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تمت ترجمة هذا المنشور إلى اللغة العربية بدعم من "برنامج تقوية البرلمان اللبناني عبر تطوير مركز
للموارد التشريعية" الممول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية ( .)USAIDوتم إعداده من قبل مركز التنمية الدولية في جامعة
والية نيويورك في لبنان ( .)SUNY/CIDإن محتويات هذا المنشور هي من مسؤولية اإلتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات
المكتبات .IFLA
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بشأن االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات ()IFLA

إن االتحاااد الاادولي لجمعيااات ومؤسسااات المكتبااات ( )IFLAهااو أهاام هيئااة دوليااة تملاال م ااال خاادمات المكتبااات والمعلومااات
ومستخدميها ,وهو

وت المكتبيين والمولقين.

ياوفر االتحاااد الخت ا اايي المعلومااات حااول العاالم منتااد لتبااادل األفكااار وتعزيااز التعااون الاادولي والبحااث والتنميااة فااي مختلا
الميادين المتعلقة بنشاط المكتبات وخدمة المعلومات ,وي َعاد االتحااد مان إحاد الوساائل التاي يمكان للمكتباات وم اركاز المعلوماات

واخت ا اايي المعلومااات فااي جميا أ نحاااا العااالم عبرهااا

ااياهة أهاادافها وممارسااة ت ليرهااا كمجموعااة وحمايااة م ااالحها دوايجاااد

حلول للمشاكل العالمية.
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ال يمكن تحقيق أهدا

االتحاد وهاياته وبرنامجه المهني إال عن طريق التعاون والمشاركة الفعالة ألعضائه والتابعين له ,ويعمل

حاليا زهاا  0011جمعية ومؤسسة وفرد من خلفيات لقافية بالغة االختال

لتحقيق أهادا

االتحااد وتعزياز علام المكتباات علاى

ال ااعيد العااالمي ,ويملاال االتحاااد عباار عضااويته الرساامية بشااكل مباشاار أو هياار مباشاار نحااو  011أل ا

اخت ا ااي فااي علاام

المكتبات والمعلومات حول العالم.
يساعى االتحااد الادولي لجمعياات ومؤسساات المكتباات إلاى تحقياق أهدافاه مان خاالل مجموعاة متنوعاة مان القناوات ،بماا فاي ذلاك
نشر مجلة رئيساية دواعاداد تقاارير ود ارساات حاول مجموعاة واساعة مان المواضاي  ,كماا يان م االتحااد ورشاات عمال ونادوات حاول
العالم بهد

تقوية الممارسة المهنية وزيادة الوعي ب همية المكتبات المتنامية في الع ار الرقماي .ياتم كال ذك بالتعااون ما عادد

ماان المن مااات هياار الحكوميااة والجهااات الممولااة والوكاااالت الدوليااة علااى ه ارار من مااة األماام المتحاادة للتربيااة والعل اوم واللقافااة
(اليونس ااكو) والمن م ااة العالمي ااة للملكي ااة الفكري ااة (الويب ااو) .ويش ااكل موقا ا االتح اااد اإللكترون ااي  IFLANETم اادر المعلوم ااات
األساسي عن االتحاد وسياساته ونشاطاته.
يجتما ا اخت ا اايو عل اام المكتب ااات والمعلوم ااات س اانويا ف ااي الم ااؤتمر ال اادولي للمكتب ااات والمعلوم ااات ال ااذد ينعق ااد ف ااي ش ااهر
(أهسطس) من كل عام في مدينة مختلفة.
ت سس االتحاد في أدنبرة في اسكتلندا عام  0291في مؤتمر دولي لمدراا المكتبات الوطنية ,وتم تسجيل االتحاد في هولنادا عاام
 .0210تقدم المكتبة الملكية المعروفة باسم  Koninklijke Bibliotheekوهي مكتبة هولندا الوطنية في الهاد المرافق ألربعاة
مقرات رئيسية لالتحاد ,ولد االتحاد مكات

إقليمية في ريو دد جانيور في الب ارزيل وبريتوريا في جنو أفريقيا وسنغافورة.

منشورات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
حرره سجويرد كوبمان

( ISBN 978-3-598-22045-6الكتا

المطبوع)

( ISBN 978-3-598-44178-3الكتا

اإللكتروني)

ISSN 0344-6981

المعلومات البيبليوهرافية نشرتها المكتبة الوطنية الهولندية Deutsche Nationalbibliothek
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المعلومات البيبليوهرافية المف لة متاحة على اإلنترنت على الموق http://dnb.d-nb.de :
والتر دد هروتير وشركاؤه ،برلينwww.degruyter.com ،
جمي الحقوق محفو ة بما في ذلاك حقاوق الترجماة إلاى لغاات أجنبياة ,ال يجاوز إعاادة نشار أد جازا مان هاذا الكتاا
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تمهيد
لقد كان واضحا لفترة من الزمن أنه على الرهم من قيمة الطبعة األولى من هذه المبادئ اإلرشادية فقد أوجادت التغيارات الساريعة
في عالم توفير المعلومات عامة وعاالم المكتباات البرلمانياة خا اة حاجاة إل ادار طبعاة جديادة .وقاد أدت النقاشاات التاي جارت
خالل مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتباات فاي سايئول عاام  9110إلاى اتفااق علاى الح اول علاى تمويال لهاذه
الطبعة المنقحة.
كان يف لني في ذلك الوقت عن التقاعد من من بي في مكتبة مجلس العموم في المملكة المتحدة فترة وجيزة وقد وافقت علاى
أخااذ هااذا العماال علااى عاااتقي ,وساااعدني فااي هااذه المهمااة أشااخاس عاادة ،ال ساايما المجموعااة اإلستشااارية المااذكورة فااي الف اال
األول ،إذ كاناات مساااهمتها فااي التعليااق علااى المسااودات األولااى قيمااة للغايااة ،وال يسااعني سااو أن أعباار عاان امتناااني له اا علااى
مالح اتها الحكيمة والوقات الاذد كرساته للمسااعدة .كماا ح يات بادعم الرؤسااا المتتاالين لقسام ماؤتمر االتحااد الادولي لجمعياات
ومؤسسات المكتبات( أو اإلفال) لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات.
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كانت مديرة خدمات المكتبة القانونية في مكتبة الكونغرس (دوناا شايدر) رئيساة للقسام حاين اتخاذ القارار األولاي بالساعي للح اول
على دعم للطبعة الجديدة ,وكان أمين المكتبة البرلمانية النرويجية (هرو ساندهريند) رئيسا خالل فترة القيام بغالبية األعمال .أما
أمينة مكتباة البرلماان النيوزيلنادد (ماوي ار فارازر) فتولات رئاساة ماؤتمر االتحااد فاي ميالناو عاام  9112وذلاك النااا دخاول العمال
مرحلته األخيرة .وأود هنا أن أشكرهم جميعا ،وأن أعبر أيضا عن امتناني للدعم الذد لقيته من زمالا خارين كلار مان المكتباات
البرلمانية عند طرحي األسئلة عليهم.
وأود أن اذكاار هنااا إننااي حااين حضاارت مااؤتمر الخاادمات المكتبيااة والبحليااة للبرلمانااات فااي رومااا فااي

(أهسااطس) ،9112

ح لت على معلومات مفيدة من إحد جلسات المؤتمر حول المبادئ التوجيهية ومن المناقشات م األفراد ,كما أود أن أشيد با
(درموت أنغلفيلد) محرر الطبعة األولى من هذه المبادئ التوجيهية لكن ولألس

الشديد فقد وافتاه المنياة فاي تماوز (يولياو) عاام

 9111قبل بدا العمل على الطبعة المنقحة ،لذا لم أتمكن من مناقشتها معه علما أن ذلك كان ليكون م در سرور لاي ,وأخيا ار
تحية شكر دواكبار إلى زوجتي (جولي) على دعمها لعملاي علاى هاذه الطبعاة المنقحاة ,و مال أن تكاون مفيادة علاى قادر ماا كانات
الطبعة األولى.

كيث كونينغهام
تشرين اللاني (نوفمبر) 9112

مقدمة
المعلومات شريان حياة البرلمانات ,لذا تحتاج البرلمانات إلى خدمات المعلومات لتساعدها على إدارة دفق المعلومات التي تعازز
الديمقراطيااة حااول العااالم ,وقااد أشااار التقرياار ال ااادر عاان مااؤتمر " إطااالع الديمقراطيااة" 1الااذد كااان عبااارة عاان مبااادرة مشااتركة
لالتحاااد البرلماااني الاادولي وجمعيااة األمناااا العااامين للبرلمانااات واالتحاااد الاادولي لجمعيااات ومؤسسااات المكتبااات فااي تشارين األول
(أكتوبر عام)  9112إلى أهمية المكتبات وخدمات البحث للبرلمانات حيث ورد في التقرير:
" إن الو ااول إلااى معلومااات مولوقااة فااي الوقاات المناس ا

أماار أساسااي لحساان سااير المجااالس التش اريعية الديمقراطيااة ,إذ تس اهم

المكتبات وخدمات البحث البرلمانية في ضمان فعالية البرلمان عان طرياق تاوفير معلوماات مولوقاة ومساتقلة وهيار منحاازة وذات
االة ,وقااد تطااورت هااذه الخاادمات فااي كلياار ماان األماااكن فااي العقااود األخيارة بااالتزامن ما تكنولوجيااات المعلومااات واالت اااالت
الجديدة التي هيرت بشكل أساسي من كيفية إدارة البرلمانات للمعرفة والمعلومات".

http://www.ipu.org/PDF/publications/inform_dem_en.pdf
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إن أحد أهدا

قسم اإلفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات هو "تطوير وتعزياز المعاايير والممارساات الفضالى فاي

توفير المعلومات والمعرفة للبرلمانات" ,وت َعد هذه المبادئ التوجيهية مفيدة بشكل خاس بالنسابة لمان يعمال علاى اساتحداث أدوار
للمكتبات وخدمات البحث في البرلمانات النامية .وقد طل

مان القسام وأعضااا القسام المتمرساين تقاديم المشاورة والادعم إلاى عادد

من هذه المبادرات كي تكون الطبعة الجديدة من المبادئ التوجيهية قيمة.
لقاد اتسا خاالل السانوات األخيارة حضاور الفعالياات التاي ين مهاا قسام اإليفاال لمكتباات وخادمات البحاث الخا اة بالبرلماناات
ليشمل جمي القارات وهالبية دول العالم ,وت تي قيماة تشاارك المعرفاة والخبارات ما الازمالا العااملين فاي بيئاة مماللاة ما تخطاي
الحواجز اللقافية واللغوية نتيجة لهذا النمو في الحضاور والعضاوية ,ومان المارج أن خادمات المكتباات والبحاث المتواضاعة التاي
إماا أنشاائت حااديلا أو ح االت حاديلا علااى

ااالحيات موسااعة ساتجد المبااادئ التوجيهيااة مفياادة للغاياة خا ااة فااي المساااعدة علااى

استحداث مستويات خدمة مناسبة.
لقاد أدت التطاورات فاي تكنولوجياا المعلوماات واالت ااالت علاى مار السانين مناذ

ادور المباادئ اإلرشاادية األولاى إلاى تغييارات

جذرية فاي طريقاة أداا البرلماانيين لعملهام ،وبالتاالي فاي طريقاة دعام المكتباات وخادمات البحاث البرلمانياة لعمال البرلماناات وذلاك
عباار اسااتخدام الطاارق والتكنولوجيااا الحديلااة المتاحااة حاليااا ،حيااث بإمكااان الخاادمات المكتبيااة والبحلي اة مساااعدة البرلمانااات علااى
التعاااطي ما فااائل المعلومااات ودعاام التاادقيق البرلماااني وتطااوير التشاريعات الجياادة ,إن الطبعااة الجدياادة ماان المبااادئ التوجيهيااة
المحدلة والموسعة والتي تضمنت التكنولوجيا الحديلة ستسهم بوضوح في دعم العمل البرلماني.
لقد قام كيث كونينغهام وهو مدير ساابق فاي مكتباة مجلاس العماوم فاي المملكاة المتحادة ومسااهم هاام فاي اجتماعاات قسام اإليفاال
على مر السنين بإعادة كتابة هذه المباادئ التوجيهياة ,وقاد سااعدته مجموعاة استشاارية مؤلفاة مان اخت ا ايين مان حاول العاالم
في المكتبات وخدمات البحث البرلمانية ,فال بد لنا إذا من التعبير عن امتناننا لهم جميعا وال سيما لكيث.

موي ار فرازر
رئيسة قسم اإليفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات
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الفصل األول
تهيئة اإلطار
الخلفية
درت الطبعة األ لية من المبادئ التوجيهية للمكتبات البرلمانية والتي حررها ال ارحال (درماوت أنغلفيلاد) عاام  ,20222وكانات
ادر قيمااا إلرشاااد العاااملين فااي مجااال تااوفير خاادمات البحااث والمعلومااات للبرلمااانيين ،وتماات ترجمتهااا إلااى عاادة لغااات ,كااان
م ا ا
درمااوت أمااين مكتبااة مجلااس العمااوم ماان عااام  0220إلااى عااام  0222بعااد أن خاادم كنائ ا

ألمااين المكتبااة بااين عااامي 0210

و 0220وقاد شاارك ما االتحااد الادولي لجمعياات ومؤسساات المكتباات ألكلار مان  91سانة ،فعمال فاي قسام مكتباات وخادمات
البحث الخا ة بالبرلمانات كسكرتير لمدة أربا سانوات لام كارئيس ألربا سانوات أخار  ،ماا جعلاه مخاوال بامتيااز لتحريار الطبعاة
األ لية ،وقد قام بذلك م مجموعة من الزمالا المتمرسين.
2

المبادئ التوجيهية للمكتبات البرلمانية ،حرره درموت أنغلفيلد ،منشورات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات ،ك.ج .سور0222 ،
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كااان دلمااوت وزمااالؤه المساااهمون ماادركين تمامااا لااوتيرة التغيياار الحا اال خااالل فتارة إنتاااج المبااادئ التوجيهيااة ،علمااا أن التغيياار
ت اعد مناذ ذلاك الحاين ,وعلاى الارهم مان أن طبعاة عاام  0222عالجات إلاى حاد ماا حوسابة المكتباات بماا فاي ذلاك علاى سابيل
الملال تطوير قواعد بيانات على اإلنترنت ،لم يكن المسرد المرافق يتضمن كلمات ملل "بريد إلكتروناي" أو "إنترنات" أو "إنت ارنات"
من بين الم طلحات المفسارة ,ون ا ار ألهمياة هاذه الكلماات بالنسابة ألد خدماة معلوماات توجا

إ ادار طبعاة محدلاة ،هيار أن

الحاجة إلى مبادئ توجيهية محدلة ال تنتج عن التغير التكنولوجي فحس  ,إذ كما أوضحت النقاشات ضمن قسم اإلفال لمكتبات
وخادمات البحاث الخا اة بالبرلماناات ،تبارز الياوم شاهية للح اول علاى مشاورة حاول مجموعاة مان المواضاي لام تجارد تغطيتهاا
(أو تغطيتهااا بالتف اايل) فااي الطبع ااة األولااى م اان المبااادئ التوجيهي ااة ,وتتضاامن ه ااذه المواضااي م االال تسااويق الخ اادمات وتعل اايم
المستخدمين كيفية االستفادة إلى أق ى حد من هذه الخدمات.
كت

هذه الطبعة الجديدة كيث كونينغهام الذد كان عضوا في فريق اإلدارة العلياا فاي مكتباة مجلاس العماوم فاي المملكاة المتحادة

لماادة  02عامااا قباال تقاعااده ساانة  ,9110كمااا كااان يحضاار بانت ااام مااؤتمرات االتحاااد الاادولي لجمعيااات ومؤسسااات المكتبااات
ويشااارك فاي عماال القساام علااى مااد لماااني ساانوات ,ودعمتااه فااي عملااه مجموعااة إستشااارية مؤلفااة ماان ساابعة أشااخاس ماان حااول
العااالم فااي جعبااتهم خبارة واسااعة ومتنوعااة ,فتقاادموا بتعليقاااتهم علااى المسااودات األولااى لكاال الف ااول ,وقااد كتباات (جانياات ساايتون)
المسودة األولى من الف ل الحادد عشر.
تتأّلف المجموعة من:
إينوسنت روهامبوا

رئيس المكتبة واألبحاث  -برلمان أوهندا

دونا شيدر

مديرة خدمات المكتبة القانونية في مكتبة الكونغرس  -الواليات المتحدة األميركية

جارل سكجوريستاد

رئيس األبحاث  -برلمان النرويج

جانيت سيتون

رئيسة سابقة  -مركز معلومات البرلمان اإلسكتلندد

مارد سيفريد

أمينة مكتبة البرلمان  -كوينزالند ،أستراليا

إيلي فالنتين

عملاات علااى مشاااري للوكالااة األميركيااة للتنميااة الدوليااة ( )USAIDفااي باكسااتان وأرمينيااا
وأوكرانيا إلخ

ويليام يانغ

أمين مكتبة البرلمان  -كندا

لقد خض نس الطبعة السابقة لعملية إعادة كتابة واسعة وليس لمجرد مراجعة ،ما يعكس وتيرة التغيير السريعة خالل السانوات
الستة عشر الماضية ،إال أن المبادئ العامة والمشورة وجازا مان الانس األ الي بقيات موجاودة ,إذ أن هاذه المباادئ العاماة وكماا
9

أ هارت النقاشااات ما قساام اإلفااال قابلااة للتطبيااق علااى مكتباات ذات أحجااام وماوارد وأعمااار وم ارحاال تطااور مختلفااة ,والاادليل علااى
اذهل لمالح ااة األمااور المشااتركة بينهااا حااين تلتقااي علااى الاارهم ماان إمكانيااة وجااود
ذلااك أن طاواقم المكتباات البرلمانيااة هالبااا مااا تا َ
اختالفات هائلة بين المؤسسات التي تعمل فيها وأطرها السياسية.

إن مكتبااات الهيئااات التش اريعية هااي مؤسسااات يمكاان تعريفهااا ببساااطة علااى أنهااا مكتبااات خا ااة ,وهااي تخاادم زبااائن محااددين
وخا ين من أعضاا البرلماان إضاافة إلاى الماو فين الشخ ايين لهاؤالا ,كماا أنهاا تادعم الهيئاة التشاريعية ككال وقاد تاؤدد أدوا ار
ات تبناي هيئاة تشاريعية مان ال افر قاد تتسااال
إضافية ملل التن يم أو توفير معلومات عن البرلمان للعامة والمدارس ,فإذا ما كن َ

ما إذا هي بحاجة إلى مكتبة أم ال ,حيث ال يزال ين َر إلى هذه الكلمة على أنها عبارة عن مبان ومجموعات مواد وكتا  ,فمالال

يع اار ق اااموس (ش ااايمبرز) للق اارن الح ااادد والعشا ارين المكتب ااة عل ااى أنه ااا "هرف ااة أو ه اار أو مبن ااى حيا اث يح ااتفَ بكتا ا

وأف ااالم

وتسجيالت وشرائط فيديو وهيرها لغرل الدراسة أو االستعارة" أو علاى أنهاا "مجموعاة مان الكتا  ،واألفاالم والتساجيالت وشارائط
الفيديو وهيرها لالستخدام العام أو الخاس" ,أما تعري

موسوعة الويكيبيديا اإللكترونية فيكتسي طابعا أكلر حدالة حيث يرد فياه

أن المكتبة "مجموعة من المعلومات والم ادر والموارد والخدمات ،وهاي تان م لالساتخدام وتحااف عليهاا هيئاة عاماة أو مؤسساة
أو شخس منفرد ,وفي المعنى التقليدد يتم و

المكتبة على إنهاا عباارة عان مجموعاة كتا " ,ويبادو هاذا التعريا

بالموضوع لكن من الممكن أن تتساال ما إذا كانت هيئة تشريعية منش ة حديلا بحاجة إلى مكتبة ,فالتعري

أكلار

الة

ال يعطي فعال إشارة

إلى وتيرة تغير حاجات البرلمانيين في القرن الحادد والعشرين.
إن الطل

الموجه إلى البرلمانيين باإلدالا ب تعليق فورد في أحد المطارات أو المؤتمرات ال حفية ،والرهبة في برهناة أن الخ ام

بات بائدا م اإلح ااات التي يمتلكها ،والحاجة إلى المساهمة في نقاش عام على التلفاز أو الرادياو ،والحاجاة إلاى طارح أسائلة
تدخل في

ل

دفاع أو مراوهة السلطة التنفيذية ،كلها مسائل تتطل

معلوماات دقيقاة ومحدلاة ال تنشا بالضارورة عان تعريفاات

المكتبة .وهي تقتضاي ضامنا حاجاة النفااذ (إلاى المعلوماات) بالنسابة إلاى الماو فين الاذين يمتلكاون مهاارات ومعرفاة متخ

اة،

ملل مهارات البحث السري عن المعلومات ،وتقييم دق ة المعلومات ،ومهارات اإللمام بمجموعة واسعة من المواضي التي قاد تهام
البرلمانيين في اإلطارين العام والتشريعي.
لقد قام االتحاد البرلماني الدولي مؤخ ار بإ دار مبادئ توجيهية خا ة بالممارسات الجيادة للبرلماناات ,3وتلحا هاذه األخيارة أن

البرلمان الكلير الموارد سيتمت مان باين أماور أخار بخدماة مكتباات ومعلوماات شااملة ,كماا تاذكر المؤشارات المرجعياة المو اى
بها للهيئات التشريعية الديمقراطية ال ادرة عان رابطاة الكومنولاث البريطانياة مان باين التو ايات الخا اة باالمو فين البرلماانيين

" 3البرلمان والديمقراطية في القرن الحادد والعشرين :دليل للمارسات الجيدة" ،االتحاد البرلماني الدولي.9110 ،
http://www.ipu.org/english/handbks.htm#democracy
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أنه "يجا

أن يتمتا أعضااا وطااقم الهيئاة التشاريعية بالنفااذ إلاى ماا يكفاي مان خادمات البحاث والمكتباات وتكنولوجياا المعلوماات
4

واالت االت".

ت هر هذه المبادئ التوجيهية ،وهي نتيجة تشاور واس االنتشاار القباول العاام لفكارة أن البرلماان الاديمقراطي الحاديث والبرلماانيين
الحديلين بحاجة إلى خادمات مكتبياة أو خادمات بحاث ومعلوماات أو أياا كانات التسامية التاي يمكان إطالقهاا علاى هكاذا ناوع مان
الخدمات لضمان فعاليتها.
اادرت الطبعااة األولااى ماان المبااادئ التوجيهيااة فااي وقاات ت ازيااد االهتمااام بكيفيااة عماال الديمقراطيااة بعااد سااقوط جاادار ب ارلين عااام
 ,0222وقااد تماات ترجمتااه إلااى اللغااة الروسااية وتعميمااه علااى الممارسااين فااي الاادول المسااتقلة حااديلا ,لكاان هااذه العمليااة لاام تكاان
مقت رة فقط على البرلمانات التي تطورت بعد انهيار الن م الشيوعية في أوروبا الشرقية إذ كانت عملية عالمية.
تضمن هذا المسار إدراكا عاما ب ن "الديمقراطية الناشئة" بحاجة إلى برلمان فعال وأن هذه البرلمانات تحتاج بادورها إلاى خادمات
بحث ومعلومات فعالة كي تتمكن من أداا دورها كما يج  ,لكن الرهبة في التفكير على نحو جدد وجديد بكيفية تلبية المكتبات
البرلمانيااة لحاجااات البرلمااانيين وكيفيااة عماال البرلمانيااات لاام تكاان مح اورة بهااذه "الااديمقراطيات الناشاائة" ,إذ واجهاات دول تملااك
مكتبات برلمانية قديمة العهد الحاجة إلى تغيير سري لمواكبة متطلبات وتوقعات زبائنها المتزايدة ،ومواكبة كم المعلومات الهائال
(الدقيقة والمشبوهة) التي أتاحها اإلنترنت بكبسة زر ،والطرق التي هيرت فيها التكنولوجيا كيفية تزويد الزبائن بالمعلومات.
إذا عمل مو فو المكتبات البرلمانية (مقابل من يعملاون للبرلماانيين المنفاردين) وفقاا للمباادئ التوجيهياة لالتحااد البرلمااني الادولي
ورابطة الكومنولث البريطانية ،فيعتبر عملهم للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية ،هير أنه يوجد جانا

ممياز لعمال هاؤالا الماو فين

مقارنة بدور المو فين اآلخرين لد البرلمان ،إذ أن هالبية هؤالا يركزون عملهم على ما يح ل في مبنى البرلمان نفسه ,فيهتم
طااقم اإلجارااات واللجااان باإجرااات المجلاس واللجااان (بإمكاان اللجااان باالطب السافر لكنهااا تعمال كامتاداد للمبنااى التشاريعي) ,أمااا
النقاشات فتق ضمن اهتمام طاقم اإلعالم ،فيما تهتم طواقم أخار بااإلدارة وتقاديم الطعاام والازوار إلاخ ,....لكان ماو في خادمات
المكتبة والمعلومات ين رون إلى دور البرلمانيين على نحو موس ومتكامل ويضعون في اعتباارهم دوماا أن معلومااتهم يجا
تتماشاى ما احتياجااات البرلمااانيين أينمااا كااانوا يعملاون ,وتختلا

4

أن

قواعااد مااا هااو مقبااول لكنهاا قااد تتضاامن دعاام العماال علااى تملياال

المؤشرات المرجعية المو ى بها للهيئات التشريعية الديمقراطية ،تقرير مجموعة دراسية،

ادر عن رابطة الكومنولث البرلمانية .كانون األول\

ديسمبر .9110
_http://www.cpahq.org/uploadedFiles/Information_Services/Publications/CPA_Electronic
Publications/Recommended%20Benchmarks%20for%20Democratic%20Legislatures.
pdf
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الناخبين في المنطقة التي يمللها البرلماني أو دعم المساهمات في النقاش المحلي أو اإلقليمي عبر ال هور فاي وساائل اإلعاالم,
وت تي هالبية المعلومات التي يحتاجها البرلمانيون من م ادر خارجية ،ما يعني أنه ليس على الطاقم إدراك التغيارات فاي العاالم
الخااارجي وتن يمااه والوقااائ ومسااائل السياساات المحيطااة بهااذه التغيي ارات فحس ا  ،إنمااا يجا

أن يكااون مفاوضااا ماااه ار لمساااعدة

البرلمانيين.
قاد يعاااني مو فااو الهيئااات التشاريعية ماان االنعازال المهنااي بسااب

طبيعااة عملهام الفرياادة ,فقااد تكااون فاارس لقاااا ومناقشااة مااو في

خدمات المكتبات والمعلومات البرلمانية األخار ناادرة جادا ،حتاى أن المقارناات المباشارة لطبيعاة العمال ما من ماات أو مكتباات
أخار قليلاة جادا ,ويبادو أن نماو قسام اإلفاال لمكتباات وخادمات البحاث الخا اة بالبرلماناات (الاذد كاان يضام  000عضاوا عاام
 9112مان أكلاار ماان  01دولااة )5مان إحااد الوسااائل التااي تاام مان خاللهااا مواجهااة العزلااة ,إذ هالبااا ماا تمتاااز النقاشااات فااي هااذا
القساام بالحيويااة ووف ارة المعلومااات وت هاار شااهية المكتبااات البرلمانيااة المتناميااة للااتعلم ماان بعضااها الاابعل ,كمااا توجااد من مااات
إقليميااة أخاار تااؤدد دو ار ممااالال وأهمهااا المركااز األوروبااي للبحااث والتوليااق البرلماااني ( ،)ECPRDهااذا فضااال عاان ع ادد ماان
الح
جمعيات المكتبات البرلمانية اإلقليمية ملل تلك التي تغطي أستراليا ودول أوروبا الشمالية وأفريقيا الشرقية والجنوبية ,كما وي َ

وجود عالقات لنائية كليرة بين المكتبات البرلمانية.

موجز عن مضمون المبادئ التوجيهية
أدناه ملخس لمضمون الف ول المتبقية من هذه المبادئ التوجيهية:
ين اار الف اال اللاااني فااي دور البرلمانااات ودور البرلمااانيين المنفااردين وينااا َقش حاااجتهم إلااى المعلومااات واألبحاااث إضااافة إل ااى
المبادئ العامة والميزات الخا ة بخدمات البحث والمعلومات ال سيما للبرلمانات.
ين اار الف اال اللالااث فااي مجموعااة الخاادمات التااي يمكاان تقااديمها ,وماان الماارج أن تكااون خاادمات المعلومااات وخاادمات البحااث
وخاادمات اإلنتراني ات وخاادمات المكتبااة التقليديااة هااي األساسااية ,وقااد تقاادم بعاال المكتبااات إضااافة إلااى ذلااك مجموعااة أوس ا ماان
الخادمات علاى هارار تقااديم خادمات تكنولوجياا المعلوماات واالت اااالت للبرلماان وتاوفير معلوماات عاان البرلماان للعاماة والماادراس
واألرشفة.
يناقش الف ل الراب سياسات تطوير كال مان الماواد المطبوعاة والرقمياة ,وهاو يادرس مجموعاة أناواع الماواد والمباادئ العاماة التاي
تحكم المجموعات وسياسات االختيار وكيفية ( دوامكانية) إدارة مجموعة األعمال المخ

5

ة لالستعارة.

عرل قدمه هرو سا ندهريند ،رئيس القسم ،في المؤتمر حول الخدمات المكتبية والبحلية للبرلمانات ،روما،

\ اهسطس .9112

http://www.preifla 2009.parlamento.it/ifla/45147/89665/paginabicamerali.htm
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ينااقش الف ال الخاامس طاارق إتاحاة الخادمات ,وهاو يغطااي اإلجاباات علاى أسائلة واسااتعالمات البرلماانيين المنفاردين إضاافة إلااى
إتاحة المواد عبر شبكات اإلنترانت أو سبل أخر  ,كما ين ر في بعل الخدمات التي قد ال يكون من المحبذ توفيرها.
يركااز الف اال السااادس علااى خاادمات المعلومااات وبشااكل عااام علااى خاادمات المكتبااات فااي إطااار برلماااني ,فيغطااي المكتبااة ونقاااط
االستعالم المركزية ومجموعة االستفسارات التي قد تنش إضافة إلى م ادر اإلجابة عليها.
يهااتم الف اال الساااب بخاادمات البحااث والتحلياال ,فين اار فااي مي ازات خاادمات البحااث البرلماااني ومهااارات الباحااث وأشااكال النتااائج
المحتملة وكيفية تن يم الخدمات.
يعالج الف ل اللامن كيفية تحديد نوعية الخادمات فاي المكتباات البرلمانياة ،فيغطاي كيفياة انتقااا الماواد ومحتواهاا وكيفياة تقاديمها
إلى الزبائن ,فضال عن ذلك ,يقوم بمناقشة تطوير معايير الجودة.
ين ر الف ل التاسا فاي تساويق الخادمات ,فيتطارق إلاى أهمياة فهام حاجاات المساتخدمين وتطاوير منتجاات لتلبياة تلاك الحاجاات
دواطالع المستخدمين على ما هو متاح (أد تعليم المستخدمين).
يفحس الف ل العاشر احتياجات الطاقم ويتساال عن أنواع المهارات والكفااات الالزماة ألداا األدوار المختلفاة ,ويادرس إضاافة
إلااى ذل ااك تعي اين الم ااو فين وتاادريبهم وتط ااويرهم ،ويغطااي المه ااارات المهني ااة والمعرفااة وأنا اواع الكفااااات األوسا ا التااي ق ااد تك ااون
ضرورية.
يعالج الف ل الحادد عشر مضمون شبكات اإلنترانت والمواق اإللكترونية البرلمانية ومساهمة المكتبات البرلمانية المحتملاة فاي
تاوفير مضاامون الموقا وت ااحيحه ,كماا ين اار فاي تاادابير اإلدارة اإلجماليااة للموقا وكيفيااة ضارورة تا لير المكتباة عليهااا ,ويناااقش
االستخدام المتنامي ألدوات الوي

 9.1إضافة إلى مفهوم "البرلمان اإللكتروني".

يتطاارق الف اال اللاااني عشاار إلااى تموياال المكتبااات البرلمانيااة وم ارحاال وض ا الميزانيااة واإلنفاااق والتاادقيق ,ويااتم ذلااك فااي إطااار
إجرااات اإلنفاق المعتمدة في البرلمانات عامة ،ويعالَج أيضا كيفية تماشي المكتبة م هذه اإلجرااات.
يناااقش الف اال اللالااث عشاار بعاال أ اانا

التن اايم والحكاام التااي قااد تتواجااد ضاامن البرلمانااات وكي ا

يمكاان مالامااة خاادمات

المكتبات والبحث معها ,كما يدرس دور البرلمانيين المحتمل في تحديد توجه المكتبة عبر لجان للمكتبة وسبل أخر .
يفح ااس الف اال ال اربا ا عش اار العالق ااات ب ااين المكتب ااات عل ااى المس ااتويين اإلقليم ااي وال اادولي ,فيغط ااي االتح اااد ال اادولي لجمعي ااات
ومؤسسات المكتبات (وبشكل خاس قسم اإلفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلماناات) والجمعياات اإلقليمياة فضاال عان
العالقات اللنائية بين البرلمانات المنفردة.
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ين اار الف اال الخااامس عشاار فااي دور المكتبااة المحتماال فااي تلقيا

العامااة وتزوياادهم بالمعلومااات حااول البرلمااان بشااكل عااام ما

التركيز على تقديم هكذا خدمات إلى المدارس بشكل خاس.
يدرس الف ل السادس عشر كي

يمكن للمكتبة المشااركة والمسااهمة فاي أرشافة الماواد البرلمانياة المطبوعاة والرقمياة وين ار فاي

الحاجة إلى سياسة إدارة سجالت دواتاحة المواد المؤرشفة.
يحاااول الف اال الساااب عشاار إيجاااز طبيعااة المكتبااات البرلمانيااة الديناميااة فااي إطااار مااا تطرقاات إليااه الطبعااة السااابقة حااول هااذا
الموضوع .كما يسعى إلى تحديد التحديات الناشئة.

الفصل الثاني
حاجات البرلمانات إلى المعلومات
ين ر هاذا الف ال فاي حاجاات البرلماانيين إلاى خادمات المكتباات واألبحااث والمعلوماات إضاافة إلاى الميازات الخا اة بالمكتباات
البرلمانية.
لكن أوال ،ما دور البرلمانات؟ أو باألحر ما الدور الذد يجدر بالبرلمانات أداؤه؟ ت هر اإلجابات على هاذه األسائلة الحاجاة إلاى
ال مو فين في المكتبات التشريعية ودور هؤالا ,هنااك مجاال لنقااش ال نهاياة لاه حاول هاذا الموضاوع لكان هاذا الكتاا

لان يتطارق

إليه.
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تلخااس المبااادئ التوجيهيااة ال ااادرة عاان االتحاااد البرلماااني الادولي بعناوان "البرلمااان والديمقراطيااة فااي القاارن الحااادد والعشارين"
مهام البرلمانات على النحو التالي:

قاد يختلا

الخباراا فاي رائهاام حاول الالئحااة المحاددة لهااذه المهاام لكاان يبادو أنااه يوجاد اتفاااق واسا حااول ضارورة تضاامين ماا يلااي

على األقل في المهام التي تؤديها ومن المتوق أن تؤديها جمي البرلمانات:
 تشري القوانين.
 اعتماد الضرائ والنفقات ،وتكون عادة في إطار الموازنة الوطنية.
 اإلش ار

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.
في ما يخس هذه المهام ,فإن مساهمة البرلماان فاي الديمقراطياة تكمان فاي أداا هاذه المهاام بشاكل فعاال لايس مان ناحياة التن ايم
الفعال لألعمال فقط إنما من ناحية تلبية حاجات جمي شرائ المجتم أيضا.
سي هر أن الكلير من هذه المهام يستتب طلبا هائال على المعلومات بغل الن ر عن كيفية تحديد دور البرلمانيين ,فعلى سبيل
الملااال ،عنااد ممارسااة الرقابااة علااى الساالطة التنفيذيااة ،ماان الماارج أن يكااون البرلمااانيون فااي مواجهااة بيروقراطيااة الحكوماة عااالوة
على ما يتوفر من موارد مهمة تحت إمرتها ,وكي يكون للبرلماني ت لير ملموس يحتاج إلى م ادره الخا ة مان المعلوماات ,أو
مالال عنااد مناقشااة مساائل ذات أهميااة وطنيااة ودولياة فماان الماارج أن يساتغل الخ ااوم السياساايون نقاس المعلومااات الدقيقااة عنااد
المشااركين فاي النقاااش ,لكان قاد تكااون المشاكلة أيضااا فاي وفارة األشااخاس الاراهبين فااي تقاديم المعلوماات والمتلهفااين لاذلك ،فعلااى
سبيل الملال حين تتم مناقشة القوانين وال سيما القوانين المليارة للجادل ،ساتتواجد علاى األرجا مجموعاات ضاغط متحمساة لتزوياد
البرلمانيين بمعلومات داعمة لوجهة ن رها.
وفاي هالا

األحياان ،يتعارل المشارعون لضاغوط مان وساائل اإلعاالم المتطلباة التاي ت ار علاى الح اول علاى ردة فعال فورياة

الح أن المجتم الذد يعمل فيه المشرع ي ب تقنيا أكلر من أد
على تغيير السياسات واألزمات واألخبار ,إضافة إلى ذلك ،ي َ

وقت مضى وأن المسائل باتت بالغة التشابك ,إذا يعمل المشرعون تحت ضغوط زمنية هائلة حيث يتوقا مانهم إساتجابات فورياة
في فترة زمنية محدودة جادا للتفكيار ,وبالتاالي فاإن عمال المشارع يخضا لضاغط كبيار ويعتماد علاى قادرة البرلماانيين علاى إعطااا
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تفساايرات واضااحة ومااوجزة ,وحيااث إن هااذه القاادرة هااي فاان بحااد ذاتهااا يتوق ا ماان السياساايين امتالكهااا ،يسااتوج

العماال إرساااا

إنعكاسات هامة بالنسبة إلى المكتبات التشريعية أيضا ,فملال ينبغاي أن يطلا البرلماانيون بوضاوح باالغ علاى األماور ،وأن تبساط
المساائل التقنيااة والقانونيااة المعقاادة دون تشااويهها ،واألهاام ماان ذلااك كلااه ،يجا

تحااديث المعلومااات ال ساايما إذا مااا كاناات تتضاامن

إح اااات ,إذ أن أد حجاة تسااتند إلاى معلوماة قديمااة ومنادلرة تتحااول بسارعة إلاى م اادر إحاراج ,ويمكان تطبيااق الشاروط نفسااها
على الدقة التي ت َعد ضرورية ،خا ة عند تواجد البرلمانيين في نقاش عام وأدائهام لالساتجوا

أو خضاوعهم لالساتجوا  ،ولايس

فقط في الهيئة التشريعية إنما أيضا في استديوهات البث والمقابالت م ال حفيين واللقااات م الناخبين وما إلى ذلك.
ومن العوامل األخر في العالقة بين المكتبة والبرلمانيين هو أن هؤالا قد ال يقارون بوجاود أد تراتبياة باين بعضاهم الابعل ,فقاد
تو الهم جمااهير النااخبين إلااى المجلاس التشاريعي وهاام يعتقادون أن حاجاات كال ماانهم هاي أولوياة علاى قادر أهمياة حاجااات (أو
حتى أهم من حاجات) أد عضو خر في البرلمان نفسه.
إن هالبية المؤسسات ال تعمل على هكذا مبدأ ديمقراطي وألجل ذلك يمكنهاا تقاديم مطالا
حيث يتوق أن تح ى مطال

خا اة بماو في الهيئاات التشاريعية،

جمي البرلمانيين ب سبقية متساوية.

