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 : 2016 سال گزارش پارلمان الکترونیکی

 پارلمانی اطالعاتریزی و مدیریت فناوری . برنامه2
 

 

 

 
 

 

 چکیده

تجربه کشورهای مختلف در زمينه مدیریت فناوری  2016براساس گزارش پارلمان الكترونيكی سال 

ها، کارمندان و نمایندگان مجلس، قراردادهای فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش توسعه زیرساخت

فناوری اطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. باز و تجاری در اداره افزارهای متننرم اطالعات، استفاده از

به موضوع استفاده از فناوری اطالعات و  روزافزونصورت دهند که مدیران عالی بهها نشان مییافته

ها در رقابت با خدمات پست الكترونيكی پردازند. خدمات پست الكترونيكی خود پارلمانیمارتباطات 

گونه خدمات نيز کنندگان خارجی اینارلمان از خدمات عرضهخارجی است و نمایندگان و کارکنان پ

ی کشورهای دیگر از خدماتی مانند ثبت ویدئویی جلسات و انتشار برخط آن هاپارلمانکنند. استفاده می

کنند. یمهای تخصصی به مردم استفاده برای عرضه اطالعات مربوط به جلسات صحن و کميسيون

ی جلسات و هاصحبتصورت خودکار و آنی ای تبدیل صوت به متن بههمچنين با استفاده از ابزاره

شود. آموزش کارکنان و نمایندگان پارلمان ی مختلف منتشر میهاوبگاهها مكتوب و از طریق سخنرانی

قرار دارد و  هاپارلمانمندی بهتر از فناوری اطالعات و ارتباطات در دستور کار بسياری از برای بهره

ی کشورهای هاپارلمانذاری به نمایندگان و کارکنان لكترونيكی متعددی در امر قانونگای هاسامانه

 رساند که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.یممختلف یاری 

 

 مقدمه

 نهادی هماهنگی و ریزیبرنامه نيازمند مختلف کشورهای در پارلمان اداره در اطالعات فناوری از استفاده

 تجربه ،2016 سال الكترونيكی پارلمان گزارش مطالعه با بررسی این در. است بندی متناسببودجه و

 هایگزینه و هافعاليت گونهاین گذاریهدف و ریزیبرنامه و اطالعات فناوری مدیریت در مختلف کشورهای

 رفع در گام اولين عنوانبه. گيردمی قرار بررسی مورد مطلوب الكترونيكی پارلمان تحقق در پيگيری قابل

 دید از الكترونيكی پارلمان تحقق روی پيش مشكالتمهمترین  الكترونيكی، شناسایی پارلمان مشكالت

 بررسی باید الكترونيكی پارلمان هایقابليت درک برای. شودمی بررسی مختلف کشورهای هایپارلمان

 در مختلف کشورهای است؟ چگونه مختلف کشورهای در الكترونيكی پارلمان تحقق وضعيت که شود

 قابل الكترونيكی پارلمان توسعه در ابعادی چه و اندداده انجام اقداماتی چه الكترونيكی پارلمان زمينه
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 به دستيابی هستند؟ درگير افرادی چه اطالعات فناوری هایبرنامه تدوین و تهيه روند در است؟ پيگيری

 پارلمانی هایداده شدن باز موانع شود؟می دنبال چگونه هاپارلمان در باز هایداده طریق از شفافيت

 مختلف کشورهای هایپارلمان اینترنتی دسترسی وضعيت چيست؟ هاپارلمان در اینترنت نقش چيست؟

 طریق از مردم با نمایندگان ارتباط شود؟می استفاده مجلس صحن در هاییفناوری چه از است؟ چگونه

 ابزارهای از استفاده در مختلف هایپارلمان هایسياست شود؟می دنبال مجازی ارتباطی هایکانال کدام

 چيست؟ ارتباطی

 بررسی پارلمان در ارتباطات و اطالعات فناوری جایگاه ابتدا هاسؤال این به پاسخ برای ادامه در

 اطالعات فناوری از استفاده ارتباطات، و اطالعات فناوری انسانی منابع مدیریت موضوع سپس ؛شودمی

 از استفاده آموزش و کاربردی هایبرنامه خدمات، ها،زیرساخت پارلمان، اهداف خدمت در ارتباطات و

 و اطالعات فناوری هایزیرساخت و خدمات از استفاده هایسياست ارتباطات، و اطالعات فناوری

 هایسامانه پارلمان، وظایف مدیریت در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده ها،پارلمان در ارتباطات

 و کارکنان به ارتباطات و اطالعات فناوری آموزش عمومی، جلسات و کميسيون مورد استفاده در

 .خواهد گرفتقرار  بررسی مورد نمایندگان

 

 هاپارلمان. جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات در 1

آیند. در شرایطی که میکارآزمودگی اعضای خود به حرکت درها و ميزان مبنای نيازمندیها برپارلمان

ابزارهای ها نيز از خدمات و اند پارلمانتر در دسترس قرار گرفتهمراتب گستردهها و ابزارهای دیجيتالی بهداده

عبارت دیگر دغدغه پارلمان یابند. بهدمكراتيک تكامل می فرآیندهایهای حامی ممدیریتی داخلی به مكانيس

ها فصل مسائل داخلی و ارتقای مدیریت پارلمان به استفاده از این فناوریوهای نوین برای حلاز فناوری

طور است. بهرسانی به مردم ارتقا یافته اطالع گيری و افزایش مشارکت وتصميم فرآیندهایجهت بهبود 

يتالی از اهميت بسزایی های دیجروزافزون توجه به افزایش سطح مشارکت اعضای پارلمان با فناوری

اعضای پارلمان در سال  مشارکتدهند نشان میها یافته 1البته با توجه به جدول  برخوردار شده است.

 افزایش چندانی نداشته است. 2012نسبت به سال  2016

آمده در این  دستبههای چندان تفاوتی ندارد. داده گوناگونها در بين سطوح درآمدی سطح مشارکت

های دهنده آن است که سطح تعامل سياسيون با فناوری اطالعات و ارتباطات در پارلماننشانخصوص 

شود که فناوری اطالعات و جهت مهم ارزیابی می این امر از آن .استکشورهای پردرآمد رو به کاهش 

ها در این راستا پارلمانکننده پارلمان مورد شناسایی قرار گرفته و اعضای عنوان عامل دگرگونارتباطات به

 بيشتر سوق دهند. چهفع مشارکت شهروندی و باز بودن هرند که رهبری سياسی را به نند آننيازم
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 1(107مشاركت سیاسی با نظارت و مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات )تعداد=  .1جدول 

 2016 2012 میزان مشاركت

 ٪5 ٪7 مشارکت خيلی باال

 ٪26 ٪31 مشارکت باال

 ٪44 ٪42 مشارکت متوسط

 ٪15 ٪16 مشارکت کم

 ٪۹ ٪4 بدون مشارکت

 

 ها، دردرصد از پارلمان ۹1ن یعنی های جهاهای فناوری اطالعات و ارتباطات پارلمانهزینه اغلب

ها حاکی از گزارش (درصد 24) چهارمیک در حدوداین با وجود شود. می مشخصبودجه خود پارلمان 

دولت  درصد آن از بودجه 11و  از آن است که بودجه فناوری اطالعات و ارتباطات از نهادهای خيریه

نه ساالصورت بههای جهان، بودجه فناوری اطالعات و ارتباطات را درصد از پارلمان ۹1 شود.تأمين می

های اختصاصی فناوری اطالعات و مه پروژهکه ه نياز دارندها درصد از پارلمان 36 فقط کنند.تعيين می

 د.نارتباطات جداگانه تصویب شو

های خود را در بخش فناوری درصد از مجموع بودجه 10دهنده کمتر از های پاسخاغلب پارلمان

بودجه  درصد 10بيشتر از  ،دهندگاندرصد از پاسخ 7کنند و تنها اطالعات و ارتباطات )فاوا( هزینه می

 (1نمودار ) .اندخودشان را در حوزه فاوا هزینه کرده

 

  

                                                 
 .2016پارلمان الكترونيكي سال دهنده به اين بخش از پيمايش هاي پاسختعداد پارلمان. 1
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 (103)تعداد=  بودجه كل از درصدی عنوانبه ارتباطات و اطالعات فناوری . بودجه1 نمودار

 
 

های فناوری ریزی و اجرای فعاليتگيرنده بر نحوه برنامههای تصميمصالح و دستگاهمراجع ذی

های اساس گزارششود بردیده می 2گونه که در جدول اطالعات و ارتباطات تأثيرگذار هستند. همان

رتبه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، نظير ها، اشخاص عالیدرصد پارلمان 85دست آمده از به

شوند. مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات در تعيين اهداف این عرصه در پارلمان شرکت داده می

سوی کارکنان فنی و دانند که باید ازکارکردی فنی میها تعيين این اهداف را ترتيب اغلب پارلمانبدین

همه تحقق این کارکردها معموالً مستلزم آن است مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات تحقق یابد. بااین

دهندگان درصد از پاسخ 74 که سطوح باالی مدیریت پارلمانی، از این موضوع حمایت کنند. در این راستا

های درصد( از پارلمان 46)تقریباً نيمی  اند وتحقق چنين امری را در سطوح رئيس پارلمان گزارش داده

درصد خواهان  3۹رتبه فناوری اطالعات و ارتباطات و دهنده، خواهان مشارکت مدیران عالیپاسخ

 مشارکت رئيس یا سخنگوی پارلمان هستند.
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 (111)تعداد=  ارتباطات و اطالعات فناوری اهداف برای نظارت و پاسخگویی .2جدول 

 
مشاركت در امر 

 نظارت

 تصویب

 اهداف

تعیین اهداف و 

 هابرنامه

 ٪15 ٪3۹ ٪24 رئيس یا سخنگوی مجلس

 ٪7 ٪20 ٪21 کميته پارلمانی

 ٪4 ٪7 ٪21 اعضا

 ٪30 ٪74 ٪45 کل دبير

 یا ارتباطات و اطالعات فناوری مدیر رئيس، اطالعات دفتر

 آن معادل
60٪ 46٪ 85٪ 

 ٪47 ٪20 ٪37 ارتباطات و اطالعات فناوری ارشد مدیر

 ٪26 ٪17 ٪24 کميته یا ویژه گروه

 ٪50 ٪۹ ٪25 داخلی ارتباطات و اطالعات فناوری کارشناسان

 ٪7 ٪6 ٪16 کتابخانه / کارکنان پژوهشی

 ٪16 ٪4 ٪17 (خارجی) پيمانكاران

 ٪1 ٪3 ٪6 عموم مردم

 

ریزی اهداف و ها و کارکنان پژوهشی را در پایهها مشارکت کارکنان کتابخانهدرصد از پارلمان هفت

اند که این دسته از کارکنان در تصویب اهداف نقش درصد نيز ابراز کرده 6 و دانندها دخيل میبرنامه

درصد مشارکت این  17و  هادر تعيين اهداف و برنامه گيری از پيمانكاران خارجیدرصد بهره 16دارند. 

