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هاي ناظر به شفافیت در پارلمانها و مؤلفهشاخص-2

نقش نمایندگان مجلس در مبارزه با فساد2- 1

نمایندگان به عنوان الگو2- 1-1

گذاران بایستی فراتر از مؤاخذه و سرزنش شوند. قانوننمایندگان مجلس در هر جایی به عنوان یک الگو در حفظ استانداردهاي اخالقی تلقی می
هاي توانند درخواست حفظ استانداردها از دیگران را داشته باشند ولی خود در زندگی آنها را رعایت نکنند. بدون دستکند، نمایندگان نمیعمل 

توان از دیگران در خصوص اعمالشان سؤال کرد. و با چه اعتباري ما موضوعات حوزه استحفاضیه خود را دنبال کنیم؟تمیز چطور می

اده سیاسیایجاد ار2- 2-1

کند به طور طبیعی تعهدات سیاسی بایستی در سطح باالیی انجام شود. بدرفتاري در هر سطحی اعتماد به کل سیستم سیاسی را تضعیف می
شرط کافی براي کنترل فساد نیست اگر به عوامل دیگر پرداخته نشود. سیستم سالم و تعادل و توازن و هرچند رهبري یک ضرورت است اما 

سیاسی قوي بسیار حیاتی هستند نه تنها براي مبارزه با فساد و تقویت حکمرانی خوب بلکه احیاء اعتماد به تفکرات سیاسی دموکراتیک.مؤسسات 

گذاريقانون2- 3-1

کننده فساد باشند. حتی تشویقتوانند غیرکارآمد و ها میقوانین باید شفاف و غیر مبهم باشند. تعداد بسیاري از قوانین، مقررات و دستورالعمل
ن نخستین سؤالی که یک نماینده بایستی بپرسد این است که آیا اساساً نیاز به تصویب قانون جدید هست؟ همچنین تفاوت بین دو گروه از قوانی

ل فسادخیلی کم شود.دادن اعماکنند به ایجاد فضایی که احتمال رخکنند و قوانینی که کمک میتشریح شد. قوانینی که افراد فاسد را جریمه می

نظارت2- 4-1

هاي پارلمانی براي نظارت قوي مجلس یک بخش اساسی از مبارزه با فساد و تضمین حکمرانی خوب است. ابزارهاي نظارت متعددي در سیستم
فرصت کافی براي وزراء و رهبران ها به طور قانونی کارآمد، مؤثر و متناسب با اهداف مدنظر انجام شوند وجود دارد. بنابراینتضمیت=ن اینکه برنامه

دولت براي پاسخگویی عمومی در طی زمان سؤال نمایندگان باید وجود داشته باشد.

-ها  نحوة اجراء باید در هر جایی که الزم است افزایش یابد و همه قوانین پایینها، برنامهبراي بررسی سیاستهاي نظارتیتوانایی کمیسیون
هاي مجلس باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. مجالس بایستی استقالل، کیفیت نیروي انسانی مؤسسات با فعالیتدستی براي تضمین سازگاري

هاي تخصصی در این حوزه را ارتقاء دهند.عالی حسابرسی، نهادهاي ضدفساد و سازمان

و توسعه اقتصادي در سراسر جهان است. البته مجلس باید تأمین مالی احزاب و ارتباط آن با انواع فساد یکی از بزرگترین تهدیدهاي دموکراسی 
هاي دولتی باشد.گذاري و نظارت بر فعالیتمجهز به اختیارات نهادي و ابزارهاي عملیاتی براي بیان خواست مردم به وسیله قانون

نقش مجلس در تصویب قوانین ضدفساد2-2

ش را از طریق تصویب قوانین مناسب به منظور مقابله با فساد و نظارت بر اجراي مجلس داراي نقش حساسی در مبارزه با فساد است و این نق
) به درستی نشان 2003طور که کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد (مصوب سال کند. همانهاي خود ایفا میاین قوانین از طریق کمیسیون

گیرد.میداد، قوانین مربوط حوزة وسیعی را در بر 
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اي براي فساد عمل کند. اگر قوانین مذکور تواند به عنوان بازدارندهاي میقوانین کیفري است. اما قوانین کیفري، تنها تا اندازهتمرکز اصلی بر
معنی شوند.توانند بیکنند، ترس کمی دارند و خود قوانین نیز میاجرا نشوند یا غیرقابل اجرا باشند، آنگاه کسانی که قوانین فوق را نقص می

