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 مقدمه 1

 آن یآزادانه مجدد عیتوز و مجدد یاستفاده استفاده، یبرا الزم یقانون و یفن مشخصات با که است یتالیجید یداده باز، یداده

 .دارد قرار دسترس در ،مکان هر و زمان هر در هرکس، توسط

. شودیم هیتغذ اطالعات و هاداده از و برده بهره تالیجید یرسانه و یفّناور از که است یریگچشم یدگرگون شاهد ایدن .1

 تر،شفاف یخصوص بخش و یمدن یجامعه یهاسازمان ها،دولت پرورش و جادیا یبرا ییباال لیپتانس یدگرگون نیا

 اسیمق در را داریپا یتوسعه اهداف یابیارز و ارائه ،یطراح از یبانیپشت طورهمین و مؤثر و کارآمد پاسخگو، و مسئول

 .ستجاییجابه این مرکز باز، یداده .هستند دارا یجهان

 هروندانش با طورهمین و باشند پاسخگو و شفاف هادولت که است نیا ازمندین ترعادالنه و مرفّه و شکوفا یاجامعه جادیا .2

 نبالد به که است دادن رخ حال در داده یِجهان انقالبِ کی موضوع، نیا به توجه با. باشند داشته معنادار و منظم تعامل

 ابتکارات، از تیحما و دولت یهاتیفعال بر مؤثر یعموم نظارت ،یدیکل یاجتماع یهاچالش انیم یهمکار شبردیپ

 لین یبرا باز یداده .است کارآمد و مؤثر یعموم یهابرنامه و هااستیس یتوسعه و جادیا و یاقتصاد داریپا یتوسعه

 .است یاتیح اهداف نیا به

 ماتیتصم بتوانند تا سازدیم توانمند را یخصوص بخش ینهادها و یمدن یجامعه و شهروندان، ها،دولت باز یداده .3

 و آورند دست به ایتازه دید تا کندمی کمک مؤسسات و افراد به هاداده به موقعبه و مؤثر یدسترس .رندیبگتری آگاهانه

 .ندبخش بهبود جهان سراسر در را مردم یزندگ و کرده جادیا یاقتصاد و یاجتماع منافع توانندیم که کنند ابداع ییهادهیا

 .برد بهره آن از خوبیبه دیبا که کندمی ارائه یفرصت باز یداده

مجموعه  انیم ارتباط بتواند ها،بخش و هابرنامه از یتعداد انیم در داده یابیرد با که دهدیم اجازه کاربر به باز یداده .4

 کردن جستهبر به تواندمی شود، سهیمقا و بیترک کارآمد صورتبه داده کههنگامی. کند دنبال و بیترک سه،یمقا را هاداده

 کمک یعموم خدمات و هابرنامه در شرفتیپ یابیارز و هاینابرابر و یاقتصاد و یاجتماع یهاچالش ییشناسا روندها،

 .کند

 یراستا در که بخشد قدرت یخصوص بخش  و یمدن یجامعه یهاسازمان و شهروندان ها،دولت به تواندمی باز یداده .5

 قوقح ست،یز طیمح از حفاظت ،یعموم تیامن آموزش، سالمت، لیقب از ییهانهیزم در یعموم خدمات یبرا بهتر جینتا

 . بردارند گام یعیطب حوادث و بشر

. کند مکک ریفراگ یاقتصاد رشد جادیا به دیجد مشاغل و هابنگاه بازارها، تیتقو و جادیا از تیحما با تواندمی باز یداده .6

 یادهد و کنند اتخاذ باز داده از یمناسب یهاوهیش، یخصوص بخش و یمدن جامعه بیشتری از یهاسازمان کهدرصورتی

 .  شد خواهد شتریب منافع نیا بگذارند، اشتراک به عموم با را خود

. ندکمی کمک یدولت یندهایفرآ و ماتیتصم سازیشفاف و هادولت نیب و درون اطالعات انیجر بهبود به باز یداده .7

 کمک ادفس با مبارزه به و بخشدمی بهبود را یعموم مناظرات ،کندمی جیترو را خوب تیحاکم و ییپاسخگو ت،یشفاف

