
 

 
 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

 

 هاها و چالش؛ نوآوریقد و بررسی تفصیلی مفاد الیحه شفافیتن

 )بخش دوم(

 و سالمت اداری سازیخصوصیکمیسیون رقابت، 

 چکیده:

توان به عنوان حرکتی شایسته و قابل تقدیر و البته ضروری در شرایط کنونی را می الیحه شفافیت نویسپیش

محترم با تالش بسیاری از اندیشمندان و متخصصین این حوزه به رشته تحریر  جامعه دانست که از سوی دولت

قه ساب نازایپیشنوپدید و ابداعی بودن در نظام حقوقی کشور که  واسطهبه نویسپیشدرآمده است. این 

 اریف دقیق مفاهیمتع هیتوان به ارامصرحی از آن در دست نبوده، دارای نکات مثبت متعددی است. از جمله می

گیر همراه با شفافیت اطالعات و مصوبات نهادهای تصمیمپرداختن به موضوع مهم  و عبارات کلیدی،

رسانی جزئیات این تصمیمات برای افکار عمومی، تدبیر جامعیت افراد و نهادهای مشمول و نیز نظرخواهی اطالع

د. همچنین اشاره به مصادیق متعدد شفافیت در کرها و لوایح و... اشاره ها و شهروندان در مورد طرحنفعاز ذی

کنندگان به حاکمیت شفافیت ز اهتمام ویژه تدوینگذاری و... نشان ااجتماعی، اقتصادی، مقررات -ابعاد سیاسی

 در کشور دارد.

ها و عوارض مصون نبوده که در این کامل از برخی چالش طوربهاما این الیحه نیز مانند دیگر نصوص قانونی 

ترکیب حاکمیتی شورای شفافیت،  توانیمگزارش به برخی از آنها پرداخته شده است. از جمله این عوارض 

از قوانین مانع شفافیت سابق و  رخینسخ ب عدم، قانونبردن برخی مفاهیم مبهم و مجمل در متن  به کار

در راستای تقویت هر چه بیشتر این  که دکرو... اشاره استثناپذیری برخی نهادها از شمول برخی مواد قانون 

 مقتضی ارائه شده است. یشنهادهایپ ،الیحه

میزان کارآمدسازی و اهمیت  بر اساس شنهادهایپبندی هر یک از همچنین در پایان ضمن بازشناسی و رتبه

راهبردی مؤثر و دارای اولویت مورد معرفی  یشنهادهایپآن با توجه به مقتضیات زمانی، اجتماعی، اقتصادی و... 

دوین بودجه به عنوان حلقه مفقوده شفافیت نظام ت»توان به قرار گرفته است که از جمله آن می تأکیدو 

و  رینتمهمتدبیر و طراحی نقش و جایگاه فعال برای اتاق بازرگانی به عنوان »و « شفافیت اقتصادی کشور

 اشاره کرد.« نماینده بخش خصوصی کشور و ذینفع بزرگ این الیحه نیترشاخص
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 مقدمه:

 از یکی است. عمومی قدرت از سوءاستفاده و فساد با مقابله هایراه کارآمدترین از یکی شفافیت امروزه 

 تیحاکمی گیریتصمیم نهادهای در شفافیت اصل وجود دموکراتیک، هاینظام در پاسخگویی هایشرطپیش

 وسلت اطالعات انتشار اصل به باید ناگزیر شفافیت ایجاد است. برای حکومتی و دولتی مسئوالن میان در و

 اطالعات انتشار بدون و آیدمی دست به اطالعات انتشار مدخل از شفافیت گفت توانمی کهطوریبه کرد؛

 علت اداری و سیاسی اقتصادی، هایفعالیت در شفافیت ایجاد عدم .است موهوم امری شفافیت به رسیدن

 مستندسازی و شفافیت که زمانی تا و نیست پذیرامکان مستندسازی بدون شفافیت این و است فساد وقوع اصلی

 است. شعاری امری فساد با مبارزه از صحبت نگیرند قرار یکدیگر کنار در

 .تصمیمات و اقدامات کارگزاران حکومتی است از مردم اطالع عمومی، اعتماد و شفافیت افزایش هایراه از یکی

 ،یعموم افشای با و دارد دولت شفافیت از نشان عمومی صورتبه اطالعات افشای که معتقدند پردازاننظریه

 مدیران و کارکنان شفافیت د.شومی سخت اطالعات بودن محرمانه بهانه به میانی مسئوالن کاریپنهان برای کار

 وجهت شایسته طوربه آن به باید که است فساد با مبارزه راهکارهای از کشور رتبهعالی مدیران ویژهبه دولت

نبودن اقدامات و تصمیمات  مشخص فساد، با مبارزه در ما کشور اساسی مشکالت از یکی دلیل همین به. دکر

 قوانین این اجرای در تعلل یا زمینه این در مناسب قوانین وجود عدم دلیل به همواره که مقامات عمومی است

 و مسئوالن عظیم فسادهای شدن افشا موجب گاه و است شده مسئوالن و مقامات شفافیت تحقق عدم موجب

 .شودمی اداری نظام گیرانتصمیم

 ایانیش کمک نیز عمومی افکار مقابل در دولت آن پاسخگویی به جامعه یک در دولتی اطالعات شفافیت وجود 

 شفافیت دممر برای مستند اطالعات به اتکای با بتوان باید ملی منافع به مربوط موضوعات در بنابراین ؛کندمی

 با زنی قضائیه قوه و شود ایجاد گذارقانون توسط مناسبی اجرای ضمانت باید سازیشفاف برای. کرد ایجاد

 ضمانت تعیین عدم که دهدمی نشان مطالعات. دشو سازیشفاف عدم اجرای ضمانت اجرای دنبال به جدیت

 در موفق کشورهای تجربه است. فساد با مبارزه موانع از کنندنمی سازیشفاف که افرادی برای مناسب اجرای

 را اداری اقدامات و اعمال شفافیت میزان کشورها این که دارد این از حکایت اداری مفاسد با مبارزه زمینه

. شودیم تلقی کشورها این در اداری فساد اصلی دشمن عنوان به رسانیاطالع کهطوریبه اندبخشیده تقویت

 سازیشفاف خواستار مردم و است شده تبدیل مسئوالن از مردم جدی مطالبه به شفافیت حاضر حال در

 نظام در شفافیت وجود عدم صورت در. هستند حاکمیتی نهادهای عمومی مقامات و دولت اقدامات و عملکرد

 نیتام و نگرندمی مسئوالن عملکردهای و اقدامات به نسبت تردید دیده با همواره مردم کشور اداری -سیاسی

 .دشونمی ممکن جامعه برای شفافیت از حاصل روانی

ده و در اولین اقدام در جهت شفافیت آن را شالیحه شفافیت توسط دولت آماده  نویسپیشدر همین راستا 

بنابراین در این سند به تفصیل و با رویکرد بررسی ماده به به بوته نقد و بررسی افکار عمومی گذاشته است. 
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 مورد پردازش های تقنینی دولت محترمنقاط عطف فعالیت ترینهممبه عنوان یکی از این الیحه ماده، مفاد 

 ی در راستا تقویتهایها و ابداعات این الیحه معرفی شده و پیشنهادقرار گرفته است که در بخش اول نوآوری

 های موجود در مواد مختلف الیحه شناسایی و تبیین شدهاین نقاط قوت ارائه شده و در بخش دوم نیز چالش

 در راستای اصالح و بهبود نقاط ضعف الیحه ارائه شده است. ییشنهادهایپفراخور به  و

 های الیحهنوآوریبخش اول؛  -1

 ابتکار و دقت در ارائه تعاریف و تبیین تصریحی موضوعات .1.1

و ابهام  یشده است تا مخاطب دچار سردرگم فیتعر نویسپیشو واژگان  میمفاه خوبیبه حهیال 1در ماده 

 فیواژگان نهفته در آن است. تعر فیشده که از ملزومات قانون خوب تعر فیبند تعر 18واژگان در  نینشود. ا

نبود  لیبه دل قوانیناز  یاریچرا که بس شود؛یآن م یاجرا لیطرح و تسه حیو واژگان موجب تنق میمفاه

 1ماده  1. در بند انددهشمتروکه  نیبه قوان لیانتفاع ساقط و تبدزیّح ها ازآن فیابهام در تعر ایواژگان  فیتعار

ه شده است ارائ ایدن یو مترق روزبه اتیما با استفاده از تجرب یدر نظام حقوق تیاز شفاف یفیتعربار  نیاول یبرا

 تیفیو عملکردها در زمان و با ک هاتیاطالعات، صالح دیبا فیتعر نیشود. طبق ا زیرهتا از ابهام در واژه پ

 یهارانت یاریاز بس تواندیموضوع م نی. اردیقرار بگ ینظارت ینهادها ایمناسب در معرض استفاده عموم مردم 

 یاداره مطلوب دسترس یارهایاز مع یکیچرا که  د؛نک میده و اعتماد مردم به اداره را ترمکر یریشگیپ یاطالعات

 آسان مردم به اطالعات مربوطه اداره است.

