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 بریتانیای کبیرها در سمنموفق از مشارکت  تجربیات -1

در زمینه مشاوره  تهیافتوسعه هایسیستمو دارای یکی از بهترین  زیاد هایسنتکشورهایی با رسوم و بریتانیای کبیر از 

خیریه یا نهادهای فعالیت داوطلبانه )که ما از آنها با عنوان نهادهای  مؤسساتاست.  مدنیبا شهروندان و نهادهای 

 نامهپیمان»( در این کشور نقشی استثنایی در اجتماع دارند. این نقش در کنیممیمدنی یاد غیردولتی، غیرانتفاعی و یا 

شد و  تصویب 1991است. پیمان مذکور در سال  قرارگرفته موردتوجه« روابط بین دولت و بخش اجتماعی و داوطلبانه

با حضور دولت و نمایندگان بخش اجتماعی برگزار  ایجلسهو  شدهارائهگزارشی راجع به اجرای آن  هرسالهاز آن پس 

ر تمامی موارد د تقریباًاختصاص دارد که  هاسیاستبه مشاوره و توسعه  نامهپیمان. یکی از فصول بخصوص این شودمی

. ادبر آنها بایستی با بخش اجتماعی مشورت صورت د تأثیرگذارو اسناد  هاگذاریسیاستکه در رابطه با  کندمیتوصیه 

بی برای مشاوره و چارچو اینامهنظامکه دولت و بخش اجتماعی با همراهی یکدیگر به  کندمی بینیپیش نامهپیمان

 شیوه عمل در زمینه نامهنظام»طراحی شد:  2222در سال  اینامهنظامچنین دست یابند.  هاگذاریقانونجهت ارزیابی 

 هایسممکانیجبر قانونی ندارد اما بخشی از  گونههیچ(. این سند مهناپیمان ی ازبخش« )هاسیاستارزیابی  طراحی و

انین . اغلب قوگیردمیمورد ارزیابی قرار  نامهپیمانمرور اجرای  یسالانهو اجرای آن در جلسات  رودمیبشمار  نامهپیمان

در  «مکتوب هایمشاوره»به شیوه عمل مصوب دولت راجع  نامهنظاممفصلتری در  طوربه نامهنظامدر  شدهدادهپوشش 

. اندشدهتکمیلمشروح و  «مشاوره هایشیوه نامهنظام»تحت عنوان  2222سال و همچنین در  تشریح شده 2222نوامبر 

از  ناپذیریجدایبخشی  عنوانبهبشمار رفته و  ایمشاورهبه مثابه بخشی از یک شیوه عمل  نامهپیمان بنا بر نامهنظام

علام ا نامهپیمانبر طبق  نامهنظام .حائز اهمیت است. لذا اشاره به برخی از قوانین آن رودمیدولت بشمار  نامهنظام

 مندعلاقه هایگروه شودمیامکان توصیه  در صورتمقرر بایستی اعلانی قبلی صورت گیرد.  هایمشاورهکه برای  کندمی

 هایروهگکه دایره مقدماتی داشته باشند، ضمن آن ثبت نامی( سایتوببه مشارکت در فرایند مشاوره )از طریق یک 

مولیت دیگر بر مش ایتوصیه .کنندمیمالی دریافت  هایکمکمشاوره دهنده نباید محدود به آنهایی باشد که از دولت 

و  میدر رابطه با بخش اجتماعی دلالت دارد یعنی حتی پیش از مشاوره عمو ایتوصیهدر مذاکرات  مدنی هایسازمان

 هایشاورهمو  هاتوصیهپیشنهادشده از  هایسیاستاجرایی  آثاردر طول فرایند ارزیابی  متعاقباًبعد از فرایند مشاوره و 

 استفاده شود. مدنی هایسازمان

 اقدامات نامهنظامدر  در فرایندهای تصمیم سازی مدنی هایسازمانسیاست دولت در تکریم مشارکت شهروندان و 

است. اصول این سیاست برای تمامی واحدهای  ابرازشده خوبیبه، اتخاذشدهیادشده در بالا که توسط دولت  ایمشاوره

 تیی را ندارد(، اما بایسدولتی دارای اعتبار هستند. با وجود آنکه الزام قانونی در آن وجود ندارد )چون حکم ابزاری قانون

(، مگر آنکه شرایط استثنایی عدم استفاده از آن را تحمیل کنند کندمیابراز  عیناًتلقی شوند )همچنان که سند  آورالزام

 .)همچون مواردی که موضوع مورد مشاوره بسیار تخصصی بوده و تنها متخصصان معدودی در آن زمینه وجود دارند(
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ن ذکر و همچنی شدهبینیپیشبایستی با ارائه دلیل برای عدم انطباق با قوانین  نامهنظامهرگونه موارد عدم اجرای 

 مد مشاوره توضیح داده شوند.ند کارآاقدامات اتخاذشده جهت تحقق یک فرای

 رعایت شوند: هامشاورهکه بایستی در  است معیار اصلی 6 دارای نامهنظام

متعدد مشاوره، همچنین در این  هایمکانیسممشاوره دادن در سطحی وسیع در خلال فرایند و استفاده از  .1

برای اخذ نظرات مشاوران الزامی  ایهفته 12العجلی حداقل فرایند داشتن حداقل یک مشاوره کتبی با ضرب

 شود. مرحله ممکن آغاز ترینابتداییمطلوب است مشاوره از  تأثیرگذاریبرای دستیابی به بالاترین است. 

