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 مقدم   - 1

به رورت کلی، اتخاذ تصمیم توسط نهادهای وابسته به قدرت  

تمامی ابعاد زندگی مردم  سیاسی، آیار مهم و قاب  توجهی را بر  

در جوامع مختلف برجای می گلاردب بنابرایل نهادهای ملکور  

بایستی همواره در جهت تممیل منافع جمعی جوامع حرکت  

کنندب للا عملکرد ایل نهادها همواره بایستی مورد ارزیابی قرار  

گیرد تا هم منافع جمعی جامعه و هم شفافیت و پاسخگویی  

درت سیاسی تممیل گرددب در ایل میان  نهادهای وابسته به ق

پارلمان به عنوان یک نهاد سیاست گلار و تصمیم گیر در جوامع  

نهاد   ایل  زیرا تصمیمات  باشد  براوردار می  واالیی  اهمیت  از 

تمییر مستقیمی بر زندگی افراد جامعه بر جای می گلاردب با ایل  

مردم  های  نظام  در  الخصوص  پارلمان علی  بر  نظارت    تفاسیر 

اسدی،   ذاکری،  )فقیهی،  گرددب  می  تلقی  مهم  امری  ساالر 

جمعی182:  1393 منافع  تاریخی  ی  زمینه  با  ارتباط   (در 

(Public interests)    های سیستم  بیشتر  و  معارر  نویسندگان 

فالسفه   دیدگاه  در  را  عمومی  منافع  ریشه  امروزه  حقوقی، 

رفاه ک     کالسیک و یونان باستان می دانندب به باور ایل فالسفه،

جامعه و غلبه ی امنیت و رفاه جامعه نسبت به رفاه تک تک  

اعمای افراد آن از اولویت براوردار استب تصویب منشور کبیر  

میالدی در بریتانیا، نقطه ی عطفی در ارتباط با    1215در سال  

تحدید قدرت پادشاه در اعمال قدرت بر اموال افراد بود که بعدها  

سال   عنوان  1679در  کورپو   تحت  هابس   Habeas) قانون 

Corpus Act)  مورد بررسی قرار گرفتب آنچه که امروزه از آن به

عنوان منافع جمعی تعبیر می شود، طیف گسترده ای از جنبه  

های زندگی انسان امروز را دربر می گیرد که شام : حقوق بشر،  

امنیت انسان، رشد اقتصادی، اوشبخی، کیفیت زندگی مطلوب  

ت احترام به ارزش های ملهبی و قوانیل اساسی جوامع  و در نهای

باشد  نظارت    ((Gocevski, Ilievska, 2015:11 .می  نتایج  از  یکی 

پاسخگویی است و پارلمان نیز به عنوان نهادی که عملکرد آن  

ممکل است مورد ارزیابی قرار گیرد از ایل قاعده مستثنی نیستب 

اشتل قدرت سیاسی،  در حقیقت، نتیجه ی نظارت و در ااتیار د

قبال   در  بایستی  مسئولیل همواره  بنابرایل،  استب  پاسخگویی 

رفتار و عملکرد اویش پاسخگو باشندب به عبارتی دیگر نظارت  

در یک   (43:  1395و پاسخگویی دو روی یک سکه اندب )راسخ،  

مفهوم گسترده، پاسخگویی یک رابطه اجتماعی است که در آن 

می   متعهد  نهاد  یا  شخص  یا  یک  اشخاص  برابر  در  تا  شود 

نهادهای ااص دیگری، توعیح و توجیه متناسبی را در ارتباط  

با رفتار و عملکرد اود ارائه دهدب در حقیقت پاسخگویی نشانه  

حاکمیت دموکراسی مدرن است و از لحاظ تاریخی، مفهوم آن  

  ایل   با  دارد  مالی  مفهوم  در  حسابداری ارول   ارتباط نزدیکی با

  به  تبدی   و  کرده  حرکت  اود  منشاء   از  فراتر  هوممف   ایل  حال

استمطلو  حکمرانی  نماد گشته   Oversight and) .ب 

Accountability Model, Asserting Parliaments Oversight Role in 

Enhancing Democracy,2009:8)    عمومی مقامات  کلی،  طور  به 

اشد،  ررم نظر از اینکه قدرت به چه طریقی به آنان اعطاء شده ب

در راستای عم  به وظایف اود میزان و درجه ای از ایل قدرت  

کشورهای   در  دهندب  می  قرار  استفاده  مورد  را  اعطایی 

دموکراتیک، سیستم ها، روندها و سازوکارهایی به منظور ترویج  

  بنابرایل   پاسخگویی مقامات عمومی ایجاد و تثبیت شده استب

  تصمیمات   و  اقدامات  به  نسبت    مردم  کشورها  قبی   ایل  در

شخصی    منافع  نه  و  جامعه  منافع  تممیل  راستای  در  مقامات

اویش اطمینان کام  دارند زیرا ایل فرآیند ها و نیز ابزارهای  

پاسخگویی، عالوه بر آنکه محدودیت هایی را بر اقتدار مقامات  

دولتی اعمال می دارند، مشوق هایی را در قبال رفتارها و اعمال  

ایل مقامات ایجاد می کنندب در سالهای اایر،    رحیح و قانونی

اهمیت   عمومی  پاسخگویی  مفهوم  عمده،  دودلی   به  بنا 

دوچندانی یافته استب اول اینکه ، دولت نقش بیشتری را چه  

در زندگی اجتماعی و چه در زندگی اصوری افراد جامعه ایفا  

می کند و دوم به ایل دلی  که، دموکراسی به عنوان محبوب  

شودتریل   می  شنااته  حکومت   ,Pelizzo) .شک  

Stapenhurst,2013:1)    نشانگر قوی  پاسخگویی  نهایت،  در 

اطمینان   و  اعتماد  که  ای  گونه  به  است  مطلوب  حکمرانی 

شهروندان به بخش عمومی را ارتقاء بخشیده و منجر به ایجاد 

گردد می  بخش  ایل  برای  گسترده  مشروعیت   ,Guerin .یک 

McCrae, 2018:7)  برایل پاسخگویی پارلمان نیز می تواند به  بنا

عبارتی  به  گرددب  تلقی  مطلوب  حکمرانی  شااص  یک  عنوان 

دیگر، پارلمان با ارزیابی اقدامات و عملکرد اویش در حوزه های  

در   را  آنان  اعطایی  قدرت  که  عمومی  افکار  برابر  در  مختلف، 

ل  ااتیار دارد، پاسخگوی عملکرد اویش اواهد بودب به عالوه ای

در   اساسی  گامی  اویش،  عملکرد  ارزیابی  با  تواند  می  نهاد 



در  دیگر،  بیانی  به  و  بردارد  گلشته  اقدامات  ارالح  راستای 

راستای بهبود عملکرد آتی اویش حرکت نمایدب بنابرایل مفهوم  

 .ارزیابی پارلمان نیز بر ایل اندیشه استوار اواهد بود

ی تلقی می گردد و  از آنجائیکه که پارلمان اود یک نهاد نظارت

قادر است تا بر شااه ی اجرایی حکومت اعمال نظارت کند، با  

ایل حال کمتر بر بحث نظارت بر ایل نهاد که اود از چنیل  

سازوکاری براوردار است، توجه می شودب بنابرایل می توان با  

در   بخشیدب  تحقا  نظارتی  چنیل  الزم،  سازوکارهای  پیشنهاد 

اله در نظر دارد با بررسی مبحث  راستای چنیل بحثی ایل مق

اودارزیابی پارلمان و سازوکارهای الزم برای تحقا آن، شفافیت  

و پاسخگویی ایل نهاد را در راستای تقویت عملکرد آن تممیل  

نمایدب بدیهی است در رورت تقویت نهاد پارلمان منافع جمعی  

به چنیل   پردااتل  بنابرایل  نیز تممیل اواهد گشتب  جوامع 

 .شایسته توجه می باشدمبحثی  

  تحقیقپیشین     - 2

 مفهوم پارلمان

