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 :الكرام والزمالء رالموق   الرئيس

 

 يذ موضعععو  حول أفكاري أشعععا ركي  الفرصعععة هذه لي أتيحتق  و  جميعا   اليوم معكم هنا أكون أن ج ا   سععععي  أنا
 زيادةات لمن المعلوم يينالبرلمان احتياجات تلبية: للبرلمان التواصععععععععععععل تح يات" أي منا، واح  لكل كبيرة أهمية

 ."الكفاءة

 أكثر يوه .والسععياسععية اإلدارية القرارات لمعظم سععا األ يشععكل الذي األكبر المصعع ر المعلومات تع    اليوم، عالم في
 وصعععولانية الامك ل يهم يكون أن وينبغي. العامة المصععلحة على مونالقي   هم الذين الشعععع  لممثلي بالنسعععبة ذلك من
 اتقرار  واتخاذ القضععععععايا ومناقشععععععة ةاولوذلك من أجل م  نقيود دون حزبية وغير وموضععععععوعية أصععععععيلة معلومات إلى

 .ال يمقرا ية جذور يمت ن مما المنتخبين، ممثلينا كفاءة من يزي  وهذا. صائبة

 المعلومات ثورة بةلمواك أنفسععععهم وتكييف تطوير كيفية هو اآلن البرلمانيين أمام تح    أكبر أن أعتق فخامة الرئيس، 
 ج ي ة ةبرلماني وأدوات أجهزة تطوير يلزم ذلك، ولمواجهة. العالم أنحاء جميع في تجري التي الخطيرة السعععععععععريعة

 اسعععتكشعععا  يوينبغ. المناسععع  الوقت في المناسعععبة المعلومات وتوفير أفضعععل بمع ات األعضعععاء تزوي  يمكن بحيث
 الحصعععول همل يتسعععنى حتى الم ني والمجتمع والجمهور اإلعالم سعععائلو و  عضعععاءاأل بين للتفاعل ج ي ة سعععبل وتعزيز
 .العام ة والمظالم قضايا عن مباشرة معلومات على

 ووظائف دور ىعل كبير تأثير إح اث في بالفعل ب أ ق  واالتصععععععاالت المعلومات لتكنولوجيا السععععععريع االنتشععععععارإن  
 التركيز نصعع ي واآلن،. العالم أنحاء جميع في البرلمانات عمل  ريقة كبير من بشععكلو  رتغي   لق . وأعضععائ  البرلمان

 هنا أذكر أن ويسععرني. يمللتقي وقابلية وشععفافية كفاءة أكثر األمور تجعل التي اإللكتروني البرلمان مبادرات تطبيق على
تموز/  في الماضي، العام في. صحيح بشكل والتكنولوجيا المعلومات وتطبيق اعتماد في كان سب اقا   أيضعا   برلماننا أن

 على طاراتاإلخمختلف  تق يمعملية  لتسعععععهيل بيت الشعععععع  ألعضعععععاء اإللكترونية البوابة إ الق تم ،6102 يوليو
 اناللج تقاريرو  التجارية، واألعمال الفواتير،ب تتعلق جاهزة معلومات البوابة هذه توفر. األعضعععععععععاء قبل من االنترنت

 اتالمعلوم توفير خالل من األعضععععععاء احتياجات نلبي أيضععععععا نحن. أيضععععععا   المعلومات من ذلك وغير والمناقشععععععات
كانون  إلى 6102 يوليوتموز /  من المتاحة، لإلحصععععععاءات ووفقا  . االنترنت على وكذلك بشععععععكل ماد ي المطلوبة
. 660 االنترنت وعبر 6626 األعضععععاء إلىمباشععععرة  المق مة المعلومات حجم بلغفق   ،6102 ديسععععمبراألول / 

. 051 هو االنترنت وعبر 2006 هو المق مة المعلومات فإن  حجم ،6106 سععععععععبتمبرايلول /  حتى العام، هذا
ق  أصععععبح  ائناأعضعععع أن على ي ل   امم   اإلنترنت عبر مةالمق    المعلومات كم   في الكبيرة زيادةال بوضععععو  األرقام ظهرت  

 .برلماننا في المستخ مة المعلومات تكنولوجيا بأح ث معرفةل يهم وبشكل متزاي  
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 من. قميةر  خ مات  جميع بجعل اإللكتروني البرلمان نحو وبشعععععكل مضعععععطرد يتحرك برلماننا فإن ذلك، على وعالوة
 المتعلقة المعلومات إلى والسعععععععهل المجاني الوصعععععععول فإن نا نؤمن فعليا   ، يالهن  برلمانناالرئيسعععععععية ل الصعععععععفحة خالل

