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 (IFLA)بشأن االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 

 

المكتبااات والمعلومااات  خاادماتدوليااة تمل اال م ااال   هيئااةأهاام هااو  (IFLAاالتحاااد الاادولي لجمعيااات ومؤسسااات المكتبااات )إن 
 وهو  وت المكتبيين والمولقين. ,ومستخدميها

لتبااادل األفكااار وتعزيااز التعااون الاادولي والبحااث والتنميااة فااي مختلاا  حااول العاالم منتااد  المعلومااات الخت ا اايي االتحاااد  وف ريا
ومراكاز المعلوماات  الوساائل التاي يمكان للمكتباات  حادإَعاد االتحااد مان ي  و  ,المعلومات خدمةالميادين المتعلقة بنشاط المكتبات و 

يجاااد  كمجموعااةنحاااا العااالم عبرهااا  ااياهة أهاادافها وممارسااة ت ليرهااا فااي جمياا  أواخت ا اايي المعلومااات  وحمايااة م ااالحها واد
 حلول للمشاكل العالمية. 
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 يعملو  ,كة الفعالة ألعضائه والتابعين لهال يمكن تحقيق أهدا  االتحاد وهاياته وبرنامجه المهني إال عن طريق التعاون والمشار 
علام المكتباات علاى حااد وتعزياز جمعية ومؤسسة وفرد من خلفيات لقافية بالغة االختال  لتحقيق أهادا  االت 0011زهاا  حاليا  

 علاام ألاا  اخت ا ااي فااي 011نحااو  بشااكل مباشاار أو هياار مباشاار يملاال االتحاااد عباار عضااويته الرسااميةو  ,ال ااعيد العااالمي
 المكتبات والمعلومات حول العالم.

بماا فاي ذلاك ، قناواتمان خاالل مجموعاة متنوعاة مان ال هيساعى االتحااد الادولي لجمعياات ومؤسساات المكتباات إلاى تحقياق أهدافا
عاداد و  رئيسايةنشر مجلة  كماا يان م االتحااد ورشاات عمال ونادوات حاول  ,ات حاول مجموعاة واساعة مان المواضاي تقاارير ودراسااد

عادد   العالم بهد  تقوية الممارسة المهنية وزيادة الوعي ب همية المكتبات المتنامية في الع ار الرقماي. ياتم كال ذك بالتعااون ما
لااة والوكااااالت الدولياااة علاااى هااارار من مااة األمااام المتحااادة للتربياااة والعلااا ياااةماان المن ماااات هيااار الحكوم م واللقافاااة و والجهاااات الممو 

م اااادر المعلومااااات  IFLANET)اليونساااكو( والمن مااااة العالميااااة للملكيااااة الفكريااااة )الويبااااو(. ويشاااك ل موقاااا  االتحاااااد اإللكترونااااي 
 عن االتحاد وسياساته ونشاطاته.  ساسياأل

 والمعلوماااات الاااذد ينعقاااد فاااي شاااهر   الااادولي للمكتباااات  الماااؤتمر لااام المكتباااات والمعلوماااات سااانويا  فاااييجتمااا  اخت ا ااايو ع
 مختلفة.  في مدينةمن كل عام  (أهسطس)

ل االتحاد في هولنادا عاام يتسجتم و  ,مر دولي لمدراا المكتبات الوطنيةفي مؤت 0291في اسكتلندا عام  ةفي أدنبر تحاد ت سس اال
المرافق ألربعاة  وهي مكتبة هولندا الوطنية في الهاد Koninklijke Bibliotheekتبة الملكية المعروفة باسم تقد م المك .0210

 وسنغافورة.  ية في ريو دد جانيور في البرازيل وبريتوريا في جنو  أفريقياقليمإمكات   لد  االتحادو  ,لالتحاد مقر ات رئيسية

 لمكتبات منشورات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات ا

ره سجويرد كوبمان  حر 

 

ISBN 978-3-598-22045-6 )الكتا  المطبوع( 

ISBN 978-3-598-44178-3 )الكتا  اإللكتروني( 

ISSN 0344-6981 

 

 Deutsche Nationalbibliothekالمعلومات البيبليوهرافية نشرتها المكتبة الوطنية الهولندية 
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لة متاحة ع  nb.de-http://dnb.dلى اإلنترنت على الموق : المعلومات البيبليوهرافية المف  

 www.degruyter.comوالتر دد هروتير وشركاؤه، برلين، 

ذا الكتاا  با د شاكل ها ال يجاوز إعاادة نشار أد جازا مان ,قاوق الترجماة إلاى لغاات أجنبياةحبما في ذلاك  جمي  الحقوق محفو ة
ذن إمان دون  أو سح  المعلوماتد ن ام لتخزين أأو  لية بما في ذلك الت وير أو التسجيل إلكترونية كانت أو  وال ب د طريقة

 .الناشر

                                                                 9112االتحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادولي لجمعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ومؤسساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات المكتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات، © 
 هولندا -اداله

                                                                                                            مطبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى ورق دائاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
اساتدامة ورق المطبوعاات والولاائق فاي  -طلبات الدنيا للمعيار الوطني األميركايتالمم  يتماشى الورق المستخدم في هذا الكتا  

 ANSI/NISO Z39.48-1992 (R1997)تبات واألراشي  المك

 مورلنباخ Strauss GmbH طب :

 ط ب  في ألمانيا
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 92............................................................................إتاحة الخدمات  الف ل الخامس

 20..............................................................خدمات المعلومات والمكتبات  الف ل السادس

 45............................................................................البحثخدمات   الف ل الساب 

 52.............................................................................تحديد النوعية  الف ل اللامن

 57..........................................................إطالع المستخدمين وفهم حاجاتهم  الف ل التاس 

 63...............................................................مو فينالب الخا ة حاجاتال  الف ل العاشر

 69.............................ةتشريعيتكنولوجيا المعلومات واالت االت البرلمانية والمكتبات ال الف ل الحادد عشر

 78.............................................................................ؤون الماليةشال   ل اللاني عشرالف

 84...........................................العالقات م  األقسام األخر  من المرفق البرلماني الف ل اللالث عشر

 88............................................دة بين المكتبات البرلمانيةتشارك الممارسات الجي  الف ل الراب  عشر

 93.................................................................ات للعامة والمدارسممعلو  الف ل الخامس عشر

 97.....................................................................أرشفة المواد البرلمانية الف ل السادس عشر

 101...............................................................................ستنتاجاتإ الف ل الساب  عشر

 تمهيد 

عة لتغي ارات الساريفقد أوجادت ا األولى من هذه المبادئ اإلرشاديةعلى الرهم من قيمة الطبعة  أن هلفترة من الزمن  ا  واضحلقد كان 
 تتاي جار أد ت النقاشاات الوقاد طبعاة جديادة.  ادار وعاالم المكتباات البرلمانياة خا اة حاجاة إل في عالم توفير المعلومات عامة

إلاى اتفااق علاى الح اول علاى تمويال لهاذه  9110ول عاام ئخالل مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتباات فاي ساي
 الطبعة المنق حة.

قت  علاى وقد واف وجيزةعن التقاعد من من بي في مكتبة مجلس العموم في المملكة المتحدة فترة ك الوقت لفي ذيف لني كان   
ستشااارية المااذكورة فااي الف اال عااة اإلو ساااعدني فااي هااذه المهمااة أشااخاس عااد ة، ال ساايما المجمو  ,أخااذ هااذا العماال علااى عاااتقي

علااى  اوال يسااعني سااو  أن أعب اار عاان امتناااني لهاا ،ات األولااى قي مااة للغايااةفااي التعليااق علااى المسااود   اإذ كاناات مساااهمته األول،
ساالحكيمة و  امالح اته ماؤتمر االتحااد الادولي لجمعياات  قسامل الرؤسااا المتتاالين كماا ح يات  بادعم .ه للمسااعدةتالوقات الاذد كر 

 .بالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات (اإلفال ومؤسسات المكتبات) أو
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ي للح اول ن ات خاذ القارار األولاي بالساعيللقسام حا رئيساة   (دوناا شايدر)مديرة خدمات المكتبة القانونية في مكتبة الكونغرس كانت 
غالبية األعمال. أما خالل فترة القيام ب رئيسا   (هرو ساندهريند)جية يأمين المكتبة البرلمانية النرو وكان  ,على دعم للطبعة الجديدة

ل العمال و دخا وذلاك النااا 9112ؤتمر االتحااد فاي ميالناو عاام فتول ات رئاساة ما  (ماويرا فارازر) ددالنيوزيلناأمينة مكتباة البرلماان 
زمالا  خارين كلار مان المكتباات  يضا  عن امتناني للدعم الذد لقيت ه منأن أشكرهم جميعا ، وأن أعب ر أ هنا دأو و مرحلته األخيرة. 

 .عند طرحي األسئلة عليهمالبرلمانية 

، 9112 (أهسااطس) لبحليااة للبرلمانااات فااي رومااا فااي   الخاادمات المكتبيااة واحااين حضاارت  مااؤتمر أن اذكاار هنااا إننااي وأود   
 شيد باكما أود أن أ ,المناقشات م  األفراد منإحد  جلسات المؤتمر حول المبادئ التوجيهية و  منح لت  على معلومات مفيدة 

ر الطبعة  (درموت أنغلفيلد) عاام  (يولياو)  وافتاه المنياة فاي تماوز فقد لكن ولألس  الشديد لمبادئ التوجيهيةاألولى من هذه امحر 
 وأخيارا   ,لك كان ليكون م در سرور لايعلما  أن  ذ ة، لذا لم أتمك ن من مناقشتها معهقبل بدا العمل على الطبعة المنق ح 9111

كبار إلى زوجتي   مال أن تكاون مفيادة علاى قادر ماا كانات و  ,نق حاةا لعملاي علاى هاذه الطبعاة المعلى دعمه (جولي)تحية شكر واد
 الطبعة األولى. 

 

 كيث كونينغهام

          9112 (نوفمبر) تشرين اللاني

 مقدمة
ز  اتحتاج البرلمانات إلى خدمات المعلومات لتساعده لذا ,المعلومات شريان حياة البرلمانات على إدارة دفق المعلومات التي تعاز 

الااذد كااان عبااارة عاان مبااادرة مشاااتركة  1مااؤتمر " إطااالع الديمقراطيااة"وقااد أشااار التقرياار ال ااادر عاان  ,مالديمقراطيااة حااول العااال
 الاادولي لجمعيااات ومؤسسااات المكتبااات فااي تشاارين األولناااا العااامين للبرلمانااات واالتحاااد لبرلماااني الاادولي وجمعيااة األمالالتحاااد 

 حيث ورد في التقرير:  رلماناتلمكتبات وخدمات البحث للبإلى أهمية ا 9112 (أكتوبر عام)

هم تساااإذ  ,ر المجااالس التشاااريعية الديمقراطيااة" إن  الو ااول إلااى معلوماااات مولوقااة فاااي الوقاات المناسااا  أماار أساساااي لحساان ساااي
هيار منحاازة وذات و  مساتقلةو  ان عان طرياق تاوفير معلوماات مولوقاةفي ضمان فعالية البرلم البرلمانية خدمات البحثو  المكتبات

 تاألخياارة بااالتزامن ماا  تكنولوجيااات المعلومااات واالت اااال مات فااي كلياار ماان األماااكن فااي العقااودتطااو رت هااذه الخاادوقااد  , االة
 كيفية إدارة البرلمانات للمعرفة والمعلومات."  من الجديدة التي هي رت بشكل أساسي

                                                 
1
 http://www.ipu.org/PDF/publications/inform_dem_en.pdf 
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زياز المعاايير والممارساات الفضالى فاي "تطوير وتع هو بالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات اإلفالأحد أهدا  قسم  إن 
مان يعمال علاى اساتحداث أدوار يهية مفيدة بشكل خاس بالنسابة لوت َعد هذه المبادئ التوج ,المعلومات والمعرفة للبرلمانات" توفير

عادد  ىعم إلافي البرلمانات النامية. وقد ط ل  مان القسام وأعضااا القسام المتمر ساين تقاديم المشاورة والاد للمكتبات وخدمات البحث
 بادئ التوجيهية قي مة.  ممن هذه المبادرات كي تكون الطبعة الجديدة من ال

 بالبرلماناات الخا اة البحاث وخادمات لمكتباات فاالياإلقسام حضاور الفعالياات التاي ين مهاا خاالل السانوات األخيارة ات سا   لقاد 
والخبارات ما  الازمالا العااملين فاي بيئاة مماللاة ما  تخطاي وت تي قيماة تشاارك المعرفاة  ,جمي  القارات وهالبية دول العالمليشمل 

والبحاث المتواضاعة التاي  اتومان المارج   أن خادمات المكتبا ,في الحضاور والعضاوية الحواجز اللقافية واللغوية نتيجة لهذا النمو
ا ااة فااي المساااعدة علااى المبااادئ التوجيهيااة مفياادة للغاياة خ ساتجد حاديلا  علااى  ااالحيات موس ااعة تح االإماا أ نشاائت حااديلا  أو 

 مستويات خدمة مناسبة. استحداث

أد ت التطاو رات فاي تكنولوجياا المعلوماات واالت ااالت علاى مار  السانين مناذ  ادور المباادئ اإلرشاادية األولاى إلاى تغييارات لقاد  
 وذلاك ياة لعمال البرلمانااتالبرلمانوخادمات البحاث جذرية فاي طريقاة أداا البرلماانيين لعملهام، وبالتاالي فاي طريقاة دعام المكتباات 

علااى  مساااعدة البرلمانااات ةبإمكااان الخاادمات المكتبيااة والبحليااحيااث المتاحااة حاليااا ،  حديلااةال تكنولوجياااالعباار اسااتخدام الطاارق و 
الطبعااة الجدياادة ماان المبااادئ التوجيهيااة إن  ,برلماااني وتطااوير التشااريعات الجياادةودعاام التاادقيق ال التعاااطي ماا  فااائل المعلومااات

 حديلة ستسهم بوضوح في دعم العمل البرلماني.التكنولوجيا ال تضمنت والتي لة والموس عةالمحد  

فاال يومسااهم هاام فاي اجتماعاات قسام اإل المتحادة مكتباة مجلاس العماوم فاي المملكاةوهو مدير ساابق فاي  قام كيث كونينغهاملقد 
 ايين مان حاول العاالم اموعاة استشاارية مؤلفاة مان اخت وقاد سااعدته مج ,المباادئ التوجيهياة هذه بإعادة كتابة السنينلى مر ع

 ال سيما لكيث.و  التعبير عن امتناننا لهم جميعا   إذا  من لنا بد الف ,البرلمانية في المكتبات وخدمات البحث

 

 مويرا فرازر

 بالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات فالياإلقسم رئيسة 
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 الفصل األول

 طارتهيئة اإل

 الخلفية

رها الراحال و  جيهية للمكتبات البرلمانيةو دئ التاالمب درت الطبعة األ لية من  وكانات  ,02222عاام  (درماوت أنغلفيلاد)التي حر 
اات ترجمتهااا إلااى عقي مااا  إلرشاااد العاااملين فااي مجااال تااوفير خاادمات البحااث والم ا  م اادر  كااان  ,لغاااتعااد ة لومااات للبرلمااانيين، وتم 

 0210مااين المكتبااة بااين عااامي ألبعااد أن خاادم كنائاا   0222إلااى عااام  0220العمااوم ماان عااام مجلااس  درمااوت أمااين مكتبااة
 وخادمات سانة، فعمال فاي قسام مكتباات 91شاارك ما  االتحااد الادولي لجمعياات ومؤسساات المكتباات ألكلار مان وقاد  0220و

أخار ، ماا جعلاه مخاو ال  بامتيااز لتحريار الطبعاة نوات لام  كارئيس ألربا  سانوات بالبرلمانات كسكرتير لمد ة أربا  سا الخا ة البحث
   مجموعة من الزمالا المتمر سين.األ لية، وقد قام بذلك م

                                                 
2
ره درموت أنغلفيلد، منشورات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات  المبادئ التوجيهية للمكتبات البرلمانية،    0222المكتبات، ك.ج. سور، حر 
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أن  التغيياار خااالل فتاارة إنتاااج المبااادئ التوجيهيااة، علمااا   تمامااا  لااوتيرة التغيياار الحا اال ن ماادركينو ه المساااهمؤ زمااالو كااان دلمااوت 
د ماا حوسابة المكتباات بماا فاي ذلاك علاى سابيل عالجات إلاى حا 0222بعاة عاام علاى الارهم مان أن  طو  ,ت اعد مناذ ذلاك الحاين

أو "إنترنات" أو "إنترانات"  تضم ن كلمات ملل "بريد إلكتروناي"تطوير قواعد بيانات على اإلنترنت، لم يكن المسرد المرافق ي الملال
ا  إ ادار طبعاة محد لاة لومااتلكلماات بالنسابة ألد خدماة معن ارا  ألهمياة هاذه او  ,حات المفس ارةلطمن بين الم  هيار أن   ،توج 

 لمكتبات إذ كما أوضحت النقاشات ضمن قسم اإلفال ,تنتج عن التغير التكنولوجي فحس  الحاجة إلى مبادئ توجيهية محد لة ال
مجموعاة مان المواضاي  لام تجارد تغطيتهاا حاول مشاورة ح اول علاى ، تبارز الياوم شاهية للبالبرلماناات الخا اة البحاث وخادمات

وتتضااام ن هاااذه المواضاااي  مااالال  تساااويق الخااادمات وتعلااايم  ,بعاااة األولاااى مااان المباااادئ التوجيهياااة)أو تغطيتهاااا بالتف ااايل( فاااي الط
  المستخدمين كيفية االستفادة إلى أق ى حد من هذه الخدمات. 

لعماوم فاي المملكاة المتحادة فاي مكتباة مجلاس ا في فريق اإلدارة العلياا ا  عضو  الذد كان كيث كونينغهام ةكت  هذه الطبعة الجديد
كماااا كاااان يحضااار بانت اااام ماااؤتمرات االتحااااد الااادولي لجمعياااات ومؤسساااات المكتباااات  ,9110عاماااا  قبااال تقاعاااده سااانة  02ة لماااد  

شااخاس ماان حااول أدعمتااه فااي عملااه مجموعااة إستشااارية مؤلفااة ماان ساابعة و  ,ي عماال القساام علااى مااد  لماااني ساانواتويشااارك فاا
 (جانياات ساايتون)وقااد كتباات  ,علااى المسااود ات األولااى لكاال الف ااولفتقااد موا بتعليقاااتهم  ,ومتنو عااة م فااي جعبااتهم خباارة واسااعةالعااال

 المسود ة األولى من الف ل الحادد عشر.

 تتأّلف المجموعة من:

 برلمان أوهندا - بحاثرئيس المكتبة واأل   إينوسنت روهامبوا

 الواليات المتحدة األميركية - نغرستبة القانونية في مكتبة الكو مديرة خدمات المك   دونا شيدر

 جيبرلمان النرو  - رئيس األبحاث   جارل سكجوريستاد

 مركز معلومات البرلمان اإلسكتلندد - رئيسة سابقة   انيت سيتونج

 كوينزالند، أستراليا - مكتبة البرلمانأمينة    مارد سيفريد

 أرمينياااو  ( فااي باكسااتانUSAIDلدوليااة )عملاات علااى مشاااري  للوكالااة األميركيااة للتنميااة ا إيلي فالنتين
 إلخ أوكرانياو 

 كندا - مانلأمين مكتبة البر  ويليام يانغ

خالل السانوات   ر السريعةجر د مراجعة، ما يعكس وتيرة التغييملعادة كتابة واسعة وليس إخض  نس الطبعة السابقة لعملية لقد 
كماا و  إذ أن  هاذه المباادئ العاماة ,بقيات موجاودةزا مان الانس األ الي إال أن  المبادئ العامة والمشورة وجا ،الستة عشر الماضية
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والاادليل علااى  ,وارد وأعمااار ومراحاال تطااو ر مختلفااةقابلااة للتطبيااق علااى مكتباات ذات أحجااام وماا أ هارت النقاشااات ماا  قساام اإلفااال
علااى الاارهم ماان إمكانيااة وجااود  تلتقااين حااي مشااتركة بينهااالمالح ااة األمااور ال ات البرلمانيااة هالبااا  مااا ت ااذَهلاقم المكتبااو ذلااك أن  طاا

 فيها وأطرها السياسية.  تعملاختالفات هائلة بين المؤسسات التي 

وهاااي تخااادم زباااائن محاااد دين  ,هاااا ببسااااطة علاااى أن هاااا مكتباااات خا اااةيمكااان تعريف إن  مكتباااات الهيئاااات التشاااريعية هاااي مؤسساااات
تاؤدد أدوارا  تادعم الهيئاة التشاريعية ككال وقاد  أن هاا كماا ,الاهاؤ لالشخ ايين  نماو فياللاى إا البرلماان إضاافة اوخا ين من أعض
قاد تتسااال  ئاة تشاريعية مان ال افريتبناي ه إذا ما كناتَ ف ,مات عن البرلمان للعامة والمدارستوفير معلو  أو إضافية ملل التن يم

 فمالال   ,كتا مواد و  ومجموعات ن مبان  على أنها عبارة ع ال يزال ي نَ ر إلى هذه الكلمةحيث  أم ال, ما إذا هي بحاجة إلى مكتبة
ث ي حاااتَف  بكتااا  وأفاااالم ياااأو هااار  أو مبناااى ح والعشااارين المكتباااة علاااى أنهاااا "هرفاااةللقااارن الحاااادد  (شاااايمبرز)يعااار   قااااموس 

فاالم والتساجيالت وشارائط األنهاا "مجموعاة مان الكتا ، و أوتسجيالت وشرائط فيديو وهيرها لغرل الدراسة أو االستعارة" أو علاى 
 أكلر حدالة حيث يرد فياه ا  أما تعري  موسوعة الويكيبيديا اإللكترونية فيكتسي طابع ,و الخاس"ألالستخدام العام  فيديو وهيرهاال

والخدمات، وهاي تان  م لالساتخدام وتحااف  عليهاا هيئاة عاماة أو مؤسساة  والموارد ن المعلومات والم ادرأن  المكتبة "مجموعة م
يبادو هاذا التعريا  أكلار  الة و  ,عباارة عان مجموعاة كتا " على إنهاا لمكتبةا يتم و   التقليدد ىوفي المعن ,خس منفردأو ش

فالتعري  ال يعطي فعال  إشارة  ,ية منش ة حديلا  بحاجة إلى مكتبةتتساال ما إذا كانت هيئة تشريع من الممكن أنبالموضوع لكن 
 رين. إلى وتيرة تغي ر حاجات البرلمانيين في القرن الحادد والعش

ه طل الإن   والرهبة في برهناة أن  الخ امتعليق فورد في أحد المطارات أو المؤتمرات ال حفية، إلى البرلمانيين باإلدالا ب الموج 
أسائلة والحاجاة إلاى طارح الحاجة إلى المساهمة في نقاش عام على التلفاز أو الرادياو، و ات التي يمتلكها، ابات بائدا  م  اإلح ا
اع أو مراوهة السلطة التنفيذية، كلها مسائل تتطل   معلوماات دقيقاة ومحد لاة ال تنشا  بالضارورة عان تعريفاات تدخل في  ل  دف

مهاارات ومعرفاة متخ  اة،  ونيمتلكا نالاذي ماو فينبالنسابة إلاى ال )إلاى المعلوماات( حاجاة النفااذ قتضاي ضامنا  المكتبة. وهي ت
ة المعلومات، ومهارات اإللمام بمجموعة واسعة من المواضي  التي قاد تهام ملل مهارات البحث السري  عن المعلومات، وتقييم دق

 البرلمانيين في اإلطارين العام والتشريعي.

وتلحا  هاذه األخيارة أن   ,3قام االتحاد البرلماني الدولي مؤخرا  بإ دار مبادئ توجيهية خا ة بالممارسات الجيادة للبرلمانااتلقد  
المو اى  المؤشارات المرجعياةكماا تاذكر  ,ةومعلوماات شاامل اتمكتبا خدماةمان باين أماور أخار  ب ت  كلير الموارد سيتمالبرلمان ال

 ينالبرلمااني مو فينمان باين التو ايات الخا اة باال ة عان رابطاة الكومنولاث البريطانياةال ادر للهيئات التشريعية الديمقراطية  بها

                                                 
3
. 9110االتحاد البرلماني الدولي،  "البرلمان والديمقراطية في القرن الحادد والعشرين: دليل للمارسات الجيدة"،  

http://www.ipu.org/english/handbks.htm#democracy 
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البحاث والمكتباات وتكنولوجياا المعلوماات  خادماتذ إلاى ماا يكفاي مان أن ه "يجا  أن يتمت ا  أعضااا وطااقم الهيئاة التشاريعية بالنفاا
  4واالت االت."

القباول العاام لفكارة أن  البرلماان الاديمقراطي الحاديث والبرلماانيين  ، وهي نتيجة تشاور واس  االنتشاارت هر هذه المبادئ التوجيهية
كانات التسامية التاي يمكان إطالقهاا علاى هكاذا ناوع مان  ياا  أالحديلين بحاجة إلى خادمات مكتبياة أو خادمات بحاث ومعلوماات أو 

 لضمان فعاليتها. الخدمات 

يااة بعااد سااقوط جاادار باارلين عااام  اادرت الطبعااة األولااى ماان المبااادئ التوجيهيااة فااي وقاات تزايااد االهتمااام بكيفيااة عماال الديمقراط
اات ترجمتااه إلااى اللغااة الروسااية وتعميمااه علااى الممارسااين  ,0222 لكاان  هااذه العمليااة لاام تكاان  ,مسااتقل ة حااديلا  فااي الاادول الوقااد تم 

 ذ كانت عملية عالمية. ن م الشيوعية في أوروبا الشرقية إالبرلمانات التي تطو رت بعد انهيار المقت رة فقط على 

ها إلاى خادمات ب ن  "الديمقراطية الناشئة" بحاجة إلى برلمان فع ال وأن  هذه البرلمانات تحتاج بادور  ا  عام ا  ار إدراكستضم ن هذا الم
الرهبة في التفكير على نحو جدد وجديد بكيفية تلبية المكتبات  لكن   ,كما يج  بحث ومعلومات فع الة كي تتمك ن من أداا دورها

إذ واجهاات دول تملااك  ,ورة بهااذه "الااديمقراطيات الناشاائة"لاام تكاان مح اا البرلمانيااة لحاجااات البرلمااانيين وكيفيااة عماال البرلمانيااات 
نية قديمة العهد الحاجة إلى تغيير سري  لمواكبة متطل بات وتوقعات زبائنها المتزايدة، ومواكبة كم  المعلومات الهائال مكتبات برلما

 ( التي أتاحها اإلنترنت بكبسة زر، والطرق التي هي رت فيها التكنولوجيا كيفية تزويد الزبائن بالمعلومات. المشبوهةو  ة)الدقيق

رلمانية )مقابل من يعملاون للبرلماانيين المنفاردين( وفقاا  للمباادئ التوجيهياة لالتحااد البرلمااني الادولي المكتبات الب مو فوعمل  اإذ
 ماو فينال ؤالايوجد جانا  ممي از لعمال هاللبرلمان وليس للسلطة التنفيذية، هير أن ه  همعملفيعتبر رابطة الكومنولث البريطانية، و 

فيهتم  ,ى ما يح ل في مبنى البرلمان نفسهن، إذ أن  هالبية هؤالا يرك زون عملهم علمقارنة بدور المو فين اآلخرين لد  البرلما
أمااا  ,)بإمكاان اللجااان باالطب  السافر لكن هااا تعمال كامتاداد للمبنااى التشاريعي( واللجااان باإجرااات المجلاس واللجااانطااقم اإلجارااات 

 خادمات ماو فيلكان   ...,إلاخ. اإلدارة وتقاديم الطعاام والازوار، فيما تهتم طواقم أخار  باعالمتق  ضمن اهتمام طاقم اإلنقاشات فال
يجا  أن  مدوماا  أن  معلومااته مفي اعتبااره ونضععلى نحو موس   ومتكامل ويإلى دور البرلمانيين  ونوالمعلومات ين ر  المكتبة

تتضاام ن دعاام العماال علااى تملياال لكن هاا قااد تختلاا  قواعااد مااا هااو مقبااول و  ,البرلمااانيين أينمااا كااانوا يعملاون تتماشاى ماا  احتياجااات

                                                 
 \دراسية،  ادر عن رابطة الكومنولث البرلمانية. كانون األول تقرير مجموعة، للهيئات التشريعية الديمقراطية المؤشرات المرجعية المو ى بها  4

 .9110ديسمبر 
http://www.cpahq.org/uploadedFiles/Information_Services/Publications/CPA_Electronic_ 

Publications/Recommended%20Benchmarks%20for%20Democratic%20Legislatures. 

pdf 
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 ,يمي عبر ال هور فاي وساائل اإلعاالمأو دعم المساهمات في النقاش المحلي أو اإلقل المنطقة التي يمل لها البرلماني الناخبين في
العاالم ي يحتاجها البرلمانيون من م ادر خارجية، ما يعني أن ه ليس على الطاقم إدراك التغيارات فاي ت تي هالبية المعلومات التو 

يجاا  أن يكااون مفاوضااا  ماااهرا  لمساااعدة نمااا إات المحيطااة بهااذه التغيياارات فحساا ، وتن يمااه والوقااائ  ومسااائل السياساا الخااارجي
  البرلمانيين.  

 مااو في فقااد تكااون فاارس لقاااا ومناقشااة ,الفرياادة ماالنعاازال المهنااي بسااب  طبيعااة عملهااالهيئااات التشااريعية ماان  مو فااوقاد يعاااني 
و مكتباات أت والمعلومات البرلمانية األخار  ناادرة جادا ، حتاى أن  المقارناات المباشارة لطبيعاة العمال ما  من ماات خدمات المكتبا
عضاوا  عاام  000)الاذد كاان يضام  بالبرلماناات الخا اة البحاث وخادمات لمكتبااتويبادو أن  نماو قسام اإلفاال  ,أخار  قليلاة جادا  

إذ هالبااا  ماا تمتاااز النقاشااات فااي هااذا  ,مان خاللهااا مواجهااة العزلااة تااملتااي ( مان إحااد  الوسااائل ا5دولااة 01مان أكلاار ماان  9112
كمااا توجااد من مااات  ,لمتناميااة للااتعل م ماان بعضااها الاابعلالقساام بالحيويااة ووفاارة المعلومااات وت هاار شااهية المكتبااات البرلمانيااة ا

دد مااان عااا(، هاااذا فضاااال  عااان ECPRDني )أهمهاااا المركاااز األوروباااي للبحاااث والتولياااق البرلمااااو  إقليمياااة أخااار  تاااؤدد دورا  مماااالال  
ي الَح  و كما  ,وأفريقيا الشرقية والجنوبية ودول أوروبا الشمالية مية ملل تلك التي تغط ي أسترالياليقجمعيات المكتبات البرلمانية اإل

 كليرة بين المكتبات البرلمانية.   ةود عالقات لنائيجو 

 موجز عن مضمون المبادئ التوجيهية

 مضمون الف ول المتبق ية من هذه المبادئ التوجيهية:لأدناه ملخ س 

إضاااافة إلاااى  ش حااااجتهم إلاااى المعلوماااات واألبحااااثنااااقَ وي البرلماااانيين المنفاااردينور فاااي دور البرلماناااات ود الف ااال اللااااني ين ااار
 والميزات الخا ة بخدمات البحث والمعلومات ال سيما للبرلمانات.المبادئ العامة 

وخاادمات البحااث  خاادمات المعلومااات ماان الماارج   أن تكااونو  ,جموعااة الخاادمات التااي يمكاان تقااديمهامفااي  الف اال اللالااثين اار 
وقااد تقااد م بعاال المكتبااات إضااافة إلااى ذلااك مجموعااة أوساا  ماان  ,ت المكتبااة التقليديااة هااي األساساايةوخاادما تيااوخاادمات اإلنتران

وتاوفير معلوماات عاان البرلماان للعاماة والماادراس  ماانالمعلوماات واالت اااالت للبرل نولوجيااعلاى هارار تقااديم خادمات تك لخادماتا
 واألرشفة. 

التاي  والمباادئ العاماة وهاو يادرس مجموعاة أناواع الماواد ,كال مان الماواد المطبوعاة والرقمياة سياسات تطويرالف ل الراب   يناقش
مكانية( إدارة   .عارةالمخ  ة لالست مجموعة األعمالتحكم المجموعات وسياسات االختيار وكيفية )واد

                                                 
 . 9112اهسطس  \ندهريند، رئيس القسم، في المؤتمر حول الخدمات المكتبية والبحلية للبرلمانات، روما،   عرل قد مه هرو سا  5

http://www.preifla 2009.parlamento.it/ifla/45147/89665/paginabicamerali.htm 
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اسااتعالمات البرلماانيين المنفاردين إضاافة إلااى أسائلة و وهاو يغط ااي اإلجاباات علاى  ,طاارق إتاحاة الخادمات الف ال الخاامسينااقش 
 توفيرها. من المحب ذكما ين ر في بعل الخدمات التي قد ال يكون  ,عبر شبكات اإلنترانت أو سبل أخر إتاحة المواد 

ونقاااط  فيغط ااي المكتبااة ,خاادمات المكتبااات فااي إطااار برلماااني ومااات وبشااكل عااام علااىعلااى خاادمات المعل الف اال السااادس يرك ااز
   ومجموعة االستفسارات التي قد تنش  إضافة إلى م ادر اإلجابة عليها.  االستعالم المركزية

ل النتااائج وأشااكا ت البحااث البرلماااني ومهااارات الباحااثفين اار فااي مياازات خاادما ,بخاادمات البحااث والتحلياال الف اال الساااب  يهااتم
 المحتملة وكيفية تن يم الخدمات. 

واهاا وكيفياة تقاديمها ومحت نياة، فيغط اي كيفياة انتقااا الماوادكيفية تحديد نوعية الخادمات فاي المكتباات البرلما الف ل اللامن يعالج
 جودة.التطوير معايير  , يقوم بمناقشةفضال  عن ذلك ,إلى الزبائن

وتطاوير منتجاات لتلبياة تلاك الحاجاات  إلاى أهمياة فهام حاجاات المساتخدمين فيتطار ق ,تفاي تساويق الخادما الف ل التاسا ين ر 
طالع المستخدمين على ما هو متاح )  خدمين(.تأد تعليم المسواد

إضاافة ويادرس  ,ر المختلفاةداا األدواعن أنواع المهارات والكفااات الالزماة أل لاحتياجات الطاقم ويتساا العاشرالف ل يفحس 
غط اااي المهاااارات المهنياااة والمعرفاااة وأناااواع الكفاااااات األوسااا  التاااي قاااد تكاااون ي، و موتطاااويره موتااادريبه ين الماااو فينتعياااإلاااى ذلاااك 
 ضرورية.

فاي  مضمون شبكات اإلنترانت والمواق  اإللكترونية البرلمانية ومساهمة المكتبات البرلمانية المحتملاةالحادد عشر  ف لال يعالج
ش وي ناااق ,المكتباة عليهاااماليااة للموقا  وكيفيااة ضارورة تاا لير ين اار فاي تاادابير اإلدارة اإلج كماا ,تاوفير مضاامون الموقا  وت ااحيحه
 برلمان اإللكتروني".مفهوم "ال إضافة إلى 9.1االستخدام المتنامي ألدوات الوي  

ذلاااك فاااي إطاااار  وياااتم ,  الميزانياااة واإلنفااااق والتااادقيقإلاااى تمويااال المكتباااات البرلمانياااة ومراحااال وضاااالف ااال اللااااني عشااار  يتطااار ق
 كيفية تماشي المكتبة م  هذه اإلجرااات.أيضا  عاَلج يو  ،إجرااات اإلنفاق المعتمدة في البرلمانات عامة

خااادمات مالامااة  وكياا  يمكااانبعااال أ اانا  التن ااايم والحكاام التاااي قااد تتواجاااد ضاامن البرلماناااات  الف اال اللالاااث عشااريناااقش 
ه المكتبة عبر لجان للمكتبة وسبل أخر .كما يدرس دور البرلمانيي ,والبحث معها اتالمكتب    ن المحتمل في تحديد توج 

فيغط اااي االتحااااد الااادولي لجمعيااااات  ,علاااى المساااتويين اإلقليمااااي والااادولي العالقااااات باااين المكتبااااتالف ااال الرابااا  عشااار  يفحاااس
فضاال  عان  ات اإلقليمياةبالبرلماناات( والجمعيا الخا ة البحث وخدمات لمكتبات اإلفال قسمومؤسسات المكتبات )وبشكل خاس 

 العالقات اللنائية بين البرلمانات المنفردة. 
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فااي دور المكتبااة المحتماال فااي تلقياا  العامااة وتزوياادهم بالمعلومااات حااول البرلمااان بشااكل عااام ماا   عشاار سالف اال الخااامين اار 
 التركيز على تقديم هكذا خدمات إلى المدارس بشكل خاس.

وين ار فاي  د البرلمانياة المطبوعاة والرقمياةمشااركة والمسااهمة فاي أرشافة الماوامكتبة الكي  يمكن لل الف ل السادس عشريدرس 
تاحة المواد المؤرشفة.  الحاجة إلى سياسة إدارة سجالت واد

قاات إليااه الطبعااة السااابقة حااول هااذا  إيجااازالف اال الساااب  عشاار  يحاااول طبيعااة المكتبااات البرلمانيااة الديناميااة فااي إطااار مااا تطر 
 يسعى إلى تحديد التحد يات الناشئة. الموضوع. كما 

 

        

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 معلوماتإلى الحاجات البرلمانات 

بالمكتباات  إضاافة إلاى الميازات الخا اة والمعلوماات واألبحااث خادمات المكتبااتإلاى  البرلماانيين تاين ر هاذا الف ال فاي حاجا
 البرلمانية. 

ر اإلجابات على هاذه األسائلة الحاجاة إلاى  ه  ما الدور الذد يجدر بالبرلمانات أداؤه؟ ت  لكن أوال ، ما دور البرلمانات؟ أو باألحر  
لكان  هاذا الكتاا  لان يتط ارق  ال لنقااش ال نهاياة لاه حاول هاذا الموضاوعجام هنااك ,مو فين في المكتبات التشريعية ودور هؤالاال

 .إليه
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ااس المبااادئ التوجيهيااة ال ااادرة عاان االتحاااد البرلماااني الاا   6ن""البرلمااان والديمقراطيااة فااي القاارن الحااادد والعشااريدولي بعنااوان تلخ 
 مهام البرلمانات على النحو التالي:

لكاان يبادو أن ااه يوجاد اتفاااق واسا  حااول ضارورة تضاامين ماا يلااي  الئحااة المحاد دة لهااذه المهااملقاد يختلا  الخبااراا فاي  رائهاام حاول ا
 تؤديها جمي  البرلمانات: على األقل في المهام التي تؤديها ومن المتوق   أن

 تشري  القوانين. 
 ،لوطنيةعادة في إطار الموازنة ا وتكون اعتماد الضرائ  والنفقات. 
 اإلشرا  على أعمال السلطة التنفيذية وسياستها والعاملين فيها. 
 الم ادقة على المعاهدات ومراقبة الهيئات الخا ة بالمعاهدات. 
 مناقشة مسائل ذات أهمية وطنية ودولية. 
 االستماع إلى الشكاو  ومعالجتها. 
 إقرار التعديالت الدستورية. 

 تن ايمال مان ناحياة فاي أداا هاذه المهاام بشاكل فعاال لايس تكمان مساهمة البرلماان فاي الديمقراطياة , فإنفي ما يخس هذه المهام
  . أيضا   تلبية حاجات جمي  شرائ  المجتم  من ناحية إنما فقط ألعمالل الفعال

فعلى سبيل  ,تحديد دور البرلمانيين يةكيف بغل الن ر عن ستتب  طلبا  هائال  على المعلوماتيالكلير من هذه المهام سي هر أن  
عااالوة  ةيون فااي مواجهااة بيروقراطيااة الحكوماايكااون البرلمااانالملااال، عنااد ممارسااة الرقابااة علااى الساالطة التنفيذيااة، ماان الماارج   أن 

أو  ,إلى م ادره الخا ة مان المعلوماات يحتاج ملموس ت لير لبرلمانييكون لوكي  ,تهاموارد مهمة تحت إمر  من توفرعلى ما ي
الدقيقااة عنااد ماان الماارج   أن يساتغل الخ ااوم السياساايون نقاس المعلومااات ف مالال  عنااد مناقشااة مساائل ذات أهميااة وطنيااة ودولياة

علااى ف لاذلك، والمتله فااين ين فااي تقاديم المعلومااتاألشااخاس الاراهب وفارةلكان قاد تكااون المشاكلة أيضااا  فاي  ,المشااركين فاي النقاااش
مجموعاات ضاغط متحم ساة لتزوياد  علاى األرجا  تتواجدساال سيما القوانين المليارة للجادل، و  سبيل الملال حين تتم مناقشة القوانين

  البرلمانيين بمعلومات داعمة لوجهة ن رها. 

