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الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات

تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات، وغادر السياسيون البرلمان، وساد الهدوء. وأنتم كموظفين برلمانيين، تنفستم 
الصعداء. أصبحتم لوحدكم، وتخلصتم من عبء األعمال التي يطلبها النواب. جميع الذين عملوا كموظفين برلمانيين 

مروا بمثل هذه اللحظات،  واستمتعوا بهذه االستراحة بنفس القدر! 

ولكن عندما تطول فترة االستراحة، نبدأ بالتململ - وعندما تملي الظروف السياسية أن يتم تمديد االستراحة من أسابيع 
إلى أشهر، نضيق ذرعا بما يحدث.

تهدف هذه الورقة إلى تحفيز تفكير كبار المسؤولين في المجلس بشأن كيفية االستفادة مما يمكن أن نسميه “بالفترة 
االنتقالية” بطرق تعود بالنفع.

ولن تكون كل األفكار الواردة هنا ناجحة في سياق الظروف المختلفة للبلدان. وسوف يكون قد تم التفكير في العديد 
منها من قبل وتم إتخاذ إجراءات بشأنها. ولكن الدروس المستفادة من برلمانات أخرى تكون دائماً ذات قيمة.

الفرص والتهديدات

أول ما ينبغي قوله هو أنكم عملتم بجد وتحتاجون إلى استعادة نشاطكم. من الجيد أن تأخذوا قسطا من الراحة – فأنتم 
تستحقونها. وبالتالي ينبغي العمل على أن يحظى جميع الموظفين - بما فيهم كبار المدراء – بفرصة ألخذ إجازة، 

واالبتعاد عن أجواء البرلمان لبعض الوقت من أجل استعادة طاقاتهم.

ولكن عندما تنتهي العطلة وتكونون قد استعدتم نشاطكم، يكون من المحبط أن تعودوا إلى مكاتبكم لمجرد الجلوس 
بدون عمل أو لتقوموا بالكاد بأي عمل. وآنذاك قد تسوء األمور الى درجة كبيرة، فتصابون بالملل، وتصبح مهاراتكم 

واهنة، وتصابون بالخمول وباإلحباط. وبعض الناس ينجرفون بعيداً في أذهانهم، والبعض اآلخر ينجرفون فعليا 
بأجسادهم وينتقلون لوظائف في مؤسسات أخرى توفر لهم حافزا اكبر. وعندما يعود النواب أخيرا الى العمل ويطلبون 

منكم تأدية مهام لهم، يصيبكم شعور باالستياء،  إذ أنكم اعتدتم لفترة طويلة على قلة الحركة. 

فبالتالي يجب أن تستخدم الفترة االنتقالية لتجديد النشاط. وهذا يعني حشد القدرات  كأفراد من خالل التعلم والتطور 
الشخصي، وكذلك انتهاز الفرصة لتعزيز البرلمان  كمؤسسة.

وهذا يعني أيضاً العمل بكامل طاقاتكم عندما يعود النواب إلى العمل. وهذه الفترة سوف تكون فترة حاسمة - لحظة 
ذهبية عندما يقوم النواب الجدد بتشكيل رأي حول نوعية الموظفين البرلمانيين. ومن األهمية بمكان أن تقوموا باغتنام 

هذه اللحظة. فاالنطباعات الجيدة التي تتكون آنذاك سوف تدوم لفترة طويلة –  والسيئة منها سوف يصعب التخلص 
منها.

معرفة ما ينبغي القيام به

إن التعلم من الماضي هو من أفضل طرق التخطيط للمستقبل. وكمدراء، سوف يكون لديكم أفكاركم الخاصة بشأن 
األمور التي كانت مفيدة في الدورة البرلمانية الماضية وتلك التي لم تكن مفيدة، ولكن ال يجب أن تعتمدوا على هذا 

األمر فقط. فأنتم بحاجة إلى الحصول على رأي صادق من اآلخرين.

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خالل إجراء استطالعات مصممة تصميماً جيداً – للنواب المغادرين )يجب القيام 
بذلك قبل االنتخابات(، والموظفين البرلمانيين  وكذلك اآلخرين الذين يتعاملون مع البرلمان بدءا من المقاولين لإلعالم. 

تأكدوا من قيام المجيبين بإعطاء إجابات صادقة عن طريق السماح لهم بعدم الكشف عن هويتهم، وبتشجيعهم على 
الصراحة. وتقبلوا بأن بعض األشياء التي سوف تسمعونها سوف تكون غير مريحة.

التعلم من برلمانات أخرى هو أيضاً مفيد جداً. يمكنكم تعلم الكثير من خالل المعلومات المنشورة على اإلنترنت. ولكن 
في بعض األحيان تحتاجون إلى سماع امور أكثر صدق. وعليكم أن تتواصلوا مع أشخاص تعرفونهم في برلمانات 
أخرى ويعملون في وظائف مماثلة لوظائفكم وكانوا قد مروا بفترات انتقالية. وإسألوهم عما ينصحونكم بالقيام به – 

وما ال ينصحونكم بالقيام به.