 از یسوءاستفاده و فرار برخ یقرار داده تا راه برا یلیمشمول را تمث یمؤسسات عموم زیماده ن نیا 5بند  در

ند. کن یمسدود شود و نتوانند خود را از شمول قانون مستثن ،فهرست ذکر نشده نیکه در ا یمؤسسات عموم

ها نظر داشته و آن هزیرمجموع یهادهابه همه قوا و ن کنندگاننیکه تدو دهدینشان م ستیل نیدر ا قیتدق

 یمشمول دانستن نهادها ،ماده نیاند. از نکات بارز و شاخص اقانون جامع با مشموالن آن بوده نیخواستار تدو

یا مدر کشور ر شتریب تیشفاف دیاست که نو شانیبدون منوط کردن آن به اذن ا ینظر مقام معظم رهبر ریز

 .دهد

تا قبل  عموماًکشور را مشمول دانسته است که  یعال یمجامع و شوراها زین 1ماده  5بند  ت بنددر  نیهمچن

ها را آن ماتیو عدم دخالت در عملکردها و تصم آنان یریدر استثناپذ یگذار سعقانون ،نویسپیش نیاز ا

نگهبان اشاره  یو شورا یمل تیامن یعال یمصلحت نظام، شورا صیبه مجمع تشخ توانیداشت که از جمله م

کشور را  یاز معادالت راهبرد یاریدر کشور بوده و بس یگذاراستیقدرت س یمجامع و نهادها دارا نیاد. کر

 یداده و افکار عموم شیها را افزاآن یریپذنظارت، نهادهااین اطالعات  تیاست شفاف یهیو بد کنندیم نییتع

 باشد. مینهادها سه نیامشاوره به  ایدر جهت فشار  تواندیم
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کردن ریپذعالوه بر نظارت زیدر زمره مشموالن قانون ن یدار خدمت عمومعهده یمؤسسات خصوص دادن قرار

چند  ای کی یدارعهده زیها نشدن آن مشمول اری. معشودیم آنان یو عملکردها تیفعال تیموجب شفاف آنان

 یدادگستر یو کانون وکال یگانبه اتاق بازر توانیبه حکم قانون مشخص شده است که از جمله م یامر عموم

 یهایژگیاز و یکیمخدوش شود؛ چرا که  تیفوق به بهانه شفاف یاستقالل نهادها دید. البته نباکراشاره 

از دولت است که به  آنان یاستقالل نسب یدار خدمت عمومعهده یخصوص ینهادها یو قابل اعتنا ریچشمگ

 .کندیکمک م آنان کارایی

مقامات و مسئوالن  ییبه دارا یدگیبه قانون رس« مقامات» فیآن است که در تعر 11ماده بند  نینقاط قوت ا از

مقامات مشمول  خوبیبهآن  3قانون و در ماده  نیاشاره کرده که در ا رانیا یاسالم یو کارگزاران جمهور

اشاره  تاًصراحافراد  نیجا داشت قانونگذار به ا هرا ارائه داده است. البت فیتعار نیتراز جامع یکیو  شدهگنجانده 

 .دنک زیپره یارجاع یگذارکرده و از قانون

 اتخاذ رویکرد جامع .1.2

ست ا شده ذکرمت ،ندنکمنعکس  یرساناطالع گاهیدر پا دیکه مقامات مشمول بارا  یاطالعات خوبیبه 3 ماده

 تواندیم شتریدر آن وجود داشته که هرچه ب یتوجهو نکات و موارد قابل است تیجامع یدارا ستیل نیکه ا

 ندیفرآ تیماده اشاره به شفاف نی. از جمله نکات خوب ادنکدر کشور کمک  تیو توسعه شفاف شبردیدر پ

ه بودج زانیها و مؤسسات وابسته، مکارمندان، فهرست شرکت فیشرح وظا ران،یانتخاب و انتصاب روسا و مد

 بینحوه تعق ،یو امکانات رفاه التیتسه ،یاستخدام یهاو جذب و فرصت ندیآآن، فر کردهزینهساالنه و نحوه 

مصوبات، گزارش  یمتن تمام ،یگذارهیسرما یهاموقوفات، فرصت و ایها، فهرست هداجرائم و مجازات

معامله  یهامعامالت و بزرگ و متوسط و طرف هیو متن و الحاقات کل یو خارج یداخل رثابتیغ یهاتیمأمور

که  یفهرست از موارد نی. اردیدر دسترس عموم قرار گ دیهستند که با یاز جمله اطالعات دهیمناقصه و مزا

ر محسوب کشو یادار -یاسیمردم گذاشته و معموالً ملجأ فساد در نظام س فیرا در حقوق و تکال ریتأث نیشتریب

 مؤثر باشد. یفشار افکار عموم وسیلهبهکاهش فساد در  تواندیموارد م نینام برده که اطالع مردم از ا شودیم

 ای در نظام حقوقیابداعات و اصالحات تقنینی و رویه .1.3

اطالعات را در دسترس  یاند برخمکلف شده یگذارمقررات ای یگذارقانون تیصالح یدارا ینهادها 4ماده  در

 ییوضع مقرره، صورت درآمد و دارا تیصالح یقانون یبه مبان توانیعموم قرار دهند که از جمله م

 لیو دال یخارج یگرفته، اطالعات راجع به سفرهاصورت راتییها و تغهمسر و فرزندان آن رندگان،یگمیتصم

یموارد م نیو مشروح مذاکرات اشاره کرد. با تأمل در ا رندگانیگمیموافق، ممتنع و مخالف تصم یها، آراآن

ستناد ا یبرا نهیشده و زم یریشگیها پرانت یاریاطالعات از بس نیا یعموم که در صورت انتشار افتیدر توان

 شتریب یکینزد نهیها زماشخاص مشمول و خانواده آن ییاز اموال و دارا ع. اطالشودیبه امور محرمانه کمرنگ م
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مردم از اشخاص مشمول را به دنبال دارد که  شتریمسئوالن و مردم را موجب شده و شناخت ب یسطح زندگ

 دهد. رییدر انتخابات سرنوشت مقامات مشمول را تغ تواندیامر م نیا

منتشر کند که از  زیضوابط را ن نیا 4خاص مکلف شده است عالوه بر موارد ماده  طوربهمجلس  5ماده  در

 هیلک ،یکل ای یجزئ طوربهاست اعم از  ندگانیکه متعلق به نما ییهابه مشخصات رسانه توانیم آنانجمله 

و گزارش  90اصل  ونیسیدر کم شدهمطرح یهاتیو تفحص، گزارش عملکرد و شکا قیتحق هایگزارش

 ماتیعملکرد و تصم یو حسابرس تیموارد است که موجب شفاف نیاز جمله ا ندگانینما یاعملکرد حرفه

که همواره در  یدارد. از جمله موارد ییسزاپارلمان نقش به یهاعملکرد و کارکرد یشده و در ارتقا ندگانینما

 قیو تفحص است که اطالعات دق قیمربوط به تحق العاتشده است اط ستهیو ابهام نگر دیترد دهیمورد آن با د

انبوه  نیموارد باز کند. همچن نیا تیگره از شفاف تواندیماده م نیو الزام ا شودیاز آن منتشر نم یو مفصل

که نشان  کنندیم دایپ یسرنوشت نامعلوم شودیارجاع م 90اصل  کمیسیونکه از عملکرد نهادها به  یاتیشکا

 ونیسیعملکرد کم یسازدر شفاف یمقرره که سع نیاست و با ا فیدر انجام وظا ونیسیکم نیا یاز کژکارکرد

 کسب کرد. یمردم اتیمزبور به شکا ونیسیکم یدگینسبت به رس یشتریب یدواریام توانیدارد م

اشاره شده و نهاد مزبور را  شنهاددهندهیپ یمختلف از سو حیها و لواطرح یامدسنجینسبت به پ 6ماده  در

اقدام، طرح مزبور را  نیده است و در صورت عدم انجام اکرجهات  عیمقرره مزبور از جم یامدسنجیمکلف به پ

 شنهادیلحاظ آثار و تبعات پ بدونکه  ییهادر رابطه با طرح خصوصبه موضوع نیده است. اکرساقط  تیرسماز 

یم یالساعه و بدون کارشناسخلق یهاطرح نیو مانع طرح چن است دیمف رندیگیقرار م بیشده و مورد تصو

 است. تیها از ملزومات شفافها و انتشار آنطرح نیدر رابطه با ا یهیگزارش توج میتنظ نی. بنابراشود

 و حیلوا یمؤسسات عموم دیاشاره دارد که با یگذارو مقرره یگذاردر قانون تیبه شفاف نویسپیش 8 ماده

 یهاونیسیمقرره در مورد کم نی. اندنکمنتشر  رسانیاطالع گاهیبا ارسال به دولت در پا زمانهممصوبات خود را 

در مورد نظرات و  خصوصبهامر  نی. ادمصوبات خود را به اطالع عموم رسانن دیصادق است و با زیدولت ن

را با  حیها و لواطرح توانندیمنظران و مردم و صاحب کندیم دایپ ییسزابه تیاهم یمردم یشنهادهایپ

 مقرره نیدر دولت و مجلس شوند. از ا فیضع حیها و لواطرح بیده و مانع تصوکر تیخود تقو یشنهادهایپ

 بیمردم در تصو شتریب تأثیرگذاریبهره برد و موجب مشارکت و  زیح نیها و لواطرح یسپاردر جمع توانیم

 ها شد.و طرح حیلوا

نگهبان، مجلس  یمهم کشور از جمله شورا ینهادها یمصوبات و مذاکرات برخ یبه انتشار عموم زین 9 ماده

 یعموم یهایوق و آزادحقبهدر مورد مصوبات مربوط  ییشورا ینهادها ریکشور و سا یعال وانیخبرگان، د

 در یمیمستق ریها تأثآن ردعملک تینهادها و شفاف نیجالب توجه است که ا جهتازاینده است و کراشاره 

یدر حقوق و آزاد ینهادها نقش مهم نیا ماتیداشته و تصم رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور تیمشروع



 

5 
 

 تیشفاف نهیدر زم دیاست که با یها حداقل کارآن ماتیانتشار اقدامات و تصم نیدارد؛ بنابرا یعموم یها

 .ردیصورت گ

 یعموم فیمصوبات موجد حق و تکل هیکل داردیکه مقرر م است 13ماده  نویسپیش نینغز اجمله نکات  از

قرار گرفته  یمورد بازنگر زیموجود ن یهایبندو طبقه ستندیرا دارا ن یبه عنوان اسرار دولت یبندطبقه تیقابل

 یحاضر وجود دارد استناد دولت به مصوبات حالکه در  یلغو شود. از جمله مشکالت تیشفاف یتوسط شورا دیو با

