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 :۲۰۱۶ ي سالگزارش پارلمان الکترونیک

 هاي پارلمان الکترونیکيشاخص .۱

 

 

 

 

 

 دهیچک

هایی است که از چهارمين گزارش از مجموعه گزارش« 2016 سال گزارش جهانی پارلمان الكترونيكی»

ها از فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( برای تاکنون به مستندسازی چگونگی استفاده پارلمان 2008سال 

پردازند. این گزارش در فرآیندهای استخدام شان میپشتيبانی از فرآیندها و کارکردهای بيرونی و درونی

هاست. الگویی ها، موانع و فرصتدنبال فهم انگيزهشود و بهریزی پارلمانی عميق میبرنامه نيروی انسانی و

کند که در های قبلی است. این گزارش موضوعاتی را معرفی میمشابه گزارش ،کندکه گزارش دنبال می

ل ظهور هستند درحا ، اما درحال حاضر به سرعتصورت اجمالی به آنها اشاره شده استهای قبلی بهگزارش

« های بازداده»ميان مقوله این آیند. از شمار میها و نمایندگان پارلمان، جدید بهو برای بسياری از پارلمان

توانند توسط دیگران هایی )یا اطالعاتی( هستند که میهای باز، دادهخورد. دادهبيشتر از همه به چشم می

بر  دادهد شوند و فقط ممكن است محدودیت الزام ذکر منبع آزادانه استفاده، استفاده مجدد و توزیع مجد

دار تغييرات فراگيری در رابطه ميان شهروندان و پارلمان خواهند بود. یهطالهای باز . دادهشودآنها اعمال 

شهروندان دیگر تنها گيرندگان و مخاطبان محض اطالعات پخش عمومی شده پارلمانی نخواهند بود. 

های پارلمانی، افراد زیادی قادر به مشارکت خواهند بود. این اد به اطالعات، اسناد و دادهدليل دسترسی آزبه

 ها و مفسران، رسميت یافته است.های داده، ميانجیمثابه واسطههای ناظر بر پارلمان بهمشارکت به سازمان

ه شدمنتشر  «ی فاوا در خدمت پارلمانمرکز جهان»توسط  2016 سال گزارش پارلمان الكترونيكی

کشور و پيمایش سازمان ناظر بر پارلمان  88تاالر پارلمانی در  114هایی از . در این گزارش پاسخاست

 شد.اخذ  کشور 31سازمان از  33

انداز فرهنگی های اجتماعی و دیجيتالی تغييرات عميقی در محيط عملياتی و چشمفناوری

اکنون به یک اند. پارلمان دیجيتالی همگونه تغييرات پشتيبانی کردهیا از این آوردهوجود ها بهپارلمان

که در گزارش یدرحالگيرنده مرتبط شده است؛ موجودیت زنده مبدل شده و مستقيماً به افراد خدمت

قابل تصور نبود. در مقایسه با تصویر پارلمان  اصالًها این پيشرفت 2008پارلمان الكترونيكی سال 

شان با های امروز بسيار بازتر هستند و در تعامل، پارلمان2008كترونيكی ترسيم شده در گزارش سال ال

استفاده  ها و فرآیندهایی کههای داخلی پارلمانگيرند. سامانههای اجتماعی بهره میبيرون، از رسانه

ای از ی نيز آینهدیجيتالها درحال بهبود هستند. پارلمان با وجود چالش است و تر شدهکنند قویمی
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های اجتماعی به ابزارهای مهم ارتباط شهروندان و ش است، بنابراین مشاهده تبدیل شبكهجهان پيرامون

نمایندگان و پارلمان، موجب تعجب نيست. افزایش قابليت دسترسی به مستندات و محتوا از طریق وب 

دليل عدم دسترسی به بهترین تجربيات ها بهلمانهای باز نيز روندی مهم است. هنوز بسياری از پارو داده

های ویژه دادهبه ،های نوظهور فاواالمللی در استفاده از حوزهو عدم دریافت حمایت مالی از بازیگران بين

