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شفافيت
 .1شفافيت آراي نمايندگان پارلمان

چكيده مديريتي
نظام تصميمگيري و تخصيص منابع کشور با توجه به اهميت و نقش بيبديلش در منظومه حكمراني کشور
درصدد پيشرفت و توسعه به طور عام و کاهش فاصله دولت-ملت ،افزايش پاسخگويي ،ارتقاي کارآمدي و
پيشگيري از انحرافات و جرائم به طور خاص است .در اين ميان ،عناصر و کنشگران اصلي نظام حكمراني
کشور داراي کارکردها و نقشهاي متعدد و کاملي هستند که در صورت شفاف نبودن عملكرد آنان ،جلب
مشارکت عمومي و ظهور حاکميت مردم (وفق قانون اساسي) تضعيف ميشود .ازاينرو ،در راستاي
راهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري از وقوع فساد ،سلسله گزارشهاي شفافيت در راستاي صورتبندي نظري
و کاربردي شفافيت (ادبيات ،اقتضائات و محورهاي اصلي آن) منتشر ميگردد .نظر به اهميت ويژه پارلمان
و عملكرد آن در تصميمگيري و قانونگذاري کشور ،در اين گزارش به شفافيت آراي پارلمان پرداخته شده
و تجربه ساير کشورها در رويارويي با مسئله شفافيت آراي نمايندگان پارلمان ،بررسي شده است.
شفافيت عملكرد پارلمان چندي است که به عنوان يكي از ابزارهاي نظارت مردمي بر پارلمان و
راهكارهاي شفافسازي فرايند تصميمگيري و تخصيص منابع در کشورهاي مختلف مطرح شده است و
در مجلس شوراي اسالمي نيز طرح شفافسازي آراي نمايندگان در دستور کار کميسيونهاي تخصصي
قرار دارد .مفهوم شفافيت پارلماني بر ارائه اطالعات پارلماني به صورت دقيق و با فرمتهاي مختلف براي
استفاده بهتر از اين اطالعات تأکيد ميکند .با ارائه اطالعات پارلماني (اعم از اطالعات عملكردي
نمايندگان و اطالعات اداري پارلمان) مردم و نخبگان اين فرصت را پيدا ميکنند تا از فرايندهاي
قانونگذاري در کشور آگاه شوند و عالوه بر آن بتوانند در اين فرايندها مشارکت کنند.
با ايجاد شفافيت و فراهم کردن نظارت عمومي در ارکان مختلف قانونگذاري ،زمينههاي مشارکت
نخبگان و متخصصان و ذينفعان هر حوزه فراهم شده و قوانين غنيتر و باکيفيتتري به تصويب خواهد
رسيد و کارامدي قوه مقننه افزايش خواهد يافت.
اگرچه شفافيت عملكرد پارلمان ،طيف وسيعي از اطالعات (از آراي نمايندگان گرفته تا حضور و
غياب و نظام مالي مجلس) را شامل ميشود ،اما يكي از مهمترين موضوعاتي که تمامي پارلمانهاي
جهان در خصوص انتشار و عدم انتشار اطالعات آن سياستهايي وضع کردهاند ،انتشار اطالعات رأيگيري
در پارلمان است .رأي هر نماينده در حقيقت نتيجه تمامي فعاليتها و اقدامات او در خصوص طرحها و
لوايح و به عنوان بارزترين وجه کارکرد نمايندگي ايشان مطرح شده است .لذا شفافيت آرا ،عالوه بر اطالع
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مردم از عملكرد نمايندگان خود در مجلس شوراي اسالمي ،همچنين موجب خواهد شد تا نمايندگان
نسبت به رأي خود پاسخگو باشند .ازاينرو ،ضمن ارتقاي بلوغ سياسي اجتماعي مردم ،موجبات تقويت
ساختار انگيزشي عموم مردم براي مشارکتجويي در فرايند قانونگذاري کشور را نيز فراهم ميآورد.
تجربيات کشورهاي گوناگون نشان مي دهد که هر کشور مطابق با شرايط و مقتضيات خاص خود
براي انتشار اطالعات آراي نمايندگان پارلمان ،تصميماتي اتخاذ کرده است .در واقع در غالب کشورهاي
بررسيشده ،پيشفرض بر شفافيت و ارائه اطالعات آراي نمايندگان در جلسات مختلف است مگر آنكه
موارد استثنايي موجب شود تا اطالعات آراي نمايندگان مخفي بماند .در اين صورت موارد استثنا و عدم
انتشار اطالعات بايد از پيش به صورت دقيق مشخص شده باشد و با اين سازوکار عدم انتشار اطالعات
نياز به توضيح ،استدالل و تصميمگيري خواهد داشت .در واقع حتي موارد غيرعلني در رأيگيري نيز به
صورت شفاف به اطالع مردم رسيده و توضيحات کافي در باره آنها ارائه ميشود
در اين سند پس از بررسي مفهوم شفافيت پارلماني و شفافيت آراي نمايندگان پارلمان ،تجربه
برخي کشورها نظير کانادا ،جمهوري چک ،دانمارک ،انگلستان ،ايتاليا و همچنين پارلمان اروپا در خصوص
سياستهاي انتشار اطالعات آراي نمايندگان بررسي شده است .سپس تجربيات کشورهاي بررسي شده
در زمينه شفافيت پارلمان با امكانات و ظرفيتهاي مجلس شوراي اسالمي تطبيق داده شده و در نهايت
پيشنهادها و توصيههاي سياستي ناظر بر شفافيت پارلماني و شفافيت آراي نمايندگان مبتني بر مقتضيات
مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است که به قرار ذيل است :ايجاد و ترويج فرهنگ شفافيت پارلماني،
اصالح رويكرد و مفاد قانون آييننامه داخلي مجلس در خصوص شفافيت آراي نمايندگان ،انتشار ميزان
مشارکت نمايندگان در رأيگيريهاي مجلس (انفرادي ،تجميعي و تفكيكي) ،ايجاد پروفايل نمايندگي و
ارائه اطالعات عملكردي هر نماينده ،انتشار دادههاي پارلماني با استانداردهاي داده باز و تجميع اطالعات
شفاف کنوني.
در خصوص توصيه سياستيهاي اشاره شده ،ذکر چند نكته ،ضروري به نظر ميرسد:
 .1شفافيت آراي نمايندگان به مثابه يک گام عملياتي از شفافيت عملكرد پارلمان است.
 .2شفافيت آراي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ميتواند به مشارکت حداکثري آحاد جامعه و
نخبگان در عرصه سياستگذاري و قانونگذاري بينجامد و همچنين موجبات تسهيل فرايند مديريت تعارض
منافع و کاهش فاصله دولت-ملت را فراهم آورد.
 .3به طور کلي مفهوم شفافيت با مفهوم اعالم عمومي داراي وجوه افتراق است ،با اين وصف که
اطالعات و عملكرد حوزههاي مورد بررسي بايد به صورت شفاف و ارزيابيپذير جمعآوري شوند تا از آنها
بتوان در فرايند تصميمگيري کشور استفاده بهينه را کرد .اما برخي از اطالعات و عملكردها هستند که
با توجه به ماهيت و عملكرد آنها ،عالوه بر شفافسازي ،بايد اعالم عمومي شوند و مردم و آحاد جامعه در
جريان آن قرار گيرند که اطالعات آراي نمايندگان عموماً از اين مورد است.
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 .4با توجه به لوايح دوگانه شفافيت نظام اقتصادي و مديريت تعارض منافع که در دستور کار دولت
قرار دارد ،شفافيت آراي پارلمان ميتواند بسترساز تحول در عرصه قانونگذاري و همچنين فرصتي براي
آغاز اصالحات ساختاري در بخشهاي مختلف کشور از مجراي ارتقاي کيفي قوانين باشد.
 .5در برهه کنوني ،بسياري از اطالعات و عملكرد نمايندگان (همانند مشروح مذاکرات و تعداد
حاضران و غايبان صحن مجلس شوراي اسالمي و )...به صورت شفاف ،اعالم عمومي و منتشر ميگردد.
آنچه از اهميت ويژهاي برخوردار است سه نكته ذيل است:
الف) تجميع دادهها و اطالعات منتشر شده در يک مرجع و درگاه اينترنتي؛
ب) اطالعات بايد قابل ارزيابي و تحت فرمتهاي مورد استفاده ماشين و نرمافزارها باشد؛
ج) شاخصهاي شفافيت عملكرد پارلمان بايد در يک فرايند تكاملي ارتقا يابند.
 .6ساختار نظام تصميمگيري و قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران داراي وجوه افتراق و ترتيبات
نهادي متفاوتي با کشورهاي ديگر است که اين تفاوتها بايد در فرايند بررسي و تطبيق تجربيات کشورها،
و تصميمگيري درباره شفافيت آراي نمايندگان در ايران مورد توجه قرار گيرد .ازاينرو به نظر ميرسد
در بستر کنوني نظام حقوقي کشور ،شفافيت آراي نمايندگان بايد با در نظر گرفتن اين مالحظات و
اقتضائات مورد بررسي قرار گيرد تا هدف از شفافيت آراي نمايندگان در عمل محقق شده و آثار منفي و
معكوسي بر جاي نگذارد.

مقدمه
«شفافيت» يكي از پرکاربردترين واژههايي است که امروزه از هر گوشه و کناري در رابطه با آن سخن
گفته ميشود .نه تنها مسئوالن که مردم و رسانهها نيز از هر قشر و گروهي از اهميت و الزم بودن
شفافيت سخن ميرانند و همه بر وجود آن تأکيد ميکنند و شفافيت را مفهومي بديهي تلقي ميکنند.
شفافيت يكي از رويكردهاي جديد پيشگيري و مبارزه با فساد است که سبب افزايش کارآمدي ،کاهش
هزينهها و افزايش بهرهوري ميشود و تعاريف متعددي از آن ارائه شده است .براي مثال ميتوان به
تعاريف ذيل براي مفهوم شفافيت اشاره کرد:
 انتشار اطالعات به صورت قاعدهمند و

دقيق1،

 جريان اطالعات قابل اتكا و بهنگام اقتصادي ،اجتماعي و سياسي که براي همه ذينفعانِ مرتبط
در دسترس

باشد2،

1.

Mitchell RB. (1998). Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes.
International Studies Quarterly, pp.30-109.
2. Bellver A, Kaufmann D. (2005). Transparenting Transparency: Initial Empirics and Policy
Applications. World Bank Policy Research Working Paper, pp.1-72.
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 وضوح و اثربخشي فعاليتها با تأثير بر خطمشيهاي
 هرگونه جريان آزاد

عمومي1،

اطالعات2،

 انتشار واضح و شفاف اطالعات ،قوانين ،برنامهها ،فرايندها توسط حكومتها ،شرکتها ،سازمانها
و افراد گوناگون.3
شفافيت در نهادهاي مختلف ابعاد و شاخصها و کارکردهاي گوناگوني دارد .اما آنچه از اهميت
ويژهاي برخوردار است ،در اولويت قرار دادن نحوه و چگونگي ارتقاي شفافيت در نظام تصميمگيري و
تخصيص منابع کشور به طور عام و نهاد تقنيني به طور خاص است.
مجلس شوراي اسالمي به مثابه اصليترين نهاد قانونگذاري در جمهوري اسالمي ايران ،کارکردهاي
متفاوتي از جمله قانونگذاري ،نمايندگي آحاد جامعه و نظارت بر عملكرد نهادها و مسئوالن را داراست .
ازاينرو ،مطابق با اصول متعدد قانون اساسي ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي داراي حقوق ،تكاليف و
اختيارات متعددي براي ايفاي نقش خود هستند .4لذا از آنجا که نمايندگان يا وکالي مردم از طرف
اکثريت جامعه مأمور به انجام وظايف نمايندگي شدهاند ،در راستاي عينيتبخشي به حاکميت مردم
(منبعث از قانون اساسي جمهوري اسالمي) موظف به ايفاي نقش فعال در عرصه سياستگذاري،
خطمشي گذاري و قانونگذاري کشور جهت نيل به پيشرفت و توسعه هستند .اين نقش تعيينکننده
مستلزم ارتباط دوسويه با آحاد جامعه و پاسخگويي به افكار عمومي است تا ضمن ارتقاي بلوغ سياسي و
اجتماعي مردم ،بستر الزم براي مشارکت کليه ذينفعان در فرايندهاي تصميمگيري کشور فراهم شود.
بنابراين شفافيت عملكردها ،تصميمات و اقدامات پارلمان و نمايندگان را ضروري مينمايد.
شفافيت پارلمان که به دليل اهميت و جايگاه خود و همچنين تجارب موفق کشورهاي ديگر ،در حال
حاضر داراي ادبيات و قواعد دقيقي است ،مسير بهرهگيري از خِردجمعي مردم در تصويب قوانين و نظارت
مؤثر بر قواي ديگر را هموارتر ميکند .اطالع مردم از فعاليتهاي نمايندگان و مجلس شوراي اسالمي ،عالوه
بر فراهم آوردن زيرساخت افزايش مشارکت عمومي در فعاليتها و تصميمات کالن ملي ،به ايجاد يک نظارت
کارآمد بر روي نمايندگان مجلس و نهايتاً ارتقاي نظام تصميمگيري ،افزايش کارايي و کاهش شكاف دولت و
ملت منجر خواهد شد .آنچه ضامن پيوستگي و پايداري يک سيستم صحيح قانونگذاري ميشود ،فرايند جلب
مشارکت عمومي و توزيع عادالنه فرصتها براي گروههاي ذينفع است .در نتيجه با ايجاد شفافيت پارلماني،
کيفيت قوانين مصوب باالتر رفته و نظارت مجلس بر فعاليتهاي قواي مجريه و قضائيه بهبود خواهد يافت.
1.

Drabek Z, Payne W. (2002). The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment. Journal
of Economic Integration, pp.777-810.
2. Holzner, B., & Holzner, L. (2006). Transparency in Global Change: The Vanguard of the Open
Society. University of Pittsburgh Press.
3. https://www.transparency.org/glossary/term/transparency
 .4اصول پنجاهويكم ،پنجاهودوم ،پنجاهوچهارم ،هفتادويكم ،هفتادوسوم ،هفتادوششم ،هفتادوهفتم ،هفتادوهشتم،
هفتادونهم ،هشتادودوم ،هشتادوسوم ،هشتادوچهارم ،هشتادوپنجم ،هشتادونهم ،نودويكم ،يكصدوبيستودوم،
يكصدوسيوسوم ،يكصدوسيوهفتم ،يكصدوسيونهم ،يكصدوچهلم ،يكصدودهفتادوپنجم و يكصدوهفتادوهفتم.
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بنابراين از آنجا که مسئله اصلي ،تعيين و تبيين دقيق ابعاد ،اهميت و نقش شفافيت در پيكره و
منظومه حكمراني کشور است ،در راستاي راهبرد شماره يک از راهبردهاي نهگانه قوه مقننه در مبارزه با
فساد ،1سلسله گزارشهاي شفافيت را به منظور پاسخگويي به پرسش فوق تدوين و منتشر خواهيم کرد.
يكي از محورهاي مهم و اساسي شفافيت ،شفافسازي نظام تصميمگيري و تخصيص منابع است که نمود
عيني و بارز آن ،پارلمان و نهاد تقنيني کشور است .از سوي ديگر ،شفافيت پارلمان مجموعهاي به هم
پيوسته از محورهاي شفافيت عملكرد صحن ،کميسيونها ،فراکسيونها و دفاتر نمايندگي است که در
قالب شفافسازي دستور جلسات ،مشروح مذاکرات ،حضور و غياب ،آراي نمايندگان ،نظامات مالي از
جمله هدايا و پاداشهاست.
با توجه به مطرح شدن طرح شفافيت آراي نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي ،در اين گزارش به
بررسي ابعاد مختلف شفافيت آرا به عنوان يكي از شاخصهاي عملكرد فردي نمايندگان ،به همراه
تجربيات برخي کشورها در اين زمينه پرداخته شده است .بررسيهاي کارشناسي مؤيد اين مطلب است
که با توجه به وضعيت موجود و امكانات فعلي مجلس شوراي اسالمي ،شفافيت آراي نمايندگان به عنوان
يكي از محورهاي شفافيت عملكرد پارلمان عملياتي و امكانپذير است .لذا ،اطالعات انواع رأيدهي در
پارلمانهاي مختلف جهان و همچنين سياستهاي هرکدام در زمينه انتشار آرا ،مبتني بر سند منتشر
شده از دپارتمان سياستگذاري حقوق شهروندي و قانون اساسي پارلمان اروپا به نام «نظارت دمكراتيک،
شفافيت و روشهاي رأيگيري در پارلمانهاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا»( 2سند
پيوست) استخراج شده است .در پايان نيز تالش شده است ضمن امكانسنجي و بررسي سازگاري آن با
ساختار نظام تقنيني کشور ،از يافتهها و مكانيسمهاي شفافسازي عملكرد پارلمان بر اساس اين سند،
توصيههاي سياستي و نكات قابل بهرهبرداري براي مجلس شوراي اسالمي ايران استخراج شود.

شفافيت پارلماني
شفافيت پارلماني رويكردي است که تالش دارد زمينه نظارت همگاني در پارلمان را از طريق انتشار دقيق
و با کيفيت اطالعات پارلماني فراهم آورد .دسترسي و نظارت مردم بر پارلمانها همواره از گذشتههاي
دور مد نظر سياستمداران و حكمرانان بوده است و به همين دليل همواره در تمام پارلمانها ،محلي براي
حضور مردم تعبيه شده است تا مردم بتوانند از نزديک نظارهگر مباحث باشند و با ارتباط با نماينده شهر
خود و ارائه پيشنهادها و انتقادها بهطور غيرمستقيم در مباحث شرکت کنند .در اين روش هرچند ناشي
از يک نگاه درست و عميق به حق مردم در نظارت و پايش دائمي حاکمان بوده است ،اما به دليل
 . 1گزارش راهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري از وقوع فساد ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
2. Izabela Jędrzejowska, Democratic Scrutiny, Transparency, and Modalities of Vote in the National
Parliaments of the Member States and in the European Parliament, European Parliament .
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محدوديت هاي فيزيكي و اجرايي عمالً امكان ورود و نظارت همه مردم وجود نداشت .پيشرفت
تكنولوژيهاي ارتباطي به تحقق هرچه بيشتر شفافيت پارلماني کمک کرده است و توانست مباحث را
از طريق ،روزنامه ،راديو و تلويزيون در اختيار مردم قرار دهد تا ديگر نيازي به حضور فيزيكي مردم براي
نظارت بر رفتار قانونگذاران نباشد.
تجربيات بينالمللي در دهههاي اخير نشان ميدهد که پارلمانها براي بهرهگيري از فوايد شفافيت،
راهكارهاي مختلف و نوآورانهاي در پيش گرفتهاند .بر اين اساس پارلمانها تالش ميکنند تا اطالعات
عملكردي نمايندگان و پارلمان را که حق مردم و ضامن سالمتي و عدالت فرايند قانونگذاري ميدانند به
روشهاي مختلف در اختيار صاحبنظران و آحاد مردم قرار داده و بدين ترتيب عالوه بر مصونسازي خود
از فعاليتهاي مخل منافع ملي ،با جلب اعتماد و مشارکت مردم عملكرد خود را ارتقا دهند.
شفافيت پارلماني داراي ابعاد و شاخصهاي بسيار متنوع و گستردهاي است .از جمله ميتوان به
ابعاد عملكرد فردي نمايندگان ،کميسيونها ،صحن علني ،حوزه نظارتي و ساير بخشهاي مرتبط با
پارلمان اشاره کرد .هريک از اين ابعاد نيز داراي شاخصهاي گوناگون و بعضاً مشابهي هستند .براي مثال
در بُعد عملكردي نمايندگان ميتوان به شفافيت آرا ،حضور و غياب ،طرحهاي ارائه شده و حمايت شده،
مكاتبات ،حقوق و مزايا ،هزينههاي نمايندگي و… اشاره کرد.
با گذشت زمان و توسعه پارلمانها و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات ،شفافيت پارلماني ابعاد
جديدي به خود گرفته است .براي مثال شفافيت پارلماني ،ديگر منحصر به ارائه گفتگوهاي صحن علني
نيست ،بلكه شفافيتِ کميسيونها و ادارات و سازمانهاي مرتبط با پارلمان و… نيز در دستور کار پارلمانها
و سازمانهاي ناظر بر پارلمان قرار گرفته است.
شفافيت پارلماني عالوه بر تحقق حق ذاتي مردم در آگاهي و نظارت بر کارگزاران حكومتي ،سبب
افزايش اعتماد مردم به اين نهاد و در نتيجه افزايش مشارکت مردم در انجام وظايف پارلماني و کمک به
پارلمان خواهد شد .با شفاف شدن پارلمان امكان اطالع همه مردم از فرايند قانونگذاري و نظارت بر آن
پديد ميآيد و اين مشارکت مردمي ضامن سالمت و ارتقاي بهرهوري در پارلمانها خواهد بود .شفافيت
پارلمان امكان ارائه گزارش عملكرد مجلس و نمايندگان را بهدور از ابهامات و بعضاً اتهامات رسانهاي ايجاد
ميکند .با شفاف شدن پارلمانها مردم اطالعات مربوط به نماينده خود را از سايتهاي رسمي مربوط به
پارلمان و صفحات مربوط به نمايندگان دريافت ميکنند و به اين ترتيب پارلمان مرجعيت اطالعرساني
در مورد عملكرد خود و نمايندگان را بهدست ميآورد.
مطالعات و تجربيات بينالمللي نيز بهخوبي نشان ميدهد که ايجاد شفافيت در ارکان قانونگذاري
هر کشوري باعث ارتقاي کيفيت قوانين و افزايش مشارکت نخبگان در خطمشيگذاريهاي مجلس و
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همچنين کاهش فساد در اين نهاد ميشود 1.با ايجاد شفافيت در عملكرد نمايندگان ،اعم از هزينههاي
نمايندگي ،حقوق و مزايا ،هداياي دريافتي ،آرا ،حضور و غياب ،رايزنيها و به طور کلي شفافيت در تمامي
ارکان مجلس ،ميتوان از ايجاد قوانين مخل پيشرفت کشور جلوگيري کرد .شفافيت موجب ميگردد تا
ارتباطات دوسويه ميان مردم و نمايندگان پارلمان افزايش يابد و اين نكته خود يكي از اولويتهاي
پارلمانهاي ملي کشورهاي گوناگون براي شفافسازي در عملكرد خود تلقي شده

است2.

در چند سال اخير ،پارلمانهاي دنيا با متنوعسازي شيوهها و ابزار تقويت نظارت همگاني بر عملكرد
قانونگذاران ،تالش کردهاند پل ارتباطي خود با شهروندان را تقويت کنند .نظارت همگاني بر عملكرد
پارلمان و نمايندگان موجب افزايش سرمايه اجتماعي قوه مقننه خواهد شد و ارتقاي کيفي نهاد پارلمان
را موجب ميشود.
عالوه بر اين ،شفافيت و اعالم عمومي اطالعات بايد به صورت منسجم ،قابل بهرهبرداري و در قالبهاي
ماشينخوان و ارزيابيپذير براي اقدامات نظارتي و اطالعي باشد ،شفافيت در پارلمان نياز به آزادي اطالعات،
دسترسي عموم به اسناد و اطالعات پارلماني و ضمانت قانوني براي دسترسي مردم به اين اطالعات دارد.
اتحاديه بينالمجالس ،3پارلماني را دمكراتيک ميداند که نماينده آحاد سياسي و اجتماعي مردم باشد ،در
عملكرد خود شفاف باشد و مردم و گروههاي ذينفع بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.
مهمترين اقدام جهاني در اين زمينه ،ايجاد بيانيه شفافيت پارلماني 4در سال  2012ميالدي است
که هم اکنون به امضاي بيش از  70کشور جهان رسيده است .اين بيانيه شامل چهار محور اصلي است
که خود شامل شاخصهاي بسياري است .اين چهار محور عبارتند از:
 ترويج و ترفيع فرهنگ شفافيت،
 شفافسازي اطالعات پارلمان،
 تسهيل دسترسي به اطالعات پارلماني،
 توانمندسازي امكان ارتباطات الكترونيكي براي دسترسي به اطالعات پارلماني.
در اين بيانيه چارچوبي از مفاهيم و اصول مرتبط با مشارکت مدني و نحوه ارائه دادهها و اطالعات
پارلماني از طرف پارلمان عرضه شده است .اين اعالميه بيان ميدارد که شفافيت پارلمان ،شهروندان را
قادر ميکند که در مورد عملكرد نمايندگان آگاهي پيدا کنند و در فرايند قانونگذاري مشارکت کنند.
همچنين شفافيت ،نمايندگان را نسبت به مردم پاسخگو کرده و تضمين ميکند که منافع شهروندان در
پارلمانها بيان شود.
1

. The Transparency and Accountability Initiative (Ed.) (2014). Open Government Guide. United
Kingdom: The Transparency and Accountability Initiative.

 .2مصطفی دالورپور اقدم« ،پارلمان و حقوق شهروندی ( )1شيوههای نظارت همگانی بر فعاليت نمایندگان» ،مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،دفتر مطالعات سياسی ،اسفندماه .1394
3. Inter-parliamentary Union
4. Declaration of Parliamentary Openness
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اتحاديه بينالمجالس ،مهمترين ارزشهاي پايهاي هر پارلمان را برشمرده است که در جدول ذيل
قابل مشاهده است 1.همانطور که مشاهده ميشود ،شفافيت يكي از مهمترين ارزشها و اهداف پايهاي
براي پارلمان است .رفتار نمايندگان و فرايندهاي قانونگذاري در پارلمان بايد قابل نظارت و پيگيري باشد
و همچنين بستر الزم براي مشارکت مردم در اين فرايندها مهيا شده باشد.
جدول  .1ارزشهاي پايهاي پارلمان از منظر اتحاديه بينالمجالس
ارزشهاي پايه پارلمان

توضيحات

نمايندگي

پارلماني منتخب نماينده سياسي و اجتماعي جامعه خود است که به طور مساوي فرصت
را براي تمامي اعضاي خود جهت انجام وظايفشان مهيا کند.

شفافيت

پارلماني که براي ملت خود شفاف است و رفتار نمايندگان و فرايندهاي قانونگذاري در
آن قابل نظارت است.

قابل دسترس
پاسخگويي
اثربخش

به مشارکتگيري مردم و ديگر نهادهاي مدني در فرايندهاي پارلماني و قانونگذاري.
نمايندگان پارلمان که نسبت به حوزه انتخابيه خود و همچنين صداقت در رفتارهايشان
پاسخگو هستند.
مؤثر در تمامي سطوح ملي ،محلي و بينالمللي ناظر به ارزشهاي پارلماني.

شفافيت در پارلمان در سه حوزه اصلي بايد نمود پيدا

کند2:

 .1انتشار اطالعات در تمامي زمينههايي که پارلمان و نمايندگان مسئوليت و وظيفهاي دارند نظير
جلسات صحن و کميسيونها ،پيشنويس طرحها و لوايح ،فرايند تصويب قوانين ،رايزني نمايندگان
پارلمان تا تصميمات و نتايجي که پس از بحث و گفتگوي نمايندگان در جلسات بهدست ميآيد ،آرا و
حضور و غياب نمايندگان و،...
 .2در دسترس بودن اسناد براي دسترسي آسان به اطالعات پارلماني،
 .3مباني قانوني براي اجرايي شدن حق مردم در راستاي دسترسي به اطالعات پارلماني.
بر اساس مفاهيم شفافيت پارلماني ،فرايند تصميمسازي در پارلمانها بايد شفاف باشد .تصميم در
رابطه با تصويب يا رد يک اليحه يا طرح و يا اختيار استفاده از بودجه براي دولت و يا نظارتهايي که
پارلمان بر قوه مجريه انجام ميدهد همگي بايد شفاف و قابل نظارت همگاني باشد .عالوه بر اين ،روابط
مستمر بين مردم و پارلمان زماني وجود خواهد داشت که دسترسي و فرصتها به صورت قانوني و رسمي
براي مردم فراهم شود تا اطالعات مربوط به آنچه که در پارلمان روي ميدهد را بهدست آورند.

1.

Beetham, D. (2007). Parliament and Democracy in the twenty-first Century: A Guide to Good
Practice (Repr). Geneva: Inter-parliamentary Union.
2. Parsojo, E. Prof. (Ed.). Handbook on Transparency and Accountability of Parliament: UNDP
Parliamentary Support Program.
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شفافيت پارلماني ابعاد گوناگوني دارد که سازمان ها و نهادهاي مختلف متناسب با پارلمان کشور
خود اين ابعاد را تبيين کردهاند .براي مثال شبكه شفافيت پارلماني آمريكاي التين 1مؤلفههاي ارزيابي
پارلماني را در موارد ذيل ارائه کرده است:
 امور عملكردي پارلمان
 مكانيسمهاي مشارکت مردمي شهروندان و پاسخگويي
 قانون و مقررات
 بودجه و مديريت اداري پارلمان
و يا سازمان دمكراتيک ملي 2در سامانه جستجوگر اطالعات شفافيت پارلماني ،3ابعاد ديگري را براي
مؤلفههاي شفافيت پارلماني مشخص کرده است:
 شفافيت صحن علني پارلمان
 شفافيت کميسيونهاي پارلمان
 دسترسي شهروندان به اطالعات پارلماني
 شفافيت امور اداري پارلمان
 مشارکت شهروندان
 اخالقيات پارلماني
در تحقيقات انجام شده از ميزان دسترسي مردم به اطالعات پارلمانهاي کشورهاي عضو اتحاديه
اروپا و ديگر پارلمانها 4،موارد ذيل مشخص شده است:
 پارلمانها تمايل دارند که خود را با فناوريهاي مدرن اطالعاتي و ابزارهاي اطالعات و فناوري ارتباطات
( )ICTوفق دهند به همين جهت دادههاي خود را به راحتي از طريق وبسايتها منتشر ميکنند .اين دادهها
شامل اطالعاتِ بهروز و همراه جزئيات از عملكردها و فعاليتها ،به خصوص فرايندهاي قانوني پارلمانها است،
 اساساً جلسات صحن علني پارلمان براي عموم مردم باز و قابل دسترس است که البته حق
پارلمانها براي برگزاري برخي از جلسات خود به صورت غيرعلني محفوظ است،
 پارلمانها با پخش زنده از کانال تلويزيوني و يا پخش زنده اينترنتي از جلسات خود تالش
ميکنند تا دسترسي مردم به اطالعات پارلماني را تسهيل کنند،
 عالوه بر اين پارلمانها معموالً صندليهاي مشخصي را براي مراجعهکنندگاني که قصد دارند
مذاکرات را از نزديک نظاره کنند ،رزرو ميکنند،

1.
2.
3.
4.

