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أبي العزيز وأمي الغالية ،          :  أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين           
 .حفظهما اهللا وأطال في عمرهما

 
 

 .كما أهديه إلى أخوتي ، أختاي وزوجتي
 
 

 ، ... كما أهدي هذا العمل إلى كل من حمل لواء العلم من معلم ومتعلم 
 

    
 .وإلى كل من سعى إلى بلوغ العال
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق اإلنسان من علق ، اقرأ وربك األكرم ،  " 
 "الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم 

 
 صدق اهللا العظيم

                                 
  العلق  من سورة5  - 1 ةاآلي                                   

 
الحمد هللا الرحمن ، خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على سيدنا وسيد األنام               

 محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله األخيار وصحبه الكرام؛
 
 وبعد؛

 
 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك؛

 
 .اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت

 
اء على صاحب الفضل والمنة عرفانا بفضله ونعمه وحمدا وشكرا له عليها ،              بعد الثن 

أتوجه بخالص الشكر والتقدير لألستاذ الفاضل ، المشرف على هذا العمل ،                           
 .األستاذ الدكتور شاوش رمضان زبير

 
كما أتوجه بشكري الخالص لكل مسؤولي وإطارات المجلس الشعبي الوطني على               

 .مة ومساندتهم الثمينة لي طيلة مدة إنجاز هذا البحثمساعدتهم القي
 

 بعيد في إنجاز هذا العمل       من كما ال يفوتني أن أشكر كل من ساعد من قريب أو             
 . المتواضع
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 مقـدمـــة

 

أفضت الثورة الهائلة التي شهدتها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال إلى إرساء بنيات           
حيث أصبح العالم في وقت قياسي عبارة عن قرية          جديدة للمجتمعات البشرية الحديثة ،      

كونية صغيرة ساهمت في تكوينها بشكل كبير التدفقات اليومية الغزيرة من المعلومات              
التي أزالت حاجز الحدود التقليدية بين الدول فشكلت بذلك شبكة عالمية لتبادل مختلف               

اإلمكان من خالل   كما صار ب  .  الرسائل والمضامين بين الجهات األربعة للمعمورة         
 إلى مختلف مصادر المعلومات       لاستعمال التكنولوجيات لإلعالم واالتصال الوصو      

 . والمعرفة حول العالم دون أدنى جهد أو عناء
 

وهكذا شكلت التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ثورة تكنولوجية عارمة                  
 والمؤسسات التي أصبحت     شملت مختلف مجاالت الحياة المعاصرة وبخاصة الهيئات        

تتسابق إلى اقتناء هذه التكنولوجيات وإدماجها في محيط عملها بغية االستفادة من                
 .ومن جملة هذه المؤسسات والهيئات نجد البرلمانات. اإلمكانات والخدمات التي تتيحها

 

فبحكم الطبيعة الخاصة لهذه البرلمانات كونها تمثل هيئات وطنية ذات طابع سياسي            
جهة وحساسية وظائفها المتمثلة في التشريع وإعداد القوانين إلى جانب التمثيل الشعبي            من  

وممارسة الرقابة على األداء الحكومي من جهة أخرى إضافة إلى أهميتها باعتبارها               
المكان األمثل لمناقشة القضايا المصيرية لألمة كان لزاما على هذه األخيرة العمل وفق               

نفتاح ، المسؤولية والفعالية وهو ما استدعى بها إلى ضرورة اللجوء           مبادئ الشفافية ، اال   
الستخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال قصد أداء مهامها ووظائفها على النحو           
المنتظر منها ، بحيث بلغت بعض هذه البرلمانات مراتب متقدمة جدا في مجال استخدام               

صال في حين ما يزال بعضها اآلخر بعيدا كل البعد           التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالت   
 .عن المستوى المطلوب

 
 

 من هنا جاءت دراستنا لتسلط الضوء على واقع استخدام هذه التكنولوجيات في              
العمل البرلماني عامة والعمل التشريعي على وجه الخصوص في الجزائر وتحديدا على             

كنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال    مستوى المجلس الشعبي الوطني ، فما هو دور الت         
 في تفعيل ودعم العمل التشريعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني ؟ 

 
 

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية وبغية التحكم الجيد في موضوعنا نفككها إلى التساؤالت       
  : التالية  الفرعية

 

ل على مستوى المجلس     ما هو واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصا         -
 الشعبي  الوطني ؟

 

 إلى أي مدى ينظر إلى التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على أنها ذات وظيفة               -
 استراتيجية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ؟
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 كيف تساهم التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل التشريعي              - 
 ؟للمجلس الشعبي الوطني 

 

 كيف تساهم التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل البرلماني للمجلس            -
 الشعبي الوطني ؟

 

 كيف تساعد التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال المجلس الشعبي الوطني في بلوغ            -
يعية   أعلى مستويات الشفافية ، االنفتاح ، المسؤولية والفعالية في أداء وظائفه التشر               

 والبرلمانية ؟
 
 
 

 دواعي وأسباب اختيار موضوع الدراسة 
 

 لإلعالم واالتصال والخدمات التي تتيحها أكبر        ةكان لتطور التكنولوجيات الحديث   
 في مجال أداء عملهم التشريعي والبرلماني ، فبينما يقبع العديد من            ناألثر على البرلمانيي  

في إمكانية إدخال هذه التكنولوجيات ، أصبح         حتى اآلن في مرحلة التفكير        تالبرلمانا
بعضها اآلخر متفوقا للغاية في هذا المجال ولديه القدرة والمهارة الكافيتين لالستغناء عن              
استعمال الورق عند إعداد ، تقديم ومناقشة النصوص والوثائق التشريعية من جهة                

رونية أو رقمية من جهة     والتحول بنفسها من شكلها التقليدي الحالي إلى برلمانات إلكت         
 .أخرى

 

 ففي هذا المجال يقترح البرلمان األسترالي على سبيل المثال في إطار مشروع              
القانون اإللكتروني إقامة قناة إلكترونية دائمة للتشريعات بداية من الدعوة إلى التعليق              

ال  ونتيجة لذلك لن يطلب من هذه القناة سوى إدخ           تعليها حتى إقرارها على اإلنترن     
 على النصوص خالل المراحل التشريعية المختلفة ، كما ستحل النصوص              تالتعديال

اإللكترونية محل نصوص القوانين المدونة على الورق بحيث سيمكن ذلك من تتبع كل               
المراحل في عملية تتسم بالسرعة ، الشفافية واالنفتاح ، وهو المشروع إلى جانب توفير               

 أطنان من الورق سنويا     06ه إلى أنه سيوفر ستة       الوقت ـ تشير التقديرات بخصوص    
 . تفوق تكلفتها مليون يورو

 

 الكوري الجنوبي إلى إقامة مجلس رقمي أين يتم تعميم استخدام           نكما يسعى البرلما  
التجهيزات الرقمية في قدر كبير من اإلجراءات والمراحل التشريعية بما فيها مشاريع              

خاذ القرارات بخصوصها عن طريق االقتراع         واقتراحات القوانين ومناقشتها وات     
اإللكتروني وإرسالها إلى الحكومة ، وهو ما سيحد من التكاليف والوقت من خالل تبسيط              
اإلجراءات التشريعية واالستغناء عن الورق إلى جانب تمكين البرلمانيين من الوصول إلى            

 .  صدورهاالمعلومات الضرورية حول مختلف النصوص والوثائق التشريعية وقت
 
 

كما يعمل البرلمان المجري حاليا على إنشاء برلمان إلكتروني تعرض فيه كل              
 .النصوص والوثائق التشريعية على شبكة اإلنترنت
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وبالنظر إلى موقع الجزائر الضعيف وإمكاناتها المحدودة مقارنة بالدول الغربية           
م واالتصال على مستوى     واألوربية في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعال        

، جاءت  )  1( وأجهزتها التشريعية    امؤسساتها وهيئاتها الحكومية المختلفة بما فيها برلماناته      
فكرة إنجاز هذه الدراسة قصد معرفة موقع البرلمان الجزائري وتحديدا المجلس الشعبي             

وجيات الوطني من هذه األمثلة وأخرى في العالم من خالل بيان واقع استخدام التكنول               
الحديثة لإلعالم واالتصال وكذا الدور الذي تلعبه هذه األخيرة في إطار تفعيل ودعم العمل              

 .التشريعي والبرلماني على مستوى هذا المجلس
 
 

وإلى جانب هذه األسباب الموضوعية التي نضيف لها قلة الدراسات العلمية في                
 عحو الذي يستحقه هذا الموضو    موضوع التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على الن      

المتميز بآنيته وحداثته ، تضاف أسباب أخرى ذاتية دفعت بنا إلى اختيار هذا الموضوع               
والخوض فيه وتتمثل في االهتمام الشخصي بمجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم              

وهو األمر  .  واالتصال من جهة وموضوع عملية التشريع وإعداد القوانين من جهة أخرى          
 .ذي جعلنا نجمع الموضوعين في قالب واحد شكل موضوع دراستنا التي بين أيديناال
 
 

  المنهج المتبع والتقنيات المستعملة القتراب موضوع البحث
   

 بالنظر إلى موضوع دراستنا ، إشكاليتها وكذا الغاية المرجوة منها نجد أن منهج                
 ، حيث يتجه هذا المنهج إلى جمع        دراسة الحالة يشكل أنسب منهج يمكن اتباعه إلنجازها       

البيانات المتعلقة بموضوع البحث بما يقتضيه هذا الموضوع من تعمق قصد اإلحاطة به              
كما أن معالجة موضوع دراستنا من       .  وإدراك خفاياه ومعرفة أهم العوامل المؤثرة فيه       

نهج جهة أخرى ال تتم على الوجه الذي نريده إال من خالل منهج آخر يبدو مكمال لم                  
دراسة الحالة وهو المنهج الوصفي ، حيث أن معالجة موضوعنا المتمثل في دور                 

دراسة حالة المجلس   (التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل التشريعي         
، تتم أوال من خالل  إجراء دراسة وصفية لواقع استخدام هذه                )  الشعبي الوطني 

كشف عن المكانة التي تحظى بها على مستوى              التكنولوجيات من خالل محاولة ال     
. إلخ..المجلس ، اإلمكانات والخدمات التكنولوجية المتاحة وكذا كيفية تنظيمها واستخدامها           

 نشأته ، تنظيمه ،     لهذا إلى جانب دراسة المجلس الشعبي الوطني دراسة وصفية تتناو          
 المراد دراسة واقع استخدام     عمله مع التركيز على التشريعي منه باعتباره يمثل الهيئة         

 .التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال بها
 
 
 
 

  
 
)  المعلوماتية والتحديات (واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في الجزائر             عبد المالك حداد ،       )  1(

http://www.chihab.net/modules.php    
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 :ستخدمنا إلتمام دراستنا أداتين أساسيتين كانتا هما األنسب لموضوعنا وهما  كما ا        

 

 
 في جمع المعلومات ، ويقصد بها في مجال         ةحيث تعد المالحظة الميدانية مهم    :  لمالحظة  ا

البحث العلمي المشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر أو لمجموعة منها وذلك لمعرفة               
 )1(...داخلة فيهاصفاتها وخواصها والعوامل ال

 
 

حيث تعتبر المقابلة وسيلة مستقلة شأنها شأن المالحظة أو االستقصاء في               :  المقابلة
الحصول على البيانات األولية ، إذ تعد تفاعال لفظيا عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه               
الشخص القائم بالمقابلة أن يستثير معلومات أو آراء أو معتقدات لشخص أو ألشخاص               

ن ، كما تسمح المقابلة باستقصاء الموضوعات غير المعروفة وجمع البيانات عن              آخري
 )2(...بعض األمور الحساسة

 

  وهنا تم إجراء عدة مقابالت مع عدد من المسؤولين المشرفين على المصالح                
المعنية بموضوع دراستنا على مستوى المجلس الشعبي الوطني وذلك قصد الحصول منهم            

ومن جملة  .  معطيات وتوضيحات أكثر عن الموضوع محل الدراسة       على معلومات ،    
المدير العام لمعهد التكوين والدراسات التشريعية ، المدير العام           :  هؤالء المسؤولين   

لشؤون    التشريع ، المدير التقني ، مدير اإلعالم اآللي ، مدير اإلعالم واالتصال ،                    
كز السمعي البصري ، المسؤولة المكلفة      مديرة المكتبة واألرشيف ، المدير الفرعي لمر       

 إلخ  .. للمجلس الشعبي الوطني يبتسيير الموقع اإللكترون
 
 
 

 أهداف الدراسة 
  

تسعى دراستنا هذه إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي ترتبط بإشكالية الموضوع             
 :وتساؤالتها الفرعية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

 

تكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على مستوى المجلس          بيان واقع استخدام ال     -
 .الشعبي الوطني

 

 معرفة المكانة التي تحظى بها التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على مستوى             -
المجلس الشعبي الوطني وإلى أي مدى ينظر إليها على أنها ذات أهمية وتقدم وظيفة                 

 .إستراتيجية
 

ه التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل ودعم          معرفة مدى مساهمة هذ     -
 .العمل التشريعي خاصة والبرلماني عموما على مستوى المجلس الشعبي الوطني

 
 

 
 131 ، عالم المكتبة  ، جامعة الجزائر ، ص بحوث اإلعالمسمير محمد حسين ، )  1(
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  184نفس المرجع ، ص )  2(
جيات المجلس الشعبي الوطني في بلوغ أعلى مستويات         معرفة كيف تساعد هذه التكنولو     -

الشفافية ، االنفتاح ، المسؤولية والفعالية في أداء مهامه البرلمانية عامة والتشريعية               
 .خصوصا

 

 معرفة موقع البرلمان الجزائري من خالل المجلس الشعبي الوطني من مرتبة البرلمان             -
 .عالم إلى بلوغهااإللكتروني التي تسعى جل البرلمانات في ال

 

 
 أهمية الدراسة 

 
 

 مجاال خصبا وحيويا نظرا للتطورات      ل تشكل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصا     
الهائلة التي يعرفها يوما بعد يوم ، حيث تسعى معظم اإلدارات ، المؤسسات والهيئات                

ديثة من خدمات    الحكومية منها إلى االستعانة بما تتيحه هذه التكنولوجيات الح           االسيم
وإمكانات لرفع مستوى أدائها وبلوغ أعلى درجات الفعالية ، الشفافية ، الجودة واالنفتاح              

 . على محيطها الخارجي
 

 ة   وتتجلى أهمية هذه الدراسة في الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيات الحديث             
برلماني ككل للمجلس   لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل التشريعي ومن ورائه العمل ال          

 .الشعبي الوطني
 

 كما تساهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة الجامعية ببحث يعالج موضوع                  
التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على مستوى هيئة رسمية ذات طابع حساس             
تتولى وظائف دستورية على عكس مختلف الدراسات األخرى التي تناولت هذا الموضوع            

وى هيئات ومؤسسات أخرى عامة أو خاصة ، ذات طابع إداري أو اقتصادي أو              على مست 
 . إعالمي

 
 
 

 صعوبات الدراسة
 
 

والباحث الجيد         .  تعترض كل بحث علمي أو دراسة عدة صعوبات تعرقل إنجازه            
أو المتمكن هو الذي يستطيع التغلب على صعوبات بحثه وتذليل عقباته بحيث ال يسمح                

 .ات أو المعوقات أن تحط من إرادته وتحيد به عن هدفه العلميلهذه الصعوب
 

 :  ومن جملة الصعوبات التي واجهت دراستنا نلخص أهمها فيما يلي    
 

 قلة الدراسات المماثلة المنجزة على مستوى مؤسسات وهيئات حكومية في مستوى              -
استخدام المجلس الشعبي الوطني ، حيث أن أغلب تلك المتوفرة تتناول موضوع                 

 على مستوى وسائل اإلعالم المختلفة وكذا في         ل لإلعالم واالتصا  ةالتكنولوجيات الحديث 
 .مجال التعليم والتكوين
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 صعوبة الحصول على بعض المعطيات السيما ما تعلق منها بنوعية بعض التجهيزات             - 
مات     التكنولوجية المستخدمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في مجال شبكة المعلو           

وشبكة االتصاالت أو تلك المعطيات المتعلقة بالجانب المالي          )  اإلنترنت ، اإلنترانات  (
 .واإلحصائي

 

 تكتم بعض المسؤولين المشرفين على المصالح المعنية بدراستنا على مستوى المجلس             -
الشعبي الوطني ورفض بعضهم اآلخر في إطار المقابالت التي أجريت معهم التجاوب مع             

ف دراستنا وذلك بحجة االلتزام بواجب التحفظ والسر المهنيين وعدم إمكانيتهم إعطاء            أهدا
 . معلومات دقيقة وكاملة تتعلق بالهيئة نظرا ألهميتها وحساسيتها

 
 

 الدراسات السابقة
 

كما سبق الذكر في صعوبات الدراسة والتي تمثلت في قلة الدراسات التي تناولت                
 لإلعالم واالتصال على مستوى هيئات ومؤسسات       ةات الحديث موضوع استخدام التكنولوجي  

حكومية مماثلة للمجلس الشعبي الوطني الذي هو محل دراستنا ، فقد اقتصرت أساسا تلك              
 الحديثة لإلعالم واالتصال على مستوى       تالمتوفرة مع قلتها على استخدام التكنولوجيا      
 .وسائل اإلعالم وكذا في مجالي التعليم والتكوين

 
 : الدراسات فيما يلي هبحيث يمكن إيجاز هذ 

 
وهي تلك التي قام بها الطالب قطشة عبد القادر لنيل شهادة الماجستير               :  الدراسة األولى 
إسهامات التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في تطوير الرسالة           "تحت عنوان   

رح خاللها الباحث اإلشكالية    والتي ط )  "   الجزائر -األلعاب العربية   (التلفزيونية الجزائرية   
ما مدى استفادة التلفزيون الجزائري من التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال          :  التالية  

لتسهيل العملية االتصالية داخل الوطن وخارجه ؟ وبالتالي فقد تمثلت مشكلة بحثه في               
م واالتصال من   تحديد مدى استفادة التلفزيون الجزائري من التكنولوجيات الحديثة لإلعال         

 .جهة ومدى انعكاس ذلك على إعداد وإنجاز مختلف البرامج التلفزيونية من جهة أخرى
 

وهي تلك التي قام بها الطالب جمال جنان لنيل شهادة الماجستير تحت             :  الدراسة الثانية   
، "  إسهامات التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في تطوير طرائق التدريس        "  عنوان  
ما مدى فعالية التكنولوجيات الجديدة لإلعالم      :   طرح خاللها الباحث اإلشكالية التالية       حيث

واالتصال في تطوير طرائق التدريس في الجزائر ؟ وقصد معالجة موضوعه اختار               
الباحث جامعة التكوين المتواصل باعتبارها تمثل المؤسسة التربوية الرائدة في الجزائر في            

 .كنولوجيات وتطبيقاتها على منظومتي التعليم والتكوينمجال استخدام هذه الت
  

وهي الدراسة التي قام بإنجازها الطالب الجياللي زوقاري لنيل شهادة             :  الدراسة الثالثة 
استخدام التقنيات الجديدة لإلعالم واالتصال في جامعة الجزائر        "  الماجستير تحت عنوان    

 ) ".دراسة وصفية استطالعية(
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وهي تلك التي قامت بها الطالبة أوطيب عقيلة لنيل شهادة الماجستير             :  عةالدراسة الراب  
دراسة وصفية تحليلية   (التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال في التعليم       "  تحت عنوان   
التعليم عبر  (حيث حاولت الباحثة التعريف بهذا النمط التعليمي الجديد          )  "  عبر اإلنترنت 

ما هي إمكانيات التعليم عبر اإلنترنت في       :  شكالية التالية   من خالل طرح اإل   )  اإلنترنت
 استدراك جوانب قصور التعليم التقليدي ؟

   

   إلى جانب هذه الدراسات التي تناولت موضوع التكنولوجيات الحديثة لإلعالم             
واالتصال هناك دراسة خامسة تناولت موضوع العمل التشريعي للمجلس الشعبي                 

تمثل هذه الدراسة الشق الثاني من موضوع دراستنا وهي تلك التي قامت            الوطني ، بحيث    
االتصال المؤسساتي  "  بها الطالبة بلحاجي وهيبة لنيل شهادة الماجستير تحت عنوان            

دراسة استطالعية  ( حالة المجلس الشعبي الوطني       -وعالقته بتفعيل العمل التشريعي      
هل كان لالتصال   :  اإلشكالية التالية   ، حيث طرحت خاللها الباحثة      )  "  2002  -  2000

دور في تفعيل عملية التشريع داخل المجلس الشعبي الوطني ؟ وإلنجاز بحثها قسمت               
الباحثة دراستها إلى محورين خص أولهما عالقة النواب بالمصالح اإلدارية للمجلس والتي            

ما اختصرتها أساسا في قسم شؤون التشريع وقسم اإلعالم واالتصال وخص ثانيه              
 .االتصاالت التي تحدث بين النواب والعوامل المؤثرة فيها

 
  

دور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم     "  وأما بخصوص دراستنا حول موضوع               
، فقد ارتأينا   )  "دراسة حالة المجلس الشعبي الوطني    (واالتصال في تفعيل العمل التشريعي      

 :ه إلى أربعة فصول كما يلي وفقا لطبيعته وللتسلسل المنهجي لعناصره تقسيم
 

 وتطرقنا فيه إلى التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال من خالل إبراز                الفصل األول 
 .ماهيتها ، أهم استخداماتها وكذا تأثيراتها الراهنة والمستقبلية

 

ا  وتطرقنا فيه إلى المجلس الشعبي الوطني باعتباره الهيئة المعنية بدراستن           الفصل الثاني 
 .من خالل بيان نشأته ، تنظيمه وعمله

 

 على  ل وتناولنا فيه واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصا          الفصل الثالث 
مجاالت )  03(مستوى المجلس الشعبي الوطني ، حيث قسمنا هذا االستخدام إلى ثالث              

عالم اآللي ،   مجال التطبيقات العامة من خالل شبكة االتصاالت واإل        :      أساسية وهي   
مجال شبكة المعلوماتية من خالل اإلنترنت واإلنترانات ومجال العمل التشريعي من خالل            
إعداد ، تعديل وتوثيق النصوص والوثائق التشريعية من جهة وتسجيل وحفظ العمل               

 .التشريعي من جهة أخرى
 

ل للتكنولوجيات  من خالله إعطاء آفاق ورؤى مستقبلية الستعمال فعا   ا وحاولن الفصل الرابع 
الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال العمل التشريعي والبرلماني ، حيث بينا في البداية               
ضرورة عمل البرلمانات على االنتقال بنفسها من مجرد استخدام التكنولوجيات الحديثة             

 إلى برلمانات إلكترونية حقيقية ، ثم تطرقنا بعدها ألسس ومراحل بناء            للإلعالم واالتصا 
 .البرلمان اإللكتروني لنخلص في األخير إلى مقومات إرساء قواعد برلمان إلكتروني فعال
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        في ختام دراستنا وبغرض دعمنا ليس فقط لمساعي المجلس الشعبي الوطني على            
وجه الخصوص والبرلمانات في العالم على وجه العموم إلى مجرد تحقيق استخدام أكثر              

 اإلعالم واالتصال في عملها التشريعي والبرلماني ، بل سعيا          تجيانجاعة وفعالية لتكنولو  
منا إلى تمكينها من مفاتيح الوصول إلى مرتبة البرلمانات اإللكترونية قدمنا عددا من                
التوصيات في شكل ما يجب أن يكون عليه استخدام هذه التكنولوجيات على مستوى                

 . البرلمانات
 
 

 
دور التكنولوجيات   "   حول موضوع    ا إنجاز دراستن   نشير هنا إلى أنه أثناء فترة     

دراسة حالة المجلس الشعبي       (الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل التشريعي          
 تصويت المجلس الشعبي الوطني على مشروع        2009، تم في شهر ماي       )  "  الوطني

اية من الجرائم    يتضمن القواعد الخاصة للوق    - أحيل إلى مجلس األمة للمصادقة       -قانون      
المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ، والذي جاء حسب عرض أسبابه              
المرفق بنص المشروع ليدعم ويقوي استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في           
الجزائر من جهة وليحد من السلبيات التي يمكن أن تنجر عن سوء استخدامها واستغاللها              

 .)1(أخرى من جهة 
 
 

 كما نشير أيضا إلى أنه يجري حاليا على مستوى الحكومة الجزائرية من خالل              
"  واالتصال العمل على إنجاز المشروع الوطني          موزارة البريد وتكنولوجيات اإلعال    

 في وقت سابق والقاضي بإحالل نظام       ةالذي أطلقته الحكوم    "  2013الجزائر إلكترونية   
د من خالل تعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم           إلكتروني شامل في البال    

واالتصال وترقية نظم المعلوماتية والشبكاتية في قطاع االتصاالت ، البنوك ، البريد إلى              
جانب العمل على تحقيق اإلدارة اإللكترونية من خالل إدخال التكنولوجيات الحديثة              

 والمؤسسات  ت والتكوين وفي كل الهيئا    لإلعالم واالتصال في قطاعات التربية ، التعليم       
 .الحكومية دون استثناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال) 1(
 ،   2013بحلول العام      "  إلكترونية   "  رهان على جعل الجزائر           كامل الشيرازي ،         )  2(

http://www.elaph.com/web/technology 
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: التكنولوجيات  الحديثة  لإلعالم  واالتصال : الفصل األول 
                       ماهيتها ، استخداماتها وتأثيراتها

 

 
 
 

 ماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال :  المبحث األول 
                                 واتجاهاتها الفكرية

 
 

 أهم استخدامات التكنولوجيات الحديثة لإلعالم : المبحث الثاني 
                                   واالتصال 

 
 

 ة  والمستقبلية  للتكنولوجيات التأثيرات الراهن: المبحث الثالث 
                           الحديثة لإلعالم واالتصال
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  ماهيتها ،  : التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال : الفصل األول 
                           استخداماتها وتأثيراتها

 

 من خالل هذا الفصل سنحاول تحديد ماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال      
وكذا أهم تأثيراتها الراهنة ) مبحث ثاني (، أهم استخداماتها في الوقت الراهن       )  مبحث أول (

 )مبحث ثالث(والمستقبلية في المجال االتصالي ، االجتماعي ، السياسي واالقتصادي 
 

 ماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال واتجاهاتها الفكرية: المبحث األول 
 

في هذا المبحث التطرق لماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال                 سنحاول  
 ).مطلب ثالث(وتطورها التاريخي) مطلب ثاني(، اتجاهاتها الفكرية ) مطلب أول(
 

ب ماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال : المطل األول 
  

 واالتصال من خالل    في هذا المطلب نتطرق لماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم       
تحديد مفهوم التكنولوجيا ، مفهوم تكنولوجيا االتصال ، مفهوم تكنولوجيا المعلومات              
لنخلص في األخير إلى محاولة تحديد أوجه التالزم بين كل من تكنولوجيا االتصال                

 .وتكنولوجيا المعلومات
 

 مفهوم التكنولوجيا : أوال 
 

 األساليب الفنية البشرية في صناعة وعمل             "        يشير مفهوم التكنولوجيا إلى       
 ونظرا ألن األساليب الفنية البشرية في صناعة وعمل األشياء تعني ابتكار             )1("  األشياء  

فإن التكنولوجيا بذلك تصبح لصيقة بالنشاط اإلنساني       .  اإلنسان لألدوات واآلالت واألجهزة   
الكائن صانع  "  اإلنسان باعتباره   منذ بدء الخليقة وذلك انطالقا من الرؤية التي تعرف            

 ".األدوات 

ونظرا ألن األدوات في أغلبها تتسم ببساطة التصميم بخالف اآلالت واألجهزة التي            
تتصف بقدر من التركيب والتعقيد ، فإن ذلك يقود نحو إمكان وصف التكنولوجيا التي                

لتكنولوجيا التي  ابتكرها اإلنسان في العصور المتأخرة بالتكنولوجيا البدائية ووصف ا          
ابتكرها اإلنسان في العصور الحديثة بالتكنولوجيا المتقدمة في حين توصف التكنولوجيا            

ونظرا الرتباط التكنولوجيا بالبدايات    .  التي يبتكرها اإلنسان المعاصر بالتكنولوجيا الفائقة     
ه األولى لإلنسان ، فإن ذلك يوضح بأن التكنولوجيا كانت سابقة على العلم بمفهوم                

المتعارف عليه ولكن هذا السبق ال ينطبق إال على التكنولوجيا البدائية ، بينما يصبح السبق      
للعلم على كل من التكنولوجيا المتقدمة والفائقة اللتين تنطلقان بالضرورة من نظريات              

 .       علمية راسخةئومباد

يا يشير إلى           ما سبق يقودنا إلى التعريف التالي الذي يقرر بأن مفهوم التكنولوج            
 )2(".استخدام العلم في األغراض التطبيقية للصناعة " 

 
، دار المعرفة الجامعية ،             )  دراسة في األبعاد النظرية والعلمية لتكنولوجيا االتصال       (كنولوجيا االتصال   محمد محفوظ ، ت   )  1(

 9 ، ص 2005القاهرة ، 
 10نفس المرجع ، ص ) 2(
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 اختالف في المفهوم بين مصطلح العلم               ثمةبأن  ولعل ما سبق يوضح        
الفهم النسقي والمنهجي الذي يحققه         "  والتكنولوجيا ، حيث يشير مفهوم العلم إلى           

دراسة العلم المادي ومعرفة واستنباط القوانين              "   ، كما يشير إلى        )1("  اإلنسان  
 العلم ومفهوم التكنولوجيا التي تعني      وبالتالي فثمة فرق جوهري بين مفهوم     .  )  2("  الطبيعية  

معرفة الوسيلة في حين أن العلم يعني معرفة العلة ، وهذا ما يجعل من التكنولوجيا الوجه                
 .التطبيقي للعلم بينما يمثل العلم الخلفية النظرية والمنهجية للتكنولوجيا

امها لدفع  عن الجاذبية تنتمي إلى العلم في حين أن استخد        "  إسحاق نيوتن   "  فنظرية  
الشهيرة "  ألبرت إينشتاين   "  ومعادلة  .  الصواريخ في أرجاء الفضاء ينتمي إلى التكنولوجيا      

حول التكافؤ بين الكتلة والطاقة تنتمي إلى العلم أما االستعانة بها لتصنيع القنبلة النووية               
الستخدامها في األغراض العسكرية أو لتصنيع المفاعالت النووية الستخدامها في              

 .غراض المدنية فتنتمي إلى التكنولوجيااأل
 

 يوضح بأنه   – كما سبق بيانه     –إن التمايز بين كل من مفهومي العلم والتكنولوجيا         
إذا كان العلم يمثل الروح فإن التكنولوجيا تمثل الجسد ، وإذا كان العلم يشير إلى األفكار                 

ظرية فإن التكنولوجيا هي    فإن التكنولوجيا تشير إلى األفعال ، وإذا كان العلم هو الن             
كلمة معربة ال   "  تكنولوجيا  "  من جهة أخرى تعد كلمة      .  التطبيقات المتعددة لهذه النظرية   

التي يمكن أن نطلقها    "  تقنية  "  أصل لها في اللغة والقواميس العربية حيث تقابلها كلمة           
ن مقطعين      تتكون م  – كما حدد ذلك الباحثون      –وكلمة تكنولوجيا   .  على كلمة تكنولوجيا  

والذي يعني العلم ، بحيث يكون      "  لوجي  "  والذي معناه المنهج أو الوسيلة  و      "  تكنيك  "  
ومنه فكلمة  ".  علم الوسيلة الذي يستطيع به اإلنسان أن يبلغ مراده           "  معنى الكلمة كلها    
  "         توظيف اإلنسان للعلم لخدمة مختلف نواحي الحياة التطبيقية             "  تكنولوجيا تعني    

 )3(". استخدام اإلنسان للعلم في األنشطة العلمية ، التطبيقية واإلنتاجية " أو 
 

 :) 4(مفهوم التكنولوجيا في ثالثة مفاهيم أساسية " زاهر أحمد " ويحدد الدكتور 
وتعني التطبيق المنظم   :  )  Technology as a Process(التكنولوجيا كعملية     -

 . أداء محدد يؤدي في النهاية إلى حل مشكلة معينةللمحتوى العلمي أو المعلومات بغرض
وتعني محصلة تطبيق     :  )Technology as a Product(التكنولوجيا كمنتج     -

فالفيلم مثال كمادة خام وآلة      .  األساليب العلمية بحيث تسهم في إنتاج اآلالت والخامات        
 .العرض نفسها هما نتاج للتطبيق التكنولوجي للمفاهيم واألساليب

من هذا يتضح أن عملية االختراع تصاحبها       :  التكنولوجيا كمزيج بين العملية والمنتج        -
عملية إنتاج وبالتالي ال يمكن فصل التكنولوجيا كأسلوب أو كعملية عنها كمنتج ، وأوضح              

، فنفس الجهاز يصاحبه دائما تطور في إنتاج        )Computer  (يمثال عن ذلك الحاسب اآلل    
 .هاالبرامج وتوسع كبير في

 
 10المرجع السابق ، ص )  1(
 10نفس المرجع ، ص )  2(
  70، ص1990 ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، )بين النظرية والتطبيق(تكنولوجيا االتصال والثقافة عبد الفتاح عبد النبي ،  )3(
دراسة تطبيقية  (تلفزيوني واإلذاعي   استخدامات تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج ال      عبد الباسط محمد عبد الوهاب محمد ،          )  4(

 80 ، ص 2005 ، المكتب الجامعي الحديث ، )وميدانية
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علم الفنون والمهن وقد    "  التكنولوجيا بأنها   "  محمود علم الدين  "ويعرف الدكتور    
ظهر استخدام لفظها في العصر الحديث خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية أين أخذت               

 .) 1(" ل اإلنتاج الصناعي  مكانتها البارزة في مجاةاآلل
 
 

 مفهوم تكنولوجيا االتصال: ثانيا 
 

بعد التطرق لمفهوم التكنولوجيا بوجه عام ، نحاول فيما يلي عرض مفهوم                
بأنها أي  "  روبن  "  تكنولوجيا االتصال من خالل تقديم أهم تعريفاتها ، حيث يعرفها األستاذ            

ين ، استرجاع ، توزيع ، استقبال              آلة تقنية أو وسيلة خاصة تعمل على إنتاج ، تخز           
 ) .2(" أو عرض المعلومات 

 

مجموعة التقنيات ، األدوات ، الوسائل أو النظم المختلفة         "  ومنهم من يعرفها بأنها     
التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية                

لوسطي والتي يتم من خاللها جمع       االتصال الجماهيري ، الشخصي ، الجمعي أو ا         
ثم )  من خالل الحاسبات اإللكترونية   (المعلومات والبيانات المسموعة ، المكتوبة أو الرقمية        

تخزين هذه البيانات والمعلومات ، ثم استرجاعها في الوقت المناسب ثم عملية نشر هذه               
سموعة ، المطبوعة      المواد االتصالية ، الرسائل أو المضامين المسموعة ، المرئية والم          

أو الرقمية ونقلها من مكان إلى آخر وتبادلها وقد تكون تلك التقنيات آلية ، إلكترونية                      
أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل االتصال والمجاالت التي يشملها هذا             

 .)3(" التطور
     

لى الحصول على المعلومات    تلك التقنيات التي تساعد ع    "         وعرفها آخرون بأنها    
سواء صوتية ، مرئية ، مكتوبة ، رقمية أو السلكية ومعالجتها ، تخزينها ونشرها بواسطة               

ويعرفها "  مجموعة من األجهزة اإللكترونية واالتصاالت السلكية والالسلكية والكمبيوتر          
واألجهزة تلك األدوات ، المعدات     "  الدكتور عبد الباسط محمد عبد الوهاب محمد بأنها          

التي تختص بجمع ، تخزين ، استرجاع وإرسال المعلومات والبيانات سواء كانت مرئية ،              
مصورة ، بيانية ، مكتوبة ، مسموعة أو مرسومة ليستفيد منها الفرد والمجتمع وذلك في                

      )  .4("  اختياره مما تتضمنه من معلومات وبيانات يحتاج إليها وتسهل عليه االختيار               
التجهيزات والوسائل التي اكتشفتها              "  بأنها  "  محمد محفوظ   "  فها الدكتور   كما يعر 

أو اخترعتها البشرية لجمع ، إنتاج ، نقل ، بث ، استقبال وعرض المعلومات االتصالية                
 ) .5(" بين المجتمعات واألفراد 

 

 
 
 
 17، ص 1990 ، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ريتكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيمحمود علم الدين ، ) 1(
  82عبد الباسط محمد عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
،  دار الشروق ، القاهرة ،                    )1ط    (الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا االتصال    محمد تيمور ومحمود علم الدين ،         )  3(

 24  ، ص 1997
 85بد الوهاب محمد ، مرجع سابق ، ص عبد الباسط محمد ع) 4(
 16محمد محفوظ ، مرجع سابق ، ص )  5(
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  مفهوم تكنولوجيا المعلومات : ثالثا 
 

من الباحثين من يحصر هذه التكنولوجيات في مفهوم التقنيات الحديثة ومن هؤالء             
 خليط من أجهزة الكمبيوتر ووسائل    "  حيث يعرفها بأنها    "  محمد محمد الهادي    "  الدكتور  

 البصرية إلى األقمار الصناعية وتقنيات المصغرات الفيلمية           فاالتصال بدءا باألليا  
  ."واالستنساخ 

 

" محمود علم الدين    "  ومنهم من يمزج بين المعدات وما تقدمه من معارف كالدكتور           
مجموعة المعارف ، الخبرات ، المهارات المتراكمة والمتاحة ،           "  الذي يعرفها بأنها    

وسائل المادية ، التنظيمية واإلدارية التي يستخدمها اإلنسان في الحصول على           األدوات وال 
المعلومات الملفوظة ، المتنية ، المرسومة ، الرقمية وفي معالجتها ، بثها وتخزينها                

 ) .1(" بغرض تسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة للجميع 
 

الحاسبات اإللكترونية ، االتصاالت السلكية     تكنولوجيا  :  وتشمل هذه التكنولوجيات    
والالسلكية ، التكنولوجيات المسموعة والمرئية والطباعية ، وكل هذه التكنولوجيا جزء من            

والمعلومات مادتها الخام هي البيانات وهي أساس المعرفة والعلم         .  "  تكنولوجيا المعلومات 
 ، حيث يورد الدكتور                  وجوهر عملية االتصال التي يشكل اإلعالم أحد أنشطتها          

 :) 2(روافد هي ) 06(بأن لتكنولوجيا المعلومات ستة " نبيل علي" 
 

 .)Computer Hardware( تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر-
 ).Automatic Control( التحكم األتوماتيكي -
 ).Communications( تكنولوجيا االتصال -

           
ين تمثل الروافد الثالث التالية الشق الذهني                   وتمثل الشق المادي في ح      

 ):Software(والبرمجي 
 

 )Software( البرمجيات -
 .)Knowledge Engineering( هندسة المعرفة -
 ).Software Engineering( هندسة البرمجيات -
 

 – في صورتها المتطورة الراهنة      –وتكنولوجيا المعلومات في جانبها المادي تعتمد       
الحاسبات :   ، األنظمة أو الوسائط الفنية التالية        ة المزج بين كل من األدوات ، األجهز       على

اإللكترونية ، االتصاالت السلكية والالسلكية ، الميكروويف ، األقمار الصناعية ، األلياف            
والجمع التصويري  )  يالميكروفيلم(البصرية ، أشعة الليزر ، التصوير المصغر            

 إلخ..للحروف
 
 
 
 

 
  41محمود علم الدين ، مرجع سابق ، ص ) 1(
 86عبد الباسط محمد عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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 : وتمتاز تكنولوجيا المعلومات عن غيرها بما يلي  
 

فالمعلومات لها قدرة هائلة على إعادة الصياغة ، فمثال يمكن          :   خاصية التميع والسهولة     -
وائم ، أشكال بيانية ، رسوم متحركة أو أصوات          تمثيل المعلومات نفسها في صورة ق      

 إلخ...ناطقة

 قابلية االندماج العالية للعناصر المعلوماتية ، حيث يمكن بسهولة تامة ضم عدة قوائم في       -
 .قائمة واحدة أو إضافة ملف معين لقاعدة بيانات معينة

 . ال تنفذ مع االستهالك ، فهي تنمو مع زيادة استهالكها-
سخ ، حيث يستطيع مستقبل المعلومات نسخ ما يتلقاه من معلومات بوسائل              سهولة الن  -

 .يسيرة وإن كان ذلك قد يتعارض مع حماية الحقوق الفكرية للمؤلف في بعض األحيان
 يشوب معظم المعلومات المتعامل معها أو المتلقاة درجة من عدم اليقين ، إذ ال يمكن                 -

 .ر ضئيل منهاالحكم بصفة نهائية بيقينها إال على قد
 

تعريفا لتكنولوجيا  "  عبد الباسط محمد عبد الوهاب محمد        "  وهنا يقدم الدكتور    
تلك التقنيات التي أنتجت من أجل تقديم المعلومات         "  المعلومات ، حيث يعرفها بأنها       

للمستخدم وتتيح إمكانية تخزينها ، استرجاعها ، نشرها وتبادلها مع من يشاء وقت ما يشاء            
 .  )1(" رعة فائقتين بسهولة وس

 

 تحديد أوجه التالزم بين تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات: رابعا 
 

مما سبق يتبين التالزم والتداخل الحاصل بين تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا             
المعلومات ، حيث أن اقتناء ، تخزين وتداول المعلومات في مختلف صورها سواء كانت              

 الحاسبة  ة، مرئية أو رقمية يحتاج إلى توليفة من المعدات اإللكتروني         مطبوعة ، مسموعة    
 .وكذا إلى وسائل وأجهزة االتصال عن بعد

 
كذلك فقد جمع النظام الرقمي الذي شهدته نظم االتصال عبر العالم بين تكنولوجيا              
االتصال وتكنولوجيا المعلومات فترابطت شبكات االتصال بشبكات المعلومات وانتهى           

لك عهد استقالل نظم المعلومات عن نظم االستغالل ودخلنا عهدا جديدا للمعلومات               بذ
 .      ) Computer-Communication.Com.Com " ()2( يسمونه حاليا لواالتصا
 

 السيما في ظل ما تشهده نظم        – من جهة أخرى ، لم يعد من الممكن اليوم            
 التفريق بين المجالين مثلما     –ة  االتصال ونظم المعلومات من تطورات متسارعة ومذهل       

كان في الماضي ، األمر الذي أدى إلى بروز مصطلح شاع استعماله عبر العالم وهو                 
التكنولوجيات الحديثة لإلعالم       "  أو"  التكنولوجيات الحديثة لالتصال والمعلومات     "  مصطلح  

لوجيا االتصال  ، وذلك نتيجة للتداخل والتالزم الكبيرين بين كل من تكنو           "  واالتصال  
وتكنولوجيا اإلعالم أو المعلومات من جهة وللتعبير عن مدى خصوبة وقابلية التطور              

 . المذهلتين لهذا المجال من جهة أخرى
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  االتجاهات الفكرية للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: المطلب الثاني 
 

التطرق لماهية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال، نحاول من خالل هذا          بعد  
المطلب الذي يمثل مدخال فلسفيا لدراستنا عرض أهم االتجاهات الفكرية المتناولة               

 .لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 

أدت عصور الزراعة التي مرت بها البشرية إلى ظهور اتجاهات فكرية ميتافيزيقية            
 معاني ارتباط اإلنسان باألرض كمصدر للحياة والقوت ، فنتجت عن ذلك فلسفات              تستلهم

بينما أدت عصور الصناعة المتحضرة إلى       .  روحية تفسر العالقة بين اإلنسان والسماء      
ظهور اتجاهات فكرية علمية تستلهم معاني ارتباط اإلنسان بالعلم كمنظم للحياة ، فنتجت              

 .القة بين اإلنسان واآللةعن ذلك فلسفات مادية تفسر الع
 

 عصر سيادة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بما تنشره        –غير أن العصر الحديث     
 ينبئ بظهور فلسفات رمزية تفسر عالقة اإلنسان بالمعرفة           –من معلومات ومعارف    

باعتبارها رمزا لسلطة جديدة آخذة في التشكل ومعيارا جديدا للرقي والتحضر والنفوذ              
 .والقوة

عل تلك العالقة الجدلية التي بدأت بين اإلنسان واألرض ثم انتقلت إلى اآللة ثم               ول
وسائل اإلعالم واالتصال حتى وصلت إلى المعرفة ، تفرض ضرورة تتبع الرؤى الفلسفية             

.         المتعددة التي رصدت وسجلت مظاهر العالقة بين اإلنسان وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال          
  :)1(وذلك كما يلي 

 

 ) التفسير التكنواتصالي للتاريخ(نظرية الحتمية التكنولوجية : أوال 
        

الذي        "  مارشال ماكلوهان "           تنتمي نظرية الحتمية التكنولوجية إلى المفكر الكندي        
نشوء  اإلنسان    :    مجرة  جوتنبرج       "     في كتابه    1962عرض أفكار نظريته عام      

 The  Guttenberg  Galaxy  :  The  Making  of The  ("الطباعي  
Typographic Man ( حيث قسم التاريخ اإلنساني إلى أربعة ،)مراحل وهي ) 04: 

  
 

وهي فترة ما قبل الحضارة أي عصر المجتمع القبلي الذي             :  مرحلة طفولة البشرية    -
 .كان يعتمد على االتصال الشفهي

 

 . فترة االنتقال إلى عصر الكتابة والتدوينوهي : مرحلة الشباب األول للبشرية -
 

للحروف "  جوتنبرج"وهي الفترة التي بدأت باختراع        :  مرحلة الشباب الثاني للبشرية     -
 .الطباعية المعدنية

 

وهي الفترة التي بدأت بظهور التقنيات اإللكترونية          :  مرحلة الشباب الثالث للبشرية     -
 .وبالتحديد مع ظهور التلفزيون
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مجمل تاريخ البشرية من    "  ماكلوهان"من خالل هذه المراحل األربعة ، يفسر          
حيث يرى أن البشرية ما هي إال نتاج لحتمية          .  خالل تطور وسائل اإلعالم واالتصال    

حقبة ( من تاريخ البشرية      الحقبة األولى تكنولوجية تدفعها بالقوة نحو المستقبل ، ففي         
اللمس ، البصر ،    (استخدم البشر حواسهم بالتساوي لالتصال ببعضهم البعض         )  األمية

وبالتالي لم يكن هناك تسلسل أو أولوية بين حواسنا مما أدى إلى استوعاب                         )  السمع ، الشم  
    البشرية التجربة الكلية للبيئة التي تعيش فيها والتي أصبحت مجرد قرية كونية                          

)Global Village (تحكمها ثقافة قبلية. 
 