ولكن التعلم من الماضي، ومن أماكن أخرى ليس كافياً. ولديكم مهمة صعبة أال وهي توقع مطالب البرلمان المقبل، 
كما عليكم التعامل مع عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين. وهذا يعني التخطيط لسيناريوهات مختلفة يمكن تخيلها. 
وبعض هذه السيناريوهات لن يتحقق أبداً، ولكن مجرد التخطيط لها يساعدكم على التفكير بشأنها. وبالتالي ينبغي 

عليكم استخدام مخيلتكم للتفكير فيما يتوقعه منكم البرلمان الجديد - وفكروا بوجه الخصوص في كيف من الممكن ان 
تتعاملوا مع سيناريوهات صعبة فعالً، سواء من حيث نتائج سياسية معقدة أو مطالب ضخمة على مواردكم - أو حتى 

االنخفاض في مواردكم. 
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إذا كنتم تريدون فعالً معرفة ما ينبغي القيام به، عليكم أن تسألوا أنفسكم أسئلة صعبة - عن الماضي وعن المستقبل. وعليكم 
بقدر اإلمكان تفادي التراخي. والتحدي هو أمر أساسي وهو الذي سوف يحفزكم ويجعلكم تفكرون بالطريقة الصحيحة التي 

تمكنكم من مواجهة كل ما يعترضكم. وتتضمن هذه الورقة بعض قوائم التحقق األساسية لتحفيز التفكير بين المجموعات 
المختلفة من الموظفين.

التدريب والتطوير

هناك أمر واحد من شبه المؤكد أنكم سوف تستخدمون الفترة االنتقالية من أجل القيام به، وهو تدريب وتطوير الموظفين. 
وهذه أفضل فرصة في الدورة البرلمانية للقيام ببعض التدريب الجاد – حيث  يكون بإمكان الموظفين التركيز في هذه 

الفترة على التعلم دون أن يتم استدعائهم الستكمال مهام عملهم اليومي.

في الوضع المثالي، تكونون قد وضعتم بالفعل خططا للتدريب وتعرفتم على االحتياجات الخاصة بتدريب وتطوير 
الموظفين. وإن لم تكونوا قد فعلتم ذلك، فإن هذا هو الوقت المناسب لوضع تلك الخطط وتقييم تلك االحتياجات.

هناك أنواع مختلفة من التدريب. وربما ترغبون في تقديم بعض التدريبات العامة – ومن األمثلة على ذلك كيفية استخدام 
وسائل اإلعالم االجتماعي مثال؛ وكيفية قراءة التقارير المالية؛ أو مهارات اللغة اإلنجليزية. وينبغي وضع برنامج مرن 

من الدورات التدريبية العامة التي يمكن أن يحضرها جميع الموظفين من جميع مستويات األقدمية، ومن جميع أقسام 
الخدمة البرلمانية.

وسوف تكون األنواع األخرى من التدريب متخصصة - المهارات التي قد يحتاج إليها فئات معينة من الموظفين، أو 
الموظفون في مستويات معينة، أو الموظفون األفراد. وهذه قد تتراوح بين مهارات متقدمة في صياغة التشريعات لكبار 

المحامين، ُمُروًرا بتقنيات أمن اإلنترنت لدائرة األمن، انتهاًء بتدريب موظفي إدارة شؤون الغرف لتنظيف الغرف بكفاءة 
أعلى.

ويمكن أيضاً توفير التدريب في مجالين يمكن وصفهما بالتدريب المقارن. حيث بإمكانكم أوالً انتهاز هذه الفرصة من أجل 
أن يتعلم الموظفون في األقسام المختلفة من الخدمة البرلمانية ما تقوم به األقسام األخرى: الباحثون بإمكانهم اإلطالع على 
عمل قسم تكنولوجيا المعلومات، أو بإمكان موظفو اللجان اإلطالع على عمل الدائرة المالية. وهذا سوف يساعد على بناء 

ليس فقط فهماً ولكن أيضاً شعوراً باالحترام المتبادل، والزمالة والغاية المشتركة.

والجانب اآلخر من التدريب المقارن هو دراسة أنظمة وطرق عمل برلمانات أخرى. فالبرلمانات هي بيئات عمل فريدة 
من نوعها، ولكن كل منها يقوم أساسا بنفس الوظيفة، وهناك دائما ما يمكن تعلمه من النهج المتبع في المهام البرلمانية 
الجوهرية في بلد آخر. ويمكن القيام بالكثير عن بعد، ولكن في حالة أن قمتم بتنظيم زيارات دراسية، يكون عليكم أن 
تتأكدوا من أن المشاركين فيها سوف يكونون مسؤولين عن نقل ما تعلموه – سواء كان جيداً أو سيئاً - لزمالئهم عند 

عودتهم. 

التحضير 

ينبغي أيضاً استخدام الفترة االنتقالية للتحضير لألمور. ومن ناحية، قد ال يعني ذلك أكثر من أمور التدبير المنزلي: كل 
األعمال المتعلقة بصيانة المباني والتي ال يمكن القيام بها عندما يكون البرلمان بحالة انعقاد. فاألثاث بحاجة لإلصالح أو 

االستبدال، وينبغي إعادة تزيين الجدران، وتنظيف الستائر. وينبغي التركيز على أكثر الغرف استخداماً من قبل النواب – 
قاعة المجلس، و قاعات اللجان والمكاتب الفردية للنواب.  

