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NDI عن المعهد الديمقراطي الوطني
دعــم  لطالمــا  حكوميــة،  وغيــر  منحــازة،  وغيــر  ربحيــة،  غيــر  منظمــة  هــو  الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد 
ــة عقــود. عمــل المعهــد،  ــر مــن ثالث ــم ألكث ــاء العال ــع أنح ــة فــي جمي المؤسســات والممارســات الديمقراطي
منــذ نشــأته فــي العــام 1983، وبالتعــاون مــع شــركائه المحلييــن إلنشــاء وتعزيــز المنظمــات الحزبيــة والمدنيــة، 
ــاح والمســائلة فــي مؤسســات الحكــم.  ــز ثقافــة االنفت ــن، تعزي ــز مشــاركة المواطني ــات، تعزي صــون االنتخاب
عمــل المعهــد مــع اعضــاء مجلــس النــواب العراقــي الفتتــاح مكاتــب التواصــل مــع الناخبيــن فــي معظــم انحــاء 
العــراق منــذ 2010. فــي الــدورة البرلمانيــة الممتــدة مــن 2014-2018، تلقــت هــذه المكاتــب مــا يقــارب 100000 

مائــة الــف زيــارة مــن قبــل المواطنيــن.

شكر وتقدير
ُأعــد هــذا الدليــل مــن قبــل المعهــد الديمقراطــي الوطنــي – العــراق بتمويــل مــن وزارة الخارجيــة االمريكيــة. 
وقــام كل مــن ســارا بيكرمــان، مديــرة برنامــج اقــدم، وعامــر بوتانــي، مديــر برنامــج، بجمــع وصياغــة النصــوص 
الرئيســية لهــذا الدليــل. يــود المعهــد الديمقراطــي الوطنــي ان يتقــدم بالشــكر إلعضــاء البرلمــان التاليــة 
عبدالقهــار  النائــب  مــن  كل  البرلمــان  اعضــاء  الدليــل.  هــذا  فــي  لمســاهمتهم  اســماؤهم ومســاعديهم 
المفرجــي، والنائبــة صبــاح  خالــد  الســامرائي، والنائبــة فيــان دخيــل، والنائــب ســليم شــوقي، والنائــب 
ــة الناصــري، والســيد ســوزدار رشــيد  ــدي. والمســاعدين كل مــن: الســيد عقب ــة نجــاة العبي التميمــي، والنائب
نرمــو، والســيد ناجــي عبدالحســن، والســيد عبــاس فاضــل، والســيد عمــر اوس، والســيد فيصــل عبدالهــادي. 

ــل. ــر هــذا الدلي ــد، موظفــة برنامــج اقــدم، بتحري وقامــت جينيفــر روالن
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ُيعــد التواصــل المباشــر مــع المواطنيــن أمــرًا أساســيًا للمســؤولين المنتخبيــن لتمثيــل ناخبيهــم واالســتجابة 
الحتياجاتهــم بشــكل فعــال فــي المجلــس التشــريعي. ويقــدم هــذا الدليــل الموجــز نصائــح وأدوات لمســاعدة 
ــر اســتجابة وشــمولية.  البرلمانييــن علــى تعزيــز جهودهــم فــي التواصــل مــع الناخبيــن مــن أجــل حوكمــة أكث
يشــتمل الدليــل علــى نظــرة عامــة حــول كيفيــة إنشــاء مكتــب للتواصــل مــع الناخبيــن فــي الدوائــر االنتخابيــة، 
ــة مــن برنامــج التواصــل  وإرشــادات إلجــراء مناقشــات حــول التواصــل والسياســات العامــة، ودراســات الحال
مــع الناخبيــن للمعهــد الديمقراطــي الوطنــي فــي العــراق. فتســلط العديــد مــن دراســات الحالــة هــذه الضــوء 
علــى جهــود أعضــاء البرلمــان ومســاعديهم فــي المناطــق المحــررة مــن داعــش مــن أجــل اســتخالص الــدروس 
المســتفادة وأفضــل الممارســات حــول كيفيــة المحافظــة علــى التواصــل مــع الناخبيــن واالســتجابة لهــم خــالل 

أوقــات الصــراع واالنتقــال.

المقدمة
الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد  أطلــق  عندمــا 
كان   ،2010 عــام  الناخبيــن  مــع  التواصــل  برنامــج 
إلــى  انتقالــه  مــن  األولــى  المراحــل  فــي  العــراق 
الديمقراطيــة. وكانــت المبــادئ والقيــم التــي تشــكل 
أمــة ديمقراطيــة ال تــزال حديثــة وفــي ســعي مــن 
اجــل ان تصبــح راســخة. فــي ذلــك الوقــت، كان ينظــر 
إلــى الديمقراطيــة علــى أنهــا نظــام ال يشــمل ســوى 
اجــراء انتخابــات وكان ينظــر إلــى التمثيــل والمراقبــة 
للمســؤولين  التشــريعية  والمســؤوليات  واألدوار 
خلــق  حيــث  شــكلي.  إجــراء  أنهــا  علــى  المنتخبيــن 
هــذا بيئــة واجــه فيهــا برنامــج التواصــل مــع الناخبيــن 
للمعهــد الديمقراطــي الوطنــي الشــكوك والتحفــظ 
وعلــى  البرلمــان.  أعضــاء  مــن  العديــد  قبــل  مــن 
الرغــم مــن هــذا التــردد، رأى المعهــد الديمقراطــي 
الوطنــي فرصــة لتجربــة البرنامــج مــع نــواب األقليــات 
ــواب، وهمــا  واألحــزاب السياســية داخــل مجلــس الن
لهــذه  لمــا  نظــرًا  واليزيــدي،  المســيحي  المكونــان 
الجماعــات مــن روابــط تربطهــم بناخبيهــم. حيــث أثبــت 
االنخــراط األولــي مــع نــواب األقليــات فاعليتــه ألنهم 
ســرعان مــا أدركــوا األســاليب والتقنيــات حــول كيفيــة 
ــز خطــوط التواصــل  إشــراك ناخبيهــم مــن أجــل تعزي
وتعزيــز العالقــة البنــاءة بيــن المواطنيــن والحكومــة. 
ــع أعضــاء  ــي م ــد الديمقراطــي الوطن وعمــل المعه
ــن فــي  ــب التواصــل مــع الناخبي ــح مكات البرلمــان لفت

لهــم  تعييــن مســاعدين  عــن  محافظاتهــم، فضــاًل 
ليكونــوا بمثابــة »الوجــه« اليومــي لعالقــات النائــب 

مــع الناخبيــن فــي مجتمعهــم.

التــي  الجيــدة  والعالقــات  البرنامــج  لتأثيــر  ونظــرًا 
األحــزاب  بــدأت  النــواب،  هــؤالء  بهــا  يتمتــع 
السياســية والكتــل البرلمانيــة األخــرى فــي التعبيــر 
النهايــة  وفــي  بالبرنامــج،  الحــذر  اهتمامهــا  عــن 
رشــحت أعضــاء البرلمــان للمشــاركة فــي البرنامــج. 
ــج  ــى نتائ ــه عل ومــع اكتســاب البرنامــج زخمــًا وحصول
األحــزاب  بــدأت  المشــاركين،  للبرلمانييــن  إيجابيــة 
السياســية تطلــب المزيــد مــن الدعــم لمزيــد مــن 
النــواب لفتــح مكاتــب التواصــل مــع الناخبيــن فــي 
الدوائــر االنتخابيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد. فمــا كان 
ُيقابــل فــي البدايــة بالتخــوف والشــكوك، يجــري اآلن 
البحــث عنــه واعتبــاره عنصــًرا حيوًيــا للحوكمــة الفعالــة. 
خالــد  النائــب  قــال  عندمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الــذي يدعمــه  المفرجــي )مــن متحــدون، كركــوك(، 
التقيــت  »إذا  الوطنــي:  الديمقراطــي  المعهــد 
الناخبيــن فــي مكتــب التواصــل مــع الناخبيــن أو فــي 
منازلهــم، اكتشــفت أنــه حتــى لــو لــم أتمكــن مــن حــل 
قضاياهــم، فقــد كانــوا ســعداء برؤيتهــم لــي كممثــل 

لهــم وبجانبهــم ويعمــل مــن أجلهــم.«

الديمقراطــي  المعهــد  كان   ،2018 عــام  وبحلــول 
الوطنــي قــد عمــل مــع 48 نائــب فــي 16 محافظــة. 
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مــع  النــواب  هــؤالء  التقــى  الوقــت،  ذلــك  وفــي 
159،517 ناخب، وقاموا بحل 26,281  قضية مختلفة 
تشــمل ايجــاد فــرص عمــل وتقديــم الخدمــات العامــة 
للتواصــل  نشــاط   8,200 بإجــراء  وقامــوا  وغيرهــا،  
مــع الناخبيــن. ومــع ذلــك وخــالل تقــدم عمــل برنامــج 
التواصــل مــع الناخبيــن، اســتولت الدولــة اإلســالمية 
فــي العــراق وســوريا )داعــش( علــى ثلــث االراضــي 
العراقيــة  واحتلــت هــذه المنطقــة بوحشــية لمــدة 

ــًا.  ــع ســنوات تقريب ارب

مــع تركيــز االهتمــام المحلــي والدولــي علــى دحــر 
المســاعدات  وتقديــم  المتمــردة  الجماعــات  هــذه 

المعهــد  قــام  العراقييــن،  لمالييــن  اإلنســانية 
البرمجــي  نهجــه  بتعديــل  الوطنــي  الديمقراطــي 
لضمــان توفيــر الدعــم الــالزم ألعضــاء البرلمــان مــن 
هــذه المناطــق، بمــا فــي ذلــك نقــل مكاتبهــم لدعــم 
واصــل  داعــش،  هزيمــة  أعقــاب  وفــي  النازحيــن. 
ــي العمــل مــع أعضــاء  المعهــد الديمقراطــي الوطن
أثنــاء  لدعمهــم  المحــررة  المناطــق  مــن  البرلمــان 
تنقلهــم فــي ديناميكيــات مــا بعــد الصــراع ووضــع 
التحديــات  علــى  للتغلــب  اســتراتيجيات وسياســات 
الجديــدة المرتبطــة بالحوكمــة، مثــل تقديــم الخدمــات 
والمــوارد وتوفيــر األمــن وإعــادة االعمــار فــي الوقــت 

متســاوية. وبصــورة  المناســب 

نصائح وأدوات لتواصل فاعل 
مع الناخبين١

الناخبيــن،  مــع  التواصــل  أنشطة  إجــراء  خالل  من 
يمكــن للمسؤولین المنتخبین أن یصبحوا علی درايــة 
ــة احتیاجاتهــم  ــل تلبي ــوال ناخبيهــم مــن اج أفضل باح
مــع  التواصــل  خــالل  فمــن  المناسب.  الوقت  في 
المواطنيــن واالنخــراط فيمــا يواجهونــه مــن تحديــات 
إظهــار  المنتخبيــن  للمســؤولين  يمكــن  يوميــة، 
التــزام الحكومــة باالســتجابة الحتياجــات المواطنيــن 
مــن  فــان  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  ومشــاكلهم. 
خــالل االســتماع إلــى مخــاوف المواطنيــن، يمكــن 
للبرلمانييــن الحصــول علــى معلومــات قيمــة لصياغــة 
سياســات عامة وتشــريعات أكثر اســتجابة وشــمولية. 

