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 شگفتاریپ

 تیت در طول فعالمردم باشتتد، بلکه مزم استت یبرآمده از را ستتتیبایتنها منه ک،یپارلمان دموکرات کی

سبت به عملکرد خود ن شفاف زیخود، ن شد.  سخگو با س یپارلمان تیپا ستر عات عموم مردم به اطال یو د

 یاز ستتو ییومردم و پاستتخگ یاز ستتو یگربر م البه یمبتن یاعملکرد پارلمان شتترط مزم تحقق راب ه

 .است ندگانینما

ضو ه یهااز دغدغه یکی ش تیشفاف تهیکم سیو رئ سهیرئئتیمن به عنوان ع شمند  شهر هو  یوراو 

سالم سال یا به  یبخشتیشفاف گذرد،یشورا م نیدوره ا نیپنجم تیکه از آغاز فعال یشهر تهران در دو 

 است. هودبشهر  یشورا یهاتیفعال یهابه گزارش یعموم یدسترس یشورا و برقرار ندگانیعملکرد نما

شمند، هم تیشفاف تهیپنجم و کم یشورا سهیرئئتیه یهایریگیبا پ شهر هو در  هایریگیاکنون راو 

صورت الکترون شورا به  سات  ضمائ جیو نتا ردیگیانجام م یکیجل سات و  ستور جل م آن، آن به همراه د

صحن علن سات  صوت جل ضمائم آن و  شروح مذاکرات و  سال یشورا تیساوب یورا روش یم شهر  یما

  .ابدییتهران انتشار م

بت و گزارش ث یبرا یفن ارهایکراه»و  «یپارلمان یهاتیستتاوب یراهنما»و انتشتتار دو کتابچه  ترجمه

سات سط کم یگریاقدام د« جل ست که  تو ست. ا تیشفاف تهیا شمند انجام گرفته ا شهر هو دو  نیو 

با همکار چه که  تدو (IPU) المجالسنیب هیاتحاد یکتاب با تمرکز بر شتتتده نیو ستتتازمان ملل  ند،  ا

را در  ییهاهیها، توصپارلمان یهاتیفعال یهاانتشار گزارش یبه عنوان بستر اصل یپارلمان یهاتیساوب

 یرخبارائه کرده و  یپارلمان یهاتیستتاتوستتعه وب یبرا یو فن یتیریمد ،یاستتتیستت وح مختلس ستت

را  یکتابچه، استاندارد ود نیا یتاند. به عبارکرده یمعرف زیرا ن هاهیتوص نیتحقق ا یبرا یفن یراهکارها

 ستیباینه مو چگو یچه اطالعات کندیکه مشخص م کنندیارائه م یپارلمان یهاتیساوب تیشفاف یبرا

 .ابدیانتشار  یپارلمان یهاتیساوب یرو

 گریها و دپارلمان ییو پاستتخگو تیشتتفاف یه ارتقادو کتابچه راهنما ب نیاستتت ترجمه و انتشتتار ا دیام

 .در س ح کشور کمک کند یانتخاب ینهادها

۹۸تابستان  ،نیآرو بهاره  
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 مرور کلی

 موضوع ۀنگاهی به پیشین

های یتساتوا و ساختار وبراهنمایی برای مح»عنوان  ای باجزوه (IPU)المجالس بین ۀاتحادی ،2000در سال 

د شهای موجود تهیه سایتوب در مورد ایاساس بررسی و پیمایش گسترده . این راهنما برمنتشر کرد «پارلمانی

صورت  ییهاتبادل نظر و مشورت هم ، با مجالس ملی کشورها(ASGP)طریق انجمن رؤسای مجالس  ، ازآنازو پس

 گرفت.

تغییر و حال  ن دائم درزیربنایی آهای فناوری که چون اینترنت و نکته توجه شد نیبه ادر زمان انتشار آن راهنما، 

 ۀاتحادی ۀدبیرخان .«روز شودتحومت آتی بازبینی و بهضروری است که این راهنما هم با توجه به »تحول است، 

هایی را برای سنجش میزان موفقیت مجالس المجالس این وظیفه را برعهده گرفت و نیز موظس شد که پیمایشبین

 شده در این راهنما انجام دهد. ی موارد م رحدر اجرا

المجالس بین ۀدیبا مشورت اتحا 1«مرکز جهانی ارتباطات و فناوری اطالعات در پارلمان»، 2008در اواخر سال 

 یهاسال دیو تحومت جد یفناور یهاشرفتیبر اساس پ دیبر عهده گرفت که بارا  رسانی این راهنماروزبه ۀوظیف

نیز به کار گرفته  2«2008گزارش جهانی مجالس مجازی سال » ،برای این کار .گرفتیصورت م هادر پارلمان ریاخ

سازی اصول پیاده ۀهای پارلمانی و نحوسایتوب ،آندرجهانی بود که  یشامل نتایج پیمایش این گزارش نیز شد.

جمعی از کارشناسان امور پارلمانی از سراسر بود.  شدهبررسی  (IPU)المجالس بین ۀاتحادیشده در راهنمای م رح

. دادنداین راهنما را ارزیابی کردند و پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه کار گرفتند و  را بهجهان وقت و دانش خود 

                                                 
1tGlobal Center for ICT in Parliamen  :مان دپارت انیاستتت م یمشتتترک ابتکارعملارتباطات  یاطالعات و فناور یمرکز جهان

که در  ،یمحل و یاز مجالس مل یو گروه ،(IPU) المجالسنیب یۀاتحاد ،(UNDESA)ستتتازمان ملل متحد  یاقتصتتتاد و امور اجتماع

: کندیا دنبال مر یدو هدف اصل یمرکز جهان نیدر تونس آغاز به کار کرد. ا (WSIS) یاطالعات ۀجامع یدر مجمع جهان 2005نوامبر 

 ۀجامع یع جهانمجم جینتا پرتو و در ICTمربوط به  نیاز قوان تیحما قیطر از ،یاطالعات ۀجامع شبردینقش مجالس در پ تی( تقو1

و  ییپاستتخگو ت،یشتتفاف شیافزا ،یپارلمان یندهایفرا یستتازمدرن یبرا یعنوان ابزاربه ICTاز  استتتفاده به قی( تشتتو2و  یاطالعات

  http://www.ictparliament.orgمجالس.  نیب یهایمشارکت، و بهبود همکار

 
22008Parliament Report -World e  :یو مرکز جهان المجالسنیب هیتوسط سازمان ملل، اتحاد 0082که در سال  یاجزوه 

 ارتباطات در پارلمان منتشر شد.  یاطالعات و فناور
ISBN 978-92-1-023067-4. http://www.ictparliament.org 
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 ۀدر حاشیکه  ،این کنفرانس شده در کنفرانس جهانی مجالس مجازی ارائه شد. درنویس این راهنمای بازبینیپیش

کنندگان های شرکتدر بروکسل برگزار شد، نظرات و دیدگاه 2008نوامبر  26و  25پارلمان اروپا در روزهای اجالس 

 ارتباطاتو فناوری  اطالعاتمرکز جهانی  ۀیسئهیئت ر ۀنهایی در جلس ۀآوری شد. نسخمندان گردو دیگر عالقه

« های پارلمانیسایتراهنمای وب» ۀ. جزوشد ییدأت ،در بوداپست برگزار شد 2009مارس  6که در  ،در پارلمان

هایی کاربردی برای ، با این هدف تهیه شده است که توصیه2000شده در سال راهنمای تهیه ۀمانند جزو ،هم

و به مجالس کشورها امکان دهد راهنمایی عملی در  های پارلمانی ارائه دهدسایتوب ریزی و نظارت بربرنامه

 د. نهایشان قرار دهسایتندگان و مدیران وبدهاختیار طراحان، توسعه

های زیر هایی در حوزهجزوه توصیهن در ای ،رشد مجالس و مخاطبانشاناساس تحومت فناوری و نیازهای روبه بر

 ارائه شده است: 

 اطالعات کلی در مورد مجلس .1

 قانونگذاری، تنظیم بودجه و نظارت ۀاطالعاتی دربار .2

 دریافت و دیدن اطالعات، وجوجستابزارهایی برای  .3

 با شهروندان وگوگفتابزارهایی برای برقراری ارتباط و  .4

 پذیری و زبانبودن، دسترسیها با توجه به کاربردیسایتطراحی وب .5

 مدیریت  .6

 

 مقدمه 

ها طریق آن اند که شهروندان ازهایی شدهترین دریچهکی از مهمها تبدیل به یسایتوب ،تا کنون 2000از سال 

دهند فعامنه با شهروندان ارتباط برقرار به مجالس امکان می هاسایتوبرانشان را ببینند. اقانونگذ عملکردتوانند یم

گسترده  طورهای آن ارتقا دهند. در کشورهایی که اینترنت بهکنند و درک عموم مردم را از نقش مجلس و مسئولیت

است که مردم  ترین ابزارهایی شدهترین و متداولیکی از مهممجلس تبدیل به  سایتدر دسترس مردم است، وب

لس تصویب یا رد شده اند و چه قوانینی در مجاند، چه کردهتوانند بفهمند قانونگذارانشان چه گفتهطریق آن می از

ست، گسترش اهای ارتباطی با سرعت بامیی در س ح جهان درحال  دسترسی به اینترنت و فناوریازآنجاکه  است.