Legislative Transparency Network of Latin America - https://www.transparencialegislativa.org/
National Democratic Institute
Legislative Openness Data Explorer - https://beta.openparldata.org/
Izabela Jędrzejowska, Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in the National
Parliaments of the Member States and in the European Parliament, European Parliament .
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 به طور معمول جلسات کميسيونهاي پارلمانها و رأيگيري آنها به روي عموم مردم باز بوده،
مگر آنكه کميسيون بخشي از جلسه يا تمام جلسه را بر اساس قواعد از پيش اعالم شده ،غيرعلني اعالم
کند.
طبعاً اين نكته مد نظر خواهد بود که همه پارلمانها قواعدي براي برگزاري جلسات غيرعلني خود
دارند و متناسب با آن از انتشار اطالعات و آرا آن جلسات خودداري ميکنند ،اما اصل بر شفافيت تمامي
جلسات است و برگزاري جلسات غيرعلني و يا رأيگيري به صورت مخفي نيز طبق قواعد از پيش اعالم
شده برگزار ميشود.
شفافيت آراي نمايندگان پارلمان
شفافيت آرا يكي از مهمترين مؤلفههايي است که هر پارلمان خواسته يا ناخواسته در خصوص انتشار
اطالعات آن تصميماتي اخذ کرده است .در اين خصوص مقاالت مختلف و همچنين بحثهاي گوناگوني
در دنيا ارائه شده است تا نحوه ارائه دادههاي آراي نمايندگان را مشخص کنند.
ميتوان عنوان کرد که رأي هر نماينده به طرحها و لوايح و تأييد يا رد صالحيتها و ،...نتيجه نهايي
و خروجي تمامي جلسات پارلمان و مشاورهها و مطالعات و فعاليتهاي يک نماينده است ،به همين دليل
دانستن آراي نمايندگان براي مردمي که اين نمايندگان را انتخاب کردهاند ،امكان ارزيابي عملكرد نماينده
را فراهم ميکند .نكته قابل توجه اين مسئله اين است که ماداميکه شفافيت آرا وجود نداشته باشد،
امكان ارتقاي پاسخگويي نمايندگان و شناسايي مصاديق تعارض منافع در پارلمان وجود نخواهد داشت.
دسترسي به سوابق رأي دهي تمامي نمايندگان پارلمان و همچنين اطالعات مربوط به رأيهاي
ممتنع و غيبتها در رأيدهي ،از ويژگيهاي مهمي است که هر پارلمان شفاف بايد دارا باشد .اين نكته
بسيار حائز اهميت است که در بسياري از پارلمانهاي جهان ،پيشفرض بر انتشار و علني بودن آراي
نمايندگان است (البته با سازوکارهاي مخصوص به هر پارلمان) مگر آنكه مواردي خاص و يا مالحظات
امنيتي باعث شود تا نتايج رأيگيري علني نشود.
براي مثال ،بر اساس اصول پارلمان دمكراتيک در آفريقاي جنوبي« ،پارلمان بايد هرگونه استثنا در
خصوص مخفي بودن يا علني بودن رأيگيري را از قبل به عموم اعالم کند» 1.اين موضوع در بيانيه
پارلمان باز نيز به عنوان يكي از اصول اساسي شناخته شده است .اين بيانيه در قسمت ثبت و انتشار
آراي نمايندگان پارلمان ،اين اصل را بدين شرح توضيح داده است« :به منظور اطمينان از پاسخگويي
نمايندگان به مؤکلين خود نسبت به آرايشان در جلسات پارلمان ،پارلمان بايد استفاده از رأيگيري
صوتي در جلسات صحن علني را به حداقل رسانده و از روش رأيدهي مبتني بر اسامي 2و يا رأيگيري
. Benchmarks for Democratic Legislatures in Southern Africa, Article pp.5.6.1
 .2نوعی از انتشار آراي نمایندگان است که رأی هر کدام از نمایندگان مقابل نام نماینده ثبت میگردد.
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الكترونيكي در بيشتر موارد استفاده کند ،همچنين بايد سوابق رأيدهي اعضاي پارلمان در جلسات
صحن علني و کميسيونها را ثبت کرده و در دسترس عموم قرار دهد .به طور مشابه ،پارلمان بايد استفاده
از واگذاري حق رأي را به حداقل برساند تا هنجارهاي شفافيت و پاسخگويي دمكراتيک زير سؤال

نرود»1.

اين در حالي است که بر اساس قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،پيشفرض بر اعالم
عمومي نشدن آراي نمايندگان است 2.به بيان ديگر ،آراي نمايندگان جز در مواردي که قانون آييننامه
داخلي مجلس حكم به مخفي بودن آن داده است ،در همه موارد ثبت و ضبط ميگردد و مخفي نيست،
اما اعالم عمومي نيز نميشود.
روشهاي مختلف رأيگيري
رأيگيري در پارلمانهاي مختلف به روشهاي گوناگوني انجام ميگيرد .هرکدام از انواع روشها متناسب
با آييننامههاي داخلي و قواعد و قوانين هر پارلمان ساختار مييابند و هرکدام سازوکار مشخصي پيدا
ميکنند.
اغلب پارلمانها تالش ميکنند تا رأيگيري خود را از طريق تجهيزات الكترونيكي انجام دهند تا
هم شمارش آرا با سرعت بيشتري صورت گيرد و هم انتشار و در دسترس قرار دادن اطالعات رأيگيري
براي عموم نيز راحتتر باشد .با توجه به پيچيدگي رأيدهي کاغذي و شمارش برگههاي رأي ،رأيگيري
الكترونيكي به يكي از روشهاي غالب مبدل شده است که موجب ميشود امكان ارائه اطالعات رأيگيري
هر فرد را به عموم مردم فراهم نمايد .عالوهبر رأيگيري الكترونيكي ،انواع ديگري از رأيگيري در
پارلمانهاي مختلف وجود دارد .انواع روشهاي مختلف رأيگيري در جدول ذيل مشاهده ميشود.

. Declaration on Parliamentary Openness, Article 20
 .2مبحث سوم از فصل سوم باب اول آیيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی.
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جدول  .2روشهاي متنوع رأيگيري در پارلمانها
توضيحات

نوع رأيگيري
رأيگيري با باال بردن دست

1

رأيگيري بهوسيله قيام و قعود
رأيگيري با تقسيمبندي
پارلمان

3

رأيگيري با برگه

4

رأيگيري شفاهي

در اين نوع رأيگيري نمايندگان با باال بردن دست يا پايين نگاه داشتن دست
خود موافقت و مخالفت خود را اعالم ميکنند .در واقع در اين نوع رأيگيري
تنها تعداد موافقين مد نظر است.

5

رأيگيري بدون ابراز مخالفت

2

در اين نوع رأيگيري نمايندگان با ايستادن موافقت خود را نسبت به موضوع
اعالم ميکنند .همانند رأيگيري با باال بردن دستها ،در اين نوع رأيگيري نيز
تعداد موافقين مد نظر است.
در اين روش رأيگيري ،مكانهاي مشخصي در پارلمان براي موافقين و مخالفين مشخص
ميگردد .نمايندگان موافق و مخالف هرکدام به صورت فيزيكي به قسمتهاي
مشخصشده پارلمان ميروند و با حضور خود در اين مكانها ،رأي خود را اعالم ميکنند.
در اين نوع رأيگيري ،هرکدام از نمايندگان يكي از برگههاي سرخ ،زرد و يا سبز
را (در پارلمانهاي مختلف ،رنگ برگهها متغير است) به عنوان مخالف ،ممتنع
يا موافق ،بدون نوشتن نام خود ،درون گلدان مياندازند .از اين نوع رأيگيري
معموالً براي رأيگيريهاي مخفي و غيرعلني استفاده ميشود .نوع ديگري از
اين نوع رأيگيري زماني است که اسامي نمايندگان بروي هر برگه رأي چاپ
شده است و نماينده با اعالم نظر خود درون برگه و امضاي آن ،برگه رأي را
درون گلدان مخصوص مياندازد.
در اين نوع رأيگيري ،رئيس جلسه اسامي نمايندگان را به ترتيب حروف الفبا قرائت
ميکند و نمايندگان با گفتن «موافق»« ،مخالف» يا «ممتنع» ،رأي خود را اعالم
ميکنند.
زماني که رئيس جلسه موضوعي را براي نظرخواهي از نمايندگان اعالم کند و
کسي از نمايندگان مخالفت نكند .در اين حالت همگي به عنوان موافق يا ممتنع
شناخته ميشوند و موضوع مورد نظر تصويب ميشود.

به هر نوعي از رأيگيري که مردم بتوانند فرايند و نتيجه رأيگيري را چه به صورت حضوري و چه
از طريق پخش زنده تلويزيوني يا اينترنتي مشاهده کنند ،رأيگيري باز 6گفته ميشود .زمانيکه پارلمان،
نتيجه رأيگيري را بههمراه اسامي نمايندگان منتشر کند ،به اين نوع رأيگيري ،رأيگيري مبتنيبر
اسامي 7گفته ميشود .در اين روش ،اسامي نمايندگان بر اساس حروف الفبا مرتب ميشود و نوع رأي هر
نماينده در مقابل اسم او به نمايش در ميآيد .نتايج رأيگيري مبتني بر اسامي ،بر اساس قوانين مربوط
به هر پارلمان در قالبهاي مختلفي در وبسايت پارلمان يا در روزنامه رسمي منتشر ميشود.

1
2
3
4
5

. Show of Hands Vote
. Voting By Rising or Remained Seated
. Division Vote
. (Secret) Ballot Vote
. Verbal Vote, Voice Vote
6. Open Vote
7 . Roll-call Voting
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به عبارت ديگر رايگيري مبتني بر اسامي نحوه نمايش آراي نمايندگان است .انواع ابراز رأي
نمايندگان نيز عبارتست از :رأيگيري الكترونيكي ،رأيگيري شفاهي ،رأيگيري همراه با برگه ،رأيگيري
به وسيله تقسيمبندي پارلمان ،رأيگيري با قيام و قعود و رأيگيري با بلندکردن دست.
ارائه دادههاي نتايج رأيگيري در هر پارلمان متفاوت است .برخي از پارلمانها صرفاً به اعالم اسامي
نمايندگان و نوع رأيداده شده آنان در وبسايت پارلمان بسنده ميکنند .برخي ديگر از پارلمانها تالش
ميکنند تا دادههاي رأيگيري نمايندگان را به همراه فرمتهاي گوناگوني براي مردم عرضه کنند تا
تحليل و بررسي رفتار رأيدهي نمايندگان راحتتر و دقيقتر صورت گيرد.
ارائه دادهها و اطالعات آراي نمايندگان بدون استفاده از فرمتهاي استاندارد داده باز 1موجب ميشود
که سازمانهاي ناظر بر پارلمان 2و گروههاي مردمي که از اين اطالعات براي تحليل رفتار رأيدهي
نمايندگان استفاده ميکنند ،اطالعات را به صورت دستي وارد کرده و بهتبع بيدقتي باال رفته و
تحليلهاي مناسبي از عملكرد نمايندگان ارائه نگردد .فرمتهاي استاندارد داده باز ،استانداردهاي
مشخصي را براي ارائه داده از طرف ارائهدهنده تعيين ميکند تا اطالعات ارائه شده ماشينخوان بوده و
شرائط تحليل و استفاده مجدد از داده فراهم شود .پارلمانها نيز به عنوان يكي از مهمترين ارائهدهندگان
دادههاي پارلماني ،به ارائه دادههاي خود در قالب استانداردهاي داده باز تشويق شدهاند.3
پارلمان ايتاليا يكي از موفقترين پارلمانها در ارائه دادههاي پارلماني است که در قسمت تجربيات
بينالمللي به ويژگيهاي ارائه داده اين پارلمان پرداخته شده است.
تجربيات بينالمللي شفافيت آرا در پارلمان
شفافيت آرا در پارلمانهاي کشورهاي مختلف با قوانين و شيوههاي گوناگوني حمايت شده است .هر
پارلمان مطابق با قواعد و آييننامههاي خود سازوکارهاي ايجاد شفافيت در آرا را در جايگاههاي مختلف
نظير کميسيونها و صحن علني مشخص ساخته است.
رأيگيري علني و قابل دسترس براي مردم (رأيگير باز و عمومي) امروزه بيش از پيش در کشورهاي
مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است .در روماني ،رأيگيري به طور الكترونيكي و باز در جلسات صحن
علني برگزار ميشود و نتايج آرا در وبسايت پارلمان منتشر ميَشود .شهروندان قادر به نظارت بر رأيدهي
هريک از نمايندگان بوده و همچنين با پخش ويدئوهاي جلسات صحن علني ،امكان کشف تخلفات در
رأيگيري و يا نقض آييننامههاي اجرايي فراهم شده است 4.آرژانتين نيز رأيگيري مبتني بر اسامي را به

pp.35-38.

1. Open Data
2. Parliamentary Monitoring Organization
3. Declaration of Parliamentary Openness, Articles
4 . http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=208
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عنوان جزئي از روشهاي اعالم نتايج رأيگيري خود تصويب کرده

است1.

با وجود اينكه بسياري از پارلمانها تالش کردهاند تا دادهها و اطالعات خود را همسان با
استانداردهاي بهروز ارائه دهند ،اما برخي از پارلمانها نيز اطالعات پارلماني خود را بهدرستي در اختيار
مردم قرار نميدهند .اين مسئله موجب نشده تا مردم از نظارت بر نمايندگان در کشورهاي گوناگون
منصرف شوند .سازمانهاي مردمي نظير سازمانهاي ناظر بر پارلمان تالش ميکنند تا اين اطالعات را
خود از طريق اخبار و يا پخش زنده راديويي يا تلويزيوني استخراج کنند و سپس دادهها را به طور دستي
وارد کرده و تحليل آنرا در اختيار مردم قرار دهند .سازمانهاي ناظر بر پارلمان ،سازمانهايي غيردولتياند
که از شهرونداني مستقل از پارلمانها ،دولتها و شرکتهاي تجاري با هدف افزايش آگاهيهاي عمومي،
دستيابي به درکي از فعاليتهاي پارلمان و افزايش مشارکت شهروندان با پارلمانها تشكيل

شدهاند2.

براي مثال «مرصَد مجلس»3و 4يک سازمان مردمنهاد در تونس است که کار خود را با عكس گرفتن
از جلسات علني براي پيگيري ميزان مشارکت نمايندگان در صحن علني شروع کرد .هم اکنون اين
سازمان در وبسايت خود ،حضور و غياب نمايندگان پارلمان ،خالصه جلسات کميسيون ،آراي نمايندگان،
اسناد پارلماني و ديگر اطالعات پارلماني را منتشر ميکند .درحالي که اين وظيفه خودِ پارلمان است که
چنين اطالعاتي را در اختيار مردم بگذارد ،اين سازمان ناظر بر پارلمان ،اين خأل را بهخوبي براي مردمِ
خود پر کرده است.
در اين قسمت به بررسي تجربه برخي از کشورها در شفافيت آرا همراه با بررسي قواعد و قوانين
رأيگيري در آن کشورها پرداخته شده است.
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا يكي از نهادهايي است که براي شفافيت و دسترسي مردم به اطالعات پارلماني به طور
مناسبي پيشقدم شده است .نه تنها در ارائه اطالعات آراي نمايندگان ،بلكه در ديگر عرصههاي شفافيت
پارلماني نظير مشروح مذاکرات کميسيونها و پخش زنده آنها و ...نيز اقدامات مطلوبي انجام داده است.
بر اساس آييننامه داخلي پارلمان اروپا 5،رأيگيري نهايي بر روي هر طرح و يا اليحهاي در فرايند
قانونگذاري ،رأيگيري مبتني بر اسامي است .رأيگيري براي بررسي و اصالحات بر روي اسناد مهم
اتحاديه اروپا نيز با همين شيوه انجام ميگيرد که اين امر موجب شده تا درجه بااليي از شفافيت در

1. Jones, Mark, Hwang, Wonjae. Majority Cartels, Distributive Politics, and Inter-Party Relations in
a Unidimensional Legislature: the Argentine Chamber of Deputies, 2003.
 .2ابوالقاسم رجبی و دیگران« ،گزارش پارلمان الکترونيک سال  .1 :2016شاخصهای پارلمان الکترونيکی» ،مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ،دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین(گروه فناوری اطالعات و ارتباطات) ،بهمن .1396
3. https://majles.marsad.tn
 .4مرصد مجلس ،مرصد بلدیه (پيگيری و شفافيت دولتهای محلی) و مرصد الميزانيه (پيگيری و شفافيت بودجه) ،پروژههای
سازمان دیگری به نام «البوصله» به معنای قطبنما ،هستند.
198-p. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE 5.
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رابطه با نحوه رأيدهي نمايندگان و احزاب بهوجود آيد .نتايج آرا همراه با اسامي نمايندگان يک روز بعد
از رأيگيري بر روي اينترنت قرار ميگيرد .همچنين پخش زنده جلسات موجب ميشود حتي زماني که
پارلمان از روش رأيگيري با نشان دادن دست استفاده ميکند نيز بتوان رفتار نمايندگان را رصد کرد.
در جلسات کميسيون نيز اصل بر اين است که تمامي جلسات براي مردم قابل دسترسي باشد و مردم
بتوانند در آن جلسات شرکت کنند ،ولي ممكن است که برخي از جلسات با تصميم کميسيونها غيرعلني
برگزار گردد .در جدول ذيل به انواع رأيگيري در اتحاديه اروپا پرداخته شده است.
جدول  .3انواع رأيگيري در اتحاديه اروپا
پارلمان
اروپا

رأيگيري با
بلند كردن

رأيگيري الكترونيكي

دست

رأيگيري مبتنيبر
اسامي

رأيگيري با برگه

در انتخاباتهايي که در پارلمان براي
زماني که رئيس جلسه آخرين مرحله از انتخاب افرادي خاص نظير رئيس پارلمان
که فرايند قانونگذاري اروپا يا نائبرئيس آن اجرا ميشود از اين
بگيرد
آخرين تصميم
در
از الكترونيكي رأيگيري شود ،هميشه رأيگيري روش استفاده ميگردد .همچنين اگر
مرحله
اين رأيگيري به صورت مبتني بر اسامي يکپنجم نمايندگان حاضر درخواست
رأيگيري
يا رأيگيري مبتني بر اسامي است .همين رويه دهند ،رأيگيري به صورت مخفي انجام
طرحها
صحن علني
انتخابات ميگيرد .طبق ماده ( )169آييننامه ،اين
لوايح ،تعداد آرا صورت ميگيرد .همچنين براي
با اين روش حداقل  40تن از نمايندگان کميسيون و رأي درخواست نمايندگان بايد قبل از آغاز
در رأيگيري انجام شود .همچنين
يا احزاب سياسي ميتوانند اعتماد
شمارش
رأيگيري کميسيونها نيز اجرا «درخواست براي رأيگيري به صورت
درخواست
ميشوند
1
مخفي» نسبت به «درخواست براي
ميشود.
الكترونيكي را بدهند
رأيگيري مبتني بر اسامي» اولويت دارد.
بر اساس ماده ()195
آخرين
در
با
آييننامه،
مرحله
نحوه رأيگيري مبتني بر
درخواست يکچهارم براي انتخاب افراد خاص مطابق با ماده
رأيگيري ،آرا
صالحديد رئيس جلسه
كميسيونها
( )169آييننامه
نمايندگان،
موافقان
تعيين ميشود.
رأيگيري مبتني بر
شمارش
اسامي خواهد بود.
ميشود.

تصوير زير 2قسمتي از نتايج رأيدهي نمايندگان پارلمان اروپاست که توسط سازمان ناظر بر پارلمان
 VoteWatchبا استفاده از اطالعات فراهم شده از طريق وبسايت پارلمان اروپا ايجاد شده است .وضعيت
رأيدهي هر نماينده با تفكيک مليت و حزبي که در آن عضو هستند در اين صفحه مشخص شده است.

 .1مواد ( )106و ( )107آیيننامه داخلی پارلمان اروپا.
2

. http://www.votewatch.eu/en/term8-eu-kosovo-stabilisation-and-association-agreement-procedures -forits-application-draft-legislative-r.html
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شكل  .1ارائه نتايج رأيدهي نمايندگان پارلمان اروپا

كانادا ،مجلس نمايندگان
در پارلمان کانادا ،تمامي اطالعات و اسناد مرتبط با طرحها و لوايح ،اگر محرمانه نباشند ،از طريق
وبسايت پارلمان منتشر ميشوند .تمامي مذاکرات و مباحث مجلس نمايندگان نيز از طريق شبكه جهاني
وب قابل دسترسي است .اغلب جلسات کميسيونها ،عمومي هستند و برخي از جلسات نيز از طريق
وبسايت پخش ميشوند که در اين صورت خالصه جلسات که شامل آراي نمايندگان و اسناد مرتبط
است ،به صورت آنالين در دسترس عموم قرار ميگيرند.
نكته قابل توجه در ارائه اطالعات آراي نمايندگان پارلمان کانادا اين است که هرکدام از نمايندگان،
يک صفحه اختصاصي براي خود در وبسايت پارلمان دارند که وضعيت رأيدهي هرکدام از آنها در پارلمان

17

در پروفايل شخصي آنها بهروز ميشود و مردم ميتوانند از وضعيت رأيدهي هرکدام از نمايندگان در طول
دوره نمايندگي او اطالع يابند .اطالعات آرا و مذاکرات کميسيونها نيز تا قبل از آنكه در اينترنت قرار گيرند،
اگر مربوط به جلسه محرمانهاي نباشند ،از طريق کتابخانه پارلمان براي عموم در دسترس است .اطالعات
رسمي رأيدهي پارلمان نيز از طريق مجله رسمي مجلس نمايندگان به صورت آنالين يا در کتابخانه
پارلمان موجود است .در جدول ذيل نوع رأيدهي در مجلس نمايندگان کانادا قابل مشاهده است.
جدول  .4انواع رأيگيري در پارلمان كانادا
نوع رأي گيري
رأيگيري با بلندكردن دست

توضيحات
اين نوع رأيگيري به طور خاص در جلسات کميسيونها استفاده ميشود

رأيگيري مبتنيبر اسامي

زماني که نتايج رأيدهي بر اساس تقسيمبندي پارلمان مبهم باشد ،ممكن است که
برخي نمايندگان رأيگيري مبتني بر تقسيمبندي پارلمان همراه با ثبت آرا 1را
درخواست کنند .در اين نوع رأيگيري هر نماينده بايد بايستد و رأي او ثبت ميشود.

رأيگيري بدون مخالفت

در تصويب طرح ،پيشنهاد و غيره بدون مخالفت ،زماني که نمايندگان پارلمان در
خصوص موضوع مطرح شده سكوت کنند ،نظر نمايندگان مثبت در نظر گرفته
ميشود.

رأيگيري شفاهي

زمانيکه نمايندگان نظر خود را با بله يا خير مطرح ميسازند (در اين روش آرا هر
نماينده اعالم نميگردد)

سازمان ناظر بر پارلمان کانادا ( )OpenParliament.caنيز يكي از سازمانهايي است که با استفاده
از دادههايي که پارلمان کانادا در اختيار عموم قرار ميدهد ،توانسته است نه تنها آراي نمايندگان ،بلكه
بسياري از اطالعات پارلماني را نيز براي مردم و ديگر نخبگان سادهسازي کرده و در اختيار آنها قرار دهد.
تصوير زير نمونهاي از ارائه دادههاي آراي نمايندگان پارلمان کانادا را نشان ميدهد که نوع رأيدهي
هرکدام از نمايندگان به تفكيک حزب و مجموع آرا مثبت و منفي مشخصشده است.

. Recorded Division

1
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شكل  .2ارائه نتايج تحليلي رأيدهي نمايندگان پارلمان

كانادا1

جمهوري چک
وبسايت پارلمان جمهوري چک 2از جمله بهترين وبسايتهاي ارائه اطالعات آراي نمايندگان است .در
اين وبسايت نتايج تمامي رأيگيريهاي صحن علني پارلمان از جمله رأيگيري بر روي پيشنهاد تغيير
دستور جلسه تا رأيگيري بر روي طرحها و لوايح به تفكيک هر نماينده بارگذاري شده است .اين اطالعات
به فاصله کمتر از يکماه از برگزاري جلسات صحن علني بر روي وبسايت پارلمان و با تفكيک اسامي
نمايندگان و حزب آنان قرار ميگيرد .همچنين تمامي اطالعات مرتبط با فرايند قانونگذاري را ميتوان
در اين وب سايت مشاهده کرد .البته اين نكته قابل ذکر است که اگر جلسهاي غيرعلني برگزار گردد،
نتايج آرا نيز منتشر نميگردد .در جدول زير انواع روشهاي رأيگيري در پارلمان اين کشور قابل مشاهده
است.

. http://openparliament.ca/votes/42-1/183/
. http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw

1
2
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جدول  .5انواع رأيگيري در جمهوري چک
نوع رأي گيري
رأيگيري با بلندكردن دست

توضيحات
زماني که از وسايل الكترونيكي استفاده نشود ،از اين روش استفاده ميشود
نمايندگان به طور معمول از اين روش براي شرکت در رأيگيري استفاده ميکنند

رأيگيري الكترونيكي

مگر آنكه بر اساس قانون ،يا با تصويب نوع ديگري از رأيگيري توسط پارلمان ،به
شيوهاي ديگر صورت گيرد .سيستم رأيگيري پارلمان ،با صفحه نمايش ،نوع
رأيدهي هرکدام از نمايندگان را نشان ميدهد.
بر اساس حروف الفبا ،نام نمايندگان خوانده ميشود و هرکدام از نمايندگان بايد يكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

از پاسخهاي «موافق»« ،مخالف» و «امتناع از رأيدهي» را اعالم کنند .هرکدام از
پاسخها به وسيله رئيس جلسه تكرار ميشود .هر اقدام ديگري از نمايندگان ،به امتناع
از رأيدهي تلقي ميشود.
از برگههاي رأيدهي براي انتخاب رئيس و نائب رئيس پارلمان و همچنين رؤساي

رأيگيري با برگه

کميسيونها استفاده ميگردد .اين نوع رأيگيري مخفيانه است .ديگر حالتهاي
رأيدهي مخفيانه به وسيله قانون يا با صالحديد پارلمان مشخص ميگردند.

همانطور که در شكل  3مشخص شده است ،1آراي هرکدام از نمايندگان در وبسايت پارلمان
نمايش داده شده است.

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67026&l=cz

1.
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شكل  .3ارائه اطالعات رأيدهي نمايندگان در جمهوري چک

دانمارک
بر اساس قوانين و آييننامه داخلي پارلمان دانمارک ،تمامي رأيگيريهاي صحن علني بجز جلساتي که
به طور غيرعلني برگزار ميگردند ،همگي بر روي وبسايت اين پارلمان بارگذاري ميشود .رأيگيري بر
طرحها و لوايح و اصالحات قوانين به تفكيک ميزان رأيدهي موافق ،مخالف و غايب هر حزب ،نحوه
رأيدهي هر نماينده ،اسامي نمايندگان غايب در رأيگيري و همچنين انتشار اسامي نمايندگاني که در
حال حاضر در مأموريت هستند ،از سال  2004به طور ماهيانه ،از اطالعاتي است که وبسايت اين
پارلمان در اختيار عموم قرار ميدهد.
آراي نمايندگان در رأيگيريهاي کميسيونها معموالً منتشر نميگردد مگر آنكه اعضاي کميسيون
انتشار آرا را تصويب کنند .البته نتايج رأيگيري کميسيونها بر روي موضوعات مختلف به طور کلي در
وبسايت منتشر ميگردد .در جدول زير انواع رأيگيري در اين پارلمان توضيح داده شده است.

21
جدول  .6انواع رأيگيري در پارلمان دانمارک
توضيحات

نوع رأي گيري
رأيگيري الكترونيكي
رأيگيري مبتني بر
اسامي
رأيگيري با قيام و قعود

رأيگيري الكترونيكي يكي از مرسومترين نوع رايگيريها در پارلمان دانمارک است.
 .1رأيگيري مبتني بر اسامي به وسيله رأيگيري شفاهي (قرائت اسامي نمايندگان)،
 .2رأيگيري با وسايل الكترونيكي که نتايج آن همراه با اسامي نمايندگان ذخيره ميشود.
رأيگيري به همراه قيام و قعود نمايندگان.

در شكل  4رأي هر نماينده نسبت به موضوع مطرح شده در صحن پارلمان دانمارک مشخص شده
است.1
شكل  .4ارائه اطالعات رأيدهي نمايندگان در پارلمان دانمارک

. http://www.ft.dk/samling/20161/afstem/161.htm

1
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انگلستان
در مجلس نمايندگان انگلستان ،مشروح مذاکرات روزانه همراه با ليست آراي نمايندگان به طرحها و
لوايح ،در نسخههاي الكترونيكي و آماده چاپ در وبسايت پارلمان به صورت رايگان در ساعت  6صبح
روز کاري بعد منتشر ميشود.
مذاکرات و مباحث هر دو پارلمان همگي از طريق کانال تلويزيوني ،پخش ميشوند .اسامي اعضا و
نوع رأيدهي آنها در يک ليست براي تمامي آرا در گزارش رسمي مذاکرات (هانسارد ،1مشروح مذاکرات)
منتشر ميشود .اين اطالعات همچنين به صورت هارد کپي و آنالين موجود است.
در جدول زير نوع رأي گيري غالب در مجلس نمايندگان و مجلس اعيان تشريح شده است .شايان
ذکر است که بجز جلسات غيرعلني صحن و يا کميسيون ،همراه با انتشار مشروح مذاکرات صحن و
کميسيونها ،آراي نمايندگان نيز منتشر ميشود.
جدول  .7انواع رأيگيري در پارلمانهاي انگلستان
مجلس

مجلس
نمايندگان

مجلس
لردها

نوع رأيگيري
رأيگيري مبتني بر
تقسيمبندي
پارلمان
رأيگيري مبتني بر
تقسيمبندي
پارلمان

توضيحات
رأيگيري مبتنيب ر تقسيم پارلمان که نتايج رأيگيري همراه با اسامي ثبت
ميشود .نمايندگان به دو گروه تقسيم ميشوند :نمايندگان موافق و نمايندگان
مخالف که به قسمتهاي مشخص شده در پارلمان براي اعالم نظر خود تقسيم
ميشوند و شمارشکنندگان آرا ،تعداد موافقان و مخالفان را شمارش ميکنند.
در اين نوع رأيگيري راهي رسمي براي اعالم رأي ممتنع وجود ندارد.
رأيگيري مبتني بر تقسيم پارلمان ،نمايندگان به صورت فيزيكي به دو محل
تعيين شده براي اعالم رضايت و عدم رضايت خود در پارلمان ميروند.،
نمايندگاني که داراي معلوليت هستند از جايگاه خود در پارلمان رأي ميدهند.

وبسايت رسمي مشروح مذاکرات پارلمان انگلستان ،2به صورت دقيق مشروح مذاکرات جلسات هر
دو پارلمان انگلستان ،اسامي نمايندگان موافق و مخالف به تفكيک تاريخ و هر حزب همراه با چارت با
فرمت  CSV3را ارائه ميدهد .در شكل زير 4بخشي از نحوه ارائه رأيدهي نمايندگان پارلمان انگلستان
را مشاهده ميکنيد.