 .نمایدمی

 و یاقتصاد منافع از و کندمی ارائه شواهد بر یمبتن یاسیس هایحلراه و ینوآور جادیا یبرا را ییهافرصت باز یداده .8

 :دهد انجام ریز یهاوهیش به را کار نیا تواندمی باز یداده. کندمی تیحما جامعه یاعضا یتمام یبرا یاجتماع یتوسعه

a. هااستیس یتوسعه یبرا هاداده از هادولت یاستفاده بیترغ: شواهد بر یمبتن هایگذاریسیاست از تیحما 

 یاقتصاد داریپا یتوسعه و ساخته ممکن را بهتر یعموم یهااستیس که شواهد، بر یمبتن هایگیریتصمیم و

 .بخشدیم میتحک را یاجتماع و
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b. جامعه یهاسازمان و شهروندان، ها،دولت انیم یهمکار از یبانیپشت: مختلف یهابخش انیم یهمکار امکان 

 .بهتر یعموم خدمات لیتحو و هااستیس یزیرطرح در یخصوص بخش و یمدن

c. نشان که دهدیم زهیانگ هادولت به که یعموم پول مصرف روند و یچگونگ داده نشان: پول کردن دنبال 

 .کنندیم استفاده نهیبه صورتبه یعموم پول از که دهند

d. شوند،یم تفادهاس چگونه کشورها یعیطب منابع نکهیا به نسبت یآگاه شیافزا: یعیطب منابع بر تیحاکم بهبود 

 .شوندیم تیریمد و مبادله چگونه یاراض طورهمین و شوندیم مصرف چگونه یاستخراج دیعوا

e. یهاسازمان و هادولت به خود ینوبهبه که یعموم یهابرنامه اثر یابیارز از یبانیپشت و تیحما: ینظارت اثر 

 . دهند مؤثری پاسخ ،یمحل جوامع خاص یازهاین به که دهدیم اجازه یخصوص بخش  و یمدن جامعه

f. و هااهبنگ بازارها، تیتقو و جادیا طریق از ریفراگ و داریپا رشد از یبانیپشت و تیحما: عادالنه رشد جیترو 

 مشاغل؛

g. و مقایسه به که نیزم مشاهدات و یمکان مراجع آوردن فراهم: ییایجغراف تیموقع با مرتبط یهاداده 

 و آن؛ ییایجغراف یبندطبقه با داده مؤثر لیتحل و یریپذکنشهم

h. یم افتیدر که یخدمات به نسبت ترآگاهانه هایگیریتصمیم به شهروندان قادر ساختن: بهتر گیریتصمیم

 .باشند داشته انتظار خدمات آن از دیبا که ییاستاندارها و کنند

 مردم که هستند یدیکل یعموم یکاال هاداده نیا ها،روش نیا به باز یداده از استفاده با

 یبرا بهتر یایدن خلق یبرا خدمات و هادهیا ها،نشیب ارزش، جادیا یبرا هاآن از توانندیم

 .کنند استفاده همگان

 یادیز اریبس ریمقاد ،یعموم یهاسازمان ریسا ها ودولت که میمعتقد باز، یداده المللیبین منشور از کنندگانپیروی ما، .9

 یکاف زانیم به هاآن از که هستند یمنابع هاداده نیا و اختیاردارند در باشد، شهروندان با مرتبط تواندمی که را داده

 یازهاین لذا. شودیم همبهمتصل جوامع جادیا بیترغ به منجر ،یحکومت یداده گذاشتن اریاخت در. است نشدهاستفاده

 یالح در هااین تمام و شد خواهد شکوفا تیموفق و تیشفاف عدالت، ،ینوآور و شد خواهد مرتفع بهتر هرچه شهروندانمان

 .شودیم حاصل نانیاطم دولت ییپاسخگو و یعموم ماتیتصم در یشهروند مشارکت از که است

 توافق هاآن از استفاده و انتشار و هاداده به یدسترس اساس که اصل 6 شامل ایمجموعه از یرویپ به لیدل نیهم به ما .10

