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اعالمیهی پارلمان باز
به تاریخ  92اگست سال  9109میالدی 67 ،سازمان و  35كشور اروپایی و امریکایی از اعالمیهی جهانی «پارلمان باز»
حمایت کردند.
برای دسترسی به فهرست مكمل این سازمانها و كشورها به ویبسایت زیر مراجعه کنید:
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.
ویب سایت فوق الذکر منبع اساسی اعالمیه پارلمان باز محسوب میگردد که این اعالمیه به زبان های مختلف جهان در آن موجود
است.
سازمان پارلمان باز به ابتکار انستیتیوت ملی دموکراسی و در همکاری با بنباد  Sunlightو شبکه شفافیت تقنینی امریکای التین به
حمایت  Open Society Foundationو شبکه امیدیار تاسیس شده است .اعالمیه پارلمان باز دستآورد یک کنفرانس است که در
مورد حسابدهی پارلمان بتاریخ  9می سال  9109دایر گردیده بود که طی آن نهادی های نظارت پارلمانی از  53کشور جهان جهت
بحث و تبادل نظر در مورد استرتیژی های بین المللی در مورد گسترش زمینه های دسترسی به معلومات پارلمانی و شریک ساختن
تجارب دادخواهی برای دسترسی به پارلمان شفاف گرد هم جمع شده بودند .این نشست توسط نهاد های فوق الذکر به عالوه نهاد وقف
ملی برای دموکراسی ،انستیتوت بانک جهانی و سفارت مکسیکو در ایاالت متحده تمویل گردیده بود.
از نهاد های ذیل بخاطر ترجمه این اعالمیه به زبان های دیگر سپاسگذاریم ،شبکه شفافیت تقنینی امریکای التین(زبان اسپانوی)
( Nahwa Al-Muwatiniya abd Regards Citoyensزبان فرانسوی) ایتالف دموکراسی و جامعه مدنی ( زبان روسی) و مرکز
مطالعات سیاسی ال -قودس (زبان عربی) این اعالمیه به زبان های دیگر نیز ترجمه شده و یا خواهد شد .ترجمه اعالمیه به زبان های
دیگر نیر در ویبسایت  www.openingparliament.org/declarationموجود است.
برای دریافت معلومات مزید به ویبسایت  www.openingparliament.orgبه تماس شوید.
اعالمیه پارلمان باز در ویبسایت فوق الذکر موجود است.
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اعالمیهی پارلمان باز
دیپاچه:
هدف
اعالمیهی «پارلمان باز» از تمام پارلمانهای ملی ،سازمانهای ناظر بر پارلمانها ،نهادهای جامعه مدنی و نهادهای
قانونگذار ،تقاضا میکند تا جهت افزایش مشارکت مردم در امور پارلمانها و باز نمودن دروازههای پارلمان به روی
مردم ،تجدید تعهد نمایند.
سازمانهایهای مدنی ناظر بر پارلمان ،دارای نقش عمده و مهمی در عرصهی ارایه معلومات و افزایش ظرفیت
شهروندان جهت اشتراك در مجالس پارلمانی و انكشاف پروسه حسابدهی پارلمان بازی میكنند .همان طوریكه
سازمانهای ناظر بر پارلمان عالقمند اند تا دسترسی شهروندان را به اطالعات دولتی و پارلمانی افزایش دهند ،میخواهند
با تشویق نهادهای پارلمانی جهان ،اصالحات الزم را جهت توانمند ساختن پارلمانها انجام دهند .این اعالمیه ،تنها یك
فراخوان برای یك عملكرد نه ،بلكه زمینهساز گفتگو بین دول و نهادهای پارلمانی جهان جهت پیشبرد باز نمودن پارلمان و
تضمین نمودن دسترسی بیشتر شهروندان به موضوعات پارلمان است که نهادهای منتخب را به پاسخگویی وامیدارد تا در
نهایت یك جامعه دموكراتیك را به بار بیاورد.