 شود.درآمد تشدید میبرند. این مسئله در کشورهای کممی سربه مضيقه باز در

رود. از پذیرش فناوری فراتر می ،شوندبا آن مواجه می ها در پذیرش فناوریهایی که پارلمانچالش

شوند و به تعهدات نهادی و سياسی  وفصلحلها راهبردی هستند و باید در سطح راهبردی بسياری از چالش

ریزی راهبردی کننده فرآیندهای برنامهيادهپهای نياز دارند. گزارش حاضر موضوع اندک بودن تعداد پارلمان

گيری تغييرات پارلمان رتبه فاوا در هدایت کلی و جهتیعالمشاوره از کارکنان اخذ  ميزان اندکفراگير و 

صورت دهد که فرآیندهای دیجيتالی اغلب بهها نشان میدهد. پيمایش پارلمانالكترونيكی را مدنظر قرار می

ی اطالعات و ارتباطات یا کارورزان کارکردهایی که در آنها مدیریت فناور .شوندفاوا دیده می کارکردهایی صرفاً

 بهدهد تحول پارلمان از طریق فناوری اطالعات فنی بر سایر مسائل غلبه دارند. البته این گزارش نشان می

 است. نيازمند از باز بودن بيشتر و مشارکت شهروندان حمایت سياسی نمایندگان پارلمان

 

 مقدمه

های ارائه چهارمين گزارش از مجموعه گزارش عنوانبه 2016 سال گزارش جهانی پارلمان الكترونيكی

ها از فناوری ارتباطات و اطالعات در حمایت از گيری پارلمانبر چگونگی بهره ،2008شده از سال 

ریزی، فرآیندهای استخدام نيروی داخلی و خارجی خود و نيز کندوکاو در برنامه یکارکردها و فرآیندها

 رودنباله های این عرصه تمرکز یافته است. این گزارشموانع و فرصت رتبط وم هایانسانی، انگيزاننده

ها ازسوی مرکز جهانی فناوری اطالعات های پيشين این سلسله گزارشهمان الگویی است که در ویرایش

ای گونهگزارش به موضوعاتی پرداخته شده که به استفاده شده است. در این 1و ارتباطات در پارلمان

ها و نمایندگان تازگی دارند. در این ميان و برای بسياری از پارلمان گيری هستندب درحال شكلپرشتا

رود که این امر حاکی از تغيير جهت در نحوه ارتباط شمار میهای باز، بارزترین موضوع بهپيدایش داده

عل اطالعات ارائه شده کنندگان منفها با شهروندان است. بدین ترتيب امروزه شهروندان دریافتپارلمان

هایی بلكه در جهت استخراج اطالعات، اسناد و داده ،ها نيستندها، نمایندگان آنها یا رسانهازسوی پارلمان

اند. درحال حاضر پارلمان دیجيتالی موجودیت ها نسبت به ایجاد آنها اقدام کردهکنند که پارلمانعمل می

ای که حتی در گونهبه ،های مختلف پيوند خوردهبه بخشطور مستقيم شود که بهپویایی قلمداد می

 جریان تهيه نخستين گزارش پارلمان الكترونيكی، قابل تصور نبود.
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فناوری اطالعات و ارتباطات در بسياری از ابعاد حيات بشری تثبيت شده است که از رهگذر آن 

 ،ری پرشتاب از فناوری بسيار رواج یافتهگياند. بهرهها، نمایندگان آنها و عموم مردم منتفع شدهپارلمان

کننده ابزار دیجيتالی نوپدید بر فرآیندهای قانونگذاری، نمایندگی، بازرسی دگرگون آثارای که گونهبه

آید. وجود نمیرسد. فناوری در انزوای مطلق بهنظر میدقيق و نظارت بر نمایندگان، امری طبيعی به

نظرات اجتماع درخصوص لزوم موازات تغيير در نقطهاعی بههای اجتمپيدایش اینترنت و شبكه

همه دسترسی به فناوری مراتب بيشتر به وقوع پيوسته است. با این پاسخگویی، شفافيت و مشارکت به

ها در نيافته و شمار بسياری از پارلمان چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی به یک ميزان توسعه

به فناوری توسعه بخشند.  را کارآمد از ابزار دیجيتالی، باید دسترسی عمومگيری صورت گرایش به بهره