پارلمان نهادی است که وظیفه ی ارلی آن وعع قوانیل الزم  

االجرا استب ایجاد چنیل نهادی در کشورهای مختلف مستلزم  

وجود برای شرایط ااص همانند اعتقاد اکثریت جامعه مبنی  

جهت تنظیم روابط  بر لزوم تصویب قواعد و مقررات مورد نیاز به  

مختلف در آن و نیز تفویض ااتیار تنظیم قواعد از جانب مردم  

به دستگاه قانونگلاری نمایندگان منتخب مردم استب )شریعت  

 (181:  1393پناهی،  

ایل نهاد به عنوان شااه ی تقنینی حکومت شنااته می شودب  

قانونگلاری یا تقنیل به معنای معیل نمودن قواعد و مشخص  

یطه قدرت اجرایی است از ایل رو قوه مجریه تابع و  کردن ح

مطیع قوه مقننه و پاسخگو در برابر آن استب پارلمان عالوه بر  

مراقبت،   به  دارد،  عهده  بر  را  مردم  نمایندگی  آنکه وظیفه ی 

نظارت و تشخیص اینکه آیا مقررات دولتی منعکس کننده ی  

بیان دیگر، نیازهای آحاد جامعه است یا ایر، می پردازدب به  

توسط   مصوب اویش  قوانیل  اجرای  و  تحقا  از  باید  پارلمان 

دولت اطمینان حار  کندکه ایل بُعد از عملکرد پارلمان مبیل  

 ((Yamamoto, 2007:9 .کارکرد نظارتی آن است

  

 نقش پارلمان 

در یک مفهوم کلی چگونگی تعام  میان قوای مجریه، قمائیه  

مورد اشاره قرار گرفته و به  و مقننه در قانون اساسی کشورها  

نوعی تممیل می گرددب تصمیم گیری مشترک میان قوای سه  

گانه معرم و شااصه ارلی دموکراسی های مدرن بوده و قوه  

ی مقننه به منظور توانایی ایفای نقش و وظایف اود به نحو  

مطلوب و به منظور دستیابی به منافع سیاسی، بایستی با سایر  

همکاری کرده و به نوعی در تعام  باشدب    قوا در وعع قوانیل

قوه ی   بر  نظارتی  دارای رالحیت  باید  قوه  ایل  برایل،  افزون 

مجریه بوده و متقابال  نیز قوه ی مجریه بایستی مصوبات قوه ی  

مقننه را در اولویت اویش قرار دهدب در حقیقت قوه ی مجریه  

ی  باید در چارچوب سیاست ها و برنامه هایی که توسط قوه  

مقننه تصویب می شود عم  کرده و اواست و غایت ایل قوه را  

متغیر   عوام  مختلف  به  با توجه  پارلمان  نقش  نظر گیردب  در 

استب ایل نقش همواره و بخصوص در یک دهه ی گلشته در 

کشورهای   اکثر  سیاسی  نظام  شدن  تر  دموکراتیک  ی  نتیجه 

به رورت   ((Johnson, 2005:1 .جهان، اهمیت واالیی یافته است

کلی سه نقش عمده برای پارلمان متصور می باشد که اعم از  

 .نقش نمایندگی، قانونگلاری و نظارت است

  

 نمایندگی

پارلمان ها همواره در تالش اند تا دولت و مردم را به یکدیگر  

نگرانی   بیان  برای  را  بستری  بایستی  نهاد  ایل  نمایندب  نزدیک 

  پاسخگوی  باید پارلمان یاعما   های عمومی مردم فراهم آوردب

  را   عمومی  منافع  دولت  که  مواقعی  در  و  باشند،  دهندگان  رأی

 How to) .به چالش بکشد  را  دولت  ندهد،  قرار  اویش  اولویت  در

Note parliamentary strengthening, 2010:2) 

در یک مفهوم کلی، نمایندگی وظیفه ای مشتم  بر دو کارکرد  

متمایز استب اولیل کارکرد آن، نمایندگی از منافع عمومی در 



تصمیم گیری های پارلمانی است و دومیل کارکرد، به توریف  

تالش به جهت ارالح امور در پی شکایات مردم   Hazell)  )هازل

 ,Kinyondo, Holland, Lewis, Steinack, 2012:57)   (Coghillاست 

  

 قانونگذاری

از  وظیفه یکی  کارکرد  ایل  است  قانونگلاری  پارلمان  دیگر  ی 

رالحیت های اساسی پارلمان بوده و به معنای تصویب یا عدم  

تصویب طرح ها و لوایح قانونی، تصویب بودجه، معاهدات بیل  

 ((Orlović, 2012:155 .المللی و غیره است

ارلی برای تصویب سیاست های مدنظر  قانونگلاری چهارچوب 

در  ها  پارلمان  عملکرد  و  نقش  اگرچه  کندب  می  فراهم  را 

قانونگلاری در بیل نظام های سیاسی مختلف متفاوت است، با  

در   قوانیل  که  امر  ایل  از  بایستی  ملکور  نهادهای  حال  ایل 

نیز   و  کنند  می  عم   مصوب  های  سیاست  اهدام  راستای 

اجرا هستند، اطمینان حار  نمایندب  منسجم، سازگار و قاب   

2) (How to Note parliamentary strengthening, 2010: 

  

 نظارت 

یکی دیگر از کارکردهای پارلمان، وظیفه کنترلی ایل نهاد استب  

پارلمان به وسیله ی ایل کارکرد، اقدام به بررسی مجدد اقدامات  

همانند سازوکارهایی  ی  وسیله  به  اجرایی  های    دستگاه 

تمییرگلاری در انتخابات و عزل مقامات اجرایی، کنترل هزینه  

های عمومی، حا طرح سؤاالت پارلمانی، استیماح و غیره می  

 (Orlović, 2012:155) .نماید

عالوه بر وظایف نمایندگی افراد و گروهها در جامعه وهمچنیل  

وظایفی نظیر قانونگلاری، تصویب بودجه و توزیع یروت، قوه ی  

ر اَعمال و هزینه های قوه ی مجریه نیز نظارت می کندب مقننه ب

تعادل و  کنترل  کارکردهای  از  یکی   Check and)نظارت 

Balance)    قوه ی مقننه تلقی می شود که از طریا آن پارلمان

از ایل امر است که آیا قوانیل تدویل   در پی حصول اطمینان 

ای اهدام  شده توسط ایل نهاد، به طور قانونی، مؤیر و در راست

ترسیم شده انجام می گیرد یا ایرب بنابرایل پارلمان به منظور  

اِعمال نظارت، توجه اود را به هزینه ها و فعالیت های دولت و  

پارلمان   ترسیمی  اهدام  با  متناسب  مالی  منابع  آیا  اینکه 

 ((Johnson, 2005:3 .تخصیص یافته اند یا ایر، معطوم می نماید

ن ایل  کلی  مفهوم  یک  پارلمانیدر  نظارت  پارلمان   قش 

(Parliamentary Oversight)   نامیده می شود که به معنای بررسی

و ارزیابی فعالیت های قوه ی مجریه توسط پارلمان استب به  

فعالیت های   بر  نظارت  مفهوم  به  پارلمانی  نظارت  بیان دیگر، 

از   نیابت و نمایندگی  نگاه داشتل دولت به  اجرایی و پاسخگو 

می باشدب قوه ی مقننه عالوه بر آنکه قوانیل و برنامه    شهروندان

های جدیدی را برای دولت تصویب می کند، موظف است تا از  

اجرای مؤیر برنامه های موجود و متناسب با نیت قانونگلار نیز  

اطمینان حار  نمایدب به طور مثال، نظارت پارلمانی در ایاالت 

نامیده   (Congressional Oversight) کنگره  نظارت   متحده امریکا،

می شود که به بررسی و نظارت بر نهادهای فدرال، برنامه ها و  

 ((Awel,2012:36 .فعالیت ها و اجرای سیاست ها می پردازد

  