گذار باید بپرسد، آن است که آیا اصالً قانون جدیدي مورد نیاز هست؟واقع اولین سؤالی که یک قانوندر 

گیرند (حتی در کشورهایی که برخی افراد تصویب قوانین ضدفساد جدید را به عنوان اولین گام ضروري در جهت مقابله با فساد در نظر می
خواري و دیگر اشکال فساد شدند). در نتیجه قوانین جهت مجازات رشوهاند، اگر اجرا میه با فساد داشتهتاکنون طیف مناسبی از قوانین را براي مقابل

رسد که به نظر می.)باشندها و لوایح اتخاذ شده میبه بهاي حصول اطمینان اجراي قوانین یا بازدارنده بودن طرحاند (و غالبًا در کل دنیا فراگیر شده
اي جهت اقدام کردن است، در حالی که روش مزبور، در واقعیت در حال تغییر است.هزینه، راه بدون تصویب یک قانون جدید

اند:دو دسته قوانین در این جا مورد بحث قرار گرفته

کنند.ع میکاران احتمالی را منکنند (مانند قوانین کیفري و قوانین تضاد منافع) و در نتیجه خالفقوانینی که افراد فاسد را مجازات می-
پیوندند (مثالً قوانین قوانینی که به ایجاد یک محیط اجتماعی و اجرایی تأکید دارند که  در آن اعمال مفسدانه با احتمال کمتري به وقوع می-

ها توسط مقامات).آزادي اطالعات و اعالم دارایی
تصویب قوانین مربوط به مجازات و منع افراد فاسد2- 1-2-

اي باید یادآور در صورتی براي مبارزه با فساد مناسب هستند که احتمال اجراي آنها وجود داشته باشد. بنابراین اولین نکتهقوانین کیفري تنها
. هنگامی که به این نتیجه رسیدیم که یک قانون اهمیت کمی داردشد، آن است که در صورت اجرا نشدن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید

اصل عمومی را مورد توجه قرار دهند:9نیاز است، نمایندگان باید کیفري جدید مورد 
المللی (براي تضمین قانون اساسی در کشور و نبرد انتقاد خارجی).تطابق داشتن با استانداردهاي بین-

ن قوانین بیش از حد شدید شوند که ایشوند زیرا مقامات مربوطه متوجه میبیش از حد بازدارنده نباشند (قوانین در برخی کشورها اجرا نمی
باشند).هستند و در نتیجه ذاتاً غیرمنصفانه می

هاي شفاف در مورد صدور احکام (به طوري که احکام فوق سازگاري زیادي با دیگر احکام داشته باشند).ارائه دستورالعمل-
تواند ناکارآمدي را تأیید کند. براي االجرا میزمهاي سخت المتناسب با میزان جدي بودن جرم (در نظر گرفتن جریمههاي مقرر کردن جریمه-

- کند و برخی دادستانکند، مجازات مذکور را با ترحم تعدیل میمثال اگر دادگاهی مالحظه کند که حقایق یک جرم، چنین مجازاتی را توجیه نمی
دهند).کاهش میهاي احتمالی ناعادالنه هستند، پیگیري خود را شوند که جریمهها هنگامی که متوجه می

ترکیب قوانین کیفري مختلف مرتبط با فساد به طوري که همگی در یک جا باشند (بنابراین دسترسی به این قوانین به سادگی براي کارکنان -
پذیر است).دولت و دیگري امکان

شود و این که خواهیم انجام میه میطور کهاي منظم چارچوب قوانین کیفري (براي حصول اطمینان از این که همه چیز همانانجام بررسی-
رسانند).قوانین مربوطه ما را به اهداف مورد نظر می

هاي نامشخص براي قانع کردن انجام اقدامات ضروري براي موارد فساد مرتبط با اسناد (مثالً ملزم کردن افراد به محرز کردن منشأ دارایی-
راي درآمدهاي قانونی).دادگاه یا حداقل اضافه کردن یک توضیح قابل قبول ب