تاریخچه
این اعالمیه ،اسناد قبلی که توسط کمیتهی بینالمللی پارلمانی امضا شده و در كانفرانس سران سازمانهای ناظر بر پارلمان
به میزبانی انستیتیوت دموكراتیك ملی ،بنیاد سن الیت ،وشبكه شفافیت قانونگذاری امریكای التین – که در واشنگتن دی
سی برگزار گردیده بود  -را مورد بررسی قرار میدهد .کنفرانس ذکر شده از تاریخ  51اپریل تا  9می سال  9109به
حمایت شبکهی امیدیار ،انستیتیوت جامعه باز ،بنیاد ملی دموکراسی ،بانک جهانی و سفارت مکسیکو در ایاالت متحده
امریکا دایر گردیده بود .متن جدید این اعالمیه که منعکسکننده اجماع غالب در میان اشتراککنندگان کنفرانس بود ،در
کنفرانس اطالعات باز مقننه در شهر پاریس به میزبانی ( Regards Citoyens, Center d etudes europoeenes de
 sciences poو  ،)medailab sciences poمرکز مطالعات علوم سیاسی اروپایی از تاریخ  7تا  6جوالی سال جاری
برگزار گردیده بود ،مورد بررسی قرار گرفت .این مسوده جهت جمعآوری پیشنهادات عامه مردم از طریق انترنت از 00
جون تا  50جوالی  9109به محضر عمومی قرار داده شد .متن نهایی این اعالمیه که در به تاریخ  03سپتمبر سال
 9109مصادف با روز بینالمللی دموکراسی در شهر روم دایر گردید را ،در ویبسایت ذیل به دست آورده میتوانید:
()OpeningParliament.org

حوزهی کاری
گسترش فرهنگ باز نمودن پارلمانی:
دسترسی به معلومات پارلمانی حق عامه است .شهروندان میتوانند اطالعات پارلمانی را مورد استفاده مجدد قرار دهند و
یا هم آنرا مکررا منتشر سازند ،به شرطی که از محدودیت قانونی آن زیاده روی ننمایند .بهمنظور ترویج فرهنگ باز
نمودن مجالس پارلمانی ،پارلمانها مکلفاند تا اقدامات الزم را برای تامین شمولیت اشتراککنندگان ،تشویق جامعه مدنی،
فراهم كردن سیستم نظارتی موثر از مجالس و تامین حقوق نظارتی ،این موارد را در نظر گیرند.
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جهت دسترسی به تفسیرات بیشتر این اعالمیه ،لطفا به سایت  www.openinigparliemet.orgمراجعه نمایید.

شفافیت در اطالعات پارلمانی:
پارلمان باید پالیسی را اتخاذ نمایند که متضمن نشر اطالعات پارلمانی به مردم باشد و به صورت دورهای نتایج آن را
بررسی نماید .اطالعات پارلمانی باید شامل معلومات در مورد وظایف و نقش پارلمان در موارد متعدد تاثیرگذار بر امور
عامه و در مورد پروسههای قانونگذار از قبیل معرفی متن قانون و اصالحات ،آراء ،تقسیم اوقات و آجندای کاری
پارلمان ،معلومات در مورد اجراآت کمیتههای پارلمانی و جلسات عمومی ،و تمام معلومات كه مربوط به پارلمانی باشد .پارلمان
موظف است تا معلومات كافی و مفصل اداره و مدیریت ،كارمندان و بودجه پارلمان را به مردم ارایه كند.
در عین حال ،پارلمان باید اطالعات مربوط به فعالیتها و اجراآت اعضای پارلمان را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند در
مورد فعالیتها و کارکردهای اعضای پارلمان قضاوت نمایند.

