
  بیانیه مجمع مشارکت دولت باز -1-1

هاي افزایش دسترسی به هها به اجراي تعهداتی در زمیندولت کشور مورد امضا قرارگرفت که در آن 65بیانیه دولت باز توسط  2011در سال 
ر ادارات و افزایش ساي در سراسازي باالترین استانداردهاي صداقت حرفههاي دولت، پشتیبانی از مشارکت مدنی، پیادهاطالعات فعالیت

-ارکت دولت باز اشارههاي عضو مجمع مشپذیري پایبندشدند. در زیر به تعهدات دولتهاي جدید براي شفافیت و مسئولیتدسترسی به فناوري

  است.شده

  دولت هايیتبه اطالعات فعال یدسترس یشافزا -1-1-1

ــهروندان حق  بنابراین   نند، کیم يو نگهدار  يآوراز مردم اطالعات را جمع  نمایندگی  ها به   دولت  • شـ
  را دارند. یدولت هايیتفعال از درخواست اطالعات

وح مختلف در سط  یدولت هايیتفعال يبه اطالعات و افشا  یدسترس   یشافزا یجبه ترو متعهدها دولت •
  .          هستند دولت

ــار اطالعات هز  يآورمند در جهت جمع  تالش نظام  یشبه افزا  متعهد ها  دولت  • و عملکرد  هین و انتشـ
  .هستند یعموم هايیتدولت در بخش خدمات و فعال

زمانمند، در    هایی یه خام، در رو  يها به ارائه فعاالنه اطالعات با ارزش، از جمله داده         متعهد ها  دولت  •
ستفاده کنند و در قالب  یدا،پ توانندیم یکه مردم به راحت ییهاقالب ستفاده مجدد   ییهادرك و ا که ا
  .هستند ،کندیم یلسهها را تاز آن

ــو  همه دولت   • ــ  ییثر در جاها  ؤم يها حل به فراهم کردن راه هاي عضـ ــترسـ  یا به اطالعات    یکه دسـ
 یهنظارت موثر بر رو یقمحدود شــده اســت، از جمله از طر  ینادرســت یلبه دال ،مربوطه يهاپرونده
  .شوندمتعهد می 1رجوع

 ینو همچن یعموم يهاجامعه به داده یدسترس   جیترو يباز برا ياستانداردها  یتاز اهم ها بایددولت •
  .باشند آگاه یبه خوب دولت یاطالعات هايیستمس يهمکار یتقابل یلتسه

ــا   ياخذ بازخورد از مردم برا   • ــناسـ بازخوردها به     یجاطالعات و تعهد به اعمال نتا      ینتربا ارزش  ییشـ
  .)8( ها است، از وظایف دولتممکن یزانحداکثر م

 

  پشتیبانی از مشارکت مدنی -2-1-1
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و  انیکس بطور  یاست، س  ینو تدو گیريیمهمه مردم در تصم  یمشارکت عموم  يبرا هاي عضو دولت •
  .ندارزش قائل هست یضبدون تبع

نظارت مردم  ییو توانا هایدها که از دانش، -ها دولت ياز جمله مشارکت زنان، کارآمد  ی،عموم تعامل •
  .دهدیم یشرا افزا - شودیمند مبهره

ست س  ینکه تدو شوند می متعهدها دولت • صم  یا ستفاده از ک  یجادرا با ا گیريیمو ت  يبرا ییهاانالو ا
ــارکت عموم  یقتعم ی،بازخورد عموم  یافت  در ــفاف   هاي یت فعال  یابی و نظارت و ارز  یمشـ تر دولت شـ
  .ندساز

به  هاآنعهد ســـازگار با ت یتفعال يبرا یو مدن یرانتقاعیغ يهااز ســـازمان یتبه حما متعهدها دولت •
  .شوندیم دادن، تشکل و نظر یان،ب يآزاد

جامعه  يهاها و سازماندولت ینب یشترب يفعال کردن همکار يبرا یزمیمکان یجادبه ا ها متعهددولت •
 .)8( شوندمی يتجار يهاو سازمان یمدن

  اي در سراسر اداراتداردهاي صداقت حرفهسازي باالترین استانپیاده -3-1-1

ت. اســـ یمقامات دولت يبرا يرفتار يو کدها یاخالق يباال ياســـتانداردها یازمنددولت پاســـخگو ن •
 یریتدر مد یتفشفا ینتأم هايیوهو ش هایهضد فساد، رو يقو هايیاست س ها موظف به داشتن  دولت
  .هستند نونقا یتحاکم یتو تقو ی،دولت یدو خر یعموم یامور مال

لت  • هد ها  دو جاد ا یا به حفظ   متع قانون    یک  ی مد و     یعموم يبرا یچارچوب  عات درآ کردن اطال
  .هستند یرتبه عموم یمقامات عال ی ومل هايییدارا

  هستند. 2افشاگران فسادمحافظت از  يبرا ینقوان يو اجرا یببه تصو متعهدها دولت •
 یشگیري ن بر پمقابله با فساد و اثرات آ  ينهادها هايیتاطالعات مربوط به فعال یجادبه ا متعهددولت  •

 ،عموم ياطالعات برا یننهادها، و قرار دادن ا ینبه ا یدادخواه یندهايفرا یفســاد، همچون اثربخشــ
  .است اطالعات خاص یالبته با حفظ محرمانگ

فساد در بخش  اشکال یرو سا يخوارعوامل بازدارنده در برابر رشوه یشافزاها موظف به درنهایت دولت •
  .)8( هستند یاتاطالعات و تجرب يگذاربه اشتراك ینو همچن یو خصوص یدولت

  است. در شکل زیر کشورهاي مختلف که به مجمع مشارکت در دولت باز پیوسته اند و میزان فعالیت هایشان نمایش داده شده
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 )9( و فعالیت هایشانکشورهاي عضو مجمع مشارکت در دولت باز  1-1  شکل

کشورھایی کھ بھ مجمع مشارکت در دولت باز پیوستھ اند برنامھ ھای اجرایی را تصویب وپیاده سازی نموده اند. مھمترین تاکیدی کھ 
مباحث مرتبط با صنایع  در اسناد دولتھای مختلف در رابطھ با دولت باز مطرح بوده است بحث آموزش بوده است. پس از آموزش

  استخراجی و منابع طبیعی در جایگاه دوم بوده و حوزه ی سالمت و محیط زیست نیز در مراتب بعدی بوده اند.

  در شکل زیر این موضوع نمایش داده شده است.

  



  
  )10( مهمترین موضوعات در برنامه هاي عملیاتی کشورها در زمینه ي دولت باز 1-2  شکل

ھمانطور کھ در بیانیھ ی مجمع مشارکت در دولت باز نیز تاکید شده بود یکی از فعالیت ھای مھم دولت ھا حمایت از سازمان ھای 
غیرانتفاعی و مردم نھاد در دسترسی، تولید و انتشار داده ھای مفید برای اجتماع می باشد. برای مثال در حوزه ی آموزش کھ 

کھ توسط بخش غیردولتی در ایاالت متحده ی آمریکا » ٣ریت مای پروفسور«دولتی بر روی آن بود، تارنمای  بیشترین تاکید در استاد
راه اندازی شده است، توانستھ است نقش بسیار مھمی در اطالع رسانی بھ دانشحویان در رابطھ با سطح علمی دانشگاه ھا و اساتید 

  داشتھ باشد.
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دانشکده مورد ارزیابی  ٧٠٠٠میلیون استاد و  ١٫٤یون رتبھ دھی صورت گرفتھ کھ بر اساس آن میل ١٥در این سایت تا کنون بیش از 
میلیون نفر توانستھ است بھ مھمترین مرجع برای رتبھ بندی اساتید و دانشکده ھا  ٤قرار گرفتھ اند. این سایت با بازدید ماھانھ بیش از 
  .)١١( ل شوددر ایاالت متحده ی آمریکا، کانادا و انگلستان تبدی

  ی دھد.ماین سامانھ ھر سالھ رتبھ بندی از اساتید و دانشکده ھا و دانشگاه ھای برتر ایاالت متحده ی آمریکا ارائھ 

 نفر اول اساتید آمریکا بر اساس این رتبھ بندی در زیر نشان داده شده است: ١٠برای نمونھ 

  )12( ایاالت متحده ي آمریکا 2014-2013یلی استاد برتر در سال تحص 10 1-1  جدول
Rank Name University 

1  Pat Fitzsimmons  MATHEMATICS, INDIAN RIVER STATE COLLEGE  
2  Chad J Kuyper  SPEECH, FLORIDA STATE COLLEGE AT JACKSONVILLE  
3  Monessa Cummins  CLASSICS, GRINNELL COLLEGE  
4  David Cook  ART, GEORGIA GWINNETT COLLEGE  
5  Kenneth Anderson  MUSIC, UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO  
6  Devon Hanahan  SPANISH, COLLEGE OF CHARLESTON  
7  Judson Everitt  SOCIOLOGY, LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO  
8  Douglas Klutz  CRIMINAL JUSTICE, UNIVERSITY OF ALABAMA  
9  Christopher Atwater  MANAGEMENT, GEORGE MASON UNIVERSITY  

10  Jerry West  MATHEMATICS, UNIVERSITY OF ARKANSAS FORT SMITH  
 

نفر ارزیابی شده اند. با گکر رمان و انباشت این اطالعات کیفیت  ١٠٠ھر یک از این اساتید بھ طور متوسط تا کنون توسط حدود 
  رتبھ بندی ھا بھ شدت افزایش یافتھ و بھ صورت کامال قابل اطمینان در خواھد آمد.

