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 مقدمه 1

بردن  نیاز ب قی، از طرشودمیارائه خدمات  تیفیو کاهش ک یموجب ناکارآمد اینکهعالوه بر  تیشدن فساد در حاکم جیوجود و را

شورای آن مشارکت مردم دارد.  تبعبهاعتماد و  ،یاجتماع هیبر سرما یدارینامطلوب پا تأثیرات یتیحاکم یاعتماد مردم به نهادها

و ورود به  تیفعال یو رودررو با مسائل روزمره مردم و هم از جهت حجم باال کیزدهم از لحاظ ارتباط ن هاشهرداریشهر و 

 هستند. یبزرگ اقتصاد یافساد و بستر بروز فساده یباال سکیر یدارا یبالقوه جز نهادها طوربه یو اقتصاد یکالن مال هایطرح

و ارتقا سطح اعتماد  ایو اح شورای شهر و شهرداری[] شهری تیریمد عرصه مقابله با فساد در یبرا هاروش نیاز کارآمدتر یکی

 یایمزا جادیعالوه بر ا تواندمی نهیهز نیروش با کمتر نیاست. ا تیشفاف یابزارها از گیریبهره شورای شهر متقابل مردم و

 یکنترل و نظارت عموم دجایشود. ا یشهر تیریموجب ارتقا سطح اعتماد متقابل مردم و مد ،لهمباد نهیباال و کاهش هز یاقتصاد

به  لیم ت،یعدم شفاف به دیشد لیتما طرح حاضر است. یدیکل یایمزا گریاز د زیو عملکرد شورا ن یشهر تیریمد یندهایبر فرآ

بودن، رفتار تند و آمرانه و ناظر، پاسخگو ن یدر برابر نهادها یریگو تفحص، موضع قیعمل کردن، مقاومت در برابر تحق فراقانونی

 تیوضع نیمهبا  شیاست و کم و ب شکل گرفته هایدر شهردار یاسالم یشوراها یریگاست که قبل از شکل یاتی... خصوص

 زین یاسالم یانب شوراهااز ج ی، حتبا این پدیدهمقابله به  یلیبزرگ تما یدر شهرها الخصوصعلی رسدیدارد و به نظر نم ادامه

 وجود داشته باشد.

است.  رانیا یاسام یدر نظام جمهور گذاریقانونو ارکان  ینید ساالریمردم یاز تبلورها یکیشهر و روستا،  یمالاس یشوراها

که  یحقوق ی. در ازاکنندمیرا انتخاب و روانه شوراها  یندگانیکشور، نما نیشرکت در انتخابات و در چارچوب قوان قیمردم از طر

خود نظارت  ندگانیبر نما خوبیبهاست که بتوانند  نیو آن ا شودمی جادیمردم ا یبرا یاست، حقوق دهقائل ش ندگانینما یقانون برا

ارائه مشکالت و نظرات خود به  یبرا یکارآمد یرهایر شوند، مسببا خ هاآنو حسن رفتار، گفتار و عملکرد  تیفیاز ک ند،ینما

و تعهدات زمان انتخابات و عملکردشان در طول  هاوعدهرا در قبال  ندگانینما توانندب خوبیبهداشته باشند،  اریدر اخت ندگانینما

و در  افتهیدست  یجامع یابیبه ارز ندگانیبتوانند نسبت به نما تیقرار داده و در نها قیو سنجش دق یابیمورد ارز یندگیدوره نما

 .1اتخاذ کنند ایهوشیارانه تصمیماتانتخابات 

سات کمیسیونی شورایی و جل هاینظامگزارش پژوهشی حاضر درصدد است که شفافیت در عرصه شورای شهر که یکی از اقسام 

موارد و محورها  یعنی برخی شودمیوقتی بحث شفافیت شورا مطرح  از تجارب جهانی مورد بررسی قرار دهد. گیریبهرهاست را با 

، ه مکتوب مذاکراتخالص، پخش زنده جلسات شورابدین منظور مواردی همچون  باعث شفاف شوند تا شفافیت شوراها محقق شود.

 یمال تیشفافو  دات شورامستن، امکان حضور مردم، اعالم تعارض منافع، دستور جلسات، اعالم آراء، حضوروغیاب، مشروح مذاکرات

 .شوندمیتشریح  المللیبیندر شوراهای شهر با ارائه مصادیق 

 ییبحث اقتضا نید که اکم کر ایاضافه  توانمی یخاص یشورا کی یمحورها را برا نیاز ا کیهر شودمی ارائهکه  قیمصاد نیاز ب

است که  یمومو ع یکل یلیخ شودیدر گزارش حاضر مطرح م آنچهخاص آن شورا است که قابل فکر و بحث و طرح است. اما 

های های اطالعاتی و شفافیت نظاممؤلفهدر گزارش حاضر . ردیقرار بگ مورداستفاده یونیسیو کم ییشورا هاینظامدر اکثر  تواندمی

 توان چهار دسته تقسیم کرد:خاص شوراهای شهر را می طوربهشورایی و 

                                                      
 .18/2/1396ها شهرداریدر شوراها و  یو مبارزه با فساد ادار تیلزوم شفاف رامونیپ زدی ییدانشجو جیمواضع بس نییتب یشورا هیانیب. 1
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 و  هاآنهای اطالعاتی اصلی که در واقع با محتوای مورد بحث در جلسات، ارزیابی های محتوایی جلسات: مؤلفهمؤلفه

 اصلی هستند هااینخروجی مصوبات جلسات مرتبط هستند. دقت: 

 ی جلسات.های ظاهری برگزارهای اطالعاتی مرتبط با قالب، ساختار و مؤلفههای شکلی جلسات: مؤلفهمؤلفه 

 های بسیار مهم استشفافیت منافع و تعارض منافع: تعارض منافع یکی از بحث 

 های ا است. بحثهایی است که ناظر به بعد سازمانی و نهادی در شوراهها و شاخصشفافیت سازمانی: منظور مؤلفه

های بودجه و ثحهای الزم و مناسب شورای شهر، ببرای سامانه بسترسازیمربوط به حضور عموم مردم در شوراها، 

 گیرند.قرار می موضوعات ناظر به کارشناسان شورا از جمله مواردی است که در این دسته یعنی شفافیت سازمانی

در  هرچند، هاستآناطالعات و انتشار  نیبودن ا یاصل بر عموم ت،یدر مفهوم شفاف کلی قاعده حسبنکته مهم آخر اینکه 

 ذکرشده یعموم شوراها در رابطه با ذکرشده یهاتنها شاخص ه استثناء نمود. یقاعده کل نیاز ا توانیو موارد خاص م قیمصاد

 یصداق، عملکرد برخمممکن است حسب  حالبااین. کندیصدق م هاآندر رابطه با عموم  زین شدهمطرح یابیصادق است، بلکه ارز

کرد  تأکیدهمچنین بایستی  .میکن انیب زیآن استثناها را ن میاهبدتر( باشد، که تالش کرد ایمتفاوت )بهتر  نیریشوراها با سا نیاز ا

ها را حرف نیمام ااما ت استشهر  یشورا ژهیو تیمتمرکز بر شورا و اهم شودمیی که بیان قیتمام مطالب و مصاد هرچندکه 

نگهبان، جلسات  یوراجلسات ش ،یاز جمله: جلسات مجلس خبرگان رهبر میکه دار ییها و مجموعه شوراهابه تمام ارگان توانیم

 موجه دانست هاآن یشهر و روستا و ... منتقل و برا یشوراها هیکل ت،دول هیئت یهاونیسیصحن و کم ،یصندوق توسعه مل

 شورایی هاینظاممفهوم شفافیت شوراها و  .1-1

 ییدر قالب جلسات شورا گیریتصمیم یکه به نحو ییاست که همه نظامات و نهادها نیا یونیسیمنظور از شوراها و جلسات کم

شوراها،  هیکل» تردقیقبه عبارت  است. االجراالزم یسطح کیدر  هاآنو مصوبات  یو خروج گیردمیشکل  یونیسیو کم

در حکم  ایوبات مقدمه انجام شده و آن مص یریگیدر قالب رأ هاآنمصوبات  یکه تحت هر عنوان ییمجامع و نهادها ها،ونیسیکم

 توانیرا م فیتعر نیا قیمصاد«. .باشدیم االجراالزمکشور  نیو امثالهم، از نظر قوان هیدستورالعمل، ابالغ نامه،نییقانون، مقررات، آ

، «ظاممصلحت ن صیمجمع تشخ یهاونیسیصحن و کم» ،«یاسالم یمجلس شورا یهاونیسیصحن و کم»موارد دانست:  نیا

که  ییشوراها هیکل»، «دولت هیئت یهاونیسیصحن و کم»، «نگهبان یجلسات شورا» ،«یرجلسات مجلس خبرگان رهب»

 ها،یها، شهرداروزارتخانه لیذ یهاونیسیکم هیکل»، «شهر و روستا یشوراها هیکل»، «را بر عهده دارد هاآن استیر جمهورسیرئ

 و ... «یجلسات صندوق توسعه مل»، ...«

کشور، که  ی« هاونیسیشوراها و کم»( اطالعات ناظر به 1388آزاد به اطالعات )مصوب  یتدارک قانون انتشار و دسترس حسب

در  یستیوده و باب« مردم یحق اطالعات» زین کنند،یم یریگمیاز امور کشور تصم یمختلف نسبت به امر نیو به عناو کیهر 

 کهدرحالیاست،  رفتهیپذصورت ن یاطالعات قیمصاد نیا قیاحصاء دق منظوربه یتدارک ونتاکن حالبااین. ردیقرار گ هاآن اریاخت

« هاونیسیشوراها و کم» نیاز ا قیمنظور دق نجایوجود دارد. در ا یقیدق یتیشفاف یهاشاخص ،«هاونیسیشوراها و کم» نینسبت به ا

 یریگیدر قالب رأ هاآنمصوبات  یکه تحت هر عنوان ییمجامع و نهادها ها،ونیسیشوراها، کم هیکل کشور، عبارت است از: ی

 االجراالزمکشور  نیم، از نظر قوانو امثاله هیدستورالعمل، ابالغ نامه،نییدر حکم قانون، مقررات، آ ایانجام شده و آن مصوبات مقدمه 

 اند از:عبارت زیآن ن قیمصاد ترینمهم که .باشدیم

 ؛یاسالم یمجلس شورا یهاونیسکمی و صحن 
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 مصلحت نظام؛ صیمجمع تشخ یهاونیسکمی و صحن 

 ؛رهبری خبرگان مجلس جلسات 

 نگهبان؛ شورای جلسات 

 دولت؛ هیئت یهاونیسکمی و صحن 

 را بر عهده دارد؛ هاآن استیر جمهورسیکه رئ ییشوراها هکلی 

 شهر و روستا؛ یشوراها هکلی 

 ؛ ها،یها، شهرداروزارتخانه لیذ یهاونیسیکم هکلی... 