ة فعال فورياة رد   علاى الم المتطل باة التاي ت ار  علاى الح اوليتعار ل المشار عون لضاغوط مان وساائل اإلعاوفاي هالا  األحياان، 
د أأكلر من تقنيا  إضافة إلى ذلك، ي الَح  أن  المجتم  الذد يعمل فيه المشر ع ي ب   ,على تغيير السياسات واألزمات واألخبار

ورياة ث ي توق ا  مانهم إساتجابات فإذا  يعمل المشر عون تحت ضغوط زمنية هائلة حي ,المسائل باتت بالغة التشابكأن  و وقت مضى 
علاى إعطااا  ماد علاى قادرة البرلماانيينترع يخضا  لضاغط كبيار ويعفاإن  عمال المشا بالتااليو  ,فترة زمنية محدودة جادا  للتفكيار في

                                                 
 2أن ر إلى مالح ة الهامش رقم    6
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 يساااتوج  العمااال إرسااااا، ان امتالكهاااي توق ااا  مااان السياساااييوحياااث إن هاااذه القااادرة هاااي فااان بحاااد ذاتهاااا  ,تفسااايرات واضاااحة وماااوجزة
ينبغاي أن يط لا  البرلماانيون بوضاوح باالغ علاى األماور، وأن ت بس اط  ملال  ف ,أيضا   هامة بالنسبة إلى المكتبات التشريعية اساتإنعك
دون تشااويهها، واألهاام ماان ذلااك كلااه، يجاا  تحااديث المعلومااات ال ساايما إذا مااا كاناات تتضاام ن  ائل التقنيااة والقانونيااة المعق اادةالمساا

ل بسارعة إلاى م اادر إحاراج منادلرةسااتند إلاى معلوماة قديمااة و إذ أن  أد حجاة ت ,اتاإح اا نفسااها  شاروطويمكان تطبيااق ال ,تتحااو 
لايس و  ، خضاوعهم لالساتجواأدائهام لالساتجوا  أو خا ة عند تواجد البرلمانيين في نقاش عام و  ،ت َعد ضرورية يالت على الدقة

 . ذلك الت م  ال حفيين واللقااات م  الناخبين وما إلىوالمقاب ية إنما أيضا  في استديوهات البثفقط في الهيئة التشريع

ون ب فقاد  ,وجاود أد تراتبياة باين بعضاهم الابعلومن العوامل األخر  في العالقة بين المكتبة والبرلمانيين هو أن  هؤالا قد ال يقار 
أو )حاجااات ى قادر أهمياة ل ماانهم هاي أولوياة علااالنااخبين إلااى المجلاس التشاريعي وهاام يعتقادون أن  حاجاات كا جمااهيرتو الهم 

 .أد عضو  خر في البرلمان نفسهاجات( ححتى أهم من 

على هكذا مبدأ ديمقراطي وألجل ذلك يمكنهاا تقاديم مطالا  خا اة بماو في الهيئاات التشاريعية،  ال تعملهالبية المؤسسات  إن 
 حيث ي توق   أن تح ى مطال  جمي  البرلمانيين ب سبقية متساوية. 

ر تطاويهذا الواق  و  تفه م ينالعامل مو فينمشحونة تهتم بت ادم األفكار والسياسات، لذا على التشريعية مؤسسات الهيئات الإن  
من إنتاج المعلوماات علاى نحاو مفياد للبرلماانيين ما  إ هاار عادم االنحيااز السياساي فاي الوقات نفساه، ماا  مأدوات سياسية تمك نه

 . طر مات والمشورة التي يح لون عليها لن تكون منحازة ألد يعطي مستخدمي المعلومات اللقة ب ن  المعلو 

توفير خدمة برلمانية خا اة عوضاا  في ماذا يمكن لهذه المكتبات البرلمانية أن تقد م كإيجابيات  من هنا ي ب  السؤال كالتالي :
 عن اقتراح اعتماد البرلمانيين على م ادر معلومات أخر  متاحة؟

 :على الشكل التالي اتيج  أن تكون هذه اإليجابي

 الخدمات البرلمانية مكّرسة للبرلمان وحاجاته ونشاطهتكون 

 طاقم يعي كيفية عمل البرلمانيين وكيفية االستجابة لحاجاتهم.الما يعني أن  

 العمل للبرلمان ال للحكومةيكون 

 , وفايلك بطريقاة تادعم السياساة الحكومياةباذقد تكون الحكومات مسرورة لتزويد البرلمانيين بالمعلوماات لكن هاا علاى األرجا  تقاوم 
كماا يحتااج البرلماانيون  ,البرلماانيين إلاى إيجااد م ادر باديل دف قد تترد د الحكومات فاي إعطااا المعلوماات، ماا يا مجاالت أخر 

   مراقبة الحكومة بشكل فعال. ليتم كنوا من إلى م ادر معلومات مستقلة 

 عدم االنحياز
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الحهم وأجناداتهم علاى أمال تحقياق قضايتهم الخا اة أو م ا طبعاا   إلى البرلمان والبرلمانيين طوعا  لكن سيقد م الكليرون معلومات
د الحكومات البرلمانات بالمعلومات التاي ساتكون علاى األرجا  داعماة للسياساة الحكومياة فبشكل خاس،  السياسية الخا ة ستزو 

إذ يجا  أن تكاون  ,عبر المكتبة البرلمانيةفت قد م  معارضة( الحجج)أو  لمعلومات النزيهة لدعمأما ا ,معي نةأو محق قة لوجهة ن ر 
ويحتااااج عضاااو البرلماااان أن يلاااق بااا ن  أد  (الف اااائل السياساااية) اود للبرلماااانيين مااان كافاااة األحااازا هاااذه الخدماااة متاحاااة وبالتسااا

 معلومات م درها المكتبة البرلمانية هي معلومات متوازنة وهير منحازة. 

 ادر مختلفةتوليف من مصال

يجما  النقااط  لذا تبرز الحاجة إلى ماا ,معه البرلمانات الكليرة االنشغاليتخطى نطاق وحجم المواد المتاحة ما يمكن أن تتعامل  
 مسائل قد تكون معق دة وتقنية. وهير منحاز ومكتو  بوعي سياسي ل كن الو ول إليهالرئيسية على نحو يم

 ةة العامتغطية النطاق الكامل للسياس

ن تشااك ل محط ااة واحاادة يح اال عبرهااا البرلمااانيون علااى معلومااات حااول المواضااي  المتعااد دة أ بإمكااان مرافااق المكتبااات البرلمانيااة
 والمتنو عة التي ي توق   منهم إعطاا رأد بش نها.

  لبرلمانيين عند الضرورةالمزودةَ ل معلوماتالسرية الحفاظ على 

ماان األهميااة بمكااان أن يلااق طااالبو لكاان متاحااة للعامااة،  التااي تنتجهااا المكتبااات البرلمانيااةالبيااة المعلومااات هعلااى الاارهم ماان أن  
 لحكومة. ا أعضاا لخ وم السياسيين أوالآلخرين، ملل هم اتالمعلومات أن ه لن يتم اإلف اح عن استفسار 

 الذاكرة الجماعية

علاى األرجا   تكاونعان طرياق تخازين المعلوماات التاي  ويتم ذلاك ,ية أن تؤدد دور مستودعات للمعرفةبإمكان المكتبات البرلمان
يساااعد علااى اسااتباق لااى الخباارة، مااا إمعرفااة جماعيااة تسااتند أيضااا   مو فااونعلااى مسااتو  أقاال رساامية، يبنااي الو  ,مفياادة للبرلمااانيين
 حديلا  من االستفادة من خبرة من هم أكلر تمر سا . المو فين المعي نينالحاجات ويمك ن 

 أو ال  ااب تعنا ار أساساية ماان نقاشاات تاريخياة أو عمليااة تشاريعية قاد لمانياة قااادرة إذا  علاى المحاف اة علااى المكتباات البر  إن
 جزاا  من السجل التشريعي. ت ب 

ضاافة إلاى كاون فباإل يتناقضا علاى نحاولكان و و  ,متخ   اة مطال لديهم و ئن متخ   ين زباال إن تشير كل هذه العنا ر إلى
البرلمااانيين  أن   ة فهااذا يعناايتكااون الحاجااات متخ  اا أن .فااي نفااس الوقاات جاادا   واسااعةأيضااا  فهااي  ه الحاجااات متخ   ااةهااذ

يقاااع الحياااة البرلمانيااة السااري  وطبيعااة دور البرلماااني، مااا يعنااي أن  إيطلبااون معلومااات تقااد م  المعلومااات لاايهم ب اايغة تتماشااى واد
فهماون احتياجاات البرلماانيين )أد أن  المعلوماات المقد ماة أشاخاس ي قبال ومَعاد ة مان ,وحيادياة وفاي حينهاا يج  أن تكون موجزة
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فقاد  ,هاا تشامل كال ميادان السياساة العاماةبمعناى أن   ،يضاا  ألكان  هاذه الحاجاات واساعة  ,يادية قد ت ستخَدم بطريقاة حزبياة(بطريقة ح
 مجاالت الم لحة العامة. )أو قد يملكون الخبرة قبل مجيئهم إلى البرلمان( في بعليطو ر البرلمانيون المنفردون خبرة 

عاؤهم دياتم اسات دملام  بجميا  المواضاي  التاي قاد تاود الحكوماة إ ادار قاوانين بشا نها أو التاي قاال أحاد مانهم لكن من الواضا  أن  
علاى تاوفير المشاورة واإلرشااد حاول المعلوماات التاي  ةكاون قاادر تمعلوماات  خدماةمان هناا تبارز الحاجاة إلاى  ,إلبداا رأيهم بش نها

 مكتباااتوفيمااا قااد ت عتَباار ال بالتااالي ,معدومااة عنهااا وفهااا البرلماااني أو يكااون خبياارا  فيهااا والمعلومااات التااي لديااه معرفااة ضاائيلة أي ل
فهااي تختلاا  عاان الكلياار ماان  ة تقااديم الخاادمات لزبااائن متخ   ااين،التشااريعية مكتبااات خا ااة فااي المعنااى الضاايق للكلمااة لجهاا

ى مواضااي  مرتبطااة ف ر معلومااات حااول مجمااوع المعااار  البشاارية عوضااا  عاان التركيااز علااالمكتبااات المماللااة ألنهااا ينبغااي أن تااو 
  بعالم المعرفة أجم . يهتم البرلمان  فإن باخت ار،و  ,بزبائن متخ   ين

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الخدمات التي يمكن تقديمها

إذا كااان المجلااس فاا ,ئااة التشااريعية التااي تخاادمهاعااة الهيهااو طبي ونطاقهااا لحجاام المكتبااة البرلمانيااةحااد د الماألساسااي العن اار إن 
وعلاى  -تما ، سايحتاج أعضااؤهفاي المج ويتمتا  بفاعلياة ونفاوذ عقاد جلسااته بشاكل مساتمر ومنات ما  ويكبيار التشاريعي أو البرلماان 

قاد يكاون فادرا ، وال يجتما  إال نا أماا إذا كاان البرلماان ضاعيفا   ,ة الموارد وتملك نطااق خادمات واسا كلير مكتبة  -سيطلبون األرج 
 للمكتبة.  يندائم مو فينالحفا  على  في حينها من ال ع 

على الرهم من وجود بعل الخدمات  ,مجموعة من الخدمات ضمن البرلمان بإمكان المكتبة البرلمانية أن تكون مسؤولة عنإن 
ال يج  توفيرها، وقاد تبارز ت التي يج  أو مية مرتبطة بالخدماالئحة إلزا فليست هناكالتي من المتوق   من أد مكتبة تقديمها، 
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يعتمد ذلك على تن يم اإلدارة البرلمانية: إذ يمكان أن تكاون المكتباة جازاا  مان و  ,رة في هذا المجال بين دولة وأخر اختالفات كلي
 من المسؤوليات. ا  قد تتول ى عدد الحالة األخيرةوفي  ,معينة أو دائرة بحد ذاتهادائرة 

شامل  هار مسا   . إذ أ الحالاة ليسات دائمياةباة، فهاذه خدمات البحث البرلماني هالبا  ما تشك ل جازاا  مان المكت وعلى الرهم من أن  
 بحاث خدماةأن ه فاي البرلماناات التاي تمتلاك  9110أجرد عام  بالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات اإلفالأعضاا قسم 

فاي دائارة  خادمتينالبحاث فاي دائارة واحادة وعادد البرلماناات حياث كال  مان ال خدماةتساو  عدد البرلماناات حياث تتواجاد المكتباة و ي
 .   7منف لة

مان الواضاا  أن  مكتبااة  اغيرة يعماال فيهاا عاادد قلياال مان المااو فين )فااي  , حيااثت المقد ماة رهاان بااالموارد المتاحاةكماا أن  الخاادما
باة كبيارة وكليارة لخادمات والخبارة الواساعة التاي بإمكاان مكتحاالت عد ة، يكون العدد قليال  جدا ( ليست قادرة على توفير مجموعة ا

قااد تتااوف ر فااي لاايس بالئحااة خاادمات إلزاميااة ينبغااي تقااديمها إنمااا الئحااة بالخاادمات التااي  وعليااه فااإن الماادرج أدناااه ,المااوارد تقااديمها
ة هالبياا أن تتواجااد محتماالكاان ماان الل ,نفسااه البرلمااان يوفرهاااأو فااي دائاارة أخاار  ضاامن البرلمااان أو ربمااا قااد ال  مكتبااة البرلمانيااةال

 الخدمات في أهل  البرلمانات بشكل أو بآخر.

"خدمات بحاث" فاي أحاد البرلماناات فيماا قاد  قد ت عتَبر إحد  الخدمات ارما  ولابتا ، فعلى سبيل الملال  ليس الت ني  التاليإن 
ذا  ,د "خاادمات معلومااات" فااي برلمااان  خاارت َعاا قااد تنشاا  تااداخالت بااين هااذه الخاادمات وتلااك ف للعامااة كااان البرلمااان يقااد م خاادماتواد

  المقد مة للبرلمانيين. 

 خدمات المكتبة التقليدية

 حاجاة إلاى تلاك الخادمات التاي كأن اه ال زال هناا حاة خادمات المعلوماات علاى اإلنترناتمن السهل أن ننسى، فاي ع ار تزاياد إتا
موعاااة مااان الكتااا  ويشااامل ذلاااك تاااوفير مج ,ي مقد ماااة هاااذه الدراساااةس الماااذكور فاااحسااا  تحدياااد القاااامو عااادة  ماااا تقاااد مها المكتباااات 

ماااا  المسااااتخدمين  ونيتفاااااعل مااااو فينم االط ااااالع عليهااااا أو اسااااتعارتها وتااااوفير ت( لياااا...إلااااخ )واألقااااراس المدمجااااة والميكااااروفيش
د أو محطاات عمال للدراساة  /ذلك في مكان تتوافر فياه مكاتا  و وهالبا  ما يتم ,تند أو المعلومات التي يحتاجونهاهم بالمسونويزو 
 ها المكتبة عبارة عن أوراق وسجالت البرلمان.نتضم  تويكون جزا كبير من المجموعة التي  ,الهادئة

                                                 
، من قبل 9110أهسطس  \تم تقديم نتائج المس  في مؤتمر أمناا المكتبات البرلمانية في   حث. تدابير العمل بين المكتبة البرلمانية وخدمات الب  7

 . 9111يناير  \كيث كونينغهام.  در في النشرة ال ادرة عن قسم اإلفال في كانون اللاني
http://archive.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan07.pdf 
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وقاد تتاوفر خدماة  ,وتَعاد كمكتباةضم الكلير من مباني البرلمانات القديمة هرفة كبيارة أو مجموعاة مان الغار  تكاون منف الة تقد 
من مكتبات خارجية ألجل تلبية حاجات البرلمانيين المتخ  ة التي ال يمكن توفيرها مان  تعارة الكت  والح ول على كت الس

 موارد المكتبة الخا ة.

سااعدها علاى إيفااا هاذه لد  بعل المكتبات روابط وليقة م  مكتبات وطنية أو مكتبات متخ  اة أخار  ت من الجيد أن تكون
ساواا  بعل المكتباات فإن من جهة أخر و  ,نية هي بملابة المكتبة الوطنيةماتكون المكتبة البرل في بعل الحاالتو  ,المتطل بات

)كمااا  األساائلةإلااى المكتبااة لتقااديم شخ اايا  بإمكااان البرلمااانيين أن ياا توا و  ,ليساات مفتوحااة للعامااة فهااي ،لاام تكاانكاناات وطنيااة أو 
اتفيااا  أو يتوا االوا ما  المكتبااة عباار البريااد تهم الشخ ااية ماان دون إزعاااج الطااقم( أو أن يت االوا هر ادبايمكانهم اسااتخدام المااوارد بم

وتاتم اإلجاباة علاى االساتعالمات مان مخازون المراجا   ,يرة للح اول علاى المسااعدة الالزماةاإللكتروني أو الرسائل الهاتفية الق 
 أو من اإلنترنت أو من م ادر أخر . 

  ات المعلوماتخدم

 ال باين هاذه الفئاة والفئاة خاط لابات و اارم يف فليس هناكمعي نة، علومات توف ر عادة خدمات م أيا  كان نوعها بما أن  المكتبات
يشااير الم اطل  إلااى تااوفير معلومااات  فاي هااذا اإلطااارو  ,تحديااد هااذه الخادمات كمفهااوم منف االال ياازال مان المفيااد  لكاان ,الساابقة

 مناسبة ودقيقة تلب ي احتياجات البرلمانيين.

إال أن  خدمات المعلومات هي عادة تلك التي تقاد م  المعالم, واض  شيئا   ليس بحثخدمات الو خدمات المعلومات  يز بينإن التمي
فاااة شااابكة اإلنترناات فاااي  ااارو  لاايس مااان الضااارورد فيهااا اماااتالك معر  مااان ومعلومااات مرجعياااة سااريعة مااان م اااادر مطبوعااة أ

 راا بحلهم الخاس.  إج علىهم( مو فيوقد تساعد هذه الخدمات البرلمانيين )أو  ,متخ  ة بالموضوع لتوفير إجابة

   خدمات البحث

سواا كانت أو لام تكان فاي  ,تملك هالبية المكتبات البرلمانية التي لديها أكلر من الحد األدنى من الموارد خدمة بحث من نوع ما
ن لام تكان خدماة البحاث والمكتباة فاي نفاس الادائرة،  ,ة م  المكتبةر نفس الدائ ن لام تكان قاد تكاون الاروابط وليقاة بينهماا )و فحتى واد اد
يمكان القياام باه، ما سيؤلر علاى ماا  ،االختال  في النطاق واس  إن وفي الواق  ,ذلك(ب ينالمعني فهي مس لة تحس  علىكذلك، 

توفير إحاطات أطول لبرلمانيين، وفي هير أن  جوهر خدمة البحث يكمن في تقديم تحليل سياسات متخ  س وبيان موجز إلى ا
 دمات المعلومات.وأهم من تلك التي تقد مها خ

البحث موادا  متاحة )ملل البيانات الماوجزة المرتبطاة ب حاد القاوانين الجديادة أو  خدمةوف ر تويتم ذلك عبر طرق مختلفة لكن عادة 
لة على قياس احتياجات البرلمانيين المنفردين استجابة لم  .ال  محد دةطبمواضي  راهنة "ساخنة"(، إضافة إلى مواد مف  
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ل لالنتقاال نحاو تاوفير أوسا  مان الماواد، ماا يشاير إلاى ميا تساهيل الو اول إلاى مجموعاة ياؤدد الاىات اإلنترانات تطوير شبك إن
ن  لكاان  هااذا ال يعنااي أ ,إلجابااة علااى مطالاا  األفااراد الخا ااةالماوارد المتاحااة للجمياا  علااى نحااو سااب اق وبعياادا  عاان التركيااز علااى ا

لة ال تبقى مهمة  .ك ل ح ة  غيرة من ع ا العملنت تشحتى ولو كا الخدمة المف  

يشاك ل فيهاا تاوفير قاد يكاون العمال من  ماا  بطريقاة  وبشكل خاس ,البحث بين البرلمانات خدمات من ناحية أخر ، يختل  نطاق
 وفاي بعال خادمات البحاث ,نية ال من خادمات أخار بحلي للجان البرلمانية جزاا  هاما  من بعل خدمات البحث البرلماالدعم ال

 كل الناخبين مهمة أساسية فيما ال تعتبر خدمات بحث أخر  هذه المهمة جزاا  من دورها.  اع البرلمانيين على مشيكون إطال

فاي عارل ق ادفم فاي ماؤتمر مشاترك مان ف , البا  أو لابتاا   أمارا   لايسخادمات البحاث وخادمات المعلوماات التمييز بين  إنكما رأينا،
"إطاالع  األمنااا العاامين للمكتباات حاولجمعياة واالتحااد البرلمااني الادولي و  لمكتبااتالدولي لجمعيات ومؤسسات اتن يم االتحاد 

اه الناشاا  يكحاد د إيااان وات  91128 (أكتاوبر) تشاارين األول 99الديمقراطياة" فاي  ن فااي مامان مكتباة البرلمااان األوروباي أن  التوج 
حتاى  نن منف االان مهنيامكتباة وخدماة البحاث مجااالواعتبر هاذا األخيار أن  "ال ,لمعلومات وخدمات البحثتقار  بين خدمات ا

 ولو كانا يعمالن هالبا  سويا .

تقاد م مالال  المرجا   حياث المنتجاات ذات قيماة مضاافة أكبار، تقاد م المكتباة ف ,ات األخيرة تقاربا  بين المجاالينشهدنا في السنو  وقد
 واسعة أقل وبياناات ماوجزةإنتاج أوراق بحلية البحث إلى تميل خدمات  في الوقت عينهو  , ات والنبذاتالملخ   يضا  أنما إفحس  
اس فاي المواضاي  ن ارا  التو جه المشتر ن مويك ,ن يتقاربانيالمرفق وعليه فإن .ا  ق ر أكلر و  مباشرة ن  عمال ألك فاي تناامي التخ  

  يا ."  البرلمانات ي ب  أكلر تخ   ا  وتقنية وتحد  

  يةالبنية التحتية لنظم المعلومات البرلمان

لكن ال بد  من التمييز بين  ,بتكنولوجيا المعلومات واالت االتسيكون لد  البرلمانات تدابير إدارية إلدارة البنية التحتية الخا ة 
لبنياة التحتياة مان وما إلى هنالك( من جهة والمضمون والخدمات المقد مة عبار هاذه ا ية )الحواسي ، الكابالتالبنية التحتية الماد

 إعاادادأو  وانينمااا ساايكون ألقسااام مختلفااة ماان البرلمااان حاجااات معي نااة لتااتمك ن ماالال  ماان تتب اا  التعااديالت علااى القااك ,جهااة أخاار 
تملاك  مان المتوق ا  مان المكتباات التاي فاإن وباالطب  ,لبحث والمعلومات على البرلمانيينشات أو تعميم خدمات ااقالتقارير عن الن

المادياة )أو  ات الكتا مجموعاعَمل ك داة إدارة وكوسايلة لجعال ات على اإلنترنت ت ستمجموعات من الكت  أن يكون لديها كتالوج
 االفتراضية( متاحة لزبائنها.

                                                 
االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، االتحاد  ز القدرات لتلبية حاجات البرلمانيين المرتبطة بالمعلومات والمعرفة.إطالع الديمقراطية: تعزي  8

 http://www.ipu.org/splz-e/asgp08.htm. 9112أكتوبر  \تشرين األول 00البرلماني الدولي، وجمعية األمناا العامين للبرلمانات. جني ، 
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نااا  أساساايا  فااي تك بكيفيااة عماال هااذه التاادابير بمااا أن   وتهااتم المكتبااات البرلمانيااة كلياارا   نولوجيااا المعلومااات واالت اااالت سااتكون مكو 
وسيختل  مستو  مراقبة هذه التدابير من داخل المكتباة لكان  تادابير  ,ت ومعالجتها وتعميمهالى المعلوماكيفية ح ول المكتبة ع

 العمل الوليق عامل مهم للنجاح، كما ستحتاج المكتبة إلى  ليات تضمن أخذ حاجاتها وأولوياتها في الحسبان. 

   خدمات اإلنترنت واإلنترانت

ماان و  ,برلمانيااة وشاابكة إنتراناات برلمانيااةاالت اااالت تااوفير خاادمات اإلنترناات الستتضاام ن البنيااة التحتيااة لتكنولوجيااا المعلومااات و 
كماا أن  اإلنترنات طريقاة  ,للبرلماانيينمات المعلومات والبحاث المرج   أن تشك ل شبكات اإلنترانت وسيلة أساسية إلتاحة عمل خد

 ات متاحة للعامة.مذات أهمية متزايدة تستعملها البرلمانات لجعل المعلو 

ليسم  عامال  أساسيا  المكتبات أيضا  بعل موادها على اإلنترنت. وي َعد ت ميم المواد وتن يمها على اإلنترنت واإلنترانت ي  وتت
وقااد  ,فاي خادمات المعلوماات خبارة وتمار س وهاذا مجاال سيكتسا  العااملين فياه ,مات بشاكل تاام لمان يرياد اساتخدامهابإتاحاة الخاد

 ن يم محتو  هذه الخدمات ستق  تحت م لة إدارة المكتبة البرلمانية نفسها.يعني ذلك أن  مسؤولية تحرير وت

  خدمات للعامة والمدارس

 ,شاكل عاام ولطاال  المادارس بشاكل خااسأ بحت البرلمانات تادرك بشاكل متزاياد الحاجاة إلاى شارح مهامهاا للعاماة والمجتما  ب
لون ألداا هذا الدورالمعلومات وتن يمها وتعميم وبما أن  العاملين في المكتبات البرلمانية متمر سون في هربلة كماا  ,ها، فهم مخو 

لاااى إدراك مجرياااات األماااور بماااا أن  ذلاااك سيشاااك ل جااازاا  مااان ضااارورة  سااايحتاج هاااؤالا إلاااى تتب ااا  تقاااد م التشاااريعات عبااار البرلماااان واد
اإلدارة نفسااها المعتماادة لخاادمات  قااد يكااون إيجاااد خاادمات للعامااة والماادارس ضاامن تاادابير نتيجااة لااذلكو  ,العامااة األحاطااة الجاريااة

   وعتين. مالمجكل من تداخل بين حاجات المعلومات الخا ة بلالمعلومات للبرلمانيين مس لة حساسة ن را  ل

 

   المنشورات، والحفظ واألرشفة

د  الكليار منهاا تتاول ى بعال المكتباات البرلمانياة الحفاا  علاى تااريخ البرلماان )ساجالت العضاوية الساابقة، وأوراق األعضااا( ولا
برامج لنشر ودعم مجموعات خا ة أو مجموعات حول مواضي  معي نة قاد تكاون مهماة خاالل دورة تشاريعية أو لمناسابة خا اة 

قسااما  فرعيااا  ماان المكتبااة، فيمااا تكااون )اجتماااع دولااي، ذكاار ، إلااخ(. فااي بعاال البرلمانااات، تشااك ل محفو ااات األوراق البرلمانيااة 
 ي برلمانات أخر . عبارة عن دائرة منف لة ف

لتاي يارج   ي الخادمات االئحة شاملة بالخدمات التي يمكن لدائرة المكتبة البرلمانية توفيرها لك نه يغط   إن ما تم ذكره أعاله اليملل
ن ,تقديمها في هذا النطاق  رج  موجودة في مكان  خر في اإلدارة البرلمانية.  تكون على األفقد لم تتوافر في المكتبة،  واد
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 الفصل الرابع

 سياسات تطوير مجموعات الكتب

 الخلفية

على جمي  المكتباات اتخااذ قارارات بشا ن الماواد التاي يجا  االستح اال عليهاا والح اة التاي ينبغاي تخ ي اها مان ميزانياة إن 
خاس المتعل ق بالمكتبات البرلمانية، ال ين ر هذا الف ل في هذه المس لة في اإلطار الو  ,كتبة لتطوير مجموعات الكت  لديهاالم
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وهاااو يغط اااي الماااواد اإللكترونياااة والمطبوعاااة )إضاااافة إلاااى  ,مانياااة منف ااالة عااان المكتباااة الوطنياااةتكاااون المكتباااة البرل نسااايما حاااي
 .(فيلمالميكرو 

مان باين و  ,خدمينلمساتما يملي المواد الواج  وجودها في مكتبة برلمانية هو الحاجات المتخ   اة للبرلماانيين وهيارهم مان اإن 
  شراؤها:أنواع المواد التي يمكن 

  ، المراج  والكت  العامةمن الكت 
 المجالت الدورية 
 كتي بات وهيرها من المنشورات الق يرة األمدال 
 )ال ح  )النسخ المطبوعة واإللكترونية 
 االشتراكات في قواعد البيانات على اإلنترنت 
 المواق ( رة على اإلنترنت )بما فيها أرشفةمتوف  المواد اإللكترونية )الرقمية( هير ال 
 يلمالمواد على شكل ميكروف 
 المواد السمعية الب رية 

وقاد تاؤلر أيضاا  علاى ذلاك حاجاات  ,ة التاي قاد تاؤلر علاى سياساة الشارااال بد  من األخذ بعين االعتبار العوامل المتعل قاة بالمكتباو 
 تناول الف ل اللاني.سبق و  زة كماالبرلمانيين لمعلومات مناسبة ودقيقة وهير منحا

 األسئلة التي قد تؤثر على قرارات الشراء

بة الح ول إمكانية لزيادتها في حال اعتبارها هير مناسبة؟ هل بإمكان المكت هناكالميزانية المخ   ة للمشتريات؟ هل  هي ما
ن أد ماعلاى نساخة  تملك الحاق فاي الح اول مجاناا   ن ها، أد أ"إيداع"بعل المكتبات البرلمانية مكتبات ؟ على مواد مفيدة مجانا  
ساتتب  الح اول علاى يون هاذا األمار قي ماا  للابعل لكن اه فاي الواقا  نعماة ونقماة ألناه علاى األرجا  قاد يكا ,كتا  منشاور فاي البلاد
يضا  الح اول علاى أها "، فبإمكانمكتبة إيداعوحتى لو لم تكن المكتبة " ,ال عالقة لها بحاجات البرلمانيينالكلير من المواد التي 

كميااة كبياارة ماان المااواد المجانياااة، وهااو أماار مفيااد ال ساايما فاااي حااال كاناات الميزانيااة متواضااعة. لكااان  المااواد "المجانيااة" قااد تشاااو ه 
 من دون تمييز، وبالطب  يج  فهرستها ووضعها على الرفو . اما تم قبوله إذا تجمي  الكت سياسات 

ى الماارور بعمليااة تسااتغرق الكلياار ماان خل س ماان المااواد "المجانيااة" ماان دون االضااطرار إلااال بااد  ماان تااوافر سياسااات  ااارمة للاات
 الوقت.
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رواباااط جي ااادة مااا  مكتباااات أخااار  يمكااان أن تقاااد م ماااوادا  بسااارعة ومولوقياااة؟ ماااا ماااد   اااالبة البنياااة التحتياااة الخا اااة  هنااااك هااال
ب  المجااال أوساا  لشااراا مااواد علااى شااكل رقمااي فقاااط ي اااسإذا كاناات مولوقااة، فاابتكنولوجيااا المعلومااات واالت اااالت البرلمانيااة؟ 

تاحته  على اإلنترانت. اواد

 احتااج مجموعتهاتبحاث  خدمة هناكفقط مجموعة مراج ؟ هل  مأ المخ   ة لالستعارةمجموعة من األعمال هل تملك المكتبة 
 وعة؟ ها المكتبة لتخزين المواد المطبكالخا ة من المواد المتخ  ة؟ ما مقدار المساحة التي تمل

  اإلجابات على كل هذه األسئلة هي التي ستؤلر على قرارات الشراا. 

 التوازن بين النسخ المطبوعة والمواد على اإلنترنت

التوازن بين اإلنفاق على الماواد المطبوعاة والماواد علاى اإلنترنات فاي  بش نعلى الميزانية، يج  أخذ قرارات ما إن يجرد االتفاق 
اا  تااوفر المااواد فااي لاابالنساابة فعلومااات متاحااة فيهااا بالشااكلين. الحاااالت التااي تكااون الم بعل المااواد الكلياارة االسااتخدام، قااد يتوج 

هااو أن  االطاالع علاى كتاا  مرجا  ماا لو  فاي متنااول الياد يبقاى أساارع مان البحاث علاى اإلنترناات  اقا لكان ال يازال الو  -الشاكلين
 ويالقي ترحيبا  أكبر من قبل المستخدمين.

فااي ح أحاادهم انجافاي حااال  فساتكون نسااخا  مطبوعااة )إال المخ   اة لالسااتعارة،مجموعاة ماان األعمااال تباة تملااك إذا كاناات المكفا
يكون  حينماعام  بشكل لكن، ,(األستخدام مرونةمن ناحية يمكنه منافسة الكت  الموجودة  ةالرقمي ت الكاختراع شكل مرل  من 

هذا يعني أن ه حين تشك ل المواد و  ,لرقمي فقطتوف ر المواد على الشكل امن المفض ل )من وجهة ن ر أمين المكتبة( فهناك خيار، 
ذا  حتها على شبكة اإلنترانت، شرط أنتاإيمكن فاهتماما  عاما ،  تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالت ااالت  البة )واد
سيكون البحث أسهل على أن ه في هال  األحيان  كما يعني ذلك أيضا   ,مكتبة أن تسعى بقوة إلى التحسين(على اللم تكن كذلك، 

ماان إحااد  المشاااكل فااي التعاماال ماا  المااواد و  ,لاار انت امااا  ماان الم ااادر المطبوعااةوأن ااه يمكاان تحااديث المااواد بشااكل أك المااو فين
  ومن المهم أن تتمك ن المكتبات البرلمانية من تتب   ذلك. ،رعةسالرقمية هي أنه يمكن تحديث أو تغيير النسخ ب

 

 

 نمو أو عدم نمو

تشااك ل يجا  أيضاا  أخااذ قارار فااي اعتمااد سياساة نمااو أو عادم نمااو. وينادرج ذلاك بشااكل أساساي فااي إطاار الماواد المطبوعااة حياث 
ما يخس المواد الرقمية بما أن اه لكن يج  أيضا  التفكير بالموضوع في  ,النسبة إلى الكلير من المكتباتبالمساحة مس لة رئيسية 

 التخزين. جرااي  ترت   تكالست
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وقااد  ,قتنيااات أو ناضااجة وقديماة العهاادمحديلااة العهااد ومحادودة ال مااا إذا كاناات المكتباة قاد تعتمااد اإلجابااة علاى هااذا السااؤال علاى 
)باستلناا ربما تلك التي لديها سهولة نفاذ إلى من المرج   أن تره  جمي  المكتبات إذ  ,كتبة أيضا  دورا  هاما  في الحف تملك الم

ة واحدة كاملة مطبوعة من التقرير الرسمي لبسلسفي االحتفا  على األقل ها نفس المواد( يخر  لدأكتبة الوطنية أو أد مكتبة الم
حَفا  فاي  ارو  شارط أن ت   ,ل هاذه الماواد متاحاة علاى اإلنترناتالبرلمانية واألوراق البرلمانية حتى ولو كانت ك جتماعاتعن اال
النساااخ المطبوعاااة شاااكال  أكلااار ضااامانة عتَبااار مااالال ( وشااارط أن يكاااون الاااورق خاااال  مااان األسااايد، ت  ضاااانات والحرائاااق مااان الفي مناااة )

 بالطب  ستتقل س المساحة المخ   ة ألد مواد مطبوعة أخر . هذه الحالةفي و  ,واستدامة

راسخة والقديمة العهد أن لكن على المكتبة ال ,ستمرار في بناا مواردها المطبوعةقد تشعر أد مكتبة حديلة العهد بالحاجة إلى اال
يج  أن يقابل شراا أد مواد جديدة التخل س من ماواد أقادم أو ربماا  هتفك ر في سياسة عدم نمو لمقتنياتها المطبوعة، ما يعني أن  

إلاى مقتنياات وماواد مطبوعاة، حتاى ولاو  تفك ار كال المكتباات فاي ماد  حاجتهاا فاي الع ار الرقمايوينبغي أن  ,تقليس للمقتنيات
يقابال سياساات أن ال باد مان ذلك، فالانتيجاة و  ,وتكاالي  ال ايانةماو فين ديها الكليار مان المسااحات، ن ارا  لوجاود نفقاات الكان لا

 لتخل س.لإللغاا واالشراا سياسات 

 اختيار المواد

عليهاا ملياة سايعتاد هناك نمااذج للمسااعدة فاي هاذه الع ,التي سيرتكز عليها اختيار المواديجدر بالمكتبة البرلمانية تحديد المبادئ 
شاااراا كتاا  وم اااادر معلوماااات إلكترونياااة  لهاااا هاااو أن اااه علااى المكتباااة ضااامن التمويااال المتاااحالمبااادأ األساسااي و  ,أمناااا المكتباااات

لجهاة واجبااتهم البرلمانياة، أو التاي  مو فاوهموكتي بات وهيرها مان الماواد التاي قاد يحتاجهاا البرلماانيون و  و ح  ومجالت دورية
 وباإلمكاااان أيضاااا  جمااا  ماااواد يحتاجهاااا مو فاااون ,عملهااام المااارتبط بالمعلوماااات والبحاااثالمكتباااة والبحاااث لجهاااة  مو فاااويحتاجهاااا 

ال يجا  الن ار إلاى المعلوماات علاى اإلنترنات والمعلوماات المطبوعاة كال علاى حادة بال علاى و  ,برلمانيون  خرون وتتعل ق بعملهم
   أنها مكم لة لبعضها.   

ساايود  طب لاباو  ,الرهباة فاي شاامولية المجموعاة مقاادار حسا المفياد ت ااني  مجااالت المواضاي   ضامن هاذه المقارباة العامااة، مان
كماا سايحتاج إلاى  ,لرسامية عان المناقشاات واالجتماعااتالبرلمان الح ول على مجموعة شاملة من األوراق البرلمانية والتقارير ا

ماة )قاد ال تكاون بعال المنشاورات العالياة التخ اس مان منشاورات الحكو  مجموعة جيدة جادا  ولايس بالضارورة شااملة بشاكل تاام
   مفيدة من الناحية العملية للبرلمانيين(. 