إن الهيئات التشريعية مؤسسات مشحونة تهتم بت ادم األفكار والسياسات ،لذا على المو فين العاملين تفهم هذا الواق وتطاوير
أدوات سياسية تمكنهم من إنتاج المعلوماات علاى نحاو مفياد للبرلماانيين ما إ هاار عادم االنحيااز السياساي فاي الوقات نفساه ،ماا
يعطي مستخدمي المعلومات اللقة ب ن المعلومات والمشورة التي يح لون عليها لن تكون منحازة ألد طر .
من هنا ي ب السؤال كالتالي  :ماذا يمكن لهذه المكتبات البرلمانية أن تقدم كإيجابيات في توفير خدمة برلمانية خا اة عوضاا
عن اقتراح اعتماد البرلمانيين على م ادر معلومات أخر متاحة؟
يج

أن تكون هذه اإليجابيات على الشكل التالي:

مكرسة للبرلمان وحاجاته ونشاطه
تكون الخدمات البرلمانية ّ
ما يعني أن ال طاقم يعي كيفية عمل البرلمانيين وكيفية االستجابة لحاجاتهم.

يكون العمل للبرلمان ال للحكومة
قد تكون الحكومات مسرورة لتزويد البرلمانيين بالمعلوماات لكنهاا علاى األرجا تقاوم باذلك بطريقاة تادعم السياساة الحكومياة ,وفاي
مجاالت أخر قد تتردد الحكومات فاي إعطااا المعلوماات ،ماا يادف البرلماانيين إلاى إيجااد م ادر باديل ,كماا يحتااج البرلماانيون
إلى م ادر معلومات مستقلة ليتمكنوا من مراقبة الحكومة بشكل فعال.

عدم االنحياز
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سيقدم الكليرون معلومات إلى البرلمان والبرلمانيين طوعا لكن طبعاا علاى أمال تحقياق قضايتهم الخا اة أو م االحهم وأجناداتهم
السياسية الخا ة بشكل خاس ،فستزود الحكومات البرلمانات بالمعلومات التاي ساتكون علاى األرجا داعماة للسياساة الحكومياة
أو محققة لوجهة ن ر معينة ,أما المعلومات النزيهة لدعم (أو معارضة) الحجج فتقدم عبر المكتبة البرلمانية ,إذ يجا

أن تكاون

هااذه الخدمااة متاح ااة وبالتس ااود للبرلم ااانيين ماان كافااة األحا ا از (الف ااائل السياس ااية) ويحتاااج عضااو البرلم ااان أن يلااق با ا ن أد
معلومات م درها المكتبة البرلمانية هي معلومات متوازنة وهير منحازة.

التوليف من مصادر مختلفة
يتخطى نطاق وحجم المواد المتاحة ما يمكن أن تتعامل معه البرلمانات الكليرة االنشغال ,لذا تبرز الحاجة إلى ماا يجما النقااط
الرئيسية على نحو يمكن الو ول إليه وهير منحاز ومكتو بوعي سياسي لمسائل قد تكون معقدة وتقنية.

تغطية النطاق الكامل للسياسة العامة
بإمكااان م ارفااق المكتبااات البرلمانيااة أن تشااكل محطااة واحاادة يح اال عبرهااا البرلمااانيون علااى معلومااات حااول المواضااي المتعااددة
والمتنوعة التي يتوق منهم إعطاا رأد بش نها.

الحفاظ على سرية المعلومات المزودةَ للبرلمانيين عند الضرورة
علااى الاارهم ماان أن هالبيااة المعلومااات التااي تنتجهااا المكتبااات البرلمانيااة متاحااة للعامااة ،لكاان ماان األهميااة بمكااان أن يلااق طااالبو
المعلومات أنه لن يتم اإلف اح عن استفساراتهم لآلخرين ،ملل الخ وم السياسيين أو أعضاا الحكومة.

الذاكرة الجماعية
بإمكان المكتبات البرلمانية أن تؤدد دور مستودعات للمعرفة ,ويتم ذلاك عان طرياق تخازين المعلوماات التاي تكاون علاى األرجا
مفياادة للبرلمااانيين ,وعلااى مسااتو أقاال رساامية ،يبنااي المو فااون معرفااة جماعيااة تسااتند أيضااا إلااى الخبارة ،مااا يساااعد علااى اسااتباق
الحاجات ويمكن المو فين المعينين حديلا من االستفادة من خبرة من هم أكلر تمرسا.
إن المكتباات البرلمانياة قااادرة إذا علاى المحاف اة علااى عنا ار أساساية ماان نقاشاات تاريخياة أو عمليااة تشاريعية قاد ت ااب أو ال
ت ب جزاا من السجل التشريعي.
تشير كل هذه العنا ر إلى إن الزبائن متخ
هااذه الحاجااات متخ

ين ولديهم مطال

متخ

اة ,ولكان وعلاى نحاو تناقضاي فباإلضاافة إلاى كاون

ااة فهااي أيضااا واسااعة جاادا فااي نفااس الوقاات .أن تكااون الحاجااات متخ

اة فهااذا يعنااي أن البرلمااانيين

يطلبااون معلومااات تقاادم إلاايهم ب اايغة تتماشااى دوايقاااع الحياااة البرلمانيااة الساري وطبيعااة دور البرلماااني ،مااا يعنااي أن المعلومااات
يج

ومعادة مان قبال أشاخاس يفهماون احتياجاات البرلماانيين (أد أن المعلوماات المقدماة
أن تكون موجزة وحيادياة وفاي حينهااَ ,
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ستخدم بطريقاة حزبياة) ,لكان هاذه الحاجاات واساعة أيضاا ،بمعناى أنهاا تشامل كال ميادان السياساة العاماة ,فقاد
بطريقة حيادية قد ت َ

يطور البرلمانيون المنفردون خبرة (أو قد يملكون الخبرة قبل مجيئهم إلى البرلمان) في بعل مجاالت الم لحة العامة.

لكن من الواضا أن ال أحاد مانهم ملام بجميا المواضاي التاي قاد تاود الحكوماة إ ادار قاوانين بشا نها أو التاي قاد ياتم اساتدعاؤهم
إلبداا رأيهم بش نها ,مان هناا تبارز الحاجاة إلاى خدماة معلوماات تكاون قاادرة علاى تاوفير المشاورة واإلرشااد حاول المعلوماات التاي
عتباار المكتبااات
ي لفهااا البرلماااني أو يكااون خبي ا ار فيهااا والمعلومااات التااي لديااه معرفااة ضاائيلة أو معدومااة عنهااا ,بالتااالي وفيمااا قااد ت َ
التشاريعية مكتبااات خا ااة فااي المعنااى الضاايق للكلمااة لجهاة تقااديم الخاادمات لزبااائن متخ

ااين ،فهااي تختلا

عاان الكلياار ماان

المكتبااات المماللااة ألنهااا ينبغااي أن تااوفر معلومااات حااول مجمااوع المعااار البش ارية عوضااا عاان التركيااز عل اى مواضااي مرتبطااة
ين ,وباخت ار ،فإن البرلمان يهتم بعالم المعرفة أجم .

بزبائن متخ

الفصل الثالث
الخدمات التي يمكن تقديمها
إن العن اار األساسااي المحاادد لحجاام المكتبااة البرلمانيااة ونطاقهااا هااو طبيعااة الهيئااة التش اريعية التااي تخاادمها ,ف اإذا كااان المجلااس
ار ويعقاد جلسااته بشاكل مساتمر ومنات م ويتمتا بفاعلياة ونفاوذ فاي المجتما  ،سايحتاج أعضااؤه -وعلاى
التشاريعي أو البرلماان كبي ا
األرج سيطلبون -مكتبة كليرة الموارد وتملك نطااق خادمات واسا  ,أماا إذا كاان البرلماان ضاعيفا وال يجتما إال نااد ار ،فقاد يكاون
من ال ع

في حينها الحفا على مو فين دائمين للمكتبة.

إن بإمكان المكتبة البرلمانية أن تكون مسؤولة عن مجموعة من الخدمات ضمن البرلمان ,على الرهم من وجود بعل الخدمات
التي من المتوق من أد مكتبة تقديمها ،فليست هناك الئحة إل ازمية مرتبطة بالخدمات التي يج

أو ال يج

توفيرها ،وقاد تبارز
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اختالفات كليرة في هذا المجال بين دولة وأخر  ,ويعتمد ذلك على تن يم اإلدارة البرلمانية :إذ يمكان أن تكاون المكتباة جازاا مان
دائرة معينة أو دائرة بحد ذاتها ,وفي الحالة األخيرة قد تتولى عددا من المسؤوليات.
وعلى الرهم من أن خدمات البحث البرلماني هالبا ما تشكل جازاا مان المكتباة ،فهاذه الحالاة ليسات دائمياة .إذ أ هار مسا شامل
أعضاا قسم اإلفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات أجرد عام  9110أنه فاي البرلماناات التاي تمتلاك خدماة بحاث
ي تساو عدد البرلماناات حياث تتواجاد المكتباة وخدماة البحاث فاي دائارة واحادة وعادد البرلماناات حياث كال مان الخادمتين فاي دائارة
منف لة.7
كماا أن الخاادمات المقدماة رهاان بااالموارد المتاحاة ,حيااث مان الواضا أن مكتبااة

اغيرة يعماال فيهاا عاادد قلياال مان المااو فين (فااي

حاالت عدة ،يكون العدد قليال جدا) ليست قادرة على توفير مجموعة الخادمات والخبارة الواساعة التاي بإمكاان مكتباة كبيارة وكليارة
الماوارد تقااديمها ,وعليااه فااإن الماادرج أدناااه لاايس بالئحااة خاادمات إلزاميااة ينبغااي تقااديمها إنمااا الئحااة بالخاادمات التااي قااد تتااوفر فااي
المكتبااة البرلمانيااة أو فااي دائارة أخاار ضاامن البرلمااان أو ربمااا قااد ال يوفرهااا البرلمااان نفسااه ,لكاان ماان المحتماال أن تتواجااد هالبياة
الخدمات في أهل
إن الت ني

البرلمانات بشكل أو بآخر.

التالي ليس

عتبر إحد الخدمات "خدمات بحاث" فاي أحاد البرلماناات فيماا قاد
ارما ولابتا ،فعلى سبيل الملال قد ت َ

ت َعاد "خاادمات معلومااات" فااي برلمااان خاار ,دواذا كااان البرلمااان يقاادم خاادمات للعامااة فقااد تنش ا تااداخالت بااين هااذه الخاادمات وتلااك

المقدمة للبرلمانيين.

خدمات المكتبة التقليدية
من السهل أن ننسى ،فاي ع ار ت ازياد إتاحاة خادمات المعلوماات علاى اإلنترنات أناه ال زال هنااك حاجاة إلاى تلاك الخادمات التاي
عااادة مااا تقاادمها المكتبااات حس ا

تحديااد القاااموس المااذكور ف اي مقدمااة هااذه الد ارسااة ,ويشاامل ذلااك تااوفير مجموعااة ماان الكت ا

(واألقا اراس المدمجا ااة والميكا ااروفيش إل ااخ )...لي ا اتم االطا ااالع عليه ااا أو اسا ااتعارتها وتا ااوفير ماااو فين يتفا اااعلون م ا ا المسا ااتخدمين
ويزودونهم بالمستند أو المعلومات التي يحتاجونها ,وهالبا ما يتم ذلك في مكان تتوافر فياه مكاتا

و /أو محطاات عمال للد ارساة

الهادئة ,ويكون جزا كبير من المجموعة التي تتضمن ها المكتبة عبارة عن أوراق وسجالت البرلمان.

7

تدابير العمل بين المكتبة البرلمانية وخدمات البحث .تم تقديم نتائج المس في مؤتمر أمناا المكتبات البرلمانية في

كيث كونينغهام.

\ أهسطس  ،9110من قبل

در في النشرة ال ادرة عن قسم اإلفال في كانون اللاني\ يناير .9111

http://archive.ifla.org/VII/s3/news/s3-newsletter-Jan07.pdf
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وتعاد كمكتباة ,وقاد تتاوفر خدماة
قد ت ضم الكلير من مباني البرلمانات القديمة هرفة كبيارة أو مجموعاة مان الغار تكاون منف الة َ
الستعارة الكت

والح ول على كت

من مكتبات خارجية ألجل تلبية حاجات البرلمانيين المتخ

ة التي ال يمكن توفيرها مان

موارد المكتبة الخا ة.
من الجيد أن تكون لد بعل المكتبات روابط وليقة م مكتبات وطنية أو مكتبات متخ

اة أخار تسااعدها علاى إيفااا هاذه

المتطلبات ,وفي بعل الحاالت تكون المكتبة البرلمانية هي بملابة المكتبة الوطنية ,ومن جهة أخر فإن بعل المكتباات ساواا
كاناات وطنيااة أو لاام تكاان ،فهااي ليساات مفتوحااة للعامااة ,وبإمكااان البرلمااانيين أن ي ا توا شخ اايا إلااى المكتبااة لتقااديم األساائلة (كمااا
يمكانهم اسااتخدام الماوارد بمباادرتهم الشخ ااية ماان دون إزعاااج الطااقم) أو أن يت االوا هاتفيااا أو يتوا االوا ما المكتبااة عباار البريااد
اإللكتروني أو الرسائل الهاتفية الق يرة للح اول علاى المسااعدة الالزماة ,وتاتم اإلجاباة علاى االساتعالمات مان مخازون الم ارجا
أو من اإلنترنت أو من م ادر أخر .

خدمات المعلومات
بما أن المكتبات أيا كان نوعها توفر عادة خدمات معلومات معينة ،فليس هناك خاط لابات و اارم يف ال باين هاذه الفئاة والفئاة
الساابقة ,لكاان ال يازال مان المفيااد تحديااد هااذه الخادمات كمفهااوم منف اال ,وفاي هااذا اإلطااار يشااير الم اطل إلااى تااوفير معلومااات
مناسبة ودقيقة تلبي احتياجات البرلمانيين.
إن التمييز بين خدمات المعلومات وخدمات البحث ليس شيئا واض المعالم ,إال أن خدمات المعلومات هي عادة تلك التي تقادم
معلومااات مرجعيااة س اريعة ماان م ااادر مطبوعااة أو ماان شاابكة اإلنترناات فااي اارو
متخ

لاايس ماان الضاارورد فيهااا امااتالك معرفااة

ة بالموضوع لتوفير إجابة ,وقد تساعد هذه الخدمات البرلمانيين (أو مو فيهم) على إجراا بحلهم الخاس.

خدمات البحث
تملك هالبية المكتبات البرلمانية التي لديها أكلر من الحد األدنى من الموارد خدمة بحث من نوع ما ,سواا كانت أو لام تكان فاي
(وان لام تكان
نفس الدائرة م المكتبة ,حتى دوان لام تكان خدماة البحاث والمكتباة فاي نفاس الادائرة ،فقاد تكاون الاروابط وليقاة بينهماا د
كذلك ،فهي مس لة تحس

على المعنيين بذلك) ,وفي الواق إن االختال

في النطاق واس  ،ما سيؤلر علاى ماا يمكان القياام باه،

هير أن جوهر خدمة البحث يكمن في تقديم تحليل سياسات متخ س وبيان موجز إلى البرلمانيين ،وفي توفير إحاطات أطول
وأهم من تلك التي تقدمها خدمات المعلومات.
ويتم ذلك عبر طرق مختلفة لكن عادة توفر خدمة البحث موادا متاحة (ملل البيانات الماوجزة المرتبطاة ب حاد القاوانين الجديادة أو
بمواضي راهنة "ساخنة") ،إضافة إلى مواد مف لة على قياس احتياجات البرلمانيين المنفردين استجابة لمطال

محددة.
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إن تطوير شبكات اإلنت ارنات ياؤدد الاى تساهيل الو اول إلاى مجموعاة أوسا مان الماواد ،ماا يشاير إلاى ميال لالنتقاال نحاو تاوفير
الماوارد المتاحااة للجميا علااى نحااو سااباق وبعياادا عاان التركيااز علااى اإلجابااة علااى مطالا
الخدمة المف لة ال تبقى مهمة حتى ولو كانت تشكل ح ة
من ناحية أخر  ،يختل

األفاراد الخا ااة ,لكاان هااذا ال يعنااي أن

غيرة من ع ا العمل.

نطاق خدمات البحث بين البرلمانات ,وبشكل خاس قاد يكاون العمال من ماا بطريقاة يشاكل فيهاا تاوفير

الدعم البحلي للجان البرلمانية جزاا هاما من بعل خدمات البحث البرلمانية ال من خادمات أخار  ,وفاي بعال خادمات البحاث
يكون إطالع البرلمانيين على مشاكل الناخبين مهمة أساسية فيما ال تعتبر خدمات بحث أخر هذه المهمة جزاا من دورها.
كما رأينا،إن التمييز بين خادمات المعلوماات وخادمات البحاث لايس أما ار

البا أو لابتاا ,ففاي عارل قا فدم فاي ماؤتمر مشاترك مان

تن يم االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتباات واالتحااد البرلمااني الادولي وجمعياة األمنااا العاامين للمكتباات حاول "إطاالع
الديمقراطياة" فاي  99تشارين األول (أكتاوبر)  89112حادد إيااان وات مان مكتباة البرلمااان األوروباي أن التوجاه الناشا يكمان فااي
تقار بين خدمات المعلومات وخدمات البحث ,واعتبر هاذا األخيار أن "المكتباة وخدماة البحاث مجااالن مهنياان منف االن حتاى
ولو كانا يعمالن هالبا سويا.
وقد شهدنا في السنوات األخيرة تقاربا بين المجاالين ,فالمكتباة تقادم منتجاات ذات قيماة مضاافة أكبار ،حياث ال تقادم مالال المرجا
فحس

إنما أيضا الملخ ات والنبذات ,وفي الوقت عينه تميل خدمات البحث إلى إنتاج أوراق بحلية واسعة أقل وبياناات ماوجزة

مباشرة و أكلر ق ار .وعليه فإن المرفقين يتقاربان ,ويكمن التوجه المشترك فاي تناامي التخ اس فاي المواضاي ن ا ار ألن عمال
البرلمانات ي ب أكلر تخ

ا وتقنية وتحديا".

البنية التحتية لنظم المعلومات البرلمانية
سيكون لد البرلمانات تدابير إدارية إلدارة البنية التحتية الخا ة بتكنولوجيا المعلومات واالت االت ,لكن ال بد من التمييز بين
البنية التحتية المادية (الحواسي  ،الكابالت وما إلى هنالك) من جهة والمضمون والخدمات المقدمة عبار هاذه البنياة التحتياة مان
جهااة أخاار  ,كمااا ساايكون ألقسااام مختلفااة ماان البرلمااان حاجااات معينااة لتااتمكن ماالال ماان تتبا التعااديالت علااى القاوانين أو إعااداد
التقارير عن النقاشات أو تعميم خدمات البحث والمعلومات على البرلمانيين ,وباالطب فاإن مان المتوقا مان المكتباات التاي تملاك
عمل ك داة إدارة وكوسايلة لجعال مجموعاات الكتا
مجموعات من الكت أن يكون لديها كتالوجات على اإلنترنت تست َ
االفتراضية) متاحة لزبائنها.

8

المادياة (أو

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

البرلماني الدولي ،وجمعية األمناا العامين للبرلمانات .جني  00 ،تشرين األول\ أكتوبر http://www.ipu.org/splz-e/asgp08.htm .9112
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وتهااتم المكتبااات البرلمانيااة كليا ار بكيفيااة عماال هااذه التاادابير بمااا أن تكنولوجيااا المعلومااات واالت اااالت سااتكون مكونااا أساساايا فااي
كيفية ح ول المكتبة على المعلومات ومعالجتها وتعميمها ,وسيختل

مستو مراقبة هذه التدابير من داخل المكتباة لكان تادابير

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

خدمات اإلنترنت واإلنترانت
ستتضاامن البنيااة التحتيااة لتكنولوجيااا المعلومااات واالت اااالت تااوفير خاادمات اإلنترناات البرلمانيااة وشاابكة إنت ارناات برلمانيااة ,وماان
المرج أن تشكل شبكات اإلنترانت وسيلة أساسية إلتاحة عمل خدمات المعلومات والبحاث للبرلماانيين ,كماا أن اإلنترنات طريقاة
ذات أهمية متزايدة تستعملها البرلمانات لجعل المعلومات متاحة للعامة.
وتتي المكتبات أيضا بعل موادها على اإلنترنت .وي َعد ت ميم المواد وتن يمها على اإلنترنت واإلنترانت عامال أساسيا ليسم
بإتاحاة الخادمات بشاكل تاام لمان يرياد اساتخدامها ,وهاذا مجاال سيكتسا

العااملين فياه فاي خادمات المعلوماات خبارة وتمارس ,وقااد

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

خدمات للعامة والمدارس
أ بحت البرلمانات تادرك بشاكل مت ازياد الحاجاة إلاى شارح مهامهاا للعاماة والمجتما بشاكل عاام ولطاال

المادارس بشاكل خااس,

وبما أن العاملين في المكتبات البرلمانية متمرسون في هربلة المعلومات وتن يمها وتعميمها ،فهم مخولون ألداا هذا الدور ,كماا
ساايحتاج ه اؤالا إلااى تتب ا تقاادم التش اريعات عباار البرلمااان دوالااى إدراك مجريااات األمااور بمااا أن ذلااك سيشااكل جاازاا ماان ضاارورة
األحاطااة الجاريااة العامااة ,ونتيجااة لااذلك قااد يكااون إيجاااد خاادمات للعامااة والماادارس ضاامن تاادابير اإلدارة نفسااها المعتماادة لخاادمات
المعلومات للبرلمانيين مس لة حساسة ن ار لل تداخل بين حاجات المعلومات الخا ة بكل من المجموعتين.

المنشورات ،والحفظ واألرشفة
تتاولى بعال المكتباات البرلمانياة الحفاا علاى تااريخ البرلماان (ساجالت العضاوية الساابقة ،وأوراق األعضااا) ولاد الكليار منهاا
برامج لنشر ودعم مجموعات خا ة أو مجموعات حول مواضي معينة قاد تكاون مهماة خاالل دورة تشاريعية أو لمناسابة خا اة
(اجتماااع دولااي ،ذكاار  ،إلااخ) .فااي بعاال البرلمانااات ،تشااكل محفو ااات األوراق البرلمانيااة قسااما فرعيااا ماان المكتبااة ،فيمااا تكااون
عبارة عن دائرة منف لة في برلمانات أخر .
إن ما تم ذكره أعاله اليملل الئحة شاملة بالخدمات التي يمكن لدائرة المكتبة البرلمانية توفيرها لكنه يغطي الخادمات التاي يارج
تقديمها في هذا النطاق ,دوان لم تتوافر في المكتبة ،فقد تكون على األرج موجودة في مكان خر في اإلدارة البرلمانية.
22

الفصل الرابع
سياسات تطوير مجموعات الكتب
الخلفية
إن على جمي المكتباات اتخااذ قا اررات بشا ن الماواد التاي يجا
المكتبة لتطوير مجموعات الكت

االستح اال عليهاا والح اة التاي ينبغاي تخ ي اها مان ميزانياة

لديها ,وين ر هذا الف ل في هذه المس لة في اإلطار الخاس المتعلق بالمكتبات البرلمانية ،ال
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س اايما ح ااين تك ااون المكتب ااة البرلماني ااة منف االة ع اان المكتب ااة الوطني ااة ,وه ااو يغط ااي الما اواد اإللكتروني ااة والمطبوع ااة (إض ااافة إل ااى
الميكروفيلم).
إن ما يملي المواد الواج

وجودها في مكتبة برلمانية هو الحاجات المتخ

اة للبرلماانيين وهيارهم مان المساتخدمين ,ومان باين

أنواع المواد التي يمكن شراؤها:
العامة



الكت  ،من المراج والكت



المجالت الدورية



الكتيبات وهيرها من المنشورات الق يرة األمد
(النسخ المطبوعة واإللكترونية)



ال ح



االشتراكات في قواعد البيانات على اإلنترنت



المواد اإللكترونية (الرقمية) هير المتوفرة على اإلنترنت (بما فيها أرشفة المواق )



المواد على شكل ميكروفيلم



المواد السمعية الب رية

وال بد من األخذ بعين االعتبار العوامل المتعلقاة بالمكتباة التاي قاد تاؤلر علاى سياساة الشاراا ,وقاد تاؤلر أيضاا علاى ذلاك حاجاات
البرلمانيين لمعلومات مناسبة ودقيقة وهير منحازة كما سبق وتناول الف ل اللاني.
األسئلة التي قد تؤثر على ق اررات الشراء
ة للمشتريات؟ هل هناك إمكانية لزيادتها في حال اعتبارها هير مناسبة؟ هل بإمكان المكتبة الح ول

ما هي الميزانية المخ

على مواد مفيدة مجانا؟ بعل المكتبات البرلمانية مكتبات "إيداع" ،أد أنها تملك الحاق فاي الح اول مجاناا علاى نساخة مان أد
كتا

منشاور فاي البلاد ,قاد يكاون هاذا األمار قيماا للابعل لكناه فاي الواقا نعماة ونقماة ألناه علاى األرجا يساتتب الح اول علاى

الكلير من المواد التي ال عالقة لها بحاجات البرلمانيين ,وحتى لو لم تكن المكتبة "مكتبة إيداع" ،فبإمكانها أيضا الح اول علاى
كميااة كبي ارة ماان الم اواد المجانيااة ،وهااو أماار مفيااد ال ساايما فااي حااال كاناات الميزانيااة متواضااعة .لكاان الم اواد "المجانيااة" قااد تشااوه
سياسات تجمي الكت

إذا ما تم قبولها من دون تمييز ،وبالطب يج

ال بااد ماان ت اوافر سياسااات

فهرستها ووضعها على الرفو .

ااارمة للااتخلس ماان الم اواد "المجانيااة" ماان دون االضااطرار إل اى الماارور بعمليااة تسااتغرق الكلياار ماان

الوقت.
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ااالبة البنيااة التحتيااة الخا ااة

هاال هناااك روابااط جياادة ما ا مكتبااات أخاار يمكاان أن تق اادم م اوادا بساارعة ومولوقيااة؟ مااا م ااد

بتكنولوجيااا المعلومااات واالت اااالت البرلمانيااة؟ ف اإذا كاناات مولوقااة ،سي اب المجااال أوس ا لش اراا م اواد علااى شااكل رقمااي فقااط
دواتاحتها على اإلنترانت.
هل تملك المكتبة مجموعة من األعمال المخ
الخا ة من المواد المتخ

ة لالستعارة أم فقط مجموعة مراج ؟ هل هناك خدمة بحاث تحتااج مجموعتهاا

ة؟ ما مقدار المساحة التي تملكها المكتبة لتخزين المواد المطبوعة؟

اإلجابات على كل هذه األسئلة هي التي ستؤلر على ق اررات الشراا.
التوازن بين النسخ المطبوعة والمواد على اإلنترنت
ما إن يجرد االتفاق على الميزانية ،يج

أخذ ق اررات بش ن التوازن بين اإلنفاق على الماواد المطبوعاة والماواد علاى اإلنترنات فاي

الحاااالت التااي تكااون المعلومااات متاحااة فيهااا بالشااكلين .فبالنساابة ل ابعل الم اواد الكلي ارة االسااتخدام ،قااد يتوج ا
الشاكلين -لكان ال يازال الواقا هااو أن االطاالع علاى كتاا

مرجا ما لو

تااوفر الم اواد فااي

فاي متنااول الياد يبقاى أساارع مان البحاث علاى اإلنترناات

ويالقي ترحيبا أكبر من قبل المستخدمين.
فاإذا كاناات المكتباة تملااك مجموعاة ماان األعمااال المخ
اختراع شكل مرل من الكت

الرقمية يمكنه منافسة الكت

اة لالسااتعارة ،فساتكون نسااخا مطبوعااة (إال فاي حااال نجااح أحاادهم فااي
الموجودة من ناحية مرونة األستخدام) ,لكن ،بشكل عام حينما يكون

هناك خيار ،فمن المفضل (من وجهة ن ر أمين المكتبة) توفر المواد على الشكل الرقمي فقط ,وهذا يعني أنه حين تشكل المواد
اهتماما عاما ،فيمكن إتاحتها على شبكة اإلنترانت ،شرط أن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالت ااالت
لم تكن كذلك ،على المكتبة أن تسعى بقوة إلى التحسين) ,كما يعني ذلك أيضا أنه في هال

البة ( دواذا

األحيان سيكون البحث أسهل على

المااو فين وأنااه يمكاان تحااديث الماواد بشااكل أكلاار انت امااا ماان الم ااادر المطبوعااة ,وماان إحااد المشاااكل فااي التعاماال ما الم اواد
الرقمية هي أنه يمكن تحديث أو تغيير النسخ بسرعة ،ومن المهم أن تتمكن المكتبات البرلمانية من تتب ذلك.

نمو أو عدم نمو
يجا

أيضاا أخااذ قارار فااي اعتمااد سياساة نمااو أو عادم نمااو .وينادرج ذلاك بشااكل أساساي فااي إطاار الماواد المطبوعااة حياث تشااكل

المساحة مس لة رئيسية بالنسبة إلى الكلير من المكتبات ,لكن يج
ستترت

تكالي

أيضا التفكير بالموضوع في ما يخس المواد الرقمية بما أناه

جراا التخزين.
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قاد تعتمااد اإلجابااة علاى هااذا الساؤال علاى مااا إذا كاناات المكتباة حديلااة العهااد ومحادودة المقتنيااات أو ناضااجة وقديماة العهااد ,وقااد
تملك المكتبة أيضا دو ار هاما في الحف  ,إذ من المرج أن تره

جمي المكتبات (باستلناا ربما تلك التي لديها سهولة نفاذ إلى

المكتبة الوطنية أو أد مكتبة أخر لديها نفس المواد) في االحتفا على األقل بسلسلة واحدة كاملة مطبوعة من التقرير الرسمي
حفا فاي ارو
عن االجتماعات البرلمانية واألوراق البرلمانية حتى ولو كانت كل هاذه الماواد متاحاة علاى اإلنترنات ,شارط أن ت َ
عتباار النسااخ المطبوعااة شااكال أكلاار ضاامانة
منااة (ماان الفيضااانات والح ارئااق ماالال) وشاارط أن يكااون الااورق خااال ماان األساايد ،ت َ

واستدامة ,وفي هذه الحالة بالطب ستتقلس المساحة المخ

ة ألد مواد مطبوعة أخر .

قد تشعر أد مكتبة حديلة العهد بالحاجة إلى االستمرار في بناا مواردها المطبوعة ,لكن على المكتبة الراسخة والقديمة العهد أن
تفكر في سياسة عدم نمو لمقتنياتها المطبوعة ،ما يعني أنه يج

أن يقابل شراا أد مواد جديدة التخلس من ماواد أقادم أو ربماا

تقليس للمقتنيات ,وينبغي أن تفكار كال المكتباات فاي ماد حاجتهاا فاي الع ار الرقماي إلاى مقتنياات وماواد مطبوعاة ،حتاى ولاو
كان لاديها الكليار مان المسااحات ،ن ا ار لوجاود نفقاات الماو فين وتكاالي

ال ايانة ,ونتيجاة لاذلك ،فاال باد مان أن يقابال سياساات

الشراا سياسات لإللغاا والتخلس.
اختيار المواد
يجدر بالمكتبة البرلمانية تحديد المبادئ التي سيرتكز عليها اختيار المواد ,هناك نمااذج للمسااعدة فاي هاذه العملياة سايعتاد عليهاا
أمناااا المكتبااات ,والمباادأ األساسااي هااو أنااه علااى المكتبااة ضاامن التموياال المتاااح لهااا ش اراا كت ا
و ح

وم ااادر معلومااات إلكترونيااة

ومجالت دورية وكتيبات وهيرها مان الماواد التاي قاد يحتاجهاا البرلماانيون ومو فاوهم لجهاة واجبااتهم البرلمانياة ،أو التاي

يحتاجهااا مو فااو المكتبااة والبحااث لجهااة عملهاام الم ارتبط بالمعلومااات والبحااث ,وباإلمكااان أيضااا جم ا م اواد يحتاجهااا مو فااون
برلمانيون خرون وتتعلق بعملهم ,وال يجا

الن ار إلاى المعلوماات علاى اإلنترنات والمعلوماات المطبوعاة كال علاى حادة بال علاى

أنها مكملة لبعضها.
ضامن هاذه المقارباة العامااة ،مان المفياد ت ااني

مجااالت المواضاي حسا

مقاادار الرهباة فاي شاامولية المجموعاة ,وباالطب ساايود

البرلمان الح ول على مجموعة شاملة من األوراق البرلمانية والتقارير الرسامية عان المناقشاات واالجتماعاات ,كماا سايحتاج إلاى
مجموعة جيدة جادا ولايس بالضارورة شااملة بشاكل تاام مان منشاورات الحكوماة (قاد ال تكاون بعال المنشاورات العالياة التخ اس
مفيدة من الناحية العملية للبرلمانيين).
لكاان حااين يتعلاق األماار بالكتا

والمجااالت الدوريااة ال بااد ماان اعتماااد سياسااة انتقائيااة ت خااذ فااي الحساابان المعيااار المفتاااح النتقاااا

الم اواد ،أال وهااو أن يكااون البرلمااانيون علااى األرج ا بحاجااة إليهااا فااي ممارسااة واجباااتهم ,لهااذا السااب
مواضي ملل القانون والسياسة والحكومة والعلوم االجتماعية ومسائل سياسة العلوم وكت
يج

تركااز أد مجموعااة علااى

عن الدول األجنبية ,وال يعناي هاذا أناه

استبعاد المواضي األخر  ،لكن ال بد من اعتماد سياسة انتقاا متينة.
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فااي بعاال الحاااالت ،قااد يكااون هناااك بعاال المواضااي التااي ال تااود المكتبااة البرلمانيااة جما أد م اواد بشا نها علااى اإلطااالق ,مااا
ياادخل فااي هااذه الفئااة علااى ساابيل الملااال هااو الماواد المرتبطااة بالحياكااة وقوالا

الحلااو  ,وماان جهااة أخاار  ،يوجااد مواضااي تسااتلزم

شراا مجموعة بحث شاملة والحفا عليها ,إن البرلمان نفسه يشكل أحاد هاذه المواضاي  ,وباين الحاالتين هنااك مجموعاة مواضاي
تجما ا المكتب ااة بشا ا نها بع اال الما اواد ب اادرجات ش اامولية مختلف ااة ،لك اان عل ااى األرجا ا م اان دون شا اراا الكلي اار م اان الما اواد العالي ااة
التخ س ,فملال قد تره

المكتبة البرلمانية في جم كت

حول السياسة والن رية االقت ادية لكن بالطب ليس عن أطروحاات

رياضية فائقة التعقيد مرتبطة بالن رية االقت ادية ,وضمن هذه المبادئ العامة ال بد من وجود مقاربة تستعرل نوع المواد التي
ياتم نشاارها ,حتااى فاي موضااوع تكااون فيااه المجموعااة شاااملة ال ينبغاي علااى المكتبااة ماالال شاراا كتا

األطفااال .9لكاان أد موضااوع

تقريبا قد ي ب مس لة سياسية ويحتم بالتالي على المكتبة شراا (أو علاى األقال اساتعارة) بعال الماواد المرتبطاة باه ,علاى سابيل
الملااال ،قااد يتحااول موضااوع الج ارحااة التجميليااة إلااى قضااية سياسااية وقااد تحتاااج المكتبااة فااي هااذه الحالااة إلااى معلومااات متعلقااة
بالجوان

السياسية من الموضوع ,ويمكان أن يكاون لاد أكبار خادمات األبحااث ماا يكفاي مان االخت ا ايين لتبريار شاراا كتا

مدرسية مبهمة عن االقت اد ومواضي أخر شريطة أن يعود استخدامها بفائدة حقيقية على البرلمانيين.
ومن األمور التي يجدر بالمكتبات التفكيار فيهاا هاو ماا إذا كاان يجا

شاراا الرواياات المعا ارة ,علاى الارهم مان أناه مان المغارد

للمكتبة أن تعتبر نفسها مزودة لخدمات شاملة للبرلمانيين ،بما فيها اهتماماتهم الترفيهية ،فإن ذلك لن يكون مرهوبا فيه عامة إال
إذا كان للعمل الروائي أو هيره وق سياسي هام ,لكن ،فاي بعال الدول،سايؤدد اماتالك مجموعاة مان الرواياات لماؤلفين وطنياين
معا رين الى زيادة وعي البرلمانيين بإرث الدولة اللقافي.
فاي بعاال الحااالت ،قااد يكاون للمكتبااة مهماة

اريحة فاي تحسااين اساتخدام البرلمااانيين للغاتهم اللانيااة وبإمكاان الروايااات فاي هااذه

اللغة أن تكون وسيلة للقيام بذلك .توفر بعل المكتبات أ ال الروايات ومن ال ع

منعها من ذلك.