 ؛یات صندوق توسعه ملجلس 

 امثالهم؛ و 

 شورایی در کشور هاینظامتاریخچه تشکیل  .2-1

د داشته اما تشکیل وجو دین اسالماجتماعی -سیاسی ی تشکیل شوراها، مربوط به امروز نیست و همیشه در گفتمانهرچند ایده
شعار به عمل  از سطح اسالمی دانست که این مهم راساالری را باید از برکات انقالب مردم آن و در پی آن تحقق اصول نظام

 .مردم بازگرداند شان یعنیکشاند و سرنوشت و امور شهرها را به دست صاحبان اصلی

 1286نون بلدیه در سال نخستین بار با تصویب قا. گرددبازمیه زمان انقالب مشروطه ایده تشکیل شوراها در ایران تقریباً ب
شهرها به  برخی از به واسطه آن مدیریت شهری شکلی مردمی به خود گرفت. در همان سال در گرفتند وهای بلدیه شکل انجمن

 129۰کند. اما در سال  حکومت مرکزی در مدیریت شهرها را کمرنگ انجمن بلدیه کار خود را آغاز کرد و توانست دخالت مستقیم
رقیب جدی خود را جهت منافع  متنفذ بار ران دولتی و افراد ثروتمند ودیگر نفوذ دولت، کارگزا باریکنهاد منحل شد تا  عمالً این

 بگیرند. دست بهخود کنار بزنند و کیان امور را 
اثری از آن نماند. هرچند  به فراموشی سپرده شد و دیگر در دوران پهلوی اول و شیوه حکومت استبدادی رضاخان نیز انجمن بلدیه

شکیل نشد تا این الزام ت ها، دولت ملزم به رسمیت شناختن انجمن بلدیه شد اما انجمنیریقانون شهردا با تصویب 13۰9در سال 
 .عملی شود

به تصویب « های شهرها و انجمنشهرداری تشکیل»وزیری مصدق قانون جدیدی به نام اما در دوره پهلوی دوم پس از نخست
الگو قرار  ی حکومتی پدر رارها تشکیل شدند ولی شاه که شیوهدر برخی از شهابتدایی و اولیه های شهر به شکل رسید و انجمن

د داشته باشد و نها اسمی وجونداد تا عمالً از انجمن بلدیه ت های شهر راداده بود، اجازه افزایش قدرت مردم و پا گرفتن انجمن
 در عرصه مدیریت شهری نداشته باشد. تأثیرگذاری

انقالب اسالمی، برای نخستین  امام خمینی )ره( پس از گذشت دو دهه از پیروزی مؤکد تأکیداتپس از بعد از انقالب اسالمی و 
های وزشوراها یکی از آر با آغاز به کار 1378انتخابات شورای اسالمی شهر برگزار شد و در اردیبهشت  نخستین 1377بار در اسفند 

با تشکیل شوراهای اسالمی  .ب و جمهوریت نظام دانستاز برکات انقال ی ملت شکل واقعی به خود گرفت که باید آن رادیرینه
سالی که مرتب این  18گذرد؛ سال می 18 تاکنونشد و از آن زمان  گشوده کشور شهر فصل جدیدی در ساختار مدیریت شهری

ت گسترده و هنوز تا تحقق کامل مشارک شده است اما نباید چشم بر واقعیت بست و باید پذیرفت که روزبهبازبینی و  فصل جدید
 (.1396، 2ملک فرنود) استراهی تقریباً طوالنی در پیش  هاآنفراگیر مردم و نهادینه شدن حضور 

 شورایی هاینظامضرورت شفافیت  2

                                                      
 شوراها. منتشر شده در: یراه تعال تی(. استقالل و شفاف1396) احمدملک فرنود، . 2

http://www.khabaronline.ir/detail/663174/provinces/Gilan 
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 هایکمیسیون شورایی است. شورای شهرهای مختلف کشور، شوراها و هاینظاممهم شفافیت، شفافیت در  هایحوزهیکی از 

ژوهش حاضر بر روی شورایی هستند. تمرکز پ هاینظاماری، شورای رقابت و ... نیز مصادیقی از مختلف مثل شورای عالی اد

شورای شهر  شورایی است. در مورد ضرورت بحث شفافیت هاینظامیکی از مصادیق شفافیت  عنوانبهشفافیت شورای شهر 

 تیدروازه شفاف تواندیموضوع م نیبلکه ا ،ستیشهر ن یشورا تیشهر تنها شفاف یشورا تیشفاف انیجربایستی گفته شود که 

 کیاست و چنانچه  ییراو شو یونیسیقالب کم میکه در کشور دار یاز نظامات یقالب انبوه رایباشد، ز مختلف هایعرصهدر  کشور

ه ورود به شهر درواز یشورا از منظری دیگرکند.  دایپ گسترشنهادها  ریبه سمت سا تواندیشود م جادیدر کشور ا ینمونه موفق

 کهدرصورتیمچنین . هرخ دهد و رشد کند تیدر آن شفاف گامبهگامشورا،  تیمتعاقب شفاف تواندیم یاست و شهردار یشهردار

نین دیگر شوراهای کشور برای دیگر شوراهای شهر و همچ تواندمییک الگوی موفق از شفافیت در شورای شهر ارائه شد این الگو 

 یآن بر رو یکز اصلتمر با یونیسیو جلسات کم شورایی هاینظام تیشفافبنابراین در پژوهش حاضر  قرار گیرد. مورداستفاده

 .گیردمیقرار  یمورد بررسشهر و روستا  یشوراها تیشفاف

 بینیممی یهرها در کشور، ولش یاسالم یو شوراها هاشهرداری یدر امور مال تیشفاف جادیا یبرا آورالزام نیبا توجه به وجود قوان

 به ایو  نه،یزم نیدر ا یرخود و عدم مطالبه گ یعدم اطالع مردم از حق قانون خاطر به ایحال  ،شودنمیعمل  نیقوان نیکه به ا

بند  در یفساد مال یب براو بستر مناس یاست؛ ناکارآمد یکی جهی. نتنفعانیذ یبرخ وسیلهبه نیقوان نیا داشتننگاهمغفول  خاطر

ست صورت جامع شهر موظف ا یآمده است: شورا "کشور یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یتشک"قانون  71 ماده 1۰

آن اقدام کند و  یمو جهت انتشار عمو تأییدرا  شودیم هیته یتوسط شهردار باریککه هر شش ماه  یشهردار نهیدرآمد و هز

 هرسال انیاست در پا : شورا موظفخوانیممیهمان ماده  31در بند  نیاز آن به وزارت کشور ارسال کند. همچن یانسخه نیهمچن

 استان و رستانشه یرابه شو یاز آن را جهت بررس یاو نسخه دیجهت اطالع عموم منتشر نما خود را نهیصورت بودجه و هز یمال

 یاز شوراها کدامهرخودکار  طوربهاست که  یعیاست. طب دهیرس بیبه تصو 1375قانون در اول خرداد سال  نیارسال کند. ا

 یبرخ یوجه به مطالبه گرتبا  یحت یول ،کردندمیو به آن عمل  دانستندمیقانون  نیخود را موظف به انجام ا دیشهرها با یاسالم

 نشده است. هیشهرها ته یاسالم یشوراها یارائه امور مال یسامانه برا کیهنوز هم  زیاز شهرها ن

 دالیل زیر را بیان کرد: توانمیشورایی  هاینظامدر مورد ضرورت شفافیت 

 میدار یموارد .شورایی و کمیسیونی، عدم شفافیت نظرات و آرای اعضای شورا هست هاینظامجدی  هایآسیبیکی از  .1

 یاریو بس شودنمی یو مصوبه خوب و درست علن میآن تصم یول شودمیگرفته  یمیتصم هاکمیسیونکه در شوراها و 

کارشناسان  مثالعنوانبه .نشده است یبوده است و علن وبیمع سمیکه گرفته شده است بر اساس آن مکان یماتیاز تصم

 اما افق هستندمو ر کارشناسنظو در آن جلسه اکثر اعضای کمیسیون با  کنندمیدر یک کمیسیون طرح بحث  روندمی

که به دلیل عدم شفافیت  دهدمی. این نشان آوردمیی أر و غیر کارشناسی نظر مخالف، خارج شدن از کمیسیون بعد از

 ولو اینکه در ظاهر موافقت کنند. دهندمیآرا، افراد در پنهان آرای خود را 

نهادها  نیا هاوقت یلیاساساً خ ایو گو اندشدهتبدیل ناپذیر مبهم و مسئولیت یک کلیت به در کشور هاشوراها و کمیسیون .2

به کل شورا یا  شورا و کمیسیون و مصوبات هاتصمیمچون اتفاقات  .گیردمیشکل  ییسخگوفرار از پا یبرا هاتشکلو 

و نتیجه طبیعی این روند شامل ضعف کارشناسی و کاهش کیفیت تصمیمات و مصوبات  شودمیکمیسیون منتسب 

یا کشوری آسیب ی به شهر طرحفرض کنید این مشکل شفافیت در آرا و نظرات اعضای شورا است.  حلراهو  شود.می

عضو کمیسیون در پاسخ « مثبت دادید؟ رأی شما به آن طرح آیا»شود: زند! از آقای الف )عضو کمیسیون( پرسیده میمی
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وقت هیچ و اعضای آن کمیسیونکه  شودمیاین سبک و شیوه منجر به این «. استکمیسیون بوده  نظر خیر،»: گویدمی

 .نباشندپذیر مسؤلیت اندر قبال رفتارش

سخگو باشند و بدون شده باید پا تفویض هاآنوکالی مردم هستند و راجع به کاری که به نمایندگان از منظری دیگر  .3

 .رممکن استت و رسماً غیوجود نخواهد داش پذیریولیتئو مس ، امکان پاسخگوییهاشوراها و کمیسیونشفافیت 

و به سطوح  دهیدآغاز گر ندهایرت بر حسن انجام فرانظا رینظ یاز حداقل یسازمیتصم یندهایمشارکت مردم در فرا .4

گوناگون  یکارهاراه ییشناسا ،یابیعارضه رینظ) گذاریاستیس ندیمراحل فرا هیمشارکت فعال و مؤثر در کل رینظ یباالتر

اگر از سطوح . رسدی( مرااجو  ندیجزء فرا ایکل  یابیارز زیو ن کاراهکار، نظارت بر حسن انجام رراه نیو انتخاب بهتر

ر ابعاد مردم ب نظارت گردد. ندیفرا نینظارت مردم بر ا فهیمانع از حق/وظ دینبا چیزهیچاما  م،یمشارکت بگذر یمترق

و صدالبته  نیترمله سادهداشته باشد، که از ج تواندیم یگوناگون یهاصورت ،در شوراها[ گیریتصمیم] فرایند نیمختلف ا

 نیا یدئویو تیر نهادو  یصوت لفای تا گرفته مکتوب قالب از) مشروح مذاکرات تیو شفاف رسانیاطالع ،هاآن نیمؤثرتر

 .باشدمی جلسات(

اهری جلسات در پژوهش حاضر، شفافیت شورای شهر از دو بعد مشخصات محتوایی جلسات شورای شهر و مشخصات شکلی و ظ

 هایینمونه المللیینبو تجربیات  هامثالتشریح شفافیت در هر دو بعد از  منظوربه. شوندمیشورای شهر به صورت دقیق بررسی 

 .شودمیآورده 

 مشخصات محتوایی جلسه 3

 1در جدول شماره  شودمیآورده  المللیبین هایتجربهاز  هایینمونهو  شوندمیدر بخش محتوایی جلسات، موضوعاتی که بررسی 

 .شوندمیبه صورت تفصیلی بررسی و در ادامه  شوندمیمختصر معرفی  طوربه

 

 

 

 

 

 ناظر به شفافیت محتوایی جلسات شورای شهر هایمؤلفه: 1جدول 

 توضیحات هامؤلفه

 جلسه دستور مفاد و عناوین

 به را خود ظراتن بحث مورد موارد در که دهدمی اجازه مخاطبان به فهرست، این انتشار
 .آید کار به هاگیریتصمیم در تا کنند ارائه مشورتی کمیته

پذیر ات امکاناهمیتش به این دلیل است که اگر قرار باشد نظارت عمومی بر این جلس
 دقتبهلسات جشود، باید عموم از مدت ]معناداری[ قبل از برگزاری جلسه از دستور 
 د کنند.ت تشدیباخبر باشند تا اگر الزم است اقدامات نظارتی خود را نسبت به جلسا
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 توضیحات هامؤلفه

شود و تعیین می افتد که دستور جلسات به صورت ناگهانیدر بسیاری از موارد اتفاق می
تواند فسادخیز باشد، می شدتبهمانند. این مسئله خبر میعموم مردم از این ماجرا بی

 دهد.گیری را افزایش میهای تصمیمچرا که زمینه نفوذ و اثرگذاری در رویه

ن جلسات باید تا یک ماه پیش از برگزاری جلسات، دستور آ اهیدر برخی از کشورها گ
 مشخص و به صورت دقیق اعالم عمومی شده باشد

 آمد چه باید کرد؟ وجود بهای به صورت فوری : اگر دستور جلسهسؤال

 است: تصورقابلپاسخ: الاقل دو سازوکار برای ماجرا 

 تغییر  منظوربهیتی ارائه ادله و کسب اجازه از یک مسئول باالدستی حاکم
 فوری دستور جلسات

 ناءانجام این کار با مسئولیت رئیس جلسه، و البته به صورت استث 

 کلیهو چکیده  مشروح

 نام قید با مذاکرات،

 چکیده بانضمام سخنرانان،

 آن

 فواید: ترینمهمنمونه 

 های خود؛ها و استداللپذیری نسبت به کلیه حرفافزایش مسئولیت 

  رزیابی افراهم شدن امکان نظارت مردم بر موکلین خود در شورای شهر و
 ؛هاآنعملکرد 

  ر سخنان دقت مضاعف د منظوربهایجاد نوعی فشار ساختاری بر اعضای شورا
گیری افزون از خود، دقت و مطالعه دوچندان نسبت به کلیه مباحث و بهره

 کارشناسان و خبرگان )در صورت لزوم(

صوتی  آرشیو و زنده پخش

 جلساتو ویدئویی 

ته مکتوب درج عالوه بر مشروح مکتوب مذاکرات جلسات، ابعادی وجود دارد که در نوش
توان در پخش زنده و نیز نیازمند نظارت جدی است. این موارد را می حالبااینشود، نمی

 آرشیو صوتی و ویدئویی جلسات مورد نظارت و ارزیابی قرار داد.