كما أن هناك أنظمة ينبغي تحضيرها أيضاً. وتقييمكم لألخطاء التي ارتكبت في السابق ينبغي أن يساعدكم في التخطيط 
ألولوياتكم اآلن.

إن إعداد األنظمة البرلمانية يجب أن يعطى األولوية. ما الذي يجب القيام به لجعل المجلس واللجان تعمل بشكل أكثر 
فاعلية؟ ما الذي شكا منه النواب أكثر من غيره خالل الفترة البرلمانية السابقة؟ هل حصلوا على الوثائق التي يحتاجونها 

في الوقت المناسب؟ ما هو النوع الصحيح من الوثائق؟ هل الترتيبات المادية  )الجلوس، وأنظمة اإلضاءة والصوت( 
بحاجة إلى تحسين؟ وهل يقوم الموظفون بتقديم الدعم للبرلمانيين في المجاالت التي يريدها النواب وبالجودة التي 

يتوقعونها؟

والفترة االنتقالية هي أيضاً الفترة التي ينبغي فيها دراسة النظام الداخلي وأي مدونات قواعد الممارسة اإلضافية أو 
التعليمات: ما هي األمور التي لم تتم كما ينبغي؟ وكيف يمكن تعديلها؟ وينبغي أن ننتظر عودة النواب لكي يتم تعديل هذه 

الوثائق، ولكن بإمكانكم إعداد أوراق لتحديد المواقف،  تشرح لماذا يُفََضل إجراء التغييرات مسبقاً.

من المهم أن يتم تجهيز أنظمة أخرى أيضاً. وهذا يشمل تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات، واألنظمة المكتبية، ونظم 
التمويل واألمن.

أين كانت الصعوبات واالختناقات؟ وما هي األمور التي ينبغي تجديدها أو تغييرها كي تعمل األنظمة على نحو أكثر فعالية 
وكفاءة في البرلمان الجديد؟

“االنطباعات 
الجيدة سوف 

تدوم لفترة طويلة 
–  والسيئة منها 

سوف يصعب 
التخلص منها.”

“يجب أن 
تستخدم الفترة 

االنتقالية لتجديد 
النشاط. وهذا 

يعني حشد 
القدرات  كأفراد 

من خالل 
التعلم والتطور 

الشخصي، 
وكذلك استغالل 
الفرصة لتعزيز 

البرلمان  
كمؤسسة.”
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قد يكون لديكم فكرة عن من سيُْنتََخب رئيساً في البرلمان الجديد، ومن الذين سوف يصبحون  أعضاًء في رئاسة المجلس، 
ولكن عليكم أن تكونوا مستعدين لتقبل تغييرات لم تتوقعوها. ولكن أيا كان من سيُْنتََخب، فإن دعم األمانة لهؤالء النواب 

الرئيسيين هو احد أهم واجباتها، وبالتالي من الضروري أن تسألوا أنفسكم عما انتم بحاجة للقيام به للتأكد من أن خدمات 
الدعم التي تقدم لرئيس المجلس ورئاسة المجلس جاهزة ألي تحديات يجلبها البرلمان الجديد.

برنامج تعريفي للنواب المنتخبين

إن إعداد برنامج تعريفي فعال للنواب المنتخبين- وخاصة، النواب الجدد - هو مهمة أخرى هامة ينبغي إنجازها خالل هذه 
الفترة.

في كثير من األحيان ال يقوم الموظفون البرلمانيون بهذه المهمة بشكل جيد. وهناك أمثلة من العديد من البرلمانات األخرى 
حيث تتم ترجمة البرنامج التعريفي الى عملية إنتاج أدلة طويلة ومفصلة عن النظام الداخلي للنواب الجدد - أدلة مصيرها 

ان يتراكم عليها الغبار على رفوف النواب ألنها ليست ما يحتاج اليه النواب الجدد وألنه يصعب فهمها.

مهمتكم هي التأكد من أن يتلقى النواب الجدد ترحيباً جيداً، وأن يتم نقل المعلومات لهم بطريقة مفيدة - على الرغم من أنه 
سيكون هناك بعض المعلومات التي تود منهم معرفتها، اال أنهم قد ال يكونون مهتمين جدا بتلقيها – ومثال على ذلك هو 

إعالمهم بأنه ينبغي أال يستخدمون أنظمة تكنولوجيا المعلومات البرلمانية لإلطالع على مواد غير مشروعة.
للمساعدة في التخطيط لبرنامج تعريف ناجح، من المهم معرفة ما يريده النواب بالفعل. وبإمكانكم سؤال النواب السابقين 
عن األمور الجيدة والسيئة المتعلقة ببرامج التعريف السابقة التي مروا بها وما هي المعلومات التي يعتقدون أن النواب 

الجدد بحاجة لها، ومتى.

