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 پارلمان باز یهیاعالم

 «پارلمان باز»جهانی  یهیاعالم اروپایی و امریکایی از كشور 35سازمان و  67 ،میالدی 9109اگست سال  92تاریخ ه ب

 د.کردنحمایت 

 سایت زیر مراجعه کنید:به ویبها و كشورها ن سازمانیمكمل ا فهرست برای دسترسی به

Openingparliament.org/organizations 

 

 

 

 

Openingparliement.org 

پارلمان باز کمک میکند تا با سازمان های مدنی دخیل در نظارت، آشنا شده و از حسابدهی پارلمان و نهادی های تقنینی حمایت نماید. 

جود ویب سایت فوق الذکر منبع اساسی اعالمیه پارلمان باز محسوب میگردد که این اعالمیه به زبان های مختلف جهان در آن مو

 است.

و شبکه شفافیت تقنینی امریکای التین به  Sunlightسازمان پارلمان باز به ابتکار انستیتیوت ملی دموکراسی و در همکاری با بنباد 

و شبکه امیدیار تاسیس شده است. اعالمیه پارلمان باز دستآورد یک کنفرانس است که در  Open Society Foundationحمایت 

کشور جهان جهت  53دایر گردیده بود که طی آن نهادی های نظارت پارلمانی از  9109می سال  9ان بتاریخ مورد حسابدهی پارلم

بحث و تبادل نظر در مورد استرتیژی های بین المللی در مورد گسترش زمینه های دسترسی به معلومات پارلمانی و شریک ساختن 

جمع شده بودند. این نشست توسط نهاد های فوق الذکر به عالوه نهاد وقف تجارب دادخواهی برای دسترسی به پارلمان شفاف گرد هم 

 ملی برای دموکراسی، انستیتوت بانک جهانی و سفارت مکسیکو در ایاالت متحده تمویل گردیده بود.

زبان اسپانوی( از نهاد های ذیل بخاطر ترجمه این اعالمیه به زبان های دیگر سپاسگذاریم، شبکه شفافیت تقنینی امریکای التین)

Nahwa Al-Muwatiniya abd Regards Citoyens   زبان فرانسوی( ایتالف دموکراسی و جامعه مدنی ) زبان روسی( و مرکز(

قودس )زبان عربی( این اعالمیه به زبان های دیگر نیز ترجمه شده و یا خواهد شد. ترجمه اعالمیه به زبان های -مطالعات سیاسی ال

 موجود است. www.openingparliament.org/declarationت دیگر نیر در ویبسای

 به تماس شوید. www.openingparliament.orgبرای دریافت معلومات مزید به ویبسایت 

 اعالمیه پارلمان باز در ویبسایت فوق الذکر موجود است. 

 

 

 

 

http://www.openingparliament.org/declaration
http://www.openingparliament.org/


عالمیه پارلمان بازا  
 

 

 

 ی پارلمان بازاعالمیه

 دیپاچه:

 هدف

های جامعه مدنی و نهادهای ها، نهادهای ناظر بر پارلمانهای ملی، سازمانپارلمان از تمام «پارلمان باز» یهیاعالم

روی ه های پارلمان بها و باز نمودن دروازهامور پارلمانایش مشارکت مردم در تا جهت افز کندتقاضا می ،ارگذقانون

  جدید تعهد نمایند.، تمردم

ت یارایه معلومات و افزایش ظرف یعرصهدارای نقش عمده و مهمی در  ،های مدنی ناظر بر پارلمانهایسازمان

 كهیهمان طورند. نكیم یپارلمان باز یدهحساب و انكشاف پروسه یاشتراك در مجالس پارلمان شهروندان جهت

خواهند یم ،افزایش دهند یلمانو پار یبه اطالعات دولت را شهروندان یدسترس ناظر بر پارلمان عالقمند اند تا هایسازمان

ك یتنها  ،هین اعالمیا ها انجام دهند.، اصالحات الزم را جهت توانمند ساختن پارلمانجهان یپارلمان یق نهادهایتشو با

شبرد باز نمودن پارلمان و ین دول و نهادهای پارلمانی جهان جهت پیساز گفتگو بیك عملكرد نه، بلكه زمینه یبرا فراخوان