 لزوم ارزیابی عملکرد پارلمان 

علی رغم اینکه انتخابات پارلمان زمینه را برای اعمال حاکمیت  

تممیل اما  آورد،  می  فراهم  مردم  آیا   توسط  که  کند  نمی 

شهروندان قادرند به طور مؤیر از ایل حا اود بهره مند گردند  

نمایندگان   که  است  آن  مستلزم  واقعی  دموکراسی  ایرب  یا 

انجام   منظور  به  الزم  سیاسی  اراده  و  قدرت  از  مردم  منتخب 

براوردار   اساسی،  قانون  مطابا  معیل اویش  های  مسئولیت 

همانند کاهش اعتماد عمومی  باشندب در مواجهه با چالش هایی  

و سلطه اجرایی، پارلمان های سراسر جهان باید اطمینان حار   

کنند که از ااتیارات و منابع الزم برای انجام وظایف نمایندگی،  

امروزه   بنابرایل  هستندب  براوردار  اود  نظارت  و  قانونگلاری 

بهبود   را  اود  عملکرد  تا  تالشند  در  ها  پارلمان  از  بسیاری 

هر    بخشیده گردندب  پاسخگوتر  و  تر  مستق   پیش  از  بیش  و 

از تاریخ و فرهنگ کشور اود است و هیچ   پارلمان محصولی 

ندارد وجود  مؤیر  مجلس  یک  ایجاد  برای  جادویی   .فرمول 

Stapenhurst, von Trapp, 2016:7)  O’Brien,) 



می   پارلمان  عملکردهای گلشته ی  ارزیابی  با  ارتباط  ایل  در 

شفام تر، در دستر  تر و پاسخگوتر کردن  توان در راستای  

ایل نهادگام اساسی برداشت و هرچه بیشتر عملکرد نهاد ملکور  

را بهبود بخشیدب به عبارتی دیگر با ارزیابی عملکرد گلشته ی  

پارلمان در حیطه قانونگلاری و نظارت می توان منجر به تقویت 

گشتب   پارلمان    بر  نظارت  فرآیند  تبییل  منظور  بدیل نهاد 

رها و شیوه های پیشنهادی آن به منظور ارزیابی  راهکا  و  پارلمان

عملکرد ایل دستگاه شایسته توجه می باشدب در راستای ارزیابی  

عملکرد پارلمان می توان سازوکارهای متنوعی را پیشنهاد داد،  

عملکرد   اودارزیابی  شام   مواردی  تواند  می  ها  ح   راه  ایل 

های   سازمان  نقش  پسینی  پارلمان،  ارزیابی  اجتماعی، 

قانونگلاری، ارزیابی عملکرد پارلمان توسط استانداردهای بیل  

در   را  پارلمان  نمایندگان  عملکرد  ارزیابی  نهایت  در  و  المللی 

 .برگیرد

 خودارزیابی عملکرد پارلمان 

می   (Self-assessment) اودارزیابی که  است  فرآیندی  پارلمان 

هادهای ذی نفع در پارلمان آغاز  تواند توسط هر یک از اعماء و ن

گرددب اعما و نهادهای ملکور شام  رئیس پارلمان، کمیسیون  

ها، نمایندگان پارلمان به رورت انفرادی و یا اجتماعی از آنان  

اداری   نهایت بخش  و در  پارلمانی  نمایندگان  به رورت گروه 

از سازمان   نیز گروهی  پارلمان  از  باشدب در اار   پارلمان می 

مدنی وجود دارند که توانایی شروع فرآیند ملکور را دارا  های  

فرآیند   که  دهد  می  نشان  تجربه  وجود  ایل  با  باشندب  می 

اودارزیابی پارلمان زمانی به رورت مؤیر واقع می شود که از  

جانب رئیس پارلمان آغاز شده باشدب بنابرایل شروع فرآیند اود  

م ی  نشانه  یک  پارلمان،  رئیس  توسط  سایر  ارزیابی  برای  هم 

انجام   به  متعهد  پارلمان  که  است  مردم  و  مجلس  نمایندگان 

وظایف محوله ی اویش از جمله پاسخگو نگه داشتل دولت در  

باشدب   می  آن  اجرایی  وظایف  با  از    انتظار  مورد  نتایج ارتباط 

اِعمال، به وعوح   از  فرآیند اودارزیابی پارلمان، بایستی پیش 

گامی که فرآیند اودارزیابی پارلمانی  مورد بررسی قرار گیرندب هن

انتظار ایل فرآیند را می   نتایج مورد  و  آغاز می گردد، اهدام 

از طریا کانال های دیگر،   یا  و  پارلمان  علنی  توان در رحل 

اطالع رسانی کردب به اشتراک گلاری اهدام و نتایج ملکور با  

ند به  عوام  دای  در ایل فرآیند و نیز با کلیت پارلمان، می توا

آگاهی پارلمان از ایل فرآیند در راستای درک بهتر و پلیرش  

منجر   اودارزیابی  فرآیند  اعمال  از  پس  تغییرات،  تر  گسترده 

شودب نتایج اودارزیابی پارلمان می تواند با توجه به اهدام و  

رالحیت سیاسی پارلمان ها متفاوت باشدب اعمال فرآیند اود  

ل تغییرات الزم استب همچنیل  ارزیابی اولیل گام به سوی اعما 

ایل فرآیند فررت الزم را به پارلمان می دهد تا نقاط قوت و  

پارلمانی را مجددا    اهمیت نظارت  ععف اود را نشان دهد و 

تمیید نمایدب اعمال فرایند اود ارزیابی پارلمانی، غالبا  با تهیه ی  

یک گزارش که شام  ارزیابی فرآیند، االره ای از بحث ها،  

فته ها و توریه های الزم است، ایجاد می شودب ایل گزارش  یا

بایستی نشانگر محدودیت های ارلی در تقویت نقش نظارتی  

پارلمان، ارائه توریه هایی برای اقدامات کوتاه مدت قاب  اجرا  

در چهارچوب ایل محدودیت ها و توریه هایی در مورد چگونگی  

چشم انداز  حلم یا کاهش محدودیت های شناسایی شده در  

باشد مدت   ,A Self- assessment toolkit for parliament)  .بلند 

evaluating parliament, 2008:8) 

  

 شرایط الزم برای تحقق فرآیند خودارزیابی پارلمان

اولیل مورد از مواردی که در پی آن پارلمان می تواند اقدام به  

ب تهیه  به  کمک  برای  نماید،  اود  عملکرد  ودجه  اودارزیابی 

مجلس و برنامه استراتژیک آن می باشدب در حقیقت اندکی پس  

از برگزاری انتخابات پارلمانی رئیس جدید پارلمان تصمیم به 

انجام حسابرسی ایل نهاد می گیردب هدم از ایل فرآیند استخرا   

اطالعاتی است که به اعمای پارلمان در تهیه بودجه مجلس و  

پارلما تقویت  استراتژیک  بعدی  برنامه  قانونگلاری  دوره  در  ن 

کمک می کندب دومیل مورد در راستای تحریک روند ارالحات  

با میزان   ارتباط  پارلمانی در  پارلمانی به دلی  نگرانی رهبران 

پاسخگویی عمومی ایل نهاد، رورت می پلیردب سومیل دلی ،  

جنسیتی  حساسیت  ارتقاء  و  در  (Gender sensitivity) ترویج 

ر نهایت چهارمیل دلی  نیز در راستای توانمند  پارلمان استب د

مورد  و گو در  راستای گفت  پارلمان در  اعمای جدید  سازی 



باشد می  ارلی   A Self- assessment toolkit for) .موعوعات 

parliament, evaluating parliament, 2008:8) 