 کند. کشورهای دارای نظام قانونگذاری صدق می ۀدر مورد هم این امر تقریبا  
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ابزار هم  ها و دیگر مقاماتاعضای کمیسیون ،نمایندگان مجلس د های پارلمانی برای خوسایتبراین، وبعالوه

هایی از ترین راه برای دسترسی به نسخهترین و م مئنسریع سایت مجالس معموم . وبآیندبه حساب می مهمی

ها و اسناد مربوط ای از شرح اقدامات کمیسیونهای پیشنهادی، گرفتن دستورجلسات و دستیابی به خالصهطرح

ای چه گفته و چگونه رای داده است. برای فهمیدن اینکه هر نمایندههستند راهی  که، همچنانها هستندبه آن

 اند. شدهتبدیل شان وظایس قانونگذاری و نظارتی در انجامی مجلس ساؤر ها به ابزار ضروری هیئتسایتوباین 

مجلس و کار  نها منبع شهروندان و اعضای مجلس برای دستیابی به اطالعات تهای رسمی مجالس سایتالبته، وب

می و امور قانونگذاری و نظارتی هستند که های عموگذاریبا موضوع سیاستنیز های دیگری سایتآن نیستند. وب

خصوص در کشورهایی هشوند. بسسات تجاری اداره میؤگر، احزاب سیاسی و مهای مبیمدنی، گروه ۀجامعتوسط 

های پارلمانی سایتکنند شبیه آنچه وبفراهم می با درآمد بامتر، منابع اینترنتی فراوانی وجود دارند که اطالعاتی

در م البی را نیز جلس هایشان در مورد کار مهای خاصی دارند و نظرات و دیدگاهدیدگاه غالبا ها آنند. دهارائه می

شدن جهانی مسائل تنیدهسی به فناوری در س ح جهان و با درهمگنجانند. با افزایش دستردهند میکه ارائه می

 د یافت. نواهخسراسر جهان افزایش در  نیزها سایتزیاد این نوع وباحتمال اقتصادی و سیاسی، به

دهند، اهمیت این های عمومی ارائه میرا در مورد سیاستهایی با افزایش تعداد منابعی که اطالعات و دیدگاه

موقع، به را طرف باشند و اطالعاتهای رسمی مجالس منبعی موثق و بیسایتشود که وبازپیش میموضوع بیش

ها آسان باشد و آزادانه با آن ها باید طوری طراحی شوند که کارسایتوب ،براینوهعال. دهنددقیق و جامع ارائه 

خوبی مدیریت و پشتیبانی شوند تا بتوانند ها باید بهسایتاین وب، نهایت درد. ندسترسی باشبرای همه قابل 

های فناوری همگام شوند پیشرفتها باید با شهروندان و خود اعضای مجلس باشند. آن رشدپاسخگوی نیازهای روبه

 نهاد مجلس قرار گیرند.  پذیری و کارآمدبودن پذیری، مسئولیتو در خدمت اهداف شفافیت، دسترسی

 

  هاسایتاهداف وب

ها کارشان را با این هدف برانگیزتر شده است. آنتر و چالشهای مجالس پیچیدهسایتاهداف وب ،گذشته ۀطی ده

 ۀارائ ،کمی بعدای در مورد تاریخچه، کارکردها و اعضای مجلس ارائه دهند. عاتی کلی و پایهشروع کردند که اطال

اقدامات جلسات  ۀها و خالصوگوگفتلفظ بهگزارش لفظ ،هایی از متون رسمی قوانین پیشنهادی و بعدنسخه

 از وقتی که وب  ها اضافه شد. سایتبه وظایس وب نیزها از اسناد و مدارک کمیسیونهایی نسخه ۀارائعمومی و 
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ها ابزارهایی را اضافه کردند که امکان ارتباط دوطرفه میان اعضای مجلس و سایتتعاملی پدید آمد، این وب

نوعی در هایشان را م رح کنند و شاید حتی بهفراهم کند و شهروندان را تشویق کند که دیدگاهنیز شهروندان را 

 ستگذاری مشارکت کنند. سیا فرایند

بر العات فراهم کنند. عالوهبرای دستیابی مخاطبان به اط را تریهای پیشرفتهها باید بتوانند راهسایتبراین، وبعالوه

هایی از اسناد و مدارک، بسیاری از اعضای مجلس و شهروندان حام دیگر از موتورهای امکان دستیابی به نسخه

های مورد نظرشان را بیابند. خدماتی همچون سرویس د تا اسناد یا متن سخنرانیکنناستفاده می وجوجست

نظرشان ای تقدیم مجلس شد یا تغییراتی در قانون مورد دهد که هرگاه طرح یا میحهها امکان میخبررسانی به آن

نظرشان اضافه شد، به های شخص مورد ها و سخنرانیها یا فعالیتانجام شد یا چیزی به بایگانی اسناد کمیسیون

 ،مانند فایل صوتی یا تصویری ،هاطریق انواع و اقسام رسانه توانند ازپیش میازها اکنون بیشآنها خبر داده شود. آن

 عات بگیرند. های مجلس اطالدر مورد فعالیت ،به درخواستشان بناصورت زنده یا به

سایتشان ها را بهبود بخشند تا وبقابلیت استفاده از آن ها وسایتاند طراحی وبازپیش مجبور شدهمجالس بیش

سایتشان پذیری وبها همچنین باید دسترسید. آنراحتی با آن کار کنکسی بتواند به فهم باشد و هربرای همه قابل  

است. استفاده قابل  ،ازجمله افراد دارای معلولیت ،مخاطبان ۀرا هم بهبود دهند و اطمینان یابند که برای هم

و شکاف  چند زبان رسمی ۀ، ازجمله مسئلکنندتوجه  نیزانواع مسائل مرتبط با این موضوع به باید همچنین 

 سایت مجلس استفاده کنند. دیجیتال که ممکن است باعث شود برخی از شهروندان نتوانند از وب

 

  ی مجلسها و اعضاهای کمیسیونسایتوب

های ها توسط کمیسیونسایتوب ۀکننده متوجه کاربرد فزایندهیئت بازبینیروزرسانی این راهنما، در زمان به

کنند. البته ها نقشی کلیدی در فرایندهای قانونگذاری و نظارت ایفا میمجلس شد. در بسیاری مجالس، کمیسیون

 ،. بنابراینتواند بسیار متفاوت باشدبه روال و قوانین خاص آن کشور می توجه این نقش در کشورهای مختلس با

ها میان مجالس این تفاوتبه تواند ها مستلزم اقدامی دیگر است که بهای کمیسیونسایتراهنمایی برای وب ۀتهی

ها در فرایند میسیونکدلیل اهمیت اسناد و کارهای  به ،اما. کندها نیز توجه های آنکشورهای مختلس و کمیسیون

ها و هایی هم در مورد کمیسیونشده توصیهراهنمای بازبینیکشورها، در این  قانونگذاری در بسیاری از

 ها گنجانده شده است. های آنسایتوب
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 ،اندافزایش است و اهمیت بیشتری یافته به رو نیزهای شخصی نمایندگان مجلس سایتوبتعداد  ،براینعالوه

سایت خود قوانین حاکم بر وببا ها ایجاد آناهداف متفاوتی دارند و قوانین حاکم بر  غالبا ها سایتهرچند این وب

رائه نشده است، های نمایندگان اسایتدر مورد وبخاصی  ۀتوصی ،در این راهنما ،است. بنابراینمتفاوت مجلس 

 . ردیمجلس قرار گ تیسادر وب دیبا ندگانینما تیساوب نکیلجز ذکر این نکته که به

 

 توضیح برخی نکات 

، مسائلی که شدمیتر هم مواجه امعبایست با برخی از مسائل کننده میاین راهنما، هیئت بازبینی ۀدر هنگام ارائ

این راهنما  کوشیده تااین هیئت ازآنجاکه شده در این راهنما تاثیر بگذارد. های م رحتوصیه تواند بر بسیاری ازمی

مسائل در  نیادر خصوص  یحاتیتوض، باشد مکن خالصه و مختصر و مفیدمشده در آن تاحد های م رحو توصیه

 ادامه م رح شده است.