ه برگزاری اعضا به جلسه، نحو وآمدرفتسخنران، چگونگی دقت یا برای نمونه لحن 
 د.شدر پخش صوتی یا تصویری مشخص خواهد  صرفاًجلسه، از مواردی است که 

 شود؟: در صورت غیرعلنی بودن جلسات، این موارد چطور درج میسؤال

ه ضرورت کپاسخ: حسب اصل شفافیت، در صورت لزوم محرمانگی، تنها باید مواردی 
جلسه محرمانه  کهدرصورتیدارد را محرمانه کرد و نه همه اطالعات را. برای نمونه 

ی برطرف توان به پخش ویدئوی بدون صدای جلسه اکتفا کرد. همچنین براشود، می
برداری نمود. ربین بازتری اقدام به تصویرتوان با کادر دوخوانی، میشدن امکان لب
 )تجربه آمریکا(

به مصوبات  نسبت اعضا اءرآ

 موافق،به تفکیک )مختلف 

 (رأی عدم ممتنع، مخالف،

، و نیز هاستآناثر شوراهای اسالمی شهر و روستا، مصوبات  ترینمهم کهازآنجایی
 ترینمهمشوند، لذا آراء اعضا از جمله اعضا تعیین می رأیمصوبات با  کهازآنجایی
شود. به همین دلیل هر اقدامی که بتواند بر های شفافیت شورا محسوب میشاخص
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 توضیحات هامؤلفه

و مصوبات  بر کیفیت خروجی فراوانی اثرتواند ، میدتأثیرگذارکیفیت آراء نمایندگان 
 شوراها داشته باشد.

مترین سطح از ککامل آراء اعضا، سبب شده که  تقریباًمتأسفانه محرمانگی  حالبااین
العه و یا توانند بدون مطپذیری نسبت به آن وجود داشته باشد. اعضا میمسئولیت

 کنند!مشارکت کنند و یا اساساً مشارکت ن گیریرأیکمترین حد از دغدغه در 

 تواند الاقل دارای این اثرات باشد:آراء میبه همین دلیل شفافیت 

 پذیر شدن نظارت عمومی بر آراء اعضا؛امکان 

 پذیری مضاعف اعضای شورا نسبت به آراء خود؛مسئولیت 

  هاگیریرأیافزایش میزان مشارکت در 

 ات مورد افزون شدن مطالعات پیشینی و برخورد کارشناسی نسبت به موضوع
 بحث؛

 کاری؛کاهش اثر البی و پنهان 

 ا؛ها و مصوبات شورارتقاء کیفیت خروجی 

یجه آن از نظر هایی الزامی است که نتگیریدر رابطه با تصمیم صرفاًنکته: این بحث 
ر موارد داخلی داالجراست. لذا موجد حق یا تکلیف عمومی بوده و از نظر قانونی الزم

 تواند غیرعلنی باشد.شورا این موارد می

تصمیمات و  کامل متن

 جلسه مصوبات

ه صورت جلسات باشد، ولی به دلیل اهمیت باید بتواند ذیل مشروح و خالصه می
 جداگانه نیز فهرست و ارائه عمومی شود.

 سایر فواید:

 عمران  مثالًهای منتج از محرمانگی مصوبات )برای نمونه کاهش شدید رانت
 تواند اثر مادی و انتفاعی زیادی ایجاد کند(یک خیابان که می

 ت و تصمیماتپذیر شدن ارزیابی کیفیت تحقق مصوباامکان 

 ی نسبت به و کسب اعتماد عموممصوبات عموم مردم از  موقعبه اطالع یافتن
 شورا.

 مورد مستندات و مکتوبات

 جلسه در مذاکره

یبان تصمیمات و اسناد پشت، و جلسه در مذاکره مورد مستندات و مکتوباتانتشار عمومی 
رت دقیق و نخبگان به صوشود تا عموم مردم و ، سبب میشورامصوبات ذیل تصمیمات 

 های تصمیم شوراها قرار گیرند. فواید:جزئی در جریان کلیه مؤلفه

 ردم و های پیشنهادی توسط مفراهم شدن امکان ارزیابی دقیق کلیه طرح
 خبرگان

 ها و یق طرحارتقاء جدی کیفیت تصمیمات، به دلیل معنادار شدن ارزیابی دق
 هاآنهای توجیهی طرح

 دستور جلسه عناوین و مفاد .1-3
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در مورد  یزد. اما وقتبپردا یزیقرار است به چه چ یکه جلسه بعد داندیشورا کامالً مشخص است. هر شورا م یدستور جلسه برا

قرار  ندهیشورا در آ اینکه بدانند. چون دانستن عموم مردم از دیبا زیعالوه بر شورا مردم ن ،شودیدستور جلسات صحبت م تیشفاف

 یقرار است حق اید و دار یحرف ایاست،  نفعیذ یکه اگر فرد کندیکمک م هاآنداشته باشد، به  یبا چه دستوراست چه جلسه و 

 اریه مشخص و در اختدستور جلس ی. وقتکندیم دایپ یرگذاریدر آن جلسه مطرح شود، فرصت مداخله، مشارکت و تأث یاز حقوق و

 ایکه در دن ییهااز شاخص یانمونه است. یو اثرگذار لیقابل تحل مجددتعارض منافع،  یهااز بحث یلیمردم قرار گرفته باشد خ

 عبارتند از: ردیگیمورد استفاده قرار مبرای شفافیت دستور جلسات 

 الزام قانون به فراهم کردن امکان حضور مردم .1

 )امضاء و مکتوب( سیبودن جلسه توسط رئ یعموم دییتأ .2

 ساعت قبل از جلسه( 48لسه )ج هیالزام به انتشار اعالم .3

 ماه قبل( 9) مدتطوالنیارائه دستور جلسات به صورت  .4

 جلسه انیارائه زمان و مکان جلسه بعد در پا .5

 که در جلسه قرائت شده است. ییهاارائه گزارش .6

، مشخص شدن دستور شودمیشورایی  هاینظامبرای حضور گسترده مردم و نخبگان در  سازیزمینهیکی از مواردی که باعث 

لسه و موضوعاتی که به این صورت که مردم و نخبگان در صورت مطلع بودن از دستور ج جلسات شورا است. هایبرنامهجلسه و 

 به اعضای شورا منتقل کنند. با حضور در جلسات شورا توانندمیدارند  ایایده، اگر نکات و یا پیشنهادها و یا شودمیدر آن مطرح 

 جلساتکه برنامه  الزم است بلندمدتنوعی الزام قانون به فراهم کردن امکان حضور مردم در جلسات است. در  دستور جلسه

 دربل از جلسه انتشار یابد. قساعت  48حدود نه ماه قبل( به اطالع عموم رسانده شود. همچنین بایستی برنامه جلسه شورا حداکثر )

وضوع یا موضوعاتی مو چه  است چگونه آن مکان و زمان و است ترتیب چه به دیبع جلسه که شود اعالم بایستی شورا جلسه هر

در زمینه شفاف شدن عناوین  المللیبیندر ادامه برخی از تجربیات کنند.  اعالم جلسه در را هاگزارش و قرار است در آن مطرح شود

 .شودمی ارائهو مفاد دستور جلسه 

شامل برنامه و دستور جلسه( را منتشر کند. ) جلسهساعت قبل از جلسه اعالمیه  48در شورای شهر بوستون، شورا ملزم است 

 .مشخص است 1که در شکل شماره  3در جلسات شورا شرکت کنند توانندمیکه عموم مردم  کندمیهمچنین قانون ملزم 

                                                      
3 https://www.boston.gov/departments/city-clerk/posting-notices-public-meetings-and-hearings 

https://www.boston.gov/departments/city-clerk/posting-notices-public-meetings-and-hearings
https://www.boston.gov/departments/city-clerk/posting-notices-public-meetings-and-hearings
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 رای شهر بوستون: اعالمیه جلسه شو1شکل 

و تقویم هفتگی موضوعاتی که در این شورا قرار است بر روی آن  لرچند هرشورای ش برنامه جلساتاز  اینمونه 2 شمارهدر شکل 

 .4نشان داده شده است بحث شود

 
 لرچند هر: تقویم هفتگی جلسات شورای ش2شکل 

 شده ذکر آن در جلسه شورا مکان و زمان هم است شده منتشر که سندی در شهر شیکاگو، شورای متحدهایاالت شیکاگو شهر در

جلسه قرار است برگزار شود. همچنین در این اعالمیه  سالنی چه در و ساعتی چه در و تاریخی چه دراست و مشخص شده است که 

                                                      
4 http://www.chandleraz.gov/calendar.aspx?type=City%20Meetings 

http://www.chandleraz.gov/calendar.aspx?type=City%20Meetings
http://www.chandleraz.gov/calendar.aspx?type=City%20Meetings
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در  .5شودمیم شدن امکان حضور مردم مشخص فراه منظوربهنظر کمیته، عمومی بودن یا محرمانه بودن جلسه  تأییدبر اساس 

 نمونه اعالمیه برنامه جلسه شورای شهر شیکاگو آورده شده است. 3 شکل شماره

 
 فرم اطالعات برگزاری جلسه بعدی شورای شهر شیکاگو: 3شکل 

در دستور جلسه شورای شهر لندن کشور کانادا نیز عالوه بر مشخص شدن زمان و مکان جلسات، اعضای جلسه، میهمانان جلسه 

 مثالً که  کندمیحتی مشخص  .شودمیکه قرار است در جلسات آتی قرائت شود در دستور جلسه مشخص  هاییگزارشو همچنین 

شورای شهر جزئی نمونه از دستور جلسه  4 . در شکل شماره6ک تنفس داده شوددر فالن ساعت قرار است در جلسه شورای شهر ی

 است. مشاهدهقابللندن کشور کانادا 

 
 : دستور جلسه شورای شهر شیکاگو4 شکل

                                                      
5http://media.legistar.com/chic/meetings/896FB098-CD7B-464F-B1E6-

B9B87EC747F8/notzoning_20161101124720.pdf 
6 https://www.london.ca/city-hall/meetings/pages/default.aspx 

http://media.legistar.com/chic/meetings/896FB098-CD7B-464F-B1E6-B9B87EC747F8/notzoning_20161101124720.pdf
http://media.legistar.com/chic/meetings/896FB098-CD7B-464F-B1E6-B9B87EC747F8/notzoning_20161101124720.pdf
https://www.london.ca/city-hall/meetings/pages/default.aspx
https://www.london.ca/city-hall/meetings/pages/default.aspx


 

12 

 

 

 
 : دستور جلسه جزئی شورای شهر لندن کشور کانادا5شکل 

و دستور جلسه در فرمت  باشدیدانلود م تیقابل یآن دارا می. تقو7اندمشخص شده ندهیماه آ 9ها تا برنامه ایکلمبشورای شهر در 

 است. افتیقابل در« outlook»متناسب با برنامه 

 
 ماه آینده شورای شهر کلمبیا 9 هایبرنامه: 6شکل 

                                                      
7 https://www.como.gov/CMS/webcal/index.php?month=6&year=2017 

https://www.como.gov/CMS/webcal/index.php?month=6&year=2017
https://www.como.gov/CMS/webcal/index.php?month=6&year=2017
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 قابل مشاهده است. 6که در شکل شماره  .8و ... ارائه شده است یمختلف روزانه، هفتگ یهادر قالب این شورا هایبرنامههمچنین 

 
 مختلف هایقالبشورای شهر در  هایبرنامه: قابلیت دریافت 7شکل 

تا  دهدمیمانند تمام شورای دیگر شهرهای کشور فرانسه دستور جلسه شورا را بر روی سایت خودش قرار  شورای شهر پاریس نیز

. در شکل 9در جلسات فراهم بیاید هاآنامکان حضور  عموم مردم از زمان و مکان جلسه و همچنین موضوعات جلسه مطلع شوند تا

 جلسات شورای شهر پاریس نشان داده شده است. هایبرنامه انتشاریافتهنمونه  7 شماره

 
 : برنامه جلسات شورای شهر پاریس8شکل 

                                                      
8 https://www.como.gov/CMS/webcal/day.php?cat= 
9 http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/ordre-du-jour-du-conseil-de-paris-228 

https://www.como.gov/CMS/webcal/day.php?cat
https://www.como.gov/CMS/webcal/day.php?cat
http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/ordre-du-jour-du-conseil-de-paris-228
http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/ordre-du-jour-du-conseil-de-paris-228
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 که کندمی بیان و کندمی مشخص شورا جلسه برگزاری از قبل را جلسه برنامه و جلسه دستور نیز انگلستان کالیدون شهر شورای