مفتاااح النتقاااا لال بااد ماان اعتماااد سياسااة انتقائيااة ت خااذ فااي الحساابان المعيااار ا ق األماار بالكتاا  والمجااالت الدوريااةحااين يتعل اا لكاان
د مجموعاااة علاااى ترك اااز أ لهاااذا السااب  ,ممارسااة واجبااااتهم ليهاااا فااايوهاااو أن يكاااون البرلمااانيون علاااى األرجااا  بحاجااة إ أال ،المااواد

وال يعناي هاذا أن اه  ,ة العلوم وكت  عن الدول األجنبيةمسائل سياسو  العلوم االجتماعيةو  السياسة والحكومةو  مواضي  ملل القانون
 لكن ال بد من اعتماد سياسة انتقاا متينة. ،يج  استبعاد المواضي  األخر 
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مااا  ,نها علااى اإلطااالقمكتبااة البرلمانيااة جماا  أد مااواد بشاا ت، قااد يكااون هناااك بعاال المواضااي  التااي ال تااود الفااي بعاال الحاااال
ماان جهااة أخاار ، يوجااد مواضااي  تسااتلزم و  ,مرتبطااة بالحياكااة وقوالاا  الحلااو المااواد ال هااو ياادخل فااي هااذه الفئااة علااى ساابيل الملااال

هنااك مجموعاة مواضاي   وباين الحاالتين ,حاد هاذه المواضاي سه يشك ل أالبرلمان نفإن  ,مجموعة بحث شاملة والحفا  عليها شراا
الكليااار ماااان الماااواد العاليااااة لكاااان علاااى األرجااا  ماااان دون شاااراا  ،تجمااا  المكتباااة بشاااا نها بعااال الماااواد باااادرجات شااامولية مختلفاااة

عن أطروحاات  يسلطب  لاالقت ادية لكن باقد تره  المكتبة البرلمانية في جم  كت  حول السياسة والن رية  فملال   ,التخ س
ستعرل نوع المواد التي ال بد من وجود مقاربة ت وضمن هذه المبادئ العامة ,عقيد مرتبطة بالن رية االقت اديةرياضية فائقة الت

 أد موضااوع . لكاان  9ال ينبغاي علااى المكتبااة ماالال  شااراا كتاا  األطفااال ي موضااوع تكااون فيااه المجموعااة شاااملةحتااى فاا ,ياتم نشاارها
علاى سابيل  ,اساتعارة( بعال الماواد المرتبطاة باهقال ي ب  مس لة سياسية ويحت م بالتالي على المكتبة شراا )أو علاى األقد تقريبا  

ل موضاااوع الجراحااة التجميلياااة إلاااى قضاااية سياساااية وقااد تحتااااج المكتباااة فاااي هااذه الحالاااة إلاااى معلوماااات متعل قاااة الملااال، قاااد يتحاااو 
األبحااث ماا يكفاي مان االخت ا ايين لتبريار شاراا كتا   خادماتون لاد  أكبار يمكان أن يكاو  ,بالجوان  السياسية من الموضوع

 شريطة أن يعود استخدامها بفائدة حقيقية على البرلمانيين. عن االقت اد ومواضي  أخر   مبهمة مدرسية

رد غان أن اه مان المعلاى الارهم ما ,كاان يجا  شاراا الرواياات المعا ارةهاو ماا إذا  من األمور التي يجدر بالمكتبات التفكيار فيهااو 
دة لخدمات شاملة للبرلمانيين، بما فيها اهتماماتهم الترفيهية، فإن  ذلك لن يكون مرهوبا  فيه ال إعامة  للمكتبة أن تعتبر نفسها مزو 

اماتالك مجموعاة مان الرواياات لماؤلفين وطنياين  سايؤددلكن، فاي بعال الدول، ,ل الروائي أو هيره وق  سياسي هامكان للعم ذاإ
 زيادة وعي البرلمانيين بإرث الدولة اللقافي. الىرين معا 

اساتخدام البرلمااانيين للغاتهم اللانيااة وبإمكاان الروايااات فاي هااذه قااد يكاون للمكتبااة مهماة  ااريحة فاي تحسااين فاي بعاال الحااالت، 
 أ ال  الروايات ومن ال ع  منعها من ذلك. اللغة أن تكون وسيلة للقيام بذلك. توف ر بعل المكتبات 

على المكتبات الجديدة أو النامية التفكير بتم عن قبل اتخاذ قرار بشاراا هاذا الناوع مان المخازون ن ارا  ألن  جما  الماواد التاي ال  إن
لكان فاي بعال  ,بشارية منهاا والمالياة علاى حاد ساوااال بين تلقاي بعا ا إضاافي علاى الماوارديحتاجها البرلمانيون أو أعماال النااخ

إذا ما كانت مجموعة  غيرة من الروايات تجذ  األشخاس إلاى المكتباة وتزياد  ,لبراهماتيةلى بعل اقد تبرز الحاجة إ الحاالت
ربما بالتعاون م  مكتبة عامة، لكن و  هااقتنااد يستحق األمر من احتمال تفكير البرلمانيين بشكل أكلر إيجابية بش ن المكتبة، فق

 سية. ال يندرج ضمن مهام المكتبة الرئي هيج  أال ننسى أن  

إذ ي توق ا  مان هالبياة المكتباات  ,سي ناَقش الحقا  فاي الف ال الساادسال ح  جزاا  هاما  من مجموعة أد مكتبة برلمانية كما  ت َعد  
علاى الارهم مان أن  و  ,أجنادة األخباار ماا يكاونالبرلماانيين هالباا   حاافزالتشريعية تكريس جزا كبير من ميزانيتهاا لل اح  بماا أن  

                                                 
ت المكتبة مسؤولة عن تقديم خدمات تعليمية للمدارس وبالتالي ستود الح ول على مواد لألطفال خا ة بالبرلمان. أن ر الف ل إال في حال كان  9

 الخامس عشر. 
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لااى إ الو ااولال ياازال البرلمااانيون يتوق عااون إمكانيااة  ترناات )لاايس الاانس كااامال  بالضاارورة(متاحااة علااى شاابكة اإلن أكلريااة ال ااح 
 بما فيها تلك المنتشرة في جزا الدولة الذد يمل لونه.   النسخ المطبوعة

أخر  قد تكون متخ  اة فستحتاج إلى الو ول إلى مواد وكت  وقواعد بيانات متخ   ة ومواد إذا و جَدت،  أما خدمة البحث
 ,قادر اإلمكاان إلاى الماواد المتخ  اةسايود البااحلون أن تاؤم ن لهام ساهولة و اول  ,لزوم بالنسبة إلاى المكتباة العاماةأكلر من ال

أن ياتم االط االع عليهاا مان قبال جميا  لكن يبقى من المستح  أن ت عتَبر مجموعات األبحاث جزاا  من مجموعات المكتبة ككل و 
  عند االقتضاا.  المستخدمين

 يااتاألدب ,مجاالت تطوير المجموعات التي قد تكتسي أهمية خا ة بالنسبة إلى البرلمانيين فاي المكتباات التشاريعية بين منإن 
تنتج  التي تفكيرالناشطة أو خاليا البحث العدد من مجموعات  لمة في الكلير من الدولف ,السياسة والسياسة العامة غط يتد ذال

 أيضاا   ومن ماات الحماالت واألحازا  السياساية كما ت ادر جماعاات الم اال  ,حول مختل  المواضي تة من التقارير سلسلة لاب
 حول المواضي  الراهنة.كتي بات 

بعاال المااواد  ؤلرقااد تااو  ,ختفااي فااي هضااون فتاارة زمنيااة ق اايرةت بعاال المن مااات المعنيااة تكااون راسااخة بينمااا الاابعل اآلخاار إن
اه السياساة العاماة. فاي التقااط المزاجاات المتغي ارة فاي اا كانات راساخة أو ق ايرة العمار( و ت )ساال ادرة عن هاذه المن ماا إن توج 

ات ت طَبا  لفتارة ق اايرة وقاد ال تساتخدم المن ماات التاي تنشارها قنااو ، لكن هاا هالباا  دوماا   بااألمر اليساايرلايس تعق ا  هاذه المنشاورات 
هااود لشاارائها جعلااى المكتبااات البرلمانيااة بااذل م تاااليفااي النقاااش العااام وبالتساااهم بشااكل كبياار  يمكنهااا أن ماا  ذلااك ,نشاار عاديااة
 وحف ها.   

علاى الارهم مان أنهاا تكنولوجياا مت جهاة و  ,ل مستخدمة فاي الكليار مان المكتبااتميكروفيش طريقة أرشفة ال تزاالالميكروفيلم أو إن 
ة علاى شاكل ومحفو اليست مستعملة بكلرة  هاحق الحف  لكنإذا كانت بعل المواد تست ,تحتف  بمكانتها التزال إلى الزوال، فهي

يااار باااتمع ن فاااي كلكااان علاااى المكتباااات التف ,يلهاااا إلاااى نساااخة إلكترونياااة )رقمياااة(تحو مااان المساااتبعد أن تساااتحق كلفاااة ف ،ميكاااروفيلم
 ل رقمي.يدباالستح ال على ميكروفيلم جديد في حال توف ر 

 المخّصصة لالستعارةمجموعة األعمال 

لبرلماااانيون وربماااا مساااتخدمون باااات التشاااريعية عااادة )لكااان لااايس بالضااارورة( مجموعااة مااان الكتااا  المتاحاااة ليسااتعيرها اتملااك المكت
جن ا  ساهولة الو اول إلاى مجموعاة وقاد ت   ,خار  للبرلماانيين أو طااقم البحاثأوبإمكانها أيضا  استعارة كت  مان مكتباات  , خرون

 .خا ة بهاتح ال على مجموعة سالالمكتبات البرلمانية ا استعارة في مكان قري 

هاو المااواد التاي ساايحتاجها يبقااى المعياار المفتاااح و  ,ارة، ال بااد مان التفكياار فاي نطاقهاافاي حاال تااوف ر مجموعاة مخ   ااة لالساتع
هكااذا مجموعااة علااى مواضااي  مشااابهة لمواضااي  المجموعااات عامااة ترك ااز  لااذا ,علااى األرجاا  فااي ممارسااتهم واجباااتهمالبرلمااانيون 
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قااد و مهمااا كاناات سياسااة االنتقاااا شاااملة،  ,جادا  متخ  ااة ، لكاان قاد ت هاار الحاجااة إلااى مواضااي  سااابقا  فااي هااذا الف االالماذكورة 
وهنااا يمكاان أن تكااون الااروابط الجياادة ماا  المكتبااات األخاار   ,إلااى كتاا  حااول مواضااي  لاام يااتم جمعهااايبقااى البرلمااانيون بحاجااة 

في هيا  خطة إعارة وطنية بين المكتبات أو في هيا  خطة قادرة على  مة، ال سيماقي هي مس لة ذات عارة الكت المستعدة إل
  جداول الزمنية الضيقة التي هالبا  ما يطلبها البرلمانيون. إنتاج المواد ضمن ال

روع وهالباا  ماا تملاك هاذه المراكاز أو الفا ,ارد فاي مسااكن مركزياة للبرلماانيينإدارة الفاروع ومراكاز الماو  يتولى بعل أمناا المكتبات
وبإمكانهاا تزوياد األعضااا بماواد وخادمات المكتباة فاي السااعات  ,ن المجموعاة الرئيساية(ما ا  عارة  غيرة )أو تقد م ماوادإمجموعة 

 كماا قاد يكاون ,ات ماا بعاد ال هار ونهاياة األسابوع(التي ال تعمل فيها المكتبة لكن التي قاد يحتااج البرلماانيون فيهاا الخادمات )فتار 
    نترنت.على شبكة اإل لديها حواسي  وات ال

 مواد األرشيف

حاف ااة عليهااا لااألوراق البرلمانيااة وهيرهااا ماان المااواد، فتتااولى جمعهااا والم دور أرشااي  المكتبااة أيضااا   ؤددفاي بعاال البرلمانااات، تاا
     دور األرشي  بمزيد من التف يل في الف ل السادس عشر.  وتتم مناقشة ,وتن يم الو ول إليها

 

 

 

 

 

  الفصل الخامس

 إتاحة الخدمات

 مقّدمة

ماا  ,يمكان تلق يهااوأسائلة  ن األوان للن ر في كيفية إمكان إتاحة المكتبات التشريعية خدماتها للمستخدمين وأد أنواع استعالمات 
 إن كمااا ساابق وقلنااا ,ينالبرلماااني مااو فينوال لهاام ينالمساااعد مااو فينوال ن الرئيساايين أد: البرلمااانيينينق ااده هنااا هااو المسااتخدم

ز ك ار ملل خدمات المعلومات حول البرلماان إلاى العاماة، لكنن اا ن مات إلى مجموعات أخر إمكان المكتبات التشريعية توفير الخدب
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فاااي ماان النقاااط  الكلياار أخااذوال بااد ماان  ,بحااث والمعلوماااتوينطبااق مااا يلااي علااى خااادمات ال ,هنااا علااى المسااتخدمين األساساايين
للحاجاة إلاى وضا  حادود  ةماوجز  دراساةكماا يوجاد  ,الجتها فاي الف اول ذات ال الةتم معخدمات خا ة ست عتبار فيما يخسالا

 لما يمكن تقديمه. 

سيحتاجون المعلومات و ول إلى خدمات البحث والمعلومات في أوقات مختلفة وألسبا  متنو عة، وهالبا  ما لايحتاج البرلمانيون 
ممكان مان وساائل الو اول إلاى  تناو ع المكتباة التشاريعية تقاديم أكبار ساتود  هذه الحاجات المتماايزة، تلبية ألجل و  ,على نحو طارئ

 يمكان تاوفير الخدماة عبار الارد علاى استفساارات المساتخدمين الفردياة أو عبار جعال الخادمات متاحاة عاماة   بشكل عاام ,الخدمات
ت عالماد تاارد علااى االسااتقااد تكااون الخدمااة تفاعليااة )أ وعليااه ,طريااق شاابكة اإلنتراناات البرلمانيااة عاان بشااكل نمااوذجي ال ح اارد

ا  هذا التقسيم مبس ط وسيجرد شرحه الحق ,أد تستبق الحاجات وتتيحها للجمي  أو ربما لمجموعة مستهدفة(الفردية( أو استباقية )
وكنتيجاة  من المرج   أن يتوق   المستخدمون أن تكون الخدمات في أد وقت من النهاار أو الليالو  ,لكن  التمييز الشامل في محل ه

 ,ة االساتباقية فاي السانوات األخيارةذلك، ح لت نقلة فاي التركياز مان الخدماة التفاعلياة إلاى الخدماسم  بذلك، وألن  التكنولوجيا تل
أد    وفاي اآلوناة األخيارة ,لفردية جزاا  ال يتجزأ من الخدماةا اإلجابة على االستعالماتتبقى  لكن في هالبية المكتبات البرلمانيةو 

رلمانياة مان التوا ال ما   ل االجتماعي اإللكترونية إلى توفير فرس إضافية لكن مختلفة تمك ان المكتباات البتطوير أدوات التوا
  وهو أمر ال يزال في مراحل االختبار األولى في الوقت الراهن.  مستخدميها

 يةفرداالستعالمات ال

رق أيضاااا  علاااى االت ااااالت مااا  المساااتخدمين وتنطبااق هاااذه الطااا ,لفردياااة واإلجاباااة عليهاااا بطااارق عاااد ةيمكاان طااارح االساااتعالمات ا
 ألسبا  أخر :

   خاار( بزيااارة المكتبااة أو مكاتاا  خدمااة البحااث )التااي تتواجااد ملاليااا  فااي مكااان  يقااوم البرلماااني )أو مسااتعلم  .شخصيييا
ما  شاخس  خار سايتول ى  أويناس  و ول البرلمانيين( ويتحد ث إما مباشرة م  المو   الاذد سايجي  علاى ساؤاله، 

كما  ،أو قد يعي ن للعمل م  إحد  اللجان زيارة مكت  البرلمانيينب مو فينأحد ال قد يقوم وبدال  من ذلك ,السؤالتمرير 
 وقد يجرد اللقاا خارج المبنى البرلماني. 

 بإمكان البرلماني أن يت ل هاتفيا  بالمكتبة التشريعية. ويمكن القيام بذلك عبر االت ال بمو    معي ن  .عبر الهاتف
علااى رقام االسااتعالمات  ونيارد   نالاذي مو فااونقاد يتعامال ال ,مات عااامالطااقم، أو عباار االت اال علاى رقاام اساتعال مان

ماان المسااتح  تااوف ر رقاام اسااتعالم و  ,يملااك معرفااة مخت ااة بالموضااوع زميااله إلااى وناامباشاارة ماا  السااؤال، أو قااد يم رر 
لكان  ذلاك ال يعناي  ,ساعات العمالبد أيضا  من تعميم ال و  ,يم واالستذكار من قبل المستخدمينمركزد ألن ه سهل التعم

 ألنااااأن اه ينبغااي اساتبعاد االت ااال المباشاار ما  المخت ااين أو األقساام المخت ااة فااي أناواع معي نااة مان االسااتعالمات. 
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لوضا   أو، من الضرورد وجود تدابير واضحة إما لإلجابة على الهوات  في حال هيابهم بمو فين منفرديناالت ال 
 بريد  وتي م  رسالة واضحة حول مدة هيا  الشخس المعني.  ن ام

 فح اه بانت اام أو إلاى  قد ت ال رساائل البرياد اإللكتروناي إلاى عناوان برياد عاام معاي ن يجا  .عبر البريد اإللكتروني
المسااتخدمون ماااذا علاايهم أن يتوق عااوا، ماان األفضاال تعماايم الساااعات التااي ساايجرد خاللهااا  ميعلاا يولكاا ,مو اا  محااد د

أو االعتماد على ن ام استجابة تلقائي يؤك د تلق ي االستعالم ويعطي داللة على تفح س عنوان البريد اإللكتروني العام 
مااان األهمياااة بمكاااان أن يساااتعمل فأماااا حاااين ياااتم اساااتخدام عنااااوين برياااد شخ اااية،  ,ولياااةاألجاباااة لإل الوقااات المتوقااا 

خااارج المكتاا " كااي يعلاام المسااتخدمون أن  الشااخس المطلااو  أن مااة "اسااتجابة فااي حااال التواجااد  ونالمعنياا مو فااونال
ويج  تحدياد الشاخس الممكان التوا ال معاه فاي  ,م االت ال بشخس  خر عند االقتضااخارج المكت  وأن ه بإمكانه

 هذه الحالة في رسالة االستجابة في حال التواجد خارج المكت . 
 ريااد اإللكتروناي مباشارة ماان شابكة اإلنتراناات البرلمانياة أو ماان ي َعااد إرساال الب. عبير اسييتمارة علييى الموقيع اإللكترونييي

المنفعاة مان ذلاك فاي إمكانياة ت اميم تكمان و  ,ولياد وتوجياه الرساائل اإللكترونياةالموق  اإللكتروني مان إحاد  وساائل ت
الق او   لمهلاةعلاى سابيل الملاال، افاستمارة الستنباط المعلومات التي يحتاجها الشخس ألجل اإلجاباة علاى الساؤال، 

المعلومااات  سااعيا  الستيضاااح) اااح  السااؤال( قااد يكااون ماان الضاارورد االت ااال بالمسااتعلم  ,للح ااول علااى اإلجابااة
وما  تزاياد  ,ى عمال ال يقاد م اإلجاباة المطلوباةالقياام باذلك إلاى قضااا الوقات علا موقاد ياؤدد عاد ,الدقيقة التي يحتاجهاا

 ألهمية المتنامية لوسيلة االت ال هذه.  البريد اإللكتروني النقالة، تبرز ا ةإتاحة أجهز 
 علاى هارار  , ال اسات بدَلت بالبرياد اإللكترونايفاي الكليار مان البرلماناات، لام تختفاي الرساائل كوسايلة توا .عبر رسيالة

لت كياد علااى اسااتالم يمكن إرسااال الرسااائل إلاى نقطااة اسااتعالم عاماة أو إلااى فارد معااي ن، ويجاا  افاالرساائل اإللكترونيااة، 
إضاافة إلاى ذلاك، وكماا  ,ؤول عن الرد على االساتعالمسوقد يشمل ذلك معلومات االت ال بالمو   الم ,فورا   الرسائل

ااا  الرجاااوع إلاااى المساااتعلم و هاااو الحاااال بالنسااابة إلاااى رساااائل البرياااد اإللكتروناااي،  إذا لااام تتاااوف ر كااال المعلوماااات قاااد يتوج 
 الالزمة.

 
  األسااائلة، هياار أن  بعاال المكتباااات كاناات تختباار اساااتخدام وهااي وساايلة مالئمااة فقاااط ألبسااط أنااواع . رسييائل نصيييية

 الرسائل الن ية بهذه الطريقة. 

لااو أو مسااتخدم مو فااوهميتقااد م البرلمااانيون أو  نحااي ليااات تضاامن وضاااوح ال بااد ماان وجااود  فاان فردياااا  باألساائلة، و ن  خاار و ن مخو 
عود ذلك ألسبا  عاد ة: منهاا عادم تفكيارهم بوضاوح وي ,م ب يغة مفيدةفقد ال يض  المستعلمون دوما  أسئلته ,حاجات المستعلمين

 مانالساؤال  ورودفي حال من جهة أخر ،  ,ذلك استيضاحذد يتلق ى السؤال إلى بما يحتاجون إليه، وبالتالي سيحتاج الشخس ال
فضاال   ,مانهم معرفتاهماا المطلاو   يكوناوا فهماوا تماماا  الالساؤال أو قاد  نيشاو هو  قادالذين ، يالبرلمان ن العاملين لد مو فيالأحد 
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أو ال يوضحون متاى يريادون الح اول علاى المعلوماات  أو قد يقومون بافتراضات هير واقعية حول ما يمكن معرفته،  عن ذلك
 ألد هاية. 

تفرل هذه العوامل وض  إجرااات لتحديد ما يحتاج البرلمانيون فعال  إلى معرفته، ما يعني أن  الطاقم بحاجاة إلاى التادري  علاى 
األسائلة التاي ط رَحات،  تادوين يلازم هاو كال مااية أخذ األسئلة. قد ال يبدو ذلك ضروريا  بالنسابة إلاى المعنياين وقاد ي فتاَرل أن  كيف

 .مطلو بالضرورة نفس ما هو  ما تم السؤال عنه هو لكن ن را  لألسبا  المذكورة أعاله، ليس

هات ، من الساهل الح اول علاى االستيضااح الاالزم )علاى الارهم مان ستعالم شخ يا  أو عبر الألحين يتقد م البرلماني مباشرة با
عان  ساؤالويمساي األمار أ اع  فاي حاال تام  تمريار ال ,البرلمااني مشاغوال  وعلاى عجلاة( قد يترد دون أحياناا  إذا كاان المو فينأن  

 ,برياد اإللكتروناي أو رساالةطرياق الطريق طر  لالث ملل الباحث الذد يعمل لد  البرلماني أو في حال و ول االستعالم عان 
ال ماان األهميااة بمكااان  فااإن فااي الحااالتينو  قااد ال يح اال المسااتعلم علااى مااا تااوف ر  ليااة معي نااة للعااودة ومراجعااة  اااح  السااؤال، واد

 إذا  ما هي النقاط التي ينبغي تذك رها عند إعداد التدابير لكيفية أخذ األسئلة؟ ,يريد

 تتمل ل النقاط الرئيسية في ما يلي:

 عاماة   سئلةقد يتقد م البرلمانيون ب ّكد من الحصول على أكبر قدر ممكن من التفاصيل من المستعلم حول ما يريده.تأ
 محد دة.  يسعون للح ول على معلومات م في الواقجدا ، في حين أن ه

 فاي حاال كاان  على سبيل الملال، إحصائيا  بطبيعته. لسؤالحاول أن تضمن وضوح تغطية اإلجابة، ال سيما إذا كان ا
ات جرمية "حديلاة"، ماا المق اود بحديلاة؟ ومااذا يجا  أن تكاون التغطياة الجغرافياة؟ هال ينبغاي أن اعن إح اسؤال ال

 تكون الدولة ككل أو فقط جزاا  منها؟ يكتسي هذا الموضوع أهمية خا ة في دولة فدرالية.   
  مالال ، هال هاي معلومااة . كثير  ائيدةاإلجابية األ ك قيد ييؤثر عليى تيو ير ألي هيدف المعلومية الزمية بميا أّن ذليإكتشيف

   خالها في خطا  ما أم هي موضوع يهم البرلماني؟دواحدة يود  المستعلم إ
  إذ أن  ذلك يوف ر عليك عمال  هير ضروريا . ,المستعلم عن هذا الموضوع يملكهاحّدد المعلومات التي قد 
 الح ااول علااى إجابااة "فااي أساارع وقاات ممكاان" ، لاايس طلاا  فماالال   .تأّكييد ميين وضييوح المهليية القصييوإل لتييو ير اإلجابيية

توضاي  ماا إذا كانات كماا يجا   ,عد ة دقاائق إلاى عاد ة أيااميق د بذلك أد شيا يتراوح من  بالمفيد بما أن  المستعلم قد
فااي إذ يسااعد الوضاوح  ,رلمااني أو  هاور علاى شاشااة التلفاازاإلجاباة الزماة فاي وقات معااي ن لحادث محاد د ملال نقاااش ب

 تخطيط عملهم بشكل فعال.ن البرلمانيين لمو فيللعلى ما يريد و  لعضو البرلمان للح ولة الق و  يد المهلتحد
  المحبّييذ أن يتحييّدث  عبييارة عيين اسييتعالم بحثييي ينبغييي أن يجيييب عليييه شييخ  متخّصيي ، ميين لسييؤالحييين يكييون ا

ى أن  المخاتس  فاي الموضاوع إلا كب  فاي ذلاساويعاود ال. جابية إليى صياحب السيؤالعن إعطياء اإل الشخ  المسؤول
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حاجاات  ىلب ات  األسئلة التي يجا  طرحهاا كاي عالما  بسيكون قادرا  على شرح المعلومات المتوافرة وسيكون على األرج  
 المستعلم. 

  فاي أيامناا هاذه، ياتم ذلاك علاى األرجا  عبار البرياد . ضع اآللية المفّضلة لتو ير اإلجابة والمكان اليذي يجيب تسيليمها إلييه
لكترونااي أو الهااات ، لكاان قااد يااتم أيضااا  علااى شااكل أوراق، ال ساايما إذا كاناات اإلجابااة تتضاام ن مااوادا  ليساات متاحااة اإل

    . بسهولة إلكترونيا  

 المواد المتاحة عامة

حتااى اآلن، تطاار ق هااذا الف اال بشااكل أساسااي إلااى اإلجابااات علااى اإلسااتعالمات الفرديااة. وهااي ال تاازال تشااك ل جاازاا  جوهريااا  ماان 
مااان  ساااه ل إتاحاااة المعلوماااات للمساااتخدمين بشاااكل يمك ااانهم ل الكليااار مااان المكتباااات البرلمانياااة، إال أن  نماااو شااابكات اإلنتراناااتعمااا

ي الكليار ففا ,أ فقط م  تطو ر الع ر اإللكترونيال يج  الن ر إلى ذلك على أن ه أمر بد لكن ,الح ول على المعلومات بنفسهم
ل مااان لطالماااا كاااان  مااان المكتباااات البرلمانياااة بإمكاااان المساااتخدمين إستشاااارة المراجااا  أو ت اااف   مخااازن الكتااا  مااان دون أد تااادخ 

طروحااة علااى م قااوانينحااول المسااائل الراهنااة أو مشاااري  كمااا أن  مكتبااات كلياارة أتاحاات مسااتندات مااوجزة معااد ة مساابقا   ,مااو فينال
كماا شاهدنا،  يالوتمك ن البرلماانيون لوقات طو كما  ,ا من دون أد تدخل مباشر من المو فينيمكن للمستخدمين جمعهو البرلمان، 

 . في حال كانوا بعيدين عن المكتبة عبر الهات  أو الرسائل من تقديم أسئلتهم

إذ يمكااان  ,لو ااول إلااى هالبيااة مواردهاااا عاان بعاادمااا تغي اار هااو أن اااه أ ااب  باإلمكااان اليااوم فاااي الكلياار ماان المكتبااات البرلمانياااة ا
البرلمانيااة أو عاان  والخا ااة بتحلياال السياسااات عاان طريااق شاابكات اإلنتراناات ت المرجعيااةاللمكتباات إتاحااة مجموعااة ماان المعلوماا

ابات على األسئلة المطروحة هالبا  حاول المساائل الراهناة. جويمكن اعتبار هذا النوع من المواد مجموعة من اإل ,طريق اإلنترنت
وضامان إيجااد هاذه  الرسامية علاى اإلنترانات واإلنترناتو كما يمكن إتاحة الو ول إلى مجموعاة واساعة مان المساتندات البرلمانياة 

 من االستعالمات الفردية. بالتخفي الولائق بطريقة مباشرة تسم  

وأ هارت حادوث أد ت هذه المقاربة إلى خفل الطل  لناحية قيااس االساتعالمات الفردياة فاي الكليار مان المكتباات البرلمانياة  وقد
)ماا يعناي إعاداد ماواد متاحاة عاماة  يمكان  ساتباقيالستعالمات الفردية( إلى العمل االعلى ا جابةمن العمل التفاعلي )أد اإلنقلة 

عطاااا تااواريخ ل المااواد المتاحااة عامااة  و ماان المهاام تحديااد تااواريخ كاا ,مو فيااه الو ااول إليهااا فااي أد وقاات(ألد برلماااني أو أحااد  اد
    مراجعتها.  جديدة لتلك التي تمت

اإلط الع باإذ يمكان أن ي شاار إلاى المساتعلمين مالال   ,على قدر ما قاد ي هار فاي البداياة ا  ييز  ارخلكن، في الواق ، ليس هذا التم
االة علااى قياسااهمودة علااى اإلنتراناات عوضااا  عااجااعلااى وليقااة جاااهزة مو  يبقااى أن  القاارارات الخا ااة  ماا  ذلااكو  ,ن إعااداد إجابااة مف  

ل ذات ئوبإلمااام مااو في المكتبااة بالمسااا ي  التااي تتناولهااا األساائلةرجاا  بالمواضااتتاا ل ر علااى األ بااالمواد التااي يجاا  إتاحتهااا عامااة  
 األهمية الراهنة. 
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 اإلعفاااا ماان قااانون حقااوقماان تسااتفيد بعاال المكتبااات البرلمانيااة  , إذذ حقااوق النشاار فااي عااين االعتباااركمااا ال بااد أيضااا  ماان أخاا
لاااى إقاااد تبااارز الحاجاااة  وفاااي حااااالت أخااار  و,معفاااد )ملااال المساااتندات الحكومياااة( قاااد يكاااون اساااتخدام بعااال أناااواع الماااواو  ,النشااار

 ال حافة والبث.  ملل مواد تخزين وتعميم مواد حقوق النشر والت لي  قبل التفاول م  أ حا 

 أن اه تام إذا كانت المواد متاحة عامة  ويمكن للبرلمانيين الو ول إليها من دون أد تدخ ل مباشر من المو فين، ي ب  الت ك د من
اا يكاون عليااه  ات البرلماانيين أ ااع االساتجابة لحاجا المهاام مان لطالمااا كاان و  ,اإلجاباة علااى االساعالمات الفردياة حاين تجاردمم 

ويكتساي ذلاك أهمياة أكبار حاين تكاون نسابة متزايادة مان الماواد الماوف رة  ,البرلمانياة فهام حاجاات مساتخدميها بالنسبة إلى المكتباات
كباار فااي الف اال أعاان بعاد. تجاارد معالجااة موضااوع فهاام المساتخدم بتف اايل  اهااعباارة عاان مااواد متاحااة عاماة ويمكاان الو ااول إلي

 التاس . 

 وضع الحدود

إذ يناااقش  ,ا تغط ااي كاماال حقاال السياسااة العامااةحاجااات البرلمااانيين المشااروعة للمعلومااات واألبحاااث واسااعة جاادا ، وربمااأن  رأينااا 
وشخ اية  جادا   محاد دةوأحياناا  مواضاي   نياة والدولياةوالوط جموعاة واساعة مان المواضاي  المحلياةالبرلمانيون في هال  األحياان م

وهااذا  , ااب  موضااوع اهتمااام مشااروع لعضااو البرلمااانوبإمكااان أد مساا لة تقريبااا  أن ت ,ائل المرتبطااة بالناااخبين الفاارديينسااملاال الم
 مانية وخدمات البحث.لبالطب  من إحد  سمات المكتبة البر 

مان المحب اذ أن توضا  المكتباات المجااالت التاي يمكنهاا مسااعدة البرلماانيين  لكان ,لك أن  وضا  الحادود قاد يكاون  اعبا  ويعني ذ
الواجبااات مااا ي طَلاا  مرتبطااا  ب الجوهريااة فااي أن ااه يجاا  أن يكااون وتقضااي القاعاادة ,اق اخت ا ااهافيهااا وتلااك التااي تقاا  خااارج نطاا

ن يمكاان أن تتضاام ن قائمااة األساابا  المشااروعة اختالفااات بااين برلمااان و خاار، لكاا سااتكون هناااكالبرلمانيااة الخا ااة بالبرلمااانيين. 
 لالستعالمات ما يلي:

 )التشريعات )ملل معلومات خلفية عن مشاري  القوانين، أو مشورة حول التعديالت 
 عمل اللجان 
 ال هور في وسائل اإلعالم 
 مااات حااول هااذه علااى الاارهم ماان أن  بعاال المكتبااات البرلمانيااة لاان تعطااي معلو ائل مرتبطااة بالناااخبين أو القضااايا )مساا

 المواضي (
 مسائل برلمانية مقترحة 
 خطابات، في البرلمان وفي الخارج 
 ما وراا البحار في مهام برلمانية الى الزيارات 
 إحاطة عامة بمسائل تهم العامة 
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يتاه ويختلا  ماا يمكان أو ال يمكان تغط ,أن تعار  عان عجزهاا عان المسااعدة فيهاا أدناه أمللة على المجاالت التي يمكن للمكتبة
 :  أن يكون البند األول أدناه على الالئحةمن دولة ألخر  لكن من المستح

 أو أ دقائهم. تجارية للبرلمانيين أو مو فيهم أو عائالتهمطلبات ناشئة عن الم ال  الشخ ية أو ال 
 العام. الحيزهير موجودة في برلمانيين  خرين  طلبات للح ول على معلومات شخ ية عن 
 أو كتابة المقاالت أو المحاضرات )ويختل  ذلك عن تقديم المعلومات الخلفية والمشورة(. طاباتطلبات ل ياهة الخ 
  لطال  هير المشاري  المرتبطة بالبرلمان.س أو لطلبات المساعدة في مشاري  للمدار 
  ،هم الطلبااااات المقد مااااة ماااان الاااوزراا حااااول مواضااااي  تغط يهااااا دوائاااار فاااي ن ااااام برلماااااني، علااااى عكااااس الن اااام الرئاسااااي

  الحكومية. )في األن مة البرلمانية، من المرج   أن يكون الوزراا أيضا  أعضاا في البرلمان(.

الكتيبات أو ال بد من تحديد القيود الخا ة بما يمكن للمكتبة تغطيته في عدد من ف ,لحدود باألمر اليسير دوما  ليس فرل هذه ا
وماان المهاام أن  ,المعلومااات حااول حاجااات المسااتخدمين(تاساا  لمزيااد ماان )الرجاااا االطااالع علااى الف اال ال ,المنشااورات الترويجيااة

ذا  ,خال  ما حدوثعلى رتبة في حال ن األسيلقون دعم المو في ميكون مو فو الخط األمامي والقين من أن ه في هذه الحالة، واد
ا  أن تكااون ي حب اذ دومااو  ,مفيادا  جاادا  للقاوانين )أو قواعااد العماال( ن يكاون دعمهااا أكاان هناااك لجناة برلمانيااة خا اة بالمكتبااة، يمكاان 

إيجابيااة النباارة وأن ترك ااز علااى مااا يمكاان تقديمااه عوضااا  عاان التركيااز علااى مااا ال يمكاان  المكتبااة خاادماتالمنشااورات التااي ت اا  
 توفيره.

 

 

 

 

 الفصل السادس

 خدمات المعلومات والمكتبات

 مقّدمة

، وشااارحنا أن  بحاااثخاادمات ال( وياااةجعر خاادمات المال)أو المعلوماااات خااادمات قمناااا سااابقا  )فاااي الف ااال اللالااث( باااالتمييز بااين لقااد 
 اادر مطبوعاة علوماات مرجعياة ساريعة مان مي ستخَدم عادة لإلشارة إلاى تلاك الخادمات التاي تقاد م مخدمات المعلومات م طل  
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ل إلى إجابة تستلزم أو على اإلنترنت في  رو  ال ت البحث )التاي ت عااَلج تقد م خدما من ناحية أخر  ,معرفة متخ   ة للتو  
أطاول  وأكلار أهمياة مان تلاك التاي  إحاطااتفي الف ل التالي( تحاليل وموجزات سياسات متخ   ة إلى البرلمانيين، كما توف ر 

 تقد مها خدمات المعلومات.

د يطااااو ر قاااا فعلااااى ساااابيل الملااااال ,ال ااااارم واللاباااات بااااالتميز لاااايس هااااذا التمييااااز بااااين "خاااادمات المعلومااااات" و"خاااادمات البحااااث" إن
تقا   أسائلةأد بشا ن  لكن ماا يهام هاو أن يكاون أولئاك المعنياون واضاحين ,إخت ا يون في المعلومات خبرة في مواضي  معي نة

ال قد يرتبك  ،ضمن أد جان   المستخدمون من دون سب  وقد ال يح لون على اإلجابة األنس  لحاجاتهم.واد

وتبارز الحاجاة إلاى  ,نفسه من دون علام أحاد منهماا باذلك أو السؤال مأن يعمل قسمان من المكتبة على االستعالهناك خطر في 
حتى إذا كانتاا جازاا  مان  لكن ,الوضوح بشكل خاس حين ال تشك ل المكتبة وخدمة البحث جزاا  من الدائرة نفسها ضمن البرلمان

ويمكان العمال م خدمات البحث قائما . الدائرة ذاتها، يبقى خطر نقس التوا ل والتفاهم بين من يقد م خدمات المعلومات ومن يقد  
على الرهم من أن   ,حس  أد تدبير تن يمي شريطة أن يره  المعنيون بذلك وأن ي هروا تفه ما  واحتراما  ألدوار بعضهم البعل

م البرلمانيون هال ينبغي أن تتوق عا أن يفو اإلمكان في منشوراتهما، قدر  االتمييز بينهم أن يتم ود  يالمكتبة وخدمة البحث سكل من 
 أين تكمن الحدود.  ومو فيهم

تتوف ر عادة في المكتبات البرلمانية: أنواع الخدمات  أن باقتضا  خدمات المكتبة العامة التي يمكن أيضا ي     الف ل اللالث
لماواد تغطياة مجموعاات ا)تول ى الف ال الرابا   ,التي قد تتوق عونها بعد اإلط الع على تحديدات المكتبة المذكورة في الف ل اللالث

 ,وتغطيااة إعااارة هكااذا مااواد( فااي المكتبااة، سااواا كاناات كتاا  أو مجااالت دوريااة أو ميكااروفيلم أو قواعااد بيانااات أو أقااراس مدمجااة
 من المتوق   أن تجدها في أد مكتبة برلمانية. فيتطر ق إلى:يتناول هذا الف ل خدمات المكتبة وخدمات المعلومات العامة التي 

 كيان ماديالمكتبة ك 
 مفهوم مكتب المعلومات المركزي أو نقطة االستعالم المركزية 
  سئلة وكيف يتم تلّقيهاين تأتي األأمن 
 سئلةأنواع األ 
  المصادر المستخَدمة لإلجابة على األسئلة 

 ككيان مادي المكتبة

وهالبا  ما تنطباق هاذه الميازة أيضاا   ,كتبةالقديمة العهد هرفة كبيرة أو مجموعة من الغر  تم بناؤها كميملك الكلير من المكتبات 
 ، سواا ب نيت باأل ل للبرلمان أم ال.األحدثعلى المباني البرلمانية 
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مان هااذا  ومرافااق تساهيالت ما  نمااو الخادمات المقد مااة والمتاحاة عباار اإلنترانات أو اإلنترناات، قاد يجاارد التشاكيك فااي الحاجاة إلااى
ن اإلجاباة علاى األسائلة عبار الهاات  أو عبار إرساال ااإلمكبإذ لطالما كان  ,هال  األحيان فيم فيه قد  لمقياس الذد ت  ل وفقا   النوع

مااؤخرا  )وطبعااا  حااين  اادرت النسااخة  لكاان ,المغاااالة فااي التغيياار الااذد ح اال وتباارز هنااا مساا لةالمااواد فااي البريااد إلااى المسااتعلم، 
ة زيارة المكتبة شخ يا  في حاال أراد أحاد البرلماانيين أو األ لية من هذه المبادئ التوجيهية(، كان الوض  السائد يقضي بضرور 

  عليهاا ملال النقاشاات والمساتندات البرلمانياة هالبياة الماواد المط َلامان المارج   أن تتاوف ر ف أما اآلن ,مو فيه إستشارة مواد المكتبة
نساااخ مطبوعاااة عوضاااا  عااان المساااتخدمون ت اااف   ال اااح  والماااواد األخااار  ب هلساااستقاااد ي مااا  ذلاااكو  ,علاااى اإلنترنااات وال اااح 

الون إستشاارة الماو فين شخ ايا  بادال  مان  أو  اد  وجودهم فاي الجاواروفي حال كان مكتبهم قري   واستخدام اإلنترنت قاد يفض 
 من المواد، ال سيما المواد القديمة، لن تكون متاحة على اإلنترنت. كبير جزاكما أن   ,اللجوا إلى الهات  أو البريد اإللكتروني

لكاان  اإلعتبااارات الماليااة أو المهااارات الالزمااة للبحااث فااي هااذه  ,ماارج   أن تشااترك المكتبااة فااي قواعااد بيانااات علااى اإلنترنااتماان ال
إال أن  الاابعل ياار  فائاادة فااي إتاحتهااا لجمياا  مسااتخدمي ، كهااذه القواعااد قااد تجعاال ماان هياار العملااي العماال علااى قواعااد بيانااات

مكتبااة خدمااة إلعااارة الكتاا ، فسااتتواجد علااى األهلاا  فااي قاعااة أو قاعااات المكتبااة فااي حااال كااان لااد  ال فضااال  عاان ذلااك ,الشاابكة
 الرئيسية.    

في العقد الماضي تراجعا  في عدد المستخدمين الذين  واجهتمن المرج   أن يكون عدد كبير من المكتبات القديمة العهد ف وعليه
قاد يشاهد ارتفاعاا ، ماا يليار تسااؤَلين: األول المقد ماة ماالي للخادمات على الرهم من أن  االساتخدام اإلج مرافقهاون المكتبة و ليستعم

 بالنسبة إلى المكتبات القديمة العهد واللاني بالنسبة إلى المكتبات الحديلة البناا أو الت ميم. 

إلاى بنااا جدياد أن  من الممكن أن تجد المكتبات القديمة العهد وحتاى بعال المكتباات المطاو رة حاديلا  أو تلاك التاي انتقلات ماؤخرا  
علما   يمكن استخدام المساحة لتخزين المواد بالت كيد ,لديها مساحات قليلة االستخدام ن را  النخفال عدد الزوار من المستخدمين

هاذه كماا وباإلمكاان اساتخدام  ,حياال الحاجاة إلاى االحتفاا  بكمياة كبيارة مان الماواد لى اإلنترنت قد يبعاث الشاكأن  توافر المواد ع
وقد تكون المكتباة عباارة  عان مسااحة ذات أهمياة تاريخياة، ربماا م ام مة كمكتباة وقاد تتواجاد  ,مساحة كمنطقة عمل للمو فينال

الطريقاااة  حاااولقاااد تواجااه المكتباااة معضاالة ساااواا كاناات هاااذه العواماال تنطباااق أم ال، و  ,فااي مكاااان إسااتراتيجي فاااي البناااا البرلمااااني
 ستخدام مساحتها.ال ىالفضل

لكن في حال كانت المكتبة في موق  إستراتيجي  ,لخيارات في إفراغ جزا من هذه المساحة لغايات أخر  في البرلمانيتمل ل أحد ا
علااى أد حااال،  ,هااذه المساااحة خشااية تراجاا  االت ااال ماا  البرلمااانيينأو ذات أهميااة تاريخيااة، سااي هر تاارد د فااي االسااتغناا عاان 

ن عالم مركزيااة تناساا  المجلااس واألماااكي موقاا  اسااتراتيجي أو نقطااة اسااتتبقااى الحاجااة موجااودة إلااى نااوع ماان مكتاا  معلومااات فاا
 .بما أن  المعامالت ال تتم كل ها عبر اإلنترنت أو الهات و برلمانيين، األخر  التي يرتادها ال
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اال  ذلااك يعنااي ,للخدمااة التااي تقااد مها المكتبااة نافااذةفر ااة لتااوفير  تتااوف ر وعلااى مسااتو  أدنااى، لااى ساابل إأن ااه ماان المسااتح  التو  
 زيادة الوعي بالخدمات المتوف رة. مما يؤدد الىجديدة الستخدام المساحة المتاحة ألجل تشجي  اإلقبال 

    لكن  األفكار قد تشمل ما يلي:  ستختل  الحلول حس  طبيعة البرلمان 

  ، اا، وتقاديم الشااد الساترخربما عان طرياق تاوفير المجاالت الدورياة أو ماواد أخار  لجعل المكتبة مساحة أكلر ترفيها
 . هيرها من المرط بات أو القهوة أو

  لكان أماوربعمال المكتباة مباشارة ليس من الضرورد أن تكون مرتبطاة  لمعارل،وااستخدام المساحة لتقديم العرول 
 تهم البرلمانيين. قد

 يين إذا كانات وقاد يكاون ذلاك عامال جاذ  للبرلماان ,توفير مساحة للمكات  م  حواسي  ومساحة للحواسي  المحمولاة
ذا كانااات المكتبااة أو إذا كاااان تجهياااز المكاتاا  المتاااوف رة هيااار مناساابا  خا اااة إمكاااتبهم الخا اااة نوعاااا  مااا بعيااادة عااان 

 أو هر  اللجان أو أماكن أخر  يرتادها البرلمانيون. المكتبة قريبة من المجلس
    ياؤدد ذلاك و  ,ل م ادر اهتماام حااليعقد الجلسات حين يكون الباحلون متوف رين إلسداا الن   حول مواضي  تشك

إلااى تشااجي  االت ااال وجهااا  لوجااه بااين البرلمااانيين والباااحلين: وهااو أماار قااد ال يح اال هالبااا  ال ساايما فااي المكتبااات 
ربمااا يمكاان لمسااؤولين و  ,خدمااة البحااث بااالقر  ماان المجلااس أو المرافااق األخاار  كااونالبرلمانيااة الكبياارة أو حيااث ال ت

 البرلمانيين. روات  لمعلومات في الجلسات، ملال  لشرحبرلمانيين  خرين توفير ا
 علاى اساتخدام التساهيالت )المادياة وعلاى اإلنترنات( التاي توف رهاا المكتباة وخدماة لبرلماانيين وماو فيهم ل التدري  إقامة

 البحث. 