 فقد تجاوزت البشرية مرحلة األمية إلى مرحلة االتصال عن          الحقبة الثانية أما في   
طريق الرموز من خالل اختراع الكتابة التصويرية وتطويرها إلى الكتابة األبجدية               

دراك الحسي عند   فقد أدى وجود الحروف الهجائية إلى حدوث خلل في نظام اإل          .  ةاأللفبائي
حيث .  اإلنسان ينبع من الطبيعة البصرية التي أضفتها الحروف على االتصال اإلنساني           

أصبح هذا األخير يقوم على أساس سطور وخطوط ذات بعد واحد ، األمر الذي أدى إلى                
اتسام تفكير اإلنسان بالسطرية والخطية وبالتالي حلت محل الثقافة القبلية ، ثقافة فردية               

 . دون حضورهمنها تحقيق االتصال باآلخرييمكن
 

  فقد   - حقبة اختراع الحروف الطباعية المعدنية المتحركة         -  الحقبة الثالثة وأما  
ازداد تقيد اإلنسان بالطبيعة البصرية التي أضفتها السطور الطباعية على تفكيره انطالقا             

ائل الطباعة بمثابة   من االنتشار الواسع لهذه التكنولوجيات الجديدة ، حيث أصبحت وس           
النظارة الواقية التي ننظر من خاللها إلى المجتمع وبالتالي أدت إلى تكريس نظرتنا ذات               
 .البعد الواحد ونظرتنا الخطية للعالم ، ما أدى إلى ظهور تكنولوجيا مصانع خطوط اإلنتاج

 

 فقد دفعت الجنس البشري إلى عمليات اتصال عديدة           الحقبة اإللكترونية وأما  
ديدة ، حيث قامت الوسائل الجديدة مثل الراديو والتلفزيون والكمبيوتر بربط الدول ومن             وج

األمر الذي أوضح بأن البشرية قد دارت        .  ورائها الثقافات بشكل سريع ، سهل وفوري       
دورة كاملة حول نفسها لتعود من حيث بدأت إلى عصر القرية العالمية التي ينصت فيها                

وعليه فقد تم وصف الفترة األولى من تاريخ         .  القبلية القديمة كل فرد إلى نفس الطبول      
البشرية كتاريخ قبيلة تتميز بالتعبير الشفهي واالنغماس في الجماعة إلى أن أدى ظهور              
الطباعة إلى انفجار أسفر عن تفتيت هذا النظام إلى ذرات بشرية أحدثت فيه الكهرباء                

لعصبي لإلنسانية جمعاء وجعلت من العالم      والحواسب اآللية حالة انضغاط وحدت الجهاز ا      
 .)1(تدريجيا قرية شاملة قبلية وعالمية 

 

 )مجتمع المعلومات(نظرية المجتمع بعد الصناعي : ثانيا 
    

   يإلى المفكر األمريك  )  مجتمع المعلومات (تنتمي نظرية المجتمع بعد الصناعي                 
المجتمع بعد الصناعي   "   في كتابه    1973، حيث جاءت صياغة نظريته عام       "  دانييل بل "

تاريخ "  بل"  ، حيث يقسم    )The Coming of  Post-industrial Society( "المقبل
 :مراحل كاآلتي ) 03(البشرية إلى ثالثة 
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وهي المرحلة التي كان يتعامل فيها اإلنسان مع           :  مرحلة المجتمع قبل الصناعي     - 
حيث كان هذا التعامل يتم من خالل مجموعات صغيرة         )  األرض، الماء والغابات  (لطبيعة  ا

 .من البشر
وهي المرحلة التي صار فيها اإلنسان يتعامل مع الوسط           :  مرحلة المجتمع الصناعي    -

 . المنتجة لمختلف السلع والبضائعتالصناعي  بحيث يحتجب اإلنسان وراء اآلال
وهي المرحلة التي أصبح فيها       :  )مجتمع المعلومات (صناعي  مرحلة المجتمع بعد ال     -

اإلنسان يتعامل مع اإلنسان بحيث يتم استبعاد الطبيعة ويركز الناس على تعلم العيش                
 .بعضهم مع بعض

 

أن مجتمع المعلومات هو ثمرة لتكنولوجيا الحاسب اآللي التي امتلكت          "  بل"  ويرى  
 األساسية بأكملها ، حيث صار الحاسب اآللي يمثل         القدرة على تغيير هيكل المجتمع وبنيته     

وبالتالي فمثلما قامت الكهرباء بتغيير الحياة      .  رمزا وتجسيدا ماديا للثورة التقنية المندلعة     
االجتماعية كلها في النصف الثاني من القرن الماضي ، كذلك يقوم الحاسب اآللي بقيادة               

 )1(. التجديدات الحالية في المجتمع المعاصر
 

 )مجتمع التليماتيك(نظرية المجتمع التليماتي : ثالثا 
 

إلى المجتمع الذي تترابط فيه كل من وسائل         "  المجتمع التليماتي "  يشير مصطلح   
وتتبلور هذه النظرية في كتابات     .  االتصال ، اإلعالم والمعلوماتية في بنية اتصالية واحدة       

 ".ج مارتن  " يمريكوالمفكر األ" بنياتوفسكي " كل من المفكر الفرنسي 
م 1978في كتاب صدر له عام      "  التليماتيك  "  مصطلح  "  بنياتوفسكي  "  حيث استخدم   

واعتبر المجتمع التليماتي بمثابة مرحلة أكثر رفعة وارتقاء بالمقارنة مع كل من المجتمع              
وذلك انطالقا من زيادة حجم الذاكرة ومضاعفة وتحديث        .  الرأسمالي والمجتمع االشتراكي  

 المعلومات وما يترافق مع ذلك من تغييرات في نماذج وموديالت السلطة ، مما يشكل               نظم
 .قفزة حضارية يمكن مقارنتها بالقفزة الحضارية في مرحلة ما بعد اختراع الكتابة

 

م ، األول   1981م و 1978فقد دعا في كتابين صدرا له عام         "  ج مارتن   "  أما  
المجتمع   "  والثاني بعنوان   )  The Wired Society"  (المجتمع السلكي   "  بعنوان  

 A Challenge for Tomorrow Telematic : "  (تحدي المستقبل   :  التليماتي  
Society(                إلى تطوير ما نعرفه اليوم بالتلفزيون التفاعلي بحيث تصبح ردود فعل
مأخوذة في الحسبان ، األمر الذي يخفف من االحتماالت           )  جماهير المتلقين (الجماهير  

نفجارية انطالقا من توفير وسيلة لهذه الجماهير للتعبير عن عدم رضاهم وتوفير وسيلة             اال
أن مجتمع التليماتيك في جانبه      "  مارتن"  ويرى  .  للسلطات لقياس عدم رضا الجماهير     

في ظل هيمنة الدولة على كم هائل من        "  فاشية معلوماتية   "  السلبي يمكن أن يتحول إلى      
هير ، كما يمكن أن يتحول في جانبه اإليجابي إلى مجتمع رقمي            المعلومات الخاصة بالجما  

 )2(. مثالي توفر فيه التكنولوجيا كافة وسائل الرفاهية
 

 
 ، المركز الثقافي العربي ، الدار                  )مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع المعلومات     (المعلوماتية والمجتمع   معن النقري ،    )    2(،  )  1(
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  نظرية الموجة الثالثة وتحول السلطة: رابعا 
 

 المستقبلي              يتنتمي نظرية الموجة الثالثة وتحول السلطة إلى المفكر األمريك           
 :الشهيرة ) 03(والتي تبلورت في كتبه الثالث " ألفين توفلر " 

 

 . م1970الصدر عام ) The Futur Shoc( صدمة المستقبل -
 .م1980الصادر عام ) The Third Wave(جة الثالثة  المو-
 .م1990الصادر عام ) The Power Shift(  تحول السلطة -

        

موجات نوجزها  )  03(أن حضارات العالم مرت بثالث       "  توفلر  "           حيث يرى   
 :باختصار كما يلي 

 

 سنة قبل 8000عام  وهي حضارة الثورة الزراعية التي بدأت         :  حضارة الموجة األولى    -
 .الميالد تقريبا 

 

وهي حضارة الثورة الصناعية التي بدأت تقريبا في الفترة ما            :  حضارة الموجة الثانية    -
 . م1750 و1650بين 

 

وهي حضارة المعلومات والمعرفة والتي بدأت تقريبا عام              :  حضارة الموجة الثالثة    -
 . م1955

 
جة الثالثة أدت إلى إعادة ترتيب أولويات       أيضا أن حضارة المو   "  توفلر  "  ويرى  

أوجه للسلطة  )  03(السلطة التقليدية في عالمنا المعاصر ، فتاريخيا كانت هناك دائما ثالث            
ولكن ظلت دائما األولوية في العصور الماضية للقوة        .  تتمثل في القوة ، المال والمعرفة     

تصادية ثم تحولت في عالمنا     العسكرية ثم تحولت عقب ذلك لالرتكازعلى اإلمكانات االق        
بأن التقدم الفائق في    "  توفلر"  وبالتالي يرى   .  المعاصر لكي تعتمد على القدرات المعرفية     

 )1(.تكنولوجيا االتصال يقدم المعرفة باعتبارها السلطة ذات األولوية في عالمنا المعاصر 
 

 التطور التاريخي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال: المطلب الثالث 
 

في هذا المطلب سنحاول التطرق للتطور التاريخي الذي عرفته تكنولوجيات             
اإلعالم واالتصال من خالل التعرض ألهم المراحل التاريخية المشكلة لمسار هذا                 

 : ، وذلك على النحو التالي رالتطو
 

عرفت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قبل أن تكون في شكلها الذي هي عليه اليوم              
أن كل  "  محمد محفوظ   "  ل تاريخية أو ثورات متوالية ، حيث يرى الدكتور           بعدة مراح 

ثورة من هذه الثورات قدمت وسيلة أو وسائل يمكن من خاللها إحداث تغييرات كبيرة في               
 .الفكر اإلنساني وفي تنظيم المجتمع وتراكم الرصيد الحضاري للبشرية
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قلت البشرية من عصر الصيد المشتت إلى عصر الرعي المترحل فعصر           فكما انت  
الزراعة المستقرة ثم عصر الصناعة المتحضرة وصوال إلى عصر ما بعد التصنيع الحالي 

بكل تطلعاته إلى الكون الفسيح ، فقد توالت بمثل ذلك            )  عصر المعلومات والمعرفة  (
الصعود اإلنساني في مدارج الرقي ،      ثورات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لترافق ذلك       

بحيث شكلت كل ثورة من هذه الثورات مرحلة فاصلة في تاريخ تطور االتصال اإلنساني              
 :) 1(دفعت به إلى األمام نحو مزيد من التقدم وذلك وفقا للتتابع اآلتي 

 

لتعبر في  "  اللغة"  بدأت ثورة االتصال األولى عندما ظهرت         :  ثورة االتصال األولى    -
صياغة عبقرية عن رغبة اإلنسان في بناء إطار موحد للتفاهم وتقاسم المعاني المشتركة ،              

 .وبالتالي كانت ثورة االتصال األولى هي ثورة اللغة
 

كوعاء "  الكتابة  "  بدأت ثورة االتصال الثانية عندما ظهرت          :  ثورة االتصال الثانية    -
. تركة وإنقاذها من النسيان والضياع    تاريخي منضبط لحفظ وتسجيل المعاني البشرية المش      

وبالتالي كانت ثورة االتصال الثانية هي ثورة الكتابة التصويرية أوال ثم الكتابة األلفبائية              
 .ثانيا

 

في القرن  "  الطباعة  "  بدأت ثورة االتصال الثالثة عندما ظهرت         :  ثورة االتصال الثالثة    -
 قدرا كبيرا من االنتشار     - ألول مرة      –، حيث أتاحت اللغة المكتوبة      )  15(الخامس عشر   

والذيوع يتجاوز الدائرة المحدودة ألنشطة النسخ اليدوي بمعرفة الخطاطين وينطلق بها إلى            
وبالتالي كانت ثورة االتصال    .  اآلفاق الواسعة ألنشطة الطباعة اآللية بواسطة المطبعة       

 .الثالثة هي ثورة الطباعة
 

ن الطباعة أتاحت للغة المكتوبة الفرصة لتخطي حاجز        رغم أ   :  ثورة االتصال الرابعة    -
 زالمكان والمسافة ، إال انه في المقابل ظلت اللغة المنطوقة عاجزة عن تخطي هذا الحاج               

حتى جاءت ثورة االتصال الرابعة في منتصف القرن التاسع عشر ، أين ظهر التلغراف               
 ما لبثت حواجز الزمن تتحطم      ثم.  فالهاتف ثم الراديو ، فتحطمت بذلك حواجز الجغرافيا       

 عندما ظهرت آلة التصوير الفوتوغرافي لتسجل وتحفظ اللحظة المرئية             ىهي األخر 
وسرعان ما تطورت إلى السينما لتحرر تلك الصور من جمودها وتمنحها             .  المنقضية

الحركة ثم ظهر التلفزيون ليزيل حاجز الزمن تماما وينقل لنا اللحظات الماضية والحالية              
وبالتالي فقد كانت ثورة االتصال الرابعة هي ثورة الكهرباء ،           .   مجرياتها ووقائعها  بكل

 .الكهرومغناطيسية ، الالزمان والالمكان
 

بدأت ثورة  )  20(بحلول النصف الثاني من القرن العشرين         :  ثورة االتصال الخامسة    -
 كذاكرة  يسب اآلل االتصال الخامسة على مرحلتين ؛ تمثلت المرحلة األولى في ظهور الحا          

وتمثلت المرحلة الثانية في إطالق     .  آلية ذكية لحفظ وتحليل كميات هائلة من المعلومات        
األقمار الصناعية كعيون وآذان صناعية خارقة معلقة في السماء لنقل النصوص ، الصور             

 .واألصوات
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اآللي وتكنولوجيا األقمار الصناعية إلى     ولقد أدى االندماج بين تكنولوجيا الحاسب        
والتي تتمثل في المعالجة اآللية      "  ظاهرة انفجار المعلومات     "  اندالع ما يسمى بـ      

للمعلومات ، تخزينها واسترجاعها باستخدام الحاسب اآللي في أقل حيز متاح وبأسرع              
ورية في  وقت ممكن، وسريان تلك المعلومات وتدفقها عبر الدول والقارات بطريقة ف            

وهو ما أدى   .  شكلها المكتوب ، المسموع ، الورقي والمرئي باستخدام األقمار الصناعية          
إلى النمو الهائل المتضاعف في حجم اإلنتاج الفكري ، تشتته ، تنوع مصادره ، تعدد                 
أشكاله واتساع مجاله ليشمل كافة مجاالت النشاط اإلنساني، األمر الذي أدى إلى أن                

اج المعلومات إلى صناعة متكاملة وبالتالي فقد كانت ثورة االتصال            تتحول أنشطة إنت  
 .الخامسة هي ثورة المعلوماتية

 

يفرض علينا العصر الراهن ضرورة االعتراف بأن ثمة ثورة  : ثورة االتصال السادسة -
"          شبكات المعلومات   "  سادسة لالتصال هي آخذة في التشكل تحت أنظارنا وتتمثل في             

)Information Networks  (الطريق السريع للمعلومات    "  و)  "Information Super 
Highway.( 

 

النموذج األمثل لشبكات المعلومات ، ولذلك       )  Internet(وتمثل شبكة اإلنترنت    
يطلق عليها شبكة الشبكات لما تتضمنه من عدد هائل من الشبكات المترابطة ، كما أنها                

ائل اإلعالم واالتصال بما توفره من قدرة على الجمع بين          تمثل تلخيصا لكافة فاعليات وس    
وقدرة على الجمع بين كافة األنواع      )  النصية ، الصوتية والمرئية   (كافة األشكال االتصالية    

 )1(). اإلعالمية ، االتصاالتية والمعلوماتية(االتصالية 
 

ألخرى التي  ورغم القدرات الفائقة لشبكة اإلنترنت مقارنة بكافة وسائل االتصال ا          
سبقتها إال أنها تمثل الطريق غير الممهد مقارنة بالفاعليات الطموحة المأمولة للطريق              
السريع للمعلومات ، ذلك الطريق الذي قررت الدول الصناعية خالل اجتماعها في                

م إنشاءه من خالل الربط بين نظم المعلومات في كل الدول المتقدمة            1995بروكسل سنة   
مالقة من األلياف البصرية وذلك بتكلفة تزيد عن األلف مليار دوالر                  باستخدام شبكة ع  

 ). ترليون دوالر1(
 
 

وبالتالي ، فإن ما تطرحه فاعليات شبكة اإلنترنت في عالم اليوم يمثل النموذج               
المصغر لما سيكون عليه المستقبل القريب مع فاعليات الطريق السريع للمعلومات المتمثلة            

 االتصالية ونقلها إلى كافة أرجاء العالم       ع الجمع بين كافة األشكال واألنوا     في القدرة على  
بسرعات عالية عبر بنية تحتية من التجهيزات التكنولوجية المتقدمة والبرمجيات فائقة             

األمر الذي سيؤدي إلى تجاوز الطريق لوظيفة نقل المعلومات واالنتقال إلى              .  الذكاء
يوضح بأن ثورة االتصال السادسة التي مازالت مالمحها        وهذا ما   .  وظيفة نقل المعرفة    

 )2(. تنكشف يوما بعد يوم هي ثورة المعرفة
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  أهم استخدامات التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال : المبحث الثاني 
 
 

 لإلعالم واالتصال   ةلوجيات الحديث بعد التطرق في المبحث السابق لماهية التكنو       
واتجاهاتها الفكرية إلى جانب بيان تطورها التاريخي ، سنحاول من خالل هذا المبحث               

 لإلعالم واالتصال في وقتنا الراهن      ةالتعرض ألهم استخدامات هذه التكنولوجيات الحديث     
 ، تكنولوجيا   )مطلب أول (والتي نلخصها في تكنولوجيا نقل المعلومات ووسائل االتصاالت         

وكذا )  مطلب ثاني (وسائل العرض الصوتي ، المرئي ، الصوتي والمرئي للمعلومات            
 ).مطلب ثالث(تكنولوجيا المعلومات 

 

 تكنولوجيا نقل المعلومات ووسائل االتصاالت: المطلب األول 
 

  ل في هذا المطلب سنتطرق إلى كل من تكنولوجيا نقل المعلومات ووسائ               
سنتناول في نقطة أولى تكنولوجيا نقل المعلومات وفي نقطة ثانية            االتصاالت ، حيث    

 .وسائل االتصاالت الحالية
 
 

 تكنولوجيا نقل المعلومات: أوال 
 

  : )1(تتمثل أهم تكنولوجيا نقل المعلومات فيما يلي 
 

 تكنولوجيا استغالل الطيف الكهرومغناطيسي. 1
 

إلى )  Electromagnetic Spectrum"  (الطيف المغناطيسي   "  يشير مصطلح   
المدى أو النطاق الوهمي الذي تنتظم خالله كافة الموجات الكهرومغناطيسية المتاحة في             

حيث يمتد  .  التردد الموجي والطول الموجي   :  هما  )  02(الطبيعة وفقا لمحددين اثنين      
الطيف الكهرومغناطيسي من إشارات الترددات الصوتية إلى الترددات فوق الموجات            

 ، وتقع بين هذين المجالين ترددات الراديو ، التلفزيون ، الرادار والميكروويف              الضوئية
وبمراعاة خصائص كل جزء من الطيف ، أمكن استغالله          .  وأنواع أخرى من اإلشارات   

ويتم تنظيم االستغالل الدولي    .  باعتباره موردا طبيعيا لنقل الرسائل االتصالية عن بعد        
لى مستوى العالم ومن خالل هيئات حكومية على         للطيف من خالل منظمات دولية ع      

 .مستوى الدول
 

فلقد تم تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي إلى نطاقات موجبة متتابعة يتناسب فيها             
التردد الموجي عكسيا مع الطول الموجي ، وذلك انطالقا من أن الموجات                    

 ترددها وذلك وفقا    الكهرومغناطيسية يزداد ترددها كلما قل طولها ويزداد طولها كلما قل          
 :للعالقة الرياضية التالية 

 

                                                    سرعة الموجة
 =                               تردد الموجة 

                                                     طول الموجة
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 300لما بأن سرعة الموجات الكهرومغناطيسية تساوي سرعة الضوء التي تبلغ           ع 
ث ، وتتنظم النطاقات الموجبة للطيف الكهرومغناطيسي        / مليون م  300ث أو   /ألف كم 

 :بصورة تصاعدية وفقا الرتفاع التردد الموجي وذلك كما يلي 
 

   Radio Waves موجات الراديو -
 Infrared   األشعة تحت الحمراء-
   / الضوء -
 Ultraviolet   األشعة فوق البنفسجية-
  X-Rays  أشعة إكس-
 Gamma rays  أشعة جاما-
  Cosmic Rays  األشعة الكونية-

 

 :ثانية وذلك وفقا للتقسيم التالي /ويقاس التردد الموجي بوحدة الهيرتز أو السيكل
 

 Hثانية / سيكل1  =   هيرتز1 -
 KHتز   كيلوهر1  =   هيرتز1000 -
  MH ميجاهرتز 1  =  كيلوهرتز 1000 -
 GH جيجاهرتز  1   =  ميجاهرتز1000 -
 TH تيراهرتز  1   =  جيجاهرتز1000 -

 

      ولقد تمكن اإلنسان من استغالل موجات الراديو في نقل االتصاالت البشرية             
ليد وإرسال  م بتصميم جهاز لتو   1885عام  "  هنريس هرتز "  وذلك منذ قيام العالم األلماني      

وقيام المهندس اإليطالي               .  الموجات الكهرومغناطيسية واستقبالها بجهاز استقبال       
م بإتمام أول اتصال السلكي بين إنجلترا وسواحل أمريكا ،          1903عام  "  جي ماركوني   "  

 .حيث أمكن بذلك استغالل موجات الراديو كوسيط طبيعي لنقل االتصاالت 
 

 تكنولوجيا الكوابل .2
  

 :      ويمكن تصنيفها إلى صنفين كما يلي 
 

 تكنولوجيا الكوابل النحاسية -
 

يمثل الكابل النحاسي النموذج التقليدي الذي استغلته البشرية في االتصاالت السلكية     
غير أنه تم بعد ذلك استخدام الكوابل       .  لتحقيق االتصال عن بعد خاصة االتصاالت الهاتفية      

بعض مراحل االتصاالت الالسلكية وذلك مع بدأ الخدمات اإلعالمية         النحاسية التقليدية في    
الكابلية كالتلفزيون الكابلي ، ثم ظهرت بعد ذلك الكابالت النحاسية متحددة المحور                             

)Coaxial Cable  (            في أواخر الستينيات لتحل محل الكوابل التقليدية في الخدمات
وذلك )  Twoway Cable(كوابل ذات االتجاهين    اإلعالمية وسرعان ما تطورت إلى ال     

 .لتحقيق الخدمات التفاعلية الجديدة كاالتصال بقواعد البيانات وخدمات الفيديوتكس
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 )Fiber Optics(تكنولوجيا الكوابل الضوئية  - 
 

تمثل تكنولوجيا األلياف الضوئية نقلة شاسعة في تكنولوجيا االتصاالت الكابلية            
.  زجاجية رقيقة للغاية تسمح بمرور أشعة الليزر من خاللها          وهي عبارة عن شعيرات   

ونظرا للترددات العالية جدا ألشعة الليزر فإن هذا يوفر لأللياف الضوئية قدرة كبيرة               
لحمل كميات هائلة من اإلشارات الصوتية ، المرئية والمعلوماتية ، كما يوفر كفاءة عالية              

 50.000الواحدة من األلياف الزجاجية نقل       للغاية في االتصاالت بحيث يمكن للدائرة        
باإلضافة إلى قدرة األلياف الضوئية على تالفي الكثير من مشكالت             .  مكالمة هاتفية 

االتصال السلكي والكابالت المركزية ، فهي محصنة ضد تفريغ البرق وضد التداخل              
 . الكهرومغناطيسي والكهروستاتيكي والتشويش

 

  Sattellites) (تكنولوجيا األقمار الصناعية .3
 

    تعد تكنولوجيا األقمار الصناعية بمثابة تطوير لالستفادة من تكنولوجيا الميكروويف          
في االتجاه الرأسي بدال من االتجاه األفقي ، فمن خالل القدرة الفائقة لموجات الميكروويف              

لصناعية على السير في خطوط مستقيمة لمسافات شاسعة ، فإنه يتم توجيهها إلى األقمار ا             
ويؤدي .  لكي تبثها إلى الجانب اآلخر من الكرة األرضية أو إلى األماكن النائية والمعزولة            

هذا إلى توفير النفقات الباهظة المطلوبة إلنشاء سلسلة من أبراج الميكروويف أو إلنشاء              
  .كابالت عبر آالف األميال لتحقيق االتصاالت بكافة أنواعها

 

 :  إلى نوعين  وتنقسم األقمار الصناعية
 

وهي التي تبث إرسالها إلى محطات        :  )Distribution Sattellites(أقمار التوزيع     -
 .أرضية تقوم بدورها بإرساله ألجهزة استقبال المتلقين

 

وهي التي تبث إرسالها      :  )Direct Broadcast Sattellites(أقمار البث المباشر      -
 .إلى أجهزة استقبال المتلقين مباشرة

 
قمر صناعي تدور جميعها حول األرض      )  3000(وجد اآلن أكثر من ثالثة آالف       وي

وتستخدم في األغراض االتصالية ، اإلعالمية الحربية واالستشعار عن بعد ، األرصاد             
 .الجوية واستكشاف الفضاء

 

 )Digital Communication(تكنولوجيا االتصال الرقمي .  4
 

مادية أو طبيعية حديثة لنقل     "  وسيلة  "  عن  ال تعبر تكنولوجيا االتصال الرقمي       
تقني حديث لنقل اإلشارات االتصالية     "  أسلوب  "  اإلشارات االتصالية ، بل هي بمثابة        

وتتخطى .  باستخدام نفس الوسائط كالطيف الكهرومغناطيسي ، الكوابل واألقمار الصناعية        
االتصالية في شكل سلسلة    هذه التكنولوجيات الحديثة األسلوب القديم القائم على الرسائل          

وذلك من خالل نقلها في صورة إشارات        )  Analog Signals(من اإلشارات التماثلية    
والمقصود باإلشارات التماثلية هي تحويل اإلشارة االتصالية       ).  Digital Signals(رقمية  

حويل إلى إشارة كهربائية مناظرة ومماثلة لها في الشدة ، بينما اإلشارات الرقمية فتعني ت              
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اإلشارة االتصالية إلى رموز رقمية تتفق والنظم المعيارية المستخدمة لتمثيل البيانات في             
وتتميز تكنولوجيا االتصال الرقمي بانعدام التشويش أو التداخل والحفاظ         .  الحاسبات اآللية 

على قوة اإلشارة على طول خط االتصال وتحقيق التوافق الصوتي والتحكم في الصدى ،              
وقد أدى التطور في تكنولوجيا     .  ة إلى تحقيق قدر عال من تأمين االتصال وسريته        باإلضاف

 مما  Digital Compression)(االتصال الرقمي إلى ابتكار أسلوب الضغط الرقمي          
ساعد على زيادة الطاقة الكمية للمعلومات المنقولة ومضاعفة القدرات التخزينية للبيانات            

 . الرقمية في أقل حيز ممكن
 

 )Teleconferencing( عن بعد ت  تكنولوجيا عقد المؤتمرا.5
 

) 20(جاءت فكرة عقد المؤتمرات عن بعد منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين             
. وذلك حين فكرت بعض الحكومات في عدة دول من العالم في إجراء تجارب على ذلك               

ماع افتراضي لمجموعة   اجتماع عن بعد أو اجت    "  "  عقد المؤتمرات عن بعد   "  ويعني مفهوم   
في زمن ومكان ما أو عدة      )  قد يصل عددهم إلى مئات أو آالف أحيانا        (من المشاركين   

 يتواصلون  – داخل دولة واحدة أو بين عدة دول          –أماكن تفصل بينهم مساحات شاسعة      
بينهم بواسطة شخصية تديرهم بمهارة ويتخاطبون فيما بينهم بواسطة وسيلة اتصالية سواء            

وهو ما يجعل تكنولوجيا عقد     .  و معقدة ، سمعية ، مرئية ، بالهاتف أو بالكمبيوتر         بسيطة أ 
المؤتمرات عن بعد تسمح بالتفاعل وجها لوجه أو بالتفاعل بين مجموعات محلية                         

 . ) 1(" أو بالتفاعل عن بعد 
 

ونستطيع أن نقسم المؤتمرات عن بعد حسب التكنولوجيا المستخدمة فيها إلى عدة             
  :)2(نواع كما يلي أ

 . مؤتمرات تستخدم الخطوط الهاتفية-
 . مؤتمرات تستخدم النظام المرئي المتحرك-

 . مؤتمرات تستخدم الحاسب اآللي-
 

 تكنولوجيا وسائل االتصاالت: ثانيا 
 

 :يمكن تلخيص أهم تكنولوجيا وسائل االتصاالت المعروفة حاليا فيما يلي 
 

 تكنولوجيا أجهزة الهاتف. 1
 

عتمد الهاتف كوسيلة اتصاالت سلكية منذ ظهوره على الكوابل بصفة أساسية ولم             ا
يمكن نقل االتصال الهاتفي بين أوربا والقارة األمريكية إال بعد مد الكابل البحري تحت               

غير أنه بمرور الوقت بدأ االتصال الالسلكي يدخل بعض مراحل          .  مياه المحيط األطلسي  
 لنقل  – أوال   – خالل استخدام تكنولوجيا الميكروويف        الخدمة الهاتفية السلكية من    

 – ثانيا   –االتصاالت الهاتفية لالماكن النائية والمعزولة  ، ثم باستخدام األقمار الصناعية            
 .لنقل االتصاالت الهاتفية بين كافة الدول على مستوى العالم
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ولقد أدت االتصاالت الهاتفية الفضائية إلى استخدام األسلوب الرقمي                  
)Digital Form  (        في معظم األحوال بديال عن األسلوب التماثلي)Analog Form  ( ،

وقد تطورت التجهيزات   .  وذلك لتناسبه مع أجهزة اإلرسال واالستقبال باألقمار الصناعية       
ار ، فحلت األزرار الرقمية محل القرص الدائري وبالتزاوج مع            الفنية للهاتف باستمر  

أمكن إدخال نظام الذاكرة الرقمية بحيث يمكن         "  الشرائح اإللكترونية   "  تكنولوجيا  
كما .  بالجهات التي يتكرر االتصال بها دوما     )  Redial(لمستخدمي الهاتف إعادة االتصال     

 لحفظ وتسجيل االتصاالت أثناء      )Answer Machine(تم ابتكار أجهزة الرد اآللي       
الغياب ، باإلضافة إلى إمكانية االتصال من أي مكان لسماع رسائل المجيب اآللي                       

 . عن بعد 
 

كما أمكن لتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية أن تتيح ابتكار الهاتف الالسلكي الذي            
 Cellular Mobile(يقتصر على االستخدام المنزلي والهاتف الخلوي المتحرك           

Telephone  (        الذي يستخدم في السيارات والهاتف المحمول)Mobile Telephone (
الذي يمكن استخدامه في أي مكان بالعالم عبر خاصية التجوال من خالل االتصال باألقمار   

) Portable Computer(الصناعية ، وتتيح لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة           
 )1(. أي وقت ومن أي مكاناالتصال بشبكة اإلنترنت في 

 

ويحمل المستقبل الكثير من التطور في آفاق الخدمات الهاتفية مع استمرار تطوير             
أجهزة الهاتف المحمولة المتداولة حاليا التي باتت تحمل كاميرات فيديو صغيرة للغاية              
 بحيث يمكن إرسال واستقبال صور المتحادثين هاتفيا وباتت تستقبل اإلرسال اإلذاعي ،            

مما يوضح أن جهاز الهاتف المحمول أصبح في طريقه لكي يصبح وحدة إلكترونية                
ولعل .  مدمجة تحمل بداخلها كافة وسائل االتصال اإلعالمية ، االتصاالتية والمعلوماتية          

أهم تطور ثوري عرفته تكنولوجيا الهاتف يتمثل في الهاتف الذكي الذي سوف يقوم                
قا لطلب المتحادثين وذلك من خالل تحويل إشارات        بترجمة الصوت من لغة إلى أخرى وف      

 .الصوت إلى رموز رقمية يمكن ترجمتها فورا عبر برمجيات للترجمة الصوتية الفورية
 

 تكنولوجيا أجهزة الفاكس. 2 
 

السلكية إلرسال واستقبال الوثائق والنصوص     /تعتبر تكنولوجيا الفاكس وسيلة سلكية    
وتعتبر تكنولوجيا أجهزة   .  ن خالل الخطوط الهاتفية   المكتوبة ، المطبوعة أو الرسوم م      

وقد .  الفاكس امتدادا لتكنولوجيا التصوير الجاف التي تستخدمها آالت تصوير المستندات          
حدث بمرور السنوات تطور كبير في نوعية الصور والنصوص والوثائق التي يتم نقلها              

نسخ من خالل التزاوج مع     عبر الفاكس ، كما حدث تقدم كبير أيضا في سرعة استخراج ال           
 )2(. تكنولوجيا الحاسب اآللي مما أدى إلى مضاعفة قدرات الفاكس كميا وكيفيا
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ولقد تداخلت تكنولوجيا الفاكس بشكل كبير مع فاعليات العمل الصحفي الذي يتميز             
بالسرعة والفورية ، مما مكن مراسلي الصحف من تحقيق سرعة كبيرة في نقل األخبار               

 من نقل   - من خالل تطوير تلك التكنولوجيا       -والوقائع ، كما تمكنت المؤسسات الصحفية       
 إلى بلدان ودول أخرى بما يتيح إمكانية طبع الصحف في عدة دول               الصفحات الكاملة 

 .وصدورها في نفس التوقيت
 

كما تدخل جهاز الفاكس بشكل كبير ضمن أنشطة عالم المال واألعمال ، حيث               
أصبحت بعض الدول تعترف بالوثائق التي يتم إرسالها عن طريق الفاكس وتتعامل معها              

 .زائركوثائق رسمية معتمدة ومنها الج
 

 تكنولوجيا  وسائل  العرض  الصوتي ، المرئي ، الصوتي والمرئي:  المطلب الثاني 
                                             للمعلومات 

  

بعد التطرق في المطلب السابق ألهم تكنولوجيات نقل المعلومات ووسائل                   
ن تكنولوجيات اإلعالم   االتصاالت ، سنتعرض من خالل هذا المطلب لنوع آخر م            

واالتصال وهي تكنولوجيا وسائل العرض الصوتي ، المرئي ، الصوتي والمرئي               
 :للمعلومات والبيانات من خالل بيان أهمها كما يلي 

 

 ) Audio Recorders(تكنولوجيا أجهزة التسجيل والعرض الصوتي : أوال 
  

تي على مدى تاريخها من               تطورت تكنولوجيا أجهزة التسجيل والعرض الصو      
"  أريسون"  فمنذ أن اخترع    .   الرقمية   ة اليدوية إلى األجهزة الكهربائية ثم األجهز      ةاألجهز
م جهاز الفونوغراف توالت التطورات على هذا الجهاز ، فظهر بعد ذلك               1877عام  

وبدخول الكهرباء لصناعة   ).  ةاألسطوان(الفونوغراف ثم الغراموفون ذو القرص المسطح       
 وتحسنت الجودة الصوتية حيث ظهر مسجل الشريط ةلتسجيالت الصوتية تطورت األجهز   ا

) Cartridge(وتطور إلى مسجل الكارتريدج     )  في شكل البكرات  (المغناطيسي الصوتي   
 )1(.ذو الوجهين ) Cassette(متعدد الوجوه ثم حل محله مسجل الكاسيت 

 

 الثابت إلى الطراز     كما تطور جهاز التسجيل والعرض الصوتي من الطراز         
وتتنافس الشركات في إتاحة    .  المحمول المدمج مع جهاز الراديو والمزود بسماعات للرأس       

األحجام الصغيرة من هذه األجهزة لكي تتناسب مع أغراض وكاالت المخابرات واألجهزة            
األمنية وأيضا لجذب راغبي إجراء عمليات التسجيل السرية ألسباب شخصية إضافة إلى             

 . هذه األجهزة الصغيرة مع المهام الصحفية واإلذاعية المتنقلة لرجل اإلعالمتناسب
 

ولقد شهدت السنوات األخيرة ظهور أجهزة التسجيل والعرض الصوتي الرقمية                     
)Digital Recording  (         ذات األقراص الصوتية الليزرية عالية الجودة أو الذاكرة الصلبة

 )2(.ة الفائقةالمدمجة ذات السعات التخزيني
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 Video Recording)(تكنولوجيا التسجيل والعرض المرئي : ثانيا  
 

اجتازت تكنولوجيا أجهزة التسجيل والعرض المرئي مراحل تطورية عديدة حيث           
عام   )  Video Tape Recorder–VTR(ظهرت أجهزة التسجيل والعرض الشريطي       

           تطورت في بداية السبعينات إلى أجهزة تسجيل وعرض الفيديو كاسيت            م ، ثم  1956
)Video Cassette Recorder–VCR  (        وتمكنت بعد ذلك شركة سوني ،)Sony (

 ثم           Betamaxم من إنتاج أجهزة الفيديو المنزلي بنظام             1975اليابانية عام    
اليابانية بعد ذلك إلى نظام الفيديو المنزلي              )  ماشوشينا(كة   توصلت شر  

)Video Home System–VHS  (         مما أدى إلى اجتياح األجهزة العاملة بهذا النظام
 .م1987 الذي أصبح عتيقا ومهجورا منذ سنة Betamaxلنظام 

 

بمثابة ثورة  )  DVD(ويعد ظهور أجهزة الفيديو الرقمية التي تستخدم أقراص           
جديدة في تكنولوجيا الفيديو ألنها ستثبت على المدى الطويل بأنها تكنولوجيا لتسجيل               
وعرض ونقل المعلومات األكثر أهمية وذلك لقدرتها التخزينية الكبيرة للمعلومات              
والبيانات وإلمكان ربطها بأجهزة الكمبيوتر ، بحيث تصبح وسيلة مثالية للتفاعل التعليمي            

 .  التدريبومواد
 

ولقد تطورت أجهزة الفيديو من الطرازات الثابتة إلى المحمولة              
)Portable Video  (         صغيرة الحجم وخفيفة الوزن والمزودة بسماعات للرأس وشاشة

كما أنه بالتزاوج مع تكنولوجيا الشرائح      .  صغيرة أو المدمجة مع تلفزيون محمول صغير      
رمجة الفيديو ليتولى تسجيل البرامج في حالة غياب المستخدم من            اإللكترونية يمكن ب  

 .هوائي التلفزيون مباشرة بما يتيح مشاهدتها في وقت الحق
 

كما أن هناك خدمة جديدة يتيحها التقدم الحاصل في تكنولوجيا االتصال تتمثل في              
ح أو الفيديو عن بعد والتي تتي      )  Video On Demand(خدمة الفيديو فور الطلب      

للمشتركين من خالل الكوابل التلفزيونية أو األقمار الصناعية مشاهدة األفالم والبرامج             
التي يرغبون فيها بناء على طلبهم أو بمجرد طلبها من خالل منظومة كمبيوترية خاصة ،               

 )1(.محالت وأكشاك تأجير شرائط الفيديو) تدريجيا(مما سيؤدي إلى تقلص ثم زوال 
 

 أجهزة العرض السينمائي تكنولوجيا : ثالثا 
  

           تسمى أجهزة أو آالت العرض السينمائي وفقا لمقياس الفيلم الذي يعرض                
وتعتمد تكنولوجيا آالت   .   مليمتر وهكذا  35 مليمتر أو آالت      16عليها ، فهناك آالت      

العرض السينمائي على إسقاط صور الفيلم باستخدام شعاع ضوئي قوي على شاشة كبيرة             
دة عن آلة العرض ، كما تقوم اآللة بإذاعة الصوت المسجل على أحد جوانب الفيلم                 بعي

أما إذا كان الصوت مسجال على شريط منفصل        .  سواء كان التسجيل ضوئيا أو مغناطيسيا     
عن الشريط السينمائي فإنه يلزم وجود جهاز إضافي إلذاعته مع تحقيق شرط التزامن بين              

 . الصوت والصورة
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        ولقد امتد التحول الرقمي إلى ابتكار آالت العرض السينمائي الرقمية التي يمكنها             
، ويبلغ حجم   )  Hard Disk(عرض األفالم المسجلة على األقراص الكمبيوترية الصلبة         

الرقمي إلى  تنخفض من خالل تكنولوجيا الضغط      )  GB 1000(ملف الفيلم ألف جيجابايت     
وتوفر تكنولوجيا السينما الرقمية جودة فائقة في دقة وصفاء         ).  GB 100( جيجابايت   100

. الصورة السينمائية ، ويظل هذا المستوى من الجودة قائما وال يتدهور مع تعاقب الزمن              
وتتسم تكنولوجيا السينما الرقمية بتخفيضها لتكاليف نسخ األفالم إلى حد كبير حيث تبلغ              

 دوالر في حين    2800ة صنع نسخة شريطية عالية الجودة من الفيلم السينمائي مبلغ            تكلف
وهو ما يؤدي إلى إتاحة الفرصة لكل دار        .  يمكن عمل نسخ رقمية متعددة بتكلفة أقل بكثير       

عرض سينمائي لكي تحتفظ بنسخة من الفيلم وبالتالي عرضه ألطول مدة ممكنة وذلك               
سينمائية غير الرقمية التي تنتقل من دار عرض إلى أخرى          خالفا لما يحدث مع األفالم ال     

 .لمحدودية عدد النسخ
 

 )Teletext & Videotex(تكنولوجيا خدمات التليتكست والفيديوتكس : رابعا 
 

تعد هذه التكنولوجيا بمثابة خدمة تفاعلية تستخدم جهاز التلفزيون كوسيط لعرض            
المعلومات السلكيا كاإلشارات التلفزيونية ،     المعلومات وتعتمد خدمة التليكست على إرسال       

بينما تعتمد خدمة الفيديوتكس على إرسال المعلومات سلكيا عبر الكابالت التلفزيونية              
وخطوط شبكة الهاتف ، ولذلك فإن خدمة التليتكست تتيح نقل المعلومات في اتجاه واحد               

    )1(. يقة تفاعلية بنقل المعلومات في اتجاهين بطرسفي حين تسمح خدمة الفيديوتك

        وتظهر صفحات التليتكست على شاشة التلفزيون من خالل تزويد الجهاز بديكودار           
)Decoder  (              الستقبال هذه الخدمة حيث يستطيع المشاهد التقاطها على أحد قنوات

التلفزيون وتختار إما برامج التلفزيون أو صفحات التليتكست أو االثنين فوق بعضهما ،              
تيح خدمة التليتكست للمشاهد إال االختيار من خالل مئات قليلة من الصفحات المتوفرة           وال ت 

وتقدم هذه الخدمة مجانا إذا تم تمويلها عن طريق اإلعالنات أو من             .  بتصنيفاتها المختلفة 
وبالتالي ( فإنها تتيح للمشترك     سأما خدمة الفيديوتك  .  خالل نظم التلفزيون التابعة للحكومات    

االتصال بكمبيوتر مركزي أو قاعدة بيانات متخصصة واستقبال        )   غير مجانية  فهي خدمة 
آالف الصفحات المعلوماتية المختلفة أو طرح أسئلته واستفساراته الخاصة من خالل أداة             

ويعد نظام التليتكست   .   الكاتبة ، فتظهر له اإلجابات فورا على شاشة التلفزيون         ةتشبه اآلل 
 )2(. سالعالم من نظام الفيديوتكأكثر شيوعا واستعماال في 

 

 )Multimedia(تكنولوجيا الوسائط المتعددة : خامسا 
 

وهي أجهزة أو وسائل تتسم بالشمول وتعدد اإلمكانات التي تنتجها حيث توفر نوعا             
من البرمجيات التي تتيح عرض المعلومات والبيانات في شكل نصوص مع إدخال                

، اللقطات الحية من الفيديو المصحوبة بالصوت        الصوت ، الصورة    :  العناصر التالية   
 .واسطوانات الليزر والتي تعرف باألسطوانات المدمجة وذلك باعتبارها الوسيط المستخدم
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زودا  يكون م  أنوبصفة عامة فإن الحاسب المستعمل في الوسائط المتعددة يجب            
 قوي ،   Display System عالية ونظام عرض      RAM وقدرة تخزين    CPUبمعالج  

مثل بطاقة الصوت   )  Card(فضال عن بطاقات ألوان متعددة والبطاقات اإلضافية للجهاز         
ويمكن أن نبين بإيجاز أن برامج الوسائط المتعددة تتطلب توفر مجموعة من             .  والصورة

لي ، البطاقات اإلضافية له ومحطات العمل حيث         جهاز الحاسب اآل  :  األجهزة وأبرزها   
تمثل المعدات التي تساعد على تحقيق االتصال بين العديد من أجهزة الحاسبات اآللية عن              

طريق إدخال ، معالجة وإخراج المعلومات باستخدام حاسب آلي مركزي يعرف بالخادم                
)Server.( 
 

 كهيكل  – في إطار شبكة الحاسب      –ت          كما قد تساعد أيضا على تكامل المعلوما      
أو شبكة  )  MAN(، شبكة العمل البيئية     )  LAN(لنظام عمل مثل شبكة العمل المحلية        

وباإلضافة إلى وجود الجهاز وبطاقاته اإلضافية ومحطات العمل        ).  WAN(العمل العالمية   
ب  ونظم المعلومات التي تساعد على تشغيل الحاس         رنجد البرمجيات كمجموعة األوام   

وهي تتضمن برامج متنوعة تتيح     .  اإللكتروني وتزيد من فعاليته وتسهل من استخداماته       
لمستخدم الجهاز إمكانية تناول ومعالجة المعلومات والبيانات والتعمق في النصوص من            
خالل البيانات األساسية للوسائط المتعددة التي تتضمن جهاز الفيديو والصوتيات والصور           

كاميرات الرقمية أو أجهزة المسح الضوئي بجانب وسائل التحكم في           الرقمية من خالل ال   
البرامج وخريطة المعلومات المخزنة والروابط التي توفر حرية الحركة واالنتقال عبر             

 .البيانات األساسية
   

         ما يالحظ عن هذا النوع من تكنولوجيا االتصال هو أن المفردات المعلوماتية                       
)Nodes  (             أو المعلومات الدقيقة تمثل أهم عناصر تكنولوجيا الوسائط المتعددة ، ليأتي

كوسيلة لتحديد العالقات بين المفردات       )  Links(عنصر االرتباطات أو الروابط       
المعلوماتية التي تسهل عملية االنتقال وحرية الحركة بين المعلومات الدقيقة في أشكال غير             

 .خطية
 تكنولوجيا الوسائط المتعددة في مجال عرض النصوص مدعمة              ومن هنا تتضح أهمية   

 )1(. بالمؤثرات الخاصة مما يزيد من قوة العرض ويوفر الكثير من وقت وجهد المتلقي
 

 تكنولوجيا شبكات المعلومات: المطلب الثالث 
 

سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق ألهم وأحدث أنواع تكنولوجيا اإلعالم              
عرفها اإلنسان والمتمثلة في تكنولوجيا شبكات المعلومات حيث سيتم           واالتصال التي   

التركيز بصفة أساسية على شبكة اإلنترنت لما تمثله من مصدر هائل لحفظ وتبادل                 
المعلومات وما تقدمه من خدمات متنوعة اتصالية ، إعالمية ومعلوماتية ، يسبق ذلك                

 دور في نقل هذه المعلومات            عرض عن الحاسبات اإللكترونية نظرا لما تلعبه من         
 ).دور الوسيط(

 
 
 ، الدار العربية للنشر     تكنولوجيا االتصال اإلعالمي في عصر الفضاء اإللكتروني المعلوماتي والرقمي         أسما حسين حافظ ،     )  1(
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 تكنولوجيا أجهزة الحاسب اآللي: أوال  
      

 من أهم المنجزات العلمية ذات اإلفادة        - أجهزة الكمبيوتر  -         تعد الحاسبات اآللية  
البالغة في مجال بناء وتصميم نظم المعلومات الحديثة ، إذ يحقق الحاسب لتلك النظم                 
ميزات  السرعة ، الدقة والثقة ويكفل لها بالتالي كفاءة أداء عالية ، حيث تقوم تكنولوجيا                 

آللي على تخزين مجموعة من التعليمات بصورة مغناطيسية أو ضوئية              الحاسب ا 
واستخدامها لمعالجة البيانات والمعلومات من خالل إجراء بعض العمليات الحسابية              

 والتي يصعب إنجازها يدويا حيث يقوم بمثل هذه العمليات على             )1(والمنطقية المعقدة   
 ).Alphanumeric(أو كليهما  )Alphabetic(، األبجدية ) Numeric(البيانات الرقمية 

 

 مراحل تطور الحاسب اآللي. 1

 على – كجهاز بالغ الدقة إلجراء عمليات حسابية ومنطقية       –         تطور الحاسب اآللي    
مدى عدة أجيال ، حيث ارتبط كل جيل بمستحدثات تكنولوجية أضافت إلى الحاسبات                

ويتم تصنيف هذه األجيال    .  ئف المتقدمة مزيدا من الكفاءة ، الخصائص الجديدة والوظا       
 :أجيال كما يلي ) 05(المتعاقبة إلى خمسة 

 

وظهر في الفترة ما بين منتصف الثالثينات إلى منتصف الخمسينات ،            "    الجيل األول "  
وخالل هذه الفترة انتقلت الحاسبات من استخدام التجهيزات الميكانيكية إلى المكونات              

متتالية من الحاسبات أطلقت عليها أسماء مختلفة كالحاسبات         الكهربائية فظهرت فصائل    
الكهروميكانيكية والحاسبات التناظرية والحاسبات الكهربائية حتى تم التوصل إلى              

ولقد اتسمت حاسبات هذا الجيل بضخامة الحجم ، كثرة األعطال             .  الحاسبات الرقمية 
 . والبطء النوعي في المعالجة

الجيل "  سينات إلى منتصف الستينات ظهرت حاسبات       وفي الفترة من منتصف الخم    
كبديل للصمامات المفرغة ، مما أدى إلى ظهور         "  الترانزيستور"  نتيجة ابتكار   "  الثاني

 .حاسبات أقل حجما وأكثر كفاءة وأقل تعطال
 

في منتصف  )  Integrated Circuits(ثم سرعان ما أدى ابتكار الدوائر المتكاملة        
التي كانت أقل في الحجم وأسرع في إجراء          "  الجيل الثالث "  اسبات  الستينات إلى ظهور ح   

واستمر هذا الجيل حتى أوائل السبعينات حيث أدى استخدام المواد فوق الموصلة      .  العمليات
إلى تطوير الدوائر المتكاملة بسرعة كبيرة ، بحيث        )  Semiconductor(وأشباه الموصلة   

 التحكم ووحدة الحساب والمنطق في شريحة واحدة        يمكن إنتاج كل الدوائر الالزمة لوحدة     
وهو ما أدى إلى ظهور              )  Microprocessor(أطلق عليها اسم المعالج الدقيق         

ومنذ ذلك التاريخ بدأ              .  الذي استمر حتى أوائل الثمانينات        "  الجيل الرابع "  
يأخذ في الظهور والتجلي حيث ظهر الحاسب الشخصي للحاسبات اآللية   "  الجيل الخامس "  
)Personal Computer- PC  (        الذي يتميز بصغر الحجم وسهولة التشغيل وإمكانية

 )2(. الربط بوسائل االتصال العادية مثل الهاتف والتلفزيون
        

يات المنطقية فهي عمليات المقارنة بين قيمتين       إلخ أم العمل  ..العمليات الحسابية هي عمليات الجمع  ، الطرح ، الضرب والقسمة          )  1(
 .أو أكثر واالختيار والتصنيف
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 القادمة للحاسبات اإللكترونية على عدة تقنيات ومستحدثات          ل        وستعتمد األجيا  
نظم "  دة تتمثل في    جديدة ما زالت  تتطور يوما بعد آخر لتضيف لعالم الحواسب أبعادا جدي            

)        Expert System"  (النظم الخبيرة   "  ،)  Artificial intelligence"  (الذكاء االصطناعي 
، كما أن الوصول    )  Decision Support System"  (نظم المعاونة في اتخاذ القرار    "  و

 بتكنولوجيا تصغير شريحة السليكون المستخدمة في الكمبيوتر إلى حدها األقصى الذي ال            
سيؤدي إلى ظهور تكنولوجيا بديلة لشريحة       )   ميكرون 0.1(يمكن أن يتجاوزه وهو      

السليكون تتمثل في استخدام الجزئيات ذاتها للحلول محل هذه الشرائح أو استخدام جزئيات             
 النووية ، مما سيؤدي إلى ظهور ما يسمى                    ض التي ترمز إلى األحما     DMAالـ  
  ".DMAكمبيوتر الـ " و أ"  الكمبيوتر الجزئي " بـ 

 

ولعل االنطالقة األخرى في مجال الكمبيوتر تتمثل في قدرة الكمبيوتر على تحويل            
الرسائل المنطوقة إلى رسائل مطبوعة أو الرسائل الخطية إلى رسائل مطبوعة ، كما أن               
القدرة على الترجمة اآللية للغات المنطوقة أو المطبوعة في طريقها إلى الظهور ، حيث               

تجري اليابان حاليا أبحاثا مكثفة في هذا المجال ألنها تعتبر أن لغتها تمثل إعاقة                      
 جاهدة إلى حدوث تقدم في هذا المجال        ةاقتصادية ، كما تنتظر وتسعى المجموعة األوربي      

 ).أعضائها(نظرا الضطرارها إلى ترجمة أي نص إلى لغات الدول العضوة فيها 
 

ة المأمولة في التعرف اآللي على اللغات الحية ستعد          ولعل هذه القفزة التكنولوجي   
بمثابة حدث مؤثر يوضح مدى ديمقراطية وشفافية ثقافة الحاسبات اآللية وقدرتها على              

 )1(. تدعيم التعارف والتقارب بين مختلف الشعوب
 

 مكونات الحاسب  اآللي. 2
          

 ) :برمجية(أخرى فكرية            تتكون الحاسبات اآللية من مكونات مادية و
 

 )Hardware(المكونات المادية *. 
          