1.
2.
3.
4.

Hansard.Parliament.uk
https://hansard.Parliament.uk/
Comma Separated Value
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-07-19/division/0B85CDA7-BF03-4AEC-89A663B456103FFD/IndependentComplaintsAndGrievancePolicy?outputType=Names
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شكل  .5ارائه نتايج رأيدهي نمايندگان در پارلمان انگلستان

سازمانهاي غيردولتي ناظر بر پارلمان نظير  PublicWhip1در انگلستان ،با طراحي سازوکاري
تحت وب ،مشروح مذاکراتي که پارلمان انگلستان به صورت روزانه در وبسايت منتشر ميکنند را تحليل
و آراي نمايندگان را به صورت جدا و با تحليل در اختيار مردم قرار ميدهند .در شكل  6قسمتي از نحوه
رأيدهي نمايندگان پارلمان انگلستان را مشاهده ميکنيد .2

https://www.publicwhip.org.uk
https://www.publicwhip.org.uk/division.php?date=2018-07-17&house=commons&number=223

1.
2.
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شكل  .6ارائه نتايج عملكرد نمايندگان در رأيگيري پارلمان انگلستان

اين وبسايت همچنين تحليل هاي ديگري از ميزان مشارکت نمايندگان ،ميزان مطابقت رأيدهي
نمايندگان با آراي حزب خود و ...را منتشر ميکند.
ايتاليا
وبسايت پارلمان ايتاليا عالوه بر ارائه منظم دادههاي خود ،توانسته اطالعات پارلماني را به سرعت در
اختيار مردم و نخبگان قرار دهد .همچنين با ارائه دادههاي پارلماني با فرمتهاي مناسب و بهروز ،استفاده
از دادههاي پارلماني و تحليل آنها را نيز براي مردم و ديگر انديشمندان ساده کرده است.
در اين وبسايت ،گذشته از ارائه اسناد پارلماني با فرمت  XML1و بر اساس زبان استاندارد
آکومانتوسو ،2دادههاي آراي نمايندگان با فرمتهاي  Json ،CSVو  XMLارائه

ميشود3.

1 . Extensible Markup Language
 AKOMA NTOSO .2آکومانتوسو یک فرمت ساختار یافته مبتنی بر  XMLاست که برای ساختارمند کردن اسناد
قضایی ،پارلمانی و قانونی بهکار میرود .از ویژگیهای این زبان ایجاد یک زبان واحد برای تبادل اسناد تقنينی و پارلمانی بين
نهادها است .همچنين توانایی ذخيرهسازی طوالنیمدت اینگونه اسناد را در اختيار کاربر قرار میدهد.
http://www.akomantoso.org/
3 . http://dati.senato.it/DatiSenato/browse/8?testo_generico=13&legislatura=18
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شكل  .7ارائه دادههاي آراي نمايندگان با فرمتهاي مختلف

در پرتال داده اين پارلمان ميتوان هر نماينده و سناتور را از هر دورهاي انتخاب کرد و کل آرا او را
نسبت به هر طرح و اليحه در تمامي دوران نمايندگي او با فرمتهاي ذکر شده دانلود کرد .عالوه بر اين
آراي نمايندگان نسبت به هر طرح و يا اليحه نيز در صفحه مخصوص آن طرح يا اليحه به نمايش گذاشته
ميشود .در جدول  8انواع روشهاي رأيگيري در اين پارلمان توضيح داده شده است.
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جدول  .8انواع رأيگيري در پارلمان ايتاليا
مجلس

نوع رأي گيري

توضيحات

رأيگيري با نشان

اين نوع از رأيگيري نحوه رأيگيري معمول در کميسيونهاست .رأيگيري به وسيله
نشان دادن دستها براي مردم قابل مشاهده است ،اما آراي نمايندگان ثبت نميشود.

دادن دست
رأيگيري
مجلس
نمايندگان

الكترونيكي

عموماً فرايند رأيگيري به وسيله ابزارهاي الكترونيكي انجام ميگيرد و آرا به
همراه اسامي رأيدهندگان ثبت ميشود بجز مواردي که رأيگيري در رابطه با
اشخاص خاصي باشد که در آييننامه داخلي پارلمان ذکر شده است.

معموالً به طور الكترونيكي انجام ميگيرد و نتايج آرا همراه با تعداد و اسامي
رأيگيري مبتني بر رايدهندگان در مشروح مذاکرات ثبت ميشود و در پايگاههاي داده بروي
وب سايت قابل دسترسي است .رأي اعتماد و عدم اعتماد معموالً به وسيله
اسامي
خواندن نام نمايندگان و اعالم رأي آنها صورت ميگيرد.
رأيگيري مخفيانه
رأيگيري با نشان
دادن دست

رأيگيري
الكترونيكي
مجلس
سنا
رأيگيري مبتنيبر
اسامي

رأيگيري مخفيانه

رأيگيري مخفيانه همراه با وسائل الكترونيكي انجام ميگيرد
رأيگيري به صورت عمومي و قابل دسترس براي مردم انجام ميگيرد ،اما اسامي
رايدهندگان ثبت نميشود .رأيگيري همراه با بلند کردن دست نيز با صالحديد
رئيس جلسه ممكن است به صورت الكترونيكي انجام گيرد.
زماني انجام ميگيرد که:
 .1نتيجه رأيگيري همراه با نشان دادن دستها روشن نباشد،
 .2نياز باشد به صورت همزمان از رأيگيري همراه با اسامي استفاده شود،
 .3زماني که نياز باشد هم جمعآوري آرا و هم نتايج آرا مخفي باشد.
پانزده سناتور ميتوانند درخواست رأيگيري همراه با اسامي بدهند .اين روش
ميتواند همراه با رأيگيري الكترونيكي صورت گيرد و يا همراه با خواندن اسامي
نمايندگان و اعالم آرا آنها باشد .خواندن اسامي نمايندگان و اعالم آرا آنها معموالً
در رأي اعتماد و عدم اعتماد صورت ميگيرد
بيست سناتور ميتوانند درخواست رأيگيري مخفي بدهند .1رأيگيري مربوط
به اشخاص و انتخاباتهاي پارلمان که با برگههاي رأي انجام ميشود ،همواره به
صورت رأيگيري مخفي صورت ميگيرد.

در تصوير زير 2نمونهاي از اعالم آراي نمايندگان موافق ،مخالف و غايب در رأيگيري نمايش داده
شده است .در اين ليست همچنين اسامي نمايندگاني که در مأموريت بودهاند و به اين دليل در رأيگيري
شرکت نكردهاند نيز ذکر شده است.
 .1رأیگيری مخفی زمانی که سنا قرار است بر طرحهای مالی ،بودجه و حسابداری ،قوانين مرتبط با مالياتگذاری ،قوانين
مرتبط با تخصيص بودجه که مستلزم هزینه باال و درآمد کمی باشد ،رأیگيری برگزار کند ،ممنوع است.
2.https://parlamento17.openpolis.it/votazione/camera/decreto-fiscale-ddl-4741-voto-finale/43284
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شكل  .8ارائه اطالعات رأيدهي نمايندگان پارلمان ايتاليا

در نهايت شايان توجه است که با توجه به پژوهش صورت گرفته در سال  20101توسط سازمان
ناظر بر پارلمان جمهوي چک و اسلواکي ( )Kohovolit.euبر روي ساختار پارلماني کشورهاي جهان
مشخص شد که در برخي از کشورها با ساختار دو پارلماني نظير آرژانتين ،استراليا ،بوسني و هرزگوين
و ، ...هر دو پارلمان (مجلس سنا و مجلس نمايندگان) اطالعات آرا را با اسامي نمايندگان منتشر ميکنند.
برخي ديگر از کشورهاي دو پارلماني نظير برزيل ،آلمان ،ايتاليا و ...حداقل يكي از پارلمانها (معموالً
مجلس نمايندگان) اسامي رأيدهندگان همراه با اطالعات آراي آنها را منتشر و اطالعات آراي پارلمان
ديگر به صورت مجموع آرا منتشر ميکنند .بسياري از کشورهاي تکپارلماني ديگر نظير دانمارک،
استوني ،فنالند و  ...نيز همگي اطالعات آرا نمايندگان را منتشر ميکنند.

1. http://blog.openingparliament.org/post/58716965078/availability-of-voting- results - in-parliaments
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جمعبندي و ارائه توصيههاي سياستي
ايجاد شفافيت در نهاد قانونگذاري هر کشوري موجب ميشود تا قوانين باکيفيتتري وضع و از بروز فساد
و ايجاد رانتهاي مختلف در قوانين جلوگيري شود و موجبات مديريت تعارض منافع نيز فراهم گردد.
همچنين با ايجاد شفافيت در مجلس عالوه بر امكان استفاده از مشارکت مردم در نظارت بر نمايندگان
و پارلمان ،ميتوان از نظرات آنان در قانونگذاري بهره برد.
شفافيت پارلماني داراي محورها و ابعاد مختلفي است که پارلمانهاي کشورهاي مختلف تالش
کردهاند تا در زمينههاي مختلفي پارلمان خود را شفاف کنند .شفافيت عملكردي نمايندگان ،شفافيت
اموال و داراييهاي نمايندگان ،شفافيت فرايندهاي قانونگذاري در صحن علني و کميسيونها ،شفافيت
امور اداري پارلمان ،شفافيت هزينههاي انتخاباتي نمايندگان پيش از ورود به پارلمان و ...از جمله
مؤلفههاي شفافيتي پارلمان هستند که هرکدام داراي شاخصهاي ارزيابي مختص به خود هستند.
شفافيت آرا نمايندگان يكي از ابعاد شفافيت عملكردي نمايندگان در پارلمان است.
تجربه شفافيت آرا در کشورهاي مختلف نشان ميدهد که کشورهاي مختلف با اصل قرار دادن حق
اطالع مردم نسبت به عملكرد پارلمان و نظارت آنها بر نمايندگانشان ،شفافيت آرا را امري ضروري دانسته
و از آن براي بهبود فرايندها و عملكرد نهاد تقنيني بهرهبرداري کردهاند و لذا براي آن قواعدي ترسيم
کردهاند .بهعبارت ديگر شفافيت آراي نمايندگان در تعداد قابل توجهي از کشورهاي جهان يک اصل
بديهي تلقي شده است که عمل برخالف آن نيازمند توضيح دانسته شده است .ازاينرو ،در اين کشورها
اصل را بر ارائه اطالعات عملكرد نمايندگان (به خصوص حضور و غياب و رأيدهي نمايندگان) قرار دادهاند
و موارد عدم انتشار آراي نمايندگان در هر پارلمان به طور دقيق بررسي و مشخص شده است.
با ايجاد شفافيت در آراي نمايندگان و تدوين قواعد و سازوکارهاي دقيق در رابطه با انتشار و عدم
انتشار و همچنين شيوه انتشار اين دادهها (با فرمتهاي گوناگون براي دسترسي و تحليل بهتر) ميتوان
عملكرد نمايندگان را بهتر رصد کرد و نمايندگان را نسبت به تصميمات اتخاذ شده توسط آنان پاسخگو
نمود .شايان ذکر است که انتظار ميرود اين ارتقا پاسخگويي ،باعث بهبود فرايندهاي تصميمگيري و
تخصيص منابع کشور شود.
با عنايت به موارد ذکر شده ،خاطر نشان ميدارد تجربيات موفق کشورهاي ديگر ،مسائل و چالشهاي
احتمالي شفافسازي آر اي نمايندگان را تبيين نموده و براي اغلب آنان راهكارهاي عملياتي نيز ارائه
ميدهد .از آنجا که ساخت سياسي-اقتصادي کشور داراي ترتيبات نهادي متفاوت از کشورهاي ديگر
است ،در برهه کنوني و با يک تصميم ،نميتوان کليه آراي نمايندگان پارلمان را شفاف کرد .ازاينرو،
ضمن بهرهبرداري از تجربيات موفق ساير کشورها ،در راستاي بهبود فرايندها و ارتقاي شفافيت در نهاد
تقنيني کشور ،ميتوان توصيههاي سياستي ذيل را ارائه کرد:
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 .1نهادينهسازي فرهنگ و ادبيات شفافيت پارلماني :مجلس شوراي اسالمي ابتدا بايد به اين باور
برسد که انتشار اطالعات پارلماني به بهرهوري بيشتر و کارآمدي مجلس کمک ميکند .انتشار اطالعات
پارلماني زمينه مشارکت و کمک مردم به قانونگذاران و کاهش هزينههاي نظارت را موجب خواهد شد ،لذا
مجلس شوراي اسالمي بايد تمام تالش خود را براي انتشار اين اطالعات بهکار گيرد .مجلس شوراي اسالمي
عالوهب ر اينكه خود بايد به طور قابل قبولي براي مردم شفاف شود و دادههاي پارلماني را براي مشارکت
هرچه بيشتر مردم در فرايندهاي قانونگذاري مهيا کند ،بلكه بايد از ظرفيت قابل توجه خود در ايجاد
فرهنگ شفافيت در ديگر نهادهاي حاکميتي و الزام آنها به شفافکردن فعاليتهايشان استفاده کند .اين
نكته را بايد مد نظر قرار داد که ماداميکه عملكرد نهاد تقنيني کشور شفاف نباشد ،نميتوان موجبات
نظارت کارآمد و مديريت تعارض منافع در نظام حكمراني را انتظار داشت.
 .2بازبيني قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي :در قانون آييننامه داخلي مجلس
شوراي اسالمي ،ظرفيتهاي مناسبي براي ارتقاي شفافيت در آرا و عملكرد نمايندگان وجود دارد .اما
برخي از موانع باعث شده است تا نتوان بهخوبي از اين ظرفيت بهره برد .تبصره ماده ( )125آن ،که
مربوط به موارد شفاف شدن آراست ،اعالم ميدارد« :اسامى موافقان ،مخالفان و ممتنعان و کسانى که در
رأىگيرى شرکت نكرده و يا بعد از اعالم أخذ رأى از تاالر خارج شدهاند ،بدون اينكه در جلسه قرائت
شود ،در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت ميگردد» .براي مثال ،اين بند از قانون مذکور ،در تاريخ
 1379/8/24در اجالسيه اول دوره ششم مجلس شوراي اسالمي ضمن تصويب رأيگيري علني با برگه
در رابطه با تصويب کليات طرح يک فوريتي تمرکز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن
عملي شد و اسامي نمايندگان موافق ،مخالف و ممتنع در مشروح مذاکرات ذکر گرديد ،اما در اجالسيه
سوم دوره ششم مجلس شوراي اسالمي در خصوص طرح استاني شدن انتخابات بعد از تصويب رأيگيري
علني در تاريخ  ، 1381/12/20تنها تعداد نمايندگان موافق ،مخالف و ممتنع ذکر گرديده و اسامي
نمايندگان منتشر نشده است .طبيعتاً اجراي دقيق و بهرهبرداري از ظرفيتهاي قانون آييننامه داخلي
مجلس موضوعي است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
عالوه بر اين ،پيشنهاد مشخص اين است که بايد قانون مزبور را با هدف ارتقاي شفافيت عملكردي
قوه مقننه ،مورد بازبيني و اصالح قرار داد و بسترها و زمينههاي حقوقي الزم براي تكميل و ارتقاي
شفافيت در مجلس شوراي اسالمي را تعبيه کرد .چون همانطور که در اين گزارش ذکر شد ،شفافيت
آراي نمايندگان پارلمان به معني انتشار اطالعات آرا در تمامي جلسات بدون استثنا نيست .انتشار آراي
نمايندگان در هر پارلمان از قواعد و قوانين مشخصي پيروي ميکند که در مواقع ضرور و مبتني بر مصالح
کشور ،از انتشار اين اطالعات جلوگيري بهعمل ميآيد .لكن رويكرد پارلمان در اين زمينه بايد آگاهي
بخشي هرچه بيشتر به مردم باشد و موارد استثنا با ذکر دليل توضيح داده شوند.
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 .3انتشار ميزان مشاركت در رأيگيري نمايندگان :عالوه بر اطالعات آراي نمايندگان در
رأيگيريهاي مجلس شوراي اسالمي ،يكي از مهمترين اطالعات در اين زمينه ،ميزان مشارکت هريک
از نمايندگان در رأيگيريهاي صحن علني و کميسيونهاست .با توجه به اينكه هماکنون برخي از
اطالعات مجلس شوراي اسالمي به مردم عرضه نميگردد ،انتشار آمار ميزان مشارکت رأيگيري
نمايندگان ميتواند پيشزمينه خوبي براي انتشار آراي نمايندگان در مرحله بعد باشد .عالوه بر آن ،ارائه
اطالعات تفكيكي آراي نمايندگان فوايد و کارکردهاي بسيار اثربخشي را دارست.
شكل  .9ارائه اطالعات تفكيكي شفافيت آراي نمايندگان

به تفكيک حوزه انتخابيه

به تفكيک عضويت در کميسيون
تخصصي مجلس

شفافيت آراي نمايندگان
(ارائه اطالعات)
به تفكيک عضويت در احزاب ،گروههاي
سياسي و فراکسيونهاي مجلس

به تفكيک تحصيالت ،جنسيت و سن

 .4ايجاد پروفايل نمايندگي :با ايجاد صفحه شخصي از هر نماينده در وبسايت مجلس شوراي
اسالمي ،ميتوان اطالعات جامعي از عملكرد نماينده در رابطه با مشارکت در رأيگيري و همچنين رفتار
رأيدهي نماينده جمعآوري کرد .با توجه به تجربه ساير کشورها و بر اساس کارکردهاي نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،پيشنهاد ميگردد که هر نماينده در وبسايت مجلس شوراي اسالمي داراي يک
صفحه اختصاصي باشد و اطالعات عملكرد ايشان در آن صفحه قابل دسترس باشد .مدل بهينه و جامع
صفحه اختصاصي نمايندگان به شرح ذيل پيشنهاد ميشود:
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شكل  .10مدل پيشنهادي صفحه شخصي نماينده در وبسايت مجلس شوراي اسالمي

رزومه ،سوابق و
اظهارنامه تعارض منافع
عضويتها و
حضور و غياب

(اجرايي ،مديريتي ،علمي و
پژوهشي ،گروههاي پشتيبان و
حامي ،فرم خوداظهاري منافع و
داراييهاي نماينده و)...

(عضويت در گروههاي سياسي،
كميسيون تخصصي ،فراكسيون،
نماينده و ناظر مجلس در نهادها يا
سازمانهاي ديگر ،عضو تيم تحقيق
و تفحص ،حضور و غياب در جلسات
صحن و كميسيون و جلسات
موظفي و)...

عملكرد نماينده

اظهارنظرها ،امضاها و
آراي نماينده
(نطقها ،اخطارها ،اظهارنظرات و
وعدهها ،رأي در كميسيون ،رأي
در صحن ،امضاي طرح ،امضاي
استيضاح ،امضاي تحقيق و
تفحص و )...

در صفحه شخصي خود
در سايت مجلس

مكاتبات اداري
(درخواستها و مكاتبات نظارتي،
توصيهنامهها ،درخواست اظهارنظر
كارشناسي ،تذكرهاي كتبي ،اعالم
جرم ،استعالمها و بررسي
كارشناسي ،ارجاعات اسناد و
مكاتبات و)...

دفتر نمايندگي
(معرفي مسئول و كارمندان دفتر،
نحوه تماس و ارتباط ،نحوه
دريافت و ثبت نظرات مردمي،
ميهمانان و دستور جلسات هفتگي
نماينده در دفتر خود و)...

نظام مالي و مخارج
(تأمين مالي تبليغات انتخاباتي،
حقوق ،مزايا ،پاداش ،هدايا،
هزينههاي دفتر ،حقالزحمه
مأموريتها ،حقالزحمه شركت در
جلسات خارج از مجلس ،هزينه
مسافرتها و اياب و ذهاب،
امكانات مالي تخصيصيافته و)...

 .5انتشار دادههاي پارلماني با استانداردهاي داده باز :مجلس شوراي اسالمي بايد تالش کند
تا اطالعاتي را که به مردم عرضه مي کند از استانداردهاي داده باز برخوردار باشند تا استفاده مجدد آنها
و همچنين تحليل آنها براي مردم ،تحليلگران ،توسعهدهندگان و ديگران تسهيل شود .براي مثال اطالعات
منتشر شده از وضعيت مشارکت و عدم مشارکت در رأيگيري و همچنين نوع آراي نمايندگان به طور
پيشفرض حداقل با فرمت اکسل و با قابليت دانلود ارائه شوند.
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 .6تجميع اطالعات شفاف كنوني :در حال حاضر اطالعات پارلماني اعم از اطالعات عملكردي
نمايندگان و اطالعات صحن علني و کميسيونها و همچنين اطالعات اداري پارلمان به صورت پراکنده
در پايگاههاي اينترنتي گوناگوني نظير پايگاههاي اينترنتي مجلس شوراي اسالمي ،مرکز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي ،روزنامه رسمي (مشروح مذاکرات صحن علني مجلس) و خبرگزاريها موجود
ميباشند .شايسته است با ايجاد يک صفحه واحد در پايگاه اينترنتي مجلس شوراي اسالمي ،تمامي
اطالعاتي که تاکنون به طور پراکنده منتشر ميشود را در آنجا جمعآوري نمود يا به صورت تجميعي،
دسترسي به اطالعات مذکور فراهم گردد.
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پيوست
ترجمه سند نظارت دمكراتيک ،شفافيت و روشهاي رأيگيري در پارلمانهاي ملي
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا
سخن مترجم

1

سند «نظارت دمكراتيک ،شفافيت و روشهاي رأيگيري در پارلمانهاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه
اروپا و پارلمان اروپا» که توسط اداره سياستگذاري حقوق شهروندي و امور قانون اساسي پارلمان اروپا
تهيه شده است ،به انواع و روشهاي مختلف رأيگيري در کشورهاي عضو در پارلمان اروپا و تعداد
معدودي از ديگر کشورها ميپردازد .در خالل ترجمه اين سند نكاتي مهم وجود دارد که قبل از مطالعه
بايد به آگاهي خواننده برسد.
ـ لغات و اصطالحات بسيار تخصصي در اين سند وجود دارد که معادل فارسي براي آنها وجود ندارد،
لذا با توجه به معني آن عبارات سعي شده است تا ابتدا براي اين اصطالحات معادلي ساخته شود و سپس
توضيحات آن در آخر سند ذکر شود .طبعاً عدم آگاهي از اين اصطالحات ،خوانش متن را سخت و پيچيده
ميکند .براي نمونه ميتوان  Roll-Call Votingاشاره کرد .در اين نوع از رأيگيري ،اسامي نمايندگان
به ترتيب حروف الفبا ليست ميشود و رأي هر نماينده جلوي اسم او قرار ميگيرد .اين نوع رأيگيري
مرسومترين نوع رأيگير ي براي ايجاد شفافيت در آرا نمايندگان است .معادلي که مترجم براي اين نوع
از رأيگيري انتخاب کرده است« ،رأيگيري مبتنيبر اسامي» است.
ـ شايد سختترين نكته ترجمه اين سند اين باشد که در روش تطبيقي و بررسي کشورهاي مختلف
ناظر به نوع رأيگيري و ميزان شفافيت آنها ،رويهها و روندهاي پارلماني کشورهاي مختلف با اسامي و
اصطالحات خ اص خود ذکر شده است که براي فهم هرکدام از آنها بايد با قوانين و رويههاي آن کشور
آشنا بود .در اين سند تالش شده است که تا حد ممكن رويهها را با زبان و فهم ايراني از پارلمان و مجلس
توضيح دهد.
ـ بسياري ديگر از عبارات و کلماتي که نياز به توضيح داشتهاند ،در پاورقي توضيحاتي درباره آنها داده
شده است .نكاتي که توسط مترجم توضيح داده شده است ،در آخر جمله با عالمت «م» مشخص شدهاند.

 .1يحيي مرتب.
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در اين بخش کلمات معادل انتخاب شده براي عبارات التين سند ،معرفي شدهاند.
توضيحات

كلمه معادل

عبارت التين

هنگامي که آراي موافق و مخالف برابر باشند رئيس جلسه

رأي تصميمساز

ميتواند رأي سرنوشتساز را بدهد و نظر نهايي را در رابطه با

Casting vote

مخالفت يا موافق طرح مطرح نمايد
زمانيکه مشاهده فرايند رأيگيري براي عموم فراهم باشد و يا

رأيگيري باز

نتايج رأيگيري به صورت عمومي به هر شكلي منتشر گردد و
مردم بتوانند نتايج را چک کنند ،به اين نوع رأيگيري رأيگيري

Open Vote

باز يا شفاف گويند

رأيگيري مبتني
بر تقسيمبندي
پارلمان

اين روش رأيگيري که معموالً در پارلمان انگلستان انجام
ميگيرد ،زماني که نمايندگان موافق و مخالف هر کدام به صورت
فيزيكي به قسمتي از پارلمان ميروند و با حضور خود در

Division Vote

مكانهاي مشخص شده در پارلمان رأي خود را اعالم ميکنند
در اين نوع رأيگيري نمايندگان در روز مشخصي از هفته و در

رأيگيري در

ساعت مشخصي به طرحها و پيشنهادهاي از پيش تعيين شده

ساعت مقرر

رأي ميدهند .اين نوع رأيگيري در مقابل رأيگيري بالفاصله

Deferred Division

پس از بحث و گفتگو درباره طرحها و لوايح است

رأيگيري با
نشاندادن دست

در اين نوع رأيگيري نمايندگان با باال بردن دست يا پايين نگاه
داشتن دست خود موافقت و مخالفت خود را اعالم ميکنند

Show of Hands

در اين نوع رأيگيري اسامي تمامي نمايندگان مبتني بر حروف

رأيگيري مبتني

الفبا ليست ميشود و رأي هرکدام از نمايندگان روبهروي اسم

بر اسامي

آنها مشخص ميگردد .اين روش يكي از مهمترين روشها براي

Roll-Call Vote

ايجاد شفافيت آرا در کشورهاي گوناگون است

رأيگيري موزون
رأيگيري شفاهي
رأيگيري همراه با
تأييد
آييننامه داخلي
پيشنهادهاي
رويهاي

نوعي از رأيگيري که همه آرا وزن يكساني ندارند و رأي برخي
از اعضا اثر بيشتر و رأي برخي ديگر اثر کمتري دارد
رأيگيري از طريق اعالم رأي نمايندگان به صورت شفاهي با
اعالم بله يا خير

Weighted Voting
Verbal Voting,
Voice Vote

رأيگيري بر روي لوايح يا مواردي که دولت نياز به تأييد و
رضايت نمايندگان پارلمان را دارد
قواعد و رويههاي داخلي پارلمانهاي کشورهاي مختلف

Assent voting
Standing Order, Rules
of Procedures, Robert's
Rules of Order

پيشنهادهايي که مبتني بر آنها ميتوان تغييري در زمان و
دستور جلسات و جابهجاکردن دستورگذاري مسائل و ...ايجاد
کرد

Procedural
motions
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 .1پيشزمينه و كليات
 .1-1پارلمانها و كاركردهاي دمكراتيک آنها
بر اساس عرف قانون اساسي اروپايي ،پارلمانها نهادهايي سياسي هستند که کارکرد اصلي آنها قانونگذاري،
امور بودجهريزي و نظارت بر قوه مجريه است .مشروعيت باالي پارلمانها در فرايندهاي دمكراتيک زماني
ايجاد ميشود که آنها وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي و ديگر قوانين به طور اثر بخش انجام دهند.
اين مشروعيت به طرز قابل توجهي ناشي از بستر و فضاي سياسي فراهمشدهاي است که پارلمان
براي اظهار نظرها و ابراز منافع گوناگون در گفتگوهاي آزاد ايجاد کرده است .آراي مختلف و جدالآميز
و بحث و گفتگو براي رسيدن به راهحلهاي مورد اتفاق نيز ،از جمله همين موارد است.
پارلمانهاي مدرن که به صورت دمكراتيک به عنوان تاالرهاي گفتگو براي شور سياسي و تصميمسازي
ايجاد شدهاند ،نقش مهمي در توسعه و تكامل دمكراسي نمايندگي 1در سطوح ملي و اروپايي ايفا ميکنند .با
توجه به ترکيب و گفتمان پارلمانها ،آنها تنها منعكسکننده وضعيت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حوزه
انتخابيه مربوط به خود نيستند ،بلكه آنها در شكلدهي و سرشتن اين وضعيتها از طريق زباني و بَالغي نيز
مشارکت ميکنند 2.پارلمانها اين قدرت معنادار خود را ابتدائاً از طريق صالحيت قانونگذاري خود بروز
ميدهند .به همين دليل اين موضوع بسيار مهم و اساسي است که پارلمانها در حيطه کاري خود بايد باز و
قابل دسترس باشند و به عموم مردم اين اجازه را بدهند که نمايندگانشان را پاسخگو نگاه دارند.
 .1-2معنا و مفهومِ پارلمان «دمكراتيک»
با توجه به حاکميت اصول قانون اساسي بر تمامي قوانين و استقالل پارلمانها در انجام امور کاري خود
که موجب ايجاد تنوعي از کارهاي پارلماني در فضاي سياسي اروپا ميشود ،سؤال از وجود استانداردها و
ويژگيهاي مشخص و معيني براي ايجاد شفافيت در فعاليتهاي خود و انجام اين امور تحت نظارت
مردم ،مشروع به نظر ميرسد.
بر اساس راهنماي اتحاديه بين پارلماني 3در رابطه با تجربيات موفق پارلماني و دمكراسي در قرن
بيستويكم ،همانطور که در گزارش پارلمان الكترونيكي جهاني سال  4 2008هم بيشتر توضيح داده
شده است ،ويژگيهاي متمايز پارلمان دمكراتيک با مؤلفههاي زير توصيف شدهاند:
 نماينده ،بهمعناي اينكه پارلمانِ منتخب ،به صورت اجتماعي و سياسي نماينده قشر متنوعي از
مردم باشد و به صورت مساوي فرصتها را براي تمامي اعضاي خود فراهم کند تا آنها بتوانند به وظايف
خود عمل کنند؛
Representative Democracy

1.