انجام گردد.)غیرکیفريتواند از طریق گزارشات داخلی منظور کردن عواید فساد مشروط به کشف دوباره توسط دولت (این کار می-
در نظر گرفتن جرم فساد هم به صورت پرداخت و هم دریافت رشوه (در حالی که تشخیص دهیم که خط باریکی بین پرداخت یک رشوه و -

ی که تحت فشار یک مقام اخاذي شده است وجود دارد).پرداخت
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تنظیم قوانین2- 2-2
دهد. در این راستا خواري، آشنا بازي، تضاد منافع و تبعیض در حکم قراردادها یا منافع دولتی را مورد هدف قرار میعمومًا قوانین ضدفساد، رشوه

هاي کنند که همه فعالیتاي قابل تصور را به صورت فهرست درآورند و نیز تالش میهکنند که همه فعالیتکنندگان قوانین تالش میبرخی تنظیم
یابند که هایی را میتوانند کاري انجام دهند. آنها معموالً سریعًا راهغیرقانونی را مشخص نمایند. با این وجود اگر افراد فاسد، خالق نباشند نمی

ها را دور بزنند.ممنوعیت
اي از سؤاالت را از خود بپرسند:کنند باید ابتدا مجموعهتصویب میکسانی که قوانین را

هاي کافی صورت گرفته است؟گیرد، مشورتهایی که منافع آنها تحت تأثیر قرار میآیا به طور کلی با گروه-
راي حصول اطمینان از این که (این بدان معنی نیست که به هیچ یک از آنها حق مخالفت در مورد قانون جدید پیشنهادي داده شود. بلکه ب

پیامدهاي غیرقابل انتظاري وجود ندارد، این کار باید صورت گیرد).
قابلیت نهادهایی که باید قانون مذکور را اجرا کنند چقدر است؟ (در صورتی که آنها فاقد قابلیت هستند، آیا الزم است که نهادهاي دیگر -

قانون با خود اجرایی کردن اقدامات براي آنان در پی خواهد داشت وجود دارد؟)درگیر شوند؟ آیا امکان کاهش مسئولیتی که 
ها در کنند، از لحاظ حقوقی افراد با کفایتی هستند؟ (بررسیها و دیگر عامالن اجرایی که با صداقت کار میها، دادگاهآیا پلیس، دادستان-

باورند که پلیس و سیستم قضایی از جمله فاسدترین نهادهاي کشورشان هستند، با این دهد که شهروندان براین هاي دنیا نشان میبسیاري از بخش
آیا نباید ابتدا پلیس و سیستم قضایی گرفت؟اي در تصویب قوانینی و جود دارد که مورد سوءاستفاده افراد فاسد قرار خواهد وجود آیا هیچ فایده

)اصالح شوند؟
ابزار دیگري را ایجاد کند که بتوان ر عمل، مستقل از قوة مجریه هستند؟ اگر نه، آیا مجلس باید آیا اجراکنندگان، هم در تئوري و هم د-

مخالفان سیاسی را آزار داد در حالی که دوستان نظام به طور غیرقانونی در اوج موفقیت هستند؟
اشد، آیا نباید به عنوان یک مسئله اصلی به اسخگو هستند؟ (اگر پاسخگویی آنها کافی نبخود اجراکنندگان به چه کسی و به چه طریقی پ-

نظام پاسخگویی پرداخته شود؟)
توانند آزادي عمل را حداقل نمایندقوانین به زبان شفاف می

گیرد، مجالس باید قوانین صریح و واضحی را طبق توصیه بانک جهانی در کشورهایی که معموالً در آنها آزادي عمل مورد سوءاستفاده قرار می-
کنند (قوانینی که به راحتی قابل فهم باشند، به کارگیري آنها ساده باشد و نیازي به قضاوت براي تعیین قابلیت کاربردشان نباشد).تصویب

دهند. به شود، اما در برخی شرایط، مجریان همان کار را به یک قیمتی انجام میقوانین صریح باعث از بین رفتن آزادي عمل اجراکنندگان می-
تواند کارمندان دولت را از به کار گرفتن یک گذاري میمونه، اگر آشنابازي و تبعیض در استخدام دولتی مشکالت جدي باشند، هیئت قانونعنوان ن