  

 سازمان های اجتماعی 

ای اار    در یک مفهوم کلی، جامعه ی مدنی به عنوان منطقه

مثال،   عنوان  به  گرددب  می  معرفی  بازار  و  دولت  اانواده،  از 

»همه  کند:  می  تعریف  چنیل  را  مدنی  جامعه  اروپا  اتحادیه 

اشکال کنش های اجتماعی که توسط افراد یا گروههایی انجام  

می شوند که نه با دولت در ارتباط هستند و نه توسط آنها اداره  

 تعریفی که بانک توسعه ی آفریقامی گردند«ب همچنیل برابر با  

(African Development Bank)     مدنی جامعه   « دارد:  می  بیان 

به   که  است  شهروندان  های  اواسته  و  منافع  داوطلبانه  بیان 

وسیله ی منافع، اهدام، ارزش ها یا سنت های مشترک، سازمان  

یافته، متحد شده و برای اقدام جمعی بسیج شده اند«ب جامعه  

ف وسیعی از عوام  را با طیف وسیعی از اهدام، حوزه  مدنی طی

های انتخابیه، سااتارها، درجات سازمان، عملکردها، اندازه ها،  

عمویت،   ها،  ایدئولوژی  فرهنگی،  های  زمینه  منابع،  سطح 

بر می گیردب   رویکردها در  و  استراتژی ها  پوشش جغرافیایی، 

 بازیگران جامعه ی مدنی شام : 

مرسازمان   -1   نهادهای   Non-governmental) دم 

organization (NGOs)) مدنی ی  جامعه  های  سازمان   ، 

(Civil    Society Organizations (CSOs))  غیرانتفاعی  های  سازمان و  

  معمول   طور  به  و  دارند  ای  یافته  سازمان  فعالیت  یا  سااتار  که

گروه ها و فعالیت    -2بت شده ای هستندبی  های  گروه  و نهادها

های آنالیل از جمله رسانه های اجتماعی که می توانند سازمان  

یافته باشند اما لزوما  سااتارهای فیزیکی، قانونی یا مالی ندارند  

ملهبی    -3 های  سازمان  و  جوامع  و    -4رهبران،  ها  اتحادیه 

  -5ارند  تشک  های کارگری که نمایندگی ایل قشر را بر عهده د

محلی   سطح  در  مردمی  های  فعالیت  و  ها  کلوپ   -6انجمل 

الکترونیکی    -7جوانان   و  چاپی  های  رسانه  تلویزیون،  رادیو، 

پژوهشی    -8مستق    و  دانشگاهی  سازمان های    -9مؤسسات 

توسعه،   گفتگوهای  در  مدنی  جامعه  باشندب  می  بومی  مردم 

هایی    موقعیت مهمی را به اود ااتصاص داده است زیرا فررت

را فراهم می آورد تا اعمای جوامع را برای اقدام جمعی و بیان 

اواسته ها و ابراز نگرانی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بیل  

 ((Cooper, 2018:4-5 .المللی گرد هم آورد

  

 سازمان های نظارتی پارلمانی 

نظارتی   سازمانهای  آنها  به  که  مدنی  جامعه  متعدد  گروههای 

نیز   (Parliamentary Monitoring Organizations (PMOs)) پارلمان

  پارلمان   عملکرد  بر  گزارش  و  نظارت  ی  وظیفه   گفته می شود

 به   نسبت  را  الزم  توجهات  تواند  می  امر  ایل  دارند  عهده  بر  را

  تقویت  برای  حرکت  ایجاد  به  و  کرده  جلب  موجود  های  چالش

ازمان های  س  و  پارلمان  بیل  رابطب  نماید  شایانی  کمک  پارلمان

نظارتی آن از نظر همکاری متفاوت است به طور مثال، مطابا  

سال   در  که  نظرسنجی  یک  نظارتی    33از    2016با  سازمان 

%گزارش کردند که با پارلمان    42پارلمانی رورت گرفته است،  

% رابطه غیررسمیب نتیجه ی ایل نظر    49رابطه رسمی دارند و  

که   است  آن  بیانگر  های  سنجی  سازمان  یعنی  طرم  دو  هر 

اشتراک   به  برای  مشترک،  همکاری  از  ها  پارلمان  و  نظارتی 

گلاشتل داده ها، ارتقاء شفافیت و آگاهی و تشویا شهروندان  

در راستای تعام  با پارلمان ها سود می برندب همچنیل، دو سوم  

از سازمان های نظارتی در ایل نظرسنجی، سطح همکاری اود  

مناسب یا اوب توریف می کنند، که یک یافته    با پارلمان را

بیل   همکاری  عینی  های  نمونه  امروزه  شودب  می  تلقی  مثبت 

پارلمان ها و سازمان های نظارتی پارلمانی در حال ظهور است،  

مانند تصویب یک برنامه عملی پارلمان توسط کنگره گواتماال 

ی  ، که در یک فرایند مشارکتی با سازمان ها2017در ژانویه  

است شده  تهیه  گواتماال  مدنی   Parliamentary) .جامعه 

oversight: Parliament’s power to hold government to account, 

2017:43) 

سازمان های جامعه ی مدنی همواره در تالش اند تا پارلمان ها   

را به یک نهاد پاسخگوتر و شفام تری مبدل نمایندب یک نمونه  

از رابطه میان سازمان های نظارتی و پارلمان در کشور آرژانیتل  

سه سازمان غیر    2014را می توان مورد توجه قرار دادب در سال  

عل را  شکایتی  آرژانتیل  عدم  دولتی  دلی   به  ملی  کنگره  یه 



پاسخگویی به دراواست های شهروندان برای اطالعات عمومی  

که در وب سایت آن قرار داده نشده است، مطرح کردندب قماوت  

در ارتباط با شکایت ملکور به مدت دو سال طول کشیدب کنگره  

اطالعات   که  کرد  بیان  اود،  از  دفاع  راستای  در  آرژانتیل  ی 

ان جزو آن دسته از اطالعاتی است که اروال  دراواستی شهروند

نبایستی علنی شده و در دستر  عموم قرار گیردب در حقیقت  

کنگره معتقد بود که اطالعات موردنظر حاوی داده های شخصی  

است که باید از آنها محافظت شود و ایل موعوع قاب  توجیه  

در  از  امتناع  که  گرفت  تصمیم  دادگاه  حال،  ایل  با  نیستب 

تر  قرار دادن اطالعات به منزله عملی اودسرانه و غیر  دس

 .دموکراتیک است که منجر به تحدید حقوق شاکیان می گردد

(Parliamentary oversight: Parliament’s power to hold 

government to account, 2017:43) 

  

توسط  پارلمانی  های  کمیسیون  عملکرد  ارزیابی 

 سازمان های مدنی 

ای پارلمانی نهادهایی هستند که نقش مهمی را در  کمیسیون ه

فرآیندهای پارلمانی ایفاء می کنندب ایل کمیسیون ها در راستای  

ایفای نقش مطلوب اود در پارلمان، سازوکاری را ایجاد کرده و  

اموری که از اهمیت عمومی براوردار می باشند را مورد بررسی  

منجر پارلمانی  های  دهندب کمیسیون  می  پاسخگویی    قرار  به 

اداری اویش می   بیشتر دولت در سیاست ها و عملکردهای 

تصمیم   در  پارلمان  اعمای  مشارکت  باعث  همچنیل  گردندب 

گیری و نظارت بر دولت گشته و نیز دسترسی بیشتر جامعه به  

فراحزبی   ماهیت  عالوه  به  نمایندب  می  تسهی   را  پارلمان 

ورد تا نمایندگان کمیسیون های پارلمانی محیطی را فراهم می آ

پارلمان بتوانند به بحث و گفت و گو پردااته و بدون تمرکز  

. Bates ,آشکار بر مالحظات سیاسی توریه هایی را ارائه دهند

2010:2-3)) 