اما مهم این  ؛ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته استگيری از فناوری در پارلمانرو بهرهدر گزارش پيش

و دسترسی به  گيری، اعمالو موانع موجود در مسير بهره است که ارتباط ميان تحوالت اجتماعی

 های نوین را بهتر درک کنيم.فناوری

وجود مناسبی را برای یک کنشگر نوپدید در امور پارلمانی به فرصتچنين تحول دیجيتالی مهمی، 

 های بازاست. مدتی است که با پيدایش اینترنت و داده 1آورده است که نامش سازمان ناظر بر پارلمان

اند. در شرایطی که ایی برجسته و مهم مبدل شدههطور روزافزون به سازمانبه هاییچنين سازمان

پارلمانی و نيز آگاهی یافتن از چنين روندهایی افزایش یافته  2درخواست برای تحقق شفافيت و بازبودن

پيوندد و تفسيرکننده آنچه در پارلمان به وقوع می 3ایها و دالالن دادههها نقش واسطاست، این سازمان

های ناظر بر بخشی روزافزون به شفافيت و ایفای نقش ازسوی سازمانرا برعهده دارند. در راستای اهميت

هایی در آن یافته و دومين مطالعه درخصوص چنين سازمانتوسعه 2016پارلمان، گستره گزارش سال 

 یای جهت ارتقاها و دالالن دادهها با واسطهرش چگونگی فعاليت پارلمانگنجانده شده است. در این گزا

 سطح مشارکت شهروندان و رفع موانع در این مسير مورد تأکيد قرار گرفته است.

، 2008 هایهای ارائه شده در سالاز مجموعه گزارش هاترین گزارشاین گزارش در شمار تازه

تر و تر، نمای کلی سادهرغم تبيين موضوعات پيچيدهبه سعی شدهو در آن  گيردقرار می 2012و  2010

 تری ارائه شود.در عين حال عميق

  

                                                 
1  . The Parliamentary Monitoring Organization (PMO) 

2  . Openness 

3  . Data Broker 
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 ۲۰۱۶ساختار گزارش پارلمان الکترونیکي سال ـ فصل اول 

( 2012 سال) پيشين گزارش با ها،گيریجهت و هاداده منظر از 2016 سال الكترونيكی پارلمان گزارش

 هاسال این طول در مختلف عوامل تغيير چگونگی از درکی به دستيابی در را خوانندگان که داردهایی شباهت

 اطالعات آوریجمع هایروش و هاپژوهش هایپرسش زمان طول در که شد یادآور باید اینجا در. رساندمی یاری

 از کنندهپشتيبانی هایپيمایش همچنين،. است یافته تغيير نيز دیگر منطقه به منطقه یک از البته و پارلمان از

درحالی  این(. 2011 و 2009 ،2007 هایسال در) است گرفته ادغام بار یک سال دو هر ،نخست گزارش سه

 هایمقایسه در اساس این بر. است شده سپری 2012 سال در شده ارائه گزارش آخرین از سال 4 يش ازب که است

 در احتياط جانب هميشه باید ،هاگيریجهت و الگوها تشریح و خوانندگان به اطالعات دادن هدف با شده ارائه

 .شود رعایت پيشين هایپژوهش و پژوهش این طول در پژوهشی هایداده مقایسه زمان

 

 هاپیمايش پارلمان. ۱

 های پيمایش گزارش پارلمان الكترونيكیای از پرسشنحو قابل مالحظهبه 2016های پيمایش سال در پرسش

سعی بر آن بوده است شمار  نداشته، ولیها تغييری بهره گرفته شده است. ساختار کالن پرسش 2012 سال

تنها در های گذشته ماهيت فناوری اطالعات و ارتباطات نهتر شوند. اما طی سالآنها کاهش یافته و ساده

و و صوت ها، متن، ویدئه دادهبلكه در انتظارات روزافزون عموم مردم درخصوص دسترسی آنی ب ،هاپارلمان

های پيشين با هدف ها افزوده شده و برخی از پرسشدچار تحول شده است. بدین ترتيب برخی از پرسش