درصد از  60سوی های به دست آمده ازاند. برمبنای گزارشآیند نظارت را گزارش کردهدر فر دسته

رتبه حوزه فناوری اطالعات عالی هنده، نقش نظارتی در این عرصه برعهده متخصصاندهای پاسخپارلمان

 و ارتباطات پارلمانی است.

ریزی مشارکت عموم مردم در تعيين اهداف و برنامه وجود( درصد 1)ها شمار بسيار اندکی از پارلمان

 اند.درصد نيز وجود مشارکت مردمی در بخش نظارت بر فناوری اطالعات و ارتباطات را گزارش کرده 6و 

 فرآیندهایلحاظ دهنده بههای پاسخصد از پارلماندر 73 ،شوددیده می 3گونه که در جدول همان

های گيریبرای جهت اندازچشم سندیک از  ریزی راهبردی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطاتبرنامه

درصد نيز دو  56ها یک برنامه راهبردی و درصد یا دوسوم پارلمان 67راهبردی خود برخوردارند. حدود 

مانده درصد باقی 23ارند و دبرنامه راهبردی  ،دهندههای پاسخدرصد از پارلمان 77برنامه راهبردی دارند. 

 46درمجموع  انجام دهند. عرصه فاواراهبردی در  ریزیبرنامهها تمایل دارند که در آینده از این پارلمان

انداز و برنامه راهبردی( بنا به گفته خود های برخوردار از چشمدرصد از پارلمان 40ها )یا درصد پارلمان

 هستند.شان های راهبردیآمدسازی منظم برنامهمناسبی برای روز فرآیندهایدارای 
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 (112)تعداد=  هافناوری اطالعات در پارلمان راهبردی ریزیبرنامه انداز ووجود چشم .3جدول 
 ٪73 هستند اندازچشم هایی که دارای سندپارلمان

 ٪56 هستند راهبردی ریزیبرنامه و اندازچشم هایی که دارای سندپارلمان

 ٪40 هستند هاروزرسانی آنبه منظم ندآیفر و راهبردی ریزیبرنامه انداز،چشم هایی که دارای سندپارلمان

 ٪13 هستند راهبردی طرح یک ایجاد درصدد و اندازچشم هایی که دارای سندپارلمان

 

در عرصه فناوری اطالعات های راهبردی ریزیهای پيشين پارلمان الكترونيكی، برنامهبرمبنای گزارش

دهد که تعداد یمنشان  2012است که گزارش سال  حالی خوبی تحقق یافته است. این درو ارتباطات به

مبنای اندک بود. هرچند بر (ها از این اسناداز پارلمان درصد 40برخوردار بودن ) اندازسندهای چشم

 های راهبردی و روزآمدسازیریزیاندک اسناد برنامه اما شمار ،اندهای کنونی این آمارها رشد داشتهگزارش

مناسبی برای مدیریت و  فرآیندهایها درصد پارلمان 60درمجموع  همچنان جای نگرانی دارد.آنها 

درصد  14)های راهبردی درصد از برنامه 20روزآمدسازی راهبردهای فناوری اطالعات و ارتباطات دارند و 

گونه ها برخوردار نيستند. همانریزیانداز مناسبی برای به حرکت درآوردن برنامهچشماز ( هااز همه پارلمان

انداز برخوردار بوده های راهبردی یا چشمها از برنامهسوم از پارلمانتنها یک ،شوددیده می 4که در جدول 

فناوری اطالعات و در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات نظير مدیران آنها  رتبهعالی متخصصانو اغلب 

 شرکت دارند.آنها  ریزیارتباطات در مدیریت و برنامه

 

 ریب نفوذ كاركنان ارشد فناوری اطالعات و ارتباطات ض .4جدول 

 (112)تعداد=  ریزی راهبردیدر مقابل برنامه

 50٪ (SMT) مدیریت ارشد گروه اعضای از یكی ارتباطات و اطالعات فناوری مدیر

 ٪2۹ زمانطور همانداز بهچشم عالوهبه SMT عضو

 ٪33 ریزی راهبردیعالوه برنامهبه SMTعضو 

 

های راهبردی در عرصه گيریدهد در شرایطی که تصميمات مربوط به جهتیم نشاناین ارقام 

 ،رتبه در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات سپرده شدهفناوری اطالعات و ارتباطات به کارکنان عالی

ی مدیریت عالی خود هاردهدهنده شامل کارکنانی از این دست در های پاسخدرصد از پارلمان 50تنها 

در کنترل منافع راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات و دیگر  را آنها هستند. چنين شرایطی توانمندی

ری فناو متخصصاندهد گنجانيدن سازد. تحقيقات مرتبط نشان میابزارهای دیجيتالی محدود می

 بخشد.ی مدیریت عالی، گوناگونی کارکردی و دانش را ارتقا میهاردهرتبه در اطالعات و ارتباطات عالی
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 دیجیتالی در مجلس عوام بریتانیا استفاده از پارلمان 

 این. شد تأسيس بریتانيا عوام مجلس سخنگوی توسط دیجيتالی ساالریمردم کميسيون 2014 سال در

 هاییافته. کرد بررسی را انگلستان پارلمانی ساالریمردم برای دیجيتالی فناوری هایفرصت کميسيون

 هایفعاليت برای دیجيتالی هایروش از گيریبهره پيشبرد در را کشور این عوام مجلس آمده، دستبه

 .کندمی پشتيبانی مردم عموم با مشارکت و پارلمانی

 در ميزگرد 20 بربالغ و اطالعاتی نشست 100 از بيش تاکنون ساالری دیجيتالیمردم کميسيون

 داوطلبانه، هایسازمان جوانان، فناوری، صنعت از افراد از ایگسترده طيف که کرده برگزار انگلستان

کارکنان  شنوایی، و بينایی مشكالت دارای اشخاص دانشگاهيان، یادگيری، هایچالش با مواجه ساالنبزرگ

 تاکنون. اندکرده شرکت آن در هاپارلمان دیگر از کارشناسانی و عمومی روابط بازاریابی، متخصصان دولت،

 .است شده دریافت طریق این از کتبی پيشنهاد 150 از بيش و يتتوئ هزار چندین

 هایشبكه و بيرونی هایشبكه از فراتر هاییتوانمندی به که است هاییپارلمان از خوبی نمونه این

 دست راهبردی و عملياتی سطوح در دیجيتالی هایپارلمان ماهيت به دستيابی جهت خود داخلی

 ،(سخنگو ریاست به) پارلمان درون در آن زیاد خبرسازی به کميسيون این هایموفقيت عمده. اندیافته

 هافعاليت وسيع گستره ،(پارلمان نمایندگان ازجمله) توأمان صورتبه خارجی و داخلی متخصصان حضور

 عمل آن مبنایبر است قرار که پيشنهادهایی تضمين برای پارلمان درون در گيرانتصميم به دسترسی و

ساالری دیجيتالی های تعاملی سخنگوی کميسيون مردمصفحه اول گزارش 1شكل  .شودمی مربوط شود،

 دهد.یمپارلمان بریتانيا را نشان 
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 بریتانیا دیجیتالی پارلمان ساالریمردم كمیسیون سخنگوی تعاملی هایگزارش اول صفحه .1شکل 

 
 

 ها. مدیریت منابع انسانی فناوری اطالعات و ارتباطات در پارلمان2

تمایل دارند که خدمات  های دارای دو هيئت مقننههای مقننه در پارلماندرصد از هریک از هيئت 3۹

کارکردهای فناوری اطالعاتی  بتوانند تا آنكه کردهمدیریت  و ارتباطات خود را، صرفاً خود فناوری اطالعات

درصد از  35گذاری کارکردها در بين صورت اشتراکی اداره کنند. اشتراکرا با هيئت مقننه دیگر به

دارای آنها  درصد از 23یعنی  هاپارلمانچهارم این های مقننه دو پارلمانی رواج دارد. کمتر از یکهيئت

مساعی های خاصی نيز تشریکطالعات و ارتباطات هستند و البته در عرصهفناوری ا جداگانهکارکردهای 

 ها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اثرگذار خواهد بود.ریزیاین عامل بر عمليات و برنامه کنند.می

دهنده اهميت فناوری اطالعات و ارتباطات برای روشنی نشانبه 2016های پيمایش سال یافته

درصد از اعضای  ۹1ها )در حدود اصلی پارلمان است. اکثریت قریب به اتفاق پارلمانکارکردهای 

های پارلمانی داخلی خود ها( به شبكهدرصد از کارکنان پارلمان ۹4ها )ها( و کارکنان پارلمانپارلمان

شغول به وقت در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات مکارمند تمام پنجطور ميانگين . بهدسترسی دارند

های درصد از پارلمان 2۹ير خواهد بود. متغها ای عموماً براساس بزرگی پارلماناما چنين رویه ،کارند
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درصد تعداد کارکنان فعال در این  7اند و تنها نفر برآورد کرده 10این ميزان را کمتر از  ،دهندهپاسخ

 600 ،یافته در این موضوعکارکنان اختصاصبيشترین تعداد  اند.نفر تخمين زده 200بخش را بيش از 

های روزافزون فناوری اطالعات و با پيچيدگی گامیهای کوچک در همنفر برآورد شده است. پارلمان

های درصد از پارلمان 12 اند. شمار کارکنان به خدمت گرفته شده درارتباطات به چالش کشيده شده

دارای کارکنان پيمانكار است.  فقطها ی از این پارلماننفر یا کمتر برآورد شده است و یك 3کوچک، 

کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات  شود، پيمانكاران در حمایت ازدیده می 2نمودار گونه که در همان

 های مقننه در جهان نقش مهمی دارند.در اغلب هيئت

 

 (112كارگیری )تعداد= نوع به حسبو ارتباطات بر سطح نیروی انسانی فناوری اطالعات .2نمودار 

 

برای انجام  خارج از پارلمان داخل وانسانی  در استفاده از نیروی هامقایسه پارلمان .5جدول 