مچنین و ه -سیاست پیشنهادی قرار گیرد تأثیرکن است تحت که مم –شفافیت در رابطه با هدف مشاوره  .2

 .هاپاسخو مهلت زمان ارائه  سؤالاتشفافیت 

از کل متن شامل موضوعات اساسی که  ایخلاصه به همراهدر اختیار گذاشتن متن شفاف اسناد مورد مذاکره  .3

 دهد.بیش از دو صفحه نباشد و دایره وسیعی از افراد را در فرایند مشاوره قرار 

آنها بر  ذاریتأثیرگارائه بازخورد پس از اتمام فرایند مشاوره در باب پیشنهاداتی که پذیرفته شدند، چگونگی  .2

ماه پس از اتمام فرایند مشاوره  3و اینکه گامهای بعدی کدامند. مطلوب است این بازخورد طی  هاسیاست

 ارائه شود.

که در عین حال نوعی ارزیابی  ایکنندههماهنگماشتن نظارت کردن بر اثربخشی فرایند مشاوره از طریق گ .5

 ارائه دهد. هامشاورهنیز از 

که در صورت امکان  کنندمیرا طی  تربهینههرچه  گذاریقانوناصول  هامشاورهحصول اطمینان از اینکه  .6

 از موضوعات است. هرکدامدر  گذاریقانونبر  هامشاوره تأثیرشامل انجام ارزیابی از 

 

 ها در مجارستانموفق از مشارکت سمن تجربیات -2

ها در فرایندهای تصمیم سازی در مجارستان موضوعی بسیار حساس است، چراکه سمنمشارکت نهادهای مردمی و 

. پس از تغییراتی که در نظام سیاسی این کشور در کنندمیو نهادهای ملی همواره از این مشارکت استقبال ن مؤسسات

 همسئلسی این کشور پذیرفته شد. در عین حال داد، اصول اساسی مشارکت مردمی در قانون اسا رخ 92اوایل دهه 

مشارکت ان جی اوها در فرایندهای تصمیم سازی در قالب یک ابزار قانونی مستقل ارائه نشده است، بلکه در بطن 

 قوانین مختلفی در سطوح ملی و محلی پراکنده است.

 ایهسازمانکه امکان وسیعی را برای اصل مشارکت  اندآوردهنونی مقدماتی فراهم قانون اساسی و سایر اسناد قا

. باوجود آنکه قانون در اسناد قانونی مقدمات مشخصی کندمیایجاد  گذاریقانونغیردولتی در فرایند تصمیم سازی و 
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ی رای مدتابزارهای دیگر، بفقدان برخی  به دلیلمردمی درنظرگرفته است، این موارد  هایسازمانرا برای مشارکت 

سی قانون در رابطه با دستر تریناصلیقانون آزادی الکترونیک اطلاعات که  با وضع 2225. در سال اندماندهمعطلطولانی 

ی واقعی برداشته شد. این قانون برا مدنیبه اطلاعات و مشارکت در فرایند شوراست، گام بلندی در راستای مشارکت 

اعات . این اطلکردمیکزی الزامی برای انتشار اطلاعات مربوط به منافع عمومی در اینترنت ایجاد محلی و مر هایقدرت

و  هاتراتژیاسمربوط به منافع عمومی نه تنها در بردارنده لوایح پیشنهادی بود، بلکه اسناد سیاسی مختلفی از جمله 

مشاوره،  هایهیئتشامل  نهادمردم هایروهگ. همچنین اشکال مختلفی از مشارکت شدمیرا نیز شامل  هامشیخط

و هریک  اندذکرشده هاوزارتخانهمختلف در سطح  هاینامهآیینکاری و غیره وجود دارند که در  هایتیم، هاکمیته

 .خود دارنددر پروسه تصمیم سازی برای  ایویژهفرایند مشارکتی 

 

 نهادمردم هایسازماناشکال نهادی مشارکت  2-1

شده است. این  اندازیراهمردمی  هایسازماندر حمایت از  ایویژهدر پارلمان مجارستان کمیسیون  1992از اوایل دهه 

الهای اما در س؛ پرداختمی شدهشناخته نهادمردم هایسازمانکمیسیون در ابتدا به اختصاص سوبسیدهای مالی برای 

