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 ر غي اا ،7107 مااايوايااار    7 فااي الفرنسااية للجمهوريااة رئيسااا   ماااور   إيمانوياا  دللسااي   المتوقعااة غياار االنتخابااا     
المشاكلي  لجناا ي  للحاببي  بالنسبة وبير اضطراببمثابة  ، بشك  خاص  وانت، الفرنسي السياسي المشهد تماما  
 أو ااد   اادل. الساااب ة عامااا   الثالثااي  ماا  ألوثاار التباااد  أسااا  علاا  الساالطة فااي واناااالااني     اليمينااي اليسااار  التيااار

 خااال  ماا  الرئاسااية االنتخابااا  نتااائ  يونيااو بياارا     01   00 فااي  جااولتي   علاا  جاار  التااي ةالعام اا االنتخابااا 
 أصا  ما  م عادا     403   الفرنساية الوطنياة الجمعياة فاي  وبيار  اغلبياة"( إلا  األماا  الجمهورياة)" الارئي   ابب منح

 نائباا   311 ما  أوثار جما  قاد الحابب يكاو  أ  الممكا  م  تبي   أن ه وا  األ ل ، الجولة نهاية  في(. م عدا   777
 هااانا. العااا  الن ااا  قاعااة فاااي ساايكو  وااا   ببيااة اجتماعاااا  لع ااد لااه المتااا  الو ياااد المكااا  أ  يعنااي األماار الاان 

 قبا  ما  االعتباار فاي تؤخان أ  يجا  التاي التنظيمياة المشااو  ما  العدياد ما   ا اد هو وبير ك شب العملي االعتبار
 يسابق لها  أ  واانوا لا  الاني  الجادد األعضاء م  هائ  تدفق المترافق م  الجمعية تجديدإعاد   عند البرلمانية اإلدار 
 .أبدا   قب  م  البرلما  في
   مسبوق غيرو  واسع النطاق تجديد. 0

. الفرنسااية الوطنيااة الجمعيااة ألعضاااء النطااا   اساا  تجدياادإلاا    7107 ويونياا    بياارا  فااي ةالعام اا االنتخابااا   أد  
  واااا (. اإلجماااالي العااادد مااا  %77  اااوالي أ ) ف ااا  عضاااوا   037 انتخااااب أعياااد ،سااااب ا   عضاااوا 777 باااي   مااا 
 عاااا  فاااي السااااب ة ةالعام ااا االنتخاباااا  عااا  الم اعاااد مااا  ٪31 رتغي ااا - جااادا   مرتفعاااا   1،٪77  اااوالي التجدياااد، معاااد 
 .اليمينيالجنا   أغلبية السلطة م  يسار الالجنا   أغلبية  تول   عندما 7107

 لاا  ،غيار مسابو  ا  تجدياد هانا واا  الوطنياة، للجمعياة أباادا ينتخباوا لا  307 مانه  جديادا   نائباا   347 ما  الواقا ، فاي
 عاااا  فاااي الجمهورياااة بداياااةإلااا    األخااار  األمثلاااة أقاااربتااااري   عاااودي  . الخامساااة الجمهورياااة زمااا  فاااي مثيااا  لاااه يسااابق

 (.جديدا   نائبا   757) 0554 عا  في األوثر  داثة أ ( م عدا   775 أص  م  ا  عدم  401) 0571

 تجديااادإعااااد  ال اااو  أ    المااراقبي  أ اااد  افاااق  قاااد. سياساايا   تغييااارا   شااايء، وااا   قباا  أ ال   ،هااانم تمثااا  التجديااادإعاااد  
 األقا  علا  أ  آخار، نظاا  ببسااطة همحل ا ليحا     ا د سياسي نظا " خاللها اختف " مخملية ثور و" الوطنية الجمعية
 لت اادي   (. 7107 أوتااوبر   األ   تشااري  - ساابتمبر   أيلااو " "الن ااا " فينشيلشااتاي ، جياا " )أخاار  سياسااية طب ااة
 فاي موجاودا   يكا  لا  الان  الحابب ،مااور    بب أ   ب نتنور أ  يج  البرلماني البلبا  هنا  ج  ع  رافكاأل ضبع

 باي  المطل اة األغلبياة  شاك   الان  االشاتراوي الحبب أ      البرلما ، في ا  عضو  403 اآل  لديه السابق، البرلما   قت
 اليساااار مجموعاااة) ف ااا  ا  عضاااو  40 ساااو  اآل  لدياااه لاااي  ،نائباااا   411 ت ريباااا    واااا  لدياااه 7107   7107 عاااامي

