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توطئة
يعد تزويد مرافق البحث الربملاين باملوارد الكافية �إحدى ركائز الربملانات
ّ
الفعالة� .إذ تكت�سي هذه املرافق �أهمية حا�سمة بو�صفها م�صدراً للتحليالت
امل�ستقلة واملحايدة وغري احلزبية .وتوفر من�صة �آمنة ميكن من خاللها جلميع
الربملانيني من �شتى الأحزاب ال�سيا�سية �أن يطرحوا �أ�سئلتهم و�أن يح�صلوا
على ردود موثوق بها .وت�سهم هذه املرافق يف ا�ستقاللية الربملان بالتحقق
من واقعية التوقعات التي يعلنها اجلهاز التنفيذي وجماعات ال�ضغط
ال�سيا�سي وو�سائل الإعالم .وتر�شد هذه التحليالت الربملان يف عمله
الت�رشيعي والرقابي وتوفر للربملانيني املعلومات الالزمة لأداء مهامهم على
�أكمل وجه.
وعلى الرغم من اختالف القدرات البحثية باختالف الربملانات ،ترمي
هذه املبادئ التوجيهية �إىل م�ساعدة جميع الهيئات الت�رشيعية على تنمية
تبي العنا�رص املكونة ملرافق البحث الربملاين الناجحة ا�ستناداً �إىل
قدراتها� .إذ نِّ
خربات الن�ساء والرجال الذين يديرون هذه املرافق .و�إين واثق من �أن هذه
املبادئ التوجيهية �ستزداد فائدة �إذا �صاحبتها الإرادة ال�سيا�سية لال�ستثمار
يف بناء القدرات البحثية .و�آمل �أن تقنع هذه املبادئ �أي�ض ًا جميع الربملانات
ب�أهمية �إقامة هذه املرافق وجدواها .وال �شك يف �أن االحتاد الربملاين الدويل
�سي�ستعني بهذه املبادئ التوجيهية مل�ساعدة الربملانات على تنمية خدماتها
البحثية.
و�أخرياً ،ف�إن هذه املبادئ التوجيهية ل�شاهدة على حيوية �شبكة املكتبات
وخدمات البحث الربملاين� .إذ �أُقيمت هذه ال�شبكة لتبادل اخلربات و�أف�ضل
املمار�سات حتت رعاية االحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات وهو
هيئة ما انفكت تثبت جدارتها ك�رشيك قوي لالحتاد الربملاين الدويل على
مر ال�سنني .وال ي�سعني �إال �أن �أ�شيد بهذه املبادئ التوجيهية و�أن �أدعوكم
�إىل اتباعها.

مارتن �شونغونغ
�أمني عام
االحتاد الربملاين الدويل
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يعمل ق�سم املكتبات وخدمات البحث الربملاين يف ملتقى جمتمعني دوليني هما املكتبات املمثلة على ال�ساحة
الدولية يف االحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات ،والربملانات التي ميثلها االحتاد الربملاين الدويل على �أعلى
امل�ستويات.
وعلى الرغم من �أن املجتمعني يختلفان من حيث الع�ضوية والإدارة ،ف�إنهما ي�ؤمنان ب�أن التعاون وتبادل اخلربات
دافعان قويان لتحقيق التقدم وب�أن املعرفة تكت�سي �أهمية حيوية للتنمية .ويعززان ،كل يف جماالته ،النفاذ �إىل
معلومات موثوق بها وعالية اجلودة ك�أحد العنا�رص الأ�سا�سية للمجتمعات الدميقراطية.
وا�سرت�شاداً بهذه القيم ،تعاون �أع�ضاء ق�سم املكتبات وخدمات البحث الربملاين على مر ال�سنني لي�صبحوا «و�سطاء
معلومات �أ�سا�سيني» للهيئات الت�رشيعية قادرين على تلبية احتياجات امل�رشعني ،واجلمهور عند االقت�ضاء ،يف الوقت
املنا�سب وبفعالية .و�صار كل ع�ضو يف الق�سم م�سهم ًا فعا ًال يف تعزيز خدمات املكتبات والبحوث الربملانية يف �شتى
�أنحاء العامل كي تتمكن من دعم م�ؤ�س�ساتها دعم ًا �أف�ضل.
وجنح الق�سم ،الذي ا�ستهل �أن�شطته منذ عقود ،يف تعزيز التفاهم وتوطيد التعاون بني الهيئات الت�رشيعية من خالل
توفري من�صة لأمناء املكتبات والباحثني تتيح تبادل املمار�سات وامل�شورة وامل�ساعدات و�إقامة عالقات مثمرة
وم�ستدامة بني الأقران من �شتى �أنحاء العامل .وبذلكَّ ،
متكن الق�سم من بناء قاعدة معارف جماعية ُنفذت بف�ضلها
�أن�شطة هامة و�أُ�صدرت وثائق ومطبوعات ترمي �إىل حت�سني املهارات املهنية وطرائق عمل الزمالء .ومع مرور
الوقت� ،أدى هذا التعاون �إىل و�ضع جمموعة حمكمة من املراجع اخلا�صة باالبتكار.
أعد هذا املطبوع
وتعد هذه املبادئ التوجيهية ملرافق البحث الربملاين خطوة جديدة حل�شد هذه املعارف اجلماعية .و� ّ
ّ
ا�ستجابة لطلب متكرر �أعرب عنه �أع�ضاء الق�سم للح�صول على �إر�شادات لتعزيز خدمات البحوث يف الربملانات،
يبي �سبل حتقيق نتائج بالتعاون وتبادل الدعم يف العمل املهني .وترتكز هذه املبادئ على العمل الذي ي�ؤديه �أمناء
نِّ
املكتبات والباحثون يومياً ،والواقع الذي يعي�شونه يف �أداء مهامهم ،واخلربات واملعارف اجلماعية الكامنة يف
الق�سم من خالل التعاون والتعا�ضد وتبادل الأفكار.
و�أ�سفر ذلك عن وثيقة تراعي الربملانات مبختلف حقائقها و�سياقاتها وقدراتها وم�ستويات التنمية فيها وهياكلها
التنظيمية وبيئاتها امل�ؤ�س�سية .و�شدد املطبوع على �أن «هناك العديد من االعتبارات التي حتدد ت�صميم مرفق البحث
الربملاين .فال يجب �أن تعترب املالحظات املقدمة يف هذه الوثيقة و�صف ًة �صارمة ينبغي التقيد بها .ويف نهاية املطاف،
تقيم وتتبع مع مراعاة الثقافة وال�سياق اللذين يحيطان ب�إن�شاء مرفق البحث الربملاين».
يجب �أن ّ
وتعد هذه املبادئ التوجيهية ملرافق البحث الربملاين ثمار جهود جمموعة من املهنيني الذين كر�سوا وقتهم ومعارفهم
ّ
لدعم �أهداف الق�سم .وعليه� ،أود �أن �أ�شكر هذه املجموعة على ما قدمته من عمل متميز و�أن �أزجي �شكري �إىل
االحتاد الربملاين الدويل واالحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات اللذين �أ�سهما يف �إ�صدار هذا املطبوع.

راي�سا تيودوري
رئي�سة ق�سم خدمات املكتبات والبحوث اخلا�صة بالربملانات
االحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات
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ملخ�ص ٍ
واف
�أعرب عدد من ممثلي الإدارات الربملانية يف �شتى �أنحاء العامل عن اهتمامهم بالتعمق يف معرفة العنا�رص الواجب
مراعاتها لإن�شاء مرفق للبحث الربملاين �أو تو�سيعه .ورداً على هذا الطلب املتزايد ،قرر مديرو املكتبات وخدمات
البحث الربملاين املم َّثلون يف االحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات ن�رش هذه املبادئ التوجيهية لإن�شاء
مرافق بحث بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل.
وتختلف قدرات البحث الربملاين يف �شتى �أنحاء العامل باختالف الربملانات .فقد عززت بع�ض البلدان مرافق
البحث الربملاين فيها على مدى عقود عديدة ،ما َّ
مكنها من توفري خدمات �شاملة .بينما تطمح العديد من الربملانات
�إىل �إن�شاء هذه املرافق �أو تو�سيعها يف م�ؤ�س�ساتها ولكن ي�صعب عليها حتديد �سبل حتقيق ذلك نظراً �إىل نق�ص املوارد
�أو �صعوبة �إقامة م�ؤ�س�سات دميقراطية �أو كليهما.
و�إن اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي �رضوري لتهيئة الظروف الالزمة لإن�شاء مرفق بحث .ويجب حتقيق العنا�رص الأ�سا�سية
كالد�ستور �أو القواعد والإجراءات التي ِّ
تنظم �سري عمل الربملانات .ومع ذلك ،ت�شري جتارب خمتلف الربملانات
�إىل �أنه ميكن ملرافق البحث الربملاين �أن تدعم التنمية الدميقراطية من خالل تعزيز فر�ص النفاذ �إىل املعلومات وفهم
�آثار الت�رشيعات وال�سيا�سات العامة املقرتحة .وت�سهم القدرات البحثية امل�ستقلة يف توطيد عالقة اجلهاز الربملاين
بامل�ؤ�س�سات الأخرى التي ت�ؤلف نظام احلكم الدميقراطي.
وال تخ�ص هذه الوثيقة فئة معينة من الربملانات و�إمنا تقدم جمموعة من االعتبارات امل�ستمدة من ممار�سات امل�ؤ�س�سات
ذات التاريخ يف تقدمي خدمات بحث برملاين.

�أ�سباب �إن�شاء مرفق للبحث

يرمي �إن�شاء مرفق البحث الربملاين يف نهاية املطاف �إىل تقدمي حتليل غري حزبي ومتوازن يتكيف مع احتياجات
الربملانيني.

و�إن �أحد الأدوار الرئي�سية للربملانيني يف �شتى �أنحاء العامل يكمن يف �سن الت�رشيعات وتقييمها والت�صويت عليها.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يتوقع من الربملانيني م�ساءلة حكوماتهم .وميكن �أي�ض ًا دعوتهم �إىل التدقيق يف �أن�شطة احلكومات
بغية �ضمان تنفيذ هذه احلكومات قرارات الربملان .و�ستت�شكل قدرة الربملانيني على �أداء هذه الأدوار خالل الدورة
ال�سيا�سية والت�رشيعية من خالل قدرتهم على النفاذ �إىل معلومات ذات حجية وموثوق بها.
وعليه وحتقيق ًا للأن�شطة الربملانية ،يتعني على الربملانيني �أن يتحملوا املهمة ال�شاقة الكامنة يف �رضورة احل�صول على
مواد ذات حجية وموجزة تقدم ملخ�ص ًا وحتلي ً
ال للمعلومات الالزمة كي يعاجلوا بفعالية (غالب ًا يف وقت ق�صري)
ق�ضايا ال�سيا�سة العامة التي يتناولها الربملان .وبوجه عام� ،ست�صبح الإدارة الربملانية �أف�ضل مكان لطلب م�ساعدة غري
حزبية .و�سيتوجه العديد من الربملانيني �إىل الأمناء العامني للربملانات اللتما�س امل�ساعدة لتلبية احتياجاتهم البحثية.
وميكن ملرفق البحث الربملاين �أن ي�ساعد من خالل �إعداد ملخ�ص وحتليل للت�رشيعات والربامج املقرتحة التي ينظر
فيها الربملان .وميكن للأن�شطة �أن تت�ضمن �إعداد تقييم للوقائع وتقدمي �آراء ثانية يف املعلومات التي وفرتها احلكومة
�أو تقييم تنفيذ احلكومة للإجراءات التي تعهدت باتخاذها.
و�سيكون دور مرفق البحث تقدمي حتليل ي�شمل طائفة وجهات النظر من خالل منتجات وخدمات ال متار�س �أي
وتقدم �إىل الأحزاب احلاكمة واملعار�ضة على حد �سواء .و�سريكز العمل التحليلي على
�ضغوط وتكون غري حزبية َّ
تلخي�ص الوقائع وتقدمي املعلومات ب�صورة متوازنة من حيث ال�سيا�سات والنهوج املعتمدة لإجراء التحليل.
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و�سيتكلل مرفق البحث بالنجاح �إذا راعى احتياجات الربملانيني يف ما يقدمه من منتجات وخدمات .وميكن ملرفق
البحث �أن يربز �أهميته من خالل تو�ضيح �سبل و�ضعه �أن�شطة تلبي احتياجات الربملانيني.

اخلطوات املقبلة

مل تن� أش� مرافق البحث الربملاين القائمة بني ع�شية و�ضحاها .و�إمنا �أُن�شئت تدريجي ًا مع زيادة مراعاة �رضورة الدعم
التحليلي وت�أمني امليزانيات الت�شغيلية .وهي ممار�سة متكررة �إىل حد بعيد.
وتت�شكل مرافق البحث الربملاين بف�ضل ثقافة وتقاليد ال�سياق الذي ن�ش�أت فيه .وال توجد «و�صفات» ُتتبع .ومع
ذلك ،ف�إن و�ضع خطوات عامة متفق عليها لتخطيط اخلدمات البحثية امل�ستقبلية �سي�ساعد املديرين يف جهودهم
الرامية �إىل �إن�شاء هذه املرافق .وكما يت�ضح من ال�شكل ( ،)1يتعني على املديرين �أن يحددوا �أو ًال املهام التي يعتزمون
الوفاء بها ،فيحددوا �سبل عمل املرفق ،فرياعوا �سبل تعظيم اال�ستفادة من ال�رشاكات املحتملة.

ال�شكل ()1

�إن�شاء مرفق للبحث الربملاين :املراحل الرئي�سية

املرحلة 1

حتديد الوالية

yyحتديد الأهداف
yyحتديد اجلهات التي
ُي�سمح لها النفاذ �إىل
اخلدمة
yyحتديد �أنواع اخلدمات
املق َّدمة

املرحلة 2

حتديد �سبل عمل مرفق البحث

yyاعتماد ميثاق للمرفق ومعايري لتحديد �أولويات
الطلبات
املرحلة 3
yyحتديد املتطلبات من حيث املوظفني
�yyضمان النفاذ �إىل جمموعة من م�صادر
تعظيم اال�ستفادة
املعلومات
من ال�شراكات
yyحتديد املتطلبات من حيث �إدارة
� إقامة �رشاكات يف �إطار
املعلومات
الإدارة الربملانية
yyحتديد �سبل الرتويج
� إقامة �رشاكات مع مرافق بحثية
والتقييم
�أخرى

وت�سلط هذه الوثيقة ال�ضوء على االعتبارات املختلفة املتعلقة مبراحل التخطيط هذه .ويرد ملخ�ص لهذه االعتبارات
يف ال�صفحات التالية.
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مبادئ توجيهية لإن�شاء مرفق للبحث الربملاين
�yyإن اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي �رضوري لتهيئة الظروف الالزمة لإن�شاء مرفق بحثي.

حتديد الوالية
yyيجب �أن ي�سعى مرفق البحث جاهد ًا �إىل �إر�شاد النقا�ش الربملاين والعام ب�ش�أن الق�ضايا التي تواجه الربملان و�إىل عدم
�إثارة اجلدل .و�إن الربملانيني يق ّدرون التمتع بخدمة تف�رس الق�ضايا وحتلل �آثار الت�رشيعات وال�سيا�سات والربامج
املقرتحة التي ينظر فيها الربملان.
yyوتوجد مناذج تنظيمية خمتلفة لو�ضع مرفق بحثي �أو تو�سيعه .وينبغي للنموذج املختار �أن يوازن بني االعتبارات
اخلا�صة بالتكاليف والنفاذ �إىل الدعم امل�ؤ�س�سي وامل�ساءلة الإدارية.
يو�سع من خاللها مرفق البحث
yyوحتدد الأدوات الربملانية (مثل الت�رشيعات �أو م�رشوعات القوانني) ،التي يو�ضع �أو َّ
عادة ،نطاق اخلدمات املتوقعة .و�إن �أية والية �سيئة ال�صياغة �أو وا�سعة للغاية مقارنة باملوارد املتاحة �ست�ؤول حتم ًا �إىل
الف�شل.
yyو�إن الهيئات الربملانية مثل اللجان �أو اجلمعيات الربملانية ف�ض ًال عن الربملانيني املنتمني �إىل احلزب احلاكم �أو �أحزاب
املعار�ضة م�ؤهلة عادة للح�صول على الدعم البحثي .وال تقدم امل�ساعدة البحثية عامة �إىل الهيئات ال�سيا�سية �أو الهيئات
الأخرى اخلارجة عن الربملان.
yyويقدر بع�ض الربملانيني النفاذ �إىل حتليل معمق للق�ضايا ال�سيا�سية العامة املعقدة ،بينما ترجح الغالبية العظمى النفاذ يف
الوقت املنا�سب �إىل مواد موجزة تدعم عملها الربملاين.
yyوثمة طلب لإجراء حتليل خم�ص�ص وعام .و�إن كانت املوارد حمدودة ،تعني موازنة الأولويات لإدارة ما يلي:
الطلبات الفردية للأن�شطة املخ�ص�صة؛
طلبات التحليل للهيئات الربملانية املتعددة الأحزاب؛
�رضورة �أن يقدم التحليل العام �إىل جميع الربملانيني معلومات �أف�ضل عن ق�ضية بعينها.
yyويجب �أن ي�صبح مرفق البحث مالذ ًا �آمن ًا حيث يت�سنى للربملانيني طرح �أ�سئلتهم دون اخلوف من احلكم على مدى فهمهم
(�أو عدم فهمهم) لق�ضية �سيا�سة عامة .وتع ّد �رسية تفاعلهم مع مرفق البحث عام ًال هام ًا ينبغي مراعاته.

حتديد �سبل عمل املرفق
�yyإن ميثاق املرفق �أداة مفيدة لتحديد نطاق اخلدمات املتاحة ولإدارة التطلعات.
yyوتع ّد معرفة القانون واالقت�صاد جمايل خربة حيويني عند �إقامة مرفق بحث برملاين .ولكن �سي�ؤدي ازدياد املوارد املتاحة
�إىل �رضورة زيادة املعارف اخلا�صة مبجموعة وا�سعة من املجاالت ال�سيا�سية العامة .ومع مرور الوقت� ،سيحتاج
مديرو مرافق البحوث �إىل حتديد التوازن بني املعارف املتخ�ص�صة واخلربات العامة التي ينبغي لهم حتقيقها بغية تلبية
احتياجات الربملانيني التحليلية على �أكمل وجه.
yyوينبغي للمنتجات �أن ت�صدر يف الوقت املنا�سب و�أن يتي�رس النفاذ �إليها وينبغي للتحليل �أن يكون �سهل الفهم .وينبغي
للمنتجات �أن تكون حيث يق�ضي الربملانيون وقتهم من حيث الأماكن املادية والأدوات الإلكرتونية ال�شبكية.
yyوبغ�ض النظر عن موقع مرفق البحث يف املنظمة� ،سيحتاج الباحثون �إىل النفاذ �إىل جمموعة من املواد املرجعية .و�سيطلب
الباحثون الربملانيون عادة مواد يتالءم التعمق يف حتليلها.
yyوينبغي للمكتبات الربملانية التي تقيم �رشاكة مع مرافق البحث �أال تركز كثري ًا على املقتنيات املادية و�إمنا على القدرة على
النفاذ ب�رسعة �إىل املعرفة واخلربات الالزمة لدعم الأن�شطة البحثية.
yyوقد يكون نظام �إلكرتوين لإدارة طلبات العمالء وال�سجالت �أحد الأدوات الداخلية التي ميكن ملرفق البحث �أن ي�ستخدمها
لدعم اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
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�إقامة �شراكات مفيدة
yyينبغي �أن يقيم مرفق البحث الربملاين �رشاكات مع اجلهات التالية:
اجلهات الإجرائية والإدارية؛
املكتبات الربملانية؛
املكتبات الوطنية وغريها من املكتبات التي تركز على «البحوث» (مثل املكتبات القانونية واملكتبات الأكادميية)؛
وكالء الربملان والوكاالت اخلا�صة؛
�شبكات زمالء البحث الربملاين يف امل�ؤ�س�سات الأخرى.
yyوميكن لكيانات خمتلفة �أن ت�شارك يف دعم الربملانيني يف حتليل ق�ضايا ال�سيا�سة العامة .وينبغي بذل جهود لتفادي
االزدواجية يف العمل ودمج اخلربات اخلارجية عند االقت�ضاء.
yyويتعني التما�س امل�شورة من اجلهات التالية:
املحررون وامل�صممون يف �إعداد منتجات عالية الت�أثري؛
خرباء االت�صاالت يف و�ضع �سبل التوعية باخلدمات املتاحة يف مرفق البحث؛
املخت�صون يف جمال �إدارة املعلومات/تكنولوجيا املعلومات لتعظيم اال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها
التكنولوجيات.