تسهیل دسترسی مردم به اطالعات پارلمانی:
پارلمان باید اطمینان حاصل نماید که تمام اطالعات بدون در نظرداشت مصلحت ،به دسترس مردم قرار میگیرد و
اطالعات مربوط به پارلمان از طریق از طریق مطبوعات (شبکههای تلویزیونی ،رسانههای چاپی ،رادیو و غیره) در
دسترس مردم قرار میگیرد .در عین حال ،پارلمانها باید زمینه اشتراک مردم در جلسات را فراهم نمایند .پارلمانها باید
پالیسی مشخص را در رابطه به حضور مردم و مشاهدین در جلسات پارلمانی روی دست گیرند.
اطالعات مربوط به پارلمان باید به شکل ساده و عامفهم ترتیب شده و در اختیار مردم و شهروندان قرار گیرد.

فراهمآوری برقراری ارتباط برقی:
معلومات مربوط به پارلمان باید به صورت واضح و روشن ذریعه انترنت به دسترس شهروندان قرار گیرد .تمام مطالب
مربوط پارلمان باید در ویبسایتهای انترنتی جهت افزایش دسترسی مردم به آن ،موجود باشد .ویبسایتهای پارلمانی
باید زمینهی ارتباطات را فراهم نماید و حتا در صورت امکان ،شمارههای تماس افراد مربوط را در اختیار کاربران
انترنت قرار دهد تا در صورت ضرورت ،شهروندان بتوانند با شخص مسوول در تماس شوند.
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مقدمه
پاسخگویی و مسوول بودن پارلمان و نهایدهای تقنینی ،یکی از شاخصههای کلیدی دموکراسی به شمار میرود .مطابق به
قانون اساسی ،پارلمان دارای سه وظیفه کلیدی و اساسی است که آن عبارت است از :قانونگذاری ،نمایندگی از مردم و
نظارت بر عملکرد حکومت .بنابراین ،پارلمانها باید به مردم اطمینان دهند که آنان در برابر هر کاری که انجام میدهند،
به مردم پاسخگو اند.
اعالمیهی «پارلمان باز» مردم را قادر میسازد تا از فعالیتها و کارکردهای پارلمان اطالع حاصل نموده و خویش را در
پروسههای قانونگذاری دخیل بدانند .در عین حال ،این اعالمیه اعضای پارلمان را در برابر مردم پاسخگو و مسوول
میداند.
حقوق اشتراك شهروندان در امور دولتی و دسترسی آنها به اطالعات پارلمانی ،به وضاحت در چارچوب بینالمللی حقوق
بشر ،معیارهای بینالمللی و قواعد پارلمانهای دموكراتیك كه توسط جامعه بینالمللی پارلمانی اتخاذ شده ،بیان گردیده و
نهادها بینالمللی بنیاد قوی جهت باز نمودن پارلمان پنداشته میشوند.
«عصر دیجیتال» تغییرات و تحول بزرگی را در قسمت دسترسی مردم به اطالعات پارلمانی و خواستههای مردم از یك دولت خوب
را به بار آورده و زمینهی دسترسی مردم به اطالعات را آسان و سهل نموده است.

تنوع فرهنگی و عنعنات ،باالی فرایند ترقی و دموکراتیکشدن كشورها تاثیرگذار است .اقدامات پارلمانها برای تقویه
روند دخیل ساختن مردم در امور پارلمان و باز نمودن درهای پارلمان به روی آنان ،موثر پنداشته میشود.
پاسخگو بودن پارلمان وابسته به دولت است .اکثر كشورها در همکاری با جامعهی مدنی ،تالش مینمایند تا یک دولت
پاسخگو ،شفاف ،و موثر را به بار بیاورند.
تعداد قابل مالحظهی از نهادهای ناظر بر پارلمان و نهادهای مدنی ،تالش دارند تا نقش موثری را در قسمت تقویت
دموکراسی و پاسخگو ساختن پارلمان بازی نمایند؛ اما این نقش مستلزم دسترسی به اطالعات پارلمانی میباشد.
شاخصههای زیادی وجود دارد که میتواند سطح همکاری میان پارلمان و نهادهای ناظر بر پارلمان را افزایش دهد که با
استفاده از این شاخصهها ،میتواند به اطالعات دقیق در مورد پارلمان دست یافت و سطح همکاری میان این دو را افزایش
بخشید.
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از قبیل ماده های  02و  90اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده های  02و  93کنوانسیون سازمان ملل در رابطه به حقوق سیاسی مدنی.
ن ورم های ذکر شده قابل قبول اتحادیه پارلمانی ،انجمن پارلمانی کشور های مشترک المنافع ،مجتمع توسعه پارلمانی جنوب آسیا و
کنفدراسیون پارلمان کشور های امریکای قرار گرفته است.
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 .5انجمن پارلمانی و بخش اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل متحد ،کتاب رهنما برای ویبسایت پارلمان ،مارچ .9112

