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�إن جناح �لعمل �ملوؤ�ض�ضي، و�ضمان جودته، و�ضعيه لتحقيق �أف�ضل �إجناز 

�لأهد�ف  ملختلف  وحتقيق  و�لكفاءة،  �لدقة  من  عاٍل  مب�ضتوى  ممكن 

د�ئمة  مر�جعة  �ملوؤ�ض�ضة من  به  تقوم  و�لرب�مج، مرهون مبا  و�خلطط 

وم�ضتمرة لأعمالها، و�ضعي دوؤوب لتطويرها وحتديثها. ونحن يف �لأمانة 

�لعامة ملجل�س �ل�ضورى نعمل د�ئما من خالل خمتلف �لأمانات �لعامة 

�إميانا منا  �لعمل وحتديثه،  لها على تطوير  �لتابعة  و�لدو�ئر  �مل�ضاعدة 

وحر�ضا  �لكر�م،  و�أع�ضائه  �ملجل�س  متطلبات  توفري  يف  �لأمانة  بدور 

وجتويده،  �لعمل  حت�ضــني  �ضــاأنه  من  مــا  كل  من  �ل�ضتفـادة  على  منا 

و��ضتخد�م �لأ�ضاليب �لعلمية يف تنفيذ �ملهام �ملختلفة و�ضوًل �إىل م�ضتوى 

رفيع من �لإجناز، وحتقيق �لأهد�ف. وياأتي دليل �لأعمال �لفنية ل�ضوؤون 

�لأمانة  يف  ممثلة  �لعامة  �لأمانة  �ضعت  �لتي  �مل�ضاريع  كاأحد  �للجان 

رئي�ضية  وثيقة عمل  ليكون  و�ملعلومات لإجنازه  للجان  �مل�ضاعدة  �لعامة 

�أعمــالها، مر�عني  �إجنــاز  تعتمد عليهـا خمــتلف �للجان �لربملانيــة يف 

ولئحته  �ل�ضورى  جمل�س  �أهـــد�ف  مع  �لتام  �لن�ضــجام  �إعــد�ده  يف 

بهذ�  �لعاملة  و�لأجهزة  �للجان  مبختلف  �ملنوطة  و�لأعمال  �لد�خلية، 

�ملجل�س ،م�ضتفيدين من �لعديد من �لتجارب �لإقليمية و�لعاملية يف �إعد�د 

مثل هذه �لأدلة �ملنظمة للعمل، معتمدين على �خلربة �لعملية ،و�ملنهج 

�لعلمي �ل�ضليم. و�إننا ناأمل من �جلميع �لعمل من خالله و�ل�ضتفادة منه 

�لأثر  لها  ليكون  و�إر�ضاد�ت  وتعليمات  �ضو�بط  من  �حتو�ه  مبا  و�لأخذ 

وتطويره.  وتنظيمه  �لربملانية  �للجان  دور  �إبر�ز  يف  و�لفاعل  �لإيجابي 

�ضائلني �ملوىل جلت قدرته �أن يكلل م�ضاعينا بالنجاح و�لتوفيق، �ضاكرين 

لفريق �لعمل �لذي قام بالإعد�د لهذ� �مل�ضروع بالأمانة �لعامة �مل�ضاعدة 

للجان و�ملعلومات كل جهد مبذول، وعطاء خمل�س.

متمنني للجميع دو�م �لبذل و�لعطاء.

علي بن نا�صر املحروقي   

الأمــني العام ملجل�س ال�صــورى
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متهيد اللجان الربملانية

�لربملانية،  باملجال�س  تن�ضاأ  �أجهزة  باأنها  �لربملانية  �للجان  تعرف 

وفقا  �ختيارهم  يتم  �لأع�ضاء  من  حمدد  عدد  من  وتتكون 

وتقدمي  �أعمالها  بتح�ضري  ويكلفون  رغباتهم،  �أو  لتخ�ض�ضاتهم 

تقرير عنها.

اأهمية اللجان الربملانية:

وتتمثل �أهمية هذه �للجان يف:

يتناول مو�ضوعا  �لعمل �لربملاين؛ وذلك لأن �لربملان ل  �أ�ضل  �أنها   .1

بالبحث و�ملناق�ضة �إل بعد �إحالته �إىل �أحد �أو بع�س جلانه، للبحث فيه 

ودر��ضته و�لنتهاء بر�أي يعر�س على �لربملان لتتم مناق�ضته.

2.   �أنها متد �لربملان مبا يحتاجه من �أجل رفع م�ضتوى فعاليته وخربته، 

م�ضروعات  ومر�جعة  لفح�س  لالأع�ضاء  �لفر�ضة  تتاح  خاللها  فمن 

�لقو�نني و�لطالع على �لرب�مج �لتي تنفذها �حلكومة؛ لتمكينهم من 

طرح �أ�ضئلتهم ومالحظاتهم.
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3. �أنها متثل عن�ضًر� تنظيمًيا يف فعالية �ملجال�س �لربملانية.

 

لتلك  �ملرتجم  كونه  يف  للجان  �لوظيفي  �لكادر  �أهمية  تاأتي  هنا  ومن 

�لعملية �لتنظيمية �لتي متار�ضها، فكلما كان يف �إد�ر�ت �للجان كفاء�ت 

قيمة  ذ�  �ملنجز  �لعمل  كان  كلما  عالية  وذ�ت خربة  متخ�ض�ضة  فنية 

عالية ومردود ينعك�س بدوره على فعالية �لعمل �لربملاين عموما. ولهذ� 

ينبغي تزويد �للجان باملوظفني و�لباحثني �ملتخ�ض�ضني لأجل متكينها 

من ممار�ضة وظائفها �لت�ضريعية و�لرقابية على �أكمل وجه. 

و�لأمانة �لعامة �مل�ضاعدة للجان و�ملعلومات �إذ ت�ضع بني �أيديكم هذ� 

باأعمال  �ملتعلقة  و�لتوجيهات  �لإجر�ء�ت  من  �لعديد  �ملت�ضمن  �لدليل 

�للجان �لربملانية فاإنها ت�ضعى من خالله �إىل تطوير �لعمل وجتويده، 

من  �أنها  كما   ، �لنتائج  �أف�ضل  �إىل  للو�ضول  �لأ�ضاليب  �أف�ضل  و�إتباع 

يف  �للجان  ملختلف  �ملمار�ضات  توحيد  على  تعمل  �لدليل  هذ�  خالل 

�لقيام بكل �ملهام �ملوكلة �إليها بحيث متكن �ملتابع لأعمال هذه �للجان 

من متابعة �أعمالها بكل �ضهولة وي�ضر ، ويف �إطار منهجي يت�ضم بالدقة 

و�ملو�ضوعية.

املهام العامة التي تقوم بها اإدارات اللجان 

الربملانية:

هناك ثالث مهـام رئي�ضية ت�ضطلع بها �إد�ر�ت �للجان �لربملانية ميكن 

تلخي�ضها فــي �لآتــي:
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1. التوثيق والت�سجيل واالجتماعات:

لها،  �لتابعة  و�لإد�ر�ت  �للجان  عمل  �أ�ضا�ضيات  من  �ملهمة  هذه  تعترب 

وت�ضجيل كل  وتوثيق  �للجان من تدوين  تتمكن  �لعملية  فبو��ضطة هذه 

�لوقائع و�ملالحظات �لتي تناولتها خالل بحثها ودر��ضتها للمو�ضوعات 

�أن متر هذه �لعملية مبر�حل منهجية  �أمامها، ولذ� ينبغــي  �ملعرو�ضة 

ومنظمة وذلك على �لنحـو �لآتــي:

�أ.  ��ضتخد�م �لتقانة�حلديثة و�لفهر�ضة وتنظيم �مللفات.

ب.  �لر�ضائل و�ملذكر�ت.

ت. �إعد�د جدول �لأعمال.

ث. حما�ضر �لجتماعات.

2.  تقارير اللجان :

وهي عبارة عن خال�ضة ما تو�ضلت �إليه �للجان من نتائج بعد بحثها 

�ملتعمق يف �لق�ضايا و�ملو�ضوعات �لتي طرحت على جدول �أعمالها ومت 

مبر�حل  �لربملانية  �لتقارير  ومتر  حما�ضرها.  يف  وت�ضجيلها  تدوينها 

وهي:

�أ. جمع �لبيانات و�ملعلومات.

ب. �إعد�د �أور�ق عمل تتناول خلفية �ملو�ضوعات �ملعرو�ضة �أمام �للجنة.

�أع�ضاء  �لتحليلية، وهي عبارة عن تقارير بحثية ت�ضاعد  ت. �لبحوث 

�للجنة على فهم  وتف�ضري �ملو�ضوعات �ملعرو�ضة �أمامهم لتخاذ �لقر�ر 

�ملنا�ضب.
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ث. �للقاء�ت و�لزيار�ت �مليد�نية.

ج. خال�ضة ما مت تدوينه يف �ملحا�ضر و�لقر�ر�ت �لناجتة عنها.

ح. �لتقارير �لنهائية، وهي خال�ضة ما تو�ضلت �إليه �للجنة من ر�أي.

3. التوا�سل االت�سال:

�هتمام  �لربملانية جتعلها يف �ضد�رة  �ملوؤ�ض�ضات  �أن طبيعة  �ملوؤكد  من 

عليها  �ل�ضوء  ت�ضليط  يتم  ولذلك  وخارجيا،  حمليا  �لعام  �لر�أي 

�ل�ضتعد�د  عليها  يجب  لذ�  متار�ضها،  �لتي  �لأعمال  وعلى  با�ضتمر�ر 

�لد�ئم ملو�جهة �لنقد من ناحية ، و�لرد عليه من ناحية �أخرى. وهنا 

يجب �لإ�ضارة  �إلــى �أهميــة تنميــة مهار�ت موظفي �للجان يف �ملجالت 

�لآتيــة:

يف  وذلك  و�ل�ضتف�ضار�ت،  و�لردود  �لأ�ضئلة  �ضياغة  مهار�ت  تنمية  �أ. 

حدود �خت�ضا�ضات و�ضالحيات �للجان و �لعاملني حتت مظلتها.

ب. �لتدريب على �إعد�د �لت�ضريحات �لإعالمية �ملنا�ضبة.

ث. ��ضتخد�م و�ضائل �لت�ضال �حلديثة.
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الق�سم االأول

االأعمال التحظرية
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اأول: جــدول الأعمــال

1. تعريف جدول االأعمال:

يّعرف جدول �لأعمال على �أنه قائمة �لأعمال �ملحددة �لتي �ضيناق�ضها 

�لجتماع، وتعر�س يف ت�ضل�ضل وفق �لرتتيب �لذي �أقره �لتنظيم وح�ضب 

�لأهمية.

2. اأهمية جدول االأعمال:

تتمثل �أهمية جدول �لأعمال يف �أنه :

�ملو�ضوعات  ملناق�ضة  �لجتماع  عليها  ي�ضري  و��ضحة  خطة  يعطي  �أ. 

�ملدرجة يف جدول �أعماله �أو لتلك �لتي ت�ضتجد خالله.

�أثناء  �إليها  �ضيتعر�ضون  �لتي  و�لق�ضايا  �مل�ضائل  لالأع�ضاء  يحدد  ب. 

�لجتماع.

�لجتماع  �ضتناق�س يف  �لتي  �ملحددة  �مل�ضائل  �لأعمال  يبنّي جدول  ت. 

�ملزمع عقده ،وبالتايل ل جمال ملناق�ضة مو�ضوعات �أخرى خارجة عنه.

 لذلك على �لقائمني باأمر �لجتماع �أن يقررو� �أول ما �إذ� كانو� بحاجة 

�أّل ي�ضّمنو�  �إليه عليهم  فعلية لعقد هذ� �لجتماع، فاإذ� كانو� بحاجة 

جدول �أعماله �أي م�ضائل مل تكتمل �ملعلومات �لالزمة عنها.

3. اإعداد جدول االأعمال:

 

ن�ضت �ملادة )74( من �لالئحة �لد�خلية ملجل�س �ل�ضورى على �أنه: " 

ت�ضع �للجنة جدول �أعمالها بناًء على �قرت�ح رئي�ضها".
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ويعد �أمني �ل�ضر �أو �ملوظف �ملكلف مقرتح جدول �أعمال �لجتماع وذلك 

�لأعمال  في�ضع  بعناية،  فيه  �لبنود  ويرتب  �لرئي�س،  مع  �لت�ضاور  بعد 

ح�ضب �أهميتها وحجمها و�ملدة �لزمنية لتغطيتها يف حدود �لوقت �ملتاح 

لالجتماع.

4. دور معد جدول االأعمال: 

على معد جدول �لأعمال �لقيام مبا يلي :

�أ. مر�جعة �لنظام �لأ�ضا�ضي و�لالئحة �لد�خلية لإدر�ج �لأعمال �لتي 

ن�ضت عليها هذه �لأنظمة بح�ضب �أولوية مناق�ضتها يف �أوقات حمددة. 

ب. مر�جعة حما�ضر �لجتماعات �ل�ضابقة بحثا عن �أي �أعمال ميكن 

�أن تدرج.

حق  لهم  �لذين  �لأع�ضاء  من  ع�ضو  وكل  �لجتماع  رئي�س  ت�ضليم  ت. 