 رای فعالیت بخش مدنی است.اخیر کمیسیون مشغول طراحی چارچوب قانونی لازم ب

 نهادمردم هایسازماناطلاعاتی مربوط به  هایپایگاهبا نگهداری در پارلمان وجود دارد که  ایویژهعلاوه بر آن، واحد 

برطبق منافع اعلام شده در اطلاعاتی  هایپایگاهو این  پردازدمیبه فعالیتهای اطلاعات محور درخصوص بخش مدنی 

را قادر به مشارکت در مذاکرات با ارائه  نهادمردم هایسازمانوری قانونی برخوردارند که موضوعی خاص از دست

ها و سمن هایاستفساریهو  سؤالات. این دپارتمان همچنین مسئول پاسخگویی به کندمیو ...  هابیانیهپیشنهادات، 

 هماهنگی جهت شرکت دادن آنها در مذاکرات مختلف کمیسیون است.

در دفتر « دپارتمان روابط مدنی»دپارتمان مستقلی با عنوان  1991در مجارستان در سطح شاخه اجرایی، از سال 

مختلف در رابطه با بخش  هایسیاستاست. این دپارتمان در خصوص توسعه و هماهنگی  وجود داشته وزیرینخست

تراتژی اس»سند  سازیآمادهدپارتمان مسئول  است. بعلاوه، این شدهشناختهثالث به عنوان یک کل، دارای صلاحیت 

است که سند سیاسی جامعی در رابطه با توسعه بخش ثالث و روابط بین نهادها و ان « دولت درخصوص جامعه مدنی

فرصتهای برابر قرارگرفت و بعدها در  تأسیساین دپارتمان ذیل وزارت تازه  2222. در سال رودمیجی اوها بشمار 

مدنی و به ابتکار دولت  هایسازمانر و امور اجتماعی ادغام شد. دپارتمان بدون دخالت مستقیم ساختار وزارت کا

با توسعه چارچوبی قانونی در حمایت از فعالیت بخش ثالث  تأسیسشد. در عین حال دپارتمان از ابتدای  اندازیراه

 بوده است. نهادمردمبه نیازهای بخش  ییگوپاسخدرصدد 
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یمی با ها ارتباط مستقسمنا و که تمرکزگرایی در یک دپارتمان دولتی واحد برای همکاری بین نهاده لازم به ذکر است

رعایت الزامات اتحادیه ها با هدف سمنبرای همکاری با  ایویژهدپارتمان  اندازیراهورود کشور به سازمان ملل دارد. 

ح ها در سطسمنو تضمین اجرای اصول مشاوره با « برنامه توسعه ملی»ها در تدابیر سمناروپا درخصوص مشارکت 

 وزارتخانه صورت گرفته است.

 هاسمنسند راهبردی برای همکاری بین دولت و  طراحی 2-2

خصوص استراتژی دولت در»فرایند گسترش سندی سیاسی با عنوان « دپارتمان ارتباطات مدنی با دولت» 2222در سال 

بخش  یاستراتژاین ها بود. سمنرا درپیش گرفت که هدفش توسعه بخش ثالث و ارتباطات بین نهادها و « جامعه مدنی

ور با مشارکت فعال نمایندگان جامعه مدنی ایجادشده بود. ها بود. سند مذکسمنمهمی از برنامه دولت برای همکاری با 

کرده و به وضع قوانین مهم برای بخش  اندازیراهدر استراتژی، دولت صندوق ملی مدنی را  شدهتعیینپیرو اهداف 

 ثالث پرداخت که از جمله آنها قانون داوطلبان بود.

ها را نمود که هدف از آن سمنیشان برای همکاری با درخواست بسط راهبردها هاوزارتخانه دولت از 2226در سال 

دولت سند راهبردی جدیدی را  2222دستیابی به تعاملی کارآمد و به دور از تمرکز در ساختار دولت بود. در سال 

 ها وضع کرد.سمندرخصوص تعامل با 

 

 در کرواسی هاسمنتجربیات موفق از مشارکت  -3

 هاسمنمشارکت اشکال نهادی  3-1

شورای » متعاقباً شروع شد.  «هاسمندولتی دفتر » اندازیراهدر کرواسی با  هاسمنکردن همکاری بین دولت و نهادینه 

پدید آمد که همکاری نزدیکی با دفتر دولتی مذکور دارد. درحال حاضر مدل همکاری بین دولت  «توسعه جامعه مدنی

 ، شورای توسعه جامعه مدنی وهاسمن دفتر دولتی :ندکمیدر چندین ساختار مختلف فعالیت  نهادمردم هایسازمانو 

و اقداماتی برای وضع شد « راهبرد توسعه جامعه مدنی»، شدهطراحیمدل  به دنبالبنیاد ملی توسعه جامعه مدنی. 