ندارند و دولت با توسل به  یاشخاص از آن اطالع گریو د هانفعینگرفته و ذ رکه در دسترس عموم قرا است

موضوع  نی. اکندیم عییردم را تضو حقوق م رساندیو اقدامات خود را به منصه ظهور م ماتیمصوبات تصم نیا

را در افکار  یاعتمادیب نهیشده و زم رانیا یاسالم یدر نظام جمهور یحقوق تیامن گاهیجا فیموجب تضع

ر شود. د کنشهیر ثهیشجره خب نیاست هرچه زودتر ا دیام نویسپیشمقرره  نیمردم پرورانده است که با ا

استمداد  یاز اتاق بازرگان دیبا اتیو مال یمانند اسرار تجار یحداقل در امور یموارد محرمانگ صیمورد تشخ

 اطالعات شد. یدر عرصه محرمانگ دیجد یتعارض منافع یریگنحو مانع بروز و شکل نیخواست تا بد

کامل شفاف بوده و در دسترس عموم قرار  طوربه زین ییرقضایو غ ییاطالعات مراجع قضا دیبا 14ماده  مطابق

ه ها بود کپرونده یو محتوا ییکمبود اطالعات در مورد مراجع قضا ایمردم فقدان  یاز موارد نگران یکی. ردیگ

یقدرت بودند استناد م گاهیدر جا ییرقضایو غ ییو از آنجا که مراجع قضا یهمواره با تمسک به اصل محرمانگ

خصات و مش یمستندات قانون ،یدگیرس تیصالح یقانون یحاصل از مبان یروان تیامن مقرره نیکه با ا کردند

و در  هیبه قوه قضائ یعموم یاعتمادیموجب ب ییاطالعات قضا تی. عدم شفافشودیها حاصل مپرونده یتمام

 نیجستجو کرد. ا رانیا یاسالم یجمهور هیدر قوه قضائ دیرا با تیشفاف یاو سنگ بن شودیم تیحاکم جهینت

 تیشفاف ،یها و مراجعات مردمپرونده ندهیفزااطالعات داشته و با توجه به حجم  تیدر شفاف یمیقوه سهم عظ

 .دیقوه مذکور بگشا ییو قضا یاز مشکالت ادار یاریو بس یگره از اطاله دادرس تواندیم

ه راستا انجام دهد پرداخته است ک نیدر ا دیکه با یو اقدامات هیقوه قضائ تیبه شفاف یاختصاص طوربه 15 ماده

انتشار ساعات و موضوع  ه،یآن در قوه قضائ کردهزینهبودجه و نحوه  زانیبه م توانیاز نکات برجسته آن م

 یدگیفرجه رس ه،یقوه قضائ رتبهیعال تمصوبات مقاما ،یجلسه دادرس لیماه قبل از تشک کیحداقل  یدگیرس

 یموارد تحول نیها اشاره کرد که هرکدام از اها و آمار پروندهدادگاه تیو صالح ها بر اساس موضوعبه پرونده

قوه  نین اکردو نسبت به پاسخگو  کندیم جادیو اعتماد به آن ا تیشفاف زانیو م هیقوه قضائ یرساندر اطالع

 .دنکمردم اقدام  یهایحقوق و آزاد نیمؤثر است تا بتواند به نحو احسن به تضم

ه است که از جمل شدهپرداخته  تیشفاف قیاز طر ییمراجع قضا ماتیاقدامات و تصم هیبه توج زین 16ماده  در

و آسان  عیسر یو امکان جستجو میجهات و مستندات تصم کننده،یدگیبه دستور، نظر، اشخاص رس توانیم

 دیبه اطالعات است که با دمآزاد مر یدسترس لیتسه سازیشفافمخصوصاً در جهت  ریاشاره نمود که امر اخ

 شود. نیتضم
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ه از ده است ککر تأکید ییرقضایو غ ییبه موارد استثنا شده از انتشار اطالعات مربوط به مراجع قضا 17 ماده

 نیکودکان، شهود و مطلع یتیدر جرائم روابط نامشروع، مشخصات هو یتیو هو یشخص یهاآن جمله داده

 زین 1در تبصره  نی. همچنستین یسازشفاف یبرا یمانع آنان یت کتبدر صورت موافق زین نجایاست که در ا

ه که در ماده آمد یدانسته است و صرفاً جهات تیشده و اطالعات را تا حد امکان قابل شفاف کیقائل به تفک

انتشار دانسته  یبرا یرا فاقد مانع زیآمنیجمالت توه یعبارات حاو زین 2انتشار است. در تبصره  رقابلیاست غ

جهت اطالعات تا حد امکان شفاف و قابل ارائه به مردم باشد.  نیتا بد تها را خواستار شده اسآن تیو شفاف

و  تیکودکان است تا هو تیحفظ شأن و کرامت متهمان و مجرمان و حفظ آبرو و شخص یماده در پ نیا

با شرافت و همراه با احترام را  یحق زندگ تیمبعد از محکو زیافراد ن نیدار نشود چرا که الکه آنان تیشخص

 .ندهستدارا 

در  آنانو آمار مربوط به  دستگیرشدهافراد  زانیحق اصحاب رسانه دانسته شده است که از م 18ماده  در

عه جام ندگانیمراکز مکلف به ارائه اطالعات به اصحاب رسانه به عنوان نما نیو ا ندنکاخذ اطالعات  هایکالنتر

به عمل آورند.  یاقدامات یانتظام یهاها و پاسگاهیاند تا نسبت به نظارت بر کالنترجامعه شده باندهیو د یمدن

 آنان تیشده و به بهبود وضع یو شکنجه متهمان در مراکز انتظام یزیگرمزبور مانع تخلف، قانون تیشفاف

مثبت محسوب شده و  یازیکشورمان امت یبرا یاز لحاظ حقوق بشر خصوصبهموضوع  نی. ادیخواهد انجام

 بکاهد. رانیا یاسالم یجهان بر جمهور یماز فشار افکار عمو تواندیم

قوق ح نیاز منظر مواد قانون تجارت، تأم دیبا آناناست و  شده نییها تعشرکت تیشفاف یارهایمع 21ماده  در

 تیرا در اساسنامه رعا تیشفاف تیشرکت نها ییو پاسخگو یحسابرس لیو تسه رانیمد تیسهامداران، صالح

 تیموارد و شفاف نیا تحققعدم  یاست. ضمانت اجرا ییو دارا یاقتصادامور وزارت  فیاز وظا نیکنند که ا

 شتریب تیموجب شفاف ارهایمع نیخواهد بود. ا یدولت یهاها از احکام شرکتتابع شدن شرکت زین یحداکثر

 خواهد بود. یبعد یاز جرائم احتمال یریشگیشرکت و پ

به  تیبه لحاظ شفاف یخصوص یهاها و بنگاهشرکت یبندمیاست که تقس نویسپیش نیاز ابداعات ا 23 ماده

 یداقتصا یهااطالعات بنگاه گاهیاطالعات در پا نیو قرمز را انجام داده است که ا یخاکستر د،یسه سطح سف

و انعقاد  یعدم همکار زین هاگاهبن نیقرمز قرارگرفتن ا تیدر وضع یاز جمله ضمانت اجراها شودیمنتشر م

با استناد به قرارداد  توانینم زیها مذکور است که در صورت انعقاد نبا بنگاه یمؤسسات عموم یقرارداد از سو

 تیعوض نیسال خود را از ا کیظرف  دیبا زین یخاکستر یهااستفاده کرد. در مورد بنگاه یبانک التیاز تسه

امضا کنند  آنانبا  سالهکیقرارداد  تواندیم یصرفاً مؤسسات عموم تیوضع نیابرسانند و در  دیسف تیعبه وض

 ییسزابه ریتأث تواندیکه م یمحق یاز نهادها یکیمتذکر شد  دیبا نهیزم نیو فراتر از مدت ممنوع است. در ا

است که به عنوان محور کار مورد توجه  یداشته باشد اتاق بازرگان گاهیپا نیو ورود اطالعات به ا تیریدر مد

 یانراه اتاق بازرگ لیو تسه لیبه تکم ییو دارا یاقتصادامور همچون  ییهارابطه وزارتخانه نیقرار گرفته و در ا

 .ندکنیاقدام م
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 ریظن یو اطالعات جادیرا ا یخارج یگذارهیاطالعات سرما گاهیوزارت اقتصاد مکلف شده است پا زین 25ماده  در

 گاهیو تعهدات را در پا ازاتیقرارداد، امت یهاطرف ،یگذارهیسرما یهاحوزه گذاران،هیمشخصات سرما

 ضیخواهد شد و از تبع یاقتصاد تیو شفاف رشدن بازا تریگزاره و الزام موجب رقابت نیقرار دهد. ا یرساناطالع

 دیاب نهیزم نید. در اکرخواهد  یریشگیپ یو خارج یداخل گذارانهیسرما انیم خصوصبه گذارانهیسرما انیم

ا تا قانون ب ردیقانونگذار قرار بگ ییو صاحب اطالعات مختلف مورد شناسا نفعیبه عنوان ذ زین یاتاق بازرگان

اطالعات مختلف چراغ  یبا بارگذار تواندیم ی. اتاق بازرگاندیبه اهداف خود برآ لیجهت ن در یاندهیفزا کارایی

 باشد. نهیزم نیدر ا سازانمیو تصم گذارانهیراه سرما

فرمان امام که  ییهمچون ستاد اجرا یانقالب ینهادها یبرخ رمنقولیاطالعات اموال غ 26تبصره ماده  مطابق

منعکس و در  یرساناطالع گاهیهمراه با مستندات در پا دیهستند با یادیز رمنقولیو اموال غ ییدارا یدارا

اموال  نیاز ا یقیاطالعات دق نوناست که تاک تیموضوع از آن جهت مورد اهم نیا .ردیدسترس عموم قرار گ

 نیاست با ا دیاند که امبوده اعتمادینهادها ب نینسبت به اظهارات مقامات ا یوجود نداشته و افکار عموم

 تیشفاف نیا . باابدی شیافزا زیمستضعفان ن ادیو بن ییخاص همچون ستاد اجرا یینهادها ییو پاسخگو تیشفاف

 نیبهذر ریدر خصوص آن را ز یریگمیشد و تصم دواریام رمنقولیغ الکام نهیبه صینسبت به تخص توانیم

 قرار داد.

انتخابات  یمنابع مال یعنیکشور  یحقوق یاز معضالت و خألها یکی یسازو شفاف ییبه شناسا 29 ماده

ممنوع  نهادمردم یهااحزاب و تشکل یپرداخته است و مقرر داشته اخذ هرگونه کمک از منابع ناشناس از سو

به اطالع عموم برسانند.  یرسانالعاط یهاسامانه قیاز طر دیخود را با یافتیدر یهاکمک زانیم زیاست. احزاب ن

 یمقرره به عدالت انتخابات نیاست. ا تیشفاف نیا از عناصر کنندگانکمک تیو هو یافتیکمک و در زانیم

یدر آن وجود دارد را فراهم م ضیحد تبع نیکه کمتر طرفانهیانتخابات آزاد و ب یبرگزار نهیکمک کرده و زم

 دارد. یرا در پ ینیگزستهیهمچون شا ییایصورت گرفته و مزا نتخاباتا تیشفاف یامر در راستا نی. اسازد

حزب و  ییدارا ،یبانک یهاوزارت کشور مکلف به اخذ مشخصات کامل احزاب از جمله حساب زین 30ماده  در

 دیاور بکشوزارت  نیمطالب را در دسترس عموم بگذارد. همچن نیا دیاعضا شده است که با یلیسوابق تحص

برخوردار باشد. وزارت  یکاف تیمطلوباحزاب و نامزدها را به اطالع عموم رساند تا از  تیاز وضع موقعبهاطالعات 

نامزد قرار داده و پس از  اریرا در اخت یاتیو اطالعات مال غاتیتبل یهانهیهز ،ییاعالم دارا یهاکشور کاربرگ

تخلفات و مفاسد  یافشاگر نهیمقرره زم نیعموم قرار خواهد داد. ا اریآن توسط نامزد آن را در اخت لیتکم

پرابهام  یفعل تی. با توجه به وضعکندیم دیها را تشدبر آن یارت مردمساخته و نظ منامزدها و احزاب را فراه

 تیشفاف نهیمتون موجود در زم نیترو درخشان نیتریاتیمقرره از ح نیانتخابات، ا یمال یو درآمدها نهیهز

عدالت  و ینیگزستهیشا نهیسامان داده و زم یرا تا حدود یانتخابات فعل بازارآشفته تواندیمانتخابات است که 

 داشته باشد. یاحزاب و نامزدها را در پ یبرا یانتخابات
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به  تواندیم نفعیاشخاص مقرر داشته است که ذ یبرا ازیو استحقاق امت یعلم یهایابیدر مورد ارز 32 ماده

کمک  یموضوع به احقاق حقوق و نیو ا دنک دایپ یآن دسترس اتیو جزئ یابیارز جهیبر نت یاطالعات خود مبن

 حاتینداشته و توض تیرضا گرنشیزگ ینهادها ییپاسخگو تیاز داوطلبان از وضع یاری. بسکندیم یانیشا

یم گرنشیگز یاز طفره نهادها یریشگیو پ آنان یسازمقرره در جهت اقناع نیکه ا دانندیم یرا ناکاف آنان

 مثمرثمر واقع شود. تواند

 یکی. موقوفات دنک یسازعموم شفاف یوزارت ارشاد مکلف شده است که اطالعات موقوفات را برا 35ماده  در

 تیشفاف نیمحسوب شده که همواره بر سر ارقام آن اختالف بوده است و ا یدولت یو اقتصاد یاز منابع درآمد

 تیدولت در مورد موقوفات را تقو لکردنسبت به عم یاعتماد عموم زانیداده و م انیبه اختالفات پا تواندیم

و درآمدها  یواقف و مشخصات و تیبه مشخصات موقوفه، ن توانیم شدهسازیشفافبخشد. از جمله اطالعات 

 موقوفه اشاره کرد. یهانهیو هز

 و ماتیتصم نویسپیش ،یمل ای یدر مورد موضوعات محل دیقانون با نیاشخاص مشمول ا 37موجب ماده  به

 لیده و دالکررا اخذ  ربطیو ذ نفعیقرار داده و نظرات اشخاص ذ یرساناطالع گاهیمصوبات خود را در پا ای

و  یریگمیدر تصم نفعیذ افرادمقرره مشارکت  نیخود را به اطالع عموم رسانند. از جمله آثار ا یهیتوج

یقرار م ریتحت تأث میمستق طوربهها مصوبات حقوق آن نیاقدامات مؤسسات مشمول است چرا که در اثر ا

 یاتاق بازرگان نفعیذ یهااز گروه یکی. ندشویم بیتصو یشتریو پس از اخذ نظرات، مصوبات با تکامل ب ردیگ

ا کسب نظرات اتاق ر است دیو صادرات و تول یکه در رابطه با بازرگان میقبل از هرگونه تصم دیکه دولت با است

یاتاق م ندهیو معمول انجام شده و نما یرسم صورتبه ینظرخواه نیثر دهد. اابیده و نسبت به آن ترتکر

ر مورد د گیریتصمیم. دولت ملزم است به هنگام دنکاقدام  یریگمیبه دفاع از نظرات خود در جلسه تصم تواند

امور قرار داده و مشورت الزم را اتخاذ  انیرا در جر آنان ،استاتاق مربوط  یهاژهیکاروبه  یکه به نوع یمسائل

 .دنک

خاص در مورد عموم مسائل از  باتیبا ترت توانندیو انتقاد دارد و مردم م انیب یبر حق آزاد تأکید 38 ماده

 یو اجتماع یاسیموضوع به مشارکت س نی. اندنکدعوت  یسازرا به شفاف آنانخواسته و  حیمسئوالن توض

مستمر در معرض نظارت  طوربه راکمک کرده و مسئوالن  مرزوبوم نیبه ا آنانشهروندان و احساس تعلق 

 را خواستار یرسم حاتیاز دولت توض یبه عنوان نهاد رسم یاتاق بازرگان دیمورد با نی. در ادهدیقرار م یمردم

 هستند. یمناسب به اتاق بازرگان ییمشمول ملزم به پاسخگو یشود و دولت و نهادها

خود سازمان  یبا استناد به مقررات داخل انیمتقاض یهابه درخواست سرباززدناشخاص مشمول از  40ماده  در

ها است که از جمله آن دهشمشخص  زیشفاف ن یادار میتصم یهایژگیماده و نیاند. در انهاد ممنوع شده ای

 ییشورا ماتیمخالفان در تصم و فقانموا یاعالم مرجع و اسام ،یصدور، مشخصات متقاض خیبه تار توانیم
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را  ییرقضایو غ ییدر محاکم قضا ماتیشهروندان از تصم تیشکا لیتسه نهیموضوعات زم نیاشاره کرد که ا

 .کندیفراهم م

 تیموظف هستند ظرف ستیزطیو سازمان حفاظت از مح یوزارت جهاد کشاورز 42و  41ماده  مطابق

خابره م یرساناطالع گاهیپا قیمنابع و مناطق به اطالع عموم از طر کیرا به تفک یعیاز منابع طب یبرداربهره

سازمان  دیبه تائ وستیپ نیداشته باشند و ا یطیمحستیز وستیپ دیبا یعمران یهاطرح هیکل نیکنند. همچن

ها اطالع مردم و کارشناسان از گزارش نیا یانتشار عموم دیباشد. از جمله فوا دهیرس ستیزطیحفاظت از مح

یسالم شهروندان م ستیزطیرا در صورت نقض حق بر مح العمومیکه اقدام مدع استاقدامات انجام گرفته 

 .باشدداشته  یدر پ تواند

 تدبیر قابلیت دادخواهی .1.4

 تیکارا قابل ش تیشفاف یشورا ماتیکه مصوبات و تصم استطرح  نیاز نقاط قوت ا یکی نویسپیش 49 ماده

 سیأسشهروندان ت تیحق بر شفاف نیتضم یبرا تیشفاف یشورا نکهیدانسته است. با ا یعدالت ادار وانیدر د

 با حق یخود قرار دهد که در تناف دستور کاررا در  یو مصوبات ماتیممکن است تصم یول شده لیو تشک

 ییقضا نگریبازقابلآن را  ماتیمصوبات و تصم ،ستهیشا یدر اقدام حهیال کنندگاننیتدو نیمنظور باشد، بنابرا

 اند.دوباره حقوق شهروندان را مدنظر داشته نیدانسته و تضم

 طراحی بستر پاسخگوکننده مقامات .1.5

 و یتلفن ای یو شفاه یکتب یهاثبت تماس یکار الزم برادولت مکلف شده است تا سازو 52اده م مطابق

 زیگذشته ن یماده شامل مقامات عموم نیکه ا دنک یرا طراح یبا بخش خصوص یمقامات عموم یکیالکترون

 شود. تیحاکم هیدر ال تخلفاترانت و  یریگعموم قرار دهد و مانع شکل اریها را در اختتماس نیتا ا شودیم

موضوع  نیمقام مسئول اشخاص مشمول است. ا نیقانون با باالتر نیا یاجرا تیمسئول 54موجب ماده  به

هر نهاد را در بر خواهد  رتبهیعال یمقامات عموم ییداشته و پاسخگو تیو امر شفاف حهیال تینشان از اهم

 .دهدیو مستمر قانون را م یقو یاجرا دیداشت که نو

 بخش اول یشنهادهایپو  بندیجمع .1.6

 بود رانیا یاسالم یجمهور یگذاراز ملزومات سپهر قانون یکی یکارکرد خدمت عموم یدارا ینهادها تیشفاف

