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شفافیت آرای نمایندگان پارلمان

پیشگفتار

ارائــه ی  اســت،  مــردم  اطالعاتــی  حــق  ارائــه ی  به معنــای  شــفافیت 
ــا کیفیــت مناســب، در  اطالعــات مناســب در زمــان و قالــب مناســب، ب
محل مناســب و برای مخاطب مناســب، شــفافیت را محقق می سازد. 
بنابرایــن زمانــی کــه تمامــی ایــن شــروط در ارائــه ی اطالعــات رعایــت 
شــود، شــفافیت حاصــل شــده اســت. معنــای شــفافیت در دهــه ی 
گذشــته تغییــر یافتــه اســت. این تغییــرات عمدتًا ناشــی از تحــوالت مهم 
در عرصه هــای فنــاوری و اجتماعــی بــوده اســت. ناگفتــه پیداســت کــه 
بــا اســتمرار ایــن تحــوالت، معنــای شــفافیت نیــز تکامــل می یابــد. بــرای 
ــود،  ــه اطالعــات« متــرادف شــفافیت ب ــه در گذشــته »دسترســی ب نمون
امــا امــروزه »اســتفاده پذیری اطالعــات« بــا رعایــت دقت هــای حقوقــی 

و فنــی مصــداق آن اســت.
ارائــه ی اطالعــات از طــرف مجموعــه ی حاکمیــت بــه مــردم، آن هــا را 
مســئولیت پذیر و پاســخگو ســاخته و از ســوی دیگــر مشــارکت مــردم و 
نخبــگان در کلیــه ی فرآیندهــای حاکمیتــی را بــه دنبــال دارد کــه ایــن نیــز 
خــود زمینه ســاز افزایــش اعتمــاد و ســرمایه ی اجتماعــی مابیــن مــردم و 

حکومــت اســت.

شفافیت پارمانی
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شفافیت پارلمانی
چنــدی        پارلمانــی  شــفافیت 

یکــی  به عنــوان  کــه  اســت 
بــر  مردمــی  نظــارت  راهکارهــای  از 
پارلمــان در کشــورهای مختلــف مطــرح 
ارائــه ی  بــر  مفهــوم  ایــن  اســت.  شــده 
دقیــق  به صــورت  پارلمانــی  اطالعــات 
به منظــور  مختلــف  فرمت هــای  بــا  و 
اســتفاده ی بهتــر از ایــن اطالعــات تأکیــد 
می کنــد. بــا ارائــه ی اطالعــات پارلمانــی 
_ چــه اطالعــات عملکــردی نماینــدگان 
و  مــردم   _ آن  اداری  اطالعــات  چــه  و 
نخبــگان ایــن فرصــت را پیــدا می کننــد تــا 
از فرآیند هــای قانون گــذاری در کشــور آگاه 
شــده و در ایــن فرآیندهــا مشــارکت  کننــد.
 مجلــس شــورای اســالمی کــه متشــکل از 
نماینــدگان آحــاد مــردم اســت، وظیفه ی 
خط مشــی گذاری های  و  ریل گــذاری 
مهــم حکومتی را برعهــده دارد و دولت ها 
سیاســت های  اجــرای  بــه  موظــف 
تعیین شــده توســط مجلــس هســتند. 
کــه مجلــس تصویــب می کنــد  قوانینــی 
سیاســی،  اداری،  نظــام  هنجارهــای 
را  کشــور  در   … و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
نقــش  مجلــس  لــذا  می دهنــد،  شــکل 
کشــور  توســعه ی  در  تعیین کننــده ای 
دارد. ایــن نقــش حیاتــی لزوم شــفافیت و 
آگاهــی عمومــی از عملکردها، تصمیمات 
را  پارلمــان  و  نماینــدگان  اقدامــات  و 
دوچنــدان می ســازد. شــفافیت پارلمانــی 

کــه بــه دلیــل اهمیــت و جایــگاه خــود، 
در حــال حاضــر داراي ادبیــات و قواعــد 
دقیقــي اســت، مســیر بهره گیــری از خــرد 
و  قوانیــن  تصویــب  در  مــردم  جمعــی 
نظــارت مؤثــر بــر قــوای دیگــر را هموارتــر 

می کنــد.

