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ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ) (NDIو ﻣﺮﮐﺰ »اﻟﻘﺪس« در ﭘﺮوژه

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ﺷﻤﺎره دو

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺶ روﯾەﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و روشﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ آن ‐ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺷﺘﯿﺎق و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ)ﺳﻤﻦ( در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻮد از ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻣﯿﺪواری زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮه
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه» ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﻘﺪس« ،اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه اردﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و
ﻧﻈﺎرت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ داده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی دوﻟﺖ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﺷﺪه ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ) ،(NDIﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻﺑﺮدن
اﺛﺮﮔﺬاری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۸آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﻣﻠﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺘﺸﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم اردن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در اردن در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺿﺒﻂ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را
ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺿﻤﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ )ﺳﻤﻦﻫﺎ( و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻃﻮل اﺟﺮای
ﭘﺮوژه ،ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس از اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و در درازﻣﺪت ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد و
ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮔﺰارش وﺳﯿﻊﺗﺮ و دﺧﺎﻟﺖ دادن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ داد .ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ دادن ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ-ﻣﺤﻮر ﭘﯽﺑﺮد .ورود اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎﯾﺶ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺷﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اردﻧﯽ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اردن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اردن ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ دو ﻣﺠﻠﺴﯽ )ﺷﻮرا و ﺳﻨﺎ( ﺑﻨﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ« اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .او  ۶۰ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ )ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻠﺲ اﻋﯿﺎن ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﻣﻨﺼﻮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ،اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ او ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن )ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد( دارای  ۱۲۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﻓﺮاد ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﺷﻐﻠﯽ-ﺣﺮﻓﻪای
ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻣﺠﻠﺲ اردن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﻮﻟﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد
دﻣﻮﮐﺮات و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۹۹۹ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دوم ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ ،وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دوﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ رأی ،ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻤﻦﻫﺎی اردن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ،دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۸ﺗﺎ  ۲۰۱۱را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دورهای ﮐﻪ ﻃﯽ آن ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ) (NDIﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آژاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ) (USAIDﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن
) (JPMﭘﺮداﺧﺖ؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﻘﺪس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﭘﺮوژه از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻣﻮارد ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ  NDIﺑﻪ اﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ،
ده ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر و ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و دو ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ :ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر  NDIو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ،و ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  NDIﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮح را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .در ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺮوژه
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اردن و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﻘﺪس
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﻘﺪس ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰در اﻣﺎن ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اردن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ اراﺋﻪ درﮐﯽ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اردن اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ
ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪای را از ﻫﻤﻪ زواﯾﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﭼﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ،در راه آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اردن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن
ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس از ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺗﻼش اﺳﺖ ﭘﻠﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐﺷﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺪس ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی از ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ،ﻗﺒﯿﻠﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ،ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد .ﻣﺮﮐﺰ در ﻃﻮل دوره ﮐﺎریاش
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای
ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  NDIو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ،USAIDاﻟﻘﺪس ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ و رﺳﺎﺗﺮ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .ﭘﺮوژه ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎرآﺋﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﻘﺪس ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﻬﺎد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اردن اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮد در
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد .اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 .۱ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی.
 .۲ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اردن.
 .۳ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻓﺮاد ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،اﻟﻘﺪس ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺸﯽ ،ﮔﺰارشدﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
 .۱اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻠﯽ :از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن و ﻧﯿﺰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺖ.
 .۲ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻇﺎﯾﻒ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،اﻟﻘﺪس
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ﮐﺮد.
 .۳ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ :دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻟﻘﺪس وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دو ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮدآوری داده ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﺰارش ﻧﺎﻇﺮان از روﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ اردن .اﯾﻦ داده ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ :ﻧﻈﺎرت ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ.
 .۴ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰﮔﺮد و ﻫﻤﺎﯾﺶ :ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود  ۲۵ﺳﻤﻦ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  ۶۰ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻦﻫﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻠﺲ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﭘﺮوژه ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن و در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ،اﻟﻘﺪس از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺮی دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﺰارش ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
 .۵ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ :اﻟﻘﺪس وبﺳﺎﯾﺘﯽ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف از آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد .وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن را دارد ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻨﺠﺮهای ﻧﺎدر رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم اردن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
 .۶اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ :ﮔﺰارشﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ
دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اردن ،ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ،
ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻄﻖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰهﺷﺪن اردن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﻖ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻘﺪس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﻘﺪس ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺎزهای در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻤﻦﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﻨﺸﮕﺮان و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻘﺶ و ﺻﺪای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ .ﺣﺎل
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺪا ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻮر داده ﺷﻮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاردی ﻫﻢﭼﻮن ﻧﻘﺶ و ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ
دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻫﻢﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﻘﺪس از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اردﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻟﺴﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﺮﯾﮏ را درک ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در رﺳﺎﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺻﺪای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﻤﻦﻫﺎ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻤﻦﻫﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﺮای درک و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺪﺳﺖ
آورﻧﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ارﺗﻘﺎء داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺤﺚ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ درک و آﮔﺎﻫﯽ اردﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ-ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎل در ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی آﺗﯽ
ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
رواﺑﻂ ﺗﺎزه ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺪای ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ
ﮔﻮش دوﻟﺘﻤﺮدان رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮی
داده ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اردن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺪ آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺋﺘﻼﻓﯽ از
ﺳﻤﻦﻫﺎی اردﻧﯽ ﻃﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۱ﻣﯿﻼدی ﺟﺴﺖ .در اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮرد ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،در راه ﻫﻤﺨﻮان ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺴﺘﺮش داد؛ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ آن روی در ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .روﻧﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد درﯾﭽﻪ ﺗﺎزهای را
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف روﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اردن ﮔﺸﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه زود درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﻮﻣﯽ در دراز ﻣﺪت .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ و آﺑﺮورﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼشﺷﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ ﺗﺎ از ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﻫﺪاف و روﯾﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﺮح داده ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ و ﮔﺰارشدﻫﯽ درﺑﺎره روﻧﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﺣﻀﻮر
و ﻏﯿﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮهای از ﺑﺎزیﮔﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری وﺳﯿﻠﻪای ﺷﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﺪار .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﺛﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،اﺣﺰاب و ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ( ﺑﺎ
اﻟﻘﺪس و دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻦﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﻘﺪس دﯾﺪ .ﮔﺮدﻫﻢآﺋﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﻪ
ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات درازﻣﺪت ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .اﻣﺎ آنﭼﻪ
در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﺟﺮای
ﭘﺮوژه اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﻤﻦﻫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و اﺣﺰاب و ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺖ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﺟﺪول ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن را از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .در ﺿﻤﻦ