ر تا د داردوامییی گوپاسخهای منتخب را به به موضوعات پارلمان است که نهاد شتر شهروندانیب یدسترس تضمین نمودن

 بار بیاورد.ه ك را بیك جامعه دموكراتیت ینها

 خچهیتار

ناظر بر پارلمان های سازمان امضا شده و در كانفرانس سران یپارلمان یالمللینب یکمیتهتوسط  اسناد قبلی که ،هین اعالمیا
 یدر واشنگتن دکه  –ن یكای التیمرااری ذگت قانونیت، وشبكه شفافیسن الاد یبن، ك ملییدموكراتوت یتیانست به میزبانی

به  9109می سال  9تا اپریل  51از تاریخ ذکر شده نفرانس دهد. کرا مورد بررسی قرار می - ه بوددیبرگزار گرد یس

بانک جهانی و سفارت مکسیکو در ایاالت متحده  ه باز، بنیاد ملی دموکراسی،امیدیار، انستیتیوت جامع یشبکه تیحما
در  ،کنندگان کنفرانس بودب در میان اشتراکغالکننده اجماع این اعالمیه که منعکس. متن جدید ده بومریکا دایر گردیدا

 Regards Citoyens, Center d etudes europoeenes de)در شهر پاریس به میزبانی نفرانس اطالعات باز مقننه ک
sciences po  وmedailab sciences po) ، جوالی سال جاری  6تا  7از تاریخ مرکز مطالعات علوم سیاسی اروپایی

 00 آوری پیشنهادات عامه مردم از طریق انترنت ازجمعاین مسوده جهت مورد بررسی قرار گرفت.  ،بودبرگزار گردیده 

سال سپتمبر  03تاریخ ه که در ب  متن نهایی این اعالمیه ده شد.قرار دابه محضر عمومی  9109جوالی  50جون تا 

 :توانیددست آورده میه سایت ذیل ببیدر و ،المللی دموکراسی در شهر روم دایر گردید رامصادف با روز بین 9109

(OpeningParliament.org) 

 کاری یحوزه

  :گسترش فرهنگ باز نمودن پارلمانی

توانند اطالعات پارلمانی را مورد استفاده مجدد قرار دهند و شهروندان میدسترسی به معلومات پارلمانی حق عامه است. 

منظور ترویج فرهنگ باز به که از محدودیت قانونی آن زیاده روی ننمایند. شرطیه ب ،منتشر سازند را مکررایا هم آن

جامعه مدنی،  قیتشوکنندگان، تامین شمولیت اشتراک را برای اقدامات الزم تا اندها مکلفجالس پارلمانی، پارلماننمودن م

 . نظر گیرند این موارد را در ،تامین حقوق نظارتیو از مجالس  موثر یستم نظارتیسفراهم كردن 
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 مراجعه نمایید.  www.openinigparliemet.orgجهت دسترسی به تفسیرات بیشتر این اعالمیه، لطفا به سایت 

 

 :شفافیت در اطالعات پارلمانی

را  ج آنینتا یاو به صورت دوره به مردم باشدد که متضمن نشر اطالعات پارلمانی نپارلمان باید پالیسی را اتخاذ نمای

گذار بر امور در موارد متعدد تاثیر پارلمان ف و نقشیل معلومات در مورد وظاشام د. اطالعات پارلمانی بایدینما یبررس

م اوقات و آجندای کاری ی، تقسءقانون و اصالحات، آرا از قبیل معرفی متن گذارقانون هایپروسه مورد و در عامه

پارلمان . و تمام معلومات كه مربوط به پارلمانی باشد، های پارلمانی و جلسات عمومیکمیتهآت اجرا پارلمان، معلومات در مورد

 ه كند. ارای را به مردم ت، كارمندان و بودجه پارلمانیریاداره و مد موظف است تا معلومات كافی و مفصل

تا مردم بتوانند در  ت اعضای پارلمان را در اختیار مردم قرار دهدآها و اجرافعالیت، پارلمان باید اطالعات مربوط به در عین حال

 های اعضای پارلمان قضاوت نمایند.کارکردها و مورد فعالیت

 