 صورت منافع تعارض اعالم بحث همچنین. است جلسه موضوع مورد در مردم سؤاالت طرح برای زمان سهلج ابتدایی دقیقه پانزده

 .1۰شوند مشخص کنند ترک را جلسه بایستی که نمایندگانی تا گیردمی

 
 : برنامه کامل جلسه شورای شهر کالیدون9شکل 

و اقداماتی قرار است انجام شود، مشخص  هافعالیتدر شورای شهر کارولینا آمریکا نیز مشخصات دستور جلسات و اینکه چه 

 از دستور جلسه شورای این شهر قابل مشاهده است. اینمونه 9در شکل شماره  .11شودمی

 
 : دستور جلسه شورای شهر کارولینا آمریکا10شکل 

                                                      
1۰ http://theclaydons.org/parish-council/pc-agenda-and-minutes/ 
11 http://www.hendersonvillenc.gov/Data/Sites/1/media/jan-7-agenda-package-weba.pdf 

http://theclaydons.org/parish-council/pc-agenda-and-minutes/
http://theclaydons.org/parish-council/pc-agenda-and-minutes/
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شورای شهر ماکونتو نیز در مورد تاریخ جلسه، مکان جلسه و موضوعاتی که قرار است در جلسه برگزار شود شهروندان را آگاه 

 است. مشاهدهیک نمونه از دستور جلسات شورای این شهر قابل  1۰شماره . در شکل 12سازدمی

 
 : مشخص کردن مکان و زمان جلسات در شورای شهر ماکونتو11شکل 

وضوعات جلسات مشخص کردن م دهندمیکه بیان شد، یکی از کارهایی شوراهای شهر در کشورهای پیشرفته انجام  گونههمان

تی مشخص شود. البته تقویم جلسات آتی شورا و موضوعاتی که قرار است بحث شوند بایس دیگرعبارتبهاست.  بلندمدتشورا در 

رند ولی ضروری است که به صورت فوریتی در دستور جلسه شورا قرار بگی انندتومیاقتضائات  بر بناهستند که  مسائلبرخی از 

موضوعات جلسات  بندیزمانمشخص و قرار دادن در تقویم  بندیزمانشورا لیستی از موضوعات مهم را در نظر بگیرد و بر اساس 

 آتی را برای شهروندان مشخص کند.

 کندمیکه بر اساس تقویم مشخص شده، موضوعات را در شورای شهر مطرح شورای شهر دیتوریت آمریکا، یکی از شهرهایی است 

 11 . در شکل شماره13قرار است در شورای شهر مطرح شود هاییبحثآتی چه  هایهفتهمطلع شوند که در  توانندمیو شهروندان 

 شورای شهر دیتوریت نشان داده شده است. هایبرنامه بندیزماننمونه از تقویم 

                                                      
12 https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information 
13 http://www.detroitmi.gov/Calendar-Events 

https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information
https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information
http://www.detroitmi.gov/Calendar-Events
http://www.detroitmi.gov/Calendar-Events


 

16 

 

 
 تقویم زمانی جلسات شورای شهر دیتوریت آمریکا :12شکل 

 .مشخص است 12 که در شکل شماره 14شودمیشورای شهر نانوایوت کانادا نیز بعد از هر جلسه مکان و زمان جلسه بعد مشخص 

 
 : مشخص شدن مکان و زمان جلسات آتی شورای شهر نانوایوت13شکل 

دو  تقریباًبعدی شورای شهر را برای  هایبرنامهنیز دستور جلسه و  کانادا کشور شوراهای شهر دیگر شهر مثل شورای شهر لندن

 .15نشان داده شده است 13است که در شکل شماره  دسترسیقابلکه در سایت این شورا برای شهروندان  کندمیماه آتی مشخص 

                                                      
14 .http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf 
15 http://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1 

http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf
http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf
http://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1
http://democracy.cityoflondon.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1
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 کانادا: مشخص شدن برنامه دو ماه آینده شورای شهر لندن 4شکل 

هستند که دستور  ملزم به این هاآنهمه  دهدمیاز شوراهای شهرهای کشورهای مطرح جهان بود که نشان  هایینمونه هااین

شوراهای شهر  رار دهند.انتشار داده و در اختیار شهروندان ق آردقیق مشخص کنند و آن  طوربهجلسه و برنامه جلسه شورا را 

ندان از وضعیت شورای شهر تا عموم شهرو کنندمیجلسات را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منتشر و دستور  هابرنامهکارآمدی 

رنامه جلسات و دستور ملزم بودن شوراهای مذکور به مشخص کردن بو موضوعاتی که قرار است به آن پرداخته شود آگاه شوند. 

 کهدرصورتیر شوند و هر قرار است به آن پرداخته شود، باخبکه مردم از موضوعاتی که در جلسات شورای ش شودمیجلسه باعث 

 اوالً د تا شورای شهر بتواند دارند، بتوانند در آن جلسه مذکور بیان کنن مسئلهبرای حل آن  ایایدهیا مشکلی دارند و یا  مسئله

یا موضوعات  مسئلهان برای حل دان و نخبگو نظرات شهرون هاایدهبتواند از  ثانیاًپیدا کند و  مسئلهشناخت درستی از آن موضوع یا 

 شهری استفاده کند.

جلسات  نامهدعوتن خاص شورای شهر این است که مت طوربههای شورایی و های محتوایی ناظر به شفافیت نظاماز دیگر مؤلفه

بپردازند مشخص  آن ، میهمانان شورای شهر و موضوعاتی که قرار است بهجلسات نامهدعوتبرای عموم منتشر شود. در متن 

 .شود که مردم از حضور افراد در شورا و موضوعاتی که قرار است مطرح شود مطلع شوندشود و باعث میمی

کنند. جلسات را منتشر می نامهدعوتای نباشد متن جلسه شورا، جلسات محرمانه کهدرصورتیاکثریت شوراهای شهر جهان 

جلسات را که شامل موضوع جلسات و اعضای جلسات و  نامهدعوتشورای شهر کارولینا شهر آمریکا هر هفته  مثالعنوانبه

. مشخص شدن موضوع جلسات و اسامی افراد و مسئوالنی که قرار است در جلسات 16کندمیمیهمانان جلسات است را منتشر 

 نامهدعوتکند. انتشار متن جلسات، تحقق پیدا می نامهدعوتن شورای شهر پیدا کنند از موارد مهمی است که در صورت انتشار مت

خاص  طوربههای شورایی و جلسات برای افراد و اطالع یافتن عموم مردم از آن از مواردی است که موجب تحقق شفافیت در نظام

                                                      
16http://www.hendersonvillenc.gov/Data/Sites/1/media/Departments/administration/minutes/20160107_cc_

mins.pdf 

http://www.hendersonvillenc.gov/Data/Sites/1/media/Departments/administration/minutes/20160107_cc_mins.pdf
http://www.hendersonvillenc.gov/Data/Sites/1/media/Departments/administration/minutes/20160107_cc_mins.pdf
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که برای  هایینامهدعوتمتن توان شود. البته الزم به ذکر است که در صورت تأیید محرمانه بودن جلسات، میشورای شهر می

 افراد خاص فرستاده شده است تا در جلسه شورا حضور یابند، انتشار پیدا نکند.

 جلسات مشروح مذاکرات .2-3

 شهر تجربه اینجا در. باشدمیمذاکرات  چکیدهمهم در تحقق شفافیت شوراهای شهر، انتشار مشروح و  هایمؤلفهیکی دیگر از 

 کاملی متن به تنها نه باریک ثانیه هرچند که است شده ارائه سندی یک کنیدمی دقت که طورمانه. کنیممی بررسی را شیکاگو

 افتاده اتفاق ایدقیقه چه در و ثانیه چه در این که گویدمی شما به دقیقاً بلکه باشید داشته دسترسی توانیدمی است شده مطرح که

 یکی یکی و کندمی شروع را حضوروغیاب منشی اآلن که گویدمی و کندمی حضوروغیاب و شودمی شروع ابتدا از کار این. است

مشروح مذاکرات شهر شیکاگو به تفکیک  14 . در شکل شمارهداریم را هااین همه ابتدا همان از واقع در. خواندمی را اسامی

 .17مختلف آمده است هایدقیقه

 
 از مشروح مذاکرات شورای شهر شیکاگو اینمونه: 5شکل 

 در نمایندگان« Saint Sabina» کاتولیک کلیسای سالگرد صدمین مراسم در: شودمیدر این مشروح مذاکرات به تفکیک بیان 

 یک شما« FLagger» پدر. کنممی حمایت طرح این از نیز من رئیس، آقای ممنون خیلی :هستند کلیسا این کشیش از تقدیر حال

. امشده تربیت کاتولیک مدرسه قواعد با و امرفته کاتولیک دبیرستان یک به من. کنممی تحسین را او من که مردی هستید، کشیش

 از خواهممی هک چیز دومین .است کشور کلیساهای تمام برای سرمایه یک دادید انجام« Saint Sabina» برای شما که کاری

 تیراندازی تراژدی برابر در که حمایتی و آمدید 3 شعبه به اینکه از خواهممی. بود عدالتیبی برابر در شما هایصحبت کنم تشکر آن

 و .... کنم تشکر کردید

                                                      
17 https://chicago.legistar.com/Transcript.aspx?ID1=561 

https://chicago.legistar.com/Transcript.aspx?ID1=561
https://chicago.legistar.com/Transcript.aspx?ID1=561
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حذفیاتی در اختیار عموم مردم و  گونههیچدر کشور استرالیا و شهر بریسبون نیز، مشروح مذاکرات کامل جلسه شورای شهر بدون 

 15 . در شکل شماره18ات کامل جلسه شورای شهر و مطالبی که در آن بیان شده است، مطلع شوندبا جزئی گیردمینخبگان قرار 

 از مشروح مذاکرات شورای این شهر قابل دیدن است. اینمونه

 
 : مشروح مذاکرات شورای شهر بریسبون6شکل 

در  مثالً .است هشد ارائه تلخیصی هیچ بدون شده بیان کلمات تمامیو  جلسه مذاکرات مشروح شودمیکه مشاهده  گونههمان

 هایزیرساخت توانیممی هک اینجا در دادیم نشان ما. داشتیم برنامه ما رئیس خانم: شودمیقسمتی از این مشروح مذاکرات بیان 

 هر از و برویم توانیممی ما هک است زمانی موقع آن. کنیم کامل آینده سال می ماه در را کار این داریم قصد ما. کنیم ایجاد اساسی

 .است میز روی[ گوییدمی که] چیزها این کنممی عرض دوباره اما بپرسیم سؤال استلزامی

 خالصه مکتوب مذاکرات .3-3

اطالعات  یکسریصه خال نیدر ا محور بعدی بحث چکیده و خالصه مکتوب مذاکرات در شورای شهر است که بایستی انتشار یابد.

مکان، موضوع جلسه  خ،یتار شورا(، ی)شاخه فرع تهینام کم مشخصات جلسه شامل دی. بادهدیمخاطب قرار م اریو مهم در اخت یکل

 کنندهبیاناه نام اشخاص جلسه به همر یاز گفتگوها یاخالصه در آنجا ذکر شود. در گفتگوها چه گذشته است نکهیاز ا یاو خالصه

 مذاکرات آورده شود. دهیآن مطالب در چک

آغاز آن، موضوع جلسه،  زمانمدتو مکان،  خیتار ته،یذکر شده است که اسم کم ورکیویشهر ن یاز خالصه مکتوب شورا یانمونه

 .کنند دایپ یترسکامل به همه اطالعات دس طوربه توانندیشده که افراد م انیب نکیل قیجلسه از طر اتیبه جزئ یدسترس

                                                      
18 https://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/2۰161۰26-council-minutes-ordinary-6_sep_2۰16.doc 

https://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20161026-council-minutes-ordinary-6_sep_2016.doc
https://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20161026-council-minutes-ordinary-6_sep_2016.doc
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چکیده مذاکرات شهر نیویورک آمریکا اشاره کرد. در این چکیده عالوه بر مشخصات جلسه و  ارائهبه  توانمی مثالعنوانبه

شمایی  16 . در شکل شمارهیافتدستبا کلیک بر روی لینک مورد نظر به جزئیات آن جلسه نیز  توانمی طورکلیبهموضوعات آن 

 .19کرات جلسات آورده شده است، مشخص استشورای شهر نیویورک که در آن چکیده مذا سایتوباز 

 
 شورای شهر نیویورک و قابلیت دریافت چکیده جلسات شورای شهر سایتوب: 7شکل 

شی دیگر از  شهر نیویورک  سایتوبهمچنین در بخ سه از قبیل  دیگر جزئیاتشورای  صی نامجل شخا ، اندکرده صحبت که ا

سبت کمیته که عملکردی و اندکرده بیان افراد آنچه خالصه شته موضوع به ن ست دا سه  ا ست تا مردم از جزئیات جل شده ا آورده 

 .2۰مختلف مطلع شوند هایکمیتهو اقدامات افراد و  برگزارشده

شورا جزئیات جلسات شورای شهر و در دسترس قرار دادن چکیده مذاکرات انجام شده در  ارائههمچنین در کشور انگلستان نیز، 

تصووویری از جزئیات جلسووات شووورای شووهر کالیدون که در  17 . در شووکل شوومارهشووودمیانجام  طورمعمولبهدر اختیار مردم 

 ، آورده شده است.21این شورا قابل مشاهده است سایتوب

 

                                                      
19http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=&511783GUID=۰BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-

2A158۰E96D&28Options=info&Search= 
2۰http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=511783&GUID=0BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-

2A1580E96D28&Options=info&Search= 
21 http://theclaydons.org/parish-council/pc-agenda-and-minutes/ 

http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=511783&GUID=0BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-2A1580E96D28&Options=info&Search
http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=511783&GUID=0BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-2A1580E96D28&Options=info&Search
http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=511783&GUID=0BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-2A1580E96D28&Options=info&Search
http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=511783&GUID=0BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-2A1580E96D28&Options=info&Search
http://theclaydons.org/parish-council/pc-agenda-and-minutes/
http://theclaydons.org/parish-council/pc-agenda-and-minutes/
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 زا خالصه مکتوب جلسات شورای شهر کالیدون اینمونه: 8شکل 

. گیردمیاین شورا انجام  سایتوبدر شورای شهر پاریس نیز، اطالع یافتن مردم از چکیده و خالصه مذاکرات شورای شهر توسط 

 .22شوندمیاعضای شورای شهر مطلع  هایصحبتاز اهم تصمیمات، موضوعات و نظرات و  مردم در این خالصه

                                                      
22 http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/comptes-rendus-et-debats-et-deliberations-du-conseil-

224 

http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/comptes-rendus-et-debats-et-deliberations-du-conseil-224
http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/comptes-rendus-et-debats-et-deliberations-du-conseil-224
http://www.paris.fr/municipalite/le-conseil-de-paris/comptes-rendus-et-debats-et-deliberations-du-conseil-224
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 شهر پاریس : خالصه مذاکرات شورای9شکل 

 مشروح نسخه ود در انجام شده در شورای شهر مذاکرات است الزمکه  شودمیدنیا مشخص  های مختلفشهر یاز بررسی شورا

، شودمیکار باعث  این .شود ارائه رسمی صورت به و( کلی نکات حاوی و خالصه صورت به) چکیده و( جزئیات همه با کامل،)

گانشان در شورای شهر آن مطلع شدن مردم از عملکرد و اقداماتی که نمایند ترینمهمفواید زیادی حاصل شود که بیان شد که 

 .شودمیرای شهر اعضای شو تعهدپذیریو این کار باعث ایجاد اعتماد مردم به شورا و افزایش مسئولیت و  دهندمیانجام 

 لساتج [صوتی و ویدئویی] پخش زنده و آرشیو .4-3

نجام شود، برگزاری اخاص شورای شهر الزم است  طوربهشورایی و  هاینظامیکی دیگر از اقدامات الزم جهت تحقق شفافیت در 

 دو شورا ساتجل زنده پخشپخش زنده جلسات شورای شهر و همچنین موجود بودن آرشیو صوتی و ویدئویی از جلسات است. 

 در هم باید شودمی زاربرگ که جلساتی این یعنی. جلسات آرشیو به دسترسی و شوراها جلسات زنده پخش: دارد مؤلفه و زیرمحور

 که شود آرشیو موارد این طرف آن از و باشد داشته تصویری صوتی زنده پخشتلویزیونی  هایشبکهمثل  دیگر جاهای در یا سایت

بتوان به  ازآنپسود و ش هیپخش زنده جلسات شورا تعب یبرا یقسمت دیبا ییهر شورا تیدر سا. داشت دسترسی آن به بتوان بعداً

به  یان ممکن است عدهچو نی. عالوه بر اداشت یجلسه، موضوع جلسه و ... دسترس خیکننده، تارآن جلسات با ذکر ارائه ویآرش

ور ما در کش نیهمچن باشد. سریم ونیزیتلو قیشورا از طر جلساتپخش زنده  دیپس با ؛نداشته باشند یدسترس نترنتیو ا تیسا

 .مرکز استان جلسات شوراها را پخش کند بهتر است که

 تعبیه راشو جلسات زنده پخش برای سایت در خاص قسمتیک  شهرهای کشورهای مطرح دنیاشورای  هایسایتدر اکثریت 

 به دسترسی ر است.شهروندان مقدوی جلسات نیز برای هاصوتو  هافیلماز جمله  جلسات آرشیو به دسترسیشده است. همچنین 

 به دسترسی. همچنین گیردمیصورت  محلی تلویزیونی شبکه و شورا سایتاز جمله  متعدد مسیرهای از شورا جلسات زنده پخش

 است. پذیرامکان، تاریخ جلسه و ... جلسه موضوع، کمیته تنوع اساس بر نیز شورا جلسات فیلم آرشیوِ
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در شوراهای شهرهای کشورهای مختلف پخش زنده جلسات شورا و موجود بودن آرشیو جلسات شورا از جمله اقداماتی است که 

شورای شهر کلمبیا کشور کانادا، هم امکان پخش  سایتوبدر  مثالعنوانبه. گیردمیدر راستای شفافیت شوراهای شهر انجام 

که در  یمهم اریبس تیقابل قابل مشاهده است. 19 که در شکل شماره 23جود استجلسات شورا مو آرشیوِزنده جلسات شورا و 

شورا اجرا  لمیاز متن، همان قسمت از ف یبر قسمت کیاست که با کل ریتعامل متن با تصووجود دارد؛  شدهمعرفیو موارد  قیمصاد

 .شودیم

 

 15. در شکل شماره 24شده است تعبیه شورا جلسات زنده پخش برای خاص قسمت همچنین در سایت شورای شهر نیویورک نیز

 و قسمت مورد نظر نشان داده شده است. سایتوبشمایی از این 

 
 این شورا سایتوب: آرشیو جلسات شورای شهر کلمبیا در 20شکل 

. همچنین 25دکنمیدر سایت شورای شهر نیویورک نیز قسمتی تعبیه شده است که امکان پخش زنده جلسات شورای شهر را فراهم 

با مراجعه به آن از تصمیمات  توانندمیکه شهروندان  باشدمیدر این سایت آرشیو تصویری، متنی و صوتی جلسات گذشته موجود 

 و اقدامات گذشته شورا مطلع شوند.

                                                      
23 http://dccouncil.us/ 
24 http://council.nyc.gov/html/home/home.shtml 
25. https://council.nyc.gov/live/ 

http://dccouncil.us/
http://dccouncil.us/
http://council.nyc.gov/html/home/home.shtml
http://council.nyc.gov/html/home/home.shtml
https://council.nyc.gov/live/
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 شورای شهر نیویورک سایتوب: تعبیه شدن امکان پخش زنده جلسات شورای شهر در 10شکل 

ش برای دسترسی عموم قرار داده سایتوبآرشیو صوتی و ویدئویی کاملی از جلسات شورا را در )استرالیا( نیز شورای شهر ملتون 

با مراجعه به این آرشیو، صوت و ویدئو هر جلسه در هر تاریخی را که خواستند دانلود کنند و استفاده  توانندمیاست. شهروندان 

و محل آرشیو جلسات شورای این شهر نشان  سایتوبنمایی از  21 در شکل شماره. 26از جزئیات آن جلسه مطلع شوند کنند و

 داده شده است.

                                                      
26 http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Council-meetings 

http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Council-meetings
http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Council-meetings
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 ملتون استرالیا یجلسات شورا ویو محل آرش سایتوباز  یینما: 11شکل 

 شودمی هاتصویبو  هامنافع، تعارض حضوروغیابکامل گزارش جلسه که شامل  طوربههمچنین در سایت شورای شهر ملتون 

 قابل مشاهده است. 22در سایت قرار داده شده است که در شکل شماره 

 
 این شورا سایتوب: ارائه گزارش کامل جلسه شورای شهر ملتون استرالیا در 12شکل 
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ش سایتوبدر شورای شهر مانکوتو کشور آمریکا نیز مسیرهای مختلف دسترسی مردم به پخش زنده جلسات شورای شهر را در 

شهر عالوه بر پخش آنالین در  شورای این  سات  ست. جل شخص کرده ا شورا، از  سایتوبم محلی نیز پخش  هایشبکهاین 

برنامه و اطالعات جلسات و پخش زنده و آرشیو جلسات وجود دارد که در مورد  هاییقسمتدر سایت شورای این شهر  .27شودمی

 .مشخص است 23در شکل 

 
 مانکوتو جلسات شورای شهر آرشیوهای: تعبیه شدن 13شکل 

شورا که در  سات  سی به پخش زنده جل ستر سیرهای د شهر م شورای این  سایت  شخص  سایتوبهمچنین در  شورا م این 

 ، قابل دیدن است.28نداشده

 

                                                      
27 https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information 
28 https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information 

https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information
https://www.mankatomn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-information
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 شورای شهر مانکوتو جلسات: امکان مسیرهای متفاوت برای پخش زنده 14شکل 

جلسه و همچنین لینک  زمانمدتنوع شهر، تاریخ جلسه،  کنندهمشخصهمچنین در همین شهر قسمتی وجود دارد که آرشیو آن 

 آن قابل مشاهده است جزئیات 25. در شکل شماره 29دسترسی ویدیویی آن است

 
 : موجود بودن آرشیو دقیق از جلسات شورای شهر مانکوتو15شکل 

با انتخاب و کلیک بر روی متن مورد نظر  توانیدمیکه در آرشیو این سایت وجود دارد این است که شما  هاییقابلیتیکی دیگر از 

سه  شروح مذاکرات( ) شورااز جل شاهده کنید. م سمت را م سمت هر روی بر کلیک با دیگرعبارتبهفیلم همان ق  فیلم متن، از ق

و شووورای شووهر  3۰. این قابلیت در شووورای شووهرهای مختلف جهان از جمله شووورای شووهر مانکوتوشووودمی اجرا قسوومت همان

 قسمتی از سایت شورای شهر مانکوتو که این قابلیت در آن وجود دارد آورده شده است. 26 وجود دارد. در شکل شماره 31شیکاگو

                                                      
29 https://www.mankatomn.gov/government/city-council/council-meeting-video 
3۰ https://mankatomn.swagit.com/play/1۰242۰16-15۰2 
31http://chicago.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=2&clip_id=561 

https://mankatomn.swagit.com/play/10242016-1502
https://mankatomn.swagit.com/play/10242016-1502
http://chicago.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=2&clip_id=561
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 شورای شهر مانکوتو سایتوب: متن هماهنگ با تصویر در 16شکل 

ی دیگر مثل در شورای شهرهاشود. این شورا انجام می سایتوبدر سایت شورای شهر شیکاگو نیز پخش زنده جلسات شورا در 

و ... نیز امکان مشاهده جلسات شورای شهر به صورت زنده و  34، پاریس فرانسه33، کوئیبک کانادا32شورای شهر فیالدلفیا آمریکا

ست. شورا مهیا ا سات  صوتی و ویدئویی جل شیو کامل  شورا باعث  همچنین دسترسی به آر سات  که مردم  شودمیپخش زنده جل

شهر  طوربه شان در مورد  صمیماتی که نمایندگان ضع افراد مختلف و  گیرندمیزنده ت صد کنند و از موا  افتدمیکه  هاییاتفاقرا ر

که رفتارهای صحیح و درست انجام  شودمیآگاه شوند. همچنین چون نمایندگان در معرض مشاهده مستقیم مردم هستند باعث 

 یان کنند.دهند و نظرات کارشناسی شده و دقیقی را ب

 به مصوبات مختلف )به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع، عدم رأی( تسبآراء اعضاء ن .5-3

و  هاطرحدر مورد مصوبات،  گیریرأی، شودمیخاص شوراهای شهر انجام  طوربهشورایی و  هاینظامکارهایی که در  ترینمهماز 

هر در شغل خودشان شاعضای شورای  آفرینینقشو  هامسئولیت ترینمهم... است. آراء اعضا نسبت به مصوبات مختلف از جمله 

ف چه بوده است و چه و مصوبات مختل هاطرحاست. بسیار مهم و ضروری است که مردم بدانند نمایندگانشان موضعشان نسبت به 

مشخص  دهیرأیمتنع و عدم . این مهم از طریق شفافیت آراء اعضا به تفکیک موافق، مخالف، مانددادهو مصوبات  هاطرحآرایی به 

 .شودمی

مختلف چه  هایطرحاعضای شورای شهر نسبت به  رأیمشخص است که  هایشانسایتوبدر  عمدتاًشوراهای شهرهای جهان 

 35دهدمیشورای شهر بوستون آمریکا، آرای اعضا را در مورد مصوبات مختلف در سایت این شورا نمایش  مثالعنوانبهبوده است. 