الديمقراطــي  للمعهــد  التاليــة  المــوارد  مــن  مأخــوذة  معلومــات   1
الوطنــي: »التقــرب مــن المواطنيــن: دليــل التواصــل مــع الناخبيــن 
عملــي  »دليــل  ؛   2016 المغــرب«،  فــي  المنتخبيــن  للممثليــن 
للتواصــل مــع الناخبيــن ألعضــاء البرلمــان ومســاعدي مكاتــب الدوائــر 
ألفضــل  دليــل  الناخبيــن:  مــع  »العالقــات  و  ؛   2013 االنتخابيــة«، 

.2008 الممارســات«، 

إنشاء مكتب للتواصل مع 
الناخبين

يمكــن أن تســاعد مكاتــب التواصــل مــع الناخبيــن 	 
فــي الدوائــر االنتخابيــة على تبســيط توفيــر خدمات 
وتحســين  االنتخابيــة  الدوائــر  فــي  للمواطنيــن 
كفــاءة أنشــطة التواصــل. وتوفــر هــذه المكاتــب 
للمواطنيــن مســاحة آمنــة للقــاء أعضــاء البرلمــان 
لمشــاركة احتياجاتهم واهتماماتهــم، باإلضافة إلى 
توفيــر موقــع مركــزي لمعالجــة القضايــا أو الطلبــات 
الفرديــة الخاصــة بمســاعدة المواطنيــن. كمــا يمكــن 
أن يســاعد المكتــب أيًضــا فــي زيــادة حضــور النائــب 
فــي دائرتــه االنتخابيــة، وينقــل رســالة إيجابيــة إلــى 

المواطنيــن حــول التزامــه تجــاه المجتمــع.

يجــب أن يكــون مكتــب التواصــل مــع الناخبيــن فــي 	 
بنظــر  واالخــذ  إليهــا.  الوصــول  يســهل  منطقــة 
االعتبــار الســالمة الشــخصية واألمــن لموظفــي 
ــد اتخــاذ  ــن عن ــة والمواطني ــرة االنتخابي مكتــب الدائ
قــرار بشــأن موقــع المكتــب، بمــا فــي ذلــك إمكانية 
اإلحتياجــات  ذوي  واألشــخاص  النســاء  وصــول 

ــب. ــى المكت الخاصــة ال
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الناخبيــن 	  مــع  التواصــل  مكتــب  يكــون  أن  يجــب 
منفصــاًل عــن المكاتــب األخــرى، أو يمكــن علــى 
مبنــى  فــي  موجــوًدا  يكــون  أن  المثــال،  ســبيل 
مقــرات  فــي  تكــون  أن  أيضــا  ويمكــن  البلديــة. 
األحــزاب السياســية، والتــي يمكــن أن تكــون خطوة 
أولــى جيــدة لبنــاء ممارســات التواصــل الحزبــي 
وتعزيــز ابــراز الحــزب فــي المنطقــة. ومــع ذلــك، 
ينبغــي النظــر إلــى المكتــب علــى أنــه متــاح لجميــع 
المواطنيــن بغــض النظــر عــن االنتمــاء السياســي. 
وان جميــع مكونــات الشــعب، بمــا فيهــم أولئــك 
الذيــن صوتــوا للمشــرع ولحزبــه وأولئــك الذيــن لــم 
يفعلــوا ذلــك، يجــب أن يشــعروا بالراحــة عنــد زيــارة 

المكتــب ومناقشــة مشــاكلهم.

يجــب أن يكــون المكتب كبيًرا بما يكفي الســتيعاب 	 
طاولــة مكتــب مــع جهــاز كمبيوتــر وخزانــة الملفــات 

وطاولــة ومقاعــد لالجتماعات.

 وضــع لوحــة اعالنيــة واضحــة خــارج المكتــب مــع 	 
اســم مكتــب الدائــرة االنتخابيــة وســاعات العمــل 

االتصــال. ومعلومــات 

بتنظيــم 	  القيــام  مناســًبا،  ذلــك  كان  وحيثمــا  إذا 
افتتــاح رســمي لمكتــب التواصــل مــع الناخبيــن في 
الدائــرة االنتخابيــة بمــا فــي ذلــك مؤتمــر صحفــي 
ــج للمكتــب  ــة التروي ــان صحفــي، ومواصل و / أو بي
ــن. ــن المواطني ــج لوجــوده وغرضــه بي ــادة التروي لزي

إدارة مكتب فاعل في الدائرة 
االنتخابية

محاولــة التواجــد فــي ســاعات عمــل ثابتــة للمكتــب. 	 
علــى ســبيل المثــال، تكــون ســاعات عمــل المكتــب 
ــى األقــل.  ــى خمــس ســاعات عل ــع إل ــوم أرب كل ي
ويوصــى بــأن تكــون ســاعات العمــل فــي المكتــب 
بعــد الظهــر مــن الســاعة )15:00 حتــى 19:00( لكــي 
يتمكــن المواطنــون مــن زيــارة المكتــب بعــد انتهــاء 

يــوم عملهــم.

محاولــة عــدم تغييــر موقــع مكتــب الدائــرة االنتخابية 	 
أو تغييــر ســاعات العمل.

محاولة أال تغير اليوم المخصص لعقد االجتماعات 	 
المثال،  سبيل  )على  والناخبيــن  النائــب  بين 
جلســات  هنــاك  يكون  عندما ال  أو   / و  كل سبت 

البرلمان(.

يجــب علــى النائــب محاولــة التواجــد فــي المكتــب 	 
ولعــدة  أســبوعين  كل  األقــل  علــى  واحــدة  مــرة 
ــة خــارج المكتــب تشــير  ســاعات. ضــع لوحــة اعالني
إلــى الوقــت الــذي ســيكون فيــه النائــب متواجــدًا، 
علــى ســبيل المثــال، كل يوم ســبت في االســابيع 
التــي ال يعقــد فيهــا البرلمــان جلســات مــن الســاعة 

ــى الســاعة 14:00. 10:00 إل

البحــث عن مســاعد يعمــل فــي المكتــب ممــن لديه 	 
خبرة في التواصل والسياسة و / أو الحكومة.

يجــب أن يحفــظ المســاعد علــى ســجالت جيــدة 	 
هــذه  ســتكون  المكتــب.  إلــى  الزيــارات  لجميــع 
المواطنيــن  لمتابعــة قضايــا  هامــة  المعلومــات 
فــي الدوائــر االنتخابيــة ولدعــم صياغــة السياســات 
العامــة والتشــريعات. كمــا ســتكون هــذه البيانــات 
مــع  للتواصــل  أيًضــا  مفيــدة  والمعلومــات 

االنتخابيــة. الحملــة  أثنــاء  المواطنيــن 

يجــب اســتخدام اســتمارات خاصــة لتتبــع وتســجيل 	 
قضايــا الناخبيــن.

فــي 	  المالحظــات  تســجيل  المســاعد  علــى   
الطريقــة،  وبهــذه  المواطنيــن.  مــع  االجتماعــات 
المواطنــون. يقولــه  مــا  علــى  التركيــز  يمكنــك 

المواطنيــن 	  مــع  المباشــرة  االجتماعــات  تعــد 
التــي  المراســالت  مــن  فاعليــة  أكثــر  )الناخبيــن( 
رســائل  أو  المكتوبــة  الرســائل  خــالل  مــن  تجــري 
عــدم  حــاول  ذلــك،  ومــع  اإللكترونــي؛  البريــد 
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تخصيــص أكثــر مــن 15-20 دقيقــة لــكل اجتمــاع مــع 
كل ناخــب، وهــذا مــن شــأنه أتاحــة فرصــة للقــاء 

المواطنيــن. مــن  المزيــد 

يعــد تحديــد موعــد اإلجتماعــات مــع المواطنيــن 	 
ــة مــن حيــث اســتغالل  ــر كفــاءة وفاعلي مســبقًا اكث

الوقــت.

يوصى بتقديــم »سياســات الباب المفتوح« حيــث 	 
النظر  بغض  المواطنين،  بجميــع  الترحيــب  يتــم 
عــدد  زاد  كلمــا  المكتب.  لــزيارة  انتمائاتهــم،  عن 
المواطنيــن الذيــن يــزورون المكتــب كلمــا كانــت 

اكبــر. االســتفادة 

العمل على قضايا الناخبين

يمكــن تقســيم اســتالم القضايــا واالســتجابة لهــا 
إلــى  المواطنيــن  مشــاكل  حــل  عمليــة  ومتابعــة 
علــى  العمــل  تســمى  الخطــوات  متعــددة  عمليــة 
القضايــا. فالعمــل علــى القضايــا تعنــي العمــل مــن 
خــالل اإلدارة العامــة للمســاعدة فــي حــل المشــاكل 

للمواطنيــن. )القضايــا(  الفرديــة 

قبول القضية
إبالغــه  عليــك  فيجــب  مواطــن،  قضيــة  قبلــت  إذا 
قــم  لحلهــا.  التخاذهــا  تخطــط  التــي  بالخطــوات 
باطــالع الناخــب بــأي تقــدم تقــوم بــه أثنــاء محاولــة 
االجتماعــات  بســجالت  واحتفــظ  القضيــة.  حــل 
أرســلتها  التــي  والرســائل  الهاتفيــة  والمكالمــات 

الناخبيــن. قضايــا  حــل  عمليــة  خــالل 

إحالة القضية
إذا كان هنــاك مســألة أو قضيــة معينــة قدمهــا ناخــب 
وال يمكنــك معالجتهــا بشــكل مباشــر، يجــب عليــك 
إحالــة القضيــة والمواطــن إلى المؤسســة المناســبة 
المســؤولة عــن حــل تلــك القضايــا. فــي هــذه الحالــة، 
أبلــغ المواطــن بأنــك ســتقوم بإحالــة قضيتــه إلــى 
المؤسســة  فــي  بممثــل  واتصــل  المؤسســة، 

وتقديــم  بالــذات  القضيــة  هــذه  حــول  لتنبيههــم 
التعليمــات إلــى المواطــن )المواطنيــن( حــول كيفيــة 
التعامــل مــع مشــكلتهم بشــكل أفضــل. يجــب وضــع 
عالمــة علــى جميــع القضايــا المحالــة فــي ســجالتك 

كقضايــا تــم حلهــا.