  :یبه اطالعات پارلمانمردم  یرسل دستیتسه

گیرد و به دسترس مردم قرار می ،داشت مصلحته تمام اطالعات بدون در نظراید اطمینان حاصل نماید کبپارلمان  
و و غیره( در یهای چاپی، رادهای تلویزیونی، رسانهشبکه) اطالعات مربوط به پارلمان از طریق از طریق مطبوعات

ها باید نمایند. پارلمانها باید زمینه اشتراک مردم در جلسات را فراهم ، پارلماندر عین حال. گیرددسترس مردم قرار می
 مشخص را در رابطه به حضور مردم و مشاهدین در جلسات پارلمانی روی دست گیرند.پالیسی 

   فهم ترتیب شده و در اختیار مردم و شهروندان قرار گیرد.ه شکل ساده و عاماطالعات مربوط به پارلمان باید ب 

 

  :برقیقراری ارتباط آوری برفراهم 

تمام مطالب . ذریعه انترنت به دسترس شهروندان قرار گیرد روشن و واضحصورت ه بمربوط به پارلمان باید معلومات  
های پارلمانی سایتموجود باشد. ویب ،نآرنتی جهت افزایش دسترسی مردم به های انتسایتمربوط پارلمان باید در ویب

در اختیار کاربران های تماس افراد مربوط را ، شمارهدر صورت امکان حتا ارتباطات را فراهم نماید و یباید زمینه
 . ل در تماس شوندوبا شخص مسوبتوانند شهروندان  ،انترنت قرار دهد تا در صورت ضرورت
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 پارلمان باز یهیعالما

 مقدمه

مطابق به رود. شمار میه ب های کلیدی دموکراسیی از شاخصهیک ،های تقنینیول بودن پارلمان و نهایدگویی و مسوپاسخ
وظیفه کلیدی و اساسی است که آن عبارت است از:  قانونگذاری، نمایندگی از مردم و  سهپارلمان دارای  ،قانون اساسی

 ،دهندها باید به مردم اطمینان دهند که آنان در برابر هر کاری که انجام می، پارلماناین. بنابرنظارت بر عملکرد حکومت
 گو اند.به مردم پاسخ

و خویش را در  های پارلمان اطالع حاصل نمودهردو کارک هاسازد تا از فعالیترا قادر می مردم «پارلمان باز» یاعالمیه
و مسوول گو این اعالمیه اعضای پارلمان را در برابر مردم پاسخ ،در عین حالگذاری دخیل بدانند. های قانونپروسه

 .داندمی

المللی حقوق نیبه وضاحت در چارچوب ب ،اطالعات پارلمانیها به آن یدسترس و یشهروندان در امور دولتاشتراك  حقوق
ده و یان گردیب ،تخاذ شدها المللی پارلمانینیك كه توسط جامعه بیوكراتدم ایهپارلمانو قواعد  المللینیارهای بیبشر، مع
 شوند.اد قوی جهت باز نمودن پارلمان پنداشته مییبن یالمللنینهادها ب

ك دولت خوب یمردم از  هایو خواسته یمردم به اطالعات پارلمان یو تحول بزرگی را در قسمت دسترس راتییتغ «تالیجیعصر د» 

 .دسترسی مردم به اطالعات را آسان و سهل نموده است یزمینه و بار آوردهه برا 

ه یتقو یبرا هاپارلماناقدامات  . گذار استریكشورها تاث شدنفرایند ترقی و دموکراتیکباالی  و عنعنات، تنوع فرهنگی 

 شود.موثر پنداشته می ،نانآروی ه های پارلمان بامور پارلمان و باز نمودن دردخیل ساختن مردم در  روند

نمایند تا یک دولت تالش می ،مدنی یدر همکاری با جامعه كشورهااکثر  وابسته به دولت است. پارلمان پاسخگو بودن

  بیاورند.بار ه گو، شفاف، و موثر را بپاسخ

تالش دارند تا نقش موثری را در قسمت تقویت  ،های مدنیی از نهادهای ناظر بر پارلمان و نهادتعداد قابل مالحظه

باشد. اما این نقش مستلزم دسترسی به اطالعات پارلمانی می ؛گو ساختن پارلمان بازی نماینددموکراسی و پاسخ

دهد که با  پارلمان را افزایش های ناظر برپارلمان و نهادهمکاری میان  تواند سطحهای زیادی وجود دارد که میشاخصه

تواند به اطالعات دقیق در مورد پارلمان دست یافت و سطح همکاری میان این دو را افزایش می ها،استفاده از این شاخصه

 بخشید.

