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ملخص:
الٗالم الُىم ٌِٗل ٖهغ البرإلااهاث ،وٖلى طلً الجمُ٘ ًُالب بخفُٗل صوعها في مسخلف ؤوحه الخُاة باٖخباعها
اإلااؾؿاث الىُابُت التي جمثل حمُ٘ اإلاىاَىحن والهاوٗت لللغاع الؿُاس ي ،واإلاملىت اإلاغغبُت هي مً بحن الضوٌ
الٗغبُت التي هي الُىم في لخٓت هامت حِٗكها هي الغغبت في جفُٗل خىهمت الؿُاؾاث الٗامت وججؿُض مباصت
الخىم الغاقض ،وٖلى طلً هي مً بحن الضوٌ التي جدخاج ماؾؿاتها الهاوٗت لللغاع والؿُاؾاث الٗامت للخيامت
ولٗملُت ؤلانالح الؿُاس ي.
الكلمات املفتاحية :الؿُاؾاث الٗامت؛ الخيامت البرإلااهُت؛ الخىم الغاقض؛ اإلاغغب.
Abstract:
The world today lives the age of parliaments, and everyone demands that its role be
activated in all aspects of life, as representative institutions that represent all
citizens and make political decisions. The Kingdom of Morocco is among the Arab
countries that today are at an important moment in their lives the desire to activate
public policy governance and to embody the principles of good governance, thus
among the countries that need their decision-making and public policies of
government and political reform.
Keywords: Public policies; parliamentary governance; governance; Morocco.
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مقذمة:
حكيل مؿإلت ؤلانالح البرإلااوي هلُت جدىٌ مفهلُت في ٖملُت ؤلانالح ؤلاصاعي والاكخهاصي
والؿُاس ي في آن ً
مٗا ،هما حكيل مؿإلت في غاًت ألاهمُت زهىنا في ْل الخغحراث الضولُت الغاهىت ،ؤًً ؤنبذ
مىيىٕ البرإلاان هيل ؤهثر خًىعا ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت والفىغٍت في الٗالم الٗغبي ،وؤنبذ بنالح وجُىٍغ
ٖمل اإلاجالـ الٗغبُت ؤهثر ؤهمُت في يىء جدضًاث الٗهغ و الاججاه هدى ٖىإلات جُىٍغ اإلااؾؿاث والخبراث
الؿُاؾُت اإلادلُت ،مما حٗل ألازظ بألُاث الٗمل اإلااؾس ي للضًملغاَُت ،وفي مدىعها البرإلاان ،ؾمت قبه
خخمُت للضولت اإلاٗانغة.
وبما ؤن الٗالم الُىم ٌِٗل ٖهغ البرإلااهاث ،والجمُع٘ ًُالعب بخفُٗعل صوعهعا فعي مسخلعف ؤوحعه الخُعاة
باٖخباعها اإلااؾؿاث الىُابُت التي جمثل حمُ٘ اإلاعىاَىحن والهعاوٗت لللعغاع الؿُاسع ي ،فعةن اإلاملىعت اإلاغغبُعت هعي معً
بحن الضوٌ الٗغبُت التي هي الُىم في لخٓت هامت حِٗكها هي الغغبت في جفُٗل خىهمعت الؿُاؾعاث الٗامعت وججؿعُض
مبععاصت الخىععم الغاقععض ،وٖلععى طلععً هععي مععً بععحن الععضوٌ التععي جدخععاج ماؾؿععاتها الهععاوٗت لللعغاع والؿُاؾععاث الٗامععت
للخيامت ولٗملُت ؤلانالح.
ٖل ععى ه ععظا ألاؾ ععاؽ ح ععاءث ه ععظه الضعاؾ ععت لإلحاب ععت ٖل ععى الدؿ ععائ ث الخالُ ععت :م ععا ه ععي مسخل ععف مخُلب ععاث
ومضازل بنالح البرإلاان اإلاغغبي؟ وهُف ًمىً جفُٗل صوعه بما ًفٗل خىهمت الؿُاؾاث الٗامت وجغقُض الخىم؟
ولإلحابت ٖلى هظه الدؿائ ث جم جلؿُم الضعاؾت بلى اإلادىعًٍ الخالُحن:
 ؾماث البرإلاان الضًملغاَي الغقُض (آلُاث الخيامت البرإلااهُت) ومخُلباث ؤلانالح.
 جفُٗل ؤصاء البرإلاان اإلاغغبي مً ؤحل جغقُض الخىم وؾُاؾاجه الٗامت /الخُىٍغ البرإلااوي ٖلى اإلاؿخىي
الؿُاس ي والفجي(ألاصاء الدكغَعي والغكابي) واإلاؿخىي اإلااؾس ي(جُىٍغ ؤلاصاعة البرإلااهُت).
املحور ألاول :سمات البرملان الذًمقراطي الرشيذ ومتطلبات إلاصالح البرملاوي.
للض قهضث الؿىىاث ألازحرة اإلاايُت مجمىٖت مً الخغحراث ٖلى ألاصواع اإلاىىَت باإلااؾؿاث
الؿُاؾُت في مسخلف بلضان الٗالم ،واججهذ جلً الخغحراث في مٗٓمها هدى بُٖاء صوع ؤهبر للبرإلااهاث ًخجاوػ
خضوص صوعها الخللُضي ،خُث اججه ٖضص متزاًض مً الضوٌ هدى بحغاء حغحراث هُيلُت جخجه هدى الىٓم البرإلااهُت
اإلاخٗضصة مً زالٌ ؤَغ صؾخىعٍت حضًضة ؤُٖذ للماؾؿاث البرإلااهُت صوعا باعػا في حكىُل اإلاجخم٘ وجدضًض
َغٍلت خىمه ،واإلاملىت اإلاغغبُت في هظا ؤلاَاع لم جىً بمىإي ًٖ هظه الضوٌ ،خُث هي ألازغي باقغث
بةنالخاث صؾخىعٍت ؾُاؾُت ( 1996و )2011ؾٗذ فيها بلى عص الاٖخباع للماؾؿت الدكغَُٗت هىٖا ما ،وؤُٖذ
بظلً صوعا باعػا في حكىُل اإلاجخم٘ وجدضًض َغٍلت خىمه (قىهجىهج ،2003م.)94.
هما ؤصث الخدى ث ٖلى اإلاؿخىٍحن الخاعجي والضازلي وخضور الٗىإلات زالٌ الؿىىاث اإلاايُت بلى
جؼاًض صوع البرإلااهاث في مجا ث ْلذ وكخا َىٍال زاعج هُاق ازخهاناتها ،جؼاًض صوعها ؤهثر ٖلى الؿاخت
الضولُت ،وبلى حاهب طلً جاهض جلً الخدى ث ؤن اإلااؾؿت الدكغَُٗت ؾىاء في صولت اإلاغغب ألاكص ى ؤو في بلضان
ٖغبُت ؤو غحر ٖغبُت ؤزغي في خاحت ماؾت إلاغاحٗت َغٍلت كُامها بٗملها ( قىهجىهج  2003م.م)51-52 .
ؾُما في ْل ألاؾباب الخالُت:
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خاحت اإلاملىت اإلاغغبُت بل وٖضص هبحر مً الضوٌ إلنضاع وحٗضًل اللىاهحن لًمان الىفاء بمخُلباث
الخىافم م٘ بِئت ؤهثر لُبرالُت وصًملغاَُت.
خاحت اإلااؾؿاث الدكغَُٗت بلى جإمحن كضع ؤهبر مً الضًملغاَُت في بصاعة وجىُٓم ٖملها ،وهى ما ٌٗجي
الؿماح بلضع ؤهبر مً الخغٍت للىىاب والىازبحن في بَاع ٖملُت نى٘ اللغاع صازل البرإلاان.
هما جدخاج البرإلااهاث بلى ؤن جً٘ في اٖخباعها الضوع الظي جلٗبه الفىاٖل الجضًضة في اإلاجخم٘ مثل
ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ووؾاثل ؤلاٖالم.

