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( و مرکز "القدس" در پروژه نظارت NDIمشارکت میان موسسه ملی دمکراتیک ) :۲بررسی مورد شماره 

 بر مجلس ارد

 سرپرست تحقیق: کوبل پرایس - 

Adopted from the National Democratic Institute’s Political-Process Monitoring: Considering the 
Outcomes and How They Can Be Measured  

 

شد. نمایندگان جدید  پانزدهمین دوره انتخابات پارلمانی اردن به منزله لحظه تغییر در کشور محسوب می

داختند، تغییری پر های صادقانه و نبرد در راستای منافع ملی می مجلس بصورت بی وقفه به طرح سیاست

که موجب ایجاد هیجان و درگیر شدن مردم در این رویداد شده بود. عالوه بر این، برای نخستین بار بود که 

ای بود از  شد، که خود نشانه فرصت نظارت بر انتخابات به نهادهای جامعه مدنی داخل کشور داده می

تر سیاسی. با این حال، با وجود  فعالتغییر جهت از تمرکز صرف بر مسائل اجتماعی به سمت مشارکت 

ها و  گذاران در توجه به خواسته گذاری و قانون رفت، عملکرد قوه قانون امید زیادی که به مجلس می

چنان بدون تغییر باقی ماند. علی رغم اصالحات سیاسی صورت گرفته در طی  های مردم، هم نگرانی

یاسی القدس" به این نتیجه رسید که قدرت پانزده سال گذشته، نهاد اردنی "مرکز مطالعات س

گذاری و نظارت که بر اساس قانون اساسی به مجلس داده شده، یک فرصت واقعی برای استقرار  قانون

دموکراسی و مردم ساالری در کشور است. این در شرایطی بود که جامعه مدنی با توجه به عدم 

کرد که شرکت در انتخابات  ردگی شده و گمان میپذیری دولت دچار ناامیدی و سرخو شفافیت و مسئولیت

چنین ناامیدی موجود در میان مردم،  کمترین تاثیر را خواهد داشت. در مواجهه با فرصت بوجود آمده و هم

، پروژه نظارت بر مجلس (NDI)مرکز القدس ضمن برخورداری از پشتیبانی فنی موسسه ملی دمکراتیک 

آغاز کرد. این مرکز توانست از  ۲۰۰۲پذیری مجلس، در سال  اثرگذاری و مسئولیتاردن را به هدف باالبردن 

چون انجام نظرسنجی ملی، نظارت بر جلسات مجلس و تهیه گزارش از  طریق ابزار نظارت بر مجلس هم

های  های مجلس، مشارکت عمومی در فرآیندهای سیاسی را تعمیق بخشد. انتشار عمومی یافته فعالیت

روژه نظارت بر مجلس اردن به کنشگران جامعه مدنی فرصت داد تا از این اطالعات به منظور مربوط به پ

چنین آگاهی مردم اردن نسبت به مقوله سیاست  برداری کنند. این امر هم مشارکت سیاسی موثرتر بهره

نمایندگان  در کشورشان را بهبود بخشید. با دسترسی، تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات مربوط به عملکرد

بینی شده در  تری برای تحقق مشارکت سیاسی پیش منتخب، پروژه نظارت بر مجلس اردن فرصت بیش

برداری از آن را فراهم نمود. پیش از انجام پروژه نظارت بر مجلس، اطالعات  قانون اساسی اردن و بهره

خود مجلس ظرفیت ضبط و  گذاری در اردن در دسترس عموم مردم نبود، چرا که مربوط به فرآیند قانون

های این طرح نظارتی به عنوان  ها، یافته انتشار این اطالعات را نداشت. عالوه بر این، پس از انتشار گزارش

ای مورد استفاده قرار گرفت که در آن،  نقاط کانونی در جریان برگزاری جلسات عمومی بی سابقه

های  یکدیگر مالقات و در خصوص نگرانی نمایندگان مجلس، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان با

کردند. در طول اجرای  های نظارتی و فعالیت نمایندگان در مجلس بحث و گفتگو می اجتماعی، گزارش

برداری کرد. این استراتژی با ایجاد  پروژه، مرکز القدس از استراتژی ایجاد تغییرات تدریجی در درازمدت بهره

های الزم برای ارائه اطالعات دقیق آغاز شد و سپس به سوی تجزیه  رترابطه، تقویت اعتماد و پرورش مها

چنین پی برد که  تر و دخالت دادن سایر بازیگران ادامه مسیر داد. مرکز القدس هم و تحلیل و گزارش وسیع

کردند، در روند نظارت بر فرآیند سیاسی و  وارد کردن نهادهای جامعه مدنی که بصورت موردی فعالیت می

شان بسیار با اهمیت بوده و به تغییر واقعی در  ها به دانش الزم برای تاثیرگذاری بر مشکالت ز آنتجهی

 جامعه شهروندی اردن خواهد انجامید.