إن على المكتبات الجديدة أو النامية التفكير بتمعن قبل اتخاذ قرار بشاراا هاذا الناوع مان المخازون ن ا ار ألن جما الماواد التاي ال
يحتاجها البرلمانيون أو أعماال النااخبين تلقاي بعا ا إضاافي علاى الماوارد البشارية منهاا والمالياة علاى حاد ساواا ,لكان فاي بعال
الحاالت قد تبرز الحاجة إلى بعل البراهماتية ,إذا ما كانت مجموعة

غيرة من الروايات تجذ

األشخاس إلاى المكتباة وتزياد

من احتمال تفكير البرلمانيين بشكل أكلر إيجابية بش ن المكتبة ،فقد يستحق األمر اقتنااها وربما بالتعاون م مكتبة عامة ،لكن
يج

أال ننسى أنه ال يندرج ضمن مهام المكتبة الرئيسية.

ت َعد ال ح

جزاا هاما من مجموعة أد مكتبة برلمانية كما سيناقَش الحقا فاي الف ال الساادس ,إذ يتوقا مان هالبياة المكتباات

التشريعية تكريس جزا كبير من ميزانيتهاا لل اح
9

بماا أن حاافز البرلماانيين هالباا ماا يكاون أجنادة األخباار ,وعلاى الارهم مان أن

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

الخامس عشر.
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أكلريااة ال ااح

متاحااة علااى شاابكة اإلنترناات (لاايس الاانس كااامال بالضاارورة) ال يازال البرلمااانيون يتوقعااون إمكانيااة الو ااول إلااى

النسخ المطبوعة بما فيها تلك المنتشرة في جزا الدولة الذد يمللونه.
ة ومواد أخر قد تكون متخ

اة

جدت ،فستحتاج إلى الو ول إلى مواد وكت
أما خدمة البحث إذا و َ

أكلر من اللزوم بالنسبة إلاى المكتباة العاماة ,سايود البااحلون أن تاؤمن لهام ساهولة و اول قادر اإلمكاان إلاى الماواد المتخ

اة,

لكن يبقى من المستح

وقواعد بيانات متخ

عتبر مجموعات األبحاث جزاا من مجموعات المكتبة ككل وأن ياتم االطاالع عليهاا مان قبال جميا
أن ت َ

المستخدمين عند االقتضاا.

إن من بين مجاالت تطوير المجموعات التي قد تكتسي أهمية خا ة بالنسبة إلى البرلمانيين فاي المكتباات التشاريعية ,األدبياات
الذد تغطي السياسة والسياسة العامة ,ففي الكلير من الدول لمة عدد من مجموعات البحث الناشطة أو خاليا التفكير التي تنتج
سلسلة لابتة من التقارير حول مختل

المواضي  ,كما ت ادر جماعاات الم اال ومن ماات الحماالت واألحا از السياساية أيضاا

كتيبات حول المواضي الراهنة.
إن بعاال المن مااات المعنيااة تكااون ارسااخة بينمااا الاابعل اآلخاار تختفااي فااي هضااون فتارة زمنيااة ق اايرة ,وقااد تاؤلر بعاال الم اواد
ال ادرة عن هاذه المن ماات (ساواا كانات ارساخة أو ق ايرة العمار) فاي التقااط الم ازجاات المتغيارة فاي توجاه السياساة العاماة .إن
تعقا

طبا لفتارة ق اايرة وقاد ال تساتخدم المن ماات التاي تنشارها قنااوات
هاذه المنشاورات لايس بااألمر اليسااير دوماا  ،لكنهاا هالباا ت َ

نشاار عاديااة ,م ا ذلااك يمكنهااا أن تساااهم بشااكل كبياار فااي النقاااش العااام وبالتااالي علااى المكتبااات البرلمانيااة بااذل مجهااود لش ارائها
وحف ها.
إن الميكروفيلم أو الميكروفيش طريقة أرشفة ال ت ازل مستخدمة فاي الكليار مان المكتباات ,وعلاى الارهم مان أنهاا تكنولوجياا متجهاة
إلى الزوال ،فهي التزال تحتف بمكانتها ,إذا كانت بعل المواد تستحق الحف لكنها ليست مستعملة بكلرة ومحفو اة علاى شاكل
ميك ااروفيلم ،فم اان المس ااتبعد أن تس ااتحق كلف ااة تحويله ااا إل ااى نس ااخة إلكتروني ااة (رقمي ااة) ,لك اان عل ااى المكتب ااات التفكي اار ب ااتمعن ف ااي
االستح ال على ميكروفيلم جديد في حال توفر بديل رقمي.
المخصصة لالستعارة
مجموعة األعمال
ّ
تملااك المكت بااات التش اريعية عااادة (لكاان لاايس بالضاارورة) مجموعااة ماان الكت ا
خرون ,وبإمكانها أيضا استعارة كت
استعارة في مكان قري

المتاحااة ليسااتعيرها البرلمااانيون وربمااا مسااتخدمون

مان مكتباات أخار للبرلماانيين أو طااقم البحاث ,وقاد تجنا

ساهولة الو اول إلاى مجموعاة

المكتبات البرلمانية االستح ال على مجموعة خا ة بها.

فاي حاال تااوفر مجموعاة مخ

ااة لالساتعارة ،ال بااد مان التفكياار فاي نطاقهاا ,ويبقااى المعياار المفتاااح هاو الماواد التاي ساايحتاجها

البرلمااانيون علااى األرجا فااي ممارسااتهم واجباااتهم ,لااذا تركااز هكااذا مجموعااة علااى مواضااي مشااابهة لمواضااي المجموعااات عامااة
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الماذكورة سااابقا فااي هااذا الف اال ،لكاان قاد ت هاار الحاجااة إلااى مواضااي متخ
يبقااى البرلمااانيون بحاجااة إلااى كت ا
المستعدة إلعارة الكت

ااة جادا ,مهمااا كاناات سياسااة االنتقاااا شاااملة ،وقااد

حااول مواضااي لاام يااتم جمعهااا ,وهنااا يمكاان أن تكااون الااروابط الجياادة م ا المكتبااات األخاار

هي مس لة ذات قيمة ،ال سيما في هيا

خطة إعارة وطنية بين المكتبات أو في هيا

خطة قادرة على

إنتاج المواد ضمن الجداول الزمنية الضيقة التي هالبا ما يطلبها البرلمانيون.
يتولى بعل أمناا المكتبات إدارة الفاروع وم اركاز الماوارد فاي مسااكن مركزياة للبرلماانيين ,وهالباا ماا تملاك هاذه الم اركاز أو الفاروع
غيرة (أو تقدم ماوادا مان المجموعاة الرئيساية) ,وبإمكانهاا تزوياد األعضااا بماواد وخادمات المكتباة فاي السااعات

مجموعة إعارة

التي ال تعمل فيها المكتبة لكن التي قاد يحتااج البرلماانيون فيهاا الخادمات (فتارات ماا بعاد ال هار ونهاياة األسابوع) ,كماا قاد يكاون
لديها حواسي

وات ال على شبكة اإلنترنت.

مواد األرشيف
فاي بعاال البرلمانااات ،تاؤدد المكتبااة أيضااا دور أرشااي
وتن يم الو ول إليها ,وتتم مناقشة دور األرشي

لااألوراق البرلمانيااة وهيرهااا ماان الماواد ،فتتااولى جمعهااا والمحاف ااة عليهااا

بمزيد من التف يل في الف ل السادس عشر.

الفصل الخامس
إتاحة الخدمات
مقدمة
ّ
ن األوان للن ر في كيفية إمكان إتاحة المكتبات التشريعية خدماتها للمستخدمين وأد أنواع استعالمات وأسائلة يمكان تلقيهاا ,ماا
نق ااده هنااا هااو المسااتخدمين الرئيساايين أد :البرلمااانيين والمااو فين المساااعدين لهاام والمااو فين البرلمااانيين ,كمااا ساابق وقلنااا إن
ب إمكان المكتبات التشريعية توفير الخدمات إلى مجموعات أخر ملل خدمات المعلومات حول البرلماان إلاى العاماة ،لكنناا نركاز
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هنااا علااى المسااتخدمين األساساايين ,وينطبااق مااا يلااي علااى خاادمات البحااث والمعلومااات ,وال بااد ماان أخااذ الكلياار ماان النقاااط فااي
االعتبار فيما يخس خدمات خا ة ستتم معالجتها فاي الف اول ذات ال الة ,كماا يوجاد د ارساة ماوجزة للحاجاة إلاى وضا حادود
لما يمكن تقديمه.
يحتاج البرلمانيون الو ول إلى خدمات البحث والمعلومات في أوقات مختلفة وألسبا

متنوعة ،وهالبا ما سيحتاجون المعلومات

على نحو طارئ ,وألجل تلبية هذه الحاجات المتماايزة ،ساتود المكتباة التشاريعية تقاديم أكبار تناوع ممكان مان وساائل الو اول إلاى
الخدمات ,بشكل عاام يمكان تاوفير الخدماة عبار الارد علاى استفساارات المساتخدمين الفردياة أو عبار جعال الخادمات متاحاة عاماة
بشااكل نمااوذجي ال ح اارد عاان طريااق شاابكة اإلنت ارناات البرلمانيااة ,وعليااه قااد تكااون الخدمااة تفاعليااة (أد تاارد علااى االسااتعالمات
الفردية) أو استباقية ( أد تستبق الحاجات وتتيحها للجمي أو ربما لمجموعة مستهدفة) ,هذا التقسيم مبسط وسيجرد شرحه الحقا
لكن التمييز الشامل في محله ,ومن المرج أن يتوق المستخدمون أن تكون الخدمات في أد وقت من النهاار أو الليال وكنتيجاة
لذلك ،وألن التكنولوجيا تسم بذلك ،ح لت نقلة فاي التركياز مان الخدماة التفاعلياة إلاى الخدماة االساتباقية فاي السانوات األخيارة,
ولكن في هالبية المكتبات البرلمانية تبقى اإلجابة على االستعالمات الفردية جزاا ال يتج أز من الخدماة ,وفاي اآلوناة األخيارة أد
تطوير أدوات التوا ل االجتماعي اإللكترونية إلى توفير فرس إضافية لكن مختلفة تمكان المكتباات البرلمانياة مان التوا ال ما
مستخدميها وهو أمر ال يزال في مراحل االختبار األولى في الوقت الراهن.
االستعالمات الفردية
يمكاان طاارح االسااتعالمات الفرديااة واإلجابااة عليهااا بطاارق عاادة ,وتنطبااق هااذه الط ارق أيضااا علااى االت اااالت م ا المسااتخدمين
أخر :

ألسبا


شخصيييا .يقااوم البرلماااني (أو مسااتعلم خاار) بزيااارة المكتبااة أو مكات ا
يناس

و ول البرلمانيين) ويتحدث إما مباشرة م المو

خدمااة البحااث (التااي تتواجااد ملاليااا فااي مكااان

الاذد سايجي

علاى ساؤاله ،أو ما شاخس خار سايتولى

تمرير السؤال ,وبدال من ذلك قد يقوم أحد المو فين بزيارة مكت البرلمانيين أو قد يعين للعمل م إحد اللجان ،كما
وقد يجرد اللقاا خارج المبنى البرلماني.


عبر الهاتف .بإمكان البرلماني أن يت ل هاتفيا بالمكتبة التشريعية .ويمكن القيام بذلك عبر االت ال بمو

معين

مان الطااقم ،أو عباار االت اال علاى رقاام اساتعالمات عااام ,قاد يتعامال المو فااون الاذين ياردون علااى رقام االسااتعالمات
مباشارة م ا الس اؤال ،أو قااد يمررون اه إلااى زمياال يملااك معرفااة مخت ااة بالموضااوع ,وماان المسااتح

تااوفر رقاام اسااتعالم

مركزد ألنه سهل التعميم واالستذكار من قبل المستخدمين ,وال بد أيضا من تعميم ساعات العمال ,لكان ذلاك ال يعناي
أناه ينبغااي اساتبعاد االت ااال المباشاار ما المخت ااين أو األقساام المخت ااة فااي أناواع معينااة مان االسااتعالمات .ألناااا
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االت ال بمو فين منفردين  ،من الضرورد وجود تدابير واضحة إما لإلجابة على الهوات
ن ام بريد


وتي م رسالة واضحة حول مدة هيا

في حال هيابهم أو لوضا

الشخس المعني.

عبر البريد اإللكتروني .قد ت ال رساائل البرياد اإللكتروناي إلاى عناوان برياد عاام معاين يجا
مو ا

فح اه بانت اام أو إلاى

محاادد ,ولكاي يعلام المسااتخدمون ماااذا علاايهم أن يتوقع اوا ،ماان األفضاال تعماايم الساااعات التااي ساايجرد خاللهااا

تفحس عنوان البريد اإللكتروني العام أو االعتماد على ن ام استجابة تلقائي يؤكد تلقي االستعالم ويعطي داللة على
الوق اات المتوقا ا لإلجاب ااة األولي ااة ,أم ااا ح ااين ي ااتم اس ااتخدام عن اااوين بري ااد شخ ااية ،فم اان األهمي ااة بمك ااان أن يس ااتعمل
المو فااون المعنياون أن مااة "اسااتجابة فااي حااال التواجااد خااارج المكتا " كااي يعلاام المسااتخدمون أن الشااخس المطلااو
خارج المكت

وأنه بإمكانهم االت ال بشخس خر عند االقتضاا ,ويج

تحدياد الشاخس الممكان التوا ال معاه فاي

هذه الحالة في رسالة االستجابة في حال التواجد خارج المكت .


عبير اسييتمارة علييى الموقيع اإللكترونييي .ي َعااد إرساال البريااد اإللكتروناي مباشارة ماان شابكة اإلنت ارناات البرلمانياة أو ماان

الموق اإللكتروني مان إحاد وساائل تولياد وتوجياه الرساائل اإللكترونياة ,وتكمان المنفعاة مان ذلاك فاي إمكانياة ت اميم
استمارة الستنباط المعلومات التي يحتاجها الشخس ألجل اإلجاباة علاى الساؤال ،فعلاى سابيل الملاال ،المهلاة الق او
للح ااول علااى اإلجابااة ,قااد يكااون ماان الضاارورد االت ااال بالمسااتعلم ( اااح

الس اؤال) سااعيا الستيضاااح المعلومااات

الدقيقة التي يحتاجهاا ,وقاد ياؤدد عادم القياام باذلك إلاى قضااا الوقات علاى عمال ال يقادم اإلجاباة المطلوباة ,وما ت ازياد
إتاحة أجهزة البريد اإللكتروني النقالة ،تبرز األهمية المتنامية لوسيلة االت ال هذه.


عبر رسيالة .فاي الكليار مان البرلماناات ،لام تختفاي الرساائل كوسايلة توا ال اساتبدلَت بالبرياد اإللكتروناي ,علاى هارار
الرساائل اإللكترونيااة ،فايمكن إرسااال الرسااائل إلاى نقطااة اسااتعالم عاماة أو إلااى فارد معااين ،ويجا
الرسائل فو ار ,وقد يشمل ذلك معلومات االت ال بالمو

الت كياد علااى اسااتالم

المسؤول عن الرد على االساتعالم ,إضاافة إلاى ذلاك ،وكماا

هااو الحااال بالنساابة إلااى رسااائل البريااد اإللكترونااي ،وق ااد يتوج ا

الرجااوع إلااى المسااتعلم إذا لاام تتااوفر كاال المعلوم ااات

الالزمة.


رسييائل نصيييية .وهااي وساايلة مالئمااة فقااط ألبسااط أن اواع األساائلة ،هياار أن بعاال المكتبااات كاناات تختباار اسااتخدام
الرسائل الن ية بهذه الطريقة.

حااين يتقاادم البرلمااانيون أو مو فااوهم أو مسااتخدمون مخول اون خاارون فرديااا باألساائلة ،ف اال بااد ماان وجااود ليااات تضاامن وضااوح
حاجات المستعلمين ,فقد ال يض المستعلمون دوما أسئلتهم ب يغة مفيدة ,ويعود ذلك ألسبا

عادة :منهاا عادم تفكيارهم بوضاوح

بما يحتاجون إليه ،وبالتالي سيحتاج الشخس الذد يتلقى السؤال إلى استيضاح ذلك ,من جهة أخر  ،في حال ورود الساؤال مان
أحد المو فين العاملين لد البرلماني ،الذين قاد يشاوهون الساؤال أو قاد ال يكوناوا فهماوا تماماا ماا المطلاو مانهم معرفتاه ,فضاال
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عن ذلك قد يقومون بافتراضات هير واقعية حول ما يمكن معرفته ،أو ال يوضحون متاى يريادون الح اول علاى المعلوماات أو
ألد هاية.
تفرل هذه العوامل وض إجرااات لتحديد ما يحتاج البرلمانيون فعال إلى معرفته ،ما يعني أن الطاقم بحاجاة إلاى التادري

علاى

رحات،
كيفية أخذ األسئلة .قد ال يبدو ذلك ضروريا بالنسابة إلاى المعنياين وقاد يفت َارل أن كال ماا يلازم هاو تادوين األسائلة التاي ط َ

لكن ن ار لألسبا

المذكورة أعاله ،ليس ما تم السؤال عنه هو بالضرورة نفس ما هو مطلو .

حين يتقدم البرلماني مباشرة باألستعالم شخ يا أو عبر الهات  ،من الساهل الح اول علاى االستيضااح الاالزم (علاى الارهم مان
أن المو فين قد يترددون أحياناا إذا كاان البرلمااني مشاغوال وعلاى عجلاة) ,ويمساي األمار أ اع

فاي حاال تام تمريار الساؤال عان

طريق طر لالث ملل الباحث الذد يعمل لد البرلماني أو في حال و ول االستعالم عان طرياق البرياد اإللكتروناي أو رساالة,
وفااي الحااالتين فااإن ماان األهميااة بمكااان تااوفر ليااة معينااة للعااودة ومراجعااة

الساؤال ،دواال قااد ال يح اال المسااتعلم علااى مااا

اااح

يريد ,إذا ما هي النقاط التي ينبغي تذكرها عند إعداد التدابير لكيفية أخذ األسئلة؟
تتملل النقاط الرئيسية في ما يلي:
 تأكّد من الحصول على أكبر قدر ممكن من التفاصيل من المستعلم حول ما يريده .قد يتقدم البرلمانيون ب سئلة عاماة
جدا ،في حين أنهم في الواق يسعون للح ول على معلومات محددة.


حاول أن تضمن وضوح تغطية اإلجابة ،ال سيما إذا كان السؤال إحصائيا بطبيعته .على سبيل الملال ،فاي حاال كاان
أن تكاون التغطياة الجغرافياة؟ هال ينبغاي أن

السؤال عن إح اا ات جرمية "حديلاة" ،ماا المق اود بحديلاة؟ ومااذا يجا

تكون الدولة ككل أو فقط جزاا منها؟ يكتسي هذا الموضوع أهمية خا ة في دولة فدرالية.


أن ذليك قيد ييؤثر عليى تيو ير اإلجابية األ كثير ائيدة .مالال ،هال هاي معلومااة
إكتشيف ألي هيدف المعلومية الزمية بميا ّ
واحدة يود المستعلم إدخالها في خطا

ما أم هي موضوع يهم البرلماني؟

 حدّد المعلومات التي قد يملكها المستعلم عن هذا الموضوع ,إذ أن ذلك يوفر عليك عمال هير ضروريا.


تأكّييد ميين وضييوح المهليية القصييوإل لتييو ير اإلجابيية .فماالال ،لاايس طلا

الح ااول علااى إجابااة "فااي أساارع وقاات ممكاان"

بالمفيد بما أن المستعلم قد يق د بذلك أد شيا يتراوح من عدة دقاائق إلاى عادة أياام ,كماا يجا

توضاي ماا إذا كانات

اإلجاباة الزماة فاي وقات معااين لحادث محادد ملال نقاااش برلمااني أو هاور علاى شاشااة التلفااز ,إذ يسااعد الوضاوح فااي
تحديد المهلة الق و لعضو البرلمان للح ول على ما يريد وللمو فين البرلمانيين لتخطيط عملهم بشكل فعال.


حييين يكييون الس يؤال عبييارة عيين اسييتعالم بحثييي ينبغييي أن يجيييب عليييه شييخ
الشخ

المسؤول عن إعطياء اإلجابية إليى صياحب السيؤال .ويعاود الساب

متخصّي

 ،ميين المحبّييذ أن يتحييدّث

فاي ذلاك إلاى أن المخاتس فاي الموضاوع
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سيكون قاد ار على شرح المعلومات المتوافرة وسيكون على األرج عالما باألسئلة التي يجا

طرحهاا كاي تلباى حاجاات

المستعلم.


المفضلة لتو ير اإلجابة والمكان اليذي يجيب تسيليمها إلييه .فاي أيامناا هاذه ،ياتم ذلاك علاى األرجا عبار البرياد
ضع اآللية
ّ
اإللكترونااي أو الهااات  ،لكاان قااد يااتم أيضااا علااى شااكل أوراق ،ال ساايما إذا كاناات اإلجابااة تتضاامن م اوادا ليساات متاحااة
إلكترونيا بسهولة.

المواد المتاحة عامة
حتااى اآلن ،تطاارق هااذا الف اال بشااكل أساسااي إلااى اإلجابااات علااى اإلسااتعالمات الفرديااة .وهااي ال تازال تشااكل جاازاا جوهريااا ماان
عم ال الكلياار ماان المكتبااات البرلمانيااة ،إال أن نمااو شاابكات اإلنت ارناات سااهل إتاحااة المعلومااات للمسااتخدمين بشااكل يمكاانهم ماان
الح ول على المعلومات بنفسهم ,لكن ال يج

الن ر إلى ذلك على أنه أمر بدأ فقط م تطور الع ر اإللكتروني ,ففاي الكليار

ماان المكتبااات البرلمانيااة لطالمااا كااان بإمكااان المسااتخدمين إستش ااارة الم ارجاا أو ت ااف مخاازن الكتاا

ماان دون أد تاادخل م اان

المااو فين ,كمااا أن مكتبااات كليارة أتاحاات مسااتندات مااوجزة معاادة مساابقا حااول المسااائل الراهنااة أو مشاااري قاوانين مطروحااة علااى
البرلمان ،ويمكن للمستخدمين جمعها من دون أد تدخل مباشر من المو فين ,كما وتمكن البرلماانيون لوقات طويال كماا شاهدنا،
من تقديم أسئلتهم عبر الهات

أو الرسائل في حال كانوا بعيدين عن المكتبة.

مااا تغياار هااو أنااه أ ااب باإلمكااان اليااوم فااي الكلياار ماان المكتبااات البرلمانيااة الو ااول إلااى هالبيااة مواردهااا عاان بعااد ,إذ يمكاان
للمكتباات إتاحااة مجموعااة ماان المعلوماات المرجعيااة والخا ااة بتحلياال السياسااات عاان طريااق شاابكات اإلنت ارناات البرلمانيااة أو عاان
طريق اإلنترنت ,ويمكن اعتبار هذا النوع من المواد مجموعة من اإلجابات على األسئلة المطروحة هالبا حاول المساائل الراهناة.
كما يمكن إتاحة الو ول إلى مجموعاة واساعة مان المساتندات البرلمانياة والرسامية علاى اإلنت ارنات واإلنترنات وضامان إيجااد هاذه
من االستعالمات الفردية.

الولائق بطريقة مباشرة تسم بالتخفي
وقد أدت هذه المقاربة إلى خفل الطل

لناحية قيااس االساتعالمات الفردياة فاي الكليار مان المكتباات البرلمانياة وأ هارت حادوث

نقلة من العمل التفاعلي (أد اإلجابة على االستعالمات الفردية) إلى العمل االساتباقي (ماا يعناي إعاداد ماواد متاحاة عاماة يمكان
ألد برلماااني أو أحااد مو فيااه الو ااول إليهااا فااي أد وقاات) ,ماان المهاام تحديااد ت اواريخ ك ال الم اواد المتاحااة عامااة دواعطاااا ت اواريخ
جديدة لتلك التي تمت مراجعتها.
لكن ،في الواق  ،ليس هذا التمييز

ارخا على قدر ما قاد ي هار فاي البداياة ,إذ يمكان أن يشاار إلاى المساتعلمين مالال بااإلطالع

علااى وليقااة جاااهزة موجاودة علااى اإلنت ارناات عوضااا عان إعااداد إجابااة مف االة علااى قياسااهم ,وما ذلااك يبقااى أن القا اررات الخا ااة
بااالمواد التااي يج ا

إتاحتهااا عامااة تت ا لر علااى األرج ا بالمواض اي التااي تتناولهااا األساائلة وبإلمااام مااو في المكتبااة بالمسااائل ذات

األهمية الراهنة.
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كمااا ال بااد أيضااا ماان أخاذ حقااوق النشاار فااي عااين االعتبااار ,إذ تسااتفيد بعاال المكتبااات البرلمانيااة ماان اإلعفاااا ماان قااانون حقااوق
النشاار ,وقااد يكااون اسااتخدام بعاال أن اواع الم اواد (ملاال المسااتندات الحكوميااة) معف او ,وفااي حاااالت أخاار قااد تباارز الحاجااة إلااى
التفاول م أ حا

قبل تخزين وتعميم مواد ملل مواد ال حافة والبث.

حقوق النشر والت لي

إذا كانت المواد متاحة عامة ويمكن للبرلمانيين الو ول إليها من دون أد تدخل مباشر من المو فين ،ي ب الت كد من أناه تام
االساتجابة لحاجاات البرلماانيين أ ااع

مماا يكاون عليااه حاين تجارد اإلجاباة علااى االساعالمات الفردياة ,ولطالمااا كاان مان المهاام

بالنسبة إلى المكتباات البرلمانياة فهام حاجاات مساتخدميها ,ويكتساي ذلاك أهمياة أكبار حاين تكاون نسابة مت ازيادة مان الماواد الماوفرة
عباارة عاان ماواد متاحااة عاماة ويمكاان الو ااول إليهاا عاان بعاد .تجاارد معالجااة موضااوع فهاام المساتخدم بتف اايل أكباار فااي الف اال
التاس .
وضع الحدود
رأينااا أن حاجااات البرلمااانيين المشااروعة للمعلومااات واألبحاااث واسااعة جاادا ،وربم اا تغطااي كاماال حقاال السياسااة العامااة ,إذ يناااقش
البرلمانيون في هال

األحياان مجموعاة واساعة مان المواضاي المحلياة والوطنياة والدولياة وأحياناا مواضاي محاددة جادا وشخ اية

ملاال المساائل المرتبطااة بالناااخبين الفاارديين ,وبإمكااان أد مسا لة تقريبااا أن ت ااب موضااوع اهتمااام مشااروع لعضااو البرلمااان ,وهااذا
بالطب من إحد سمات المكتبة البرلمانية وخدمات البحث.
ويعني ذلك أن وضا الحادود قاد يكاون

اعبا ,لكان مان المحباذ أن توضا المكتباات المجااالت التاي يمكنهاا مسااعدة البرلماانيين

فيهااا وتلااك التااي تقا خااارج نطااق اخت ا ااها ,وتقضااي القاعاادة الجوهريااة فااي أنااه يجا

أن يكااون مااا يطَلا

مرتبطااا بالواجبااات

البرلمانيااة الخا ااة بالبرلمااانيين .سااتكون هناااك اختالفااات بااين برلمااان و خاار ،لكان يمكاان أن تتضاامن قائمااة األساابا

المشااروعة

لالستعالمات ما يلي:


التشريعات (ملل معلومات خلفية عن مشاري القوانين ،أو مشورة حول التعديالت)



عمل اللجان



ال هور في وسائل اإلعالم



مساائل مرتبطااة بالناااخبين أو القضااايا (علااى الاارهم ماان أن بعاال المكتبااات البرلمانيااة لاان تعطااي معلومااات حااول هااذه
المواضي )



مسائل برلمانية مقترحة



خطابات ،في البرلمان وفي الخارج

 الزيارات الى ما وراا البحار في مهام برلمانية


إحاطة عامة بمسائل تهم العامة
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أدناه أمللة على المجاالت التي يمكن للمكتبة فيهاا أن تعار عان عجزهاا عان المسااعدة ,ويختلا
من دولة ألخر لكن من المستح

ماا يمكان أو ال يمكان تغطيتاه

أن يكون البند األول أدناه على الالئحة:



طلبات ناشئة عن الم ال الشخ ية أو ال تجارية للبرلمانيين أو مو فيهم أو عائالتهم أو أ دقائهم.



طلبات للح ول على معلومات شخ ية عن برلمانيين خرين هير موجودة في الحيز العام.





طلبات ل ياهة الخطابات أو كتابة المقاالت أو المحاضرات (ويختل
طلبات المساعدة في مشاري للمدارس أو للطال

ذلك عن تقديم المعلومات الخلفية والمشورة).

هير المشاري المرتبطة بالبرلمان.

ف ااي ن ااام برلم اااني ،عل ااى عك ااس الن ااام الرئاس ااي ،الطلب ااات المقدم ااة م اان ال ااوزراا ح ااول مواض ااي تغطيه ااا دوائ اارهم
الحكومية( .في األن مة البرلمانية ،من المرج أن يكون الوزراا أيضا أعضاا في البرلمان).

ليس فرل هذه الحدود باألمر اليسير دوما ,ف ال بد من تحديد القيود الخا ة بما يمكن للمكتبة تغطيته في عدد من الكتيبات أو
المنشااورات الترويجيااة( ,الرجاااا االطااالع علااى الف اال التاسا لمزيااد ماان المعلومااات حااول حاجااات المسااتخدمين) ,وماان المهاام أن
يكون مو فو الخط األمامي والقين من أنهم سيلقون دعم المو فين األعلى رتبة في حال حدوث خال

ما ,في هذه الحالة ،دواذا

كاان هناااك لجناة برلمانيااة خا اة بالمكتبااة ،يمكاان أن يكاون دعمهااا للقاوانين (أو قواعااد العماال) مفيادا جاادا ,ويحباذ دوماا أن تكااون
المنشااورات التااي ت ا

خاادمات المكتبااة إيجابيااة النبارة وأن تركااز علااى مااا يمكاان تقديمااه عوضااا عاان التركيااز علااى مااا ال يمكاان

توفيره.

الفصل السادس
خدمات المعلومات والمكتبات
مقدمة
ّ
لقااد قمنااا سااابقا (فااي الف اال اللالااث) بااالتمييز بااين خاادمات المعلومااات (أو الخاادمات المرجعيااة) وخاادمات البحااث ،وشاارحنا أن
ستخدم عادة لإلشارة إلاى تلاك الخادمات التاي تقادم معلوماات مرجعياة ساريعة مان م اادر مطبوعاة
م طل خدمات المعلومات ي َ
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ال تستلزم معرفة متخ

ة للتو ل إلى إجابة ,من ناحية أخر تقدم خدمات البحث (التاي تعاالَج

أو على اإلنترنت في رو

في الف ل التالي) تحاليل وموجزات سياسات متخ

ة إلى البرلمانيين ،كما توفر إحاطاات أطاول وأكلار أهمياة مان تلاك التاي

تقدمها خدمات المعلومات.
إن ه ااذا التميي ااز ب ااين "خ اادمات المعلوم ااات" و"خ اادمات البح ااث" ل اايس ب ااالتميز ال ااارم واللاب اات ,فعلاااى س اابيل المل ااال قا اد يطاااور
إخت ا يون في المعلومات خبرة في مواضي معينة ,لكن ماا يهام هاو أن يكاون أولئاك المعنياون واضاحين بشا ن أد أسائلة تقا
ضمن أد جان  ،دواال قد يرتبك المستخدمون من دون سب

وقد ال يح لون على اإلجابة األنس

لحاجاتهم.

هناك خطر في أن يعمل قسمان من المكتبة على االستعالم أو السؤال نفسه من دون علام أحاد منهماا باذلك ,وتبارز الحاجاة إلاى
الوضوح بشكل خاس حين ال تشكل المكتبة وخدمة البحث جزاا من الدائرة نفسها ضمن البرلمان ,لكن حتى إذا كانتاا جازاا مان
الدائرة ذاتها ،يبقى خطر نقس التوا ل والتفاهم بين من يقدم خدمات المعلومات ومن يقدم خدمات البحث قائما .ويمكان العمال
أد تدبير تن يمي شريطة أن يره

حس

المعنيون بذلك وأن ي هروا تفهما واحتراما ألدوار بعضهم البعل ,على الرهم من أن

كل من المكتبة وخدمة البحث سيود أن يتم التمييز بينهما قدر اإلمكان في منشوراتهما ،وال ينبغي أن تتوقعا أن يفهم البرلمانيون
ومو فيهم أين تكمن الحدود.
الف ل اللالث أيضا باقتضا

ي

خدمات المكتبة العامة التي يمكن أن تتوفر عادة في المكتبات البرلمانية :أنواع الخدمات

التي قد تتوقعونها بعد اإلطالع على تحديدات المكتبة المذكورة في الف ل اللالث( ,تولى الف ال ال اربا تغطياة مجموعاات الماواد
فااي المكتبااة ،س اواا كاناات كتا

أو مجااالت دوريااة أو ميكااروفيلم أو قواعااد بيانااات أو أقاراس مدمجااة وتغطيااة إعااارة هكااذا م اواد),

يتناول هذا الف ل خدمات المكتبة وخدمات المعلومات العامة التي من المتوق أن تجدها في أد مكتبة برلمانية .فيتطرق إلى:


المكتبة ككيان مادي



مفهوم مكتب المعلومات المركزي أو نقطة االستعالم المركزية



من أين تأتي األسئلة وكيف يتم تلقّيها



أنواع األسئلة



المستخدمة لإلجابة على األسئلة
المصادر
َ

المكتبة ككيان مادي
يملك الكلير من المكتبات القديمة العهد هرفة كبيرة أو مجموعة من الغر تم بناؤها كمكتبة ,وهالبا ما تنطباق هاذه الميازة أيضاا
على المباني البرلمانية األحدث ،سواا بنيت باأل ل للبرلمان أم ال.
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ما نمااو الخادمات المقدمااة والمتاحاة عباار اإلنت ارنات أو اإلنترناات ،قاد يجاارد التشاكيك فااي الحاجاة إلااى تساهيالت وم ارفااق مان هااذا
النوع وفقا للمقياس الذد تقدم فيه في هال

أو عبار إرساال

األحيان ,إذ لطالما كان باإلمكان اإلجاباة علاى األسائلة عبار الهاات

الماواد فااي البريااد إلااى المسااتعلم ،وتباارز هنااا مسا لة المغاااالة فااي التغيياار الااذد ح اال ,لكاان مااؤخ ار (وطبعااا حااين

اادرت النسااخة

األ لية من هذه المبادئ التوجيهية) ،كان الوض السائد يقضي بضرورة زيارة المكتبة شخ يا في حاال أراد أحاد البرلماانيين أو
مو فيه إستشارة مواد المكتبة ,أما اآلن فمان المارج أن تتاوفر هالبياة الماواد المطلَا عليهاا ملال النقاشاات والمساتندات البرلمانياة
وال ااح

علااى اإلنترناات ,وم ا ذلااك قااد يستس اهل المسااتخدمون ت ااف ال ااح

استخدام اإلنترنتو وفي حال كان مكتبهم قري
اللجوا إلى الهات

أو

اد

والمااواد األخاار بنسااخ مطبوعااة عوضااا عاان

وجودهم فاي الجاوار قاد يفضالون إستشاارة الماو فين شخ ايا بادال مان

أو البريد اإللكتروني ,كما أن جزا كبير من المواد ،ال سيما المواد القديمة ،لن تكون متاحة على اإلنترنت.

ماان الماارج أن تشااترك المكتبااة فااي قواعااد بيانااات علااى اإلنترناات ,لكاان اإلعتبااارات الماليااة أو المهااارات الالزمااة للبحااث فااي هااذه
القواعااد قااد تجعاال ماان هياار العملااي العماال علااى قواعااد بيانااات كهااذه ،إال أن الاابعل ياار فائاادة فااي إتاحتهااا لجمي ا مسااتخدمي
الشاابكة ,فضااال عاان ذلااك فااي حااال كااان لااد ال مكتبااة خدمااة إلعااارة الكتا  ،فسااتتواجد علااى األهلا

فااي قاعااة أو قاعااات المكتبااة

الرئيسية.
وعليه فمن المرج أن يكون عدد كبير من المكتبات القديمة العهد واجهت في العقد الماضي تراجعا في عدد المستخدمين الذين
يستعملون المكتبة ومرافقها على الرهم من أن االساتخدام اإلجماالي للخادمات المقدماة قاد يشاهد ارتفاعاا ،ماا يليار تسااؤَلين :األول
بالنسبة إلى المكتبات القديمة العهد واللاني بالنسبة إلى المكتبات الحديلة البناا أو الت ميم.
من الممكن أن تجد المكتبات القديمة العهد وحتاى بعال المكتباات المطاورة حاديلا أو تلاك التاي انتقلات ماؤخ ار إلاى بنااا جدياد أن
لديها مساحات قليلة االستخدام ن ار النخفال عدد الزوار من المستخدمين ,بالت كيد يمكن استخدام المساحة لتخزين المواد علما
أن توافر المواد على اإلنترنت قد يبعاث الشاك حياال الحاجاة إلاى االحتفاا بكمياة كبيارة مان الماواد ,كماا وباإلمكاان اساتخدام هاذه
المساحة كمنطقة عمل للمو فين ,وقد تكون المكتباة عباارة عان مسااحة ذات أهمياة تاريخياة ،ربماا م اممة كمكتباة وقاد تتواجاد
فااي مكااان إسااتراتيجي فااي البناااا البرلماااني ,وس اواا كاناات هااذه العواماال تنطبااق أم ال ،قااد تواجااه المكتبااة معضاالة حااول الطريقااة
الفضلى الستخدام مساحتها.
يتملل أحد الخيارات في إفراغ جزا من هذه المساحة لغايات أخر في البرلمان ,لكن في حال كانت المكتبة في موق إستراتيجي
أو ذات أهميااة تاريخيااة ،سااي هر تااردد فااي االسااتغناا عاان هااذه المساااحة خشااية ت ارجا االت ااال ما البرلمااانيين ,علااى أد حااال،
تبقااى الحاجااة موجااودة إلااى نااوع ماان مكتا

معلومااات فاي موقا اسااتراتيجي أو نقطااة اسااتعالم مركزيااة تناسا

المجلااس واألماااكن

األخر التي يرتادها البرلمانيين ،وبما أن المعامالت ال تتم كلها عبر اإلنترنت أو الهات .
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التو اال إلااى ساابل

وعلااى مسااتو أدنااى ،تتااوفر فر ااة لتااوفير نافااذة للخدمااة التااي تقاادمها المكتبااة ,يعنااي ذلااك أنااه ماان المسااتح
جديدة الستخدام المساحة المتاحة ألجل تشجي اإلقبال مما يؤدد الى زيادة الوعي بالخدمات المتوفرة.
الحلول حس

ستختل

طبيعة البرلمان لكن األفكار قد تشمل ما يلي:

 جعل المكتبة مساحة أكلر ترفيها ،ربما عان طرياق تاوفير المجاالت الدورياة أو ماواد أخار لالساترخاا ،وتقاديم الشااد
أو القهوة أو هيرها من المرطبات.
 استخدام المساحة لتقديم العرول والمعارل ،ليس من الضرورد أن تكون مرتبطاة مباشارة بعمال المكتباة لكان أماور
قد تهم البرلمانيين.