ش باز شاخصی را تعریف نموده است کھ در ادامھ بھ در رتبھ بندی کلی فعالیت ھای کشورھا در حوزه ی دولت باز موسسھ ی دان
  توضیح آن خواھیم پرداخت.

  شاخص داده باز  -2-1

تشکیل شده است. این شبکھ  مندندز افرادی کھ بھ مباحث شفافیت و باز بودن عالقھبین المللی است کھ ا غیرانتفاعی ی شبکھ دانش باز
و مردم را در راستای تولید و بھ  داده ھا را آزاد نمایند تالش دارند ھای آموزشیبا استفاده از فناوری و برگزاری دوره تالش دارد تا

 .)١٣( سازندگذاری دانش توانمند اشتراک

 حوزه عبارتند از: ١٠حوزه ی مختلف تارنماھای داده باز کشورھا را مورد بررسی قرار می دھد. این ١٠این موسسھ در 

v  زماني حمل و نقل مربوط به برنامهاطالعات 

v  دولته بودجاطالعات مربوط به   

v  دولتاطالعات مربوط به مخارج 

v  نتايج انتخاباتاطالعات مربوط به 

v  هامشخصات ثبت شده شرکتاطالعات مربوط به 

v  نقشه ملياطالعات مربوط به 

v  آمار مليداده ها و اطالعات مربوط به 



v  گذار قانوناطالعات مربوط به 

v کدپستيعات مربوط به اطال 

v  ينده هاانتشار آالاطالعات مربوط به 

  

  رتبه بندي کشورهاي دنیا در شاخص داده باز 1-3  شکل

این موسسھ ارزیابی نھایی خود در رابطھ با اطالعات ھر بخش را بر اساس معیارھای زیر انجام داده و منتشر می نماید. این معیارھا 
 عبارتند از:

ü ؟ندموجود ا ها آيا داده 

ü فرمت ديجيتال ارائه شده اند؟در ها داده  آيا 

ü  ؟آزاد استبرا  عموم  ها دادهدسترسي به آيا 

ü  است؟ دسترسي به داده ها رايگانآيا 

ü  ؟اندآيا داده بصورت برخط موجود 

ü  ؟به گونه ا  است که امکان بهره بردار  توسط ماشين را داشته باشد ها دادهارائه آيا 

ü  ؟يا اينکه تنها خروجي ها  آن نمايش داده شده است بي استقابل دستيا کليآيا داده بصورت 

ü شود؟با ليسانس باز ارائه مي ها آيا داده 

ü  ۱۴( گردد؟و بروز، ارائه مي در زمان ها  مشخصآيا اطالعات( 

  معیار ذکر شده آورده شده است. ٩ر حوزه ی مورد نظر مبتنی ب ١٠در شکل زیر رتبھ بندی این موسسھ از وضعیت کشورھا در 



  
  )15( رتبه بندي کشورها توسط موسسه دانش باز 1-4  شکل

س از آن پھمانطور کھ در شکل فوق نیز مشخص است، کشور انگلستان در زمینھ ی دولت باز عملکرد بسیار باالیی داشتھ است و 
  دی ھستند.کشورھای دانمارک و فنالند در رتبھ ھای بع

  

 برنامه دولت ایاالت متحده در زمینه دولت باز -3-1

طرح  .است فعال و آگاه شهروندان دولت و همچنین مشارکت سطوح تمام در کارکنان و دولتی مقامات پایدار تعهد مستلزم باز، دولت یک ایجاد
شهروندان به اطالعات است. مدیریت بهتر منابع  دولت باز در پی افزایش همبستگی اجتماعی به وسیله مقابله با فساد و افزایش دسترسی

است.  آن اجتماعی از اهداف این طرح است. همچنین تالش براي بهبود خدمات اجتماعی و افزایش نوآوري در بخش خصوصی از دیگر اهداف
  . )16( استشدهدر این سند دیده هاي دولت،استفاده از فناوري و نوآوري براي مقابله با چالش

  دولت باز براي افزایش همبستگی اجتماعی -1-3-1

 ارتقاي مشارکت مردمی در دولت -1

ت مردم آن است. دولت ها دانایی، انرژي و خالقیشود. بزرگترین دارایی دولتمیدولت از مردم، براي مردم و توسط مردم انتخاب
  دهد: میزیر را انجامآمریکا به منظور افزایش مشارکت مردم در دولت، اقدامات 



ــت مردمی با   • ــال اواخر در »وي د پیپل نام« تارنمايآدرس  :»4وي د پیپل  نام«ایجاد پلتفرم درخواس   2011 سـ
سط  ست  انتقال جهت سفید،  کاخ تو ست     به مردم هايدرخوا صداي مردم    گذارانسیا شنیدن  . شد اندازيراه دولتی و 
  در درخواســت این. بازکند تارنما در رایگان کاربري حســاب شــخص هر یدبا ابتدا درخواســت، ثبت براي اســاس، براین
  دیجیتالی صورن به هاآن باشد، افراد دیگر نظر مورد شده،مطرح موضوع که درصورتی و گیردقرارمی هادرخواست لیست
 کنند.امضامی را آن

  . ستاگرفته  اینترنت قرار ها بر روينویسی مربوط به این پلتفرم، براي استفاده دیگر دولتکد برنامه

شارکت و کمی     • سایی بهترین عملکردها در زمینه م شارکت مردمی:  شنا شارکت  سازي م هاي مردمی  بهترین م
سنجش مشارکت مردمی، به منظور پایش بهبود مشارکت، ایجادخواهدشد. این برنا        شناسایی می   سیستم  مه به  شوند و 

 .  اندکردههاي مناسب براي دعوت مردم براي مشارکت استفادهروش هایی است که ازقدردانی از آژانسدنبال 

 کردن مدیریت اسناد دولتیمدرنیزه -2

با  گردد.ولت ثبتکه تمام تصمیمات و اعمال دگو باید داراي مدیریت قوي بر اسناد دولتی باشد، طوريیک دولت شفاف و پاسخ
  شود. نیهاي مربوط به این بخش باید بازبیها و سیاستتوجه به عبور از عصر کاغذ و ورود به عصر دیجیتال، سیستم

ینه به توصیه در زم که در دست اجرا دارد دولت طرحی اجرایی: واحد در اعمال و مدارك مدیریت سیاست اصالح •
  در غییراتت طرح پردازد. اینفعلی در بخش مدیریت اسناد می  هايشیوه  و هامورد سیاست   در ، و گزارشاصالحات الزم 

کند. چارچوب  میمدارك با کمک فناوري را بررسی مدیریت هزینه براي بهبودهاي کمراه را درنظرگرفته و موجود انینقو
صالح         صیاتی از جمله ا صو سناد باید داراي خ شنهادي براي مدیریت ا شد و موج   پی ب تقویت  شده، دیجیتال و فراگیر با

 گردد.  گویی دولت شفافیت و پاسخ

 

 جراي قانون آزادي اطالعاتایجاد بهبود در ا -3

کند. اصالحات دولت تا به امروز موجب میتضمین(غیر از استثنائات) را  قانون آزادي اطالعات، دسترسی مردم به اطالعات دولتی
است. براي بهبود در اجراي این قانون دولت اعمال زیر شدن سفارشات و ارائه اطالعات پیش از درخواست، شدهشفافیت، کاهش جمع