 موقعیت اردن
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با سیستم دو پارلمانی )شورا و سنا( بنام مجلس ملی پادشاهی اردن هاشمی یک سلطنت مشروطه 

نفر از اعضای مجلس سنا )که به آن  ۰۰با پادشاه است و وی  یا "مجلس األمة" است. ریاست قوه مجریه

کند و در ضمن اعضای کابینه باید به تایید او  شود( و نخست وزیر را منصوب می مجلس اعیان هم گفته می

 ۰۲۰شود( دارای  چنین مجلس نمایندگان )که به آن مجلس عوام یا مجلس نواب هم گفته می برسند. هم

-ای و شغلی های قبیله اما پارلمان به طور عمده متشکل از افراد با وابستگی نماینده منتخب است،

ای است و عرصه مناسبی برای حضور احزاب سیاسی و بحث درباره مسائل و منافع شهروندان  حرفه

سیاسی و مقوله آزادی مطبوعات به -های مدنی نیست. عالوه بر این، قوانین حاکم بر انتخابات، انجمن

های افراد دموکرات و کنشگران اجتماعی و سیاسی را محدود  ها و فعالیت ت که فرصتای اس گونه

 کند. می

 

های  به پادشاهی رسید، وعده ۰۱۱۱زمانی که ملک عبدهللا دوم پس از مرگ پدرش ملک حسین در سال 
طور هدفمند به سوی دموکراسی،  وی مبنی بر اصالحات دموکراتیک مشتمل بر این بود که کشور به

تر به شهروندان برای مشارکت واقعی در حیات سیاسی  های بیش افزایش شفافیت دولت و دادن فرصت
به پیش خواهد رفت. پیشرفت اندکی که به سوی این اهداف صورت گرفته عبارتند از: انتخابات پارلمانی و 

رای، کنشگران عنوان افراد صاحب حق  ها در فواصل منظم برگزار شده است، مشارکت زنان به شهرداری
چنین  اجتماعی، کاندیداهای انتخاباتی و نمایندگان برگزیده به طور چشمگیری افزایش یافته است، و هم

 تر شده است. فعالیت نهادهای جامعه مدنی اردن  برای تحقق یک حکومت دموکرات بیش

 روش شناسی

ای که  گیرد. دوره را در بر می ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۲تجزیه و تحلیل ارائه شده در این مطالعه موردی، دوره زمانی 

( به USAIDالمللی ایاالت متحده ) ( با پشتیبانی مرکز توسعه بینNDIطی آن، موسسه ملی دموکراتیک )

( که از سوی مرکز مطالعات سیاسی القدس JPMنظارت بر مجلس اردن )پروژه های فنی به  ارائه کمک

های  بررسی موارد مرتبط با پروژه از قبیل طرحگرفت پرداخت. این تجزیه و تحلیل حاصل  انجام می

ترین نتایج جلسات تحلیلی بوده  ها و مهم ها، موارد کلیدی مطرح شده در مصاحبه پیشنهادی و گزارش

، یکی از محققان موسسه ملی دمکراتیک به امان سفر کرد تا در خصوص ۲۰۰۰است. در ژانویه سال 

نظارت بر فرآیند سیاسی و نقشی که موسسه ملی دمکراتیک فعالیت نهادهای جامعه مدنی اردن در امر 

های شریک در پروژه به همکاری بپردازد. این محقق توانست  در پشتیبانی موضوع بر عهده دارد، با سازمان

به یاری کارمندان محلی موسسه ملی دمکراتیک، ده مصاحبه کلیدی با رهبران نهادهای همکار و غیر 

 NDIهای همکار  ده و دو جلسه تحلیلی مهم را برگزار نماید: یک جلسه با سازمانهمکار را به انجام رسان

نظارت بر مجلس اردن، و جلسه دوم با کارکنان پروژه و مرکز مطالعات سیاسی القدس به عنوان مجری 

