
 مالقات   با   انقالبیون   داده    باز   نپال
 
 
 سالم!   این   هفته   به   سرزمین   هیمالیایی   نپال   می رویم   –   که   شاید   وقتی   به   پرچمداران   داده    باز   فکر   می کنیم   این   اولین   جایی
 نباشد   که   به   ذهن  مان   برسد   –   ولی   ما   معتقدیم   که   نپال   از   بسیاری   جهات   مطالعه ی   موردی   جالبی   است.   نگاهی   می کنیم   به

 روش هایی   که   این   کشور   با   نهادهای   دموکراتیک   جوان اش   برای   شفاف تر   کردن   کار   دولت   و   استفاده   از   داده های   باز
 برای   حل   مشکالت   اقتصادی   و   اجتماعی   به   رغم   توسعه ی   محدود،   میزان   پایین   سواد   (۵٧٪)   و   دسترسی   محدود   به

 اینترنت   (٣١٪)   در   پیش   گرفته   است.
 برای   انجام   این   کار،   شماری   از   برنامه های   داده    باز   تازه   را   بررسی   خواهیم   کرد   و   درباره ی   رابطه   متقابل   میان   کار
 جامعه ی   مدنی   و   حکومت   برای   وارد   کردن   نپال   به   باهمستان   داده    باز   جهانی   فکر   خواهیم   کرد.   اما   قبل   از   انجام   این

 کار،   بگذارید   به   پیشینه   و   زمینه ی   جنبش   دسترسی   به   اطالعات   در   نپال   بپردازیم   که   به   ما   در   فهم   موقعیت   حساس   این
 جنبش   کمک   می کند.

 
 تاریخی   پر   فراز   و   نشیب   //   دموکراسی   جوان   نپال   و   آزادی   اطالعات

 
 نپال   تاریخ   مدرن   متالطمی   داشته   است.   از   سال   ١٩٩٠،   این   کشور   ٢٣   تغییر   دولت   را   شاهد   بوده   است   که   معنای اش   این
 است   که   اکثریت   توجه   دولت   متمرکز   بر   اصالح   و   تغییر   فرایندها ی   سیاسی   بوده   است   تا   شفافیت،   مشارکت   شهروندان   و
 پاسخگویی   عمومی.   چنان که   گزارش   داده    باز   جدید   نپال   متذکر   می شود:   «توالی   سریع   دولت ها   اغلب   زمان   چندانی   برای

 تحقق   پیشرفت   در   زمینه ی   وعده های   داده   شده   در   تبلیغات   انتخاباتی   باقی   نمی گذارد   و   برنامه های   بهبود   دولت   خیلی
 اوقات   عمر   کوتاهی   دارند».

 
 نپال   تنها   پس   از   جنگ   داخلی   خشن   و   ده ساله اش   که   سال   ٢٠٠۶   پایان   یافت   توانست   راهی   به   سوی   ثبات   را   بپیماید   و

 شروع   به   تدوین   روش هایی   تازه   برای   تسهیل   دسترسی   عمومی   به   داده ها   و   اطالعات   بکند.   در   سال   ٢٠٠٧،   حق
 دسترسی   به   اطالعات   باالخره   به   عنوان   یک   حق   بنیادین   در   قانون   اساسی   گنجانده   و   تضمین   شد   –   و   این   نتیجه ی   حدود

 ١٧   سال   حمایت گری   بود   که   رسانه ها   و   جامعه ی   مدنی   در   نپال   هدایت گر   آن   بودند.
 

 کمیسیون   اطالعات   ملی   در   سال   ٢٠٠٩   با   هدف   ترویج،   حمایت   و   تشویق   روش   درست   حق   دسترسی   به   اطالعات
 تشکیل   شد.   تا   سال   ٢٠١٣،   چندین   سازمان   جامعه ی   مدنی   متمرکز   بر   داده های   باز   اطراف   کاتماندو   پایتخت   نپال

 راه اندازی   شدند.   اما   فرهنگ   داده    باز   چیزی   است   که   هنوز   برای   جا   افتادن   در   سطح   ملی   زمان   الزم   دارد   و   از   قانون
 حق   دسترسی   به   اطالعات   هنوز   استفاده ی   کافی   نمی شود   و   بسیاری   از   افراد   هنوز   خبر   ندارند   که   می توانند   از   این   قانون
 استفاده   کنند   تا   اطالعات   بسیار   گسترده ای   را   از   دولت   مطالبه   کنند.   این   نکته   در   کنار   تمایل   به   مخفی کاری   و   سد   کردن

 دسترسی   مردم   در   درون   سازمان های   دولت   نپال   موانعی   جدی   بر   سر   راه   دسترسی   به   اطالعات   در   نپال   هستند.   امروز
 به   سه   مطالعه ی   موردی   جداگانه   از   طرح های   داده    باز   در   درون   دولت،   جامعه ی   مدنی   و   عرصه های   رسانه ای   در   نپال

 نگاه   می کنیم.
 