ح�ضوره ن�ضخة من جدول �لأعمال �ملزمع عقده بعد �إقر�ره يف �ضيغته 

�لنهائية من قبل رئي�س �للجنة �أو �جلهة �ملخت�ضة.

عملية  يف  �لأهمية  غاية  يف  بدوًر�  �لأعمال  جدول  معد  يقوم  وهنا 

�لإعد�د و�لتح�ضري له؛ وذلك بحكم �طالعه على خلفيات �ملو�ضوعات 

�لتي  و�لتقارير  جاهزيتها  ومدى  بها  مرت  �لتي  �لتنفيذية  و�ملر�حل 

ينبغي �أن تقدم �أثناء �لجتماع بالإ�ضافة �إىل �جلهات �لتي مت �لتن�ضيق 

معها حل�ضور �لجتماع �ملزمع عقده.

ومنا�ضب  كاف  وقت  قبل  منجزة  و�لأعمال  �لتح�ضري�ت  كانت  فكلما 

ذلك  يكون  �حلال  وبطبيعة  مقبول،  �لجتماع  عقد  من  �لغر�س  كان 

و��ضحا من خالل �لطريقة �لتي �أعد بها جدول �لأعمال و�لبنود �لتي 

تناولها، فجدول �أعمال مت �إعد�ده بعناية ودقة ومو�ضوعية؛ يف�ضي �إىل 

�جتماع ناجح.
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5. متى يكون االجتماع ناجحا؟

يكون �لجتماع ناجحا �إذ� روعي فيه ما يلي:

�أ. �لإعد�د له بعناية وو�قعية وفقا حلجمه ونوعه و�لغر�س منه. 

ب. �لدعوة لعقده بطريقة متّكن كل �لأع�ضاء من �حل�ضور و�مل�ضاركة 

�ملثمرة.

�أن يكون لهذ� �لجتماع هدف معني، فتحديد �لهدف يوجه كافة  ت. 

�جلهود بو�ضوح �إىل �لنهاية �ملرجوة؛ وهي �لو�ضول لقر�ر �أو ر�أي معني 

يف م�ضاألة من �مل�ضائل �ملعرو�ضة للنقا�س.

�أجل  بوقت كاف من  �لأعمال قبل عقده  �لأع�ضاء جلدول  ث. معرفة 

�لإعد�د �جليد للمو�ضوعات حمل �لنقا�س فيه.

ج. ترتيب خمتلف �ملو�ضوعات بطريقة ت�ضهل على �لأع�ضاء مناق�ضتها.



14

6. بند ما ي�ستجد من اأعمال:

جدول  على  �أعمال  من  ي�ضتجد  ما  بند  يو�ضع  �أن  �لعادة  جرت  لقد 

�أعمال �للجان وحتى جل�ضات �ملجل�س �لعامة ،ويتم ��ضتغالل هذ� �لبند 

للحديث �أو عر�س �أي مو�ضوع من �ملو�ضوعـات حتـى و�أن لـم ينـل هـذ� 

�لأمـر �أهميـة طارئـة �أو ي�ضتوجب ��ضتعجال طرحه علـى �للجنة.

وحيث �أن �حلديث هنا عن ح�ضن �إد�رة �لوقت يف �لجتماعات و�لإملام 

�أن نتعامل بحذر مع بند  �لكامل بكل ما يطرح من مو�ضوعات ينبغي 

مهما  مو�ضوع  �أي  لتمرير  مربر�  �أ�ضحى  ،لأنه  �أعمال  من  ي�ضتجد  ما 

كان م�ضتوى �أهميته يف �لجتماع ،وهذه ظاهرة �ضوف توؤدي �إىل وجود 

جدول �أعمال مو�زي للجدول �ملعد م�ضبقا و�لذي مت تد�ر�ضه بعناية من 

�لأ�ضيلة  �ملقا�ضد  يبتعد عن  �أنه  �للجنة، ف�ضال عن  �ضوؤون  قبل د�ئرة 

�مل�ضائل  بحث  ،وهي  �أعمال  من  ي�ضتجد  ما  بند  وجد  �أجلها  من  �لتي 

من  �ملحالة  �ملو�ضوعات  وخ�ضو�ضا  �لتاأخري  حتتمل  ل  و�لتي  �لطارئة 

�حلكومة.

ي�ضتجد من  ما  بنود  �ملطروحة �ضمن  �لأمور  تكون  �أن  لذلك لبد من 

�ضرره  تاأخريها  ،و�أن  للطرح  و�لأهمية  �ل�ضتعجال  �ضفة  لها  �أعمال 

�أكرث من نفعه، وهي مرتوكة لتقدير رئي�س �لجتماع لأهميتها و�ضرورة 

طرحها.
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ثانيا: املح�صــر والوقائع

1. تعريف املح�سر :  

،وهو  �جتماعه  يف  تنظيم  �أي  لن�ضاط  �لر�ضمي  �لتوثيق  هو  �ملح�ضر 

عبارة عن �ضجل لكل ما مت ��ضتعر��ضه وما تقرر عمله.

2. اأهمية املح�سر:

تتمثل �أهمية �ملح�ضر فيما يلي:

�أ. يعطي �ملح�ضر خال�ضة ما مت تد�وله و�مل�ضائل �لتي �أقرت وتلك �لتي 

حتتاج �إىل متابعة �أو تنفيذ، في�ضعها بذلك د�ئما حتت �لنظر.

ب. يعطي �لأع�ضاء جدول زمنيا ي�ضرت�ضدون به يف تنفيذ ما �تخذت 

�لجتماعات من قر�ر�ت.

3. تعريف الوقائع:

�لوقائع هي ت�ضجيل �لنقا�س �لذي د�ر يف �لجتماع حرفيا، وبالتايل هي 

تدوين ما قيل �أو �لت�ضجيل �ل�ضوتي للذي د�ر -كلمة كلمة -ويتم حفظه 

وتفريغه يف وقت لحق لكي يتم �ل�ضتفادة منه و�لرجوع �إليه �إذ� دعت 

�حلاجة ،وير�د بها �أي�ضا م�ضابط �لجتماعات.

4. وظيفــة املح�ســر:

تقوم �ملحا�ضر بالوظائف �لتالية:

�أ. �حلفاظ على ن�ضاط �للجنة من �ل�ضياع.

ب. متنع �ملغالطات و�للتبا�س �لذي يحدث نتيجة �لن�ضيان م�ضتقبال.
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ت( تعترب دليال على جميع �لأعمال �لتي مت �لنظر فيها يف كل �جتماع 

وحجة لها.

�ملختلفة  �للجان  فيه  توثق  �أمينا  �ضجال  �لجتماع  حم�ضر  يعترب  ث( 

جميع �أعمالها ومد�ولتها وقر�ر�تها.

5( ما يت�سمنه املح�سر:

ينبغي �أن يت�ضمن �ملح�ضر �لعنا�ضر �لتالية:

�جتماع  طارئ،  دوري،  )�ضنوي،  �لجتماع  ونوع  �للجنة  ��ضم  �أ( 

مو��ضلة( ومكان وتوقيت وتاريخ �نعقاده ومتى بد�أ ومتى �نتهى و��ضم 

و�لإد�ريني  و�ضفاتهم  و�ملدعوين  �حل�ضور  و�أ�ضماء  �ضره  و�أمني  رئي�ضه 

من طاقم �للجنة.

ب( ت�ضجيل �لغياب و�أ�ضبابه.

ت( �إثبات �لن�ضاب �لقانوين لعقد �لجتماع.

ث( ما مت �تخاذه ب�ضاأن �ملح�ضر �ل�ضابق )�لت�ضديق على �ملح�ضر(.

ج( �إثبـــات �لنـــ�س �لكامـــل جلميــع �ملقرتحــات �لتــي تــم �لت�ضويــت 

عليهــا �ضــو�ء بالقبول �أم �لرفـ�س.

ح( ت�ضجيل كل �لتقارير و�لبيانات �لتي عر�ضت يف �لجتماع ومن تقدم 

بها.

خ( �إثبات �لتحفظات وجميع نقاط �لنظام �لتي �أثريت يف �لجتماع.

د( �إثبات �لفرق �لفرعية ومهامها و�أ�ضماء �أع�ضائها.

ذ( ملخ�س �ملناق�ضات ون�ضو�س �لقر�ر�ت.

ر( متى رفع �لجتماع.

ز( ��ضم وتوقيع �لرئي�س ومعد �ملح�ضر.

ون�ضت �ملادة )78( من �لالئحة �لد�خلية للمجل�س على �أنه: " يحرر 

�حلا�ضرين  �لأع�ضاء  �أ�ضماء  فيه  تدون  حم�ضر  جلنة  �جتماع  لكل 

رئي�س  ويوقعه  �لقر�ر�ت،  ون�ضو�س  �ملناق�ضات  وملخ�س  و�لغائبني، 

�لجتماع و�أمني �ضر �للجنة".
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6( م�سوؤولية اإعداد املح�سر:

تقع على �أمني �ل�ضر �أو من يف حكمه م�ضوؤولية �إعد�د حم�ضر كل �جتماع 

وحفظه يف مكان �أمني بعيدً�ً  عن �لعبث �أو �لتالعب.

وعليه �أن يدون �ملح�ضر بطريقة و��ضحة و�ضليمة وبعيدة عن �لتحيز �أو 

�لتع�ضب لر�أي �أو فكرة. 

�لأمني  �لنقل  كتابته  يف  يتحرى  �أن  �ملح�ضر  معد  على  ينبغي  ولذلك 

يف  �ضخ�ضي  �جتهاد  �أو  حتريف  بال  ومو�ضوعية  �ضفافية  بكل  للوقائع 

�لتف�ضري.

كما ينبغي على معد �ملح�ضر �أل ي�ضع فيه �آر�ءه �خلا�ضة �أو �نطباعاته 

ي�ضجل  �أو  عظيم  �أو  هزيل  باأنه  مثال  �لنقا�س  ي�ضف  فال  �ل�ضخ�ضية 

�نتقاد�ت �أو �ضكر �إل �إذ� �أقرها �لجتماع فعال.

7(  خ�سائ�ص املح�سر اجليد:

يتميز �ملح�ضر �جليد باخل�ضائ�س �لتالية:

ي�ضطره  �أن  دون  لالجتماع  و�ضادقة  كاملة  �ضورة  �لقارئ  يعطي  �أ( 

للرجوع لوثائق �أخرى.

ب(  ي�ضجل �أن�ضطة �للجنة و�إجناز�تها ت�ضجيال �أمينا.

ث( يكون و��ضحا يف �أ�ضلوبه ودقيقا يف ت�ضجيل ما متت مناق�ضته ،وما 

مت �إقر�ره يف �لجتماع.

�أثناء  عليه  �لطالع  �أو  و��ضتعر��ضه  تد�وله  مت  ما  بو�ضوح  ي�ضف  ج( 

�لجتماع.
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وعليه يجب اأن تتم هذه العملية وفق ال�سوابط التالية:

دون  �لجتماع  مكان  من  �خلروج  وعدم  للوقائع  �مل�ضتمرة  �ملتابعة  �أ. 

�إىل  �لتدوين  ت�ضليم  ينبغي  �خلروج  ��ضطر�ر  حال  ويف  مقنع،  �ضبب 

�ملوظف �ملعاون ب�ضكل �ضل�س و�ضليم ي�ضمن عدم �نقطاع ت�ضل�ضل �لأفكار 

و�ملالحظات.

ب. �لت�ضجيل �لفوري للوقائع وعدم �ل�ضتطر�د يف �ملد�خالت.

و�لفهم  �ملعنى  و�ضليم  و��ضح  ب�ضكل  و�ملالحظات  �لأفكار  نقل  ت. 

و�لبتعاد عن �لخت�ضار �لذي يفقد �ملو�ضوع معانيه.

�لطبيعة  عن  تعرب  �لتي  �ملنا�ضبة  و�مل�ضطلحات  �للغة  ��ضتخد�م  ث. 

�ملهنية للموؤ�ض�ضة.

قدر  نوعية  جمموعات  يف  وت�ضنيفها  لالآر�ء  �ل�ضليم  �لرتتيب  ج. 

�لإمكان.

�ل�ضروع يف  نتائج وقر�ر�ت قبل  �أ�ضفر عنه �لجتماع من  ح. تالوة ما 

رفعه. 

8.  املحا�سر ذات الطابع التقريري:

نوع  �ل�ضورى  ملجل�س  �لربملانية  للتجربة  �لعملية  �ملمار�ضة  �أفرزت  لقد 

�ملو��ضفات  بني  ميزج  �أ�ضلوب  ؛وهو  �لجتماعات  حما�ضر  من  �أخر 

�ل�ضكلية ملح�ضر �لجتماع على �عتبار �ل�ضفة �لأ�ضيلة �لتي يحملها.

فيه  تدون  �لجتماعات  من  كغريه  �جتماع  هو  �لتقريري  فالجتماع 

�ختالفها،  على  �لنظر  ووجهات  و�ملالحظات  �لآر�ء  وتر�ضد  �لوقائع 

�لوقائع ويقدم  �لتقرير وذلك لكونه يحلل  �أنه يحمل �ضفة  �إىل جانب 

ملخ�س بالنتائج �لتي مت ��ضتخال�ضها من هذ� �للقاء.