که مجلس  قوانینی 
تصویب می کند هنجارهای 

نظام اداری، سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و … در 

کشور را شکل می دهند، لذا 
مجلس نقش تعیین کننده ای 

کشور دارد. در توسعه ی 

بــا  ایــران  بــرای  شــفافیت  مجموعــه ی 
مطالعــات تطبیقــی و بومی ســازی ایــن 
ــود شــاخص  مطالعــات توانســته اســت ن
اطالعاتــی از مجلــس شــورای اســالمی را 
برشــمارد که در ذیل شــش دســته ی کلی 
نماینــدگان،  بــا  مرتبــط  شــاخص  های 
صحــن  مجلــس،  کمیســیون های 
عمومــی مجلس، بخــش اداری مجلس، 
مرکــز پژوهش هــا و ســازمان های مردمــی 
ــرار می گیــرد. برخــی از  ــر مجلــس ق ناظــر ب

ایــن شــاخص ها عبارتنــد از :

شاخص های مربوط به نمایندگان:

اعالم حقوق و مزایای نمایندگی	 
اعالم سفرها و مزایای مسافرتی	 
اعالم هدایای دریافتی	 
اعالم تعارض منافع شخصی با 	 

وظیفه ی نمایندگی
  اعالم توصیه نامه ها	 

شاخص های کمیسیون مجلس:

اعالم دستور جلسه پیش از 	 
جلسه

حضور و غیاب و تأخیر اعضا	 
فهرست و مشخصات مهمانان 	 

جلسه
پخش زنده )تلویزیونی و اینترنتی( 	 

و آرشیو ویدئوها
مشروح آرای نمایندگان	 
متن مشروح مذاکرات	 
مصوبات جلسات 	 

شاخص های صحن عمومی مجلس:

اعالم دستور جلسه پیش از 	 
جلسه

حضور و غیاب و تأخیر نمایندگان	 
محل نشستن نمایندگان	 
مشروح مذاکرات	 

پخش زنده و آرشیو ویدئوها	 
مشروح آراء	 
مشروح مصوبات و تحوالت 	 

صحن
متن و مشخصات تذکرات	 
متن و مشخصات سؤاالت	 

مرکز پژوهش های مجلس:

ارائه ی صفحه ی آمار	 
سامانه های تصمیم سازی و 	 

چالش
ارائه کلیه پروژه های علمی	 
گزارش های بودجه و هزینه ای	 
پورتال داده باز مجلس	 

بخش اداری مجلس:

اعالم عمومی اسامی کارکنان و 	 
حقوق و مزایای آن ها

اعالم عمومی مسائل مالی 	 
مجلس

صفحه شفافیت مجلس	 
اعالم عمومی مسیرهای مشخص 	 

دسترسی به کارکنان شاخص در 
مجلس

مسیر و لیست تماس کلیه 	 
نمایندگان

برنامه های آموزشی مجلس	 

ارائه ی اطالعات از طرف مجموعه ی 
حاکمیت به مردم، آن ها را مسئولیت پذیر 

و پاسخگو می سازد.
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)1( اســت.  نماینــدگان  آرای 
دسترســی بــه ســوابق رأی دهــی تمامــی 
نمایندگان پارلمان و همچنین اطالعات 
مربــوط بــه رأی هــای ممتنــع و غیبت هــا 
در رأی دهــی،  از ویژگی هــای مهمی اســت 
ــد.  ــد دارا باش ــفاف بای ــان ش ــر پارلم ــه ه ک
رأی گیــری  نتایــج  داده هــای  ارائــه ی 
در هــر پارلمــان متفــاوت اســت. برخــی 
اســامی  اعــالم  بــه  صرفــًا  پارلمان هــا  از 
نماینــدگان و نــوع رای داده شــده ی آنــان 
در وبســایت پارلمــان بســنده می کننــد. 
برخــی دیگــر تــالش می کننــد تــا داده های 
همــراه  بــه  را  نماینــدگان  رأی گیــری 
فرمت هــای گوناگونــی بــرای مــردم عرضــه 
کننــد تــا تحلیــل و بررســی رفتــار رأی دهــی 

نماینــدگان دقیق تــر صــورت گیــرد.