ويُعتَبَر التعاون مع األحزاب والكتل من أجل التخطيط لعملية التعريف أمراً حاسماً – ألنهم سيضعون خططا خاصة بهم 
للنواب الجدد، و برنامجكم التعريفي ينبغي أن يتالءم مع برنامجهم.

أول األشياء التي يريد النواب الجدد معرفتها هي المسائل العملية : ما هي الترتيبات األمنية؛ أين توجد مكاتبهم؛ كيف 
يحصلون على معدات تكنولوجيا المعلومات، والهواتف، والقرطاسية،  وتصوير األوراق؛ وكيف ومتى يتم دفع رواتبهم؛ 
وما هي البدالت التي يستحقونها. وفي هذا المجال قد ترغبون في التأكد من أن األمور واضحة لهم بشأن ما يمكنهم وما ال 

يمكنهم القيام به.

بعد ذلك، عليكم أن تتأكدوا من أنهم يعرفون معايير السلوك. وهناك جانبان لهذا الموضوع. ينبغي إعالمهم بشكل واضح 
عن المعايير األخالقية المتوقعة منهم )اإلعالن عن المصالح وغيرها من معايير النزاهة المطلوبة(. كما أنهم بحاجة إلى 

معرفة كيف يتوقع منهم أن يتصرفوا في الجلسات البرلمانية - بدءاً من احترام الرئيس ورأي اآلخرين إلى حظر حمل 
األسلحة النارية.

وفقط في المرحلة التي تلي ذلك ينبغي أن يبدأ البرنامج التعريفي في التعامل مع اإلجراءات البرلمانية والقضايا األكثر 
عمومية - كيفية طرح األسئلة البرلمانية، وكيفية تعديل التشريعات، وكيفية العمل بفعالية في اللجان، وما يمكن أن تفعله 

خدمة األبحاث البرلمانية لمساعدة النواب، وعملية تقديم العرائض، وأعمال الدوائر االنتخابية، والتوعية التثقيفية، 
وإجراءات الحكومة، واالستخدام الفعال لوسائل اإلعالم و مواضيع مماثلة. 

الغرض من البرنامج التعريفي هو توفير معلومات، ولكن هناك طرق جيدة وطرق سيئة لتوفير المعلومات. وال تعتمدوا 
فقط على إنتاج وثائق مليئة بالمعلومات – فإن جعل الناس يقرؤون الوثائق يختلف عن تجهيز الوثائق. ولكنكم سوف 

تحتاجون بالتأكيد إلى وثائق معدة إعداداً جيداً، وجذابة و قابلة للقراءة، ومنتجة في نسخ مطبوعة ومتاحة على اإلنترنت. 
كما يجب أن تفكروا في البودكاست )البث الصوتي(، والفيديو ووسائل اإلعالم االجتماعي.

باإلضافة الى هذا النوع من المواد، يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الطرق األخرى لتمرير المعلومات – 
اإلحاطة من شخص إلى شخص آخر، واإلحاطة من خالل مجموعات صغيرة، وإحاطة النواب حسب المناطق، أو حسب 

الكتلة/الحزب، أو حسب مجاالت االهتمام السياسي. حاولوا تقديم مجموعة واسعة من فرص اإلحاطة في أشكال مختلفة 
وفي أوقات مختلفة بحيث يكون هناك نموذج، وموضوع، ووقت يناسب الجميع.

وهناك دور هنا لألمين العام الذي سوف يكسب صداقات عديدة إذا ما بذل جهدا لاللتقاء شخصيا بالنواب الجدد وحاز على 
ثقتهم.

“المصادقة” هي وسيلة أخرى مفيدة بشكل خاص لمساعدة النواب األفراد. قوموا بتعيين موظف ذي خبرة وموثوق به 
ليكون رفيقاً لكل نائب جديد. ويجب أن يكون الصديق متواجداً كلماً احتاج النائب إلى المشورة حول كيفية عمل البرلمان. 

وينبغي أن يكون النائب قادراً على االعتماد على دقة وسرية النصيحة التي يسديها له الصديق. وفضالً عن مساعدة النواب 
الجدد، فإن ميزة “المصادقة” هي أنها وسيلة فعالة جداً لبناء ثقة النواب في اإلدارة.

ونقطة أخيرة: البرنامج التعريفي هو فعالً جانب من جوانب التدريب. إال أن النواب ال يحبذون فكرة أنهم يتدربون على يد 
موظفي البرلمان، فافعلوا ذلك دون أن تسموه تدريبا.

“مهمتكم هي 
التأكد من أن 
يتلقى النواب 
الجدد ترحيباً 

جيداً، وأن يتم 
نقل المعلومات 

لهم بطريقة 
مفيدة.”

“األمين العام 
سوف يكسب 

صداقات عديدة 
إذا ما بذل جهدا 
لاللتقاء شخصيا 

بالنواب الجدد 
وحاز على 

ثقتهم.”

الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات
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المسؤولية الجماعية لإلدارة

هناك شيئان يتعين على اإلدارة القيام بهما من أجل االستخدام األنجح للفترة االنتقالية. األول هو ضمان التخطيط الجيد 
لألنشطة التي ستتم خالل تلك الفترة والتقديم الجيد لنتائج تلك األنشطة. أما الشيء الثاني فهو التأكد من بقاء معنويات 

الموظفين عالية. وال يجيد المدراء األفراد دائماً القيام باإلثنين معاً ، ولكن ينبغي أن يكون فريق اإلدارة قادراً على القيام 
بذلك بشكل جماعي.

سوف يكون هناك الكثير من األمور الفردية التي ينبغي القيام بها – وقوائم التحقق المدرجة في هذه الورقة تعطي فكرة 
عنها. ينبغي أن يدار كل عمل - كل مشروع - بطريقة متناغمة، مع التركيز على النتائج. وهذا يعني تشكيل فريق فعال، 

والتأكد من تقسيم العمل إلى مراحل يمكن إدارتها والسيطرة عليها وتسمح بمرونة التكيف مع الظروف المتغيرة.

وينبغي على هذه الفرق أال تعمل بمعزل عن بعضها البعض. فليس جيداً أن تعمل الفرق والمديريات المنفردة على 
مشاريعها الخاصة دون أي اعتبار لما تقوم به الفرق والمديريات األخرى. ومن المحتمل جدا أن يحقق التعاون النتائج التي 

سوف تكون محل تقدير النواب الجدد – فما يهمهم في نهاية المطاف هو تقديم الخدمة، وليس هيكلية البيروقراطية.

وفي أي وقت من أوقات الدورة البرلمانية، يكون التعاون والتنسيق وتجنب “طريقة العمل بعقلية االنعزال” من 
الممارسات الجيدة. إال أنه خالل الفترات التي تكثر فيها المشاغل ويكون البرلمان في حالة انعقاد، من الطبيعي أن يُْبقِي 

الناس تركيزهم على المجاالت التي تخص عملهم. والفترة االنتقالية هي فرصة عظيمة لتطوير العمل التعاوني – وإلقامة 
أساس متين لمواصلة التعاون عندما ينعقد البرلمان من جديد. 

هناك طرق للمساعدة في هذا التنسيق. من الناحية المثالية يجب تشكيل مجلس إلدارة البرنامج يضم كبار المدراء لتنسيق 
كامل برنامج العمل خالل الفترة االنتقالية، واإلشراف على إنجاز المهام. وينبغي أن يترأس األمين العام أو أحد نوابه هذا 

المجلس. وهذا يُْظِهُر بوضوح أن اإلدارة والمسؤولية تأتي من مستويات عليا في البرلمان. وينبغي اختيار أعضاء المجلس 
من بين الشخصيات الرئيسية التي تضطلع بمسؤولية إنجاز المهام في كافة مجاالت العمل المختلفة.

يجب أن تفكروا أيضاً في تعيين مدير للبرنامج - شخص منظم جداً، ويركز على إنجاز العمل  ويستمد سلطاته من األمين 
العام، لكي يعمل على أن يحقق المدراء النتائج على جميع المستويات. ويقوم مدير البرنامج بتقديم تقاريره إلى مجلس إدارة 

البرامج. وليست وظيفته أن يقوم بأداء المهام المتفق عليها بنفسه، بل أن يضمن أن يؤديها اآلخرون.
  

إدارات البرامج والمشاريع هي طرق لجعل البيروقراطيات تعمل بكفاءة وبشكل تعاوني. ولكن دور اإلدارة ال يقتصر على 
الكفاءة. فاإلدارة تلعب أيضاً دورا هاما في بناء الروح المعنوية، والتأكد من استعداد الموظفين للعمل بنشاط  كفريق واحد، 

ولالستجابة بشكل إيجابي ألي تحديات يجلبها البرلمان الجديد.

رسالة أخيرة

استمتعوا باالستراحة، واستغلوها استغالال تاماً. حضروا أنفسكم لتكونوا متفوقين عندما يبدأ البرلمان بالعمل مرة أخرى. 
وسوف تجعلون اآلخرين فخورين بكم، وسوف تكونون فخورين بأنفسكم. حظاً سعيداً!

“ليس جيداً أن 
تعمل الفرق 
والمديريات 

المنفردة على 
مشاريعها 

الخاصة دون أي 
اعتبار لما تقوم به 
الفرق والمديريات 

األخرى.”

الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات
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قوائم التحقق

من أجل مساعدة الموظفين البرلمانيين على استخدام الفترة االنتقالية بأكبر قدر من اإليجابية، فيما يلي بعض قوائم التحقق 
التي تتضمن أسئلة قد تجد مجموعات معينة من الموظفين أنه من المفيد طرحها على أنفسهم خالل هذه الفترة.