 توفير مساحة للمكات م حواسي ومساحة للحواسي

المحمولاة ,وقاد يكاون ذلاك عامال جاذ

مكاااتبهم الخا ااة نوعااا مااا بعياادة عاان المكتبااة أو إذا كااان تجهيااز المكات ا

للبرلماانيين إذا كانات

المتااوفرة هياار مناساابا خا ااة إذا كاناات

المكتبة قريبة من المجلس أو هر اللجان أو أماكن أخر يرتادها البرلمانيون.


عقد الجلسات حين يكون الباحلون متوفرين إلسداا الن

حول مواضي تشكل م ادر اهتماام حاالي ,وياؤدد ذلاك

إلااى تشااجي االت ااال وجهااا لوجااه بااين البرلمااانيين والباااحلين :وهااو أماار قااد ال يح اال هالبااا ال ساايما فااي المكتبااات
البرلمانيااة الكبي ارة أو حيااث ال تكااون خدمااة البحااث بااالقر ماان المجلااس أو الم ارفااق األخاار  ,وربمااا يمكاان لمسااؤولين
برلمانيين خرين توفير المعلومات في الجلسات ،ملال لشرح روات

 إقامة التدري

البرلمانيين.

للبرلماانيين وماو فيهم علاى اساتخدام التساهيالت (المادياة وعلاى اإلنترنات) التاي توفرهاا المكتباة وخدماة

البحث.
في حال كان يتم تطوير مكتبة جديدة بسب

بناا برلمان جديد أو بسب

إعادة تطوير البرلماان القاائم لمركازه ،يبقاى الساؤال الاذد

ينبغااي طرحااه :إلااى أد نااوع ماان المساااحة الماديااة تحتاااج المكتبااة .ماان المسااتبعد محاولااة تكارار قاعااات القارااة الكبيارة أو أجنحااة
الغر المتواجدة في بعل المكتبات األقدم عهدا ،ن ار للطرق المتغيرة التي ياتم عبرهاا الو اول إلاى المعلوماات وتعميمهاا ,لكان
اتح
ذلاك ال يعناي أناه مان هيار المس َ

ااهر وقاابال للو اول مان قبال المساتخدمين وحياث يمكان
ا
أن تملاك المكتباة حضاو ار مادياا

للمستخدمين استشارة المو فين والرجوع الى مواد المكتبة ،بل العكس تماما ,فللو ول للوض الملالي سايتوج
تملاك مكتا

علاى المكتباة أن

إساتعالمات مركازد ااهر أو نقطاة و اول أخار قريباة مان هرفاة المجلاس و /أو هار اللجاان أو فاي مكاان يمار

عباره البرلمااانيون ومو فااوهم بانت ااام ,كمااا أنااه يحبااذ أن يتااوفر نااوع ماان مساااحة للق ارااة كااي يطل ا المسااتخدمون علااى ال ااح ،
والمجالت الدورية وهيرها من مواد المكتبة.
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تقوم بعل المكتباات بتجرباة أن تفات أبواهاا  92سااعة فاي الياوم ،فتسام للمساتخدمين بالح اول علاى الماواد فاي أد وقات مان
النهاار أو اللياال ,وقااد عرضات نينااا سفاندسااين مشاروعا فااي المكتبااة البرلمانيااة النروجياة فااي مااؤتمر روماا حااول الخاادمات المكتبيااة
والبحلية للبرلمانات في شهر

(أهسطس) .9112

10

مكتب المعلومات المركزي أو نقطة اإلستعالم
درسة مفهوم مكت
ال بد من التمعن في ا

المعلومات المركزد أو نقطة االستعالم .فقد تكون نقطة االستعالم المركزياة هاذه عباارة

عن كيان مادد كما قد تكون افتراضية ,لكن على األرج ستكون مزيجا من اإللنين.
قد يكون المكت

المركزد المادد أقل أهمية مما كان عليه قبل نمو إمكانية النفاذ عن بعد إلى مواد المكتبة ،لكن شريطة تواجده

فااي مكااان مناس ا

للبرلمااانيين ،وال ياازال ي َعااد مفهومااا قيمااا بمااا أنااه يااذكر باسااتمرار بالمكتبااة وبالخاادمات القااادرة علااى توفيرهااا,

استحالة ذلك ،يج

في مكان يتجم فيه البرلمانيون أو يمرون بالقر مناه بانت اام ربماا فاي طاريقهم

والمق ااود بعبااارة "مناسا

للبرلمااانيين" التواجااد فااي مكاان قريا

على األقل أن يق المكت

إلااى مكاااتبهم أو إلااى المق ا

ماان هرفااة المجلااس أو ربمااا قريا

ماان هاار اللجااان ,وفااي حااال

 ,فطاااب ال هااور والوضااوح يااذكر باسااتمرار بوجااود المكتبااة (وهااو أماار محبااذ اآلن ن اا ار لت اوافر

م ادر معلومات كليرة أخر يمكن للمستخدمين اللجوا إليهاا) ويقادم فر اة قيماة للماو فين فاي التحادث ما المساتخدمين وجهاا
لوجه.
تقضي المهام األساسية لمكت

المعلومات المركزد بما يلي:

 العمل كنقطة اتصال لتلقّي األسئلة من قبل المكتبة
فاي مكتبااة أكبار حجمااا تملاك عااددا مان المااو فين المخت اين ،قااد يت ال المسااتخدمون بهام بشااكل مباشار لكاانهم لاان
يعرفاوا بالضاارورة بماان يجاادر بهاام االت ااال ،ماان هنااا أهميااة نقطااة االت ااال المركزيااة .يجا

أن يباارع المو فااون فااي

"التفاول" م المستخدمين .ويعني ذلك الت كد من وضوح المعلومات التي يسعى المستعلم إلى الح ول عليها ومان
وضااوح المهلااة الق ااو للح ااول عليهااا .قااد يطاارح البرلمااانيون مااا يباادو أنااه ساؤال عااام فيمااا أنهاام يسااعون فعليااا إلااى
الح ول على معلومات محددة ضامن ذلاك اإلطاار العاام .كماا أناه ال باد مان تعياين النطااق الزمناي لتاوفير اإلجاباة،
بما أن عبارات ملل "في أقر وقت ممكن" قاد تعناي أماو ار مختلفاة ألشاخاس مختلفاين .إذا كاان الوقات يسام باذلك،
يج

االت ال بالمختس الذد من المرج أن يجي

على السؤال كي يتحدث مباشرة م المساتعلم .لكان ،قاد ال ياود

البرلمانيون الكليرو االنشغال االنت ار ريلما يتم ذلك ،من هنا أهمية تدري
10

المو فين في المكت

األمامي على أخاذ

مكتبة البرلمان النروجي :مكتبة  92ساعة في اليوم\  1أيام في األسبوع ،نينا سفاندسين.

http://www.preifla2009.parlamento.it/ifla/45147/89665/paginabicamerali.htm
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األسائلة والتفاااول .فضاال عاان ذلااك ،ينبغاي أن يفهاام المو فاون ضاارورة الحفااا علاى السارية فاي معااالجتهم األساائلة.
(الرجاا اإلطالع على الف ل الخامس للمزيد من التفا يل حول هذا الموضوع)
 يختلف نطاق هذه األسئلة على األرجح حسب حجم المكتبة
وعدد المو فين المخت ين المتاحين .في المكتبات ال غيرة ،سيتوج

على مو في المكت

األماامي اإلجاباة علاى

مجموعة أوس بكلير من األ سئلة ب نفسهم .في حال كانت المكتبة تملك مو فين لديهم معرفة مخت ة لإلجاباة علاى
السؤال المطروح ،يفضل أن يجي

هؤالا المو فون على االستفسارات.

 مساعدة البرلمانيين والمستعلمين اآلخرين على إيجاد المعلومات التي يحتاجونها
هالبا ما تتوفر المعلومات الالزمة على شبكة اإلنترانت البرلمانية ،وقد يسر المستخدمون فاي البحاث عان المعلوماات
ب نفسهم بعد ح ولهم على اإلرشاد ،إذا من الجيد استغالل الفر ة إلعطاا درس خ و اي ساري إذا سام الوقات
باذلك دواذا كاان المسااتخدم راهباا .وكمااا هاي الحاال بالنساابة إلاى الم ااادر المادياة ،يفضال بعاال المساتخدمون ت ااف
المعلومات ب نفسهم.
من أين تأتي األسئلة وكيف يتم تل ّقيها
ينبغي أن يكون قسم المكتبة المعني بخدمات المعلومات (وبقية أقسام المكتبة) واضحا بش ن األشخاس الذين يقبل منهم األسئلة
وبش ا ن كيفيااة تلقيهااا .بمااا أن المكتبااة موجااودة لخدمااة البرلمااانيين ،فقااد تباادو اإلجابااة علااى المس ا لة األولااى واضااحة ،إال أن اه ماان
الممكن أن يكون لد أشخاس خرين إلى جان

البرلمانيين سببا مشروعا إليداع أسئلة في المكتبة ,ويعود السب

األوض إلى

عتبر أنهم يعبارون عان أمااني عضاو البرلماان الاذد يعملاون لاه (يحباذ
مو في أعضاا البرلمان الذين يعملون بالنيابة عنهم وقد ي َ

وضا قواعاد تمانعهم قادر اإلمكاان مان التقادم ب سائلة لخدماة م االهم الشخ اية بادال مان م اال عضاو البرلماان الاذين يعملاون

لديااه) ,كمااا أنااه ماان الماارج أن يملااك مو فااو البرلمااان (وهاام مختلفااون عاان المااو فين العاااملين لااد البرلمااانيين المنفااردين) سااببا
مشااروعا للتقاادم باالسااتعالمات ,وقااد ت ا تي األساائلة أيضااا ماان مااو في الدولااة العاااملون لااد الحكومااة والااذين يااودون التحقااق ماان
مجريات االجتماعات في البرلمان ملال.
تملك بعل المكتبات البرلمانية عالقاات وليقاة ما المكتباة الوطنياة وتشاكل هاذه األخيارة فاي هاذه الحالاة م اد ار محاتمال إضاافيا
لألسئلة ,وقد تكون التدابير المتبادلة مفيدة للطرفين م أولئك الذين قد تعتمد المكتبة عليهم للمساعدة.
من الممكن أن تشمل هذه التدابير ملال :الجامعات أو المن مات المهنية أو مجموعات الضغط ,وعلى نحو أوس وفي عادد مان
البرلماناات تتااولى المكتبااة مسااؤولية التعااطي ما األساائلة حااول البرلماان الموجهااة ماان العامااة ,ويغطاى هااذا الموضااوع فااي الف اال
الخامس عشر.
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أيااا كاناات التغطيااة فااي مااا يخااس األشااخاس الااذين بإمكااانهم التقاادم ب ساائلة وموضااوع األساائلة ،يفضاال أن تكااون القواعااد واضااحة
ومفهومة كي يحيل المو فون عند االقتضاا األسئلة إلى مكان خر.
يتناول الف ل الخامس الطرق التي يمكن عبرها التقدم باألسئلة -أد شخ ايا أو عبار الهاات

أو البرياد اإللكتروناي ،إلاخ .يكفاي

القول هنا إنه يحبذ ما يلي:
 يج

توفر أوس مجموعة ممكنة من طرق االت ال بنقطة االستعالم المركزية

 ينبغي نشر أرقاام الهاات

وعنااوين البرياد اإللكتروناي وهيرهاا مان وساائل االت اال علاى نطااق واسا  ,فمالال يجا

أن

يخ ااس لهااا مك ااان بااارز ف ااي كاال م ااا ين َشاار ح ااول المكتبااة ،وف ااي الاادورات التدريبي ااة التااي يخضا ا لهااا البرلم ااانيون
ومو فوهم وانتهاز أد فر ة مناسبة حين تسم ال رو

بذلك.

سيعطي ذلك أفضل فر ة للت كد من أن نية توفير نقطة استعالم مركزية تتحول إلى حقيقة.
أنواع األسئلة
أد نااوع ماان األساائلة يجاادر بمكتا

المعلومااات المركاازد أن يتوقا ؟ يختلا

ذلااك وفقااا لعاادد ماان العواماال ,قااد يكااون أحااد أهاام هااذه

العوامل ما إذا كان البرلمان يملك خدمة أو م لحة بحث أم ال .في حال تاوفر خدماة بحاث ،مان المارج أن تتعامال ما الكليار
من األسئلة المرتكزة على المواضي والتي ترد للبرلمان ،إلى جان

األسئلة التي تحتاج إلى معرفة متخ

ة لإلجابة بشكل تاام

عليها.
الح نا مما سبق إنه باألمكان أن تكون نقطة االستعالم المركزياة نقطاة عاماة لتلقاي األسائلة ،ساواا أجابات عليهاا خدماة البحاث
أو خدمااة المعلومااات ,لكاان فااي المكتبااات ال ااغيرة جاادا التااي ال تملااك خدمااة بحااث ،ماان الماارج أن يضااطر مكت ا

المعلومااات

العامة إلى التعامل م مجموعة واسعة من األسئلة وأن يسعى ربما إلى الح ول على مساعدة عند الحاجة.
ماان إحااد مي ازات البرلمااانيين أنااه بإمكااانهم طاارح األساائلة وبطريقااة مشااروعة حااول أد موضااوع يريدونااه تقريبااا ألن أد موضااوع
ممكن أن يدخل ضمن نطاق واجباتهم البرلمانيين ,وتتوق المكتبة عادة اإلجابة على أد سؤال ناش عن هذه الواجبات لكنها ال
تتوق اإلجابة على أسئلة ناشئة عن اهتمامات شخ ية أو تجارية للبرلمانيين.
أدنااه محاولااة لتحديااد الفئااات الرئيساية التااي ماان المحتماال أن تقا األسائلة ضاامنها ولكاان للسااب

الماذكور أعاااله ماان هياار الممكاان

تغطية جمي اإلحتماالت:

 مواد الصحف
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يملك البرلمانيون عادة شاهية ال محادودة علاى ماا يبادو للماواد الما خوذة مان ال اح

وم اادر األخباار األخار علاى

هرار التلفاز والراديو ,فقد يبحلون عن مواد مرتبطة بموضوع يهمهم بشكل خاس أو موضوع يعتقدون أنهم قاد يسا لون
عنه أو أد ق ة تذكرهم ,كما يهتمون بكيفية تفاعل وسائل اإلعالم م ق اررات الحكومة الخا ة بالسياسات.

 النقاشات واإلجتماعات البرلمانية
إن من أحد م ادر المعلومات المهمة هو ما قيل سابقا في البرلمان حول موضوع محدد ،سواا من قبل منا ارين أو
خ وم للمستعلم وسواا ح ل ذلك مؤخ ار أو في الماضي البعيد.

 المستندات البرلمانية ومنشورات الحكومة
وهي م در معلومات أساسي لتوفير مواد خا ة باألخذ والرد في النقاشات أو لفهم ما تحاول الحكومة إنجازه.

 التشريعات
وهاي تضام التشاريعات والقاوانين التاي تام إقرارهاا وتلاك النافاذة إضاافة إلاى مشااري أو إقت ارحاات القاوانين قياد الد ارساة فااي
البرلمان.

 الوقائع التاريخية
ملل التواريخ وتنفيذ سياسات سابقة.

 االقتباسات
يشعر الكلير من البرلمانيون أن خطابهم سيتعزز بفضل اقتباس مناس .

 مواد خاصة بالسير الذاتية
وهي المواد المتعلقة باألحياا أو الشخ يات التاريخياة إضاافة إلاى معلوماات حاول شاخس سايلتقيه عضاو البرلماان أو
شخس معرو

من الماضي.

 مواد بيبليوغ ار ية
هالبا ما يود البرلمانيون قرااة لوائ بيبليوهرافية لمتابعة موضوع يهمهم.

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

 معلومات حول الشركات ،مجموعات الضغط ومنظمات أخرإل
قااد تكااون هااذه عبااارة عاان مجموعااات تحاااول التا لير علااى البرلمااان ماالال أو قااد يكااون عضااو البرلمااان علااى موعااد للقاااا
أحدهم من شركة أو من مة معينة وهو يسعى للح ول على بعل المعلومات عنها.
ماان المهاام أال يكااون مكت ا

المعلومااات المركاازد واألقسااام األخاار ماان خاادمات المعلومااات مسااتترة وهياار فعالااة فااي دورهااا ،وأن

تستبق طلبات المستخدمين .ويعني ذلاك بشاكل أساساي أناه يجادر باالمو فين التمتا باوعي جياد باألعماال الراهناة وفهام مجرياات
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األمور في البرلمان إضافة إلى التمت بإلمام أساسي باإلجرااات البرلمانية ،ما يسام لهام باساتباق األسائلة المارج طرحهاا علاى
أساس يومي واالستعداد لها.
ولكن يج

أن يكون باإلمكان الذها

أبعد من ذلك شريطة أن تسم الموارد وامتالك مواد محضرة مسبقا حاول مواضاي تشاكل

أو قد تشكل م در اهتمام ,ويمكن القيام بذلك عن طريق عدد من الوسائل.
وك يغة ملالية ،باألمكان أن تكون على شكل ماواد موضاوعة علاى شابكة اإلنترانيات البرلمانياة ،فاي حاال افترضانا وجاود هكاذا
شبكة ،لكن يبقى هناك مكان للمواد المطبوعة أيضا.
قاد يكاون مان المفياد اماتالك الماواد نفساها علاى شابكة اإلنترانيات وبال ايغة المطبوعاة ,وباساتطاعة مجموعاات الماواد الموضاوعة
قيما إضافة إلى إتاحة الماواد علاى شابكة اإلنترنيات ,أماا
بشكل إستراتيجي والتي من المرج أن يراها المستخدمون أن تؤدد دو ار َ
بعل المقاربات الممكنة ،فهي:

 مجموعات المواد الصحفية حول مواضيع تهم البرلمان
ت خذ هذه المجموعات أشاكاال عادة ,فقاد تكاون عباارة عان مجموعاة ماواد تضاا

إليهاا الماوارد بانت اام ،ويمكان البحاث

فيها عند الحاجة .كماا قاد تكاون عباارة عان مجموعاة مختاارة مان الماواد حاول "موضاوع سااخن" أو مجموعاة يومياة مان
الق ا ات اعت َبرت ذات أهمية معينة.

 رزم من المواد المجموعة للنقاشات البرلمانية
ق ااد تتض اامن ه ااذه األخيا ارة مقتطف ااات م اان إجتماع ااات برلماني ااة أو بيان ااات حكومي ااة أو ما اواد

ااحفية أو أد ما اواد م اان

جم ا هااذه الم اواد فااي الاارزم ماان قباال خاادمات المعلومااات وخدمااة البحااث
من مااات تهااتم بالموضااوع قيااد النقاااش ,وقااد ت َ

وتتضمن بيانات موجزة بحلية ذات

لة.

 لوائح بالمراجع حول مواضيع تلقى اهتماما راهنا
يتوقا مان هاذه الماواد أن تتمتا بمن اار أطاول أمادا ماان الماواد الماذكورة فاي النقااط الساابقة ,وقاد تشامل كتباا ومجااالت
دورية وروابط لمواق إلكترونية مفيدة.

المصادر المستخدمة لإلجابة على األسئلة
يتجه اليوم مو فو خدمات المعلومات على األرج إلى الم ادر على اإلنترنت أوال ن ار لتاوفر المزياد مان الماواد بهاذه الطريقاة,
وستشاامل الم ااادر علااى اإلنترناات شاابكة اإلنت ارناات البرلمانيااة إذا وجا َادت وطبعااا اإلنترناات ,لكاان تبقااى المعلومااات علااى اإلنترناات
المستندة إلى اشتراك مالي م د ار هاماا بماا أن الماواد المتخ

اة متاوفرة فقاط مقابال بادل ماالي .وعلاى الارهم مان أن الماو فين
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يتجهاون علاى األرجا إلاى الم اادر علاى اإلنترنات أوال ،فاإن هاذا ال يعناي ذلاك أناه يجا

نسايان الم اادر المطبوعاة ,فحاجااات

البرلماانيين متنوعااة وواساعة وماان الخطا االعتقاااد أناه باإلمكااان إيجاااد كال الماواد الالزماة عباار البحاث عاان طرياق محاارك هوهاال,
وكذلك بالنسبة إلى األسئلة البسيطة ،فقد يكون الو ول إلى كتا

قري

أسرع من البحث على اإلنترنت.

ساايكون علااى المكتبااة اتخااذ ق ارراتهااا الخا ااة بشا ن الت اوازن بااين اإلنفاااق علااى الم اوارد التااي علااى اإلنترناات واإلنفاااق علااى النسااخ
المطبوعااة ،لكاان حتمااا سااتزداد الح ااة المنفقااة علااى الماواد المطبوعااة ما الوقاات .إن ماان أحااد العواماال المااؤلرة هااي كااون المكتبااة
قديماة العهاد وتملااك مقتنياات مطبوعااة تاريخياة واسااعة ,أو مكتباة أحاادث عهادا لاديها ماوارد محادودة ماان أد ناوع كاناات (قاد تكااون
المكتبااات األحاادث ورلاات ماوارد ماان مكتبااة أقاادم عهاادا أو بإمكانهااا الو ااول إلااى هكااذا م اوارد) ,وس اواا كاناات الم اوارد المسااتخدمة
بال يغة المطبوعة أو على اإلنترنت ستبرز الحاجة على األرج إلى مجموعة مشابهة من الم ادر.
يعطي ت ني

األسئلة الواردة ساابقا فاي هاذا الف ال مؤشا ار إلاى ماا ساتكون هاذه الماوارد علياه علاى األرجا ولتاوفير وجهاة ن ار

مختلفة حول هذه الالئحة.
الم ادر الرئيسية المحتملة (بعضها سيكون متداخال م ما سبق) هي:
 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
 األعمال المرجعية
 ال ح

والمجالت الدورية (نسخ مطبوعة أو على اإلنترنت)

 مواد مطبوعة أخر
نستنتج مما سبق إن قسم خدمات المعلومات ياوفر إجاباات علاى مجموعاة واساعة مان األسائلة ،وبالتاالي يجا

أن يتمتا مو فاوه

بمهارات عالية في مجال البحث في م ادر متنوعة ،إضافة إلى مهارات خا ة برعاياة الزباون عبار الترحيا

بوجاه أو ب اوت

يمكن أن يلق به المستخدمون.
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الفصل السابع
خدمات البحث
ين ر هذا الف ل في طبيعة خدمات البحث في البرلمان ,كما رأينا في الف ول السابقة ،إن التمييز بين خدمات المعلومات (أو
الخدمات المرجعية) وخدمات البحث ليس تميي از

لبا أو لابتا ,ويمكن حتى اعتبار وجود توجه نحو التقار بين هذين النوعين
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من الخدمات ,هير أن جوهر خدمة البحث يكمن في تقديم تحليل سياسات متخ س وبيان موجز إلى البرلمانيين وفي توفير
إحاطات أطول وأهم من تلك التي تقدمها خدمات المعلومات.
ما هي خدمة البحث البرلماني؟
ال تملك كل البرلمانات خدمة بحث ،وفي حال توفرها ال تكون بالضرورة في الدائرة البرلمانية نفسها التي تضم المكتبة وخدمة
12

11
د عام 9110
المعلومات  .وقد أ هر مس شمل أعضاا قسم اإليفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات أجر َ

في نحو ن

أنه

عدد الحاالت حيث للبرلمان خدمة بحث تتواجد المكتبة وخدمة البحث في الدائرة نفسها.

أيا كانت اإلختالفات التن يمية ،توجد طرق متنوعة تربط خدمة البحث بالمكتبة من االندماج التام إلى العمل ككيانين منف لين
واألشكال المختلفة ما بين اإلحتمالين .وأيا كانت التدابير التن يمية ،لكي يتم تقديم خدمة كاملة الفعالية إلى المستخدمين ،من
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
التن يمية ,لكن هذه الدالئل ت هر أيضا أنه يمكن تفعيل أد تدبير تن يمي وأن االرتباط على المستو التن يمي ال يعني
بالضرورة تعاونا وليقا ,فقد يكون هناك توتر بين المكتبيين والباحلين :وهو أمر تذكره البرلمانات بانت ام.
تضمن المن مات الفعالة أن كال من المكتبة وخدمة البحث يفهم دور اآلخر ويدرك ضرورة التعاون لتقديم خدمة سلسة ومتكاملة
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
التي يمكن أن تقدمه ,لكن أيا كان حجمها ،هناك الكلير من القواسم المشتركة بين أسبا

إنشاا خدمة بحث والميزات األساسية.

َلم إنشاا خدمة بحث؟ في الكلير من البرلمانات ،تملك األح از السياسية مو في بحث وحتى أن أعضاا البرلمان المنفردين قد
يو فون باحلا أو أكلر ,وسيدعم هؤالا المو فون إيديولوجية وسياسة الحز أو البرلماني الذد يعملون لديه ,أما خدمة البحث
البرلماني فستقدم خدمة مستقلة هير حزبية إلى جمي البرلمانيين.
إن لد المجموعتين دور قيم تؤديانه ،ومن المرج أن تشعر األح از وأعضاا البرلمان المنفردون دوما بالحاجة إلى استشارة
مو فين من نفس رأيهم السياسي ومناقشة مسائل السياسات معهم ,لكن خدمة البحث البرلماني تقدم عددا من المناف  ,إذ أن
الخدمة الحيادية سياسيا قادرة على تقديم تحليل ون ائ يمكن أن يلق بها البرلمانيون من األح از كافة ،كما أن التحليل

11

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

12

أن ر الحاشية رقم 0
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عتبر دقيقة ,كما باستطاعتها تقديم حجج مضادة لتلك التي من الممكن أن
واإلحاطة بالوقائ التي تقدمها ستكون مقبولة عامة وت َ
يتلقاها البرلمانيون من المستشارين السياسيين ،وهو أمر مفيد الستباق االنتقادات الخا ة بسياسة محددة وضمان متانتها,

فضال عن ذلك ،بإمكان هذه الخدمة اإلعتماد على الذاكرة الجماعية واالتكال على المعرفة والخبرة الجماعية التي يملكها كل
العاملون ضمنها ,كما توفر و وال منت ما إلى م ادر معلومات مولوقة.
لكن كي

ة إلى

يمكن تحديد ماهية خدمة البحث البرلماني؟ من التحديدات المقتضبة هو أنها تقدم ن ائ وتحليالت متخ

أعضاا البرلمان ,وهالبا ما يستتب توفير خدمات المعلومات أو الخدمات المرجعية البحث عن مواد ومعلومات حول موضوع
معين وفحس مد ارتباطها بالسؤال المطروح ،هير أن عملية التقييم تق
للمزيد من الدراسة والتقييم ,لكن في حالة طل

هنا ،أد عند انتقال المواد المختارة إلى المستعلم

خدمة بحث تشريعية ،يكمل المحلل عملية التقييم ،فيقيم البيانات ويخلق عبر

ذاك منتج معلومات جديد ذو قيمة مضافة.
أما الطريقة األخر في رؤية الموضوع فهي في القول أن سؤال البحث هو سؤال يستدعي معرفة متخ

ة بالموضوع لتوفير

إجابة جيدة ،وذلك لتمييزه عن السؤال المرجعي حيث المهارات الالزمة لإلجابة هي مهارات بحث أكلر من كونها مهارات
معرفة بالموضوع ,إذا يمكن أن تكون إجابة "البحث" عبارة عن إحاطة شفهية ق يرة جدا.
على الباحث الماهر أن يقدم تحليال هير متحي از يكون عبارة عن تولي
المتخ

لعدد من الم ادر وذلك عبر اللجوا إلى معرفته

ة.

إن لم طل "البحث" في اإلطار البرلماني دالالت مختلفة جدا عن ما يعنيه في إطار أكاديمي ,فالبحث األكاديمي يميل إلى
نقل مفاهيم ذات طاب بحلي بدائي أو مساعي طويلة األمد الكتشا

الحقيقة والعالقات األساسية في المجتم بهد

تعزيز

المعرفة والفهم ,أما البحث في المفهوم البرلماني ،فهو أكلر تطبيقية بطبيعته ،ويسعى إلى االستناد إلى مجموعة متنوعة من
المعار الموجودة ومن لم تلخي ها بشكل يفيد البرلمانيين الكليرد االنشغال وتطبيقها على حلول لمشاكل معينة.
في الواق  ،قد يتساال البعل ما إذا كان م طل "البحث" هو األفضل لالستخدام أو ما إذا كان يج

على األقل تو يفه

ستعمل هالبا ويعطي أحيانا فكرة أكلر دقة حول ما يعنيه ،لكن م طلحي
بطريقة ما ,إن "تحليل السياسات" هو م طل بديل ي َ
"بحث" و"باحث" هما المستخدمان بشكل عام وسيتم استخدامهما هنا في ما يلي.

إن من ضمن المفاهيم المفيدة التي يمكن أن تنطبق على أنشطة الباحث التشريعي مفهوم "وسيط" المعلومات الذد يتفحس
عالم المعرفة الخارجية باستمرار للتو ل إلى تلك اإلستنتاجات والمفاهيم التي تسلط الضوا على طبيعة مشاكل السياسات
العامة ،ومن لم يعيد

ياهة هذه المفاهيم بم طلحات يمكن استخدامها بسهولة في الهيئة التشريعية,فالا "وسيط" إذن يجم
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المعلومات وعالم األفكار وعالم الفعل سويا ،فهو مرتاح في العالمين كما أنه لنائي اللغة أد قادر على التكلم بلغة البحث ولغة
السياسة بطالقة.
يكون الوسيط أيضا بارعا في فهم وتحليل مختل

مقاربات السياسات التي قد تقدم كحل ألد مشكلة معينة في المجتم  ،وكذلك

في تفسير هذه المقاربات المختلفة على نحو محايد سياسيا ,وعلى الوسيط أن يدرك أن وسائل اإلعالم قد تتناقل وتناقش
المسائل بطريقة ت هر نقس المعرفة المالئمة وفهم المسائل ,ويجدر بالوسيط اإلقرار ب نه حتى ولو لم يكن مطلعا على النقاش
بشكل حسن ،فإنه قد يمهد الطريق للنقاش العام وب ن السياسيين هالبا ما يندفعون بفعل عناوين ال ح
يج

إلى حد أكبر ربما مما

أن يكون ,وعلى الباحث التشريعي أن ي خذ ذلك بعين اإلعتبار عند إنتاجه لمعلومات وتحاليل هير متحيزة وت هر فهما

مناسبا للموضوع.
فضال عن ذلك ،يعكس مفهوم وسيط البحث فكرة أن الوقت ضيق بالنسبة إلى البرلمانيين الذين يسعون هالبا للح ول على
تحليل في مهل ق و ضيقة جدا ،قد تبدو مستحيلة في بيئات أكاديمية كليرة ,فعلى الوسيط أن يفهم أن دوره يقضي بمساعدة
الهيئة التشريعية في الح ول على المعلومات الالزمة لوض سياسة سليمة واستخدامها.
من األهمية بمكان أال ين َر إلى عملية

ن السياسات هذه على أنها تنتهي بمجرد إقرار قانون معين وتنفيذه ,فالبرلمانيون

بدرسة كيفية تطبيق القوانين عمليا وما إذا كانت تحقق الغايات المرجوة منها ,ون ار لتوجهه العملي
يهتمون بشكل متزايد ا
والتطبيقي ،يهتم تحليل السياسات أيضا بهواجس التنفيذ الحسية والجدو اإلدارية أكلر مما يهتم البحث األكاديمي بها ,كما ويتم
جل

القيود السياسية من هامش النقاش ألداا دور في التحليل أهم من الدور الذد تؤديه في هالبية االلتزامات األكاديمية.

لكن مفهوم مساعدة المجلس التشريعي في وض سياسة عامة سليمة ال يعني بالضرورة نشوا أد شيا ملل رأد "بحلي" أحادد
حول مس لة محددة.
ال يج

لدرسة ورف التو يات حول بعل المسائل ,وسيكون لد
أن تشبه خدمة البحث البرلماني بلجنة تحقيق منش ة ا

أعضاا المجلس التشريعي مجموعة متنوعة من اآلراا حول مس لة ما وقد يستخدمون أو قد ال يستخدمون خدمة البحث لدعم
هذه اآلراا.
ويبقى االنقسام األوض في هالبية البرلمانات هو بين الحز أو األح از التي تدعم الحكومة الموجودة حاليا في السلطة
واألح از المعارضة لها ,وعلى األرج س يسعى موالو الحكومة إلى الح ول على دالئل تدعم السياسات الحكومية فيما تهد
األح از المعارضة إلى إيجاد أد خلل فيها أو إلى البحث عن حلول سياسية بديلة ,لكن بالطب ليست االنقسامات بين األح از
هي الوحيدة التي يج

أن يدركها الباحث ,فالبرلمانيون لن يدعموا بالضرورة سياسات الحز الذد ينتمون إليه حول كل

المسائل ،ملال إذا كانت م لحة قاعدتهم اإلنتخابية تقتضي سياسة بديلة.
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كما ت وجد مواضي أخر قد تكون إجتماعية جدلية أو مسائل أخالقية ما من انقسامات بش نها بين األح از  ,في مناسبات أخر
من الممكن أن يتشكل توافق راا واس حول توجه السياسة بين األح از  ،لكن يبقى هناك نطاق للنقاش والخال

حول الطريقة

األفضل للتنفيذ ,وفي كل األحوال يسعى أعضاا البرلمان للح ول على دعم من خدمة البحث.
لكي تكون خدمة البحث البرلماني فعالة بشكل تام ،يج

أن تكون متعددة التخ

ات بطبيعتها ,إذ ال يمكن حل الكلير من

المسائل المتعلقة بالسياسات ببساطة ضمن تخ س واحد ,فعلى سبيل الملال من الواض أن على السياسة الخا ة بالجرائم
إشراك محامين لكن إذا أشركت فقط محامين من دون إخت ا يين في التعليم وعلماا إقت اد ملال ،من المرج أن تتراج
فعاليتها ,ولن تكون فعالة أيضا إال إذا تمتعت بفهم للقيود السياسية ومبادئ السياسات التي تعمل بموجبها الحكومات.
قد ال تمتلك خدمة البحث البرلماني الموارد لضمان االتساع والعمق المتعدد التخ
قد يتسب

ات الالزم ألد مجلس تشريعي حديث مما

في االستعانة بم ادر خارجية لبعل طلبات البحث ,لكن ذلك لن يجدد إال في حال كانت المن مات المعنية تفهم

حاجا ت البرلمانيين المتخ

ة والمقاييس الزمنية التي يعملون ضمنها.

نتاجات البحث
يجدر بخدمة البحث البرلماني الفعالة أن تكون إستباقية وتفاعلية في نفس الوقت ,إذا يج
وتستجي

أن تستبق حاجات البرلمانيين

لها ،ما يعني تواجد نوع من مزيج بين إتاحة منتجات البحث عامة للبرلمان (استباقي) واإلجابة على طلبات أعضاا

البرلمان المنفردين (تفاعلي)( ,ينا َقش هذا التمييز بمزيد من التف يل في الف ل الخامس)  ،إضافة إلى ذلك من النتاجات
المهمة أيضا للكلير من خدمات البحث دعم عمل اللجان عبر توفير أبحاث ومعلومات ,يشكل ذلك جزاا جوهريا من عمل
خدمة البحث في بعل البرلمانات ،بينما هو أكلر هامشية في البعل اآلخر ,لكن -بشكل عام ،تزايدت أهمية هذا النوع من
العمل في السنوات األخيرة.
ويعني استباق الحاجات أمو ار كليرة ،فيعني أنه على الباحلين إدراك خلفية القانون المزم مناقشته دوادراك كل مسائل السياسات
األخر التي يرج أن تط أر خالل النقاش العام ,قد تكون هذه المسائل تملل أجندة الحكومة كما قد تكون مسائل ي َلزم بها

أعضاا البرلمان والحكومة ملال ألنها ح لت على اهتمام كبير في وسائل اإلعالم وبالتالي على أعضاا البرلمان أن يتمكنوا
من االستجابة لها.
يتوج

على الباحلين لالستجابة للمسائل فور بروزها ،التمت بإلمام جيد بالموضوع وبإمكانية الو ول إلى م ادر معلومات

وتوليق أساسية ،إضافة إلى عالقات مهنية جيدة بالمسؤولين وهيرهم من العاملين في مجال السياسة نفسه ,يسم ذلك للباحلين
بإنتاج ولائق بحث يتم إتاحتها للجمي  ,وتختل
مختلفة من النتاجات لتلبية مختل

طبيعة هذه الولائق بين برلمان و خر ،وقد تنتج خدمة البحث ذاتها أنواعا

الحاجات ,ومن الممكن أن تكون عبارة عن ولائق بحث هامة وع يمة الش ن تحلل خلفية
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ومحتويات قانون ما أو بعل المسائل السياسية الراهنة من ناحية ،ومن ناحية أخر قد تكون عبارة عن مالح ات موجزة على
شكل إجابات على "األسئلة المطروحة هالبا" حول مواضي ذات أهمية راهنة ,ومن الممكن أن تتوفر هكذا مواد على شكل
ولائق مطبوعة أو ولائق موضوعة على شبكة اإلنترانت البرلمانية يستطي المستخدمين تنزيلها ,وفي هال

األحيان تكون عبارة

عن مزيج من الشكلين.
يشمل الجزا التفاعلي من العمل االستجابة للطلبات الفردية التي يتقدم بها البرلمانيون المنفردون ,وهالبا ما يكون نطاق هذه
الطلبات واسعا للغاية ويختل

حس

كيفية عمل البرلمان ,فقد تتنوع بين طلبات كبيرة للعمل على مس لة تتعلق بالسياسة يهتم

بها عضو البرلمان أو إحاطات سريعة استباقا لل هور في وسائل اإلعالم أو المساعدة في موضوع محلي يخس ناخبي عضو
البرلمان.
يشير الكلير من البرلمانيي ن إلى ح ول نقلة من خدمة البحث التفاعلية إلى الخدمة اإلستباقية في السنوات األخيرة ,ويع از ذلك
إلى عدة أسبا

أبرزها تطوير شبكات اإلنترانت في هالبية البرلمانات وتطور اإلنترنت.