 

 بسته های   گم شده   //   کمک،   دولت   و   فشار   برای   شفافیت
 

 به   عنوان   بخشی   از   فرایند   ملت سازی   جدید،   ذی نفعان   مختلف   دولتی،   رسانه ای   و   جامعه ی   مدنی   دستور   کاری   را   برای
 شفافیت   بیشتر   دولت   ارائه   کردند   و   دنبال   البی   کردن   با   دولت   جدید   نپال   بودند   تا   آزادی   اطالعات   را   در   کانون

 فعالیت های اش   قرار   دهد.   موضوعی   که   خیلی   از   مردم   را   درگیر   می کرد   –   از   جمله   اعانه دهندگان   را   –   فقدان   شفافیت   بر
 سر   استفاده   از   کمک های   مالی   توسعه ی   خارجی   بود.   در   پنج   سال   گذشته،   حدود   ٢٠   درصد   از   بودجه ی   ساالنه ی   نپال   از

 محل   کمک های   خارجی   تأمین   شده   است   و   چندان   روشن   نیست   که   این   پول   کجاها   خرج   شده   است.   در   نتیجه،   این
 موضوع   مهمی   بوده   که   آغازگر   فشار   کشور   برای   شفافیت   بیشتر   شد!

 
 در   میان   دغدغه های   فقدان   شفافیت   و   مکانیزم های   پاسخگویی،   وزارت   امور   مالی   پلتفرم   مدیریت   کمک   را   در   سال

 ٢٠١٣   راه اندازی   کرد   که   یک   پرتال   آنالین   بود   برای   استاندارد   کردن   و   مرکزیت   بخشیدن   به   اطالعات   درباره ی   گردش
 کمک های   مالی   در   نپال.   این   وب سایت   داده ها   را   به   فرمت های   در   دسترس   و   (عمدتًا)   قابل   خواندن   توسط   ماشین   در   کنار

 مصورسازی های   روشن   منتشر   می کند.   این   واقعیت   که   پروژه هایی   به   ارزش   بیش   از   ٩   میلیارد   دالر   از   طریق   این
 پرتال   مستندسازی   شده   است   کمک   می کند   تا   کارآمدی   آن   نشان   داده   شود.

 



 این   پلتفرم   نقش   مهمی   در   کمک   به   دولت   نپال   داشت   تا   کشف   کند   که   صرف   کمک ها   ارتباط   مستقیمی   با   اولویت های   ملی
 در   برنامه ی   سه ساله ی   سیزدهم شان   ندارد   و   آن ها   را   قادر   کرد   تا   پول ها   را   به   سوی   مناطق   و   مشکالتی   هدایت   کنند   که

 نیاز   مبرم تری   به   تأمین   مالی   دارند.   عالوه   بر   این   سیاست گذاری   همکاری   توسعه   نیز   بر   مبنای   شواهدی   که   داده های
 جمع آوری   شده   از   طریق   این   پلتفرم   ارائه   می کردند   تهیه   شد.   اما،   این   پلتفرم   هنوز   با   دشواری هایی   در   به   دست   آوردن

 داده ها   از   سازمان های   مبهم   و   تخصص   فنی   داخلی   محدود   و   شکاف های   مهمی   در   داده های   موجود   روبه روست.
 
 

 
(Aid Management Platform)   اسکرین شاتی   از   پلتفرم   مدیریت   کمک 

 
 فشار   از   پایین   //   نقش   جامعه ی   مدنی   در   حمایت   از   شفافیت   و   پاسخگویی   دموکراتیک

 
 تصویب   قانون   حق   دسترسی   به   اطالعات   بدون   فشار   مستمر   از   سوی   جامعه ی   مدنی   میسر   نمی شد.   طی   پنج   سال   گذشته،
 نپال   شاهد   افزایش   مستمر   شماری   از   حامیان   داده ها   و   برنامه هایی   بوده   است   که   در   صحنه   ظاهر   شده اند.   یکی   از   این ها،
 نپال   باز،   نخستین   سازمانی   بود   که   ذی نفعان   عالقه مند   به   امکان های   داده ها   برای   توسعه   ایجاد   کردند.   االن   چندین   بازیگر
 در   این   فضا   وجود   دارند   از   جمله:   دانش   باز   نپال،   آزمایش گاه های   زنده ی   کاتماندو،   کد   برای   نپال،   بیکاس   اودیامی.   این