�إعداد تقارير عن �سبل تلبية مرفق البحث الحتياجات الربملانيني
yyميكن ملرفق البحث �أن يربز �أهميته من خالل تو�ضيح �سبل و�ضعه �أن�شطة تلبي احتياجات الربملانيني .وميكن تقدمي هذه
التقارير من خالل ما يلي:
التقارير ال�سنوية؛
العرو�ض املقدمة �إىل اللجان الربملانية؛
االجتماعات غري الر�سمية مع قادة التكتالت الربملانية؛
تقارير ردود الفعل.
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مقدمة
ِّ
ينظم ق�سم املكتبات وخدمات البحث الربملاين التابع لالحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات ،كجزء من
م�ؤمتراته ال�سنوية� ،سل�سلة من الأن�شطة تتبادل خاللها الوفود من الإدارات الربملانية التحديات التي تواجههم
والنجاحات التي حققوها .ويف ال�سنوات الأخرية� ،أعرب عدد متزايد من امل�شاركني عن اهتمامهم بزيادة معرفتهم
بالعوامل الواجب مراعاتها يف �إن�شاء مرفق البحث الربملاين �أو تو�سيعه.
ويتمتع الق�سم ب�أع�ضاء ينتمون �إىل بع�ض �أهم مرافق البحث الربملاين على ال�صعيد الدويل .وتلبية للطلب املتزايد على
املعلومات ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات ،ا�ست�سقى الق�سم من كنز معارف الأع�ضاء لن�رش هذه املبادئ التوجيهية ملرافق
البحث الربملاين.
وينبغي مراعاة بع�ض الأمور عند ا�ستعرا�ض املبادئ التوجيهية� .أولها �أن اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي �رضوري لتهيئة
الظروف الالزمة لو�ضع خدمات بحثية .و�إن العنا�رص الأ�سا�سية ،مثل اعتماد د�ستور للبلد والقواعد والإجراءات
التي تنظم �سري عمل الربملانات والإجراءات الداخلية لإدارة و�صون الوثائق الربملانية الرئي�سية (مثل املناق�شات
والت�رشيعات) �أو حتى موقع �إلكرتوين لتبادل املعلومات مع املواطنني ب�ش�أن ما يجري يف الربملانُ ،تعترب عادة يف
�صدارة الأولويات مقارنة مبرفق البحث الربملاين .ومع ذلك ،ت�سهم قدرة بحثية م�ستقلة يف تعزيز امل�ؤ�س�سات
الربملانية يف نظام دميقراطي حيث متتلك امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية والتنفيذية املوارد الالزمة لأداء �أدوارها.
وثانيها �أن املعلومات الواردة يف هذه املبادئ التوجيهية ال ينبغي �أن ُتعترب «و�صفة» لإن�شاء مرفق بحث برملاين �أو
تو�سيعه .وتختلف املكونات باختالف البلدان ولكن تختلف القدرة على البحث الربملاين ب�شدة بني برملانات
العامل� .إذ توفر البلدان ذات التاريخ الطويل يف �أ�شكال احلكم الدميقراطي غالب ًا خدمات �شاملة� .إذ �أقامت مرافق
بحث برملاين فيها على مدى عقود عديدة .بينما تطمح العديد من الأنظمة الدميقراطية النا�شئة �إىل �إر�ساء �أ�س�س
هذه الوظيفة يف برملاناتها ولكن ي�صعب عليها حتديد �سبل حتقيق ذلك نظراً �إىل نق�ص املوارد و�/أو �صعوبة �إقامة
م�ؤ�س�سات دميقراطية .ومع ذلك ،يطمح عدد كبري من الربملانات �إىل تعزيز املوارد املحدودة املتاحة للربملانيني.
و�سي�ؤثر م�ستوى املوارد املتاحة للربملان �أي�ض ًا يف حجم مرفق البحث� .إذ �ستعتمد الربملانات الواقعة يف بلدان غنية
والتي متتع مبيزانيات كبرية غالب ًا على �إدارات �أكرب حجم ًا و�ستتمكن من متويل خدمات بحثية �أكرب .و�ستكون
الوحدات البحثية الكبرية يف مكانة �أف�ضل لتوفري جمموعة �شاملة من املنتجات واخلدمات .و�أما بالن�سبة �إىل الربملانات
الأقل موارد ،فقد يكون من الواقعي �أكرث الرتكيز على عدد حمدود �أكرث من املنتجات العالية اجلودة.
وال تخ�ص هذه الوثيقة فئة معينة من الربملانات و�إمنا تقدم جمموعة من االعتبارات امل�ستمدة من ممار�سات امل�ؤ�س�سات
ذات التاريخ يف تقدمي خدمات البحث الربملاين .وت�سلط ال�ضوء على االعتبارات التي ينبغي للربملانيني ومديري
الإدارات الربملانية مراعاتها بغية بناء قدرة بحثية برملانية.
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� -1إحلاح �إن�شاء مرفق جديد

©AFP/Daniel Roland

�أ�سباب �إن�شاء مرفق بحث برملاين

يتوقع من الربملانيني �أن يقرتحوا ت�رشيعات تغطي جمموعة وا�سعة من الق�ضايا و�أن ي�صوتوا عليها .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
يتوقع من الربملانيني م�ساءلة حكوماتهم .وميكن �أي�ض ًا دعوتهم �إىل التدقيق يف �أن�شطة احلكومات بغية �ضمان تنفيذ
هذه احلكومات قرارات الربملان .ومع ذلك ،ف�إنهم لي�سوا خرباء يف جميع جماالت ال�سيا�سة العامة التي ُيدعوا �إىل
التعبري فيها عن �آرائهم .وتتزايد هذه الق�ضايا تعقيداً وتتطلب خربات متخ�ص�صة لتحديد خمتلف العوامل اخلا�صة
بها .و�ستت�شكل قدرة الربملانيني على �أداء هذه الأدوار خالل الدورة ال�سيا�سية والت�رشيعية من خالل قدرتهم على
النفاذ �إىل معلومات ذات حجية وموثوق بها.
وف�ض ً
ال عن ذلك ،تتفاوت غالب ًا قدرة الربملانيني على احل�صول على معلومات جمدية� .إذ مييل اجلهاز التنفيذي �إىل
النفاذ �إىل جمموعة وا�سعة من املعلومات مقارنة باجلهاز الت�رشيعي .و ُت�ستمد املعلومات غالب ًا من الأن�شطة الإدارية
لهذا اجلهاز ويكون ذلك على �أ�سا�س �رسي.
وعليه وحتقيق ًا للأن�شطة الربملانية ،يتعني على الربملانيني �أن يتحملوا املهمة ال�شاقة الكامنة يف حتديد املعلومات الهامة
واملوثوق بها .ويجب عليهم �أن يحددوا اجلهات املعنية مبختلف الق�ضايا و�آرائهم .ويتعني عليهم حتديد البعد ال�سيا�سي
والت�رشيعي واالقت�صادي واملحلي وغريها من �أبعاد الق�ضايا املعنية .فيجب عليهم �أن يجمعوا هذه املعلومات ولكن
يتعني كذلك عليهم �أن يتدخلوا يف حاالت عديدة ملعاجلة الق�ضايا ال�سيا�سية العامة التي يتناولها الربملان.

يحتاج الربملانيون �إىل مكان �آمن
حيث يت�سنى لهم طرح �أ�سئلة ب�سيطة
ومعقدة بغية فهم ق�ضايا ال�سيا�سة
العامة فهماً �أف�ضل دون اخلوف من
�أن ُيحكم �أو ُي�ضغط عليهم.

وتلبية لهذه املطالب ،يحتاج الربملانيون �إىل مكان �آمن حيث يت�سنى لهم طرح �أ�سئلة ب�سيطة ومعقدة بغية فهم ق�ضايا
ال�سيا�سة العامة فهم ًا �أف�ضل دون اخلوف من �أن ُيحكم �أو ُي�ضغط عليهم .وحتقيق ًا للفعالية ،ينبغي �أن يتمكنوا من
احل�صول �رسيع ًا على ملخ�صات وحتليالت موجزة لأهم الوقائع.
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ويدرك الأمناء العامون للربملانات �رضورة و�ضع جمموعة حمكمة من القواعد والإجراءات ل�ضمان ح�سن �سري الربملان،
وو�ضعت العديد من الربملانات خدمات لدعم م�سار �سن القوانني .ولكن للأ�سف ال تقدم القواعد والإجراءات
عادة �إىل الربملانيني معلومات وحتليالت لق�ضايا ال�سيا�سة العامة التي ينظر فيها الربملان .ويجب اال�ضطالع ب�إجراءات
�أخرى ل�ضمان النفاذ �إىل هذه املعارف .وتبحث الأق�سام التالية �سبل ح�صول الربملانيني على خدمات البحوث.

اللجوء �إىل اخلدمات اخلارجية للمعلومات والتحليالت
يتجه الربملانيون الذين يلتم�سون املعلومات والتحليالت غالب ًا �إىل �أجهزتهم اخلا�صة ولكنهم ال يعرفون من �أي جهة
يطلبون الدعم.
و�إن العديد من امل�صادر اخلارجية للربملانات ،مثل اجلامعات والأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين
وجماعات ال�ضغط ال�سيا�سي ،متاحة ولكن ت�سعى غالبيتها �إىل حتقيق برنامج خا�ص .وميكن مواءمة التحليل الذي
ت�صدره م�صادر خارجية مع اهتمامات الفرد �أو املجموعة التي تقدم التحليل والذي ال يراعي غالب ًا ال�سياق الربملاين.
yyقد توفر التحليالت التي تقدمها الأحزاب ال�سيا�سية حجج ًا ال ت�شدد �إال على العنا�رص التي تتما�شى مع املوقف
ال�سيا�سي للحزب.
yyوقد يكون البحث الأكادميي معقداً �أو نظري ًا للغاية .وقد يواجه الربملانيون �صعوبات يف ربط العمل الأكادميي
ي�شجع الباحثون الأكادمييون على
بتفا�صيل الت�رشيعات �أو ال�سيا�سات �أو الربامج املقرتحة .و�إ�ضافة �إىل ذلكَّ ،
�إبداء �آرائهم املهنية اخلا�صة عو�ض ًا عن حتديد النهوج املختلفة ملعاجلة ق�ضايا ال�سيا�سة العامة بطريقة متوازنة.
yyو�ستقدم احلكومات يف كثري من الأحيان معلومات عن الأ�س�س املنطقية الكامنة وراء الت�رشيعات �أو ال�سيا�سات
�أو الربامج املقرتحة ولكن تتما�شى هذه املعلومات غالب ًا مع وجهات نظر احلزب احلاكم.

اال�ستعانة مبوظفني �إ�ضافيني
تعد الإدارة الربملانية ،بوجه عام� ،أف�ضل مكان لطلب م�ساعدة غري حزبية ومتوازنة .ويتوجه العديد من الربملانيني
�إىل الأمناء العامني للربملانات اللتما�س امل�ساعدة لتلبية احتياجاتهم البحثية.
ويف بع�ض الأحيان ،ف�إن �أ�رسع و�أ�سهل و�سيلة للربملانيني هي التما�س متويل لتوظيف املزيد من املوظفني ال�سيا�سيني.
ويقدم غالب ًا طلب
ولكن من الناحية العملية ،يك َّلف ه�ؤالء املوظفون غالب ًا مبهام تركز على �إعادة انتخاب النائبَّ .
�آخر للح�صول على املزيد من التمويل لتوظيف ا�ست�شاريني لإجراء املزيد من التحليالت للربملانيني .ولكن يواكب
هذا النهج م�شكالت خا�صة منها ما يلي:
yyامليل �إىل توظيف �أ�صدقاء النظام �أو تقدمي عقد كخدمة �سيا�سية .وقد ال يكون التحليل ال�صادر �شام ً
ال وغري حزبي.
yyالنهج غري قابل لال�ستمرار يف الربملان نظراً �إىل �أن �شبكة امل�ست�شارين �ستختفي مع تغري امل�س�ؤولني املنتخبني .ومن
ثم� ،س ُتفقد املعرفة امل�ؤ�س�سية لدعم املناق�شات الربملانية و�سيتعني �إعادة بنائها.
yyميل اال�ست�شاريني �إىل فر�ض ر�سوم �أكرب مقارنة من تكاليف املوظفني الدائمني غري امل�ضطرين �إىل فر�ض ر�سوم
�إدارية عامة �إذا �أدجموا يف الإدارة الربملانية.

ويف نهاية املطاف ،قد ُتنفق املوارد دون حتقيق النتائج املتوقعة .و�سيظل الربملانيون يعانون للح�صول على �صورة
كاملة ودقيقة لق�ضايا ال�سيا�سة العامة التي يتعني عليهم معاجلتها� ،إما لأنهم يفتقرون للوقت الالزم لتجميع املعلومات
ب�أنف�سهم �أو �أنهم يفتقرون للمعارف الالزمة لإجناز هذه املهمة.

ا�ستخدام املوارد املتاحة
ميكن لغالبية الربملانيني النفاذ �إىل مكتبة برملانية .و�إن كانت املوارد املتاحة حمدودة و�إن ُوجدت �صعوبات حالي ًا
يدرب �أمناء املكتبات املرجعية على احل�صول على معلومات
يف نطاق اخلدمات التي �ستوفرها املكتبات الربملانيةَّ ،
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يدرب معظم �أمناء املكاتب على تلخي�ص خمتلف ق�ضايا ال�سيا�سة العامة
ذات حجية وموثوق بها ب�رسعة .ولكن ال َّ
وحتليلها ب�صورة ترثي عملية �صنع القرار .فعلى �سبيل املثال ،ال يكون �أمناء املكتبات م�ؤهلني عامة لتف�سري �أغرا�ض
و�آثار الت�رشيعات املقرتحة �أو لتقييم الآثار االقت�صادية للتدابري الواردة يف امليزانية ال�سنوية التي عر�ضتها احلكومة.
و�سيكون العاملون يف وحدة اخلدمات الت�رشيعية خرباء يف �صياغة الت�رشيعات وقادرين على دعم م�سار يحول فكرة
�إىل قانون وفق ًا للإجراءات ال�سليمة .ولكن ال ت�شمل هذه اخلربة عادة تقييم الآثار (االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
وغريها) القرتاحات ال�سيا�سة العامة التي ينظر فيها الربملان.

�إن�شاء مرفق بحث برملاين
ميكن ملرفق بحث برملاين �أن ي�ساعد الربملانيني على �إعداد ملخ�صات وحتليالت للت�رشيعات وال�سيا�سات والربامج
املقرتحة التي ينظر فيها الربملان .وميكن ملوظفيها املهنيني �أن يقدموا ما يلي:
yyتقييم قائم على الوقائع لوجهات النظر املختلفة املتعلقة بق�ضية �سيا�سة عامة �أو ت�رشيع مقرتح ب�صورة موجزة
وجاهزة يف الوقت املنا�سب لتدخل برملاين يف املجل�س �أو اللجنة؛
«yyر�أي ٍ
ثان» ب�ش�أن املعلومات التي قدمتها احلكومة – وت�شمل هذه املعلومات تقدمي تقييمات لآثار ال�سيا�سات
�أو الربامج التي تقرتحها احلكومات وت�سرت�شد مبلخ�ص جمموعة وجهات النظر املعرب عنها ب�ش�أن م�س�ألة �سيا�سة
عامة؛
yyتقييم تنفيذ احلكومات الإجراءات التي تعهدت باتخاذها.

ي�سعى مرفق البحث �إىل �إر�شاد
النقا�ش الربملاين والعام ب�ش�أن
الق�ضايا التي تواجه الربملان و�إىل
عدم �إثارة اجلدل.

و�إن دور مرفق البحث هو تقدمي حتليل غري حزبي يغطي الطيف الكامل لوجهات النظر من خالل منتجات
تقدم �إىل الأحزاب احلاكمة واملعار�ضة على حد �سواء .ويركز العمل التحليلي على جتميع
وخدمات غري حزبية َّ
احلقائق وتقدمي املعلومات بطريقة متوازنة.
وي�سعى مرفق البحث �إىل �إر�شاد النقا�ش الربملاين والعام ب�ش�أن الق�ضايا التي تواجه الربملان و�إىل عدم �إثارة اجلدل.
وعلى الرغم من �أنه ميكن الطلب من الباحثني بانتظام تقدمي النتائج الرئي�سية للتلخي�صات والعمل التحليلي ،ف�إنهم
ال ي�شاركون يف املناق�شات العامة �سواء �أكان ذلك يف و�سائل الإعالم �أو الإجراءات الربملانية (على �سبيل املثال،
�أثناء املداوالت يف جل�سات ا�ستماع اللجنة �أو حتى يف التحليل الذين ي�صدرونه من خالل املن�شورات) .ويخ�ضع
الربملانيون للم�ساءلة وهم املكلفون بتمثيل املواطنني دميقراطياً.
وتقدم خمتلف �أنواع الدعم البحثي التي يطلبها الربملانيون عادة من خالل مرفق بحث يعد جزءاً من �إدارة برملانية
َّ
غري حزبية .وميكن االعتماد على الباحثني ال�ستخدام حجج حمكمة ومقبولة لو�ضع خطوط التحقيق يف م�ساعدتهم
للربملانيني يف عملهم .و�إذ يعترب ه�ؤالء الباحثون �أع�ضاء مهنيني من الإدارة الربملانية ،ف�إنهم الأكرث قدرة على تو�ضيح
اجلوانب الأكرث تعقيداً من التحليالت التي �ستجرى عند االقت�ضاء.
و�إذ يزداد نطاق وتعقيد الق�ضايا التي ينظر فيها الربملان ،تدعا بع�ض الإدارات �إىل و�ضع وحدات بحثية خم�ص�صة
لتلبية جوانب خا�صة من العمل الت�رشيعي .فعلى �سبيل املثالُ ،و�ضعت بع�ض الوحدات لتحليل بعدي حقوق
الإن�سان وامل�ساواة بني اجلن�سني يف هذه ال�سياق.
ويوفر مرفق البحث الربملاين دعم ًا متوازن ًا وغري حزبي للربملانيني الذين ي�سعون �إىل احل�صول على معلومات موثوق
بها مل�ساعدتهم على اال�ستجابة للمطالب الربملانية .وت�سلط الأق�سام التالية ال�ضوء على االعتبارات الواجب مراعاتها
يف �إن�شاء هذه املرافق.
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 -2البنية الإدارية
اجلهات امل�س�ؤولة عن اخلدمة
يعد موقع مرفق البحث يف �إطار املنظمة م�س�ألة هامة يجب البت فيها� .إذ توجد مناذج خمتلفة يف �شتى �أنحاء العامل
من حيث �إتاحة النفاذ �إىل املوارد القائمة وتوليد تطلعات خمتلفة .وي�شمل النموذج الأكرث �شيوع ًا ما يلي:
yyخدمات تتكامل مع املكتبة الربملانية؛
yyقدرات بحثية تعد جزءاً من اخلدمات الإجرائية الت�رشيعية؛
yyكيان م�ستقل يتوىل اخلدمات البحثية.

املكتبة الربملانية
جرت العادة �أن ُين�ش�أ مرفق البحث الربملاين كامتداد للمكتبة الربملانية �أو مركز التوثيق واملعلومات .وميكن لهذا
املركز �أن يوفر دعم ًا جيداً ملرفق البحث ،لأنه يك َّلف عادة باحلفاظ على جمموعة من الوثائق الربملانية وميكن
االعتماد عليه ال�ستخراج معلومات تفيد امل�ستخدمني الربملانيني� .إذ يجمع املوظفون وينقلون بطريقة منظمة
معلومات ببليوغرافية وحمفوظات ومعلومات ت�رشيعية وقانونية و�إح�صائية ا�ستجابة لطلبات الربملانيني واملوظفني،
ويف بع�ض الواليات الت�رشيعية ،تلبي ًة لطلبات املواطنني.
وعندما ُيدمج مرفق البحث يف املكتبة ،ميكن ملوظفي مرفق البحث اال�ستفادة مبا�رشة من ثروة املعلومات املتوفرة
يف املكتبة .ويبد�أ الطلب الربملاين عادة من جمع معلومات ب�ش�أن مو�ضوع معني .ويوفر �أمناء املكتبات �أف�ضل رد
على هذا الطلب بو�صفهم متخ�ص�صني يف علم املعلومات يربعون يف العثور ب�رسعة على معلومات ذات حجية
وموثوق بها.
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ويف كثري من الأحيان ،يتطور الطلب لي�صبح طلب ًا بتلخي�ص وحتليل املعلومات املقدمة ب�ش�أن م�سائل حمددة �أو
دعم ن�شاط يود الربملاين تنفيذه .و�إذ تركز �أن�شطة �أمناء املكتبات على جمع املعلومات احلالية ،يتوىل عادة موظفي
البحوث �إجراء التحليالت .ويف ظل ا�ستمرارية العمل الذي يتدفق من املرجع �إىل البحث ،ف�إن ت�أليف �أو تعزيز
وحدة ُتدمج يف �إطارها املكتبات وخدمات البحث قد يكون �أف�ضل حل للربملانيني .وينخف�ض احتمال �إر�سال
الطلبات �إىل وحدة غري �صحيحة نظراً �إىل �أن الوحدة املوحدة املذكورة �ست�ضمن تويل املوظف املخت�ص املهام
املطلوبة.

عندما ُيدمج مرفق البحث يف
املكتبة ،ميكن ملوظفي مرفق البحث
اال�ستفادة مبا�شرة من ثروة
املعلومات املتوفرة يف املكتبة.

و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ملرفق البحث اال�ستفادة من دعم عنا�رص البنية الأ�سا�سية امل�ؤ�س�سية القائمة لدعم �إدارة
املكتبة ،مثل املوارد الب�رشية والإدارة املالية ،ف�ض ً
ال عن دعم تكنولوجيا املعلومات.

اخلدمات الإجرائية الت�شريعية
عو�ض ًا عما �سبق ،ترجح بع�ض الربملانات تو�سيع دور املوظفني الذين ي�ؤدون مهام �إجرائية (مثل كتبة اللجان)
بحيث ي�شمل مهام بحثية .ويتميز هذا النموذج بتهيئة بيئة يتي�رس فيها توقع ال�سياق الربملاين والأن�شطة الربملانية.
ومع ذلك ،ف�إن احلاجة �إىل �ضمان �سري اجلل�سات العامة واللجان يف الوقت املنا�سب وبفعالية قد يحد من الوقت
املتاح للموظفني الإجرائيني لإجناز العمل التحليلي .وتفادي ًا لو�ضع ي�صبح فيه العمل التحليلي عم ً
ال ثانوياً ،ينبغي
للمديرين �أن يعينوا موظفني يركزون على العمل التحليلي بد ًال من امل�سائل الإجرائية.
وتختلف عادة م�ؤهالت الإجرائي عن الباحث .و�سيعترب الربملانيون �أن العمل التحليلي جيد وموثوق به �إذا اع ُترب
املوظفون امل�س�ؤولون عن هذا العمل من ذوي املهارات واخلربات الالزمة لإجراء نوع البحوث املطلوب .ونتيجة
لذلك� ،ستحتاج اخلدمات الإجرائية الت�رشيعية �إىل موظفني يتمتعون بخلفية مهنية يف هذا املجال و�إىل مديرين
يتحلون بامل�ؤهالت الالزمة للإ�رشاف على اخلربة الإجرائية والتحليلية على حد �سواء .وترد يف جزء الحق من هذه
الوثيقة اخللفيات املهنية واملهارات املطلوبة يف مرفق البحث.