رفض القضية
ــان، ســيكون عليــك أن تقــول ال  ــر مــن األحي فــي كثي
للناخبيــن وترفــض قضاياهــم. علــى ســبيل المثــال، 
يجــب علــى أعضــاء البرلمــان عــدم قبــول القضايــا 
القضائــي  النظــام  اختصــاص  ضمــن  تقــع  التــي 
النائــب  يســتطيع  ال  التــي  التوظيــف  طلبــات  أو 
تحقيقهــا. مــن األفضــل أن نقــول ال بــدال مــن الوعــد 

بعمــل شــيء ثــم عــدم القيــام بــه.

حفظ السجالت
فــي كل مكتــب للتواصــل مــع الناخبيــن، مــن المهــم 
للغايــة االحتفــاظ بســجالت تفصيليــة لجميــع الزيارات 
واالجتماعــات والقضايــا والتقــدم المحــرز بشــأن حــل 
تطويــر  الناخبيــن  مكاتــب  علــى  يجــب  قضيــة.  كل 
نظــام شــامل لحفــظ الســجالت والتوثيــق. ويعتبر 
الفاعلــة والدقيقة مهمًا أيضًا  االحتفاظ بالسجالت 
للناخبيــن.  القصوى  االهميــة  ذات  القضايا  لتحليل 
ويمكــن أن تكــون المعلومــات حــول قضايــا الناخبيــن 
وأحزابهــم  البرلمانيــون  يقــوم  عندمــا  مفيــدة 
السياســية بصياغــة سياســات معينــة حــول القضايــا 
الرئيســية التــي تواجــه البــالد واتخــاذ قــرار بشــأن 

الحملــة.2 اســتراتيجيات 

القيام بأنشطة التواصل مع 
الناخبين

مجموعة  المنتخبون  الممثلون  یستخدم  أن  یمکن 
مــع  للتواصــل  والمترابطــة  المختلفــة  الطــرق  من 
العامــة  السیاسات  مناقشات  مثل  الناخبيــن، 
وغیرھا  الخاصة  والنشــاطات  الناخبيــن  واستبیانات 

2 دليــل عملــي للتواصــل مــع الناخبيــن ألعضــاء البرلمــان ومســاعدي 
مكاتــب الدوائــر االنتخابيــة«
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مــع  للتواصــل  الرسمیة  وغیر  الرسمیة  الطــرق  من 
الناخبيــن. وبغــض النظــر عــن طريقــة التواصــل، فــإن 
بيــن  حــوار مســتمر  خلــق  هــو  األساســي  الهــدف 

يمثلونهــم. الذيــن  والمواطنيــن  النــواب 

أنشطة أعضاء البرلمان

كل 	  تجــرى  الناخبيــن  مــع  مباشــرة  اجتماعــات 
. عين ســبو ا

العمل على حل قضايا الناخبين.	 

عقد اجتماعات عامة مع المواطنين خارج المكتب.	 

زيــارة الناخبيــن الذيــن يعيشــون فــي أماكــن بعيــدة 	 
والذيــن ال يمكنهــم الوصــول إلــى مكتــب الدائــرة 

االنتخابيــة.

الواردة من 	  للمبادرات  البرلمان وفقا  العمل في 
وصياغة  للنــواب،  أسئلة  تقديم  مثل  الناخبيــن، 
إلى  الرسائل  وكتابــة  والتعديالت،  التشريعات 
أعضاء السلطة التنفيذية وغيرهم من المسؤولين 

الدولة. فــي مؤسسات 

المشاركة في البرامج التلفزيونية واإلذاعية.	 

أنشطة مساعد مكتب التواصل مع الناخبين

إعــداد اســتراتيجية للتواصــل مــع الناخبين بالتشــاور 	 
مــع عضــو البرلمان.

العمــل فــي مكتــب الدائــرة االنتخابيــة كل يــوم 	 
لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســاعات.

اســتقبال الناخبيــن وتســجيل قضاياهــم وتحديــد 	 
ــع عضــو البرلمــان. ــات م ــد اجتماع ــد لعق مواعي

االحتفاظ بسجالت لكل زيارة وقضية للناخبين.	 

العمــل علــى حــل القضايــا وفقــا للتعليمــات التــي 	 
قدمهــا عضــو البرلمــان.

إبالغ الناخبيــن بــالتقدم المحرز فــي مــا يتعلــق بحــل 	 
قضاياهم.

اعــداد وتوزيــع المــواد الترويجية للمكتب والرســائل 	 
اإلخبارية واســتبيانات الناخبين.

ــل 	  ــام مث ــب فــي مه ــى النائ ــم المســاعدة إل تقدي
بالدائــرة  الخاصــة  والمهــام  البحــوث  مشــاريع 

البرلمــان. فــي  وعملهــم  االنتخابيــة 

تنظيــم مناقشــات السياســات العامــة وجــوالت 	 
االســتماع واألنشــطة الخاصــة بالمواطنيــن لعضــو 

البرلمــان.

صحفيــة( 	  )مؤتمــرات  إعالميــة  انشــطة  إعــداد 
البرلمــان. لعضــو 

تنظيم مناقشة السياسات 
العامة

مناقشــة السياســات العامــة هــي االجتمــاع الــذي 
يعقــد لعامــة النــاس حيــث يمكــن للنــاس تبــادل اآلراء 
مناقشــات  تعتبــر  معينــة.  قضيــة  حــول  واألفــكار 
شــيوعًا  األكثــر  الطريقــة  هــي  العامــة  السياســات 
المنتخبيــن  والممثليــن  الحكومييــن  للمســؤولين 
والمواطنيــن لمناقشــة األمــور ذات االهتمــام العام. 
وعــادًة مــا تعالــج مشــكلة محــددة أو قضيــة وغالبــًا مــا 
تنظمهــا منظمــة محليــة أو وكالــة حكوميــة. وهــي 
مفيــدة بشــكل خــاص لفتــح خطــوط التواصــل بيــن 
المواطنيــن والحكومــة وتحفيــز النقــاش والمســاعدة 

فــي تحديــد المشــاكل ووضــع الحلــول لهــا.
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 قائمة تنظيم مناقشة السياسة

قبل المناقشة

 O.اعداد قائمة المشاركين

 O.اعداد استمارة التسجيل، وتشمل جميع المعلومات الالزمة

 O.صياغة الدعوة، وتشمل جميع المعلومات الضرورية، مثل المكان والزمان والموضوع

 O)تحضير قائمة بمعلومات االتصال للمشاركين )البريد اإللكتروني وأرقام الهاتف المحمول

 O.تحديد قاعة لمناقشة السياسات العامة

 O.تصميم القاعة حسب المشورة ؛ وترتيب الجلوس

 O.تحديد قسم المراقبين / عامة الجمهور

 O.الطاولة الرئيسية يتم ترتيبها لعضو البرلمان و / أو الميسر، وتقع في وسط الغرفة

 O.تحديد منطقة جلوس ممثلي وسائل اإلعالم بوضوح

 O.تحديد المواقع لكاميرات التلفزيون والمصورين

O.تثبيت الميكروفونات في مكانها المحدد على الطاولة

O.)تحضير حزمة المعلومات ذات الصلة للنائب  )مشروع القانون، والشكاوى، واوراق البحث

O.وضع المعدات الالزمة لتسجيل مجريات المناقشة، إذا لزم األمر

O.طبع الفتات “ال يمكن استخدام هواتف محمولة” وتوضع في أماكن مرئية

O.إعداد وطبع قائمة تسجيل الحضور

O.الفتات دعائية مطبوعة وموضوعة في مواقع مناسبة

O.تحضير نقاط الحديث للنائب

O.ارسال الدعوات للمشاركين

O.يجب ان يتلقى المشاركون مكالمة متابعة لتأكيد مشاركتهم واستالم البريد اإللكتروني

O. التحقق من الموقع قبل يوم أو يومين من المناقشة
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خالل المناقشة

 O.البدء واالنتهاء في الوقت المحدد

 O.التأكد من ان الرئيس يحدد الغرض من الملتقى ويقوم  بتقديم المتحدثين

 O.اعداد إعالنات عن األنشطة المستقبلية

 O.اطرح األسئلة ولكن تجنب طرح الخطابات من الجمهور

 O.التأكد من أن رئيس الجلسة حازم ولكنه عادل

بعد المناقشة

 O.تقديم كلمة شكر تحريرية للمتحدثين والمتطوعين

 O.مراسلة الحاضرين وغير الحاضرين لمشاركة تقرير مناقشة السياسات العامة

 O.االتصال بالصحفيين المستهدفين عبر الهاتف وأخبارهم عن مناقشة السياسات العامة

 O.متابعة تكاليف تأجير القاعة وغيرها من النفقات

 O.متابعة اإلجراءات التي يجب اتخاذها كنتيجة لمناقشات السياسات العامة

 O.الترتيب لمجموعة صغيرة من المؤيدين لتقييم نجاح الحدث والتخطيط لنجاح الحدث التالي
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نماذج حية للتواصل مع 
الناخبين

عبد القهار السامرائي، محافظة صالح 
الدين، متحدون.                                                     

فــي عــام 2015، بــدأ المعهــد الديمقراطــي الوطنــي 
بدعــم النائــب عبــد القــادر الســامرائي وعمــل معــه 
 / فــي ســامراء  رأســه  فــي مســقط  مكتــب  لفتــح 
صــالح الديــن. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن فتــح المكتــب، 
اجتــاح تنظيــم داعــش المحافظــة، ممــا أجبــر اآلالف 
مثلــت محــاوالت  ديارهــم. وقــد  مــن  الفــرار  علــى 
عبــر  مدمــرة  انتخابيــة  لدائــرة  المســاعدة  تقديــم 
المحافظــة وحتــى فــي جميــع أنحــاء البــالد تحدًيــا كبيرًا 
فــي البدايــة، إال أن النائــب ســرعان مــا تكيــف مــع 
ــم  ــه أينمــا ت ــة ناخبي ــدأ فــي مقابل ــد وب الواقــع الجدي
نقلهــم وتهجيرهــم. بتطبيــق أحــد المبــادئ األساســية 
مــن  »الخــروج   - االنتخابيــة  الدوائــر  بيــن  للتواصــل 
المكتــب« - بــدأ النائــب ومســاعده فــي تنفيــذ جــدول 
النازحيــن  المواطنيــن  مــع  للتواصــل  زمنــي صــارم 
فــي جميــع أنحــاء المحافظــة. وان االســتماع إلــى 
مخــاوف ناخبيــه والتعــرف علــى نقــص الخدمــات فــي 
ــل  ــد مــن جهــوده مــن أج ــه يزي ــن جعل مناطــق النازحي
التنســيق مــع المســؤولين فــي المجاليــن اإلنســاني 
تدابيــر  علــى  النازحيــن  واألمنــي   لضمــان حصــول 

أساســية لتخفيــف معاناتنهــم.