ومً حاهبه ًغي ؤلاجداص البرإلااوي الضًملغاَي والغقُض ٖلُه ؤن ًلتزم ببٌٗ الخهاثو واإلاٗاًحر،
بهضف الىكىف ٖلى مضي مؿاهمت البرإلاان في وكغ وجغؾُش الضًملغاَُت في جمثُلُخه الخلُلُت واإلاكغوٖت
لإلصاعة الٗامت للكٗب وألامت ،وقفافُخه واهفخاخه ٖلى الكٗب واإلاىاَىحن واإلاجخم٘ اإلاضوي ،وججاوبه وجفاٖله
م٘ حمُ٘ ؤَُاف وقغاثذ وكىي اإلاجخم٘ في الضولت ،باإليافت بلى زًىٕ البرإلاان هفؿه ألخيام صولت اللاهىن
واإلااؾؿاث بيل ملىماتها وؤعواجها ويماهاتها اإلاٗانغة (بُتهام ،2006م ،) 08.وٍمىً ؤن ًًاف بلى طلً
زهاثو ومٗاًحر وٖىامل ؤزغي للبرإلاان الضًملغاَي والفٗاٌ  ،والتي جخمثل ٖمىما في ما ًلي:
. 1البرإلاان الضًملغاَي والغقُض هى البرإلاان الظي ًمثل الكٗب جمثُال قامال ؤي هى الظي ًىبثم مً
ؤلاعاصة الٗامت للكٗب وألامت وبىاؾُت هٓام الاهخساباث الخغة والجزحهت ،هما ًجب ؤن جخىفغ في البرإلاان
الضًملغاَي زانُت الخمثُلُت الكٗبُت الياملت والكاملت ليافت قغاثذ وؤَُاف وفئاث الكٗب وحكىُالث
اإلاجخم٘ صون بكهاء ٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو الضًً ؤو اللغت ؤو الٗغق ،هما ًخىحب ٖلُه ؤًًا ؤن ًيىن ٖمله
وؤصاثه صازلُا وملؼما بجملت مً الىٓم وؤلاحغاءاث واللىاٖض وألازالكُاث الضًملغاَُت واإلاؿاولُت الىَىُت
الٗالُت.
. 2البرإلاان الضًملغاَي والغقُض هى البرإلاان اإلافخىح والكفاف ،بمٗجى جىانل واجهاٌ وجفاٖل البرإلاان
م٘ وافت اإلاىاَىحن وجىُٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بيافت وؾاثل وآلُاث وؤؾالُب الاجهاٌ والخىانل لًمان بَالٕ
اإلاىاَىحن واإلاجخم٘ اإلاضوي ٖلى وافت مجغٍاث ووكاج٘ وبحغاءاث الٗمل البرإلااوي وفي وافت اإلاجا ث.
. 3البرإلاان الضًملغاَي والغقُض هى البرإلاان اإلافخىح واإلاخفاٖل م٘ حمُ٘ اإلاىاَىحن ،ؤي الظي ًخىانل
وٍإزظ بٗحن الاٖخباع وافت الاوكغا ث والخُلٗاث للمىاَىحن وكىي وجىُٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي وججىُض ول الُغق
وألاؾالُب اإلامىىت لخمىحن اإلاىاَىحن مً َغح مكاولهم واوكغا تهم وجُلٗاتهم ختى ًمىً للبرإلاان والبرإلااهُحن
مً مٗالجتها وجبلُغها للؿلُاث اإلاسخهت للخىفل بها في جهاًت ألامغ بهىعة حضًت وفٗالت.
هما ؤن البرإلاان اإلافخىح واإلاخفاٖل م٘ الجمُ٘ هى البرإلاان الظي ٌكاعن وَكغن حمُ٘ ألافياع وآلاعاء
واإلاُالب والاكتراخاث والخىنُاث في ٖمله الدكغَعي والغكابي ختى ًيىن الٗمل البرإلااوي ٖمال مدكبٗا بيبٌ
الخُاة الٗامت الاحخماُٖت والاكخهاصًت والؿُاؾُت وألامىُت والىاكُٗت وطلً ما ًدلم وافت ٖىانغ وملىماث
اإلاهضاكُت والخمثُلُت والفاٖلُت لألصاء البرإلااوي في جهاًت ألامغ.
. 4البرإلاان الضًملغاَي والفٗاٌ هى البرإلاان الظي ًسً٘ في ؤٖماله ألخيام صولت اللاهىن وؤزالكُاث
وكُم الٗهضة البرإلااهُت.
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. 5البرإلاان الضًملغاَي والغقُض هى البرإلاان الظي ًخدىم في ٖىانغ وٖىامل الىفاًت والفاٖلُت في
ألاصاء البرإلااوي الىَجي وفي مجاٌ الٗالكاث والضبلىماؾُت البرإلااهُت الضولُت.
وَبلا لخبراث ؤلانالح البرإلااوي الضولي فةهه جيلل حهىص ؤلانالح البرإلااوي بالىجاح في خالت بطا ما واهذ
هىان عغبت ؾُاؾُت في ؤٖلى اإلاؿخىٍاث مً زالٌ اللُام بٗملُت ؤلانالح ،وٖلى عثِـ البرإلاان ؤن ًلىص جلً
الٗملُت ،هما ًيىن مً اإلاهم بوكاء لجىت بغإلااهُت مسخهت باإلنالح ؤن حكمل ممثلحن ًٖ اللىي الؿُاؾُت
اإلاسخلفت بالبرإلاان ،هما ًدخاج هجاح ٖملُت ؤلانالح هظلً ؤن ًهبذ البرإلاان كاصعا ٖلى مماعؾت الؿلُاث
والازخهاناث اإلاىىَت به ،ومً زم ًجب ؤن ًدبجى البرإلاان َغكا وآلُاث حضًضة لٗمله جضٖم مً مىكفه زانت
فُما ًخٗلم بالٗالكت م٘ الؿلُت الخىفُظًت ،هما ًدخاج ؤًًا هجاح ٖملُت ؤلانالح بلى ؤن جخىاػي ٖملُت الخغُحر
الهُىلي والىٓامي م٘ حغحراث بيُىٍت وجلىُت(قىهجىهج ،م.م ،)55-54 .وول طلً ًىضعج يمً مخُلباث
ؤلانالح البرإلااوي الىاجح والتي حٗخبر في خلُلت ألامغ مً بحن ؤهم اللىاٖض وألاؾـ وآلالُاث التي جلجإ بليها
الٗضًض مً الضوٌ الٗغبُت ًٖ َغٍم بنالخها بهضف جفُٗل ألاصاء البرإلااوي لترقُض الخىم.
وفي هظا ؤلاَاع طهب ألاؾخاط ٖلي الهاوي في صعاؾخه التي هي جدذ ٖىىان «إلااطا ؤلانالح البرإلااوي؟"
بلى ؤن الؿااٌ في الكإن الضًملغاَي لم ٌٗض ًضوع خىٌ ملىلت" :هل البرإلاان يغوعي في الٗالم الٗغبي هكغٍ
للخُىع الضًملغاَي" وبهما ؤنبذ الؿااٌ خىٌ هُفُت ؤلانالح ومً زم هُفُت جُىٍغ الٗمل البرإلااوي ومالبؿاجه
وهُفُت الاؾخفاصة مً الخجاعب اإلاٗانغة مً خىلىا ،هٗملُت مُٗاعٍت لهُاغت البىاء الضًملغاَي ،بلى ؤن ونل به
اللىٌ ؤن م٘ ؤوازغ الثماهِىاث ،وخضور حغحراث هُيلُت في الخىاػهاث الضولُت ،وما ؤؾفغث ٖىه مً حغحراث هبحرة
في هٓم الخىم بالٗضًض مً اللىي الىبري.
وجدذ جإزحر ٖىإلات الاجها ث واهبٗار اإلاض الضًملغاَي (ٖلى ألاكل بمٗجى ألازظ بالخٗضصًت الخؼبُت،
والخضًث ًٖ جدضًث ؤهٓمت الخىم وجدلُم كضع مً الكفافُت في الؿُاؾاث الٗامت) زاع الخضًث مغة ؤزغي
ًٖ صوع اإلااؾؿت الدكغَُٗت في هظه الخدى ث (مٗىق ؤم هضف ،ؤم آلُت لإلنالح الؿُاس ي والضًملغاَُت) واججه
الجضٌ الؿُاس ي (الٗغبي والٗالمي) بلى الاهخلاٌ مً الخفىحر ألاًضًىلىجي بلى اإلاىهج الظعاجعي بما ٌكمله طلً مً
جغهحز ٖلى وي٘ وجدضًض كىاٖض اللٗبت الؿُاؾُت ،ومنها البرإلاان وبضؤ الخضًث مجضصا ًٖ ؤلاخُاء البرإلااوي في
الٗالم الٗغبي (بٗضما جالش ى الٗهغ الظهبي للبرإلاان في الخمؿُيُاث والؿخِىاث) وجُغق بلى مىيىٖاث ؤهثر
جدضًضا مثل ؤلانالح وجُىٍغ اإلااؾؿاث الدكغَُٗت الٗغبُت (الهاوي  ،2006م.)136.
وما ًجب ؤلاقاعة بلُه ؤًًا في بَاع مخُلباث ؤلانالح البرإلااوي بلى حاهب ألاهضاف واللُم ألاؾاؾُت
التي طهغهاها ؾابلا لىنف البرإلاان بإهه صًملغاَي "ؤن ًيىن قفافا ،ممثال ليل فئاث الكٗب ،مخاخا للجمُ٘،
زايٗا للمؿاءلت هى لجىء فٗا ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث" (هافظة بغإلااهُت ،2011م )38.هى لجىء الاجداص
البرإلااوي الضولي ٖلى وي٘ مجمىٖت مً الىؾاثل ؤلاحغاثُت واإلااؾؿُت اإلامىىت لخدلُم جلً ألاهضاف ،وفي هظا
الهضص ًمىً اللىٌ ؤن البرإلاان اإلاغغبي ،بل بغإلااهاث الضوٌ الٗغبُت جؼاٌ بُٗضة اإلاىاٌ لخدلُم هظه ألاهضاف،
ا
ب ؤن ما ًمىً مالخٓخه في الؿىىاث ألازحرة هى ؾعي بٌٗ هظه الضوٌ الٗغبُت واإلاغغب منها مدل الضعاؾت
إلنالح بغإلااهاتها وبٖاصة الىٓغ فيها.
وهظهغ مً بحن الىؾاثل ؤلاحغاثُت واإلااؾؿُت اإلامىىت لخدلُم هظه ألاهضاف ؤو اللُم اإلالضمت مً
َغف اجداص البرإلاان الضولي ما ًلي(بُتهام ،م:)9.
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وي٘ هٓام وٖملُت اهخسابُت خغة وهؼحهت ،وطلً بةجبإ وؾاثل جًمً جمثُل ول كُاٖاث اإلاجخم٘
ومكاعهتها بُغٍلت حٗىـ الخىىٕ الىَجي واإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة ًٖ َغٍم اؾخسضام بحغاءاث
زانت ،والتي جًمً جمثُل اإلاجمىٖاث اإلاهمكت ؤو اإلاؿدبٗضة.
وحىص بحغاءاث ومىٓماث ،وهٓم خؼبُت مىفخدت وصًملغاَُت ومؿخللت.
وي٘ آلُاث جًمً خلىق اإلاٗاعيت الؿُاؾُت وغحرها مً اللىي الؿُاؾُت ،وحؿمذ لجمُ٘ ألاًٖاء
بإصاء الخفىًٍاث اإلايلفحن بها بدغٍت وصون الخًىٕ بلى جإزحراث ؤو يغىٍ غحر يغوعٍت.
خغٍت الخٗبحر وجيىًٍ الجمُٗاث ،ويمان الخلىق واخترام الخهاهاث البرإلااهُت.
بجبإ بحغاءاث ٖلىُت وجلضًم مٗلىماث مؿبلت للجمهىع ًٖ ؤٖماٌ البرإلاان.
وي٘ حكغَ٘ خىٌ خغٍت الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث.
ٌ
جىفحر وؾاثل مخٗضصة للىازبحن وي ًخمىىىا مً الىنى بلى الىىاب.
بجبإ ؤؾالُب فٗالت للمكاعهت الكٗبُت في بدث وصعاؾت مكغوٖاث كبل بكغاعها.
فغى ٖلىباث وبجبإ بحغاءاث عكابُت فٗالت ٖلى اإلاسالفت الاهخسابُت .
بجبإ بحغاءاث مىهجُت إلاؿاءلت الؿلُت الخىفُظًت.