بنابراین ،نمایندگان جامعه نهادهای ناظر بر کاردکردهای پارلمان ،اصول ذیل را توسعه داده و تعهد به پیشبرد آن نمودهاند.

تقویت فرهنگ «پاسخگویی» و «حسابدهی»

 .1به رسمیت شناختن حق دسترسی مردم به اطالعات
تمام مردم حق دارند تا به اطالعات پارلمانی دسترسی داشته باشند؛ شهروندان به صورت انفرادی و یا گروهی ،باید حق استفاده و
دسترسی به اطالعات را داشته باشد .هر گونه استثنا و محدودیت در این مورد ،باید فقط توسط قانون پیشبینی گردد.

 .2تقویه فرهنگ حسابدهی به وسیله وضع قانون
پارلمان موظف به وضع قوانین ،اصول وظایف داخلی و اصول رفتار است .این امر تقویتکننده و تضمینکننده حق
دسترسی مردم به اطالعات حکومتی و پارلمانی است؛ و همچنین در تقویه فرهنگ حکومتداری خوب ،تامین شفافیت امور
مالی ،حمایت از آزادی بیان و اجتماعات و تامین نقش جامعهی مدنی و شهروندان در فرایند قانونگذاری ،تاثیرگذار است.

 .3تامین فرهنگ حسابدهی (باز) به وسیله نظارت
پارلمان باید اطمینان حاصل نماید که تمامی قوانین موثر که تضمینکننده حسابدهی است ،به طور کامل تطبیق میشوند.
این که عملکرد حکومت به صورت کامال شفاف صورت گیرد ،حکومت جهت تقویه فرهنگ پاسخگویی (باز) سعی و
تالش جدی نماید.

 .4افزایش آموزشهای مدنی
پارلمان وظیفه دارد تا به صورت فعال ،آموزشهای مدنی عامه را ،به ویژه در بخش جوانان روی دست گیرد که این کار
از طریق باال بردن فهم روشها و مقررات پارلمانی ،درک وظیفه پارلمان و نقش این نهاد و اعضایش ،صورت میگیرد.

 .5دادن نقش به شهروندان و جامعه مدنی
پارلمان مسوولیت دارد تا نقش شهروندان و جامعهی مدنی را بهگونهای فعال و بدون هیچگونه تبعیضی ،در پروسههای
پارلمانی و تصمیمگیری تقویت نماید .این امر در نمایندگی از منافع شهروندان به طور موثر آن و تحقق بخشیدن حق آنها
در مورد خواستههایشان از حکومت ،نقش به سزایی دارد.

 .6حمایت نهادهای جامعهی مدنی مستقل
پارلمان باید تدابیری را روی دست گیرد که تضمینکننده بیطرفی و استقاللیت نهادهای جامعه مدنی بوده و همچنین
تضمین کند که هر گونه فعالیت نهادهای مدنی به طور مستقالنه صورت میگیرد.

 .7فراهمسازی زمینه نظارت از پارلمان
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پارلمان باید نقش و وظیفه جامعهی مدنی را درک نماید .پارلمان باید حق دسترسی مردم و رسانهها به اطالعات را به
رسمیت بشناسند و به آنان اجازه دهد تا از کارکردهای پارلمان و وکالی نظارت و مشاهده به عمل آورند .پارلمان با مردم
و نهادهای جامعهی مدنی در موارد گاناگون کاری و غیره مشوره نماید تا برای آنان زمینهی نظارت و مشاهده موثر را
فراهم نموده و موانع پیشروی آنان را بردارند.