 (112كلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات )تعداد=  فرآیندهای

 یندهای كلیدی فاواآفر
هایی كه از نیروی درصد پارلمان

 كنندداخلی استفاده می

هایی كه از نیروی پارلماندرصد 

 كنندخارجی استفاده می

 IT ۹5٪ 16٪ پروژه مدیریت

مدیریت  و وکارکسب وتحليلتجزیه

 هانيازمندی
۹2٪ 27٪ 

 ٪34 ٪۹1 )امنيت، پایداری و...( آزمایش

 ٪7۹ ٪53 افزارنرم توسعه

 ٪36 ٪۹2 اطالعات فناوری هایزیرساخت مدیریت

 ٪4۹ ٪80 وب خدمات

 ٪16 ٪80 اجتماعیهای رسانه ابزارهای مدیریت
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  ارتباطات و اطالعات فناوری وظایف دهندمی ترجیح كه هاییمیزان پارلمان .3نمودار 

 (112)تعداد=  واگذار شود داخلی به كاركنان

 
 

کارکنان داخلی  ،دهند که در کارکردهای کليدی فناوری اطالعات و ارتباطاتها نشان میتحليل

افزار شود، توليد نرمدیده می 5گونه که در جدول همان شوند.نسبت به پيمانكاران خارجی ترجيح داده می

مبنای ای است که تعداد پيمانكاران خارجی نسبت به کارکنان داخلی در آن بيشتر است. برتنها حوزه

از کارکنان داخلی  درصد 53و  خارجی ز پيمانكارانها ادرصد از پارلمان 7۹افزار، برای توليد نرمها پاسخ

دهند کنند و ترجيح مییمافزار از پيمانكار استفاده ها در توليد نرمدرصد از پارلمان 30کنند. استفاده می

های داخلی نيز در این زمينه استفاده کنند. در زمينه مدیریت ابزارهای المقدور از توانمندیکه حتی

درصد  60کنند و طور کامل بر پيمانكاران تكيه میدهندگان بهدرصد از پاسخ 15 عی،های اجتمارسانه

های تجاری و دهند که از کارکنان داخلی خود استفاده کنند. وظایفی نظير تحليلترجيح میآنها  از

گام بهامیک منحنی یادگيری گ ها نيستند و از آنجایی کهآسانی قابل انتقال به دیگر بخشمدیریت پروژه به

گيری از منابع ها وجود دارد، بهترین انتخاب در این خصوص بهرههای پارلمانحسب نحوه فعاليتبر

ای از کارکنان ، وجود مجموعهيد کردهتأکگونه که مجلس نمایندگان استراليا نيز همان داخلی است.

یندها و فرهنگ پارلمانی دارند آدرستی از فر دیده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات که درکآموزش

 شود.ریزی راهبردی امكاناتی کليدی قلمداد مییند برنامهآهای پارلمانی، در فربرای تأمين نيازمندی
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و  وکارکسبيل تحلدهنده کارکنان داخلی، مدیریت پروژه، های پاسخدرصد از پارلمان ۹0در 

اشاره  قبالًگونه که همان دهند.یمتی را انجام مدیریتی و عمليا فرآیندهایهایی نظير یرساختزمدیریت 

شود. عنوان چالش، قلمداد میهای کوچک و دارای ذخایر مالی اندک بهشد، این موضوع برای پارلمان

ها در استفاده از کارکنان داخلی برای پيشبرد این حوزه وجود یش قوی در پارلمانگرا، 3براساس نمودار 

 دارد.

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمت اهداف پارلمان. استفاده از 3

های چشمگيری (، فناوری اطالعات و ارتباطات فرصت2016تا  2012در طول چهار سال )بين پيمایش 

وجود به( و فراتر از آن )به عموم مردم( به نمایندگان و کارکنان آن) در انتشار اطالعات در داخل پارلمان

 هاعوامل اثرگذار بر پارلمان ،خدمات و ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطاتها، مشیآورده است و خط

فناوری اطالعات و ارتباطات برای انتشار اطالعات  ها،درصد از پارلمان 86از منظر  بارههستند. در این 

م درصد نيز بر این باورند که این فناوری برای دسترسی عمو 8۹در داخل پارلمان مفيد خواهد بود و 

 مردم به اطالعات یا اسناد راهگشاست.

 

 (108آمده )تعداد= دست بهبرتر سه مورد از دستاوردهای . 4نمودار 

 

دهنده بر این باورند که فناوری اطالعات و ارتباطات توانمندی آنها های پاسخدرصد از پارلمان 55

 ،هاگيری از این فناوریدرصد نيز معتقدند که بهره 48داده است و  ار اطالعات به شهروندان ارتقادر انتشرا 

دهندگان سوم از کل پاسخیک فقطای بهبود داده است. طور قابل مالحظهبا شهروندان بهرا تعامالت آنها 

ای کردند که فناوری اطالعات و ارتباطات به نحو قابل مالحظهفكر می ،درآمددرصد از کشورهای کم 25و 

ها در طول دو سال منتهی به درصد از پارلمان 54نظر بهبود بخشيده است. از جوانان  بارا آنها  روابط

تعامل آنها با در آینده ها انتظار داشتند که درصد از پارلمان 63این عرصه ارتقا یافته است و  2016سال 

 شهروندان بهبود یابد.

های دهنده پيشرفتهای پاسخپارلمان درصد 46قرار دارد و  هاپارلمانهای باز در اولویت بيشتر داده
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حسب درآمدهای ملی مابين کشورهای ها، براین پيشرفت اند. آمارمهمی در این خصوص تجربه کرده

ها درصد از پارلمان 4۹درآمد و ها در کشورهای کمدرصد از پارلمان 44 .چندان متفاوت نيست ،مختلف

دهد که اند. شواهد نشان میينه داده باز دست یافتههای مهمی در زمدر کشورهای پردرآمد به پيشرفت

آنها  های باز را انتشار داده و سپس انتظار داشته باشند که عموم مردم ازتوانند تنها دادهها نمیپارلمان

های فنی و ها اطالع نداشته و اغلب مهارتاستفاده کنند. عموم مردم از وجود و زمان ایجاد این داده

در  ،باز هستند دادههایی که دارای راهبرد پارلمان رسی بيشتر و درک آنها را ندارند.تحليلی جهت بر

 ها هستند.جهت مفيدتر ساختن این داده عمل نيازمند شناسایی شرکایی

فناوری اطالعات و  آثارنشانگر افزایش چشمگير  2016و  2012 هایسال هایمقایسه گزارش

های کارکردی در اهميت این دسته از حوزه 6ارتباطات نسبت به پيمایش قبلی است. در جدول 

 نشان داده شده است. 2016و  2012های مابين ها در سالهای مورد استفاده پارلمانفناوری

 

 های انجام شده توسط فناوری اطالعات و ارتباطات درترین پیشرفتمهم .6جدول 

 (108)تعداد=  2012نسبت به سال  2016پیمایش سال  

 شده توسط فاواهای انجاممهمترین پیشرفت
های پارلمان

 با درآمد باال

های با پارلمان

درآمد متوسط 

 رو به باال

های با پارلمان

درآمد متوسط 

 رو به پایین

های پارلمان

 با درآمد كم

همه 

 هاپارلمان

 ٪86 ٪81 ٪۹4 ٪72 ٪8۹ کارکنان و اعضا به اسناد و اطالعات انتشار ظرفيت افزایش

 ٪75 ٪75 ٪56 ٪86 ٪68 اعضا به اسناد و موقع اطالعاتبه تحویل

 ٪48 ٪31 ٪56 ٪52 ٪47 تعامل بيشتر با شهروندان

 ٪47 ٪44 ٪25 ٪55 ٪4۹ قانون کارآمد بيشتر سازیآماده

 ٪5۹ ٪63 ٪81 ٪5۹ ٪47 عمومی اقدامات گزارش موقعبه انتشار

 ٪46 ٪50 ٪50 ٪52 ٪36 کميته اقدامات موقع گزارشبه انتشار

 ٪8۹ ٪۹4 ٪6۹ ٪100 ٪81 گاهوب در بيشتر اسناد و اطالعات

 ٪36 ٪44 ٪25 ٪55 ٪21 مجالس سایر با اطالعات تبادل

 ٪55 ٪56 ٪63 ٪52 ٪4۹ شهروندان به اطالعات انتشار ظرفيت افزایش

 ٪33 ٪25 ٪38 ٪41 ٪28 جوانان با بيشتر ارتباط

 ٪58 ٪63 ٪56 ٪5۹ ٪51 اسناد بهتر مدیریت

 ٪46 ٪44 ٪38 ٪41 ٪4۹ باز هایداده

 ٪6۹ ٪6۹ ٪6۹ ٪62 ٪68 بيشتر دسترس قابل هایراه با موجود آنالین اسناد ارائه

 

 74ها حاصل شده است. گاهتشار اطالعات و اسناد از طریق وبها در انترین تحول در پارلمانبزرگ

درصد از  6تنها  اند.دهنده از فناوری وب بهره جسته و آنها را ارتقا دادههای پاسخدرصد از پارلمان

 با این .اندکردهدهندگان پارلمانی از فناوری اطالعات و ارتباطات برای تعامل با شهروندان استفاده پاسخ

های نوین فناوری اطالعات در استفاده از روشرا دهنده تمایل خود های پاسخدرصد از پارلمان 36همه 
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از  تری در استفادهمراتب بزرگدهد تغيير بهاند. این نشان میو ارتباطات در دو سال آتی اعالم کرده

ها از يشتر در پارلمانمشارکت بفناوری اطالعات و ارتباطات برای افزایش تعامل با شهروندان و ترغيب 

دهنده از استانداردهای باز های پاسخدرصد از پارلمان 3۹در راه است. طریق ابزارهای غيرمستقيم، 

 سال آینده 2ها نيز در درصد از پارلمان 48اند و ها بهره جستهاسناد و داده برای انتشار XMLهمچون 

 .تمایل به انجام چنين کاری دارند

 

 (2016و  2012) پذیر شدهامکانمقایسه بهبودهایی كه توسط فناوری اطالعات و ارتباطات  .5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جدیدی هایی كه در چهار سال گذشته معرفی شده یا به شیوه. فناوری7جدول 

