
 تطوير عمل المجالس النيابية العربية
 علي الصاوي. د

 
أصبح موضوع الربملان أكثر حضوراً على الساحة السياسية والفكرية يف العامل العريب، وأصبح تطوير عمـل                
اجملالس العربية أكثر أمهية، يف ضوء حتديات العصر واالجتاه حنو عوملة تطوير املؤسسات واخلـربات السياسـية                 

.  حمورها الربملان، مسة شبه حتمية للدولة املعاصرة      احمللية، مما جعل األخذ بآليات العمل املؤسسي للدميقراطية، ويف          
كيف ميكن تطوير املؤسسات الربملانية العربية يف هذا        : والسؤال الذي تطرحه الدراسة، وتسعى لإلجابة عنه، هو       

 .اإلطار العاملي اجلديد
الربملـان خلدمـة   كما أن هدف تطوير العمل الربملاين، هو حتسني األداء املؤسسي للربملان، أي زيادة قدرات          

األعضاء يف أداء مهامهم، وخصوصاً من خالل خلق ثقافة مشتركة ومؤاتية بني اجلهاز الفين واألعضاء، األمـر                 
 .الذي يدعم عملية تفعيل دور الربملان يف اجملتمع، وبالتايل يدعم النظام الدميقراطي

دام اجلـدل بـني البـاحثني، بـل         وقد تعطل هذا االهتمام بالتطوير املؤسسي للمجالس العربية بسبب احت         
والربملانيني أنفسهم، حول جدوى ودواعي التطوير واجتاهاته وجماالته، حىت أصبح اليوم يف أولوية أجندة اجلـدل       
السياسي لدى الرأي العام والباحثني، األمر الذي يضيف يف ذاته إىل موضوع التطوير ويؤكد بعده االجتمـاعي                 

 .اهلام
ات اإلعالمية، ويف مقدمها الصحافة وكذلك التلفزيون، رمبا يلحظ تغرياً يف جـدول             فاملتابع إلنتاج املؤسس  

أولوياهتا باجتاه إعطاء مساحة أكرب لتغطية عمل الربملان، وذلك بصرف النظر عن التوجهات واألحكام القيميـة                
ة معارضة وجيدة ختصـص     فلم يعد األمر مقصوراً، مثالً، على جريدة حزبي       .  السائدة يف تناوهلا ألعمال الربملان    

صفحة واحدة، أسبوعياً، لتغطية أخبار نواب حزهبا أو مرشحيه، وإمنا هناك توسع كبري ومتابعة أكثـر انتظامـاً                  
ألنشطة الربملان، واهتمام متزايد بعرض وإتاحة الفرص للعديد من االجتاهات يف تقييم أداء الربملان، والتطرق إىل                

اة النيابية، مثل أداء األعضاء، ونوعية التشريعات ونقـد العمليـة التشـريعية،             خمتلف املوضوعات املرتبطة باحلي   
وهلذا، فإن املعاجلة اإلعالمية املستمرة والنقديـة لعمليـة         .  ومواصلة اجلدل حول طريقة تشكيل اجملالس النيابية      

جتمـاعي والشـرعي   التطوير الربملاين شرط أساسي لنجاح أية جهود يف هذا الصدد، وضرورة إلضفاء البعد اال  
 .على أي حماوالت تطوير جادة يف اجملالس العربية

ومن املفارقات املثرية لالنتباه يف مسألة تطوير العمل الربملاين يف العامل العريب أنه أصبح متأخراً عـن جنـاح                   
حة النقد اإلصالحات يف السلطة التنفيذية، وعن التحديث يف السياسات العامة، وعن اتساع حريات التعبري ومسا             

يف الشارع السياسي واإلعالم، بل عن حتسن صورة احلكومة لدى الرأي العام يف كثري من اجملتمعات، وعن تزايد                  
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 يف هيكل وعمـل     - الواجبة   -الدور السياسي للقضاء، األمر الذي أبرز مدى تأخر حركة اإلصالح والتطوير            
 .املؤسسة الربملانية

وهو ينصرف إىل   (املستوى املؤسسي   : ملية تطوير العمل الربملاين، وهي    وتعاجل الدراسة قطاعات رئيسية يف ع     
أي العـاملون يف اإلدارات والوحـدات الفنيـة         (، واملستوى الفين    )اهليكل التنظيمي للربملان، ووحداته الرئيسية    

عم عمل األعضـاء    ويقصد به د  (، واملستوى السياسي    )املختلفة، أو اجلهاز الفين املعاون يف األمانة العامة للربملان        
 ).أنفسهم

تطوير قطـاع البحـوث     : وتطرح الدراسة أفكاراً عملية للسري يف التطوير املؤسسي للمجالس العربية، أمهها          
واملعلومات، وتطوير نظام اللجان الربملانية، واالهتمام بعملية التدريب الربملاين للعاملني يف الربملان، وكذلك أمهية              

 .لربملانية املختلفة يف العامل املعاصراحتكاك األعضاء باخلربات ا
وقد اعتمدت الدراسة على اخلربة الذاتية للباحث، واملشاهدة الواقعية يف عدد من الربملانات، فضالً عن خربة                
العمل االستشاري يف برامج التطوير املؤسسي باجمللس التشريعي الفلسطيين وجملس الشعب والشورى يف مصـر،         

 .ملانيني واخلرباء من دول العاملواالحتكاك بعدد من الرب
 :ومن أهم نتائج الدراسة

أن من أهم أسس فاعلية املؤسسة الربملانية يف الربملانات املعاصرة نشر وقائع اجللسات الربملانية، فيما عدا                 -
 .القضايا بالغة اخلطورة واحلساسية

ع على املقترحات التشريعية املطروحة     أن فاعلية الدور التشريعي للربملان تتأثر بقدرة املواطنني على اإلطال          -
 .عليه، وهلذا، يلزم توفري تلك املقترحات للجمهور ووسائل اإلعالم، ويف الوقت املناسب

نظام التصويت اإللكتروين، نظام حديث     : مثالً( االهتمام باملعلوماتية والدعم التقين وأمتتة العمل الربملاين         -
بط، ونشرها، وختصيص قناة للبث املباشر لتغطية أعمال الربملان         حلفظ املستندات والوثائق وتسجيل املضا    

 ).…مبجلسيه
 .االجتاه العاملي حنو األخذ بأساليب التصويت اإللكتروين يف الربملان -
تطوير عالقات النائب بالدائرة االنتخابية من خالل توفري اإلمكانات البشرية واملكانية والفنيـة الكافيـة                -

املواطنني، وتأسيس مكاتب يف دوائرهم االنتخابية، وكذلك االهتمام        / م بالناخبني لألعضاء إلدارة عالقاهت  
مبوضوع التمويل والقدرات املالية للعضو، لتغطية أنشطته املختلفة يف الدائرة، وكذلك بالنسبة إىل جمـال               
البحوث والدراسات، مع إتاحة هذا التمويل حتت تصرف العضو، مهما كانت حتفظات البعض علـى               

ك، حيث من غري املنطقي أال يؤمتن العضو على إدارة متويل حمدود، مهما بلغ حجمه والتصرف بـه،                  ذل
 .وهو املؤمتن على وضع القواعد القانونية اليت حتكم اجملتمع بأسره
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فاجلهاز التنفيـذي هـو     .  تعاون السلطة التنفيذية مع الربملان يف جمال مهم للغاية، وهو إتاحة املعلومات            -
ساسي للمعلومات بالنسبة لألعضاء، وكلما استطاع العضو التعامل معه بسهولة ويسر كـان             املصدر األ 

 ".قضاء حاجات الناخبني"أكثر قدرة على أداء مهامه التشريعية والرقابية، وكذلك، كان أكثر قدرة على 
الدوليـة  ضرورة االهتمام املكثف بتنظيم زيارات خارجية لألعضاء إىل برملانات العـامل، واملنظمـات               -

  جيب أن هتتم به -(Study Tours) أو باألدق الزيارة التعليمية -" التدريب"املختلفة، وهو نوع من 
الربملانات العربية، مع حسن اإلعداد الفين له، وتزويد األعضاء باملعلومات الالزمة عن تلك الربملانـات               

ستوى األعضاء، وكذلك اجلهاز الفـين      وكذلك، تبادل اخلربات مع الربملانات املعاصرة، على م       .  ودوهلا
 .املعاون

االهتمام بعقد مؤمترات إقليمية ودولية ملناقشة القضايا الفنية واإلدارية يف املؤسسات الربملانية، وكـذلك               -
كاالحتاد الربملاين الدويل، واملنتـدى     (فقد أصبحت املؤسسات الربملانية الدولية      .  تنظيم املؤمترات الربملانية  

منظمات دولية هامة،   ) كاالحتاد الربملاين العريب، واألفريقي، واإلسالمي    (واإلقليمية  ..) املتوسطيالربملاين  
وتكتسب تلك املنظمات أمهية متزايدة يف ضوء التحوالت العاملية         .  تشترك معظم الدول العربية يف أغلبها     

ية هبا، ومن خالهلا، لتطوير أعماهلا      املعاصرة، وبالتايل جيب تأهيل املؤسسات الربملانية العربية للعمل بفاعل        
وقدراهتا املؤسسية، وحبيث ال يقتصر االهتمام هبا على إصدار بيانات يف قضـايا السياسـة اخلارجيـة                 

ويف هذا اإلطار، جيدر احلديث عن مسؤولية ودور جامعة الدول العربية يف احليـاة              .  والشؤون اإلقليمية 
 .لتفكري يف إنشاء قسم أو إدارة متخصصة لتعزيز احلياة الربملانية العربيةالربملانية يف العامل العريب، وضرورة ا

أوهلما، توسيع قاعدة متثيل املرأة، وثانيهمـا،       : ويف هذا الشأن يقترح أمران    .  دعم دور املرأة يف الربملان     -
دفـه  تنسيق أنشطة العضوات الربملانيات، كأن يتم تكون مجعية أو مركز للعضوات الربملانيات يكون ه             

 .الرئيسي تنشيط املرأة يف الساحة الربملانية
ورمبا أعضاء الربملـان،    (األخذ بنظام احلقيبة الوزارية للشؤون الربملانية، حيملها وزير من أعضاء احلكومة             -

فوجود وزير للشؤون الربملانية اصبح أمراً هاماً يف عملية التطوير الربملاين،           ).  وفقاً لطبيعة النظام السياسي   
 يربط فرعي السلطة، التنفيذي والتشريعي، وميثلهما أمام بعضهما البعض، كما يقوم بتحقيق التواصل             ألنه

االغتراب بني أعضاء اجلهازين، ويكرس أخالقيات الرقابة والتوازن، ويساهم يف مأسسـة            / وتقليل التوتر 
 .الدور السياسي والتشريعي والرقايب للربملان يف صنع السياسات العامة

 .اح على مراكز البحوث وبيوت اخلربة ومؤسسات اجملتمع املديناالنفت -
، تكون بدايـة    )املعهد العريب للدراسات الربملانية   : مثالً(ضرورة التفكري يف إنشاء نواة حبثية برملانية عربية          -

 .لتطوير بيوت خربة عربية يف العمل الربملاين
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رير اإلقليمية والعربية يف اجملاالت االقتصادية      من ناحية أخرى، ففي حني توجد العديد من السالسل والتقا          -
، ال يوجد تقرير عريب واحـد يف احليـاة   ..)حقوق اإلنسان، والقضايا االستراتيجية (واألدبية والسياسية   

سوف تكون وسيلة هامـة لتـدعيم       " التقرير الربملاين العريب  "وما ال شك فيه أن فكرة إعداد        .  الربملانية
ملاين العريب، وتبسيط احلياة الربملانية أمام الرأي العام، وإنزال الدراسات والبحوث           جهود تطوير العمل الرب   

 .الربملانية إىل املستوى اجلماهريي
التوسع يف أنشطة اإلعالم الربملاين، من خالل البث اإلعالمي، وتنظيم زيارات طالبية للربملان، وعمل مناذج حماكـاة                 

 ".الصغري وبرملان الطالئععلى غرار برملان الشباب، والربملان 
 

 مفهوم التطوير املؤسسي للربملان: مقدمة
أصبح موضوع الربملان أكثر حضورا على الساحة السياسية والفكرية ىف العامل العرىب، وأصبح تطوير عمل               
اجملالس العربية أكثر أمهية، ىف ضوء التحديات الىت تفرضها عملية التطوير، وكذلك بالنظر اىل ضرورات التطوير                

فمن الواضح أن تطوير العمل الربملـان ىف        .  جمال بناء وتطوير القدرات املؤسسية للربملان      ذاته، ومواكبة العصر ىف   
العامل العرىب يرتبط بالتطور العاملى وما حيمله من تقارب بني الظروف اجملتمعية والثقافات السائدة من جهة، وما                 

ملؤسسات واخلربات السياسية احمللية    يفرضه من حتديات مواكبة العصر من جهة أخرى، واالجتاه حنو عوملة عمل ا            
وكل هذه عوامل جعلت األخذ بآليات العمل املؤسسى للدميقراطية، وىف حمورها الربملان، مسـة              .  من جهة ثالثة  

ويصبح السؤال، كيف ميكن تطوير املؤسسات الربملانية العربية ىف هذا اإلطار العاملى            . شبه حتمية للدولة املعاصرة   
 .ذا كان التطوير ضروريا من عدمهاجلديد، وليس ما إ

بعبارة أخرى، فإن هدف تطوير العمل الربملاىن، ىف مفهوم هذه الورقة، هو حتسني األداء املؤسسى للربملان،                
أى زيادة قدرات الربملان خلدمة األعضاء ىف أداء مهامهم، وخصوصا من خالل خلق ثقافة مشتركة ومواتية بني                 

 . الذى يدعم عملية تفعيل دور الربملان ىف اجملتمع، وبالتاىل دعم النظام الدميقراطىاجلهاز الفىن واألعضاء، األمر
وبرغم أن هذا اجلدل بني الباحثني، بل والربملانيني أنفسهم، حول دواعى التطوير واجتاهاته وجماالته قد يعد                

قد يعترب أيضا ظـاهرة مبشـرة،   عائقا أمام السري فيه بناًء على اتفاق عام يعضده ويعزز من فرص جناحه، إال أنه  
ذلك أن موضوع تطوير العمل الربملاىن قد أصبح حيتل مكانة هامة على أجندة اجلدل السياسى لدى الرأى العام                  

فاملتـابع إلنتـاج    . والباحثني، األمر الذى يضيف ىف ذاته اىل موضوع التطوير ويؤكد بعده االجتماعى اهلـام             
لصحافة وكذلك التلفزيون، رمبا يلحظ تغريا ىف جدول أولوياهتا باجتاه إعطاء           املؤسسات اإلعالمية، وىف مقدمتها ا    

مساحة أكرب لتغطية عمل الربملان، وذلك بصرف النظر عن التوجهات واألحكام القيمية السـائدة ىف تناوهلـا                 
، فلم يعد األمر مقصورا، مثال، على جريدة حزبية معارضة وحيدة ختصص صـفحة واحـدة              . ألعمال الربملان 
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أسبوعيا، لتغطية أخبار نواب حزهبا أو مرشحيه، وإمنا هناك توسع كبري ومتابعة أكثر انتظاما ألنشطة الربملـان،                 
واهتمام متزايد بعرض وإتاحة الفرص للعديد من االجتاهات ىف تقيـيم أداء الربملـان، والتطـرق اىل خمتلـف                   

نوعية التشريعات ونقد العملية التشـريعية، ومواصـلة        املوضوعات املرتبطة باحلياة النيابية، مثل أداء األعضاء، و       
وللتطوير املؤسسى نظرة إصالحية ومستمرة، وله تكلفـة، ميكـن          . اجلدل حول طريقة تشكيل اجملالس النيابية     

 .استعادهتا كأى عملية استثمارية، وميكننا من مناقشة وتعديل تكلفتها وحساب العوائد املتوقعة منها
فمـن حيـث    . ثالثة مستويات، وتركز على ثالثة قطاعات ىف تطوير العمل الربملاىن         وتسري هذه الورقة ىف     

، واملستوى )وينصرف اىل اهليكل التنظيمى للربملان، ووحداته الرئيسية     (املستويات الثالثة، فهى املستوى املؤسسى      
، )ن ىف األمانة العامـة للربملـان      أى العاملني ىف اإلدارات والوحدات الفنية املختلفة، أو اجلهاز الفىن املعاو          (الفىن  

 ).ويقصد به األعضاء أنفسهم(واملستوى السياسى 
أما من حيث القطاعات الثالثة الىت تركز عليها الورقة قطاع البحوث واملعلومات، وقطاع اللجان، وقطاع               

ات العربيـة، مت    وتعترب هذه بعض، وليست كل القطاعات الرئيسية لعملية التطوير املؤسسى ىف الربملان           . التدريب
 .اختيارها على سبيل املثال فحسب

بالطرق التقليدية، أى   (كذلك، فهناك ثالثة مصادر للمعلومات ىف هذه الورقة، أوهلا هو األدبيات املنشورة             
، وثانيها هو املادة األولية، وتتمثل ىف النشرات        )الكتب والتقارير والبحوث، أو األلكترونية، على شبكة اإلنترنت       

 ببعض احلاالت والنماذج التطبيقية للتطوير الربملاىن أو برامج التدريب أو بيوت اخلربة الربملانية، وثالثهـا،                اخلاصة
 .*هو اخلربة الذاتية للباحث، الىت تستند اىل املشاهدة الواقعية واملمارسة العملية ىف هذا اجملال

 
 عاصرةمالحظات على جتارب التطوير املؤسسى ىف الربملانات امل: أوالً

 
  جماالت وأساليب التطوير املؤسسي للربملانات-1

ميكن اإلشارة اىل أهم جماالت وأساليب التطوير املؤسسى ىف عدد من برملانات العامل املعاصر على النحـو                 
 :التاىل

                                           
، خالل السنوات اخلمس     تستند كثري من املعلومات واألطروحات ىف الورقة على اخلربة واملشاهدة الواقعية للباحث ىف عدد من الربملانات الىت زارها                  *

املاضية، ىف كل من بولنده، والتشيك، وكندا، والواليات املتحدة، فضال عن خربة العمل االستشارى ىف برامج التطوير املؤسسى باجمللس التشـريعى                     
، RCLSة البحثية للخرباء التشريعيني   الفلسطيىن وجملسى الشعب والشورى مبصر، واالحتكاك بعدد من الربملانيني واخلرباء من دول العامل ىف إطار اللجن               

 .IPSAاملنبثقة عن اجلمعية الدولية للعلوم السياسية
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وخصوصـا ىف   (ىف برملانات ما يسمى الدميقراطيات اجلديـدة         :  من ناحية الدور السياسى للربملان     -أ  
كيفية جعل الربملـان    "، فإن اجتاهات التطوير املؤسسى للربملان تتعلق بقضية أساسية، وهى           )ورباوسط وشرق أ  

ومتثلت تلك القضية ىف عدد من األمور، أمهها طبيعة الترتيبات االنتخابية، والعالقة بني             ". مؤسسة سياسية قوية  
ية ومجاعات املصـاحل علـى فعاليـة        السلطة التشريعية واحلكومة، وأثر التحالفات احلاكمة واألحزاب السياس       

الربملان، وطبيعة نظم اللجان الربملانية ونوعية القواعد واإلجراءات الالئحية لعمل الربملان، وكذلك درجة تدفق              
 . iاملعلومات اىل أعضاء الربملان وتأثريها على دور الربملان ىف دعم التحول حنو الدميقراطية

ال يوجد منط وحيد أو أفضل من اآلخر ىف تنظيم اجلهاز           : انة العامة  من ناحية اهليكل التنظيمى لألم     -ب  
الفىن املعاون للنواب، حيث ترتبط األمانة العامة بالنظام النياىب الذى يتمشى بدوره مع طبيعة النظام السياسـى                 

ئـيس جملـس    فعلى سبيل املثال، تتباين طرق تعيني األمني العام من دولة ألخرى، حيث تتمثل ىف قرار ر               . القائم
، ولكن على كل    ..الوزراء بالربملان الكندى، وىف قرار رئيس الدولة وموافقة جملس الشيوخ ىف الواليات املتحدة            

األحوال فإن األمني العام هو الرئيس األعلى واملباشر جلميع العاملني ىف كافة األجهزة الربملانيـة، ولـه كافـة                   
 .السلطات االدارية واملالية ىف مواجهتهم

 ناحية أخرى، اليوجد منط موحد لتنظيم وتقسيم وعدد األجهزة الفنية باألمانة العامة، بل إن عـدد                 ومن
ذاهتا يتباين حبسب االهتمامات السياسية والوطنية ىف كل دولة، فيزيد ويقـل            ) الدائمة/النوعية(اللجان الربملانية   

لواضح بني هذه األجهزة من ناحية وبينـها        إال أن القاسم املشترك يتمثل ىف التنسيق ا       . حسب تلك االهتمامات  
بل إن هناك من األجهزة الفنية اهلامة ما خيـدم حبكـم   . وبني األجهزة املناظرة ىف اجمللس اآلخر من ناحية أخرى   

بالواليات ) CRS(عمله ونظامه القانوىن كال من اجمللسني على قدم املساواة، ومن ذلك دائرة حبوث الكوجنرس               
 . الربملانية ىف كندااملتحدة، واملكتبة

ويغلب الطابع الفىن املتخصص على العاملني باألمانة العامة ىف تلك الربملانات عموما، حيث تزيـد نسـبة                 
، باالضافة اىل نسبة من املتخصصني ىف التـاريخ         %75املتخصصني ىف علوم القانون والسياسة واالقتصاد على        

 املتخصصة وعمال اخلدمات اىل حد جيعلها غري مرئية تقريبـا،           وعلم االجتماع، بينما تتضاءل نسبة العمالة غري      
كما ىف برملان كل من بولندا والتشيك، بل وقد مت االستغناء حىت عن عمال اخلدمات داخل قاعات اجللسـات                   

 .واستقدام متطوعني مؤقتني من طالب اجلامعات واملدارس كما ىف برملان كندا
 
إن : شتركة بني العاملني باألجهزة واالدارات الربملانية املختلفـة        من ناحية الكفاءات واملهارات امل     -ج  

القاسم املشترك هو وجود حد أدىن مشترك بني العاملني ىف برملانات تلك الدول، يتمثل ىف إجـادة اسـتخدام                   
والدراية الواضـحة   ) برغم وجود مراكز متخصصة للكومبيوتر    (احلاسب اآلىل، وتقنيات نظم املعلومات احلديثة       
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أكثر من هذا، فـإن الربملـان       . بأهم مصادر املعلومات السريعة واحلديثة مثل الدوريات واملوسوعات املتخصصة        
 .بني األعضاء، وأثناء اجللسات ذاهتا) Lap Top(الكندى، مثال، قد متيز بانتشار استخدام الكومبيوتر احملمول 

أنواع، أوهلا وأمهها، البحوث الىت تقوم هبا       فهى تنقسم اىل عدة     :  من ناحية خدمات البحوث الربملانية     -د  
ىف تلـك الربملانـات     ) الدائمة واملؤقتة واملشتركة  (اللجان، وهى عصب العمل التشـريعى، حيث حتفل اللجان         

عموما خبربات حبثية أساسية، ىف جماالت القانون واالقتصاد والسياسة مما يغـذيها بـالكوادر الالزمـة للعمـل                  
أو ) كما ىف كنـدا   (دارات البحوث، وقد تكون جزءا من اهليكل التنظيمى للمكتبة الربملانية           وثانيها، ا . التشريعى