NDI  که مسئولیت پشتیبانی از طرح را برعهده داشتند. در طی برگزاری این جلسات، نمایندگان

مختلف شریک در پروژه به ارائه نقطه نظرات ارزشمندی در خصوص موقعیت سیاسی اردن و  های سازمان

 1های پیش روی کنشگران سیاسی پرداختند. ها و فرصت چالش

 مرکز مطالعات سیاسی القدس

در امان، پایتخت  ۲۰۰۰مرکز مطالعات سیاسی القدس یک موسسه تحقیقاتی مستقل است که در سال 

های پیش  تر از پیشرفت و توسعه و نیز چالش تر و دقیق هدف این مرکز ارائه درک جامعاردن تاسیس شد. 

روی حکومت و جامعه اردن است. مرکز در پی آن است تا این پیشرفت و توسعه را از همه زوایای ممکن، 

بخشی به افکار عمومی مردم اردن و  المللی، بررسی نموده و در آگاهی ای و چه بین چه منطقه

                                                
توسعه اجتماعی الحیات، مرکز  کننده: مرکز حقوق بشر امان، مرکز هویت، انجمن حقوق زنان، مرکز های شرکت اسامی سازمان 1

 نگاران، اتحاد ملی برای تهیه گزارش سایه در خصوص حقوق افراد معلول. حقوق بشری المیزان برای دفاع از آزادی روزنامه
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 رهای عرب منطقه در خصوص تحوالت استراتژیک که منطقه شاهد آن است همکاری نماید.کشو

 

 پروژه نظارت بر مجلس اردن

مرکز القدس از لحظه شروع به کار خود، در تالش برای زدن پلی به منظور پر کردن شکاف میان شهروندان 

القدس نشان داد که افکار عمومی ها بوده است. پژوهش صورت گرفته از سوی  و نمایندگان منتخب آن

گرایی و عدم کارایی مجلسیان به ستوه آمده بود  گویی، قبیله شهروندان به حدی از عدم شفافیت و پاسخ

ترین تاثیر را داشته و کل سیستم نیاز به اصالح اساسی دارد. در  کرد مشارکت در انتخابات کم که تصور می

گذاری، نظارت و کارکردهای نمایندگی  د که اختیارات قانونطول دوره کاری، مرکز به این نتیجه رسی

 تر کشور فراهم نموده است. ای برای دموکراتیزه کردن هرچه بیش مجلسیان فرصت مهم و تحقق نیافته

، القدس پروژه نظارت بر مجلس اردن را به هدف تقویت نقش مجلس و USAIDو پشتیبانی  NDIبا کمک 

ه اجرا در آورد. پروژه در پی آن بود که در خصوص تاثیرگذاری مجلس و رساتر کردن صدای شهروندان ب

عملکرد نمایندگان اطالعاتی را ارائه نماید. به باور القدس، ارائه اطالعات قابل اعتماد نظارتی به شهروندان 

دارد. ای در بهبود توانایی پارلمان در انجام وظایف خود  در زمینه عملکرد نمایندگان مجلس، نقش برجسته

 نظارت بر مجلس اردن عبارت بودند از:پروژه اهداف 

 پذیری. ارزیابی و بهبود عملکرد نمایندگان مجلس در زمینه شفافیت و مسئولیت -۰

 ترویج بهترین شیوه اجرای نظارت قانونی و کارکردهای نمایندگی برای اعضای پارلمان اردن. -۲

 به تعامل سازنده میان یکدیگر.تشویق نمایندگان، شهروندان و افراد ذینفع  -۳

های نظارتی، تهیه گزارش و گفتگو با  به منظور دستیابی به این اهداف، القدس یک سری از فعالیت

طور مستمر در مرکز نظارت و گزارش عملکرد مجلس بودند را به انجام رساند. ترتیب  کنشگرانی که به

 های صورت گرفته عبارت بودند از: فعالیت

نظرسنجی ملی: از طریق این نظرسنجی، القدس به ارزیابی نقطه نظر شهروندان نسبت به  انجام یک -۰

ترین اهمیت است  مجلس و نمایندگان آن و نیز شناسایی مشکلی که از نظر شهروندان دارای بیش

 پرداخت.

وی بندی مسائل و مشاهده وظایف از س مشاوره با نمایندگان مجلس: به منظور درک چگونگی اولویت -۲

 نمایندگان مجلس، القدس اقدام به مشاوره مستقیم با نمایندگان کرد.