پارلمــان  بــر  ناظــر  ســازمان 
از  یکــی    OpenParliament.ca
ســازمان هایی اســت کــه بــا اســتفاده از 
ــادا در اختیــار  ــه پارلمــان کان داده هایــی ک
ــا  ــت ت ــته اس ــد، توانس ــرار می ده ــوم ق عم
نــه تنهــا آراء نماینــدگان بلکــه بســیاری 
از اطالعــات پارلمانــی را نیــز بــرای مــردم 
و دیگــر نخبــگان ساده ســازی کــرده و در 
قــرار دهــد. تصویرمقابــل  اختیــار آن هــا 
آرای  داده هــای  ارائــه ی  از  نمونــه ای 
نشــان  را  کانــادا  پارلمــان  نماینــدگان 
از  کــدام  هــر  رأی دهــی  نــوع  می دهــد. 
نماینــدگان بــه تفکیــک حــزب و مجمــوع 
آراء مثبت و منفی مشخص شــده اســت.

 1 -  مبحث سوم از فصل سوم آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسالمی.

از مهم تریــن موضوعاتــی        یکــی 
کــه تمامــی پارلمان هــای جهــان 
انتشــار  عــدم  و  انتشــار  خصــوص  در 
وضــع  سیاســت هایی  آن  اطالعــات 
رأی گیــری  اطالعــات  انتشــار  کرده انــد، 
در پارلمــان اســت. رأی هــر نماینــده در 
فعالیت هــا  تمامــی  نتیجــه ی  حقیقــت 
و  طرح هــا  خصــوص  در  او  مطالعــات  و 
لوایــح مطــرح شــده اســت. لــذا شــفافیت 
عملکــرد  از  مــردم  اطــالع  بــر  عــالوه  آراء 
شــورای  مجلــس  در  خــود  نماینــدگان 
تــا  شــد  خواهــد  موجــب  اســالمی، 
نمایندگان نســبت به رأی خود پاســخگو 

باشــند.
نشــان  گوناگــون  کشــورهای  تجربیــات 
می دهــد کــه هــر کشــور مطابــق بــا شــرایط 

و مقتضیــات خــاص خــود بــرای انتشــار 
پارلمــان،  نماینــدگان  آراء  اطالعــات 
تصمیماتــی اخــذ کــرده اســت. در واقــع 
در غالــب کشــورهای بررسی شــده فــرض 
آرای  اطالعــات  ارائــه ی  و  شــفافیت  بــر 
نماینــدگان در جلســات مختلــف اســت، 
موجــب  اســتثنایی  مــوارد  آن کــه  مگــر 
نماینــدگان  آرای  اطالعــات  تــا  شــود 
مــوارد  صــورت  ایــن  در  بمانــد.  مخفــی 
اســتثناء و عــدم انتشــار اطالعــات بایــد از 
پیــش به صــورت دقیــق مشــخص  شــده 
انتشــار  عــدم  ســازوکار  ایــن  بــا  و  باشــد 
بــه توضیــح و اســتدالل  نیــاز  اطالعــات 
خواهــد داشــت، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــر اســاس آیین نامــه ی داخلــی مجلــس  ب
شــورای اســالمی، فــرض بــر مخفــی بــودن 

شفافیت آرای نمایندگان مجلس 

کانادا اعالم اسامی نمایندگان و نوع رأی داده شده ی آن ها در پارلمان 

شفافیت پارلمانی به معنای 
ارائه ی اطالعات پارلمانی 

به صورت دقیق و با فرمت های 
مختلف به منظور استفاده ی 
بهتر از این اطالعات است.