                                                           
=  307/777 هدد  أخدد    فتدد   خدد   المنصدد  اكتسددب ا  لكددن   السددهب   الفتدد   خدد   انتخددهب   تدد  الددنيع الندد ا  بدد  ع  دد    الدد قي   التج يدد  معدد   1 

70 57٪. 
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 ت ريبااا   نائاا  011 ف ااد   هوالنااد فرانسااواسااي د ال رئاسااة خااال الرئيسااي  المعااار جنااا  اليمااي    اابب  أ  ،( الجديااد
 . اليا   نائ  011  له( الجمهورية الجماعة)

سانة  73 ما  النائا  عمار متوسا  انخفض  يث بكثير، أصغر أصبح ف د. الوطنية الجمعية  جه أيضا   التجديد ريغي  
 هااانم. سااانة 41 مااا  أقااا    هااا  نائباااا   75  أ    الغالبياااة مااا  اآل  هااا  الخمساااي  سااا  تحاااتالاااني    أ    سااانة، 31إلااا   
 ٪77 م ابا  ٪45) امارأ  773 ما  بكثيار أصاغر جنساانية فجو  ذا  جمعية أيضا    هي. غير مسبوقة هاول   العوام 

 الطب ااا  أعلاا إلاا    ينتمااو  الااني  النااواب عاادد أ  يبااد : االجتماااعي التطااور قيااا  الصااع  ماا . (7107 عااا  فااي
 يشاااكلو  الااني  الليبااراليي  المهنيااي  أ  الخااااص، ال طااا  ماا  التنفياانيي   الماااديري  الصااناعيي ،)  المهنيااة االجتماعيااة

 .المتوسطة الرت   فئا  العا  ال طا  م  التنفينيي  المدراء عددب يضر   لمستو  زاد قد( األعداد ثلثي

إلا     الغالا  فاي الظااهر  هانم  تعود. مبتدئ برلما  عضو 307 انتخاب هو أخر ، مر  أوثر،الالفت  العنصر  لك 
 البرلمااا  فااي نائبااا   71 سااو  هنااا  يكاا  لاا   يااث السياسااية، الطب ااة تجديااد فااي" إلاا  األمااا  الجمهوريااة"  اابب رغبااة
 النتصاااارها  نتيجاااة .يونياااو    بيااارا  01   00 فاااي ةالعام ااا لالنتخاباااا  الرئاساااة  رواااة مااا  ا  مرشاااح 711 باااي  مااا 

 مااا  نائبااا   37 مااا  %50  لكاا  المبتااادئي  ماا  هااا  403 االاا اإلقليماااي البرلمااا  أعضااااء ماا  %51 فااا   االنتخااابي،
 فاااي مبتااادئي  أيضاااا    هااا "المتمااارد  فرنساااا"  اليساااار  الجناااا  مجموعاااة مااا  نائباااا   05 مااا  53%   الوساااطي،  ليفاااه
 .البرلما 

. األخااار  التمثيلياااة الجمعياااا  فاااي  اااديثا   المنتخباااي  الناااواب خبااار  مساااتو  وثااا  عااا  اإلعاااال   ساااائ  فحصااات  ااادل
 قاد الجادد الناواب ما  741    أ  اي  فاي ي ،منتخبا ي وممثلا خبار أ    د   م   صلوا نائبا   011    أ النتائ بي نت   

 ذلا،،  ما . المحلياة المجاال فاي  أ  ته ابلد في البلدية المجال  أعضاء م  معظمه  ،منتخبا   مكتبا   بالفع  شغلوا
 أ   يااث  طنااي موقاا  غ شاا عاا  وبياارا   اختالفااا   يختلاا   ي ااة  أنااه إال مفيااد، محلااي   شااغ  موقاا  أ    ماا  الاارغ  علاا 

 .تحديدا   أوثر التشريعي  العم  البرلما ، في أوثر ةسياسي  تكو   المناقشا 

 السااب ي  األعضااء ما  معظمها ) الخبار  ذ   الناواب ما  قليا  عدد عل تعتمد  األغلبية مجموعة أ   أ د ب  توق   ربما
 الحاا  هاو هانا واا   قاد. الجدياد  الجمعياة داخا  المساؤ لية مناصا  لتاولي(  اإليكولوجياة االشاتراوية األ باب في