. أو تكون إدارات متخصصة وقائمة بذاهتا كما ىف بولندا والتشيك         ) كما ىف مكتبة الكوجنرس   (من املكتبة الوطنية    
كما ىف كندا، والنوع الرابـع  ) Party Caucus(أما النوع الثالث، فيتمثل ىف املراكز البحثية التابعة لألحزاب 

هو املراكز البحثية غري احلكومية الىت تعمل كبيوت خربة، ويتم متويلها ذاتيا أو مبعاونة احلكومة ذاهتا، كمـا ىف                   
 .الواليات املتحدة والتشيك وكندا

عية وتقدمي  وىف كل األحوال فإن القاسم املشترك لتلك اخلدمات البحثية عموما هو االلتزام الشديد باملوضو             
احلقائق واألرقام واألسانيد املختلفة لكافة وجهات النظر بشأن املوضوعات حمل االستفسار، دون مؤازرة الجتاه              

 .سياسى معني، ودون حتيز حزىب
 فهي تشهد تطورات كبرية ىف تلك الربملانات عموما، سواء من حيث            : من ناحية اخلدمات املكتبية    -هـ  

، )الىت زادت على نصف املليون كما ىف حالة كندا، ناهيك عن مكتبة الكوجنرس            (كتبة  تزايد وحداثة مقتنيات امل   
أو من حيث نظم الفهرسة احلديثة الىت تيسر استخراج واستخدام حمتويات املكتبة، أو حىت من حيث امكانـات                  

إال أن  . يـا ودوليـا   االتصال والتبادل بني املكتبة وغريها من مصادر املعلومات واملراجع واملكتبات األخرى حمل           
هـى مكتبـة    ) باستثناء مكتبة الكوجنرس، الىت هى مكتبة وطنية عامة باألساس        (املكتبة ىف معظم تلك احلاالت      

 الستخدامها بواسطة غـري العـاملني       -برملانية ىف املقام األول، حيث توجد شروط تنظيمية، وإن كانت يسرية          
 .بالربملان
قد كان من أهم ما مييز تلك الربملانـات، وخصوصـا ىف مجهوريـة              ف:  ومن ناحية اإلعالم الربملاىن    -و  

إذا مل تكـن    (التشيك، حيث يفتح الربملان أبوابه أمام اجلمهور، ليس فقط للمشاهدة وإمنا أيضا ملتابعة اجللسات               
 ، بل إن بعض الربملانات قد خصصت حمطة إذاعة وتليفزيون بداخلها لتغطية العمل الربملـاىن ونقلـه اىل                 )سرية

كما توجد ادارات متخصصة ىف االعالم الربملاىن واالرشـاد ملرافقـة الزيـارات             . اجلمهور عرب وسائل االعالم   
الطالبية وغريها، فضال عن وجود أجهزة أخرى تقوم باالجابة على استفسارات الكافة تليفونيا، كما ىف حالـة                 

 ).Reference Canada(هيئة االستعالمات الكندية 
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 حة الداخلية للربملان تطوير الالئ-2
توجد قواعد داخلية لتنظيم العمل ىف الربملان، كمؤسسة نيابية، وهى أيضا جمموعة من القواعد احلاكمـة                

وشأهنا شأن أية أطر قانونية، جيب النظر اىل الالئحة         . لقيام األعضاء مبمارسة مهامهم الربملانية، الرقابية والتشريعية      
 . الواقعية معا/الشكلية، والسياسية/يةالداخلية من الزاويتني القانون

فمن الناحية الشكلية، تتمثل الالئحة ىف جمموعة من القواعد الىت تتعلق هبيكل عمـل اجمللـس، وأجهزتـه                  
مـن هـذه    . الرئيسية، وكذلك رصد حقوق وواجبات األعضاء، وترسيم كيفية ممارسة املهام الربملانية املختلفة           

أما مـن الزاويـة     . ثابة شروط وقواعد إجرائية جيب مراعاهتا ىف العمل الربملاىن        الزاوية، تصبح أحكام الالئحة مب    
السياسية، فإن الالئحة تعترب منظومة من األفكار واألعراف واملبادئ الربملانية، الىت تسـتهدف تيسـري العمـل                 

مكني لألعضاء للقيام بعبء    الربملاىن، وحتقيق درجة أكرب من الدميقراطية داخل اجمللس، والشفافية مع اجملتمع، والت           
وهلذا، جيب قراءة الالئحة ىف جمموعها، والتأمل ىف املبادئ الىت ترتكن إليهـا، وكـذلك               . الوكالة عن املواطنني  

 .جوانب التطوير املقترحة فيها
 :وهنا، ميكن طرح ما يلى. وجتسد الالئحة الداخلية أمهية كربى لعمل الربملان

قشات جيب أال يتعارض مطلقا مع حرية التعبري عن الرأى والفكـر لكافـة               أن التنظيم الالئحى للمنا    -أ  
وىف هـذا الشـأن فـإن       . األعضاء، أو مع تنوع االجتاهات أو االنتماءات السياسية أو احلزبية داخل الربملـان            

ملساواة االختالفات احلزبية أو االنتماءات السياسية ال تنتقص من احلق الطبيعى ىف أن يكون للجميع وعلى قدر ا                
 .حق املشاركة ىف اللجان النوعية واخلاصة داخل اجمللس، وحق االشتراك ىف قيادة الربملان، وجلانه

أن التنظيم الالئحى جيب أن يضمن حتقيق التعاون بني الربملان واملؤسسات السياسـية والدسـتورية               -ب  
 .األخرى
 ما هو إال جزء من منظومة متكاملة تـأتى          أن التنظيم الالئحى للمناقشات وإصدار القرارات الربملانية      -ج  

فيها الالئحة ىف مرتبة قانونية ثالثة، بعد أحكام الدستور والقانون، ومن مثّ فإن من حق العضو أن حيتج بأحكـام                    
 4.الدستور والقانون إذا وجد أن الالئحة ال تتيح له حرية النقاش

األساسية ىف تنظيم عمل الربملان، أى اإلطار امللـزم          أن النظرة اجلامدة اىل الالئحة باعتبارها املرجعية         -د  
للكافة فيما يتعلق بنظام العمل باجمللس وممارسته الختصاصاته التشريعية والرقابية واملالية، ال جيب أن حتول دون                

وىف هذا الشأن، فمن املقترح مناقشة إمكانية أن يشكل الربملان جلنة خاصـة             . مناقشة تطويرها، على حنو مستمر    
، على أن ختتص )Procedural Commission" (جلنة املسائل الالئحية"منتخبة، وليست معينة، يطلق عليها 

النظر ىف تعديل الالئحة ىف بداية لدور تشريعى حىت تتسق الالئحـة مـع تطـورات                : هذه اللجنة باآلتى حتديدا   
بد أن يتطور معها عمل الربملـان، وأن        وظروف اجملتمع السياسية واالقتصادية والثقافية، فمثل هذه التطورات ال        
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تبحث ىف الشكاوى الىت يقدمها األعضاء بشأن التزام رئاسة اجمللس بأحكام الالئحة سـواء ىف املناقشـات أو                  
. إصدار القرارات الربملانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها عن هذه الشكاوى اىل رئيس اجمللس ليعرضه على اجمللـس                

قشة وحبث الشكاوى الربملانية يتخلى رئيس اجمللس عن رئاسة اجللسة ليتوالها أحد وكالئه             وىف اجللسة احملددة ملنا   
 . أو أكرب األعضاء سنا، ألنه ال يصح أن يكون رئيس اجمللس خصما وحكما ىف ذات الوقت

 أن تنظيم ووضع الالئحة جيب أال يكون معقدا اىل درجة يصبح فهمهما والتعامل معها أمرا يصعب                 -هـ  
الكثريين من املتخصصني وأهل اخلربة القانونية أنفسهم، وهو أمر يتناقض مع الوظيفة املفترضـة لالئحـة                على  

إما االكتفـاء   : ، فال يصبح أمامه سوى أحد طريقني      "التيسري على العضو ومتكينه من ممارسة مهامه      "ودورها ىف   
مثل نظام احلضـور، وطريقـة      (ة للعضوية   باحلد األدىن من دراسة واستيعاب الالئحة للوفاء باملتطلبات الشكلي        

مهنية أو  (، أو بذل جهد كبري ىف التكيف مع التعقيدات الالئحية، مستخدما ىف ذلك قدرات خاصة                ..)التصويت
، وهى مسألة ال تتوافر للكافة، أو معتمدا على األمانة العامة للربملان، األمر الـذى يزيـد مـن                   )ذاتية او حزبية  

 . ورمبا حيّول العضو اىل ممثل لألدوار وليس فاعال مستقالاالعتماد على الفنيني،
 أن ميل اللوائح الربملانية العربية اىل معاملة رئيس الربملان باعتباره قّيما على أداء وسلوك األعضاء أمر                 - و  

 ىف املقـام    يتجاىف مع الطبيعة املساواتية ألعضاء الربملان، فرئيس الربملان هو األول بني متساوين، ودوره تنظيمى             
 .األول

 
  تطوير نظام اللجان الربملانية-3

وتسـمح  . تقوم اللجان الربملانية بإجناز العديد من الوظائف، ومتد الربملان بالطاقة لزيادة فعاليته وخرباتـه             
وتتيح الفرصة للعامة للمشاركة ىف    . اللجان للنواب بفحص مشروعات القوانني واإلشراف على الربامج احلكومية        

ومع تباين اختالف عدد ونوع وحجم ووظيفة اللجان من جملس تشريعى آلخر، إال أن أمهيتها            . ية التشريعية العمل
خاصـة ىف الـدميقراطيات     -ومتكن اللجان الربملانية األعضاء     . تتزايد كعنصر تنظيمى ىف فعالية اجملالس التشريعية      

 .ii من االشتراك بفاعلية ىف العمل الربملاىن-الصاعدة اجلديدة
وتتكون اللجان من جمموعات صغرية     . وتعتمد كل الربملانات املعاصرة على اللجان ىف قيادة وتسيري أعماهلا         

من األعضاء يتم اختيارهم إما على أساس مؤقت أو دائم، لفحص ودراسة عدد من القضايا واملوضوعات بشكل                 
عبارة عن جمموعة   "يكى، مثال، يقال أنه     وىف الكوجنرس األمر  . أفضل مما لو مت دراستها على مستوى الربملان كله        

 .iii"من اللجان الىت جتتمع ىف قاعة، بصورة دورية للموافقة على إجراءات بعضها البعض
  أنواع اللجان-أ

وتقوم أغلب اللجان العامـة مبراجعـة       . جلان عامة وجلان خاصة   : ميكن تصنيف اللجان، عموما، اىل فئتني     
أما اللجان وينتهى وجـود اللجنـة       .  جلان فرعية لبحث أمور وقضايا معينة      واقتراح القوانني، وقد تقوم بتشكيل    
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عندما تؤدى الدور الذى شكلت من أجله، وعادة ما تقدم تقريرا إىل أعضاء اجمللس أو الرأى العام حيوى خالصة                   
تركة دائمة أو   باإلضافة اىل ذلك، هناك جلان مش     . ivآرائها وتوصياهتا ىف املوضوع أو القضية الىت قامت بدراساهتا        

مؤقتة، تضم أعضاء الربملان الذى يتكون من جملسني، وتشكل ملراجعة أمور ذات اهتمام مشترك وعام بينـهما،                 
هبدف القضاء على اخلالفات أو تقريب وجهات النظر على مشروعات القوانني الىت يلزم إلقرارها توافق اجمللسني                

 دولة هى، األرجنتني، بلغاريـا،      20 برملان معاصر ىف     20ىف  جدول مقارن لعدد اللجان     : انظر بامللحق (عليها  
كندا، كوستاريكا، السلفادور، فرنسا، أملانيا، اجملر، اهلند، أيرلندا، اليابان، األردن، ناميبيا، الربتغال، رومانيـا،              

 .).روسيا، السنغال، تايالند، اململكة املتحدة، والواليات املتحدة
فعلى سبيل املثال، ىف اجلمعية الوطنيـة الفرنسـية         . الحيات وعدد اللجان هبا   وتتنوع الربملانات ىف قوة وص    

فليس هلا تصحيح التشريع املقترح من قبل احلكومة بل هلا فقط           -تتمتع اللجان بسلطات حمدودة ىف صنع القرار        
لعنايـة   وال تستطيع فحص املقترحـات احلكوميـة با        -إجراء بعض التعديالت الفنية على التشريعات احلكومية      

وعلـى  .  جلان فقط حاليا   6 جلنة قبل دستور اجلمهورية اخلامسة إىل        20الكافية، إال أن عددها قد اخنفض من        
عكس اللجان ىف كل من فرنسا وبريطانيا تتمتع اللجان ىف أملانيا بسـلطات مشـاهبة ملثيلتـها ىف الكـوجنرس                    

وىف الكوجنرس األمريكى،   . ه ىف البوندستاج األملاىن   األمريكى، وتعد اللجان مبثابة املطبخ احلقيقى الذى الغىن عن        
جمالس تشريعية  "يعتمد العمل التشريعى على اللجان الدائمة واللجان الفرعية الصغرى، لدرجة أهنا توصف بأهنا              

، حيث ميكن توزيع القدر اهلائل من التشريعات ىف إطار تقسيم فعـال للعمـل، يزيـد علـى آالف                    "مصغرة
دورة التشريعية الواحدة ومدهتا سنتان، يتم النظر فيها كل على حدة بواسطة كل من جملسى               التشريعات خالل ال  

 .النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، وبدون هذه اللجان لكان اإلجناز التشريعى هلذا الكم اهلائل مستحيال
  عدد اللجان-ب 

ئمة به، وذلك ىف إحدى عشر جملسـا        وىف دراسة مقارنة للعالقة بني عدد أعضاء الربملان وعدد اللجان الدا          
 إىل  6 عضوا، وأن عدد اللجان يتراوح ما بني         662-120تشريعيا، تبني أن عدد أعضاء الربملان يتراوح ما بني          

وأكدت بعض الدراسات على أن حجم وعدد أعضاء اللجنة يرتبط إىل حد بعيد بفعاليتها وتأثريهـا                .  جلنة 38
 لضمان فعاليتها وأدائها  ألعماهلا يتراوح ما بـني          -مثل لعدد أعضاء اللجنة   على العمل التشريعى، وأن احلد األ     

وىف بعض اجملالس كالكوجنرس األمريكى على سبيل ميكن االستعانة باملتخصصني واخلرباء ىف            .  عضوا 13-25
شكل  1993ففى عام   (بعض اللجان، وميكن أن تشكل أيضا إحدى اللجان عددا من اللجان الفرعية التابعة هلا               

 جلنة فرعية، وباستطاعة كل من اجمللسني تشكيل جلان خاصـة أو خمتـارة   118 جلنة دائمة و22جملس النواب   
 ). جلنة فرعية ملعاونتها300ونتيجة لزيادة أعمال اللجان، شكلت اللجان الدائمة حواىل . ملناقشة مسائل معينة
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  اجتماعات اللجان-ج 
ففى بعض احلاالت ميكن أن جتتمع      . ان وتوقيتها من برملان اىل آخر     تتباين دميومة واستمرار اجتماعات اللج    

اللجان ىف غري أيام أو أوقات اجللسات العامة للربملان، وىف دول أخرى، جتتمع اللجان سواء أكان ذلك ىف دور                   
، وجملـس   االنعقاد التشريعى أم ال، وهذا هو املبدأ السائد ىف جملس اللوردات الربيطاىن، وجملس العموم الكندى              

الشيوخ الفرنسى، وجملس الشيوخ األيرلندى، واجلمعية الوطنية ىف نامبيا، واجلمعية الوطنية الربتغالية، وجملـس               
الشيوخ الروماىن، وجملس النواب والشيوخ ىف الواليات املتحدة، وجملسى الشعب والشورى ىف مصر، واجمللـس               

 .التشريعى الفلسطيىن
 باألغلبية العادية ألصوات احلاضرين عموما، طاملا توافر النصاب القـانوىن           ويتم اختاذ القرارات ىف اللجان    

وتسمح بعض اللجان بالتفويض ىف التصويت حيث يفوض        . ويتم أخذ األصوات عادة برفع األيدى     . لالجتماع
 كـان مـن أحـد       1995وىف عام   . بعض األعضاء الغائبني زمالئهم ىف اللجنة بالتصويت بالنيابة عن أو عنها          

 .تغريات الىت طرأت على جملس النواب األمريكى هو إلغاء خيار التفويض ىف التصويت ىف جلان جملس النوابال
والسؤال املطروح هنا يتعلق مبا إذا كان من املمكن أن حيضر اجلمهور والعامة اجتماعات اللجان أم ال؟ ىف                  

فبعض الدساتري تنص   . ة التشريعية نفسها  أغلب األحيان حيكم ذلك أما دستور البالد أو إجراءات وقواعد السلط          
وىف دول أخـرى خـال      . على حضور العامة الجتماعات اللجان، مما يعطى للمواطنني والصحافة حق احلضور          

الدستور من النص على ذلك، لكن عادة ما تسمح إجراءات وتقاليد اجمللس الربملانية أو اللجنة بفـتح األبـواب                   
شريعية الىت تسمح للعامة حبضور اجتماعات اللجان هبا كل مـن األرجنـتني،             وتضم اجملالس الت  . حلضور العامة 

وىف بعض اجملالس التشريعية األخرى تعقد اللجان جلسات مغلقة ال جيوز           . كوستاريكا، اجملر، والواليات املتحدة   
ى، وتشمل هذه   للعامة حضورها عند حالة الضرورة والىت تشمل على سبيل املثال حلماية السرية، أو األمن القوم              

 . اجملالس كل من أملانيا، اهلند، نامبيا، السنغال
وتتيح اجتماعات اللجان املفتوحة للعامة متابعة املناقشات الدائرة ىف اللجان عن قرب والىت هتـم العامـة                 

. قشاتمتابعتها، ويتعلم منها اجلمهور أيضا كيفية تصويت أعضاء اللجان على التشريعات، وما يقولونه أثناء املنا              
على اجلانب اآلخر، فإن حضور العامة الجتماعات اللجان له بعض املخاطر الىت تؤثر على عمل اللجان، منها إن                
حضور العامة قد مينع أعضاء اللجان من التعبري عن آرائهم وتصوراهتم حبرية تامة أو مينعهم مـن الوصـول إىل                    

 .  ها ىف االجتماعات املغلقةحلول وسط أو توافق بينهم مبثل السهولة الىت يصلون إلي
 منهم دائما أو غالبا ما      49 جملس تشريعى، اتضح أن      82 على   1986ووفقا لدراسة مسحية متت ىف عام       

 منهم دائما أو غالبا ما 21 منهم يعقدون جلسات خاصة وعامة للجان، و12يعقدون جلسات خاصة للجان، و
امة باإلطالع على السـجالت أو بكتابـة ملخـص          ويسمح عدد من اللجان للع    . يعقدون جلسات عامة جلان   

 .الجتماعات اللجان أو للجان االستماع، وعادة ما يتم نشر هذه السجالت بدون أية مشكالت
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  العضوية والقيادة ىف اللجان-د 
فعلى . تعكس تركيبة العضوية ىف اللجان الدائمة القوة املختلفة لألحزاب املمثلة ىف اجمللس التشريعى ككل             

املثال، حيكم مبدأ التوازن والتمثيل احلزىب عملية توزيع العضوية ىف اللجان ىف البوندستاج األملاىن، حيـث                سبيل  
يسيطر حزب األغلبية على مجيع جلان البوستاج، وال خيتلف احلال كثريا ىف جمالس كل مـن بلغاريـا، كنـدا،                    

. ساندة االنتخابية لألحزاب التعيني ىف اللجـان      فرنسا، اجملر، اململكة املتحدة، والواليات املتحدة حيث حتكم امل        
وىف فرنسا ال جيوز لألحزاب الصغرية أن متثل ىف اللجان، فلكى يتم متثيل أى حزب من األحزاب ىف اللجان جيب                 

على عكس ذلك جيرى العمـل ىف اجمللـس         .  مقعدا على األقل من مقاعد اجلمعية الوطنية       20أن يستحوذ على    
وىف . لى أن ميثل األحزاب الصغرية عضو فقط ىف جلنة واحدة فقط من بني كل ثالث جلان               التشريعى بالربتغال ع  

السلفادور تأخذ األحزاب الصغرية مقعدا واحدا ىف كل جلنة من جلان اجمللس التشريعى لديها، وإذا كان هلـذه                  
 .جمللساألحزاب عضو واحد فقط ىف اجمللس، فهذا العضو نفسه ميثلها ىف كل اللجان املوجودة با

ففى الكوجنرس  . وختتلف اجملالس التشريعية ىف توزيع رئاسة اللجان بني األحزاب املمثلة ىف اجمللس التشريعى            
أما ىف البوندستاج األملاىن فيتم توزيع رئاسة       .األمريكى يتوىل حزب األغلبية رئاسة مجيع اللجان التابعة للكوجنرس        

أما ىف الربملان الربيطاىن يتوىل حزب األغلبيـة رئاسـة          . حزباللجان على حسب عدد املقاعد الىت حيوزها كل         
 .مجيع اللجان املوجودة عدا جلنة احلسابات العامة

عن طريق اخلدمة ىف جلنة معينة ويكتسبون اخلربة        " متخصصني"وعالوة على ذلك، فإن األعضاء يصبحون       
اماهتم وخـرباهتم، أو ذات األمهيـة بالنسـبة    وكذلك، مييل النواب اىل االنضمام إىل اللجنة املالئمة الهتم       . فيها

 .vلدوائرهم االنتخابية
 
 

  العاملون ىف اللجان-هـ 
ففى بعض اجملالس توجد كـوادر كـبرية        . تتباين إجراءات تعيني عمل وكوادر اللجان من برملان اىل آخر         

وتعكـس كميـة    .  جلاهنـا  وحمترفة لديها ىف اللجان والبعض اآلخر ال يوجد لديها مثل هذه الكوادر احملترفة ىف             
 كما هو   -فعندما حتتل اللجان أمهية حمورية    . وجودة هذه الكوادر أمهية اللجان الىت توجد هبا للمنظومة التشريعية         

 تزايدت احلاجة إىل حمترفني مزودين خبربات متميزة وصالحيات أكرب هلم، وكلما            -احلال ىف الكوجنرس األمريكى   
قل أمهية كلما احتاج األمر إىل جمرد جمموعة صغرية من املـوظفني املخـولني              كانت هذه اللجان غري حيوية أو أ      

وىف كندا، فإن حجم العاملني باللجان حمدود، وينحصر عملـهم ىف اسـتدعاء             . بصالحيات إدارية وفنية فقط   
 على  1993كما أشارت إحدى الدراسات الىت متت ىف عام         . الشهود، وترتيب االجتماعات، وجتهيز الدعاوى    
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ؤسسات التشريعية ىف دول األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، شيلى، وهندوراس أهنا تفتقد إىل وجود كوادر مدربة               امل
 .ىف جلاهنا، ففى أغلب اللجان ال يوجد سوى فرد واحد فقط حمترف تعينه األمانة العامة أو السكرتري العام

أعمال معينة ىف جلان اجمللس مما يؤثر بالقطع على        وعادة ما يتم االستعانة بكوادر من األجهزة التنفيذية ألداء          
موضوعية وحيادية أداء أعماهلم، وأحيانا تسمح بعض اجملالس التشريعية للجاهنا باالستعانة بعدد مـن اخلـرباء                