كيانات بحثية م�ستقلة
و�أما بع�ض الربملانات فرتجح �إن�شاء كيان منف�صل متام ًا يرفع تقاريره مبا�رشة �إىل الإدارة التنفيذية العليا للربملان.
ومبوجب هذا النموذج ،ي�صبح ملرفق البحث ات�صال �أو�ضح ومبا�رش �أكرث مع �أمني عام �أو كاتب .و�ستكون هذه
البنية فعالة �إذا جنحت يف احلفاظ على التعاون الفعال مع املكتبة من حيث النفاذ �إىل جمموعة املعلومات والت�أثري يف
عمليات ال�رشاء بغية تلبية احتياجات الباحثني الذين يتولون التحليالت للربملانيني واال�ستفادة من خدمات العاملني
يف جمال �إدارة املعلومات .و�إن عجز الإدارة عن ذلك قد ي�ؤدي �إىل �ضغوط مالية وازدواجية غري فعالة �إذا ا�ضطر
مرفق البحث للح�صول على معلومات وقواعد بيانات مماثلة لإجراء العمل التحليلي.
وتتفاقم هذه التحديات يف الربملانات ذات جمل�سني ت�رشيعيني� .إذ متتلك عامة الربملانات موارد حمدودة وال ي�سعها
حتمل ازدواجية الأن�شطة بني خمتلف الوحدات .و�أما الربملانات التي متتلك بنية �إدارية تتقا�سم يف �إطارها اخلدمات
امل�شرتكة (مثل املكتبة والأمن وخدمات تكنولوجيا املعلومات و�إدارة املباين واخلدمات الغذائية) فقد حتقق جناح ًا
�أكرب يف االعتماد على مرفق بحث برملاين واحد لكال املجل�سني .ومع ذلك ،قد يرغب كل جمل�س يف احلفاظ على
�سيادته فيما يخ�ص �أن�شطة الدعم الإداري التي يقدمها �إىل مرفق البحث.
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 -3الوالية
حتدد بنية مرفق البحث الربملاين ومنتجاته وم�ستخدميه
َّ
وموارده من خالل الأهداف التي ي�سعى املرفق
�إىل حتقيقها .وقبل اختيار الأدوات الالزمة لت�شغيل
اخلدمة ،ينبغي للأحزاب ال�سيا�سية �أن تتفق على
�إن�شاء اخلدمة وحتقق توافق يف الآراء ب�ش�أن �أنواع
الدعم الذي �ستقدمه� .إذ �سي�ساعد ذلك على حتديد
التطلعات والأدوات الربملانية (مثل الت�رشيعات �أو
م�رشوعات القوانني) الالزمة لتحقيق تلك التطلعات.

ويو�ضح ال�شكل ( )2العنا�رص الرئي�سية الواجب
مراعاتها عند البت يف والية مرفق البحث الربملاين.
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�إن�شاء مرفق بحث برملاين
املرحلة  – 1حتديد الوالية

حدد الأهداف

و�سبل حتقيقها

yyما اخلدمات املقدمة؟
yyما الأدوات الربملانية امل�ستخدمة
(مثل الت�رشيعات وم�رشوعات القوانني)؟

حدد

اجلهات امل�ؤهلة للنفاذ �إىل اخلدمة
yyجمموعات برملانية متعددة الأحزاب؟
yyبرملانيون �أفراد؟
yyاجلمهور العام؟

حدد

�أنواع اخلدمات املقدمة
yyا�ستباقية؟
yyبناء على الطلب؟

تفاو�ض على املوارد

ويجب �أن تكون والية مرفق البحث والعمالء املتوقع
وا�ضحني للحد من ال�ضغوط املمار�سة لتنفيذ
خدمتهم
َ
�أن�شطة �سيا�سية .ويجب حتديد والية وا�ضحة ت�ساعد
يف �ضمان تطابق التطلعات مع املوارد املتاحة ملرفق
يرجح �أن تتطور الوالية
البحث .ومع مرور الوقتَ ،
مع ازدياد دراية الربملانيني بقيمة اخلدمات املقدمة
واملوارد املتوفرة لتنفيذ الأن�شطة.

ال�شكل ()2

�سبل �إن�شاء املرفق

ميكن �إن�شاء مرفق البحث بو�سائل خمتلفة منها �إ�شارة يف الت�رشيعات التي تنظم الإدارة الربملانية� ،أو اقرتاح يقدمه
جمل�س �أو تو�صية ت�صدرها جلنة برملانية .ومع ذلك ،ينبغي للربملان �أن ميتنع عن �إ�صدار ت�رشيعات لإن�شاء مرفق بحثي
جديد قبل �أن يحدد نطاق عمله بو�ضوح.
و�إمنا ميكن �إن�شاء املرفق �شيئ ًا ف�شيئا بف�ضل عمل جمموعات برملانية فرعية بدعم من الباحثني الربملانيني .وقد ي�صدق
املجل�س على اقرتاحات �إن�شاء املرفق �أو �أن ي�صوت على تلك االقرتاحات يف اللجان كجزء من جلان خا�صة �أو
تكتالت متعددة الأحزاب .و�ستتطور عادة التطلعات ب�ش�أن والية مرفق البحث و�أن�شطته مع ازدياد ا�ستخدام
الربملانيني خلدماته وتخ�صي�ص امليزانيات املتاحة .و�إذ �سيتجلى نوع البحوث الذي يتوقعه الربملانيون و�ستتجلى
التحديات التي تواجه الإدارة� ،سيتي�رس حتديد �أف�ضل طريقة لإن�شاء مرفق بحثي.
وقد ت�ؤثر الطريقة التي يعتمدها الربملان لإن�شاء مرفق البحث الربملاين يف قدرة باحثيه على الو�صول �إىل املعلومات
الالزمة لإجراء التحليل الذي طلبه برملانيون .ففي العديد من احلاالت� ،سيتمكن الباحثون املهنيون ذوو الدرجات
اجلامعية من تقدمي دعم حتليلي جيد باال�ستناد �إىل معلومات متاحة للجمهور �أو معلومات ميكن النفاذ �إليها من
خالل الأدبيات وقواعد البيانات املتخ�ص�صة.
ومع ذلكُ ،يطلب من الربملانيني ب�صورة متزايدة اتخاذ قرارات
تتطلب احل�صول على معلومات «خام» من الدوائر احلكومية.
وينطبق ذلك مث ً
ال على امل�سائل التي تتطلب من خدمات البحوث
التدقيق يف امليزانيات �أو تقييم تكلفة خمتلف ال�سيا�سات �أو الربامج
احلكومية املقرتحة .وتتيح التحليالت امل�ستخل�صة من البيانات اخلام
للربملانيني �سب ً
ال �أف�ضل للبت يف ق�ضايا ال�سيا�سة العامة عو�ض ًا عن
االعتماد على حتليالت تقدمها احلكومة.

ينبغي للربملان �أن ميتنع عن �إ�صدار
ت�شريعات لإن�شاء مرفق بحثي جديد
قبل �أن يحدد نطاق عمله بو�ضوح.

ال�سبل املمكنة لإن�شاء
مرفق بحث برملاين
yyالإ�شارة �إليها يف ت�رشيع
yyاقرتاح يقدمه جمل�س ت�رشيعي
yyتو�صيات ت�صدرها جلنة برملانية

ويف البلدان التي �سنت قوانني تكفل حرية النفاذ �إىل املعلومات احلكومية ،ميكن و�ضع بروتوكوالت ِّ
متكن مرفق
البحث ،من خالل البيانات املفتوحة ،من احل�صول على املعلومات اخلام املخزنة يف قواعد البيانات احلكومية.
ومع ذلك ،ف�إن هذه املهمة �صعبة للغاية عندما تتوقع الربملانات من مرفق البحث تقدمي ر�أي ثان ب�ش�أن املعلومات
التي يحتفظ بها اجلهاز التنفيذي ح�رصاً والتي ال ت�شملها ت�رشيعات حرية النفاذ �إىل املعلومات .وعليه ،قد يتعني على
الربملانات الت�صديق على ت�رشيع �أو اقرتاح يرمي �إىل تر�سيخ حقها يف احل�صول على معلومات حمددة.

اخلطوات التي قد حتد من خماطر التدخل احلزبي

قد حتاول الأحزاب واجلهاز التنفيذي للحكومة احلد من ت�أثري �أو قدرة مرفق البحث الربملاين على �إجراء العمل
التحليلي .ومن ال�سمات الأ�سا�سية ملرفق البحث الربملاين ا�ستقالله عن الأحزاب احلاكمة واجلهاز التنفيذي
للحكومة .و�إن التدخالت اخلفية الرامية �إىل �إبطاء �أو عرقلة نفاذ مرفق البحث �إىل املعلومات �أو املوارد قد تعوق
التحليل الذي يطلبه الربملانيون.
وميكن اتخاذ اخلطوات التالية لتي�سري �إجراء حتليل م�ستقل عن �أي تدخل حزبي:

yyتكليف �أحد كبار امل�س�ؤولني الربملانيني (مثل رئي�س �أو �أمني عام �أو �أمني مكتبة برملانية �أو رئي�س ق�سم املعلومات)
ب�ضمان �إتاحة مرفق البحث جلميع الربملانيني و�أنها تخ�ضع مل�ساءلة يومية �إذا قامت ب�أية عمليات حزبية.
yyتخ�صي�ص الإدارة الربملانية ميزانية حمددة ل�ضمان ا�ستكمال االقرتاحات الربملانية التي يلتم�س فيها الدعم
البحثي.

من ال�سمات الأ�سا�سية ملرفق
البحث الربملانية ا�ستقالله عن
الأحزاب احلاكمة واجلهاز التنفيذي
للحكومة.
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yyتر�سيخ احلق يف الو�صول �إىل معلومات حمددة يف الت�رشيعات �أو االقرتاحات الربملانية .وميكن و�ضع هذه الت�رشيعات
�أو االقرتاحات �أي�ض ًا بحيث ت�شمل الطلبات املوجهة �إىل موظفي البحوث الربملانية لإجراء عمل حتليلي.
yyتكليف جلنة رقابة برملانية متثل برملانيني من احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة ال�ستعرا�ض عمل مرفق البحث
�سنوياً .ولكن ينبغي توخي احلذر يف احلد من �صالحيات اللجنة املتعلقة ب�إبداء �آرائها ب�ش�أن االجتاه العام ملرفق
البحث ولي�س امل�ضمون املحدد للتحليالت التي �أجريت ل�صالح الربملانيني� .إذ �سي�ؤدي ذلك �إىل ت�سيي�س م�ضمون
التحليل.
�yyرضورة �ضمان �شفافية �إجراءات التوظيف يف مرفق البحث لدعم الطابع غري احلزبي للمرفق واحلد من ت�أثري
اجلهاز التنفيذي على موظفيه.
و�سيختلف مدى ت�أطري الربملانات لإدارة مرافق البحث الربملاين بح�سب تقاليد وثقافة كل برملان وما �شهده من
جتارب يف االعتماد على دعم غري حزبي.

اجلهات امل�ؤهلة للنفاذ �إىل اخلدمات

ت�سرت�شد اخلدمات التي يقدمها مكتب البحوث الربملانية باجلهات التي ت�سعى �إىل خدمتها .و�إن �إن�شاء �أو تعزيز
مرفق بحث برملاين يرمي يف نهاية املطاف �إىل تقدمي حتليل يتكيف مع احتياجات الربملانيني ،دون حماولة الت�أثري
على النقا�ش �أو القرارات .ويف حني �أن الكثري من املعلومات �أ�صبحت الآن متاحة للجمهور ،وال �سيما من خالل
الإنرتنت وو�سائل الإعالم االجتماعية ،فقد ال تكون هذه املعلومات موثوق بها وال مو�ضوعية يف تغطيتها لق�ضايا
ال�سيا�سة العامة.
و�إن التفاعل مع الكيانات ال�سيا�سية مثل الأحزاب ال�سيا�سية �أو جماعات ال�ضغط ال�سيا�سي �شائع يف املحيط الربملاين.
ومع ذلك ،ال توفر مرافق البحث الربملاين عامة خدمات حتليلية للمنظمات ال�سيا�سية �أو غريها من الهيئات اخلارجة
تقدم عادة خدمات البحث �إال �إىل الربملانيني املنتمني �إىل احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة
عن الربملان .و�إمنا ال َّ
والهيئات الربملانية املعرتف بها ر�سمياً .و�إن �إتاحة الفر�صة نف�سها لدعم احلزب احلاكم و�أحزاب املعار�ضة ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض خطر الإ�ساءة �إىل قدرة اخلدمة على دعم الربملان كله بطريقة حمايدة ومو�ضوعية وجديرة بالثقة.
يرجح �أن ي�ضم عمالء مرفق البحث الربملاين اجلهات التالية:
وعليه َّ

yyالهيئات املتعددة الأحزاب الربملانية مثل اللجان واجلمعيات الربملانية؛
yyالربملانيون �أو املجموعات الربملانية؛

yyاجلمهور من خالل املن�شورات العامة.
و�إن م�ساعدة اللجان املتعددة الأحزاب �أو املجموعات الربملانية التي جتري درا�سات معمقة �سيوفر من�صة يت�سنى من
خاللها ملرفق البحث �أن يربز قدرته على توفري عمل حتليلي غري حزبي .و�سي�ساعد يف بناء هذه امل�صداقية توافر املنتجات
العامة جلميع الربملانيني ف�ض ً
ال عن املنتجات التحليلية املخ�ص�صة لربملانيني ينتمون �إىل خمتلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي.
توفر مرافق البحث الربملاين
عادة خدمات حتليلية للربملانيني
املنتمني �إىل احلزب احلاكم و�أحزاب
املعار�ضة والهيئات الربملانية
املعرتف بها ر�سمياً.
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و�إ�ضافة �إىل ذلك ،توفر العديد من مرافق البحث الربملاين �سل�سلة من املن�شورات ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة التي
تواجهها الربملانات .ويف حني �أن هذه املن�شورات قد �أعدت باعتبار الربملانيني املكون الأول لها ،ف�إنها تتوافر غالب ًا
للجمهور من خالل موقع برملاين �إلكرتوين .ولكن ال ت�شارك بع�ض مرافق البحث حتليالتها مع اجلمهور .ويتميز
هذا النهج ب�أن الربملانيني يقررون وحدهم التفاعالت امل�سموحة مع اجلمهور .ومع ذلك ،فقد �شاع �أن ي�شارك
الربملانيون ،حتى يف ظل هذا النموذج ،مع ناخبيهم �أو نواب �آخرين املواد العامة التي �أعدها مرفق البحث� .إذ �إنها
طريقة متكنهم من �إثبات �أن موقفهم من ق�ضايا ال�سيا�سة العامة هو موقف م�ستنري ي�ستند �إىل حتليل حمكم للحقائق.
ويف نهاية املطاف� ،سريتهن �إتاحة التحليالت للجمهور بتقاليد وثقافة الربملان.

Ria Novosti(Vladimir Vyatkin

 -4امل�ضمون
اخلدمات واملنتجات املقدمة

متار�س عليهم
يتعر�ض الربملانيون �إىل كميات كبرية من املعلومات .ونظراً �إىل دورهم كم�رشعني و�صناع قرارَ ،
�ضغوط كثرية ب�ش�أن جمموعة وا�سعة من ق�ضايا ال�سيا�سة العامة.
و�أ�صبح نفاذ الربملانيني �إىل املعلومات يزداد �سهولة �إذ يتي�رس االطالع على وجهات نظر ممثلي املجتمع املدين
والأو�ساط الأكادميية واملجموعات ال�سيا�سية وجمموعات ال�ضغط ال�سيا�سي على الإنرتنت .ومع ذلك ،يتعني
اكت�ساب املزيد من املعارف املتخ�ص�صة لتقييم وجهات النظر هذه مقارنة بالأحكام املحددة املدرجة يف الت�رشيعات
�أو ال�سيا�سات �أو الربامج التي ينظر فيها الربملان ويجب مراعاة و�ضع البلد املعني .و�إن حتليل حمايد �سيا�سي ًا لوجهات
النظر هذه ولآثار اخليارات املختلفة ملعاجلة ق�ضايا ال�سيا�سة العامة هو اخلدمة القيمة التي ميكن ملرفق البحث الربملاين
�أن تقدمها �إىل الربملانيني.
و�ستحدد طائفة املنتجات واخلدمات املقدمة ح�سب املوارد املتاحة والدعم التحليلي املتاح لدى مرفق البحث.
وت�ضم جمموعة املنتجات واخلدمات عادة بع�ض ًا مما يلي:
yyمنتجات عامة:
ملخ�صات وحتليالت موجزة للت�رشيعات املقرتحة (تتاح وقت املناق�شات)؛
جمموعات �إعالمية لالجتماعات الربملانية املحددة (مثل اللجان والرابطات الربملانية واجتماعات
املنظمات الدولية)؛
معلومات �أ�سا�سية (مثل مدخل �إىل الق�ضايا املطروحة ي�ستند �إىل وقائع خمت�رصة)؛
درا�سات �أ�سا�سية؛

ازداد النفاذ �إىل املعلومات �سهولة
ولكن يتعني اكت�ساب املزيد من
املعارف املتخ�ص�صة لتقييم هذه
املعلومات وحتليل �آثار اخليارات
املختلفة ملعاجلة ق�ضايا ال�سيا�سة
العامة .وميكن ملرفق البحث الربملاين
�أن تقدم هذه اخلدمة القيمة �إىل
الربملانيني.
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معلومات �إح�صائية؛
نظام معلومات جغرافية مكانية وم�سح جغرايف للمنتجات؛
ندوات وحلقات تدريبية ومواد تعليمية (�أدوات ودورات دراية معلوماتية).
yyمنتجات خم�ص�صة:
حتليالت كتابية موجزة تلبي الطلبات املحددة للأفراد واملجموعات من الربملانيني؛
�إفادات �شفوية و�شخ�صية مقدمة �إىل الأفراد �أو اجلماعات.
yyم�ساعدة يف �صياغة الت�رشيعات
yyم�ساعدة يف اال�ستف�سارات والتحقيقيات الربملانية املتعددة الأحزاب.
ويبي
ومع ازدياد ميزانية وحدة البحوث وتعقيد عملها� ،ستتطور املنتجات واخلدمات التي �ستقدمها الوحدة .نِّ
ال�شكل ( )3جمموعة املنتجات التي �ستوفر ا�ستجابة ملختلف الوظائف املتوقعة من مرفق البحث.
ومن املرجح �أن تركز وحدة �صغرية على منتجات موجزة ولكن ازدياد حجمها �سيمكنها من تو�سيع منتجاتها
التحليلية تدريجياً .فعلى �سبيل املثال ،قد تتمكن وحدة �صغرية م�ؤلفة من خم�سة موظفني من تقدمي تلخي�ص
وي�شفع هذا التلخي�ص بتحليل
لوجهات النظر املختلفة يف العديد من ق�ضايا ال�سيا�سة العامة التي يتناولها الربملانُ ،
للمبادرات الت�رشيعية �أو ال�سيا�سية الرئي�سية .ومع ذلك ،قد يكون من الواقعي �أكرث لوحدة متو�سطة احلجم م�ؤلفة
من � ١٥إىل  ٢٥موظف ًا مث ً
ال �أن توفر حتليالت منهجية جلميع املبادرات الت�رشيعية واملالية وال�سيا�سية .و�إذا كان من
املتوقع �أي�ض ًا من وحدة البحوث �أن تلبي طلبات الربملانيني الأفراد والهيئات الربملانية مثل اللجان ،فمن املرجح �أن
تكون هناك حاجة �إىل مزيد من املوارد.
ويف ت�صميم املنتجات املزمع تقدميها� ،سيتعني على مديري مرفق البحث �أن يوازنوا بني �رضورة التحليل املعمق
ويقدر الربملانيون النفاذ ب�رسعة �إىل حتليالت موثوق بها كلما احتاجوا
و�رضورة �إ�صدار مواد ي�سهل ا�ستخدامهاِّ .
�إليها يف �أعمالهم اليومية .وعليه ينبغي للأن�شطة �أن تتوافق مع تطلعات الربملانيني و�أن تتكيف مع �سبل عملهم.
يقدرون النفاذ �إىل حتليل معمق لق�ضايا �سيا�سة عامة معقدة ،يف�ضل العديد منهم النفاذ
ورغم �أن بع�ض الربملانيني ِّ
يف الوقت املنا�سب �إىل مواد موجزة تدعم عملهم الربملاين .فعلى �سبيل املثال� ،أثناء مداخالتهم يف املجل�س ويف
جل�سات درا�سة الت�رشيعات �أو الربامج املقرتحة ويف تفاعالتهم مع ناخبيهم ،ال يتمتع الربملانيون �إال بوقت �ضيق
لتوجيه ر�سالتهم �أو لطرح �أ�سئلة .ويف �إعداد هذه املداخالت ،ي�ستند الربملانيون �إىل منتجات موجزة ومبا�رشة
و�سهلة الفهم .وينبغي ملرافق البحث �أن تقدم منتجات ت�ضم الوقائع الرئي�سية التي ميكن �أن ت�ساعد الربملانيني من
خالل معلومات «قابلة لال�ستخدام املبا�رش».

�أنواع التحليل املقدمة
موازنة التحليلني العام واملتخ�ص�ص

رغم �أن بع�ض الربملانيني يق ِّدرون
النفاذ �إىل حتليل معمق لق�ضايا
�سيا�سة عامة معقدة ،يف�ضل العديد
منهم النفاذ يف الوقت املنا�سب �إىل
مواد موجزة تدعم عملهم الربملاين.
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تقدر قيمة املن�شورات العامة والتحليالت املخ�ص�صة وتلبي كل منها احتياجات خمتلفة� .إذ تت�ألف املن�شورات العامة
َّ
من وثائق �أ�صدرت عامة على �أ�سا�س ا�ستباقي و�أتيحت جلميع الربملانيني ف�ض ً
ال عن اجلمهور يف بع�ض احلاالت .و�أما
التحليل املخ�ص�ص في�صدر عادة بناء على طلب نائب �أو هيئة برملانية .وال يتاح غالب ًا �إال للنائب الذي طلبه �أو الهيئة
الربملانية التي طلبته.
ونظراً �إىل املوارد املحدودة ،قد ي�صعب اال�ستجابة دائم ًا جلميع الطلبات اخلا�صة بهذين النوعني من املنتجات
واخلدمات .وحتقيق ًا للفعالية� ،سيتعني على مديري خدمات البحث �أن يحققوا التوازن بني النوعني ا�ستجاب ًة
للأولويات املتباينة عندما ال تكفي املوارد املتاحة لتلبية جميع الطلبات.

ال�شكل ()3

جمموعة الدعم التحليلي املقدم يف مرفق البحث الربملاين

yyو�ضع م�سارات ا�ستق�صائية
yyحتليل البيانات والأدلة

—————

التحقيق

كبري

yyمقارنة املتطلبات الت�رشيعية بالإجراءات احلكومية املتخذة
yyحتديد النزاعات بني الت�رشيعات واللوائح

متو�سط

التدقيق

—————

yyو�صف التفاعالت بني ال�سيا�سات والربامج والت�رشيعات
yyتو�ضيح الت�رشيعات املقرتحة و�آثارها
yyحتليل مقارنة للق�ضايا والت�رشيعات بني الواليات الت�رشيعية
yyحتليل امليزانية واالقت�صاد الوطنيني
yyحتديد تكلفة ال�سيا�سات والربامج املقرتحة
yyحتليل �سبل معاجلة ق�ضايا ال�سيا�سة العامة

�صغري

التحليل

—————

yyجتميع تطلعات خمتلف اجلهات املعنية
yyتلخي�ص التحليالت ال�صادرة عن �أطراف �أخرى
yyتوفري موا�صفات �إح�صائية
�yyإدماج عنا�رص غنية بالبيانات (مثل اجلداول والأ�شكال واخلرائط)

دون وحدة

امللخ�صات

—————

yyوثائق
yyوقائع
yyمعلومات

حجم وحدة البحث

املراجع

ويف نهاية املطاف� ،سيتطلب نطاق التحليل الذي يجريه فريق �صغري – م�ؤلف من �أقل من خم�سة باحثني مث ً
ال –
توازن ًا خمتلف ًا مقارنة بوحدة تتمتع مبوارد �أكرب بكثري .و�أي ًا كان م�ستوى املوارد املتاحة� ،سري�شد تركيز عمل مرفق
البحث الربملاين �سبل ا�ستخدام املوارد الب�رشية لتلبية احتياجات امل�ستخدمني.
وعندما تتوافر موارد غري كافية لإعداد درا�سات حتليلية عامة وخم�ص�صة ،ينبغي ملرفق البحث �أن يكون وا�ضح ًا
ب�ش�أن اخلدمات التي تقدمها �سعي ًا �إىل �إدارة التطلعات .وكما يرد الحق ًا يف هذه الوثيقة ،ميكن مليثاق للمرفق يقره
رئي�س �أو �أمني عام �أن ي�ساعد يف �إدارة هذه احلاالت.

