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 شفافيت

 شفافيت آراي نمايندگان پارلمان.1

 

 

 
 

 

 

 مديريتي چكيده

بديلش در منظومه حكمراني کشور جه به اهميت و نقش بيگيري و تخصيص منابع کشور با تونظام تصميم

کارآمدي و ارتقاي ي، يملت، افزايش پاسخگو-کاهش فاصله دولتپيشرفت و توسعه به طور عام و درصدد 

در اين ميان، عناصر و کنشگران اصلي نظام حكمراني . است به طور خاص پيشگيري از انحرافات و جرائم

هاي متعدد و کاملي هستند که در صورت شفاف نبودن عملكرد آنان، جلب کشور داراي کارکردها و نقش

در راستاي رو، اينازشود. تضعيف مي( مشارکت عمومي و ظهور حاکميت مردم )وفق قانون اساسي

هاي شفافيت در راستاي صورتبندي نظري سلسله گزارشراهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري از وقوع فساد، 

گردد. نظر به اهميت ويژه پارلمان )ادبيات، اقتضائات و محورهاي اصلي آن( منتشر مي و کاربردي شفافيت

پرداخته شده پارلمان آراي شفافيت اين گزارش به گيري و قانونگذاري کشور، در در تصميمو عملكرد آن 

 ت. اس شدهشفافيت آراي نمايندگان پارلمان، بررسي  مسئلهو تجربه ساير کشورها در رويارويي با 

و نظارت مردمي بر پارلمان  ابزارهاييكي از  عنوان بهپارلمان چندي است که عملكرد شفافيت 

در کشورهاي مختلف مطرح شده است و گيري و تخصيص منابع يند تصميماسازي فرراهكارهاي شفاف

ي هاي تخصصسازي آراي نمايندگان در دستور کار کميسيوندر مجلس شوراي اسالمي نيز طرح شفاف

هاي مختلف براي دقيق و با فرمت صورت بهاطالعات پارلماني ه بر ارائشفافيت پارلماني مفهوم  قرار دارد.

اطالعات عملكردي  )اعم از اطالعات پارلمانيه کند. با ارائبهتر از اين اطالعات تأکيد ميه استفاد

هاي ينداکنند تا از فرا ميمردم و نخبگان اين فرصت را پيد (نمايندگان و اطالعات اداري پارلمان

 يندها مشارکت کنند.اآن بتوانند در اين فر بر عالوهي در کشور آگاه شوند و قانونگذار

هاي مشارکت ي، زمينهقانونگذارنظارت عمومي در ارکان مختلف  کردنبا ايجاد شفافيت و فراهم 

تري به تصويب خواهد باکيفيت تر وقوانين غني نفعان هر حوزه فراهم شده ونخبگان و متخصصان و ذي

 مقننه افزايش خواهد يافت.ه مدي قوارسيد و کار

شفافيت عملكرد پارلمان، طيف وسيعي از اطالعات )از آراي نمايندگان گرفته تا حضور و  اگرچه

ي هاپارلمانموضوعاتي که تمامي  ينترمهميكي از اما شود، غياب و نظام مالي مجلس( را شامل مي

ي ريگيرأاند، انتشار اطالعات هايي وضع کردهانتشار و عدم انتشار اطالعات آن سياست وصخص درجهان 

ها و طرح خصوص دراو  اقداماتها و تمامي فعاليته ي هر نماينده در حقيقت نتيجرأدر پارلمان است. 

اطالع  بر عالوه و به عنوان بارزترين وجه کارکرد نمايندگي ايشان مطرح شده است. لذا شفافيت آرا،لوايح 
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مردم از عملكرد نمايندگان خود در مجلس شوراي اسالمي، همچنين موجب خواهد شد تا نمايندگان 

بلوغ سياسي اجتماعي مردم، موجبات تقويت  يرو، ضمن ارتقااين. ازي خود پاسخگو باشندرأنسبت به 

 .آوردميشور را نيز فراهم يند قانونگذاري کاجويي در فرساختار انگيزشي عموم مردم براي مشارکت

د دهد که هر کشور مطابق با شرايط و مقتضيات خاص خوتجربيات کشورهاي گوناگون نشان مي

الب کشورهاي واقع در غ کرده است. در اتخاذپارلمان، تصميماتي  آراي نمايندگانبراي انتشار اطالعات 

آنكه  در جلسات مختلف است مگر انآراي نمايندگاطالعات ه فرض بر شفافيت و ارائپيش ،شدهبررسي

ستثنا و عدم امخفي بماند. در اين صورت موارد  آراي نمايندگانموارد استثنايي موجب شود تا اطالعات 

ر اطالعات شده باشد و با اين سازوکار عدم انتشادقيق مشخص  صورت بهانتشار اطالعات بايد از پيش 

گيري نيز به يأواقع حتي موارد غيرعلني در ر در د داشت.خواه گيريو تصميم استدالل ،نياز به توضيح

 شودارائه ميآنها  صورت شفاف به اطالع مردم رسيده و توضيحات کافي در باره

ه جربتپارلمان،  آراي نمايندگاندر اين سند پس از بررسي مفهوم شفافيت پارلماني و شفافيت 

 خصوص درروپا الستان، ايتاليا و همچنين پارلمان کشورها نظير کانادا، جمهوري چک، دانمارک، انگبرخي 

ده شسپس تجربيات کشورهاي بررسي  شده است. بررسي آراي نمايندگانهاي انتشار اطالعات سياست

در نهايت  هاي مجلس شوراي اسالمي تطبيق داده شده ودر زمينه شفافيت پارلمان با امكانات و ظرفيت

مقتضيات  بر مبتني آراي نمايندگانبر شفافيت پارلماني و شفافيت  ناظر هاي سياستيو توصيه هاپيشنهاد

 ،ارلمانيد و ترويج فرهنگ شفافيت پايجا :که به قرار ذيل است است شدهمجلس شوراي اسالمي ارائه 

ار ميزان انتش ،آراي نمايندگانشفافيت  خصوص درنامه داخلي مجلس آيين اصالح رويكرد و مفاد قانون

ايندگي و ايجاد پروفايل نم، مجلس )انفرادي، تجميعي و تفكيكي( هايگيريان در رأيمشارکت نمايندگ

تجميع اطالعات باز و  هاي پارلماني با استانداردهاي دادهانتشار داده ،هر نمايندهاطالعات عملكردي ه ارائ

 شفاف کنوني.

 رسد:ذکر چند نكته، ضروري به نظر مي، اشاره شدههاي در خصوص توصيه سياستي

 پارلمان است. عملكرد شفافيت از گام عملياتييک شفافيت آراي نمايندگان به مثابه  .1

ه و مشارکت حداکثري آحاد جامعتواند به ميشفافيت آراي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  .2

ت تعارض مديرييند انجامد و همچنين موجبات تسهيل فربي نخبگان در عرصه سياستگذاري و قانونگذاري

 را فراهم آورد.ملت -و کاهش فاصله دولتمنافع 

با اين وصف که ، استمفهوم شفافيت با مفهوم اعالم عمومي داراي وجوه افتراق به طور کلي  .3

آنها  تا ازشوند آوري پذير جمعهاي مورد بررسي بايد به صورت شفاف و ارزيابياطالعات و عملكرد حوزه

ينه را کرد. اما برخي از اطالعات و عملكردها هستند که گيري کشور استفاده بهيند تصميمابتوان در فر

سازي، بايد اعالم عمومي شوند و مردم و آحاد جامعه در ، عالوه بر شفافآنهابا توجه به ماهيت و عملكرد 

 از اين مورد است. عموماً جريان آن قرار گيرند که اطالعات آراي نمايندگان
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کار دولت  اقتصادي و مديريت تعارض منافع که در دستورگانه شفافيت نظام با توجه به لوايح دو .4

رصتي براي فتواند بسترساز تحول در عرصه قانونگذاري و همچنين قرار دارد، شفافيت آراي پارلمان مي

 کيفي قوانين باشد.ارتقاي هاي مختلف کشور از مجراي آغاز اصالحات ساختاري در بخش

عداد تلكرد نمايندگان )همانند مشروح مذاکرات و در برهه کنوني، بسياري از اطالعات و عم .5

گردد. صحن مجلس شوراي اسالمي و...( به صورت شفاف، اعالم عمومي و منتشر مي انو غايبحاضران 

 اي برخوردار است سه نكته ذيل است:آنچه از اهميت ويژه

 ها و اطالعات منتشر شده در يک مرجع و درگاه اينترنتي؛ الف( تجميع داده

 افزارها باشد؛هاي مورد استفاده ماشين و نرماطالعات بايد قابل ارزيابي و تحت فرمتب( 

 يند تكاملي ارتقا يابند.اهاي شفافيت عملكرد پارلمان بايد در يک فرج( شاخص

ترتيبات  وگيري و قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران داراي وجوه افتراق ساختار نظام تصميم .6

 کشورها، بياتتجر تطبيق و بررسي يندافر در بايد هاتفاوت اين که است ديگر کشورهاي با متفاوتي نهادي

 سدرمي نظر هب روايناز. گيرد قرار توجه مورد ايران در نمايندگان آراي شفافيت درباره يگيرمتصمي و

 و ظاتحمال اين گرفتن نظر در با بايد نمايندگان آراي فافيتش کشور، حقوقي نظام کنوني بستر در

 و منفي ثارآ و شده محقق عمل در نمايندگان يآرا شفافيت از هدف تا گيرد قرار بررسي مورد اقتضائات

 . نگذارد جاي بر معكوسي

 

 مقدمه

 سخن آن با هايي است که امروزه از هر گوشه و کناري در رابطهيكي از پرکاربردترين واژه« شفافيت»

 بودن الزم و اهميت از گروهي قشر و هر از نيز هارسانه و ممرد که نمسئوال تنها نه. شودمي گفته

کنند. را مفهومي بديهي تلقي مي کنند و شفافيتانند و همه بر وجود آن تأکيد ميرمي سخن شفافيت

، کاهش افزايش کارآمدي که سبب است يكي از رويكردهاي جديد پيشگيري و مبارزه با فساد شفافيت

توان به مثال مي برايارائه شده است.  آنتعاريف متعددي از و شود وري ميها و افزايش بهرهينههز

 اشاره کرد:براي مفهوم شفافيت تعاريف ذيل 

 1،مند و دقيقانتشار اطالعات به صورت قاعده 

 مرتبط  نفعانِنگام اقتصادي، اجتماعي و سياسي که براي همه ذيبه جريان اطالعات قابل اتكا و

 2،در دسترس باشد

                                                 

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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 1،هاي عموميمشيها با تأثير بر خطوح و اثربخشي فعاليتوض 

 2،هرگونه جريان آزاد اطالعات 

 ها ها، سازمانها، شرکتها توسط حكومتينداها، فرانتشار واضح و شفاف اطالعات، قوانين، برنامه

 .3و افراد گوناگون

هميت ااما آنچه از د. هاي گوناگوني دارو کارکرد هاابعاد و شاخصشفافيت در نهادهاي مختلف 

گيري و يمشفافيت در نظام تصم يدادن نحوه و چگونگي ارتقا قرار اي برخوردار است، در اولويتويژه

 تخصيص منابع کشور به طور عام و نهاد تقنيني به طور خاص است.

 يکارکردهانهاد قانونگذاري در جمهوري اسالمي ايران، ترين به مثابه اصليمجلس شوراي اسالمي 

.  ستدارارا  مسئوالنعملكرد نهادها و نظارت بر  و نمايندگي آحاد جامعه ي،قانونگذار جمله ازمتفاوتي 

مطابق با اصول متعدد قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي داراي حقوق، تكاليف و رو، ايناز

از طرف يا وکالي مردم ن نمايندگالذا از آنجا که  .4هستندبراي ايفاي نقش خود اختيارات متعددي 

بخشي به حاکميت مردم عينيت، در راستاي اندبه انجام وظايف نمايندگي شدهمأمور اکثريت جامعه 

قانون اساسي جمهوري اسالمي( موظف به ايفاي نقش فعال در عرصه سياستگذاري، )منبعث از 

 کنندهين نقش تعيينا .هستندگذاري و قانونگذاري کشور جهت نيل به پيشرفت و توسعه مشيخط

بلوغ سياسي و  تا ضمن ارتقاي استعمومي  پاسخگويي به افكاربا آحاد جامعه و  دوسويهمستلزم ارتباط 

. شودگيري کشور فراهم يندهاي تصميمانفعان در فراجتماعي مردم، بستر الزم براي مشارکت کليه ذي

 . نمايدضروري ميمايندگان را نو پارلمان شفافيت عملكردها، تصميمات و اقدامات بنابراين 

ر حال د و همچنين تجارب موفق کشورهاي ديگر، که به دليل اهميت و جايگاه خود شفافيت پارلمان

ن و نظارت جمعي مردم در تصويب قوانيردگيري از خِحاضر داراي ادبيات و قواعد دقيقي است، مسير بهره

 عالوهاسالمي،  هاي نمايندگان و مجلس شوراياز فعاليت کند. اطالع مردممؤثر بر قواي ديگر را هموارتر مي

د يک نظارت ها و تصميمات کالن ملي، به ايجافراهم آوردن زيرساخت افزايش مشارکت عمومي در فعاليت بر

كاف دولت و شکاهش و  يياافزايش کارگيري، نظام تصميمارتقاي وي نمايندگان مجلس و نهايتاً ر کارآمد بر

يند جلب اشود، فرآنچه ضامن پيوستگي و پايداري يک سيستم صحيح قانونگذاري مي د شد.خواهمنجر  ملت

يت پارلماني، نفع است. در نتيجه با ايجاد شفافهاي ذيها براي گروهمشارکت عمومي و توزيع عادالنه فرصت

 .يافت واهدخ ودبهب قضائيههاي قواي مجريه و کيفيت قوانين مصوب باالتر رفته و نظارت مجلس بر فعاليت

                                                 

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 
هفتادوهشتم،  وچهارم، هفتادويكم، هفتادوسوم، هفتادوششم، هفتادوهفتم،ودوم، پنجاهويكم، پنجاهپنجاهاصول  .4

ودوم، هشتادوچهارم، هشتادوپنجم، هشتادونهم، نودويكم، يكصدوبيست هفتادونهم، هشتادودوم، هشتادوسوم،
 .ونهم، يكصدوچهلم، يكصدودهفتادوپنجم و يكصدوهفتادوهفتموهفتم، يكصدوسيوسوم، يكصدوسييكصدوسي
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در پيكره و  شفافيتو نقش  ابعاد، اهميت ، تعيين و تبيين دقيقاصلي مسئلهاز آنجا که بنابراين 

گانه قوه مقننه در مبارزه با در راستاي راهبرد شماره يک از راهبردهاي نهمنظومه حكمراني کشور است، 

. کردفوق تدوين و منتشر خواهيم  ي به پرسشيهاي شفافيت را به منظور پاسخگوسلسله گزارش، 1فساد

گيري و تخصيص منابع است که نمود نظام تصميم سازييكي از محورهاي مهم و اساسي شفافيت، شفاف

اي به هم عيني و بارز آن، پارلمان و نهاد تقنيني کشور است. از سوي ديگر، شفافيت پارلمان مجموعه

که در است ها و دفاتر نمايندگي ا، فراکسيونهشفافيت عملكرد صحن، کميسيون محورهايپيوسته از 

حضور و غياب، آراي نمايندگان، نظامات مالي از سازي دستور جلسات، مشروح مذاکرات، قالب شفاف

 هاست.هدايا و پاداش جمله

به ، در اين گزارش اسالمي مجلس شورايدر  طرح شفافيت آراي نمايندگانمطرح شدن با توجه به 

هاي عملكرد فردي نمايندگان، به همراه يكي از شاخص عنوان بهشفافيت آرا بررسي ابعاد مختلف 

هاي کارشناسي مؤيد اين مطلب است بررسيتجربيات برخي کشورها در اين زمينه پرداخته شده است. 

شفافيت آراي نمايندگان به عنوان که با توجه به وضعيت موجود و امكانات فعلي مجلس شوراي اسالمي، 

در  يدهياطالعات انواع رأ. لذا، است پذيرنعملياتي و امكا پارلمانعملكرد شفافيت ورهاي يكي از مح

سند منتشر  بر مبتنيانتشار آرا، ه هاي هرکدام در زمينو همچنين سياست جهان هاي مختلفپارلمان

، مكراتيکدنظارت »ي حقوق شهروندي و قانون اساسي پارلمان اروپا به نام سياستگذارشده از دپارتمان 

)سند  2«اروپا و پارلمان اروپاه هاي ملي کشورهاي عضو اتحاديدر پارلمان يريگيهاي رأشفافيت و روش

سنجي و بررسي سازگاري آن با ضمن امكان. در پايان نيز تالش شده است استخراج شده استپيوست( 

اين سند،  اساس برد پارلمان سازي عملكرهاي شفافمكانيسمها و از يافته ساختار نظام تقنيني کشور،

 .شودبرداري براي مجلس شوراي اسالمي ايران استخراج سياستي و نكات قابل بهره هايتوصيه
 

  

 شفافيت پارلماني 

از طريق انتشار دقيق  را در پارلماننظارت همگاني ه پارلماني رويكردي است که تالش دارد زمين تيشفاف

هاي ها همواره از گذشتههم آورد. دسترسي و نظارت مردم بر پارلمانو با کيفيت اطالعات پارلماني فرا

ها، محلي براي دور مد نظر سياستمداران و حكمرانان بوده است و به همين دليل همواره در تمام پارلمان

گر مباحث باشند و با ارتباط با نماينده شهر حضور مردم تعبيه شده است تا مردم بتوانند از نزديک نظاره

اين روش هرچند ناشي  در غيرمستقيم در مباحث شرکت کنند. طوربه هاانتقادو  هاود و ارائه پيشنهادخ

 دليل بهاز يک نگاه درست و عميق به حق مردم در نظارت و پايش دائمي حاکمان بوده است، اما 

                                                 

 هاي مجلس شوراي اسالمي.گزارش راهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري از وقوع فساد، مركز پژوهش.  1

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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ت هاي فيزيكي و اجرايي عمالً امكان ورود و نظارت همه مردم وجود نداشت. پيشرفمحدوديت

شفافيت پارلماني کمک کرده است و توانست مباحث را تر بيشهرچه  تحققهاي ارتباطي به تكنولوژي

از طريق، روزنامه، راديو و تلويزيون در اختيار مردم قرار دهد تا ديگر نيازي به حضور فيزيكي مردم براي 

 ن نباشد.اقانونگذار نظارت بر رفتار

گيري از فوايد شفافيت، ها براي بهرهدهد که پارلماننشان مي هاي اخيرالمللي در دههتجربيات بين

کنند تا اطالعات ها تالش مياند. بر اين اساس پارلماناي در پيش گرفتهراهكارهاي مختلف و نوآورانه

دانند به ي مييند قانونگذاراو ضامن سالمتي و عدالت فرعملكردي نمايندگان و پارلمان را که حق مردم 

سازي خود بر مصون مردم قرار داده و بدين ترتيب عالوهصاحبنظران و آحاد مختلف در اختيار  هايروش

 .، با جلب اعتماد و مشارکت مردم عملكرد خود را ارتقا دهندهاي مخل منافع مليفعاليتاز 

توان به جمله مي ست. ازا ايهاي بسيار متنوع و گستردهشفافيت پارلماني داراي ابعاد و شاخص

هاي مرتبط با حوزه نظارتي و ساير بخشها، صحن علني، ابعاد عملكرد فردي نمايندگان، کميسيون

تند. براي مثال گوناگون و بعضاً مشابهي هس يهااشاره کرد. هريک از اين ابعاد نيز داراي شاخص پارلمان

مايت شده، ئه شده و حهاي اراتوان به شفافيت آرا، حضور و غياب، طرحعد عملكردي نمايندگان ميدر بُ

 .کرد اشاره …و هاي نمايندگيحقوق و مزايا، هزينهمكاتبات، 

ي ابعاد هاي اطالعات و ارتباطات، شفافيت پارلمانها و فناوريبا گذشت زمان و توسعه پارلمان

حن علني صارائه گفتگوهاي  ديگر منحصر به ي،براي مثال شفافيت پارلمان. ه استجديدي به خود گرفت

ها ر کار پارلماننيز در دستو …هاي مرتبط با پارلمان وها و ادارات و سازمانکميسيون بلكه شفافيتِ ،يستن

  .هاي ناظر بر پارلمان قرار گرفته استو سازمان

ي، سبب ن حكومتاتحقق حق ذاتي مردم در آگاهي و نظارت بر کارگزار بر عالوهشفافيت پارلماني 

ماني و کمک به اد و در نتيجه افزايش مشارکت مردم در انجام وظايف پارلافزايش اعتماد مردم به اين نه

نظارت بر آن  ويند قانونگذاري افر ازهمه مردم  اطالعپارلمان خواهد شد. با شفاف شدن پارلمان امكان 

شفافيت  .ها خواهد بودوري در پارلمانمردمي ضامن سالمت و ارتقاي بهره آيد و اين مشارکتپديد مي

اي ايجاد امات رسانهاته و بعضاً ابهاماتدور از همان امكان ارائه گزارش عملكرد مجلس و نمايندگان را بپارل

هاي رسمي مربوط به خود را از سايت ها مردم اطالعات مربوط به نمايندهکند. با شفاف شدن پارلمانمي

رساني طالعب پارلمان مرجعيت اکنند و به اين ترتيپارلمان و صفحات مربوط به نمايندگان دريافت مي

 .آوردمي دستهدر مورد عملكرد خود و نمايندگان را ب

ي قانونگذاردر ارکان  تيشفاف جاديدهد که اينشان م خوبيبه زين يالمللنيب اتيمطالعات و تجرب

مجلس و  يهايگذاريمشمشارکت نخبگان در خط شيو افزا نيقوان تيفيک يباعث ارتقا يهر کشور
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 يهانهياز هز اعم ،ندگانيدر عملكرد نما تيشفاف جاديبا ا 1شود.ينهاد م نيکاهش فساد در ا نيهمچن

 يدر تمام تيشفاف يکل طور بهو  هايرايزن، ابي، آرا، حضور و غيافتيدر ياي، هدااي، حقوق و مزايندگينما

گردد تا يموجب م تيکرد. شفاف يريکشور جلوگ شرفتيمخل پ نيقوان جاديتوان از ايارکان مجلس، م

 يهاتياز اولو يكينكته خود  نيو ا ابدي شيپارلمان افزا ندگانيمردم و نما انيم هيارتباطات دوسو

 2شده است. يدر عملكرد خود تلق يسازشفاف يگوناگون برا يکشورها يمل هاينپارلما

بر عملكرد  ياننظارت همگ تيها و ابزار تقووهيشسازي با متنوع ايدن يها، پارلمانريدر چند سال اخ

ر عملكرد ب يکنند. نظارت همگان تيخود با شهروندان را تقو ياند پل ارتباطقانونگذاران، تالش کرده

هاد پارلمان ن يفيک يمقننه خواهد شد و ارتقاه قو ياجتماعه يسرما شيموجب افزا ندگانيپارلمان و نما

 شود.موجب ميرا 

هاي و در قالببرداري ومي اطالعات بايد به صورت منسجم، قابل بهرهشفافيت و اعالم عمعالوه بر اين، 

اطالعات،  يبه آزاد ازيدر پارلمان ن تيشفافباشد، براي اقدامات نظارتي و اطالعي پذير خوان و ارزيابيماشين

. اطالعات دارد نيمردم به ا يدسترس يبرا يو ضمانت قانون پارلماني عموم به اسناد و اطالعات يدسترس

مردم باشد، در  يو اجتماع ياسيآحاد سه نديداند که نمايم دمكراتيکرا  ي، پارلمان3المجالسبين هياتحاد

 .بتوانند در آن مشارکت داشته باشند نفعيذ يهامردم و گروه و عملكرد خود شفاف باشد

4اقدام جهاني در اين زمينه، ايجاد  ينترمهم  استميالدي  2012در سال  شفافيت پارلمانيه بياني

اصلي است  محوراست. اين بيانيه شامل چهار  کشور جهان رسيده 70بيش از  ياکنون به امضا که هم

 از:د تنعبار محورهاي بسياري است. اين چهار که خود شامل شاخص

 ترويج و ترفيع فرهنگ شفافيت، 

 اطالعات پارلمانسازي شفاف، 

 تسهيل دسترسي به اطالعات پارلماني، 

 امكان ارتباطات الكترونيكي براي دسترسي به اطالعات پارلماني.سازي توانمند 

ها و اطالعات دادهه ارائه در اين بيانيه چارچوبي از مفاهيم و اصول مرتبط با مشارکت مدني و نحو

 را هروندانش ارلمان،پ دارد که شفافيتپارلماني از طرف پارلمان عرضه شده است. اين اعالميه بيان مي

. کنندرکت ي مشاقانونگذار فرايند در و کنند پيدا آگاهي نمايندگان عملكرد مورد در که دکنمي قادر

ندان در کند که منافع شهروهمچنين شفافيت، نمايندگان را نسبت به مردم پاسخگو کرده و تضمين مي

 .شودها بيان پارلمان

                                                 

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

Kingdom: The Transparency and Accountability Initiative. 
، مرکز «ندگانینما تيبر فعال ینظارت همگان یهاوهي( ش1) یپارلمان و حقوق شهروند» ،دالورپور اقدم یمصطف .2

 .1394اسفندماه  ،یاسيدفتر مطالعات س ،یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش

3. Inter-parliamentary Union 

4. Declaration of Parliamentary Openness 
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برشمرده است که در جدول ذيل اي هر پارلمان را هاي پايهارزش ينترمهم، المجالساتحاديه بين

اي يهها و اهداف پاارزش ينترمهمشفافيت يكي از  شود،طور که مشاهده ميهمان 1قابل مشاهده است.

 باشدقابل نظارت و پيگيري  پارلمان بايدي در قانونگذاريندهاي ارفتار نمايندگان و فر براي پارلمان است.

 .باشديندها مهيا شده ااين فر براي مشارکت مردم درالزم و همچنين بستر 

 

 المجالساي پارلمان از منظر اتحاديه بينهاي پايهارزش. 1جدول 

 توضيحات هاي پايه پارلمانارزش

 نمايندگي
صت مساوي فر طور بهنماينده سياسي و اجتماعي جامعه خود است که  منتخبي پارلمان

 د.انجام وظايفشان مهيا کن جهترا براي تمامي اعضاي خود 

 شفافيت
ي در ارقانونگذيندهاي اپارلماني که براي ملت خود شفاف است و رفتار نمايندگان و فر

 آن قابل نظارت است.

 ي.رقانونگذايندهاي پارلماني و امردم و ديگر نهادهاي مدني در فرگيري به مشارکت قابل دسترس

 پاسخگويي
هايشان مچنين صداقت در رفتارانتخابيه خود و هه نمايندگان پارلمان که نسبت به حوز

 پاسخگو هستند.

 هاي پارلماني.المللي ناظر به ارزشمؤثر در تمامي سطوح ملي، محلي و بين اثربخش

 

 2:اصلي بايد نمود پيدا کنده در پارلمان در سه حوز شفافيت

 نظير ارندد ايوظيفه و مسئوليت نمايندگان و پارلمان که هاييزمينه تمامي در اطالعات انتشار. 1

 گانيندنما رايزني ين،قوان يبصوت يندافر لوايح، و هاطرح نويسپيش ها،کميسيون و صحن جلسات

آرا و  آيد،يدست مهدر جلسات ب يندگاننما يکه پس از بحث و گفتگو يجيو نتا يماتپارلمان تا تصم

 ،و... يندگاننما يابحضور و غ

 ،پارلماني اطالعات هب آسان دسترسي براي اسناد بودن دسترس در. 2

 .يبه اطالعات پارلمان يدسترس يشدن حق مردم در راستا يياجرا يبرا قانوني مباني. 3

تصميم در  ها بايد شفاف باشد.در پارلمانسازي يند تصميمامفاهيم شفافيت پارلماني، فر اساس بر

هايي که ظارتني دولت و يا رابطه با تصويب يا رد يک اليحه يا طرح و يا اختيار استفاده از بودجه برا

اين، روابط  بر عالوه. شفاف و قابل نظارت همگاني باشددهد همگي بايد پارلمان بر قوه مجريه انجام مي

و رسمي  ها به صورت قانونيمستمر بين مردم و پارلمان زماني وجود خواهد داشت که دسترسي و فرصت

 آورند. دستبهدهد را که در پارلمان روي ميبراي مردم فراهم شود تا اطالعات مربوط به آنچه 

 

                                                 

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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ها و نهادهاي مختلف متناسب با پارلمان کشور شفافيت پارلماني ابعاد گوناگوني دارد که سازمان

هاي ارزيابي مؤلفه 1شبكه شفافيت پارلماني آمريكاي التيناند. براي مثال خود اين ابعاد را تبيين کرده

 ئه کرده است:پارلماني را در موارد ذيل ارا

 امور عملكردي پارلمان 

 هاي مشارکت مردمي شهروندان و پاسخگوييمكانيسم 

 قانون و مقررات 

 بودجه و مديريت اداري پارلمان 

، ابعاد ديگري را براي 3پارلماني شفافيت اطالعات جستجوگر سامانه در 2ملي دمكراتيکسازمان و يا 

 شفافيت پارلماني مشخص کرده است:هاي لفهؤم

 افيت صحن علني پارلمانشف 

 هاي پارلمانشفافيت کميسيون 

 دسترسي شهروندان به اطالعات پارلماني 

 شفافيت امور اداري پارلمان 

 مشارکت شهروندان 

 اخالقيات پارلماني 

ه کشورهاي عضو اتحاديهاي در تحقيقات انجام شده از ميزان دسترسي مردم به اطالعات پارلمان

 شده است: موارد ذيل مشخص 4،هااروپا و ديگر پارلمان

 فناوري ارتباطات  ومدرن اطالعاتي و ابزارهاي اطالعات  يهايها تمايل دارند که خود را با فناورپارلمان

(ICTوفق دهند به همين جهت داده )ها . اين دادهکننديها منتشر مسايتراحتي از طريق وبه خود را ب يها

 ،ها استارلمانپيندهاي قانوني اخصوص فربه ، هاتياز عملكردها و فعال روز و همراه جزئياتهشامل اطالعاتِ ب

  ق حاساساً جلسات صحن علني پارلمان براي عموم مردم باز و قابل دسترس است که البته

 ،محفوظ است غيرعلني صورت بهها براي برگزاري برخي از جلسات خود نپارلما

 د تالش اينترنتي از جلسات خوه ني و يا پخش زنداز کانال تلويزيو ها با پخش زندهپارلمان

 ،کنند تا دسترسي مردم به اطالعات پارلماني را تسهيل کنندمي

 دارند  کنندگاني که قصدمشخصي را براي مراجعه يهايها معموالً صندلاين پارلمان بر عالوه

 ،کننديمذاکرات را از نزديک نظاره کنند، رزرو م

                                                 

1. Legislative Transparency Network of Latin America - https://www.transparencialegislativa.org/ 

2. National Democratic Institute 

3. Legislative Openness Data Explorer - https://beta.openparldata.org/ 

4. 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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 بوده،  روي عموم مردم بازه بآنها  گيريها و رأيهاي پارلمانيسيونطور معمول جلسات کم هب

اعالم  علنيغيرقواعد از پيش اعالم شده،  اساس برمگر آنكه کميسيون بخشي از جلسه يا تمام جلسه را 

 کند.