حضور و نظارت بر جلسات مجلس: دو نفر از کارمندان القدس وظیفه نظارت و تهیه گزارش از جلسات  -۳

چنین دو کارمند دیگر را برای سندسازی و تجزیه و  ها را بر عهده داشتند. مرکز هم مجلس و کمیسیون

ها برگرفته از  ای در مورد مجلس استخدام نمود. داده های ارائه شده و نیز پوشش رسانه رشتحلیل گزا

دقایق جلسات رسمی مجلس، گزارش ناظران از روند جلسات و مقاالت منتشر شده در چهار روزنامه 

 گذاری، نمایندگی. شدند: نظارت، قانون بندی می اصلی اردن بوده و به سه دسته طبقه

نهاد جامعه مدنی و  ۲۲کنندگان حدود  ها: مرکز القدس میزگردهایی با شرکت میزگرد و همایشبرگزاری  -۴

کننده شامل نمایندگان مجلس، شهروندان، دانشگاهیان،  شرکت ۰۰هایی با حضور حدود  نیز همایش

ژه پرونمایندگان نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی برگزار نمود. دستور کار هر جلسه شامل معرفی 
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های عمومی،  نظارت بر مجلس اردن، بحث و گفتگو برای گردآوری اطالعات کیفی در خصوص اولویت

برداشت از عملکرد مجلس و نمایندگان و ارائه پیشنهاداتی برای توسعه و رشد پروژه بود. پس از آن و در 

انونی در برگزاری یک نقاط ک های گزارش به عنوان های نظارتی، القدس از یافته پی انتشار عمومی گزارش

کرد که در آن یک نماینده مجلس از منطقه مورد نظر، نهادهای  ها استفاده می سری از میزگردها و همایش

محلی جامعه مدنی و شهروندان به مالقات و بحث و گفتگو در خصوص موارد نگرانی جامعه، گزارش طرح 

 پرداختند. نظارتی و عملکرد نمایندگان در مجلس می

اندازی کرد که هدف آن کمک به مشارکت  سایت غیر حزبی را راه سایت: القدس یک وب احی وبطر -۲ 

گذاری مجلس و دادن  عمومی در روند دموکراسی از طریق ارائه اطالعات در خصوص فرآیندهای قانون

آنالین امکان به کاربران سایت برای ارسال ایمیل به نماینده خود در مجلس یا پیوستن به انجمن گفتگوی 

جا که خود مجلس نه ظرفیت ضبط و ثبت این اطالعات و نه انتشار عمومی آن را دارد، این سایت  بود. از آن

 گذاری کشور در برابر مردم اردن گشوده است. پنجره نادری رو به سوی فرآیندهای قانون

منتشر شدند و  ۲۰۰۱های اولیه در سال  های مجلس: گزارش  های مربوط به فعالیت انتشار گزارش -۰

های مرتبط با نمایندگان مجلس اردن، موارد مختلفی را به مردم ارائه کردند  عنوان اولین پایگاه جامع داده به

های سیاسی، نظارت بر  های انتخاباتی، وابستگی جناح ها، حوزه ها، تکالیف کمیسیون از جمله، رزومه

 دولت. های مرتبط با بودجه ها و تجزیه و تحلیل نطق  فعالیت

 توجه به نتایج

توان نیروهای بی شمار تاثیرگذار بر روند دمکراتیزه شدن اردن را به طور مطلق جداسازی  در حالی که نمی

های قابل  نظارت بر مجلس اردن این موضوع را تایید کرد که القدس به پیشرفتپروژه کرد، اما تمرین 

توجهی در جهت اهداف این پروژه دست یافته و به نوبه خود، از طریق ایجاد هنجارها و انتظارات جدید برای 

دسترسی شهروندان به اطالعات قانونی و حقوق افراد جامعه در مالقات مستقیم با نمایندگان و بحث 

های صورت  تر دموکراتیک متوسل شده است. فعالیت های عمیق درباره عملکرد رهبران منتخب، به شیوه

های مشترک نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان  نظارت بر مجلس اردن، همراه با تالشطرح گرفته در 

دنی در نقش و صدای جامعه ممجلس و کنشگران اجتماعی و نیز نسیم وزیده شده از سوی بهار عربی، 

تر و بامعناتر به این صدا و  تری کرد و انتظار برای دادن فضای بیش تر و قوی فرآیندهای سیاسی را آگاهانه