 

 کنوانسیون سازمان ملل در رابطه به حقوق سیاسی مدنی. 93و  02اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده های  90و  02از قبیل ماده های  .0

ورم های ذکر شده قابل قبول اتحادیه پارلمانی، انجمن پارلمانی کشور های مشترک المنافع، مجتمع توسعه پارلمانی جنوب آسیا و ن .9

 کنفدراسیون پارلمان کشور های امریکای قرار گرفته است. 



عالمیه پارلمان بازا  
 

 .9112اجتماعی سازمان ملل متحد، کتاب رهنما برای ویبسایت پارلمان، مارچ انجمن پارلمانی و بخش اقتصاد و امور  .5

 

 اند.شبرد آن نمودهیل را توسعه داده و تعهد به پیاصول ذ ،پارلمان ناظر بر کاردکردهای یندگان جامعه نهادهاینما ،نیبنابرا

 

 «دهیحساب»و  «گوییپاسخ»فرهنگ تقویت 

 

  به اطالعاترسمیت شناختن حق دسترسی مردم ه ب .1

 باید حق استفاده و هی،و یا گرو انفرادیتمام مردم حق دارند تا به اطالعات پارلمانی دسترسی داشته باشند؛ شهروندان به صورت 
 بینی گردد.، باید فقط توسط قانون پیشگونه استثنا و محدودیت در این موردسی به اطالعات را داشته باشد. هر دستر

 وضع قانون وسیلهه بدهی یه فرهنگ حسابتقو .2

کننده حق تضمین کننده وتقویت ظایف داخلی و اصول رفتار است. این امر، اصول ووضع قوانین موظف بهپارلمان 
ت امور ، تامین شفافیداری خوبو همچنین در تقویه فرهنگ حکومت ؛دسترسی مردم به اطالعات حکومتی و پارلمانی است

 گذار است.گذاری، تاثیرقانون فرایندمدنی و شهروندان در  یات و تامین نقش جامعهزادی بیان و اجتماعمالی، حمایت از آ

 نظارت وسیلهه دهی )باز( بتامین فرهنگ حساب .3

. شوندطور کامل تطبیق میه ب ،دهی استکننده حسابد که تمامی قوانین موثر که تضمینپارلمان باید اطمینان حاصل نمای
سعی و )باز(  ییپاسخگوجهت تقویه فرهنگ  حکومت ،یردشفاف صورت گ کامالکه عملکرد حکومت به صورت  این

 نماید.تالش جدی 

 های مدنیآموزش فزایشا .4

روی دست گیرد که این کار  به ویژه در بخش جوانان، های مدنی عامه راموزشآ ،پارلمان وظیفه دارد تا به صورت فعال
 گیرد.درک وظیفه پارلمان و نقش این نهاد و اعضایش، صورت می ها و مقررات پارلمانی،روشاز طریق باال بردن فهم 

 

 به شهروندان و جامعه مدنی نقش دادن  .5

های پروسهدر  ،گونه تبعیضیای فعال و بدون هیچگونهی مدنی را بهولیت دارد تا نقش شهروندان و جامعهپارلمان مسو
ها نآحق  تحقق بخشیدنن و آاین امر در نمایندگی از منافع شهروندان به طور موثر  .گیری تقویت نمایدپارلمانی و تصمیم
 سزایی دارد.ه شان از حکومت، نقش بهایدر مورد خواسته

 مدنی مستقل یجامعههای حمایت نهاد .6

 و همچنین بودههای جامعه مدنی طرفی و استقاللیت نهادکننده بیدابیری را روی دست گیرد که تضمینپارلمان باید ت
 .گیردطور مستقالنه صورت میه های مدنی بضمین کند که هر گونه فعالیت نهادت

 از پارلمان زمینه نظارت سازیفراهم .7
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ه به اطالعات را  بها رسانهباید حق دسترسی مردم و . پارلمان را درک نماید مدنی یجامعهپارلمان باید نقش و وظیفه 
مردم  . پارلمان باهای پارلمان و وکالی نظارت و مشاهده به عمل آورنددهد تا از کارکردسمیت بشناسند و به آنان اجازه ر

نظارت و مشاهده موثر را  یآنان زمینهدر موارد گاناگون کاری و غیره مشوره نماید تا برای مدنی  یو نهادهای جامعه
 فراهم نموده و موانع پیشروی آنان را بردارند.

