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العملية   �� الشعبية  املشاركة  �عز�ز  و  ضمان   �� للعامة  متاحة  �شاطاتھ  و  ال��ملان  حول  املعلومات  جعل  أهمية  تكمن 

ال�شر�عية و انخراط املواطن �� عملية صنع القرار و متا�عة عمل ممثليھ �� ال��ملان. و ع�� ذلك و �س�ب الكمية امل��ايدة 

من املعلومات املتوفرة ع�� الشبكة العنكبوتية  تطالب عدد من املنظمات الدولية ال��ملانات حول العالم ان يل��موا بن�� 

الشفافية �� �شر املعلومات، و �� توف�� طر�قة سهلھ للوصول للمعلومات و �ش�ل مجا�ي و منظم بحيث �سهل استعمالها 

و فهمها.

ر �ل من محاضر ا��لسات �� ال��ملان و نصوص القوان�ن 
ّ
 قد �شمل مصط�� (الشفافية �� توف�� املعلومة) توف

واالق��احات بقانون و معلومات عن اعضاء ال��ملان بما �شمل ��الت حضورهم و �شاطا��م و ممتل�ا��م مصروفا��م 

تص�يفها  �سهل  صياغات  و  منظم  �ش�ل  متوفرة  تكون  أن  فيجب  (شفافة)  املعلومات  إلعتبار  و  ناخب��م،  مع  وتفاعلهم 

وتحليلها، فع�� س�يل املثال: إن ���ة مصورة من ��الت حضور النواب ال �عت�� معلومة (شفافة) �س�ب ا��هد و الوقت 

املتطلب لإلستفادة من هذه املعلومة و استعمالها، و لكن نفس البيانات إذا توفرت بصيغة الك��ونية فإ��ا �عت�� متاحة 

كونھ من السهل تنظيمها و تحليلها و مقارن��ا بمعلومات أخرى.

اقبة ال��ملان املعلومات املتعلقة �� ال��ملان لضمان بقاء العامة ع�� اطالع ع�� العملية ال�شر�عية  �ستخدم منظمات مر

و�نتاج ��الت عامة منظمة �عزز من ا��سو�ية و الشفافية. و من األمثلة ع�� التطبيقات ع�� ذلك، �عاقد العديد من 

اقع الك��ونية و برمجيات توفر القدرة للمواطن�ن ع��  اقبة ال��ملان مع مطوري برمجيات مبدع�ن إل�شاء مو منظمات مر

متا�عة ممثل��م �� ا��لس و ما ��مهم من معلومات قد يحتاجو��ا، و ملتا�عة التغ��ات �� مشار�ع القوان�ن �ش�ل فوري، 

باإلضافة ا�� توجھ �عض هذه املنظمات ا�� استعمال البيانات من ا��لس إلنتاج بطاقات لتقييم أداء النواب و مقارنة 

أدا��م ا��ا�� مع برامجهم اإلنتخابية.

تتعدى أهمية إتاحة املعلومات ما سبق، ل�شمل أهمية توفرها بالوقت املناسب و ضمن ا��دول الزم�� املتوقع، فإن عامل 

ا��   
ً
ال��ملان إليصال صوتھ ساعيا  �� التواصل مع ممثليھ  املواطن ع�� محاولة  و يحفز  الشعبية  املشاركة  الوقت ���ع 

التأث�� �� العملية ال�شر�عية قبل إقرار القوان�ن، هذا ا��انب �عزز من الثقة الشعبية �� العملية ال�شر�عية و ا��كومة 

وقد �عزز أيضا من املشاركة الشعبية �� عملية صنع القرار بجذب املواطن لإلنخراط كعامل مهم و مؤثر ال�ستغ�� عنھ. 

املبادرات:  ، ومن هذه 
ً
 دوليا

ً
اهتماما و دعما املعلومة قد ال��  ال��و�ج لشفافية  الدولية  املبادرات  العديد من  إن محاولة 

مبادرة شفافية املعلومة و شراكة ا��كومة املفتوحة، و مجموعة عمل شفافية املعلومة، و بيان الشفافية ال��ملانية الذي 

تدعمھ العديد من املنظمات الدولية.

 (GLOW) العال��  الشفافية  بمناسبة أسبوع  - راصد  ا��ياة  ي�شرها مركز  األول من سلسلة  املقال هو  هذا 
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