الحور الثاوي :ثفعيل أداء البرملان املغربي مً أجل ثرشيذ الحكم والسياسات العامة /التطوير البرملاوي على
املستوى السياس ي والفني (ألاداء التشريعي والرقابي) واملستوى املؤسس ي (ثطوير إلادارة البرملاهية).
 -1التطوير البرملاوي على املستوى السياس ي والفني.
ًخٗلم الخُىٍغ البرإلااوي ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي بضٖم ٖمل ؤًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت ؤهفؿهم
والخفاٖل بُنهم وبحن اإلاجخم٘ هيل ،ؤما ٖلى اإلاؿخىي الفجي فُسو الٗاملحن في الجهاػ ؤلاصاعي اإلاؿاٖض في ألاماهت
الٗامت للماؾؿت الدكغَُٗت.
أ ـ دعم عمل ألاعضاء (املستوى السياس ي).
مً بحن مخُلباث جمىحن اإلااؾؿت الدكغَُٗت مً خؿً ؤصائها لىْاثفها يغوعة جىافغ ؤًٖائها ٖلى
مؿخىي مٗحن مً الجاهؼٍت والاؾخٗضاص للٗمل البرإلااوي وبصعان ؤهمُخه ،فيلما جمخ٘ البرإلااوي بسبراث ٖلمُت
وٖملُت وزلافت واؾٗت اؾخُإ ؤن ًاصي صوعه ٖلى الىدى اإلاُلىب.
بن ؤهمُت صٖم ؤًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت (الىىاب) جغح٘ باألؾاؽ بلى اإلاهمت ألاؾاؾُت لهظا الًٗى
مً زالٌ البرإلاان ،وهي جخمثل في ؤمغًٍ :ألاوٌ هى ججمُ٘ اإلاهالح والخٗبحر ٖنها وهظا ما ٌٗىـ الجاهب الىُابي
(الخمثُلي) للًٗى ،والثاوي هى ججؿُض جلً اإلاهالح في قيل ؾُاؾاث ٖامت ،زم الٗمل ٖلى جُبُلها ًٖ َغٍم
الؿلُت الخىفُظًت ،ومغاكبت ؤصائها في هظا اإلاجاٌ ،وهظا ما ًمثل الجاهب الدكغَعي والغكابي في ٖمل الًٗى
(بىضاعي الؿُض ،1996م.)58.
ٖلى هظا ألاؾاؽ ًجب جُىٍغ كضعاث ؤًٖاء البرإلاان في مماعؾت الغكابت والدكغَ٘ ،وفي هظا الكإن
ا
لً ًخم جُىٍغ كضعاث ؤًٖاء البرإلااهُحن في مماعؾت الغكابت والدكغَ٘ ب ًٖ َغٍم ٖلض الضوعاث الخضعٍبُت
زانت في ؾحر الٗمل صازل اإلاغافم الخيىمُت ،وما ًجب ؤن ًيىن ٖلُه الٗمل فيها ختى ٌؿخُُٗىا مٗاٌكت
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الٗمل الخىفُظي ،وبالخالي ًمىً مغاكبت ؤو جلضًم اكتراح كىاهحن في اإلاىايُ٘ التي تهم الغؤي الٗام (الهاوي
،2006م.)136.
في هظا ؤلاَاع كضم ألاؾخاط اإلاهغي ٖلي الهاوي الٗضًض مً اإلالترخاث للضٖم الفجي للبرإلااهُحن الٗغب
التي حكمل ؤوكُت مخىىٖت لخٗؼٍؼ اللضعاث الخمثُلُت والدكغَُٗت والغكابُت للماؾؿت الدكغَُٗت ،وطلً بٗضما
كام بخدلُل هخاثج الاؾخبُان الظي كام بةحغاثه زالٌ قهغي ؤوث وؾبخمبر( 2005الهاوي،2009م ،)7.ومً بحن
ؤهم هظه اإلالترخاث هظهغ:







الاخخيان اإلاؿخمغ بخجاعب وهماطج بغإلااهُت ؤزغي ،ؾُما في اإلاىُلت الٗغبُت.
بٖضاص مجمىٖت مً الىخِباث الاؾترقاصًت في اإلاجا ث الفىُت والدكغَُٗت للبرإلاان ،وؤهمها ٖملُت
الدكغَ٘ ،وؾاثل الغكابت البرإلااهُت ،الالثدت الضازلُت للمجلـ ،خلىق وواحباث ألاًٖاء ،هُفُت
جلُُم الؿُاؾاث الٗامت للضولت...الخ.
بغامج مىحهت لضٖم ٖمل ألاًٖاء وزبراتهم ٖلى هُئت وعف ٖمل وللاءاث مىثفت م٘ اإلاخسههحن
والبرإلااهُحن.
الخىانل م٘ بُىث الخبرة البرإلااهُت ،والجامٗاث ،والهُئاث اإلاخسههت ،والاؾخفاصة مً البدىر
والخلاعٍغ والىفاءاث.
صٖم اللضعة الدكغَُٗت لألًٖاء خُث جؼاٌ اإلاباصعة الدكغَُٗت ألًٖاء البرإلاان ٖمىما مدضوصة ،بط
جإحي مٗٓم مكغوٖاث اللىاهحن مً الؿلُت الخىفُظًت ،وفي هظا الاكتراح ًلترح الضهخىع ٖلي
الهاوي إلاىاحهت هظه الٓاهغة الؿلبُت البضًلحن الخالُحن :البضًل ألاوٌ ًخمثل في الخإهُض ٖلى ؤهمُت
اعجفإ حجم اإلاباصعة الدكغَُٗت لألًٖاء مً زالٌ جفُٗل مماعؾت خلهم في جلضًم الاكتراخاث
بمكغوٖاث اللىاهحن ،وفي هظا الؿُاق ًلترح ؤن ًخىفغ ليل ًٖى بغإلااوي شخو ؤو ازىان مً
الباخثحن اللاهىهُحن اإلاخسههحن وؤن ًيىن للًٗى خغٍت ازخُاعه ،وؤن جلتزم الخيىمت والبرإلاان
بخسهُو اإلايافإة اإلالغعة لها ء الباخثحن وؤن جيىن اإلاهمت ألاؾاؾُت لهظا الصخو هى ما ٌؿمى
"الؿىغجحر الفجي البرإلااوي" ،بما جدمله مً بٖضاص ملترخاث مكغوٖاث اللىاهحن ،ؤو مؿاٖضة الًٗى
في بٖضاصها ،وَغح ألافياع بكإجها.