 

 ای یا اختیاریعنوان متنی توصیهراهنما به

اختیاری گذاشته شده بود  مواردشده و رد توصیهالمجالس بین موابین ۀاتحادی 2000تمایزی که در راهنمای سال 

شده در نظر گرفت اگر در را باید موارد توصیهشده در این راهنما جا حذف شده است. تمام موارد م رحاین در

و  یصورت فردنه به ،یعموم یریگیاگر را ،رای مثالد. بناجرا باشها و قواعد قانونگذاری کشور قابل  چارچوب رویه

ن م رح شده ثبت آرای نمایندگا ۀ، موردی که در راهنما دربارشودیبلکه توسط حزب انجام م ندگان،یتوسط نما

  . مصداق نداردرد مجلس آن کشور خاص است در مو

سایت مجلس ممکن است از وب ۀدر اختیار مجلس برای نگهداری و توسع میزان منابع  میزان استفاده از اینترنت و

نظر گرفته  در شده در این راهنما اصولی جهانیکشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت باشد. باوجوداین، اصول بیان

وثر کارآمد و م ۀمجالس است. هدف این راهنما، یعنی کمک به توسع ۀخ اب به هم هاشده است و توصیه

 کشورها به یک اندازه مهم و ارزشمند است.  ۀهای مجالس، هدفی است که برای شهروندان همسایتوب

دارد،  دیتأکها این فناوری یابیو ارز آزمودن تیبر اهم شود،یم رح م دیجد یهایکه در راب ه با فناور ییهاهیتوص

 .کندینم شنهادیها را پآن یسازادهیکسب نکردند، پ نهیزم نیدر ا یشتریب یمجلس تجربه یاعضا کهیاما تاوقت
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یی که این امکان را دارند هاآنهایی را ندارند، اما به مجالس عالقه یا منابع مزم برای انجام چنین ارزیابی ۀهم

 اشتراک بگذارند.  انجام دهند و نتایجش را با دیگر مجالس بههایی را شود که ارزیابیتوصیه می

د های محلی هم ممکن است بخواهند چیزهایی را به این راهنما اضافه کنند یا اصالحاتی در آن انجام دهنشبکه

معی برای جممکن است بر اهمیت مشارکت در یک اقدام  ،مثال  ؛تا آن را با قواعد مجلس خودشان هماهنگ کنند

های رسمی شنهادی در مورد زبانکید کنند یا بخواهند تغییراتی در استانداردهای پیأافزار مشترک تیک نرم ۀعتوس

 سازگار شود.  هاآنبدهند تا بهتر با شرایط 

 

 رسمی و شکاف دیجیتال  یهاتعدد زبان

ها این زبان ۀرا به همسایتشان ند که اگر وبادر کشورهایی با چندین زبان رسمی، مجالس با این خ ر مواجه

سایت به وب ۀترجم ،دیگر سوی د. ازهایی از مردم شونباعث تشدید شکاف دیجیتال در میان گروه ،ترجمه نکنند

برایش  نیازمند منابع زیادی باشد. هر مجلسی باید خودش تصمیم بگیرد که چه کاری ممکن استچندین زبان 

سایت باید به هر تعداد زبان رسمی که کید شده است که وبأتکته بر این ن، ی حاضرپذیر است. در راهنماامکان

مرکز ت، وجود دارد ی دیگرهاسایت به زبانهای وببخش ترجمۀ برخیپذیر است ترجمه شود. اگر فقط امکان امکان

گی کار مجلس و چگون ۀاطالعاتی مانند نحو ، یعنی برسایت باشداول بر اطالعات ثابت وب ۀدرج اصلی باید در

ای ترجمه دوره صورتباید به نیزهای جاری مجلس ای از فعالیتخالصهتماس با نمایندگان و مواردی از این دست. 

 و ارائه شود. 

 

 تا چه زمانی باید به عقب برگشت؟

 یایزمان ۀچه باز ستیبایم تیدر سا تالیجیباره وضع کرد که سوابق اسناد د نیدر ا یاقاعده یراحتبه توانینم

حالت . عقب برود یخیبتواند تا چه تار دیسند با کی ۀخچیتار یوجودر جست تیو مخاطب سا ردیرا در بر گ

دسترسی باشد. اما این امر صورت آنالین قابل م لوب این است که هر سندی در کل تاریخ مجلس یک کشور به

های عملیاتی و هم چالش ،طومنی ۀخصوص مجالسی با پیشینهب ،پی داشته باشد های عظیمی درتواند چالشمی

زمانی مشخصی  ۀراهنما باز ۀوجود اینکه در این جزو . بادارند پیش  رو را مین منابعأت به مربوطهای هم چالش

پذیر است اسناد و توصیه نشده است، هدف اصلی این است که مجالس را تشویق کند تا آنجا که برایشان امکان
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م رح شده است که اسناد پارلمانی را باید بدین صورت دسترس قرار دهند. این توصیه در تر را هم مدارک قدیمی

دسترس قرار داد. فرض بر این است که  درصورت دیجیتالی درآورد و پذیر است بهاز هر چند سال پیش که امکان

ن برای سازگارشد ،لزوم صورت د و درنمانسایت باقی میروی وباند اسناد و مدارکی که پیش از این دیجیتالی شده

 د. نشومی روزهای جدید بهبا الزامات فناوری

 

 ؟باشندچه اسناد و مدارکی شامل های مجالس باید سایتوب

به  های آنلینکمجلس یا خود سایت وب ۀمعنی قرارگرفتن در دامنتواند بهمی« شدنشامل» ۀواژ ،در این مورد

دسترس  سایتشان درشان را روی وباست که مجالس اسناد و مدارک خود. فرض بر این باشدهای دیگر سایتوب

اما  ،اطالعاتی را که برای کارشان اهمیت داردبینند مجالس مزم می ،دهند. مواردی هم هست که در آنقرار می

ک جالس لینم برخیو تغییر فرمت بدهند.  کننداز منابع بیرونی دریافت  ،نیست هاآنطبق فرمت مناسب برای 

هایی را در دیدگاه ،حتی در برخی موارد که اطالعات، اخبار و دهندسایتشان قرار میروی وبمنابع متنوعی را 

هایی ممکن است مسائلی را قراردادن چنین لینکدهند. مورد قوانین پیشنهادی و اقدامات دولتی پوشش می

 شیمحتاطانه در پ یکردیرو بارهندرای راهنما، ۀجزو نیابرانگیزد.  طرفیشمول و بی ۀحفظ توازن، دامن ۀزمین در

 تیساوب مرتبط در یکه اطالعات، اسناد و مدارک مربوط به مجلس و مدارک  دولت کندیم هیگرفته است و توص

 یرو شتریدادن منابع ب در قرار لندیمجالس ما یرا که بعض یترانهیگراشمول کردیاما قصد ندارد تا رو رد،یقرار گ

 توانند تصمیمیفرض بر این است که خود مجالس بهتر م ،در این راهنما. رد کند رندیبگ شیدر پ شانیهاتیساوب

 سایتشان قرار دهند. را در وببا مجلس مرتبط  دولتی  یا از اسناد و مدارک پارلمانی  ایدامنهبگیرند چه 

 

 جزئیات رود بهمیزان و

است تا  هیتوص ۀارائ یدر پ شتریجزوه ب نیا ردیمجلس قرار گ تیسا یکه بناست رو یاطالعات و اسناد ۀدربار

ال: مث)خورد چشم می به« ازجمله»و « مانند»ازهمه در کاربرد عبارت بیش کردیرو نی. ایموارد ضرور ستیل

 ۀ، پیشنهاد، اظهارات سیاسی، سابق، استیضاحالؤهای پیشنهادی، سطرح مانند ،های اعضای مجلسفعالیت»

حال  چنین فهرستی شاملذکرشده در حدی به این دلیل انجام شده است که تمام موارد  این کار تا .(«... ودادن یأر