شفافیت آرای نمایندگان مجلس
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داده هــای رأی گیــری نماینــدگان مجلــس تونــس به همــراه مشــخص نمــودن رأی هــر نماینــده 
ح بــر اســاس جایــگاه او و نمایــش نمــوداری موافقــان و مخالفــان طــر

با شفافیت پارلمانی، مردم و نخبگان این 
فرصت را پیدا می کنند تا از فرآیند های 

قانون گذاری در کشور آ  گاه شده و در این 
فرآیندها مشارکت  کنند.
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       Legislative وبســایت 
کــه   Openness Data Explorer
بــا همــکاری موسســه Kohovolit.eu کــه 
صربســتان  و  چــک  جمهــوری  توســط 
ایجــاد  بــا   ،NDI و  اســت   شــده  ایجــاد 
پلتفرمــی تــالش کــرده اســت تــا وضعیــت 
در  را  پارلمانــی  شــفافیت  اطالعــات 
کشــورهای مختلــف جهــان جمــع آوری 
مؤلفه هــای  وبســایت  ایــن  در  کنــد. 
شــفافیت پارلمانــی بــه صــورت زیــر دســته 

شــده اند:  بنــد ی 

شفافیت     صحن     علنی     پارلمان 	 
شفافیت کمیسیون های    پارلمان   	 

دسترسی شهروندان به اطالعات  
پارلمانــی )شــامل کیفیــت داده هــا 
و اطالعــات پارلمانــی و چگونگــی 
بهبود داده ها برای دسترسی بهتر 
شــهروندان بــه اطالعــات پارلمانی(

پارلمــان 	  اداری  امــور  شــفافیت 
)شــامل مؤلفه های شــفافیت امور 

بررسی 39 کشور جهان در رابطه با شفافیت آراء نمایندگان پارلمان)2(

اطالعــات  نظیــر  پارلمــان  اداری 
کارمنــدان و حقــوق  آنهــا، میــزان 
مخــارج و قراردادهــای پارلمــان و 

)...
و 	  )راه هــا  شــهروندان  مشــارکت 

زیرســاخت هایی که پارلمان برای 
فرآینــد  مشــارکت شــهروندان در 
حمایــت  و  ایجــاد  قانون گــذاری 

می کنــد(
)وجــود 	  پارلمانــی  اخالقیــات 

کدهــای رفتــاری نماینــدگان نظیــر 
قوانیــن البی گــری و اخــذ هدایــا و 

)...

شــفافیت آراء نماینــدگان پارلمــان یکــی 
علنــی  صحــن  شــفافیت  مؤلفه هــای  از 
پارلمــان اســت. بــا فیلتــر ایــن موضــوع 
اطالعــات  می تــوان  آن  انتخــاب  و 
را  خــود  پارلمانــی  آراء  کــه  کشــورهایی 
شــفاف ارائــه می دهنــد مشــاهده کــرد. 
بررســی 39 کشــور  بــا  ایــن پیمایــش  در 
کشــور   29 کــه  اســت  شــده  مشــخص 
جهــان دارای قوانین و الزامات شــفافیت 
علنــی  صحــن  در  خــود  نماینــدگان  آراء 
پارلمانــی هســتند. اســامی ایــن کشــورها 

بــه شــرح ذیــل اســت:

 آرژانتین	 
بوسنی و هرزگوین	 
برزیل	 
کانادا	 
شیلی	 
کلمبیا	 
السالوادور	 
استونی	 

فنالند	 
گرجستان	 
آلمان	 
 گوآتماال	 
مجارستان	 
ایرلند	 
رژیم صهیونیستی	 
ایتالیا	 
کوزوو	 
مکزیک	 
مونتنگرو	 
هلند	 
پاراگوئه	 
رومانی	 
صربستان	 
کره جنوبی	 
اسپانیا	 
تایوان	 
اوکراین	 
انگلستان	 

 29 کشور جهان دارای قوانین و 
الزامات شفافیت آراء نمایندگان 
خود در صحن علنی پارلمانی 

هستند.

https://beta.openparldata.org - 2 

کشور جهان در رابطه با شفافیت آراء نمایندگان پارلمان بررسی 39 

کشور مورد بررسی  دارای قوانین و الزامات شفافیت آراء نمایندگان در صحن علنی پارلمانی هستند. کشور از 39   29
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پرسش و پاسخ درباره ی طرح شفافیت آرا

 آیا طرح شفافیت آرای نمایندگان منجر به اقدامات پوپولیستی نمی شود؟ چرا باید تمامی آرای نمایندگان 
شفاف باشد، می توانیم اصل را بر شفافیت آرای نمایندگان قرار دهیم اما در مواردی نمایندگان اختیار پنهان 

کردن آرای خود را داشته باشند.