عندما تتوفر شبكة إنترانت برلمانية ،ستود المكتبة وخدمة البحث إلبات حضور أقو دواتاحة الكلير من نتاجاتها بهذه الطريقة,
ويعني ذلك أن البرلمانيين ومو فيهم سيتمكنون من إيجاد اإلجابة على سؤالهم من خالل المواد المتاحة على شبكة اإلنترانت،
ما يؤدد إلى عدم ضرورة التقدم بسؤال فردد ,ويمكن أن يكون وض المواد على اإلنترنت مفيدا لألوقات التي ال يتمكن فيها
أعضاا البرلمان ومو فوهم من الو ول إلى اإلنترانت.
لكن ،ال بد من عدم المغاالة في هذه النقلة ,كما نوقش في الف ل الخامس ,إذ لطالما اعتمدت خدمات البحث البرلماني على
الخبرة والمهارة الجماعية لألشخاس الذين عملوا فيها ,فهذه إذن هي الخبرة الموجودة في عقول األشخاس ,هير أن خدمات
البحث ستكون قد جمعت موادا إلتاحة الو ول بشكل سري إلى م ادر مفيدة سواا كانت ورقية أو إلكترونية ،ووضعت
ستخدم بسهولة وتحدث عند اللزوم ,ما تغير هو أنه أ ب أسهل وأكلر إفادة
نتاجات األبحاث السابقة في ملفات كي ت َ
للمستخدمين إتاحة هذه الخبرة على شكل مواد مكتوبة على شبكة اإلنترانت البرلمانية ,ومن المهم أن تعي خدمات المكتبة توفر
موارد جديدة كي تفهم ما هو متاح لم لحة المستخدمين.
لكن لذلك سلبيات محتملة ,فإذا ما توفر نتاج البحث بسهولة على شبكة اإلنترانت ،سيتراج مستو التوا ل الشخ ي بين
أعضاا البرلمان (أو مو فيهم) والباحلين ،ما يعني أن الباحلين وهيرهم من المو فين البرلمانيين قد يطلعون بشكل أقل على
حاجات المستخدمين ألنهم يتوا لون معهم على نحو أقل ،وقد يمضون بالتالي وقتهم في إنتاج مواد ال تتناس

م حاجات

أعضاا البرلمان.
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يغطي الف ل التاس بشكل كامل مس لة فهم وتقييم حاجات المستخدمين ،لكن سبل مواجهة هذه المشكلة تشمل ضمان مراقبة
استخدام اإلنترانت بشكل فعال دواجراا مسوحات دورية للمستخدمين.
التنظيم
تختل

خدمات البحث في الحجم كلي ار لدرجة أنه من المستحيل إطالق تعميمات أو شروط حول التن يم ,ومن الجلي أن خدمة

تستخدم  011شخس أو أكلر ستحتاج إلى التفكير بالتن يم أكلر من خدمة ليس فيها سو باحث أو باحلين ,وما يحدث فرقا
أيضا هو ما إذا كانت خدمة البحث مدموجة م المكتبة أو خدمة المعلومات ومد ولاقة العالقة بينهم ,ولكن بالطب يمكن
وض بعل المبادئ العامة.
اقترحت إيلي فالنتين ،13إستنادا إلى خبرتها في العمل م عدد من البرلمانات الجديدة ،أنه وحيث ال يوجد و فة سحرية
لمعرفة عدد الباحلين الالزمين في خدمة بحث فعالة ن ار ألنه يعتمد على طبيعة المؤسسة ككل ،يمكن أن يكون عدد أعضاا
المجلس وعدد اللجان والقدرات التو يفية لألعضاا واللجان عوامل تساعد في تحديد الخدمة األملل.
من المغرد القول إن نسبة األعضاا إلى اللجان يج

أن تكون  0:0أو  0:01أو نسبة الباحلين إلى اللجان  ،0:0إال أن قدرة

الباحلين على تلبية حاجات األعضاا هي األهم ,وبالنسبة إلى خدمات البحث الجديدة ،قد يكون من األفضل تواجد باحلين أو
لاللة باحلين ممتازين قادرين على برهنة قيمة هكذا خدمة ،ومن لم إضافة زمالا كفوئين بشكل تدريجي لخدمة الطل
ومن لم إنشاا خدمة بحث ترتكز على

يغة معينة وملا المنا

المتزايد

الشاهرة علما أن التحدد يبقى في عدم القدرة على األداا

بالمستو المطلو والحاجة إلى مشاركة إضافية من اإلدارة.
تعمل خدمات البحث على أفضل وجه على األرج حين تشتغل ضمن فرق تعاونية

غيرة تغطي مجاالت السياسات ذات

ال لة ،ملل السياسة اإلقت ادية أو السياسة اإلجتماعية ,من ناحية أخر هناك خطر يتملل ب ن ت ب هذه الفرق مستقلة أكلر
من اللزوم ومنعزلة عن بعضها البعل ,ويكتسي هذا األمر أهمية خا ة حين يكون المزيد والمزيد من مسائل السياسات
متداخلة فيما بينها كما نوقش سابقا.
تحتاج خدمات البحث إلى مجموعة متنوعة من المهارات ،ال سيما مهارات التن يم والت ني

والبحث التي يملكها أمين المكتبة

من جهة ،ومهارات التحليل والكتابة ومعرفة الموضوع التي يتمت بها الباحث من جهة أخر  ,فيج

أن تعمل هاتان

المجموعتان وتتعاونا سويا أيا كانت الهيكلية التن يمية للبرلمان ,لكن ذلك ال يح ل دوما ،ومن الشائ أن يسود التوتر بين
المجموعتين إال أنه ليس باألمر المحتم ,ويبقى أن ما يهم هو استخدام الموارد المتاحة ب كلر الطرق فعالية لتقديم أفضل خدمة
ممكنة ألعضاا البرلمان.
 13توا ل شخ ي ،في  2تشرين األول\ نوفمبر 9112
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الفصل الثامن
تحديد النوعية
يعتمد أعضاا البرلمان بشكل كبير على المعلومات ،ولكي يكون معيار النقاش البرلماني والعام مرتفعا وكي تكون البرلمانات
فعالة في دورها في التشري ومساالة الحكومة ف هي بحاجة إلى معلومات وتحليالت عالية الجودة.
ين ر هذا الف ل في إطار المعايير أوال في انتقاا المعلومات من قبل المو فين ومن لم في كيفية تقديم هذه المعلومات إلى
زبائننا ,في ما يلي بعل المالح ات العامة حول ما يشكل خدمة عالية الجودة ,وستتضمن ف ول أخر تعليقات أكلر تحديدا.
إنتقاء المعلومات
لطالما واجهت المكتبات التشريعية تحدد انتقاا معلومات مولوقة ,في الع ر ما قبل اإللكتروني لم يكن هناك أد نقس في
المعلومات هير الدقيقة (إذ هالبا ما اعتمدت ال ح

ملال على الشائعات وعلى تحري

المعلومات) ,لكن اليوم "هناك بحر

من المعلومات الخاطئة والمضللة" ,14إذن ما من نقس في المعلومات ،بل يكمن التحدد في تقييمها وفرز ما هو مجدد عما
هو عديم القيمة والجدو .
ت ازيدت الضغوط والطلبات على البرلمانيين في السنوات األخيرة ،إذ أن هناك ضعوط متزايدة من قبل مجموعات الضغط،
والمزيد من التمحيس والتدقيق من قبل وسائل اإلعالم ،ومطال

إضافية من قبل الناخبين ,ما يؤدد إلى توقعات أكبر من

جهتهم بش ن الخدمات التي ستتاح لهم.
وفي نفس الوقت  ،سمحت الموارد اإللكترونية بإتاحة الخدمات  92ساعة في اليوم ،وعلى مدار أيام األسبوع ,فبالتالي بإمكان
أد شخس قادر على الو ول إلى اإلنترنت أن يح ل بنفسه على إجابات على أسئلة أساسية في أد وقت من النهار أو
الليل ,فإمكانية و ول المستخدمين تتزايد ليس فقط عن طريق الحاسو المتنقل أو حاسو المكت  ،ف جهزة البالكبرد
واألجهزة المحمولة األخر تتي المعلومات بشكل متزايد وهي تجذ

أعضاا البرلمان الذين يجبرهم عملهم على البقاا في حالة

انشغال دائم.

14

هذه الجملة والكلير مما يليها في هذا القسم م خوذ من ورقة معايير جودة المعلومات :إجتياز بحار المعلومات الخاطئة ،من ت لي

في مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في أوسلو ،في 02

دونا شيدر مقدمة

\ أهسطس http://www.ifla.org/IV/ifla71/ .9110

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
المكتبة البرلمانية لهذه الغاية ,ويعني هذا التطور أيضا اشتداد التنافس م مزودد المعلومات اآلخرين ,فالمكتبات البرلمانية
وخدمات البحث البرلماني تستخدم إستراتيجيات إلنجاز الكلير من األمور عبر العمل الشاق من أجل دخول حلبة التنافس.
لكن وفيما أن المعلومات المتاحة تزايدت بشكل واض  ،فإن الكلير منها مشكوك فيه ,وعليه فقد أد إدخال م ادر المعلومات
اإللكترونية وشبكة اإلنترنت العالمية إلى زيادة توفر ال معلومات ،ما سم بدوره باإلجابة على األسئلة التي لم يكن من الممكن
اإلجابة عليها في عالم الم ادر المطبوعة أو التي لم يكن من الممكن اإلجابة عليها إال عبر الو ول إلى مكتبات
متخ

ة.

م ذلك ،وبينما يستمر حجم المعلومات في التكالر بسرعة ،يبرز التشكيك المتزايد في جودة هذه المعلومات ،وم داقيتها،
ومولوقيتها ,فالمزيد من المعلومات ال يعني بالضرورة معلومات أفضل ,ويتم استخدام اإلنترنت بإهمال كمورد رئيسي ،فتلتقط
محركات البحث بيانات هير دقيقة ويكررها مستخدمون خرون ,فحتى المنشورات العلمية ليست مح نة إزاا األبحاث المزورة،
وقد تستخدم من مات التجارة البحث الشرعي لغايات خا ة بها فتحذ

إستنتاجات ال تتناس

م تطلعاتها.

إن هور أشكال جديدة من التوا ل يعني تقييم المزيد من المعلومات ,ويمكن أن تتكالر المعلومات الخاطئة من ناحية ،ومن
ناحية أخر  ،تواجه المعلومات القيمة السريعة الزوال خطر الضياع ,ف على المكتبات التشريعية إيجاد وسائل لضمان إستمرار
و ول مستخدميها إلى هذا النوع من المعلومات.
من أهم و ائ

إخت ا يي المعلومات تقييم دوانتقاا موارد المعلومات ,فعند تقييم المعلومات ليتم استخدامها من قبل

القرار ،ما الذد يج

انعي

أن نن ر فيه؟ فالمعلومات الجيدة مولوق بها ويعني ذلك أنها:



مولوقة



في حينها (توقيتها مناس )



دقيقة



موضوعية



مف لة على قياس حاجات الزبون.

فلنن ر بسرعة إلى كل من هذه ال فات.
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موثوقة
يحدد القاموس معنى هذه الكلمة ب نها رسمية ومولوق بها ألنها ت تي من شخس خبير أو مؤهل ,وتشمل األسئلة التي يج
طرحها في هذا المجال:
 .0هل تدعي أنها رسمية؟ بالنسبة إلى بعل أنواع المعلومات (ملل نس قانون أو إح ااات حكومية) ،من المهم أن
ت تي المعلومات من م در رسمي أو م در ذات مولوقية معروفة
 .9هل هو م در رئيسي أو لانود؟ هل تقدم عمال أ ليا أم تلخس أعمال اآلخرين؟
 .2مؤهالت المؤل  ,ما هي درجة المؤل

الجامعية ومؤهالته؟ هل هي مذكورة في م ادر حسنة السمعة؟ بالنسبة إلى

المن مات ،ما هي إنجازاتها؟ هل من قسم بعنوان "معلومات عنا" على الموق اإللكتروني يعطي معلومات يمكن
التحقق منها؟
المقتبس منها ويمكن متابعتها والتحقق منها؟
 .2التوليق ,هل من حواشي أو روابط تولق الم ادر
َ
التوقيت المناسب ,هل المعلومات محدلة؟ ت َعد المواق اإللكترونية هير المؤرخة مشكلة بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون تقييم

المعلومات ,كمستخدمين ،يج

أن نعر متى تم تحديث الموق اإللكتروني خر مرة وأن نقدم هذه المعلومة أيضا إلى زبائننا,

ويمكن للبرمجة التلقائية التي ي هر بموجبها التاريخ تلقائيا على ال فحة أن ت ع

من تطبيق هذا المعيار ,إحذروا من اللغط

المحتمل الناجم عن استخدام م طلحات ملل "مؤخ ار" أو "األسبوع الماضي".
الدقة ,إن المعلومات الدقيقة هي تلك التي تكون هير قابلة للدحل وكاملة ,وقد يتم تخطي خطوة التحقق في ع رنا اليوم ن ار
لضرورة اإلسراع في النشر على اإلنترنت ,هل يمكن ت كيد المعلومات من م در خر؟ كون المعلومات رقمية ال يعني أنها
حيحة.
الموضوعية ,المعلومات هير المتحيزة والموضوعية هي معيار جودة أساسي في المكتبات البرلمانية ,عند انتقاا المواد ،من
المهم أن تكون المقاالت والدراسات موضوعية ومتوازنة أو في حال كانت تناقش قضية أو حالة معينة أن ت هر ذلك .لضمان
تغطية كل جوان

مس لة معينة ،من المحبذ هالبا عرل مجموعة من وجهات الن ر ,تقدم المواق اإللكترونية التابعة لشركات

أو مجموعات ضغط وجهة ن ر معينة وال بد من أخذ ذلك في الحسبان وتوضيحه ب راحة إذا استدعى األمر ,كما ال بد من
استخدام المدونات اإللكترونية بحذر ألنها تكون في هالبية األحيان متشبلة برأد معين.
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مفصّلة على قياس حاجات الزبون ,عند اختيار المواد ،ال بد من التذكر دوما أنها مهما كانت عالية الجودة في الكلير من

جوانبها إال إن المهم أن تكون مفيدة للزبون ,فقد يكون هناك أبحاث أكاديمية ممتازة لكن قيمتها محدودة بالنسبة إلى أعضاا

البرلمان المنشغلين.

تقديم المعلومات
المستعملة لتوفير المعلومات في المكتبة التشريعية,
ألقينا ن رة على بعل المعايير التي يج استخدامها في تقييم جودة المواد
َ
أما هذا القسم فين ر في ما نعني بالجودة حين نقدم هذه المعلومات إلى مستخدمينا ,وهو يركز على المعلومات المكتوبة ,إال أن
المبادئ العامة قابلة للتطبيق ب د شكل يتم فيه تقديم المعلومات إلى المستخدم.

 -0الدقة والموضوعية
يج

أن يكون المضمون دقيقا وأن يستعمل مجموعة متنوعة من الم ادر م األخذ في الحسبان المعايير التي
حتها .ال ينبغي اإلفراط في اإلتكال على الم ادر اللانوية ويج

سبق ذكرها والخا ة بانتقاا المواد وضمان

أيضا ذكر الم ادر بالشكل المناس  ,وفي حال استخدام إقتباسات أو إح ااات فمن المهم أن تكون هذه األخيرة
دقيقة .مبدئيا ،يج

أن يكون المستخدم (وأيضا المو فون الساعون إلى إعادة استخدام المواد في عملهم الحقا) قاد ار

المقتبسة ومتابتعها إذا أراد ذلك ,كما ينبغي أن يكون المضمون
على التحقق من البيانات المت تية عن الم ادر
َ
محايدا وي خذ في الحسبان المعايير الخا ة بالموضوعية المذكورة في القسم السابق.

 -9التقديم
يجدر بالهد
 يج

أن يكون تقديم اإلجابات بطريقة تساعد المتلقي على فهم المضمون ,ويعني ذلك:

أن يسهل التقديم والت ميم استيعا

المعلومات واالستفادة منها بالنسبة للمتلقي ,بالتالي ال بد أن يكون الترتي

منطقيا وأن يقود القارئ من نقطة إلى التالية.
 يج

أن تكون الكتابة واضحة وهير مبهمة وأن تتفاد الم طحات التقنية قدر اإلمكان ,وعند ضرورة استخدام

الم طلحات التقنية أو المتخ

ة ،يج

شرح معنى هذه الم طلحات.

 ينبغي تفادد أخطاا القواعد واإلمالا والطباعة قدر المستطاع ,فاألخطاا ال غيرة قد تقلس فهم القارئ وبشكل
عام ،قد تؤدد األخطاا ال غيرة المتعددة إلى إضعا

لقة القارئ بدقة اإلجابة اإلجمالية.

 -2التوقيت المناسب
تسيطر المهل الق و على هالبية عمل المكتبات البرلمانية وذلك نتيجة حياة اعضاا البرلمان الضاهطة والكليرة
اإلنشغال .من األهمية بمكان الوفاا بهذه المهل دواال لن يكون للعمل أد قيمة ,فعلى سبيل الملال ،إذا ما كان سيتم
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استخدام العمل في نقاش في المجلس ،فلن يكون مفيدا إذا لم يتم استالمه إال بعد انتهاا النقاش ,كما أنه من
المستح

ضمان مناقشة المهل الق و حين يقدم طل

ما ،ما يعني اكتشا

ما الغاية من اإلجابة ,فإذا لم تكن

لحدث معين ملل نقاش ,فقد يكون باإلمكان التفاول للح ول على مهلة إضافية في حال كان ضغط العمل كبي ار،
لكن ال بد من القيام بذلك مسبقا عوضا عن تقديم العمل في وقت مت خر ,فضال عن ذلك ،يفضل دوما الح ول على
مهلة ق و محددة عند اإلمكان :فملال ليس طل

للح ول على إجابة "في أسرع وقت ممكن" مفيدا وقد يعني أمو ار

مختلفة ألشخاس مختلفين.

 -2التناسب مع الغاية
حين يتم تقديم سؤال فردد ،من المحبذ دوما إكتشا

الغاية التي تطلَ

ألجلها المعلومات ,إذ أن ذلك يساعد على

تف يل اإلجابة استنادا إلى الغاية ,بالنسبة إلى العمل المتاح عامة ،يعني "جعله مناسبا للغاية" التذكر أنه م َعد

لالستخدام من قبل المشرعين المشغولين وليس ملال للتقديم في مجلة معينة أو ندوة أكاديمية ,وال يعني ذلك أن معايير
الدقة أقل بل أن المعلومات تقدم بطريقة مفيدة ألشخاس وقتهم محدود.
الخاتمة
يحبذ إذا أن تن ر خدمة البحث البرلماني بحذر في ما يشكل خدمة "جيدة" في إطارها المحدد ,على الرهم من أن أد خدمة
معلومات ستود إيالا االهتمام ألمور ملل دقة المعلومات وطريقة تقديمها ،هناك عوامل يج

أخذها بعين االعتبار في أد

خدمة بحث ومعلومات برلمانية وينب الكلير منها من نسبة ال هور العالية التي يتمت بها الزبائن والمشاكل التي قد تنش لديهم
إذا استعملوا موادا هير دقيقة.
على المكتبات التشريعية وخدمات البحث أن تفكر بتمعن في ما يشكل خدمة عالية الجودة في إطارها الخاس م األخذ في
ستح
الحسبان التسهيالت التي في متناولها ,وي َ

أن يفهم المو فون ما هو متوق منهم في هذا اإلطار ,وقد يكون من المفيد

تطوير مجموعة من "معايير للجودة" تقدم 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 يتلقى مو فو المكتبة األسئلة من
البرلمانيين المنفردين ويجيبون عليها .يفحس هذا الف ل بشكل أوس فهم حاجات المستخدم وتعليم المستخدم ،أد بمعنى خر
كيفية تسويق خدمات المكتبة.
درت الطبعة األولى من هذا الكتا  ،كان مفهوم التسويق المرتبط بالمكتبات البرلمانية يبدو هريبا جدا -وهو ال يزال

حين

كذلك على األرج بالنسبة إلى م ن ال يرتاح الستيراد المفاهيم من عالم مؤسسات األعمال والتجارة إلى عالم المكتبات البرلمانية
المختل

جدا ,لكن في أساس مفهوم التسويق يوجد:



فهم حاجات الزبائن



ضمان توفر المنتجات لتلبية هذه الحاجات



ضمان أن الزبائن يفهمون ما هي المنتجات المتاحة وكي

يمكنهم الو ول إليها -ما يسمى هالبا با"تعليم المستخدم"

في هذا اإلطار.
ة

يشكل أعضاا البرلمان (وهيرهم من مستخدمي المكتبات البرلمانية ملل المو فين العاملين للبرلمانيين) قاعدة زبائن متخ
جدا لديها حاجات لمعلومات خا ة للغاية ،كما هر في الف ل اللاني ,كما أنهم يملكون الكلير من م ادر المعلومات
المتاحة لهم إلى جان

المكتبة البرلمانية ،ما يستوج

بالتالي أن تكون المكتبة واضحة بش ن دورها وبش ن تفسير ما تفعله ,فقد

يؤدد اإلخفاق في فهم حاجات المستخدم وشرحها كما يج

إلى تهميش المكتبة :ذلك أن المستخدمين الذين ال يشعرون أن

المكتبة تلبي حاجاتهم أو ال يعرفون ماذا يمكن أن تقدم المكتبة لهم يتوجهون على األرج إلى مكان خر ,وعليه فمن المهم أن
تح ل المكتبة بانت ام على تقييم وتغذية إسترجاعية حول ما إذا كانت الخدمات المقدمة توفر للمستخدمين ما يريدونه أم ال.
م أن عمليات فهم الحاجا ت وتطوير المنتجات لتلبية هذه الحاجات وتعليم المستخدمين عمليات منف لة من ناحية المفهوم،
فإنها ستتداخل هالبا عند التطوير العملي والتطبيق .على سبيل الملال ،إذا كان لد المكتبة برنامج مقابالت م مستخدميها،
يمكن استخدامه لفهم حاجات أحد أعضاا البرلمان وتعليمه كيفية االستفادة إلى أق ى حد من الخدمات المتاحة .إذا ،على
الرهم من أنه يتم و فها كل واحدة على حدة هنا ،يج

أن يكون المسؤولون عن تطبيقها مستعدين للت ر بمرونة والح ول

على معلومات من أعضاا االبرلمان وتقديم المعلومات لهم متى سمحت الفر ة بذلك.
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هم حاجات المستخدمين
لفهم حاجات أعضاا البرلمان ،ال بد من فهم كي

هي حياتهم ,برهم من أن ذلك يختل

من بلد آلخر ،ومن المذهل كي

تشير النقاشات الدولية إلى نقاط التشابه ,ف عضاا البرلمان مضغوطون في وقتهم وهالبا ما يؤدون أدوا ار عدة قد تتضار م
بعضها البعل ,فملال ،قد يكون لديهم أدوار في دائرتهم اإلنتخابية أو في اللجان أو في المجلس أو في حزبهم السياسي .ومن
الممكن أن يطَل

منهم إلقاا الخطابات أو ال هور على الراديو أو التلفاز أو كتابة المقاالت ,كما يعملون هالبا وفقا لمهل

ق و ق يرة ويعالجون فقط األولويات األكلر أهمية والفورية ،حتى أن هذه األولويات قد تتغير باستمرار ,فضال عن ذلك ،فهم
يفتقرون إلى الوقت وهارقون في المعلومات ,وقد يفضلون العمل بالطريقة الشفهية بينما أمناا المكتبة والباحلون معتادون أكلر
على توفير الن ائ المكتوبة ،إال أنهم جميعا أيضا أفراد لديهم حاجات م ختلفة للمعلومات وقدرات مختلفة على استيعابها ,كما
وتختل

حاجاتهم في إطارات مختلفة ,فملال ،حول موضوع لديهم خبرة فيه قد يطلبون معلومات مف لة ومعقدة ،بينما بالنسبة

إلى مواضي أخر قد يودون أن يبدوا مطلعين بشكل جيد لكنهم لن يسعوا إال إلى الح ول على نبذة سريعة عن الموضوع
بطريقة تسهل استيعابهم له.
يجدر بالمكتبات التشريعية البدا بفهم هذه الحاجات؟

في هذا العالم حيث يعيش البرلمانيون حياة معقدة وكليرة االنشغال ،كي

ما من قواعد لابتة و ارمة ،إذ أن حاجات البرلمانيين المختلفة في إطارات مختلفة وتفضيالتهم المتمايزة في تلقي واستيعا
المعلومات تعني أن ملل هذه القواعد ليست عملية ,كما تعني أيضا أن هذا العمل لن يكون أبدا كامال ,فهناك حاجة إلى مقاربة
براهماتية دوانتهازية دوالى اإلقرار ب نه ما من طريقة واحدة لفهم الحاجات ,لكن تبقى لدينا بعل المقاربات الممكنة:

 تعلّم كيف يعمل البرلمانيون
إذا لم يكن مو فو المكتبة التشريعية يفهمون كيفية عمل البرلمانيين والضغوط التي يتعرضون لها بحكم عملهم،
سيكون من ال ع

ت ميم خدمة معلومات تلبي حاجاتهم ,ويعني ذلك فهما يتخطى األو ا

حول دور الهيئة التشريعية في الدولة الم عنية ،أد يج


فهم كي

المعطاة في الكت

يباشرون ب عمالهم على أساس يومي.

مسوحات تشمل المستخدمين
تجرد برلمانات كليرة مسحا لمستخدميها على أساس دورد ,ويمكن أن توفر هكذا مسوحات معلومات مفيدة حول ما
يسير بشكل جيد وما ال يسير على ما يرام ,لكن قد يعاني أعضاا البرلمان مما يسمى با"الملل من المس " وبالتالي قد
ال تكون نس

اإلجابة مرتفعة كما هو م مول ,فمن ال ع

الح ول على إجابات معمقة ردا على مس ما :هالبا ما

تكون الت نيفات التي تعطى للمكتبات البرلمانية عالية ,إذ يتوج

أن يقوم ماسحون مستقلون بهذه اإلستطالعات

للح ول على نتائج ملالية ،ما يضمن بالتالي بناا المس بشكل مناس
باعتماد هذه المقاربة :وعلى أقل تقدير يج

وتحليله من دون تحيز .قد ال يسم التمويل

أن يوض أد مس بعناية ومن لم ينبغي اختباره على عدد قليل من

األشخاس للت كد من أن األسئلة واضحة وأن اإلجابات ستكون مفيدة على األرج .
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 مقابالت مع البرلمانيين
باستطاعة المقابالت المبنية بشكل جيد أن تغوس تحت المعلومات السطحية التي من المحتمل أن تنتجها
المسوحات ,ويمكن ربط المقابالت بالمسوحات كوسيلة لمتابعة النتائج التي بدت أنها تحتاج إلى المزيد من التحقيق.
كما من الممكن أن تكون هذه المق ابالت نتيجة لبرنامج مقابالت م أعضاا جدد أو طريقة لمتابعة اإلجابات على
األسئلة.
قد تكون مقابلة أعضاا البرلمان الذين ال يستخدمون المكتبة أبدا فكرة جيدة ألجل اكتشا

السب

الكامن وراا ذلك

وما على المكتبات فعله لتشجيعهم على استخدام الخدمات ,فباإلمكان إجراا هكذا مقابالت كجزا من مخطط مو في
االت ال أو كجزا من إجتماعات من نوع مجوعات التركيز.

 مخطّطات موظفي االتصال
يستخدم عدد من البرلمانات مخططات يؤدد بموجبها المو فون دور نقاط ات ال م أعضاا البرلمان ومو فيهم,
فبإمكانهم العمل بطرق متنوعة لكن المبدأ العام هو أن المو

سيعمل كنقطة ات ال لعدد من أعضاا البرلمان ال

المنتخبين حديلا الذين سيسعون لقضاا وقت معهم لشرح الخدمات المتوفرة وتحديد حاجات المعلومات الخا ة
سيما
َ

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

 تشجيع التقييم والتغذية االسترجاعية
على المكتبة أن تمتلك لقافة لتشجي التقييم من قبل أعضاا البرلمان وهيرهم من المستخدمين المخولين ,وكذلك لقافة
إلنتهاز كل فر ة لهذه الغاية سواا كانت رسمية (ملل االقتراحات المذكورة أعاله) أم هير رسمية -واستخدام
الل قااات أو النقاشات الت ادفية م المستخدمين لفهم حاجاتهم بشكل أفضل.


إظهار أنّك أصغيت
من الممارسات الجيدة إخبار مستخدميك كي

تعاطيت م تقييمهم وتشجي المستخدمين على الشعور ب ن تعليقاتهم

مقدرة وملمنة ,ويمكن القيام بذلك على أساس فردد أو عن طريق رسالة إخبارية أو ما الى ذلك.

 ضرورة الظهور
يكتسي هذا األمر أهمية خا ة إذا لم تكن المكتبة أو خدمة البحث موجودة قر المجلس أو قر أمكنة أخر هالبا
ما يرتادها أعضاا البرلمان ,ففي هذه ال رو

يمكن أن يكون من المساعد إنشاا نوع من الحضور قر المجلس.
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ضمان تلبية المنتجات لحاجات المستخدمين
يشكل برنامج فعال لفهم حاجات المستخدمين نقطة البداية لضمان تلبية المنتجات لهذه الحاجات ,ناقش الف ل الخامس سبل
إتاحة المنتجات والخدمات ،ويبدو من الواض أن اإلتاحة عامل أساسي في ضمان تلبية الحاجات.
إذ ما من جدو في امتالك منتجات ممتازة إذ ا لم يعلم المستخدمون كيفية الو ول إليها أو إذا اختاروا عدم الو ول إليها ,أما
العوامل األساسية األخر  ،فهي المضمون والشكل ,ومرة أخر ما الجدو في امتالك منتج يتضمن كل المعلومات الالزمة إذا
لم يكن مقدما بشكل يجده المستخدمون مفيدا.
تشير الخبرة إلى أن أعضاا البرلمان المشغولين عادة يبحلون عن معلومات معروضة ومقدمة ببساطة دوايجاز حتى ربما مقدمة
شفهيا ,وبالطب يشكل التكي

م هذه الحاجة تحديا لمو في المكتبات البرلمانية خا ة إذا كانوا تين من خلفية أكاديمية,

ولكن سيتواجد أعضاا برلمان خرون لديهم خبرة في موضوع معين ويتوقعون إيجاد عمق في اإلجابات التي يح لون عليها
من المكتبة ,وكجزا من عملية فهم حاجات المستخدمين ،يمكن التماس اإلجابات بش ن منتجات معينة.
إن بإمكان المنتجات الورقية أو البريد اإللكتروني أن تشمل استمارات تقييم (على الرهم من أن نسبة اإلجابة تكون على األرج
منخفضة) ,كما يمكن أن تتب اإلجابات على األسئلة الفردية مكالمات هاتفية أو مقابالت لمعرفة مد فائدة هذه اإلجابات,
وكجزا من لقافة تشجي التقييم والتغذية االسترجاعية ،يمكن انتهاز أد فر ة تعطي معلومات إضافية حول إلى أد مد وجد
أعضاا البرلمان المنتجات مفيدة.
تعليم المستخدم
كان تعليم المستخدمين – أد عملية إطالع المستخدمين على الخدمات المتاحة لهم وكيفية استخدام هذه الخدمات على أفضل
مهمال في مرحلة معينة ،ولم تتم مناقشته فعليا في الطبعة األولى من هذه المبادئ التوجيهية .لكنه اآلن يشكل
نحو -موضوعا َ
قدت
موضوعا ذا أهمية كبيرة كما أ هرت النقاشات المنت مة في اللقااات الدولية التي جمعت المكتبيين البرلمانيين (ملال ،ع َ
ورشة عمل حول الموضوع في مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في سيول (كوريا الجنوبية) عام 9110
كت

عنها في الرسالة اإلخبارية ال ادرة عن قسم مكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات التاب لالتحاد في شهر كانون

اللاني\ يناير  ,15)9111ويمكن اعتبار هذا التغيير نتيجة التفجر الحا ل في إتاحة المعلومات ،ما يعني أن المكتبات
التشريعية بحاجة ألن تعمل بجهد إليضاح المساهمة التي بإمكانهم تقديمها للمستخدمين.
كما أنه ي تي نتيجة اإلدراك في بعل البرلمانات أن إتاحة الخدمات ،مهما كانت جيدة ،ال تعني أن البرلمانيين سيستخدمونها,
الح أنه حتى في المكتبات البرلمانية الكليرة االنشغال ،من المرج وجود عدد كبير من المستخدمين الذين ال
فغالبا ما ي َ
15
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يلج ون عمليا إلى الخدمات المعروضة أو الذين يلج ون إليها في حاالت نادرة ,وقد ينجم ذلك عن توفر م ادر معلومات
أخر لديهم ،وهم ال يشعرون بالتالي بالحاجة إلى الخدمات المقدمة ,لكن تشير الخبرة إلى أنه في الكلير من الحاالت ينتج ذلك
عن جهل الخدمات المتاحة.
وكما هي ا لحال بالنسبة إلى فهم حاجات المستخدمين ،ال يوجد طريقة واحدة إليضاح وتعميم المعلومات حول الخدمات
المتاحة ,إذا تبرز الحاجة إلى مقاربة إنتهازية تستغل كل فر ة ممكنة ,وفيما يلي بعل هذه المقاربات المفيدة:


إنتاج دليل أو كتيّب حول خدمات المكتبة

بإمكان هذا النوع من المنشورات أن يشرح ما هو متاح وكيفية الو ول إليه ,كما من المحبذ وض حدود للخدمة،
أد توضي الخدمات التي لن يتم تقديمها (أن ر الف ل الخامس) ,وقد تتوفر هذه الكتيبات بال يغة المطبوعة
وعلى شبكة اإلنترانت البرلمانية ,وفضال عن ذلك يمكن إنتاج شريط فيديو أو قرس فيديو رقمي ( )DVDي هر

الخدمات المعروضة.


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



جوالت ي المكتبة لتفسير التسهيالت المتوّرة واظهار كيفية الوصول إلى الخدمات
قد يكمن التحدد هنا في جعل البرلمانيين ي تون إلى المكتبة في المقام األول.



عروض
يمكن أن تقدم للبرلمانيين المهتمين عامة أو للتكتالت الحزبية.



موظفو االتصال
جرت مناقشة هذا الموضوع سابقا تحت بند حاجات المستخدمين ,ولد مو في االت ال دور خاس في تفسير
الخدمات إلى أعضاا البرلمان الجدد وفي إطالع األعضاا الحاليين بشكل منت م على التطورات التي طرأت على
هذه الخدمات.



الرساالت اإلخبارية والنشرات والخ...
بإمكانها (سواا كانت ورقية أو إلكترونية أو اإللنين معا) أن تشرح المنتجات الجديدة أو أد تغييرات أخر خا ة
بالخدمات.



المقاربة اإلنتهازية
كما هي الحال بالنسبة إلى التماس التغذية االسترجاعية ،من المستحسن أن يتم تشجي مو في المكتبة على انتهاز
أد فر ة حين يكونون على ات ال ب عضاا البرلمان أو مو فيهم لشرح ما يمكن للمكتبة أن تقدم لهم.
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ال تجرد عملية التسويق مرة واحدة بل يج

الن ر إليها على أنها عملية مستمرة تضمن أن الخدمات تلبي حاجات

المستخدمين وأن المستخدمين يفهمون ما بإمكان المكتبة تقديمه لهم.
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الفصل العاشر
الحاجات الخاصة بالموظفين
من الشائ أن يزعم األشخاس المتحدلون باسم أد من مة تقريبا أن "مو فينا هم أهم ما نملك" ,وقد يقولون ذلك سواا كانوا
يعاملون مو فيهم بشكل جيد أو سي وبغل الن ر عن المجهود المبذول على مستو مسائل المو فين والتو ي  ,ولكن كي
نت ر ونتحرك بعيدا عن األفراط واألسها
إذا يهد



ونن ر عمليا كي

يجدر بالمكتبات التشريعية تعيين وتدري

وتطوير مو فيها؟

هذا الف ل إلى تحليل اإلجابات على هذا السؤال ,فهناك عدد من المتغيرات سيؤلر على اإلجابات:
ما إذا كان المو فون محللي أبحاث أو إخت ا يي معلومات أو هيرهم (ملل مو في تكنولوجيا المعلومات)
حجم المكتبة /خدمة البحث ,في مكتبة أو خدمة بحث

غيرة ،من المرج أن يكون للمو فين دور متعدد المهارات

أكلر من خدمة تتمت بعدد كبير من المو فين وتكون مخولة استخدام المو فين ألداا أدوار متخ


ة.

نطاق أدوار الخدمة ,على الره م من وجود خدمات أساسية في هالبية أو حتى في جمي المكتبات التشريعية
وخدمات البحث ،قد يكون هناك عدد من األدوار المتخ
تشكل جزاا من خدمة المكتبة وتتطل

مو فين متخ

ة (ملل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت االت) التي
ين.

تعيين الموظفين
يعمل مو فو المكتبات التشريعية في إطار مسيس جدا ,وبالتالي فباإلضافة إلى التمت بالمؤهالت والمهارات والسلوك الالزم
ألداا الدور ،عليهم أن يفهموا العمليات والمسارات السياسية ,لكن ون ار ألن اإلطار مسيس على هذا النحو ،يبرز خطر التورط
السياسي في تعيين المو فين ,وقد يعرل هذا التورط اإلستقاللية والحياد السياسي للخطر علما أنهما في

ل

وأساس المكتبة

التشريعية.
في حال ح ول ذلك ،ين َر إلى المكتبة على األرج على أنها هير مولوقة ومتحيزة ,ويكون للمو فين هالبا راا سياسية قوية
خا ة بهم وما من سوا في ذلك طالما أنهم يفهمون أن هكذا راا هي شخ ية وال يج

أن تدخل في طريقة أدائهم ألعمالهم.

