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الورشة التكوينية  لفائدة أعضاء مركز الدراسات والبحوث البرلمانية  

 

:  بطـاقة تقنـية- 1

 قواعد البياناتالموضوع 

يؤسسخ ٔسزًُسزش نهذًٚمشاطٛخ الشركاء 

 2016 دعُجش08 07ٔاألسثؼبء ٔانخًٛس ٕٚيٙ الزمان 

 لبػخ انُذٔاد- يمش انًغهسالمكان 

 الدكتور دان هوثحٕس فٙ انًًهكخ انًزحذحخجٛشاٌ يٍ خذيخ الالمؤطرون 

 داٌ ْٕل يٍ يغهس اٚشنُذا انشًبنٛخ:  دانسٙ -

 ثُٛغبيٍ سًٛش يٍ يكزجخ يغهس انؼًٕو انجشٚطبَٙ: د انسٙ -

 

من  الهدف

 الورشة

 دعم قدرات أعضاء المزكز  في مجال إحداث وتغذية قواعد البيانات

رُذسط انٕسشخ انزكُٕٚٛخ فٙ إطبس يخطظ انؼًم انسُٕ٘ نجشَبيظ يشكض  معطيات عامة

-2016انذساسبد ٔانجحٕس فٙ انشؤٌٔ انجشنًبَٛخ نهسُخ انزششٚؼٛخ 

. ، فٙ شمّ انًزؼهك ثبنزك2017ٍٕٚ

فٙ إطبسْب ٔثؼذ إػطبء نًحخ يٕعضح ػٍ خذيخ رمذٚى انجحٕس فٙ يغهس 

اٚشنُذا انشًبنٛخ،  اَصت انُمبش ثزؤطٛش يٍ انخجٛشٍٚ ػهٗ ػذد يٍ 

: انًٕاضٛغ راد انصهخ ثبنًٕضٕع، ٔرزؼهك أسبسب ة

 انجٛبَبد لٕاػذ ٔ كٛف ٚسزخذو ػهٗ إصذاسارّ انجشنًبٌ ٚحٛم كٛف 

 ثّ ؟ انخبصخ انًؼهٕيبد ثغشض رذثٛش

 انهغبٌ اسزًبع ٔعهسبد انًُبلشبد ٔرصُٛف رٕصٛك يسهسم 

 انجشنًبَٛخ؟ ٔ غٛشْب يٍ اإلصذاساد ٔ األٔساق انجحضٛخ، ٔانزمبسٚش
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 ػُٓب؟ ٔانجحش انحصٕل ػهٗ ْزِ انًصبدس أدٔاد 

 يغهس لجم يٍ اسزخذايٓب انزٙ ٚزى انخبسعٛخ انًصبدس َٕع ْٕ يب 

 انشًبنٛخ؟ أٚشنُذا ٔيغهس انؼًٕو

 انًصبدس؟  ْزِ اسزخذاو ٚزى كٛف

 إصذاس األٔساق انجحضٛخ انشايٛخ إنٗ األثحبس نخذيخ ًٚكٍ كٛف 

سًٛب فًٛب ٚخص أْذاف انزًُٛخ  ال انشئٛسٛخ، انًؤششاد رزجغ

 انًسزذايخ؟

 يٍ رزجغ ٔاالرصبالد انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب رًكٍ كٛف 

انًؤششاد؟ 
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: ملخص األشغال- 2

، ٔرنك لبػذح انجٛبَبداَكجذ انٕسشخ انزكُٕٚٛخ ػجش ٕٚيٍٛ يززبنٍٛٛ ػهٗ يُبلشخ يٕضٕع 

اسزُبدا إنٗ ػذد يٍ انؼشٔض انُظشٚخ انزٙ رى رذػًٛٓب ثحصص رطجٛمٛخ، ٔاَصت انُمبش 

 :ػهٗ انًحبٔس انزبنٛخ

 اسزخذاو يصبدس ٔلٕاػذ ثٛبَبد انًكزجخ انجشنًبَٛخ؛ 

 اسزؼشاض انًصبدس ٔلٕاػذ انجٛبَبد انخبسعٛخ؛ 

 رزجغ  يؤششاد األداء نًشاكض انجحٕس؛ 

 يششٔع انجشنًبٌ االنكزشَٔٙ ثًغهس انًسزشبسٍٚ؛ 

 اسزششاف اٜفبق. 