اند. سومين متغير، تغيير در ابزار پيمایش است. بر انداز پرشتاب و پویا، تغيير ساختار یافتهبررسی این چشم

 اند.های پيشين ساختاربندی شدهفاوت از پژوهشبه شيوه مت یها در موارداین اساس پرسش

 شود.پرسش را شامل می 103شود که نتایج پيمایش بخش تشكيل می 8از  2016 سال الكترونيكی پارلمان گزارش

 

 براساس بخش ۲۰۱۶ سال ها در پیمايش پارلمانيتعداد پرسش .۱ جدول

 تعداد عنوان

 5 درباره پارلمان

 14 ارتباطات و اطالعات فناوری مدیریت و نظارت

 25 کارآموزی و کاربردها خدمات، زیرساخت،

 11 اطالعات و تضمينی مستندات خلق استانداردهای و هاسامانه

 13 کتابخانه مدیریت هایسامانه تحقيقی خدمات و کتابخانه

 17 های پارلمانگاهوب

 13 ارتباط بين پارلمان و شهروندان

 5 همكاری بين پارلمانی

 ۱۰3 كل
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 2016تا ژانویه  2015 به پژوهش درخصوص پارلمان در طيف زمانی نوامبر های مربوطداده

های های جداگانه از هریک از هيئترو با هدف دریافت پاسخگردآوری شده است. پژوهش پيش

ای و انتقالی از این های ملی فرعی منطقهپارلمان)های ملی ها برای همه پارلمانقانونگذاری در پارلمان

صورت برخط طراحی شده و قرار بر این ند( ارسال شده است. این پژوهش در ابتدا بههستمستثنا  امر

های قابل بارگيری آن در قالب البته نسخه ،طور مستقيم از طریق اینترنت تكميل شودبوده است که به

شوند و در قالب ابزارهای طور دستی تكميل میهایی از آن بهاست. قالب ورد نيز در دسترس قرار گرفته

و از طریق برقراری  IPUهای معمول از کانال کنندگانشرکتد. نگيربرخط در اختيار گروه پروژه قرار می

ن ها و در راستای به حداکثر رسيدرتبه فناوری اطالعات و ارتباطات در پارلمانارتباط با کارکنان عالی

 د.نشوهای مورد مطالعه، ترغيب مینمونه

دست کشور دریافت شده است. برمبنای شواهد به 88هيئت قانونگذاری پارلمانی در  114ها از پاسخ

اما این بدان مفهوم  ،اندگاه برخوردار بودهدهندگان پيمایش از وبصد از پاسخدر 100آمده از این پژوهش، 

 هستند. بگاهوها دارای نيست که همه پارلمان

 

 پارلمانناظر بر  هايپیمايش سازمان .۲

ها قلمداد زارشها در این مجموعه از گهای ناظر بر پارلمان، نخستين نوع از پيمایشپيمایش از سازمان

ند که از شهروندانی مستقل اهایی غيردولتیهای ناظر بر پارلمان، سازماناوليه، سازمان شود. در تعریفمی

دستيابی به درکی از  های عمومی،های تجاری با هدف افزایش آگاهیها و شرکتها، دولتپارلماناز 

های اند. نقش این گروهها، تشكيل یافتههای شهروندان با پارلمانهای پارلمان و افزایش مشارکتفعاليت

بلكه  ،شودمحدود نمیهای پارلمان و سنجش عملكرد آن تنها به نظارت بر فعاليت بارهشهروندی دراین

منظور افزایش ميزان های باز بههای ارائه شده از طریق ابزارهای دیجيتالی و دادهاستفاده بهينه از فرصت

ها های این سازمانگذاری آنها با شهروندان از دیگر فعاليتهای پارلمانی و اشتراکدسترسی به داده

ها و و کارگزارانی هستند که امكان دسترسی به داده هاهها در عمل واسطشود. این سازمانقلمداد می

حمایت از فعاالن جامعه مدنی  برایاطالعات پارلمانی را افزایش داده و در برخی موارد به ارائه ابزارهایی 