موازنة التحليل اال�ستباقي والتحليل بناء على الطلب
يرحب بع�ض الربملانيني بتلقي معلومات هامة و�سهلة اال�ستيعاب ب�ش�أن مو�ضوع يهمهم .بينما ي�شعر �آخرون ب�أنهم
مغمورون باملعلومات وعليه يتجاهلون �أي معلومة مل يطلبوها حتديداً .و�سيحتاج مديرو مرافق البحث �إىل حتقيق
التوازن املالئم وفق ًا للتقاليد والثقافة املعتمدة يف برملاناتهم ووفق ًا لنجاح املواد املنتجة.
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وتفادي ًا لت�صور توجيه النقا�ش العام ،جتري بع�ض املرافق درا�سات حتليلية «بناء على الطلب» ح�رصاً .ومن خالل
اعتماد ذلك النهج ،ال يلبي املرفق �إال طلبات التحليل املحددة التي يقدمها الربملانيون .ولكن يواجه �أ�سلوب العمل
هذا بع�ض التحديات .فقد يقت�رص النفاذ �إىل الدرا�سات التحليلية على طالبيها .و�إن الربملانيني الذين يرتددون يف
طلب درا�سة حتليلية خ�شية من �أن ُيعتربوا غري م�ؤهلني �أو الذين ال يطلبون درا�سات حتليلية ب�ش�أن مو�ضوعات ال
تندرج يف نطاق م�س�ؤولياتهم قد يغفلون معلومات قد تفيدهم �أثناء ت�صويتهم على الت�رشيعات املقرتحة .ويف غالبية
الربملانات ،يتخ�ص�ص الربملانيون ويركزون على ق�ضايا حمددة .ولكن ي�صوت الربملانيون على جميع الق�ضايا التي
يتناولها الربملان �أثناء جل�ساته العامة وقد ُيطلب منهم التحدث �إىل و�سائل الإعالم وامل�صوتني ب�ش�أن ق�ضايا تتجاوز
نطاق تخ�ص�صهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن تقدمي معلومات بناء على الطلب فقط يغفل �إمكانية �أن الربملانيني «ال
يعلمون كل �شيء» و�أنهم قد ال يدركون �أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة املختلفة قد تكون مرتبطة ،وعليه ال يعرفون
الأ�سئلة الواجب طرحها.
وتواجه اخلدمات «بناء على الطلب» ح�رصاً خطر الت�أخر عن النقا�ش وعدم تقدمي التحليل يف الوقت املنا�سب� .إذ
تتبع الربملانات جداول زمنية ميكن التنب�ؤ من خاللها ببع�ض الأن�شطة .وميكن ملرفق البحث �أن يتنب�أ نوع التحليل
الذي �سيطلبه الربملانيون يف فرتات خمتلفة من ال�سنة الربملانية وقد ي�صدر بع�ض الدرا�سات التحليلية ب�صورة ا�ستباقية.
و�إن املبادرة بتقدمي التحليل �سيتيح �إ�صدار درا�سة �أكرث تعمق ًا يف الوقت املنا�سب للأن�شطة املزمع تنفيذها .وبا�ستخدام
يبي للربملانيني �أنواع التحليل املتاحة لهم وجمموعة الق�ضايا
منتجات �أُعدت ب�صورة ا�ستباقية ،ميكن ملرفق البحث �أن نِّ
التي ميكن للباحثني حتليلها .وقد يكون توفري املنتجات على �أ�سا�س ا�ستباقي مفيداً �أي�ض ًا بعد انتخاب عام عندما
املنتخبني توافر خدمات البحث الربملاين.
يجهل جزء من امل�س�ؤولني َ
وميكن للأن�شطة اال�ستباقية �أن ت�شمل ما يلي:

yyمن�شورات عامة عن املو�ضوعات املناق�شة ب�صورة متكررة (مثل ملخ�صات الت�رشيعات املقرتحة)؛
�yyصحائف وقائع عن املو�ضوعات الهامة للغاية (�إذا طلب �أكرث من خم�سة �أو ع�رشة برملانيني معلومات عن
املو�ضوع ذاته)؛ وقد يتميز ذلك �أي�ض ًا بتقلي�ص االزدواجية يف العمل؛
yyحتليل خا�ص خللفية الأحداث والق�ضايا ب�صورة �سنوية (مثل وثيقة موجزة تو�ضح النظام ال�رضيبي عندما يحني
موعد تقدمي الإقرار ال�رضيبي �أو ندوات �إعالمية قبل �صدوق امليزانية ال�سنوية).

وتفادي ًا لالنتقادات اخلا�صة باختيار املو�ضوعات وموعد �صدورها� ،سيكون من الأهمية مبكان �ضمان �إجراء حتليل
متوازن ومراقبة حمكمة جلودة املواد .وتناقَ�ش اخلطوات التي ميكن �أن ت�ساعد يف �ضمان مراقبة اجلودة يف جزء
الحق من هذه الوثيقة.
وال يرمي العمل ب�صورة ا�ستباقية �إىل توجيه املناق�شات اخلا�صة بق�ضايا ال�سيا�سة العامة و�إمنا يتيح ملرفق البحث حتديد
يرجح �أن يتناولها الربملان على املدى الق�صري �أو املتو�سط.
الق�ضايا النا�شئة التي َّ

موازنة ال�سرية وال�شفافية
�سيتعني على وا�ضعي وحدة البحوث �أن يوازنوا بني ال�رسية القيمة للربملانيني وتطلعات الناخبني يف �شفافية ممثليهم
من الربملانيني.
ويجب �أن ي�صبح مرفق البحث مالذاً �آمن ًا حيث يت�سنى للربملانيني طرح �أ�سئلتهم دون اخلوف من احلكم على مدى
فهمهم (�أو عدم فهمهم) لق�ضية �سيا�سة عامة .وينتمي الربملانيون عادة �إىل فئات خمتلفة من املجتمع �سواء �أكانت
جغرافية �أم ثقافية �أم مهنية .وعليه ،ال ُيتوقع �أن يكونوا على دراية بجميع املو�ضوعات التي يتناولها الربملان.
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ومن ثم ،ف�إنهم يقدرون فر�ص طرح الأ�سئلة على املهنيني الذين ي�سعهم �رشح العنا�رص املختلفة لق�ضايا ال�سيا�سة
العامة التي يناق�شها الربملان ب�صورة مب�سطة.
تعد �رسية تفاعالتهم مع مرفق البحث عام ً
ال هام ًا ينبغي مراعاته .ومن ثم ،يجب
وبالن�سبة �إىل العديد من الربملانينيّ ،
على خدمات البحوث �أن حتر�ص على عدم ك�شف املعلومات التالية للربملانيني الآخرين �أو لأي طرف خارج عن
وحدة البحوث:
yyهوية مقدم الطلب؛
yyطبيعة املعلومات املطلوبة؛
�yyصيغة املعلومات املقدمة؛
yyالغر�ض من طلب املعلومات.

�سيتعني على وا�ضعي وحدة
البحوث �أن يوازنوا بني ال�سرية
القيمة للربملانيني وتطلعات الناخبني
يف �شفافية ممثليهم من الربملانيني.

وينبغي ملوظفي مرفق البحث ح�رصاً �أن يلموا بتفا�صيل التفاعالت مع الربملانات .وتعزى �أهمية هذه املعلومات
بالن�سبة �إىل اخلدمة �إىل ال�سببني التاليني:
�yyضمان تقدمي التحليل املالئم؛
yyتوثيق التفاعالت بحيث ُتبلغ اخلدمة ب�أي طلب حتليل جديد عند االقت�ضاء.

وينبغي �أي�ض ًا موازنة تطلعات الربملانيني و�ضغوط اجلمهور .فقد تتعر�ض مرافق البحث يف بع�ض الواليات الت�رشيعية
ل�ضغوط للك�شف عن معلومات تخ�ص طلبات الربملانيني يف احل�صول على معلومات نتيجة �إىل نزعة حتقيق املزيد
من ال�شفافية يف �شتى �أنحاء العامل .ويحاجى يف هذا ال�صدد �أنه ينبغي ملرفق البحث ،بو�صفه كيان ًا غري حزبي ميوله
دافعو ال�رضائب� ،أن يتيح �أعماله جلميع الربملانيني بل للجمهور �أي�ضاً.
وتف�صح بع�ض مرافق البحث عن معلومات تخ�ص الطلبات املقدمة �إليه بالتوافق مع الربملانيني مقدمي الطلبات.
ويكمن نهج �آخر يف الإعالن �رصاحة �أن املعلومات اخلا�صة بالطلب (مبا فيها التحليل �أحياناً) �س ُتك�شف بعد مرور
مهلة معينة .فعلى �سبيل املثال ،قد تتاح جميع الدرا�سات التحليلية املخ�ص�صة للجمهور بعد مرور  90يوم ًا �أو عام ًا
على تقدميها �إىل النائب مقدم الطلب �أو �إذا قرر هذا النائب �إتاحتها للجمهور.
و�ست�ؤثر ثقافة كل برملان يف �سبل حتقيق هذا التوازن و�سيحدد الإطار القانوين ،يف نهاية املطاف� ،سبل التعامل مع
هذه املواد .ففي بع�ض البلدان مثالً ،يخ�ضع الربملان للت�رشيعات اخلا�صة بحرية تداول املعلومات .وقد يحتاج مرفق
البحث �إىل اتباع �أحكام ت�رشيعية لتحديد املعلومات التي يجوز ك�شفها واملعلومات الواجب احلفاظ على �رسيتها.
وباملثل ،قد تتطلب بع�ض املعلومات �إجراء حتليل يخ�ضع ل�رشوط �رسية .وقد تتقيد طبيعة امل�ضامني التي ميكن ك�شفها
للجمهور بهذه الأحكام.
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 -5العمليات
�سبل عمل املرفق

يعد �ضمان الدعم املتعدد الأطراف ودعم ال�سلطات الربملانية املطلوبني (من خالل الت�رشيع والإجراءات مثالً)
ّ
للنفاذ �إىل امليزانيات ،عن�رصين �أ�سا�سيني يف عملية �إطالق مرفق بحث برملاين �أو تعزيزه� .إال � ّأن فهم الربملانيني قد
يختلف عن فهم الإدارة ب�ش�أن طبيعة اخلدمات التي يوفرها هذا املرفق ومداها .لذلك قد ي�ساعد �إعداد ميثاق
للمرفق يف احلد من اللب�س من خالل حتديد نطاق اخلدمات املتوافرة ر�سمياً.

اعتماد ميثاق املرفق
ميثاق املرفق هو عبارة عن وثيقة حتدد ما �سيلتزم مرفق البحث توفريه ل�صالح عمالئه الربملانيني .وي�ضم املعايري
املقدمة ،واجلهات املنتفعة
التي �سرت�شد �سبل توفري املنتجات واخلدمات .وبوجه عام� ،سيحدد امليثاق اخلدمات ّ
بها و�سبل تزويدها .ويعر�ض الذيل �ألف �أمثلة للعنا�رص التي ينبغي �إدراجها يف ميثاق املرفق .وت�شمل هذه الأمثلة
املبادئ الت�شغيلية وموا�صفات ما يندرج� ،أو ما ال يندرج ،يف نطاق عمل مرفق البحث .وينبغي �أن يو�ضح هذا
امليثاق ما يلي:
تقدم خدمات البحث لدعم املهام الربملانية ح�رصاً؛
َّ yy
yyال يقدم �أي دعم لأي برملاين يف ا�ستكمال تعليمه �أو م�سريته الأكادميية (�أو لأي فرد من �أفراد �أ�رسته �أو موظفيه)؛
تقدم امل�شورة املالية �أو الطبية �أو القانونية.
yyال ّ

يتيح ميثاق املرفق حتديد نطاق
اخلدمات املتاحة و�إدارة التطلعات.
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وت�شمل املهام الربملانية عموم ًا �أن�شطة من قبيل اقرتاح القوانني وامليزانيات واملناق�شة ب�ش�أنها واملوافقة عليها ،والنظر
يف �أن�شطة اجلهاز التنفيذي ،ومتثيل الناخبني ومتثيل الربملان .لذلك �سيتغري نطاق الدعم التحليلي وفق ًا للأن�شطة التي
يطالب بها الربملانيون يف جل�سة برملانية.

ويتفادى مرفق البحث عاد ًة دعم الأن�شطة التي قد تعترب «�سيا�سية» ،مثل �إعداد اخلطابات والرد مبا�رش ًة على الأ�سئلة
التي يطرحها ناخبو الربملانيني .و�إمنا توفر مرافق البحث الوقائع التي يحتاجها الربملانيون من �أجل �إعداد خطاب
�أو �صياغة رد على �أحد الناخبني .فيتعني على الربملاين �أو على �أحد �أع�ضاء مكتبه �أن يويل اخلطاب �أ�سلوبه ور�ؤيته
�أو �أن يتفاعل مبا�رشة مع الناخب.
فمن خالل جمع املبادئ الت�شغيلية الأ�سا�سية الواردة يف ميثاق املرفق ،يت�سنى للمديرين واملوظفني يف مرفق البحث
�أن ي�ضمنوا االت�ساق يف طريقة تفاعلهم مع العمالء الربملانيني ،و�إدارة تطلعاتهم .وعند االقت�ضاء ،ميكن �أن ي�ضم
ميثاق املرفق تعليقات ب�ش�أن �أنواع اخلدمات وجودتها التي ينبغي توقعها .فعلى �سبيل املثال ،لن تكون جودة �إجابة
على �س�ؤال معقد يف مهلة � 24ساعة باجلودة نف�سها التي يحظى بها حتليل مقارن ب�ش�أن مو�ضوع متعدد اجلوانب
ت�س ّنى ملرفق البحث �إجنازه يف ثالثة �أ�سابيع .فهناك عموم ًا اختالف بني الوقت املتاح لإعداد حتليل وعمق حتليل
م�س�ألة ما .وميكن �إعداد م�رشوع ميثاق املرفق من �أجل �إطالع العمالء الربملانيني على هذه الر�سالة.

�إدارة الطلبات من خالل ميثاق املرفق
ميكن �أن ي�ساعد ميثاق املرفق �أي�ض ًا يف �إدارة الطلبات .فكلما ازدادت معرفة الربملانيني مبرفق البحث وازداد
اعتمادهم عليه ،ازدادت �إدارة الطلبات �صعوبة .فباعتبار �أن جميع الربملانيني �سيحظون ب�إمكانية احل�صول على
خدمة البحث بالقدر نف�سه ،لن تكفي يف بع�ض الأحيان املوارد الالزمة لتلبية جميع الطلبات .ومن ثم �سيتعني على
مديري مرفق البحث �أن يقرروا ترتيب الطلبات التي �سيتوالها الباحثون.
ويجب �أن تكون املعايري وا�ضحة �إذ � ّإن الربملانيني لن يوافقوا جميع ًا على الرتتيب الذي �سيوزع به املديرون العمل،
ظ ًّنا منهم � ّأن طلباتهم اخلا�صة يجب �أن تعالج �أوالً .فاالت�ساق يف توزيع الأولويات �أ�سا�سي يف �إدارة هذه املواقف.
وعليه ،قد يو�ضح ميثاق املرفق �إذا كانت الطلبات الواردة من فريق من الربملانيني ،مثل �إحدى اللجان� ،ستحظى
بالأولوية مقارنة بالطلبات الفردية.
و�إذا كان العمل الذي ي�ضطلع به مرفق البحث مكلف ًا من حيث ال�سيا�سات والربامج ،فقد ينبغي �أن يدرج يف امليثاق
«عتب ًة للت�أثري املايل» مع مراعاة الت�أثري النقدي املرتقب الذي لن يجري الق�سم �أي حتليل دونه .ونظراً �إىل املوارد
املحتملة املحدودة التي يحظى بها املرفق ،قد يتيح له اعتماد عتبة من هذا النوع الرتكيز على مبادرات �أكرث �أهمية.

م�شاركة حمتوى ميثاق املرفق
قد تود بع�ض الإدارات الربملانية حتويل ميثاق املرفق �إىل وثيقة ر�سمية ،متاحة ملجموعة من الأ�شخا�ص ،يف حني
يرغب �آخرون يف الإبقاء عليه بو�صفه وثيقة داخلية ي�سرت�شدون به يف عملياتهم .وبالن�سبة �إىل �أولئك الذين يف�ضلون
حتويل ميثاق املرفق �إىل وثيقة ر�سمية ،هناك خيارات خمتلفة من �أجل حتديد اجلهة التي حتظى ب�صالحية التحكم يف
حمتواه.
yyميكن �أن ت�ست�شار جمموعة برملانيني ت�رشف على ح�سن �سري الإدارة الربملانية �أو �أن يطلب منها املوافقة على ميثاق
املرفق.
يفو�ض رئي�س �أو �أمني عام فيما يتعلق مبيثاق املرفق.
yyميكن �أن ّ

وميكن م�شاركة ميثاق املرفق مع الربملانيني توخي ًا ملزيد من ال�شفافية و�سعي ًا �إىل �إدارة التطلعات.
و�أما بالن�سبة �إىل الواليات الت�رشيعية ذات التاريخ يف توفري خدمات البحث ،فقد ال يكون ميثاق املرفق �رضوري ًا
لإعالم الربملانيني بنطاق اخلدمات املتوافرة� .إال �أ ّنه يجب على الإدارة �أن جتد و�سيلة جلمع العنا�رص الأ�سا�سية التي
ينبغي �إدراجها يف امليثاق وم�شاركة هذه املعلومة مع الربملانيني اجلدد لدى دخولهم الربملان.
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و�إن اعترب ميثاق املرفق وثيقة داخلية ح�رصاً ،فقد يكون �أي�ض ًا �أدا ًة �إعالمية من �ش�أنها توجيه املوظفني اجلدد الذين
�سيتولون اخلدمات البحثية .كما ي�ساعد ميثاق املرفق املوظفني اجلدد على تع ّلم املبادئ الت�شغيلية وقيم املنظمة
ب�صورة �رسيعة ،واعتماد �سلوك يتنا�سب مع التقليد املتبع يف مرفق البحث الربملاين.

جهات توفري اخلدمات

حتدد املوارد املتاحة للمرفق جمموعة املنتجات واخلدمات التي يوفرها مرفق البحث لعمالئه الربملانيني .ويتطلب
ّ
حتقيق الفعالية يف املرفق اال�ستعانة مبوظفني م�ؤهلني ،واالطالع على جمموعة من الكتب واملن�شورات وقواعد
البيانات ،و�إدارة املعلومات والدعم التكنولوجي .ويعر�ض ال�شكل ( )4العنا�رص الأ�سا�سية املطلوبة لإدارة مرفق
البحث.

ال�شكل ()4

�إن�شاء مرفق البحث الربملاين
املرحلة  – 2حتديد �سبل عمل مرفق البحث

اعتماد

ميثاق املرفق ،ووضع معايري لتحديد أولوية الطلبات

حتديد
و�ضع

آلية ملراقبة الجودة

�ضمان

النفاذ إىل مجموعة من مصادر املعلومات

حتديد

متطلبات إدارة املعلومات

توفري الدعم التحليلي للربملانيني

متطلبات املوظفني وشغل الوظائف الشاغرة

و�ضع

وسائل التعزيز والتقييم

وتكت�سي نوعية املوظفني املعينني �أهمية �أ�سا�سية يف �إن�شاء مرفق بحث برملاين ناجح �أو تو�سيعه .وقد مييل البع�ض �إىل
توظيف �أ�شخا�ص ا�ستناداً �إىل «معارفهم» .ولكن �سي�سيئ ذلك مل�صداقية مرفق البحث �إذا مل يتحلَ املوظفون اجلدد
باخلربة املهنية الالزمة للقيام بالعمل الالزم .ويتفاقم هذا الو�ضع يف حال كان املوظفون برملانيني �سابقني �أو �أقرباء
لربملانيني �أو لأ�صحاب القرار الإداريني ،في�ؤدون �إىل خف�ض الثقة يف حيادية مرفق البحث.
وال �شك يف �أن القطاع اخلا�ص �أو �أرباب عمل يتناف�سون ب�شدة على املوظفني ذوي الكفاءة العالية .وقد تعجز
الربملانات عن عر�ض الأجور نف�سها التي يقدمها القطاع اخلا�ص .ومن ثم يجب �أال يرتكز التوظيف على اخللفية
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املهنية فح�سب بل على املهارات �أي�ضاً .فاملعارف ميكن �أن تكت�سب يف جميع الوظائف� ،إال يف الوظائف الأكرث
تخ�ص�صاً .ولذلك يعد التدريب عن�رصاً هام ًا يف تطوير خدمات مرفق البحث من �أجل حت�سني النوعية وا�ستبقاء
املوظفني.

تكت�سي نوعية املوظفني املعينني
�أهمية �أ�سا�سية يف �إن�شاء مرفق بحث
برملاين ناجح �أو تو�سيعه.

وف�ض ً
تعد القوة العاملة الثابتة م�صدر �إفادة للعمالء الربملانيني ،حيث �أن املوظفني الباحثني يكت�سبون
ال عن ذلكّ ،
املعارف الربملانية تدريجياً ،فيوفرون للربملانيني التحليالت التي تتنا�سب على نحو �أف�ضل مع متطلبات العمل
الربملاين.