خود  علنيغيرها قواعدي براي برگزاري جلسات پارلمانه نظر خواهد بود که هم طبعاً اين نكته مد

شفافيت تمامي  کنند، اما اصل برمتناسب با آن از انتشار اطالعات و آرا آن جلسات خودداري مي دارند و

اعالم  مخفي نيز طبق قواعد از پيش صورت بهگيري و يا رأي غيرعلنيو برگزاري جلسات  استجلسات 

 .شودميار زشده برگ

 

 پارلمان آراي نمايندگانشفافيت 

انتشار  خصوص درهايي است که هر پارلمان خواسته يا ناخواسته ؤلفهم ينترمهميكي از  شفافيت آرا

هاي گوناگوني اطالعات آن تصميماتي اخذ کرده است. در اين خصوص مقاالت مختلف و همچنين بحث

 .کنندرا مشخص  آراي نمايندگانهاي دادهه ارائه در دنيا ارائه شده است تا نحو

...، نتيجه نهايي ها ولوايح و تأييد يا رد صالحيتها و به طرح توان عنوان کرد که رأي هر نمايندهمي

هاي يک نماينده است، به همين دليل ها و مطالعات و فعاليتو خروجي تمامي جلسات پارلمان و مشاوره

اند، امكان ارزيابي عملكرد نماينده براي مردمي که اين نمايندگان را انتخاب کرده آراي نمايندگاندانستن 

که شفافيت آرا وجود نداشته باشد، اين است که مادامي قابل توجه اين مسئلهنكته . کندراهم ميرا ف

 پاسخگويي نمايندگان و شناسايي مصاديق تعارض منافع در پارلمان وجود نخواهد داشت. يامكان ارتقا

هاي يأدهي تمامي نمايندگان پارلمان و همچنين اطالعات مربوط به ردسترسي به سوابق رأي

. اين نكته دارا باشدهاي مهمي است که هر پارلمان شفاف بايد از ويژگي دهي،ها در رأيممتنع و غيبت

آراي فرض بر انتشار و علني بودن پيش ،هاي جهاناهميت است که در بسياري از پارلمان زبسيار حائ

مالحظات اردي خاص و يا است )البته با سازوکارهاي مخصوص به هر پارلمان( مگر آنكه مو نمايندگان

 .علني نشود گيريرأينتايج امنيتي باعث شود تا 

 درپارلمان بايد هرگونه استثنا »در آفريقاي جنوبي،  دمكراتيکاصول پارلمان  اساس برمثال،  براي

ه اين موضوع در بياني 1«.به عموم اعالم کند قبلگيري را از مخفي بودن يا علني بودن رأي خصوص

 انتشار و ثبت قسمت در بيانيه اين شناخته شده است. اساسييكي از اصول  عنوان بهنيز  پارلمان باز

 يياز پاسخگو يناناطم منظور به»ح داده است: توضي شرح بدين را اصل اين پارلمان، آراي نمايندگان

 يريگيأاستفاده از ر يددر جلسات پارلمان، پارلمان باشان يآراخود نسبت به  ينکلؤمبه  يندگاننما

 گيريرأي يا و 2ياسام بر يمبتن دهييرا به حداقل رسانده و از روش رأ يدر جلسات صحن علن يصوت

                                                 

1 . Benchmarks for Democratic Legislatures in Southern Africa, Article pp.5.6.1 
 گردد.هر کدام از نمایندگان مقابل نام نماینده ثبت می یکه رأ است نمایندگان ينوعی از انتشار آرا .2
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پارلمان در جلسات  ياعضا دهييسوابق رأ يدبا ينکند، همچن استفاده موارد تربيش در الكترونيكي

استفاده  يدشابه، پارلمان بام طور بهرا ثبت کرده و در دسترس عموم قرار دهد.  هايسيونو کم يصحن علن

 1«.سؤال نرود يرز يکدمكرات ييو پاسخگو يتشفاف يرا به حداقل برساند تا هنجارها يحق رأ ياز واگذار

 اعالمفرض بر يشمجلس شوراي اسالمي، پ يداخل نامهيينآ قانوناساس  در حالي است که بر اين

نامه نمايندگان جز در مواردي که قانون آيين يبه بيان ديگر، آرا 2.تاس يندگانراي نماآ نشدن عمومي

 يست،نگردد و مخفي داخلي مجلس حكم به مخفي بودن آن داده است، در همه موارد ثبت و ضبط مي

 .شودنمياعالم عمومي نيز  اما

 

 گيريهاي مختلف رأيروش

ها متناسب انواع روشکدام از گيرد. هروني انجام ميهاي گوناگهاي مختلف به روشگيري در پارلمانرأي

شخصي پيدا مسازوکار  هرکداميابند و هاي داخلي و قواعد و قوانين هر پارلمان ساختار مينامهآيينبا 

 کنند.مي

دهند تا  گيري خود را از طريق تجهيزات الكترونيكي انجامکنند تا رأيميها تالش اغلب پارلمان

گيري أيهم انتشار و در دسترس قرار دادن اطالعات رتري صورت گيرد و هم شمارش آرا با سرعت بيش

گيري هاي رأي، رأيبرگهدهي کاغذي و شمارش تر باشد. با توجه به پيچيدگي رأيبراي عموم نيز راحت

گيري أياطالعات ر امكان ارائهشود غالب مبدل شده است که موجب مي هايروش از يكي به الكترونيكي

گيري در أيانواع ديگري از ر ،گيري الكترونيكيرأي برعالوه. اهم نمايدفرهر فرد را به عموم مردم 

 شود.گيري در جدول ذيل مشاهده ميهاي مختلف رأيهاي مختلف وجود دارد. انواع روشپارلمان

  

                                                 

1 . Declaration on Parliamentary Openness, Article 20 
 داخلی مجلس شورای اسالمی. نامهآیينباب اول  مبحث سوم از فصل سوم  .2
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 هاگيري در پارلمانهاي متنوع رأيروش. 2جدول 

 توضيحات گيرينوع رأي

 1گيري با باال بردن دسترأي
ن دست گيري نمايندگان با باال بردن دست يا پايين نگاه داشتنوع رأي در اين

گيري واقع در اين نوع رأي . درکنندخود موافقت و مخالفت خود را اعالم مي

 تنها تعداد موافقين مد نظر است.

 2قيام و قعود وسيلهبهگيري رأي
وع ت به موضگيري نمايندگان با ايستادن موافقت خود را نسبدر اين نوع رأي

گيري نيز ها، در اين نوع رأيگيري با باال بردن دستکنند. همانند رأياعالم مي

 تعداد موافقين مد نظر است.

بندي گيري با تقسيمرأي

 3پارلمان

شخص مهاي مشخصي در پارلمان براي موافقين و مخالفين گيري، مكاندر اين روش رأي

هاي فيزيكي به قسمت صورت به کدامهرگردد. نمايندگان موافق و مخالف مي

 کنند.مي ها، رأي خود را اعالمروند و با حضور خود در اين مكانپارلمان ميه شدمشخص

 4برگهگيري با رأي

يا سبز  وهاي سرخ، زرد برگهاز نمايندگان يكي از  هرکدامگيري، در اين نوع رأي

تنع مخالف، مم عنوان به ها متغير است(برگههاي مختلف، رنگ را )در پارلمان

گيري أياندازند. از اين نوع ريا موافق، بدون نوشتن نام خود، درون گلدان مي

ز ا. نوع ديگري شودمياستفاده  غيرعلنيهاي مخفي و گيريمعموالً براي رأي

 رأي چاپ برگهگيري زماني است که اسامي نمايندگان بروي هر اين نوع رأي

را  رأي برگهآن،  يعالم نظر خود درون برگه و امضاشده است و نماينده با ا

 اندازد.درون گلدان مخصوص مي

 5گيري شفاهيرأي
ا قرائت گيري، رئيس جلسه اسامي نمايندگان را به ترتيب حروف الفبدر اين نوع رأي

عالم ، رأي خود را ا«ممتنع»يا  «مخالف»، «موافق»کند و نمايندگان با گفتن مي

 کنند.مي

 يري بدون ابراز مخالفتگرأي

د و زماني که رئيس جلسه موضوعي را براي نظرخواهي از نمايندگان اعالم کن

متنع مموافق يا  عنوان بهکسي از نمايندگان مخالفت نكند. در اين حالت همگي 

 .شودميشوند و موضوع مورد نظر تصويب شناخته مي

 

صورت حضوري و چه  گيري را چه بهو نتيجه رأييند اگيري که مردم بتوانند فرنوعي از رأي به هر

 ،که پارلمانزماني شود.گفته مي 6گيري بازرأياز طريق پخش زنده تلويزيوني يا اينترنتي مشاهده کنند، 

 برمبتنيگيري رأيگيري، همراه اسامي نمايندگان منتشر کند، به اين نوع رأيگيري را بهرأيه نتيج

و نوع رأي هر  شودميحروف الفبا مرتب  اساس براين روش، اسامي نمايندگان شود. در مي گفته 7اسامي

قوانين مربوط  بر اساس ،اسامي بر مبتنيگيري آيد. نتايج رأيمي نماينده در مقابل اسم او به نمايش در

  .شودميرسمي منتشر  سايت پارلمان يا در روزنامههاي مختلفي در وببه هر پارلمان در قالب

                                                 

1 . Show of Hands Vote 

2 . Voting By Rising or Remained Seated 

3 . Division Vote 

4 . (Secret) Ballot Vote 

5 . Verbal Vote, Voice Vote 

6. Open Vote 

7 . Roll-call Voting 
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ز رأي . انواع ابرااست نمايندگانآراي مبتني بر اسامي نحوه نمايش  گيريراي عبارت ديگر به

گيري يأ، رهبرگگيري همراه با يأگيري شفاهي، ريأر گيري الكترونيكي،يأرنمايندگان نيز عبارتست از: 

 .دستبلندکردن  گيري بايأو ر قيام و قعود گيري بايأربندي پارلمان، به وسيله تقسيم

ها صرفاً به اعالم اسامي نگيري در هر پارلمان متفاوت است. برخي از پارلماهاي نتايج رأيدادهه ارائ

ها تالش رلمانکنند. برخي ديگر از پاسايت پارلمان بسنده ميآنان در وبه شد دادهيأنمايندگان و نوع ر

نند تا کهاي گوناگوني براي مردم عرضه گيري نمايندگان را به همراه فرمتهاي رأيکنند تا دادهمي

 تر صورت گيرد.تر و دقيقدهي نمايندگان راحتتحليل و بررسي رفتار رأي

شود موجب مي 1استاندارد داده باز هايفرمتبدون استفاده از  آراي نمايندگانها و اطالعات دادهه ارائ

دهي اطالعات براي تحليل رفتار رأي هاي مردمي که از اينو گروه 2هاي ناظر بر پارلمانکه سازمان

دقتي باال رفته و تبع بيدستي وارد کرده و به صورت بهکنند، اطالعات را نمايندگان استفاده مي

استاندارد داده باز، استانداردهاي  هايفرمتهاي مناسبي از عملكرد نمايندگان ارائه نگردد. تحليل

خوان بوده و کند تا اطالعات ارائه شده ماشينهنده تعيين ميدداده از طرف ارائهه مشخصي را براي ارائ

گان دهندارائه ينترمهميكي از  عنوان بهها نيز مجدد از داده فراهم شود. پارلمانه شرائط تحليل و استفاد

 .3اندهاي خود در قالب استانداردهاي داده باز تشويق شدهدادهه هاي پارلماني، به ارائداده

قسمت تجربيات  هاي پارلماني است که دردادهه ها در ارائترين پارلمانيكي از موفقتاليا ايپارلمان 

 اين پارلمان پرداخته شده است.ه داده هاي ارائالمللي به ويژگيبين

 

 در پارلمان آراالمللي شفافيت تجربيات بين

 هر. است شده حمايت ونيگوناگ هايهاي کشورهاي مختلف با قوانين و شيوهدر پارلمان آراشفافيت 

 مختلف هايگاهجاي در را آرا در شفافيت ايجاد سازوکارهاي خود هاينامهآيين و قواعد با مطابق پارلمان

 .است ساخته مشخص علني صحن و هاکميسيون نظير

گير باز و عمومي( امروزه بيش از پيش در کشورهاي يأعلني و قابل دسترس براي مردم )رگيري رأي

 صحن جلسات در باز الكترونيكي و طور بهگيري ، رأيرومانيجهان مورد توجه قرار گرفته است. در مختلف 

 دهيرأي بر نظارت به قادر شهروندان. َشودمي منتشر پارلمان سايتوب در آرا  نتايج و شودمي برگزار علني

كان کشف تخلفات در از نمايندگان بوده و همچنين با پخش ويدئوهاي جلسات صحن علني، امهريک 

 بهاسامي را  بر مبتنيگيري نيز رأيآرژانتين  4فراهم شده است. يهاي اجراينامهگيري و يا نقض آيينرأي

                                                 

1. Open Data 

2. Parliamentary Monitoring Organization 

3. Declaration of Parliamentary Openness, Articles pp.35-38. 

4 . http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=208 
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 1گيري خود تصويب کرده است.هاي اعالم نتايج رأيجزئي از روش عنوان

را همسان با ها و اطالعات خود اند تا دادهها تالش کردهوجود اينكه بسياري از پارلمان با

درستي در اختيار هها نيز اطالعات پارلماني خود را بروز ارائه دهند، اما برخي از پارلمانهاستانداردهاي ب

اي گوناگون کشوره در نمايندگان بر نظارت از مردم تا نشده موجب مسئله اين دهند.مردم قرار نمي

کنند تا اين اطالعات را پارلمان تالش ميهاي ناظر بر هاي مردمي نظير سازمانمنصرف شوند. سازمان

دستي  طور بهها را راديويي يا تلويزيوني استخراج کنند و سپس دادهه خود از طريق اخبار و يا پخش زند

اند هايي غيردولتي، سازمانهاي ناظر بر پارلمانسازمان .دهند قرار مردم اختيار در راوارد کرده و تحليل آن

هاي عمومي، هاي تجاري با هدف افزايش آگاهيها و شرکتها، دولتستقل از پارلمانکه از شهرونداني م

 2اند.ها تشكيل شدههاي پارلمان و افزايش مشارکت شهروندان با پارلماندستيابي به درکي از فعاليت

 گرفتن عكس با را خود کار است کهتونس نهاد در يک سازمان مردم 4و3«مرصَد مجلس»براي مثال 

 اين اکنون هم. کرد شروع علني صحن در نمايندگان مشارکت ميزان پيگيري براي علني جلسات از

 ،آراي نمايندگان کميسيون، جلساته خالص پارلمان، گاندنماين غياب و حضور خود، سايتوب در سازمان

رلمان است که پا خودِه اين وظيف درحالي کهکند. ناد پارلماني و ديگر اطالعات پارلماني را منتشر مياس

براي مردمِ  خوبيبهرا  سازمان ناظر بر پارلمان، اين خأل چنين اطالعاتي را در اختيار مردم بگذارد، اين

 خود پر کرده است.

قوانين  وهمراه با بررسي قواعد  آرابرخي از کشورها در شفافيت ه در اين قسمت به بررسي تجرب

 گيري در آن کشورها پرداخته شده است.رأي

 

 رلمان اروپاپا

 طور بهني پارلمان اروپا يكي از نهادهايي است که براي شفافيت و دسترسي مردم به اطالعات پارلما

هاي شفافيت هبلكه در ديگر عرص ،آراي نمايندگاناطالعات ه تنها در ارائ قدم شده است. نهپيش مناسبي

 جام داده است.. نيز اقدامات مطلوبي انو..آنها  هها و پخش زندپارلماني نظير مشروح مذاکرات کميسيون

يند ااي در فرروي هر طرح و يا اليحهر گيري نهايي برأي 5،نامه داخلي پارلمان اروپاآيين اساس بر

وي اسناد مهم ر گيري براي بررسي و اصالحات براست. رأي اسامي بر مبتنيگيري ي، رأيقانونگذار

بااليي از شفافيت در ه گيرد که اين امر موجب شده تا درجمياروپا نيز با همين شيوه انجام ه اتحادي

                                                 

1. Jones, Mark, Hwang, Wonjae. Majority Cartels, Distributive Politics, and Inter-Party Relations in 

a Unidimensional Legislature: the Argentine Chamber of Deputies, 2003. 

های ، مرکز پژوهش«های پارلمان الکترونيکی. شاخص1: 2016پارلمان الکترونيک سال  گزارش»ابوالقاسم رجبی و دیگران،  .2

 .1396مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین)گروه فناوری اطالعات و ارتباطات(، بهمن 

3.  https://majles.marsad.tn 
های های محلی( و مرصد الميزانيه )پيگيری و شفافيت بودجه(، پروژهمرصد مجلس، مرصد بلدیه )پيگيری و شفافيت دولت .4

 نما، هستند.به معنای قطب« البوصله»نام ه سازمان دیگری ب

.5p. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-198  
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وجود آيد. نتايج آرا همراه با اسامي نمايندگان يک روز بعد هدهي نمايندگان و احزاب برأيه رابطه با نحو

شود حتي زماني که جلسات موجب ميه گيرد. همچنين پخش زندوي اينترنت قرار مير گيري براز رأي

 کند نيز بتوان رفتار نمايندگان را رصد کرد.گيري با نشان دادن دست استفاده ميش رأيپارلمان از رو

و مردم  باشددر جلسات کميسيون نيز اصل بر اين است که تمامي جلسات براي مردم قابل دسترسي 

 غيرعلنيها توانند در آن جلسات شرکت کنند، ولي ممكن است که برخي از جلسات با تصميم کميسيونب

 گيري در اتحاديه اروپا پرداخته شده است.در جدول ذيل به انواع رأي رگزار گردد.ب

 

 گيري در اتحاديه اروپاانواع رأي. 3جدول 

پارلمان 

 اروپا

با  يريگيرأ

بلند كردن 

 دست

 الكترونيكي يريگيرأ
 برمبتني يريگيرأ

 اسامي
 برگهبا  يريگيرأ

 صحن علني

در آخرين 

مرحله از 

 گيريرأي

يا  هارحط

لوايح، تعداد آرا 

با اين روش 

شمارش 

 شوندمي

زماني که رئيس جلسه 

تصميم بگيرد که 

 ،گيري شودالكترونيكي رأي

 صورت بهگيري اين رأي

اسامي  بر مبتنيگيري رأي

گيرد. همچنين صورت مي

تن از نمايندگان  40حداقل 

توانند يا احزاب سياسي مي

گيري درخواست رأي

 را بدهندالكترونيكي 

آخرين مرحله از 

ي قانونگذاريند افر

گيري هميشه رأي

اسامي  بر مبتني

است. همين رويه 

براي انتخابات 

کميسيون و رأي 

اعتماد در 

ها نيز اجرا کميسيون

 1شود.مي

هايي که در پارلمان براي در انتخابات

س پارلمان يانتخاب افرادي خاص نظير رئ

شود از اين اجرا مي رئيس آناروپا يا نائب

گردد. همچنين اگر روش استفاده مي

پنجم نمايندگان حاضر درخواست يک

مخفي انجام  صورت بهگيري دهند، رأي

اين  نامه،آيين (169)ماده گيرد. طبق مي

نمايندگان بايد قبل از آغاز  درخواست

گيري انجام شود. همچنين رأي

 صورت بهگيري درخواست براي رأي»

درخواست براي »ه نسبت ب «مخفي

 اولويت دارد. «اسامي بر مبتنيگيري رأي

 هانكميسيو

در آخرين 

مرحله 

گيري، آرا رأي

موافقان 

شمارش 

 شود.مي

 بر مبتنيگيري رأيه نحو

صالحديد رئيس جلسه 

 شود.تعيين مي

 (195)ماده  اساس بر

با  ،نامهآيين

چهارم درخواست يک

نمايندگان، 

 بر مبتنيگيري رأي

 سامي خواهد بود.ا

ماده براي انتخاب افراد خاص مطابق با 

 نامهآيين (169)

 

دهي نمايندگان پارلمان اروپاست که توسط سازمان ناظر بر پارلمان قسمتي از نتايج رأي 2تصوير زير

VoteWatch سايت پارلمان اروپا ايجاد شده است. وضعيت از طريق وب با استفاده از اطالعات فراهم شده

 است.ده شدهي هر نماينده با تفكيک مليت و حزبي که در آن عضو هستند در اين صفحه مشخص أير

 

                                                 
 .نامه داخلی پارلمان اروپاآیين( 107)و ( 106)مواد  .1

2 . http://www.votewatch.eu/en/term8-eu-kosovo-stabilisation-and-association-agreement-procedures -for-

its-application-draft-legislative-r.html 

http://www.votewatch.eu/en/term8-eu-kosovo-stabilisation-and-association-agreement-procedures
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 دهي نمايندگان پارلمان اروپاارائه نتايج رأي. 1شكل 

 

 كانادا، مجلس نمايندگان

ها و لوايح، اگر محرمانه نباشند، از طريق در پارلمان کانادا، تمامي اطالعات و اسناد مرتبط با طرح

جهاني ه . تمامي مذاکرات و مباحث مجلس نمايندگان نيز از طريق شبكشوندميسايت پارلمان منتشر بو

عمومي هستند و برخي از جلسات نيز از طريق  ،هاوب قابل دسترسي است. اغلب جلسات کميسيون

 و اسناد مرتبط آراي نمايندگانجلسات که شامل ه شوند که در اين صورت خالصسايت پخش ميوب

 گيرند.آنالين در دسترس عموم قرار مي صورت به، است

 ،گانداز نماين هرکدامپارلمان کانادا اين است که  آراي نمايندگاناطالعات ه قابل توجه در ارائه نكت

در پارلمان آنها  از هرکدامدهي سايت پارلمان دارند که وضعيت رأياختصاصي براي خود در وبه يک صفح
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از نمايندگان در طول  هرکدامدهي توانند از وضعيت رأيشود و مردم ميروز ميهبها آن در پروفايل شخصي

ها نيز تا قبل از آنكه در اينترنت قرار گيرند، نمايندگي او اطالع يابند. اطالعات آرا و مذاکرات کميسيونه دور

در دسترس است. اطالعات پارلمان براي عموم ه از طريق کتابخان اي نباشند،محرمانهه اگر مربوط به جلس

آنالين يا در کتابخانه  صورت بهرسمي مجلس نمايندگان ه دهي پارلمان نيز از طريق مجلرسمي رأي

 دهي در مجلس نمايندگان کانادا قابل مشاهده است.در جدول ذيل نوع رأي پارلمان موجود است.

 

 ي در پارلمان كاناداگيررأيانواع . 4جدول 

 اتتوضيح نوع رأي گيري

 شودها استفاده ميخاص در جلسات کميسيون طور بهگيري اين نوع رأي گيري با بلندكردن دسترأي

 اسامي برمبتنيگيري رأي

پارلمان مبهم باشد، ممكن است که  بنديتقسيم اساس بردهي که نتايج رأيزماني 

را  1ت آرابندي پارلمان همراه با ثبتقسيم بر مبتنيگيري برخي نمايندگان رأي

 شود.گيري هر نماينده بايد بايستد و رأي او ثبت ميدرخواست کنند. در اين نوع رأي

 گيري بدون مخالفترأي

 درن که نمايندگان پارلما در تصويب طرح، پيشنهاد و غيره بدون مخالفت، زماني

نظر گرفته  موضوع مطرح شده سكوت کنند، نظر نمايندگان مثبت در خصوص

 شود.مي

 گيري شفاهيأير
هر  آرا سازند )در اين روشکه نمايندگان نظر خود را با بله يا خير مطرح ميزماني

 گردد(اعالم نمي نماينده

 

هايي است که با استفاده نيز يكي از سازمان( OpenParliament.ca) کانادا سازمان ناظر بر پارلمان

بلكه  ،نمايندگان آرايدهد، توانسته است نه تنها ار ميهايي که پارلمان کانادا در اختيار عموم قراز داده

 قرار دهد.آنها  يارسازي کرده و در اختبسياري از اطالعات پارلماني را نيز براي مردم و ديگر نخبگان ساده

دهي نوع رأي که دهدپارلمان کانادا را نشان مي آراي نمايندگانهاي دادهه اي از ارائتصوير زير نمونه

 شده است.از نمايندگان به تفكيک حزب و مجموع آرا مثبت و منفي مشخصهرکدام 

                                                 

1 . Recorded Division 
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 1پارلمان كانادا دهي نمايندگانتحليلي رأي نتايجارائه . 2شكل 

 

  

 جمهوري چک

. در است آراي نمايندگاناطالعات ه هاي ارائسايتبهترين وب جمله از 2سايت پارلمان جمهوري چکوب

روي پيشنهاد تغيير ر گيري برأي جمله ازهاي صحن علني پارلمان گيريسايت نتايج تمامي رأياين وب

ها و لوايح به تفكيک هر نماينده بارگذاري شده است. اين اطالعات وي طرحر گيري بردستور جلسه تا رأي

سايت پارلمان و با تفكيک اسامي وي وبر ماه از برگزاري جلسات صحن علني برتر از يککمه به فاصل

توان ي را ميقانونگذاريند اگيرد. همچنين تمامي اطالعات مرتبط با فردگان و حزب آنان قرار مينماين

برگزار گردد،  غيرعلنياي سايت مشاهده کرد. البته اين نكته قابل ذکر است که اگر جلسهدر اين وب

اين کشور قابل مشاهده  در پارلمان يريگيهاي رأدر جدول زير انواع روش گردد.نتايج آرا نيز منتشر نمي

 است.

 

                                                 

1 . http://openparliament.ca/votes/42-1/183/ 

2 . http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw 
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 گيري در جمهوري چکرأي انواع. 5جدول 

 توضيحات نوع رأي گيري

 شودزماني که از وسايل الكترونيكي استفاده نشود، از اين روش استفاده مي گيري با بلندكردن دسترأي

 گيري الكترونيكيرأي

کنند ي استفاده ميگيرمعمول از اين روش براي شرکت در رأي طور بهنمايندگان 

 بهان، گيري توسط پارلميا با تصويب نوع ديگري از رأي ،قانون اساس برمگر آنكه 

نمايش، نوع ه با صفح گيري پارلمان،ديگر صورت گيرد. سيستم رأي ايشيوه

 دهد.از نمايندگان را نشان مي هرکدامدهي رأي

 اسامي بر مبتنيگيري رأي

ن بايد يكي کدام از نمايندگاشود و هرمايندگان خوانده ميام نحروف الفبا، ن اساس بر

دام از را اعالم کنند. هرک «دهيامتناع از رأي»و  «مخالف»، «موافق»هاي از پاسخ

به امتناع  شود. هر اقدام ديگري از نمايندگان،رئيس جلسه تكرار مي وسيله بهها پاسخ

 شود.دهي تلقي مياز رأي

 برگهگيري با رأي

اي دهي براي انتخاب رئيس و نائب رئيس پارلمان و همچنين رؤسهاي رأيبرگه از

هاي گيري مخفيانه است. ديگر حالتگردد. اين نوع رأيها استفاده ميکميسيون

 گردند.قانون يا با صالحديد پارلمان مشخص مي وسيله بهدهي مخفيانه رأي

 

سايت پارلمان رکدام از نمايندگان در وبه ي، آرا1شده است مشخص 3شكل طور که در همان

 نمايش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  . http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67026&l=cz 
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 يندگان در جمهوري چکدهي نماارائه اطالعات رأي. 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانمارک

جلساتي که  بجزهاي صحن علني گيريداخلي پارلمان دانمارک، تمامي رأيه نامقوانين و آيين اساس بر

گيري بر . رأيشودميسايت اين پارلمان بارگذاري وي وبر گردند، همگي بربرگزار مي يغيرعلن طور به

ه ب هر حزب، نحويدهي موافق، مخالف و غاالحات قوانين به تفكيک ميزان رأيها و لوايح و اصطرح

در  گيري و همچنين انتشار اسامي نمايندگاني کهب در رأييدهي هر نماينده، اسامي نمايندگان غارأي

سايت اين ماهيانه، از اطالعاتي است که وب رطو هب 2004حال حاضر در مأموريت هستند، از سال 

 دهد.پارلمان در اختيار عموم قرار مي

آنكه اعضاي کميسيون  گردد مگرها معموالً منتشر نميهاي کميسيونگيريدر رأي آراي نمايندگان

 درکلي  طور بهوي موضوعات مختلف ر ها برنگيري کميسيوانتشار آرا را تصويب کنند. البته نتايج رأي

 گيري در اين پارلمان توضيح داده شده است.در جدول زير انواع رأي گردد.سايت منتشر ميوب
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 گيري در پارلمان دانمارکانواع رأي. 6جدول 

 توضيحات نوع رأي گيري

 ت.ها در پارلمان دانمارک اسگيريترين نوع رايگيري الكترونيكي يكي از مرسومرأي گيري الكترونيكيرأي

 بر مبتنيگيري رأي

 اسامي

 ،(گيري شفاهي )قرائت اسامي نمايندگانرأي وسيله بهاسامي  بر مبتنيگيري رأي. 1

 .شودمي رهمايندگان ذخيل الكترونيكي که نتايج آن همراه با اسامي نيگيري با وسارأي. 2

 گيري به همراه قيام و قعود نمايندگان.رأي  گيري با قيام و قعودرأي

 

شده  مشخصپارلمان دانمارک هر نماينده نسبت به موضوع مطرح شده در صحن  رأي 4شكل در 

 .1است

 

 دهي نمايندگان در پارلمان دانمارکارائه اطالعات رأي. 4شكل 

 

 

                                                 

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

ها و رحطبه  آراي نمايندگانراه با ليست هم در مجلس نمايندگان انگلستان، مشروح مذاکرات روزانه

صبح  6ت رايگان در ساع صورت بهسايت پارلمان چاپ در وبه هاي الكترونيكي و آمادلوايح، در نسخه

 شود.روز کاري بعد منتشر مي

. اسامي اعضا و شوندميهر دو پارلمان همگي از طريق کانال تلويزيوني، پخش  ثمذاکرات و مباح

، مشروح مذاکرات( 1در يک ليست براي تمامي آرا در گزارش رسمي مذاکرات )هانساردنها آ دهينوع رأي

 .است هارد کپي و آنالين موجود صورت بهشود. اين اطالعات همچنين منتشر مي

ان شايگيري غالب در مجلس نمايندگان و مجلس اعيان تشريح شده است. در جدول زير نوع رأي

و  صحن و يا کميسيون، همراه با انتشار مشروح مذاکرات صحن لنيغيرعجلسات  بجزکه  ذکر است

 شود.نيز منتشر مي آراي نمايندگانها، کميسيون

 

 هاي انگلستانگيري در پارلمانانواع رأي. 7جدول 

 توضيحات گيرينوع رأي مجلس

مجلس 

 نمايندگان

 بر مبتنيگيري رأي

بندي تقسيم

 پارلمان

بت گيري همراه با اسامي ثپارلمان که نتايج رأيتقسيم  ر بمبتنيگيري رأي

ندگان شوند: نمايندگان موافق و نمايشود. نمايندگان به دو گروه تقسيم ميمي

 شده در پارلمان براي اعالم نظر خود تقسيم هاي مشخصمخالف که به قسمت

کنند. کنندگان آرا، تعداد موافقان و مخالفان را شمارش ميشوند و شمارشمي

 گيري راهي رسمي براي اعالم رأي ممتنع وجود ندارد.ر اين نوع رأيد

مجلس 

 هالرد

 بر مبتنيگيري رأي

بندي تقسيم

 پارلمان

حل فيزيكي به دو م صورت بهتقسيم پارلمان، نمايندگان  بر مبتنيگيري رأي

. روند،مي پارلمان در خود رضايت عدم و رضايت اعالم براي تعيين شده

 .دهندمي رأي پارلمان در خود جايگاه از هستند معلوليت داراي که ينمايندگان

 

دقيق مشروح مذاکرات جلسات هر  صورت به، 2سايت رسمي مشروح مذاکرات پارلمان انگلستانوب

دو پارلمان انگلستان، اسامي نمايندگان موافق و مخالف به تفكيک تاريخ و هر حزب همراه با چارت با 

دهي نمايندگان پارلمان انگلستان رأيه ارائه بخشي از نحو 4دهد. در شكل زيرائه ميرا ار 3CSVفرمت 

 کنيد.را مشاهده مي

 

 

                                                 

1  . Hansard.Parliament.uk 

2. https://hansard.Parliament.uk/ 

3. Comma Separated Value 

4. https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-07-19/division/0B85CDA7-BF03-4AEC-89A6-

63B456103FFD/IndependentComplaintsAndGrievancePolicy?outputType=Names 
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 دهي نمايندگان در پارلمان انگلستانارائه نتايج رأي .5شكل 

 

در انگلستان، با طراحي سازوکاري  1PublicWhipدولتي ناظر بر پارلمان نظير هاي غيرسازمان

کنند را تحليل سايت منتشر ميروزانه در وب صورت بهمذاکراتي که پارلمان انگلستان تحت وب، مشروح 

از نحوه قسمتي  6 دهند. در شكلدر اختيار مردم قرار مي جدا و با تحليل صورت بهرا  آراي نمايندگانو 

 .2 کنيددهي نمايندگان پارلمان انگلستان را مشاهده ميرأي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

1. https://www.publicwhip.org.uk 

2. https://www.publicwhip.org.uk/division.php?date=2018-07-17&house=commons&number=223 
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 پارلمان انگلستانگيري رأينمايندگان در  عملكردايج ارائه نت .6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهي هاي ديگري از ميزان مشارکت نمايندگان، ميزان مطابقت رأيسايت همچنين تحليلاين وب

 کند.... را منتشر ميحزب خود و يآرانمايندگان با 

 

 ايتاليا

هاي خود، توانسته اطالعات پارلماني را به سرعت در همنظم داده ارائ بر عالوهسايت پارلمان ايتاليا وب

روز، استفاده هب هاي مناسب وهاي پارلماني با فرمتدادهه اختيار مردم و نخبگان قرار دهد. همچنين با ارائ