بعــد تحريــر صــالح الديــن عــام 2017، كان النازحــون 
يأملــون فــي أن يكونــوا قادريــن علــى العودة بســرعة 
إلــى ديارهــم. إال ان البنيــة التحتيــة المدمــرة والدعــم 
ــح  ــاء وإعــادة فت ــر الكافــي مــن الحكومــة إلعــادة بن غي
مؤسســاتها حــال دون عودتهــم. لعــب النائــب دورًا 
هامــًا فــي ممارســة الضغــط علــى الحكومــة مــن 
خــالل وســائل اإلعــالم ومــن خــالل دوره الرقابــي 
فــي مجلــس النــواب علــى التعجيــل بعــودة النازحيــن. 
القهــار  عبــد  النائــب  ســّهل  لجهــوده،  وكنتيجــة 
الســامرائي إعــادة فتــح المؤسســات الحكوميــة فــي 
ودائــرة  المدنيــة،  االحــوال  دائــرة  مثــل  المحافظــة 
علــى  جميعهــا  وســاعدت  التقاعــد،  ودائــرة  المــاء، 

ــدأ  ــك، ب ــى ذل ــة إل ــة العــودة. باإلضاف تســهيل عملي
النائــب فــي مواجهــة التحديــات الجديــدة التــي ظهرت 
مــع عــودة النازحيــن، وهــي القضايــا المتعلقــة باألمن 
والتــي تشــمل مختلــف المجموعــات العســكرية فــي 
المحافظــة. وأدت زيــادة نقــاط التفتيــش إلــى عرقلــة 
حريــة تنقــل المواطنيــن، ممــا دفــع النائــب الــى دعــوة 
القــادة األمنييــن نيابــة عــن ناخبيــه وممارســة الضغــط 
العلنــي علــى وزارة الداخليــة لخلــق بيئــة أمنيــة أفضل 

فــي صــالح الديــن.

 بعــد تلقــي الحــاالت مــن جميــع أنحــاء المحافظــة، بمــا 
ــب  ــة، أدرك النائ ــة والريفي ــك المناطــق النائي فــي ذل
أيضــا أنــه بحاجــة إلــى أن يكــون متاحــا لناخبيــه خــالل 
هــذه الفتــرة االنتقاليــة الحيويــة إلعــادة اإلعمار وعودة 
النازحيــن إلــى ديارهــم. وقــرر فتــح مكتبيــن آخريــن، 

زيارات الناخبين

علــى مــدار ثــالث أعــوام، تلقــى هــذا المكتــب 
حوالــي 6000 زيــارة مــن الناخبيــن بمــا فيهــا 1612 

زيــارة مــن ناخبــات نســاء.

رجال

نساء
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أحدهمــا فــي تكريــت واآلخــر فــي بغــداد، حيــث ال 
قــام  وقــد  المحافظــة  مــن  النازحــون  يقيــم  يــزال 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي بتدريــب مســاعدين 

اثنيــن إلدارة هذيــن المكتبيــن.

وباإلضافــة إلــى دعــم النــواب ومســاعديهم فــي 
الجهــود االنتقاليــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، كان 
التركيــز األساســي لبرنامــج التواصــل مــع الناخبيــن 
للمعهــد الديمقراطــي الوطنــي هــو دعــم أعضــاء 
البرلمــان إلنشــاء عالقــات شــاملة ومســتجيبة مــع 
هــذا  فــي  العامــة.  السياســات  وتنفيــذ  الناخبيــن 
الســياق، ومــن اجــل دعــم جهــود النائــب الســامرائي 
واســعة النطــاق فــي جميــع أنحــاء المحافظــة، شــجعه 
علــى  باســتمرار  الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد 
توســيع جهــوده لتشــمل ناخبيــن مــن خلفيــات عرقيــة 
وطائفيــة وأيديولوجيــة مختلفــة. مثــل العديــد مــن 
الجوانــب األخــرى لبرنامــج التواصــل مــع الناخبيــن فــي 
الدوائــر االنتخابيــة، وقــد كان هنــاك تخــوف مــن هــذا 
النهــج فــي البدايــة؛ ومع ذلك، فقد تبيــن للنائــب 
استجابوا  الناخبيــن  أن  الوقت  بمرور  ومســاعده 
بصورة إيجابية للغاية عندمــا كان النائــب والمســاعد 
يستمعان إلى مشــاكلهم بغض النظر عن خلفيتهــم 
أهميــة  نالحــظ  لــم  البدايــة،  »فــي  انتمائهــم.  أو 
البرنامــج«، قــال النائــب. »ومــع ذلــك، كلمــا خضنــا 
فــي تفاصيلــه، كلمــا أدركنــا أهميتــه خاصــة عندمــا 
بدأنــا فــي التواصــل مــع مختلــف المجموعــات التــي 

وقفــت الــى جانبنــا فــي االنتخابــات«.

وبالمثــل، عندما قدم المعهــد الديمقراطي الوطني 
مفهــوم منقاشــات السياســات العامــة - مــن خــالل 
المواطنيــن  آراء  لجمــع  العامــة  االجتماعــات  اجــراء 
حــول القضايــا بطريقــة منظمــة – لــم تبــدو الفكــرة 
البدايــة.  فــي  للنائــب ومســاعدها  التنفيــذ  ســهلة 
النائــب  اقــر  التنفيــذ،  حيــز  وضعهــا  بمجــرد  ولكــن 
المناقشــات  الفــور بفوائــد هــذه  ومســاعده علــى 
المنظمــة. »لقــد ســمحت لنــا المناقشــات الخاصــة 
بالسياســات العامــة بالتوصــل إلــى جــذور المشــاكل 

ألن المشــاركين كانــوا أكثــر انفتاحــًا فــي مثــل هــذا 
الوضــع علــى عكــس األوضــاع الرســمية األخــرى«. 
ــا  وأضــاف »وان معرفــة جــذور المشــاكل ســمحت لن

بإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا«.

فيان الدخيل، نائبة إيزيدية، نينوى
جلــب احتــالل نينــوى مــن قبــل داعــش معــه دمــارا 
شــامال، بمــا فــي ذلــك إبــادة جماعيــة مســتهدفة 
قــرى  ــرت  ُدمِّ حيــث  االيزيديــة.  للطائفــة  وممنهجــة 
واخُتطفــت  الرجــال،  مــن  اآلالف  وُقتــل  بأكملهــا، 
نســاء وأطفــال، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 3000 امــرأة 
وفتــاة مــن اللواتــي مــا زلــن فــي عــداد المفقوديــن. 
الصمــت.  النائبــة  رفضــت  هــذا،  كل  وفــي خضــم 
وبصفتهــا النائبــة االيزيديــة الوحيــدة المنتخبــة فــي 
مجلــس النــواب، فقــد أصــدرت خطابــًا حماســيًا تحــت 
قبــة البرلمــان لتوجيــه الجهــود لمعالجــة محنــة الطائفة 
علــى  بانهيارهــا  خطابهــا  انهــت  وقــد  االيزيديــة. 
عالميــًا  اعتراًفــا  خطابهــا  وتلقــى  البرلمــان.  أرضيــة 
ــة اإلنقاذهــم وإغاثتهــم.  ــن اســتجابة فوري وأســفر ع
كمــا رافقــت الجيــش العراقــي فــي مهمــة توفيــر 
المســاعدات اإلنســانية لاليزيدييــن المحاصريــن فــي 
جبــل ســنجار. وســاهمت جهودهــا والتــي مثلــت بهــا 
مجتمعهــا وتحدثــت نيابــة عنهــم فــي دعــوة  حكومــة 
اقليــم كردســتان إلنشــاء مكتــب يركــز علــى إنقــاذ 
النســاء االيزيديــات المختطفــات مــن قبــل داعــش 

وتزويدهــن بالدعــم النفســي واالجتماعــي.

جميــع  فــي  االنتخابيــة  دائرتهــا  أبنــاء  انتشــار  ومــع 
أنحــاء البــالد وفــي مخيمــات النازحيــن، بــدأت النائبــة 
بتنويــع جهــود التواصــل مــع الناخبيــن والتــي تبذلهــا 
ــن.  ــر عــدد ممكــن مــن المواطني لضمــان إشــراك أكب
وبينمــا كان مكتبهــا متــرددًا فــي البدايــة لفكــرة إجــراء 
مناقشــات حول السياســات العامة، ســرعان ما أدرك 
فائــدة هــذا النــوع مــن المناقشــات ألنهــا ســمحت 
ناخبيهــا بطريقــة  بالتواصــل والتفاعــل مــع  للنائــب 
أكثــر وضوحــًا، ووفــرت لهــا الفرصــة لمعرفــة المزيــد 
ــى  ــة. وعل ــة معين مــن االفــكار المعمقــة حــول قضي
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ســبيل المثــال، بعــد تنظيــم بعــض المناقشــات حــول 
النســاء  بنــاء الســالم، علمــت أن  المــرأة فــي  دور 
المســلمات فــي دائرتهــا االنتخابيــة يعانيــن أيضــًا 
مــن  بأنهــن  زورًا  واتهامهــن  اســتهدافهن  بســبب 
أنصــار داعــش لمجــرد أنهــم مســلمات، واقــرت النائبة 
انهــا لــم تكــن تحصــل علــى الصــورة الكاملــة للوضــع 
الديمقراطــي  للمعهــد  صرحــت  كمــا  قبــل.  مــن 
الوطنــي، »قدمــت هــذه المناقشــات فضــاًء مريحــًا 
ــة  ــي يمكــن ســماعها«. وكنتيج ــع األصــوات الت لجمي
لذلــك، زادت النائبــة مــن انخراطهــا بالمجتمــع إلظهــار 
التزامهــا بخدمــة مصالحهــم، وعملــت داخــل المجتمــع 
الســلبية  الخاطئــة  المفاهيــم  لمحاربــة  اإليزيــدي 

ــرأة المســلمة. ــى وضــع الم وتســليط الضــوء عل

وبينمــا لــم تكــن النائبــة قــادرة علــى إعــادة فتــح مكتبهــا 
أثنــاء النــزوح، اال انهــا كانــت ال تــزال تســتقبل ملفــات 
القضايــا مــن ناخبيهــا. وبعــد تحليــل القضايــا المقدمــة 
إلــى مكتبهــا، وجــدت النائبــة مــع مســاعدها أن بطالــة 
الشــباب كانــت مصــدر قلــق كبيــر وأولويــة فــي دائرتها 
الحكومــة  مــن  طلبــت  ذلــك،  ولمعالجــة  االنتخابيــة. 
شــمول ســنجار فــي خططهــا الســكنية لإلعمــار فــي 
ــم  ــك. وبمــا أن الحكومــة ل المنطقــة ونجحــت فــي ذل
اإلعمــار،  لمشــاريع  لتخصيصهــا  أراٍض  تملــك  تكــن 
وافقت النائبة على التبرع بقطعة أرض عائلية بشــرط 
أن يكــون مــن يشــرف علــى مشــاريع اإلعمــار مؤهلين 
للقيــام بذلــك ومــن أولئــك الذيــن تــم تعيينهــم كانــوا 
مــن ســنجار. ونتيجــة لهــذه الجهــود، تمكنــت النائبــة من 

توفيــر وظائــف للشــباب فــي دائرتهــا االنتخابيــة.