م لمركازه، يبقاى الساؤال الاذد برلمان جديد أو بسب  إعادة تطوير البرلماان القاائ بسب  بناا ي حال كان يتم تطوير مكتبة جديدةف
محاولااة تكاارار قاعااات القاارااة الكبياارة أو أجنحااة ينبغااي طرحااه: إلااى أد نااوع ماان المساااحة الماديااة تحتاااج المكتبااة. ماان المسااتبعد 

ن  لكا ,و اول إلاى المعلوماات وتعميمهاالاللطرق المتغي رة التي ياتم عبرهاا الغر  المتواجدة في بعل المكتبات األقدم عهدا ، ن را  
وحياث يمكان للو اول مان قبال المساتخدمين  قاابال  و  ا   ااهر حضاورا  مادياا   ةذلاك ال يعناي أن اه مان هيار المساتَح  أن تملاك المكتبا

سايتوج   علاى المكتباة أن  فللو ول للوض  الملالي ,مواد المكتبة، بل العكس تماما  الرجوع الى للمستخدمين استشارة المو فين و 
أو فاي مكاان يمار   أو هار  اللجاان /المجلاس و هرفاة نقطاة و اول أخار  قريباة ماند  ااهر أو تملاك مكتا  إساتعالمات مركاز 

كمااا أن ااه ي حب ااذ أن يتااوف ر نااوع ماان مساااحة للقاارااة كااي يط لاا  المسااتخدمون علااى ال ااح ،  ,عبااره البرلمااانيون ومو  فااوهم بانت ااام
 والمجالت الدورية وهيرها من مواد المكتبة.
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فتسام  للمساتخدمين بالح اول علاى الماواد فاي أد وقات مان  ،سااعة فاي الياوم 92 رباة أن تفات  أبواهاابتج بعل المكتباات تقوم
الخاادمات المكتبيااة وقااد عرضات نينااا سفاندسااين مشاروعا  فااي المكتبااة البرلمانيااة النروجياة فااي مااؤتمر روماا حااول  ,النهاار أو اللياال

  9112.10 (أهسطس)  في شهر   والبحلية للبرلمانات

 ومات المركزي أو نقطة اإلستعالممكتب المعل

مفهوم مكت  المعلومات المركزد أو نقطة االستعالم. فقد تكون نقطة االستعالم المركزياة هاذه عباارة  ةساال بد من التمع ن في در 
 لكن على األرج  ستكون مزيجا  من اإللنين. ,عن كيان مادد كما قد تكون افتراضية

لكن شريطة تواجده  ،أهمية مم ا كان عليه قبل نمو إمكانية النفاذ عن بعد إلى مواد المكتبة أقلقد يكون المكت  المركزد المادد 
 ,الخااادمات القاااادرة علاااى توفيرهاااابال يااازال ي َعاااد مفهوماااا  قي ماااا  بماااا أن اااه ياااذك ر باساااتمرار بالمكتباااة و و فاااي مكاااان مناسااا  للبرلماااانيين، 

فااي حااال و  ,أو ربمااا قرياا  ماان هاار  اللجااانان قرياا  ماان هرفااة المجلااس جااد فااي مكاااوالمق ااود بعبااارة "مناساا  للبرلمااانيين" التو 
ون بالقر  مناه بانت اام ربماا فاي طاريقهم  استحالة ذلك، يج  على األقل أن يق  المكت  في مكان يتجم   فيه البرلمانيون أو يمر 

و أمااار محب اااذ اآلن ن ااارا  لتاااوافر ساااتمرار بوجاااود المكتباااة )وهاااافطااااب  ال هاااور والوضاااوح ياااذك ر ب , المق ااا إلاااى مكااااتبهم أو إلاااى 
م ادر معلومات كليرة أخر  يمكن للمستخدمين اللجوا إليهاا( ويقاد م فر اة قي ماة للماو فين فاي التحاد ث ما  المساتخدمين وجهاا  

  لوجه. 

 تقضي المهام األساسية لمكت  المعلومات المركزد بما يلي:

 العمل كنقطة اتصال لتلّقي األسئلة من قبل المكتبة 
اين، قااد يت  ال المسااتخدمون بهام بشااكل مباشار لكاان هم لاان فا  ي مكتبااة أكبار حجمااا  تملاك عااددا  مان المااو فين المخت  

يباارع المو فااون فااي هميااة نقطااة االت ااال المركزيااة. يجاا  أن أيعرفااوا بالضاارورة بماان يجاادر بهاام االت ااال، ماان هنااا 
التي يسعى المستعلم إلى الح ول عليها ومان  "التفاول" م  المستخدمين. ويعني ذلك الت ك د من وضوح المعلومات

قااد يطاارح البرلمااانيون مااا يباادو أن ااه سااؤال عااام فيمااا أن هاام يسااعون فعليااا  إلااى وضااوح المهلااة الق ااو  للح ااول عليهااا. 
الزمناي لتاوفير اإلجاباة،  كماا أن اه ال باد مان تعياين النطااق الح ول على معلومات محد دة ضامن ذلاك اإلطاار العاام.

ارات ملل "في أقر  وقت ممكن" قاد تعناي أماورا  مختلفاة ألشاخاس مختلفاين. إذا كاان الوقات يسام  باذلك، عب بما أن  
يج  االت ال بالمختس الذد من المرج   أن يجي  على السؤال كي يتحد ث مباشرة م  المساتعلم. لكان، قاد ال ياود 

تدري  المو فين في المكت  األمامي على أخاذ  ، من هنا أهميةالبرلمانيون الكليرو االنشغال االنت ار ريلما يتم ذلك
                                                 

نينا سفاندسين. أيام في األسبوع،  1 \ساعة في اليوم 92مكتبة البرلمان النروجي: مكتبة   10
http://www.preifla2009.parlamento.it/ifla/45147/89665/paginabicamerali.htm 
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ساائلة. األ معااالجتهم فاي سااريةالوالتفاااول. فضاال  عاان ذلااك، ينبغاي أن يفهاام المو فاون ضاارورة الحفااا  علاى  سائلةاأل
 )الرجاا اإلط الع على الف ل الخامس للمزيد من التفا يل حول هذا الموضوع(

 مكتبةحسب حجم ال رجحأل اعلى  يختلف نطاق هذه األسئلة 
ين المتاحين. في المكتبات ال غيرة، سيتوج   على مو في المكت    ماامي اإلجاباة علاى ألاوعدد المو فين المخت  

سئلة ب نفسهم. في حال كانت المكتبة تملك مو فين لديهم معرفة مخت ة لإلجاباة علاى مجموعة أوس  بكلير من األ
ل أن يجي  هؤالا المو فون عل  االستفسارات.  ىالسؤال المطروح، ي فض 

  التي يحتاجونهامساعدة البرلمانيين والمستعلمين اآلخرين على إيجاد المعلومات 
بحاث عان المعلوماات وقد يسر  المستخدمون فاي ال ،نترانت البرلمانيةشبكة اإلهالبا  ما تتوف ر المعلومات الالزمة على 

إذا سام  الوقات  درس خ و اي ساري  عطااإل  ةفر الغالل تب نفسهم بعد ح ولهم على اإلرشاد، إذا  من الجيد اس
ذا كاان المسااتخدم راهباا . باذلك  ال بعاال المساتخدمون ت ااف   المادياة،  وكمااا هاي الحاال بالنساابة إلاى الم ااادرواد يفض 

   المعلومات ب نفسهم. 

 تلّقيها يتم ي األسئلة وكيفتمن أين تأ

األشخاس الذين يقبل منهم األسئلة  بش نأقسام المكتبة( واضحا  ينبغي أن يكون قسم المكتبة المعني بخدمات المعلومات )وبقية 
ه ماان إال أن اا ،واضااحةعلااى المساا لة األولااى تباادو اإلجابااة  قاادفكيفيااة تلق يهااا. بمااا أن  المكتبااة موجااودة لخدمااة البرلمااانيين،  بشاا نو 

يعود السب  األوض  إلى و  ,في المكتبةسببا  مشروعا  إليداع أسئلة أشخاس  خرين إلى جان  البرلمانيين  الممكن أن يكون لد 
)ي حب اذ  الاذد يعملاون لاه عضاو البرلماانوقد ي عتَبر أن هم يعب ارون عان أمااني الذين يعملون بالنيابة عنهم  أعضاا البرلمانمو في 

ون يعملاا الاذين الشخ اية بادال  مان م اال  عضاو البرلماانمان التقاد م ب سائلة لخدماة م االهم  عهم قادر اإلمكااننوضا  قواعاد تما
كمااا أن ااه ماان الماارج   أن يملااك مو فااو البرلمااان )وهاام مختلفااون عاان المااو فين العاااملين لااد  البرلمااانيين المنفااردين( سااببا   ,لديااه(

الدولااة العاااملون لااد  الحكومااة والااذين يااود ون التحق ااق ماان  يمااو فأيضااا  ماان ساائلة األقااد تاا تي و  ,مشااروعا  للتقااد م باالسااتعالمات
 ملال . ت في البرلمانمجريات االجتماعا

لحالاة م ادرا  محاتمال  إضاافيا  تملك بعل المكتبات البرلمانية عالقاات وليقاة ما  المكتباة الوطنياة وتشاك ل هاذه األخيارة فاي هاذه ا
 وقد تكون التدابير المتبادلة مفيدة للطرفين م  أولئك الذين قد تعتمد المكتبة عليهم للمساعدة. ,لألسئلة

في عادد مان و  على نحو أوس و  ,ضغطمجموعات الأو  الجامعات أو المن مات المهنيةذه التدابير ملال : من الممكن أن تشمل ه
هااة ماان العامااة ساائلةتتااولى المكتبااة مسااؤولية التعااطي ماا  األ البرلماناات ي غط اى هااذا الموضااوع فااي الف اال و  ,حااول البرلماان الموج 

 الخامس عشر. 
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اال أن تكااون القواعااد لااذين بإمكااانهم التقااد م ب ساائلة و أيااا  كاناات التغطيااة فااي مااا يخااس األشااخاس ا واضااحة موضااوع األساائلة، ي فض 
 األسئلة إلى مكان  خر.  المو فون عند االقتضاا ومفهومة كي يحيل

البرياد اإللكتروناي، إلاخ. يكفاي  أو عبار الهاات  أو أد شخ ايا   -رها التقد م باألسئلةيتناول الف ل الخامس الطرق التي يمكن عب
 ل هنا إن ه ي حب ذ ما يلي:القو 

 يج  توف ر أوس  مجموعة ممكنة من طرق االت ال بنقطة االستعالم المركزية 
  يجا  أن  فمالال   ,د اإللكتروناي وهيرهاا مان وساائل االت اال علاى نطااق واسا ياوعنااوين البر  ينبغي نشر أرقاام الهاات

اااس لهاااا مكاااان باااارز فاااي كااال ماااا ي نَشااار حاااول المكتباااة، وفاااي الااادو  ي يخضااا  لهاااا البرلماااانيون رات التدريبياااة التاااي خ  
 وانتهاز أد فر ة مناسبة حين تسم  ال رو  بذلك. ومو فوهم

ل إلى حقيقة.    سيعطي ذلك أفضل فر ة للت ك د من أن  نية توفير نقطة استعالم مركزية تتحو 

 أنواع األسئلة

قااد يكااون أحااد أهاام هااذه  ,ذلااك وفقااا  لعاادد ماان العواماال ق اا ؟ يختلاا ماان األساائلة يجاادر بمكتاا  المعلومااات المركاازد أن يتو  نااوعأد 
تتعامال ما  الكليار أم ال. في حال تاوفر خدماة بحاث، مان المارج   أن  أو م لحة بحثالعوامل ما إذا كان البرلمان يملك خدمة 

ة لإلجابة بشكل تاام لبرلمان، إلى جان  األسئلة التي تحتاج إلى معرفة متخ   ل تردوالتي من األسئلة المرتكزة على المواضي  
 عليها.

عليهاا خدماة البحاث  ة لتلق اي األسائلة، ساواا أجاباتاماأن تكون نقطة االستعالم المركزياة نقطاة ع باألمكان الح نا مما سبق إنه
فااي المكتبااات ال ااغيرة جاادا  التااي ال تملااك خدمااة بحااث، ماان الماارج   أن يضااطر مكتاا  المعلومااات  لكاان ,أو خدمااة المعلومااات

 وأن يسعى ربما إلى الح ول على مساعدة عند الحاجة.  عامل م  مجموعة واسعة من األسئلةالتالعامة إلى 

طريقااة مشااروعة حااول أد موضااوع يريدونااه تقريبااا  ألن  أد موضااوع بماان إحااد  مياازات البرلمااانيين أن ااه بإمكااانهم طاارح األساائلة و 
دة اإلجابة على أد سؤال ناش  عن هذه الواجبات لكنها ال وتتوق   المكتبة عا ,اق واجباتهم البرلمانيينطيدخل ضمن ن ممكن أن

 تتوق   اإلجابة على أسئلة ناشئة عن اهتمامات شخ ية أو تجارية للبرلمانيين.

ماان هياار الممكاان  لكاان للسااب  الماذكور أعااالهو أن تقاا  األسائلة ضاامنها حتماال محاولااة لتحديااد الفئااات الرئيساية التااي ماان الم أدنااه
 ت:تغطية جمي  اإلحتماال

 مواد الصحف 
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خار  علاى ال محادودة علاى ماا يبادو للماواد الما خوذة مان ال اح  وم اادر األخباار األيملك البرلمانيون عادة شاهية  
وع يعتقدون أن هم قاد ي سا لون أو موض د مرتبطة بموضوع يهم هم بشكل خاسقد يبحلون عن مواف ,هرار التلفاز والراديو

 بكيفية تفاعل وسائل اإلعالم م  قرارات الحكومة الخا ة بالسياسات.كما يهتم ون  ,أو أد ق ة تذكرهم عنه
 النقاشات واإلجتماعات البرلمانية 

ما قيل سابقا  في البرلمان حول موضوع محد د، سواا من قبل منا ارين أو  هو من أحد م ادر المعلومات المهمة إن
 د. يبعح ل ذلك مؤخرا  أو في الماضي ال خ وم للمستعلم وسواا

 مستندات البرلمانية ومنشورات الحكومةال 
 ول الحكومة إنجازه.اأو لفهم ما تحهي م در معلومات أساسي لتوفير مواد خا ة باألخذ والرد في النقاشات و  

 التشريعات 
قياد الدراساة فااي القاوانين  أو إقتراحاات وهاي تضام التشاريعات والقاوانين التاي تام إقرارهاا وتلاك النافاذة إضاافة إلاى مشااري 

 .لبرلمانا
 الوقائع التاريخية 

 وتنفيذ سياسات سابقة. ملل التواريخ
 االقتباسات 

ز بفضل اقتباس مناس . ن  خطابهم سن أو يشعر الكلير من البرلماني     يتعز 
 مواد خاصة بالسير الذاتية 

أو  البرلماانحاول شاخس سايلتقيه عضاو  إضاافة إلاى معلوماات تاريخياةالمواد المتعل قة باألحياا أو الشخ يات ال وهي
 شخس معرو  من الماضي.

 مواد بيبليوغرا ية 
 هالبا  ما يود  البرلمانيون قرااة لوائ  بيبليوهرافية لمتابعة موضوع يهم هم.

 مواد متعلقة بالسفر والجغرا يا   
 ومعلومات من األطلس، إلخ. ملل أوقات القطار أو الطائرة

 معلومات حول الشركات، مجموعات الضغط ومنظمات أخرإل 
علااى موعااد للقاااا  عضااو البرلمااانعبااارة عاان مجموعااات تحاااول التاا لير علااى البرلمااان ماالال  أو قااد يكااون  هااذه قااد تكااون

 لح ول على بعل المعلومات عنها.ل ىأحدهم من شركة أو من مة معينة وهو يسع

ياار فعالااة فااي دورهااا، وأن رة وهمسااتتاألخاار  ماان خاادمات المعلومااات  قسااامماان المهاام أال يكااون مكتاا  المعلومااات المركاازد واأل
ألعماال الراهناة وفهام مجرياات بابق طلبات المستخدمين. ويعني ذلاك بشاكل أساساي أن اه يجادر باالمو فين التمت ا  باوعي جياد تست
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يسام  لهام باساتباق األسائلة المارج   طرحهاا علاى ساسي باإلجرااات البرلمانية، ما األمور في البرلمان إضافة إلى التمت   بإلمام أ
 س يومي واالستعداد لها. أسا

رة مسبقا  حاول مواضاي  تشا امتالكو  عد من ذلك شريطة أن تسم  المواردلكن يج  أن يكون باإلمكان الذها  أبو  ك ل مواد محض 
 يمكن القيام بذلك عن طريق عدد من الوسائل.و  ,أو قد تشك ل م در اهتمام

ل افترضانا وجاود هكاذا ت البرلمانياة، فاي حاايالاى شابكة اإلنترانتكون على شكل ماواد موضاوعة عباألمكان أن ، ةملاليوك يغة  
 قى هناك مكان للمواد المطبوعة أيضا .شبكة، لكن يب

وباساتطاعة مجموعاات الماواد الموضاوعة  ,ت وبال ايغة المطبوعاةياون مان المفياد اماتالك الماواد نفساها علاى شابكة اإلنترانكاقاد ي
أماا  ,تياأن تؤدد دورا  قَيما  إضافة إلى إتاحة الماواد علاى شابكة اإلنترن لمستخدمونوالتي من المرج  أن يراها ابشكل إستراتيجي 

 بعل المقاربات الممكنة، فهي:

  البرلمانحول مواضيع تهم  يةمواد الصحفالمجموعات 
ث ت ضاا  إليهاا الماوارد بانت اام، ويمكان البحا فقاد تكاون عباارة عان مجموعاة ماواد ,ت خذ هذه المجموعات أشاكاال  عاد ة 

مجموعاة يومياة مان كماا قاد تكاون عباارة عان مجموعاة مختاارة مان الماواد حاول "موضاوع سااخن" أو  فيها عند الحاجة.
 همية معي نة.الق ا ات اعت بَرت ذات أ

 رزم من المواد المجموعة للنقاشات البرلمانية 
اد مااان و  اااحفية أو أد ماااماااواد  أو بياناااات حكومياااة أو تماعاااات برلمانياااةقاااد تتضااام ن هاااذه األخيااارة مقتطفاااات مااان إج 

وقااد ت جَماا  هااذه المااواد فااي الاارزم ماان قباال خاادمات المعلومااات وخدمااة البحاااث  ,من مااات تهااتم بالموضااوع قيااد النقاااش
 وتتضم ن بيانات موجزة بحلية ذات  لة.

   لوائح بالمراجع حول مواضيع تلقى اهتماما  راهنا 
ومجااالت  وقاد تشامل كتباا   ,الماواد الماذكورة فاي  النقااط الساابقةطاول أمادا  ماان مان هاذه الماواد أن تتمت ا  بمن اار أي توق ا  

 دورية وروابط لمواق  إلكترونية مفيدة.

 

 المصادر المستخدمة لإلجابة على األسئلة

 ,مان الماواد بهاذه الطريقاة أوال  ن را  لتاوفر المزيادرج  إلى الم ادر على اإلنترنت ألامو فو خدمات المعلومات على اليوم يت جه 
لكاان تبقااى المعلومااات علااى اإلنترناات  ,شاامل الم ااادر علااى اإلنترناات شاابكة اإلنتراناات البرلمانيااة إذا و جااَدت وطبعااا  اإلنترنااتستو 

. وعلاى الارهم مان أن  الماو فين المستندة إلى اشتراك مالي م درا  هاماا  بماا أن  الماواد المتخ   اة متاوف رة فقاط مقابال بادل ماالي
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فحاجااات  ,ال يعناي ذلاك أن اه يجا  نسايان الم اادر المطبوعاة فاإن هاذا ادر علاى اإلنترنات أوال ،جهاون علاى األرجا  إلاى الم ايت  
 ,عباار البحاث عاان طرياق محاار ك هوهاال مكااان إيجاااد كال المااواد الالزماةالبرلماانيين متنو عااة وواساعة وماان الخطا  االعتقاااد أن اه باإل

   قري  أسرع من البحث على اإلنترنت. قد يكون الو ول إلى كتافبالنسبة إلى األسئلة البسيطة،  كذلكو 

علااى اإلنترناات واإلنفاااق علااى النسااخ  التااي ذ قراراتهااا الخا ااة بشاا ن التااوازن بااين اإلنفاااق علااى المااواردااتخاا ساايكون علااى المكتبااة
مكتبااة ال كااون هااي ماان أحااد العواماال المااؤلرة إن المطبوعااة، لكاان حتمااا  سااتزداد الح ااة المنفقااة علااى المااواد المطبوعااة ماا  الوقاات.

)قاد تكااون  ها مااوارد محادودة ماان أد ناوع كانااتيحاادث عهادا  لادأأو مكتباة  ,قديماة العهاد وتملااك مقتنياات مطبوعااة تاريخياة واسااعة
وسااواا كاناات المااوارد المسااتخدمة  ,بإمكانهااا الو ااول إلااى هكااذا مااوارد(المكتبااات األحاادث ورلاات مااوارد ماان مكتبااة أقاادم عهاادا  أو 

 ابهة من الم ادر.رز الحاجة على األرج  إلى مجموعة مشستب نترنتغة المطبوعة أو على اإلبال ي

وجهاة ن ار  لتاوفيرو  كون هاذه الماوارد علياه علاى األرجا سات اساابقا  فاي هاذا الف ال مؤشارا  إلاى ما ةسئلة الوارديعطي ت ني  األ
 .مختلفة حول هذه الالئحة

 ي: الم ادر الرئيسية المحتملة )بعضها سيكون متداخال  م  ما سبق( ه

   )النقاشات والمستندات البرلمانية )نسخ مطبوعة أو على اإلنترنت 
   )المنشورات الحكومية )نسخ مطبوعة أو على اإلنترنت 
   ن وس القوانين 
   شبكة اإلنترانت البرلمانية 
   اإلنترنت 
   قواعد البيانات على اإلنترنت المستندة إلى اشتراك مالي 
   مرجعيةالعمال األ 
   مجالت الدورية )نسخ مطبوعة أو على اإلنترنت(ال ح  وال 
    مواد مطبوعة أخر 

 
عاة واساعة مان األسائلة، وبالتاالي يجا  أن يتمت ا  مو فاوه و إجاباات علاى مجمياوف ر قسم خدمات المعلومات  نستنتج مما سبق إن

 اوت ببار الترحيا  بوجاه أو بمهارات عالية في مجال البحث في م ادر متنو عة، إضافة إلى مهارات خا ة برعاياة الزباون ع
 يمكن أن يلق به المستخدمون. 
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 الفصل السابع
 خدمات البحث

التمييز بين خدمات المعلومات )أو  إن كما رأينا في الف ول السابقة، ,ين ر هذا الف ل في طبيعة خدمات البحث في البرلمان
ه نحو التقار  ب , لبا  أو لابتا ليس تمييزا   الخدمات المرجعية( وخدمات البحث ين هذين النوعين ويمكن حتى اعتبار وجود توج 
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وفي توفير  خ  س وبيان موجز إلى البرلمانيينهير أن  جوهر خدمة البحث يكمن في تقديم تحليل سياسات مت, من الخدمات
 إحاطات أطول وأهم من تلك التي تقد مها خدمات المعلومات.

 لماني؟ما هي خدمة البحث البر 

ال تكون بالضرورة في الدائرة البرلمانية نفسها التي تضم المكتبة وخدمة  مانات خدمة بحث، وفي حال توف رهاال تملك كل البرل
أن ه  911012عام  جردَ أ   بالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات فالياإلأ هر مس  شمل أعضاا قسم وقد . 11المعلومات

 تتواجد المكتبة وخدمة البحث في الدائرة نفسها. يث للبرلمان خدمة بحثد الحاالت حفي نحو ن   عد

من االندماج التام إلى العمل ككيانين منف لين  تنو عة تربط خدمة البحث بالمكتبةوجد طرق متأيا  كانت اإلختالفات التن يمية، 
يتم تقديم خدمة كاملة الفعالية إلى المستخدمين، من واألشكال المختلفة ما بين اإلحتمالين. وأيا  كانت التدابير التن يمية، لكي 

 المهم أن تربط المكتبة وخدمة البحث عالقات وليقة.

وتشير الدالئل من المس  إلى أن  التعاون ي ب  أولق إذا كانت المكتبة وخدمة البحث جزاا  من الدائرة نفسها من الناحية 
ن تفعيل أد تدبير تن يمي وأن  االرتباط على المستو  التن يمي ال يعني لكن  هذه الدالئل ت هر أيضا  أن ه يمك ,التن يمية

 فقد يكون هناك توت ر بين المكتبيين والباحلين: وهو أمر تذكره البرلمانات بانت ام.  ,بالضرورة تعاونا  وليقا  

عاون لتقديم خدمة سلسة ومتكاملة تضمن المن مات الفعالة أن  كال  من المكتبة وخدمة البحث يفهم دور اآلخر ويدرك ضرورة الت
 إلى المستخدمين بدال  من إزدواجية الجهود.  

إضافة إلى هذه اإلختالفات التن يمية، يوجد إختالفات هائلة في حجم مرافق البحث وبالتالي في نطاق وتخ  س الخدمات 
 ن أسبا  إنشاا خدمة بحث والميزات األساسية.  لكن أيا  كان حجمها، هناك الكلير من القواسم المشتركة بي ,التي يمكن أن تقد مه

المنفردين قد  أعضاا البرلمانة مو في بحث وحتى أن  لَم إنشاا خدمة بحث؟ في الكلير من البرلمانات، تملك األحزا  السياسي
أما خدمة البحث  ,هوسيدعم هؤالا المو فون إيديولوجية وسياسة الحز  أو البرلماني الذد يعملون لدي ,يو  فون باحلا  أو أكلر

 فستقد م خدمة مستقلة هير حزبية إلى جمي  البرلمانيين. البرلماني

المنفردون دوما  بالحاجة إلى استشارة  أعضاا البرلمانج   أن تشعر األحزا  و لد  المجموعتين دور قي م تؤد يانه، ومن المر  إن
إذ أن   ,ن  خدمة البحث البرلماني تقد م عددا  من المناف لك ,مو فين من نفس رأيهم السياسي ومناقشة مسائل السياسات معهم

الخدمة الحيادية سياسيا  قادرة على تقديم تحليل ون ائ  يمكن أن يلق بها البرلمانيون من األحزا  كافة، كما أن  التحليل 

                                                 
 ينعكس هذا الواق  في العنوان الو في لكن اللقيل لقسم اإلفال: "المكتبة وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات"  11
12

 0أن ر الحاشية رقم   
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جج مضادة لتلك التي من الممكن أن كما باستطاعتها تقديم ح ,واإلحاطة بالوقائ  التي تقد مها ستكون مقبولة عامة وت عتَبر دقيقة
 ,يتلق اها البرلمانيون من المستشارين السياسيين، وهو أمر مفيد الستباق االنتقادات الخا ة بسياسة محد دة وضمان متانتها
ا كل فضال  عن ذلك، بإمكان هذه الخدمة اإلعتماد على الذاكرة الجماعية واالتكال على المعرفة والخبرة الجماعية التي يملكه

 إلى م ادر معلومات مولوقة.   منت ما   كما توف ر و وال   ,العاملون ضمنها

وتحليالت متخ   ة إلى خدمة البحث البرلماني؟ من التحديدات المقتضبة هو أن ها تقد م ن ائ   هيةلكن كي  يمكن تحديد ما
رجعية البحث عن مواد ومعلومات حول موضوع وهالبا  ما يستتب  توفير خدمات المعلومات أو الخدمات الم ,أعضاا البرلمان

معي ن وفحس مد  ارتباطها بالسؤال المطروح، هير أن  عملية التقييم تق  هنا، أد عند انتقال المواد المختارة إلى المستعلم 
نات ويخلق عبر خدمة بحث تشريعية، يكمل المحل ل عملية التقييم، فيقي م البيا حالة طل  لكن في ,للمزيد من الدراسة والتقييم

 قيمة مضافة.  وذاك منتج معلومات جديد ذ

ن  سؤال البحث هو سؤال يستدعي معرفة متخ   ة بالموضوع لتوفير أفهي في القول  ية الموضوعأما الطريقة األخر  في رؤ 
نها مهارات إجابة جيدة، وذلك لتمييزه عن السؤال المرجعي حيث المهارات الالزمة لإلجابة هي مهارات بحث أكلر من كو 

 إذا  يمكن أن تكون إجابة "البحث" عبارة عن إحاطة شفهية ق يرة جدا .  ,معرفة بالموضوع

على الباحث الماهر أن يقد م تحليال  هير متحي زا  يكون عبارة عن تولي  لعدد من الم ادر وذلك عبر اللجوا إلى معرفته 
 المتخ   ة. 

فالبحث األكاديمي يميل إلى , الت مختلفة جدا  عن ما يعنيه في إطار أكاديميلم طل  "البحث" في اإلطار البرلماني دالإن 
أو مساعي طويلة األمد الكتشا  الحقيقة والعالقات األساسية في المجتم  بهد  تعزيز  فاهيم ذات طاب  بحلي بدائينقل م

وعة متنو عة من يسعى إلى االستناد إلى مجمأما البحث في المفهوم البرلماني، فهو أكلر تطبيقية بطبيعته، و  ,المعرفة والفهم
 ومن لم تلخي ها بشكل يفيد البرلمانيين الكليرد االنشغال وتطبيقها على حلول لمشاكل معي نة. المعار  الموجودة

في الواق ، قد يتساال البعل ما إذا كان م طل  "البحث" هو األفضل لالستخدام أو ما إذا كان يج  على األقل تو يفه 
"تحليل السياسات" هو م طل  بديل ي ستعَمل هالبا  ويعطي أحيانا  فكرة أكلر دقة حول ما يعنيه، لكن  م طلحي إن  ,ة مابطريق

 "بحث" و"باحث" هما المستخدمان بشكل عام وسيتم استخدامهما هنا في ما يلي.  

الذد يتفح س  هوم "وسيط" المعلوماتالتشريعي مفالمفاهيم المفيدة التي يمكن أن تنطبق على أنشطة الباحث  ضمن منإن 
ل إلى تلك اإلستنتاجات والمفاهيم التي تسل ط الضوا على طبيعة مشاكل السياسات  عالم المعرفة الخارجية باستمرار للتو  

 يجم  إذن "وسيط" ,فالاالعامة، ومن لم يعيد  ياهة هذه المفاهيم بم طلحات يمكن استخدامها بسهولة في الهيئة التشريعية
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عالم األفكار وعالم الفعل سويا ، فهو مرتاح في العالمين كما أن ه لنائي اللغة أد قادر على التكل م بلغة البحث ولغة و لمعلومات ا
 السياسة بطالقة.

يكون الوسيط أيضا  بارعا  في فهم وتحليل مختل  مقاربات السياسات التي قد ت قد م كحل ألد مشكلة معي نة في المجتم ، وكذلك 
على الوسيط أن يدرك أن  وسائل اإلعالم قد تتناقل وتناقش و  ,تفسير هذه المقاربات المختلفة على نحو محايد سياسيا   في

النقاش على حتى ولو لم يكن مط لعا   ويجدر بالوسيط اإلقرار ب ن ه ,المسائل بطريقة ت هر نقس المعرفة المالئمة وفهم المسائل
للنقاش العام وب ن  السياسيين هالبا  ما يندفعون بفعل عناوين ال ح  إلى حد أكبر ربما مما  بشكل حسن، فإن ه قد يمه د الطريق

على الباحث التشريعي أن ي خذ ذلك بعين اإلعتبار عند إنتاجه لمعلومات وتحاليل هير متحيزة وت هر فهما  و  ,يج  أن يكون
 مناسبا  للموضوع. 

للح ول على أن  الوقت ضيق بالنسبة إلى البرلمانيين الذين يسعون هالبا   فضال  عن ذلك، يعكس مفهوم وسيط البحث فكرة
على الوسيط أن يفهم أن  دوره يقضي بمساعدة ف ,، قد تبدو مستحيلة في بيئات أكاديمية كليرةجدا   ضي قةتحليل في مهل ق و  

 ها.الح ول على المعلومات الالزمة لوض  سياسة سليمة واستخدام فيالهيئة التشريعية 

د إقرار قانون معي ن وتنفيذه فالبرلمانيون  ,من األهمية بمكان أال ي نَ ر إلى عملية  ن  السياسات هذه على أنها تنتهي بمجر 
هه العملي  ,تطبيق القوانين عمليا  وما إذا كانت تحق ق الغايات المرجو ة منها يةكيف ةسايهتم ون بشكل متزايد بدر  ون را  لتوج 

يتم و كما  ,تحليل السياسات أيضا  بهواجس التنفيذ الحسية والجدو  اإلدارية أكلر مما يهتم البحث األكاديمي بهاوالتطبيقي، يهتم 
 النقاش ألداا دور في التحليل أهم من الدور الذد تؤديه في هالبية االلتزامات األكاديمية.  هامشجل  القيود السياسية من 

 أحادد" يض  سياسة عامة سليمة ال يعني بالضرورة نشوا أد شيا ملل رأد "بحللكن  مفهوم مساعدة المجلس التشريعي في و 
 حول مس لة محد دة.

سيكون لد  و  ,مسائلالورف  التو يات حول بعل  ةساال يج  أن ت شب ه خدمة البحث البرلماني بلجنة تحقيق منش ة لدر 
د يستخدمون أو قد ال يستخدمون خدمة البحث لدعم أعضاا المجلس التشريعي مجموعة متنو عة من اآلراا حول مس لة ما وق

 هذه اآلراا.

ويبقى االنقسام األوض  في هالبية البرلمانات هو بين الحز  أو األحزا  التي تدعم الحكومة الموجودة حاليا  في السلطة 
ت الحكومية فيما تهد  يسعى موالو الحكومة إلى الح ول على دالئل تدعم السياساس على األرج و  ,واألحزا  المعارضة لها

ليست االنقسامات بين األحزا    بلكن بالط ,ية بديلةفيها أو إلى البحث عن حلول سياساألحزا  المعارضة إلى إيجاد أد خلل 
فالبرلمانيون لن يدعموا بالضرورة سياسات الحز  الذد ينتمون إليه حول كل  ,هي الوحيدة التي يج  أن يدركها الباحث

 إذا كانت م لحة قاعدتهم اإلنتخابية تقتضي سياسة بديلة.المسائل، ملال  
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 في مناسبات أخر  ,وجد مواضي  أخر  قد تكون إجتماعية جدلية أو مسائل أخالقية ما من انقسامات بش نها بين األحزا تكما 
ه السياسة بين األحزا ، لكن يبقى هناك نطاق للنقا ش والخال  حول الطريقة من الممكن أن يتشك ل توافق  راا واس  حول توج 

 للح ول على دعم من خدمة البحث. أعضاا البرلمانيسعى  في كل األحوالو  ,األفضل للتنفيذ

إذ ال يمكن حل الكلير من  ,لكي تكون خدمة البحث البرلماني فعالة بشكل تام، يج  أن تكون متعد دة التخ   ات بطبيعتها
من الواض  أن  على السياسة الخا ة بالجرائم  على سبيل الملالف ,واحد المسائل المتعلقة بالسياسات ببساطة ضمن تخ  س

إشراك محامين لكن إذا أشركت فقط محامين من دون إخت ا يين في التعليم وعلماا إقت اد ملال ، من المرج   أن تتراج  
 التي تعمل بموجبها الحكومات. ولن تكون فعالة أيضا  إال إذا تمت عت بفهم للقيود السياسية ومبادئ السياسات ,فعاليتها

مما   ات الالزم ألد مجلس تشريعي حديثقد ال تمتلك خدمة البحث البرلماني الموارد لضمان االتساع والعمق المتعد د التخ   
لكن  ذلك لن يجدد إال في حال كانت المن مات المعنية تفهم  ,قد يتسب   في االستعانة بم ادر خارجية لبعل طلبات البحث

 ت البرلمانيين المتخ  ة والمقاييس الزمنية التي يعملون ضمنها.   حاجا

 نتاجات البحث

إذا  يج  أن تستبق حاجات البرلمانيين  نفس الوقت,يجدر بخدمة البحث البرلماني الفعالة أن تكون إستباقية وتفاعلية في 
أعضاا  ( واإلجابة على طلباتبرلمان )استباقيوتستجي  لها، ما يعني تواجد نوع من مزيج بين إتاحة منتجات البحث عامة لل

إضافة إلى ذلك من النتاجات  د من التف يل في الف ل الخامس( ،)ي ناَقش هذا التمييز بمزي ,المنفردين )تفاعلي( البرلمان
عمل  يشك ل ذلك جزاا  جوهريا  من ,تن عبر توفير أبحاث ومعلوماالمهمة أيضا  للكلير من خدمات البحث دعم عمل اللجا

بشكل عام، تزايدت أهمية هذا النوع من   -لكن ,بينما هو أكلر هامشية في البعل اآلخر في بعل البرلمانات، خدمة البحث
 العمل في السنوات األخيرة. 

دراك كل مس سات ائل السياويعني استباق الحاجات أمورا  كليرة، فيعني أن ه على الباحلين إدراك خلفية القانون المزم  مناقشته واد
كون مسائل ي لَزم بها أجندة الحكومة كما قد ت تملل قد تكون هذه المسائل ,خالل النقاش العام   أن تطرأج  ي ر األخر  التي 

أن يتمك نوا  أعضاا البرلمان اإلعالم وبالتالي علىملال  ألنها ح لت على اهتمام كبير في وسائل  والحكومة أعضاا البرلمان
 من االستجابة لها.

لالستجابة للمسائل فور بروزها، التمت   بإلمام جيد بالموضوع وبإمكانية الو ول إلى م ادر معلومات  على الباحلين يتوج 
يسم  ذلك للباحلين  ,وتوليق أساسية، إضافة إلى عالقات مهنية جيدة بالمسؤولين وهيرهم من العاملين في مجال السياسة نفسه

وتختل  طبيعة هذه الولائق بين برلمان و خر، وقد تنتج خدمة البحث ذاتها أنواعا   ,بإنتاج ولائق بحث يتم إتاحتها للجمي 
من الممكن أن تكون عبارة عن ولائق بحث هامة وع يمة الش ن تحل ل خلفية , و مختلفة من النتاجات لتلبية مختل  الحاجات
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قد تكون عبارة عن مالح ات موجزة على  أخر ومن ناحية  من ناحية، ومحتويات قانون ما أو بعل المسائل السياسية الراهنة
ومن الممكن أن تتوف ر هكذا مواد على شكل  ,شكل إجابات على "األسئلة المطروحة هالبا " حول مواضي  ذات أهمية راهنة

عبارة تكون  وفي هال  األحيان ,ولائق مطبوعة أو ولائق موضوعة على شبكة اإلنترانت البرلمانية يستطي  المستخدمين تنزيلها
 عن مزيج من الشكلين. 