          وهي عبارة عن المكونات الملموسة والتي تشمل تجهيزات الحاسب مثل أجهزة           
 .اإلدخال ، اإلخراج ووسائط التخزين

 

 )Software(المكونات الفكرية البرمجية *. 
      

لتعليمات والبرامج التي تستخدم في إدارة ، مراقبة                  وهي مجموعة من األوامر، ا    
 . وتشغيل أجهزة الحاسبات اآللية وإتاحة التطبيقات المختلفة لتنفيذ استخداماتها المتعددة

 

        
 :       وتنقسم برامج الحاسب اآللي إلى كل من 
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 )Operating System( برامج التشغيل - 
       

       وهي البرامج التي تتولى التحكم في نظام الحاسب اآللي بأكمله من مكونات مادية              
وبرمجية وبدونها ال يمكن التعامل مع الحاسب ، ومن أمثلة ذلك برنامج التشغيل الشهير                

)Windows (بإصداراته المتعددة والمتوالية. 
 

 )Application System( برامج التطبيقات -
 

    وهي البرامج التي تعمل من خالل برنامج التشغيل الستخدامها في أغراض معينة مثل             
هذا باإلضافة  .  الذي يشتمل على حزمة من البرامج     )  Office(برنامج التطبيقات الشهير    

 إلخ..إلى برنامج العرض الصوتي والعرض الفيديوي وبرامج مكافحة الفيروسات 
 

 للحاسب اآللي) الثنائية(رقمية تكنولوجيا اللغة ال. 3
         

       يتكون الحاسب اآللي من مكونات كهربائية وإلكترونية يطلق عليها الدوائر              
المتكاملة ومواد مغناطيسية وكل دائرة من هذه الدوائر تكون في إحدى حالتين ، فهي إما                

د المغناطيسية إما أن    في حالة توصيل للتيار الكهربائي أو في حالة عدم توصيل وأن الموا           
تكون ممغنطة أو غير ممغنطة وبالتالي فإن كافة البيانات والتعليمات يتم تمثيلها                       

داخل الحاسب من خالل هاتين الحالتين ، األمر الذي جعل من نظام العدد الثنائي                          
)Binary System  (           الذي يحتوي على رقمين فقط هما الصفر)1(والواحد  )  0     (  

وبالتالي تمثيل كافة العمليات التي تتم داخل       .  هو النظام الذي يصلح لتمثيل هاتين الحالتين      
 . الحاسب اآللي من خالل لغة يفهمها نظام الحاسب

     

اختصارا للكلمة  )  Bit"  (بت"         وقد تم االصطالح على أن كل رقم ثنائي يسمى            
فقط هما الصفر والواحد ، وتسمى كل        وتكون له قيمتان    )  Binary Digit(اإلنجليزية  

ويمكن ).   بت 8=  البايت  )  (Byte"  (البايت"  أرقام ثنائية بـ    )  08(مجموعة من ثمانية    
 وصفا مختلفا ابتداء من     256تبديل أوضاع الصفر والواحد داخل البايت للحصول على          

دام  رقما وحرفا باستخ   256 ، وبذلك يستطيع البايت تمثيل       11111111 إلى   00000000
 )1(. األرقام الثنائية

   
وتتمثل أشهر أنظمة التكويد الثنائي المستخدمة في تمثيل البيانات بالحاسبات اآللية            

 : في كل من 
 

 الذي تم تصميمه من طرف       EBCDIC النظام العشري الموسع ذو الشفرة الثنائية         -
  .IBMشركة 

"            أسكي"  ق عليه اختصارا      نظام التكويد القياسي األمريكي لتبادل المعلومات ويطل         -
)ASCII.( 
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 تكنولوجيا شبكة اإلنترنت: ثانيا  
        

 ، نتعرض بإيجاز لمفهوم الشبكة عموما ،        ت         قبل التطرق لتكنولوجيا شبكة اإلنترن    
 . أنواعها وأهم ملحقاتها

 

 )Network(ماهية الشبكة . 1
        

ببساطة تعني وسيلة تتيح االتصال ما بين أجهزة الحواسب اآللية يتم من            "  الشبكة         "  
خاللها استخدام الموارد والملحقات المشتركة مثل الطابعات ، وسائط التخزين ، النهايات             

 إلخ..الطرفية
 
 

 :           ومن أهم اإلمكانات التي توفرها الشبكة بوجه عام نجد 
 

شتراك المتعدد في استخدام أجهزة ثمينة غير متاحة بوفرة ، فمن الصعب مثال توفير               اال -
طابعة ليزرية لكل حاسب في مؤسسة أو شركة متواضعة اإلمكانيات ، حيث يمكن من                

 .خالل الشبكة ربط هذه الطابعة بعدة حواسب
 

معلومات من حاسب    استخدام البرامج المختلفة وتقديم خدمة المراسلة اإللكترونية ونقل ال         -
 .آلخر 

 
 

 أنواع الشبكات . 2
 

 :للشبكة عدة أنواع نوجزها كما يلي 
 
 

-  Local Area Network –)  LAN(          وهي شبكة محلية يتم من خاللها وصل
مجموعة من الحواسب ببعضها البعض ضمن نفس المكان ، حيث يمكن أن تكون طريقة              

  .HUBعية باستخدام جهاز  أو تفرCoaxial Cableالوصل تسلسلية باستخدام 
 

--Metropolian Area Network )MAN(       وهي مشابهة للشبكة المحلية ولكنها 
 .مصممة لخدمة شبكة ضمن مدينة كبيرة

 

-  Wide Area Network –   )WAN(         وهي شبكة أوسع من الشبكة المحلية بحيث  
في مدن   ، وقد تكون في نفس المدينة أو          LANنصل من خاللها مجموعة من شبكات       

 .متفرقة
 

-  Internet           وهي الشبكة العالمية وتضم مجموعة ضخمة من شبكاتLAN  وشبكات 
WAN إلخ... والعديد من الحواسب العمالقة 
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 ملحقات الشبكة. 3 
 

 :          من أهم ملحقات الشبكة نجد 
 

  وهي عبارة عن بطاقة اتصاالت إلكترونية تعمل       )Ethernet Card(بطاقة الشبكة     -
كوسيلة ترابط بين الحاسب وكابل الشبكة وتقوم بتقوية اإلشارة الرقمية الصادرة عن               

 .الحاسب بحيث يتم إرسالها عبر الشبكة لمسافات بعيدة
 

) Digital( وهو جهاز اتصاالت يقوم بتحويل المعلومات الرقمية         )Modem(المودم    -
لية عكسية في حال االستقبال     في حال اإلرسال ويقوم بعم    )  Analog(إلى معلومات تماثلية    

 .عبر خط هاتفي
 

 ) شبكة اإلنترنت(تكنولوجيا شبكة المعلومات . 4
 

 بمثابة مجموعة مهولة من الشبكات المتصلة ببعضها البعض         تتعتبر شبكة اإلنترن  
)     Internet(وكلمة إنترنت   "  شبكة الشبكات   "  ولذلك يطلق عليها اسم     )  سلكيا والسلكيا (

 ومعناها الشبكة المترابطة    Interconnexion Network من كلمتين    هي مصطلح مركب  
 )1(. أي الشبكة العالميةInternational Networkوليس كما هو شائع 

 

وتمثل شبكة اإلنترنت الوسيلة األكثر شموال وتقدما في عالم شبكات االتصال              
مكنها من تحقيق   واإلعالم والمعلوماتية في عالمنا الراهن ، حيث تملك من القدرة ما ي             

السمعي البصري المعلوماتي والذي تجتمع فيه      )  Multimedia(االتصال متعدد الوسائط    
ثالثية الصوت ، الصورة والنص مع القدرة الكاملة على تحقيق التفاعلية بين أطراف               
االتصال لحظيا والفضل في ذلك يرجع لكون شبكة اإلنترنت تجتمع فيها كافة                  

ولقد اكتسبت اإلنترنت   .  ة ، اإلعالمية والمعلوماتية في خدمة واحدة      التكنولوجيات االتصالي 
 التي أنشئت   -م عندما انقسمت األربانت العسكرية       1983استقاللها الحالي منذ عام      
األولى ظلت تابعة لوزارة الدفاع      :   إلى شبكتين    -م  1969لألغراض العسكرية عام    

صصت لالستخدامات المدنية وأطلق عليها     والثانية خ "  ميلنت"   وأطلق عليها اسم     ةاألمريكي
 .)2(" إنترنت" اسم 

 
 

ونظرا ألن اإلنترنت تضم بداخلها ماليينا من الحاسبات اآللية المنتشرة على              
مستوى العالم والتي تنخرط جميعها في اتصاالت متواصلة فيما بينها على شكل تبادل               

ن المنطقي أن تكون هناك قواعد      للرسائل والملفات والصور والبيانات وغيرها ، فقد كان م        
تنظم العالقات بين هذه الماليين من الحاسبات بما يضمن انسيابا سهال وسليما للمعلومات              

 .والبيانات
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ونظرا ألن تنظيم العالقة بين الحاسبات يحتاج إلى العديد من المتطلبات مثل تحديد            
ضح اسمه ومحل إقامته بدقة باإلضافة إلى تحديد طريقة ، لغة                    هوية لكل حاسب تو   

أو قواعد متفق عليها الستخدامها في إرسال واستقبال البيانات والمعلومات ، فقد تم ابتكار              
مجموعة من البروتوكوالت والمعايير والقواعد لتنظيم العمل على اإلنترنت تتمثل في             

  : )1(اآلتي 
 

 ي نقل المعلومات عبر اإلنترنت وتحديد هوية الحاسباتمعايير التحكم ف*. 
 

بروتوكول التحكم    "  TCP/IP            تنتظم هذه المعايير ضمن البروتوكول المسمى       
 إلى بروتوكول التحكم في النقل              TCPبحيث يشير اختصار    "  في النقل عبر اإلنترنت     

)Transmission Control Protocol  ( ير اختصار   ، ويشIP        إلى بروتوكول اإلنترنت 
)Internet Protocol.( 

 بتجزئة الرسالة أو الملف إلى أجزاء صغيرة ، كل جزء            TCPويقوم بروتوكول   
ويتم ترقيم هذه الحزم وإرسالها منفصلة عبر اإلنترنت        )  Packet(يسمى رزمة أو حزمة     

لى الجهة المرسلة إليها يتم     وعند وصولها إ  .  بشكل غير مرتب ألنها تسلك طرقا مختلفة      
إعادة ترتيبها وتجميعها لتظهر الرسالة في صورها األصلية ، وإذا لم تصل أحد هذه                 
األجزاء فإن الكمبيوتر المرسلة إليه يعاود طلبها مرة أخرى من الكمبيوتر المرسل وهكذا             

 .حتى يتم إعادة تجميع الملف أو الرسالة بشكل كامل وسليم
 

 إلى مجموعات من األرقام المسلسلة التي تحدد هوية          IPكول  بينما يشير بروتو  
الحاسب ومكانه حيث يحقق هذا النظام آلية ممتازة تتعرف بها الحاسبات على بعضها               

 .البعض عبر الشبكة من خالل رقم مسلسل ال يتكرر
 

 معايير تحديد أسماء وعناوين المواقع اإللكترونية*. 
 

تيجة لكونه كان من الناحية العملية مستحيال على        نشأت الحاجة إلى هذه المعايير ن     
 في  IPمستخدمي الشبكة حفظ واستخدام العناوين الرقمية المعقدة الخاصة ببروتوكول            

نظام تحديد نطاقات   "  لذا تم استحداث نظام باسم      .  تعاملهم مع ماليين المواقع على الشبكة     
 ). Domain Names System" (أسماء أو عناوين المواقع على الشبكة 

 

وطبقا لهذا النظام يتم منح كل موقع اسما أو عنوانا يتكون من مقاطع أو نطاقات                
 ثم يليها مقطع يمثل اسم الجهة صاحبة الموقع ، ثم مقطع يشير إلى طبيعة               wwwتبدأ بـ   

 أو مؤسسة تعليمية يشار إليها      comعمل الجهة ، فإن كانت شركة تجارية يشار إليها بـ           
  أو مؤسسة عسكرية      netة موصلة لخدمات اإلنترنت يشار إليها بـ          أو شرك  eduبـ  
ويمكن   .  gov  أو جهة حكومية بـ       org ، منظمة بـ     int ، مؤسسة دولية بـ      milبـ  

 . بالنسبة للجزائرdzأن يلي ذلك  مقطع خاص باسم البلد أو الدولة التابع لها الموقع مثل 
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       dz.gov.apn.www:  وبتطبيق ذلك على موقع المجلس الشعبي الوطني نجده           
 IPوهكذا يقوم نظام تحديد نطاقات األسماء بالربط بين االسم الرقمي المرتبط ببروتوكول             

قع ما باالسم العادي واسم الموقع الذي يحمله وبالتالي فعندما يقوم المستخدم بالبحث عن مو       
 .يتم على الفور تحويل هذا االسم إلى االسم الرقمي المكافئ

 

 معايير تحديد عناوين المعلومات على اإلنترنت*. 
      

نسق تحديد  "             يتم تحديد عناوين المعلومات على اإلنترنت من خالل معيار            
ار يقدم أسلوبا لتحديد    وهو معي )  Uniform Ressource Locator  -)  URL  "المصادر

لكل قطعة معلومات متوفرة على اإلنترنت سواء كانت وثيقة ،            )  خاص(عنوان فريد   
 .صورة ، صوتا أو لقطة فيديو

 

 )المتشعبة(معايير لغة ترميز النصوص الفائقة *. 
        

          تعتـمد   لغـة   اإلنترنت   أو  الويب  على  معيـار  للترميـز  يطلق                       
          Markup Language  Hypertext ـه لغـــة ترميز النصوص الفائقة         علي

)HTML  (            وتعتبر هذه اللغة وسيلة موحدة لتمثيل المعلومات مثل عناوين النصوص
 .والفقرات والصور واألصوات على الشبكة

 

 )المتشعبة(معايير نقل النصوص الفائقة *. 
       

 Hypertext httpص الفائقة على بروتوكول               تعتمد معايير نقل النصو    
Transfer Protocol)    HTTP  (         وهو بروتوكول خاص بنقل الصفحات ذات

 .االرتباطات المتشعبة عبر اإلنترنت
 

         وأما عن الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت لمستعمليها ، فإنها تشمل مختلف             
ن ، الطب ، التجارة ، اإلعالم ، اإلعالن ،            مجاالت الحياة كاالتصاالت ، التعليم ، التكوي      

غير أن بعض الباحثين يقدمون تصنيفات مختلفة لخدمات          .  الشغل ، الترفيه وغيرها    
 : ) 1(اإلنترنت بحيث يوجزون أهمها فيما يلي 

 

 . خدمة الويب-
  البريد اإللكتروني-
 .النقاش ومنتديات الحوار) فرق( مجموعة -
 . التجارة اإللكترونية-
 . الهاتف عبر اإلنترنت-
 . نقل وتبادل الملفات-
 . تصفح قواعد البيانات-
 إلخ... تسجيل وتحميل األغاني ، األفالم ، -
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 : ) 1( وأما عن أهم اإلشباعات التي تحققها اإلنترنت لجمهورها فتتمثل فيما يلي 
 

 .Browsing & Exploring   استكشاف كل ما هو جديد في العالم الخارجي-
  .Information Seeking البحث عن المعلومات -
 .Entertainment الترفيه والتسلية  -
 .Communication االتصال -
 . المشاركة في المجتمع االفتراضي-
 Blogخصية  أو مدونات شPersonnel site إنشاء مواقع شخصية -

 

 : ) 2(وأما عن الخصائص اإلعالمية لشبكة اإلنترنت فيمكن إيجازها كما يلي 
 

 .Multimedia وسيلة متعددة الوسائط -
 . النص المتشعب  -
 . غزارة المعلومات وتدفقها-
 . التزامنية والالتزامنية-
 . التفاعلية-
 . التكيفية-
 . الكوكبية-
 

 هنة والمستقبلية للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالالتأثيرات الرا: المبحث الثالث 
 

         بعد التطرق في المبحث السابق ألهم استخدامات التكنولوجيات الحديثة لإلعالم           
واالتصال وإلى ماهيتها ، اتجاهاتها الفكرية وتطورها التاريخي في المبحث األول من هذا             

ة التأثيرات الراهنة والممكنة لتكنولوجيات     الفصل ، سنحاول من خالل هذا المبحث دراس       
اإلعالم واالتصال ، حيث سنركز على أهم هذه التأثيرات والمتمثلة في التأثيرات                  

السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية مع اإلشارة إلى أن هناك تأثيرات اتصالية                  
ذج حديثة لعملية   لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تشمل تأثيرات بنائية مفادها ميالد نما          

االتصال التفاعلي مقابل قصور النماذج التقليدية ، تأثيرات تكنولوجية ومؤداها نشأة                    
أو ظهور تكامل عضوي وهيكلي للمنظومة التكنولوجية االتصالية ، تأثيرات نوعية تفيد             

وجي بحدوث تداخل نوعي بين األشكال المختلفة لالتصال اإلنساني كنتيجة للتكامل التكنول          
على المستويين العضوي والهيكلي للمنظومة التكنولوجية االتصالية وأخيرا تأثيرات            
تنظيمية ومن خاللها يتبين أن التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال أدت إلى اتساع              
األسواق االتصالية لتشمل الرقعة العالمية ككل، وهو ما سيدفع المؤسسات اإلعالمية              

 )3(. ة إلى االتجاه التدريجي نحو االندماج الوظيفيواالتصالية المتشابه
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        إذا كان التطور التاريخي لتكنولوجيا االتصال يقدم المعرفة كسلطة جديدة بازغة            
ؤى الفلسفية تطرح فلسفة رمزية جديدة تنبع من        في ظل ثورة االتصال السادسة وكانت الر      

الجدل بين اإلنسان وتلك المعرفة فال شك إذن بأن الساحة التي ستدور عليها كل هذه                  
التحوالت الجديدة ستخضع للتحول هي األخرى وذلك طبقا لقوانين التوافق مع تلك البيئة              

 المجتمع بكافة أركانه ،     الصاعدة ، وبالطبع لن تكون هذه الساحة اآلخذة في التحول إال           
دعائمه وبنياته والذي لن يصبح كما عهدناه باألمس القريب، بل ستتوالى تغيراته وتحوالته             

 .بما يرسخ األسس والقواعد لمجتمع صاعد جديد هو مجتمع المعلومات والمعرفة
 

 التأثيرات االجتماعية للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: المطلب األول 
 

 على نظام   – كبديل جديد للمجتمع الصناعي      –تمد مجتمع المعلومات والمعرفة     يع
هائل ومعقد من التجهيزات والوسائل االتصالية التي أتاحتها التكنولوجيا في النصف الثاني            

، وبالتالي تكمن طاقة هذا النظام في القدرة الهائلة على جمع            )  20(من القرن العشرين    
زينها ، استرجاعها وبثها بأكبر كميات ممكنة ألكبر عدد ممكن           البيانات ، تصنيفها ، تخ    

   . من األفراد وفي أقل وقت ممكن مهما كانت المسافة
       

أن يتسم هذا المجتمع الجديد     "  السيبرنتيك  "  مؤسس علم   "   وانير تنوربر"         وقد توقع   
 انتقال المعلومات          سيكون نظاما اجتماعيا يركز تماما على      :  بسمتين مميزتين ؛ أوال      

 . ستلعب األجهزة وخصوصا االتصالية والمعلوماتية دورا حاسما في هذا المجتمع: وثانيا 
 

وفي ظل سياق كهذا سيمتد التغير االجتماعي والتقني إلى مجاالت جديدة وستشجع            
أجهزة وتقنيات اإلعالم واالتصال على ظهور أشكال جديدة من تنظيم المعارف في               

سات العامة والخاصة وطرق جديدة لتنسيق األنشطة الرئيسية خصوصا في مجاالت           المؤس
 )1(. تنظيم المدن ، النقل وتوزيع الخدمات على المواطنين

         

          وبالتالي سيؤدي هذا إلى انهيار البيروقراطيات بقنواتها الجامدة المحددة مسبقا           
 ، بينما ستؤدي النظم الجديدة بإتاحتها الفرصة         والتي تمنع االكتشاف التلقائي واالبتكار    

 .للفكر المنهجي إلى فتح األبواب لإللهام الذي يقود إلى االبتكار
 

 مجتمع المعلومات والمعرفة في االقتراب      و         وتتجلى أولى الخطوات الساعية نح    
ح عهدا جديدا   الذي سيعد بمثابة ثورة ستفت    "  الطريق السريع للمعلومات  "  الحثيث نحو إنشاء    

يؤدي إلى تغييرات جوهرية في البنى االقتصادية ، االجتماعية والثقافية وفي طرق التنظيم             
واإلنتاج وفي وسائل التسلية والعالقات بين األفراد باإلضافة إلى أساليب الحصول على             

الكمبيوتر كلي القدرة   "  كما سيؤدي  إلى ظهور ما يمكن أن نطلق عليه              .    المعرفة
الذي يقصد به إمكانية استرجاع قدر كبير من المعلومات          )  Omnipresent(   "جدوالتوا

من أي مكان في العالم ، وهذه المعلومات ستتسم بالمرونة وسهولة التداول وإمكانية                
    )2(. تصنيفها وغربلتها باستخدام مرشحات برامجية
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 األداة  –)  21( في القرن الواحد والعشرون      –       وبالتالي ستمثل شبكات المعلومات      
الحاسمة لنجاح المجتمعات وتقدمها االقتصادي مثلما كانت السكك الحديدية في القرن              

هي المعبر األساسي النتشار التحضر والعمران ، فقد أدركت الدول           )  19(التاسع عشر   
قتها بأن مصيرها قد يتوقف على امتداد الشبكات الحديدية عبر أراضيها وهذا ما يفسر               و

 من أجل الربط واالتصال اإللكتروني ، فمع امتداد الشبكات            - اآلن –السباق الدولي   
اإللكترونية تبدأ السلطة في االنتقال وذلك ألن نقل البيانات يمكن أن يكون أكفأ وأكثر                

 )1(. ال األشياء أو األشخاصاقتصادا وأسرع من إرس
 

وفي ظل كل تلك المستجدات ستتحول المجتمعات الجغرافية إلى مجتمعات فكرية            
بمعنى أن الحدود بين المجتمعات لن تتحدد بالحدود الجغرافية وإنما ستحددها االهتمامات             

وسوف يدعم هذه االتجاهات     .  الفكرية المشتركة غير المقيدة بأية حدود مصطنعة         
كزية انخفاض تكاليف وسائل االتصال اإللكترونية نتيجة انتشار األقمار الصناعية           الالمر

وسيؤدي هذا إلى تجسيد    .   من تكنولوجيا جديدة   ثوتكنولوجيا األلياف البصرية وما سيحد    
التنوع االجتماعي المتزايد للمجتمعات المتقدمة نتيجة االنتقال من بنية إعالمية محدودة             

حيث ترجح الدراسات المستقبلية بأن حجم      .  غنية جدا باالختيارات  االختيارات إلى بيئة    
مرة حجم  )  100( ستمثل مائة    2050المعرفة التكنولوجية التي ستملكها البشرية عام        

 . معرفتنا الحالية
 

وبالتالي ستقاس قوة المجتمعات والدول بقدرتها على السيطرة على تدفق ومعالجة            
لطاقة االستراتيجية األولى قبل النفط أو حتى قدرة         المعلومات حيث ستصبح المعلومة ا    

ولكن الحقيقة الهامة أيضا التي يطرحها مجتمع المعلومات والمعرفة هي أنه كلما           .  التصنيع
زادت المعلومات كلما زادت معها الحاجة إلى استحداث وسائل اتصالية جديدة ، ومع               

وهذا ما يعني أن    .  معلومات وهكذا استحداث مثل تلك الوسائل االتصالية الجديدة تزداد ال       
هل تسارع التغيير   :  المجتمع المعلوماتي ال يشبع ولعل هذه الحقيقة ستدفع إلى التساؤل            

 )2(سيجعل معرفتنا فانية ؟ 
 

إضافة إلى ذلك فإن التأثيرات االجتماعية للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال          
ل الوحدات االجتماعية األهم في الحياة        ستمتد إلى المنازل والمكاتب باعتبارها تمث       

وتتوقع الدراسات المستقبلية األمريكية المتعلقة بدخول الخدمات         .  المجتمعية لإلنسان 
اإلعالمية الجديدة إلى المنازل إلى الظهور الوشيك لجيل جديد من األجهزة التفاعلية ،               

ع متميز إلنتاج ،    وهو ما سيؤدي إلى طريقة جديدة لتعريف المنزل ليبدو بمثابة موق            
معالجة ، نقل واستقبال المعلومات المتعلقة بمجاالت وخدمات متعددة كالعمل عن بعد ،              
الترفيه والتسلية ، البريد اإللكتروني ، استشارة بنوك المعلومات المتخصصة ، التسوق             
والتبضع عن بعد ، التحويالت النقدية البنكية اإللكترونية ، توزيع صور وصفحات من               

 .إلخ..رائد ، المؤتمرات المرئية والنسخ عن بعد الج
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باإلضافة إلى إمكانية اختيار العديد من البرامج المسجلة مثل األفالم ، برامج                 
الشبكات ، البرامج اإلخبارية ، األفالم الوثائقية ، المباريات الرياضية ، خدمات وكاالت              

 الوطنية والدولية ، خدمات أسواق األوراق المالية ، جداول شركات الطيران               األنباء
ونتيجة لذلك سوف تتطور مفاهيم المكتب والبيت        .   الجوية لونشرات الطقس واألحوا  

وتصبح الفروق بين مفهوم البيت والمكتب أقل مما هي عليه اليوم ، حيث ستؤدي                  
 الشبكات الرقمية المتكاملة إلى ظهور ما       تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة من خالل     

، وقد بدأت معظم الدول      )  Home Office"  (المكتب المنزلي "  يمكن أن نطلق عليه      
 )1(. االسكندنافية فعليا في انتهاج هذا األسلوب الجديد في العمل

 

وكان تطور مفهوم البيت يحمل في جوانبه بعض السلبيات ألن كل هذه الخدمات              
ئدة عن الحد في شكل فيض من الصور والمعلومات القادمة من العالم               المنزلية الزا 

الخارجي قد تؤدي إلى انطواء األفراد وإلى تقليص العالقات اإلنسانية المباشرة ، كما أن               
أسلوب التسوق عن بعد سينطوي على تصرف اتصالي من طراز جديد يمثل عملية نقل               

اته الشخصية وأسلوب حياته إلى الموزع      من جانب المستهلك نفسه لمعلومات تتعلق بعاد      
الذي يمكنه استثمار هذه المعلومات من خالل مراقبة العادات الشرائية وتصنيفها وفقا              
لمجموعة من المعايير وإمداد المنتجين بهذه المعلومات لصنع سلع تداعب وتستميل              

معلومات رغبات وعادات المستهلك بما يشكل انتهاكا لخصوصية األفراد من خالل جمع             
 .خاصة بهم دون موافقتهم 

 
 

وسيكون ذلك اتجاها تطويريا على مستوى اإلنتاج السلعي يضاهي ما بدأته بعض             
شركات التلفزيون في أمريكا وأوربا عندما طبقت قياسات المشاهدة على مشاهدي               
 التلفزيون بواسطة قيام المشاهد بالضغط على زر عند مشاهدة التلفزيون ، ومن المتوقع أال    

يقف األمر عند هذا الحد بل سيمتد ليشهد المستقبل نظاما جديدا للقياس السلبي لكشف عدد               
الجالسين أمام الشاشة وحصر أوقات المشاهدة آليا دون االعتماد على مشاركة المشاهدين            
من خالل نظام للذبذبات الحاملة التي تمسح حجرة المشاهدة فتقدم أوصافا عددية ومظهرية             

 . المشاهدينلكل فرد من 
 
 

وبالتالي يساور المفكرين اليوم القلق بشأن العواقب المحتملة لمثل هذه األنظمة ،                      
إذ أنهم يخشون أن تستخدم بعض الحكومات هذه التكنولوجيات لمراقبة المواطنين في              

ولكن مع هذه المخاوف ، فإن التطور التكنولوجي سيؤدي إلى تأكيد وتعزيز               .  بيوتهم
 المعامالت المجردة من السند أو الكيان المادي في كافة جوانب الحياة وبالتالي               مفاهيم

سيتصاعد في ظل هذا المجتمع المعلوماتي المعرفي دور الفرد كبؤرة للمعلومات ودور             
 )2(. المنزل كمركز لألعمال
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 لوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالالتأثيرات السياسية للتكنو: المطلب الثاني  
 

        أدى التطور المتزايد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى تأثيرات سياسية واضحة           
على مستوى العالم تتمثل في المساعدة على نشر الديمقراطية وتنوير الرأي العام الداخلي             

ترنت لحدود كافة      نتيجة اختراق كل من البث الفضائي وشبكة اإلن        )  الدولي(والخارجي  
الدول ، مما أدى إلى استحالة إخفاء األحداث والوقائع وصعوبة ممارسة التزييف                

 .والتضليل اإلعالميين
 

ولعل أوضح مثال عن الدور الذي لعبته تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في نشر              
ربية   الديمقراطية يتمثل في الدور الذي لعبه البث التلفزيوني الخاص بدول أوربا الغ              

والذي كان يمكن التقاطه بدول أوربا الشرقية ، مما أدى إلى اإلسراع بسقوط الشيوعية في               
دول المعسكر الشرقي نتيجة مقارنة الشعوب لمدى التفاوت الحاصل بين مستويات                

حيث استغرق إنهاء حكم الحزب      .  الحرية والرفاهية في كل من شرق وغرب أوربا         
أشهر ، في ألمانيا عشر     )  10(سنوات ، في المجر عشرة      )  10(الشيوعي في بولونيا عشر     

) 10(أيام وفي رومانيا ليس أكثر من عشر  )  10(أسابيع ، في تشيكوسلوفاكيا عشرة      )  10(
ساعات ، ولقد كانت هذه السلسلة من المفاجآت السياسية التي مألت شاشة التلفزيون سنة               

 .م1991ريف م إيذانا بسقوط االتحاد السوفياتي ذاته في خ1989
 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ التحول الديمقراطي يغزو أوربا الشرقية وارتفعت العضوية            
دولة نتيجة  )  25(دولة إلى خمس وعشرين     )  15(في االتحاد األوربي من خمسة عشر       

 .انضمام عدد كبير من تلك الدول بعد استيفائها لشروط التحول الديمقراطي
 

 مساره بدول االتحاد السوفياتي السابق وغيرها        وقد استمر قطار الديمقراطية في    
مستفيدا من تحطيم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لكافة الحواجز العالية التي كانت تتيح              
ألنظمة الحكم االستبدادية ممارسة استبدادها بعيدا عن أعين وسائل اإلعالم ، غير أنه مع              

 من المستحيل على تلك األنظمة      البث الفضائي المباشر وفاعليات شبكة اإلنترنت أصبح       
مواجهة الحركات السياسية المعارضة لها باستخدام القمع والتعتيم اإلعالمي وهو ما أدى             
إلى نمو الحركات المعارضة ونجاحها في قيادة الجماهير في انتفاضات شعبية عارمة              

 .إلقصاء تلك األنظمة المستبدة
 

وكرانيا وقارقيزستان وكذا في    ولقد قدمت الجماهير في جمهوريات جورجيا ، أ        
لبنان المثال الواضح على اآلثار السياسية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، حيث شاهد              
العالم تلك الجماهير وهي تمأل الميادين والساحات في مواجهة سلطات فقدت شرعيتها              
 وتسرب القمع من بين أيديها تحت وطأة أضواء تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال              

 .الكاشفة
 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يؤدي إلى طرح أطر             
جديدة لتطوير الممارسات الديمقراطية بحيث تتطور من الديمقراطية التمثيلية إلى              

 .الديمقراطية الشعبية التي تصب في مسار نقل السلطة للجماهير
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ل آلية االستفتاءات السريعة على       وقد تجلى ذلك في العديد من الممارسات مث         
القرارات باستخدام أسلوب الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول ، الستفتاء الجماهير            
اتجاه الضرائب الجديدة مثال أو االتجاه نحو اختفاء صناديق االنتخاب بشكلها التقليدي              

يت من خاللها   يمكن التصو )  صناديق إلكترونية (واستبدالها بمواقع على شبكة اإلنترنت       
ولن يكون نظام االقتراع اإللكتروني المباشر والسريع هو الوحيد على الساحة ،                         

بل سيعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة معلومات أخرى بخصوص أنظمة االستفتاءات للدولة             
 .يتعين معها اللجوء إلى الشعب مباشرة وليس للبرلمان

 

ومات وقياس مدى شعبية ومصداقية      هذا إضافة إلى أنظمة متابعة أداء الحك        
  )1(. المسؤولين دوريا على كل المستويات

 

هذا وقد أدت التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال إلى إحداث تغييرات كبيرة            
في طرائق وإجراءات تسيير اإلدارات والشؤون العامة للدولة وذلك من خالل االنتقال               

لى طرائق حديثة تعتمد على تكنولوجيا اإلعالم         بهذا التسيير من طرائقه التقليدية إ       
) E-government"    (الحكومة اإللكترونية   "  واالتصال ، وهو ما يعرف اليوم بمصطلح        

ومنه مصطلح البرلمان اإللكتروني              )  E-administration(أو اإلدارة اإللكترونية     
) E- parliament.( 
 
 

 االقتصادية للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصالالتأثيرات : المطلب الثالث 
 
 

أدى التطور الحاصل في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى إحداث تطورات هامة            
في مجال األنشطة االقتصادية ، فعلى سبيل المثال نجد أن النقود في طريقها لتصبح رقمية               

) 04(ولية ، فمن حوالي أربعة      السيما على مستوى البنوك الكبيرة والمؤسسات المالية الد       
فقط على شكل   )  1/10(تريليون دوالر تتداول في الواليات المتحدة األمريكية فإن عشرها          

نقد حقيقي وعمالت مخزنة في صناديق البنوك وجيوب األفراد األمر الذي أدى إلي أن               
كما خرجت عن   تصبح النقود بمثابة سلعة يتم تداولها خارج وظائفها االقتصادية التقليدية ،            

وبدأت النقود اإللكترونية والمبادالت عبر ) المحتكر الطبيعي إلصدارها (سيطرة الحكومات   
شبكات االتصال العالمية تتجاوز حدود األسواق التقليدية ، فأكثر من تريليون دوالر يتم              

  )2(. تحويلها يوميا في شكل تحويالت للعملة المتبادلة
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التجارة "  باإلضافة إلى النقود اإللكترونية ، فقد ظهر في الحقل االقتصادي               
السيما مع تحول اقتصاد عصر ما بعد الصناعة إلى اقتصاد خدمات أكثر             "  اإللكترونية  

وتتكون التجارة اإللكترونية من التجارة       .  منه اقتصاد منتجات صناعية وتحويلية      
ية غير المباشرة والتي تتعلق بمعلومات عن سلع فعلية يتم شحنها بوسائل النقل              اإللكترون

التقليدية والتجارة اإللكترونية المباشرة التي تشمل سلعا هي نفسها عبارة عن معلومات               
البريد اإللكتروني ،   :  وتشمل هذه السلع    .   االتصال تيتم شحنها بشكل مباشر عبر شبكا     

لكتب ، الصور ، التسجيالت الفنية ، الموسيقى ، األفالم ، أدلة             البرامج ، الكتيبات ،  ا     
السفر ، اإلرشادات ،  األخبار ، أسعار البورصات ، االستمارات ، المواد                              

 . إلخ...التعليمية 
 

ونظرا ألن السرعة التي تتم بها عملية التوريد ترضي حاجة األفراد لإلشباع                  
 تصبح التجارة اإللكترونية المباشرة عنصرا هاما من          الفوري ، فإنه من المرجح أن      

عناصر سوق المعلومات ، وذلك لكونها وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى أسواق             
العالم جميعها في وقت واحد وبأقل تكلفة ولكونها وسيلة فعالة لعقد الصفقات بين                  

 ألنها ال تحتاج إلى      المتعاملين عن طريق االتصال اإللكتروني المباشر بينهم نظرا         
المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات ، كما أنها توفر النفقات العامة واإلدارية                

 )1(.ومصاريف التنقل 
 
 

إن تحول االقتصاد إلى اقتصاد خدمات على نحو متزايد وظهور النقود اإللكترونية            
طوط الجوية ، كل ذلك     والتجارة اإللكترونية باإلضافة إلى سهولة النقل والشحن عبر الخ        

 مستوى األسواق المالية وإلى تقارب األسواق        ىأدى إلى وجود اقتصاد معولم كليا عل       
 .السلعية والخدماتية على مستوى العالم تدريجيا لكي تصبح سوقا واحدة مندمجة

 
      باإلضافة إلى ذلك ، فإن تنامي القدرة التي توفرها التكنولوجيات الحديثة على               

اإللكتروني عبر شبكات االتصال سيؤدي إلى تحقيق الفكرة التي كان قد طرحها              االتصال  
م والتي مفادها أنه لو     1776سنة  "  ثروة األمم   "  لمفهوم األسواق في كتابه     "  آدم سميث   "  

كان كل مشتر يعرف سعر كل بائع وكل بائع يعرف ما الذي يرغب فيه كل مشتر ،                    
سوق قادرا على اتخاذ قرارات مبنية على معرفة كافية ولجرى            ألصبح كل فرد في ال    

 .توزيع موارد المجتمع بكفاءة
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 وبالتالي سيقود إنشاء طريق سريع للمعلومات في المستقبل القريب إلى توسيع             
 وستكون كل   نطاق السوق اإللكترونية ويجعل منها الوسيط المطلق أو السمسار الشامل          

.  السلع المعروضة للبيع في العالم بأسره متاحة لفحصها ومقارنتها وإدخال تعديالت عليها           
وهو ما سينقلنا إلى عالم جديد من الرأسمالية ضئيلة االحتكاك والنفقات المباشرة ، حيث               
تصبح المعلومة المتعلقة بالسوق متوفرة وتكلفة التعامالت ضئيلة ، وهو ما سيؤدي إلى              

عاظم إمكانية تحديد مواصفات المنتج وفقا لرغبات الزبون ويؤدي إلى بروز اقتصاد جديد           ت
المستهلك والذي يعني قيام    /  أي المنتج   "  اقتصاد المنتهلك   "  "  آلفين توفلر "  يطلق عليه   

لسلع غير  )  الصانع(المستهلك ببعض المراحل النهائية في اإلنتاج من خالل إتاحة المنتج            
 وتوفير أجهزة تمكن من استكمال اإلنتاج منزليا ، بحيث تصبح للمستهلك             كاملة اإلنتاج 

 )1(. القدرة على إنتاج السلعة وفقا لرغبته أو تشكيل الخدمة وفقا لحاجته
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 نشأة ، تنظيم وعمل: طني المجلس الشعبي الو: الفصل الثاني  
 

 باعتباره الهيئة   –من خالل هذا الفصل سنحاول التطرق للمجلس الشعبي الوطني            
المراد دراسة واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال بها ودورها في تفعيل            

   من خالل التعرض في البداية لنشأة وتنظيم هذا المجلس                       –عملها التشريعي    
ليتم في األخير التعرض لمجاالت استخدام      )  مبحث ثاني (، لعمله التشريعي    )  مبحث أول (

 ). مبحث ثالث(التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال خاصة بالعمل البرلماني 
 
 

 نشأة وتنظيم المجلس الشعبي الوطني: المبحث األول 
 

طني من خالل إعطاء    في هذا المبحث سنحاول التعرض لنشأة المجلس الشعبي الو        
، لتنظيم المجلس من    )  مطلب أول ( الجزائر ينبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة التشريعية ف      

من خالل  :  وثانيا  )  مطلب ثاني (بيان عالقته بأهم مؤسسات الدول الرسمية       :  خالل أوال 
 ).مطلب ثالث(بيان أجهزته وهيئاته الداخلية 

 

 مجلس الشعبي الوطنينبذة تاريخية عن نشأة ال: المطلب األول 
  

 أي غداة   1962 سبتمبر   20جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ          
االستقالل مباشرة حيث كانت الغاية منها إنشاء مجلس منتخب لعهدة مدتها سنة واحدة                   

وقد سمح ذلك بإصدار دستور     .  تكون مهمته الرئيسية سن القانون األساسي للبالد      )  01(
 . الذي كرس مبدأ وحدة الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري1963 سبتمبر 10

  

 لممارسة كامل سلطاته طبقا     1963 أكتوبر   03أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ      
 من الدستور إلى تجميد نشاطات هذا المجلس الوطني أعقب ذلك تأسيس مجلس             59للمادة  

ى السلطة السيادية بموجب     عل 1976 و 1965الثورة الذي أصبح هو المؤتمن بين سنتي        
 شهدت الساحة الوطنية    1976 نوفمبر   22وبتاريخ  .  1965 جويلية   10األمر المؤرخ في    

في إطار استكمال بناء مؤسسات الدولة الجزائرية صدور دستور جديد تأسس بموجب              
والذي "   الشعبي الوطني    المجلس"   منه برلمان بغرفة واحدة تحت تسمية         126المادة  

سنوات وتجدد بانتظام              ) 05( لعهدة مدتها خمس 1977 فيفري 25 مرة بتاريخ    انتخب ألول 
  .1987 و1982سنتي 

 

 على مبدأ أحادية الغرفة للبرلمان       1989 فيفري   23أبقى التعديل الدستوري لـ     
 مبدأ الفصل بين السلطات      92الجزائري ولو أنه كرس من جهة أخرى بموجب مادته           

 السيد الشاذلي بن    -وقد أدت استقالة رئيس الجمهورية      .  تنفيذية والقضائية التشريعية ، ال  
 إلى توقيف عملية تجديد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني التي انتهت عهدتها            –جديد آنذاك   

المجلس   (ةوترتبت عن ذلك حالة فراغ قانوني ودستوري أدت إلى تنصيب هياكل انتقالي            
وذلك إلى  )  يي الوطني ، ثم المجلس الوطني االنتقال       األعلى للدولة والمجلس االستشار   
 الذي أدخل تغييرات على مؤسسات       1996 نوفمبر   28غاية التعديل الدستوري بتاريخ     

" المجلس الشعبي الوطني    "  الدولة الجزائرية بإحداث برلمان ثنائي الغرفة يتكون من           
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الجزائرية في الخارج   أعضاء يمثلون الجالية    )  08( عضوا إضافة إلى ثمانية      388ويضم   
 . عضوا144الذي يضم "  مجلس األمة " و

 

