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پيیشيینه وو ززميینه برنامه 

اانتخاباتت پاررلمانی سالل ٢۲٠۰٠۰٧۷ ااررددنن٬، که ددرر آآنن 
نهھھاددهھھھایی جامعه مدنی ددرروونن کشورر براایی نخستيین 
بارر به نظاررتت بر اانتخاباتت ملی پرددااختند٬، نشاننگر 
ررشد مشاررکت شهھھرووندیی ددرر فرآآیندهھھھایی سيیاسی 
بودد. ااین رروویداادد نشانه آآغازز نوعی تغيیيیر (اازز تمرکز 
متعاررفف بر موضوعع وو مشکالتت پيیراامونن اارراائه خدماتت 
ااجتماعی به مشاررکت فعالل ددرر ررووند سيیاسی) ددرر 
ساختارر نهھھاددهھھھایی جامعه مدنی ااررددنن به حسابب 
میآآمد. شيیوهه نگرشش بر ااصالحاتت ددرر کشورر٬، تا 
کنونن به عنواانن یک ررووند "اازز باال به پایيین" ااررززیابی 
میشد؛ ااما ززمانن آآنن فراا ررسيیدهه بودد که سطح 
آآگاهھھھی توددهه مرددمم نسبت به نهھھاددهھھھایی سيیاسی وو 
نخبگانن ددررگيیر ددرر اامر تصميیمگيیریی ددرر کشورر به ططورر 
فزاایندههاایی باال بروودد. ااین ططرزز فکر ددرر حالل ظظهھھورر٬، 
فرصت منحصر به فرددیی رراا ددرر ااختيیارر نهھھاددهھھھایی جامعه 
مدنی قراارر دداادد تا به تشویق فعاالنن سيیاسی وو 
کمک به ررشد نوعی فرهھھھنگ بپرددااززند که ددرر آآنن٬، 
شهھھروونداانن قدررتت مسئوليیت خوااهھھھی وو پرسشگریی 
اازز ررهھھھبراانن سيیاسی وو قانوننگذاارراانن ددرر خصوصص 
تصویب قواانيین وو سيیاستهھھھایی براایی ررفع نيیاززهھھھایی 

شهھھرووندیی رراا دداارراا هھھھستند. 

نمایندگانن برگزیدهه ددرر ددووررهه پانزددهھھھم مجلس که 
اانتخاباتت آآنن ددرر نواامبر ٢۲٠۰٠۰٧۷ برگزاارر شد٬، نسبت به 
اافراادد اانتخابب شدهه ددرر ددووررهههھھھایی قبل جوااننتر بوددند وو 
سطح تحصيیالتت باالتریی ددااشتند. بسيیارریی اازز 
نهھھاددهھھھایی جامعه مدنی مشتاقق به هھھھمکارریی با ااین 
نمایندگانن جدید مجلس بوددند. کسانی که مبنایی 
فعاليیت آآننهھھھا بر ااساسس صدااقت٬، ددررستی وو نيیز 
تالشش ددرر جهھھت منافع ملی بنا شدهه بودد. ااما ددرر 
اابتداایی سالل ٬٢۲٠۰٠۰٨۸، نوعی حس رروو به ررشد 
سرخوررددگی عمومی نسبت به آآنن ددسته اازز 
نمایندگانی که برخالفف ووعدهههھھھایی که ددااددهه بوددند٬، 

نشانهاایی اازز تعهھھد به ااصالحاتت ددرر ررفتارر

اایشانن مشاهھھھدهه نمیشد بوجودد آآمد. به عنواانن مثالل٬، ااین 
نمایندگانن قانونن پشتيیبانی شدهه اازز سویی ددوولت مبنی بر 
محدووددیت تجمعاتت وو گرددهھھھماییهھھھایی عمومی رراا بدوونن کمترین 
مباحثه وو مخالفت به تصویب ررساندند. قانونی که ااحزاابب 

سيیاسی وو گرووهههھھھایی جامعه مدنی رراا ددرر تنگنا قراارر میدداادد. 