. ياسععاتالسعع صعياغة عملية في عموما   والجمهور لألعضعاء الةالفع   للمشععاركة الالزمة الموضععوعات من واسععة مجموعةب
 متاحة جعلهاو  ورقمنتها ،نفخر بامتالكها التي المعرفة من واسعععععععععع مخزن ل ينا، المكتبة جعلب تماما   ملتزمون نحن

 والعمليات الخ مات من والمزي  المزي  مع. الشععععععععرفاء البرلمان أعضععععععععاء جان  إلى جمهورلشععععععععريحة واسعععععععععة من ال
 ي رك أن جي ا   يالضرور  من بات السيناريو، هذا ظل وفي. ورقياتب ون  برلمان من نقترب بالتأكي  نان  إف المحوسعبة،

 .الج ي  النظام عمل برلماني عضو كل

 في اليومية طوراتبالت تام علم على البرلمان أعضعاء إبقاء مهمتها عالماسعتو  وتوثيق وبحوث ومراجع مكتبةخ مة  ل ينا
  .كفاءة بحثية ومرجعية ومجه زة وتأمينتوفير خ مات مكتبية مح  ثة  خالل من هاخارجو  الهن 

 علم لىع إبقائهم إلىويسعععععععععى المتنوعة  المعلوماتقسععععععععم البحث والمعلومات جي ا  احتياجات األعضععععععععاء من  رق   ي
 الحظاتم ،بروشعععورات متخصعععصعععة، كت  ويؤمن وال ولي، الو ني الصععععي ين على الحالية، التطورات حول مسعععتمر
 في هذا اال ار، ذلك، إلى وما ،متخصععصععة ودراسععات ، وقائع صععحائف معلومات، نشععرات ،موضععوعات خلفيةعلى 
 نشععععععععرات أربع إع اد اآلن حتى تم   ،6106 عام وفي. البرلمان مجلسععععععععي التي تأتي قبل الهامة القضععععععععايا في كما

 تسععععععاع  مةالمق    المعلوماتهذه . البرلمان أعضععععععاء على مهايعمتم  تو معينة،  مواضععععععيعقضععععععايا تتعلق ب عن معلومات
 دوريات أيضا  المذكور  القسم نكما يؤم  . الحيوية األهمية ذات الموضوعات حول متوازن رأي بناء على المستخ مين

 عن لكتابا تح يث/  تنقيح عن مسععععؤول والمعلومات البحث قسععععم فإن وبالمثل،. البرلمانية المعلومات مجلة مثل
 بالممارسات األعضاء تعريف أجل منوذلك  ،0621 عام في مرة ألول نشر الذي ،"البرلمان وإجراءات ممارسات"

 لتكون اال روحات هذه جمع تم  ويلة سنين عبر. بها والتعريف والقواع  والعادات واالتفاقيات واإلجراءات البرلمانية
 .ألعضاءل جاهزا   وحسابا   كنزا  

 البرلمان اءوأعض الجلسات رؤساء إلى ح يثةو  وموضوعية واقعية معلومات تؤمن توزيع لألعضعاء المرجعية إن  الخ مة 
 واالجتماعية صععاديةاالقت األهمية ذات المواضععيع من وغيرها الهامة التشععريعية بالمعايير تتعلق البرلمانية اللجان ورؤسععاء

 األعضععاء إلى ةفوري مراجع تق يم مثل وظائف واسععع نطاق على هذه الخ مة وتؤدي. والقانونية وال سععتورية والسععياسععية
 وإع اد ين؛القوان مشععععععاريع تتضععععععمن هامة مواضععععععيع عن مفهرسععععععة قوائم وإع اد ؛هملطلبات تلبية المنشععععععورة الوثائق من

 على والحفاظ ذلك، إلى وما معلومات، ومجل ات وقائع، وصععععععحائف أسععععععاسععععععية، ومالحظات مرجعية، مالحظات
 من كبير  دع وهناك. االسععتباقي المرجعي العمل من كجزء معينة مواضععيعالمتعلقة ب القضععايا بشععأن" دراسععة صععناديق"