 گویی به آن را بوجود آورد. شنیده شدن و بررسی آن و الزام دولت به پاسخ

 

روندان، چون نقش و حضور شه نظارت بر مجلس اردن، بر اساس مواردی همپروژه تجزیه و تحلیل نتایج 

 گویی دولت صورت گرفته است. فضای سیاسی و میزان پاسخ

 نقش شهروندان

ترین شکایتی که القدس از شهروندان اردنی دریافت کرد این بود که به دلیل  چون شرایط مشابه، بیش هم

ه ها قادر به پیگیری عملکرد نماینده منتخب خود در مجلس نیستند. عالوه بر این، نتیج عدم شفافیت، آن

داد که این عدم شفافیت، به شدت مردم را از  بررسی افکار عمومی توسط مرکز القدس نشان می

مشارکت دلسرد کرده است. شهروندان باید در خصوص فرآیند و بازیگران سیاسی اطالعات کافی داشته 

واقعی و به  دهد که اطالعات باشند تا بتوانند چگونگی تاثیرگذاری هریک را درک کنند. تحقیقات نشان می

ها بوده و یک ساختار اساسی  نظارت بر مجلس اردن، بازگوکننده این نگرانیپروژه موقع ارائه شده توسط 

نظارت بر مجلس پروژه های  کند. استراتژی مرکز مبنی بر ارائه یافته برای افزایش نقش شهروندان ارائه می

سیاسی و جوامع و به بحث گذاشتن این  ها، نهادهای جامعه مدنی، احزاب اردن به نمایندگان رسانه
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ها با ایشان، در نهایت به پر رنگ کردن نقش شهروندان کمک کرد. این امر از طریق ایفای نقش این  یافته

عنوان یک منبع آموزشی و تربیتی برای نهادهای جامعه مدنی و شهروندانی که در جستجوی  ها به یافته

سی بودند به انجام رسید. تالش برای ایجاد زمینه گفتگو به کمک برای درک و مشارکت در فرآیند سیا

های تحلیلی و مشارکتی الزم برای حضور موثر سیاسی را بدست آورند.  جامعه مدنی فرصت داد تا مهارت

ها و گزارش گفتگوها،  ها، مطالعه نظرسنجی های اجتماعی مانند اطالع رسانی در رسانه انجام این فعالیت

ترین نتایج را در تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس  تقاء شایستگی شهروندان شد، بلکه بیشنه تنها باعث ار

های عمومی پروژه باعث گسترش و  به همراه داشت. بر اساس همه محاسبات انجام شده، انجمن

 تعمیق دانش مردم اردن نسبت به رویکرد سیاسی در کشورشان گردید.

نظارت بر مجلس اردن که بر روی پروژه رسید که نهادهای مدنی حاضر در  عالوه بر این، به نظر می

های بعدی در خصوص مسائل مورد عالقه  کردند، به تقویت پتانسیل همکاری مشکالت خاص کار می

تر  کنند. موسسه ملی دموکراتیک این حقیقت که ایجاد چنین اتحاد جدیدی به برجسته مشترک کمک می

انجامد را در جای دیگری  های عمومی می تر بر سیاست و معتبرتر کردن نقش شهروندان و تاثیر بیش

گیرد و به ایجاد ارتباطات  تری برای فعالیت شهروندان در نظر می ها، سهم بیش کشف کرد. این نوع شبکه

 کند. گیرندگان کمک می تر با نمایندگان مجلس و دیگر تصمیم بیش

 فضای سیاسی

که از سوی  ۲۰۰۰و  ۲۰۰۲های نظارتی در جریان انتخابات سال  ر اساس شواهد بدست آمده از تالشب

های اخیر تغییرات اندکی در فضای سیاسی اردن  ائتالف نهادهای جامعه مدنی صورت گرفت، در سال

سیون مصوب های جامعه مدنی برای اظهار نظر و یاری رساندن به پیروی دولت از کنوان بوجود آمده و فرصت

 سازمان ملل افزایش یافته است.

های مشارکت  برداری و گسترش فرصت نظارت بر مجلس اردن، هرچند به صورت غیر عملی، به بهرهپروژه 

سیاسی موجود در قوانین اردن پرداخت. فرآیندهای غیرجناحی نظارت بر مجلس، روزنه ورود نادری را به 

رهبری پروژه به این نتیجه رسید که فعالیت نظارتی فرصتی روند سیاسی غیر شفاف اردن فراهم کرد. 