هاي قضایی هستند که باید تعیین ها و هیئتدوست یا فامیل منع کند، مگر اینکه وي واجد شرایط براي پست مذکور باشد. با این قانون، دادستان
-، آزادي عمل قابل مالحظهشودند که آیا یک خویشاوند خاص واجد شرایط هست یا نه و بنابراین در حالی که زمینۀ خوبی براي فساد ایجاد میکن

اي در اجراي قانون خواهند داشت.
دون هیچ استثنا یا قیدي تواند به طور مطلق انتصاب هر دوست یا آشنایی را بشود، قانون میهنگامی که قوانین صریح به کار گرفته می-

گونه آزادي عملی نخواهند داشت. در صورتی که نام خویشاوند یک مقام در لیست حقوق بگیران قاطعانه ممنوع نماید. در این حالت مجریان هیچ
مورد صالحیت ان خویشاوند ها درظاهر شود، نقض قانون آشکار خواهد بود. (اگر قانون استثنایی را براي افراد واجد شرایط قائل شود، استدبالل

رویت است و شوند).در صورت نبود استثناء نقض قانون براي همه قابلالشعاع قرار دادن) آن انتصاب به کار گرفته میبراي توجیه  و (تحت
اد جدي هست یا نه.توانند مشخص کنند که آیا دولت آنها در مورد اجراي قوانین ضدفسهاي ناظر به سادگی میها و گروهشهروندان، رسانه

گرا و غیرقابل انعطاف هستند و هیچ استثنایی ندارند. آنها ساده (و گاهی بیش از حد ساده) هستند گونه قوانین، صریح، مطلقبا این حال این-
عمومًا فاقد صالحیت کنند، تر کار میهاي قضایی هنگامی که بر طبق اصول کلیتا جایی که ممکن است استبدادي به نظر برسند. از یک سو هیئت
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کنند، ایجاد میباشند. از طرف دیگر جایی که مقامات دولتی از ترس این که فاسد در نظر گرفته شوند کار الزم براي ایجاد و وضع استانداردها می
آورد.گیري را براي آنها فراهم میقوانین صریح، اعتماد به نفس جهت تصمیم

که کشورهایی با نهادهاي اجرایی ضعیف باید قوانین مشخص زیر را در قوانین ضدفساد خود در نظر ) توصیه کرده است 2001بانک جهانی (-
بگیرند:

گونه هدیه، وجه یا هرچیز با ارزشی بیش از یک مبلغ کم را از کسی دریافت کند که عضوي از بستگان تواند هیچهیچ کارمند دولتی نمی-
باشد.درجه یک وي نمی

هاي دیگر) سودي را در یک شرکت یا هر شکل مستقیم یا غیرمستقیم (یعنی از طریق فامیل یا واسطهند به طور تواهیچ کارمندي نمی-
دیگري نگه دارد که تحت تأثیر تصمیمات آن کارمند باشد.

دارند، مستقیم نگه میهمه کارمندانی که حقوقی باالتر از یک سطح معین دارند، باید هرساله همه دارایی خود را که به صورت مستقیم یا غیر-
علناً آشکار سازند.

تواند خویشاوندي را استخدام کند (با این جزئیات دقیق که یک رابطه خویشاوندي چقدر باید دور باشد).هیچ کارمندي نمی-
دهند، آشکار ي به آنها میهایی که با آنها تماس دارند یا امتیازهمه کارمندان باید هرگونه ارتباط خود را با افراد استخدام شده و با شرکت-

سازند.
ها و هاي کلی در یک قانون ضدفساد، آزادي عمل وسیعی را ایجاد کند، براي قدرت دادن به افراد مردد در کسب توصیهبینیجایی که پیش-

آشکار شده) نتیجه بگیرد که ها از عامل اجرایی مربوطه، نکات بسیاري براي گفتن وجود دارد. در صورتی که قدرت اجرایی (مبناي حقایقرهنمون
کند، کارمندان از پیگردهاي قانونی بعدي آزاد خواهند بود. براي جلوگیري از کندي بیش از حد فعالیت گذاري نمیعمل پیشنهادي، تخلفی را پایه