والبضًل الثاوي ًخمثل في بوكاء "مغهؼ للضعاؾاث الدكغَُٗت بالبرإلاان"ً ،خم جؼوٍضه بالخبراء اللاهىهُحن
اإلاخسههحن والاؾخٗاهت بإؾاجظة اللاهىن في الجامٗاث وعحاٌ اللًاء واإلادامحن ،بدُث جيىن مهمخه بٖضاص
ونُاغت الاكتراخاث بمكغوٖاث اللىاهحن ألًٖاء اإلاجلـ ،ومٗاوهت ألاًٖاء مً زالٌ جلضًم آلاعاء واإلالترخاث
بالخٗضًل ؤو ؤلايافت ؤو الخظف في مكغوٖاث اللىاهحن التي جلضمها الخيىمت ،مما ٌٗجي ؤن هظا اإلاغهؼ ؾُهبذ
مغهؼ الدكغَ٘ ألاؾاس ي ولِـ فلِ مٗاوهت ألاًٖاء فىُا ،فمهمت مثل هظا اإلاغهؼ ًجب ؤن جيىن مهمت فىُت
مؿاهضة لغؤي الًٗى ولِؿذ ميكإة لغؤًه.
ٖمىما ًمىً اللىٌ ؤن الضٖم الفجي لًٗى البرإلاان باٖخباعه يغوعة خخمُت لخُىٍغ ألاصاء البرإلااوي
ًدخم بخلضًمه اللُام بمجمىٖت مً الخُىاث الثابخت ،والتي كض ا
ؤفلح الضهخىع ٖلي الهاوي في جدضًض ؤهمها مً
ؤحل حٗؼٍؼ كضعاث البرإلااهُحن الٗغب ،والتي منها نُاغت بغامج خىاعٍت ٖلى هُئت خللاث هلاف لألًٖاء( زانت
الجضص منهم) ،جلىم اإلااؾؿت الدكغَُٗت باإلقغاف ٖنها وجىفُظها ،وهظا بٖضاص هخِباث وص ثل نغحرة وواضخت
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للمماعؾت البرإلااهُت ،ليي جيىن صلُال ٖملُا إلاماعؾت الخلىق والىاحباث البرإلااهُتً ،خجه بليها الًٗى بؿهىلت
وَؿغ لُجض بحابت واضخت ٖلى ما ٌٗجي له مً ؤمىع بحغاثُت ،بلى حاهب ؤهمُت الخضعٍب البرإلااوي همضزل مهم
لغف٘ مؿخىي ألاصاء وحٗؼٍؼ اللضعاث واإلاهاعاث ( الهاوي،م.)8.
ؤمام ول هظا ًىكف لىا اؾخلغاء الىاك٘ الؿُاس ي والبدثي لىاك٘ اإلااؾؿت الدكغَُٗت في اإلاغغب ًٖ
هلو قضًض في الخضماث الفىُت اإلاخاخت لألًٖاء ،م٘ الٗلم ؤن ألاوكُت اإلاىحهت ألًٖاء البرإلاان جىدؿب صوع
خُىي في ٖملُت بىاء ماؾؿت حكغَُٗت كىٍت ،وهى ألامغ الظي جؼصاص ؤهمُخه في ْل اػصًاص الىػن اليؿبي للمؿاثل
اللاهىهُت والفىُت اإلاخسههت في ؤحىضة البرإلاان ،واػصًاص صوع هظا ألازحر في الٗالكاث الخاعحُت واإلادافل
الضولُت ،...خُث ًخُلب ول طلً نُاغت بغامج صٖم فجي مىٓمت ومسُُت وقاملت لألًٖاء ججم٘ بحن مهاصع
الخبرة واإلاٗغفت مً صازل البرإلاان وزاعحه ،وطلً لتزوٍضهم باإلاٗلىماث ألاؾاؾُت اإلاخهلت بٗملهم الُىمي صازل
البرإلاان ،ومً زم الخمىً مً اؾخغالٌ ؤكص ى ما لضحهم مً كضعاث وبمياهُاث.
ب ـ ثىمية قذرات املساعذًً التشريعيين (املستوى الفني).
ًخٗلم هظا اإلاؿخىي مً الخُىٍغ البرإلااوي بالجهاػ الفجي ،ؤي الٗاملحن واإلاٗاوهحن ،وٍلهض بهم
الباخثىن والظًً هم في الىخضاث اإلاٗاوهت ووخضاث البدىر واإلاىخبت البرإلااهُت ،فالخضًث ًٖ الجهاػ الفجي
ؤنبذ ًلل ؤهمُت ًٖ صوع ؤًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت باٖخباع ؤهه ٌؿاٖض ألاًٖاء وٍمضهم باإلاٗلىماث
وألاؾـ التي جىٓم ؾحر الٗمل البرإلااوي وهُفُت ؾحر الٗملُت الدكغَُٗت والغكابُت ،وٍدُذ لهم الخضماث الفىُت
الالػمت بدؿب مخُلباتهم واججاهاتهم الؿُاؾُت والخؼبُت ،ختى ؤن بٌٗ ألاصبُاث جغي ؤن الضوع الظي ًلىم به
الجهاػ الفجي بالبرإلاان مً ألاهمُت لخض ؤلاَالق ٖلى ٖاملُه نفت اإلاكغٖىن غحر اإلاىخسبىن
(الهاوي،2005م.م.)104 -103 .
وختى ًخمىً الجهاػ الفجي مً صٖم ؤًٖاء البرإلاان في مهامهم بض وؤن ًيىن جغهُب طلً الجهاػ
مالثما ،مً خُث الٗضص في مىاحهت الاخخُاحاث الؿُاؾُت والخؼبُت اإلاسخلفت لألًٖاء ،ومً خُث الىىُٖت ؤي
اإلااهالث واللضعاث واإلاهاعاث ،وفي هظا الهضص هىان مً ًظهب باللىٌ ؤن جىمُت اإلاىاعص البكغٍت للمؿاٖضًً
الفىُحن جلىم ٖلى الٗضًض مً الٗىانغ ؤهمها :اإلاىاثمت والاؾخمغاعٍت والخدضًث والخدفحز.
بن جىمُت كضعاث اإلاؿاٖضًً الفىُحن ًخُلب زلم مىار ٖمل مىاؾب ًدؿم بلضع ملبىٌ مً
الكفافُت وصعاًت الٗاملحن بما ًخم في البرإلاان ،ألن ٖملهم ٌكيل ٖامل كىة مؿاٖضة لؿاثغ ؤحهؼة اإلاجالـ
(اللجان ،ألاماهت الٗامت) ،ولهظا بض مً الخفىحر في صٖاثم الخُىٍغ الخالُت( :الهاوي ،2009م)9 .
 الخىزُم والدسجُل والاحخماٖاث ،وهي جخٗلم بيل ما حهم ؤقغاٌ اللجان (مثال ججهحز اإلاظهغاث
اإلاغفلت بمكغوٖاث اللىاهحن لألًٖاء ،بٖضاص وزاثم ًُلبها ألاًٖاء ،خفٔ اإلالفاث وفهغؾت
البُاهاث.)...
 كُام اإلاؿاٖضًً بما ٌؿمى "بدىر اللجان" ،ؤي كُامهم بالبدث اإلاخٗمم في اللًاًا اإلاثاعة ؤمام
اللجىت ؤو اإلاجلـ ،وبٖضاص بضاثل ؾُاؾُت/حكغَُٗت لها.
 الخىانل والاجهاٌ ؾىاء م٘ ألاًٖاء ؤو الجمهىع.
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ول هظه الضٖاثم جخُلب جىمُت كضعاث ها ء اإلاؿاٖضًً في الٗضًض مً اإلاجا ث منها :الخضعٍب ٖلى
بٖضاص حضوٌ ألاٖماٌ ،وٖلى بىاء واؾخسضام كىاٖض البُاهاث الدكغَُٗت بما ٌؿاٖض ٖلى مٗغفت اللىاهحن طاث
الهلت بالدكغَ٘ اإلاُغوح للبدث ،والخضعٍب ٖلى الخهغٍداث الصخفُت خىٌ ؤٖماٌ اللجىت ،جىمُت اللضعاث
الخدلُلُت في جىزُم مدايغ الاحخماٖاث واؾخسالم هخاثجها ،جىمُت اللضعة ٖلى الغص ٖلى اؾخفؿاعاث وؤؾئلت
ألاًٖاء والجمهىع(بما فُه وؾاثل ؤلاٖالم) ،اؾخسضام وؾاثل الاجهاٌ الخضًثت ،جىفحر اإلاٗلىماث لضي مسخلف
الٗاملحن باإلاجلـ في مسخلف الىخضاث ،بلى غحر طلً مً اإلاخُلباث لخىمُت كضعاث اإلاؿاٖضًً الفىُحن ،ومً زم
جُىٍغ الجهاػ الفجي وألاصاء البرإلااوي ٖامت.
 -2التطوير البرملاوي على املستوى املؤسس ي.
ًلخض ي ألاصاء البرإلااوي الجُض جُىٍغ ٖىانغ الهُيل الخىُٓمي للماؾؿت الدكغَُٗت زانت حهاػ
ألاماهت الٗامت (الجهاػ ؤلاصاعي) ،جلً التي جدكيل مً ألاماهاث اإلاؿاٖضة وؤلاصاعاث وألاكؿام الضازلت في الهُيل
الخىُٓمي وؤلاصاعي واإلاالي للماؾؿت الدكغَُٗت ،وجخىلى ألاماهت الٗامت ؤصاء ألاٖماٌ الالػمت إلاؿاٖضتها في حمُ٘
ؤحهؼتها ،وطلً َبلا لللىاٖض الخىُٓمُت.
ا
ٖلى الغغم ؤهه ًىحض همِ مىخض لخىُٓم وجلؿُم ألاحهؼة الفىُت باألماهت الٗامت ،ب ؤن هىان
ؤحهؼة غجى ًٖ وحىصها لضٖم ٖمل ؤي ماؾؿت حكغَُٗت ،وؤهمها اللجان ،ووخضاث البدىر واإلاٗلىماث
البرإلااهُت ،واإلاىخبت...الخ ،بط ؤن ألانل الٗام في ألامىع هى ؤن اإلااؾؿت الدكغَُٗت جدىاوٌ مىيىٖا بالبدث
واإلاىاككت ب بٗض بخالخه بلى ؤخض ؤو بٌٗ لجاهه لُلىم بالبدث فُه والاهتهاء بلى عؤي حٗغيه ٖلى البرإلاان
للمىاككت ،ومً زم فةن ؤي جُىٍغ لألصاء بض وؤن ًُىٌ في حاهب مىه جلً اللجان ،ؾُما آلُاث الٗمل
الضازلي ،وهى ما ًسخلف مً همىطج ألزغ بدؿب زهىنُت ول خالت.
في خالت اللجان البرإلااهُت في اإلاغغب لم ٌكغ الضؾخىع بكيل واضح بلى ٖضص اللجان الضاثمت ،بُض ؤن
الباب الؿاصؽ مً اإلاجلـ الضازلي للىىاب جًمً ؤخياما زانت باللجان خضصها في ؾذًً ،اف بليها اللجان
الىُابُت لخلص ي الخلاثم التي ًمىً بخضاثها بمباصعة اإلالً ؤو بُلب مً ؤغلبُت ؤًٖاء مً ؤي مجلس ي البرإلاان،