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﻤﻦﻫﺎی اردﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﭘﺮوژه ،ﮔﺰارشﻫﺎی دورهای و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن در درک ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺸﻮق ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن ﺣﮑﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻟﻘﺪس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺰﺋﯽ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎن داد اﺑﺘﺪا رواﺑﻄﺸﺎن را
ﮔﺴﺘﺮش داده ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ روی
آورده ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن
داد ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺟﺎی ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﻘﺪس ﻓﻀﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ را
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺪﯾﺮان اﻟﻘﺪس ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺷﯿﻮه اداره ﻣﻄﻠﻮب ،ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻘﺪس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
روﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن،
اﻟﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ واﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺪس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮج داد ﺗﺎ ﺳﻤﻦﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ-ﻣﺤﻮر را وارد ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ آﻧﺎن
داﻧﺶ و رواﺑﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ،اﻟﻘﺪس ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ اردن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده،
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ داد ﮐﻪ در آن رواﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻣﮭمﺗرﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾش ﻣﺟﻠس ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻟﻘدس
)ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو(
افراد و گروههای شرکتکننده در برنامه پایش مجلس اردن
)بر اساس دریافت کارمندان القدس ،شرکتکننده در جلسات بحث
گروهی(

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﻟﻘﺪس
در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻪﻃﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
آﻣﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
و ﮔﺰارش
ﻣﺠﻠﺲ

●
●

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮان
اﻟﻘﺪس
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﭼﻬﺮهای ﻣﺜﺒﺖ از
ﺧﻮد

●
●

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻟﻘﺪس
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺪس
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻤﻦ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻦﻫﺎ
ﺑﻪ راهاﻧﺪازی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﺠﻠﺲ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻃﺮفﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ
ارﺗﺒﺎط رﺳﺎﻧﻪای
دوره آﻣﻮزﺷﯽ

●
●

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻤﻦﻫﺎ
و اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف
وبﺳﺎﯾﺖ

●

●

 -۱ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﮔﺰارش
 -۲ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 -۳ارﺗﺒﺎط
رﺳﺎﻧﻪای

افراد و گروههای خارج از برنامه پایش
)بر اساس دریافت کارمندان القدس،
شرکتکننده در جلسات بحث گروهی(

ﮔﺮوهﻫﺎ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻃﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در
ﻣﺪﻧﯽ  -در ﻣﻮرد ﻣﺠﻠﺲ و
ﮐﻠﯿﺖ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آﮔﺎﻫﯽ و درک ﺑﻬﺘﺮ
از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻری

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

)ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ(
ی زﻧﺎن
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﺰارشﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ و
اﺋﺘﻼف
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﻃﺮفﻫﺎی
ذﯾﻨﻔﻊ

آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه

ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺶ
 -۱ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ
 -۲وبﺳﺎﯾﺖ و
رﺳﺎﻧﻪ )در ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ(
 -۱رﺳﺎﻧﻪ
 -۲وبﺳﺎﯾﺖ و
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ )در
ﯾﮏ ﺳﻄﺢ(

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
زﻧﺎن

اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ

● اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ ) -۱در ﯾﮏ
اﻟﻘﺪس و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺢ( ارﺗﺒﺎط
رﺳﺎﻧﻪای و
زﻧﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ
● اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ
رﻫﺒﺮان زن در ﻣﻮرد و اﯾﺠﺎد
اﺋﺘﻼف
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن  -۲آﻣﻮزش
در آن
● اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺠﻠﺲ
● اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﺠﻠﺲ
● اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری

) -۱در ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ(
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 -۱دوره
آﻣﻮزﺷﯽ
 -۲ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
و ﮔﺰارش

اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﺮﻓﻪای

ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه

اردوﮔﺎه

آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ؛

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ؛ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ
)ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ(
ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺤﻠﯽ

● آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد
ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺎن
●اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ

رﺳﺎﻧﻪ

● دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻼﻋﺎت
درﺑﺎره ﻣﺠﻠﺲ
● اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺪس

اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ

● اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ

ﺷﻮراﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ

● اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻋﻀﻮ
در ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ

آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه

ﺣﮑﻮﻣﺖ

● ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮرد
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻣﻮرد اﺻﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ
● ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ

● ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
● ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺠﻠﺲ

داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن

● دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺠﻠﺲ
● اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﭘﺮوژه

