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 ياسالم يشورا مجلس و ندگانينما عملکرد تيشفاف

  

 

 

 

 

 

 مديريتي چکيده

 یکیمبارزه با فساد و  ها،نهیکاهش هز ،یورو بهره یمداکار شیافزا یکردهایرو از یکیعنوان به تیشفاف

ها و متعددی است که ابعاد، شاخص یهااصول، قواعد و سرفصل یخوب، دارا یاز اصول حکمران

. بنابراین ایجاد شفافیت بهینه و کارامد، شودیمختلفی را در نهادهای حکومتی شامل م یهااستیس

  است. هادر هریک از دستگاه های آنمستلزم شناخت شاخص

حول  یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش یهاخاطر و در راستای سلسله گزارشبه همین 

 یکردیو با رو ترعیوس یپارلمان، با نگرش ندگانینما یآرا تیپس از بررسی موضوع شفاف ت،یمحور شفاف

 ،پرداخته شده است. در این راستا عملکرد مجلس تیشفاف یارتقا ها و نحوهشاخص ییبه شناسای تکامل

 یو نهاد یقانون ربا ساختاآنها  تیشفاف یارتقا یهااستیس یپارلمان سایر کشورها و سازگار اتیتجرب

اساس مطالعات موضوع و بر اتیدر ادب ، چراکهقرار گرفت یمورد بررس رانیا یاسالم یمجلس شورا

نخبگان و آحاد جامعه در  شتریموجبات مشارکت ب تواندمی ،یسازشفاف یهااستیس یاجرا ،یقیتطب

 تیشفاف»گزارش حاضر با تمرکز بر مفهوم  .آوردکشور را فراهم  ییو اجرا یریگمیتصم یندهایافر

است  قرار داده دیاستاندارد را مورد تأک یهاو با فرمت قیصورت دقبه یپارلمان اطالعات ارائه ،«یپارلمان

شفافیت پارلمانی »های و مطالعه مدل« شفافیت پارلمانیبیانیه » محورهای شفافیت از منظر بررسی و با

در  ده است.های مختلف شفافیت در مجلس بحث کرها و جنبه، درباره شاخص«دمکراتیکمؤسسه ملی 

پردازد و همچنین پیامدها و آثار شفافیت پارلمانی میشفافیت ، ارائه تعریفی از نظارت هب، گزارش هادام

 :کندیم احصارصد شفافیت عملکرد مجلس شورای اسالمی بخش و حوزه اصلی را جهت  7 و

 ،یصحن علن. 1

 ،مشترک ای ژهیو ،یتخصص یهاونیسیکم. 2

 ،ندهینما عملکرد و ندگانیامور نما. 3

 ،مجلس یامور ادار. 4

 مرکز کشور، کل محاسبات وانی)د یاسالم یشورا مجلس رمجموعهیتابعه و ز ینهادها. 5

 ،(اسناد مرکز و موزه و کتابخانه و مجلس یهاپژوهش

 ،هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان. 6

 .هاونیفراکس. 7
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 ساختاریغیر و یساختار موانع با ،یاسالم یشورا مجلس در تیشفاف ریمس مودنیاما از آنجا که پ

 هدنخوا عملیاتی و اجرایی را مهم این تحقق شفافیت، هایشاخص معرفی صرف است، روروبه یادیز

 عنوان تحت کشور، کلیدی نهاد این سازیشفاف جهت هاییپیشنهاد گزارش انتهای در لذا .ساخت

ی تغییری های شفافیت پارلمانکه تحقق تمامی شاخصبا توجه به آن .است شده ارائه سیاستی هایتوصیه

ام انجام ای و گام به گصورت مرحلهشود، این مهم باید بهر محسوب میبنیادین در نحوه حکمرانی کشو

نخست  گام نییتع ل فراهم شود. بنابراین در پایان گزارش جهتشده تا زمینه ایجاد شفافیت ایدئا

  های با اولویت باالتر نیز مطرح شده است.برخی از شاخص ،یاطالعات پارلمان یسازشفاف

شانزده بخش در جدول ذیل دار جهت شفافیت در مجلس شورای اسالمی، در موضوعات اولویت

 اند: مشخص شده

 

 مجلس شوراي اسالمي دار جهت شفافيت. موضوعات اولويت۱جدول 

 ونانتشار حضور و غیاب و تأخیر نماینده در جلسات صحن و کمیسی ثبت و انتشار اطالعات شخصی

 و کمیسیونهای صحن علنی گیریانتشار میزان مشارکت نماینده در رأی شفافیت رزومه نمایندگان

 هات رئیسه و کمیسیونهای هیئسازی صف طرحثبت و شفاف ثبت و انتشار مشاغل پس از نمایندگی

 ثبت و انتشار متن و مشخصات سؤاالت نماینده در صحن و کمیسیون های نمایندگیثبت و انتشار حقوق، مزایا و هزینه

 شار متن و جزئیات تقاضای استیضاحثبت و انت نمایندگیانتشار حقوق و مزایا از محل غیر ثبت و

 کنندگان برای مخالفت یا موافقت در صحنناملیست ثبت انتشار اطالعات هدایای دریافتی

 مشروح مذاکرات در کمیسیون های مکتوبنامهانتشار توصیه

 شفافیت آرا انتشار اطالعات سفرهای خارجی

 

 مقدمه

. مفهوم رودیشمار مبه 2خوب یمبارزه با فساد و از اصول حکمران یابزارها ی ازکعنوان یبه 1تیشفاف

 فیتحول یافته و امروزه تعار تیها در حاکمو کاربرد آن دیجد یهایظهور تکنولوژ واسطهبه تیشفاف

. گنجاندمردم  «یحق اطالعات»عنوان  لیرا ذآنها  مجموعه توانیکه م شودیاز آن ارائه م یمختلف

 و ماتیتصم از موثق و معتبر روز،به اطالعات به شهروندان مانع بدون یابیدست ،توانرا می  تیشفاف

 3.دتعریف کر یدولت بخش عملکرد

 بر یمردم نظارت یراهکارها از یکیعنوان به ریاخ یهادر سال یپارلمان تیشفافتوسعه و تقویت 

                                                 

1. Transparency 

2. Yap Kioe Sheng. (2009). What is good governance? United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 

3. Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: recent 

trends, regional and international developments and emerging issues, United Nations, Department 

of Economic and Social Affairs 
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 و قیدق صورتبه یپارلمان اطالعات ارائه بر مفهوم نیا. است شده مطرح مختلف یکشورها در هاپارلمان

 یپارلمان اطالعات ارائه با. کندیم دیتأک اطالعات نیا از بهتر استفاده منظوربه استاندارد یهاقالب با

 و مردم(، پارلمان در یبررس مورد حیلوا و هاطرح نیهمچن و ندگانینما یفرد عملکرد اطالعات ری)نظ

 صورت در و شده آشنا شتریب کشور در یقانونگذار یهاندیافر با تا کنندیم دایپ را فرصت نیا نخبگان

 کنند. مشارکت ندهایافر نیدر ا مناسب، ابزار و نهیزم دانش، وجود

 رساختیفراهم آوردن زبر عالوه یاسالم یو مجلس شورا ندگانینما یهاتیاطالع مردم از فعال

 ندگانینظارت بر عملکرد نماتقویت به  ،یکالن مل ماتیو تصم هاتیدر فعال یمشارکت عموم شیافزا

و  جادید. همچنین با اانجامی خواهد یریگمینظام تصم تیتقو تا  یو نها یی و اعتماداکار شیمجلس، افزا

کید بند دوم از اصل سوم قانون أکه مورد ت یعموم یهایآگاه یارتقابر عالوه یپارلمان تیشفاف تیتقو

 نخبگان مردم، ترقیدق مشارکت امکان جهیدرنت و مصوب نیقوان نفعانیذ لیتحل نهیزم ،1است یاساس

الزم  یهارساختیفراهم شدن ز نیو همچن پارلمانی شفافیت ایجاد با درنتیجه. دیآیم فراهم هارسانه و

 و مجریه قوای هایفعالیت بر مجلس نظارت ندیایت قوانین مصوب باالتر رفته و فرخارج از پارلمان، کیف

  2.یافت خواهد بهبود نهادمردم یهاسازمان و هارسانه نخبگان، مردم، تیظرف بر هیتک با زین قضائیه

الزم همچون  یهارساختیکه ز شوندیحاصل م یمثبت در صورت جینتا نیتوجه داشت که ا دیالبته با

و احزاب  کنند لیو تحل هیکه اطالعات خام را تجز تیمکمل شفاف ی، نهادهاتخصصی و اثرگذار یهارسانه

 ماتیمتص هیانتقال و توج جهت بررسی، ؛باشند یتیحاکم یمردم و نهادها نیکه واسطه ب ییهاو تشکل

 پارلمان تیشفاف یهااز شاخص یممکن است بعض صورت حتیاین ریدر غ .وجود داشته باشند یتخصص

 شود.  پسندانهو عوام یرکارشناسیغ ماتیاثر عکس داشته باشد و منجر به تصم ندگانینما بر عمکرد

توسط  شده هیتوص یهاو تناسب مؤلفه یسازگار یضمن بررس گزارش حاضر با توجه به مطالب فوق،

 یهاشاخص ریسا حیو تشر نییبه تب ،یاسالم یمجلس شورا یو نهاد یبا ساختار قانون یالمللنیمجامع ب

 ان،ندگیعملکرد نما ،یدر صحن علن تیشفاف یهاجمله شاخص)از ندگانیعملکرد مجلس و نما تیشفاف

 یارتقا اریخا. از آنجا که پردازدی( مو ... مرتبط با مجلس یمجلس، نهادها یامور ادار ها،ونیسیکم

 ،یوماز افکار عم یاریبس یمورد مطالبه واقع ،یاسالم یو مجلس شورا ندگانیعملکرد نما تیشفاف

 نیترهمم زیگزارش ن انیبوده است، در پا یاسالم یمجلس شورا سهیرئ تئیو ه هاونیسیکم ندگان،ینما

 است. دهئه شارا یاتیو عمل یاستیس یهاهیتوص

                                                 

 یخود را برا امکانات ، همهدوم اصل مذکور در اهداف به لین یبرا است موظف رانیا یجمهور اسالم سوم: دولت اصل .1

 و رسانه از مطبوعات حیصح با استفاده ها نهیزم در همه یعموم یها یآگاه سطح باال بردن - 2...  کار برد: به ریامور ز
 .گرید لیو وسا یگروه یها

 ،یاسالم یمجلس شورا یها، مرکز پژوهش«پارلمان ندگانینما یآرا تیشفاف .1 تیشفاف»و همکاران،  یالماس دیمج. 2

 .1397ماه بهمن ،یدفتر مطالعات اقتصاد بخش عموم
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  يات نظريادب ـ۱بخش 

ی پارلمان تیشفاف و تیشفاف میالزم است تا مفاه ندگانیعملکرد نما تیشفاف یهاشاخص یاز بررس شیپ

 تیشفاف دیبه فوا ن،یابر عالوه پرداخته شود. ینحوه ارائه مطلوب اطالعات پارلمان حیشده و به توض نییتب

 تیشفاف یاساس یهامؤلفه و مفهوم حیتشر و نییتب یبرا یپارلمان تیشفاف هیانیاشاره شده و از ب یپارلمان

 .دشویم استفاده

 

 تيشفاف. ۱-۱

 :کرد اشاره ریز فیتعار به توانیم مثال یبرا. است شده ارائه تیشفاف مفهوم از یمتفاوت فیتعار

  1قیدق و مندقاعده صورتهب اطالعات انتشار، 

  همه  یبرا یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد بهنگام و اتکاقابل اطالعات انیجردسترس بودن  در

 ،2مرتبط نفعانیذ

  3یعموم یهایمشخط بر ریثأت با هاتیفعال یاثربخش و وضوح، 

  4اطالعات آزاد انیجر هرگونه، 

  هاسازمان ها،شرکت ها،حکومت توسط هاندیافر ها،برنامه ن،یقوان اطالعات، شفاف و واضح انتشار 

 .5گوناگون افراد و

حل  رساختیبلکه ابزار و ز ست،ین یاحل و پاسخ مسئلهخود راه یبه خود تیشفاف گر،ید یسواز

 یعملکرد مجلس شورا تیکه از شفاف یزمان نیبنابرا 6است.ههاماز مسائل و رفع شبهات و اب یانبوه

 لیکشور و تسه ینیعملکرد نهاد تقن یارتقا یعنی ،ییهمواره هدف غا دیبا د،یآیم انیسخن به م یاسالم

 .باشد نظر مورد یامکان نظارت عموم
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 آن ديفوا و يپارلمان تيشفاف. ۲-۱

نسبت آنها  قرار دادن انیبه مردم با هدف در جر یپارلمان رمحرمانهیاطالعات غ ارائه ،یپارلمان تیشفاف

 یکی تیشفاف 1.است یگذارر پارلمان و مشارکت در امر قانونخود د ندگانیبه امور پارلمان، نظارت بر نما

اطالعات،  یبه آزاد ازیها برشمرده شده است که ندر پارلمان ییپاسخگو جادیا یبرا هاانیبن نیتریاز اصل

 توانیم یصورت کلهب 2دارد. یدسترس نیا یبرا یونعموم به اسناد و اطالعات و ضمانت قان یدسترس

 برشمرد: یپارلمان تیشفاف یرا برا ریز یامدهایآثار و پ

 ،یهمگان نظارت شیافزا  .1

 ،احزاب نظارت شیافزا  .2

 ،هارسانه نظارت شیافزا  .3

  ،کاهش فساد  .4

 ،ییپاسخگو شیافزا  .5

 ،ندهیآ انتخابات یبرا مردم ترحیصح یریگمیتصم  .6

 4.هاو سمن 3امیح یهاگروه عملکرد بهبود یبرا نهیزم جادیا  .7

 

 المللي شفافيت پارلمانيارزيابي بينهاي بچوها و چار. مدل3-۱

 يپارلمان تيشفاف هيانيب. ۱-3-۱

 ادیبن 5،یمل دمکراتیک مؤسسه یزبانیم به که ،یپارلمان تیشفاف نهیزم در یجهان اقدام نیترمهم

 تیشفاف هیانیصورت گرفته است، صدور ب 7نیالت یکایآمر یگذارقانون تیشفاف و شبکه 6تیالسان

اد و سازمان ناظر بر پارلمان نهگروه مردم 140از  شیب اکنون به امضاکه هم است 2012در سال  8یپارلمان

اصلی است که  لفهچهار مؤماده و  44شامل  هیانیب نیاست. ا دهیکشور جهان( رس 75از  شیب یسو)از

 اند:های اصلی این بیانیه ذکر شدهلفهدر ادامه مؤ

  ت؛یشفاف فرهنگ عیترف و جیترو 

  اطالعات پارلمان؛ یسازشفاف 

  ؛یپارلمان اطالعات به یدسترس لیتسه 

                                                 

 تیریفصلنامه مطالعات مد ،یاسالم یمجلس شورا تیشفاف یابیارز یارهایمع ییشناسا ،یاوریوحید  و مرتبیحیی  .1

 ،1۴۰۰، 62-35 صص،(1)۴ ران،یا یدولت

2. Parsojo, E. Prof. (Ed.). Handbook on Transparency and Accountability of Parliament: UNDP 

Parliamentiary Support Program. 

3. Advocacy 

4. Non-governmental Organization 

5. National Democratic Institute 

6. Sunlight Foundation 

7. Latin American Legislative Transparency Network 

8. Declaration of Parliamentary Openness 
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  یپارلمان اطالعات به یدسترس جهت یکیارتباطات الکترون یتوانمندساز. 

 اطالعات و هاداده ارائه نحوه و یمدن مشارکت با مرتبط اصول و میمفاه از یچارچوب هیانیب نیدر ا

 را هروندانش پارلمان، تیشفاف که داردیم انیب هیاعالم نیا. است شده عرضه پارلمان طرف از یپارلمان

. ندینما ارکتمش یقانونگذار ندیافر در و کنند دایپ یآگاه ندگانینما عملکرد مورد در که سازدیم قادر

 در دانشهرون منافع که کندیم نیتضم و کرده پاسخگو مردم به نسبت را ندگانینما ت،یشفاف نیهمچن

 .گردد انیب هاپارلمان

 یتیگذار چندمل قانون یو نهادها یمحل ،یمل   یهاپارلمان یفراخوان برا کی ،یپارلمان تیشفاف  ِهیانیب

و مشارکت هر  تیتعهدات مربوط به شفاف شیافزا یکه برا استبر پارلمان  1ناظر یهااز طرف سازمان

ناظر بر پارلمان  یهاروزافزون سازمان یشده است. با آگاه جادیا یشهروندان در امور پارلمان شتریچه ب

 تیمردم، تقویت و افزایش ظرف یبرا یاطالعات پارلمان قرارگرفتن در دسترس از نقش خود نسبت به

ها تالش خواهند سازمان نیاپارلمان،  ییو بهبود پاسخگو یپارلمان یندهایامشارکت در فر یشهروندان برا

 قیتشو اکنند بتالش می و دهند شیافزا یو پارلمان یشهروندان را به اطالعات دولت یکرد تا دسترس

 .دهند انجام هاپارلمان ساختن توانمند جهت را الزم اصالحات جهان، یپارلمان ینهادها

گفتگو  یاست برا ییبلکه مبنا ست،یاقدام ن کیجهت  یفراخوان یتنها برا یپارلمان تیشفاف هیانیب

و پارلمان را بهبود ببخشد و  تیحاکم تیناظر بر پارلمان تا شفاف یهاها و سازمانپارلمان نیو تعامل ب

 یکراسبهبود دم تا ینهادها و نها شتریب ییمشارکت شهروندان، پاسخگو شیمنجر به افزا تیشفاف کهنیاز ا

 .حاصل کند نانیشده است، اطم در جامعه

  يمل دمکراتيک مؤسسه يپارلمان تيشفاف مدل ۲-3-۱

ای غیرانتفاعی و غیرحزبی و غیردولتی است که به حمایت از مؤسسات مؤسسه دمکراتیکمؤسسه ملی 

کراسی، افزایش پاسخگویی و پردازد و در جهت افزایش کارایی دمن میدر جهاآنها  و اقدامات دمکراتیک

کند. این مؤسسه های حکمرانی در کشورهای گوناگون فعالیت میشیوهشفافیت در حاکمیت و 

آوری بر بیانیه شفافیت پارلمانی جمعهای شفافیت پارلمانی را مبتنیصهها و شاخای از مؤلفهمجموعه

آوری اطالعات کشورهای مختلف در حوزه سپاری به جمعنموده است و سپس با ایجاد یک بستر جمع

شاخص  47مؤلفه و  6، مدل شفافیت پارلمانی خود را در این مؤسسه2پرداخته است.شفافیت پارلمانی 

 ترسیم کرده است. 

 

  

                                                 

هایی غیردولتی هستند که ( سازمان Parliamentary Monitoring Organizationsهای ناظر بر پارلمان )سازمان. 1

رسانی پیرامون اقدامات آنها و برقراری ارتباط میان شهروندان با نمایندگان را و اعضای آن، اطالع سه وظیفه نظارت بر پارلمان
 مراجعه شود. 1جهت کسب اطالعات بیشتر به پیوست  برعهده دارند.

2. https://beta.openparldata.org 

https://beta.openparldata.org/
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 ياسالم يشورا مجلس در عملکرد تيشفاف ـ۲بخش

هایی را برای شفافیت لفهو مؤ هاتوان شاخصای اسالمی میاساس ساختار فعلی مجلس شوربر

عملکرد مجلس شورای اسالمی در نظر گرفت. مدل مورد بررسی در این گزارش در پژوهشی مستقل با 

 که در آن 1استگردآوری شده  «یاسالم یشورا مجلس تیشفاف یابیارز یارهایمع ییشناسا»عنوان 

نسبت  ،ینظرات خبرگان و کارشناسان به روش گروه کانون یآوربا جمع ،یتجارب جهان یبررسبر عالوه

 7 شاخص در قالب 34 گیری از این مدل، در این گزارشبا بهره ها اقدام شده است.شاخص یسازیبه بوم

 تیشفاف یهاشاخص باال، اشتراک لیدلبه طورنیهم. است شده داده حیصورت مختصر توضمؤلفه و به

صورت البته می توان بهاند، شده فیمؤلفه تعر کی لیهمه ذ یاسالم یمجلس شورا یاقمار یواحدها

 استخراج و در گزارش تریو جزئ قیصورت دقبه تیشفاف یهاواحدها، مؤلفه نیاز ا کیدر مورد هر تفصیلی

 در دیبا ریز یهاشاخص اطالعات انتشار که رسدیم نظربه یضرور نکته نیا یادآوری. ارائه کردمستقلی 

 .گردد حاصل تیشفاف تا شود ارائه باز داده یاستانداردها قالب

 

 مجلس يعلن صحن تيشفاف. ۱-۲

انتشار دستور »های مرتبط با شفافیت صحن علنی در جدول زیر معرفی شده است. برخی از شاخص

اسامی انتشار آنالین »و « یحلوا ها وانتشار اطالعات وضعیت طرح»، «جلسه و تقویم کاری پیش از جلسه

 های مرتبط با شفافیت صحن علنی است. ترین شاخصاز مهم« ن جلسهحاضران و غایبا

 

 هاي شفافيت صحن علني. شاخص۲جدول 

 حاتيتوض شاخص فيرد

1 
 از شیپ یکار میانتشار دستور جلسه و تقو

 جلسه

 از شیمشخص بودن دستور هر جلسه از پارلمان در زمان مناسب پ

 ناطقان و دستورجلسه کیتفک به جلسه یبرگزار

 یانتشار مشروح مذاکرات صحن علن 2
 روحمش از ندگانینما کیو به تفک ییمعنا یارائه مکتوب و قابل جستجو

 مجلس صحن در ندگانینما مذاکرات

 حیلوا و هاطرح تیانتشار اطالعات وضع 3

 حیلوا و هاطرح مرحله به مرحله شرفتیپ روند و تیانتشار اطالعات وضع

 نهادها، از واصله یهاگزارش و نظرات همراه به مجلس تیساوب در

 نهادمردم یهاسازمان و هاسازمان

4 
 و مجلس یعلن صحن ینترنتیپخش زنده ا

 دئوهایو ویآرش

 یاختصاص شبکه ای نترنتیا قیاز طر یپخش زنده جلسات صحن علن

 مجلس تیساوب قیطر از دئوهایو ویآرش به یدسترس و یونیزیتلو

 پارلمان یپخش زنده صوت مذاکرات صحن علن 5

 صورتبه و ویراد قیاز طر یپخش زنده صوت مذاکرات صحن علن

 مذاکرات یصوت ویآرش به یدسترس و ینترنتیا

 

                                                 

 تیریفصلنامه مطالعات مد ،یاسالم یمجلس شورا تیشفاف یابیارز یارهایمع ییشناسا ،یاوری وحید و مرتبیحیی . 1

 .1۴۰۰، 62-35 صص ،(1)۴ ران،یا یدولت
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 حاتيتوض شاخص فيرد

 یجلسات صحن علن یرسم انتشار خالصه 6
 عیسر مرور و جستجو تیبا قابل یانتشار منظم خالصه جلسات صحن علن

 شده نییتع شیپ از یاستانداردها با و یرسم نهاد کی قیطر از

 پارلمان یکار میانتشار تقو 7
 التیتعط ها،ونیسیکم جلسات خیتار ،یعلن صحن جلسات خیانتشار تار

 انهیصورت ماهبه …و

 ن صحن علنی در هر لحظهمشخص شدن اسامی حاضران و غایبا نان و غایباتشار آنالین اسامی حاضران 8

 

 مجلس يهاونيسيكم تيشفاف. ۲-۲

مجلس است  یتخصص یهاونیسیکم عهدهبر ،یاسالم یدر مجلس شورا حیها و لواطرح یتخصص یبررس

در صحن  حیها و لواطرح یهنگام بررس ندگانینما یاز عوامل اثرگذار بر رأ ونیسیکم یو نظر کارشناس

کرده و در موارد  جادیا حیها و لوامورد نظر خود را در طرح راتییتغ تواند،یم ونیسیچنین کماست. هم

با توجه به نقش  1کند. قانونگذاریاقدام به  ما یمستق ،یقانون اساس( 85)وپنج بق اصل هشتادط یمعدود

به مشروح مذاکرات،  یاعم از دسترس ونیسیاطالعات کم تیشفاف ن،یتقن ندیادر فر هاونیسیپررنگ کم

از  قیگزارش دق نیچنجلسات استماع و هم هآنها، اطالعات مرتبط ب ویجلسات و آرش لمیصوت و ف

 یهابه طرح یدگیروند رس تیفیک شیو افزا یبه مشارکت مردم ،یونیسیتحوالت و مصوبات جلسات کم

 خواهد کرد. یانیکمک شا ون،یسیکم یدر دست بررس

 

 هات كميسيونيفهاي شفاشاخص. 3جدول 

 حيتوض شاخص فيرد

1 
 یکار میاعالم دستور جلسه و تقو

 جلسه از شیپ
 تجلسا از شیپ هفته کی حداقل یکار میجلسات به همراه تقو یانتشار دستور هفتگ

2 
مشروح مصوبات و تحوالت جلسات 

 یونیسیکم
 مصوبه هر یبرا حاتیتوض همراهبه ونیسیانتشار مصوبات جلسات کم

3 
 جلسه هر یاعضا و بیانتشار ترک

 اعضا از کیهر یهاتیمسئول و ونیسیکم

 اوتمتف که است ممکن جلسه موضوع به توجه با ونیسیکم جلسه هر بیترکاعضا و 

 .شود مشخص اعضا از کیهر تیمسئول شرح همراه به بیترک نیا دیبا. باشد

 مجلس تیساو قابل استناد از جلسات در وب یرسم انتشار خالصه هاونیسیانتشار خالصه جلسات کم 4

 

 ندگانيعملکرد نما تيشفاف. 3-۲

 پنج از یکی را «یندگینما» المجالس،نیب هیاتحاد« ویکمدر قرن بیست دمکراسیپارلمان و »گزارش 

به  که مستقیما  یاعم از اطالعات ندگانیاطالعات نما تیشفاف 2.است برشمرده پارلمان یاهیپا ارزش

                                                 

 مجلس. ستین یگرید به یواگذار قابل و است شخص به قائم یندگینما سمت: یاصل هشتادوپنجم قانون اساس. 1

را با  نیقوان از یبعض وضع اریاخت تواندیم یضرور موارد در یول کند، واگذار یتیئه ای شخص به را یقانونگذار اریاخت تواندینم
 دینمایم نییتع مجلس که یمدت در نیقوان نیا صورت نیا در کند، ضیتفو خود یداخل یهاونیسیکم به هفتادودوم اصل تیرعا
 .بود خواهد مجلس باآنها  یینها بیشود و تصویم اجرا یشیآزما صورتبه

2. Beetham, D. (2007). Parliament and Democracy in the twenty-first Century: A Guide to Good 

Practice (Repr). Geneva: Inter-parliamentary Union. 
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 ندهینما یرفتار تیو صالح یااخالق حرفه دیمؤآنها  که انتشار یمرتبط است و اطالعات ندهینما فیوظا

، مواضع، آرا تیکمک خواهد کرد. شفاف ریپذتیسالم و مسئول یو تداوم مجلس یریگاست، به شکل

 ندگانیسؤال و تذکرات نما اتیو انتشار مکتوب جزئ هانامههیتوص نده،یشده توسط نما ارائه یهاطرح

 .ردیگیقرار م ندگانینما یابیارز یخواهد شد که مبنا یو قابل سنجش یفیک یهاشاخص جادیمنجر به ا

 

 هاي شفافيت عملکرد نمايندگان. شاخص۴جدول 

 حيتوض شاخص فيرد

1 
 اییثبت و انتشار حقوق و مزا

 یندگینما
 مجلس تیساوب در ندگانینما یایانتشار اطالعات حقوق و مزا

2 
 ،یثبت و انتشار مشاغل کنون

 ندگانینما پسین و نیشیپ

 اشتهد یندگینما پست یتصد از بعد و قبل یمشخص زمان تا ندهینما که یمشاغل هیکل

 یکنون مشاغل ثبت همراه به دارد و

3 
ثبت و انتشار اطالعات اموال و 

 ندگانینما یهاییدارا

 و قبل رمنقول،یغ و منقول اموال از اعم ندگانینما ییثبت و انتشار اطالعات اموال و دارا

 نمایندگی دوران از بعد

4 
 یافتیدر یایاطالعات هدا انتشار

 ندگانینما

 هداکننده،ا اطالعات همراه به شودیم داده ندهینما به که یاهیثبت و انتشار هرگونه هد

 هیهد ریتصو و هیهد متیق محدوده اهدا، مکان و زمان

5 
 اییانتشار اطالعات سفرها، مزا

 سفرها نهیهز و یمسافرت

 سفر، صدمق اطالعات با همراه ندهینما یو خارج یداخل یسفرها هیانتشار اطالعات کل

 ایهدا و یمسافرت یهانهیهز شوندگان،مالقات همراهان، سفر، از هدف

6 
 و هانهیانتشار اطالعات هز

 یندگینما شاخص یهاتیفعال

 یندگینما هب مربوط امور ریسا و آمدها و رفت ،یدفتر یهانهیهز رینظ یانتشار اطالعات

 عنوان ناظرهنظیر عضویت نماینده در شوراهای مختلف ب انتشار اطالعاتی

7 
شده و ارائه یهاانتشار طرح

 امضاشده به مجلس

 شارانت /مجلس تیساوب در ندهیشده توسط نماارائه یهاانتشار عنوان و متن طرح

 طرح هر یحام ندگانینما یاسام

 حهیال ایارائه گزارش سرنوشت طرح 

8 

 ریتأخ و ابیانتشار حضور و غ

 و صحن جلسات در ندهینما

 ونیسیکم

 بتیغ تعل نمودن مشخص با همراه ندهینما یرهایتأخ و ابیانتشار اطالعات حضور و غ

 یمرخص نوع ای

9 

 در ندهینما مشارکت زانیانتشار م

 و یعلن صحن یهایریگیرأ

 ونیسیکم

 ونیسیکم و یعلن صحن جلسات در ندهیانتشار اطالعات تعداد و درصد مشارکت نما

 انهیماه صورتبه

10 
ثبت و انتشار آراء نمایندگان در 

 هاصحن علنی و کمیسیون

و  انتشار اطالعات آراء نمایندگان شامل موافق، مخالف و ممتنع در صحن علنی

 سایت مجلسها و نمایش آن متناسب با هر طرح و الیحه در وبکمیسیون

11 

ثبت و انتشار متن و مشخصات 

 و صحن در ندهیسؤاالت نما

 ونیسیکم

 تیساوب در کشور ییاجرا مقامات از ندهیثبت و انتشار متن و مشخصات سؤاالت نما

 جستجو تیقابل با مجلس

12 
و  التیتسه  هیثبت و انتشار کل

 ندهیاخذ شده توسط نما یهاوام

 لسمج جانب از که ییهاوام و التیتسه ازجمله ندهینما یمال یهاانتشار تراکنش

 .است کرده افتیدر

13 

ر عضویت نمایندگان ثبت و انتشا

و شوراهای  هاتدر مجامع، هیئ

 مختلف کشور

یابند و در برخی از و شوراهای مختلفی که نمایندگان حضور می هاتانتشار مجامع، هیئ

 آنها حق رای دارند.

14 
ثبت و انتشار متن تذکرات 

 شفاهی و مکتوب نمایندگان

ر دصورت شفاهی و مکتوب و انتشار آن نمایندگان بهثبت و انتشار متن تذکرات 

 سایت مجلسوب
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 هاي مجلس. شفافيت فراكسيون۴-۲

 یگونمختلف با موضوعات گونا یهاونیاز فراکس یادیتعداد ز یاسالم یدر هر دوره از مجلس شورا

 گرددیم لیکتش یو در اوائل دوره جلسات شودیاختصاص داده م یابه هر کدام بودجه شوند،یم لیتشک

ها ت در برنامهیشفاف جادی. با اشودینم دهیمردم د یبراآنها  از یانقش مؤثر قابل مشاهده در مواردی یول

 یتراو کار نظارت مؤثرتر توانیهر کدام م یو عملکرد مال افتهیاختصاص  بودجه ل،یف، اهداف تشکیوظا

 کرد. جادیمجلس ا یهاونینسبت به فراکس

 

 هاهاي شفافيت فراكسيونشاخص. 5جدول 

 توضيح شاخص رديف

1 
ف و اهداف تشکیل هر کدام از انتشار فهرست وظای

 های پارلمانفراکسیون

های ایجاد ف و اهداف تشکیل هرکدام از کمیسیوناسامی وظای

 شده در مجلس

2 
های هرکدام از انتشار تعداد، خالصه و برنامه

 هافراکسیون
 هاهای آتی هرکدام از فراکسیونبرنامه انتشار تعداد و خالصه

3 
هرکدام از  تخصیص یافته انتشار امکانات و بودجه

 هافراکسیون

تخصیص یافته شده به هرکدام از  انتشار امکانات و بودجه

 هافراکسیون

 انتشار گزارش عملکرد مالی هر فراکسیون 4
 مصرف بودجه گزارش دقیق سالیانه از عملکرد مالی و نحوه

 تخصیص یافته شده

 

 مجلس يادار امور تيشفاف. 5-۲

 رینظ یاراد اطالعات به یدسترس نظر از نظارت، و نیقوان ،ییاجرا یهامجلس شامل معاونت یبخش ادار

 نقش یفایا نیچنهم و ییاجرا یهاهیرو و یادار ساختار ،یانسان منابع ،یمال مسائل اسناد، اطالعات

 ،یاطالعات یهاسامانه هیته رینظ اطالعات، انتشار یبرا مناسب یبسترها هیته در یرساختیز و یبانیپشت

 بخش تیشفاف رونیازا ند،یآیم حساببه یاسالم یشورا مجلس در تیشفاف یمعمار یاصل یهاستون از

 تیفافش صفحه رینظ الزم یهارساختیز هیته در چه و اریاخت در اطالعات انتشار در چه مجلس یادار

 .است یضرور ،یمحل ارتباط و خدمات دفاتر ای و بازداده پرتال و
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 هاي شفافيت امور اداري مجلس. شاخص6جدول 

 حيتوض شاخص فيرد

1 
 یانتشار اطالعات قواعد و ساختار ادار

 پارلمان

مت سو تعداد کارمندان مشغول در پارلمان و  یاعالم چارت سازمان

 هر کدام

 مجلس باز داده پرتال و تیصفحه شفاف 2

س، اطالعات مرتبط با مجل هیکل یرتال حاوپ یروزرسانهو ب یطراح

 روزآمد انتشار اطالعات یهاها و روشدر قالب

 (API) اطالعات ارائه یهاسیسرو

 (XLS, CSV) اطالعات یریبارگ یهاسیسرو

 Widgetو  RSS یهاسیسرو

 (Email ، SMS) رینظ محتوا اشتراک یهاسیسرو

 مجلس تیسابو در طرح هر با مرتبط و بانیانتشار اسناد پشت طرح هر بانیپشتانتشار اسناد  3

 مجلس یانتشار اطالعات قراردادها 4

 یمجلس برا یادار یهاکه سازمان ییانتشار اطالعات قراردادها

 همراه به کنندیم منعقد هاسازمان و نهادها گرید با امور شبردیپ

 .قرارداد یهاطرف و مانکارانیپ کامل مشخصات و یاسام انتشار

 مجلس تفحص و قیتحق جیانتشار نتا 5
 و مجلس یهاتفحص و قیتحق یلیتفص جیانتشار درخواست و نتا

 موضوعات هیکل در مختلف یهاارگان از ندگانینما

6 
انتشار اسامی و عملکرد دبیران نظارتی 

 هر کمیسیون

ر عملکرد آنها در هاسامی دبیران نظارتی هر کمیسیون و وضعیت 

 کمیسیون

7 
گزارش عملکرد معاونت قوانین درباره 

 ها و لوایحاعالم وصول طرح

دی ها و لوایح ورودر مورد طرحعملکرد معاونت قوانین سازی شفاف

 مورد ها و لوایح اعالم وصول شده با ذکر تاریخ هربه دستور و طرح

 

وضع شده است.  ر جهاناستانداردهای متعددی دهای پارلمانی، خصوص انتشار اطالعات و دادهدر

 فیطبق تعرهای پارلمانی اشاره کرد. داده های داده باز در ارائهتوان به شاخصاین استانداردها می جملهاز

هر  یاز آن برا گانیصورت آزاد و رااست که هر فرد بتواند به یاداده باز، داده 1،«باز داده یراهنما»

 .( کندعینامه استفاده )استفاده مجدد، توزهاجاز ایبه مجوز  ازیبدون ن یمقصود

 یستانداردهاااطالعات با  نیکه ا شودیقلمداد م یپارلمان تیشفاف یهنگام یانتشار اطالعات پارلمان

نجر خواهد شد م تیبه شفاف یهرگونه انتشار اطالعات، زمان گریعبارت دکند. به دایمطابقت پ ،ارائه داده

د برخوردار داده باز و آزا یبوده و از مجوزها نیو خوانش توسط ماش لیقابل تحل ،ت مذکورکه اطالعا

عات در اطال تیانتشار باعث تحقق شفاف ندیادر فر (1 )شکل ریز یهاشاخص تیرو، رعانیاباشد. از

 .خواهد شد یپارلمان

  

                                                 

1. https://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/open-data 
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 هاي كيفيت اطالعات پارلمانيشاخص. ۱شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس تابعه ينهادها تيشفاف. 6-۲

 یدر مجلس شورا تیپازل شفاف لیتکم در ،یاسالم یمجلس شورا یاقمار یدر نهادها هاهیرو تیشفاف

 هیکل یانتشار قراردادها»مانند  تیشفاف مشترک یهاگزارش به مؤلفه نی. در انقش مهمی دارد یاسالم

انتشار اطالعات تعداد »، «مرتبط با مجلس ینهادها یهانهیو هز بودجه یهاگزارش»، «یعلم یهاپروژه

اکتفا  محاسبات وانیمجلس و د یهامرکز پژوهش انیم و غیره «آنها یایکارکنان، محققان، حقوق و مزا

 .شده استمحول  یگریمذکور را به گزارش د یدر نهادها تیشفاف یهاشاخص یتخصص یکرده و بررس

 

 . هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان7-۲

، هیئتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان طراحی 1391بر طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مصوب مبتنی

موضوعات و موارد مختلف از تخلفات  یمواد برا نیماده است که در ا 11و مستقر شد. این طرح، شامل 

رنامه لغو اعتبا نیو همچن یتذکر کتب ای یمانند تذکر شفاه یمئجرا یندگیشئون نما تیعدم رعا ای

مجلس،  بیو تصو ندگانینما صیبدان معناست که در صورت تشخ نیا. است در نظر گرفته شده ندهینما

 را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. ندهینما کی توانیم

های دنیا مسئول نگارش و اجرای سند اصول رفتاری نمایندگان هستند. نهادهای مشابه در پارلمان

ست ایدن یهاپارلمان انیدر م یاخالق یو منشورها یاسناد سازمان نیترجیاز را یکی 1یسند اصول رفتار

                                                 

1. Code of Conduct 
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 .پردازدیم یندگینما فیوظا یفایا یبرا یاصول ضرور طبق ندگانیرفتار و عملکرد نما میکه به تنظ

 مرتبط ییهاهیشامل توص عموما پردازد که به مباحث شفافیت می یاسناد اصول رفتار معموال  بخشی از

 یادار یهاکه توسط بخش ندهستتعارض منافع  تیریو مد هیهد رشیپذ نده،ینما یهاییبا درآمد و دارا

شامل  یمتن، پارلمان ندگانینما یاصول رفتار 1.رندیگیقرار م ندگانینما اریو در اخت میها تنظدر پارلمان

 تیو رعا ت،یشفاف یهاشاخص یبه برخ ندهیکه شامل تعهد نمااست  پارلمانرفتار مناسب در  یاصول کل

 .دشویم ایی و حرفهاخالق نیمواز

 

 ياستيس يهاهيارائه توص ـ3بخش

 یبراآنها  که رفع استرو بهرو یادیز یبا موانع ساختار ،یاسالم یدر مجلس شورا تیشفاف ریمس مودنیپ

گزارش پس از طرح ادبیات موضوع و بررسی بیانیه شفافیت  نیاست. ا یدر مجلس ضرور تیتحقق شفاف

 یمشخص برا یهااستیوجود س»هایی نظیر کیفیت اطالعات پارلمانی را در رعایت شاخص پارلمانی،

انتشار اطالعات »، «پارلمان یهاداده مورد در باز داده یوجود مجوزها»، «داده و اطالعات پارلمان تیشفاف

و آموزش روندها و قواعد مجلس  حاتیتوض وجود صفحه» ،«خواننیاستاندارد و ماش یهاپارلمان با فرمت

، شفافیت عملکرد سپسخالصه کرده و  «به زبان ساده نیاز قوان یاوجود خالصه»و  «پارلمان تیسادر وب

 یاسالم یمجلس شورای اسالمی را هدف پژوهش قرار داده است. در همین راستا ابتدا ساختار مجلس شورا

مشترک،  ای ژهیو ،یتخصص یهاونیسیکم ،یبخش، صحن علن 7و عملکرد را در  تیفعال یهااز منظر حوزه

 ینهادها ،یینظارت و اجرا ن،یمجلس مشتمل بر ادارات قوان یامور ادار نده،یو عملکرد نما ندگانیامور نما

، موزه و ها، کتابخانهوهشمحاسبات کل کشور، مرکز پژ وانی)د یاسالم یمجلس شورا رمجموعهیتابعه و ز

 66 یمبنای آن به معرفمورد بحث و بررسی قرار داده و بر یاسیس یهاو گروه هاونیو فراکس مرکز اسناد(

 ها،ونیسیکم تیشفاف ندگان،ینما عملکرد تیشفاف مجلس، یعلن صحن تیمؤلفه شفاف 7شاخص در قالب 

. استپرداخته ت( محاسبا وانید و هاپژوهش)مرکز  مجلس با مرتبط ینهادها تیشفاف ،یادار امور تیشفاف

 ازمندین تیشفاف تحقق و نبرده شیپ از یکار مجلس تیشفاف یهاشاخص یمعرف صرف که است یهیبد

 .است یعمل اقدامات و تیحما ،یزیربرنامه

به ای و گام صورت مرحلههل باید به مرور زمان و بافیت ایدئاالزم به توضیح است که رسیدن به شف

گام رخ دهد، زیرا تغییر وضع موجود به سمت شفافیت بیشتر، یک تغییر بنیادین در نحوه حکمرانی 

پارلمانی است. در این تغییر بنیادین نوع نگاه به مردم متفاوت شده و از این جهت است که اطالعات 

ین تغییر بزرگ نیازمند شود. طبعا  ایات در اختیار مردم قرار داده میگان با جزئعملکردی مجلس و نمایند

ای که قابلیت ثبت گونههای انجام کار در مجلس بهسازی بین مسئوالن و مردم است. تغییر رویهفرهنگ

                                                 

1. https://www.parliament.uk/site-information/glossary/code-of-conduct-for-mps/ 

https://www.parliament.uk/site-information/glossary/code-of-conduct-for-mps/
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برای هایی یندهای گردش کار، ایجاد سامانهذ و عامل انسانی از بسیاری از فراداشته باشند، حذف کاغ

های مرتبط با انتشار اطالعات در قالب ممکن خودکار اطالعات، تصویب قوانینثبت دقیق و تا حد

ها در نحوه های دقیق و کاربرپسند انتشار اطالعات، توجیه مردم و رسانهروز، تدارک سامانهاستاندارد و به

های ممکن، همه و همه مراحلی است که استفاده از این اطالعات و پیشگیری حداکثری از سوءاستفاده

 ل شفافیت پارلمانی است.طح ایدئانیاز رسیدن به سپیشآنها  انجام

اند. این های زیر احصا شدهاطالعات پارلمانی، شاخص سازیشفافنهایت برای تعیین گام نخست در

ی برخوردارند موارد در مقطع زمانی فعلی که مجلس عزم شفافیت عملکرد خود را دارد، از اولویت باالتر

جلس شورای مهای اطالعاتی اکنون در سامانهها هماخصهای مربوط به بسیاری از این شداده (اوالًزیرا 

 از قبل برداشته شده است، آنها  های اولیه برای شفافیتاسالمی وجود دارد و گام

تواند اطالعات می مجلس شورای اسالمی وانتشار بسیاری از این اطالعات نیاز به تقنین نداشته  (ثانياً

  ،ترین زمان ممکن منتشر کندها را در سریعمربوط به این شاخص

ز ایجاد روابط های مکتوب نمایندگان انامهتر برخی از این اطالعات نظیر توصیهانتشار سریع (ثالثاً

 ناسالم میان نمایندگان و دولت جلوگیری خواهد کرد.

 

 ست.ادار مجلس شورای اسالمی به اختصار آورده شده های اولویتاز شاخصدر جدول زیر لیستی 
 

 مجلس شوراي اسالميجهت شفافيت دار هاي اولويت. شاخص7جدول 

 جينتا حاتيتوض عنوان رديف

1 
ثبت و انتشار 

 یاطالعات شخص
 رهیغ و تولد محل سن حال، شرح رینظ یاطالعات

 ییآشنا و ندگانینما حال شرحاطالع عموم مردم از 

 مجلس بیترک با یکل

 رزومه تیشفاف 2

 و یحوزو التیتحص از اعم یلیسوابق تحص 

 نام و لیتحص محل شهر ش،یگرا و رشته نام: یدانشگاه

 لیتحص انیپا وحوزه، سال شروع  ایه دانشگا

 ای سازمان نام: ندهینما یاو حرفه ییسوابق اجرا 

 خدمت،ان عنو و گاهیجا قیدق نام خدمت، محل نهاد،

 خدمت انیسال شروع و پا

 حزب سازمان، نام: یالتیتشکهای تیسوابق فعال 

 انیپا و شروع سال ق،یدق تیمسئول و گاهیجا تشکل، ای
 

ه از قبل مشخص شده ک محرمانه یشغلهای گاهی)جا

 ست(باشند استثنا

 منتخبشان ندهینما از مردم قیشناخت دق 

 مدارک  یو سطح علم تیفیک سازیشفاف

 ندگانینما یلیتحص

 مجتمع ایدانشگاه  یسطح علم سازیشفاف 

 سیتدر محل یآموزش

 از کیمدت زمان حضور در هر سازیشفاف 

 شغل هر در تیو سطح مسئول یشغلهای گاهیجا

 کرد شخص در عمل یابیفراهم شدن امکان ارز

 یقبل یشغلهای گاهیجا

 یلیو تحص یتداخالت شغل سازیشفاف 

دانشگاه همزمان  در سیتدر بودن شغله چند همچون

 گریدهای با شغل

 های گاهیشدن تعارض منافع در جا مشخص

 متفاوت یشغل

 یتصد نیح در لیشدن تحص مشخص 

 ریگوقتهای تیمسئول
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 جينتا حاتيتوض عنوان رديف

3 

ثبت و انتشار 

مشاغل پس از 

 یندگینما

 یندگینما پست یتصد از بعد ندهینما که یمشاغل هیکل

 نام خدمت، محل نهاد، ای سازمان نام: دارد و داشته

 وها تیمسئول خدمت، عنوان و گاهیجا قیدق

 خدمت انیپا و شروع سال شغل، آنهای تیمورأم

که از قبل مشخص شده  محرمانه یشغل یهاگاهی)جا

 است(باشند استثن

 ییپردرآمد در نهادهاهای شغل یتصد کنترل

 رهیمد ئتیه در تیعضو ایهمچون وزارت نفت 

 یدولتهای شرکت

4 

انتشار ثبت و 

و  ایمزا ،حقوق

 یهانهیهز

 یندگینما

به  یندگینما یهانهیهز و ایمزا ،انتشار رقم حقوق

 ینیبشیهمراه با محل پ یحقوق شیف یبندها کیتفک

 افتیدر عدم ایفت ایدر تیمصرف، وضع یشده برا

 بندها از کیهر

 تیتقو و یعموم اعتماد زانیم شیافزا 

 یاجتماعهای هیسرما

 رمتعارفیغ یایمزا افتیدر از یریشگیپ 

5 

ثبت و انتشار 

 محل از دریافتی

 یندگیرنمایغ

 الت،یتسه جمله)از ندگانینما دریافتیثبت و انتشار 

ها( یافتیدر یتمام یطور کلو بهها مشاوره حق ها،پروژه

 یولتد یها، ادارات و نهادهاها، وزارتخانهدستگاه ریاز سا

و  افتیبا ذکر علت در یدولت یهاشرکت ،یو خصوص

 ییاجرا اتیجزئ

 یاز نهادها ایحقوق و مزا افتیدر کنترل 

 رهیغ ای یخصوصهای بخش ای ییاجرا

 از  یتعارض منافع ناش یهاتیکنترل موقع

 ییاز نهادها ندگانیاز نما یبعض یایو مزا حقوق افتیدر

 .کنند یریگمیکه در مورد آنها قرار است تصم

6 

انتشار اطالعات 

 یافتیدر یایهدا

 ندگانینما

 داده ندهینما به که یاهیثبت و انتشار هرگونه هد 

 و زمان اهداکننده، اطالعات همراه به شودیم

 .هیهد ریتصو و هیهد متیق محدوده اهدا، مکان

 ییهاهیارزش هد یبرا لزوم تعیین نصابی معین 

شود  نییتع دیکنند بایم دایکه الزام انتشار پ

درصد حقوق  1معادل  هی)مثال  حداقل ارزش هد

 (باشد ندهینما انهیماه

 درباره تیممنوع بدون روش نیا یریکارگهبا ب 

تا  نامتعارفهای هیهد افتیدر ری، مسهیهد افتیدر

 شخصشود و یصورت خودکار کنترل مبه یادیحد ز

 ای هیهد یعموم اعالم نهیهز رشیپذ یدوراهدر 

 ردیگیم قرار آن افتیدر از امتناع

7 

انتشار 

 یهانامههیتوص

 مکتوب

 اشخاص به ندهینما یهانامههیتوص هیکلو انتشار  ثبت

 یحقوق و یقیحق

 قیطر نیا از و ندگانینماهای یاثرگذار از یاریبس

 یمحدودساز ای تیممنوع بدون بیترت نیا به. است

ه جیدرنت و سازیشفاف ری، مسندهینما یاسیقدرت س

 شودمی فراهم نامههیتوص کنترل

8 
انتشار اطالعات 

 یخارج یسفرها

 و یکار یخارج یسفرها هیانتشار اطالعات کل

 هدف سفر، مقصد اطالعات با همراه ندهینما یرکاریغ

 یهانهیهز شوندگان،مالقات همراهان، سفر، از

 سفر، نهیهز از یبخش ای کل نیمأت محل ،یمسافرت

 ایهدا و سفر در یامکانات هرگونه کنندهنیمأت

صحیح در این نا یازهایامت ای موردیب یسفرهاامکان 

 کنترل خواهند شد قالب

9 

انتشار حضور و 

 ریتأخ و ابیغ

 در ندهینما

 و صحن جلسات

 ونیسیکم

ر )ب ندهینما یرهایتأخ و ابیانتشار اطالعات حضور و غ

( همراه با مشخص نمودن علت قهیحسب ساعت و دق

جلسات صحن و  یدر تمام ینوع مرخص ای بتیغ

 هاونیسیکم

 صحن در ندگانیبه حضور نما یبخشنظم

10 

 زانیانتشار م

 ندهینما مشارکت

 یهایریگیرأ در

 و یعلن صحن

 ونیسیکم

 

 

در  ندهیانتشار اطالعات تعداد و درصد مشارکت نما

 انهیصورت ماهبهها ونیسیو کم یجلسات صحن علن

 مشارکت جهت در حیصح یرفتارسازو  یبخشنظم

 هایریگیأر در ندگانینما یحداکثر
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 جينتا حاتيتوض عنوان رديف

11 

 و ثبت

 صف یسازشفاف

 ئتیه یهاطرح

 و سهیرئ

 هاونیسیکم

 شده نیتدو که ییهاطرح یعموم انتشار و ثبت 

 اعالم نوبت در و است دهیرس ندگانینما یامضا به و

 یهفتگ صورتبه است سهیرئ ئتیه توسط وصول

 دستور در که ییهاطرح یعموم انتشار و ثبت 

 یهفتگ صورتبه گرفته قرار ونیسیکم کار

 های تیفعال و موضوعات رصد و یریگیامکان پ

 کارشناسان توسط مجلس

  ماندنمسکوت  ای یررسأخیر بت از جلوگیری 

 ها طرح

12 

ثبت و انتشار 

متن و مشخصات 

 ندهیسؤاالت نما

 و صحن در

 ونیسیکم

  ندهیسؤاالت نماثبت و انتشار متن و مشخصات 

 تیقابل با مجلس تیساکشور در وب ییاز مقامات اجرا

 جستجو

 خارج کشور مسئول مقامات از الؤس ریلغو مس 

 چارچوب نیا از

ال از مقامات مسئول ؤس قیحال حاضر متن دقدر

. تدقیق این است یکل یلیخ ای ستیمشخص ن

ثر شفافیت عملکرد نمایندگان بسیار مؤموضوع در 

 است

13 

و انتشار  ثبت

 اتیمتن و جزئ

 ضاحیاست یتقاضا

 ضاح،یاست یانتشار اطالعات مربوط به تقاضا 

 استیضاح، کنندگاندرخواست و لیدال مشروح

 انتشار ضاح،یاست دهندگانانصراف و کنندگانامضا

 ضاحیاست از انصراف علت مکتوب

 ضاحیستحذف امکان استفاده ناصحیح از ابزار ا 

 دنینرس جهینت به از یریجلوگ 

درخواست  انصراف لیدلبجا به یهااستیضاح

 کننده.

14 

 ستیل

 کنندگاننامثبت

 ایمخالفت  یبرا

 با طرح موافقت

 صحن در

 در نطق یبرا که یندگانینما ستیل انتشار و ثبت 

 نکهیا و مخالف و موافق کیتفک به اندکرده نامثبت صحن

 ریخ ای است دهیرس آنها به کردن صحبت فرصت ایآ

 ستیل از دهندهانصراف افراد یاسام انتشار 

 کنندگاننطق

 شخص به را نوبتشان که یافراد یاسام انتشار 

 نیگزیجا شخص نام و اندداده یگرید

 زا استفادهءسو نهیزم اطالعات، نیا انتشار و ثبت با

 طرح کی موافقان ای مخالفان ستیل در نامثبت قیطر

 شودیم کنترل موضوع ای

15 
مذاکرات  حمشرو

 ونیسیکم
 به آن پرداخته خواهد شد. جداگانه مفصال  یهاموضوع در گزارش یگستردگ لیدلبه

 آرا تیشفاف 16

 درباره یجهان اتیتجرب به 16319 مسلسل شماره به مجلس یهاپژوهش مرکز یقبل گزارش در 

 .است شده پرداخته مفصل طوربه پارلمان آرا تیشفاف

 جداگانه یهاگزارش در موضوع یگستردگ لیدلبه ندگانینما آرا تیشفاف ییاجرا مالحظات و اتیجزئ 

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد مفصال 
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 پيوست

 ۱يپارلمان تيشفاف هيانيبجدول 

 مواد بيانيه عناوين سرفصل

 و جیترو

 عیترف

 فرهنگ

 تیشفاف

به رسمیت شناختن 

مالکیت عمومی اطالعات 

 پارلمانی

ی بازنشر و باید دسترس الزم براشهروندان ی به عموم مردم تعلق دارد و اطالعات پارلمان

نا و یا محدودیت ی را داشته باشند. هرگونه استثپارلمان استفاده از همه یا بخشی از اطالعات

 دقت توسط قانون تعریف شده باشد.ی باید بهاطالعات پارلمان در استفاده از

پیشبرد فرهنگ شفافیت 

 یناز طریق قوان

سناد نظیر سند انامه داخلی پارلمان و ها نظیر آییننامهقوانین، آیین پارلمان موظف به تهیه

تضمین  کدهای رفتاری است که حق دسترسی عموم مردم به اطالعات پارلمانی و دولتی را

زادی بیان و آکند، به ترویج فرهنگ دولت باز بینجامد، شفافیت مالی سیاسی ایجاد کند، از 

های و جامعه مدنی در رویه تجمعات پاسداری کند و منجر به مشارکت شهروندان

 گذاری گردد.قانون

حفاظت از فرهنگ 

شفافیت از طریق کارکرد 

 نظارتی پارلمان

و تضمین  ها در گروی تصویب قوانین شفافیت دولتاثربخشی واقعی کارکرد نظارتی پارلمان

 کند.و به ترویج فرهنگ شفافیت کمک می کنداین اصل است که دولت شفاف عمل می

 ترویج آموزش مدنی
 و ارتقای فهم رسانیجوانان از طریق اطالع ژهیوبه عموم مردم به یپارلمان در آموزش مدن تیمسئول

 دگاننیعملکرد آن و نقش پارلمان و نما ف،یپارلمان، وظا هایرویهو  نامهنییاز آآنها 

مشارکت شهروندان و 

 مدنیجامعه 

یند نی در فرارکت شهروندان و جامعه مدصورت فعاالنه و بدون تبعیض از مشاپارلمان باید به

نمایندگی  طور مؤثری منافع عمومی راهای پارلمانی استقبال کند تا بهگیری و رویهتصمیم

 در مطالبه از دولت دفاع کند.آنها  کرده و از حق

حفاظت از یک جامعه 

 مدنی مستقل

دانه و بدون آزا تیرا قادر به فعال یجامعه مدن هایسازمانکه  اقداماتیاز  پارلمان تیحما

 .کندیم تیمحدود

توانمندسازی نظارت 

 مداوم و مؤثر بر پارلمان

ت بر نظار یبرا یعموم یهاها و سازمانرسانه ،یجامعه مدن فهیحق و وظپارلمان باید 

 هایزمانرا به رسمیت بشناسد. پارلمان باید از همفکری و مشورت سا شیپارلمان و اعضا

 گیرد،مدنی در جهت نظارت بر خود بهره 

گذاری به اشتراک

 های عملی و مفیدنمونه

های مدنی ها و سازمانپارلمانای با دیگر المللی و منطقهپارلمان باید فعاالنه در تعامالت بین

اطالعات  اقدامات مفید مشارکت کند تا به این وسیله شفافیتمنظور تبادل تجربیات و به

 بود بخشد.های ارتباطات را بهپارلمانی را افزایش دهد و استفاده از اطالعات و فناوری

تضمین وجود مرجع 

 حقوقی در صورت نزاع

موجب نزاع  پارلمان باید در مواردی که دسترسی شهروندان به اطالعات پارلمانی یا دولتی

 خص سازد.شود، با تصویب قوانینی، مراجع قانونی و قضایی برای رجوع شهروندان را مشمی

انتشار کامل اطالعات 

 پارلمانی

جز د و بالمقدور کامل باشناید حتیگیرند، باطالعات پارلمانی که در دسترس مردم قرار می

 دهند. اند، اقدامات پارلمانی را بازتابتعریف شده استثنائاتی که دقیقا  

موقع اطالعات انتشار ب

 پارلمانی

ردی که این امکان موقع و بالدرنگ در اختیار مردم قرار گیرد. در موااطالعات پارلمانی باید ب

 صورت عمومی منتشر شوند.محض دسترسی داخلی، بهت باید به وجود ندارد، اطالعا

بودن  قیدق نیتضم

 اطالعات پارلمان

ه گردآوری بیندی که ده را ضمانت کرده و از اعتبار فرااطالعات منشترشپارلمان باید دقت 

 پردازد، مطمئن گردد.سوابق اطالعات می

 یسازشفاف

اطالعات 

 یپارلمان

های مشیاتخاذ خط

 شفافیت پارلمانی

 هایرای مثال در فرمتای را در انتشار اطالعات پارلمانی اتخاذ کند، بپارلمان باید رویکرد فعاالنه

منظور ای بهصورت دورههای شفافیت پارلمانی باید بهاستروز باشد. سیهارائه اطالعات خود ب

شوند. اگر  های فناوری و ناظر به تکامل الگوهای مفید بازنگریمندی از مزایای نوآوریبهره

را با جامعه  مکاری خودها چابکی الزم برای انتشار اطالعات جامع پارلمانی را ندارند، باید هپارلمان

 منظور اطمینان از دسترسی عموم به اطالعات، افزایش دهند.مدنی به

                                                 

 است.ترجمه و منتشر شده « شفافیت برای ایران». متن این بیانیه برای اولین بار توسط اندیشکده 1
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 مواد بيانيه عناوين سرفصل

ارائه اطالعات مربوط به 

ها و کارکردهای نقش

 پارلمان

نامه ، آیینپارلمان باید اطالعات مربوط به نقش خود در قانون اساسی، ساختار، کارکردها

ها را ناطالعات مرتبط با کمیسیو چنینو هم های اجرایی و جریان کار خودداخلی، رویه

 منتشر کند.

ارائه اطالعات مربوط به 

 نمایندگان پارلمان

م انتخاباتی، روزی از اعتبارنامه، تمایل حزبی، حکهپارلمان باید اطالعات کافی، منظم و ب

عالوه و هویت کارمندان شخصی نماینده بهنقش و جایگاه در پارلمان، حضور و غیاب 

چنین اعالن آن هستند را منتشر کند. همری که خود نمایندگان مایل به اطالعات دیگ

ینده ضروری انتشار اطالعات تماس با دفتر پارلمانی و دفتر موکلین )حوزه انتخابیه( نما

 است.

ارائه اطالعات مربوط به 

 پارلمان کارمندان و اداره

که مأمور  کارکنانی ر اداریپارلمان باید اطالعات مربوط به عملکردهای مدیریتی و ساختا

مربوط به  یندهای پارلمانی را هستند، در دسترس قرار دهد. اطالعات تماسرسیدگی به فرا

 یرد.گکارکنانی که مسئول ارائه اطالعات به مردم هستند، نیز باید در دسترس قرار 

اطالع دادن به شهروندان 

 از دستور کار پارلمان

لسات و جها نظیر تقویم جلسات، دستور دی فعالیتزمانبنمربوط به پارلمان باید اسناد 

رسانی ها باید با اطالعمانها را در اختیار مردم قرار دهد. پارلبرنامه فعالیت کمیسیون

فی را به ها این فرصت را به مردم و جامعه مدنی دهند تا اسناد و اطالعات کابندیزمان

 ائه کنند.نمایندگان پیش از طرح یک موضوع در مجلس، ار

مشارکت دادن شهروندان 

نویس در تهیه پیش

 قوانین

رار دهد. با در قدر اختیار عموم مردم آنها  نویس قوانین را در زمان معرفیپارلمان باید پیش

طالعاتی که انظر گرفتن نیاز شهروندان جهت اطالع از مواد مورد بحث در پارلمان و تأمین 

ای در مورد ههای مقدماتی و اطالعات زمینلمان باید تحلیلشود، پارمیآنها  منجر به تغییر

دم از های روز خود را در دسترس مردم قرار دهد تا بدین طریق مشوق فهم بهتر مربحث

 های پارلمانی در مورد قوانین باشد.بحث

انتشار اطالعات و 

های جلسات گزارش

 هاکمیسیون

یون کمیسیون ارجاع شده و یا در کمیسگزارش اقدامات کمیسیون شامل اسنادی که به 

درنگ در ایجاد شده، گزارش جلسات استماع، مشروح مذاکرات و مصوبات کمیسیون باید بال

 اختیار مردم قرار گیرد.

ثبت و انتشار آرا 

 نمایندگان پارلمان

ن باید منظور اطمینان از پاسخگویی نماینده به موکلین خود نسبت به آرایشان، پارلمابه

دهی حضور گیری صوتی در جلسات صحن را به حداقل رسانده و از روش رأیفاده از رأیاست

دهی اعضای پارلمان چنین باید سوابق رأیگیری الکترونیک استفاده کند. همو غیاب و یا رأی

طور در دسترس عموم مردم قرار دهد. بهها را ثبت کرده و در جلسات صحن و کمیسیون

فافیت و ستفاده از رأی نیابتی را به حداقل برساند تا هنجارهای شمشابه پارلمان باید ا

 رعایت شوند. دمکراتیکپاسخگویی 

انتشار اطالعات جلسات 

 صحن علنی

ر در یک در قالب صوت یا تصوی پارلمان باید اطالعات و مذاکرات صحن علنی را ترجیحا 

صورت عمومی منتشر ثبت و بهها تهیه، ثابت برخط در کنار متن مشروح مذاکرات و گزارش

 کند.

های انتشار گزارش

 پارلمانی

ن، هایی که توسط پارلمان تهیه شده و یا به درخواست و ضرورت در صحتمامی گزارش

ردم قرار صورت کامل در اختیار مای پارلمان ارائه شده است، باید بههدفاتر و کمیسیون

 شده باشد. بگیرد، مگر در شرایط خاصی که در قانون اشاره

فراهم کردن اطالعات 

مربوط به بودجه و 

 هاهزینه

ف ی از بودجه ملی و مصارفهمپارلمان موظف است که اطالعات جامع، تفصیلی و همه

عموم قرار  را در اختیار شده حال و گذشتهریزیهای برنامهجمله درآمدها و هزینهعمومی از

های زینهمومی اطالعات بودجه خود شامل هچنین پارلمان باید نسبت به انتشار عدهد. هم

بندی صورت کامل، با دستهقدام کند. اطالعات بودجه باید بهاجرایی، مزایدات و قراردادها ا

ان کمک هایی که به فهم شهروندمنسجم همراه با خالصه به زبان ساده، تفاسیر و گزارش

 کند، منتشر شوند.می
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ها و اطمینان افشا دارایی

 صداقت نمایندگاناز 

د به قضاوت بتواننآنها  پارلمان باید اطالعات کافی را در اختیار شهروندان قرار دهد تا

امل افشای مداری نمایندگان خود دست یابند. این اطالعات شاز صداقت و اخالقای آگاهانه

جمله سود زاارلمان های پارلمانی و درآمد نماینده از غیر محل پها، هزینهاموال و دارایی

 باشد.بها و امثالهم میسهام و یا دریافت اجاره

افشا اطالعات رفتار 

غیراخالقی و تضاد منافع 

 بالقوه نماینده

ری از ایجاد پارلمان باید قوانین صریحی تصویب کند تا از افشا اطالعات الزم برای جلوگی

مایندگان ط به تعامل نهای بروز تعارض منافع و خطاهای اخالقی نظیر اطالعات مربوزمینه

ط به نتایج اطالعات مربوهای فشار اطمینان حاصل کند. پارلمان باید ها و گروهبا البیست

تضاد منافع  خصوص اتهام به رفتار غیراخالقی،ونه تحقیقات پارلمانی و قضایی درگنهایی هر

 یا فساد را علنی کند.

به  یدسترس فراهم کردن

 تاریخیاطالعات 

صورت دائم، بدون ات گذشته باید دیجیتالی شده و بهپارلمانی مربوط به جلساطالعات 

تواند اطالعات خود محدودیت قانونی و هزینه در دسترس مردم قرار گیرد. اگر پارلمانی نمی

لمانی همکاری های بیرونی جهت انتشار عمومی اطالعات پاررا دیجیتالی کند، باید با سازمان

امه مردم و عمنظور دسترسی عمومی به کتابخانه پارلمان را بهسترسی کند. پارلمانی باید د

 اعضا به اطالعات تاریخی فراهم کند.

تسهیل 

دسترسی به 

اطالعات 

 پارلمانی

فراهم کردن مسیرهای 

گوناگون برای دسترسی 

 به اطالعات

. این کند های خود را از طریق چند مسیر فراهمپارلمان باید دسترسی به اطالعات فعالیت

نترنت و های مکتوب، پخش رادیویی و تلویزیونی، ایمسیرها شامل حضور در جلسات، رسانه

 باشند.های همراه میفناوری تلفن

تضمین دسترسی 

 فیزیکی به پارلمان

حدودیت مکه ر روی شهروندان باز باشد مگر ایندرهای پارلمان و جلسات صحن علنی باید ب

 عمومی در خطر باشد.فضا وجود داشته و یا امنیت 

تضمین دسترسی 

 هارسانه

ترسی کامل پارلمانی دس ها و ناظران مستقل به اطالعاتپارلمان باید مطمئن شود که رسانه

ده و در شدقت در قانون تعریف ها باید بههای سطح دسترسی رسانهیند و معیاردارند. فرا

 اختیار عموم قرار گیرد.

ه فراهم کردن پخش زند

 بر تقاضانیو مبت

رشیو اطالعات بر تقاضا شهروندان به آمنظور دسترسی در لحظه و مبتنیباید اقدامات الزم به

 پارلمانی از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت انجام شود.

تسهیل دسترسی در 

 سراسر کشور

اگرچه اشد. االمکان نباید محدود به فواصل جغرافیایی بدسترسی به اطالعات پارلمانی حتی

اما در  ها دسترسی به اطالعات را برای همه مقدور ساختهاستفاده از تارنمای پارلمان

های دیگری برای کشورهایی که استفاده از اینترنت محدود است، پارلمان باید از روش

 دسترسی عمومی به اطالعات در سراسر کشور بهره ببرد.

 زبان سادهاستفاده از 

ز دسترسی احاصل کند که استفاده از ادبیات تخصصی و حقوقی مانع پارلمان باید اطمینان 

قیق در نوشتن شهروندان به اطالعات پارلمانی نخواهد شد. بنا به ضرورت استفاده از زبان د

سازی و ادهسهای به زبان ساده و ابزارهای مشابه جهت ها موظفند از خالصهقانون، پارلمان

های مختلف ها و تخصصبرای اعضا و عموم مردم با زمینه فهم کردن اطالعات پارلمانیهمه

 استفاده کنند.

استفاده از چندین زبان 

 ملی یا زبان کاری

ا زبان کاری در چه قانون اساسی یا قوانین پارلمان اجازه استفاده از چندین زبان ملی یچنان

زمان مهدن مترجم راهم کرمنظور فارلمان باید هر تالش منطقی را بهدهند. پپارلمان می

 ها یا ترجمه سریع اسناد پارلمانی انجام دهد.برای فعالیت

اعطای دسترسی آزاد به 

 اطالعات پارلمان

ای که گونهدود در اختیار شهروندان باشد، بهاطالعات پارلمانی باید بدون دسترسی مح

 نداشته باشد.ای دربرگذاری آن هزینهاشتراک بازاستفاده و

استفاده از 

 هایظرفیت

ارتباطات 

 الکترونیکی

فراهم کردن اطالعات در 

های باز و قالب

 ساختارمند

وند. مانند شها( باز و ساختارمند تهیه و منتشر ها )فرمتپارلمانی باید در قالبهای داده

عات یق اطالا بدین طرها خوانده و پردازش شود ترایانه تواند توسطکه می XMLقالب 

ه و راحتی توسط شهروندان، جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت بازاستفادپارلمانی به

 تحلیل گردد.
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 در انتشار

اطالعات 

 پارلمانی

تضمین قابلیت استفاده 

 از فناوری

های داده آنالین و های مشخص درباره استفاده از پایگاهپارلمان باید با وضع دستورالعمل

ینترنتی اپارلمانی را از طریق پایگاه  برخی ابزارها که دسترسی شهروندان به اطالعات

ن شود. کارگیری فناوری در عرضه اطالعات پارلمانی مطمئهکند، از بپارلمان فراهم می

 کند. سایت خود استفادهپارلمان باید از بهترین الگوها در ارتقای رابط کاربری وب

محافظت از حریم 

 خصوصی شهروندان

ه کسیاست صریح و موجزی برای شهروندان مشخص کنند های پارلمانی باید با سایتوب

ستفاده از قابلیت ها نباید با اگیرد. پارلمانمورد استفاده قرار میآنها  چگونه اطالعات شخصی

د کنند و ها دسترسی شهروندان به اطالعات پارلمانی را محدوسایتنام وبعضویت و یا ثبت

ران اطالعات قابل شناسایی شخصی کارب نباید اجازه دهند بدون رضایت صریح افراد،

 ردگیری شود.

های استفاده از قالب

ختصاصی و غیرا

 افزارهای منبع بازنرم

های داده ها( باز و غیراختصاصی و در انتشارها )فرمتاز قالب ها باید ترجیحا  پارلمان

 استفاده کنند. (open sourceباز )منبعافزاهای رایگان و دیجیتال و نرم

قابلیت دانلود اطالعات 

 برای استفاده مجدد

ل دانلود باشند های مستندشده قابصورت انبوه و در قالباطالعات پارلمانی باید به آسانی، به

 تا به آسانی مورد بازاستفاده قرار گیرند.

های سایتپشتیبانی وب

 پارلمانی

سایت جامع روزرسانی از وبهحتی در کشورهایی با مصرف محدود اینترنت، پشتیبانی و ب

ست. اامروز  هم پیوستهپارلمان یک جنبه حیاتی از پارلمان باز در دنیای مدرن و به

ده و انتشار شهای الکترونیکی مطمئن ها باید از انتشار اطالعات پارلمانی در قالبپارلمان

 آنالین اطالعات را اصلی بسیار مهم در ارتباطات در نظر بگیرند.

ابزارهای استفاده از 

 ثباتجستجوی آسان و با

پارلمانی  المقدور امکان دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطالعاتها باید حتیپارلمان

ها در این پایگاه های داده و قابلیت جستجوی ساده و پیشرفتهمورد نیازشان را با ایجاد پایگاه

مدت قابل والنیطار بگیرند که در ر فضایی قراز طریق متادیتاها فراهم کنند. اطالعات باید د

 دسترس باشند، نظیر یک صفحه اینترنتی با نشانی ثابت.

متصل کردن اطالعات 

 پارلمانی مرتبط

های اتصال داده پارلمان باید توانایی شهروندان را در پیدا کردن اطالعات پارلمانی از طریق

های یک قانون با قرای ارتباط میان رفرنسپارلمانی به یکدیگر افزایش دهد. برای مثال بر

ن حاضر های مرتبط کمیسیون، با اظهارات رسمی کارشناساتر آن، با گزارشهای جدیدنسخه

 ایهایی از مشروح مذاکرات که محتودر کمیسیون، با پیشنهادهای اصالحیه، با بخش

 گذاری در مورد آن قانون است.مذاکرات آن مربوط به روند قانون

استفاده از امکانات 

 خدمات هشدار

از ز خدمات هشدار، باید این قابلیت را در اختیار شهروندان قرار دهد که با استفاده ا پارلمان

 ها مطلع شوند.وسیله ایمیل، پیامک و سایر فناوریاقدامات و تحوالت پارلمانی به

تسهیل ارتباطات تعاملی 

میان شهروندان و 

 پارلمان

ان شهروندآنها  اده ازاز ابزارهای فناوری تعاملی و دوسویه استفاده کند تا با استف پارلمان باید

های ارند. فناوریی بگذگذاری و سایر اقدامات پارلمانبتوانند تأثیر معناداری بر فرایند قانون

ن کمک چنین به تسهیل ارتباط شهروندان با نمایندگان و بخش اداری پارلماتعاملی هم

 کند.می
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