 .8شریکسازی تجارب مفید
پارلمان باید به صورت فعال در مجالس ملی و بینالمللی تبادل تجارب کشورهای منطقه و و سایر پارلمانها و نهادهای
مدنی جهان اشتراک نمایند؛ تا شیوههای حسابدهی را آموخته و اطالعات پارلمانی را به صورت شفاف ارایه نماید.
استفاده از معلومات و تکنالوژی ارتباطی را توسعه و اجرای اصول دموکراتیک را تقویت نماید.

 .9تضمین منابع حقوقی
پارلمان باید قوانینی را وضع کند که تضمینکننده دسترسی موثر شهروندان به منابع قضایی و حقوقی باشد؛ البته در
مواردی که دسترسی شهروندان به معلومات پارلمانی یا حکومتی با چالش مواجه باشد.

 .11نشر معلومات مکمل
معلومات پارلمانی که در اختیار مردم قرار میگیرد ،باید تا حد ممکن کامل بوده و انعکاسدهندهی تمامی جریانات باشد.
استثناآت در این زمینه باید به صورت دقیق و تنها توسط قانون تعیین گردد.

 .11فراهمسازی به موقع معلومات
معلومات پارلمانی باید به موقع در اختیار مردم قرار گیرد .بهعنوان یک اصل عمومی ،معلومات باید در زمان تعیین شده
نشر گردد .در حاالتی که این کار غیرممکن باشد ،معلومات پارلمانی باید به زودترین فرصت آماده گردیده و در اختیار
مردم قرار گیرد.

 .12تضمین معلومات دقیق
پارلمان باید شیوه را روی دستگیرد که تضمینکننده موثریت و دقت اسناد نشر شده است و اسناد را به صورت دقیق و
همهجانبه در اختیار مردم قرار دهد.

شفافیت اطالعات پارلمانی
 .13اتخاذ پالیسیهای شفاف پارلمانی
پارلمان باید پالیسیها شفاف را جهت انتشار اطالعات پارلمانی از قبیل پالیسی تعیین قالب برای نشر معلومات و غیره اتخاذ كند.
پالیسی شفافیت پارلمانی در دسترس عموم قرار داده شده و قوانین و مقررات برای بررسی دورهی كه میتواند از نوآوریهای
تكنولوژیك و شیوههای خوب نوظهور بهره ببرد ،مشخص گردد .اگر پارلمان از ظرفیت نشر اطالعات جامع پارلمان برخوردار
نباشد ،میتواند با همكاری جامعهی مدنی ،دسترسی عموم مردم را به این اطالعات تامین كند.

 .14ارایهی معلومات در مورد وظایف و نقش پارلمان
پارلمان موظف است تا اطالعات موجوده در مورد نقش قانونی ،ساختار ،وظایف ،اصول وظایف داخلی ،روشهای اداری
و سفرهای كاری اعضای پارلمان و هم كمیتههای مربوطه را به مردم ارایه كند.

 .51ارایه معلومات در مورد اعضای پارلمان
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پارلمان مكلف است تا معلومات كافی و دقیق از قبیل :كارکردها ،وابستگی حزبی ،نقش پارلمانی ،حضور در مجالس و
هویت اعضای پارلمان به مردم ارایه نموده و زمینهی تماس مردم با وکالی به وسیله تماس تیلفوین و یا غیره مساعد نماید.

 .61ارایه معلومات در مورد كارمندان و بخشهای پارلمان
پارلمان باید درمورد ساختار اداری ،کارها ،شیوهی مدیریت و پروسههای قانونگذاری به مردم معلومات ارایه نماید ،و
شمارههای تماس كاركنان كه مسوول تهیه معلومات برای شهروندان هستند را ،به دسترس عموم مردم قرار دهد.