 (112اند )تعداد= ها استفاده شدهتوسط پارلمان

 درصد هاها و نوع استفاده از آنها در پارلمانفناوری

 ٪74 گاهقرار دادن اطالعات و اسناد در وب

 ٪70 صورت صوتی یا تصویریمشروح مذاکرات بهضبط 

 ٪6۹ بوک و تویيترهای اجتماعی مانند فيساستفاده از رسانه

 ٪58 های ارتباطی همراهکارگيری دستگاههب

 ٪53 پخش تلویزیونی جلسات علنی

 ٪47 بایگانی اسناد

 ٪46 های تضمين حفاظت اسناد دیجيتالیسامانه

 ٪43 بازافزار متننرم

 ٪42 های ایجاد و ویرایش اسنادسامانه

 ٪3۹ های کاربردی ارتباطی تلفن همراه برای اعضابرنامه

 

 شود.با تأخير مواجه میآنها  ها و موانع انطباق باها و ابزارهای نوین اغلب به سبب چالشارائه فناوری

مابقی در شمار  دهندهپاسخجز یک )که ب 2016ندگان در پيمایش سال دهدرصد از پاسخ 7تنها 
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گيرند( با هيچ چالشی در استفاده کارآمد از فناوری اطالعات و ارتباطات کشورهای پردرآمد قرار می

 دراطالعات و ارتباطات گيری از فناوری های بهرهچالش درصد فراوانی 8اند. جدول مواجه نشده

 .دهدرا نشان میدهنده های پاسخپارلمان

 

 (106ها در استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات )تعداد= های پارلمانترین چالشبزرگ. 8جدول 

 مواجه شده با چالش هایپارلمان درصد هاچالش

 ٪58 کمبود منابع مالی

 ٪4۹ ظرفيت ناکافی کارکنان

 ٪43 دانش ناکافی اعضاء از ارتباطات و فناوری اطالعات

 ٪23 برای فناوری اطالعات و ارتباطاتفقدان یک برنامه راهبردی 

 ٪21 عدم تعامل با رهبران مجلس

 ٪15 المللیکننده بينعدم حمایت از جامعه کمک

 ٪13 های فناورانهحلگرفتار شدن شهروندان در روند توسعه راه

 ٪11 سازی مناسبهای پيادهعدم دسترسی به شيوه

 ٪10 عدم کنترل منابع مالی

 ٪۹ اطالعات و ارتباطات ناکافی و فروشندگان در کشوربازار فناوری 

 ٪8 دسترسی به اینترنت برای شهروندان

 ٪8 کمبود دسترسی به اینترنت در پارلمان

 ٪6 اعتمادبرق غيرقابل

 

اند عنوان چالش مطرح کردهدهنده دسترسی ناکافی به اینترنت را بههای پاسخدرصد از پارلمان 8فقط 

عنوان اعتماد بهيرقابلغها از نيروی برق درصد از پارلمان 6قرار دارند.  آفریقاها در که دوسوم این پارلمان

نظر صرف ،دانش ناکافی اعضای پارلمانهای ناکافی کارکنان و ظرفيت کمبود منابع مالی، کنند.چالش یاد می

 شود.ها قلمداد میعنوان سه چالش عمده پارلمانها بهيزان بزرگی و سطح درآمد پارلماناز م

ین آفرمشكلدرآمد و پردرآمد به یک ميزان منابع مالی ناکافی در کشورهای کم ،6براساس نمودار 

محسوب شده  یتربزرگ ان در زمينه فاوا چالشی کم کارکنهابوده است. در کشورهای پردرآمد ظرفيت

عنوان مشكلی بزرگ در کشورهایی با درآمد متوسط رو و دانش کم اعضای پارلمان در زمينه فاوا نيز به

 مطرح است. ،به باال
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 (106)تعداد= درآمدی  براساس گروه ارتباطات و اطالعات پیش روی فناوری چالش اساسی سه .6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های كاربردی و آموزش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتها، خدمات، برنامه. زیرساخت4

اما نباید این نكته را از نظر دور داشت  ،شودهای دیجيتالی نوین بهره گرفته میامروزه اغلب از منافع فناوری

درصد(  ۹0دهنده )های پاسخاغلب پارلمان اعتماد وابسته است. ها به نيروی برق قابلکه استفاده از این فناوری

درصد  12در مقایسه با )درصد  10برای حفظ دسترسی به برق دارند و  را که تجهيزات الزم اندکردهیيد تأ

هایی که درصد از پارلمان 83اند چنين تجهيزاتی ندارند. ( اعالم کرده2010سال  درصد 14و  2012سال 

 درصد بقيه مربوط به آسيا و خاورميانه هستند. 17و  آفریقاره برق غير قابل اتكا دارند از قا

کارکنانشان با جهان خارج به نيازی روزافزون مبدل شده و در غالب این  ها، اعضا وارتباط پارلمان

مندی خود از اتصال دهنده به بهرههای پاسخدرصد از پارلمان ۹6بر واقعيت انعكاس یافته است که بالغ

ای نيز برای و برنامه که اتصال اینترنتی نداشته اندگفتهآنها  درصد از 2 فقطاند و به اینترنت اشاره کرده

درصد  33های دارنده اتصال اینترنتی، قابليت اتكا به آن را کافی و درصد پارلمان ۹1تأمين آن ندارند. 

است که نشان  2012 سال های گزارشها همسو با دادهاین یافته اند.نيز بيشتر از حد نياز خود، دانسته

دهندگان از سرعت درصد از پاسخ 81ها توسعه یافته است و پهنای باند متناسب با نيازمندی دادیم

 ود راضی نبودند.دهنده از سرعت اینترنت خهای پاسخدرصد از پارلمان 1۹اینترنت راضی بودند. 

در مقایسه با ) ميزان رضایت 2012گذارد چرا که در سال این آمارها پيشرفت اندکی را به نمایش می 

ها متوسط سرعت اینترنت افزایش چشمگيری درصد بود. البته در طول این سال 81( 2016درصد سال  82

 رسيده است. 2016 يه در سالثانبر مگابيت  100به  2012مگابيت بر ثانيه در سال  12داشت و از 
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 (96( )تعداد= Mbpsها )پهنای باند اینترنت پارلمان .7ودار نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فناوری ها از توانمندی مدیریت شبكهشود اغلب پارلماندیده می 8نمودار گونه که در همان 

پشتيبان برای کاربران خود اقدام در جهت تأمين آنها  درصد از ۹8مندند و خود بهره اتاطالعات و ارتباط

ها دو وظيفه در حوزه فناوری اطالعات ریزی پروژههای کاربردی و مدیریت و برنامهاند. توسعه برنامهکرده

ها های داخلی در این عرصهها از برخی توانمندیچهارم پارلماندر حدود سه) رود.شمار میو ارتباطات به

محور بوده و بدین ترتيب، سبت به کارکردهای عملياتی، پروژهاین دست نهایی از برخوردارند(. فعاليت

گونه که پيش از این نيز به آن تر خواهد بود. همانوقت محتملرهگيری از منابع انسانی بيرونی و پابهره

جی وقت و پيمانكاران خاروجود تعادل بين استفاده از کارکنان داخلی تمام ای،اشاره شد اتخاذ چنين رویه

 کند.ها منعكس میدر پارلمانرا 
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 (112پارلمان )تعداد=  در موجود ارتباطات و اطالعات فناوری خدمات .8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ،دهنده به ارائه خدمات پست الكترونيكی به اعضا و کارکنان خودهای پاسخدرصد از پارلمان ۹3

 شدهارائهاز آمار  کنند که اندکی کمتریمعرضه  وبها خدمات تحت درصد از پارلمان 18اند. اقدام کرده

 20درصد( در کشورهای پردرآمد و  55ها )بر نيمی از این پارلماندرصد( است. بالغ 20) 2012در سال 

بر ها بالغدرصد از این پارلمان 40 در کشورهایی با درآمد متوسط رو به باال قرار دارند وآنها  درصد از

طور مستقيم برای نمایندگان در درصد( به 14) هااند. شمار اندکی از پارلماننماینده داشته 300

ها ممكن است اختيار ایجاد کردن حساب اند که پارلمانساخته های اجتماعی حساب کاربریرسانه

 ی اجتماعی را به نمایندگان واگذار کنند.هارسانهکاربری در 

به اینترنت برای اعضا  ( دسترسی2012درصد در سال  86)دهنده های پاسخاز پارلماندرصد  ۹6 در

دهندگان دسترسی از راه دور به درصد از پاسخ 4۹ درصد برای کارکنان تأمين شده است. ۹۹و در 

اند. گزارش کرده (درصد برای کارکنان 60و )برای نمایندگان را های پارلمانی یا خدمات دیجيتال شبكه

درصد از  77پارلمانی دارند و  های اینترانتدهندگان پارلمانی سامانهدر حدود چهارپنجم از پاسخ

 .اندساختهدرصد برای کارکنان فراهم  80ها این امكان را برای اعضا و پارلمان

 درصد از 84. انددادهدرصد( تجهيزات اداری به کارکنان  ۹8دهنده )های پاسختقریباً همه پارلمان

های کيفی و کمتر درصد( رایانه 64) ها. تقریباً دوسوم پارلمانانددادهاین تجهيزات را به نمایندگان آنها 

 .انددادهاعضا  درصد( به 4۹) های هوشمندتبلت یا تلفنها از پارلمان درصد( 46از نيمی )
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 (112اند )تعداد= ارتباطات فراهم كرده و اطالعات فناوری تجهیزات اعضا هایی كه برای. پارلمان9نمودار 

 

 

 

 

 

 

ها امری فراگير است. اما این بدان مفهوم نيست که دسترسی به پست الكترونيكی در همه پارلمان 

البته پست الكترونيكی رسمی پارلمان تنها روش  کنند.از این خدمت استفاده می واقعاًها اعضای پارلمان

که نمایندگان اغلب  اندگفتهدهنده های پاسخدرصد از پارلمان ۹1برقراری ارتباط برای نمایندگان نيست. 