 تیابعاد مختلف شفاف ینیبشی. ساختار منظم و پاستنظر نکات برجسته و امعان یآن دارا حهیال نویسپیشکه 

 در جامعه خواهد شتریب تیو متضمن شفاف یقو یبا در نظر گرفتن حداکثر نهادها و افراد مشمول موجب اجرا

به  ازیمورد ن یهانامهنییو آ شدهدیدهرک هر چه زودتر تدا ییاجرا سازوکارهای دیمنظور با نیا یبود. برا

قانون از جمله ملزومات  یها در اجرانهاد و رسانهمردم یهاتشکل یباندهیمقامات صالح برسد. لزوم د بیتصو

و  تیشفاف یفرهنگ عموم جادی. اردیمدنظر قرار گ دیکه با شودیمحسوب م نونقا زیآمتیموفق یاجرا
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نهادها و اشخاص مشمول را  یریپذبهتر قانون و نظارت یاجرا نهیزم آنانمردم به  یگرشناساندن حق مطالبه

 .سازدیفراهم م

را در جهت تکمیل  ییشنهادهایپ توانیماقدام نموده  آناننسبت به  نویسپیشهایی که این با توجه به نوآوری

 :عبارتند از شنهادهایپد که برخی از این کرهر چه بیشتر الیحه ارائه  یاین نقاط قوت و ارتقا

 ییاجرا نامهنییآ میدر تنظ تواندیم 1ماده  2در بند « فراداده پردازش» قیدق فیروشن ساختن تعر -1

 بکاهد. یتخصص -یفن یهاو از ابهام واژه دنک یانیقانون کمک شا یقانون و اجرا

 تیشفاف یهاآلدهیاطالعات به مردم باشد تا بتوان به ا نهیاصل بر ارائه بدون هز دیبا ،ماده 7در بند  -2

 .فتایدست  نهیزم نیدر ا

 یمقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهور ییبه دارا یدگیقانون رس 3مقامات مذکور در ماده  هیذکر کل -3

 .نجامدیقانون ب شتریب تیمعجابه تواندیم یارجاع یو عدم استفاده از قانونگذار رانیا یاسالم

 «افراد به اطالعات یحق دسترس»اصل  نیگزیجا «ارائه اطالعات به افراد»اصل  دیبا 2ماده  1بند  در -4

یم آنانبر  یاحتمال یهانهیهز لیمردم و موجب تحم شتریمستلزم مشقت ب ید؛ چرا که دسترسشو

 .شود

نهاد کارگر  نیا ییو پاسخگو تیدر شفاف تواندیم 4در ماده  یانقالب فرهنگ یعال یشورا حیذکر صر -5

 .میشورا را شاهد باش نیا یافتاده و گزارش عملکردها

 کیبا تفک توانیذکر شود؛ چرا که م یمل تیامن یعال یشورا یریعلت استثناپذ 9ماده  4در بند  -6

 وصخصبهموضوع  نیاز مصوبات آن شد. ا یاریبس تیو عملکردها و مصوبات آن قائل به شفاف فیوظا

 .ردیقرار گ یمضاعف تیحائز اهم تواندیکردن امور مردم م ریپذینیبشیدر مورد پ

که با توجه  یتکنولوژ یهاشرفتیساعت با توجه به پ 24روز به  3از  13در ماده  ذکرشدهزمان  لیتقل -7

مردم هستند  یبرا فیکه موجد حق و تکل یو لزوم انتشار هرچه زودتر اطالعات نترنتیبه سرعت ا

 د.شو هیتوج

اسناد محرمانه و ارائه  یاطالعات بر اساس قانون مجازات انتشار و افشا یبندهدر طبق دنظریتجد -8

 گریاز د زین یدامنه اطالعات سر دیو تحد تیقانون شفاف یبا توجه به مقتضا دیجد یطرح

 .میحرکت کن جانبههمه تیتا با شفاف است روشیطرح پ ییارتقا یشنهادهایپ

 

 الیحه هایبخش دوم؛ چالش -2

 با اجمال و ابهام در برخی از مواد مواجهه. 2.1

 در متون و مواد زوائدقانون در جامعه استفاده از ادبیات ساده، واضح، کوتاه و بدون  تأثیرگذاریهای یکی از راه

ات این قانون در تعریف شفافیت ادبی 1در ماده کند. قانونی است که زمینه پذیرش بیشتر جامعه را فراهم می
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 «در زمان مناسب و با کیفیت مناسب»عبارت  جایبهتوانستند نندگان آن میکاست و تدوین کاررفتهبهحشو 

بودن  البته باید این مناسبشوند. « مناسب»استفاده کرده و مانع تکرار کلمه « در زمان و با کیفیت مناسب»از 

استفاده از آن به حداقل ده تا سوءشها و مواد بعدی قانون تدقیق شود و معیارهای آن مشخص نامهدر آیین

ها از قانون شده و اجرای کامل آن را با مانع دار موجب سوءبرداشتبرسد. استفاده از کلمات تفسیرپذیر و کش

دار از این کلمات زمینه تضییع حقوق شهروندان فراهم ای و دامنهسازد. همچنین با برداشت سلیقهروبرو می

 .شودیم

متوجه  درستیبهرا  گذارقانوندارای ابهام است و مخاطب منظور « فراداده»در تعریف اطالعات نیز واژه 

ند و کگذار باید در تعریف دقیق و ساده این مفاهیم تالش تخصصی قانون -گونه مفاهیم فنیدر این شود.نمی

 در صورت طویل بودن آن به قانون مربوطه که این مفهوم تعریف مفصل شده است ارجاع دهد.

استفاده شود تا جامعیت « عمومی مؤسسات» جایبه« نهادهای عمومی»ین ماده نیز باید از گزاره ا 4 در بند

ر معنایی اخص از نهاد باشد؛ چرا که نهاد رسد موسسه از منظشد و به نظر میبیشتری شامل این تعریف می

 ر متن قانونی داراست.است و جامعیت کافی را برای گنجاندن د اعم از موسسه، سازمان، شرکت و بقیه موارد

استفاده نموده است در حالی که « یا»از عبارت  جابهنا  صورتبهبیان تعریف دسترسی  مقامدر  1ماده  7بند 

چرا که این  اطالعات را در اختیار داشته باشند؛اسناد و ابزار حاوی  داشتنباید شهروندان امکان در اختیار 

و سندیت  نداشته وجوددر محاکم دادگستری  آنانامکان استناد به  ،در اختیار داشتن عدماسناد در صورت 

بنابراین باید امکانی فراهم شود تا عالوه بر دسترسی به اطالعات امکان در اختیار قرار  ؛باشندالزم را دارا نمی

محاکم  د کهشواین موضوع مواقعی مهم می الکترونیکی با امضای رسمی فراهم شود. صورتبهها ولو گرفتن آن

کنند و طرفین دعوی به دلیل عدم ارائه مدرک مورد درخواست ارائه اسناد ادعایی در دادخواست را مطرح می

بنابراین نهادهای مشمول باید حداقل امکانی برای پرینت  مانند؛خود محروم می حقبهدرخواستی از رسیدن 

 و رونوشت مستند مدارک و اطالعات فراهم کنند.

دچار در تعریف حریم خصوصی، قرار دادن بخشی از تعریف قلمرو آن در اختیار عرف  1ده ما 8مطابق بند 

است که عالوه بر تشتت در اجرای قانون، موجب عدم شفافیت بخشی از اطالعات  نابخشودنی شده خطایی

یت . قانون باید قطعیت و جزمیت خود را حفظ کرده و اجازه ندهد اموری حساس و حیاتی مثل شفافشودمی

هی است بدیدر اختیار معیارهای عرفی قرار گیرد بلکه باید با تعریف دقیق قانونی محدوده آن را مشخص کند. 

کند و این موضوع به ضرر شفافیت عرف موجود در جامعه متکثر بوده و از تعریف و محدوده خاصی پیروی نمی

 راحتیبهگذار ؛ بنابراین قانوناستن است که در پی تنقیح ارائه اطالعات از اقدامات و تصمیمات مشموال

 تواند محدوده حریم خصوصی را مشخص و بقیه مصادیق را در معرض شفافیت قرار دهد.می

این ماده در بیان تعریف اسرار دولتی بهتر بود قانون با توجه به رویکردهای جدید و هدف  9مطابق بند 

دولتی  فعلی اسرار هایمحدودیتتا  کردآن میستقلی از از تصویب قانون شفافیت اقدام به تعریف م گذارقانون
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بسیاری از اطالعاتی که تاکنون از آن به عنوان  .از بین برود ،شودمی آنانکه موجب محرمانگی بسیاری از 

خود را در زمان حاضر از دست داده و در دنیای کنونی که به دهکده جهانی و  کاراییشود اسرار دولتی یاد می

د. کرباید در شفافیت این اسرارگرایی تالش  جهتازاینشدن کشورها انجامیده است مفهومی ندارد و جهانی

ها معموالً تمایلی به شفافیت و پاسخگویی نداشته و سعی در گستراندن دامنه اسرار دولتی چرا که دولت

 شود.گذاری دقیق در این مورد احساس میبنابراین لزوم قانون آیند؛برمی

به انتفاع و اضرار مادی و غیرمادی نکرده است و این نکته از  ایاشارهنفع ماده در تعریف شخص ذی 12بند 

آید که باید با توجه به اطالق این انتفاع و اضرار باید منافع غیرمادی را نیز در ارد نقص قانون به شمار میوم

ئه گرفت و زمینه اراگذار قرار مید تصریح قانونالبته بهتر بود این موضوع مور نفع داخل دانست.تعریف ذی

 ساخت.نفع میسر میبهتر اطالعات و شفافیت بیشتر را برای افراد ذی

ه ، ب«و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطالعات تأمین»استفاده از عبارت  جایبهباید  2ماده  1در بند 

 ؛دکنبرای نهادهای عمومی ایجاد می بیشتریگزاره الزام  کرد؛ چرا که ایناصل ارائه اطالعات به افراد اشاره می

زیرا اصل بر ارائه اطالعات از سوی نهادهای عمومی و مشمول قانون است و نباید نیازی به درخواست شهروندان 

برای دسترسی به اطالعات وجود داشته باشد که این امر مشقت و بار روانی برای شهروندان دارد در حالی که 

شود تا شهروندان از تکالیف و حقوق بودجه عمومی برای ارائه اطالعات و شفافیت بیشتر هزینه می بخشی از

 نانآخود آگاه شوند. بنابراین وظیفه حاکمیت است تا با تسهیل ارائه اطالعات به مردم زمینه استیفای کامل 

عات مدنظر خود دسترسی پیدا به اطال وقتاز حقوق خود را فراهم نماید و شهروندان با صرف کمترین هزینه 

 .ندنک

 های حکمی و نقصان موضوعی برخی از احکامگاه. تهی2.2

عناوین دیگر باید ذکر شود؛ به  رشود که در کنااحساس می« مجلس»جای خالی عبارت  3ماده  18در بند 

با  توانالبته می .شودمیگیر محسوب مانند نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری که از جمله نهادهای تصمیم

گیر جمعی در هر سطح را مشمول این بند در این بند دیگر نهادهای تصمیم« به مانند»تفسیری از عبارت 

ی تصریح نهادها تراشیبهانهگذار وجهه بهتری به خود گرفته و مانع تواند با تصریح قانوندانست. این موضوع می

 .، شودنشده

گذار به مانند شورای گذار و یا مقررهقانونعدم ذکر برخی شوراها و مجامع ه توان بمی 4ماده  خألهای از جمله

از  وعالی انقالب فرهنگی اشاره کرد که فقدان اطالعات آن نقض اصل ارائه و دسترسی آزاد به اطالعات است 

ار گذونبا وجود غفلت قان زیادی بر حقوق مردم بگذارد همین شورا است. جمله مواردی که ممکن است تأثیر

تواند در این راه کارگشا بوده و می« مانند»از ذکر موارد مهمی همچون شورای عالی انقالب فرهنگی ولی قید 

اند را ذیل این ماده گنجاند. البته تصریح یا اطالق ماده مزایای بسیاری دارد و مانع نهادهایی که ذکر نشده
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شود؛ چرا که تجربه قوانینی همچون دیوان عدالت اداری تراشی برخی نهادهای خاص از شمولیت قانون میبهانه

 نشان از لزوم تصریح نهادهای مشمول قانون دارد.

خدمات عمومی  دارعهدهخصوصی  مؤسساتعمومی اشاره شده است و نامی از  مؤسساتبه  صرفاً 6در ماده 

کنند می یگذارمقرراتمحدوده صالحیت خود نیز در  مؤسساتسخنی به میان نیامده است در حالی که این 

به مانند نظام پزشکی و کانون وکالی دادگستری که مقررات  .شودحق و تکلیف برای مردم می که موجب ایجاد

و درنتیجه نظارت چندانی حداقل در مرحله  حاکم است آنانگری بر خاص خود را داشته و اصل خودتنظیم

این تصمیمات و مصوبات در صورتی که شفاف نشوند موجب تضییع  1شود.مقررات گذاری بر آن اعمال نمی

 کند.های ارائه خدمات عمومی در کشور تقلیل پیدا میشوند و در نتیجه شاخصحقوق شهروندان می

مراجع قضایی و غیرقضایی است، یکی از مواردی که استثنای انتشار تصمیمات قطعی و  17ماده  3بند 

گفته است. به کار بردن این عبارت تفسیرپذیر و مبهم از جمله موارد ضعف  متضمن اشاعه فحشا تصمیمات

ین چرا که ا کرد.نسبت به تعیین مصادیق و تحدید آن اقدام می گذارقانونو جا داشت  شودمیقانون محسوب 

 موضوع همواره مورد استناد و مستمسک ممنوعیت شفافیت توسط مراجع مربوطه قرار گرفته و زمینه تضییع

و  در مورد تعریف آن وجود ندارد نظریاتفاقو  ای بودهآورد. فحشا موردی سلیقهحقوق مردم را فراهم می

 تانیشفافای موضوعی را تحت ذیل فحشا تعریف کرده و مانع توانند به هر بهانهقضات و مراجع قضایی می

شدن برخی تابوهای خودساخته در های عمومی جامعه و شکسته رسد با توجه به رشد آگاهیشوند. به نظر می

جامعه ما، باید معنا و دامنه حداقلی برای فحشا قائل شده و از عدم انتشار اطالعات به بهانه اشاعه فحشا نباید 

 دفاع کرد.

 های محتوایی. نقص2.3

 کردهجای کارگروهی برای شناسایی مشموالنی که برخالف وظایف قانونی خود عمل نابه تأسیسبه  20ماده 

صرف بودجه و تعدد  جزبهموازی معلوم نیست  نهادده است که این کر اقدام ،دپردازنمیو به فعالیت اقتصادی 

داشته باشد. در حالی که بهتر بود از نهادهای موجود همچون سازمان  تواندمینهادهای نظارتی چه کارکردی 

چرا که این نهادها مطابق قانون اساسی  شد.بازرسی کل کشور یا سازمان امور مالیاتی برای این کار استفاده می

و قوانین عادی وظایف نظارتی و کشف تخلفات را بر عهده دارند و تأسیس نهاد جدید موجب سردرگمی و 

سازی و تدوین وظایف خود بوده که این شود. کارگروه مزبور مستلزم شفافمی آنانهای ختالف بین صالحیتا

گیری در قالب این طلبد؛ در حالی که نهادهای موجود فعلی ظرفیت اقدام و تصمیمزمان و هزینه زیادی را می

نای کاهش فساد نبوده بلکه نفس نهادهای به مع تنهانهد و تجربه نشان داده است نهادسازی هستنماده را دارا 

 اند.سزایی در اشاعه فساد اداری و اقتصادی داشتهجدید مقابله با فساد، خود در فسادزایی سهیم بوده و نقش به

                                                           
1 - self regulation 
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 رعایت»غیرمنقول دولتی است، ذکر عبارت مبهم  اموالکه مربوط به ارائه اطالعات آنالین در مورد  26در ماده 

ابعاد این عبارت را مشخص و مصادیق آن را  مادهنیست که بهتر بود این  تأملخالی از « های امنیتیجنبه

چرا که دولت با استناد به  نشود. فراهم اطالعاتدولت در ارائه  سوءاستفاده یبرا ایزمینهکرد تا تعیین می

گذار اطالعات ندارد؛ بلکه قانونکند و تمایلی به افشای ی از اطالعات را پنهان میرخبتواند میمسائل امنیتی 

ی هایی در زمینه شفافیت شود. امنیت عمومباید با تقنین دقیق و تعریف مشخص مفاهیم مانع بروز چنین بهانه

سنخ مانند نظم و اخالق عمومی تفسیربردار بوده و نیازمند ذکر مصادیق و تحدید حدود های همهمچون واژه

وق بنیادین روبرو نشویم. این امر با توجه به ماهیت دولت در ایران که کننده حقاست تا با تفسیرهای ذبح

و  تواند یکی از موانع مهمسازی فضای جامعه بوده است میبیشتر جنبه امنیتی داشته و همواره در پی امنیتی

 کنندگان الیحه طرحی نو در این زمینه دراندازند.ابتدایی عدم شفافیت باشد که باید تدوین

 طورهب هاآنز دسترس قرار دادن تأیید شورای شفافیت بنا شده است و انیز ارائه گزارش منوط به  27 در ماده

اطالعاتی که در حق مردم مردم اجتناب شده است. این موضوع خطراتی همچون سانسور  اختیارمستقیم در 

شار قابل انت راحتیبهیتی بوده و موضوعات این ماده فارغ از موارد امن داشت. خواهددنبال  بهرا  است تأثیرگذار

های عمدتاً در رابطه با تأثیر اجرای طرح خصوصبهکند. این موضوع است و خطری مصالح ملی را تهدید نمی

اهده دهد. مشمستقیم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می طوربهاقتصادی بر زندگی مردم بوده و اطالعات فوق 

 دددرصافیت نیز نتوانسته است برخی تابوهای ساختگی را بشکند و شود طرحی مانند طرح جامع شفمی

ترین کنندگان طرح تذکر داد تا با یکپارچگی و با کمند؛ البته این موضوع را باید به تدوینکشفافیت کامل اقدام 

رود؛ بسازی نمایند تا زمینه رقابت ناسالم میان نهادهای مختلف از بین تبعیض میان اطالعات اقدام به شفاف

 تواند به اجرای ضعیف قانون توسط نهادهای دیگر منجر شود.ای از قانون میچرا که استثناپذیری عده

ارائه هرگونه کمک مالی و غیرمالی از سوی مشموالن الیحه را به احزاب ممنوع ساخته است در حالی  28ماده 

خدمت عمومی به احزاب  دارعهدهخصوصی  نهادهایمشکلی بابت کمک از سوی برخی  رسدمیکه به نظر 

ین ا مانند کانون وکالی دادگستری. کنندنمیو بودجه عمومی مصرف  اندخصوصینباشد چرا که این نهادها 

مشی برخی احزاب با این مؤسسات گره خورده است و طبیعی است که با هماهنگی خط خصوصبهموضوع 

به اهداف موسسه نزدیک است را داشته باشد. در  موسسه خصوصی مزبور حق دفاع و کمک مالی از حزبی که

نهاد های مردمدار خدمات عمومی را مجاز به کمک به احزاب و تشکلخصوصی عهده مؤسساتصورتی که 

ها و نهادهای خصوصی در انتخابات بینجامد تواند به مشارکت سیاسی سالم همه جناحبدانیم، این موضوع می

ارزات المال در مبز این نکته نیست؛ چرا که هدف، عدم استفاده از منابع بیتکه هدف نظام سیاسی نیز چیزی ج

باشند و مشکلی از جهت کمک به احزاب و نهادهای فوق از نظر مالی مستقل می مؤسساتانتخاباتی است و 

طفلی نهاد در ایران همچون های مردمنهاد وجود ندارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه احزاب و تشکلمردم

به  ریتأثها تواند در جوانه زدن و رشد آنها میها و مساعدتاند، این کمکنابالغ حرکت خود را شروع کرده

 .استشود بلکه دارای نکات مثبتی نیز نقطه تاریکی محسوب نمی تنهانهسزایی داشته باشد و 
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 زانهادسازی چالش. 2.4

اشاره  هاآندارد دارای نقاط منفی است که به برخی از اشاره که به معرفی اعضای شورای شفافیت  44ماده 

 شود.می

عه مدنی و جام یتوازنی بین مسئوالن حکومت ،استفاده از اعضای غیرحاکمیتی رغمعلیدر ترکیب این شورا  اوالً

زایش به اف تواندنمیاین شورا حاکمیتی است و این موضوع  دوسومنیست و بیش از برقرار و بخش خصوصی 

اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت منجر شود. همچنین برخی از نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز 

 از استقالل الزم و شاید شایستگی نمایندگی بالطبعو  شوندمی انتخاب حاکمیتیبه ابتکار نهادها یا اشخاص 

 سطح عالی این هیئت اًانتخاب شوند. دومباید توسط خود صنف یا بخش  رسدمیبرخوردار نباشند و به نظر 

و به نظر  شودمیدر شورا  موضوعاتسی سات و عدم تخصیص وقت کافی برای بررجل تشکیلموجب عدم 

این  در ذکرشدهبا تقلیل سطح مقامات  خود را به شورا روانه سازند. انتخابیباید سران سه قوه فرد  رسدمی

 و اتخاذ راهکارهای جدی ترویج شفافیت امیدوار بود توان به منظم تشکیل شدن جلساتشورا می

جلسات شورا را بدون حضور نمایندگان  توانمی راحتیبهکه  استاعضا  دوسومرسمیت شورا با  45مطابق ماده 

 مایندگاننحدنصابی برای حضور  گذاربود قانونحالی که بهتر  در نمودو اتخاذ تصمیم  کردهجامعه مدنی برگزار 

تا امکان تبانی بین اشخاص نماینده حاکمیت از بین برود. تبصره این ماده نیز  گرفتمیاین بخش در نظر 

و  زیاد است مهمزمانی قرار داده است و سه ماه برای تشکیل این شورای  زیادجلسات شورا را با فاصله بسیار 

ر مستمر تحت تأثی طوربهزندگی مردم را  باید حداقل ماهانه برگزار شود؛ چرا که اطالعات مربوط به شفافیت،

دهد و تصمیمات و اقدامات شورای مذکور جنبه حیاتی برای مردم از حیث زمان و مطلوبیت را دارا قرار می

 است.

 بخش دوم یشنهادهایپو  بندیجمع. 2.5

هرچه  ستکه امید ا استوجود نقاط قوت بسیار دارای نقاط ضعفی نیز  رغمعلیالیحه شفافیت  نویسپیش

د. از جمله ایرادات آن مجمل و مبهم بودن برخی مفاهیم است شوزودتر با نقد منصفانه کارشناسان برطرف 

دها برخی نها همچنینو مصادیق آن را مشخص سازد.  ابعادپرداخته و  هاآندقیق  تعریفباید به  گذارقانونکه 

 نندگانکتدویناین موارد سهوی بوده و نیت  رسدمی نظرکه به  اندشده مستثنیاز برخی مصادیق شفافیت 

د بینی شوپیش در آن موادیدر قانون است. همچنین به فراخور رسالت الیحه، باید  هاآنمبنی بر گنجاندن 

تعاریف و محدوده جدیدی از شفافیت  ارائهکه از مصادیق سابق و تحدیدکننده اطالعات دوری کرده و به 

تر از و هرچه بیشتر شاهد ترکیب مردمی یافتهنیز باید ترمیم شورای شفافیت شاره نماید. ترکیب اطالعات ا

 اعتماد عمومی و تضمین شفافیت باشیم. افزایشالیه جامعه مدنی برای 
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 ییشنهادهایپبه عنوان نسخه کارآمدساز این الیحه مورد ارائه قرار گیرد،  تواندیم آنچهبا توجه به این تفاصیل 

گیرد تا با اصالح های موجود در الیحه مورد پیشنهاد قرار میها و چالشاسایی نقصاناست که به فراخور شن

 در نظام حقوقی کشور باشیم. برخی بدیلبیها شاهد اصالح و بهبود هر چه بیشتر این نص قانونی هر یک از آن

 عبارتند از: یشنهادهایپاز این 

های تواند به پویایی و تحرک این تشکلمی 18 ماده در نگارانروزنامه کنار در نهادمردم یهاتشکل ذکر -1

های زیادی در ارتباط با حقوق زندانیان و های اخیر سمندر سال خصوصبهجامه عمل بپوشاند، 

تواند در ارتقای وضعیت حقوق بشری جمهوری ها میاند که عملکرد بهتر آنمتهمان تشکیل شده

مان ها به زد آزادی عمل داشته باشند و بدون مقید کردن آنها بایباشد. این تشکل مؤثراسالمی ایران 

 ها فراهم کرد.و مکان خاصی عرصه عمل را برای آن

معیت جابه تواندیم 18 ماده در یانتظام یروین کنار در سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت ذکر -2

 .ندکها کمک شایانی نگاران و سمناطالعات روزنامه

تواند به مشارکت می 20 ماده در ذکرشده گروهرکا در رانیا یبازرگان اتاق ندهینما تیعضو به حیتصر -3

ها کمک کرده و سهم بخش خصوصی را در کارگروه مزبور ارتقا گیریبیشتر نهاد مزبور در تصمیم

های مختلف در عرصه جامعه بوده که استمداد از آن در زمینه تأثیرگذاردهد. اتاق بازرگانی از نهادهای 

 گیری و اجرای قانون بینجامد.تواند به بهبود تصمیممی

 23 ماده در تیشفاف یشورا یسو از یمال و ینهاد تیشفاف یارهایمع نیتدوبرای  ماه 3 مدت ذکر -4

در صورت عدم تعیین مهلت برای نهادهای عمومی در قبال  شدهدیده کراتبهالزامی است؛ چرا که 

انجام وظایف، موجب عدم تدوین دستورالعمل مربوطه خواهد بود. بنابراین الزم است حداقل مهلت 

 داده شود. ماههسه

تواند به می 23 ماده در یخصوص یهابنگاه کنار در یعموم یاقتصاد یهابنگاه تیشفاف به حیتصر -5

نند کالمال ارتزاق میهای عمومی از بیتهادها کمک شایانی نماید. از آنجا که بنگاهپاسخگویی این ن

این جا . بنابراستهای خصوصی ها به مراتب بیشتر از بنگاهریزی آنضرورت شفافیت عملکرد و بودجه

تصمیمات و عملکردهای خود ملزم  های عمومی و خصوصی در کنار یکدیگر به شفافیتدارد بنگاه

 .شوند

 تیشفاف سطحتعیین  جهت در اقتصاد وزارت با یهمکار یبرا 23 ماده در یانگبازر اتاق ندهینما ذکر -6

ه شمار اقتصادی ب تأثیرگذاررسد. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی از نهادهای ضروری به نظر می هابنگاه

 شود.ها بیشتر احساس میگذاریها و مقرراتگیریرود، ضرورت مشارکت این نهاد در تصمیممی

از جمله  احزاب به یعموم خدمات دارعهده یخصوص مؤسسات یرمالیغ و یمال کمک تیممنوع عدم -7

رود؛ چرا که یکی از منابع احزاب باید از طریق بخش تغییرات ضروری این طرح باید به شمار می
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توانند با کمک به احزاب از طرق گوناگون، به تقویت جایگاه شود و این نهادها می نیتأمخصوصی 

 گذاری کشور دست یابند.خود در نظام سیاست

که ناظری فرامرزی از جهت آن 44 ماده تیشفاف یشورا در مللالنیب تیشفاف سازمان ندهینما تیعضو -8

ها نظارت کند مفید به فایده است. همانند انتخابات که در گیریبر روند اجرای قانون و تصمیم

کنند. المللی بر روند اجرای سالم انتخابات نظارت میهای بینکشورهای دیگر ناظرانی از سازمان

 ها و سانسورهای احتمالی در شورای شفافیت پیشگیری نماید.ند از تبانیتواهمچنین این نماینده می

 سطتو یاجتماع -یاسیس نهادمردم یهاتشکل و یاقتصاد یصنف ریفراگ یهاتشکل یاعضا انتخاب -9

این مزیت را دارد که ترکیب شورا از حالت حاکمیتی آن خارج شده و به سوی بخش  اصناف نیا خود

کند. در صورتی که ترکیب این خصوصی و جامعه مدنی که تمایل زیادی به شفافیت دارند حرکت می

 توان به ترمیم اعتماد عمومی در کشور امیدوار بود.د میشو نهاد اصالح

موجب جدی گرفته شدن اجرای  باریک ماه سه جایبه باریک ماه هر تیشفاف یشورا جلسات لیتشک -10

سازی در کشور ما باشد؛ چرا که تواند مایه تحول روند شفافمی ماههیکشود و این جلسات قانون می

 و مجریان قانون است. گذارانسیاستروند ضعیف فعلی نیازمند اقدامات مضاعف 

 راهبردی یشنهادهایپو  گیرینتیجه

و  ریتقدبلاست قا یگرچه تالش نویسپیشاین باید گفت  پس از بررسی تفصیلی الیحه شفافیتنهایت در 

عموم مردم و در  اریکشور با شجاعت در اخت یتیریموجود در بدنه مد یهاتمام مخالفت رغمیکه عل ستهیشا

نقد  تیکشور ما قابل یدر نظام حقوق یگرید یمعرض نقد نخبگان قرارگرفته اما مانند هر متن و محصول قانون

توان از حیث عمومیت دایره ذینفعان، گستردگی دامنه عالوه بر این که این الیحه را میو بهبود دارد. 