لموظفي رئيس المجلس/رئاسة المجلس

نظرة الى الخلف

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد أو تلك التي سارت بشكل جيد عندما تم دعم رئيس المجلس/رئاسة   	 
المجلس خالل الفترة البرلمانية السابقة؟  

ما هي المهارات التي كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 
هل تم تخزين الوثائق بطريقة تجعل من السهل الوصول إليها )إلكترونياً أو بشكل ملموس( في المستقبل؟	 
هل تم انتقاء الوثائق بحيث ال يتم تخزين أمور ال داعي لها؟	 

نظرة إلى األمام

ما هي األمور التي من المرجح أن يرغب بتغييرها رئيس المجلس الجديد/رئاسة المجلس ؟	 
كيف ستتغير هذه المطالب إذا ما تم انتخاب أشخاص مختلفين لرئاسة المجلس/رئاسة المجلس ؟	 
هل لديكم المهارات والمعرفة للمساعدة في ذلك؟ «
إن لم يكن األمر كذلك، فما الذي عليكم القيام به؟ «
هل لديكم حزم إحاطة معدة للرئيس الجديد/ رئاسة المجلس الجديدة؟	 
هل كل شيء جاهز للجلسة األولى؟	 
كيف تقومون ببناء عالقات خارجية؟	 
مع الحكومة؟ «
مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؟ «
مع خبراء خارجيين؟ «
هل تعملون على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح سابقا؟	 

الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات
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لموظفي اللجان

نظرة إلى األمام

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد وتلك التي سارت بشكل جيد فيما يتعلق بأنشطة اللجان خالل الفترة   	 
االنتخابية الماضية؟ من حيث:  

النتائج «
هل كانت التقارير تكتب في الوقت المحدد؟	 
هل تمت صياغة التشريعات بشكل جيد؟	 
ماذا كان رد الفعل على مخرجات اللجان من داخل البرلمان ومن خارجه ؟	 

مهارات الموظفين «
ما هي المهارات التي كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 

العالقات بين النواب والموظفين «
ما هي األمور التي لم تسر على ما يرام، ولماذا؟	 
ما هي األمور التي سارت على ما يرام؟	 

العالقات مع أصحاب المصلحة «
ما هي األمور التي لم تسر على ما يرام، ولماذا؟	 
ما هي األمور التي سارت على ما يرام ؟	 

النظام الداخلي «
ما األمور التي منعت اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال؟	 
ما هي األمور التي قد ترغبون بتغييرها ؟	 

إجراءات العمل - كل شيء بدءاً من حجوزات الغرف إلى ترتيبات الزيارات «
كيف باإلمكان تحسينها؟	 

في حال وجود أعمال غير مكتملة، هل قمتم بإعداد المواد األزمة إلحاطة اللجنة الجديدة لكي تفهم ما هي القضايا   	 
وتقرر ما إذا كانت ترغب أم ال بالعمل عليها؟  

هل تم تخزين الوثائق بطريقة تجعل من السهل الوصول إليها )إلكترونياً أو ورقيا( في المستقبل؟	 
هل تم انتقاء الوثائق بحيث يتم تجنب تخزين الوثائق التي ال داعي لها؟	 

نظرة إلى األمام

ما هي القضايا التي من المرجح أن تنظر اللجنة الجديدة فيها؟	 
هل لديكم المهارات والمعرفة الالزمة للمساعدة؟ «
إن لم يكن األمر كذلك، فما الذي عليكم القيام به؟ «
هل لديكم حزم ترحيبية وتعريفية معدة للنواب؟ هل فكرتم ببرامج تدريبية؟	 
حول إجراءات اللجنة؟ «
حول مجاالت سياسات اللجنة؟ «
كيف تقومون ببناء عالقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين )بما في ذلك الدوائر الحكومية( والخبراء الخارجيين؟	 
هل تعملون على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح سابقا؟	 
كيف ستعملون على تغيير النظام الداخلي؟	 

الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات
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لموظفي األبحاث

نظرة الى الخلف

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد وتلك التي سارت بشكل جيد فيما يتعلق بأنشطة األبحاث خالل الفترة  	 
االنتخابية الماضية؟ من حيث:  

المحصالت «
أي األبحاث كان لها تأثير كبير داخل وخارج البرلمان، ولماذا؟	 
أي األبحاث لم يكن لها تأثير، ولماذا؟	 

مهارات الموظفين «
ما هي المهارات كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 
ما هي المجاالت الرئيسية التي كانت أبحاثكم ضعيفة فيها؟	 

العالقات بين النواب والباحثين «
ما األمور التي لم تسر على ما يرام، ولماذا؟	 
ما األمور التي سارت على ما يرام ؟	 

العالقات مع المنظمات الخارجية: الجامعات، والمؤسسات الفكرية، ومنظمات المجتمع المدني «
ما األمور التي لم تسر على ما يرام، ولماذا؟	 
ما األمور التي سارت على ما يرام؟	 

إجراءات العمل «
كيف باإلمكان تحسينها؟	 

هل تم تخزين الوثائق بطريقة تجعل من السهل الوصول إليها )إلكترونياً أو ورقيا( في المستقبل؟	 
هل تم انتقاء الوثائق بحيث ال يتم تخزين الوثائق التي ال داعي لها؟	 

نظرة إلى األمام

هل هناك مشاريع أبحاث لم تتمكنوا من استكمالها قبل االنتخابات وبإمكانكم استكمالها اآلن؟	 
ما هي القضايا التي من المرجح أن يطلب النواب إجراء أبحاث بشأنها في البرلمان الجديد؟ هل هناك أولويات سياسية  	 