دشوار است،  خاص ۀموارد مربوط به هر مقول ۀشناخت همچون دیگر،  سوی از .شودکشورها نمی ۀمجالس هم
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چه چیزهایی  در هر بند بفهمندبه مجالس کمک کند های روشنگر با مثالهدف اصلی این جزوه این است که 

 عنوان موارد الزامی م رح شود. آنکه موارد مشخصی بهبی ،نظر استمورد 

 

 هاپوشانی توصیههم

تر کردن موضوع و کمک ها برای روشنپوشانیامکان مختصر باشد، برخی همراهنما تاحد  ۀاین جزو بناستبا اینکه 

اتفاق  3خش بو  2. این مسئله بیشتر بین بخش است شده دانستهمفید برای یافتن اطالعات مربوطه  خوانندگانبه 

ولیدشده توسط ، بیشتر در مورد اسناد و مدارک حاصل از فرایندهای پارلمانی یا اسناد ت2افتاده است. در بخش 

این رای یافتن و دیدن ب، بیشتر در مورد ابزارهایی 3مجلس صحبت شده و در بخش  ۀهای زیرمجموعانواع گروه

روزرسانی این اصالح و به ۀست. در ادامبیان شده ا«  ... رجوع کنید به»های طریق یادداشت اسناد. این ارتباطات از

های توصیه 3تدریج به بخش شود که بهبینی میپیش های فنی،راهنما در پاسخ به پیشرفت و بهبود زیرساخت

اضافه شود و  اطالعات مربوط به مجلسمشاهده ای یافتن و بیشتری در مورد امکانات فنی جدیدتر و ابزارهایی بر

 تمرکز بیشتری بر گستره و مشخصات محتوا انجام شود.  ،2در بخش 

 

 مسائل مربوط به جنسیت

د مسائل جنسیتی در مجالس برخی کشورها اهمیت بیشتری دارند و ممکن است این بحث م رح شود که بای

 یهاگروه نییتع ،یکار نیچن یرو ش یچالش پ. نمایندگان زن مجلس فراهم شودکید بر کار أمجزا با ت یراهنمای

ه کشور دیگر باین امر ممکن است از کشوری  باشند. ژهیو یممکن است مستحق تمرکز زیها ناست که آن یگرید

تمرکز خاصی شود، کید و أت هاآنید بر های خاصی که باجای اعالم گروهبه ،راهنما ۀدر این جزوفرق کند.  کامال 

هایی اگر چنین گروه های رسمی و غیررسمی داده شودهای گروهسایتهایی به وبتوصیه شده است که لینک

ده است که آمارهایی شهمچنین توصیه  ،این راهنما شوند. دروجود دارند و در مجلس کشور به رسمیت شناخته می

 . ارائه شوداند مجلس انتخاب شده که به نمایندگی خاص هایگروه دیگردرصد زنان و از 

 



 

 10 

 جمهوری های ریاستمقابل نظام های پارلمانی درنظام

هایی که جمهوری و هم نظامهای ریاستهای پارلمانی و هم نظاماین است که هم برای نظامهدف این راهنما 

 استفاده باشد. عناصری از هر دو مدل را دارند قابل 

 

 تنظیم بودجه، نظارتگذاری، نقش مجلس: قانون

این هدف نوشته  ند. این راهنما باابه قانونگذاری، تنظیم بودجه و نظارت باهم متفاوت پرداختن مجالس در میزان

جالس به یک اندازه م رح م ۀها در مورد هماینگرچه همۀ گیرد،  دربر ها را کامال  این حوزه ۀس هرشده است که 

 د.ننباش

  3استانداردهای سند باز

های سایتی وبهستند که برای حفظ کارآمد ایهای فنیلفهؤ، یکی از مXMLمانند  ،استانداردهای سند باز

دادن، ، لینکوجوجستباز اهمیتی کلیدی در مبادله، نگهداری،  . استانداردهایاندپارلمانی امری ضروری شده

گذاشتن اشتراکبه، مکن است دشوار باشدارند. هرچند تحقق این کار مهای خروجی و نمایش اسناد دگرفتن فرمت

کارگیری به هاستمیس یمشارکتو  توسعه همکارانه برایگرفته اقدامات صورت زیو ندانش و تجربه میان مجالس و 

، را در XMLسند باز، مانند  یاستانداردها یریکارگراهنما به نیاتر کرده است. استانداردهای باز را آسان

ید ها باسناد و رسانها ۀهم بنا بر این توصیه،. کندیم هیاسناد و مدارک توص گریو د یشنهادیپ نیقوان یسازآماده

 باز در دسترس مخاطبان قرار گیرند.  سنداستفاده از استانداردهای  باتدریج به

 

 پشتیبانی از دانلود

هایشان استفاده سایتمجلس در وبهای بیرون از مجلس از اسناد و مدارک ای از سازمانتعداد فزاینده ،اکنونهم

 ،شودها و بخش خصوصی اداره میکه توسط مراکز دولتی، جامعه مدنی، رسانه ،هاسایتکنند. بسیاری از این وبمی

به  هاتیساوب نیا نکهیاز ا نانیاطم یبراکنند. به گسترش دموکراسی و بامبردن آگاهی شهروندان کمک می

                                                 
۳ open document standards 
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های دانلود سریع فایل برای پشتیبانی از هایی، توصیه شده است سیستمدارند یاسناد و مدارک معتبر دسترس

 . ایجاد شودپارلمانی 

 

 های آتیبرنامه

باید فرایندی  نیزها سایتبا تداوم پیشرفت و تحول سریع فناوری و کاربرد آن در مجالس، ایجاد و پشتیبانی وب

در پارلمان  (ICT) طاتارتباو فناوری  اطالعاتو مرکز  (IPU)المجالس بین ۀاتحادیدلیل،  همین پویا باشد. به

کارکنان مجالس و نیز  ونمایندگان، مقامات  ۀهمدر آن، که  اندایجاد کرده همگانیدسترسی و سایتی قابل وب

مندان قهمدنی، فناوران، شهروندان و دیگر عال ۀجامعسیاسی، اعضای نهادهای  دانشگاهیان، دانشمندان علوم

 ارائه دهند یبعد یهایروزرسانبه یا برارخود  هایشنهادیپمورد این راهنما م رح کنند،  توانند نظراتشان را درمی

در  ICTو مرکز  IPUارش دهند. گز م العات ارزیابیای و در اقدامات توسعهاین راهنما شان از مورد استفاده و در

های مهمی را الشچسیاسی و نقش مجالس در کشورهای مختلس های که تفاوت نظامدانند میخوبی پارلمان به

 رو،ازاین و کندد ایجاد مینثر باشؤاستفاده و مابل  که برای همه ق ایهای پارلمانیسایتوب یراهنما ۀدر مسیر ارائ

 . کننداستقبال می از هر پیشنهادی برای اصالح و بهبود این راهنما کامال  
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پارلمانیهای سایتراهنمای وب  

 مجلسدربارۀ محتوا: اطالعات کلی  -1

 مجلس کشورشاناز طریق آن  توانند ازشهروندان میهایی است که ترین راهسایت مجلس یکی از مهموب

 تواندیگونه ممجلس چ نکهیا ۀاست دربار ییهاهیشامل توص 1ش بخم لع شوند.  _، کار و نمایندگان آنهتاریخچ_

صورت ، چه بهتوان اینکه چ ور می ۀشامل اطالعاتی است دربارای چنین معرفی کند. یخودش را به مردم معرف

 ۀتاریخچه بنگاهی کلی  همچنین دربردارندۀ ؛از مجلس بازدید کرد ،سایتحضوری و چه با تور مجازی در وب

های سایتبه وب هاییو لینک، های مختلسها و کمیسیونکمیته، یعنی ساختار تشکیالتی آنها و مجلس، فعالیت

جلس منتشر ممورد ریاست مجلس، فرایند انتخاب نمایندگان، اسنادی که  درکه توصیه شده این نیز . است مرتبط

 ارائۀ بهکه هایی است های مهم توصیهتوصیه داده شود. ازجمله توضیحاتیمجلس رسانی کند و خدمات اطالعمی

 . شان مربوط استوظایس نمایندگی وها ، فعالیتکنونی و قبلی اطالعات نمایندگان

 

 دسترسی به مجلس( 1-1

راهنما،  دسترسی به ساختمان مجلس، مانند مراکز بازدیدکنندگان، تورهای همراه با ۀالس( اطالعاتی دربار