  به  در ارتباط با کمیسیون های پارلمانی، اغلب می توان قائ

تمایز میان دونمونه از کمیسیون های پارلمانی یعنی کمیسیون 

های   کمیسیون  شدب  منتخب  های  کمیسیون  و  دائمی  های 

دائمی نهادهایی هستند که پیش از بحث در رحل پارلمان در  

ارتباط با یک قانون ااص، آن را مورد ارزیابی قرار می دهندب  

ک دارند  قرار  منتخب  های  کمیسیون  مقاب   بررسی  در  به  ه 

  دولت   اقدامات دولت در ارتباط با هزینه، اداره ومشی سیاسی

  های  کمیسیون  های  فعالیت  کشورها،  اکثر  درب  پردازند  می

  در  حال  ایل  با  نیست  آشکار  مدنی  نهادهای  و  مردم  برای  دائمی

  های  فعالیت  تا  دارند  تمای   منتخب  های  کمیسیون  دیگر،  سویی

عموم انجام دهند و فررت های الزم به  دگان  دی  برابر  در  را  اود

 ((Hudson, 2006:1 .منظورتعام  با نهادهای مدنی را ایجاد نمایند

توسط   پارلمانی  های  کمیسیون  عملکرد  ارزیابی  با  ارتباط  در 

سازمان های مدنی و تمییری که ایل ارزیابی می تواند بر افزایش  

قویت ایل  راندمان کاری آتی پارلمان داشته و به نوعی موجب ت

می گردد،  نحوه نهاد  منتخب توان  کمیسیون  میان  ارتباط  ی 

بیل توسعه  International Development)  انگلستان  المللیی 

Select Committee)  و سازمان های مدنی را مثال زدب کمیسیون

منتخب توسعه ی بیل المل  مقارن با تمسیس دپارتمان توسعه  

المل  بیل   Department for International Development) ی 

(DFID))   از    1997در سال   11تمسیس شدب کمیسیون ملکور 

نماینده از سه حزب ارلی بریتانیا تشکی  شده استب نقش ایل  

اتخاذی، اقدامات، هزینه و   کمیسیون نظارت بر سیاست های 

باشدب   می  بریتانیا  در  المل   بیل  ی  توسعه  دپارتمان  عملکرد 

ملکو کارکمیسیون  با  روش  ارتباط  در  که  است  نحو  بدیل  ر، 

و   نموده  تحقیا  کند  انتخاب می  را  آنان  اود  موعوعاتی که 

سپس گزارش هایی را تهیه و به دولت انگلستان ارسال می داردب  

بر عم  به گزارش کمیسیون  الزامی مبنی  ایل حال دولت  با 

بایستی ظرم مدت   اما  ایل   60ندارد،  پاسخ دهدب  آن  به  روز 

گامی که مبادرت به انجام تحقیا در ارتباط با یک  کمیسیون هن

و   نموده  کتبی  مدارک  ارائه ی  به  دعوت  کرد،  موعوع ااص 

سپس مجموعه ای از جلسات را به منظور اال مدارک به رورت  

آکسفام نظیر  مدنی  های  سازمان  از  اَکشل   (Oxfam) شواهی   ،

اِید Aid) (Actionاِید کریستیل  می    (Christian Aid) و  ترتیب 

  کمیسیون  عملکرد  در  را  مهمی  نقش  مدنی،  نهادهای دهندب  

  های   سازمان  میان  ارتباطب  نمایند  می  ایفا  المللی  بیل  ی  توسعه

  که  است  نحو  بدیل  المللی  بیل  ی  توسعه  کمیسیون  و  اجتماعی

  به  را  کتبی  و  شفاهی  شواهد  و  مدارک  ملکور  های  سازمان

ارندب ایل امر نشانگر  د می  ارسال تحقیا های کمیسیون تمامی

https://www.researchgate.net/profile/Lyndel_Bates


نهادهای   پارلمانی و  آن است که تعام  میان کمیسیون های 

مدنی، هم از دیدگاه سازمان های ملکور که همواره در راستای  

ارسال مدارک و شواهد الزم در تالش و ررم   جمع آوری و 

منابع می باشند و هم از دیدگاه کمیسیون های پارلمانی بسیار  

ی گرددب نهادهای اجتماعی همکاری با  مهم و ارزشمند تلقی م

کمیسیون های پارلمانی را فررتی مناسب برای انتقال دیدگاه  

های اود می دانند، دیدگاه هایی که از طریا کار در کشورهای  

در حال توسعه به دست می آیدب سازمان های ملکور بر ایل  

باورند که با ارائه مدارک و شواهد الزم در مورد تمییر سیاست  

توانند  ه می  توسعه،  حال  در  کشورهای  روی  بر  دولت  ای 

کمیسیون توسعه ی پارلمانی را در راستای انجام وظایف اویش  

در زمینه پاسخگویی دولت و تمییرگلاری مطلوب در سیاست  

نمایند راهنمایی  توسعه،  حال  در  کشورهای   ,Hudson  .برای 

2006:2-3)) 

 ارزیابی پسینی قانونگذاری  

-Post)دقیا، نظارت پسینی بر تصویب قوانیلدر یک مفهوم   

Legislative Scrutiny)    به معنای نظارت بر نحوه ی اجرای مفاد

قوانیل مصوب، چگونگی تفسیر آنان توسط دادگاه ها و نیز نحوه  

ی استفاده ی وکال و شهروندان از قوانیل مصوب پارلمان می  

مص  قوانیل  بر  پسینی  نظارت  تر  وسیع  مفهوم  به  وب  باشدب 

پارلمان در راستای بررسی تمییر قوانیل مصوب ایل نهاد رورت  

می گیرد و در پی آن است تا دریابد که اهدام متصور قانونگلار  

است شده  برآورد  اندازه  چه  تا  قانونی  چنیل  تصویب   De .از 

Vrieze, 2017:11)) 

  

 اهداف ارزیابی پسینی قانونگذاری

رت پسینی بر قوانیل  عمده تریل پرسشی که در ارتباط با نظا

مطرح می شود، ایل است که اساسا  منطا ایل ارزیابی چیست؟  

در پاسخ به ایل سوال موارد متعددی را می توان ذکر کردب از 

جمله اینکه، بررسی منظم قوانیل، می تواند معیاری برای نحوه  

ی سنجش عم  به قوانیل مصوب پارلمان باشد بدیل مفهوم  

د که آیا قوانیل مصوب پارلمان متناسب  که می تواند بررسی کن

با اهدام اولیه از تصویب آنان مورد عم  قرار گرفته اند یا ایرب  

های   روش  شناسایی  امکان  است  قادر  رورت  ایل  غیر  در 

جایگزیل دستیابی به اهدام اولیه ی پارلمان را ترسیم نمایدب  

یل  یکی دیگر از اهدام ارزیابی پسینی قوانیل، تمییری است که ا

حقیقت،   در  باشدب  داشته  قانون  مجریان  بر  تواند  می  ارزیابی 

بایستی در راستای روشی که  پارلمان  مجریان قوانیل مصوب 

نمایندب  عم   دهد  می  ارائه  آنان  به  قانون  اجرای  در  پارلمان 

سومیل هدفی که از ارزیابی پسینی قوانیل انتظار می رود ایل  

و انمباط بسیار بیشتری  است که می تواند منجر به تحمی  نظم  

برای دولت می گرددبدر نهایت هدم دیگری که از ایل ارزیابی  

روند   نیز  و  دولت  عملکرد  کیفیت  بهبود  رود  می  انتظار 

باشدب   می  پارلمان  آتی  -2020:355قانونگلاری 

356)      Norton De Vrieze,) 