وهضوة الغئؾاء ،وجلٗب اللجان صوعا مغهؼٍا في مجاٌ الدكغَ٘ ،هما بملضعتها مماعؾت هىٕ مً الغكابت ٖلى ؤٖماٌ
الىػعاء مً زالٌ الاحخماٖاث التي حٗلضها زالٌ ألاًام ألاعبٗت ألاولى مً ألاؾبىٕ ) ،(Laundy 1989, p. 84ؤو
بكيل اؾخثىاجي بطا صٖذ الًغوعة بلى طلً ،لهظا ًخُلب جُىٍغها وىجها حهاػ غجى ًٖ وحىصه لضٖم اإلااؾؿت
الدكغَُٗت اإلاغغبُت اإلافخلغة إلاىيىٕ الخبرة.
هما غجى ألي ماؾؿت حكغَُٗت ًٖ الٗضًض مً ألاحهؼة التي جىضعج يمً حملت مً اإلالترخاث
لخُىٍغ ألاماهت الٗامت وزانت ما ًخٗلم بةوكاء وخضة للبدىر واإلاٗلىماث البرإلااهُت ،وجُىٍغ اإلاىخبت وؤلاٖالم
البرإلااوي.
أـ إوشاء وحذة للبحوث واملعلومات البرملاهية:
قً ؤن اإلاٗلىماث والبدىر مً ؤهم ؤصواث جُىٍغ الٗمل البرإلااوي وػٍاصة اللضعة اإلااؾؿُت
للؿلُت الدكغَُٗت ،وصون قً ؤن هظه ألازحرة جمثلها اإلاجالـ الىَىُت اإلاىحهت للؿُاؾت الٗامت للضولت في ْل
الىٓم الضًملغاَُت ،خُث جهضع الدكغَٗاث الالػمت وجغاكب الخيىمت في جىفُظ هظه الدكغَٗاث ،لهظا حمُ٘
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اإلااؾؿاث الدكغَُٗت جدخاج بلى بَاع مىٓم وحهض مؿخمغ في البدىر والضعاؾاث التي جسضم الٗملُت الدكغَُٗت
(ٖثمان ،2005م.)6 .
فاإلااؾؿت الدكغَُٗت بطن جدخاج ؤهثر مً غحرها مً اإلااؾؿاث الؿُاؾُت بلى بصاعاث خضًثت
ومخسههحن مضعبحن في جغجِب وجىُٓم وجدلُل اإلاٗلىماث لخلضًمها في الىكذ اإلاىاؾب وبالكيل اإلاالثم لألًٖاء
إلاماعؾت مهامهم الدكغَُٗت اإلاخىىٖت (الهاوي ،) www . pogaar. Org ،وٖلى هظا ألاؾاؽ ًبرػ مضي اخخُاج
اإلااؾؿت الدكغَُٗت اإلاغغبُت ٖلى غغاع مثُالتها في الضوٌ الٗغبُت بلى زىعة مٗلىماجُت جىخفي فلِ باكخىاء
الخىاؾب آلالُت ،وبهما بلى جىُْف واؾخسضام جىىىلىحُت خضًثت في مجاٌ اإلاٗلىماث البرإلااهُت ،وامخالن كضعاث
فىُت ووخضاث لخسؼًٍ اإلاٗلىماث واؾترحاٖها ،وهظا جُىٍغ هٓم إلصاعة اإلاٗلىماث وبجاختها بلى الىىاب واإلاجخم٘ في
الىكذ اإلاىاؾب وبالىفاءة الٗالُت.
للض ؤنبدذ البدىر البرإلااهُت عهىا مدىعٍا في ٖملُت جُىٍغ الٗمل البرإلااوي وطلً مً ػاوٍخحن :ؤولهما
حاهب الُلب ٖلى زضماث البدىر البرإلااهُت ،وهى ما ًخمثل في يغوعة جُىٍغ الخضماث البدثُت واللضعاث
الخدلُلُت اإلاخاخت للىىاب ،وزاهيهما حاهب الٗغى ؤي الخلضم اإلادؿاعٕ في ججاعب وبغامج جُىٍغ البدىر البرإلااهُت
طاتها وزهىنا باؾخسضام الخلىُاث الخضًثت ،فُما ًجٗله مىٓىمت فغُٖت مخياملت صازل اإلااؾؿت الدكغَُٗت.
ًخطح مما ؾبم ؤن جُىٍغ زضماث البدىر واإلاٗلىماث ًإزظ مىاحي مسخلفت ،وهي ٖباعة ًٖ مجا ث
الخُىٍغ اإلاُبلت في ٖضص مً الخجاعب اإلاٗانغة ،وطلً ما ؤقاع بلُه الضهخىع ٖلي الهاوي في صعاؾخه ًٖ جُىٍغ
ٖمل اإلاجالـ الىُابُت الٗغبي وجدضًضه إلاجمىٖت مً مجا ث التي لً جسغج ًٖ هُاق جُىٍغ الهُيل الخىُٓمي
وؤلاصاعي لخضماث البدىر واإلاٗلىماث(عؾم هُيل جىُٓمي/بصاعي مالثم للغاًت اإلاغحىة ًجم٘ ول الهُاول التي
جهب في هظا الاججاه) ،وجُىٍغ ألاصاء( مً زالٌ جلبُت عغباث الٗامل واإلاباصعة بالخضمت والؿغٖت في ألاصاء)،
وجُىٍغ مجا ث البدىر واإلاٗلىماث البرإلااهُت (جيىن ماهلت لخىاوٌ مسخلف اإلاىيىٖاث ٖلى اٖخباع ؤن اإلااؾؿت
الدكغَُٗت ؾاخت لُغح مسخلف اإلاىيىٖاث وفي ول اإلاجا ث) ،وجُىٍغ ؤصواث البدث جماقُا م٘ الثىعة
الٗلمُت ،وهظا جُىٍغ الخلىُاث وؤؾالُب الٗمل وجُىٍغ وؾاثل الخٗاون البرإلااوي الضولي ( ماليي،2007م.)423.
بلى حاهب ول هظه اإلاجا ث اإلاُبلت في ٖضص مً الخجاعب اإلاٗانغة هجض اإلاجلـ الىُابي اإلاغغبي ٖلى
غغاع اإلاجالـ الىُابُت الٗغبُت بُٗض ول البٗض ًٖ اؾخسضامها وجُبُلها ،فاإلااؾؿت الدكغَُٗت اإلاغغبُت
باٖخباعها ماؾؿت صؾخىعٍت فيها الٗضًض مً اإلاهالح وألاكؿام (وخضاث فىُت بما فيها وخضاث البدىر) بُض ؤجها
جخىفغع وهظه بخضي هلاٍ يٗفهاع ٖلى هُيل جىُٓمي ،عغم ؤجها قغٖذ مىظ مضة في بٖضاصه بغُت جىُٓم و
ٖللىت ميىهاجه ؤلاصاعٍت الضازلُت ،وؤهثر مً طلً فةن وخضاث الخدلُل اإلاالي والاكخهاصي واإلاٗلىماحي فال وحىص
ا
لها وىخضاث كاثمت في بيُت اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،اللهم ب ما جلىم به الفغق ؤخُاها مً ٖملُاث جدب٘ ونُاغت
الخلاعٍغ خىٌ كًاًا مدضصة ،بُض ؤن هىان الىػاعة اإلايلفت بالٗالكت م٘ البرإلاان التي جلىم بٗملُت الخدب٘ الىمي
لليكاٍ البرإلااوي.
ففي اؾخُالٕ بٌٗ ؤؾاجظة مغغبُحن ؤمثاٌ هظًغ اإلامىوي ومدمض ماليي لغؤي بٌٗ اإلاضعاء والبرإلااهُحن
في ٖام  ،2006جبحن لهم ؤهه ًىحض مغهؼ صعاؾاث ؤو جىزُم ،غحر ؤن الفىغة واعصة لضي اإلاكخغلحن في اإلااؾؿت
الدكغَُٗت ؤو الباخثحن في بخضار مغهؼ صعاؾاث ؤو مغنض خىٌ الٗمل البرإلااوي ،هما ًىحض بىً مٗلىماث،
بُض ؤن في بَاع بغهامج الخٗاون م٘ الىوالت ألامغٍىُت للخىمُت ،جم بخضار كاٖضة بُاهاث خىٌ مجا ث الخبرة التي
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ًمىً للماؾؿت الدكغَُٗت اللجىء بليها ٖىض الخاحت ،وفي هظا الهضص ًلىٌ ألاؾخاط مدمض ماليي ٖلى ؤهه "
ًبضو زالفا إلاا وعص في جلغٍغ الاؾخبُان (اؾخماعة وػٖها ٖلى بٌٗ ؤًٖاء البرإلاان) ؤن الهٗىباث (اإلاظوىعة ؤهفا)
خايغة في وعي ول ميىهاث اإلااؾؿت الدكغَُٗت وهىان جهمُم لالؾخفاصة مً ؤلامياهُاث التي ًدُدها الخٗاون
الضولي لخُىٍغ اللضعاث الخىزُلُت اللىحؿدُت للبرإلاان اإلاغغبي" ( اإلاؼعوعي ،2008م.)41.
فيىن كًُت جىُْف الخىىىلىحُا الخضًثت ونىاٖت جلىُت اإلاٗلىماث وجضفلها بلى ؤًٖاء البرإلاان لها
جإزحر هبحر ٖلى صوع اإلااؾؿت الدكغَُٗت في صٖم الخدىٌ هدى الضًملغاَُت ،ؤنبدذ بخضي اإلاخُلباث اإلالخت
التي ؤزظث جفغى هفؿها ٖلى مسخلف هىاحي الخُاة ٖامت ،والخُاة الىُابُت زانت ،إلاا حؿاهم به هظه الخلىُاث
مً جدؿحن وجُىٍغ لألٖماٌ اإلاىجؼة وجلضًمها للمؿخفُضًً منها بكيل ؤفًل ًسضم اخخُاحاتهم ومخُلباتهم،
وفي هظا الكإن طهب ألامحن الٗام إلاجلـ ألامت لضولت اليىٍذ الكُش قغٍضة ٖبض هللا اإلاٗىقغجي باللىٌ " :ؤن
ؤهمُت جإهُل ؤحهؼة اإلاجالـ البرإلااهُت ألصاء صوعها بىفاءة وفاٖلُت وبما ًخىاهب م٘ الخُىع الخىىىلىجي في ؤهٓمت
اإلاٗلىماث والاؾخفاصة مً ألاهٓمت والبرامج آلالُت التي حٗمل ٖلى مىىىت ألاٖماٌ البرإلااهُتً ،خُلب مجمىٖت مً
الخُِ واإلاىهجُاث التي تهضف بلى جىفحر هٓم آلُت مخُىعة ومخياملت باؾخسضام ؤخضر الىؾاثل الخىىىلىحُت
وطلً لخضمت اإلاجالـ البرإلااهُت في بَاع جىفحر البُاهاث ألاؾاؾُت الخانت باألٖماٌ البرإلااهُت ،ولخيىن كاصعة ٖلى
جُبُم البرإلاان ؤلالىترووي" (Garothers 1997, p.p109-132) ،الظي حهضف بلى ما ًلي:





