
 باسمه تعالی

 های شفافیت مجلسمقایسه چهار کشور در شاخص

 صحن 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاکمیسیون  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور

آیا یک پایگاه 
ی عمومی از داده

قوانین وجود 
 دارد؟

آیا مشروح 
ی کلمهبهکلمه

مذاکرات صحن 
 در دسترس است؟

آیا عموم مردم 
 جلسات توانندمی

صحن را ببینند یا 
 بشنوند؟

های نامهآیا آیین
داخلی مجلس در 

 دسترس است؟

آیا اطالعات 
وضعیت لوایح در 

 دسترس است؟

های آیا گزراش
مجلس در 

 دسترس است؟

آیا اطالعات 
عملکرد 

مجلس در 
 دسترس است؟

آیا اطالعات 
حضور و غیاب در 

صحن در 
 دسترس است؟

آیا تقویم جلسات 
پارلمان در 

 دسترس است؟

های آیا سفارش
تجاری مجلس در 

 دسترس است ؟

آیا پیش نویس 
قوانین در 

 دسترس است؟

آیا اطالعات 
شفافیت آراء در 
 دسترس است؟

             کلمبیا

             غنا

             اردن 

             بریتانیا

 کشور
آیا دستورجلسات 

ها در کمیسیون
 دسترس است؟

آیا اطالعات 
های نقش

نمایندگان و 
ها در عضویت آن
ها در کمیسیون

 دسترس است؟

آیا برنامه زمانی 
ها در کمیسیون

 دسترس است؟

آیا قوانین و 
ظوابط 

ها در کمیسیون
 دسترس است؟

آیا مشروح کلمه 
ی به کلمه

مذاکرات 
ها در کمیسیون

 دسترس است؟

آیا مردم 
توانند جلسات می

ها را کمیسیون
 ببینند؟

آیا مدارک 
ی شدهارائه

ها در کمیسیون
 دسترس است؟

آیا شرح 
اختیارات و 
عملکرد 

ها در کمیسیون
 دسترس است؟

آیا اطالعات 
حضور و غیاب 

ها در کمیسیون
 دسترس است؟

آیا اطالعات 
شفافیت آراء 

 ها درکمیسیون
 دسترس است؟

آیا مصوبات 
ها در کمیسیون

 دسترس است؟

های آیا گزارش
ها در کمیسیون

 دسترس است؟

             کلمبیا

             غنا

             اردن 

             بریتانیا
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 نمایندگان مجلس 3

 

 مدیریت مجلس 4

 

 

 

 

 

 کشور
حضور و غیاب آیا اطالعات 

نمایندگان در صحن علنی 
 در دسترس است؟

های آیا اطالعات نقش
 هانمایندگان و عضویت آن

ها در دسترس در کمیسیون
 است؟

آیا اطالعات حضور و غیاب 
ها در دسترس کمیسیون

 است؟

ها آیا اطالعات هزینه
مخارج نمایندگان مجلس 

 در دسترس هست؟

آیا اطالعات تماس 
سترس نمایندگان در د
 هستند؟

آیا اطالعات مشارکت 
ی مدیرهنمایندگان در هیئت

های بزرگ در شرکت
 دسترس است؟

ها و آیا اطالعات دارایی
منافع نمایندگان در دسترس 

 است؟

آیا اطالعات وابستگی حزبی 
نمایندگان در دسترس 

 است؟

         کلمبیا

         غنا

         اردن 

         بریتانیا

 کشور
آیا اطالعات تماس با کارکنان ارشد اداری 

 مجلس در دسترس است؟
اداری  رتآیا اطالعات وظایف و ساختار دفا
 مجلس در دسترس است؟

آیا اطالعات قراردادهای مجلس در 
 دسترس است؟

ها و مخارج مجلس در آیا اطالعات هزینه
 دسترس است؟

ی مجلس در دسترس اطالعات بودجهآیا 
 است؟

      کلمبیا

      غنا

      اردن 

      بریتانیا
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 هادسترسی 5

 

 اصول اخالقی 6

 

 

 

 کشور

آیا مجلس دفاتری 
ت دارد خارج از پایتخ

که شهروندان بتوانند 
ها ی به آنجعهاربا م

به اطالعات مجلس 
 دسترسی یابد؟

آیا مجلس 
ها یا دستورالعمل

راهنماهای شفافیت 
 دارد؟

آیا مجلس از 
های دستورالعمل

 باز برخوردار است؟داده

مجلس  آیا
هایی از خالصه

اطالعات پارلمانی 
زبان ساده آماده به

 کرده است؟

آیا اسناد مجلس 
 اند؟ترجمه شده

آیا تفاسیری از اقدامات 
مجلس تهیه شده 

 است؟

ای آیا مجلس هزینه
برای دسترسی به 

شخص اطالعات م
 کند؟دریافت می

آیا مجلس پایگاه 
 اینترنتی دارد؟

آیا سایت مجلس 
دستورالعمل حریم 

خصوصی را به صورت 
عمومی منتشر کرده 

 است؟

آیا اطالعات مجلس 
مجوز اعالم و ارائه 

 دارند؟

آیا مجالس خدمات 
اعالم عمومی را 
 فراهم کرده است؟

            کلمبیا

            غنا

            اردن 

            بریتانیا

 کشور

آیا اطالعات مشارکت 
ی مدیرهنمایندگان در هیئت

های بزرگ در دسترس شرکت
 است؟

ها و منافع آیا اطالعات دارایی
 نمایندگان در دسترس است؟

ها مخارج آیا اطالعات هزینه
نمایندگان مجلس در دسترس 

 است؟

ها و مخارج آیا اطالعات هزینه
 مجلس در دسترس است؟

آیا اطالعات قراردادهای 
 مجلس در دسترس است؟

آیا اطالعاتی از ثبت مشخصات 
 گرها در دسترس است؟البی

آیا نتایج تحقیقات مجلس در 
 دسترس است؟

        کلمبیا

        غنا

        اردن

        بریتانیا
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 مشارکت شهروندان 7

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 وجود دارد / در دسترس است                                                                                                                                                                                                                                                                                

 وجود ندارد / در دسترس نیست                                                                                                                                                                                                                                                                                

 در بعضی موارد در دسترس است                                                                                                                                                                                                                                                                                

 صورت محدود وجود داردبه                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 کشور
توانند جلسات صحن را ببینند یا آیا عموم مردم می

 بشنوند؟
 ؟ها را ببینندتوانند جلسات کمیسیونآیا مردم می

آیا اطالعات قراردادهای نمایندگان مجلس در 
 دسترس است؟

مجلس  آیا اطالعات قراردادهای کارکنان ارشد اداری
 در دسترس است؟

     کلمبیا

     غنا

     اردن

     بریتانیا