 کنند.های الكترونيكی شخصی خود استفاده میاز پست

 

 پست الکترونیکی از عدم استفاده دالیل .9جدول 
 ٪74 موجود کاربری حساب از استفاده ترجيح

 ٪36 خصوصی حریم

 ٪22 عالقه عدم

 ٪20 دیگر موارد

 ٪1۹ آموزش فقدان

 ٪17 امنيت

 IT 11٪ بخش به اعتمادیبی

 

آنها  ها حاکی از آن است در شرایطی که همه اعضایدرصد از پارلمان ۹سوی ارائه شده از هایشگزار 

های پارلمانی خود پارلمانی( در فعاليتغير) شخصی پست الكترونيكیاز دارای پست الكترونيكی هستند، 

های پست الكترونيكی پارلمانی هستند، ها دارای نشانیدرصد از پارلمان 15 نمایندگان کنند واستفاده نمی

های پست الكترونيكی خصوصی یا اند که اغلب از نشانینيز گزارش داده( درصد 64ها )دوسوم از پارلمان

توانند از نشانی پست یمدهد که شمار قابل توجهی از نمایندگان یمکنند. این نشان ده میاستفا پارلمانیغير

 برند.اما از پست الكترونيكی جایگزین نيز بهره می ،الكترونيكی پارلمانی رسمی استفاده کنند

های پارلمان از پست یاعضاچرا به این پرسش پاسخ داده شده است که  2016در پيمایش سال 

 الكترونيكی موجود یكی از دالیل پستترجيح به استفاده از  ؟کنندالكترونيكی پارلمانی استفاده نمی

تر بوده یا دارای محبوبيت اناستفاده از پست الكترونيكی موجود آس رود.شمار میاوليه در این خصوص به

های از پارلمان ؛چهارمتقریباً در یک .است بارهدر این دیگر و کنترل از علل  تأمين امنيت .است

گرفتن عدم دانش  در نظر. با عالقه ندارندالكترونيكی پارلمانی  پستاز  استفادهدهنده، نمایندگان به پاسخ

مراتب کارآمدتر گيری بهعنوان مانعی در مسير بهرهخصوص فناوری اطالعات و ارتباطات بهنمایندگان در
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که پيش از این نيز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است(، )ها درصد از پارلمان 43سوی ، ازاز فناوری

های گيری ابزارهای دیجيتال در سامانهخصوص اندازههای موجود همچنان دراست که چالشبدیهی 

های اندکی . عدم اعتماد به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نيز نگرانیاستتصویری به قوت خود باقی 

گيری از پست دیگر دالیل ارائه شده برای عدم بهرهاز  برای برخی از نمایندگان ایجاد کرده است.را 

عضویت ای( اعم از نهادهای ملی و منطقه)در نهادهای دوگانه آنها  این است کهالكترونيكی پارلمانی 

 .دشناسنبا نشانی پست الكترونيكی دیگری میآنها را  های انتخاباتیدر حوزه دارند و همچنين

دسترسی به اسناد اشتراکی را از طریق یک درایو بر روی شبكه  ،هادرصد( پارلمان 75چهارم )سه

ا از طریق سامانه یند رآها این فردرصد( از پارلمان 52) نيمی بيش ازو تنها کنند میداخلی فراهم 

و  درصد نيز از سامانه الكترونيكی مدیریت اسناد 47 بارهدر این  دهند.بر وب انجام میاینترانت مبتنی

 ها نيز از هيچ امكاناتیاز پارلمان (درصد 17) پنجمتقریباً یک جویند.بهره می( EDRMS)مدارک 

گذاری خصوص درایو به اشتراک گذارده شده یا اینترانت برای نمایندگان و کارکنان جهت اشتراکدر

ها باید ذخيره شده و از طریق پست به مفهوم آن است که فایل واقع ایناسناد برخوردار نيستند. در

 سازی قابل حمل به اشتراک گذارده شوند.الكترونيكی یا ابزارهای ذخيره

 

 ( 112شده )تعداد= گذاشته اشتراک به اسناد به دسترسی .10نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پارلمان از  فقط اند وخود قرار دادهسيم را در دستور کار های بیگيری از شبكهها بهرهپارلمان 

(. این امر 10جدول ) کندینمسيم برای نمایندگان فراهم بی شبكهپارلمان اظهار کرده است که  112

درصد  83حدود  2012در سال  .شودهای قبل محسوب میواقع پيشرفت قابل توجهی نسبت به سالدر

 77حدود  2010بودند و در سال  سيم به نمایندگان مبادرت ورزیدههای بیها به ارائه شبكهاز پارلمان

دهنده دسترسی به های پاسخدرصد از پارلمان ۹0 دند.کرده بودر این راستا اقدام  هادرصد از پارلمان
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 اند.دهدرصد نيز برای عموم ایجاد کر 63شبكه وای فای را برای کارکنان و 

 

 (112پارلمان )تعداد=  داخل در فایـ  وای هایشبکه بودن دسترس در .10جدول 
 ٪۹۹ برای اعضا

 ٪۹0 برای کارکنان

 ٪63 برای مردم

 

 هاپارلمانهای فناوری اطالعات و ارتباطات در های استفاده از خدمات و زیرساخت. سیاست5

حال در  های این نوع از فناوری رو به افزایش است.پيچيدگیدسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و 

برخورداری از  بنابراین د،ندهها را تشكيل میهای دیجيتال هسته اداره پارلمانابزارها و سامانه حاضر

ها و تضمين دسترسی کاربران به سطوح خدمات مقتضی ی مناسب مدیریت فعاليتهایندها و رویهفرآ

کاربران نهایی  منظور تضمين پشتيبانی ازبه 1های سطح خدماتنامهعقاد موافقتد. انضروری خواهد بو

اساس قرارداد و در قالب یک ها برها و جبرانامون زمان پاسخها و انتظارات پيرنقش خصوص چارچوب،در

ترین رویه پارلمانی در عرصه فناوری این مطلوب شود.نوشته، روشی برای تضمين این مهم محسوب می

مدیریت خدمات و  برایالعات و ارتباطات است و به کارکنان فناوری اطالعات و ارتباطات در پارلمان اط

 کند.پشتيانی از کاربران مساعدت می

 

  

                                                 
1. Service Level Agreement (SLA)  
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  اطالعات فناوری خدمات دهندگانارائه با خدمات سطح نامهموافقت .11نمودار 

 (105)تعداد=  داخلی و خارجی ارتباطات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با درصد نيز  58و  افزاری خودکنندگان تجهيزات سختها حداقل با برخی از تأميندرصد از پارلمان ۹0 

گزارش پارلمان نسبت به  این شاخص های سطح خدمات دارند.نامهکنندگان خود موافقتهمه تأمين

سطح خدمات(  نامهدهنده از موافقتهای پاسخپارلماندرصد از  77برخورداری ) 2012سال الكترونيكی 

در  هایی از این دست است.نامهتر از اهميت تهيه موافقتدهنده درک عميقافزایش بسياری یافته است و نشان

، اما برای تهيه این هایی برخوردار نبودندنامهدهندگان از چنين موافقتاز پاسخ درصد 10 ،2012سال 

درصد بوده  8این عدد  2012که در سال ) درصد 3 طفقدر حال حاضر  ریزی کرده بودند.ها برنامهامهموافقتن

درصد از  5. های سطح خدمات ندارندنامهوافقتای برای ارائه مدهنده هيچ برنامههای پاسخاست( از پارلمان

طرح آنها  بدین ترتيب این پرسش برای ،کننددهنده از پيمانكاران خارجی استفاده نمیهای پاسخپارلمان

 نشده است.

ریزی انی و خدمات به پایهکنندگان داخلی خود در عرصه پشتيبها برای برخی یا همه تأمينپارلمان

دهنده به اقدام در این های پاسخدرصد از پارلمان 30، 2016پردازند. در پيمایش سال ها مینامهموافقت

های داخلی و نيز نداشتن مهنااز عدم برخورداری از چنين موافقتآنها  درصد از 32اند. اذعان کرده باره

 اند.سخن گفتهآنها  ریزیهایی برای پایهطرح
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 (112ها )تعداد= پارلماندر  كاربردی هایبرنامه وباز متن، تجاری خدمات از میزان استفاده. 11جدول 

 تجاری بازمتن های كاربردیخدمات یا برنامه

 ٪۹0 ٪57 سرورها برای عاملسيستم

 ٪77 ٪2۹ مجازی سرورهای برای عاملسيستم

 ٪88 ٪32 شبكه عمليات

 ٪88 ٪2۹ امنيت

 ٪۹6 ٪13 روميزی شخصی هایرایانه برای عاملسيستم

 ٪۹5 ٪8 های همراهرایانه برای عاملسيستم

 ٪61 ٪38 محتوا مدیریت

 ٪62 ٪21 اسناد مدیریت

 ٪87 ٪37 داده پایگاه

 ٪77 ٪21 پست الكترونيک

 ٪18 ٪17 الكترونيكی یادگيری

 ٪۹5 ٪15 کلمه پردازش

 ٪۹0 ٪13 گسترده صفحات

 ٪۹3 ٪12 هاارائه

 ٪7۹ ٪7 (چاپ) انتشارات

 ٪71 ٪2۹ (وب) انتشارات

 ٪42 ٪13 الكترونيكی منابع مدیریت

 ٪56 ٪18 کتابخانه آنالین فهرست

 

ارتباطات اطالعات و های فناوری افزارهای تجاری همچنان در زیرساختها خدمات و نرمدر پارلمان

های درصد از پارلمان ۹0 ،شوددیده می 11گونه که در جدول همان گيرند.مورد استفاده قرار می

درصد  ۹5های شخصی و درصد برای رایانه ۹6افزارهای تجاری برای سرورهای خود، دهنده از نرمپاسخ

افزارهای ها از نرمگيری مؤثر پارلمانرهالبته نباید شروع به کنند.های خود استفاده میتاپنيز برای لپ

 افزارها برای سرورها ودهندگان از برخی انواع این نرمدرصد از پاسخ 57از نظر دور داشت.  باز رامتن

 جویند.ای بهره میسوم نيز برای انجام عمليات شبكهیک

ه استفاده از ب (2012درصد در سال  80و ) 2016دهندگان پيمایش در سال درصد از پاسخ 75

دیده  11گونه که در جدول . هماناندکردهباز اشاره های کاربردی و خدمات متنبرخی از انواع برنامه

درصد(  ۹5افزارهای تجاری در کارکردهای اداری نظير پردازش کلمات )شود تمایل بر آن است که نرممی

ها در این خصوص حاکی از آن است فتهیا مورد استفاده قرار گيرند.( درصد ۹0) و برنامه صفحه گسترده

 بارهگيرند و در این بر وب مورد استفاده قرار میعنوان ابزارهای مبتنیباز بيشتر بهافزارهای متنکه نرم

برای درصد  38باز برای انتشار محتوای وب و دهنده از ابزارهای متنهای پاسخدرصد از پارلمان 2۹

 کنند.یمه های مدیریت محتوا استفادسامانه
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منعكس شده  2016و  2012های های پارلمان الكترونيكی سالهای گزارشگونه که در یافتههمان

های محدود جذاب بوده های با بودجهطور خاص برای پارلمانباز بههای کاربردی و خدمات متناست برنامه

های تر و پارلمانهای کوچکپارلماندر آنها  گيری ازوسوی بهرههای مستمری به سمتگرایش است.