 .واملتخصصني لبحث موضوع أو قضية ما
  التنسيق بني اللجان-و

اصاهتا اىل نوع من التنافس، و التصارع، أو        من املتوقع أن يؤدى تنوع اللجان وكرب حجمها وأمهية اختص         
وإحدى طرق تنسيق عمل اللجان هو تقسيم العمل املعقد إىل جمموعة من األجزاء ختتص هبا جلـان                 . االختالف

حمددة، مثلما حيدث ىف الكوجنرس األمريكى، أو تشكيل جلنة فرعية فيما بني اللجان املتعددة، كما ىف الربملـان                  
 ثالث، يتمثل ىف السماح للجان املتعددة بتقدمي تقرير بتوصياهتا للجنة رئيسـية، كمـا ىف                وهناك حل . البولندى

 .الربملان السويدى
  منوذج آلية جلان االستماع-ز

، ذلـك أن  Policy Kitchen" املطبخ السياسـى "تتمثل أمهية اللجان الربملانية ىف أهنا متثل ما يطلق عليه 
ملان ال يتناول موضوعا بالبحث واملناقشة إال بعد إحالته اىل أحد أو بعض جلانه              األصل العام ىف األمور هو أن الرب      

فيما نسميه جلانا مشتركة، لتقوم بالبحث فيه واالنتهاء إىل رأى تعرضه على الربملان لتتم مناقشة املوضوع احملال                 
 .إليها ىف ضوئه

 Standing Committeesة أو الدائمة ، األول هو اللجان النوعيviوعموما، فإن اللجان الربملانية نوعان
سواء تناولت املوضوعات احملالة إليها منفردة أو باالشتراك مع غريها من اللجـان، أو تكـون جلانـا خاصـة                    

Special أو مؤقتة Ad hoc  ينشئها الربملان ألغراض معينة أى لبحث أمر معني، وتنتهى هذه اللجنة بانتـهاء ،
 .ربملان بإلغائها أو باالكتفاء مبا أدته من أعمالالغرض منها أو بصدور قرار من ال

من هنا، تعترب جلان االستماع جلانا خاصة، ألهنا تنشأ لغرض خاص أو مؤقت بطبيعته، وتـنفض بانتـهاء                  
بعبارة أخرى، فإن جلان االستماع هى جلان خاصة يشكلها الربملان من أجل االستماع اىل أطـراف                . أعماهلا فيه 

فة يدىل هبا أصحاهبا أمام اللجنة، ىف املوضوع املعروض عليها، والذى يشترط أن يكون داخال               متعددة وآلراء خمتل  
 .ىف اختصاص الربملان ذاته

باإلضافة اىل ذلك، فإن القاعدة املستقرة ىف الفقه الربملاىن أن األصل حيتوى الفروع، وبالتـاىل فاللجـان                 
بعبارة أخرى،  . ان املؤقتة، ىف حني أن العكس ليس صحيحا       الدائمة تستطيع ممارسة مهام أو القيام بوظائف اللج       

فاللجان الدائمة ميكن أن تؤدى وظيفة جلان االستماع، ىف حني أن األخرية ال تتحول اىل جلان دائمة أو متـارس                    
 .مهام اللجان الدائمة
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 :ميكن رصد اخلصائص التالية للجان االستماع كآلية رقابية
 .ال السلطة التنفيذية، وال متتد اىل عمل السلطة القضائيةأن الرقابة تنصرف هنا اىل أعم •
 .أهنا آلية رقابية هامة ميارسها الربملان ىف مواجهة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة •
أهنا أكثر الوسائل الرقابية تطبيقا لفكرة العمل اجلماعى بني أعضاء الربملان ىف ممارسـة املهـام                 •

 ".الدميقراطية" اخلاصية الرقابية، وهلذا فهى تتميز بتلك
أهنا متارس مهامها بأسلوب عملى وىف إطار ميداىن، سواء مت ذلك داخـل أبنيـة الربملـان أو                   •
وهبذا، تنفرد آلية االستماع هبذه اخلاصية اهلامة ىف مواجهة الوسائل الرقابية األخـرى كالسـؤال               . خارجه
 .واملناقشة
صل ىف عمل اللجان الربملانية هو السرية، ما مل يقرر          فبينما جند األ  . أهنا علنية الطابع ىف أعماهلا     •

 ألهنـا  -ما مل يتقرر خالف ذلـك -الربملان غري ذلك، فإن األصل ىف اجتماعات جلان االستماع هو العلنية        
 .بطبيعتها علنية، تغطيها مجيع وسائل النشر واإلعالم، وتعلن عن مواعيد اجتماعاهتا

  الدور الرقاىب آللية االستماع-ح 
حتتل الوسائل الرقابية مكانة خاصة ىف العمل الربملاىن، نظرا ملا متثله من تعبري عن فكرة الرقابة الشعبية على                  

 :ولكن املتابع ألدبيات احلياة الربملانية ىف العامل العرىب يالحظ أمرين. احلكومات
ملباشرة، وأبرزها االستجواب، ملا أوهلما، أن االهتمام بالوسائل الرقابية ينصب ىف املقام األول على الوسائل ا     

ويؤكد ذلـك أن    . يتضمنه من اهتام موجه اىل السلطة التنفيذية، وإمكانية طرح الثقة ىف الوزراء، ولو حىت نظريا              
احلكومة ذاهتا هتتم أكثر ما هتتم ىف عالقتها بالربملان باالستجوابات، ويستعد هلا كل من الوزراء املعنيني واألعضاء                 

ممثال ىف املراسلني الربملانيني والصحافة بوجه      –واب استعداد الرتال ىف املعركة، كما أن الرأى العام          مقدمى االستج 
 قد يتابع بشغف جمريات االستجواب، ورمبا يشرع ىف التكهنـات حـول             -عام واملعارضة على وجه اخلصوص    

بأن االستجواب قد يسفر عـن      حقيقة االستجواب وقدرة الوزير املعىن بالرد عليه، برغم عدم الشطط ىف الظن             
، وهى الصياغة املهذبة للتعبري عن رفض االستجواب وجتديد الثقـة ىف            "االنتقال اىل جدول األعمال   "شئ سوى   

بعبارة أخرى، فإن مرّد االهتمام الكبري بآلية االستجواب له طابع درامى أكثر من             . الوزير املعىن واحلكومة ككل   
لى الرغم من وجود حاالت بارزة كان الرتال فيها بني األعضاء والوزراء نوعا             كونه آلية سياسية فعلية، وذلك ع     

 .من املعركة احلقيقية، ولو مل تكن املتكافئة
واألمر الثاىن، أن آلية االستماع ال حتظى بنصيب عادل على اإلطالق من االهتمام الربملاىن أو اإلعالمـى،                 

 . ذات طابع مجاعى ودميقراطى ىف الرقابة على احلكومةبرغم أمهيتها الربملانية، بل ومميزاهتا كوسيلة
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عن طريق اللجان النوعية الدائمة، ومن خالل جلـان         : هناك ثالثة صور رئيسية للقيام بآلية االستماع، هى       
الزيارات امليدانية وتقصى احلقائق، وعن طريق جلنة خاصة لالستماع، يتم تشكيلها خصيصـا هلـذا الغـرض،                 

 . منها هو القيام بالبحث الدقيق واستعراض خمتلف وجهات النظر املتعلقة باملوضوع املثارويكون هدف الربملان
ويعىن ذلـك تنـوع     . وتتميز جلان االستماع، كما سبق ذكره، بأهنا أهم اآلليات املفتوحة للرقابة الربملانية           

نا، جند أن هناك ثالثة أنواع مـن  من ه . خلفية املشاركني ىف أعماهلا، سواء باإلدالء بالرأى أو باإلحاطة بأعماهلا         
وهؤالء هلـم  (األعضاء، سواء أعضاء اللجنة، أو أعضاء الربملان ككل    : املشاركني ىف فعاليات تلك اللجان، وهم     

سواء مـن   (، واملتخصصون   )كامل احلق ىف حضور أعمال اللجنة واملشاركة ىف إعداد جدول أعماهلا ومناقشاهتا           
، وهم الذين تتم دعوهتم لكى تستمع اللجنة اىل آرائهم بشأن املوضـوعات             )ريهمأجهزة الدولة املعنية، أو من غ     

املثارة ىف جدول أعماهلا، واملواطنون، سواء الذين يتابعون أعمال اللجنة كـإعالميني أو كمـواطنني معنـيني                 
 . باملوضوع

العمل الربملاىن الىت تعترب    واألصل ىف فعاليات جلنة االستماع هو املناقشات، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة ىف             
، حـىت ال    Deliberations، أو باألدق مؤسسة للمناقشات واملداوالت الشفهية        "مكلمة"الربملان ككل مبثابة    

يتحول العمل الربملاىن اىل جهة إدارية تعمل وفقا ملذكرات مكتوبة مسبقا، رمبا يكون من أعّدها من غري النواب                  
 . أصال

كافة الوسائل الفنية الالزمة لقيامها بوظيفتها التشريعية والرقابية يؤدى اىل إثـراء  ال شك أن تزويد اللجان ب  
ولذلك حترص اجملالس النيابية على معاونة اللجـان ىف         . أعماهلا وميكنها من ممارسة اختصاصاهتا على أكمل وجه       

واألحباث الىت تضمن جناحها ىف أدائها ملهمتها عن طريق تزويدها بكافة الوثائق والبيانات واملعلومات والدراسات 
دراسة ومناقشة كافة جوانب املوضوعات الىت انعقدت لبحثها وتساعدها على إعداد التقـارير الـىت تقـدمها                 

 . viiللمجلس
كما جيب تزويد اللجان باملوظفني والباحثني املتخصصني من أجل متكينها من ممارسة وظائفها التشـريعية               

ن االقتداء بالربملان الفرنسى ىف هذا اخلصوص، حيث قامت اجلمعية الوطنيـة            وميك.. والرقابية على أكمل وجه   
 بإنشاء إدارة تابعة هلا، مهمتها قياس اخليارات واملقترحـات العلميـة            1983اجلمعية الوطنية الفرنسية ىف عام      

 .viii"موالتكنولوجية وإعداد تقارير بشأهنا لعرضها على أعضاء الربملان ملساعداهتم ىف اختاذ قراراهت
ويتحدد عدد أعضاء جلنة االستماع وفقا ملهمة وتكليف اللجنة، وحسب طبيعة تلك اللجنة ذاهتـا، مـن                 

 .حيث كوهنا اللجنة النوعية ىف ثوب جلنة لالستطالع واملواجهة أو أهنا جلنة خاصة مشكّلة هلذا الغرض
لبشرية للربملانات العربية حتـول دون      وىف احلقيقة، ليس هناك أية موانع ىف الالئحة أو اإلمكانيات املادية وا           

تعظيم استخدام تلك اآللية اهلامة، ومع ذلك، يالحظ أهنا غري موظفة بالقدر الكاىف وال حتتل أمهيتها املناسـبة ىف                   
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كما هو احلال، مثال، ىف جلان االستماع بالكوجنرس األمريكى، أو الربملان التشيكى، أو             ) الرقاىب(العمل الربملاىن   
 :ورمبا يعود األمر اىل أسباب سياسية أو عملية، جنملها فيما يلى. لتشريعى الفلسطيىناجمللس ا

ثقافية، وهى ما يتعلق حبساسية مسألة االستماع، واالنكشاف الشديد الذى قد تؤدى       /أوال، أسباب سياسية  
الف اآلراء الىت ميكن أن     إليه آلية االستماع، عندما يتم تفعيلها اىل مداها الطبيعى واملتصور، من حيث تنوع واخت             

حتتويها والتعامل مع املعارضني والرافضني بكل تنويعاهتم احملتملة وأوجه وحجج النقد الىت ميكن أن يطرحوهـا                
أمام الربملان، السيما ىف املوضوعات املثرية للجدل، وعلى وجه أخص ىف اللحظات الـىت يتصـور الـبعض أن                   

 . ختالفات والتوحد وراء السياسة احلاليةتقتضى تأجيل إبراز اال" املصلحة العامة"
وتزداد هذه احلساسية حدة عندما يتسع نطاق التغطية اإلعالمية جملريات آلية االستماع، سواء من حيـث                
أطرافها وخلفياهتم السياسية واحلزبية واأليديولوجية، أو من حيث املواقف واآلراء واحلجج الىت يبدوهنا، والىت قد               

كما تزداد هذه احلساسية السياسية أكثر وأكثـر عنـدما جتمـع جلـان       . كما قد يتراءى للبعض   ،  "تثري البلبلة "
االستماع عند استماعها لآلراء املتنوعة بني املسئولني احلكوميني وغريهم من اخلرباء واملتخصصني من خـارج               

تماع اىل رأيه على أنه     األجهزة احلاكمة، حيث ُينظر اىل من حصل على الدعوة لالشتراك ىف تلك اللجان واالس             
كذلك، قد تتعلـق تلـك      . حصل على نوع من االعتراف الرمسى باملكانة واخلربة، ناهيك عن اعتبارات اجملاملة           

، مـن  )End User(احلساسية باالستماع اىل املعنيني باملشكلة أو القضية حمل البحث، أى املستفيد النـهائى  
يث من املتوقع، بل والطبيعى، أن يتحول االسـتماع آلرائهـم اىل            املواطنني وليس فقط اخلرباء والتكنوقراط، ح     

 .حماسبة من جانبهم، وخصوصا إذا انتقلت فعاليات االستماع اىل مواقع األحداث وخارج أروقة الربملان
 

  إشكاليـات عملية:ثانيا
 وعلى وجه أخص    أوهلما، يتعلق بصعوبة التعامل مع مصادر املعلومات، والسيما الرمسية منها،         : وهى نوعان 

ورمبا ترجع هذه املشكلة املعلوماتية اىل التخوف والتشدد ىف إخراج املعلومة، ورفض            . الوزارات واهليئات املعنية  
إعطاء املعلومات الىت قد تدين املسئولني، وغياب الوكيل الربملاىن أو مسئول الشئون الربملانية الذى تكـون مـن           

 .أنشطة اجلهاز التنفيذى ألعضاء اجلهاز التشريعى ىف احلكومةمهامه الرئيسية إتاحة املعلومات عن 
وثانيهما، يتمثل ىف صعوبة العمل اجلماعى واملتعمق، حيث يتطلب تفعيل آلية االستماع مهارات وقناعـة               

ف مشتركة بني أطرافها لكى تنتج آثارها، وهى االستنارة بآراء الغري، والقدرة على تغيري املعتقدات الذاتية واملواق               
فـال  . السياسية بناًء على التفاعل اإلجياىب مع معلومات مل تكن متاحة أو آراء مل تكن معروفة أو مل تكن مقبولة                  

جيب أن يتم اختزال آلية االستماع اىل جمرد وسيلة لتسجيل املواقف السياسية جتاه القضية املطروحة للنقـاش، أو                  
ياسة املطروحة واىل أى مدى يؤيدها، وإمنا جيب أن تسـفر           أن تقتصر مهمة اللجنة على جمرد إبراز من يؤيد الس         
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أعماهلا عن استخالص وبلورة البدائل احملتملة لتلك السياسة وعرضها على الربملان لالستنارة، ورمبا لتغيري املواقف               
مة كما ال جيب أن تتحول تلك اآللية اىل جمرد وسيلة جلمع معلومات كانت غائبة أو غامضة، فهذه مه                 . املسبقة

 جتاه الربملان، وإمنا أحرى هبا أن تقدم للربملان التفسريات املختلفة           -املستمرة–اللجان الدائمة ومسئولية احلكومة     
وال شك أن كل هذا يتطلب قدرا كبريا من العمل اجلمـاعى            . للقضية املطروحة وأسباب تأييدها أو معارضتها     

) احية وبينهم وبني من يستمعون إليهم من ناحية أخرى        بني األعضاء من ن   (واملكثف وقيم مشتركة بني األطراف      
 .والتركيز على موضوع املناقشة وليس تسجيل مواقف سياسية أو حزبية حمددة

 
  مقترحات عملية لتطوير عمل جلان االستماع-1

قائمة إن القيمة احلقيقية ألعمال جلنة االستماع من وجهة النظر الربملانية هى استعراض اجلوانب املختلفة، ال              
 .واحملتملة، للموضوع حمل البحث وليس عرض أكرب عدد من املوضوعات على الربملان

من هنا، تأتى املهمة احليوية واحلساسة إلدارة أعمال اللجنة، فهى منوط هبا أمران، األول، هو البحث عن                 
ملوضوع الذى يريد اسـتجالء     خمتلف مصادر املعلومات الرمسية وغري الرمسية الىت تسهم ىف تنوير الربملان بأبعاد ا            

وجه احلقيقة فيه، واجتذاب أهل اخلربة والتخصص للمشاركة ىف فعالياهتا، والثاىن هو ضبط أعمال االستماع الىت                
تقوم هبا اللجنة والعمل على تركيزها ىف املوضوع حمل البحث، دون التطرق اىل ما ال يكون منتجـا ألى أثـر                     

 . حقيقى ىف أعماهلا
رف الربملاىن على تعظيم االستفادة من آليتني معاونتني لضبط أعمال جلان االستماع لكـى              هلذا، جرى الع  

األوىل، هى عقد اجتماع تنسيقى بني أعضاء اللجنة من النواب، مبعاونـة األمانـة            : ixتكون أكثر إنتاجا آلثارها   
تتبعها اللجنة ىف إجناز ما كُلّفت به       الفنية من العاملني بالربملان، لوضع االستراتيجية أو خطة العمل واألجندة الىت            

أعمال، وكذلك حتديد نوعية املشاركني ىف فعالياهتا على حنو تقريىب، واإلطار الزمىن واملكاىن لعمل اللجنة وعقد                
أما اآللية الثانية، فتتمثل ىف تقسيم أعمال اللجنة اىل دوائر فرعية، تتناسب وجوانب املوضوع حمـل                . اجتماعاهتا

ر الذى يساعد على التعمق ىف التناول من ناحية، وعدم اجلنوح اىل موضوعات فرعية غري مرتبطـة                 البحث، األم 
بأجندة اللجنة من ناحية أخرى، وذلك متهيدا لعقد االجتماع العام للجنة ككل وحترير التقرير العام بناًء علـى                  

 .تقارير اللجان الفرعية، لعرضه على الربملان
 

  والبحوث الربملانية تطوير وحدات املعلومات-2
. الشك أن املعلومات والبحوث من أهم أدوات تطوير العمل الربملاىن وزيادة القدرة املؤسسـية للربملـان               

فالربملان حيتاج، أكثر من غريه من املؤسسات السياسية، إىل إدارات حديثة ومتخصصني مـدربني ىف ترتيـب                 
. ب وبالشكل املالئم لألعضاء ملمارسة مهامهم الربملانية املتنوعة      وتنظيم وحتليل املعلومات لتقدميها ىف الوقت املناس      
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هبا، ال تبدأ من اقتناء احلواسب اآللية و        " ثورة معلوماتية "وميكن القول بأن الربملانات العربية ىف جمملها حتتاج اىل          
ـ                ال املعلومـات   رّصها، وال تقف عند تلك املرحلة، وإمنا تسعى اىل توظيف واستخدام تكنولوجيا حديثة ىف جم

الربملانية، وامتالك قدرات فنية وحدات لتخزين املعلومات واسترجاعها، وكذلك تطوير نظم إلدارة املعلومـات              
 .ىف الوقت املناسب والكفاءة العالية) واجملتمع(وإتاحتها اىل النواب 

 : من زاويتنيولقد أصبحت البحوث الربملانية ركنا حموريا ىف عملية تطوير العمل الربملاىن، وذلك
 على خدمات البحوث الربملانية، وهو ما يتمثل ىف ضرورة تطوير اخلدمات البحثيـة              جانب الطلب أوهلما،  

زيادة طلب النواب علـى     : ويتمثل ذلك الطلب املتزايد ىف عدة أمور، مثل       . والقدرات التحليلية املتاحة للنواب   
والتشريعات عموما، ومن جانب األعضـاء اجلـدد،        خدمات البحوث الربملانية وحتليل املعلومات والسياسات       

كاالستنساخ (، واملستجدة )كالعلمية والتكنولوجية(وزيادة الطلب على تلك البحوث ىف املوضوعات املتخصصة    
، والرغبة ىف استثمار عصـر      )كالنظم االقتصادية وجتارب اإلصالح االقتصادى    (، واملقارنة   ..)واهلندسة الوراثية 
فادة من التطور الكبري ىف االتصاالت واالنفتاح ىف املعلومات بني أحناء العامل، وزيادة توقعـات               املعلومات واالست 

األعضاء من القدرات البحثية الربملانية ىف عصر املعلومات، وزيادة احتياجهم هلذا القدرات ملواكبة التحديات الىت               
ابعة أنشطة الربملان وأداء النواب ومقارنة كل       يفرضها الرأى العام الذى أصبح، بدوره، أكثر قدرة ورغبة على مت          

 .هذا مبا حيدث ىف العامل
، أى التقدم املتسارع ىف جتارب وبرامج تطوير البحوث الربملانية ذاهتا وخصوصـا             جانب العرض وثانيهما،  

نظـم  "سـمى  متكاملة داخل املؤسسة الربملانية، وهلذا ت" فرعية"باستخدام التقنيات احلديثة، فيما جيعلها منظومة  
، الىت تعتمد بـدورها علـى   )Parliamentary Services Services-PRS" (التشريعية/البحوث الربملانية

إال ). Legislative Information Systems-LIS" (نظم املعلومات التشريعية"منظومة تقنية متكاملة من 
 . درة التنافسيةأن تطور البحوث الربملانية يواجه حتديات كبرية، أمهها التمويل والق

فالشك أن البحوث الربملانية، برغم تزايد االهتمام هبا، تتعرض لضغوط خفض اإلنفاق، شأهنا شأن بقيـة                
وحدات املؤسسة الربملانية، أو حىت بالنظر اىل منطق الرشادة االقتصادية الذى يقتضى تعظيم اسـتثمار املـوارد                 

 ). cost-effective(وتقليل اإلنفاق ليصبح األداء جمديا 
إدارات البحوث الربملانية اىل ضغط املنافسة مع بيـوت اخلـربة    /ومن ناحية أخرى، تتعرض نظم ووحدات     

خارج الربملان، احمللية والعاملية، الىت قد تعرض خدمات حبثية أسرع وأكثر تعقدا وبتكلفة أقل، ألهنا ال تتطلـب                  
 اهليكل  املؤسسى للربملان، وهذا هو االجتاه املتزايد         متويال لوحدات إدارية وتوظيف عدد من الباحثني الدائمني ىف        

 .ىف الكثري من برملانات أوربا الغربية املعاصرة، بل وىف الربملان األورىب ذاته
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بعبارة أخرى، فباإلضافة اىل ضغوط النواب لطلب البحوث وتطويرها، وضغوط خفض اإلنفاق املخصص             
ديات إضافية من املنافسة مع بيوت اخلربة املتزايدة واحلديثـة ىف           لوحدات البحوث ىف الربملان، فإهنا تتعرض لتح      

 .السوق
ومما الشك فيه أن مسألة تطور وحدات البحوث الربملانية ىف العامل العرىب متر، أو جيب أن تدرك أهنا متر مبا                    