  : )16( دهدمیرا انجام

ــازمان آزادي اطالعات: حرفه •   وناجراي قان در زمینه مدنی کارکنان بخش جدید از یک دولت اي کردن کارکنان س
کارکنان این   شــدن کار توســطاي انجامخواهدکرد. اطمینان از حرفهتربیت اطالعاتی هايســایر برنامه و اطالعات آزادي

   اي دارد.سازمان اهمیت ویژه

ستفاده از قدرت فناوري:   • ــتفادها ــتیابی براي فناوري از خود دولت اس ــتر بازده به دس ــازمان در بیش   آزادي قانون س
سترش  ستفاده  جمله از دهد،میاطالعات را گ سناد    به کمک براي فناوري از ا ستجو و پردازش در ا سال . ج   با توجه به ار

                                                            
4 We the People 



سوي     سته اطالعات از  سازمان پیو صل  باید اطمینان خود، تارنماي روي بر این  ستجو  قابل اطالعات که شود، حا   به و ج
    .استاستفادهقابل مردم عموم توسط آسانی

 ملی امنیت اطالعات کردنغیرمحرمانه -4

شود و در بندي خارجهپس از مدتی از طبق تواندملی محرمانه بود، می امنیت دالیل به زمان یک در که اطالعاتی موارد، از بسیاري در
کردن اسناد از هاي فدرال در زمینه خارججمهور آمریکا سازمانی براي ایجاد هماهنگی بین آژانسدسترس عموم قرارگیرد. رییس

  است. بندي ایجادکردهطبقه

مورد   کند، کهمیبندي اسنادي تالش کردن از طبقهاین سازمان براي خارج تشکیل سازمانی متشکل از چند آژانس:     •
میلیون صفحه اسناد آزادشده نیز با این سازمان است.   400دهی توجه چند آژانس باشد. عالوه براین کار مربوط به آدرس

ــناد نظارت    همچنین بر فرآیندها و آموزش   ــازي اسـ ــازي بهبودیافته و در همه آژانس    هاي آزادسـ ها   کرده تا نحوه آزادسـ
ست که آز    منطبق سازمان موظف ا ساس نیاز مردم اولویت   شود. همچنین  سازي اطالعات را برا کند و فرومی براي  بندياد

 نماید. اندازيها راهشنیدن نظرات مردم و پاسخ به آن

 هاي دولت باز توسط آژانسبرنامهپشتیبانی و بهبود اجراي  -5

 شود. هاي مهمی توسط آمریکا براي رسیدن به شفافیت و بازبودن باید برداشتهگام

سفید باید   کاخ خارج از دولت، ذینفعانِ نظرات و هادیدگاه : براي درنظرگرفتنها توسط آژانسراي برنامهنظارت بر اج •
مه      نا ظارت  با دقت بر اجراي بر ند. در ها ن جه،  ک ید    آژانس نتی با ــاي تالش خود را در ها    مردم عموم به  اطالعات  افشـ

خارج از   افراد با همکاري خواهان ها،گیريتصمیم  در عمومی مشارکت  براي جدید هايفرصت  با شناسایی   بهبودبخشند و 
   .دولت شوند

 افزایش و گسترش مراقبت از کارکنان دولتی که افشاگر اطالعات هستند -6

کارکنانی که جرئت باال براي اعالم کارهاي خالف را دارند، بهترین دفاع دولت برابر فساد و سوءاستفاده هستند. قانون فدرال به 
 کند، با این حال قوانین قضایی براي مراقبت از همه کارکنان کارایی الزم را ندارد. میها را نهیویی در این زمینهجنی انتقامشرو

 ارسال الیحه براي اصالح و گسترش مراقبت از کارکنان افشاگر   •

 اقبت از کارکنان در صورت ناتوانی کنگره در تصویب قانون  مراستفاده از قدرت قوه مجریه در  •

 مربوط به تطابق با قانون اطالعات بیشتر افشاي طریق از مقررات اجراي شافزای -7

اجراي  تا کندمیکمک مقررات، از مربوط به نظارت بر پیروي اطالعات قوانین خوب نیز بدون اجراي مؤثر کاربردي ندارند. افشاي 
 شود. انجام    با تعهدات مطابق و قوانین به طور عادالنه



 متحده ایاالت در شدهتشکیل کز حقوقیمرا شفافیت افزایش -8

- را به چالش مالی تتحقیقا و کنندفراهم المللی بین مالی سیستم به دسترسی توانند براي بازیگران غیرقانونی می حقوقی مراکز

 بکشند. 

  از حفاظت منظور به تر گسترده  استراتژي  از مهم عنصر  یک عنواني مراکز حقوقی: بهواطالعات از س  افشاي  قانونی مدافع •
ستم    ستفاده    جمله از المللی بین مالی سی شخاص  از سوءا صویب قانونی براي  دولت حقوقی، ا شاي  در پی ت   اطالعات اف

 . )16( است شرکت تشکیل زمان در بزرگ هايتوسط شرکت دار،معنی

  دولت باز براي مدیریت بهینه منابع مردمی -2-3-1

 یت صنایع استخراجیایجاد طرح براي شفاف -1

با توجه به دریافت  ها نیز بر همین اساس وکند و شرکتطبق این طرح دولت باید سود خود از صنایع نفت، گاز و معدنی را بیان
  دهند.دستمزد براي دسترسی به منابع زیرزمینی این کار را انجام

 کرد  افزایش شفافیت در هزینه -2

 ،)18( 6قراردادها تمامامالی تا  هاي کمک هاي هزینه و فدرال تدارکات ،)17( 5ايتوسعه هاي ادارات باید اطالعات مربوط به هزینه
را  )20( 8فدرال اطالعات ناوريف هاي هزینه و )19( 7استفاده سوء و تقلب، کاهش براي فدرال غیر کنندگان دریافت به پرداخت

  براي  مردم اظهارنمایند. 

 هاي مالی به کشورهاي خارجیافزایش شفافیت در کمک -3

شده در کشورهاي خارجی هاي انجامهاي مالی و پروژههاي مربوط به کمکهاي فدرال آمریکا باید دادهبراساس این طرح همه آژانس
  . )21( ی به اطالع مردم برسانندي کمک هاي خارجرنمارا در تا

 گوایجاد دولتی مؤثر و پاسخ -4

                                                            
 .گردند می منتشر» Recovery.gov« تارنماي رد اطالعات این 5

 منتشر می گردند.» USAspending.gov«این اطالعات در تارنماي  6

 منتشر می گردند.» Paymentaccuracy.gov«این اطالعات در تارنماي  7

 منتشر می گردند.» https://itdashboard.gov«این اطالعات در تارنماي  8

https://itdashboard.gov


» 9عملکرد«آمریکا، تارنماي  مردم به بهتر و خدمت هزینه در جویی صرفه زباله، کاهش براي جمهور رئیس چالش به پاسخ در
- بهره زباله، زمینه کاهش در  مردم و دولت به سایت این .کند می فراهم را پاسخگویی و عملکرد بهبود به دولت رویکرد در ايپنجره

  .)22( دهدعملکرد آن گزارش پیشرفت می بهبود و وري دولت

  

  دولت باز براي بهبودخدمات عمومی  -3-3-1

 گذاريافزایش مشارکت عمومی در قانون -1

ها دهد و از نظرات آنفرامیورد قوانین در حال بررسی گوشبه نظرات مردم در م» 10مقررات«رنماي اندازي تادولت آمریکا با راه
  . )23( کندمیبراي بهبود قوانین استفاده

 جهت افزایش نوآوري توسط مردم» داده«استفاده از تارنماي  -2

به مردم در  جوایز و... مسابقات و از استفاده و قصد دارد با خوان است اشینم اطالعات منتشرکننده اولین کشور متحده ایاالت
تواند  می خوانماشین دولتی هايداده از زیادي مقادیر با» 11داده« کند. تارنمايهاي اولویت ملّی یاريایجاد نوآوري در زمینه

 . )24( باشدداشته فواید بسیاري ،معنوي مالکیت محدودیت در زمینه بدون ایجاد نوآوران براي