 را نيز براي مردم و ديگر انديشمندان ساده کرده است.آنها  هاي پارلماني و تحليلاز داده

زبان استاندارد  اساس برو  1XMLاسناد پارلماني با فرمت ه از ارائ سايت، گذشتهدر اين وب

 3.شودميارائه  XMLو  CSV ،Json يهابا فرمت آراي نمايندگانهاي ، داده2آکومانتوسو

                                                 

1 . Extensible Markup Language 

2. AKOMA NTOSO  آکومانتوسو یک فرمت ساختار یافته مبتنی برXML  است که برای ساختارمند کردن اسناد

برای تبادل اسناد تقنينی و پارلمانی بين های این زبان ایجاد یک زبان واحد رود. از ویژگیکار میهقضایی، پارلمانی و قانونی ب
 دهد.گونه اسناد را در اختيار کاربر قرار میمدت اینسازی طوالنینهادها است. همچنين توانایی ذخيره

http://www.akomantoso.org/ 

3 . http://dati.senato.it/DatiSenato/browse/8?testo_generico=13&legislatura=18 
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 هاي مختلفنمايندگان با فرمتآراي هاي ارائه داده. 7 شكل

 

 

 

اي انتخاب کرد و کل آرا او را را از هر دورهتوان هر نماينده و سناتور اين پارلمان ميه در پرتال داد

اين  بر عالوههاي ذکر شده دانلود کرد. نسبت به هر طرح و اليحه در تمامي دوران نمايندگي او با فرمت

مخصوص آن طرح يا اليحه به نمايش گذاشته ه نسبت به هر طرح و يا اليحه نيز در صفح آراي نمايندگان

 گيري در اين پارلمان توضيح داده شده است.هاي رأيشانواع رو 8در جدول  شود.مي
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 گيري در پارلمان ايتالياانواع رأي .8 جدول

 توضيحات نوع رأي گيري مجلس

مجلس 

 نمايندگان

گيري با نشان رأي

 دادن دست

 وسيله بهگيري . رأيستهاگيري معمول در کميسيونرأيه گيري نحواين نوع از رأي

 شود.ميثبت ن آراي نمايندگاناما ،براي مردم قابل مشاهده است ها نشان دادن دست

گيري رأي

 الكترونيكي

گيرد و آرا به هاي الكترونيكي انجام ميابزار وسيله بهگيري يند رأياعموماً فر

ا بگيري در رابطه مواردي که رأي بجزشود دهندگان ثبت ميهمراه اسامي رأي

 ده است.شامه داخلي پارلمان ذکر ناشخاص خاصي باشد که در آيين

 بر مبتنيگيري رأي

 اسامي

د و اسامي گيرد و نتايج آرا همراه با تعداالكترونيكي انجام مي طور بهمعموالً 

هاي داده بروي شود و در پايگاهدهندگان در مشروح مذاکرات ثبت ميراي

 وسيله به سايت قابل دسترسي است. رأي اعتماد و عدم اعتماد معموالًوب

 گيرد.صورت ميآنها  خواندن نام نمايندگان و اعالم رأي

 گيردگيري مخفيانه همراه با وسائل الكترونيكي انجام ميرأي گيري مخفيانهرأي

مجلس 

 سنا

گيري با نشان رأي

 دادن دست

اما اسامي  ،گيردعمومي و قابل دسترس براي مردم انجام مي صورت بهگيري رأي

حديد گيري همراه با بلند کردن دست نيز با صالشود. رأيگان ثبت نميدهندراي

 الكترونيكي انجام گيرد. صورت بهرئيس جلسه ممكن است 

گيري رأي

 الكترونيكي

 گيرد که:زماني انجام مي

 ،نباشد روشن هادست دادن نشان با همراه گيريرأي نتيجه. 1

 ،شود استفاده اسامي با همراه يگيررأي از همزمان صورت به باشد نياز. 2

 آرا و هم نتايج آرا مخفي باشد. آوريجمع هم باشد نياز که زماني. 3

 برمبتنيگيري رأي

 اسامي

روش  گيري همراه با اسامي بدهند. اينتوانند درخواست رأيپانزده سناتور مي

ن اسامي اندگيري الكترونيكي صورت گيرد و يا همراه با خوتواند همراه با رأيمي

معموالً آنها  راآباشد. خواندن اسامي نمايندگان و اعالم آنها  نمايندگان و اعالم آرا

 گيرددر رأي اعتماد و عدم اعتماد صورت مي

 گيري مخفيانهرأي

گيري مربوط . رأي1گيري مخفي بدهندتوانند درخواست رأيبيست سناتور مي

 به همواره شود،هاي رأي انجام ميبرگههاي پارلمان که با به اشخاص و انتخابات

 گيرد.صورت مي مخفي گيريرأي صورت

 

گيري نمايش داده ب در رأييموافق، مخالف و غا آراي نمايندگاناي از اعالم نمونه 2در تصوير زير

 گيرياند و به اين دليل در رأيشده است. در اين ليست همچنين اسامي نمايندگاني که در مأموريت بوده

 است.ده شاند نيز ذکر شرکت نكرده

                                                 
گذاری، قوانين های مالی، بودجه و حسابداری، قوانين مرتبط با مالياتکه سنا قرار است بر طرح ی زمانیگيری مخفرأی .1

 گيری برگزار کند، ممنوع است.باال و درآمد کمی باشد، رأی مرتبط با تخصيص بودجه که مستلزم هزینه

.2 https://parlamento17.openpolis.it/votazione/camera/decreto-fiscale-ddl-4741-voto-finale/43284 
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 ايتاليادهي نمايندگان پارلمان ارائه اطالعات رأي .8 شكل

 

توسط سازمان  12010با توجه به پژوهش صورت گرفته در سال در نهايت شايان توجه است که 

وي ساختار پارلماني کشورهاي جهان ر بر (Kohovolit.eu) ناظر بر پارلمان جمهوي چک و اسلواکي

پارلماني نظير آرژانتين، استراليا، بوسني و هرزگوين  برخي از کشورها با ساختار دودر مشخص شد که 

کنند. هر دو پارلمان )مجلس سنا و مجلس نمايندگان( اطالعات آرا را با اسامي نمايندگان منتشر مي، و... 

)معموالً  هاپارلمانداقل يكي از ... حني نظير برزيل، آلمان، ايتاليا وبرخي ديگر از کشورهاي دو پارلما

 پارلمان يآرامنتشر و اطالعات را دهندگان همراه با اطالعات آراي آنها مجلس نمايندگان( اسامي رأي

پارلماني ديگر نظير دانمارک، . بسياري از کشورهاي تککنندميصورت مجموع آرا منتشر  ديگر به

 کنند.مايندگان را منتشر مياستوني، فنالند و ... نيز همگي اطالعات آرا ن

 

 

                                                 

1. http://blog.openingparliament.org/post/58716965078/availability-of-voting- results - in-parliaments 

http://blog.openingparliament.org/post/58716965078/availability-of-voting-
http://blog.openingparliament.org/post/58716965078/availability-of-voting-
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 هاي سياستيو ارائه توصيه بنديجمع

تري وضع و از بروز فساد شود تا قوانين باکيفيتايجاد شفافيت در نهاد قانونگذاري هر کشوري موجب مي

. و موجبات مديريت تعارض منافع نيز فراهم گردد هاي مختلف در قوانين جلوگيري شودو ايجاد رانت

امكان استفاده از مشارکت مردم در نظارت بر نمايندگان  بر عالوهايجاد شفافيت در مجلس  همچنين با

 توان از نظرات آنان در قانونگذاري بهره برد.و پارلمان، مي

هاي کشورهاي مختلف تالش شفافيت پارلماني داراي محورها و ابعاد مختلفي است که پارلمان

رلمان خود را شفاف کنند. شفافيت عملكردي نمايندگان، شفافيت هاي مختلفي پااند تا در زمينهکرده

ها، شفافيت ي در صحن علني و کميسيونقانونگذارهاي يندافرهاي نمايندگان، شفافيت اموال و دارايي

جمله  هاي انتخاباتي نمايندگان پيش از ورود به پارلمان و... ازامور اداري پارلمان، شفافيت هزينه

هاي ارزيابي مختص به خود هستند. کدام داراي شاخصتي پارلمان هستند که هرهاي شفافيلفهؤم

 شفافيت آرا نمايندگان يكي از ابعاد شفافيت عملكردي نمايندگان در پارلمان است.

دهد که کشورهاي مختلف با اصل قرار دادن حق ميتجربه شفافيت آرا در کشورهاي مختلف نشان 

رلمان و نظارت آنها بر نمايندگانشان، شفافيت آرا را امري ضروري دانسته مردم نسبت به عملكرد پا اطالع

براي آن قواعدي ترسيم اند و لذا برداري کردهيندها و عملكرد نهاد تقنيني بهرهااز آن براي بهبود فرو 

کشورهاي جهان يک اصل  تعداد قابل توجهي ازعبارت ديگر شفافيت آراي نمايندگان در اند. بهکرده

در اين کشورها ، رواينازاست. دانسته شده يهي تلقي شده است که عمل برخالف آن نيازمند توضيح بد

اند دهي نمايندگان( قرار دادهأياصل را بر ارائه اطالعات عملكرد نمايندگان )به خصوص حضور و غياب و ر

 است.ده ششخص مدقيق بررسي و  طور بهموارد عدم انتشار آراي نمايندگان در هر پارلمان  و

با ايجاد شفافيت در آراي نمايندگان و تدوين قواعد و سازوکارهاي دقيق در رابطه با انتشار و عدم 

توان هاي گوناگون براي دسترسي و تحليل بهتر( ميها )با فرمتانتشار و همچنين شيوه انتشار اين داده

صميمات اتخاذ شده توسط آنان پاسخگو عملكرد نمايندگان را بهتر رصد کرد و نمايندگان را نسبت به ت

گيري و يندهاي تصميماي، باعث بهبود فرياين ارتقا پاسخگو رودميانتظار شايان ذکر است که  .نمود

 .شودتخصيص منابع کشور 

هاي دارد تجربيات موفق کشورهاي ديگر، مسائل و چالشخاطر نشان مي ،موارد ذکر شدهعنايت به با 

اي نمايندگان را تبيين نموده و براي اغلب آنان راهكارهاي عملياتي نيز ارائه سازي آراحتمالي شفاف

اقتصادي کشور داراي ترتيبات نهادي متفاوت از کشورهاي ديگر -ساخت سياسياز آنجا که دهد. مي

 رو،. ازاينکردتوان کليه آراي نمايندگان پارلمان را شفاف است، در برهه کنوني و با يک تصميم، نمي

شفافيت در نهاد  يارتقايندها و اساير کشورها، در راستاي بهبود فرموفق برداري از تجربيات من بهرهض

 :کردذيل را ارائه  سياستي هايتوصيه توانمي تقنيني کشور،
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اين باور  مجلس شوراي اسالمي ابتدا بايد به شفافيت پارلماني:و ادبيات فرهنگ  سازي. نهادينه1

اطالعات کند. انتشار تر و کارآمدي مجلس کمک ميوري بيشعات پارلماني به بهرهانتشار اطالبرسد که 

هد شد، لذا هاي نظارت را موجب خوازمينه مشارکت و کمک مردم به قانونگذاران و کاهش هزينهپارلماني 

اسالمي وراي مجلس ش گيرد.کار خود را براي انتشار اين اطالعات بهمجلس شوراي اسالمي بايد تمام تالش 

ا براي مشارکت هاي پارلماني رطور قابل قبولي براي مردم شفاف شود و داده ر اينكه خود بايد به بعالوه

در ايجاد  خود ظرفيت قابل توجهبايد از هاي قانونگذاري مهيا کند، بلكه ينداتر مردم در فربيش هرچه

کند. اين  استفادههايشان کردن فعاليتففرهنگ شفافيت در ديگر نهادهاي حاکميتي و الزام آنها به شفا

توان موجبات که عملكرد نهاد تقنيني کشور شفاف نباشد، نمينكته را بايد مد نظر قرار داد که مادامي

 نظارت کارآمد و مديريت تعارض منافع در نظام حكمراني را انتظار داشت.

لس نامه داخلي مجآيينون قاندر  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي:آيينقانون  بازبيني. 2

. اما ارددشفافيت در آرا و عملكرد نمايندگان وجود  ارتقايبراي  مناسبيهاي ظرفيت ،شوراي اسالمي

که  ،آن (125)تبصره ماده  خوبي از اين ظرفيت بهره برد.باعث شده است تا نتوان بهبرخي از موانع 

کسانى که در  مى موافقان، مخالفان و ممتنعان واسا»دارد: اعالم ميمربوط به موارد شفاف شدن آراست، 

لسه قرائت جدر  ينكهاند، بدون ابعد از اعالم أخذ رأى از تاالر خارج شده ياشرکت نكرده و  يرىگرأى

ر تاريخ دقانون مذکور، براي مثال، اين بند از «. گردديشود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت م

 هبرگعلني با  يريگيه ششم مجلس شوراي اسالمي ضمن تصويب رأدر اجالسيه اول دور 24/8/1379

و معادن  يک فوريتي تمرکز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع در رابطه با تصويب کليات طرح

ر اجالسيه عملي شد و اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع در مشروح مذاکرات ذکر گرديد، اما د

 يريگيخصوص طرح استاني شدن انتخابات بعد از تصويب رأ اي اسالمي درسوم دوره ششم مجلس شور

اسامي  ، تنها تعداد نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع ذکر گرديده و20/12/1381علني در تاريخ 

نامه داخلي آيينهاي قانون برداري از ظرفيتدقيق و بهرهاجراي  عتاًينمايندگان منتشر نشده است. طب

 قرار گيرد. در دستور کاراست که بايد  مجلس موضوعي

عملكردي  شفافيت يارتقاقانون مزبور را با هدف بايد اين، پيشنهاد مشخص اين است که  بر عالوه

 يارتقايل و هاي حقوقي الزم براي تكمقوه مقننه، مورد بازبيني و اصالح قرار داد و بسترها و زمينه

فيت ، شفاشدکه در اين گزارش ذکر  طورهمان. چون درکشفافيت در مجلس شوراي اسالمي را تعبيه 

. انتشار آراي يستنآراي نمايندگان پارلمان به معني انتشار اطالعات آرا در تمامي جلسات بدون استثنا 

مصالح بر  تنيمبکه در مواقع ضرور و  کندپيروي مينمايندگان در هر پارلمان از قواعد و قوانين مشخصي 

بايد آگاهي  آيد. لكن رويكرد پارلمان در اين زمينهعمل مين اطالعات جلوگيري بهکشور، از انتشار اي

  تر به مردم باشد و موارد استثنا با ذکر دليل توضيح داده شوند.بخشي هرچه بيش
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ر دبر اطالعات آراي نمايندگان  عالوه نمايندگان: يريگيانتشار ميزان مشاركت در رأ. 3

ريک ه ميزان مشارکت ،ين اطالعات در اين زمينهترمهماي اسالمي، يكي از هاي مجلس شورگيريرأي

از  برخياکنون . با توجه به اينكه همستهاهاي صحن علني و کميسيونگيرينمايندگان در رأي از

 يريگيگردد، انتشار آمار ميزان مشارکت رأاطالعات مجلس شوراي اسالمي به مردم عرضه نمي

بر آن، ارائه  وهعال زمينه خوبي براي انتشار آراي نمايندگان در مرحله بعد باشد.پيش تواندنمايندگان مي

 .ستنمايندگان فوايد و کارکردهاي بسيار اثربخشي را دار ياطالعات تفكيكي آرا

 

 ارائه اطالعات تفكيكي شفافيت آراي نمايندگان .9شكل 

 
 

راي سايت مجلس شوهر نماينده در وب : با ايجاد صفحه شخصي ازپروفايل نمايندگي. ايجاد 4

و همچنين رفتار  يريگيتوان اطالعات جامعي از عملكرد نماينده در رابطه با مشارکت در رأاسالمي، مي

يندگان اساس کارکردهاي نما با توجه به تجربه ساير کشورها و برآوري کرد. نماينده جمع يدهيرأ

ي يک سايت مجلس شوراي اسالمي دارار نماينده در وبگردد که همجلس شوراي اسالمي، پيشنهاد مي

جامع  صفحه اختصاصي باشد و اطالعات عملكرد ايشان در آن صفحه قابل دسترس باشد. مدل بهينه و

 :شودميصفحه اختصاصي نمايندگان به شرح ذيل پيشنهاد 

به تفكيک عضويت در کميسيون
تخصصي مجلس

به تفكيک حوزه انتخابيه

سنبه تفكيک تحصيالت، جنسيت و
 هاي به تفكيک عضويت در احزاب، گروه
سياسي و فراکسيون هاي مجلس

شفافيت آراي نمايندگان
(ارائه اطالعات)
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 سايت مجلس شوراي اسالميمدل پيشنهادي صفحه شخصي نماينده در وب .10شكل 

 
 

الش کند مجلس شوراي اسالمي بايد ت هاي پارلماني با استانداردهاي داده باز:انتشار داده. 5

ستفاده مجدد آنها اکند از استانداردهاي داده باز برخوردار باشند تا تا اطالعاتي را که به مردم عرضه مي

ثال اطالعات ود. براي مدهندگان و ديگران تسهيل شو همچنين تحليل آنها براي مردم، تحليلگران، توسعه

طور  و همچنين نوع آراي نمايندگان به يريگيمنتشر شده از وضعيت مشارکت و عدم مشارکت در رأ

 فرض حداقل با فرمت اکسل و با قابليت دانلود ارائه شوند.پيش

دهعملكرد نماين
در صفحه شخصي خود

در سايت مجلس

رزومه، سوابق و 
عاظهارنامه تعارض مناف

اجرايي، مديريتي، علمي و )
پژوهشي، گروه هاي پشتيبان و 
حامي، فرم خوداظهاري منافع و 

...(دارايي هاي نماينده و

عضويت ها و
حضور و غياب

عضويت در گروه هاي سياسي، )
ون، كميسيون تخصصي، فراكسي

نماينده و ناظر مجلس در نهادها يا
يق سازمان هاي ديگر، عضو تيم تحق
ات و تفحص، حضور و غياب در جلس
صحن و كميسيون و جلسات 

...(موظفي و

اظهارنظرها، امضاها و 
آراي نماينده

نطق ها، اخطارها، اظهارنظرات و  )
وعده ها، رأي در كميسيون، رأي 
در صحن، امضاي طرح، امضاي 

استيضاح، امضاي تحقيق و  
...(  تفحص و 

مكاتبات اداري

، درخواست ها و مكاتبات نظارتي)
ر توصيه نامه ها، درخواست اظهارنظ

اعالم كارشناسي، تذكرهاي كتبي،
جرم، استعالم ها و بررسي  

كارشناسي، ارجاعات اسناد و 
...(مكاتبات و

نظام مالي و مخارج

اتي، تأمين مالي تبليغات انتخاب)
حقوق، مزايا، پاداش، هدايا، 
هزينه هاي دفتر، حق الزحمه 

مأموريت ها، حق الزحمه شركت در 
جلسات خارج از مجلس، هزينه 

مسافرت ها و اياب و ذهاب، 
...(وامكانات مالي تخصيص يافته

دفتر نمايندگي

ر، معرفي مسئول و كارمندان دفت)
نحوه تماس و ارتباط، نحوه 

دريافت و ثبت نظرات مردمي، 
گي  ميهمانان و دستور جلسات هفت

...(  نماينده در دفتر خود و
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 يرداعم از اطالعات عملك يحاضر اطالعات پارلمانحال  در تجميع اطالعات شفاف كنوني:. 6

صورت پراکنده  پارلمان به ياداراطالعات  نيو همچن هاونيسيو کم يو اطالعات صحن علن نندگاينما

ي هاوهشمرکز پژشوراي اسالمي،  مجلس هاي اينترنتيپايگاه رينظ يوناگونهاي اينترنتي گپايگاهدر 

موجود  هايخبرگزارو  (مجلسصحن علني مذاکرات  مشروحي )روزنامه رسم، مجلس شوراي اسالمي

 يمامت ،ياسالم يمجلس شورا پايگاه اينترنتيواحد در  صفحه کي جاديا با شايسته است. باشنديم

جميعي، تيا به صورت  نمود يآوررا در آنجا جمع شوديپراکنده منتشر م طور بهکه تاکنون  ياطالعات

 دسترسي به اطالعات مذکور فراهم گردد.
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 پيوست

 يمل يهادر پارلمان يريگيرأ يهاو روش تيشفاف ،نظارت دمكراتيکترجمه سند 

 اروپا و پارلمان اروپا هيعضو اتحاد يكشورها

 1سخن مترجم

 هيعضو اتحاد يکشورها يمل يهادر پارلمان يريگيرأ يهاو روش تيشفاف ،نظارت دمكراتيک»سند 

پارلمان اروپا  يي حقوق شهروندي و امور قانون اساسرکه توسط اداره سياستگذا «اروپا و پارلمان اروپا

کشورهاي عضو در پارلمان اروپا و تعداد ي در ريگيرأهاي مختلف تهيه شده است، به انواع و روش

اين سند نكاتي مهم وجود دارد که قبل از مطالعه  پردازد. در خالل ترجمهمعدودي از ديگر کشورها مي

 بايد به آگاهي خواننده برسد.

ر اين سند وجود دارد که معادل فارسي براي آنها وجود ندارد، لغات و اصطالحات بسيار تخصصي دـ 

س و سپ ساخته شودلذا با توجه به معني آن عبارات سعي شده است تا ابتدا براي اين اصطالحات معادلي 

عدم آگاهي از اين اصطالحات، خوانش متن را سخت و پيچيده  طبعاً. شودتوضيحات آن در آخر سند ذکر 

ي، اسامي نمايندگان ريگيرأاشاره کرد. در اين نوع از  Roll-Call Votingتوان ه ميکند. براي نمونمي

ي ريگيرأگيرد. اين نوع هر نماينده جلوي اسم او قرار مي يرأشود و به ترتيب حروف الفبا ليست مي

اين نوع ي براي ايجاد شفافيت در آرا نمايندگان است. معادلي که مترجم براي ريگيرأترين نوع مرسوم

 است.« اسامي مبتنيبري ريگيرأ»ي انتخاب کرده است، ريگيرأاز 

اين سند اين باشد که در روش تطبيقي و بررسي کشورهاي مختلف  ترجمه ترين نكتهشايد سختـ 

ها و روندهاي پارلماني کشورهاي مختلف با اسامي و ي و ميزان شفافيت آنها، رويهريگيرأناظر به نوع 

هاي آن کشور اص خود ذکر شده است که براي فهم هرکدام از آنها بايد با قوانين و رويهاصطالحات خ

ها را با زبان و فهم ايراني از پارلمان و مجلس آشنا بود. در اين سند تالش شده است که تا حد ممكن رويه

 توضيح دهد.

آنها داده  رقي توضيحاتي دربارهاند، در پاوـ بسياري ديگر از عبارات و کلماتي که نياز به توضيح داشته

 اند.مشخص شده« م»عالمت با شده است. نكاتي که توسط مترجم توضيح داده شده است، در آخر جمله 

 

 

 

 

 

                                                 

 .مرتب يحيي .1
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 اند.هدر اين بخش کلمات معادل انتخاب شده براي عبارات التين سند، معرفي شد

 عبارت التين توضيحات معادل كلمه

 سازي تصميمرأ

موافق و مخالف برابر باشند رئيس جلسه  ياآرهنگامي که 

با  ساز را بدهد و نظر نهايي را در رابطهي سرنوشترأتواند مي

 مخالفت يا موافق طرح مطرح نمايد

Casting vote 

 ي بازريگيرأ

ا يي براي عموم فراهم باشد و ريگيرأيند افر که مشاهدهزماني

منتشر گردد و صورت عمومي به هر شكلي  ي بهريگيرأنتايج 

ي ريگيرأگيري يرأمردم بتوانند نتايج را چک کنند، به اين نوع 

 باز يا شفاف گويند

Open Vote 

 ي مبتنيريگيرأ

بندي بر تقسيم

 پارلمان

در پارلمان انگلستان انجام  معموالًي که ريگيرأاين روش 

صورت  گيرد، زماني که نمايندگان موافق و مخالف هر کدام بهمي

روند و با حضور خود در يكي به قسمتي از پارلمان ميفيز

 کنندي خود را اعالم ميرأهاي مشخص شده در پارلمان مكان

Division Vote 

ي در ريگيرأ

 ساعت مقرر

ر ي نمايندگان در روز مشخصي از هفته و دريگيرأدر اين نوع 

از پيش تعيين شده  هايپيشنهادها و ساعت مشخصي به طرح

ي بالفاصله ريگيرأي در مقابل ريگيرأهند. اين نوع دمي يرأ

 استها و لوايح طرح پس از بحث و گفتگو درباره

Deferred Division 

ي با ريگيرأ

 دادن دستنشان

ن نگاه ي نمايندگان با باال بردن دست يا پاييريگيرأدر اين نوع 

 Show of Hands کنندداشتن دست خود موافقت و مخالفت خود را اعالم مي

 ي مبتنيريگيرأ

 بر اسامي

بر حروف  ي اسامي تمامي نمايندگان مبتنيريگيرأدر اين نوع 

روي اسم ههرکدام از نمايندگان روب يرأو  شودميالفبا ليست 

ها براي روش نيترمهمگردد. اين روش يكي از آنها مشخص مي

 ايجاد شفافيت آرا در کشورهاي گوناگون است

Roll-Call Vote 

 ي موزونريگيرأ
برخي  يرأآرا وزن يكساني ندارند و  ي که همهريگيرأنوعي از 

 تري داردي برخي ديگر اثر کمرأتر و از اعضا اثر بيش
Weighted Voting 

 ي شفاهيريگيرأ
صورت شفاهي با  ي نمايندگان بهرأي از طريق اعالم ريگيرأ

 اعالم بله يا خير
Verbal Voting, 

Voice Vote 

ي همراه با ريگيرأ

 دييتأ

 و دييتأوي لوايح يا مواردي که دولت نياز به ر ي برريگيرأ

 Assent voting رضايت نمايندگان پارلمان را دارد

 Standing Order, Rules هاي کشورهاي مختلفهاي داخلي پارلمانقواعد و رويه نامه داخليآيين

of Procedures, Robert's 

Rules of Order 

پيشنهادهاي 

 ايرويه

و در زمان تغييري توان بر آنها مي که مبتني هاييپيشنهاد

کردن دستورگذاري مسائل و... ايجاد جاهدستور جلسات و جاب

 کرد

Procedural 

motions 
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 و كليات زمينه. پيش1

 هاآن دمكراتيکها و كاركردهاي . پارلمان1-1

ا قانونگذاري، ها نهادهايي سياسي هستند که کارکرد اصلي آنهلماناساس عرف قانون اساسي اروپايي، پار بر

زماني  دمكراتيکهاي ينداها در فرمجريه است. مشروعيت باالي پارلمان ريزي و نظارت بر قوهامور بودجه

 .طور اثر بخش انجام دهند شود که آنها وظايف خود را در چارچوب قانون اساسي و ديگر قوانين بهايجاد مي

لمان اي است که پارشدهطرز قابل توجهي ناشي از بستر و فضاي سياسي فراهم هاين مشروعيت ب

آميز ف و جدالمختلي آراهاي آزاد ايجاد کرده است. منافع گوناگون در گفتگو ابرازو  هابراي اظهار نظر

 ن موارد است.همي هجمل هاي مورد اتفاق نيز، ازحلو بحث و گفتگو براي رسيدن به راه

سازي عنوان تاالرهاي گفتگو براي شور سياسي و تصميم به دمكراتيکصورت  هاي مدرن که بهپارلمان

کنند. با در سطوح ملي و اروپايي ايفا مي 1نقش مهمي در توسعه و تكامل دمكراسي نمايندگي اند،ايجاد شده

 کننده وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي حوزهسها، آنها تنها منعكتوجه به ترکيب و گفتمان پارلمان

ها از طريق زباني و باَلغي نيز دهي و سرشتن اين وضعيتمربوط به خود نيستند، بلكه آنها در شكل انتخابيه

ها اين قدرت معنادار خود را ابتدائاً از طريق صالحيت قانونگذاري خود بروز پارلمان 2کنند.مشارکت مي

کاري خود بايد باز و  ها در حيطهمين دليل اين موضوع بسيار مهم و اساسي است که پارلماندهند. به همي

 قابل دسترس باشند و به عموم مردم اين اجازه را بدهند که نمايندگانشان را پاسخگو نگاه دارند.