وفيما يلي نتطرق إلى مختلف المراحل التي مرت بها نشأة المؤسسة التشريعية في             
الجزائر ونبين مختلف النماذج التي عرفتها هذه المؤسسة على تباينها من حيث التنظيم               

 )1(. ياسي القائم في كل مرحلةوالصالحيات تبعا لظروف إنشائها وطبيعة النظام الس
 

ا  لمجلس الوطني للثورة:أوال 
   

 1956 أوت   20        كان من أهم النتائج المترتبة عن مؤتمر الصومام المنعقد بتاريخ           
 الضرورية لضمان استمرار وحسن سير الثورة حيث كان من          ةإنشاء المؤسسات واألجهز  

الذي كان يمكن اعتباره بحكم الصالحيات      "  المجلس الوطني للثورة      "  ةأهم هذه األجهز  
المخولة إليه بمثابة مؤسسة تشريعية للثورة وإن كان ال يتمتع بكل الخصائص المطلوبة في    

 . ) 2(مثل هذه المؤسسة نظرا لظروف إنشائه وإلى طابعه المؤقت 
  

يشكل هذا المجلس الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني بين دورات المؤتمر الوطني            
وهو مسؤول أمامه ، ونظرا لصعوبة انعقاد المؤتمر الوطني لسبب أو آلخر ، أصبح                
المجلس بمثابة المؤسسة العليا لقيادة الثورة داخليا وخارجيا في جميع المجاالت ، فكان               

 .مصدر كل القرارات ومشاريع العمل الثوري سياسيا ، عسكريا وتنظيميا
  

ثم توسع بعد ذلك       ، )3(أساسي وإضافي    عضوا بين    34يتكون المجلس الوطني من     
عقد المجلس خالل الثورة عدة     .   عضوا أساسيا  54 ليضم   1957في دورة القاهرة لسنة     

 حيث  1962 جوان   –دورات في كل من القاهرة وطرابلس الغرب كان آخرها في ماي             
رف           تمت فيها المصادقة على البرنامج الوطني للجزائر المستقلة والذي أصبح فيما بعد يع            

يجتمع هذا المجلس بدعوة من مكتبه في الدورات العادية وبطلب          ".  ميثاق طرابلس   "  بـ  
األعضاء أو بطلب من الحكومة في الدورات االستثنائية ، كما كانت             )  2/3(من ثلثي   

 صالحية  ةقراراته تنشر في شكل أوامر تشريعية ولوائح سياسية مع تفويض الحكوم            
 .المجلسالتشريع بين دورتي 

  

 :كانت من أهم صالحيات المجلس الوطني للثورة 
  

 ممارسة السلطة التأسيسية لهيئات ، مؤسسات وأجهزة يستوجبها مسار الثورة                -
 . التحريرية

 . ممارسة الوظيفة التشريعية ومراقبة الهيئة التنفيذية-
بعد إنشائها             تعيين الحكومة المؤقتة وتحديد برنامج عملها ومناقشة بيانها السنوي              -

 .أمامه وهي مسؤولة 1958 سبتمبر 19في 
 
 16 -7 ، ص 2005 ، المجلس ، )النشأة ، التنظيم والصالحيات(المؤسسة التشريعية في الجزائر المجلس الشعبي الوطني ، ) 1(
 كان عبارة عن مجلس تأسيسي إلى أن تتحرر البالد من قيد االستعمار) 2(
  أعضاءا عسكريين ، مدنيين وسياسيين بما في ذلك القادة المحبوسينكان يضم المجلس) 3(
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معاهدات        ( المصادقة على كل أعمال الحكومة التي ترتب التزامات دولية                  - 
 ).إلخ..واتفاقيات 

 .األعضاء الحاضرين والممثلين) 4/5( الموافقة على وقف القتال بأغلبية أربعة أخماس -
 

 التأسيسيالمجلس الوطني : ثانيا 
  

 

أنشئت هيئة تنفيذية مؤقتة من مهامها اإلشراف على        "  اتفاقيات إيفيان "           طبقا لـ   
 1962 أوت   12استفتاء تقرير المصير وتنظيم انتخابات مجلس وطني جزائري في            

غير أن الظروف السياسية لم تسمح بإجراء انتخابات         .  وتسليم مهامها إلى هذا المجلس    
 ، حيث كان    1962 سبتمبر   20لتأسيسي في موعدها فتأجلت إلى غاية       المجلس الوطني ا  

هذا المجلس مؤقتا إلى غاية صدور الدستور الجزائري وإجراء انتخابات تشريعية لمجلس            
 .وطني

  

يعد المجلس الوطني التأسيسي أول هيئة تشريعية منتخبة بعد االستقالل وقد حدد             
 طريقة انتخابه بواسطة االقتراع على      1962 جويلية   16 الصادر في    10-62األمر رقم   

 مقعدا حسب الكثافة السكانية لكل      196لشغل  )  الدائرة االنتخابية (قائمة المرشحين بالعمالة    
وأما عن  .   مقعدا منها ألوربيين ساندوا الثورة التحريرية       16خصص    )1(دائرة انتخابية   

ابة ، باتنة ، قسنطينة ،       الجزائر ، عن  :   دائرة وهي    15عدد الدوائر االنتخابية فكان      
، المدية ، مستغانم ، الواحات ، وهران ، سعيدة ، الساورة ،               )  الشلف حاليا (األصنام  

 . تيارت ، تيزي وزو وتلمسان
  

 

 :وأما عن أجهزة المجلس الوطني التأسيسي فتتكون من 
 

اقبين    أمناء ومر) 04(نواب الرئيس ، أربعة ) 03( مكتب المجلس ويضم الرئيس ، ثالثة -
 .ماليين) 02(
 

لجان دائمة إضافة إلى    )  10( اللجان الدائمة وحددها النظام الداخلي للمجلس بـعشر          -
لجنة الحصانة البرلمانية ولجنة القوانين الدستورية اللتان يعين أعضاؤهما من قبل               

 .المجلس
 
 

 المجلس الوطني: ثالثا 
 

ائم على أساس جمهوري تتكون      نظام الدولة الجزائرية الق    1963أسس دستور سنة     
الدولة بموجبه من سلطتين متوازيتين تنفيذية يضطلع بها رئيس الجمهورية وتشريعية يقوم            

 )2(. سنوات) 05(بوظيفتها المجلس الوطني الذي ينتخب لعهدة مدتها خمس 
 
 

 
  1960لسنة اعتمد في حساب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية على نتائج اإلحصاء العام )  1(
   أربع سنوات1964كانت مدة المجلس الوطني المنتخب في سنة ) 2(
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أولى الدستور أهمية بالغة للوظيفة التشريعية حيث نص على أن السيادة الوطنية              
للشعب يمارسها بواسطة ممثليه في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحرير الوطني وأن              

 ومراقبة النشاط   نولى التصويت على القواني   المجلس الوطني يعبر عن اإلرادة الشعبية ويت      
الحكومي ، كما أكد أن جبهة التحرير الوطني هي التي تحدد سياسة األمة وتلهم عمل                 

 .الحكومة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة معا
  

 سبتمبر  20 عضوا بتاريخ    138    تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم             
سنوات عن طريق االقتراع العام المباشر والسري في دور         )  04(تها أربع    لعهدة مد  1964

 دائرة انتخابية وهي نفسها     15واحد يجري على قائمة العمالة ، حيث تتوزع المقاعد على           
المعتمدة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مع اإلشارة إلى أن عدد أعضاء المجلس             

 .المجلس الوطني التأسيسي عضوا مقارنة ب58الوطني انخفض بـ 
 
 

 : وأما عن أجهزة المجلس الوطني ، فتتكون من 
 

 .أمناء) 04(نواب الرئيس وأربعة ) 04( مكتب المجلس ويضم الرئيس ، أربعة -
 

لجان دائمة إضافة إلى لجنة     )  07( اللجان الدائمة وحددها النظام الداخلي للمجلس بسبع         -
 .الحصانة البرلمانية

 

  الثورةمجلس: رابعا 
   

        في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تستعد الحتضان مؤتمر حركة عدم االنحياز،             
 – السيد أحمد بن بلة آنذاك       -فوجئ الجميع وطنيا ودوليا بإعالن تنحية رئيس الجمهورية         

وتشكيل مجلس الثورة برئاسة السيد هوراي بومدين نائب رئيس مجلس الحكومة ووزير             
           1965 جوان    19 ، حيث كانت حركة        1965 جوان    19ي بتاريخ    الدفاع الوطن 

كما سميت منعرجا جديدا في الحياة السياسية والدستورية           "  التصحيح الثوري   "  أو
وتم إنشاء    )1( وعطل المجلس الوطني     1963حيث جمد العمل بدستور سنة      .  الجزائرية

 جويلية  10 المؤرخ في    182-65 عضوا طبقا لألمر رقم      26مجلس للثورة يتكون من     
 ، وقد أعلن المجلس في البيان الذي أصدره للشعب الجزائري أنه سيسهر على                1965

توفير األمن وحماية المؤسسات القائمة ، فأصبح مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة             
 .وحل محل السلطات الدستورية إلى حين موافقة الشعب على مشروع الدستور

 

ة بحكم صالحياته شبيها بالمؤسسة التشريعية ، حيث حدد األمر           كان مجلس الثور  
 وظائف الحكومة وأخضعها لمراقبة مجلس الثورة وأسند         1965 جويلية   10الصادر في   

مهمة تجسيد قراراته إلى الحكومة تحت سلطة مجلس الثورة الذي له صالحية تعديلها                       
 في المجال   رمة صالحية التشريع باألوام   كما فوض مجلس الثورة الحكو    .  أو إنهاء مهامها    

 .القانوني وإصدار المراسيم في المجال التنظيمي
 

 
 لم يتم اإلعالن رسميا عن حل المجلس الوطني) 1(
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 أين تقرر في    1976استمر هذا المجلس في أداء مهامه إلى غاية صدور دستور            
وجب نتائجها أصبح    والتي بم  1976  ر ديسمب 10إطاره إجراء انتخابات رئاسية بتاريخ      

 .المرشح الوحيد السيد هواري بومدين رئيسا للجمهورية وحل مجلس الثورة تلقائيا
 

 المجلس الشعبي الوطني : خامسا 
  

 بالنص صراحة على أن الوظيفة      ة العودة إلى الحياة البرلماني    1976أقر دستور             
 وله في نطاق اختصاصاته     "المجلس الشعبي الوطني  "  التشريعية يمارسها مجلس يسمى     

 ليؤكد نفس المبدأ مع النص على أن        1989ثم صدر دستور    .  سلطة التشريع بكامل السيادة   
وله السيادة في   "  المجلس الشعبي الوطني  "  السلطة التشريعية يمارسها مجلس واحد يسمى       

 مارس المجلس الشعبي الوطني صالحياته التشريعية في      .  إعداد القانون والتصويت عليه   
  :)1(فترات تشريعية كما يلي ) 06(ستة 

 

 .1982 – 1977 الفترة التشريعية األولى    -
 .1987 – 1982 الفترة التشريعية الثانية     -
 .1992 – 1987 الفترة التشريعية الثالثة     -
 .2002 – 1997 الفترة التشريعية الرابعة   -
 .2007 – 2002 الفترة التشريعية الخامسة  -
 .    وهي الفترة الحالية2012 – 2007فترة التشريعية السادسة   ال-

 

 ، فقد عرفت المؤسسة التشريعية ومن ورائها        1997 و 1992وأما عن الفترة بين     
  :)2(الجزائر إنشاء هيئات تشريعية انتقالية تمثلت فيما يلي 

 .1994 – 1992 المجلس االستشاري الوطني -
 .1997 – 1994 المجلس الوطني االنتقالي -

 

 عالقة المجلس الشعبي الوطني بالمؤسسات الرسمية للدولة: المطلب الثاني 
  

       يتوفر المجلس الشعبي الوطني على شبكة عالقات وظيفية متنوعة تربطه بأهم             
المؤسسات الرسمية في الدولة وذلك العتباره يمثل واحدة منها، والتي يمكن إيجازها                      

   :)3( فيما يلي
 

 المجلس الشعبي الوطني ورئاسة الجمهورية:  أوال 
  

          تتنظم العالقة الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ورئاسة الجمهورية وفقا            
 منه وكذا وفقا ألحكام القانون      130 إلى   127ألحكام الدستور الجزائري السيما المواد من       

حدد تنظيم المجلس الشعبي     الذي ي  1999 مارس   8 المؤرخ في    02-99العضوي رقم   
الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة السيما المواد            

 . منه98 و45 ، 44 ، 38
 
 
 http://www.apn.dzالموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني ) 3(، )  2(، ) 1(
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 :ي المسائل التالية  ف– ال الحصر –وتتجسد هذه العالقة على سبيل المثال  
 
 

 تصويت المجلس الشعبي الوطني على األوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية عليه             -
 .للموافقة

 

 توقيع رئيس الجمهورية على القوانين التي يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني ثم              -
 .يصادق عليها مجلس األمة

 

 .ا المجلس لرئيس الجمهورية تبليغ تقارير لجان التحقيق البرلمانية التي ينشئه-
 

ثانية )  مداولة( طلب رئيس الجمهورية من المجلس الشعبي الوطني إجراء قراءة              -
 .للقوانين المصوت عليها

 

 . استدعاء رئيس الجمهورية البرلمان لالنعقاد بغرفتيه-
 

 . حل رئيس الجمهورية المجلس الشعبي الوطني-
 

  مة المجلس الشعبي الوطني ومجلس األ:ثانيا 
  

يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة غرفتي البرلمان الجزائري الذي            
 ، بحيث يحكم العالقة بين       1996 نوفمبر   28تأسس بموجب التعديل الدستوري لـ       

 القانون  – بالرغم من أن لكل واحدة نظامها الداخلي واستقاللها المالي              –الغرفتين  
 .1999 مارس 8 المؤرخ في 02-99العضوي رقم 

  
 :وتتجسد هذه العالقة بين الغرفتين فيما يلي 

 
 

يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناءا على          :  اجتماع البرلمان بغرفتيه    -
 ،    93 ،   2 الفقرة   91استدعاء رئيس الجمهورية في الحاالت المنصوص عليها في المواد          

وباستدعاء من رئيس   .   من الدستور    176 و   2 الفقرة   130 الفقرة األخيرة ،     102 ،   95
 ، كما   4 الفقرة   90الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة             

يجتمع البرلمان وجوبا بناءا على استدعاء من رئيس مجلس األمة في الحاالت المنصوص             
 .  من الدستور 5 و3 ، 2 الفقرات 88عليها في المادة 

 

لبرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس األمة في           حيث يرأس ا  
 ،  93 ،   2 الفقرة   91 والمواد   5 و 3 ،   2 الفقرات   88الحاالت المنصوص عليها في المادة      

 من الدستور، ويرأسه          177 و 176 ،   2 الفقرة   130 الفقرة األخيرة ،      102 ،   95
 من  4 الفقرة   90عليها في المادة    رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحاالت المنصوص        

 .الدستور 
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 :وتتلخص حاالت اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا فيما يلي  
 

 رئيس الجمهورية مهامه بسبب مرض خطير ومزمن        ةإعالن ثبوت المانع من ممارس    *.  
 ). من الدستور2 و1 الفقرة 88المادة (وذلك بأغلبية أعضائه 

 من الدستور خالل فترتي     97 و 95 ،   93 ،   91 على تطبيق أحكام المواد      الموافقة*.  
    88يوما المنصوص عليهما في المادتين       )  60(يوما والستين   )  45(الخمسة واألربعين   

 ).4 الفقرة 90المادة ( من الدستور 89و
 

 في الحالة االستثنائية التي تخول رئيس الجمهورية اتخاذ اإلجراءات االستثنائية            *.  
   3 الفقرة   93المادة  (للمحافظة على استقالل األمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية         

 ). من الدستور4و
 

عندما يعلن رئيس الجمهورية الحرب بسبب وقوع عدوان أو على وشك وقوعه ويوجه             *.  
 ). من الدستور95المادة (خطابا لألمة يعلمها بذلك 

 

 خطيرة جدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادية         لتمديد مهمة البرلمان بسبب ظروف     *.  
 ). من الدستور120المادة (
 

 ). من الدستور128المادة (عندما يوجه رئيس الجمهورية خطابا للبرلمان *. 
 

 ) من الدستور130المادة (لفتح مناقشة حول السياسة الخارجية *. 
 

 ). من الدستور176المادة (للتصويت على مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري *. 
 

 ). من الدستور177المادة (للمبادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية *. 
 

لدراسة النص    )1(يشكل البرلمان لجنة متساوية األعضاء        :  ءاللجنة المتساوية األعضا    -
 .التشريعي محل الخالف بين الغرفتين

 
ن المجتمعان معا في مقر المجلس      يضبط مكتبا الغرفتي    :  ضبط جدول أعمال الدورة     -

 .الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية
 
يحدد تاريخ اختتام كل دورة برلمانية بالتنسيق بين مكتبي           :  تحديد تاريخ اختتام الدورة     -

 .الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة
 
ى مشاريع واقتراحات   يصوت المجلس الشعبي الوطني عل       :  التصويت والمصادقة   -

 .القوانين ويصادق عليها مجلس األمة
 
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه        :  إرسال النص التشريعي      -

 . أيام10من قبل المجلس إلى رئيس مجلس األمة في غضون 
 
 تضم هذه اللجنة نوابا من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس األمة) 1(
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يشعر رئيس مجلس األمة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنص النهائي             :  ارإلشع ا - 
 .الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة مجلس األمة عليه

 
 المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري: ثالثا 

 

يمكن تلخيص العالقة الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري                
 : التالية في النقاط

 

 163المادة  ( يسهر المجلس الدستوري على صحة االنتخابات التشريعية ويعلن نتائجها           -
 ).من الدستور

 

 ينتخب المجلس الشعبي الوطني نائبين من بين نوابه لعضوية المجلس الدستوري                      -
 ). من  الدستور1 الفقرة 164المادة (
 

 رئيس الجمهورية في مدى دستورية القوانين        يبدي المجلس الدستوري ، بعد أن يخطره       -
العضوية بعد أن يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني وقبل إصدارها والقوانين العادية             

 ). من الدستور2 الفقرة 165الماد (بعد إصدارها 
 

 يخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري للنظر في دستورية القوانين             -
 ). من الدستور166المادة  (والقوانين العضوية

 

 ينظر المجلس الدستوري في مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني                    -
 ). من الدستور3 الفقرة 165المادة (ألحكام الدستور 

 
 المجلس الشعبي الوطني ومصالح الوزارة األولى: رابعا 

  

مصالح الوزارة األولى أحكام              تحكم العالقة بين المجلس الشعبي الوطني و        
 ، كما ينظم القانون العضوي       137 إلى   133 ، من    84 ،   80الدستور السيما المواد    

 ،  21 ،   18 ،   17 ،   16 هذه العالقة السيما من خالل المواد        1999 مارس   8المؤرخ في   
 وكذا المواد المتعلقة برقابة المجلس الشعبي       96 ،   87 ،   42 ،   28 ،   26 ،   25 ،   22

 76 ،   68 ،   65 ،   62 إلى   57 ، من    50 ،   46ي على عمل الحكومة ال سيما المواد        الوطن
 . منه85و

  
 وقصد ضمان تنظيم أحسن للعالقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني              
ومصالح الوزارة األولى من جهة ومختلف القطاعات الوزارية من جهة  أخرى ، تم                

حيث يحضر وزير   "  العالقات مع البرلمان    وزارة  "  استحداث وزارة خاصة تحت تسمية      
العالقات مع البرلمان جميع الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة في غرفتي               

 .البرلمان بعكس باقي الوزراء الذين يحضرونها حسب االختصاص
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 أجهزة وهيئات المجلس الشعبي الوطني: المطلب الثاني  
 

أجهزة وهيئات للتنسيق واالستشارة يتم         يتوفر المجلس الشعبي الوطني على       
  :)1(التطرق إليها فيما يلي 

 
 

 أجهزة المجلس الشعبي الوطني: أوال 
 

 :أجهزة كما يلي ) 03(تتمثل أجهزة المجلس الشعبي الوطني  في ثالثة  
 

  المجلس الشعبي الوطنيسرئي. 1
  

باالقتراع )   سنوات 5  (ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية                 
السري في حالة تعدد المرشحين ويعتبر فائزا من تحصل على األغلبية المطلقة من                
األصوات ، ودون هذه األغلبية ينظم دور ثان يتنافس فيه المرشحان الحائزان على أكبر               

وفي حالة المرشح الوحيد يتم االنتخاب برفع اليد ويعلن فوزه             .  عدد من األصوات  
 . أغلبية األصواتبحصوله على

 

 :ويتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني ما يلي 
 

 . تمثيل المجلس داخليا وخارجيا-
 

 . رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ومداوالته-
 

 . رئاسة اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق-
 

 . تحديد كيفيات سير المصالح اإلدارية للمجلس -
 

 . إعداد مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وعرضها على المكتب للمصادقة عليها-
 

 . توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي-
 

 . إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية القوانين عند االقتضاء-
 
 

 مكتب المجلس. 2
  

نواب يتم انتخابهم لمدة سنة     )  09(          يتكون مكتب المجلس من الرئيس وتسعة        
واحدة قابلة للتجديد وذلك بناءا على اتفاق ممثلي المجموعات البرلمانية على توزيع هذه              

 .المناصب فيما بين المجموعات على أساس التمثيل النسبي لألحزاب
  

 
 
 
 
 95 - 85المجلس الشعبي الوطني ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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 :حياته ما يلي  ويتولى مكتب المجلس في إطار صال 
 

 . تنظيم سير جلسات المجلس ، ضبط جداول أعماله وتحديد أنماط االقتراع-
 مناقشة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليها وتحديد القواعد المطبقة على محاسبة            -

 .هذه الميزانية
ائح ، التعديالت واللو  )  المشاريع واالقتراحات ( البت في مدى قابلية مبادرات القوانين         -

 .من حيث الشكل
 متابعة النشاط التشريعي والبرلماني ، العالقات مع البرلمانات واالتحادات البرلمانية             -

 .المختلفة ومع مجلس األمة وباقي المؤسسات الرسمية في الدولة
          

من أعضائه بمراقبة المصالح المالية واإلدارية      )  03( يكلف مكتب المجلس ثالثة     
 إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الميزانية         صيتولون على الخصو  )  نمراقبو(للمجلس  

ومراقبة سير المصالح اإلدارية والمالية للمجلس ، حيث يتولى رئيس المجلس توزيع               
 .المهام بين أعضاء المكتب بناءا على تعليمة عامة تحدد فيها صالحيات كل عضو

 

 اللجان الدائمة. 3
   

جانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية لمدة سنة            يشكل المجلس الشعبي الوطني ل    
قابلة للتجديد كليا أو جزئيا ، حيث توزع المجموعات البرلمانية أعضاءها            )  01(واحدة  

. على هذه اللجان في حدود النسبة المحددة لها في النظام الداخلي وفقا لتمثيلها النسبي                
ءا على طلبهم مع مراعاة العدد       بنا)  األحرار(ويعين النواب غير المنتمين ألي حزب        

عضوا على األكثر ما عدا لجنة      )  30(المحدد لكل لجنة ، ذلك أن كل لجنة تضم ثالثين            
مع العلم أن النائب ال يمكنه أن يكون        .   عضوا 50 إلى   30المالية والميزانية التي تضم من      
 .في الوقت نفسه) 01(عضوا في أكثر من لجنة واحدة 

 

 التي يتشكل مكتب كل واحدة      -دائمة للمجلس الشعبي الوطني     يبلغ عدد اللجان ال    
 :لجنة دائمة كما يلي ) 12( اثنتي عشر –منها من رئيس ، نائب رئيس ومقرر 

 . لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات-
 . لحنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية-
 . لجنة الدفاع الوطني-
 . لجنة المالية والميزانية-
 . لجنة الشؤون االقتصادية ، التنمية ، الصناعة ، التجارة والتخطيط-
 . لجنة التربية ، التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية-
 . لجنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة-
 .ة لجنة الثقافة واالتصال والسياح-
 .ن المهني لجنة الصحة ، الشؤون االجتماعية ، العمل والتكوي-
 . لجنة السكن ، التجهيز ، الري والتهيئة العمرانية-
 . لجنة النقل والمواصالت السلكية والالسلكية-
 . لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي-
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: هيئات التنسيق واالستشارة  ثانيا  
  

 الذي يحدد تنظيم 1999 مارس 8 المؤرخ في 02-99        أجاز القانون العضوي رقم 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين                

الحكومة ، إمكانية إنشاء هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية يتم تحديدها في النظام                
حيث تتمثل هذه الهيئات وفقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني          .  الداخلي لكل غرفة  
 . هيئة التنسيق والمجموعات البرلمانيةفي هيئة الرؤساء ،

 
 هيئة الرؤساء .1

         

          تتكون هيئة الرؤساء من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان           
ومن صالحياتها إعداد مشروع جدول أعمال      .  الدائمة وتجتمع بدعوى من رئيس المجلس     

 سير أشغال اللجان الدائمة والتنسيق      دورات المجلس وتحضير الدورات وتقييمها ، تنظيم      
 .بين أعمالها ، إعداد مشروع الجدول الزمني لجلسات ومداوالت المجلس الشعبي الوطني

 
 هيئة التنسيق .2

          

         تتكون هيئة التنسيق من أعضاء مكتب المجلس ، رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء             
ضاء في المسائل المتعلقة بجدول األعمال ،        المجموعات البرلمانية ، وتستشار عند االقت      

تنظيم أشغال المجلس وحسن سيرها ، توفير الوسائل المتعلقة بتسيير المجموعات البرلمانية            
تجتمع هيئة التنسيق بدعوة    .  وضمانها ، كما تستشار في كيفيات سير أشغال اللجان الدائمة         
 .من رئيس المجلس  أو بطلب مجموعتين برلمانيتين أو أكثر

 
 ةالمجموعات البرلماني .3

          

 الوطني من   ي         تتكون المجموعات البرلمانية حسب النظام الداخلي للمجلس الشعب       
عضوا على األقل ، ففي الفترة التشريعية الحالية الممتدة من سنة             )  15(خمسة عشر   

 :مجموعات برلمانية وهي ) 07( تم إنشاء سبع 2012 إلى غاية سنة 2007
 

 .لمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني  ا-
 

 .  المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي-
 

 . المجموعة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم-
 

 . المجموعة البرلمانية لحزب العمال-
 

 . المجموعة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية-
 

 .نية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المجموعة البرلما-
 

 .  المجموعة البرلمانية لكتلة األحرار-
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 العمل التشريعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني  : المبحث الثاني  
 

 من خالل هذا المبحث سنحاول التطرق للعمل التشريعي على مستوى المجلس              
، مراحل عملية   )  مطلب أول (لعمل التشريعي   الشعبي الوطني من خالل إبراز ماهية هذا ا       

لنخلص في األخير لبيان مراحل هذه العملية خارج إطار المجلس          )  مطلب ثاني (التشريع  
الشعبي الوطني والمتمثلة في دراسة النص التشريعي على مستوى مجلس األمة ، اللجنة              

 وأخيرا   نص معين  ل المختصة في حالة الخالف بين الغرفتين حو         ءمتساوية األعضا 
 ).مطلب ثالث(إصدار النص التشريعي ودخوله حيز التنفيذ 

 
 ماهية العمل التشريعي للمجلس الشعبي الوطني: المطلب األول 

  

لغة  قانون أي مجموعة القواعد القانونية المنظمة لمجال         "  تشريع  "           تعني كلمة   
بمعنى القانون الجزائري ،    معين من مجاالت القانون كأن نقول مثال التشريع الجزائري           

 .إلخ...التشريع التجاري أو الجمركي بمعنى القانون التجاري أو الجمركي 
  

بينما تعني اصطالحا عملية إعداد ووضع القوانين من طرف هيئة مختصة مخولة            
فالتشريع حسب الدستور الجزائري هو اختصاص أصيل للبرلمان بغرفتيه         .  دستوريا بذلك 

وذلك لكونه يجسد السيادة الشعبية أو اإلرادة        )  لوطني ومجلس األمة  المجلس الشعبي ا  (
 .العامة التي تعد مصدر كل قانون

  
يشرع البرلمان  :  "   بالنص على    122وقد حدد الدستور مجاالت التشريع في مادته        

وأوردت المادة  ..."  في الميادين التي يخصصها له الدستور ، وذلك في المجاالت اآلتية           
موضوعا تمثل مجاالت التشريع باإلضافة إلى مجاالت أخرى للقانون            )  30(ثالثين  

 . مجاال) 21(العضوي محددة  هي األخرى على سبيل الحصر وعددها واحدا وعشرون 
 

 ،      1996وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من القوانين أقره ألول مرة دستور              
ة بعد الدستور في هرم قواعد مصادر النظام        إذ أن القانون العضوي يأتي في المرتبة الثاني       

 .القانوني للدولة مما يجعله يسمو على القانون العادي
 

إن المجاالت المحددة للتشريع تبقى من االختصاص الحصري للقانون ومن ورائه            
البرلمان وال مجال لتدخل السلطة التنفيذية فيها إال في حاالت محددة مخولة لرئيس                

غور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ، إذ له أن يشرع الجمهورية كحالة ش  
بأوامر تعرض على كل غرفة للموافقة عليها ، باإلضافة إلى الحالة االستثنائية مما يجعل              
مجال التشريع للبرلمان واسعا وتبقى المجاالت األخرى غير الواردة في الدستور من              

رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية المستقلة في       إذ يمارس   .  صالحيات السلطة التنفيذية  
المسائل غير المخصصة للقانون عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية بينما يندرج تطبيق            

 ).إصدار مراسيم تنفيذية(القوانين ضمن مجال السلطة التنظيمية التنفيذية للوزير األول 
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 الوطنيمراحل العمل التشريعي للمجلس الشعبي : المطلب الثاني  
  

        تتم عملية التشريع على مستوى المجلس الشعبي الوطني من خالل عدة مراحل             
 .)1(قابال للدخول حيز التنفيذ ) قانونا(متتالية يمر بها النص التشريعي قبل أن يصير نهائيا 

 

 المبادرة بالتشريع : أوال 
 

األول ولنواب المجلس   وفقا ألحكام الدستور ، فإن المبادرة بالتشريع حق للوزير             
 الشعبي الوطني

 

 :مبادرة الوزير األول  .1
 

          يتم إيداع مشاريع القوانين من قبل الوزير األول لدى مكتب المجلس الشعبي              
الوطني، حيث يشترط في كل مشروع ليكون مقبوال أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر               

ن جاهزا لإليداع ، فإنه يمر بعدة       غير أن مشروع القانون قبل أن يكو      .  نصه في شكل مواد   
مراحل تحضيرية إذ تتولى الوزارة المعنية إعداد مشروع تمهيدي يرسل إلى األمانة العامة             
للحكومة التي تسهر على الدراسية األولية له لضمان تطابقه وتناسقه مع اإلطار القانوني              

كما .  راحات إن وجدت  المعمول به ويتم إطالع الجهة صاحبة المبادرة بالمالحظات واالقت        
تتولى توزيع المشروع في صيغته األولية أو المعدلة على مختلف الدوائر الوزارية إلبداء             

 .رأيها ومالحظاتها من حيث الشكل والمضمون
      

       وبعد االتفاق بشأن الصياغة والمحتوى في اجتماعات تنسيقية لكل األطراف             
انة العامة للحكومة ، يعرض المشروع على        المعنية مباشرة بالنص على مستوى األم      

وقبل أن يعرض   .  مجلس الحكومة حيث يتولى الوزير المعني عرضه للمناقشة والمصادقة        
على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ قرار إيداعه ، يخطر مجلس الدولة بهذا المشروع               

 .إلبداء رأيه واقتراح التعديالت التي يراها ضرورية
 

 هذه اإلجراءات ، يودع مشروع القانون لدى مكتب المجلس            وبعد استيفاء كل   
الشعبي الوطني ويتلقى مكتب مجلس األمة نسخة من مشروع القانون لإلطالع عليه ،               

 .وللوزير األول أن يلح على استعجالية النص عند اإليداع
 

 مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني .2
 

اء مجلس األمة المبادرة باقتراحات         يحق لنواب المجلس الشعبي الوطني دون أعض      
نائبا على األقل وأن    )  20(القوانين بشرط أن يكون االقتراح موقعا من طرف عشرين           

يرفق بعرض أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد وأن يودع لدى مكتب المجلس الذي                
 وفي حالة قبوله يرسل إلى الحكومة إلبداء رأيها فيه خالل           .  يتولى دراسته والبت فيه   

وإذا لم تبد أي رأي خالل هذه المدة ، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني              )  02(شهرين  
 .االقتراح المعني إلى اللجنة المختصة لدراسته
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تجدر اإلشارة إلى أن للمبادرة بالقوانين عدة قيود محددة في الدستور ، في القانون                
 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما           02-99العضوي رقم   

 .والعالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
 

 دراسة النص التشريعي : ثانيا 
  

       بعد إيداع مشروع القانون أو بعد إبداء الحكومة رأيها بخصوص اقتراح القانون ،             
لى رئيس المجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع مكتب المجلس إحالة النص التشريعي             يتو

 .  على اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقريرها بشأنه
 
 دراسة النص التشريعي على مستوى اللجنة المختصة .1

 

        تشرع اللجنة المختصة في دراسة النص المحال عليها باالستماع إلى عرض ممثل            
أو مندوب أصحاب اقتراح القانون يكون متبوعا بمناقشة ، وللجنة أن تدعو               الحكومة  

وتختتم مناقشات ومداوالت   .  أشخاصا مختصين وذوي خبرة لالستعانة بهم في أداء مهامها        
اللجنة بإعداد تقرير عن النص يصادق عليه بأغلبية األعضاء الحاضرين قبل طبعه               

 .وتوزيعه على النواب وتبليغه للحكومة
        

 تسجيل مشروع          – وبالتشاور مع الحكومة      - يعقب توزيع التقرير التمهيدي        
غير أنه في حالة ما     .  أو اقتراح القانون في جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته وإثرائه         

من تاريخ  )  02(إذا لم تعد اللجنة تقريرها عن النص المحال عليها في أجل شهرين                
يمكن تسجيل النص في جدول أعمال الجلسة العامة بناءا على طلب           الشروع في دراسته ،     

 .الحكومة وموافقة مكتب المجلس
 
 المناقشة العامة للنص التشريعي .2

 

        بعد تقديم ممثل الحكومة مشروع القانون أو اقتراح القانون من طرف مندوب              
اقشة العامة للنص   أصحابه أمام المجلس وتقرير اللجنة من طرف مقررها ، يشرع في المن           

وفقا إلجراءات سير الجلسات العامة المحددة في النظام الداخلي للمجلس ، حيث يمكن               
لممثل الحكومة طلب الكلمة عقب اختتام المناقشة كما يمكن ذلك لرئيس اللجنة المختصة              

 .ومقررها وكذا مندوب أصحاب اقتراح القانون
 

 عي ودراستها إيداع التعديالت بخصوص النص التشري: ثالثا 
        

نواب من المجلس الشعبي     )  10(         يمكن للحكومة واللجنة المختصة أو عشرة         
 مشروع أو اقتراح القانون محل      نالوطني دون أعضاء مجلس األمة ، تقديم تعديالت ع        

ويشترط أن تكون التعديالت معللة وأن تخص مادة من مواد هذا النص أو لها               .  الدراسة
ن تضمنت مادة جديدة ، ويتم إيداع التعديالت بالنسبة للنواب في أجل أربع               عالقة به إ  
ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة ، وتحال على مكتب المجلس للبت            )  24(وعشرين  

 .  وتبليغها للحكومة وتوزيعها على النوابةفيها وإحالة المقبول منها على اللجنة المختص
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أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح               كما يمكن لممثل الحكومة      
 . القانون تقديم تعديالت شفهيا خالل المناقشة مادة مادة

        

 بحضور مندوبي أصحابها وتدون استنتاجاتها       ت       تدرس اللجنة المختصة التعديال   
 تعديالت  حول التعديالت المحالة عليها أو التعديالت الجديدة التي أدخلتها على النص أو            

الحكومة في التقرير التكميلي الذي تعده لهذا الغرض والذي تبين فيه أيضا وبشكل واضح              
ولكل مندوب في حالة رفض تعديله التمسك به والتعبير عن          .  موقفها من تعديالت النواب   

 للتصويت ، وفي هذه الجلسة يتم الفصل في كل           ةموقفه خالل الجلسة العامة المخصص    
وهنا تجدر اإلشارة على أنه يمكن للحكومة أو مندوب          .  نواب المجلس الحاالت من قبل    

أصحاب اقتراح القانون سحب النص التشريعي قبل التصويت عليه من قبل المجلس               
 .الشعبي الوطني

 

 التصويت على النص التشريعي        : رابعا 
          

 السري ، باالقتراع     باالقتراع - حسب الحالة    -       يصوت المجلس الشعبي الوطني     
 .العام برفع اليد أو باالقتراع العام السري 

 

 إجراءات التصويت على النص التشريعي.1
   

   إن دراسة مشاريع أو اقتراحات القوانين تتم حسب إجراء التصويت مع المناقشة              
 .العامة ، إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو إجراء التصويت دون مناقشة

 

المناقشة :   فيتم في مرحلتين متتاليتين      - وهو اإلجراء العادي     -  فاإلجراء األول        
العامة والمناقشة مادة مادة ، حيث يشرع في المناقشة العامة باالستماع إلى ممثل الحكومة              
أو مندوب أصحاب اقتراح القانون ومقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين حسب ترتيبهم             

لمسبق وخالل المناقشة مادة مادة يتدخل مندوب أصحاب كل تعديل وعند            وفقا لتسجيلهم ا  
االقتضاء مكتب اللجنة وممثل الحكومة، وبعد ذلك تعرض للتصويت التعديالت المقترحة            

 .على المواد
 

       أما اإلجراء الثاني فيتم بقرار من مكتب المجلس بناء على طلب ممثل الحكومة                  
 في المناقشة   ةندوب أصحاب اقتراح القانون ، وال يتناول الكلم        أو اللجنة المختصة أو م    

المحدودة إال ممثل الحكومة ، مندوب أصحاب اقتراح القانون ، رئيس اللجنة المختصة                 
وأما التصويت دون مناقشة فينطبق على األوامر       .  أو مقررها ومندوبوا أصحاب التعديالت    

لموافقة بعد أن كان أصدرها بين دورتي       التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة ل       
 .وال يمكن عندئذ للنواب تقديم التعديالت بخصوص هذه األوامر أو مناقشتها. البرلمان

  
 عملية التصويت على النص التشريعي .2

          

       بداية تجدر اإلشارة إلى أنه ال يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إال                
 ، وفي حالة عدم توفر      ت وتتم مراقبة النصاب قبل كل عملية تصوي       بحضور أغلبية النواب  

ساعة ويكون التصويت   )  12(النصاب تعقد جلسة ثانية في مدة ال تتجاوز اثنتي عشر             
غير أنه في حالة التصويت على القوانين       .  حينئذ صحيحا مهما كان عدد النواب الحاضرين      
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بية المطلقة إلزامي لصحة التصويت     العضوية ال يمكن تطبيق هذه القاعدة فشرط األغل         
 .عليها

          يتم التصويت على النص التشريعي بدءا بالمواد التي قدمت بشأنها تعديالت من            
قبل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون ثم تعديالت النواب وهكذا حسب حالة               

ي ثم المواد غير        انعدام التعديل أو رفضه ثم المواد التي عدلت في التقرير التمهيد             
المعدلة ، ثم يعرض النص بكامله على النواب للتصويت حسب نمط االقتراع الذي يحدده              

ويتم التصويت على القوانين العادية بأغلبية النواب الحاضرين وعلى           .  مكتب المجلس 
 .القوانين العضوية باألغلبية المطلقة ويكون ذلك عادة برفع اليد

          
 مراحل العمل التشريعي خارج إطار المجلس الشعبي الوطني : المطلب الثالث

         

          في هذا المطلب سنحاول التطرق لمراحل عملية التشريع خارج إطار المجلس            
الشعبي الوطني من خالل دراسة النص التشريعي على مستوى مجلس األمة ، اللجوء إلى              

 خالف بين غرفتي البرلمان وأخيرا       اللجنة المتساوية األعضاء للفصل في نص محل       
إلصدار النص التشريعي ودخوله حيز التنفيذ بعد استيفائه كل اإلجراءات والشروط              

 .) 1(الضرورية 
 

 دراسة النص التشريعي على مستوى مجلس األمة: أوال 
      

        بعد تصويت المجلس الشعبي الوطني على النص التشريعي يتولى رئيسه إرسال            
أيام على األكثر مع إشعار الوزير      )  10(إلى رئيس مجلس األمة في غضون عشرة        النص  

األول بهذا اإلرسال ، إذ يتولى مجلس األمة دستوريا مناقشة النص الذي صوت عليه                
 .المجلس الشعبي الوطني سواء كان مشروع قانون أو اقتراح قانون والمصادقة عليه

      

ال عليه على اللجنة المختصة إلعداد تقرير        يحيل رئيس مجلس األمة النص المح     
عن محتواه دون أن يكون لها الحق في تعديل أحكامه أو الدعوة إلى تعديلها ، ويتم في                   
بداية أشغالها االستماع إلى ممثل الحكومة في عرض شامل عن النص يتبع بمناقشته على              

األولى مع العلم أن عدد     مستوى اللجنة قبل إعداد تقريرها مثلما هو معمول به في الغرفة            
 .لجان دائمة) 08(اللجان الدائمة على مستوى مجلس األمة حاليا هو ثماني 

 
 المناقشة العامة  .1

 

          عقب توزيع التقرير التمهيدي تعقد بالتشاور مع الحكومة جلسة عامة تخصص            
ة ثم تفتح   لمناقشة مجمل النص باالستماع إلى ممثل الحكومة ، إلى مقرر اللجنة المختص            

المناقشة العامة بإحالة الكلمة إلى أعضاء المجلس حسب ترتيب تسجيلهم في قائمة                
 .المتدخلين وتخضع المناقشة لنفس اإلجراءات المطبقة في المجلس الشعبي الوطني
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له إذا لم   عقب المناقشة العامة يقرر مكتب المجلس إما المصادقة على النص بكام            
يكن محل مالحظات أو توصيات وإما الشروع في المناقشة مادة مادة بعد االستماع إلى               

غير أنه من الناحية العملية تنصب المناقشة على مجمل         .  ممثل الحكومة واللجنة المختصة   
النص وعلى مواده في نفس الوقت كما هو الحال في الغرفة األولى وألعضاء مجلس                

 .ات كتابية تودع لدى مكتب المجلس بعد توزيع التقرير التمهيدياألمة تقديم مالحظ
 

 عملية المصادقة  .2
 

     تتولى اللجنة المختصة على إثر انتهاء المناقشة العامة إعداد تقريرها التكميلي                  
الذي يراعى فيه رأي الحكومة وأعضاء المجلس وموقف اللجنة باإلضافة إلى توصياته                   

.        بل عرض النص على المجلس للمصادقة عليه مادة مادة ثم النص بكامله            ق – إن وجدت    –
أعضاء )  3/4(ثالثة أرباع   (وفي حالة عدم إحراز مادة من المواد على األغلبية المطلوبة           

تعتبر هذه المادة متحفظا عليها وتصبح محل خالف بين الغرفتين ويبقى             )  مجلس األمة 
 المختصة تقديم توصيات    ةمة ، حينها تتولى اللجن    النص بكامله على مستوى مجلس األ      

 وهي تمثل رأي مجلس األمة بخصوص        –معللة بشأن الحكم أو األحكام محل الخالف         
وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن للحكومة        .   تبلغ إلى اللجنة المتساوية األعضاء     –النص  

 .سحب النص بعد وصوله إلى هذه المرحلة
 

  اللجنة المتساوية األعضاءاللجوء إلى: ثانيا 
     

 خالف بين غرفتي البرلمان بخصوص بعض أحكام النص            ث        في حالة حدو  
التشريعي أو بكاملها ، تشكل لجنة متساوية األعضاء حيث تمثل كل غرفة فيها بعشرة                    

حيث ال يعين   .  أعضاء احتياطيين عن كل غرفة    )  05(أعضاء باإلضافة إلى خمسة     )  10(
وهنا تجدر اإلشارة على أنه ال      .   األعضاء إال بعد طلب الوزير األول اجتماع اللجنة        هؤالء

يوجد أي أجل محدد لطلب اجتماع هذه اللجنة فقد يتم ذلك في نفس الدورة أو في دورات                  
يوما )  75(الحقة إال في حالة قانون المالية ، إذ حدد الدستور أجل خمس وسبعين                  

تين حتى في حالة الخالف بينهما وهو ما يستوجب منطقيا           للمصادقة عليه من قبل الغرف    
أيام وإال فإن قانون    )  08(دعوة اللجنة في أجل قصير وإعداد تقريرها في أجل ثمانية            

المالية يصدر من طرف رئيس الجمهورية في شكل أمر كما أودعته الحكومة وذلك بعد               
 .يوما من إيداعه) 75(انقضاء أجل خمسة وسبعين 

 

 ع اللجنة المتساوية األعضاءاجتما. 1
     

أيام الموالية لتبليغ الطلب    )  10(        تجتمع اللجنة وجوبا بعد تشكيلها خالل العشرة         
 لوذلك بالتناوب إما في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس األمة ورئاستها تؤو              

افة إلى مقرر عن    باإلض.  إلى الغرفة المجتمعة في مقرها ونيابة الرئيس للغرفة األخرى         
كل غرفة بدعوة من أكبر أعضائها سنا ، مع العلم أن قائمة ممثلي مجلس األمة تعرض                 
على المجلس لتزكيتها على خالف ممثلي المجلس الشعبي الوطني الذين يعينون باقتراح             

 .من مجموعاتهم البرلمانية
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 دراسة النص التشريعي على مستوى اللجنة المتساوية األعضاء. 2 
      

        تدرس اللجنة المتساوية األعضاء الحكم أو األحكام محل الخالف التي أحيلت             
عليها مرفقة بالتوصيات التي أعدتها اللجنة المختصة في مجلس األمة حيث يمكنها أن               
تستمع إلى ممثل الحكومة أو أي عضو في البرلمان أو أي شخص آخر ترى أن االستماع                

 .إليه مفيد ألشغالها
  

       إن المهمة األساسية لهذه اللجنة هي البحث عن حل توافقي لألحكام محل الخالف               
وذلك بإعداد تقرير عن هذه األحكام يتضمن استنتاجاتها واقتراحاتها بخصوص كل مادة             
ولها في ذلك أن تقترح تعديل المواد محل الخالف بإعادة الصياغة أو اإللغاء أو اإلبقاء                

عليها المجلس الشعبي الوطني ، وذلك بعد موافقة الحكومة ، كما           على بعضها كما صوت     
 .ال يمكن لهذه اللجنة التعرض ألحكام أخرى في النص ليست محل خالف

     

       بعد إعداد النص الجديد لألحكام محل الخالف ، يبلغ إلى الوزير األول من قبل                
 .رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة االجتماعات بمقرها

 

 ض النص التشريعي الجديد للمصادقةعر .3
 

       إن طلب عرض النص الجديد المتوصل إليه في اللجنة المتساوية األعضاء               
حيث .  للمصادقة هو من صالحيات الوزير األول دون أن يكون مقيدا بأجل معين في ذلك             

غرفة يتولى الوزير األول بعد استالمه تقرير اللجنة المتساوية األعضاء إبالغ رئيس كل              
 وتتم  – عادة خالل الدورة الجارية      –برغبة الحكومة في عرض النص الجديد للمصادقة        

حيث ليس هناك أي    .  برمجته في إحدى الجلسات العامة لكل غرفة باالتفاق مع الحكومة          
مانع من أن تتم المصادقة في الغرفة الثانية قبل األولى على أن يتم ذلك في نفس الدورة                  