ریزی المللی جهت پایههایی از این دست از طریق اقدامات بينگرایش وجود دارد. درآمد،کشورهای کم

برای  XMLاز استاندارد  2و مجموعه اکوما توسا 1های اطالعاتی پارلمان بانگنیباز برای سامانهابزارهای متن

های درآمد در مقایسه با پارلمانهای کشورهای کمپارلمان ته است.مستندسازی پارلمانی، پرورش یاف

 گيرند. باز بهرههای کاربردی متنکشورهای پردرآمد بيشتر تمایل دارند که از برنامه

 

 ( 84)تعداد=  كاربردی هایبرنامه باز ومتن خدمات از هاپارلمان حمایت چگونگی .12جدول 

 المللیبین پیمانکار ملی پیمانکار داخلی كاركنان 
بدون ترتیبات حمایتی 

 رسمی

 ٪8 ٪0 ٪31 ٪۹2 درآمدکم

 ٪27 ٪7 ٪33 ٪87 پایين به رو درآمد متوسط

 ٪20 ٪12 ٪44 ٪84 باال به رو متوسط درآمد

 ٪16 ٪6 ٪65 ٪84 باال درآمد با

 ٪18 ٪7 ٪48 ٪86 همه

 

 برمبنی نادرستی برداشت باز، وجودمتن کاربردی هایبرنامه و خدمات به مربوط هایچالش از یكی

 اما ،باشند هزینه بدون است ممكن امكانات این از بخشی. است خدمات و هابرنامه این بودن هزینه بدون

 حمایت توليداتی چنين کنند( ازمی حمایت تجاری افزارهاینرم از گونه کهباید )همان همچنان هاپارلمان

 هاییچالش محدود، مالی منابع با هاییپارلمان یا کوچک هایپارلمان تواند برایمی امر اینآورند. عمل به

 ،کنندمی استفاده بازمتن راهكارهای از که هاییپارلمان از درصد 86 درمجموع. باشد داشته همراهبه را نيز

 هایبرای پارلمان رقم این اما ،سازندمی فراهم داخلی کارکنان طریق از امكانات این از را خود حمایت

 71 .است( درصد 84) ترپردرآمد پایين کشورهای برای پارلمان و( درصد ۹2) باالتر ،درآمدکم کشورهای

سپاری این خدمات به پيمانكاران خارجی و محلی برون های کشورهای پردرآمد نسبت بهدرصد از پارلمان

 اند.به این امر مبادرت ورزیده ،درآمدکشورهای کمهای پارلمان درصد از 31حال آنكه  ،انداقدام کرده

های حمایتی محلی برای خدمات و کننده عدم فرصتهای داخلی منعكسبيشتر بر حمایت تكيه

های کشورهایی با درآمد هایی از این دست همانند پارلمانهمه پارلمان این با باز است.های متنبرنامه

درصد(  18دهنده )های پاسخپنجم از همه پارلمانکنند. یکستفاده نمیالمللی امتوسط از پيمانكاران بين

                                                 
1. Bungeni 

2. Akoma Ntoso 
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 برخوردار نيستند. ،دهنداستفاده قرار می بازی که مورداز تمهيدات حمایتی رسمی برای راهكارهای متن

 

 . استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت وظایف پارلمانی6

دهنده از های پاسخاز پارلمان( درصد 22) چهارمشود کمتر از یکدیده می 13گونه که در جدول همان

( درصد 7۹) چهارپنجم ای دولت برخوردارند.های بودجهسامانه فناوری اطالعات برای حمایت از تحليل

البته این احتمال  گيرند.ها از سامانه فناوری اطالعات با هدف ضبط جلسات عمومی بهره میاز پارلمان

ها انجام نشود که سوی برخی از پارلمانارکردهای به نمایش گذارده شده ازود دارد که برخی از کوج

اشاره کرد  های بودجه که در انگلستان انجام آن برعهده اداره مستقلی است،توان به تحليلمی مثالبرای 

های اطالعات های فناوریصورت جداگانه از تجهيزات و سامانهاین احتمال وجود دارد که نمایندگان به و

 خودشان در پرسش از دولت بهره گيرند.

 

 ( 111)تعداد=  خدمات یا هافعالیت پارلمانی، امور برای محل پارلمان در های فناوری اطالعاتسامانه .13جدول 

 عمومیامور 

 ٪7۹ یق جلسات عمومیادقميزان 

 ٪78 عمومی هایو برنامهها تقویم

 ٪78 عمومی هایبحث وها سخنرانی

 ٪74 توسط پارلمان شدهیبتصو پایگاه اطالعاتی از قوانين

 ٪67 عمومیگيری یرأ

 ٪64 الیحهردیابی / وضعيت

 ٪55 پيشنهاد اصالحی نمایندگان ردیابی/ وضعيت

 ٪50 دولت از سؤاالت

 ٪45 پيشنهاد اصالحی نمایندگان نویستهيه پيش

 ٪42 الیحه نویستهيه پيش

 ٪31 تحقيق و بررسی دیگر اسناد

 ٪22 ارائه شده توسط دولت بودجه وتحليلتجزیه

 كمیته امور

 ٪72 های کميتهگزارش

 ٪70 کميته هایو برنامهها تقویم

 ٪68 کميته جلساتصورت

 ٪52 کميته گاهوب

 پشتیبانی و اداره امور

 ٪۹1 پارلمانگاه وب و پشتيبانی از مدیریت

 ٪77 منابع انسانی سامانه
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 عمومیامور 

 ٪76 سامانه مدیریت مالی

 ٪68 مجلس اسنادی آرشيو دیجيتال

 ٪5۹ کتابخانه مدیریت منابع

 ٪57 کتابخانهبرخط فهرست 

 ٪56 اجزا برقراری ارتباط باهای سامانه

 ٪38 مالی سازیشفافيت

 ٪21 اعضا گاهاز وب و پشتيبانی مدیریت

 

 جلسات عمومیهای مورد استفاده در جلسات كمیسیون و . سامانه7

منظور پشتيبانی از های فناوری اطالعات و ارتباطات بهدهندگان بر استفاده از برخی سامانهدرصد پاسخ 67

گيری دستی همچنان به قوت نظر از آنكه رأیاند )صرفگيری در جلسات عمومی اذعان داشتهیند رأیآفر

هایی که به اند. پارلمانكی در آینده تأکيد کردههای الكترونيدرصد نيز بر تهيه سامانه 72 خود باقی است(.

کار گيری عمومی بهها را برای رأیوشها و رطيف وسيعی از سامانه اند،وسوی دیجيتالی شدن درحرکتسمت

 34برای شناسایی نمایندگان و  1دهنده از کارت یا توکنهای پاسخدرصد از پارلمان 35در این راستا  اند.بسته

بعضاً از همچنين  کنند.های نمایندگان استفاده میدر صندلی موجود گيریهای رأیدکمه از درصد نيز

دهنده ازجمله های پاسخدرصد از پارلمان 8در حال حاضر  .اندهای شناسایی بيومتریک نيز بهره گرفتهسامانه

های ها از سامانهیگر پارلماندرصد د 8کنند. هيئت نمایندگان ایتاليا از فناوری شناسایی بيومتریک استفاده می

در  مثالبرای  کنند.های دیجيتال برای شمارش آرا استفاده میگيری نمایندگان و سامانهدستی برای رأی

همه  این با .پذیردگيری نمایندگان پارلمان از طریق راه رفتن در البی صورت میمجلس اعيان انگلستان رأی

 گيرند.شمارش آرا بهره می برایت های کاربردی تبلها از برنامهمنشی

  

                                                 
1. Token 
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 ( 112عمومی )تعداد=  صحن در استفاده مورد گیریرأی سامانه انواع .12نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـویی و دیداری های ویدئطور روزافزون از سامانهها و جلسات عمومی بههای کميسيوندر سالن 

سازی امكان ارائه حتی فراهم وها شمنظور توسعه جلسات و گفتگوها، حمایت از ارائه گزارشنيداری به

 شود.ها استفاده میوکنفرانسویدئ

پروژکتور یا ویدئو های ارائه با صفحات بزرگ )سامانه دهنده،های پاسخدرصد پارلمان 67تاکنون 

درصد نيز تمایل  1۹گيرند و کار میر جلسات عمومی بهها دنمایشگر( را برای به نمایش گذاردن متن

 گيرند.های کميسيون بهره میهایی در اتاقدرصد از چنين سامانه 44اند. خود را برای این امر اعالم کرده

 15سوی تنها صفحات گسترده در جلسات عمومی از هایی باهمراه فناورییه بهدوسوهای کنفرانسویدئو

های شنيداری در اتاق - شود و اغلب از فناوری دیداریدهنده استفاده میهای پاسخدرصد از پارلمان

 شود.کميسيون بهره گرفته می

 

 (100 نفر) هاكمیسیون و عمومی هایصحن در یشنماصفحهاز  استفاده میزان .14جدول 

 عمومی صحن هاكمیسیون نوع نمایش محتوا

 
 شدهریزیبرنامه

 )درصد(

 در حال استفاده

 )درصد(

 شدهریزیبرنامه

 )درصد(

 در حال استفاده

 )درصد(

 67 1۹ 44 20 متن نمایش

 56 12 38 17 گرافيک نمایش

 42 10 33 15 تصاویر

 54 16 36 1۹ ویدئو نمایش

 15 16 24 14 ویدئوکنفرانس
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گيری اعضا در جلسات ای را برای بهرهفناوری رایانه ،طور مستقيمها بهشمار بسيار اندکی از پارلمان

 23های روميزی و جلسات خود را با رایانه ،هادرصد از پارلمان 16اند. در این راستا عمومی تهيه کرده

های درصد پارلمان 12 اند.ها برای استفاده نمایندگان تجهيز کردهبوکها یا نوتتاپدرصد با لپ

 چهارمکمتر از یک اند.انداز آینده خود مطرح کردهعنوان چشمتاپ را بهگيری از لپدهنده نيز بهرهپاسخ

فراهم برای نمایندگان دهنده در جلسات عمومی امكان استفاده از تبلت را های پاسخدرصد( پارلمان 22)

را که به سامانه مدیریت  ابزارهایی با صفحات لمسی (درصد 26) هاچهارم پارلمانیک بيش از .اندکرده

 24اند و گيرند، ارائه کردهگيری مورد استفاده قرار میهایی نظير رأیپارلمانی متصل شده و برای فعاليت

 ای هستند.دهنده نيز در حال بررسی اتخاذ چنين رویههای پاسخدرصد پارلمان

افزارهای ضبط ون از نرمتاکن دهندههای پاسخدرصد از پارلمان 6۹لحاظ ضبط جلسات عمومی، به

و ( درصد نيز در حال بررسی استفاده از چنين امكاناتی هستند 12)اند استفاده کرده ویی خودکارویدئ

ه از طریق اینترنت سازی ضبط جلسات با جلسات پخش زندیكپارچه برایدرصد نيز از توانمندی الزم  61

 اند.برخوردار بوده برای وب سرورها،خودکار طور نيمهویی بارگزاری شده بهیا محتوای ویدئ

طور روزافزون ها بهویی، پارلمانهایی درخصوص سوءاستفاده از محتوای ویدئرغم وجود نگرانیبه

دهند و از هایی در اختيار عموم مردم قرار میشده و پخش زنده خود را در چارچوب روشجلسات ضبط

صورت ها را بهتلف مناظرات یا سخنرانیهای مخکه بخش ندسازاین طریق این امكان را برای مردم فراهم می

هایی را برای بسياری ویی چالشئسازی دسترسی عموم مردم به محتوای ویدفراهم جداگانه انتخاب کنند.