برای مشارکت دمکراتیک طوالنی مدت در اختیار گذاشته است و بجای استفاده از آن به عنوان ابزاری 

ای ایجاد  برای افشای عملکرد ضعیف یا شرمسار کردن نمایندگان، از فعالیت نظارتی به عنوان وسیله

دگان و کارکنان مجلس، از طریق برقراری منظم جلسات مالقات برای یاری گرفتن اعتماد میان خود و نماین

چنین با اتخاذ یک تصمیم استراتژیک،  ها هم برداری کرد. آن از ایشان و توضیح فرآیند و اهداف پروژه، بهره

روند اقدام به نظارت و تهیه گزارش از طریق پردازش اطالعات اساسی مانند انتخاب کمیسیون، پیگیری 

ای برای ایجاد اعتبار الزم در تحکیم نوعی  گذاری و میزان حضور نمایندگان کردند و به عنوان وسیله قانون

ای از  تر، به همکاری با مجموعه فضای مشارکت سیاسی مستحکم و تدریجی برای تعامل واقعی

گونه  ا اجرای اینکنشگران مدنی و سیاسی پرداختند. در نتیجه، برخی از کسانی که به طور معمول ب

های سیاسی و مقامات دولتی(،  گیرند )مانند نمایندگان مجلس، احزاب و جناح ها مورد تهدید قرار می پروژه

تر، به همکاری با القدس و دیگر نهادهای جامعه مدنی  مندی هرچه بیش گویی و عالقه به نشانه پاسخ

ان در مراسم عمومی برگزار شده از سوی القدس نشانه بارز این امر، مشارکت فعال نمایندگاند.  پرداخته

آمیز سیاسی مانند اصالحات در قانون انتخابات یا  باشد که در این مراسم، در مورد مسائل تحریک می

 شود. مشارکت مدنی، آشکارا سخن گفته می

 پذیری گویی و مسئولیت پاسخ

گویی مجلس به مردم، هنوز خیلی زود  سخنظارت بر مجلس اردن بر پاپروژه برای ارزیابی تاثیرات دراز مدت 
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های صورت گرفته  چه در زمان نگارش این یادداشت معلوم است این است که، بر اساس مصاحبه است. آن

با شهروندان اردنی در جریان این تحقیق، اجرای این پروژه به ایجاد انتظار در خصوص حق آغاز و مشارکت 

گوهای اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز وظیفه نهادهای جامعه مدنی و شهروندان در گفت

های عمومی مختلف که  گویی کمک کرده است. این امر در جریان برگزاری انجمن رهبران مجلس به پاسخ

در آن نمایندگان مجلس و احزاب و کارگزاران دولت، فعاالنه به تعامل با شهروندان پرداختند نمود پیدا کرد. 

ای وسیع از چنین رویدادهایی و بررسی عملکرد نمایندگان در انجام  پوشش رسانه نمود دیگر این امر،

 تعهدات خود بود.

کنندگان در تحقیق  نظارت بر مجلس اردن، از دید شرکتپروژه ترین نتایج  جدول پایانی روشن کننده مهم

تاثیر پروژه بر بندی شده است، بخشی که به برجسته کردن  است. نتایج این جدول به دو بخش تقسیم

اند پرداخته و نیز بخشی که اثرات  طور مستقیم در اجرای برنامه مشارکت داشته ها و افرادی که به سازمان

 تری از افراد و عوامل را مد نظر قرار داده است. قابل توجه پروژه بر دایره وسیع

 گیری  نتیجه

ها مبنی بر دموکراتیزه   همی در تالشنظارت بر مجلس اردن، نقش مپروژه نظارت بر فرآیند سیاسی در 

ای و   های دوره سایت پروژه، گزارش های صورت گرفته در وب کردن اردن بر عهده دارد. به سبب تالش

های عمومی، شهروندان و نهادهای جامعه مدنی به اطالعات ضروری مورد نیاز برای درک و  انجمن

تر  اند. این امر امکان مشارکت بیش دههای مجلس دسترسی پیدا کر مشارکت بامعنا در سیاست

ها را فراهم نموده و به پیشرفت رابطه  شهروندان، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه

 همکاری تازه در میان این بازیگران کمک کرده است.