 . قي اإلجراءات القانونية في اآلجال المحددة لهاحتى يمكن اتباع با
 

 جلسة المصادقة على النص التشريعي الجديد .4
        

      يتولى مقرر كل غرفة تقديم تقرير اللجنة المتساوية األعضاء بعد تقديم موجز للنص             
من قبل ممثل الحكومة ، ليشرع في التصويت على األحكام محل الخالف مادة مادة                      

 . النص بكاملهثم
 

 حالة استمرار الخالف بين الغرفتين بخصوص النص التشريعي الجديد .5
         

         إذا لم تصادق الغرفتان على نص واحد بناءا على نتائج عمل اللجنة المتساوية              
وفي هذه الحالة تسحب الحكومة النص بكامله       .  األعضاء ، فإن الخالف يبقى قائما بينهما      

شهرا من  )  12(وع أو اقتراح قانون وال يحق لها إيداعه إال بعد اثنا عشر             سواء كان مشر  
 .تاريخ السحب
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  إصدار النص التشريعي: ثالثا 
      

           بعد مصادقة مجلس األمة على النص التشريعي المحال عليه من طرف المجلس            
في غضون عشرة        الشعبي الوطني ، يرسل مجلس األمة هذا النص إلى رئيس الجمهورية            

حيث تتولى  .  أيام من المصادقة عليه مع إشعار رئيس المجلس الشعبي الوطني بذلك          )  10(
األمانة العامة للحكومة تقديم هذا النص إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره وذلك بعد رأي              

 .المجلس الدستوري عند االقتضاء
 

يوما من تاريخ   )  30( ثالثين           يصدر رئيس الجمهورية النص التشريعي في أجل       
تسلمه إياه ، غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المخولة المجلس الدستوري قبل                

 .  صدور القانون، يوقف هذا األجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري
 

ويمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة            
 في ظرف   – حسب الحالة    –ري الذي يبدي رأيه أو يصدر قراره        إخطار المجلس الدستو  

يوما الموالية لتاريخ اإلخطار ، وتقوم األمانة العامة للحكومة بالسلطة            )  20(عشرين  
كما يمكن لرئيس   .  الدستورية لرئيس الجمهورية في مجال إخطار المجلس الدستوري         

 عليه وذلك في غضون ثالثين            الجمهورية طلب إجراء قراءة ثانية في قانون تم التصويت        
يوما الموالية لتاريخ إقراره ، وفي هذه الحالة ال يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي                      )  30(
 . أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(

       

       وبعد استيفاء كل اإلجراءات تتولى األمانة العامة للحكومة نشر النصوص التي تمت            
 .قة عليها وتوقيعها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمصاد

 
 

 مجاالت  استخدام  خاصة بالعمل البرلماني  للتكنولوجيات  الحديثة         :  المبحث الثالث 
                                         لإلعالم واالتصال

 

م التطرق لبعض مجاالت استخدام التكنولوجيات الحديثة       من خالل هذا المبحث سيت            
  والمتمثلة في تلك المستعملة في       يلإلعالم واالتصال خاصة بالعمل التشريعي  والبرلمان      

، المقاييس المستعملة إلعداد    )  مطلب أول (توثيق وتسجيل العمل البرلماني والتشريعي       
اآللي المطبق في المجالين التشريعي     إلى جانب اإلعالم    )  مطلب ثاني (الوثائق التشريعية   

 ). مطلب ثالث(والقانوني 
 
 

 توثيق وتسجيل العمل التشريعي: المطلب األول 
  

يرتكز عمل البرلمانات حول العالم على استعمال الوثائق التي تدون  فيها جميع                        
تشكل .  هاأشغال ونشاطات البرلمان بما فيها مسار العملية التشريعية بمختلف مراحل            

الوثائق المتضمنة مشاريع القوانين ، التعديالت ، محاضر اللجان ، جلسات استماع                
اللجان ، تقارير اللجان ، محاضر الجلسات العامة ، محاضر المناقشات والمداوالت                   

 .أهم الوثائق التشريعية المستغلة على مستوى البرلمان
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فإنه من األهمية بما كان إعدادها       ونظرا ألهميتها القصوى في العمل التشريعي        
بصورة سريعة وبطريقة فعالة ودقيقة ، كما يجب أن توزع ، تعدل وتراجع ويعاد                  

كما يجب أن تسجل وتحفظ بطريقة مالئمة تسمح بحفظها وجعلها          .  توزيعها بنفس الطريقة  
متاحة لإلطالع واالستغالل على المدى الطويل سواء داخليا من قبل مختلف هياكل               

وهو ما تساعد   .  هزة البرلمان أو خارجيا من قبل المواطنين وفاعلي المجتمع المدني         وأج
التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على إنجازه بكل سهولة ، دقة ، فعالية وبأقل               

 .التكليف الممكنة
     

حديثة  عبر العالم على استعمال التكنولوجيات ال      تإننا نحث الحكومات والبرلمانا           "  
لإلعالم واالتصال قصد خلق أنظمة إعالم عامة حول القوانين والتنظيمات المعمول بها             

  )1(" .وتلك التي هي في طريق اإلعداد والمصادقة وجعلها متاحة للمواطنين والمجتمع 
 
 

 : إلى ثالثة أنواع هي – حسب طبيعتها –         تنقسم الوثائق التشريعية 
 

 .نين والتعديالت وثائق مشاريع القوا-
 

 . وثائق ونشاطات اللجان الدائمة-
 

 .  وثائق ونشاطات الجلسات العامة-
            

           حيث سنعتمد في دراسة هذه الوثائق على نتائج الدراسة التي أنجزتها األمم              
في شكل تحقيق بالتعاون مع االتحاد ما بين البرلمانات والمركز          )  2008(المتحدة مؤخرا   

البرلمان "  لدولي من أجل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في البرلمان حول موضوع              ا
والتي "  اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان          

 دولة بما فيها البرلمان الجزائري بغرفتيه         188 برلمانا موزعة على      263خصت  
 ).مةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس األ(
 

 إعداد مشاريع القوانين والتعديالت: أوال 
    

            تكتسب أنظمة إعداد وتسيير مشاريع القوانين وتعديالتها أهمية كبيرة بالنسبة           
للمشرع المعاصر، إذ يمكن أن تتكيف مع الحاجات الخاصة لكل برلمان في مجال                

هو مصدر مشروع القانون ؟          ما  (اإلجراءات واالستعمال كما أنها تعكس توزيع المهام         
وتأخذ  بعين االعتبار االختالفات الموجودة      )  من يعدله ؟ من يحرر النسخة النهائية منه ؟        

هل هناك مكتب خاص إلعداد هذه المشاريع ؟ هل يمكن             (بين كل برلمان وآخر      
ج للبرلمانيين إعداد تعديالتهم حول مشاريع القوانين بأنفسهم ؟ كيف يتم إدراج أو دم               

 ).النص التشريعي النهائي المصادق عليه في المنظومة القانونية للدولة ؟
 
 
 
 2007المنعقدة بتونس سنة " مجتمع المعلومات " مقطع من البيان الختامي للقمة الدولية حول موضوع  ) 1(
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 أنظمة إعداد وتسيير مشاريع القوانين .1 
 

لمان على أنظمة إلعداد وتسيير مشاريع               بالرغم من األهمية التي يمثلها توفر البر      
 من البرلمانات التي شملتها الدراسة المنجزة من        %43القوانين في شكل إلكتروني ، فإن       

البرلمان اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات      "  قبل األمم المتحدة حول موضوع       
 ، وهو األمر الذي     تتوفر على مثل هذه األنظمة    "  الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان      

يمكن اعتباره كدليل على تأخر استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في              
 من البرلمانات المستجوبة بينت أنها بصدد تبني مثل هذه            %38البرلمانات رغم كون    

من جهة أخرى بينت النتائج المحصل عليها من خالل الدراسة المنجزة أن هناك             .  األنظمة
بين برلمانات الدول المتقدمة وبرلمانات الدول الفقيرة والسائرة        )  فجوة رقمية (بيرة  فروقا ك 

في طريق النمو ، وهو األمر الذي يؤدي إلى اإلنقاص من فعالية البرلمانات التي تفتقر                
كما أنها تحد من إمكانية اطالع  المواطنين         .  لهذه األنظمة في أداء مهامها التشريعية      

 على مختلف مراحل العملية     سيما عبر المواقع اإللكترونية للبرلمانات    والمجتمع المدني ال  
 )1(التشريعية 

 

من أجل أن تكون أنظمة إعداد وتسيير مشاريع القوانين فعالة ، عليها أن تتوفر                         
 :على عدد من الخصائص التي نلخصها فيما يلي 

 

 ). Flux de Travail( القدرة على تسيير سيل أو تدفق العمل-
 . القدرة على التكفل بجميع النسخ الممكنة لمشروع القانون-
 . القدرة على تبادل الوثائق والمعلومات بخصوص مشروع القانون-
خاصة كقوانين  )  Format( القدرة على التكفل بمشاريع القوانين التي تتطلب أشكاال           -

 .المالية
اءات أمان خاصة كتحديد اسم      من خالل توفير إجر    ة القدرة على توفير أمن األنظم      -

 .وهوية المستخدم للنظام
 

 أنظمة إعداد وتسيير تعديالت مشاريع القوانين .2
 

       بينت نتائج الدراسة المنجزة من قبل األمم المتحدة حول موضوع البرلمان              
اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان أن عددا            

فقط من البرلمانات المستجوبة تتوفر على أنظمة إلعداد وتسيير التعديالت الخاصة            قليال  
 بالنسبة للتعديالت المقدمة في إطار اللجان الدائمة              %33بمشاريع القوانين بنسبة     

كما بينت الدراسة من جهة     .   بالنسبة للتعديالت المقدمة في إطار الجلسات العامة       %22و
ختالفات كبيرة بين برلمانات الدول حسب مستواها االقتصادي بين متقدمة ،           أخرى وجود ا  

 )2(.فقيرة وسائرة في طريق النمو

 
 

 
 
            2008، المنظمة ، نيويورك ،       "  البرلمان اإللكتروني "   حول   2008التقرير الدولي   منظمة األمم المتحدة ،      )  2(،  )  1(

  65 ، 64ص 
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 لجان الدائمةوثائق ونشاطات ال: ثانيا  
        

للبرلمانات ، ذلك أنها أول من      "  ورشات العمل التشريعي    "          تشكل اللجان الدائمة    
يفحص ويدرس مشاريع القوانين بكل دقة وعناية ، يناقشها ، يراجعها ومن ثم توافق عليها               

إضافة إلى  أو ال من خالل تقريرها الذي تعده بشأن مشروع القانون المحال عليها للدراسة              
محاضر اجتماعاتها وجلسات االستماع التي تعقدها بغرض االستماع لممثل الحكومة فيما            

 . )1(يخص مشروع القانون أو لمندوب أصحاب اقتراع القانون من البرلمانيين 
       من هنا تتبين ضرورة تزويد هذه اللجان بأنظمة إلعداد وتسيير الوثائق التي تعدها             

 .وأعمالهابخصوص نشاطاتها 
 

 أنظمة تسجيل وتسيير استماعات اللجان الدائمة. 1
     

 إلى نتائج الدراسة المنجزة من طرف األمم المتحدة حول               – دائما   –         استنادا  
البرلمان اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال         "  موضوع  

انات المستجوبة تمتلك لجانها الدائمة أنظمة لتسجيل        من البرلم  %42نجد أن   "  في البرلمان   
وتسيير جلسات استماعها بخصوص مشاريع القوانين التي هي قيد الدراسة على                      

هنا كذلك تبين نتائج الدراسة وجود فروق كبيرة بين برلمانات الدول المتقدمة                   .  مستواها
شأن امتالكها لمثل هذه األنظمة      وبرلمانات تلك الفقيرة والسائرة في طريق النمو ب          

  .واستعمالها في أداء مهامها
 

 أنظمة إعداد وتسيير تقارير اللجان الدائمة. 2
       

 من برلمانات الدول المستجوبة والبالغ      %47         وفقا لنتائج نفس الدراسة ، نجد أن        
  مزودة بأنظمة    موزعة على العالم  )     دولة استجابت للتحقيق   105منها  ( دولة   188عددها  

خاصة إلعداد وتسيير تقارير اللجان الدائمة في شكل إلكتروني في حين تتوفر جميعها               
كما تبين الدراسة من جهة أخرى أن       .  على إمكانات إعداد هذه التقارير في شكل ورقي         

 من البرلمانات التي تمتلك أنظمة إلعداد وتسيير مشاريع القوانين تتوفر على أنظمة             83%
 %12 منها امتالكها مستقبال و    %5 وتسيير تقارير اللجان الدائمة في حين تعتزم          إلعداد

 .منها ال ترى أنها ستمتلكها على المدى القريب والمتوسط
 

 أنظمة تسجيل وتسيير اجتماعات ومختلف نشاطات اللجان الدائمة  .3
        

نات الدول   من برلما  %  52         اعتمادا على نتائج الدراسة نفسها ، نجد أن            
المستجوبة في إطار هذه الدراسة تتوفر على أنظمة إلعداد وتسجيل محاضر اللجان               

 منها تمتلك أنظمة لتسجيل وتسيير مختلف نشاطات وأعمال اللجان            %50الدائمة وأن   
 من البرلمانات التي تتوفر على أنظمة إلعداد        %90كما تبين الدراسة أن     .  الدائمة األخرى 

 منها  %7 في حين تعتزم     ةوانين تتوفر على هذا النوع من األنظم       وتسيير مشاريع الق  
 .       ال  ترى أنها ستمتلكها على المدى القريب والمتوسط%3امتالكها مستقبال و
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 من البرلمانات المستجوبة تفضل بث       %37        من جهة أخرى تبين الدراسة أن         
لجانها الدائمة وكذلك الحال بالنسبة لمناقشات ومداوالت         مختلف مناقشات ومداوالت     

الجلسات العامة على المباشر من خالل قنوات تلفزيونية متخصصة أرضية أو فضائية              
وكذا عبر مواقعها اإللكترونية إضافة إلى تسجيلها وحفظها في شكل سمعي بصري ،               

 .سمعي وورقي
 
 

 وثائق ونشاطات الجلسات العامة: ثالثا 
    

        تشكل الجلسات العامة في البرلمانات أهم المراحل في مسار العملية التشريعية             
وفي حياة مشاريع القوانين التي هي قيد الدراسة والمصادقة على مستوى المجالس                
التشريعية ، إذ خاللها تتخذ القرارات النهائية بخصوص قبولها أو رفضها، وهو األمر               

كان توفر البرلمانات على أنظمة خاصة لتسجيل وتسيير         الذي يجعل من األهمية بما       
مناقشات ومداوالت جلساتها العامة ، أنظمة لتسيير عمليات التصويت بها وكذا أنظمة              

  .)1(إلعداد وتسيير محاضر الجلسات العامة 
 

 أنظمة تسجيل وتسيير مناقشات ومداوالت الجلسات العامة. 1
   

البرلمان "  لمنجزة من قبل األمم المتحدة حول موضوع                    تبين نتائج الدراسة ا   
"        اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان              

 من برلمانات الدول المستجوبة تمتلك أنظمة خاصة لتسجيل وتسيير مختلف             %59أن  
جلسات العامة في حين تعتزم     المناقشات ، المداوالت والتدخالت التي تجري في إطار ال         

 ال ترى أنها ستمتلكها على المدى        %10 منها امتالكها في المستقبل القريب و       28%
 . منها عن اإلجابة%3المتوسط والقريب فيما امتنعت 

 

 أنظمة تسيير عمليات التصويت خالل الجلسات العامة .2
 

 من خالل   بشكل جماعي (         تمثل عملية التصويت بغض النظر عن كيفيتها           
) قبولها أو رفضها  (موقف هذه البرلمانات    )    إلخ..المجموعات البرلمانية ، بشكل فردي      

وبما أن التصويت يمثل الموقف النهائي من         .  من مشاريع القوانين المعروضة عليها     
البرلمان حول مشاريع القوانين كان البد للبرلمانات من توفير أنظمة خاصة لتسجيل               

 . الحساسة التي تشكل أهم مرحلة من مراحل حياة مشاريع القوانينوتسيير هذه العملية
      

 من البرلمانات المستجوبة تمتلك %52         اعتمادا على نتائج الدراسة السابقة نجد أن  
أنظمة خاصة لتسجيل وتسيير عمليات التصويت على مستوى الجلسات العامة في حين             

 ال ترى إمكانية امتالكها على       %12ل القريب و   منها امتالكها في المستقب    %26تعتزم  
 .  منها على اإلجابة%10المدى القريب والمتوسط فيما امتنعت 
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 أنظمة إعداد وتسيير محاضر الجلسات العامة. 3 
    

م           تمثل محاضر الجلسات العامة أهم الوثائق التشريعية التي تحوز اهتما             
إذ تشكل هذه الوثائق أقدم اإلصدارات التي توفرها        .  البرلمانات والمواطنين على حد سواء    

المجالس التشريعية وهي في الغالب ما تكون متاحة للمواطنين ، المجتمع المدني وكذا               
 .للمؤسسات والهيئات الحكومية

 

 من  %50نجد أن           بالرجوع إلى نتائج الدراسة المنجزة من قبل األمم المتحدة ،            
برلمانات الدول المستجوبة تتوفر على أنظمة إلعداد وتسيير محاضر الجلسات العامة في            

 منها ال ترى إمكانية امتالكها على المدى        %13 منها تعتزم امتالكها قريبا ،       %21حين  
 .  منها رفضت اإلجابة10القريب والمتوسط فيما 

 

من البرلمانات التي تتوفر      %65 أكثر من    كما بينت الدراسة من جهة أخرى أن              
على أنظمة إلعداد وتسيير محاضر الجلسات تعد هذا النوع من الوثائق في نفس اليوم في               

 .أيام) 10(إلى عشرة ) 02(حين تعده البرلمانات األخرى خالل مدة تتراوح بين يومين 
 

 المقاييس المستعملة إلعداد الوثائق التشريعية: المطلب الثاني 
          

 Procédés de(           ترتكز أنظمة تسيير الوثائق على استعمال أساليب وسم وترقيم 
Marquage  (    وأساليب تعليم وترميز)Procédés de Balisage  .  (   سابقا كانت هذه

 Caractéristiques(للوثائق  "  الطباعية  "  األساليب تستعمل لتبيين الخصائص       
Typographiques   ( رتيب وتنظيم المعلومات     ألغراض ت)Formatage des 

Informations    (               ، كأن تحدد مثال إن كان جزء معين من نص الوثيقة يوضع في أول
 . إلخ ..وسط أو آخر السطر ، يكتب بالخط العريض ، يوضع بين قوسين أو مزدوجتين

 

  جعل منها أدوات   ةغير أن تطور التكنولوجيات الحديثة التي عرفتها هذه األنظم         
لوسم وطبع العناصر الهيكلية لوثيقة ما والتي تبين مثال إن كان جزء معين من نص هذه                 
الوثيقة يمثل عنوانا لنص ، فقرة  أوعنوان الوثيقة نفسها ، كما جعل منها أجزاء للنص                  

ليس فقط  )  Logiciel(بعدها تستعمل توليفة خاصة     .  تقدم فائدة داللية كبيرة للوثيقة المعنية     
 Balises Structurelles)(داد النهائي للنص اعتمادا على المعالم الهيكلية        من أجل اإلع  

طبع ، بث على    ( المرادة   )  Support(والتي تسمح بتكييف مضمون واحد مع الدعامة         
ولكن أيضا من أجل السماح بتطوير خدمات معلوماتية ذات قيمة مضافة             )  إلخ..الخط  

 .لداللي للوثائقترتكز على أسلوب الوسم والطبع الهيكلي وا
 

         حاليا ، تحاول العديد من البرلمانات في العالم وبطريقة ملموسة استعمال مقاييس            
من أجل إعداد وتسيير     )  XML)  Extensible Markup Languageمفتوحة مثل   

كتعريف لها ، تستعمل هذه المقاييس في الحقل العام أي أن لكل مؤسسة الحق في               .  وثائقها
قصد خلق توليفات معينة ، األمر الذي يساعد على تجنب التبعية لممون معين              استعمالها  

تساعد المقاييس المفتوحة البرلمانات على جعل وثائقها         .  يستغل وضعيته االحتكارية  
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التشريعية أكثر سهولة لإلطالع عليها ليس فقط داخل هذه البرلمانات بل وبينها وبين                
ني وكذا بينها وبين برلمانات أخرى في العالم على          الحكومات وبينها وبين المجتمع المد    

كما أنها تساعد من جهة أخرى على خلق جو تنافسي بين مختلف               .  المستوى الدولي 
الممونين بها وهذا ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف إعداد وتسيير الوثائق التشريعية على               

 .المدى الطويل
 

مل التشريعي في البرلمانات ، إنه ال يمكننا        يعد استعمال الوثائق بمثابة قلب الع              "  
عقلنة استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمانات بدون اللجوء إلى            

هذه المقاييس تسمح بتبادل    .  المقاييس المفتوحة من أجل تسيير أهم أنواع الوثائق التشريعية        
 تساعد على تقليص الوقت الضروري      وإضافة المعلومات المتعلقة بالنشاط البرلماني كما     

 )1(" . إلتاحة هذه الوثائق في شكل عدة دعامات للنشر اإللكتروني
 

يتيح استعمال المقاييس المفتوحة في إعداد الوثائق التشريعية عدة امتيازات                      
  :)2(بالنسبة للبرلمانات يمكن تلخيص أهمها فيما يلي 

 
 

يس المفتوحة تبادل الوثائق بين األفراد والمنظمات بالرغم        تسهل المقاي   :  الوثائق   تبادل -
من إمكانية استعمال توليفات خاصة إلعداد وتسيير الوثائق ، كما تساعد على تبادل                
الوثائق بين الهياكل واألجهزة الداخلية للبرلمان ، بين غرفتي البرلمان في حالة البرلمان              

ين البرلمان والمواطنين ، بين البرلمان        ثنائي الغرفة ، بين البرلمان والحكومة ، ب         
 .والمجتمع المدني وبين البرلمان وبرلمانات أخرى في العالم

  
تساعد المقاييس المفتوحة على زيادة درجة دقة النتائج المحصل عليها من              :  البحث  -

خالل استعمال محركات البحث وكذا دقة اإلجابات عن األسئلة المطروحة من قبل                
كما تسمح هذه المقاييس للبرلمانات باختيار محركات البحث التي تريدها            مستعمليها ،   

 .وذلك لكون الوثائق المعدة وفقا لهذه المقاييس تتناسب مع عدد كبير من محركات البحث
 

نظرا لترابط الوثائق التشريعية فيما بينها ، تسمح                        :  الربط بين الوثائق     -
بخلق روابط بين مختلف الوثائق التشريعية ، كما تسمح          المقاييس المفتوحة بطريقة آلية     

 بخلق روابط بين    – حسب أسلوب التعليم والترميز المستعمل في إعداد الوثائق           –أحيانا  
عناصر نفس الوثيقة ومثال ذلك أن يتم خلق رابط مباشر بين قسم من مشروع القانون                 

 نص قانون ساري المفعول     الموجود على مستوى البرلمان للدراسة والمصادقة وقسم من       
 .الذي هو بصدد تعديله أو تكميله

 

 
 
مقطع من مداخلة السيد جيوفاني ساتور ، مدير النشر بالمركز الدولي من أجل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في البرلمان                    )  1(

 2007ها بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي      اإلعالم اآللي المطبق في المجال القانوني وتسيير الوثائق التشريعية التي ألقا           "  بعنوان    
 "البرلمان اإللكتروني" حول  موضوع 
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وثيقة "  يمكن لـ     :  )Supports et Formats(تنويع دعامات وأشكال الوثائق       - 
رض إعادة  معدة وفقا للمقاييس المفتوحة أن تستعمل بغ      )  Document Source"  (مصدر

أو من  )  إلخ..موقع إنترنت ، نسخة ورقية      (إنتاج مشروع قانون في شكل عدة دعامات        
كما يمكن اللجوء إلى استعمال . أجل إنتاج نسخة معدلة تدمج الحقا في وثيقة أخرى مستقلة       

 من أجل إعداد نسخ تكون أكثر مالءمة من حيث            )XML(المقاييس المفتوحة السيما    
كأولئك الذين  )  معوقين(سبة ألشخاص يعانون نقصا في قدراتهم العادية        االطالع عليها بالن  

يتطلبون أسلوب كتابة ذو أحرف أكبر حجما أو يستدعون مخارج صوتية لعدم قدرتهم               
 .على الرؤية

 

تساعد المقاييس المفتوحة على      :  انسجام وتناسق أسلوب ترتيب معلومات الوثائق        -
بحيث تجنب البرلمانيين وكذا القائمين على عملية إعداد        ترتيب معلومات الوثيقة التشريعية     

 التفكير في إبرام اتفاقات تعامل بخصوص ترتيب المعلومات         ةالنصوص والوثائق التشريعي  
 . عند إعداد مشاريع القوانين والتعديالت وغيرها من الوثائق التشريعية

  
ة االستعمال من الوهلة      تبدو المقاييس المفتوحة صعب     :  سهولة عملية إعداد الوثائق     -

األولى ، غير أنه بمجرد ما يتم التحكم في استعمالها فإنها ستخفف من عمل محرري                 
مختلف النصوص والوثائق التشريعية من خالل توجيههم طيلة مراحل ترتيب المعلومات            

 .الالزمة
 

قاييس يعد من بين أهم مزايا استعمال الم        :  سهولة وطول مدة تخزين وحفظ المعلومات       -
المفتوحة كونها تسمح بحفظ وتخزين الوثائق التشريعية ألكبر مدة ممكنة وذلك عكس              

 . القاصرة عن توفير مثل هذه الخدمةىاألنظمة األخر
 

تعتبر مسألة    :  ضمان ديمومة اطالع الجمهور على الوثائق التشريعية والبرلمانية          -
 مسألة جوهرية السيما عندما يتعلق      حفظ الوثائق التشريعية والبرلمانية على المدى الطويل      

األمر بضمان ديمومة اطالع المواطنين والمجتمع المدني ومختلف المهتمين والمعنيين على           
تشكل عملية حفظ الوثائق    :  "  وهذا ما نجده معبرا عنه بأسلوب بليغ فيما يلي          .  هذه الوثائق 

ذ تقاس قدرة المواطنين    قسطا كبيرا من المسؤوليات األساسية للحكومات الديمقراطية ، إ         
على الحكم على نشاطات ممثليهم السياسيين وعلى فعالية المؤسسات والهيئات الحكومية            

 . بمدى اطالعهم على وثائق عملهم
 

عدة مشاكل يمكن أن تشكل عائقا أمام الهيئات الحكومية عليها تجاوزها قصد جعل             
 تبقى كذلك لعدة    -ع الجمهور    والمتاحة الطال  -التسجيالت المحفوظة في شكل إلكتروني      

  )1(".عقود في المستقبل 
 

فالمقاييس المفتوحة تجعل من مهمة حفظ الوثائق التشريعية والبرلمانية أمرا ممكنا           
 .وهو ما يتيح إمكانية أكبر للمواطنين لالطالع عليها باستمرار

 

 
 حول       2007بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي     "  ة والديمقراطية   الوثائق المفتوح "  مقطع من مداخلة السيدة لورا دينارديس بعنوان        )    1(
 "البرلمان اإللكتروني " 
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        حسب الدراسة المنجزة من طرف األمم المتحدة بالتعاون والتنسيق مع االتحاد ما             
بين البرلمانات والمركز الدولي من أجل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في البرلمان حول              

لبرلمان اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال            ا"  موضوع  
 دولة التي استجابت للتحقيق                105 دولة فقط من بين       12، نجد أن     "  في البرلمان   

 تتوفر برلماناتها على أنظمة إلعداد % 11,42: أي بنسبة تقدر بـ     )   دولة مستجوبة  188(
وتتمثل هذه  ).  XML(عية تعمل بالمقاييس المفتوحة السيما منها        وتسيير الوثائق التشري  
 :الدول وبرلماناتها في 

 

، )  مجلس األمة الفدرالي  (، البرازيل   )  مجلس األمة (، بلجيكا   )  غرفة النواب (األرجنتين  
غرفة (، لوكسمبورغ   )  مجلس األمة (، إيطاليا   )  البرلمان(، إستونيا   )  مجلس العموم (كندا  
، جمهورية  )  SEJAM(، بولونيا   )  غرفة العموم (، بريطانيا   )  البرلمان(سويد  ، ال )  النواب
 )1(). مؤتمر النواب(وإسبانيا ) المجلس الوطني(كوريا 

 

غير أن هذه الدراسة بينت أن العديد من باقي الدول التي تتوفر برلماناتها على                 
فتوحة ، تسعى ألن تتبنى     أنظمة إلعداد وتسيير الوثائق التشريعية وال تعمل بالمقاييس الم        

 .العمل وفق هذه المقاييس ومنها الجزائر
 

 اإلعالم اآللي المطبق في المجال التشريعي والقانوني: المطلب الثالث 
 

 والمقاييس الخاصة بتسيير     ة        تعد التطورات الحاصلة في مجال تطوير األنظم        
 حول العالم والتي تخصص قسطا      الوثائق التشريعية والقانونية ثمرة جهود تبذلها جامعات      

كبيرا من أبحاثها لترقية أنظمة اإلعالم اآللي المطبقة في المجالين التشريعي والقانوني ،              
وهي جهود ثمينة يجب تعزيزها على اعتبار أنها تشجع التعاون ليس فقط بين البرلمانات              

 .ولكن أيضا بين المؤسسة البرلمانية ونظيرتها الجامعية
 

 الهدف من اإلعالم اآللي المطبق في المجال التشريعي هو دعم المسار                       يعد
التشريعي من خالل تزويد القائمين عليه بمختلف المعلومات والتطبيقات الضرورية               

لعملهم ، تسهيل التعاون بين مختلف الفاعلين في العمل التشريعي وتفعيل مساهمة كل               
، الشفافية ، المراقبة وتسهيل الوصول إلى        واحد منهم في إنجاز ذلك ، ضمان الفعالية          

نتائج كل مرحلة من مراحل مسار العمل التشريعي من جهة والمساهمة في المراحل                
، ضمان نوعية جيدة للعمل التشريعي وكذا ضمان معرفة          )  تسيير سيل العمل  (  الالحقة  

 . لمتعلقة بهاجميع النصوص القانونية المعدة إلى جانب وثائقها التقديمية والتمهيدية ا
  

        على الرغم من كونه ما يزال يشكل اختصاصا جديدا ، فإن اإلعالم اآللي المطبق              
في المجال التشريعي قد سمح بتحقيق نتائج جيدة في عدد من مجالت العمل التشريعي                
للبرلمانات كمجال توثيق وتسجيل العملية التشريعية ، تنظيم وتسيير مراحل العملية              

ة ، دعامات اإلعالم واالتصال الخاصة بالعمل التشريعي ، المقاييس المستعملة            التشريعي
 .إلعداد وحفظ النصوص والوثائق التشريعية
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          إن وضع إطار تنظيمي خاص يتناسب ومجتمع المعلومات ، يشكل تحديا كبيرا                  
ات التشريعية أن ترفعه إال إذا كانت هي نفسها قادرة على ضمان استعمال              ال يمكن للهيئ  

من .  أحسن لألدوات والنماذج التي يوفرها لها اإلعالم اآللي المطبق في المجال التشريعي           
أجل هذه الغاية ، فإنه من األهمية بما كان العمل على إحداث تقارب نوعي بين البحوث                 

 . طوير والتنمية التي تنادي بها البرلمانات من جهة أخرىالجامعية من جهة ومبادرات الت
 

         هذا ،  ومن جانب آخر ، ولحسن حظ البرلمانات في العالم ، نجد أن هناك عدة                  
محاوالت جادة تبذل حاليا بغرض تعزيز التعاون المرغوب بين البحث في ميدان اإلعالم             

من جهة وتطوير تطبيقات خاصة مستحدثة      اآللي المطبق في المجالين التشريعي والقانوني       
 .في هذا المجال من جهة أخرى

 

          وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أن هذه البحوث يمكن أن تقدم نتائج إيجابية               
باإلمكان استغاللها في العمل التشريعي على غرار ترتيب معلومات النصوص والوثائق            

المطبقة في  "  أنتولوجيا اإلعالم اآللي  "  ية التشريعية أو    التشريعية والقانونية ، تسيير الحيو    
المجال التشريعي ، في حين تبين المشاريع الخاصة بتطوير تطبيقات إعالم آلي جديدة في              
مجال العمل التشريعي معرفة البرلمانات بالنتائج المتوصل إليها من خالل البحوث               

 . )1(الجامعية المنجزة في هذا الميدان 
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  واقع استخدام التكنولوجيـات الحديثة: الفصل الثالث 
 عبي الوطنيلإلعالم واالتصال على مستوى المجلس الش

 
 

 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال:  المبحث األول 
                              في مجال التطبيقات العامة

 
 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: المبحث الثاني 
                              في مجال شبكة المعلوماتية

 
 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال:  الثالث المبحث
                              في مجال العمل التشريعي
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 واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: الفصل الثالث 
                    على مستوى المجلس الشعبي الوطني

 
يات الحديثة لإلعالم    بعد التطرق في الفصل األول من بحثنا هذا لدراسة التكنولوج         

واالتصال من الناحية النظرية من خالل إبراز ماهيتها ، استخداماتها وتأثيراتها الممكنة             
وكذا إلى التعريف بالمجلس الشعبي الوطني باعتباره الهيئة المعنية بدراستنا من خالل              

يان التعرض لنشأته ، تنظيمه وعمله في الفصل الثاني ، سنحاول من خالل هذا الفصل ب               
واقع استخدام هذه التكنولوجيات على مستوى هذه الهيئة من خالل التركيز على ثالث                   

، مجال شبكة   )  مبحث أول (مجال التطبيقات العامة     :  مجاالت أساسية وهي     )  03(
 )مبحث ثالث(ومجال العمل التشريعي ) مبحث ثاني(المعلومات 

 
 

 ة  لإلعالم  واالتصال  في  مجال استخدام  التكنولوجيات  الحديث:  المبحث األول 
                                               التطبيقات العامة

 

 من خالل هذا المبحث سنحاول كشف مدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم           
) مطلب أول (واالتصال على مستوى المجلس الشعبي الوطني في مجال شبكة االتصاالت           

 )مطلب ثاني(إلعالم اآللي وكذا في مجال ا
 

 

 استخدام  التكنولوجيات  الحديثة  لإلعالم  واالتصال  في  مجال :  المطلب األول 
                                      شبكة االتصاالت

     

 يتوفر المجلس الشعبي الوطني على شبكة اتصاالت متنوعة تشمل عددا من              
، شبكة  )  رقم سداسي (والخارجي  )  رقم رباعي (الداخلي  الخدمات األساسية كشبكة الهاتف     

 ).APS(الفاكس ، التلكس واالشتراك في خدمات اإلعالم لوكالة األنباء الجزائرية 
 
 

  : )1(وفيما يلي نتطرق لكل واحدة من هذه الشبكات والخدمات على حدا  
 

 شبكة الهاتف: أوال 
 

تفية متنوعة تضم الهاتف    يتوفر المجلس الشعبي الوطني على شبكة خطوط ها          
) رقم رباعي (الثابت والمحمول ، حيث يشمل الهاتف الثابت الهاتف المصلحي الداخلي            

المخصص لالتصال بين مختلف مصالح وهياكل المجلس الشعبي الوطني والهاتف              
المخصص لالتصال بمختلف المؤسسات والهيئات الخارجية عن       )  رقم سداسي (الخارجي  

)  الخارجية(حيث تقسم الخطوط الهاتفية المباشرة       .  بعمله ونشاطه المجلس وذات الصلة    
 .إلى خطوط وطنية فقط وأخرى وطنية ودولية
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وهنا نشير إلى أن كل مكاتب المجلس الشعبي الوطني تتوفر على خدمة الهاتف               
 حين تخصص الخطوط المباشرة الوطنية والدولية لمسؤولي المصالح والهياكل          الداخلي في 

الداخلية للمجلس من النواب كنواب رئيس المجلس ، رؤساء ونواب رؤساء ومقرري              
.    إلخ وكذا لإلطارات السامية للمجلس     ..اللجان الدائمة ، رؤساء المجموعات البرلمانية      
هوائيات (حي الداخلي على بنية تحتية        كما يتوفر المجلس بخصوص الهاتف المصل       

عن )  Sans Fil(توفر خدمة استعمال هذه الهواتف ال سلكيا         )  وتجهيزات تقنية أخرى  
 ,Actelبينما يشمل الهاتف المحمول خطوطا متنوعة. طريق أجهزة هاتفية خاصة محمولة

Mobilis, Djezzy, Nedjeme, Thuraya .  
 

خطوط هاتفية سرية مخصصة لرئاسة      كما نشير إلى أن المجلس يتوفر على          
المجلس يتم استخدامها في االتصاالت الخاصة التي تتم بين المجلس الشعبي الوطني               
والمؤسسات الرسمية الحساسة في الدولة كرئاسة الجمهورية ، مصالح الوزارة األولى             

 .وغيرها
 

 شبكة الفاكس والتلكس : ثانيا 
 

 من الخطوط الهاتفية المخصصة       يتوفر المجلس الشعبي الوطني على شبكة        
الستعمالها في خدمة الفاكس ، حيث تتوفر كل مكاتب مسؤولي المصالح والهياكل الداخلية             
للمجلس من النواب وكذا اإلطارات السامية على خدمة الفاكس ، وهي الخدمة التي يشهد               

 والهيئات  المجلس استخداما مكثفا لها نظرا لحساسية مهامه وأهمية موقعه بين المؤسسات          
 .األخرى

  
وإلى جانب خدمة الفاكس ، يتوفر المجلس الشعبي الوطني على خدمة التلكس التي              

 .تشهد هي األخرى استعماال مكثفا في مجال العمل التشريعي والبرلماني للمجلس
 

 االشتراك في خدمات اإلعالم لوكالة األنباء الجزائرية: ثالثا 
 

لى غرار المؤسسات والهيئات الحكومية             يستفيد المجلس الشعبي الوطني ع       
 من خدمات اإلعالم التي توفرها وكالة األنباء         – بناءا على اشتراك سنوي       –األخرى  

 ).APS(الجزائرية 
 

حيث تم مؤخرا توفير خدمة جديدة تتمثل في إمكانية وكالة األنباء الجزائرية                      
 التزود بالمعلومات   –ة اإلعالم الوطنية     استثناء نظرا لموقعها االستراتيجي في منظوم      –

 الضرورية التي تخص العمل التشريعي والبرلماني للمجلس الشعبي الوطني وذلك           ءواألنبا
إلى الشبكة الداخلية   )  Réseau Intranet(من خالل الولوج انطالقا من شبكتها الداخلية        

هذه المعلومات  للمجلس واالتصال مباشرة بمديرية اإلعالم واالتصال للحصول على           
واألنباء والتي تخص افتتاح واختتام الدورات التشريعية ، نشاطات رئيس المجلس الشعبي            
الوطني داخل وخارج الوطن ، زيارات الوفود األجنبية البرلمانية والديبلوماسية ، البيانات            

 المتعلقة بالعمل التشريعي    ىالصحفية التي يصدرها المجلس وكذا كل المعلومات األخر        
 .والبرلماني للمجلس الشعبي الوطني
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استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال اإلعالم         :  المطلب الثاني    
 اآللي

 

 تتنظم وظيفة اإلعالم اآللي وفقا للهيكل التنظيمي للمصالح اإلدارية للمجلس             
لسلمية  في شكل مديرية لإلعالم اآللي تخضع للسلطة ا          2008الشعبي الوطني لسنة     

المباشرة لألمين العام ، وهي الوظيفة التي كانت منظمة سابقا في شكل مديرية فرعية                
تابعة للمديرية التقنية التي تضم إلى جانب هذه األخيرة مديرية فرعية للسمعي البصري              

مبنى المقر الرئيسي ومبنى مقر المصالح        (وأخرى لتسيير وصيانة مبنيي المجلس        
 :مصالح وهي ) 03(ع هذه المديرية حسب المهام إلى ثالث ، حيث تتوز) اإلدارية
 

  مصلحة األنظمة واالستغالل-
 

  مصلحة نظام المعلومات-
 

  مصلحة الشبكات واألمن -
  

هذا ويمكن التطرق لوظيفة اإلعالم اآللي على مستوى المجلس الشعبي الوطني             
م واالتصال من خالل ثالث           لمبنية على االستخدام المكثف للتكنولوجيات الحديثة لإلعال       ا
 :) 1(جوانب كما يلي ) 03(
 

  Support de Communication   لدعامات االتصا: أوال 
 

بين مختلف مصالح وهياكل    )  Interconnexion(تقوم عملية االتصال والربط      
من )  Architecture Matérielle(المجلس الشعبي الوطني على أساس هيكلة مادية          

 & Applications(بر الكوابل ومجموعة من التطبيقات والتوليفات         خالل الربط ع  
Logiciels  (           حيث تستخدم هذه البنى التحتية لتقاسم استعمال الموارد المتاحة كالولوج إلى

شبكة اإلنترنت واإلنترانات ، خدمة الرسائل الداخلية ، تبادل الملفات ، قاعدة البيانات ،               
 .ا تستخدم كقاعدة لعدد من التطبيقات األخرىإلخ ، كم... الطابعات المشتركة

 

 :يمكن تقديم هذه الهيكلة المادية والبرمجيات والتطبيقات على النحو التالي 
 

 :الهيكلة المادية . 1
 

تتوزع شبكة المجلس الشعبي الوطني على موقعين أساسيين هما المقر الرئيسي             
 الجزائر ومقر ملحق    –وسف  ، شارع زيغود ي   18:  للمجلس الشعبي الوطني الكائن بـ      

 الجزائر ، حيث يتم الربط       –المصالح اإلدارية الواقع بطريق األخوة بوعدو ، المدنية          
ر كل  فكما يتو   .  Mbps 2:  بينهما عن طريق رابطة معدة خصيصا لذلك تقدر طاقتها بـ           

موقع على شبكة محلية أين تشكل تلك الواقعة بالمقر الرئيسي مركز التوزيع األساسي               
السيما فيما يخص خدمة الولوج إلى اإلنترنت وذلك لكونها تحتوي على جميع التجهيزات             

 .بما فيها تلك الخاصة بالحماية واألمن 
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 موزعة على RJ45) مأخذ( مقبس 700يحتوي مقر المجلس الشعبي الوطني على  
 2 طوابق ومربوطة بموزعات ثانوية من مستوى         5جميع طوابق المقر البالغ عددها       

 ، حيث أن هذه الموزعات الثانوية       6المتواجدة بكل طابق وذلك عبر كوابل من صنف          
 يتواجدان على مستوى قاعة اإلعالم       3مربوطة بدورها بموزعين رئيسيين من صنف        

) التي تشكل قاعة للعمليات بالنسبة لمصلحة اإلعالم اآللي       (امس  اآللي الكائنة بالطابق الخ   
العمود الفقري للشبكة على    )  البنى التحتية (حيث يشكل هذا    .  عبر كابل لألليف البصرية   

مستوى المجلس التي استفادت بغرض تفادي كل عطب أو عيب في بناها التحتية من عدة               
 .وصالت ثانوية إضافة إلى موزع رئيسي ثان

 

 موزعة على   RJ45 مقبس   322وي مقر ملحق المصالح اإلدارية للمجلس على        يحت
 طوابق مربوطة بموزعات ثانوية تتواجد على مستوى كل          6 المقر البالغ عددها     قطواب

 ، حيث أن هذه األخيرة موصولة بموزع رئيسي يتواجد           6طابق عبر كوابل من صنف      
 .ألول عبر كابل لأللياف البصرية الكائنة بالطابق اعلى مستوى قاعة اإلعالم اآللي

 
 

من جهة أخرى يشمل مركز اإلعالم اآللي للمجلس الشعبي الوطني على إحدى              
على )  02(منها على مستوى المقر الرئيسي وخادمين       )  09(خادما ، تسعة    )  11(عشر  

 .مستوى مقر ملحق المصالح اإلدارية
 

 :البرمجيات والتوليفات . 2
 
 

ة التي تمثل البنية التحتية للمجلس في مجال اإلعالم اآللي           تم وضع الهيكلة المادي   
حيز العمل من خالل مجموعة من البرمجيات والتوليفات التي يتم تحيينها وتجديدها               

إلخ ،   ..  باستمرار كأنظمة االستغالل ، أنظمة مكافحة الفيروسات ، أنظمة الحماية واألمن            
فادة من مجموع الخدمات المتاحة      حيث يمكن لمختلف مصالح وهياكل المجلس االست        

كخدمة الرسائل الداخلية ، الولوج إلى قاعدة البيانات ، اإلنترنت واإلنترانات ، الوصول              
إلخ وذلك بعد االستجابة إلجراءات تحديد هوية          ..إلى الطابعات مشتركة االستعمال    
 ) .Authentification(المستخدم واكتسابه صفة الشرعية 

 

 :ة واألمن إجراءات الحماي. 3
 
 

قصد ضمان حماية وأمن نظام المعلومات للمجلس الشعبي الوطني تم اعتماد عدة             
) firewall(إجراءات حماية فعالة منها أنظمة متنوعة لمكافحة الفيروسات ، جدار النار             

 .وغيرها
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 )Postes de Travail(أجهزة الحواسب اآللية : ثانيا  
 

حاسب آلي  )  415(ى أربعمائة وخمسة عشر    يتوفر المجلس الشعبي الوطني عل     
موزعة على مختلف مصالحه وهياكله ، حيث أن         )  PC & MAC(مكتبي من نوع    

ففيما .  األغلبية المطلقة من هذه األجهزة مجهزة بمختلف البرمجيات والتوليفات المتاحة          
تم توزيعها على مستخدميها مزودة بأجهزة مموجات           )  PC(يخص الحواسب الشخصية    

)Onduleurs  (        طابعات الزر ، أنظمة ويندوز ،XP    2000 ، ويندوز Pro   نظام ، 
 . كنظام لمكافحة الفيروساتScan ، أدوب ريدار ، توليفة أوفيس 2000مكتبي أوفيس 

 

 Macفمجهزة بنظام استغالل ) MAC( وأما فيما يخص أجهزة الحواسب من نوع 
OS 9 & 10      ن كنظام لمكافحة الفيروسات ،      و توليفة نورت   2000 ، نظام مكتبي أوفيس

  )اإلنترنت(  العالمية     بالشبكة  مربوطة  الحواسب    هذه من    الساحقة    األغلبية حيث أن   
 .  محلي IPإذ يتوفر كل واحد منها على عنوان ) اإلنترانات( والمحلية 

 

 إلى هذا فإن اإلدارة المركزية لهذه الحواسب تتم عبر خادم مركزي                         إضافة
)Active Directory( يتواجد بقاعة اإلعالم اآللي . 
 

 )Applications de Gestion(تطبيقات التسيير : ثالثا 
 

تنقسم تطبيقات التسيير التي تغطي أغلبها مجال العمل اإلداري للمجلس إلى               
تطبيقات تم تطويرها داخليا من طرف مصلحة اإلعالم اآللي أو تم اقتناؤها من خارج                

تعاملين متخصصين ، فبغية توحيد هذه األنظمة ومختلف الخدمات المتاحة           الهيئة لدى م  
كخدمة تبادل المعلومات والملفات ، الولوج إلى قاعدة البيانات ، خدمتي المنتدى والرسائل             

لموقع اإلنترانات الخاص بالمجلس الشعبي     )  Maquette(إلخ تم إعداد تصميم     ..الداخلية
من أجل الوصول إلى    )  تحديد الهوية وكلمة المرور   (الوطني مزود بنظام دخول محمي      

 :قاعدة البيانات الداخلية للهيئة ، حيث يهدف هذا التصميم إلى 
 

 التعريف بتكنولوجيا اإلنترانات لدى مختلف الفاعلين السياسيين واإلداريين على مستوى           -
 .المجلس

 

               واإلعالماتية بيان إيجابياتها وامتيازاتها سواء من وجهة النظر اإلعالمية                 -
)Informationnelle (االتصالية واالقتصادية ،. 
 