 تشویق به همکاري بین دولتمردان و شهروندان متخصص -3

به ادرات در زمینه یافتن متخصص از بین شهروندان را راه اندازي خواهد نمود و از طریق آن » 12اکسپرت نت«دولت تارنماي 
و پرسش و پاسخ بین مردم و مسئولین براي رفع مشکالت تخصصی در  رساند. در این پلتفرم امکان ارتباطمیغیر اداري یاري

  خواهدشد. ادارات وجودخواهدداشت و دسترسی ادارات به متخصصین تسهیل

 اصالح تارنماي دولت -4

جو باشد و وو جست دولت از مردم براي بهبود تارنماي خود نظرسنجی خواهدکرد. تارنماي دولت باید به راحتی قابل دسترسی
 یابند.  خواهند، دستم به راحتی به چیزي که از آن میمرد

 کنندگان و دانشمندانانتشار داده براي یاري مصرف -5

                                                            
 منتشر می گردند.» Performance.gov«این اطالعات در تارنماي  9

1  منتشر می گردند.» regulations.gov«این اطالعات در تارنماي  0

1 1 data.gov 
1 2 ExpertNet 



کند. براي مثال اظهار اطالعات در زمینه بیمه و ایجاد میگیري بهتر کمکبسیاري از اطالعات دولتی به مردم در تصمیم
شد. این نوع اظهار اطالعات را اظهار هوشمند هر فرد، بسیار مفید واقعافزاري براي انتخاب بیمه بهتر براي دسترسی به نرم

خوان و استانداردشده باشد. همچنین دولت دهد. اطالعات باید ماشینهري بهتر ارائهاگویند. دولت باید اطالعات را با ظ
 شده تحقیقاتی را در اختیار دانشمندان قرارخواهدداد. بندياطالعات غیرطبقه

 المللیهاي بینوآوري با افزایش همکاريارتقاي ن -6

در  .استخصوصی پرداخته و دولتی بخش دو هر در نوآوري فرهنگ پرورش به مسابقات و جوایز با استفاده از متحده ایاالت
مشکالت  هاي اظهارشده، در زمینه رفعها خواسته است با توجه به دادهالمللی با فراخواندن دانشمندان و مردم، از آنزمینه بین

  .  )16( باشندوهوا بر اقتصاد جهانی و کاهش منابع اقیانوس به دنبال راه چارهجهانی مانند اثر آب

 

  2016-2014در زمینه دولت باز  برنامه کانادا -4-1

فافیت و پاسخگویی به مردم و افزایش جنبش دولت باز در کشورهاي جهان به دنبال افزایش دسترسی عموم مردم به داده و اطالعات، ش
ساالري است. کانادا یکی از کشورهاي پیشرو در زمینه دولت باز است. این کشور از سال هاي دولت و فرآیند مردمها در فعالیتمشارکت آن

ر زمینه دولت باز است. سازمان المللی دیابی به مقام رهبري بینهاي دولت کانادا دستاست. یکی از اولویتدولت باز شدهعضو مجمع  2012
کشور صنعتی به عنوان برترین  8ز است، برنامه کشور کانادا در این زمینه را در میان آفتاب که یک سازمان غیرانتفاعی فعال در زمینه دولت با

  است. برنامه برگزیده

هاي ساله براي اجراي سیاست 2اي نهاد برنامهمردمهاي خواهد تا با مشورت با مردم و سازمانمجمع مشارکت دولت باز از اعضاي خود می
  نماید: تنظیمهاي زیر عملیاتی در زمینه 

ü :ــویق به بهبود خدمات یا   بهبود خدمات اجتماعی ــهروندي را با تش قوانین اجرایی که تمام خدمات ش
   گیردنوآوري در بخش خصوصی در بر می

ü :به فساد و اخالق اجتماعی، دسترسی به اطالعات، قوانین اجرایی مربوط  افزایش همبستگی اجتماعی
  مدنیو آزادي مطبوعات و جامعه  هاي انتخاباتی اصالح مالی کمپین

ü    :ت     مدیریت مؤثر منابع عمومی نه بودجه،  نابع طبیعی و کمک    دقوانین اجرایی در زمی هاي  ارکات، م
  خارجی

ü امنیتی، واکنش به سوانح، بحران و  قوانین اجرایی در زمینه امنیت عمومی، بخش تر:ایجاد جامعه ایمن
  بالیاي طبیعی

ü  سخ شرکت افزایش پا سئولیت  ها:گویی  ست،  شرکت  قوانین اجرایی در زمینه م ها در برابر محیط زی
   مقابله با فساد، مراقبت از مشتریان و مشارکت جامعه



المللی هاي بینداند و گزارش سازماندر زمینه دولت باز میهاي خود رسانی در زمینه اجرایی کردن سیاستدولت کانادا خود را موظف به اطالع
از، کانادا خود را ملزم به اجراي لت در زمینه دولت بدهد. در برنامه اجرایی دوم دوو گزارشات مربوط به ارزشیابی خود را در اختیار مردم قرارمی

   داند، که در ادامه بررسی خواهدشد. زمینه می 12طرحهایی در 

  

  به شرح زیر است:  2014-2012هاي سالهاي کانادا در اجراي برنامه عملیاتی اول خود در تموفقی

ü   سل جدید سل   راه اندازي داده باز براي:ن سال   در ژوئن data.gc.caپرتال داده باز به آدرس  جدیدن
ه افزایش با عموم مردم در زمین گسترده . این تارنما با مشورت  توسط دولت کانادا صورت پذیرفت   2013

ــد. ارتقاي آن در زمینهکاربردهاي  ــی به داده آن ایجادش ــترس ــترش دس ــمند، بهبودهاي گس  هاي ارزش
  گرفت. ها، افزایش راحتی کار با تارنما و یافتن داده و مشارکت بیشتر کاربر صورتهمبستگی داده

ü      سی به اطالعات ستر سیون خدمات د ر کانادایی از این برنامه با این هدف ایجادشــد که ه :13مدرنیزا
هاي دولت هاي مربوط به دریافت اطالعات را از همه وزارتخانهطریق یک واسطه کاربري بتواند درخواست

  دهد. باشد و همچنین درخواست خود را به شکل آنالین ارائهفدرال داشته
ü  ستفاده از ستفاده دوبا    دولت باز: مجوزحق ا شتن موانع در ا ره از داده و دولت کانادا براي از میان بردا

سط     اطالعات  شده تو شر  ستفاده دولت،  منت ستفاده کرد. این جدیدي تعریف مجوز حق ا  در مجوز حق ا
  . معتبر استها نیز هاي محلی و شهرداريدولت

ü  تارنمايCanada.ca: این تارنما توســط دولت فدرال با هدف ســرعت و راحتی دســترســی به اطالعات 
شهروندان راه  شهروندان می  شد. در اندازيبراي  شتري امور خود   این تارنما  سرعت بی  را انجام توانند با 

شبکه  ز در آن استفاده ي بهتري ا دهند و همچنین در کل بدنه دولت به جست و جو بپردازند. همچنین  
  است. و محتواي آن براي تلفن همراه بهبود یافتهصورت پذیرفته اجتماعی 

ü  کانادایی    رویداد باز  نادا برگزار            2014 در فوریه  :14داده  کا باز را در  نادا بزرگترین رقابت داده  کا دولت 
سعه برنامه   برنامه 900کرد که در آن بیش از  شجو و عالقمندان دیگر براي تو هاي تلفن همراه نویس، دان

  هاي دولت فدرال به رقابت پرداختند.  با استفاده از داده

  

                                                            
1 3 Access to Information  (ATI) 
1 4 Canadian Open Data Experience 



  براي دولت بازکانادا  دومبرنامه عملیاتی  -1-4-1

هنماي دولت باز به وزارتخانه ها و آژانس است. را 2016-2014هاي تعهد دولت براي پیشرفت اصول دولت باز در سال 12برنامه شامل این 
   هاي فدرال، جهت گیري سیاست گذاري هاي جدید را منتقل خواهد نمود.

  
 در دولت کانادا» راهنماي دولت باز«چارچوب رویکرد  1-5  شکل

  

  دولت باز هايپایه -2-1-4-1

برند. یکی از هاي مربوط به دولت براي جامعه و رشد اقتصادي آن پی میبیشتر به اهمیت دسترسی اطالعات و داده هاي جهاندولت هر روز
هاي مقابل دولت این امر است که در عین تبدیل فرهنگ داده باز بودن به یک امر عادي، حریم خصوصی و امنیت را نیر در رهاسازي چالش

   اطالعات رعایت کند.