 

 «دمكراتيک»معنا و مفهومِ پارلمان . 2-1

مور کاري خود در انجام ا هاقوانين و استقالل پارلمان يبر تمام قانون اساسياصول با توجه به حاکميت 

تانداردها و از وجود اس سؤال، شودميکه موجب ايجاد تنوعي از کارهاي پارلماني در فضاي سياسي اروپا 

ارت هاي خود و انجام اين امور تحت نظهاي مشخص و معيني براي ايجاد شفافيت در فعاليتويژگي

 رسد.ينظر م مردم، مشروع به

در قرن  دمكراسيدر رابطه با تجربيات موفق پارلماني و  3راهنماي اتحاديه بين پارلماني اساس بر

تر توضيح داده هم بيش 4 2008که در گزارش پارلمان الكترونيكي جهاني سال  طورهمانيكم، وبيست

 اند:هاي زير توصيف شدهبا مؤلفه دمكراتيکهاي متمايز پارلمان شده است، ويژگي

 قشر متنوعي از  اجتماعي و سياسي نماينده صورت بهمعناي اينكه پارلمانِ منتخب، هنماينده، ب

ند به وظايف ها را براي تمامي اعضاي خود فراهم کند تا آنها بتوانمساوي فرصت صورت بهمردم باشد و 

 خود عمل کنند؛

                                                 

1  . Representative Democracy 

 های مختلف در امور سياسی فرهنگی و اجتماعی را نيز دارا هستند. مها قدرت تغيير معانی و ایجاد گفتمانمقصود این است که پارلمان.  2

3. Inter-Parliamentary Union 

4  . World e-parliament Report 2008 
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 هاي انهخود براي مردم از طريق رسهاي شفاف، به اين معنا که پارلمان در عملكرد و فعاليت

 گوناگون شفاف باشد؛

  ع مدني و که خود شامل جوام ـقابل دسترس )براي مشارکت(، به اين معنا که پارلمان مردم را

هاي يندافردهي عموم در ني مشارکت دهد. براي مثال مشارکتدر امور پارلما ـشوند ها نيز ميانجمن

 نفع؛ي ذيهاگروهز طريق مشورت با خاص ا طور بهپيشاقانوني، 

 ن در رونداشه خود و ديگر هانتخابي هپاسخگو، به اين معنا که نمايندگان پارلمان نسبت به حوز

 اي خود پاسخگو باشند؛در رفتار حرفه رابطه با عملكردشان و صداقت

 ارکردهاي ودن در کمؤثر ب بودن در وظايف و روندهاي کاري خود و همچنين مؤثر معناي به، مؤثر

اي منطقه . متناسب با سطوح محلي،دمكراتيکها و هنجارهاي ارزش اساس برقانوني و نظارتي پارلمان 

 .ستاان قانونگذارهاي فعال و تشريک مساعي در فعاليت بخشي، نيازمند دخالتالمللي، اثرو بين

 هل تعريف شدپارلمان از استقال هانجام يک پيمايش در رابطه با اطالعات مرتبط با چگونگي استفاد

شخيص تواند براي تسازي خود، ميهاي تصميميندافر سازماندهيخود در چارچوب قانون اساسي براي 

حات در اجراي اصال خصوص دربهترين الگوهاي عملي مفيد باشد و منبعي از نظرات موافق و مخالف را 

 آورد.پارلمان فراهم 

 

 د شده در اين پژوهش تحليليهدف و رويكرد اتخا. 2

 هاي مليگيري در پارلمانيرأهدف اين تحقيق فراهم آوردن نمايي کلي نسبت به قواعد موجود 

ن ابزار . همچنين، هدف ديگر اين سند فراهم آوردستکشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا

آن، بتوانند در جايگاه  وسيله بهمردم بايد  انتخابيه و عموم هشفافيت و ارتباطاتي است که شهروندان حوز

 هاي پارلماني قرار گيرند.بر فعاليت دمكراتيک نظارت و مداقه

هايي از اين نوشته بهترين تجربيات از کشورهايي که عضو اتحاديه اروپا نيستند و همچنين نمونه

 في خواهد کرد.را معر 1المللي نظير مجمع پارلماني شوراي اروپاهاي بينبرخي سازمان

 رويكرد اتخاذ شده در اين تحقيق به ابعاد و موارد ذيل پرداخته است:

 يندافرشود، همچنين کنترل نظم و ترتيب برده مي کاربهها ي که در پارلمانريگيرأهاي روشـ 

 نهادهاي مربوطه؛ وسيله بهي و نتايج آن ريگيرأ

وجه به خصوص با تبه ي نمايندگان احثات و آراابزارهاي حصول اطمينان از منافع مردم در مبـ 

 ي قانوني؛هايندافر

 انتخابيه؛ هدهي او براي مردم حوزيرأکند و چگونگي آنچه که نماينده بيان ميامكان نظارت بر ـ 
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 عات و ارتباطات.پارلمان با فناوري مدرن اطالسازي يا ديگر ابزارهاي منطبقيكي و انتخابات الكترونـ 

هاي ي پارلمان و رويهريگيرأ و هدف اصلي اين تحقيق به خودي خود بررسي کلي نحوهرايناز

هاي موجود در مشورتي آنها نيست، بلكه هدف اصلي اين تحقيق اين است که تا چه حدي قواعد و رويه

زان را ساشود که بتوان تصميمها شده است و باعث مييندافرتر شدن ها موجب بازتر و شفافپارلمان

 هايشان پاسخگو کرد.نسبت به انجام فعاليت

 

 )ملموس( مشاهده قابل هايگرايش. 3

 مشي شفافيتخط. 1-3

هاي شفافيت، مشياز طريق خطشفافيت و نظارت عمومي دمكراتيک، همانند مشارکت مردمي در حيات 

هاي فافيت و فرصتشوند. به عبارت ديگر، به رسميت شناخته شدن شها اجرايي ميپارلمانتوسط 

مايندگان اطالعات عملكرد نها به عموم مردم و رسانه به دسترسي ،مشارکت شهروندان در فضاي سياسي

رتباطات در ابستگي دارد. بر همين اساس درک نقش حياتي فناوري اطالعات و پارلمان و اداره پارلمان 

 ياتي است.شهروندان، امري ح كراتيکدماستانداردهاي پاسخگويي، شفافيت و مشارکتِ  يارتقاحمايت و 

صورت ديگر  بررسي تجربياتِ پارلماني در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا و به همين

 :شده استمنجر ، به مشاهدات ذيل اندگرفتهدفاتر پارلماني که مورد بررسي اين تحقيق قرار 

 ري اطالعات و رن اطالعاتي و ابزارهاي فناوهاي مدها تمايل دارند که خود را با فناوريپارلمان

کنند. ها منتشر ميسايتراحتي از طريق وبه هاي خود را بارتباطات وفق دهند، به همين جهت داده

هاي يندافر به خصوصها، روز و همراه با جزئيات از عملكردها و فعاليتها شامل اطالعاتِ بهاين داده

 قانوني است؛

 ًوضوع صحن علني پارلمان براي عموم مردم باز و قابل دسترس است، که اين مجلسات  اساسا

 غيرعلني صورت بهها براي برگزاري برخي از جلسات خود موجب جلوگيري از حق پارلمان تواندينم

 باشد؛

 ينترنتي اها از دسترسي عموم به مذاکرات از طريق پخش زنده روند معمول اين است که پارلمان

 کنند؛نده از طريق کانال تلويزيوني اطمينان حاصل ميويا پخش ز

 د دارند کنندگاني که قصهاي مشخصي را براي مراجعهصندلي معموالًها اين، پارلمان بر عالوه

 کنند؛مذاکرات را از نزديک نظاره کنند، رزرو مي

 بستگي به ي بستههادربها براي عموم يا تشكيل جلسات پشت باز بودن جلسات کميسيون ،

هاي پارلمان در عمل برابر قوانين هر کشور عضو اتحاديه اروپا دارد. دسترسي عموم به جلسات کميسيون
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اگرچه برخي از  1.کنندگاناست با دسترسي به جلسات صحن علني، به استثناي جلسات هماهنگ

 اعالم کنند؛ غيرعلنيجلسات خود را  ها ممكن است بخشي يا همهکميسيون

 ها و اظهارات دهند تا بيانيهمي نفع و عموم مردم اجازههاي پارلماني به احزاب ذييتساوب

 ؛کنند )براي مثال ضبط صوت و تصوير تحوالت جلسات( آزماييارزيابي و راستينمايندگان را 

  به يكي از  ي الكترونيكيريگيرأي، رأهاي برگهي و شمارش دهيرأبا توجه به پيچيدگي

 ي هر فرد را به عمومريگيرأاطالعات  شوديمي مبدل شده است که موجب ريگيرأ هاي غالبروش

 قياز طر اآر جينتا صحت از پارلمان نشود، اجرا کيالكترون صورت به يريگيرأ يوقت. مردم ارائه کرد

 .کنديم حاصل نانياطم گران،يد و يرسم مقامات ،مسئوالن

 

 هركدام از آرايآن بر شفافيت آثارها و اندر پارلم برده شده كاربهي ريگيرأهاي روش. 2-3

 نمايندگان پارلمان كشورهاي اتحاديه اروپا و نمايندگان پارلمان اروپا

مچنين ههاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ي که توسط پارلمانريگيرأي مختلف هاروشدر ميان 

عات زيادي ي است که اطالريگيرأتنها روش « مياسا بر مبتنيي ريگيرأ»پارلمان اروپا اجرا شده است، 

 دهد.تک نمايندگان در اختيار قرار ميدهي تکيرأدر رابطه با رفتار 

 متفاوت به« اسامي بر مبتنيي ريگيرأ»ها و قواعد پارلماني در درک مفهوم يندافردليل آنكه  هب

ي ريگيرأ هرنوع ازبر اسامي به  نيمبتي ريگيرأرسد، در اين متن با توجه به هدف تحقيق، نظر مي

ارت ديگر اين که نتايج آن همراه با اسامي و تعداد آرا نمايندگان ثبت و ضبط شود. به عب شوديمگفته 

نتايج  شده است تا امكان ثبت همزمان مجموع سازماندهياي گونهه ي است که بريگيرأروش نوعي از 

 کند.دهندگان را مشخص يأ( هرکدام از ربيغاع، ي )موافق، مخالف، ممتندهيرأ و نحوه آرا

ي الكترونيكي يكي ريگيرأدهد که ي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان ميريگيرأتحليل روش 

شود. )تنها اسامي اجرا مي بر مبتنيي ريگيرأي است که همزمان با ريگيرأهاي محبوب براي از روش

ي الكترونيكي ريگيرأاند و نه از سيستم اين روش را نه اجرا کرده 2پاکشور از اعضاي اتحاديه ارو 6پارلمان 

پارلمان از  20حداقل ، سوي ديگر بر اساس اطالعات موجودکنند. از ي خود استفاده ميريگيرأبراي 

قابل  طور بهکنند. مهم قانوني خود استفاده ميهاي گيرييأراسامي براي  بر مبتنيي ريگيرأروش 

ي الكترونيكي حمايت ريگيرأکارگيري روش نامه داخلي پارلمان از بهپارلمان اتريش، آيين در توجهي

ي الكترونيكي وجود ندارد. برعكس اين مورد، ريگيرأکند، اما در اين پارلمان تجهيزات مورد نياز براي مي

                                                 

نظرات آن  تواندیمکنند که کننده برای خود انتخاب میعنوان هماهنگ. هرکدام از احزاب سياسی در پارلمان شخصی را به1

 توانند با یکدیگر جلساتی داشته باشند. مکنندگان احزاب مختلف میب را در جلسات ارائه و پيگيری کند. هماهنگحز

. این کشورها عبارتند از: اتریش، قبرس، آلمان، یونان، هلند و انگلستان. به عالوه مجلس سنای پارلمان فرانسه از تجهيزات 2

 کشورهای عضو اتحادیه های دوگانههای پارلمانند. اگرچه تحليل اطالعات و دادهکی استفاده نمیريگیرأالکترونيکی برای 
 دهد.ی بين دو پارلمان یک کشور نشان نمیريگیرأهای اروپا، تفاوت قابل توجهی را در روش
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شود(، استفاده نمي ي الكتروني در پارلمان يونان نصب شده است اما از آنريگيرأکه تجهيزات درحالي

. ديگر ابزارهاي يستني الكترونيكي ريگيرأنيازمند تجهيزات  لزوماًاسامي  بر مبتنيي ريگيرأاگرچه، 

 وسيله بهي يا رأ هاي رسميبرگه وسيله بهي دهيرأ، 1ي شفاهيدهيرأاسامي،  بر مبتنيي ريگيرأانجام 

 گيرد.نوشته شده است، صورت مي وي آنهار ي که اسامي نمايندگان بررأهاي کارت

اسامي  بر مبتنيي ريگيرأانتخابيه و حق مشروع آنان براي مشارکت، برتري  از نگاه مردم حوزه

ن روش دهندگان بهترييأها واضح و مبرهن است. ثبت آرا همراه با اسامي رگيرييأنسبت بر ديگر ر

 ند نمايندهشود که بتواناست. اين روش باعث ميعملكرد نمايندگانشان  براي نظارت شهروندان بر شيوه

ي ريگيرأ ميان نحوه ها که بر رابطه، برخي پژوهشضمناًدارند.  خود را براي انتخابات بعدي پاسخگو نگاه

 ،يرأهاي گهبري به همراه ريگيرأاند که اند به اين نتيجه رسيدهها پرداختهگيرييو دقت هر نوع از رأ

ي با دهيرأز اهاي هر کدام از نمايندگان براي انتقال هدف و مقصود خود جهي در تواناييتفاوت قابل تو

تر تمايل دهندگان بيشيأکند. براي مثال راندازند، ايجاد ميدرون صندوق مي يرأ عنوان بهآنچه که 

نمايش  روي صفحهه دقيق و خالصه ب طور بهي ريگيرأي بدهند که نتايج رأدارند که در سيستمي 

شود ي عمومي موجب ميريگيرأشود. از طرف ديگر ممكن است چنين استدالل شود که نشان داده مي

 که نمايندگان مجبور شوند تصميمات احزاب سياسي را بر صالحديد شخصي ترجيح دهند.

ز ، ادکرگاه استفاده خاطر مسائل فني گاه و بي ي الكترونيكي بهريگيرأهرگاه نتوان از سيستم 

 ي بهريگيرأکردن دست و يا بلند  وسيله ي بهريگيرأشود؛ نظير ي استفاده ميريگيرأهاي ديگر روش

 قيام و قعود. وسيله

صورت موافق، مخالف و عدم شرکت در  به معموالًکردن دست، نتايج بلند وسيله ي بهريگيرأدر 

. استدليل مسائل فني  به معموالًاين مسئله  شود کههر فرد ذخيره نمي يرأشود و ي ثبت ميريگيرأ

سرعت انجام ي بهريگيرأي شود و يا نياز باشد که ريگيرأهمچنين زماني که نياز باشد درباره مسائل پيچيده 

ها )و همچنين شود. اگر نسبت به نتايج شكي ايجاد شود، پارلماني استفاده ميريگيرأگيرد، از اين نوع 

صورت  نتايج را به معموالًشود( صحن علني از اين روش استفاده مي درر تشبي والًمعم که هاکميسيون

الكترونيكي بررسي خواهند کرد. در برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که از اين روش همزمان با استفاده 

شود آرا ثبت مي دهندگان و تعداديأکار گرفته شده است، نتايج همراه با اسامي راز ماشين شمارش آرا به

 2«ي بازرأ»عنوان  دادن دست بهوسيله نشان ي بهريگيرأطور کلي  )براي مثال مجارستان و لهستان(. به

از طريق پخش زنده اينترنتي دنبال کنند، اگرچه در اين  مثالًتوانند جلسات را مردم مي ، زيراشودتلقي مي

 ، بسيار محدود است.ي دادهرأايندگان چگونه اينكه هرکدام از نم حالت در عمل امكان مشاهده

 

                                                 

ی مثبت، رأایندگان خواند و هر کدام از نمی گيری، رئيس جلسه اسامی نمایندگان را بر اساس حروف الفبا میرأ. در این نوع 1

 کند. ممنفی و یا ممتنع خود را اعالم می

2. Open Vote 
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ي ريگيرأهاي ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از سيستم ، تمامي پارلمانبنديجمعبراي 

گزير براي ثبت ي الكترونيكي يک امر ناريگيرأکنند. اگرچه يافته استفاده نميتوسعه کامالً الكترونيكي

ي دارند که ريگيرأها و قواعد سنتي گوناگون خود را براي ا شيوههپارلمان ، زيرانمايندگان نيست يآرا

 دهند.ي خود را انجام ميريگيرأمطابق با آن 

 

 يقانونگذار يندافرشفافيت . 3-3

قابل  اول نياز ي عضو اتحاديه اروپا که در نظرکشورها هاي مليانيكي از گرايشات قابل مشاهده در پارلم

 اين مسئله ممكن است موجب اسامي است. بر مبتنيي ريگيرأضوع توجهي به شفافيت دارند، مو

ي }در قانونگذارهاي يندافري در ريگيرأهاي مختلف از روش كه آيا استفادهاز جمله اين سؤاالتي شود

 ير.خهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا{ که خود تا حد امكان باز هستند، الزم است يا پارلمان

ي ريگيرأشه ي براي قوانين، هميريگيرأداخلي پارلمان اروپا، آخرين مرحله از نامه آيين اساس بر

ي ريگيرأها و همچنين (. همين رويه براي انتخابات کميسيون(166)اسامي خواهد بود )ماده  بر مبتني

اشت يد توجه دشود )البته بااجرا مي (107)و  (106)مواد بر اساس  به پيشنهاد عدم اعتماد در کميسيون

 گيرد(.ي مخفيانه صورت ميريگيرأانتخاب رئيس کميسيون از طريق  (105)ماده  اساس برکه 

هاي مليِ قوانين، موضوعي است که پارلمانقبال نياز به شفافيت باال در مواضع نمايندگان در 

ي ريگيرأدن شالزامي  ،استاندارد در اين رابطه اند و حداقلها آن را به رسميت شناختهبسياري از کشور

 .استي براي قوانين، ريگيرأنهايي  اسامي در مرحله بر مبتني

پيشنهاد تعدادي  وسيله بهکند تا فرصتي را ايجاد مي معموالًها نامه داخلي پارلماناين، آيين بر عالوه

يت خود را از مشروط بر اينكه آنها حما غالباً، گيردصورت مياسامي  بر مبتنيي ريگيرأاز نمايندگان، 

 خود بيان سازند.آراي ي در ريگيرأاين نوع 

 

 گيرينتيجه

مردم باشند،  امهعهاي شفافيت و پاسخگويي در ارتباط با که ملزم به اجراي ارزشاست تنها نهادي  نهها پارلمان

 هام بخشند.المشارکت کرده و به آن  دمكراتيکي هايندافردر  تواننديموسيله ابعاد مشارکتي خود  بلكه به

ا نسبت به رترين اطالعات ي که بيشريگيرأ آنان، شيوه مشارکتي از ديد شهروندان و انتظارات مشروع

اگر به منافع . بر اسامي است ي مبتنيريگيرأدهد، منتخبشان در اختيار آنها قرار مي ي نمايندهدهيرأرفتار 

شود توجه ينمايندگان که منجر به تصويب قوانين معمومي در متقاعد ساختن شفافيت باالي مواضع سياسي 

صورت  )بهشود يندهاي تصويب قوانين ارجحيت داده مياگيري مبتني بر اسامي در فرشود، نتيجتاً رأي

 .اساس الگوهاي سنتي پارلماني( ا برالكترونيكي، شفاهي ي
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فافيت و شاستانداردهاي درک اين نكته که فناوري اطالعات و ارتباطات نقش اساسي در باالبردن 

 هب هاي پارلماني کهسايت. وببسيار اساسي است شهروندان دارد دمكراتيکپاسخگويي در مشارکت 

هاي نديافرخصوص به ) هاي پارلمانروز از فعاليتاند و داراي اطالعات جزئي و بهخوبي طراحي شده

اطمينان  ودن مردماز مطلع ب هاميسيوناينترنتي مذاکرات صحن و ک با پخش زنده ،هستند (يقانونگذار

 کنند.حاصل مي

تر از دسترسي شهروندان به اطالعات مورد توجه اين است که مفهوم دسترسي پارلماني بسيار جامع نكته

يند اتر، مشارکت فعاالنه مردم در فرطور واضح و اسناد جلسات و آگاهي از تحوالت پارلماني است. به

ه باال، تنها بُعدي است که با وجود ظرفيت قابل استدالل آن در تسريع مشارکت عمومي گذاري پايين بمشيخط

وسيله مشارکت دادن مردم در  تر مورد توجه قرار گرفته است )براي مثال، به، تاکنون کمراتيکدمكدر حيات 

كته جالب در اين مسئله، کردن اَشكال جديد ارتباطات تعاملي با شهروندان(. نهاي پيشاقانوني يا امتحانيندافر

توانند عريضه يک ويژگي خاص پارلماني است که مطابق با آن، شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي

به شهروندان داده شده است و همچنين براي  211/201111که اين حق طبق قانون شماره  1آوري کنندجمع

، جلسات استماع در پارلمان اروپا سازماندهي شده انددهش تعداد کافي امضا آوريِموفق به جمع ي کههايعريضه

 است.

زارهاي ها بايد به ابشود اين است که تا چه اندازه پارلمانکه در اين شرايط مطرح مي پرسشي

اده سازند. از هاي خود را پيتعاملي فناوري اطالعات و ارتباطات متوسل شوند تا بتوانند اهداف و ارزش

رلماني متفاوت بايد مورد توجه قرار گيرد که نه تنها الگوهاي نمايندگي در هر پا طرف ديگر، اين نكته

ندان ميان بلكه ممكن است اختالفات زيادي در نوع نگاه به مفهوم نمايندگي و ارتباط با شهرو ،است

فراهم ها با ماناحزاب گوناگون وجود داشته باشد. البته برخي از نمايندگان پارلمان اروپا و ديگر پارل

 کنند.خود اين کانال را فراهم مي هاي شخصيسايتکردن لينک ارتباطي در وب

تواند مسائل هاي مورد نياز، اين پژوهش نميمورد توجه اين است که در نبود اطالعات و داده نكته

تبيين  مناسبي بررسي و طور بهقبلي را  گذاري پايين به باال ناظر به نكات مطرح شدهمشيمربوط به خط

بالقوه ابزاري در جهت ايجاد انگيزش براي مشارکت شهروندان  طور بهگذاري پايين به باال مشيکند. خط

 .است دمكراتيکهاي يندافردر مسائل سياسي براي باال بردن کيفيت 

                                                 

1. European Citizen's Initiaive آوری نام طرحی است که به موجب آن، هر شهروند یکی از کشورهای اروپایی، با جمع

 ارائه کند. م تواند موضوع را در جلسات استماع پارلمانمد نظر خود، می یک ميليون امضا برای عریضه
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 ي پارلمانيريگيرأهاي . مروري بر انواع روش4

 . پارلمان اروپا1-4

 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ دستبردن  باالي با ريگيرأ پارلمان اروپا
 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)

انواع 

ديگر 

 يريگيرأ

 يريگيرأكنترل نتايج 

 مرور کلي

 ،باال بردن دستگيري با رأيدر 

ي افراد و همچنين دهيرأاطالعات 

شود؛ تنها موافقت يا تعداد آرا ثبت نمي

به موضوع  مخالفت کلي نسبت

 شود.سنجيده مي

عنوان  ي الكترونيكي بهريگيرأ .1

دادن گيري با نشانرأيابزاري براي اجراي 

 براي ثبت تعداد آرا؛ دست

ي الكترونيكي همراه با ثبت ريگيرأ .2

 ي مبتنيريگيرأ) دهندهيرأاسامي افراد 

 بر اسامي(.

بر اسامي ممكن است به  ي مبتنيريگيرأ

 د:دو طريق انجام شو

 ي الكترونيكي؛ريگيرأ .1

ر اسامي با  بي مبتنيريگيرأ .2

، زماني که سيستم برگهاستفاده از 

 الكترونيكي از کار افتاده باشد.

 - بله

ي ريگيرأکنترل نتايج 

يكي از وظايف دبيرخانه 

عمومي پارلمان اروپاست 

که تحت نظارت مقامات 

گيرد. در سياسي انجام مي

ي و انتخاب ريگيرأ زمان

خود  هانامزداد خاص، افر

ها را برگهآرا  توانندينم

 شمارش کنند.

 صحن علني

ي هميشه تعداد آرا ريگيرأدر آخرين 

 شوند.شمارش مي

زماني که رئيس جلسه تصميم بگيرد که 

ي ريگيرأي شود، اين ريگيرأالكترونيكي 

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأصورت  به

گيرد. همچنين زماني که صورت مي

تن از نمايندگان يا احزاب  40قل حدا

ي الكترونيكي ريگيرأسياسي درخواست 

 را بدهند.

يند قانونگذاري هميشه اآخرين مرحله از فر

بر اسامي است  ي مبتنيريگيرأ

نامه داخلي(. همين رويه آيين «166»)بند

ي اعتماد رأبراي انتخابات کميسيون و 

و  (106)شود )ماده ها اجرا ميکميسيون

(107)) 

ها براي انتخاب افرادي خاص اجرا در انتخابات

پنجم نمايندگان . همچنين اگر يک1شودمي

صورت  ي بهريگيرأحاضر درخواست دهند، 

ها بايد قبل گيرد. اين درخواستمخفي انجام مي

(، 169ي انجام شود. طبق ماده )ريگيرأاز آغاز 

صورت مخفي  ي بهريگيرأدرخواست براي 

بر  ي مبتنيريگيرأخواست براي نسبت به در

 اسامي در اولويت قرار دارد.

- 

 هانکميسيو
     ي         ي، آراريگيرأدر آخرين مرحله 

 شود.موافقان شمارش مي

بر صالحديد رئيس  ي مبتنيريگيرأ نحوه

 شود.جلسه تعيين مي

 (، با درخواست 195اساس ماده ) بر

 رد.گينمايندگان صورت مي چهارميک

 (.169براي انتخاب افراد خاص مطابق با ماده )
- 

 احزاب سياسي
بر صالحديد  ي مبتنيريگيرأ نحوه

 شود.رئيس جلسه تعيين مي

 براي انتخاب افراد خاص  
- 

  

                                                 

 رئيس و ... .انتخاب رئيس پارلمان اروپا، نايب 1.
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 هاي ملي اعضاي اتحاديه اروپاي در پارلمانريگيرأهاي شيوه. 2-4

كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

اتريش، مجلس 

ملي و مجلس 

 1سنا

ي ريگيرأتوانند مردم مي

دست را  باال بردنبا 

اما نتايج  ،مشاهده کنند

 شود.ي منتشر نميريگيرأ

ترونيكي ي الكريگيرأتجهيزات 

در پارلمان اتريش وجود ندارد 

 (66)ماده  «2»ه طبق بند اگرچ

نامه داخلي اين پارلمان از آيين

در صورت ي ريگيرأاين نوع 

وجود امكانات و تجهيزات 

 پشتيباني کرده است.

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ

 نمايندگان:

وسيله  ي بهريگيرأ .1

وي ر اي که نام نمايندگان بربرگه

هاي ه شده است و رنگآن نوشت

ي رأگوناگوني بسته به نوع 

دارند صورت «( خير»يا  «آري)»

گيرد. اسامي نمايندگان مي

ي رأشود و هر کدام خوانده مي

خود را درون يک صندوق 

ريزند. اين آرا شمارش مي

 2؛شونديم

با  ي شفاهي،ريگيرأ .2

رئيس جلسه، اسامي تصميم 

اساس حروف الفبا  نمايندگان بر

« بله»شود و آنها جواب ده ميخوان

 دهند.مي« خير»يا 

 

هاي برگه وسيله ي بهريگيرأ

ي که روي آنها رأرسمي 

نوشته شده « خير»يا « بله»

 گيرد. طريقهاست انجام مي

ي ريگيرأي همانند ريگيرأ

، 3بر اسامي است مبتني

ي رأتوانند نمايندگان مي

خود را درون پاکت مشخص 

آن را در  شده قرار دهند و

اتاقي بدون مشخص شدن 

 ي خود در صندوق بريزند.رأ

وسيله قيام و قعود.  ي بهريگيرأ

اساس قوانين نمايندگان  بر

توانند در موافقت قيام کنند مي

و يا در صورت مخالفت نشسته 

 باقي بمانند.

کنترل نتايج بر عهده رئيس 

ي ريگيرأپارلمان است. اگر 

رد، بر اسامي انجام گي مبتني

کنترل نتايج بر عهده 

 است. 4"کنندگانکنترل"

                                                 

1. Nationalrat and Bundesrat 

 20با درخواست مکتوب تواند ی میريگیرأبرانگيز و مبهم باشد با صالحدید رئيس جلسه برگزار شود. همچنين این ی شکريگیرأهمراه با اسامی ممکن است در ابتداي جلسه و یا زمانی که نتایج  یريگیرأ. 2

 ی انجام شود.ريگیرأنفر از نماینگان پيش از شروع فرایند 

 ام گيرد.اسامی انج بر ی مبتنیريگیرأی به صورت مخفی انجام گيرد، مگر آنکه درخواست شود که ريگیرأنفر از نمایندگان تصميم بگيرد که 20پارلمان ملی ممکن است بر اساس درخواست رئيس جلسه یا درخواست . 3

4. Whips 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

بلژيک، مجلس 

 نمايندگان

ها تنها در کميسيون

 شود.استفاده مي

با ايجاد  سال از اين روش 50

آري، خير و "هاي دکمه

براي هر نماينده انجام  "ممتنع

گيري رأيشده است. نتايج 

دهندگان يأربر اسامي  مبتني

ي ريگيرأآيد )به نمايش درمي

ي ريگيرأمخفي از طريق 

شود(. الكترونيكي انجام نمي

استثنا: اگر رئيس جلسه از 

ي ريگيرأتجهيزات الكترونيكي 

ي ريگيرأاستفاده کند تا نتايج 

وسيله قيام و قعود نمايندگان  به

چک کند، اسامي  مجدداًرا 

نمايندگان همراه با نتايج 

 ي اعالم نخواهد شد.ريگيرأ

استفاده از اعالم ي با ريگيرأ

اسامي هريک از نمايندگان و بيان 

صورت شفاهي )در  آنها به يرأ

گذشته همچنين از طريق 

ي امضا شده استفاده رأهاي برگه

از سيستم  راًياخشد و مي

گردد(. الكترونيكي استفاده مي

ي بر ريگيرأبراي آخرين مرحله 

ي عدم رأي اعتماد، رأقوانين، 

صورت  1هي سازندرأاعتماد و 

ي همراه اعالم ريگيرأگيرد. مي

اسامي با درخواست يک نماينده و 

حمايت حداقل هشت نماينده 

 تواند صورت گيرد.مي

زمان انتخابات در پارلمان 

 برگهبراي انتخاب نامزدها از 

ي در ريگيرأو گلدان براي 

 شود.اين روش استفاده مي

داخلي  نامهزماني که آيين

جازه بدهد و مجلس نمايندگان ا

گيري رأيدرخواستي براي 

وجود نداشته بر اسامي  مبتني

 وسيله ي بهريگيرأباشد، از 

 شود.قيام و قعود استفاده مي

وسيله رئيس  ي بهريگيرأنتايج 

شود و مي دييتأمعاونان جلسه و 

در گزارش مشروح مذاکرات 

 شود.منتشر مي

اسامي، آرا  بر ي مبتنيريگيرأدر 

ي هر ريگيرأرکت در و عدم ش

کدام از نمايندگان در گزارش 

 شود.مشروح مذاکرات منتشر مي

بلژيک، مجلس 

 سنا

ها در جلسات کميسيون

شود و تنها استفاده مي

مجموع و تعداد آرا اعالم 

 شود.مي

هايي که در تمامي موقعيت

 «3»نامه داخلي )بند آيين

( اجازه بدهد، از (44)ماده

ر اسامي ب گيري مبتنيرأي

شود )تمامي استفاده مي

نهايي  هاي مرحلهگيريراي

ي دهيرأي الكترونيكي و ريگيرأ

هر  2شده ي امضارأ برگه وسيله به

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأدو با 

اساس  کنند. بربرابري مي

ي ريگيرأهاي اين پارلمان، رويه

بر اسامي تنها زماني انجام  مبتني

براي اجراي انتخابات جهت 

ب نامزدها براي تصدي انتخا

هاي مختلف در پارلمان پست

 شود.انجام مي

وسيله قيام و قعود  ي بهريگيرأ

ي ريگيرأعنوان روش  به

 شود.فرض تلقي ميپيش

هاي رجوع کنيد به قواعد و رويه

 مجلس نمايندگان.

                                                 

.1 «Constructive Vote of no Confidence»  شود تا حمایت خود را از رئيس فعلی دولت، تنها در صورتی بردارد که اکثریت پارلمان ی عدم اعتماد است که بر اساس آن به پارلمان اجازه داده میرأنوعی

 موافق رئيس دولت جدید باشند. م

2. Signed Ballot 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

ي با ريگيرأقوانين، هر 

صالحديد رئيس جلسه بجز در 

شرايط خاص يا مواقعي که 

صورت مخفي از  ي بهريگيرأ

نفر از نمايندگان  5طرف 

 درخواست شده باشد(.

شود که تجهيزات الكترونيكي مي

وسيله  ي بهدهيرأاز کار بيفتد. 

شده نيز ديگر  ي امضارأ برگه

 گيرد.انجام نمي

 بلغارستان
ي باز ريگيرأصورت  به

 گيرد.انجام مي

 ي الكترونيكي:ريگيرأ

ت اسامي بدون ثب .1

 نمايندگان؛

همراه با ثبت اسامي  .2

 وي صفحهر نمايندگان که بر

ي ريگيرأاساس سيستم  نمايش بر

 ديآميکامپيوتري به نمايش در

 بر اسامي(. ي مبتنيريگي)رأ

بر اسامي که به  ي مبتنيريگيرأ

 گيرد:دو صورت انجام مي

از سيستم الكترونيكي  .1

 شود؛استفاده مي

خوانده اسامي نمايندگان  .2

شود و هر کدام از نمايندگان با مي

عدم شرکت در »يا « خير»، «بله»

 1دهند.جواب مي« گيريرأي

وسيله  ي مخفي بهريگيرأ

 گيرد.ي انجام ميرأ برگه
 ي باز همراه با امضا.ريگيرأ

ريئس جلسه همراه با هيئت 

ي را ريگيرأرئيسه نظم و قواعد 

تعيين و نتايج را نيز کنترل 

 نند.کمي

 2کرواسي
ي باز ريگيرأصورت  به

 گيرد.انجام مي

 وي صفحهر ي برريگيرأنتايج 

نمايش قابل رويت است که نام 

ي هر نماينده را به رأو نوع 

 گذارد.نمايش مي

گيرد که هيئت زماني انجام مي

رئيسه يا حاميان طرح درخواست 

ي را داشته ريگيرأاين نوع از 

انواع مختلف بر اين،  باشند. عالوه

ي الكترونيكي همسان با ريگيرأ

 است.بر اسامي  گيري مبتنيرأي

نامه در شرايطي که آيين

 3داخلي پارلمان کرواسي

اجازه دهد، از اين روش 

 گردداستفاده مي

- 

کند که آيا رئيس جلسه معين مي

تصميم اتخاذ شده توسط پارلمان، 

ميزان آرا اکثريت را به خود 

ت يا خير و نتايح اختصاص داده اس

کند. او ي را نيز اعالم ميريگيرأ

 تواند دستور بازشماري آرا را برمي

                                                 

گيرد. دهم نمایندگان صورت میی پارلمانی یا با درخواست حداقل یکهاگروهی، با درخواست یکی از رأمخفی  ی به وسيله برگهريگیرأی باز همراه با امضا و ريگیرأی مبتنی بر اسامی یعنی ريگیرأوع هر دو ن 1.

 شود. یک نماینده از هر گروه پارلمانی که به این پيشنهاد اعترض دارند باید مشخص شود.گذاشته میله به رأیآن در پارلمان بحث و گفتگو شود، بالفاص هایی بدون اینکه دربارهچنين درخواست

 .معاهده الحاق به اتحادیه اروپا(« 3»( بند3گردد )ماده )الحاق از این لحظه اجرا می تمامی ملزومات تصویب معاهده 2013برای عضویت در اتحادیه اروپا از اول جوالی  2.