وهالبا  ما يكون نطاق هذه  ,يشمل الجزا التفاعلي من العمل االستجابة للطلبات الفردية التي يتقد م بها البرلمانيون المنفردون
يهتم  تعلق بالسياسةفقد تتنو ع بين طلبات كبيرة للعمل على مس لة ت ,الطلبات واسعا  للغاية ويختل  حس  كيفية عمل البرلمان

عضو المساعدة في موضوع محلي يخس ناخبي  اقا  لل هور في وسائل اإلعالم أوإحاطات سريعة استب وأ عضو البرلمان بها
 . البرلمان

وي عزا ذلك , ن إلى ح ول نقلة من خدمة البحث التفاعلية إلى الخدمة اإلستباقية في السنوات األخيرةييشير الكلير من البرلماني
 أبرزها تطوير شبكات اإلنترانت في هالبية البرلمانات وتطو ر اإلنترنت.إلى عد ة أسبا  

تاحة الكلير من نتاجاتها بهذه الطريقة  ,عندما تتوف ر شبكة إنترانت برلمانية، ستود  المكتبة وخدمة البحث إلبات حضور أقو  واد
م من خالل المواد المتاحة على شبكة اإلنترانت، ويعني ذلك أن  البرلمانيين ومو فيهم سيتمك نون من إيجاد اإلجابة على سؤاله

 التي ال يتمك ن فيها ويمكن أن يكون وض  المواد على اإلنترنت مفيدا  لألوقات ,ما يؤدد إلى عدم ضرورة التقد م بسؤال فردد
 .من الو ول إلى اإلنترانت ومو فوهم أعضاا البرلمان

إذ لطالما اعتمدت خدمات البحث البرلماني على  ,نوقش في الف ل الخامسكما  ,من عدم المغاالة في هذه النقلة لكن، ال بد  
هير أن  خدمات  ,الخبرة الموجودة في عقول األشخاسهي  إذن هذهف ,جماعية لألشخاس الذين عملوا فيهاالخبرة والمهارة ال

ة أو إلكترونية، ووضعت البحث ستكون قد جمعت موادا  إلتاحة الو ول بشكل سري  إلى م ادر مفيدة سواا كانت ورقي
ما تغي ر هو أن ه أ ب  أسهل وأكلر إفادة  ,نتاجات األبحاث السابقة في ملفات كي ت ستخَدم بسهولة وت حد ث عند اللزوم

خدمات المكتبة توف ر  تعي من المهم أنو  ,انت البرلمانيةللمستخدمين إتاحة هذه الخبرة على شكل مواد مكتوبة على شبكة اإلنتر 
 ديدة كي تفهم ما هو متاح لم لحة المستخدمين.    موارد ج

  التوا ل الشخ ي بين فإذا ما توف ر نتاج البحث بسهولة على شبكة اإلنترانت، سيتراج  مستو  ,لكن لذلك سلبيات محتملة
ن بشكل أقل على )أو مو فيهم( والباحلين، ما يعني أن  الباحلين وهيرهم من المو فين البرلمانيين قد يط لعو  أعضاا البرلمان

د ال تتناس  م  حاجات حاجات المستخدمين ألنهم يتوا لون معهم على نحو أقل، وقد يمضون بالتالي وقتهم في إنتاج موا
 .أعضاا البرلمان
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يغط ي الف ل التاس  بشكل كامل مس لة فهم وتقييم حاجات المستخدمين، لكن  سبل مواجهة هذه المشكلة تشمل ضمان مراقبة 
جراا مسوحات دورية للمستخدمين.  استخدام ا  إلنترانت بشكل فعال واد

 التنظيم

من الجلي أن  خدمة و  ,تختل  خدمات البحث في الحجم كليرا  لدرجة أن ه من المستحيل إطالق تعميمات أو شروط حول التن يم
وما يحدث فرقا   ,باحلين شخس أو أكلر ستحتاج إلى التفكير بالتن يم أكلر من خدمة ليس فيها سو  باحث أو 011تستخدم 

لكن بالطب  يمكن , و أيضا  هو ما إذا كانت خدمة البحث مدموجة م  المكتبة أو خدمة المعلومات ومد  ولاقة العالقة بينهم
 وض  بعل المبادئ العامة. 

جد و فة سحرية ال يو  حيثو  عدد من البرلمانات الجديدة، أن ه، إستنادا  إلى خبرتها في العمل م  13اقترحت إيلي فالنتين
كون عدد أعضاا يمكن أن لمعرفة عدد الباحلين الالزمين في خدمة بحث فعالة ن را  ألن ه يعتمد على طبيعة المؤسسة ككل، ي

 والقدرات التو يفية لألعضاا واللجان عوامل تساعد في تحديد الخدمة األملل. المجلس وعدد اللجان

، إال أن  قدرة 0:0أو نسبة الباحلين إلى اللجان  0:01أو  0:0ان يج  أن تكون من المغرد القول إن  نسبة األعضاا إلى اللج
بالنسبة إلى خدمات البحث الجديدة، قد يكون من األفضل تواجد باحلين أو و  ,الباحلين على تلبية حاجات األعضاا هي األهم

 شكل تدريجي لخدمة الطل  المتزايدكفوئين ب لاللة باحلين ممتازين قادرين على برهنة قيمة هكذا خدمة، ومن لم إضافة زمالا
ومن لم إنشاا خدمة بحث ترتكز على  يغة معي نة وملا المنا   الشاهرة علما  أن  التحدد يبقى في عدم القدرة على األداا 

 بالمستو  المطلو  والحاجة إلى مشاركة إضافية من اإلدارة.

غل ضمن فرق تعاونية  غيرة تغط ي مجاالت السياسات ذات حين تشتعلى األرج   وجهتعمل خدمات البحث على أفضل 
هناك خطر يتمل ل ب ن ت ب  هذه الفرق مستقلة أكلر  من ناحية أخر  ,ال لة، ملل السياسة اإلقت ادية أو السياسة اإلجتماعية

ائل السياسات يد والمزيد من مسويكتسي هذا األمر أهمية خا ة حين يكون المز  ,من اللزوم ومنعزلة عن بعضها البعل
 كما نوقش سابقا . خلة فيما بينهاادمت

تحتاج خدمات البحث إلى مجموعة متنو عة من المهارات، ال سيما مهارات التن يم والت ني  والبحث التي يملكها أمين المكتبة 
عمل هاتان يج  أن تف ,من جهة، ومهارات التحليل والكتابة ومعرفة الموضوع التي يتمت   بها الباحث من جهة أخر 

لكن  ذلك ال يح ل دوما ، ومن الشائ  أن يسود التوت ر بين  ,لية التن يمية للبرلمانوتتعاونا سويا  أيا  كانت الهيك المجموعتان
قديم أفضل خدمة يبقى أن  ما يهم هو استخدام الموارد المتاحة ب كلر الطرق فعالية لتو  ,المجموعتين إال أن ه ليس باألمر المحت م

 .ألعضاا البرلمانممكنة 
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 الفصل الثامن

 تحديد النوعية

بشكل كبير على المعلومات، ولكي يكون معيار النقاش البرلماني والعام مرتفعا  وكي تكون البرلمانات  أعضاا البرلمانيعتمد 
 هي بحاجة إلى معلومات وتحليالت عالية الجودة.ف ورها في التشري  ومساالة الحكومةفعالة في د

لف ل في إطار المعايير أوال  في انتقاا المعلومات من قبل المو فين ومن لم في كيفية تقديم هذه المعلومات إلى ين ر هذا ا
 وستتضم ن ف ول  أخر  تعليقات أكلر تحديدا . ,في ما يلي بعل المالح ات العامة حول ما يشك ل خدمة عالية الجودة ,زبائننا

 إنتقاء المعلومات

لم يكن هناك أد نقس في  في الع ر ما قبل اإللكتروني ,التشريعية تحد د انتقاا معلومات مولوقة لطالما واجهت المكتبات
لكن اليوم "هناك بحر  ,المعلومات هير الدقيقة )إذ هالبا  ما اعتمدت ال ح  ملال  على الشائعات وعلى تحري  المعلومات(

التحدد في تقييمها وفرز ما هو مجدد عم ا  نمات، بل يكمما من نقس في المعلو  نذإ ,14من المعلومات الخاطئة والمضللة"
 هو عديم القيمة والجدو . 

هناك ضعوط متزايدة من قبل مجموعات الضغط،  أن إذ في السنوات األخيرة، ت الضغوط والطلبات على البرلمانيينيدتزا
ما يؤدد إلى توقعات أكبر من  ,اخبين، ومطال  إضافية من قبل النوالمزيد من التمحيس والتدقيق من قبل وسائل اإلعالم

 جهتهم بش ن الخدمات التي ستتاح لهم. 

بإمكان  فبالتالي ,األسبوع أيام وعلى مدار ساعة في اليوم، 92الوقت ، سمحت الموارد اإللكترونية بإتاحة الخدمات  نفس فيو 
ساسية في أد وقت من النهار أو أد شخس قادر على الو ول إلى اإلنترنت أن يح ل بنفسه على إجابات على أسئلة أ

فإمكانية و ول المستخدمين تتزايد ليس فقط عن طريق الحاسو  المتنقل أو حاسو  المكت ، ف جهزة البالكبرد  ,الليل
الذين يجبرهم عملهم على البقاا في حالة  أعضاا البرلمانبشكل متزايد وهي تجذ  واألجهزة المحمولة األخر  تتي  المعلومات 

 ائم.انشغال د

                                                 
، من ت لي  دونا شيدر مقد مة معايير جودة المعلومات: إجتياز بحار المعلومات الخاطئةورقة هذه الجملة والكلير مما يليها في هذا القسم م خوذ من   14

 /http://www.ifla.org/IV/ifla71 .9110أهسطس  \   02في مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في أوسلو، في 

papers/192e-Scheeder.pdf 
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من هنا، أ ب  األعضاا والمو فون يجيبون بشكل متزايد على أسئلتهم المرجعية ب نفسهم وال يذهبون بالضرورة إلى موق  
دد المعلومات اآلخرين  التطو ر أيضا  اشتداد التنافس م ويعني هذا ,المكتبة البرلمانية لهذه الغاية فالمكتبات البرلمانية  ,مزو 
 تستخدم إستراتيجيات إلنجاز الكلير من األمور عبر العمل الشاق من أجل دخول حلبة التنافس.   وخدمات البحث البرلماني

أد   إدخال م ادر المعلومات  , وعليه فقدالكلير منها مشكوك فيه فإن وفيما أن  المعلومات المتاحة تزايدت بشكل واض ، لكن
معلومات، ما سم  بدوره باإلجابة على األسئلة التي لم يكن من الممكن اإللكترونية وشبكة اإلنترنت العالمية إلى زيادة توف ر ال

اإلجابة عليها في عالم الم ادر المطبوعة أو التي لم يكن من الممكن اإلجابة عليها إال عبر الو ول إلى مكتبات 
 متخ   ة.

جودة هذه المعلومات، وم داقيتها، م  ذلك، وبينما يستمر حجم المعلومات في التكالر بسرعة، يبرز التشكيك المتزايد في 
ويتم استخدام اإلنترنت بإهمال كمورد رئيسي، فتلتقط  ,فالمزيد من المعلومات ال يعني بالضرورة معلومات أفضل ,ومولوقيتها

رها مستخدمون  خرون كات البحث بيانات هير دقيقة ويكر  نة إزاا األبحاث المزو رة، ف ,محر  حتى المنشورات العلمية ليست مح  
 تطلعاتها.وقد تستخدم من مات التجارة البحث الشرعي لغايات خا ة بها فتحذ  إستنتاجات ال تتناس  م  

ومن  ،من ناحية يمكن أن تتكالر المعلومات الخاطئة, و  هور أشكال جديدة من التوا ل يعني تقييم المزيد من المعلومات إن
على المكتبات التشريعية إيجاد وسائل لضمان إستمرار ف ,سريعة الزوال خطر الضياعالناحية أخر ، تواجه المعلومات القي مة 

 و ول مستخدميها إلى هذا النوع من المعلومات.

نتقاا موارد المعلومات امها من قبل  انعي عند تقييم المعلومات ليتم استخدف ,من أهم و ائ  إخت ا يي المعلومات تقييم واد
 ويعني ذلك أن ها: المعلومات الجيدة مولوق بهافالقرار، ما الذد يج  أن نن ر فيه؟ 

 مولوقة 
 ) في حينها )توقيتها مناس 
 دقيقة 
 موضوعية 
 .لة على قياس حاجات الزبون  مف  

 فلنن ر بسرعة إلى كل من هذه ال فات.
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 موثوقة

وتشمل األسئلة التي يج   ,ة ومولوق بها ألنها ت تي من شخس خبير أو مؤهليحد د القاموس معنى هذه الكلمة ب نها رسمي
 طرحها في هذا المجال:

بالنسبة إلى بعل أنواع المعلومات )ملل نس قانون أو إح ااات حكومية(، من المهم أن هل تد عي أنها رسمية؟  .0
 ت تي المعلومات من م در رسمي أو م در ذات مولوقية معروفة

 يسي أو لانود؟ هل تقد م عمال  أ ليا  أم تلخ س أعمال اآلخرين؟هل هو م در رئ .9
ما هي درجة المؤل  الجامعية ومؤهالته؟ هل هي مذكورة في م ادر حسنة السمعة؟ بالنسبة إلى  ,مؤهالت المؤل  .2

ن المن مات، ما هي إنجازاتها؟ هل من قسم بعنوان "معلومات عن ا" على الموق  اإللكتروني يعطي معلومات يمك
 التحق ق منها؟

 هل من حواشي أو روابط تول ق الم ادر المقتَبس منها ويمكن متابعتها والتحق ق منها؟ ,التوليق .2
 

هل المعلومات محد لة؟ ت َعد المواق  اإللكترونية هير المؤر خة مشكلة بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون تقييم  ,التوقيت المناسب
 ,عر  متى تم تحديث الموق  اإللكتروني  خر مر ة وأن نقد م هذه المعلومة أيضا  إلى زبائنناكمستخدمين، يج  أن ن ,المعلومات

إحذروا من اللغط  ,ويمكن للبرمجة التلقائية التي ي هر بموجبها التاريخ تلقائيا  على ال فحة أن ت ع   من تطبيق هذا المعيار
 سبوع الماضي". المحتمل الناجم عن استخدام م طلحات ملل "مؤخرا " أو "األ

 
وقد يتم تخطي خطوة التحقق في ع رنا اليوم ن را   ,المعلومات الدقيقة هي تلك التي تكون هير قابلة للدحل وكاملة , إنالدقة

هل يمكن ت كيد المعلومات من م در  خر؟ كون المعلومات رقمية ال يعني أنها  ,لضرورة اإلسراع في النشر على اإلنترنت
  حيحة.

 
عند انتقاا المواد، من  ,المعلومات هير المتحي زة والموضوعية هي معيار جودة أساسي في المكتبات البرلمانية ,ةالموضوعي

أن ت هر ذلك. لضمان  ل كانت تناقش قضية أو حالة معينةفي حا ت والدراسات موضوعية ومتوازنة أوالمهم أن تكون المقاال
تقد م المواق  اإللكترونية التابعة لشركات  ,ا  عرل مجموعة من وجهات الن رتغطية كل جوان  مس لة معينة، من المحب ذ هالب

كما ال بد  من  ,أو مجموعات ضغط وجهة ن ر معي نة وال بد  من أخذ ذلك في الحسبان وتوضيحه ب راحة إذا استدعى األمر
نات اإللكترونية بحذر ألنها تكون في هالبية األحيان متشبلة برأد م  عي ن. استخدام المدو 
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الكلير من  في عند اختيار المواد، ال بد  من التذك ر دوما  أن ها مهما كانت عالية الجودة ,مفّصلة على قياس حاجات الزبون
أعضاا ا محدودة بالنسبة إلى قد يكون هناك أبحاث أكاديمية ممتازة لكن  قيمتهف ,المهم أن تكون مفيدة للزبونجوانبها إال إن 

 . المنشغلين البرلمان
 

 تقديم المعلومات

 ,ألقينا ن رة على بعل المعايير التي يج  استخدامها في تقييم جودة المواد المستعَملة لتوفير المعلومات في المكتبة التشريعية
ن  إال أ ,هو يرك ز على المعلومات المكتوبةو  ,فين ر في ما نعني بالجودة حين نقد م هذه المعلومات إلى مستخدمينا أما هذا القسم

 المبادئ العامة قابلة للتطبيق ب د شكل يتم فيه تقديم المعلومات إلى المستخدم.

 الدقة والموضوعية -0
يج  أن يكون المضمون دقيقا  وأن يستعمل مجموعة متنو عة من الم ادر م  األخذ في الحسبان المعايير التي  

في اإلت كال على الم ادر اللانوية ويج   سبق ذكرها والخا ة بانتقاا المواد وضمان  حتها. ال ينبغي اإلفراط
من المهم أن تكون هذه األخيرة ف حال استخدام إقتباسات أو إح اااتفي و  ,أيضا  ذكر الم ادر بالشكل المناس 

، يج  أن يكون المستخدم )وأيضا  المو فون الساعون إلى إعادة استخدام المواد في عملهم الحقا ( قادرا  ئيا  مبددقيقة. 
كما ينبغي أن يكون المضمون  ,تحق ق من البيانات المت ت ية عن الم ادر المقتَبسة ومتابتعها إذا أراد ذلكعلى ال

 محايدا  وي خذ في الحسبان المعايير الخا ة بالموضوعية المذكورة في القسم السابق.
 التقديم -9

 ويعني ذلك: ,ونيجدر بالهد  أن يكون تقديم اإلجابات بطريقة تساعد المتلق ي على فهم المضم 

 بالتالي ال بد أن يكون الترتي   ,لمتلق يبالنسبة ل استيعا  المعلومات واالستفادة منها يج  أن يسه ل التقديم والت ميم
 تالية.المنطقيا  وأن يقود القارئ من نقطة إلى 

 رورة استخدام عند ضو  ,يج  أن تكون الكتابة واضحة وهير مبهمة وأن تتفاد  الم طحات التقنية قدر اإلمكان
 الم طلحات التقنية أو المتخ   ة، يج  شرح معنى هذه الم طلحات.

 فاألخطاا ال غيرة قد تقل س فهم القارئ وبشكل  ,ينبغي تفادد أخطاا القواعد واإلمالا والطباعة قدر المستطاع
 .   عام، قد تؤدد األخطاا ال غيرة المتعد دة إلى إضعا  لقة القارئ بدقة اإلجابة اإلجمالية

 التوقيت المناسب -2
الضاهطة والكليرة  اعضاا البرلمان انية وذلك نتيجة حياةتسيطر المهل الق و  على هالبية عمل المكتبات البرلم 

ال لن يكون للعمل أد قيمة على سبيل الملال، إذا ما كان سيتم ف ,اإلنشغال. من األهمية بمكان الوفاا بهذه المهل واد
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كما أن ه من  ,لن يكون مفيدا  إذا لم يتم استالمه إال بعد انتهاا النقاشفالمجلس، استخدام العمل في نقاش في 
فإذا لم تكن  ,المستح  ضمان مناقشة المهل الق و  حين ي قد م طل  ما، ما يعني اكتشا  ما الغاية من اإلجابة

كان ضغط العمل كبيرا ،  فقد يكون باإلمكان التفاول للح ول على مهلة إضافية في حال ,لحدث معي ن ملل نقاش
فضال  عن ذلك، ي فض ل دوما  الح ول على  ,لكن ال بد  من القيام بذلك مسبقا  عوضا  عن تقديم العمل في وقت مت خ ر

مهلة ق و  محد دة عند اإلمكان: فملال  ليس طل  للح ول على إجابة "في أسرع وقت ممكن" مفيدا  وقد يعني أمورا  
 .مختلفة ألشخاس مختلفين

 التناسب مع الغاية -2
إذ أن  ذلك يساعد على  ,حين يتم تقديم سؤال فردد، من المحب ذ دوما  إكتشا  الغاية التي ت طَل  ألجلها المعلومات 

بالنسبة إلى العمل المتاح عامة، يعني "جعله مناسبا  للغاية" التذك ر أن ه م َعد  ,تف يل اإلجابة استنادا  إلى الغاية
وال يعني ذلك أن  معايير  ,المشر عين المشغولين وليس ملال  للتقديم في مجلة معينة أو ندوة أكاديمية لالستخدام من قبل

 الدقة أقل بل أن  المعلومات تقد م بطريقة مفيدة ألشخاس وقتهم محدود.

 الخاتمة

على الرهم من أن  أد خدمة  ,دي حب ذ إذا  أن تن ر خدمة البحث البرلماني بحذر في ما يشكل خدمة "جيدة" في إطارها المحد  
معلومات ستود إيالا االهتمام ألمور ملل دقة المعلومات وطريقة تقديمها، هناك عوامل يج  أخذها بعين االعتبار في أد 

م خدمة بحث ومعلومات برلمانية وينب  الكلير منها من نسبة ال هور العالية التي يتمت   بها الزبائن والمشاكل التي قد تنش  لديه
 إذا استعملوا موادا  هير دقيقة.

على المكتبات التشريعية وخدمات البحث أن تفك ر بتمع ن في ما يشك ل خدمة  عالية الجودة في إطارها الخاس م  األخذ في 
يد وقد يكون من المف ,وي ستَح  أن يفهم المو فون ما هو متوق   منهم في هذا اإلطار ,الحسبان التسهيالت التي في متناولها

 تطوير مجموعة من "معايير للجودة" تقد م فهما  مشتركا  لما هو متوق  . 
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 الفصل التاسع
 إطالع المستخدمين و هم حاجاتهم

 
سبق وناقشنا في الف ل الخامس أهمية التماس الوضوح لجهة ما يريده المستخدم فعال  حين يتلق ى مو فو المكتبة األسئلة من 

 م وتعليم المستخدم، أد بمعنى  خرفهم حاجات المستخدا. يفحس هذا الف ل بشكل أوس  بون عليهالبرلمانيين المنفردين ويجي
 كيفية تسويق خدمات المكتبة.

وهو ال يزال  -يبدو هريبا  جدا  ق المرتبط بالمكتبات البرلمانية حين  درت الطبعة األولى من هذا الكتا ، كان مفهوم التسوي
 ةلى عالم المكتبات البرلمانين ال يرتاح الستيراد المفاهيم من عالم مؤسسات األعمال والتجارة إكذلك على األرج  بالنسبة إلى م

 لكن في أساس مفهوم التسويق يوجد: ,جدا   مختل ال

 فهم حاجات الزبائن 
 ضمان توف ر المنتجات لتلبية هذه الحاجات 
  ما يسم ى هالبا  با"تعليم المستخدم"  -ول إليهاضمان أن  الزبائن يفهمون ما هي المنتجات المتاحة وكي  يمكنهم الو

 في هذا اإلطار.
متخ   ة ين للبرلمانيين( قاعدة زبائن )وهيرهم من مستخدمي المكتبات البرلمانية ملل المو فين العامل أعضاا البرلمان يشك ل
الكلير من م ادر المعلومات كما أن هم يملكون  ,لديها حاجات لمعلومات خا ة للغاية، كما  هر في الف ل اللانيجدا  

فقد  ,المتاحة لهم إلى جان  المكتبة البرلمانية، ما يستوج  بالتالي أن تكون المكتبة واضحة بش ن دورها وبش ن تفسير ما تفعله
يؤدد اإلخفاق في فهم حاجات المستخدم وشرحها كما يج  إلى تهميش المكتبة: ذلك أن  المستخدمين الذين ال يشعرون أن  

من المهم أن ف , وعليهتبة تلب ي حاجاتهم أو ال يعرفون ماذا يمكن أن تقد م المكتبة لهم يتوج هون على األرج  إلى مكان  خرالمك
 تح ل المكتبة بانت ام على تقييم وتغذية إسترجاعية حول ما إذا كانت الخدمات المقد مة توف ر للمستخدمين ما يريدونه أم ال. 

ت وتطوير المنتجات لتلبية هذه الحاجات وتعليم المستخدمين عمليات منف لة من ناحية المفهوم، م  أن  عمليات فهم الحاجا
فإن ها ستتداخل هالبا  عند التطوير العملي والتطبيق. على سبيل الملال، إذا كان لد  المكتبة برنامج مقابالت م  مستخدميها، 

كيفية االستفادة إلى أق ى حد من الخدمات المتاحة. إذا ، على وتعليمه  أعضاا البرلمان خدامه لفهم حاجات أحديمكن است
الرهم من أن ه يتم و فها كل واحدة على حدة هنا، يج  أن يكون المسؤولون عن تطبيقها مستعد ين للت ر   بمرونة والح ول 

 وتقديم المعلومات لهم متى سمحت الفر ة بذلك.  أعضاا االبرلمان معلومات منعلى 
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 لمستخدمين هم حاجات ا

من المذهل كي  و رهم من أن  ذلك يختل  من بلد آلخر، ب ,، ال بد  من فهم كي  هي حياتهمأعضاا البرلمانلفهم حاجات 
مضغوطون في وقتهم وهالبا  ما يؤدون أدوارا  عد ة قد تتضار  م    عضاا البرلمانف ,ة إلى نقاط التشابهتشير النقاشات الدولي

أو في المجلس أو في حزبهم السياسي. ومن  يهم أدوار في دائرتهم اإلنتخابية أو في اللجانيكون لدملال ، قد ف ,بعضها البعل
كما يعملون هالبا  وفقا  لمهل  ,الممكن أن ي طَل  منهم إلقاا الخطابات أو ال هور على الراديو أو التلفاز أو كتابة المقاالت

هم ففضال  عن ذلك،  ,الفورية، حتى أن  هذه األولويات قد تتغير باستمرارق و  ق يرة ويعالجون فقط األولويات األكلر أهمية و 
لون العمل بالطريقة الشفهية بينما أمناا المكتبة والباحلون معتادون أكلر و  ,يفتقرون إلى الوقت وهارقون في المعلومات قد يفض 

كما  ,ختلفة للمعلومات وقدرات مختلفة على استيعابهاعلى توفير الن ائ  المكتوبة، إال أن هم جميعا  أيضا  أفراد لديهم حاجات م
لة ومعق دة ,تختل  حاجاتهم في إطارات مختلفةو  ، بينما بالنسبة فملال ، حول موضوع لديهم خبرة فيه قد يطلبون معلومات مف  

ريعة عن الموضوع قد يود ون أن يبدوا مطل عين بشكل جيد لكن هم لن يسعوا إال إلى الح ول على نبذة س إلى مواضي  أخر 
 بطريقة تسه ل استيعابهم له.

في هذا العالم حيث يعيش البرلمانيون حياة معقدة وكليرة االنشغال، كي  يجدر بالمكتبات التشريعية البدا بفهم هذه الحاجات؟ 
في تلقي واستيعا   ما من قواعد لابتة و ارمة، إذ أن  حاجات البرلمانيين المختلفة في إطارات مختلفة وتفضيالتهم المتمايزة

هناك حاجة إلى مقاربة ف ,كما تعني أيضا  أن  هذا العمل لن يكون أبدا  كامال   ,المعلومات تعني أن  ملل هذه القواعد ليست عملية
لى اإلقرار ب ن ه ما من طريقة واحدة لفهم الحاجات نتهازية واد  لكن تبقى لدينا بعل المقاربات الممكنة: ,براهماتية واد

 يعمل البرلمانيون تعّلم كيف 
إذا لم يكن مو فو المكتبة التشريعية يفهمون كيفية عمل البرلمانيين والضغوط التي يتعر ضون لها بحكم عملهم،  

ويعني ذلك فهما  يتخط ى األو ا  المعطاة في الكت   ,سيكون من ال ع  ت ميم خدمة معلومات تلب ي حاجاتهم
 عنية، أد يج  فهم كي  يباشرون ب عمالهم على أساس يومي.حول دور الهيئة التشريعية في الدولة الم

  المستخدمينمسوحات تشمل 
ويمكن أن توف ر هكذا مسوحات معلومات مفيدة حول ما  ,جرد برلمانات كليرة مسحا  لمستخدميها على أساس دوردت  

ا"الملل من المس " وبالتالي قد مم ا يسم ى ب أعضاا البرلمان قد يعاني لكن ,يرام يسير بشكل جيد وما ال يسير على ما
من ال ع  الح ول على إجابات معم قة ردا  على مس  ما: هالبا  ما ف ,ال تكون نس  اإلجابة مرتفعة كما هو م مول

 أن يقوم ماسحون مستقل ون بهذه اإلستطالعات إذ يتوج  ,تكون الت نيفات التي ت عطى للمكتبات البرلمانية عالية
، ما يضمن بالتالي بناا المس  بشكل مناس  وتحليله من دون تحي ز. قد ال يسم  التمويل ليةللح ول على نتائج ملا
على أقل تقدير يج  أن يوض  أد مس  بعناية ومن لم ينبغي اختباره على عدد قليل من و باعتماد هذه المقاربة: 

  . األشخاس للت ك د من أن  األسئلة واضحة وأن  اإلجابات ستكون مفيدة على األرج
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 مع البرلمانيين مقابالت 
باستطاعة المقابالت المبنية بشكل جيد أن تغوس تحت المعلومات السطحية التي من المحتمل أن تنتجها 

ويمكن ربط المقابالت بالمسوحات كوسيلة لمتابعة النتائج التي بدت أن ها تحتاج إلى المزيد من التحقيق.  ,المسوحات
ابالت نتيجة لبرنامج مقابالت م  أعضاا جدد أو طريقة لمتابعة اإلجابات على كما من الممكن أن تكون هذه المق

 سئلة.األ
الذين ال يستخدمون المكتبة أبدا  فكرة جيدة ألجل اكتشا  السب  الكامن وراا ذلك  أعضاا البرلمانقد تكون مقابلة 

ذا مقابالت كجزا من مخط ط مو في باإلمكان إجراا هكف ,وما على المكتبات فعله لتشجيعهم على استخدام الخدمات
 االت ال أو كجزا من إجتماعات من نوع مجوعات التركيز.

 موظفي االتصال مخّططات 
 ,ومو فيهم أعضاا البرلمانون دور نقاط ات ال م  يستخدم عدد من البرلمانات مخط طات يؤدد بموجبها المو ف

ال  أعضاا البرلمانكنقطة ات ال لعدد من  لمو   سيعملبإمكانهم العمل بطرق متنوعة لكن  المبدأ العام هو أن  اف
سيما المنتَخبين حديلا  الذين سيسعون لقضاا وقت معهم لشرح الخدمات المتوف رة وتحديد حاجات المعلومات الخا ة 

 إضافة إلى ذلك، سيلتمسون تقييما  للخدمات ويكونون متاحين في حال وجود أسئلة أو تعليقات أو تقييم بش ن ,بهم
 الخدمات.

  والتغذية االسترجاعية التقييمتشجيع 
لين أعضاا البرلمانتشجي  التقييم من قبل على المكتبة أن تمتلك لقافة ل لقافة كذلك و  ,وهيرهم من المستخدمين المخو 

استخدام و   -إلنتهاز كل فر ة لهذه الغاية سواا كانت رسمية )ملل االقتراحات المذكورة أعاله( أم هير رسمية
 قااات أو النقاشات الت ادفية م  المستخدمين لفهم حاجاتهم بشكل أفضل.الل

  أصغيتإظهار أّنك 
من الممارسات الجيدة إخبار مستخدميك كي  تعاطيت م  تقييمهم وتشجي  المستخدمين على الشعور ب ن  تعليقاتهم 

 .  أو ما الى ذلك أو عن طريق رسالة إخبارية ويمكن القيام بذلك على أساس فردد ,مقد رة وملم نة
 ضرورة الظهور 

ر  هالبا  يكتسي هذا األمر أهمية خا ة إذا لم تكن المكتبة أو خدمة البحث موجودة قر  المجلس أو قر  أمكنة أخ
 يمكن أن يكون من المساعد إنشاا نوع من الحضور قر  المجلس.  هذه ال رو  يفف ,أعضاا البرلمانما يرتادها 
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 لحاجات المستخدمينضمان تلبية المنتجات 

ناقش الف ل الخامس سبل  ,يشك ل برنامج فع ال لفهم حاجات المستخدمين نقطة البداية لضمان تلبية المنتجات لهذه الحاجات
 إتاحة المنتجات والخدمات، ويبدو من الواض  أن  اإلتاحة عامل أساسي في ضمان تلبية الحاجات.

أما  ,ا لم يعلم المستخدمون كيفية الو ول إليها أو إذا اختاروا عدم الو ول إليهاما من جدو  في امتالك منتجات ممتازة إذ إذ
جدو  في امتالك منتج يتضم ن كل المعلومات الالزمة إذا الما  مر ة أخر و  ,العوامل األساسية األخر ، فهي المضمون والشكل

 لم يكن مقد ما  بشكل يجده المستخدمون مفيدا .

يجاز حتى ربما مقد مة  ضاا البرلمانأعتشير الخبرة إلى أن   المشغولين عادة يبحلون عن معلومات معروضة ومقد مة ببساطة واد
 ,وبالطب  يشك ل التكي   م  هذه الحاجة تحديا  لمو في المكتبات البرلمانية خا ة إذا كانوا  تين من خلفية أكاديمية ,شفهيا  

موضوع معي ن ويتوق عون إيجاد عمق في اإلجابات التي يح لون عليها  خرون لديهم خبرة في  أعضاا برلمانيتواجد لكن سو 
 كجزا من عملية فهم حاجات المستخدمين، يمكن التماس اإلجابات بش ن منتجات معي نة.و  ,من المكتبة

ون على األرج  بإمكان المنتجات الورقية أو البريد اإللكتروني أن تشمل استمارات تقييم )على الرهم من أن  نسبة اإلجابة تك إن
 ,كما يمكن أن تتب  اإلجابات على األسئلة الفردية مكالمات هاتفية أو مقابالت لمعرفة مد  فائدة هذه اإلجابات ,منخفضة(

ة حول إلى أد مد  وجد يوكجزا من لقافة تشجي  التقييم والتغذية االسترجاعية، يمكن انتهاز أد فر ة تعطي معلومات إضاف
 جات مفيدة. المنت أعضاا البرلمان

 تعليم المستخدم

أد عملية إطالع المستخدمين على الخدمات المتاحة لهم وكيفية استخدام هذه الخدمات على أفضل  –كان تعليم المستخدمين 
 توجيهية. لكن ه اآلن يشك لموضوعا  مهَمال  في مرحلة معي نة، ولم تتم مناقشته فعليا  في الطبعة األولى من هذه المبادئ ال -نحو

)ملال ، ع قَدت  ي جمعت المكتبيين البرلمانيينتأهمية كبيرة كما أ هرت النقاشات المنت مة في اللقااات الدولية ال موضوعا  ذا
 9110سيول )كوريا الجنوبية( عام  ورشة عمل حول الموضوع في مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في

بالبرلمانات التاب  لالتحاد في شهر كانون  الخا ة البحث وخدمات ل ادرة عن قسم مكتباتفي الرسالة اإلخبارية ا اك ت   عنه
ر الحا ل في إتاحة المعلومات، ما يعني أن  المكتبات  ,15(9111يناير  \اللاني ويمكن اعتبار هذا التغيير نتيجة التفج 

 ا للمستخدمين.التشريعية بحاجة ألن تعمل بجهد إليضاح المساهمة التي بإمكانهم تقديمه

 ,كما أن ه ي تي نتيجة اإلدراك في بعل البرلمانات أن  إتاحة الخدمات، مهما كانت جيدة، ال تعني أن  البرلمانيين سيستخدمونها
فغالبا  ما ي الَح  أن ه حتى في المكتبات البرلمانية الكليرة االنشغال، من المرج   وجود عدد كبير من المستخدمين الذين ال 

                                                 
15

  http://archive.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan07.pdf 
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وقد ينجم ذلك عن توف ر م ادر معلومات  ,عمليا  إلى الخدمات المعروضة أو الذين يلج ون إليها في حاالت نادرةيلج ون 
ينتج ذلك  ة إلى أن ه في الكلير من الحاالتلكن تشير الخبر  ,أخر  لديهم، وهم ال يشعرون بالتالي بالحاجة إلى الخدمات المقد مة

 عن جهل الخدمات المتاحة.  

لحال بالنسبة إلى فهم حاجات المستخدمين، ال يوجد طريقة واحدة إليضاح وتعميم المعلومات حول الخدمات كما هي او 
 بعل هذه المقاربات المفيدة:وفيما يلي  ,إذا  تبرز الحاجة إلى مقاربة إنتهازية تستغل كل فر ة ممكنة ,المتاحة

 إنتاج دليل أو كتّيب حول خدمات المكتبة 
كما من المحب ذ وض  حدود للخدمة،  ,المنشورات أن يشرح ما هو متاح وكيفية الو ول إليه بإمكان هذا النوع من

قد تتوف ر هذه الكتي بات بال يغة المطبوعة و  ,أد توضي  الخدمات التي لن يتم تقديمها )أن ر الف ل الخامس(
( ي هر DVDفيديو رقمي ) يمكن إنتاج شريط فيديو أو قرس فضال  عن ذلكو  ,وعلى شبكة اإلنترانت البرلمانية

 الخدمات المعروضة.
 برامج تقديم وتهيئة للبرلمانيين الجدد 

تستخدم برلمانات كليرة برامج تقديم وتهيئة للبرلمانيين المنتَخبين حديلا  بعد االنتخابات، ويمكن شرح خدمات المكتبة 
 وفير برنامجها الخاس.في حال عدم وجود هكذا برنامج، بإمكان المكتبة ت ,كجزا من هذا البرنامج

 ظهار كيفية الوصول إلى الخدمات جوالت  ي المكتبة  لتفسير التسهيالت المتوّ رة وا 
 قد يكمن التحد د هنا في جعل البرلمانيين ي تون إلى المكتبة في المقام األول.

 عروض 
 يمكن أن ت قد م للبرلمانيين المهتم ين عامة أو للتكت الت الحزبية.

 موظفو االتصال 
في تفسير ولد  مو في االت ال دور خاس  ,رت مناقشة هذا الموضوع سابقا  تحت بند حاجات المستخدمينج

بشكل منت م على التطو رات التي طرأت على  األعضاا الحاليينالجدد وفي إطالع  أعضاا البرلمانالخدمات إلى 
 هذه الخدمات. 

 لخو  النشراتو  الرساالت اإلخبارية  ...ا 
( أن تشرح المنتجات الجديدة أو أد تغييرات أخر  خا ة معا   أو اإللنين إلكترونيةأو  انت ورقيةبإمكانها )سواا ك

 بالخدمات. 
 المقاربة اإلنتهازية 

كما هي الحال بالنسبة إلى التماس التغذية االسترجاعية، من المستحسن أن يتم تشجي  مو في المكتبة على انتهاز 
 .مأو مو فيهم لشرح ما يمكن للمكتبة أن تقد م له اا البرلمانب عضأد فر ة حين يكونون على ات ال 
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      ال تجرد عملية التسويق مر ة واحدة بل يج  الن ر إليها على أنها عملية مستمرة تضمن أن  الخدمات تلب ي حاجات  
 المستخدمين وأن  المستخدمين يفهمون ما بإمكان المكتبة تقديمه لهم.
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 الفصل العاشر

 خاصة بالموظفينالحاجات ال

وقد يقولون ذلك سواا كانوا  ,أن  "مو فينا هم أهم ما نملك" باسم أد من مة تقريبا  من الشائ  أن يزعم األشخاس المتحد لون 
كي   لكنو  ,يعاملون مو فيهم بشكل جيد أو سي   وبغل الن ر عن المجهود المبذول على مستو  مسائل المو فين والتو ي 

ونن ر عمليا  كي  يجدر بالمكتبات التشريعية تعيين وتدري  وتطوير مو فيها؟  األفراط واألسها ا  عن نت ر   ونتحر ك بعيد
 عدد من المتغي رات سيؤل ر على اإلجابات: فهناك ,إذا  يهد  هذا الف ل إلى تحليل اإلجابات على هذا السؤال

 ملل مو في تكنولوجيا المعلومات(أو إخت ا يي معلومات أو هيرهم  ا إذا كان المو فون محل لي أبحاثم( 
 في مكتبة أو خدمة بحث  غيرة، من المرج   أن يكون للمو فين دور متعد د المهارات  ,خدمة البحث /حجم المكتبة

لة استخدام المو  فين ألداا أدوار متخ   ة.    أكلر من خدمة تتمت   بعدد كبير من المو فين وتكون مخو 
 م من وجود خدمات أساسية في هالبية أو حتى في جمي  المكتبات التشريعية على الره ,نطاق أدوار الخدمة

وخدمات البحث، قد يكون هناك عدد من األدوار المتخ   ة )ملل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت االت( التي 
 تشك ل جزاا  من خدمة المكتبة وتتطل   مو فين متخ   ين. 

 تعيين الموظفين

ضافة إلى التمت   بالمؤهالت والمهارات والسلوك الالزم فباإل بالتاليو  ,التشريعية في إطار مسي س جدا  يعمل مو فو المكتبات 
ون را  ألن  اإلطار مسي س على هذا النحو، يبرز خطر التور ط  لكن ,ألداا الدور، عليهم أن يفهموا العمليات والمسارات السياسية

التور ط اإلستقاللية والحياد السياسي للخطر علما  أنهما في  ل  وأساس المكتبة وقد يعر ل هذا  ,السياسي في تعيين المو فين
 التشريعية.

ويكون للمو فين هالبا   راا سياسية قوية  ,في حال ح ول ذلك، ي نَ ر إلى المكتبة على األرج  على أن ها هير مولوقة ومتحي زة
 ا  راا هي شخ ية وال يج  أن تدخل في طريقة أدائهم ألعمالهم. خا ة بهم وما من سوا في ذلك طالما أن هم يفهمون أن  هكذ

إذا ، تكمن نقطة البداية في عملية التعيين في الح ول دون تور ط أو تدخ ل مباشر من السياسيين أو مو فيهم أو األحزا  
أعضاا انوا يعملون لد  سواا ك دور منف ل وهام للمو فين السياسيين في البرلمان، إذ يوجد كما سبق ورأينا ,السياسية

تمييز بين ذلك والدور المحايد سياسيا  في تقديم البحث والتحليل المنفردين أو لد  أحزا  سياسية، هير أن ه ال بد من البرلمان ال
 والمعلومات الموضوعية إلى البرلمان ككل.
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يين بشكل يسه ل مقاومة الضغط اآلتي من هذا التمييز وأن تت س س عمليات التع أعضاا البرلمانألهمية بمكان أن يفهم من ا
تنطبق ضرورة الحياد السياسي لمو في البرلمان الرئيسيين أيضا  على مو فين  خرين هير المستخَدمين  بالطب و  ,هذا االتجاه

 في المكتبة التشريعية، لذا ال بد  من إنشاا ووض  السياسات في كل أنحاا البرلمان.