لت و دو هاسمنشدند. مدل سازمانی جدیدِ روابط بین  توسط دولت انجام هاسمنمین بودجه فرایند تأ سازیهماهنگ

ویژه در دولت را در حمایت از همکاری  هایدپارتمان اندازیراهکمک کرده و  هاسمنها و به بهبود همکاری بین وزارت

 .کندمیتسهیل  هاسمنو گفتگو با 

کارویژه آن عبارت است  تریناساسیشد.  دایر 1991مبتنی بر سندی دولتی در اکتبر « هاسمندفتر دولتی همکاری با »

از طریق مشاوره، تأمین بودجه، آموزش و گسترش  هاسمندولت و  مشارکت در ابتنای روابط اعتماد و همکاری بیناز 
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بعلاوه، این دفتر از طریق عملیاتهای متعدد قانونگذارانه درخصوص بخش ثالث همچون قانون مشارکت، قانون اطلاعات. 

مربوط به ایجاد  هاسمن. یکی از دستاوردهای عمده دفتر درخصوص کندمیکاری همکاری  هایگروهداوطلبی و... با 

ل از کاری متشک هایتیمست. تعدادی از هاسمنعمومی به نفع  گذاریسرمایهشفاف برای  هایمکانیسمو کاربست 

کرد دفتر . عملدانشدهتشکیل  هاسمنعمومی توسط  هایبودجهکارشناسان مستقل نیز برای نظارت بر فرایند استفاده از 

 و دولت کرواسی است. هاسمنسرمنشأ همکاری مثبت بین 

بود. این  2222در سال « امعه مدنیشورای توسعه ج» تأسیسو دولت  هاسمنراستای تقویت تعامل بین  گام بعدی در

 هامنستوسط خود بخش مدنی که نماینده  12به همراه  ی مختلف است کههاوزارتخانهنماینده از  12شورا مشتمل بر 

ر صرف و نظارت ب« توسعه جامعه مدنی استراتژی» کارگیریبه. شورای مذکور بر کنندمیفعالیت  شوندمیانتخاب 

شورا جنبه مشورتی دارند. بدین ترتیب  هایمأموریتتمرکز دارد.  هاسمن هایپروژهو  هابرنامهعمومی برای  هایبودجه

یت و همچنین حما هاسمنخصوص توسعه و ارتباط با صیه به دولت درفعالیت اساسی آن عبارت از ارائه مشورت و تو

با  حق وتو در ارتباط گونههیچشورا ست. هاسمندر اسناد راهبردی در ارتباط با  شدهبینیپیشاز تحقق برخی اهداف 

آغازکننده گفتگوهای مهم با جامعه مدنی بوده و همچنین بر نحوه اجرای  تواندمیتصمیمات دولتی را ندارد، اما 

 مختلف مرتبط با بخش ثالث نظارت داشته باشد. هایاستراتژیو  هاسیاست

 

 هاسمنوضع سند راهبردی جهت همکاری بین دولت و  3-2

تعددی را نیز وضع کرده و دولت، اسناد راهبردی م هاسمننهادی خاص همکاری بین کشور کرواسی علاوه بر اشکال 

. این کندمیو اهداف مشترک این تعامل را مشخص  هاارزشاست که اصول اساسی عملکرد مشترک را تعیین کرده و 

ی . این اسناد با همکارروندنمیبشمار  آورالزاماز جنس برنامه و اسناد سیاسی بوده و از نظر قانونی  عموماًنوع اسناد 

 .اندشدهفرایندی باز ازنظر همفکری و همکاری تولید  در خلالفعال جامعه مدنی 

 ی در سطح ملیهایمکانیسممشترک و  هایشاخصبه ضرورت طراحی « راهبرد ملی برای توسعه جامعه مدنی»سند 

 هایتسیاسرا در فرایند تصمیم سازی، اقدام، اجرا و ارزیابی  هاسمنکه امکان مداخله مستقیم  کندمیو محلی اشاره 

 ی و اسناد قانونی تضمین کنند.عموم

 ندازیاراه هاسمنکاری مختلفی را با کارویژه  هایگروه هاسمندر عین حال، شورای توسعه جامعه مدنی و دفتر دولتی 

یجه ست. در نتهاسمنکارآمد جهت قانونی سازی امکان مشاوره بین دولت و  هایمکانیسمکرده که مأموریتشان ابداع 

در دست طراحی و توسعه است که پیش از این در برخی کشورهای اروپایی « هاسمنویژه مشاوره  نامهمنظا»این فرایند، 

ند در فرای هاسمنچراکه بیشتر اقدامات مربوط به دخالت  رودمیاین گام از جهاتی ضروری بشمار تجربه شده است. 
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حمایتی و همچنین  هایائتلاف اندازیراه، ایرسانههمچون اعمال فشار عمومی و  هاییاهرمتصمیم سازی نیازمند 

 است. موردنظرابزار قانونی یا سیاسی دولتی جهت انتشار  هایقدرتمستقیم با  گریلابی

و  هادرخواستدسترسی محدود به اطلاعات مربوط به  به دلیل قاعدتاًمشکل اساسی چنین رویکرد فاقد عمومیتی 

کت در شرو اظهارات مختلف، بررسی اطلاعات و  هاتحلیلز جمله بسط ا ین زمان ناکافی برای یک پاسخ مفصلهمچن

 مذاکرات عمومی است.