 : باشند دارا را هاویژگی نیا هاداده که کنندیم حکم اصول نیا. میدار نظر

a. فرضشیپ صورتبه داده باز بودن  

b. جامع و هنگام به 

c. استفاده و دسترسیقابل 

d. پذیرکنشهم و اسیق قابل 

e. شهروندان مشارکت و بهتر یحکمران یبرا 

f. ریفراگ ینوآور و توسعه یبرا 

 اصول یسازادهیپ از تیحما جهت در موجود یهااستیس و هاسمیمکان ای داد، خواهیم توسعه یعملکرد هایبرنامه ما .11

 یاسیس چهارچوب درون کردن کار یبرا یضرور منابع  تا میکرد توافق ما. کرد میخواه یشناس را مرتبط منابع و منشور

 یاتیملع برنامه در که ایزمانی هایبازه و الگوها نیبهتر با مطابق اصول نیا کردن اجرا تا میریگ بکار را خود یقانون و

 .ردیپذ صورت است، شدهمشخص ما
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 رغمیعل. ستا افتهیتوسعه چندجانبه مؤسسات و مختلف سطوح در هادولت توسط شدن گرفته کار به منظوربه منشور نیا .12

 یجامعه مؤسسات لیقب از مؤسسات ریسا یریکارگبه یرایپذ است، یحکومت باز یداده بر منشور نیا تمرکز کهنیا

 . بود میخواه آن از زین یخصوص بخش و یمدن

 اصول داده باز 2

 فرضپیش صورتبه داده بودن باز: 1 اصل .2-1

 یمحل ،یامنطقه ،یمل یهاحکومت که است ییهاداده به محدود نه یول شامل «یحکومت یداده» عبارت که میمعتقد ما .1

داده عبارت. اختیاردارند در یعموم ترگسترده یهابخش در مؤسسات  سایر انواع و المللیبین یحکومت افراد ،یشهر و

 نیا. برد کار به زین شودیم جادیا هاحکومت یبرا یخارج یهاسازمان توسط که ییهاداده یبرا توانیم را یحکومت ی

 نداختیاردار در یحکومت خدمات و هابرنامه با مرتبط یخارج یهاسازمان که عموم یبرا خاص منافع با ییهاداده به عبارت

 ...(  و ونقلحمل رساختیز با مرتبط یهاداده ، یاستخراج یهاسازمان یدرباره ییهاداده مثال یبرا.)شودیم اطالق زین

 ییبسزا تیاهم جامعه و اقتصاد یبرا هاآن از متعاقب یاستفاده و یدولت یهاداده به گانیرا یدسترس که میمعتقد ما .2

 .باشند یباز منابع فرضپیش صورتبه دیبا یدولت یهاداده خاطر به همین و دارد

 یهاادهد یسازهماهنگ و تبادل ساخت، هایسیاست و استانداردها، منابع، از یجهان یریگبهره و توسعه جیترو به ازین ما .3

 .کنیممی قیتصد را باز

 هانآ یخصوص میحر حقوق باز یهاداده که باشند داشته اعتماد شهروندان که یزمان تنها باز یداده که ایمبرده یپ ما .4

 هاآن تقابل ندیفرآ در که را شانخصوصی یهاداده از استفاده و آوریجمع ندیفرآ در توانندیم هاآن و نمایدمین نقض را

 .شوند گشوده توانندیم باشند، داشته تأثیر ،اندآمده وجود به دولت و

 :ما .5

a. ازب فرضپیش صورتبه هاداده میشو مطمئن تا کرد میخواه اتخاذ ای و داده توسعه را روندهایی و هااستیس 

ینم هاداده از یبعض که یموجه لیدال کهدرحالی شد، اشاره منشور نیا در که طورهمان ،شوندمی ساخته

 ؛کنیممی درک را شوند منتشر توانند

b. ؛کنیممی فراهم ندارند انتشار تیقابل یخاص یهاداده چرا نکهیا یبرا یشفاف لیدال 

c. و هاابزارها،دستورالعمل ،هابرنامه کمک به بلکه ،یاسیس و یقانون یارهایمع با فقط نه را، باز بودن فرهنگ 

 یخصوص بخش ندگانینما و یمدن جامعه دولت، سازیآگاه یبرا که یآگاه و آموزش یارتباط یهایاستراتژ