 بعااد انتخابااه أعيااد الاان  ر جااي، د  فرانسااواسااي د ال) الوطنيااة الجمعيااة رئااي  منصاا  همااا منصاابي  أهاا إلاا    بالنساابة
 ال ذلاا، أ    غياار ة(ثانيااعضااو برلمااا  لفتاار   فيرانااد، ريتشاااردسااي د ال) السياسااية "رياا " مجموعااة  رئااي ( ساااب تي  فتاارتي 
 5 ما  3 ساو  يكا  لا   هكانا. الدائماة اللجاا  رؤسااء  علا ( الجمعية مجل ) المكت  في المناص  عل  ينطبق
 الارئي  ناواب ما  أ    يكا  ل وما  ،الوطنية الجمعية في أعضاء 7107 ويوني    بيرا  في عينوا الني  جنةلل   رؤساء
 .الستة



 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 الجلسااا  مناقشااا  فااي ساااب ة خباار  ةأي اا د   السااا ة فااي مباشاار  ل ااواأ   الااني  الرؤساااء نااواب بعااض ماا  طلاا   قااد
 فاار  فااي وبياار  صااعوبا  لااديه  توانااقااد     ،الااد ر  بدايااة فااي جاادا   مضااطرب سياسااي ظاا  جااو   فااي رأسااواتي أ  العامااة

 رفااض أ  أرضااية معي نااة عليهااا، المتناااز  األصااوا  عااد   مثاا معي نااة  أ اادا . ساال  نحااو علاا  األمااور إدار    ساالطته 
   .خبر  وثراأل للنواب( أ  غير مبرر  مبرر ) فرصةتمث   وانت األخر  األخطاء  مختل  التنظيمي اإلطار انتها 

 مااا   صااالوا الجااادد الناااواب أ   إلااا    اإلشاااار  تجااادر ،ةالمبتدئااا الجمعياااة صاااور ل  اساااتكماال   هول ااا ذلااا،إلااا     باإلضاااافة
 .البرلما  في عمله  م  أوثر خبر  األ يا ، معظ  في لديه ، يك  ل  شخصيي  مساعدي 

 واناتأن هاا   وماا ر اياة دمجار   المطاا  نهاياة فاي وانات التاي العاماة الجلساا  فاي آنفا   المنوور  األ دا  ع  بعيدا    
 برلمانية؟ خبر  لديه  لي  الني  البرلما  أعضاء  صو  ع  نجمت التي السلو  في التغيرا  هي ما ت ليدية،

 الجديد السلوك الجدد، النواب. 7

 الغياب؟ نهاية •

  لاي  المناقشاا  لجميا  العاماة الجلساة خاال  الناواب ما  الهائا  الحضاورهو  للجمي ،  اضح وبير تغيير أ   وا 
 فاا     ،ا  ت لياادي. العااا  التلفبيااو شاشااة  علاا    مباشاار  الهااواء علاا  تبااث   التااي   االسااتجواب  قاات الحكومااة لااد را  ف اا 

ااا ال ،منهاااا ةالفني ااا المناقشاااا   خاصاااة التشاااريعية، المناقشاااا   أل    الناااواب مااا  معاااي  عااادد باااي  الجمااا  مااا  إال  تمك 
 ما  مليئاة ال اعاة أ      ي اة نفسار أ  لناا ينبغاي ها . ال اانوني النصااب لتح ياقالاالز   عددال تحد د ال الوطنية الجمعية
 أثاارم ماا وثيارا   الان  الغيااب مفهاو  وسار فاي الجادد الناواب رغباة علا  داللاة شايء، وا   قبا  المسااء،إلا    الصبا 
ة قل ااا أظهااار اقاااد  أساااالفه  أ    ياااث  الخبااار ، فاااي ن ااا  أناااه علااا  إلياااه ينظااار أ  ينبغاااي أ  أساااالفه ؟ بشاااأ  العاااا  الااارأ 
 الشاااخ  يكاااو  ال عنااادما التعاااديال  بخصاااوص أبااادا   تنتهاااي ال التاااي المناقشاااا  حضاااورب االهتماااا  ضاااع    المثاااابر 
 فااي مهاان الكثياا  الحضاور ظاااهر  واناات إذا ماا معرفااة لالهتمااا  ا  مثيار  ساايكو  ؟المعنااي ال اانو  مشاار   فااي ا  متخصصا