 

 هاسمنویژه مشاوره  نامهنظام 3-3

 هانسمویژه برای مشاوره  نامهنظامسعه جامعه مدنی درحال طراحی یک دولت کرواسی در راستای راهبرد ملی برای تو

ارتباط  فع عمومی دراست که با منا هاییگذاریقانونی مدیریتی و سایر ، اسناد قانونشدهوضعدر اموری همچون قوانین 

، جایی که مشورتها سازدمیرا مجاز  هاسمنحداقل معیارهای لازم جهت مشاوره مقامات دولتی با  نامهنظامهستند. این 

وضوعاتی چون فراگیر مشخص شده است دخالت دهند )م ایقاعدههای درگیر را طبق آنچه که در قرار است طرف

و...(.  عمومی هایسازمانآکادمیک و سایر  هایسازمان، ساختار غیررسمی جامعه مدنی، هاسمنشهروندان مستقل، 

 :پردازدمی هاسمنبه تنظیم حداقل معیارهای لازم برای مشاوره و رویارویی دولت و  نامهنظاماین 

رتبط و م مؤسسات سایتوبقوانین و سایر ابزارها، از طریق انتشار آنها بر روی  نویسپیشتبلیغات برای  .1

ای نهایی و برنامه زمانی بر دولت. در این انتشار بایستی اطلاعاتی راجع به نام سند مذکور، موسسه صادرکننده

 کردن و تصویب سند ارائه شود.

 هایروهگسند و مشارکت آنها در  نویسپیشیه درگیرشدن نمایندگان جامعه و جناحهای مرتبط در فرایند ته .2

 سایتوببر روی  شدهقرار دادههمچنین اطلاعات کاری مشترک، مذاکرات عمومی و سایر اشکال همکاری. 

 نیز باشد. کنندهمشارکتبایستی دربردارنده اطلاعاتی راجع به نمایندگان 

 زمانی مشورت پیشاپیش مشخص شده باشدهمفکری و مشورت آنلاین یا اشکال دیگر، در جایی که چارچوب  .3

 15کمتر از  تواندمیو همچنین در مواردی که جامعه مربوطه قرار است ابراز نظر کنند. این چارچوب زمانی ن

 روز از زمان انتشار سند بر روی سایت موسسه مربوطه باشد.

 سط موسسه مربوطه از طریقو دلایل عدم پذیرش آنها تو هادیدگاه، هاپروپوزالتضمین دسترسی عمومی به  .2

 اینترنت

سند در اثنای فرایند مذاکره و تصویب سند  نویسپیشکه به همراه مشورت با جامعه  ی جهتتکمیل فرم .5

 مدنظر قرار خواهد گرفت.

 مالی، اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد مهم تصویب سند. آثارساماندهی گفتگوهای عمومی پیرامون  .6
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توانمندسازی آنها جهت و نمایندگان اجتماعی در راستای  مؤسساتبرای کارکنان  هاییآموزشترتیب دادن  .2

 .نامهنظامفاده کافی از فرصتهای حاصله از است

 

که استدلالهای مربوط به عدم پذیرش هر یک از  کندمیسند را ملزم  نویسپیش کنندهتهیهموسسه  نامهنظاماین 

 کندیممربوطه را موظف  مؤسساتمذکور همچنین  نامهنظامپیشنهادات جامعه جهت اصلاح یا بهبود سند را ارائه کند. 

ولت دارائه دهد. در عوض،  هاسمنا و به دفتر دولتی همکاری ب کردهتهیه نامهنظامراجع به کاربرد  ایسالانهرشات تا گزا

 .دهدمیو به کابینه ارائه  کردهتهیهگزارشی جامع 

 

 در استونی هاسمنتجربیات موفق از مشارکت  -4

 هاسمناشکال نهادی مشارکت  4-1

ت مثال، مشارک عنوانبهغیرانتفاعی وجود دارد.  هایسازماننهادی متعددی برای همکاری با  هایمکانیسمدر استونی 

 نیز از این نوع هستند. هاکمیسیونکاری و  هایگروهدر 

در حمایت از جامعه مدنی فعالیت دارند که شامل نمایندگانی از تمام جناحهاست.  ایویژهدر سطح پارلمان، گروه پارلمانی 

ها در نوع بیش از یک سوم تمام اعضای پارلمان به گروه مذکور تعلق دارند و این موضوع گروه را به یکی از بزرگترین

از  در حمایت گذاریقانون. اهداف این گروه عبارتند از توجه به موضوعات مربوط به جامعه مدنی و دکنمیخود تبدیل 

 توسعه و تقویت بخش ثالث.