دسترس  که در ایرسانیبازدیدهای آموزشی، ساعت بازدید، امکان دسترسی به جلسات عمومی و خدمات اطالع

 ؛عموم است

 ؛های کنفرانسنموداری از جایگاه نشستن نمایندگان در جلسات عمومی و دیگر جلسات رسمی در اتاق ب(

 ؛پ( تور مجازی در ساختمان مجلس

 .سایتساختار وبۀ ت( توضیحی دربار

 

 ( تاریخچه و نقش مجلس 2-1

 ؛مختصری از مجلس ۀتاریخچالس( 
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 ؛های حقوقی مجلس ملیب( توضیح نقش و مسئولیت

 .به کار مجلس ای مربوطقانون اساسی و دیگر اسناد پایه پ( متن

 

 ها ( کارکردها، ترکیب و فعالیت3-1

 ۀآن، شامل توضیحی کلی دربار ۀدهندهای تشکیلالس( نگاهی کلی به ترکیب و کارکردهای مجلس ملی و بخش

ها ها، کمیسیونآن )کمیتههای ومجلسی( و زیرمجموعهدهایی با نظام یک از مجالس آن )برای پارلمان نقش هر

 ؛فهم برای عموم مخاطبان( با زبانی قابل   ... و

 ؛مجلس و تعداد کارمندان آن ۀبودجب( 

برای   2-1های آتی )رجوع کنید به بخش و برنامه های روز مجلسهای جلسات عمومی و برنامهفعالیت ۀپ( برنام

 ؛کاری( ۀبرنام

  :در کشورهایی با نظام دومجلسیت( 

 دهد.  نکیهرکدام ل تیساکند و به وب یمجلس را به شهروندان معرف دو هر که یاصفحه .1

 .باشد داشته وجود گرید مجلس به یدائم ینکیل دیبا مجلس هر تیساوب در .2

 .هدد حیتوض را مجلس دو هر ینظارت و یقانونگذار یهاتیمسئول و ندهایفرا که یاطالعات ۀارائ .3

 ۀارائ ،یشنهادیپ نیقوان بیمانند تصو ،است مجلس دو هر مشترک اقدام ازمندین که ییکارها مورد در .4

 هر دو مجلس باشد.  یهامیو تصم هاتیفعال انگریاسناد مربوطه که ب

  ؛عضویت دارد هاآنث( فهرست مجامع پارلمانی داخلی و خارجی که مجلس ملی در 

 ؛هاوعهزیرمجمهای جلسات عمومی و شامل گزارشمجلس،  ۀهای سامنج( گزارش

شده، تعداد جلسات ها و لوایح بررسیهای مجلس کنونی و مجالس قبلی، ازجمله تعداد طرحفعالیت ۀچ( آماری دربار

 ؛ ... شده، تعداد ساعات جلسات عمومی وکارگرفتهبرگزارشده، جلسات استماع، ابزارهای بازرسی به

 .های رسمی منتشرشده توسط مجلسح( متن اطالعیه
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 رؤسای انتخابی( 4-1

 ؛کنونی و پیشین مجلس یا مجالس ۀیسئالس( اطالعات فردی و روزمه و عکس هیئت ر

 ؛یسهئمورد قدرت و اختیارات هیئت ر ب( توضیحی مختصر در

 ؛یسه و سخنگوی این هیئتئپ( نام اعضای هیئت ر

 

 های مجلسها و دیگر زیرمجموعهها، کمیسیون( کمیته5-1

 نظر گرفت.  در 2-5شده در بخش شده در این بخش را باید در کنار نکات مطرحهای مطرحتوجه: توصیه 

 ؛هرکدام سایتهای مجلس با لینک به وبفهرست کاملی از زیرمجموعهالس( 

 ؛هایک از این زیرمجموعه ب( شرح اختیارات و شرایط ارجاع به هر

 ؛نجام شده استا ،کنون از آغاز کارش تا ،وعههایی که توسط هر زیرمجمپ( توضیح فعالیت

 ؛هازیرمجموعهاین یک از  ت( نام و مشخصات رؤسای هر

 ؛تلفن، فکس، ایمیل( ها )آدرس، شمارهیک از این زیرمجموعه ث( اطالعات تماس هر

 ؛هایک از این زیرمجموعه ها و اسناد مربوط به فعالیت هرسایتها به وبای از لینکج( گزیده

دوستی  هایفراکسیون، IPUهای ها و دیگر اطالعات کنونی و قبلی مربوط به گروهچ( ترکیب این زیرمجموعه

که مجلس در  ایالمللی و مجامع پارلمانی داخلی، و هیئت نمایندگان اعزامی به مجامع پارلمانی بین4المجالسبین

 عضویت دارد. هاآن

                                                 
۴ parliamentary friendship groups 
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 ( نمایندگان مجلس6-1

کس؛ اطالعاتی مشخصات فردی و رزومه و ع ۀهمراه با خالص ،شده از تمام نمایندگان مجلسروزالس( فهرستی به

سایت های مجلس و لینک به وبهر نماینده، حزب مربوطه، عضویتش در کمیته یا کمیسیون ۀانتخابی ۀحوز ۀدربار

 ؛شخصی او

 ؛یک از نمایندگان ب( شرح کارکردها و وظایس نمایندگی هر

 ؛هاآنیک از نمایندگان، شامل آدرس ایمیل  هرپ( اطالعات تماس 

ها، پیشنهادها، اظهارات ها، استیضاحالهای پیشنهادی، سؤمانند طرحیک از نمایندگان مجلس،  های هرت( فعالیت

 ؛ ... و هادادنیرأ ۀسابقسیاسی، 

، حقوق و مزایای از تعرضمورد جایگاه هر نماینده، مانند مصونیت پارلمانی، مصونیت  ای درث( اطالعات پایه

 ؛ ... دریافتی، اصول و قواعد رفتاری و اخالقی، و

تحصیالت، ان مجلس )جنسیت، سن، مورد نمایندگ شناختی )کنونی و پیشین( درج( اطالعات آماری و جمعیت

 ؛( ... شغل و

 . هاآنهمراه با تاریخ خدمت  ،نمایندگان پیشین مجلس ۀرزومچ( فهرست اطالعات فردی و 

 

 ( احزاب سیاسی در مجلس7-1

 ؛که در مجلس حضور دارند ایالس( فهرست احزاب سیاسی

 .سایت هر حزبب( لینک به وب

 

 های انتخاباتی( انتخابات و نظام۸-1

های انتخاباتی، شرایط افراد مجاز به دادن، واحدها و حوزهازجمله سیستم رای ،الس( توضیح روال برگزاری انتخابات

 ؛ ... انتخابات و ۀیط نامزدشدن، نهادهای برگزارکنند، شرادادنرای
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 ؛سایت کمیسیون انتخاباتب( لینک به وب

 ؛هاهای حزبی و ائتالفوابستگیگزارش همراه با  ،پ( نتایج انتخابات پیشین

 ؛های حزبی و ائتالفیت( ترکیب فعلی گروه

 .ث( نتایج انتخابات پیشین

 

 مجلس ۀ( ادار۹-1 

بیرکل، دبیر دبه  اه نام و دیگر اطالعات مربوطهمر به ،مجلس ۀسازمانی و کارکردی دبیرخان الس( نمودار/ چارت

 ؛ای دفاترؤس)منشی( مجلس و ر

درخواست برای  ۀهای خالی و جزئیاتی در مورد نحوفهرستی از پست ،به مجلس ب( توضیح کلی مشاغل مربوط

 این مشاغل.