 بنائهـا  ، ألهنا جيب أن تقـوم مبراجعـة  )Critical Transition Period(يسمى املرحلة االنتقالية احلرجة 
 . اهليكلى، ومستوى أدائها النوعى، ومعايري تقومي منتجاهتا، أى خدماهتا

استراتيجية : فوحدات البحوث الربملانية ىف العامل العرىب مطالبة اليوم مبراجعة قضايا أساسية ىف عمليها، هى             
ستجابة لطلبات النواب البحوث والدراسات واخلدمات التشريعية، برامج النشاط وجماالته، سياسات وأساليب اال      

 ).التشريعية والرقابية(واحتياجات الربملان ىف اجملاالت املختلفة 
وكل ذلك جيب أن يراعى أمرين أساسيني، أوهلما الدراسة املقارنة ملا حيدث ىف العامل، من أجل مواكبـة                  

لترشيد ) لوجية والبحثية واإلدارية  التكنو(التطور وزيادة قدرهتا التنافسية، احمللية والعاملية، وتوظيف تقنيات العصر          
، متنوعـة ىف مسـتوى   *وىف دراسة مقارنة لنظم البحوث الربملانية ىف إحدى عشرة دولة      . اإلنفاق وتعظيم العائد  

التطور التقىن والظروف االقتصادية وطبيعة النظام السياسى، يتضح أن عملية تطوير البحوث الربملانية أصـبحت               
 .وير الربملاىن ودعم القدرات املؤسسية للربملانذات أولوية ىف عملية التط

 .وفيما يلى بعض جماالت التطوير املطبقة ىف عدد من التجارب املعاصرة
  تطوير اهليكل التنظيمى واإلدارى خلدمات البحوث واملعلومات-أ 

، باجتاه  أوهلاتشهد وحدات البحوث الربملانية وخدمات املعلومات تطورات هيكلية، تأخذ مسارات ثالثة،            
 ىف اخلدمات، حتـت إشـراف       التنسيق باجتاه التقسيم والتنوع، وثالثها باجتاه       ثانيهاالدمج اهليكلى والتنظيمى، و   

وىف أغلب احلاالت، فإن اهلدف من إعادة اهليكلة هـو تطـوير            . مشترك، مع اإلبقاء على االستقالل التنظيمى     
، )customer-oriented(جابة الحتياجات النـواب     البحوث الربملانية وخدمات املعلومات لتصبح أكثر است      
 ).one-stop shopping(وأقرب اىل املستخدم، حتقيقا ملا يسمى اخلدمات اجملمعة 

ففى الربملان االستراىل، مت دمج املكتبة ووحدة البحوث ىف هيكل تنظيمى واحد، وكمـا ىف               :  الدمج -1
 التنظيمى للمكتبة، وىف الكوجنرس األمريكى تتبع دائرة        الربملان الكندى حيث تندرج إدارة البحوث ضمن اهليكل       

مكتبته، وىف الربملان اهلندى حيث مت دمج وحدات املكتبة والبحـوث واملعلومـات             ) CRS(حبوث الكوجنرس   
 ).سيتم تناوله تفصيال فيما بعد) (LARRDIS(واحلاسب اآلىل ىف هيكل تنظيمى موحد 

                                           
 63الواليات املتحدة، إستونيا، كندا، املكسيك، أملانيا، اليابان، بولنده، التشيك، ليتوانيا، استراليا، وبريطانيا، للتفصيل، راجع أعمال املـؤمتر                  :  هى *

 .http://ifla.inist.fr/ifla/IV:  ىف،IFLAلالحتاد الدوىل للمكتبات 
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ل يتم إعادة توزيع املهام البحثية واملعلوماتية بني عـدة إدارات           وىف بعض الدو  :  التنويع واالستقاللية  -2
مركـز للمعلومـات   : ، مثل مصر، حيث يوجد مبجلس الشعب املصـرى )Stand-alone units(مستقلة 

إلعداد دراسات حول القضايا السياسية العامة، الداخلية واخلارجية،        (، ومركز للبحوث الربملانية     )احلاسب اآلىل (
، وإدارة عامة للبحوث، تركز على إعداد التقارير السنوية حول أنشطة األمانة العامـة، وإدارة               )وابوطرحها للن 

للمؤمترات ملعاونة األعضاء علميا وحبثيا ىف املشاركة ىف املؤمترات املختلفة، وخصوصا اخلارجية، وإدارة خلدمات              
ضايا املختلفة وتقـدميها للنـواب واللجـان        األحباث، تابعة للمكتبة، وتقوم بإعداد ملفات معلوماتية حول الق        

 .الربملانية
أما االجتاه الثالث، وهو األغلب، فيميل اىل التنسيق واإلشراف املشترك ألنشـطة            :  التنسيق املشترك  -3

ففى الكوجنرس األمريكى، تعتمد دائرة حبوث الكوجنرس على أسـلوب          . البحوث وخدمات املعلومات الربملانية   
 الفرعيـة، حتقيقـا     -البحثية واملكتبية واملعلوماتية والتقنية   -ضم عناصر من خمتلف اإلدارات      فريق العمل الذى ي   

وىف بولنده،  . لفكرة التكامل املنهاجى ىف التناول، وقدر من التعاون بني األقسام واإلدارات املستقلة بالكوجنرس            
طروحة، على هيئة فـرق خاصـة       يتم أداء اخلدمات البحثية من خالل فريق عمل، يتنوع حسب املوضوعات امل           

)Task forces( مكتب "، تضم العاملني املعنيني من اإلدارات، وأحيانا اللجان، املختلفة بالربملان، حتت إشراف
، حيث يكون مديره هو املسئول الرئيسى عن إجناز البحوث وخدمات املعلومات، واإلشراف على متويل               "حبوث

 ألف يعملون ىف األحباث ومجـع املعلومـات وحتليـل القضـايا       25  وهناك حواىل . فريق العمل وإدارة نشاطه   
 .xوالتشريعات ىف الكوجنرس األمريكى

، أن هذا االجتاه الثالث، التنسيقى، يتكامل مع التوسع ىف استخدام التقنيات احلديثة ىف              أوالومن املالحظ،   
 Local(، أو الداخليـة  )mainframes(البحوث واالتصاالت، حيث يستخدم شبكات املعلومات الرئيسية 

Area-Networks-LANs(xi             لتحقيق التنسيق املطلوب، وبالتاىل فهو يعتمد على قدرة الربملان ىف إنشـاء ،
النظام املتكامـل للمعلومـات     (نظم متكاملة خلدمات املعلومات والبحوث، على حنو ما فعله الربملان املكسيكى            

من مصادر املعلومات الوطنية، كما فعل برملان إستونيا، حيـث          ، ورمبا ربط هذه النظم بشبكة أوسع        )والتوثيق
 .ترتبط شبكة معلوماته الربملانية بأهم املكتبات الوطنية

، أن هذا االجتاه الثالث يرتبط بإنتاج نوعية جديدة من البحوث وخدمات املعلومـات              ثانياومن املالحظ،   
ية برملانية جديدة عن طريق التليفون، بينما اجتهـت دول          ففى أملانيا، أنشأت إدارة البحوث خدمة حبث      . الربملانية

أخرى، مثل بولنده والواليات املتحدة، واملكسيك، اىل نوعية جديدة من اإلصدارات واملطبوعـات الربملانيـة               
املشتركة نتيجة جهد اإلدارات البحثية واملعلوماتية املختلفة ىف الربملان، على شكل ملخصات يومية أو أسبوعية،               

 .نشرات بأهم األحداث والتطورات، أو دالئل إرشادية للنواب ىف عملية التشريع والرقابةأو 
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 تلبية رغبات العميل، واملبادرة باخلدمة، والسرعة ىف األداء:  تطوير األداء-ب 
بصرف النظر عن طبيعة اهليكل التنظيمى خلدمات البحوث الربملانية، فإن التحدى احلقيقى الذى تواجهـه               

فمن املالحظ أن الربملانات املعاصرة تنتقل من األسـلوب         . و تطوير اجلودة، ومواءمة اخلدمة، واملبادرة هبا      اليوم ه 
التقليدى ىف البحوث الربملانية اىل األسلوب احلديث، حيث ينصرف األول اىل إنتاج حبوث ودراسـات تتسـم                 

 األجندة الربملانية بالفعـل، ويـتم        بدرجة واضحة من التعقد والتعمق والتفصيل، وتنصب على قضايا مثارة ىف          
 .توزيعها على سائر األعضاء واللجان

ليس بالضرورة حبـوث متعمقـة      (أما األسلوب احلديث فيتجه اىل إنتاج خدمات حبثية ومعلوماتية مبسطة           
اق مشمولة باإلحصاءات املركبة والرسومات البيانية املعقدة واإلشارات املرجعية املكثفة، ولكن قد تكـون أور             

، تتنوع ىف   )خلفية، أو تعريفات وبيانات أساسية، أو حىت ملخصات موجزة بنتائج البحوث، أو مناقشات شفوية             
أى قبل  ) proactive(شكلها ودرجة تعمقها حسب نوعية العضو واحتياجاته وقدراته، ويتم املبادرة هبا مبكرا             

 .طرحها على أجندة عمل الربملان
قييم النواب ىف جملس العموم الربيطاىن والكوجنرس األمريكـى والربملـان           ففى دراسة مسحية استطالعية لت    

تتمثـل ىف   " والشـكاوى "البولندى والربملان االستراىل خلدمات البحوث واملعلومات، تبني أن أهم التحفظات           
 :أمرين

اتيـة،  ليس فقط من ناحية القـدرات الذ      (أوهلما، منطية اخلدمات، وعدم مراعاهتا للفروقات بني األعضاء         
ولكن من حيث متطلبات الوقت والغايات السياسية الىت لدى العضو من وراء طلبه احلصول على تلك اخلدمات                 

 )البحثية واملعلوماتية، كتمرير مشروع قانون أو ممارسة الرقابة الربملانية
ـ                خاص، وثانيهما، أسلوب التعامل مع النواب، حيث من اخلطأ اعتبار النواب جمموعة متجانسة مـن األش

، متنوعى األهداف واإلمكانيات واملطالـب واألذواق، وبالتـاىل         )Clients(ولكن جيب التعامل معهم كزبائن      
 .جيب اتباع أساليب خمتلفة مع كل نائب لتقدمي نفس اخلدمة

أما حتدى الوقت، فهو من أصعب األمور الىت تواجه البحوث وخدمات املعلومات الربملانيـة املعاصـرة،                
ة متخصصة وعالية التدريب للباحثني هبا، ملواكبة إيقاع العمل الربملاىن، املتالحق، وغري املنـتظم ىف               وتتطلب نوعي 

). حيث قد تطرأ أمور مستجدة حيتاج فيها األعضاء اىل معلومات واستشارات وبيانات حلظيـة             (أغلب األحيان   
ة عموما تعود، جزئيا، اىل انتشـار       ومن ناحية أخرى، فإن ضغوط خفض اإلنفاق الىت تواجهها البحوث الربملاني          

االعتقاد بارتفاع تكلفة اجلهاز الفىن ىف الربملان مقارنة مبا يقدمه من خدمات تستحق ذلك اإلنفـاق، وبالتـاىل                  
تصبح إدارات وأجهزة البحوث الربملانية ىف حاجة اىل إثبات قدرهتا على ترشيد اإلنفاق، بتقدمي خدمات أسرع،                

 . وىف نفس الوقت أجود
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جبانب اخلدمات املكتوبة، كثريا ما حيتاج النواب من هذه اإلدارات خدمات تليفونية واستشارات شفوية              و
عاجلة، أو ردود عن طريق الربيد األلكتروىن، وكثريا ما حيتاج النواب هذه اخلدمات خالل ساعات أو حىت أثناء                  

حلديثة اىل أمرين ملواجهة تلـك التحـديات        وهلذا، تتجه خدمات البحوث الربملانية ىف النظم ا       . انعقاد اجللسات 
 :اخلاصة بالوقت املتاح لتقدمي اخلدمة، والتنوع الكبري ىف شكل اخلدمة املطلوبة

أوهلما، تطوير قواعد بيانات حديثة، تعتمد على التقنيات املتطورة وتساعد على توفري البيانات األساسية ىف               
 القضايا املطلوبة بالسرعة الالزمة

ففى دائـرة حبـوث     . ابتكار أشكال جديدة من اخلدمات البحثية وتدريب العاملني على أدائها         وثانيهما،  
الكوجنرس، يتجه الباحثون اىل تطوير قدراهتم على تنويع املنتج البحثى واملعلوماتى ىف ثالثة أشكال، هى الـردود     

، )Memoاحـدة،   وذلك خالل ساعات أو يوم على األكثر، وىف حـدود صـفحة و            (السريعة على األسئلة    
، كتلك املطروحة Issue Brief صفحات، وتتناول قضايا ملحة وحمددة 6-5ىف حدود (وامللخصات املوجزة 

 صفحة، وتتناول قضـايا     20حواىل  (، مث التحليالت الشاملة     )أمام اللجان، وتتوفر خالل ثالثة أيام على األكثر       
 ).ت العامة، وقد تستغرق ثالثة أسابيع، كتلك املطروحة على اجللساTopical Reportsأوسع نطاقا 

ويبدو أن أغلب أنشطة البحوث الربملانية تتجه اىل التركيز على ردود ألسئلة احملـددة واملختصـرة، الـىت                  
حيتاجها العضو رمبا خالل ساعات قليلة، سواء ىف شكل مالحظات خمتصرة أو حىت عـن طريـق التليفـون أو                  

 .من التحليالت املتعمقة والشاملة، ذات الطابع األكادميى، أكثر )presentation(العرض الشفوى 
والشك أن هذه النوعية من اخلدمات البحثية واملعلوماتية هى عالقة من طرفني، حتتاج اىل مهارات خاصة                

فمن ناحية النواب، حيتاج النائـب اىل أمـرين ىف طلبـه            . وتدريب متميز، من جانب النواب وكذلك الباحثني      
 يسهل مهمة الباحث واحمللل الربملاىن ىف أداء هذه اخلدمة ىف الوقت احملدد وبالشـكل املالئـم                 للمعلومات، حىت 

والنوعية املطلوبة، أوهلما حتديد املوضوع، وثانيهما حتديد الوقت والشكل والنوعية املناسـبة ىف هـذه اخلدمـة                 
 ثالث رئيسية، أوهلا، معاونة العضو ىف    ومن ناحية الباحث أو احمللل، فإنه حيتاج اىل تدريب على مهارات          . البحثية

حتديد املوضوع الذى يهمه، وثانيها معرفة مصادر املعلومات املالئمة للموضوع والقدرة على الوصـول إليهـا                
مذكرة، مالحظات موجزة، عـرض     (واستثمارها، وثالثها، صياغة اخلدمة ىف الشكل املالئم الحتياجات العضو          

 ..).شفوى
 بحوث واملعلومات الربملانية تطوير جماالت ال-ج 

لتناول خمتلف املوضوعات الداخلية    ) بشريا ومعلوماتيا (جيب أن تكون خدمات البحوث واملعلومات مؤهلة        
إال أن بؤرة التركيز ىف املناقشـات       . واخلارجية، ألن الربملان ساحة لطرح خمتلف املوضوعات وىف كل اجملاالت         

جيب أن تشكل مالمح أجندة عمل إدارات البحـوث  (ى اىل جماالت معينة   الربملانية املعاصرة تتحرك بشكل دينام    
 .، دون إغفال أو إسقاط اجملاالت األخرى)واملعلومات الربملانية
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املوازنة، : واملالحظ أن املوجة السائدة ىف الربملانات املعاصرة تتجه اىل التركيز على موضوعني رئيسيني، مها             
من إنتاج دائرة حبوث الكوجنرس علـى       % 70 سبيل املثال، ينصب أكثر من       فعلى. والصياغة الفنية للتشريعات  

قضايا املوازنة، حىت أهنا قامت بتطوير مصادر خاصة ىف موقعها على اإلنترنـت للحصـول علـى املعلومـات            
 االقتصادية واملالية والتقارير املرتبطة هبا، كما أن الربملان البولندى قرر إنشاء وحـدتني جديـدتني للبحـوث                

بيـوت  "كذلك، يالحظ أن أغلـب      . جمموعة التحليل املاىل، وجمموعة قوانني املوازنة     : والتحليالت املالية، مها  
 .xiiالىت هتتم بالعمل الربملاىن ودعم صانع القرار ىف العامل املعاصر هتتم بالقضايا االقتصادية" اخلربة

يته، وخصوصا ىف برملانات الدول اجلديدة      أما بالنسبة ملوضوع الصياغة الفنية للتشريعات، فقد تزايدت أمه        
والنامية، بالنظر اىل تزايد اهتمام النواب بالعملية التشريعية واملناقشات املرتبطة هبا، وكذلك ىف ضوء االتفاقيات               
الدولية الىت تنضم إليها الدول املعاصرة، وتفرض جمموعة جديدة من املعايري واألحكام ىف الصـياغة التشـريعية،              

ففى أغلب دول وسط وشرق أوربا حيتل موضوع التوافق مع          .  التشريعات الوطنية مع اإللتزامات الدولية     لتتوافق
معايري االحتاد األورىب مكانة هامة ىف العملية التشريعية، ويشكل حمور طلب البحوث واملعلومات الىت حيتاجهـا                

مركز "مثل  (وتوجد وحدات متخصصة    . يضااألعضاء من دوائر البحوث الربملانية، ومن بيوت اخلربة اخلارجية أ         
ىف أغلب تلك الربملان تكون مهمتها دعم عملية التوافق بني التشـريعات الوطنيـة              ") معلومات االحتاد األورىب  

ومعايري االحتاد األورىب، وكذلك عملية التكيف ىف املؤسسات واهلياكل الداخلية لتتماشى مع مؤسسات ونظـم               
 .أوربا املوحدة

 العرىب، يهتم اجمللس التشريعى الفلسطيىن مبوضوع الصياغة الفنية للتشريعات، وقام بإيفاد جمموعة             وىف العامل 
من الباحثني بالدائرة القانونية وعدد من أمناء اللجان، واألعضاء، اىل القاهرة لتناول هذا املوضوع من جوانبـه                 

كما خيطط مركز التدريب    . ان ووزارة العدل  املختلفة، وتبادل اخلربة مع املتخصصني ىف كليات احلقوق، والربمل        
الربملاىن العرىب، التابع جلمعية األمناء العامني العرب، لعقد سلسلة من الربامج وورش العمل ىف قضايا التشـريع                 

 .والصياغة الفنية للتشريعات
 
  تطوير أدوات حبثية جديدة-د 

لعامل، تفتحت أمام خدمات البحوث املعلومات      مع انتشار الثورة العلمية واستخدامات احلواسب اآللية ىف ا        
الربملانية آفاق جديدة، تتيح فرصا جديدة لالبتكار وتطوير األداء كما تفرض أعباء إضافية على أطراف اخلدمـة                 

فاستخدام هذه التقنيات احلديثة ىف العمـل الربملـاىن يتطلـب تفهمـا إلمكانياهتـا               ). النواب والباحثني (ذاهتا  
 جانب األعضاء، كما يتطلب تدريبا مستمرا على تعظيم الفائدة منها من جانـب البـاحثني                واستخداماهتا من 

 .الربملانيني، بل واجلهاز اإلدارى والفىن للربملان ككل
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ويالحظ أن أبرز استخدامات احلواسب اآللية ىف خدمات البحوث واملعلومات الربملانية ىف العامل املعاصـر               
 التحليل االقتصادى واملاىل، وثانيها قواعد البيانات التشريعية، وثالثهـا أسـاليب            تتمثل ىف ثالثة جماالت، أوهلا    

ففـى الربملـان    . ىف املناقشات الربملانية عموما وأعمال اللجان على وجه اخلصـوص         ) Simulation(احملاكاة  
اىن ىف تطوير أسـاليب     الكندى مت تطوير مناذج مصغرة حملاكاة النظام الضرائىب لدعم عمل احمللل االقتصادى الربمل            

ونظام الضرائب وتوقع آثار تعديل نظام الضرائب على املوازنة العامة، كما تستخدم دائرة حبـوث الكـوجنرس                 
األمريكى برامج مشاهبة ىف خمتلف القطاعات، كالتأمني الصحى واملعاشات، واملنح واملسـاعدات االجتماعيـة              

التعديل املقترح ىف هذه السياسات العامة على القطاعات املعنية هبا،          وإعانات البطالة، ملعاونة العضو ىف معرفة أثر        
 ".What-If-Questions-ماذا حيدث لو فعلنا كذا؟"فيما يسمى 

وىف الربملان البولندى يتم ختزين التشريعات على قاعدة بيانات ضخمة، ودراسة التعديالت املقترحة عليهـا              
ىف مركـز   " LIS-قاعدة البيانات التشـريعية   " مصر حاليا، من خالل      أثناء مناقشاهتا، وهى التجربة الىت تتم ىف      

 .املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء، وكذلك ىف مراكز املعلومات مبجلسى الشعب والشورى
   تطوير التقنيات وأساليب العمل-هـ 

يا ىف تطـوير الربملانـات      لقد أصبحت التقنيات احلديثة مسة أساسية ىف املؤسسات املختلفة، وعنصرا رئيس          
املعاصرة، بداية من الشئون املالية واإلدارية وشئون العاملني، ومرورا خبدمات البحـوث واملعلومـات وحفـظ                

 .املستندات واملكتبة، وانتهاء بإدارة اجللسات العامة ىف الربملان وتطبيق نظم التصويت األلكتروىن
ة، فإن األخذ هبذه التقنيات احلديثة أصبح أمرا حتميا، لـيس           وبالنسبة خلدمات البحوث واملعلومات الربملاني    

فقط من الناحية املوضوعية واملهنية، ولكن العتبارات اقتصادية أيضا، حيث أن هذه التقنيات هى الىت تسـاعد                 
 . على مواجهة معضلة خدمات البحوث واملعلومات الربملانية، أى تطوير اخلدمة، وىف نفس الوقت تقليل النفقات

استخدام هذه التقنيات يفرض تكلفة متويلية كبرية، كما حيتاج اىل تدريب خـاص ومسـتمر للبـاحثني      و
فاستخدام احلواسب اآللية كشبكات معلومات     . والفنيني، إال أنه متويل استثمارى، حيقق وفرا على املدى الطويل         

 املكتبية، كما يقلل الوقت املطلوب      ومراسالت يوفر الكثري من اإلنفاق على طباعة التقارير واملهمات واألدوات         
وىف الربملانات احلديثة ينتشر استخدام هذه التقنيات ىف مخسة جماالت          ). وهو ذو تكلفة هامة أيضا    (ألداء اخلدمة   
-CD(، واإلنترنت، وقواعد البيانـات واالسـطوانات املضـغوطة          )PCs(احلواسب الشخصية   : رئيسية، هى 

ROMs( والشبكات احمللية ،)LANs(، والربيد األلكتروىن )E-mail .( 
فاستخدام هذه التقنيات احلديثة يوفر الوقت والتكلفة، حيث يساعد على احلصول على قدر هائـل مـن                 
املعلومات بأقل تكلفة تذكر، وىف أقل وقت ممكن، وبأعلى جودة متاحة، حيث يساعد أيضا على تطوير أساليب                 

 .، وتطوير مهارات الباحثني)خلارجيةاحمللية وا(البحث والتحليل ومجع املعلومات 
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وقد اهتمت الربملانات احلديثة والعديد من املؤسسات الدولية هبذا األمر، فصممت مواقع خاصة هبا علـى                
شبكة اإلنترنت، وقامت بربط مواقعها مبصادر املعلومات وقواعد البيانات املختلفة، وأتاحت لألعضاء استخدام             