و متمایز در نظام حقوقی کشور دانست که کارآمدی  بدیلبیو تشنگی نظام حقوقی کشور، سندی  تأثیرگذاری

ین در نوشتار پیش رو تالش شده تا پس از ارائه آن از ارزش و اهمیت صدچندانی برخوردار است. بنابرا

من ضها و نقاط ضعف الیحه، اصالحی به فراخور چالش یشنهادهایپی ناظر به نقاط قوت و یارتقا یشنهادهایپ

میزان کارآمدسازی و اهمیت آن با توجه به مقتضیات  بر اساس شنهادهایپبندی هر یک از بازشناسی و رتبه

 تأکیدمورد معرفی و خاص  طوربهراهبردی مؤثر و دارای اولویت  یشنهادهایپزمانی، اجتماعی، اقتصادی و... 

 کرد:موارد اشاره این توان به که از جمله آن می گیردقرار 

 تصادی کشورشفافیت نظام تدوین بودجه به عنوان حلقه مفقوده شفافیت اق 
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کشور و  یاقتصاد یهابه تمام بخش و اقتصادی در یک کشور 2مالی تیشفاف جادیاگرچه در نگاه اول 

 تیاما شفافو این نگاه تا حدی در الیحه مورد پردازش قرار گرفته کند یم دایپ میتعم یسازمیتصم یهادستگاه

آن در فضای اقتصادی کشور  تأثیرگذاریبوده و سطح کشور  یسند مال ترینمهم نکهیا لیبه دل ،یابودجه

این در حالی است که شفافیت بودجه یا به عبارت  برخوردار است. یشتریب تیاهماز ، بسیار گسترده بوده

مفقوده اصلی الیحه به شمار آورد. برای توضیح  یهاحلقهاز  توانیمشفافیت نظام تدوین بودجه را  تردقیق

 بیشتر این نکته توجه به چند گزاره ضروری است.

شفافیت بودجه تنها منحصر در انتشار الیحه بودجه آن هم فاقد استانداردهای ارائه اول این که باید دانست 

سیکل کامل  تواندیمزمانی  3ای، نیست بلکه فرایند شفافیت بودجهاندازدیمداده که آن را از قابلیت تحلیل 

توسط دولت در رسیدن به الیحه بودجه و  تولیدشدهپشتیبان و اطالعات  هایگزارشد که کنخود را طی 

از  یشبخدر  دیگربیانبهد. شوتعیین اعداد و ارقام موجود در سند بودجه هم به عنوان سند پشتیبان منتشر 

یم نیرا در مراحل مختلف تدو هاگزارش یسر کیها در طول چرخه بودجه ساالنه دولت ،بودجه تیریمد

بودجه مصوب، بودجه  ه،یقوه مجر بودجهطرح  شنهادیاز بودجه، پ شیپ هیانیشامل ب هاگزارش نی. اکنند

این در حالی است  .دهستن یحسابرس هایگزارشاول سال، اواسط سال، آخر سال و  هایگزارش، یشهروند

 یآوررا جمع آنان یهاییچگونه دارا شانیهادولت نکهیاز ا یآگاه یشهروندان برا یتوانمندساز یراستا درکه 

 تراهانهآگمباحثات  ،یمال تیبودجه هستند. شفاف هایگزارش نیبه ا یدسترس ازمندیها نآن کنند،یو مصرف م

 ییگوپاسخ جه،یو درنت سازدیممکن م یمال یهااستیس جیو نتا یرابطه با طراح و مردم را در گذاراناستیس

 .کندیم جادیها را اآن یدر قبال اجرا

 یداخل استفاده یاکنون توسط دولت و براهم ای مذکور کهبودجه هایگزارشاز  یاریبسبدیهی است که 

، هعالوبه. رندیدولت در دسترس عموم قرار گ توسط یانهیهز چیبدون ه باًیتقر تواندمی ،شده دیخودشان تول

                                                           
 یخارج رگذاری. عوامل تأثافتدیاتفاق م یفساد مال ای یدر پاسخ به بحران مال ایو  یاسیاز تحوالت س یعنوان بخشاغلب به یمال تیشفاف - 2

را در  یدینقش کل توانندیم زین سازندیرا قدرتمند م یمدن جامعه گرانیو باز یداخل طلبانصالحو ا بخشندیرا ارتقا م یجهان یکه هنجارها

 (Khagram et al, 2013کنند. ) فایا نهیزم نیا

 یترارزان یهابا نرخ یجهان یاعتبار در بازارها یها را قادر به ارتقادولت تواندیم تیآن است که شفاف دهندهنشان ریاخ یقاتیتحق مطالعات

 یموجب رشد برابر تواندیم تی، شفافعالوهبهبخشد.  یاری زیرا ن یعموم یهانهیهز یوربهره تواندیم نی( همچنHameed ،2011. )دیبنما

کرده و به شهروندان مجال  یها را قادر به اعتمادسازدولت ،یو مشارکت عموم تیشود. شفاف یمل یهاتیبا اولو یتطابق منابع مل قیاز طر

که در  گونههمانکرده و  فیرا تضع یاصول مال تواندیم یابهام در مسائل مال گرید ی(. از سوIBP, 20313بخشد )یاظهارنظر و کرامت م

” انتظار شود.رقابلیغو  ادیز اریبس یمنجر به بده توانندیم“شده:  حیپول تشر یالمللنیبصندوق  یاز سو ریمنتشرشده اخ یهاگزارشاز  یکی

(Cottarelli ،2012) 

 

 نید:کبه سند زیر مراجعه  دیتوانیمجهت اطالع بیشتر از فرایند شفافیت بودجه  3

 dbiHLsziOY/edit?usp=sharingxkeo6FAQz0YnIYcBGilgM0XZUzZ-https://docs.google.com/document/d/12pZPK 
 

https://docs.google.com/document/d/12pZPK-xkeo6FAQz0YnIYcBGilgM0XZUzZdbiHLsziOY/edit?usp=sharing
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 قیدسته امور از طر نیکردن ایو عموم افتدیاتفاق م یدر هر کشور باًیبودجه تقر درباره یمباحثات قانون

 نخواهد بود. یبرنهیهز، کار هاآن یاامکان پوشش رسانه فراهم کردن

به عنوان یک پیشنهاد راهبردی و کالن برای ایصال به  توانیمعالوه بر این گزاره دیگری که در این زمینه 

عنا که به این معملیاتی است.  ریزیمشارکتی و بودجه ریزیاز آن یاد کرد، بودجهشفافیت نظام تدوین بودجه 

ه باید در ای است بلکنظام اقتصادی و حقوقی کشور ما عالوه بر این که ملزم به تکمیل فرایند شفافیت بودجه

ریزی عملیاتی حرکت و نظام بودجه 4مشارکتی ریزیبودجهبه سمت تحقق نظام  بلندمدتکالن و یک نگاه 

 ند.ک روزبهموجود دنیا  ریزیبودجهو خود را با آخرین استانداردهای  کرده

 تدبیر و طراحی نقش و جایگاه فعال برای اتاق بازرگانی

وصی کشور و ذینفع ترین نماینده بخش خصو شاخص ترینمهمبه عنوان  توانیماتاق بازرگانی را به جرات 

دهی مفاد الیحه اجرا، نظارت و گزارشهای مختلف بزرگ این الیحه معرفی نمود و که استمداد از آن در زمینه

 نجامد.ابی تر این الیحهمطلوبو اجرای  کارآمدیتواند به می

طراحی جایگاه فعال برای اتاق بازرگانی به فراخور مفاد مختلفی که در الیحه مورد اشاره قرار گرفته، اشکال 

ند توادهی میتعیین کارکرد نظارتی و گزارشهای مشخصی از جمله گیرد که در ساحتمختلفی به خود می

ه ماده الیحه که به تفصیل در این سند ند. بر همین اساس در بررسی ماده بکبرآیند بهتری را از الیحه ارائه 

شده  اتاق پیشنهاد تأثیرگذارجایگاه  ازپیشبیشمتعددی برای تقویت و فعال کردن  یشنهادهایپ، ذکرشده

 است که توجه و اعمال هر یک از آنها نقش بسزایی در بهبود و کارآمدسازی الیحه خواهد داشت.

 

  

 

                                                           
نسبت به چگونگی تخصیص  توانندیمگیری دموکراتیک است که مبتنی بر آن مردم عادی ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیمبودجه - 4

ا در ت دهدیمریزی مشارکتی به شهروندان اجازه گیری کنند و نظر بدهند. بودجهکل کشور تصمیم بودجهشهرداری یا  بودجهبخشی از 

عمومی را مبتنی بر نیازهای روز خود  بودجههای مشخص شده در شناسایی مسائلی که نیاز به بودجه دارد بحث و گفتگو کنند و اولویت

 و یا مسائلی باید صرف شود. پروژهتا آنها تعیین کنند که بودجه در چه  شودیمگیری به شهروندان داده تغییر دهند و قدرت تصمیم

نظیر جوانان، ساکنین با درآمد کم و ....  اندشدهبه حاشیه رانده  معموالًهایی که گیری از گروهمشارکتی برای به مشارکتریزی بودجه

ریزی مشارکتی ، ابداع شده است. نتایج بودجهرندیگیمای خاص در خصوص بودجه تصمیم ریزی سنتی که عدهدیگران در مقابل بودجه

تری میان مردم تقسیم شده است، شفافیت حاکمیت و پاسخگویی عادالنه ن دارد که مخارج عمومی به طرزدر کشورهای مختلف نشان از آ

 .بضاعت افزایش یافته استمردم کم شده وبه حاشیه رانده یهاگروهخصوص هآن باال رفته و میزان مشارکت مردم ب