مجلس جدید هھھھمچنيین حاضر به برررسی چالشهھھھایی مطرحح 
شدهه ددرر خصوصص نتایج اانتخاباتت سالل ٢۲٠۰٠۰٧۷ نشد وو سپس 
هھھھمه ددااددخوااستهھھھایی مطرحح شدهه ددرر ااین ززميینه رراا رردد کردد. 
اامتناعع اازز ررسيیدگی به تخلفاتت اانتخاباتی سبب اازز بيین ررفتن 
ااعتبارر مجلس وو ططرحح سوااالتی ددرر خصوصص ررعایت اانصافف اازز 
سویی سيیستم قانوننگذاارریی وو کاهھھھش ااميید براایی تحقق 
ااصطالحاتت ددمکرااتيیک ووااقعی شد. هھھھم ززمانن٬، ررئيیس مجلس 
ناررضایتی خودد رراا نسبت به حضورر کم تعداادد نمایندگانن ددرر 
جلساتت عمومی مجلس اابراازز کردد. حس فزاایندهه ناررضایتی اازز 
مجلس مقاررنن شد با بحرااننهھھھایی رروو به ررشد ااقتصاددیی وو ددرر 
نتيیجه اافزاایش هھھھزینههھھھایی ززندگی. مجموعع ااین عواامل سبب 
اافزاایش فشارر بر ددوولت براایی ااقداامم قانونی بر عليیه مجلس 
گرددید٬، حالل ااینکه تنش ميیانن ددوولت وو مجلس بر سر مسائل 

ااقتصاددیی ررووزز به ررووزز آآشکاررتر میشد. 

نگاهه ااجمالی به پرووژژهه 

ددرر سالل ٬٢۲٠۰٠۰٨۸، موسسه ملی ددموکرااتيیک (NDI) ططرحح "تقویت 
مشاررکت سيیاسی جامعه مدنی" که یکی اازز ااهھھھداافف آآنن٬، اازز 
بيین برددنن شکافف ميیانن مجلس وو شهھھروونداانن ااررددنی بودد رراا به 
ااجراا ددررآآوورردد. ططرحی که اازز سویی USAID (مرکز توسعه 
بيیناالمللی اایاالتت متحدهه) پشتيیبانی میشد. ااین ططرحح که بر 
کارر مشترکک قبلی با نهھھاددهھھھایی جامعه مدنی ااررددنن ااستواارر بودد٬، 
توسعه نوعی جامعه مدنی باددوواامم رراا مورردد تشویق وو ترغيیب 
قراارر میدداادد که بتوااند نمایندگانن مجلس رراا ددرر خصوصص پرددااختن 
به مسائل وو نگراانیهھھھایی عمومی٬، مسئوليیتپذیر وو پاسخگو 
نگه دداارردد. به عنواانن بخشی اازز ااین برنامه وو حمایت اازز پرووژژههاایی 
بنامم "نظاررتت بر مجلس ااررددنن"٬، NDI به هھھھمکارریی با مرکز 
مطالعاتت سيیاسی االقدسس Al Quds)) پرددااخت. ااین پرووژژهه٬، 

بهھھبودد رروواابط 

ميیانن نمایندگانن مجلس وو مرددمم وو نيیز اایجادد تواانایی 
ددرر خصوصص تجزیه وو تحليیل عملکردد نمایندگانن 
مجلس٬، بر ااساسس ااططالعاتی که بهططورر عمومی به 
ااشترااکک گذااشته شدهه بودد رراا به عنواانن هھھھدفف ددرر نظر 

گرفته بودد. 

ميیانن نمایندگانن مجلس وو شهھھروونداانن ددرر خصوصص مسائلی که 
نمادد یک نمایندگی سيیاسی شایسته ااست. 

- نتيیجه ميیانی ٣۳: توسعه ظظرفيیت مجلس ددرر اانجامم ووظظایف 
بهعنواانن یک مجموعه یکددست. 