را انجام ندهند، قانون تصریح کار دولت، نمایندگان مربوطه باید در یک دورة مشخص در زمینه درخواستی مورد نظر حکم صادر کنند. اگر آنها این
اي مؤثر واقع شود.ها الزم است که قانون وجود داشته باشد تا چنین رویهکند که این کار پیشنهادي، قانونی است. در بسیاري از کشورمی

هاي پارلمانی در مبارزه با فسادنقش شبکه2- 3
نوردد. براي شناخت این بلکه مناطق مختلف و کل جهان را در می–شود نمیدر محیط جهانی امروزي، فساد در درون مرزهاي ملی محدود 

گوها براي پرداختن به ها و گفت) به معرفی برنامه2003المللی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (هاي بینامر، بسیاري از سازمان
اند.المللی فساد پرداختهماهیت بین

تواند چندید مزیت داشته باشد:شکل از نمایندگان مجلس میاي متایجاد شبکه
ایجاد ارزش مشترك بین گروه

هاها و سیاستاندازهاي مختلف پرورش تغییر در شیوههاي جدید از طریق تعامل رویکردها و چشمتوسعه دیدگاه
توسعه ظرفیت براي همه اعضاء

دهد و مسئله یافتن مشاوره و اطالعات قابل اعتماد تعامل با افراد و همتایان خود را به آنها میهاي پارلمانی امکان گیران، شبکهاز دیدگاه تصمیم
المللی در آن زمینه فراهم عمومی، این شبکه فرصتی براي ایجاد یا گسترش مشارکت بینکند. براي افرادي با زمینه خاصی از سیاسترا ساده می

تواند مانعی براي بحث درست و توجه به مسائل جهانی مدت آن براي پیروزي انتخابات میز کوتاهکند از آنجایی که خط مشی حزب و نیامی
تري فراهم کنند. توانند فرصتی براي کشف مسائل با جزئیات بیشتر در دوره زمانی طوالنیهاي پارلمانی میبلندمدت در مجلس جهانی باشد، شبکه

کنند.ارند که با هم کار میها افرادي وجود دالبته، در قلب این شبکه
اي دارد. چنین صدایی به همراه اي به دلیل مشارکتشان در یک صداي جهانی و منطقهایحاد شبکه در مورد یک موضوع مثل فساد مزایاي افزوده

یک مدیر فاسد بر مجلس بر دوش ارتباط با همکاران همفکر در کشورهاي دیگر زمانیکه فرد وظیفه مبارزه با فساد را به تنهایی در کشوري با سلطه 
بخش باشد.تواند آرامشدارد، می



٥

اند با هایی را از نمایندگان کشورهاي دیگر کسب کنند و از وقوع مشکالتی که دیگران تجربه کردهتوانند ایدهبه عالوه، نمایندگان مجلس می
هاي آموخته شده از همتایان خود، جلوگیري کنند.اشتراك اطالعات و درس

هاي زیادي است که شروع به کار کرده سال)CPA) و انجمن پارلمانی مشترك المنافع (IPUهاي پارلمانی مثل اتحادیه بین پارلمانی (جمنان
کند که در کنار هم جمع شوند و در مورد موضوعات مربوظ=ط به منافع مشترکشان بحث کنند.است و براي نمایندگان این فرصت را فراهم می

GOPACزمان جهانی مجالس علیه فساد سا2- 1-3

اي با تمرکز بر هدفی واحد یعنی مبارزه  و جلوگیري از فساد از طریق تقویت صداقت در حکومت است. سازمان جهانی مجالس علیه فساد، شبکه
اي است که هدفش ، شبکهاین سازمان که از مجالس، نمایندگان مجلس و نمایندگان سابق مجالس از کشورهاي سراسر جهان تشکیل شده است

هاي شخصی خودش براي مبارزه با فساد است. هاي مربوط به اعضاء و تالش براي پشتیبانی و مشاوره اعضاء در طرحارائه اطالعات، ابزارها و آموزش
- کمیته اجرایی و هیئتبرگزار شد، تأسیس گردید و توسط یک2002این سازمان در اتاوا در یک کنفرانس جهانی که در مجلس کانادا در سال 