در ســؤال بــاال، صحبــت از هزینه هــای اجتماعی-سیاســی احتمالــی بــرای شــفافیت آراء بــه میــان آمده اســت اما 
بــه هزینه هــای موجــود محرمانگــی آراء اشــاره نشــده اســت. کارشناســانی کــه هم اکنــون در اندیشــکده هــا در حــال 
تعامل با مجلس هســتند، انبوهی از مفاســد را در محرمانگی آراء شناســایی کرده اند که ســرفصل کلی برخی از آنها 
عبــارت  اســت از: عــدم رغبــت بــه شــرکت در فرآینــد رأی گیــری، آ  گاهی و مطالعه بســیار حداقلی عمــوم نمایندگان در 
رابطــه بــا طرح هــا، رفتــار سیاســی گســترده در رأی گیری هــا )بــه جــای رفتــار حرفــه ای(، امــکان فریــب عمــوم مــردم و 
عــدم مســئولیت پذیری نســبت بــه آراء خــود، و در نهایــت کارآمــدی بســیار پاییــن رأی گیــری بــه دلیل محرمانگــی آراء

نــه شــفافیت و نــه محرمانگــی هیــچ یــک بــه خــودی خــود در همــه ی مــوارد توصیــه نمی شــوند. بررســی تجــارب 
کارآمــد در سیاســت گذاری خبــر از آن می دهــد کــه در رابطــه بــا مســائل عملکــردی حکومــت و مســئولین )خادمــان 
عمومــی(، بایســتی اصــل بــر شــفافیت باشــد، مگــر آن که متناســب با مصالحــی و به صورت موقــت، مصداقــی از این 

اصــل شــفافیت مســتثنی گــردد. طــرح شــفافیت آراء نماینــدگان نیــز از همیــن اصــل پیــروی می کنــد.

در انبوهــی از کشــورهای دنیــا شــفافیت آراء نماینــدگان بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده و سال هاســت 
بــه ارتقــاء ســالمت و کارآمــدی نظــام تقنینــی آن کشــورها کمــک شــایان کــرده اســت. بدیهــی اســت کــه در همــان 
سیســتم ها نیــز در مــوارد و مصادیــق خــاص و حســاس، رأی گیری هــا از حالــت شــفاف بــه محرمانــه تغییــر می کنــد.

شناســایی و تصمیم گیــری دربــاره ی مصادیــق مســتثنی از شــفافیت )محرمانــه( می توانــد بــا پیشــنهاد تعدادی 
از نماینــدگان بــه تصویــب برســد. بــا ایــن حــال مــا معتقدیــم در تصمیمــات انتخابــی و رأی دادن بــه افــراد )نظیــر 
ــا رأی گیــری نســبت بــه اســتیضاح ایشــان(، در حــال حاضــر معایــب  ماجــرای رأی اعتمــاد نماینــدگان بــه وزراء و ی
رأی گیــری شــفاف بیشــتر از رأی گیــری مخفیانــه اســت. لــذا بــه صــالح اســت حداقــل در رابطــه بــا ایــن مــوارد، 

رأی گیــری بــه صــورت مخفیانــه صــورت پذیــرد.
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ــر واقعــًا  آقــای فتحــی نماینــده ی مــردم تهــران، ایــن دغدغــه را یــک موضــوع انحرافــی می دانــد و می گویــد: »اگ
نماینــده ای این قــدر جســارت نــدارد کــه آن چــه را کــه مصالــح ملــی می دانــد مورد تأکیــد قرار دهــد، فقط بــرای این که 
از رأی شــورای نگهبان می ترســد، واقعًا باید گفت وای به حال او و کشــور. چنین کســی اشــتباهی به مجلس آمده 