الؿغٖت في جضاوٌ اإلاٗلىماث و البُاهاث البرإلااهُت وطلً مً زالٌ اؾدبضاٌ الٗمل الُضوي بىٓم آلُت
جسضم مجاٌ ٖمل اإلاجالـ البرإلااهُت.
مىىىت وافت الٗملُاث وجىفحر اإلاٗلىماث الالػمت للضٖم واإلاؿاٖضة في اجساط اللغاع.
الاؾخفاصة مً خفٔ اإلاٗلىماث والىزاثم بُغق بلىتروهُت وؾغٖت اؾترحاٖها وفي ؤي وكذ.
وي٘ يىابِ للخفاّ ٖلى ؾغٍت البُاهاث واإلاٗلىماث.

وٖلى الٗمىم وحىص مغهؼ ؤلاٖالم آلالي ٌؿهل جىفحر الخؿاباث آلالُت للمؿاٖضة في زضمت
البدىر واإلاٗلىماث البرإلااهُت ،وبظلً جفُٗل صوع اإلااؾؿت الدكغَُٗت.
ب ـ ثطوير املكتبة البرملاهية.
للض ؤنبذ اإلاكغٕ ًدخاج بلى همُت متزاًضة مً اإلاٗلىماث الجُضة اإلاىزلت واإلادللت ،واإلاهضع ألاؾاس ي
لخلً اإلاٗلىماث هى اإلاىخبت البرإلااهُت في مٗٓم اإلاجالـ الدكغَُٗت في الٗالم ،واإلاىخبت البرإلااهُت هي طلً الىىٕ مً
اإلاىخباث الظي ًسضم ؤًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت بهضف مؿاٖضتهم ٖلى وي٘ الدكغَٗاث التي حؿهل مً ٖمل
الضولت وماؾؿاتها وجسضم مىاَىيها ،وحٗغفهم ٖلى بِئاث ٖمل البرإلااهاث الخمثُلُت هما ٌؿخفُض منها فغٍم مً
الباخثحن اإلاٗاوهحن ألًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت وجاصي صوعا ؤعقُفُا لخفٔ الىزاثم البرإلااهُت.
ًلخهغ صوع اإلاىخبت ٖلى الخجمُ٘ والخجهحز والبث وبهما ًىُىي ٖلى اؾخسالم الىخاثج مما ًخم
ججمُٗه مً كىاٖض البُاهاث الٗضصًت والخلاثم واإلاهاصع الغؾمُت وقبه الغؾمُت مً الىػاعاث وؤلاصاعاث
الخيىمُت ومغاهؼ البدىر والجمُٗاث الٗلمُت والاجداصاث اإلاهىُت واإلااؾؿاث وحامٗاث ومٗاهض ٖلمُت ،لهظا
بض مً ؤن ًيىن هىان ٖالكت بحن اإلاىخبت والبدىر البرإلااهُت ،خُث ؤنبدذ اإلاىخبت مغهؼ بقٗإ للمٗلىماث
مهمخه زضمت الىىاب.
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باليؿبت إلاىخبت البرإلاان اإلاغغبي ًغي ألاؾخاط الضهخىع ؤخمض ماليي ؤجها مخىايٗت كُاؾا لىٓغائها في
بلضان هثحرة ،ففي اؾخُالٖه لغؤي مضًغها الؿابم جبحن ؤجها في خاحت بلى صٖم وجُىٍغ هبحرًً ،ؾىاء ٖلى نُٗض
حغظًتها باإلاهاصع واإلاغاح٘ والضوعٍاث طاث الكإن ،ؤو مً زالٌ بٖاصة بىائها لخغضو فًاء ٖلمُا نالخا لالؾدثماع
مً َغف ؤًٖاء البرإلاان والباخثحن ،ؤو مً زالٌ مىىىتها وعبُها بكبياث الاجهاٌ واإلاٗلىماث
(اإلايي،2007م.)423.
مما ؾبم ًخطح ؤهه مً الىاحب جدضًث اإلاىخبت باؾخمغاع جماقُا م٘ الؼمً ،وزانت م٘ جدىٌ
اإلاىخبت الخللُضًت ع ٖلى ؤهمُتها ويغوعتهاع في الضوٌ اإلاخلضمت بلى اإلاىخبت الغكمُت التي حؿمذ بخىفحر الىكذ والجهض.
ٖلى الٗمىم ،وىن الخُىٍغ ٖملُت مؿخمغة جخفاٖل م٘ الٓغوف البُئُت اإلادُُت ،جبرػ الخاحت بلى
اؾخسضام لجىت صازل اإلااؾؿت الدكغَُٗت جإزظ ٖلى ٖاجلها البدث ًٖ ؤصواث الخُىٍغ وؤلانالح وحؿخٗحن
بالخبراث البرإلااهُت م٘ يغوعة جمىً البرإلاان اإلاغغبي مً بهخاج اإلاٗلىماث ٖبر بعؾاء بُاهاث لخلُُم الٗمل الٗمىمي
ا
الظي مً قإهه ميافدت الاخخياع الخيىمي لها ،بُض ؤهه لً ًيىن طلً ب بةنالح وجُىٍغ اإلاىخبت البرإلااهُت.
بيافت بلى ؤوحه الخُىٍغ الؿابلت (بوكاء وخضاث البدىر واإلاٗلىماث ،جُىٍغ اإلاىخبت البرإلااهُت)
ًمىً ؤلاقاعة بلى حىاهب مهمت مغجبُت هي ألازغي بخُىٍغ ألاماهت الٗامت للهُئت الدكغَُٗت ،هظهغ ؤهمها:
جُىٍغ ؤلاٖالم البرإلااوي الظي ًلىم بضوع هام وحىهغي في جىحُه الغؤي الٗام وعكابخه ،خُث ًىخمل
ا
ؤلانالح البرإلااوي ب بًغوعة بىاء قبياث للضعاؾاث البرإلااهُت وجُىٍغ وؾاثل الخٗاون البرإلااوي الضولي ،والاؾخفاصة
مً وؾاثل الاجهاٌ وجلىُاجه الخضًثت ،وجدلُل الخغُُت ؤلاٖالمُت اإلاىخىبت لألصاء وفٗالُت اإلااؾؿت الدكغَُٗت،
ولهظا ًفترى ٖلى اإلااؾؿت الدكغَُٗت اإلاغغبُت مدل الضعاؾت الاؾخفاصة مً الىؾاثل الٗهغٍت التي جدُدها
الخىىىلىحُاث الخضًثت في مجاٌ الاجهاٌ والخىانل ،فلم ٌٗض بملضعة الٗمل اإلااؾس ي البلاء بُٗضا ًٖ
ؤلامياهُاث الىاؾٗت التي جىفغها اإلاٗغفت الغكمُت بُض ؤن البرإلاان اإلاغغبي ،وٖلى الغغم مً اإلاجهىصاث اإلابظولت في
الؿىىاث ألازحرةً ،بلى في خاحت ماؾت بلى جُىٍغ بىِخه طاث الهلت باليكغ و الخىزُم وؤلاٖالم واإلاىىىت،
وجبؿُِ وجىفحر الىلىج بلى الخضمت البرإلااهُت ألًٖاثه واإلاىاَىحن ٖلى خض ؾىاء ،فاٖخماصا ٖلى اإلاٗاًحر التي ؤكغها
الاجداص البرإلااوي الضولي في ماجمغه في ٖمان  -ؤفغٍل  -2006جم بٖضاص مىك٘ ٖلى قبىت الاهترهذ وبٖضاص بىً
للمُُٗاث اللاهىهُت ًدخىي ٖلى الىهىم الهاصعة مىظ  1912باللغخحن الٗغبُت والفغوؿُت ،وهي مُُٗاث
مىيىٖت عهً بقاعة الىىاب ومىْفي اإلاجلـ(ماليي،م.)492 .
لىً ألانل ؤن جيكغ اللىاهحن في الجغٍضة الغؾمُت وي جهبذ هافظة وطاث كىة بلؼامُت ،هما ًىحض
في الخالت اإلاغغبُت ما ٌٗغف بع مضوهت ؤزالكُاث ؤو مُثاق قغف مىخىب ومدضص ًمىً الاؾدىاص بلُه للُاؽ
ؾلىن البرإلااهُحن ؤزىاء مؼاولتهم مؿاولُاتهم الخمثُلُت ،هما جخىفغ ؤي قغوٍ مماعؾت خم اإلاىاَىحن في
الىنىٌ بلى اإلاٗلىماث خىٌ ؤزالكُاث البرإلااهُحن وهظا ٌٗىص بلى يٗف اللىاة البرإلااهُت الضازلُت.
في الؿُاق هفؿه هغي ؤهه مً ألاهج٘ لخفُٗل صوع اإلااؾؿت الدكغَُٗت وجمىُنها مً جبىء مياهتها
الخلُلُت صازل اإلاجخم٘ وصازل الىٓام الؿُاس ي بكيل زام ،وصٖم الخدىٌ الضًملغاَي في اإلادهلت ،ؤن ًخم
جُىٍغ هظه اللىاة الضازلُت لخغُُت ؤٖماٌ اإلااؾؿت الدكغَُٗت وبث حلؿاتها مباقغة هما هى مٗمىٌ به في صوٌ
ؤزغي هفغوؿا وهىضا ،ومساَبت ألاًٖاء واإلاكاهضًً ٖمىما.
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ما ًمىً ؤلاقاعة بلُه في هظا اإلاجاٌ ؤن هىان حغٍضة بلىتروهُت "الخُاة البرإلااهُت" تهخم بالكاون
البرإلااهُت ،و"مجلت البرإلاان" هبرهامج حهخم بلًاًا اإلااؾؿت الدكغَُٗت اإلاغغبُت بغغفخيها ،وٍدىاوٌ ٖضصا مً
ؤلاقيالُاث والٓىاهغ التي جمـ الٗمل البرإلااوي ،هما ٌٗخبر البرإلاان اإلاغغبي مً بحن البرإلااهاث التي حكاعن م٘
بجداص وَؿخميؿتر للبرإلااهاث والضًملغاَُت البرإلااهُت البرًُاوي.
 وي٘ بغامج جضعٍب مخُىعة إلاىْفي البرإلاان حؿتهضف جدؿحن هفاءتهم وجىمُت كضعاتهم الفىُتوؤلاصاعٍت ،والاعجلاء بمهاعتهم في مجاٌ بجلان اللغاث ألاحىبُت واؾخسضام ؤلاٖالم آلالي والخىىىلىحُت الخضًثت ،وفي
هظا الهضص اؾخفاص الُاكم ؤلاصاعي البرإلااوي اإلاغغبي مً ؾلؿلت مً الضوعاث الخيىٍيُت في بَاع بغامج الخٗاون
الضولي ،مً كبُل جلً التي جم جىفُظها في بَاع الاجفاكُت اإلابرمت بحن البرإلاان والىوالت ألامغٍىُت للخىمُت الخانت
بضٖم ؤٖماٌ اإلااؾؿت الدكغَُٗت (ماليي،م.)427 .
 الاهخمام باإلاٗلىماجُت والضٖم الخلجي للٗمل البرإلااوي ،مً زالٌ ألازظ بىٓام الخهىٍذ ؤلالىترووي،هىٓام خضًث لخفٔ اإلاؿدىضاث والىزاثم وحسجُل الجلؿاث ووكغها.
في ألازحر ًيبغي الخإهُض ٖلى ؤن اإلاهم في ٖملُت الخُىٍغ البرإلااوي ،مهما واهذ ولفتها ومضاها الؼمجي
وجفهُالتها الفىُت ؤن ًىٓغ لها ٖلى ؤؾاؽ ؤجها مىٓىمت جغاهمُت ألجها جبجى ٖلى الجهىص الؿابلت والخالُت
اإلابظولت لخُىٍغ اإلااؾؿت الدكغَُٗت وجفُٗل صوعها ،فهي مىٓىمت مخياملت ًدخل ؤخض مداوعها ألاولىٍت ؤو
ألافًلُت ٖلى اإلاداوع ألازغي.
 -3بيوت الخبرة البرملاهية لتفعيل دور املؤسسة التشريعية.
صون قً ؤهه مهما واهذ الىُْفت التي جباقغ بها اإلااؾؿت الدكغَُٗت فهي في خاحت ماؾت بلى
مٗلىماث ،وحٗض بُىث الخبرة البرإلااهُت مً بحن اإلاغاهؼ اإلاخسههت في جىفحرها ليل مً ًغٍض مً ألاًٖاء في ؤي
مىيىٕ وكخما قاء ،وجبلى وُْفتها الغثِؿُت جخمثل في صٖم الخُىع البرإلااوي والخُاة الىُابُت.
ًُلم ٖلى بُىث الخبرة البرإلااهُت مهُلح  Think Tankوحٗجي مؿخىصٕ ألافياع ،وهى مهُلح
ٌؿخسضم لإلقاعة بلى ماؾؿاث بدثُت طاث َبُٗت زانت ،بضؤث جىدكغ في الى ًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت بٗض
الخغب الٗاإلاُت الثاهُت.
وبِذ الخبرة البرإلااهُت ًسخلف ًٖ اإلااؾؿاث البدثُت ألازغي ،في وىهه ًغهؼ في ؤبدازه ٖلى اإلاؿاثل
التي جغجبِ بىي٘ الؿُاؾاث ،فهي جلىم بإبدار وجلضم جدلُالث وبضاثل لألفياع طاث الهلت بالهُئاث
الخيىمُت ،ومً ًً٘ هظه الؿُاؾاث ،وٖاصة ما حٗمل هظه البُىث في اإلاجا ث الؿُاؾُت والاكخهاصًت،
اللاهىهُت والٗؿىغٍت والاحخماُٖت والفىُت ،و ًلخهغ هُاكها ٖلى ؤوكُت الهُئاث الخيىمُت وبهما جمخض بلى
الكغواث الخانت والهُئاث اإلاضهُت واألخؼاب والىلاباث ومغهؼ ؤلاٖالم والصخف.. .الخ (لٗغوس ي
،2010م.)289.
مما ؾبم ًمىً حٗغٍف بِذ الخبرة البرإلااوي بإهه" :اإلاغهؼ الظي ٌُٗي اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلااؾؿت
الدكغَُٗت ًٖ ٖلم وصعاًت " ،وخؿب هظا الخٗغٍف ًمىً جدضًض زهاثو بُىث الخبرة البرإلااهُت في ما ًلي:
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جلضًم اإلاٗلىماث والخضماث الفىُت اإلاُلىبت للماؾؿت الدكغَُٗت ؤو ؤحهؼتها ولجاجها اإلاخسههحن
ولجمُ٘ ألاًٖاء بضون جمُحز.
بِذ الخبرة مخٗضص اإلاجا ث ،هاصعا ما ًيىن ملخهغا ٖلى زبراء في مجاٌ واخض ،بل مً الًغوعي
جىافغ فغٍم مً الخبراء والباخثحن في مجا ث مخٗضصة ،فاإلااؾؿت الدكغَُٗت لِؿذ حهت مخسههت
في مجاٌ مٗحن وبهما حكغٕ في قتى مىيىٖاث ومجا ث الخُاة هما ؤن وكاَها ٌكمل الضولت
بإؾغها.
ًدؿم ٖملها بإهه مىحه هدى الؿُاؾت اإلاؿخلبلُت ،ألهه حهخم بالخسُُِ ٖلى اإلاضي الُىٍل بخدب٘
مىهجُت ٖلمُت.
حٗمل بُىث الخبرة البرإلااهُت بضعحت هبحرة مً الخغٍت في اإلاكيلت التي جبدث فيها ،ؤو في الخىانل بلى
اؾخيخاحاتها وبضاثلها وجىنُاتها.