 . 2مقصود این است که پارلمانها قدرت تغيير معانی و ایجاد گفتمانهای مختلف در امور سياسی فرهنگی و اجتماعی را نيز دارا هستند .م

2008

3. Inter-Parliamentary Union
4. World e-parliament Report
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 شفاف ،به اين معنا که پارلمان در عملكرد و فعاليتهاي خود براي مردم از طريق رسانههاي
گوناگون شفاف باشد؛
 قابل دسترس (براي مشارکت) ،به اين معنا که پارلمان مردم را ـ که خود شامل جوامع مدني و
انجمنها نيز ميشوند ـ در امور پارلماني مشارکت دهد .براي مثال مشارکتدهي عموم در فرايندهاي
پيشاقانوني ،به طور خاص از طريق مشورت با گروههاي ذينفع؛
 پاسخگو ،به اين معنا که نمايندگان پارلمان نسبت به حوزه انتخابيه خود و ديگر شهروندان در
رابطه با عملكردشان و صداقت در رفتار حرفهاي خود پاسخگو باشند؛
 مؤثر ،به معناي مؤثر بودن در وظايف و روندهاي کاري خود و همچنين مؤثر بودن در کارکردهاي
قانوني و نظارتي پارلمان بر اساس ارزشها و هنجارهاي دمكراتيک .متناسب با سطوح محلي ،منطقهاي
و بينالمللي ،اثربخشي ،نيازمند دخالت فعال و تشريک مساعي در فعاليتهاي قانونگذاران است.
انجام يک پيمايش در رابطه با اطالعات مرتبط با چگونگي استفاده پارلمان از استقالل تعريف شده
خود در چارچوب قانون اساسي براي سازماندهي فرايندهاي تصميمسازي خود ،ميتواند براي تشخيص
بهترين الگوهاي عملي مفيد باشد و منبعي از نظرات موافق و مخالف را در خصوص اجراي اصالحات در
پارلمان فراهم آورد.
 .2هدف و رويكرد اتخاد شده در اين پژوهش تحليلي
هدف اين تحقيق فراهم آوردن نمايي کلي نسبت به قواعد موجود رأيگيري در پارلمانهاي ملي
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پارلمان اروپاست .همچنين ،هدف ديگر اين سند فراهم آوردن ابزار
شفافيت و ارتباطاتي است که شهروندان حوزه انتخابيه و عموم مردم بايد به وسيله آن ،بتوانند در جايگاه
نظارت و مداقه دمكراتيک بر فعاليتهاي پارلماني قرار گيرند.
اين نوشته بهترين تجربيات از کشورهايي که عضو اتحاديه اروپا نيستند و همچنين نمونههايي از
برخي سازمانهاي بينالمللي نظير مجمع پارلماني شوراي اروپا 1را معرفي خواهد کرد.
رويكرد اتخاذ شده در اين تحقيق به ابعاد و موارد ذيل پرداخته است:
ـ روشهاي رأيگيري که در پارلمانها بهکار برده ميشود ،همچنين کنترل نظم و ترتيب فرايند
رأيگيري و نتايج آن به وسيله نهادهاي مربوطه؛
ـ ابزارهاي حصول اطمينان از منافع مردم در مباحثات و آراي نمايندگان به خصوص با توجه به
فرايندهاي قانوني؛
ـ امكان نظارت بر آنچه که نماينده بيان ميکند و چگونگي رأيدهي او براي مردم حوزه انتخابيه؛
 Parliamentary Assembly of the Council of Europe .1شامل  324عضو از  47کشور است که هر ساله چهار بار
تشکيل جلسه میدهد و با  European Parliamentکه شامل  750عضو از  28کشور اروپایی میباشد متفاوت است .م
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ـ انتخابات الكترونيكي و يا ديگر ابزارهاي منطبقسازي پارلمان با فناوري مدرن اطالعات و ارتباطات.
ازاينرو هدف اصلي اين تحقيق به خودي خود بررسي کلي نحوه رأيگيري پارلمان و رويههاي
مشورتي آنها نيست ،بلكه هدف اصلي اين تحقيق اين است که تا چه حدي قواعد و رويههاي موجود در
پارلمانها موجب بازتر و شفافتر شدن فرايندها شده است و باعث ميشود که بتوان تصميمسازان را
نسبت به انجام فعاليتهايشان پاسخگو کرد.
 .3گرايشهاي قابل مشاهده (ملموس)
 .3-1خطمشي شفافيت
همانند مشارکت مردمي در حيات دمكراتيک ،شفافيت و نظارت عمومي از طريق خطمشيهاي شفافيت،
توسط پارلمانها اجرايي مي شوند .به عبارت ديگر ،به رسميت شناخته شدن شفافيت و فرصتهاي
مشارکت شهروندان در فضاي سياسي ،به دسترسي عموم مردم و رسانهها به اطالعات عملكرد نمايندگان
پارلمان و اداره پارلمان بستگي دارد .بر همين اساس درک نقش حياتي فناوري اطالعات و ارتباطات در
حمايت و ارتقاي استانداردهاي پاسخگويي ،شفافيت و مشارکتِ دمكراتيک شهروندان ،امري حياتي است.
بررسي تجربياتِ پارلماني در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،پارلمان اروپا و به همين صورت ديگر
دفاتر پارلماني که مورد بررسي اين تحقيق قرار گرفتهاند ،به مشاهدات ذيل منجر شده است:


پارلمانها تمايل دارند که خود را با فناوريهاي مدرن اطالعاتي و ابزارهاي فناوري اطالعات و

ارتباطات وفق دهند ،به همين جهت دادههاي خود را به راحتي از طريق وبسايتها منتشر ميکنند.
اين دادهها شامل اطالعاتِ بهروز و همراه با جزئيات از عملكردها و فعاليتها ،به خصوص فرايندهاي
قانوني است؛
 اساساً جلسات صحن علني پارلمان براي عموم مردم باز و قابل دسترس است ،که اين موضوع
نميتواند موجب جلوگيري از حق پارلمانها براي برگزاري برخي از جلسات خود به صورت غيرعلني
باشد؛
 روند معمول اين است که پارلمانها از دسترسي عموم به مذاکرات از طريق پخش زنده اينترنتي
ويا پخش زنده از طريق کانال تلويزيوني اطمينان حاصل ميکنند؛
 عالوه بر اين ،پارلمانها معموالً صندليهاي مشخصي را براي مراجعهکنندگاني که قصد دارند
مذاکرات را از نزديک نظاره کنند ،رزرو ميکنند؛
 باز بودن جلسات کميسيونها براي عموم يا تشكيل جلسات پشت دربهاي بسته ،بستگي به
قوانين هر کشور عضو اتحاديه اروپا دارد .دسترسي عموم به جلسات کميسيونهاي پارلمان در عمل برابر
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است با دسترسي به جلسات صحن علني ،به استثناي جلسات هماهنگکنندگان 1.اگرچه برخي از
کميسيونها ممكن است بخشي يا همه جلسات خود را غيرعلني اعالم کنند؛
 وبسايتهاي پارلماني به احزاب ذينفع و عموم مردم اجازه ميدهند تا بيانيهها و اظهارات
نمايندگان را ارزيابي و راستيآزمايي کنند (براي مثال ضبط صوت و تصوير تحوالت جلسات)؛
 با توجه به پيچيدگي رأيدهي و شمارش برگههاي رأي ،رأيگيري الكترونيكي به يكي از
روشهاي غالب رأيگيري مبدل شده است که موجب ميشود اطالعات رأيگيري هر فرد را به عموم
مردم ارائه کرد .وقتي رأيگيري به صورت الكترونيک اجرا نشود ،پارلمان از صحت نتايج آرا از طريق
مسئوالن ،مقامات رسمي و ديگران ،اطمينان حاصل ميکند.
 .3-2روشهاي رأيگيري بهكار برده شده در پارلمانها و آثارآن بر شفافيت آراي هركدام از
نمايندگان پارلمان كشورهاي اتحاديه اروپا و نمايندگان پارلمان اروپا
در ميان روشهاي مختلف رأيگيري که توسط پارلمانهاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و همچنين
پارلمان اروپا اجرا شده است« ،رأيگيري مبتني بر اسامي» تنها روش رأيگيري است که اطالعات زيادي
در رابطه با رفتار رأيدهي تکتک نمايندگان در اختيار قرار ميدهد.
به دليل آنكه فرايندها و قواعد پارلماني در درک مفهوم «رأيگيري مبتني بر اسامي» متفاوت به
نظر ميرسد ،در اين متن با توجه به هدف تحقيق ،رأيگيري مبتني بر اسامي به هرنوع از رأيگيري
گفته ميشود که نتايج آن همراه با اسامي و تعداد آرا نمايندگان ثبت و ضبط شود .به عبارت ديگر اين
روش نوعي از رأيگيري است که به گونهاي سازماندهي شده است تا امكان ثبت همزمان مجموع نتايج
آرا و نحوه رأيدهي (موافق ،مخالف ،ممتنع ،غايب) هرکدام از رأيدهندگان را مشخص کند.
تحليل روش رأيگيري کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان ميدهد که رأيگيري الكترونيكي يكي
از روشهاي محبوب براي رأيگيري است که همزمان با رأيگيري مبتني بر اسامي اجرا ميشود( .تنها
پارلمان  6کشور از اعضاي اتحاديه اروپا 2اين روش را نه اجرا کردهاند و نه از سيستم رأيگيري الكترونيكي
براي رأيگيري خود استفاده ميکنند .از سوي ديگر بر اساس اطالعات موجود ،حداقل  20پارلمان از
روش رأيگيري مبتني بر اسامي براي رأيگيريهاي مهم قانوني خود استفاده ميکنند .به طور قابل
توجهي در پارلمان اتريش ،آييننامه داخلي پارلمان از بهکارگيري روش رأيگيري الكترونيكي حمايت
ميکند ،اما در اين پارلمان تجهيزات مورد نياز براي رأيگيري الكترونيكي وجود ندارد .برعكس اين مورد،

 .1هرکدام از احزاب سياسی در پارلمان شخصی را بهعنوان هماهنگکننده برای خود انتخاب میکنند که میتواند نظرات آن
حزب را در جلسات ارائه و پيگيری کند .هماهنگکنندگان احزاب مختلف میتوانند با یکدیگر جلساتی داشته باشند .م
 .2این کشورها عبارتند از :اتریش ،قبرس ،آلمان ،یونان ،هلند و انگلستان .به عالوه مجلس سنای پارلمان فرانسه از تجهيزات
الکترونيکی برای رأیگيری استفاده نمیکند .اگرچه تحليل اطالعات و دادههای پارلمانهای دوگانه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ،تفاوت قابل توجهی را در روشهای رأیگيری بين دو پارلمان یک کشور نشان نمیدهد.
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درحاليکه تجهيزات رأيگيري الكتروني در پارلمان يونان نصب شده است اما از آن استفاده نميشود)،
اگرچه ،رأيگيري مبتني بر اسامي لزوماً نيازمند تجهيزات رأيگيري الكترونيكي نيست .ديگر ابزارهاي
انجام رأيگيري مبتني بر اسامي ،رأيدهي شفاهي ،1رأيدهي به وسيله برگههاي رسمي رأي يا به وسيله
کارتهاي رأي که اسامي نمايندگان بر روي آنها نوشته شده است ،صورت ميگيرد.
از نگاه مردم حوزه انتخابيه و حق مشروع آنان براي مشارکت ،برتري رأيگيري مبتني بر اسامي
نسبت بر ديگر رأيگيريها واضح و مبرهن است .ثبت آرا همراه با اسامي رأيدهندگان بهترين روش
براي نظارت شهروندان بر شيوه عملكرد نمايندگانشان است .اين روش باعث ميشود که بتوانند نماينده
خود را براي انتخابات بعدي پاسخگو نگاه دارند .ضمناً ،برخي پژوهشها که بر رابطه ميان نحوه رأيگيري
و دقت هر نوع از رأيگيريها پرداختهاند به اين نتيجه رسيدهاند که رأيگيري به همراه برگههاي رأي،
تفاوت قابل توجهي در تواناييهاي هر کدام از نمايندگان براي انتقال هدف و مقصود خود از رأيدهي با
آنچه که به عنوان رأي درون صندوق مياندازند ،ايجاد ميکند .براي مثال رأيدهندگان بيشتر تمايل
دارند که در سيستمي رأي بدهند که نتايج رأيگيري به طور دقيق و خالصه به روي صفحه نمايش
نشان داده ميشود .از طرف ديگر ممكن است چنين استدالل شود که رأيگيري عمومي موجب ميشود
که نمايندگان مجبور شوند تصميمات احزاب سياسي را بر صالحديد شخصي ترجيح دهند.
هرگاه نتوان از سيستم رأيگيري الكترونيكي به خاطر مسائل فني گاه و بيگاه استفاده کرد ،از
ديگر روشهاي رأيگيري استفاده ميشود؛ نظير رأيگيري به وسيله بلند کردن دست و يا رأيگيري به
وسيله قيام و قعود.
در رأيگيري به وسيله بلندکردن دست ،نتايج معموالً به صورت موافق ،مخالف و عدم شرکت در
رأيگيري ثبت ميشود و رأي هر فرد ذخيره نميشود که اين مسئله معموالً به دليل مسائل فني است.
همچنين زماني که نياز باشد درباره مسائل پيچيده رأيگيري شود و يا نياز باشد که رأيگيري بهسرعت انجام
گيرد ،از اين نوع رأيگيري استفاده ميشود .اگر نسبت به نتايج شكي ايجاد شود ،پارلمانها (و همچنين
کميسيونها که معموالً بيشتر در صحن علني از اين روش استفاده ميشود) معموالً نتايج را به صورت
الكترونيكي بررسي خواهند کرد .در برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که از اين روش همزمان با استفاده
از ماشين شمارش آرا بهکار گرفته شده است ،نتايج همراه با اسامي رأيدهندگان و تعداد آرا ثبت ميشود
(براي مثال مجارستان و لهستان) .به طور کلي رأيگيري به وسيله نشاندادن دست به عنوان «رأي

باز»2

تلقي ميشود ،زيرا مردم ميتوانند جلسات را مثالً از طريق پخش زنده اينترنتي دنبال کنند ،اگرچه در اين
حالت در عمل امكان مشاهده اينكه هرکدام از نمايندگان چگونه رأي داده ،بسيار محدود است.

 .1در این نوع رأی گيری ،رئيس جلسه اسامی نمایندگان را بر اساس حروف الفبا میخواند و هر کدام از نمایندگان رأی مثبت،
منفی و یا ممتنع خود را اعالم میکند .م
2. Open Vote
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براي جمعبندي ،تمامي پارلمانهاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از سيستم رأيگيري
الكترونيكي کامالً توسعهيافته استفاده نميکنند .اگرچه رأيگيري الكترونيكي يک امر ناگزير براي ثبت
آراي نمايندگان نيست ،زيرا پارلمانها شيوهها و قواعد سنتي گوناگون خود را براي رأيگيري دارند که
مطابق با آن رأيگيري خود را انجام ميدهند.
 .3-3شفافيت فرايند قانونگذاري
يكي از گرايشات قابل مشاهده در پارلمانهاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که در نظر اول نياز قابل
توجهي به شفافيت دارند ،موضوع رأيگيري مبتني بر اسامي است .اين مسئله ممكن است موجب
سؤاالتي شود از جمله اينكه آيا استفاده از روشهاي مختلف رأيگيري در فرايندهاي قانونگذاري {در
پارلمانهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا} که خود تا حد امكان باز هستند ،الزم است يا خير.
بر اساس آييننامه داخلي پارلمان اروپا ،آخرين مرحله از رأيگيري براي قوانين ،هميشه رأيگيري
مبتني بر اسامي خواهد بود (ماده ( .))166همين رويه براي انتخابات کميسيونها و همچنين رأيگيري
به پيشنهاد عدم اعتماد در کميسيون بر اساس مواد ( )106و ( )107اجرا ميشود (البته بايد توجه داشت
که بر اساس ماده ( )105انتخاب رئيس کميسيون از طريق رأيگيري مخفيانه صورت ميگيرد).
نياز به شفافيت باال در مواضع نمايندگان در قبال قوانين ،موضوعي است که پارلمانهاي مليِ
بسياري از کشورها آن را به رسميت شناختهاند و حداقل استاندارد در اين رابطه ،الزامي شدن رأيگيري
مبتني بر اسامي در مرحله نهايي رأيگيري براي قوانين ،است.
عالوه بر اين ،آييننامه داخلي پارلمانها معموالً فرصتي را ايجاد ميکند تا به وسيله پيشنهاد تعدادي
از نمايندگان ،رأيگيري مبتني بر اسامي صورت ميگيرد ،غالباً مشروط بر اينكه آنها حمايت خود را از
اين نوع رأيگيري در آراي خود بيان سازند.
نتيجهگيري
پارلمانها نه تنها نهادي است که ملزم به اجراي ارزشهاي شفافيت و پاسخگويي در ارتباط با عامه مردم باشند،
بلكه به وسيله ابعاد مشارکتي خود ميتوانند در فرايندهاي دمكراتيک مشارکت کرده و به آن الهام بخشند.
از ديد شهروندان و انتظارات مشروع مشارکتي آنان ،شيوه رأيگيري که بيشترين اطالعات را نسبت به
رفتار رأيدهي نماينده منتخبشان در اختيار آنها قرار ميدهد ،رأيگيري مبتني بر اسامي است .اگر به منافع
عمومي در متقاعد ساختن شفافيت باالي مواضع سياسي نمايندگان که منجر به تصويب قوانين ميشود توجه
شود ،نتيجتاً رأيگيري مبتني بر اسامي در فرايندهاي تصويب قوانين ارجحيت داده ميشود (به صورت
الكترونيكي ،شفاهي يا بر اساس الگوهاي سنتي پارلماني).
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درک اين نكته که فناوري اطالعات و ارتباطات نقش اساسي در باالبردن استانداردهاي شفافيت و
پاسخگويي در مشارکت دمكراتيک شهروندان دارد بسيار اساسي است .وبسايتهاي پارلماني که به
خوبي طراحي شدهاند و داراي اطالعات جزئي و بهروز از فعاليتهاي پارلمان (به خصوص فرايندهاي
قانونگذاري) هستند ،با پخش زنده اينترنتي مذاکرات صحن و کميسيونها از مطلع بودن مردم اطمينان
حاصل ميکنند.
نكته مورد توجه اين است که مفهوم دسترسي پارلماني بسيار جامعتر از دسترسي شهروندان به اطالعات
و اسناد جلسات و آگاهي از تحوالت پارلماني است .به طور واضحتر ،مشارکت فعاالنه مردم در فرايند
خطمشيگذاري پايين به باال ،تنها بُعدي است که با وجود ظرفيت قابل استدالل آن در تسريع مشارکت عمومي
در حيات دمكراتيک ،تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است (براي مثال ،به وسيله مشارکت دادن مردم در
فرايندهاي پيشاقانوني يا امتحانکردن اَشكال جديد ارتباطات تعاملي با شهروندان) .نكته جالب در اين مسئله،
يک ويژگي خاص پارلماني است که مطابق با آن ،شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميتوانند عريضه
جمعآوري کنند 1که اين حق طبق قانون شماره  201111/211به شهروندان داده شده است و همچنين براي
عريضههايي که موفق به جمعآوريِ تعداد کافي امضا شدهاند ،جلسات استماع در پارلمان اروپا سازماندهي شده
است.
پرسشي که در اين شرايط مطرح ميشود اين است که تا چه اندازه پارلمانها بايد به ابزارهاي
تعاملي فناوري اطالعات و ارتباطات متوسل شوند تا بتوانند اهداف و ارزشهاي خود را پياده سازند .از
طرف ديگر ،اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد که نه تنها الگوهاي نمايندگي در هر پارلماني متفاوت
است ،بلكه ممكن است اختالفات زيادي در نوع نگاه به مفهوم نمايندگي و ارتباط با شهروندان ميان
احزاب گوناگون وجود داشته باشد .البته برخي از نمايندگان پارلمان اروپا و ديگر پارلمانها با فراهم
کردن لينک ارتباطي در وبسايتهاي شخصي خود اين کانال را فراهم ميکنند.
نكته مورد توجه اين است که در نبود اطالعات و دادههاي مورد نياز ،اين پژوهش نميتواند مسائل
مربوط به خطمشيگذاري پايين به باال ناظر به نكات مطرح شده قبلي را به طور مناسبي بررسي و تبيين
کند .خطمشيگذاري پايين به باال به طور بالقوه ابزاري در جهت ايجاد انگيزش براي مشارکت شهروندان
در مسائل سياسي براي باال بردن کيفيت فرايندهاي دمكراتيک است.

 European Citizen's Initiaive .1نام طرحی است که به موجب آن ،هر شهروند یکی از کشورهای اروپایی ،با جمعآوری
یک ميليون امضا برای عریضه مد نظر خود ،میتواند موضوع را در جلسات استماع پارلمان ارائه کند .م
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 .4مروري بر انواع روشهاي رأيگيري پارلماني
 .4-1پارلمان اروپا
پارلمان اروپا

مرور کلي

صحن علني

کميسيونها
احزاب سياسي

رأيگيري با باال بردن دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتنيبر اسامي

در رأيگيري با باال بردن دست .1 ،رأيگيري الكترونيكي به عنوان
اطالعات رأيدهي افراد و همچنين ابزاري براي اجراي رأيگيري با نشاندادن
تعداد آرا ثبت نميشود؛ تنها موافقت يا دست براي ثبت تعداد آرا؛
مخالفت کلي نسبت به موضوع  .2رأيگيري الكترونيكي همراه با ثبت
اسامي افراد رأيدهنده (رأيگيري مبتني
سنجيده ميشود.
بر اسامي).

رأيگيري مبتني بر اسامي ممكن است به
دو طريق انجام شود:
 .1رأيگيري الكترونيكي؛
 .2رأيگيري مبتنيب ر اسامي با
استفاده از برگه ،زماني که سيستم
الكترونيكي از کار افتاده باشد.

در آخرين رأيگيري هميشه تعداد آرا زماني که رئيس جلسه تصميم بگيرد که
الكترونيكي رأيگيري شود ،اين رأيگيري
شمارش ميشوند.
به صورت رأيگيري مبتني بر اسامي
صورت ميگيرد .همچنين زماني که
حداقل  40تن از نمايندگان يا احزاب
سياسي درخواست رأيگيري الكترونيكي
را بدهند.

آخرين مرحله از فرايند قانونگذاري هميشه
رأيگيري مبتني بر اسامي است
(بند« »166آييننامه داخلي) .همين رويه
براي انتخابات کميسيون و رأي اعتماد
کميسيونها اجرا ميشود (ماده ( )106و
())107

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

انواع
ديگر
رأيگيري

بله

-

در انتخاباتها براي انتخاب افرادي خاص اجرا
ميشود .1همچنين اگر يکپنجم نمايندگان
حاضر درخواست دهند ،رأيگيري به صورت
مخفي انجام ميگيرد .اين درخواستها بايد قبل
از آغاز رأيگيري انجام شود .طبق ماده (،)169
درخواست براي رأيگيري به صورت مخفي
نسبت به درخواست براي رأيگيري مبتني بر
اسامي در اولويت قرار دارد.

-

در آخرين مرحله رأيگيري ،آراي نحوه رأيگيري مبتني بر صالحديد رئيس بر اساس ماده ( ،)195با درخواست براي انتخاب افراد خاص مطابق با ماده (.)169
يکچهارم نمايندگان صورت ميگيرد.
جلسه تعيين ميشود.
موافقان شمارش ميشود.

-

نحوه رأيگيري مبتني بر صالحديد
رئيس جلسه تعيين ميشود.

.1انتخاب رئيس پارلمان اروپا ،نايبرئيس و . ...

براي انتخاب افراد خاص

كنترل نتايج رأيگيري

-

کنترل نتايج رأيگيري
يكي از وظايف دبيرخانه
عمومي پارلمان اروپاست
که تحت نظارت مقامات
سياسي انجام ميگيرد .در
زمان رأيگيري و انتخاب
افراد خاص ،نامزدها خود
نميتوانند آرا برگهها را
شمارش کنند.
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 .4-2شيوههاي رأيگيري در پارلمانهاي ملي اعضاي اتحاديه اروپا
كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

اتريش ،مجلس
ملي و مجلس
1
سنا

مردم ميتوانند رأيگيري
با باال بردن دست را
مشاهده کنند ،اما نتايج
رأيگيري منتشر نميشود.

رأيگيري الكترونيكي

تجهيزات رأيگيري الكترونيكي
در پارلمان اتريش وجود ندارد
اگرچه طبق بند « »2ماده ()66
آييننامه داخلي اين پارلمان از
اين نوع رأيگيري در صورت
وجود امكانات و تجهيزات
پشتيباني کرده است.

رأيگيري مبتني بر اسامي
رأيگيري مبتني بر اسامي
نمايندگان:
 .1رأيگيري به وسيله
برگهاي که نام نمايندگان بر روي
آن نوشته شده است و رنگهاي
گوناگوني بسته به نوع رأي
(«آري» يا «خير») دارند صورت
ميگيرد .اسامي نمايندگان
خوانده ميشود و هر کدام رأي
خود را درون يک صندوق
ميريزند .اين آرا شمارش
2
ميشوند؛
 .2رأيگيري شفاهي ،با
تصميم رئيس جلسه ،اسامي
نمايندگان بر اساس حروف الفبا
خوانده ميشود و آنها جواب «بله»
يا «خير» ميدهند.

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

رأيگيري به وسيله برگههاي
رسمي رأي که روي آنها
«بله» يا «خير» نوشته شده
است انجام ميگيرد .طريقه
رأيگيري همانند رأيگيري
مبتني بر اسامي است،3
نمايندگان ميتوانند رأي
خود را درون پاکت مشخص
شده قرار دهند و آن را در
اتاقي بدون مشخص شدن
رأي خود در صندوق بريزند.

انواع ديگر رأيگيري

رأيگيري به وسيله قيام و قعود.
بر اساس قوانين نمايندگان
ميتوانند در موافقت قيام کنند
و يا در صورت مخالفت نشسته
باقي بمانند.

كنترل نتايج رأيگيري

کنترل نتايج بر عهده رئيس
پارلمان است .اگر رأيگيري
مبتني بر اسامي انجام گيرد،
کنترل نتايج بر عهده
"کنترلکنندگان" 4است.

1. Nationalrat and Bundesrat
 .2رأیگيری همراه با اسامی ممکن است در ابتداي جلسه و یا زمانی که نتایج رأیگيری شکبرانگيز و مبهم باشد با صالحدید رئيس جلسه برگزار شود .همچنين این رأیگيری میتواند با درخواست مکتوب 20
نفر از نماینگان پيش از شروع فرایند رأیگيری انجام شود.
 .3پارلمان ملی ممکن است بر اساس درخواست رئيس جلسه یا درخواست 20نفر از نمایندگان تصميم بگيرد که رأیگيری به صورت مخفی انجام گيرد ،مگر آنکه درخواست شود که رأیگيری مبتنی بر اسامی انجام گيرد.
4. Whips
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

بلژيک ،مجلس
نمايندگان

تنها در کميسيونها
استفاده ميشود.

 50سال از اين روش با ايجاد
دکمههاي "آري ،خير و
ممتنع" براي هر نماينده انجام
شده است .نتايج رأيگيري
مبتني بر اسامي رأيدهندگان
به نمايش درميآيد (رأيگيري
مخفي از طريق رأيگيري
الكترونيكي انجام نميشود).
استثنا :اگر رئيس جلسه از
تجهيزات الكترونيكي رأيگيري
استفاده کند تا نتايج رأيگيري
به وسيله قيام و قعود نمايندگان
را مجدداً چک کند ،اسامي
نمايندگان همراه با نتايج
رأيگيري اعالم نخواهد شد.

بلژيک ،مجلس
سنا

در جلسات کميسيونها
استفاده ميشود و تنها
مجموع و تعداد آرا اعالم
ميشود.

در تمامي موقعيتهايي که
آييننامه داخلي (بند «»3
ماده( ))44اجازه بدهد ،از
رأيگيري مبتني بر اسامي
استفاده ميشود (تمامي
رايگيريهاي مرحله نهايي

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

رأيگيري با استفاده از اعالم
اسامي هريک از نمايندگان و بيان
رأي آنها به صورت شفاهي (در
گذشته همچنين از طريق
برگههاي رأي امضا شده استفاده
ميشد و اخيراً از سيستم
الكترونيكي استفاده ميگردد).
براي آخرين مرحله رأيگيري بر
قوانين ،رأي اعتماد ،رأي عدم
اعتماد و رأي سازنده 1صورت
ميگيرد .رأيگيري همراه اعالم
اسامي با درخواست يک نماينده و
حمايت حداقل هشت نماينده
ميتواند صورت گيرد.

زمان انتخابات در پارلمان
براي انتخاب نامزدها از برگه
و گلدان براي رأيگيري در
اين روش استفاده ميشود.

زماني که آييننامه داخلي
مجلس نمايندگان اجازه بدهد و
درخواستي براي رأيگيري
مبتني بر اسامي وجود نداشته
باشد ،از رأيگيري به وسيله
قيام و قعود استفاده ميشود.

رأيگيري الكترونيكي و رأيدهي
به وسيله برگه رأي امضا شده 2هر
دو با رأيگيري مبتني بر اسامي
برابري ميکنند .بر اساس
رويههاي اين پارلمان ،رأيگيري
مبتني بر اسامي تنها زماني انجام

براي اجراي انتخابات جهت
انتخاب نامزدها براي تصدي
پستهاي مختلف در پارلمان
انجام ميشود.

رأيگيري به وسيله قيام و قعود
به عنوان روش رأيگيري
پيشفرض تلقي ميشود.

كنترل نتايج رأيگيري

نتايج رأيگيري به وسيله رئيس
جلسه و معاونان تأييد ميشود و
در گزارش مشروح مذاکرات
منتشر ميشود.
در رأيگيري مبتني بر اسامي ،آرا
و عدم شرکت در رأيگيري هر
کدام از نمايندگان در گزارش
مشروح مذاکرات منتشر ميشود.

رجوع کنيد به قواعد و رويههاي
مجلس نمايندگان.

 »Constructive Vote of no Confidence«.1نوعی رأی عدم اعتماد است که بر اساس آن به پارلمان اجازه داده می شود تا حمایت خود را از رئيس فعلی دولت ،تنها در صورتی بردارد که اکثریت پارلمان
موافق رئيس دولت جدید باشند .م
2. Signed Ballot
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

بلغارستان

به صورت رأيگيري باز
انجام ميگيرد.

رأيگيري الكترونيكي:
 .1بدون ثبت اسامي
نمايندگان؛
 .2همراه با ثبت اسامي
نمايندگان که بر روي صفحه
نمايش بر اساس سيستم رأيگيري
کامپيوتري به نمايش درميآيد
(رأيگيري مبتني بر اسامي).

2

به صورت رأيگيري باز
انجام ميگيرد.

نتايج رأيگيري بر روي صفحه
نمايش قابل رويت است که نام
و نوع رأي هر نماينده را به
نمايش ميگذارد.

کرواسي

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

قوانين ،هر رأيگيري با
صالحديد رئيس جلسه بجز در
شرايط خاص يا مواقعي که
رأيگيري به صورت مخفي از
طرف  5نفر از نمايندگان
درخواست شده باشد).

ميشود که تجهيزات الكترونيكي
از کار بيفتد .رأيدهي به وسيله
برگه رأي امضا شده نيز ديگر
انجام نميگيرد.

رأيگيري مبتني بر اسامي که به
دو صورت انجام ميگيرد:
 .1از سيستم الكترونيكي
استفاده ميشود؛
 .2اسامي نمايندگان خوانده
ميشود و هر کدام از نمايندگان با
«بله»« ،خير» يا «عدم شرکت در
1
رأيگيري» جواب ميدهند.

رأيگيري مخفي به وسيله
برگه رأي انجام ميگيرد.