لالستفادة منها، كما ىف الكوجنرس األمريكى والربملان الكندى، واليابـان  ) LAP TOPs(احلواسب احملمولة 
 .واهلند

ومن ناحية أخرى، فإن استخدام هذه التقنيات احلديثة يساعد على تطوير خدمات البحوث واملعلومـات               
عضاء مـن   الربملانية لكى تبادر باخلدمة، وتستعد لتقدميها للعضو قبل طلبها، وذلك من خالل تسجيل طلبات األ              

البحوث واملعلومات وتقييمهم ملا حيصلون عليه، على حنو تراكمى، مث حتليل نوعية اخلدمة الىت يطلبها األعضـاء                 
وتقييمهم للجوانب اإلجيابية والسلبية فيما حيصلون عليه خالل فترة ممتدة، مث تطوير األداء واالسـتعداد لتقـدمي                 

ون طلبها، فيما يسمى خلق الطلب علـى خـدمات املعلومـات            اخلدمة، ورمبا املبادرة بعرضها على النواب د      
 ).Pro-Active(والبحوث، وجعلها مبكرة وحمفزة 

  تطوير وسائل التعاون الربملاىن الدوىل-و 
وعلى املستوى الدوىل، هناك مبادرات هامة الستخدام هذه التقنيـات احلديثـة ىف خـدمات البحـوث                 

فمما الشك ىف أن تبادل اخلربات القانونية بـني         . علومات القانونية الدولية  واملعلومات الربملانية، ومنها شبكة امل    
الدول هو أمر حيوى ىف ظل التحوالت الدولية والتغريات االقتصادية اجلارية وكذلك لتعظيم االسـتفادة مـن                 

 .التقدم الكبري ىف وسائل االتصال وتقنياته احلديثة
 املؤسسات التشريعية وتبادل اخلربات القانونية وتدعيم البحوث        وىف إطار اجلهود الدولية لتوثيق التعاون بني      

 Global Legal(اجلادة ىف النظم الدستورية والقانونية، تأسسـت شـبكة املعلومـات القانونيـة الدوليـة      

Information Network-GLIN (وهذه . وأصبحت أحد العالمات اهلامة ىف دعم التطور التشريعى املعاصر
ة منظومة غري حكومية، وباألخص فهى ليست جزءا من احلكومة األمريكية، بـرغم متركزهـا               الشبكة هى مبثاب  

وهى تضم عددا من احملطات أو قواعد البيانات اإلقليميـة الـىت تتبـادل              . حاليا ىف مقار الكوجنرس األمريكى    
 .املعلومات فيما بينها وقد تتيحها للغري أيضا ىف جمال املعلومات القانونية

، والىت دعت اىل    1886بادئ التنظيمية للشبكة على القواعد الىت تضمنتها اتفاقية بروكسل عام           وترتكز امل 
فقد تأسست هذه الشبكة لتلبية احتياجات حقيقية من جانب         . تبادل الوثائق التشريعية والقانونية بني دول العامل      

لدراسة والبحث ىف النظم القانونية القائمـة  املؤسسات التشريعية والفقه القانوىن أيضا لتبادل اخلربة وتيسري سبل ا   
وتقوم مكتبة الكوجنرس األمريكى بدور األمانة الفنية للشـبكة ىف          . وتدعيم النظرة املقارنة ىف البحوث القانونية     

الوقت احلاىل، كما هتتم بتقدمي املعونة الفنية للدول املنضمة اىل أسرة الشبكة الدولية، الىت تضم مخس عشرة دولة                  
 . ا منها دول عربية شقيقة مثل الكويت وتونس وموريتانياحالي
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وهتدف هذه املبادرة اىل مجع وتوثيق الوثائق القانونية، الدستورية والقانونية والقضائية والدراسات الفقهية،             
 وحتميلها على الشبكة األلكترونية الدولية، لتحقيق هدف رئيسى هو خدمة املشّرع الوطىن واملؤسسات القانونية             
والباحثني عن طريق توثيق النظام القانوىن الوطىن ذاته، وختزينه واسترجاعه بالطرق األلكترونية احلديثة، فضـال               

 .تيسري االطالع احلّر على النظم القانونية للدول األخرى
 ومن اجملاالت الىت تشري اىل أمهية هذه الشبكة الدولية معرفة جتارب دول أخرى ىف عقد االتفاقات الدوليـة         

، وعملية إصدار القوانني وتعديلـها، وتـراث        ..ىف كافة اجملاالت كاتفاقات التعاون االقتصادى ونظم التجارة       
احملاكم واألجهزة القضائية ىف املسائل الدستورية وبلورة املبادئ القانونية، فضال عن االطالع على التراث الفقهى               

هام الدول العربية سوف يساهم ىف تقدمي اخلربة العربية ىف          والشك أن إس  . ىف كافة اجملاالت التشريعية والقانونية    
 . اجملاالت التشريعية والقانونية، ويتيح توثيق األواصر الربملانية العربية من ناحية ومع العامل ككل من ناحية أخرى

 
  تطوير املكتبة الربملانية-3

 واحملللة، واملصدر األساسى ملثل تلـك       أصبح املشرع حيتاج إىل كمية متزايدة من املعلومات اجليدة املوثقة         
واملكتبة الربملانية هى مكتبة متخصصة تقـوم       . املعلومات هو املكتبة الربملانية ىف معظم اجملالس التشريعية ىف العامل         

خبدمة مستفيد معني، هو عضو الربملان، وكذلك فريق من الباحثني املعاونني للعضو، كما تؤدى دورا أرشـيفيا                 
 .والبد من االتصال باألعضاء ىف بداية كل دور تشريعى لتعريفهم خبدمات املكتبة. الربملانيةحلفظ الوثائق

وقـد يكـون    . وتعد مكتبة اهليئة التشريعية جزًء من أى منظومة االتصاالت واملعلومات العامة ىف الدولة            
نها، بسبب موقعها املركزى ىف     للمكتبة التشريعية عالقة مباشرة باملكتبات العامة الوطنية، أو حىت تكون  جزًء م            

كما تعد املكتبة التشريعية مركز هاما للباحثني ىف خمتلف التخصصـات، وحافظـة للـذاكرة               . نظام املعلومات 
ومن األطراف األخرى املستفيدة من خدمات املكتبة التشريعية كل من وسائل اإلعالم، الىت             . الربملانية ىف الدولة  

 .لربملانية املختلفةهتتم مبعرفة ومتابعة األنشطة ا
وهتدف املكتبة الربملانية اىل تعبئة موارد املعلومات بكل أشكاهلا ومصادرها ىف خدمة أعضاء الربملان، مبا ىف                

جتميع املعلومات املتعلقة مبصادر املعلومات والبيانات ىف نطاق العمل الربملاىن بصرف النظر عن أشـكاهلا               : ذلك
لف أنواع اخلدمات ومراصد املعلومات والبيانات، وإرشاد املستفيدين اىل         ومصادرها، وإعداد حصر شامل ملخت    

ولتيسري ذلك البد أن حتتفظ املكتبة بأدلة وكشافات ومراصـد          . املصادر املناسبة ملا حيتاجون اليه من املعلومات      
ية أو الدولية   بيانات تغطى الدراسات والبحوث واألطروحات والتقارير وغريها من الوثائق، واملشروعات احلكوم          

املتصلة بالعمل الربملاىن، واخلرباء الذين ميكن اللجوء إليهم إلعداد تقارير متخصصة أو تقدمي املشورة، واإلدارات               
 .واملؤسسات واألجهزة الىت ميكن أن تعاون ىف تقدمي اخلدمات، واملؤمترات والندوات واحللقات الدراسية
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كتبات الربملانية تنتمى اىل اهليئة التشريعية،  فـبعض املكتبـات           ولألعضاء دور ىف إدارة املكتبة حيث أن امل       
، أو يأخذ اإلشراف صـورة      "جلنة املكتبة "التشريعية ختضع إلشراف أعضاء الربملان عن طريق جلنة خاصة تسمى           

 .التعاون واحلوار املستمر بني األعضاء وإدارة املكتبة حول خدماهتا وتطوير أدائها
الكتب بأنواعهـا، التـراجم، املطبوعـات       : ات باملكتبة الربملانية بشكل كبري، ومنها     وتتنوع أوعية املعلوم  

، التقارير والبحـوث، الرسـائل العلميـة واألكادمييـة،          ..)اجملالت والصحف، والنشرات  (الرمسية، الدوريات   
كتـب احلقـائق،    مثل املوسوعات، القـواميس،     (الكشافات التحليلية، والوثائق الربملانية، واملراجع األساسية       

 ..).االحصائيات
: ويتماشى تنظيم مقتنيات املكتبة مع هيكلها اإلدارى والتنظيمى، فاملكتبة الربملانية هى عبارة عن عنصـرين      

اخلدمة اإلرشادية، والرد على اإلستفسـارات،      : أوعية معلومات وخدمات إرشادية، وبالتاىل تنقسم خدماهتا اىل       
كتبة وما تقدمه من خدمات، وخدمات اإلحاطة اجلاريـة، والبـث االنتقـائى             ومعاونة األعضاء للتعامل مع امل    

 .للمعلومات، وخدمة اإلطالع الداخلى، وخدمات اإلعارة والتصوير
وال يقتصر دور املكتبة الربملانية على التجميع والتجهيز والبث وإمنا ينطوى على استخالص النتائج مما يـتم                 

ت العددية واحلقائق واملصادر الرمسية وشبه الرمسية من الـوزارات واإلدارات           جتميعه من حقائق من قواعد البيانا     
وهلـذا،  . احلكومية ومراكز البحوث واجلمعيات العلمية واالحتادات املهنية واملؤسسات وجامعات ومعاهد علمية   

ع للمعلومـات   البد من أن يكون هناك عالقة بني املكتبة والبحوث الربملانية، حيث أصبحت املكتبة مركز إشعا              
وهلذا، ظهرت احلاجة اىل إنشاء إدارة خلدمات البحوث تكون جزًء من املكتبة، أو مرتبطة              . مهمته خدمة النواب  

 . هبا
وىف العصر احلاىل، أصبح من الضرورى إنشاء مؤسسات لتبادل املعلومات والبيانات لتقـدمي اخلـدمات               

بل أصبح مـن    . لقانونية، واستخدام الوسائل التكنولوجية   األعضاء والطرق احلديثة للتحليل وخاصة ىف النواحى ا       
 .الضرورى أن يكون لكل مكتبة برملانية صفحة على اإلنترنت

وفيما يلى استعراض لنموذجني من املكتبات الربملانية، ىف اهلند ومصر، مـن حيـث التنظـيم اهليكلـى،                  
 .واخلدمات الىت تقوم هبا املكتبة لدعم عمل األعضاء

 ىف اهلند" ملكتبة والبحوث واملعلوماتا" منوذج -أ 
يأخذ الربملان اهلندى بنظام الوحدات البحثية واملعلوماتية واملكتبية اجملمعة، حيث مت دمج وحدات املكتبـة               
والبحوث واملعلومات واحلاسب اآلىل ىف هيكل تنظيمى موحد، يسمى إدارة املكتبـة واملراجـع، والبحـوث،                

 Library And Reference, Research, Documentation and(والتوثيق وخـدمات املعلومـات   

Information Service-LARRDIS(xiii . وال تعىن فكرة الوحدة اجملمعة تركيزها جغرافيا ىف مكان واحد
داخل الربملان، إذا مل تسمح اإلمكانيات، ولكنها جممعة باملعىن اهليكلى والتنظيمى، ومن أجل تنسيق خـدمات                
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علومات واملكتبة، لتسهيل مهمة األعضاء وتلبية طلباهتم من هـذه املعلومـات والبحـوث              وأنظمة البحوث وامل  
 .الربملانية

ويضم هذا اهليكل التنظيمى عددا من الوحدات الفرعية، هى املكتبة، وإدارة املراجـع، وإدارة البحـوث                
يكل التنظيمى اجملمع تقوم    باإلضافة اىل ذلك، هناك وحدات فرعية داخل هذا اهل        . والتوثيق، وخدمات املعلومات  

 .بأنشطة فنية حمددة، مثل وحدة امليكروفيلم، ووحدة الترمجة، ووحدة النشر، كما يلى
تقع معظم وحدات املكتبة داخل مبىن الربملان اهلندى، باإلضافة اىل عدد آخر مـن               :خدمات املكتبة ) 1(

 نشرة أسبوعية تضم املقتنيات اجلديـدة الـىت         وتقوم املكتبة بإصدار  . املكاتب والغرف بالقرب من مبىن الربملان     
إدارة "وتوجد ىف املكتبة إدارة خاصة خلدمة األعضـاء تسـمى           . حصلت عليها املكتبة، حىت يعلم األعضاء هبا      

، وذلك لتقدمي اخلدمات البحثية واملعلوماتية الىت يطلبها األعضاء بشكل مناسـب هلـم وىف               "خدمات األعضاء 
 .حدود الوقت املالئم أيضا

تقدمي املعلومات واملراجع املنشورة اىل األعضاء، مجع وتصـنيف         : وتتنوع هذه اخلدمات ىف األشكال التالية     
البيانات واإلحصاءات واملعلومات حسب الطلب الكتاىب الذى يقدمه العضو، إعداد مالحظات موجزة حـول              

ر التشريعات، إعداد دراسات وأوراق    التساؤالت والقضايا الىت  يثريها العضو، إعداد ملخص موجز لتاريخ وتطو          
خلفية وملخصات ونشرات حول القضايا الرئيسية الىت تثار ىف اجللسات العامة، ومجعها ىف صناديق خاصة قبل                 

 .اجللسات لإلطالع عليها، وأخريا، الرد على تساؤالت األعضاء احملددة
، يوجد بـه اسـتمارات      "عضاءمكتب خاص الستعالمات األ   "ومن أجل أداء هذه اخلدمة األخرية، هناك        

لتحديد التساؤالت الىت يريد األعضاء الرد عليها، وهناك باحثون متخصصون يساعدون العضو ىف حتديد جوانب          
املوضوع أو السؤال الذى يهتم به، مبا يساعد على مجع املعلومات املتعلقة به ىف أسرع وقت ممكن وبالطريقة الىت                   

 باحث حمترف يشرف على أداء هؤالء املعاونني، حىت يضـمن حسـن             تناسب احتياجات العضو، كما يوجد    
 . تعاملهم مع األعضاء، ومعرفة تقييم األعضاء وردود أفعاهلم هلذه اخلدمة البحثية اهلامة

وبوجه عام، يعتمد الباحثون ىف تلبية طلبات األعضاء والرد على تساؤالهتم علـى املصـادر الرئيسـية ىف                  
ومون بإعداد ملخص موجز حول السؤال املطلوب، وتزويد العضو ببعض احلقـائق            املوضوعات املطروحة، ويق  

وقد أثبتـت هـذه اخلدمـة    . واإلحصاءات واجلداول، باإلضافة اىل التعليق التحليلى املالئم حول هذا املوضوع     
تـاىل زاد طلـب     البحثية السريعة أمهيتها ىف أعمال الربملان اهلندى ودعم األعضاء ىف املناقشات الربملانيـة، وبال             

 طلـب ىف عـام      700 اىل حواىل    1950 طلب ىف عام     150األعضاء على خدماهتا بشكل كبري، من حواىل        
وبوجه عام تعمل هذه اإلدارة وتتلقى أسئلة األعضاء أثناء         . 1997 آالف طلب ىف عام      7، مث أكثر من     1970

 نسبيا خالل دور االنعقاد وخصوصا أثنـاء        دور االنعقاد، وبني أدوار االنعقاد أيضا، إال أهنا تنشط بشكل أكرب          
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كما تقوم هذه اإلدارة بترمجة املعلومات املتعلقة باألسئلة املطروحة من اللغات املختلفة اىل اللغة الـىت                . اجللسات
 .يستخدمها العضو أو حيددها ىف االستمارة الىت يكتبها للحصول على تلك اخلدمة

تتضمن الكتب والتقارير والبحوث املرتبطـة      " ىف صناديق كبرية  ملفات  "كذلك، تقوم هذه اإلدارة بإعداد      
باملوضوعات الرئيسية املدرجة على جدول أعمال الربملان، وتكون متاحة لإلطالع عليها من جانب األعضـاء               

ومع ذلك، هناك خدمة مساعدة ىف هذه اإلدارة هى تصوير ونسخ املادة            . داخل املكتبة، بدون إعارهتا اىل اخلارج     
 . يهتم هبا العضو من تلك امللفات اجملمعة، حسب طلبه، وىف مقابل رسوم رمزيةالىت

يوجد مركز احلاسب اآلىل خلدمة أنشطة املعلومات املكتبية والبحثية لألعضاء،           :مركز احلاسب اآليل  ) 2(
، الىت يسـتطيع    ويتضمن جمموعة كبرية من احلواسب اآللية، وعليها الربجميات الالزمة، وقواعد البيانات املتنوعة           

وقد قامت املكتبة بإدخـال اإلحصـاءات واملعلومـات    . األعضاء الوصول إليها واستخدامها، بشكل ألكتروىن  
منتشرة ىف  ) Terminals(ونصوص الكتب والتقارير املختلفة ىف تلك القواعد، وقامت بربطها بنهايات طرفية            

، حىت تتيح أكرب فرصة لألعضاء والباحثني للوصول إليهـا          غرف املكتبة وأحناء الربملان وإداراته ومكاتبه الرئيسية      
 .واستخدامها

فهرس املناقشات واألسئلة الربملانية،    : وتضم قاعدة بيانات احلاسب اآلىل عددا من الربجميات الرئيسة، أمهها         
 رئيس الدولة   قاعدة التشريعات املقدمة من األعضاء ومن احلكومة، السري الذاتية ألعضاء جملسى الربملان، قرارات            

ورئيس الوزراء والوزراء، العملية االنتخابية على املستوى االحتادى ومستوى الواليات، وكـذلك االنتخابـات              
الربملانية الداخلية، سرية التشريعات واملدة الذى استغرقها كل تشريع، جداول إحصائية حول األنشطة االقتصادية              

االت التنمية، فهرس حمتويات املكتبة مـن الكتـب والـدوريات           والزراعية والتجارية والصناعية وغريها من جم     
 . والتقارير والبحوث

، مت تطوير مركز احلاسب اآلىل وقواعد البيانات لكى تكون متاحة للمحررين الربملانيني             1993ومنذ عام   
ط مركز احلاسـب    باإلضافة اىل ذلك، مت رب    . مباشرة ، بالتاىل تساهم ىف تيسري مهمتهم ىف تغطية أعمال الربملان          

اآلىل ىف الربملان اهلندى مع اجملالس التشريعية ىف الواليات واملقاطعات واجملالس البلدية، واستخدام القمر الصناعى               
 .اهلندى ىف تيسري ذلك االتصال

مت إنشاء وحدة امليكروفيلم لتوثيق وحفظ واسترجاع مقتنيات املكتبة الرئيسـية،            :وحدة امليكروفيلم ) 3(
ومت تزويد هذه الوحدة باملعدات والتجهيزات الفنية الالزمة، وتصوير كـل املضـابط             . لنادرة منها وخصوصا ا 

واملناقشات الربملانية، وحفظ التقارير واألنشطة الىت قام هبا النواب ىف إطار املؤمترات الربملانية اإلقليمية والدوليـة                
 .املختلفة، وكذلك الوثائق الرمسية النادرة

فيديو، أو الصوتيات واملرئيات، لتوفري خدمـة       -مت إنشاء وحدة أوديو    :تيات واملرئيات وحدة الصو ) 4(
باإلضافة اىل ذلك، يتم تصـوير وبـث        . االستماع واملشاهدة ملختلف مقتنيات املكتبة وتكون ميسرة لألعضاء       
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النعقاد، وكـذلك   أعمال الربملان، وكذلك بعض املناسبات السياسية اهلامة مثل خطاب الرئيس ىف افتتاح دور ا             
 .، وبعض جلسات اللجان اهلامة)Question Hour(تصوير جلسة املناقشات 

كذلك، تقوم هذه الوحدة بنسخ اجللسات واملناسبات املختلفة على شرائط فيديو، وحفظها ىف املكتبة، أو               
يتم إصـدار نشـرة     وحىت يعلم األعضاء مقتنيات هذه الوحدة،       . إتاحتها لألعضاء لالقتناء اخلاص بسعر التكلفة     

 .دورية على تلك احملتويات وتوزيعها على سائر األعضاء
مت إنشاء وحدة خاصة خلدمات التصوير والنسخ والطباعة، وإمداد األعضاء           :خدمة التصوير والطباعة  ) 5(

كتب وللجان واإلدارات البحثية املختلفة بنسخ من البحوث والتقارير وامللفات الىت يطلبوهنا، وكذلك تصوير ال             
 .واملستندات الىت يطلبها العضو ألغراض خاصة مقابل مثن رمزى

مت إنشاء خدمة التوثيق داخل املكتبة، لكى تقوم برصد وطباعة جدول أعمال الربملان،             : خدمة التوثيق ) 6(
 .وتوزيعها على األعضاء ملعرفة القضايا الىت سوف تثار ىف اجللسات

ة مجع القصاصات الصحفية مسألة مهمة لألعضاء والباحثني        تعترب عملي  :خدمة القصاصات الصحفية  ) 7(
الربملانيني على السواء، وقد مت إنشاء هذه اخلدمة وتطويرها حبيث تقوم جبمع قصاصات بعض الصحف اهلامـة،                 
وخصوصا املقاالت االفتتاحية والتحقيقات واألخبار املهمة بالنسبة للربملان، وحفظ هذه القصاصات ىف ملفـات          

وكذلك إعداد ملخصات موجزة حملتويات تلك امللفات وتوزيعها على األعضـاء مبختلـف اإلدارات              مفهرسة،  
 .الفنية والبحثية ىف الربملان

تقوم هذه اإلدارة بإصدار عدد من امللخصات والتقارير والبحوث وأوراق اخللفيـة            : خدمة البحوث ) 8(
ذه اخلدمة من أهم األنشطة البحثية واملعلوماتية الىت تقدم         وتعترب ه . والتحليالت والنشرات الىت هتم العمل الربملاىن     
 .لألعضاء لدعمهم ىف املناقشات الربملانية املختلفة

وتقوم هذه اإلدارة خبدمات أخرى أمهها، إعداد التقارير وامللخصات حول القضايا املثـارة ىف املـؤمترات                
الدول الىت يسافرون إليها أو يلتقـون مبمثليهـا،         الدولية الىت يشارك فيها النواب، وأوراق خلفية وحقائق حول          

 .وكذلك مقترحات ىف القضايا الىت يتناوهلا النواب مع الرأى العام ووسائل اإلعالم الدولية املختلفة
مت تأسيس وحدة خاصة لالتصال مع اإلعالم، املكتوب واملسموع واملرئـى،   : مكتب اإلعالم الربملاىن  ) 9(

. ان من ناحية ووسائل االتصال احمللية والدولية واملؤسسات احلكومية من ناحية أخـرى            وتوثيق العالقة بني الربمل   
ويقوم هذا املكتب بإصدار التقارير والنشرات والتصرحيات، وإتاحة املعلومات املختلفة من الربملان اىل وسـائل               

 .اإلعالم
تمثل ىف لوحات إليكترونية يـتم      باإلضافة اىل ذلك، مت عمل خدمة إعالمية أليكترونية داخلية لألعضاء، ت          