شود.المللی مدیریت میمدیره با نمایندگی بین
-کند، در حالی که هریک از شعبهالمللی عمل میدبیرخانه جهانی سازمان مجالس علیه فساد، مستقر در اتاوا، کانادا، به عنوان نقطه تماس بین

و جهانی در جهت بهبود یکپارچگی در ايین سازمان با دبیرخانه منطقههاي ملی اکنند، شعبهاي نیز توسط دبیرخانه خود عمل میهاي منطقه
سازمان وجود دارد.کنند. در تمام مناطق جهان شعب این مجلس کار می

گرا به لحاظ مفهومی، سازمان جهانی مجالس علیه فساد کار خود را در سه مفهوم بنیادي یعنی پیش پشتیبانی، آموزش و نتایج هدف
اي و ملی و باعث اثرگذاري بهتر فعالیت اعضاي آن شده است.هاي گذشته، ایجاد شعب منطقهکند. در سالسازماندهی می

هاي سازي بین نمایندگان مجلس توسعه دهد. اغلب آموختهاز زمان تأسیس، این سازمان توانسته است زمینه دانش خود را با توجه به شبکه
ها و ساختارهاي سیاسی مختلف است. ها، فرهنگس فردي مستقر در مناطق مختلف جغرافیایی، با زبانسازمان در زمینه همکاري با نمایندگان مجل

مند شود، تواند بهرهسازمان جهانی مجالس علیه فساد نشان داده است که سازمان از متمرکز شدن بر موضوعی واحد، در عین حال جهانی، می
هاي خود را دارد. جهان شمولی تجربه فساد، تا حدي، زبانی مشترك در میان اعضاي فعالیتموضوعی که توانایی ایجاد هماهنگی بین اعضاء و

دهد. درس دیگر آموخته شده توسط سازمان شامل نیاز به ارائه کند که به رغم اختالفاتشان به آنها اجازه برقراري ارتباط را میسازمان ایجاد می
کند. ارزش باالي ارتباطات شارکت اعضاء و داشتن حس مالکیت بر دستور کار را تضمین میاطالعات سازگار و مختصر به اعضاء است، که م

تواند دهی قابل فهم و در دسترس و منابع الزم براي انجام کلیه موارد فوق میاي چهره به چهره، ساختار گزارشالکترونیک، تنها با جلسات دوره
افزایش یابد.

جهانیشبکه پارلمانی در بانک 2- 2-3
PNOWBشبکه پارلمانی در بانک جهانی ( جلس یا شبکه) با هدف تعامل مجالس جهان در گفتمان جهانی توسعه تأسیس شد که نمایندگان م

کشور جهان، اعضاء شبکه پارلمانی در بانک جهانی 90عضو در 400اي بکار ببرند؛ با بیش از هاي توسعهتواند در رابطه با مسائل همکاريمی
هستند. با دهندگانشان و نه نماینده مجالس، دولت و یا کشور خودبه کشور اعضاء بانک جهانی هستند؛ با این حال، آنها نماینده خود و رأيمنصوب

ده رانسه گنجانیتوجه به استقالل قانونی از بانک جهانی، شبکه پارلمانی در بانک جهانی یک سازمان غیرانتفاعی و غیر حزبی است که تحت قانون ف
شده است.

ه شرح زیر دنبال سازي، مشارکت و بررسی پیشرفت را بمأموریت شبکه پارلمانی در بانک جهانی اصول هدایتی شامل پاسخگویی، حمایت، شبکه
کند:می

ج بیشتر شفافیت پاسخگویی: به منظور تسهیل و تشویق گفتگوهاي مستقیم بین نمایندگان مجلس و مؤسسات توسعه چندجانبه براي تروی
هاي بانک جهانی، و همچنین تشویق به پاسخگویی جمعیها و سیاستها، بخصوص شیوهها و شیوهسیاست (a
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(Bکه پارلمانی در بانک جهانی براي حمایت هماهنگ نمایندگان مجلس در مورد مسائل حمایت: به منظور ارائه یک خط مشی به اعضاء شب
المللیمربوط به توسعه بین

(Cهاي اولیه و تبادل اطالعات در میان اعضاء پارلمان در مورد مسائل عمده توسعه بینسازي: به منظور تشویق اقدام هماهنگ، بحثشبکه-

