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شفافیت در پارلمانهای جهان
 1لید مطلب
پایگاه  Legislative Openness Data Explorerبا گردآوری اطالعات از مجالس دنیا توانسته است به مقایسهی سی و
یک کشور از منظر شاخصهای شفافیت و دادهباز پارلمانی بپردازد .اطالعات این پایگاه از مراکز رصد و نظارت بر مجالس در
کشورهای مختلف و همچنین بهصورت جمعسپاری تهیه شده است .در این گزارش ضمن معرفی این پایگاه میکوشیم تا به
مقایسهی چهار کشور کلمبیا ،غنا ،اردن و انگلیس از منظر شفافیت پارلمانی بپردازیم.

 2معرفی پایگاه
در صفحهی نخست سایت با نقشهی جهان رو به رو میشویم .با کلیک بر روی کشورهایی که اطالعات آنها در این پایگاه موجود
است ،میتوانید تمام شاخصهای شفافیت و دادهی باز پارلمانی آن کشو را مشاهد کنید .در صورتی که اطالعات کشوری وارد این
پایگاه نشده باشد ،با صفحهای مواجه میشوید که در آن از شما خواسته میشوید در صورتی که دسترسی به اطالعات دارید یا
آنها را وارد سامانه کنید و یا نهاد و سازمانی را معرفی کنید که به انتشار اطالعات دادهباز پارلمانی میپردازد.
شاخصهای شفافیت پارلمانی این پایگاه به هفت دستهی کلی تقسیم میشوند :

با انتخاب هر یک از این دستهبندیها میتوانید به مقایسهی تمامی شاخصهای مرتبط با آن مورد در تمامی سی و یک کشوری
بپردازید که اطالعات آنها موجود است .برای مثال ما در اینجا به مقایسهی چهار کشور کلمبیا ،غنا ،اردن و انگلستان بهعنوان
نمایندهی هر قاره در دو دستهبندی نمایندگان مجلس و دسترسیها پرداختهایم .ترجمهی کامل تمامی شاخصها در مقایسهی این
چهار کشور را میتوانید از این نشانی دریافت کنید.

برای بزرگشدن تصویر روی آن کلیک کنید.

برای بزرگشدن تصویر روی آن کلیک کنید

همچنین برای تسهیل در مقایسهی شاخصها در کشورهای مختلف میتوانید بعد از اتخاب کشورهای مذکور از بخش select chambers
با کلیک بر روی گزینهی  Generate Mapبه مقایسهی این کشورها بر روی نقشه بپردازید .با انتخاب هر شاخص در منوی کشویی
 choose questionوضعیت کشورهای مورد مقایسه از منظر آن شاخص بر روی نقشه مشخص میشود .برای مثال در شکل زیر به
مقایسهی تمامی سی و یک کشور در شاخص « شفافیت آراء » پرداختهایم.
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 3مشارکت همگانی
بخش عمده و قابلتوجه اطالعات این پایگاه بهصورت جمعسپاری تهیه شده است و آن بخش دیگر نیز توسط نهادهای نظارت و
رصد مجالس دنیا بدست میآید که این نهادها نیز عمدتاً از جانب حرکتهای مردمی حمایت میشوند .مشارکت همگانی برای
افزایش شفافیت مجالس دنیا باعث شده است تا یک اجماع جهانی حول این موضوع پدید آید .این پایگاه نیز از مخاطبان خود
میخواهد تا به اصالح ،تکمیل و بهبود اطالعات موجود کمک کند .نمونههای موفقی از این مشارکت را میتوان در منوی باالی
سایت در قسمت  Examplesمشاهده کرد.
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