بهبود کیفیت قانونگلاری آتی پارلمان عمده تریل هدفی است  

توان آن را در راستای تقویت نهاد پارلمان مورد بررسی  که می  

آنکه عموم مردم جامعه به رورت مستقیم   قرار دادب به دلی  

تحت تمییر قوانیل مصوب پارلمان قرار می گیرند بنابرایل تقویت  

قانونگلاری آتی پارلمان به رورت غیر مستقیم می تواند منجر  

 .به تممیل منافع جمعی افراد جامعه گردد

  

 روش های سازمان دهی ارزیابی پسینی قانونگذاری 

بر   پسینی  نظارت  با  ارتباط  در  الگو  یک  ی  ارائه  منظور  به 

قانونگلاری پارلمان، مجموعه ای از روش ها پیشنهاد می گردد  

برنامه   از  پیش  مرحله  باشد:  می  مرحله  چهار  بر  مشتم   که 

  مرحله یریب  ریزی، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرا و مرحله پیگ

  دیگر   ی  مرحله  چهار  بر  مشتم    اود  ریزی  برنامه  از  پیش  ی

  مقدمات  برای  اجباری  الزامات  تمسیس  فرض  - 1  از  اعم  که  است

  بدیلب  قانون  تصویب  منظور  به  قانونگلاری  بر  پسینی  نظارت

 تممیل   منظور  به  کار  سازو  مؤیرتریل  حقیقت  در  که  مفهوم

اجباری برای بررسی نحوه    الزامات  تممیل  پسینی،  نظارت  انجام

باشدب   می  پارلمان  توسط  تصویب  از  قب   قانون    -2اجرای 

در   قانونگلاری  بر  پسینی  نظارت  برای  مهم  نکات  شناسایی 

رورت عدم وجود الزامات اجباریب در حقیقت الزامات اجباری  

شرایطی   هر  در  قانونگلاری  از  پس  قانون  بررسی  انجام  برای 



وب نیستب بدیل منظور یک روش جایگزیل  امکان پلیر یا مطل 

ایل است که تصمیم برای بازنگری در یک قانون به زمان دیگری  

شودب   نظارت    -3موکول  منظور  به  انسانی  منابع  از  استفاده 

استفاده از سایر منابع مالی برای نظارت    -4پسینی بر قانونگلاری

های  پسینی بر قانونگلاریب مرحله دوم برنامه ریزی استب گام  

شام    ایل مرحله  تحقا  منظور  به  و    -1مهم  قوانیل  انتخاب 

قوانیل   بر  پسینی  نظارت  منظور  به  قانونی  ترسیم    -2اسناد 

اهدام برای اداره نظارت پسینی بر قوانیل و جلسات احتمالی  

شناسایی افراد و    -4شناسایی نقش نهادهای اجرایی    -3عمومی

ز مهمتریل مراح   گروه های ذی نفعب انتخاب ذی نفعان یکی ا

در برنامه ریزی برای نظارت پسینی بر قانونگلاری استب ذی  

اجرا و   باشند که در مورد  افرادی  نفعان ممکل است کلیه ی 

تمییر قانون، اطالعاتی را در ااتیار دارندب همچنیل ایل گروه می  

تواند شام  بر کسانی باشد که تحت تمییر قوانیل مصوب پارلمان  

اند گرفته  اطالعات    -5ب  قرار  و  جزئیات  سوابا،  آوری  جمع 

پسینی    -6الزم نظارت  فرایند  برای  الزم  بندی  زمان  تعییل 

  مربوط   نیز  مرحله  سومیلب  باشد  می  پارلمان  مصوب  قوانیل بر  

  نفعان  ذی با مشورت -1 شام   که شود می نامیده اجرا  مرحله

  -3  قانونگلاری  تفویض  ایرات   بررسی  -2  اجرایی  نهادهای  و

تجزیه و تحلی  یافته های مربوط به    -4اوره  مش  نمودن  علنی

قوانیل   پسینی  چهارمیل    -5ارزیابی  نهایت  در  گزارشب  تهیه 

انتشار گزارش    -1مرحله، مرحله ی پیگیری است که مشتم  بر  

پیگیری اط مشی   - 2با ایجاد امکان دسترسی عمومی به آن  

قوانی  ارزیابی  به  مربوط  و    -3ل  تحقیقات  نتایج  بررسی 

فرآیندهای تحقیقات مربوط به ارزیابی پسینی قانونگلاری، می  

 ((De Vrieze, 2017:14 .باشد

  

در دو کشور  قوانین  ارزیابی پسینی  از  هایی  نمون  

 فرانس  و آلمان 

در فرانسه دادگاه ها از یک نقش کامال  سیستماتیکی در بررسی  

 Cour) ادگاه تجدید نظرقوانیل موعوعه براوردار می باشندب د

de Cassation)    در فرانسه تصمیمات مشاجره آمیز سایر دادگاه

ها را بررسی می کند و در رورت نیاز توجه قانونگلار را به لزوم  

بررسی قانون مصوب پارلمان جلب می نمایدب ایل دادگاه یک  

رویکرد سااتاری را در پیش گرفته و اقدام به تهیه ی گزارش  

ه و پیشنهاد و ارسال گزارش های ملکور به منظور  های ساالن

ارالح قوانیل مصوب پارلمان، می نمایندب در آلمان نیز در سال  

 Joint Rules of)  میالدی، دولت فدرال آییل نامه مشترک  2000

Procedure)   جدید میان وزارتخانه های فدرال را تصویب کردب

ارتخانه های  قوانیل مشترک منجر به تسهی  همکاری میان وز 

دولت فدرال گشته و به عنوان ابزاری مهم به منظور مدرن سازی  

سازمان ها و نحوه ی تهیه ی لوایح تلقی می گردندب در ایل 

برای   رویه  از  بخشی  عنوان  به  زمانی  محدودیت  نامه،  آئیل 

یا   منسوخ  مقررات  لغو  یا  ارالح  و  موجود  مقررات  ارزیابی 

ب درحقیقت براسا  آئیل  غیرعروری در نظر گرفته شده است

دولت   لوایح  برای  توعیحی  های  یادداشت  در  مشترک،  نامه 

فدرال باید ایل نکته که آیا قانون می تواند از نظر زمانی محدود  

شود یا ایر مورد تصریح قرار گیردب بندهای مربوط به ارزیابی  

قوانیل از نقشی برجسته در سااتار لوایح دولت فدرال براوردار  

باشند  نامه مشترک، در  می  آئیل  مندر  در  قواعد  اسا   بر  ب 

فدرال وزارت  الیحه،  توعیحی   Federal) یادداشت 

Government)    زمانی مدت  چه  از  پس  که  دارد  بیان  بایستی 

بایستی یک بازبینی در قوانیل به منظور بررسی مواردی از قبی  

اینکه آیا ایرات مورد نظر توسط قوانیل مصوب حار  شده است  

ایر، آیا هزینه های رورت گرفته متناسب با نتایج است، و  یا  

 .در نهایت چه عوارض جانبی به وجود آمده است، رورت گیرد

Post-Legislative Scrutiny, 2005:28-29)) 

با توجه به موارد ملکور در ارتباط با ارزیابی اقدامات پارلمان به  

در    منظور تقویت عملکرد آن در راستای تحقا منافع جمعی

جامعه، ارزیابی پسینی قوانیل را می توان به عنوان یک سازوکار  

مورد   پارلمان  قانونگلاری  نقش  تقویت  راستای  در  پیشنهادی 

ارزیابی   نام  ایجاد مکانیسمی به  با  بنابرایل  شناسایی قرار دادب 

پسینی قوانیل مصوب پارلمان و نیز روش های سازماندهی آن  

ان شاهد تممیل حقوق جمعی در نظام حقوقی کشورها، می تو

افراد در جامعه بودب زیرا قوانیل مصوب پارلمان تمییرات غیر قاب   

 .انکاری را بر زندگی افراد در جامعه برجای می گلارد

  