 .مستمر  عامةال جلسةال

 اللجاااا  فاااي الكثيااا  الحضاااور نضاااي  أ  أيضاااا   عليناااا يجااا  ة،عام ااا جلساااة فاااي الكثيااا  الحضاااور ظااااهر  رأ  علااا 
 قاعااا  بعااض أ    يااث  ،مشااكلة هاانا شااك    قااد(. للجمعيااة الرساامية الهيئااا  جمياا  ماا  جناا  إلاا  جنبااا) الدائمااة
 .الساب ة البرلما  فتر  خال  قضي ة هنم تك  ل في  ي  . اللجنة أعضاء جمي  الستضافة جدا   صغير  اللجا 

 ينتماو  الاني  أ لئا، سايما ال الجادد، الناوابقبا   ما  تواجاد وبيار هناا  وا   اللجا ، ةالعام   الجلسا  م  و  في
 أعضاااء ولمااا  واناات البدايااة، فااي الواقاا ، فااي. ا  صااامت ا   ضااور يكااو   األ يااا  بعااض فااي   الحاومااة، األغلبيااةإلاا   

 فااي) اإلجراءباا فيمااا يتعلااق األعضاااء معرفااة عااد  بسااب إم ااا   ذلاا، ،جاادا   نااادر  "رياا " السياسااية المجموعااة ماا  البرلماا 
 رفاا  طريااق عا  ببساااطة األ لا  للماار  العاماة الجلسااة فاي الكلمااة ألخاان فخاور  إنهااا جدياد  نسااائية عضاو  قالاات م ابلاة
 .التنظي إل    االفت ار بسب ونل،   ( "ا  ممكن وا  هنا أنه أدر  أو  ل  البداية في: "قائلة يدها
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 أ  البرلماا  فاي أوبار بخبر  تمت ت األنه اإم   الن ا  تحتكر  وأنها المعارضة السياسية الجماعا  بد  لنل،،  نتيجة
 بالانا ، الن طاة هانم فاي. تنظيماا   أوثار بطري اة  التعاا   التعبئاة علا   قاادر  توانا ،أعضاائها أعادادة قل ا بساب  ،األنه

 األغلبياة ما  البرلماا  أعضاء قريبا   سنر  الخصوص،  جه  عل  سري ، تطور هنا  سيكو  هأن   يتصور أ  للمرء يمك 
 فاي اإليارادا  بناد علا  مائاةال بخصاوص اته  ا  طر تماماا  و ) التعاديال  ما  العدياد عا   يدافعو  يجادلو  الحاومة

 (.ال ادمة المالية فاتور ال
 سانوا  ماد  علا . دائماا   علياه تأويادال يجا   الان  ملحاو،، آخار تغييار علا  نؤواد أ  يجا  المناوا ، نف   عل 

 معظا   صاو  ما   األربعااء، الثالثااء ياومي تروابي أ يميا  إلا    الوطنياة لجمعيةا عم  أسبو ف     اآل ،  ت    عديد ،
  قااد. الخمااي  صاابا  ماا  اعتبااارا   االنتخابيااة الااد ائرإلاا     العااود  الثالثاااء صاابا  أ  االثنااي  مساااء باااري إلاا    النااواب
 ياو  ع ادت التاي ال ليلاة الجلساا   فاي الخماي  ياو  ع ادت التاي العاماة الجلساة فاي الحضاور انخفاا  سب  ذل، بي  

 الجمعيااة م اار   الفنااد  إشااغا  معااد  انخفااا هااو  الظاااهر  هاانم علاا  األخاار  األمثلااة  ماا . االثنااي  يااو  أ  الجمعااة
 قصاار الجمعيااة، م اار فااي األساابو  فااي أيااا  7 أ  3  اضاارا   يكااو  هأن اا يبااد ف 7107 ماا  الجديااد الجياا أم ااا . الوطنيااة
 للجميا  م باو هاو أمار  االثناي  ياو   تا  أ  الخماي  ياو  عما  فرياقل أ  دائمة للجنة اجتما  تنظي  أ  يبد . بوربو 
 مسااتدا ، التشااريعي  العماا  المحلااي السياسااي العماا  فااي التعاادي  هاانا وااا  إذا مااا ناار  أ  يب اا  أخاار ،  ماار . اآل 

 تنفياان ال  الموقاا  الااوطني المكتاا  ماا  واا  بااي  الجماا  ب مكااانه  يعااد لاا  اآل  الفرنساايي  البرلمااانيي  أ   إلاا   بااالنظر
 .محليال