3. Standing Orders of Croatian Parliament 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

رئيس صادر بياساس درخواست نا

بايد  دييتأکند )اين درخواست و 

پيش از آن باشد که رئيس جلسه 

تصويب آن قانون را اعالم کرده 

ي با استفاده از ريگيرأباشد(. در 

 بلند کردن دست، شمارش آرا

توسط کارکنان پارلمان صورت 

 ي مبتنيريگيرأگيرد ولي در مي

دبير  وسيله بر اسامي، اين کار به

 گيرد.پارلمان صورت مي

قبرس، مجلس 

 نمايندگان

مثبت، منفي و  يتعداد آرا

ي ريگيرأعدم شرکت در 

شود ولي نام ذخيره مي

 شود.نمايندگان ثبت نمي

 - - در دسترس نيست در دسترس نيست

 (10)اساس ماده  در صحن علني، بر

نامه داخلي پارلمان، يكي از آيين

نمايندگان مسئول در پارلمان رئيس 

جلسه را در جريانات و اقدامات 

کند نظير مديريت پارلماني کمک مي

همچنين تصميماتي  ي وريگيرأزمان 

 کند.شود را يادداشت ميکه اتخاذ مي

جمهوري چک، 

مجلس 

 نمايندگان

که وسايل  زماني

الكترونيكي استفاده نشود، 

از اين روش استفاده 

 شود.مي

طور معمول از  نمايندگان به

ي ريگيرأطريق سيستم 

ي شرکت ريگيرأپارلمان در 

اساس  کنند مگر اينكه برمي

قانون يا اينكه پارلمان نوع 

ي را تصويب دهيرأديگري از 

ي پارلمان ريگيرأکند. سيستم 

بر اسامي.  ي مبتنيريگيرأ .1

اساس حروف الفبا، نام  بر

شود و هر نمايندگان خوانده مي

هاي کدام از آنها بايد يكي از پاسخ

امتناع از »و « مخالف»، «موافق»

را اعالم کنند. هرکدام « يدهيرأ

رئيس جلسه  وسيله ها بهاز پاسخ

ي در اين دهيرأهاي برگه

حالت براي انتخاب رئيس و 

رئيس پارلمان و بينا

همچنين رؤساي 

ها استفاده کميسيون

هاي گردد. ديگر حالتمي

 وسيله ي مخفيانه بهدهيرأ

- 

ي با ريگيرأهنگامي که 

گيرد، صورت مي دادن دستنشان

بازرسان منصوب  وسيله نتايج به

شود. رئيس پارلمان ثبت مي

رئيس جلسه يا شخص ديگري که 

قانون مشخص شده است،  وسيله به
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

کدام از ي هر دهيرأنوع 

 دهد.نمايندگان را نشان مي

اقدام ديگري از  شود. هرتكرار مي

ي دهيرأنمايندگان، به امتناع از 

 شود.تلقي مي

هاي مختلف حالت .2

ي الكترونيكي که همسان ريگيرأ

 بر اسامي است. ي مبتنيدهيرأبا 

قانون يا با صالحديد پارلمان 

 گردد.انجام مي

اگر نتايج هر  1کند.ينتايج را اعالم م

، 2ايي باز بر پيشنهاد رويهريگيرأ

مشخص باشد، نيازي به شمارش آرا 

نيست، مگر اينكه يكي از نمايندگان 

درخواست کند که آرا اعالم شود. 

ممكن است هر کدام از نمايندگان 

ي، در ريگيرأنسبت به نتيجه يا روند 

ي يا بالفاصله بعد از ريگيرأهنگام 

اعتراض داشته باشد. اگر ي ريگيرأ

پارلمان با اعتراض نماينده موافقت 

صورت  مجدداًي بايد ريگيرأبكند، 

ي پارلمان ريگيرأگيرد. اگر سيستم 

ي استفاده نشده باشد، ريگيرأبراي 

خواهد که رئيس جلسه از بازرسان مي

تمامي آرا را شمارش و نتيجه را 

  مشخص کنند.

 غير قابل دسترس 3دانمارک

ي الكترونيكي يكي از ريگيرأ

ها در گيرييأترين نوع رمرسوم

 پارلمان دانمارک است.

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ .1

ي شفاهي ريگيرأوسيله  به

 )قرائت اسامي نمايندگان(؛

ي همراه با وسائل ريگيرأ .2

- 

شمارش  وسيله ي بهريگيرأ

ي هايصندلنمايندگاني که از 

 اند.خود بلند شده

است.  «خدمات قانوني»دفتر  وظيفه

 4کنندگان آرااگر نياز شد، شمارش

دستياران خود را به اين موضوع 

دهند. براي مثال در اختصاص مي

                                                 

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

2. Procedural Petition 

3. Folketing 

4. Tellers 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

ي ريگيرأالكترونيكي )

الكترونيكي( که نتايج آن همراه با 

اسامي نمايندگان ذخيره 

 دد.گرمي

شرايطي که از تجهيزات الكترونيكي 

بر  تنيي مبريگيرأي براي ريگيرأ

را  اسامي نتوان استفاده کرد، آنها آرا

کنند و نتايج را به رئيس شمارش مي

 دهندجلسه گزارش مي

 1استوني

در جلسات کميسيون و 

ي سياسي از اين هاگروه

شود روش استفاده مي

اگرچه برخي از انواع 

اساس قوانين  ي برريگيرأ

نامه داخلي پارلمان و آيين

ده استوني اجازه داده نش

است. در صحن تنها زماني 

ي ريگيرأکه نتوان از 

از  الكترونيكي استفاده کرد،

ي با بلند کردن ريگيرأ

شود و دست استفاده مي

نتايج همراه با تعداد آرا و 

اسامي نمايندگان ثبت 

زماني  يشود، به استثنامي

ي مخفي با ريگيرأکه 

 صورت گيرد. برگه

طور معمول در  به

کار صحن به هايگيريراي

 شود.گرفته مي

ي الكترونيكي ريگيرأدر  ثبت آرا

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأبا 

زماني که  يبه استثنا مشابه است،

ي الكترونيكي براي ريگيرأاز 

 ي مخفي استفاده شود.ريگيرأ

ي از طريق ريگيرأاز اين نوع 

 شود:موارد ذيل استفاده مي

ي )در انتخاب رأ برگه .1

، رئيس پارلمان و وزيرنخست

 س پارلمان(؛يرئبينا

ي ريگيرأ .2

الكترونيكي، اسامي 

داده  شيماندهندگان يأر

شود و در گزارشات نمي

تندنويسان نيز ثبت 

گردد )انتصاب ديگر نمي

 مقامات(.

- 

بخش مسئول در هيئت  اين وظيفه

پارلمان است. اگر روند  رئيسه

 ي در صحن پارلمان بهريگيرأ

نشود، رئيس جلسه درستي اجرا 

کند. هر ي را تعليق ميريگيرأ

نماينده ممكن است نسبت به روند 

ي اعتراضي داشته باشد که با ريگيرأ

بلند کردن دست خود قبل از پايان 

ي اين اعتراض را اعالم ريگيرأيافتن 

، برگهي همراه با ريگيرأکند. در مي

طور علني ي بهريگيرأآرا بعد از 

کميسيون ملي  شوند.شمارش مي

ي ريگيرأانتخابات يا کميسيون 

ي را نيز آماده ريگيرأسوابق نتايج 

 کند. رئيس جلسه نتيجهمي

کند. اعضاي ي را اعالم ميريگيرأ

پارلمان ممكن است اعتراض خود را 

                                                 

1. Riigikogu 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

ي يا نتايج ريگيرأنسبت به شكل 

ي به کميسيون ملي انتخابات ريگيرأ

 د.ي اعالم کننريگيرأيا کميسيون 

 1فنالند

هنگامي که سيستم 

ي الكترونيكي در ريگيرأ

اتاق جلسات کميسيون در 

دسترس نباشد، از اين نوع 

 شود.ي استفاده ميريگيرأ

ي در صحن ريگيرأنوع معمول 

ي ريگيرأباشد. علني مي

الكترونيكي بدون توجه به اينكه 

قيام و قعود  وسيله ي بهريگيرأ

رئيس انجام گرفته است يا اگر 

جلسه احساس کند که اين نوع 

ي مورد نياز است، يا اگر ريگيرأ

قيام و  وسيله ي بهريگيرأنتيجه 

قعود از نظر رئيس پارلمان واضح 

نباشد يا اگر نمايندگان درخواست 

 گيرد.کنند، انجام مي

صورت باز  ي هميشه بهريگيرأ

شود و هميشه نتايج برگزار مي

و اسامي ي همراه با آمار ريگيرأ

 شود.نمايندگان ارائه و ثبت مي

در مواقع انتخابات يا 

 شود.انتصابات استفاده مي

 قيام و قعود؛ وسيله ي بهريگيرأ .1

ي ريگيرأاگر تجهيزات  .2

درست عمل نكند، اگر استفاده از 

ي باعث شود که ريگيرأتجهيزات 

نتايج واضحي براي رئيس پارلمان 

بت ايجاد نشود و يا اگر ايرادي نس

به آرا و تصميمات اخذ شده توسط 

ي ريگيرأپارلمان احساس شود، از 

صورت باز  ي بهرأ برگه وسيله به

 گردد.استفاده مي

ي وظيفه ريگيرأکنترل نتايج 

 باشد.دفتر مرکزي پارلمان مي

فرانسه، مجلس 

 2نمايندگان

ي با نشان دادن ريگيرأدر 

ي و موضع رأ، دست

ه نمايندگان در روزنام

 ي باز معمولي بهريگيرأ .1

که نمايندگان از جايگاه طوري 

 ؛3دهندي ميرأخود 

ي باز و الكترونيكي ريگيرأ

بر  گيري مبتنيرأيهمسان با 

طور  است بجز زماني که بهاسامي 

براي انتخاب و انتصاب افراد 

مختلف در پارلمان صورت 

 گيرد.مي

قيام و قعود.  وسيله ي بهريگيرأ

گيرد که زماني صورت مي

 دادن دستنگيري با نشارأي

رئيس جلسه مسئول برگزاري 

ي است. بنا به ريگيرأ جلسه

تواند از يک درخواست او مي

                                                 

1. Eduskunta 

2. Assemblée Nationale 

ها، نمایندگان گروهای سياسی و احزاب مستقل( یا با درخواست دولت یا کميسيون مسئول ای شامل رئيس پارلمان، رؤسای کميسيونی با تصميم رئيس پارلمان یا کنفرانس رؤسا )مجموعهريگیرأاین نوع از  .3

آرا نمایندگان بالفاصله در سيستم  گيرد.صورت می از قبل به دست رئيس پارلمان رسيده است، آنهاکه اسامی  آنهاوسيله درخواست کتبی گروهی از اعضای هيئت رئيسه یا نمایندگاِن  ت به طرح یا بهنسب
شود. جزئيات طور واضح در پارلمان مطرح میگردد و به وسيله رئيس جلسه اعالم میآرا موافق و مخالف( به  ویب طرح،ی حدنصاب برای تصرأدهندگان، تعداد شود و نتيجه کلی )تعداد رأیی ثبت میريگیرأ
ها و احزاب را تشخيص اخذ شده توسط گروهتوان موضع اطالعات مبتنی بر نوع نظارت عمومی بر اقدامات پارلمان متنوع است، اگرچه هميشه می ارائه گویند نيز در دسترس است.می« تحليل»ی که به آن دهیرأ

ی دهیرأجزئيات 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 داد. هرکدام از نمایندگان، ممکن است که به
 شود.ید و در روزنامه رسمی فرانسه به همراه گزارش جلسات چاپ و منتشر میآمیدر پارلمان به نمایش در پارلمان،
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

رسمي فرانسه ثبت و 

گردد. رئيس منتشر نمي

جلسه نتيجه را بدون اعالم 

صورت  تعداد آرا، تنها به

و يا  «تصويب شد»

اعالم  «تصويب نشد»

 کند.مي

ي باز در تريبون ريگيرأ .2

حن پارلمان يا در اتاقي در کنار ص

نمايندگان  شود،علني برگزار مي

ي خود را در دستگاه بارکد رأ برگه

دهند که خوان قرار مي

مثبت، منفي يا  يرأ دهندهنشان

 1.آنهاستممتنع 

اي، رئيس جلسه يا غير منتظرانه

ي هاگروهرئيس يكي از  دولت يا

سياسي درخواست کند که آرا 

عمومي نباشند که در اين صورت 

آرا همراه با اسامي هر کدام از 

 شود.نمايندگان ثبت نمي

مبهم باشد که در اين صورت آرا 

 شود.نمايندگان ثبت نمي

دستيار رسمي براي شمارش آراء 

قيام و قعود  وسيلهي بهريگيرأدر 

 دادن دستي با نشانريگيرأو يا 

 کمک بگيرد.

لس فرانسه، مج

 سنا

 ي بهريگيرأاين نوع 

صورت موازي در مجلس 

شود. نمايندگان اجرا مي

اين روش همچنين در 

هاي کميسيوني گيرييأر

 گيرد.نيز انجام مي

 در دسترس نيست

ي باز معمولي ريگيرأصورت  به

ي و رأهاي برگههمراه با 

 ي در تريبون پارلمان.ريگيرأ

ي باز، سناتورها ريگيرأدر خالل 

هاي سفيد را براي برگه وسيله هب

هاي آبي را براي ي مثبت، برگهرأ

هاي قرمز را ي منفي و برگهرأ

ي ممتنع توسط رأبراي 

هايي که در سمت راست و منشي

دايره پارلمان چپ و وسط نيم

 2دهند.مي يرأاند، ايستاده

- 

قيام و قعود  وسيله ي بهريگيرأ

)براي جزئيات مشابه، مطالب 

قسمت مجلس نمايندگان 

فرانسه را در همين جدول 

مشاهده کنيد(. زماني که 

وسيله قيام و قعود  ي بهريگيرأ

موجب از بين رفتن شک نشود 

و يا مخالفت يا موافقتي را احراز 

ي عادي را در ريگيرأنكند، سنا 

 دهد.دستور کار قرار مي

ي تحت نظر مقامات ريگيرأ

رسمي و با کنترل منشيان سنا 

گيرد )سناتورها منشيان انجام مي

 کنند(.دفتر سنا را انخاب مي

                                                 

 ی الزامی است:ريگیرأدر دو وضعيت این نوع  1.

 دار را مورد نياز بداند؛ـ زمانی که قانون اساسی اکثریتی صالحيت

روی الیحه تقدیمی دولت صورت گيرد، چه این الیحه همراه با درخواست اعتماد از مجلس شورای ملی باشد، چه ی بر ريگیرأ( قانون اساسی فرانسه، زمانی که 50ماده )« 1»( و بند 49ـ بر اساس ماده )
 بدون آن.

ی نيز شرکت ريگیرأگردد و کسانی که در ئه میی اراريگیرأوسيله گروه و مواضع  دهد و بهوسيله هر نماینده را نشان می ی موضع اتخاذ شده بهريگیرأ)برای مثال اطالعات دقيق از آرا( برای این روش « تحليل»
 دهد.را نشان می اندنکرده

جام ها برای اصالح قانون اساسی انبر قانونگذاری مالی، قوانين ارگانيک و پيشنهادیهی مبتنی ريگیرأی باز معمولی در سنای فرانسه در ميان دیگر انواع ريگیرأنامه داخلی سنا، ( آیين59. بر اساس ماده )2

 گيرد.می
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

آلمان، مجلس 

 1نمايندگان

براي « ساده»ي ريگيرأ

عموم قابل مشاهده است، 

اگرچه اسامي 

دهندگان و همچنين يرأ

گردد. تعداد آرا ذخيره نمي

 تنها تصميم نهايي موافق،

مخالف، يا ممتنع ثبت 

 خواهد شد.

 در دسترس نيست

ريختن آرا  وسيله ي بهريگيرأ

يا ممتنع در « خير»، «بله»

گيرد. تعداد ها صورت ميگلدان

آرا به همراه اسامي نمايندگان 

در خالصه جلسات  دهندهيرأ

شود. ثبت و سپس منتشر مي

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ

ي هاتواند از طرف گروهمي

درصد از نمايندگان 5پارلماني يا 

پارلمان درخواست شود. مشاوران 

هاي ائتالفي و مخصوص از جناح

مقابل در اتاق مخصوصي گردهم 

 کنند.آيند و آرا را شمارش ميمي

ي رأهاي به نمايندگان برگه

شود و آنها وارد مي داده

شوند. ي ميدهيرأجايگاه 

اي قرار آنها آرا خود را در نامه

دهند و سپس هنگام مي

خروج آن را در گلداني 

ي ريگيرأاندازند. اين نوع مي

تنها در موارد خاصي اجرا 

ي براي ريگيرأشود نظير مي

انتخاب رئيس پارلمان، 

او و همچنين انتخاب معاونان 

 صدر اعظم.

بندي بر تقسيم ي مبتنيريگيرأ

نمايندگان از صحن  - 2پارلمان

از  اًمجددعلني خارج شده و 

و « خير»، «بله»هايي که با درب

 اندشدهگذاري نشانه« ممتنع»

شوند و در واقع به سه وارد مي

شوند. بندي ميبخش تقسيم

اسامي نمايندگان در اين نوع 

شود و تنها ي درج نميريگيرأ

موافق، مخالف و يا ممتنع  نتيجه

شود. اين نوع ي اعالم ميريگيرأ

شود ميي زماني اجرايي ريگيرأ

ي معمولي ريگيرأکه نتايج 

نامشخص و مبهم باشد و 

همچنين رسيدن به حدنصاب 

تصويب قوانين مورد شک قرار 

 گيرد.

رئيس پارلمان به بيرئيس و نا

همراه دبيران احزاب موافق و 

صحن علني براي  مخالف در جلسه

يند راي حضور دارند و بر فريگيرأ

کنند. وکالي ي نظارت ميريگيرأ

 رلمان نيز حضور دارند و درپا

مهمي به  خصوص هر مسئله

دهند. رئيس پارلمان مشاوره مي

تمامي جلسات صحن  خالصه

 ي بهريگيرأعلني به همراه نتايج 

يک روز  صورت آنالين با فاصله

سايت پارلمان قرار کاري در وب

 داده خواهد شد.

آلمان، مجلس 

 3سنا

 سناتورهاي تک تک رأ

 بلكه نتيجهشود ثبت نمي

گيري نهايي تصميم

اکثريت و يا غير آن ثبت 

 در دسترس نيست

اساس درخواست يكي از  بر

ي ريگيرأها، نمايندگان ايالت

بر اسامي صورت خواهد  مبتني

گرفت بدين صورت که اسامي هر 

 - در دسترس نيست

موافق توسط رئيس  ايشمارش آر

مجلس سنا، دبير کل و کارمندان 

شود به پارلمان، شمارش مي

 همين جهت شمارش آرا به

                                                 

1. Bundestag 

2. Division Vote 

3. Bundesrat 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

ها خوانده کدام از نمايندگان ايالت شود.مي

شود و آرا آنها همراه با اسامي مي

  ره خواهد شد.ايالت ذخي

 صورت متناظر خواهد بود.

 يونان

ي براي عموم قابل ريگيرأ

مشاهده است ولي اسامي 

دهندگان ثبت يأر

 شود.نمي

ي ريگيرأاگرچه سيستم 

اما  ،لكترونيكي نصب شده استا

 گردد.از آن استفاده نمي

م شناسايي هويت در سمكاني

ها کارت وسيله پارلمان به

گيرد و هنگامي که صورت مي

صورت  ي بهريگيرأنياز باشد 

  گيرد.مخفي انجام مي

 بله
رأي انجام  برگه وسيله به

 گيرد.مي

ي باز همراه با بلند ريگيرأ

 .کردن دست

کند که مييس جلسه تعيين رئ

 ي مخفي باشد يا علني.ريگيرأ

ي در هر جلسه بايد ريگيرأنتايج 

رئيس جلسه اعالم شود  وسيله به

جلسات صحن  و سپس در خالصه

 علني انتشار يابد.

 مجارستان

به همراه ماشين شمارش 

شود. آرا استفاده مي

ي همواره باز است ريگيرأ

و آرا همراه با اسامي 

دهندگان و تعداد آنها يأر

 شود.منتشر مي

ها گيرييأدرصد ر 90 باًيتقر

صورت الكترونيكي انجام  به

گيرد و هميشه نتايج مي

بر اسامي  گيري مبتنيرأي

دهندگان و تعداد آنها يأر

بر اين اگر  شود. عالوهمنتشر مي

گيري با رأيابهامي در 

باشد  دادن دستنشان

هر  ي با درخواستريگيرأ

 وسيله به مجدداًاي نماينده

سيستم شمارش آرا انجام 

ي الكترونيكي که ريگيرأ .1

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأمشابه 

 است.

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ .2

درخواست هرکدام از  وسيله که به

ها که ها و گروهاحزاب و يا دسته

ي باز انجام ريگيرأصورت  به

بر  ي مبتنيريگيرأ 1گيرد.مي

اسامي با توجه به تعداد اعضاي 

ها، ترکيب آنها و کميسيون

گيرد که زماني انجام مي

ي در رأ برگهي با ريگيرأ

شود و درون پاکت گذارده مي

در اتاقک مخصوص 

ي با استفاده از ريگيرأ

گيرد. ي، انجام ميرأصندوق 

 ي بهريگيرأسردفتران 

عنوان کميسيون شمارش آرا 

بر شمارش آرا نظارت 

 کنند.مي

- 

انفورماتيک  دفتر دبير کل و اداره

ي ريگيرأمسئول کنترل نتايج 

 هستند.

                                                 

 گيری ارائه کند.ی مبتنی بر اسامی را در رابطه با پيشنهاد مشابه تصميمريگیرأتواند پيشنهاد هر گروه تنها یک بار می  1.
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

صورت  1ايرويهپيشنهادهاي  گيرد.مي

 گيرد.نمي

ايرلند، مجلس 

سنا و مجلس 

 2نمايندگان

- 

 ي در هر دو مجلس بهريگيرأ

صورت الكترونيكي انجام 

 گيرد.مي

ي ريگيرأصحن علني: 

 وسيله ي بهريگيأرالكترونيكي و 

هاي مشخص شده عبور از محل

براي اعالم نظر موافق، مخالف يا 

گيرد. به اين نوع ممتنع صورت مي

ي ريگيرأيا  «ليست»ي ريگيرأ

 3بندي پارلماناز طريق تقسيم

 .4شوندشناخته مي

 ي شفاهي برريگيرأکميسيون: 

  بر اسامي. ي مبتنيريگيرأاساس 

- - 

در هر مجلس:  جلسات صحن علني

بر  ي مبتنيريگيرأزماني که 

باشد، براي هر  5بندي پارلمانتقسيم

براي  6شماريأي فرد رريگيرأ

 شود.کنترل آرا انتخاب مي

ي، ريگيرأها: هنگام کميسيون

 7يريگيرأيكي از متصديان 

خواند و آرا اسامي نمايندگان را مي

کند و سپس را روي کاغذ ثبت مي

ي را ريگيرأايج رئيس جلسه نت

 کند.اعالم مي

ايتاليا، مجلس 

 نمايندگان

 ي نحوهريگيرأاين نوع از 

ي معمول در ريگيرأ

گيري رأيست هاکميسيون

 ي بهريگيرأيند افر عموماً

هاي الكترونيكي ابزار وسيله

گيرد و آرا به همراه ميانجام 

طور الكترونيكي انجام  به معموالً

گيرد و نتايج آرا همراه با تعداد مي

دهندگان در مشروح يأو اسامي ر

ي مخفيانه همراه با ريگيرأ

وسائل الكترونيكي انجام 

 گيرد.مي

- 

ي را ريگيرأرئيس جلسه دستور 

ي را ريگيرأکند و نتايج صادر مي

نامه آيين (8)کند )ماده اعالم مي

                                                 

1. Procedural Motion 

2. Dáil and Senate 

3. Manual Division 

گيری ليستی در هر . رأی اعتماد به کل دولت )مجلس نمایندگان(. رأی3وزیر و دیگر وزرا، . نامزدی نخست2. انتخابات رئيس پارلمان )هر دو پارلمان(، 1گردد: ای این موارد استفاده میگيری براز این نوع رأی .4

. به هر دليل دیگری که رئيس پارلمان 3. نتایج ممکن است غير قابل اعتماد باشند، 2صورت فنی امکان اجرا ندارد، ه نيکی بگيری الکترو. رأی1تواند برگزار گردد اگر رئيس پارلمان به پارلمان اعالم کند که: زمانی می
 صورت الکترونيکی برگزار گردد.ه گيری نباید بتشخيص دهد که رأی

5. Division Vote 

6. Teller 

7. Clerk 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

براي  دادن دستبا نشان

مردم قابل مشاهده است 

ي نمايندگان ثبت رأاما 

 شود.نمي

دهندگان ثبت يرأاسامي 

شود بجز مواردي که مي

ي در رابطه با اشخاص ريگيرأ

 باشد.

و در  شودمذاکرات ثبت مي

سايت وي وبر هاي داده برپايگاه

ي اعتماد و رأدسترسي است. قابل 

 وسيله به معموالًعدم اعتماد 

خواندن نام نمايندگان و اعالم 

 گيرد.آنها صورت مي يرأ

داخلي(. ديگر اعضاي هيئت 

رئيسه به رئيس جلسه کمک 

ي همراه با ريگيرأکنند تا مي

نظم و قاعده انجام گيرد. آنها 

همچنين آرا نمايندگان را ثبت 

کنند و در مواقع مورد نياز از مي

بر اسامي  گيري مبتنيرأي

(. اگر (11)کنند )مادهاستفاده مي

د ي ايجاريگيرأهر گونه خللي در 

تواند رئيس جلسه مي شود،

ي را ملغي اعالم کرده و ريگيرأ

ي را برگزار کند ريگيرأ مجدداً

 (.57)ماده 

ايتاليا، مجلس 

 سنا

ي باز ريگيرأعنوان  به

اما اسامي  ،گيردانجام مي

دهندگان ثبت يأر

ي همراه ريگيرأشود. نمي

با  با بلند کردن دست نيز

صالحديد رئيس جلسه 

صورت  بهممكن است 

 الكترونيكي انجام گيرد.

 که: رديگيمزماني انجام 

ي همراه ريگيرأ نتيجه .1

روشن  دستبا نشان دادن 

 نباشد؛

صورت  نياز باشد به .2

بر  گيري مبتنيرأيهمزمان از 

 استفاده شود؛اسامي 

نياز باشد که هم  .3

آوري آرا و هم نتايج آرا جمع

ت توانند درخواسسناتور مي 15

بدهند. بر اسامي  گيري مبتنيرأي

تواند همراه با اين روش مي

ي الكترونيكي صورت ريگيرأ

گيرد، و يا همراه با خواندن اسامي 

نمايندگان و اعالم آرا آنها باشد. 

خواندن اسامي نمايندگان و اعالم 

ي اعتماد و رأدر  معموالًآرا آنها 

 گيرد.عدم اعتماد صورت مي

نند تواسناتور مي 20

ي مخفي ريگيرأدرخواست 

ي مربوط به ريگيرأ. 1بدهند

هاي اشخاص و انتخابات

ي رأهاي برگهپارلمان که با 

 همواره به شود،انجام مي

ي مخفي ريگيرأصورت 

 گيرد.صورت مي

- 

ي را ريگيرأرئيس جلسه زمان 

کند و نتايج را خود اعالم اعالم مي

کند. او همچنين عملكرد مي

ي را نسبت به ريگيرأمتصديان 

خواندن اسامي نمايندگان و 

ي را ريگيرأهمچنين نتايج 

کند. ديگر دبيران نظارت مي

ي همواره در ريگيرأمسئول 

ي به رئيس ريگيرأاجراي صحيح 

                                                 

ی برگزار کند، ريگیرأباشد،  باال و درآمد کمی گذاری، قوانين مرتبط با تخصيص بودجه که مستلزم هزینهای مالی، بودجه و حسابداری، قوانين مرتبط با مالياتهکه سنا قرار است بر طرح ی مخفی زمانیريگیرأ. 1

 ممنوع است.
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

کنند. اگر پارلمان کمک مي مخفي باشد.

ي ريگيرأهرگونه خللي در فرآيند 

صورت گيرد، رئيس جلسه دستور 

کند و ي را صادر ميريگيرأالغاء 

ي مجدد چه با ريگيرأدستور به 

وسائل الكترونيک و چه بدون آن 

 (.118دهد )ماده را مي

 1لتوني 

 ي در کميسيون بهريگيرأ

گيرد. صورت باز صورت مي

در صحن علني رئيس جلسه 

که تجهيزات در صورتي

الكترونيكي کار نكنند، 

ممكن است تصميم بگيرد 

ي پارلمان با بلند ريگيرأکه 

انجام شود. اما  ردن دستک

در عمل چنين اتفاقي 

 افتد.نمي

 

 در صحن علني معموالً

صورت  ي بهريگيرأ

 پذيرد.الكترونيكي انجام مي

 ي بهريگيرأدر صحن علني 

صورت الكترونيكي و باز صورت 

 10گيرد. با درخواست حداقل مي

نمايندگان بعد از  ينماينده، آرا

ده ي در صحن علني خوانريگيرأ

ي منتشر ريگيرأشود. نتايج مي

توانند شود و نمايندگان ميمي

 نتايج منتشر شده را بررسي کنند.

تنها رئيس پارلمان و قضات 

 دادگاه قانون اساسي به

ي مخفي ريگيرأ وسيله

اساس  شوند )برانتخاب مي

( قانون 85( و )36مواد )

 اساسي التويا(.

براي  برگه وسيله ي بهريگيرأ

تخاب مقامات متعددي ان

 شود.استفاده مي

صورت ي بهريگيرأوقتي نتايج 

شود، هر عمومي منتشر مي

تواند نتايج آرا را چک نماينده مي

( 142اساس ماده ) کند. بر

نامه داخلي پارلمان التويا، آيين

 5ساعت، حداقل  اگر در طي يک

ي را ريگيرأنماينده اعتبار نتايج 

 مجدداًي ريگيرأببرند،  سؤالزير 

 شود.برگزار مي

 2وانيتلي

معمول در  رويه

ها در گيريتصميم

از  معموالً. استکميسيون 

ي الكترونيكي در ريگيرأيج نتا

صحن علني هميشه همراه با 

شود، اسامي نمايندگان ثبت مي

ي الكترونيكي در ريگيرأ .1

 صحن علني؛

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ .2

راي ي بريگيرأتر در بيش

انتصابات يا عزل از مناصب، 

پارلمان مد  دييتأهنگامي که 

 3صورت باز به برگهي با ريگيرأ

گيرد که نياز زماني صورت مي

است از بين تعداد زيادي از 

داره خدمات پارلمان ليتوانيا ا

مسئوليت انتشار نتايج آرا را بر 

 عهده دارد.

                                                 

1. Saeima 

2. Seimas 

3. Open Ballot Voting 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

اين روش در صحن علني 

شود مگر استفاده نمي

ي ريگيرأاينكه اين نوع از 

رئيس جلسه به دستور 

برگزار شود، براي مثال 

زماني که سيستم 

ي ريگيرأالكترونيكي 

 درستي کار نكند.به

ها که در کميسيون در حالي

شود. تنها تعداد آرا شمارش مي

نامه داخلي اساس آيين بر

ي ريگيرأپارلمان ليتوانيا 

الكترونيكي براي قوانين، 

هاي فردي، ها، طرحقطعنامه

نويس وي پيشر اصالحات بر

قوانين، برنامه کاري، دستور 

جلسات و ديگر موضوعات 

 رود.کار مييندي بهافر

گيرد که در هنگام زماني صورت مي

ها يا تصويب تصويب قوانين، قطعنامه

ها بجز انتصاب مقامات، با نامهآيين

و درخواست يكي از احزاب سياسي 

سوم اعضاي موافقت حداقل يک

حاضر در جلسه صحن علني ايجاد 

براي اطمينان از تعداد و درستي  شود.

ي مقام مسئول در ريگيرأآرا، بعد از 

صحن علني، اسامي تک تک 

آنها  يرأکند و نمايندگان را قرائت مي

پرسد. اگرچه اين روند به ندرت را مي

 افتد.اتفاق مي

نامزدها براي مناصب مختلف  گيرد.نظر باشد، صورت مي

گيرد و پارلمان  انتخاب صورت

ي مخفي را نيز قبول ريگيرأ

 نكرده است.