 سازی تجارب مفیدشریک .8

 هاینهادها و المللی تبادل تجارب کشورهای منطقه و و سایر پارلماندر مجالس ملی و بینبه صورت فعال  باید رلمانپا
 .صورت شفاف ارایه نمایده دهی را آموخته و اطالعات پارلمانی را بهای حساب؛ تا شیوهمدنی جهان اشتراک نمایند

 .دموکراتیک را تقویت نماید اصولاستفاده از معلومات و تکنالوژی ارتباطی را توسعه و اجرای 

 تضمین منابع حقوقی .9

البته در  ؛باشدموثر شهروندان به منابع قضایی و حقوقی  کننده دسترسیکه تضمین باید قوانینی را وضع کند پارلمان
 معلومات پارلمانی یا حکومتی با چالش مواجه باشد. مواردی که دسترسی شهروندان به

 نشر معلومات مکمل .11

ی تمامی جریانات باشد. دهندهد تا حد ممکن کامل بوده و انعکاسبای ،گیردمعلومات پارلمانی که در اختیار مردم قرار می
 ت در این زمینه باید به صورت دقیق و تنها توسط قانون تعیین گردد.استثناآ

 سازی به موقع معلوماتفراهم .11

ین شده یباید در زمان تععنوان یک اصل عمومی، معلومات گیرد. بهبه موقع در اختیار مردم قرار  بایدمعلومات پارلمانی 
باید به زودترین فرصت آماده گردیده و در اختیار  ممکن باشد، معلومات پارلمانی. در حاالتی که این کار غیرنشر گردد

 . مردم قرار گیرد

 تضمین معلومات دقیق .12

ه صورت دقیق و کننده موثریت و دقت اسناد نشر شده است و اسناد را بید شیوه را روی دستگیرد که تضمینپارلمان با
  جانبه در اختیار مردم قرار دهد.همه

 

 شفافیت اطالعات پارلمانی

 های شفاف پارلمانییسیاتخاذ پال .13

و غیره اتخاذ كند.  نشر معلومات برای قالبن ییسی تعیاز قبیل پال انتشار اطالعات پارلمانیشفاف را جهت ها سییپارلمان باید پال

های ریتواند از نوآوی كه میدوره ن و مقررات برای بررسییر دسترس عموم قرار داده شده و قواند ت پارلمانییسی شفافیپال

برخوردار  گردد. اگر پارلمان از ظرفیت نشر اطالعات جامع پارلمان مشخص ،دببربهره  خوب نوظهور هایوهیك و شیتكنولوژ

 ن كند. ین اطالعات تامیرا به امردم موم دسترسی ع ،مدنی یتواند با همكاری جامعهنباشد، می

 پارلمان ف و نقشیمعلومات در مورد وظا یارایه .14

های اداری روشف، اصول وظایف داخلی، یوظاطالعات موجوده در مورد نقش قانونی، ساختار، پارلمان موظف است تا ا
 ه كند.ارای به مردم را های مربوطهتهیپارلمان و هم كم اعضای های كاریو سفر

 پارلمان  ارایه معلومات در مورد اعضای .51



عالمیه پارلمان بازا  
 

و ، حضور در مجالس یپارلمان ها، وابستگی حزبی، نقشكارکرد از قبیل: پارلمان مكلف است تا معلومات كافی و دقیق
  و یا غیره مساعد نماید. تماس تیلفوینوسیله ه تماس مردم با وکالی ب یزمینه و اعضای پارلمان به مردم ارایه نمودهت یهو

 

 

 پارلمان  هایدان و بخشنارایه معلومات در مورد كارم .61

 واری به مردم معلومات ارایه نماید، گذهای قانونپروسه و مدیریت یشیوه ها،ر اداری، کارد درمورد ساختایپارلمان با
 .  دهدقرار مردم عموم  دسترسه ب ،را شهروندان هستند ه معلومات براییول تهسوركنان كه متماس كا هایشماره