هاي دولت در زمینه دولت باز است و رهاسازي داده و اطالعات به شکل پیش فرض (بدون دستور یا درخواست مردم) نقطه شروع تمام فعالیت
هاي خود موضوع بازبودن را همواره در نظر خواهدگرفت و براي این گذارياست. دولت کانادا در سیاستبرنامه عملیاتی بر این اساس نوشته شده

  است. دهدستورالعمل دولت باز را تنظیم کر امر

ئل امنیتی، داده و اطالعات ارزشمند تجاري مربوط دارد که در عین رعایت حریم خصوصی و مساها را ملزم میاین دستورالعمل تمام وزارتخانه
صمیمگیري براي پشتیبانی از یک برنامه و به خود را در دسترس قراردهند. داده و اطالعات تجاري شامل اطالعات مستند قراردادهاي تجاري، ت

رعایت اصول دولت باز در همه خدمات دولت کند و از گویی حمایت میشود. این دستورالعمل از شفافیت و پاسخاي میگزارشات وزارتخانه



زي ند و برنامه زمانبندي براي رهاسادهها همچنین باید واسط کاربري خود براي ارائه داده و اطالعات را توسعهشود. سازماناطمینان حاصل می
  باشند. اطالعات داشته

  داده باز بدون مرز -داده باز -3-1-4-1

ول بر روي همکاري بین دولت و تعهد ا 2ها است. تعهد ویژه براي ایجاد نوآوري در کاربرد داده 4برنامه دولت کانادا در زمینه دولت باز شامل 
ها است. این داده سازي خدمات داده باز در کانادا و تشویق به استفاده تجاري ازاهنگبرنامه هم 2بخش خصوصی تمرکز دارد. هدف این 

  هاي دولت باز است. عالیتفتعهد نیز براي ایجاد پیشرفت در  کند. چهارمینهاي داده باز در مقیاس جهانی پشتیبانی میتعهد از فعالیت سومین

 15کاناداي داده باز ) 1

ü هاي محلی در سراسر کانادابین همه دولت ایجاد اصول داده باز مشترك در 

ü  هاي تســهیل در تنظیم مجوز حق اســتفاده مشــترك یا ســازگار در زمینه دولت باز بین دولت
 موجود در کانادا براي رهاسازي و توانایی استفاده دوباره از داده و اطالعات

ü تعریف استانداردهاي سازگار با استانداردهاي جهانی در زمینه دولت باز 

ü شهروندان فارغ از دولت و منطقه؛ هر کس از هرجا   ا ي یجاد خدمات مشترك جست و جو براي 
 کانادا باید به راحتی بتواند به اطالعات دست یافته و آن را بارگیري نماید.

ü ت عموي گسترش و برگزاري رخداد رقابت ملی در زمینه نوآوري و ایجاد کاربرد در زمینه خدما
 ولتهاي دبا استفاده از داده

 16تبادل داده باز کانادایی ) 2

ü      شکل از افراد توانمند در تجاري ی داده باز در کانادا که مت سه ملّ س ها سازي داده ایجاد یک مؤ
 هاي مردمی و صنعت شامل: است. وظایف این مؤسسه در قبال همکاري با دولت، سازمان

 ولتهاي دهاي جدید در زمینه دسترسی و تغییر دادهتوسعه ابزار و برنامه •

صنعتی           • ستانداردهاي  سازي ا ستند شامل م ستاندارد داده باز   ایجاد چارچوب براي ا
 هاي کلیديبراي نمایش و ایجاد دسترسی به داده باز براي بخش

ها در مشــورت با صــنایع توانمند در جهت توســعه پروژه براي تجاري ســازي داده    •
 هاي داراي اولویتبخش

ی شامل کنفرابرگزاري برنامه •  نس، کارگاه و مسابقات دانشجوییهاي ملّ

  هاي تازه تأسیس فعال در زمینه داده  حمایت از شرکت •
                                                            

1 5 Open Data Canada 
1 6 Canadian Open Data Exchange 



 داده باز براي پیشرفت ) 3

ü     نه طرح یت در زمی جاد ظرف ی           ای ــ قا و آسـ یب، آفری کارائ کاي التین،  باز در آمری ا و هاي دولت 
 همکاري با فعاالن داده باز در کانادا:

ی  در زمینه داده ایجاد طرح پشتیبانی از کشورهاي در حال توسعه براي •  ازبهاي ملّ

ستانداردهاي بین    • سعه ا شبکه تو سئله که قادر به ایجاد نوآوري المللی و  در  هاي حل م
 هاي اجتماعی و اقتصادي باشدزمینه

کمک  اقتصادي براي-هاي داده باز و توسعه اجتماعیسنجش و ارزیابی رابطه بین طرح •
 ههاي آیندبه کیفیت و اثرگذاري طرح

ü تاسر  جهت گردهمایی متخصصین از سر    2015المللی داده باز در سال  میزبانی از کنفرانس بین
شتراك  ولت همکاري بیشتر جامعه جهانی در زمینه د گذاري دانش و تجربه خود و جهان براي ا

 باز

 تعهد مبنایی به داده باز ) 4

ü 17جوز حق اســتفادهادامه اولویت بندي و گســترش رهاســازي داده و اطالعات فدرال تحت یک م 
 دولت باز

ü ــازمان ــنجی از مردم و سـ اي هاي اطالعات برهاي مردمی کانادا در زمینه اولویتتکمیل نظرسـ
 رهاسازي

ü تر: ایجاد یک تارنماي دولتی با خدمات آنالین گسترده 

 دسترسی به همه خدمات داده باز در سرتاسر کانادا •

 هاي فدرالز دادهنویسان جهت استفاده اافزایش ابزار براي برنامه •

 هاي جست و جوي دادهبهبود مکانیزم •

 مکانیزم استاندارد رهاسازي و فرمت استاندارد داده •

ü :ی جهت نوآوري  گسترش مسابقه رویداد داده باز کانادایی به عنوان رقابتی ملّ

 ها و رخدادهاي مربوط به این مسابقاتارتقاي فعالیت •

 مه نقاط کشورایجاد بستر الزم براي مشارکت افراد از ه •

 تمرکز مسابقه بر روي حل مسائل روزانه مردم کانادا  •
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ü ها به اجراي دولت کانادا و تشـــویق دیگر ســـازمان الملل درافزایش اجراي طرح کمک به شـــفافیت بین
 استانداردهاي این طرح  

 

  گوییشفافیت و پاسخ -اطالعات باز -4-1-4-1

  ) علم باز1

ü مینه علم بازتوسعه و انتشار برنامه عملیاتی دولت در ز 

 مشورت با مردم در زمینه علم باز •

 دسترسی رایگان عموم به مقاالت و نتایج تحقیقات حاصل از بودجه دولت فدرال  •

 هاي علمیها و ابزار براي حفاظت مؤثر از دادهها، دستورالعملتوسعه و تنظیم سیاست •

 ارتقاي اجراي استانداردهاي علم باز در کانادا •

ü شخص جهت جست و جو در مقاالت و نتایج تحقیقات حاصل از بودجه دولت فدرالایجاد یک تارنماي م 

ü هاهاي علمی دولت فدرال و شروع به رهاسازي دادهتوسعه لیستی از داده 

ü  2012چاپ و حفظ لیست آنالین از مقاالت بررسی شده توسط دانشمندان دولت کانادا از سال 

  خراجی) ارائه گزارشات الزامی در مورد صنایع است2

ü   ي مربوط به صنایع استخراجی (نفت، گاز و معادن) را ملزم هاها و سازمان تصویب قانون جدید که شرکت
سالیانه در مورد همه پرداختی      شات و ارائه گزارش  ستاندارد در گزار هاي محلی و ها به دولتبه رعایت ا

 کند.خارجی می

ü ستانداردها در گزارشاتاطمینان از مشارکت سهامداران در ایجاد و اجراي این ا 

ü هاي مربوط به هاي مربوط به صــنایع اســتخراجی براي انتشــار دادهزمانها و ســادرخواســت از شــرکت
 هاي خارجیها به دولت کانادا و دولتپرداختی

  ) قرارداد باز3

ü  سازي داده شین  10000هاي مربوط به قراردادهاي باالي رها وان خدالر از طریق پایگاه داده مرکزي و ما
 که در دسترس عموم مردم قرار دارد

ü  دالر دولت 10000افزایش جزئیات منتشره از قراردادهاي باالي 

ü ها در زمینه قرارداد باز هاي زیر نظر آنها و آژانستهیه راهنما براي وزارتخانه 



ü  بر روي پرتال  استاندارد داده قرارداد باز 3,3اجراي نسخهBuyandSell.gc.ca اي فدرالبراي قرارداده 

  ) اطالعات باز در مورد بودجه و هزینه4

ü ها زارتخانه  ل را به تفکیک و  اهاي فدر  هزینه دهد  اندازي خدمات آنالین که به مردم این امکان را می      راه 
ــاهده و ــه کنند. براي اطمینان از تأثیر این خدمات آنالین، از مردممرور  مش ــنجی  کرده و مقایس نظرس
 خواهد شد. 