 .51ارایهی آگاهی به شهروندان در مورد آجندای پارلمانی
اسناد کاری مربوط به وظایف پارلمان از قبیل :تقویم مجالس ،معلومات در مورد آراء و برنامه جلسات كمیتهها ،باید به
دسترس شهروندان قرار بگیرد .به جز از موارد نادر كه شامل قانونگذاری سری می شود ،پارلمان مكلف است تا اطالع
كافی برای شهروندان تهیه نموده و نظریات آنها را در مورد وظایف و مسوولیتهای اعضای پارلمان اخذ نمایند.

 .51نقش دادن شهروندان در مسوده قانون
مسوده قانون باید علنی گردیده و به مردم معرفی گردند .جهت آگاهیدهی بهه مهردم پارلمهان مكلهف اسهت تها تمهام اطالعهات
مربوط به مسودههای قانون را در اختیار مردم قرار دهد و از آنان تقاضا نماید تها نظریهات و پیشهنهاداتشهان را بها پارلمهان
شریک نمایند.

 .51نشرفعالیتهای کمیتههای پارلمانی
گزارش کاری کمیسیونها از قبیل گزارش در مورد اسناد بررسی شده ،جلسات استماعی ،و صورت جلسه کمیسیونها باید در
دسترس مردم قرار گیرد.

 .02ثبت آرای پارلمانی
جهت افزایش پاسخگویی اعضای پارلمان به موکلینشان ،پارلمان باید استفاده ازسیستم رایدهی لفظی را در مجالس
عمومی كاهش داده و به عوض آن در بیشتر موارد از رایدهی حضوری و یا الكترونیكی استفاده نماید .در عین حال،
پارلمان باید در سیستمهای رایدهی شفافیت بیشتر ایجاد نماید.

 .05نشر گزارشات کاری مجالس عمومی
پارلمان باید گزارشهای کاری مجالس عمومی را به طور صوتی و یا ویدیویی ثبت نموده و در ویبسایت پارلمان و همچنان به شكل
متن نوشته شده به دسترس عام قرار دهد.
 .00نشر گزارشهای تهیهشده توسط پارلمان تهیه

تمام گزارشهای كه توسط پارلمان تهیه و یا توسط ارگانهای دیگری به پارلمان ارسال گردیدهاند ،باید با در نظر داشت
محدودیتهای قانونی ،به دسترس شهروندان قرار گیرند.

 .02ارایه معلومات پیرامون بودجه و مصارف
پارلمان مسوول است تا گزارشات بودجه ملی و مصارف ملی را به صورت جامع ،دقیق ،و با جزییات به شهروندان ارایه
نماید؛ در عین حال ،گزارش عواید و مصارف ملی گذشته و حال به شهروندان ارایه گردد .پارلمان موظف است تا بودجه
اختصاصی پارلمان را با شهروندان شریک سازد .این گزارشات باید به صورت دقیق ،عامفهم و جامع تهیه شده و جهت
افزایش آگاهی مردم ،ارایه گردد.
اعالمیه پارلمان باز

 .02افشای داراییها و تامین اعتبار اعضای پارلمان
اعضای پارلمان باید اطالعات كافی را در مورد داراییها ،مصارف پارلمانی ،درآمدهای غیرپارلمانی از قبیل سهود سههام ،پرداخهت
اجهاره و سهایر مسههایل را بهه شههروندان ارایههه نماینهد تهها شههروندان بها اسههتفاده از اطالعهات ارایهههشهده ،بتواننهد صههادقانه در مهورد وکههال
قضاوت نمایند.

 .01ارایهی اطالعات در مورد رفتارهای غیراخالقی و تضاد منافع
پارلمان باید قوانین واضح را جهت جلوگیری ازتضاد منافع و رفتارهای غیراخالقی وضع نماید و اطالعات ضروری را
به مردم ارایه نماید تا از وقوع هر نوع تضاد منافع و یا رفتار غیراخالقی جلوگیری نماید .در عین حال ،پارلمان باید نتایج
نهایی تحقیقات قضایی و پارلمانی در مورد رفتارهای غیراخالقی ،تضاد منافع و فساد را به مردم ارایه نماید.