 تغييرها؟ أو القواعد تعلم •

 هانا  اد . الوطنية الجمعية رئي  بانتخاب يالماض يونيو بيرا     71 في  الجديد  يةالبرلمان الد ر  افتتحت  دل
 .العامة االنتخابا  م  الثانية الجولة م  أيا  01 بعد

 مشاااري  عااد  فااي لنظاارل عااا ال المجلاا   فااي اللجنااة فااي التشااريعي العماا  باادأ تمااوز،   يوليااو 7 التااالي، األساابو   فااي
 معرفاة لاديه  يكا  لا  الاني  الناواب، عاان  آلخار، ا يو ال بي  ت ريبا   لنل،،  نتيجة. الجديد  الحكومة طر تها قواني 
 .البرلمانية اإلجراءا   خطوا  تع يدا م   ال واني ، تمرير بكيفية

وماا . ألعضاائها تدريبياة ناد   العاماة، االنتخاباا  بعاد األسابو  نهاياة عطلاة بداية الحاومة، األغلبية مجموعة نظمت
 إنشاااء  بمجاارد.  ااديثا   المنتخبااي  لألعضاااء البرلمانيااة اإلجااراءا  بشااأ  إعالميااة د را إجااراء  الجمعيااة إدار  اقتر اات
 بوجااه الضااوءماا  خاللهااا  ساالطت اللجنااة، إجااراءا  بخصااوص تدريبيااة د ر  لجنااة واا  أمانااة نظماات الدائمااة، اللجااا 
 جادا   ناجحاة الجلساا  هانم  وانات. التعاديال  مناقشاة   (إلكتر ناي شاك  فاي) طر    التخطي ، آليا  عل  خاص
 يلتبماوا  أ  ال واعاد يتعلماوا أ    اا   يرياد   الجادد النواب بأ    شعور هنا  وا . جدا    مهتمي  ي ي ظمت النواب  وا 
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 لاااي  هأن اا يفهمااو  أنهاا  إال محترفااو ، سياساايو  بااأنه  اتهمااوا الااني  أسااالفه  مثاا  الظهااور فااي يرغبااو  ال  هاا . بهااا
 .بدقة  يحترموها ال ائمة ال واعد يأخن ا أ  سو  آخر خيار لديه 

 لل اانو  مباشار  نتيجاة ال واعادإطاار  فاي تعاد   ال التاي بالمساائ  يتعلاق فيماا معيناة بشاكو  يحتفظاو  ف نه  ذل،،  م 
 الممارساااا   فاااي ال اااانو  فاااي وبيااار  أهمياااة ذا  أنهاااا نعااار  التاااي  الساااوابق  الت الياااد العااار  بااااأل ر  بااا  الماااد   ،
 رفاض ذلا، علا  األمثلاة  ما . شارعية أوثار يباد  قاد التجاا ز فا   مكتوباة، غيار ب واعد األمر يتعلق  عندما. البرلمانية

"  المتمارد   فرنساا" ميلينشاو  لاو  جاا ساي د ال يرأسها التي المجموعة أعضاء سيما  ال البرلما ، أعضاء م  معي  عدد
 فااي يكتاا   لاا  المكتاا  ماا   اارارب االلتاابا  هاانا جاااء الواقاا ،  فااي.  العامااة الجلسااا  خااال  عنااق  ربطااة سااتر  الرتااداء
  ربطاة ساتر  ارتاداء الرجاا  الباماا  علا  لي  هأن   ويولي   تموز في المكت  ذور السب   لهنا. للجمعية الداخلي النظا 
 .الماضي م  أق   العامة بدرجة  الجلسة في الت ليدية المالب  رتداءال رسميا   الباب هنا  فتح. ال اعة في عنق

 فاااي عضاااوا   لاااي   لكااا  للمعارضاااة، ممثااا  نتخاااابال المكتوباااة غيااار بال واعاااد دالت ي ااا رفاااض علااا  األخااار  األمثلاااة  مااا 
 .الثالثة الشيوخ مجل  أعضاء أ د باعتبارم لت ليد،ل تبعا   الرئيسية المعارضة السياسية الجماعة

 الجدد النواب مفاجآت• 

 يتفاجااأ  أ   ماا  الممكاا  البرلمانيااة، الحيااا  اعتاااد ا الااني  أ لئاا، األ يااا  بعااض فااي الجاادد النااواب ساالو  يفاااج  قااد
 .الوطنية الجمعيةإل     صوله  لد  يكتشفونه بما أنفسه  الجدد النواب هؤالء