كتابة احلقائق واألنشطة الربملانية املختلفة عليها، ويتم عرضها على األعضاء بكل فورى، وتتضمن هذه البيانات               
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كذلك، فقد مت العمل بنظام كامريات التصـوير        . جدول األعمال وأهم األحداث الىت تتم داخل الربملان وجلانه        
ب رئيس الربملان وعدد من املواقع املهمة ىف الربملان، مثل قاعة اإلطالع باملكتبة،             ، ىف مكت  )C.C.T.V(الداخلية  

وصالة استراحة األعضاء، والغرف الرئيسية، وقاعات الضيافة، ويتم عرض مقتطفات من هذه األحداث علـى               
 .شاشات ضخمة، مت توزيعها ىف أحناء خمتلفة من الربملان

  منوذج مكتبة جملس الشعب املصرى-ب 
" جملسى الشيوخ والنـواب   " حيث كان الربملان املصرى ىف ذلك الوقت يضم          1924أنشئت املكتبة عام    

، مث  1957ومت ذلك ىف عـام      " مكتبة األمة "وكان لكل جملس مكتبته اخلاصة به، مث انضمت املكتبتان لتصبحا           
 قطاع املعلومات الذى     أنشئ 1989وبداية من عام    ". 1971مكتبة جملس الشعب ىف عام      "تغري االسم لتصبح    

 .xivيضم املكتبة وادارت أخرى مرتبطة هبا
 حيث مت إدخـال الـنظم       1975املرحلة األوىل، ىف عام     : وقد بدأت عملية تطوير املكتبة على مرحلتني      

احلديثة ىف الفهرسة والتصنيف، وبدأت املكتبة ىف القيام بعمل كبري يتمثل ىف حتليل كافة مضابط اجملالس النيابيـة                  
 وحىت اآلن، ومت تصويرها على ميكروفيلم، ومت إعداد الفهارس          1866صرية على اختالف تسمياهتا منذ عام       امل

تصـوير  : هلا، أما املرحلة الثانية، فكانت مع بداية التسعينات، وتتمثل ىف استخدام تكنولوجيا املعلومات مثـل              
، واقتنـاء   1958لرمسية منذ بدايتها عـام       على امليكروفيلم، وكذلك اجلريدة ا     1883الوقائع املصرية منذ عام     

وحاليا، مت االنتـهاء مـن      . بعض الدوريات والصحف اليومية ىف صورة أفالم ميكروفيلمية وشرائح ميكروفيش         
قاعدة بيانات الكتب مع البيانات الببليوجرافية      : إعداد دراسة إلدخال نظام احلاسب اآلىل وقواعد البيانات التالية        

ضوعى وملخص له مع إمكانية االسترجاع بالعنوان واملؤلف وبيانات النشر، قاعدة بيانات           لكل كتاب وحتليل مو   
وتزيـد  . األرشيف الصحفى، قاعدة بيانات ملفات املعلومات، قاعدة بيانات خدمة اإلعارة الداخلية واخلارجية           

وضـوعى   دورية، فضال عن األرشيف الصحفى، وهـو جتميـع م          300 عنوان و  7000مقتنيات املكتبة على    
لقصاصات الصحف واجملالت املصرية وبعض الصحف العربية، ومطبوعات منظمة األمم املتحدة، واملنظمـات             
الدولية التابعة هلا، ومنظمة الوحدة األفريقية، وجامعة الدول العربيـة، واالتفاقيـات واملعاهـدات الدوليـة،                

هم املوضوعات احمللية والعاملية املطروحة على      وإحصائيات حملية وعاملية ىف خمتلف اجملاالت، وملفات معلومات أل        
 .الساحة، ورسائل جامعية ىف جمال القانون واالقتصاد والسياسة

كما مت تزويد املكتبة بعدد من احلواسب الشخصية، والنهايات الطرفية املتصلة بالشبكة الرئيسية للمجلس،              
تصل بالشبكة الرئيسية للمجلـس، كمـا مت   وجارى عمل شبكة داخلية تربط مجيع ادارات قطاع املعلومات ست      

 .1997ربطها باإلنترنت منذ عام 
وتضم املكتبة وحدة جديدة وهامة، هى  االدارة العامة خلدمات األحباث، الىت تقوم بإعداد ملف معلومات                

ى والـدوىل،   باملادة العلمية بكافة املوضوعات السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية على املستويني القوم          
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ملف كامل حيوى كافة العناصر املختلفة ملوضوع البحث القانونيـة          : وخترج املادة العلمية لألحباث ىف صورتني     
واالقتصادية واالجتماعية على املستويني القومى والدوىل، وملخص مركز ألهم النقاط الىتيتناوهلـا موضـوع              

ه تباعا مبا يستجد من معلومات حديثة حىت يتواكب مع          البحث، ويظل ملف املادة العلمية مفتوحا دائما لتزويد       
 .وقت طلب البحث

اإلعارة الداخلية واخلارجيـة، التصـوير،      : وباختصار، فإن أنشطة مكتبة جملس الشعب املصرى تتمثل ىف        
اإلحاطة اجلارية، البث االنتقائى للمعلومات، إعداد القوائم الببليوجرافية املوضـوعية، املصـغرات الفيلميـة،              

، تكشيف مقاالت الدوريات، خدمات االنترنت، اخلدمة املرجعيـة،         "قصاصات الصحف "األرشيف الصحفى   
ويتم إصدار قائمة اإلحاطة اجلارية، وهى قائمـة بإحـداث          . ملفات معلومات ألهم املوضوعات احمللية والعاملية     
 .الكتب واإلصدارت والدوريات الىت تودع باملكتبة

تطوير املكتبة، وميكنة العمل هبا، من خالل إمدادها بوسـائل التكنولوجيـا            وقد بدأ جملس الشعب خطة ل     
احلديثة والىت تشمل األجهزة والربامج والتوصيات والتطبيقات املتخصصة  الىت حتتاجها املكتبة حىت تتمكن مـن                

جهزة والربامج،  حتقيق رسالتها اجلديدة وىف إطار تطوير هيكلها التنظيمى، وكذلك تقدمي التدريب الالزم على األ             
 .لتطوير املهارات الفنية واإلدارية الالزمة للتعامل مع النظام واحلفاظ عليه وتطويره

املرحلة األوىل، وتتمثل ىف تطـوير اإلجـراءات        : وتنقسم عملية ميكنة مكتبة جملس الشعب إىل مرحلتني       
ة، واملرحلة الثانية، وتتمثل ىف ميكنة األعمال       اإلدارية، من خالل استخدام املعايري احلديثة مليكنة املكتبات الربملاني        

 .املكتبية وخدمات املعلومات والبحوث
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  تطوير التدريب الربملاىن-4
فـإذا كانـت    . ميثل التدريب أمهية حمورية ىف عملية التطوير املؤسسى عموما، وبالنسبة للربملان خصوصا           

 هبا، على خمتلف املستويات، مـن أجـل تعظـيم    املؤسسات االقتصادية ىف حاجة اىل التدريب املستمر للعاملني       
، فـإن   )R&D(قدراهتا على حتقيق الربح، وبالتاىل ختصص موازنات متزايدة على األنشطة التدريبية والبحثيـة              
 :الربملانات ىف حاجة أوىل هلذا االهتمام بالعملية التدريبية، وذلك العتبارات مخسة أساسية، هى

تنوع، ىف جماالته ومستوياته، هو نافذة الربملان على جمريات العصر، ووسـيلة            ، أن التدريب املستمر وامل    أوال
فبالنظر اىل تزاحم أجندة العمل الربملاىن علـى حنـو          . لالستفادة من خربات التطوير املختلفة ىف برملانات العامل       

لتدريب لتنميـة قـدرات     متزايد، بسبب التوسع ىف أنشطة الربملان وتنوع املوضوعات الىت يعاجلها، تبدو أمهية ا            
ملواكبة تلك األعباء املستجدة وتطوير األداء الربملاىن بوجه        ) األعضاء والفنيني املعاونني هلم   (أطراف العمل الربملاىن    

 .عام
، أن الربملان، بطبيعته وحبكم تعريفه، مؤسسة معقدة اهليكل التنظيمى واملؤسسى، تضم اللجان الدائمة              ثانيا

اإلدارات الفنية والبحثية واملعلوماتية، والشئون املالية واإلدارية، وشئون األعضاء واخلدمات          والنوعية واخلاصة، و  
الىت حيتاجون إليها من اجلهاز املعاون، وكذلك العالقة مع السلطة التنفيذية من ناحيـة، والـدوائر االنتخابيـة                  

ملعاونني متعددى القدرات واملهارات،    واملواطنني من ناحية أخرى، وكل هذا يتطلب هيكال تنظيميا وفريقا من ا           
ىف حني أن نظام التشغيل والتوظيف ال يراعى الفروقات الفردية والنوعية بني العـاملني، ىف التعـيني والتقيـيم                   

، وبالتاىل يكون التدريب    )حسب درجاهتم الوظيفية على األغلب    (واحلوافز، وإمنا يعاملهم كمجموعة متجانسة      
رات العاملني حسب طبيعة مهامهم من ناحية، وإعادة توزيعهم وتأهيلهم ىف املواقـع             املتخصص وسيلة لتنمية قد   

 . املناسبة لقدراهتم من ناحية أخرى
، أنه من الشائع أن يتنقل العاملون بالربملان بني اإلدارات واللجان والقطاعات املختلفة خـالل فتـرة                 ثالثا

و سياسية، وبالتاىل فالبد من التدريب املستمر هلم مبـا          عملهم، وفقا العتبارات متعددة سواء كانت موضوعية أ       
 .يتوافق وهذا التنقل ىف موقع العمل داخل الربملان

، أن أعضاء الربملان جمموعة متنوعة، ومتحركة، ال تتشابه ىف القدرات واالهتمامـات واالنتمـاءات               رابعا
 العمل ىف اجلهاز الفىن للربملان بالدميومـة        الفكرية السياسية، وال تبقى ىف مقاعدها فترات طويلة، ىف حني يتسم          

واالحتراف النسىب، وبالتاىل فإن األعضاء حيتاجون اىل خربات فنية ومعاونة تتماشى مع ذلك التنوع وهذا التغري                
ىف نوعية األعضاء، على خالف املؤسسات اإلدارية والبريقراطية، وحىت االقتصادية الـىت يظـل رؤسـاؤها أو                 

 .ول ىف مواقعهمأصحاهبا فترات أط
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، أن املهارات املطلوبة ىف اجلهاز الفىن املعاون لألعضاء، وكذلك القدرات املتوقعة لألعضاء لتطوير              خامسا
فنواب . تتسم بالتركيب والتغري السريع والتطور املتالحق ىف أحناء العامل        ..) التشريعى والرقاىب والسياسى  (أدائهم  

ن هلم، مطالبون بالتعامل مع سيل من القضايا اجلديدة واملعقدة الـىت مل تكـن               اليوم، وبالتاىل اجلهاز الفىن املعاو    
مطروحة من بضع سنوات خلت، مثل التكتالت االقتصادية واملنظمات واالحتكارات العمالقة، ونظم األسواق             

لوجيـا،  والبورصة واألوراق املالية، وقضايا االستنساخ واهلندسة الوراثية، وجمتمـع املعلومـات ونقـل التكنو             
واالتفاقيات الدولية، وقضايا االستراتيجية والنظام الدوىل اجلديد، والدبلوماسية الربملانيـة والـدور السياسـى              

 .وكل هذا يستوجب زيادة االهتمام بالتدريب ىف العمل الربملاىن. ، وغريها..لألعضاء
ية ىف العامل العرىب، ورمبـا نـدرة        ويزيد من أمهية هذا البعد، غياب أو حمدودية قدرات بيوت اخلربة الربملان           

املتاحة للنواب ىف هـذه اجملـاالت، وكـذلك       ) Policy-oriented(اخلربات االستشارية والبحوث السياسية     
 . حساسية التعامل مع بيوت اخلربة خارج الربملان ىف كثري من األحيان، ألسباب مفهومة أو غري مقبولة

دراسات مشكلة احلساسية السياسية ىف جهوده ألن يصبح بيت         ففى األردن، واجه مركز األردن اجلديد لل      
ال جتد فكرة قيام وحدة متخصصة بالدراسات الربملانية تشجيعا كافيا من النواب،            "خربة للربملان األردىن، حيث     

وحيذرون من حماذيرها السياسية، خوفا من أن تتحول اىل مطبخ خارجى لإلعداد ألعمال الربملان، وهو ما قـد                  
، كما أن بعض النواب رفضوا التعامل مع هذه املراكز، فضال عن            ..ه مركز قوة تنظر إليه احلكومة حبساسية      جيعل

ممانعة األمانة العامة للمجلس لفكرة التعاون أو االعتماد على مراكز دراسات برملانية، أو دور خربة، ىف مساعدة                 
املعطيات ىف خربة هيئات أخرى ىف مصر، وبدرجـة         ورمبا تتشابه نفس    . xv"أعضاء الربملان وجلانه وجهازه الفىن    

وبالتاىل، تزداد أمهية ورش العمـل ومنتـديات احلـوار واجلـوالت التفقديـة لألعضـاء                . xviأقل ىف لبنان  
)Observation Study Tours(حمليا وخارجيا ،. 

  
  جتارب للربامج التدريبية ىف الربملانات العربية-أ 

ة للعاملني ىف الربملان ىف العامل العرىب تنقسم اىل نوعني، األول، هو تلـك              يالحظ أن أغلب الربامج التدريبي    
، )ورمبا تتم داخل مباىن الربملان، أو حتت إشرافه، املباشر أو غـري املباشـر             (الربامج الىت تتم بالتنسيق مع الربملان       

 التدريبيـة، احملليـة أو      سواء كمبادرة من جانب بعض بيوت اخلربة واملؤسسات       (وتلك الىت تتم خارج الربملان      
األجنبية، أو بتمويل خاص من جانب بعض املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الدولية املهتمة باحلياة الربملانيـة       

 ) .ىف العامل العرىب
وبوجه عام، فإن تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية ىف احلالة األوىل، أى بالتنسيق مع املسئولني ىف الربملـان،                 

ر جناحا وأقل تعقيدا، وأقل عرضة للمشكالت الفنية والتنظيمية أيضا، وذلك باملقارنة مع النوع الثاىن               يكون أكث 
 من التعامل مـع     -من جانب الربملان أو اجلهاز اإلدارى والفىن به       -من الربامج، سواء بسبب احلساسية السياسية       
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التدريبية الىت تضعها هذه اجلهات غـري       مؤسسات خارج اإلطار الرمسى للربملان، أو بسبب موضوعات الربامج          
 .الربملانية، ورمبا ال تتفق مع أولويات العمل الربملاىن وطبيعته والظروف السياسية والتوازنات الداخلية ىف الربملان

ومن مراجعة ثالث جتارب تدريبية متت بالتنسيق مع الربملان ىف كل من مصر واألردن ولبنان، يالحـظ أن                  
هلذه الربامج كانت إجيابية بوجه عام، وأن الصعوبات الىت تعرضت هلا كانت ذات طبيعة فنيـة                اجتاهات التقييم   

 .وتنظيمية، وأقل حدة من الربامج الىت اقترحتها أو نفذهتا هيئات ومنظمات غري مرتبطة رمسيا بالربملان
 كليـة االقتصـاد   ، مت تنفيذ برنامج تدريىب لصاحل العاملني مبجلسى الشعب والشورى، قامت به       مصرففى  

وقد ركز هذا الربنامج التدريىب على ثالثة مسـارات         . والعلوم السياسية، وبالتنسيق مع األمانة العامة ىف اجمللسني       
رئيسية، هى جمموعة الربامج املوجهة ملستوى القيادات من العاملني مبجلسى الشعب والشورى، وكانت عبـارة               

ية واالقتصادية، وموضوعات اإلدارة والتخطـيط االسـتراتيجى        عند ندوات نقاشية حول بعض القضايا السياس      
وثانيا، مسار الباحثني الربملانيني، وكان يركز على املوضـوعات القانونيـة           . واالتصال وتنمية املهارات البشرية   

ا، مسار  وثالث. واالقتصادية والسياسية، والعملية التشريعية، وإعداد تقارير البحوث وتطوير نظم اللجان الربملانية          
العاملني بالوحدات اإلدارية وكذلك أمناء املكتبة، وكان يركز على برامج علوم املكتبات واحلاسب اآلىل وتطوير      

 . األداء
ومن واقع التقييم العام هلذه العاملني الربامج التدريبية، فقد كان تقييم املتدربني إجيابيا، من ناحية املـدربني                 

إال أن أهم اجلوانب السلبية قد متثلت ىف حمدودية الوقـت،           . ربامج التدريبية ذاهتا  واملادة التدريبية وموضوعات ال   
وحمدودية معرفة املدرب للظروف الداخلية ىف الربملان، وميل هذه الربامج اىل الطابع النظرى ىف كثري من األحيان،   

احلوافز املالية أو احلصول على     باإلضافة اىل غياب حافز حقيقى للمتدربني الذين يشاركون ىف هذه الربامج، مثل             
 .xviiمنح استكمال الدراسة األكادميية بالنسبة للمتميزين، أو حىت التفرغ التام للمشاركة ىف تلك الربامج

، مت إعداد برنامج تدريىب بالتعاون بني األمانة العامة جمللس األمة األردىن ومعهد اإلدارة، شارك               األردنوىف  
وقـد ركـز هـذا      . 1992اث والدراسات ىف جملس األمة، الىت تأسست ىف عام          فيه العاملون ىف مديرية األحب    

الربنامج على تنمية قدرات التفكري العلمى ومهارات إجراء البحوث للمشاركني، واستخدام األسلوب العلمى ىف              
 .إعداد البحوث والدراسات الربملانية

وا احلياة اجلامعية والبحث العلمى بعد      وقد كان الربنامج مفيدا على وجه اخلصوص للمشاركني الذين ترك         
فترة خترجهم ىف اجلامعات بسنوات طويلة، وكذلك العاملني اجلدد ىف الربملان، كما متيز باجلمع بـني اجلانـب                  

من خالل إعداد حبوث تطبيقية جتسد ما تعلمه        (واجلوانب التطبيقية   ) إلقاء حماضرات ومناقشات علمية   (النظرى  
 ).اقعاملشاركون على أرض الو

أمهية التـرويج للـربامج     : ومن ناحية التقييم، فقد متثلت أهم الدروس املستفادة من هذا الربنامج فيما يلى            
التدريبية بني العاملني خللق حافز اجياىب لديهم، ضرورة إعداد دراسات دقيقة لالحتياجات التدريبيـة للعـاملني                
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 الىت يقوم هبا العاملون، التركيز على اجلوانب التطبيقية ىف املادة           بالربملان، ربط الربامج التدريبية باألنشطة احلقيقية     
التدريبية، إشراك األعضاء وكذلك األمانة الفنية للمجلس ىف تصميم وتنفيذ وتقييم األنشطة التدريبية، واالهتمام              

جيع املتدربني واسـتثمار    بإقناع القيادات اإلدارية العليا ىف الربملان بأمهية الربامج التدريبية وجدواها من أجل تش            
من تعلموه ىف عملهم، وكذلك تقليل التشتت ىف التخصصات العلمية واألكادميية للمتدربني حىت يكونوا جمموعة               
متجانسة، وتقليل التفاوت الكبري ىف أعمارهم وبالتاىل خرباهتم العلمية، وضرورة تفرغ املتدربني مـن مهـامهم                

 وأخريا ضرورة  االستعانة ببيوت اخلربة ومراكز البحوث املتخصصة مـن            حلضور هذه الربامج واالستفادة منها،    
خارج الربملان لتنسيق الربامج التدريبية وإعدادها، مع توفري التمويل الكاىف لتنفيذ تلـك الـربامج علـى حنـو                   

 .xviiiمستمر
ية لـإلدارة والتـدريب،     ، فتتمثل احلالة التطبيقية ىف الربامج التدريبية الىت نفذهتا املؤسسة الدول          لبنانأما ىف   

، وتضمنت دورات تدريبيـة لرؤسـاء اإلدارات والـدوائر          1995بالتعاون مع اجمللس النياىب اللبناىن، منذ عام        
 .واألقسام واحملررين والباحثني الربملانيني

 قامت املؤسسة بتصميم وتنفيذ عشـرة أنشـطة تدريبيـة،    1999 اىل 1995وخالل الفترة ما بني عام  
مي املفاهيم اجلديدة للحوار والتداول ىف إطار دميقراطى، وتعزيز مهارات املتدربني ىف جمـال إدارة               استهدفت تقد 

 .الوقت وتنظيم العمل وحتضري امللفات والقيادة، وتطوير وسائل اإلدارة ىف اجمللس النياىب
ية، ونظرة إجيابية ومن ناحية تقييم هذه اخلربة، فقد حققت ناجحا ملحوظ، متثل ىف إرضاء املتدربني من ناح        

مقاومة بعـض   : أما اجلوانب السلبية، فقد تركزت فيما يلى      . من النواب وقيادة  اجمللس النياىب من ناحية أخرى        
املتدربني لتغيري أساليب العمل الىت اعتادوا عليها، ومصاعب املنـاخ اإلدارى الـذى يعملـون فيـه،حيث أن                  

والترقية ىف اجمللس النياىب، وغياب سياسـة واضـحة للثـواب           االعتبارات السياسية تغلب على عملية التوظيف       
والعقاب بالنسبة للعاملني ىف اجمللس، فضال عن املصاعب االقتصادية والظروف اخلاصة الىت متر هبا لبنان، بسبب                

 .xixاحلرب من ناحية، وتعثر العمل الربملاىن واالدارى خالل تلك الفترة من ناحية أخرى
 

 امج تدريب العاملني بالربملان حمددات رئيسية لرب-ب 
من واقع استعراض هذه التجارب ىف تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية للعاملني بالربملان، ميكن طرح عدد من                
احملددات اهلامة لتصميم وتنفيذ برامج التطوير املؤسسى وتنمية مهارات العاملني ىف الربملانات العربية، على النحو               

 :التاىل
لتدريب وفقا خلطة، وأن تكون خطة التدريب متوافقة مع متطلبات العمل بالربملـان، مـن              أن يكون ا   -1

حيث التوقيت ونوعية املتدربني، وجماالت وموضوعات الربامج التدريبية، وكذلك أن تكون حتـت اإلشـراف               
 .املباشر لألمانة العامة للربملان، وأن تسفر عن تقييم شامل وعلمى ألداء املتدربني



 )37( 

ك أن التدريب عملية مستمرة لتنمية مهارات العاملني ىف جماالت العمل الربملاىن عموما، وىف إطار                إدرا -2
وهلذا، جيب أن تكون اخلطـة لتدريبيـة        . عمل املتدربني خصوصا، من أجل رفع مستوى الكفاءة ىف أداء العمل          

مج التدريبية الىت يتم تنفيذها،     للربا) شهرى مثال (تراكمية، تكمل بعضها البعض، وأن يكون هناك تقييم مرحلى          
 .فيما يعرف بإدارة اجلودة

 أن تساعد خطة التدريب على تكوين جمموعة من املدربني داخل اجمللس، ليقوموا بعمليـة التـدريب                 -3
 ).TOT(بأنفسهم فيما بعد، فيما يسمى إعداد املدربني 