 .شماره طرح و آرای موافقان و مخالفان در مورد آن آمده است 27در شکل  مثالعنوانبه

 

 

                                                      
32http://vp.telvue.com/player?height=300&id=T01340&noplaylistskin=1&video=40960&width=400& 

autostart=true 
33 https://ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/elus/conseil_municipal/seances/seances.aspx 
34 http://event.paris.fr/Datas4/conseil/289958_57f2278a5ba35/ 
35 http://www.cityofboston.gov/cityclerk/rollcall/ 

http://vp.telvue.com/player?height=300&id=T01340&noplaylistskin=1&video=40960&width=400&%20autostart=true
http://vp.telvue.com/player?height=300&id=T01340&noplaylistskin=1&video=40960&width=400&%20autostart=true
https://ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/elus/conseil_municipal/seances/seances.aspx
https://ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/elus/conseil_municipal/seances/seances.aspx
http://event.paris.fr/Datas4/conseil/289958_57f2278a5ba35/
http://event.paris.fr/Datas4/conseil/289958_57f2278a5ba35/
http://www.cityofboston.gov/cityclerk/rollcall/
http://www.cityofboston.gov/cityclerk/rollcall/
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 : ثبت آرای هریک از اعضای شورای شهر بوستون17شکل 

 اسامی جلوی در که «Y» این واقع در. است شده ذکر در این صفحه منفی و مثبت آرای چگونگی شودمی مشاهده که طورهمان

 زمانهم یعنی. است دهنبو حاضر جلسه آن در اصالً شخص آن یعنی شدهنوشته که N آن و دادند مثبت رأی هااین یعنی شدهنوشته

 نداریم. ممتنع رأیجالب اینجاست که در این شهر،  .دادند رأیی چه اینکه هم و کندمی ارائه را حضوروغیاب هم

در شورای شهر روزولت پارک آمریکا نیز آراء هریک از اعضای شورا ذیل هر موضوع خاص مشخص است. یعنی اینکه هر نماینده 

 .شودمیمشاهده  28 که در شکل شماره 36یش مشخص استو نظری داشته است و رأ گیریجهتنسبت به هر موضوعی چه 

 
 نماینده ذیل هر موضوع در شورای شهر روزولت: مشخص شدن آراء هر 18شکل 

                                                      
36http://rooseveltpark.org/wp-content/uploads/_docs/council_meeting_minutes_2۰۰8/min12۰32۰12.pdf 

http://rooseveltpark.org/wp-content/uploads/_docs/council_meeting_minutes_2008/min12032012.pdf


 

3۰ 

 

را در شورای  شاننمایندهمواضع مختلف  توانندمیهر شخص به تفکیک مشخص است و مردم  رأیدر شورای شهر آالباما نیز 

 نشان داده شده است. 29 که در شکل شماره 37شهر ببینند

 
 : شفافیت آراء به تفکیک افراد در شورای شهر آالباما30شکل 

 اینمونه 3۰ در شکل شماره .38موافق و مخالف با تفکیک اسامی آمده است رأیدر شورای شهر لندن کانادا نیز ذیل هر مصوبه، 

 از مصوبه شورای این شهر و تعداد و اسامی افراد موافق و مخالف این مصوبه آمده است.

 
 طرح شده در شورای شهر لندن کشور کانادا: مشخص بودن موافقان و مخالفان طرح م19شکل 

                                                      
37 http://www.weaver-alabama.org/city-council-minutes/ 
38 http://sire.london.ca/mtgviewer.aspx?meetid=1326&doctype=MINUTES 

http://www.weaver-alabama.org/city-council-minutes/
http://www.weaver-alabama.org/city-council-minutes/
http://sire.london.ca/mtgviewer.aspx?meetid=1326&doctype=MINUTES
http://sire.london.ca/mtgviewer.aspx?meetid=1326&doctype=MINUTES
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 متن کامل تصمیمات و مصوبات جلسه .6-3

؛ در اختیار قرار دادن شورایی و شوراهای شهری الزم است انجام شود هاینظامیکی دیگر از مواردی که برای تحقق شفافیت در 

یه مذاکرات قرار ذیل شاخص مشروح و چکیده کل تواندمی نوعیبهو مصوبات جلسه شورا است. این شاخص  هاتصمیممتن کامل 

 بگیرد ولی به دلیل اهمیت مصوبات شوراهای شهر، به صورت جداگانه آورده شده است.

بایستی گفته شود که اکثریت شوراهای کشورهای دنیا، متن کامل تصمیمات و مصوبات را از طریق  المللیبیندر بیان تجارب 

بر اساس موضوع  توانندمیدر سایت شورای شهر شیکاگو، شهروندان  مثالعنوانبه. دهندمیشان در اختیار عموم مردم قرار سایتوب

را دسترسی داشته باشند. در شکل  جلسه مکتوب ویدیو، خالصه، جلسه، برنامه جلسه، اعالمیه جلسه، جزییات ،جلسه تاریخ جلسه،

مشخص  کندمیشورا که امکان دسترسی شهروندان به مصوبات و جزییات جلسه را فراهم این  سایتوباز  ایصفحه 31 شماره

 .39است

 
 شورای شهر شیکاگو سایتوب: امکان دسترسی شهروندان به مصوبات در 20شکل 

که  است موجود ایتس در جلسه آن مذاکرات مشروح همراه به جلسه به مربوط اسنادیا نیز در سایت شورای شهر ملتون استرال

از آن آورده  ایمونهن 32 به مصوبات جلسه و متن کامل آن جلسه دسترسی داشته باشند که در شکل شماره توانندمیشهروندان 

 شده است.

                                                      
39https://chicago.legistar.com/Calendar.aspx 

https://chicago.legistar.com/Calendar.aspx


 

32 

 

 
 شده به تفکیک مشخص در شورای شهر ملتون استرالیا بارگذاری: مصوبات 21شکل 

 خصوصبهاوقات  یگاهد. که بایستی به آن توجه کرد این است که مصوبات شورا بایستی در زمان مشخص و معین ارائه شو اینکته

حسب  .شودیم کینزد یمانگدر واقع به محر نیکه ا شودیارائه م ادیز ریمثالً مصوبات جلسات با تأخ که شودمیدر کشور مشاهده 

. ستین تیشفاف نیا فتد،ین اتفاق نیو خودش ارائه شود و اگر ا قین و مکان و با مشخصات دقدر زما دیاطالعات با ت،یشفاف فیتعر

 کنند. یانگاربه صورت مشخص جرم را آناز  لفو تخ نییرا به دقت تع تیشفاف نیا دیبا نیقوان

 شورامکتوبات و مستندات  .7-3
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 زیدستورات و مستندات مرتبط با جلسه از مشروح مذاکرات و هر چ یاست. تمام ییبحث مستندات آن جلسات شورا یمحور بعد

در شورای شهر نیویورک دسترسی که کلیه مستندات جلسه شورا با  مثالً است. دسترسیقابلکه مربوط به آن جلسه است  ریگید

 .4۰است دسترسیقابلذکر مشخصات آن جلسه 

 
 و مستندات شورا در شورای شهر نیویورک: دسترسی به مکتوبات 22شکل 

جلسه، زمان، مکان،  خیاز مشخصات جلسه از جمله: تار کیهر  یبر رو توانیم کاگویشهر ش یینمونه از جلسات شورا کی در

کرده و اطالعات الزم را  کیجلسه، مکتوب و مشروح جلسه کل یویدیجلسه، دستور جلسه، خالصه و و هیجلسه، اعالم اتیجزئ

. تمام مستندات به صورت جداگانه میداشته باش یمربوط به جلسه دسترس یهالیفا یهیبه کل توانیم نجایا در .41کرد افتیدر

 ها مراجعه کنند.که افراد بتوانند به رفرنس شودمی انیو در مشروح گزارش ب شودیم شماره گزاریو  بارگذاری

                                                      
4۰.http://legistar.council.nyc.gov/MeetingDetail.aspx?ID=511783&GUID=0BFFAE9B-CF28-4ED1-AA2A-

2A1580E96D28 
41 .https://chicago.legistar.com/Calendar.aspx 
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 شورای شهر شیکاگو سایتوب: امکان پیشرفته و قابلیت دستیابی راحت به جلسات در 23شکل 

 

دستورات و مستندات مرتبط با آن جلسه  یتمام 2۰17 یم 1 خیدر تار یاز جلسات معمول یکی یبرا ایشهر ملتون در کشور استرال

در جلسه مورد  یاگر مستندات یعنیاست.  رسیدستقابلکه مربوط به آن جلسه است دیگری  زیاعم از مشروح مذاکرات و هر چ

در شهر ملتون همه  .42کنند یابیو ارز نندیرا بب هاآنداشته باشند و  یدسترس هااینبحث قرار گرفته است حق مردم است که به 

 .موجود است تیاسناد مربوط به جلسه به همراه مشروح مذاکرات آن جلسه در سا

                                                      
42 http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas 
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 موجود بودن اسناد مربوط به هر جلسه و مشروح مذاکرات آن در شورای شهر ملتون استرالیا :24شکل 

 جلسه ساختاری و سازمانی مشخصات 4

 متنوعی دارد. هایونهنممشخصات ساختاری و سازمانی جلسات شورایی یکی از دیگر از ابعادی است که شفافیت در آن مصادیق و 

 که عبارتند از: شودمیشورایی ارائه  هاینظامبر شفافیت  اثرگذارمهم و  مؤلفهدر این بخش چهار 

 در جلسات شورایی حضوروغیاب .1

 اعالم تعارض منافع .2

 امکان حضور عموم در جلسه .3

 شورایی هاینظامشفافیت مالی  .4

ته به آن اشاره طور گذشسبرخی دیگر از موارد نیز ناظر به شفافیت ساختاری و سازمانی یا به عبارتی شکلی جلسات است که در 

که در  بان اعضانائو  جلسه ریو دب سیرئ یاسام سهجل نیفهرست مدعوشد. مواردی همچون مختصات زمانی و مکانی جلسات، 

 فاد دستور جلسه به آن پرداخته شد.بحث عناوین و م

 توضیحات هامؤلفه

 روغیابحضویکی از اقدامات مهم برای ایجاد نظر در برگزاری جلسات شورا، انجام  جلسات شورا حضوروغیاب
 نظر از وردم این علنی افشاجلسات شورا و آگاه نمودن عموم مردم از نتایج آن است. 

 غیبت شاهد کمتر روازاین. شودمی جلسات در غایب افراد برای هزینه ایجاد موجب روانی
 بود. خواهیم اشور این در تأثیرگذار افراد
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 توضیحات هامؤلفه

تی در بایس صحبت و رأی حق بدون علنی، جلسات در مردم عموم فیزیکی حضور امکان جلسه در عموم حضور امکان
( هاآن نظایر و هانامثبت سنی، شرط نظیر) حضور این خاص اقتضاهای. نظر گرفته شود

 .گرددمی تعیین اجرایی هاینامهآیین در تواندمی

نافع تعارض م دیبا هااینحاضر هستند  ونیسیکم یجلسات شورا نیکه در ا یافراد اعالم تعارض منافع
 و شورا یاعضا حضور شفافیت. کنند و خودشان را ارائه کنند خود اظهاریخودشان را 

 ااعضای شور هاینامهتوصیه، فهرست خصوصی هایشرکت در هاآن یک درجه بستگان
دی است که از جمله موار عضو هر تفکیک به مختلف هایمجموعه و نهادها افراد، برای

 بایستی مشخص شود.