لوکزامبورگ، 

مجلس 

 1نمايندگان

از اين روش زماني که 

بر اسامي  گيري مبتنيرأي

نماينده  5از طرف حداقل 

درخواست شود، استفاده 

ي براي ريگيرأشود. مي

مردم قابل مشاهده است 

دهندگان اما اسامي رأي

 شود.نمي ثبت

نامه داخلي تمامي اساس آيين بر

ي همانند ريگيرأانواع 

ي با بلند کردن دست، ريگيرأ

گيري رأيي مخفي و ريگيرأ

توان با را ميبر اسامي  مبتني

ي الكترونيكي انجام داد. ريگيرأ

در عمل نيز بسياري از 

ي ريگيرأصورت  ها بهگيريرأي

 گيرد.الكترونيكي انجام مي

 

زماني بر اسامي  گيري مبتنيرأي

گيرد که نياز باشد صورت مي

به  و يا لوايح هاطرحمتمم يكي از 

بر اين  ي گذارده شود. عالوهرأ

ي الكترونيكي را ريگيرأهرگونه 

بر  گيري مبتنيرأيتوان با مي

 يكسان دانست.اسامي 

ها و براي در انتخابات

نويسي و اعالم کانديداها نام

ي استفاده ريگيرأبراي 

 شود.مي

- 
آرا صحن علني توسط دبير کل 

 شود.پارلمان کنترل مي

                                                 

1. Chambre des Députés 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

مالت، مجلس 

 نمايندگان

 

- - 

هاي پارلمان به دو دسته صندلي

شوند و موافق و مخالف تقسيم مي

ي خود رأنمايندگان متناسب با 

نشينند، نام ها ميروي صندلي

ي آنها در رأنمايندگان همراه با 

 شود.ن ثبت ميگزارش پارلما

- 

صورت اعتراضات  ي بهريگيرأ

مستمر نسبت به تصميم رئيس 

جلسه )چه در صحن علني و چه 

ها( با بلند شدن از در کميسيون

 صندلي خود.

 ي برريگيرأسخنگوي پارلمان نتايج 

بندي پارلمان را اعالم اساس تقسيم

کند و سپس تعداد موافقان و مي

ر خطا و کند. اگمخالفان را مطرح مي

ي اتفاق ريگيرأيا اشتباهي در نتايج 

اساس  ي برريگيرأبيفتد، پارلمان 

برگزار  مجدداًبندي پارلمان را تقسيم

 کند تا ايراد و اشتباه رفع شود.مي

 هلند

ي با بلند ريگيرأنتايج 

 در خالصه کردن دست

 شود.جلسات منتشر مي

 در دسترس نيست

اساس درخواست يكي از  بر

دگان و يا اگر از نظر يكي از نماين

نمايندگان تناسب و وضوح 

ي همراه با نشان دادن ريگيرأ

درستي مشخص نباشد و  دست به

 وسيله ي بهريگيرأکه  يا تا زماني

نشان دادن دست مورد پذيرش 

خود را  يرأنمايندگان  قرار نگيرد.

گفتن بله يا خير اعالم  وسيله به

 کنند.مي

بات و يا در شرايط انتخا

نامزدي براي تصدي 

 وسيله هاي مختلف، بهپست

ي که درون جعبه قرار رأ برگه

 .1پذيردگيرد، صورت ميمي

 ي، برريگيرأتخاذ تصميم بدون ا

رئيس جلسه  اساس پيشنهاديه

صورتي که ديگر  گيرد درصورت مي

ديگري نداشته  اعضا پيشنهاديه

باشند. برخي از اعضا در صحن علني 

کنند که شوند و اعالم ميمي حاضر

مخالف  يرأفرض کنيد ما »

، در اين حالت فرض «ايمداده

ي رأشود که آن پيشنهاديه با مي

 ديگر اعضا تصويب شده است.

ي يكي از ريگيرأدر هنگام 

 ي را بهريگيرأ، نتايج مسئوالن

کند. همچنين سرعت کنترل مي

توان نتايج را از دفتر گزارشات مي

رسي خطاهاي احتمالي براي بر

 چک کرد. دائماً

لهستان، مجلس 

 2نمايندگان

دادن دست ي با نشانريگيرأ

ي ريگيرأطور همزمان با  به

ي الكترونيكي ريگيرأنتايج 

هميشه همراه با اسامي و تعداد 

 ؛3ي الكترونيكيريگيرأ .1

ي رأ برگه وسيله ي بهريگيرأ .2
- - 

ماده  «5»اساس بند  بر

نامه داخلي پارلمان آيين(188)

                                                 

 شود.کار برده میاد، نامزدی و انتخاباتی باشد که در قانون اساسی ذکر نشده است، پارلمان باید مشخص کند که در این مورد خاص قواعد دیگری بهی در خصوص انتصاب افرريگیرأ. اگر 1

2. Sejm 

 ی مبتنیريگیرأی الکترونيکی کند. در خصوص مجلس سنا، ريگیرأصميم به برگزاری تن از نمایندگان، ت 30گردد که اکثریت پارلمان بر اساس پيشنهاد رئيس پارلمان یا پيشنهاد مکتوب حداقل . زمانی برگزار می3

 گيرد.نفر از سناتورها انجام می 20ی با پيشنهاد رئيس پارلمان یا حداقل ريگیرأهای بر اسامی با استفاده از کارت
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

گيرد يا در الكترونيكي انجام مي

هنگامي که استفاده از تجهيزات 

 نياز ا نباشدالكترونيكي مهيا 

 سي. رئشوديروش استفاده م

پارلمان ممكن است دستور 

صورت  به يريگيرأ دهد که

 رديصورت گ بلند کردن دست

مقامات پارلمان آرا را  گريو د

 شمارش کنند.

 آنان بر يکه اسامي نمايندگان و امضا شود.آرا منتشر مي

شده است و درون وي آن ثبت ر

شود. اسامي صندوق آرا ريخته مي

رئيس جلسه  وسيله نمايندگان به

شود و متناسب با حروف خوانده مي

ي خود را درون رأالفبا، نمايندگان 

اندازند، رئيس جلسه صندوق آرا مي

نفر را مسئول باز کردن صندوق و  5

 کند.شمارش آرا مي

لهستان، رئيس پارلمان نتايج آرا 

ي ريگيرأکند. در را اعالم مي

بر اسامي، رئيس جلسه  مبتني

مكتوب  اساس خالصه نتايج را بر

جلساتي که توسط دبيران پارلمان 

براي شمارش آرا آماده شده است، 

 کند.اعالم مي

لهستان، مجلس 

 سنا

شرايط برگزاري اين روش 

د روش مجلس همانن

 گردد.نمايندگان برگزار مي

ي الكترونيكي ريگيرأسيستم 

مجلس  يآرا هر کدام از اعضا

 کند.سنا را ثبت مي

ي باز با استفاده از ريگيرأ .1

تجهيزات الكترونيكي که شامل 

وي ميز ر هايي براي اعالم نظر بردکمه

شود و نمايندگان استفاده مي

 ؛بلند کردن دست وسيله همچنين به

بر اسامي با  ي مبتنيريگيرأ .2

ي که ريگيرأهاي استفاده از کارت

آنها در آن  ياسامي سناتورها و امضا

 کارت ثبت شده است )همانند باال(.

با  1بر امور شخصي مبتني

مهر و موم  برگهاستفاده از 

شده و صندوق آرا انجام 

 گيرد.مي

- 

ماده « 8»اساس بند  بر

س سنا، نامه داخلي مجلآيين(53)

وسيله رئيس اين مجلس  نتايج به

ي ريگيرأگردد. نتايج اعالم مي

ي ريگيرأبر اسامي و  مبتني

اساس  مخفي توسط رئيس سنا بر

 گزارشات دبيران برگزراي جلسه

ي و شمارش آرا توسط ريگيرأ

 شود.آنان، اعالم مي

 در دسترس نيست پرتغال

ي ريگيرأدر شرايط ذيل از 

 گردد:تفاده ميالتكرونيكي اس

هنگامي که نياز باشد  .1

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ

 شود تا براز نمايندگان خواسته مي

ي بدهند و رأاساس حروف الفبا 

صورت الكترونيكي ثبت  آرا آنها به

بر  ي مبتنيريگيرأشود. مي

 بله

ي همراه با قيام و قعود، ريگيرأ

ي است ريگيرأکه نوع رايجي از 

و تنها نظر کلي احزاب سياسي 

شود و دفتر پارلمان ثبت مي

دفتر  وسيله ي بهريگيرأنتايج 

پارلمان به رياست رئيس پارلمان 

شود. دبيران اين دفتر ثبت مي

که آرا را ثبت کنند  موظف هستند

                                                 

 شود.رئيس کميسيون بر اساس استعفای مکتوب خود او از منصبش که به رئيس پارلمان اعالم می های سنا و برای معزول کردنی برای ترکيب کميسيونريگیرأ. به استثناي موضوع 1
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 صورت بگيرد؛

 وسيله ي بهريگيرأدر  .2

 قيام و قعود هنگامي که بر

اساس قانون اساسي نياز به 

براي تصويب قوانين  1اکثريت

ي ريگيرأباشد نيز از 

گردد الكترونيكي استفاده مي

نامه آيين(94)ماده  «4»)بند 

 لمان(.داخلي پار

با  2اسامي نيز در شرايط خاصي

دهم تمامي درخواست يک

نمايندگان پارلمان يا با شرايط 

ديگر نظير تصميم جلسات 

رهبران }احزاب{ صورت 

 .گيردمي

اساس تعداد  نتايج را بر

هايي که احزاب سياسي صندلي

ي مشخص ريگيرأبراي 

کند. اگر اند، محاسبه ميکرده

اي ديگر گونهه برخي از اعضا ب

ي دهند، رأي اعضا نسبت به باق

تكي  يدفتر پارلمان هم آرا

که اين آثاري نمايندگان و هم 

ي بر کل آرا گذاشته است را رأ

کند. آرا هر فرد از محاسبه مي

 شود.نمايندگان ثبت و منتشر مي

 (28)ماده «1»اساس بند  )بر

نامه داخلي پارلمان(، و دفتر آيين

بايد بالفاصله نتايج آرا را منتشر کند 

و همچنين اعالم کند که ميزان آرا 

نامه اساس قانون اساسي و آيين بر

داخلي به حدنصاب رسيده است يا 

نامه آيين (92)9ماده  «3»خير )بند

دمات پارلمان )براي داخلي(. دفتر خ

مثال بخش پشتيباني صحن علني( 

ملزومات اداري و انساني دفتر 

پارلمان را همانند ملزومات فني را 

کند. )قانون شماره فراهم مي

 16پارلمان به تاريخ  20/2004

 (.(8)، ماده2004فوريه 

 روماني

ي باز همانند ريگيرأ

هاي قواعد کميسيون

پارلمان. در صحن علني، 

رهبران  پيشنهاديه اگر

احزاب سياسي يا رئيس 

ي باز همراه با وسائل ريگيرأ

اساس قواعد  الكترونيكي بر

 گيرد.خاص خود صورت مي

رهبران احزاب  اگر پيشنهاديه

نسبت به  سياسي يا رئيس پارلمان

اين ي باز تصويب بشود، از ريگيرأ

 شود.ي استفاده ميريگيرأنوع 

 برگه وسيله ي بهريگيرأ

ي و يا ريگيرأ، توپ 3يرأ

استفاده از سيستم 

بر  الكترونيكي مبتني

نامه داخلي پارلمان، اگر آيين

- 

ي هاگروهر يكي از رهبران اگ

سياسي در پارلمان در صحت 

ي باز ترديد داشته باشد و ريگيرأ

آن  يکه تمامي اعضا -پارلمان 

ي مجدد را ريگيرأ -حضور دارند 

                                                 

ن سازمانی یا اصالح وسيله رئيس جمهور وتو شده است، تصویب قواني فرمان یا قوانينی که به دیيتأهای دولت، تصویب پيشنهاد عدم اعتماد به دولت، . اکثریت واجد شرایط مورد نياز برای مثال برای رد برنامه1

 قانون اساسی، مورد نياز است.

. 5. موافقت با بخشودگی و عفو عمومی، 4جمهور، . اتهامات عليه رئيس3العاده، اعالم حالت محاصره یا حالت فوق دیيتأ. قدرت و اختيار اعالم جنگ یا صلح، اختيار و 1. این موضوعات خاص موارد ذیل هستند: 2

 اند.ا قوانينی که موضوع وتوی ریاستجمهوری قرار گرفتهتجدید نظر در احکام ی

 نامه داخلی فرایند دیگری را تصریح کندگيرد، مگر آنکه قوانين/قواعد آیينی انجام میرأهای ی برای انتصابات به وسيله برگهريگیرأ. 3
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

پارلمان تصويب بشود، از 

ي استفاده ريگيرأاين نوع 

 شود.مي

رئيس  پارلمان پيشنهاديه

پارلمان و يا رهبران سياسي 

پارلمان را نسبت به برگزاري 

ي مخفي تصويب ريگيرأ

 کند.

ي مجدد ريگيرأ کنند، رويه دييتأ

کند. را رئيس پارلمان تعيين مي

ي الكترونيكي اگر ريگيرأدر 

رئيس پارلمان که دو نفر از 

شيان پارلمان به او کمک من

کنند، متوجه بدکارکرد مي

شدند، او از پارلمان  1سيستم

ي را ريگيرأ مجدداًخواهد که مي

اي ديگر تكرار کنند. براي با رويه

ي مخفي ريگيرأشمارش آرا در 

ي، ريگيرأيا توپ  برگه وسيله به

براي شمارش و  2ايکميته

 شود.سنجي آرا تشكيل ميصحت

 اسلواکي
 ي بهريگيرأاين نوع 

 گردد.صورت باز برگزار مي

ي است که ريگيرأمدل مرسوم 

دهندگان تعداد و اسامي رأي

 شود.ثبت مي

ي الكترونيكي همسان با ريگيرأ

 بر اسامي است. ي مبتنيريگيرأ
- 

 ؛برگهي با ريگيرأ. 1

 ي که بهريگيرأ. انواع ديگر 2

 گردد.پارلمان تعيين مي وسيله

کنندگان آراءکه در نبود آنها رششما

کند، پارلمان فرد ديگري را معين مي

هاي انتخابات را صحت آرا و رويه

اگر در صحت نتايج  3کنند.نظارت مي

 وجود بيايد، بره شمارش آرا شكي ب

اساس پيشنهاد رئيس پارلمان، آرا 

 مجدداًکننده بدون مذاکره با شمارش

 شوند.شمارش مي

                                                 

 رئيس پارلمان را از وجود اینچنين بدکارکردها مطلع کند. تواندیم. رهبر حزب نيز 1

 شود.وسيله دو نفر از دبيران جلسه مساعدت می . کميسيون شامل یک نماینده از هر حزب سياسی است که به2

 وسيله پارلمان را امضاء کنند.صورت صحيح و کامل ایجاد کنند و قوانين و دیگر اسناد تصویب شده بهجلسات را به . شمارش کنندگان آراء همچنين مسئوليت دارند خالصه3
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 اسلوني

ه تجهيزات زماني ک

درستي کار  الكترونيكي به

چنين  اساساًنكند و يا 

اي که تجهيزاتي در جلسه

ي صورت ريگيرأقرار است 

بگيرد، وجود نداشته باشد، 

 ي بهريگيرأدر آن صورت از 

 بلند کردن دست وسيله

 گردد.استفاده مي

 1ي الكترونيكي هميشهريگيرأ

در خالل شرايط زير استفاده 

 گردد:مي

جلسات پارلمان که نتايج  .1

صورت تعداد و اسامي  ي بهريگيرأ

 گردد؛دهندگان ثبت مييرأ

هاي جلسات دستگاه .2

اجرايي که تنها نتايج تعداد 

 شود.ي ثبت ميريگيرأ

ي الكترونيكي در خالل ريگيرأ

جلسات پارلمان همسان با 

 است.بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ

براي انتخابات، اعالم نامزدي 

انتصابات و عزل از مناصب  و

و همچنين زماني که قانون 

اساسي، ديگر قوانين و يا 

نامه داخلي پارلمان آيين

شده باشد، از  توصيه

ي مخفي استفاده ريگيرأ

 گردد.مي

- 

ي انجام ريگيرأبعد از آنكه هر 

گرفت، رئيس پارلمان نتايج 

کند و اعالم مي دييتأي را ريگيرأ

مه داخلي نا( آيين90)ماده )

 پارلمان(.

 اسپانيا

ي در ريگيرأاين نوع از 

هاي پارلماني انجام گروه

 گيرد.مي

ي ريگيرأدر دو موضع 

 گيرد:الكترونيک صورت مي

 ي معمولي، بهريگيرأ .1

که هر کدام از نمايندگان  طوري

 آرا همه تاًينهادهد و مي يأر

 شود؛نمايندگان شمارش مي

 نتيجه ي مخفي،ريگيرأ .2

شود ولي تعداد آراء ثبت مي

دهندگان حذف هويت راي

 شود.مي

 :وسيله ي معمولي بهريگيرأ

 هاي الكترونيكي؛سيستم .1

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأ .2

 قيام و قعود به وسيله عمومي به

که افرادي که موافق  طوري

کنند، بعد هستند ابتدا قيام مي

افرادي که مخالف هستند قيام 

افراد ممتنع قيام  تاًيانهکنند و مي

 کنند.مي

 وسيله ي مخفي بهريگيرأ

 فرآيند الكترونيكي؛ .1

 ي،رأ برگه .2

 گيرد.انجام مي

ي براي کسب ريگيرأ .1

 وسيله به 2رضايت از نمايندگان

 پيشنهاد رئيس پارلمان؛

ماده  2«2»اساس بند بر .2

نامه داخلي کنگره، دفتر آيين (82)

به  طور مكتوبتواند بهپارلمان مي

نمايندگان اجازه بدهد که 

صورت الكترونيكي نمايندگان به

يند ادهند و هر کدام نتيجه و فرراي

 3ي را بررسي کنند.ريگيرأ

رئيس  وسيله ي بهريگيرأ نتيجه

شود در صورت پارلمان کنترل مي

ف يرئيس وظابيغيبت يا مريضي، نا

 رئيس يا اداره وسيله رئيس را که به

 دهد.شده است، انجام مي کنگره تعيين

دبيران و منشيان جلسه به رئيس 

يند اجلسه براي صحيح برگزار شدن فر

کنند. بعبارتي اين ي کمک ميريگيرأ

افراد در صحن علني حضور پيدا 

کنند تا از صحت برگزاري مي

  ي اطمينان حاصل کنند.ريگيرأ

                                                 

 ( پاراگرف دوم ذکر شده است.87نامه داخلی پارلمان، ماده )جز مواردی که در آیين. ب1

2. Assent Voting 

. در موارد 2بينی باشد، ی که مستعد چندپارگی و تغيير نيستند، ولی زمان و چگونگی انجام آن قابل پيشريگیرأهای . در جلسات صحن علنی در زمان1گردد: ی تنها در موارد ذیل اجرا میريگیرأ. این روش 3

 پذیر باشد.ای که به اندازه کافی توجيهی جدی که موجب جلوگيری از انجام وظايف پارلمانی گردد و با توجه به شرايط ویژههایماريبحاملگی، شرایط خاص مادری یا پدری و یا 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 در دسترس نيست 1سوئد

گيرد که رئيس زماني انجام مي

نسبت به نتايج  جلسه

ي قيام و قعود شک ريگيرأ

داشته باشد و يا اينكه يكي از 

نمايندگان درخواست شمارش 

آرا داشته باشد. نمايندگان يكي 

هاي بله، خير و يا از دکمه

ممتنع را که در ميز آنها تعبيه 

دهند و شده است فشار مي

نمايش  وي صفحهر نتايج بر

ي رأشود. نوع نشان داده مي

ي ثبت ريگيرأنده در نماي

 شود.مي

ي الكترونيكي که ريگيرأ .1

بر  ي مبتنيريگيرأهمسان با 

 اسامي است؛

اعالم اسامي نمايندگان:  .2

ي ريگيرأزماني که سيستم 

الكترونيكي خراب باشد و نتوان از 

آن استفاده کرد. ابتدا نام اعضاي 

شود و رئيسه خوانده ميهيئت

انتخابيه  اساس حوزه سپس بر

سامي ديگر نمايندگان قرائت ا

شود. جواب نمايندگان بايد مي

يكي از کلمات بله، خير و ممتنع 

 باشد.

- 

 دييتأ وسيله ي بهريگيرأ .1

عموم: رئيس جلسه هر طرح و 

پيشنهادي که در جلسه مطرح 

صورتي که بتوان با  شود را بهمي

بله يا خير جواب داد سؤالي 

گذارد. کند و به شور ميمي

شور را از  جلسه نتيجه رئيس

دارد و نتيجه ديد خود بيان مي

وي ر زدن چكش بر وسيله را به

کند مگر اينكه مي دييتأميز، 

يكي از نمايندگان درخواست 

 ي کند.ريگيرأ

ي باز با قيام ريگيرأ .2

نمايندگان )ابتدا نمايندگان 

 (موافق و بعد نمايندگان مخالف

در رابطه با مسائلي که ممكن 

  احزاب مخالف باشند.است 

ي را ريگيرأ رئس جلسه نتيجه

کند و با زدن چكش اعالم مي

و نهايي  دييتأبروي ميز آن را 

بر ي مبتنيريگيرأکند. در مي

اسامي، رئيس جلسه دو نفر ديگر 

خواند تا در را نيز کنار خود مي

شمارش و ثبت آراء به او کمک 

 کنند.

انگلستان، 

مجلس 

 2نمايندگان

 در دسترس نيست سترس نيستدر د

بندي بر تقسيم ي مبتنيريگيرأ

 به گيريرأيپارلمان که نتايج 

بر اسامي  مبتني يريگيرأصورت 

شود. نمايندگان به دو گروه ثبت مي

- 

: از 3ي در ساعت مقررريگيرأ

تاکنون در روزهاي  2000سال 

شده است. چهارشنبه برگزار مي

ي براي امور رأ برگهي با ريگيرأ

 دهندهيرأاسامي نمايندگان 

شود. توسط مسئول شمارش مي

براي هر بخشي که براي 

اند چهار ي جدا نشستهريگيرأ

                                                 

1. Riksdag 

2. House of Commons 

3. Deferred Division 
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كشورهاي 

 عضو

ي با باال بردن ريگيرأ

 دست
 بر اسامي ي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

شوند: نمايندگان موافق و تقسيم مي

نمايندگان مخالف که به سمت 

کنند )براي مثال ها حرکت ميالبي

ي موجود در يكي از دو کريدورها

کنار پارلمان( که در آن محل آرا 

شوند. راهي رسمي براي شمرده مي

 ي ممتنع وجود ندارد.رأاعالم 

گيرد خاصي انجام مي

نويس لوايح دولتي )پيش

وي ر )قانونگذاري ثانويه( و بر

که مربوط به  هاييپيشنهادا

 1ها نيستند(.اصالحات طرح

کننده وجود دارد، دو نفر شمارش

 از هر طرف پارلمان.

انگلستان، 

 2مجلس لردها
 در دسترس نيست سترس نيستدر د

بر تقسيم  ي مبتنيريگيرأ

صورت  پارلمان، نمايندگان به

 فيزيكي به دو محل تعيين شده

براي اعالم رضايت و عدم رضايت 

روند،. خود در پارلمان مي

نمايندگاني که داراي معلوليت 

هستند از جايگاه خود در پارلمان 

 دهند.مي يرأ

- - 

نده و کناز هر طرف يک شمارش

روند تا تعداد و دو دبير به البي مي

دهندگان را يادداشت اسامي راي

ي نماينده با معلوليت رأکنند. 

 يأجسمي که از جايگاه خود ر

داده است، توسط دبير يا لردي که 

روي کرسي يا صندلي نشسته 

 گردد.است شمارش مي

  

                                                 

 (.2012و می  2010ی از تمامی انواع صورت گرفته است )بين می ريگیرأ 506افتاده و در مجموع  ريتأخی به ريگیرأ 21، 2012تا  2010های شود. در بين سالی میريگیرأها به این صورت گيریز رأیدر عمل تعداد کمی ا 1.

2. House of Lords 
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 ضو اتحاديه اروپاهاي غير از كشورهاي عي در پارلمانريگيرأهاي روش. 3-4

 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ دادن دستي با نشانريگيرأ كشورهاي غيرعضو
  برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 1آندورا
تجهيزات الكترونيكي انجام  وسيله به

 .شودگيرد و تعداد آرا ثبت ميمي

عنوان ابزار فني براي انجام  به

وسيله نشان دادن  ي بهريگيرأ

شود و تعداد آرا دست استفاده مي

غير از موارد ه شود. بثبت مي

ي ريگيرأي شفاهي يا ريگيرأ

ي الكترونيكي در ريگيرأمخفي 

 گيرد.صحن علني انجام مي

ي شفاهي که در جلسات ريگيرأ

ها و در صحن علني کميسيون

انتخاب رئيس دولت  براي

 گردد.مياستفاده 

براي انتخاب هيئت رئيسه 

پارلمان از اين روش استفاده 

 گردد.مي

- 

ي به ريگيرأمسئوليت کنترل نتايج 

عهده دبير کل پارلمان تحت نظارت 

مقامات سياسي است )دبير هيئت 

 رئيسه پارلمان(.

بوسني و هرزگوين، 

مجلس نمايندگان و 

 2مجلس مردم

سوم از نمايندگان واست يکبا درخ

قابليت اجرا دارد )مجلس نمايندگان و 

 مجلس مردم نظير يكديگر(.

ي در ريگيرأطور کلي  به

صورت  مجمع عمومي به

شود مگر الكترونيكي اجرا مي

 آنكه سيستم الكترونيكي به

سوم درستي کار نكند و يا يک

از نمايندگان درخواست بدهند 

س )مجلس نمايندگان و مجل

مردم نظير يكديگر( که در اين 

ي با بلند کردن ريگيرأصورت 

دست و يا نشان دادن 

ي صورت رأهاي کارت

 گيرد.مي

شود که رئيس زماني اجرا مي

پارلمان وجود اين نوع از 

ي را الزم بداند و يا هر ريگيرأ

کدام از نمايندگان درخواست 

بدهند )مجلس نمايندگان و 

براي  مجلس مردم نظير يكديگر(

اينكه هرگونه شک و ابهامي در 

ي ريگيرأمند بودن نظم و قاعده

 صورت نگيرد.

ي الكترونيكي مساوي و ريگيرأ

بر اسامي  ي مبتنيريگيرأبرابر با 

 است.

- 

ي با بلند کردن دهيرأ

ي، با درخواست رأهاي کارت

سوم از نمايندگان )مجلس يک

نمايندگان و مجلس مردم نظير 

 يكديگر(.

وسيله  ي بهريگيرأرل نتايج کنت

رئيس پارلمان در مجلس مردم و 

دفتر رياست در مجلس نمايندگان 

 گيرد.صورت مي

                                                 

1. Consell General 

 کند. متن از نمایندگان است که همانند مجلس سنا در دیگر کشورها عمل می 15. مجلس مردم در بوسنی و هرزگوین شامل 2
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 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ دادن دستي با نشانريگيرأ كشورهاي غيرعضو
  برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

کانادا، مجلس 

 نمايندگان

ها طور خاص در جلسات کميسيون به

 شود.استفاده مي
 در دسترس نيست

اساس  ي بردهيرأکه زماني 

بندي پارلمان مبهم باشد تقسيم

ي را ريگيرأهاي )ديگر روش

ببينيد( در اين صورت ممكن 

است که برخي نمايندگان 

بندي بر تقسيم ي مبتنيريگيرأ

را  1پارلمان همراه با ثبت آرا

درخواست کنند. در اين نوع 

ي هر نماينده بايد بايستد ريگيرأ

 شود.ي او ثبت ميرأو 

- 

تصويب طرح، پيشنهاد و غيره . 1

 يکه اعضابدون مخالفت: زماني

خصوص موضوع مطرح  لمان درپار

 شده سكوت کنند.

ي همراه با مخالفت: ريگيرأ. 2

که برخي از نمايندگان زماني

مخالفت خود را اعالم و ابراز 

 کنند.

که ي شفاهي، زمانيريگيرأ. 3

نمايندگان نظر خود را با بله يا 

 سازند.خير مطرح مي

هايي که در اين در تمامي روش

ندگان قسمت ذکر شد، آرا نماي

 شود.ثبت نمي

متصدي شمارش آرا در مجلس 

نمايندگان، تحت نظارت و اختيار 

رئيس پارلمان، مسئول ثبت و ضبط 

تصميمات متخذه در پارلمان 

 باشد.مي

 2ايسلند

صورت باز  ي بهريگيرأدر اين حالت، 

گردد و نتايج هميشه به برگزار مي

دهندگان يأهمراه تعداد و اسامي ر

 شود.مي ثبت و ذخيره

ي الكترونيكي روش ريگيرأ

ي است. نتايج ريگيرأمرسوم 

 شود.منتشر مي يريگيرأ

 

 بر اسامي به ي مبتنيريگيرأ

ي با دهيرأصورت شفاهي. 

ي ريگيرأو  دادن دستنشان

ي ريگيرأالكترونيكي همسان با 

 بر اسامي هستند. مبتني

 

- - 

دو نفر از دفتر اداري پارلمان در هر 

ي حضور دارند و نتايج ريگيرأ

 کنند.ي را کنترل ميريگيرأ

                                                 

1. Recorded Division 

2. Althingi 
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 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ دادن دستي با نشانريگيرأ كشورهاي غيرعضو
  برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 1رژيم صهيونيستي

ها از اين روش استفاده در کميسيون

گردد. در صحن علني ممكن است مي

رئيس پارلمان تصميم بگيرد که 

صورت  ي در چند سري بهريگيرأ

ي با نشان دادن دست صورت ريگيرأ

بگيرد، مگر آنكه يكي از احزاب سياسي 

مخالفت کند. اگر رئيس پارلمان 

اکثريت موافق يا مخالف را نسبت به 

طرح يا پيشنهاد تشخيص دهد، نيازي 

)مگر آنكه تعداد  به شمارش آرا نيست

ي نياز باشد(. رئيس رأخاصي از 

ي ريگيرأتواند قبل از هر پارلمان مي

 اعالم کند که آرا شمارش خواهند شد.

ي الكترونيكي، روش ريگيرأ

حساب ه ي بريگيرأندارد استا

 آيد.مي

  با درخواست مكتوب حداقل 

نفر از نمايندگان در صحن 20

علني يا با درخواست دولت، 

توان از اين روش استفاده کرد. مي

ها رئيس جلسه در کميسيون

بر  ي مبتنيريگيرأتواند از مي

اسامي، با صالحديد خود يا با 

درخواست نمايندگان، استفاده 

جلسات نوع  ر خالصهکند و د

ي هر نماينده منتشر دهيرأ

ي الكترونيكي با ريگيرأشود. مي

توضيحاتي که در اين نوشته داده 

ي ريگيرأشده است، نوعي از 

  ،زيراشودبر اسامي تلقي مي مبتني

نتايج آرا همراه با تعداد و اسامي 

 شود.نمايندگان ثبت مي

در برخي از شرايط خاص 

نظير انتخابات شود استفاده مي

جمهور يا براي انتخاب رئيس

 انتخاب مميزان کشور.

- 

ي نتايج ريگيرأرئيس جلسه در انتهاي 

کند. هر کدام از ي را اعالم ميريگيرأ

ي ريگيرأنمايندگان پارلمان که در 

و فكر  اندکردهالكترونيكي شرکت 

آنها ثبت و شمارش نشده  يرأکنند مي

ي رأبر اينكه است و يا درخواستي مبني 

احتمالي تغيير  هايخاطر ايراده او ب

ز ااند، بايد بالفاصله بعد کرده است، داده

ي نظر خود را اعالم کنند. ريگيرأ

رئيس جلسه بايد درخواست نمايندگان 

را اعالم کند و تصميم خود ناشي از 

ي را مشخص ريگيرأتغيير در نتيجه 

کند. زماني که رئيس جلسه پايان 

کند، کنترل را اعالم مي يريگيرأ

دبير  وظيفه يريگيرأيند ااجراي فر

 کل و ديگر معاونين او خواهد بود.

 مقدونيه

صورت باز در صحن علني  ي بهريگيرأ

گيرد ها انجام ميو در تمامي کميسيون

 شودو تعداد آرا ثبت مي

ي ريگيرأمعمول  شيوه

باشد و نتايج آرا همراه با مي

نمايندگان تعداد و اسامي 

 شود.مشخص مي

شود تا در صحن علني برگزار مي

صورت واضح و دقيق  نتايج آرا به

همچنين کيفيت  2مشخص گردد.