 البرلماني العمل ثقل ةواجهم مفاجأة -

 ف ا  علا  علا  بعضاه  واا  قاد  .  طولهاا العامة  الجلسا  اللجنة اجتماعا  عدد عر  عندما النواب بعض فوج 
  ومثااا . البرلماااني العماا  ماا   ضااو ا   األوثاار العااا  الجاناا  التااي واناات تشااك    الحكومااة، اسااتجواب د را وقاات ب

ات   الان  االنطباا  علا   الن ااا  طاو  ما  دهشات ل اد: "م ابلاة فااي أ اده  أعلا  الجادد، الناواب ما  العديااد فياه ار   ش 
 ما  أتيات يعاود لكاوني ربماا ذلا،  لكا  بكثيار أسار  تتحار  أ  يمكا  األماور باأ    انطباا  لاد   . بالتعاديال  المتعلق
 ما  ف ار  وا   ان  ثا    ما   مااد  لحان   تعاديالال جد لاة إمكانياة بح ي اة  آخار واا  مندهشاا  ". الخااص ال طا 
 المناقشاا   أ    للغاياة ث يلاة أعماا  هاي ال اواني  مشااري  فاي النظار إجراءا  أ    هو العا  االنطبا إ    . نفسها الماد 
 التعاديال   إدراج المناقشاا  إلعاداد البمنية الفترا  أ   ب ف ن ه يشعر ذل،،إل    باإلضافة. للغاية ت نية تكو  ما غالبا  
 .جدا   قصير 

 
 
 

 متاحةالتي تتم  الوسائل اعتبار مفاجأة -
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 الماديااة الوسااائ ب علاا  علاا  الجاادد النااواب أصاابح النااواب، الوطنيااة الجمعيااة إدارا  فيهااا اساات بلت التااي الفتاار  خااال 
 توظياا   مخصصااا  اإلقامااة،  مرافااق الهااات ،  ع ااود الن اا ، بطاقااا : مهااامه  ممارسااة فااي لهاا  المتا ااة المختلفااة

 .ذل،إل     ما المختلفة التكالي   تسديد المساعدي ،

 فاااي يأخااان ا لااا   لكااانه  ا تياجااااته  بكثيااار تتجاااا ز الوساااائ  هااانم أ    البداياااة فاااي البرلماااا  أعضااااء مااا  العدياااد  رأ 
أ ااد  قااا   ومااا. نساابيا   شااك  سااري ب علاا  علاا  باانل،  أصاابحوا. بااه سيضااطلعو  الاان  العماا   إي ااا  م اادار االعتبااار

 األ لااا ، الدرجاااة علااا  بال طاااار السااافر فاااي هااا بح    مااانه  قليااا  عااادد فاااوج  الحاضااار، الوقااات فاااي: "ماااؤخرا   ي صاااحفيال
 ".نفسه األسبو  في مرتي  باري إل    العود إل    يضطر    عندما خاصة

 غياار تعتباار األ يااا  بعااض فاايأن هااا   تاا  وافيااة، غياار العماا  هاانا لتنفياان المتا ااة الوسااائ  تعتباار اآل ،   تاا   هكاانا،
. الكمبياوتر أجهاب  اساتخدا مجاا   فاي الت نياا  أ اد ب جياد  علا  معرفاة جيا  ما  جابء ها  الجدد النواب. مناسبة
ااات     التن ااا  فاااي مجاااا  ال تياجاتهاااا مالئماااة غيااار الوطنياااة بالجمعياااة الخاصاااة  البااارام  المعااادا  تباااد  أ   يمكاا   ار ش 

 .المعلوما 

 األمنية بالمتطلبات تتعلق مفاجأة -

 يواجااه بعضااه  لكاا    ،مساابوقة غياار ظاااهر   هااي بهاا ، الخاصااة التعرياا  بطاقااا  نظااامي بشااك  الجاادد النااواب يعل ااق
 جلي ااا  بخصااوص ذلاا،  يتضااح. اإلرهابيااة الهجمااا  لهتشااك   الاان  بالتهديااد المرتبطااة األمنيااة ال يااود قبااو  فااي صااعوبة
 ماا  األقاا  علاا  أيااا  ثالثااة قباا  زائريااه هويااة عاا  معلومااا  ي ااد  أ  النائاا  علاا  يجاا  هأن اا علاا  تاان    التااي ال اعااد 
 .البيار 