 یپارلمان یشهروندان در مورد آجندابه  ی آگاهیارایه .51

به ید اب ،هاتهیو برنامه جلسات كم معلومات در مورد آراء م مجالس،یتقو قبیل: از ف پارلمانیاسناد کاری مربوط به وظا
پارلمان مكلف است تا اطالع  ،دشو یم گذاری سریاز موارد نادر كه شامل قانونرد. به جز یدسترس شهروندان قرار بگ

  پارلمان اخذ نمایند. یاعضا هایتیولف و مسویها را در مورد وظاات آنیو نظره نموده یشهروندان ته كافی برای

 نقش دادن شهروندان در مسوده قانون .51

تها  تمهام اطالعهات  اسهت پارلمهان مكلهف دهی بهه مهردمجهت آگاهی .مسوده قانون باید علنی گردیده و به مردم معرفی گردند
شهان را بها پارلمهان پیشهنهاداتاضا نماید تها نظریهات و های قانون را در اختیار مردم قرار دهد و از آنان تقمربوط به مسوده

 شریک نمایند.

 های پارلمانیهای کمیتهنشرفعالیت .51

ها باید در تماعی، و صورت جلسه کمیسیوندر مورد اسناد بررسی شده، جلسات اس ها از قبیل گزارشگزارش کاری کمیسیون
  دسترس مردم قرار گیرد.

 یپارلمان ثبت آرای .02

در مجالس  را یلفظ یدهیراستم ید استفاده ازسیشان، پارلمان بالینبه موکپارلمان  یاعضا ییگوپاسخجهت افزایش 
 ،در عین حال د.یاستفاده نما كییرونالكت ایو  حضوری یدهیاز را شتر مواردیدر ب كاهش داده و به عوض آن یعموم

 دهی شفافیت بیشتر ایجاد نماید.های رایپارلمان باید در سیستم

 یعموم کاری مجالسگزارشات نشر  .05

همچنان به شكل  ت پارلمان ویسابیثبت نموده و در و ییویدیا ویو  یطور صوته را ب یمجالس عمومهای کاری د گزارشیپارلمان با

 . به دسترس عام قرار دهدمتن نوشته شده 

 هیتوسط پارلمان ته شدهتهیه یهانشر گزارش .00

ید با در نظر داشت با ،دانگری به پارلمان ارسال گردیدهید یهاتوسط ارگانا یهای كه توسط پارلمان تهیه و تمام گزارش

 رند. یبه دسترس شهروندان قرار گ ،قانونی یهاتیمحدود

 جه و مصارفارایه معلومات پیرامون بود  .02

به شهروندان ارایه  یاتیجز صورت جامع، دقیق، و باه ل است تا گزارشات بودجه ملی و مصارف ملی را بومسوپارلمان 
جه هروندان ارایه گردد. پارلمان موظف است تا بودگزارش عواید و مصارف ملی گذشته و حال به ش ،در عین حال ؛دنمای

جهت و فهم و جامع تهیه شده ه صورت دقیق، عامبا شهروندان شریک سازد. این گزارشات باید باختصاصی پارلمان را 
 .د، ارایه گردافزایش آگاهی مردم



عالمیه پارلمان بازا  
 

 ا و تامین اعتبار اعضای پارلمانهیدارای یافشا .02

ام، پرداخهت رپارلمانی از قبیل سهود سههیهای غمدآ، درمصارف پارلمانی ، هامورد دارایی در باید اطالعات كافی را پارلماناعضای  

بتواننهد صههادقانه در مهورد وکههال  ،شهدهارایههه نماینهد تهها شههروندان بها اسههتفاده از اطالعهات ارایههها بهه شههروندان اجهاره و سهایر مسههایل ر

  قضاوت نمایند.