 

 رسانیانتشارات، اسناد و خدمات اطالع( 1۰-1

 ؛شده در مجلسهای منتشرالس( توضیح انواع و اهداف اسناد و کتاب

چه  ،یافت مجلس دسترسی ۀشدای منتشرهتوان به اسناد و کتابمورد اینکه چ ور و از کجا می در ب( اطالعاتی

 ؛ق دیگر اگر امکان دسترسی آنالین وجود نداشته باشداز طر، چه سایتطریق وب از

 رسانی.مجلس، بایگانی و خدمات اطالع ۀکتابخان ۀج( اطالعاتی دربار

 

 های دیگرسایتهای عمومی به وب( لینک11-1

 ؛قضائیه ۀهای مربوط به قوالس( ریاست جمهوری، دولت و سایت

 ؛ب( وزرا و دیگر مقامات کشوری
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 ؛ج( شوراهای ایالتی یا استانی

 ؛(IPUبین المجالس ) ۀچ( اتحادی

 ؛ایالمللی، محلی و من قهپارلمانی بینهای ح( دیگر سازمان

 ؛های دیگرخ( مجالس کشور

 عنوان نهاد نمایندگی مردم.های مربوط به مجلس بهد( دیگر لینک

 

 محتوا: اطالعات مربوط به قانونگذاری، بودجه و نظارت -2

درجات  همختلس بری، نظارت و تنظیم بودجه است. ازآنجاکه مجالس کشورهای اقانونگذ مرکزی کار مجلسْ ۀهست

وزه را ح سه راینجا ه شده درهای م رحپردازند، سعی شده است توصیهها میمتفاوتی به هریک از این فعالیت

به  ۀ مجالسهمبرای  هاتوصیه این ۀبه این نکته هم توجه شده است که ممکن است هم ،حالبگیرد. درعین   دربر

 اندازه م رح نباشد. یک

به  1از بخش  ها تمرکز شده است و تالش شده است با جزئیاتی بیشتربر توضیح بیشتر این فعالیت ،2در بخش 

 پرداخته شود. هاآن

اساس فرایندهایی  ول برااست که  یاسناد و مدارک و دیگر اطالعات ۀهایی درباراین راهنما همچنین شامل توصیه

از  هاییبخشاساس  و سپس برتت ی، نظارت و بررسی و تصویب بودجهقانونگذارتت شوندکه طی آن تولید می

تنظیم  مجلس تتها و جلسات عمومی ها، کمیسیونکمیتهتت کنندرا تولید می هاآنکه  ی مجلسساختار تشکیالت

 .اندشده

 یه رواطالعات منتشرشد گریستورجلسات، اسناد و مدارک و دموقع و کامل بودن دبه ق،یدق نه،یزم نیدر ا

عات م رح شده و دیدن اطال وجوجستهای روش ۀدربار هاییتوصیه ،3در بخش  دارد. ژهیو تیاهم تیساوب

 است.
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 های مربوط به قانونگذاری، تنظیم بودجه و نظارتفعالیت ۀ( اطالعات کلی دربار1-2

ها و جلسات جلسات کمیسیون ۀکاری روز مجلس، شامل دستورجلسات قانونگذاری و نظارتی، برنام ۀالس( برنام

ها، چه جلسات عمومی و چه های کاری آتی در تمام حوزهبرنامه ۀعالوعمومی، همراه با لینک به اسناد مربوطه، به

 ؛های مجلسجلسات زیرمجموعه

های شبین بخ ۀکند و راب ار مجلس چگونه است و چ ور کار میب( نقشه یا نمودارهایی که نشان دهد ساخت

دهند؛ نقشه یا نموداری که ها انجام میمختلس آن چیست و هریک چگونه وظایفشان را در ارتباط با دیگر بخش

 ؛نشان دهدرا ای میان مجلس با دیگر نهادهای ملی و من قه ۀراب 

 ؛های مربوط به مجلسهو رویّ اص الحاتپ( فهرستی از 

 ؛مجلس و روند معمول انجام کارهات( نگاهی اجمالی به فرایندهای کاری 

 ای از این دست.کاری یا دیگر اسناد پایه هایهیّهای داخلی، قواعد حاکم بر رونامهث( متن کامل آیین

 

 ذاریگ( قانون2-2

میان مجلس و  ۀهای مختلس مجلس و نیز راب میان زیرمجموعه ۀالس( توضیح فرایند قانونگذاری، ازجمله راب 

 ؛دولت و دیگر نهادهای ملی و استانی

 ؛شدهقوانین ارائه ۀضعیت همب( متن و و

 ؛پ( لینک به اسناد و مدارک پارلمانی که به قوانین پیشنهادی مربوط است

 ؛گذشته هاینهایی قوانین پیشنهادی سالت( متن و وضعیت 

 ؛شدهشده در مورد قوانین تصویبامث( متن و اقدامات انج

 .شدهاز قوانین پیشنهادی جاری و قبلی و قوانین تصویب وجوجستج( یک بانک اطالعاتی قابل  

 .ث( -را هم ببینید )الف 3-1 ۀتوجه: توصی
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 اعتبارات عمومی( تنظیم بودجه و تخصیص 3-2

توجه: در این بخش اصطالح تنظیم بودجه و تخصیص اعتبارات عمومی به فرایند دریافت درآمدهای دولتی و تخصیص 

 عمومی اشاره دارد. ۀبودج

ها و اختیارات ذکرشده در اعتبارت عمومی، شامل مسئولیت تخصیصیح فرایندهای تنظیم بودجه و ضالس( تو

های مختلس مجلس در بررسی و تصویب بودجه یا دیگر قانون اساسی، نقش دولت در این زمینه و نقش بخش

 ؛های مربوط به تخصیص اعتبارات عمومیفعالیت

 ؛تخصیص اعتباراتبودجه و شده در مورد ب( توضیح پیشنهادات ارائه

 ؛بودجه و تخصیص اعتبارات عمومی ۀهای مجلس درباروضعیت بررسیگزارش پ( 

های مختلس مجلس که در بررسی یا تصویب بودجه و تخصیص اعتبارات ت( اسناد و مدارک مربوط به بخش

 ؛اندعمومی نقش داشته

 ؛سال گذشته ۀمدارک مربوط به بودجث( اسناد و 

ارات عمومی در ربوط به تنظیم بودجه و تخصیص اعتبممدارک از اسناد و  وجوجستج( یک بانک اطالعاتی قابل  

 های گذشته.سال جاری و سال

 )الف تا ث( را هم ببینید. 3-1 ۀتوصیتوجه: 

 

 نظارت )بازرسی(( 4-2

کار برده  گیرد )این دو واژه در اینجا مترادف بهمی های مربوط به نظارت و بازرسی را دربرتوجه: این بخش تمام کنش

 یهاونیسیکم یهاها و اظهارات وزرا؛ گزارشها، واکنش(، پاسخیشفاه ای یها )کتبمانند سؤال ییهاکنشاند(، شده

 و مباحثات خاص؛ ها؛ضاحیاست ق؛یتحق

 ؛های نظارتیهای بخشهای نظارتی مجلس و فعالیتالس( توضیح مسئولیت

 ؛ب( خالصه و وضعیت اقدامات نظارتی
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ها، اظهارات وزرا؛ ها، واکنش(، پاسخیو شفاه یها )کتباز جمله اسناد مربوط به سؤال ،مدارک نظارتی اسناد وپ( 

 ؛و مباحثات خاص ها؛ضاحیاست ق،یتحق یهاونیسیکم یهاگزارش

 ؛های گذشتهاد و مدارک نظارتی سالت( اسن

 های قبل.های نظارتی جاری و سالاز اسناد و مدارک مربوط به فعالیت وجوجستث( یک بانک اطالعاتی قابل 

 )الف تا ث( را هم ببینید. 3-1 ۀتوصیتوجه: 

 

 های مجلسها و دیگر زیرمجموعهها، کمیسیونهای کمیته( فعالیت5-2

 گرفت.نظر  در 1-5شده در بخش همراه موارد مطرح شده در این بخش را باید بههای مطرحتوجه: توصیه

 ،های رسمی(ها و دیگر گروهها، کمیسیونهای مجلس )شامل کمیتهالس( اسناد و مدارک تولیدشده در زیرمجموعه

ها گزارش ؛گرفتهگزارش جلسات و اقدامات انجام ؛اندکار جلساتی که پیشاپیش منتشر شدهها و دستورازجمله برنامه

گزارش جلسات  ؛شود(پارلمانی مرتبط با آن زیرمجموعه را هم شامل می)که موارد مربوطه در دیگر دفاتر و اسناد 

 ؛هادیگر فعالیت و تفحصتحقیق و 

 ؛های گذشتههای مجلس از سالمجموعهب( اسناد و مدارک مربوط به زیر

 ؛هاهای زیرمجموعهسایتپ( وب

 ؛جلسات هایکستوبهای صوتی یا تصویری یا ت( انتشار فایل

 را هم ببینید. (الف) 3-2 ۀتوجه: توصی

 .تصویری جلسات اث( بایگانی صوتی ی

 

 های مربوط به جلسات عمومی( اسناد و فعالیت6-2

ها و دستورجلساتی که پیشاپیش منتشر مانند برنامه ،الس( اسناد و مدارک تولیدشده در جلسات عمومی مجلس

 ؛متن مباحثاتشده، متن اظهارات نمایندگان و اند، گزارش اقدامات انجامشده



 

 21 

 ؛های گذشتهاسناد و مدارک مربوط به جلسات عمومی مجلس در سالب( 

 ؛کست جلسات عمومیصوتی یا تصویری یا وبهای فایلپ( انتشار 

 را هم ببینید. (الس) 3-2 ۀتوجه: توصی

 ت( بایگانی صوتی یا تصویری جلسات عمومی مجلس.