زماني انجام ميگيرد که هيئت
رئيسه يا حاميان طرح درخواست
اين نوع از رأيگيري را داشته
باشند .عالوه بر اين ،انواع مختلف
رأيگيري الكترونيكي همسان با
رأيگيري مبتني بر اسامي است.

در شرايطي که آييننامه
داخلي پارلمان کرواسي
اجازه دهد ،از اين روش
استفاده ميگردد

(رأيگيري مخفيانه)

رأيگيري باز همراه با امضا.

3

-

كنترل نتايج رأيگيري

ريئس جلسه همراه با هيئت
رئيسه نظم و قواعد رأيگيري را
تعيين و نتايج را نيز کنترل
ميکنند.

رئيس جلسه معين ميکند که آيا
تصميم اتخاذ شده توسط پارلمان،
ميزان آرا اکثريت را به خود
اختصاص داده است يا خير و نتايح
رأيگيري را نيز اعالم ميکند .او
ميتواند دستور بازشماري آرا را بر

.1هر دو نوع رأیگيری مبتنی بر اسامی یعنی رأیگيری باز همراه با امضا و رأیگيری به وسيله برگه مخفی رأی ،با درخواست یکی از گروههای پارلمانی یا با درخواست حداقل یکدهم نمایندگان صورت میگيرد.
چنين درخواستهایی بدون اینکه درباره آن در پارلمان بحث و گفتگو شود ،بالفاصله به رأیگذاشته میشود .یک نماینده از هر گروه پارلمانی که به این پيشنهاد اعترض دارند باید مشخص شود.
.2برای عضویت در اتحادیه اروپا از اول جوالی  2013تمامی ملزومات تصویب معاهده الحاق از این لحظه اجرا میگردد (ماده ( )3بند« »3معاهده الحاق به اتحادیه اروپا).
3. Standing Orders of Croatian Parliament
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

قبرس ،مجلس
نمايندگان

جمهوري چک،
مجلس
نمايندگان

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري با برگه

رأيگيري مبتني بر اسامي

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)

كنترل نتايج رأيگيري
اساس درخواست نايبرئيس صادر
کند (اين درخواست و تأييد بايد
پيش از آن باشد که رئيس جلسه
تصويب آن قانون را اعالم کرده
باشد) .در رأيگيري با استفاده از
بلند کردن دست ،شمارش آرا
توسط کارکنان پارلمان صورت
ميگيرد ولي در رأيگيري مبتني
بر اسامي ،اين کار به وسيله دبير
پارلمان صورت ميگيرد.

تعداد آراي مثبت ،منفي و
عدم شرکت در رأيگيري
ذخيره ميشود ولي نام
نمايندگان ثبت نميشود.

در دسترس نيست

در دسترس نيست

-

-

زماني که وسايل
الكترونيكي استفاده نشود،
از اين روش استفاده
ميشود.

نمايندگان به طور معمول از
طريق سيستم رأيگيري
پارلمان در رأيگيري شرکت
ميکنند مگر اينكه بر اساس
قانون يا اينكه پارلمان نوع
ديگري از رأيدهي را تصويب
کند .سيستم رأيگيري پارلمان

 .1رأيگيري مبتني بر اسامي.
بر اساس حروف الفبا ،نام
نمايندگان خوانده ميشود و هر
کدام از آنها بايد يكي از پاسخهاي
«موافق»« ،مخالف» و «امتناع از
رأيدهي» را اعالم کنند .هرکدام
از پاسخها به وسيله رئيس جلسه

برگههاي رأيدهي در اين
حالت براي انتخاب رئيس و
نايبرئيس پارلمان و
رؤساي
همچنين
استفاده
کميسيونها
ميگردد .ديگر حالتهاي
رأيدهي مخفيانه به وسيله

-

در صحن علني ،بر اساس ماده ()10
آييننامه داخلي پارلمان ،يكي از
نمايندگان مسئول در پارلمان رئيس
جلسه را در جريانات و اقدامات
پارلماني کمک ميکند نظير مديريت
زمان رأيگيري و همچنين تصميماتي
که اتخاذ ميشود را يادداشت ميکند.
هنگامي که رأيگيري با
نشاندادن دست صورت ميگيرد،
نتايج به وسيله بازرسان منصوب
رئيس پارلمان ثبت ميشود.
رئيس جلسه يا شخص ديگري که
به وسيله قانون مشخص شده است،
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

دانمارک

3

غير قابل دسترس

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

نوع رأيدهي هر کدام از
نمايندگان را نشان ميدهد.

تكرار ميشود .هر اقدام ديگري از
نمايندگان ،به امتناع از رأيدهي
تلقي ميشود.
مختلف
 .2حالتهاي
رأيگيري الكترونيكي که همسان
با رأيدهي مبتني بر اسامي است.

رأيگيري الكترونيكي يكي از
مرسومترين نوع رأيگيريها در
پارلمان دانمارک است.

 .1رأيگيري مبتني بر اسامي
به وسيله رأيگيري شفاهي
(قرائت اسامي نمايندگان)؛
 .2رأيگيري همراه با وسائل

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

1

قانون يا با صالحديد پارلمان
انجام ميگردد.

-

كنترل نتايج رأيگيري
نتايج را اعالم ميکند .اگر نتايج هر
رأيگيري باز بر پيشنهاد رويهاي،2
مشخص باشد ،نيازي به شمارش آرا
نيست ،مگر اينكه يكي از نمايندگان
درخواست کند که آرا اعالم شود.
ممكن است هر کدام از نمايندگان
نسبت به نتيجه يا روند رأيگيري ،در
هنگام رأيگيري يا بالفاصله بعد از
رأيگيري اعتراض داشته باشد .اگر
پارلمان با اعتراض نماينده موافقت
بكند ،رأيگيري بايد مجدداً صورت
گيرد .اگر سيستم رأيگيري پارلمان
براي رأيگيري استفاده نشده باشد،
رئيس جلسه از بازرسان ميخواهد که
تمامي آرا را شمارش و نتيجه را
مشخص کنند.

رأيگيري به وسيله شمارش
نمايندگاني که از صندليهاي
خود بلند شدهاند.

وظيفه دفتر «خدمات قانوني» است.
اگر نياز شد ،شمارشکنندگان آرا
دستياران خود را به اين موضوع
اختصاص ميدهند .براي مثال در

4

 .1نتایج هر رأیگيری بدین صورت اعالم میگردد :اعالم شماره سریال رأیگيری ،اعالم تعداد نمایندگان حاضر ،اعالم تعداد آراي موافق و مخالف پيشنهاد و اعالم اینکه پيشنهاد تصویب و یا رد شده است.

Procedural Petition
Folketing
Tellers

2.
3.
4.
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رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)

(رأيگيري
الكترونيكي
الكترونيكي) که نتايج آن همراه با
ذخيره
نمايندگان
اسامي
ميگردد.

استوني

1

در جلسات کميسيون و
گروههاي سياسي از اين
روش استفاده ميشود
اگرچه برخي از انواع
رأيگيري بر اساس قوانين
و آييننامه داخلي پارلمان
استوني اجازه داده نشده
است .در صحن تنها زماني
که نتوان از رأيگيري
الكترونيكي استفاده کرد ،از
رأيگيري با بلند کردن
دست استفاده ميشود و
نتايج همراه با تعداد آرا و
اسامي نمايندگان ثبت
ميشود ،به استثناي زماني
که رأيگيري مخفي با
برگه صورت گيرد.

در
معمول
طور
به
رايگيريهاي صحن بهکار
گرفته ميشود.

ثبت آرا در رأيگيري الكترونيكي
با رأيگيري مبتني بر اسامي
مشابه است ،به استثناي زماني که
از رأيگيري الكترونيكي براي
رأيگيري مخفي استفاده شود.

كنترل نتايج رأيگيري
شرايطي که از تجهيزات الكترونيكي
رأيگيري براي رأيگيري مبتني بر
اسامي نتوان استفاده کرد ،آنها آرا را
شمارش ميکنند و نتايج را به رئيس
جلسه گزارش ميدهند

از اين نوع رأيگيري از طريق
موارد ذيل استفاده ميشود:
 .1برگه رأي (در انتخاب
نخستوزير ،رئيس پارلمان و
نايبرئيس پارلمان)؛
 .2رأيگيري
اسامي
الكترونيكي،
رأيدهندگان نمايش داده
نميشود و در گزارشات
ثبت
نيز
تندنويسان
نميگردد (انتصاب ديگر
مقامات).

-

اين وظيفه بخش مسئول در هيئت
رئيسه پارلمان است .اگر روند
رأيگيري در صحن پارلمان به
درستي اجرا نشود ،رئيس جلسه
رأيگيري را تعليق ميکند .هر
نماينده ممكن است نسبت به روند
رأيگيري اعتراضي داشته باشد که با
بلند کردن دست خود قبل از پايان
يافتن رأيگيري اين اعتراض را اعالم
ميکند .در رأيگيري همراه با برگه،
آرا بعد از رأيگيري بهطور علني
شمارش ميشوند .کميسيون ملي
انتخابات يا کميسيون رأيگيري
سوابق نتايج رأيگيري را نيز آماده
ميکند .رئيس جلسه نتيجه
رأيگيري را اعالم ميکند .اعضاي
پارلمان ممكن است اعتراض خود را

Riigikogu

1.
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رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

هنگامي که سيستم
رأيگيري الكترونيكي در
اتاق جلسات کميسيون در
دسترس نباشد ،از اين نوع
رأيگيري استفاده ميشود.

نوع معمول رأيگيري در صحن
علني ميباشد .رأيگيري
الكترونيكي بدون توجه به اينكه
رأيگيري به وسيله قيام و قعود
انجام گرفته است يا اگر رئيس
جلسه احساس کند که اين نوع
رأيگيري مورد نياز است ،يا اگر
نتيجه رأيگيري به وسيله قيام و
قعود از نظر رئيس پارلمان واضح
نباشد يا اگر نمايندگان درخواست
کنند ،انجام ميگيرد.

رأيگيري هميشه به صورت باز
برگزار ميشود و هميشه نتايج
رأيگيري همراه با آمار و اسامي
نمايندگان ارائه و ثبت ميشود.

در مواقع انتخابات
انتصابات استفاده ميشود.

در رأيگيري با نشان دادن
دست ،رأي و موضع
نمايندگان در روزنامه

 .1رأيگيري باز معمولي به
طوري که نمايندگان از جايگاه
خود رأي ميدهند3؛

رأيگيري باز و الكترونيكي
همسان با رأيگيري مبتني بر
اسامي است بجز زماني که به طور

براي انتخاب و انتصاب افراد
مختلف در پارلمان صورت
ميگيرد.

(رأيگيري مخفيانه)

كنترل نتايج رأيگيري
نسبت به شكل رأيگيري يا نتايج
رأيگيري به کميسيون ملي انتخابات
يا کميسيون رأيگيري اعالم کنند.

فنالند

1

فرانسه ،مجلس
2
نمايندگان

يا

 .1رأيگيري به وسيله قيام و قعود؛
 .2اگر تجهيزات رأيگيري
درست عمل نكند ،اگر استفاده از
تجهيزات رأيگيري باعث شود که
نتايج واضحي براي رئيس پارلمان
ايجاد نشود و يا اگر ايرادي نسبت
به آرا و تصميمات اخذ شده توسط
پارلمان احساس شود ،از رأيگيري
به وسيله برگه رأي به صورت باز
استفاده ميگردد.

کنترل نتايج رأيگيري وظيفه
دفتر مرکزي پارلمان ميباشد.

رأيگيري به وسيله قيام و قعود.
زماني صورت ميگيرد که
رأيگيري با نشاندادن دست

رئيس جلسه مسئول برگزاري
جلسه رأيگيري است .بنا به
درخواست او ميتواند از يک

1. Eduskunta
2. Assemblée Nationale
 .3این نوع از رأیگيری با تصميم رئيس پارلمان یا کنفرانس رؤسا (مجموعهای شامل رئيس پارلمان ،رؤسای کميسيونها ،نمایندگان گروهای سياسی و احزاب مستقل) یا با درخواست دولت یا کميسيون مسئول
ن آنها که اسامی آنها از قبل به دست رئيس پارلمان رسيده است ،صورت میگيرد .آرا نمایندگان بالفاصله در سيستم
نسبت به طرح یا به وسيله درخواست کتبی گروهی از اعضای هيئت رئيسه یا نمایندگا ِ
رأیگيری ثبت میشود و نتيجه کلی (تعداد رأیدهندگان ،تعداد رأی حدنصاب برای تصویب طرح ،آرا موافق و مخالف) به وسيله رئيس جلسه اعالم میگردد و به طور واضح در پارلمان مطرح میشود .جزئيات
رأیدهی که به آن «تحليل» میگویند نيز در دسترس است .ارائه اطالعات مبتنی بر نوع نظارت عمومی بر اقدامات پارلمان متنوع است ،اگرچه هميشه میتوان موضع اخذ شده توسط گروهها و احزاب را تشخيص
داد .هرکدام از نمایندگان ،ممکن است که به گونه دیگری نسبت به موضع اکثریت گروه و حزب رأی دهند همانند موضع اتخاذ شده توسط دیگر نمایندگان خارج از گروه و حزب سياسی .تمامی جزئيات رأیدهی
پارلمان ،در پارلمان به نمایش درمیآید و در روزنامه رسمی فرانسه به همراه گزارش جلسات چاپ و منتشر میشود.
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رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

فرانسه ،مجلس
سنا

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

رسمي فرانسه ثبت و
منتشر نميگردد .رئيس
جلسه نتيجه را بدون اعالم
تعداد آرا ،تنها به صورت
«تصويب شد» و يا
«تصويب نشد» اعالم
ميکند.

 .2رأيگيري باز در تريبون
پارلمان يا در اتاقي در کنار صحن
علني برگزار ميشود ،نمايندگان
برگه رأي خود را در دستگاه بارکد
خوان قرار ميدهند که
نشاندهنده رأي مثبت ،منفي يا
1
ممتنع آنهاست.

غير منتظرانهاي ،رئيس جلسه يا
دولت يا رئيس يكي از گروههاي
سياسي درخواست کند که آرا
عمومي نباشند که در اين صورت
آرا همراه با اسامي هر کدام از
نمايندگان ثبت نميشود.

اين نوع رأيگيري به
صورت موازي در مجلس
نمايندگان اجرا ميشود.
اين روش همچنين در
رأيگيريهاي کميسيوني
نيز انجام ميگيرد.

در دسترس نيست

به صورت رأيگيري باز معمولي
همراه با برگههاي رأي و
رأيگيري در تريبون پارلمان.
در خالل رأيگيري باز ،سناتورها
به وسيله برگههاي سفيد را براي
رأي مثبت ،برگههاي آبي را براي
رأي منفي و برگههاي قرمز را
براي رأي ممتنع توسط
منشيهايي که در سمت راست و
چپ و وسط نيمدايره پارلمان
2
ايستادهاند ،رأي ميدهند.

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

-

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

مبهم باشد که در اين صورت آرا
نمايندگان ثبت نميشود.

دستيار رسمي براي شمارش آراء
در رأيگيري بهوسيله قيام و قعود
و يا رأيگيري با نشاندادن دست
کمک بگيرد.

رأيگيري به وسيله قيام و قعود
(براي جزئيات مشابه ،مطالب
قسمت مجلس نمايندگان
فرانسه را در همين جدول
مشاهده کنيد) .زماني که
رأيگيري به وسيله قيام و قعود
موجب از بين رفتن شک نشود
و يا مخالفت يا موافقتي را احراز
نكند ،سنا رأيگيري عادي را در
دستور کار قرار ميدهد.

رأيگيري تحت نظر مقامات
رسمي و با کنترل منشيان سنا
انجام ميگيرد (سناتورها منشيان
دفتر سنا را انخاب ميکنند).

.1در دو وضعيت این نوع رأیگيری الزامی است:
ـ زمانی که قانون اساسی اکثریتی صالحيتدار را مورد نياز بداند؛
ـ بر اساس ماده ( )49و بند « »1ماده ( )50قانون اساسی فرانسه ،زمانی که رأیگيری بر روی الیحه تقدیمی دولت صورت گيرد ،چه این الیحه همراه با درخواست اعتماد از مجلس شورای ملی باشد ،چه
بدون آن.
«تحليل» (برای مثال اطالعات دقيق از آرا) برای این روش رأیگيری موضع اتخاذ شده به وسيله هر نماینده را نشان میدهد و به وسيله گروه و مواضع رأیگيری ارائه میگردد و کسانی که در رأیگيری نيز شرکت
نکردهاند را نشان میدهد.
 .2بر اساس ماده ( )59آیيننامه داخلی سنا ،رأیگيری باز معمولی در سنای فرانسه در ميان دیگر انواع رأیگيری مبتنی بر قانونگذاری مالی ،قوانين ارگانيک و پيشنهادیهها برای اصالح قانون اساسی انجام
میگيرد.
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رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

آلمان ،مجلس
1
نمايندگان

رأيگيري «ساده» براي
عموم قابل مشاهده است،
اگرچه اسامي
رأيدهندگان و همچنين
تعداد آرا ذخيره نميگردد.
تنها تصميم نهايي موافق،
مخالف ،يا ممتنع ثبت
خواهد شد.

در دسترس نيست

آلمان ،مجلس
3
سنا

رأي تک تک سناتورها
ثبت نميشود بلكه نتيجه
نهايي تصميمگيري
اکثريت و يا غير آن ثبت

در دسترس نيست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

رأيگيري مبتني بر تقسيمبندي
پارلمان - 2نمايندگان از صحن
علني خارج شده و مجدداً از
دربهايي که با «بله»« ،خير» و
«ممتنع» نشانهگذاري شدهاند
وارد ميشوند و در واقع به سه
بخش تقسيمبندي ميشوند.
اسامي نمايندگان در اين نوع
رأيگيري درج نميشود و تنها
نتيجه موافق ،مخالف و يا ممتنع
رأيگيري اعالم ميشود .اين نوع
رأيگيري زماني اجرايي ميشود
که نتايج رأيگيري معمولي
نامشخص و مبهم باشد و
همچنين رسيدن به حدنصاب
تصويب قوانين مورد شک قرار
گيرد.

رئيس و نايبرئيس پارلمان به
همراه دبيران احزاب موافق و
مخالف در جلسه صحن علني براي
رأيگيري حضور دارند و بر فرايند
رأيگيري نظارت ميکنند .وکالي
پارلمان نيز حضور دارند و در
خصوص هر مسئله مهمي به
رئيس پارلمان مشاوره ميدهند.
خالصه تمامي جلسات صحن
علني به همراه نتايج رأيگيري به
صورت آنالين با فاصله يک روز
کاري در وبسايت پارلمان قرار
داده خواهد شد.

(رأيگيري مخفيانه)

رأيگيري به وسيله ريختن آرا
«بله»« ،خير» يا ممتنع در
گلدانها صورت ميگيرد .تعداد
آرا به همراه اسامي نمايندگان
رأيدهنده در خالصه جلسات
ثبت و سپس منتشر ميشود.
رأيگيري مبتني بر اسامي
ميتواند از طرف گروههاي
پارلماني يا 5درصد از نمايندگان
پارلمان درخواست شود .مشاوران
مخصوص از جناحهاي ائتالفي و
مقابل در اتاق مخصوصي گردهم
ميآيند و آرا را شمارش ميکنند.

به نمايندگان برگههاي رأي
داده ميشود و آنها وارد
جايگاه رأيدهي ميشوند.
آنها آرا خود را در نامهاي قرار
ميدهند و سپس هنگام
خروج آن را در گلداني
مياندازند .اين نوع رأيگيري
تنها در موارد خاصي اجرا
ميشود نظير رأيگيري براي
انتخاب رئيس پارلمان،
معاونان او و همچنين انتخاب
صدر اعظم.

بر اساس درخواست يكي از
نمايندگان ايالتها ،رأيگيري
مبتني بر اسامي صورت خواهد
گرفت بدين صورت که اسامي هر

در دسترس نيست

-

شمارش آراي موافق توسط رئيس
مجلس سنا ،دبير کل و کارمندان
پارلمان ،شمارش ميشود به
همين جهت شمارش آرا به
Bundestag
Division Vote
Bundesrat

1.
2.
3.
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رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

رأيگيري الكترونيكي

ميشود.

يونان

رأيگيري براي عموم قابل
مشاهده است ولي اسامي
رأيدهندگان ثبت
نميشود.

مجارستان

به همراه ماشين شمارش
آرا استفاده ميشود.
رأيگيري همواره باز است
و آرا همراه با اسامي
رأيدهندگان و تعداد آنها
منتشر ميشود.

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)

کدام از نمايندگان ايالتها خوانده
ميشود و آرا آنها همراه با اسامي
ايالت ذخيره خواهد شد.

كنترل نتايج رأيگيري
صورت متناظر خواهد بود.

اگرچه سيستم رأيگيري
الكترونيكي نصب شده است ،اما
از آن استفاده نميگردد.
مكانيسم شناسايي هويت در
پارلمان به وسيله کارتها
صورت ميگيرد و هنگامي که
نياز باشد رأيگيري به صورت
مخفي انجام ميگيرد.

بله

به وسيله برگه رأي انجام
ميگيرد.

رأيگيري باز همراه با بلند
کردن دست.

تقريباً  90درصد رأيگيريها
به صورت الكترونيكي انجام
ميگيرد و هميشه نتايج
رأيگيري مبتني بر اسامي
رأيدهندگان و تعداد آنها
منتشر ميشود .عالوه بر اين اگر
ابهامي در رأيگيري با
باشد
دست
نشاندادن
رأيگيري با درخواست هر
نمايندهاي مجدداً به وسيله
سيستم شمارش آرا انجام

 .1رأيگيري الكترونيكي که
مشابه رأيگيري مبتني بر اسامي
است.
 .2رأيگيري مبتني بر اسامي
که به وسيله درخواست هرکدام از
احزاب و يا دستهها و گروهها که
به صورت رأيگيري باز انجام
ميگيرد 1.رأيگيري مبتني بر
اسامي با توجه به تعداد اعضاي
کميسيونها ،ترکيب آنها و

زماني انجام ميگيرد که
رأيگيري با برگه رأي در
درون پاکت گذارده ميشود و
مخصوص
اتاقک
در
رأيگيري با استفاده از
صندوق رأي ،انجام ميگيرد.
سردفتران رأيگيري به
عنوان کميسيون شمارش آرا
بر شمارش آرا نظارت
ميکنند.

-

 .1هر گروه تنها یک بار میتواند پيشنهاد رأیگيری مبتنی بر اسامی را در رابطه با پيشنهاد مشابه تصميمگيری ارائه کند.

رئيس جلسه تعيين ميکند که
رأيگيري مخفي باشد يا علني.
نتايج رأيگيري در هر جلسه بايد
به وسيله رئيس جلسه اعالم شود
و سپس در خالصه جلسات صحن
علني انتشار يابد.

دفتر دبير کل و اداره انفورماتيک
مسئول کنترل نتايج رأيگيري
هستند.
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

رأيگيري الكترونيكي
ميگيرد.

ايرلند ،مجلس
سنا و مجلس
2
نمايندگان

-

رأيگيري در هر دو مجلس به
صورت الكترونيكي انجام
ميگيرد.

ايتاليا ،مجلس
نمايندگان

اين نوع از رأيگيري نحوه
رأيگيري معمول در
کميسيونهاست رأيگيري

عموماً فرايند رأيگيري به
وسيله ابزارهاي الكترونيكي
انجام ميگيرد و آرا به همراه

رأيگيري با برگه

رأيگيري مبتني بر اسامي
پيشنهادهاي رويهاي
نميگيرد.

1

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)

كنترل نتايج رأيگيري

صورت

رأيگيري
علني:
صحن
الكترونيكي و رأيگيري به وسيله
عبور از محلهاي مشخص شده
براي اعالم نظر موافق ،مخالف يا
ممتنع صورت ميگيرد .به اين نوع
رأيگيري «ليست» يا رأيگيري
3
از طريق تقسيمبندي پارلمان
شناخته ميشوند.4
کميسيون :رأيگيري شفاهي بر
اساس رأيگيري مبتني بر اسامي.

-

-

معموالً به طور الكترونيكي انجام
ميگيرد و نتايج آرا همراه با تعداد
و اسامي رأيدهندگان در مشروح

رأيگيري مخفيانه همراه با
وسائل الكترونيكي انجام
ميگيرد.

-

جلسات صحن علني در هر مجلس:
زماني که رأيگيري مبتني بر
تقسيمبندي پارلمان 5باشد ،براي هر
رأيگيري فرد رأيشمار 6براي
کنترل آرا انتخاب ميشود.
کميسيونها :هنگام رأيگيري،
7
يكي از متصديان رأيگيري
اسامي نمايندگان را ميخواند و آرا
را روي کاغذ ثبت ميکند و سپس
رئيس جلسه نتايج رأيگيري را
اعالم ميکند.
رئيس جلسه دستور رأيگيري را
صادر ميکند و نتايج رأيگيري را
اعالم ميکند (ماده ( )8آييننامه

1. Procedural Motion
2. Dáil and Senate
3. Manual Division
 .4از این نوع رأیگيری برای این موارد استفاده میگردد .1 :انتخابات رئيس پارلمان (هر دو پارلمان) .2 ،نامزدی نخستوزیر و دیگر وزرا .3 ،رأی اعتماد به کل دولت (مجلس نمایندگان) .رأیگيری ليستی در هر
زمانی میتواند برگزار گردد اگر رئيس پارلمان به پارلمان اعالم کند که .1 :رأیگيری الکترونيکی به صورت فنی امکان اجرا ندارد .2 ،نتایج ممکن است غير قابل اعتماد باشند .3 ،به هر دليل دیگری که رئيس پارلمان
تشخيص دهد که رأیگيری نباید به صورت الکترونيکی برگزار گردد.
5. Division Vote
6. Teller
7. Clerk
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

ايتاليا ،مجلس
سنا

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

با نشاندادن دست براي
مردم قابل مشاهده است
اما رأي نمايندگان ثبت
نميشود.

اسامي رأيدهندگان ثبت
ميشود بجز مواردي که
رأيگيري در رابطه با اشخاص
باشد.

مذاکرات ثبت ميشود و در
پايگاههاي داده بر روي وبسايت
قابل دسترسي است .رأي اعتماد و
عدم اعتماد معموالً به وسيله
خواندن نام نمايندگان و اعالم
رأي آنها صورت ميگيرد.

به عنوان رأيگيري باز
انجام ميگيرد ،اما اسامي
رأيدهندگان ثبت
نميشود .رأيگيري همراه
با بلند کردن دست نيز با
صالحديد رئيس جلسه
ممكن است به صورت
الكترونيكي انجام گيرد.

زماني انجام ميگيرد که:
 .1نتيجه رأيگيري همراه
با نشان دادن دست روشن
نباشد؛
 .2نياز باشد به صورت
همزمان از رأيگيري مبتني بر
اسامي استفاده شود؛
 .3نياز باشد که هم
جمعآوري آرا و هم نتايج آرا

 15سناتور ميتوانند درخواست
رأيگيري مبتني بر اسامي بدهند.
اين روش ميتواند همراه با
رأيگيري الكترونيكي صورت
گيرد ،و يا همراه با خواندن اسامي
نمايندگان و اعالم آرا آنها باشد.
خواندن اسامي نمايندگان و اعالم
آرا آنها معموالً در رأي اعتماد و
عدم اعتماد صورت ميگيرد.

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)

كنترل نتايج رأيگيري
داخلي) .ديگر اعضاي هيئت
رئيسه به رئيس جلسه کمک
ميکنند تا رأيگيري همراه با
نظم و قاعده انجام گيرد .آنها
همچنين آرا نمايندگان را ثبت
ميکنند و در مواقع مورد نياز از
رأيگيري مبتني بر اسامي
استفاده ميکنند (ماده( .))11اگر
هر گونه خللي در رأيگيري ايجاد
شود ،رئيس جلسه ميتواند
رأيگيري را ملغي اعالم کرده و
مجدداً رأيگيري را برگزار کند
(ماده .)57

 20سناتور ميتوانند
درخواست رأيگيري مخفي
بدهند .1رأيگيري مربوط به
اشخاص و انتخاباتهاي
پارلمان که با برگههاي رأي
انجام ميشود ،همواره به
صورت رأيگيري مخفي
صورت ميگيرد.

-

رئيس جلسه زمان رأيگيري را
اعالم ميکند و نتايج را خود اعالم
ميکند .او همچنين عملكرد
متصديان رأيگيري را نسبت به
خواندن اسامي نمايندگان و
همچنين نتايج رأيگيري را
نظارت ميکند .ديگر دبيران
مسئول رأيگيري همواره در
اجراي صحيح رأيگيري به رئيس

 .1رأیگيری مخفی زمانی که سنا قرار است بر طرحهای مالی ،بودجه و حسابداری ،قوانين مرتبط با مالياتگذاری ،قوانين مرتبط با تخصيص بودجه که مستلزم هزینه باال و درآمد کمی باشد ،رأیگيری برگزار کند،
ممنوع است.
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

كنترل نتايج رأيگيري

انواع ديگر رأيگيري

مخفي باشد.

لتوني

1

ليتواني

2

رأيگيري در کميسيون به
صورت باز صورت ميگيرد.
در صحن علني رئيس جلسه
در صورتيکه تجهيزات
الكترونيكي کار نكنند،
ممكن است تصميم بگيرد
که رأيگيري پارلمان با بلند
کردن دست انجام شود .اما
در عمل چنين اتفاقي
نميافتد.
رويه معمول در
تصميمگيريها در
کميسيون است .معموالً از

پارلمان کمک ميکنند .اگر
هرگونه خللي در فرآيند رأيگيري
صورت گيرد ،رئيس جلسه دستور
الغاء رأيگيري را صادر ميکند و
دستور به رأيگيري مجدد چه با
وسائل الكترونيک و چه بدون آن
را ميدهد (ماده .)118

معموالً در صحن علني
صورت
به
رأيگيري
الكترونيكي انجام ميپذيرد.

در صحن علني رأيگيري به
صورت الكترونيكي و باز صورت
ميگيرد .با درخواست حداقل 10
نماينده ،آراي نمايندگان بعد از
رأيگيري در صحن علني خوانده
ميشود .نتايج رأيگيري منتشر
ميشود و نمايندگان ميتوانند
نتايج منتشر شده را بررسي کنند.

تنها رئيس پارلمان و قضات
دادگاه قانون اساسي به
وسيله رأيگيري مخفي
انتخاب ميشوند (بر اساس
مواد ( )36و ( )85قانون
اساسي التويا).

نتايج رأيگيري الكترونيكي در
صحن علني هميشه همراه با
اسامي نمايندگان ثبت ميشود،

 .1رأيگيري الكترونيكي در
صحن علني؛
 .2رأيگيري مبتني بر اسامي

بيشتر در رأيگيري براي
انتصابات يا عزل از مناصب،
هنگامي که تأييد پارلمان مد

رأيگيري به وسيله برگه براي
انتخاب مقامات متعددي
استفاده ميشود.