ياسية من هذا النوع باألمر اليسير في بعل البرلمانات، لكن من الضرورد أن ي عتَبر هذا قد ال تكون مقاومة الضغوط الس
وكبار المو فين البرلمانيين ب هميته وذلك لما فيه م لحة السمعة  أعضاا البرلمانت بَذل الجهود إلقناع الموضوع مهما  وأن 

 العامة للمكتبة.

اختيار مو فين للمكتبة التشريعية؟ ستعتمد بعل المتطل بات طبعا  على  عند البحث عنه المو ففون فما الذد يتوج  على
 كذلكو  ,و  عال  من الخبرة التقنيةطبيعة الو يفة: إذا كانت لدور أمين مكتبة متخ  س، سيكون المطلو  مؤهالت جيدة ومست

المؤهالت والكفااة في هذا  يعمل ملال  في خدمة البحث، سيلزمه مستو  جيد من ا كانت الو يفة لدور عالم إقت ادإذ
على الرهم من أهميتها، ال يمكن أن تكون سو  نقطة بداية عند طل  مو فين  كن  المعرفة والمؤهالت ذات ال لةل ,المضمار

لمنا   متخ  ة، إذ هناك مجموعة من المهارات والسلوكيات المطلوبة والتي تتغي ر من من   إلى  خر. وتختل  الحاجة 
لبرلمان، إال أن ه على المشاركين في التو ي  تحليل المهارات والكفااات الالزمة لمن   معي ن بشكل مسبق كي وفقا  لطبيعة ا

بالنسبة إلى من   محل ل أبحاث ملال ، يمكن أن تشمل المهارات و  ,يتم الحكم على المو فين على أساس هذه المهارات
 والكفااات ما يلي:

 لمام واضح بم  جال السياسات الذي سيعمل  يه الشخ شهادة جامعية جيدة وا 
ويختل  مستو  المعرفة  ,تبزر الحاجة إلى مستو  تعليمي جيد في ما يكون هالبا  عمال  متطل با  على ال عيد الفكرد

لة  ,التخ  ية المعقولة المتوق عة من المرش حين حس  حجم خدمة البحث فبينما قد تكون خدمة كبيرة الحجم مخو 
قد ال تره  خدمة  غيرة الحجم في ذلك، بل قد و في قانون الهجرة ملال  أو العلوم البيئية، لتو ي  إخت ا ي 

تكون بحاجة إلى محام  أو عالم إقت اد، إال أن  نطاق العمل الواس  الذد سي طَل  من المرش   الناج  القيام به يعني 
بالنسبة إلى  ذلك، يج  التذك ر أن ه ضال  عنف أن ه ما من مكس  في التماس مستو  تخ  ي عالي من المعرفة.

الفكرد ال حي  وهيره من المهارات المحد دة هنا، هالبا  ما تكون المعرفة المتخ   ة من   شخس لديه المستو 
يج  إعادة تعل م هذه المعرفة من قبل الباحلين على أساس  في الواق و  ,أسهل ما يمكن تعل مه من أجزاا العمل

 ت والقوانين.  منت م م  تطو ر السياسا
 ووظيفة البرلمان وكيفية عمل البرلمانيين  هم العملية السياسية 

، لن يتمك ن من ربط عمله أعضاا البرلمانديه تقدير لطريقة عمل مهما كان محل ل األبحاث بارعا ، إذا لم يكن ل
 بحاجات هؤالا البرلمانيين. 

 مهارات بحث وتحليل جيدة 
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مقارنة المواد من مجموعة من الم ادر واستيعا  المواد التقنية المعق دة واختيار ما يعني أن يكونوا قادرين على 
 . أعضاا البرلمانتي من المرج   أن تهم النقاط الرئيسية ال

 مهارات تواصل شفهي وكتابي جيدة بما  ي ذلك مهارات التفاوض 
م ن يتمت عون بخبرة في موضوع المنشغلين م أعضاا البرلمانل بشكل فعال وموجز م  كي يتمك نوا من التوا 

لن تكون فمهما كانت المعرفة جيدة ومهما كانت جودة البحث عالية، ف ,النقاش والذين ال يتمت عون بها على حد  سواا
ومو فوهم. فمهارات التوا ل الشفهية  أعضاا البرلماني الها بطريقة يفهمها مفيدة كليرا  إذا لم يكن باإلمكان إ

أما الباحلون معتادون أكلر على استيعا  المعلومات شفهيا ،  أعضاا البرلمانانا  أن  د قيل أحيوالمكتوبة مهمة، وق
 أكلر في التوا ل المكتو .  ونيرتاحفهم 

 القدرة على تنظيم الوقت والمواد التي يعملون  يها وتسليم العمل و قا  لمهل قصوإل ضيقة 
 ,مفيدة إذا ما تم تسليمها بعد ح ول النقاش لقة بنقاش جارمتع عضو في البرلمانتكون اإلجابة على سؤال من لن 

على المحل لين التحل ي بالقدرة على إدارة ع ا العمل وترتي  األولويات لتلبية الطلبات المتنافسة في  وعليه يتوج 
 قد يواجه المو فون الذين لديهم خلفية أكاديمية  عوبة كبيرة في هذا الوض .  و  ,حينه

 مل كجزء من  ريق والمهارات الشخصية للقيام بذلكالقدرة على الع 
وما ويستتبعه ذلك من دعم اآلخرين في أعباا أعمالهم واالستعداد للعمل خارج تخ   هم الشخ ي أو تغيير 

هناك خطر في أن ي ب  الباحلون م خوذين ومستغرقين في مجال موضوع  ,تخ   هم م  بروز الحاجة لذلك
حس  أهميتها  ومن الطبيعي أن تزداد أعباا العمل وتتراج  ,بفعالية في الفريقتخ   هم لدرجة ال يساهمون 

 ,يجدر بخدمات البحث أن تتمك ن من تكيي  تعيين المو فين في حقول معي نة وفقا  لذلك فعليه ,السياسية المتغي رة
بالمهارات ال حيحة في  يمكن للباحلين الجي دين اكتسا  معرفة متخ   ة جديدة شرط تمت عهمو كما أشير سابقا ، 
 النواحي األخر . 

 القدرة على اعتناق التغيير والتكّيف معه 
وقد ح لت تغييرات  ,شهد عالم المعلومات واألبحاث تغي را  هائال  في السنوات األخيرة )كما أشير في الف ل األول(

هد لباحلون القديمو العوفي بعل األحيان كان ا 0222كبيرة منذ  دور الطبعة األولى من هذا العمل عام 
سبة إلى إخت ا يي بالنف ,أهمية البحث عن قابلية التكي   تبرز من هناف ,يقاومون اعتناق هذه التغييرات

كما و  ,الحاجة إلى مهارة مختلفة نوعا  ما على الرهم من أنها تتضم ن بعضا  من العنا ر نفسها رزالمعلومات، تب
والقدرة على  وفهم العملية السياسية ومهارات العمل ضمن فريق ت التوا لهي الحال م  الباحلين، ت عتَبر مهارا

 عملهميمكن أن يكون  م  البرلمانيين وفهم كي والقدرة على التوا ل  يات العمل والوفاا بالمهل الق و ترتي  أولو 
 ة العمل ما يلي:وقد تتضم ن المهارات الهامة األخر  حس  طبيع ,إلى جان  القدرة على اعتناق التغيير ا  مهم

 القدرة على سحب المواد بسرعة و عالية من قواعد البيانات عبر استخدام إستراتيجيات البحث المناسبة. 
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 القدرة على اختيار المواد وتنظيمها وتصنيفها لتسهيل تخزينها ومن ثم سحبها واستردادها  
و )على األرج ( مو فيهم أو من قبل محل لين معلومات  خرين أو برلمانيين أ خبرااوقد يتم هذا االسترداد من قبل 

 يريدون المواد ألبحالهم.
 هم جيد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها  ي تخزين المعلومات واستردادها   

 والقدرة على التكي   م  هذا المجال السري  التغي ر.
 

تبقى المشغولين واعتناق التغيير  أعضاا البرلمانيجاد ال لة م  القدرة على إ فنقول مجددا  إن بالنسبة إلى المو فين اآلخرين،
وال بد  من أخذ معايير أخر  سواا كانت أكاديمية أو مستندة إلى المهارات بعين االعتبار في ما يخس الو يفة  ,مهمةمس لة 

 المحد دة. 

 ,ينبغي أن تكون عادلة ومفتوحة وهير تمييزيةيج  التفكير بإمعان بعملية التو ي  التي فأيا  كان المن   الذد يج  ملؤه، و 
كما يج  التفكير أيضا  في إمكانية إجراا مقابلة فقط، أو إجراا إمتحان خطي أو تضمين تمارين ملل تمارين اإلحاطة الشفهية 

والمهارات كاملة على العملية أن تقد م الفرس لتقييم مجموعة المعار   فإن المقاربة، وبغل الن ر عن كيفية ,كجزا من العملية
مكانية االستدامة لد  المرش حين.    واد

 تدريب الموّظفين

على هرار أد شخس جديد في العمل،  ,لتدري  المو فين العاملين في المكتبات التشريعية بعل الجوان  الخا ة جدا  
رشاد  يج   وعليه, ,ومعرفهتم سيحتاجون إلى تحديث مهاراتهم حول ما هو مطلو ، وم  مرور الوقتسيحتاجون إلى تفسير واد

 أن يتضم ن التدري  المحب ذ والخاس بالعمل في البرلمان ما يلي:

 شرح كيفية عمل البرلمان 
حتى  ,ال ينطبق على الجمي  لكن هذا قد على الرهم من أن  بعل المرش حين قد يتمت عون بفهم جي د لهذا الموضوع،

 ة لشخس مط ل .الذين يملكون المعرفة سيستفيدون من وجهة ن ر عملي
 شرح هيكلية اإلدارة البرلمانية 

سيمك ن ذلك المو فين الجدد من وض  دور المكتبة في إطاره وفهم عمل اآلخرين، بما في ذلك األشخاس الذين 
ه عند مواجهة أد مشكلة.  لى من يمكنهم التوج   يتعاملون معهم واد

 لة ضمنهاشرح هيكلية المكتبة وخدمة البحث ودور الفرق المختلفة العام 
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يكتسي هذا األمر أهمية خا ة في المكتبات الكبر  والمؤسسات التي تكون فيها المكتبة وخدمة البحث في دائرتين 
وهو أمر ضرورد ألن ه من السهل أن تفتقر الفرق المختلفة إلى معرفة دور بعضها البعل واإلخفاق في  ,مختلفتين

 فهم الضغوطات التي تعمل تحتها. 
  حول كيفية إدارة العالقات مع البرلمانيينمشورة ونصائح 

 ,الفكرة من ا  بعضهمتسيكون ألشخاس قالئل من الذين ينضم ون إلى البرلمان ات ال مباشر م  البرلمانيين وسيه
قد يكون من ال ع  إرساا التوازن بين المساعدة واإلفادة من جهة وعدم الموافقة على الطلبات هير المالئمة أو و 

 من جهة أخر .  هير المنطقية
  مهارات التواصل 

ال  أعضاا البرلمانإذ أن   ,هذه المس لة هامة جدا  خا ة بالنسبة إلى الباحلين إال أنها متعل قة بجمي  المو فين
يريدون أبدا  قرااة ن وس طويلة من النوع الذد يميل إلى تقديمه بعل الباحلين )وهيرهم(، ال سيما إذا كانوا  تين 

فتلخيس المسائل المعق دة في مستند ق ير أو هيكلة المستندات بطريقة تسه ل استيعا  النقاط  ,يميةمن خلفية أكاد
 الرئيسية وترك الحرية لمن هو مهتم ب عمق من ذلك في اإلط الع على مواد أكلر تف يال  ليست مهارات ت تي دوما  

لون هالبا  تفسيرا  ش قد أعضاا البرلمانكما أن   ,بشكل طبيعي أهمية تلق ي تدري  على  تبرز من هنا ,فهيا  يفض 
 التوا ل الشفهي الفع ال.

 هم الحياد السياسي  
ستكون المنشورات الخا ة بالتو ي  قد شرحت هذه الضرورة لكن ال بد  من أن تشك ل التفا يل العملية  بالطب 

 جزاا  من برنامج التدري  األولي.
 
 تطوير الموّظفين

تدري  عملية تجرد لمرة واحدة فقط وتنتهي بعد عملية التقديم والتهيئة األولية، إذ أن  المو فين بحاجة ال ينبغي االعتبار أن  ال
من أحد أشكال التدري  والتطوير المستمر الذد قد يكون مفيدا  هو تمكين األشخاس و  ,إلى تحديث مهاراتهم ومعارفهم بانت ام

قد ال تكون هذه العمليات مرهوبة دوما  من  ,التناو تبادل الو ائ  أو  عبرمن العمل في أجزاا مختلفة من المن مة، ملال  
لكنها تبقى فكرة جيدة إليجاد سبل لضمان أن  المو فين يفهمون كي  تعمل و الذين يملكون مهارات أو معار  بالغة التخ  س، 

 بقية المكتبة.   

المؤهل , إن ات  لة ومن األفضل أن تكون معتَمدةتشجي  وتسهيل اكتسا  مؤهالت ذ كما أن ه من المحب ذ عند اإلمكان
وجد مؤهالت أخر  ملل شهادات عليا تالمكتبة أو علم المعلومات، لكن  هو ذلك المرتبط باخت اس أمانة بالطب  الواض 

 وهالبا  ما يكون اإلعفاا من العمل خالل النهار هو الخيار المعتمد الكتسا  هذا النوع من ,مرتبطة بتخ  س الباحث
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إضافة إلى من  هذا اإلعفاا عند اإلمكان )ربما شرط أن يساهم الشخس المعني بجزا من وقته الخاس(، على  ,المؤهالت
المكتبة أن تدرس إمكانية تقديم الدعم بطرق أخر ، إذا كانت الحالة المالية تسم  بذلك، ملل المساهمة في كلفة الكت  الدراسية 

عطاا إجازة للدر  من الجي د وض  حد أق ى مت فق عليه مسبقا  لعدد فالمرج   أن يكون الطل  مرتفعا ، . في حال من ةساواد
ذا لم يكن من  اإلعفاا خالل النهار ممكنا ، و  ,زمنيةالفترة ال نفس األشخاس الذين يمكن دعمهم بهذه الطريقة في من بين فإن اد

ال  . قد ال يكون من السهل دوما  إدارة هكذا مخط طات  الخيارات المتاحة السماح بفترة استراحة من العمل تساود مد تها مدة
كما قد يكون من المفيد أن يض  البرلمان ككل مخط طا  لتقييم  ,إال أن ها مربحة من ناحية تطوير مهارات المو فين وتحفزيهم

م ك في هذه الحالةو  ,سنود أو تقييم منت م  خر للمو فين ما يج ، أداة قي مة للت ك د من يمكن أن يشك ل هذا المخط ط، إذا است خد 
أن  المو فين يفهمون ما هو متوق   منهم ولإلشادة بهم لعملهم الجيد أو تشجيعهم في حال لم يكن عملهم جيدا . إذا تبي ن أن ه من 

 الضرورد ت دي  أو  ر  مو فين ألدائهم هير المرضي، يج  أن تقد م عملية التبليغ دالئل على ذلك. في حال عدم توف ر
مخط ط على مستو  البرلمان ككل، يمكن أن تن ر المكتبة في إمكانية إدخال خطة خا ة بها. على أد حال، التقييم المنت م 
أمر مستح ، إذ أن  هالبية المو فين سيود ون أداا عملهم بشكل جيد لكن هم سيحتاجون إلى تقييم وتغذية استرجاعية لمساعدتهم 

 كن. على القيام بذلك إلى أق ى حد مم
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 الفصل الحادي عشر

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البرلمانية والمكتبات التشريعية

ين ر هذا الف ل في السياسة الخا ة بتكنولوجيا المعلومات واالت االت ضمن البرلمانات والدور المحتمل للمكتبة، وفي 
كما ويلح  هذا الف ل كي  يتم استخدام أدوات التوا ل اإلجتماعي  ،المحتو  الممكن لشبكات اإلنترانت واإلنترنت البرلمانية

أعضاا مكتبة، وك داة لتوا ل " في البرلمانات كوسيلة توا ل ضمن المكتبات وم  مستخدمي ال9.1"وي  الن ام الخا ة با
 م  المواطنين.  البرلمان

تشك ل وسيلة أساسية للو ول إلى منتجات خدمات  أوضحت هذه المبادئ التوجيهية بانت ام أن  شبكة اإلنترانت البرلمانية
لى الولائق البرلمانية نالمعلومات والبحث واد على مو في المكتبة وخدمة المعلومات التمت   بمهارات إدارة المعلومات في  ، واد

تشبيه الوض   ويمكن هنا ،األن مة بينما يكون مو فو تكنولوجيا المعلومات قادرين على ت ميم أن مة تحمل هذه المعلومات
دك بالمياه الن يفة للشر . ،بالتزويد بالمياه  فالسمكرد يرك   األنابي  التي ستنقل المياه إلى  نبورك وشركة المياه تزو 

تجرد إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالت االت إضافة إلى محتو  المعلومات لألن مة من  في بعل البرلمانات
، إال أن ه من المرج   أكلر أن تكون اإلدارة المسؤولة في دائرة (ثو البح اتخدم) ا التي تتواجد فيها المكتبةقبل الدائرة نفسه

جيا المعلومات و نولللت ك د أن  البنية التحتية لتك من الضرورد وجود تدبير عمل وليقف أيا  كانت التدابير التن يميةو  ،منف لة
كما أن  دوائر أخر  هير المكتبة وخدمة البحث قد تهتم  ،علومات التي يحتاجها البرلمانواالت االت البرلمانية تدعم خدمات الم

 بكيفية عمل تكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان.  

 المبادئ الرئيسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المعلومات واالت االت على مستو  البنية التحتية لهذه  عتمد مد  قدرة المكتبات التشريعية على االستفادة من تكنولوجيايس
ويكمن عن ر النجاح األساسي  ،التكنولوجيا في البلد، وعلى توف ر الموارد والرؤية التي يملكها المدراا المؤسساتيين وعزيمتهم

شراكة  إنشااذلك العمل وسيستوج   ،في تطوير خطة إستراتيجية تح ى بدعم القادة المؤسساتيين والسياسيين على حد  سواا
ال عدم توف ر القدرة ضمن في ح ت، سواا كان ذلك ضمن المؤسسة أوم  إخت ا يين في تكنولوجيا المعلومات واالت اال

 م  م ادر خبرة خارجية. ،المؤسسة

بعا  سيساعد وط ،يجدر بالخطة اإلستراتيجية أن ت   ما ت بو إلى تحقيقه والمراحل التي تخط ط ات باعها للو ول إلى هدفك
تطوير هذه الخطة بشكل تعاوني على استكشا  السبل المختلفة التي يمكن عبرها لتكنولوجيا المعلومات واالت االت المساهمة 

من داخل وخارج  الدوائرمجموعة واسعة متنو عة من كما أن  التشاور م   ،في عمل الهيئة التشريعية ودعم البرلمانيين في عملهم
على بناا الدعم ويمك ن المو فين من التركيز على التطو رات التي ستفيد أكبر مجموعة من  بدوره يساعدس المجلس التشريعي
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األطرا  المعنية. وبإمكان المو فين المسؤولين عن اإلجرااات البرلمانية ووض  التقرير الرسمي للجلسات ومو في تكنولوجيا 
 في هذا المجال.   جدا   مفيدينوا الدوائر الحكومية أن يكونالمعلومات واالت االت في 

 تشمل المبادئ التي يج  أخذها في الحسبان عند تطوير تكونولوجيا المعلومات واالت االت في أد هيئة تشريعية ما يلي:

حتى في  ،( نفسها في كل أرجاا المجلس التشريعيsoftware( والبرمجيات )hardwareاعتماد أن مة األجهزة ) .0
ئمة، فإن  األرضية المشتركة ستسم  بإنشاا شبكة فيها أقل قدر ممكن من التكي   في الوقت حال عدم وجود شبكة قا

 المناس .
 كي  وأين سيتمك ن أعضاا المجلس التشريعي من الو ول إلى تكنولوجيا المعلومات واالت االت. .9
ت إلى تقارير عبر اإلنترنما هي الخدمات األولوية التي ستشغ لها هذه التكنولوجيا أو تحس نها )ملال ، الو ول  .2

 جدولة المسائل واالقتراحات والتعديالت على اإلنترنت، إلخ(.و  اإلجتماعات الرسمية
 سواا من قبل المو فين الدائمين أو المو فين المتعاقدين. ت مين ال يانة التقنية المستمرة .2
لمفاتي  سيمك ن المستخدمين من فبناا الفهارس حس  المواضي  والكلمات ا ،ضمان إدارة وتطوير محتو  األن مة .0

خبرة لكون يلكن على أد حال س ،البحث في البيانات بنجاح، إال أن  إضافة أد معلومات الحقا  أ ع  لجهة اإلدارة
 .دورا  أساسيا   إخت ا يي المعلومات

 على نحو مالئم.  أعضاا البرلمانات التدري  للمو فين و تلبية حاج .0
 القرارات اإلستراتيجية والخا ة بالسياسات المستقبلية وتنفيذها. التوافق على تحم ل مسؤولية أخذ .1

وقد يعني ذلك جم   ،من إحد  أهم مسؤوليات أد مكتبة تشريعية تسهيل الو ول إلى سجالت اإلجتماعات البرلمانية
كات البحث نتائج دقيقة. إ أمكن تخزين السجالت  نالمنشورات البرلمانية بما فيها التشريعات وفهرسة المواضي  كي تنتج محر 

قد يشك ل ذلك قاعدة معرفية للهيئة التشريعية يمكن الو ول إليها على المستويين الداخلي فاألساسية وتحليلها إلكترونيا ، 
 والخارجي.

وذلك  ات على أسئلة سابقة وأعمال بحليةفضال  عن ذلك، من المفيد الحفا  على قاعدة بيانات لألعمال السابقة تتضم ن إجاب
وال بد  من إيالا أهمية لسرية وسالمة البيانات الشخ ية التي تحتويها هكذا أن مة ومد  إمكانية  ،تجن با  الزدواجية الجهود

 الو ول إلى هذه المعلومات. 

 اإلنترانت واإلنترنت

ن من نترانت المو فيت مك ن شبكة اإل ،من الممكن أن تملك البرلمانات موق  عام على شبكة اإلنترنت وشبكة إنترانت داخلية
لى المو فين البرلمانيين بسرعة وأمان بالرهم من أن ه في حال انطباق تشريعات حرية  أعضاا البرلمانإي ال المعلومات إلى  واد
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المعلومات )التي تكفل حرية الو ول إلى المستندات الحكومية اإلدارية( على الهيئة التشريعية، قد تكون عرضة لنشر أوس  
 عند الطل .

سيستفيد مو فو المكتبة التشريعية من المعلومات التي يتم تشاركها داخليا ، ما يبس ط عملهم في اإلجابة على األسئلة 
 كهناو رية المعلومات مطب قة أم ال، سواا كانت تشريعات ح ،واإلستعالمات أو يمك ن اآلخرين من إيجاد المعلومات ب نفسهم

تشريعية ألكبر قدر ممكن من المعلومات على موق  الهيئة التشريعية اإللكتروني. فالموق  إيجابيات كليرة لعملية وض  المكتبة ال
ال ادرة عن االتحاد البرلماني المبادئ التوجيهية للمواق  اإللكترونية البرلمانية"  اإللكتروني السهل اإلستخدام والم م م وفقا  لا"

لومات الخا ة بالهيئة التشريعية أو ال ادرة عنها في أد وقت من سيسم  لألعضاا والمواطنين بالو ول إلى المع 16الدولي
ما من ضرورة لتكرار المعلومات على شبكة اإلنترانت وعلى  بشكل عامو  ،النهار أو الليل من دون الحاجة إلى التقد م بسؤال

دراك ما إذا كانوا يط لعون على مواد الموق  اإللكتروني العام، لكن يج  أن يتمك ن المستخدمون الداخليون من التحر ك بسالسة واد 
 موجودة على الموق  العام أو فقط على شبكة اإلنترانت. 

 اإلنترنت

األنواع المحتملة للمحتو  المالئم ألد موق  إلكتروني عام كما توضحها المبادئ التوجيهية ال ادرة عن االتحاد البرلماني 
 الدولي هي:

 معلومات عامة حول البرلمان 
وقد تتضم ن  ،واق  اإللكترونية البرلمانية وسيلة هامة ليتعر   المواطنون على تاريخ البرلمان وعمله وأعضائهت َعد الم 

 هذه المعلومات:
o الو ول إلى البرلمان 

 ملل جوالت الزيارة المتاحة أو الجوالت اإلفتراضية.
o التاريخ والدور 

 الرئيسية.  لتضمين مسؤوليات البرلمان القانونية والمستندات الدستورية
o الو ائ  والتكوين واألنشطة 

                                                 
األمم المتحدة، عن  المبادئ التوجيهية للمواق  اإللكترونية البرلمانية: وليقة أعد ها االتحاد البرلماني الدولي وقسم الشؤون اإلقت ادية واإلجتماعية في  16

 /http://www.ipu.org. 9112مارس  \ ذارطريق المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان، 

english/surveys.htm#web09 
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ومعلومات  ي البرلمانات المؤل فة من مجلسين وهيكليات اللجانلتضمين معلومات شاملة حول كل مجلس ف
حول األعمال الجارية في البرلمان في الوقت الحالي وفي المستقبل، ومعلومات خا ة بالموازنة والتو ي  

 والنشاطات. 
o برلمان.معلومات حول رؤساا ال 
o .التقرير الرسمي الخاس بمجريات اإلجتماعات البرلمانية 
o ية والهيئات األخر  ضمن البرلماناللجان البرلمان 

 ومنشوراتها. لتضمين معلومات مف  لة حول دور اللجان وأعضائها 
o ضاا البرلمانأع 

رابط إلى موقعهم اإللكتروني وال   بيانات متعل قة بسيرهم الذاتية واالنتماا الحزبيم  عضاا البرلمانالئحة ب
 الشخ ي ومعلومات االت ال بهم.

o السياسية في البرلماناألحزا   
 م  روابط إلى المواق  اإللكترونية الخا ة بها.

o اإلنتخابات واألن مة اإلنتخابية 
 م  شرح للعملية اإلنتخابية ونتائج اإلنتخابات.

o إدارة البرلمان 
 برلمانية.معلومات عن هيكلية وتن يم اإلدارة ال

o شورات والولائق وخدمات المعلوماتالمن 
 و   ألنواع المنشورات م  روابط إلى الن وس، وتشمل منشورات خدمات البحث والمعلومات. 

o .روابط عامة إلى مواق  إلكترونية مهمة 
o .مواد حول كل ما ذ كر أعاله تستهد  الشبا  بشكل خاس 

 معلومات حول التشريعات والموازنة والرقابة 
ال ادرة عن االتحاد البرلماني الدولي أن  البرلمانات تختل  في مد  التزامها بهذه األنشطة المبادئ التوجيهية عتبر ت

 ون المعلومات المنشورة على الموق  دقيقة وكاملة وفي حينها.كاج إلى أن تتكي  . من المهم أن توقد تحت
o ة بالموازنةعية والرقابية والخا معلومات عامة حول األنشطة التشري 

 وتضم مجريات األعمال في الحاضر والمستقبل في المجلس وفي اللجان، م  مسرد وشرح لإلجرااات.
o التشريعات والقوانين 

 ن وس التشريعات الحالية وتقد مها ون وس القوانين المسنونة.
o وض  الموازنة واإلنفاق العام 



73 

 

ة إلى معلومات حول الموازنات الحالية أو كيفية سير عملية وض  الموازنة ودور البرلمان فيها، إضاف
 المقترحة.

o التدقيق \بةالرقا 
اللجان أو األسئلة  عبروالرقابة على الحكومة سواا كان  العملية التي يمارس البرلمان بموجبها التدقيق

 البرلمانية أو أد وسائل أخر ، م  المستندات ذات ال لة. 
 اإلنترانت

ح )وكذلك لتسهيل ل ال  االنفتا اد في شبكة اإلنترانت البرلمانيةكلر محدودية من المو يمكن التفكير في تضمين مجموعة أ
إلى المواد حين ال يكونون في البرلمان(، من المحب ذ أن تكون المعلومات الموضوعة على موق   أعضاا البرلمانو ول 

ل ،اإلنترنت العام شاملة قدر اإلمكان وضعها على شبكة اإلنترانت لتفادد اإلفراط في  لكن، قد يكون هناك بعل المواد ي فض 
ر و  ،تحميل الموق  اإللكتروني أو مواد ت عتَبر سرية وخا ة بمن هم في البرلمان أو مواد قد ال تهم العامة من الممكن أن تقر 

بشكل عام يحب ذ بعل البرلمانات تضمين بعل المواد المتوج   وضعها على الموق  اإللكتروني في شبكة اإلنترانت فقط، لكن 
 أن تكون البرلمانات منفتحة قدر اإلمكان. 

 أما أنواع المحتو  المحتمل والمالئم لشبكة اإلنترانت، فهي:

 ،و ور للمو فين وتو يفات الو ائ  بما في ذلك رسوم بيانية تن يمية معلومات االت ال بالمو فين. 
 نمعلومات عن الخدمات التي تقد مها مختل  مجموعات المو في. 
 فهرس المكتبة. 
 ) دليل إلى اإلجرااات المكتبية )ملال : كتي بات الموارد البشرية، إجرااات حجز الغر. 
 قوائم الطعام لد  المطاعم. 
 إمكانية الو ول إليها محدودة ضمن البرلمان نفسه، ملل بعل المواد الخا ة بتعيين  التي تكون بعل المواد السرية

 المو فين.
 التشريعيةالمكتبة  يدور موظف

دارة محتو  شبكة اإلنترانت والموق  اإللكتروني ومن المرج   أن  ،سيكون لمو في المكتبة التشريعية م لحة رئيسية في تن يم واد
دين الوحيدين إال إذا كانت المن  مة  غيرة جدا   وقد  ،يقد موا ح ة كبيرة من هذا المحتو  لكن من المستبعد أن يكونوا المزو 

ويمكن أن  ،ار في ن ام إدارة المحتو  مو في المكتبة من تقليس كمية المعلومات المحم لة يدويا  على الموقعينن االستلميمكف 
فادة المعلومات على الموقعين وتحديث هذه  برلماني المساهمين  تين من كل مكت  يساعد إنشاا شبكة من على تطوير عمق واد

 المعلومات عند االقتضاا.  



74 

 

 ياسات التي يجب أخذها بعين االعتبارالمسائل الخاصة بالس

 الوصول

يج  أن يكون ن ام تكنولوجيا المعلومات واالت االت مرنا  بشكل يسم  لمجموعات مستخدمين مختلفة بالو ول بمستويات 
ألعضاا الدائمين والمؤقتين و  هل يج  أن تكون شبكة اإلنترانت  اهرة للمتعاقدين أو فقط للمو فين على سبيل الملالف ،مختلفة
ل المستخدمون دخولهم في الموق  اإللكتروني أو في أجزاا منه أو يكون الموق  مفتوحا ؟البرلمان  ؟ هل يج  أن يسج 

 التصميم

ال بد  أن يكون  لذا ،سيكون موق  الهيئة التشريعية اإللكتروني هو وجهها العام بالنسبة إلى من هم قادرين على الو ول إليه
ن لم  م،ههل االستعمال ويقد م بدائل لذود العاهات الب رية أو هير م م ما  بشكل محتر  وس تكن تكنولوجيا المعلومات واد

لين هالبا  هم من يكونون  انعي اآلراا في المجتم .  واالت االت واسعة االستعمال، فإن  المخو 

 التفاعلية

ي االتجاهين، سواا ضمن الهيئة التشريعية على تقد م تكنولوجيا المعلومات واالت االت فر ا  كليرة للسماح بإرساا توا ل ف
على المستو  الداخلي، قد يكون األمر ببساطة عبارة عن ف ،شبكة اإلنترانت، أو م  المواطنين عبر الموق  اإللكتروني العام

وني العام، فمن أما على الموق  اإللكتر  ،إستمارة استعالم إلكترونية أو طل  عبر البريد اإللكتروني لمادة من مواد المكتبة
بما في ذلك العرائس  طية اإللكترونيةار واستعمال عدد من سمات الديمق نيالممكن إيجاز األسئلة عبر البريد اإللكترو 

نات أد باخت ار  " المذكورة في القسم التالي.9.1االستفادة من أدوات "وي   اإللكترونية ومنتديات النقاش والمدو 

 األرشفة

معلومات رقميا ، ال بد  من اعتماد سياسة أرشفة للت ك د مم ا يج  االحتفا  به بشكل دائم وما ال يج  م  إنتاج المزيد من ال
وسيكون من الضرورد التشاور والتعاون م  مو في األرشي  الوطني )أن ر الف ل الخامس عشر للمزيد من  ،االحتفا  به

 التفا يل حول األرشفة(

 "0.2استخدام أدوات الي"ويب 

وليس من السهل تعري  هذا الم طل  بما أن ه  ،"9.1مكتبات البرلمانية بشكل متزايد بتجربة استعمال أدوات الا"وي  تقوم ال
ل  ،عبارة عن مجموعة متغي رة من األدوات التي تتطو ر بسرعة خالفا  لما قد يشير إليه اإلسم، ال يوجد نقطة لابتة تحد د تحو 
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  بول أندرسون هذا الم طل  في ورقة مقد مة للجنة أن مة المعلومات المشتركة وقد و  ،"9.1" إلى "وي  0.1الا"وي  
(JISC)17 "ويعطي أندرسون تعريفه على الشكل التالي: ،في المملكة المتحدة ب ن ه "زبون هامل 

ل وليق بهذا اإلجابة الق يرة هي في اإلشارة إلى مجموعة من التكنولوجيات التي أ بحت مقرونة بشك إن كليرين،للبالنسبة 
 يغ البيانات لنشر التلقيمات ) ر إس الم طل : المدو نات، مواق  الويكي، الوسائط المتعددة ال وتية أو المرئية )بودكاست(، 

إس(، إلخ.، وهي تسه ل الترابط اإلجتماعي على الشبكة العنكبوتية حيث يتمك ن الجمي  من إضافة وتعديل مساحة المعلومات. 
  18ول، فهي أكلر تعقيدا  وتدخل في االقت اد والتكنولوجيا واألفكار الجديدة حول المجتم  المترابط.أما اإلجابة األط

كمية متزايدة من الخبرات خا ة بكيفية استخدام هذه األدوات لتشارك المعلومات وربط  يوجد ضمن المكتبات البرلمانية
 لمكتبات اإلفالقسم أعضاا  تنتائج مس  شمل وزيلدنيالبرلمان النيأمينة مكتبة  مويرا فرازر في هذا اإلطار، قد متو  ،المو فين
نات ومواق  الويكي على الرهم  ،911219بالبرلمانات في مؤتمر روما عام  الخا ة البحث وخدمات وقد أ هرت استخدام المدو 

م تكن هذه األدوات تحل محل ول وي عتَبر نوعيا  أكلر منه كميا ()كان نطاق المس   غيرا   ،من عدم انتشار هذا االستعمال
وكان استخدامها يتم أحيانا  من األسفل إلى األعلى وأحيانا   ،وسائل التعاون األكلر ترس خا  ملل فرق المشاري  عبر المجموعات

 من األعلى إلى األسفل. 

أدوات التوا ل  من ناحية أخر ، قامت أمينة مكتبة البرلمان األسترالي روكسان ميسينغهام بو   ملال على استخدام
مفهر سا  وضمان  09فو فت كي  است عم ل أحد مواق  الويكي كوسيلة لتخزين معلومات معق دة يستخدمها فريق من  ،اإلجتماعي

 .20الو ول إليها

وفي برلمان الممكلة المتحدة، و   جون بولنغر استخدام أداة التوا ل اإلجتماعي لتحسين التعاون والعمل المشترك بين 
عي نة وأن ه في بولنغر أن ه كي تنج  هذه األدوات، ينبغي أن تلب ي حاجة م يشيرو  ،21ن الذين يعد ون أوراق األبحاثالباحلي

واستنتج أن  "استعمال أدوات التوا ل اإلجتماعي ال زال في مرحلة تجريبية"  ،لم يتم استهدا  الحاجة بنجاح التجار  المو وفة

                                                 
17

 هي من  مة تقد م المشورة إلى جامعات وكليات المملكة المتحدة حول االستخدام المبتكر للتكنولوجيات الرقمية  
، بول أندرسون. ؟" أفكار، تكنولوجيات وترت بات على التعليم9.1ما هو الا"وي    18

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf 
19

عرل نتائج المس  أمام الجلسة السابقة للمؤتمر الخاس بقسم اإلفال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالت االت في المكتبات البرلمانية.   
 . 9112أهسطس  \   91. روما، بالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات

. 9112مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، كيبيك، " في البرلمان األسترالي: الحلم والواق . 9.1استخدام الا"وي    20
http://archive.ifla.org/IV/ifla74/Programme2008.htm 

في المؤتمر  9112أهسطس  \   90تجربة حديلة من المملكة المتحدة. ورقة تم تسليمها في ورشة العمل في  -االستفادة الق و  من موارد البحث  21
 //:http بالبرلمانات في روما. الخا ة البحث وخدمات لمكتبات اإلفالقسم السنود الخامس والعشرين ل

www.preifla2009.parlamento.it/ifla/45160/gencopertina.htm 
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قد مت دروس ي ستفاد منها للمستقبل أكلر مم ا قد مت مناف  عملية. لكن نا سنستمر في درس وأن  "التجار  التي أجريت حتى اآلن 
 إمكانيات أدوات التوا ل اإلجتماعي."  

إذ أن   ،بالطب ، ما من جديد بش ن الرهبة في تشجي  مو في المكتبة البرلمانية على التعاون م  بعضهم البعل والعمل سويا  
أهمية متزايدة م    التحقيق بالضرورة، كما أن ه يكتسجاح أد من مة على الرهم من أن ه ليس سهل هذا أمر بالغ األهمية لن

ازدياد تعقيد المسائل المتعل قة بالسياسات، ما يتطل   مساهمة مجموعة من التخ   ات، وم   عوبة التمييز بين دور الباحلين 
" دور مت اعد في 9.1يبدو من المرج   أن يكون ألدوات الا"وي   ات )كما اقت رح في الف ل اللالث(ودور إخت ا يي المعلوم

هذه األدوات "أقر  إلى التوا ل فإن كما أشار إيان وات، و  ،تسهيل وتشجي  التعاون والتشارك ضمن المكتبات البرلمانية
 22البشرد التقليدد من األن مة المستندة إلى الورق واألكلر تن يما ".

كما سي ناَقش في  ل اإلجتماعي للتوا ل م  الناخبينأن  هناك أيضا  مجال الستخدام أدوات التوا  فضال  عن ذلك، من الواض 
 الف ل الخامس عشر.  

 (e-Parliamentمفهوم البرلمان اإللكتروني )

ية في )ال ادر عن قسم الشؤون اإلقت ادية واإلجتماع23 9112التقرير العالمي حول البرلمان اإللكتروني ال ادر عام يحد د 
كجزا من عمل المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في  واالتحاد البرلماني الدولي UNEDSAاألمم المتحدة 

البرلمان( البرلمان اإللكتروني على أن ه "هيئة تشريعية يتم تمكينها لت ب  أكلر شفافية ومسؤولية ويسهل الو ول إليها عن 
وهي تمك ن األشخاس على تنو عهم من االنخراط أكلر في الحياة العامة عبر توفير  ،الت االتطريق تكنولوجيا المعلومات وا

و ول أفضل إلى المستندات واألنشطة البرلمانية." ويملك مو فو المكتبات البرلمانية المهارات والخبرة للمساهمة في إنجاز 
هذه الحالة من قبل جيراردو كاسيني، المنس ق التنفيذد  وقد جر  تحديد بعل المجاالت التي تنطبق فيها ،برلمان إلكتروني

للمركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان في مالح اته الختامية في المؤتمر العالمي حول البرلمان 
 :9112 (نوفمبر) تشرين اللاني 90و 90األوروبي في اإللكتروني الذد انقعد في البرلمان 

 أن مة المست( ندات التشريعية واستخدام معايير لغة الرقم القابلة لالمتدادXML هي مكو نات أساسية في إنشاا قاعدة )
 معرفية لدعم البرلمانات...

 ي ضمان إط الع الهيئة التشريعية.دورا  حيويا  ف مات المعلومات والبحث البرلمانية ومن ضمنها المكتباتتؤدد خد 

                                                 
22

 أن ر الورقة المذكورة في الف ل اللالث.  
23

  http://www.ictparliament.org/index.php?option=com_contact&task=view&contactid= 

3&Itemid=1086 
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على البرلمانات تنسيق خدمات المعلومات والبحث  يتوج  لخا ة باألعضاا،تلبية حاجات المعلومات اولغرل 
 لديها، واستخدام التكنولوجيا الجديدة بشكل فع ال وتوعية األعضاا بش ن الخدمات المتاحة.