نولوجيـا املعلومـات وأجهـزة       االتفاق على أن التدريب عنصر أساسى ىف تعظيم االستفادة من تك           -4
اسـتخدام  (احلواسب اآللية وعصر املعلومات، وبالتاىل إدراج برامج تدريبية متخصصة ىف تكنولوجيا املعلومات             

، وكذلك تصميم برامج تدريبية هتدف لتنميـة املهـارات التحليليـة            ..)احلاسب، اإلنترنت، الربيد األلكتروىن   
 ..).ة على الكومبيوتر، التحليل اإلحصائى، قواعد البياناتاحملاكا: مثل(باستخدام هذه التقنيات 

 اختيار املؤسسات الىت تنفذ الربامج التدريبية من بني بيوت اخلربة الوطنية، واجلهـات الدوليـة عنـد               -5
 احلاجة، وأن يتم التدريب حمليا، مع اللجوء اىل التدريب اخلارجى عن احلاجة املاسة، ومبوافقة الربملان، وأن تنفذ                
الربامج التدريبية ىف الربملان أو لدى اجلهات املنفذة، مبا يتناسب مع احتياجات العمل داخل الربملـان، وطبيعـة                  

ومن أمثلة هذه املؤسسات اجلامعات ومراكز البحوث الوطنية، مثل كليات احلقوق، واالقتصـاد             . الربامج ذاهتا 
ربة الوطنية والعربية والدولية، مثل مركـز التـدريب         والعلوم السياسية، وأقسام الوثائق واملكتبات، وبيوت اخل      

 .، وغريها)CRS(الربملاىن العرىب، دائرة حبوث الكوجنرس 
 ومن املقترح، ىف هذا الصدد، أن يتم تقسيم اخلطة التدريبية اىل قطاعات وظيفية، وحسب مسـارات                 -6

 اإلدارى لألمانة العامة للربملـان،      ، متكاملة نوعية، وليست متطابقة بالضرورة مع اهليكل       )Tracks(موضوعية  
 :كالتاىل
 :القطاعات الرئيسية) 1(
مثل اجملموعـة   (قطاع اللجان، ويضم العاملني باللجان النوعية، ىف جمموعات نوعية متجانسة ومترابطة             •

، أو  ..وجيااالقتصادية، وتضم الشئون االقتصادية واملالية، واخلطة واملوازنة، والتجارة اخلارجية والصناعة والتكنول          
، أو جمموعـة    ..اجملموعة التشريعية والسياسية، وتضم الشئون التشريعية والدستورية،، واحلكم احمللى والبلديات         

 ).السياسة اخلارجية والعالقات الدولية، وهكذا
 .قطاع اجللسات، ويضم العاملني بإدارات اجلدول، واملضابط، والصحافة وشئون األعضاء •
من غري  (ت، ويضم العاملني باملكتبة، وإدارات البحوث، ومراكز احلاسب اآلىل          قطاع البحوث واملعلوما   •

 ).الفنيني املتخصصني
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قطاع الشئون اإلدارية والفنية، ويضم العاملني باملكاتب الفنية لرئاسة الربملان، والوكالء، واألمني العـام               •
 ..لتوثيق واخلدمات والصيانةومساعديه، والشئون املالية واإلدارية، وإدارة اإلحصاء، واألرشيف وا

 : وتضم عدة مسارات مترابطة، هى: املسارات الرئيسية للتدريب) 2(
الـذين حيتـاجون اىل هـذه       (، وهو مسار أساسى، لسائر العاملني       "املعارف القانونية والربملانية  "مسار   •
الدستور والقانون والالئحة الداخلية،    ، ويشتمل على الربامج التدريبية التثقيفية العامة، ىف جماالت املعرفة ب          )املعرفة

ومن املوضـوعات   . وإجراءات العمل الربملاىن، ونظام عمل الدولة واألجهزة احلكومية، واحلياة الربملانية املعاصرة          
شرح الدستور، والقوانني املرتبطة باحلياة الربملانية والسياسية واحلزبية، وتنظـيم          : التدريبية الىت يتناوهلا هذا املسار    

لسلطات العامة ىف الدولة، الالئحة الداخلية للربملان، واهليكل التنظيمى، ونظام العمل الـداخلى بـه، العمليـة                 ا
التشريعية ىف السياق الربملاىن، الدور الرقاىب واملاىل للربملان، دور الربملان ىف صنع السياسات العامة ىف ضوء التطور                 

 ..).الوزارات، اهليئات، احملليات، األجهزة املركزية(الربملاىن املعاصر، اجلهاز اإلدارى للدولة 
دور اللجان ىف العمل الربملاىن، دور      : مسار تطوير عمل اللجان، ويضم موضوعات تدريبية أساسية، مثل         •

 اللجان الربملانية ىف العملية التشريعية، أنواع اللجان الربملانية ىف برملانات العامل املعاصر ومهامها، دور اللجـان ىف                
دعم عمل األعضاء، إدارة عمل اللجان، تنمية قدرات العاملني باللجان الربملانية، إعـداد التقـارير والبحـوث                  

 .الربملانية للعاملني باللجان، استخدام املكتبة ونظم املعلومات  احلديثة ىف عمل اللجان الربملانية
أسس التشريع، النظم التشريعية    : لتاليةمسار مهارات الصياغة التشريعية، ويتعلق باملوضوعات واملهارات ا        •

ىف العامل العرىب وىف بعض الدول األجنبية، العالقة بني السياسة العامة والتشريع، لغة التشريع، املبـادئ الفنيـة                  
حاالت تطبيقية، استخدام قواعد البيانـات      : لصياغة التشريعات، إشكاليات الصياغة الفنية والقانونية للتشريعات      

القانونية ىف التشريع /التشريعية، بناء قواعد البيانات التشريعية على احلاسب اآلىل، دور اللجنة التشريعية         ىف العملية   
والصياغة، دور اإلدارة القانونية ىف متابعة تنفيذ التشريعات، تنظيم وإدارة اإلدارة القانونية باجملالس التشـريعية،               

للتشريعات، دور اللجان الربملانية ىف املبادرة بالتشـريع، مـع          إعداد املذكرات التمهيدية والتفسريية والشارحة      
التركيز على حاالت تطبيقية للتشريعات، مثل التشريعات املالية والضرائبية، وتشريعات العمـل والتشـريعات              

 .االجتماعية، وتشريعات البيئة
 بالربملان، ويهدف اىل    مسار املعارف التكنولوجية واللغوية األساسية، وهو مسار أساسى لسائر العاملني          •

واستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة، ويشتمل على برامج تدريبية الستخدام احلاسب          " حمو أمية الكومبيوتر  "
وكذلك، تعلم اللغـة    ). Word(اآلىل الشخصى، وشبكة اإلنترنت، وإجادة الكتابة والنسخ على برنامج الكتابة           

ملصطلحات الربملانية، باإلضافة اىل برامج للغات أجنبية أخرى حسب حاجة          اإلجنليزية، مع التركيز على اللغة وا     
استخدام احلاسب الشخصى، استخدام الشبكة الداخلية      : ومن أهم املوضوعات التدريبية ىف هذا املسار      . الربملان

 .بالربملان، الكتابة والنسخ على احلاسب، اللغات األجنبية واملصطلحات الربملانية والقانونية
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سار املهارات البحثية والفنية واإلدارية املتخصصة، وهو مسار تكميلى متقدم، للمتخصصني، ويضـم             م •
، ىف جمـاالت إعـداد البحـوث        "برامج البحوث والتحليل وإعداد التقارير    : "ثالث جمموعات من الربامج، هى    

 لطلبات املعلومات الربملانية مـن      الربملانية، وإعداد تقارير اللجان، وحتليل وتقييم السياسات العامة، واالستجابة        
، وإعداد أوراق العمل ىف املـؤمترات       )استخدام اإلنترنت ىف البحوث الربملانية    (خالل مصادر املعرفة األلكترونية     

مناهج البحث والتفكري العلمى، إعـداد البحـوث وكتابـة          : ومن املوضوعات التدريبية ىف هذا املسار     . الدولية
ليل الوثائق التشريعية، حتليل وتقومي السياسات العامة، استخدام املكتبة ونظم املعلومـات ىف             التقارير الربملانية، حت  

البحوث والدراسات الربملانية، أساليب البحث امليداىن والتحليل اإلحصائى والكمى ىف الدراسـات الربملانيـة،              
بط الربملانية، وإعداد تقـارير السياسـة       إعداد ومناقشة وتقومي امليزانية، التخطيط واملتابعة، وحتليل مضمون املضا        
 .العامة والتوصيات من منظور برملاىن، وتنظيم وإدارة الربملانات املعاصرة

مسار اإلدارة املتخصصة، ىف جماالت االتصال، وإدارة الوقت، وإدارة اجلودة، والتخطيط االسـتراتيجى،              •
مج للقيادات الوسطى والعليا، وتأخـذ صـورة ورش         وتوجه هذه الربا  . وتنمية القيادات، وتطوير العمل الربملاىن    

تنمية املوارد البشـرية وإعـداد القيـادات، الـتفكري          : العمل وحلقات النقاش، وتتطرق اىل املوضوعات التالية      
االبتكارى وإدارة العمل اجلماعى، التخطيط االستراتيجى ومتابعة األداء، حتليل وتقـومي السياسـات العامـة،               

 .قتصادى والتنمية املتكاملة، املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالتسياسات اإلصالح اال
مسار حتليل املوازنة والسياسات االقتصادية، وتركز على اسـتخدام وسـائل البحـوث واملعلومـات                •

الطرق الفنيـة ىف    : ومن املوضوعات التدريبية ىف هذه الربامج     . التكنولوجية احلديثة ىف التحليل االقتصادى واملاىل     
د املوازنة العامة، إعداد التقارير الربملانية عن مشروع املوازنة العامة، تقييم ومراجعة احلسـابات اخلتاميـة،                إعدا

تقارير األجهزة الرقابية واحملاسبية، استخدام طرق احملاكاة ىف إعداد وعـرض املوازنـة، التخطـيط القطـاعى                 
 .ومؤشرات املتابعة وقياس األداء

التدريب على استخدام   : ومن أهم جماالت التدريب للعاملني باملكتبة الربملانية      . مسار برامج تطوير املكتبة    •
احلاسب اآلىل، اللغة االجنليزية، التسويق وخدمات املعلومات، التقنيات احلديثة للمكتبة، املراجـع املتخصصـة،              

ادات، التقيـيم واالنتقـاء     االنترنت، الفهرسة واملراجع، التصنيف، النشر األلكتروىن، تنمية املقتنيات، االسـتبع         
واحلفظ، حتليل املوضوعات والفهرسة وامللخصات، تتبع احتياجات املستخدم، املشاركة ىف املـؤمترات الدوليـة          

 .واحمللية وتنظيمها
 
 تطوير اإلعالم الربملاىن - 5

علومـات، ىف   ليس من اجلديد ىف شئ اإلشارة اىل أننا نعيش عصر املعلوماتية، والتطور املتسارع لتقنيات امل              
، وليس من اجلديد أيضا القول بأن الفجوة بني األمم مل تعد ىف             ..جتميعها وحتليلها وترشيد صنع القرار ىف ضوئها      
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، وإمنا املهم ىف هذا السياق هو التنبيه اىل ضرورة النظر           ..ثرواهتا الىت حتت األرض وإمنا تلك الىت ىف عقول أبنائها         
االتصاالت السـلكية   (والتجهيزات  ) احلواسب اآللية مثال  (جموعة من األجهزة    اىل املعلومات ىف حياتنا ليس كم     

وإمنا كمنظومة متناسقة، تنطلق من قناعة بدور العلم وتستهدف حتسني ظروف اجملتمـع             ) والالسلكية بأنواعها 
 . ومتكينه من النهضة والتقدم

ة تفكري تعرب عن نقلة نوعية من االعتماد        بعبارة أخرى، فإن املعلوماتية، من وجهة النظر التحليلية، هى طريق         
على احلدس والتأثر باألفضليات الذاتية واألحكام القيمية اىل األخذ ىف احلسبان حبقائق الواقع والتعامـل معهـا                 

مـن هنـا تـرتبط      . للمشكالت املثارة ) زيادة العوائد وتقليل التكاليف   (للحصول على أفضل احللول املمكنة      
 .ذ القرار، فهى ال تدور ىف فراغ، وإمنا يتم استخدامها لغاية حمددةاملعلومات بصنع واختا

من ناحية أخرى، فإن املعلوماتية أسلوب عمل ال يقبل التجزئة أو االنتقائية غري املخططة، فال يتصور مثال                 
ير أن حتشد احلواسب اآللية ىف املؤسسات اإلدارية ويتم رّصها ىف أعداد مبهرة دون أن يؤدى ذلـك اىل تطـو                   

، األمر الـذى    ..)ليكون العمل أكثر سرعة واألداء أكثر جودة      (أساليب العمل لتحسني اخلدمة أو املنتج النهائى        
 .يثري التساؤل حول الدور الفعلى ملراكز املعلومات الىت مت إنشاؤها ىف خمتلف املؤسسات واهليئات

تبط فقط بأسلوب العمل وجودة اإلنتـاج       ومن ناحية ثالثة، فإن للمعلوماتية داللة حضارية كبرية، إذ ال تر          
وحتسني األداء وإمنا أصبحت وسيلة رئيسية لتدعيم قنوات التواصل بني األفراد، وبني اجملتمع والدولـة، وبـني                 

أى أن املعلوماتية قرين الشفافية ووسيلتها، فلم يعـد         ). الذى مل يعد ىف احلقيقة خارجيا     (اجملتمع والعامل اخلارجى    
ظل التخطيط للتنمية حكرا على جمموعة من املوظفني أو خنبة السياسيني، أو يتم ىف اجتاه واحد،                من املمكن أن ي   

من احلكومة اىل املواطنني، حيث مل يعد مقبوال أيضا تنفيذ خطط التنمية دون قياس مردودها على اجملتمع ومعرفة                  
احلياة السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة      تأثريها على األفراد، كما مل يعد ممكنا انفراد الدولة بصياغة أجندة            

 .، كل هذا مل يعد عمليا ىف األلفية الثالثة..والثقافية وحتديد أولوياهتا وقضاياها وكيفية التعامل معها
وإذا كانت املعلوماتية ضرورية ألجهزة الدولة ومؤسسات اجملتمع فإهنا حتمية للربملـان، حبكـم طبيعتـه                

وتطوير نظم االتصاالت واإلعالم الربملاىن أصـبح مبثابـة         . بية ومهامه التشريعية والرقابية   اجلماهريية وأدواره النيا  
البنية التحتية لتنمية املؤسسة الربملانية من ناحية وإنعاش املناخ الدميقراطى من ناحية أخرى، حيث ال يعمل الربملان                 

 .ة احمليطة بهىف فراغ وإمنا يرتبط، تأثريا وتأثرا، بالبيئة السياسية والثقافي
 من هنا، فإن ختصيص قناة لإلعالم الربملاىن ىف السياسة اإلعالمية العربية يعترب خطوة هامة حنو مأسسة هذا                 

والتساؤل الذى يدور ىف الذهن حول هذا البـث         . اإلعالم، وبالتاىل تدعيم ثقافة اجملتمع الدميقراطى ومؤسساته      
هل يتضمن جمرد زيادة ىف املساحة الزمنية لنقل اجللسـات؟،          : التوقعاتاإلعالمى الربملاىن يثري مجلة من القضايا و      

وهل ستنقل على اهلواء أم بعد تسجيلها وإخراجها بشكل يضمن إبراز موضوعات دون أخرى ىف النقـاش أو                  
إلقاء الضوء عضو أكثر من غريه؟، وما هى أجندة وحماور عمل هذه القناة املتخصصة، وهل سوف تقتصر على                  
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اإلعـالم  "لسات وتصرحيات املسئولني والزيارات الربملانية الرمسية، أم تعمل ىف إطار منظومة متكاملة من              نقل اجل 
مبا يشمله من عناصر توعية عامة بقواعد املمارسة الربملانية الدميقراطية، ىف مصر والعامل، وحتليل نقـدى                " الربملاىن

ء؟، ومن الذى يدير هذا اإلعالم، وهل هو الربملان ذاته أم           ألداء الربملان، خياطب املشاهدين واألعضاء على السوا      
جمموعة من اإلعالميني املتخصصني، أم فريق مشترك منهم؟، وما هى وسائل التعرف على تقيـيم املشـاهدين                 

 .واألعضاء ألداء هذا اإلعالم؟، وغريها من التساؤالت
 .ىف الدول العربيةوفيما يلى حماولة لبلورة إطار لتخصيص قناة لإلعالم الربملان 

  وظائف القناة الربملانية-أ 
تتعدد مصادر اإلعالم الربملاىن، ما بني صحافة نشطة ومراكز حبثية متخصصة وتغطية إذاعيـة وتليفزيونيـة                

 -حيمل نظرة نقدية للربملان ذاتـه     -ومع ذلك، فإن مستوى الوعى الربملاىن ال يزال حمدودا، سواء بقصد            . متزايدة
وهلذا، فإن أوىل مهام مثل هذه القناة الربملانية هى العمل علـى            . بسبب نقص املعلومات واخلربة   أو بدون قصد،    

من هنا، جيب أن تعمل لتحقيق ثالثة وظائف رئيسية،         . توسيع مصادر املعلومات وتطوير املعرفة باحلياة الربملانية      
 :هى

بة وسيلة حديثة وسريعة تقوم بتدوير البيانات       القناة الربملانية هى مبثا    :تدوير البيانات ونشر املعلومات   ) 1(
ومن املمكن أن تكون هذه الوسيلة التقنية العالية وسيطا اتصاليا داخليا فقط، ىف إطار              . ونشر املعلومات الربملانية  

الربملان، أو خارجيا وداخليا معا، من خالل ربطها بشبكات االتصاالت الداخلية بالربملان وغريها من الشبكات               
والبيانات املقصودة هنا هـى     . وىف كل األحوال، تتعلق هذه الوظيفة بالبيانات اهلامة ىف العمل الربملاىن          . نيةالوط

احلقائق واالحصاءات واألرقام الىت تتعلق حبجم املمارسة الرقابية أو املبادرات التشريعية لألعضـاء، أو نتـائج                
ت والتوصيات الىت صدرت عن احملافل الربملانية اإلقليمية والدولية،         االنتخابات الربملانية احمللية والعاملية، أو القرارا     

 .أو حىت مواعيد جلسات الربملان، وجلانه، فيما يشبه النشرة املرئية الىت يتم حتديثها باستمرار
. واملقصود باملعلومات هنا هو تلك املعارف والبيانات ذات الداللة والتأثري املباشر احملتمل على سلوك الفرد              

وميكن أن تستخدم القناة للقيام جبانب من هذا الدور التثقيفى للمشاهدين واألعضاء على السواء، السيما فيمـا                 
يتعلق باملمارسة النيابية واحلياة الدميقراطية، مثل التعرف على أنشطة برملانات أخرى ىف العامل، وأعمال وتوصيات               

حيويا ىف تطوير املؤسسات النيابية ىف العامل املعاصر، السـيما  ودراسات االحتاد الربملاىن الدوىل الذى يلعب دورا       
 .ىف جمال التحول الدميقراطى

وما من شك ىف أن االجتاهات السلوكية للفرد بوجه عام تتأثر بعدة             :تطوير السلوك النياىب لألعضاء   ) 2 (
هـذه املعـارف واملعلومـات      وكلما كانت   . عوامل، من أمهها املعارف واملعلومات املتاحة له والىت يتعرض هلا         

متجانسة وهادفة ومرتبطة بإطار ثقاىف مالئم للبيئة اجملتمعية كلما كانت وسيلة لتنمية وتطوير السلوك االجتماعى               
والشك أيضا أن أعضاء اجملالس النيابية يعربون عن خمتلف طوائف وشرائح اجملتمع، كما أن هناك فوارق                . للفرد
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حلياة النيابية عموما والعمل التشريعى على وجه اخلصوص، ليس فقط من زاويـة              بني خربة األعضاء با    -طبيعية-
أو درجة اإلحاطة باإلطار الدستورى والقانوىن للممارسة النيابية ولكن أيضا من حيث إدراك واستيعاب أصول               

 .التمثيل الشعىب والتفاعل مع مؤسسات الدولة ىف النظام السياسى
فهو تأثري يسـتهدف    . أثري اهلادف ىف السلوك النياىب ألعضاء اجملالس النيابية       من هنا تأتى دواعى وأمهية الت     

ولعل . التفاعالت النيابية اىل هدف مشترك هو الصاحل العام       " توجيه"بني الثقافات املتفاوتة لألعضاء و    " التقريب"
وك النياىب لألعضاء هو التعريـف      أهم اجملاالت الىت ميكن أن تساهم من خالهلا القناة الربملانية ىف التأثري على السل             

باإلجراءات، أى إجراءات العمل الربملاىن بوجه عام، حيث أن فهم اإلجراءات متطلب سـابق علـى حسـن                  
التعريف بواجبات ومسئوليات وحقوق العضو، السيما ىف األمـور         : ومن أمثلة ذلك  . استخدام وتطبيق القواعد  

، ..)سؤال، بيان، اقتراح، اسـتجواب، مناقشـة      (ربملانية املتعددة   احليوية، مثل شروط استخدام وسائل الرقابة ال      
وشرح قواعد وإجراءات العملية التشريعية، مثل طلب الكلمة، تقدمي مشروع قانون، إعادة املداولة، التصـديق               

م على املعاهدات واالتفاقات الدولية، طبيعة االلتزام احلزىب، شروط وإجراءات تأسيس األحزاب السياسية، النظ             
 .االنتخابية، ودور القضاء ىف الرقابة على القوانني

تعتمد املنظمات احلديثة على أجهزة متخصصة ىف املعلومات ودعـم اختـاذ             :دعم القرار التشريعى  ) 3(
القرار هبا، سواء كانت مؤسسات سياسية أو اقتصادية أو غريها، حيث أن صانع القرار ىف أى من هذه املنظمات               

 لنوعني من األزمات املعلوماتية الىت تؤثر على عملية صنع القرار، إما نقص املعلومات، أو               يتعرض وبشكل متكرر  
اىل احلد الذى ال ميكّن صانع القرار من حتليلها وبنـاء           ) Overload(غموضها وعدم دقتها، أو وفرهتا الغامرة       

 .البدائل على ضوئها
ار، حيث تفتح النقاش وتتيح تبادل اآلراء واخلـربات         من هنا تزداد أمهية القناة الربملانية كمصدر لدعم القر        

حول املسائل املثارة أمام الربملان قبل اختاذ القرار، واإلشارة إىل االحتماالت احلاضرة واملستقبلية للبدائل املختلفة               
 واجلدل  معرفة ردود الفعل احملتملة إزاء مشروع قانون على جتنب الكثري من خماطره،           : مثال(ملا يتخذ من قرارات     

 ). حوله
 استشـراف   -على األقل نظريـا   -فكلما توافرت التحليالت والرؤى املختلفة أمام متخذ القرار استطاع          

وال خيرج القرار التشريعى عن هذه القاعدة، بل رمبا يعترب          . التبعات املتوقعة هلذا القرار أو التنبؤ مبسارات املستقبل       
ومـن دالئـل    . حليوى ألجهزة املعلومات املصممة خلدمة ودعم القرار      من أكثر اجملاالت الىت يتضح فيها الدور ا       

