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 Vouliwatchیک وب سایت یونانی ا ست که در صدد بهبود ارتباط نمایندگان مجلس ملی یونان و نمایندگان یونان در
پارلمان اروپا با مردم این ک شور ا ست .این سایت ق صد دارد ارزیابی مردم از فعالیت نمایندگان و میزان م سئولیت پذیری
سیاستمداران را تقویت نماید.

این سایت م ستقل با هدف ت شویق به گفتو گوهای عمومی ،دانش و آگاهی ،م شارکت سیا سی و م سئولیت پذیری میان
شههروندان و سهیاسهتمداران در سها  4102شهرو به کار کرد .در واق این پروه به دنبا افزایش مشهارکت سهیاسهی
شهروندان یونانی و همچنین گ س ترش شفافیت و پا سخگویی میان سیا ستمداران یونانی ا ست Vouliwatch .در این
راستا با بدنهی عمومی جامعه و سیاستمداران همکاری می کند تا به گفتگویی مفید و مفاهمهای دوجانبه دست یابد.
 .1راهحلهای چهارگانه  Vouliwatchبرای شهروندان
را حل های چهارگانه ای که  Vouliwatchبه شهروندان پیشنهاد میدهد به شرح زیر است:
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 .1-1پرسش از نمایندگاندر سامانه ای که ایجاد شد است شهروندان به راحتی می توانند پرسش های خود را از نمایندگان مجلس ملی و
اتحادیه اروپا مطرح کنند و پاسههه های آنان را دریافت نمایند .برای جلوگیری از سههوساسههتفاد از سههایت ،تمام
پرسشها و پاسه ها به همرا کدهایی منتشر می شوند که با اصو دولت باز سازگار هستند.
 Votewatchنرم افزاری اسهههت که اجاز می دهد تا شههههروندان برای پیگیری فعالیت های پارلمانی و رفتار
انتخاباتی هر نمایند اقدام نمایند .این نرم افزار اطالعاتی جام و مختصر از قوانینی که در پارلمان بحث می شود
در قالب اینفوگرافیک ارائه می کند.

 .2-1مطرح کردن ایدهها ،تجارب و پیشنهاداتشهروندان می توانند اید ها ،تجارب و پیشنهادات خود را در سطح منطقهای و ملی به اشتراک بگذارند؛ کاربران
این مطالب را بررسی کرد و رتبهبندی میکنند .در ه ر ما تمام مطالب دریافت شد  ،خالصه می شود و طی
گزارشی برای همه ی نمایندگان ارسا میگردد تا آن ها دربار ی مطالب تأمل و اقدام نمایند .سپس نتایج این
فرآیند در سایت به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
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 .3-1مسئله ی ماهدر هر ما گروهی از کار شنا سان سایت ،یک م سئله ی پر اهمیت سیا سی را انتخاب می کنند .این م سائل به
صورت آنالین و آفالین بحث و برر سی می شوند و نتایج بحثهای مجازی آن به بحث های ح ضوری و سازمان
های مسئله محور سیاسی کشید می شود.
 .4-1رصدخانهوبالگی اسههت که اطالعات دسههته او از تحو ت قوانین و مسههائل مرتبه و همچنین اتفاقات جاری مجلس در
اختیار مخاطبان قرار میدهد .این وبالگ توسهههه یکی از کارمندان مجلس که تجربه ای هر در روزنامه نگاری
داشته باشد ،مدیریت می شود.
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 .2وضعیت سایت
سههایت  Vouliwatchدر سههه ما آزازین کار خود که پیش نمایش آن بود ،حمایت گسههترد ای از سههوی مردم و
رسانه ها را به سوی خود جلب کرد .در هر ما حدود  061سوا از نمایندگان مجلس توسه کاربران انجام می شد و
تعداد اعضای سایت به طور پیوسته در حا افزایش بود .هر اکنون حدود  0011کاربر و  0011اید و سوا در سایت
ثبت شد است و ماهانه  01هزار نفر از آن دیدن می کنند.
در بخش م سئله ی ما  ،برای مثا مو ضو دموکرا سی و اتحادیه اروپا مطرح شد که با دعوت از  6نمایند از احزاب
مختلف ،بحث های بسیار مفید و جذابی شکل گرفت.
این سههایت برای همکاری بهتر و تاثیرگذار تر با نمایندگان مجلس ،از آن ها جهت شههرکت در جلسههه ای مشههترک با
م سئولین سایت دعوت بعمل آورد .از میان  011نمایند مجلس یونان 01 ،نفر از فعالیتهای آنان حمایت کردند که
رقر قابل توجهی ا ست .برای ت شویق بی شتر نمایندگان به همکاری ،یک شمار شگر در صفحه ی شخ صی آن ها در
سایت ایجاد شد است که میزان سوا ت مردم و پاسه های آن ها را نشان میدهد .اید دیگر این است که در صفحه
ی اصلی سایت پنج نمایند برتر که بیش از دیگران به سوا ت شهروندان پاسه میدهند تعبیه شد است.

 .3جمع بندی:
به حتر وجود چنین سهایتی که رابطی میان شههروندان و نمایندگان مجلس اسهت ،در با بردن مشهارکت عمومی و
نظارت هو شمند شهروندان نقش مهمی دارد و نمایندگان را نیز مجبور می سازد که پا سخگو و م سئولیت پذیر با شند.
این سامانه فضایی است تا شهروندان بتوانند سوا ت و ابهامات خود را مطرح سازند و فرصتی است برای سیاستمداران
تا بتوانند از مسائل و دزدزه های اصلی شهروندان آگاهی کسب کنند.
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