 إشراك أصحاب القرار ومستخدمي هذه التكنولوجيا في إنجاز المشروع العام المتعلق             -
بوضع حيز العمل نظام المعلومات للمجلس الشعبي الوطني باالعتماد على ما تتيحه               

 .الم واالتصال من خدمات وإمكاناتالتكنولوجيات الحديثة لإلع
 

 جمع مختلف الرؤى واالقتراحات بخصوص هذا المشروع والتي يمكن أن تساهم في              -
 .اتخاذ أحسن الحلول مستقبال
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وأما فيما يخص التجهيزات المتاحة لكل من النواب ومستخدمي المجلس الشعبي            
 :جدول التالي الوطني في مجال اإلعالم اآللي فيمكن بيانها حسب ال

 

 
 
 

 
 التجهيزات المتاحة في مجال اإلعالم اآللي لكل من النواب والمستخدمين   :  01جدول رقم 

              على مستوى المجلس الشعبي الوطني
 
 
 

 
طبيعة االستعمال  

) مشترك-شخصي(
 التجهيزات المتاحة المستفيدين منها

 
  استعمال مشترك
  استعمال شخصي
  استعمال مشترك
  استعمال مشترك
  استعمال مشترك
  استعمال مشترك
  استعمال شخصي
  استعمال شخصي

 
أغلبية المستخدمين+ النواب 
 اإلطارات السامية+ النواب 
نأغلبية المستخدمي+ النواب 
أغلبية المستخدمين+ النواب 
نأغلبية المستخدمي+ النواب 
أغلبية المستخدمين+ النواب 
أغلبية المستخدمين + ب النوا

أغلبية المستخدمين+ النواب 

 
 )PC( أجهزة الحواسب الشخصية 
  أجهزة الحواسب المحمولة

  أجهزة الطابعات
 )Graveurs( أجهزة السكانير واألجهزة النقاشة 

  الربط بشبكة اإلنترنت
  الربط بشبكة اإلنترانات

  التوفر على بريد إلكتروني مهني
  شخصي التوفر على بريد

 
  
 

  بالتعاون بين 2008إجابة  المجلس  الشعبي  الوطني عن االستمارة المعتمدة في إطار التحقيق المنجز سنة : المصدر 
           األمم  المتحدة ،  االتحاد  ما  بين  البرلمانات  والمركز الدولي  من  أجل  تكنولوجيا  اإلعالم  واالتصال 

 البرلمان اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال " ل موضوع            في البرلمان حو
 "ن           في البرلما
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وأما فيما يخص التطبيقات والخدمات المتاحة في مجال اإلعالم اآللي على مستوى            

 :المجلس ، فيمكن بيانها حسب الجدول التالي
 
 

 التطبيقات  والخدمات  المتاحة  في  مجال  اإلعالم  اآللي  على  مستوى   :  02جدول رقم  
               المجلس الشعبي الوطني

 
 

طبيعة التدخل لضمان هذه الخدمات والتطبيقات  نوع الخدمات والتطبيقات
 

  داخلي
  داخلي

  داخلي وخارجي
  داخلي

  داخلي وخارجي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي
  داخلي

  داخلي وخارجي
 ي داخلي وخارج

 
  تطوير ، تحيين وتجديد التطبيقات والتوليفات

  استعمال شبكات البيانات 
  خدمة الدعم التقني

  خدمة الدعم في مجال اإلعالم اآللي
  إدارة وبرمجة األنظمة

  معالجة النصوص
  قاعدة البيانات

  النشر عبر الشبكة
 ن نظام المجموعات خدمة العمل ضم

  تسيير الوثائق 
  خدمة التقديمات

  المجدوالت 
  المبحرات

  خادمات الشبكة
 

 
 

  بالتعاون بين 2008إجابة  المجلس  الشعبي  الوطني عن االستمارة المعتمدة في إطار التحقيق المنجز سنة : المصدر 
 المركز الدولي  من  أجل  تكنولوجيا  اإلعالم  واالتصال           األمم  المتحدة ،  االتحاد  ما  بين  البرلمانات  و

 البرلمان اإللكتروني ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال "            في البرلمان حول موضوع 
 "ن           في البرلما

              
 

 

يد لإلعالم اآللي    تدشين ناد جد   2008تجدر اإلشارة إلى أنه تم في شهر أكتوبر          
لفائدة النواب بمقر المجلس الشعبي الوطني ، حيث يقدم هذا النادي الذي يضم عددا من                
الحواسب اآللية المزودة بكل تجهيزاتها الضرورية كالطابعات ، أجهزة السكانير ،               
األجهزة النقاشة وغيرها إضافة إلى قاعة للمطالعة ، مختلف الخدمات والتسهيالت في              

 .عالم اآللي ، اإلنترنت ، اإلنترانات وكذا البحث والمطالعةمجال اإل
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 استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال المعلوماتية: المبحث الثاني  
 

بعد التطرق في المبحث السابق لواقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم              
 المجلس الشعبي الوطني ، سنحاول من       واالتصال في مجال التطبيقات العامة على مستوى      

خالل هذا المبحث التعرض لواقع استخدام هذه التكنولوجيات في مجال شبكة المعلوماتية                
 ).مطلب ثاني(وشبكة اإلنترانات ) مطلب أول(من خالل شبكة اإلنترنت 

 

 نترنتاستخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال شبكة اإل: المطلب األول
                                     

 تتطلب دراسة استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال              
اإلنترنت على مستوى المجلس الشعبي الوطني ضرورة التركيز على عنصرين أساسيين           

 الموقع اإللكتروني للمجلس وخدمة بريده الخارجي: هما 
 

 روني للمجلس الشعبي الوطنيالموقع اإللكت: أوال 
 

 سمحت عالقات التبادل والتعاون التي تربط المجلس الشعبي الوطني بالبرلمانات            
األخرى لهذا األخير باكتساب تجارب كبيرة أدت به إلى إدراك األهمية البالغة التي تمثلها              

يئات وما  عملية إدخال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في محيط المؤسسات واله         
تتيحه هذه األخيرة من خدمات وإمكانات في مجال دعم وتفعيل عملها ، حيث ظهرت                
الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني للمجلس الشعبي الوطني منذ سنوات التسعينيات إال أن              

 . مصادفا بذلك انعقاد مؤتمر البرلمانات العرب2000إطالقه الفعلي كان سنة 
  

 للمجلس الشعبي الوطني عبر ثالث          يوقع اإللكترون حيث مرت عملية إنشاء الم     
  :)1(مراحل أساسية يمكن إيجازها كما يلي ) 03(
 

 المرحلة التحضيرية . 1
  

عدد من المواقع اإللكترونية    )  تصفح(تمثلت هذه المرحلة في القيام باإلطالع على        
واختيار نوع  البرلمانية األكثر شهرة وذلك قصد االستفادة منها في مجال التصميم               

هذا إلى جانب اعتماد منهج عمل       .  الخدمات والمعلومات الواجب إتاحتها عبر الموقع        
واختيار المزود بخدمة اإلنترنت    )  Sous-traitance(خاص يتعلق بمسألة التعامل الثانوي      

)Provider  (  والمؤوي)Hébergeur  (    حيث يتوفر  .  وغيرها من المسائل الضرورية
 :لمجلس الشعبي الوطني على عنوانين هما الموقع اإللكتروني ل

 

  ".http://www.apn-dz.org"  العنوان األساسي المعتمد لدى المزود والمؤوي وهو -
 العنوان الثانوي وهو عبارة عن مرآة للموقع األساسي تم وضعه حيز العمل من طرف               -

، حيث    "  http://www.apn.gov.dz"   وهو   2004مصلحة اإلعالم اآللي للمجلس بداية      
سمحت هذه النسخة المزدوجة للموقع بإتاحة الخدمات والمعلومات بشكل متواصل ودون            

 .انقطاع إضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية واألمن
 
 2009 أفريل 06مقابلة مع السيدة المسؤولة الكلفة بتسيير الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ   ) 1(
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 الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني  :  01شكل رقم  
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 مرحلة جمع المعلومات . 2 
 

عرفت هذه العملية الشاقة تسخير كل مصالح وهياكل المجلس الشعبي الوطني             
صلة بغرض المساهمة في توفير معلومات دقيقة وموثقة السيما من جانب المصالح ذات ال            

المباشرة كمصلحة اإلعالم اآللي ، المكتبة واألرشيف ، مصلحة الجريدة الرسمية               
 . وغيرها)1(للمداوالت ، مديرية الجلسات العامة ، مديريات اللجان الدائمة 

 

 مرحلة معالجة المعلومات . 3
  

عرفت هذه المرحلة هي األخرى عدة صعوبات تقنية تمثلت على وجه الخصوص            
ل من الوثائق البرلمانية والتشريعية التي تطلب األمر فحصها والتدقيق فيها ،            في الكم الهائ  

ترجمتها وإعادة رقنها بغرض تحويلها إلى وثائق إلكترونية ، ومن هذه الوثائق نجد                
األنظمة الداخلية المتتالية للمجلس ، دساتير الجزائر المتوالية ، القوانين المختلفة ، قوائم              

 :وهي العملية التي تمت وفق التسلسل التالي . إلخ...ل ،النواب منذ االستقال
 

  اختيار المضامين قصد إتاحتها عبر الموقع اإللكتروني 3-1
  

تم إنجاز هذه العملية التي تميزت بسهولتها النسبية بفضل المساهمات الكبيرة التي             
حيث قدمتها كل مصالح المجلس المعنية سواء من حيث جودة هذه المضامين أو من                 

 .تناسبها مع هيكلة وتصميم الموقع 
 

  تحويل المضامين 3-2
 

تعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية وذلك أنها تتمثل في تحويل الوثائق              
)  ... Word, Wintext, Quark express(البرلمانية والتشريعية من مختلف أشكالها      

 إلى وثائق تتناسب     )Windows-PC , OS-Macintosh(ومختلف بناها التحتية     
 .ومقاييس الشبكة

 

  احترام تناسق وانسجام الموقع اإللكتروني 3-3
   

تهدف هذه المرحلة إلى ضمان أحسن تصميم لموقع المجلس من خالل احترام              
تناسقه وانسجامه سواء من حيث الشكل أو المضمون ، وهي المهمة التي تتطلب حسن                

 .تنظيم وتقديم الوثائق والمعلومات
 

  التسيير التقني للخادم 3-4
 

بغرض ضمان حسن سير الخادم ومختلف التجهيزات التقنية ، تهدف هذه العملية              
إلى توفير أحسن شروط تقنية تتعلق بتوفير مختلف التطبيقات والتوليفات الضرورية              

 . السيما تلك التي تخص الحماية ضد الفيروسات واختيار البنية التحتية المناسبة
 
 
 
لجنة ، حيث تضم كل     )  12(مديريات للجان الدائمة البالغ عددها اثنا عشر        )  03(وفر المجلس الشعبي الوطني على ثالث       يت)  1(

 لجان دائمة تتولى اإلشراف على أشغالها وتوفير الدعم التقني والتشريعي لها) 04(مديرية من هذه المديريات أربع 
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 ني للمجلس الشعبي الوطنيالزوايا والعناوين المشكلة للموقع اإللكترو. 4  
 

يتوفر الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني على جميع الزوايا والعناوين             
) UIP(الصادر عن االتحاد ما بين البرلمانات        "  دليل المواقع اإللكترونية    "  الواردة في   

" رلمانية الب ةالمبادئ األساسية المتعلقة بمضامين وهيكلة المواقع اإللكتروني      "  تحت عنوان   
 :والمتمثلة في 

 

 . تقديم المجلس الشعبي الوطني-
 . دور ، عمل وسير المجلس الشعبي الوطني -
 عالقة المجلس الشعبي الوطني بالهيئات الرسمية في الدولة كرئاسة الجمهورية ،               -

 .الوزارة األولى ، مجلس األمة ، المجلس الدستوري ووزارة العالقات مع البرلمان
الخارجية للمجلس الشعبي الوطني الثنائية ومتعددة األطراف ، زيارات الوفود           العالقات   -

 .إلخ...الرسمية ، نشاطات المجموعات البرلمانية للصداقة 
 : نشاطات المجلس الشعبي الوطني والتي تشمل -

 

 .نشاطات رئيس المجلس الشعبي الوطني -
ة كهيئة الرؤساء   اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني والهيئات االستشاري        -

 .وهيئة التنسيق
 .سنشاطات واجتماعات اللجان الدائمة للمجل -
 .نشاطات المجموعات البرلمانية -
 .األيام البرلمانية والدراسية -

 

 . إلى يومنا هذا 1999 منذ دورة الخريف لسنة ت الجريدة الرسمية للمداوال-
العهدة التشريعية   القوانين المصوت عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني منذ              -

 .إلى يومنا هذا) 1997(الرابعة 
 1962 نبذة تاريخية عن نشأة المجلس الشعبي الوطني بدءا من المجلس التأسيسي لسنة              -

إلى يومنا هذا مع بيان كل النصوص الدستورية والقانونية المرافقة لمراحل هذه النشأة ،               
 إلخ...بقين قائمة الرؤساء السابقين للمجلس ، قائمة النواب السا

  
 

 التكوين واأليام   توهنا تجدر اإلشارة إلى أن الجلسات العامة للمجلس ، ورشا           
الدراسية والبرلمانية المنظمة على مستوى المجلس تنقل على المباشر عبر قناة البث               
الداخلي وعبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني للمجلس وهذا منذ بداية العهدة               

تعرف )  Rubrique Députés"  (زاوية النواب "  ، كما أن    )  2002(ة  التشريعية الخامس 
حاليا ديناميكية أكبر السيما بعد اعتماد قاعدة بيانات إلكترونية خاصة تسمح باإلطالع على             
قائمة النواب حسب الترتيب األبجدي ، حسب الجنس ، حسب االنتماء الحزبي ، حسب               

لدائرة االنتخابية وأخيرا حسب االنتماء إلى      التوزيع على المجموعات البرلمانية ، حسب ا      
 .اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية للصداقة
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 تنشيط الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني. 5 
 

تخضع المعلومات والبيانات الواردة عن مصالح وهياكل المجلس الشعبي الوطني                
، في شكل ورقي أو في شكل إلكتروني        )  اتاإلنتران( الداخلية   ل سواء عبر خدمة الرسائ    -

 لعملية معالجة وفحص دقيقتين إضافة إلى ترجمتها من         -  ةعلى مختلف الدعامات المتاح   
وإلى اللغتين العربية والفرنسية ليتم بعدها وضعها على الخط من طرف الويب ماستير              

)Master  Web  (      ير إلى الوتيرة اليومية    وهنا نش .  الخاص بالموقع بشكل فوري وآني
 التي يسجلها الويب ماستير الخاص بالموقع اإللكتروني للمجلس أين تم             لالعالية للرسائ 

وضع خلية خاصة تتولى دراسة والرد على هذه الرسائل في أسرع اآلجال الممكنة وذلك              
 .رغبة في الحفاظ على صورة المجلس وسمعته لدى محيطه الخارجي 

 

 )زيارة الموقع(وقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني اإلطالع على الم. 6
  

تشير اإلحصائيات فيما يخص زيارة الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني 
أنه يثير اهتمام الكثير من المرتادين على اإلنترنت في الجزائر وذلك بالنظر إلى العدد 

امينها بين التشجيع ، التعبير عن الكبير من الرسائل التي يتم استقبالها والتي تختلف مض
  2009ففي شهر جويلية . الرضا وطلب الوثائق التشريعية ألغراض اطالعية وبحثية

 48283 زيارة في اليوم أي 1395: مثال ، عرف الموقع معدل زيارة يومية يقدر بـ 
 زيارة خالل كل السنة وهو ما سمح باإلطالع على 491618زيارة في الشهر و

وهي اإلحصائيات التي يمكن استقراؤها في الجدول .  ملفا4452033حة و صف1900867
 :التالي 

 إحصائيات خاصة بالموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني  : 03جدول رقم 
 
 

 األشهر المعدل اليومي المعدل الشهري
الصفحات الزيارات الملفات الصفحات الزيارات النقرات كيلو أوكتي   الملفات
7634074 681048 48283 172798 397679 2009جويلية  12939 6873 1395
7918188 537312 41535 129138 338923  2009جوان   11297 4304 1384
7586804 601165 43886 145066 403239  2009ماي     13007 4679 1415
7274163 541748 42879 132987 387967 2009أفريل    12932 4432 1429
7023233 537846 43878 158457 377917 2009مارس  12190 5111 1412
6748277 520276 38864 140206 353992 2009فيفري  12642 5007 1388
8235259 690402 41713 270113 394887  2009جانفي   12738 8713 1345
6972488 547344 41465 152158 381514 2008ديسمبر  12036 4908 1337
6874382 704095 49352 184678 488828 2008نوفمبر  16294 6155 1645
5960052 644210 45872 197629 445733 2008أكتوبر  14378 6375 1479
4823604 535837 37453 178045 354223 2008سبتمبر  11807 5934 1248
4937637 460688 41105 139428 333251  2008أوت     10750 4497 1325

 
77988161 6601971 491618 1900867 4452033 المجموع العام    

 
 المصلحة المكلفة بتسيير الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني : المصدر 
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تجدر بنا اإلشارة إلى أن الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني يعرف حاليا             
يتم تزويدها دوريا بمختلف    عملية تنشيط واسعة قصد تطوير قاعدة بيانات غنية ودقيقة           

وأما فيما يخص األهداف المسطرة التي      .  المعلومات الضرورية الواجب إتاحتها للجمهور    
يسعى القائمون على هذا الموقع لبلوغها مستقبال فتتمثل في اعتماد اللغة اإلنجليزية كلغة              

ن خالل  ثالثة للموقع تضاف إلى العربية والفرنسية إلى جانب ضمان جاذبية الموقع م             
وضع التصميم المناسب والمحتوى الجيد وهو ما يجعل الموقع يتطور وفقا للتطور الذي              

 .تشهده التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال
 

 البريد اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني  : ثانيا 
   

     في الوقت الذي أصبح فيه البريد اإللكتروني يمثل أكثر فأكثر وسيلة عالمية                 
 عناوين  –  ة عبر مواقعها اإللكتروني   –لالتصال ، أخذت البرلمانات حول العالم تنشر         

بريدها اإللكتروني بغرض السماح للمواطنين باالتصال المباشر مع ممثليهم ، حيث يتيح            
 إحداث عالقة ذات    - الذي أصبح يتفوق بكثير على البريد العادي          -البريد اإللكتروني   

للمواطنين بإنشاء حوار مع منتخبيهم دون ضرورة المرور عبر          اتجاهين ، كما يسمح     
 .األحزاب السياسية ، المجموعات البرلمانية أو إلزامية التنقل الشخصي إلى مقر البرلمان

  
   فالمجلس الشعبي الوطني باعتباره واحدا من هذه البرلمانات يتوفر على عنوان           

لعمل منذ تاريخ اعتماد الموقع      تم وضعه حيز ا    "  info@apn-dz.org "  إلكتروني  
خدمة البريد  ( ، حيث أصبحت تمثل هذه الخدمة           2000اإللكتروني للمجلس سنة     

وسيلة هامة بيد المواطنين وفاعلي المجتمع المدني الذين يزيد استعمالهم لها           )  اإللكتروني
يوما بعد يوم سواء بغية طرح قضاياهم وانشغاالتهم على النواب أو لطلب الوثائق                 

المعلومات البرلمانية ألغراض علمية وبحثية وهو األمر الذي اضطر إدارة المجلس إلى            و
وضع خلية خاصة عهدت إليها مهمة دراسة والرد على الرسائل اإللكترونية التي ترد               

) 24(البريد اإللكتروني في أسرع اآلجال الممكنة تصل أحيانا إلى أقل من أربع وعشرين              
 .الةساعة من وقت استالم الرس

 
 كما نشير من جهة أخرى إلى أنه بالتعاون بين المصلحة المكلفة بتسيير الموقع               
اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني ، مديرية الجلسات ومديريات اللجان الدائمة ، يتم              
دوريا إرسال رسائل قصيرة إلكترونية للنواب عبر هواتفهم النقالة وبريدهم اإللكتروني            

يد عقد الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة إضافة إلى كل أمر           بغية إعالمهم بمواع  
 . يهمهم يتطلب السرعة في إبالغهم 
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  استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال اإلنترانات: المطلب الثاني 

 
يتوفر المجلس الشعبي الوطني إضافة إلى خدمة الولوج إلى الشبكة العالمية                

تم إنشاؤها بداية              "  اإلنترانات  "  على شبكة محلية داخلية      "  اإلنترنت  "  معلومات  لل
  .2004سنة 

 

"   apn.intranet://http"   حيث تحتوي هذه الشبكة التي تم تزويدها بموقع خاص          
 ، المعلومات والوثائق البرلمانية      يعمل باللغتين العربية والفرنسية على كافة النشاطات       

  :)1( كما تتيح مجموعة من الخدمات األساسية مثل للمجلس ، 
 

 . اإلطالع على قائمة النواب والمستخدمين-
 . خدمة الرسائل الداخلية-
 . متابعة برامج قناة البث الداخلي-
 . منتدى للنقاش وتبادل األفكار-
 . وهياكل المجلس تبادل المعلومات والملفات بين مختلف-
 طلب الوثائق اإلدارية والمساعدة التقنية في مجال اإلعالم اآللي واستعمال الشبكة على             -

 .الخط
 

تشهد استعماال واسعا من جانب      )  اإلنترانات(وهنا نشير إلى أن هذه الخدمة          
مستخدمي المجلس وذلك نظرا للسرعة التي تقتضيها مهام بعض المصالح من جهة كما              

بغرض تبادل المعلومات والملفات إلكترونيا بين مصالح المقر الرئيسي وتلك            تستعمل  
 .المتواجدة على مستوى مقر ملحق المصالح اإلدارية من جهة أخرى

  
وإلى جانب هذه الخدمات ، تحتوي الشبكة على عدد من قواعد البيانات التي يمكن              

ية ، حيث تحتوي قواعد      تقسيمها إلى قواعد بيانات برلمانية وتشريعية وأخرى إدار         
البيانات البرلمانية والتشريعية على كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط البرلماني والتشريعي          

 :للمجلس السيما منها 
 

 . نشاطات رئيس المجلس الشعبي الوطني-
 . اجتماعات مكتب المجلس ، هيئة التنسيق وهيئة الرؤساء-
 . اجتماعات وأشغال اللجان الدائمة-
 .شاطات المجموعات البرلمانية والمجموعات البرلمانية للصداقة ن-
 . الجداول الزمنية للجلسات العامة وجداول أعمال اللجان الدائمة-
 . تدخالت النواب وأسئلتهم الكتابية والشفهية-
 . البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس-

  

 
 
 2009 أفريل 26لشعبي الوطني بتاريخ  مقابلة مع السيدة مديرة اإلعالم اآللي للمجلس ا) 1(
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 الصفحة الرئيسية لموقع اإلنترانات للمجلس الشعبي الوطني :  02شكل رقم 
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وأما عن قواعد البيانات اإلدارية فتحتوي على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة            

  :)1(منها بتنظيم ، عمل ونشاط المصالح اإلدارية للمجلس السيما 
 

 . التنظيم الهيكلي للمصالح اإلدارية للمجلس-
 . المالية والمحاسبة-
 . الموارد البشرية-
 .  الشؤون اإلدارية للنواب-
 . مكتبة المجلس-
 . الدراسات والبحوث التشريعية-
 . الوثائق األرشيفية-
ات  برامج التكوين ، شروطها وسيرها المنظمة من طرف معهد التكوين والدراس              -

 .التشريعية التابع للمجلس الشعبي الوطني
  

كما تحتوي هذه الشبكة على نظام فعال للحماية واألمن من خالل إلزامية المستخدم             
تقديم هويته وكلمة المرور كل مرة قصد االستفادة من استغالل قواعد البيانات المتاحة                    

  . بتنظيمها ومضامينهاوهو ما سمح لها بتجنب كل استعمال غير مرخص يمكن أن يضر
 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه وبغرض تمكين النواب من اإلطالع على بريدهم                
اإللكتروني الداخلي الذي يتم تزويده دوريا بكافة المعلومات المتعلقة بمواعيد وبرامج              
الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة وغيرها من المعلومات الضرورية ، تم تطوير            

خاص يسمح لهم استثناء بالقيام بذلك من أي مكان يتواجدون به عبر شبكة                 تطبيق  
وهي الخدمة التي القت استحسان     .  اإلنترنت كما تم تزويدهم بدليل خاص يسهل عليهم ذلك        

 عن نشاطهم البرلماني     مالكثير من النواب الذين يستعملونها بشكل مستمر لالستعال          
 .إلى مقر البرلمانوالتشريعي دون ضرورة االنتقال الشخصي 
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 استخدام   التكنولوجيات  الحديثة  لإلعالم  واالتصال  في  مجال        : المبحث الثالث  
        العمل التشريعي                                  

 

بعد التطرق في المبحثين السابقين الستخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم             
واالتصال في مجال التطبيقات العامة ومجال شبكة المعلوماتية على مستوى المجلس              
الشعبي الوطني ، سنحاول من خالل هذا المبحث التعرض لواقع استخدام هذه                  

لعمل التشريعي للمجلس من خالل إعداد وتوثيق العمل التشريعي         التكنولوجيات في مجال ا   
 ).مطلب ثاني(وتسجيل وحفظ العمل التشريعي ) مطلب أول(

 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة  لإلعالم  واالتصال  في مجال  إعداد  :المطلب األول 
                                      وتوثيق العمل التشريعي

 

  إعداد وتعديل النصوص التشريعية:أوال 
  

 مكتب الهيئة لوثيقة المبادرة     ميبدأ العمل التشريعي للمجلس الشعبي الوطني باستال      
 في شكل نسختين مزدوجتين ورقية وإلكترونية  ، حيث يعكف المكتب على              )1(بالتشريع  

 الدائمة  دراسة هذه المبادرة من الناحية الشكلية وفي حالة قبولها يحيلها على اللجنة              
وأثناء هذه الدراسة التي تتم في شكلها       .  المختصة لدراستها من حيث الشكل والمضمون       
يتم إدخال التعديالت    "  Data Show"اإللكتروني باستعمال جهاز عرض البيانات        

الضرورية بشكل فوري وآني وأمام جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ، وهي التقنية التي              
 ).2007(ف اللجان الدائمة مع بداية العهدة التشريعية الحالية تم اعتمادها مؤخرا من طر

  

وأما عن التعديالت التي تتم خالل الجلسات العامة فإنها تعرض إلزاما على مكتب             
المجلس ليحيل تلك التي يراها مناسبة منها على اللجنة المختصة لتتولى إدخالها في نص               

لى النص التشريعي على مستوى المجلس      المبادرة بنفس الطريقة ، حيث بعد التصويت ع       
الشعبي الوطني ترسل نسخة من هذا النص المصوت عليه في نسختين ورقية وإلكترونية             

 .)2(إلى مجلس األمة 
 

 إعداد الوثائق التشريعية : ثانيا 
 

 والتكميلية ،   ةتشمل الوثائق التشريعية كال من تقارير اللجان الدائمة التمهيدي           
لجان الدائمة وكذا محاضر الجلسات التي تصدر في شكل جريدة            محاضر اجتماعات ال  

رسمية للمداوالت ، حيث يتولى مقرروا اللجان الدائمة إعداد هذه التقارير والمحاضر              
باالعتماد على التسجيالت السمعية التي تحظى بها جميع أشغال اللجان الدائمة في حين              

إعداد الجريدة الرسمية    "  مداوالتمديرية الجريدة الرسمية لل    "تتولى مديرية خاصة     
لمداوالت الجلسات العامة باالعتماد كذلك على التسجيالت السمعية التي تحظى بها أشغال            

 . )3(هذه الجلسات التي يتم تسجيلها أيضا في شكل سمعي بصري 
 

 
  باقتراحات قوانين– محددة  وفقا لشروط–تبادر الحكومة بمشاريع قوانين في حين يبادر نواب المجلس الشعبي الوطني ) 1(
 2009 مارس 02مقابلة مع السيد المدير العام لشؤون التشريع للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ  ) 3(، ) 2(
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وهنا تجدر اإلشارة إلى أن مصلحة اإلعالم اآللي التابعة للمجلس الشعبي الوطني             
للجان الدائمة بها   تعكف حاليا على تطوير تطبيقات وتوليفات خاصة سيتم تزويد مختلف ا          

وذلك قصد ضمان توفرها مستقبال على نظام تسيير إلكتروني لجميع النصوص والوثائق             
التشريعية ، وهو النظام الذي يمكن وضعه حيز العمل ابتداء من الدورة الربيعية الثالثة                  

بعد إجراء التجارب التقنية الضرورية للتأكد من        )  2010مارس  (من هذه العهدة    )  03(
 .مته وصالحيتهسال

 

 طبع وإخراج النصوص والوثائق التشريعية: ثالثا 
   

مشاريع واقتراحات  (قصد ضمان إتاحة النصوص والوثائق التشريعية المختلفة          
القوانين ، التعديالت ، تقارير اللجان الدائمة التمهيدية والتكميلية ، الجريدة الرسمية               

كين النواب من أداء مهامهم في أحسن          لتم ن الالزمتي ةبالسرعة والجود )  للمداوالت
الظروف ، يتوفر المجلس الشعبي الوطني على مطبعة خاصة مزودة بجميع التجهيزات             

 التي تجدد   -التكنولوجية والتقنية الضرورية ، حيث تم اقتناء تجهيزات هذه المطبعة               
ما عن  وأ.  1983 مارس   01 لتباشر عملها فعليا ابتداء من       1982 نهاية سنة    -باستمرار

 تاريخ دخول 1983 الوطني وي تاريخ إنشاء المجلس الشعب1977الفترة الممتدة بين سنتي   
مطبعة المجلس حيز الخدمة الفعلية كان يتم اللجوء إلى مؤسسة المطابع الشعبية للجيش              

  .بغية طبع وإخراج الوثائق التشريعية للمجلس

 
ة طبع وإخراج جميع     وإلى جانب النصوص والوثائق التشريعية تتولى المطبع        

 ةالوثائق البرلمانية األخرى بما فيها الوثائق اإلدارية والمحاسبية كحصائل النشاط الدوري           
إلدارة المجلس ، الوثائق المالية والمحاسبية ، التقارير بمختلف أنواعها ، دفاتر شروط               

راسية المنظمة  المناقصات ، االستشارات ، الصفقات والعقود ، وثائق األيام البرلمانية والد          
 .  على مستوى المجلس وملصقاتها وإعالناتها وغيرها من الوثائق التي يطلب منها إعدادها

 

 مكتبة المجلس الشعبي الوطني : رابعا 
 

تمثل هذه المكتبة قاعدة بيانات للمجلس بالنظر إلى الرصيد المعرفي الذي تتوفر              
خصصة ، التقارير الدولية والوثائق     عليه من خالل عديد الكتب والمعاجم ، المجالت المت        

حيث زودت هذه المكتبة بقاعدة بيانات إلكترونية       .  اإللكترونية والورقية في شتى المجاالت    
تشمل مختلف المقتنيات المتوفرة يتم تحيينها باستمرار ، كما         "  مكتبة افتراضية   "  في شكل   

تروني عن الكتب   تم اعتماد تطبيقات وتوليفات خاصة لضمان إمكانية البحث اإللك           
 .والمراجع

 

 ومعاونيهم  بوهنا نشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه المكتبة في مساعدة النوا             
التشريعيين في إنجاز مختلف الدراسات والبحوث ضمانا ألداء مهامهم التشريعية               

ع هذا إلى جانب معهد التكوين والدراسات التشريعية التاب       .  والبرلمانية في أحسن الظروف     
 بغرض تقديم الدعم المعرفي الالزم للنواب في شتى         2005للمجلس والذي تم إنشاؤه سنة      

المجاالت ، كاإلعالم اآللي ، شبكة اإلنترنت واإلنترانات واللغات الحية كالفرنسية ،               
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 واإلسبانية إضافة إلى إنجاز دراسات وبحوث من طرف عدد من األساتذة              ةاإلنجليزي 
  .)1(عاقد معهم  في هذا الشأن الجامعيين الذين تم الت

 

 مصلحة الرقن والمدخالت : خامسا 
  

قصد ضمان إعداد النصوص والوثائق التشريعية واإلدارية بالسرعة والجودة            
الكافيتين السيما في الحاالت التي تتطلب االستعجال في إعدادها ، يتوفر المجلس الشعبي              

 من الحواسب اآللية وفريق عمل       الوطني على مصلحة للرقن والمدخالت مزودة بعدد       
 .معدين خصيصا لهذا الشأن

 

 استخدام التكنولوجيات الحديثة  لإلعالم  واالتصال  في  مجال  تسجيل: المطلب الثاني 
                                      وحفظ العمل التشريعي                               

  

ريعي للمجلس الشعبي الوطني خاصة       تتم عملية تسجيل وحفظ العمل التش        
 من خالل مركز السمعي البصري      – نظرا ألهميته وحساسيته     –والبرلماني بوجه عام    

الذي يتوفر عليه المجلس والمزود بكل التجهيزات التكنولوجية والتقنية الضرورية إلى             
سن جانب مصلحة األرشيف التي تم تزويدها بالتطبيقات والتوليفات الالزمة لضمان أح            

 .تسيير ومتابعة ألرشيف المجلس
 

 مركز السمعي البصري : أوال 
  

يتنظم مركز السمعي البصري للمجلس الشعبي الوطني وفقا للهيكل التنظيمي             
 في شكل مديرية فرعية تابعة للمديرية التقنية ،          2008للمصالح اإلدارية للمجلس لسنة     

مجلس في تغطية وتسجيل    حيث تتلخص مهامه إلى جانب حفظ األرشيف اإلعالمي لل          
 :) 2(مختلف النشاطات البرلمانية والتشريعية التي تشمل 

  

 أشغال الجلسات العامة كجلسات افتتاح واختتام الدورات التشريعية ، الجلسات                -
المخصصة لمناقشة والتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين وكذا الجلسات              

 .الحكومةالمخصصة لطرح األسئلة الشفهية على أعضاء 
 . أشغال اللجان الدائمة-
 الزيارات المنظمة في إطار العالقات العامة لفائدة الجمهور وفاعلي المجتمع المدني              -

 .والهيئات والمؤسسات الحكومية
 . الزيارات الرسمية للوفود الديبلوماسية والبرلمانية-
نية ، اللجان الدائمة ،      األيام البرلمانية والدراسية المنظمة من طرف المجموعات البرلما        -

 .المجموعات البرلمانية للصداقة ومعهد التكوين والدراسات التشريعية التابع للمجلس
 . نشاطات رئيس المجلس الشعبي الوطني-
 اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني والهيئات االستشارية كهيئة التنسيق وهيئة             -

 .الرؤساء
 
 
  2009 أفريل 12كتبة واألرشيف للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ مقابلة مع السيدة مديرة الم) 1(
 2009 أفريل 18 و17مقابلة مع السيد المدير الفرعي لمركز السمعي البصري للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ  ) 2(
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مصالح إضافة إلى قناة    )  05(   ويتكون مركز السمعي البصري للمجلس من خمس            
 :) 1( يلي بيان مهام كل مصلحة على حدا للبث الداخلي ، وفيما

 

 قناة البث الداخلي . 1
 

 نموذجا مصغرا للقناة    2003 جويلية   02تمثل هذه القناة التي تم إنشاؤها بتاريخ          
البرلمانية التي يجري التحضير إلطالقها مستقبال بالتعاون بين المجلس الشعبي الوطني ،            

 : ، حيث تتولى هذه القناة ما يلي مجلس األمة والمؤسسة الوطنية للتلفزيون
 

 . دقيقة60 إلى 30 تقديم ملخص يومي عن الصحافة الوطنية واألجنبية مدته من -
نشرة منتصف النهار   (مرات يوميا   )  03( إتاحة النشرات اإلخبارية على المباشر ثالث        -

رضية باستثناء نشرة لقناة الجزائرية الثانية الناطقة بالفرنسية ونشرة الواحدة زواال للقناة األ        
 ).السابعة صباحا للقناة األرضية التي تبث مسجلة على الساعة العاشرة صباحا

 النقل المباشر للجلسات العامة سواء المتعلقة بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين                         -
 .أو المخصصة لطرح األسئلة الشفهية على أعضاء الحكومة

المنظمة من طرف المجلس في إطار عالقاته العامة لفائدة            النقل المباشر للزيارات      -
 .الجمهور وفاعلي المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية

 النقل المسجل للحوارات التي يتم إجراؤها دوريا مع رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء               -
 .ةالمجموعات البرلمانية بخصوص نشاطات لجانهم ومجموعاتهم البرلماني

 النقل المسجل لألشرطة الوثائقية المتعلقة بالحياة البرلمانية والتي يتم إعدادها من طرف             -
 .مصلحة التصميم والتركيب التابعة للمركز السمعي البصري للمجلس

 
شاشات كبيرة  )  04(تجدر اإلشارة إلى أن هذه القناة تبث برامجها عبر أربع               

أخرتين على مستوى مقر المصالح     )  02(ن  موزعة على طوابق المقر الرئيسي وشاشتي     
اإلدارية للمجلس إضافة إلى أجهزة التلفاز المزودة بها مكاتب مسؤولي مصالح وهياكل             

 .المجلس الشعبي الوطني من النواب وكذا مكاتب اإلطارات السامية
 

 )السمعي البصري( مصلحة الفيديو. 2
  

 :  وتتلخص مهام هذه المصلحة فيما يلي 
 

 .وتسجيل الجلسات العامة المختلفة في أشرطة فيديو تغطية -
 . تغطية وتسجيل األيام البرلمانية والدراسية في أشرطة فيديو-
 . تغطية وتسجيل زيارات الوفود الرسمية الديبلوماسية والبرلمانية في أشرطة فيديو-
 . حفظ ومتابعة أرشيف أشرطة الفيديو المنجزة من قبل المصلحة-
 
 
 
 
 سابقالمرجع ال ) 1(
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 ) السمعي(مصلحة األوديو . 3 
 

 :وتتلخص مهام هذه المصلحة فيما يلي 
 

 تغطية وتسجيل الجلسات العامة المختلفة في أشرطة أوديو يتم إرسال نسخ منها إلى               -
 .مديرية الجريدة الرسمية للمداوالت الستغاللها في إعداد الجريدة الرسمية للمداوالت

 الدائمة في أشرطة أوديو يتم إرسال نسخ منها إلى            تغطية وتسجيل اجتماعات اللجان    -
 .اللجان المعنية قصد استغاللها في إعداد تقاريرها ومحاضر اجتماعاتها

 . حفظ ومتابعة أرشيف أشرطة األوديو المنجزة من قبل المصلحة-
 

 مصلحة التصميم والتركيب. 4 
 

 :وتتلخص مهامها فيما يلي 
 

ة بالتسجيالت المنجزة من قبل مصلحة الفيديو السيما تلك          القيام بعمليات التركيب الخاص    -
 . المتعلقة بزيارات الوفود الرسمية

 إنجاز المقاطع اإلعالمية واإلعالنية والجنيريكات التي تبث عبر قناة البث الداخلي               -
 .للمجلس

من  إعداد وإنجاز الملصقات اإلشهارية واإلعالنية لأليام البرلمانية والدراسية المنظمة            -
 .طرف المجلس

 . إعداد وإنجاز األشرطة الوثائقية الخاصة بالحياة البرلمانية-
 

 مصلحة الصور الفوتوغرافية . 5
 

 :وتتلخص مهام هذه المصلحة فيما يلي 
 

 . تغطية وتصوير زيارات الوفود الرسمية الديبلوماسية والبرلمانية-
 . تغطية وتصوير الجلسات العامة المختلفة-
 .وير أشغال اللجان الدائمةتغطية وتص -
 . حفظ ومتابعة أرشيف الصور الفوتوغرافية المنجزة-

 

 مصلحة الصيانة والتخزين . 6
 

 : وتتلخص مهام هذه المصلحة فيما يلي 
 

 . المتابعة التقنية للتجهيزات والمعدات-
 . إنجاز عمليات إصالح وصيانة التجهيزات والمعدات-
 .زات والمعدات  بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة عمليات اقتناء التجهي-
 . تخزين العتاد واللوازم لتموين مختلف المصالح بها عند الطلب-

 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار أداء مهامه ، يتوفر مركز السمعي البصري                
 للمجلس الشعبي الوطني على شبكة عالقات وظيفية تربطه بعدد من الهيئات الرسمية                     

 : ومن هذه الهيئات ةوالحكومية مدعما في ذلك باإلمكانات التكنولوجية والتقنية الضروري
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حيث يتم تبادل تغطيات أشغال الجلسات العامة وزيارات الوفود               :  مجلس األمة   - 
الرسمية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة عبر األلياف البصرية التي تربط بين             

 .) 1(الهيئتين 
 
حيث يتم تزويد مصالح الوزير األول بتغطيات الجلسات           :  صالح الوزارة األولى  م  -

العامة بغية ضمان تمكين الوزير األول من متابعة أداء وردود طاقمه الحكومي وذلك عبر              
 .األلياف البصرية التي تربط بين الهيئتين

 
 
 

لجزائري بتغطيات  حيث يتم تزويد مؤسسة التلفزيون ا       :  المؤسسة العمومية للتلفزيون    -
مختلف نشاطات المجلس الشعبي الوطني السيما ما تعلق منها بأشغال الجلسات العامة              
وجلسات طرح األسئلة الشفهية التي يتم بثها على المباشر عبر القناة التلفزيونية األرضية             

 . وذلك عبر الحزمة الهرتزية المتاحة بين الهيئتين
 

 بي الوطني  مصلحة أرشيف المجلس الشع: ثانيا 
  

بغية ضمان الحفاظ على مختلف الوثائق البرلمانية التشريعية واإلدارية للمجلس            
 يتوفر هذا األخير على مصلحة لألرشيف        - بعد انتهاء دورة حياتها      –الشعبي الوطني   

 ، كما تم مؤخرا اعتماد تطبيقات        رمزودة بقاعدة بيانات إلكترونية يتم تحيينها باستمرا       
ة بهدف تسهيل عمليات البحث في األرشيف من خالل إتاحة إمكانية البحث            وتوليفات خاص 

وأما عن  ).  CD(اإللكتروني واستخراج الوثائق المطلوبة في شكلها الورقي أو اإللكتروني          
تنظيم هذه المصلحة فهي منظمة وفق الهيكل التنظيمي للمصالح اإلدارية للمجلس لسنة              

 .ديرية المكتبة واألرشيف في شكل مديرية فرعية تابعة لم2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يتوفر مجلس األمة على مركز سمعي بصري يتولى نفس مهام مركز السمعي البصري للمجلس الشعبي الوطني)  1(
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آفــاق ورؤى  مستقبلية الستعمال  فعال : الفصل الرابع    

للتكنولوجيات الحديثة  لإلعالم واالتصال                        
  في مجال العمل التشريعي                         

 
 

 
 

 من برلمان يستخدم التكنولوجيات الحديثة لإلعالم : المبحث األول  
 واالتصال إلى برلمان إلكتروني                          

 
 

 أسس ومراحل بناء برلمان إلكتروني:  المبحث الثاني 
 

 
 المقومات إرساء قواعد برلمان إلكتروني فع : ث المبحث الثال
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آفاق ورؤى  مستقبلية  الستعمال  فعال  : الفصل الرابع  
 للتكنولوجيات  

 واالتصال في مجال العمل التشريعي الحديثة لإلعالم                          
      

بعد التطرق في الفصل السابق لواقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم              
واالتصال في مجال العمل التشريعي والبرلماني على مستوى المجلس الشعبي الوطني ،             

لية الستعمال فعال لهذه    سنحاول من خالل هذا الفصل عرض اآلفاق والرؤى المستقب          
التكنولوجيات على مستوى البرلمانات التي يمكن أن تتحول بفعل االستخدام األمثل               

، نعرض بعدها أهم    )  مبحث أول (واألنجع لهذه التكنولوجيات إلى برلمانات إلكترونية        
لنصل في األخير إلى بيان      )    مبحث ثاني (األسس والمراحل لبناء برلمان إلكتروني       

إرساء قواعد برلمان إلكتروني فعال تشكل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم             مقومات  
 ).مبحث ثالث(واالتصال عموده الفقري والمحرك األساسي لكل أعماله ونشاطاته 

 
من   برلمان   يستخدم   التكنولوجيات   الحديثة   لإلعالم   واالتصال              :  المبحث األول 

 إلكتروني                      إلى  برلمان                  
 
 

، كما  )  مطلب أول (في هذا المبحث سنحاول تقديم تعريف للبرلمان اإللكتروني          
وفي تعزيز الديمقراطية          )  مطلب ثاني (سنبين دور هذا البرلمان في بناء مجتمع المعلومات         

 ). مطلب ثالث(
 

 ي تعريف البرلمان اإللكترون: المطلب األول 
  

، تعريف سابق   "للبرلمان اإللكتروني   "  عديدين هم من حاولوا إعطاء تعريف محدد        
) CERDP(أعطي من طرف المركز األوربي للبحث والتوثيق البرلمانيين           )  باكوري(

تركز على الجوانب الهيكلية للبرلمان أين تتفاعل األطراف الفاعلة ومسارات العمل              
ن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال       الداخلية والخارجية فيما بينها ع    

من خالل تطبيق معايير موافقة لذلك وهذا من أجل تحقيق مبادئ الشفافية ، الجودة ،                  
 .الفعالية والمرونة وهي المبادئ التي تسعى جميع البرلمانات في العالم إلى بلوغها

   

 يتجاوز هذا المعنى ليمتد إلى       البرلمان اإللكتروني وعلى الرغم من إمكانيته أن       
األثر األكثر اتساعا لمجتمع المعلومات في مجمله على طرائق الحكم والتنمية ، فإن                

للداللة على الطبيعة اإللكترونية أو الرقمية      )  Eحرف  (االستعمال التوافقي لكلمة إلكتروني     
التكنولوجيات الحديثة للمصطلح ال يبين حقيقة القيمة الفعلية التي يمكن أن يضيفها استعمال       

لإلعالم واالتصال لقدرة البرلمان في إحداث التنمية والتغيير نحو األحسن ، حيث تبقى              
الكلمة المفتاحية في مصطلح البرلمان اإللكتروني هي كلمة البرلمان نفسه ، لذا يجب أن               
 ينظر إلى البرلمان اإللكتروني على أنه مصطلح تكميلي يضيف المقاربة المؤسساتية             

 . المتأتية عن استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في عمل البرلمان
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من جهة أخرى نجد أن هذا المصطلح يتطور بشكل متواصل متامشيا في ذلك                
وظهور تكنولوجيات أكثر حداثة وتطبيقات عملية أكثر مالئمة وخدمة للمجال البرلماني                         

 .)1(جتمع المعلومات ككل وكذا والتطور الحاصل في م
 
 

جهاز تشريعي  "  من خالل ما سبق يمكن تعريف البرلمان اإللكتروني على أنه              
 أكثر شفافية  ، انفتاحا      - بفضل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال     –يمكن أن يكون    

ومسؤولية كما أنه يمنح المواطنين والمجتمع المدني بكل فاعليه القدرة على التدخل                
لمشاركة في الحياة العامة والسياسية ويشجع ذلك من خالل توفيره معلومات دقيقة               وا

، كما يمكن   "  وكاملة وإتاحة إمكانية الوصول إلى مختلف وثائقه ونشاطاته البرلمانية            
هيئة تتواصل فيها كل األطراف الفاعلة من         "  تعريف البرلمان اإللكتروني على أنه       

 باستعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال قصد        برلمانيين ، إداريين ومسؤولين   
 الوظائف األساسية للبرلمان والمتمثلة في التمثيل الشعبي ، التشريع          – بكل فعالية    –تحقيق  