همراه داشته است که اغلب به احتمال استفاده نادرست یا سوءاستفاده در این خصوص ها بهاز پارلمان

ها در دسترس ارلمانمفهوم است که اغلب اجازه داده شده است که محتوای مربوط به پ این بدان گردد.برمی

 هایی نيز است.گيری از محتوای ارائه شده، دارای محدودیتعين حال بهرهقرار گيرد. در

 هستند خود هایگاهوب در ابزارهایی ارائه حال در کشورها دیگر و انگلستان دانمارک، در هاپارلمان

 وییئوید هایکليپ از بردارینسخه و سازیذخيره به که سازدمی فراهم مردم عموم برای را امكان این که

 هایرسانه هایکانال برای است ممكن هاکليپ این. کنند اقدام عمومی جلسات و هاکميسيون جلسات

 شيوه کوتاه هایبخش این ارائه. گيرد قرار هاگاهوب دیگر روی بر یا شده نيز ارسال دیگر اجتماعی

 ایاالت کنگره. شودمی قلمداد طوالنی مناظره یک از خاصی هایبخش سازیبرجسته در مستحكمی

 2شكل  .است برخوردار نمایندگان دفاتر به کوتاه هایکليپ ارائه جهت مشابهی سامانه از آمریكا متحده

 د.دهنحوه نمایش ویدئویی جلسات صحن پارلمان دانمارک را نشان می
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 توسط مردم دانمارک پارلمان وییئوید خروجی دانلود و گذاریاشتراک انتخاب، امکان .2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های پارلمان قلمداد رسانی به عموم مردم و مشارکت آنها در فعاليتابزاری قدرتمند در اطالعویدئو 

پارلمان از اهميت بسزایی برخوردار است. ویژه برای استفاده در داخل ضبط جلسات عمومی به شود.می

درصد(  63دهندگان )شوند؛ دوسوم از پاسخیند قلمداد میآابزارهای دیجيتال بخش مهم و اساسی این فر

صورت دستی ها به( به تهيه رونوشتدرصد 35سوم )دهند؛ یکها قرار میهایی را در رایانهمستقيماً رونوشت

های تندنویسی برای درصد از ماشين 14کنند؛ لب دیجيتالی اقدام میو سپس تنظيم محتوای آن در قا

 جویند.درصد نيز از فناوری تشخيص صوت بهره می 12کنند و های دیجيتال استفاده میریزی رونوشتپایه

گيری های دستی به سمت بهرههای گزارش دقيق و تأکيد بر تغيير روش از روشبندی روشدسته 13نمودار 

 دهد.های مستقيم و آنی را نشان میهای دیجيتالی برای رویهریاز فناو
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 (2016-2010ثبت مشروح مذاكرات ) الگوهای تغییر .13نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

های ارتباطی و اطالعات در طول جلسات عمومی به مشخصه امكان دسترسی و نيز اتصال به فناوری

شده است که اغلب در جریان مذاکرات، با عموم مردم از طریق مهمی برای آن دسته از نمایندگانی مبدل 

منظور تحقق این مهم نيازمند ابزاری متعلق بهآنها  پردازند.بوک و تویيتر به تعامل میابزارهایی نظير فيس

های دهنده شبكههای پاسخدرصد از پارلمان 88ای برای اتصال به آن هستند. به خود یا پارلمان و شبكه

درصد نيز اتصاالت مربوط به اینترنت باسيم را در دسترس نمایندگان  32م را در جلسات عمومی و سيبی

امكان دسترسی به اینترانت را در پارلمان ( درصد 52) دهندههای پاسخنيمی از پارلمان دهند.قرار می

های جلسات اند که اتاقدهنده بر این نكته اذعان داشتههای پاسخدرصد از پارلمان 63سازند و فراهم می

گيری ها حاکی از افزایش پرشتاب بهرهاند. این یافتهای مجهز شدههای همراه دادهعمومی به اتصاالت تلفن

 تاپسيم یا لپمند از اتصاالت بیهای بهره، تبلت4و  3های هوشمند نسل های همراه اعم از تلفناز تلفن

خوبی فراهم شده گيری از اینترنت در جلسات عمومی بهبهرهاین امر حاکی از آن است که امكان  است.

 شود.و منابع مهمی برای نمایندگان قلمداد می
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 (112=  تعداد) علنی صحن در اعضای پارلمان پذیری موجود برایاتصال .14نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده  برایها امكان استفاده از ابزارهای دیجيتال را در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق پارلمان

درصد  ۹3سازند. فراهم می ندارد، های مقننه حتی در شرایطی که دسترسی به اینترنت وجوددر هيئت

دهنده امكان های پاسخدرصد از پارلمان 74ها و دهنده امكان استفاده از تبلتهای پاسخاز پارلمان

ها نيز درصد از پارلمان 63اند. های هوشمند با قابليت اتصال به اینترنت را فراهم ساختهاستفاده از تلفن

فراهم  های جلسات عمومی را برای نمایندگانبوک به درون اتاقتاپ و نوتامكان همراه داشتن لپ

گيری نمایندگان از چنين بهرهناظر بر نحوه ها بسياری از پارلماناخلی نامه دمقررات و آیين سازند.می

اند که یک بر این اساس در شرایطی که نمایندگان مجاز نشده .ابزارهایی در طول جلسات عمومی است

سخنرانی را از روی نسخه چاپی آن بخوانند به طریق اولی مجاز به خواندن آن سخنرانی از روی تبلت 

صدا باشند یا از بیای موارد در پارهباید کنند که اغلب این قواعد بر ابزارهایی تأکيد می د بود.نيز نخواهن

یطی که برقراری ارتباط مجاز یعنی در شرا موارددر سایر  های صوتی ممانعت به عمل آورده شود.تماس

ها برخی اندکی از پارلمان شمار شود.ای نيز عموماً مجاز شمرده میگيری از خدمات دادهقواعد بهرهاست؛ 

ابزارهای مجاز، اعمال  باهای جلسات عمومی تنها منظور اتصال در اتاقها را بهها یا ثبت دستگاهکنترل

ای های صوتی و دادهمجلس سنای شيلی از توانمندی مسدودسازی اتصال دستگاه بارهکنند. در این می

سوی دیگر پارلمان لبنان نيز از تفاده نكرده است. ازبرخوردار است، هرچند تاکنون از این قابليت اس

 مند است.الزامات امنيتی فوری و مقتضی در این خصوص بهره
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 . آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات به كاركنان و نمایندگان8

نيمی  شود وها قلمداد میهای کارکنان چالشی برای بسياری از پارلمانریزی و حفظ دانش و مهارتپایه

 اند،ای اصلی که با آن مواجهعنوان مسئلهدهنده عدم توانمندی کافی کارکنان را بههای پاسخاز پارلمان

ها و خدمات فناوری گيری از سامانهآموزش در بهره ،دهندههای پاسخاز پارلمان ۹/0 اند.مطرح کرده

ها را در اختيار نمایندگان این آموزش هااندرصد از پارلم 70) انداطالعات را در دستور کار خود قرار داده

است که پنج اولویت  دهندگان پيمایش خواسته شدهاز پاسخ اند(.درصد در اختيار کارکنان قرار داده 88و 

اشاره آنها  هایترتيب به پاسخبه 15های فنی مورد شناسایی قرار دهند که در جدول آموزش را در عرصه

 شده است.

 

 (104)تعداد=  هاآموزش در پارلمان برای هاترین اولویت. مهم15جدول 

 درصد اولویت آموزشی

 ٪64 امنيت

 ٪54 مدیریتی هایسامانه

 ٪46 افزارنگهداری نرم توسعه و

 ٪3۹ داده برداری از شبكهبهره

 ٪35 اسناد مدیریت هایسامانه

 ٪34 گاهوب مدیریت

 ٪2۹ هوشمند( هایگوشی یا تبلت) همراه هایپایانه

 ٪28 ارائه و ...( گسترده، صفحات پردازی،واژه) اداری فرآیندهایخودکارسازی 

 ٪25 های شخصیرایانه پشتيبانی

 ٪23 پست الكترونيكی

 ٪1۹ کمک ميز

 ٪16 نویسیهای برنامهسامانه

 ٪13 اسناد استانداردهای

 ٪13 اجتماعی هایرسانه

 ٪13 اینترنت به دسترسی

 ٪۹ (تصویر و وب )صداپخش تحت 

 ٪4 شهروندان مشارکت برای برخط ابزار

 ٪2 صوتی ارتباطات
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 یبندجمع

ه منابع مالی و نيروی انسانی گيری شد کگونه نتيجهاین 2012در گزارش پارلمان الكترونيكی سال 

در این گزارش  برای استفاده کارآمد از فناوری اطالعات و ارتباطات است. مقننهترین چالش قوای مهم

ریزی برنامه جمله آموزش بهتر کارکنان فناوری اطالعات و ارتباطات،ها ازكارهای رفع این چالشراه

های به وجود گيری هوشمندانه از پيشرفتالمللی و بهرههای بينکارآمدتر، افزایش همكاری راهبردی