نتيیجه ميیانی ۴: اافزاایش مشاررکت سيیاسی شهھھروونداانن. 
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- مشاررکت نمایندگانن ددرر جلساتت مجلس وو 
کميیتههھھھایی تخصصی 

-  مشاررکت نمایندگانن ددرر بحثهھھھایی مربوطط به 
تصویب قواانيین 

- تالشش نمایندگانن براایی ددسترسی بيیشتر به اافراادد 
ذذیینفع ددرر حصولل نتایج 

- نظاررتت مجلس بر عملکردد ددوولت 

مامورریت مطالعاتی مدیر االقدسس به بيیرووتت به وویی 
ااجاززهه دداادد تا به تعامل با یکی اازز نهھھاددهھھھایی جامعه 
مدنی لبنانن بنامم "نحو االموااططنيیه" (Naam) که 
پرووژژهه مشابهھھی ددرر نظاررتت بر مجلس لبنانن اانجامم 
ددااددهه بودد بپرددااززدد. ددرر جریانن گفتگوهھھھا پيیراامونن پرووژژهه 
نظاررتی٬، مدیر االقدسس وو نمایندهه نهھھادد لبنانی به 
بحث وو تباددلل نظر ددرر خصوصص ااسترااتژیی نظاررتت وو 
شيیوهههھھھایی پيیاددههساززیی ططرحح پرددااختند؛ اازز جمله 
ررووشش وواارردد کرددنن قانوننگذاارراانن ددرر ررووند نظاررتت وو 
تکنيیکهھھھایی اایجادد ااططميینانن مبنی بر ااینکه ططرحح 
نظاررتی٬، هھھھم براایی قوهه قانوننگذاارریی وو هھھھم براایی 

شهھھروونداانن اامریی ساززندهه خوااهھھھد بودد. 

جلب حمایت نمایندگانن مجلس اازز ططرحح نظاررتی٬، 
یکی اازز عناصر ااساسی ددرر ااسترااتژیی پرووژژهه نظاررتی 
االقدسس بودد. به ااین منظورر٬، ااین نهھھادد بر جلب 
پشتيیبانی ااعضایی برجسته مجلس متمرکز شد وو با 
فرستاددنن نامه به هھھھمه ١۱١۱٠۰ نمایندهه مجلس٬، به 
معرفی پرووژژهه نظاررتی پرددااخت. ددرر ددسامبر سالل 
٬٢۲٠۰٠۰٨۸، ررئيیس مجلس نمایندگانن متعهھھد شد که 
پشتيیبانی وو ددسترسی الززمم رراا ددرر ااختيیارر االقدسس وو 
پرووژژهه نظاررتی آآنن قراارر ددهھھھد. نهھھادد االقدسس سپس 
ضمن برگزاارریی جلسه با هھھھریک اازز نمایندگانن٬، 
موجباتت آآشنایی بيیشتر آآننهھھھا با پرووژژهه رراا فرااهھھھم کردد 
وو ررااهه رراا براایی فعاليیتهھھھایی مشترکک بعدیی هھھھمواارر 
نمودد؛ فعاليیتهھھھایی نظيیر گرددآآوورریی ددااددهههھھھایی مربوطط 
به اامر قانونن گذاارریی٬،  نظاررتت بر فعاليیتهھھھایی 
نمایندگانن٬، ددسترسی به ااططالعاتت شخصی وو برآآوورردد 

ميیزاانن تواانایی اایشانن ددرر پيیگيیریی 

نيیاززهھھھایی رراایی ددهھھھندگانن. 

ططرحح پرسشنامه ملی 

ددرر ژژاانویه سالل ٬٢۲٠۰٠۰٩۹، االقدسس ضمن مشوررتت با گرووهه آآمارر ووززااررتت 
برنامهرریزیی ااررددنن٬، پرسشنامهاایی رراا ططرااحی نمودد که هھھھدفف آآنن 
شناسایی وو برآآوورردد ااوولویتهھھھایی سيیاسی وو ااقتصاددیی 
شهھھروونداانن وو ااررززیابی اایشانن اازز عملکردد نمایندگانن مجلس بودد. 
ااین نهھھادد سپس با کمک برخی فعاالنن ااجتماعی٬، پرسشنامه 
رراا ميیانن ١۱٢۲٠۰٠۰ نفر اازز ساکنيین هھھھمه ١۱٢۲ ااستانن ااررددنن توززیع کردد. 
نتایج ااین پرسشنامه بعدتر با عنواانن "نظرسنجی اازز مرددمم 

ااررددنن: قواانيین اانتخاباتت وو مجلس" توسط االقدسس منتشر شد. 