و�حلقيقة �أن �لتجربة �لربملانية ملجل�س �ل�ضورى عرفت نوعني من هذه 

�ملحا�ضر وقد جرت �لعادة على ت�ضميتها بالتقارير �مليد�نية �أو تقارير 

�ل�ضت�ضافة، 
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و�أيَا كانت ت�ضميتها فهي حما�ضر �جتماعات مثلها مثل باقي �ملحا�ضر 

�لتي تنفذها �للجان، فاإذ� كان �لهدف ��ضت�ضافة فهي تتم د�خل �أروقة 

�ملجل�س وبنف�س �أ�ضلوب تدوين �ملحا�ضر، وتعترب هذه �ل�ضت�ضافة بند 

من بنود جدول �أعمال �للجنة �مل�ضيفة، وهي عبارة عن جل�ضة ��ضتماع 

جلمع �لبيانات و�ملعلومات.

و�لهدف  �ملكان  هو  فالفارق  �ملجل�س  �أروقة  خارج  �للقاء  كان  �إذ�  �أما 

�لذي من �أجله �رتاأت �للجنة �ضرورة �خلروج،  و�لوقوف على �لو�ضع 

ميد�نيا.

�لعالقة  ذ�ت  �للجنة  �إىل  �لتقارير  هذه  رفع  يتم  �لأحو�ل  جميع  ويف 

ل�ضتعر��ضها و�تخاذ ما تر�ه منا�ضبا ب�ضاأنها على نحو ميكن من خالله 

ت�ضمني ما ورد من مالحظات يف تقريرها �لنهائي لال�ضتناد �إليه يف 

تو�ضياتها وقر�ر�تها.

9. الزيارات امليدانية:

يق�ضد بالزيار�ت �مليد�نية هو خروج �أع�ضاء �للجنة �أو بع�س منهم يف 

جهات  ؛�إىل  لها  خمطط  يكون  �أن  �ضريطة  تفقدية  ��ضتطالعية  جولة 

حكومية �أو �أهلية يف �إطار در��ضة مو�ضوع يدخل يف نطاق �ضالحياتهم، 

و�لتعرف  �لأحد�ث  على  ،و�لوقوف  �ملعلومات  على  �حل�ضول  وبهدف 

ميد�نيا على �لإجر�ء�ت �لإد�رية وت�ضجيل وتدوين �ملالحظات.

10. اال�ست�سافات:

�لبيانات  جمع  خاللها  من  يتم  برملانية  ��ضتماع  جل�ضات  مبثابة  هي 

�أو ��ضتي�ضاح وجهات �لنظر  و�ملعلومات حول �ملو�ضوع حمل �لدر��ضة، 

�ملتخ�ض�ضة يف �ملو�ضوع �أو ��ضتطالع وجهة نظر �حلكومة يف �ملو�ضوع 

خمتلف  مع  �لنظر  ووجهات  �لآر�ء  تبادل  يتم  ،كما  �لدر��ضة  حمل 

�لأطر�ف �أ�ضحاب �لعالقة.
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ثالثا: التقارير  الربملانية

1. تعريف التقارير الربملانية:

حتيل  مبوجبه  �لذي  �لر�ضمي  �لعمل  باأنه  �لربملاين  �لتقرير  يعرف 

كما  �لنهائية.   در��ضاتها  ونتائج  �أعمالها  نتيجة  �ملجل�س  �إىل  �للجنة 

يعرف باأنه: نتاج بحث جماعي متار�ضه �إحدى �للجان �لربملانية بهدف 

متكني �لربملان من تكوين ر�أيه ب�ضاأن �مل�ضائل �أو �ملو�ضوعات �ملعرو�ضة 

�أمامه، و�لو�ضول بعد مناق�ضتها �إىل قر�ر ب�ضاأنها.

2. وظيفة تقارير اللجان الربملانية:

تتمثل �لوظيفة �لأ�ضا�ضية لتقارير �للجان �لربملانية يف:

معلومات  بقاعدة  )�لربملانات(  �لنيابية  �ملجال�س  �أع�ضاء  �إمد�د  �أ. 

نوعية مرجعية ؛تنتج عنها تو�ضيات قائمة على �أ�ض�س ومربر�ت علمية 

ي�ضتطيع من خاللها �لع�ضو تعميق �ملد�ولت و�لإملام بجو�نب �ملو�ضوع 

�لقو�نني  �إىل  م�ضتند  مدرو�س  بر�أي  �خلروج  �أجل  من  ومد�خالته 

هو  �لر�أي  هذ�  يكون  بحيث  �لعامة،  للم�ضلحة  �لر�عية  و�لأنظمة 

�خلال�ضة �لتي ت�ضتند �إليها خمتلف �جلهات و�لأطر�ف �ملعنية.

وجتميع  ر�ضد  خالل  من  قر�ر�ته  �تخاذ  يف  �ملجل�س  م�ضاعدة  ب. 

�لربملانية  �لعملية  مبو�ضوع  �ملتعلقة  و�حلقائق  �لوقائع  عن  �ملعلومات 

�لت�ضريعية �أو �لرقابية �أو �ل�ضتطالعية �أو عملية در��ضته وحتليله لأي 

مو�ضوع من �ملو�ضوعات �ملعرو�ضة عليه و�لتو�ضيات �ملر�د �لأخذ بها.
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3. اخل�سائ�ص العامة لتقارير اللجان الربملانية:

وظيفتها  مع  يتنا�ضب  �لذي  بال�ضكل  �لربملانية  �لتقارير  تخرج  حتى 

؛يجب �أن ير�عى عند �إعد�دها ما يلي من �خل�ضائ�س:

�أ. ��ضتيفاء جميع �لعنا�ضر �لإجر�ئية يف �لالئحة �لد�خلية للربملان.

عليها  ي�ضتمل  �لتي  �ملحاور  بني  و�لتنا�ضق  و�لتما�ضك  �لرت�بط  ب. 

�لتقرير �لربملاين.

�لتقرير،  عليها  ��ضتمل  �لتي  لالأفكار  �ملنطقي  و�لت�ضل�ضل  �لبناء  ت. 

و�لقدرة على �لقناع.

ث. �لتنظيم �ل�ضكلي و�ملنهجي و�لتدرج يف عر�س �ملو�ضوع.

ج. �ل�ضمول و�لتكامل بني عنا�ضر �لتقرير.

ح. �ملو�ضوعية يف �لطرح و��ضتيفاء جميع �لآر�ء.

خ. �ضالمة �ل�ضياغة �للغوية وو�ضوحها ودقتها.

د. �لإيجاز غري �ملخل.

ذ. بيان نتائج وتو�ضيات �لتقرير.

�ملمار�ضة  فعالية  على  �ضاهد�  بو�ضفها  �لربملانية  �للجان  تقف  وبهذ� 

�لربملانية �ملبنية على قو�عد و�أ�ض�س ترتكز على �ملو�ضوعية و�حليادية 

و�ل�ضفافية �ضو�ء يف جمع �لبيانات و�ملعلومات �ملوثقة �أو يف حتليل تلك 

�لبيانات و�ملعلومات حتليال علميا.

4. اأنواع التقارير الربملانية:

�لربملانية  �لتقارير  �أنو�ع  لت�ضنيف  معيار  من  �أكرث  ��ضتخد�م  ميكن 

�لتي  �لالئحة  وفق  جمل�س  لكل  �لربملاين  �لعمل  طبيعة  ح�ضب  ؛وذلك 

يطبقها، ولهذ� �ضوف نحاول تق�ضيم �لتقارير �لربملانية ح�ضب ما هو 

معمول به على �ضعيد �لعمل �لربملاين عمومًا وجمل�س �ل�ضورى �لعماين 

خ�ضو�ضًا.

وبالتايل تنق�ضم تقارير �للجان �لربملانية �إىل �أربعة �أنو�ع ؛وهي:
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�أ. تقارير ت�ضريعية: وت�ضم م�ضروعات �لقو�نني ،و�قرت�حات �لقو�نني 

�لتنمية  خطط  ،وم�ضروعات  �لدولية  و�ملعاهد�ت  ،و�لتفاقيات 

،و�مليز�نية �ل�ضنوية للدولة ،و�حل�ضابات �خلتامية.

ب. تقارير رقابية: ويدخل فيها تقارير جلان تق�ضي �حلقائق ،وتقارير 

،وتقرير  برغبة  ،و�لقرت�حات  �ملناق�ضة  وطلبات  �ل�ضتجو�بات  نتائج 

جهاز �لرقابة �ملالية و�لد�رية للدولة.

�حل�ضانة  رفع  تقارير  بها  ويق�ضد  �لربملاين:  �لن�ضباط  تقارير  ت. 

حتت  تندرج  �أخرى  تقارير  و�أي  �لع�ضوية  �إ�ضقاط  وتقارير  �لربملانية 

نف�س �ملعنى.

ث.  تقارير �ملو�ضوعات �أو تقارير �لدر��ضات: وهي تلك �لتي متار�ضها 

�لد�خلية  �لالئحة  من   )71( �ملادة  لن�س  تطبيقها  �إطار  يف  �للجان 

ملجل�س �ل�ضورى، �أو من خالل ما يحال �إليها من قبل �ملجل�س �أو مكتبه، 

وت�ضمل �أي�ضا تقارير �للجان �خلا�ضة.

5. ما يجب مراعاته عند اإعداد التقارير الربملانية:

مر�عاتها  يجب  �لتي  �لعنا�ضر  من  �إىل جمموعة  �لإ�ضارة  وهنا جتدر 

لتطوير �أد�ء �لتقارير  �لربملانية ولتحقيق �مل�ضتوى �ملطلوب ؛وهي كما 

يلي:

�أ.  دقة �لبيانات و�ملعلومات �لد�خلة يف �إعد�د تقارير �للجان �لربملانية.

ب. ت�ضل�ضل �ملر�حل �ملتعلقة باإعد�د تقارير �للجان �لربملانية و�ضياغتها.

ت. مر�عاة �آليات �لإ�ضر�ف على �إعد�د �لتقرير الربملاين و�ضياغته.

ث. مر�عاة �لعتبار�ت �خلا�ضة بلجان تق�ضي �حلقائق.
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6.  قواعد اإعداد التقارير الربملانية:

من  عليه  يرتتب  ؛وما  �لربملانية  �للجنة  تقرير  وظيفة  �إىل  بالنظر 

يف  �لد�خلة  و�ملعلومات  �لبيانات  وحجم  ونوع  طبيعة  فاإن  مو��ضفات، 

حمتوى هذ� �لنمط من �لتقارير لي�س نتاج عملية غري منظمة �أو جمرد 

عملية  تخ�ضع  بل  �ملدرو�س،  باملو�ضوع  �ملتعلقة  للمعلومات  كمي  ح�ضد 

عدة  �إىل  �لربملانية  �للجنة  تقرير  �إعد�د  يف  �لد�خلة  �لعنا�ضر  �نتقاء 

قو�عد عامة وحتكمها معايري �ضمنية منها:

�أ.  �أن �لهدف من �ضرد هذه �لبيانات هو تبيان جهد �للجنة و�إجر�ء�تها 

يتبنى  �لباحثني  بع�س  فاإن  �لأمر  وبناء على هذ�  �ملو�ضوع،  يف در��ضة 

�أمام  �لتقرير(  �لربملانية يرتكز على مفهوم )حجية  للتقارير  تعريفا 

�لربملان، �أي �عتبار تقرير �للجنة �لربملانية �إمنا هو حجة للجنة �أمام 

جمل�ضها على �إجناز مهمتها و�لقبول بتو�ضياتها.

�ملعنية  �لأطر�ف  �ملعلومات ووجهات نظر  ور�ضد  �أن مرحلة جمع  ب. 

تتلوها بال�ضرورة مرحلة �أخرى تنطوي على جهد حتليلي و��ضتنتاجي 

من  عنه  نتج  وما  �لتقرير  من  �جلوهرية  �لغاية  وهو  نوعي،  وبحث 

تو�ضيات ومقرتحات.

7. م�سادر اإعداد وكتابة التقارير الربملانية:

�إعد�د وكتابة  �ليها يف  �للجوء  �لتي ميكن  �مل�ضادر  �لعديد من  هناك 

�لتقارير �لربملانية   ل ي�ضرتط �للجوء �إليها جميعا ،و�إمنا يتعني �للجوء 

�لنحو  على  هي  �مل�ضادر  وهذه  متاحا  كان  �إن  جميعها  �أو  �أغلبها  �إىل 

�لتايل:

�ملختلفة بتحرير حم�ضر  �للجان  �للجان:تقوم  �أ. حما�ضر �جتماعات 

لكل جل�ضة تدون فيه ف�ضاًل عن �أ�ضماء �حلا�ضرين و�لغائبني ملخ�س 

�ملناق�ضات، و�لآر�ء ووجهات �لنظر �لقانونية و�لفنية �أو �لعلمية 
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م�ضدريها  باختالف  �حلال  بطبيعة  تختلف  ،و�لتي  و�أ�ضانيدها 

�لنهاية  يف  ي�ضب  �لختالف  هذ�  �أن  �ضك  ول  وثقافتهم،  و�نتماءهم 

مل�ضلحة �لتقرير، لأنه قد يعر�س ر�أي يغيب عن �جلميع �أو يظهر ثغرة 

مل تخطر على بال �أحد.