جديدة أو متغيرة يجب أن تعالجها أجندة األبحاث؟  
هل لديكم المهارات والمعرفة إلجراء األبحاث التي سوف تكون مطلوبة؟ «
إن لم يكن هذا هو الحال، فما الذي ينبغي عليكم القيام به؟ «

التدريب؟	 
التوظيف؟	 
استخدام خبراء خارجيين؟	 

هل لديكم حزم ترحيبية و تعريفية معدة للنواب؟ 	 
كيف تقوموا ببناء عالقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين )بما في ذلك الدوائر الحكومية( والخبراء الخارجية؟	 
هل تعملون على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح سابقا؟	 

الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات
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لموظفي التوعية والتواصل االجتماعي

نظرة إلى الخلف

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد وتلك التي سارت بشكل جيد في أنشطة التوعية خالل الفترة االنتخابية  	 
الماضية؟ من حيث:  

النتائج «
ما هي أنشطة التوعية التي كان لها تأثير كبير، ولماذا؟	 
ما هي أنشطة التوعية التي كان لها تأثير ضعيف، ولماذا؟	 

مهارات الموظفين «
ما هي المهارات التي كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 

العالقات بين النواب وخدمات التوعية «
ما هي األمور التي قمتم بها وسر بها النواب؟	 
ما هي األمور التي لم تعجبهم؟	 

العالقات مع أصحاب المصلحة «
أي مدى كانت التوعية ناجحة في قطاعات معينة؟	 
في المدارس؟ «
في الجامعات ؟ «
في منظمات المجتمع المدني؟ «
ما هي المجموعات التي لم تصلوا إليها، ولماذا؟	 

إجراءات العمل  «
كيف باإلمكان تحسينها ؟	 

نظرة إلى األمام

هل تقومون ببناء عالقات في المجاالت الرئيسية المستقبلية للتوعية؟	 
ماذا يتوقع منكم النواب القيام به خارج العاصمة، سواء في المدن اإلقليمية أو في الدوائر االنتخابية الفردية؟	 
ما هي األمور الجديدة التي تعتقدون أن البرلمان الجديد يتوقعها منكم؟	 
هل تستخدمون وسائل اإلعالم االجتماعي بفعالية؟ وكيف تخططون لوسائل إعالم اجتماعي جديدة؟	 
هل عملتم على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح من قبل؟	 
هل أن إجراءاتكم في العمل هي تلك التي من المحتمل أن يجدها شركاؤكم مفيدة لهم؟	 

الفترة االنتقالية: الفرص والتحديات
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لخدمات وسائل اإلعالم

نظرة إلى الوراء

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد وتلك التي سارت بشكل جيد في أنشطة اإلعالم خالل الفترة االنتخابية  	 
الماضية؟ من حيث:  

المحصالت «
ما هي القصص اإليجابية عن البرلمان التي روجتموها وكان لها تأثير كبير، ولماذا؟	 
ما هي القصص السلبية عن البرلمان التي لم تنجحوا في تلطيفها ولماذا؟	 
ما هي القصص عن البرلمان - اإليجابية والسلبية – التي لم تتوقعوها، ولماذا؟	 

مهارات الموظفين «
ما هي المهارات التي كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 

العالقات بين النواب والخدمات اإلعالمية «
ما هي األمور التي قمتم بها وسر بها النواب؟	 
ما هي األمور التي لم تعجبهم؟	 

العالقات مع اإلعالم «
إلى أي مدى نجحت العالقات	 
مع وسائل اإلعالم المذاعة؟ «
مع اإلعالم المطبوع؟ «
مع وسائل اإلعالم اإلقليمية؟ «
مع وسائل اإلعالم المتخصصة؟ «
في وسائل اإلعالم االجتماعي؟ «

ما هي وسائل اإلعالم/أنواع وسائل اإلعالم التي لم تصلوا إليها، ولماذا؟	 
إجراءات العمل  «

كيف باإلمكان تحسينها؟	 

نظرة إلى األمام

هل تعملون على بناء عالقات مع وسائل اإلعالم الرئيسية؟	 
ما الذي تفعلونه كي تصبحوا معروفين وموضع ثقة لدى شخصيات إعالمية بارزة؟	 
ما هي األمور الجديدة التي تعتقدون بأن البرلمان الجديد يتوقعها منكم؟	 
هل عملتم على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح من قبل؟	 
هل أن إجراءاتكم في العمل هي تلك التي من المحتمل أن يجدها شركاؤكم مفيدة لهم؟	 
]أمور ينبغي أن تقوم بها األمانة العامة ولكن ليس بالضرورة خدمات إعالمية[ هل تقومون بإعداد سير ذاتية شاملة  	 

للنواب الجدد لالستخدام الداخلي للبرلمان؟  
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للخدمات اإلدارية

نظرة إلى الخلف

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد وتلك التي سارت بشكل جيد في إجراءاتكم خالل الفترة االنتخابية   	 
الماضية؟ من حيث:  

