
 باسمه تعالی

 های جهانشفافیت در پارلمان

 مطلب لید 1

ی سی و با گردآوری اطالعات از مجالس دنیا توانسته است به مقایسه s Data ExplorersLegislative Openne پایگاه 

ر د مجالس باز پارلمانی بپردازد. اطالعات این پایگاه از مراکز رصد و نظارت برهای شفافیت و دادهیک کشور از منظر شاخص

ه کوشیم تا بین پایگاه میا در این گزارش ضمن معرفیسپاری تهیه شده است. صورت جمعچنین بهکشورهای مختلف و هم

 ی چهار کشور کلمبیا، غنا، اردن و انگلیس از منظر شفافیت پارلمانی بپردازیم.مقایسه

 معرفی پایگاه 2

موجود  ها در این پایگاهشویم. با کلیک بر روی کشورهایی که اطالعات آنی جهان رو به رو میی نخست سایت با نقشهدر صفحه

ارد این کشوری وی باز پارلمانی آن کشو را مشاهد کنید. در صورتی که اطالعات های شفافیت و دادهتوانید تمام شاخصاست، می

شوید در صورتی که دسترسی به اطالعات دارید یا شوید که در آن از شما خواسته میای مواجه میپایگاه نشده باشد، با صفحه

 پردازد.باز پارلمانی میفی کنید که به انتشار اطالعات دادهها را وارد سامانه کنید و یا نهاد و سازمانی را معرآن

 شوند :ی کلی تقسیم میدسته هفتهای شفافیت پارلمانی این پایگاه به شاخص
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ری در تمامی سی و یک کشوهای مرتبط با آن مورد ی تمامی شاخصتوانید به مقایسهها میبندیبا انتخاب هر یک از این دسته

عنوان ی چهار کشور کلمبیا، غنا، اردن و انگلستان بهبرای مثال ما در اینجا به مقایسه ها موجود است.بپردازید که اطالعات آن

ی این ها در مقایسهی کامل تمامی شاخصترجمهایم. پرداخته هادسترسیو  نمایندگان مجلسبندی ی هر قاره در دو دستهنماینده

 .دریافت کنید نشانی توانید از اینرا میچهار کشور 

 شدن تصویر روی آن کلیک کنید.برای بزرگ

 شدن تصویر روی آن کلیک کنیدبزرگبرای 

 

 select chambersتوانید بعد از اتخاب کشورهای مذکور از بخش ها در کشورهای مختلف میی شاخصچنین برای تسهیل در مقایسههم

کشویی ی این کشورها بر روی نقشه بپردازید. با انتخاب هر شاخص در منوی به مقایسه Generate Mapی با کلیک بر روی گزینه

choose question  شود. برای مثال در شکل زیر به از منظر آن شاخص بر روی نقشه مشخص میوضعیت کشورهای مورد مقایسه

 ایم.پرداخته« شفافیت آراء » شاخص ی تمامی سی و یک کشور در مقایسه

https://goo.gl/GlW3JE
https://goo.gl/GlW3JE
https://goo.gl/FF2l3d
http://bayanbox.ir/view/6198416606669718482/950526-Legislative-open-data-explorer.pdf
http://bayanbox.ir/view/5273241522683985932/4.png
http://bayanbox.ir/view/8718213053799994818/5.jpg
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 مشارکت همگانی 3

شده است و آن بخش دیگر نیز توسط نهادهای نظارت  و تهیه سپاری صورت جمعتوجه اطالعات این پایگاه بهبخش عمده و قابل

شوند. مشارکت همگانی برای های مردمی حمایت میآید که این نهادها نیز عمدتاً از جانب حرکترصد مجالس دنیا بدست می

ان خود خاطبشفافیت مجالس دنیا باعث شده است تا یک اجماع جهانی حول این موضوع پدید آید. این پایگاه نیز از م افزایش

توان در منوی باالی های موفقی از این مشارکت را میخواهد تا به اصالح، تکمیل و بهبود اطالعات موجود کمک کند. نمونهمی

 مشاهده کرد.   Examplesسایت در قسمت

https://beta.openparldata.org/good-practices/?category=citizen-participation