 شراكهم عبر أدوات توا ل جديدة تي ن را  للوتيرة السريعة الو  ،تجرد البرلمانات تجار  كليرة للو ول إلى المواطنين واد
البرلمانات مدعو ة لتقييم تجاربها بشكل كامل، ولتشارك النتائج م   فإن وجيات التفاعلية الجديدةتتطو ر فيها التكنول

 24برلمانات أخر  واالستمرار في استكشا  الفرس إلشراك المواطنين في العملية الديمقراطية على نحو تام.
 في تحقيق هذه األهدا .  ية المساهمةستحتاج البرلمانات إلى التفكير في كيف

                                                 
تقرير المؤتمر حول المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان.   24

http://www.ictparliament.org/worldeparliamentconference2008/presentationsagenda.htm 
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 الفصل الثاني عشر

 الشؤون المالية

كي  يجدر بالمكتبات التشريعية تن يم عمليات وض  الموازنة وعملياتها المالية؟ من المرج   أن يكون هناك مجموعة من 
اإلجرااات م  تلك المت بعة في  وقد تتماشى هذه ،على المكتبة التكي   معها فإن اإلجرااات المالية يتبعها البرلمان ككل وبالتالي

القطاع العام األوس ، ما ي ع   وض  مبادئ توجيهية حول اإلجرااات التي يج  ات باعها بما أن ها على األرج  موجودة 
 أ ال .

نفاقه نام  ذلك، يمكن  ،التطر ق إلى بعل األمور حول كي  يمكن للمكتبات البرلمانية مقاربة مس لة الح ول على المال واد
، يج  أن تكون البرلمانات قادرة على اتخاذ قراراتها الخا ة بش ن اإلنفاق بما أن ها الهيئة التشريعية وليست جزاا  من ئيا  بدم

من الضرورد أن يفهم مو فو المكتبة سير عمليات ف ،السلطة التنفيذية، هير أن  التدابير الرسمية قد تختل  بين بلد و خر
كما أن ه من المهم أن يبنوا عالقة جيدة م  المسؤولين في البرلمان عن عملية  ،زمني للتخطيط الماليالبرلمان المالية والجدول ال

 التخطيط المالي والمسؤولين عن توفير الخدمات ملل تكنولوجيا المعلومات واالت االت المهمة للمكتبة.  

هل يوجد موازنة  ال  ملف ،العمليات المالية في البرلمانستعتمد كيفية سير العملية بالنسبة إلى المكتبة جزئيا  على مد  مركزية 
واحدة على  عيد البرلمان ككل لتدري  المو فين أو للتجهيزات المكتبية، أو هل يمكن للمكتبة وض  موزانتها الخا ة التي 

 النفقات التشغيليةتخض  آللية موافقة مركزية؟ بشكل عام، سيكون من المفيد للمكتبة التمت   بالسيطرة قدر اإلمكان على 
لة من هذا  لكن ،وقد يعني ذلك االحتفا  بالموازنات محليا  ما يسم  لها بتحديد كيفية إنفاق المال ،الخا ة بها الموازنات المحو 

ففي حال  هور بنود إنفاق هير متوق عة أو ال يمكن تفاديها، سيكون من األ ع  على األرج  إيجاد  ،محب ذة دوما  ليست النوع 
 ال من ضمن موازنة محلية  غيرة نسبيا  من إيجاده ضمن موازنة مركزية أوس .الم

ضغوط لجعل اإلنفاق مركزيا  ألن  ذلك قد يكون أكلر فعالية على األقل من المن ار العام  وجودكما أن ه من المحتمل دائما  
تنافس على الموارد م  الدوائر البرلمانية األخر ، إذا جرت مركزة اإلنفاق بهذه الطريقة، سيكون على مو في المكتبة ال ،للبرلمان

أيا  كانت التدابير المعتمدة، سيبقى احتمال التنافس و  ،وسيتوج   عليهم العمل بكد أكبر لتبرير موازناتهم المتوق عة لجمهور أكبر
 على اإلنفاق موجودا . 

 ث مراحل:انطالقا  من أفضل التحديدات، ت عتَبر العملية المالية مؤل فة من لال

 وضع الموازنة أو التقدير 
 أد هي عملية تقرير كمية المال المتاحة لإلنفاق للسنة المالية المقبلة )أو الفترة الزمنية المت فق عليها( 
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 اإلنفاق 
 عملية إنفاق المال على المو فين والسل  والخدمات 

 التدقيق 
 ق من أن ه أ نفق بالشكل المالئم.عملية التدقيق هي التي تتب   إنفاق المال وترمي إلى التحق   

 

 وضع الموازنة

ر على المستو   كما أشير سابقا ، يمكن أن تختل  السياسات كليرا  لجهة اإلنفاق الذد تكون المكتبة مسؤولة عنه وما يقر 
ز موازنة هي أقر  ما على المكتبة إيجاد طرق للت ك د من أنها قادرة على إنجافإن أيا  كانت العملية المت بعة،  لكن ،المركزد

 يكون إلى ما تعتبره ضروريا .

من  من المستبعد أن يتمك ن البرلمان ومن ضمنه المكتبةف، إذا كانت ال رو  المالية في الدولة ضي قة، من الناحية العملية
من المهم و المكتبة، سواا كانت الموازنة لبند معي ن مركزية في البرلمان أو محلية ضمن  ،تحقيق مستويات اإلنفاق التي يريد

كانت  إنعلى سبيل الملال، و  فعليه ،وجود  ليات تضمن اإل غاا إلى حاجات المكتبة وأخذها في الحسبان عند وض  الموازنة
ال بد  فالمكتبة تعلم أنها ستتحم ل كلفة عالية لتدري  المو فين على استخدام قاعدة بيانات جديدة يتم إنشاؤها في السنة المقبلة، 

سيكون هناك عملية وض  موزانة م  جدول زمني سنود للبرلمان و  ،ود  ليات للت ك د من أخذ هذه الحاجة بعين االعتبارمن وج
 ومن الضرورد أن يفهم المسؤولون عن الشؤون المالية في المكتبة الجدول الزمني وأن يوفوا بالمهل الق و . ،ككل

ومن المرج   أن ينقسم  ،إلنفاق تحت الئحة من العناوين أو رموز إنفاقتقدير لملية وض  الموازنة من المحتمل أن تستتب  ع
يبقى الخط الفا ل بين نوعي الكلفة هير  التمييز سهل بالمبدأ لكن عمليا  إن  ،عائداتوكلفات رأسمال اإلنفاق إلى كلفات 

ات النفقات التي تطرأ كل يوم، ملل ، يغط ي إنفاق العائدبشكل عامو  ،واض  ويعتمد على القواعد القائمة في الدولة المعنية
 ومن الممكن توق   هذا اإلنفاق من شهر إلى  خر. ،الروات  أو الشراا الروتيني لمعد ات المكات 

هذه البنود كلفة شراا أو إنشاا مبنى جديد،  على برزاألمللة األ ومن ،أما إنفاق رأس المال فيشير إلى بنود اإلنفاق المتقط  
وقد تندرج  ،وتختل  طريقة سير الن ام من برلمان إلى  خر ،بنودا  ملل اإلنفاق على برمجيات للحواسي  لكن ها تشمل أيضا  

لكن من الممكن أن تتضم ن الئحة فئات اإلنفاق األساسية  ،بعل التكالي  المذكورة أدناه ضمن موازنة دائرة أخر  في البرلمان
 ما يلي:
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 التكاليف الخاصة بالموظفين 
وستت ل   بشكل رئيسي من روات  المو فين المعنيين إلى جان  التكالي   ،  أن تكون هي الكلفة األكبرمن المرج   

المرتبطة بالمو فين  لكن هناك عدد من التكالي  األخر  ،المباشرة ذات ال لة ملل المساهمات في معاش التقاعد
لسفر خارج البرلمان )بما في ذلك تكالي  والسفر وم اري  العيش حين يحتاج المو فين ل التدري و  ملل التعيين

فضال  عن  ،االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات(حضور مؤتمرات أمناا المكتبات البرلمانية ومؤتمرات 
 يمكن إدراج هذه الكلفة تحت هذا العنوان. ف ذلك، إذا لزم للمكتبة االستعانة بمستشارين ليقد موا ن ائ  متخ  ة،

 والتجهيز تكاليف اإلقامة 
كما يمكن أن  ،إضافة إلى كلفة بناا مباني جديدة أو ترميم المباني القائمة ضم ن هذه التكالي  إيجار المبانيتت

 تشمل ال يانة الروتينية والتدفئة واإلضااة والتن ي  والمياه وشبكات ال ر  ال حي.
 وسائل التواصل 

المعلومات من ضمنها تجهيزات وبرمجيات تكنولوجيا البنود األساسية المندرجة تحت هذا العنوان هي أن مة 
والبريد،  الهاتفية كما قد تضم هذه الفئة تكالي  االت االت ،المعلومات وتكالي  الشبكات والو ول إلى اإلنترنت

 فضال  عن تكالي  الطباعة.
 التكاليف المكتبية 

والمستلزمات المكتبية ملل األوراق  استئجارها( ت الت وير )شراؤها أووالماكينات المكتبية ملل  ال وقد تشمل األلاث
 واألقالم.

 مستلزمات المكتبة 
كما يمكن أن تضم  ،ال ح و  في قواعد البيانات على اإلنترنت اإلشتراكاتو  المجالت الدوريةو  وهي تغط ي الكت 

 رلمانية.تكالي  التغلي  والمحاف ة على الكت ، خا ة إذا كانت المكتبة مسؤولة عن أرشفة المواد الب
 

على سبيل الملال، من السهل توق   روات  المو فين بمجر د ف ،وقد يكون باإلمكان توق   بعل هذه التكالي  من سنة إلى أخر 
االتفاق على عدد المو فين ودرجاتهم بالرهم من أن ه ال بد من اإلقرار ب ن  المو فين األكلر خبرة واألطول مكولا  ستكون لهم 

رج  من المو فين الجدد األقل خبرة )علما  أن  هؤالا قد يستوجبون تكالي  تدري  أعلى(. كما أن ه من السهل كلفة أكبر على األ
ينطبق ذلك على تكالي  تكنولوجيا المعلومات  ن اللكن من الممكن جدا  أ ،التنب ؤ بكلفة المستلزمات المكتبية من عام إلى  خر

يانات جديدة أو برز على األرج  ارتفاع كبير في اإلنفاق يشير إلى إدخال قاعدة بواالت االت وأن مة المعلومات، إذ أن ه سي
أن  مشاري  تكنولوجيا المعلومات وكما يعلم  يكون من اليسير دوما  توق   توقيت هذا االرتفاع في اإلنفاق بما نول ،معد ات جديدة

 ال تسير دائما  حس  ما هو مخط ط. المشاركون فيها
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يمكن اعتبار  ملال  ف ،يختل  مستو  التف يل المطلو  في الموازنات وفقا  لألن مة المستخدمة في دول معي نةمن المرج   أن 
البنود المندرجة تحت عنوان "مستلزمات المكتبة" كموازنة واحدة ومنفردة، أو قد ي طَل  من المكتبة الح ول على موافقة لإلنفاق 

  أن ه من األسهل أن تكون كتل اإلنفاق أكبر وتغط ي أكبر عدد ممكن من أنواع ومن الواض ،لكل بند من البنود بشكل منف ل
وض  موازنات منف لة لعدد كبير من  الت لير السلبي لوجو  لكن يمكن التخفي  من ،مرونةالبنود ألن  ذلك يؤدد إلى زيادة ال

هل نقل اإلنفاق من أحد أبوا  الموازنة إلى با  سهال ، أد إذا كان من الس 25البنود المختلفة لكن المترابطة إذا كان التحويل
 ر حس  الحاجة. خ

ل بين رأس المال والعائدات أو بين تكالي  المو فين وتلك اهالبا  ما يكون التحويل ممنوعا  في  رو  معي نة ملل نقل األمو 
عة متنوعة من البنود، سيكون من حتى عندما تكون كتل اإلنفاق في الموازنة كبيرة وتغط ي مجمو و  ،هير المرتبطة بالمو فين

 أن  الموازنة دقيقة قدر اإلمكان وسيضمن ذلك ،األفضل للمكتبة أن تض  موازنة ن رية خا ة بها لإلنفاق على البنود الفردية
ل على المحاسبة خالل عملية التدقيق )المو وفة الحقا  في معر أيضا  وقد يساعد ذلك  ،ويسه ل مراقبة اإلنفاق م  مرور السنة

نتاج إح ااات مفيدة للتخطيط المستقبلي.  هذا الف ل( واد

للالث )توَض  الموازنات عادة لسنة واحدة، لكن هالبا  ما تنطود عملية وض  الموازنة على الن ر في اإلنفاق لفترة زمنية أطول 
خذ بعين االعتبار النفقات األعلى المد  الطويل فإن  ذلك يسم  وفيما أن ه من ال ع  هالبا  تف يل الحاجات  (،ملال   سنوات

 الكبيرة ملل ترميم المباني أو تحديث تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن التقد م بطل   ،ومن المفيد التفكير بوض  الموازنة في ما يخس الطلبات الجارية المتعلقة بالبرامج والطلبات الخا ة
يج   بعد إستلمار االنطالق األولي ،ن بحث جديدخاس للح ول على استلمار أولي للبدا بخدمة جديدة ملل إضافة مكو  

 وينف  هنا التفكير في استخدام  يغة النفقات لمرة واحدة مقابل البرامج الجارية. ،تخ يس موازنة لدعم البرنامج الجارد

لبات عند تقديم طلبات للح ول على تخ يس في الموازنة، يمكن اعتماد سياسة واستراتيجية جيدة تقضي بإرفاق هذه الط
هناك دوما  تنافس على  إن إذ ،بتبرير خطي عن سب  حاجتك إلى المال، ال سيما إذا كنَت تطل  زيادة في األموال المخ   ة

لهذا و  ،المال، لذا من المهم تقديم حجج جيدة حول أهمية القيمة التي سيضيفها اإلنفاق المقترح على الخدمات التي تقد مها
وسيحتاج كبار  ،ح ااات جيدة حول بعل المواضي  ملل استخدام الموارد وع ا العملال بد  من االحتفا  بإ السب 

 مهارات التقديم الجيد والتفاول إلقناع  انعي القرار بقوة قضيتهم.بالمو فين إلى التحلي 

 

 

                                                 
25

 نة في المالية عبر السماح بنقل األموال من با  في الموازنة إلى با   خرالتحويل هي عملية تسم  بالمرو   
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 اإلنفاق

دين تبة بنفسها مسؤولية الدف  من المستبعد أن تتولى المك ،سيكون على البرلمان إنشاا ن ام لدف  األموال المستحقة للمزو 
دين )إال ربما على المكتبة أن تشارك عن كل  في العملية ألجل الت ك د من أن  ، فحين تكون المبالغ  غيرة جدا ( المباشر للمزو 

دين يح لون على المال المستحق في هضون فترة زمنية معقولة  ،المال ال ي دَف  إال مقابل تسل م السل  والخدمات، وأن  المزو 
من المرج   أن تسير العملية وفقا  للخطوط التالية على الرهم من أنها قد تختل  حس  اإلجرااات المالية المتفق عليها في و 

 الدولة المعنية. 

 .د الفاتورة إلى المكتبة  يرسل المزو 
 ة جيدة وأن  المبلغ يؤك د المو   المسؤول عن مجال اإلنفاق أن ه تم تلق ي المادة أو المواد، وأنها  حيحة وفي حال

د.   حي ، ومن لم ي ذن بالدف  للمزو 
  يقوم مو   لان  يكون عادة أعلى رتبة بالت ديق على اإلمضاا على اإلذن، ما يساعد على الت ك د من إعطاا

 اإلذن فقط لعلميات الدف  ال حيحة.
 . ل الفاتورة إلى القسم المسؤول عن الدف  في البرلمان ويجرد الدف  تحو 
  َوقد  ،ملال   شهرد أو يجرد ذلك على أساس دوردومن الممكن أن  ،ل الت كيد على عملية الدف  إلى المكتبةوي رس

تغط ي هذه البيانات كل اإلنفاق الخاس بموازنة المكتبة للفترة المعنية ويج  أن تسم  بالتحق ق من إتمام كل 
 ى تاريخه ومقارنته بالموازنة اإلجمالية للسنة.عمليات الدف ، ومن مستو  اإلنفاق الذد تم في السنة المالية حت

العملية م م مة بشكل يضمن أن  الدف  يتم فقط للسل  والخدمات التي تم تسل مها ويساعد على ضمان األمانة المالية  وعليه فإن
الي إنفاق المال عبر الت ك د من وجود ن ام ضوابط وتوزانات يضمن عدم وجود شخس واحد فقط مسؤول عن القيام بالدف  وبالت

 بشكل مناس .
 التدقيق

درس طريقة إنفاق المال بهد  الت ك د من أن  األموال أ نفقت وهي عملية تعود ل ،ية هي التدقيقالمرحلة األخيرة في الدورة المال
ليات الدف  التدقيق المالي البحت إلى التحق ق من أن  عم هد في ،يوجد نوعان رئيسيان من التدقيق ،على نحو مناس  وفع ال

كما يت ك د من أن ه جر  ات باع اإلجرااات  ،ح لت على أذونات بشكل مالئم وتم ت بشكل  حي  وأن ه تم تلق ي السل  والخدمات
أما التدقيق الخاس بقيمة المال، فهو أوس  من ذلك، حيث أن ه يتحق ق من اإلنفاق  ،ال حيحة وما من دليل على أد احتيال

 ويمكن أن ين ر في مجموعة من المواضي  من ضمنها: ،اإلنفاق الذد يجرد على أساس يومي على مشاري  أساسية ومن
 هل يمل ل اإلنفاق قيمة جيدة للمال أو هل كان يمكن تحقيق األهدا  نفسها بقيمة مالية أقل؟ 
 دين المحتملين لضمان أفضل قيمة للمال؟  هل تم الن ر في مجموعة من المزو 
  دين لتفادد عملية مناق ة مناسبة؟ هل من دليل على تواطؤ م  المزو 
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 هل جرت عملية من  أذونات مناسبة لإلنفاق؟ 
 هل تم هدر مال على المشروع؟ 

يعني كل ذلك أن ه من المهم االحتفا  بسجالت مناسبة للتمك ن من برهنة أن  اإلنفاق جر  بشكل فعال وفاعل ومقت د، وأن ه تم 
 يل على أد عملية احتيال أو سوا ت ر  .ات باع اإلجرااات المالئمة وما من دل

 
 الخاتمة

قد تكون هي اإلجرااات نفسها ألقسام  وفي الواق  ،كما سبق ورأينا، من المرج   أن توَض  اإلجرااات المالية للبرلمان ككل
هناك مجال التباع قد يكون  لكن ضمن العملية الرسمية ،وسيتوج   على المكتبة ات باع هذه اإلجرااات ،أخر  من القطاع العام
 علميات أقل رسمية.

على المكتبة أن تضمن  أنه كما ،من المهم أن تفهم المكتبة من هم الالعبون الرئيسيون في العملية ومن يتحك م بالعملية المالية
من المفيد أن فحتى ولو لم يكن ألمين المكتبة سلطة تحك م كاملة بموازنة المكتبة،  ،أن يفهم هؤالا األشخاس حاجاتها ويدعموها

ستؤدد هذه و  ،تبادر المكتبة سنويا  إلى إعداد موازنة لعد ة سنوات ومشاركتها م  المسؤولين عن وض  الموازنة في البرلمان
الممارسة في نهاية المطا  إلى بناا اللقة المتراكمة في أن  المكتبة تعلم ما هي حاجاتها وأن ها تفك ر وتض  الموازنة بشكل 

 تنفق المال على أمور ال داعي لها.  استراتيجي وال
كانت المر ة األولى التي يسم  فيها المسؤولون عن وض  الموازنة في البرلمان عن إقتراح إنفاق معي ن ملال  أو و   ا  اد إذ

قد ت خ ر من الممكن أن يكون الوقت فوليقة رسمية،  االمقترح مباشرة على شكلوَض  أمامهم ي ومناق ة كبيرة لزيادة المو فين، 
طل  كبار المو فين في المكتبة  انعي القرار الرئيسيين مسبقا  على أهمية المشروع لمعرفة إذ يحب ذ جدا  أن ي   ،واألوان قد فات

بين تختل  هوية هؤالا الالع وبالطب  ،كانت الح و  تتزايد عند تعديل ال يغة إنأو ربما  (ملال  )مد  تجاوبهم م  الفكرة 
رئيس المالية في البرلمان أو لجنة  أو األمين العام أو الكات  أو رئيس البرلمانلكنها قد تشمل  لمان إلى  خرالرئيسيين من بر 

 ،المنا رة والضغط الفعال عمليات أساسية لتتمك ن المكتبة من الت لير على اإلدارة المالية ل الحها فإن  باخت ارو  ،المكتبة
قيود خا ة بالموازنة وتركيز على القيمة للمال حتى في أكلر البرلمانات لراا ،  ويت ض  ذلك بشكل خاس على ضوا فكرة وجود

 ما يبرز الحاجة إلى التحلي بالقدرة على برهنة أن  المكتبة تنفق المال بحكمة.
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 الفصل الثالث عشر

 العالقات مع األقسام األخرإل من المر ق البرلماني
 

مانية م  الهيكلية التن يمية للبرلمان؟ ين ر هذا الف ل في األنماط المختلفة المعتمدة كي  تنسجم المكتبة وخدمات البحث البرل
ه المكتبة عن طريق لجان المكتبة ووسائل أخر . ،لهذا التن يم  كما يدرس دور البرلمانيين المحتمل في تحديد توج 

 
 كيف تنسجم المكتبة وخدمات البحث  ي الهيكلية البرلمانية اإلجمالية؟

على المس  الذد أجرد قبل المؤتمر اللاني والعشرين  22من بين المجيبين الاو  ،كل البرلمانات تقريبا  مكتبة وخدمة بحث تملك
كان جميعهم ما عدا واحد يملكون مكتبة وخدمة  9110 (أهسطس) البحث للبرلمانات في سيول في    للمكتبات وخدمات

 .26بحث على حد سواا

متعلقة بالمكتبات وخدمات المعلومات الIFLAPARL2 ط ل   من أعضاا قائمة  9112عام  (ريناي) في شهر كانون اللاني
خدمة بحث ومكتبة  منهم إلنان لم يملك 20من بين المجيبين الاو  ،27البرلمانية تقديم معلومات حول تدابير العمل في برلماناتهم

إذ أ هرت  ،ر، فإن  العالقات التن يمية بينهما تختل  كليرا  لكن إذا كان وجود اإللنين )أد مكتبة وخدمة بحث( هو المعيا ،معا  
 ،مكتبة وخدمة بحث متواجدتان ضمن الدائرة نفسها 91أن   9112اإلجابات على رسالة البريد اإللكتروني التي أ رسلت عام 

ن  الخدمتين مندمجتان ال يعني العمل ضمن الدائرة نفسها أ 9110لى االستبيان الذد أجرد عام كما بي نت اإلجابات ع لكن
أن  عالقات العمل يمكن أن تكون جيدة حتى ولو كان  ، إذو هر كذلك من ناحية أخر  ،بشكل كامل وتعمالن سويا  عن كل 

 كل من المكتبة وخدمة البحث في دائرة مختلفة.

لخدمتان قريبتين من الناحية وتشير الدالئل إلى أن  التعاون بين المكتبة وخدمة البحث يكون في أق ى فعاليته حين تكون ا
أ هرت التعليقات على  م  ذلكو  ،التن يمية )وبدا جليا  أيضا  من التعليقات أن  القر  في المسافة عامل مساعد أيضا (

سادت وجهة ن ر تفيد ب ن ه قد يكون من األفضل لو فقد االستبيان أن ه حتى حين بدا التعاون والعمل المشترك جيدا  بشكل عام، 
 لكن من المهم فهم األمور التالية: ،دمج خدمتي المكتبة والبحث على المستو  التن يمييتم 

 وال بد من ،هالبا  ما يسود جو من التوتر على العالقات بين أمناا المكتبات ومو في خدمات البحث في البرلمانات 
واالستخدام األفضل للمهارات ولمهارات بذل جهود مستمرة لضمان االحترام المتبادل والفهم المتبادل ألدوار الخدمتين 

 هيرهم من العاملين في المن مة. 

                                                 
26

ر في تدابير العمل بين المكتبة البرلمانية وخدمات البحث.    تقرير عن اإلجابات على االستبيان المقد م إلى مؤتمر سيول من قبل كيث كونينغهام. ن ش 
 . 9111اير ين \النشرة ال ادرة عن قسم اإلفال في كانون اللاني

http://archive.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan07.pdf 

27
 بحث غير منشور.   
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 .يمكن جعل أد شكل من أشكال التن يم يعمل إذا و جَدت العزيمة لذلك 
  ال يؤدد تواجد أمناا المكتبة والباحلين في الدائرة نفسها تلقائيا  إلى توطيد عالقات العمل بالرهم من أن  الدالئل تشير

 دماج أسهل إذا كان الوض  كذلك. إلى أن  االن
 

المسائل إن التن يمية؟ خدمة البحث من جهة وبقية البرلمان من جهة أخر  من الناحية و   لكن ماذا عن العالقة بين المكتبة
 تها هي التالية:طيالتي تتم تغ

 تا منف لتين على هل تشك ل المكتبة وخدمة البحث دائرة خا ة بهما )أو دائرة خا ة بكل واحدة منهما إذا كان
 المستو  التن يمي( أو هما جزا من دائرة أوس ؟

 إذا كانتا جزاا  من دائرة أوس ، ما الخدمات األخر  التي تقد مها الدائرة؟ 
 كي  تنسجم المكتبة وخدمة البحث في الهيكلية التن يمية العامة؟ 
 لمجلسين أو أن  المكتبة واحدة لإللنين؟ في حال كان البرلمان يت ل   من مجلسين، هل من مكتبة منف لة لكل من ا 

 
متعلقة بالمكتبات الIFLAPARL2 إلى أعضاا قائمة  9112رسالة البريد اإللكتروني التي أ رسلت عام  دل ت اإلجابات على

رة خدمة البحث في دائو  الحاالت التي كانت فيها المكتبة على تواجد توازن شبه متساود بين وخدمات المعلومات البرلمانية
في حال كانتا جزاا  من دائرة أوس ، يكون لهذا الدائرة و  ،منف لة خا ة بهما والحاالت التي كانتا فيها جزاا  من دائرة أوس 

هناك عدد من األمللة حيث تشك ل و يفة تكنولوجيا المعلومات واالت االت جزاا  فإن  م  ذلكو  ،مجموعة متنو عة من الو ائ 
ها الدائرة أيضا  التقرير الرسمي  ،ناميبيا، ألمانياا ونيوزيالندا ملال (من الدائرة نفسها )كينيا،  ومن الو ائ  األخر  التي قد تتوال 

 ل،ا  هرت أمللة أخر  لكن بتواتر أقكم ،)النروج، إسكتالندا،أستراليا( والمعلومات العامة )المملكة المتحدة، ألمانيا، أيسلندا(
ل رو  المتغي رة )أو ربما فقط تغييرات في ل إدخال تغيير تن يمي كاستجابة يشعر بالحاجة إلىن را  ألن  الكلير من البرلمانات و 

 النمط في الن رية التن يمية(، فمن المرج   أن تكون بعل األمللة المعطاة هنا قد تغي رت بحلول وقت النشر.  
 

وينبغي  ،دد الدوائر اإلدارية الموجودة في البرلمانعن ع 9112رسالة البريد اإللكتروني التي أ رسلت عام س ئل المجيبون على 
وفيما أن  إجراا دراسة  ،التعاطي بحذر م  اإلجابات على هذه النقطة بما أن  المجيبين قد يفهمون م طل  "دائرة" بطرق مختلفة

لمبادئ التوجيهية، لذا لم حول هيكليات البرلمانات التن يمية قد يكون مليرا  لالهتمام، فهو ليس مرتبطا  بشكل مباشر بهذه ا
من الواض  وجود اختال  هائل في عدد الدوائر )أيا  كان تحديدها( في البرلمانات المختلفة، ف م  ذلك،تجرد متابعة اإلجابات

 دائرة فيما البعل اآلخر من دائرتين.  91حيث أن  البعل مؤل  من أكلر من 
 

 ،ت على الرسالة، قد مت المكتبة خدماتها إلى المجلسين في هال  األحيانبرلمانات المؤلفة من مجلسين والتي أجابللبالنسبة 
وبالطب ، من الفع ال أكلر وجود مكتبة واحدة للمجلسين إال أن ه من الممكن أن يغار كل مجلس على استقالليته، لذا قد ال يكون 
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إلى أن ه جر  دمج مكتبتي مجلسي البرلمان  تجدر اإلشارةف م  ذلكو  ،التغيير ممكنا  في حال لم يكن للمجلسين مكتبة واحدة
وقد تم  و   عملية دمج المكتبتين البرلمانيتين اإليطاليتين في  ،من الواض  أن ه أمر يمكن القيام به وعليهاإليطالي مؤخرا ، 

وليق م  يبقى التعاون ال على أد حال ،911228 (أهسطس) لبحلية للبرلمانات في روما في   الخدمات المكتبية وامؤتمر 
وقد يكون من المحب ذ دمج المكتبتين من  ،هد  تحقيق الدعم المتبادل وتجن   ازدواج الجهود مرهو  فيه بالدرجة األولى

 الناحية التن يمية م  اإلبقاا على هر  القرااة المنف لة لكل مجلس.
 

هل من األفضل أن تكون المكتبة  هل من شكل ملالي للتن يم البرلماني من وجهة ن ر المكتبة وخدمة البحث؟ باألخس،
وخدمة البحث في دائرة منف لة أو جزاا  من دائرة أوس ؟ ما من إجابات نهائية على هذه االسئلة وهي تعتمد كليرا  على طبيعة 

في حال  (،المسؤول التنفيذد) مأيا  كان التدبير التن يمي، يفض ل وجود تدبير عمل جيد بين الدوائر وم  األمين العا ،البرلمان
 أد تدبير تن يمي. تفعيلتواجدت هذه العالقات الجيدة، يمكن 

لة اتخاذ وتنفيذ القرارات حول الخدمات  بالنسبة إلى المكتبة، تكمن المنفعة من تواجدها في دائرة خا ة بها في أنها تكون مخو 
من قد ال يكون  من ناحية أخر و  ،وقتا  طويال  التي تقد مها بسرعة ومن دون التماس السلطة والمرور بالبيروقراطية التي تستغرق 

وينطبق ذلك بشكل خاس على  ،في هال  األحيان تنفيذ القرارات من دون تعاون من أشخاس  خرين في البرلمانالسهل 
ستبزر الحاجة إلى  على سبيل الملال لكن ،خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت االت، كما نوقش في الف ل الحادد عشر

إن  الطبيعة المتكاملة ل ن   ،عمل جيدة م  المسؤولين عن إنتاج المنشورات البرلمانية، والمسوؤلين عن التجهيز وهيرهم تدابير
في مجلس العموم البريطاني دوائر في السنوات األخيرة )الكلير من القرارات هي التي دفعت ببرلمانات كليرة إلى تقليس عدد ال

يبدو جليا  من اإلجابات على رسالة البريد اإللكتروني أن  الكلير من البرلمانات لم يشعر  م  ذلك ،(ملال   وفي البرلمان األسترالي
مكتبة أو خدمة بحث برلمانية قادرة على العمل باستقاللية  إذ ليس هناك ،بالحاجة إلى سلك هذه الطريق على األقل حتى اآلن

  يمية في البرلمان.عن باقي اإلدارة البرلمانية، أيا  كانت التدابير التن
 

 أعضاء البرلماندور 
في سير عمل المكتبة؟ من دون شك، ال بد أن تفهم المكتبة وخدمة البحث حاجات  أعضاا البرلمان ماذا يج  أن يكون دور

هذا موضوع جرت مناقشته في الف ل التاس  حول و  ،ومو فيهم بما أنهم المستخدمين الرئيسيين للخدمة أعضاا البرلمان
 ، حيث أن ه يتناول الدور الممكن أن يؤديه مختلهو أمر لكن ما نعالجه هنا  ،إطالع المستخدمين وفهم حاجاتهم ضرورة

)أو المجالس الفردية في البرلمانات المؤلفة من مجلسين(  يشكل اعضاا البرلمانما  عادةف ،في إدارة المكتبة اعضاا البرلمان
وهالبا  ما تضم وجها  بارزا  ملل رئيس البرلمان أو  ،لخطط اإلجمالية إلدارة البرلمانلجنة تضم كبار البرلمانيين لالتفاق على ا
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ومن الممكن أال تود اللجنة أن ت عنى ب د تفا يل مرتبطة بإدارة دائرة محد دة ملل المكتبة، بالرهم من أن   ،المسؤول الرئيسي
 ذلك ممكن في البرلمانات األ غر حجما .

من الممكن أن تكون هكذا لجنة  انعة قرار أو أن  ،ت لجنة مكتبة أو لجنة تضم المكتبة كجزا منهاقد يكون لد  البرلمانا
يوجد وجهات ن ر مختلفة حول قيمة اللجان من هذا النوع وما إذا كانت فكرة جيدة للمكتبة أن تشج    ،تكون إستشارية بحتة
 لم تكن موجودة. إن إنشاا لجنة مماللة

أن تدعم المكتبة وتعطي لقال  لطلبات تحسين الخدمات المقد مة، خا ة إذا  كانت تعمل بشكل جيد إن هاستطاعة لجنة كهذب إن
المهتمين والملتزمين والراهبين في تكريس البعل من وقتهم لمسائل متعلقة  اعضاا البرلمانولو عددا  قليال  من  كانت تضم

مجلس ر د أفكار لتطوير الخدمة )لكن ال يج  أن تكون بديال  للتسويق كما قد تكون مفيدة للمكتبة على اعتبار أنها  ،بالمكتبة
 المناقش في الف ل التاس (.

قادرا  على فمن المفيد أن تكون  ،القوانين التي تعمل بموجبها المكتبة لتفعيلمن االستخدامات اإلضافية أيضا  كس  الدعم  إن
ال  على ما يشك ل وما ال يشك ل سؤاال  مشروعا  وعلى أن  لجنة المكتبة الذين يتسب بون ب عوبات مل اعضاا البرلمانإطالع أحد 

 هي التي وافقت على تحديد هذا المفهوم.
من ناحية أخر ، وجدت بعل البرلمانات أن  لجنة المكتبة ال تمل ل البرلمانيين بإخالس، وأن ه بإمكان عضو أو عضوان منها 

لة، ما قد ال يهم اآلخرين كليرا ، أو أن ه من ال ع  إقناع األعضاا استخدام األجندة والنقاش للترويج لمواضيعه م المفض 
بداا االهتمام قد يكون من ال ع  عمليا  مخالفة فحتى ولو كانت اللجنة إستشارية بحتة،  ،بحضور إجتماعات اللجنة واد

لوجود لجنة مكتبة  فإن باخت ارو  ،بشكل عام اعضاا البرلماني عتَبر أن ها تمل ل  ن يحتها حتى ولو لم ي رح   بهذه الن يحة ولم
وسواا كان لد  المكتبة  ،إال أن ه أمر قد ال يكون سهل التحقيق أو اإلدارة باتساق ،تعمل بشكل جيد مناف  محتملة هامة للمكتبة

 .كي يكونوا من منا ريها اعضاا البرلمانية من إيجاد طرق لجذ  قد تتمك ن المكتبات البرلمانفلجنة أم ال، 
 

أعضاا في بعل األحيان، قد تضطر المكتبة وخدمة البحث إلى التعامل م  تدخ ل هير مرهو  فيه بدرجة أكبر، حين يتقد م 
من األهمية بمكان مقاومة هكذا مقاربات مهما كان ذلك  عبا   ، إنبمرش   خاس بهم لتعيينه كمو   في المكتبة البرلمان
لمكتبة السياسي في حال عدم القيام بذلك، علما  أن  عدم التحي ز السياسي هو أحد ركائز إذ يوجد خطر كبير على حياد ا ،أحيانا  

 الخدمة.
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 الفصل الرابع عشر
 تشارك الممارسات الجيدة بين المكتبات البرلمانية

 
دعم اللنائي بين وهو ين ر في المن مات الدولية وفي ال ،يتناول هذا الف ل تشارك الممارسات الجيدة بين المكتبات البرلمانية

 الدول.
 

 بالبرلمانات الخاصة البحث وخدمات لمكتبات فالياإل قسم
 

ضم   9112في العام  ،ي َعد هذا القسم من أكلر أقسام االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات )اإلفال( فعالية ونشاطا  
هدفه على  30لى موق  االتحاد اإللكترونيوتوض  ال فحات الخا ة بالقسم ع ،29دولة 01عضوا  من أكلر من  000القسم 

 الشكل التالي:
  خاس هو وض  الهد  من هذ القسم هو تطبيق أهدا  االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات العامة على وض

نية في الدول والهيئات التشريعية الوطنية في الدول الوحدوية والمجالس التشريعية الوطنية ومن الدرجة اللا المكتبات التشريعية
فالعمل المكتبي البرلماني شكل مختل  من العمل في مجال المعلومات، ال سيما أن ه يتعاطى بشكل رئيسي م   ،الفدرالية

هم بحاجة إلى دعم مناس  ف لهذا السب  ،أعضاا مجلس تشريعي يعملون تحت ضغوط هائلة ويستخدمون المعلومات ويخلقونها
 من ناحية المعلومات.

نموا  كبيرا  ليس فقط لجهة الكمية إنما أيضا  لجهة النوعية والعمق  في السنوات العشرين أو اللاللين الماضية لعملشهد هذا ا
 بناا النماذج وازدهرت خدمات البحث وهيرها من الخدمات المتخ   ة ملل ،أيضا  في الكلير من المجالس التشريعية

لكن  كل  ،على الهيكلية اإلدارية للمجلس التشريعيعدمه(  )من طة المكتبةج هذه المواضي  تحت سلويعتمد اندرا ،اإلقت ادية
 أشكال المعلومات للمشر عين وللمو فين التابعين لهم تهم قسم المكتبات البرلمانية.

 وت حد د أهدا  القسم على أنها:
 حة ومتطل بات ومرحلة تطو ر رلمانية عبر توفير المساندة والدعم بالتوافق م  م لالب المساعدة في تطوير المكتبات

البرلمانات في مختل  مناطق العالم، تشجي  المساعدة اللنائية وبرامج التطوير، والعمل كمكان لتبادل المعلومات في 
 .هذا ال دد

                                                 
مكتبية . عرل من تقديم هرو سانغريد، رئيس القسم، في المؤتمر حول الخدمات البالبرلمانات الخا ة البحث وخدمات لمكتبات فالياإل نشاطات قسم 29

 http://www.preifla2009.parla. 9112أهسطس  \والبحلية للبرلمانات، في روما،   

mento.it/ifla/45147/89665/paginabicamerali.htm 

30
  http://www.ifla.org/en/services-for-parliaments 
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 تشجي  البرامج التي ترعى تكيي  أحدث تكنولوجيات المعلومات م  خدمات المكتبات البرلمانية. 
 لي الذد يجرد في البرلمان ومن قبل مؤسسات رسمية وخا ة وحاجات البرلمان درس العالقة بين العمل البح

 .وعمله م  إشارة خا ة إلى المكتبة وخدمة البحث
 الن ر في التدابير اإلدارية ضمن البرلمانات في ما يخس خدمات المكتبة والمعلومات والبحث. 
 مانية واستكشا  احتماالت البرامج واألنشطة المشتركةتعزيز التعاون بين االتحاد البرلماني الدولي والمكتبات البرل. 
  .تشجي  إنشاا مجموعات إقليمية للمكتبات البرلمانية ملل المركز األوروبي للبحث والتوليق البرلماني 

ي إضافة إلى المشاركة في المؤتمر السنود التحاد جمعيات ومؤسسات المكتبات، يعقد القسم إجتماعا  سنويا  يسبق المؤتمر ف
في روما هو المؤتمر الخامس  9112لاللة أيام وكان مؤتمر العام  لمدةهذه المؤتمرات  تستمرو  ،مجلس تشريعي قري 

 والعشرين من هذا النوع.
تقد م هذه االجتماعات فر ة ممتازة لمو فين من مجموعة متنو عة من خدمات المكتبات والبحث البرلمانية لاللتقاا وتبادل 

 ر حول نقاشات عن مواضي  معي نة وعقد ورش عمل واكتسا  المزيد من المعلومات حول البرلمان المضي .المعلومات واألفكا
متعلقة الIFLAPARL2  ي در القسم نشرات إخبارية منت مة ومنشورات أخر ، وبإمكان جمي  األعضاا اإلنضمام إلى قائمة

 ميم ونشر المعلومات حول القسم وكمنتد  للنقاش.المستخدمة كوسيلة لتع بالمكتبات وخدمات المعلومات البرلمانية
وهو ي   نفسه على  ،31Parlanetويوجد موق  إلكتروني إضافي مقترن بالقسم لكن ليس مشغ ال  من قبله أال وهو موق  

 النحو التالي:
ركة والتطو رات في هو عبارة عن  فحات مدو نات م م مة ك دوات عمل لتبادل المعلومات واألفكار والخبرات والهواجس المشت

 مجاالت عملنا كما تحدث في بيئتنا.
 ووه ،ومن المن مات التي أ بحت مؤخرا  أكلر انخراطا  في خدمات المكتبات والبحث البرلمانية االتحاد البرلماني الدولي

لبرلمان "ا والذد يحمل عنوان 9110ال ادر عام  لعهد وقد جر  االقتباس من منشورهبالطب  من مة راسخة وقديمة ا
المبادئ التوجيهية للمواق   " في الف لين األول واللاني، ومنمارسات الجيدة" موالديمقراطية في القرن الحادد والعشرين: دليل لل

عقد االتحاد البرلماني الدولي مؤتمرا  في  9112 (أكتوبر) تشرين األول 00في الف ل الحادد عشر في اإللكترونية البرلمانية" 
إطالع وجمعية األمناا العامين للبرلمانات بعنوان: اك م  االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات جني  باالشتر 

 32الديمقراطية: تعزيز القدرات لتلبية حاجات البرلمانيين المرتبطة بالمعلومات والمعرفة.
 