 کرد؛ میخواه جادیا باز یداده یایمزا از

d. رهنگف به جاییبه اینجا یبرا الزم یداخل یارتباط یهااستیس و نظارت ت،یریمد ت،یهدا عملکرد، یهامشوق 

 داد؛ خواهیمتوسعه آمار رسمی یهاسازمان شامل یحکومت یهاسازمان و ادارات تمام در را باز بودن

e. تیمالک و یمحرمانگ ،یخصوص میحر ت،یامن با مرتبط خصوصبه یامنطقه نیقوان و یجهان یاستانداردها 

 ،باشند شدهمنسوخ ای و نبوده موجود مربوطه مقررات و نیقوان کهدرصورتی. نمود میخواه مشاهده را یمعنو

  و کرد؛ میخواه روزرسانیبه ای و جادیا را هاآن

f. حاصل نانیاطم و نموده نامیب انتشار از شیپ را هاداده ،یخصوص میحر یاستانداردها و نیقوان به توجه با 

 . اندشدهحذف یشخص صورتبه شناساییقابل حساس، یهاداده که کنیممی
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 جامع و هنگام به: 2 اصل .2-2

 .است ازین یفن و یانسان منابع و زمان انتظار، ای پخش یبرا داده ییشناسا یبرا که کنیممی درک ما .1

 یخصوص بخش  و یمدن جامعه یهاسازمان و گرید یهادولت شهروندان، لیقب از هاداده کاربران با مشاوره تیاهم ما .2

 .کنیممی درک دارند، تیاولو بهبود ای/و انتشار یبرا که ییهاداده ییشناسا یبرا را

 ،یخصوص بخش و یمدن جامعه یهاسازمان و شهروندان ها،حکومت یبرا بودن ارزشمند یبرا که کنیممی درک  ما .3

 .باشند باال باکیفیت و حیصح ق،یدق جامع، دیبا هاداده

 :ما .4

a. و انتشار ،بندیاولویت یدر حوزه معنادار یهامشاوره یبرا داده ینگهدار مراکز از جامع یفهرست عموم، به 

 داد؛ میخواه قرار عموم در اختیار و کرده ینگهدار و جادیا هاداده پخش یبندزمان

b. خواهند قیدق جامع، هاداده. نمود میخواه پخش تأخیر بدون و یبندزمان بر اساس باال،  باکیفیت را هاداده 

 شامل باز یداده کاربران با مشورت با یبندتیاولو نیا. خواهد شد پخش یبندتیاولو به توجه با و بود

 است؛ شدهداده اطالع یخصوص بخش یهاسازمان و یمدن جامعه و هاحکومت ریسا شهروندان،

c. اسناد، ها،ییراهنما به را هاداده و کرد میخواه پخش رییتغ بدون و یاصل شکل به را هاداده امکان، حد تا 

 نمود؛ میخواه متصل مرتبط، لیتحل یا یبصر فاتیتوص

d. و مددرآ سن، ت،یجنس لیقب از ،یتیریمد سطوح نیکمتر به که کرد میخواه پخش را ییهاداده امکان حد تا 

 باشند؛ شدهتفکیک هایبندطبقه ریسا

e. مطمئن یکاف زانیم به داده تیفیک بهبود از که یحد تا و کنند ارائه دبکیف که داد میخواه اجازه کاربران به 

 .داد میخواه انجام را الزم ینیبازب م،یشو

f. میخواه مطمئن و کرد میخواه اعمال وستهیپ صورتبه را اطالعات عمر یچرخه تیریمد ییاجرا یهاوهیش 

 دسترسیقابل و یگانیبا حفظ، باشند، ارزش یدارا که یزمان تا هاداده مجموعه یمیقد یهانسخه که شد

 .هستند

g. بر روی تأثیر کردن نهیکم یبرا داده تأمین ای ساختار در مالحظه قابل راتییتغ یدرباره داده کاربران به 

 و داد؛ میخواه مشاوره ،اندبازساخته یداده اساس بر ییابزارها که یکاربران

h. ندها،یفرآ نیا نیآنال یمستندساز قیطر از خود یداده انتشار و استانداردها ،آوریجمع یندهایفرآ یدرباره 