 .02فراهم نمودن زمینهی دسترسی به اطالعات تاریخی
معلومات در مورد جلسات و تصامیم قبلی پارلمان باید به طور دوامدار و منظم و به شکل مجانی در دسترس مردم قرار
گیرد .اگر پارلمان توانایی ارایه این معلومات را ندارد ،میتواند با کمک نهادهای بیرونی این خال را پر کند ،زیرا
مسوولیت دارد تا معلومات کافی را در مورد کارکردها و فعالیتهایش به مردم ارایه نماید و زمینه دسترسی مردم به
اطالعات پارلمانی را فراهم سازد.

فراهمسازی زمینهی دسترسی به اطالعات پارلمانی

 .01فراهمسازی کانالهای متعدد جهت دسترسی به اطالعات
پارلمان میتواند زمینهی دسترسی به اطالعاتش را از طریق کانالهای متعدد چون رسانههای چاپی ،نشرات تلویزیونی و
رادیویی ،تكنالوژی و انترنت فراهم سازد.

 .01فراهمسازی زمینهی حضور فزیکی در مجالس پارلمانی
زمینه حضور فزیکی در مجالس عمومی باید برای همه افراد (با در نظرداشت محدودیت مکانی) فراهم گردد.

 .01تضمین دسترسی رسانهها
پارلمان باید زمینهی حضور رسانهها ،مشاهدین و شهروندان را به جلسات پارلمانی مساعد نماید .معیارها و پروسه
دسترسی به جلسات باید واضح بوده و به مردم ارایه گردند.

 .22نشر مستقیم جلسات از طریق رسانهها
پارلمان باید تالش نماید تا جلساتش به شکل مستقیم از طریق رادیو ،تلویزیون و یا انترنت بخش و نشر گردد تا شهروندان
به شکل زنده تصامیم و فیصلههای این نهاد را ببینند.

 .25فراهمسازی دسترسی به معلومات پارلمانی در سراسر کشور
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تا حد امكان باید تالش صورت گیرد تا دسترسی به اطالعات پارلمانی در سرتاسر کشور مساعد گردد و موانع جغرافیایی
از میان برداشته شوند .در كشور ما ،دسترسی به انترنت محدود است؛ اما پارلمان باید تالش نماید تا از طرق دیگر
معلومات کافی را به شهروندان ارایه نمایند تا شهروندان بتوانند از این معلومات استفاده درست نمایند.

 .20کاربرد زبان ساده و عام فهم
پارلمان باید اطمینان حاصل كند كه استعمال الفاظ حقوقی و یا تخنیكی مردم را از دسترسی به معلومات پارلمانی
بازنمیدارد .همان طوری که که الزم است قوانین به زبان روان نوشته شوند ،پارلمان باید گزراش فعالیتهایش را به
صورت ساده و عامفهم تهیه نموده و در دسترس مردم قرار دهد تا شهروندان به سادگی آن را درک کنند و بفهمند.

 .22کاربرد زبانهای ملی یا تخصصی
قانون اساسی و اصول وظایف داخلی پارلمان زمینه استفاده از زبانهای ملی و مروج را فراهم كرده به همین لحاظ توقع
میرود تا تمام فعالیتهای پارلمان به زبانهای ملی و مروج همزمان با ترجمه دقیق و ساده ارایه گردند.

 .22دسترسی مجانی به معلومات
اطالعات پارلمانی باید بدون كدام محدودیت و به طور مجانی به دسترس شهروندان قرار گیرد.