ي الكترونيكي همانند ريگيرأ

 بر اسامي است. ي مبتنيريگيرأ

براي انتخابات و يا عزل  معموالً

گردد مسئولين استفاده مي

)براي مثال براي انتخاب رئيس 

 .پارلمان(

- 

در خالل جلسات صحن علني، هر 

تواند از دقت و صحت نماينده مي

صفحه »ي از طريق ريگيرأنتايج 

 مطلع شود. «نمايش جغرافيايي

                                                 

1. Knesset 

 متر از آراء مورد نياز برای تصویب را داشته باشد.ی بيشتر یا کرأ 5گذاشته شده گردد و تنها اگر پيشنهاد به رایی مبتنی بر اسامی با درخواست رئيس پارلمان یا حداقل ده نفر از نمایندگان اجرا میريگیرأ 2.
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 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ دادن دستي با نشانريگيرأ كشورهاي غيرعضو
  برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 نگرو مونته

ي باز در جلسات کميسيون ريگيرأ

شود و در صحن علني تنها برقرار مي

شود که زماني از اين روش استفاده مي

کار درستي  تجهزات الكترونيكي به

 نكنند.

طور معمول در  از اين روش به

شود. صحن علني استفاده مي

نتايج تعداد و شمارش آرا در 

ي رأگردد اما جلسه اعالم مي

هر کدام از نمايندگان تنها در 

 شود.سيستم ثبت مي

به تشخيص رئيس پارلمان يا با 

نفر از نمايندگان  10درخواست 

بر اسامي برگزار  ي مبتنيريگيرأ

گردد. همچنين کيفيت مي

ي الكترونيكي همانند ريگيرأ

 بر اسامي است. ي مبتنيريگيرأ

 وسيله ي مخفي بهريگيرأ

 گيرد.ي انجام ميرأهاي برگه
- 

ي را ريگيرأرئيس پارلمان نتيجه 

يا رد شدن طرح  دييتأو سپس  دييتأ

کند. دبير کل، رئيس را نيز اعالم مي

اجراي ب رئيس را در يپارلمان يا نا

کند )در نامه داخلي کمک ميآيين

ي مخفي به ريگيرأشرايطي که 

ي ارجاع داده ريگيرأکميسيون 

ون، رئيس کميسيون يشود(. در کميس

به همراه ديگر متصديان، آرا را 

کنند و نتيجه را اعالم شمارش مي

 کنند.مي

سوئيس، مجلس 

 1نمايندگان
 در دسترس نيست

ي الكترونيكي روش ريگيرأ

ي است و نتايج ريگيرأعمول م

نمايش پارلمان  وي صفحهر بر

آيد و در به نمايش در مي

ليستي از اسامي نمايندگان، آرا 

 2گردد.منتشر مي

ي ريگيرأکيفيت  .1

 ي مبتنيريگيرأالكترونيكي برابر 

بر اسامي است. زماني که نتوان از 

 ي استفاده کرد؛ريگيرأاين نوع 

ي با صدا زدن ريگيرأ .2

اساس حروف الفبا و  يندگان برنما

جواب نمايندگان با کلمات بله، 

  خير و ممتنع.

- 

ايستادن  وسيله ي بهريگيرأ

نمايندگان، اين روش زماني 

 شود که جلسات بهاجرا مي

 صورت غيرعلني برگزار گردد و

يا اينكه نتوان از تجهيزات 

 الكترونيكي استفاده کرد.

- 

                                                 

1. Nationalrat 

دائم، مسائل مادری نظير بارداری، تصادفات و یا  تیمأموری یا غيبت موجه )نظير ريگیرأنظير موافق؛ مخالف، ممتنع، عدم شرکت در  آنهای هر کدام دهیرأ ليست گفته شده شامل اسامی نمایندگان و نحوه 2.

 .دهدیمرا نشان مریضی( 
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 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ دادن دستي با نشانريگيرأ كشورهاي غيرعضو
  برگهي با ريگيرأ

 ي مخفيانه(ريگيرأ)
 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

 1سوئيس، مجلس سنا

گردد صورت باز برگزار مي به يريگيرأ

عنوان روش معمول  و از اين روش به

 گردد.ي استفاده ميريگيرأ

 در دسترس نيست

ي با خواندن اسامي ريگيرأ

باال(  2نمايندگان )مورد شماره 

نفر از 10درخواست  وسيله به

 گيرد.نمايندگان صورت مي

- - 

ي مشخص باشد، آرا ريگيرأکه نتايج زماني

بجز زماني که  شوندش نميشمار

آخر باشد و زماني که  ي در مرحلهريگيرأ

اکثريت نمايندگان طبق بند  دييتأنياز به 

 قانون اساسي فدرال باشد.(159)ماده  «3»

 2ترکيه

 

ي وجود ريگيرأ اگر شكي در نتيجه

داشته باشد نمايندگان مخالف 

ايستند و يا با ايستادن پنج نماينده مي

آنها، نمايندگان به دو گروه و پيشنهاد 

بندي تقسيم نظير گروه موافق و مخالف

کنند. شوند و آرا را شمارش ميمي

عنوان  ي با بلند کردن دست بهريگيرأ

يک قاعده در تمامي شرايط بجز زماني 

ي مخفي و يا ريگيرأکه نياز به 

ي باز نياز نباشد، استفاده ريگيرأ

ي شود. از اين روش همچنين برامي

خصوص اينكه کدام  گيري درتصميم

ي باز بايد انجام شود، ريگيرأنوع از 

 گردد.استفاده مي

هايي نمايندگان با فشار دادن دکمه

ي رأکه روي ميز آنان وجود دارد 

ي الكترونيكي در ريگيرأدهند. مي

 شود:دو موضع استفاده مي

ي باز الكترونيكي ريگيرأ .1

 صهگيرد و به انضمام خالصورت مي

همه  جتاًينتآيد و جلسات درمي

ي هرکدام از دهيرأتوانند نوع مي

 نمايندگان را رصد کنند؛

اگر بين رئيس جلسه و متصديان  .2

ي ريگيرأي در رابطه با نتايج ريگيرأ

اختالف باشد و يا  با بلند کردن دست

ي ريگيرأاگر پنج نماينده درخواست 

بندي پارلمان بدهند، بر تقسيم مبتني

ي الكترونيكي استفاده ريگيرأاز 

 گردد.مي

ي باز به سه صورت انجام ريگيرأ

 :3پذيردمي

رأي در  برگهبا انداختن  .1

صندوق که در آن اسم کوچک و 

 انتخابيه بزرگ نمايندگان و حوزه

 آنان مشخص شده است؛

وقتي نام نمايندگان قرائت  .2

شود، آنها با صداي بلند نظر خود مي

و يا ممتنع اعالم  را با بله، خير

ي نظر ريگيرأکنند و متصديان مي

 کنند.نمايندگان را ثبت مي

ي الكترونيكي باز ريگيرأ .3

 شود و به خالصهکه نتايج ثبت مي

 شود.جلسه منضم مي

 وسيله ي بهريگيرأاين  بله،

اي ي دايرهرأهاي برگهريختن 

که چيزي روي آن نوشته نشده 

ن روي زمي است، درون جعبه

هاي برگهگيرد. صورت مي

معناي ه رنگ سفيد به اي بدايره

معناي ممتنع و ه بله، سبز ب

 .استمعناي نه ه قرمز ب

- 

 رئيس پارلمان ترکيه بهبيرئيس يا نا

کننده جلسه، به اداره نعنوان مسئوال

همين صورت دبيراني که در جلسات 

ي ريگيرأبر  صحن علني حضور دارند،

 کنند.نظارت مي

                                                 

1. Ständerat 

2. Grand National Assembly 

ی باز مبتنی بر ريگیرأی مخفيانه ضروری نباشد، انجام ريگیرأی با نشان دادن دست یا ريگیرأگيرد. زمانی که ی الکترونيکی انجام میريگیرأوسيله  ی باز بهريگیرأجویی در وقت، در عمل برای صرفه. 3

 پذیرد.نفر از نمایندگان صورت می15 درخواست حداقل



 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

69 

 . مجمع پارلماني شوراي اروپا4-4

 
ي با ريگيرأ

 دادن دستنشان
 بر اساميي مبتنيريگيرأ ي الكترونيكيريگيرأ

 برگهي با ريگيرأ

ي ريگيرأ)

 مخفيانه(

 يريگيرأكنترل نتايج  يريگيرأانواع ديگر 

مجمع 

پارلماني 

 اروپا

رئيس پارلمان ممكن 

است تصميم بگيرد که 

ادن دي با نشانريگيرأ

صورت بگيرد ولي  دست

اين تنها زماني اتفاق 

افتد که سيستم مي

درستي  الكترونيكي به

 کار نكند.

صورت الكترونيكي  به هايريگيرأتمامي 

گردد مگر آنكه سيستم برگزار مي

درستي کار نكند  ي بهريگيرأالكترونيكي 

و يا اينكه براي انتصابات و انتخابات 

 نتايج تعداد آرا به ي صورت بگيرد.ريگيرأ

صورت عمومي در پارلمان به نمايش 

آيد و در مشروح مذاکرات ثبت ميدر

 شود. آرا هر کدام از نمايندگان نيز بهمي

آيد و در صورت عمومي به نمايش درمي

 شود.سايت پارلمان بارگذاري ميوب

اساس  با قرائت اسامي نمايندگان بر

 حروف الفبا و جواب نمايندگان به

صورت بله، خير و ممتنع انجام 

ي همراه با نام ريگيرأگيرد. نتايج مي

اساس حروف الفبا در  نمايندگان بر

. شوديمگزارش مشروح مذاکرات ثبت 

بر اسامي تنها براي  ي مبتنيريگيرأ

نويس ي براي کليات پيشريگيرأ

 (39)ماده  «7»گيرد )بند انجام مي

که ا زمانينامه داخلي پارلمان( و يآيين

علت مسائل فني نتوان از سيستم ه ب

 1الكترونيكي استفاده کرد.

در انتخابات و 

انتصابات از اين روش 

 گردد.استفاده مي

ي با ايستادن ريگيرأ

نمايندگان، رئيس پارلمان 

ممكن است تصميم بگيرد که 

ي بدين صورت انجام ريگيرأ

پذيرد و اين در حالي است که 

ن از اين تواتنها زماني مي

روش استفاده کرد که 

 سيستم الكترونيكي به

 درستي کار نكند.

 ي بهريگيرأعلت اينكه ه ب

صورت الكترونيكي انجام 

گيرد، نياز به کنترل مي

بر اين  نتايج آرا نيست. عالوه

 دليل اينكه نتايج آرا به به

صورت عمومي منتشر 

هر نماينده  شود،مي

ه را تواند نتايج آرا منتشرمي

 چک کند.

 

  

                                                 

 ی را بدهند.ريگیرأکشور باید درخواست این نوع  5ی رأی دادن داشته باشند، حداقل نمایندگان ششم نمایندگان اجازهاگرچه، تنها اگر حدافل یک  1.
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 دمكراتيک. شفافيت و مسئوليت 5

 آخرين وضعيت پارلمان اروپا. 1-5

 نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟ يدهيرأ توانند به نحوهآيا مردم مي توضيحات انواع جلسات

 صحن علني

ونگذاري يند قانااي در فرنهايي براي هر طرح و اليحه يريگياز آنجا که رأ

ر دشفافيت بااليي  درجه است،« اساميبر  مبتني يريگيرأ»ها پارلمان

ها گيرييأنمايندگان و احزاب آنان وجود دارد. ر يدهيرأ رابطه با نحوه

گذاشته  يبراي بررسي اصالحات اسناد مهم نيز با همين شيوه به رأ

 .شودمي

بر اينترنت  يريگيدهندگان يک روز بعد از رأيأر نتايج آرا همراه با اسم« بر اسامي مبتني يريگيرأ»در 

لمان اروپا را سياسي پار يهانمايندگان و گروه يدهيگيرد. تعداد زيادي از پژوهشگران نيز رفتار رأقرار مي

ترش ها در پارلمان اروپا بشدت درحال گسکنند. پخش زنده جلسات صحن علني و کميسيونارزشيابي مي

ابند، همچنين هاي نمايندگان آگاهي يتوانند از بيانيهبر اينكه مي سات، مردم عالوهاست. با پخش زنده جل

گيرد آگاهي صورت مي« دادن دستبا نشان يريگيرأ»نمايندگانشان حتي زماني که  يدهيتوانند از رأمي

 .يابند

ز نزديک اي پارلمان را هاتوانند در جلسات پارلمان شرکت کنند و فعاليتکننده نيز ميهاي مراجعهگروه

 هاکميسيون نظارت کنند.

هاي اروپا بدون هيچ استثنائي هاي پارلمانتمامي جلسات کميسيون

همگي براي مردم قابل دسترس است. اگرچه جلسات رؤساي 

 تواننديها مشود. همچنين کميسيونها مخفي برگزار ميکميسيون

 ..درخواست دهند که جلساتشان مخفي برگزار شو

 .شودجلسات معموالً خصوصي برگزار مي احزاب سياسي
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 هاي ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپااقدامات ناظر بر شفافيت در پارلمان. 2-5

 داشته باشند؟ يخود در پارلمان دسترس ندهينما يدهيرأ نحوه به تواننديم مردم ايآ حاتيتوض عضو کشور

 اتريش

هاي اي از مشارکتت صحن علني )شامل خالصهاي از تحوالصحن علني: خالصه

 شوند.نمايندگان در جلسه( توسط دفتر خدمات نشر پارلمان منتشر مي

اسناد  وها براي عموم مردم باز نيستند. اگرگفتگوها کميسيون: اغلب کميسيون

هاي ها و کميسيونجلسه محرمانه نباشند )که شامل تعداد کمي از کميسيون

کند که اي از روند جلسه منتشر ميشارات پارلمان خالصه(، انتستا فرعي

 باشد.شامل اظهارات نمايندگان نيز مي

نويسي وجود هاي نمايندگان در گزارش تندبا توجه به مشروح مذاکرات صحن علني، تمامي سخنان و بيانيه

 ام شود.بر اسامي انج ي مبتنيريگيرأصورت  ي بهريگيرأدارد، آرا تنها زماني قابل دسترسي است که 

 شود.ثبت نمي معموالًها آرا فردي در کميسيون

بلژيک، مجلس 

 نمايندگان

دهندگان يبر اسامي رأ گيري مبتنيرأيآخر  اساس قانون اساسي، مرحله بر

 گردد.ذخيره مي

ح مذاکرات وي نمايندگان نيز در مشرريگيرأي همراه با اسامي، آرا همراه با عدم مشارکت در ريگيرأدر 

 شود.منتشر مي

ژيک، بل

 مجلس سنا
 گردد.مشابه مجلس نمايندگان در سنا نيز اعمال مي رويه گردد.مشابه مجلس نمايندگان در سنا نيز اعمال مي رويه

 کرواسي

کند که جلسات پارلمان کرواسي قانون اساسي کرواسي تصريح مي (84)ماده 

صورت مستقيم  هاي پارلمان بايد بهگيرييأبايد عمومي باشد. گفتگوها و ر

تلويزيوني( يا از طريق پخش ويدئويي  مخابره گردد )از طريق راديو يا شبكه

سايت پارلمان کرواسي جلسات از طريق وب

(http://itv.sabor.hr/video/ .)بايد در  1بولتن رسمي پارلمان کرواسي

هاي جلسات اي از گفتگوها و بحثگر اسناد منتشر شود: خالصهميان دي

ها نهايي طرح هاي نمايندگان يا نسخهوي موضوعات اساسي، طرحر پارلمان بر

قوانين  قوانين توسط هر نماينده، يا ديگر قوانين پارلمان، متون تصويب شده

ارات اي از نتايج عملكردي پارلمان و ادجمهوري کرواسي، خالصهرئيس

 اي از عملكرد دولت.پارلماني، خالصه

قابل  بولتن رسمي پارلمان شامل: تصميمات، نظرات و مواضعي که در رابطه با موضوعات مورد بحث و

دگان ناينم سؤاالتگردد، هاي کوتاهي که در جلسات پارلمان ارائه ميشود، نطقگيري در اتخاذ ميتصميم

 شود.، ميسؤاالتي دولت به آن هاجوابو 

خنان سهاي شخصي نمايندگان، بحث و اسناد و اطالعات پارلمان کرواسي تمامي اطالعات گفتگو اداره

ها ها به پاسخها و جوابها، پاسخها و سخنرانينماينده، اصالحات در بيانيه نمايندگان از جانب حزب مربوطه

 کند.را نگهداري و ثبت مي

 شود:هاي آماري شناخته ميعنوان شاخص بهالكترونيكي اسناد که  پايگاه داده
http://infodok.sabor.hr/StatistikaFrm.aspx?vrsta=ZastAkt 

 کند.هاي نمايندگان را در جلسات صحن علني را ارائه مياي از اطالعات فعاليتخالصه

                                                 

1. Izvjesca Hrvatskoga Sabora 

http://itv.sabor.hr/video/
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قبرس، 

مجلس 

 نمايندگان

 وي مردم باز است.ر جلسات صحن بر
ده است اما نيز براي مردم قابل مشاه دادن دستي با نشانريگيرأست. وي مردم باز ار جلسات صحن بر

 شود.دهندگان ثبت نمييأاسامي ر

جمهوري 

چک، مجلس 

 نمايندگان

 سايت مجلس نمايندگان قابل دسترس است.وب وسيله اطالعات پارلمان به

ها به تنهاي قانونگذاري وجود دارد )يندافر مخصوصي براي ارائه پايگاه داده

ين پايگاه ايندها قانونگذاري را در ازبان چک(، که تمامي اطالعات مرتبط با فر

 توان پيدا کرد:داده مي
http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw 

دهد. اين في نشان مياعضا را به انحا مختل يي مجلس نمايندگان جمهوري چک، نتايج آراريگيرأسيستم 

راي مردم ها و ديگر جلساتي که ب. ميتينگشودميها قابل دسترس نتايج با درخواست براي مردم و رسانه

 شود.قابل دسترس نيستند، اطالعات آرا آنها نيز ارائه نمي

 دانمارک

بسيار باالي شفافيت در نتايج  صحن علني: در پارلمان دانمارک درجه

سايت پارلمان قابل دارد که اين نتايج براي عموم مردم در وبي وجود ريگيرأ

ه ها و قوانين نيز بوي طرحر ها براي اصالحات برگيرييأدسترسي است. ر

 سايت قابل مشاهده است.وي وبر همين ترتيب بر

ي بسته برگزار هادربها پشت ها: جلسات معمولي کميسيونکميسيون

ها ميم ديگري بگيرد. در عمل کميسيونمگر اينكه کميسيون تص ،گرددمي

. کنند که براي مردم قابل دسترسي استجلسات استماع بسياري برگزار مي

 شود.سايت پارلمان دانمارک منتشر ميها نيز در وبنتايج جلسات کميسيون

 گردد.خصوصي برگزار مي معموالًاحزاب سياسي: جلسات 

دهنده و يرأشود که نام ي استفاده ميريگيرأهاي سيستم هوسيل به معموالًدر جلسات صحن علني، آرا 

 کند.اند را نيز مشخص ميي غيبت کردهريگيرأاند و يا در ي ممتنع دادهرأي که يي او را و همچنين اعضارأ

 استوني

ي در پارلمان ريگيرأقانون اساسي استوني،  (72)اساس ماده  صحن علني: بر

اسي ي مخفي تنها در شرايطي که قانون اسريگيرأاستوني بايد شفاف باشد. 

 معموالًگردد که نامه داخلي پارلمان استوني تعيين کرده است انجام مييا آيين

 خصوص انتخاب يا انتصاب مقامات رسمي است. در

جلسات منتشر  براي عموم مردم شفافت نيست. خالصه معموالًجلسات کميسيون 

کننده در جلسه، ن برگزاري جلسه، اعضاي شرکتگردد و بايد شامل زمان و مكامي

شفافيت  درجه بر اسامي است، ي مبتنيريگيرأي در پارلمان، ريگيرأدليل اينكه آخرين مرحله از  به

اصلي پارلمان قابل  ي در صفحهريگيرأپارلمان وجود دارد. نتايج  بسيار بااليي از مواضع سياسي اتخاذ شده

 مشاهده است:
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=171751. 

http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=171751
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صورت عمومي  ي )که بهريگيرأدستور کار جلسات، قوانين مصوب شده و نتايج 

 بر اسامي( است. خالصه ي مبتنيريگيرأولي نه به شكل  ،گرددمنتشر مي

 گردد.عنوان موضوع خبري پخش مي جلسات به

 گردد.وصي برگزار ميصورت خص به معموالًاحزاب سياسي: جلسات 

 فنالند

جلسات صحن و در  توان در خالصهي را ميريگيرأصحن علني: نتايج 

 سايت پارلمان مشاهده کرد.وب

 ي براي مردم شفاف نيست.ريگيرأکميسيون: جلسات کميسيون و نتايج 

 ي براي مردم قابل دسترسي نيست.ريگيرأتايج احزاب سياسي: جلسات و ن

 ند.سايت پارلمان قابل مشاهده هستي هميشه همراه با اسم و تعداد آرا در وبريگيرأنتايج 

فرانسه، 

مجلس 

 نمايندگان

رسمي  مشروح مذاکرات که شامل اصالحات و آرا نمايندگان است، در روزنامه

طور زنده يا از  گيرند. جلسات بهگردد و در دسترس عموم قرار ميمنتشر مي

 سايت پارلمان قابل مشاهده باشد.طريق ضبط ويدئويي در وب

نند. انتشار خود را از طريق ثبت تحوالت پارلماني چک و بازبيني ک توانند بيانات نمايندهشهروندان مي

ي داده رأا در ندگان خود رکه مواضع اتخاذ شده توسط نماي دهديمانتخابيه اجازه  نتايج آرا به مردم حوزه

هاي اليتتوانند آخرين فعسايت مجلس نمايندگان فرانسه مردم مي، از طريق وبتاًينهاشده، چک کنند. 

مي و ها ليست جلسات عموها، ويدئوي سخنراني، گزارشات، طرحسؤاالتنماينده خود را بررسي کنند )

 .مربوطه شرکت داشته است( جلسات کميسيوني که نماينده

فرانسه، 

 مجلس سنا

 نحوه توانند در جلسات شرکت کنند وگردد. مردم ميرسمي منتشر مي ي باز در روزنامهريگيرأنتايج  -

 گردد.ميدهندگان ثبت نيأرا ببينند ولي اسامي ر ي با نشان دادن دستدهيرأي سناتورها را در دهيرأ

آلمان، مجلس 

 نمايندگان

 ي مردم قابل مشاهده و دسترسي است. بهصحن علني: جلسات صحن برا

نام کنند. ويدئوي دليل محدوديت فضا، مردم بايد قبل از حضور در جلسه ثبت

 گردد و از طريق اينترنت و بخشي از آنتمامي جلسات صحن علني ضبط مي

 از طريق تلويزيون قابل دسترسي است.

ما شرکت کنند ا توانندها نميدر جلسات کميسيون معموالًمردم  کميسيون:

 ست.نفعان براي مردم قابل دسترسي اجلسات استماع با افراد متخصص يا ذي

 گردد.صورت خصوصي برگزار مي به عموماًهاي پارلماني: جلسات گروه

حال تالش براي بهبود دسترسي مردم به  در دائماًمجلس نمايندگان آلمان 

گردد. مان بارگزاري ميسايت مجلس نمايندگان آلوي وبر ي برريگيرأبه مدت کوتاهي بعد از جلسه، نتايج 

تعداد کمي  معموالًگردد. اساس هر حزب سياسي منتشر مي جلسات صحن بر ي در خالصهريگيرأنتايج 

عنوان  افردا حاضر به يرأي حضور دارند و ريگيرأاز افراد احزاب سياسي در جلسات صحن و در هنگامي 

نمايندگان نخواهد مطابق با نظر حزب سياسي  شود. اگر فردي ازسياسي در نظر گرفته مي ي کل گروهرأ

 شود تا بهاي داده ميدقيقه 5گيري در مذاکرات جلسه، به او فرصتي حداکثر ي بدهد، بعد از نتيجهرأخود 

 ي نهايي، نظر خود را بيان کند. اين اعالم نظر نماينده در خالصهريگيرأصورت شفاهي يا مكتوب در 

ي و نظر رأي خود را با رأنمايندگان دليل مخالفت  معموالًد. در اين بيانيه گردجلسات صحن علني ثبت مي

شود که او با نظر حزب اي ارائه ندهد، چنين برداشت مياي بيانيهدارند. اگر نمايندهحزب سياسي بيان مي
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مجلس نمايندگان آلمان هاي پارلماني است. به همين دليل است که فعاليت

هاي مختلفي از ارائه و انتشار ويدئويي پارلمان را در اختيار قرار داده مدل

کننده نقش مهمي در حفظ شفافيت هاي بازديدحضور گروه است. ادامه

 مجلس نمايندگان آلمان دارد.

ي ريگيرأتوانند نتايج رسمي نيز وجود دارد که مردم ميسايت غيرسياسي خود هم نظر است. يک وب

 اعضا را در آن چک کنند: 
www.abgeordnetenwatch.de 

آلمان مجلس 

 سنا

لس قانون اساسي آلمان گفتگوها و مذاکرات جلسات مج (52)اساس ماده  بر

ه براي مردم قابل دسترس است. اگر مذاکرات جلسات محرمان معموالًسنا 

گردد. سايت مجلس سنا منتشر ميمذاکرات جلسات در وب نباشد، مشروح

ه بممكن است پارلمان تصميم بگيرد که هيچ گزارشي منتشر نشود که مردم 

 آن دسترسي نداشته باشند.

توان اين آرا ولي براي مثال مي ،کنندينمکارمندان مجلس سنا، آرا تک تک نمايندگان هر فدرال را ثبت 

 کرد. سؤالال يا از مقامات هر کشور را از نمايندگان هر فدر

 يونان

 وي مردم باز است.ر صحن علني: جلسات صحن علني بر

نويس هستند نيز هايي که درحال ايجاد پيشجلسات کميسيون کميسيون:

 براي مردم قابل دسترسي هستند.

 .گرددجلسات، در گزارشات و در فايل ويدئويي ثبت مي صحن علني: تمامي آرا در خالصه

 .گرددکميسيون: تمامي آرا در خالصه جلسات ثبت مي

 مجارستان،

 مجلس

 ندگانينما

رستان پارلمان مجا تيساوب در دگاننينما اآر و مذاکرات به مربوط اطالعات

 قابل مشاهده است: 
http://www.parlament.hu/ 

 طور به و يونيزيتلو يهاشبكه از زنده ورتص معموالً به يصحن علن جلسات

 نمجارستا پارلمان تيساوب قيطر از( نيآنال صورت به جلسه)تمام  مداوم

 يهمگ هايريگيرا جينتا و مذاکرات متن جلسات، يدئويو. گردديم پخش

 قابل که گردديم رهيذخ( PAIR) پارلمان يكيالكترون هماهنگ ستميس در

ها و داده يتمام رونيهماز. است جستجو تيابلق يدارا و است يدسترس

 يبرا يدسترس قابل مجارستان پارلمان تيساوب قياطالعات پارلمان از طر

 .است مردم عموم

 

 بله

http://www.abgeordnetenwatch.de/
http://www.parlament.hu/
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ايرلند، مجلس 

نمايندگان و 

 مجلس سنا

صورت الكترونيكي در مشروح  بندي پارلمان بهتقسيمبر ي مبتني ريگيرأنتايج 

گردد. اين کار در خالل منتشر مي 1سايت پارلمان ايرلندمذاکرات جلسات در وب

ها گيرد )براي صحن علني زودتر و براي کميسيونچند روز از مذاکرات صورت مي

عنوان بخشي  به هايريگيرأد(. چاپ رسمي از جلسات و شوکمي ديرتر منتشر مي

 شود.شر ميگردد منتانه چاپ مييصورت سال که به 2مشروح مذاکرات از مجله

 

 ايتاليا،

مجلس 

 نمايندگان

 به ايتاليا پارلمان دو هر جلسات ايتاليا ياساس قانون( 64) ماده اساس بر

زنده از  صورت مذاکرات را به توانندي. مردم مگردديبرگزار م يعموم صورت

 .کنند نظاره را جلسه ،يعلن صحن يباال يعموم يهايگالر

در مجلس  ندگانياخذ شده از نما يكيالكترون آرا يتمام شامل داده گاهيپا ندگانينما مجلس تيساوب در

 و ياسيس زبح هر طرح، هر جلسه، هر انه،يماه صورت به توانياست. آرا را م يقابل دسترس ندگانينما

 .کرد مشاهده تيساوب در ندهينما هر اي

 به نترنتيا قيطر از هاونيسيکم جلسات از يبرخ و يعلن صحن جلسات

 دگاننينما مجلس ياماهواره يونيزيتلو کانال قيطر از و ويراد زنده، صورت

 پخش يعموم ونيزيتلو قيطر از مهم مذاکرات و جلسات. گردديم مخابره

 از جلسات يبرگزار روز همان در شهيهم جلسات مذاکرات مشروح. شوديم

 در آن شده نتيپر نسخه و يدسترس قابل ندگانينما مجلس تيساوب قيطر

 هم زين هاونيسيکم مذاکرات مشروح. است يدسترس قابل جلسه از بعد روز

 .است يدسترس قابل شده چاپ صورت به هم و ينترنتيا صورت به

ايتاليا، مجلس 

 سنا

 يور بر هاونيسيکم جلسات اوقات يگاه و يعلن صحن جلسات يدئويو

 ياماهواره شبكه قياست. جلسات مجلس سنا از طر يقابل دسترس نترنتيا

 پخش يعموم ونيزيتلو قيطر از مهم جلسات نيهمچن و شوديم مخابره

 و يآورجمع زين صحن جلسات مذاکرات مشروح و جلسات خالصه. گردديم

 هيانيب با همراه پارلمان تيساوب در نيچن هم اطالعات نيا. گردديم منتشر

 مشاهده را سناتور هر يو رأ جينتاهر جلسه، مجموع  يريگياطالعات مربوط به رأ يتمام تواننديم مردم

 .کنند

                                                 

1. Oireachtas 

2. Journal of Proceedings 
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 دهد،يقرار م اريا اخترا در 2از جلسه يکه اطالعات مختصر 1نشست يانيپا

 يقابل دسترس نترنتيا قياز طر زين هاونيسيجلسات کم موجود است. خالصه

 نامهنييمطابق با قواعد و آ زين هاونيسياست. مشروح مذاکرات جلسات کم

 .گرددياز موارد منتشر م يدر برخ يداخل

 تونيل

ست. ي در پارلمان التويا براي عموم قابل دسترس اريگيرأجلسات و نتايج 

ارلمان پطور زنده و برخط تحوالت و جلسات  توانند بهانتخابيه مي مردم حوزه

 صورت ضميمه و اسناد منضم مربوطه به را مشاهده کنند. دستور جلسات،

 سايت پارلمان قابل دسترسي است.وي وبر آرا بر نتايج

به  سؤاالت مشروح مذاکرات جلسات باز و پاسخ مكتوب به نامه داخلي پارلمان،( آيين147اساس ماده ) بر

ام ي آنها در روزنامه مخصوص به ندهيرأل خود براي نوع يخصوص دال همراه سخنان نمايندگان در

Latvijas Vēstnesis دد.بايد چاپ گر 

 جلسات ضميمه گردد: شده موارد ذيل بايد به متن پياده

سخنگو،  رئيس جلسه، وسيله گردد و بهاداره ثبت و آرشيو آماده مي وسيله جلسات پارلمان )به خالصه .1

ر خالل شود( که شامل دستور جلساتي که دامضا مي يا معاون سخنگو و رئيس پارلمان يا معاونين آن،

 ي؛ريگيرأجه قرار گرفته است، تصميمات اخذ شده، و نتايج جلسه مورد تو

 فهرست عناوين مشروح مذاکرات؛ .2

 ي اصالح گرديده است؛ريگيرأهايي که توسط سيستم الكترونيكي داده .3

 ر جلسهددهند که اين بيانيه ي خود را توضيح ميرأنمايندگان که در آن دليل انتخاب نوع  بيانيه .4

 .دشوينمپارلمان خوانده 

 ليتواني

 

 سايت رسمي پارلمان به مدت کمي بعدي در پارلمان در وبريگيرأنتايج 

گردد. مشروح مذاکرات نيز به همين صورت در اينترنت منتشر منتشر مي

 گردد.صورت آنالين مخابره مي گردد. جلسات صحن علني نيز بهمي

 

  راحتي قابل دسترسي است.ه ي و عمومي است بريگيرأ ي در صحن علني و نتيجهريگيرأ

                                                 

1. Comunicati di Fine Seduta 

2. Résumé 



 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

77 

 داشته باشند؟ يخود در پارلمان دسترس ندهينما يدهيرأ نحوه به تواننديم مردم ايآ حاتيتوض عضو کشور