ب. �لبيانات و�ملعلومات و�لوثائق من �جلهات �حلكومية �ملختلفة:تلعب 

�لبيانات و�ملعلومات و�لوثائق �ملختلفة �أهمية كربى يف �إعد�د و�ضياغة 

ولهذ�  علمية،  �أ�ض�س  على  وم�ضتندة  و�ضحيحة  �ضليمة  برملانية  تقارير 

�للجان  متكني  �ضرورة  على  للربملانات  �لد�خلية  �للو�ئح  حر�ضت 

�ملختلفة من �حل�ضول عليها، حيث يكون لكل جلنة من جلان �ملجل�س �أن 

حت�ضل على كافة �لبيانات و�ملعلومات و�لوثائق �لتي تتعلق باملو�ضوعات 

�أن جتمع ما يلزم  �أو عامة، وعليها  �أية جهة ر�ضمية  �إليها من  �ملحالة 

منها لتمكني �ملجل�س و�أع�ضائه من تكوين ر�أيهم يف �ملو�ضوع على �أ�ض�س 

مو�ضوعية �ضليمة عند مناق�ضته.

ت. �لزيار�ت �مليد�نية وعقد جل�ضات ��ضتماع:قد تلجاأ �للجان �لربملانية 

طبيعة  وفهم  �حلال  طبيعة  على  للوقوف  ميد�نية  بزيار�ت  للقيام 

�ملادة )80( �لد�خلية يف  �لالئحة  عليه  ن�ضت  ما  �لأ�ضياء، من ذلك 

على �أنه: "لكل جلنة �أن تقرر عقد جل�ضات ��ضتماع باملجل�س �أو خارجه 

بعد  �لغر�س،  لهذ�  بزيار�ت ميد�نية  تقوم  �أن  ولها  تبحثه  يف مو�ضوع 

�أن يبت يف طلبات �لزيار�ت خالل مدة  مو�فقة �ملكتب. وعلى �ملكتب 

�أ�ضبوعني على �لأكرث من تاريخ تقدميها".

ث. �ل�ضتعانة بالآر�ء �لفقهية:هناك بع�س م�ضروعات �لقو�نني حتتاج 

لإي�ضاح من فقيه �أو �أكرث، لبيان �لنتقاد�ت �لتي ميكن �أن توجه لن�س �أو 

�أكرث من ن�ضو�س �لقانون، ويف هذه �حلالة يجب على �للجنة �ل�ضتعانة 

�ل�ضاأن �ضو�ء عن طريق خماطبتهم  �لفقهاء �ملخت�ضني يف هذ�  باآر�ء 

لكتابة تقرير عن م�ضروع �لقانون �أو عن طريق ��ضت�ضافتهم.
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�لتي ميكن  �مل�ضادر  و�ملتخ�ض�ضني:�أي�ضًا من  �ل�ضتعانة باخلرب�ء  ج. 

�خلرب�ء  باآر�ء  �ل�ضتعانة  �لربملانية  �لتقارير  كتابة  يف  بها  �ل�ضتعانة 

و�ملتخ�ض�ضني و�مل�ضت�ضارين، فلكل جلنة ويف بد�ية دور �لنعقاد �أن تعد 

و�لن�ضاطات  �لعمل  ميادين  يف  و�ملتخ�ض�ضني   �خلرب�ء  باأ�ضماء  بيانًا 

�لد�خلة يف د�ئرة �خت�ضا�س �للجنة  ولها �أن تطلب من رئي�س �ملجل�س 

لدر��ضة  �ملذكور  �ل�ضجل  يف  �ملقيدين  من  �أكرث  �أو  بو�حد  �ل�ضتعانة 

�أن  للجنة  ويجوز  عليها   �ملعرو�ضة  �ملو�ضوعات  من  �أكرث  �أو  مو�ضوع 

تطلب من رئي�س �ملجل�س �ل�ضتعانة بو�حد �أو �أكرث من هوؤلء �خلرب�ء 

ب�ضفة د�ئمة ولفرتة حتدد يف بد�ية كل دور �نعقاد. 

وهو ما ن�ضت عليه لئحة �ملجل�س يف �ملادة )77( من �أنة: "... ويجوز 

�أو  �ملجل�س  خرب�ء  من  �أكرث  �أو  بو�حد  �أعمالها  يف  ت�ضتعني  �أن  للجنة 

�ل�ضتعانة  ــ  �لرئي�س  خالل  من  ــ  تطلب  �أن  ولها  �ملخت�ضني،  موظفيه 

للجنة  يجوز  كما  موظفيها،  �أو  �حلكومة  خرب�ء  من  �أكرث  �أو  بو�حد 

ذلك  على  ترتب  �إذ�  �لرئي�س،  مو�فقة  بعد  �آخرين  بخرب�ء  �ل�ضتعانة 

�لتز�مات مالية ..."

8. حمتويات التقارير الربملانية:

وقد ن�ضت �ملادة )82( من �لالئحة �لد�خلية ملجل�س �ل�ضورى �أنه: " 

على �للجنة �أن تعد تقرير� يف كل مو�ضوع يحال �إليها، تو�ضح فيه بيان 

مع  �ملجل�س  على  ويعر�س  �إليه  �نتهت  وما  �ملو�ضوع  ب�ضاأن  �إجر�ء�تها 

�ملالحق ذ�ت �ل�ضلة ".      

  ويتبني لنا من هذ� �لن�س عنا�ضر �ملعلومات �لهامة �لد�خلة يف �إعد�د 

�لتقرير �لربملاين وميكن تلخي�ضها يف �لآتي:

�أ. بيانات �لإحالة وتعريفا موجز� باملو�ضوع �ملحال �إىل �للجنة.

ب. تو�ضيح �لأ�ض�س �لعامة �لتي يقوم عليها �ملو�ضوع وبيان �عتبار�ت  

 �مل�ضلحة �لعامة �لتي تنطوي عليه.
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ت. نبذة عن خلفية �ملو�ضوع �ملدرو�س و�أبعاده �لجتماعية و�لقت�ضادية 

�تفاقيات  �أو  بها،  معمول  قو�نني  من  به  يت�ضل  وما  و�ل�ضيا�ضية، 

ومعاهد�ت �إقليمية ودولية، وتناول جتارب �لدول �لأخرى �مل�ضابهة يف 

يربز  �لدور  وهذ�  �لجتماعي.  و�ل�ضياق  �ل�ضيا�ضي  و�لتكوين  �لظروف 

كفاءة �جلهاز �لبحثي يف �إد�ر�ت �للجان. 

ث( بيان �لآر�ء ووجهات �لنظر �لتي ��ضتندت �إليها �للجنة يف �ضياغتها 

لتقريرها، و�أهمها:

- ر�أي �لوز�ر�ت �أو �جلهات �لتنفيذية �ملخت�ضة ومالحظاتها.

ذلك  �ضامال  �ملو�ضوع  ب�ضاأن  �للجنة  يف  �أبديت  �لتي  �لآر�ء  جممل   -

�لآر�ء �ملخالفة و�لتحفظات.

- تو�ضيحات مقدمي �لقرت�ح، و�أر�ء غريهم من �أع�ضاء �لربملان �إن 

وجدت.

- تو�ضيات ومرئيات جلان �ملجل�س �لنوعية �لأخرى �لتي مت �ل�ضتئنا�س 

و�لقانونية  �لت�ضريعية  �للجنة  ومنها  معني،  مو�ضوع  �إز�ء  مبالحظاتها 

فيما  و�ملالية  �لقت�ضادية  و�للجنة  �لقانوين،  �جلانب  يخ�س  فيما 

يخ�س �جلانب �ملايل، �أو �أي جلنة خمت�ضة �أخرى.

- �خلرب�ء �ملخت�ضون من د�خل �ملجل�س وخارجه.

وهنا ينبغي �أن ن�ضري �إىل نقطتني يف غاية �لأهمية هما:

ووجهات  �ملرئيات  هذه  كل  ت�ضمني  يحكم  �لذي  �ملبد�أ  �أن  االأوىل: 

�لنظر �أو جزء منها وفقا لطبيعة نظام �لعمل ومو�د �لالئحة �لد�خلية 

لكل جمل�س مع مر�عاة مبد�أ �لتلخي�س و�لختز�ل غري �ملخل حتى ل 

عليه  م�ضيطر  وغري  منظم  غري  تدفق  �إىل  �لربملاين  �لتقرير  يتحول 

للمعلومات.

الثانية: ت�ضتند �إىل عن�ضرين من �أهم مو��ضفات �لتقرير �لربملاين 

وهما �ملو�ضوعية و�ل�ضمولية، حيث يقت�ضي هذين �لعن�ضرين �إثبات كل 

�لآر�ء �ملوؤيدة و�ملخالفة على حد �ضو�ء، وعدم �إغفال �لر�أي �ملعار�س �أو 

�ملربر�ت و�لأ�ضباب �لتي ي�ضوقها لتربير موقفه.



27

ج. بيان �إجر�ء�ت �للجنة يف در��ضة �ملو�ضوع مت�ضمنة عدد �لجتماعات 

�لتي عقدتها ملناق�ضته و�جلهات �لر�ضمية و�لأهلية، و�للجان �مل�ضاركة 

�لتي  �ملكتوبة  و�ملقرتحات  �لآر�ء  جممل  �إىل  و�ل�ضارة  �ملناق�ضة،  يف 

ت�ضلمتها �للجنة، و�لوثائق و�لدر��ضات �لتي �طلعت عليها.

يتم  بحيث  �لد�عمة  و�لدر��ضات  و�لوثائق  �مل�ضتند�ت  ن�ضو�س  ح. 

�لإحالة �إليها )ح�ضب �لبند( ثم �إحلاقها بالتقرير باعتبارها مرفقات 

تعزيزية وتعد جزءً�ًًً ل يتجز�أ من �لتقرير.

خ. ح�ضيلة �لقر�ر�ت و�لتو�ضيات �لتي تو�ضلت �إليها �أو تبنتها �للجنة.

د. �ملربر�ت و�لأ�ض�س �لتي ��ضتندت �إليها �للجنة يف تكوين ر�أيها جتاه 

�ملو�ضوع �ملطروح.

اللجان  تقارير  باإعداد  املتعلقة  االإجراءات  مراحل   .9

الربملانية و�سياغتها:

ينبغي �أن يكون هيكل �لتقرير �لربملاين وبنيته �لأ�ضا�ضية و�لتف�ضيلية 

ي�ضري�ن جنبا �إىل جنب مع مر�حل در��ضة �ملو�ضوع، وعلى هذ� �لأ�ضا�س 

ثالث  خالل  من  �لربملانية  �للجان  تقارير  �إعد�د  مر�حل  تتبع  ميكن 

مر�حل على �لنحو �لآتي:

�أ. خطة عمل �للجنة يف تنفيذها للمو�ضوع: ينبغي على �للجان �لربملانية 

�أن  �أي مو�ضوع من �ملو�ضوعات �ملعرو�ضة عليها،  يف مبا�ضرتها لبحث 

تقوم بو�ضع خطة عمل مرفقة بربنامج زمني لتنفيذ مهمتها، 

"حتدد  �أن:  على  للمجل�س  �لد�خلية  �لالئحة  يف   )71( �ملادة  ن�ضت  وقد 

�للجان يف بد�ية كل دور �نعقاد عادي، يف نطاق �خت�ضا�ضاتها، �ملو�ضوعات 

�لتي حتتاج �إىل در��ضة وترتب �أولويات در��ضتها خالل �لدور، وتقدم بيانا 

بذلك �إىل �لرئي�س م�ضتمال على خطة عمل وبرنامج تنفيذي، حمدد ليعر�ضه 

على �ملجل�س لإقر�ره يف �أول جل�ضة تلي تقدمي �لبيان �إليه، ما �أمكن ذلك. 

وتقدم كل جلنة للمكتب خالل دور �لنعقاد تقريًر� �ضهرًيا ب�ضري �أعمالها".
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ب. مرحلة جمع �لبيانات و�ملعلومات: تتمثل �أهم �إجر�ء�ت هذه �ملرحلة 

لإبد�ء  باملو�ضوع  �ملعنية  و�لأهلية  �حلكومية  �جلهات  خماطبة  يف 

�خلرب�ء  وتكليف  �للجنة،  باأع�ضاء  لالجتماع  دعوتها  �أو  كتابيا  ر�أيها 

باإعد�د در��ضات حمددة، وجد�ول  �ملو�ضوع  و�لباحثني بح�ضب طبيعة 

مقارنة وتوفري معلومات مرجعية.

ت. مر�حل �إعد�د تقارير �للجان �لربملانية: ميكن تق�ضيم �ملر�حل �لتي 

متر بها تقارير �للجان �لربملانية �إىل ثالث مر�حل، وذلك على �لنحو 

�لآتي:

- التقرير االأويل )املبدئي(: يت�ضمن خال�ضة �لآر�ء و�لدر��ضات 

�للجنة  �أع�ضاء  على  �لتقرير  هذ�  ويعر�س  �لذكر،  �ضالفة  و�ملرئيات 

�ملو�ضوع  بزو�يا  �لإملام  مبد�أ  عليها  يتاأ�ض�س  معلوماتية  قاعدة  لتكوين 

-�ملحايدة(  -�ملعار�ضة  )�ملوؤيدة  �ملو�قف  تتحدد  ما  وغالبا  �ملطروح 

حول �لق�ضية �ملطروحة وتكتمل �ل�ضورة �أمام �أع�ضاء �للجنة.