3

رأيگيري با برگه به صورت باز
زماني صورت ميگيرد که نياز
است از بين تعداد زيادي از

وقتي نتايج رأيگيري بهصورت
عمومي منتشر ميشود ،هر
نماينده ميتواند نتايج آرا را چک
کند .بر اساس ماده ()142
آييننامه داخلي پارلمان التويا،
اگر در طي يک ساعت ،حداقل 5
نماينده اعتبار نتايج رأيگيري را
زير سؤال ببرند ،رأيگيري مجدداً
برگزار ميشود.
اداره خدمات پارلمان ليتوانيا
مسئوليت انتشار نتايج آرا را بر
عهده دارد.
Saeima
Seimas
Open Ballot Voting

1.
2.
3.
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست
اين روش در صحن علني
استفاده نميشود مگر
اينكه اين نوع از رأيگيري
به دستور رئيس جلسه
برگزار شود ،براي مثال
زماني که سيستم
الكترونيكي رأيگيري
بهدرستي کار نكند.

لوکزامبورگ،
مجلس
1
نمايندگان

از اين روش زماني که
رأيگيري مبتني بر اسامي
از طرف حداقل  5نماينده
درخواست شود ،استفاده
ميشود .رأيگيري براي
مردم قابل مشاهده است
اما اسامي رأيدهندگان
ثبت نميشود.

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

در حالي که در کميسيونها
تنها تعداد آرا شمارش ميشود.
بر اساس آييننامه داخلي
پارلمان ليتوانيا رأيگيري
الكترونيكي براي قوانين،
قطعنامهها ،طرحهاي فردي،
اصالحات بر روي پيشنويس
قوانين ،برنامه کاري ،دستور
جلسات و ديگر موضوعات
فرايندي بهکار ميرود.

زماني صورت ميگيرد که در هنگام
تصويب قوانين ،قطعنامهها يا تصويب
آييننامهها بجز انتصاب مقامات ،با
درخواست يكي از احزاب سياسي و
موافقت حداقل يکسوم اعضاي
حاضر در جلسه صحن علني ايجاد
شود .براي اطمينان از تعداد و درستي
آرا ،بعد از رأيگيري مقام مسئول در
صحن علني ،اسامي تک تک
نمايندگان را قرائت ميکند و رأي آنها
را ميپرسد .اگرچه اين روند به ندرت
اتفاق ميافتد.

بر اساس آييننامه داخلي تمامي
همانند
رأيگيري
انواع
رأيگيري با بلند کردن دست،
رأيگيري مخفي و رأيگيري
مبتني بر اسامي را ميتوان با
رأيگيري الكترونيكي انجام داد.
در عمل نيز بسياري از
رأيگيريها به صورت رأيگيري
الكترونيكي انجام ميگيرد.

رأيگيري مبتني بر اسامي زماني
صورت ميگيرد که نياز باشد
متمم يكي از طرحها و يا لوايح به
رأي گذارده شود .عالوه بر اين
هرگونه رأيگيري الكترونيكي را
ميتوان با رأيگيري مبتني بر
اسامي يكسان دانست.

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)
نظر باشد ،صورت ميگيرد.

در انتخاباتها و براي
نامنويسي و اعالم کانديداها
براي رأيگيري استفاده
ميشود.

كنترل نتايج رأيگيري

نامزدها براي مناصب مختلف
انتخاب صورت گيرد و پارلمان
رأيگيري مخفي را نيز قبول
نكرده است.

-

آرا صحن علني توسط دبير کل
پارلمان کنترل ميشود.

Chambre des Députés

1.
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

مالت ،مجلس
نمايندگان

-

هلند

نتايج رأيگيري با بلند
کردن دست در خالصه
جلسات منتشر ميشود.

لهستان ،مجلس
2
نمايندگان

رأيگيري با نشاندادن دست
به طور همزمان با رأيگيري

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري با برگه

رأيگيري مبتني بر اسامي

(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

رأيگيري به صورت اعتراضات
مستمر نسبت به تصميم رئيس
جلسه (چه در صحن علني و چه
در کميسيونها) با بلند شدن از
صندلي خود.

سخنگوي پارلمان نتايج رأيگيري بر
اساس تقسيمبندي پارلمان را اعالم
ميکند و سپس تعداد موافقان و
مخالفان را مطرح ميکند .اگر خطا و
يا اشتباهي در نتايج رأيگيري اتفاق
بيفتد ،پارلمان رأيگيري بر اساس
تقسيمبندي پارلمان را مجدداً برگزار
ميکند تا ايراد و اشتباه رفع شود.

-

صندليهاي پارلمان به دو دسته
موافق و مخالف تقسيم ميشوند و
نمايندگان متناسب با رأي خود
روي صندليها مينشينند ،نام
نمايندگان همراه با رأي آنها در
گزارش پارلمان ثبت ميشود.

-

در دسترس نيست

بر اساس درخواست يكي از
نمايندگان و يا اگر از نظر يكي از
نمايندگان تناسب و وضوح
رأيگيري همراه با نشان دادن
دست به درستي مشخص نباشد و
يا تا زماني که رأيگيري به وسيله
نشان دادن دست مورد پذيرش
قرار نگيرد .نمايندگان رأي خود را
به وسيله گفتن بله يا خير اعالم
ميکنند.

در شرايط انتخابات و يا
تصدي
براي
نامزدي
پستهاي مختلف ،به وسيله
برگه رأي که درون جعبه قرار
ميگيرد ،صورت ميپذيرد.1

اتخاذ تصميم بدون رأيگيري ،بر
اساس پيشنهاديه رئيس جلسه
صورت ميگيرد در صورتي که ديگر
اعضا پيشنهاديه ديگري نداشته
باشند .برخي از اعضا در صحن علني
حاضر ميشوند و اعالم ميکنند که
«فرض کنيد ما رأي مخالف
دادهايم» ،در اين حالت فرض
ميشود که آن پيشنهاديه با رأي
ديگر اعضا تصويب شده است.

در هنگام رأيگيري يكي از
مسئوالن ،نتايج رأيگيري را به
سرعت کنترل ميکند .همچنين
از دفتر گزارشات ميتوان نتايج را
براي بررسي خطاهاي احتمالي
دائماً چک کرد.

نتايج رأيگيري الكترونيكي
هميشه همراه با اسامي و تعداد

 .1رأيگيري الكترونيكي3؛
 .2رأيگيري به وسيله برگه رأي

-

-

بر اساس بند « »5ماده
()188آييننامه داخلي پارلمان

 .1اگر رأیگيری در خصوص انتصاب افراد ،نامزدی و انتخاباتی باشد که در قانون اساسی ذکر نشده است ،پارلمان باید مشخص کند که در این مورد خاص قواعد دیگری بهکار برده میشود.
2. Sejm
 .3زمانی برگزار میگردد که اکثریت پارلمان بر اساس پيشنهاد رئيس پارلمان یا پيشنهاد مکتوب حداقل  30تن از نمایندگان ،تصميم به برگزاری رأیگيری الکترونيکی کند .در خصوص مجلس سنا ،رأیگيری مبتنی
بر اسامی با استفاده از کارتهای رأیگيری با پيشنهاد رئيس پارلمان یا حداقل  20نفر از سناتورها انجام میگيرد.
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دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

الكترونيكي انجام ميگيرد يا در
هنگامي که استفاده از تجهيزات
الكترونيكي مهيا نباشد از اين
روش استفاده ميشود .رئيس
پارلمان ممكن است دستور
دهد که رأيگيري به صورت
بلند کردن دست صورت گيرد
و ديگر مقامات پارلمان آرا را
شمارش کنند.

آرا منتشر ميشود.

لهستان ،مجلس
سنا

شرايط برگزاري اين روش
همانند روش مجلس
نمايندگان برگزار ميگردد.

سيستم رأيگيري الكترونيكي
آرا هر کدام از اعضاي مجلس
سنا را ثبت ميکند.

 .1رأيگيري باز با استفاده از
تجهيزات الكترونيكي که شامل
دکمههايي براي اعالم نظر بر روي ميز
نمايندگان استفاده ميشود و
همچنين به وسيله بلند کردن دست؛
 .2رأيگيري مبتني بر اسامي با
استفاده از کارتهاي رأيگيري که
اسامي سناتورها و امضاي آنها در آن
کارت ثبت شده است (همانند باال).

مبتني بر امور شخصي 1با
استفاده از برگه مهر و موم
شده و صندوق آرا انجام
ميگيرد.

پرتغال

در دسترس نيست

در شرايط ذيل از رأيگيري
التكرونيكي استفاده ميگردد:
 .1هنگامي که نياز باشد
رأيگيري مبتني بر اسامي

از نمايندگان خواسته ميشود تا بر
اساس حروف الفبا رأي بدهند و
آرا آنها به صورت الكترونيكي ثبت
ميشود .رأيگيري مبتني بر

بله

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

که اسامي نمايندگان و امضاي آنان بر
روي آن ثبت شده است و درون
صندوق آرا ريخته ميشود .اسامي
نمايندگان به وسيله رئيس جلسه
خوانده ميشود و متناسب با حروف
الفبا ،نمايندگان رأي خود را درون
صندوق آرا مياندازند ،رئيس جلسه
 5نفر را مسئول باز کردن صندوق و
شمارش آرا ميکند.

لهستان ،رئيس پارلمان نتايج آرا
را اعالم ميکند .در رأيگيري
مبتني بر اسامي ،رئيس جلسه
نتايج را بر اساس خالصه مكتوب
جلساتي که توسط دبيران پارلمان
براي شمارش آرا آماده شده است،
اعالم ميکند.

-

بر اساس بند « »8ماده
()53آييننامه داخلي مجلس سنا،
نتايج به وسيله رئيس اين مجلس
اعالم ميگردد .نتايج رأيگيري
مبتني بر اسامي و رأيگيري
مخفي توسط رئيس سنا بر اساس
گزارشات دبيران برگزراي جلسه
رأيگيري و شمارش آرا توسط
آنان ،اعالم ميشود.

رأيگيري همراه با قيام و قعود،
که نوع رايجي از رأيگيري است
و تنها نظر کلي احزاب سياسي
ثبت ميشود و دفتر پارلمان

نتايج رأيگيري به وسيله دفتر
پارلمان به رياست رئيس پارلمان
ثبت ميشود .دبيران اين دفتر
موظف هستند که آرا را ثبت کنند

 .1به استثناي موضوع رأیگيری برای ترکيب کميسيونهای سنا و برای معزول کردن رئيس کميسيون بر اساس استعفای مکتوب خود او از منصبش که به رئيس پارلمان اعالم میشود.
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رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

روماني

رأيگيري باز همانند
قواعد کميسيونهاي
پارلمان .در صحن علني،
اگر پيشنهاديه رهبران
احزاب سياسي يا رئيس

رأيگيري الكترونيكي
صورت بگيرد؛
 .2در رأيگيري به وسيله
قيام و قعود هنگامي که بر
اساس قانون اساسي نياز به
اکثريت 1براي تصويب قوانين
باشد نيز از رأيگيري
الكترونيكي استفاده ميگردد
(بند « »4ماده ()94آييننامه
داخلي پارلمان).

رأيگيري باز همراه با وسائل
الكترونيكي بر اساس قواعد
خاص خود صورت ميگيرد.

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

2

اسامي نيز در شرايط خاصي با
درخواست يکدهم تمامي
نمايندگان پارلمان يا با شرايط
ديگر نظير تصميم جلسات
صورت
{احزاب}
رهبران
ميگيرد.

اگر پيشنهاديه رهبران احزاب
سياسي يا رئيس پارلمان نسبت به
رأيگيري باز تصويب بشود ،از اين
نوع رأيگيري استفاده ميشود.

انواع ديگر رأيگيري
نتايج را بر اساس تعداد
صندليهايي که احزاب سياسي
براي رأيگيري مشخص
کردهاند ،محاسبه ميکند .اگر
برخي از اعضا به گونهاي ديگر
نسبت به باقي اعضا رأي دهند،
دفتر پارلمان هم آراي تكي
نمايندگان و هم آثاري که اين
رأي بر کل آرا گذاشته است را
محاسبه ميکند .آرا هر فرد از
نمايندگان ثبت و منتشر ميشود.

رأيگيري به وسيله برگه
رأي ،3توپ رأيگيري و يا
سيستم
از
استفاده
الكترونيكي مبتني بر
آييننامه داخلي پارلمان ،اگر

-

كنترل نتايج رأيگيري
(بر اساس بند «»1ماده ()28
آييننامه داخلي پارلمان) ،و دفتر
بايد بالفاصله نتايج آرا را منتشر کند
و همچنين اعالم کند که ميزان آرا
بر اساس قانون اساسي و آييننامه
داخلي به حدنصاب رسيده است يا
خير (بند« »3ماده  )92(9آييننامه
داخلي) .دفتر خدمات پارلمان (براي
مثال بخش پشتيباني صحن علني)
ملزومات اداري و انساني دفتر
پارلمان را همانند ملزومات فني را
فراهم ميکند( .قانون شماره
 2004/20پارلمان به تاريخ 16
فوريه  ،2004ماده(.))8
اگر يكي از رهبران گروههاي
سياسي در پارلمان در صحت
رأيگيري باز ترديد داشته باشد و
پارلمان  -که تمامي اعضاي آن
حضور دارند  -رأيگيري مجدد را

 .1اکثریت واجد شرایط مورد نياز برای مثال برای رد برنامههای دولت ،تصویب پيشنهاد عدم اعتماد به دولت ،تأیيد فرمان یا قوانينی که به وسيله رئيس جمهور وتو شده است ،تصویب قوانين سازمانی یا اصالح
قانون اساسی ،مورد نياز است.
 .2این موضوعات خاص موارد ذیل هستند .1 :قدرت و اختيار اعالم جنگ یا صلح ،اختيار و تأیيد اعالم حالت محاصره یا حالت فوقالعاده .3 ،اتهامات عليه رئيسجمهور .4 ،موافقت با بخشودگی و عفو عمومی.5 ،
تجدید نظر در احکام یا قوانينی که موضوع وتوی ریاستجمهوری قرار گرفتهاند.
 .3رأیگيری برای انتصابات به وسيله برگههای رأی انجام میگيرد ،مگر آنکه قوانين/قواعد آیيننامه داخلی فرایند دیگری را تصریح کند
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رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

پارلمان تصويب بشود ،از
اين نوع رأيگيري استفاده
ميشود.

اسلواکي

اين نوع رأيگيري به
صورت باز برگزار ميگردد.

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

پارلمان پيشنهاديه رئيس
پارلمان و يا رهبران سياسي
پارلمان را نسبت به برگزاري
رأيگيري مخفي تصويب
کند.

مدل مرسوم رأيگيري است که
تعداد و اسامي رأيدهندگان
ثبت ميشود.

رأيگيري الكترونيكي همسان با
رأيگيري مبتني بر اسامي است.

-

كنترل نتايج رأيگيري
تأييد کنند ،رويه رأيگيري مجدد
را رئيس پارلمان تعيين ميکند.
در رأيگيري الكترونيكي اگر
رئيس پارلمان که دو نفر از
منشيان پارلمان به او کمک
ميکنند ،متوجه بدکارکرد
سيستم 1شدند ،او از پارلمان
ميخواهد که مجدداً رأيگيري را
با رويهاي ديگر تكرار کنند .براي
شمارش آرا در رأيگيري مخفي
به وسيله برگه يا توپ رأيگيري،
کميتهاي 2براي شمارش و
صحتسنجي آرا تشكيل ميشود.

 .1رأيگيري با برگه؛
 .2انواع ديگر رأيگيري که به
وسيله پارلمان تعيين ميگردد.

 .1رهبر حزب نيز میتواند رئيس پارلمان را از وجود اینچنين بدکارکردها مطلع کند.
 .2کميسيون شامل یک نماینده از هر حزب سياسی است که به وسيله دو نفر از دبيران جلسه مساعدت میشود.
 .3شمارش کنندگان آراء همچنين مسئوليت دارند خالصه جلسات را بهصورت صحيح و کامل ایجاد کنند و قوانين و دیگر اسناد تصویب شده بهوسيله پارلمان را امضاء کنند.

شمارشکنندگان آراءکه در نبود آنها
پارلمان فرد ديگري را معين ميکند،
صحت آرا و رويههاي انتخابات را
نظارت ميکنند 3.اگر در صحت نتايج
شمارش آرا شكي به وجود بيايد ،بر
اساس پيشنهاد رئيس پارلمان ،آرا
بدون مذاکره با شمارشکننده مجدداً
شمارش ميشوند.
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عضو

دست

اسلوني

تجهيزات
که
زماني
الكترونيكي به درستي کار
نكند و يا اساساً چنين
تجهيزاتي در جلسهاي که
قرار است رأيگيري صورت
بگيرد ،وجود نداشته باشد،
در آن صورت از رأيگيري به
وسيله بلند کردن دست
استفاده ميگردد.

اسپانيا

اين نوع از رأيگيري در
گروههاي پارلماني انجام
ميگيرد.

رأيگيري مبتني بر اسامي

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري با برگه

انواع ديگر رأيگيري

(رأيگيري مخفيانه)

كنترل نتايج رأيگيري

1

رأيگيري الكترونيكي هميشه
در خالل شرايط زير استفاده
ميگردد:
 .1جلسات پارلمان که نتايج
رأيگيري به صورت تعداد و اسامي
رأيدهندگان ثبت ميگردد؛
دستگاههاي
 .2جلسات
اجرايي که تنها نتايج تعداد
رأيگيري ثبت ميشود.

رأيگيري الكترونيكي در خالل
جلسات پارلمان همسان با
رأيگيري مبتني بر اسامي است.

براي انتخابات ،اعالم نامزدي
و انتصابات و عزل از مناصب
و همچنين زماني که قانون
اساسي ،ديگر قوانين و يا
آييننامه داخلي پارلمان
توصيه شده باشد ،از
رأيگيري مخفي استفاده
ميگردد.

در دو موضع رأيگيري
الكترونيک صورت ميگيرد:
 .1رأيگيري معمولي ،به
طوري که هر کدام از نمايندگان
رأي ميدهد و نهايتاً آرا همه
نمايندگان شمارش ميشود؛
 .2رأيگيري مخفي ،نتيجه
تعداد آراء ثبت ميشود ولي
هويت رايدهندگان حذف
ميشود.

رأيگيري معمولي به وسيله:
 .1سيستمهاي الكترونيكي؛
 .2رأيگيري مبتني بر اسامي
عمومي به وسيله قيام و قعود به
طوري که افرادي که موافق
هستند ابتدا قيام ميکنند ،بعد
افرادي که مخالف هستند قيام
ميکنند و نهايتاً افراد ممتنع قيام
ميکنند.

رأيگيري مخفي به وسيله
 .1فرآيند الكترونيكي؛
 .2برگه رأي،
انجام ميگيرد.

-

بعد از آنكه هر رأيگيري انجام
گرفت ،رئيس پارلمان نتايج
رأيگيري را تأييد و اعالم ميکند
(ماده ( )90آييننامه داخلي
پارلمان).

 .1رأيگيري براي کسب
رضايت از نمايندگان 2به وسيله
پيشنهاد رئيس پارلمان؛
 .2بر اساس بند« 2»2ماده
( )82آييننامه داخلي کنگره ،دفتر
پارلمان ميتواند بهطور مكتوب به
نمايندگان اجازه بدهد که
نمايندگان بهصورت الكترونيكي
رايدهند و هر کدام نتيجه و فرايند
3
رأيگيري را بررسي کنند.

نتيجه رأيگيري به وسيله رئيس
پارلمان کنترل ميشود در صورت
غيبت يا مريضي ،نايبرئيس وظايف
رئيس را که به وسيله رئيس يا اداره
کنگره تعيين شده است ،انجام ميدهد.
دبيران و منشيان جلسه به رئيس
جلسه براي صحيح برگزار شدن فرايند
رأيگيري کمک ميکنند .بعبارتي اين
افراد در صحن علني حضور پيدا
ميکنند تا از صحت برگزاري
رأيگيري اطمينان حاصل کنند.

 .1بجز مواردی که در آیيننامه داخلی پارلمان ،ماده ( )87پاراگرف دوم ذکر شده است.
2. Assent Voting
 .3این روش رأیگيری تنها در موارد ذیل اجرا میگردد .1 :در جلسات صحن علنی در زمانهای رأیگير ی که مستعد چندپارگی و تغيير نيستند ،ولی زمان و چگونگی انجام آن قابل پيشبينی باشد .2 ،در موارد
حاملگی ،شرایط خاص مادری یا پدری و یا بيماریهای جدی که موجب جلوگيری از انجام وظايف پارلمانی گردد و با توجه به شرايط ویژهای که به اندازه کافی توجيهپذیر باشد.
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سوئد

1

انگلستان،
مجلس
2
نمايندگان

در دسترس نيست

در دسترس نيست

رأيگيري با برگه

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتني بر اسامي

زماني انجام ميگيرد که رئيس
جلسه نسبت به نتايج
رأيگيري قيام و قعود شک
داشته باشد و يا اينكه يكي از
نمايندگان درخواست شمارش
آرا داشته باشد .نمايندگان يكي
از دکمههاي بله ،خير و يا
ممتنع را که در ميز آنها تعبيه
شده است فشار ميدهند و
نتايج بر روي صفحه نمايش
نشان داده ميشود .نوع رأي
نماينده در رأيگيري ثبت
ميشود.

 .1رأيگيري الكترونيكي که
همسان با رأيگيري مبتني بر
اسامي است؛
 .2اعالم اسامي نمايندگان:
زماني که سيستم رأيگيري
الكترونيكي خراب باشد و نتوان از
آن استفاده کرد .ابتدا نام اعضاي
هيئترئيسه خوانده ميشود و
سپس بر اساس حوزه انتخابيه
اسامي ديگر نمايندگان قرائت
ميشود .جواب نمايندگان بايد
يكي از کلمات بله ،خير و ممتنع
باشد.

-

رأيگيري مبتني بر تقسيمبندي
پارلمان که نتايج رأيگيري به
صورت رأيگيري مبتني بر اسامي
ثبت ميشود .نمايندگان به دو گروه

-

در دسترس نيست

(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

 .1رأيگيري به وسيله تأييد
عموم :رئيس جلسه هر طرح و
پيشنهادي که در جلسه مطرح
ميشود را به صورتي که بتوان با
بله يا خير جواب داد سؤالي
ميکند و به شور ميگذارد.
رئيس جلسه نتيجه شور را از
ديد خود بيان ميدارد و نتيجه
را به وسيله زدن چكش بر روي
ميز ،تأييد ميکند مگر اينكه
يكي از نمايندگان درخواست
رأيگيري کند.
 .2رأيگيري باز با قيام
نمايندگان (ابتدا نمايندگان
موافق و بعد نمايندگان مخالف)
در رابطه با مسائلي که ممكن
است احزاب مخالف باشند.

رئس جلسه نتيجه رأيگيري را
اعالم ميکند و با زدن چكش
بروي ميز آن را تأييد و نهايي
ميکند .در رأيگيري مبتنيبر
اسامي ،رئيس جلسه دو نفر ديگر
را نيز کنار خود ميخواند تا در
شمارش و ثبت آراء به او کمک
کنند.

رأيگيري در ساعت مقرر :3از
سال  2000تاکنون در روزهاي
چهارشنبه برگزار ميشده است.
رأيگيري با برگه رأي براي امور

اسامي نمايندگان رأيدهنده
توسط مسئول شمارش ميشود.
براي هر بخشي که براي
رأيگيري جدا نشستهاند چهار
Riksdag
House of Commons
Deferred Division

1.
2.
3.
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كشورهاي

رأيگيري با باال بردن

عضو

دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري با برگه

رأيگيري مبتني بر اسامي

انگلستان،
مجلس لردها

2

در دسترس نيست

در دسترس نيست

ميگيرد
انجام
خاصي
(پيشنويس لوايح دولتي
(قانونگذاري ثانويه) و بر روي
پيشنهاداهايي که مربوط به
1
اصالحات طرحها نيستند).

شمارشکننده وجود دارد ،دو نفر
از هر طرف پارلمان.

(رأيگيري مخفيانه)

تقسيم ميشوند :نمايندگان موافق و
نمايندگان مخالف که به سمت
البيها حرکت ميکنند (براي مثال
يكي از دو کريدورهاي موجود در
کنار پارلمان) که در آن محل آرا
شمرده ميشوند .راهي رسمي براي
اعالم رأي ممتنع وجود ندارد.
رأيگيري مبتني بر تقسيم
پارلمان ،نمايندگان به صورت
فيزيكي به دو محل تعيين شده
براي اعالم رضايت و عدم رضايت
خود در پارلمان ميروند.،
نمايندگاني که داراي معلوليت
هستند از جايگاه خود در پارلمان
رأي ميدهند.

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

-

-

از هر طرف يک شمارشکننده و
دو دبير به البي ميروند تا تعداد و
اسامي رايدهندگان را يادداشت
کنند .رأي نماينده با معلوليت
جسمي که از جايگاه خود رأي
داده است ،توسط دبير يا لردي که
روي کرسي يا صندلي نشسته
است شمارش ميگردد.

.1در عمل تعداد کمی از رأیگيریها به این صورت رأیگيری میشود .در بين سالهای  2010تا  21 ،2012رأیگيری به تأخير افتاده و در مجموع  506رأیگيری از تمامی انواع صورت گرفته است (بين می  2010و می .)2012
2. House of Lords
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 .4-3روشهاي رأيگيري در پارلمانهاي غير از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
كشورهاي غيرعضو

آندورا1

رأيگيري با نشاندادن دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتنيبر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

به عنوان ابزار فني براي انجام
رأيگيري به وسيله نشان دادن
رأيگيري شفاهي که در جلسات
براي انتخاب هيئت رئيسه
دست استفاده ميشود و تعداد آرا
کميسيونها و در صحن علني
به وسيله تجهيزات الكترونيكي انجام
پارلمان از اين روش استفاده
ثبت ميشود .به غير از موارد
براي انتخاب رئيس دولت
ميگيرد و تعداد آرا ثبت ميشود.
ميگردد.
رأيگيري شفاهي يا رأيگيري
استفاده ميگردد.
مخفي رأيگيري الكترونيكي در
صحن علني انجام ميگيرد.

به طور کلي رأيگيري در زماني اجرا ميشود که رئيس
مجمع عمومي به صورت پارلمان وجود اين نوع از
الكترونيكي اجرا ميشود مگر رأيگير ي را الزم بداند و يا هر
آنكه سيستم الكترونيكي به کدام از نمايندگان درخواست
درستي کار نكند و يا يکسوم بدهند (مجلس نمايندگان و
بوسني و هرزگوين ،با درخواست يکسوم از نمايندگان
از نمايندگان درخواست بدهند مجلس مردم نظير يكديگر) براي
مجلس نمايندگان و قابليت اجرا دارد (مجلس نمايندگان و
(مجلس نمايندگان و مجلس اينكه هرگونه شک و ابهامي در
مجلس مردم2
مجلس مردم نظير يكديگر).
مردم نظير يكديگر) که در اين نظم و قاعدهمند بودن رأيگيري
صورت رأيگيري با بلند کردن صورت نگيرد.
دست و يا نشان دادن رأيگيري الكترونيكي مساوي و
صورت برابر با رأيگيري مبتني بر اسامي
رأي
کارتهاي
است.
ميگيرد.

-

انواع ديگر رأيگيري

-

كنترل نتايج رأيگيري

مسئوليت کنترل نتايج رأيگيري به
عهده دبير کل پارلمان تحت نظارت
مقامات سياسي است (دبير هيئت
رئيسه پارلمان).

رأيدهي با بلند کردن
کنترل نتايج رأيگيري به وسيله
کارتهاي رأي ،با درخواست
رئيس پارلمان در مجلس مردم و
يکسوم از نمايندگان (مجلس
دفتر رياست در مجلس نمايندگان
نمايندگان و مجلس مردم نظير
صورت ميگيرد.
يكديگر).

Consell General
 .2مجلس مردم در بوسنی و هرزگوین شامل  15تن از نمایندگان است که همانند مجلس سنا در دیگر کشورها عمل میکند .م
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رأيگيري با نشاندادن دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتنيبر اسامي

کانادا ،مجلس
نمايندگان

به طور خاص در جلسات کميسيونها
استفاده ميشود.

در دسترس نيست

زماني که رأيدهي بر اساس
تقسيمبندي پارلمان مبهم باشد
(ديگر روشهاي رأيگيري را
ببينيد) در اين صورت ممكن
است که برخي نمايندگان
رأيگيري مبتني بر تقسيمبندي
پارلمان همراه با ثبت آرا 1را
درخواست کنند .در اين نوع
رأيگيري هر نماينده بايد بايستد
و رأي او ثبت ميشود.

ايسلند2

رأيگيري مبتني بر اسامي به
در اين حالت ،رأيگيري به صورت باز رأيگيري الكترونيكي روش صورت شفاهي .رأيدهي با
برگزار ميگردد و نتايج هميشه به مرسوم رأيگيري است .نتايج نشاندادن دست و رأيگيري
همراه تعداد و اسامي رأيدهندگان رأيگيري منتشر ميشود .الكترونيكي همسان با رأيگيري
ثبت و ذخيره ميشود.
مبتني بر اسامي هستند.

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

 .1تصويب طرح ،پيشنهاد و غيره
بدون مخالفت :زمانيکه اعضاي
پارلمان در خصوص موضوع مطرح
شده سكوت کنند.
 .2رأيگيري همراه با مخالفت:
متصدي شمارش آرا در مجلس
زمانيکه برخي از نمايندگان
نمايندگان ،تحت نظارت و اختيار
مخالفت خود را اعالم و ابراز
رئيس پارلمان ،مسئول ثبت و ضبط
کنند.
تصميمات متخذه در پارلمان
 .3رأيگيري شفاهي ،زمانيکه
ميباشد.
نمايندگان نظر خود را با بله يا
خير مطرح ميسازند.
در تمامي روشهايي که در اين
قسمت ذکر شد ،آرا نمايندگان
ثبت نميشود.

-

-

دو نفر از دفتر اداري پارلمان در هر
رأيگيري حضور دارند و نتايج
رأيگيري را کنترل ميکنند.