 المللیتوسط استانداردهای بین  ارزیابی عملکرد پارلمان

به   شده  مطرح  استانداردهای  توسط  پارلمان  عملکرد  ارزیابی 

سازمان های بیل المللی فعال در حیطه ی پارلمان می  وسیله  

تواند به عنوان ابزار دیگری در راستای بهبود عملکرد ایل نهاد  

تلقی گشته و منجر به تقویت عملکرد نهاد پارلمان گرددب اجماع  

بر  مبتنی  رویکرد  یک  روی  بر  زمان  طول  در  المللی  بیل 

قوق بشر و  استانداردهای ااص در مورد موعوعاتی همانند ح

اواار، استانداردی که   اما تا همیل  انتخابات پدید آمده استب 

یک  ایجاد  و  تشکی   به  منجر  که  باشد  رویکردی  بر  مبتنی 

امروزه   استب  نشده  مطرح  آنچنان  گردد،  دموکراتیک  پارلمان 

قبی   از  المللی  بیل  پارلمانی  های  سازمان  از  وسیعی  طیف 

پارلمانی بیل  ی  ،  (Inter- Parliamentary Union (IPU)) اتحادیه 

المنافع مشترک  کشورهای  پارلمانی   The) انجمل 

Commonwealth Parliamentary Association (CPA))   مجمع  ،

فرانکفونی ال   l’Assemblee Parlementaire de la) پارلمانی 

Francophonie (the Parliamentary Assembly of La 

Francophonie, or APF)). پا مجمع  توسعه  و  جامعه  رلمانی 

جنوبی  Southern African Development Community) آفریقای 

Parliamentary Forum (SADC PF))    همراه با شرکای اود از جمله

جهانی سازمان     (The World Bank) بانک  توسعه  برنامه  و 

بر ایل    (United Nations Development Programme (UNDP))مل 

تدویل که  برای    باورند  ارزیابی  های  چهارچوب  و  استاندارها 

پارلمان می تواند نتایج مختلفی را به بار آورد اعم از اینکه به  

فرآیند اود ارزیابی و ارالح پارلمان کمک نموده و نیز عوام   

توسعه ی پارلمان را در طراحی برنامه های پشتیبانی مناسب  

پی اجماع،  ایجاد  کلی،  طور  به  کندب  راهنمایی  رامون  تر، 

درباره   بحث  بیشتر  هرچه  کردن  المللی  بیل  در  استانداردها 

پارلمان دموکراتیک و دموکراسی امری مطلوب تلقی می شودب  

با ایل حال پیش بینی ها حاکی از آن است که ایل نوع اجماع  

ممکل   مفهوم که  بدیل  بود  اواهد  مدت  فرآیند طوالنی  یک 

ی جهانی همانند  هرگز بر روی یک مجموعه ای از استانداردها 

نشودب   حار   توافا  دارد،  وجود  انتخابات  بحث  در  آنچه 

ایجاد   در  گوناگونی  های  سازمان  اینکه  بر  عالوه  همچنیل، 

پارلمان   عملکرد  ارزیابی  راستای  در  المللی  بیل  استاندارهای 

نیز در حال   ارطالحات  از  ای  دارند، طیف گسترده  مشارکت 

م  استانداراها، معیارها،  استفاده می باشندب ایل ارطالحات شا

ارول و روش های مطلوب   نهایت  و در  هنجارها، شااص ها 

نامیده می شوندب در نهایت، با توجه به اهدام مشترک و رویکرد  

المللی ملکور، می   هماهنگ شده روزافزون سازمان های بیل 

 ,Von Trapp) .توان سطح قاب  توجهی از اشتراک را مشاهده کرد

Stapenhurst, O’Brien, 2016:7-8) 

بنابرایل در راستای تقویت نهاد پارلمان و افزایش شفافیت در  

بیل   استاندارهای  از  استفاده  نهاد،  ایل  پاسخگویی  و  عملکرد 

المللی، یکی دیگر از ابزارهایی که با توس  به آن می توان در  

 .مسیر اعتالی پارلمان گام برداشت

  

 پارلمان  عملکرد نمایندگان ارزیابی

  

از  دیگر  یکی  نیز  پارلمان  نمایندگان  عملکرد  ارزیابی 

سازوکارهایی است که می توان با توس  به آن، به مرحله ی  

 .عملکرد مطلوب پارلمان بیش از پیش نزدیک شد

  

نظارت تنها به مفهوم ارزیابی اقدامات و عملکرد دولت ها نیست  

جلوه گر بلکه نمایندگان پارلمان نیز به عنوان اعمای نهادی که  

حاکمیت ملی است از ایل قاعده مستثنی نمی باشند و بایستی  

عملکرد آن ها مستمرا  مورد ارزیابی قرار گیردب زیرا نمایندگان  

دارندب   مسئولیت  عمومی  افکار  و  مردم  برابر  در  تنها  پارلمان 

مختصر آنکه ایل نمایندگان بایستی در انجام وظایف اویش،  

  نموده و در راستای قوانیل و  همواره به رورت حرفه ای عم

مقررات داالی پارلمان حرکت نمایند در غیر اینصورت با ایجاد  

و اتخاذ سازوکاری به نام ارزیابی عملکرد نمایندگان پارلمان می  

توان موجبات بازاواست آنان را فراهم کردب مفهوم نظارت حرفه  

می   استوار  اندیشه  ایل  بر  نیز  نمایندگان  رفتار  بر  ای 

 ( 338:  1394رعائی،) دب  باش 

نمایندگان مجلس با عم  به وظایف نمایندگی اویش اعم از  

قانونگلاری و نظارت، تمییر مستقیم و غیر قاب  انکاری بر منافع  

جمعی عموم افراد جامعه می گلارند، بنابرایل، همواره بایستی  



عمانت اجرای الزم در ارتباط با عملکرد و اقدامات نمایندگان  

نمایندگان  پارلمان   ای  حرفه  تکالیف  وجود  لزوم  شودب  ایجاد 

داالی   های  دستورالعم   و  ها  نامه  آئیل  در  معموال   پارلمان 

پارلمان مورد اشاره قرار می گیرد و نمایندگان پارلمان بایستی  

مطابا با ارول مطرح شده در ایل آئیل نامه های داالی پارلمان  

بایستی در حدود    ها عم  نمایندب در حقیقت نمایندگان مجلس

و مطابا با رالحیت های اعطایی اویش عم  نموده و منافع  

عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهندب نظارت بر رفتار حرفه 

ای نمایندگان به عنوان تممینی تلقی می شود که می تواند  

آنان را در راستای تحقا منافع جمعی جوامع رهنمون سازدب )  

 (223:  1396مصباح نسب، موسی زاده،

در ارتباط با ارزیابی عملکرد نمایندگان پارلمان می توان به نظام  

ماده   و  ایران  رفتار    1حقوقی  بر  مجلس  بر  نظارت  قانون 

نمایندگان اشاره کردب مطابا با ایل ماده: » به منظور حفظ شمن  

دوران   به  مربوط  امور  درباره  نظارت  و  نمایندگان  منزلت  و 

ه مجلس شورای اسالمی و حداکثر  نمایندگی در ابتدای هر دور

رئیسه دائمی، هیمت نظارت که از سه ماه پس از انتخاب هیمت

افراد زیر برای همان  ایل پس هیمت نامیده می  از  شود مرکب 

 :گردددوره تشکی  می 

 الفم یکی از نواب رئیس به انتخاب هیمت رئیسه برای هر سال 

ه انتخاب  ( ب90ب م یک نفر از اعمای کمیسیون ار  نودم )