 تضاد منافع و اخالقیریعات در مورد رفتارهای غاطال یارایه .01

اخالقی وضع نماید و اطالعات ضروری را تضاد منافع و رفتارهای غیراز رییجلوگجهت  را قوانین واضح دیپارلمان با
ج یپارلمان باید نتا ،اخالقی جلوگیری نماید. در عین حالیا رفتار غیرر نوع تضاد منافع و به مردم ارایه نماید تا از وقوع ه

 به مردم ارایه نماید. ، تضاد منافع و فساد رااخالقیریدر مورد رفتارهای غ ی و پارلمانییقات قضایی تحقنهای

 خییدسترسی به اطالعات تار ینمودن زمینه فراهم .02

شکل مجانی در دسترس مردم قرار ه بو دار و منظم  ه طور دوامباید بمعلومات در مورد جلسات و تصامیم قبلی پارلمان 
زیرا  ،های بیرونی این خال را پر کندتواند با کمک نهادمی ،توانایی ارایه این معلومات را ندارد . اگر پارلمانگیرد
زمینه دسترسی مردم به  هایش به مردم ارایه نماید وفعالیت در مورد کارکردها ورا لیت دارد تا معلومات کافی ومسو

 اطالعات پارلمانی را فراهم سازد.

 

 دسترسی به اطالعات پارلمانی یسازی زمینهفراهم

 

 به اطالعات جهت دسترسی های متعددکانالسازی فراهم .01

ونی و یزیهای چاپی، نشرات تلوهای متعدد چون رسانهکانالق یدسترسی به اطالعاتش را از طر یتواند زمینهمی پارلمان
 فراهم سازد.انترنت  ی، تكنالوژی ویویراد

 

  حضور فزیکی در مجالس پارلمانی یسازی زمینهفراهم .01

 زمینه حضور فزیکی در مجالس عمومی باید برای همه افراد )با در نظرداشت محدودیت مکانی( فراهم گردد.

 هان دسترسی رسانهیتضم .01

ها و پروسه سات پارلمانی مساعد نماید. معیارشهروندان را به جل ها، مشاهدین وی حضور رسانهباید زمینهپارلمان 
 . دسترسی به جلسات باید واضح بوده و به مردم ارایه گردند

 

 هانشر مستقیم جلسات از طریق رسانه .22

ندان شکل مستقیم از طریق رادیو، تلویزیون و یا انترنت بخش و نشر گردد تا شهروه ش بباید تالش نماید تا جلسات پارلمان
 .های این نهاد را ببینندبه شکل زنده تصامیم و فیصله

 

 سازی دسترسی به معلومات پارلمانی در سراسر کشورفراهم .25



عالمیه پارلمان بازا  
 

ی اییدر سرتاسر کشور مساعد گردد و موانع جغراف باید تالش صورت گیرد تا دسترسی به اطالعات پارلمانی امكانتا حد 
گر یباید تالش نماید تا از طرق دپارلمان  اما ؛تبه انترنت محدود اس دسترسی ،از میان برداشته شوند. در كشور ما

 استفاده درست نمایند.معلومات  نمایند تا شهروندان بتوانند از این هارای معلومات کافی را به شهروندان

 

 کاربرد زبان ساده و عام فهم .20

دسترسی به معلومات پارلمانی  مردم را ازكی یا تخنیحاصل كند كه استعمال الفاظ حقوقی و  نانید اطمیپارلمان با
ه هایش را بگزراش فعالیتپارلمان باید ، نوشته شوند روان نکه که الزم است قوانین به زبا همان طوریدارد. نمیباز

 بفهمند. کنند ورا درک  فهم تهیه نموده  و در دسترس مردم قرار دهد تا شهروندان به سادگی آنصورت ساده و عام

 

  های ملی یا تخصصیزبانکاربرد  .22

ن لحاظ توقع یبه هم فراهم كردهرا  های ملی و مروجاستفاده از زبان نهیزم پارلمان قانون اساسی  و اصول وظایف داخلی
 . دقیق و ساده ارایه گردند ترجمهبا و مروج همزمان  ملی هایه زبانهای پارلمان برود تا تمام فعالیتمی

 

 به معلومات مجانی یدسترس  .22

 رد.یگقرار  به دسترس شهروندان طور مجانیه ت و بیبدون كدام محدود اطالعات پارلمانی باید

 

 دسترسی به معلومات پارلمانی جهت برقیارتباطات  آوریفراهم

 