  بررسی شدند.های کمتر ارائه راهكارهایی با هزینه و آمده در عرصه فناوری

ند از: منابع مالی ناکافی، ردی مشابهی شناسایی شد که عبارتنيز موانع راهب 2016در گزارش سال 

ها های الزم در کارکنان و درنهایت دانش ناکافی اعضای پارلمان. تمرکز اغلب پارلمانعدم وجود ظرفيت

شده برای دو ریزیهای برنامهسال گذشته و نيز پيشرفت 4حسب دستاوردهای به دست آمده در طول بر

ها و ابزارهای گيری از سامانهوسوی مدیریت اطالعات و انتشار محتوا، بهرهرا عميقاً به سمتآنها  سال آتی،

 پارلمانی و تعامل با عموم مردم سوق داده است. فرآیندهایسطح  یارتقا

با مشكل مواجه ساخته و نيازمند های فنی و عملياتی الزم جهت ارتقا را پيشرفت این موانع راهبردی

 انداز کارآمدتر هستند.ریزی راهبردی و چشمفصل در سطوح راهبردی و از طریق برنامهوحل

 و اطالعات فناوری عرصه در راهبردی هایریزیبرنامه 2016قبل از سال  هایگزارش برمبنای

 اندکی شمار ریزیپایه بر 2012 لسا گزارش که است حالی در این است. یافته تحقق خوبیبه ارتباطات

 موضوعی عنوانبه( زمان آن در اسناد این از هاپارلمان از درصد 40 تنها برخورداری) اندازچشم سندهای از

 ،اندیافته ارتقا آمارها این آمده دستبه کنونی هایگزارش برمبنای هرچند. است کرده تأکيد توجهقابل

 همچنان اندروزآمدسازی در زمينه فاوا داشته و راهبردی هایریزیبرنامه کههایی اندک پارلمان شمار اما

 روزآمدسازی و مدیریت برای مناسبی فرآیندهای هاپارلمان درصد از 60 درمجموع. دارد نگرانی جای

 از درصد 14 راهبردی و هایبرنامه ازآنها  از درصد 20 و دارند ارتباطات و اطالعات فناوری راهبردهای

 حدود فقط. نيستند برخوردار هاریزیبرنامه درآوردن حرکت به برای مناسبی اندازچشم از ها نيزپارلمان

 اغلبآنها  رتبهعالی متخصصان و بوده برخوردار اندازچشم یا راهبردی هایبرنامه از هاپارلمان از سومیک

 .دارند شرکت ارتباطات و اطالعات های حوزه فناوریریزیبرنامه مدیریت و عرصه در

همه این  این با .همراه داردهای بسياری را بههای باز، پيشرفتتمرکز روزافزون بر انتشار و ارائه داده

گيری گونه نتيجهآمده این دستهای بهاز یافته شوند.ها موضوعاتی ذاتاً عملياتی قلمداد میپيشرفت

عد عملياتی فناوری ارتباطات و اطالعات و نه منافع بر بُ ها به ميزان بسيار زیادیشود که پارلمانمی

کننده مشارکت محدود مدیران این امر منعكس اند.ساز آن تمرکز یافتههای دگرگونراهبردی و توانمندی

های دهنده است. دادههای پاسخرتبه در پارلمانهای مدیریتی عالیفناوری اطالعات و ارتباطات در گروه
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 هاداشته باشند و بتوانند از آن که شهروندان درک درستی نسبت به آنهاد بود نمفيد خواه باز در شرایطی

ها مطلع هستند یا از گونه فرض شود که شهروندان از وجود دادهاستفاده کنند. بر این اساس نباید این

 برخوردارند.آنها  گيری کارآمد ازمهارت، دانش و منابع کافی جهت بهره

دهنده ميزان های پاسخاغلب پارلمان ها نيزهای اینترنت در پارلمانزیرساخت در زمينه تأمين

البته نباید  اند.بخش و قابل اتكا دانستههای خود رضایتای تأمين نيازمندیدسترسی خود به اینترنت را بر

گيری چشم ها به طرزنت در طول این سالاین نكته را از نظر دور داشت که ميانگين سرعت اتصال به اینتر

رسيده  2016مگابيت بر ثانيه در سال  100به  2012مگابيت بر ثانيه در سال  12افزایش یافته و از 

های سطح نامهطات در افزایش استفاده از موافقتهمچنين اهميت روزافزون فناوری اطالعات و ارتبا است.

های فناوری گيری با بخشل شكلهای در حاعنوان رویهکنندگان خارج از پارلمان و بهخدمات با تأمين

صورت دستی و افزایش کننده از ضبط صدا بههای استفادهکم شدن شمار پارلمان اطالعات داخل پارلمان،

 ت به متن انعكاس یافته است.زمان صوهای نوین نظير تبدیل همگيری از فناوریبهره

 گيرند،مورد استفاده قرار می ایطور گستردهافزارهای تجاری همچنان و بهدر شرایطی که نرم

همه  این با کنند.باز استفاده میافزارهای متنها در حال حاضر حداقل از برخی نرمچهارم از پارلمانسه

موانعی در  دست آمده از وجودهای بهیافته کارگيری روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات،رغم بهبه

 کنند.میحكایت آنها  گيری ازمسير بهره

اند های مقننه نصب شدهگيری الكترونيكی )دیجيتال( در اکثریت هيئتهای رأیهای سامانهمؤلفه

کاهش ميزان فساد در جریان  گيری هستند.های رأیبر کارت یا دکمههای مبتنیکه اغلب شامل سامانه

هایی خاذ چنين رویهگيری و افزایش شفافيت ازجمله دالیل متعدد اتگيری، افزایش سرعت رأیرأی

 شود.قلمداد می

هرچند این امكانات اغلب در اختيار  رود.شمار میها امری رایج بهسيم در پارلمانهای بیاستفاده از شبكه

  اما در حال حاضر دسترسی کارکنان نيز به این امكانات رو به افزایش است. ،گيرندنمایندگان قرار می

طور همه هميشه و به این با .ها فراگير شده استون در ميان پارلمانطور روزافزپست الكترونيكی به

دهنده های پاسخدرصد از پارلمان 35 هایشتنها گزار گيرد.مستمر و کارآمد مورد استفاده قرار نمی

از  ۹/0گيرد؛ ن مورد استفاده قرار میسوی همه نمایندگاحاکی از آن است که پست الكترونيكی از

جای پست الكترونيكی پارلمانی ها از استفاده نمایندگان از پست الكترونيكی شخصی افزون بر یا بهگزارش

 کند. حكایت می

 .دهندها قرار میطور مستقيم در اختيار پارلمانهای دیجيتال را بهها فناوریشمار اندکی از پارلمان

گيری از ابزارهای دیجيتال در چارچوب ر زمينه بهرههمه اغلب در حال کاستن از مقررات خود د این با

 یخصوص نوع ابزارهاها از مقررات خاصی دردر شرایطی که برخی از پارلمان های مقننه هستند.هيئت

های هوشمند ها و گوشیاغلب امكان استفاده از تبلت ،برخوردارند آنهااز  گيریبهرهمورد استفاده و زمان 
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  سازند.مند، فراهم میهای پارلمانی ضابطهچوب رویهطور خاص در چاررا به

 :گيردها قرار کار پارلمان در دستور تواندبا توجه به مطالعات انجام شده اقدامات زیر می

یند منظم آراهبردی و تدوین فر ریزیپارلمان الكترونيكی و برنامه انداز. تدوین سند چشم1

ریاست پارلمان و اعضای هيئت رئيسه و مدیران فناوری اطالعات ها با مشارکت روزرسانی این برنامهبه

 ،پارلمانی و مشاوران خارجی

جذب مشارکت بيشتر مردم و کارشناسان در همه امور مجلس از صحن علنی  برایریزی . برنامه2

 ،های تخصصی مجلسو کارگروه هاتا جلسات کارشناسی کميسيون

موقع این افزایش ظرفيت انتشار اطالعات و اسناد به اعضا و کارکنان و تحویل به برایریزی . برنامه3

 ،و تعامل بيشتر با شهروندان اطالعات و اسناد

. استفاده از فناوری وب برای قرار دادن هرچه بيشتر اطالعات و اسناد در وبگاه، ضبط و انتشار 4

 ،گاهی مردم از اقدامات نمایندگان مجلسصوتی و تصویری و متنی برای آ صورتمشروح مذاکرات به

مجلس با اولویت مباحث امنيتی  . تدوین برنامه آموزشی فناوری اطالعات به نمایندگان و کارکنان5

از شبكه  برداریافزار بهرههای مدیریتی به نمایندگان و آموزش توسعه و نگهداری نرمو آشنایی با سامانه

 ،داده به کارکنان

تضمين  از طریقهای فناوری اطالعات پارلمانی سامانه اعضای پارلمان نسبت به. جلب اعتماد 6

 ،هاو حفاظت از داده رعایت حریم خصوصی

 .پيمانكاران خارجی فناوری اطالعات توسطهای سطح و کيفيت خدمات عرضه شده نامه. تدوین موافقت7

 

 خذمنبع و مأ

- IPU, "World e-Parliament Report 2016", Inter-Parliamentry Union (IPU), 2016. 
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 15802مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

 پارلمانی اطالعاتریزی و مدیریت فناوری . برنامه2: 2016 سال گزارش پارلمان الكترونيكی عنوان گزارش:

 

 

 (فناوری اطالعات و ارتباطات)گروه  های نوینفناوری ارتباطات و مطالعات :نام دفتر

 ، حسن پوراسماعيلمحمدامين فصيحی، ابوالقاسم رجبی، فاطمه علوی :كنندگانو تدوین ترجمه

 حسين افشين، مهدی فقيهی علمی: انناظر

 س شورای اسالمیلفر دبير کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات مجرمضانعلی سبحانیمتقاضی: 

 ــــــ: تخصصی ویراستار

 ــــــویراستار ادبی: 

 

 

  :های كلیدیواژه

 2016پارلمان الكترونيكی   .1

 بودجه فناوری اطالعات پارلمانی  .2

 فناوری اطالعات در مجلس عوام بریتانيا  .3

 پارلمان الكترونيكیهای چالش  .4

 مدیریت اسناد پارلمانی  .5

 های فناوری اطالعات پارلمانیسامانه  .6

 گيری در صحن عمومیهای رأیسامانه  .7

 الگوهای ثبت مشروح مذاکرات  .8

 های آموزشی فناوری اطالعاتاولویت  .۹
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