فهرست  ،شورا هایهزینه لیست و بودجه تفریغ با همراه بودجه شورا سالیانه عمومی انتشار شفافیت مالی
 ویژهبهها، حلالجلسات اعضای شورا و نیز سایر مهمانان، فهرست درآمدها )از کلیه محق

 (رجیخا و داخلیکاری ) سفرهایهای اعضای شورا، فهرست از محل شورا( و دارایی
 غلش محل از اعضای شورا دریافتی هدایایآن، فهرست  کارمندان و شورا اعضای

 با مرتبط هایهزینه کلیه، ریالی ارزش احتساب با دریافت زمان و مکان ثبت و نمایندگی
 اداری و اجرایی هایهزینه کلیه نیز و حاضران مزایای و حقوق نظیر جلسه، برگزاری
ی شورایی جا هاینظاماز جمله مواردی هستند که در بحث شفافیت مالی  جلسات

 .گیرندمی

 

 در جلسات شورا حضوروغیاب .1-4

که حاضران و  بدانند ندان بایدور. شهجلسات شوراها است یبرا حضوروغیاببحث  باشدمی تیحائز اهم العادهفوقکه  یمحور بعد

 یبعض نکهیحال ا باشند. از مهمانانی که در شوراها حضور دارند، اطالع داشته هستند و هم یکیبه چه تفک جلسات شورا بانیغا

و  نندک دایه حضور پک میدعوت کن یدر آن جلسه از افراد یعنی یم. مهمانان رسغیررسمی یهستند و گاه یمهمانان رسم هاوقت

 ابیحضوروغ ینداردهاجز استا زین شوندمیکه از جلسه خارج  ییاعضا یاسام یپاسخ بدهند. حت سؤاالته ب ایارائه بحث کنند 

 جلسات شوراها است چند شاخص دارد از جمله: حضوروغیابگفت که  توانمی طورکلیبه .شوندیمحسوب م

 بانیحاضران و غا یانتشار اسام 

 همانانیم یانتشار اسام 

 کنندیکه جلسه را ترک م یافراد یانتشار اسام. 

 شودیمحسوب م حضوروغیابدارند جزء  ریهم که تأخ یافراد یاوقات اسام یگاه. 

که  یحضار یو حت بانیحاضران و غا یکه اسام شودمیمشاهده  ایالت اونتوریو کانادا شهر لندن یشوراسایت  36 در شکل شماره

شما  .باشد ترقیکه دق کندیهم کمک م ویدی. ارائه و43اند را هم ذکر کرده استشرکت کرده یلیو به هر دل ستندیعضو شورا ن

                                                      
43 http://sire.london.ca/mtgviewer.aspx?meetid=1326&doctype=MINUTES 

http://sire.london.ca/mtgviewer.aspx?meetid=1326&doctype=MINUTES
http://sire.london.ca/mtgviewer.aspx?meetid=1326&doctype=MINUTES
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 نجایکه در ا قهیدق 1و  4هال ساعت  یتیدر طبقه چندم و سالن لندن س شدهگفتهکه  دینیبب 2۰16اکتبر  24 خیدر تار دیتوانیم

 .شده است یبررس

 
 حاضران و غایبان در جلسات شورای شهر لندن: اسامی 25شکل 

همچنین در این سایت درج شده است.  یاصفحه 1۰4گزارش  کی یدر ابتدا بانیحاضران و غا یاسام ایاسترال نایسببر شهردر 

 37 شماره. در شکل 44، مشخص شده استاندتأییدشده گریکه توسط افراد د شدهمعرفیموجه دارند  بتیکه غ زیدو نفر از اعضا ن

 اعضا آمده است. حضوروغیابجزئیات اقدامات شورای این شهر در قبال 

 
 در جلسات شورای شهر برایسبن غاییان: درج اسامی حاضران و 26شکل 

                                                      
44. https://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20161026-council-minutes-ordinary-6_sep_2016.doc 

https://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20161026-council-minutes-ordinary-6_sep_2016.doc
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ن داده شده نشا 38ره که در شکل شما شودمیدر شهر میشیگان آمریکا نیز در سایت شورای شهر، اسامی حاضرین و غائبان ذکر 

 است.

 
 : اسامی حاضران و غایبان و جزئیات جلسه شورای شهر میشیگان27شکل 

که در شکل شماره  45شودمیدر شهر کبک فرانسه نیز در سایت شورای این شهر، اسامی حاضران و همچنین مهمانان شورا ذکر 

 نشان داده شده است. 39

 

                                                      
45 https://ville.quebec.qc.ca/docs/oj/conseil_municipal/oj_cm_1611۰717۰۰.pdf 

https://ville.quebec.qc.ca/docs/oj/conseil_municipal/oj_cm_1611071700.pdf
https://ville.quebec.qc.ca/docs/oj/conseil_municipal/oj_cm_1611071700.pdf
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 غایبان و همچنین میهمانان جلسه شورای شهر کبک فرانسه : اسامی حاضران و40شکل 

بحث آمریکا، شهر کالیدون انگلیس نیز  48کشور استرالیا، شهر روزولت پارک 47و موناش 46در دیگر شهرها همچون بانلیو

 .شودمیمستمر در سایت شورا اطالع رسانی  طوربهاعضای شورای شهر  حضوروغیاب

 امکان حضور عموم در جلسه .2-4

گفته  طورایناها شور ی در خصوصساالراست. اساساً در فلسفه مردم در جلسات شورا بحث مهم امکان حضور مردم یبعد محور

 یعنی کنندودشان دخالت خدر رابطه با همه مسائل مربوط به ند توانینممردم که  لیدل نیبه ا اندشده لیکه شوراها تشک شودیم

 کیجا  کیشدن  جا جمع شوند و آن جمع کیدر  دیبا گیریتصمیمو  گیریرأی نکهیا رهمه را مشارکت داد به خاط شودنمی

مردم حق مشارکت  هیکه بق ستین یبدان معن نیا باید توجه کرد که .کنندمیانتخاب  ندهینما مردم نیدارد. بنابرا یکیزیف تیمحدود

 گویندمی شودمیل تشکی یشهر یشورا کی کهوقتی یعنی. درست نیست متأسفانهما  تصور غالب در کشور شودندارند. اگر دقت 

 نیار بوده است که ااصل ماجرا برعکس بوده است. قر کهدرصورتی که در شورای شهر چه خبر است!رد دیگر ربطی به مردم ندا

 ند.ریپاسخ بگ شاننمایندگانو از  دنمشارکت کن دنو بتوان دنو با خبر باش انیدر جر دیبا مردم باشد ومردم کار، کار 

 کی دیتصور کن مثالًهند درا قرار  ییفضا کی ییندارد. در جلسات شورا یدور هم جمع شوند، اشکال توانندینم اگر همه مردم لذا

بتوانند  یکه مردم عاد شده باشد هیدورتادور تعب یصندل یکسریو  اندنشسته زیدر وسط و دور م یاصل یدر وسط هست و اعضا زیم

به  دیردم است که بام یحق جد نیو حق صحبت نداشته باشند. ا رأیکه حق  طیشرا نیابند. با ایشرکت کنند و در جلسه حضور 

 داده شود. هاآن

 شودمیه کار گرفته بفراهم شدن حضور مردم در جلسات شورای شهر در اکثریت کشورها، سازوکارها و ابزارهای زیر  منظوربه

 بودن جلسات ین به عمومالزام قانو 

 از جلسه یمحرمانه شدن قسمت یبرا ندگانیالزام به پر کردن فرم خاص توسط نما 

 امکان حضور مردم یسازفراهم 

رای محرمانه ب، یعنی خالف آن ریو مس شودیمشخص م ییهاهیآن رو یبودن جلسه است که برا یو عموم یمفروض علن قاعده

و در جلسه حضور  بتوانند شرکت کنند یمکان مشخص وجود دارد که مردم عاد کی. شودیم جادیا یدشوار کردن جلسات برایش

 و حق صحبت نداشته باشند. یکه حق رأ طیشرا نی. با اابندی

 توانیممیجلسه محرمانه  اساساً ایآ که کنیممیو بررسی  شودمیدر ادامه چند نمونه قانون در خصوص حضور مردم در جلسات بیان 

 .کنیممیمشخص جلسه محرمانه را  طیشرا ؟ و همچنین در ادامهنه ای میداشته باش

قانون  22ماده  بودن جلسات است. یکه اصل بر علن شودمیقانون ذکر  نیکشور کانادا است. در ا ی شهر هملتقانون برا نیاول

کردند،  دایبود و افراد حضور پ یه اگر جلسات علنک دهدیم حیو توض کندیبودن جلسات را ذکر م یشهر هَملت کانادا اصل بر علن

                                                      
46https://www.banyule.vic.gov.au/files/assets/public/files-forms-and-attachments/2-council/21-council-

meetings/minutes/2016-minutes/special-council-meeting-minutes-17-october-2016.pdf 
47http://www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/council/council-meetings/minutes-decisions/27-

september-2016-meeting-minutes.pdf 
48 .pdf12032012min/2008content/uploads/_docs/council_meeting_minutes_-http://rooseveltpark.org/wp 
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صورت از او  نیدر ا. و سروصدا کند یرفتار نامناسب داشته باشد و شلوغ نکهیرا از جلسه خارج کند مگر ا هاآنحق ندارد  یکس

 است. یو علن یجلسه عموم نکهی. اما فرض ادیایاو ب یبجا گرینفر د کیبرود و  رونیکه ب کنندمی یعذرخواه

 
 : قانون شهر هملت مبنی بر اصل بودن علنی بودن جلسات شورا28شکل 

 یم مسئول اعالم محرمانگالزم است نا شوندیجلسه محرمانه م یشکل ایو  ییمحتوا یهاجلسه مؤلفه سیکه به دستور رئ یدر موارد

از کشورها  یبرخ الم گردد.اع یبه صورت عموم یمحرمانگ نیا قیدق لیدال زیجلسه(، عنوان موارد محرمانه شده و ن ریدب ای سی)رئ

رابطه به آن مسئول  نیالزم در ا لیدال دیبرگزار شود، با یبه صورت فور یادارند که اگر الزم شد جلسه یمسئول باالدست کی

 داده شده و اجازه آن اخذ گردد.

شورا  یاعضا ایکه آ شودمیر ، ذک49تصویب شده است 2۰12در سال کشور انگلستان که  به اطالعات یقانون جلسات و دسترس در

جلسات محرمانه  یکه اصل بر عدم برگزار کندمیذکر  مجدداً نجای. اریخ ایمحرمانه داشته باشند  ای یجلسه خصوص توانندمی

در  .جلسه را محرمانه برگزار کرد توانمیاقتضاء  نیکه بر حسب ا درا مشخص کرده باش یقیمصاد یمل نیقوان نکهیاست. مگر ا

. همه ریداشته باشند؟ خ یجلسه خصوص توانندیشورا م یاعضا ایبه اطالعات انگلستان ذکر شده که آ یقانون جلسات و دسترس

 اریاخت ایبودن آن الزام  یرعلنینسبت به غ یمل نیکه قوان یاشده فیمحدود و تحل طیباشد مگر در شرا یو علن یعموم دیجلسات با

و  تیاگر قرار باشد شفاف گوییممیو  گذاریممیجلسات  تی. اصل را بر شفافافتدمیدارد  یکه چه اتفاق دیدقت کن کرده باشد.