المحصالت - وقد تكون األمثلة عنها هي كالتالي:  «
هل عملت النظم المالية بشكل جيد؟	 
هل كان يدفع للنواب والموظفين في الوقت المحدد؟	 
هل كان هناك أي دليل يشير الى وجود مخالفات أو فساد؟	 
هل كانت هناك أي مشاكل في طريقة عمل المباني؟	 
هل كانت هناك أي مشاكل من حيث تكنولوجيا المعلومات أو االتصاالت الهاتفية؟	 
هل كانت هناك أي مشاكل من حيث خدمات النقل؟	 
كيف كانت خدمات تقديم الطعام؟	 
كيف كانت خدمات التنظيف؟	 

مهارات الموظفين «
ما هي المهارات التي كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 
هل ينبغي تغيير المزيج الذي يتم توفيره من داخل المجلس ومن قبل مقاولين خارجيين؟	 

العالقات بين النواب و الخدمات اإلدارية «
ما هي األمور التي قمتم بها وسر بها النواب؟	 
ما هي األمور التي لم تعجبهم ؟	 

كيف كانت العالقات «
مع المتعاقدين ؟	 
مع الموردين؟	 
هل هناك حاجة إلعادة التفاوض بشأن أي عقود؟	 

إجراءات العمل «
كيف باإلمكان تحسينها ؟	 

نظرة إلى األمام

هل تعملون على بناء عالقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين؟	 
ما هي األمور الجديدة التي تعتقدون أن البرلمان الجديد يتوقعها منكم؟	 
هل عملتم على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح من قبل؟	 
كيف سوف تحسنون من الكفاءة؟	 
كيف سترفعون من معايير النزاهة؟	 
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للخدمات األمنية

نظرة إلى الخلف

هل ناقشتم األمور التي سارت بشكل غير جيد وتلك التي سارت بشكل جيد فيما يتعلق باألمور األمنية خالل الفترة   	 
االنتخابية الماضية؟ من حيث:  

النتائج  «
ما هي الخروقات األمنية التي حدثت؟	 
ما هي الهفوات األمنية التي كادت أن تحدث؟	 

مهارات الموظفين «
أي من المهارات كانت ناقصة من مجموعة المهارات التي ينبغي أن يتمتع بها الموظفون؟	 
إلى درجة كان االرتباط مع األجهزة األمنية الخارجية ناجحاً؟	 

العالقات بين النواب واألجهزة األمنية «
ما هي األمور التي قمتم بها وسر بها النواب؟	 
ما هي األمور التي لم تعجبهم؟	 

العالقات مع اآلخرين «
إلى أي حد كانت العالقات ناجحة	 
مع الموظفين البرلمانيين؟ «
مع زوار البرلمان؟ «

إجراءات العمل «
كيف باإلمكان تحسينها ؟	 

نظرة إلى األمام

هل تعملون على بناء عالقات مع األجهزة األمنية الخارجية؟	 
ما هي األمور الجديدة التي تعتقدون أن البرلمان الجديد سيتوقعها منكم؟	 
كيف ستتعاملون مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات - على سبيل المثال	 
إذا كان البرلمان الجديد يريد أن يكون أكثر انفتاحا للزوار؟ «
إذا أراد النائب أن يتم توظيف شخصاً من المعروف أنه معرض لخطر معين؟ «
ما هو األمر الذي من المرجح أن يتغير في البيئة األمنية الخارجية، وإلى أي درجة سوف تكونون قادرين على   	 

االستجابة؟  
هل عملتم على تحسين إجراءات العمل التي لم تنجح من قبل؟	 
هل أن إجراءاتكم في العمل هي تلك التي من المحتمل أن يجدها شركاؤكم مفيدة لهم؟	 
هل أنتم مستعدون إلصدار تصاريح أمنية للنواب الجدد ولموظفيهم؟	 
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سيرة المؤلف

بوول سيلك هو  األمين العام السابق في الجمعية الوطنية لويلز )البرلمان الويلزي(، وخدم منذ مارس \ آذار 2001 حتى 
ديسمبر \ كانون األول 2006. أثناء تلك الفترة كان المسؤول األقدم في الجمعية وقام بدور المستشار الرئيسي لرئيس 

الجمعية. وكان مسؤوالً عن جميع الخدمات التي تم توفيرها إلى أعضاء الجمعية خالل األمانة العامة للجمعية. كان موظفاً 
رفيع المستوى في مجلس العموم البريطاني من 1975 حتى 1977 و من 1979 حتى 2001 . وساهم في صياغة النظام 

الداخلي األول للجمعية الوطنية بويلز. وكان بوول مدير المشاريع االستراتيجية في مجلس العموم من 2007 حتى 2010. 
وقد عمل أيضا كمستشار الرئاسة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وكتب وحاضر على نطاق واسع حول البرلمان  

والدستور. وهو أستاذ مع مرتبة الشرف في مركز الحوكمة الويلزي في جامعة كارديف. وكان بوول أيضاَ رئيس لجنة 
الالمركزية وتفويض الصالحيات في ويلز.
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