های ها با سازمانتعامل روزافزون پارلمان پردازند.ها میگيری از این دادهیند درک، تحليل و بهرهآدر فر

های های باز و افزایش ارزش آنها از نشانهو پيرو آن آزادسازی و استفاده بهينه از داده پارلمانناظر بر 

 2بيانيه باز بودن پارلمانی 1،پارلمان باز وبگاههایی نظير پروژه د.نروشمار میراهگشایی در این خصوص به

                                                 
1  . Openingparliament.org 

 .openingparliment.orgگاه مراجعه شود به وب .2
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همانند سازمان ملل متحد و  2بازهای دولت عنوان بخشی از مشارکتبه 1گذاریدر قانون و گروه کاری باز

 دهند.مورد حمایت قرار می راقبيل هایی از این المجالس، مشارکتسازمان و اتحادیه بين

 

 بخش برحسب ۲۰۱۶ در سالپارلمان  بر ناظر هايسازمان پیمايش ها درپرسش تعداد .۲ جدول

 تعداد عنوان

 4 باال سازمانی سطح اطالعات

 15 پارلمان بر ناظر هایسازمان فعاليت و اطالعات

 5 سازمانی اطالعات جمعيتی

 ۲۴ جمع كل

 

طور قابل های ناظر بر پارلمان بههای انجام گرفته از سازمانهای موجود در پيمایشپرسش

ها است. در این پيمایش با همكاری نهاد های انجام گرفته از پارلمانای مختصرتر از پيمایشمالحظه

های ناظر های سازمانپرسش به فعاليت 15پرسش طراحی شده که از این تعداد  24 3،دمكراتيک ملی

 اختصاص یافته است. پارلمانبر 

 ،لحاظ آماری مورد توجه قرار گيردنباید به پارلمانهای ناظر بر گيری برای پيمایش از سازماننمونه

به  های مربوطداده ها در این بخش است.هایی از فعاليتبلكه هدف از این پيمایش دستيابی به نمونه

 2016نوامبر  های مارس و فوریه تادر دوره زمانی ماه پارلمانهای ناظر بر پيمایش درخصوص سازمان

نگليسی، فرانسوی و های ابه زبان طور برخط انجام گرفته و( به1395تا آبان  1394)بهمن و اسفند 

 پارلمانهای ناظر بر ن شبكه در سازمانااسپانيولی در دسترس بود. این پيمایش با مشارکت متخصص

های اجتماعی و مقاالت انتشاریافته در های الكترونيكی، رسانهانجام شده و با اطالعات تعداد پست

 تر شده است.تكميل 4سایت متعلق به نهاد دمكراتيک ملیوب

کشور  31های مجزا در دهنده از سازمانپاسخ 33 ،پارلمانهای ناظر بر ليل پيمایش از سازماندر تح

 اند.تكراری یا متناقض از تحليل خارج شده های ناکافی،اند. برخی از پاسخمشارکت داشته
 

 ها در پیمايشمشاركت پارلمان .3

درصد  60ها در سراسر جهان پاسخ داده شده است. های گوناگونی از پارلمانطيفازسوی  این پيمایش

درصد آنها  40گيرند و های برخوردار از یک مجلس، قرار میها در سطح جهان در زمره پارلماناز پارلمان

 ددرص 41 ،شوددیده می 1گونه که در شكل دارای دو مجلس )مانند مجلس عوام و اعيان( هستند. همان

                                                 
1  . Legislative Openness Working Group. 

2  . Open Government Partnership. 

3  . National Democratic Institute 

4  . Ndi Opening Parliament Blog 
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تر ها از مجلس پایيندرصد از پاسخ 32اند. دهنده از یک مجلس برخوردار بودهپاسخ پارلمان 114از 

در این بين یک پاسخ به مجلس واحد یا  درصد از مجلس باالتر )اعيان( دریافت شده است. 25)عوام( و 

تشكيل  (مجلس عوامیک  دو مجلس اعيان و)که از سه مجلس شود مربوط می 1پيتانگس هالتای ميانمار

گذاری های دارای دو مجلس به سبب اشتراکدریافت شده از پارلمان یهابرخی از پاسخ شده است.