إذا ،تكمن نقطة البداية في عملية التعيين في الح ول دون تورط أو تدخل مباشر من السياسيين أو مو فيهم أو األح از
السياسية ,إذ يوجد كما سبق ورأينا دور منف ل وهام للمو فين السياسيين في البرلمان ،سواا كانوا يعملون لد أعضاا
البرلمان المنفردين أو لد أح از سياسية ،هير أنه ال بد من التمييز بين ذلك والدور المحايد سياسيا في تقديم البحث والتحليل
والمعلومات الموضوعية إلى البرلمان ككل.
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من األهمية بمكان أن يفهم أعضاا البرلمان هذا التمييز وأن تت سس عمليات التعيين بشكل يسهل مقاومة الضغط اآلتي من
المستخدمين
هذا االتجاه ,وبالطب تنطبق ضرورة الحياد السياسي لمو في البرلمان الرئيسيين أيضا على مو فين خرين هير
َ
في المكتبة التشريعية ،لذا ال بد من إنشاا ووض السياسات في كل أنحاا البرلمان.
عتبر هذا
قد ال تكون مقاومة الضغوط السياسية من هذا النوع باألمر اليسير في بعل البرلمانات ،لكن من الضرورد أن ي َ

الموضوع مهما وأن تب َذل الجهود إلقناع أعضاا البرلمان وكبار المو فين البرلمانيين ب هميته وذلك لما فيه م لحة السمعة
العامة للمكتبة.
فما الذد يتوج

على المو ففون البحث عنه عند اختيار مو فين للمكتبة التشريعية؟ ستعتمد بعل المتطلبات طبعا على

طبيعة الو يفة :إذا كانت لدور أمين مكتبة متخ س ،سيكون المطلو مؤهالت جيدة ومستو عال من الخبرة التقنية ,وكذلك
إذا كانت الو يفة لدور عالم إقت اد يعمل ملال في خدمة البحث ،سيلزمه مستو جيد من المؤهالت والكفااة في هذا
المضمار ,لكن المعرفة والمؤهالت ذات ال لة على الرهم من أهميتها ،ال يمكن أن تكون سو نقطة بداية عند طل
متخ

لمنا

ة ،إذ هناك مجموعة من المهارات والسلوكيات المطلوبة والتي تتغير من من

وفقا لطبيعة البرلمان ،إال أنه على المشاركين في التو ي

إلى خر .وتختل

تحليل المهارات والكفااات الالزمة لمن

يتم الحكم على المو فين على أساس هذه المهارات ,وبالنسبة إلى من

مو فين
الحاجة

معين بشكل مسبق كي

محلل أبحاث ملال ،يمكن أن تشمل المهارات

والكفااات ما يلي:


شهادة جامعية جيدة والمام واضح بمجال السياسات الذي سيعمل يه الشخ
تبزر الحاجة إلى مستو تعليمي جيد في ما يكون هالبا عمال متطلبا على ال عيد الفكرد ,ويختل
التخ

ية المعقولة المتوقعة من المرشحين حس

لتو ي

إخت ا ي في قانون الهجرة ملال أو العلوم البيئية ،وقد ال تره

حجم خدمة البحث ,فبينما قد تكون خدمة كبيرة الحجم مخولة
خدمة

تكون بحاجة إلى محام أو عالم إقت اد ،إال أن نطاق العمل الواس الذد سيطَل
أنه ما من مكس

في التماس مستو تخ

مستو المعرفة

غيرة الحجم في ذلك ،بل قد
من المرش الناج القيام به يعني

ي عالي من المعرفة .فضال عن ذلك ،يج

التذكر أنه بالنسبة إلى

شخس لديه المستو الفكرد ال حي وهيره من المهارات المحددة هنا ،هالبا ما تكون المعرفة المتخ
أسهل ما يمكن تعلمه من أجزاا العمل ,وفي الواق يج

ة من

إعادة تعلم هذه المعرفة من قبل الباحلين على أساس

منت م م تطور السياسات والقوانين.


هم العملية السياسية ووظيفة البرلمان وكيفية عمل البرلمانيين
مهما كان محلل األبحاث بارعا ،إذا لم يكن لديه تقدير لطريقة عمل أعضاا البرلمان ،لن يتمكن من ربط عمله
بحاجات هؤالا البرلمانيين.



مهارات بحث وتحليل جيدة
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ما يعني أن يكونوا قادرين على مقارنة المواد من مجموعة من الم ادر واستيعا

المواد التقنية المعقدة واختيار

النقاط الرئيسية التي من المرج أن تهم أعضاا البرلمان.


مهارات تواصل شفهي وكتابي جيدة بما ي ذلك مهارات التفاوض
كي يتمكنوا من التوا ل بشكل فعال وموجز م أعضاا البرلمان المنشغلين ممن يتمتعون بخبرة في موضوع
النقاش والذين ال يتمتعون بها على حد سواا ,ف مهما كانت المعرفة جيدة ومهما كانت جودة البحث عالية ،فلن تكون
مفيدة كلي ار إذا لم يكن باإلمكان إي الها بطريقة يفهمها أعضاا البرلمان ومو فوهم .فمهارات التوا ل الشفهية
والمكتوبة مهمة ،وقد قيل أحيانا أن أعضاا البرلمان معتادون أكلر على استيعا

المعلومات شفهيا ،أما الباحلون

فهم يرتاحون أكلر في التوا ل المكتو .


القدرة على تنظيم الوقت والمواد التي يعملون يها وتسليم العمل و قا لمهل قصوإل ضيقة
لن تكون اإلجابة على سؤال من عضو في البرلمان متعلقة بنقاش جار مفيدة إذا ما تم تسليمها بعد ح ول النقاش,
على المحللين التحلي بالقدرة على إدارة ع ا العمل وترتي

وعليه يتوج

حينه ,وقد يواجه المو فون الذين لديهم خلفية أكاديمية


األولويات لتلبية الطلبات المتنافسة في

عوبة كبيرة في هذا الوض .

القدرة على العمل كجزء من ريق والمهارات الشخصية للقيام بذلك
وما ويستتبعه ذلك من دعم اآلخرين في أعباا أعمالهم واالستعداد للعمل خارج تخ
تخ
تخ

هم الشخ ي أو تغيير

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

السياسية المتغيرة ,فعليه يجدر بخدمات البحث أن تتمكن من تكيي
كما أشير سابقا ،ويمكن للباحلين الجيدين اكتسا

معرفة متخ

أهميتها

تعيين المو فين في حقول معينة وفقا لذلك,
ة جديدة شرط تمتعهم بالمهارات ال حيحة في

النواحي األخر .


القدرة على اعتناق التغيير والتكيّف معه

شهد عالم المعلومات واألبحاث تغي ار هائال في السنوات األخيرة (كما أشير في الف ل األول) ,وقد ح لت تغييرات
كبيرة منذ

دور الطبعة األولى من هذا العمل عام  0222وفي بعل األحيان كان الباحلون القديمو العهد

يقاومون اعتناق هذه التغييرات ,فمن هنا تبرز أهمية البحث عن قابلية التكي  ,فبالنسبة إلى إخت ا يي
المعلومات ،تبرز الحاجة إلى مهارة مختلفة نوعا ما على الرهم من أنها تتضمن بعضا من العنا ر نفسها ,وكما
عتبر مها ارت التوا ل ومهارات العمل ضمن فريق وفهم العملية السياسية والقدرة على
هي الحال م الباحلين ،ت َ
ترتي

أولويات العمل والوفاا بالمهل الق و والقدرة على التوا ل م البرلمانيين وفهم كي

مهما إلى جان

القدرة على اعتناق التغيير ,وقد تتضمن المهارات الهامة األخر حس

يمكن أن يكون عملهم

طبيعة العمل ما يلي:

 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
وقد يتم هذا االسترداد من قبل خبراا معلومات خرين أو برلمانيين أو (على األرج ) مو فيهم أو من قبل محللين
يريدون المواد ألبحالهم.
هم جيد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها ي تخزين المعلومات واستردادها



والقدرة على التكي

م هذا المجال السري التغير.

بالنسبة إلى المو فين اآلخرين ،فنقول مجددا إن القدرة على إيجاد ال لة م أعضاا البرلمان المشغولين واعتناق التغيير تبقى
مس لة مهمة ,وال بد من أخذ معايير أخر سواا كانت أكاديمية أو مستندة إلى المهارات بعين االعتبار في ما يخس الو يفة
المحددة.
وأيا كان المن
كما يج

الذد يج

ملؤه ،فيج

التفكير بإمعان بعملية التو ي

التي ينبغي أن تكون عادلة ومفتوحة وهير تمييزية,

التفكير أيضا في إمكانية إجراا مقابلة فقط ،أو إجراا إمتحان خطي أو تضمين تمارين ملل تمارين اإلحاطة الشفهية

كجزا من العملية ,وبغل الن ر عن كيفية المقاربة ،فإن على العملية أن تقدم الفرس لتقييم مجموعة المعار والمهارات كاملة
دوامكانية االستدامة لد المرشحين.
تدريب الموظّفين
المو فين العاملين في المكتبات التشريعية بعل الجوان

لتدري

الخا ة جدا ,على هرار أد شخس جديد في العمل،

سيحتاجون إلى تفسير دوارشاد حول ما هو مطلو  ،وم مرور الوقت سيحتاجون إلى تحديث مهاراتهم ومعرفهتم ,وعليه ,يج
أن يتضمن التدري


المحبذ والخاس بالعمل في البرلمان ما يلي:

شرح كيفية عمل البرلمان
على الرهم من أن بعل المرشحين قد يتمتعون بفهم جيد لهذا الموضوع ،لكن هذا قد ال ينطبق على الجمي  ,حتى
الذين يملكون المعرفة سيستفيدون من وجهة ن ر عملية لشخس مطل .



شرح هيكلية اإلدارة البرلمانية
سيمكن ذلك المو فين الجدد من وض دور المكتبة في إطاره وفهم عمل اآلخرين ،بما في ذلك األشخاس الذين
يتعاملون معهم دوالى من يمكنهم التوجه عند مواجهة أد مشكلة.



شرح هيكلية المكتبة وخدمة البحث ودور الفرق المختلفة العاملة ضمنها
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يكتسي هذا األمر أهمية خا ة في المكتبات الكبر والمؤسسات التي تكون فيها المكتبة وخدمة البحث في دائرتين
مختلفتين ,وهو أمر ضرورد ألنه من السهل أن تفتقر الفرق المختلفة إلى معرفة دور بعضها البعل واإلخفاق في
فهم الضغوطات التي تعمل تحتها.


مشورة ونصائح حول كيفية إدارة العالقات مع البرلمانيين
سيكون ألشخاس قالئل من الذين ينضمون إلى البرلمان ات ال مباشر م البرلمانيين وسيهتا
وقد يكون من ال ع

بعضهم من الفكرة,

إرساا التوازن بين المساعدة واإلفادة من جهة وعدم الموافقة على الطلبات هير المالئمة أو

هير المنطقية من جهة أخر .

مهارات التواصل



هذه المس لة هامة جدا خا ة بالنسبة إلى الباحلين إال أنها متعلقة بجمي المو فين ,إذ أن أعضاا البرلمان ال
يريدون أبدا قرااة ن وس طويلة من النوع الذد يميل إلى تقديمه بعل الباحلين (وهيرهم) ،ال سيما إذا كانوا تين
من خلفية أكاديمية ,فتلخيس المسائل المعقدة في مستند ق ير أو هيكلة المستندات بطريقة تسهل استيعا

النقاط

الرئيسية وترك الحرية لمن هو مهتم ب عمق من ذلك في اإلطالع على مواد أكلر تف يال ليست مهارات ت تي دوما
بشكل طبيعي ,كما أن أعضاا البرلمان قد يفضلون هالبا تفسي ار شفهيا ,من هنا تبرز أهمية تلقي تدري

على

التوا ل الشفهي الفعال.

هم الحياد السياسي



بالطب ستكون المنشورات الخا ة بالتو ي
جزاا من برنامج التدري

قد شرحت هذه الضرورة لكن ال بد من أن تشكل التفا يل العملية

األولي.

تطوير الموظّفين
ال ينبغي االعتبار أن التدري

عملية تجرد لمرة واحدة فقط وتنتهي بعد عملية التقديم والتهيئة األولية ،إذ أن المو فين بحاجة

إلى تحديث مهاراتهم ومعارفهم بانت ام ,ومن أحد أشكال التدري
من العمل في أجزاا مختلفة من المن مة ،ملال عبر تبادل الو ائ

والتطوير المستمر الذد قد يكون مفيدا هو تمكين األشخاس
أو التناو  ,قد ال تكون هذه العمليات مرهوبة دوما من

الذين يملكون مهارات أو معار بالغة التخ س ،ولكنها تبقى فكرة جيدة إليجاد سبل لضمان أن المو فين يفهمون كي

تعمل

بقية المكتبة.
كما أنه من المحبذ عند اإلمكان تشجي وتسهيل اكتسا

مؤهالت ذات

معتمدة ,إن المؤهل
لة ومن األفضل أن تكون َ

الواض بالطب هو ذلك المرتبط باخت اس أمانة المكتبة أو علم المعلومات ،لكن توجد مؤهالت أخر ملل شهادات عليا
مرتبطة بتخ س الباحث ,وهالبا ما يكون اإلعفاا من العمل خالل النهار هو الخيار المعتمد الكتسا

هذا النوع من
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المؤهالت ,إضافة إلى من هذا اإلعفاا عند اإلمكان (ربما شرط أن يساهم الشخس المعني بجزا من وقته الخاس) ،على
المكتبة أن تدرس إمكانية تقديم الدعم بطرق أخر  ،إذا كانت الحالة المالية تسم بذلك ،ملل المساهمة في كلفة الكت
للدرسة .في حال من المرج أن يكون الطل
دواعطاا إجازة ا

الدراسية

مرتفعا ،فمن الجيد وض حد أق ى متفق عليه مسبقا لعدد

األشخاس الذين يمكن دعمهم بهذه الطريقة في نفس الفترة الزمنية ,دواذا لم يكن من اإلعفاا خالل النهار ممكنا ،فإن من بين
الخيارات المتاحة السماح بفترة استراحة من العمل تساود مدتها مدة ال

 .قد ال يكون من السهل دوما إدارة هكذا مخططات

إال أنها مربحة من ناحية تطوير مهارات المو فين وتحفزيهم ,كما قد يكون من المفيد أن يض البرلمان ككل مخططا لتقييم
سنود أو تقييم منت م خر للمو فين ,وفي هذه الحالة يمكن أن يشكل هذا المخطط ،إذا استخدم كما يج  ،أداة قيمة للت كد من
أن المو فين يفهمون ما هو متوق منهم ولإلشادة بهم لعملهم الجيد أو تشجيعهم في حال لم يكن عملهم جيدا .إذا تبين أنه من
الضرورد ت دي

أو

ر مو فين ألدائهم هير المرضي ،يج

أن تقدم عملية التبليغ دالئل على ذلك .في حال عدم توفر

مخطط 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 سيودون أداا عملهم بشكل جيد لكنهم سيحتاجون إلى تقييم وتغذية استرجاعية لمساعدتهم
على القيام بذلك إلى أق ى حد ممكن.
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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
المحتو الممكن لشبكات اإلنترانت واإلنترنت البرلمانية ،كما ويلح هذا الف ل كي
الخا ة باالن ام "وي

يتم استخدام أدوات التوا ل اإلجتماعي

 "9.1في البرلمانات كوسيلة توا ل ضمن المكتبات وم مستخدمي المكتبة ،وك داة لتوا ل أعضاا

البرلمان م المواطنين.
أوضحت هذه المبادئ التوجيهية بانت ام أن شبكة اإلنترانت البرلمانية تشكل وسيلة أساسية للو ول إلى منتجات خدمات
المعلومات والبحث دوالى الولائق البرلمانية ،دوان على مو في المكتبة وخدمة المعلومات التمت بمهارات إدارة المعلومات في
األن مة بينما يكون مو فو تكنولوجيا المعلومات قادرين على ت ميم أن مة تحمل هذه المعلومات ،ويمكن هنا تشبيه الوض
بالتزويد بالمياه ،فالسمكرد يرك

األنابي

التي ستنقل المياه إلى

نبورك وشركة المياه تزودك بالمياه الن يفة للشر .

في بعل البرلمانات تجرد إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالت االت إضافة إلى محتو المعلومات لألن مة من
قبل الدائرة نفسها التي تتواجد فيها المكتبة (خدمات البحوث) ،إال أنه من المرج أكلر أن تكون اإلدارة المسؤولة في دائرة
منف لة ،وأيا كانت التدابير التن يمية فمن الضرورد وجود تدبير عمل وليق للت كد أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالت االت البرلمانية تدعم خدمات المعلومات التي يحتاجها البرلمان ،كما أن دوائر أخر هير المكتبة وخدمة البحث قد تهتم
بكيفية عمل تكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان.
المبادئ الرئيسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
سي عتمد مد قدرة المكتبات التشريعية على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالت االت على مستو البنية التحتية لهذه
التكنولوجيا في البلد ،وعلى توفر الموارد والرؤية التي يملكها المدراا المؤسساتيين وعزيمتهم ،ويكمن عن ر النجاح األساسي
في تطوير خطة إستراتيجية تح ى بدعم القادة المؤسساتيين والسياسيين على حد سواا ،وسيستوج

ذلك العمل إنشاا شراكة

م إخت ا يين في تكنولوجيا المعلومات واالت االت ،سواا كان ذلك ضمن المؤسسة أو في حال عدم توفر القدرة ضمن
المؤسسة ،م م ادر خبرة خارجية.
يجدر بالخطة اإلستراتيجية أن ت

ما ت بو إلى تحقيقه والمراحل التي تخطط اتباعها للو ول إلى هدفك ،وطبعا سيساعد

تطوير هذه الخطة بشكل تعاوني على استكشا

السبل المختلفة التي يمكن عبرها لتكنولوجيا المعلومات واالت االت المساهمة

في عمل الهيئة التشريعية ودعم البرلمانيين في عملهم ،كما أن التشاور م مجموعة واسعة متنوعة من الدوائر من داخل وخارج
المجلس التشريعي سيساعد بدوره على بناا الدعم ويمكن المو فين من التركيز على التطورات التي ستفيد أكبر مجموعة من
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األط ار

المعنية .وبإمكان المو فين المسؤولين عن اإلجرااات البرلمانية ووض التقرير الرسمي للجلسات ومو في تكنولوجيا

المعلومات واالت االت في الدوائر الحكومية أن يكونوا مفيدين جدا في هذا المجال.
تشمل المبادئ التي يج

أخذها في الحسبان عند تطوير تكونولوجيا المعلومات واالت االت في أد هيئة تشريعية ما يلي:

 .0اعتماد أن مة األجهزة ( )hardwareوالبرمجيات ( )softwareنفسها في كل أرجاا المجلس التشريعي ،حتى في
حال عدم وجود شبكة قائمة ،فإن األرضية المشتركة ستسم بإنشاا شبكة فيها أقل قدر ممكن من التكي

في الوقت

المناس .
 .9كي

وأين سيتمكن أعضاا المجلس التشريعي من الو ول إلى تكنولوجيا المعلومات واالت االت.

 .2ما هي الخدمات األولوية التي ستشغلها هذه التكنولوجيا أو تحسنها (ملال ،الو ول عبر اإلنترنت إلى تقارير
اإلجتماعات الرسمية وجدولة المسائل واالقتراحات والتعديالت على اإلنترنت ،إلخ).
 .2ت مين ال يانة التقنية المستمرة سواا من قبل المو فين الدائمين أو المو فين المتعاقدين.
 .0ضمان إدارة وتطوير محتو األن مة ،فبناا الفهارس حس

المواضي والكلمات المفاتي سيمكن المستخدمين من

البحث في البيانات بنجاح ،إال أن إضافة أد معلومات الحقا أ ع

لجهة اإلدارة ،لكن على أد حال سيكون لخبرة

إخت ا يي المعلومات دو ار أساسيا.
 .0تلبية حاجات التدري

للمو فين وأعضاا البرلمان على نحو مالئم.

 .1التوافق على تحمل مسؤولية أخذ الق اررات اإلستراتيجية والخا ة بالسياسات المستقبلية وتنفيذها.
من إحد أهم مسؤوليات أد مكتبة تشريعية تسهيل الو ول إلى سجالت اإلجتماعات البرلمانية ،وقد يعني ذلك جم
المنشورات البرلمانية بما فيها التشريعات وفهرسة المواضي كي تنتج محركات البحث نتائج دقيقة .إن أمكن تخزين السجالت
األساسية وتحليلها إلكترونيا ،فقد يشكل ذلك قاعدة معرفية للهيئة التشريعية يمكن الو ول إليها على المستويين الداخلي
والخارجي.
فضال عن ذلك ،من المفيد الحفا على قاعدة بيانات لألعمال السابقة تتضمن إجابات على أسئلة سابقة وأعمال بحلية وذلك
تجنبا الزدواجية الجهود ،وال بد من إيالا أهمية لسرية وسالمة البيانات الشخ ية التي تحتويها هكذا أن مة ومد إمكانية
الو ول إلى هذه المعلومات.
اإلنترانت واإلنترنت
من الممكن أن تملك البرلمانات موق عام على شبكة اإلنترنت وشبكة إنترانت داخلية ،تمكن شبكة اإلنترانت المو فين من
إي ال المعلومات إلى أعضاا البرلمان دوالى المو فين البرلمانيين بسرعة وأمان بالرهم من أنه في حال انطباق تشريعات حرية
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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 يبسط عملهم في اإلجابة على األسئلة
واإلستعالمات أو يمكن اآلخرين من إيجاد المعلومات ب نفسهم ،سواا كانت تشريعات حرية المعلومات مطبقة أم ال ،وهناك
إيجابيات كليرة لعملية وض المكتبة ال تشريعية ألكبر قدر ممكن من المعلومات على موق الهيئة التشريعية اإللكتروني .فالموق
اإللكتروني السهل اإلستخدام والم مم وفقا لا" المبادئ التوجيهية للمواق اإللكترونية البرلمانية" ال ادرة عن االتحاد البرلماني
الدولي

16

سيسم لألعضاا والمواطنين بالو ول إلى المعلومات الخا ة بالهيئة التشريعية أو ال ادرة عنها في أد وقت من

النهار أو الليل من دون الحاجة إلى التقدم بسؤال ،وبشكل عام ما من ضرورة لتكرار المعلومات على شبكة اإلنترانت وعلى
الموق اإللكتروني العام ،لكن يج

أن يتمكن المستخدمون الداخليون من التحرك بسالسة دوادراك ما إذا كانوا يطلعون على مواد

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
ت َعد المواق اإللكترونية البرلمانية وسيلة هامة ليتعر المواطنون على تاريخ البرلمان وعمله وأعضائه ،وقد تتضمن

هذه المعلومات:

 oالو ول إلى البرلمان
ملل جوالت الزيارة المتاحة أو الجوالت اإلفتراضية.

 oالتاريخ والدور
لتضمين مسؤوليات البرلمان القانونية والمستندات الدستورية الرئيسية.

 oالو ائ

16

والتكوين واألنشطة

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

طريق المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان ،ذار\ مارس http://www.ipu.org/ .9112
english/surveys.htm#web09
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لتضمين معلومات شاملة حول كل مجلس في البرلمانات المؤلفة من مجلسين وهيكليات اللجان ومعلومات
حول األعمال الجارية في البرلمان في الوقت الحالي وفي المستقبل ،ومعلومات خا ة بالموازنة والتو ي
والنشاطات.

 oمعلومات حول رؤساا البرلمان.
 oالتقرير الرسمي الخاس بمجريات اإلجتماعات البرلمانية.
 oاللجان البرلمانية والهيئات األخر ضمن البرلمان
لتضمين معلومات مف لة حول دور اللجان وأعضائها ومنشوراتها.

 oأعضاا البرلمان
الئحة ب عضاا البرلمان م بيانات متعلقة بسيرهم الذاتية واالنتماا الحزبي والرابط إلى موقعهم اإللكتروني
الشخ ي ومعلومات االت ال بهم.
 oاألح از السياسية في البرلمان
م روابط إلى المواق اإللكترونية الخا ة بها.
 oاإلنتخابات واألن مة اإلنتخابية
م شرح للعملية اإلنتخابية ونتائج اإلنتخابات.
 oإدارة البرلمان
معلومات عن هيكلية وتن يم اإلدارة البرلمانية.
 oالمنشورات والولائق وخدمات المعلومات
و

ألنواع المنشورات م روابط إلى الن وس ،وتشمل منشورات خدمات البحث والمعلومات.

 oروابط عامة إلى مواق إلكترونية مهمة.
 oمواد حول كل ما ذكر أعاله تستهد


الشبا بشكل خاس.

معلومات حول التشريعات والموازنة والرقابة
تعتبر المبادئ التوجيهية ال ادرة عن االتحاد البرلماني الدولي أن البرلمانات تختل

في مد التزامها بهذه األنشطة

وقد تحتاج إلى أن تتكي  .من المهم أن تكون المعلومات المنشورة على الموق دقيقة وكاملة وفي حينها.

 oمعلومات عامة حول األنشطة التشريعية والرقابية والخا ة بالموازنة
وتضم مجريات األعمال في الحاضر والمستقبل في المجلس وفي اللجان ،م مسرد وشرح لإلجرااات.
 oالتشريعات والقوانين
ن وس التشريعات الحالية وتقدمها ون وس القوانين المسنونة.
 oوض الموازنة واإلنفاق العام
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كيفية سير عملية وض الموازنة ودور البرلمان فيها ،إضافة إلى معلومات حول الموازنات الحالية أو
المقترحة.
 oالرقابة\ التدقيق
العملية التي يمارس البرلمان بموجبها التدقيق والرقابة على الحكومة سواا كان عبر اللجان أو األسئلة
البرلمانية أو أد وسائل أخر  ،م المستندات ذات ال لة.
اإلنترانت
يمكن التفكير في تضمين مجموعة أكلر محدودية من المواد في شبكة اإلنترانت البرلمانية ل ال االنفتاح (وكذلك لتسهيل
و ول أعضاا البرلمان إلى المواد حين ال يكونون في البرلمان) ،من المحبذ أن تكون المعلومات الموضوعة على موق
اإلنترنت العام شاملة قدر اإلمكان ،لكن ،قد يكون هناك بعل المواد يفضل وضعها على شبكة اإلنترانت لتفادد اإلفراط في
عتبر سرية وخا ة بمن هم في البرلمان أو مواد قد ال تهم العامة ،ومن الممكن أن تقرر
تحميل الموق اإللكتروني أو مواد ت َ

بعل البرلمانات تضمين بعل المواد المتوج

وضعها على الموق اإللكتروني في شبكة اإلنترانت فقط ،لكن بشكل عام يحبذ

أن تكون البرلمانات منفتحة قدر اإلمكان.
أما أنواع المحتو المحتمل والمالئم لشبكة اإلنترانت ،فهي:
 معلومات االت ال بالمو فين ،بما في ذلك رسوم بيانية تن يمية و ور للمو فين وتو يفات الو ائ .
 معلومات عن الخدمات التي تقدمها مختل

مجموعات المو فين.

 فهرس المكتبة.
 دليل إلى اإلجرااات المكتبية (ملال :كتيبات الموارد البشرية ،إجرااات حجز الغر ).
 قوائم الطعام لد المطاعم.
 بعل المواد السرية التي تكون إمكانية الو ول إليها محدودة ضمن البرلمان نفسه ،ملل بعل المواد الخا ة بتعيين
المو فين.
دور موظفي المكتبة التشريعية
سيكون لمو في المكتبة التشريعية م لحة رئيسية في تن يم دوادارة محتو شبكة اإلنترانت والموق اإللكتروني ،ومن المرج أن
يقدموا ح ة كبيرة من هذا المحتو لكن من المستبعد أن يكونوا المزودين الوحيدين إال إذا كانت المن مة

غيرة جدا ،وقد

يم فكن االستلمار في ن ام إدارة المحتو مو في المكتبة من تقليس كمية المعلومات المحملة يدويا على الموقعين ،ويمكن أن
يساعد إنشاا شبكة من المساهمين تين من كل مكت

برلماني على تطوير عمق دوافادة المعلومات على الموقعين وتحديث هذه

المعلومات عند االقتضاا.
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المسائل الخاصة بالسياسات التي يجب أخذها بعين االعتبار

الوصول
يج

أن يكون ن ام تكنولوجيا المعلومات واالت االت مرنا بشكل يسم لمجموعات مستخدمين مختلفة بالو ول بمستويات

مختلفة ،فعلى سبيل الملال هل يج
البرلمان؟ هل يج

أن تكون شبكة اإلنترانت اهرة للمتعاقدين أو فقط للمو فين الدائمين والمؤقتين وألعضاا

أن يسجل المستخدمون دخولهم في الموق اإللكتروني أو في أجزاا منه أو يكون الموق مفتوحا؟

التصميم
سيكون موق الهيئة التشريعية اإللكتروني هو وجهها العام بالنسبة إلى من هم قادرين على الو ول إليه ،لذا ال بد أن يكون
م مما بشكل محتر وسهل االستعمال ويقدم بدائل لذود العاهات الب رية أو هيرهم ،دوان لم تكن تكنولوجيا المعلومات
واالت االت واسعة االستعمال ،فإن المخولين هالبا هم من يكونون

انعي اآلراا في المجتم .

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

عبر البريد اإللكتروني لمادة من مواد المكتبة ،أما على الموق اإللكتروني العام ،فمن

الممكن إيجاز األسئلة عبر البريد اإللكتروني واستعمال عدد من سمات الديمقارطية اإللكترونية بما في ذلك العرائس
اإللكترونية ومنتديات النقاش والمدونات أد باخت ار االستفادة من أدوات "وي

 "9.1المذكورة في القسم التالي.

األرشفة
م إنتاج المزيد من المعلومات رقميا ،ال بد من اعتماد سياسة أرشفة للت كد مما يج
االحتفا به ،وسيكون من الضرورد التشاور والتعاون م مو في األرشي

االحتفا به بشكل دائم وما ال يج

الوطني (أن ر الف ل الخامس عشر للمزيد من

التفا يل حول األرشفة)
استخدام أدوات الي"ويب "0.2
تقوم ال مكتبات البرلمانية بشكل متزايد بتجربة استعمال أدوات الا"وي

 ،"9.1وليس من السهل تعري

هذا الم طل بما أنه

عبارة عن مجموعة متغيرة من األدوات التي تتطور بسرعة ،خالفا لما قد يشير إليه اإلسم ،ال يوجد نقطة لابتة تحدد تحول
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الا"وي

 "0.1إلى "وي
17

()JISC

 ،"9.1وقد و

بول أندرسون هذا الم طل في ورقة مقدمة للجنة أن مة المعلومات المشتركة

في المملكة المتحدة ب نه "زبون هامل" ،ويعطي أندرسون تعريفه على الشكل التالي:

بالنسبة للكليرين ،إن اإلجابة الق يرة هي في اإلشارة إلى مجموعة من التكنولوجيات التي أ بحت مقرونة بشكل وليق بهذا
الم طل  :المدونات ،مواق الويكي ،الوسائط المتعددة ال وتية أو المرئية (بودكاست)،

يغ البيانات لنشر التلقيمات ( ر إس

إس) ،إلخ ،.وهي تسهل الترابط اإلجتماعي على الشبكة العنكبوتية حيث يتمكن الجمي من إضافة وتعديل مساحة المعلومات.
18

أما اإلجابة األطول ،فهي أكلر تعقيدا وتدخل في االقت اد والتكنولوجيا واألفكار الجديدة حول المجتم المترابط.

يوجد ضمن المكتبات البرلمانية كمية متزايدة من الخبرات خا ة بكيفية استخدام هذه األدوات لتشارك المعلومات وربط
المو فين ،وفي هذا اإلطار ،قدمت موي ار فرازر أمينة مكتبة البرلمان النيوزيلدني نتائج مس شملت أعضاا قسم اإلفال لمكتبات
وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات في مؤتمر روما عام  ،199112وقد أ هرت استخدام المدونات ومواق الويكي على الرهم
من عدم انتشار هذا االستعمال( ،كان نطاق المس

عتبر نوعيا أكلر منه كميا) ولم تكن هذه األدوات تحل محل
غي ار وي َ

وسائل التعاون األكلر ترسخا ملل فرق المشاري عبر المجموعات ،وكان استخدامها يتم أحيانا من األسفل إلى األعلى وأحيانا
من األعلى إلى األسفل.
من ناحية أخر  ،قامت أمينة مكتبة البرلمان األسترالي روكسان ميسينغهام بو
اإلجتماعي ،فو فت كي

ملال على استخدام أدوات التوا ل

استعمل أحد مواق الويكي كوسيلة لتخزين معلومات معقدة يستخدمها فريق من  09مفهرسا وضمان

الو ول إليها.20
وفي برلمان الممكلة المتحدة ،و

جون بولنغر استخدام أداة التوا ل اإلجتماعي لتحسين التعاون والعمل المشترك بين

الباحلين الذين يعدون أوراق األبحاث ،21ويشير بولنغر أنه كي تنج هذه األدوات ،ينبغي أن تلبي حاجة معينة وأنه في
التجار المو وفة لم يتم استهدا
17
18

الحاجة بنجاح ،واستنتج أن "استعمال أدوات التوا ل اإلجتماعي ال زال في مرحلة تجريبية"

هي من مة تقدم المشورة إلى جامعات وكليات المملكة المتحدة حول االستخدام المبتكر للتكنولوجيات الرقمية

ما هو الا"وي

9.1؟" أفكار ،تكنولوجيات وترتبات على التعليم ،بول أندرسون.

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf
 19استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالت االت في المكتبات البرلمانية .عرل نتائج المس أمام الجلسة السابقة للمؤتمر الخاس بقسم اإلفال

لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات .روما91 ،

\ أهسطس .9112

 20استخدام الا"وي  "9.1في البرلمان األسترالي :الحلم والواق  .مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات ،كيبيك.9112 ،
http://archive.ifla.org/IV/ifla74/Programme2008.htm
 21االستفادة الق و من موارد البحث  -تجربة حديلة من المملكة المتحدة .ورقة تم تسليمها في ورشة العمل في  \ 90أهسطس  9112في المؤتمر

السنود الخامس والعشرين لقسم اإلفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات في روماhttp://.
www.preifla2009.parlamento.it/ifla/45160/gencopertina.htm
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وأن "التجار التي أجريت حتى اآلن قدمت دروس يستفاد منها للمستقبل أكلر مما قدمت مناف عملية .لكننا سنستمر في درس
إمكانيات أدوات التوا ل اإلجتماعي".
بالطب  ،ما من جديد بش ن الرهبة في تشجي مو في المكتبة البرلمانية على التعاون م بعضهم البعل والعمل سويا ،إذ أن
هذا أمر بالغ األهمية لنجاح أد من مة على الرهم من أنه ليس سهل التحقيق بالضرورة ،كما أنه يكتس
ازدياد تعقيد المسائل المتعلقة بالسياسات ،ما يتطل

مساهمة مجموعة من التخ

ات ،وم

أهمية متزايدة م

عوبة التمييز بين دور الباحلين

ودور إخت ا يي المعلومات (كما اقترح في الف ل اللالث) يبدو من المرج أن يكون ألدوات الا"وي

 "9.1دور مت اعد في

تسهيل وتشجي التعاون والتشارك ضمن المكتبات البرلمانية ،وكما أشار إيان وات ،فإن هذه األدوات "أقر إلى التوا ل
22

البشرد التقليدد من األن مة المستندة إلى الورق واألكلر تن يما".

فضال عن ذلك ،من الواض أن هناك أيضا مجال الستخدام أدوات التوا ل اإلجتماعي للتوا ل م الناخبين كما سيناقَش في
الف ل الخامس عشر.
مفهوم البرلمان اإللكتروني ()e-Parliament
يحدد التقرير العالمي حول البرلمان اإللكتروني ال ادر عام (23 9112ال ادر عن قسم الشؤون اإلقت ادية واإلجتماعية في
األمم المتحدة  UNEDSAواالتحاد البرلماني الدولي كجزا من عمل المركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في
البرلمان) البرلمان اإللكتروني على أنه "هيئة تشريعية يتم تمكينها لت ب أكلر شفافية ومسؤولية ويسهل الو ول إليها عن
طريق تكنولوجيا المعلومات واالت االت ،وهي تمكن األشخاس على تنوعهم من االنخراط أكلر في الحياة العامة عبر توفير
و ول أفضل إلى المستندات واألنشطة البرلمانية ".ويملك مو فو المكتبات البرلمانية المهارات والخبرة للمساهمة في إنجاز
برلمان إلكتروني ،وقد جر تحديد بعل المجاالت التي تنطبق فيها هذه الحالة من قبل جيراردو كاسيني ،المنسق التنفيذد
للمركز العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت االت في البرلمان في مالح اته الختامية في المؤتمر العالمي حول البرلمان
اإللكتروني الذد انقعد في البرلمان األوروبي في  90و 90تشرين اللاني (نوفمبر) :9112

 أن مة المست ندات التشريعية واستخدام معايير لغة الرقم القابلة لالمتداد ( )XMLهي مكونات أساسية في إنشاا قاعدة
معرفية لدعم البرلمانات...
 تؤدد خد مات المعلومات والبحث البرلمانية ومن ضمنها المكتبات دو ار حيويا في ضمان إطالع الهيئة التشريعية.

 22أن 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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ولغرل تلبية حاجات المعلومات الخا ة باألعضاا ،يتوج على البرلمانات تنسيق خدمات المعلومات والبحث
لديها ،واستخدام التكنولوجيا الجديدة بشكل فعال وتوعية األعضاا بش ن الخدمات المتاحة.
 تجرد البرلمانات تجار كليرة للو ول إلى المواطنين دواشراكهم عبر أدوات توا ل جديدة ،ون ار للوتيرة السريعة التي
تتطور فيها التكنولوجيات التفاعلية الجديدة فإن البرلمانات مدعوة لتقييم تجاربها بشكل كامل ،ولتشارك النتائج م
برلمانات أخر واالستمرار في استكشا

24

الفرس إلشراك المواطنين في العملية الديمقراطية على نحو تام.