كما أنه يعمل على تفعيل عملية التحول بالمجتمع        .  وممارسة الرقابة على األداء الحكومي    
ا من خالل االعتماد على سياسة ناجعة ورؤية        من شكله الحالي إلى مجتمع معلومات السيم      

واضحة لكيفية استخدام هذه التكنولوجيات الحديثة في العمل البرلماني بوجه عام                
 )2(" والتشريعي على وجه التحديد 

 
  

بصفتنا برلمانيين فإننا نجد أنفسنا مدركين لما تمثله لنا التكنولوجيات الحديثة             "  
بدل حياتنا منذ بضع عشريات حتى أوصلت اإلنسانية إلى         لإلعالم واالتصال التي أخذت ت    
إننا نعيش اليوم في عالم أين لم تعد األمية تعرف على           .  تحقيق قفزات عمالقة وما تزال      

أنها مجرد عدم القدرة على القراءة والكتابة بل تجاوزت ذلك لتعبر عن عدم القدرة على                
في الحقيقة لو كان بوسع األديب       .  تصالفهم واستعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واال     

  )3(". أوال تكن ) E(أن يكون بيننا اليوم لقال إلكتروني " ويليام شكسبير"
   

إنه لم يعد بإمكاننا اليوم أن نجحد التحوالت الكبيرة التي أحدثتها ثورة المعلومات             "  
سيير ، ذلك أن    على مجتمعاتنا وال النتائج التي حققتها فيما يخص أنظمة الحكم والت             

التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال تتيح للمواطنين ، المجتمع المدني وكذا وسائل             
اإلعالم إمكانية المشاركة في الحياة العامة ، تساهم في تفعيل الحوار داخل وبين مؤسسات              

ادئ الدولة والمجتمع ككل ، كما تمكن الدول من االستجابة للطلبات الدولية المنادية بمب              
الشفافية والحكم التشاركي إضافة إلى تشجيع التبادالت بين الدول وكذا التعاون الدولي في             

 )4(". عدد من القطاعات الحساسة 
 
 
 
 25 ، 24األمم المتحدة ، مرجع سابق ، ) 1(
 26نفس المرجع ، ص ) 2(
مصري بمناسبة تدشين المركز الدولي من أجل مقطع من الكلمة االفتتاحية للسيد أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب ال) 3(

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في البرلمان 
مقطع من الكلمة االفتتاحية للسيد تشا زوكانغ ، األمين العام المساعد لألمم المتحدة المكلف بالشؤون االقتصادية واالجتماعية ) 4(

 .2007سنة " لكتروني البرلمان اإل" بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول موضوع 
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 البرلمان اإللكتروني وبناء مجتمع المعلومات: المطلب الثاني  
 

ساهمت التطورات التكنولوجية الكبيرة التي شهدها عالم اليوم بشكل ملموس في             
تحديد الكيفية التي يتم بها جمع المعلومة ، معالجتها ، تداولها وحفظها ، بحيث يظهر أثر                

ت المجتمع بدءا بعالم األعمال ، التسلية ، التربية والتعليم            ذلك جليا في مختلف مجاال     
وبالنظر إلى اإليقاع الذي تسري وفقه التطورات        .  وانتهاء بالمصالح والخدمات العامة   

التكنولوجية اليوم فإنه ال أحد يمكنه أن يتوقع ولو بأقل قدر ممكن من اليقين ما هي                   
د والجماعات بالتواصل وتبادل المعلومات وال      اإلمكانات محتملة الظهور التي تسمح لألفرا     

 . ما هي الظواهر المجتمعية التي هي في طور التحضير و يمكن أن تحدث مستقبال
أصبحت اإلنترنت بالنظر إلى كل ما تقدمه من خدمات على اختالفها تشكل موردا             

و في بحثها   كبيرا وأساسيا للدول سواء تلك المتقدمة منها  أو تلك السائرة في طريق النم              
من هنا يمكن أن نبين أهمية التكنولوجيات        .  عن توسيع آفاقها االقتصادية واالجتماعية     

الحديثة لإلعالم واالتصال من خالل األهداف المبتغاة من وراء اللجوء إليها ، حيث يلجأ               
إليها األفراد والجماعات إلسماع أصواتهم والتعبير عنها بكل حرية والمؤسسات بغية             

اد للمنافسة في اقتصاد معولم والهيئات العمومية والحكومية قصد التجديد والعمل            االستعد
إجماال تساعد التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في        .  على حسن خدمة المواطن   

  . جعل المسارات والعمليات السياسية ، االقتصادية والتقنية أكثر نجاعة وفعالية 

توصل إلى خالصة نهائية بخصوص األثر الذي رتبته         إذا كان لم يتم لحد الساعة ال      
وما تزال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على الحكم الراشد ، فإنه يبدو جليا في              
المقابل الخدمة التي قدمتها هذه األخيرة من خالل مساعدة الدول على االستجابة لعديد               

داء مستويات عالية من المسؤولية ،       النداءات على المستوى الدولي المطالبة إياها بإب       
 وشرعية هذه   ةالشفافية والحكم التشاركي والتي تعد عوامل أساسية لقياس مدى ديمقراطي         

الدول ، كذلك نجد أن التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال قد أتاحت للمواطنين ،               
ة في الحياة العامة    منظمات المجتمع المدني وكذا وسائل اإلعالم المختلفة إمكانية المشارك        

 .من خالل المساهمة في تفعيل الحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع بأجمله
  

 بالعودة إلى البيان الختامي للقمة الدولية حول موضوع مجتمع المعلومات المنعقدة           
 نجد أن التحدي العالمي بهذا الشأن تمثل وما يزال في العمل على               2007بتونس سنة   

 المتاحة في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال من أجل            استغالل الموارد 
تحقيق األهداف المشتركة في التنمية وكذا في بناء مجتمع معلومات حقيقي وشامل أين               
يتاح لألفراد والجماعات وكذا الشعوب على اختالفها استغالل كل طاقاتها المعرفية الكامنة            

ية المستديمة لشعوبها وترقية مستوياتها المعيشية      وأين تعمل الحكومات على ضمان التنم     
والمعرفية على حد سواء ، باذلة كل جهودها في سبيل تقليص الفجوات الممكنة بين                 
مختلف فئات مجتمعاتها السيما ما تعلق منها بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ،             

 )1(. نية الوصول إليهاالكفاءات والمعارف وتذليل كل الصعوبات التي تحد من إمكا

 
 
(1) Assemblée Populaire Nationale (IFEL), Les parlements électroniques (utilisation des TIC pour 
améliorer le processus législatif), document établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par 
l’APN du 06 au 09 avril 2008 sur « l’E-parlement », P 13, 14, 15 
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ب  البرلمان اإللكتروني وتعزيز الديمقراطية: المطل الثالث 
  

بالرجوع دائما إلى البيان الختامي للقمة الدولية حول موضوع مجتمع المعلومات            
على البرلمانات أن تلعب دورا أكثر تطوعا       "   نجد أنه تضمن     2007المنعقدة بتونس سنة    

 السياسات العامة ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومات وذلك بصفتها مرقية           في مجال تحديد  
مبادئ القمة الدولية حول موضوع مجتمع المعلومات في إطار مهامها التشريعية والرقابية                    

وأن تتمسك بفكرة العمل على إدخال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في محيطها            
 .)1(" العملي 

 

 تحت عنوان            تورد ذلك في دليل الممارسات الجيدة التحاد ما بين البرلمانا           كما  
يقدم البرلمان مساهمة حيوية في     "  :  "  البرلمان والديمقراطية في القرن الواحد والعشرين     "  

إرساء قواعد الديمقراطية على عدة مستويات ، فباعتباره يمثل هيئة رسمية من هيئات                  
لبرلمان دور الهيئة التمثيلية التي من خاللها تتجسد اإلرادة الشعبية ويبرز           الدولة ، يلعب ا   

التنوع التمثيلي للشعب كما يشكل المكان األنسب لمناقشة القضايا المصيرية لألمة ، كما              
يمثل البرلمان من جانب آخر الوسيلة التي من خاللها تتحقق المصلحة العامة التي يجب               

 . )2(تتفوق على المصالح الفردية والقطاعية في كل الحاالت أن تسمو و
 

 إضافة إلى ذلك ال يمكن أن تكون هناك حياة ديمقراطية حقيقية بعيدا عن وجود               
برلمان يمارس فعليا مهامه الدستورية األساسية المتمثلة في التشريع ، مراقبة صرف              

البرلمان دور  النفقات العامة للدولة ورقابة األداء الحكومي ، إلى جانب ذلك يلعب                
المسؤول عن حماية ورعاية الحقوق الديمقراطية لألفراد مستعينا في ذلك بعدة جهات              

غير أنه وعكس كل ذلك ال يمكن لهذا         .  السيما منها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني     
البرلمان أن يحقق تلك المساهمة المرجوة إال إذا التزم هو نفسه بمبادئ الديمقراطية من               

احه على محيطه الخارجي ، إتاحة االطالع على كل نشاطاته ووثائقه إلى جانب             خالل انفت 
لمواطنين بكل ما يخص سيره العادي واليومي  ا .) 3(إعالم 

  

وفقا لما سبق ، فإنه ورد في نفس الدليل أن البرلمان الديمقراطي يجب أن يتصف                  
 :) 4(بما يلي 

ا وسياسيا الشعب بكل تنوعاته اللغوية ،        بمعنى أن يمثل اجتماعي     :  أن يكون تمثيليا    -
 .العرقية والدينية وأن يضمن الحماية وتعادل الفرص لكل عضو من أعضائه

 

بمعنى أن يكون مفتوحا لكل المواطنين والمجتمع المدني من خالل             :  أن يكون شفافا    -
 .االستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة وأن يكون شفافا في أداء مهامه

 
  http://www.un.org  ، 2007، تونس " مجتمع المعلومات "  من البيان الختامي للقمة الدولية حول موضوع  مقطع) 1(

, Démocratie électronique et citoyenneté virtuelle, )IFEL(Assemblée Populaire Nationale ) 2(
document établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par l’APN du 06 au 09                        
avril 2008 sur « l’E-parlement », P 6, 7 

Technologies de l’information et de la communication , )IFEL(Assemblée Populaire Nationale ) 3(
t établi à l’occasion de documen, livre de référence pour les parlements/ appliquées au développement 

l’atelier de formation organisé par l’APN du 06 au 09 avril 2008 sur  « l’E-parlement », P 11 
(4) Assemblée Populaire Nationale (IFEL), IBID, P 12 
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بمعنى أن يفتح المجال أمام المواطنين وفاعلي المجتمع المدني            :  أن يكون منفتحا    - 
 .للتدخل والمشاركة في سيره

 

بمعنى أنه على البرلمانيين أن يقدموا حصائل          :  أن يضمن واجب اإلعالم بنشاطه       -
ن دورية لمنتخبيهم عن الطريقة التي يؤدون بها مهامهم في إطار عهدهم االنتخابية وكذا ع             

 .التزامهم بتعهداتهم للمواطنين
 

بمعنى أن يتمتع بتنظيم جيد يتوافق والمبادئ الديمقراطية                   :  أن يكون ناجعا وفعاال     -
 .وأن ي ؤدي وظائفه البرلمانية بطريقة تستجيب لحاجات وآمال المواطنين

 
 

 أنها تشكل    إنه من البديهي النظر إلى التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على          
أحد أهم األدوات المهمة التي يمكن للبرلمانات االستعانة بها لتحقيق أهدافها ومهامها ،               

  :)1(أمثلة ذات طبيعة عامة وليست حصرية ) 03(وهنا تجدر اإلشارة إلى ثالثة 
 

ترتبط الشفافية ، االنفتاح ، المسؤولية والمشاركة الشعبية في العمل البرلماني ومن              :  أوال
ئه المسار الديمقراطي في جزء كبير منها بنوعية المعلومات المتاحة للبرلمانيين ،              ورا

 ، لوسائل اإلعالم وللمجتمع بأكمله وكذا بمدى إمكانية اطالع المواطنين            نإلدارة البرلما 
كل ذلك يمكن أن يكون سهل المنال من خالل االعتماد      .  على الوثائق والنشاطات البرلمانية   

ات الحديثة لإلعالم واالتصال التي يمكنها أن تقوي من جهة أخرى              على التكنولوجي 
 . وبطريقة مذهلة مسار إعداد السياسات العامة ومتابعتها

 
 والمستخدمين  نيمكن لفعالية إجراءات التسيير الداخلي للبرلمان ، لخدمات البرلمانيي          :  ثانيا

ى الكيفية التي من خاللها يؤدي      وكذا لفعالية الهيئة البرلمانية ككل أن تؤثر بشكل كبير عل         
البرلمان وظائفه البرلمانية ، وهنا يمكن لمبدأي النجاعة والفعالية المرجوين في العمل              
البرلماني أن يتعززا من خالل تبن عقالني للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال كأداة            

بإعادة تنظيم    – عند االقتضاء    –عمل وليس كغاية في نفسها السيما إذا تدعم ذلك             
 .مؤسساتي وهيكلي

 
تعد المشاركة في الشبكة الدولية للمعلومات من األهمية بما كان بالنسبة للبرلمانات              :  ثالثا

التي ال تريد لنفسها أن تكون بمعزل عن مثيالتها في العالم ، ذلك أن البرلمانات اليوم تجد                 
إلى جانب الطلب المتزايد على     نفسها أمام حقيقة تفرض عليها تبادل المعلومات والمعارف         

وهو األمر الذي يفرض على هذه       .  التعاون البرلماني على المستويين اإلقليمي والدولي      
البرلمانات اليوم تعديل طرائق عملها داخليا وكذا كيفيات تعاملها مع العالم الخارجي بما              

 .في ذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال
 
 
  

avril , )état des lieux et perspectives(Les TIC au parlement , )IFEL(emblée Populaire Nationale Ass) 1(
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  أسس ومراحل بناء برلمان إلكتروني: ني المبحث الثا
  

تمر عملية بناء برلمان إلكتروني حقيقي يقوم على أساس االستخدام المثل واألنجع            
مراحل تشكل في   )  03(للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في أداء مهامه عبر ثالث          

تكنولوجيات الحديثة  الوقت نفسه أسسا صلبة لهذا البناء وتتمثل في تحديد رؤية واضحة لل           
، تنفيذ هذه الرؤية من خالل وضع        )  مطلب أول (لإلعالم واالتصال ، تطوير وقيادة       
وكذا دعم البنى التحتية والخدمات في      )  مطلب ثاني (تخطيط استراتيجي ، تسيير وموارد      

 ).مطلب ثالث(مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال 
 

 واضحة  للتكنولوجيات الحديثة  لإلعالم  واالتصال ، تحديد  رؤية  : المطلب األول 
                                         تطوير وقيادة

  

لم تعد تدرك الوظائف المختلفة للبرلمانات عبر العالم دون االعتماد في ذلك على             "  
وارد استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال حيث أصبحت تشكل هذه األخيرة م          

 أن  ةغير أنه على هذه البرلمانات منذ البداي       .  استراتيجية وحيوية في خدمة البرلمانات    
ترسم لنفسها رؤية واضحة عن الكيفية التي تريدها والغاية التي تسعى إليها من خالل                
اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ، بحيث تسمح هذه الرؤية             

 الواجب توفيرها بخصوص    تكل التخطيطات االستراتيجية وكل البرمجيا    مستقبال بوضع   
 . الموارد المالية والتقنية والبشرية

 

من جهة أخرى يجب أن تبنى هذه الرؤية على قرارات سياسية تتخذ على أعلى                
 هذه الرؤية بدعم البرلمانيين وكل األطراف الفاعلة في          ىالمستويات كما يجب أن تحظ    

ب أن تكتسب إجماع كل المعنيين بشأن الغاية النهائية من وراء الدعوة إلى             البرلمان إذ يج  
بعد االنتهاء من صياغتها    .  إدخال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان        

يجب نشرها وإتاحتها سواء داخل البرلمان أو خارجه حتى يمكن اإلطالع على مضمونها             
 .)1(" والعمل سويا على تحقيقها 

 
 

 أخذ بعين االعتبار طبيعة تكنولوجيات       تقصد صياغة رؤية جيدة على البرلمانا      
والتجديد المستمرين ، فالرؤية األكثر فعالية هي        اإلعالم واالتصال التي تتميز بالحركية    

الرؤية التي تكون واضحة ، موجزة ، دقيقة ومبنية على األهداف األكثر أهمية بالنسبة                
ك التي تتضمن قيمه ومبادئ عمله األساسية ، إذ من خاللها يعرض             للبرلمان كما أنها تل   

البرلمان موقفه من الدور المنتظر أن يلعبه في بناء مجتمع المعلومات وإرساء قواعد               
كما أن الرؤية األكثر نجاعة هي الرؤية التي تجدد بشكل متواصل            .  البرلمان اإللكتروني 

رلمانية من جهة والتطورات التي تحصل في        تماشيا والتحوالت التي تشهدها الحياة الب      
في هذا السياق فإنه من     .  مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال من جهة أخرى        

  : )2( ةالضروري أن تفحص البرلمانات بدقة الكيفية التي تعالج بها رؤاها المسائل التالي
 
 
 96 ، 95األمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص ) 1(

(2) Assemblée Populaire Nationale (IFEL), Les TIC au parlement (état des lieux et perspectives), 
OPCIT, P 7 
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 تحقيق الشفافية واالنفتاح بالنسبة للبرلمان كهيئة أو بالنسبة للبرلمانيين باعتبارهم                    - 
 . لمواطني دوائرهم االنتخابية- فرديا -ممثلين 

 

سعة على أعمال ووثائق البرلمان سواء بالنسبة للمواطنين           إتاحة إمكانية اطالع وا     -
باختالف مستوياتهم وإمكاناتهم ، بالنسبة لفاعلي المجتمع المدني باختالف أطيافه وكذا             

 .بالنسبة لوسائل اإلعالم باختالف أشكالها
 

 . دعم وتقوية مبدأ مسؤولية البرلمان والبرلمانيين اتجاه المواطنين-
 

 . المواطن– البرلمانيين –الحوار والتواصل بين البرلمان  تفعيل وتشجيع -
 

 . ضمان أمن المعلومات الرسمية وحماية طابع الخصوصية للمعلومات الشخصية-
 

 دعم الوظائف البرلمانية السيما التشريعية منها وتلك المتعلقة بالتمثيل الشعبي بطريقة             -
 .فعالة وناجعة

 

في إرساء قواعد مجتمع المعلومات على المستوى         زيادة حصة المساهمة البرلمانية       -
 ).Société Globale d’Information(والدولي ) Société d’Information(المحلي 

  
 

بخصوص الجهة التي تتولى عملية صياغة رؤية البرلمان بشأن التكنولوجيات             
رلمانية        الحديثة لإلعالم واالتصال ، فإنه يمكن أن يتولى إعداد هذه األخيرة لجنة ب                

 ، كما يمكن أن تعد من طرف          أو مجموعة عمل تضم برلمانيين ومستخدمين تقنيين       
غير أنه وبغض النظر عن الجهة التي تتولى صياغة الرؤية فإنه           .  األمانة العامة للبرلمان  

فقط بالنسبة إلعداد هذه األخيرة وإنما بالنسبة لكل مسار                 يبقى أهم عامل للنجاح ليس     
 إدخال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في العمل البرلماني عموما             ةمليأو ع 

والتشريعي خاصة هو التزام القيادة البرلمانية في أعلى مستوياتها إلى جانب إدارة                
البرلمان المكلفة بشؤون تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بمسألة تبني هذه التكنولوجيات            

  .خطيط ، التنفيذ والمتابعةوالعمل سويا طيلة مسار الت
 

 تخطيط استراتيجي ، تسيير وموارد: تنفيذ الرؤية : المطلب الثاني 
  

 

يعد التسيير الناجع ، التنظيم الفعال ، التخطيط االستراتيجي والموارد المالية أهم             
المفاتيح األساسية لتجسيد رؤية مثمرة حول التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ،             

يمثل هذا التسيير الذي يشمل البرلمان بأكمله أحد أكبر التحديات التي يواجهها هذا              حيث  
األخير وذلك بالنظر إلى طبيعته السياسية ، تنظيمه الداخلي المعقد وحساسية نشاطه               
ووظائفه في حين يحدد التخطيط الذي ينبني على أساس الرؤية المرسومة ، البرامج                

لموارد المالية والتقنية والبشرية الضرورية لبلوغ األهداف       المسطرة ، رزنامة اإلنجاز وا    
المبتغاة في مجال استخدام التقنية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في             

 .         العمل البرلماني
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يمكن للبرلمان أن يرسم لنفسه رؤية واضحة بخصوص آفاق استخدام               "   
تصال ، أن يعد مخططا استراتيجيا فعاال وأن يتوفر          التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واال   

على مسؤولين ذوي خبرة على مستوى األمانة العامة والمديرية المكلفة بالشؤون التقنية             
 اإلعالم واالتصال ، غير أنه إذا لم يتوفر من جهة أخرى على موظفين                توتكنولوجيا

أخذ في الحسبان خصوصيته    أكفاء ومتفانين يملكون المعارف والمؤهالت الالزمة التي ت        
 )1(". الوظيفية والتنظيمية فإنه سيكون من الصعب عليه تحقيق أهدافه االستراتيجية 

  
 

من بين أهم األدوات التي يجب أن يتوفر عليها القائمون على شؤون التكنولوجيات             
 برؤاهم من مجرد تصريح      لالحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان من أجل االنتقا         

ب على الورق إلى واقع ملموس نجد التخطيط االستراتيجي ، حيث أنه بعد صياغة               مكتو
الرؤية وإحصاء األفكار يتدخل التخطيط االستراتيجي لترجمتها إلى مشاريع محددة             
برزنامات إنجاز دقيقة وموارد كافية مرورا بعمليات التحليل والتقييم اللتان يمكن من               

 . ديالت المناسبة على هذه المشاريعخاللهما عند االقتضاء إدخال التع
  

من جهة أخرى تتطلب عملية إدخال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال التي           
 السيما ما تعلق منها بالعملية التشريعية تحمل        ةتتوافق والطبيعة الخاصة للهيئات البرلماني    

 ، شبكة المعلومات    استثمارات كبيرة سواء فيما يخص البنيات التحتية كشبكة االتصاالت         
كما أنه  .  إلخ أو فيما يخص التطبيقات ، التوليفات ومختلف البرمجيات        ...وقواعد البيانات   

ونظرا للطبيعة الديناميكية لهذه التكنولوجيات فإنه تتولد باستمرار الحاجة إلى صيانة ،              
 .تصليح وتجديد وتحيين اإلمكانات التكنولوجية المتاحة

 
 
 

المالية الالزمة القتناء التجهيزات التكنولوجية ودعم البنى         إلى جانب الموارد      
التحتية والخدمات ، تضاف موارد أخرى ال تقل أهمية عنها والتي على البرلمانات                

 أين  –الساعية إلى االنتقال بنفسها من شكلها التقليدي الحالي إلى برلمانات  إلكترونية               
 دور العصب الحساس والمحرك في أداء        تلعب التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال    

 أن توليها عنايتها الفائقة والتي تتمثل في توفير مستخدمين ذوي خبرة وكفاءة              –مهامها  
عاليتين في مجال التكنولوجيات يعملون على تفعيل استخدام هذه األخيرة في البرلمان من             

ني والتشريعي  خالل تطوير تطبيقات وبرمجيات أكثر تالؤما وخصائص العمل البرلما          
مجنبين في ذلك إدارتهم اللجوء إلى متعاملين خارجيين عن الهيئة وبعيدين عن الوسط               

 .)2( البرلماني
 
 
 
 
مقطع من مداخلة السيد أوندارب جونسون ، األمين العام التحاد ما بين البرلمانات التي ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي                    )  1(

 "ن اإللكترونيالبرلما"  حول موضوع 2007
(2) Assemblée Populaire Nationale (IFEL), Technologies de l’information et de la communication 
appliquées au développement / livre de référence pour les parlements, OPCIT, P 13, 14 
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 لتكنولوجيات  الحديثة      دعم  البنى  التحتية  والخدمات   في   مجال  ا:  المطلب الثالث  
                                           لإلعالم واالتصال

 
 

تعد  البنى التحتية والخدمات في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال من            
أهم األسس التي يقوم عليها البرلمان اإللكتروني ، وفيما يلي يتم التطرق لكل منها على                

 :حدا 
 

 دعم البنى التحتية في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: ال أو
 

تشمل البنى التحتية في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال الواجب            
توفرها لقيام برلمان إلكتروني حقيقي عتاد وتجهيزات اإلعالم اآللي ، شبكات                    

انات ، التوليفات والبرمجيات ، األنظمة       االتصاالت ، شبكات المعلومات ، قواعد البي       
والتطبيقات ، كما تشكل القاعدة التي تقوم عليها مختلف الخدمات المقدمة في ميدان                

 .التكنولوجيات على مستوى البرلمانات
 
مثلها مثل شبكة الطرقات ، أنظمة االتصاالت ومصادر الطاقة التي تعد أساسية             "  

حتية في البرلمان في مجال التكنولوجيات الحديثة        لحسن سير الدول ، تعتبر البنى الت       
لإلعالم واالتصال العمود الفقري الذي تقوم عليه مختلف الوظائف البرلمانية ، فبغض              

مجموعة من أجهزة اإلعالم       (النظر عما تشتمل عليه هذه البنى التحتية من مكونات            
اسب اآللية ، عشرات    اآللي ، عددا من التطبيقات واألنظمة أو عكس ذلك مئات الحو            
، فإنه من األهمية بما     )  الخادمات وعشرات الكيلومترات من الكوابل النحاسية والبصرية      

  توفر البرلمانات    – لبناء البرلمان اإللكتروني     –كان إدراك إلى أي مدى يعد ضروريا        
ة على بنى تحتية قوية ومستديمة إلى جانب توفير مستخدمين ذوي كفاءة عالية وقدرة كبير             

 . )1( "لدعم  كل ذلك 
 

بغية توفير بنى تحتية جديدة أو دعم تلك المتوفرة ، على البرلمانات أن تبذل                 
استثمارات كبيرة وذلك نظرا لعدة عوامل يتمثل أولها في طبيعة ودرجة تعقيد مكوناتها ،              

ها ،  حيث تتطلب هذه البنى التحتية توفير عتاد وأجهزة مكلفة كأجهزة اإلعالم اآللي ولواحق            
أجهزة الحواسب الشخصية ، شبكات االتصاالت والمعلومات ، التطبيقات والبرمجيات            

 نشاطاتها البرلمانية وبث  لتسجيل ، حفظ  بصرية  أو سمعية /وامتالك  وسائل  سمعية  و
ويتمثل ثاني  .  والسيما تلك التي تكون أكثر مالئمة والطبيعة الخاصة للوظائف البرلمانية          

 ضرورة إنجاز عمليات الصيانة ، التحيين والتجديد بشكل مستمر ودوري           هذه العوامل في  
لمكونات هذه البنى التحتية وذلك تماشيا والخاصية الحركية التي تتميز بها تكنولوجيات             

 من جهة واستجابة لطلبات البرلمانيين والقائمين على العمل التشريعي              لاإلعالم واالتصا 
 .)2(سن الخدمات وأجودها من جهة أخرى في البرلمانات بخصوص ضمان أح

 
Comment les TIC peuvent améliorer le fonctionnement du , )IFEL(Assemblée Populaire Nationale ) 1(

document établi à l’occasion de l’atelier de formation , parlement et sa communication externe
organisé par l’APN du 06 au 09  avril 2008 sur « l’E-parlement », P 19 
(2) Assemblée Populaire Nationale (IFEL), IBID, P 20 

 
 



 "دراسة حالة المجلس الشعبي الوطني "      دور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل التشريعي  
 

 إلى جانب ذلك يمكن أن تؤدي التطورات التكنولوجية المتوالية إلى تزايد الطلبات             
بخصوص اقتناء أجهزة إعالم آلي ، تطبيقات وتوليفات جديدة تكون أكثر تحيينا من جهة               

 قدرة على االستجابة المثلى لخصائص الوظائف البرلمانية التي تتطلب توفير بنى             وأكبر
تحتية وخدمات مالئمة لها من جهة أخرى ، إضافة إلى ذلك تستدعي رغبة البرلمانات                      

 مضاعفة     – بعيدا عن احتماالت األعطاب المتكررة       –في ضمان بنى تحتية قوية ومتينة       
كالخادمات ، الكوابل النحاسية والبصرية ، إجراءات وأجهزة            عدد مكوناتها األساسية    

      24 ساعة على    24(الحماية واألمن وهو ما يتطلب بدوره ضمان دعم تقني دون انقطاع            
 ). 7 أيام على 7و

غير أنه تبقى الورقة الرابحة أو وسيلة النجاح األكثر أهمية بالنسبة للبرلمان               
 أهدافه ووظائفه بكل نجاعة وفعالية تتمثل في ضرورة          اإللكتروني في سعيه إلى تحقيق    

توفير موارد بشرية كفؤة ومؤهلة في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم               
 . واالتصال

تعد البنى التحتية في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال األكثر قوة                   "  
تي تستجيب لعدد من المعايير التقنية من خالل        وتطورا على مستوى البرلمانات هي تلك ال      

 البرلمانية والتشريعية ، خدمات االطالع على ، طبع         قتوفير نظام أكثر إتقانا لتسيير الوثائ     
ونشر الوثائق على اإلنترنت ، أنظمة خاصة لتسجيل وحفظ الوثائق تكون كلها مبنية على              

الة ، حماية وموثوقية      المفتوحة ، كما تضمن من جهة أخرى أص           سأساس المقايي 
المعلومات والوثائق إلى جانب إمكانية التسجيل والحفظ السمعي والسمعي البصري كما            

ومنتديات            )  Blogs( خاصة بهم ، بلوج        ةتسمح للبرلمانيين بإنشاء مواقع إلكتروني      
)Forums  (                للنقاش واالتصال المباشر بمنتخبيهم تضاف لتلك الخاصة بالبرلمان  

 )1(". كهيئة 
 

 دعم الخدمات في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال: ثانيا 
  

    تشمل الخدمات في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال التي يجب            
 لقيام البرلمان اإللكتروني ، الخدمات العامة في         – إلى جانب البنى التحتية       -توفيرها  

 األنظمة والخدمات المتاحة للبرلمانيين والمستخدمين ، الشبكات          مجال التكنولوجيات ،  
وفيما يلي يتم   .  والخادمات ، التطبيقات العامة وكذا التطبيقات الخاصة بالطبيعة البرلمانية        

  :)2(التطرق لكل منها على حدا 
 

 الخدمات العامة في مجال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال .1
 

لخدمات الوظائف القاعدية وخدمات البنى التحتية للبرلمان اإللكتروني                تمثل هذه ا  
 :وتضم ما يلي 

 ).Assistance Informatique( الدعم في مجال اإلعالم اآللي -
 ).Gestion du Réseau des Données( تسيير شبكات المعلومات أو المعطيات -
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 ).Administration des Systèmes (ة إدارة األنظم- 
 ).Impression sur le Web( النشر عبر الشبكة -
 ).Assistance Technique( الدعم التقني -
 ).Communications vocales( االتصاالت الصوتية -
 ).Développement et Maintenance des Applications(تطوير وصيانة التطبيقات  -
 ).Programmation des Systèmes( برمجة األنظمة -
 
 

  والخدمات المتاحة للبرلمانين والمستخدمينةاألنظم .2
 

    يشمل هذا النوع من الخدمات مختلف األنظمة والخدمات ، األجهزة والتوليفات            
الموضوعة تحت تصرف البرلمانيين والمستخدمين في إطار أداء مهامهم والتي يمكن             

 :ازها كما يلي إيج
  

 شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية كالهاتف الثابت والمحمول ، الفاكس ، التليكس               -
 ).Réseau de Télécommunications(إلخ ..والتليتكست 

 ).PC de Bureau( أجهزة الحواسب اآللية المكتبية -
 ).Imprimantes et Photocopieurs( الطابعات واآلالت الناسخة -
 ). Ordinateurs Portables(لحواسب المحمولة  ا-
 ).Applications, Programmes et Logiciels( تطبيقات ، برمجيات وتوليفات -
   Accès Internet, Intranet( الولوج إلى شبكة اإلنترنت ، اإلنترانات وقاعدة البيانات -

 et Bases de Données .(   
 Site Electronique, Courrier(ني   توفر موقع إلكتروني ، بريد إلكترو          -

Electronique.( 
 
 الشبكات والخادمات .3

 

   ويشمل هذا النوع من الخدمات مختلف التجهيزات والعتاد الضروريين لضمان            
التواصل عبر شبكة اإلنترنت ، اإلنترانات وكذا الولوج إلى قواعد معلومات أو بيانات              

  :ن ومعالجة المعطيات ، وتضم ما يلي داخلية إلى جانب القدرة العامة على التخزي
 

 ).Serveurs( الخادمات -
 ).Réseaux LAN( الشبكات المحلية -
 ).Connexions Réseau( االرتباطات أو الروابط عبر الشبكة -
 ).Stockage( التخزين -
 ).Traitement de Données( معالجة المعطيات -
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 التطبيقات العامة  .4 
 

من الخدمات تطبيقات تتصف بطبيعتها العامة والتي تحوي               يشمل هذا النوع    
مجموعة من الوظائف بدءا بمعالجة النصوص إلى تسيير الوثائق إلى االجتماع الفيديوي            

 :وهي تضم ما يلي 
 

 ). Traitement de Textes( النصوص ة معالج-
 ).Base de Données( قاعدة البيانات -
 ).Tableurs( المجدوالت -
 ).Navigation Web(ر عبر الشبكات  اإلبحا-
 ).Serveurs Web( خادمات الشبكات -
 ).Gestion de Documents( تسيير الوثائق -
 ).Gestion du Flux Vidéo( تسيير  تدفقات الفيديو -
 ).Gestion du Flux Audio( تسيير تدفقات األوديو -
 ).Gestion du Flux du Travail( تسيير تدفقات العمل -
 ).Organiseurs(لمنظمات  ا-
 ).Vidéoconférence( االجتماع الفيديوي -
 ).Téléconférence( االجتماع عن بعد -
 

 التطبيقات الخاصة بالطبيعة البرلمانية  .5
 

     يشمل هذا النوع من الخدمات عددا من التطبيقات الخاصة بالمجال البرلماني             
الرقابية وتلك التي تخص تسيير المعلومات      والتي تتعلق بوظائفه التشريعية ، التمثيلية ،        

 .والشؤون اإلدارية
 
 

 التطبيقات الخاصة بالعمل التشريعي *. 
  

 : وتتمثل أهم هذه التطبيقات فيما يلي 
 

 . الموقع اإللكتروني للبرلمان-
 . المناقشات والتصويت في الجلسات العامة-
 . محاضر الجلسات العامة-
 .ن الدائمة المواقع اإللكترونية للجا-
 . تحضير الوثائق على مستوى اللجان الدائمة-
 . إعداد مشاريع القوانين والتعديالت-
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  التطبيقات الخاصة بالعمل التمثيلي*. 
  

 :وتتمثل أهم هذه التطبيقات فيما يلي 
 

 المواقع اإللكترونية الموجهة للجمهور والتي تخص البرلمان ، اللجان الدائمة ،                -
 .ت البرلمانية والبرلمانيينالمجموعا

 . التواصل والحوار مع الناخبين والمواطنين-
 . نشر المعلومات المالية-

 
 

 التطبيقات الخاصة بالعمل الرقابي*. 
  

 :  وتتمثل أهم هذه التطبيقات فيما يلي 
  

 . االستماعات-
 . التحقيقات-
 .  األسئلة الموجهة للحكومة-
 .عداد وفحص السياسات العامة الوثائق األخرى المتعلقة بإ-

 
 

 التطبيقات الخاصة بتسيير المعلومات*. 
  

 :  وتتمثل أهم هذه التطبيقات فيما يلي 
 

 . الولوج إلى شبكة اإلنترنت-
 . الولوج إلى شبكة اإلنترانات-
 . أنظمة إعداد وحفظ الوثائق البرلمانية والتشريعية-
 . محركات البحث في قواعد البيانات-
 . البحث الداخلية أنظمة-
 

 التطبيقات الخاصة بالشؤون اإلدارية*. 
  

 : وتتمثل أهم هذه التطبيقات فيما يلي 
 

 . المحاسبة واألجور-
 . الموارد البشرية وتسيير المسارات المهنية-
 . تسيير الوثائق اإلدارية-
 . إعداد وصرف الميزانية-
 . حماية الممتلكات العقارية والمنقولة-
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ث  مقومات إرساء قواعد برلمان إلكتروني فعال : ث الثالالمبح
  

من خالل هذا المبحث سنحاول التعرض ألهم مقومات إرساء قواعد برلمان              
إلكتروني فعال وناجع وذلك من خالل بناء قاعدة معلومات عصرية وغنية وهو ما يتم                

ى محيطه الخارجي   ، دعم انفتاح البرلمان عل    )  مطلب أول (عبر تطوير المكتبة البرلمانية     
وكذا تطوير اإلعالم البرلماني عن     )  مطلب ثاني (من خالل تفعيل الحوار مع المواطن        
 ).مطلب ثالث(طريق تأسيس قناة برلمانية متخصصة 

 
 تطوير المكتبة البرلمانية : بناء قاعدة معلومات عصرية وغنية :  المطلب األول 

  

طلب المعلومات ، حيث تمر هذه المعلومات          تمثل المكتبة البرلمانية جهازا ينتج ويت     
بعدة عمليات متتالية بدءا باالقتناء ، التنظيم  ، التسيير ، االستغالل ، التوزيع وانتهاء                 

تنتج المعلومات المتولدة عن البرلمان نفسه من خالل وثائقه ونشاطاته          .  بالحفظ والتخزين   
 عنه من الحكومة ، الهيئات       المتنوعة في حين ترده تلك المتولدة عن مصادر خارجية         

القضائية واالستشارية ، المجتمع المدني ، الخبراء ، وسائل اإلعالم ، الهيئات األكاديمية ،              
مراكز الدراسات واإلحصاءات ، المنظمات الدولية ، البرلمانات األجنبية                 

 .إلخ...والمواطنين
 

غة ألداء المهام البرلمانية       تشكل هذه المكتبة قاعدة أو مدونة للبيانات ذات أهمية بال         
السيما أين أصبح المشرع يحتاج إلى كميات متزايدة من المعلومات الجيدة ، الموثقة                
والمحللة والمصدر األساسي لتلك المعلومات هو المكتبة البرلمانية التي تعد مكتبة               
متخصصة تقوم بخدمة البرلمانيين وفريق الباحثين المساعدين لهم ، كما تؤدي دورا               

 مركزا للدراسات والبحوث في المجال      اأرشيفيا لحفظ الوثائق البرلمانية إلى جانب كونه       
 .البرلماني والتشريعي

  
  إضافة إلى ذلك ، تعد المكتبة البرلمانية جزءا من منظومة االتصاالت والمعلومات            

لمركزي العامة في الدولة وطرفا في شبكة المكتبات العامة والوطنية وذلك نتيجة لموقعها ا            
كما تمثل المكتبة مركزا هاما للباحثين في مختلف التخصصات           .  في نظام المعلومات  

وحافظة للذاكرة البرلمانية والتشريعية ، ومن جملة األطراف المستفيدة من الخدمات التي             
توفرها نجد وسائل اإلعالم ، المواطنين ، المجتمع المدني ، الهيئات والمؤسسات الحكومية             

 .راسات والبحوث وغيرهاومراكز الد
 

  تهدف المكتبة البرلمانية إلى تعبئة موارد المعلومات بكل أشكالها ومصادرها في            
خدمة البرلمانيين ومساعديهم بما في ذلك تجميع المعلومات المتعلقة بمصادر المعلومات            

ر والبيانات في مجال العمل البرلماني ، إعداد جرد شامل لمختلف أنواع الخدمات ومصاد            
وقصد .  المعلومات والبيانات وكذا إرشاد المستفيدين منها إلى المصادر والمراجع المناسبة         

تسيير ذلك البد للمكتبة أن تحتفظ بأدلة ، كشوف ومصادر بيانات تغطي الدراسات                 
والبحوث واألطروحات والتقارير وغيرها من الوثائق البرلمانية والحكومية والوطنية            

عمل البرلماني ، إضافة إلى الخبراء الذين يمكنها اللجوء إليهم إلعداد            والدولية المتعلقة بال  
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دراسات وتقارير متخصصة أو لتقديم المشورة وكذا اإلدارات والمؤسسات التي يمكن أن             
 .) 1(تساعد في تقديم الخدمات ، المؤتمرات ، الندوات واأليام الدراسية 

 
شكل كبير لتشمل الكتب والمؤلفات ،       تتنوع أوعية المعلومات بالمكتبة البرلمانية ب      

التراجم ، المطبوعات والمنشورات الرسمية ، الدوريات كالمجالت المتخصصة ، الصحف           
والنشرات ، التقارير والبحوث والمراجع األساسية كالموسوعات ، القواميس ، المعاجم             

اإلداري كما يجب أن يتماشى تنظيم مقتنيات المكتبة مع هيكلها            .  إلخ..واإلحصائيات  
فالمكتبة البرلمانية تمثل هيكال داخل البرلمان يضم أوعية معلومات من جهة            .  والتنظيمي

ويقدم خدمات إرشادية وبحثية من جهة أخرى ، حيث تشمل هذه الخدمات إنجاز الدراسات                 
 ، خدمات اإلحاطة الجارية ، البث االنتقائي توالبحوث ، الرد على االستفسارات والتساؤال     

 والتصوير         ةلومات ، خدمة االطالع الداخلي ، خدمات اإلعارة الداخلية والخارجي           للمع
 .وكذا معاونة البرلمانيين لالستفادة قدر اإلمكان من الخدمات التي تقدمها

 
 

ال يقتصر دور المكتبة البرلمانية على جمع المعلومات ، إتاحتها وحفظها فقط وإنما              
ما يتم جمعه من حقائق انطالقا من قواعد البيانات العددية          ينطوي على استخالص النتائج م    

والحقائق والمصادر الرسمية وشبه الرسمية من الوزارات ، اإلدارات الحكومية ، مراكز             
البحوث ، الجمعيات العلمية ، االتحادات المهنية ، المؤسسات ، الجامعات والمعاهد                

كتبة والبحوث البرلمانية السيما بعد أن      إذ البد من أن يكون هناك عالقة بين الم        .  وغيرها
أصبحت هذه المكتبة تمثل مركز إشعاع معلوماتي ومعرفي مهمته خدمة البرلمان وأعضائه     

وهو ما يؤدي إلى ضرورة      .  من جهة ودعم قاعدة البيانات الوطنية من جهة أخرى          
 في جميع   تتزويدها بمراكز لخدمات البحوث والتوثيق ووحدات لتبادل المعلومات والبيانا        

المجاالت السيما منها السياسية ، القانونية ، االقتصادية واالجتماعية باالعتماد على               
 .استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في كل ذلك

 
 

 من حيث الجودة ،     –وقصد ضمان التنظيم المالئم للمكتبة البرلمانية بما يساعدها          
دافها ، يمكن للبرلمان أن يتبنى تنظيما هيكليا ووظيفيا           في تحقيق أه   –السرعة والفعالية   

وحدة المكتبة نفسها ، إدارة     :  لمكتبته البرلمانية يضم عددا من الوحدات الفرعية وهي          
المراجع ، إدارة البحوث والتوثيق ، خدمات المعلومات والبيانات إضافة إلى وحدات               

فيلم ، وحدة الترجمة ، وحدة           فرعية أخرى تتولى أنشطة فنية محددة كوحدة الميكرو         
 .        النشر 
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  :)1(    وفيما يلي  بيان أهم تلك الوحدات   
 

 خدمات المكتبة .1
 

ص في تقديم المعلومات والمراجع       وتتمثل هذه الخدمات على وجه الخصو       
المنشورة للبرلمانيين ومساعديهم التشريعيين ، تصنيف البيانات واإلحصاءات حسب           
الطلب الكتابي الذي يتقدم به البرلمانيون ، إعداد مالحظات موجزة حول التساؤالت               

داد والقضايا التي يثيرها البرلمانيون ، إعداد ملخصات عن تاريخ تطور التشريعات ، إع            
دراسات وتقارير ونشرات حول القضايا الرئيسية التي تثار في الجلسات العامة وكذا الرد             

 .على التساؤالت واالستفسارات المحددة للبرلمانيين أو مساعديهم
 

 مركز اإلعالم اآللي. 2
  

يوفر هذا المركز خدمة أنشطة المعلومات المكتبية والبحثية للبرلمانيين ويتضمن           
 من الحواسب اآللية التي تزود بالبرمجيات الالزمة وقواعد البيانات             مجموعة كبيرة 

المتنوعة التي يستطيع البرلمانيون الوصول إليها واستخدامها بشكل فوري وآلي ، حيث             
يجب على المكتبة أن تقوم دوريا بإدخال اإلحصاءات والمعلومات ونصوص الكتب              

توزع )  Terminals(ربطها بنهايات طرفية    والتقارير المختلفة في تلك القواعد كما عليها        
على قاعات المطالعة بالمكتبة وعلى إدارة البرلمان ومكاتبه الرئيسية حتى تتيح أكبر              

 .فرصة لإلطالع عليها
  

    من جهتها تضم قاعدة بيانات الحاسب اآللي عددا من البرمجيات والتوليفات أهمها            
والتشريعات المصوت عليها ، مدونة      فهرس المناقشات واألسئلة ، فهرس القوانين         

النصوص القانونية والتنظيمية للدولة ، ملخصات عن إجراءات وسير العملية التشريعية ،            
بيانات إحصائية عن النشاطات البرلمانية والحكومية في المجاالت السياسية ،                   

يات ،  إلخ ، فهرس محتويات المكتبة من الكتب ، الدور          ...االقتصادية ، االجتماعية    
 .التقارير والبحوث

 

 وحدة الميكروفيلم .3
 

تتولى هذه الوحدة التي يجب أن تزود بالمعدات والتجهيزات الفنية الالزمة بتوثيق ،             
حفظ واسترجاع مقتنيات المكتبة الرئيسية السيما النادرة منها ، تصوير كل المحاضر              

 إطار الملتقيات    والمناقشات وحفظ التقارير والنشاطات التي يقوم بها النواب في            
 .والمؤتمرات الوطنية ، اإلقليمية والدولية إضافة إلى الوثائق الرسمية على اختالفها
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 وحدة التصوير والطباعة .4 
 

اد البرلمانيين ،   تتولى هذه الوحدة توفير خدمات التصوير ، النسخ والطباعة وإمد          
اللجان الدائمة واإلدارات البحثية المختلفة بنسخ من البحوث والتقارير والملفات التي               
يطلبونها ، كما تتولى تصوير الكتب والمستندات التي يطلبها النواب ألغراض خاصة وهي             

 .الخدمة التي يمكن أن تكون مقابل مبالغ رمزية
 

 وحدة التوثيق .5
 

مهمة رصد وطباعة جداول أعمال الجلسات العامة واجتماعات           تتولى هذه الوحدة    
 .اللجان الدائمة ، كما تقوم بإعداد المحاضر والتقارير وتوزيعها على البرلمانيين

 

 وحدة خدمة القصاصات الصحفية .6
 

        تعتبر عملية جمع القصاصات الصحفية خدمة أساسية توضع تحت تصرف             
ولى هذه الوحدة على وجه الخصوص جمع قصاصات         البرلمانيين والباحثين ، حيث تت     

بعض الصحف المهمة السيما المقاالت االفتتاحية ، التحقيقات واألخبار ذات األهمية              
بالنسبة للبرلمان وحفظ هذه القصاصات في ملفات مفهرسة إلى جانب إعداد ملخصات              

كالرئيس ، نواب   لمحتوى تلك الملفات وتوزيعها على النواب ومسؤولي الهيئة البرلمانية           
 . الرئيس ، رؤساء اللجان الدائمة واألمين العام

 