 .بود میخواه شفاف

 استفاده و یدسترس یتقابل: 3 اصل .2-3

 امکان یخصوص بخش  و یمدن جامعه یهاسازمان و شهروندان ها،دولت به هاداده ارگذاشتنیدراخت که میمعتقد ما .1

 .بخشدیم ترآگاهانه و بهتر گیریتصمیم

 یا یکبوروکرات موانع بدون و باشد یدسترس و کشف قابل سادگیبه دیبا شود، بازپخش یداده که یزمان که میمعتقد ما .2

 .شود داده قرار دسترس در دارد،یبازم هاداده نیا به یدسترس از را مردم که یتیریمد

 :ما .3
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a. و کشف قابل سادگیبه و کجای صورتبه باز یداده تا داد میخواه انتشار یمرکز پرتال کی یرو بر را هاداده 

 باشد؛ یدسترس

b. دسترس در ممکن یبازه نیترهدگستر در داده میشو مطمئن تا میکرد میخواه بازپخش فرمت به را داده 

 امر نیا د،موار از یاریبس در. کنند استفاده آن از و داشته یدسترس بدان افته،ی را آن بتوانند تا است کاربران

 وترهایکامپ با را آن بتوان تا بود خواهد شده یاستانداردساز یچندگانه یهافرمت به داده یآور فراهم شامل

 کنند؛ استفاده آن از مردم و کرد پردازش

c. کرد؛ میخواه پخش نامحدود و باز مجوز تحت گان،یرا صورتبه را داده 

d. هاداده دبتوانن ییشناسا به ازین بدون میده اجازه کاربران به تا کرد میخواه پخش یاجبار نامثبت بدون را داده 

  و کنند؛ دانلود

e. آن از و داشته یدسترس هاداده به مؤثر صورتبه توانندیم کاربران فیط نیترعیوس که شد میخواه مطمئن 

 جیترو باز، یداده یدرباره یآگاه شیافزا یبرا اینوآورانه یهاطرح جادیا کار نیا یالزمه. کنند استفاده

 اجتماع شهروندان، یدسترس از نانیاطم و باز یداده از نهیبه یاستفاده یبرا تیظرف جادیا داده، یدرباره دانش

 از فادهاست یچگونگ دانستن یبرا ازشانین مورد منابع و ابزار به یخصوص بخش ندگانینما و یمدن جامعه و

 .باشدیم ،یعموم منابع

 1ریپذکنشهم و اسیق قابل: 4 اصل .2-4

 ها،بخش نیب و درون سادگیبه را آن بتوان دیبا باشد، دیمف و مؤثر زانیم نیشتریب به داده کهاین یبرا که میمعتقد ما .1

 .کرد سهیمقا زمان طول در و مختلف ییایجغراف مناطق در

استفاده و یابیرد تیقابل ،یریپذکنشهم از تا شود ارائه استاندارد و افتهیساختار یهافرمت در دیبا داده که میمعتقد ما .2

 .شود یبانیپشت آن از مجدد ی

 :ما .3

a. نگامه به را متداول یهاشناسه ساختار، ،یریپذکنشهم داده، یهافرمت با مرتبط کپارچهی و باز یاستانداردها 

 . کرد میخواه یسازادهیپ هاداده انتشار و آوریجمع

b. در و رندیدربربگ را کپارچهی یهسته یهاداده ابر باز، یهاداده مجموعه که کرد میخواه حاصل نانیاطم 

 .دنریگ قرار دسترس در نیماش و انسان یبرا خوانش قابل یهافرمت

c. نروش و واضح یزبان با داده مستندات تمام و است شدهتوصیف کامالً داده که کرد میخواه حاصل نانیاطم 

 یهاتیمحدود و ضعف قدرت، منبع، درک یبرا را یکاف اطالعات داده کاربران تمام زین و است شدهنوشته

 .ارندد را هاداده یلیتحل

d. هب تا کرد میخواه برقرار تعامل استاندارد نییتع یهاطرح گرید و المللیبین و یداخل یاستانداردها با 

 شترکم یاستانداردها جادیا از و نموده بیترغ المللیبین موجود یاستانداردها نیب یشتریب یریپذکنشهم

 که داده دیجد استاندارد هر که میشو مطمئن و میکن تیحما باشند، نداشته وجود کهدرصورتی داده یجهان