فجؼذ انزؼشٚف ثزغشثخ خذيخ انجحش ثبٚشنُذا انشًبنٛخ، لذو انخجٛشاٌ ػشضب حٕل يصبدس 

ٔلٕاػذ ثٛبَبد انًكزجخ انجشنًبَٛخ، كآنٛبد ال غُٗ ػُٓب فٙ انؼًهٛخ انجحضٛخ نكَٕٓب رًكٍ 

انجبحش ثطشٚمخ سٓهخ يٍ اسزضًبس انًُزغبد انجشنًبَٛخ انزٙ رًذ يؼبنغزٓب ٔرصُٛفٓب يٍ 

  خالل لٕاػذ ثٛبَبد رٛسش انٕصٕل إنٛٓب ثشكم دلٛك ٔيفصم ػجش يب ٚسًٗ ثبنزصُٛف

indexation .

ٔاسزؼشضب الحمب ػذدا يٍ انًصبدس ٔلٕاػذ انجٛبَبد انخبسعٛخ انزٙ ال رذػى انؼًهٛخ 

انجحضٛخ ٔرُمسى إنٗ يغبَٛخ ٔيؤدٖ ػُٓب رخص يغالد يزخصصخ ٔصحفب ٔيشاكض ثحش 

. ٔيؤسسبد ٔطُٛخ ٔدٔنٛخ

ٔثؼذ انؼشض حٕل  يؤششاد األداء نًشاكض انجحٕس، رؼشف انحبضشٌٔ يٍ خالل 

ػشض انسٛذ يصطفٗ اسالنٕ يذٚش االسزشارٛغٛخ ٔاألَظًخ انًؼهٕيبرٛخ حٕل يششٔع 

انجشنًبٌ االنكزشَٔٙ ثبنًغهس، ػهٗ انزمذو انًحشص فٙ يغبل انزذثٛش االنكزشَٔٙ نألسئهخ، 

. ٔانغشٚذح انشسًٛخ نهجشنًبٌ، ٔانًٕلغ االنكزشَٔٙ نهًغهس
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ٔنمذ رى رؼضٚض ػشض انسٛذ اسالنٕ ثًذاخالد فٙ انًٕضٕع نهسٛذ حسٍ انفبطًٙ يذٚش 

انزششٚغ ٔانًشالجخ، ٔانسٛذ َغٛت ثهًخزبس سئٛس يصهحخ األسئهخ، ٔانسٛذ َٕٚس فٛشإَ سئٛس 

نغُخ انؼذل ٔانزششٚغ، أٔضحٕا يٍ خالنٓب انًغٕٓداد انكجٛشح انزٙ رى لطؼٓب يٍ طشف 

يخزهف انًصبنح فٙ سجٛم انًكُُخ ٔانزخهٙ انزذسٚغٙ ػٍ انٕسق ٔحغى انشثح انًبد٘ 

. انًزشرت ػهٗ رنك

ٔنمذ خهص انحبضشٌٔ إنٗ رضًٍٛ رغشثخ انًغهس فٙ يغبل إحذاس لٕاػذ انجٛبَبد 

انًزكٕسح يغ رسغٛم يالحظبد رخص يسؤنخ انزصُٛف انزٙ رحذ يٍ إيكبَٛخ إعشاء ثحش 

. يزمذو يٍ خالنٓب، ػهًب أٌ انؼًهٛخ انًزكٕسح رسزٕعت إيكبَٛبد يبدٚخ ٔثششٚخ كجٛشح

  :رى االرفبق فٙ انخزبو ػهٗٔ

  ٌٔضشٔسح انؼًم ػهٗ فزح َبفزح رخص يشكض انذساسبد ٔانجحٕس فٙ انشؤ

 انجشنًبَٛخ داخم انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهًغهس؛

  ٗدػى لذساد أػضبء انًشكض فٙ يغبل اسزؼًبل انمٕاػذ انًزٕفشح ٔاسزغالنٓب ػه

أحسٍ ٔعّ يٍ خالل ٔسشبد ركُٕٚٛخ ٚؤطشْب اإلخٕح انضيالء انؼبيهٌٕ ثبنًصبنح 

 انزبثؼخ نًذٚشٚخ اإلسزشارٛغٛخ ٔاألَظًخ انًؼهٕيبرٛخ ؛

 ثحش إيكبَٛخ االَخشاط فٙ ػذد يٍ لٕاػذ انجٛبَبد ٔانًصبدس انخبسعٛخ 

 .انًزخصصخ 

ٔصًٍ انحبضشٌٔ فٙ انخزبو انزٕاصم انز٘ حصم ثٍٛ ػذد يٍ انًذٚشٚبد ٔانًصبنح االداسٚخ 

خالل انٕسشخ انًزكٕسح، ٔأكذٔا ػهٗ ضشٔسح انؼًم ػهٗ ضًبٌ اسزًشاسٚزّ  ثبػزجبسِ أحذ 

. أْى سْبَبد رطٕٚش يغهس انًسزشبسٍٚ