 را هم ببینید. (ب) 3-2 ۀتوجه: توصی

 

 اطالعاتمشاهده ابزارها: یافتن، دریافت و  -3

مجلس و نمایندگان  ۀدادن اسناد و مدارک و اطالعات دربارهای یافتن و نشانشیوه ۀهایی دربارتوصیه ،3در بخش 

هم در س وح  که در خدمت نیازهای نمایندگان و شهروندان هستند، ،وجوجست. موتورهای شودم رح می آن

اطالعات صوتی  ۀارائهای مختلس اند. همچنین شیوهتر، اهمیتی حیاتی یافتهپیچیده و پیشرفته س وح ساده و هم

یابند. روز اهمیت بیشتری میرشان باید شکل بگیرد هم روزبهات و آرشیوهایی که در کنکسو تصویری و وب

های ز دسترسی با گوشیهای خبررسانی و نیبر اهمیت سرویس شده در اینجای م رحهاتوصیهنهایت، در  در

های ی از این روششده است. البته بسیارکید أت ،نهم برای نمایندگان و هم برای شهروندا ،سایتهمراه به وب

اعتبار سنجش منیت و ا ۀحال نیازمند مالحظات خاصی در زمینسایت درعین دسترسی به وبثر ؤمبسیار جدید و 

 هستند.

 

 وجوجست( موتورهای 1-3

 :و نمایش اطالعات که بتواند وجوجستسیستمی برای 

 ؛کار گرفته شود به ،آمده 2و  1های که در بخش ،اطالعات و اسناد و مدارک مجلسمشاهده برای یافتن و  الس(

رای آن، نمایندگان، نظر، تاریخ اقدام بمانند کلماتی خاص در متن، وضعیت قانون مورد  ،ب( برای یافتن موارد اصلی

 ؛کار گرفته شود هب ،که ممکن است مزم باشد یها، احزاب سیاسی و دیگر مواردکمیته
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 ؛اساس معیارهای مختلفی مرتب کند پ( اطالعات را بر

صص و هم برای ت( به نیازهای نمایندگان، کارمندان و مردم عادی پاسخ دهد و بتواند هم برای کاربران غیرمتخ

 ؛استفاده باشدکاربران متخصص قابل  

 ائه دهد.صوتی و تصویری مرتبط را هم ار هایشده، فایلوجوجستبر یافتن اسناد و مدارک ث( عالوه

 

 ت )پخش اینترنتی(کسکردن صوتی و تصویری و وبخشپ( 2-3

نیز رویدادها  های مختلس مجلس واینترنتی جلسات بخش ۀصوتی یا تصویری یا پخش زند ۀالس( قابلیت پخش زند

 ؛های مجلسو برنامه

به  های قبلی که بناها و برنامههای جلسات، رویدادکستهای صوتی و تصویری یا وبفایلای از ( بایگانیب

 دسترسی باشد.درخواست مخاطب قابل 

 

 های خبررسانیم( سیست3-3

تواند امکان اطالع از اتفاقات مهم بکه  ،های مناسبیا دیگر فناوری RSSمانند ایمیل،  ،های خبررسانیسیستم

 ن،یو متن قوان تیعدر وض رییتغ جادیا ایمانند ارائه  یو عموم مردم فراهم کند، اتفاقات ندگانینما یمجلس را برا

 .یجلسات عموم یهاتیو فعال یو بازرس یاقدامات نظارت ها،ونیسیاقدامات کم ندگان،ینما یهاتیفعال

 

 کاربران تلفن همراهرسانی به خدمات( 4-3

های همراهشان به اسناد و مدارک و اطالعات طریق تلفن خدماتی که به نمایندگان و عموم مردم امکان دهد از

 سایت مجلس دسترسی داشته باشند.موجود در وب
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 ( امنیت و اعتبارسنجی5-3

محرمانه دریافت  صورتنیازشان را بهخدماتی که امکان دهد نمایندگان مجلس اسناد و اطالعات مورد  ۀارائالس( 

 ؛و مبادله کنند ببینندکنند، 

سایت امکان دهد از اعتبار اسناد و که به کاربران وب ،مانند امضای دیجیتال ،راهکارهای اعتبارسنجی ۀارائب( 

 اطالعات اطمینان یابند.

 

 با شهروندان وگوگفتابزارها: ایجاد ارتباط و  -4

امری حیاتی است.  هاآند، گرفتن بازخورد از ندهها به نیازهای کاربران پاسخ میسایتوب برای اطمینان از اینکه

مهم و  شتریروز بروزبه ندگانیمجلس و نما یبراطریق اینترنت  با شهروندان ازعالوه، ایجاد ارتباطی تعاملی به

در نشان یندگابتوانند با نماازپیش انتظار دارند که اطالعاتی، شهروندان بیش ۀجامععصر . در شودیارزشمند م

 ثیوگو، هم از حامکان گفت یبرقرار یهاکیتکندریافت کنند.  هاآننوعی توجه و پاسخی از ارتباط باشند و به

سئولیت بزرگتری را بر دوش بالقوه بار م صورتبه توانداین امر می رو به رشد است. ها،تیقابل ثیتعداد وهم از ح

 رد که سعی دارند پاسخگوتر باشند.ابگذ یمجلس و نمایندگان

دادن به این شود، ضمن توجهم رح می سایتکردن این ابزارها در وباهمهایی در مورد فرتوصیه ،در این بخش

استفاده ثر و کارآمد ؤای مبه شیوه هاآناهمیت بسیاری دارد تا بتوان از  نیزنکته که آزمون و بررسی این ابزارها 

 کرد.

 

 های کلی بازخوردگرفتن( روش1-4

هریک  ۀهایشان را دربارالؤکه به کاربران امکان دهد نظراتشان را ارسال کنند و س ،الس( ابزاری برای بازخوردگرفتن

 ؛سایت بپرسندهای وباز بخش

ات ها و دیگر مقاموننمایندگان، کمیسی شده برای تماس باهای توصیهها و روشب( اطالعاتی در مورد امکان

 استفاده از تلفن، ایمیل، رودررو یا آنالین. با ،مجلس
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 ان و شهروندانگی ارتباط میان نمایندر( برقرا2-4

 ؛های ارسال پیامق ایمیل یا فرمطری از ،ها و دیگر مقامات مجلسالس( امکان تماس با نمایندگان، کمیسیون

های شهروندان و ها و پیامراحتی ایمیلو مقامات امکان دهد که بهها ب( ابزارهایی که به نمایندگان، کمیسیون

 ؛پاسخ دهند هاآنیافت و مدیریت کنند و به رمدنی را د ۀاعضای جامع

های های آنالین و دیگر روشی آنالین، دادخواستوگوگفتهای ها و اتاقپ( ابزارهای تعاملی مانند وبالگ، فوروم

 ؛تعامل با شهروندان

توجهی برخوردارند و بل مورد موضوعاتی که از اهمیت قا های آنالین درهایی برای انجام نظرسنجیت( سیستم

 ؛تواند مفید باشدمی هاآنآمده از دستنتایج به

 یهای جدید و مفیدبا ظهور فناوریهای جدید تعامل میان شهروندان و مجلس سازی شیوهآزمودن و پیادهث( 

 است. شدهبودنشان برای مجلس ثابت ثرؤمکه 

 

 پذیری و زبانسایت: راحتی استفاده، دسترسیطراحی وب -5

تر باشد و افراد انها آسسایتکند کار با وبشود که کمک میهایی در چند حوزه م رح میتوصیه ،در این بخش

یافتن از اینکه ساختار یعنی اطمینانرد است: راحتی استفاده، ها شامل این موا. این حوزهاز آن بهره ببرندبیشتری 

یافتن از اینکه افراد دارای ، یعنی اطمینانپذیریدسترسیفهم است؛ مخاطبان قابل   ۀسایت و کار با آن برای هموب

شورهایی که بیش از یک زبان رسمی دارند ها، در کزبان ئلۀسایت استفاده کنند؛ مستوانند از وبمعلولیت هم می

نکاتی کلی در مورد  ۀعالوگویند؛ بهخن میتوجهی از شهروندانشان به آن زبان سهایی دارند که بخش قابل یا زبان