عه مربوط به جام هایسیاستمسئول طراحی  ایمنطقهامور  ی مشارکت، در سطح قدرت اجرایی، وزیرایاستونیدر مدل 

همکاریهایی دارند، اما سطح و حجم این همکاری ممکن است در بین  هاسمنمدنی است. هرچند سایر وزارتها نیز با 

نا بسرویس روابط عمومی وزارت کشور نیز دست به حمایت و ساختارهای مختلف تفاوت قابل توجهی داشته باشد. 

 عنوانبههر وزارت، یک نفر را  2222عمومی زده است. در سال  هایقدرتفرهنگ مشارکت عمومی در امور  کردن

 تعیین کرد. گذاریقانونمسئول سازمان مشارکت اجتماعی در فرایند 

 

 هاسمنتصویب اسناد راهبردی برای همکاری دولت با  4-2

وده دولتی ب هایقدرتغیرانتفاعی و  هایسازماندارای قانونی مستقل راجع به تعامل بین  2222از سال  استونیکشور 

دی راهبردی سن طبیعتاًلحاظ شده است که « استونیتوسعه جامعه مدنی در  نامهنظام»سندی به نام است. این قانون در 
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بین  برای تعامل و همکاری قبولقابللازم و  هایمحلتوافق بین طرفین را در باب کیفیت و  سیاسی محسوب شده و

دارد به  همچنین بخشی از این قانون تعامل اشاره. کندمیدولتی منعکس  هایقدرتغیرانتفاعی و  هایسازمان

قیقت قدرت عمومی. در ح غیرانتفاعی با فرایندهای تصمیم سازی توسط سران هایسازمان سازییکپارچه هایمکانیسم

ند ، مشارکت بخش مدنی در فرایهاسازمانفعالیتهای مدنی، تأمین بودجه  سازیپیادهمربوط به قوانین  نامهنظاماین 

 امل و همکاری بین بخش مدنی ووضوعاتی هستند که به ابعاد مختلف تع. اینها مدهدمیتصمیم سازی و... را پوشش 

 که هدف گیردمیی عمومی صورت هاکمیتهمختلف از طریق تشکیل  هایحوزه. تعامل در پردازندمیدولتی  قوای

 مدنی است. هایسازمانکمک به بنای جامعه مدنی و اقتصاد اجتماعی در استونی با مشارکت فعال  شاناصلی

 هایتاولوی نامهنظامغیرانتفاعی و نمایندگان قوای دولتی طراحی شد. این  هایسازمانمذکور در همکاری با  نامهنظام

که به اختصار عبارتند از پایداری، پاسخگویی و شفافیت. یکی از نکات مهم  کندمیمهم برای هر دو طرف را معین 

ود و نیز این حقیقت که پارلمان به عنوان قوه مقننه حکومت به آن ، مذاکرات عمومی بنامهنظامجهت تصویب  ایزمینه

این واقعیت، مشروعیت وسیع آن را تضمین کرده و اهمیت موضوعات طرح شده توسط آن را از نظر رأی داده بود. 

رکزی مدر اروپای شرقی و  فردیمنحصربهاین سند در نوع خود نمونه  رسدمی به نظربنابراین ؛ کندمیعموم منعکس 

 باشد.

 «کمیسیون مشترک»، بلکه همچنین در اجرای آن توسط نامهنظاممشارکت هر دو طرف نه تنها در طراحی سند 

میزان عمل به  براست. وظیفه این کمیسیون نظارت و کنترل  شدهتضمینمتشکل از نمایندگان بخش دولتی و مدنی 

ین برنامه نه تنها شامل اهداف و فعالیتهای لازم برای است. ا« برنامه اجرایی»تعهدات دو طرف و همچنین طراحی 

 به دست شدهریزیبرنامهیج آیا نتا کنندمیدارد که مشخص  ی را نیز دربرهایشاخصرسیدن به آن اهداف است، بلکه 

عملی  سازیادهپی مکانیسم – کندمیاضافه  نامهنظامامتیاز مثبت دیگری را نیز به سند  ایبرنامهیا نه. چنین  اندآمده

 برای اجرای موفقدو طرف در طول مشارکت آنها در کمیسیون مشترک است.  هایدیدگاهو  هاایدهمحصولی از تلاشها، 

متن  که نه تنها شامل« استونیدر  هاسمنمیزگرد » سایتوب، انجام تبلیغات اهمیت بسیاری دارد )از طریق نامهنظام

در خود  و سایر اطلاعات را نیز شدهانجاماست، بلکه برنامه اجرایی، گزارشات مربوط به فعالیتهای  نامهنظاماصلی سند 

 و همچنین تدارکات شدن اجرای فیزیکی برنامه اجرایی دارر این آموزش کارشناسان برای عهدهاست(، علاوه ب دادهجای

 )فرایند کنترل شامل کمیسیون مشترک و رسندمی به نظرضروری  نامهنظامنظارت و کنترل بر اجرای  هایمکانیسم