برگزاارریی ميیزگردد وو گرددهھھھمآآییهھھھایی عمومی 

ددرر فاصله ميیانن ژژاانویه تا ماررسس ٬٢۲٠۰٠۰٩۹، االقدسس ااقداامم به برگزاارریی 
ميیزگرددهھھھایی مشترکی با ساززماننهھھھایی هھھھمکارر وو نهھھاددهھھھایی 
محلی جامعه مدنی کردد که ااحزاابب سيیاسی وو نهھھاددهھھھایی 
ددوولتی تمامی ١۱٢۲ ااستانن ااررددنن رراا نيیز ددرربر میگرفت. موضوعع 
ااین ميیزگرددهھھھا شامل معرفی پرووژژهه نظاررتت بر مجلس٬، برررسی 
عملکردد نمایندگانن مجلس٬، نقش جامعه مدنی ددرر ااررززیابی 
عملکردد نمایندگانن وو شناسایی اابزاارر ااررتقاء تعامل ميیانن 

شهھھروونداانن وو مجلس بودد. 

اازز آآوورریل سالل ٢۲٠۰٠۰٩۹ تا ددسامبر ااین سالل٬، ميیزگرددهھھھایی برگزاارر 
شدهه توسط االقدسس تبدیل به جلساتت گرددهھھھمایی عمومی با 
حضورر شهھھروونداانن٬، نهھھاددهھھھایی جامعه مدنی٬، نمایندگانن مجلس وو 
خبرنگارراانن ررسانههھھھا گرددید. هھھھدفف اازز برگزاارریی ااین گرددهھھھماییهھھھا٬، 
اایجادد پيیوند ميیانن نمایندگانن مجلس وو موکالنن آآننهھھھا وو بحث وو 
گفتگو ددرر ززميینه نقش وو عملکردد نمایندگانن با توجه به نتایج 
ططرحح پرسشنامه ملی وو یافتههھھھایی پرووژژهه نظاررتت بر مجلس بودد. 
مباحث وو گفتگوهھھھایی مطرحح شدهه٬، ااین مواارردد رراا شامل میشد: 
- معرفی پرووژژهه نظاررتت بر مجلس٬، ووببسایت وو گزااررششهھھھایی اارراائه 

شدهه توسط نهھھادد االقدسس؛ 
- ددررکک عمومی اازز نقش وو کاررکردد نمایندگانن مجلس؛ 

- ااهھھھميیت نظاررتت بر مجلس براایی شهھھروونداانن وو قانوننگذاارراانن؛

- ررووششهھھھایی اافزاایش نظاررتت بر مجلس؛ 
- ررااهههھھھایی گسترشش ااصالحاتت سيیاسی؛ وو 

- چاررچوبب قانونی براایی اایجادد تغيیيیرااتت ددرر قواانيین 
اانتخاباتی وو نحوهه برگزاارریی اانتخاباتت. 

گزااررششهھھھایی نظاررتت بر مجلس وو توصيیههھھھا 

نخستيین گزااررشش نظاررتی االقدسس ددرر ٢۲٩۹ آآوورریل ٢۲٠۰٠۰٩۹ 

ووببسایت کارربر پسند به گونهاایی ططرااحی شد که بهططورر 
منظم به ررووزز شودد وو قابل ااستفاددهه براایی شهھھروونداانن وو 
نمایندگانن مجلس باشد. محتواایی موجودد بر رروویی ووببسایت 

شامل ااین مواارردد ااست: 
- ااسامی٬، ززندگینامه وو ووسيیله تماسس با نمایندگانن مجلس؛ 

- تحوالتت مجلس بر ااساسس یافتههھھھایی پرووژژهه نظاررتی؛ 
- گزااررششهھھھایی نظاررتی؛ 

- ااسنادد تکميیلی ددرر مجلس؛ 
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به عنواانن نمونهاایی اازز کمک ررسانی KCCC به ■

مقاماتت محلی٬، فرمانداارر وو نمایندهه منطقه 
"کرکک" ددرر مجلس٬، اازز KCCC خوااستند که 
خالصه مکتوبی اازز فعاليیتهھھھایی اانجامم شدهه ددرر 
جریانن اانجامم پرووژژهه٬، ددستاووررددهھھھا٬، مطالباتت وو 
توصيیههھھھا براایی حل موضوعع آآلوددگی هھھھواا رراا براایی 

اایشانن ااررسالل نماید. 