 ها خوب و مفید است.سایتوب ۀدر مورد هم هاآنرعایت سایت که طراحی وب

 

 ( راحتی استفاده1-5

سایت که برآمده از نگاه و درکی جامع نسبت به وظایس مختلس، الزامات مختلس وبالس( رعایت اصولی در طراحی 

 ؛سایت باشدو انواع کاربران وب



 

 25 

سایت برای کار با وب ۀحوهایی که اطمینان دهد طراحی و نران و دیگر روشسایت توسط کاربن وبدب( آزمو

که تغییراتی عمده در آن هایی سایت و چه در زمانوب ۀاندازی اولیفهم است، چه در زمان راهمخاطبانش قابل 

 شود.انجام می

 پذیری( رعایت استانداردهای دسترسی2-5

سایت ه وباز اینک نیافتهای کاربردی موجود برای اطمیناندیا دیگر استاندار W3Cهای دالس( رعایت استاندار

 استفاده است.برای افراد دارای معلولیت هم قابل  

 

 هازبان ئلۀ( مس3-5

ها هی از مردم به آن زبانتوجهایی دارند که درصد قابل الس( در کشورهایی که دو یا چند زبان رسمی دارند یا زبان

ها ترجمه شود و زبان آن ۀسایت مجلس به هممکن تالش شود که کل محتوای وبمگویند، باید تاحد سخن می

 ؛در دسترس مخاطبان قرار گیرد

اصلی باید بر کید أتجود دارد، وهای آن کشور سایت به دیگر زبانبخشی از محتوای وب ۀارائب( اگر فقط امکان 

های جاری ای از فعالیتو خالصه ... ماس با نمایندگان وکار مجلس، چگونگی ت ۀاطالعات ثابت باشد، مانند نحو

 ؛ای ترجمه و ارائه شوددوره صورتبهباید مجلس هم 

رود کار می المللی بههایی که در ارتباطات بیناز زبان سایت هم باید به یکیهایی از وبکامل یا بخش ۀنسخپ( 

 ترجمه شود.

 

 سایت( نکات کلی در مورد طراحی وب4-5

 رد:سایت در دسترس کاربران قرار گیالس( این عناصر باید در وب

 ؛های متداولبخش پرسش و پاسخ -1

 ؛سایتوب شده بهموارد جدید اضافه -2

 ؛سایت ۀنقش -3
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 ؛( ... روزرسانی وهای بهسایت )مالک، مدیر، سیاستوب ۀدربار -4

 ؛ابزار کمک یا راهنما -5

 ؛سایتکار وب ۀمعرفی راهی برای تماس با مدیر سایت برای پاسخگویی در مورد نحو -6

 .وجوجست ۀراهنمای نحو -7

تر های قدیمیها و محتوای جدید برای سیستمقابلیتیافتن از اینکه ب( پشتیبانی از مرورگرهای مختلس و اطمینان

 ها نباشد.که مانعی برای نوآوریاستفاده است، البته تاحدیهم قابل  

 

 هانظارت: مدیریت و مسئولیت -6

سایت خوب مستلزم این است که مجلس در بامترین س وح آن از یک رهبری خوب و فعال داشتن یک وب

اشد. متعهد ب در اختیار داشته باشد و کامال  به دقت و کیفیت بامی اطالعات برخوردار باشد، منابع کافی

 ۀگذاشتن اسناد و مدارک با جامعاشتراکای برای بهبودن نیازمند خواست و ارادهدستیابی به شفافیت و پاسخگو

ت اهمیت بسیاری عاهمچنین استفاده از استانداردهای باز برای مبادله و نگهداری اطال مدنی و دیگر نهادهاست.

ریزی استراتژیک، هایی در مورد اعتبار و مسئولیت، منابع و پشتیبانی، برنامهتوصیه ،یافته است. در این بخش

 سایت م رح می شود.عات و اسناد و مدارک، و تبلیغ وبها، مدیریت اطالنقش

 

 ( مرجعیت و پشتیبانی1-6

 ؛است رداررخومقامات اجرایی و پارلمانی بیید و حمایت بامترین أسایت مجلس از تالس( وب

سایت فراهم شده دیده )داخلی، خارجی یا ترکیبی از هر دو( برای وببلندمدت و کارکنان آموزش ۀبودجب( 

 ؛است

 های فنی کافی و مناسب فراهم شده است.پ( زیرساخت
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 ریزی استراتژیک( نگاه و برنامه2-6

سایت همکاری مین نیازها و دستیابی به اهداف وبأکارکنان در ت الس( مقامات، نمایندگان، کارمندان و

 ؛کنندمی

 ؛صورت مکتوب تعریس شده استسایت بهب( اهداف وب

 ؛صورت مکتوب تعریس شده استسایت بهپ( نیازهای مخاطبان وب

نیازهای گیرد تا اطمینان حاصل شود که همچنان به ارزیابی قرار میای مورد دوره صورتسایت بهت( وب

 دهد.استراتژیک مجلس و نیازهای نمایندگان و عموم مردم پاسخ می

 

 ها و هماهنگیها، مسئولیت( نقش3-6

 ؛مکتوب تعریس شده است صورتسایت بههای نظارتی و مدیریتی وبها و مسئولیتالس( نقش

 ؛و دقیق است موقعسایت بهمحتوای وبمین أتب( تیمی تشکیل شده است تا اطمینان حاصل شود که 

نی آن یت و کارمندان مسئول امور فساپ( همکاری و هماهنگی بامیی میان کارمندان مسئول محتوای وب

 برقرار است.

 

 ( مدیریت اطالعات و اسناد و مدارک4-6

 ظارت،کار شکل گرفته است تا قوانین پیشنهادی و اسناد و مدارک مربوط به ن الس( یک سیستم جریان 

 ؛سازی و مدیریت شودجلسات عمومی آمادهها و کمیسیون

 XMLز مانند استانداردهای سند با سازی قوانین پیشنهادی و دیگر اسناد و مدارک پارلمانی ازدر آماده ب(

 ؛شوداستفاده می

های سایتوب ها وسیستم برای دانلود ارائه شده است تا XMLپ( تمام اسناد و مدارک پارلمانی در فرمت 

 ؛استفاده کنند هاآنراحتی بتوانند از مدنی و بخش خصوصی به ۀجامعدولتی، نهادهای 
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محتوای یافتن از دقت و اعتبار اسناد و مدارک و ای برای اطمینانهای اتوماتیک یا دستیهها و رویّ ت( سیستم

 ؛سایت تعریس شده استشده روی وبارائه ای چندرسانه

برای  ،المللیلی یا بینهای استانداردسنجی منشده توسط سازماای وجود دارد تا الزامات تعییناستراتژیث( 

 انجام بگیرد. سایتاز وب یپشتیبانی بهتر رعایت شود و بهبود کیفیت و مدیریت اطالعات و فناوری ارتباطات

اینکه در اختیار محضبه ،ات مجلسیت اقدامها و اسناد مربوطه و وضعج( متن قوانین پیشنهادی، گزارش

 ؛شودرائه میاسایت مجلس هم در وب ،نمایندگان و مقامات مجلس قرار گرفت

 ؛فهم سازدبیشتر قابل را هرچه هاآنشود تا ها و قوانین ارائه میهرویّ  مورد متن چ( شرح و توضیحات اضافی در

 ؛شودپیشنهادی ارائه میثیر قوانین أح( متونی برای توضیح محتوا و ارزیابی ت

سایت قرار پذیر است، دیجیتالی شده و روی وباز هر چند سال پیش که امکان ،خ( اسناد و مدارک پارلمانی

 ؛گرفته است

 ؛هداری شوندهای دیجیتال نگای وجود دارد تا اسناد و مدارک پارلمانی در فرمتد( استراتژی

های بیرونی به اسناد و مدارک حاصل شود که لینکمینان اطگیرد تا استفاده قرار میهایی مورد ذ( روش

 استفاده است.پارلمانی سالم و قابل  

 

 ( تبلیغات5-6

 سایت مجلس راوب یاندانشجوشود تا اعضای مجلس، شهروندان و رسانی انجام میالس( تبلیغات و اطالع

 ؛دسترسی و استفاده از آن را بدانند ۀبشناسند و نحو

سایت شود تا وبمدنی ردوبدل می ۀهای دولت و جامعسایتسایت مجلس و دیگر وببین وبهایی ب( لینک

 مجلس بهتر معرفی شود.