کنی فقرالمللی، امور مالی و ریشه

(dوکار و مشارکت: براي اقدام به همکاري بیشتر و تشویق همکاري میان نمایندگان مجلس و سیاستگذاران، جامعه دانشگاهی، بخش کسب
هاي غیردولتی در مورد مسائل توسعهسازمان

(eهاي توسعهي کمکدر زمینههاي کنترل دموکراتیک مؤثرهاي نمایندگی مجلس و شیوهمرور و بررسی پیشرفت: براي ترویج توسعه مکانیزم-
اي در تمام مراحل آن

دهد. حداقل یک بار در سال، شبکه یک کنفرانس المللی انجام میها را در سطوح ملی و بینشبکه پارلمانی در بانک جهانی تعدادي از فعالیت
رمیانه) مأموریت شبکه براي افزایش پاسخگویی و اي (شرق آفریقا، هند و خاوکند، در حالی که شعب منطقهالمللی را سازماندهی میبزرگ بین

برند.اي خودشان پیش میالمللی را با حفظ دستور کار حساس منطقهشفافیت در توسعه بین

ها کشورهاي کننده را جهت بازدید از پروژههمچنین شبکه پارلمانی در بانک جهانی بازدیدهاي علمی براي نمایندگان مجلس از کشورهاي کمک
کند.توسعه تسهیل میدر حال

اصل راهنمایی 9هاي دیگر، تجربیات اعضاء مؤسس سازمان جهانی مجالس علیه فساد و شبکه پارلمانی در بانک جهانی بر اساس مطالعه شبکه
هاي مجلس وجود دارد:در مورد شبکه

A. مورد موضوعات مختلف، نمایندگان مجلس را تمرکز: تعمیق تبادل اطالعات و تجزیه و تحلیل در یک منطقه به نسبت مبادالت سطحی در
سازد. شبکه متمرکزي که به نتایج قابل اثبات متعهد است براي جذب اعضاء عملگرا موفق است.قادر به ایفاي نقش تأثیرگذارتر می

B.هاي و تعامل با شبکهدهی اي براي جهتههاي مؤثر نیازمند به یک فرد است که قادر به جذب یک تیم مرکزي نمایندرهبري: ایجاد شبکه
ه قوي نمایندگان مجلس باشد. رهبري هم توانایی بیان دیدگاه مشترك گسترده و هم فعال کردن همکاران براي دستیابی مؤثرتر به این دیدگاه ب

رود.از بین میروشی است که همه اعضاء در آن مشارکت داشته باشند؛ بدون چنین رهبري یک شبکه به احتمال زیاد پس از چند مبادله اولیه
C.هاي شبکه را برآورده سازد، دستیابی واقعی به نتایج تواند فعالیتهاي جالب توجه و تدویت=ن بند بند قطعنامه مینتایج: اگرچه مشورت

تواند انگیزه بیشتري باشد.عملی (چیزهایی که بر رفاه مردم اثرگذار اند) می
D.تواند هاي متخصص دسترسی داشته باشند، میمجلس اگر به دبیرخانه مؤثر و سرویسهاي نمایندگاندسترسی به پشتیبانی مناسب: شبکه

به بهترین نتایج دست یابند. خدمات تخصصی نیازمند آن اند که از اطالع یافتن رهبر سیاسی توسط متخصصان با استفاده از مستندات سیاسی 
هاي مدیریت اند. مهارتگیري مؤثر از یک سو و اجراي مؤثر از سوي دیگر مکننده مشورت و تصمیاطمینان حاصل کنند. خدمات دبیرخانه تضمین

سازمانی براي ایجاد و حفظ شبکه نیز ضروري هستند زیرا که آنها به ساختار، برنامه کار، جدول زمانی و زمان تحویل کار نیاز دارند.
E.کند. تشکیل اتحاد با چنین ها را تکمیل میداف دیگر سازمانگرا به احتمال زیاد به خوبی اهاتحاد: اهداف ذهر شبکه پارلمانی سیاست

هد.تر از آن، امکان گسترش منابع را میتر شدن منابع و مهمهایی امکان قويسازمان
F.را آوري اطالعات هنوز قادر نیست جاي نیاز به شور و مشورت چهره به چهره هاي ننمشورت الکترونیکی: در حالی که مشاوره از طریق شبکه