جيكض بُىث الخبرة البرإلااهُت جدلُم حملت مً ألاهضاف حكيل مؼاًا لها وؤهمها( :الهاوي،2003
م.م.)14-13.


جىغَـ اإلاىهج الٗلمي الىلضي في جىاوٌ اللًاًا التي تهم الٗمل البرإلااوي ،وحصجُ٘ الخجضًض والابخياع،
وجُىٍغ الغؤي اإلاؿخلل والخىاع في الٗمل البدثي البرإلااوي.



جىؾُ٘ اللاٖضة الاحخماُٖت الىاُٖت بمجغٍاث الٗمل البرإلااوي وؤؾؿه وفخذ ؤفاق اإلاكاعهت مً زالٌ
جىفحر الفغنت للىلاف البىاء بحن الغؤي والغؤي ألازغ في اللًاًا اإلاثاعة.



جغؾُش مفهىم الخضمت البدثُت وخلم الُلب في مجاٌ الخُىٍغ البرإلااوي مً زالٌ بجاخت الخلاعٍغ
والبدىر اإلاخسههت اإلادلُت وألاحىبُت.
عف٘ صعحت اإلاىافؿت بحن ؤًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت للبروػ في الؿاخت وزانت ٖىض كغب مىٖض
الاهخساباث.
وي٘ الؿُاؾاث وجلضًم البضاثل والخلىٌ والخُاعاث ؤمام ؤًٖاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت وطلً ًٖ
َغٍم بجاخت جىفغ اإلاٗلىماث ،مما ًللل مً اخخياع الخيىمت لٗملُت نى٘ اللغاع ،وٍىمي الخىافـ في
هظا اإلاجاٌ وهى ؤمغ خُىي للىٓام الضًملغاَي.



جسُُِ وجىفُظ بغامج جضعٍبُت مالثمت لألًٖاء واإلاىْفحن البرإلااهُحن ختى جهبذ اإلااؾؿت الدكغَُٗت
ؤهثر هفاءة وفاٖلُت وقفافُت ،وؤهثر صًملغاَُت.