سليم شوقي، تيار الحكمة، البصرة
افتتــح النائــب ســليم شــوقي، والذي يدعمــه المعهد 
االنتخابيــة  الدائــرة  مكتــب  الوطنــي،  الديمقراطــي 
وبعــد   .2015 عــام  البصــرة  شــمال  منطقــة  فــي 
عــام واحــد فقــط مــن البرنامــج، ولمــا حققــه المكتــب 
ــح النائــب أربعــة مكاتــب أخــرى بشــكل  ــا، فت مــن مزاي
المحافظــة  فــي  المناطــق  مختلــف  فــي  مســتقل 
لتوفيــر ســهولة وصــول الناخبيــن لهــذه المكاتــب. 

ولضمــان تجهيــز هــذه المكاتــب بالموظفيــن وإدارتهــا 
علــى نحــو مالئــم، قــام مســاعد النائــب الــذي يدعمــه 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي بتدريــب الموظفيــن 
الجــدد باالســتعانة بمعلومــات ومصــادر حصــل عليهــا 
المعهــد.  اقامهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورات  فــي 
عاتقــه  علــى  النائــب  أخــذ مســاعد  وبالمثــل، فقــد 
أيضــًا تدريــب أعضــاء آخريــن مــن أعضــاء البرلمــان 
الحــزب  نفــس  مــن  المحافظــة  مجلــس  وأعضــاء 

إلنشــاء عالقــات مــع الناخبيــن .

يواجههــا  التــي  المشــتركة  التحديــات  أحــد  ان 
تمــر  التــي  البلــدان  فــي  المنتخبــون  المســؤولون 
بمرحلــة انتقاليــة هــو عــدم فهــم المواطنيــن للعمليــة 
السياســية وعــدم القــدرة علــى التمييــز بيــن الســلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة للحكومــة. فقــد واجــه النائــب 
ســليم شــوقي ومســاعده هــذا التحــدي فــي كثيــر 
مــن األحيــان، حيــث يأتــي المواطنــون الــى النائــب 
ولديهــم مشــكلة أو طلــب ويتوقعــون أن يتــم حلهــا 
لهــم علــى الفــور. وكان أحــد جوانــب برنامــج التدريــب 
الخــاص بالمعهــد الديمقراطــي الوطنــي هــو تدريــب 
ــة تثقيــف  أعضــاء البرلمــان والمســاعدين علــى كيفي
ــة  ــات المدني ناخبيهــم واطالعهــم علــى هــذه العملي
فــي الوقــت الــذي يعملــون معهــم فيــه لمعالجــة 
قضاياهــم. وللتصــدي لهــذه الفجــوة فــي الفهــم، 
قــام النائــب ســليم شــوقي مــع المســاعد بتخصيــص 
أجــزاء مــن نشــاطات التواصــل مــع الناخبيــن للتثقيــف 
المســؤولين  ومســؤوليات  أدوار  وشــرح  المدنــي 
القــرار  وصنــع  التشــريعية  والعمليــات  المنتخبيــن 
مــن  التنفيذيــة.  والســلطة  النــواب  مجلــس  فــي 
خــالل تزويــد المواطنيــن بفهــم اساســي للعمليــة 
السياســية، تمكــن كل مــن النائــب والمســاعد مــن 
ــوا  ــث كان ــع ناخبيهــم حي ــة م ــة عمــل إيجابي ــاء عالق بن
قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم بشــكل 
أفضــل. »هــذا ]التثقيــف المدنــي[ زاد مــن قبــول 
مــع  صادقيــن  »كنــا  النائــب.  قــال  لنــا«،  الناخبيــن 
الناخبيــن حــول مــا يمكننــا ومــا ال يمكننــا القيــام بــه، 

وبهــذه الطريقــة اكتســبنا ثقتهــم.«
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تشــمل العالقــات مــع الناخبيــن أيضــًا جمــع القضايــا 
ومــن  لهــا،  واالســتجابة  المكتــب  إلــى  المقدمــة 
الخمســة،  شــوقي  ســليم  النائــب  مكاتــب  خــالل 
تلقــى النائــب 1015 قضيــة وحــّل 24٪ منهــا علــى 
ــن  ــدًا ع ــن بعي ــة. ولك ــع الماضي مــدى الســنوات األرب
مجــرد إجــراء دراســة الحالــة، يجــب علــى المســؤولين 
المنتخبيــن العمــل علــى إحــداث تغييــرات مؤسســية 
ــة مــن  ــر نظامي أوســع نطاقــًا لمعالجــة مشــكالت أكث
الصــدد،  هــذا  وفــي  العامــة.  السياســات  خــالل 
ــم أيضــًا  ــي ودع ــد الديمقراطــي الوطن عمــل المعه
مجموعــة مــن النــواب، مثــل النائــب ســليم شــوقي 
لتحديــد  الحالــة  لتحليــل وتقييــم دراســة  ومســاعده 
يمكــن  التــي  المشــتركة  والمواضيــع  االتجاهــات 
معالجتهــا بشــكل أوســع وأكثــر فاعليــة مــن خــالل 
إلــى  واســتنادا  التشــريع.  أو  العامــة  السياســات 
مشــكلة  النائــب  حــدد  لمكتبــه،  المقدمــة  القضايــا 
فــي  القلــق  يثيــر  كأهــم موضــوع  الشــباب  بطالــة 
دائرتــه االنتخابيــة. ومــن خــالل االســتفادة مــن هــذه 
البيانــات، قــام النائــب ومســاعده بتنظيــم سلســلة 
البطالــة  حــول  العامــة  السياســات  مناقشــات  مــن 
بيــن الشــباب مــع الجهــات المعنيــة الرئيســية فــي 
المحافظــة، ووضعــوا سياســة عامــة تقتــرح إنشــاء 
ــب  ــف جوان ــى مختل ــة للشــباب لتدريبهــم عل أكاديمي
دعــم  علــى  الحصــول  وبعــد  النفــط.  إنتــاج  صناعــة 
ــذه  ــة له ــة كنتيج ــات المعني ــن والجه ــن الناخبي ــر م كبي
ــن اســتعدادها إلنشــاء  العمليــة، أعربــت الحكومــة ع

تدريــب. أكاديميــة 

ناخبيــه،  مــع  قويــة  عالقــة  بنــاء  إلــى  وباإلضافــة 
أثبتــت أعمــال النائــب ســليم شــوقي فــي مجــال 
كبيــرة  قيمــة  تمثــل  أنهــا  الناخبيــن  مــع  التواصــل 
ــا ســمح للبرلمانــي  ــا لحزبــه السياســي، مم يضيفه
وعلــى  حزبــه.  داخــل  وســمعته  مصداقيتــه  ببنــاء 
الرغــم مــن أنــه قــرر عــدم الترشــح لواليــة ثانيــة، فقــد 
منــه  وطلبــت  مباشــرة  الحــزب  قيــادة  بــه  اتصلــت 
الترشــح فــي االنتخابــات البرلمانيــة فــي أيــار 2018. 
وبينمــا ُينظــر إلــى هــذا األمــر باعتبــاره مطلبــًا شــاقًا 

فــي كثيــر مــن األحيــان لمســؤول منتخــب، فــإن هــذا 
مبــادرات  أن  السياســي  ولحزبــه  للبرلمــان  يثبــت 
العالقــات القويــة مــع الناخبيــن يمكــن أن يكــون لهــا 
ــن ومســؤولي  ــر إيجابــي أوســع علــى المواطني تأثي

السياســية. واألحــزاب  االنتخابــات 

األصل العرقي للنائب

األصول العرقية األخرى

يحــث المعهــد الديمقراطــي الوطنــي المكاتــب 
فــي  المفتــوح  البــاب  سياســة  تبنــي  علــى 
إلــى  المكاتــب  تحتــاج  الناخبيــن.  مــع  التواصــل 
ــة بغــض  ــرة االنتخابي ــع فــي الدائ الترحيــب بالجمي
النظــر عــن خلفيتهــم السياســية والعرقيــة. يعتبــر 
مكتــب النائــب خالــد المفرجــي مؤشــرًا واضحــًا 
لهــذه السياســة. ففــي غضــون ثــالث ســنوات، 
أن  ويبــدو  ناخــب.   4000 مــن  أكثــر  مكتبــه  زار 
توزيــع زوار المكتــب متســاٍو أو باألحــرى أكثــر مــن 
للنائــب  العرقيــة  الخلفيــة  نفــس  مــن  الناخبيــن 

المكتــب. يــزورون  ممــن 
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خالد المفرجي، متحدون، كركوك
واجــه النائــب خالــد المفرجــي كالعديــد مــن نظرائــه 
فــي البرلمــان أثنــاء وبعــد احتــالل داعش تحــدي البقاء 
علــى تواصــل مــع النازحيــن مــن كركــوك. ولتخفيــف 
بعــض هــذه العقبــات، بــذل النائــب جهــودًا متضافــرة 
لبنــاء عالقــات عمــل قويــة مــع مجموعــة واســعة 
ــة لضمــان  ــزاب السياســية والجهــات الفاعل مــن األح
قدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات ناخبيــه علــى أفضــل 
وجــه. علــى ســبيل المثــال، ســاهمت عالقــات النائــب 
العابــرة للحــدود الطائفيــة والعرقيــة بمعالجــة قضايــا 
الناخبيــن، مثــل تســهيل الســفر بيــن إقليــم كردســتان 
وباقــي محافظــات العــراق مــن أجــل تلقــي العــالج 

ــة. ــر نقــاط التفتيــش األمني الطبــي والتنقــل عب

معركــة  فــي  كركــوك  إلشــراك  الملحــة  وللحاجــة 
النائــب  أطلــق  داعــش،  مــن  المحافظــات  تحريــر 
علــى  للضغــط  النطــاق  واســعة  إعالميــة  حملــة 
لفتــت  كمــا  التحريــر.  بعمليــة  لإلســراع  الحكومــة 
الحملــة اإلعالميــة االنتبــاه إلــى حقيقــة أن القطعــات 
العســكرية كانــت متواجــدة فــي المنطقــة أساســًا. 
وأثبتــت هــذه الحملــة اإلعالميــة فاعليتهــا بعــد فتــرة 
وجيــزة مــن وضــع الخطــط للبــدء فــي تحريــر الحويجــة.