 و باشند؛ ریپذکنشهم گرید یاستانداردها با امکان حد تا کنیممی جادیا

                                                           
 Interoperableمصوب فرهنگستان زبان فارسی برای معادل  1
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e. به عموم با را جینتا و فزودا میخواه یجهان توافق مورد یاستانداردها به را یمحل یهاشناسه و استانداردها 

 .گذاشت میخواه اشتراک

  شهروندان مشارکت و بهتر یحکمران یبرا :5 اصل .2-5

 به هاحکومت تعهد و دهیبخش استحکامرا  هاآن به اعتماد و یعموم مؤسسات یحکمران باز، یداده نتشارا که میمعتقد ما .1

 یعموم خدمات ارائه شیافزا و یریگمیتصم بهبود یبرا پاسخگو و شفاف نیانیب و کندمی تیتقو را قانون تیحاکم

 .کندیم فراهم

 شهروندانمان یازهاین رفع یبرا را هااستیس و هابرنامه بهتر یابیارز و یسازادهیپ ،توسعه ،باز یداده که میمعتقد ما .2

 . سازدیم ممکن را شهروندان و دولت انیم بهتر یآگاهانه تعامل و یشهروند مشارکت و کندمی سهیلت

 ندک کمک دولت به تواندمی یخصوص بخش و یمدن جامعه یهاسازمان و شهروندان با مشورت و تعامل که میمعتقد ما .3

 یهاوهیش و انتشار ،بندیاولویت به منجر دتوانیم خود ینوبهبه و دارند یشتریب یتقاضا هاداده از نوع کدام که بداند تا

 . شوند هاداده بهتر یاستانداردساز ییاجرا

 هاحکومت نیا لذا و هستند دولت و شهروندان نیب تعامل ینقطه نیاول اغلب یمحل و یشهر یهاحکومت که میمعتقد ما .4

 .دارند باز یداده در شهروندان تعامل از تیحما در یاتیح ینقش

 :ما .5

a. بازمان یداده یهاطرح آثار و شرفتیپ یدرباره مردم عموم به منظم گزارش یبرا یبررس و نظارت یندهایفرآ 

 . کرد میخواه سازیپیاده

b. یداده عنوانبه ضد فساد نیقوان یا تیشفاف یجهینت در منتشرشده اطالعات که نمود میخواه حاصل نانیاطم 

 .است منتشرشده باز

c. یاستفاده یبرا دولت کارکنان تیقابل از که کرد میخواه فراهم یآموزش یهادستورالعمل و ابزار ها،برنامه 

 . میشو مطمئن استیس یتوسعه یندهایفرآ در باز یداده از نهیبه

d. تعهد با باز یداده یانهیکنشگرا نتشارا یبرا اطالعات حقوق/ اطالعات به یدسترس/ اطالعات یآزاد جوامع با 

 .داشت میخواه تعامل درخواست صورت در اطالعات انتشار یبرا هادولت

e. یبرا که را ییهاداده تا کرد میخواه برقرار تعامل یخصوص بخش و یمدن یجامعه ندگانینما و شهروندان با 

 م؛یکن ییشناسا دارند، ازین هاحکومت کارآمد ییپاسخگو

f. حقوق به کنند،یم استفاده دولت به انتقاد ای فساد ییشناسا یبرا باز یداده از که یشهروندان از تیحما با 

  و گذاشت؛ میخواه احترام انیب یآزاد یبرا شهروندان

g. یاعضا تمام یبرا که شواهد بر یمبتن و نوآورانه یاسیس هایحلراه یتوسعه یبرا را باز یداده از استفاده 

 دهیم.را توسعه می دهندیم قدرت یمنزو جوامع به زین و دارند منفعت جامعه

 ریفراگ ینوآور و توسعه یبرا: 6اصل .2-6

 یمعهجا هایسازمان شهروندان، ها،دولت. کنیممی قیتصد ینوآور و تیخالق کیتحر و جییته یبرا را باز بودن تیاهم .1

 خواهد ترشیب هاآن از حاصل یاقتصاد ،یاجتماع منافع کنند، استفاده باز یهاداده از هرچه بیشتر یخصوص بخش و یمدن