 .(شودمینمایندگان پارلمان 

تصویب شد. این سند  2226در سال « مدنی هایطرحبرنامه توسعه حمایت از »مصوب،  نامهنظاممبنای سند  بعدها بر

ل نامه اجرایی را از سادرصدد بود از یک سو اقدامات تعاملی بین بخش مدنی و دولت را هماهنگ سازد و از دیگر سو بر

 نماید. نامهنظامبه بعد جایگزین سند  2222
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 توسط مشترک «استونیتوسعه جامعه مدنی در  نامهنظام»مبتنی بر  2225در سال  «تجربه اجرایی موفق نامهشیوه»

دنی م هایسازمانشامل اصول اساسی برای تسهیل مشارکت مفید  نامهشیوهاین بخش عمومی و مدنی طراحی شد. 

در  شدهائهارتعامل  هایمکانیسممبتنی بر و  شدهطراحیجرا توسط مدیریت ا منظوربه و در فرایند تصمیم سازی است

 هاتراتژیاسو  هابرنامهاسناد قوه اجرایی،  نویسپیش، طراحی و تصویب لایحه و الحاقات مربوط به آنها، نامهنظامسند 

 غیرانتفاعی هایسازمانمشاوره با  دارعهده، سط اعضای اتحادیه اروپاییابزارهای مصوب تو نویسپیشو همچنین 

 .رودمیبشمار 

 

 دیگر هاینمونه -5

در فرایند تصمیم سازی در  هاسمنو مشارکت  هاسمنبا مشاوره الگوهای موفق دیگری از ساخت مدلهای کاربردی 

نهادی و هم تصویب  هایمکانیسمر قالب طراحی کشورهای دیگر اروپای مرکزی و شرقی وجود دارند. این الگوها هم د

 1999وواکی از سال لمثال، دولت اس عنوانبهموجود هستند.  هاسمنبا  راهبردی برای مشارکت و مشاورهاسناد سیاسی 

 هایاستسی تواندمیکرده است. این شورا یک بدنه مشورتی است که  اندازیراه« هاسمنشورای »شورایی تحت عنوان 

ودجه و دولتی در مور تخصیص ب هایبدنهاز قبیل لوایح قانونی، ارتباط با سایر  ؛ارائه کند هاسمنمختلفی در حمایت از 

 و... هاسمن هایداده، نگهداری پایگاه هاسمنهمکاری با 

عمومی  عبه لطف قانون مصوب فعالیتهای منافاست که « شورای فعالیتهای منافع عمومی لهستان»مثال جالب بعدی 

و کار و سیاست  کارکردهای مشورتی برای وزارتهای اقتصاد 2222خود در سال  تأسیسشد. این شورا از بدو  اندازیراه

عضو است که نیمی از آنها نمایندگان دولت  22اجتماعی که مسئول اجرای قانون هستند، داشته است. شورا متشکل از 

 طورهببحث از کارکرد، شورا خیریه کلیسا هستند. در  هایسازمانو  هاسمنو مدیریت محلی و نیمی دیگر منتخبان 

متعدد در ارتباط با فعالیتهای منافع  گذاریقانوندرگیر نظارت بر اجرای قانون و مشاوره در باب درخواستهای عمده 

 و هاسمن عمومی است. همچنین ممکن است در تعارضات پیش آمده درخلال اجرای فعالیتهای منافع عمومی، میان

 مدیریت دولتی پادرمیانی کند.

یادکردن دارد، تجربه موفق اسلوونی است که در آن قرارداد همکاری بین جهت انجام مقایسه، مثالی که ارزش 

کمیسیونی برای  اندازیراهبسته شد. همچنین دولت تصمیمی برای  2222غیرانتفاعی و دولت در سال  هایسازمان

اتخاذ کرد. این استراتژی با مشارکت تمامی « غیرانتفاعی هایسازمانژی تعامل بین دولت و استرات»و طراحی  هاسمن

غیرانتفاعی طراحی شد. برای اطمینان از تبلیغات این سند و آگاهی  هایسازمانوزارتها و مدیران دولت برای تعامل با 
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جهت مذاکره در باب آن در  هاسمناق گفتگوی عموم مردم از آن، اطلاعات لازم بر روی اینترنت قرار گرفت و اولین ات

 شد. اندازیراهاینترنت 

به  توانندمیکه طی آن افراد دولتی  اندکرده بینیپیشفرایند خاصی را عضو شوروی سابق همچنین چندین کشور 

 هنامنظام»تصمیم به تصویب سند  اویمولدکشور پارلمان  2225مدنی مراجعه کنند. در سال  هایسازمانشهروندان و 

گرفت. علاوه بر اصول اساسی شفافیت، کارآمدی، برابری، مشارکت و استقلال، « همکاری بین پارلمان و جامعه مدنی