ددرر جریانن یک نظرسنجی عمومی ددرر خصوصص ■
ااررززیابی ميیزاانن موفقيیت فعاليیت مدنی براایی 
ددستیابی به ااصولل ااساسی٬، با ٣۳١۱٠۰ تن اازز 
فتههھھھایی  ا شهھھروونداانن مصاحبه شد وو ی
نظرسنجی نشانن دداادد که ااکثریت پاسخ 
ددهھھھندگانن نسبت به ميیزاانن موفقيیت ددرر 
شناسایی مشکالتت وو نيیز شيیوهه اانجامم فعاليیت 
مدنی نظر مثبت ددااررند وو ااین پرووژژهه ددرر ااررتقایی 
سطح تعامل شهھھروونداانن ددرر فرآآیند تصميیمگيیریی 

موفق عمل کرددهه ااست. 

توصيیههھھھا 

قانوننگذاارراانن رراا اازز اابتداا ددرر ططرحح نظاررتت بر قوهه ■
قانوننگذاارریی ددخالت ددهھھھيید٬، به ططورریی که آآننهھھھا 
پرووژژهه رراا اازز نزددیک ددررکک کرددهه وو اانجامم پرووژژهه 
نظاررتت رراا به عنواانن تهھھاجم به خودد به شمارر 
نيیاووررند. ااین کارر ااحتمالل حمایت قانوننگذاارراانن وو 
هھھھمکارریی ددرر ططولل فعاليیتهھھھایی پرووژژهه رراا اافزاایش 

میددهھھھد. 

اازز اامکانن حضورر شهھھروونداانن ددرر جلساتت مجلس وو ■
کميیتههھھھایی فرعی آآنن ااططميینانن حاصل کنيید. 
نظاررتت بر قوهه قانوننگذاارریی ززمانی به موفقيیت 
کامل میررسد که سازز وو کاررهھھھایی ررسمی وو 
غيیر ررسمی مبنی بر اایجادد فضایی سيیاسی 
مناسب براایی حضورر شهھھروونداانن وو گرددآآوورریی 
ااططالعاتت اازز سویی اایشانن صوررتت گرفته باشد. 

براایی توسعه وو پيیگيیریی یک ااسترااتژیی ووااضح وو ■
مستحکم بر ااساسس ااهھھھداافف وو مقاصدیی که به 

خوبی تعریف شدهه٬، به 

هھھھمکارراانن خودد یارریی ررسانيید. هھھھمکارراانن شما ززمانی که یک 
ااسترااتژیی عمل مدوونن ددرر ددست ددااشته باشند٬، ووظظایف مربوطط 

به پرووژژهه رراا بهططورر موثرتریی به اانجامم میررسانند. 

به منظورر ددااشتن بيیشترین تاثيیر ددرر سطح ملی٬، ■
هھھھمکارراانی که فعاليیتهھھھایی نظاررتی رراا اانجامم میددهھھھند٬، یا 
بایستی خودد یک نهھھادد جامعه مدنی باشند وو یا ااینکه 
بخشی اازز اائتالفف نهھھاددهھھھایی جامعه مدنی باشند وو نيیز 
اامکانن ددسترسی وو برقراارریی ااررتباطط با تصميیمگيیرندگانن 

محلی وو ملی رراا ددرر ااختيیارر ددااشته باشند. 

به منظورر ااططميینانن اازز ااینکه ااططالعاتت گرددآآوورریی شدهه اازز ■
ططریق پرووژژهه نظاررتی به آآگاهھھھی تعداادد بيیشتریی اازز اافراادد 
میررسد٬، یافتههھھھا بایستی به ررااحتی ددرر ددسترسس بوددهه وو 

بهخوبی منتشر شودد.