Recorded Division
Althingi

1.
2.
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رژيم

رأيگيري با نشاندادن دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتنيبر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

انواع ديگر رأيگيري

صهيونيستي1

با درخواست مكتوب حداقل
20نفر از نمايندگان در صحن
در کميسيونها از اين روش استفاده
علني يا با درخواست دولت،
ميگردد .در صحن علني ممكن است
ميتوان از اين روش استفاده کرد.
رئيس پارلمان تصميم بگيرد که
در کميسيونها رئيس جلسه
رأيگيري در چند سري به صورت
ميتواند از رأيگيري مبتني بر
رأيگيري با نشان دادن دست صورت
اسامي ،با صالحديد خود يا با در برخي از شرايط خاص
بگيرد ،مگر آنكه يكي از احزاب سياسي رأيگيري الكترونيكي ،روش
درخواست نمايندگان ،استفاده استفاده ميشود نظير انتخابات
مخالفت کند .اگر رئيس پارلمان استاندارد رأيگيري به حساب
کند و در خالصه جلسات نوع براي انتخاب رئيسجمهور يا
ميآيد.
اکثريت موافق يا مخالف را نسبت به
رأيدهي هر نماينده منتشر انتخاب مميزان کشور.
طرح يا پيشنهاد تشخيص دهد ،نيازي
ميشود .رأيگيري الكترونيكي با
به شمارش آرا نيست (مگر آنكه تعداد
توضيحاتي که در اين نوشته داده
خاصي از رأي نياز باشد) .رئيس
شده است ،نوعي از رأيگيري
پارلمان ميتواند قبل از هر رأيگيري
مبتني بر اسامي تلقي ميشود،زيرا
اعالم کند که آرا شمارش خواهند شد.
نتايج آرا همراه با تعداد و اسامي
نمايندگان ثبت ميشود.

-

مقدونيه

در صحن علني برگزار ميشود تا
معموالً براي انتخابات و يا عزل
شيوه معمول رأيگيري
نتايج آرا به صورت واضح و دقيق
رأيگيري به صورت باز در صحن علني
مسئولين استفاده ميگردد
با
ميباشد و نتايج آرا همراه
مشخص گردد 2.همچنين کيفيت
و در تمامي کميسيونها انجام ميگيرد
(براي مثال براي انتخاب رئيس
تعداد و اسامي نمايندگان
رأيگيري الكترونيكي همانند
و تعداد آرا ثبت ميشود
پارلمان).
مشخص ميشود.
رأيگيري مبتني بر اسامي است.

-

كنترل نتايج رأيگيري
رئيس جلسه در انتهاي رأيگيري نتايج
رأيگيري را اعالم ميکند .هر کدام از
نمايندگان پارلمان که در رأيگيري
الكترونيكي شرکت کردهاند و فكر
ميکنند رأي آنها ثبت و شمارش نشده
است و يا درخواستي مبني بر اينكه رأي
او به خاطر ايرادهاي احتمالي تغيير
کرده است ،دادهاند ،بايد بالفاصله بعد از
رأيگيري نظر خود را اعالم کنند.
رئيس جلسه بايد درخواست نمايندگان
را اعالم کند و تصميم خود ناشي از
تغيير در نتيجه رأيگيري را مشخص
کند .زماني که رئيس جلسه پايان
رأيگيري را اعالم ميکند ،کنترل
اجراي فرايند رأيگيري وظيفه دبير
کل و ديگر معاونين او خواهد بود.
در خالل جلسات صحن علني ،هر
نماينده ميتواند از دقت و صحت
نتايج رأيگيري از طريق «صفحه
نمايش جغرافيايي» مطلع شود.

Knesset
.2رأیگيری مبتنی بر اسامی با درخواست رئيس پارلمان یا حداقل ده نفر از نمایندگان اجرا میگردد و تنها اگر پيشنهاد به رایگذاشته شده  5رأی بيشتر یا کمتر از آراء مورد نياز برای تصویب را داشته باشد.
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مونته نگرو

سوئيس ،مجلس
نمايندگان1

رأيگيري با نشاندادن دست

رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتنيبر اسامي

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

از اين روش به طور معمول در به تشخيص رئيس پارلمان يا با
رأيگيري باز در جلسات کميسيون
صحن علني استفاده ميشود .درخواست  10نفر از نمايندگان
برقرار ميشود و در صحن علني تنها
نتايج تعداد و شمارش آرا در رأيگيري مبتني بر اسامي برگزار رأيگيري مخفي به وسيله
زماني از اين روش استفاده ميشود که
جلسه اعالم ميگردد اما رأي ميگردد .همچنين کيفيت برگههاي رأي انجام ميگيرد.
تجهزات الكترونيكي به درستي کار
هر کدام از نمايندگان تنها در رأيگيري الكترونيكي همانند
نكنند.
سيستم ثبت ميشود .رأيگيري مبتني بر اسامي است.

در دسترس نيست

رأيگيري
 .1کيفيت
رأيگيري الكترونيكي روش الكترونيكي برابر رأيگيري مبتني
معمول رأيگيري است و نتايج بر اسامي است .زماني که نتوان از
بر روي صفحه نمايش پارلمان اين نوع رأيگيري استفاده کرد؛
به نمايش در ميآيد و در  .2رأيگيري با صدا زدن
ليستي از اسامي نمايندگان ،آرا نمايندگان بر اساس حروف الفبا و
منتشر ميگردد2.
جواب نمايندگان با کلمات بله،
خير و ممتنع.

-

انواع ديگر رأيگيري

-

رأيگيري به وسيله ايستادن
نمايندگان ،اين روش زماني
اجرا ميشود که جلسات به
صورت غيرعلني برگزار گردد و
يا اينكه نتوان از تجهيزات
الكترونيكي استفاده کرد.

كنترل نتايج رأيگيري
رئيس پارلمان نتيجه رأيگيري را
تأييد و سپس تأييد يا رد شدن طرح
را نيز اعالم ميکند .دبير کل ،رئيس
پارلمان يا نايب رئيس را در اجراي
آييننامه داخلي کمک ميکند (در
شرايطي که رأيگيري مخفي به
کميسيون رأيگيري ارجاع داده
شود) .در کميسيون ،رئيس کميسيون
به همراه ديگر متصديان ،آرا را
شمارش ميکنند و نتيجه را اعالم
ميکنند.

-

1. Nationalrat
.2ليست گفته شده شامل اسامی نمایندگان و نحوه رأیدهی هر کدام آنها نظير موافق؛ مخالف ،ممتنع ،عدم شرکت در رأیگيری یا غيبت موجه (نظير مأموریت دائم ،مسائل مادری نظير بارداری ،تصادفات و یا
مریضی) را نشان میدهد.
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كشورهاي غيرعضو

رأيگيري با نشاندادن دست

رأيگيري به صورت باز برگزار ميگردد
سوئيس ،مجلس سنا 1و از اين روش به عنوان روش معمول
رأيگيري استفاده ميگردد.

ترکيه2

رأيگيري الكترونيكي

در دسترس نيست

رأيگيري مبتنيبر اسامي
رأيگيري با خواندن اسامي
نمايندگان (مورد شماره  2باال)
به وسيله درخواست 10نفر از
نمايندگان صورت ميگيرد.

رأيگيري با برگه
(رأيگيري مخفيانه)

-

اگر شكي در نتيجه رأيگيري وجودنمايندگان با فشار دادن دکمههايي رأيگيري باز به سه صورت انجام
که روي ميز آنان وجود دارد رأي
ميپذيرد:3
داشته باشد نمايندگان مخالف
ميدهند .رأيگيري الكترونيكي در
 .1با انداختن برگه رأي در
ميايستند و يا با ايستادن پنج نماينده
دو موضع استفاده ميشود:
و پيشنهاد آنها ،نمايندگان به دو گروه .1رأيگيري باز الكترونيكي صندوق که در آن اسم کوچک و بله ،اين رأيگيري به وسيله
نظير گروه موافق و مخالف تقسيمبنديصورت ميگيرد و به انضمام خالصه بزرگ نمايندگان و حوزه انتخابيه ريختن برگههاي رأي دايرهاي
که چيزي روي آن نوشته نشده
ميشوند و آرا را شمارش ميکنند.جلسات درميآيد و نتيجتاً همه آنان مشخص شده است؛
رأيگيري با بلند کردن دست به عنوانميتوانند نوع رأيدهي هرکدام از .2وقتي نام نمايندگان قرائت است ،درون جعبه روي زمين
يک قاعده در تمامي شرايط بجز زمانينمايندگان را رصد کنند؛
ميشود ،آنها با صداي بلند نظر خود صورت ميگيرد .برگههاي
متصديان
و
جلسه
که نياز به رأيگيري مخفي و يا .2اگر بين رئيس
را با بله ،خير و يا ممتنع اعالم دايرهاي به رنگ سفيد به معناي
ي
ر
ي
گ
ي
رأ
نتايج
با
رأيگير ي باز نياز نباشد ،استفادهرأيگيري در رابطه
ميکنند و متصديان رأيگيري نظر بله ،سبز به معناي ممتنع و
با بلند کردن دست اختالف باشد و يا
قرمز به معناي نه است.
نمايندگان را ثبت ميکنند.
ميشود .از اين روش همچنين براي
اگر پنج نماينده درخواست رأيگيري
 .3رأيگيري الكترونيكي باز
تصميمگيري در خصوص اينكه کدام
مبتني بر تقسيمبندي پارلمان بدهند،
که نتايج ثبت ميشود و به خالصه
نوع از رأيگيري باز بايد انجام شود،
از رأيگيري الكترونيكي استفاده
جلسه منضم ميشود.
استفاده ميگردد.
ميگردد.

انواع ديگر رأيگيري

-

-

كنترل نتايج رأيگيري
زمانيکه نتايج رأيگيري مشخص باشد ،آرا
شمارش نميشوند بجز زماني که
رأيگيري در مرحله آخر باشد و زماني که
نياز به تأييد اکثريت نمايندگان طبق بند
« »3ماده ()159قانون اساسي فدرال باشد.

رئيس يا نايبرئيس پارلمان ترکيه به
عنوان مسئوالن ادارهکننده جلسه ،به
همين صورت دبيراني که در جلسات
صحن علني حضور دارند ،بر رأيگيري
نظارت ميکنند.

1. Ständerat
2. Grand National Assembly
 .3در عمل برای صرفهجویی در وقت ،رأیگيری باز به وسيله رأیگيری الکترونيکی انجام میگيرد .زمانی که رأیگيری با نشان دادن دست یا رأیگيری مخفيانه ضروری نباشد ،انجام رأیگيری باز مبتنی بر
درخواست حداقل 15نفر از نمایندگان صورت میپذیرد.
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 .4-4مجمع پارلماني شوراي اروپا
رأيگيري با
نشاندادن دست
رئيس پارلمان ممكن
است تصميم بگيرد که
رأيگيري با نشاندادن
دست صورت بگيرد ولي
اين تنها زماني اتفاق
مجمع
ميافتد که سيستم
پارلماني
الكترونيكي به درستي
اروپا
کار نكند.

رأيگيري با برگه
رأيگيري الكترونيكي

رأيگيري مبتنيبر اسامي

تمامي رأيگيريها به صورت الكترونيكي
برگزار ميگردد مگر آنكه سيستم
الكترونيكي رأيگيري به درستي کار نكند
و يا اينكه براي انتصابات و انتخابات
رأيگيري صورت بگيرد .نتايج تعداد آرا به
صورت عمومي در پارلمان به نمايش
درميآيد و در مشروح مذاکرات ثبت
ميشود .آرا هر کدام از نمايندگان نيز به
صورت عمومي به نمايش درميآيد و در
وبسايت پارلمان بارگذاري ميشود.

با قرائت اسامي نمايندگان بر اساس
حروف الفبا و جواب نمايندگان به
صورت بله ،خير و ممتنع انجام
ميگيرد .نتايج رأيگيري همراه با نام
نمايندگان بر اساس حروف الفبا در
گزارش مشروح مذاکرات ثبت ميشود.
رأيگيري مبتني بر اسامي تنها براي
رأيگيري براي کليات پيشنويس
انجام ميگيرد (بند « »7ماده ()39
آييننامه داخلي پارلمان) و يا زمانيکه
به علت مسائل فني نتوان از سيستم
1
الكترونيكي استفاده کرد.

(رأيگيري

انواع ديگر رأيگيري

كنترل نتايج رأيگيري

مخفيانه)
در انتخابات و رأيگيري با ايستادن
انتصابات از اين روش نمايندگان ،رئيس پارلمان
ممكن است تصميم بگيرد که
استفاده ميگردد.
رأيگيري بدين صورت انجام
پذيرد و اين در حالي است که
تنها زماني ميتوان از اين
روش استفاده کرد که
سيستم الكترونيكي به
درستي کار نكند.

 .1اگرچه ،تنها اگر حدافل یکششم نمایندگان اجازهی رأی دادن داشته باشند ،حداقل نمایندگان  5کشور باید درخواست این نوع رأیگيری را بدهند.

به علت اينكه رأيگيري به
صورت الكترونيكي انجام
ميگيرد ،نياز به کنترل
نتايج آرا نيست .عالوه بر اين
به دليل اينكه نتايج آرا به
صورت عمومي منتشر
ميشود ،هر نماينده
ميتواند نتايج آرا منتشره را
چک کند.
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 .5شفافيت و مسئوليت دمكراتيک
 .5-1آخرين وضعيت پارلمان اروپا
انواع جلسات

توضيحات

آيا مردم ميتوانند به نحوه رأيدهي نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟

صحن علني

از آنجا که رأيگيري نهايي براي هر طرح و اليحهاي در فرايند قانونگذاري
پارلمانها «رأيگيري مبتني بر اسامي» است ،درجه شفافيت بااليي در
رابطه با نحوه رأيدهي نمايندگان و احزاب آنان وجود دارد .رأيگيريها
براي بررسي اصالحات اسناد مهم نيز با همين شيوه به رأي گذاشته
ميشود.

کميسيونها

تمامي جلسات کميسيونهاي پارلمانهاي اروپا بدون هيچ استثنائي
همگي براي مردم قابل دسترس است .اگرچه جلسات رؤساي
کميسيونها مخفي برگزار ميشود .همچنين کميسيونها ميتوانند
درخواست دهند که جلساتشان مخفي برگزار شو..

در «رأيگيري مبتني بر اسامي» نتايج آرا همراه با اسم رأيدهندگان يک روز بعد از رأيگيري بر اينترنت
قرار ميگيرد .تعداد زيادي از پژوهشگران نيز رفتار رأيدهي نمايندگان و گروههاي سياسي پارلمان اروپا را
ارزشيابي ميکنند .پخش زنده جلسات صحن علني و کميسيونها در پارلمان اروپا بشدت درحال گسترش
است .با پخش زنده جلسات ،مردم عالوه بر اينكه ميتوانند از بيانيههاي نمايندگان آگاهي يابند ،همچنين
ميتوانند از رأيدهي نمايندگانشان حتي زماني که «رأيگيري با نشاندادن دست» صورت ميگيرد آگاهي
يابند.
گروههاي مراجعهکننده نيز ميتوانند در جلسات پارلمان شرکت کنند و فعاليتهاي پارلمان را از نزديک
نظارت کنند.

احزاب سياسي

جلسات معموالً خصوصي برگزار ميشود.
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 .5-2اقدامات ناظر بر شفافيت در پارلمانهاي ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
کشور عضو

توضيحات

آيا مردم ميتوانند به نحوه رأيدهي نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟

اتريش

صحن علني :خالصهاي از تحوالت صحن علني (شامل خالصهاي از مشارکتهاي با توجه به مشروح مذاکرات صحن علني ،تمامي سخنان و بيانيههاي نمايندگان در گزارش تندنويسي وجود
دارد ،آرا تنها زماني قابل دسترسي است که رأيگيري به صورت رأيگيري مبتني بر اسامي انجام شود.
نمايندگان در جلسه) توسط دفتر خدمات نشر پارلمان منتشر ميشوند.
کميسيون :اغلب کميسيونها براي عموم مردم باز نيستند .اگرگفتگوها و اسناد در کميسيونها آرا فردي معموالً ثبت نميشود.
جلسه محرمانه نباشند (که شامل تعداد کمي از کميسيونها و کميسيونهاي
فرعي است) ،انتشارات پارلمان خالصهاي از روند جلسه منتشر ميکند که
شامل اظهارات نمايندگان نيز ميباشد.

بلژيک ،مجلس
نمايندگان

بر اساس قانون اساسي ،مرحله آخر رأيگيري مبتني بر اسامي رأيدهندگان در رأيگير ي همراه با اسامي ،آرا همراه با عدم مشارکت در رأيگيري نمايندگان نيز در مشروح مذاکرات
منتشر ميشود.
ذخيره ميگردد.

بلژيک،
مجلس سنا

کرواسي

رويه مشابه مجلس نمايندگان در سنا نيز اعمال ميگردد.

رويه مشابه مجلس نمايندگان در سنا نيز اعمال ميگردد.

ماده ( )84قانون اساسي کرواسي تصريح ميکند که جلسات پارلمان کرواسي
بايد عمومي باشد .گفتگوها و رأيگيريهاي پارلمان بايد به صورت مستقيم
مخابره گردد (از طريق راديو يا شبكه تلويزيوني) يا از طريق پخش ويدئويي
کرواسي
پارلمان
وبسايت
طريق
از
جلسات
1
( .)/http://itv.sabor.hr/videoبولتن رسمي پارلمان کرواسي بايد در
ميان ديگر اسناد منتشر شود :خالصهاي از گفتگوها و بحثهاي جلسات
پارلمان بر روي موضوعات اساسي ،طرحهاي نمايندگان يا نسخه نهايي طرحها
يا ديگر قوانين پارلمان ،متون تصويب شده قوانين توسط هر نماينده ،قوانين
رئيسجمهوري کرواسي ،خالصهاي از نتايج عملكردي پارلمان و ادارات
پارلماني ،خالصهاي از عملكرد دولت.

بولتن رسمي پارلمان شامل :تصميمات ،نظرات و مواضعي که در رابطه با موضوعات مورد بحث و قابل
تصميمگيري در اتخاذ ميشود ،نطقهاي کوتاهي که در جلسات پارلمان ارائه ميگردد ،سؤاالت نمايندگان
و جوابهاي دولت به آن سؤاالت ،ميشود.
اداره اسناد و اطالعات پارلمان کرواسي تمامي اطالعات گفتگوهاي شخصي نمايندگان ،بحث و سخنان
نمايندگان از جانب حزب مربوطه نماينده ،اصالحات در بيانيهها و سخنرانيها ،پاسخها و جوابها به پاسخها
را نگهداري و ثبت ميکند.
پايگاه داده الكترونيكي اسناد که به عنوان شاخصهاي آماري شناخته ميشود:
http://infodok.sabor.hr/StatistikaFrm.aspx?vrsta=ZastAkt
خالصهاي از اطالعات فعاليتهاي نمايندگان را در جلسات صحن علني را ارائه ميکند.

Izvjesca Hrvatskoga Sabora
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کشور عضو
قبرس،
مجلس
نمايندگان
جمهوري
چک ،مجلس
نمايندگان

دانمارک

استوني

توضيحات
جلسات صحن بر روي مردم باز است.

آيا مردم ميتوانند به نحوه رأيدهي نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟
جلسات صحن بر روي مردم باز است .رأيگيري با نشاندادن دست نيز براي مردم قابل مشاهده است اما
اسامي رأيدهندگان ثبت نميشود.

اطالعات پارلمان به وسيله وبسايت مجلس نمايندگان قابل دسترس است .سيستم رأيگيري مجلس نمايندگان جمهوري چک ،نتايج آراي اعضا را به انحا مختلفي نشان ميدهد .اين
پايگاه داده مخصوصي براي ارائه فرايندهاي قانونگذاري وجود دارد (تنها به نتايج با درخواست براي مردم و رسانهها قابل دسترس ميشود .ميتينگها و ديگر جلساتي که براي مردم
زبان چک) ،که تمامي اطالعات مرتبط با فرايندها قانونگذاري را در اين پايگاه قابل دسترس نيستند ،اطالعات آرا آنها نيز ارائه نميشود.
داده ميتوان پيدا کرد:
http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
صحن علني :در پارلمان دانمارک درجه بسيار باالي شفافيت در نتايج در جلسات صحن علني ،آرا معموالً به وسيله سيستمهاي رأيگيري استفاده ميشود که نام رأيدهنده و
رأيگيري وجود دارد که اين نتايج براي عموم مردم در وبسايت پارلمان قابل رأي او را و همچنين اعضايي که رأي ممتنع دادهاند و يا در رأيگيري غيبت کردهاند را نيز مشخص ميکند.
دسترسي است .رأيگيريها براي اصالحات بر روي طرحها و قوانين نيز به
همين ترتيب بر روي وبسايت قابل مشاهده است.
کميسيونها :جلسات معمولي کميسيونها پشت دربهاي بسته برگزار
ميگردد ،مگر اينكه کميسيون تصميم ديگري بگيرد .در عمل کميسيونها
جلسات استماع بسياري برگزار ميکنند که براي مردم قابل دسترسي است.
نتايج جلسات کميسيونها نيز در وبسايت پارلمان دانمارک منتشر ميشود.
احزاب سياسي :جلسات معموالً خصوصي برگزار ميگردد.
صحن علني :بر اساس ماده ( )72قانون اساسي استوني ،رأيگيري در پارلمان به دليل اينكه آخرين مرحله از رأيگيري در پارلمان ،رأيگيري مبتني بر اسامي است ،درجه شفافيت
استوني بايد شفاف باشد .رأيگيري مخفي تنها در شرايطي که قانون اساسي بسيار بااليي از مواضع سياسي اتخاذ شده پارلمان وجود دارد .نتايج رأيگيري در صفحه اصلي پارلمان قابل
يا آييننامه داخلي پارلمان استوني تعيين کرده است انجام ميگردد که معموالً مشاهده است:
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=171751.
در خصوص انتخاب يا انتصاب مقامات رسمي است.
جلسات کميسيون معموالً براي عموم مردم شفافت نيست .خالصه جلسات منتشر
ميگردد و بايد شامل زمان و مكان برگزاري جلسه ،اعضاي شرکتکننده در جلسه،
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توضيحات

کشور عضو

آيا مردم ميتوانند به نحوه رأيدهي نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟

دستور کار جلسات ،قوانين مصوب شده و نتايج رأيگيري (که به صورت عمومي
منتشر ميگردد ،ولي نه به شكل رأيگيري مبتني بر اسامي) است .خالصه
جلسات به عنوان موضوع خبري پخش ميگردد.
احزاب سياسي :جلسات معموالً به صورت خصوصي برگزار ميگردد.

فنالند

صحن علني :نتايج رأيگيري را ميتوان در خالصه جلسات صحن و در
وبسايت پارلمان مشاهده کرد.
نتايج رأيگيري هميشه همراه با اسم و تعداد آرا در وبسايت پارلمان قابل مشاهده هستند.
کميسيون :جلسات کميسيون و نتايج رأيگيري براي مردم شفاف نيست.
احزاب سياسي :جلسات و نتايج رأيگيري براي مردم قابل دسترسي نيست.

فرانسه،
مجلس
نمايندگان

مشروح مذاکرات که شامل اصالحات و آرا نمايندگان است ،در روزنامه رسمي شهروندان ميتوانند بيانات نماينده خود را از طريق ثبت تحوالت پارلماني چک و بازبيني کنند .انتشار
منتشر ميگردد و در دسترس عموم قرار ميگيرند .جلسات به طور زنده يا از نتايج آرا به مردم حوزه انتخابيه اجازه ميدهد که مواضع اتخاذ شده توسط نمايندگان خود را در رأي داده
شده ،چک کنند .نهايتاً ،از طريق وبسايت مجلس نمايندگان فرانسه مردم ميتوانند آخرين فعاليتهاي
طريق ضبط ويدئويي در وبسايت پارلمان قابل مشاهده باشد.
نماينده خود را بررسي کنند (سؤاالت ،گزارشات ،طرحها ،ويدئوي سخنرانيها ليست جلسات عمومي و
جلسات کميسيوني که نماينده مربوطه شرکت داشته است).

فرانسه،
مجلس سنا

-

نتايج رأيگيري باز در روزنامه رسمي منتشر ميگردد .مردم ميتوانند در جلسات شرکت کنند و نحوه
رأيدهي سناتورها را در رأيدهي با نشان دادن دست را ببينند ولي اسامي رأيدهندگان ثبت نميگردد.

صحن علني :جلسات صحن براي مردم قابل مشاهده و دسترسي است .به
دليل محدوديت فضا ،مردم بايد قبل از حضور در جلسه ثبتنام کنند .ويدئوي
تمامي جلسات صحن علني ضبط ميگردد و از طريق اينترنت و بخشي از آن
از طريق تلويزيون قابل دسترسي است.
کميسيون :مردم معموالً در جلسات کميسيونها نميتوانند شرکت کنند اما
جلسات استماع با افراد متخصص يا ذينفعان براي مردم قابل دسترسي است.
گروههاي پارلماني :جلسات عموماً به صورت خصوصي برگزار ميگردد.
مجلس نمايندگان آلمان دائماً در حال تالش براي بهبود دسترسي مردم به

به مدت کوتاهي بعد از جلسه ،نتايج رأيگيري بر روي وبسايت مجلس نمايندگان آلمان بارگزاري ميگردد.
نتايج رأيگيري در خالصه جلسات صحن بر اساس هر حزب سياسي منتشر ميگردد .معموالً تعداد کمي
از افراد احزاب سياسي در جلسات صحن و در هنگامي رأيگيري حضور دارند و رأي افردا حاضر به عنوان
رأي کل گروه سياسي در نظر گرفته ميشود .اگر فردي از نمايندگان نخواهد مطابق با نظر حزب سياسي
خود رأي بدهد ،بعد از نتيجهگيري در مذاکرات جلسه ،به او فرصتي حداکثر  5دقيقهاي داده ميشود تا به
صورت شفاهي يا مكتوب در رأيگير ي نهايي ،نظر خود را بيان کند .اين اعالم نظر نماينده در خالصه
جلسات صحن علني ثبت ميگردد .در اين بيانيه معموالً نمايندگان دليل مخالفت رأي خود را با رأي و نظر
حزب سياسي بيان ميدارند .اگر نمايندهاي بيانيهاي ارائه ندهد ،چنين برداشت ميشود که او با نظر حزب

آلمان ،مجلس
نمايندگان
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فعاليتهاي پارلماني است .به همين دليل است که مجلس نمايندگان آلمان سياسي خود هم نظر است .يک وبسايت غيررسمي نيز وجود دارد که مردم ميتوانند نتايج رأيگيري
مدل هاي مختلفي از ارائه و انتشار ويدئويي پارلمان را در اختيار قرار داده اعضا را در آن چک کنند:
www.abgeordnetenwatch.de
است .ادامه حضور گروههاي بازديدکننده نقش مهمي در حفظ شفافيت
مجلس نمايندگان آلمان دارد.

آلمان مجلس
سنا

يونان

مجارستان،
مجلس
نمايندگان

بر اساس ماده ( )52قانون اساسي آلمان گفتگوها و مذاکرات جلسات مجلس کارمندان مجلس سنا ،آرا تک تک نمايندگان هر فدرال را ثبت نميکنند ،ولي براي مثال ميتوان اين آرا
سنا معموالً براي مردم قابل دسترس است .اگر مذاکرات جلسات محرمانه را از نمايندگان هر فدرال يا از مقامات هر کشور سؤال کرد.
نباشد ،مشروح مذاکرات جلسات در وبسايت مجلس سنا منتشر ميگردد.
ممكن است پارلمان تصميم بگيرد که هيچ گزارشي منتشر نشود که مردم به
آن دسترسي نداشته باشند.
صحن علني :تمامي آرا در خالصه جلسات ،در گزارشات و در فايل ويدئويي ثبت ميگردد.
صحن علني :جلسات صحن علني بر روي مردم باز است.
کميسيون :جلسات کميسيونهايي که درحال ايجاد پيشنويس هستند نيز کميسيون :تمامي آرا در خالصه جلسات ثبت ميگردد.
براي مردم قابل دسترسي هستند.
اطالعات مربوط به مذاکرات و آرا نمايندگان در وبسايت پارلمان مجارستان
قابل مشاهده است:
http://www.parlament.hu/
جلسات صحن علني معموالً به صورت زنده از شبكههاي تلويزيوني و به طور
مداوم (تمام جلسه به صورت آنالين) از طريق وبسايت پارلمان مجارستان
پخش ميگردد .ويدئوي جلسات ،متن مذاکرات و نتايج رايگيريها همگي بله
در سيستم هماهنگ الكترونيكي پارلمان ( )PAIRذخيره ميگردد که قابل
دسترسي است و داراي قابليت جستجو است .ازهمينرو تمامي دادهها و
اطالعات پارلمان از طريق وبسايت پارلمان مجارستان قابل دسترسي براي
عموم مردم است.
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نتايج رأيگيري مبتني بر تقسيمبندي پارلمان به صورت الكترونيكي در مشروح
ايرلند ،مجلس مذاکرات جلسات در وبسايت پارلمان ايرلند 1منتشر ميگردد .اين کار در خالل
نمايندگان و چند روز از مذاکرات صورت ميگيرد (براي صحن علني زودتر و براي کميسيونها
مجلس سنا کمي ديرتر منتشر ميشود) .چاپ رسمي از جلسات و رأيگيريها به عنوان بخشي
از مجله مشروح مذاکرات 2که به صورت ساليانه چاپ ميگردد منتشر ميشود.
بر اساس ماده ( )64قانون اساسي ايتاليا جلسات هر دو پارلمان ايتاليا به
صورت عمومي برگزار ميگردد .مردم ميتوانند مذاکرات را به صورت زنده از
گالريهاي عمومي باالي صحن علني ،جلسه را نظاره کنند.
ايتاليا،
مجلس
نمايندگان

ايتاليا ،مجلس
سنا

جلسات صحن علني و برخي از جلسات کميسيونها از طريق اينترنت به
در وبسايت مجلس نمايندگان پايگاه داده شامل تمامي آرا الكترونيكي اخذ شده از نمايندگان در مجلس
صورت زنده ،راديو و از طريق کانال تلويزيوني ماهوارهاي مجلس نمايندگان
نمايندگان قابل دسترسي است .آرا را ميتوان به صورت ماهيانه ،هر جلسه ،هر طرح ،هر حزب سياسي و
مخابره ميگردد .جلسات و مذاکرات مهم از طريق تلويزيون عمومي پخش
يا هر نماينده در وبسايت مشاهده کرد.
ميشود .مشروح مذاکرات جلسات هميشه در همان روز برگزاري جلسات از
طريق وبسايت مجلس نمايندگان قابل دسترسي و نسخه پرينت شده آن در
روز بعد از جلسه قابل دسترسي است .مشروح مذاکرات کميسيونها نيز هم
به صورت اينترنتي و هم به صورت چاپ شده قابل دسترسي است.
ويدئوي جلسات صحن علني و گاهي اوقات جلسات کميسيونها بر روي
اينترنت قابل دسترسي است .جلسات مجلس سنا از طريق شبكه ماهوارهاي
مردم ميتوانند تمامي اطالعات مربوط به رأيگيري هر جلسه ،مجموع نتايج و رأي هر سناتور را مشاهده
مخابره ميشود و همچنين جلسات مهم از طريق تلويزيون عمومي پخش
کنند.
ميگردد .خالصه جلسات و مشروح مذاکرات جلسات صحن نيز جمعآوري و
منتشر ميگردد .اين اطالعات هم چنين در وبسايت پارلمان همراه با بيانيه
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پاياني نشست که اطالعات مختصري از جلسه را درا اختيار قرار ميدهد،
موجود است .خالصه جلسات کميسيونها نيز از طريق اينترنت قابل دسترسي
است .مشروح مذاکرات جلسات کميسيونها نيز مطابق با قواعد و آييننامه
داخلي در برخي از موارد منتشر ميگردد.