ü ها ها و آژانسماي ثابت براي دســترســی به اطالعات از پیش ارائه شــده توســط وزارتخانهایجاد یک تارن
 (مسافرت، قرارداد، مشارکت و...)

 هاها و آژانساستانداردسازي فرآیندهاي انتشار اطالعات توسط وزارتخانه •

ü   دان و شهرون  خوان تابا فرمت ماشین 2015هاي موجود در نمودار و جداول بودجه دسترسی به تمام داده
 کنند.  نمایندگان بتوانند به آسانی آن را تحلیل

  ) سواد دیجیتال5

ü  سواد دیجیتال و بازار کار و  پشتیبانی مالی از پروژه تایج اجتماعی نهاي مختلف به منظور فهم رابطه بین 
 حاصل از آن و همچنین ترسیم میزان سواد مردم کانادا بر اساس منطقه و گروه

ü     ــعــه ابزار آنال ود بــه آن خ ین و مواد و منابع درسی تا افراد به راحتی براي افزایش سواد دیجیتال  توسـ
 دسترسی داشته باشند.

ü هاي دیجیتال مردم ه پیشرفت مهارتهاي مردمی در زمینهاي بخش خصوصی و سازمانحمایت از طرح 

   ) تعهد مبنایی به اطالعات باز6

ü  در سراسر دولت فدرال 18اطالعات و حریم خصوصی دسترسی بهمدرنیزه کردن امور خدمات مربوط به 

ü  سـت و جو  اندازي یک کتابخانه مجازي بر روي پرتال جدید دولت، این منبع داراي امکان جتوسـعه و راه
 بر روي همه نوع انتشارات دولت فدرال است.

ü         سخ سهیل در پا سوابق دولت و ت سی به  ستر سعه مدیریت و د سریع تو ست مردم ب گویی   رايتر به درخوا
 دریافت اطالعات

ü      خانه با کمک سازمان کتاب است  که توسط دولت فدرال ضبط شده   افزایش دسترسی مردم به اسناد آرشیو
 و آرشیو کانادا 
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ü هاي زیر نظر دولتها و آژانسایجاد دسترسی قابل جست و جو به اسناد رگوالتوري وزارتخانه 

ü طریق تارنماي  توسعه دسترسی به همه اطالعات آنالین دولت کانادا ازCanada.ca  

  گفت و گوي باز  -5-1-4-1

وي باز به دنبال اطمینان از شود. دولت کانادا از طریق برنامه خود در زمینه گفت و گوجود گفت و گو بین مردم و دولت موجب ایجاد اعتماد می
ها در شود و زمانی که نظرات آنعات آغاز میهاي مردم خود در ارائه خدمات است. این طرح با دسترسی به مردم به اطالدر نظر گرفتن اولویت

  آید:هاي دولت در این زمینه در ادامه میاست. طرحهاي دولت لحاظ شود به نتیجه رسیدهتصمیمگیري

ü شاوره دولت تر به اطالعات مربوط به متوسعه تارنماي کنونی مشورت با مردم کانادا براي دسترسی آسان
 با مردم

ü  ه داراي ها براي مشارکت عمومی ک فرصت پرتال مشورت دولتی به منظور ارتقاي  اندازي یک توسعه و راه
 گذارد.ها را به اشتراك میفضاي گفت و گوي آنالین بوده و نتایج حاصل از این مشورت

ü    پشتیبانی   با مردم و افزایشهاي اجتماعی در دولت براي ارتباط بیشتر ادرات  گسترش استفاده از شبکه
 یت شهرونداناز خدمات با محور

ü توسعه اصول و استاندارد گفت و گو و مشاوره با مردم و جامعه 

ü 25( هاي کلیدي در زمینه دولت بازههاي خاص از گروهگرفتن مشاوره(   

  انگلستان -5-1

ترین و بازترین دولت جھان اعالم نخست وزیر انگلستان، دیوید کامرون یکی از اھداف خود را تبدیل نمودن دولت انگلیس بھ شفاف
اولویت اول خود را  ٣یکی از  ٨١٩جی است. این کشور عضو مجمع مشارکت دولت باز است و در دوره ریاست بر اجالس کرده

بر روی چارت داده باز برای ارتقای شفافیت، نوآوری و  ٨موضوع شفافیت قرارداد. در نتیجھ تالش این کشور، کشورھای جی 
  گویی موافقت بھ عمل آوردند. پاسخ

بند کرد.  ۴١رونمایی شد. دولت خود را متعھد بھ اجرای  ٢٠١١اولین برنامھ عملیاتی دولت انگلیس در زمینھ دولت باز در سال 
افیت موفق ، دولت انگلیس در اجرای اکثر این بندھا بھ خصوص در امر شف٢٠١٣ھای غیرانتفاعی در سال براساس ارزیابی سازمان

رنامھ دوم ھایش بود. این موضوع در باست. نقطھ ضعف برنامھ اول دولت، در کمبود انجام مشورت با مردم در اجرای سیاستودهب
  ن شد. در برنامھ دوم دولت بھ دنبال آن است کھ مردم: جبرا

 ها  دولت را از طريق شفافيت بيشتر، بهتر مشاهده و فهم کنند. فعاليت •

 ربگذارند.گذار  و خدمات اجتماعي اثراه مشارکت در فرآيندها  سياستبر رو  عمليات دولت از  •

 . )۲۶( گويي بطلبندها و خدمات آن پاسخاز دولت بابت سياست •
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مربوط بھ ھای اطالعاتی مّلی، اطالعات ھای: زیرساختھای مختلفی در زمینھعالوه بر این موضوعات، دولت در برنامھ دوم طرح
ھای خارجی کمک بھ پروژه سالمت، شفافیت در گردش مالی در حوزه منابع طبیعی، قرارداد باز، شفافیت در حوزه عمرانی و میزان

  . )٢٧( دارد

  انگلستاندولت شفافیت در  -1-5-1

بھ سازمان ھای دولتی سیاست ھای شفافیت دولت را اعالم  دیوید کمرون نخست وزیر انگلیس در نامھ ای ٢٠١٠جوالی سال  ٣١در 
 نمود. اھداف اصلی شفافیت بیشتر عبارتند از:

  تواناساز  عموم جامعه در بازخواست از سياستمداران و بخش ها  عمومي •
  کاهش کسر  بودجه و ارائه ارزش بيشتر برا  پول در هزينه ها  عمومي •
ز طريق توانمندساز  سازمان ها  تجار  و غير انتفاعي در آزادساز  مزايا  اقتصاد  قابل توجه ا •

 )۲۸( ايجاد سايت ها و کاربردها  نوآورانه با استفاده از داده ها  عمومي

  شود. ها  مختلف دولت پرداخته ميساز  بخش ها  شفافدر ادامه به برنامه

  شفافیت در هزینه هاي دولت مرکزي -1-1-5-1

  به صورت آنالين منتشر ميشوند. ۲۰۱۰ا  مربوط به تاريخچه   هزينه ها از جون داده ه •
به صورت آنالين  ۲۰۱۰از جوال   فناور  اطالعات و ارتباطات تمامي قرارداها  جديد مربوط به •

  مي گردند.منتشر 
يتي مجزا هزار پوند از طريق سا ۱۰داده شده برا  قراردادها  باال   ها  واممربوط به تمامي اسناد  •

  گيرد.مي . اين اطالعات به صورت رايگان در اختيار عموم مردم قرار ميگردندمنتشر  ۲۰۱۰از سپتامبر 
به صورت  ۲۰۱۰هزار پوند باشند از نوامبر  ۲۵موارد جديد هزينه ها  دولت مرکز  که بيش از  •

  .مي گردندآنالين منتشر 
  .مي گردندبه صورت کامل منتشر  ۲۰۱۱همه   قراردادها  جديد دولت مرکز  از ژانويه  •
پوند  ۵۰۰اطالعات کامل پروژه ها  توسعه   بين المللي وزارت توسعه   بين الملل که بيش از  •

د که شامل اطالعات مالي و مستند ساز  مي گردندبه صورت انالين منتشر  ۲۰۱۱باشند از ژانويه 
 پروژه نيز مي گردد.