های گرفته شده توسط موسسه ملی دموکراتیک در برخی  نظارت بر مجلس اردن بر درسپروژه موفقیت 

که، القدس از یک استراتژی دوراندیشانه برای کار نهادینه در  کند. پیش از هر چیز این اهای دیگر تاکید میج

های نظارت بر  صورت طبیعی، باعث اجرای برنامه ای که به به گونه مند بوده زمینه دمکراتیزه کردن بهره

نمود به شکلی که، کارمندان مرکز فرآیند سیاسی شده است. این کار امکان یک رویکرد تدریجی را فراهم 

های الزم برای ارائه اطالعات دقیق پرداختند، آنگاه به سوی تجزیه  در ابتدا به برقراری روابط و کسب مهارت

تر، تهیه گزارش و دخالت دادن دیگر بازیگران قدم برداشتند. با این کار، ضمن کسب وجهه یک  و تحلیل بزرگ

کار با شرکای مختلف را پیدا نمودند و در نتیجه توانستند فضای موجود را  سازمان غیر حزبی معتبر، امکان

تری  تر و مشارکت طیف گسترده بدست آورده و به گسترش این فضا برای ورود گفتمان سیاسی اساسی

که، ظاهراً مدیران القدس مستقیماً دریافتند که هرچند دموکراسی و  ها بپردازند. مسئله دوم این از سازمان

توانند به ایجاد فرصت برای آموزش مشارکت شهروندان  گرا مانند القدس می ادهای جامعه مدنی دولتنه

ها ممکن است مفهوم عملی زیادی برای شهروندان  در فرآیندهای سیاسی کمک کنند، اما آن فرصت

ی های بوجود آمده از سو نداشته باشد. هم زمان، القدس متوجه این خطر بوده است که اگر فرصت

ها ممکن است کاهش یابند. بنابراین، مرکز  شهروندان یا دیگر نهادهای مدنی اشغال نشود، این فرصت

های نظارت بر فرآیند  القدس با پشتکار تمام تالش کرد تا نهادهای مدنی درگیر با موضوع را به تالش

هیز نماید. از طریق ایجاد ها را به دانش و روابط الزم برای تاثیرگذاری بر موضوع تج سیاسی بکشاند و آن

مشارکت موثر شهروندان و دولت در حدود مسائلی که بر کیفیت زندگی روزمره مردم اثرگذار است، این 

توانند نقش حیاتی در ایجاد تحمل و مدارای سیاسی ایفا نمایند. در نهایت، القدس توانست به  ها می گروه

نظارت بر مجلس اردن را برقرار نماید که این امر پروژه در  ای موثر، تعامل میان بازیگران مختلف درگیر شیوه

 گیری فضای سیاسی در اطراف روابطی کمتر خصمانه کمک کرد. به شکل

http://www.nabz-iran.com/


 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
  www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 
Follows us on Twitter @nabziran 

 

 

 

  

http://www.nabz-iran.com/


 

Nabz-Iran: Working to Raise Awareness around Human Rights Violations in Iran 
  www.nabz-iran.com 

Follow us on Facebook @ ايران نبض Nabz Iran 
Follows us on Twitter @nabziran 

 اجرا شده از سوی مرکز القدس ها و نتایج پروژه نظارت بر مجلس، ترین فعالیت مهم

 کنندگان در جلسات بحث و گفتگو( )برگرفته از پاسخ شرکت
 

 (PPMشده از سوی طرح نظارت بر فرآیند سیاسی )اجرا 

کننده در  )بر اساس دریافت کارمندان القدس، شرکت
 جلسات بحث گروهی(

 موارد خارج از طرح

)بر اساس دریافت کارمندان القدس، 
 کننده در جلسات بحث گروهی( شرکت

 