اختيار خلفيات مهنية متنوعة
�إن �إعداد القوانني و�إدارة اقت�صاد البالد �أمران هامان بالن�سبة �إىل جميع الربملانيني عملياً .لذلك ومبا �أن جميع
اخلدمات قد حتظى مبوارد حمدودة يف البداية ،يتيح البدء بتوظيف حمللني حائزين �شهادات يف احلقوق �أو العلوم
االقت�صادية �أن ي�ستجيب املرفق على نحو �أ�رسع للحاجات امللحة �إىل الدعم التحليلي.
و�إذ يكت�سب مرفق البحث م�صداقية ويبد أ� العمالء الربملانيون يف توقع املزيد منه ،قد يمُ نح الق�سم املزيد من املوارد.
وقد ي�سعى املديرون الحق ًا �إىل توظيف �أ�شخا�ص يتمتعون بخلفيات مهنية �أكرث تنوعاً ،ت�شمل مث ً
ال العلوم االجتماعية
�أو �إدارة الأعمال الدولية �أو الإدارة العامة �أو �إدارة املوارد الطبيعية �أو الدرا�سات البيئية .فالقوة العاملة التي حتظى
بخربة مهنية متنوعة تتيح للق�سم معاجلة طلبات يف جماالت متعددة .وقد ت�ساعد حافظة امل�سائل التي ك ّلفت بها
اللجان الدائمة يف حتديد طيف امل�سائل الأكرث �شيوع ًا التي تتناولها املناق�شة بني الربملانيني واخللفية املهنية املطلوبة
لال�ضطالع بالعمل التحليلي املت�صل بها.
و�أما امل�س�ألة الأخرى التي ينبغي مراعاتها لدى اختيار نوع الباحثني الذين يجب توظيفهم فهي طبيعة العمل
املطلوب �إجنازه .ففي بع�ض الربملانات مثالً ،يحق للجهاز التنفيذي وحده �أن يقرتح م�رشوعات القوانني ،يف حني
يحق للربملانيني فقط ،يف برملانات �أخرى� ،أن يقرتحوا م�رشوعات القوانني التي تتعلق مبجموعة كبرية من امل�سائل.
ويف هذا النظام ،قد يحتاج الربملانيون �إىل م�ؤهالت حتليلية �أكرث �شم ً
وال بغية حتديد االقرتاحات ب�ش�أن ال�سيا�سات
التي يرغبون يف حتويلها �إىل ت�رشيع ب�صورة �أف�ضل.
و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سريمي مديرو مرافق البحوث �إىل حتقيق توازن بني املوظفني الذين يتمتعون بخربة معمقة يف
املوا�ضيع التي ت�ستقطب اهتمام الربملانيني �أكرث من �سواها ،واملوظفني الذين بو�سعهم تويل م�سائل عديدة ،و�إن كانوا
يتمتعون بقدر �أقل من اخلربة املعمقة.

يتيح البدء بتوظيف حمللني حائزين
�شهادات يف احلقوق �أو العلوم
االقت�صادية �أن ي�ستجيب املرفق على
نحو �أ�سرع للحاجات امللحة �إىل الدعم
التحليلي .و�إذ يكت�سب مرفق البحث
م�صداقية ويبد�أ العمالء الربملانيون
يف توقع املزيد منه ،قد يمُ نح الق�سم
املزيد من املوارد .وقد ي�سعى
املديرون الحقاً �إىل توظيف �أ�شخا�ص 
يتمتعون بخلفيات مهنية �أكرث تنوعاً

وطلب مهارات مهنية ك�رشط للتوظيف ي�ساعد يف �إ�ضفاء م�صداقية على وحدة البحث .و�إذا �أمكن ،يحظى
املوظفون احلائزون �شهادات جامعية مبعاملة تف�ضيلية .وميكن �أن يعتمد الق�سم �أي�ض ًا على املتدربني والطالب
ال�ستكمال عمل موظفي البحوث املهنيني.
و�أخرياً ،ي�سهم املوظفون القادرون على العمل بلغات معرتف بها عاملي ًا يف �إثراء املرفق .فمن خاللهم ،ي�صبح املرفق
�أكرث قدرة على �إجناز حتليالت مقارنة تتعلق بق�ضايا تبحثها بلدان عديدة وعلى �إدماج بحوث م�ستمدة من م�صادر
دولية يف هذه التحليالت.

البحث عن الكفاءات والقيم الأ�سا�سية
تعد املهارات املهنية جانب ًا واحداً فقط من اخل�صائ�ص التي ينبغي للمدير �أن يبحث عنها لدى تعيني موظفي البحوث.
ّ
�إذ تت�ساوى �أهمية النهج املعتمد يف العمل ب�أهمية امل�ؤهالت الدرا�سية .وت�شمل الكفاءات الأ�سا�سية التي يبحث عنها
املديرون يف تعيني املوظفني عموم ًا ما يلي:

27

yyالقدرة على التوا�صل بب�ساطة� ،شفهي ًا وخطياً؛
yyالقدرة على توليف الأفكار املعقدة؛
yyالقدرة على العثور على املعلومات املنا�سبة وا�ستخراجها؛
yyمعرفة منهجيات البحث؛
yyالقدرة على تقدمي التحليل ب�صورة متوازنة؛
yyالقدرة على التفاعل مع الربملانيني بحيادية؛
yyالوعي ال�سيا�سي وفهم الثقافات ال�سيا�سية والعملية ال�سيا�سية؛
yyفهم القوانني والنظم القانونية والعملية الت�رشيعية؛
yyفهم ثقافة خدمة العمالء؛
التكيف؛
yyالقدرة على
ّ
وف�ض النزاعات؛
yyالقدرة على التفاو�ض مع العمالء ّ
yyاملهارات التكنولوجية.
وتت�أثر م�صداقية مرفق البحث الربملاين �أي�ض ًا بالقيم التي يلتزم بها املوظفون� .إذ �إن القيم ،مثل عدم التحيز وا�ستخدام
معلومات موثوق بها واحلفاظ على �رسية التبادالت مع الربملانيني واملهنية التي تتجلى من خالل التفاعالت واملواد
التحليلية ،ت�سهم كلها يف تعزيز احرتام مرفق البحث.
ويف بع�ض الربملانات ،قد يطلب من موظفي البحوث �أن يكونوا حا�رضين �شخ�صي ًا خالل اجتماعات اللجنة �أو
جل�سات املجل�س من �أجل �إي�ضاح امل�سائل املتعلقة مب�رشوعات القوانني التي تناق�ش .ورغم �أن الكلمة تعطى فقط
للنواب يف هذه اجلل�سات ،فقد ُيطلب من موظفي البحوث �أن يقدموا حتليالت �أو �رشوحات مبا�رشة �إىل الربملانيني
خالل املناق�شات .ومن الهام بالن�سبة �إىل موظفي مرفق البحث الربملاين �أن يح�رصوا مداخالتهم مب�شاركة الوقائع
التي ت�سرت�شد بها املناق�شة الربملانية دون الدخول فيها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،قد ميتنع الباحثون عموم ًا عن الدخول يف
مناق�شة مع املع ّلقني (�أي الربملانيني وو�سائل الإعالم واجلمهور) الذين قد ي�سعون �إىل �إ�سقاط �سيا�سات على �أ�سا�س
العمل التحليلي الذي �أجراه الباحثون.
واالمتناع عن االنخراط يف املناق�شة �أمر �صعب بالن�سبة �إىل الباحثني املعنيني بالعمل اال�ستق�صائي ل�صالح النواب.
ف�إذا كان للنواب ال�سلطة يف �إجراء التحقيقات ،فيمكنهم �أن يلج�أوا �إىل قيم البحوث مل�ساعدتهم يف �إعداد الأ�سئلة.
ويف هذه احلاالت ،يكون من غري الكايف ح�رص التحليل مبجرد اخت�صار لطيف وجهات النظر .والهدف �إذاً ال
يكون توفري طيف من وجهات النظر متوازن من �ش�أنه م�ساعدة الربملانيني يف اال�ضطالع بدورهم اال�ستق�صائي.

ا�ستبقاء املوظفني اجليدين
يجب �أن يقرتن توظيف املوظفني اجليدين ببع�ض الأن�شطة التي من �ش�أنها ا�ستبقاء املحللني الأقوياء الذين ا�ستقدمهم
املرفق .ويجب �أن تبذل اجلهود يف �سبيل �إدارة امل�سرية املهنية له�ؤالء املوظفني ،بغية �ضمان التحديث امل�ستمر
ملهاراتهم.
ومع مرور الوقت ،يحتاج املوظفون �إىل تو�سيع نطاق معارفهم واحل�صول على فر�ص تتيح لهم مواكبة التطورات
الأخرية التي طر�أت يف جمال تخ�ص�صهم .و�سي�شعرون على الأرجح باحلاجة �إىل تع ّلم تقنيات جديدة من �أجل �إجراء
التحليل �أو الإف�صاح عن نتائج حتليالتهم .كما �سيدعون �إىل تعزيز قدراتهم �إذ تلقى على عاتقهم م�س�ؤوليات �إ�ضافية
�أو حني يتعني عليهم ا�ستخدام �أدوات جديدة لإجناز عملهم.
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وقد ينزع بع�ض املوظفني طبيعي ًا �إىل البحث عن معارف جديدة �أو تع ّلم ا�ستخدام �أدوات جديدة مبفردهم� .أما
�آخرون فقد ال ميلكون املوارد وال الوقت للقيام بتدريب خارج �إطار العمل .ولكن قد يكون ه�ؤالء الأفراد موظفني
جيدين ومن املجدي اال�ستثمار يف تدريبهم� .إذ �سي�ؤدي ذلك التدريب �إىل تعزيز م�ستوى �إنتاجيتهم.
ويجب على مرفق البحث �أن يخ�ص�ص بع�ض املوارد الرامية �إىل امل�ساعدة على �إبقاء مهارات املوظفني مواكبة
للع�رص .وال يحتاج جميع املوظفني �إىل نوع التدريب نف�سه .فالبع�ض ي�ستفيد من ح�ضور امل�ؤمترات بينما يكت�سب
�آخرون املزيد من خالل ح�ضور ح�ص�ص فردية .ويف بع�ض احلاالت ،التدريب يف املنظمة نف�سها ملجموعة من
ويف�ضل غالب ًا اعتماد نهج قائم على مزيج
املوظفني �أو حتى تنفيذ برامج تعليمية ،قد يلبي احلاجات ب�صورة �أف�ضل.
َّ
من اخليارات �إذا كان الهدف مواءمة حاجات املوظفني مع حاجات مرفق البحث.
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 -٦مكونات اخلدمة
�سبل �ضمان مراقبة اجلودة

قد تت�أثر م�صداقية مرفق البحث مبا�رشة و�سمعة الربملان ب�صورة غري مبا�رشة �إذا افتقر تقييم ق�ضايا ال�سيا�سة العامة
للدقة الالزمة� .إذ قد ت�ؤدي ن�سبة �ضئيلة من العجز عن تلبية التطلعات �أو ظهور خلل يف الدرا�سات التحليلية �إىل
�أزمة ثقة .وعليه ،يكت�سي تنفيذ �أنظمة داخلية لتطبيق نوع من مراقبة اجلودة على املنتجات املقدمة �إىل الربملانيني
�أهمية حا�سمة.

اعتبارات اجلودة
ينبغي للمواد �أن تكون:
yyقائمة على الوقائع
yyم�ستمدة من م�صادر موثوق بها
yyمتوازنة

قد ت�ؤدي ن�سبة �ضئيلة من العجز
عن تلبية التطلعات �أو ظهور خلل يف
الدرا�سات التحليلية �إىل �أزمة ثقة.
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وينبغي احلر�ص على تقدمي منتجات قائمة على الأدلة وم�ستمد من
م�صادر موثوق بها ومتوازنة .وينبغي للربملانيني الذي ينتمون �إىل
تقدم لهم –
تيارات �سيا�سية خمتلفة �أن يقدروا الدرا�سة التحليلية التي َّ
�إذ �سي�ؤدي ذلك �إىل تقدير مرفق البحث .وقد يتطلب حتديد ال�صيغة
املالئمة وم�ستوى التفا�صيل املالئم لتعزيز الثقة يف الأعمال التي
ي�صدرها مرفق البحث عدة جتارب.

وبح�سب حجم املرفق ،قد ترجع م�س�ؤولية ا�ستعرا�ض جودة تلبية الطلب �إىل �أحد كبار الباحثني �أو مدير �أو
تعد جودة العمل ،يف نهاية املطاف ،م�س�ؤولية م�شرتكة بني املحلل الذي يعد
حتى مدير ملراقبة اجلودة .ولكن ّ
املواد وامل�رشف الذي ي�أذن ب�إ�صدارها للعميل الربملاين .ومن ثم ،ينبغي ملرفق البحث �أن ي�ضع �أدوات ،مثل قوائم
الأهداف ،و�أن ينظم دورات تدريبية ل�ضمان �إدراك موظفي اخلدمة للتطلعات اخلا�صة بالدرا�سات التحليلية التي
عد ذات حجية وغري حزبية .وترد يف الذيل باء �أمثلة للعنا�رص الواجب �إدراجها يف قائمة الأهداف .و�إ�ضافة �إىل
ُت ّ
ذلك� ،ست�ساعد الأدلة الداخلية التي توفر معلومات عن نطاق امل�ضمون وال�صيغة التي ينبغي ا�ستخدامها يف خمتلف

املنتجات التحليلية الباحثني على و�ضع موارد تتما�شى مع املعايري املتوقعة من مرفق البحث .وتخ�ص هذه املعلومات
مث ً
ال احلجم املتوقع للمنتجات املختلفة ونوع املعلومات الواجب تقدميها و�سبل الإ�شارة �إىل املواد املرجعية .و�إن
هذه الأدلة مفيدة بوجه خا�ص بالن�سبة �إىل املوظفني اجلدد الذي يتعلمون ويعتمدون �أ�ساليب تت�سق مع املمار�سات
املعتمدة يف مرفق البحث.
وقد يواجه الباحثون ،بو�صفهم موظفني يف الإدارة الربملانية يهتمون باملناق�شات الربملانية� ،صعوبات يف �إجراء
درا�سات حتليلية متوازنة .ونظراً �إىل م�شاركة الربملانيني يف مناق�شات عديدة ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة ،فقد ت�صبح
لديهم �آراء خا�صة ب�ش�أن الق�ضايا التي يتناولها الربملان .وجتنب ًا لأي م�سا�س بالثقة يف الدرا�سة التحليلية املقدمة ،يجب
عليهم التحقق من عدم ت�أثري �آرائهم ال�شخ�صية يف عملهم .ومن ثم ،ف�إن و�ضع معايري جودة للمنتجات الإعالمية
وتطبيقها بفعالية يكت�سيان �أهمية حا�سمة يف جناح مرفق البحث.
و�أما يف الربملانات التي تعمل ب�أكرث من لغة ،يجب �إيالء االنتباه �إىل تطابق املعلومات يف اللغات املختلفة .وقد يحتاج
مرفق البحث �إىل االعتماد على مرتجمني وحمررين ل�ضمان �أن املواد املقدمة باللغات املختلفة تنقل املعلومات ذاتها
بغ�ض النظر عن اللغة امل�ستخدمة.
ومن الأهمية مبكان �أن يراعى احرتام حق امل�ؤلف وحقوق الرتخي�ص� .إذ �إن انتحال امللكية الأدبية وا�ستخدام املواد
دون ترخي�ص يعدان انتهاك ًا للقانون يف عدد كبري من البلدان .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تقلل هذه الأن�شطة من م�صداقية
مرفق البحث.

العنا�صر الداعمة للخدمة
جمموعة الوثائق
حتقيق ًا للفعالية ،يحتاج الباحثون �إىل النفاذ �إىل املعلومات .و�ست�ؤدي املكتبات الربملانية دوراً رئي�سي ًا يف �سياق خمتلف
م�صادر املعلومات املتاحة� .إذ �إن �أمناء املكتبات يلمون ب�سبل و�ضع جمموعة الوثائق التي تلبي احتياجات العمالء
الربملانيني و�إدارتها .و�سي�ستخدم الباحثون الربملانيون عادة هذه املجموعة ب�صورة م�ستفي�ضة.
و�إن ُو�ضعت مكتبة برملانية قبل مرفق البحث ،فقد يتعني حتديث جمموعة الوثائق لتلبية احتياجات الباحثني
الربملانيني .وفيما يخ�ص م�ضمون هذه املجموعة ،جتدر الإ�شارة �إىل االعتبارات التالية:

yyيجب �أن ت�ضم جمموعة الوثائق معلومات جمدية وذات حجية .ويجب مراعاة احتياجات مرفق البحث عند
و�ضع هذه املجموعات و�رشاء قواعد البيانات وا�ستحداث اخلدمات .ومن املرجح �أن تركز هذ املجموعة على
القانون والتاريخ والعلوم ال�سيا�سية .وقد يفيد كذلك �إدراج وثائق للمنظمات الدولية التي يتفاعل معها الربملان
(مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي� ،أو �صندوق النقد الدويل �أو البنك الدويل) �أو من البلدان/
الكيانات التي �أقامت معها �صالت ر�سمية (مثل االحتاد الأوروبي).
yyويحتاج الباحثون �إىل من�شورات �أكادميية ومهنية متخ�ص�صة للغاية؛ و�إىل من�شورات دورية ذات جدول ن�رش
منتظم على هيئة تقارير �أو ن�رشات �إخبارية؛ ووثائق تقنية وقانونية.

حتقيقاً للفعالية ،يحتاج الباحثون
�إىل النفاذ �إىل املعلومات .و�ست�ؤدي
املكتبات الربملانية دور ًا رئي�سياً يف
�سياق خمتلف م�صادر املعلومات
املتاحة.

yyويحتاج الباحثون غالب ًا �إىل بيانات تاريخية لإبراز الدورات الطويلة الأجل (البيانات االقت�صادية والإح�صائية
مثالً) ومن ثم �سيتعني موا�صلة ن�رش بع�ض املجموعات.
yyويتطلب الباحثون وامل�ستخدمون الربملانيون ،الذي يحللون جماالت موا�ضيعية جديدة بالن�سبة �إليهم ،النفاذ �إىل
كتابات موجهة �إىل غري اخلرباء ،كاملواد املرجعية العامة وال�صحف واملجالت واملقاالت ال�صحفية والبحوث.
ومن الأهمية مبكان احل�صول على وثائق تتالءم مع تنوع امل�ستخدمني نظراً �إىل �أن املحللني ذوي اخلربة يف جمال
بعينه قد ُيطلب منهم التو�صية بقراءة مواد مالئمة ال�ستكمال ما �أ�صدروه للنواب.

31

yyو�سيتعني كذلك حتديد جمموعة جوهرية من الكتب املرجعية ،كنقطة انطالق ،مل�ساعدة الباحثني على تلبية
الطلبات اخلارجة عن جماالت اخت�صا�صهم.
ينبغي �أال تركز املكتبات الربملانية
كثري ًا على املقتنيات املادية و�إمنا
على القدرة على النفاذ ب�سرعة �إىل
املعرفة واخلربات .وحتقيقاً لذلك،
ينبغي للمكتبات الربملانية �أن ت�ستفيد
من �إمكانات التكنولوجيا.

ويجب �أن يكتنف و�ضع هذه املجموعة ات�صال فعال بني مديري املجموعة والباحثني ل�ضمان �أف�ضل ا�ستخدام
للأموال املتاحة خلدمات الربملانيني .ويعني ذلك حتديداً ما يلي:
yyيجب للمجموعات الوثائقية التي ي�ستخدمها الباحثون �أن تكون متاحة يف موقع مالئم �سواء �أكانت مطبوعة
�أم �إلكرتونية .وقد ي�شمل ذلك االحتفاظ بن�سخ مطبوعة واحل�صول على تراخي�ص للبيانات املطلع عليها ب�صورة
متكررة.
yyو�ستقوم �أهمية املجموعة بالن�سبة �إىل الباحثني على ت�شاور منتظم بني �أمناء املكتبات امل�س�ؤولني عن و�ضع
املجموعة والباحثني بحيث يت�سنى للأمناء فهم االحتياجات اخلا�صة بالباحثني على نحو �أف�ضل واالطالع على
جماالت الدرا�سة اجلديدة النا�شئة.

yyومن املهم بالن�سبة �إىل �أمناء و�ضع املجموعة الوثائقية الذين يدعمون عمل مرفق البحث الربملاين �أن يحافظوا
على �إملامهم بالأحداث الراهنة بغية التما�س املوارد الالزمة لتناول املو�ضوعات النا�شئة التي قد تكون ممثلة دون
الن�صاب يف املجموعة العامة للمكتبة.
yyوينبغي لأمناء املكتبات �أن يبلغوا الباحثني باملقتنيات يف جماالتهم البحثية عندما ُتدرج كتابات جديدة يف
املجموعة.
yyوينبغي ملجموعة الوثائق �أن تظل متوازنة و�أن تركز على احتياجات النواب ومرفق البحث ككل عو�ض ًا عن
اال�سرت�شاد بامل�صالح �أو الرغبات ال�شخ�صية للباحثني الأفراد.