  

  شفافیت در هزینه هاي دولت هاي محلی -2-1-5-1



به صورت  ۲۰۱۱پوند باشند از ژانويه  ۵۰۰ارد جديد هزينه ها  دولت ها  محلي که بيش از مو •
  مي گردند.منتشر  مجزا برا  هر شورا

لت ها  محلي از ژانويه وپوند د ۵۰۰قراردادها  جديد و اسناد مربوط به مناقصات و مزايدات بيش از  •
  مي گردند.به صورت کامل منتشر  ۲۰۱۱

  المتشفافیت در نظام س -3-1-5-1

  ها  نوشته شده توسط پزشکان عموميها  مربوط به نسخهانتشار داده •
  ها  مختلفانتشار شکايات مردم از بيمارستان •
ها  عمومي به طور  که جزئيات ها  پزشکي شاغل در بيمارستانها  کلينيکي مربوط به تيمداده •

 .ها مشخص باشدمربوط به عملکرد آن

  ها ان و ميزان همکار  آن داده مربوط به رضايت از کارکن •

  نظام آموزش و مهارت -4-1-5-1

به تفکيک  باهوشآموزان ضعيف، متوسط و داده مربوط به هر مدرسه در ميزان تأثير بر يادگير  دانش •
  ها  مختلفدرس

  آموزان آن به شکل ناشناس انتشار عملکرد هر مدرسه با انتشار نمرات دانش •
  به عملکرد در يک پرتال با قابليت جست و جو برا  والدين ها  مربوطها  مدرسه، دادهانتشار هزينه •
  ها  کارآموز ها برا  دورهها  مربوط به هزينه پرداختي از سو  دولت و شرکتانتشار داده •

   حمل و نقلوزارت  -5-1-5-1

  ها  در حال ساخت برا  آيندهها  کنوني و جادهها  مربوط به جادهانتشارداده •
 و ازدحام ا  شامل تصادفات، سرعتبکه جادهها  بالدرنگ از شانتشار داده •

   )۲۹( بند  حرکت قطارها از يک هفته قبلانتشار زمان •
  

  

   

  انگلیس دولت دستاوردهاي دولت باز در -2-5-1

   ستان تشریح شد اند:در ادامھ برخی از فعالیت ھای دولتی و یا موفقیت ھای بخش خصوصی در استفاده از داده ھای باز در کشور انگل



Ǔ Үһ ҜƣңƳ Ƴỷ  ǔ  ứ  : کشی و تصویرسازی از اطالعات است کھ در سال این شرکت یک شرکت کوچک فعال در زمینھ نقشھ
ھای حمل و نقل در شھر لندن کھ براساس سیاست است. این شرکت توانست با استفاده از اطالعات رھاشده از دادهتأسیس شده ٢٠٠۶

نیز اطالعات  ٢٠١٢کند. در سال بود،  برنامھ زمانبندی حمل و نقل شھری در لندن را بھ امکانات گوگل مپ اضافھداده باز انجام شده
کرد. در صورت ایجاد ھر اختالل، سیستم بھ فرد انواع ھای زیرزمینی را بھ سیستم گوگل اضافھبالدرنگ در مورد اختالل در راه

و نقل و سازمان ریلی انگلستان نیز  دھد. این شرکت با وزارتخانھ حملم آن را میھا برای رسیدن بھ مقصد و زمان الزگزینھ
  .  )٣٠( ھمکاری دارد

үỸǎ ƭқỷқ ƮҸҳỮƧھای دولتی و برداری از داده با دانشگاه و بخشکند و در راه بھرهھا را بررسی میاین مؤسسھ ارزش تجاری داده :٢١
این مووسسھ بھ عنوان یکی از فعالیت ھای دولت در راستای ارتقای استفاده از داده باز ایجاد خواھد خواھدکرد.  خصوصی ھمکاری

ھای تازه تأسیس در ھای دولت، توسعھ و رھبری شرکتبرداری از دادهشد. وظایف این مؤسسھ شامل ھمکاری با بازار در بھره
ر زمینھ داده باز، ھمکاری با بخش دولتی برای دسترسی اطالعات، تھیھ مدرک از کارآفرینی و فناوری دزمینھ داده باز، آموزش 

ارزش و تأثیر داده باز، ارتقای استاندارد در زمینھ باز و کمک بھ تحقیقات در این زمینھ و تقویت جایگاه دولت انگلستان در رھبری 
  جھانی در حوزه داده باز، است. 

ỸƱқỷқңỷҮƙ ƪ ǕƕỸƹ  ỸƨƫңỸǔ қỸ ƹỷھای دولت و اندازی کرد کھ در آن ھمھ مناقصھاداره کابینھ انگلیس تارنمایی راه ٢٠١١ر فوریھ د :٢٢
قراردادھا با  %٣٣دھد کھ بیش از بازدید دارد و نشان می ٩٧٠٠٠قراردارد. این تارنما در ھفتھ قراردادھای مورد نیاز برای آینده 

بیلیون پوند بر روی  ٧٠اطالعات قراردادھای آینده با ارزش کلی  ٢٠١٢ست. در آوریل اھای کوچک و متوسط بستھ شدهشرکت
کند و در گذاری مناسب کمک میھای الزم و سرمایھتارنما قرار گرفت. این کار بھ ترتیب بھ دولت و صنعت برای یافتن مھارت

  نھایت رقابت و رشد  اقتصادی را بھ دنبال خواھد داشت. 

ỹƴִי Ƨ ƪ ƺƫỷƴƙ ƢƧỸһ  ƹỸƨƫңỸǔود قوانین بھ عنوان داده باز بر روی این تارنما بھ سازمان آرشیو مّلی امکان ایجاد مدل جدید و وج :٢٣
است. رابط کاربری داده با کیفیت باال دسترسی ھر کس را برای دسترسی بھ قابل انتقال برای بھ روز رسانی پایگاه داده دولت را داده

دولت باز  مجوز حق استفادهاین اطالعات تحت  است.ات دارای قوانین آسان کردهدر صفح data.rdf/یا  data.xml/ فرمتقوانین با 
  گیرد. قراردارد و استفاده دوباره از آن مورد پیگرد قرار نمی

 و یک برنامھفن ھمراه ھا شامل دو برنامھ برای گوشی تلاست. از جملھ این برنامھھا باعث ایجاد چندین برنامھ تلفن ھمراه شدهاین داده
د اقوانین بھ روز برای اساتید حقوق کھ بتوانند متون حقوقی مورد نظر خود را در اختیار دانشجویان قراردھند. وجود رایگان و آزا

  شود. ھا و اطالع مردم میباعث سودمندی برای شرکت

:ƩỸǕҸƤ ƫỷ Ɨ Үһ Ƣƚƫ Ƴ Ƣƨ  ǒỸƋǂƃỷ ھ عملیاتی و اطالعاتی بھ این پروژه با ھمکاری بین بخش خصوصی و دولتی برای توسعھ شبک
ھای موجود شکل گرفت. ھدف اصلی پروژه کاھش زمان، اثر و نتایج تصادفات، ارسال اطالعات بھتر کمک ھم افزایی و انتشار داده

ریدور این پروژه بر روی ک ھا است.ھا  بھ کارفرمایان بزرگراهبھ استفاده کنندگان جاده و ایجاد امکان ارائھ مدل بھتر برای بزرگراه
  . )٣٠( ھا و مناطق جغرافیایی استکند. ھدف تعمیم نتایج این پروژه بر روی تمام بزرگراهکار می ١۴٢٤آ

 :Ǔƺƌƨǜ ƪ ƺƨҚǔھزینھ ھایی از داده است کھ باید بھ طور فردی از ھر شخص پرسیده شودتخمین جمعیت یک کشور از جملھ مثال .
تی از میلیون پوند برآوردشد. اطالعات ادارات مختلف قسم ۵٠٠حدود  ٢٠١١این روش در انگلستان در سال با  تخمین جمعیت

ھ و در تواند جای روش سنتی را گرفتھا برھم نھی شود، این روش میجمعیت کشور را دربرمی گیرد. اگر اطالعات این سازمان
     جویی بسیاری شود.  ھا صرفھھزینھ
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ǂҳ ǒỸƋǂƃỷ Ұ ҮƧǓǏƙỷҮƧ Ƴ ǓƧست را ھای تحقیقاتی و درمانی ااین سازمان اطالعاتی را کھ مربوط بھ کلینیک :اجتماعی های
العات طبقھ سازد. ھمچنین سازمان مسئول کیفیت اطالعات رھاشده نیز است. درحالی کھ این سازمان اطمیآوری کرده و منتشر جمع

یی نمی شوند. ھدف انتشار را بھ شکل ناشناس منتشر می سازد درنتیجھ افراد شناساعات قابل بندی شده را نیز در اختیار دارد، اطال
  از این پروژه افزایش کیفیت سالمت در انگلستان است. 