 سازمان ها   نقش   مهمی   در   زندگی   نپال   ایفا   کرده اند؛   پس   از   زلزله ی   سال   ٢٠١۵،   آزمایش گاه های   زنده ی   کاتماندو   به
 سرعت   گرد   هم   آمدند   تا   نقشه ای   از   نپال   پس   از   زمین لرزه   فراهم   کنند   و   یک   شبکه ی   دوسویه ی   ارتباطی   را   بین

 بازماندگان   زلزله   و   تالش های   کمک رسانی   ارایه   کنند.   این   مورد،   امروز   یکی   از   نمونه های   درخشان   توانایی های
 داده های   باز   در   اوقات   بحران   شناخته   می شود.

 
 

 طرح   دانش   باز   نپال   موسوم   به   انتخابات   نپال   یک   پرتال   یا   درگاه   درگیر   کردن   مردم   است   که   در   بستر   اولین   انتخابات
 محلی   تهیه   شده   که   برای   اولین   بار   پس   از   ٢٠   سال   برگزار   شده.   این   درگاه   از   داده های   کمیسیون   انتخاباتی   نپال   استفاده
 می کرد.   کمیسیون   انتخابات   نپال   یک   منبع   نسبتاً   قابل   اعتماد   اطالعات   در   نپال   است   که   حتی   بعضی   از   مجموعه    داده ها

 را   به   فرمت های   قابل   خواندن   توسط   ماشین   به   صورت   اکس ام ال   منتشر   می کند.   اما   مثل   چندین   سازمان   دولتی،   کمیسیون
 انتخابات   مقدار   اطالعات   گسترده ای   را   به   صورت   متن   و   عدد   خام   منتشر   کرد   که   استفاده   از   آن ها   را   برای   عموم   مردم

 دشوارتر   می کرد.
 

 طرح   انتخابات   نپال   که   از   دل   گفت وگویی   روی   یک   رشته   توییت   سر   برآورد،   به   مثابه ی   کوششی   برای
 جمع سپاری کردن   اطالعات   از   روی   انواع   داده های   مرتبط   با   انتخابات های   محلی   نپال   و   برای   در   دسترس تر   کردن

 داده های   انتخابات   ساخته   شد.   این   درگاه   که   ظرف   کمتر   از   دو   هفته   ساخته   شد   بر   روی   دو   جنبه ی   اصلی   متمرکز   است:
 مصورسازی   نتایج   انتخابات   –   حتی   در   سطح   دهکده ها   –   و   در   دسترس   کردن   مجموعه    داده های   انتخابات   برای   عموم

 مردم.   این   سایت   به   طور   مرتب   اینفوگرافیک هایی   را   به   زبان های   انگلیسی   و   نپالی   منتشر   می کند.
 
 



 
Home Page of the Election Nepal Portal 

 صفحه ی   اول   درگاه   انتخابات   نپال
 

 کوهی   برای   صعود   //   ظهور   روزنامه نگاری   داده    در   نپال
 

 روزنامه نگاری   داده    برای   رسانه ها   در   نپال   هنوز   قلمرویی   عمدتاً   ناشناخته   است.   بیشتر   رسانه ها   در   نپال   بر   وقایع
 متمرکز   هستند   تا   بر   تحقیق.   اما،   بعضی   از   مجاری   خبری   شروع   به   آزمایش   تولید   مطالبی   مبتنی   بر   داده ها   کرده اند.

 روزنامه ی   رپوبلیکا   مصورسازی هایی   از   داده ها   را   منتشر   کرده   است   که   میزان   کمک   مالی   صرف   شده   در   بازسازی
 پس   از   زلزله   را   نشان   می دهد.   فکتس   نپال   و   گراف   نپال   نیز   مجسم سازی هایی   از   داده ها   را   با   استفاده   از   این   مجموع   داده

 تولید   کرده اند.
 