البيئة الرقمية
تزداد �أهمية القدرة على احل�صول على معلومات هامة .ولذلك ينبغي �أال تركز املكتبات الربملانية كثرياً على
املقتنيات املادية و�إمنا على القدرة على النفاذ ب�رسعة �إىل املعرفة واخلربات .وحتقيق ًا لذلك ،ينبغي للمكتبات الربملانية
1
�أن ت�ستفيد من �إمكانات التكنولوجيا.
و�إن امليل �إىل ال�صيغ الرقمية �سيعود بفوائد كبرية على مرفق البحث ،نظراً �إىل �أن املجموعة املطبوعة للمكتبة قد
تحُ فظ يف عدة مواقع وقد ال تتوافر فوراً .و�إن الرتاخي�ص ،التي تتيح للعديد من امل�ستخدمني املتناف�سني احل�صول
على املواد ،تي�رس النفاذ الأ�رسع والأو�سع نطاق ًا ملوارد املكتبات .وعندما يتطلب جمع املعلومات وقت ًا �أقل ،يت�سنى
للباحثني تقدمي عملهم �إىل العمالء الربملانيني على نحو �أ�رسع.
وميكن للقدرة على رقمنة الوثائق املدرجة يف امللك العام بناء على الطلب �أن تكون مفيدة جداً للباحثني الذين
يعملون يف جلان برملانية .ومن خالل الرقمنة ،ميكن توزيع ن�سخة مطبوعة واحدة من �أحد عنا�رص املجموعة يف
الوقت ذاته على جميع �أع�ضاء اللجنة.
وميكن للباحثني والنواب على حد �سواء �أن ينتفعوا بالقدر املتزايد من املواد املرقمنة املتاحة ،والتي ت�شمل املواد
احلكومية واملعلومات املفتوحة والبيانات املفتوحة وجمموعات البيانات الكبرية و�أدوات الإدارة التجارية املتقدمة
التي تتيح التنقيب عن البيانات على نطاق �أو�سع.
 1تتاح للمكتبات الربملانية فر�ص ا�ستخدام التكنولوجيا لتح�سني خدماتها بحيث تفيد امل�ؤ�س�سة الربملانية ككل .وتوفَّر ملحات عامة
للربجميات والأنظمة واخلدمات التي ميكن للمكتبات الربملانية �أن تعتمدها يف دليل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املكتبات
الربملانية الذي �أعده املركز العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الربملانات و�أ�صدره يف عام  .2012وميكن االطالع عليه
عرب الرابط التايل.http://www.ipu.org/english/handbks.htm#ict :
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وميكن للمكتبات الربملانية �أن توفر النفاذ �إىل م�صادر املعلومات هذه .ويجدر التذكري ب�أنها توفر النفاذ �إىل مهنيني
يف جمال �إدارة املعلومات مثل �أمناء املكتبات .ورغم ازدياد قدرة الباحثني على احل�صول على املعلومات ب�أنف�سهم،
فينبغي �أال يرتددوا يف التعاون مع �أمناء املكتبات لتعظيم اال�ستفادة من بحوثهم املعلوماتية� .إذ ُيلج�أ �أ�سا�س ًا �إىل
الباحثني لال�ستفادة من مهاراتهم التحليلية عو�ض ًا عن قدراتهم على �إدارة املعلومات.
ولكن للأ�سف ميكن لل�صيغ الرقمية �أن ت�ؤدي �إىل بع�ض ال�صعوبات� .إذ �إن املنتجات الرقمية تباع عادة ب�سعر �أعلى
من املنتجات املطبوعة .وقد متنع الرتاخي�ص والقيود التكنولوجية ،مثل ا�شرتاط الدفع قبل االنتفاع باملواد ،املكتبة
من �إعادة توزيع امل�ضامني و�إتاحتها على نطاق وا�سع للم�ستخدمني وللمكتبة وللباحثني .وتقوم غالبية املنتجات
الرقمية على ا�شرتاكات ،ما يثري القلق �إزاء ت�أثري عدم حفاظ املكتبة على النفاذ �إىل هذه املنتجات يف املجموعات
الوثائقية يف امل�ستقبل.
ومتار�س �ضغوط متزايدة ،ترجع جزئي ًا �إىل ت�صور �أنه ميكن احل�صول ب�سهولة على املواد يف بيئة رقمية ،على الربملانيني
كي يتمكنوا من النفاذ �إىل معلومات وجمموعات بيانات ميتلكها اجلهاز التنفيذي �سواء �أكانت �إلكرتونية ال�صيغة
�أم ال .و�أدرجت بع�ض البلدان �أحكام للنفاذ يف احلقوق الت�رشيعية للربملان ما يزيد من نفاذ مرفق البحث �إىل قواعد
البيانات الإح�صائية التي ميتلكها اجلهاز التنفيذي .ولكن يعتمد العديد على ترتيبات �أقل ر�سمية تكون غالب ًا �صعبة
الإنفاذ ما يقل�ص من فر�ص النفاذ �إىل املواد.

�إدارة املعلومات
قد يجري مرفق بحث برملاين ن�شط العديد من التعامالت الفردية مع العمالء الربملانيني .وحتقيق ًا لالت�ساق يف
معاملتها مع العمالء والدرا�سات التحليلية ،يرجح �أن يحتاج مرفق البحث �إىل �إجراءات داخلية لإدارة املعلومات
التي تقدمها.

ر�صد الطلبات
�سيحتاج مرفق البحث �إىل ر�صد الطلبات من حيث نوع التحليل والعميل والأجل ف�ض ً
ال عن تفا�صيل اخلدمة الفعلية
املقدمة .و�ستحتاج �أي�ض ًا �إىل تفادي ازدواجية اجلهود من خالل �ضمان احلفاظ على �سجالت جيدة للدرا�سات
التحليلية التي �أجريت بغية تعظيم اال�ستفادة من مواردها عن طريق تغيري �أو تطوير املواد التي �أ�صدرتها (عند
االقت�ضاء) .ومن ثم ،قد يكون نظام �إلكرتوين لطلبات العمالء و�إدارة ال�سجالت �إحدى الأدوات التي ي�ستخدمها
مرفق البحث لدعم اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
وكما ذكر يف الق�سم ال�سابق� ،إذا التزم مرفق البحث مببد أ� ال�رسية التامة يف خدمة العمالء الربملانيني ،ف�إنها �ستحتاج
�أي�ض ًا �إىل النظر يف اعتماد تدابري حتول دون الك�شف العفوي عن املعلومات .وقد يتعني �إدماج حقوق النفاذ وقواعد
�إدراج املعلومات يف امللك العام يف ت�صميم نظام �إدارة املعلومات الداخلي .و�إن القدرة على �أمتتة ال�ضمانات
والتحذيرات ت�ساعد يف احلد من احتماالت حدوث �أخطاء يف �إدارة �رسية املعلومات.

و�ضع نظام داخلي لإدارة امللفات
تتجاوز متطلبات �إدارة املعلومات نطاق التعامالت مع العمالء الربملانيني .فمع مرور الوقت ،قد ي�صبح مرفق
البحث الذاكرة امل�ؤ�س�سية للعمل التحليلي للربملان .و�إن احلفاظ على �سجالت جيدة للدرا�سات التحليلية التي
�أجريت على مدار ال�سنوات املا�ضية قد يكت�سي �أهمية حا�سمة لتعزيز امل�صداقية وامل�ساءلة العامة ملرفق البحث .و�إذا
كان مرفق البحث قادراً على تقدمي معلومات ،ب�صورة موثوق بها وغري حزبية ،عن العمل التحليلي الذي �أجرته
الربملانات ال�سابقة ،ف�إنه �سيعزز اخلدمات التي يقدمها.

قد يكون نظام �إلكرتوين لطلبات
العمالء و�إدارة ال�سجالت �إحدى
الأدوات التي ي�ستخدمها مرفق
البحث لدعم اال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة.
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وينبغي ملديري مرفق البحث �أن يت�شاوروا مع مهنيي �إدارة املعلومات ،مثل �أمناء املكتبات ،ب�ش�أن �سبل و�ضع نظام
داخلي لإدارة امللفات بغية �ضمان النفاذ �إىل العمل التحليلي وا�سرتجاعه ب�رسعة وفعالية .وكلما ازداد حجم هذه
الهيئة على مدار ال�سنوات ،تطلبت الأداة املختارة �إدماج ت�صنيف �سهل اال�ستخدام وما يت�صل به من قدرة على
البحث.
و�إن مهنيي �إدارة املعلومات ،الذي يلمون عادة باملن�صات الرقمية املخ�ص�صة للمكتبات ،قادرون غالب ًا على تقدمي
الن�صح ب�ش�أن �أف�ضل برجمية لإدارة املعلومات .فعلى �سبيل املثال ،تتوافر عدة برجميات مفتوحة امل�صدر لإدارة
الوثائق ،ولكن قد تفر�ض بع�ض قطاعات تكنولوجيا املعلومات يف الربملانات قيوداً ب�سبب بع�ض ال�شواغل الأمنية
للقطاع .ومن املرجح �أن يتمكن مهنيو �إدارة املعلومات من حتديد املتطلبات واحللول املمكنة.

�سبل تعزيز مرافق البحوث وتقييمها
قد يعرب برملانيون عن اهتمامهم بخدمات البحوث ولكن ال ينبغي التوقع منهم �أن ميتلكوا الوقت واملوارد
واملعارف الالزمة للعثور على ما هو متاح لهم .وعليه يجب على مرفق البحث �أن ينظر يف �سبل �إتاحة منتجاته
وخرباته للربملانيني وموظفيهم.
يف العديد من احلاالت ،يعترب عر�ض 
ميزج بني الن�ص وال�صور والعنا�صر
ال�صوتية املرئية �أف�ضل �صيغة.

و�إن الأن�شطة املتعلقة بت�سيري اجلل�سات العامة واجتماعات اللجان الدائمة منظمة للغاية .ويجب على الربملانيني
�أن ي�سعوا ب�صورة ا�ستباقية �إىل التفاعل مع املوظفني العاملني يف اخلدمات الإجرائية بغية امل�ضي قدم ًا يف �أي م�س�ألة
يرغبون يف طرحها �أثناء اجلل�سات العامة �أو اجتماعات اللجنة .ومن جهة �أخرى ،تعمل مرافق البحوث يف بيئة
�أكرث تناف�سية حيث ميكن �أن ُت�ستمد الإ�سهامات التحليلية من م�صادر متعددة داخلية وخارجة عن الربملانات.
وعليه ،يجب على مرفق البحث �أن يبذل جهداً خا�ص ًا ل�ضمان �أن منتجاته وخدماته ُتعرف ب�أنها تت�ألف ح�رصاً من
معلومات متوازنة وغري حزبية ي�سهل النفاذ �إليها والتعرف عليها كوثائق ملرفق البحث الربملاين.

�إزكاء الوعي
تنظم غالبية الربملانات �أن�شطة توجيهية خا�صة للنواب اجلدد بعد انتخاب عام .ومن خالل الدورات التدريبية
تقدم �إىل
اخلا�صة والندوات ومعار�ض اخلدمات والأيام «االحتفالية/الرتحيبية» اخلا�صة �أو الزيارات الفرديةَّ ،
النواب معلومات ب�ش�أن اخلدمات والدعم املتاحة لهم لأداء واجباتهم الربملانية .وبامل�شاركة يف هذه الأن�شطة،
ميكن ملرفق البحث �أن ي�رشع يف �إزكاء الوعي مبنتجاتها وخدماتها.
يعد مواد توجيهية تبني نوع
و�إذا كانت الإدارة الربملانية ال توفر �أن�شطة توجيهية ،تعني على مرفق البحث �أن ّ
اخلدمات املتاحة للربملانيني وجمموعة املنتجات املقدمة واملبادئ التي تنظم عملها ومعلومات عن �سبل التوا�صل
مع مرفق البحث .فعلى �سبيل املثال ،قد ت�شمل هذه املعلومات �أوقات العمل و�أرقام الهواتف وعناوين الربيد
الإلكرتوين والروابط على ال�شبكة الداخلية واملواقع الإلكرتونية التي ميكن العثور فيها على مواد بحثية .ورغم
�أن هذه املواد �ستكون �أكرث ا�ستخدام ًا خالل الأ�سابيع التالية لأي انتخاب ،ف�إنها �ستكون مفيدة خالل كامل والية
الربملان.

�صورة املرفق
يجب �أن يت�سم �شكل منتجات مرفق البحث ومظهرها باجلاذبية .وينبغي ملرفق البحث �أن يعتمد «�شك ً
ال ومظهراً
عادياً» يف منتجاته .و�سي�ساعد وجود منط و�شكل و�شعار يحدد بو�ضوح �أن املنتجات �صادرة عن مرفق البحث يف
جهود تو�سيم اخلدمة .و�إن اعتماد قوالب حمددة للمنتجات البحثية �سي�ساعد يف حتديد وتطبيق هوية ب�رصية معيارية
ملرفق البحث.
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ويف بع�ض الربملانات ،قد تو�ضع الهوية الب�رصية للإدارة الربملانية ب�أكملها ووثائقها الربملانية الر�سمية ،ما �سيمنع
مرفق البحث من اعتماد هويتها الب�رصية اخلا�صة .ومع ذلك ويف ظل هذه الظروف ،ميكن عامة ا�ستخدام ر�ؤو�س
ال�صفحات والعناوين واحلوا�شي للإ�شارة بو�ضوح �إىل �أن املنتجات �صادرة عن مرفق البحث الربملاين .ومع مرور
الوقت وبا�شتهار �صدور املنتجات عن مرفق البحث ،قد ي�ساعد ال�شكل واملظهر على حتديدها كمواد مهنية وغري
حزبية.

م�ضمون �سهل اال�ستخدام
ال ميكن �إزكاء الوعي من خالل التو�سيم �إال باال�ستناد �إىل �صورة املرفق فقط� .إذ تعد جودة امل�ضمون و�سهولة
ا�ستخدام الربملانيني للمواد مزايا �أ�سا�سية.
تقدم املعلومات ب�صورة �سهلة اال�ستخدام ت�شمل عنا�رص
ويتزايد وقت الربملانيني �ضيقاً .وعليه ،ف�إنهم يتوقعون �أن َّ
بيانية مثل اجلداول والر�سوم البيانية وال�صور عند الإمكان .وقد تعد الأفالم الت�صويرية والإذاعية �صيغتني جيدتني
لنقل املعلومات .ويف العديد من احلاالت ،يعترب عر�ض ميزج بني الن�ص وال�صور والعنا�رص ال�صوتية املرئية �أف�ضل
�صيغة .ونظراً �إىل رغبة غالبية الربملانيني يف االطالع على مواد موجزة و�سهلة اال�ستيعاب ،تكمن ال�صعوبة يف
عر�ض املحتوى بطريقة تتيح للم�ستخدمني فهم اجلوانب احلرجة للق�ضايا ب�رسعة.

كقاعدة عامة ،ينبغي �أن ي�سهل
النفاذ �إىل املعلومات ب�ش�أن اخلدمات
واملنتجات التي يقدمها مرفق البحث
يف الوقت املنا�سب.

ي�سر النفاذ
كقاعدة عامة ،ينبغي �أن ي�سهل النفاذ �إىل املعلومات ب�ش�أن اخلدمات واملنتجات التي يقدمها مرفق البحث يف الوقت
املنا�سب.
وميكن ا�ستخدام حتليل للأدوات التي ي�ستخدمها الربملانيون يف �أن�شطتهم اليومية لتحديد �سبل ت�سويق مرفق البحث
وتوزيعه خلدماته ومنتجاته .وينبغي لتلك اخلدمات واملنتجات �أن تتاح حيث يق�ضي الربملانيون وقتهم.
�yyإن�شاء ك�شك �أو مكتب بالقرب من املق�صف �أو غرفة القراءة التي ي�ستخدمها الربملانيون وموظفو الربملان قد
يكون فكرة جيدة .و�إن �إتاحة املن�شورات البحثية يف هذه الأماكن يف �شكل مطبوع �أو �إلكرتوين ،وتوفري
موظفني للرد على الأ�سئلة �إن �أمكن الأمر ،قد ي�ساعد يف �إزكاء الوعي ب�ش�أن اخلدمات املقدمة.
yyمتتلك غالبية الإدارات الربملانية مواقع داخلية وخارجية عامة .وينبغي �إتاحة املنتجات ذات الطابع العام التي
يعدها مرفق البحث الربملاين على هذه املواقع الإلكرتونية.

قد ت�ساعد بع�ض املقايي�س الكمية
على حتديد املنتجات التي يقبل
عليها الربملانيون �أكرث[…] .
ويهدف ذلك �إىل فهم توقيت و�سبل
تقدمي مرفق البحث قيمة �إ�ضافية �إىل
العمل اليومي للربملانيني واملوظفني.

�yyإ�صدار ن�رشة �إلكرتونية منتظمة عن املنتجات البحثية اجلديدة مع توفري روابط �إىل املن�شورات الإلكرتونية وما
يت�صل بها من معلومات بغية تي�سري النفاذ �إىل منتج بعينه ف�ض ً
ال عن �إزكاء الوعي ب�ش�أن اخلدمات ككل.
yyو�سائل الإعالم االجتماعية هي املواقع التي يبحث فيها املوظفون عن معلومات .ف�إذا كانوا يعتمدون على تويرت
وفي�سبوك ويوتوب والر�سائل الهاتفية وغريها من و�سائل الإعالم االجتماعية للح�صول على املعلومات ،فينبغي
ملرفق البحث �أن ينظر يف �إتاحة منتجاته عرب هذه القنوات .وميكن ن�رش الروابط اخلا�صة باملن�شورات �أو الربامج
الإذاعية عرب هذه القنوات بتكاليف منخف�ضة ن�سبياً.

تقييم املنتجات واخلدمات
يعتمد جناح مرفق البحث على حتديده املنتجات واخلدمات القيمة
بالن�سبة �إىل الربملانيني� .إذ يتعني عليه حتديد الأعمال الناجحة
واجلهات امل�ستفيدة .وتقييم ًا للخدمات املقدمة ،يجب مراعاة
احتياجات الربملانيني وموظفيهم.

بع�ض �سبل تقييم املنتجات
الر�صد
yyعدد الربملانيني واملوظفني املدعومني
yyعدد املرات التي ا�ستخدم فيها املنتج
yyمهلة تلبية الطلبات
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وقد ت�ساعد بع�ض املقايي�س الكمية على حتديد املنتجات التي يقبل عليها الربملانيون �أكرث .فعادة ،ير�صد مرفق
البحث عدد الربملانيني واملوظفني املدعومني وعدد ووترية ا�ستخدام املنتجات البحثية .وقد تدرج كذلك عنا�رص
�أخرى مثل الوقت امل�ستغرق بني ا�ستالم الطلب وتلبيته ،ما ي�ساعد يف حتديد مدى ا�ستجابة اخلدمة الحتياجات
الربملانيني.
وتوجد تكنولوجيات تتيح ر�صد ا�ستخدام املنتجات الإلكرتونية ،مبا يف ذلك عدد زيارات املواقع الإلكرتونية
(�شبكة داخلية �أو �شبكة الإنرتنت) و�إذا كانت هذه الزيارات وحيدة امل�صدر �أم متعددة امل�صادر .وباملثل ،ميكن
ر�صد عدد املرات التي ُطلب فيه منتج ما �أو عدد املرات التي �أعيد فيه تغريد رابط ملطبوع ما.
ويكمن تدبري �آخر يف تتبع عدد املرات التي �أحيلت فيها معلومات �صادرة عن مرفق البحث خالل مناق�شات
اجلل�سات العامة �أو اجتماعات اللجان .وميكن احل�صول على هذه املعلومات من خالل ا�ستعرا�ض التقارير احلرفية
للمناق�شات.
ولكن ،تواجه �صعوبات �أكرب يف جمع املقايي�س النوعية لقيمة املنتجات البحثية .وباملثل ،يتطلب ذلك الت�شاور
مع امل�ستخدمني النهائيني (الربملانيون واملوظفون عادة) .وينبغي �أن تو�ضع الأ�سئلة بحيث تتيح التحقق من فائدة
املنتجات واخلدمات .ويلي بيان بع�ض الأمثلة:
yyما املنتج �أو اخلدمة التي ت�ستخدمها كل �أ�سبوع؟

yyما املنتج �أو اخلدمة التي �أدت �إىل تغيري �إيجابي يف ال�شهر املا�ضي؟
yyهل لديك �أمثلة ملنتجات �أو خدمات غري مالئمة؟

وميكن �أن تكون قائمة الأ�سئلة هذه طويلة� .إذ يهدف ذلك �إىل فهم توقيت و�سبل تقدمي مرفق البحث قيمة �إ�ضافية
�إىل العمل اليومي للربملانيني واملوظفني .وتطرح بع�ض وحداث البحث م�س�ألة �إمكانية اال�ستعانة مبمثل لهذه اخلدمة
كع�ضو «يرافق» �أحد �أع�ضاء الفريق الربملاين ملدة يوم بغية حت�سني فهم االحتياجات .وقد يكون ذلك و�سيلة عملية
للغاية للح�صول على املعلومات من امل�صدر عن املنتجات املطلوبة وتوقيتها و�صيغتها.
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 -7ال�شراكات املفيدة
حتتاج مرافق البحث الربملاين� ،أي ًا كان حجمها� ،إىل اال�ستعانة
مبوارد خارجية مل�ساعدتها على اال�ستجابة لعمالئها الربملانيني.
وال �شك �أن البحث عن �رشاكات مع منظمات متلك املعلومات
من �ش�أنها �أن تعزز العمل التحليلي �سيفيد هذه اخلدمات
البحثية.
وقد تتوفر اخلربة املتخ�ص�صة بالفعل يف بلد ما ،دون �أن
ُي�ستفاد منها بطريقة ت�ساعد العمالء الربملانيني .ف�إثراء مل�ضمون
اخلدمات املقدمة ،قد يلج�أ الربملانيون �إىل البحث عن �رشاكات
مع جمموعة وا�سعة من امل�صادر اخلارجة عن املرفق ميكن �أن
ت�ساعد على النفاذ �إىل تلك اخلربات.
وجتدر كذلك اال�ستفادة من الزمالء التابعني لوحدات �إدارية
�أخرى واملتمتعني بخربة يف جمال اخلدمات الربملانية �أو خدمات
ال�رشكات والقادرين على امل�ساعدة يف �إنتاج خدمات بحثية �أو
تقدميها للعمالء الربملانيني.
ويبني ال�شكل ( )5مثا ًال لل�رشاكات املحتملة التي ميكن اللجوء
�إليها للح�صول على �سياقات ومعلومات �إ�ضافية لإثراء التحليل
املقدم �إىل الربملانيني.

ال�شكل ()5

�إن�شاء مرفق البحث الربملاين
املرحلة  – 3تعظيم اال�ستفادة من ال�رشاكات

الإدارة الربملانية

yyاخلدمات الإجرائية
�yyأمناء املكتبات الربملانية
yyخدمات ال�رشكات الربملانية
– التحرير
– فن املرسومات
– التواصل
– تكنولوجيا املعلومات

وكالء الربملان
yyمدقق احل�سابات العام
�yyضابط امليزانية
yyمفو�ض املعلومات

اجلهاز التنفيذي

yyوكاالت الإح�صاءات
yyالوزارات احلكومية
yyاملكتبات احلكومية

الكيانات غري احلكومية

yyاجلامعات
yyمراكز التفكري
yyاملكتبات
– العامة
– األكادميية

خدمات البحث الت�رشيعية الأخرى
املنظمات الدولية
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املكتبات الربملانية
حتتاج مرافق البحث الربملاين� ،أيا
كان حجمها� ،إىل اال�ستعانة مبوارد
خارجية مل�ساعدتها على اال�ستجابة
لعمالئها الربملانيني.