اســت. )3(
آقــای قاســم میرزایــی نیکــو نماینــده ی دماونــد در گفتگــو بــا روزنامــه ی شــهروند اظهــار داشــته اند کــه: اگــر بــا 
برچســب هایی مثــل ترســیدن از شــورای نگهبــان به دلیــل نظــارت اســتصوابی یــا عوام گرایــی به دلیــل مراجعــه بــه 
ــد.)4(  ــنه می چرخ ــن پاش ــر همی ــوند، در ب ــورتر نش ــد و جس ــور کنن ــان را سانس ــدگان خودش ــان نماین ــردم همچن آرای م

مخالفــت بــا شــفافیت آراء به دلیــل احتمــال پوپولیســتی بــودن آن حــذف صورت مســئله اســت. راه حــل در 
چنیــن مــواردی ایــن اســت کــه رســانه های مســتقل و مدافع حقیقــت به دنبال توجیــه اقدام صحیــح یک نماینده 
باشــند، حتــی در حالتــی کــه چنیــن اقدامــی بــه مــذاق بخشــی از جامعــه خــوش نیایــد. نبایــد در تعامــل جامعــه بــا 
نهادهــای اجرایــی، مــردم را حریــص، نــاآ گاه و منفعت طلــب فــرض کنیــم، طریقــه ی صحیــح آن اســت کــه مجلــس 
بــا اعتمــاد بــه بصیــرت و وطن پرســتی مــردم بــه اقامــه ی اســتدالل بپــردازد و حقیقــت هــم آن اســت کــه مــردم ایــران 

مصالــح ملــی را قربانــی منافــع قشــر یــا صنــف خاصــی نخواهنــد کــرد.

آیا شفافیت آراء موجب نمی شود تا نمایندگان در انتخابات های بعدی از نظر شورای نگهبان تأیید 
صالحیت نشوند؟

آیا شفافیت آراء موجب نمی شود که نمایندگان خواست جامعه را بر مصالح ملی ترجیح دهند؟ برای 
مثال ممکن است که طرح های استخدامی به علت تحمیل بار مالی بر شانه ی دولت به صالح کشور نباشد 
اما نماینده ای تحت فشار مردمی یا برای رأی آوردن در دوره ی بعد مجبور به موافقت با آن شود. آیا در چنین 

مواردی شفافیت آراء به ضرر منافع ملی تمام نخواهد شد؟

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/479132    - 3 
http://bit.ly/2wsp8G3    - 4 

آیا شفافیت آراء موجب نمی شود نمایندگان به جای توجه به موضوعات و مصالح ملی بیشتر به 
موضوعات منطقه ای و محلی توجه کنند تا در دوره ی بعدی نیز رأی بیاورند؟

واقعیــت آن اســت کــه در نبــود شــفافیت آراء، نماینــدگان بــه بســیاری از مصالــح ملــی و منطقــه ای توأمــان بــی 
توجهنــد، مشــاهدات میدانــی گواهــی می دهنــد کــه تعــداد قابــل توجهــی از نماینــدگان در رأی گیری هــای صحــن 
علنــی و کمیســیون ها شــرکت نمی کننــد و از میــان نمایندگانــی کــه در رأی گیری هــا مشــارکت می کننــد، افــراد کمــی 

هســتند کــه اطالعــات دقیقــی از کــم و کیــف طــرح دارنــد. 
ــای انتخابیــه در  ــر مــردم حوزه ه ــد، اگ ــد ش ــام ســطوح خواه ــده در تم ــه پاســخگویی نماین ــفافیت آراء منجــر ب  ش
ســطوح منطقــه ای از نماینــده ی خــود انتظــار و مطالبــه دارنــد، بســیاری از روزنامه نــگاران، اســاتید دانشــگاه، 
نخبــگان، دانشــجویان و فعالیــن رســانه ای از منظــر ملــی، آرای نماینــدگان را مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار می دهنــد. 