 .است برقرار یرتجاریغ و یتجار ،یدولت یکاربردها مورد در قتیحق نیا. بود
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 یارائه و شینما و یاجتماع ،یاقتصاد یهاچالش زیتم و صیتشخ به کمک ییتوانا باز یهاداده که کنیممی قیتصد .2

 ،یگرسنگ ،فقر همانند یجهان هایچالش با مقابله به توانندیم نیهمچن باز یهاداده. دارند را داریپا یتوسعه هایبرنامه

 . رسانند یاری ضیتبع و یمیاقل راتییتغ

 هاداده به یدسترس اریاخت دادن با جهان مردم تمام به که هستند عادالنه یمنابع ذاتاً باز یهاداده که کنیممی قیتصد .3

 از یجهان بندیطبقه وجود از حالبااین. بخشندیم قدرت کنند،یم یزندگ کجا در و هستند یکس چه نکهیا از نظرصرف

 قرار هیحاش در یاقتصاد و یاجتماع ثیح از که یمردم یناتوان موجب خود که م،یآگاه تخصص و یفناور یابزارها منظر

 .شودمی باز یهاداده از استفاده و یدسترس به نسبت دارند

 دیبا نیهمچن هادولت رد،یپذینم انیپا باز یهاداده انتشار با داریپا یتوسعه و ابداع ،جیترو در هادولت نقش م،یمعتقد .4

 شهروندان، دولت، کارمندان نکهیا از و کنند، یباز هاداده نیا از خالقانه و مؤثر مجددِ یاستفاده از تیحما در یفعال نقش

 ادهاستف و فهم یبرا که یمنابع و ابزارها زین و دارند الزم که ییهاداده به یخصوص بخش و یمدن یجامعه هایسازمان

 .ندینما حاصل نانیاطم دارند، یدسترس است الزم هاآن از مؤثر

 :ما .5

a. ،قرار دادن اریاخت در به را چندجانبه مؤسسات و یخصوص بخش و یمدن یجامعه هایسازمان شهروندان 

 با باز یهاداده از تریغنی ستمیاکوس سمت به حرکت جهت در ،هاآن توسط شدهآوریجمع و دیتول یهاداده

   کرد؛ میخواه قیتشو داده از یمتعدّد منابع

b. یبرا را چندجانبه مؤسسات و یخصوص بخش و یمدن جامعه هایسازمان و دولت مابین بالقوه یهامشارکت 

 جادیا ای و افتی میخواه آن از مؤثر یاستفاده قیطر از داده نقش سازیبیشینه و باز یداده نتشارا از تیحما

 ؛نمود میخواه

c. و کاربردها ،یبصر فاتیتوص داده، هایمجموعه مشترک جادیا و توسعه که اینوآورانه یهاطرح و هابرنامه 

 کرد؛ میخواه تیحما هاآن از ای و کرده جادیا ،دهندمی رشد را باز یداده یپایه بر یابزارها گرید

d. تیحما باز یداده یفزونبهرو یهاپژوهش از تا کرد میخواه تعامل متوسطه یآموزش مؤسسات و مدارس با 

 م؛یینما بیترک یآمورش مؤسسات یدرس یبرنامه با را داده دانش و میکن

e. کرد؛ میخواه یبانیپشت ای اجرا را باز یداده یاقتصاد ،یاجتماع نقش با مرتبط یهاپژوهش 

f. هایسازمان و هادولت گرید با را یفن یتجربه و تخصص و کرد میخواه جادیا المللیبین هایظرفیت 

 باز یادهد منافع از تواندمی هرکسی میابی نانیاطم تا گذاشت؛ میخواه اشتراک به جهان سراسر در المللیبین

  و شود؛ مندبهره

g. نان،یکارآفر دهندگان،توسعه قیتشو و تیظرف جادیا با دولت درون و رونیب را داده مبتکرانِ یآینده نسل 

 کاربران گرید و یدولت کارمندان رسانه، اصحاب ان،یدانشگاه ،یخصوص بخش و یمدن یجامعه یهاسازمان

 .دیبخش میخواه قدرت باز، یهاداده ارزش به یدسترس یبرا هاداده دادن قرار در اختیار به