ستحتاج البرلمانات إلى التفكير في كيفية المساهمة في تحقيق هذه األهدا .

24

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

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 المالية يتبعها البرلمان ككل وبالتالي فإن على المكتبة التكي
القطاع العام األوس  ،ما ي ع

معها ،وقد تتماشى هذه اإلجرااات م تلك المتبعة في

وض مبادئ توجيهية حول اإلجرااات التي يج

اتباعها بما أنها على األرج موجودة

أ ال.
م ذلك ،يمكننا التطرق إلى بعل األمور حول كي
مبدئيا ،يج

يمكن للمكتبات البرلمانية مقاربة مس لة الح ول على المال دوانفاقه،

أن تكون البرلمانات قادرة على اتخاذ ق ارراتها الخا ة بش ن اإلنفاق بما أنها الهيئة التشريعية وليست جزاا من

السلطة التنفيذية ،هير أن التدابير الرسمية قد تختل

بين بلد و خر ،ف من الضرورد أن يفهم مو فو المكتبة سير عمليات

البرلمان المالية والجدول الزمني للتخطيط المالي ،كما أنه من المهم أن يبنوا عالقة جيدة م المسؤولين في البرلمان عن عملية
التخطيط المالي والمسؤولين عن توفير الخدمات ملل تكنولوجيا المعلومات واالت االت المهمة للمكتبة.
ستعتمد كيفية سير العملية بالنسبة إلى المكتبة جزئيا على مد مركزية العمليات المالية في البرلمان ،فملال هل يوجد موازنة
واحدة على

عيد البرلمان ككل لتدري

المو فين أو للتجهيزات المكتبية ،أو هل يمكن للمكتبة وض موزانتها الخا ة التي

تخض آللية موافقة مركزية؟ بشكل عام ،سيكون من المفيد للمكتبة التمت بالسيطرة قدر اإلمكان على النفقات التشغيلية
الخا ة بها ،وقد يعني ذلك االحتفا بالموازنات محليا ما يسم لها بتحديد كيفية إنفاق المال ،لكن الموازنات المحولة من هذا
النوع ليست محبذة دوما ،ففي حال هور بنود إنفاق هير متوقعة أو ال يمكن تفاديها ،سيكون من األ ع
المال من ضمن موازنة محلية

على األرج إيجاد

غيرة نسبيا من إيجاده ضمن موازنة مركزية أوس .

كما أنه من المحتمل دائما وجود ضغوط لجعل اإلنفاق مركزيا ألن ذلك قد يكون أكلر فعالية على األقل من المن ار العام
للبرلمان ،إذا جرت مركزة اإلنفاق بهذه الطريقة ،سيكون على مو في المكتبة التنافس على الموارد م الدوائر البرلمانية األخر ،
وسيتوج

عليهم العمل بكد أكبر لتبرير موازناتهم المتوقعة لجمهور أكبر ،وأيا كانت التدابير المعتمدة ،سيبقى احتمال التنافس

على اإلنفاق موجودا.
عتبر العملية المالية مؤلفة من لالث مراحل:
انطالقا من أفضل التحديدات ،ت َ


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



التدقيق
عملية التدقيق هي التي تتب إنفاق المال وترمي إلى التحقق من أنه أنفق بالشكل المالئم.

وضع الموازنة
كما أشير سابقا ،يمكن أن تختل

السياسات كلي ار لجهة اإلنفاق الذد تكون المكتبة مسؤولة عنه وما يقرر على المستو

المركزد ،لكن أيا كانت العملية المتبعة ،فإن على المكتبة إيجاد طرق للت كد من أنها قادرة على إنجاز موازنة هي أقر ما
يكون إلى ما تعتبره ضروريا.
من الناحية العملية ،إذا كانت ال رو

المالية في الدولة ضيقة ،فمن المستبعد أن يتمكن البرلمان ومن ضمنه المكتبة من

تحقيق مستويات اإلنفاق التي يريد ،سواا كانت الموازنة لبند معين مركزية في البرلمان أو محلية ضمن المكتبة ،ومن المهم
وجود ليات تضمن اإل غاا إلى حاجات المكتبة وأخذها في الحسبان عند وض الموازنة ،فعليه وعلى سبيل الملال ،إن كانت
المكتبة تعلم أنها ستتحمل كلفة عالية لتدري

المو فين على استخدام قاعدة بيانات جديدة يتم إنشاؤها في السنة المقبلة ،فال بد

من وجود ليات للت كد من أخذ هذه الحاجة بعين االعتبار ،وسيكون هناك عملية وض موزانة م جدول زمني سنود للبرلمان
ككل ،ومن الضرورد أن يفهم المسؤولون عن الشؤون المالية في المكتبة الجدول الزمني وأن يوفوا بالمهل الق و .
من المحتمل أن تستتب عملية وض الموازنة تقدير لإلنفاق تحت الئحة من العناوين أو رموز إنفاق ،ومن المرج أن ينقسم
اإلنفاق إلى كلفات رأسمال وكلفات عائدات ،إن التمييز سهل بالمبدأ لكن عمليا يبقى الخط الفا ل بين نوعي الكلفة هير
واض ويعتمد على القواعد القائمة في الدولة المعنية ،وبشكل عام ،يغطي إنفاق العائدات النفقات التي تط أر كل يوم ،ملل
الروات

أو الشراا الروتيني لمعدات المكات  ،ومن الممكن توق هذا اإلنفاق من شهر إلى خر.

أما إنفاق رأس المال فيشير إلى بنود اإلنفاق المتقط  ،ومن األمللة األبرز على هذه البنود كلفة شراا أو إنشاا مبنى جديد،
لكنها تشمل أيضا بنودا ملل اإلنفاق على برمجيات للحواسي  ،وتختل
بعل التكالي

طريقة سير الن ام من برلمان إلى خر ،وقد تندرج

المذكورة أدناه ضمن موازنة دائرة أخر في البرلمان ،لكن من الممكن أن تتضمن الئحة فئات اإلنفاق األساسية

ما يلي:
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التكاليف الخاصة بالموظفين
من المرج أن تكون هي الكلفة األكبر ،وستت ل

بشكل رئيسي من روات

المو فين المعنيين إلى جان

المباشرة ذات ال لة ملل المساهمات في معاش التقاعد ،لكن هناك عدد من التكالي
ملل التعيين والتدري

والسفر وم اري

التكالي

األخر المرتبطة بالمو فين

العيش حين يحتاج المو فين للسفر خارج البرلمان (بما في ذلك تكالي

حضور مؤتمرات أمناا المكتبات البرلمانية ومؤتمرات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات) ،فضال عن
ذلك ،إذا لزم للمكتبة االستعانة بمستشارين ليقدموا ن ائ متخ


تكاليف اإلقامة والتجهيز
تتضمن هذه التكالي

إيجار المباني إضافة إلى كلفة بناا مباني جديدة أو ترميم المباني القائمة ،كما يمكن أن

تشمل ال يانة الروتينية والتدفئة واإلضااة والتن ي


ة ،فيمكن إدراج هذه الكلفة تحت هذا العنوان.

والمياه وشبكات ال ر ال حي.

وسائل التواصل
البنود األساسية المندرجة تحت هذا العنوان هي أن مة المعلومات من ضمنها تجهيزات وبرمجيات تكنولوجيا
المعلومات وتكالي
فضال عن تكالي



الشبكات والو ول إلى اإلنترنت ،كما قد تضم هذه الفئة تكالي

االت االت الهاتفية والبريد،

الطباعة.

التكاليف المكتبية
وقد تشمل األلاث والماكينات المكتبية ملل الت الت وير (شراؤها أو استئجارها) والمستلزمات المكتبية ملل األوراق
واألقالم.



مستلزمات المكتبة
وهي تغطي الكت
تكالي

التغلي

والمجالت الدورية واإلشتراكات في قواعد البيانات على اإلنترنت وال ح  ،كما يمكن أن تضم
والمحاف ة على الكت  ،خا ة إذا كانت المكتبة مسؤولة عن أرشفة المواد البرلمانية.

وقد يكون باإلمكان توق بعل هذه التكالي

من سنة إلى أخر  ،فعلى سبيل الملال ،من السهل توق روات

المو فين بمجرد

االتفاق على عدد المو فين ودرجاتهم بالرهم من أنه ال بد من اإلقرار ب ن المو فين األكلر خبرة واألطول مكولا ستكون لهم
كلفة أكبر على األرج من المو فين الجدد األقل خبرة (علما أن هؤالا قد يستوجبون تكالي

تدري

أعلى) .كما أنه من السهل

التنبؤ بكلفة المستلزمات المكتبية من عام إلى خر ،لكن من الممكن جدا أن ال ينطبق ذلك على تكالي

تكنولوجيا المعلومات

واالت االت وأن مة المعلومات ،إذ أنه سي برز على األرج ارتفاع كبير في اإلنفاق يشير إلى إدخال قاعدة بيانات جديدة أو
معدات جديدة ،ولن يكون من اليسير دوما توق توقيت هذا االرتفاع في اإلنفاق بما أن مشاري تكنولوجيا المعلومات وكما يعلم
المشاركون فيها ال تسير دائما حس

ما هو مخطط.
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من المرج أن يختل

مستو التف يل المطلو في الموازنات وفقا لألن مة المستخدمة في دول معينة ،فملال يمكن اعتبار

البنود المندرجة تحت عنوان "مستلزمات المكتبة" كموازنة واحدة ومنفردة ،أو قد يطلَ

من المكتبة الح ول على موافقة لإلنفاق

لكل بند من البنود بشكل منف ل ،ومن الواض أنه من األسهل أن تكون كتل اإلنفاق أكبر وتغطي أكبر عدد ممكن من أنواع
البنود ألن ذلك يؤدد إلى زيادة المرونة ،لكن يمكن التخفي
25

البنود المختلفة لكن المترابطة إذا كان التحويل
خر حس

من الت لير السلبي لوجو وض موازنات منف لة لعدد كبير من

سهال ،أد إذا كان من السهل نقل اإلنفاق من أحد أبوا

الموازنة إلى با

الحاجة.

هالبا ما يكون التحويل ممنوعا في رو

معينة ملل نقل األموال بين رأس المال والعائدات أو بين تكالي

المو فين وتلك

هير المرتبطة بالمو فين ،وحتى عندما تكون كتل اإلنفاق في الموازنة كبيرة وتغطي مجموعة متنوعة من البنود ،سيكون من
األفضل للمكتبة أن تض موازنة ن رية خا ة بها لإلنفاق على البنود الفردية ،وسيضمن ذلك أن الموازنة دقيقة قدر اإلمكان
ويسهل مراقبة اإلنفاق م مرور السنة ،وقد يساعد ذلك أيضا على المحاسبة خالل عملية التدقيق (المو وفة الحقا في معرل
هذا الف ل) دوانتاج إح ااات مفيدة للتخطيط المستقبلي.
توض الموازنات عادة لسنة واحدة ،لكن هالبا ما تنطود عملية وض الموازنة على الن ر في اإلنفاق لفترة زمنية أطول (للالث
َ

سنوات ملال) ،وفيما أنه من ال ع

هالبا تف يل الحاجات على المد الطويل فإن ذلك يسم األخذ بعين االعتبار النفقات

الكبيرة ملل ترميم المباني أو تحديث تكنولوجيا المعلومات.
ومن المفيد التفكير بوض الموازنة في ما يخس الطلبات الجارية المتعلقة بالبرامج والطلبات الخا ة ،ويمكن التقدم بطل
خاس للح ول على استلمار أولي للبدا بخدمة جديدة ملل إضافة مكون بحث جديد ،بعد إستلمار االنطالق األولي يج
تخ يس موازنة لدعم البرنامج الجارد ،وينف هنا التفكير في استخدام

يغة النفقات لمرة واحدة مقابل البرامج الجارية.

عند تقديم طلبات للح ول على تخ يس في الموازنة ،يمكن اعتماد سياسة واستراتيجية جيدة تقضي بإرفاق هذه الطلبات
بتبرير خطي عن سب

كنت تطل
حاجتك إلى المال ،ال سيما إذا َ

ة ،إذ إن هناك دوما تنافس على

زيادة في األموال المخ

المال ،لذا من المهم تقديم حجج جيدة حول أهمية القيمة التي سيضيفها اإلنفاق المقترح على الخدمات التي تقدمها ،ولهذا
السب

ال بد من االحتفا بإ ح ااات جيدة حول بعل المواضي ملل استخدام الموارد وع ا العمل ،وسيحتاج كبار

المو فين إلى التحلي ب مهارات التقديم الجيد والتفاول إلقناع

انعي القرار بقوة قضيتهم.

 25التحويل هي عملية تسم بالمرونة في المالية عبر السماح بنقل األموال من با

في الموازنة إلى با

خر
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اإلنفاق
سيكون على البرلمان إنشاا ن ام لدف األموال المستحقة للمزودين ،من المستبعد أن تتولى المكتبة بنفسها مسؤولية الدف
المباشر للمزودين (إال ربما حين تكون المبالغ

في العملية ألجل الت كد من أن

غيرة جدا) ،فعلى المكتبة أن تشارك عن كل

المال ال يدفَ إال مقابل تسلم السل والخدمات ،وأن المزودين يح لون على المال المستحق في هضون فترة زمنية معقولة،
حس

ومن المرج أن تسير العملية وفقا للخطوط التالية على الرهم من أنها قد تختل

اإلجرااات المالية المتفق عليها في

الدولة المعنية.



يرسل المزود الفاتورة إلى المكتبة.
يؤكد المو

المسؤول عن مجال اإلنفاق أنه تم تلقي المادة أو المواد ،وأنها

حيحة وفي حالة جيدة وأن المبلغ

حي  ،ومن لم ي ذن بالدف للمزود.


يقوم مو

لان يكون عادة أعلى رتبة بالت ديق على اإلمضاا على اإلذن ،ما يساعد على الت كد من إعطاا

اإلذن فقط لعلميات الدف ال حيحة.


تحول الفاتورة إلى القسم المسؤول عن الدف في البرلمان ويجرد الدف .



رسل الت كيد على عملية الدف إلى المكتبة ،ومن الممكن أن يجرد ذلك على أساس دورد أو شهرد ملال ،وقد
وي َ
تغطي هذه البيانات كل اإلنفاق الخاس بموازنة المكتبة للفترة المعنية ويج

أن تسم بالتحقق من إتمام كل

عمليات الدف  ،ومن مستو اإلنفاق الذد تم في السنة المالية حتى تاريخه ومقارنته بالموازنة اإلجمالية للسنة.
وعليه فإن العملية م ممة بشكل يضمن أن الدف يتم فقط للسل والخدمات التي تم تسلمها ويساعد على ضمان األمانة المالية
عبر الت كد من وجود ن ام ضوابط وتوزانات يضمن عدم وجود شخس واحد فقط مسؤول عن القيام بالدف وبالتالي إنفاق المال
بشكل مناس .
التدقيق
المرحلة األخيرة في الدورة المالية هي التدقيق ،وهي عملية تعود لدرس طريقة إنفاق المال بهد
على نحو مناس

وفعال ،يوجد نوعان رئيسيان من التدقيق ،فيهد

ح لت على أذونات بشكل مالئم وتمت بشكل

الت كد من أن األموال أنفقت

التدقيق المالي البحت إلى التحقق من أن عمليات الدف

حي وأنه تم تلقي السل والخدمات ،كما يت كد من أنه جر اتباع اإلجرااات

ال حيحة وما من دليل على أد احتيال ،أما التدقيق الخاس بقيمة المال ،فهو أوس من ذلك ،حيث أنه يتحقق من اإلنفاق
على مشاري أساسية ومن اإلنفاق الذد يجرد على أساس يومي ،ويمكن أن ين ر في مجموعة من المواضي من ضمنها:
 هل يملل اإلنفاق قيمة جيدة للمال أو هل كان يمكن تحقيق األهدا

نفسها بقيمة مالية أقل؟

 هل تم الن ر في مجموعة من المزودين المحتملين لضمان أفضل قيمة للمال؟
 هل من دليل على تواطؤ م المزودين لتفادد عملية مناق ة مناسبة؟
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 هل جرت عملية من أذونات مناسبة لإلنفاق؟
 هل تم هدر مال على المشروع؟
يعني كل ذلك أنه من المهم االحتفا بسجالت مناسبة للتمكن من برهنة أن اإلنفاق جر بشكل فعال وفاعل ومقت د ،وأنه تم
اتباع اإلجرااات المالئمة وما من دليل على أد عملية احتيال أو سوا ت ر .
الخاتمة
توض اإلجرااات المالية للبرلمان ككل ،وفي الواق قد تكون هي اإلجرااات نفسها ألقسام
كما سبق ورأينا ،من المرج أن َ

أخر من القطاع العام ،وسيتوج

على المكتبة اتباع هذه اإلجرااات ،لكن ضمن العملية الرسمية قد يكون هناك مجال التباع

علميات أقل رسمية.
من المهم أن تفهم المكتبة من هم الالعبون الرئيسيون في العملية ومن يتحكم بالعملية المالية ،كما أنه على المكتبة أن تضمن
أن يفهم هؤالا األشخاس حاجاتها ويدعموها ،حتى ولو لم يكن ألمين المكتبة سلطة تحكم كاملة بموازنة المكتبة ،فمن المفيد أن
تبادر المكتبة سنويا إلى إعداد موازنة لعدة سنوات ومشاركتها م المسؤولين عن وض الموازنة في البرلمان ،وستؤدد هذه
الممارسة في نهاية المطا

إلى بناا اللقة المتراكمة في أن المكتبة تعلم ما هي حاجاتها وأنها تفكر وتض الموازنة بشكل

استراتيجي وال تنفق المال على أمور ال داعي لها.
إذا

اد

وكانت المرة األولى التي يسم فيها المسؤولون عن وض الموازنة في البرلمان عن إقتراح إنفاق معين ملال أو

وض أمامهم االمقترح مباشرة على شكل وليقة رسمية ،فمن الممكن أن يكون الوقت قد ت خر
مناق ة كبيرة لزيادة المو فين ،و ي َ

واألوان قد فات ،إذ يحبذ جدا أن يطل كبار المو فين في المكتبة

انعي القرار الرئيسيين مسبقا على أهمية المشروع لمعرفة

مد تجاوبهم م الفكرة (ملال) أو ربما إن كانت الح و تتزايد عند تعديل ال يغة ،وبالطب تختل
الرئيسيين من برلمان إلى خر لكنها قد تشمل رئيس البرلمان أو األمين العام أو الكات

هوية هؤالا الالعبين

أو رئيس المالية في البرلمان أو لجنة

المكتبة ،وباخت ار فإن المنا رة والضغط الفعال عمليات أساسية لتتمكن المكتبة من الت لير على اإلدارة المالية ل الحها،
ويتض ذلك بشكل خاس على ضوا فكرة وجود قيود خا ة بالموازنة وتركيز على القيمة للمال حتى في أكلر البرلمانات لراا،
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
كي

تنسجم المكتبة وخدمات البحث البرل مانية م الهيكلية التن يمية للبرلمان؟ ين ر هذا الف ل في األنماط المختلفة المعتمدة

لهذا التن يم ،كما يدرس دور البرلمانيين المحتمل في تحديد توجه المكتبة عن طريق لجان المكتبة ووسائل أخر .
كيف تنسجم المكتبة وخدمات البحث ي الهيكلية البرلمانية اإلجمالية؟
تملك كل البرلمانات تقريبا مكتبة وخدمة بحث ،ومن بين المجيبين الا 22على المس الذد أجرد قبل المؤتمر اللاني والعشرين

للمكتبات وخدمات البحث للبرلمانات في سيول في
بحث على حد سواا.26

في شهر كانون اللاني (يناير) عام  9112طل

(أهسطس)  9110كان جميعهم ما عدا واحد يملكون مكتبة وخدمة

من أعضاا قائمة  IFLAPARL2المتعلقة بالمكتبات وخدمات المعلومات

البرلمانية تقديم معلومات حول تدابير العمل في برلماناتهم ،27ومن بين المجيبين الا 20لم يملك إلنان منهم خدمة بحث ومكتبة

معا ،لكن إذا كان وجود اإللنين (أد مكتبة وخدمة بحث) هو المعيار ،فإن العالقات التن يمية بينهما تختل

كلي ار ،إذ أ هرت

اإلجابات على رسالة البريد اإللكتروني التي أرسلت عام  9112أن  91مكتبة وخدمة بحث متواجدتان ضمن الدائرة نفسها،

لكن كما بينت اإلجابات على االستبيان الذد أجرد عام  9110ال يعني العمل ضمن الدائرة نفسها أن الخدمتين مندمجتان

بشكل كامل وتعمالن سويا عن كل  ،و هر كذلك من ناحية أخر  ،إذ أن عالقات العمل يمكن أن تكون جيدة حتى ولو كان
كل من المكتبة وخدمة البحث في دائرة مختلفة.

وتشير الدالئل إلى أن التعاون بين المكتبة وخدمة البحث يكون في أق ى فعاليته حين تكون الخدمتان قريبتين من الناحية

التن يمية (وبدا جليا أيضا من التعليقات أن القر في المسافة عامل مساعد أيضا) ،وم ذلك أ هرت التعليقات على

االستبيان أنه حتى حين بدا التعاون والعمل المشترك جيدا بشكل عام ،فقد سادت وجهة ن ر تفيد ب نه قد يكون من األفضل لو
يتم دمج خدمتي المكتبة والبحث على المستو التن يمي ،لكن من المهم فهم األمور التالية:
 هالبا ما يسود جو من التوتر على العالقات بين أمناا المكتبات ومو في خدمات البحث في البرلمانات ،وال بد من
بذل جهود مستمرة لضمان االحترام المتبادل والفهم المتبادل ألدوار الخدمتين واالستخدام األفضل للمهارات ولمهارات

هيرهم من العاملين في المن مة.

26
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جدت العزيمة لذلك.
 يمكن جعل أد شكل من أشكال التن يم يعمل إذا و َ
 ال يؤدد تواجد أمناا المكتبة والباحلين في الدائرة نفسها تلقائيا إلى توطيد عالقات العمل بالرهم من أن الدالئل تشير
إلى أن االندماج أسهل إذا كان الوض كذلك.
لكن ماذا عن العالقة بين المكتبة وخدمة البحث من جهة وبقية البرلمان من جهة أخر من الناحية التن يمية؟ إن المسائل

التي تتم تغطيتها هي التالية:


هل تشكل المكتبة وخدمة البحث دائرة خا ة بهما (أو دائرة خا ة بكل واحدة منهما إذا كانتا منف لتين على
المستو التن يمي) أو هما جزا من دائرة أوس ؟



إذا كانتا جزاا من دائرة أوس  ،ما الخدمات األخر التي تقدمها الدائرة؟



كي

تنسجم المكتبة وخدمة البحث في الهيكلية التن يمية العامة؟



في حال كان البرلمان يت ل

من مجلسين ،هل من مكتبة منف لة لكل من المجلسين أو أن المكتبة واحدة لإللنين؟

دلت اإلجابات على رسالة البريد اإللكتروني التي أرسلت عام  9112إلى أعضاا قائمة  IFLAPARL2المتعلقة بالمكتبات
وخدمات المعلومات البرلمانية على تواجد توازن شبه متساود بين الحاالت التي كانت فيها المكتبة وخدمة البحث في دائرة
منف لة خا ة بهما والحاالت التي كانتا فيها جزاا من دائرة أوس  ،وفي حال كانتا جزاا من دائرة أوس  ،يكون لهذا الدائرة
مجموعة متنوعة من الو ائ  ،وم ذلك فإن هناك عدد من األمللة حيث تشكل و يفة تكنولوجيا المعلومات واالت االت جزاا
من الدائرة نفسها (كينيا ،ناميبيا ،ألمانياا ونيوزيالندا ملال) ،ومن الو ائ

األخر التي قد تتوالها الدائرة أيضا التقرير الرسمي

(النروج ،إسكتالندا،أستراليا) والمعلومات العامة (المملكة المتحدة ،ألمانيا ،أيسلندا) ،كما هرت أمللة أخر لكن بتواتر أقل،
ون ار ألن الكلير من البرلمانات يشعر بالحاجة إلى إدخال تغيير تن يمي كاستجابة لل رو

المتغيرة (أو ربما فقط تغييرات في

النمط في الن رية التن يمية) ،فمن المرج أن تكون بعل األمللة المعطاة هنا قد تغيرت بحلول وقت النشر.
سئل المجيبون على رسالة البريد اإللكتروني التي أرسلت عام  9112عن عدد الدوائر اإلدارية الموجودة في البرلمان ،وينبغي
التعاطي بحذر م اإلجابات على هذه النقطة بما أن المجيبين قد يفهمون م طل "دائرة" بطرق مختلفة ،وفيما أن إجراا دراسة
حول هيكليات البرلمانات التن يمية قد يكون ملي ار لالهتمام ،فهو ليس مرتبطا بشكل مباشر بهذه المبادئ التوجيهية ،لذا لم
تجرد متابعة اإلجابات،م ذلك فمن الواض وجود اختال
حيث أن البعل مؤل

هائل في عدد الدوائر (أيا كان تحديدها) في البرلمانات المختلفة،

من أكلر من  91دائرة فيما البعل اآلخر من دائرتين.

بالنسبة للبرلمانات المؤلفة من مجلسين والتي أجابت على الرسالة ،قدمت المكتبة خدماتها إلى المجلسين في هال

األحيان،

وبالطب  ،من الفعال أكلر وجود مكتبة واحدة للمجلسين إال أنه من الممكن أن يغار كل مجلس على استقالليته ،لذا قد ال يكون
85

التغيير ممكنا في حال لم يكن للمجلسين مكتبة واحدة ،وم ذلك فتجدر اإلشارة إلى أنه جر دمج مكتبتي مجلسي البرلمان
اإليطالي مؤخ ار ،وعليه من الواض أنه أمر يمكن القيام به ،وقد تم و
مؤتمر الخدمات المكتبية والبحلية للبرلمانات في روما في
هد

تحقيق الدعم المتبادل وتجن

عملية دمج المكتبتين البرلمانيتين اإليطاليتين في

(أهسطس)  ،289112على أد حال يبقى التعاون الوليق م

ازدواج الجهود مرهو فيه بالدرجة األولى ،وقد يكون من المحبذ دمج المكتبتين من

الناحية التن يمية م اإلبقاا على هر القرااة المنف لة لكل مجلس.
هل من شكل ملالي للتن يم البرلماني من وجهة ن ر المكتبة وخدمة البحث؟ باألخس ،هل من األفضل أن تكون المكتبة
وخدمة البحث في دائرة منف لة أو جزاا من دائرة أوس ؟ ما من إجابات نهائية على هذه االسئلة وهي تعتمد كلي ار على طبيعة
البرلمان ،أيا كان التدبير التن يمي ،يفضل وجود تدبير عمل جيد بين الدوائر وم األمين العام (المسؤول التنفيذد) ،في حال
تواجدت هذه العالقات الجيدة ،يمكن تفعيل أد تدبير تن يمي.
بالنسبة إلى المكتبة ،تكمن المنفعة من تواجدها في دائرة خا ة بها في أنها تكون مخولة اتخاذ وتنفيذ الق اررات حول الخدمات
التي تقدمها بسرعة ومن دون التماس السلطة والمرور بالبيروقراطية التي تستغرق وقتا طويال ،ومن ناحية أخر قد ال يكون من
السهل في هال

األحيان تنفيذ الق اررات من دون تعاون من أشخاس خرين في البرلمان ،وينطبق ذلك بشكل خاس على

خدمات تكنولوجيا المعلومات واالت االت ،كما نوقش في الف ل الحادد عشر ،لكن على سبيل الملال ستبزر الحاجة إلى
تدابير عمل جيدة م المسؤولين عن إنتاج المنشورات البرلمانية ،والمسوؤلين عن التجهيز وهيرهم ،إن الطبيعة المتكاملة ل ن
الكلير من الق اررات هي التي دفعت ببرلمانات كليرة إلى تقليس عدد الدوائر في السنوات األخيرة (في مجلس العموم البريطاني
وفي البرلمان األسترالي ملال) ،م ذلك يبدو جليا من اإلجابات على رسالة البريد اإللكتروني أن الكلير من البرلمانات لم يشعر
بالحاجة إلى سلك هذه الطريق على األقل حتى اآلن ،إذ ليس هناك مكتبة أو خدمة بحث برلمانية قادرة على العمل باستقاللية
عن باقي اإلدارة البرلمانية ،أيا كانت التدابير التن يمية في البرلمان.
دور أعضاء البرلمان
ماذا يج

أن يكون دور أعضاا البرلمان في سير عمل المكتبة؟ من دون شك ،ال بد أن تفهم المكتبة وخدمة البحث حاجات

أعضاا البرلمان ومو فيهم بما أنهم المستخدمين الرئيسيين للخدمة ،وهذا موضوع جرت مناقشته في الف ل التاس حول
ضرورة إطالع المستخدمين وفهم حاجاتهم ،لكن ما نعالجه هنا هو أمر مختل  ،حيث أنه يتناول الدور الممكن أن يؤديه
اعضاا البرلمان في إدارة المكتبة ،فعادة ما يشكل اعضاا البرلمان (أو المجالس الفردية في البرلمانات المؤلفة من مجلسين)
لجنة تضم كبار البرلمانيين لالتفاق على الخطط اإلجمالية إلدارة البرلمان ،وهالبا ما تضم وجها بار از ملل رئيس البرلمان أو
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المسؤول الرئيسي ،ومن الممكن أال تود اللجنة أن تعنى ب د تفا يل مرتبطة بإدارة دائرة محددة ملل المكتبة ،بالرهم من أن
ذلك ممكن في البرلمانات األ غر حجما.
قد يكون لد البرلمانا ت لجنة مكتبة أو لجنة تضم المكتبة كجزا منها ،من الممكن أن تكون هكذا لجنة

انعة قرار أو أن

تكون إستشارية بحتة ،يوجد وجهات ن ر مختلفة حول قيمة اللجان من هذا النوع وما إذا كانت فكرة جيدة للمكتبة أن تشج
إنشاا لجنة مماللة إن لم تكن موجودة.
إن باستطاعة لجنة كهذه إن كانت تعمل بشكل جيد أن تدعم المكتبة وتعطي لقال لطلبات تحسين الخدمات المقدمة ،خا ة إذا
كانت تضم ولو عددا قليال من اعضاا البرلمان المهتمين والملتزمين والراهبين في تكريس البعل من وقتهم لمسائل متعلقة
بالمكتبة ،كما قد تكون مفيدة للمكتبة على اعتبار أنها مجلس ر د أفكار لتطوير الخدمة (لكن ال يج

أن تكون بديال للتسويق

المناقش في الف ل التاس ).
إن من االستخدامات اإلضافية أيضا كس

الدعم لتفعيل القوانين التي تعمل بموجبها المكتبة ،فمن المفيد أن تكون قاد ار على

إطالع أحد اعضاا البرلمان الذين يتسببون ب عوبات ملال على ما يشكل وما ال يشكل سؤاال مشروعا وعلى أن لجنة المكتبة
هي التي وافقت على تحديد هذا المفهوم.
من ناحية أخر  ،وجدت بعل البرلمانات أن لجنة المكتبة ال تملل البرلمانيين بإخالس ،وأنه بإمكان عضو أو عضوان منها
استخدام األجندة والنقاش للترويج لمواضيعهم المفضلة ،ما قد ال يهم اآلخرين كلي ار ،أو أنه من ال ع

إقناع األعضاا

بحضور إجتماعات اللجنة دوابداا االهتمام ،حتى ولو كانت اللجنة إستشارية بحتة ،فقد يكون من ال ع

عمليا مخالفة

ن يحتها حتى ولو لم يرح

عتبر أنها تملل اعضاا البرلمان بشكل عام ،وباخت ار فإن لوجود لجنة مكتبة
بهذه الن يحة ولم ي َ

تعمل بشكل جيد مناف محتملة هامة للمكتبة ،إال أنه أمر قد ال يكون سهل التحقيق أو اإلدارة باتساق ،وسواا كان لد المكتبة
لجنة أم ال ،فقد تتمكن المكتبات البرلمانية من إيجاد طرق لجذ

اعضاا البرلمان كي يكونوا من منا ريها.

في بعل األحيان ،قد تضطر المكتبة وخدمة البحث إلى التعامل م تدخل هير مرهو فيه بدرجة أكبر ،حين يتقدم أعضاا
البرلمان بمرش خاس بهم لتعيينه كمو

في المكتبة ،إن من األهمية بمكان مقاومة هكذا مقاربات مهما كان ذلك

عبا

أحيانا ،إذ يوجد خطر كبير على حياد المكتبة السياسي في حال عدم القيام بذلك ،علما أن عدم التحيز السياسي هو أحد ركائز
الخدمة.
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الفصل الرابع عشر
تشارك الممارسات الجيدة بين المكتبات البرلمانية
يتناول هذا الف ل تشارك الممارسات الجيدة بين المكتبات البرلمانية ،وهو ين ر في المن مات الدولية وفي الدعم اللنائي بين
الدول.
قسم اإليفال لمكتبات وخدمات البحث الخاصة بالبرلمانات
ي َعد هذا القسم من أكلر أقسام االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (اإلفال) فعالية ونشاطا ،في العام  9112ضم
30

القسم  000عضوا من أكلر من  01دولة ،29وتوض ال فحات الخا ة بالقسم على موق االتحاد اإللكتروني

هدفه على

الشكل التالي:

من هذ القسم هو تطبيق أهدا

الهد

االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات العامة على وض خاس هو وض

المكتبات التشريعية والهيئات التشريعية الوطنية في الدول الوحدوية والمجالس التشريعية الوطنية ومن الدرجة اللانية في الدول
الفدرالية ،فالعمل المكتبي البرلماني شكل مختل

من العمل في مجال المعلومات ،ال سيما أنه يتعاطى بشكل رئيسي م

أعضاا مجلس تشريعي يعملون تحت ضغوط هائلة ويستخدمون المعلومات ويخلقونها ،لهذا السب فهم بحاجة إلى دعم مناس
من ناحية المعلومات.
شهد هذا العمل في السنوات العشرين أو اللاللين الماضية نموا كبي ار ليس فقط لجهة الكمية إنما أيضا لجهة النوعية والعمق
أيضا في الكلير من المجالس التشريعية ،وازدهرت خدمات البحث وهيرها من الخدمات المتخ

ة ملل بناا النماذج

اإلقت ادية ،ويعتمد اند ارج هذه المواضي تحت سلطة المكتبة (من عدمه) على الهيكلية اإلدارية للمجلس التشريعي ،لكن كل
أشكال المعلومات للمشرعين وللمو فين التابعين لهم تهم قسم المكتبات البرلمانية.
وتحدد أهدا


القسم على أنها:

المساعدة في تطوير المكتبات البرلمانية عبر توفير المساندة والدعم بالتوافق م م لحة ومتطلبات ومرحلة تطور
البرلمانات في مختل

مناطق العالم ،تشجي المساعدة اللنائية وبرامج التطوير ،والعمل كمكان لتبادل المعلومات في

هذا ال دد.
29

نشاطات قسم اإليفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة بالبرلمانات .عرل من تقديم هرو سانغريد ،رئيس القسم ،في المؤتمر حول الخدمات المكتبية

والبحلية للبرلمانات ،في روما،
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أحدث تكنولوجيات المعلومات م خدمات المكتبات البرلمانية.



تشجي البرامج التي ترعى تكيي



درس العالقة بين العمل البح لي الذد يجرد في البرلمان ومن قبل مؤسسات رسمية وخا ة وحاجات البرلمان
وعمله م إشارة خا ة إلى المكتبة وخدمة البحث.



الن ر في التدابير اإلدارية ضمن البرلمانات في ما يخس خدمات المكتبة والمعلومات والبحث.
احتماالت البرامج واألنشطة المشتركة.



تعزيز التعاون بين االتحاد البرلماني الدولي والمكتبات البرل مانية واستكشا



تشجي إنشاا مجموعات إقليمية للمكتبات البرلمانية ملل المركز األوروبي للبحث والتوليق البرلماني.

إضافة إلى المشاركة في المؤتمر السنود التحاد جمعيات ومؤسسات المكتبات ،يعقد القسم إجتماعا سنويا يسبق المؤتمر في
مجلس تشريعي قري  ،وتستمر هذه المؤتمرات لمدة لاللة أيام وكان مؤتمر العام  9112في روما هو المؤتمر الخامس
والعشرين من هذا النوع.
تقدم هذه االجتماعات فر ة ممتازة لمو فين من مجموعة متنوعة من خدمات المكتبات والبحث البرلمانية لاللتقاا وتبادل
المعلومات واألفكار حول نقاشات عن مواضي معينة وعقد ورش عمل واكتسا

المزيد من المعلومات حول البرلمان المضي .