ــد.  ــتفاده کنن ــود اس ــی و رأی خ ــح مل ــاع از مصال ــرای دف ــگان ب ــانه ها و نخب ــت رس ــد از ظرفی ــدگان می توانن نماین

ح شفافیت آرا درباره ی طر
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تجربیات سایر کشورهای دنیا در شفافیت آراء

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا

پارلمــان اروپــا یکــی از نهادهایــی       
و  شــفافیت  بــرای  کــه  اســت 
ــی  ــات پارلمان ــه اطالع ــی مــردم ب دسترس
نــه  اســت.  شــده  پیش قــدم  به خوبــی 
تنهــا در ارائه ی اطالعات آرای نمایندگان 
شــفافیت  عرصه هــای  دیگــر  در  بلکــه 
مذاکــرات  مشــروح  نظیــر  پارلمانــی 
کمیســیون ها و پخــش زنــده ی  آن هــا و 
.... نیــز اقدامــات مطلوبــی انجــام داده 

اســت.
پارلمــان  داخلــی  آیین نامــه  اســاس  بــر 

اروپــا، رأی گیــری نهایــی بــر روی هــر طــرح 
و یــا الیحــه ای در فرآینــد قانون گــذاری، 
اســت.  اســامی  بــر  مبتنــی  رأی گیــری 
رأی گیــری بــرای بررســی و اصالحــات بــر 
روی اســناد مهــم اتحادیــه ی اروپــا نیــز بــا 
همیــن شــیوه انجــام می گیــرد کــه ایــن 
امــر موجــب شــده تــا درجــه ی باالیــی از 
شــفافیت در رابطــه بــا نحــوه ی رأی دهــی 
نماینــدگان و احــزاب بوجــود آیــد. نتایــج 
ــک روز  ــدگان ی ــامی نماین ــا اس ــراه ب آرا هم
بعــد از رأی گیــری بــر روی اینترنــت قــرار 

زنــده ی  پخــش  همچنیــن  می گیــرد. 
جلســات موجــب می شــود حتــی زمانــی 
کــه پارلمــان از روش رأی گیــری بــا نشــان 
دادن دســت اســتفاده می کنــد نیــز بتــوان 

رفتــار نماینــدگان را رصــد کــرد.
در جلســات کمیســیون نیــز اصــل بــر ایــن 
اســت کــه تمامــی جلســات بــرای مــردم 
قابــل دسترســی اســت و مــردم می تواننــد 
در آن جلســات شــرکت کنند، ولی ممکن 
اســت کــه برخــی از جلســات بــا تصمیــم 

کمیســیون ها غیــر علنــی برگــزار گــردد.

در پارلمان اروپا نتایج آراء 
همراه با اسامی نمایندگان 

یک روز بعد از رأی گیری بر روی 
اینترنت قرار می گیرد.
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شفافیت آرای نمایندگان پارلمان

شفافیت آراء نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا

شفافیت آرای نمایندگان پارلمان صربستان

 رأی هر نماینده در 
حقیقت نتیجه ی 
تمامی فعالیت ها 
و مطالعات او در 
خصوص طرح ها 

و لوایح مطرح 
شده است.

تجربیات سایر کشورهای دنیا در شفافیت آراء
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www.tp4.ir

شفافیت آرای نمایندگان پارلمان فنالند

گرجستان شفافیت آرای نمایندگان پارلمان 

در غالب کشورها 
فرض بر شفافیت 

و ارائه ی اطالعات 
آرای نمایندگان در 
جلسات مختلف 

است.
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شفافیت آرای نمایندگان پارلمان

شفافیت آرای نمایندگان پارلمان جمهوری چک

شفافیت آرای نمایندگان در مجلس سنای ایاالت متحده

بر اساس 
آیین نامه ی 

داخلی مجلس 
شورای اسالمی، 

فرض بر مخفی 
بودن آرای 

نمایندگان است.

تجربیات سایر کشورهای دنیا در شفافیت آراء
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شفافیت آرای نمایندگان پارلمان ایرلند

نه شفافیت و نه 
محرمانگی هیچ 
یک به خودی 
خود در همه ی 

موارد توصیه 
نمی شوند 



WWW.TP4.IR

@TP4_ir
@TRANSPARENCY4IRAN

@TP4.ir