 المباشعععر رجا لالسعععت رقمي شعععكل في اإلنترانت شعععبكة وعلى الهن  برلمان موقع على اآلن متا  ضعععيةر  الع   األوراق هذه
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 قاءإلب البرامج من مجموعة الحاضعععععر الوقت في ل ينا ذلك، إلى باإلضعععععافة. مكان أي من البرلمان أعضعععععاء قبل من
 .الزمن من فترة م ى علىمتوفرة  البرلمان أعضاء ق مها التي المراجع سجالت

 ألهميةا ذات المسععععععائل ورفع المعلومات، على للحصععععععول لألعضععععععاء اإلجرائية األجهزة من الع ي  برلماننا يوفر كما
 مناقشعععات ،األسععع لة مثل لهم المتاحة اإلجرائية األجهزة بين من. التنفيذية المسعععاءلة واجراء النواب مجلس إلى العامة

 مكينلت تيحتأ   وق  ،ذلك إلى وما االهتمام،ج يرة ب اشععععارات اسعععت عاء قصعععيرة،مالحظات  أسععع لة ،سعععاعة النصعععف
 ألمثلا االسععتخ ام ومن أجل. العاجلة ةالعام   األهمية ذات المسععائلالمتعلقة ب معلوماتال على لحصععولمن ا عضععاءاأل

 ".ثالمتح    وتوجيهات بيت الشع  في وإدارة العمل تنفيذ قواع " في القواع  فق  وردت األجهزة، لهذه

إن   ومات،المعل مناألعضعععععععاء  احتياجات اعتبارنا في نضعععععععع أنب التذكير نييسعععععععر   السعععععععياق، هذا في الرئيس،فخامة 
/  تموز يف أ لقها التي المتح  ث بحث مبادرة باسععععم مبادرة خذات   ق ماهاجان  سععععوميترا. سععععمت ،المتح  ث الموق ر

 م خالت وتق م متخصعععععصعععععة عمل وورش محاضعععععرات تنظم أسعععععاسعععععية مجموعة المبادرة تمتلك تلك. 6105 ويولي
المختصععين  خبراءالو  ينابرلماني بين التفاعل لسععه  إن ها ت. متنوعة بمواضععيع المتعلقة القضععايا بشععأن األعضععاء إلى متكاف ة

 ذات رةالمعاصع القضعايا عن ومحاضععرات عمل ورشععات أيضععا   نظمكما ت. لهم المعرفي ال عم يق مون الذين الموضعو ب
 امة،المسعععت  التنمية أه ا  عن عمل األخيرة ورشعععات اآلونة في تنظموق  . على فهمها األعضعععاءلمسعععاع ة  الصعععلة

 لالمسعععائ حول عمل ورشعععة تنظم كما. والحلول واآلفاق التح يات - والزراعة والخ مات، السعععلع على والضعععرائ 
 .المبجلين لألعضاء خصيصا   نظمت محاضرة، خالل من الملح ة العامة األهمية برفع المتعلقة اإلجرائية

 يعمل لكي يبرلمان لكل مسبق شعر هو   ةيوالج الموضعوعية المعلومات إلى الوصعول سعهولة أن وبشعكل كبير أعتق 
 في  ثيح الذي السععععععععريع التكنولوجي التق م مواكبة باسععععععععتمرار نحاول المنظور، هذا ظل وفي. الفع  عمال  مج   و 

 من علمنات السعععععنين، مر   ومع. من المعلومات البرلمان في أعضعععععائنا احتياجات مع يتناسععععع  بما العالم، أنحاء جميع
 النظام عمل نجا  مفتا  تكون أن ينبغي ومكوناتهم الشعععععععع  ممثلي بين الفعالة االتصعععععععال روابط أن خبرتنا خالل

 .الج ي  العصر تح يات ومعالجة

 الخبرةالعمل و  لتبادل رائعة فرصعععععععععععة منا واح  كل عطيت ال ولي البرلماني االتحاد مثل منصعععععععععععةإن   الرئيس،فخامة 
 لمتبادلا التفاعل خالل من إال   بها مرتبطة ديمقرا ية وأنشعععععطة عمل مؤسععععععسعععععات تحقيق وجود يمكن وال. البرلمانية
 برلماننا اجههايو  التي للتح يات التصععععععععع ي اليوم م اوالت لنا تتيح أن أمل على عرضعععععععععي وأختتم. والتعاون والتعلم

 .وكفاءة فعالية أكثر بطريقة من المعلومات أعضائنا احتياجات تلبية بخصوص

 وشكرا  لكم