هاي جویی کند. استفاده از فناوري اطالعات همچنین زمان و هزینههاي سفر صرفهتواند یک مکمل ضروري باشد و در زمان و هزینهبگیرد، می
دهد.ها، محصوالت نوشته شده و اظهارات را کاهش میدسترسی به منابع در توسعه برنامه
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G.هاي ارتباطی آنالین براي ارتباطات و دهد که زمانیکه بر فناوريپیشنهاد میالمللی براي توسعه پایدارریزي: مؤسسه بینبرنامه
-رونیکی تکیھ داریم، باید موارد زیر را در ذھن داشتھ باشیم: برنامھمشورت الکت

-تر، در زمانیکھ ارتباط بھ زبانی است کھ در آن ممکن است ھمھ شرکتزمانی طوالنی
ای و اضافھ کردن استفاده از منطقھکنندگان راحت نباشند، فضول و تعطیالت

تر در ھستھ شبکھ را کنفرانس راه دور برای افزودن غنای اطالعاتی کھ روابط محکم
کنند.حفظ می

H. منابع: منشأ چندگانھ از منابع، خطر تبدیل شدن بھ عاملی از منافع یک
بتوان شود تادھند. بودجھ پایدار برای سازمان، باعث میسازمان دیگر را کاھش می

-منابع کمتری را برای جستجو بودجھ اختصاص داد. از سوی دیگر، جستجو برای کمک
دھی بھ منافعحاظر کمک کند.تواند بھ حصول اطمینان از پاسخھای مالی می

I.ھای پارلمانی توانند بھ استمرار فعالیت شبکھتداوم: ھریک از عوامل فوق می
کنندگان مالی متعدد، تعھد، تآمینکمک کند. وضوح نمرکز (و نتایج)، شرکای م

آوری، شبکھ را ای و دسترسی و استفاده از فندسترسی بھ دبیرخانھ و کارکنان حرفھ
کند.کنندگان مطمئن میاز وجود یک ججریان مستمر از شرکت

نقش مجلس شوراي اسالمی در مبارزه با فساد2- 4
به 1390اسالمی قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد را در اواخر سال با توجه به اهمیت موضوع مقابله با فساد، مجلس شوراي

هاي یتتصویب رساند. در این قانون راهکاریهاي ارتقاء سالمت اداري را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است و با حداکثر استفاده از ظرف
) این قانون به بحث سنجش فساد 28) و (10جدي با مقوله فساد انجام گیرد. در مواد (ه هاي اجرایی ذي ربط سعی شده است که مقابلدستگاه

اشاره شده است که از طریق نهادهاي دولتی و غیردولتی فساد مورد سنجش قرار گیرد.
ي و مبارزه با فساد و سنجش نهاد در زمینه پیشگیرهاي مردموزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را درباره توسعه و تقویت سازمان-10ماده
هاي فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش ساالنه آن را به مجلس شوراي اسالمی ارئه شاخص

نماید.
اقدامات زیر است:ساله پنجم توسعه، موظف به ) قانون برنامه پنج221هاي نظارتی موضوع ماده (شوراي دستگاه-28ماده

) این قانون و اعالم عمومی آنها.2هاي موضوعبندهاي (الف)،(ج)،(د) ماده (گیري میزان سالمت اداري در دستگاههاي اندازهتهیه شاخصالف) 
ورماه سال بعد.گیري میزان سالمت اداري به صورت کلی و موردي و اعالم نتیجه بررسی به مسئوالن و مردم حداکثر تا پایان شهریب) اندازه

ها و هاي پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعالم قوتهاي مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجراي برنامهج) بررسی اقدامات دستگاه
هاي مسئول.ها و ارائه پیشنهاد به دستگاهضعف

هنوز سنجش فساد از طریق نهادهاي دولتی و غیردولتی اشاره شده در گذرد امابا توجه به اینکه بیش از دو سال از اجراي قانون مذکور می
هاي توسط دبیرخانه شوراي دستگاه28گیري میزان سالمت اداري اشاره شده در بند الف ماده هاي اندازهقانون انجام نگرفته است و تنها شاخص

نظارتی تهیه شده است.
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