�لدر��ضة  مر�حل  بجميع  بيان  يت�ضمن  التمهيدي:  التقرير   -

و�ملالحظات و�ل�ضتنتاجات �لأولية، حيث يتم فيه ��ضتخال�س �لنتائج 

جدول  على  �لتمهيدي  �لتقرير  ويدرج  �لأولية  �لتو�ضيات  و��ضتعر��س 

�أعمال �للجنة وميكن �أن ينتج عن مناق�ضته طلب معلومات جديدة �أو 

تعديل بع�س ما ورد فيه.

- التقرير النهائي: وهو خال�ضة عمل �للجنة و�نتقالها من مرحلة 

�لتحليل �إىل مرحلة �لرتكيب �أو �لبناء، فال يكت�ضب �لتقرير �لربملاين 

وتركيز  بعناية  تو�ضياته  �ضياغة  تتم  �أن  بعد  �إل  �لنهائية  �ضيغته 

و�إقر�رها من قبل �للجنة قبل �لعر�س على �ملجل�س.
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ومراجعته  الربملاين  التقرير  اإعداد  على  االإ�سراف   .10

و�سياغته:

عاتق  على  �لربملانية  �للجان  تقارير  �إعد�د  على  �لإ�ضر�ف  مهمة  تقع 

دور فني  ولكن ميكن �حلديث عن  �لربملانية،  �للجان  و�أع�ضاء  رئي�س 

�أمناء  من  �للجنة  �إد�رة  و�ملتمثلة يف  �لعامة  �لأمانة  و�إ�ضر�يف متار�ضه 

�ضر وباحثني وخرب�ء كال ح�ضب �خت�ضا�ضه.

من  وتدقيقه  �لتقرير  �ضحة  من  ،و�لتيّقن  �لإ�ضر�ف  عملية  ولتعزيز 

مر�جعة  �أهمية  تربز  و�ل�ضياغية،  و�ل�ضكلية  �لقانونية  جو�نبه  جميع 

�لتقرير وفقا لآلية حمددة ن�ضتعر�ضها يف �لآتي:

�أركان  �أ. تهدف عملية �ملر�جعة �إىل بلوغ حلظة �لتثبت من ��ضتكمال 

�ضياغته  و�ضالمة  �لقانونية،  جو�نبه  و��ضتيفاء  وعنا�ضره،  �لتقرير 

�للغوية و�ضال�ضة �لبناء �ملنطقي و�ل�ضكلي لأجز�ئه وبنوده.

ب. ينبغي �لنظر �إىل عملية مر�جعة �لتقرير على �أنها عملية ت�ضاركية 

مر�جعة  عبء  يقع  �مل�ضمون  م�ضتوى  فعلى  �أطر�ف،  عدة  فيها  ي�ضهم 

تطابق حمتوى �لتقرير على �للجنة و�أع�ضائها، �أما �جلانب �لفني فيقع 

لهذ�  ت�ضكيله  يتم  م�ضاعد  فني  جهاز  �أي  �أو  و�خلرب�ء،  �لباحثني  على 

�لغر�س؛ ففي جمل�س �ل�ضورى �لعماين مت ت�ضكيل فريقني ��ضت�ضاريني 

ملر�جعة تقارير �للجان �لربملانية.

11. االعتبارات اخلا�سة بتقارير جلان تق�سي احلقائق:

ل تختلف �ملقومات �لأ�ضا�ضية �لتي تتطلبها �لتقارير �لربملانية �لنوعية 

�لد�ئمة عن   تقارير جلان تق�ضي �حلقائق، ولكن ينبغي هنا �أن تر�عى 

�حلقائق  تق�ضي  جلان  تقارير  وتعد  بها.  �خلا�ضة  �لعتبار�ت  بع�س 

من تقارير �ملعلومات �لتي ل ترتبط بالعملية �لت�ضريعية ،و�إمنا تتعلق 

بالوظيفة �لرقابية للربملان و�ملهام �ل�ضتطالعية.
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�لتد�بري  كافة  �تخاذ  �حلقائق  تق�ضي  جلان  �إجر�ء�ت  وتتطلب 

�لالزمة للح�ضول على �لبيانات و�ملعلومات و�لأور�ق �ملتعلقة باملو�ضوع 

ومتطلباته  تقاريرها  يختلف حمتوى  ل  ناحية  من  فهي  �إليها،  �ملحال 

يف  �خل�ضو�ضية  تربز  ولكن  �لأخرى،  �لتقارير  �إعد�د  �إجر�ء�ت  عن 

�ختالف وظيفة جلان �لتق�ضي �ملتمثلة يف �جلانب �لرقابي ،وهي من 

ولذلك  �لربملان،  عمل  �ضميم  يف  تدخل  �لتي  �لهامة  �لخت�ضا�ضات 

تقت�ضي �أن تت�ضمن ما يلي:

�أ. عر�س متهيدي عن �ملهمة �لرقابية للجنة.

�ملو�ضوع  عن  �حلقائق  جميع  تق�ضي  يف  �للجنة  �إجر�ء�ت  بيان  ب. 

�ملحال.

ت. يت�ضمن تقرير جلنة تق�ضي �حلقائق حتديد �مل�ضوؤولية �لتق�ضريية، 

�لتق�ضريية  �مل�ضوؤولية  بتحديد  خا�س  حمور  �لتقرير  يتناول  بحيث 

مدعم باملربر�ت �ملوؤيدة لقر�ر �للجنة

ث. تقدمي مقرتحات ب�ضاأن عالج ما تبني من ق�ضور.

- عند اإعداد التقارير الربملانية تذّكر :

�أ. قد ل ت�ضتويف بع�س تقارير �للجان جميع �لعنا�ضر مثل �لإ�ضارة �إىل 

�لن�ضو�س �لد�ضتورية �أو �لالئحة �لد�خلية يف ديباجة �لتقرير وتاريخ 

�لإحالة.

�لتما�ضك  �إىل  لفتقارها  وذلك  بال�ضعف  �لتقارير  بع�س  تو�ضف  ب.  

و�لرت�بط �ملو�ضوعي وعدم �لقناع، خا�ضة يف �لتو�ضيات فاأحيانا يتم 

تو�ضية  �إدر�ج  يتم  �أو  تطبيقها،  وي�ضعب  منطقية  تو�ضيات غري  و�ضع 

دون و�ضع مربر�ت لها. 

ت�ضمني  على  �حلر�س  ينبغي  �ملو�ضوعية،  من  قدر  �أكرب  لتحقيق  ت. 

يف  باإثباتها  �لكتفاء  وعدم  مربر�تها  مع  �لآر�ء  خمتلف  �لتقرير 

�ملحا�ضر.
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ث. عدم مر�عاة بع�س �لتقارير عن�ضر �ل�ضمول حيث ل تعر�س خلفية 

ودولية  حملية  �أخرى  قو�نني  من  به  يت�ضل  وما  �لتاريخية  �ملو�ضوع 

)�تفاقيات دولية( ولذلك تاأتي بع�س هذه �لتقارير مبتورة عن �ضياقها 

�لعام.

رابعا: خطط عمل اللجان

1. تعريف خطة العمل:

خطة �لعمل هي بيان ر�ضمي ملجموعة من �لأهد�ف �لتي تنوي �للجنة 

حتقيقها، مت�ضمنة �لأ�ضباب �لتي جعلتها تعتقد باأهميتها، وينبغي �أن 

حتتوي هذه �خلطة على معلومات �أ�ضا�ضية عن �ملو�ضوع �ملر�د در��ضته 

و�خلطو�ت �لالزمة لتنفيذه.

" حتدد  �أن:  وقد ن�ضت �ملادة )71( من �لالئحة �لد�خلية للمجل�س على 

�للجان يف بد�ية كل دور �نعقاد عادي يف نطاق �خت�ضا�ضاتها، �ملو�ضوعات 

�لتي حتتاج �إىل در��ضة وترتب �أولويات در��ضتها خالل �لدور، وتقدم بيانا 

بذلك �إىل �لرئي�س م�ضتمال على خطة عمل وبرنامج تنفيذي حمدد ليعر�ضه 

على �ملجل�س لإقر�ره يف �أول جل�ضة تلي تقدمي �لبيان �إليه، ما �أمكن ذلك. 

وتقدم كل جلنة للمكتب خالل دور �لنعقاد تقرير� �ضهريا ب�ضري �أعمالها".

بيان  عن  عبارة  هي  �للجنة  عمل  خطة  �أن  �لن�س  هذ�  من  ويالحظ 

�إخباري يلخ�س نو�يا ومقا�ضد �للجنة و�أهد�فها فيما تعتزم �لقيام به 

من �أعمال.
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2. عنا�سر خطة العمل:

ينبغي �أن تت�ضمن هذه �خلطة �لعنا�ضر �لتالية:

�أ. �ضرح و�ِف للمو�ضوع �لذي تعتزم �للجنة �لقيام به و�إدر�جه �ضمن 

خطتها.

ب. حتديد مربر�ت تبني �للجنة ملو�ضوع معني.

ت. حتديد �لهدف من �ملو�ضوع.

ث. ترتيب �أولويات �للجنة.

ج. �جلهات �مل�ضتهدفة من �ملو�ضوع �لذي مت حتديده.

ح. حتديد م�ضادر �ملعلومات.

خ. و�ضع برنامج زمني منا�ضب لتنفيذ �خلطة.

 

3. م�سوؤولية التح�سري واالإعداد للخطة:

تعترب م�ضوؤولية �لتح�ضري و�لإعد�د للخطة هي م�ضوؤولية جماعية للجنة 

فنية  م�ضوؤولية  عن  هنا  �حلديث  ميكن  ذلك  ومع  �أع�ضائها،  بكامل 

و�إد�رية تتقا�ضمها �لأمانة �لعامة مع �أع�ضاء �للجنة. 

�أثبت دورً�ًًً يف غاية �لأهمية للجهاز �لفني للجنة  ولكن و�قع �ملمار�ضة 

من خالل ��ضطالعه بهذه �ملهمة ب�ضكل و��ضح وملفت لالنتباه، وذلك 

ملا يقدمه من مقرتحات يف هذ� �ل�ضاأن.

4. ترتيبات التح�سري امل�سبق الإعداد اخلطة:

�أ. ر�ضد كل ما له عالقة باأعمال �للجنة ومتابعته.

ب. جمع �لبيانات و�ملعلومات �لالزمة عن �أهم �ملو�ضوعات �لتي تدخل 

مع  تنفيذها  �أولوية  وترتيب  كاف  بوقت  �للجنة  �ضالحيات  نطاق  يف 

بحث �حتمالت در��ضتها.
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م�ضفوعة  �أهمية  لها  �لتي  للمو�ضوعات  و�ضروحات  و�ضف  تقدمي  ت. 

بالأ�ضباب.

ث. حث �أع�ضاء �للجنة على تقدمي مقرتحات باملو�ضوعات �لتي ت�ضكل 

�أهمية لتمكني �جلهاز �لفني من در��ضتها بال�ضكل �ملنا�ضب.

ج. تقدمي م�ضودة م�ضروع للخطة تعر�س على �للجنة ملناق�ضتها متهيد� 

لإقر�رها.

5. الربنامج الزمني التنفيذي للخطة: 

حمددة  جمدولة  خطة  هو  �لتنفيذي  �لربنامج  �أو  �لزمني  �لربنامج 

مبدد زمنية وتو�ريخ بد�ية ونهاية لدر��ضة �ملو�ضوع. 

�لتنفيذي  �لعمل  مر�حل  من  مرحلة  كل  �لتنفيذي  �لربنامج  ويتناول 

�ملتعلق بالجتماعات و�للقاء�ت و�لزيار�ت وبيوت خربة ح�ضب �لأحو�ل 

ومتطلبات �ملو�ضوع، على �أن يكون هذ� �لربنامج مرنًا وقاباًل للتعديل 

ل�ضمان تعوي�س �لوقت ومو�جهة �لتطور�ت �لتي من �ملمكن �أن حتدث 

�أثناء �لدر��ضة.
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الق�سم الثاين

البحوث الربملانية
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متهيد: اأهمية اإدارة الدرا�سات والبحوث يف العمل الربملاين

وتفعيل  تطوير  من  يتجز�أ  ل  جزء�  و�لدر��ضات،  �لبحوث  �إد�رة  تعترب 

�لعملية �لربملانية وعلى ر�أ�ضها �لتقارير �لربملانية.

يتم  و�لدر��ضات  بالبحوث  خا�ضة  �إد�رة  توجد  �لربملانات  معظم  ففي 

�ل�ضتعانة بها لتوفري �ملعلومات و�لبيانات و�إجر�ء �لبحوث و�لدر��ضات 

�لالزمة لعمل �للجان خ�ضو�ضا و�لربملان عموما.