 مجلس 

م یک نفر از اعمای کمیسیون قمائی و حقوقی به انتخاب   پ

 مجلس 

 ت م چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

متقاعیان  1تبصره   نام  برای یبت  است  رئیسه مکلف  م هیمت 

 .عمویت در هیمت یک هفته مهلت تعییل نماید

داوطلبان  2تبصره   بیل  از  مجملس  رئیسه  هیممت  م 

اعمای  کممیسیون به جز  نماینمدگان مجملس  و  یادشده  های 

معرفی   هیمت مجلس  به  و  انتمخاب  را  نفمر  شمش  رئمیسه 

رأی اکثریت مطلا نمایندگان حاعر    انتخاب  مالک نمایدب  می

در مجلس است و در رورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط  

  هر  در  افراد  انتخاب  رورت  هر  در شوندب  سه معرفی میرئیهیمت

 .است   مجلس  در  حاعر  نمایندگان  مطلا  اکثریت  رأی  با  مرحله

نائمب  3تبصره   و دو  رئیس  اعمای اود یک  بیل  از  م همیمت 

 .نمایدرئیس و دو دبیر انتخاب می 

م در رورت غیبت غیرموجه هر یک از اعمای انتخابی  4تبصره  

چهارم جلسات متناوب در مدت  و یا یکدر سه جلسه متوالی  

تشخیص شش ماه، یا عرورت تغییر هر یک از اعمای هیمت به

( ایل ماده فرد جایگزیل مطابا  2اعمای جلسه موعوع تبصره )

قانون نظارت بر رفتار    1شود«ب )ماده  تبصره ملکور انتخاب می 

 ( 15/1/1391نمایندگان مصوب  

سه مجلس شورای اسالمی  للا در نظام حقوقی ایران، هیمت رئی

به عنوان مرجع نظارت حرفه ای بر نمایندگان پارلمان شنااته  

اگر چنانچه عملکرد   اللکر،  به مطالب فوق  با توجه  می شودب 

نمایندگان پارلمان مورد ارزیابی قرار گیرد، می تواند به عنوان  

مکانیسم دیگری در راستای تحقا بهبود عملکرد پارلمانی تلقی 

 .عاقبا  موجب تحقا منافع جمعی افراد گرددگشته و مت
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با توجه به ار  تفکیک قوا، هریک از نهادهای سیاسی وظایف  

ااری را در یک دولت-کشور بر عهده دارندب نهاد های ملکور  

می  اتخاذ  را  تصمیماتی  اویش  وظایف  به  عم   راستای  در 

نمایندب ایل تصمیمات آیار مهم و غیرقاب  کتمانی را بر تمامی  

درستی   جهت  بدیل  گلاردب  می  برجای  مردم  زندگی  ابعاد 

عملکرد   گیردب  قرار  ارزیابی  مورد  بایستی  همواره  تصمیمات 

پارلمان به عنوان یکی از نهادهای مهم تصمیم گیر در سااتار  

از   و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  بایستی  همواره  جوامع  سیاسی 

آنجائیکه یکی از نتایج نظارت و ارزیابی، پاسخگویی نهادی است  

که مورد نظارت قرار گرفته است، للا افزایش نظارت بر نهادهای  

زیرا   گرددب  می  آنان  پاسخگویی  افزایش  به  منجر  حکومتی 



پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن نهادی که 

برابر   در  تا  گردد  می  متعهد  است،  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد 

ارائه دهدب در ایل   اشخا ص و نهادهای ناظر توجیه مناسبی را 

ارتباط پاسخگویی پارلمان نیز می تواند به عنوان یک شااص  

نهاد   ارزیابی  انجام  رورت  در  گرددب  تلقی  مطلوب  حکمرانی 

برابر   در  نهاد  ایل  مناسب  پاسخگویی  آن  متعاقب  و  پارلمان 

نهادهای ناظر، بحثی به نام تحقا منافع جمعی مطرح  می شودب  

منافع جمعی یعنی ترجیح منفعت عموم بر منافع اصوری افراد  

بوده و امروزه طیف گسترده ای از موعوعات مطرح در جوامع  

از قبی  حقوق بشر را در برمی گیردب بنابرایل در رورت انجام  

ارزیابی عملکرد پارلمان می توان شاهد تقویت نهاد ملکور بود  

زیرا اگر چنانچه عملکرد پارلمان در نتیجه ی ارزیابی ایل نهاد  

بهبود یابد می توان شاهد بهبود تصمیمات پارلمان و متعاقب  

بر منافع جمعی و زندگی   ایل فرآیند  آن شاهد تمییر مطلوب 

عمده   نقش  سه  از  پارلمان  حقیقت  در  بودب  جامعه  در  افراد 

قانونگلاری، نظارت و نمایندگی براوردار می باشد و ارزیابی هر  

یک از نقش های ملکور می تواند به اعتالی هرچه بیشتر ایل  

نیازمند براورداری از   پارلمان  نهاد کمک نمایدب بدیل منظور 

سازوکارهایی استب به بیان دیگر، با ایجاد سازوکارهای الزم می  

دادب   قرار  ارزیابی  مورد  را  پارلمان  ی  گلشته  عملکرد  توان 

توسط   پارلمان که  اودارزیابی  شام   پیشنهادی  سازوکارهای 

نهادهای داالی و  بعما  اارجی رورت میگیرد، سازمان های  

اجتماعی شام  سازمان های نظارتی پارلمانی، ارزیابی پسینی  

قانونگلاری، ارزیابی عملکرد پارلمان با توجه به استانداردهای  

فعال در حیطه ی  المللی  ارائه شده توسط سازمان های بیل 

پارلمان و در نهایت ارزیابی عملکرد نمایندگان پارلمان می باشدب  

اتخاذ رحیح سازوکارهای ملکور می   بدیهی است در رورت 

توان شاهد بهبود عملکرد پارلمان و متعاقبا  تممیل منافع جمعی  

 .افراد در جامعه بود

 سپاسگزاری

بمه اماطر   تبریزاز معماونمت محترم پژوهشمممی دانشمممگماه  

پژوهش حماعمممر همکماری در اجرای  و  حممایمت معنوی  

 .شودسپاسگزاری می

لمه و ارائمه  ابمه اماطر بمازبینی متل مقمملکوتی  از آقمای دکتر  

 .شودنظرهای سااتاری تشکر و قدردانی می

داوران محترم بمه اماطر ارائمه نظرهمای سمممااتماری و    از

 .شودسپاسگزاری می  علمی

از آقمای دکتر  نگمارنمدگمان بر اود الزم می عبمدا   داننمد 

ااطر مطالعه متل مقاله حاعمر و ارائه نظرهای  به علیزاده  

 .ارزشمند سپاسگزاری نمایند
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Abstract:  
 
The parliament has always been recognized as an important decision-making body in the 
political structure of societies. Therefore, the need to evaluate the performance of this institution 
is of great importance. If we evaluate the actions and performance of this institution, we can hope 
to improve its performance. Because behind evaluation is accountability. Accountability is a 
social relationship in which the person or institution being evaluated promises to provide 
appropriate justification for their actions. Therefore, the evaluation process will lead to 
transparency in the functioning of the parliament. Since the parliament is an institution that 
influences the life of the general public with its decisions, the need to improve its performance is 
considered important because it can lead to the realization of collective goals in societies. In this 
regard, the development of necessary mechanisms in order to achieve this goal deserves 
attention and the parliament can take an important practical step in this direction by resorting to 
the mentioned mechanisms. Therefore, the purpose and innovation of this study will be to provide 
the necessary mechanisms to evaluate and improve the performance of parliament. Obviously, 
if the actions of the parliament are transparent and improved, the collective interests of the 
general public can be guaranteed. 
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