تعتمد معظم الربملانات على خدمات املكتبة الربملانية لتلبية احتياجاتها من املعلومات .ويعمل غالب ًا يف هذه املكتبات
�أ�شخا�ص ذوو مهارة يف �إيجاد و�إدارة املعلومات التي يطلبها الربملانيون وموظفوهم ملزاولة العمل الربملاين .وكما
ال مع املكتبة �أو �أن ي�شكل كيان ًا م�ستق ً
ذكر �سابقاً ،ميكن �أن يكون مرفق البحث متكام ً
ال تربطه �رشاكة وثيقة مع
املكتبة .ويف ظل كال النموذجني ،ميكن ملرفق البحث �أن يح�سن الفعالية من حيث التكلفة عن طريق �إقامة �رشاكة
ناجحة بني الباحثني وموظفي املكتبة.
و�أي ًا كان موقع مرفق البحث يف الهيكل التنظيمي� ،سيحتاج الباحثون �إىل الو�صول �إىل جمموعة من املواد املرجعية.
ومع ذلك� ،سيتعذر على �أي مكتبة �أن جتد يف متناول اليد كل املراجع التي �سيطلبها الباحثون .وعليه ،من املفيد
لأمناء املكتبات �إقامة عالقات مع مكتبات �أخرى وم�ؤ�س�سات متخ�ص�صة تكون على ا�ستعداد لتقدمي �أو توفري ن�سخ
من املعلومات املطلوبة يف الوقت املنا�سب.
وميكن �أي�ض ًا �أن تو�ضع ترتيبات تنظم االنتفاع مبعلومات املكتبة الوطنية (�سواء ب�شكل ر�سمي من خالل �سن ت�رشيع،
�أو ب�شكل غري ر�سمي) .كما ميكن تو�سيع م�صادر املعلومات املتاحة عن طريق �إقامة �رشاكات مع املكتبات الأخرى
التي متلك معلومات غري متوفرة يف املكتبة الربملانية (مثل مكتبات املحافظات/املكتبات الوطنية ،واملكتبات
القانونية ،واملكتبات الأكادميية ،واملكتبات املت�صلة مبجموعات التفكري).
وف�ض ً
ال عن ذلك ،يحتاج الباحثون كثرياً �إىل وثائق غري من�شورة .وقد ي�ستدعي احل�صول عليها اال�ستعانة بات�صاالت
�شخ�صية �أو املزيد من الوقت .ويف هذه احلاالت حتديداً ،ت�ساعد غالب ًا ال�شبكة ال�شخ�صية للموظفني يف احل�صول
على املعلومات املعنية.

وكالء الربملان والوكاالت اخلا�صة
قد ُيطلب من مرافق البحث الربملاين �أن حتلل م�سائل يعلق عليها ب�شكل متكرر وكالء الربملان �أو ممثلو الوكاالت.
وحتقيق ًا للفعالية يف عمل مرفق البحث ،ميكن اال�ستفادة من �إقامة �رشاكات مع هذه اجلهات ،مبا فيها مكاتب مدققي
احل�سابات العامة ومفو�ضي املعلومات و�ضباط امليزانية والوكاالت الإح�صائية .ومن �ش�أن هذه ال�رشاكات �أن ت�سهل
تبادل املعلومات ب�شكل جماعي لتعزيز الدعم التحليلي للربملانات .ومع ذلك ،يجب مراعاة اختالف الواليات
وااللتزامات ال�رسية.
و�ستختلف الرتتيبات امل�ؤ�س�سية للكيانات الداعمة للربملانات وفق ًا للواليات الت�رشيعية املختلفة .وقد ي�صعب و�ضع
�أف�ضل نهج .وال �شك يف �أن الهدف لي�س تبادل املعلومات التي حتظر الت�رشيعات تبادلها �أو ن�رشها مبا يتخطى املعايري
املحددة .و�إمنا �سيتعني على مديري البحوث �أن ينظروا يف �إمكانية اال�ستفادة من تبادل �أف�ضل املمار�سات حني
يطرح الربملانيون الأ�سئلة نف�سها التي تطرحها كيانات خمتلفة �أو حني تواجه الكيانات حتديات مماثلة يف ح�صولها
على املعلومات .ومبا �أن هذه املنظمات تقدم �أي�ض ًا معلومات �إىل الربملانيني ،فقد ي�ستفيد مرفق البحث من �أف�ضل
ممار�ساتها.
yyيجري مراجعو احل�سابات العامة و�ضباط امليزانية عادة حتلي ً
يخ�ص جماالت حمددة ب�صورة �سنوية �أو ن�صف
ال
ّ
�سنوية .وميكن للم�شاورات امل�ستمرة مع هذه املكاتب �أن ت�ساعد مرفق البحث يف جتنب التكرار.
yyقد يكون مفو�ضو املعلومات على دراية بالتقنيات �أو قد يتمتعون بامتياز يخولهم الو�صول �إىل معلومات قد
ت�ساعد مرفق البحث يف تخطيط نهجه اخلا�ص بالنفاذ �إىل املعلومات التي متتلكها جهات �أكرث تردداً يف تبادل
املعلومات.
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yyقد تكون الوكاالت الإح�صائية على ا�ستعداد لو�ضع الرتتيبات الإدارية لتوفري النفاذ �إىل البيانات �أو جمموعات
من البيانات املحددة بتكاليف تف�ضيلية.
وقد ي�ساعد احلفاظ على �شبكة من االت�صاالت املهنية الفردية �أي�ض ًا مرفق البحث ملواكبة التطورات التي تهم
الربملانيني .فعلى �سبيل املثال ،قد يهتم الربملانيون بوجه خا�ص بامل�شرتيات العامة والت�رصف العام يف الأ�صول.
ي�صب يف م�صلحة
وينطوي ذلك على مبالغ كبرية من الأموال و�/أو ت�أثري هام يف الدوائر التي ميثلها الربملانيون .وقد
ّ
الباحثني �أن ي�ستف�رسوا جيداً من جهات ال�رشاء امل�س�ؤولة عن املعلومات املتاحة بعد ال�رشاء ف�ض ً
ال عن الأ�صول املتاحة
كي يت�سنى لهم الرد على �أ�سئلة الربملانيني ب�ش�أن هذه املعامالت.

ميكن اال�ستفادة من تبادل �أف�ضل
املمار�سات حني يطرح الربملانيون
الأ�سئلة نف�سها التي تطرحها كيانات
خمتلفة �أو حني تواجه الكيانات
حتديات مماثلة يف ح�صولها على
املعلومات.

الوزارات
باملثل ،قد يود الباحثون املتخ�ص�صون يف جماالت حمددة من ال�سيا�سة العامة �إقامة عالقة جيدة مع امل�ست�شارين
الربملانيني يف الوزارات املعنية املكلفني بالعمل يف احلقيبة ذاتها .ويك َّلف ه�ؤالء امل�ست�شارون عادة ب�ضمان احرتام
الوزارات للإجراءات الربملانية والقانونية عند و�ضع ال�سيا�سات �أو الربامج التي يطرحها الوزراء على الربملان.
وقد ُي�ستعان بالباحثني بانتظام لإعداد املواد التحليلية التي ت�رشح �أهداف ال�سيا�سات والربامج املقرتحة و�آثارها .ويف
يوجه الباحث الذي تربطه عالقة جيدة بامل�ست�شارين الربملانيني الوزاريني ب�رسعة �أكرب �إىل املعلومات
هذا ال�صدد ،قد َّ
ذات ال�صلة .وحتى و�إن كانت املعلومات عامة ،يكون الو�صول �إليها �أكرث فعالية �إذا متتع الباحث بات�صاالت يف
الوزارة .وقد يكون هذا الأمر مفيداً على نحو خا�ص �إذا كان الباحث يحتاج �إىل املعلومات ب�رسعة.
و�إذ ي�ضطر غالب ًا امل�س�ؤولون الربملانيون لال�ستعانة مبعلومات تخ�ص ال�سيا�سات والربامج احلكومية ،ال بد من الف�صل
الوا�ضح بني عمل امل�س�ؤولني الربملانيني وامل�س�ؤولني احلكوميني .و�إذ يتعني على الربملان �أن ي�شكل حكمه اخلا�ص
ب�ش�أن م�سائل ال�سيا�سة العامة ،ال ينبغي للم�س�ؤولني احلكوميني �أن ميلوا �أو يراجعوا التحليالت التي �أجراها الباحثون
الربملانيون قبل م�شاركتها مع الربملانيني.
وميكن للم�ست�شارين يف الوزارات �أن ي�ستفيدوا �أي�ض ًا من هذه العالقة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�س�ألوا الباحث
عن اجلوانب التي يود الربملانيون �أن يغطيها موظفو الوزارة �أو كبار املوظفني خالل جل�سة ا�ستماع برملانية .ومن
�ش�أن هذا التوا�صل �أن يحيط مبعلومات حول الطبيعة العامة جلل�سة اال�ستماع �أو الغر�ض منها ،على �أن ُيت�أكد من
عدم التهاون يف �رسية العالقة التي تربط الباحث باللجنة الربملانية.
وبالطبع ،ال بد من الت�أكد من �أن امل�ست�شارين ،وكذلك ممثلي اجلهاز التنفيذي ،ال يتحكمون يف ت�رصفات الباحث �أو
يف م�ضمون حتليله .ويف بع�ض الواليات الت�رشيعية ،يقوم امل�ست�شارون الربملانيون من الوزارة مبمار�سة �ضغوط للت�أثري
على ع�ضوية اللجان� ،أو قائمة ال�شهود املدعوين للإدالء ب�شهاداتهم �أو املعلومات املتبادلة مع اللجان والهيئات
الربملانية .وقد يتعني على الباحثني �أن يغربلوا ما ي�شاركونه مع امل�ست�شارين .وجتنب ًا ل�شبهة ت�ضارب امل�صالح ،على
الباحث �أي�ض ًا �أن يحر�ص على �أال ُيعترب على عالقة وثيقة �أكرث من الالزم بالوزارة.

يتعني على املرافق الربملانية
املختلفة �أن تعرف الأدوار
وامل�س�ؤوليات التي ي�ضطلع كل منها
بها ،و�أن تعمل جماعياً ل�ضمان �أال 
يتوجه الربملانيون �إىل امل�صادر
اخلاطئة للح�صول على اخلدمات
البحثية.

اخلدمات البحثية الأخرى
يف البيئة الربملانية
قد تدعم كيانات �أخرى الربملانيني يف حتليل ق�ضايا ال�سيا�سة العامة .فعلى �سبيل املثال ،قد يدعم زمالء يف اخلدمات
الإجرائية عمل اللجان �أو الهيئات الربملانية ووحدات التحليل الت�رشيعية� ،أو قد يكون مكتب امليزانية الربملاين
موجوداً م�سبقاً .وقد تكون ال�رشاكة مع ه�ؤالء الزمالء قيمة يف جمال �إعداد املنتجات التحليلية وتوفريها للم�ساعدة
يف عمل اللجان والهيئات .وقد ُعرف عن بع�ض الربملانيني �أنهم يطرحون ال�س�ؤال نف�سه املتعلق ب�إمكانية ت�أليف
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�أكرث من وحدة يف الإدارة الربملانية .وعلى الرغم من �أن هذا قد ي�ؤدي �إىل مناق�شات وحتديات داخلية ميكن �أن تعزز
اال�ست�شارات ،ف�إذا �سمحت �أحكام ال�رسية ،ينبغي بذل اجلهود للتوا�صل مع اخلدمات الأخرى وتفادي التكرار
الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إهدار املوارد.
وينبغي ملرفق البحث �أن ي�سعى ،يف املقام الأول� ،إىل فهم ال�سياق الذي ُيطلب فيه القيام بالعمل التحليلي .ولأن
الربملانيني مييزون نادراً اجلهات املعنية باخلدمات الإجرائية �أو الإدارية �أو خدمات املكتبة �أو البحث ،فمن املمكن
�أن يوجهوا ا�ستف�ساراتهم �إىل وحدة خاطئة .لذا يتعني على املرافق الربملانية املختلفة �أن تعرف الأدوار وامل�س�ؤوليات
التي ي�ضطلع كل منها بها ،و�أن تعمل جماعي ًا ل�ضمان �أال يتوجه الربملانيون �إىل امل�صادر اخلاطئة للح�صول على
اخلدمات البحثية .وال �شك يف �أن اعتماد مبادئ توجيهية �أو اتفاقات �أو مذكرات تفاهم "داخلياً" ميكن �أن ت�ساعد
على الت�أكد من عدم �إهدار الوقت واجلهد ملعرفة اجلهات ومهامها .وهكذا ،يكمن الهدف يف االنتهاء من املهام
املطلوبة يف �أ�رسع وقت ممكن ،ولي�س �إ�ضاعة الوقت يف اجلدال ب�ش�أن امل�س�ؤول عن تنفيذ هذه املهام.
وال �شك �أن العالقات اجليدة وعالقات العمل الوثيقة مع الوحدات الإجرائية والإدارية ت�ساعد يف ا�ستخدام
املهارات واملوارد على �أف�ضل وجه يف احلاالت التالية:
yyقد تكون جلان �أو جمموعات خمتارة من الربملانيني م�س�ؤولة عن اقرتاح و�إجراء درا�سات معمقة تخ�ص ال�سيا�سات
العامة ،ما يقود عادة �إىل مبادرات ت�رشيعية .وميكن للباحثني العمل مع موظفي الدعم لهذه اللجان �أو املجموعات
و�أن يكونوا املزودين الرئي�سيني لدعم البحوث.
yyقد يلج�أ الربملانيون �إىل اال�ستعانة مب�صادر خارجية من التقارير والدرا�سات اخلا�صة باجلامعات وجمموعات
التفكري ،ولكنهم قد يطلبون من الباحثني الربملانيني ت�سهيل هذه العملية وتقييم عمل امل�صادر اخلارجية التي
ا�ستعني بها.
yyتقوم عادة وحدة منف�صلة عن مرفق البحث ب�صياغة م�رشوعات الت�رشيعات .ومع ذلك ،قد ي�ساعد الباحثون هذه
الوحدة يف تطوير املفاهيم �إىل �أن تتحول �إىل ت�رشيعات .وقد ي�سدي القائمون على �صياغة الت�رشيعات امل�شورة
ب�ش�أن �صياغة م�رشوع قانون معني �أو قد يقومون بتحليل م�رشوع القانون الذي �أُعد مببادرة مرفق برملاين �آخر
�أو اجلهاز التنفيذي� ،أو ال�سلطة الق�ضائية �أو مواطنني بوجه عام .وحتقيق ًا لذلك ،على امل�س�ؤول عن ال�صياغة
يقيم �إذا كان االقرتاح الأ�صلي د�ستوري ًا وقانوني ًا ومنا�سب ًا تقنياً .وخالل هذا التقييم ،ميكن للمنوط
الت�رشيعية �أن ّ
به ال�صياغة �أن يعمل مع الباحث لتحليل الآثار القانونية واالقت�صادية واالجتماعية مل�شاريع القوانني والقوانني.

يف الواليات الت�شريعية الأخرى
�إ�ضافة �إىل حكمة الزمالء التابعني
لواليات ت�شريعية �أخرى وامل�ساعدة
التي ق ّدموها ،ميكن اال�ستعانة
بخربة خا�صة ال تتوفر ب�سهولة
داخل مرفق البحث الربملاين من خالل
الأو�ساط الأكادميية �أو املجتمع
املدين عن طريق �أفرقة التفكري.

40

ميكن �أي�ض ًا اال�ستعانة بخربات مرافق البحث الربملاين اخلا�ضعة لواليات ق�ضائية �أخرى .ويطلب غالب ًا من الربملانيني
حتليالت مقارنة لق�ضايا ال�سيا�سة العامة �أو الت�رشيعات املتعلقة بواليات ق�ضائية �أخرى .وقد يكون هذا النوع
من التحليل مثرياً لالهتمام يف ظل العوملة اليوم .وقد تكون ال�شبكات الدولية والإقليمية ملرافق البحث الربملاين
م�صدراً مهم ًا للدعم يف جمال توفري منتجات البحوث .وت�شري التجربة يف العديد من الربملانات �إىل �أن تبادل الوثائق
وعمليات ا�ستعرا�ض الأقران وعقد امل�ؤمترات عن طريق الفيديو بني الباحثني من خمتلف الربملانات ُتعترب عمليات
مفيدة لتعزيز التحليل املقدم �إىل الربملانيني.
ويف حني �أثبتت ال�شبكات �أهميتها ل�سنوات عديدة� ،شهد جمال التعاون الربملاين الدويل ازدهاراً كبرياً .وت�شمل
�أبرز ال�شبكات ق�سم املكتبات وخدمات البحث الربملاين التابع لالحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات،
واملركز الأوروبي للبحوث والوثائق الربملانية ( )ECPRDو�شبكة التبادل الربملاين لأمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ( .)ENPLACكما �أقيمت �شبكات �أخرى على �أ�سا�س �إقليمي يف بلدان ال�شمال الأوروبي
و�أفريقيا و�أ�سرتاليا و�آ�سيا واملحيط الهادئ والدول العربية .ويف حني �أن هذه ال�شبكات اجلديدة قد ت�شمل عدداً

تعد �رشيك ًا جيداً لإعداد مواد حتليلية للربملانات ال�شبيهة من حيث
�أقل من البلدان �أو قد تكون حديثة العهد ،فقد ّ
العادات وال�سياقات .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذه ال�شبكات تعقد بانتظام حلقات درا�سية ودورات تدريبية
ل�صالح �أع�ضائها.

يف الأو�ساط الأكادميية واملجتمع املدين
قدموها ،ميكن اال�ستعانة بخربة خا�صة ال
�إ�ضافة �إىل حكمة الزمالء التابعني لواليات ت�رشيعية �أخرى وامل�ساعدة التي ّ
تتوفر ب�سهولة داخل مرفق البحث الربملاين من خالل الأو�ساط الأكادميية �أو املجتمع املدين عن طريق �أفرقة التفكري.
ولكن ال بد من توخي احلذر يف التعامل مع باحثني من اجلامعات ومراكز الفكر� ،إذ قد تعتمد هذه الكيانات نهوج ًا
غري مو�ضوعية يف عملها .ويف كثري من الأحيان ،قد تقوم بالتعليق علن ًا على ق�ضايا ال�سيا�سة العامة ،ورمبا ترتبط
ببع�ض الأحزاب ال�سيا�سية .وعلى الرغم من �أنها متيل �إىل االعتماد على �أدلة تدعم حتليالتها ،ف�إنها ت�سعى غالب ًا �إىل
حتقيق نتائج معينة لل�سيا�سات العامة وت�صبو �إىل الو�صول املبا�رش �إىل الربملانيني القادرين على تنفيذ الت�رشيعات �أو
الإجراءات الكفيلة بتعزيز نتائج �أبحاثها.
وال بد ملرفق البحث الربملاين �أن يحقق توازن ًا بني قيمة اخلربة املتوفرة يف الأو�ساط الأكادميية و�أفرقة التفكري
وبني خطر االرتباط ب�أحزاب ما .وتقلي�ص ًا لهذا اخلطر ،ين�صح بتقييد التعامل املبا�رش بني ه�ؤالء اخلرباء اخلارجيني
يف�ضل االعتماد على
والربملانيني على التفاعالت مع الهيئات املتعددة الأحزاب واملنظمة .فعلى �سبيل املثال ،قد َّ
ه�ؤالء اخلرباء ك�شهود يف جل�سة ا�ستماع برملانية تركز على جمال درا�سة معني.
وبد ًال من ذلك ،ميكن ملرفق البحث الربملاين �أن يدعو �أكادمييني يتمتعون بوجهات نظر خمتلفة �إىل كتابة مقال
عن ق�ضايا حمددة تتعلق ب�إحدى ق�ضايا ال�سيا�سة العامة التي تهم الربملانيني .ثم ميكن ملرفق البحث �أن يلخ�ص هذه
املقاالت للربملانيني ،مع االعرتاف على النحو الواجب مب�ساهمة ه�ؤالء الأكادمييني .وال �شك �أن اخليارات الأخرى
ت�شمل ا�ست�ضافة ندوات �أو حلقات نقا�ش مع خرباء خارجيني .وميكن كذلك تقدمي �أ�رشطة فيديو �أو ملخ�صات
مكتوبة عن هذه الدورات �إىل الربملانيني.

قد تعزز القدرة على تو�صيل ر�سالة
بطريقة ب�سيطة وموجزة باال�ستعانة
بو�سائل التحرير وخدمات الت�صميم
اجلرافيكي […] .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،ميكن للح�صول على مهارات
الت�سويق والتوعية �أن ي�ساعد �أي�ضاً
مرفق البحث يف تقدمي مواده بنجاح.