 اند.صورت مشترک ازسوی هر دو هيئت مطرح شدهخدمات و فرآیندهای مدیریتی به

 
 (۱۱۴مجلس )تعداد= نوع براساس دهندگانپاسخ .۱ شکل

 

 

 
 

 

های مقننه پارلمانی بزرگی هيئت ،گيریشود در این نمونهدیده می 2در شكل  براساس آنچه در

درصد  29نظر قرار گرفته است. مد کننده نوع پارلمان است،ای منعكسطور گستردهدهنده که بهپاسخ

 اند.های این پيمایش پاسخ دادهدرصد آنها به پرسش 27نماینده هستند که  199الی  100ها دارای پارلمان

 

 (۱۱۴اعضا )نمايندگان( )تعداد =  تعدادبرحسب  مجلس نسبي اندازه .۲شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 
1  . Myanmar S Pyidaungsu Hiuttaw 
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از  ـ درصد تبيين شده است 40که در این شكل ـ درصد  39لحاظ جغرافيایی به 3شكل  براساس

سهم  اند.درصد مربوط به آمریكای التين بوده 9درصد آفریقایی و تنها  22 دهندگان اروپایی،پاسخ

های کوچک یا بسيار کوچک مناطق اقيانوس آرام و دریای کارائيب که غالباً دارای پارلمانکشورهای 

 درصد برآورد شده است. 3و  2ترتيب هستند به

های درآمدی تعریف شده ازسوی بانک کننده در این پيمایش با طيف کاملی از گروههای شرکتپارلمان

برآوردهای  .هستندکشورهای پردرآمد  از ناگدهنداز پاسخدرصد  45 ،4شكل  براساسجهانی مطابقت دارند. 

شوند. درصد از کشورها با درآمد باال محسوب می 32 بيانگر آن است که فقط به عمل آمده ازسوی بانک جهانی

اندکی کمتر از درصد کشورهای با  ،دهنده با درآمدهای متوسط رو به پایينهای پاسخدر اینجا درصد پارلمان

بندی بانک درصد در رده 26دهندگان در مقایسه با درصد از پاسخ 16) درآمد متوسط رو به پایين است

بندی بانک این درحالی است که درصد کشورهایی با درآمدهای پایين و متوسط رو به باال در رده .(مرکزی

ها و پيرو آن که داده استاین مفهوم  بيانگر ستند. این امرجهانی به درصد ارائه شده در اینجا نزدیک ه

 احتماالً اندکی به نفع کشورهایی با درآمد باالتر تمایل دارد. دست آمدهبه یهایافته

 

 (۱۱۴منطقه )تعداد=برحسب  دهندگان. تفکیک پاسخ3شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 (۱۱۴)تعداد= (بانک جهاني) درآمدبرحسب  دهندگانپاسخ تفکیک .۴شکل 
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 سوابق شاخص پارلمان الکترونیکي .۴

ها عرضه کرده بود. ، مدلی آماری برای بررسی بلوغ فاوا در پارلمان2010 سال  گزارش پارلمان الكترونيكی

ای عددی به شش مقوله ، نمره2008های غيررسمی گزارش سال بررسیبراساس  2010در گزارش سال 

 عيناً تكرار شده است: 2016 سال و در گزارش همنطبق بود 2008که با مقوالت سال شد تخصيص داده 

 ،نظارت و مدیریت فاوا 

 ی و آموزشی،کاربردهای زیرساخت خدمات برنامه 

 دهای خلق اسناد تقنينی و اطالعات،ها و استاندارسامانه 

 ای،خدمات تحقيقاتی و کتابخانه 

 های پارلمانی،وبگاه 

 ها.شهروندان و پارلماناطات ميان ارتب 

ید. این شاخص آدست ای کلی بهشوند تا نمرهبا یكدیگر تجميع می هر بخشمقادیر مربوط به 

زیرا بيشتر  ،سال خط سير اوليه گزارش مناسب نبود این اما در ،نيز اعمال شد 2016تجميعی در سال 

 :ارزیابی پارلمان الكترونيكی عبارت است ازهای مفيد دیگر شاخصمتمرکز بود. از های فنی فاوا بر جنبه