 وحدة الدراسات والبحوث .7
       

     تقوم هذه الوحدة بإصدار عدد من الملخصات ، التقارير ، الدراسات ، البحوث ،              
التحليالت والنشرات التي تهم العمل البرلماني بحيث تمثل هذه الخدمة أهم النشاطات               

 .لمعلوماتية التي تقدم للبرلمانيين لدعمهم في المناقشات البرلمانية المختلفةالبحثية وا
 

وبغية دفع عجلة تطوير المكتبة البرلمانية وتفعيل ذلك ، يجب على البرلمانات أن               
تكثف من استخدامها للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال التي تشمل المعدات              

، التوليفات ، البرمجيات والتطبيقات المتخصصة التي        واألجهزة التكنولوجية ، البرامج     
تتطلبها المكتبة حتى تتمكن من تحقيق رسالتها الجديدة في إطار مسار تطويرها الهيكلي              

 في مجال   ةوالوظيفي ، كما يجب من جهة أخرى توفير عمليات التدريب والتكوين الالزم           
ة واإلدارية الضرورية للتعامل معها     استخدام هذه األجهزة والبرامج لتطوير المهارات الفني      

 . والحفاظ عليها
 
 

كما تمر عملية مكننة المكتبة البرلمانية بمرحلتين أساسيتين تتمثل أولهما في تطوير            
اإلجراءات والممارسات اإلدارية من خالل تبني معايير عملية حديثة وثانيهما في مكننة             

 .األعمال المكتبية وخدمات المعلومات والبحوث
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تفعيل الحوار مع   :  دعم انفتاح البرلمان على محيطه الخارجي         :  المطلب الثاني    
 المواطن

 
 

بظهور مفارقة وصفت   )  21(تميزت السنوات األخيرة من القرن الواحد والعشرين        
فمن جهة ، فرضت الديمقراطية باعتبارها مثال عليا ومجموعة مؤسسات             .  بالغريبة

وة وهو ما يؤكده البيان الختامي للمؤتمر الدولي المنظم          نفسها بق   وممارسات سياسية مثلى  
من خالل نصه              "  الديمقراطية  "   حول موضوع     2005برعاية األمم المتحدة سنة      

تمثل الديمقراطية قيما مثلى عالمية وهي ليست وقفا لدول أو جهات معينة دون                       :  "  على  
 السنوات أيضا بخيبة أمل كبيرة بخصوص        ومن جهة أخرى تميزت هذه      .  )1("  سواها  

واقع الممارسات الديمقراطية في الدول التي تعتبر نفسها ذات باع طويل في مثل هذا                 
 .النظام أو تلك التي ينظر إليها على أنها حديثة العهد بهذا النوع من أنظمة الحكم

 
 

لمدني في  حيث ترجمت خيبة األمل هذه بالمشاركة الضعيفة للمواطنين والمجتمع ا          
 لغياب الثقة في    – في بعض الحاالت     –الحياة السياسية والشؤون الحكومية وذلك نتيجة        

أصحاب القرار السياسي وفي حاالت أخرى لعدم فعالية وقدرة المؤسسات السياسية في              
أداء مهامها المتعلقة بإعالم المواطنين ومختلف فاعلي المجتمع المدني من جهة ووضع              

 إلشراكهم وضمان مساهمتهم في مسارات إعداد السياسات العامة من           ميكانيزمات ناجعة 
 . جهة أخرى

 
من هنا وجب أن تدرك البرلمانات حول العالم حقيقة أنه كلما غابت أو قلت قنوات               

االتصال بينها وبين المواطنين أو بين البرلمانيين ومنتخبيهم كلما أدى ذلك إلى انخفاض                    
 .) 2(م االهتمام بها أو زوال الثقة فيها وعد

 
 

 التطورات الكبيرة التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال السيما          تأد
تلك التي تعتمد على أنظمة الشبكات وتسمح بإدخال مضامين من جانب المستخدمين ،                     

 االستفادة  غير أنه وقصد  .  إلى تعديل العالقة التقليدية التي تجمع بين المواطنين ومنتخبيهم        
من هذه الخدمة على أحسن وجه ، على البرلمانات أن تتبنى سياسات جديدة لتفعيل                  
مشاركة المواطنين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم في الحياة السياسة والبرلمانية وأن             

 توفير متتجنب كل أشكال التهميش واإلقصاء السيما اتجاه المواطنين الذين تتطلب وضعياته        
الءم وإعاقاتهم ، كما أن اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لإلعالم             خدمات خاصة تت  

واالتصال لضمان عالقة ثنائية االتجاه مع المواطنين يؤدي إلى انفتاح البرلمانيين وزيادة             
 . إمكانية فهمهم لمطالب وانشغاالت منتخبيهم واالستجابة لها على النحو المطلوب
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من جهة أخرى وبغرض الوصول إلى تحقيق الديمقراطية التي تتطلب توفير               
العديد من الخدمات اإللكترونية التفاعلية بين المواطنين ومؤسساتهم الحكومية كخدمة             

، تقديم الشكاوى على الخط ، تقديم التعليقات بخصوص          )  الشبكة( على الخط    االقتراع
إلخ ، أطلقت العديد من      ..مشاريع القوانين المطروحة للنقاش على مستوى البرلمان          

المنظمات اإلقليمية والدولية عددا من المبادرات التي تصب في هذا المجال ومن أمثلة ذلك              
 لجنة خاصة بالديمقراطية اإللكترونية والتي باشرت        المجلس األوربي الذي أنشأ مؤخرا    

مهامها من خالل تنظيم مجموعة من المؤتمرات والملتقيات حول الموضوع ، حيث انتهت             
دعم وتقوية  "  إلى تبني مقاربة واسعة حول الديمقراطية اإللكترونية والتي تفترض             

مشاركة في الحياة السياسة    المسارات والمؤسسات الديمقراطية من خالل تعبئة المواطنين لل       
 .  )1(" والعامة باالعتماد على استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال 

 

ومن  بين المجهودات المبذولة أيضا في هذا المجال نجد ذلك المبذول من طرف               
المنشأة بغرض دعم مدونة األبحاث المنجزة حول          )DEMO-NET(  )2(شبكة االمتياز   

قصد تبني مقاربة مشتركة ومنسقة بين جميع الدول        "  ديمقراطية اإللكترونية   ال"  موضوع    
 ، إلى جانب ذلك يقدم التقرير الدولي الصادر عن األمم             ياألعضاء في االتحاد األورب   

من :   حول الحكومة اإللكترونية     2008  ةتحقيق األمم المتحد  "   بعنوان   2008 سنة   ةالمتحد
 العديد من االقتراحات والتوصيات للدول       )3("    الموصول الحكومة اإللكترونية إلى الحكم   

هذا وإضافة إلى   .  لبلوغ مستويات عالية من الديمقراطية اإللكترونية والحكم الموصول        
العديد من معاهد البحث المتخصصة والمراكز الجامعية التابعة لمختلف الدول التي تعمل             

 .كة اإللكترونيتينجاهدة قصد تطوير برامج حول الديمقراطية والمشار
 
 

ومن أمثلة ذلك المركز الدولي لالمتياز من أجل الديمقراطية اإللكترونية              
)ICELE  (       مركز "  ،  "  هانزارد سوسايتي "  ، برنامج الديمقراطية اإللكترونية لجامعة

ا تنشط  وهي كله "  ليدز"  التابعين لجامعة   "  معهد دراسات االتصال    "  و"  المواطنة الرقمية   
 لغير أنه ورغم كل هذه الجهود المبذولة في الميدان إال أنه ما يزا             .  في المملكة المتحدة  

 البرلمانات على وجه    اهناك الكثير من العمل على عاتق الدول والحكومات ومن ورائه          
 . الخصوص بغية الوصول إلى أعلى مستويات التفاعل اإللكتروني مع مواطنيها

 

 أن تستعين باألدوات والوسائط      تيمكن لهذه البرلمانا  وقصد الوصول إلى ذلك      
  :)4( التالية
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 المواقع اإللكترونية للبرلمانات . 1 
   

حيث تمثل هذه المواقع أدوات فعالة بيد البرلمانات خاصة وأنها تسمح بتقديم كل              
يانات المتعلقة بالحياة والعمل البرلمانيين من خالل إعالم المواطنين               المعلومات والب 

بتاريخ ، وظائف ومهام الهيئات التشريعية ، تنظيمها الهيكلي الماضي والحالي ، قنوات              
االتصال المتوفرة كمكاتب اإلعالم ، متابعة أشغال الجلسات العامة على المباشر عبر               

إلخ ، كما تسمح أيضا برفع درجة شفافية          ... موجهة الشبكة ، تنظيم زيارات ميدانية     
وديمقراطية البرلمانات من خالل إتاحة أهم الوثائق البرلمانية السيما ما تعلق منها بالوثائق             
التشريعية ، ميزانية الهيئة ونظامها الداخلي ، قواعد وإجراءات العمل البرلماني                

 . بالخارج وغيرهاوالتشريعي ، تعويضات ومنح البرلمانيين ، المهمات
  

كما أنه وبغرض الوصول إلى التفاعل اإللكتروني المرغوب مع المواطنين ، يمكن             
 ر تنظيم منتديات للنقاش وتبادل األفكا      – عبر مواقعها اإللكترونية      –لهذه البرلمانات   

والرؤى ، إضافة إلى تنظيم والقيام باستطالعات للرأي بصفة دورية حول مواضيع ذات              
لمطروحة للنقاش على مستوى البرلمان ، كما يمكن للمجموعات البرلمانية             أهمية وا 

 .إنشاء مواقع خاصة بهم لتحقيق هذا التفاعل) بشكل فردي أو جماعي(والبرلمانيين 
 

 البريد اإللكتروني للبرلمان  .2
 

 وطرح قضاياهم ،     متسمح هذه األداة للمواطنين باالتصال المباشر ببرلماناته        
 بكل حرية لتتولى هذه األخيرة عبر خاليا أو مصالح خاصة             مشغاالتهاستفساراتهم وان 

كما يمكن للمجموعات البرلمانية والبرلمانيين      .  لمتابعة هذا البريد دراسته والرد عليه      
 . إنشاء بريد إلكتروني خاص بهم) بشكل فردي أو جماعي(
 

 القنوات البرلمانية  .3
         

لى التعريف بالهيئة ، تنظيمها ، مهامها وإجراءات                   تسمح هذه األداة إضافة إ     
العمل بها ، بتنظيم حصص للنقاش ومنتديات فكرية لطرح القضايا الجادة التي تشغل                

إلى جانب  .    المواطنين والمجتمع ، إضافة إلى القضايا الراهنة ذات البعد الوطني والدولي          
م واالتصال ، يمكن للبرلمانات     هذه األدوات التي تعتمد باألساس على تكنولوجيات اإلعال       

اعتماد أدوات أخرى ال تقل أهمية عنها لتحقيق التفاعل المنشود مع مواطنيها ومحيطها               
 .الخارجي

      
   

 :         ومن جملة تلك األدوات 
 

 فتح مكاتب لإلعالم البرلماني*. 
   

والعالم الخارجي           حيث تكون هذه المكاتب بمثابة حلقات وصل بين البرلمانات            
السيما وسائل اإلعالم المختلفة من صحافة مكتوبة ، إذاعة وتلفزيون والتي تتولى بدورها             

 .نقل المعلومات البرلمانية في شكل مواد إعالمية للمواطنين والمجتمع
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 فتح مكاتب خاصة الستقبال استفسارات وانشغاالت المواطنين*.  
     

لحياة البرلمانية كوظائف البرلمان ونشاطاته ، إجراءات                  سواء ما تعلق منها با    
إلخ أو ما تعلق بمواضيع محددة تخص شؤونهم وظروف           ..العمل التشريعي والرقابي    

معيشتهم يرغبون في طرحها على ممثليهم ، حيث يقوم هذا المكتب بنقل تلك االنشغاالت               
نافذة خاصة تفتح على مستوى     للبرلمانيين واإلجابة عنها كتابيا أو إلكترونيا من خالل          

 .الموقع اإللكتروني للبرلمان
 

 فتح مكاتب للعالقات العامة*. 
     

) Visites Guidées(           حيث تتولى هذه المكاتب تنظيم زيارات ميدانية موجهة         
لفائدة المواطنين وفاعلي المجتمع المدني من جمعيات ، منظمات ، تالميذ المدارس ، طلبة              

 . والجامعات ، باحثين وكل الفضوليين المهتمين بالمجال البرلماني والتشريعيالمعاهد
 

 تأسيس قناة برلمانية متخصصة : تطوير اإلعالم البرلماني : المطلب الثالث 
   

         يلعب اإلعالم البرلماني دورا كبيرا في التعريف بالبرلمانات وإبراز دورها إلى            
من هنا  .  ومية في خدمة المواطن وتحسين ظروف حياته      جانب المؤسسات والهيئات الحك   

وجب على البرلمانات في العالم قصد البرهنة على شفافيتها وديمقراطيتها من جهة                
ومساهمتها في بناء وتعزيز مجتمع المعلومات على المستويين المحلي والدولي من جهة             

نية من جهة ثالثة أن تعمل      ثانية ورغبتها األكيدة في التحول بنفسها إلى برلمانات إلكترو         
على تطوير هذا اإلعالم من خالل السعي إلى تأسيس قناة برلمانية متخصصة تكون بمثابة              

 .   بينها وبين عالمها الخارجي– في االتجاهين –نافذة مفتوحة 
  

 :وفيما يلي نحاول إعطاء صورة عما يجب أن تكون عليه هذه القناة البرلمانية 
 

 ة البرلمانية وظائف القنا: أوال 
   

         تتعدد مصادر اإلعالم البرلماني بين صحافة نشطة ، مراكز بحوث ودراسات             
إال أنه ورغم ذلك يبقى مستوى      .  متخصصة إلى جانب تغطية إذاعية وتلفزيونية متزايدة      

لذا .  الوعي بالعمل البرلماني لدى العامة محدودا نتيجة لغياب المعلومات أو عدم كفايتها            
أولى مهام هذه القناة البرلمانية هي العمل على توسيع مصادر المعلومات كما وكيفا              فإن  

 . وتطوير المعرفة بالحياة البرلمانية
 
 
   

  :)1(وظائف أساسية وهي  ) 03(    من هنا وجب أن تعمل القناة على تحقيق ثالث 
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 نشر المعلومات وتوفير البيانات .1 
 

         تمثل القناة البرلمانية وسيلة حديثة وسريعة تقوم بنشر المعلومات وتوفير                
البيانات ، حيث أنه من الممكن أن تكون هذه الوسيلة التقنية العالية وسيطا اتصاليا داخليا                

معا من خالل ربطها بشبكات االتصاالت       فقط في إطار البرلمان أو خارجيا وداخليا          
ففي كل الحاالت تتعلق هذه الوظيفة       .  الداخلية بالبرلمان وغيرها من الشبكات الوطنية      

بالبيانات الهامة في العمل البرلماني ، التي يمكن أن تشمل الحقائق واإلحصاءات واألرقام             
ب ، طبيعة وعدد مشاريع      المتعلقة بحجم الممارسة الرقابية والمبادرات التشريعية للنوا       

القوانين المعروضة على البرلمان للتصويت ، نتائج االنتخابات البرلمانية اإلقليمية              
والعالمية ، القرارات والتوصيات التي تصدر عن االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية ،            

 يشبه النشرات   مواعيد وجداول أعمال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة وهذا فيما         
 . المرئية التي يتم تحيينها باستمرار

 

وأما المقصود بالمعلومات هنا فهو تلك البيانات والمعطيات ذات الداللة والتأثير                
المباشر على سلوك األفراد بحيث يمكن للبرلمانات أن تستخدم هذه القناة للقيام بجانب من              

سواء ، السيما فيما يتعلق بالممارسة النيابية       هذا الدور التثقيفي للمواطنين والنواب على ال      
والحياة الديمقراطية مثل التعرف على تكوينات ونشاطات برلمانات أخرى حول العالم ،             
أعمال وتوصيات ودراسات االتحادات البرلمانية التي تلعب دورا حيويا في تطوير               

قراطي واإللكتروني  المؤسسات النيابية في العالم المعاصر خاصة في مجال التحول الديم          
 .أو الرقمي

 

 تطوير السلوك النيابي ألعضاء البرلمان .2
   

        الشك في أن االتجاهات السلوكية للفرد بوجه عام تتأثر بعدة عوامل من أهمها               
المعارف والمعلومات المتاحة له وتلك التي يتعرض لها ، فكلما كانت هذه المعارف                

 للبيئة المجتمعية كلما كانت      مطة بإطار ثقافي مالئ   والمعلومات متجانسة ، هادفة ومرتب     
 . وسيلة لتنمية وتطوير السلوك االجتماعي للفرد

 

كما الشك أيضا أن أعضاء البرلمان يعبرون عن مختلف طوائف وشرائح                 
المجتمع ، كما أن هناك فوارق بين خبرة األعضاء بالحياة النيابية والبرلمانية عموما                

 ر وجه الخصوص ليس فقط من زاوية أو درجة اإلحاطة باإلطا           والعمل التشريعي على  
الدستوري والقانوني للممارسة النيابية ولكن أيضا من حيث إدراك واستيعاب أصول              

 .التمثيل الشعبي والتفاعل مع مؤسسات الدولة في النظام السياسي
 

و تأثير  من هنا تأتي دواعي التأثير الهادف في السلوك النيابي للبرلمانيين ، فه              
يستهدف التقريب بين الثقافات المتفاوتة لهؤالء األعضاء وتوجيه التفاعالت النيابية إلى             

ولعل أهم المجاالت التي يمكن أن تساهم من        .    هدف مشترك هو المصلحة العامة لألمة     
خاللها القناة البرلمانية في التأثير على السلوك النيابي لألعضاء هو التعريف باإلجراءات             

جراءات العمل البرلماني بوجه عام ، حيث أن فهم اإلجراءات يعد مطلبا يسبق حسن              أي إ 
 .استخدام وتطبيق هذه اإلجراءات
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التعريف بواجبات ، ومسؤوليات وحقوق النائب السيما في          :      ومن أمثلة ذلك     
       سؤال كتابي    (األمور الحيوية مثل شروط استخدام أدوات الرقابة البرلمانية العديدة              

وشرح قواعد وإجراءات العملية التشريعية     )  إلخ..أو شفهي ، استجواب ، مساءلة ، تحقيق         
مثل طلب الكلمة ، تقديم مشاريع واقتراحات القوانين ، إعادة المداولة ، التصويت ،                 
المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية ، طبيعة االلتزام الحزبي ، شروط وإجراءات            

حزاب السياسية ، النظم االنتخابية ، الرقابة على دستورية القوانين وما هي              تأسيس األ 
 إلخ..األجهزة المكلفة بذلك ، إصدار القوانين ودخولها حيز التنفيذ 

 

 دعم القرار التشريعي  .3
 

         تعتمد المنظمات الحديثة على أجهزة متخصصة في المعلومات ودعم اتخاذ القرار           
حيث أن صانع القرار في أي من       .  سات سياسية ، اقتصادية أو غيرها     بها سواء كانت مؤس   

 تؤثر على   يهذه المنظمات يتعرض وبشكل دوري لنوعين من األزمات المعلوماتية الت          
إما نقص المعلومات ، غموضها وعدم كفايتها وإما وفرتها الغامرة          :  عملية صنع القرار    

حللها على النحو المطلوب ويبني الحلول      إلى الحد الذي ال يمكن معه لصانع القرار أن ي          
 . على ضوئها

 

من هنا تزداد أهمية القناة البرلمانية كمصدر لدعم القرار ، حيث تفتح النقاش وتتيح              
إمكانية تبادل اآلراء والخبرات حول المسائل المثارة أمام البرلمان قبل اتخاذ القرار               

بدائل المختلفة لما يتخذ من قرارات       واإلشارة إلى االحتماالت الحاضرة والمستقبلية لل      
 .كمعرفة ردود الفعل المحتملة واآلثار الممكنة بخصوص مشروع قانون مثال

 
 – نظريا   – فكلما توفرت التحليالت والرؤى المختلفة أمام متخذ القرار استطاع           

 القرار  جاستشراف التبعات المتوقعة لهذا القرار أو التنبؤ بمسارات المستقبل وال يخر            
لتشريعي عن هذه القاعدة ، بل ربما يعتبر من أكثر المجاالت التي يتضح فيها الدور                 ا

ومن دالئل ذلك تلك الحاالت     .  الحيوي ألجهزة المعلومات المصممة لخدمة ودعم القرار      
التي يضطر فيها البرلمان إلى المفاضلة بين عدة بدائل في ظروف تتسم بقلة أو ندرة                 

 جمع هذه المعلومات أو بسبب حداثة الموضوع محل           المعلومات سواء بسبب صعوبة   
 .النقاش كأن يكون موضوعا طارئا مثال

 

 إمكانية كامنة في القناة البرلمانية لتوفير وإمداد األعضاء           كبعبارة أخرى هنا   
 بين البدائل المطروحة بصدد الموضوعات       ربمعلومات تعين على التفكير في االختيا      

من هنا تصبح القناة    .  م القرار التشريعي في التحليل األخير     الجارية محل النقاش بما يدع    
البرلمانية ليس فقط وسيلة إلعالم المواطنين بمجريات األمور في البرلمانات وإنما أيضا             

 . وسيلة لدعم القرار البرلماني ذاته
 

 
 

فالهدف االستراتيجي من تطوير اإلعالم البرلماني من خالل تأسيس قناة برلمانية            
في توفير فرصة إضافية الستخدام المعلومات والتحليل العلمي في عملية صنع             يتمثل  

القرار البرلماني من خالل تقنية حديثة قادرة على جذب مستخدمين أو مهتمين جدد لها                
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وذات إمكانات كبيرة لعرض المعلومات على المستخدمين وتحديث بياناتها بما يجعل من             
 . مصادر المعلومات المختلفة المتاحة في البرلمانهذه التقنية الحديثة محطة اللتقاء

 

 محتوى القناة البرلمانية : ثانيا 
     

        قصد تمكين القناة البرلمانية من أداء مهامها األساسية التي أنشئت من أجلها يجب             
) 03(أن يكون محتواها ملما بكل ما له عالقة بالبرلمان من خالل احتوائها على ثالثة                 

  :)1(ئيسية من البيانات والمعلومات البرلمانية أنواع ر
 

  :ومنها ما يليشؤون البرلمان  . 1
 

 . بيان جدول أعمال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة-
 . بيان إجراءات ومسار العملية التشريعية-
رؤساء  البرلمان ، نوابه ، رؤساء اللجان الدائمة و        س بيان النشاط اليومي والدوري لرئي     -

 .المجموعات البرلمانية
 . نشاطات النواب البرلمانية ذات الطابع التشريعي ، التمثيلي والرقابي-
 على العالم الخارجي    ح نشاطات البرلمان الجوارية في إطار العالقات العامة واالنفتا         -

 كاستقبال الزيارات الميدانية الموجهة لفائدة منظمات وفاعلي المجتمع المدني والهيئات           
 والمؤسسات الحكومية وغيرها

 

  :ومنها ما يليإلخ  ...قضايا قانونية ، دستورية ، سياسية . 2
 

 . المختلفة الوطنية ، اإلقليمية والدوليةن وظائف ونشاطات البرلما-
 . التعاون والتنسيق بين غرفتي البرلمان في حالة ازدواجية غرفة البرلمان-
الحكومة وبينه وبين مختلف المؤسسات الدستورية        العالقات الوظيفية بين البرلمان و      -

 .والرسمية في الدولة
 

  :ومنها ما يليمعلومات ، تحليالت وبيانات متفرقة  . 3
 

 اإلحصاءات واألرقام والتعبيرات الكمية ذات الداللة واألهمية كالحالة االقتصادية ،             -
جنبية ، معدالت النمو     االجتماعية والمالية للدولة ، حالة االستثمارات الوطنية واأل          

 إلخ...االقتصادي والديمغرافي 
 . أهم األحداث والوقائع البرلمانية على المستويين اإلقليمي والدولي-
 . التعريف باالتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية وبأهم المنظمات ذات الصلة-
 . أهم المواضيع والمسائل المطروحة للنقاش على مستوى البرلمان-
 .تنظيم األيام البرلمانية والدراسية لتدارس مختلف القضايا الوطنية والدولية الراهنة -
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 تقييم أداء القناة البرلمانية: ثالثا  
 
 

البرلمانية وسيلة  منذ البداية ، يجب أن يكون واضحا لدى البرلمانات أن القناة               
إعالمية ديناميكية تعمل وفق معطيات الواقع وأهداف المستقبل ، ومن هنا فمن الضروري             

غير أن هذا التطوير ال يتم من فراغ أو يكون           .  العمل على تطويرها على نحو مستمر     
تعبيرا عن قناعة ورؤية ذاتية لبعض األفراد وإن كانوا القائمين عليها بل يجب أن يؤخذ                

المواطنين ، فاعلي   (ين االعتبار التقييم الصادر عن الجمهور المتلقي لهذه الخدمة           في ع 
وكذا احتياجاتهم ومن ثم البد أن تتوفر أدوات وآليات مناسبة          )  المجتمع المدني والبرلمانيين  

لتقييم األداء حتى يمكن تطوير القناة البرلمانية على أسس موضوعية وبناء على مقاييس              
 . دائهاعلمية دقيقة أل

 
 
 

حيث هناك وسيلتان متكاملتان لتقييم أداء هذه القناة ال ينبغي االستغناء بإحداهما عن                
األخرى ، تتميز الوسيلة األولى بطابع فني وتتم في نطاق محدود كعقد اجتماعات                 
لألطراف المعنية من إعالميين ، برلمانيين ، فنيين وتقنيين أو كهيئة أو لجنة توجيه تلتقي               

في حين تتمثل الوسيلة الثانية في االحتكاك المتواصل والمباشر         .  ريا لمتابعة عمل القناة   دو
بالجمهور المتلقي للخدمة سواء في صورة استطالع للرأي أو من خالل البرامج المفتوحة             
لمشاركة الجمهور  ثم تحليل التقييم الوارد عن هذا األخير وطرح التوصيات المناسبة               

ى تصبح هذه القناة وسيلة داعمة لشفافية ، ديمقراطية ، مسؤولية وانفتاح            لالستجابة لها حت  
البرلمانات على عالمها الخارجي وكذا أداة فعالة بيد هذه األخيرة للتحول بنفسها من                

 . أشكالها التقليدية الحالية إلى برلمانات إلكترونية ورقمية
 

 
 

ام األمثل واألنجع كما وكيفا     وهي العملية التي ال تتم إال من خالل ضمان االستخد         
 .للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المجال التشريعي والبرلماني
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 خــاتمـة

 
 

   تلعب التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال دورا كبيرا في رفع مستوى أداء             
. ت النجاعة والفعالية   والهيئات لمهامها بطريقة تمكنها من بلوغ أعلى مسويا         تالمؤسسا

فالبرلمانات باعتبارها هيئات رسمية ذات طابع حساس نظرا لوظائفها الخاصة المتمثلة في            
التشريع وإعداد القوانين إلى جانب التمثيل الشعبي والرقابة على أداء العمل الحكومي ،                 

فية ، المسؤولية ،    يعد من األهمية بما كان بالنسبة لها أن تعمل وفق مبادئ االنفتاح ، الشفا             
الفعالية وحسن التسيير ، حيث تمكن التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال هذه األخيرة            

من بلوغ هذه األهداف وأخرى السيما من خالل إتاحة إمكانية االطالع على النصوص ،                        
 .الوثائق ، المعلومات والحقائق البرلمانية بشكل آلي ودوري

 
 

ر من البرلمانات باعتبارها المكان األنسب لمناقشة القضايا المصيرية             كما ينتظ  
لألمة            أن تلعب دورها كامال إلى جانب حكوماتها في بناء مجتمع المعلومات                        

وإرساء أسس مجتمع   )  Société d’Information(المحلي                                                      
 وذلك من خالل التعاون      )Société Globale d’Information  (يالمعلومات الدول 

والتنسيق بين مختلف برلمانات العالم خاصة عبر المنظمات واالتحادات البرلمانية              
هذا باإلضافة إلى مساهمتها الكبيرة في ترقية مبادئ الديمقراطية            .  اإلقليمية والدولية 

طنين وفاعلي  وغرس قواعد الحكم التشاركي حتى أنه لم تعد اليوم هذه المبادئ تغري الموا            
المجتمع المدني الذين أصبحوا ينادون بمبادئ أكثر حداثة              كالديمقراطية                         

(، المشاركة اإللكترونية                                      )  Démocratie Electronique(اإللكترونية  
Participation Electronique(وغيرها  . 

 

هدة على االنتقال بنفسها من       وهو ما ال يكون إال إذا عملت هذه البرلمانات جا            
شكلها التقليدي الحالي إلى برلمانات إلكترونية تقابل اإلدارة اإللكترونية في الجهاز               
التنفيذي من خالل االستخدام األمثل واألنجع لمختلف اإلمكانات والخدمات التي تتيحها             

مجال العمل  التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال بغية االستفادة القصوى منها في            
 .البرلماني

 
 

  وأما على مستوى المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الهيئة المعنية بدراستنا ، فقد              
 في مجال إدخال واستخدام     -ساهمت الجهود الكبيرة التي تبذلها وما تزال إدارة المجلس          

توى  في رفع مس   -التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في إطار العمل البرلماني          
تسيير المصالح اإلدارية   (أدائه ليس فقط في جانبه التشريعي والبرلماني بل وحتى اإلداري           

غير أنه وبالرغم من هذه الجهود المبذولة فقد سمحت لنا المعاينة المعمقة              )  .  للمجلس
لمختلف اإلمكانات والخدمات المتاحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في مجال             

يثة لإلعالم واالتصال بمالحظة عدد من النقائص التي جعلتنا نحكم بعدم           التكنولوجيات الحد 
 .كفاية هذه الجهود رغم أهميتها
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 األمثل لهذه التكنولوجيات في مجال      م  وقصد تجاوز هذه النقائص وتحقيق االستخدا       
العمل البرلماني عامة والتشريعي على وجه الخصوص ، نقدم فيما يلي مجموعة من                

ي شكل ما يجب أن يكون عليه استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم              التوصيات ف 
واالتصال في العمل البرلماني صالحة ليس فقط للمجلس الشعبي الوطني وإنما لكل               
البرلمانات في  العالم ، وذلك مساهمة منا في تقوية دور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم                

 .برلماني والتشريعي على مستوى البرلمانات في مجال تفعيل وتعزيز العمل اللواالتصا
 

 

 :توصيات في مجال التسيير 
 

 إشراك جميع األطراف الفاعلة على مستوى البرلمانات في تحديد ما يجب أن يكون                -
عليه استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال وذلك بناء على أهداف ، قيم               

 .هذه الرؤية بإجماع كل األطراف المعنيةووظائف هذه الهيئات ، حيث يجب أن تحظى 
 

 القيام بعمليات تخطيط استراتيجي تسمح بوضع برامج في مجال التكنولوجيات الحديثة             -
لإلعالم واالتصال ، توزيع المسؤوليات في مجال التسيير ، تخصيص الموارد الالزمة ،              

 .برامجضبط مواعيد اإلنجاز ووضع خطط متابعة فعالة لعمليات تنفيذ هذه ال
 

 القيام بشكل دوري باستشارة البرلمانيين حول األولويات والحلول التكنولوجية الالزم            -
 .توفيرها قصد دعم وظائفهم التمثيلية ، التشريعية والبرلمانية عامة

 

 اعتماد سياسة تسيير حازمة لمختلف برامج تطوير وتحيين اإلمكانات والخدمات               -
التأكد من أنه تم تخصيص الموارد بشكل مناسب ، متابعة          التكنولوجية المتاحة وذلك بغية     

 .البرامج بشكل مستمر وكذا التأكد من مدى استجابة هذه األخيرة لألهداف المسطرة
 

 المرافعة من أجل التعاون في جميع المستويات سواء داخل البرلمان بين المصالح                -
 والمصالح األخرى المعنية أو     القائمة على شؤون التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال      

بين غرفتي البرلمان في حالة البرلمان مزدوج الغرفة بغية تقاسم الموارد ، التجارب                
 .والخبرات

 
 
 

 :توصيات في المجال التقني 
 

 وضع حيز العمل لنظام فعال لإلعالم البرلماني مع التأكد من اشتماله على مختلف                -
 واقتراحات القوانين ، التعديالت ، المناقشات         النصوص والوثائق البرلمانية كمشاريع    

 .العامة والتصويت ، وثائق ونشاطات اللجان الدائمة ومختلف التقارير والمحاضر
 

 إنشاء مواقع إلكترونية برلمانية تتميز بحسن التصميم ، سهولة الولوج إليها ، التفاعل ،               -
 .الجاذبية ، الدقة والتحيين المستمر لمضامينها
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 على تبني المقاييس المفتوحة في مجال إعداد الوثائق التشريعية وذلك بغية               العمل - 
تسهيل عملية وصول المواطنين إليها وتدعيم إنشاء قواعد بيانات تشريعية غنية يمكن              

 .استغاللها داخليا وخارجيا وتسمح بتشكيل أرشيف برلماني رقمي دائم 
 

مؤمنة ، مرنة ، موثوقة ومبنية على         بناء قواعد تحتية تكون في الوقت نفسه قوية و          -
 .األهداف االستراتيجية للبرلمان ووظائفه األساسية

 

 بناء قاعدة معلومات برلمانية منسجمة ومتناسقة تضم كل موارد المعلومات الضرورية            -
الداخلية والخارجية ، تعمل وفق نظام مهيكل يسهل عملية البحث واسترجاع المعلومات             

 .انيين ، المستخدمين أو الجمهورسواء بالنسبة للبرلم
 

 ل مواصلة العمل على اكتشاف إمكانات جديدة للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصا           -
 المدني لالهتمام بالعمل البرلماني من       عتسمح بتحفيز وجذب المواطنين وفاعلي المجتم      

فعالية قصد خلق    تلك التي تكون أكثر      - منها   –خالل تقييم أداءات هذه اإلمكانات واختيار       
 .تفاعل مجدي ومثمر بين البرلمان والجمهور

 
 

 :توصيات في مجال تطوير الموارد البشرية 
 

  تمثل الموارد البشرية عامل نجاح مهم وأساسي من أجل تحقيق االستخدام األمثل              
حيث يعد امتالك مستخدمين أكفاء     .  للتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في البرلمان     

ي خبرة أمرا ضروريا يمكن مختلف مصالح البرلمان من العمل بانسجام على                وذو
كما أن  .  االستفادة القصوى من اإلمكانات والخدمات التي توفرها هذه التكنولوجيات            

االستثمار في موارد بشرية داخلية متخصصة في التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال           
 أمرا حيويا يساعد البرلمان على التماشي         من خالل ضمان تكوينها المستمر يمثل       

 .والتطورات التي تشهدها استخدامات هذه األخيرة
 

  يمثل المستخدمون على مستوى مصالح التوثيق ، المكتبة والدراسات إلى جانب              
المستخدمين على مستوى المصالح المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ،            

ن األكثر أحقية باالهتمام والتكوين ، ذلك أنهم يساهمون بشكل           شريحة مستخدمي البرلما  
كبير في دعم العمل التشريعي والبرلماني من خالل استعدادهم لتقاسم معارفهم وخبراتهم             

 برلمانات  ىمع باقي المستخدمين العاملين داخل نفس الهيئة أو أولئك العاملين على مستو            
 . أخرى في إطار التعاون البرلماني 

 

 المرحلة إلى المرحلة التي تليها من خالل وضع قاعدة          هير أنه وبغرض تجاوز هذ    غ 
متينة للمعلومات والبيانات البرلمانية ، فإنه يتطلب ذلك بذل جهود إضافية أكثر جدية لدعم              
الموارد البشرية المتاحة وهو ما يتطلب بدوره عزما وإرادة سياسيين قويين من جانب               

 .نيةمسؤولي األجهزة البرلما
 
 
 

 توصيات في مجال التعاون والتنسيق البرلمانيين
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   تساعد عمليات التعاون والتنسيق بين البرلمانات في العالم في دفع التقدم المنشود              
 من جهة   تفي مجال جعل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في خدمة البرلمانا          

تمع المعلومات المحلي والدولي من      في بناء مج   توفي دعم الدور المنتظر من البرلمانا     
 .جهة أخرى

 
 :   ولتحقيق ذلك البد على البرلمانات من العمل على ما يلي  

 
 خلق حوار دولي وشامل حول المقاييس المفتوحة المستخدمة في إعداد النصوص               -

والوثائق التشريعية ، حول التأثيرات السياسية للبرلمانات اإللكترونية وحول كل المواضيع           
وهو ما من شأنه إتاحة فرصة التعلم من اآلخر وتبادل            .  التي تخص الحياة البرلمانية   
 .الخبرات والتجارب مع الغير

 

 إعداد توجيهات مشتركة بشأن المواقع اإللكترونية للبرلمانات ، للجانها الدائمة                           -
المعد من طرف   "  نية  دليل المواقع اإللكترونية البرلما   "  أو لبرلمانييها باالعتماد على      

 .االتحاد ما بين البرلمانات
 

 وضع حلول تفاعلية مشتركة بغية ضمان التواصل مع المواطنين وفاعلي المجتمع               -
المدني      وكذا برامج تكوين مشتركة تكون موجهة لفائدة البرلمانين ومستخدمي                   

 .البرلمانات
 
 
 
 

الية وحسن األداء في استخدام       ختاما ، نقول أن الوصول إلى مستوى عال من الفع          
التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال على مستوى البرلمانات بما يؤهلها إلى االرتقاء            
بنفسها إلى درجة البرلمانات اإللكترونية ، ال يرتبط فقط بالموارد المالية المتاحة وإنما               

رف أعضاء البرلمان ،    يتطلب أيضا قيادة سياسية أكثر وعيا وإرادة ، التزاما جادا من ط           
إدارة كفأة ومؤهلة ، موارد بشرية تقنية مكونة ومتخصصة إلى جانب عزم قاطع من                

 واستخدام التكنولوجيات   جطرف كل األطراف المعنية على تبني خطة استراتيجية إلدما         
الحديثة لإلعالم واالتصال في مجال العمل التشريعي والبرلماني بأكبر قدر ممكن من              

 . لفعاليةالنجاعة وا
 
 
 
 
 
 
 

 قـائمـة المراجــع
  
 

 
 



 "دراسة حالة المجلس الشعبي الوطني "      دور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في تفعيل العمل التشريعي  
 

 باللغة العربيـة: أوال  
 

 الكتـــب . 1
 

 أسما حسين حافظ ، تكنولوجيا االتصال في عصر الفضاء اإللكتروني ، المعلوماتي               -
 2005 ، الطبعة األولى ، القاهرة ، عوالرقمي ، الدار العربية للنشر والتوزي

 

مناهجه ، الطبعة الخامسة ، وكالة المطبوعات ،                     أحمد بدر ، أصول البحث العلمي و        -
 .1981الكويت ، 

 

 حسين عماد مكاوي ، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ، الدار                 -
 .1993المصرية    اللبنانية ، القاهرة ، 

 

ته مدخل إلى االتصال وتقنيا   ( مجد الهاشمي ، تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري          -
 .2004، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ) الحديثة

 

 محمد محمد الهادي ، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ، دار الشروق ، القاهرة ،                 -
1989. 

 

 محمد تيمور ومحمود علم الدين ، الحاسبات اإللكترونية وتكنولوجيا االتصال ، الطبعة                -
 .1997 ، القاهرة ،  ، دار الشروقىاألول

 

دراسة وصفية في األبعاد النظرية والعلمية       ( محمد محفوظ ، تكنولوجيا االتصال         -
 .2005، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، ) لتكنولوجيا االتصال

 

 .2007 محمد لعقاب ، وسائل اإلعالم واالتصال ، دار هومة ، الجزائر ، -
 

معلومات وصناعة االتصال الجماهيري ، العربي للنشر         محمود علم الدين ، تكنولوجيا ال      -
 .1990والتوزيع ، القاهرة ، 

 

 معن النقري ، المعلوماتية والمجتمع مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع المعلومات ،                -
 .2001المركز الثقافي العربي ، الدار العربية، 

 

التصال في اإلنتاج    عبد الباسط محمد عبد الوهاب محمد ، استخدامات تكنولوجيا ا            -
 .2005، المكتب الجامعي الحديث ، ) دراسة تطبيقية وميدانية(اإلذاعي والتلفزيوني 

 

، العربي  )  بين النظرية والتطبيق  ( عبد الفتاح عبد النبي ، تكنولوجيا االتصال والثقافة           -
 .1990للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 

 الرسائل الجامعية ، ديوان      ةاب عمار بوحوش ، دليل الباحث في المنهجية وكت           -
 .1990المطبوعات  الجامعية ، الجزائر ، 

 

 عامر إبراهيم قنديلجي ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات ، دار الشؤون                        -
 .1993الثقافية ، 
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  .1995 سمير محمد حسين ، بحوث اإلعالم ، عالم المكتبة ، جامعة القاهرة ، -
 

 عبد الفتاح وآخرون ، دليل كتابة الرسائل العلمية ، الماجستير والدكتوراه ،              زكريا فريد  -
 .2005جامعة الملك عبد العزيز ، الرياض ، 

 
 الرسائـل الجـامعية . 2
 
 

 أوطيب عقيلة ، التكنولوجيات الجديد لإلعالم واالتصال في التعليم  دراسة وصفية               -
 السياسية  مستير غير منشورة ، كلية العلو      تحليلية للتعليم عبر اإلنترنت ، رسالة ماج       

 .2008واإلعالم ، جامعة الجزائر ، 
 

 جمال جنان ، إسهامات التكنولوجيات الجدية لإلعالم واالتصال في تطوير طرائق                -
 السياسية واإلعالم ، جامعة الجزائر      مالتدريس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلو        

 ،2007. 
 

 في تطوير الرسالة    لر، إسهامات التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصا      قطشة عبد القاد   -
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية        )  األلعاب العربية الجزائر  (التلفزيونية الجزائرية   

 .2006 السياسية واإلعالم ، جامعة الجزائر ، مالعلو
 

تشريعي حالة المجلس    وهيبة بلحاجي ، االتصال المؤسساتي وعالقته بتفعيل العمل ال          -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية        2002  2000الشعبي الوطني دراسة استطالعية     

 .2003 السياسية واإلعالم ، جامعة الجزائر ، مالعلو
 
 الدراسات والبحوث. 3
  
 ، التنظيم    ة المجلس الشعبي الوطني ، المؤسسة التشريعية في الجزائر النشأ              -

 .2005لمجلس ، الجزائر ، والصالحيات ، مطبعة ا
 

: مجموعة من الخبراء ، البرلمان اإللكتروني          - المنظمة العربية للتنمية اإلدارية       -
 .2007توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المجالس التشريعية ، القاهرة ، 

 

بحث  عبد القادر خالدي ، التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال ودورها في تطوير ال            -
في علوم اإلدارة تحدي استراتيجي لإلدارة في الوطن العربي ، المؤتمر العربي الثالث               

 .2003للبحوث اإلدارية والنشر ، 
موقع برنامج إدارة الحكم في  علي الصاوي ، تطوير عمل المجالس النيابية العربية ، -

  الدول العربية، 
http://www.Pogar.org/publications/législature/sarwila/section10.html 

 

 واالتصال في الجزائر    م عبد المالك حداد ، واقع قطاع التكنولوجيات الحديثة لإلعال          -
 . php  .modules/net.chihab.www://httpالمعلوماتية والتحديات ، موقع الشهاب

 

 
 

http://www/
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 التقارير . 4
 

 واشنطن ، اللجان في الهيئات التشريعية ، -د الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية      المعه -
 المعهد الديمقراطي الوطني ، لبنان ،       ةتقسيم العمل ، سلسلة األبحاث التشريعية ، ترجم       

1996. 
 
 
 

  المقاالت. 5
 

 ، موقع    2013 كامل الشيرازي ، رهان على جعل الجزائر إلكترونية بحلول العام              -
 الف إي

technology/web/com.elaph.www://http.  
 
 
 
 
 

 باللغة الفرنسية: ثانيا 
 
 

- Organisation des Nations Unies – Union Interparlementaire – Centre 
Mondial pour les TIC au parlement, Rapport Mondial 2008 sur            
     l’E-parlement, ONU, 2008. 

 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives - IFEL), Les TIC au parlement (état des lieux                    
     et perspectives), document établi à l’occasion de l’atelier de 
formation organisé par l’APN du 06 au 09 avril 2008 sur les TIC au 
parlement. 

 
 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives - IFEL), Comment les TIC peuvent améliorer                    
     le fonctionnement du parlement et sa communication externe, 
document établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par 
l’APN du 06   au 09 avril 2008 sur les TIC au parlement. 

 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives - IFEL), Les Parlements Electroniques (Utilisation des tic 
pour Améliorer le Processus Législatif), document établi à l’occasion 
de l’atelier de formation organisé par l’APN du 06 au 09 avril 2008 
sur les TIC au parlement. 
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 - Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives - IFEL), Démocratie électronique et citoyenneté virtuelle, 
document établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par 
l’APN du 06 au 09 avril 2008 sur les TIC au parlement. 

 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives), Technologies de l’information et de la communication 
appliquées au développement / livre de référence pour les parlements, 
document établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par 
l’APN du 06 au 09 avril 2008 sur les TIC au parlement. 

 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives), Comment faire fonctionner un parlement en utilisant les 
logiciels libres, document établi à l’occasion de l’atelier de formation 
organisé par l’APN du 06 au 09 avril 2008 sur les TIC au parlement. 

 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives - IFEL), Les bolgs et les nouvelles stratégies de 
communication :  Le cas exemplaire des blogs politiques, document 
établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par l’APN du 06  
  au 09 avril 2008 sur les TIC au parlement. 

 
- Assemblée Populaire Nationale (Institut de Formation et d’Etudes 
Législatives - IFEL), La version Microsoft des parlements, document 
établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par l’APN du 06  
  au 09 avril 2008 sur les TIC au parlement. 

 
 المواقـع اإللكترونية : ثالثا 

 
- Site Internet de l’Assemblée Populaire Nationale : 

dz.apn.www://http
 

- Site Intranet de l’Assemblée Populaire Nationale : 
apn.intranet.www://http

 
- Site Internet de l’Organisation des Nations Unies : 

org.un.www://http 
- Site Internet de l’Union Interparlementaire : 
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 org.ipu.www://http
 

- Site Internet du Centre Mondial pour les tic au Parlement : 
org.ictparliament.www://http  

 
- Site Internet du Parlement Panafricain : 

org.parliament-african-pan.www://http
 

- Site Internet de la Ligue des Etats Arabes : 
org.arableagueonline.www://http

 
- Site Internet de l’Union Interparlementaire Arabe : 

org.ipu.arab.www://http
 

- Site Internet du Parlement Européen : 
eu.europa.europal.www://http

 
- Site Internet du « The Initiative for un Open Arab Internet » : 

net.openarab.www://http
 

 
 المقــابالت :رابعا 

  
 

 فيفري   24 مقابلة مع السيد المدير العام لمعهد التكوين والدراسات التشريعية بتاريخ              -
2009.  

 

 .2009 مارس 02 مقابلة مع السيد المدير العام لشؤون التشريع بتاريخ -
 

 .2009 مارس 22 و15 مقابلة مع السيد المدير التقني بتاريخ -
 

 .2009 أفريل 12 مديرة المكتبة واألرشيف بتاريخ  مقابلة مع السيدة-
 

 .2009 أفريل 26 مقابلة مع السيد مدير اإلعالم واالتصال بتاريخ -
 

 .2009 أفريل 26 مقابلة مع السيدة مديرة اإلعالم اآللي بتاريخ -
 

 2009 مارس 18 و17 المدير الفرعي لمركز السمعي البصري بتاريخ د مقابلة مع السي-
 

ة مع السيدة المسؤولة المكلفة بتسيير الموقع اإللكتروني للمجلس الشعبي الوطني              مقابل -
 .2009 أفريل 06 مارس و29 و25بتاريخ 
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