الدعم امل�ؤ�س�سي
يف�ضل الربملانيون ب�صفتهم م�ستهلكني للمنتجات التحليلية املواد التي ي�سهل ا�ستخدامها والتي ميكن قراءتها
ب�سهولة .لذا ،من �أجل �إنتاج املواد التي تتمتع بهذه ال�صفات ،قد حتتاج مرافق البحث �إىل �إقامة �رشاكات مع زمالء
�أو جمموعات خارجية قادرة على امل�ساعدة يف اجلانب "الإنتاجي" لعر�ض اخلدمات.
وقد تعزز القدرة على تو�صيل ر�سالة بطريقة ب�سيطة وموجزة باال�ستعانة بو�سائل التحرير وخدمات الت�صميم
اجلرافيكي .وقد ال تتمتع مرافق البحوث الأ�صغر حجم ًا باملوارد الالزمة لال�ستعانة بهذه املهارات يف وحدتها.
ومع ذلك ،قد ترغب يف النظر يف تلقي الدعم يف هذا املجال عند �إ�صدار منتج "مميز" �أو "بالغ الت�أثري" .ولعل �أحد
الأمثلة على ذلك من�شور يقدم �إىل جميع الربملانيني خالل حدث توجيهي بعد االنتخابات العامة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للح�صول على مهارات الت�سويق والتوعية �أن ي�ساعد �أي�ض ًا مرفق البحث يف تقدمي مواده
بنجاح� .إذ لن ي�ضمن االعتماد على موظفني ذوي مهارات حتليلية ممتازة النجاح ما مل يكن الربملانيون على دراية
باملنتجات واخلدمات املتاحة .فقد ت�ؤدي �ضغوط العمل واملهام �إىل �إغفال الربملانيني للمنتجات واخلدمات التي
قدمها مرفق البحث .وعليهُ ،ي�ستح�سن التما�س امل�شورة من خرباء االت�صال يف الإدارة الربملانية فيما يخ�ص �إ�صدار
املنتجات �أو ال�رشوع يف النهج لإزكاء الوعي لدى العمالء من الربملانيني ب�ش�أن اخلدمات املتاحة التي يقدمها مرفق
البحث .وال �شك �أن ا�ستباق الأمور و�ضمان فهم الربملانيني وموظفيهم للخدمة �أمر �رضوري ،ال �سيما عندما يكون
معدل التغيري مرتفع ًا بني �صفوف املوظفني الذين يدعمون الربملانيني ب�شكل مبا�رش يف �أن�شطتهم اليومية.
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وثمة جانب �آخر ينبغي مراعاته� ،أال وهو توقع العمالء الربملانيني ب�أن توفر املواد رقمي ًا عرب تطبيقات الويب.
ولتلبية هذا التوقع ،ينبغي �أن توىل الأولوية لإن�شاء عالقات مع �رشكاء يتمتعون بخربة يف ت�صميم املواقع الإلكرتونية
و�إدارتها .ولي�س من ال�رضوري ا�ستحداث قطاع كامل لتكنولوجيا املعلومات يف مرفق البحث� .إذ �إن الهدف
لي�س احل�صول على التكنولوجيا والإيحاء باحلداثة عن طريق توفري �أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة �إلكرتونية كالهواتف
الذكية والألواح الرقمية .فالتكنولوجيا و�سيلة ال غاية .لذا ،يتعني اال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها الو�سائل
الرقمية لدعم الربملانيني باملواد التحليلية.
وينبغي �أن ت�ستخدم التكنولوجيا لتقدمي املعلومات بطريقة بديهية و�سهلة اال�ستخدام تتكيف مع تطلعات الربملانيني.
ويعتمد الربملانيون غالب ًا على التكنولوجيا لإجراء جمموعة متنوعة من املعامالت  -مثل ترتيبات ال�سفر ،وت�صفح
املكتبات العامة وال�رشاء عرب الإنرتنت وقراءة الوثائق عرب الإنرتنت .وعليه� ،ستولد هذه املمار�سات لديهم تطلعات
ب�ش�أن �سبل النفاذ �إىل الوثائق الداعمة لعملهم الربملاين .وال �شك �أن االنتفاع ببنية حتتية حمكمة من "�إدارة املعلومات/
تكنولوجيا املعلومات" �إ�ضافة �إىل خربة العاملني القادرين على تطوير و�إدارة تطبيقات ويب تركز على امل�ستخدم،
�سي�صب يف �صالح مرفق البحث .و�سي�ساعد ذلك �أي�ض ًا على �ضمان تكامل اخلدمات التي تقدمها مرافق البحث
بكفاءة مع اخلدمات ال�شبكية الأخرى املقدمة �إىل اجلهاز الت�رشيعي.
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 -8تقدمي التقارير �إىل الربملان
يعتمد مرفق البحث الربملاين غالب ًا يف عمله على �رضائب املواطنني .ويف بع�ض البلدان ،قد ُتن�ش�أ بع�ض مرافق البحث
الربملاين بف�ضل متويل خارجي قدمته جهات مانحة .ويف هذين ال�سياقنيُ ،يرتقب من الإدارات الربملانية �أن تكون
م�س�ؤولة عن �إنفاقها هذه الأموال العامة �أمام املواطنني عامة �أو الهيئات التي ت�سهر على م�صاحلهم كلجنة الإ�رشاف
الربملاين .و�إن اغتنام الفر�ص لتقدمي تقارير �إىل الربملان يتيح ملرفق البحث �أن يربز حياديته ال�سيا�سية و�أن يكون �شفاف ًا
يعد ذلك خطوة �أ�سا�سية يف اكت�ساب احرتام الربملانيني.
فيما يتعلق بالدور الذي ي�ضطلع به يف دعم الربملان .وقد ّ
و�سي�سرت�شد النهج املعتمد لتقدمي التقارير بالبنية الإدارية ملرفق البحث والأداة الربملانية التي �أ�سهمت يف �إن�شاء املرفق.
ففي بع�ض الربملانات قد حتدد متطلبات �إعداد التقارير يف الت�رشيعات �أو الإجراءات امل�ستند �إليها لإن�شاء مرفق
البحث �أو تو�سيعه .ف�إذا �أ ّدى الت�رشيع مث ً
ال �إىل �إن�شاء مرفق البحث
الو�سائل املمكنة لتقدمي التقارير
�أو الوحدة الإدارية التي ت�ضمها ،قد يطلب من الإدارة تقدمي تقرير
�إىل الربملان
ر�سمي �إىل جلنة الإ�رشاف .وقد يطلب �أي�ض ًا تقدمي تقارير �سنوية
yyالتقارير ال�سنوية؛
ر�سمية ب�ش�أن �أن�شطة املرفق و�سبل �إنفاق ميزانيته .و�أما امل�س�ؤولية
yyالعرو�ض املقدمة �إىل اللجان الربملانية؛
yyاالجتماعات غري الر�سميةمع قادة التكتالت املرتبطة ب�أن�شطة �إعداد التقارير هذه فتناط �إجما ًال مب�س�ؤول برملاين
الربملانية؛
كبري معينّ مثل الأمني العام �أو الكاتب �أو �أمني املكتبة الربملانية �أو
yyتقارير ردود الفعل.
رئي�س ق�سم املعلومات والإعالم.
ويف �إطار هذه العملية الت�رشيعية الر�سمية ،قد يتوقع من امل�س�ؤول الربملاين الكبري �أن ي�شارك يف جل�سة متعددة
الأحزاب للجنة �إ�رشاف م�ؤلفة من برملانيني .و�سيكون الهدف من هذه اجلل�سة تبادل املعلومات ب�ش�أن الأن�شطة
ال�شاملة التي ي�ضطلع بها مرفق البحث .و�سرتكز اجلل�سة على الأرجح على ا�ستعرا�ض نوع الأن�شطة املن ّفذة خالل
ال�سنة ،و�سبل �إنفاق امليزانية ،وحتديد الأولويات للعام املقبل .ويرجح �أن تدمج هذه املعلومة يف التقرير الذي �ستعده
الوحدة الإدارية الأو�سع نطاقاً ،مثل كامل �إدارات الوزارات �أو �إدارة املكتبة الربملانية ،ح�سب موقع مرفق البحث
يف الهيكل التنظيمي .ويجري ذلك عادة خالل م�سار اعتماد امليزانية.
وحتى يف غياب عمليات ر�سمية لإعداد التقارير ،هناك منافع لأن�شطة �إعداد التقارير وحتديات يواجهها الربملانيون
ب�صورة منظمة .فت�أمني الدعم املقدم �إىل مرفق البحث يكون �أقل �صعوبة حني يزداد تقدير العمالء الربملانيني للعمل
الذي يقوم به املرفق .و�إن مرفق بحث ميكنه �رشح طرائق تخطيط �أن�شطته لتلبية حاجات الربملانيني �أكرث قدرة على
�إثبات جدواه.
وميكن انتهاج �أ�ساليب خمتلفة لإعداد التقارير املقدمة �إىل الربملان� .إذ ميكن مث ً
ال �إعدادها من خالل �إ�صدار تقارير
�سنوية تتاح للجمهور �أو تعر�ض على الربملان لدرا�ستها� ،أو تقدمي عرو�ض �إىل اللجان الربملانية والر�ؤ�ساء امل�س�ؤولني،
�أو الت�شاور مع الهيئات الربملانية املتعددة الأحزاب� ،أو عقد اجتماعات مع قادة الأحزاب احلاكمة واملعار�ضة� ،أو
حتى ن�رش نتائج الدرا�سات ا�ستق�صائية ال�سنوية للعمالء الربملانيني.
�ستقدم
و�ستحدد ثقافة كل �إدارة برملانية والأدوات الربملانية امل�ستخدمة لإن�شاء املرفق �أو تعزيزه نوع املعلومات التي
َّ
�إىل الربملان .وت�شمل عادة ما يلي:
yyوالية مرفق البحث؛

yyحجم امليزانية وعدد املوظفني؛
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yyالأن�شطة التي ي�ضطلع بها مرفق البحث – وت�شمل الأمثلة ما يلي:
املعدة،
عدد املن�شورات ّ

عدد طلبات الربملانيني التي لبيت،

عدد الهيئات الربملانية املتعددة الأحزاب التي يدعمها مرفق البحث،
املقدمة؛
عدد ندوات التدريب ّ

�إن مرفق بحث ميكنه �شرح طرائق
تخطيط �أن�شطته لتلبية حاجات
الربملانيني �أكرث قدرة على �إثبات
جدواه.

�yyأبرز معامل امل�شاريع اخلا�صة� ،أو اال�ستثمارات� ،أو الأحداث البارزة؛
�yyأبرز معامل الردود الواردة من العمالء الربملانيني؛

yyالأداء مقابل املعايري املت�صلة حتديداً بالإدارة الربملانية – �أي معايري اخلدمة ،و�أهداف امليزانية ،و�إجناز امل�شاريع
اخلا�صة ،وغريها.
�أما العملية التي ِّ
تنظم �سبل �إعداد مرفق البحث التقارير ب�ش�أن �أن�شطته وتقدميها �إىل امل�س�ؤولني الربملانيني و�/أو
الربملانيني ،فتتيح فر�صة لتقييم متا�شي املوارد املخ�ص�صة للمرفق مع الوالية املناطة به .وتتيح كذلك الفر�صة ملناق�شة
جدوى تعديل نطاق الأن�شطة امل�شمولة يف الوالية .و�سي�ساعد تقييم �سنوي للمعلومات املقدمة وردود فعل كبار
امل�س�ؤولني الربملانيني والربملانيني على حتديد �سبل حت�سني املديرين وموظفيهم ملرفق البحث.
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 -9تو�سيع نطاق مرفق البحث الربملاين القائم
املبينة يف هذه الوثيقة بالربملانيني الذين ينتفعون مبرفق بحث متوا�ضع .فبالن�سبة �إىل
يتعلق عدد كبري من االعتبارات َّ
مديري هذه املرافق ،تكمن التحديات عموم ًا يف �إعداد درا�سات جدوى للموارد الإ�ضافية من �أجل امل�ساعدة على
توفري حزمة �أكرث تكام ً
ال من املنتجات واخلدمات الرامية �إىل تلبية طلبات العمالء الربملانيني املتزايدة.
وكما ذُكر يف هذه الوثيقة ،ف�إن املرفق الذي ينتفع باملزيد من املوارد �أكرث قدرة على تقدمي ما يلي:

yyمنتجات تلخي�صية وحتليلية؛
yyمنتجات عامة وخم�ص�صة؛

yyخدمات للنواب والهبئات الربملانية؛

yyحتليل جمموعة �أو�سع من القوانني وال�سيا�سات والربامج املقرتحة التي ينظر فيها الربملان؛
yyخربة مهنية يف جمموعة �أو�سع من جماالت ال�سيا�سة العامة.

املو�سعة املذكورة قيمة ،ف�إنها �ستتناف�س على املوارد املحدودة املتاحة للإدارة الربملانية
ويف حني �أن جميع اخلدمات َّ
ككل .فمن ال�رضوري �إبراز قيمة اخلدمة و�إن مل يكن ذلك كافياً.
وعلى �أدنى تقدير ،يتعني على مديري املرافق القائمة �ضمان تقدمي التقارير �إىل الربملان ب�ش�أن ا�ستخدام املوارد
املتاحة .وف�ض ً
ال عن ذلك ونظراً �إىل �أن املديرين ي�ستفيدون من جتارب فعلية مع الربملانيني ،يتعني عليهم ر�صد
يت�سن تلبيتها باملوارد املتاحة حالياً ،و�إطالع �صانعي القرار على اخليارات املتاحة لتلبية
حاجات الربملانيني التي مل
َ
هذه احلاجات .و�إن تقدمي منتج �أو خدمة جديدين كم�رشوع جتريبي قد ي�ساعد يف �إعداد درا�سة جدوى للموارد
الإ�ضافية من خالل جمع املعلومات عن التكلفة احلقيقية والطلب على هذا املنتج �أو اخلدمة.
ويف نهاية املطاف ،تعترب االنطباعات العامة �إزاء مرفق البحث هامة �أي�ضاً .وينبغي النظر �إىل مرفق البحث بو�صفه
وحدة ذات م�صداقية تقدم الدعم اجليد وغري احلزبي ب�صورة متوا�صلة� .أما الربملانيون و�صانعو القرار الذين خا�ضوا
جتربة �إيجابية كعمالء لدى مرفق البحث هم على الأرجح الأكرث ا�ستعداداً لتلبية طلباته ،ال �سيما �إذا كان املرفق ُيعترب
�رشيك ًا قيم ًا للمرافق الأخرى التابعة للإدارة الربملانية.
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 -10الدرو�س امل�ستفادة
على مر ال�سنني ،ا�ستخل�ص �أع�ضاء ق�سم املكتبات وخدمات البحث الربملاين التابع لالحتاد الدويل جلمعيات
وم�ؤ�س�سات املكتبات درو�س ًا هامة من املمار�سات وال�سلوكيات والأن�شطة التي ت�ؤدي �إىل النجاح يف منظماتهم.
وفيما يلي بع�ض املالحظات العامة التي ت�ستند �إىل هذه اخلربات اجلماعية.
وال �شك �أن �أكرث التحديات �شيوع ًا هو نق�ص املوارد والتناف�س املتزايد على امليزانيات املحدودة .ولهذا ال�سبب،
من املهم جداً موا�صلة �إبراز م�ساهمة مرفق البحث يف قدرة الربملانيني على �إجناز مهامهم الربملانية اليومية بنجاح.
ويتعني على موظفي مرفق البحث الربملاين ،يف املقام الأول ،بناء امل�صداقية مع العمالء الربملانيني واكت�ساب ثقتهم.
وحتقيق ًا لهذا الهدف� ،سيحتاج املرفق �إىل االعتماد على موظفني جيدين وكفء يقدمون منتجات وخدمات
موثوق بها ومنا�سبة.
و�أمام م�صادر املعلومات التي ال تنفك تتزايد ،يحتاج الربملانيون �إىل امل�ساعدة يف غربلة املواد وحتديداً يف البحث
بني م�صادر املعلومات الإلكرتونية املتناف�سة واملتعار�ضة .فمرفق البحث يحتل �أف�ضل مكانة ُليعترب مرفق ًا موثوق ًا به
وخم�ص�ص ًا للربملانيني ويتفهم طبيعة عاملهم املتغري وي�سعه �أن يقدم �إليهم املنتجات واخلدمات التي يحتاجون �إليها.
وتقدم املالحظات الواردة �أدناه وامل�ستخل�صة من خربة مرافق البحث الربملاين الناجحة ،مل�ساعدة مرافق البحث
َّ
على حتقيق هذا الهدف.
yyالتفاعل الب�رشي من خالل مكاملة هاتفية �أو اجتماع يعقد وجه ًا لوجه هما �أمران بالغا الأهمية يف بناء الثقة ،و�إن
جرت الغالبية ال�ساحقة من التفاعالت �إلكرتوني ًا (�أي عرب الربيد الإلكرتوين �أو الر�سائل الن�صية).
تقدم �أحد الربملانيني بطلب ي�ساعد على �إظهار مدى التزام مرفق البحث بفهم الطلب
�yyإجراء ات�صال مبا�رش بعد ّ
ف�ض ً
ال عن خدمة العميل الربملاين.
yyموازنة املديرين بني حاجة الباحثني �إىل �أن يكونوا مقربني من عمالئهم الربملانيني ،واحلاجة �إىل احلفاظ على
م�سافة مهنية من �أجل تفادي �أي تزلف �سيا�سي جتاه الربملانيني.
يتعني على موظفي مرفق البحث
الربملاين ،يف املقام الأول ،بناء
امل�صداقية مع العمالء الربملانيني
واكت�ساب ثقتهم .وحتقيقاً لهذا 
الهدف� ،سيحتاج املرفق �إىل االعتماد
على موظفني جيدين وكفء يقدمون
منتجات وخدمات موثوق بها
ومنا�سبة.

املعدة للعمالء الربملانيني من �أجل �ضمان املو�ضوعية والدقة .ويجب �أن تكون املواد
�yyإعادة النظر يف املنتجات ّ
خالية من امل�شورة ال�سيا�سية و�أن تركز عو�ض ًا عن ذلك على الوقائع املدعمة مب�صادر منا�سبة.
yyحتديث مهارات املوظفني با�ستمرار .وينبغي �أن تتاح املوارد من �أجل التطوير املهني .فاالطالع على املجموعة
يعد م�صدر غنى .كما يجب �أن تتاح املوارد
املكتبية مثالً ،والذي ي�شمل ال�سعي �إىل التطوير املهني �أو �إتاحتهّ ،
�أي�ض ًا من �أجل ت�سهيل ح�ضور الباحثني للندوات وامل�ؤمترات �أو حتى يف حت�صيل املزيد من العلم.
yyالتما�س ردود فعل امل�ستخدمني ب�ش�أن جودة اخلدمات ومالءمتها والت�رصف على �أ�سا�سها من خالل �إجراء
عمليات تقييم ر�سمية وحمادثات عادية وغري ر�سمية �أمر هام .فالتوا�صل ال�رسيع بعد تلقي الطلبات هي طريقة
جلمع ردود الفعل ب�صورة غري ر�سمية .ومن املهم �أي�ض ًا �أال يجرى العمل ا�ستناداً �إىل ردود الفعل فح�سب ،بل �أن
يدرك امل�ستخدمون �أي�ض ًا �أهمية هذه الردود.
yyالتوا�صل الداخلي لي�س ثانوياً .فيجب �أن يكون جميع املوظفني على امل�ستوى نف�سه من املعرفة و�أن يجمعهم
هدف ًا م�شرتك ًا ومبادئ ت�شغيلية م�شرتكة وتركيزاً على خدمة العمالء� .إذ قد ت�ؤدي ن�سبة �ضئيلة من العجز عن تلبية
التطلعات �أو ظهور خلل يف الدرا�سات التحليلية �إىل �أزمة ثقة.
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yyاعتماد مرفق البحث نهج ًا "حري�صاً" يف �أن�شطته .ورغم كل الو�سائل الوقاية التي قد تعتمدها الإدارة� ،ستن� أش�
نزاعات و�صعوبات .ومن ثم ،ف�إن احلفاظ على التوا�صل اجليد مع كبار املوظفني امل�س�ؤولني عن مرفق البحث
(�أي الرئي�س �أو الأمني العام) و�إبقائهم على علم ب�أن�شطة الق�سم� ،أمر �أ�سا�سي يف ا�ستقطاب دعم مكتبه �أو مكتبها
لدى حدوث �صعوبات.
وهناك العديد من االعتبارات التي حتدد ت�صميم مرفق البحث الربملاين .فال يجب �أن تعترب املالحظات املقدمة يف
تقيم وتتبع مع مراعاة الثقافة وال�سياق
هذه الوثيقة و�صف ًة �صارمة ينبغي التقيد بها .ويف نهاية املطاف ،يجب �أن ّ
اللذين يحيطان ب�إن�شاء مرفق البحث الربملاين.
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الذيل �ألف
منوذج عنا�صر ميثاق املرفق
قد يو ّلد �إن�شاء مرفق بحث برملاين جمموعة تطلعات ب�ش�أن الأن�شطة التي �سي�ضطلع بها املرفق و�سبل تلبيته حلاجات
الربملانيني .ففي بيئة تت�سم غالب ًا بالتحيز احلزبي احلاد ،قد ترى بع�ض الواليات الت�رشيعية قيمة يف �إعداد ميثاق
يوجه عمل مرفق البحث الربملاين .وفيما يلي بع�ض الأمثلة للعنا�رص التي ميكن �إدراجها يف ميثاق املرفق:
للمرفق ِّ
yyالقيم التي تعتمدها املنظمة

yyنطاق اخلدمات املتاحة للربملانيني وموظفيهم:
تقدم لدعم املهام الربملانية فقط:
خدمات البحوث التي ّ

––ا�ستبعاد الأن�شطة احلزبية (�أي �صياغة اخلطابات املخ�ص�صة ملنا�سبات �سيا�سية)
––ا�ستبعاد الدعم املخ�ص�ص لتح�صيل الربملانيني العلمي

––ا�ستبعاد امل�شورة املالية �أو الطبية �أو القانونية ذات الطابع اخلا�ص
yyموا�صفات اجلهات امل�ؤهلة لالنتفاع بخدمات البحوث – وقد ت�شمل ما يلي:
الربملانيون الأفراد
الهيئات الربملانية املتعددة الأحزاب (�أي جلان الإ�رشاف �أو اللجان الربملانية �أو اجلمعيات الربملانية)
التكتالت ال�سيا�سية �أو املجموعات الربملانية
كبار امل�س�ؤولني الربملانيني
ال�صحافة الربملانية
اجلمهور
yyينبغي �أن تتناول املبادئ الت�شغيلية ما يلي:
ا�ستباقية مرفق البحث لإ�صدار التحليالت
�أحكام ال�رسية
املعايري امل�ستخدمة لتحديد الأولويات ملعاجلة الطلبات
معايري اخلدمة:

––متطلبات �إنتاج مواد يف بع�ض اللغات
––مهل معاجلة خمتلف �أنواع الطلبات

––�صيغة املواد – مثل توافقها مع بع�ض الأجهزة الإلكرتونية
yyمراعاة حقوق الن�رش وحقوق الرتخي�ص.
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الذيل باء
منوذج قائمة �أهداف مراقبة اجلودة
اللهجة
yyاللهجة مالئمة للقارئني والهدف املن�شود
ٍ
وخال من �أي حتيز �سيا�سي ظاهري �أو حقيقي
yyالرد متوازن وحيادي
yyالرد ي�ساعد على تثقيف العميل الربملاين ب�صورة مالئمة

الأ�سلوب والن�سق
yyالأ�سلوب والن�سق مالئمان للقارئني والهدف املن�شود
yyاحلجج والأفكار معرو�ضة ب�صورة �سليمة وحتليلية ووا�ضحة ومنطقية وموث ّقة ب�صورة مالئمة
yyالعنوان يعبرِّ عن امل�ضمون
yyالفقرة االفتتاحية ت�شري �إىل امل�سائل املزمع معاجلتها
yyالرد يتناول جميع عنا�رص املو�ضوع الهامة
yyترقيم وترقني العناوين الأ�سا�سية والفرعية والأ�شكال واجلداول على نحو ت�سل�سلي
yyالن�ص ي�ضم مراجع �إىل اجلداول والأ�شكال وغريها
yyجدول املحتويات والعناوين الفرعية والقوائم واجلداول والأ�شكال وقائمة امل�صطلحات م�ستخدمة لغر�ض
التو�ضيح
yyاحلوا�شي وفهر�س املراجع وامل�سميات واالخت�صارات كاملة ودقيقة

اللغة
yyاللغة مالئمة للقارئني والهدف املن�شود؛ اللغة ب�سيطة و�سهلة
yyا�ستخدام �صيغة املعلوم
yyمراعاة �صحة قواعد اللغة وعالمات الوقف والهجاء
yyاالخت�صارات تتلو امل�سمى الكامل يف �أول ذكر له
yyاجلمل والفقرات ق�صرية
yyحذف النعوت املفرطة والتكرار وال�سياقات اخلارجة عن الن�ص والتفا�صيل غري ال�رضورية
yyا�ستخدام امل�صطلحات التخ�ص�صية وامل�صطلحات التقنية ب�صورة حمدودة و�رشحها بو�ضوح
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الدقة
yyالوثائق املرجعية امل�ستخدمة يف �إعداد الرد منا�سبة ومت�صلة باملو�ضوع املناق�ش وموثوق بها
yyالوقائع واالقتبا�سات واملواد املطبوعة واجلداول والأ�شكال دقيقة ،واال�ست�شهاد بامل�صادر على النحو الواجب
yyالتواريخ والأرقام �سليمة
yyات�ساق البيانات الرقمية ووحدات القيا�س
yyاحل�سابات �صحيحة
yyتف�سري تباين البيانات
وحمدثة
yyالروابط فاعلة َّ
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