فراهمآوری ارتباطات برقی جهت دسترسی به معلومات پارلمانی

 .21ارایهی معلومات در قالب (فارمت) ساده
اطالعات پارلمانی باید در یک ساختار ساده جمعآوری شده و به طور منظم و واضح به نشر برسد .گزارش باید در شکل
« »XMLکه توسط کمپیوتر خوانده شده و قابلیت پروسس را دارا می باشد ،نشر گردد تا در صورت ضرورت مورد
استفاده مجدد و تحلیل قرار گرفته و به دسترس شهروندان ،جامعه مدنی ،سکتور خصوصی و دولت قرار گیرد.

 .22قابلیت استفاده تکنالوژی
پارلمان باید طرزالعملهای واضح و روشن را جهت تامین قابلیت استفاده تکنالوژی و زمینهسازی دسترسی مردم به
اطالعات پارلمانی روی دست گیرد .پارلمان باید دارای ویبسایت خاصی باشد تا از طریق آن اطالعات الزم را در
اختیار شهروندان قرار دهد.
 .21حفاظت از حریم خصوصی شهروندان
ویبسایتهای پارلمانی پالیسیهای را جهت تضمین حفاظت از حریم خصوصی شهروندان وضع نمایند تا شهروندان بدانند چگونه
معلومات خصوصیشان در ویبسایتها استفاده می شود .پارلمان از تحمیل پروسهی عضویت و راجستر باالی شهروندان اجتناب
کرده و مانع ردیابی به معلومات خصوصی از طریق ویبسایت شود.
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 .21استفاده از فرمتهای غیر اختصاصی و نرمافزار با منبع باز
پارلمان نشر معلومات را به شکل دیجیتالی با فرمتهای غیر اختصاصی و آشکار ترجیع داده و از برنامههای کاربردی نرمافزار
مجانی و با منبع باز استفاده کند.
 .21اجازه دانلود برای استفاده مجدد
اطالعات پارلمانی جهت استفاده مجدد توسط شهروندان به صورت درست قابلیت دانلود را دارا باشد.
 .22نگهداری و حفاظت از ویبسایتهای پارلمانی
حتا در کشورهای که محدودیت دسترسی به انترنت وجود دارد ،پارلمان مکلف است تا برای حمایت از پاسخگو بودن پارلمانی،
معلومات ویبسایتهای خود را به طور مداوم بهروز (آپدیت) نموده و اطمینان حاصل نماید که معلومات در قالب برقی آن موجود
بوده و به دسترس شهروندان قرار دارد.
 .25استفاده از میکانیزم ساده و پایدار جهت جستجو معلومات
پارلمان برای تسهیل بیشتر پروسه دسترسی عامه به معلومات پارلمانی مورد نظرشان ،دتابیسهای را تشکیل بدهد که برای
جستجوهای ساده و مغلق کمک کند.
 .20پیوند نمودن معلومات مرتبط
پارلمان به منظور بهبود توانایی شهروندان برای پیدا کردن اطالعات مربوط به پارلمان با ارتباط دادن آن با دیگر معلومات مرتبط،
از جمله یکجا کردن مراجعات تاریخ الیحه با نسخههای قبلی قانون ،گزارش کمیته مربوطه ،اصالحات ضمانت شده و بخشهایی از
رونوشت  Hansardکه نمایانگر مباحثات پارلمانی در بخش قانون مرتبط می باشد.
 .22فراهم کردن زمینهی استفاده از خدمات هشدار دهنده
تا حد امکان ،پارلمان باید زمینهی دسترسی شهروندان به اطالعات را فراهم نماید .پارلمان باید جهت ارایه اطالعات به شهروندان،
عضویت آنها را در خدمات هشداردهنده مثل ایمیل و پیامهای ارسالی افزایش دهد.
 .22فراهمسازی ارتباطات دوطرفه
پارلمان باید تالش نماید تا با استفاده از دستگاههای تعاملی تکنالوژی ،توانایی شهروندان را در قسمت ارایه نظریات مهم و دقیق در
قانون حمایه كرده و ارتباطات بین اعضا /کارکنان پارلمان و مردم را تسهیل بخشد.
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