ذلك تلك احلاالت الىت يضطر فيها الربملان اىل املفاضلة بني عدة بدائل ىف ظروف تتسم بقلـة أو حـىت نـدرة                      
املعلومات سواء بسبب صعوبة مجع هذه املعلومات أو بسبب حداثة املوضوع حمل املناقشة، كأن يكون موضوعا                

 .ئا مثالطار
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بعبارة أخرى، هناك إمكانية كامنة ىف القناة الربملانية لتوفري وإمداد األعضاء مبعلومات تعني على التفكري ىف                
واالختيار بني البدائل املطروحة بصدد املوضوعات اجلارية حمل النقاش، مبا يدعم القرار التشـريعى ىف التحليـل                 

س فقط وسيلة إلعالم املواطنني مبجريات األمور ىف الربملان، ولكن أيضا           من هنا، تصبح القناة الربملانية لي     . األخري
وهلذا، جيب أن تتسع املصادر الىت تغذى القناة باملعلومات واملعارف والـرؤى            . وسيلة لدعم القرار الربملاىن ذاته    

 :حىت تضعها أمام الربملان، على النحو التاىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توفري فرصة إضـافية السـتخدام املعلومـات        :  تطوير القناة الربملانية، إذن، هو     فاهلدف االستراتيجى من  
والتحليل العلمى ىف عملية صنع القرار الربملاىن، من خالل تقنية حديثة قادرة على جذب مستخدمني جدد هلـا،                  

قنية احلديثة حمطة   وذات إمكانات كبرية لعرض املعلومات على املستخدمني وحتديث بياناهتا، مبا جيعل من هذه الت             
 .إللتقاء مصادر املعلومات املختلفة املتاحة ىف الربملان

  حمتوى القناة الربملانية-ب 
من املقترح أن حتتوى القناة الربملانية على ثالثة أنواع رئيسية من البيانات واملعلومات والتحلـيالت               

 :الربملانية، هى
 :ومنها ،شؤون الربملان )1(
 .لسات العامة، وجلسات اللجانبيان جدول أعمال اجل •
 .لقاءات هامة لرئيس الربملان وقيادات األحزاب والكتل الربملانية •
 ..)مبادراهتم التشريعية، نشاطهم الرقاىب(أنشطة النواب ذات الطابع الربملاىن  •
 :قضايا سياسية ودستورية، مثل) 2(

ــاة القنــ

 مؤسسات الدولةاألمانة العامة للمجلس

المنظمات 
والمؤتمرات الدولية

مراكز المعلومات
والبحوث الوطنية

البرلمان الجمهور
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 .أنشطة الربملان، التشريعية والرقابية واملالية •
 .انيةالسوابق الربمل •
 . الربملانيالتعاون بني جملس •
 .العالقات بني املؤسسة التشريعية واحلكومة •
أهم القواعد الدستورية، وأحكام هامة للمحكمة الدستورية العليا، ومواد رئيسية ىف الالئحة الداخليـة               •

 ..للمجلس
 :معلومات وحتليالت، ويقصد باملعلومات هنا )3(
مثل وضع االقتصـاد الـوطىن، حالـة        (مية ذات الداللة واألمهية     اإلحصاءات واألرقام، والتعبريات الك    •

 ..).االستثمار، معدالت النمو السكاىن
مثال، املؤمترات اهلامة، الوضع ىف الشرق األوسط، االنتخابات النيابيـة ىف           (أهم األحداث احمللية والعاملية      •

 ..).العامل
 .حتليالت ملوضوعات مثارة ىف الربملان •

  تقييم األداء-ج 
منذ البداية، جيب أن يكون واضحا أن القناة الربملانية وسيلة إعالمية دينامية، تعمل وفق معطيات الواقـع                 

ولكن التطوير ال يتم ىف فراغ، أو يكون        . وأهداف املستقبل، ومن هنا فمن الضرورى تطويرها على حنو مستمر         
مني عليها، بل جيب أن يأخذ ىف االعتبار تقيـيم          تعبريا عن قناعة ورؤية ذاتية لبعض األفراد، حىت إن كانوا القائ          

واحتياجاهتم، ومن مث البد أن يشتمل على أدوات مناسبة لتقييم األداء،           ) اجلمهور واألعضاء (متلقى هذه اخلدمة    
 .حىت ميكن تطوير القناة على أسس موضوعية وبناءا على قياس علمى دقيق ألدائها

األوىل ذات طابع فـىن،     . ، الينبغى االستغناء بإحدامها عن األخرى     وهناك وسيلتان متكاملتان لتقييم األداء    
، )من اإلعالميني، والربملانيني واخلرباء والفنيني    (وتتم ىف نطاق حمدود، رمبا ىف صورة اجتماعات لألطراف املعنية           

لوسـيلة  تلتقى على حنو دورى، ملتابعة العمل ىف القنـاة، وا ) Steering Committee(على هيئة جلنة توجيه 
الثانية تتمثل ىف االحتكاك والتواصل املباشر مع متلقى اخلدمة، سواء ىف صورة استطالعات للـرأى أو الـربامج                  
املفتوحة ملشاركة اجلمهور، مث حتليل تقييم اجلمهور للخدمة، وطرح التوصيات املناسبة لالستجابة هلا، حىت تصبح    

 .اىن والتحول الدميقراطى ىف العامل العرىبهذه القناة وسيلة داعمة للشفافية والتطور الربمل
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 حتديات وجماالت هامة للتطوير املؤسسى: اخلامتة
وخصوصـا الربملانـات    (لعل أهم الدروس املستفادة من جتارب التطوير املؤسسى ىف الربملانات املعاصرة            

 :تتمثل ىف اآلتى) اجلديدة ىف دول وسط وشرق أوربا
ملانية إتاحة الفرص املناسبة للمواطنني لإلطالع على أعمـال الربملـان،          من أهم أسس فعالية املؤسسة الرب      •

وهلذا، جيب األخذ مببدأ نشر وقائع اجللسات الربملانية، فيما عدا القضايا بالغة اخلطورة واحلساسية، مثل األمـن                 
رصـة لوسـائل    وىف حالة تعذر نشر حماضر اجللسات، يلزم نشر ملخصات هلا، أو على األقل إتاحة الف              . القومى

فمن املالحظ أن فعالية الدور التشريعى للربملان تتأثر بقدرة املواطنني على اإلطـالع             . اإلعالم لكى تطلع عليها   
على املقترحات التشريعية املطروحة عليه، وهلذا، يلزم توفري تلك املقترحات للجمهور ووسـائل اإلعـالم، وىف                

 .الوقت املناسب
لتصويت احلديثة، وخصوصا التصويت األلكتروىن، ملا تتسم بـه مـن            من الضرورى األخذ بأساليب ا     •

 .شفافية أوال، وسهولة ىف تسجيل نتائج التصويت وإمكانية نشرها أمام الرأى العام ثانيا
أن الربملانات الدميقراطية احلديثة هتتم بتطوير سبل التفاعل واالتصال وتبادل املعلومات بني أعضاء الربملان               •

وباإلضافة اىل التغطية اإلعالمية جللسات الربملان، جيب       . مهور واملنظمات األهلية من ناحية أخرى     من ناحية واجل  
 .االجتاه اىل السماح للجمهور واملنظمات األهلية حبضور تلك اجللسات

وهناك حتديات جادة أمام تطوير العمل الربملاىن العرىب، جيب أخذها ىف االعتبار، أبرزها تـأخر عمليـة                  •
.  ذاهتا، حىت أصبح مسألة اضطرارية لعالج أوضاع متدهورة أكثر منه حماولة مقصودة للتطوير والتقـدم               التطوير

فقد اخنفض رصيد العمل الربملاىن العرىب ىف نظر الرأى العام، الداخلى واخلارجى اىل حد كبري، وهـذه بعـض                   
 :املؤشرات

 بسبب فضائح عدد من النواب، ىف قضـايا فسـاد           التآكل املستمر ىف املكانة املعنوية واألدبية لعضو الربملان        -
وغريها أو حىت انتشار ظاهرة الغياب عن أعمال الربملان وجلساته، وبالتاىل اهتزاز صورة الربملـان ككـل،                 

 .وخصوصا على املستوى اإلعالمى
ـ                - ة وهيكـل   الشغف الشعىب وانتظار إحداث تغيري ىف احلياة السياسية العربية، ميس أوال ما ميس احلياة احلزبي

 .الربملان ككل
خطورة التحوالت االقتصادية واالتصالية املعاصرة، وعجز الربملان عن املشاركة ىف إحداث وتوجيه تلـك               -

 .التحوالت، فيما يتجاوز املصادقة على قوانني اخلصخصة واقتصاد السوق
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للقوى والتوازنات  درجة عالية من السيولة الطبقية، طرحت التساؤل حول مدى متثيل املؤسسات السياسية              -
ىف املؤسسـة   ) العمرية واملهنيـة والنوعيـة    (االجتماعية املتغرية، ومسألة التمثيل العادل للفئات االجتماعية        

 .التشريعية مقارنة بالوزن النسىب الكبري لرجال األعمال
ـ              - بة لتنظـيم   تصادم السياسة التشريعية مع بعض التوجهات العاملية املعاصرة، متمثلة ىف موقف اجمللس بالنس

 . العمل األهلى واجملتمع املدىن، من ناحية، وحقوق اإلنسان من ناحية أخرى
أنه من املفارقات املثرية لالنتباه ىف مسألة تطوير العمل الربملاىن ىف العامل العرىب أنه يتواكـب مـع إدخـال                     -

 حريـات التعـبري     إصالحات ملموسة ىف السلطة التنفيذية، وحتديث واضح ىف السياسات العامة، واتساع          
ومساحة النقد ىف الشارع السياسى واإلعالم، بل وحتسن صورة احلكومة لدى الرأى العام ىف كـثري مـن                  
اجملتمعات، وتزايد الدور السياسى للقضاء، سواء ىف محاية احلقوق واحلريات العامة أو ىف مراقبة دسـتورية                

 ىف هيكل وعمل املؤسسـة      -الواجبة–لتطوير  ، األمر الذى أبرز مدى تأخر حركة اإلصالح وا        ..التشريعات
 .الربملانية

 
 :ولعل أهم جماالت تطوير عمل الربملانات العربية تتمثل ىف اجملاالت التالية

  دعم عمل األعضاء- 1
تطوير نظام مؤسسى لعالقات النائب بالدائرة االنتخابية خصوصا واملواطنني عموما، من خالل أمـرين               •

 :أساسيني
املـواطنني،  / اإلمكانيات البشرية واملكانية والفنية الكافية لألعضاء إلدارة عالقاهتم بالنـاخبني           أوهلما، توفري  -

 .وتأسيس مكاتب ىف دوائرهم االنتخابية
وثانيهما، االهتمام مبوضوع التمويل والقدرات املالية للعضو، لتغطية أنشطته املختلفة ىف الدائرة، وكـذلك               -

، مع إتاحة هذا التمويل حتت تصرف العضو، مهما كانت حتفظات البعض    بالنسبة جملال البحوث والدراسات   
على ذلك، حيث من غري املنطقى أال يؤمتن العضو على إدارة والتصرف ىف متويل حمدود، مهما بلغ حجمه،                  

 .وهو املؤمتن على وضع القواعد القانونية الىت حتكم اجملتمع بأسره
فاجلهاز التنفيـذى هـو     .  جمال مهم للغاية، وهو إتاحة املعلومات       تعاون السلطة التنفيذية مع الربملان ىف      •

املصدر األساسى للمعلومات بالنسبة لألعضاء، وكلما استطاع العضو التعامل معه بسهولة ويسر كلما كان أكثر       
 ". قضاء حوائج الناخبني"قدرة على أداء مهامه التشريعية والرقابية، وكذلك، وهو أكثر أمهية، 

تمام املكثف بتنظيم زيارات خارجية لألعضاء اىل برملانات العـامل، واملنظمـات الدوليـة              ضرورة االه  •
، جيب أن هتتم به الربملانـات  )Study Tours(أو باألدق  الزيارة التعليمية " التدريب"املختلفة، وهو نوع من 
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وكـذلك،  . الربملانات ودوهلا العربية، مع حسن اإلعداد الفىن له، وتزويد األعضاء باملعلومات الالزمة عن تلك             
 .تبادل اخلربات مع الربملانات املعاصرة، على مستوى األعضاء، وكذلك اجلهاز الفىن املعاون

 االهتمام  بعقد مؤمترات إقليمية ودولية ملناقشة القضايا الفنية واإلدارية ىف املؤسسات الربملانية، وكذلك               •
كاالحتاد الربملاىن الدوىل، واملنتدى الربملـاىن      (سات الربملانية الدولية    فقد أصبحت املؤس  . تنظيم املؤمترات الربملانية  

منظمات دولية هامة، تشترك معظـم      ) كاالحتاد الربملاىن العرىب، واألفريقى، واإلسالمى    (واإلقليمية  ..) املتوسطى
 املعاصـرة، وبالتـاىل     وتكتسب تلك املنظمات أمهية متزايدة ىف ضوء التحوالت العاملية        . الدول العربية ىف أغلبها   

جيب تأهيل املؤسسات الربملانية العربية للعمل بفعالية هبا، ومن خالهلا، لتطوير أعماهلا وقدراهتا املؤسسية، وحبيث               
وىف هذا اإلطار، جيدر    . ال يقتصر االهتمام هبا على إصدار بيانات ىف قضايا السياسة اخلارجية والشئون اإلقليمية            

 اجلامعة العربية ىف احلياة الربملانية بالعامل العرىب، وضرورة التفكري ىف إنشاء قسـم أو               احلديث عن مسئولية ودور   
 . إدارة متخصصة لتعزيز احلياة الربملانية العربية

وىف هذا الشأن يقترح أمران، أوهلما، توسيع قاعدة متثيل املـرأة، وثانيهمـا،             . دعم دور املرأة ىف الربملان     •
ملانيات، كأن يتم تكوين مجعية أو مركز للعضوات الربملانيات يكون هدفه الرئيسـى             تنسيق أنشطة العضوات الرب   

 .تنشيط املرأة على الساحة الربملانية
ورمبا أعضاء الربملـان،    (األخذ بنظام احلقيبة الوزارية للشئون الربملانية، حيملها وزير من أعضاء احلكومة             •

ن الربملانية أصبح أمرا هاما ىف عملية التطوير الربملاىن، ألنه يربط فوجود وزير للشئو). وفقا لطبيعة النظام السياسى 
/ فرعى احلكومة، التنفيذى والنياىب، وميثلهما أمام بعضهما البعض، كما يقوم بتحقيق التواصل وتقليـل التـوتر               
ـ                ى االغتراب بني أعضاء اجلهازين، ويكرس أخالقيات الرقابة والتوازن، ويساهم ىف مأسسـة الـدور السياس

 .والتشريعى والرقاىب للربملان ىف صنع السياسات العامة
 
  التطوير املؤسسى- 2 

تطوير اللوائح أو أنظمة العمل الداخلية للربملان، لتتيح قدر من التوازن بني التيارات السياسية واحلزبية ىف                 •
 .إدارة فعاليات اجمللس، وتوىل املناصب القيادية به

ائها الفىن، وتفعيل دورها ىف املبـادرة التشـريعية والدراسـة املتأنيـة             تطوير نظام اللجان، وحتديث أد     •
للتشريعات، واالهتمام بتطوير تقارير اللجان خاصة فيما يتعلق باالستعانة باخلربات العلمية لـإلدالء بـدلوها،               

تعاون التام بني   ومشاركتها ىف إعداد هذه التقارير حول أحد القضايا أو املشكالت امللحة، والتأكيد على أمهية ال              
 . اللجان وبعضها وأن تعمل اللجان على االهتمام بأبعاد الدور التشريعى هلا

االهتمام باإلعالم الربملاىن، وإتاحة الفرص أمام الرأى العام مبتابعة أعمال اجمللس، سواء بالدخول أو عـن        •
 .طريق وسائل تكنولوجية واتصالية حديثة
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باجمللس، السيما ىف جماالت البحوث واملعلومات، مع اهتمـام خـاص           التدريب املستمر واجلاد للعاملني      •
مبوضوع فن الصياغة التشريعية، من أجل إملام األعضاء بقواعد فن الصياغة التشريعية، الىت تعـد هـى العـائق                   

 . الرئيسى أمام مشاركتهم اجلادة ىف مناقشة مشروعات القوانني، وأداء الدور التشريعى بشكل عام
ير إدارة متخصصة للتدريب ىف اجلهاز الفىن للربملان، ودعمها بأكرب قدر مـن اإلمكانيـات               وتطو/إنشاء •

 .البشرية واملادية والتسهيالت اإلدارية
نظام التصويت األلكتروىن، نظام حـديث  : مثال(االهتمام باملعلوماتية والدعم التقىن وأمتتة العمل الربملاىن         •

بط، ونشرها، وختصيص قناة للبث املباشر  لتغطيـة أعمـال الربملـان             حلفظ املستندات والوثائق وتسجيل املضا    
 ..).مبجلسيه

 
 لبحوث واملعلومات واإلعالم ا- 3

 .االنفتاح على مراكز البحوث وبيوت اخلربة ومؤسسات اجملتمع املدىن -
عرف الباحث إن   والي. إنشاء نواة حبثية برملانية عربية، تكون بداية لتطوير بيوت خربة عربية ىف العمل الربملاىن              -

كان هناك بيوت خربة برملانية عربية متخصصة، ومتوطنة ىف العامل العرىب، وال إن كان هناك اهتمام مـن هـذا                    
أو باملؤسسات األهلية أو حىت اجلامعـات       ) كاجلمعية العربية للعلوم السياسية مثال    (النوع ىف املنتديات األكادميية     

 .xxالعربية
د العديد من السالسل والتقارير اإلقليمية والعربية ىف اجملاالت االقتصـادية           من ناحية أخرى، فعلى حني توج      -

. ، اليوجد تقرير عرىب واحد ىف احلياة الربملانيـة        ..)حقوق اإلنسان، والقضايا االستراتيجية   (واألدبية والسياسية   
يم جهود تطوير العمـل     سوف تكون وسيلة هامة لتدع    " التقرير الربملاىن العرىب  "ومما الشك فيه أن فكرة إعداد       

الربملاىن العرىب، وتبسيط احلياة الربملانية أمام الرأى العام، وإنزال الدراسات والبحـوث الربملانيـة اىل املسـتوى                 
 .اجلماهريى

التوسع ىف أنشطة اإلعالم الربملاىن، من خالل البث اإلعالمى، وتنظيم زيارات طالبية للربملان، وعمل مناذج                -
 .xxi"برملان الطالئع"رملان الشباب، والربملان الصغري، وحماكاة على غرار ب
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 ملحق
 xxii دولة20جدول مقارن لعدد اللجان ونظام تشكيلها ىف 

الدولة        
 وجمالسها

 تشكيل اللجانعدد اللجان

 األرجنتني
 جملس الشيوخ
 جملس النواب

 
41 
38 

  جلان مشتركة4

ىف كال اجمللسني الرئيس مفوض بأن يقوم بتشكيل 
 اللجان، ويراعى التمثيل النسىب حسب قوة األحزاب

 بلغاريا
 اجلمعية الوطنية

 
18 

 جتسيد الوزن النسىب للحزب القوى

 كندا
 جملس الشيوخ
 جملس العموم

 
13 
20 

  جلان مشتركة3

 أعضاء ىف بداية الدورة بواسطة جلنة 9يتم تعيني 
لتكوين اللجان الدائمة، أما اللجان اخلاصة " الفرز"

  اختيارها عن طريق جملس العمومفيتم

 كوستاركا
 اجمللس التشريعى

 
6 

تكوين اجمللس يعكس الوزن النسىب للحزب األقوى 
 واالنشقاقات احلزبية

 السلفادور
اجلمعية التشريعية

14 
 

التكوين  يعكس الوزن النسىب للحزب القوى 
 واإلنشقاقات احلزبية

 فرنسا 
 جملس الشيوخ
 اجلمعية الوطنية

 
6 
6 

ىف كالمها، التكوين يعكس الوزن النسىب للحزب 
 األقوى

 أملانيا
 جملس الشيوخ
 جملس النواب

 
 24اختيار 
 24اختيار 

 ىف كال اجمللسني التكوين النسىب يعكس قوة احلزب

 اجملر
 اجلمعية الوطنية

 
 جلنة 11
  خاصة6دائمة، و

 تعكس التكوين النسىب وقوة األحزاب

ىف كالمها، التعيني أو االنتخاب يتم من قبل اجمللس   اهلند



 )50( 

 جملس الشعب
 الياتجملس الو

12 
9 

  جلان مشتركة7
 جلنة متخصصة 17
 دائمة

عن طريق االقتراح أو عن طريق التعيني والترشيح 
 بواسطة املكتب الرئاسى

 أيرلندا
 جملس الشيوخ
 جملس النواب

 
  جلنة باالختيار2

3 
  جلنة مشتركة2

 الفرز املكلفة من اجمللس، يتم االختبار بناء على جلنة
مع األخذ ىف االعتبار الوزن النسىب لقوة األحزاب 

 واجلماعات غري احلزبية

 اليابان
جملس املستشارين
 جملس النواب

 
17 
20 

ىف كالمها، األماكن ختصص بواسطة املكتب الرئاسى 
 وفقا للوزن النسىب لألحزاب

 األردن
 جملس األعيان
 جملس النواب

 
17 
20 

 النتخاب عن طريق اقتراع سرىيتم ا

 ناميبيا
 اجلمعية الوطنية

 

 
 جلان دائمة4

يتم الترشيح بواسطة األحزاب ويتم اإلعالن بواسطة 
 متحدث رمسى

 الربتغال
جملس اجلمهورية

 
  جلنة دائمة12

 التكوين النسىب يعكس قوة األحزاب

 رومانيا
 جملس النواب
 جملس الشيوخ

 
14 
14 

جلنة مشتركة ىف 
 ابراتاملخ

التكوين النسىب يعكس قوة احلزب مث بعد ذلك يقوم 
 احلزب باختيار من سيمثله ىف كل جلنة

 روسيا
 جملس الدوما

 اجمللس الفيدراىل

 
23 
13 

 ىف كالمها التكوين النسىب يعكس قوة احلزب
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 السنغال
 اجلمعية الوطنية

 
11 

التعيني بواسطة اجلمعية بناء على اقتراح رؤساء الكتل 
 انيةالربمل

 تايالند
 جملس النواب
 جملس الشيوخ

 
15 
13 

ىف كالمها يتم االنتخاب، وحبسب الوزن النسىب لكل 
 حزب

 اململكة املتحدة
 جملس العموم

 جملس اللوردات

 
30 
 10مع  (14

 )جلان فرعية دائمة

ىف جملس العموم، تقوم جلنة االختيار بترشح اللجان 
 الفرعية  عضوا الختيار اللجان14الدائمة وتقترح 

وىف جملس اللوردات، يتم . للتعني بواسطة اجمللس
تشكيل اللجان عن طريق التوجيه الىت تقوم هبا جلنة 

االختيار، ما عدا بعض اللجان مثل جلنة الوفاق، الىت 
يتم اختيار أعضائها عن طريق توجيه من رئيس جملس 

 اللوردات
 الواليات املتحدة
 جملس الشيوخ

 
 

 جملس النواب

 
نة دائمة،  جل16
 خمتارة، وواحدة 3و

 خاصة
 2 دائمة، و19

 4خمتارة، و
 مشتركة

 4مشتركة 

 
ىف كال اجمللسني، يتم االنتخاب عن طريق الوزن 

 النسىب لألحزاب
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