 الهجمااااا   الاااة  فاااي. السااالو  ماااا  جدياااد ال شاااكا مثااا  هااانم األ تواجااااه عنااادما البرلمانياااة اإلدار  تتطاااور أ  يجااا 
 .  ي يا   ا  تحدي    اس  نطا  عل  األعضاء تجديد  يمث . للرد   طرقا تجد أ  يج  الجديد ،

 البرلمانية إلدارةا تجديد تحديات. 3

  ضاااار ر  الجاااادد النااااواب ماااا  وبياااار عاااادد  صااااو  عناااادهااااو  البرلمانيااااة اإلدار   اجهتااااه الاااان  األ   التحااااد  وااااا ل ااااد  
 بالوساااائ   تب ياااده  السياساااية المجموعاااا  باااي  باالتفاااا  لهااا  اختيااار  التاااي المكاتااا  فاااي وبيااار  بسااارعة اساااتيعابه 
 مكااااتبه  اسااتخدا  إمكانيااة لااديه  الساااب ي  النااواب أ    إلاا   باااالنظر.  الهواتاا  الكمبيااوتر أجهااب  ماا  للعماا  الالزمااة
 يعملاو  الاني  الجادد الناواب ما  العدياد رؤياة أياا ، لعد  المعتاد غير م  يك  ل  بالفع ، مجهب  وانت التي ال ديمة

 بشااك  سااري  المسااألة هاانم  اا    تاا    ذلاا،  ماا . ثاباات مكتاا  د   ماا  ،"سااا ا  المفتو ااةال"  مناااطق المماارا  فااي
 .نسبيا  

 فاي باالتغيير المرتبطاة المصار فا  سايما  ال ،7107 عاا  ميبانياة ر د  ق ا اد ف. الجمعياة بميبانياة الثااني التحاد  يتعلق
 بنسااابة التغييااار  ذهااا . األعضااااء مااا  %71 تهنسااابماااا  تغيياار علااا  طااارأ الااان  الت لياااد  العائاااد أساااا  علااا  البرلمااا ،
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 هاو هانا  واا  ،متوقعاا   واا  مماا أوبار اإلنفا   وا . الموارد عل  ضغطا    شك   التوقعا  هنم مث  ضد تماما   77٪
 وااا   هكاانا،. عاادده  ت اادير ياات  لاا   الااني  عضااويته  مااد  انتهاات الااني  النااوابإلاا   بالنساابة خاصااة بصاافة الحااا 

 المعاشااااا  برنااااام  ماااا  ه اتمعاشاااا علاااا  سيحصاااالو المنتهيااااة  اليااااته   البرلمااااا  أعضاااااء ماااا  نائبااااا   037 أ    تصااااور  ي  
 إضاافية تكلفاة تحم ا إلا   ك   اضاحشاب أد  مماا ،نائباا   777وا  هانا  ضا   الواق ، في  لك  للجمعية، الت اعدية
اا ذلاا،، علاا   عاااال  . 7107 عااا  لميبانيااة مرتفعااة  سااا  يبلغااوا لاا  الاااني  ،المنتهيااة  اليااته  األعضاااء مااا  57  تمك 
 اسااتح اقا  أشاكا  ماا  شاك  أ  العما ، إلاا  العاود  علاا  األشاخاص لمسااعد  معونااة علا  الحصااو  ما  الت اعاد،
 .ق االمو  هنم مث  في نائبا   33 سو  هنا  يك  ل  ،7107 عا   في. البطالة
 الجمعيااة ميبانيااة ماا  ذلاا،  انتخااابه  يعاااد ال الااني  النااواب ماا  البرلمااانيي  للمساااعدي  الخدمااة انتهاااء مكافااأ  تاادف 
 مساابقال تمويلهاااعمليااة    الخدمااة نهايااة مكافااأ  بنياات ،%71 بنساابة للتجديااد المتوقاا   المعااد  إلاا     بااالنظر. الوطنيااة
شااخ   0411 ماا  أوثاار ف ااد النهايااة،  فااي. مساااعد 0111 الاا الخدمااة نهايااة مكافااأ  دفاا  م اباا  الاارق  هاانا علاا 