جلىٍت هؼٖت اإلاماعؾاث اإلاضهُت فهي بمثابت مدغن لخىؾُ٘ مكاعهت اإلاىاَىحن في الٗملُت الؿُاؾُت،
ألامغ الظي ًاصي بضوعه بلى حٗمُم الخُىع الضًملغاَي.




 جىفحر وىاصع طاث كضعة ٖالُت ٖلى الاؾخجابت إلاهمت جدلُل اإلاٗلىماث صازل هُاق الهُئت الدكغَُٗت،
وَكمل طلً ػٍاصة كضعاتهم الخدلُلُت والبدثُت الالػمت لغؾم الؿُاؾاث الٗامت.
ا
عغم ول هظه ألاهضاف التي جدللها بُىث الخبرة البرإلااهُت ،ب ؤن اإلاملىت اإلاغغبُت جإزظ بها ،وختى
بن وحضث فهي غحر فاٖلت ،وطلً للٗغاكُل التي جىاحهها (بىضاعي،2003م.م ،)58 - 52.وؤهمها ما ًلي:
ٖ غاكُل جىفحر الخمىٍل اإلاالثم واإلاؿخمغ لللُام بيكاَاتها اإلاسخلفت.
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ٖ ضم جىفغ باخثحن بغإلااهُحن مىاؾبحن بلى حاهب ؾُُغة الؿلُت الخىفُظًت ٖلى اإلاٗلىماث وخؿاؾُت
ٖملُت الخضعٍب في هٓغ الىىاب.
 الخُاصًت واإلاىيىُٖت والاؾخلاللُت في بٖضاص ؤحىضة الٗمل وَغٍلت البدث ومهاصع البُاهاث،
وبؾتراجُجُت نُاغت البضاثل ،وصكت الخدلُل.
ٖ ملُت حؿىٍم ألابدار والخضماث الاؾدكاعٍت ،ؤًً ًبرػ مضي جلبل الخيىمت للمؿاٖضاث واإلاىذ
الخاعحُت في مجاٌ ؤلانالح البرإلااوي.
ما ٌسجل فُما ًسو بُىث الخبرة البرإلااهُت في اإلاغغب ،هى افخلاعها لها ،عغم ؤهمُتها الىبحرة في
جفُٗل ؤصاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،والخاحت بليها ،وول ما ناصفىاه هى وحىص مغنض بغإلااوي بلىترووي ًًم
ا
مجمىٖت مً الباخثحن البرإلااهُحن اإلاغاعبتً ،دخىي ٖلى بٌٗ الخلاعٍغ باللغت الٗغبُت والفغوؿُت ،ب ؤهه مفخلغ
للٗضًض مً اإلاٗلىماث التي ٌؿخدلها ؤي باخث وان.
ٖلى الٗمىم ،كض حكترٍ اإلااؾؿت الدكغَُٗت ٖلى الخغٍُت الؿُاؾُت للضولت حٗؼٍؼ ؤصاءها ،وي
جخمىً مً الايُالٕ بالضوع اإلاىىٍ لها ،وجُىٍغ خضوصها مؿخلبال.
خاثمة:
زخاما وؿخيخج ؤهه ًمىً الخضًث ًٖ كُام الخىم الغاقض وؾُاؾاث ٖامت عقُضة صون خيامت
حُضة للماؾؿاث هيل ،فالخيامت البرإلااهُت مضزل ؤؾاس ي لترقُض الخىم وجدلُم ؾُاؾاث ٖامت عقُضة ،وهى
ألامغ الظي ًجب ؤن جضعهه الىسب الخاهمت في الضوٌ اإلاغاعبُت ٖمىما ،والىسبت الخاهمت لضولت اإلاغغب ألاكص ى
بالخهىم وهى ؤن حٗمل ٖلى بنالح وجُىٍغ اإلااؾؿت الدكغَُٗت ،وجفُٗل صوعها مً ؤحل جغقُض الخىم
وجفُٗل خىهمت الؿُاؾاث الٗامت ،فالبرإلاان الضًملغاَي الغقُض خضًثا ؤنبذ قغٍ ؤؾاس ي مً قغوٍ جدلُم
الغقاصة الؿُاؾُت ،بط وحىص لضولت طاث خىم عاقض صون بغإلاان صًملغاَي فٗاٌ وعقُض ،فالضولت طاث الخىم
الغحر عاقض هي الضولت التي حٗاوي الٗضًض مً ؤلازخال ث وألاػماث التي ٖلى عؤؾها ؤػمت اإلااؾؿاث .
وؤػمت اإلااؾؿت الدكغَُٗت اإلاغغبُت مغجبُت بةقيالُت الؿلُت الؿُاؾُت ،وبالخالي جُىٍغها وبنالخها
ًىفهل ًٖ بنالح حغت للماؾؿاث الؿُاؾُت بهفت ٖامت ،بنالح ًلىم ؤؾاؾا ٖلى جبجي وجغؾُش ملىماث
الىٓام البرإلااوي مً فهل الؿلُاث ،واهبثاق الخيىمت مً ألاغلبُت البرإلااهُت ،ومماعؾتها للؿلُت الخىفُظًت،
واهخفاء اإلالً بمياهت قغفُت.
قائمة املراجع:
-1
-2
-3
-4
-5

الهاوي ٖلي .)2006( .صوع الضٖم الفجي في حٗؼٍؼ ٖمل الىىاب .مجلت مجلـ ألامت الجؼاثغ .الٗضص .11
الهاوي ٖلي .)2009( .الضٖم الفجي للبرإلاان .اللاهغة :بِذ الخبرة البرإلااوي.
الهاوي ٖلي .)2005( .ملترح بةوكاء مغهؼ للبدىر وجىمُت اإلاىاعص البكغٍت باإلاجالـ الٗغبُت .اللاهغة :اإلاىٓمت
الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت.
الهاوي ٖلي .)2003( .بُىث الخبرة البرإلااهُت :الغؾالت والضوع .ؤٖماٌ الخللت الىلاقُت التي اوٗلضث باللاهغة في
 22ع  24صٌؿمبر  .2001حامٗت اللاهغة :ولُت الاكخهاص والٗلىم الؿُاؾُت.
الهاوي ٖلي .جُىٍغ ٖمل اإلاجالـ الىُابُت الٗغبُت .جاعٍش الاَالٕٖ.2019/01/26 :لى اإلاىك٘ :
https://bit.ly/3e9jGwo

املجلة الجزائرية لألمً والتىمية

املجلذ  /09العذد  /02جويلية  /2020ص184 -170 :

183

"الحكامة البرملاهية كآلية لترشيذ السياسات العامة"

ٖبض الضًً بً ٖمغاوي و ؾفُان مىهىعي

 -6اإلاؼعوعي مدمض ؾالم .)2008( .ججغبت اإلاجلـ الىَجي الاجداصي عفي ؤلاماعاث في جىُْف جلىُاث اإلاٗلىماث.
اللاهغة :اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت.
 -7بىضاعي الؿُض حالٌ .)2003( .جفُٗل صوع البرإلاان وخاحخه بلى بُىث الخبرة .اللاهغة :صاع النهًت الٗغبُت.
 -8بىضاعي الؿُض حالٌ .)1996( .الاؾخجىاب وؾُلت مً وؾاثل الغكابت البرإلااهُت في مهغ .ؤَغوخت صهخىعة في
اللاهىن ،حامٗت اللاهغة :ولُت الخلىق.
 -9بُتهام صافُض .)2006( .البرإلاان والضًملغاَُت في اللغن الخاصي والٗكغًٍ صلُل للمماعؾت الجُضة .جغحمت مً
بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي .الاجداص البرإلااوي الضولي.
قىهجىهج ماجغن  .)2003( .عئٍت الاجداص البرإلااوي الضولي لٗملُت ؤلانالح البرإلااوي .ؤٖماٌ اإلااجمغ الؿىىي
-10
الثاوي للبرهامج البرإلااوي .حامٗت اللاهغة:ولُت الاكخهاص والٗلىم الؿُاؾُت.
ٖ -11ثمان مدمض ٖثمان .)2005( .جدضًث ألاماهت الٗامت للبرإلااهاث الٗغبُت .اللاهغة :بصاعة اإلاجالـ الىَىُت
الدكغَُٗت.
لٗغوس ي عابذ .)2010( .اإلااؾؿت البرإلااهُت في ٖملُاث الخدىٌ الضًملغاَي في الجؼاثغ  .2007-1997ؤَغوخت
-12
صهخىعاه في الٗلىم الؿُاؾُت .حامٗت الجؼاثغ :ولُت الٗلىم الؿُاؾُت والٗالكاث الضولُت.
ماليي مدمض  .)2007(.وي٘ البرإلاان اإلاغغبي :ألاهٓمت الضازلُت للمجالـ الدكغَُٗت :الىاك٘ وجدضًاث
-13
ؤلانالح في الٗالم الٗغبي .بحروث :اإلاغهؼ الٗغبي لخُىٍغ خىم اللاهىن والجزاهت.
 -14هافظة بغإلااهُت .)2011( .البرإلاان الضًملغاَي .الجؼاثغ :مجلت مجلـ ألامت .الٗضص .48
15- Philip Laundy .(1989). Parliaments in the modern world. Suisse : Editions Payot.
16- Thomas Garothers. (1997). Democracy assistance the question of strategy, Democratization.
London: fronkcass.

املجلة الجزائرية لألمً والتىمية

املجلذ  /09العذد  /02جويلية  /2020ص184 -170 :

184