اإلنســانية  واألزمــة  الحويجــة  تحريــر  اقتــراب  ومــع 
التــي مــن شــأنها أن تســفر عــن تدفــق  الوشــيكة 
النائــب  مكتــب  أنشــأ  المحافظــة،  عبــر  النازحيــن 
للعمــل مــع  الشــباب  المتطوعيــن  مجموعــات مــن 
كركــوك.  إلــى  العائديــن  تدفــق  لتخفيــف  المكتــب 
المتطوعيــن  مــن  الجماعــات  هــذه  فــت  ُكلِّ وقــد 
الشــباب بتوفيــر الغــذاء والميــاه وغيرهــا مــن التدابيــر 
الالزمــة للعائديــن. كمــا كانــت مجموعــات المتطوعيــن 
مســؤولة عــن تحديــد االحتياجــات والخدمــات األخــرى 
التــي يحتاجهــا النازحــون، وعلمــت هــذه المجموعــات 
احتــالل  ظــل  فــي  اإلمــدادات  نقــص  بســبب  أنــه 
داعــش عانــى العديــد مــن األشــخاص  مــن ســوء 

الصحيــة. الحالــة 

ومــع ضعــف البنــى التحتيــة مثــل العيــادات الصحيــة 
النازحيــن،  عــودة  لدعــم  الالزمــة  المستشــفيات  أو 
ــاء  ــن مســعفين واطب ــب ومســاعديه بتعيي ــام النائ ق
واإلمــدادات  األدويــة  إلــى  باإلضافــة  متطوعيــن 
ــن  ــى مناطــق النازحي ــا عل ــا وتوزيعه ــم جمعه ــي ت الت

فــي جميــع أنحــاء المحافظــة.

فــي إطــار التحضيــر لعمليــة التحريــر، توقــع النائــب 
والمســاعد وقــوع أزمــة إنســانية حيــث ســيتم تهجيــر 
ــدون طعــام أو مــاء أو  اآلالف مــن النــاس وتركهــم ب
دعــم طبــي. لذلــك، ومــع دعــم المعهــد الديمقراطــي 
الوطنــي، نظــم المكتــب مناقشــة السياســات العامة 
ــب باســتقدامهم  ــام المكت مــع 33 شــاب متطــوع، ق
للمســاعدة فــي تقديــم المســاعدات اإلنســانية إلــى 

أولئــك الذيــن يفــرون مــن مناطــق القتــال.

صباح التميمي، الوطنية، بغداد
 ،2018-2014 مــن  للمــدة  البرلمانيــة  الواليــة  خــالل 
ركــزت النائبــة صبــاح التميمــي علــى بــذل الكثيــر مــن 
الجهــود فــي مجلــس النــواب لإلســتفادة مــن جهــود 
التواصــل مــع المواطنيــن فــي مســؤولياتها الرقابيــة 
عضــو  كونهــا  المثــال،  ســبيل  علــى  البرلمانيــة. 
النائبــة  اكتشــفت  واإلعمــار،  الخدمــات  لجنــة  فــي 
العديــد مــن حــاالت الفســاد التــي ادت الــى ســوء 
المــاء والكهربــاء  ذلــك  بمــا فــي  الخدمــات  تقديــم 
وجمــع النفايــات. واســتخدمت منصبهــا فــي اللجنــة 
لجــذب  االنتخابيــة  دائرتهــا  الطيبــة فــي  وســمعتها 
ومعظــم  الحــاالت،  هــذه  إلــى  الحكومــة  انتبــاه 
إلــى  الخدمــات  بإعــادة  بنجــاح  حلهــا  تــم  الحــاالت 
ناخبيهــا. وبالمثــل، قامــت النائبــة صبــاح التميمــي 
ــم األوضــاع والخدمــات  ــة لتقيي ــارات ميداني مــرارًا بزي

فــي أحيــاء ناخبيهــا.

ــة قامــت بهــا  ــارة ميداني ــة مــن خــالل زي علمــت النائب
ــات  ــاء ســكنية فــي بغــداد عــن تراكــم النفاي ــى أحي ال
فيهــا بســبب عــدم جمعهــا بشــكل صحيــح. مــا دفعهــا 
ــة بغــداد وتــم حــل  لالتصــال بالمســؤولين فــي أمان
المشــكلة بســرعة مــن خــالل تنفيــذ حملــة تنظيــف 

ــدة فــي المنطقــة. ــات قمامــة جدي ووضــع حاوي
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قضايا الناخبين

النازحين

التعليم

األمن

الخدمات

الوثائق الرسمية

بعــد تحليــل القضايــا التــي تــم تلقيهــا، أدرك هــذا 
المكتــب أن قضايــا النازحين هي الســائدة. لذلك، 
اختــاروا هــذه القضيــة كموضــوع لجهودهم لتغيير 

السياســة العامة.

ــاح التميمــي حلقــة وصــل  كمــا أصبحــت النائبــة صب
حيــث عملــت  والحكومــة  المواطنيــن  بيــن  حقيقيــة 
مــع  جيــدة  تعاونيــة  عالقــات  علــى  للحفــاظ  بجــد 
ــر  المســؤولين التنفيذييــن لدعــم عملهــا فــي الدوائ
علــى  وكدليــل  المثــال،  ســبيل  علــى  االنتخابيــة. 
التعــاون التشــريعي التنفيــذي، زارت النائبــة ســوق 
األعظميــة برفقــة رئيــس بلديــة المنطقــة لالســتماع 
وعلمــت  والزبائــن.  الباعــة  ومشــاكل  همــوم  إلــى 
أن الباعــة قــد احتلــوا غالبيــة الرصيــف بشــكل غيــر 
قانونــي، ممــا حــد مــن الحركــة فــي الشــوارع. حيــث 
ورئيــس  البائعيــن  بيــن  القضيــة  فــي  توســطت 
لتقاســم  اتفــاق  إلــى  الطرفــان  وتوصــل  البلديــة 

البلديــة. وقوانيــن  الحتياجاتهــم  وفقــا  المســاحة 

التــي  االنتخابيــة  الدوائــر  مكاتــب  مــن  وكالعديــد 
أثــارت  الوطنــي،  الديمقراطــي  المعهــد  يدعمهــا 
النائبــة صبــاح التميمــي ومســاعدها مخــاوف بشــأن 
جدوى اســتضافة مناقشــات سياســيات عامة بســبب 
تحديــات أمنيــة. ومــع ذلــك، وبعــد تنظيــم مناقشــتها 
مباشــرة،  المشــاركة  فوائــد  ومشــاهدة  األولــى 
أضافــت النائبــة هــذه األداة إلــى أدوات التواصــل 
الخاصــة بهــا. »لقــد كســرت مناقشــات السياســات 
العامــة جميــع الحواجــز بيننــا وبيــن الناخبيــن، حيــث 
أدت إلــى حــوارات جــادة ومفتوحــة. اعطــت صــورة 
اســتخدمت  حلهــا«.  وكيفيــة  القضيــة  عــن  واضحــة 
لمواصلــة  العامــة  السياســة  مناقشــات  النائبــة 
تقييــم ظــروف العمــل الحاليــة لموظفــي الطيــران 
علمــت  المناقشــات،  هــذه  خــالل  ومــن  المدنــي. 
النائبــة أن بعــض الموظفيــن لــم يتلقــوا رواتبهــم 
العمــل  قوانيــن  وجــود  عــدم  بســبب  أشــهر  لعــدة 
التــي تحمــي حقوقهــم. وبعــد اجتمــاع مــا يزيــد عــن 
200 شــخص مــن الجهــات المعنيــة مــن المتأثريــن 
بهــذه القضيــة، قامــت النائبــة مــع مســاعدها باعــداد 
مقتــرح سياســة عامــة يحــدد التوصيــات التفصيليــة 
لكيفيــة تنظيــم ظــروف العمــل فــي المطــار وحمايــة 

حقــوق موظفــي الطيــران المدنــي.

نجاة العبيدي، متحدون، األنبار
فر مئات اآلالف من األشــخاص من األنبار خالل فترة 
احتــالل داعــش والمعركــة التــي تلــت ذلــك ضــد هــذه 
المجاميــع المتمــردة. ينتشــر المواطنــون فــي جميــع 
ــى بغــداد  ــن منهــم إل ــزوح الكثيري ــالد، مــع ن ــاء الب أنح
وإقليــم كردســتان. وبمــا أن غالبيــة ناخبــي النائبــة نجــاة 
العبيــدي قــد نزحــوا إلــى أربيــل، قــررت النائبــة االنتقال 
إلــى أربيــل مــن أجــل خدمتهــم علــى أفضــل وجــه. 
ــاء  ــع أنح ــوا منتشــرون فــي جمي ــا زال ــا م إال أن ناخبيه
ــًرا وتطلــب جهــدًا  ــا كبي ــذي مثــل تحدًي البــالد، االمــر ال
اســتثنائيًا مــن قبــل النائبــة ومســاعدها لكــي يتمكنــوا 
مــن التواصــل مــع جميــع ناخبيهــا مــن خــالل االســتماع 
اليهــم ومحاولــة التعامــل مــع احتياجاتهــم ومشــاكلهم 
ــا، قســمت النائبــة  اآلنيــة. وعلــى مــدى عاميــن تقريًب
المناطــق  هــذه  إلــى  وإياًبــا  ذهاًبــا  للســفر  وقتهــا 
لإلشــراف علــى توزيــع المســاعدات علــى النازحيــن 
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مــن قبــل الحكومــة والمنظمــات اإلنســانية. ومثــل 
العديــد مــن األشــخاص خــالل األزمــة، أدركــت النائبــة 
أن المســاعدات لــن يتــم تســليمها بشــكل صحيــح، 
خاصــة عندمــا لــم تكــن متواجــدة هنــاك لمراقبــة عملية 
التوزيــع للنازحيــن الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات.