لوکزامبورگ، 

مجلس 

 نمايندگان

رسي است و از طريق کانال تصحن علني: جلسات براي عموم قابل دس

صورت زنده  اصلي پايگاه اينترنتي مجلس نمايندگان به تلويزيوني و صفحه

در هر  گردد وهاي جلسات در اينترنت آرشيو ميگردد. تمامي ويدئوپخش مي

ز منشر توان آنها را فراخواند. مذاکرات و آرا جلسات صحن علني نيمي زماني

 گردد.مي

براي عموم قابل دسترسي  معموالً 1هاي دائميکميسيون: جلسات کميسيون

اصلي  وي صفحهر گردد و همچنين برجلسات منتشر مي نيست اما خالصه

 گيرد.سايت پارلمان قرار ميوب

ارلماني، پ سؤاالتدهد )نظير هاي اخير خود را ميدسترسي آخرين فعاليت سايت پارلمان به هر نمايندهوب

ي همراه با اسامي، ريگيرأخصوص  هاي او خالل جلسات و ...(. درها، ويدئوهاي سخنرانيها، طرحاستيضاح

در خالل  هاي نمايندگانگردد که شامل بيانيهي هر کدام از نمايندگان در مشروح مذاکرات منتشر ميرأ

 گردد.جلسات عمومي نيز مي

مالت، مجلس 

 نمايندگان

تمامي مذاکرات و مباحثات در جلسات مجلس توسط متصديان تعيين شده 

 مربوطه امضا مأمورگردد و هنگامي که توسط رئيس پارلمان يا پياده مي

رسمي مجلس چاپ گردد. در جلسات غيرعلني  گرديد، بايد توسط نشريه

اساس  گردند. بررسمي پارلمان چاپ نمي و در نشريه شوندمذاکرات پياده نمي

صورت کامل و زنده  نامه داخلي پارلمان اگر جلسات غيرعلني نباشند، بهآيين

 شود.پراکني عمومي پخش ميخدمات خبر وسيله از راديو به

 شود.جلسات ثبت مي گردد و نتايج آن در خالصهصورت عمومي و باز اخذ مي آرا به

 هلند

ها جلسات صحن علني عمومي و باز است و حتي برخي از جلسات کميسيون

ي صبح فرداي ريگيرأجلسات که شامل نتايج  نيز عمومي است. خالصه

 سايت قابل دسترس است.وي وبر جلسات بر

رار قدارد هميشه در خالصه جلسات که براي عموم قابل دسترسي است آنچه که نماينده بيان مي

 گيرد.مي

هستان، ل

مجلس 

 نمايندگان

گردد صورت زنده از طريق تلويزيون و اينترنت ضبط و پخش مي جلسات پارلمان به

(www.sejm.gov.pl)جلسات و گزارش مختصر )گزارش رسمي از  . خالصه

 خالصهگردد. صورت مكتوب نوشته مي تحوالت جلسات( از جلسات پارلمان به

صورت ضميمه( و متن کامل  جلسات شامل ثبت بخشي از مباحثات پارلماني )به

سايت همچنين اطالعاتي نظير حضور بگردد. اين ومنتشر مي www.sejm.gov.plي در ريگيرأنتايج 

 دهد.ي را نيز ارائه ميريگيرأو غياب نمايندگان در خالل 

صورت غيرعلني در مجلس نمايندگان يا سنا برگزار گردد نتايج  اي بهگرفته شود که جلسهزماني که تصميم

ام از نمايندگان هر کد يرأگردد به همين دليل شود و فيلم جلسات پخش نميي منتشر نميريگيرأ

                                                 

1. Standing Committee 

http://www.sejm.gov.pl/
http://www.sejm.gov.pl/
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هاي واصله و باقي مسائلي که به پارلمان مربوط قوانين تصويب شده، گزارشات و طرح

 گردد. گزاش مختصر شامل اطالعات کامل و ويرايش شده بهمنتشر مي شوديم

ها و و ضمائم شامل متن استيضاح بندي شده مذاکرات پارلمانيصورت استايل

قوانين  شدهنويس معرفيها و پيشي نمايندگان، مشخصات طرحهاجوابو  سؤاالت

 باشد.بر اسامي مي ي مبتنيريگيرأدر مذاکرات و مشخصات نتايج 

اساس قواعد  ي برريگيرأزيرا از محرمانگي کامل ضمانت نشده است  توانينمشود. هنوز منتشر نمي

و يا با خواندن اسامي نمايندگان( به همين علت تمامي  هادستدادن نشان وسيله گيرد )بهعمومي انجام مي

 ي داده است.رأكارشان چگونه توانند بفهمند که همصورت نظري مي نمايندگان حداقل به

لهستان، 

 مجلس سنا

صورت زنده در تلويزيون و اينترنت پخش و ضبط  صحن علني: جلسات به

 .www.senat.gov.pl: گرددمي

ت بجز جلسا 2012آوريل  2کميسيون: ويدئوي جلسات از طريق اينترنت از 

 ردد.گغيرعلني منتشر مي

 .گيردطور محرمانه صورت مي جلساتي به معموالًاحزاب سياسي: جلسات 

 نويس براي جلساتصورت پيش جلسات و اطالعات تندنويسي آنها به خالصه

 گردد.سنا آماده مي

بر اسامي که توسط  آنها بر قوانين که مبتني يرأبااليي از شفافيت در مواضع سياسي سناتورها در  درجه

ي ريگيرأز اسايت مجلس سنا روز بعد وي وبر گردد وجود دارد. نتايج برات الكترونيكي ثبت ميتجهيز

ها و احزاب سياسي را و گروه سناتورهاي دهيرأنهاد رفتار هاي مردمگيرد. تعداي از سازمانقرار مي

 کنند.تحليل و نظارت مي

 پرتغال

ها علني و کميسيون نامه داخلي جلسات صحنآيين (110)اساس ماده  بر

ارلمان عمومي و باز است. تمام جلسات صحن علني از طريق کانال تلويزيوني پ

 هاي کابلي خصوصيگردد که سيگنال پخش را براي تمامي تلويزيونپخش مي

ال شماره دهد )قانون پارلمان پرتغو دولتي با تمامي مجوزهاي موجود ارائه مي

 (.2007آگوست  20، 37/2007

رسمي پارلمان به  مكتوب مذاکرات جلسات صحن علني در نشريهمشروح 

تواند به چاپ ها نيز ميرسد. مشروح مذاکرات جلسات کميسيونچاپ مي

 بندي شده وجود داشته باشدآنكه مالحظاتي تحت قوانين طبقه برسد مگر

به  بر اين پارلمان موظف نامه داخلي پارلمان(. عالوهآيين (110))ماده 

ي هاتيفعالسايت خود است که تمامي اطالعات قانوني و ي وبنگهدار

 ممكن ارائه دهد. صورت آنالين و به اندازه پارلماني را به

را جستجو  رسمي پارلمان تواند کانال پارلماني را مشاهده کند، نشريهسايت هر کس ميبله. از طريق وب

سازي اطالعات آماده لني است( به پايگاه دادهکند )سري اول اين نشريات مشروح مكتوب مذاکرات صحن ع

ي و همچنين ريگيرأاند دسترسي يابند و دستيابي به نتايج قوانين براي که براي مشورت آماده شده

 نمايش، نمايش داده شود. وي صفحهر تواند برهاي نمايندگان که حتي ميسخنراني

ايگاه داده پتوان در آنها از طريق اطالعاتي که مي بر ها عالوهبا توجه به تحوالت و مذاکرات کميسيون

يسيون اختصاصي اينترنتي آن کم جلسات و گزارش مذاکرات و جزئيات آرا در صفحه جستجو کرد، خالصه

 شود.ارائه مي

اينترنتي اختصاص  صورت وبالگ و صفحه اختصاصي براي هر نماينده به سايت پارلمان همچنين صفحهوب

 کند.تر ميتعامالت با شهروندان را راحت داده است که

http://www.senat.gov.pl/
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روماني، 

مجلس 

 نمايندگان

صورت آنالين  گردد و بهصورت عمومي برگزار مي صحن علني: جلسات به

 گردد مگر آنكه رئيس يا احزاب سياسي و پارلمان درخواست دهندپخش مي

ت ساي اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه تصويب شود که برخي از جلرأو با 

ها در جلسات علني ممكن است که ديپلمات بايد محرمانه باقي بماند.

عموم مردم  هاي راديو و تلويزيون و ديگر مهمانان وها و کانالنمايندگان رسانه

 شرکت کنند.

 ها: جلسات عمومي و باز است مگر آنكه قواعدي ديگر در جلساتکميسيون

هاي راديو و ان و ايستگاهتلويزيوني داخلي پارلم حاکم باشد و در شبكه

 گردد.تلويزيوني پخش مي

 گردد.صورت محرمانه برگزار مي به معموالًاحزاب سياسي: جلسات 

 هاي انتخابيه.هنهاد، مجامع مدني و دفاتر پارلماني در حوزهاي مردمها، سازمان: رسانهوسيله بله، به

 اسلواکي

به ضور مردم محدود است ، ح1در اصل جلسات پارلمان عمومي و باز است

هايي که قبل از بازديد توسط بازديدکنندگان خاطر تعداد صندليه خصوص ب

هاي نمايندگان گونه محدوديتي در انتشار سخنان و فعاليتشوند. هيچرزرو مي

سايت پارلمان در خالل جلسات وجود ندارد. يک پايگاه داده مخصوص بر وب

 يند قانونگذاري است.:اناظر به فر مستقر است که شامل تمامي اطالعات

www.nrsr.sk 

 www.nrsr.skگردد سايت پارلمان منتشر ميي نمايندگان در وبدهيرأها و نتايج بيانيه

 اسلوني

هاي نمايندگان پارلمان از طريق بازديد و دسترسي شهروندان به فعاليت

صورت زنده  گيرد. جلسات پارلمان بهصورت ميجلسات پارلمان  مشاهده

طور استثنا  گردد؛ آرشيو اطالعات جلسات نيز در دسترس است. بهپخش مي

پارلمان اعالم  وسيله جلسه يا بخشي از جلسه ممكن است محرمانه باشد و به

توان از شفافيت کامل گردد لذا ميجلسات مجلس نمايندگان: آرا به همراه تعداد و اسامي ثبت و ذخيره مي

 اطمينان يافت.

ي ريگيرأگيرد )لينک طرح مورد وي اينترانت قرار مير امي در همان روز بربر اس ي مبتنيريگيرأاطالعات 

، پخش تلويزيوني موجب دادن دستگيري با نشانرأيخصوص  شود(. درواقع شده در روز بعد ايجاد مي

                                                 

های ی بدهند یا در مذاکراتی که کميسيونرأپانزدهم کل اعضا گردد یا زمانی که از طرف قانون مشخص شده باشد یا بر اساس دیگر مسائل سهجلساتی که با حضور مقامات رسمی کشوری یا تجاری برگزار می. 1

ملی، ماليتا و جرائم  هایی در خصوص بودجهکه در خصوص طرحشود. جلسات پارلمان زمانیکنند، جلسات به صورت محرمانه و بسته برگزار میی قانونگذاری برگزار میهاسیروسهای خاص برای کنترل فعاليت
 باشند، هميشه باید برای مردم شفاف و باز باشند.

http://www.nrsr.sk/
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نامه داخلي، آيين) رديبگي بسته بايد صورت هادربگردد که جلسه پشت 

 (.2اگراف پار (101)ماده 

سازي سازي مذاکرات و مشروح مذاکرات آمادهبراي هر جلسه پارلمان، پياده

 شود.وي اينترنت قرار داده مير شده و بر

گردد. مشروح صورت زنده پخش مي شود. جلسات نهادهاي کاري بهشفافيت در آرا هرکدام از نمايندگان مي

گردد. ي با تعداد آرا ثبت ميريگيرأگردند و در اينترنت قابل دسترسي هستند. نتايج رات آماده ميمذاک

ي پخش تلويزيوني آرايش نشستن نمايندگان را متناسب با موافق، مخالف يا ممتنع بودن ريگيرأدر زمان 

 ايندگان را مشاهده کرد(.هرکدام از نم يرأتوان رو ميهميندهد )ازهاي مختلف نشان ميآنها با رنگ

 اسپانيا

رف خود ها بايد از طسخنراني »نامه داخلي پارلمان:آيين (70)ماده  اساس بر

هيچ »،  «نماينده و بلند چه از جايگاه خود و چه از تريبون صورت گيرد، ....

داده  بدون اجازه از رئيس جلسه قبل از آنكه درخواست تواندينماي نماينده

قدرت »و  «خن گرفتن را بگيرد، در جلسه صحبت کندباشد و حق س

سازماندهي و ساماندهي به مذاکرات و مباحثات پارلمان به دست رئيس 

 «.پارلمان است

ي ريگيرأنوع چهار نامه داخلي پارلمان آيين (82)ماده  «1»بند  اساس بر

 هوسيل رئيس پارلمان، معمولي، عمومي به پيشنهاديه دييتأوجود دارد )با 

ي عمومي و ريگيرأبر اسامي، و مخفيانه(. تمامي انواع  ي مبتنيريگيرأ

گذاري قرار نيند قانواتواند در فري مخفيانه که نميريگيرأشفاف است بجز 

هاي گيرد يا در جلساتي که نياز به موافقت اکثريت در رابطه با تعيين شاخصه

 (.(85)ماده «1»باشد. )بند  1دهي شدهي وزندهيرأ

 www.congreso.esسايت مجلس نمايندگان و در وب 2بله در روزنامه رسمي مخصوص پارلمان اسپانيا

جلسات که شامل موارد ذيل است دسترسي پيدا کنند: در مباحثات،  توانند به مطالب روزانهشهروندان مي

پردازند و که مورد بحث قرار گرفته به اظهار نظر مي ح و يا اليحهکه نمايندگان له يا عليه قسمتي از طر

 توان مشاهده کرد.ي هر کدام از احزاب سياسي را ميدهيرأ ي که نتيجهريگيرأهمچنين مشاهده نتايج 

بود شفافيت سازي ابزاري جديد براي بهنويس اين متن پارلمان اسپانيا درحال اجراييدر زمان نوشتن پيش

سايت پارلمان بوآن آرا نمايندگان به همراه اسامي آنان در تمامي جلسات در  وسيله که بهاست رلمان در پا

رد، براي عموم رو اطالعات آرا هر نماينده در هر موضوعي که در دستور کار قرار داهمينگردد. ازمنتشر مي

 باشد.قابل دسترسي مي

هاي داده دهم قانونگذاري همگي با فرمت ي از دورهريگيرأتايج که اين ابزار به بهره برداري برسد، نزماني

 دانلود خواهد بود.قابل  www.congreso.esسايت باز از وب

 سوئد

سايت پارلمان سوئد و از طريق راديو صورت زنده از وب مذاکرات و مباحثات به

 صورت پوشه گردد. تمامي اطالعات بهميبسته پخش و تلويزيون مدار

سايت پارلمان به توان در تمامي آنها در وبگردد و ميديجيتالي نگهداري مي

 DVDيا  VHSتوان اين اطالعات را در قالب جستجو پرداخت. همچنين مي

مقدماتي آن روز بعد از مذاکرات  گردد، نسخهمباحثات و مذاکرات پارلمان در رکورد پارلماني منتشر مي

نويسان که به سرعت سخنان مذاکرات را ويرايش تند وسيله گردد. اين موضوع بهمنتشر و پرينت مي

گردد. در چند هفته بعد از جلسه ارائه مي صورت چاپ شده نهايي به کنند ممكن شده است. نسخهمي

سايت پارلمان قابل دسترسي است. اين اطالعات شامل چاپ شده، اين اطالعات از طريق وب بر نسخه عالوه

                                                 

1. Weighted Voting 

2. Boletín Oficial de las Cortes Generales 

http://www.congreso.es/
http://www.congreso.es/
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 داشته باشند؟ يخود در پارلمان دسترس ندهينما يدهيرأ نحوه به تواننديم مردم ايآ حاتيتوض عضو کشور

شود و ديگر مذاکرات ها پخش ميشنبهدرخواست کرد. زمان پرسش که پنج

شوند. تمايل دارند، از تلويزيون ملي سوئد پخش مي هاو جلساتي که رسانه

دهد، نظير راديو سوئد پوشش خوبي بر غالب مذاکرات و جلسات پارلمان مي

مذاکرات ميان رهبران احزاب، مذاکرات پيرامون بودجه و مذاکرات حول 

تماس با  وسيلهتوانند به مباحثات پارلمان بهسياست خارجي. عموم مردم مي

 گوش دهند. 1گويي صوتيواحد پاسخ

ي هر کدام از احزاب. هر کس دهيرأ صحن علني افتاده است نظير نحوه تمامي اتفاقاتي است که در جلسه

سايت پارلمان مراجعه کند. تواند به وبي داده است ميرأچگونه در پارلمان بخواهد ببيند که هر نماينده 

توان اين اطالعات را با تماس به بخش خدمات اطالعاتي پارلمان سوئد دريافت کرد. اطالعات همچنين مي

 تر در:بيش

 http://www.riksdagen.se/en/Documentsand-laws/ 

انگلستان، 

مجلس عوام و 

 مجلس لردها

رينت هاي الكترونيكي و پمشروح مذاکرات در نسخه روزانه ويرايش شده نسخه

د صبح روز کاري بع 6صورت رايگان در ساعت  سايت پارلمان بهشده در وب

صورت آنالين  گردد. همچنين اسناد و مذاکرات مجلس نمايندگان بهارائه مي

ه سشود. اين اطالعات و مداوم همزمان با برگزاري جلسه ارائه منتشر مي

 شود.صورت آنالين منتشر مي ساعت بعد به

بندي مجلس نمايندگان همراه با ليست آرا تقسيم مشروح مذاکرات روزانه

 هسايت پارلمان بهاي الكترونيكي و پرينت شده در وبپارلمان، در نسخه

اد شود. همچنين اسنصبح روز کاري بعد منتشر مي 6رايگان در ساعت صورت 

 شوند.آنالين و مستمر همزمان با برگزاري جلسه ارائه ميبه صورت 

اساس  مذاکرات و مباحثات هر دو پارلمان همگي از طريق تلويزيون بر

 گردند.چارچوب و قواعد، پخش مي

ارد، مشروح راي تمامي آرا در گزارش رسمي مذاکرات )هانسي آنها در يک ليست بدهيرأاسامي اعضا و نوع 

 باشند.صورت هارد کپي و آنالين موجود مي گردد. اين اطالعات همچنين بهمذاکرات(، منتشر مي

ي استفاده کرده ريگيرأهاي توانند از اطالعات و دادهبر اين، اشخاص ثالث متعدد غير پارلماني مي عالوه

 ستفاده مجدد کنند براي مثال:سايت خود او در وب
http://www.publicwhip.org.uk/index.php 

ها افشا افع لرددر نهايت، اعضا تحت قوانين بايد منافع خود را براي انتشار و اطالع عموم در سند ثبت من

 کنند.
(http://www.parliament.uk/mps-lords-andoffices/standards-and 

interests/register-of-lordsinterests/) 

 

  

                                                 

1. Riksdagen Direkt 

http://www.riksdagen.se/en/Documentsand-laws/
http://www.riksdagen.se/en/Documentsand-laws/
http://www.publicwhip.org.uk/index.php
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 ي عضو در اتحاديه اروپاهاي منتخب در غير از كشورها. اقدامات ناظر بر شفافيت در پارلمان3-5

كشور 

 غيرعضو
 توضيحات

 نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته يدهيرأ توانند به نحوهآيا مردم مي

 باشند؟

 آندورا

گيرد شفافيت بااليي صورت الكترونيكي انجام مي ي بهريگيرأدليل اينكه آخرين مرحله از  صحن علني: به

و در گزارشات  بر اين تمام آرا در گزارشي نسبت به مواضع سياسي اخذ شده توسط پارلمان وجود دارد. عالوه

 گردند.جلسات و در فايل ويدئويي ثبت مي روزانه

ز نيستند. نويس قوانين هستند، عمومي و براي مردم باسازي پيشپارلمان که درحال آماده : کميسيونکميسيون

 ست.اپاسخ با وزرا و ديگر مذاکرات براي مردم باز و قابل دسترسي -خصوص جلسات پرسشه باقي جلسات ب

 گردند.جلسات ثبت مي تمامي آرا در خالصه

ترسي براي عموم از طريق پخش ويدئوي جلسات باز و قابل دس ستدادن د گيري با نشانرأي

ي مراجعه ريگيرأالذکر در انواع شود )به موارد فوقاست اما آرا فردي نمايندگان ثبت نمي

 کنيد(.

بوسني و 

 هرزگوين

سايت اينترنتي پارلمان بوسني به آدرس جلسات مجلس نمايندگان و مجلس باالدستي از طريق وب

www.parlament.ba شوند.مخابره مي 

 رند. بههميشه به جلسات دسترسي آزاد دا هاستيژورنالبجز جلساتي که عمومي نباشند، در باقي جلسات 

 دييتأست و نهاد و ... با درخواهاي مردمسازمان يکنندگان، اعضانفع که شامل بازديدطور کلي، احزاب ذي

شستن در نرئيس پارلمان، به جلسات پارلمان دسترسي خواهند داشت با در نظر گرفتن اين نكته که فضاي 

 جلسات پارلمان محدود است.

و  در پارلمان بوسني عمومي است بجز زماني که جلسات عمومي نباشد هايريگيرأتمامي 

سايت پارلمان ي در وبريگيرأبسته باشد )براي مثال در مواردي در مجلس نمايندگان(. نتايج 

سايت جلسات در وب گردد. پخش زندهساعت بعد از جلسه منتشر مي 24در همان روز يا 

جلسات،  سازي صوت جلسات، همانند خالصهپارلمان موجود است. ضبط صدا و پياده

 گردد.سايت پارلمان منتشر ميپارلماني و ... در وب سؤاالت، هاگزارش

 کانادا،

مجلس 

 يندگاننما

مايندگان گردد. مذاکرات و مباحثات مجلس نسايت پارلمان منتشر ميتحوالت مجلس نمايندگان از طريق وب

لسات هاي پارلمان در سراسر کانادا قابل دسترسي است. اغلب جهمچنين از طريق آنالين و کتابخانه

علني که برخي از جلسات غير شوند در حاليسايت پخش ميها عمومي هستند و برخي از طريق وبکميسيون

س صورت آنالين در دستر جلسات و اسناد مرتبط به خصوص جلسات علني و عمومي، خالصه هستند. در

  است. اند از طريق کتابخانه قابل دسترسيهستند. اسناد کميسيون که هنوز در اينترنت قرار نگرفته

گان را ببينند وفايل هر کدام از نمايندتوانند پرانتخابيه مي حوزه يسايت پارلمان، اعضادر وب

طريق  ي پارلمان نيز ازدهيرأي آنان را رصد کنند. اطالعات رسمي دهيرأ و همچنين نحوه

 صورت آنالين يا در کتابخانه پارلمان موجود است. ژورنال مجلس نمايندگان به

 ايسلند
و مشروح  موجود است، جايي که اسنادسايت پارلمان اساس موضوع مورد نظر در وب ي برريگيرأنتايج 

 گردد.مذاکرات پارلمان مربوط به موضوعات مختلف ثبت مي

 ي بهريگيرأسايت پارلمان قابل دسترسي است. نتايج ي صحن در وبريگيرأبله، نتايج 

موافق  ي. آرا1دهندگان به پنج دسته قابل مشاهده است: يأصورت تعداد و اسامي ر

ندگاني که . نماي4ي شرکت نكردند ريگيرأ. نمايندگاني که در 3مخالف،  آراي. 2نمايندگان، 

ي ريگيرأايج . نمايندگاني که بدون اجازه غيبت کردند. دو ليست از نت5با اجازه غيبت کردند 

 شوند.اساس احزاب و جنسيت در پنج نوع منتشر مي بر

http://www.parlament.ba/
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كشور 

 غيرعضو
 توضيحات

 نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته يدهيرأ توانند به نحوهآيا مردم مي

 باشند؟

رژيم 

 صهيونيستي

براي عموم  ند و براي مشاهده از طريق ابزارهاي الكترونيكيشورداري ميمبصحن علني: جلسات پارلمان فيل

ن از صورت آنالين و همچني مردم قابل دسترسي هستند. جلسات صحن علني نيز از طريق پخش ويدئو به

 شوند.طريق کانال تلويزيوني پارلمان پخش مي

سايت پارلمان در وب عموالًمکميسيون: خالصه جلساتي که محرمانه نيستند براي نظارت عمومي باز هستند و 

کانال  صورت آنالين و همچنين سايت پارلمان بهها نيز از طريق وبگردند. برخي از کميسيونمنتشر مي

 گردند.تلويزيوني پارلمان پخش مي

 گردند.صورت محرمانه برگزار مي به معموالًاحزاب سياسي: جلسات 

فته صورت شفاهي گ مان، هر چيزي که بهخالصه جلسات پارلمان شامل تمامي اتفاقات پارل

ر هاي اختصاص داده شده دشده است، چه از طريق جايگاه سخنراني و چه از طريق مكان

گيرند. خالصه جلسات عنوان استيضاح و نتايج آرا، همگي در دسترس قرار مي صحن علني يا به

 گردد.يمپارلماني منتشر سايت ي الكترونيكي در وبريگيرأهمانند نتايج همراه با جزئيات 

 مقدونيه

ها در جلسات صحن دسترسي عمومي به مذاکرات و آرا نمايندگان از طريق حضور عموم مردم و ژورناليست

ال پخش زنده جلسات در کان وسيله يابد به همين صورت اين دسترسي بهها تحقق ميعلني و کميسيون

 شود.محقق مي ريتأخها با ونتلويزيوني پارلمان و پخش ويدئوي جلسات کميسي

ام از صحن علني، نتايج آرا هر کد هاي موجود در دستور کار جلسهبعد از اختتام برنامه

 گردد.سايت پارلمان بارگذاري ميوي وبر دگان برننماي

 نگرومونته

سايت پارلمان وي وبر ها و اطالعات مرتبط برها عمومي است و دادهونيهاي پارلمان و کميسدر اصل فعاليت

شوند و يا يعنوان امنيت ملي شناخته م گيرد. استثنا اين جلسات، موضوعات و قوانيني است که بهقرار مي

مان بدون گردند. اگرچه ممكن است که پارلطور محرمانه برگزار مي جلسات کميسيون دفاع و امنيت که به

رد و اين را براي عموم مردم محرمانه نگاه دااي يا بخشي از جلسه مباحثات خود تصميم بگيرد که جلسه

هاي نهگيرد. تلويزيون و ديگر رسانفر از نمايندگان صورت مي10دولت يا  اساس پيشنهاديه موضوع بر

ايد شرايط را ها را پخش کنند و پارلمان بطور مستقيم جلسات پارلمان و کميسيون توانند بهالكترونيكي مي

از طرف  خبرنگاراني که وسيله اي جلسات بهبر اين پوشش رسانه کند. عالوه براي پخش اين جلسات مهيا

 گيرد.اند صورت ميرسميت شناخته شدهصالح بهمقامات ذي

هاي روزرسانيبآغاز شد. در کنار  2011ي نمايندگان پارلمان از نوامبر ريگيرأبارگذاري نتايج 

ها انتشار ر نهادها، يكي از نوآوريجلسات صحن، جلسات کاري ديگ معمول و پخش زنده

اني سال اطالعات پارلم ي هر نماينده در سه سال گذشته است. ارائهريگيرأهاي نتايج داده

 سايت در سال آينده قرار دارد.گذشته نيز در دستور کار انتشار وب

 يسئسو

از طريق اينترنت  راتجلسات صحن علني )و نه کميسيون( در هر دو پارلمان عمومي است. ويدئوي مذاک

 گردد.منتشر مي 1کامل آن در بولتن رسمي پارلمان شود و نسخهپخش مي

ي ريگيرأشفافيت است. نتايج تعداد و اسامي  کامالًي نمايندگان در مجلس ملي دهيرأنوع 

انتخابيه  الذکر مراجعه کنيد(. مردم هر حوزهگردد )به مطالب فوقدر بولتن رسمي منتشر مي

هاي آرا استفاده کرده و نظرات خود را بيان کنند. در مجلس سنا هاي دادهوانند از پايگاهتمي

ه گردد. بي در بولتن رسمي منتشر ميريگيرأتنها تعداد آرا و نه اسامي نمايندگان در نتايج 

                                                 

1. Amtliches Bulletin 
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كشور 

 غيرعضو
 توضيحات

 نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته يدهيرأ توانند به نحوهآيا مردم مي

 باشند؟

، تشخيص اينكه دادن دستگيري با نشانرأييند ادهندگان و سرعت فريأخاطر تعداد باالي ر

 مشكل است. براي مردم و رسانه انددادهرأيي دام از نمايندگان چه هر ک

 ترکيه

 الصهخکنندگان اجازه دارند که در جلسات شرکت کنند. صحن علني: اگر جلسه محرمانه نباشد، بازديد

 جلسات صحن علني نيز از طريق اينترنت قابل دسترس است.

 توانند در جلسات کميسيون شرکتير و وزير ميوزکميسيون: جلسات کميسيون عمومي نيستند. نخست

ها شرکت ونتوانند به مقام رسمي ارشد ديگري اجازه دهند تا به نمايندگي از آنها در کميسيکنند يا مي

نند. در هاي آنها در جلسات دعوت کديدگاه توانند متخصصين را براي ارائههاي دائم ميکنند. کميسيون

ون و حكومتي براي شرکت در جلسات کميسيهاي غيرند از نمايندگان سازمانتواعمل، رئيس کميسيون مي

 شنيدن سخنان آنان دعوت کند ولي اين دعوت ضروري نيست.

ن نيز احزاب سياسي: جلسات احزاب سياسي براي مردم عمومي و باز است. اين جلسات از طريق تلويزيو

 گردند.پخش مي

ي عمومي است. اين ريگيرأداده است تنها راه ممكن  يأبراي فهم اينكه هر نماينده چگونه ر

جلسات صحن  اطالعات از طريق مشاهده بر ليستي که شامل آرا نمايندگان است که به خالصه

ي ريگيرأو  دستدادن ي با نشانريگيرأآوري است. براي علني ضميمه شده است، قابل جمع

 شخيص داد.ي هر کدام از نمايندگان را ترأتوان مخفي، نمي

مطالعه  لفظ به لفظ جلسات صحن علني بايد براي فهميدن اظهارات هر نماينده، بايد خالصه

 شود.

 

 

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

 نماينده خود در پارلمان دسترسي داشته باشند؟ يدهيرأ توانند به نحوهآيا مردم مي توضيحات 

 - رلمانيمجمع پا
صورت  هي هر کدام از نمايندگان برأگردد و بله، گزارش رسمي مذاکرات و مباحثات پارلمان منتشر مي

 سايت مجمع بارگذاري خواهند شد(.شود )در وبعمومي اعالم مي
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 منابع و مآخذ

 ،«از وقوع فساد. راهبردهاي قوه مقننه در پيشگيري 2پيشگيري و مبارزه با فساد گزارش »الماسي، مجيد.  .1

 .1397 تيرماه ،قتصاد بخش عموميا مطالعات دفترهاي مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهش

مرکز  ،« . راهكارهاي پيشگيري و مديريت2تعارض منافع گزارش »پرهيزکاري، سيدعباس و رزقي، ابوالفضل.  .2

 .1396 اسفندماه ،قتصاد بخش عموميا مطالعات دفترهاي مجلس شوراي اسالمي، پژوهش

، «هاي نظارت همگاني بر فعاليت نمايندگان(: شيوه1پارلمان و حقوق شهروندي )»دالورپور اقدم، مصطفي.  .3

 .1394هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات سياسي، اسفندماه مرکز پژوهش

 .1: 2016 سال کيگزارش پارلمان الكترون»امين و فاطمه علوي. فصيحي، محمدو  ي، ابوالقاسمرجب .4
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 16319 :شماره مسلسل  شناسنامه گزارش
 . شفافيت آراي نمايندگان پارلمان1 شفافيت عنوان گزارش:

 

 

 تصاد بخش عمومي )گروه مديريت و تشكيالت(مطالعات اق :نام دفتر

 يحيي مرتب، محمدرضا عليزادهمجيد الماسي،  :كنندگانتهيه و تدوين

 ، دفتر مطالعات سياسيحقوقيدفتر مطالعات اظهارنظركنندگان: 

 محمد قاسمي  ،سيدمحمد هادي سبحانيان علمي: انناظر

نامه نضباط مالي، کميسيون تدوين آيينسازي اقتصاد و اسازي و سالمفراکسيون شفاف: انمتقاضي

 ، احمد اميرآبادي فراهاني.داخلي مجلس

 ـــــــويراستار تخصصي: 

 ـــــــ ويراستار ادبي:

 

 

  :هاي كليديواژه

 شفافيت. 1

 آراي پارلمان. 2

 پيشگيري. 3

 مبارزه با فساد. 4

 اعالم عمومي. 5

 نظارت. 6

 تعارض منافع. 7
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