و�لوثائق  �لفنية  �لو�ضائل  بكافة  �للجان  تزويد  �أن  فيه  �ضك  ل  ومما   

و�لبيانات و�لدر��ضات و�لبحوث �لالزمة لقيامها بوظيفتها �لت�ضريعية 

و�لرقابية يوؤدي �إىل �إثر�ء �أعمالها وميكنها من ممار�ضة �خت�ضا�ضاتها 

�ل�ضتعانة  و�ضائل  بتطوير  �لهتمام  من  لبد  لذلك  وجه.  �أكمل  على 

بخدمات �لبحوث و�لدر��ضات و�ملعلومات عن طريق ��ضتخد�م �أف�ضل 

قدر�ت  و�متالك  �لربملانية،  �ملعلومات  جمال  يف  �حلديثة  �لتقنيات 

فنية ووحد�ت للتخزين و��ضرتجاع �ملعلومات، وتطوير �إد�رة �ملعلومات 

قاعدة  بنـاء  طريق  عـن  فيـه  و�لعاملـني  �ملجلـ�س  لأع�ضاء  و�تاحتهــا 

بيانات �أو معلومات معتربة.
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اأول: مفهوم البحث الربملاين واأنواعه

للهياكل  �ملنظمة  و�لوثائق  �لربملانية  �لدر��ضات  �أدبيات  تتعامل 

�لربملاين  �لبحث  مفهوم  مع  �لد�خلية  ولو�ئحها  للمجال�س  �لتنظيمية 

�لأمر  ي�ضتدعي  ل  �لتي  �ملعروفة  و�ملفاهيم  �مل�ضلمات  من  باعتباره 

�لتبا�س  وجود  يف  �لأمر  هذ�  ت�ضبب  وقد  مباهيتها،  و�لإملام  تعريفها 

يف فهم ماهية �لبحوث �لربملانية لدى كثري من �لباحثني �لعاملني يف 

�ملوؤ�ض�ضات �لربملانية.

ومع ذلك فاإن �لبحوث �لربملانية تعترب �أحد �لأن�ضطة و�ملجالت �ملهمة 

عنها  ت�ضتغني  ل  و�لتي  �لأمام،  �إىل  قدمًا  �لربملاين  �لعمل  تدفع  �لتي 

�ملجال�س يف �أد�ء مهامها ووظائفها يف �لوقت �حلا�ضر، ل �ضيما مع:

�لتي  و�ل�ضيا�ضية  و�لرقابية  �لت�ضريعية  �لأعمال  وتنوع  وت�ضابه  تعقد   -

ودون  با�ضتمر�ر  وتناميها  �لأعمال  هذه  و�زدياد  �ملجال�س،  تتولها 

توقف.

- �لتطور�ت �لهائلة يف جمال �ملعلومات و�ضرعة تدفقها، وولوج مرحلة 

جديدة يف تطور �حلياة �لب�ضرية: ع�ضر �ملعلومات وتقنية �لت�ضالت 

و�قت�ضاد �ملعرفة، وما حتمله هذه �لتطور�ت من �أعباء وحتديات �أمام 

�لنتفاع  ناحية، وما تقدمه من مز�يا  �أد�ء مهامها من  �لربملانات يف 

بها من ناحية �أخرى.
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- عجز �لنتخابات �لربملانية يف �لكثري من �لأحيان عن مد �ملجال�س 

�لتي  �ملجالت  كل  تغطي  و�لكفاءة  �خلربة  ذوي  من  متنوعة  بعنا�ضر 

�لإملام و�لإحاطة  �لأع�ضاء على  تدخل يف نطاق عملها، وعدم مقدرة 

د�ئمًا  وحتفظهم  �ملجال�س،  باأعمال  �ملتعلقة  �لدقيقة  �لتفا�ضيل  بكل 

وح�ضا�ضيتهم �إز�ء �أية دعوة للتاأهيل وحت�ضني �لأد�ء؛ �لأمر �لذي يدفع 

�إىل �ل�ضتعانة ب�ضورة ملحوظة باجلهاز �لفني لتلك �ملجال�س وتقويته 

لتقدمي خدمات �ملعلومات و�لبحوث.

و�حتكارها مل�ضادر  �لتنفيذية  �ل�ضلطة  و�ضيطرة  غلبة  بروز ظاهرة   -

مقابل  يف  �لقوة،  م�ضادر  من  م�ضدرً�  تعد  �لتي  و�لبيانات  �ملعلومات 

�نح�ضار �أدو�ر �لربملانات وبخا�ضة يف �ملجال �لت�ضريعي، و�جتاهها �إىل 

�لتو�زن  لتحقق  و�لدر��ضات  للمعلومات  م�ضتقلة  م�ضادر  عن  �لبحث 

و�لندية يف �لتعامل مع �ل�ضلطة �لتنفيذية.

1. مفهوم البحث عموما ودالالته اللغوية واال�سطالحية:

�إن �لبحث يف دللته �للغوية �إمنا يدل على طلب �ل�ضيء و�لتنقيب عنه، 

و�لتق�ضي  عام   بوجه  �ل�ضيء  عن  و�ل�ضتخبار  �ل�ضوؤ�ل  �أي�ضًا  ويعني 

�أبحاث  على  يجمع  مفرد  لفظ  وهو  و�لتحقيق،  و�لتدقيق  و�لتفتي�س 

وبحوث. 

دللته  عن  �ل�ضطالحية  دللته  يف  كثريً�  �ملفهوم  هذ�  يبتعد  ول 

�للغوية؛ فهو يف �أب�ضط تعريفاته: باأنه ��ضتق�ضاء منظم ودقيق يهدف 

هي  �لتي  �ملعرفة  ر�ضيد  �إىل  ت�ضاف  جديدة  حقائق  ��ضتك�ضاف  �إىل 

بطبيعتها تر�كمية.



38

وهو عبارة عن عملية ��ضتخد�م �لطرق و�لأ�ضاليب �لعلمية للك�ضف عن 

�حلقيقة و�لتاأكد من �ضحتها عن طريق �لتجريب و�ملقارنة و�ملالحظة.

�لتي  خ�ضائ�ضه  �لعلمي  �لبحث  ملفهوم  �أن  �لتعريف  هذ�  من  ويتاأكد 

�ضحة  يف  �لتحقيق  و�حلياد،  �لنز�هة  �لدقة،  �ملو�ضوعية،  تت�ضمن: 

�لنتائج و�لتنبوؤ مبا ميكن �أن يحدث �عتمادً� على هذه �لنتائج.

2. مفهوم البحث الربملاين:

وقد  ومو�ضوف،  �ضفة  من  مركب  لفظ  �لربملاين  �لبحث  مفهوم  �إّن 

فنون  من  �خلـا�س  �لفـن  ،وذلـك  �ل�ضناعة  هذه  على  علمـًا  �ضـار 

 Research لبحـث، وتنعـت هـذه �لبحوث �أحيانًا ب�ضفة �لت�ضريعية�

�لربملانية بالبحوث  �أخرى  �أحيان  يف  وتو�ضف   ،Legislative
Research  parliamentary ،و�إذ� كان �ملعنى �لأول يرتكز على 
جوهر وظيفة �لربملان �لذي ينعت نف�ضه ويقرتن بها في�ضمى بالهيئة �أو 

�أكرث  �لبحوث �لربملانية تبدو  �أن دللة مفهوم  �إل  �لت�ضريعية،  �ل�ضلطة 

من  �لت�ضريعية  بالعملية  �ملتعلق  �جلانب  تغطي  لأنها  و�ت�ضاعًا؛  �ضموًل 

�أعمال   يف  مهمة  �أخر  جو�نب  لت�ضمل  ثانية  ناحية  من  ومتتد  ناحية، 

و�أن�ضطة �ملجال�س غري دورها �لت�ضريعي.

وينطبق على �لبحث �لربملاين ما ينطبق على �لبحوث �لعلمية �لأخرى 

بجانب  يهتم  بحثي  ن�ضاط  كل  ي�ضمل  �لو��ضع  �لنظري  معناه  يف  ؛فهو 

وخمرجاته  مد�خالته  ذلك  يف  مبا  بالربملان  �ملتعلقة  �جلو�نب  من 

�أما يف  و�خلارجية،  �لد�خلية  وتفاعالته  �ملوؤثرة يف عملياته  و�لعو�مل 

معناه �لجر�ئي فاإنه يقت�ضر على تلك �لبحوث �لتي تنجزها �ملجال�س 

خلدمة �أهد�فها ومبا�ضرة �ضالحياتها.

يف  دقيق  علمي  ��ضتق�ضاء  باأنه:  �لربملاين  �لبحث  يعرف  ولذلك 

ق�ضايا �أو م�ضكالت تفر�س وجودها �لآين على �ضاحة �لعمل �ل�ضيا�ضي 

)�لربملاين(، ويتم �لبحث فيها مبنهجية جتمع بني �لدقة يف �لتحليل 

و�ل�ضرعة يف �لإجناز و�ل�ضهولة يف �لعر�س. 
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يف  يتلخ�س  �لربملاين  �لبحث  هدف  �أن  �لتعريف  هذ�  من  ويت�ضح 

للك�ضف عن �حلقائق  �لربملان  ومتطلبات  �ل�ضريعة حلاجة  �ل�ضتجابة 

�لدر��ضة  حمل  �لق�ضايا  ب�ضاأن  �لعلمي  �لتحليل  نتائج  على  و�لتعرف 

�ملعرو�ضة �أمام �لربملان.

3. حمددات البحث الربملاين:

من �ملمكن �أن نحدد حمدد�ت �لبحث �لربملاين على �أنها: 

�أ. ق�ضية �أو م�ضكلة تدخل يف نطاق �لعمل �لربملاين.

�ملجتمعي  �لتفاعل  �أهمية من حيث  �مل�ضكلة  �أو  �لق�ضية  ب. متثل هذه 

مبعنى حتظى   باهتمام �لر�أي �لعام، وت�ضتدعي حترك �لربملان) وهذ� 

يندرج حتت �أ�ضباب �لدر��ضة �أو م�ضكلة �لدر��ضة(.

ت. �تباع �ملنهج �لعلمي يف �لبحث دون �لتقيد بجميع قو�عده.

ث. �ضرورة �ل�ضرعة يف �لإجناز و�ل�ضهولة يف �لعر�س.

ج.  ي�ضري على �لبحوث �لربملانية ما ي�ضري على �لبحوث �لعلمية بوجه 

ي�ضتخل�س  �أن  يحاول  وناقد،  فاح�س  منظم  فكري  ن�ضاط  فهي  عام؛ 

للم�ضكالت  معينة  حلوًل  ويقدم  متعددة  بد�ئل  ويطرح  نتائج حمدده، 

و�مل�ضائل �ملطروحة، �أو �لتي يتوقع طرحها �أمام �لربملان.

وطبقًا  �لربملان،  �أن�ضطة  د�ئرة  يف  �لبحوث  هذه  جمالت  تتحدد  ح. 

غريها  عن  مييزها  �لذي  �لأ�ضا�ضي  �ملعيار  فاإن  �لإجر�ئي،  ملفهومها 

نف�ضه  �ملجل�س  قبل  من  �لأ�ضل  يف  تعد  �أنها  هو  �لأخرى  �لبحوث  من 

�أجهزة  �أحد  �إمنا يتم من قبل  �إعد�دها وتنفيذها  �أن  ولنف�ضه، مبعنى 

�جلهاز  من  عنا�ضر  وم�ضاعدة  ومبعاونة  �للجان  وبخا�ضة  �ملجل�س 

�لفني )�لأمانة �لعامة(، �أو تتوىل هذه �لعنا�ضر وحدها �إعد�دها �إما 

مبفردها �أو بتعاون م�ضرتك مع خرب�ء ومتخ�ض�ضني من د�خل �ملجل�س 

م�ضاعدة  �لبحثية  �لأعمال  هذه  �إجر�ء  من  �لغر�س  ويكون  وخارجه، 

�ملجل�س يف �أد�ء مهام حمددة معروفة �ضلفًا. 
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خ. ل يندرج يف طيات �لبحوث �لربملانية باملعنى �لإجر�ئي تلك �لبحوث 

�أو غريها  �لعلمية  �لبحوث  �لتي تعدها �جلامعات ومر�كز  �لأكادميية 

من �جلهات و�لأفر�د من خارج �ملجل�س رغم �إمكان �ل�ضتفادة منها؛ 

ودعم  م�ضاندة  يف  �لقلب  مو�ضع  يحتل  �لذي  هو  �لأول  �ل�ضنف  لأن 

�أن�ضطة �ملجل�س، ولأنها تعد �ضلفاً  لأغر��س حمددة.

4. اأنواع البحوث الربملانية: 

- تنق�ضم �لبحوث �لربملانية طبقا لتعريفها �لإجر�ئي �إىل ق�ضمني:

�أ.  �لأعمال �لبحثية �لتح�ضريية �لتي تعد عادة مل�ضاندة �ملجل�س �أو �أحد 

جلانه �أو �أع�ضائه يف �لقيام مب�ضئولياتهم وو�جباتهم.    

ما  �لتحديد  وجه  على  بها  ويق�ضد  �لأ�ضا�ضية،  �لبحثية  �لأعمال  ب.  

