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 نویسی در پارلمان کاناداعریضه

 لید 1

بوده است که پیش از این مشابه  زوکارینویسی و یا تقاضای مردم از مجلس نمایندگان ساعریضه
آن را در کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا مشاهده کرده بودیم. سنت مشارکت مردم در امر 

ی مردم باعث شده است تا پدیده ی قوی حکومت برای پاسخگویی بهحکومت و انگیزه
بدیل های شفاف تهای مألوف برای سیاسمتداران در حکومتنویسی اینترنتی به یکی از روشعریضه

نویسی را مورد بررسی قرار سازوکار مجلس عوام کانادا در عریضهی این گزارش شود. در ادامه
 خواهیم داد.

 مقدمه 2

منظور  ینشهروند کانادا باشید. بد کانادا الزم است تا برای ایجاد یک عریضه در سایت مجلس عوام
ان ای که توسط شهروندد. اما عریضهویسرا بن عریضهد بعد از ثبت مشخصات خود، توانمخاطب می

از این  ارد.د انی یکی از نمایندگانشود برای ارائه در مجلس عوام نیاز به حمایت و پشتیبنوشته می
ی موردنظر خود را شود تا نمایندهیک عریضه از شهروندان خواسته می رو در حین فرآیند نوشتن

ظرف  تا فرصت دارد ایندهشود و نمعریضه به ایمیل نماینده فرستاده می ،انتخاب کنند. در ادامه
 د و یاهپاسخ ند ایمیل به در این مهلت نمایندهعریضه را تأیید کند. اگر  بهمربوط ایمیل سی روز

شود تا از او خواسته می اطالع داده شده و به ایجادکننده عریضه رد کند، این موضوع آن را
 ی خود برگزیند. ی دیگری را برای حمایت از عریضهنماینده

 

 

 



 

دهد، آن بعد از این که یک نماینده عریضه و یا درخواست یک شهروند را مورد حمایت قرار می
د در این مدت پانصد امضای ماند تا بتوانمیمدت صد و بیست روز بر روی سایت باقی عریضه به

معتبر را برای خود ثبت کند. اگر یک عریضه نتواند تعداد کافی امضا را به خود اختصاص دهد، 
چنان بر روی سایت قابل مشاهده خواهد بود. شود اما همگرچه برای طرح در مجلس انتخاب نمی

رود و دولت موظف است ارائه در مجلس میاما اگر تعداد کافی امضا جمع بشود، عریضه برای 
 ظرف چهل و پنج روز نسبت به آن عریضه پاسخگو باشد.

و  اداکان التحصیالن خارجی مقیمدانشجویان و فارغ اهمیت با اشاره بهی زیر برای مثال در عریضه
 خواسته از دولت افراد مقیم کانادا هروندان و، از طرف شدر اقتصاد این کشور هانقش آن تبیین

شور  یری زبان رسمی کبرای یادگها توجه کند: یکی فرصت برابر آموزشی ی آناست تا به دو خواسته
التحصیالن به بخش عمومی و کسب کننده جهت ورود فارغو دیگری قوانین مشوق و حمایت

در ادامه این صفحه هم سایر اطالعات عریضه نظیر نماینده حامی طرح، تاریخ آغاز  .ی کاریتجربه
 تفکیک منطقه آورده شده است.آورده بهو پایان عریضه و تعداد امضای بدست
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