 .يور  ماليي  عد إل   اإلضافية التكالي    صلت ، ظائفه 

 السياسااااية الطب ااااة"  تطلعااااا  ا تياجااااا  ماااا   التكي اااا يفرضااااه الاااان  هااااو  األهاااا  الثالااااث التحااااد  فاااا   ذلاااا،،  ماااا 
 متعاادد طاااب  ذا  شااديد، بوضااو  بعااد تحاادد  لاا  بعااد تفهاا  لاا  التااي التطلعااا   هاانم اال تياجااا  هاانم". الجديااد 
 .األبعاد

 األعضااءب الباار الخااص  اضاطر. الكحاو  ما  أق  وميا  يشربو   لك  أوثر يدخنو  الجدد النواب أ  لو ظ  قد
 ما  أقا    ومي اة الواقا  فاي المطعا   ي د  . األ مر النبين م  مخب نه  تخفيض  البير ووال  الكووا م  مخب نه زياد إل  
 .السلطا  م   المبيد اللح  شرائح

 الجادد الناواب أ    إلا  باالنظر واا  غيار أصابح البرلماا  لناواب المكتباي الحياب   جا  المكاتا  عادد أ  الواضح م 
 البرلماا  عضاو يشاتر  أ  الماألو  غيار ما  لاي . االنتخابياة د ائاره  فاي أقا     عدد باري  في أوبر مساعدي  لديه 
 للطااي قاباا  ساارير ماا ) النااو  غاار  ماا  المكاتاا  عاادد. المساااعدي  ماا  اثنااي  ماا ( ا  مربعاا ا  متاار  71-07) مكتبااه فااي

إلااا    الااانهاب فاااي يرغباااو   ال الجمعياااة فاااي لياااا  3 إلااا  4 ي ضاااو  الاااني  الناااواب متطلباااا  يلباااي ال( داخلاااي   ماااا 
 بعااض طلاا  ذلاا،،إلاا     باإلضااافة. الغاار  لهاانا مخصاا  غياار مكتاا  فااي اللياا  قضاااء ماانه  العديااد  قاارر. الفنااد 
 .األطفا  رعايةل مرافق صغار أطفا  لديه  الني  النواب

 فاااي نضااعها التااي الكمبيااوتر أد ا  أ  ومااا البطاقااا ، علاا  هااو اإلجااراءا  علاا  الكاماا  الماااد  الطاااب  إضاافاء إ 
 .بنل، ستسمح المتغي ر الموق 
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باأ   يرغباو   الاني  السياساة" تنظيا " أساا  علا  انتخباوا الني  للنواب األخالقية نةالمد    لمفهو  وبير اهتما   يول  
 يااا   ب لحااا  يطالبااا   فري هااا األخالقيااة بالمسااائ  المعنيااة للجمعيااة السااامي الممثاا . بهاانا الخصااوص ال يماا  بهاا 

 .ذل،

 ما  يعملاو  الاني  البرلمانياة الكتبة  ه  ،إليها الحاجة أم  في ه  الني  المدنية الخدمة موظفي م  أخر  فئة هنا 
 إنشاااء طلاا  إ .  الت يااي  بالرقابااة المتعل ااة أعماااله  فااي النااواب لمساااعد  للجمعيااة األخاار   الهيئااا  الدائمااة اللجااا 
 جادا   م نا  أمار الدراساا  لجاا  أ  العما  مجموعاا إلا    بالنسابة الح اائق، ت صاي ت ارير أج  م  للتح يق، لجا 
 .الشر ط بأفض  مهامه  تنفين عل  الجدد النواب تحفيب عل  يد   هنا. البرلمانية المد  هنم بداية في

 لمؤسسااة الجاانر  اإلصااال  فااي رغبااة هنااا  أ  الواضااح ماا ف ن ااه   الع ليااة، الساالو  فااي التغيياار عالمااا  عاا   بعياادا
 المتعل اة  الوساائ  التشاريعية،  اإلجاراءا  عملها ،  ظار    نطااقه  البرلماا  أعضاء عدد: جوانبه جمي  م  البرلما 

 التنميااة  متطلبااا  البرلماااني، الن ااا  فااي المااواطني   مشاااروة الماادني، المجتماا  أمااا  الجمعيااة  فااتح  الت يااي ، قابااةبالر 
 .الوطنية الجمعية رئي  لمبادر  المفتو ة المجاال  هي هنم. الكثير  غيرها البرلما ، عم  في المستدامة

 . االبتكار التكي  عل  قادر  أنها البرلمانية اإلدار  فيها تبي  أ  يج  التي المجاال  أيضا  هي
 