 )فارمت( سادهقالب معلومات در  یارایه .21

شکل  . گزارش باید دربه نشر برسد م و واضحمنظطور آوری شده و به جمع ساده  ساختارباید در یک  اطالعات پارلمانی
«XML »مورد  در صورت ضرورت تا نشر گردد ،که توسط کمپیوتر خوانده شده و قابلیت پروسس را دارا می باشد

 به دسترس شهروندان، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و دولت قرار گیرد.رفته و قرار گتحلیل  استفاده مجدد و

 

 قابلیت استفاده تکنالوژی    .22

سازی دسترسی مردم به قابلیت استفاده تکنالوژی و زمینههای واضح و روشن را جهت تامین اید طرزالعملارلمان بپ
سایت خاصی باشد تا از طریق آن اطالعات الزم را در اطالعات پارلمانی روی دست گیرد. پارلمان باید دارای ویب

 اختیار شهروندان قرار دهد. 

 دانحفاظت از حریم خصوصی شهرون .21

بدانند چگونه د تا شهروندان نهای را جهت تضمین حفاظت از حریم خصوصی شهروندان وضع نمایهای پارلمانی پالیسیسایتبیو

اجتناب باالی شهروندان  اجسترعضویت و ر یپروسهاز تحمیل پارلمان ها استفاده می شود. سایتبیشان در وومات خصوصیمعل

 سایت شود. بیخصوصی از طریق وومات به معل و مانع ردیابیکرده 



عالمیه پارلمان بازا  
 

 افزار با منبع بازهای غیر اختصاصی و نرماستفاده از فرمت .21

افزار مهای کاربردی نرو آشکار ترجیع داده و از برنامه های غیر اختصاصیه شکل دیجیتالی با فرمتپارلمان نشر معلومات را ب

 مجانی و با منبع باز استفاده کند. 

 استفاده مجدداجازه دانلود برای  .21

 نلود را دارا باشد.ه صورت درست قابلیت داسط شهروندان باطالعات پارلمانی جهت استفاده مجدد تو

 های پارلمانیسایتبیو حفاظت از ونگهداری  .22

  ،پارلمانی گو بودنپاسخ از ، پارلمان مکلف است تا برای حمایتدسترسی به انترنت وجود داردحتا در کشورهای که محدودیت 

موجود آن  برقی قالبکه معلومات در  دینان حاصل نمایاطمو  نموده (تیپدروز )آبهطور مداوم ه را ب های خودسایتبیومات ومعل

 بوده و به دسترس شهروندان قرار دارد. 

 استفاده از میکانیزم ساده و پایدار جهت جستجو معلومات .25

را تشکیل بدهد که برای  یهاسیدتاب ،شانمعلومات پارلمانی مورد نظرمه به پارلمان برای تسهیل بیشتر پروسه دسترسی عا

 جستجوهای ساده و مغلق کمک کند.

 پیوند نمودن معلومات مرتبط .20

 ،گر معلومات مرتبطبا ارتباط دادن آن با دیالعات مربوط به پارلمان ی شهروندان برای پیدا کردن اطانایپارلمان به منظور بهبود تو

هایی از بخشاصالحات ضمانت شده و ، گزارش کمیته مربوطه های قبلی قانون،ن مراجعات تاریخ الیحه با نسخهرداز جمله یکجا ک

  قانون مرتبط می باشد.ی در بخش پارلمان نگر مباحثاتاکه نمای Hansard رونوشت

 استفاده از خدمات هشدار دهنده  یفراهم کردن زمینه  .22

 ،ه اطالعات به شهروندانجهت ارایدسترسی شهروندان به اطالعات را فراهم نماید. پارلمان باید  یزمینهباید  ، پارلمان امکان تا حد

 . افزایش دهد یارسال یهاامیپو ل یایم مثلدهنده مات هشدارخد ها را درت آنیعضو

 طرفهارتباطات دو سازیفراهم .22

ق در یدق نظریات مهم و در قسمت ارایه را شهروندان یتوانای ،تعاملی تکنالوژی هایدستگاه نماید تا با استفاده ازتالش  باید پارلمان

 ل بخشد. یرا تسهردم مو  کارکنان پارلمان /و ارتباطات بین اعضا ه كردهیحما قانون

 

 

 

 