 اما   هنوز   دشواری های   مهمی   بر   سر   راه   روزنامه نگارانی   که   دنبال   اطالعات   هستند   قرار   دارد.   مستند   «داده های   باز:
 سفری   اکتشافی   در   نپال»   تقالی   یک   روزنامه نگار   داده    به   نام   گیانو   شارما   را   نشان   می دهد   که   سعی   دارد   پاسخ هایی   به
 یک   سؤال   را   درباره ی   مدرسه ی   پسرش   پیدا   کند.   در   این   مأموریت   ظاهرأ   سرراست   برای   یافتن   مدرسه ی   محلی   خوبی
 برای   پسرش،   شارما   به   یک   سلسله   از   موانع   تحمیلی   دولت   برای   دسترسی   به   اطالعاتی   که   دنبال   می کند   بر   می خورد.

 
 

 
 

 در   مسیر   درست   //   آینده ی   داده    باز   در   نپال
 

 حاال   که   جامعه ی   مدنی   فشار   را   برای   افزایش   شفافیت   حفظ   کرده   و   رسانه ها   شروع   به   درک   قابلیت   روزنامه نگاری
 داده محور   کرده اند،   می بینیم   که   قابلیت ها   برای   برنامه های   بیشتر   داده    باز   هم چنان   بر   تحوالت   اقتصاد   و   سیاسی   نپال   اثر

 می گذارد.   برنامه هایی   که   ما   پوشش   داده ایم   ابزارها   و   دانش   الزم   را   به   یک   اندازه   در   اختیار   شهروندان   و   نهادهای
 دولتی   قرار   داده اند   تا   بانی   تغییرات   مثبت   شوند   و   با   چابکی   و   آمادگی   بیش   از   پیش   از   دل   بالیایی   طبیعی   بهبود   پیدا   کنند.

 
 ما   این   پست   وبالگی   را   با   خالصه ی   مهمی   از   توصیه ها   برگرفته   از   مستند   داده    باز   باال   به   پایان   می بریم:   اگر   داده   تولید

 می کنید،   آن   را   منتشر   کنید.   اگر   داده ای   در   اختیار   دارید،   از   آن   استفاده   کنید.   اگر   داده ها   را   ندارید   –   آن ها   را   مطالبه
 کنید.   ما   فکر   می کنیم   این   برای   هر   کسی   و   برای   همه   توصیه ی   خوبی   است.   برای   یادگیری   بیشتر   درباره ی   این   موضوع

 نگاهی   به   مطالب   زیر   بیندازید:
 

● Towards Open Government In Nepal : Experiences With The Right To 
Information 

 به   سوی   دولت   باز   در   نپال:   تجربیاتی   از   حق   دسترس   به   اطالعات

http://transparencyadvisorygroup.org/uploads/Nepal_RTI_papers_Book.pdf
http://transparencyadvisorygroup.org/uploads/Nepal_RTI_papers_Book.pdf


 
● Exploring The Emerging Impacts Of Open Aid Data And Budget Data In 

Nepal 
 کنکاش   در   اثرات   نوپدید   داده های   کمک رسانی   باز   و   داده های   بودجه   در   نپال

 
● Nepal’s Emerging Data Revolution 

 انقالب   نوپدید   داده های   نپال
 

● Nepal: Freedom Of Information As A Tool For Empowerment, Enabling 
Protection And Achievement Of Other Rights 

 نپال:   آزادی   اطالعات   به   مثابه ی   ابزاری   برای   توانمندسازی،   میسر   کردن   حمایت   و   دستیافت   به   سایر   حقوق
 

● 10 Things We Learnt from Nepal’s First Government Panel On Open Data 
 ١٠   نکته ای   که   از   نخستین   پنل   دولتی   نپال   درباره ی   داده های   باز   فراگرفتیم.

 
 با   مشاوره   از   نیکش   باالمی،   دانش   باز   نپال.

 
 باز   و   بسته   طرحی   است   از   تیم   رسانه های   اسمال   مدیا.   اسمال   مدیا   سازمانی   است   که   برای   پشتیبانی   از   آزادی   اطالعات

 در   جامعه های   بسته   کار   می کند   و   درگاه   داده های   باز   ایران   را   تهیه   کرده   است.
 

 عکس   روی   جلد   از   سوراستی   پوری،   ویرایش   از   جیمز   مرچنت
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http://www.opendataresearch.org/sites/default/files/publications/Open%20Aid%20and%20Budget%20Data%20in%20Nepal%20-%2015th%20Sept-print.pdf
http://devinit.org/wp-content/uploads/2017/04/Nepals-emerging-data-revolution.pdf
http://www.right2info.org/resources/publications/nepal-foi-tool-for-empowerment
http://www.right2info.org/resources/publications/nepal-foi-tool-for-empowerment
http://devinit.org/post/10-things-we-learnt-from-nepals-first-government-panel-debate-on-open-data/

