








، بموارد بشرية قارة ودائمةتعمل مراكز البحوث الثالث   

لكنها تختلف فٌما بٌنها فً عدد من الجزئٌات 



 فٌما ٌعتمد مركز البحث التابع لمجلس اللوردات والمحدث

على باحثٌن عامٌن، فإن مركز البحث التابع  1977سنة 

ٌعتمد باألساس على   1947لمجلس العموم والمحدث سنة 

باحثٌن متخصصٌن، فٌما ٌؤدي الباحثون العامون دورا 

داعما للباحثٌن المتخصصٌن، من جهته ٌعمل مركز البحث 

من خالل  2000التابع للبرلمان السكوتالندي  المحدث سنة 

باحثٌن متخصصٌن ومكتبٌٌن عامٌن إضافة إلى متخصصٌن 

.فً االعالم والتواصل



 ٌتم التوظٌف بمجلس اللوردات أساسا من داخل المجلس مع

بعض األطر من خارجه، وٌحرص مجلس العموم على أن 

ٌكون العاملون بالمركز من ذوي الشهادات العلٌا سواء من 

داخل أو خارج المجلس ، وٌوظف المركز التابع لسكوتلندا 

.أطره باالساس من خارج المجلس



ٌركز مركز البحث التابع لمجلس اللوردات على المهارات     

البحثٌة بغض النظر عن التخصص األكادٌمً، أما مركز 

البحث التابع لمجلس العموم فٌستقطب جمٌع التخصصات مع 

اشتراط الخبرة بالنسبة للباحثٌن الكبار، أما أطر المركز 

التابع لسكوتالندا فهم باألساس أكادٌمٌون ، والخبرة مطلوبة 

.فً مجاالت التكوٌن



 14عامال،  44تتوفر المكتبة فً مجلس اللوردات على     

 120منهم باحثون، أما فً مجلس العموم فالمكتبة تضم 

عامال ٌتوزعون مابٌن باحثٌن ومتخصصٌن وأطر داعمة، 

إطارا ٌتوزعون  41أما فً سكوتالندا فالمركز ٌتوفر على 

.مكتبٌا 15باحثا و 26إلى 



ملٌون لٌفر استرلٌنً فً مركز  1.5تقدر المٌزانٌة ب    

ملٌون لٌفر  6.5البحث التابع لمجلس اللوردات، وب 

 2استرلٌنً فً مركز البحث التابع لمجلس العموم، وب 

ملٌون لٌفر استرلٌنً بمركز البحث التابع لبرلمان اسكتلندا، 

وٌخصص الجزء الغالب من المٌزانٌة فً وحدات البحث 

.الثالث لفائدة الموظفٌن



فرق بمركز البحث التابع لمجلس   8ٌتوزع العاملون على     

.فرق بمركز البحث التابع لسكوتالندا 3العموم وعلى 









استباقية

أوراق خاصة بسٌاسات عمومٌة؛

 إحاطات حول أشغال البرلمان

.وحول البرلمانٌٌن

تفاعلية

  إحاطات عامة؛

 إحاطات تشرٌعٌة؛

 وتكون بشأن   -أوراق اللجان

  -مواضٌع عامة



 ،وتوجه لفائدة عموم البرلمانٌٌن داخل المجلس  إحاطات

خالل مدة ال تقل عن ثالثة أٌام قبل موعد انعقاد الجلسة،  

.وتتمٌز بطابعها العمومً

وٌتم تحضٌرها بناء على طلب برلمانً فً ستقصاءاتا ،

.موضوع له عالقة بالعمل البرلمانً، وتتمٌز بطابعها السري





 تتفق الوحدات البحثٌة فً المجالس الثالثة على ضرورة احترام
البحوث المنجزة لعدد من المعاٌٌر من أجل ضمان الجودة، مما 

:ٌتعٌن معه أن تكون

دقيقة؛*   
؛-والحياد أهم من الدقة –محايدة *   
راهنة؛*   
متوازنة؛*  
واضحة ومقروءة؛*  
موجزة ولكن مستفيضة؛*  
؛ موثوقة وتستند إلى مصادر متعددة *  
.تعرض وجهات نظر مختلفة*  



تعتمد الوحدات الثالث على تقنٌات تمكنها من مراقبة     

البحوث المنجزة بغٌة التثبت من جودتها، ٌتم إعمالها على 

وجه الخصوص فً حال توفر هامش من الوقت، و تتمثل 

أساسا فً المراجعة من قبل النظٌر، وتشكٌل فرق لمناقشة 

األبعاد المختلفة لموضوع معٌن، وعرض العمل على خبٌر