لتوني

جلسات و نتايج رأيگيري در پارلمان التويا براي عموم قابل دسترس است .بر اساس ماده ( )147آييننامه داخلي پارلمان ،مشروح مذاکرات جلسات باز و پاسخ مكتوب به سؤاالت به
مردم حوزه انتخابيه ميتوانند به طور زنده و برخط تحوالت و جلسات پارلمان همراه سخنان نمايندگان در خصوص داليل خود براي نوع رأيدهي آنها در روزنامه مخصوص به نام
را مشاهده کنند .دستور جلسات ،اسناد منضم مربوطه به صورت ضميمه و  Latvijas Vēstnesisبايد چاپ گردد.
موارد ذيل بايد به متن پياده شده جلسات ضميمه گردد:
نتايج آرا بر روي وبسايت پارلمان قابل دسترسي است.
 .1خالصه جلسات پارلمان (به وسيله اداره ثبت و آرشيو آماده ميگردد و به وسيله رئيس جلسه ،سخنگو،
يا معاون سخنگو و رئيس پارلمان يا معاونين آن ،امضا ميشود) که شامل دستور جلساتي که در خالل
جلسه مورد توجه قرار گرفته است ،تصميمات اخذ شده ،و نتايج رأيگيري؛
 .2فهرست عناوين مشروح مذاکرات؛
 .3دادههايي که توسط سيستم الكترونيكي رأيگيري اصالح گرديده است؛
 .4بيانيه نمايندگان که در آن دليل انتخاب نوع رأي خود را توضيح ميدهند که اين بيانيه در جلسه
پارلمان خوانده نميشود.

ليتواني

نتايج رأيگيري در پارلمان در وبسايت رسمي پارلمان به مدت کمي بعد
منتشر ميگردد .مشروح مذاکرات نيز به همين صورت در اينترنت منتشر رأيگيري در صحن علني و نتيجه رأيگيري و عمومي است به راحتي قابل دسترسي است.
ميگردد .جلسات صحن علني نيز به صورت آنالين مخابره ميگردد.

Comunicati di Fine Seduta
Résumé

1.
2.
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لوکزامبورگ،
مجلس
نمايندگان

صحن علني :جلسات براي عموم قابل دسترسي است و از طريق کانال
تلويزيوني و صفحه اصلي پايگاه اينترنتي مجلس نمايندگان به صورت زنده
پخش ميگردد .تمامي ويدئوهاي جلسات در اينترنت آرشيو ميگردد و در هر
زماني ميتوان آنها را فراخواند .مذاکرات و آرا جلسات صحن علني نيز منشر
ميگردد.
1
کميسيون :جلسات کميسيونهاي دائمي معموالً براي عموم قابل دسترسي
نيست اما خالصه جلسات منتشر ميگردد و همچنين بر روي صفحه اصلي
وبسايت پارلمان قرار ميگيرد.

وبسايت پارلمان به هر نماينده دسترسي آخرين فعاليتهاي اخير خود را ميدهد (نظير سؤاالت پارلماني،
استيضاحها ،طرحها ،ويدئوهاي سخنرانيهاي او خالل جلسات و  .)...در خصوص رأيگيري همراه با اسامي،
رأي هر کدام از نمايندگان در مشروح مذاکرات منتشر ميگردد که شامل بيانيههاي نمايندگان در خالل
جلسات عمومي نيز ميگردد.

مالت ،مجلس
نمايندگان

تمامي مذاکرات و مباحثات در جلسات مجلس توسط متصديان تعيين شده
پياده ميگردد و هنگامي که توسط رئيس پارلمان يا مأمور مربوطه امضا
گرديد ،بايد توسط نشريه رسمي مجلس چاپ گردد .در جلسات غيرعلني
آرا به صورت عمومي و باز اخذ ميگردد و نتايج آن در خالصه جلسات ثبت ميشود.
مذاکرات پياده نميشوند و در نشريه رسمي پارلمان چاپ نميگردند .بر اساس
آييننامه داخلي پارلمان اگر جلسات غيرعلني نباشند ،به صورت کامل و زنده
از راديو به وسيله خدمات خبرپراکني عمومي پخش ميشود.

هلند

لهستان،
مجلس
نمايندگان

جلسات صحن علني عمومي و باز است و حتي برخي از جلسات کميسيونها
آنچه که نماينده بيان ميدارد هميشه در خالصه جلسات که براي عموم قابل دسترسي است قرار
نيز عمومي است .خالصه جلسات که شامل نتايج رأيگيري صبح فرداي
ميگيرد.
جلسات بر روي وبسايت قابل دسترس است.
جلسات پارلمان به صورت زنده از طريق تلويزيون و اينترنت ضبط و پخش ميگردد
( .)www.sejm.gov.plخالصه جلسات و گزارش مختصر (گزارش رسمي از
تحوالت جلسات) از جلسات پارلمان به صورت مكتوب نوشته ميگردد .خالصه
جلسات شامل ثبت بخشي از مباحثات پارلماني (به صورت ضميمه) و متن کامل

نتايج رأيگيري در  www.sejm.gov.plمنتشر ميگردد .اين وبسايت همچنين اطالعاتي نظير حضور
و غياب نمايندگان در خالل رأيگيري را نيز ارائه ميدهد.
زماني که تصميمگرفته شود که جلسهاي به صورت غيرعلني در مجلس نمايندگان يا سنا برگزار گردد نتايج
رأيگيري منتشر نميشود و فيلم جلسات پخش نميگردد به همين دليل رأي هر کدام از نمايندگان
Standing Committee
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قوانين تصويب شده ،گزارشات و طرحهاي واصله و باقي مسائلي که به پارلمان مربوط منتشر نميشود .هنوز نميتوان از محرمانگي کامل ضمانت نشده است زيرا رأيگيري بر اساس قواعد
ميشود منتشر ميگردد .گزاش مختصر شامل اطالعات کامل و ويرايش شده به عمومي انجام ميگيرد (به وسيله نشاندادن دستها و يا با خواندن اسامي نمايندگان) به همين علت تمامي
صورت استايلبندي شده مذاکرات پارلماني و ضمائم شامل متن استيضاحها و نمايندگان حداقل به صورت نظري ميتوانند بفهمند که همكارشان چگونه رأي داده است.
سؤاالت و جوابهاي نمايندگان ،مشخصات طرحها و پيشنويس معرفيشده قوانين
در مذاکرات و مشخصات نتايج رأيگيري مبتني بر اسامي ميباشد.
صحن علني :جلسات به صورت زنده در تلويزيون و اينترنت پخش و ضبط

لهستان،
مجلس سنا

پرتغال

ميگردد.www.senat.gov.pl :
درجه بااليي از شفافيت در مواضع سياسي سناتورها در رأي آنها بر قوانين که مبتني بر اسامي که توسط
کميسيون :ويدئوي جلسات از طريق اينترنت از  2آوريل  2012بجز جلسات
تجهيزات الكترونيكي ثبت ميگردد وجود دارد .نتايج بر روي وبسايت مجلس سنا روز بعد از رأيگيري
غيرعلني منتشر ميگردد.
قرار ميگيرد .تعداي از سازمانهاي مردمنهاد رفتار رأيدهي سناتورها و گروهها و احزاب سياسي را
احزاب سياسي :جلسات معموالً جلساتي به طور محرمانه صورت ميگيرد.
تحليل و نظارت ميکنند.
خالصه جلسات و اطالعات تندنويسي آنها به صورت پيشنويس براي جلسات
سنا آماده ميگردد.
بر اساس ماده ( )110آييننامه داخلي جلسات صحن علني و کميسيونها
عمومي و باز است .تمام جلسات صحن علني از طريق کانال تلويزيوني پارلمان
پخش ميگردد که سيگنال پخش را براي تمامي تلويزيونهاي کابلي خصوصي
و دولتي با تمامي مجوزهاي موجود ارائه ميدهد (قانون پارلمان پرتغال شماره
 20 ،2007/37آگوست .)2007
مشروح مكتوب مذاکرات جلسات صحن علني در نشريه رسمي پارلمان به
چاپ ميرسد .مشروح مذاکرات جلسات کميسيونها نيز ميتواند به چاپ
برسد مگر آنكه مالحظاتي تحت قوانين طبقهبندي شده وجود داشته باشد
(ماده ( )110آييننامه داخلي پارلمان) .عالوه بر اين پارلمان موظف به
نگهداري وبسايت خود است که تمامي اطالعات قانوني و فعاليتهاي
پارلماني را به صورت آنالين و به اندازه ممكن ارائه دهد.

بله .از طريق وبسايت هر کس ميتواند کانال پارلماني را مشاهده کند ،نشريه رسمي پارلمان را جستجو
کند (سري اول اين نشريات مشروح مكتوب مذاکرات صحن علني است) به پايگاه داده اطالعات آمادهسازي
قوانين براي که براي مشورت آماده شدهاند دسترسي يابند و دستيابي به نتايج رأيگيري و همچنين
سخنرانيهاي نمايندگان که حتي ميتواند بر روي صفحه نمايش ،نمايش داده شود.
با توجه به تحوالت و مذاکرات کميسيونها عالوه بر اطالعاتي که ميتوان در آنها از طريق پايگاه داده
جستجو کرد ،خالصه جلسات و گزارش مذاکرات و جزئيات آرا در صفحه اختصاصي اينترنتي آن کميسيون
ارائه ميشود.
وبسايت پارلمان همچنين صفحه اختصاصي براي هر نماينده به صورت وبالگ و صفحه اينترنتي اختصاص
داده است که تعامالت با شهروندان را راحتتر ميکند.
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روماني،
مجلس
نمايندگان

اسلواکي

اسلوني
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صحن علني :جلسات به صورت عمومي برگزار ميگردد و به صورت آنالين
پخش ميگردد مگر آنكه رئيس يا احزاب سياسي و پارلمان درخواست دهند
و با رأي اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه تصويب شود که برخي از جلسات
بايد محرمانه باقي بماند .در جلسات علني ممكن است که ديپلماتها
نمايندگان رسانهها و کانالهاي راديو و تلويزيون و ديگر مهمانان و عموم مردم
بله ،به وسيله :رسانهها ،سازمانهاي مردمنهاد ،مجامع مدني و دفاتر پارلماني در حوزههاي انتخابيه.
شرکت کنند.
کميسيونها :جلسات عمومي و باز است مگر آنكه قواعدي ديگر در جلسات
حاکم باشد و در شبكه تلويزيوني داخلي پارلمان و ايستگاههاي راديو و
تلويزيوني پخش ميگردد.
احزاب سياسي :جلسات معموالً به صورت محرمانه برگزار ميگردد.
در اصل جلسات پارلمان عمومي و باز است ،1حضور مردم محدود است به
خصوص به خاطر تعداد صندليهايي که قبل از بازديد توسط بازديدکنندگان
رزرو ميشوند .هيچگونه محدوديتي در انتشار سخنان و فعاليتهاي نمايندگان
در خالل جلسات وجود ندارد .يک پايگاه داده مخصوص بر وبسايت پارلمان
مستقر است که شامل تمامي اطالعات ناظر به فرايند قانونگذاري است:.
www.nrsr.sk
دسترسي شهروندان به فعاليتهاي نمايندگان پارلمان از طريق بازديد و
مشاهده جلسات پارلمان صورت ميگيرد .جلسات پارلمان به صورت زنده
پخش ميگردد؛ آرشيو اطالعات جلسات نيز در دسترس است .به طور استثنا
جلسه يا بخشي از جلسه ممكن است محرمانه باشد و به وسيله پارلمان اعالم

بيانيهها و نتايج رأيدهي نمايندگان در وبسايت پارلمان منتشر ميگردد www.nrsr.sk

جلسات مجلس نمايندگان :آرا به همراه تعداد و اسامي ثبت و ذخيره ميگردد لذا ميتوان از شفافيت کامل
اطمينان يافت.
اطالعات رأيگيري مبتني بر اسامي در همان روز بر روي اينترانت قرار ميگيرد (لينک طرح مورد رأيگيري
واقع شده در روز بعد ايجاد ميشود) .در خصوص رأيگيري با نشاندادن دست ،پخش تلويزيوني موجب

 .1جلساتی که با حضور مقامات رسمی کشوری یا تجاری برگزار میگردد یا زمانی که از طرف قانون مشخص شده باشد یا بر اساس دیگر مسائل سهپانزدهم کل اعضا رأی بدهند یا در مذاکراتی که کميسيونهای
خاص برای کنترل فعاليتهای سرویسهای قانونگذاری برگزار میکنند ،جلسات به صورت محرمانه و بسته برگزار میشود .جلسات پارلمان زمانیکه در خصوص طرحهایی در خصوص بودجه ملی ،ماليتا و جرائم
باشند ،هميشه باید برای مردم شفاف و باز باشند.
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توضيحات
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گردد که جلسه پشت دربهاي بسته بايد صورت بگيرد (آييننامه داخلي ،شفافيت در آرا هرکدام از نمايندگان ميشود .جلسات نهادهاي کاري به صورت زنده پخش ميگردد .مشروح
مذاکرات آماده ميگردند و در اينترنت قابل دسترسي هستند .نتايج رأيگيري با تعداد آرا ثبت ميگردد.
ماده ( )101پاراگراف .)2
براي هر جلسه پارلمان ،پيادهسازي مذاکرات و مشروح مذاکرات آمادهسازي در زمان رأيگير ي پخش تلويزيوني آرايش نشستن نمايندگان را متناسب با موافق ،مخالف يا ممتنع بودن
آنها با رنگهاي مختلف نشان ميدهد (ازهمينرو ميتوان رأي هرکدام از نمايندگان را مشاهده کرد).
شده و بر روي اينترنت قرار داده ميشود.

اسپانيا

بر اساس ماده ( )70آييننامه داخلي پارلمان «:سخنرانيها بايد از طرف خود
نماينده و بلند چه از جايگاه خود و چه از تريبون صورت گيرد« ، ».... ،هيچ
نمايندهاي نميتواند بدون اجازه از رئيس جلسه قبل از آنكه درخواست داده
باشد و حق سخن گرفتن را بگيرد ،در جلسه صحبت کند» و «قدرت
سازماندهي و ساماندهي به مذاکرات و مباحثات پارلمان به دست رئيس
پارلمان است».
بر اساس بند « »1ماده ( )82آييننامه داخلي پارلمان چهار نوع رأيگيري
وجود دارد (با تأييد پيشنهاديه رئيس پارلمان ،معمولي ،عمومي به وسيله
رأيگيري مبتني بر اسامي ،و مخفيانه) .تمامي انواع رأيگيري عمومي و
شفاف است بجز رأيگيري مخفيانه که نميتواند در فرايند قانونگذاري قرار
گيرد يا در جلساتي که نياز به موافقت اکثريت در رابطه با تعيين شاخصههاي
رأيدهي وزندهي شده 1باشد( .بند « »1ماده(.))85

بله در روزنامه رسمي مخصوص پارلمان اسپانيا 2و در وبسايت مجلس نمايندگان www.congreso.es
شهروندان ميتوانند به مطالب روزانه جلسات که شامل موارد ذيل است دسترسي پيدا کنند :در مباحثات،
که نمايندگان له يا عليه قسمتي از طرح و يا اليحه که مورد بحث قرار گرفته به اظهار نظر ميپردازند و
همچنين مشاهده نتايج رأيگيري که نتيجه رأيدهي هر کدام از احزاب سياسي را ميتوان مشاهده کرد.
در زمان نوشتن پيشنويس اين متن پارلمان اسپانيا درحال اجراييسازي ابزاري جديد براي بهبود شفافيت
در پارلمان است که به وسيله آن آرا نمايندگان به همراه اسامي آنان در تمامي جلسات در وبسايت پارلمان
منتشر ميگردد .ازهمينرو اطالعات آرا هر نماينده در هر موضوعي که در دستور کار قرار دارد ،براي عموم
قابل دسترسي ميباشد.
زمانيکه اين ابزار به بهره برداري برسد ،نتايج رأيگيري از دوره دهم قانونگذاري همگي با فرمتهاي داده
باز از وبسايت  www.congreso.esقابل دانلود خواهد بود.

سوئد

مذاکرات و مباحثات به صورت زنده از وبسايت پارلمان سوئد و از طريق راديو
و تلويزيون مداربسته پخش ميگردد .تمامي اطالعات به صورت پوشه
ديجيتالي نگهداري ميگردد و ميتوان در تمامي آنها در وبسايت پارلمان به
جستجو پرداخت .همچنين ميتوان اين اطالعات را در قالب  VHSيا DVD

مباحثات و مذاکرات پارلمان در رکورد پارلماني منتشر ميگردد ،نسخه مقدماتي آن روز بعد از مذاکرات
منتشر و پرينت ميگردد .اين موضوع به وسيله تندنويسان که به سرعت سخنان مذاکرات را ويرايش
ميکنند ممكن شده است .نسخه نهايي به صورت چاپ شده در چند هفته بعد از جلسه ارائه ميگردد.
عالوه بر نسخه چاپ شده ،اين اطالعات از طريق وبسايت پارلمان قابل دسترسي است .اين اطالعات شامل

Weighted Voting
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درخواست کرد .زمان پرسش که پنجشنبهها پخش ميشود و ديگر مذاکرات
و جلساتي که رسانهها تمايل دارند ،از تلويزيون ملي سوئد پخش ميشوند.
راديو سوئد پوشش خوبي بر غالب مذاکرات و جلسات پارلمان ميدهد ،نظير
مذاکرات ميان رهبران احزاب ،مذاکرات پيرامون بودجه و مذاکرات حول
سياست خارجي .عموم مردم ميتوانند به مباحثات پارلمان بهوسيله تماس با
واحد پاسخگويي صوتي 1گوش دهند.

تمامي اتفاقاتي است که در جلسه صحن علني افتاده است نظير نحوه رأيدهي هر کدام از احزاب .هر کس
بخواهد ببيند که هر نماينده چگونه در پارلمان رأي داده است ميتواند به وبسايت پارلمان مراجعه کند.
همچنين ميتوان اين اطالعات را با تماس به بخش خدمات اطالعاتي پارلمان سوئد دريافت کرد .اطالعات
بيشتر در:
http://www.riksdagen.se/en/Documentsand-laws/

نسخه ويرايش شده روزانه مشروح مذاکرات در نسخههاي الكترونيكي و پرينت
شده در وبسايت پارلمان به صورت رايگان در ساعت  6صبح روز کاري بعد
ارائه ميگردد .همچنين اسناد و مذاکرات مجلس نمايندگان به صورت آنالين
و مداوم همزمان با برگزاري جلسه ارائه منتشر ميشود .اين اطالعات سه
ساعت بعد به صورت آنالين منتشر ميشود.
مشروح مذاکرات روزانه مجلس نمايندگان همراه با ليست آرا تقسيمبندي
پارلمان ،در نسخههاي الكترونيكي و پرينت شده در وبسايت پارلمان به
صورت رايگان در ساعت  6صبح روز کاري بعد منتشر ميشود .همچنين اسناد
به صورت آنالين و مستمر همزمان با برگزاري جلسه ارائه ميشوند.
مذاکرات و مباحثات هر دو پارلمان همگي از طريق تلويزيون بر اساس
چارچوب و قواعد ،پخش ميگردند.

اسامي اعضا و نوع رأيدهي آنها در يک ليست براي تمامي آرا در گزارش رسمي مذاکرات (هانسارد ،مشروح
مذاکرات) ،منتشر ميگردد .اين اطالعات همچنين به صورت هارد کپي و آنالين موجود ميباشند.
عالوه بر اين ،اشخاص ثالث متعدد غير پارلماني ميتوانند از اطالعات و دادههاي رأيگيري استفاده کرده
و در وبسايت خود استفاده مجدد کنند براي مثال:
http://www.publicwhip.org.uk/index.php
در نهايت ،اعضا تحت قوانين بايد منافع خود را براي انتشار و اطالع عموم در سند ثبت منافع لردها افشا
کنند.
(http://www.parliament.uk/mps-lords-andoffices/standards-and
)interests/register-of-lordsinterests/

Riksdagen Direkt
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 .5-3اقدامات ناظر بر شفافيت در پارلمانهاي منتخب در غير از كشورهاي عضو در اتحاديه اروپا
كشور
غيرعضو

توضيحات

آيا مردم ميتوانند به نحوه رأيدهي نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته
باشند؟

آندورا

صحن علني :به دليل اينكه آخرين مرحله از رأيگيري به صورت الكترونيكي انجام ميگيرد شفافيت بااليي
نسبت به مواضع سياسي اخذ شده توسط پارلمان وجود دارد .عالوه بر اين تمام آرا در گزارشي و در گزارشات
روزانه جلسات و در فايل ويدئويي ثبت ميگردند.
کميسيون :کميسيون پارلمان که درحال آمادهسازي پيشنويس قوانين هستند ،عمومي و براي مردم باز نيستند.
باقي جلسات به خصوص جلسات پرسش-پاسخ با وزرا و ديگر مذاکرات براي مردم باز و قابل دسترسي است.
تمامي آرا در خالصه جلسات ثبت ميگردند.

رأيگيري با نشان دادن دست براي عموم از طريق پخش ويدئوي جلسات باز و قابل دسترسي
است اما آرا فردي نمايندگان ثبت نميشود (به موارد فوقالذکر در انواع رأيگيري مراجعه
کنيد).

بوسني و
هرزگوين

جلسات مجلس نمايندگان و مجلس باالدستي از طريق وبسايت اينترنتي پارلمان بوسني به آدرس
 www.parlament.baمخابره ميشوند.
بجز جلساتي که عمومي نباشند ،در باقي جلسات ژورناليستها هميشه به جلسات دسترسي آزاد دارند .به
طور کلي ،احزاب ذينفع که شامل بازديدکنندگان ،اعضاي سازمانهاي مردمنهاد و  ...با درخواست و تأييد
رئيس پارلمان ،به جلسات پارلمان دسترسي خواهند داشت با در نظر گرفتن اين نكته که فضاي نشستن در
جلسات پارلمان محدود است.

تمامي رأيگيريها در پارلمان بوسني عمومي است بجز زماني که جلسات عمومي نباشد و
بسته باشد (براي مثال در مواردي در مجلس نمايندگان) .نتايج رأيگيري در وبسايت پارلمان
در همان روز يا  24ساعت بعد از جلسه منتشر ميگردد .پخش زنده جلسات در وبسايت
پارلمان موجود است .ضبط صدا و پيادهسازي صوت جلسات ،همانند خالصه جلسات،
گزارشها ،سؤاالت پارلماني و  ...در وبسايت پارلمان منتشر ميگردد.

کانادا،
مجلس
نمايندگان

تحوالت مجلس نمايندگان از طريق وبسايت پارلمان منتشر ميگردد .مذاکرات و مباحثات مجلس نمايندگان
همچنين از طريق آنالين و کتابخانه هاي پارلمان در سراسر کانادا قابل دسترسي است .اغلب جلسات
کميسيونها عمومي هستند و برخي از طريق وبسايت پخش ميشوند در حالي که برخي از جلسات غيرعلني
هستند .در خصوص جلسات علني و عمومي ،خالصه جلسات و اسناد مرتبط به صورت آنالين در دسترس
هستند .اسناد کميسيون که هنوز در اينترنت قرار نگرفتهاند از طريق کتابخانه قابل دسترسي است.

در وبسايت پارلمان ،اعضاي حوزه انتخابيه ميتوانند پروفايل هر کدام از نمايندگان را ببينند
و همچنين نحوه رأيدهي آنان را رصد کنند .اطالعات رسمي رأيدهي پارلمان نيز از طريق
ژورنال مجلس نمايندگان به صورت آنالين يا در کتابخانه پارلمان موجود است.

ايسلند

نتايج رأيگيري بر اساس موضوع مورد نظر در وبسايت پارلمان موجود است ،جايي که اسناد و مشروح
مذاکرات پارلمان مربوط به موضوعات مختلف ثبت ميگردد.

بله ،نتايج رأيگيري صحن در وب سايت پارلمان قابل دسترسي است .نتايج رأيگيري به
صورت تعداد و اسامي رأيدهندگان به پنج دسته قابل مشاهده است .1 :آراي موافق
نمايندگان .2 ،آراي مخالف .3 ،نمايندگاني که در رأيگيري شرکت نكردند  .4نمايندگاني که
با اجازه غيبت کردند  .5نمايندگاني که بدون اجازه غيبت کردند .دو ليست از نتايج رأيگيري
بر اساس احزاب و جنسيت در پنج نوع منتشر ميشوند.
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رژيم
صهيونيستي

صحن علني :جلسات پارلمان فيلمبرداري ميشوند و براي مشاهده از طريق ابزارهاي الكترونيكي براي عموم
مردم قابل دسترسي هستند .جلسات صحن علني نيز از طريق پخش ويدئو به صورت آنالين و همچنين از
طريق کانال تلويزيوني پارلمان پخش ميشوند.
کميسيون :خالصه جلساتي که محرمانه نيستند براي نظارت عمومي باز هستند و معموالً در وبسايت پارلمان
منتشر ميگردند .برخي از کميسيونها نيز از طريق وبسايت پارلمان به صورت آنالين و همچنين کانال
تلويزيوني پارلمان پخش ميگردند.
احزاب سياسي :جلسات معموالً به صورت محرمانه برگزار ميگردند.

خالصه جلسات پارلمان شامل تمامي اتفاقات پارلمان ،هر چيزي که به صورت شفاهي گفته
شده است ،چه از طريق جايگاه سخنراني و چه از طريق مكانهاي اختصاص داده شده در
صحن علني يا به عنوان استيضاح و نتايج آرا ،همگي در دسترس قرار ميگيرند .خالصه جلسات
همانند نتايج همراه با جزئيات رأيگيري الكترونيكي در وبسايت پارلماني منتشر ميگردد.

مقدونيه

دسترسي عمومي به مذاکرات و آرا نمايندگان از طريق حضور عموم مردم و ژورناليستها در جلسات صحن
علني و کميسيونها تحقق مييابد به همين صورت اين دسترسي به وسيله پخش زنده جلسات در کانال
تلويزيوني پارلمان و پخش ويدئوي جلسات کميسيونها با تأخير محقق ميشود.

بعد از اختتام برنامههاي موجود در دستور کار جلسه صحن علني ،نتايج آرا هر کدام از
نمايندگان بر روي وبسايت پارلمان بارگذاري ميگردد.

مونتهنگرو

در اصل فعاليتهاي پارلمان و کميسيونها عمومي است و دادهها و اطالعات مرتبط بر روي وبسايت پارلمان
قرار مي گيرد .استثنا اين جلسات ،موضوعات و قوانيني است که به عنوان امنيت ملي شناخته ميشوند و يا
جلسات کميسيون دفاع و امنيت که به طور محرمانه برگزار ميگردند .اگرچه ممكن است که پارلمان بدون
مباحثات خود تصميم بگيرد که جلسهاي يا بخشي از جلسه را براي عموم مردم محرمانه نگاه دارد و اين
موضوع بر اساس پيشنهاديه دولت يا 10نفر از نمايندگان صورت ميگيرد .تلويزيون و ديگر رسانههاي
الكترونيكي ميتوانند به طور مستقيم جلسات پارلمان و کميسيونها را پخش کنند و پارلمان بايد شرايط را
براي پخش اين جلسات مهيا کند .عالوه بر اين پوشش رسانهاي جلسات به وسيله خبرنگاراني که از طرف
مقامات ذيصالح بهرسميت شناخته شدهاند صورت ميگيرد.

بارگذاري نتايج رأيگيري نمايندگان پارلمان از نوامبر  2011آغاز شد .در کنار بروزرسانيهاي
معمول و پخش زنده جلسات صحن ،جلسات کاري ديگر نهادها ،يكي از نوآوريها انتشار
دادههاي نتايج رأيگيري هر نماينده در سه سال گذشته است .ارائه اطالعات پارلماني سال
گذشته نيز در دستور کار انتشار وبسايت در سال آينده قرار دارد.

جلسات صحن علني (و نه کميسيون) در هر دو پارلمان عمومي است .ويدئوي مذاکرات از طريق اينترنت
پخش ميشود و نسخه کامل آن در بولتن رسمي پارلمان 1منتشر ميگردد.

نوع رأيدهي نمايندگان در مجلس ملي کامالً شفافيت است .نتايج تعداد و اسامي رأيگيري
در بولتن رسمي منتشر ميگردد (به مطالب فوقالذکر مراجعه کنيد) .مردم هر حوزه انتخابيه
ميتوانند از پايگاههاي داده هاي آرا استفاده کرده و نظرات خود را بيان کنند .در مجلس سنا
تنها تعداد آرا و نه اسامي نمايندگان در نتايج رأيگيري در بولتن رسمي منتشر ميگردد .به
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باشند؟
خاطر تعداد باالي رأيدهندگان و سرعت فرايند رأيگيري با نشاندادن دست ،تشخيص اينكه
هر کدام از نمايندگان چه رأيي دادهاند براي مردم و رسانه مشكل است.

ترکيه

صحن علني :اگر جلسه محرمانه نباشد ،بازديدکنندگان اجازه دارند که در جلسات شرکت کنند .خالصه
جلسات صحن علني نيز از طريق اينترنت قابل دسترس است.
کميسيون :جلسات کميسيون عمومي نيستند .نخستوزير و وزير ميتوانند در جلسات کميسيون شرکت
کنند يا مي توانند به مقام رسمي ارشد ديگري اجازه دهند تا به نمايندگي از آنها در کميسيونها شرکت
کنند .کميسيونهاي دائم ميتوانند متخصصين را براي ارائه ديدگاههاي آنها در جلسات دعوت کنند .در
عمل ،رئيس کميسيون ميتواند از نمايندگان سازمانهاي غيرحكومتي براي شرکت در جلسات کميسيون و
شنيدن سخنان آنان دعوت کند ولي اين دعوت ضروري نيست.
احزاب سياسي :جلسات احزاب سياسي براي مردم عمومي و باز است .اين جلسات از طريق تلويزيون نيز
پخش ميگردند.

براي فهم اينكه هر نماينده چگونه رأي داده است تنها راه ممكن رأيگيري عمومي است .اين
اطالعات از طريق مشاهده بر ليستي که شامل آرا نمايندگان است که به خالصه جلسات صحن
علني ضميمه شده است ،قابل جمعآوري است .براي رأيگيري با نشاندادن دست و رأيگيري
مخفي ،نميتوان رأي هر کدام از نمايندگان را تشخيص داد.
براي فهميدن اظهارات هر نماينده ،بايد خالصه لفظ به لفظ جلسات صحن علني بايد مطالعه
شود.

 .5-4اقدامات بهكار برده شده توسط مجمع پارلماني شوراي اروپا

مجمع پارلماني

توضيحات

آيا مردم ميتوانند به نحوه رأيدهي نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟

-

بله ،گزارش رسمي مذاکرات و مباحثات پارلمان منتشر ميگردد و رأي هر کدام از نمايندگان به صورت
عمومي اعالم ميشود (در وبسايت مجمع بارگذاري خواهند شد).
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