ي در القسم نشرات إخبارية منت مة ومنشورات أخر  ،وبإمكان جمي األعضاا اإلنضمام إلى قائمة  IFLAPARL2المتعلقة
بالمكتبات وخدمات المعلومات البرلمانية المستخدمة كوسيلة لتعميم ونشر المعلومات حول القسم وكمنتد للنقاش.
ويوجد موق إلكتروني إضافي مقترن بالقسم لكن ليس مشغال من قبله أال وهو موق  ،Parlanet31وهو ي

نفسه على

النحو التالي:

هو عبارة عن

فحات مدونات م ممة ك دوات عمل لتبادل المعلومات واألفكار والخبرات والهواجس المشتركة والتطورات في

مجاالت عملنا كما تحدث في بيئتنا.
ومن المن مات التي أ بحت مؤخ ار أكلر انخراطا في خدمات المكتبات والبحث البرلمانية االتحاد البرلماني الدولي ،وهو

بالطب من مة راسخة وقديمة العهد وقد جر االقتباس من منشوره ال ادر عام  9110والذد يحمل عنوان "البرلمان
والديمقراطية في القرن الحادد والعشرين :دليل للممارسات الجيدة" في الف لين األول واللاني ،ومن " المبادئ التوجيهية للمواق
اإللكترونية البرلمانية" في الف ل الحادد عشر في  00تشرين األول (أكتوبر)  9112عقد االتحاد البرلماني الدولي مؤتم ار في
جني

باالشتراك م االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات وجمعية األمناا العامين للبرلمانات بعنوان :إطالع
32

الديمقراطية :تعزيز القدرات لتلبية حاجات البرلمانيين المرتبطة بالمعلومات والمعرفة.
الجمعيات اإلقليمية للمكتبات البرلمانية

فضال عن قسم اإلفال ،هناك عدد من الجمعي ات اإلقليمية للمكتبات البرلمانية تعقد اجتماعات وتتبادل المعلومات.

www.parlanet.net 31
32

http://www.ipu.org/splz-e/asgp08.htm
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أهمها:

جمعية المكتبات البرلمانية ألفريقيا الشرقية والجنوبية ()APLESA
جمعية أمناا المكتبات البرلمانية في كندا )APLIC\ABPAC( 9111-9110
جمعية أمناا المكتبات البرلمانية آلسيا والمحيط الهادئ ()APLAP
جمعية المكتبات البرلمانية في أستراليا ()APLA
المركز األوروبي للبحث والتوليق البرلماني ()ECPRD
شبكة البحث والمعلومات البرلمانية الدولية (( )IPRINتغطي جزر بريطانيا دوايرلندا والتابعيات الملكية)

المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية ،قسم مو في المكتبات وخدمات البحث التشريعية (الواليات المتحدة األميركية)

دول أوروبا الشمالية.
رحت من مات إقليمية أخر في الماضي ،إال أن المن مات المذكورة أعاله هي التي يبدو أنها كانت ناشطة
كما وجدت أو اقت َ

عند كتابة هذه المبادئ التوجيهية ،بالرهم من أن هذا أمر يمكن أن يتغير م تطور شبكات جديدة ألمناا المكتبات الناشطين.
أنشطة الجمعيات اإلقليمية لكنها قد تشمل:

وتختل


تبادل المواد ملل المستندات البرلمانية وولائق األبحاث (رهم أن نمو اإلنترنت يقلل من أهمية تشارك المواد
والمستندات المادية)



إجراا أبحاث مشتركة حول المشاكل التي تؤلر على المنطقة



تبادل المو فين



تشارك األفكار عن طريق المؤتمرات
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العالقات الثنائية بين المكتبات البرلمانية
فضال عن المن مات الدولية واإلقليمية التي تملل المكتبات وخدمات البحث البرلمانية ،فإن العالقات اللنائية هي أمر شائ
أيضا ،وقد شهد هذا المجال نموا هائال ف ي الفترة التي تلت انهيار جدار برلين ونشوا (أو إعادة نشوا) الديمقراطيات ليس فقط
في أوروبا الشرقية إنما أيضا في أنحاا أخر من العالم ،ويمكن تطوير العالقات اللنائية عبر عدة طرق:


عبر زيارات من قبل المو فين في المكتبات البرلمانية القائمة أو هيئات أخر أو أف ارد خرين من ذود الخبرات
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.



عبر تدبير توأمة على المد األطول ،ما قد يؤدد إلى تبادالت منت مة للمو فين والمواد بين المكتبتين (أو قد
يشرك مكتبات أخر أيضا).

من دون شك ،بإمكان هذه البرامج أن تكون قيمة جدا لكنها تحتاج إلى تخطيط دوادارة بحذر كي تكون فعالة ،فزيارة المكتبة
والتجول فيها بكل بساطة ليس كافيا ،فمن المهم التخطيط مسبقا للغاية من هذه الزيارات وضمان إشراك األشخاس المناسبين،
كما أنه من هير الكافي رف التو يات حول عدد الحواسي
من يقدمون الن

والكت

وال ح

الالزمة مهما كان ذلك مفيدا ،فالمهم أن يفهم

ماهي التقاليد واللقافة السياسية للدولة المتلقية ،إذ أن هناك دوما خطر من أن يقوم هؤالا بتقديم الن

باالرتكاز فقط على خبرتهم الخا ة ،وفي الواق عليهم أن يتمكنوا من االبتعاد عن تجربتهم الخا ة والتفكير في ما أساؤوا
القيام به ليس فقط في ما أتقنوه ،حيث إن مساعدة اآلخرين على التعلم من أخطائك ومن نجاحاتك هو من األمور القيمة.
في البدا كان الوض السارد في أن تكون الدول التي تملك مكتبات برلمانية قديمة العهد ملل الواليات المتحدة األميركية
والسويد والمملكة المتحدة هي الم درة لخبراتها ،لكن بالرهم من أن المكتبات الراسخة هذه أدت دو ار قيما في العمل م
المكتبات البرلمانية النامية ،فقد أ بحت هذه األخيرة ن ار لتطورها وانتقال دولها نحو الديمقراطية مخولة إلعطاا الن

لدول

أخر .
وقد ذكرت هذه النقطة أنيتا دودينا مديرة قسم المعلومات في جمهورية التفيا في ورقة مقدمة إلى االتحاد البرلماني الدولي في
المؤتمر حول إطالع الديمقراطية المذكور سابقا في هذا الف ل ،33فهي تبين أن خبرة إرساا الديمقراطية في التفيا جعلتهم
وسطاا جيدين وأنهم تمتعوا بميزات نسبة إلى الديمقراطيات األقدم التي لم تمر بتجربة االنتقال الحديلة ،ومن المرج أكلر أن
يكون بين الدول ذات األوضاع المتشابهة خبرات مشتركة أكلر منها م الديمقراطيات األقدم عهدا ،وقد تجد دول أخر نفسها
في موق ممالل ،وفضال عن ذلك ،ما من شك في أن المكتبات األقدم لديها الكلير لتتعلمه من المكتبات األحدث عهدا الناجحة
وفي أنه يمكن مساعدتها لدرس ما يمكن فعله ألجل وض حد للتقاليد ،ولعل مزيج المشورة األملل يكون ذلك اآلتي من مزيج

 33تشارك الممارسات الجيدة وتعزيز القدرات :إستراتيجيات لمساعدة المؤسسات البرلمانية -وجهة نظر التفيا ،أنيتا دودينا.
http://www.ipu.org/splz-e/asgp08/
dudina.pdf
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من الخدمات القديمة وتلك األحدث ،وهذا هو بالطب المزيج المتاح عن طريق قسم اإلفال لمكتبات وخدمات البحث الخا ة
بالبرلمانات.
على أد مكتبة برلمانية منش ة حديلا أن تستفيد من الخبرة الواسعة المتوفرة في القسم عبر حضور المؤتمرات إذا وجد التمويل
لذلك ،واالشتراك في قائمة رسائل البريد اإللكتروني ،واستخدام القسم بشكل عام كمورد ،ومن المرج أن يكون األشخاس
الراهبين في تقديم الن

اللنائي والقادرين على ذلك أ ال أعضاا في القسم.
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الفصل الخامس عشر
معلومات للعامة والمدارس
على البرلمانات أن تقدم المعلومات بشكل متزايد إلى العامة والمدارس ،خا ة المعلومات التي تتناول و ائفها وأعمالها
وتاريخها ،في الكلير من الدول ،هناك نقس في الفهم ومستو عال من السخرية يطال البرلمان والسياسات بشكل أكلر
عمومية ،وال يمكن االفترال أن وسائل اإلعالم ستحرك ساكنا إلعادة إرساا هذا التوازن ،بل في الواق هي تشكل جزاا من
المشكلة م عملية نقل األخبار الحادة وهير الدقيقة ،من ناحية أخر  ،ال ينتج الن ام التعليمي مواطنين للمستقبل يتحلون بحس
المسؤولية المدنية إال إذا بذل مجهود لضمان دخول هذا النوع من التعليم ضمن المنهاج الدراسي ،إذا هناك مستو هائل من
الجهل في دول كليرة حول و يفة وعمل البرلمانات ،ما يشعر البرلمانات بشكل متزايد بضرورة ت حي الوض  .وليس
بالضرورة أن تكون هذه المهمة من و ائ

المكتبة ،لكن لمة أسبا

جيدة إلدراجها ضمن المكتبة :فعلى مو في المكتبة

أنفسهم التمت بمعرفة جيدة حول البرلمان ،والمكتبة بحد ذاتها مستودع للمعلومات ويج

أن يتمكن مو فوها من إنجاز هذا

األمر بنجاح عبر طرق يمكن لغير الخبراا أن يفهموها.
المعلومات للعامة
يمكن أن تكون أعمال البرلمان هامضة حتى للواعين سياسيا ،فاألمور التي قد تبدو واضحة بالنسبة إلى البرلمانيين وهيرهم
ممن يعملون في البرلمان من الممكن أال تكون بهذا الوضوح لآلخرين ،ومن هنا تبرز الحاجة التي هالبا ما يجدها أعضاا
البرلمان إلى إنشاا مكت

لتقديم المعلومات ليس فقط للعامة ،إنما أيضا لل حافيين أو المن مات التي تود التعاطي م

البرلمان أو فهم ماذا يح ل فيه ومتى ،ويمكن أن تغطي أنواع األسئلة التي يجي

عليها مكت

من هذا النوع مجموعة واسعة

من المواضي على هرار:


األعمال الحالية والمستقبلية في البرلمان



أسئلة حول التاريخ البرلماني



تفسيرات حول اإلجرااات والم طلحات المستخدمة



معلومات حول النقاشات السابقة أو حول مناقشة قانون أو قرار معين



معلومات خا ة بالسير الذاتية حول أعضاا البرلمان وأنشطتهم في البرلمان



معلومات على شكل "من هو نائبي في البرلمان؟" وكيفية االت ال بهم
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لمة طرق عدة يمكن عبرها تعميم ونشر هذه المعلومات:


من الممكن أن يكون الموق البرلماني اإللكتروني م در معلومات أساسي ،ويتوق أن يساهم أد مكت

معلومات

بشكل كبير في المعلومات التي يتضمنها الموق حول المواضي المذكورة أعاله وأن يضمن سهولة فهمها
والو ول إليها.


مكت

هات

يسم بتف يل اإلجابات على قياس األسئلة أو اإلجابة على أسئلة المستعلمين هير القادرين على

الو ول إلى اإلنترنت أو الذين لم يتمكنوا من إيجاد اإلجابة ب نفسهم.


معلومات حول زيارة البرلمان وحضور النقاشات



مدرج تحت عنوان "إت لوا بنا" وعنوان بريدد إلرسال األسئلة عليه.
بريد إلكتروني َ



منشورات ملل نشرات حول مواضي محددة معرو

أنها ذات أهمية أو مجالت تتناول األعمال الحالية ،ومن

الممكن إتاحة هذه المنشورات بال يغة الورقية دوارسالها بالبريد أو إرسالها بالبريد اإللكتروني ،وينبغي كذلك أن
تكون متاحة للبرلمانيين ومو فيهم كي يتمكنوا من إرسالها إلى الناخبين.


عمل التوا ل قد يتخذ أشكاال عدة ،ملل العمل م المكتبات المحلية للت كد من أنها تملك مواد برلمانية مهمة وم
المو فين لتقديم الشرح لهم ،أو تن يم النقاشات م مجموعات محلية.

ستخدم متشابهة أيا كانت طريقة إي ال المعلومة إلى المستعلم ،فعلى سبيل
هناك أشكال مختلفة للتعميم لكن المواد التي ست َ
الملال ،يمكن إتاحة نشرة حول موضوع يكتس
مكت

الهات

أهمية في الوقت الراهن على الموق اإللكتروني ،أو استخدامها كم در في

أو إرسالها بالبريد إلى المستعلم.

ومن أحد األسبا

الوجيهة إلدراج مهمة المعلومات العامة ضمن و ائ

المكتبة هو ،كما سبق وقلنا ،توفر الخبرة ذات ال لة

من األساس ،ويجعل ذلك من المحبذ دمج هذه المهمة قدر المستطاع م مو فين خرين في المن مة من الذين يتمتعون
بمعرفة ومهارات مماللة وتشارك المعرفة قدر اإلمكان ،ومن العوامل المساعدة تفادد إزدواجية الجهود في أجزاا مختلفة من
المن مة ع بر جم وتخزين المعلومات نفسها بطرق مختلفة.
المعلومات للمدارس
كما هي الحال بالنسبة إلى و يفة المعلومات العامة ،قد تشعر البرلمانات والبرلمانيون أنه من المهم إتاحة معلومات دقيقة
ومناسبة حول البرلمان إلى طال
األكلر شمولية ،لكن له جوان
وبالنسبة للمدارس ،يج

المدارس من كافة األعمار ،ويمكن رؤية ذلك على أنه تفرع عن مس لة المعلومات العامة
خا ة.

أن ين َر إلى المعلومات على أنها جزا من العملية التعليمية ،لذا من المحتمل أن تكون أكلر عمومية

من أد من الطلبات التي قد ترد إلى مكت

المعلومات العامة في البرلمان (ملال ،المعلومات الخا ة ببنود أعمال محددة أو
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ببرلمانيين منفردين) كما يج

م أد برنامج "تربية مدنية"

أن تف ل على قياس مجموعات محددة من األعمار وأن تتناس

أوس موجود في الدولة.
في الكلير من البلدان ،ي هر أن احتمال مشاركة الشبا
تبرز ضرورة شرح أهمية البرلمان ب سلو يهم الشبا
البرلمان ،إذ يتوج

في االنتخابات أقل من احتمال مشاركة من هم أكبر سنا ،ومن هنا
المعني ،إذ ليست المس لة فقط حول إطالع الشبا

على ما يقوم به

عليهم أن يكونوا أكلر مشاركة بعمله كي يفهموا لماذا هو مرتبط بهم ،وأن يتم تمكينهم من االنخراط في

العملية السياسية كي يشعروا باللقة  ،ليس فقط عبر الت ويت إنما عبر المشاركة بشكل ناشط في المسائل السياسية.
القيام بكل ذلك مجموعة من المهارات لن تكون جميعها بالضرورة متوفرة ضمن البرلمان ،ففيما أن بعل المهارات

ويتطل

عتبر قيمة في أد مكان خر (ملل معرفة البرلمان والقدرة على شرح طرائق عمله إلى هير الملمين) فلمة مهارات أخر أيضا
ت َ

محددة الزمة ،وهي بشكل رئيسي مهارات المدرس والمربي القادر على تحميس األطفال دوانتاج مواد مالئمة لفئة عمرية معينة،
فلهذا السب

سيكون من المهم بالنسبة إلى أد برلمان ينش خدمة تعليمية أن يضمن توفر أشخاس يتمتعون بهذه المهارات

التعليمية لكن لديهم القدرة أيضا أن يعملوا م من لديهم المعرفة والخبرة حول البرلمان.
بإمكان خدمة تعليم برلمانية أن تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات .وهي تشمل:


زيارات لأل والد إلى البرلمان
وتتخذ عدة
حال

اد

يغ ،م نها الجوالت (التي تهد

إلى شرح عمل البرلمان أكلر منه شرح للهندسة المعمارية للمبنى في

أن كان المبنى ملي ار لالهتمام من الناحية المعمارية) ومن األشكال األخر التي يمكن استخدامها أيضا

عقد النقاشات ال ورية ،إضافة إلى جعل أعضاا البرلمان يتحدلون م مجموعات األوالد.


للمدرسين إلى البرلمان
زيارات
ّ
عقد دورات تدري

للمدرسين هير الوالقين من شرحهم للمواد عن البرلمان أو الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى معرفة

المزيد.


معارض خاصة
يمكن أن تقام في البرلمان أو في حال وجود برنامج امتداد في الخارج ،وقد تتناول مواضي ذات أهمية تاريخية تهم
األوالد أو مواضي عامة أكلر ملل تاريخ تمدد حق االنتخا من عدد

غير من األشخاس ليشمل جمي

الراشدين.


إنتاج مواد مكتوبة للمدارس
يستخدمها المدرسون كمساعد على التعليم ولتعميمها على األوالد في إطار ال



.

برامج تواصل
بإمكانها إشراك المو فين في برامج لزيارات إلى المدارس يعملون فيها م المدرسين حول كيفية شرح ماهية ودور
البرلمان ،وربما يقدمون من خاللها

فوفا إلى األوالد.
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العمل على مضمون مواد التربية المدنية ي المدارس
تبعا لهيكلية الخدمة التعليمية في بلد معين ،قد يعني ذلك العمل م و ازرة التعليم التابعة للحكومة المركزية (أو
الوطنية) أو م الحكومة المحلية أو مزيج من اإللنين ،سيساعد هذا العمل على ضمان شرح دور البرلمان بشكل
مالئم في أد برنامج تربية مدنية في الدولة ،وهناك خطر دائم في أن يتم شرح دور الحكومة بشكل أكلر تف يال
من دور البرلمان ،إال في حال وجود مساهمة مناسبة من األشخاس المتمتعين بإلمام برلماني محدد.



برلمانات الشباب
يمكن أن تكون جزاا من برامج الزيارات إلى البرلمانات أو من برامج التوا ل.



الموقع اإللكتروني
موق إلكتروني للشبا  ،ويمكن أن يكون جزاا من الموق البرلماني اإللكتروني العام.



العمل مع المنظمات غير الحكومية
من الممكن أن تشكل الشراكة م المن مات هير الحكومية المخت ة بالشبا

أو بالتعليم لتطوير برامج للشبا

مقاربة مفيدة للطرفين.
أيا كانت البرامج التي تقدمها خدمة التعليم البرلمانية ،فمن الضرورد أن تكون موجهة بشكل مالئم إلى عمر التلميذ ،ومن
الواض أن برنامجا يناس
والعكس

شبانا بين السادسة عشر واللامنة عشر لن يكون له

لة ب طفال في عمر السادسة أو اللامنة،

حي  ،كما تبين هذه الضرورة أهمية وجود أشخاس يتمتعون بمهارات تدريس وبالمعرفة ضمن الفريق ،إذ بإمكان أد

خدمة تعليمية تعمل بشكل جيد أن تؤدد دو ار هاما في تحسين المعرفة حول البرلمان بين الشبا

وتعزيز حسهم بالوعي

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
المستندات البرلمانية وأوراق النقاشات كمستندات عمل ،كما على البرلمانات الت كد من امتالكها مجموعة أرشي

كاملة من

الولائق البرلمانية وسياسة لالحتفا بالمستندات وأرشفتها للمستقبل ،وسيبحث الناشطون بشكل متزايد عن سبل لجعل هذه
الولائق متاحة بال يغة الرقمية.
ويعني ذلك أنه باإلمكان توسي إتاحة الو ول إلى األرشي
فليست هناك ضرورة في أن يكون األرشي
والمكتبة العمل عن كل

على األرشي

البرلماني جزاا من المكتبة البرلمانية ،لكن وم و يفة المعلومات العامة ،يتوج

سويا ،كما سيتوج

أرشفة أوراقها بشكل مالئم ،ومن المحتمل أن يكون األرشي
نفسه أو أن يكون جزاا من أرشي

لكنه يلير مسائل تتعلق ب رشفة المواد الرقمية على المد الطويل،
على األرشي

العمل م أقسام أخر ملل مكت

اللجان لضمان

البرلماني عبارة عن مجموعة منف لة يتولى مسؤوليتها البرلمان

الدولة الوطني.

يتضمنه األرشيف
ما قد
ّ
بإمكان األرشي

البرلماني أن يضم مجموعة واسعة من المستندات المرتبطة بالبرلمان ،ويشمل ذلك األوراق الرسمية إضافة إلى

ولائق أخر  ،ومن األمللة على المواد التي يمكن إيجادها في األرشي :


نسخ أ لية عن قوانين واقتراحات قوانين خا ة بالبرلمان



نقاشات برلمانية



تقارير وأوراق اللجان المنشورة



أوراق اللجان التي لم تن َشر ،ملل الدالئل هير المنشورة وأوراق العمل الداخلية للجان



محاضر االجتماعات وهيرها من األوراق المرتبطة بالجلسات المنعقدة في المجلس



الق اررات المقرة في البرلمان



السجالت اإلدارية لإلدارة البرلمانية



السجالت المعمارية والتاريخية المتعلقة باألبنية التي تشكل مقر البرلمان



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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ليست هذه الالئحة بشاملة ،إذ قد يتوق من البرلمان االحتفا ب د ولائق أ لية متعلقة ب

ول وتاريخ وأنشطة البرلمان.

سياسة إدارة السجالت
يحتاج أد أرشي
يج

برلماني إلى وض سياسة إلدارة السجالت كي يضمن اتخاذ الق اررات المالئمة حول ما هي السجالت التي

االحتفا بها وتلك التي يج

التخلس منها ،وبشكل أساسي فإن المستندات التي ينبغي أخذها بعين االعتبار هي تلك

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 يتخلس من أد من السجالت ن ار ألن

الكلير منها ملل المستندات البرلمانية وسجالت النقاشات لن ترمى أبدا ،لكن وكما تشير الالئحة أعاله ،قد يحتود األرشي
على معلومات أكلر بكلير من هذا النوع من المواد الرسمية ،فلن خذ ملال هامشيا ،قد يكون من المحبذ االحتفا بقوائم الطعام
المقدم في المطاعم البرلمانية ،ومن الممكن أن تهم هذه المعلومات المؤرخين المستقبليين ،لكن إذا ما تغيرت قائمة الطعام كل
يوم وتواجدت عدة مطاعم في البرلمان ،فإن قالئل هم من سيقترحون االحتفا بجمي القوائم ،وعلى مستو أكلر جدية قد تملك
اللجان النيابية مجموعة هنية من ولائق العمل ،على هرار مسودات التقارير المتتابعة التي قد يكون من القيم االحتفا ببعضها
لكن ليس بالضرورة األحتفا بها كلها.
يجدر بسياسة إدارة السجالت أن تساعد على اتخاذ قرار بش ن ما يستحق وما ال يستحق االحتفا به إلى األبد ،وعلى ضمان
وض طرق مناسبة ألرشفة ما يج

االحتفا به دواتال

أن يتم االحتفا بالسجالت في األرشي

ما تبقى ،أما المعايير المقترحة لالحتفا بالسجالت إلى األبد ،فهي

على أساس قيمتها الداللية والمعلوماتية والتاريخية ،ومن الضرورد أن ترفَق السجالت

ببيانات و فية ( )Metadataكي يتم الو ول إليها على نحو مناس
وض سياسة إلدارة السجالت بين المؤرشفين والعاملين في المكات

عند الحاجة إليها ،ويج

أن تجرد مناقشة لتفا يل

البرلمانية.

الحفظ الرقمي
أ ب الحف الرقمي يجذ

المزيد من االهتمام ذلك أننا نشهد نش ة المزيد والمزيد من المواد على شكل رقمي (على األرج

هالبية المواد التي ينتجها البرلمان) ويعز ذلك جزئيا أيضا إلى أن تراج كلفة ترقيم المواد الموجودة ،مايعني أنه أ ب
باإلمكان إتاحة المزيد من المواد على هذا الشكل دواتاحة البحث فيها من قبل أد شخس لديه ات ال باإلنترنت.
إن المكان هنا ليس مالئما لمناقشة هذا الموضوع المعقد الذد شكل مس لة هامة لمجتم المعلومات لسنوات عدة ،إذ يكفي
فقد بعل البيانات م تغير األرضيات والبرمجيات.
يؤخذ الموضوع بجدية ،فلمة خطر في أن ت َ
القول إنه في حال لم َ

إن السجالت الورقية تتحلل وتتفتت م الوقت ويج

بالتالي االحتفا بها في رو

مناسبة ،لكن حتى ولو بذل مجهود بسيط

لالحتفا بها ،فهي على األرج تبقى موجودة لمئات السنين ،حتى أن الرق أو المنحوتات الحجرية تبقى لفترة أطول ،لكن ذلك
تؤخذ خطوات ناشطة لالحتفا بها م تغير
ال يسرد على السجالت الرقمية التي ت ب هير قابلة لالستخدام إذا لم َ
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التكنولوجيا ،وفي حال وجود نسخ أ لية ورقية ،سيكون ذلك مشكلة خطيرة لكن ليس بحجم الكارلة ألنه م توفر المال
والوقت ،يمكن إنشاا سجل رقمي جديد ،أما بالنسبة إلى السجالت الموجودة فقط ب يغة رقمية فستشكل خسارتها كارلة كبر .
لم تجد الحكومات دوما االستجابة لهذه المشكلة ،وهالبا ما يبدو أن البرلمانات تتمت بوعي أكبر لهذه المسائل ،إذ يتطل

حف

السجالت الرقمية مجهودا وتعاونا أكبر مما يتطلبه حف السجالت الورقية ،وال يعني ذلك أن حف األوراق أمر بسيط إذ هناك
الكلير من المسائل المتعلقة بالبيانات الو فية وشروط التخزين المالئمة وهيرها ،هير أن هذه السجالت تدوم لسنوات كليرة
حتى ولو ترَكت ،ويبقى حف المواد الرقمية موضوعا يلار بشكل منت م في مؤتمرات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات
المكتبات.
الوصول إلى األرشيف
يقضي جزا من دور البرلمان بضمان إتاحة المواد لمن يريد الو ول إليها ،وقد قامت هالبية البرلمانات بخطوات هامة للت كد
من أن النقاشات وأوراق اللجان وما إلى هنالك تتاح بسرعة في ال يغتين اإللكترونية والورقية ،ويتوق أن يملك األرشي
البرلماني هرفة قرااة عامة حيث بإمكان العامة إستشارة مقتنياته.
لكن البرلمانات ذهبت هالبا إلى أبعد من ذلك ،ملل حال هيرها من أ حا

المواد التاريخية على هرار األرشي

الوطني

والمكتبات الوطنية ،وقد تضمنت الخطوات في هذا المجال مشاري إلتاحة مواد كليرة لم تكن أ ال نش تها بال يغة الرقمية.
ومن المشاري الطموحة ملال نذكر ذلك الذد تم تنفيذه للمكتبتين البرلمانيتين المشتركتين التشيكية والسلوفاكية ،وقد و فت إيفا
ماكالكوفا (رئيسة المكتبة البرلمانية السلوفاكية) وكاريل سوسنا (مدير المكتبة البرلمانية في الجمهورية التشيكية) هذا المشروع
في ورقة مقدمة في خالل مؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في سيول في

(أهسطس) 34.9110وشمل

لمانين والمجالس التشيكية والسلوفاكية منذ العام  .0222سنة  9112كان العمل مستم ار على
هذا المشروع جمي سجالت البر َ
الجان

التاريخي من المشروع ،كما يمكن ذكر مشروع خر للمكتبة الرقمية للمجالس التشريعية التشيكية (البوهيمية) يتعق

عائدة إلى القرن الحادد عشر.

35

مواد

ولمة مشروع خر حديث يقضي بترقيم التقارير الرسمية ال ادرة عن مجلس العموم في

المملكة المتحدة منذ سنة .0212
كما قدم إدوارد وود ورقة حول الموضوع خالل مؤتمر أوتاوا حول المكتبات وخدمات البحث للبرلمانات المنعقد عام ،369112
مستخدم بشكل جيد،
أقتضت العادة أن تكون هذه المشاري قيمة جدا إذ تشير الدالئل ملال إلى أن المشروع التشيكي والسلوفاكي
َ
لكن وال سيما بالنسبة إلى هير الخبراا ،يمكن أن تكون الولائق مربكة ومن المهم هنا ضمان توفر المساعدة ،فعلى سبيل الملال
34

المكتبة البرلمانية التشيكية والسلوفاكية المشتركةhttp://archive.ifla.org/IV/ifla72/ .
papers/087-Malackova_Sosna-en.pdf
35
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/kps/knih/a_snemy.htm
36

ترقيم "هانسرد" (نصوص النقاشات البرلمانية في المملة المتحدة") :وضع ألفي سنة من النقاشات البرلمانية على شبكة اإلنترنتhttp://www. .
preifla2008.ca/presentation-e.asp?Sub=Yes&Parent=Pre
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لد البرلمان التشيكي تدابير يمكن للمستعلمين بموجبها التوا ل م البرلمان عن طريق البريد اإللكتروني أو الهات
على الن
في هال

للح ول

بش ن كيفية استخدام الن ام.
األحيان ،تملك البرلمانات مجموعات هنية من المواد ،ما يحتم أهمية دورها في أرشفتها دواتاحتها للعامة بال يغتين

الورقية والرقمية.

100

الفصل السابع عشر
إستنتاجات
نظرة إلى الوراء إلى الطبعة السابقة
درت الطبعة األولى من هذه المبادئ التوجيهية عام  0222في وقت كانت ال تزال فيه التغيرات السياسية السريعة الممللة
رمزيا بانهيار جدار برلين سنة  0222في أوجها ،وكان هذا الوض من أحد األسبا

التي جعلت من المبادئ التوجيهية أداة

قيمة ،قام إرنست كوهل رئيسم القسم حينذاك في مقدمته باقتباس والتر باههوت في "الدستور اإلنكليزد" ( )0221حين قال "ما
من دولة تقدر على أن تكون من الدرجة األولى إذا كانت ال تملك حكومة عبر النقاش" .أشار كوهل إلى أن الحكومة التمليلية
تحتاج إلى اإلحاطة والدعم التحليلي كي تكون ناجحة وفعالة ،وبالطب فإن المكتبة البرلمانية هي من يقدم هذا الدعم ،وليست
دفة أن يتزامن نمو المكتبات البرلمانية م نشوا الكلير من "الديمقراطيات الجديدة".
وسيكون من الغباا االدعاا أن هذه العملية كانت خالية من المشاكل أو أن النتيجة جاات على قدر التوقعات العالية التي
كانت سائدة عندما

درت الطبعة األولى من هذا العمل ،ولكن م كل ذلك فهي ال تزال "الحكومة عبر النقاش" الديمقراطية

التي تطم إليها األهلبية الساحقة وتريد أن تحسن عملها ،وي هر العاملون في المكتبات البرلمانية دوما تقريبا التزاما حقيقيا
بالعمليات والمسارات الديمقراطية ،وخا ة بضرورة دعم عمل الهيئة التشريعية في نقاشها المفتوح وفي مراقبة السلطة التنفيذية.
إن من السهل إيجاد دول يقدم فيها مو فو المكتبات التشريعية هذا الدعم في رو
هذا االلتزام وهذه الملالية ،حتى ولو

عبة ،وليس هناك مؤشر على تراج

احبتهما هالبا الواقعية وربما حتى جو من االستسالم ،حول ما يمكن أن تكون طبيعة

العملية السياسية وحول سلوك بعل ممارسيها.
لكن بالطب ال تعمل المكتبات التشريعية فقط في البيئة السياسية ،علما أنها شهدت تغيي ار سريعا منذ

دور الطبعة األولى من

هذه المبادئ التوجيهية ،إذ بقيت مهمتها األساسية في توفير البحث الموضوعي والتحليل وخدمات المعلومات لكن في هال
األحيان تغيرت طريقة توفيرها لهذه الخدمات بشكل جذرد ،وال تتعلق المس لة فقط بمواكبة التكنولوجيات الجديدة واستخدامها
بفعالية ،علما أن هذه التكنولوجيات هي التي دفعت بالمكتبات التشريعية إلى الن ر في كيفية عملها ،ولمة إقرار متزايد ب ن
المكتبات البرلمانية تعمل ضمن إطار سوق معين ،حيث أن لد أعضاا البرلمان إمكانية و ول سهلة إلى مجموعة واسعة
من المعلومات (ليست بالضرورة دقيقة أو هير متحيزة) عن طريق اإلنترنت أو مجموعات الضغط.
من هنا تبرز ضرورة أن تستمر المكتبة التشريعية في إ هار قيمة الخدمات الدقيقة وهير المتحيزة والمف لة على قياس حاجات
البرلمانيين التي يمكنها تقديمها ،كما ت هر ضرورة مواكبة التكنولوجيا الجديدة كي يتم تقديم الخدمات في أكلر الطرق فعالية،
إضافة إلى الحا جة إلى مسار عمل منت م لفهم حاجات المستخدمين عبر التسويق الفعال.
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نظرة إلى المستقبل
ماذا عن المستقبل؟ رفضت الطبعة األولى من هذه المبادئ التوجيهية أن تتضمن خاتمة على أساس أنه "سيكون من الخط
إهالق البا

على الوض الديناميكي الذد يشهده العمل في مجال المعلومات للبرلمانات في الوقت الراهن" ،وال يزال هذا

"الوض الديناميكي" موجودا حتى اليوم.
يحدد البيان ال حفي ال ادر عن المؤتمر العالمي حول البرلمان اإللكتروني المنعقد بين  2و 0تشرين اللاني (نوفمبر) 9112
في مجلس النوا


األميركي في واشنطن العا مة بعل استنتاجات المؤتمر على النحو التالي:

لمة فر ة أمام البرلمانات إلشراك جيل جديد من المواطنين الذين تشكل تكنولوجيا المعلومات واالت االت أساسا
لهم في نمط عيشهم ،فبهذه الطريقة يمكن االستماع إلى وجهات ن رهم وأخذها في الحسبان عندما تناقش البرلمانات
سياسات وقوانين أساسية وتقرر بش نها.



سيسم اعتماد معايير منفتحة للبرلمانات بزيادة شفافيتها ومساالتها من المواطنين ،كما أن البرلمانات ستكون
مجهزة بشكل أفضل لتسهيل التعاون واالندماج اإلقليمي والعالمي ،فالكلير من المسائل التي تتطل فعال تشريعيا في
عالمنا اليوم هي في الواق مشاكل شائعة تستلزم حلوال مشتركة.



يعزز الو ول إلى المعلومات إشتراك المواطنين في العمليات السياسية وعمل النوا أنفسهم ،إذ أن أفضل طريقة
لتلبية حاجات البرلمانيين الهائلة إلى المعلومات هي عبر مكتبات وخدمات بحث برلمانية فعالة وكليرة الموارد
وتستخدم إلى أق ى حد التكنولوجيات الجديدة لجم المعلومات دوادارتها وتشاركها.

تشكل كل هذه النقاط مجاالت بإمكان المكتبات وخدمات البحث البرلمانية أن تؤدد دو ار حيويا فيها ،وتملل "الوض الديناميكي"
الذد أشرته الطبعة السابقة.
إن محاولة تحديد مواضي للمستقبل في وض ديناميكي كهذا محفوفة بالمخاطر ،إال أن هناك بعل االتجاهات الناشئة التي
تؤدد إلى التساؤل حول طبيعة المكتبات البرلمانية ،ففي هذا اإلطار ،يعتبر إيان وات من مكتبة البرلمان األوروبي في ورقة
مقدمة إلى مؤتمر االتحاد الدولي لمؤسسات وجمعيات المكتبات في ميالنو عام  9112أن المكتبات البرلمانية كانت مستندة
إلى ملال البرلماني العلمي الذد يعمل في بيئة ل ن القرار تتسم با"عقالنية مطلقة" ،والواق بالنسبة إليه ،هو أن ضغوط الوقت
تجعل البرلمانيين يتخذون القرار باالستناد إلى معلومات محدودة وبطريقة أقل عقالنية وأنه يجدر بالمكتبات البرلمانية أن تفهم
ذلك وتتكي

معه.

ويرتبط هذا الموضوع بما قيل في الف ل التاس حول أهمية التسويق وفهم حاجات المستخدمين للمعلومات ،وفي المؤتمر نفسه
قدمت نا هالوزد من مكتبة البرلمان اإليطالي ورقة تتكهن فيها مستقبل المكتبات البرلمانية ،وهي تعتبر أن المكتبات البرلمانية
تعيد اختراع نفسها وتتحرك باتجاه أو باتجاهين ،فهي إما توس مهامها لتتخطى الحاجات المباشرة للمؤسسة وتت ر كرابط
بين البرلمان والشع

(وقد رأينا عدد المكتبات البرلمانية التي تشارك في العمل للمدارس والعامة بشكل أعم) ،أو تحول ن رها
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نحو الداخل ،فتطور خدماتها الرقمية قدر المستطاع وتتعاون وتندمج م أقسام برلمانية أخر " ،فتؤدد دور المكتبة من دون أن
تبدو أنها مكتبة".
أنا شخ يا ال أر أن الخيار

ل

ومحدود لهذه الدرجة ،لكن فكرة أن الورقتين ق فدمتا في المؤتمر الحديث نفسه وتساالتا حول

التفكير األساسي الذد تعمل المكتبات البرلمانية على أساسه ت هر أننا نمر بفترة شك في المستقبل ،وال يعني هذا أنه ال يمكن
للمكتبات البرلمانية أن تح ى بمستقبل ديناميكي وقيم ،بل يعني أنها يج
والتكي

أن تفكر باستمرار في دورها وحاجات مستخدميها

معها وفقا لذلك.

إن من المؤشرات التي ينبغي أن تكون أ بحت واضحة انطالقا مما سبق:


ال زالت وتيرة التغيير التكنولوجي مستمرة وستؤدد إلى تغييرات كليرة في طريقة عمل المكتبات.



بدأت المكتبات البرلمانية لتوها بالتمسك بإمكانيات أدوات التوا ل اإلجتماعي.



سيستمر التراج في أهمية المكتبة المادية م تزايد كمية المواد المتاحة على شبكة اإلنترنت ،وسيكون على
المكتبات التفكير بكيفية االستفادة الق و من مساحتها المادية وحتى بما إذا كانت تحتاج أ ال إلى االحتفا بهذه
المساحة.



ستبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لفهم حاجات المستخدمين الفعلية وكيفية استخدامهم للمعلومات ،واإلقرار
ب ن البرلمانيين ومو فيهم يشكلون مجموعة متنوعة وأن حاجاتهم تختل .




لمة حاجة إلى توطيد عالقات العمل بين إخت ا يي المعلومات والباحلين.
يتوج

على المكتبات البرلمانية إيجاد طرق لتجن

زيادة حمل المعلومات الهائل هذا الحمل اإلضافي بالنسبة إلى

المستخدمين :وهنا ي ب مفهوم "وسيط المعلومات" أكلر أهمية.


يقدم االستمرار في الضغط لزيادة االنفتاح في طريقة عمل البرلمانات والحكومات فر ا أمام المكتبات البرلمانية
لتساهم في تحقيق هذه الغاية.

من األمور المذكورة في الطبعة السابقة والتي ال زالت

الحة اليوم أنه "من الخط أيضا اإلنتهاا إلى خطة لمكتبة ملالية" على

أساس أن "لقافة الدولة السياسية وكل ما هو مرتبط بها ال زال أهليا جدا ،...سيكون على كل هيئة تشريعية والمكتبة التابعة لها
تقرير إلى أد مد يج

أن تذه

وأد طريق تسلك ".هذه نقطة جيدة يمكن اإلنهاا بها ،ترمي هذه الطبعة المحدلة إلى توفير

بعل المؤشرات والن ائ ألخذها بعين االعتبار على طول الطريق.
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