�للجان  بها  قامت  وتو�ضيات  در��ضات  من  �لنهائية  �لتقارير  تت�ضمنه 

حول مو�ضوعات معينة، و�لتي تعر�س على �ملجل�س لإقر�رها، وتعتمد 

�إعد�دها،  يف  متنوعة  و�أ�ضاليب  �آليات  على  �لأ�ضا�ضية  �لبحوث  تلك 

من بينها بطبيعة �حلال ما يلزمها من �أعمال حت�ضريية مبا يف ذلك 

و�ملقابالت  �للقاء�ت  ونتائج  وملخ�ضات  �مليد�نية،  �لزيار�ت  حما�ضر 

مع �مل�ضئولني و�ملخت�ضني.

- تنق�ضم �لبحوث �لربملانية بح�ضب جمالتها ومو�ضوعاتها �إىل ثالثة 

�أق�ضام:

ب. �لبحوث و�لدر��ضات �لقت�ضادية و�ملالية �لتي ت�ضاعد �ملجال�س يف 

و�حل�ضابات  �ل�ضنوية  و�ملو�زنات  �لتنموية  �خلطط  م�ضروعات  در��ضة 

�خلتامية للدولة.

وتنمية  و�لثقافية  و�لتعليمية  �لجتماعية  و�لدر��ضات  �لبحوث  ت. 

و�أع�ضاءه  �ملجل�س  تعني جلان  �لتي  �لو��ضع  �لب�ضرية مبفهومها  �ملو�رد 

على �لنظر يف �مل�ضائل و�ل�ضيا�ضات �لعامة وحت�ضني �خلدمات �ملتعلقة 

بهذه �جلو�نب �ملختلفة.
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ثانيا: اإعداد البحوث الربملانية

ميكن �لإملام بعملية �إعد�د �لبحوث �لربملانية ومدى متيزها عن �أنو�ع 

�لبحوث �لأخرى من خالل حماولة �لإجابة على عدة ت�ضاوؤلت �أ�ضا�ضية 

وهي: 

- من يتوىل �إعد�د �لبحوث �لربملانية؟ وملن تعد هذه �لبحوث؟

- وملاذ� تعد؟ ما �أغر��ضها ومقا�ضدها؟

- وكيف تعد؟ ما �لأدو�ت و�لأ�ضاليب �لتي يعتمد عليها يف �إجر�ء هذه 

�لبحوث؟

-  �أين تعد هذه �لبحوث؟ ومتى؟

1. من يقوم باإعداد البحث الربملاين؟

ميكن �لإجابة على هذ� �لت�ضاوؤل من خالل:

يف  وحدها  �ملتخ�ض�ضة  عنا�ضرها  على  �ملجال�س  بع�س  تعتمد  �أ. 

�إعد�د �لبحوث و�لدر��ضات، ويتجه �لبع�س �لآخر �إىل �أ�ضلوب �لبحوث 

�مل�ضرتكة، وتكلف فئة ثالثة جهات و�أفر�دً� من خارج �ملجال�س باإعد�د 

�لدر��ضات و�أور�ق �لعمل يف حالت معينة �إىل جانب ما يقوم به جهازها 

�لفني من �أعمال بحثية. 

�لبحوث،  �إعد�د  يف  �لفردي  �لأ�ضلوب  �إىل  �ملجال�س  بع�س  تركن  ب. 

بني  ثالث  ويجمع  �جلماعي،  �لأ�ضلوب  �إىل  �لآخر  �لبع�س  ومييل 

�لأ�ضلوبني �لفردي و�جلماعي.

تنظيمية  وحد�ت  على  �لبحثية  �لأن�ضطة  �ملجال�س  بع�س  توزع  ت. 

�ضنف  ويز�وج  م�ضتقلة،  هيئة  يف  �أخرى  جمال�س  وتوحدها  متعددة، 

ثالث منها بني هذين �لأ�ضلوبني معًا.
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2( ملن تعد البحوث الربملانية؟

مما مييز �لبحث �لربملاين �أنه يعد �أ�ضاًل لفئات معينة معروفة �ضلفًا: 

فهو �إما يعد للمجل�س نف�ضه �أو لأحد �أجهزته: �ملكتب �أو �للجان، �أو يعد 

لأع�ضاء �ملجل�س �أنف�ضهم، وعادة فاإن خدمات �لبحوث يجب �أن تغطي 

كل هذه �لفئات �لتي تتفاوت بطبيعة �حلال يف �أمناطها وكنهها ح�ضب 

�حتياجات ومتطلبات كل فئة. 

�لبحوث  �إعد�د  يف  �لأع�ضاء  ي�ضارك  �أن  جد�  �ملنا�ضب  من  �أنه  وجند 

�لربملانية كلما ت�ضنى لهم ذلك ويتوقف ذلك على مبادر�تهم باأنف�ضهم 

يف �لقيام بهذه �مل�ضاركات، غري �أن ثمة عدة �عتبار�ت مو�ضوعية يجب 

�أن توؤخذ يف �حل�ضبان يف هذ� �جلانب:

�أ. طبيعة �لأعمال �لبحثية �لتي تتطلب جهدً� ووقتًا وتفرغًا وبالتايل قد 

ل يتوفر �لوقت �لكاف لذلك عند �لأع�ضاء.

�إعد�د هذه �لأعمال �لبحثية لي�س بالأمر �لي�ضري �لذي يتمكن  �إن  ب. 

كل �إن�ضان من �لقيام به، �إمنا حتتاج در�ية وتخ�ض�ضًا وملكات وقدر�ت 

�ملجال  هذ�  وجتعل  �أنف�ضهم،  �ملتخ�ض�ضني  بني  فيما  تتفاوت  معينة 

و�لإعد�د  و�لتاأهيل  باملر�ن  تكت�ضب  �لتي  و�أدو�تها  فنونها  لها  �ضناعة 

�جليد.

حتى  �أو  �لنتخاب  �أ�ضلوب  على  �أعتمد  �ضو�ء  �ملجال�س،  ت�ضكيل  �إن  ت. 

�ضر�ئحها  ب�ضتى  �لأمة  ميثلون  نو�ب  �ختيار  فكرة  على  يقوم  �لتعيني، 

�أن يكون هوؤلء �لنو�ب باحثني متخ�ض�ضني،  وفئاتها، ولي�س �ضروريًا 

ولي�س ماأموًل �أن يتحقق ذلك يف �لن�ضبة �لغالبة من �أع�ضاء �ملجال�س.

على  يعر�س  فيما  �لر�أي  باإبد�ء  ين�ضغلون  ما  عادة  �لأع�ضاء  �إن  ث. 

�ملنتخبون  �لأع�ضاء  ين�ضغل  كما  ومو�ضوعات،  ق�ضايا  من  جمال�ضهم 

ب�ضوؤون دو�ئرهم �لنتخابية و�حتياجاتها من �خلدمات و�ملر�فق �لتي 

ت�ضكل �لر�ضيد �لأكرب �لذي ي�ضمن �إعادة �نتخابهم.
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3( ملاذا تعد البحوث الربملانية؟ ما اأغرا�سها ومقا�سدها؟

�أن �لبحوث �لربملانية تعد بب�ضاطة من �أجل م�ضاعدة  يبدو لأول وهلة 

�ملجال�س و�أع�ضائها و�أجهزتها �ملختلفة يف �أد�ء مهامها و�أعمالها، بيد 

�أن �ل�ضوؤ�ل �لذي يطرح نف�ضه هو هل خدمات �لبحوث �لربملانية تقود 

�أحد  تعبري  حد  على  �مل�ضرية  هذه  تتبع  �أم  �ملجال�س  يف  �لعمل  م�ضرية 

�ملخت�ضني يف هذ� �ملجال؟

�لبحوث  �أهمية  مدى  تبني  �لت�ضاوؤل  هذ�  على  �لإجابة  حماولة  �إن 

�لربملانية يف �حلا�ضر و�مل�ضتقبل بالن�ضبة للعمل �لربملاين نف�ضه، وتوؤكد 

�أن �أغر��س ومقا�ضد هذه �لبحوث تتجاوز �لهدف �ملبا�ضر �لقريب – 

�ملهام  �أد�ء  و�أع�ضائه يف  �ملجل�س  �أجهزة  ومعاونة  �ملتمثل يف م�ضاعدة 

و�مل�ضئوليات – �إىل مقا�ضد و�أغر��س �أخرى من بينها:

�أ. �أنها تعطي �ملجال�س قوة و��ضتقالًل كبريين جتاه �ل�ضلطة �لتنفيذية؛ 

وحمايتها  �ملجال�س  تقوية  يف  ت�ضهم  �لربملانية  و�لبحوث  فاملعلومات 

وحتقيق �لتو�زن يف عالقاتها بال�ضلطة �لتنفيذية.

�ل�ضيا�ضية  �مل�ضاركة  عملية  حت�ضني  �إىل  �لربملانية  �لبحوث  توؤدي  ب. 

و�ملمار�ضة �لدميوقر�طية بوجه عام.

لالأع�ضاء  متعددة  وبد�ئل  خيار�ت  �لربملانية  �لبحوث  تقدم  ت. 

ولأجهزة �ملجال�س، متكنها من �لختيار �لر�ضيد للبديل �لأن�ضب، �لأمر 

�لذي يوؤدي للتو�ضل �إىل قر�ر�ت �ضائبة ومو�ضوعية يف حدود �ملعلومات 

�ملتاحة وو�ضائل تزويد �لأع�ضاء و�للجان بهذه �ملعلومات.
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4( كيف تعد البحوث الربملانية؟

�ضورة  يف  تكون  فقد  ومناذج،  �ضور  عدة  �لربملانية  �لبحوث  تاأخذ 

مذكر�ت  �ضكل  يف  تكون  وقد  لالأع�ضاء،  تقدم  موجزة  تلخي�ضات 

و�أور�ق عمل حتليلية مل�ضائل معينة ت�ضغل �هتمامات �للجان �أو �لأع�ضاء 

وقد  حمددة،  لق�ضايا  معمقة  در��ضات  لتكون  تت�ضع  وقد  �أنف�ضهم، 

تنح�ضر يف تقدمي موؤ�ضر�ت ومعطيات �إح�ضائية، وقد جتتهد لتقدمي 

بد�ئل وخيار�ت معينة مع تقييم هذه �خليار�ت، وقد تعرب عن حتديد 

�أو �ملهتمني مب�ضاألة ما معرو�ضة على �لربملان،  �جتاهات �لر�أي �لعام 

وقد تكون جمرد تو�ضية �أو ��ضت�ضارة �إز�ء �أمر معني.

�لأدو�ت  تتعدد  �لربملانية،  للبحوث  و�لنماذج  �ل�ضور  هذ  تعدد  ومع 

و�لأ�ضاليب �لتي يعتمد عليها عادة يف �إجر�ء هذه �لبحوث و�لدر��ضات 

�لربملانية، ويبدو �أن هناك �أدو�ت و�أ�ضاليب م�ضرتكة يجب �لإحاطة بها 

عند �إعد�د �لبحوث �لربملانية، من بينها:  

�لبحث  يتناوله  �لذي  �ملو�ضوع  يحكم  �لذي  �لت�ضريعي  �لإطار  �أ. 

ذ�ت  �ل�ضارية  �لت�ضريعات  على  �لإطار  هذ�  يقت�ضر  وقد  �لربملاين، 

�ل�ضلة باملو�ضوع، وقد ميتد لي�ضمل متابعة تطور �لت�ضريعات �لوطنية 

�لتي تنظم مو�ضوع �لدر��ضة، ف�ضال عن �لدر��ضات �ملقارنة للت�ضريعات 

�ملماثلة يف �لدول �لأخرى.

ب. �لإطار �لتنظيمي �لذي يحيط مبو�ضوع �لبحث �لربملاين، ويبحث 

و�أدو�رها  �لبحث  مبو�ضوع  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  يف  �لإطار  هذ� 

�لتنظيمية فيما بينها وتقييم ذلك كله مبا يخدم مو�ضوع  و�لعالقات 

�لدر��ضة.

يتناول  �لذي  �لبحث،  للم�ضاألة مو�ضوع  �لتخطيطي �ملحدد  �لإطار  ت. 

�ملعتمدة،  �لتنموية  و�خلطط  �مل�ضتقبلية  �لروؤى  يف  �مل�ضاألة  هذه  موقع 

ي�ضتوي يف ذلك در��ضة �مل�ضتهدف و�ملتحقق فيما يخت�س بهذه �مل�ضاألة 

�ملطروحة للبحث و�لدر��ضة.
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مو�ضع  �مل�ضاألة  �إز�ء  �ملعنيني  �ملجتمع  �أفر�د  �جتاهات  معرفة  ث. 

�لدر��ضة، ويتحقق ذلك �إما من خالل �لزيار�ت �مليد�نية �لتي تتم عند 

فح�س مو�ضوع معني �أو من خالل ��ضتخد�م �لأدو�ت �لعلمية �ل�ضائعة 

لقيا�س �جتاهات �لر�أي �لعام عرب ��ضتطالعات �لر�أي و�ل�ضتبانات، �أو 

�إجر�ء �ملقابالت �إىل غري ذلك من هذه �لأدو�ت �لبحثية.