:ǒỸƺƣỸƧ Ƴ қƴҳ ƭңỷқỷ دھد و پول حاصل دولت بھ دنبال شفافیت در سیستم مالیات است طوری کھ ھر شخص بداند چھ مقدار مالیات می
میلیون نفر نامھ ای شخصی در زمینھ مالیات دریافت  ٢٠حدود ٢٠١۴شود. بر ھمین اساس در سال نھ ھزینھ میاز مالیات وی چگو

کردند. در این نامھ میزان مالیات پرداختی ھر فرد و چگونگی ھزینھ کرد آن در امور اجتماعی آمده است. این باعث اطالع رسانی 
  .  )٣٠( بھتر، شفافیت و پاسخ گویی دولت خواھدشد

  :ƩỸǕҸƤ ƫỷ ǓƣƳқ  ỸƱ ǓƹỸҳ  ƤƧ ƴƺһңứ سایت) در  ٥٦٠در این تارنما آرشیوی از تمام صفحات سایت ھای دولت انگلستان (بیش از
و باز می گردد. ھمچنین ھر گونھ تغییر در ظاھر  ٢٠٠٢سال ھای گذشتھ آورده شده است. سابقھ ی برخی از این سایت ھا بھ سال 

  .)٣١( محتوی این سایت ھا در طول زمان قابل مشاھده و رصد است

   :ƩỸǕҸƤ ƫỷ ǓƣƳқ ǓƺƕỸƖһ ǓƹỸҳ  در این سایت برنامھ ھای کاری ھر بخش از راه اندازی شد ٢٠١٠در نوامبر سال  25سایت شفافیت .
ھر  رصد میزان پیاده سازی سیاست ھای دولت را فراھم می کنند. دولت امکان 26برنامھ ھای کاریدولت قرار داده شده اند. 

  وزارتخانھ برنامھ کاری ویژه خود را دارد. در این برنامھ ھای کاری موارد زیر مشخص شده اند:

  ی تشکیل دھنده ی دولت ائتالفاحزاب اولویت ھای  -١

  نین زمان انجام این اقدامات توسط ھر وزارتخانھیاست ھای کلیدی و اقدامات اجرایی در رابطھ با مصوبات مجلس ھمچس -٢

  زینھ ھا برای ھر سال باقی مانده از دوره بررسی مخارجھ -٣

 ت اداری شامل: چارت سازمانی، شاخص ھای ورودی و تاثیر و یک بخش در رابطھ با داده ھای دولتی و داده ھایسایر اطالعا -۴
  خش مربوطھمرتبط با ھزینھ ھا و تاثیرات خدمات عمومی در ب

ربوط بھ واضح مھر سالھ برنامھ ھای کاری وزارتخانھ بروزرسانی می شود. البتھ تغییرات چندان عمده نیستند. برخی شکلی و برخی 
  تر نمودن قوانین و یا مشخص کردن دقیق متولی آن می باشند.

  رابطھ با ھر وزارتخانھ اطالعات زیر در دسترس می باشد:سایت شفافیت در در 

  ایف سازمانیوظ -١

  ھزینھ ھای سازمانی -٢

  شاخص ھا -٣

  ولویت ھای بین بخشیا -۴

در این ماه خاتمھ  ھمچنین اطالعات مربوط بھ وضعیت فعلی اقدامات و فعالیت ھای خاتمھ یافتھ در ماه گذشتھ و فعالیت ھایی کھ باید
  یابند نیز در دسترس می باشد.

ارتخانھ ھای مختلف متفاوت است. اما شاخص ھا بھ دو دستھ ی کلی شاخص ھای ارائھ ی اطالعات در رابطھ با شاخص ھا در وز
ورودی و تاثیر تقسیم بندی شده اند و عموما ذیل اولویت ھای ائتالف دستھ بندی شده اند. بعضا زمان ارائھ ی آمارھای مربوط بھ 

                                                            
2 5 http://transparency.number10.gov.uk/ 
2 6 Business Plan 

http://transparency.number10.gov.uk/


بع اطالعات و یا فرد تحلیلگری کھ اطالعات را شاخص ھا نیز مشخص شده اند. در برخی از وزارتخانھ ھا نحوه ی محاسبھ و یا من
  ارائھ نموده است معرفی شده اند.

شده  در قسمت اولویت ھای بین بخشی وزارتخانھ ھا و ادارت مختلف درگیر با ھر اولویت آورده شده و وظایف ھر یک مشخص
  است.

  در وضعیت فعلی اقدامات پروژه ھا حاالت زیر را دارا می باشند:

ü فتدر حال پيشر  
ü خاتمه يافته  
ü هنوز برا  شروع آن زمان بند  انجام نشده است  
ü با تاخيز انجام شده است  
ü با تاخير شروع شده است  
ü ساير  

  در زیر یک نمونھ از گزارش وضعیت فعالیت ھای وزارتخانھ انرژی و تغییرات آب و ھوایی آورده شده است:

  

  
  )32( ییوضعیت فعالیت هاي وزارتخانه انرژي و تغییرات آب و هوا 1-6  شکل

  راهنماي شفافیت در ادارات محلی -3-5-1

دولت انگلستان با تصویب یک مقررات در حوزه ی شفافیت در ادارات و دولت ھای محلی تالش ھای خود در این زمینھ را بھ سطح 
ی مورد تاکید قرار گرفتھ اند و باید منتشر باالتری ارتقا داده است. مھمترین مسائلی کھ در این دستورالعمل برای دولت ھای محل

  گردند، عبارتند از:

ü پوند ٥٠٠کرد باال  هزينه 

ü خريد و معامالت دولتي  



ü اطالعات مرتبط با خريدها  دولتي  

ü ها  اجتماعي و داوطلبانهفعال در حوزه  هاگرنت به سازمان   
ü چارت سازماني 

ü حقوق مسئولين رده باال   

ü ضريب پرداخت حقوق   
ü  تسهيالت مربوط به اتحاديه ها  تجار زمان 

ü ها  زمين محليدارائي   

ü ها  مسکن اجتماعيارزش دارايي   

ü ها  پارکينگ و فضاها  پارکينگحساب   

ü  ۲۸( کاله بردار( 

  در ادامھ سامانھ مرتبط با چارت سازمانی دولت و میزان حقوق ھر پست سازمانی آورده شده است. 

  معرفی سامانه اُرگانوگرام دولت انگلستان -1-3-5-1

است کھ افراد با جست و جو در اندازی کردهراه »ُارگانوگرام«ای با نام سامانھوزارت خزانھ داری انگلستان  »داده«در ذیل تارنمای 
در دولت دست یابند. اطالعات  بھ افراد شاغل در دولت بر اساس مقام آن فرد مربوطتوانند بھ اطالعات نمودار درختی این سامانھ می

ارائھ شده از افراد در این سامانھ شامل کد پستی، میزان درآمد، ساعت کاری، مختصری از مسئولیت، حرفھ، پست الکترونیکی، 
  شماره تلفن و واحد کاری است.  

  . )٣٣( ایش داده شده استھای کابینھ انگلستان اطالعات خانم دربین نمبرای مثال در شکل زیر با جست و جو در زیر شاخھ

   



  

  جست و جو ردر سامانه اُرگانوگرام 1-7  شکل

  

   

  

 

 

 

 

 

 