ميزان اهميت قائل شدن برای  ها و ابزارهای دیجيتالی در سطح راهبردی وریزی روشمدیریت و برنامه

مقوالت بسياری باقی مانده بود و اکثریت  ،که نسبت به گزارش قبلییدرحالو کارکنان کليدی فاوا(. فاوا )

های مربوط به ارزش فاده مجدد شد، آخرین شاخص، ارزیابیاست 2012های گزارش سال شاخص

کند. امتيازاتی که با استفاده از این هم تجميع می های اجتماعی را باهای باز و رسانهراهبردی فاوا، داده

 با امتيازهای قبلی قابل مقایسه نيستند. ،اندشاخص تجميعی جدید خلق شده

و ارزشی  ندبه پيمایش تخصيص داده و سپس با هم جمع شد پاسخ هر پارلمانبراساس  این امتيازها

ها بود. هدف از این شاخص، مقایسه پارلمان 100که حداکثر امتياز یدرحال ،دست آمدبرای هر بخش به

 بلكه تعيين سطح بلوغ و تبيين روندهایی است که در گزارش نشان داده شدند. ،با یكدیگر نيست

 

 هاي پارلمان الکترونیکياساس شاخصها برپارلمانـ مقايسه فصل دوم 

درصد( امتيازی  67ها )هستند. بيشتر پارلمان هاارلمانهای گسترده در سطح بلوغ پها نشانگر تفاوتیافته

رند. دادرصد  66برابر با  یاامتيازی باالتر  ،درصد 5که تنها حالیند دراهدست آورددرصد به 66 تا 33بين 

تر درصد( در سومين دسته دارای امتيازی پایين 27ها را )چهارم پارلمانها بيش از یکروشاعمال این 

 20درصد بود و متوسط امتياز پارلمان  64 ،پارلمان برتر 20. متوسط امتياز ه استاز متوسط قرار داد

 نقطهچ طوری که در آن هيبه .درصد بود. این شاخص یک پيوستار است 24کشور با کمترین امتياز، 

عطفی وجود ندارد که پارلمان در آن نقطه از نظر دیجيتالی بالغ شود. هدف از این پيوستار نشان دادن 
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 (114ترتيب امتياز )تعداد = ها ـ بهپارلمان

ب 
حس
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ياز
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مدنظر  شوندهایی که استفاده میکميت یا گستره فناوریبيان فقط  ست وهاخط سير پيشرفت پارلمان

 گيرد.ر میآن هدف قراذینفعان  بلكه اثربخشی آنها در پشتيبانی از پارلمان و نيست،

 

 ۲۰۱۶شاخص پارلمان الکترونیکي ها نسبت به پارلمان امتیاز .5شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

های طور امتيازهای پارلمانينهمهای آسيا و اقيانوسيه اندازه فضای نمونه، امتيازهای پارلمان دليلبه

 14درصد است.  43ها آمریكای التين و آمریكای جنوبی با یكدیگر ترکيب شدند. متوسط امتياز پارلمان

بندی باالتر از امتياز يانه رتبهخاورمو است. تنها اروپا باالترین امتياز درصد  76درصد کمترین امتياز و 

 امتياز اتحادیه اروپا برابر است.کمترین  درصد است که با 38متوسط دارند. متوسط امتياز آفریقا 

 

 منطقهبرحسب  دامنه امتیازات .۶شکل 
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 پارلمان انتهایی 20پارلمان برتر و  20تواند با مقایسه ها میپراکندگی بلوغ دیجيتالی پارلمان

ترین رتبه در های با پایيندرصد پارلمان 55، 6دست بياید. براساس شكل منطقه جغرافيایی بهبراساس 

های درصد پارلمان 35های برتر دنيا در آن از قاره آفریقا نيست. آفریقا هستند که هيچكدام از پارلمان

با در نظر گرفتن  .ترین رتبه در آمریكا نيستندبا پایينهای كدام از پارلمان، اما هيچبرتر در آمریكا هستند

دهنده بلوغ باالی آمریكای التين است. اروپا با این آمار نشان ،در منطقه آمریكا قانونگذارانتعداد نسبی 