لذلك فقد كثفت النائبــة جهودهــا وقامــت بزيــارات 
وبشــكل منتظــم الــى مخيمــات النازحين وغيرها من 
مواقع النازحين بحمل شاحنة من المعونات، وعلى 
بتوزيع  ومساعدهــا  النائبــة  قامت  سنتين،  مدار 
المساعدات على اكثــر من 6500 من ناخبيهــا. عــالوًة 
علــى ذلــك، فــإن التزامهــا بالتضامــن مــع ناخبيهــا 
وقربهــا قــدر اإلمــكان منهــم يظهــر أيًضــا تحــواًل فــي 
الناخبيــن. ومــن  مــع  التواصــل  نحــو  النائبــة  تفكيــر 
المبــادئ األساســية للتواصــل الفعــال هــو الحفــاظ 
علــى عالقــات منتظمــة ووثيقــة مــع المواطنيــن. 
مــن  متأكــدة  النائبــة  تكــن  لــم  البدايــة،  ففــي 
المحتملــة،  والنتائــج  للجهــد  المطلــوب  المســتوى 
وفــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الفوائــد واضحــة: 
»فــي بدايــة مشــاركتي فــي هــذا البرنامــج، زرت أحــد 
الناخبيــن أثنــاء وجــوده فــي المستشــفى لالطمئنــان 
عليــه » وأضافــت: »بعــد ثــالث ســنوات، وعندمــا حان 
ــة أخــرى، تلقيــت مكالمــة مــن  الوقــت للترشــح لوالي
نفــس الرجــل ليقــول لــي إنــه لــم ينــس ]المكالمــة 

الهاتفيــة[ وأنــه ســيصوت لهــا مــرة أخــرى«.

مختلــف  عبــر  االنتخابيــة  دائرتهــا  ابنــاء  انتشــار  مــع 
المحافظــات ومــا بــدا أنــه تحديــات إنســانية ال يمكــن 
التغلــب عليهــا، وجــدت النائبــة ومســاعدها أن مــن 
ــراء مناقشــات حــول السياســات العامــة  الصعــب إج
التــي تركــز علــى قضايــا تنظيميــة متوســطة إلــى 
بعيــدة المــدى بينمــا كان لــدى ناخبيهــا احتياجــات آنيــة 
المشــاركين  يطلــب  أن  »نخشــى  حلهــا.  مــن  البــد 
المناقشــات«،  هــذه  خــالل  والبطانيــات  الطعــام 
للحاجــة  وإدراكًا  النائبــة.  مســاعد  قالــه  مــا  هــذا 
إلــى إيجــاد تــوازن بيــن العمــل اإلنســاني العاجــل 
عمــل  برلمانيــة،  بصفتهــا  ومســؤولياتها  للنائبــة 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي مــع النائبــة إلجــراء 
واســتراتيجية  العامــة  السياســات  عــن  مناقشــة 
تواصــل للمســاعدة فــي وضــع مســتوى معيــن مــن 
ــل مشــاركتهم فــي هــذه  ــن قب التوقعــات للمواطني
نجــح  قائمــة،  إســتراتيجية  وجــود  ومــع  المناقشــة. 
مكتــب النائبــة فــي تنظيــم سلســلة مــن المناقشــات 
التعليــم.  وحــول  النازحيــن  ِمــن  الشــباب  حــول 
عقــد  وأســاليب  نصائــح  »أثبتــت  النائبــة:  وقالــت 
مناقشــات السياســات العامــة التــي قدمهــا المعهــد 
الديمقراطــي الوطنــي نجاحــًا«. وأضافــت: »بعــد كل 
مناقشــة شــاركنا فيهــا، طلــب منــا المشــاركون عقــد 
ــه الوقــت  ــوا أن ــا ادرك ــد مــن المناقشــات عندم المزي
المناســب والمــكان المناســب إلبــداء آرائهــم حــول 

القضايــا«. بعــض 

أفضل الممارسات والدروس 
المستفادة

التأكــد مــن أن جهــود التواصــل مــع الناخبيــن تشــمل 
جميــع األصــوات. حيــث يمثــل المســؤول المنتخــب 
جميــع المواطنيــن فــي دائرتهــم االنتخابيــة بغــض 
النظــر عــن الجنــس أو العــرق أو الديــن أو المذهــب 
أو الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي. لذلــك، علــى 
جميــع  إشــراك  ومســاعديهم  البرلمــان  أعضــاء 

األصــوات فــي أنشــطة التواصــل، ال ســيما أولئــك 
مثــل  مهمشــة،  مجموعــات  إلــى  ينتمــون  الذيــن 
تمثيلهــم  لضمــان  واألقليــات،  والشــباب  النســاء 
احتياجــات  الــى  واالســتجابة  فاعــل  نحــو  علــى 

دائرتهــم االنتخابيــة. وأولويــات كل فــرد فــي 

وهــذا يشــمل التأكــد مــن أن مكاتــب الدوائــر االنتخابية 
يمكــن الوصــول إليها وترحــب بمجموعات مختلفة من 
الناخبيــن وأن يقــوم المســؤولون المنتخبــون ببــذل 
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جهــود متضافــرة للوصــول إلــى المواطنيــن بغــض 
النظــر عــن اعراقهــم وطوائفهــم. وهــذا مــن شــأنه 
أيًضــا أن يســاهم فــي بنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن 
يعملــون  وهــم  البرلمــان  أعضــاء  ســيرون  ألنهــم 
لخدمــة مصالــح كل فــرد فــي مجتمعهــم وليــس فقــط 
ممــن هــم مــن نفــس جماعاتهــم العرقيــة أو الدينيــة.

خطــوط  وفتــح  الثقــة  لبنــاء  المنتظــم  التواصــل 
ــة. فمــن خــالل  ــن والحكوم ــن المواطني ــال بي االتص
التواصــل المنتظــم والتفاعــل مــع المواطنيــن، يمكن 
للمســؤولين المنتخبيــن العمــل لبناء ثقــة المواطنين 
بالحكومــة. فــي حيــن أن واجبهــم األول يتمثــل فــي 
تمثيــل مصالــح ناخبيهــم فــي البرلمــان، فهــم أيضــًا 
المنبــر  أن يســتخدموا هــذا  للحكومــة ويجــب  وجــه 
إلطــالع المواطنيــن علــى التقدمــات واالزمــات التــي 
الالزمــة  البيانــات  وجمــع  الحكومــة  أنشــطة  تخــص 
العــداد السياســات العامــة والتشــريعات الحكوميــة.

هــذه  االتجاهيــن  ذات  االتصــال  قنــاة  تســمح 
والمســاءلة  الشــفافية  مــن  أعلــى  بمســتويات 
للمشــاركة  الفرصــة  للمواطنيــن  وتوفــر  الحكوميــة 
بشــكل هــادف فــي العمليــة السياســية. وهــذا هــو 
الســبب فــي أن كل شــكل مــن أشــكال التواصــل 
مــع المواطنيــن هــو عبــارة عــن قيمــة مضافــة ويجــب 
علــى أعضــاء البرلمــان ومســاعديهم المشــاركة فــي 
التواصــل المباشــر كلمــا أمكــن ذلــك. وعلــى ســبيل 
المثــال، قــام أحــد أعضــاء البرلمــان باالتصــال بعشــرة 
تعزيــز  فــي  ســاهم  ممــا  جمعــة  يــوم  كل  ناخبيــن 
ســمعة عضــو البرلمــان بصفتــه مســؤول موثــوق به، 
ــة  ــه فــي الحمــالت االنتخابي ــت قيمت ــذي أثب األمــر ال

حيــث كــّون المواطنيــن صــورة إيجابيــة عنــه.

مســتجيبة  عامــة  وسياســات  تشــريعات  وضــع 
الناخبيــن  مــع  التواصــل  يعــد  حيــث  وشــاملة. 
وأولويــات  احتياجــات  لتحديــد  الطــرق  أفضــل  مــن 
العــداد  المعلومــات  جمــع  أجــل  مــن  المواطنيــن 
التــي  الحكوميــة  العامــة  والسياســات  التشــريعات 

تســتجيب بشــكل مباشــر للمواطنيــن. وفــي حيــن أن 
المســؤولين المنتخبيــن ال يضعــون سياســات عامــة 
حكوميــة، إال أنــه يمكنهــم المســاهمة فــي عمليــة 
الصياغــة. وباســتخدام أداة مثــل تقريــر السياســات 
المنتخبيــن اســتخدام  للمســؤولين  العامــة، يمكــن 
المعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــالل تواصلهــم 
لتحديــد  االنتخابيــة  دوائرهــم  فــي  الناخبيــن  مــع 
اعتمادهــا.  يجــب  التــي  واإلجــراءات  التوصيــات 
مــن  ســواء  الناخبيــن،  مــع  المباشــر  التواصــل  إن 
الدائــرة  مكتــب  فــي  الفرديــة  االجتماعــات  خــالل 
االنتخابيــة، واســتبيانات المواطنيــن، أو مــن خــالل 
تنظيــم مناقشــات السياســات العامــة، حيــث يســلط 
الفوريــة  االحتياجــات  علــى  الضــوء  التواصــل  هــذا 
للمجتمــع، فضــال عــن تغييــرات منهجيــة أكثــر علــى 
وتحســين  التعليــم  إصــالح  مثــل  البعيــد،  المــدى 
وإن  الصحيــة.  الرعايــة  ومنافــع  الخدمــات  تقديــم 
اســتخدام هــذه المعلومــات العــداد سياســات عامــة 
وتشــريعات مســتجيبة يمكن أن يثبت للمواطنين أن 
المســؤولين المنتخبيــن يســتمعون إليهــم ويمثلــون 
وأحزابهــم  التشــريعية  الســلطة  لــدى  احتياجاتهــم 
بــدوره يمكــن أن يســاعد أيضــًا  السياســية. وهــذا 
فــي معالجــة ازمــة الثقــة بيــن المواطنيــن والحكومــة.

