ﻃﺮح »ﭘﺎﯾﺶ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ« در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﯾﺶ روﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ :اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺸﮕﺮان«

ﻫﺪف

اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در دوﻟﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد(
در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ]در
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه[ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ
روش ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ
ﺷﺪه ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی دوﻟﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺸﯽ دوﻟﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ(
اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ اﺟﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎص ﺑﺮ اﻧﺠﺎم و
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه دوﻟﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ و
ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد درک ﺑﻬﺘﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ
دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺪﻧﯽ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ
اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه
ﺗﺮوﯾﺞ و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
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ﻫﺪف ﻣﺆﺳﺴﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺶ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و
اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت از ﺳﻮی دوﻟﺖ؛
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪه؛
• ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت؛ و
• ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اداره ﮐﺸﻮر.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر اندیآی
در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه» ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ« ) (CISOMMاﺳﺖ.
 CISOMMاﺋﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ از  ۳۰ﺳﻤﻦ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدمﻧﻬﺎد(
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮهای ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﺣﺰب
ﺣﺎﮐﻢ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه» ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه  -ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯿﻬﻨﯽ«
و دو ﺟﻨﺎح ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ از »ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت» ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ«
) GPAﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮاﻓﻖ( ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻇﻬﻮر آن ﻫﻤﭽﻮن
وﺳﯿﻠﻪای ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ را ﺣﻞ
و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن »وﮐﻼی زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ) (ZLHRﺑﺎ درک ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ  CISOMMرا ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﺟﺮای  GPAرا
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد-ﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽای ﭘﻬﻨﺎور ﮔﺮد آورده،
ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺤﻠﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻧﻔﻮذ وﺳﯿﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرزاری ﻣﺴﺌﻠﻪ-ﻣﺤﻮر را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﺼﺺ در اﻣﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼف
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،درﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ
دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎریﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
داده ،وارد اﺋﺘﻼف ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ،ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺗﺎزه
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺋﺘﻼف
ﺷﻮد .در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﺋﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻗﺪمﻫﺎی زﯾﺮ را ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ:
• ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ – ﻣﺸﺘﻤﻞ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف – ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ.
• ﺗﻬﯿﻪ و اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی
اﺋﺘﻼف.
• اﯾﺠﺎد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز و ﻫﺪﻓﯽ روﺷﻦ ﺑﺮای اﺋﺘﻼف.

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد و ﻫﻢ اﺋﺘﻼفﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺧﻮد را
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه آﻣﺎده
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﺎوری را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان
• ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ،ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺶ؛
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد
اﺋﺘﻼف اﺳﺖ .اﺋﺘﻼف ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
• ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
و ﻧﻔﻮذ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺸﮕﺮان درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژه؛
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺋﺘﻼف در
• ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح اﻋﻼم ﺷﺪه دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ،ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺴﯿﺞ
اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮح
ﻣﻬﺎرت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺋﺘﻼف راﺣﺖﺗﺮ
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اﺟﺮاﺋﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ،اﺋﺘﻼف را
در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛

• ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻃﻼﻋﺎت.

اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی »ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ« در
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،ﺳﺎﺑﻘﻪای در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎورهای  NDIرا ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪCISOMM ،
ﭘﺎﯾﺶ اﺟﺮای ﻫﻔﺖ ﺑﺨﺶ از  GPAرا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
داد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﺣﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد،
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﮔﺬار ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری
و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .اﺋﺘﻼف ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ  GPAرا ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح اﺟﺮاﺋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای GPA
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪای
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ.

اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف »ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ« ﭘﺎﯾﺶ
روﻧﺪ اﺟﺮای »ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ« را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﺎش
در اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد
آﮔﺎه و اﯾﺠﺎد دﯾﺎﻟﻮگ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در
ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺨﺶ  GPAﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .اﺋﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﯾﮏﻧﻮاﺧﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ،اﺑﺰار ﮔﺰارشدﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺮوی ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف ﻣﺎه
ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ
دو ﮔﺰارﺷﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی آورﯾﻞ و ﻣﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪﺻﻮرت دورهای و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
اﺟﺮاﺋﯽ ،داده و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه،
در ﺣﯿﻦ ﮔﺮدآوری داده ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه را ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف از ﻃﺮق زﯾﺮ داده ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
• ﮐﻨﮑﺎش در اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ؛
• ﭘﺎﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و اﺟﺮای آن؛
• ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ )رﻫﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻻن(

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮدآوری داده
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﯾﺶ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای واﺣﺪ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
داوﻃﻠﺒﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﺟﻤﻊآوری داده ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺮد آوردهاﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه را
ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی اﺑﺰار و روشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری داده
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻓﺰوده اﻋﺘﺒﺎر آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.

• ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺷﻨﻮد ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ
در ﺣﻮزه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و؛
• ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت.
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ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد و اﺋﺘﻼفﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داده ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از اﻧﻮاع
ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد و ﻫﻢ
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات
دوﻟﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل
و ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺋﺘﻼف ،از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺸﺨﺺ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ
اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎه در راه
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ
ﻗﻀﺎﺋﯽ .اﻋﻀﺎی اﺋﺘﻼف از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﮔﺰارشﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ
ﻣﯿﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه ﺷﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ
روش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻗﻀﺎوت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻮق دادن آن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه.
اﺋﺘﻼف »ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ« ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دو
ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ،
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﺎ ارزﺷﯽ
ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺟﺮای »ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ« و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺼﻮص
اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن .ﮔﺰارشﻫﺎی
»ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻘﯽ
از اﺟﺮای  GPAﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ از ﺟﻤﻊآوری و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻼ دوﻗﻄﺒﯽ.
دﺳﺖ اول در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣ ً

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻮق ﺷﺮوع دﯾﮕﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
دوﻟﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ ،آنﮔﺎه ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ و ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ دوﻟﺖ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،وﻟﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺮا
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺖ را ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ،۲۰۰۹ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه از ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ »ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﻨﺪ ﺗﺎزهای در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﻮد ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
»وﮐﻼی زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ«)،(ZLHR
»ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه«)(ZESN
و »ﭘﺮوژه ﺻﻠﺢ زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه«)– (ZPPﺳﻪ ﻧﻬﺎدی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﮔﯿﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در »ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ–
 ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم »ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ«) (ZZZICOMPﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .اﻋﻀﺎی
ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از داﻧﺶ و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ
»ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ.
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