 .کنیممی یساز یرا دشوار تیخالف شفاف ریاست. لذا مس لیو اقامه دل لیذکر دل ازمندیمحرمانه نباشد، ن

                                                      
49.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207528/Your_councils_ca

binet_-_going_to_its_meetings_seeing_how_it_works.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207528/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207528/
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 به اطالعات کشور انگلستان یدر قانون جلسات و دسترس: اصل بر عدم محرمانه بودن جلسات 29شکل 

بر اساس  .شودمیداده  حیاست که در ادامه توض یقبل هایاعالنوجود دارد بحث  یدشوار نیکه ا یقیو مصاد هانمونهاز  یکی

 یرا ط یاهیو رو لیرا تکم یقبل از آن، فرم یروز کار 28 دیبخواهد محرمانه برگزار شود، آن شورا با یااگر جلسهقانون مذکور 

 سی. رئردیاجازه بگ یکه از کس ستیالزم ن اصالً. کند یرساناطالع یبه صورت عموم دیآن، با یمحرمانگ لیدال انیکند و ضمن ب

و امکان طرح  دیبه مردم بگو دیرا با لیماه دال کیاز  شیب یعنیروز قبلش  28که جلسه محرمانه باشد و  دهدمی صیجلسه تشخ

که  زنندمی یدوم هیاعالم کی مجدداًقبل از آن جلسه،  زرو 5کنند. سپس  سؤالوجود داشته باشد و مردم بتوانند  دیهم با سؤال

 همراه با جواب به مردم ارائه داد. اندپرسیدهکه  سؤاالتی نکهی. ضمن ا5۰محرمانه است صورتبهو  گریروز د 5جلسه  دیآگاه باش

 
 انه برگزار کردن جلسات بر اساس ناتینگهام: شرایط محرم30شکل 

                                                      
5۰http://open.nottinghamcity.gov.uk/comm/download3.asp?dltype=inline&filename=53647 

/Execarrangementsnotices.pdf 

http://open.nottinghamcity.gov.uk/comm/download3.asp?dltype=inline&filename=53647
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مورد هم  نیا ی. براستین سریروز قبلش م 28و جلسه محرمانه است و  بیاید شیپ یو اضطرار یموضوع فور کیاست  ممکن

 سیرئ ایسمت  کیشد جلسه محرمانه با خواهیدمیذکر شده است که اگر  ترتیباینبهوجود دارد. در همان سند  یخاص مکانیسم

برگزار  یجلسه عموم دیقط بافشده و اجازه را بدهد. اگر آن فرد اجازه ندهد  هیتوج دیبا هاکمیسیون یبازرس سیبه اسم رئ یمسئول

و کارآمدتر هم  تردقیق نیسممکا نیندارند. من معتقد هستم که از ا ریگیراه د چیکنند و ه یروز را ط 28شود و همان روند اعالم 

 .میآن هست گیر گریبانروزانه  مااست که  یکرد. اصل ماجرا فکر کردن در مورد مسائل یطراح شودمی

شماره  شکل درکه  شودمیمشخص  هاآن مکان وجلسات عمومی و زمان  هایاعالمیهدر کشور آمریکا و شورای شهر کلمبیا نیز، 

 قابل مشاهده است. 43

 
 : اطالعیه جلسه عمومی شورای شهر کلمبیا31شکل 

بیان  44ر شکل شماره ضر شوند که دحا هاکمیتههمچنین در شورای شهر کلمبیا سازوکاری تهیه شده است که افراد بتوانند در 

 شده است.

 
 شورای شهر کلمبیا هایکمیته: امکان حضور شهروندان در 32شکل 



 

43 

 

تا افرادی که قصد حضور دارند، بتوانند  شودمیدر شهر لندن کانادا نیز اعالمیه جلسه عمومی شورا همراه با زمان و مکان اعالم 

 .51در جلسات شورا شرکت کنند

 
 در جلسات شورا حضور افراد عادی منظوربه: تعیین زمان و مکان جلسه شورای شهر لندن 33شکل 

و قبل از جلسه  دهندمیص دقیقه زمان ابتدایی هر جلسه را به اعالم نظرات شهروندان اختصا 15در شهر بوستون آمریکا نیز به 

 .کنندمیسه شهروند نظرات خودشان را اعالم 

 
 شورای شهر بوستون دقیقه ابتدای جلسه برای اعالم نظر شهروندان در 15: اختصاص 34شکل 

 

                                                      
51 https://www.london.ca/city-hall/public-notices/Pages/Public-Notices---October-27,-2016.aspx 
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 تعارض منافع اعالم .3-4

 ای کیاز  اینکهگر م ستین یخطا و اشتباه و لغزش چیه فساد، بحث تعارض منافع است. یریشگیبحث پ ترینمهماز جمله  دیشا

 اریبس حیبه توض جانیاست. در ا یدیمفهوم جد کیدر کشور ما مفهوم تعارض منافع اساساً  .ردیگیم نشئتچند تعارض منافع 

 .میپردازیدرباره تعارض منافع م یمختصر

کنند و خودشان را  خود اظهاریتعارض منافع خودشان را  دیبا هااینحاضر هستند  ونیسیکم یجلسات شورا نیکه در ا یافراد

را  یاقدام کیاست،  دیشد رآن تعارض منافعش چقد نکهیمتناسب با ا کنندمی خود اظهاری بعدازاینکهارائه کنند. ممکن است 

ست در گزارش آن جلسه اآمده  شیآن تعارض منافع که پ یکه افراد مجبورند که آن جلسه را ترک کنند و حت یانجام دهند تا حد

 .اندداشتهرا  یتعارض منافع نیافراد چن ایفرد  نیکه ا شودمیذکر 

خطا قرار  سکیا در رداشته باشد و فرد ر یمنفعت میممکن است خود فرد نسبت به آن تصم شودیگرفته م میشوراها که تصم در

. به شودیوجب فساد مم نیو ا ردیخود را بگ یاستان ایو  یقوم ،یطرف منفعت شخص ردیرا بگ یفرد طرف عال اینکه یدهد و بجا

که اگر در محل  کنندیملزم م مقابله با تعارض منافع، اعالم تعارض منافع است که افراد را هایمکانیسم نیاز اول یکیخاطر  نیهم

 آن را اعالم کنند. دیتعارض منافع قرار گرفتند با

حداقل مجازات آن سلب  تعارض منافع خود را اعالم نکرده است جرم است و یاست و اگر کشف شود که فرد یالزام قانون کی نیا

خدمت  ستهید فرد شاوجود دار یاعتماد عموم یو تا وقت یاعتماد عموم یعنی یمل یهاچون ورود در عرصه شودیکامل م تیصالح

آن ترک  هایمکانیسماز  یکیکه  میاعضاء را نسبت به وجود تعارض منافع دار خود اظهاریبه  نیالزام قوان نجایدر ا پس دارد.

ا تعارض منافع اتفاق بکه متناسب  یکه فرد اعالم کرده و اقدام یتعارض منافع است و تعارض منافع خود اظهاریجلسه بعد از 

 .شودیتاده، در مشروح مذاکرات گزارش ماف

. که 52کنند خود اظهاریدر قانون شوراهای کشور انگلستان آمده است که افراد بایستی نسبت به تعارض منافعشان  مثالعنوانبه

 مشخص شده است. 47در شکل شماره 

 

                                                      
52https://democracy.medway.gov.uk/Data/Standards%20Committee/20020522/Agenda/Report%20(Agenda%

20item%205)%203.pdf?nobdr=2 
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 اعضای شورا نسبت تعارض منافعشان در قانون شوراهای کشور انگلیس خود اظهاری: الزام به 35شکل 

یکی از کارهای مهمی که بایستی اعضای شورای شهر انجام دهند این است که بر اساس دستور جلسه، اگر تعارض منافعی دارند 

قبل از حضور در جلسه شورای شهر،  باید قبل از جلسه اعالم کنند. در شورای شهر نوناووت کانادا یک فرمی وجود که افراد بایستی

 .53تعارض منافعشان را مشخص کنند

 
 منافع اعضای شورا در گزارش جلسات شورا در شورای شهر نوناووت کانادا تعارض: اعالم 36شکل 

که قبل از برگزاری هر جلسه افراد  کندمیاین کشور نیز بیان  2۰13در کشور استرالیا نیز در قانون برگزاری جلسات مصوبه سال 

 .54بایستی تعارض منافع خودشان را اعالم کنند

                                                      
53 http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf 
54 http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas 

http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf
http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf
http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas
http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas


 

46 

 

 
 برگزاری جلسات کشور استرالیا نامهآیین: اعالم تعارض منافع اعضای شورا بر اساس 50شکل 

منطقه  یشورا یپا اعضاپارلمان ارو ندگانیو سنا، وزرا، نما یمجلس مل ندگانینما ،یپست دولت یدارا یتمام افراد زیدر فرانسه ن

 .55ردیگیقرار م HATVP(فرانسه ) تیشفاف تیسا یفرم نمونه را پر کرده و منافع خود را اعالم کنند که رو دیو شهر با

 
 : فرم اعالم تعارض منافع مقامات در کشور فرانسه37شکل 

 حی. توضدهدمیرا نشان  یاست که مشروح مذاکرات کردهمنتشر  یسند ،کانادا است یشهرها نوناووت که یکی ازشهر  یشورا

که در مورد بحث  کندمیخودش اعالم  نکهیبه خاطر ا کندیجلسه را ترک م 45 :7به اسم داو در ساعت  ییآقا کیکه  دهدیم

                                                      
55. http://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/ 

http://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/
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 نکهیاست و بعد از ا ۰۰/95ره درباره شما گیریرأیدارم. بحث در مورد  یمال فعشود تعارض مناکه قرار است در جلسه ارائه  یبعد

به جلسه  مجدداًآن آقا  8و در ساعت  شودیالزم گرفته م میو تصم کنندمی گیریرأی ۰۰/95، در مورد طرح شودمیخارج 

 شودمیمدت از جلسه خارج  نیا یبرا شخصشود و آن  گیریرأی قهیدق 15بوده است که به مدت  نیقرار بر ا یعنی. گرددبازمی

را منتصب  یو ای نکهیبوده است. حال ا یتیمسئول کیدر مورد انتصاب خودش به  گیریرأی. از قضا 56گرددبرمیو بعد از آن 

 .شودمیخلع  گاهیاز آن جا ایو  کنندمی

 
 : اعالم تعارض منافع در گزارش شورای شهر نوناووت کانادا38شکل 

از  اینمونه 51که در شکل شماره  57کندمیکه وجود دارد را در گزارش جلسه ذکر  هاییمنافعدر شورای شهر ملتون هم تعارض 

 در مورد تعارض منافع قابل مشاهده است. هاگزارشاین 

 
 : اعالم تعارض منافع در گزارش شورای شهر ملتون استرالیا39شکل 

 مالی شفافیت .4-4

                                                      
56 http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf 
57 http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas 

http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf
http://www.nmto.ca/sites/default/files/council_meeting_procedures_handbookjan6_eng_1.pdf
http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas
http://www.melton.vic.gov.au/Council/About-Council/Minutes-Agendas
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 یحقوق اعضا اینکهز ا. اعم شورایی است هاینظامنیز یکی از محورهای شفافیت در  یونیسیو کم ییشورا ینهادها یمال تیشفاف

 یمال تیبحث شفاف طورکلیبه. چطور پرداخت شده است هاهزینهاست و آن  بیبه چه ترت هاآن یکار یهانهیشورا چقدر است، هز

 از جمله: باشد،یم یچند محور کل یاست دارا ییشورا ینهادها

 شورا به چه صورت است. یحقوق اعضا 

 است. بیشورا به چه ترت ندگانینما یکار یهانهیهز 

داده  یو به چه کس یچه کار یبرا یو چه مبلغ یخیکه در چه تار دیگویو م کندمیرا منتشر  یلندن که در کانادا است سند شهر

 اتیجزئ نیداده شده است که همه ا رهیو غ طیبل نهیو هز سایتوب، توسعه ونقلحمل یکه مثال برا دینیبی. شما م58شده است

 ،یخیاست. مثالً در چه تار دسترسیقابلذکر شده و  زین یعموم یهانهیهز اتیجزئ نیهمچن است. دسترسیقابلذکر شده است و 

 داده شده است. یو به چه کس یچه کار یبرا یچه مبلغ

 
 شورای شهر لندن کشور کانادا هایهزینه: مشخص شدن جزئیات دقیق 40شکل 

 53 ر شکل شمارهدحقوق و دستمزد اعضای شورای شهر با جزئیات آمده است که  هایهزینههمچنین در شورای شهر این شهر، 

 .شده است انیب کیهر نفر از اعضا به تفک نهیو هز ایمزا ه،یحقوق پا مشاهده است. قابل

                                                      
58. https://www.london.ca/city-hall/city-council/Documents/2016%20Expenses.pdf 

https://www.london.ca/city-hall/city-council/Documents/2016%20Expenses.pdf
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 : مشخص شدن حقوق و دستمزد اعضای شورای شهر لندن41شکل 

 دیداشته باشد با یورو 1۰۰ یکه باال ایهزینهانگلستان گفته شده است که شورا هر  دنیمربوط به همان شهر کال یگریسند د در

 .59منتشر شود

 
 باالی صد یورو شورای شهر کالیدن هایهزینه: منتشر شدن 42شکل 

                                                      
59 http://theclaydons.org/parish-council-transparency-code/ 



 

5۰ 

 

 نهیسبز، هز یفضا نهیکه اسم آن شرکت هم گفته شده، هز یشرکت کیبه  مهیب نهیمثال هز یبراهمچنین در سایت این شورا 

 .6۰ذکر شده است هااینداده شده است، که همه  یمنش کیکه به  یحقوق دستمزد

 
 شورای شهر کالیدن انگلستان هایهزینه: اعالم ریز 43شکل 

 

 

 

                                                      
6۰ http://theclaydons.org/items-with-expenditure-over-100-financial-year-20142015/ 