ويف �ضوء ذلك، فاإن �ملكتبات �لربملانية ل ت�ضتغني عن تزويدها �مل�ضتمر 

بالت�ضريعات �لوطنية و�ملقارنة، و�لتقارير �لدورية �لتي تعدها �لأجهزة 

�لتنفيذية و�خلطط �لتنموية، و�لتقارير �ل�ضنوية جلهاز�لرقابة �ملالية 

و�لإد�رية للدولة وغري ذلك من �لوثائق �لهامة �لتي تعني �مل�ضتفيدين 

دومنا  منتظمة  ب�ضورة  مهامهم  و�أد�ء  باأعمالهم  �لقيام  على  منها 

تاأخري.
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5.متى تعد البحوث الربملانية؟ واأين؟

�أن  يجب  معلوم  وقت  له  �ضورها  ب�ضتى  �لربملانية  �لبحوث  �إعد�د  �إن 

�لتي  �لتح�ضريية  فالأعمال  وجدو�ها؛  قيمتها  فقدت  و�إل  فيه،  تنجز 

�أثناء  �إليها  تقدم  �أن  يجب  �ملجل�س  �أجهزة  من  وغريها  للجان  تقدم 

تد�ولها ونظرها يف �ملو�ضوعات �ملتعلقة بها، وما يقدم لالأع�ضاء من 

نظر  يف  ي�ضرعو�  �أن  قبل  ت�ضرفهم  حتت  تكون  �أن  يجب  تلخي�ضات 

وعلى  ذلك.  غري  �إىل  �لتلخي�ضات  بهذه  �خلا�ضة  �لربملانية  �لأعمال 

ذلك فاإن عامل �لوقت يعترب �أحد �لعو�مل �لرئي�ضية �لتي يتعمد عليها 

و�لتي  وفاعليتها  �لربملانية  �لبحوث  خدمات  جودة  مدى  قيا�س  يف 

تنح�ضر يف �أربعة عو�مل رئي�ضية هي:

�أ. �إجنازها يف �لوقت �ملنا�ضب �لذي يحقق �أق�ضى ��ضتفادة ممكنة من 

هذه �لبحوث.

�أع�ضاء  من  منها  �مل�ضتفيدين  لحتياجات  �خلدمات  هذه  تلبية  ب. 

و�أجهزة.

ت. مدى قدرة هذه �لبحوث على تقدمي بد�ئل وخيار�ت متعددة �أمام 

�مل�ضتفيدين منها، متكنهم من �ختيار �لبديل �لأن�ضب.

و�لت�ضور�ت  و�لآر�ء  �لأفكار  عر�س  يف  و�حلياد  �ملو�ضوعية  مدى  ث. 

دون حتيز. 

6( اخل�سائ�ص العامة للبحوث الربملانية:

ترتبط  عامة  و�ضمات  خ�ضائ�س  عدة  �لربملانية  �لبحوث  جتمع 

مبقا�ضدها و�أهد�فها، و�مل�ضتفيدين منها، وهذه �خل�ضائ�س هي �لتي 

�لأكادميية،  و�لدر��ضات  �لبحوث  عن  �لبحوث  من  �لنوع  هذ�  متيز 

وتربز هذه �خل�ضائ�س فيمـا يلي:   
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اأ.  الوظيفية: ذلك �أن �لبحث �لربملاين يعد لغر�س �أو وظيفة معينة 

هذه  �أهد�ف  �ضمن  قط  �لعلمي  �لف�ضول  يدخل  ول  �ضلفًا،  حمددة 

و�لدر��ضات  �لبحوث  يف  و�ضائع  ماألوف  هو  ما  عك�س  على  �لبحوث 

�لأكادميية �لتي يعد �لف�ضول �لعلمي �أحد �أغر��ضها.

ب. اجلربية وعدم حرية الختيار: تعد �لبحوث �لربملانية بوجه عام 

�ضورة  يف  وتاأتي  �لباحث،  �أمام  فيها  خيار  ل  مفرو�ضة  بحثية  �أعماًل 

�أمام  �لتحديات  �أهم  من  و�حدة  �ل�ضمة  هذه  ومتثل  ملزمة،  تكليفات 

�لباحث �لربملاين �لذي يجب عليه �أن يقوم بالعمل �لبحثي بغ�س �لنظر 

عن مدى ما يحظى به هذ� �لعمل من قبول لدى هذ� �لباحث، وذلك 

يف مقابل �لبحوث �لأكادميية �لتي ل يقدم عليها �ضاحبها �إل �إذ� كانت 

تلقى قبوًل و��ضتح�ضانًا من قبله. 

و�ت�ضاعًا  �ضيقًا  و�ل�ضمول  �لتنوع  هذ�  يرتبط  وال�صمول:  التنوع  ت. 

باأعمال و�أن�ضطة �لربملان، فكلما �ت�ضعت هذه �لأعمال ز�د �ضمول وتنوع 

�ضوء  يف  �خلا�ضية  هذه  وتتاأكد  �ضحيح.  و�لعك�س  �لبحثية،  �لأعمال 

�ملتعددة  �لربملانية  �لبحوث  ومو�ضوعات  جمالت  ب�ضاأن  �آنفًا  ذكر  ما 

�أمام �ملجال�س  و�ل�ضمول حتديًا كبريً�  �لتنوع  ، ويطرح هذ�  و�ملتجددة 

فيما يخت�س ب�ضيا�ضتها جتاه قطاع �لبحوث و�أن�ضطتها من حيث �ختيار 

�لباحثني يف جمالت متعددة وخمتلفة وتاأهيل هوؤلء �لباحثني. 

ث. التعامل مع املو�صوعات وامل�صائل الآنية احلرجة: تتعامل �لبحوث 

ت�ضكل م�ضكالت ملحة  �آنية حرجة،  �لربملانية مع م�ضائل ومو�ضوعات 

�ضيا�ضات عامة  �تخاذ  �لبحث عن حلول مدرو�ضة يف �ضورة  ت�ضتدعي 

�أو �ضن ت�ضريعات جديدة �أو تعديل ت�ضريعات �ضارية �أو مر�قبة ومتابعة 

�أد�ء �لأجهزة �حلكومية، وهذه �ل�ضمة �لتي تتز�وج مع �ضفة �ل�ضتعجال 
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�أد�ء �لأجهزة �حلكومية، وهذه �ل�ضمة �لتي تتز�وج مع �ضفة �ل�ضتعجال 

�لبحوث  على  كبرية  �ضعوبة  ت�ضفي  �مل�ضائل  هذه  يف  �لبت  و�ضرعة 

�لتهاون  ميكن  ل  م�ضوؤولية  �أمام  �لربملاين  �لباحث  وت�ضع  �لربملانية، 

بتقدميها  و�للتز�م  �لبحوث  لهذه  و�لإعد�د  �لتح�ضري  معها من حيث 

للم�ضتفيدين منها يف مو�عيدها �ملحددة.

ج. حداثة البيانات واملعلومات املطلوبة: �إن تعامل �لبحوث �لربملانية 

�لالزمة  و�لبيانات  �ملعلومات  تكون  �أن  يتطلب  مع مو�ضوعات حرجة، 

�لإح�ضاء�ت  �أحدث  على  تعتمد  فهي  �أولية،  وم�ضادرها  حديثة 

و�لبيانات �ملتاحة، فال يعقل �أن تقف عند �إح�ضاء�ت وبيانات مر عليها 

عدة �ضنو�ت؛ وميثل عدم رجوع هذه �لبحوث �إىل �أحدث �لبيانات عيبًا 

غري مقبول.

�لبحوث  تعترب  البحوث الربملانية:  التطبيقي على  ح. غلبة الطابع 

ملا  �لتنظريية  �لأطر  يف  �خلو�س  تتجاوز  تطبيقية  بحوثًا  �لربملانية 

تتناوله من مو�ضوعات، بخالف �لبحوث �لأكادميية �لتي ت�ضيطر عليها 

�لنزعة �لتنظريية يف �لبحث و�لدر��ضة، و�إذ� كانت �لبحوث �لربملانية 

يغلب عليها �لطابع �لتطبيقي يف فح�س ما تقوم بدر��ضته من م�ضائل 

مو�ضع  للظاهرة  �لو�ضفي  �لإطار  حدود  عند  تقف  ل  فاإنها  وظو�هر، 

و�لرتكيبية  �لتحليلية  �أطرها  نحو  �أرحب  �آفاق  �إىل  وتنطلق  �لدر��ضة، 

حمك  وذلك  �مل�ضاألة،  هذه  �إز�ء  حمددة  كلية  روؤية  �إىل  ت�ضل  حتى 

�لربملانية،  �لبحوث  وفاعلية  جناح  مدى  حتديد  يف  �أ�ضا�ضي  ومعيار 

�إذ ل يعتد على �لإطالق باأن تكتفي هذه �لبحوث بتقدمي �أطر و�ضفية 

ملو�ضوعاتها.

خ. الإيجاز والخت�صار: يعد �لإيجاز و�لخت�ضار �ضمة مميزة للبحوث 

�ل�ضتطر�د  �إىل  �لبحوث  هذه  متيل  �أل  وينبغي  عام،  بوجه  �لربملانية 

�لنحو  على  �ضفحاتها  عدد  وزيادة  مو�ضوعاتها  عر�س  يف  و�لإ�ضهاب 

كانت  وكلما  �لأكادميية،  و�لبحوث  �لدر��ضات  يف  و�ملتو�تر  �ملعهود 

خمت�ضرة موجزة دون �إخالل كانت �أكرث جدوى و�أعظم نفعا.
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7. خطوات البحث الربملاين االإجرائية والفنية:

- من �ملمكن حتديد خطو�ت �لبحث �لربملاين �لإجر�ئية فيما يلي:
قابلة  بحثية  م�ضكالت  �إىل  �ملقرتحة  و�ملو�ضوعات  �لق�ضايا  حتويل  �أ. 

للدر��ضة �لبحثية �لربملانية.

�لربملاين  �لبحث  باإجر�ء  للقيام  و�ملخت�ضني  �لباحثني  حتديد  ب. 

وتنفيذه.

خمتلف  من  �لربملاين  �لبحث  لإجر�ء  �لالزمة  �ملعلومات  جمع  ت. 

و�لدر��ضات  و�ملعلومات  �لبيانات  خالل  ،ومن  ناحية  من  �جلهات 

�ل�ضابقة و�لت�ضريعات �ملختلفة و�لأطر �لنظرية من ناحية �أخرى.

على  لعر�ضه  متهيد�  �ملبدئية  �ضورته  يف  �لربملاين  �لبحث  �إعد�د  ث. 

�لنتائج  �رتباط  حيث  من  وتقييمه  ملر�جعته  و�خلرب�ء  �ملخت�ضني 

و�للتز�م  �لتنفيذ  وقابلية  �لدر��ضة  حمل  باملو�ضوع  و�لتو�ضيات 

باخلطو�ت �ملطلوبة و�كتمال عنا�ضر �لبحث �لربملاين ،ومر�جعة مدى 

�لألفاظ  و�ضهولة  و�لرت�كيب  �للغة  و�ضالمة  و�للو�ئح  بالنظم  �للتز�م 

وو�ضوحها.

و�إبد�ء  ملر�جعته  �ملخت�ضة  �لربملانية  �للجنة  على  �لبحث  عر�س  ج. 

،ومنا�ضبة  �ل�ضو�بط  بكل  �لتز�مه  مدى  يف  و�لنظر  حوله  �لر�أي 

�لتو�ضيات وو�ضوحها و�إمكانية تطبيقها و�لأخذ بها.

�ملجل�س  على  لعر�ضه  متهيد�  �ملجل�س  ملكتب  �لربملاين  �لبحث  رفع  ح. 

و�إقر�ره.
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تتمثل خطوات البحث الربملاين الفنية  فيما يلي:

      �أ. مالحظة �لظاهرة �أو �لق�ضية ثم �ختيار مو�ضوع �لدر��ضة �أو  

          �لبحث.

     ب. حتديد �مل�ضكلة حمل �لبحث و�ضياغتها.

     ت. حتديد �ملفاهيم و�مل�ضطلحات و�لتعريفات.

     ث. حتديد �أهد�ف �لبحث.

     ج. حتديد نوع �لبحث ومنهجه و�خلطة �لبحثية و�أدو�ت �لدر��ضة.

     ح. ح�ضر �لدر��ضات �ل�ضابقة وجمع �ملعلومات و�ملر�جع �لبحثية  

        �ملختلفة.

     خ. حتليل �لبيانات.

     د. ��ضتخال�س �لنتائج.

     ذ. كتابة �لتو�ضيات.

    ر. �ملر�جع و�ملالحق.

 8. �سفات الباحث الربملاين:

على �لباحث �لربملاين �أن يت�ضف بعدد من �ل�ضفات �لتي متّكنه من 

�لقيام باملهمة �لبحثية خري قيام ،وتتمثل هذه �ل�ضفات فيما يلي:

�أ. �لإملام و�ملعرفة �لتامة باملنهجية �لعلمية للبحوث �لربملانية.

ب. �ملو�ضوعية و�ل�ضفافية يف طرح �ملو�ضوع.

ت. �لقدرة على حتويل �ملو�ضوع حمل �لدر��ضة �إىل م�ضكلة بحثية.

ث. �لقدرة على �لتجديد و�لبتكار.

ج. �لقدرة على جمع �لبيانات و�ملعلومات.

ح. �ملعرفة مبختلف �أ�ضاليب جمع �ملعلومات.

خ. �لقدرة على حتليل �لبيانات و��ضتخال�س �لنتائج.

د. �ملعرفة بقو�عد �للغة �لعربية.
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