المدنيــة.  والمشــاركة  للتثقيــف  فــرص  توفيــر 
باإلضافــة إلــى أنشــطة التواصــل التــي تتيــح للنــواب 
الفرصــة للتفاعــل المباشــر مــع المواطنيــن، فــإن هذه 
الجهــود تســمح للمواطنيــن بالتفاعــل مــع العمليــة 
السياســية بعــد ان قامــوا بالتصويــت. ويمكــن أن 
تكــون أنشــطة التواصــل مثــل مناقشــات السياســة 
العامــة، وجــوالت االســتماع، وحتــى الزيــارات لمكتــب 
الدائــرة االنتخابيــة لتقديــم قضيــة مــا، نقطــة إيجابيــة 
للتفاعــل بيــن المواطنيــن والحكومــة. وفــي وقــت 
تنعــدم فيــه ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات الحكوميــة 
تســاعد  أن  التفاعــالت  لهــذه  يمكــن  والسياســية، 
فــي إعــادة بنــاء تلــك العالقــة والثقــة. عــالوة علــى 
ذلــك، فــي االنظمــة الديمقراطيــة الناشــئة، غالبــًا 
مــا يكــون فهــم العمليــة السياســية ومســؤوليات 
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الــذي  والقلــق  محــدودًا،  المختلفــة  المؤسســات 
أن  هــو  المنتخبــون  المســؤولون  يثيــره  مــا  غالبــًا 
المواطنيــن ال يفهمــون دور المســؤولين أو مــا هــي 
لتواصــل  ويمكــن  وقدراتهــم.  صالحياتهــم  حــدود 
ــن أن يســهم  ــن مــع المواطني المســؤولين المنتخبي
بطريقــة غيــر رســمية فــي بنــاء الوعــي والتثقيــف 
ــال،  ــى ســبيل المث ــي مــن خــالل الشــرح، وعل المدن
كيــف تتعامــل وزارة معينــة مــع قضيــة مــا أو كيــف 
طريقهــا  لتســلك  المقترحــة  التشــريعات  ســتمرر 

لعمليــة صنــع القــرار فــي البرلمــان.

إقامــة عالقــات مــع المؤسســات الحكوميــة علــى 
مــن  كثيــر  ففــي  والمركــزي.  المحلــي  المســتوى 
المقدمــة  القضايــا  معالجــة  أجــل  ومــن  األحيــان، 
النائــب  يحتــاج  االنتخابيــة،  الدائــرة  مكتــب  إلــى 
إلــى التنســيق وإحالــة القضيــة الــى مؤسســة أو 
فــإن  النحــو،  هــذا  وعلــى  معينــة.  حكوميــة  دائــرة 
تأســيس  العالقــات التعاونيــة واالهتمــام بهــا مــع 
المســؤولين التنفيذييــن لدعــم العمــل علــى قضايــا 
الناخبيــن فــي الدوائــر االنتخابيــة يعــد مــوردًا وأداة 
يســهم  أن  ويمكــن  المنتخــب.  للمســؤول  هاميــن 
فــي زيــادة الكفــاءة واالســتجابة لحــل القضيــة إذا كان 
النائــب قــادًرا علــى العمــل مباشــرة مــع المؤسســة 
الحكوميــة، ويســمح للنائــب بالعمــل كحلقــة وصــل 
بيــن المواطنيــن والحكومــة مــن خــالل جــذب االنتبــاه 

المحــددة. المجتمــع  احتياجــات  إلــى 

الصــراع  أوقــات  فــي  المواطنيــن  بيــن  التواجــد 
والمراحــل االنتقاليــة. قــد يبــدو القيــام بالتواصــل مع 
الناخبيــن فــي الدوائــر االنتخابيــة فــي أوقــات تفشــي 
العنــف أو فــي أعقابهــا مباشــرة بــال جــدوى أو ال 
نتيجــة لهــا، حيــث إن الناخبيــن بحاجــة إلــى المزيــد مــن 
المســاعدات اإلنســانية العاجلة. وفي حين يســتطيع 
المســاعدات  هــذه  تقديــم  المنتخــب  المســؤول 
التــي تشــتد الحاجــة إليهــا، فــإن المشــاركة المتبادلــة 
التضامــن  علــى  تــدل  الناخبيــن  بيــن  والحاضــرة 
المــدى  علــى  االحتياجــات  لتلبيــة  فرًصــا  وتوفــر 

القريــب والمتوســط. إن االجتمــاع مــع المواطنيــن 
النازحيــن  مخيمــات  فــي  االســتماع  جــوالت  أثنــاء 
مكاتــب  وفتــح  المواطنيــن،  مــن  أخــرى  مجاميــع  أو 
مناقشــات  وتنظيــم  المؤقتــة،  اإلنتخابيــة  الدوائــر 
إلــى  السياســات العامــة يمكــن أن تلفــت االنتبــاه 
مشــاكل وأولويــات الناخبيــن بشــكل فــوري وتقــدم 
ــن معلومــات قّيمــة يمكــن أن  للمســؤولين المنتخبي
تدعمهــم عندمــا يحاولــون خلــق المزيــد مــن التغييــرات 
الدعــم  تقديــم  أجــل  مــن  والمؤسســية  المنهجيــة 
والتنميــة علــى المــدى البعيــد. عــالوة علــى ذلــك، 
جامــدة  الحكوميــة  االجــراءات  العديــد مــن  أن  وبمــا 
ــان علــى اســتيعاب  ــر مــن األحي ــر قــادرة فــي كثي وغي
المنتخبيــن  للمســؤولين  يمكــن  الطارئــة،  الحــاالت 
ومســاعديهم أن يلعبــوا دورًا حيويــًا فــي تســهيل 
اإلجــراءات الخاصــة لالســتجابة الســريعة لحالــة مــا.

يعــد فتــح مكتــب الدائــرة االنتخابية للتواصل المباشــر 
ــي  ــد أفضــل أدوات التواصــل الت ــن اح مــع المواطني
يمكــن للنائــب اســتخدامها فــي الدائــرة االنتخابيــة. 
فهــي توفــر للنــواب مســاحات آمنــة فــي كل دائــرة 
انتخابيــة حيــث يمكــن للنــواب وموظفيهــم اســتضافة 
المواطنيــن لمناقشــة اهتمامــات المجتمــع. وتعــد 
أيضــًا مكانــًا لتنظيــم البيانات بصورة مركزيــة وترتيبها، 
يقدمهــا  التــي  والشــكاوى  القضايــا  ملفــات  مثــل 
المواطنــون والتــي يمكــن اســتخدامها الحقــًا فــي 
أولويــات السياســات العامــة والتشــريعات، باإلضافــة 
إلــى إحصــاءات حــول إنجــازات أعضــاء البرلمــان وســجل 
رســائل  فــي  اســتخدامه  يمكــن  الــذي  المشــاركات 
الحملــة والنشــرات اإلخباريــة العامة. فــي المحافظات 
الكبيــرة أو فــي الحــاالت التــي ينتشــر فيهــا الناخبــون 
عبــر عــدة محافظــات بســبب النــزوح، يمكــن للنائــب أن 
يفكــر فــي فتــح مكاتــب تابعــة لــه مــن أجــل الحفــاظ 
علــى تواصلــه مــع ناخبيــه. وينبغــي أن يكــون لــكل 
اليوميــة،  األمــور  إلدارة  مخصــص  مســاعد  مكتــب 
غيــر ان علــى المســاعد ارســال جميــع المعلومــات، ال 
ســيما الخاصــة بالقضايــا واإلحصــاءات األخــرى، إلــى 

ــات. ــة البيان المكتــب الرئيســي للحفــاظ علــى مركزي
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العمــل مــع مســاعد مكتــب التواصــل مــع الناخبيــن 
ــة. حيــث يشــرف المســاعدون  ــرة االنتخابي فــي الدائ
فــي  بمــا  مكتــب،  لــكل  اليوميــة  العمليــات  علــى 
ذلــك مواعيــد األنشــطة الخاصــة بالنــواب، وجلســات 
والجلســات  المعنيــة،  المجموعــات  مــع  االســتماع 
فهــؤالء  الحكوميــة.  الخدمــات  حــول  اإلعالميــة 
لعالقــات  اليومــي  »الوجــه«  هــم  المســاعدين 
النائــب فــي مجتمعــه، حيــث يســاعدون فــي تنســيق 
التواصــل بيــن المواطنيــن وأعضــاء البرلمــان وكتلهــم 
البرلمانيــة، وكذلــك الــوزارات المعنيــة أو منظمــات 
المجتمــع المدنــي. ولكي يكــون النائــب فاعــل، يجب 
النائــب  بين  متبادل  واحترام  ثقة  هنــاك  تكــون  أن 
قدرة  في  بالثقة  النائــب  يتمتع  حتى  ومساعديه 
ناخبيــه. بيــن  المســاعد على تمثيلــه بشكل صحيح 

مــع  للتواصــل  واســتراتيجي  منظــم  نهــج  اعتمــاد 
الناخبيــن. يجــب علــى النائــب بالتنســيق مــع مســاعده 
والبروتوكــوالت  الداخليــة  للعمليــات  خريطــة  وضــع 
البرلمانيــة  الــدورة  بدايــة  فــي  بالمكتــب  الخاصــة 
وبشــكل منتظــم بعــد ذلــك، مثــل ســاعات العمــل 
المنتظمــة  والزيــارات  للنشــر  الزمنيــة  والجــداول 
أيضــا  العمليــة  أن تشــمل هــذه  للنائــب. وينبغــي 
علــى  الناخبيــن  مــع  للتواصــل  اســتراتيجية  وضــع 
المــدى القصيــر والطويــل تحــدد األنشــطة العامــة 
مــع وضــع معاييــر لمكتــب الدائــرة االنتخابيــة. يجــب أن 
يكــون التواصــل مخطــط لــه ومنفــذ بشــكل ثابــت على 
مــدى الــدورة البرلمانيــة وليــس فقــط فــي الفتــرة 
التــي تســبق االنتخابــات. حيــث يمكــن أن يؤثــر إجــراء 
التواصــل مــع المواطنيــن قبــل االنتخابــات بشــكل 
ســلبي علــى النائــب ألنــه ســُينظر إليــه علــى أنــه يريــد 
التصويــت فقــط وليــس ألنــه ملتــزم مــع ناخبيــه. ومــع 
ذلــك، فــإن عضــو البرلمــان الــذي يتمتــع بمهــارات 
تواصــل ثابتــة وملــف شــخصي إيجابــي ســيصبح ذو 
قيمــة كبيــرة - تضــاف لحزبــه السياســي ألنــه ســيكون 
مصــدًرا للمعلومــات ومرشــًحا قوًيــا خــالل االنتخابــات.