 الجمعيات اإلقليمية للمكتبات البرلمانية
 ات اإلقليمية للمكتبات البرلمانية تعقد اجتماعات وتتبادل المعلومات.فضال  عن قسم اإلفال، هناك عدد من الجمعي

                                                 
31

  www.parlanet.net 
32

  http://www.ipu.org/splz-e/asgp08.htm 
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 أهمها:
 (APLESAجمعية المكتبات البرلمانية ألفريقيا الشرقية والجنوبية )

 (APLIC\ABPAC) 9111-9110جمعية أمناا المكتبات البرلمانية في كندا 
 (APLAPجمعية أمناا المكتبات البرلمانية آلسيا والمحيط الهادئ )

 (APLAجمعية المكتبات البرلمانية في أستراليا )
 (ECPRDالمركز األوروبي للبحث والتوليق البرلماني )
يرلندا والتابعيات الملكية( (IPRINشبكة البحث والمعلومات البرلمانية الدولية )  )تغط ي جزر بريطانيا واد

 )الواليات المتحدة األميركية(البحث التشريعية المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية، قسم مو في المكتبات وخدمات 
 دول أوروبا الشمالية.

أعاله هي التي يبدو أنها كانت ناشطة  المذكورةكما و جدت أو اقت رَحت من مات إقليمية أخر  في الماضي، إال أن  المن مات 
 ر شبكات جديدة ألمناا المكتبات الناشطين.عند كتابة هذه المبادئ التوجيهية، بالرهم من أن  هذا أمر يمكن أن يتغي ر م  تطو  

 وتختل  أنشطة الجمعيات اإلقليمية لكن ها قد تشمل:
  تبادل المواد ملل المستندات البرلمانية وولائق األبحاث )رهم أن  نمو اإلنترنت يقل ل من أهمية تشارك المواد

 والمستندات المادية(
 المنطقة إجراا أبحاث مشتركة حول المشاكل التي تؤلر على 
 تبادل المو فين 
  تشارك األفكار عن طريق المؤتمرات 
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 العالقات الثنائية بين المكتبات البرلمانية
شائ  هي أمر العالقات اللنائية  فإنالبرلمانية،  فضال  عن المن مات الدولية واإلقليمية التي تمل ل المكتبات وخدمات البحث

ي الفترة التي تلت انهيار جدار برلين ونشوا )أو إعادة نشوا( الديمقراطيات ليس فقط وقد شهد هذا المجال نموا  هائال  ف ،أيضا  
 عد ة طرق: ئية عبرويمكن تطوير العالقات اللنا ،في أوروبا الشرقية إنما أيضا  في أنحاا أخر  من العالم

 د  خرين من ذود الخبرات عبر زيارات من قبل المو فين في المكتبات البرلمانية القائمة أو هيئات أخر  أو أفرا
 المهمة إلى مكتبات برلمانية حديلة العهد، يتبعها تقديم تو يات لتنفيذ برنامج تطوير مستمر.

 .عبر رد  الزيارات من قبل المكتبات الحديلة لدراسة كيفية سير العمل في المكتبات الراسخة والقديمة العهد 
 لى تبادالت منت مة للمو فين والمواد بين المكتبتين )أو قد عبر تدبير توأمة على المد  األطول، ما قد يؤدد إ

 يشرك مكتبات أخر  أيضا (.    
دارة بحذر كي تكون فع الة جدا   قي مةبإمكان هذه البرامج أن تكون من دون شك،  فزيارة المكتبة  ،لكنها تحتاج إلى تخطيط واد

ل فيها بكل بساطة ليس كافيا    ،زيارات وضمان إشراك األشخاس المناسبينال للغاية من هذهقا  ن المهم التخطيط مسبمف ،والتجو 
أن يفهم المهم ف ،  الالزمة مهما كان ذلك مفيدا  كما أنه من هير الكافي رف  التو يات حول عدد الحواسي  والكت  وال ح

أن يقوم هؤالا بتقديم الن    نمهناك دوما  خطر أن إذ  ،ة السياسية للدولة المتلقيةالتقاليد واللقاف ماهي يقد مون الن   من
ا ير في ما أساؤو كالبتعاد عن تجربتهم الخا ة والتفعليهم أن يتمك نوا من ا في الواق و  ،باالرتكاز فقط على خبرتهم الخا ة

 .من األمور القي مة هو مساعدة اآلخرين على التعل م من أخطائك ومن نجاحاتك ه، حيث إنالقيام به ليس فقط في ما أتقنو 
البدا كان الوض  السارد في أن تكون الدول التي تملك مكتبات برلمانية  قديمة العهد ملل الواليات المتحدة األميركية في 

لكن بالرهم من أن  المكتبات الراسخة هذه أد ت دورا  قي ما  في العمل م   ،والسويد والمملكة المتحدة هي الم د رة لخبراتها
لة إلعطاا الن   لدول المكتبات البرلمانية النامية، ف قد أ بحت هذه األخيرة ن را  لتطو رها وانتقال دولها نحو الديمقراطية مخو 

 أخر .
مديرة قسم المعلومات في جمهورية التفيا في ورقة مقد مة إلى االتحاد البرلماني الدولي في  قد ذكرت هذه النقطة أنيتا دوديناو 

فهي تبي ن أن  خبرة إرساا الديمقراطية في التفيا جعلتهم  ،33قا  في هذا الف لالمؤتمر حول إطالع الديمقراطية المذكور ساب
ومن المرج   أكلر أن  ،وسطاا جي دين وأن هم تمت عوا بميزات نسبة إلى الديمقراطيات األقدم التي لم تمر بتجربة االنتقال الحديلة

وقد تجد دول أخر  نفسها  ،الديمقراطيات األقدم عهدا   م منها  أكلر خبرات مشتركة ذات األوضاع المتشابهةيكون بين الدول 
فضال  عن ذلك، ما من شك في أن  المكتبات األقدم لديها الكلير لتتعل مه من المكتبات األحدث عهدا  الناجحة و  ،في موق  ممالل

يكون ذلك اآلتي من مزيج  لعل  مزيج المشورة األمللو  ،ليداوفي أن ه يمكن مساعدتها لدرس ما يمكن فعله ألجل وض  حد للتق

                                                 
33

، أنيتا دودينا. وجهة نظر التفيا -ات الجيدة وتعزيز القدرات: إستراتيجيات لمساعدة المؤسسات البرلمانيةتشارك الممارس  

http://www.ipu.org/splz-e/asgp08/ 

dudina.pdf 
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 الخا ة البحث وخدمات لمكتبات اإلفال وهذا هو بالطب  المزيج المتاح عن طريق قسم ،من الخدمات القديمة وتلك األحدث
 بالبرلمانات.

 
التمويل على أد مكتبة برلمانية منش ة حديلا  أن تستفيد من الخبرة الواسعة المتوف رة في القسم عبر حضور المؤتمرات إذا و جد 

ومن المرج   أن يكون األشخاس  ،لذلك، واالشتراك في قائمة رسائل البريد اإللكتروني، واستخدام القسم بشكل عام كمورد
 الراهبين في تقديم الن   اللنائي والقادرين على ذلك أ ال  أعضاا في القسم.
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  الفصل الخامس عشر
 معلومات للعامة والمدارس

 
ى البرلمانات أن تقد م المعلومات بشكل متزايد إلى العامة والمدارس، خا ة المعلومات التي تتناول و ائفها وأعمالها عل

نقس في الفهم ومستو  عال  من السخرية يطال البرلمان والسياسات بشكل أكلر  ، هناكفي الكلير من الدول ،وتاريخها
هي تشك ل جزاا  من  بل في الواق  ،م ستحر ك ساكنا  إلعادة إرساا هذا التوازنوال يمكن االفترال أن  وسائل اإلعال ،عمومية

من ناحية أخر ، ال ينتج الن ام التعليمي مواطنين للمستقبل يتحل ون بحس  ،المشكلة م  عملية نقل األخبار الحادة وهير الدقيقة
هناك مستو  هائل من  ا  إذ ،ليم ضمن المنهاج الدراسيالمسؤولية المدنية إال إذا ب ذل مجهود لضمان دخول هذا النوع من التع

ر البرلمانات بشكل متزايد بضرورة ت حي  الوض . وليس  الجهل في دول كليرة حول و يفة وعمل البرلمانات، ما ي شع 
تبة بالضرورة أن تكون هذه المهمة من و ائ  المكتبة، لكن لم ة أسبا  جيدة إلدراجها ضمن المكتبة: فعلى مو في المك

أنفسهم التمت   بمعرفة جيدة حول البرلمان، والمكتبة بحد ذاتها مستودع للمعلومات ويج  أن يتمك ن مو فوها من إنجاز هذا 
 األمر بنجاح عبر طرق يمكن لغير الخبراا أن يفهموها.  

 
 المعلومات للعامة

د تبدو واضحة بالنسبة إلى البرلمانيين وهيرهم فاألمور التي ق ،يمكن أن تكون أعمال البرلمان هامضة حتى للواعين سياسيا  
أعضاا التي هالبا  ما يجدها الحاجة  تبرز من هناو م من يعملون في البرلمان من الممكن أال تكون بهذا الوضوح لآلخرين، 

لتعاطي م  إلى إنشاا مكت  لتقديم المعلومات ليس فقط للعامة، إنما أيضا  لل حافيين أو المن مات التي تود  ا البرلمان
ويمكن أن تغط ي أنواع األسئلة التي يجي  عليها مكت  من هذا النوع مجموعة واسعة  ،البرلمان أو فهم ماذا يح ل فيه ومتى

 من المواضي  على هرار:
 األعمال الحالية والمستقبلية في البرلمان 
 أسئلة حول التاريخ البرلماني 
 تفسيرات حول اإلجرااات والم طلحات المستخدمة 
 علومات حول النقاشات السابقة أو حول مناقشة قانون أو قرار معي نم 
 وأنشطتهم في البرلمان أعضاا البرلمانية حول تمعلومات خا ة بالسير الذا 
 معلومات على شكل "من هو نائبي في البرلمان؟" وكيفية االت ال بهم 
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 لم ة طرق عد ة يمكن عبرها تعميم ونشر هذه المعلومات:
  أن يكون الموق  البرلماني اإللكتروني م در معلومات أساسي، وي توق   أن يساهم أد مكت  معلومات من الممكن

بشكل كبير في المعلومات التي يتضم نها الموق  حول المواضي  المذكورة أعاله وأن يضمن سهولة فهمها 
 والو ول إليها. 

  ابة على أسئلة المستعلمين هير القادرين على مكت  هات  يسم  بتف يل اإلجابات على قياس األسئلة أو اإلج
 الو ول إلى اإلنترنت أو الذين لم يتمك نوا من إيجاد اإلجابة ب نفسهم.

 معلومات حول زيارة البرلمان وحضور النقاشات 
  .بريد إلكتروني مدَرج تحت عنوان "إت لوا بنا" وعنوان بريدد إلرسال األسئلة عليه 
 منو  ،  محد دة معرو  أنها ذات أهمية أو مجالت تتناول األعمال الحاليةمنشورات ملل نشرات حول مواضي 

رسالها بالبريد أو إرسالها بالبريد اإللكتروني وينبغي كذلك أن  ،الممكن إتاحة هذه المنشورات بال يغة الورقية واد
 تكون متاحة للبرلمانيين ومو فيهم كي يتمك نوا من إرسالها إلى الناخبين.

  يت خذ أشكاال  عد ة، ملل العمل م  المكتبات المحلية للت ك د من أنها تملك مواد برلمانية مهمة وم   قد التوا لعمل
 المو فين لتقديم الشرح لهم، أو تن يم النقاشات م  مجموعات محلية. 

 
على سبيل ف ،المستعلمهناك أشكال مختلفة للتعميم لكن  المواد التي ست ستخَدم متشابهة أيا  كانت طريقة إي ال المعلومة إلى 

أهمية في الوقت الراهن على الموق  اإللكتروني، أو استخدامها كم در في   يمكن إتاحة نشرة حول موضوع يكتس الملال،
 مكت  الهات  أو إرسالها بالبريد إلى المستعلم.

قلنا، توف ر الخبرة ذات ال لة ومن أحد األسبا  الوجيهة إلدراج مهمة المعلومات العامة ضمن و ائ  المكتبة هو، كما سبق و 
في المن مة من الذين يتمت عون  مو فين  خرينقدر المستطاع م   المهمةويجعل ذلك من المحب ذ دمج هذه  ،من األساس

الجهود في أجزاا مختلفة من  يةمن العوامل المساعدة تفادد إزدواجو  ،بمعرفة ومهارات مماللة وتشارك المعرفة قدر اإلمكان
 بر جم  وتخزين المعلومات نفسها بطرق مختلفة. المن مة ع

 
 المعلومات للمدارس 

كما هي الحال بالنسبة إلى و يفة المعلومات العامة، قد تشعر البرلمانات والبرلمانيون أن ه من المهم إتاحة معلومات دقيقة 
المعلومات العامة  مس لة عنه تف رع  ويمكن رؤية ذلك على أن   ،من كافة األعمار المدارس طال ومناسبة حول البرلمان إلى 

 لكن  له جوان  خا ة. ،األكلر شمولية
لمدارس، يج  أن ي نَ ر إلى المعلومات على أن ها جزا من العملية التعليمية، لذا من المحتمل أن تكون أكلر عمومية لبالنسبة و 

محد دة  أو  لال ، المعلومات الخا ة ببنود أعمالمن أد من الطلبات التي قد ترد إلى مكت  المعلومات العامة في البرلمان )م
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كما يج  أن ت ف  ل على قياس مجموعات محد دة من األعمار وأن تتناس  م  أد برنامج "تربية مدنية"  ببرلمانيين منفردين(
 أوس  موجود في الدولة.

من هنا و  ،مشاركة من هم أكبر سنا   مالاحت في الكلير من البلدان، ي هر أن  احتمال مشاركة الشبا  في االنتخابات أقل من
الشبا  على ما يقوم به إطالع إذ ليست المس لة فقط حول  ،أهمية البرلمان ب سلو  يهم الشبا  المعني ضرورة شرحتبرز 

ي االنخراط ف من تمكينهم وأن يتم ،بعمله كي يفهموا لماذا هو مرتبط بهم مشاركةعليهم أن يكونوا أكلر  ، إذ يتوج البرلمان
 ، ليس فقط عبر الت ويت إنما عبر المشاركة بشكل ناشط في المسائل السياسية. كي يشعروا باللقة  العملية السياسية

ففيما أن  بعل المهارات  ،ويتطل   القيام بكل ذلك مجموعة من المهارات لن تكون جميعها بالضرورة متوف رة ضمن البرلمان
أيضا  لمة مهارات أخر  ف رح طرائق عمله إلى هير الملم ين(فة البرلمان والقدرة على شت عتَبر قي مة في أد مكان  خر )ملل معر 

نتاج مواد مالئمة لفئة عمرية معي نة ،محد دة الزمة  ،وهي بشكل رئيسي مهارات المدر س والمرب ي القادر على تحميس األطفال واد
عليمية أن يضمن توف ر أشخاس يتمت عون بهذه المهارات سيكون من المهم بالنسبة إلى أد برلمان ينش  خدمة ت السب  لهذاف

 أيضا  أن يعملوا م  من لديهم المعرفة والخبرة حول البرلمان.  لديهم القدرةالتعليمية لكن 
 بإمكان خدمة تعليم برلمانية أن تقد م مجموعة متنو عة من الخدمات. وهي تشمل:

 زيارات لألوالد إلى البرلمان 
نها الجوالت )التي تهد  إلى شرح عمل البرلمان أكلر منه شرح للهندسة المعمارية للمبنى في وتت خذ عد ة  يغ، م 

ومن األشكال األخر  التي يمكن استخدامها أيضا   لالهتمام من الناحية المعمارية( حال  اد  أن كان المبنى مليرا  
 موعات األوالد.يتحد لون م  مج أعضاا البرلمان عقد النقاشات ال ورية، إضافة إلى جعل

 زيارات للمدّرسين إلى البرلمان 
عقد دورات تدري  للمدر سين هير الوالقين من شرحهم للمواد عن البرلمان أو الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى معرفة 

 المزيد.
 معارض خاصة 

همية تاريخية تهم   ذات أوقد تتناول مواضي ،في الخارج يمكن أن تقام في البرلمان أو في حال وجود برنامج امتداد
حق االنتخا  من عدد  غير من األشخاس ليشمل جمي   تمدد ملل تاريخ األوالد أو مواضي  عامة أكلر

 الراشدين.
  إنتاج مواد مكتوبة للمدارس 

 يستخدمها المدر سون كمساعد على التعليم ولتعميمها على األوالد في إطار ال  .
  تواصلبرامج 

ماهية ودور برامج لزيارات إلى المدارس يعملون فيها م  المدر سين حول كيفية شرح بإمكانها إشراك المو فين في 
 وربما يقد مون من خاللها  فوفا  إلى األوالد. ،البرلمان



96 

 

 العمل على مضمون مواد التربية المدنية  ي المدارس 
م التابعة للحكومة المركزية )أو تبعا  لهيكلية الخدمة التعليمية في بلد معي ن، قد يعني ذلك العمل م  وزارة التعلي

سيساعد هذا العمل على ضمان شرح دور البرلمان بشكل  ،الوطنية( أو م  الحكومة المحلية أو مزيج من اإللنين
وهناك خطر دائم في أن يتم شرح دور الحكومة بشكل أكلر تف يال   ،مالئم في أد برنامج تربية مدنية في الدولة

 ال وجود مساهمة مناسبة من األشخاس المتمت عين بإلمام برلماني محد د.من دور البرلمان، إال في ح
 برلمانات الشباب 

 .لتوا لالبرلمانات أو من برامج ا يمكن أن تكون جزاا  من برامج الزيارات إلى
 الموقع اإللكتروني 

 ويمكن أن يكون جزاا  من الموق  البرلماني اإللكتروني العام. ،موق  إلكتروني للشبا 
 مل مع المنظمات غير الحكوميةالع 

بالشبا  أو بالتعليم لتطوير برامج للشبا   من الممكن أن تشك ل الشراكة م  المن مات هير الحكومية المخت ة
 مقاربة  مفيدة للطرفين.

 
هة بشكل مالئم إلى عمر الفأيا  كانت البرامج التي تقد مها خدمة التعليم البرلمانية،  من و  ،تلميذمن الضرورد أن تكون موج 

الواض  أن  برنامجا  يناس  شبانا  بين السادسة عشر واللامنة عشر لن يكون له  لة ب طفال في عمر السادسة أو اللامنة، 
إذ بإمكان أد  ،كما تبي ن هذه الضرورة أهمية وجود أشخاس يتمت عون بمهارات تدريس وبالمعرفة ضمن الفريق ،والعكس  حي 

يد أن تؤدد دورا  هاما  في تحسين المعرفة حول البرلمان بين الشبا  وتعزيز حس هم بالوعي خدمة تعليمية تعمل بشكل ج
 المدني.
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 الفصل السادس عشر

 أرشفة المواد البرلمانية

ناقشنا في الف ل الراب  )الذد تناول تطوير مجموعات الكت ( ضرورة أن تملك المكتبة البرلمانية مجموعة شاملة من 
كما على البرلمانات الت ك د من امتالكها مجموعة أرشي  كاملة من  ،نية وأوراق النقاشات كمستندات عملالمستندات البرلما

وسيبحث الناشطون بشكل متزايد عن سبل لجعل هذه  ،الولائق البرلمانية وسياسة لالحتفا  بالمستندات وأرشفتها للمستقبل
 الولائق متاحة بال يغة الرقمية.

 ،ان توسي  إتاحة الو ول إلى األرشي  لكن ه يلير مسائل تتعلق ب رشفة المواد الرقمية على المد  الطويلويعني ذلك أن ه باإلمك
يتوج  لكن وم  و يفة المعلومات العامة،  ،أن يكون األرشي  البرلماني جزاا  من المكتبة البرلمانيةفي  فليست هناك ضرورة

لضمان  اللجانملل مكت   على األرشي  العمل م  أقسام أخر يتوج   كما س ،على األرشي  والمكتبة العمل عن كل  سويا  
ومن المحتمل أن يكون األرشي  البرلماني عبارة عن مجموعة منف لة يتولى مسؤوليتها البرلمان  ،أرشفة أوراقها بشكل مالئم

 نفسه أو أن يكون جزاا  من أرشي  الدولة الوطني. 

 ما قد يتضّمنه األرشيف

ويشمل ذلك األوراق الرسمية إضافة إلى  ،البرلماني أن يضم مجموعة واسعة من المستندات المرتبطة بالبرلمان بإمكان األرشي 
 ومن األمللة على المواد التي يمكن إيجادها في األرشي : ،ولائق أخر 

 نسخ أ لية عن قوانين واقتراحات قوانين خا ة بالبرلمان 
 نقاشات برلمانية 
 منشورةتقارير وأوراق اللجان ال 
 أوراق اللجان التي لم ت نَشر، ملل الدالئل هير المنشورة وأوراق العمل الداخلية للجان 
 محاضر االجتماعات وهيرها من األوراق المرتبطة بالجلسات المنعقدة في المجلس 
 القرارات المقر ة في البرلمان 
 السجالت اإلدارية لإلدارة البرلمانية 
 لمتعلقة باألبنية التي تشك ل مقر البرلمانالسجالت المعمارية والتاريخية ا 
 مالح ات بخط اليد م خوذة خالل الجلسات البرلمانية 
 أوراق خا ة عائدة للبرلمانيين أو لمن عملوا في البرلمان 
 ور، تسجيالت  وتية أو رسومات أخر  للبرلمان والبرلمانيين  
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 وتاريخ وأنشطة البرلمان. ا  ب د ولائق أ لية متعلقة ب  ولفليست هذه الالئحة بشاملة، إذ قد ي توق   من البرلمان االحت
 

 سياسة إدارة السجالت
يحتاج أد أرشي  برلماني إلى وض  سياسة إلدارة السجالت كي يضمن ات خاذ القرارات المالئمة حول ما هي السجالت التي 

التي ينبغي أخذها بعين االعتبار هي تلك  المستندات فإن سيبشكل أساو  ،يج  االحتفا  بها وتلك التي يج  التخل س منها
 التي لم تعد مطلوبة كمستندات عمل في المكت  البرلماني الذد أ درها.

عند الن رة األولى، قد يبدو من المفاج  افترال أن  األرشي  البرلماني ممكن أن يتخل س من أد من السجالت ن را  ألن  
وكما تشير الالئحة أعاله، قد يحتود األرشي   لكن ،ت النقاشات لن ت رمى أبدا  الكلير منها ملل المستندات البرلمانية وسجال

، قد يكون من المحب ذ االحتفا  بقوائم الطعام هامشيا  فلن خذ ملال   ،على معلومات أكلر بكلير من هذا النوع من المواد الرسمية
لكن إذا ما تغي رت قائمة الطعام كل  ،المؤر خين المستقبليينومن الممكن أن تهم هذه المعلومات  ،المقد م في المطاعم البرلمانية

قد تملك  على مستو  أكلر جديةو  ،قالئل هم من سيقترحون االحتفا  بجمي  القوائمفإن يوم وتواجدت عد ة مطاعم في البرلمان، 
قد يكون من القي م االحتفا  ببعضها اللجان النيابية مجموعة هنية من ولائق العمل، على هرار مسود ات التقارير المتتابعة التي 

 بها كلها. األحتفا  لكن ليس بالضرورة
يجدر بسياسة إدارة السجالت أن تساعد على اتخاذ قرار بش ن ما يستحق وما ال يستحق االحتفا  به إلى األبد، وعلى ضمان 

تال  ما تبق ى رحة لالحتفا  بالسجالت إلى األبد، فهي أما المعايير المقت ،وض  طرق مناسبة ألرشفة ما يج  االحتفا  به واد
ومن الضرورد أن ت رَفق السجالت  ،أن يتم االحتفا  بالسجالت في األرشي  على أساس قيمتها الداللية والمعلوماتية والتاريخية

ل ويج  أن تجرد مناقشة لتفا ي ،( كي يتم الو ول إليها على نحو مناس  عند الحاجة إليهاMetadataببيانات و فية )
 وض  سياسة إلدارة السجالت بين المؤرشفين والعاملين في المكات  البرلمانية.

 
 الحفظ الرقمي

أ ب  الحف  الرقمي يجذ  المزيد من االهتمام ذلك أن نا نشهد نش ة المزيد والمزيد من المواد على شكل رقمي )على األرج  
عني أن ه أ ب  ماي ،ضا  إلى أن  تراج  كلفة ترقيم المواد الموجودةذلك جزئيا  أي  ية المواد التي ينتجها البرلمان( وي عز هالب

تاحة البحث فيها من قبل أد شخس لديه ات ال باإلنترنت.  باإلمكان إتاحة المزيد من المواد على هذا الشكل واد
إذ يكفي  ،سنوات عد ةلمناقشة هذا الموضوع المعق د الذد شك ل مس لة هامة لمجتم  المعلومات ل ا  مالئمهنا ليس المكان  إن

 لم ة خطر في أن ت فَقد بعل البيانات م  تغي ر األرضيات والبرمجيات.فالقول إن ه في حال لم يؤَخذ الموضوع بجدية، 
السجالت الورقية تتحل ل وتتفت ت م  الوقت ويج  بالتالي االحتفا  بها في  رو  مناسبة، لكن حتى ولو ب ذ ل مجهود بسيط إن 

لكن  ذلك  ،حتى أن  الرق أو المنحوتات الحجرية تبقى لفترة أطول ،فهي على األرج  تبقى موجودة لمئات السنينلالحتفا  بها، 
ال يسرد على السجالت الرقمية التي ت ب  هير قابلة لالستخدام إذا لم تؤَخذ خطوات ناشطة لالحتفا  بها م  تغي ر 
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م  توف ر المال  كارلة ألن هال بحجم  لكن ليس لة خطيرةلك مشكفي حال وجود نسخ أ لية ورقية، سيكون ذو  ،التكنولوجيا
 فستشك ل خسارتها كارلة كبر . لسجالت الموجودة فقط ب يغة رقميةأما بالنسبة إلى ا ،والوقت، يمكن إنشاا سجل رقمي جديد

د الحكومات دوما  االستجابة لهذه المشكلة يتطل   حف   ، إذوعي أكبر لهذه المسائلوهالبا  ما يبدو أن  البرلمانات تتمت   ب ،لم ت ج 
وال يعني ذلك أن  حف  األوراق أمر بسيط إذ هناك  ،السجالت الرقمية مجهودا  وتعاونا  أكبر مم ا يتطل به حف  السجالت الورقية

لسنوات كليرة وشروط التخزين المالئمة وهيرها، هير أن  هذه السجالت تدوم  سائل المتعلقة بالبيانات الو فيةالكلير من الم
االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات ويبقى حف  المواد الرقمية موضوعا  ي لار بشكل منت م في مؤتمرات  ،حتى ولو ت رَكت

 المكتبات.
 

 الوصول إلى األرشيف
للت ك د  وقد قامت هالبية البرلمانات بخطوات هامة ،يقضي جزا من دور البرلمان بضمان إتاحة المواد لمن يريد الو ول إليها

وي توق   أن يملك األرشي   ،من أن  النقاشات وأوراق اللجان وما إلى هنالك ت تاح بسرعة في ال يغتين اإللكترونية والورقية
 البرلماني هرفة قرااة عامة حيث بإمكان العامة إستشارة مقتنياته.

لمواد التاريخية على هرار األرشي  الوطني لكن  البرلمانات ذهبت هالبا  إلى أبعد من ذلك، ملل حال هيرها من أ حا  ا
بال يغة الرقمية. كليرة لم تكن أ ال  نش تها وقد تضم نت الخطوات في هذا المجال مشاري  إلتاحة مواد  ،والمكتبات الوطنية

إيفا  توقد و ف ،كيةمن المشاري  الطموحة ملال  نذكر ذلك الذد تم تنفيذه للمكتبتين البرلمانيتين المشتركتين التشيكية والسلوفاو 
ماكالكوفا )رئيسة المكتبة البرلمانية السلوفاكية( وكاريل سوسنا )مدير المكتبة البرلمانية في الجمهورية التشيكية( هذا المشروع 

وشمل 9110.34 (أهسطس) ومؤسسات المكتبات في سيول في    في خالل مؤتمر االتحاد الدولي لجمعياتفي ورقة مقد مة 
كان العمل مستمرا  على  9112. سنة 0222وفاكية منذ العام ي  سجالت البرلماَنين والمجالس التشيكية والسلهذا المشروع جم

كما يمكن ذكر مشروع  خر للمكتبة الرقمية للمجالس التشريعية التشيكية )البوهيمية( يتعق   مواد  ،الجان  التاريخي من المشروع
 خر حديث يقضي بترقيم التقارير الرسمية ال ادرة  عن مجلس العموم في  ولم ة مشروع 35عائدة إلى القرن الحادد عشر.

 .0212المملكة المتحدة منذ سنة 
، 911236كما قد م إدوارد وود ورقة حول الموضوع خالل مؤتمر أوتاوا حول المكتبات وخدمات البحث للبرلمانات المنعقد عام 

 ،تشير الدالئل ملال  إلى أن  المشروع التشيكي والسلوفاكي مستخَدم بشكل جيدإذ  جدا   قي مة تكون هذه المشاري  أنعادة  ال أقتضت
 على سبيل الملالف ،ومن المهم هنا ضمان توف ر المساعدة راا، يمكن أن تكون الولائق مربكةوال سيما بالنسبة إلى هير الخب لكن

                                                 
34

 /http://archive.ifla.org/IV/ifla72 المكتبة البرلمانية التشيكية والسلوفاكية المشتركة.  

papers/087-Malackova_Sosna-en.pdf 
35

  http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/kps/knih/a_snemy.htm 
36

 .http://www ترقيم "هانسرد" )نصوص النقاشات البرلمانية في المملة المتحدة"(: وضع ألفي سنة من النقاشات البرلمانية على شبكة اإلنترنت.  

preifla2008.ca/presentation-e.asp?Sub=Yes&Parent=Pre 
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لمان عن طريق البريد اإللكتروني أو الهات  للح ول لد  البرلمان التشيكي تدابير يمكن للمستعلمين بموجبها التوا ل م  البر 
 على الن   بش ن كيفية استخدام الن ام.

تاحتها للعامة بال يغتين  في هال  األحيان، تملك البرلمانات مجموعات هنية من المواد، ما يحت م أهمية دورها في أرشفتها واد
 الورقية والرقمية.
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 الفصل السابع عشر
 إستنتاجات

 
 الوراء إلى الطبعة السابقةنظرة إلى 

في وقت كانت ال تزال فيه التغي رات السياسية السريعة الممل لة  0222 درت الطبعة األولى من هذه المبادئ التوجيهية عام 
وكان هذا الوض  من أحد األسبا  التي جعلت من المبادئ التوجيهية أداة  ،في أوجها 0222رمزيا  بانهيار جدار برلين سنة 

( حين قال "ما 0221في مقد مته باقتباس والتر باههوت في "الدستور اإلنكليزد" ) قام إرنست كوهل رئيسم القسم حينذاك ،قي مة
من دولة تقدر على أن تكون من الدرجة األولى إذا كانت ال تملك حكومة عبر النقاش". أشار كوهل إلى أن  الحكومة التمليلية 

ليست و  ،المكتبة البرلمانية هي من يقد م هذا الدعم فإن وبالطب  ،كي تكون ناجحة وفعالة تحتاج إلى اإلحاطة والدعم التحليلي
  دفة أن يتزامن نمو المكتبات البرلمانية م  نشوا الكلير من "الديمقراطيات الجديدة".

التوقعات العالية التي وسيكون من الغباا االد عاا أن  هذه العملية كانت خالية من المشاكل أو أن  النتيجة جاات على قدر 
هي ال تزال "الحكومة عبر النقاش" الديمقراطية ف لكن م  كل ذلكو  ،كانت سائدة عندما  درت الطبعة األولى من هذا العمل
وي هر العاملون في المكتبات البرلمانية دوما  تقريبا  التزاما  حقيقيا   ،التي تطم  إليها األهلبية الساحقة وتريد أن تحس ن عملها

 بالعمليات والمسارات الديمقراطية، وخا ة بضرورة دعم عمل الهيئة التشريعية في نقاشها المفتوح وفي مراقبة السلطة التنفيذية.
مؤشر على تراج  وليس هناك  ،من السهل إيجاد دول يقد م فيها مو فو المكتبات التشريعية هذا الدعم في  رو   عبة إن

ولو  احبتهما هالبا  الواقعية وربما حتى جو من االستسالم، حول ما يمكن أن تكون طبيعة  هذا االلتزام وهذه الملالية، حتى
 العملية السياسية وحول سلوك بعل ممارسيها.

ال تعمل المكتبات التشريعية فقط في البيئة السياسية، علما  أنها شهدت تغييرا  سريعا  منذ  دور الطبعة األولى من  لكن بالطب 
والتحليل وخدمات المعلومات لكن في هال   ألساسية في توفير البحث الموضوعيإذ بقيت مهمتها ا ،لتوجيهيةهذه المبادئ ا

وال تتعلق المس لة فقط بمواكبة التكنولوجيات الجديدة واستخدامها  ،األحيان تغي رت طريقة توفيرها لهذه الخدمات بشكل جذرد
ولمة إقرار متزايد ب ن   ،فعت بالمكتبات التشريعية إلى الن ر في كيفية عملهابفعالية، علما  أن  هذه التكنولوجيات هي التي د

إمكانية و ول سهلة إلى مجموعة واسعة  أعضاا البرلمانوق معي ن، حيث أن  لد  المكتبات البرلمانية تعمل ضمن إطار س
 ت الضغط.من المعلومات )ليست بالضرورة دقيقة أو هير متحي زة( عن طريق اإلنترنت أو مجموعا

لة على قياس حاجات  من هنا تبرز ضرورة أن تستمر المكتبة التشريعية في إ هار قيمة الخدمات الدقيقة وهير المتحي زة والمف  
كما ت هر ضرورة مواكبة التكنولوجيا الجديدة كي يتم تقديم الخدمات في أكلر الطرق فعالية،  ،البرلمانيين التي يمكنها تقديمها

 جة إلى مسار عمل منت م لفهم حاجات المستخدمين عبر التسويق الفعال.إضافة إلى الحا
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 نظرة إلى المستقبل
ماذا عن المستقبل؟ رفضت الطبعة األولى من هذه المبادئ التوجيهية أن تتضم ن خاتمة على أساس أن ه "سيكون من الخط  

وال يزال هذا  ،مات للبرلمانات في الوقت الراهن"إهالق البا  على الوض  الديناميكي الذد يشهده العمل في مجال المعلو 
 "الوض  الديناميكي" موجودا  حتى اليوم.

 9112 (نوفمبر) تشرين اللاني 0و 2ي المنعقد بين المؤتمر العالمي حول البرلمان اإللكترونيحد د البيان ال حفي ال ادر عن 
 مؤتمر على النحو التالي:في مجلس النوا  األميركي في واشنطن العا مة بعل استنتاجات ال

   لمة فر ة أمام البرلمانات إلشراك جيل جديد من المواطنين الذين تشك ل تكنولوجيا المعلومات واالت االت أساسا
يمكن االستماع إلى وجهات ن رهم وأخذها في الحسبان عندما تناقش البرلمانات  الطريقة بهذهف ،لهم في نمط عيشهم

 ر ر بش نها.سياسات وقوانين أساسية وتق
 كما أن  البرلمانات ستكون  ،سيسم  اعتماد معايير منفتحة للبرلمانات بزيادة شفافيتها ومساالتها من المواطنين

فالكلير من المسائل التي تتطل   فعال  تشريعيا  في  ،مجه زة بشكل أفضل لتسهيل التعاون واالندماج اإلقليمي والعالمي
 شائعة تستلزم حلوال  مشتركة. عالمنا اليوم هي في الواق  مشاكل

 إذ أن  أفضل طريقة  ،يعز ز الو ول إلى المعلومات إشتراك المواطنين في العمليات السياسية وعمل النوا  أنفسهم
لتلبية حاجات البرلمانيين الهائلة إلى المعلومات هي عبر مكتبات وخدمات بحث برلمانية فعالة وكليرة الموارد 

دارتها وتشاركها.وتستخدم إلى أق ى حد ال  تكنولوجيات الجديدة لجم  المعلومات واد
 

تشك ل كل هذه النقاط مجاالت بإمكان المكتبات وخدمات البحث البرلمانية أن تؤدد دورا  حيويا  فيها، وتمل ل "الوض  الديناميكي" 
 الطبعة السابقة. أش رتهالذد 

محفوفة بالمخاطر، إال أن  هناك بعل االتجاهات الناشئة التي إن  محاولة تحديد مواضي  للمستقبل في وض  ديناميكي كهذا 
في ورقة  وات من مكتبة البرلمان األوروبي في هذا اإلطار، يعتبر إيانف ،تؤدد إلى التساؤل حول طبيعة المكتبات البرلمانية

بات البرلمانية كانت مستندة أن  المكت 9112مقد مة إلى مؤتمر االتحاد الدولي لمؤسسات وجمعيات المكتبات في ميالنو عام 
بالنسبة إليه، هو أن  ضغوط الوقت  والواق  ،إلى ملال البرلماني العلمي الذد يعمل في بيئة ل ن  القرار تت سم با"عقالنية مطلقة"

انية أن تفهم تجعل البرلمانيين يت خذون القرار باالستناد إلى معلومات محدودة وبطريقة أقل عقالنية وأن ه يجدر بالمكتبات البرلم
 ذلك وتتكي   معه.

 وفي المؤتمر نفسه ،ويرتبط هذا الموضوع بما قيل في الف ل التاس  حول أهمية التسويق وفهم حاجات المستخدمين للمعلومات
 ةرلمانيوهي تعتبر أن  المكتبات الب ،قد مت  نا هالوزد من مكتبة البرلمان اإليطالي ورقة تتكه ن فيها مستقبل المكتبات البرلمانية

فهي إما توس   مهامها لتتخطى الحاجات المباشرة للمؤسسة وتت ر   كرابط  ،تعيد اختراع نفسها وتتحر ك باتجاه أو باتجاهين
ل ن رها  أوبين البرلمان والشع  )وقد رأينا عدد المكتبات البرلمانية التي تشارك في العمل للمدارس والعامة بشكل أعم(،  تحو 
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خدماتها الرقمية قدر المستطاع وتتعاون وتندمج م  أقسام برلمانية أخر ، "فتؤدد دور المكتبة من دون أن  نحو الداخل، فتطو ر
 تبدو أنها مكتبة".

أنا شخ يا  ال أر  أن  الخيار  ل  ومحدود لهذه الدرجة، لكن  فكرة أن  الورقتين ق دفمتا في المؤتمر الحديث نفسه وتساالتا حول 
وال يعني هذا أن ه ال يمكن  ،د تعمل المكتبات البرلمانية على أساسه ت هر أن نا نمر بفترة شك في المستقبلالتفكير األساسي الذ

عني أن ها يج  أن تفك ر باستمرار في دورها وحاجات مستخدميها يح ى بمستقبل ديناميكي وقي م، بل للمكتبات البرلمانية أن ت
 والتكي   معها وفقا  لذلك.

 لتي ينبغي أن تكون أ بحت واضحة انطالقا  مم ا سبق:من المؤشرات اإن 
 .ال زالت وتيرة التغيير التكنولوجي مستمرة وستؤدد إلى تغييرات كليرة في طريقة عمل المكتبات 
 .بدأت المكتبات البرلمانية لتو ها بالتمس ك بإمكانيات أدوات التوا ل اإلجتماعي 
   وسيكون على  ،تزايد كمية المواد المتاحة على شبكة اإلنترنتسيستمر التراج  في أهمية المكتبة المادية م

المكتبات التفكير بكيفية االستفادة الق و  من مساحتها المادية وحتى بما إذا كانت تحتاج أ ال  إلى االحتفا  بهذه 
 المساحة.

 م للمعلومات، واإلقرار ستبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لفهم حاجات المستخدمين الفعلية وكيفية استخدامه
 ب ن  البرلمانيين ومو فيهم يشكل ون مجموعة متنو عة وأن  حاجاتهم تختل .

 .لمة حاجة إلى توطيد عالقات العمل بين إخت ا يي المعلومات والباحلين 
  إلى  هذا الحمل اإلضافي بالنسبة حمل المعلومات الهائلعلى المكتبات البرلمانية إيجاد طرق لتجن   زيادة  يتوج

 المستخدمين: وهنا ي ب  مفهوم "وسيط المعلومات" أكلر أهمية.
 انية االستمرار في الضغط لزيادة االنفتاح في طريقة عمل البرلمانات والحكومات فر ا  أمام المكتبات البرلم يقدم

 لتساهم في تحقيق هذه الغاية.
م أن ه "من الخط  أيضا  اإلنتهاا إلى خطة لمكتبة ملالية" على من األمور المذكورة في الطبعة السابقة والتي ال زالت  الحة اليو 

سيكون على كل هيئة تشريعية والمكتبة التابعة لها  ،أساس أن  "لقافة الدولة السياسية وكل ما هو مرتبط بها ال زال أهليا  جدا ...
ترمي هذه الطبعة المحد لة إلى توفير  ،تقرير إلى أد مد  يج  أن تذه  وأد طريق تسلك." هذه نقطة جيدة يمكن اإلنهاا بها

 بعل المؤشرات والن ائ  ألخذها بعين االعتبار على طول الطريق.

 