های  فعالیت
اولیه القدس در 

 PPMزمینه 

تاثیر 
 مستقیم بر

ترین نتایج در نتیجه  مهم
  PPMمشارکت در برنامه 

های  تالش
PPM  با

 تر تاثیرات بزرگ

ترین تاثیرات در  مهم ها گروه
های  نتیجه تالش

PPM  

 PPMهای  تالش
ترین  با بزرگ

 تاثیرات

ها،  نظرسنجی
مطالعات و 

 ها گزارش

تعامل با دیگر 
 های ذینفع طرف

رسانی  اطالع
 ای رسانه

 آموزش

قوانین پیشنهاد 

 اصالح شده

تشکیل شبکه و 
 ائتالف

 سایت وب

نمایندگان 
 مجلس

 تر تعامل بیش ●
افزایش عالقه به  ●

گذاری اطالعات  اشتراک

 با ناظران القدس
مشارکت در  ●

 های مرتبط  فعالیت
هوشیاری در حفظ  ●

 تصویر مثبت

۰- 
ها،  نظرسنجی

مطالعات و 

 گزارش ها
پیشنهادات  -۲

 قانونی
رسانی  اطالع -۳

 یا رسانه

جامعه 
مدنی به 

مثابه یک 

مجموعه 
 کامل 

تر در  آگاهی بیش
مورد مجلس و 

 نمایندگان

آگاهی و درک بهتر 
 فرهنگ دموکراتیک

 ها نظرسنجی -۰
)تساوی(  -۲

 سایت وب

 رسانه -۲

 رسانه -۰

)تساوی(  -۲
 سایت وب

 نظرسنجی -۲

نهادهای  

 جامعه مدنی

 همکاری با القدس ●

تقاضا برای خدمات  ●
 القدسپارلمانی 

افزایش آگاهی نهادهای  ●
جامعه مدنی در زمینه 

 پیشرفت پارلمان

تشویق دیگر نهادهای  ●
مدنی برای نظارت بر 

 مجلس

)تساوی(  -۰

ها و  نظرسنجی
 ها گزارش

ایجاد شبکه  -۰
 و ائتالف

تعامل با  -۰

 های ذینفع طرف

های  تشکل

زنان که 

شرکت 

 نداشتند

آگاهی و مشارکت  

تر در فرآیند  بیش

گذاری و پیگیری  قانون

مسائل و 

های مربوط  سیاست

 به گروه

 

های  تشکل 

 زنان

مشارکت پیشرفته بین  ●

های  القدس و تشکل
 زنان

افزایش آگاهی در میان  ●
رهبران زنان در مورد 

عملکرد نمایندگان 
مجلس و حضور زنان در 

)تساوی(  -۰

اطالع رسانی 
 ای رسانه

ایجاد شبکه  -۰
 و ائتالف

 آموزش -۲

های  انجمن

 ای حرفه

آگاهی و مشارکت  

تر در فرآیند  بیش

گذاری و پیگیری  قانون

مسائل و 

های مربوط  سیاست

 به گروه
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 مجلس

احزاب  

 سیاسی

 افزایش آگاهی مجلس ●

ابراز عالقه به  ●
 های مجلس گزارش

افزایش مشارکت در  ●

 گذاری فرآیند قانون

پیشنهادات  -۰

 قانونی
 آموزش -۰

۲- 

ها و  نظرسنجی
 ها گزارش

های  اردوگاه

 پناهندگان

تر؛  آگاهی بیش

افزایش اعتماد به 

نفس در فرآیند 

دموکراتیک؛ افزایش 

 مشارکت در انتخابات

 

 

 (PPM) یاسیس ندیاثرات طرح نظارت بر فرآ گرید

 کنندگان در جلسات بحث و گفتگو( )برگرفته از پاسخ شرکت

جامعه  
 محلی

تر در مورد  آگاهی بیش ●
 نماینگان

تر در مورد  اطالعات بیش ●

 مجلس بصورت کلی

بخش  
 خصوصی

آگاهی و مشارکت  
تر در فرآیند  بیش

گذاری و پیگیری  قانون

مسائل و 
های مربوط  سیاست

 به گروه

 

یابی به منابع  دست ● رسانه 

مستقل و معتبر 
 اطالعات در مجلس

افزایش عالقه نسبت به  ●
های  پوشش فعالیت

نظارت بر مجلس از 

 سوی القدس

    

افکار  

 عمومی

     ها افزایش آگاهی ●

شوراهای  
 محلی

افزایش آگاهی، به  ●
خصوص از سوی زنان 

عضو در شوراهای 

 محلی

    

افزایش برخورد باز دولت  ● دولت 
با توجه به اصالحات 

انتخاباتی و نظارت بر 

 مجلس
حمایت و مشارکت در  ●

 ها فعالیت

    

حمایت و مشارکت در  ● مجلس سنا 

 ها فعالیت
تعامل با گزارشات مربوط  ●

 به نظارت بر مجلس

    

تر  یابی بیش دست ● دانشگاهیان 

دانشگاهیان به منابع 
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 اطالعات مجلس

 افزایش قدردانی از پروژه ●
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