در دبیرخانه پارلمان  ایویژهواحد  شامل ملاحظات بخصوصی در قانونی سازی روشهای همکاری است. نامهنظاماین 

مدنی جهت همکاری با هر کمیسیون  هایسازمانشد. واحدی از کارشناسان  اندازیراهمدنی  اهسازمانجهت ارتباط با 

بار به . هر کمیسیون سالانه حداقل یکشوندمیپارلمان منتشر  سایتوببر روی  است. لوایح مختلف شدهگرفته درنظر

با حضور نمایندگان پارلمان و جامعه  ایسالانه. علاوه بر آن، کنفرانس پردازدمیموضوعات مهم  شنیدن نظرات مردم در

لازم  حداقل معیارهای نامهنظام. سند شودمیمدنی برای گفتگو راجع به موضوعات مختلف مربوط به مشارکت برگزار 

 برای هدایت همفکریها را دربر دارد. برخی از مهمترین قوانین عبارتند از:

 هایدیدگاهروز فرصت دارند تا  15مدنی مدت  هایسازمان، سایتوببه محض انتشار یک لایحه بر روی  -

 خود را راجع به آن اظهارکنند؛

و  شوندمیروز قبل، از آنها مطلع  12مدنی حداقل از  هایسازماندر صورت برگزاری دیدارهای سرزده،  -

 .خواهد شد رسانیاطلاعماه قبل  1کنفرانس سالانه حداقل از 

 و با تصمیمی راجع به اتخاذ یا رد آن و دلایل مربوطه همراه خواهد بود. خواهد شدوصول هر دیدگاه تأیید  -

وضع کرد. این  2221را در جولای « مدنی هایسازمانهمکاری بین وزارت و  نامهنظام»در ارمنستان، وزارت اجتماعی 

 :هاستیگذارقانون، لوایح و سایر هاسیاستشامل چندین قانون اصلی در ارتباط با طراحی  نامهنظام

 .شوندمیوزارت منتشر  سایتوباسناد بر روی  نویسپیش -

برای ارائه نظرات مکتوب وجود دارد )اظهار نظرات در  ایهفته 2در صورت کوتاه بودن متن اسناد، مهلتی  -

هفته  2و در صورت طولانی بودن سند، این مدت  (شوندمیمخصوصی از جانب هر کس پذیرفته  نویسپیش

 است؛ شدهبینیپیش

خواهند  رؤیتقابلوزارت  سایتوببر روی  شدهارائهروز پس از اتمام مشورتها، اطلاعات راجع به نظرات  15 -

 بود.

کیفیت فرایند مشورت را تحلیل  متعاقباًکه  شدهتعیین ایکنندههماهنگبرای هر موضوع مورد مشورت،  -

 .کندمی
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 گیرینتیجه -6

 :کندیمدر فرایند تصمیم سازی، برخی ویژگیهای مشترک را نمایان  اهسمنتحلیل تطبیقی مدلهای ملی مشارکت 

ت شده اس اندازیراه هاسمنکمیسیون یا دپارتمانی در پارلمان ملی جهت مواجهه با مشکلات جامعه مدنی و  -

 )استونی، مجارستان(

در فرایند  هاسمنو تسهیل مشارکت  سازیهماهنگشوراها و خدمات دولتی متعددی در سطح اجرایی برای  -

 (کرواسی)مجارستان، استونی، لهستان، اسلوواکی،  اندشدهتصمیم سازی و مشورت معین 

در فرایند تصمیم سازی و مشورت )انگلیس،  هاسمنوضع اسناد راهبردی جهت فراهم کردن امکان مشارکت  -

 مجارستان، استونی، کرواسی، اسلوونی(

که نهادها را موظف به ارائه اطلاعات و دخالت دادن نمایندگان جامعه  هاسمنجهت مشورت با  نامهنظاماتخاذ  -

اری، ک هایگروه)از طریق  کندمی هاگذاریسیاستوضع قوانین و سایر  مدنی در فرایند مشورتها به هنگام

 مذاکرات عمومی و...(

 

سوم نوعی شیوه اروپایی مردر فرایندهای تصمیم سازی در سطوح مختلف نهادی  هاسمندر استنباطی کلی، مشارکت 

 و وضع ابزارهای مختلف قانونی هاسیاسترا در فرایند طراحی  هاسمناست. دولتهای ملی و پارلمانها امکان مشورت با 

مشورتی و... به تقویت  هایبدنهکاری متعدد، مذاکرات عمومی،  هایگروهنیز با مشارکت در  هاسمن. کنندمیفراهم 

 اعدتاً قدر فرایندهای تصمیم سازی  هاسمن. مشارکت پردازندمیشریکی ارزشمند برای حاکمیت  عنوانبهموقعیت خود 

 .شودمیجر من شدهوضعو ایجاد فضایی بهتر برای کاربست عملی قوانین و مقررات  ترکیفیتبا  هایگذاریقانونبه 

 

 