 .(3)جدول  گيردیدر برمها را برتر، نيمی از برترین پارلمان 10دارا بودن 

 

 منطقهبرحسب  یست كشور انتهايي. توزيع بیست كشور برتر و ب3جدول 

 )درصد( كشور انتهايي ۲۰ )درصد( كشور برتر ۲۰ منطقه

 55 0 آفریقا

 0 35 آمریكا

 15 10 آسيا / اقيانوسيه

 20 50 اروپا

 10 5 خاورميانه

 

های کليدی فاوا شود که برنامهمقوالت موضوعی مشخص میبراساس  در بررسی متوسط امتيازات

بالغ هستند )که تصميم به  نسبتهای کاربردی و آموزشی( بهامه)زیرساخت، خدمات، برندر پارلمان 

نسيل بهبود ند اما پتااها دارای سطح بلوغ ميانهحوزهکند( دیگر بازنگری و سه شاخص جدید را توجيه می

 .(7)شكل  ستها باالدر این حوزه

 

 هاپارلمانهمه ارزيابي براي  شدهبنديطبقه شش مقولهبراساس  امتیازاتمیانگین . 7شکل 
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 بنديهر طبقه در برتر پارلمان ۲۰ ارزيابي شده برايبنديشش مقوله طبقهبراساس  امتیازها . میانگین8 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه کرد. گرچه ای مقایپارلمان برتر در هر حوزه 20ها را با توان متوسط امتياز همه پارلمانمی

اما در زمينه زیرساخت و نظارت راهبردی  ،کننداز بلوغ دیجيتالی را تجربه می یمتفاوت گسترهها پارلمان

ای و پژوهشی و مشارکت دارند. در استفاده از استانداردها، خدمات کتابخانهتفاوت اندکی با یكدیگر 

مانی )که شامل های پارلوبگاههای بيشتری وجود دارد. امتيازهای نظارت راهبردی و شهروندان تفاوت

 ماند.های برتر نيز پایين باقی میها، حتی پارلمانشود( در ميان همه پارلمانهای باز نيز میانتشار داده

های قبل سطح یافته بنابراما  ،دهداندازه مجلس الگوی خاصی را نشان نمیبراساس  توزیع امتيازات

 اندها نشان دادهه است. گزارشکنندمانی تعييندرآمد کشورها در دارا بودن برخی کارکردهای فاوای پارل

احتمال  ، اینکنندهای جدید ظهور مییابد و ابزارها، بسترها و روشهمانطور که پيچيدگی افزایش می

گيرند. مقایسه امتيازات و سطح درآمد منتشره توسط بانک ا این ابزارها را بكار هکمتر است که پارلمان

 20کند. از ميان سطح درآمد و بلوغ دیجيتالی پارلمان کشورها حكایت میجهانی از همگرایی مستقيم 

پارلمان از  12 ،پارلمان انتهایی 20پارلمان از کشورهای پردرآمد هستند، اما از ميان  18 ،پارلمان برتر

های کشورهای با درآمد متوسط و سه پارلمان از کشورهای با درآمد پایين هستند. ازسوی دیگر پارلمان

که در دسته کشورهای با بلوغ پارلمان دیجيتالی  شوداحتمال داده میبيشتر  ،شورهای با درآمد کمترک

 ،عامل کليدی است ،دهند که سطح درآمدهای دیگر نشان میتر قرار بگيرند. این موضوع و یافتهپایين

 دهند.های خارجی وضعيت خود را ارتقا تمندی از حمایتوانند با بهرهدرآمد میاما پارلمان کشورهای کم
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 ملي درآمد سطح برحسب ديجیتالي . ترسیم بلوغ9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

خوبی افزاری فنی بهها عموماً از نظر تجهيزات سختدهد که پارلمانارزیابی بلوغ دیجيتالی نشان می

ریزی و مدیریت این ساختارها اند؛ اما در زمينه پشتيبانی و فرآیندهای پيرامون برنامهتأمين شده

هایی در ها و فرصتضعفاما  ،رسندمینظر بهای و پژوهشی بالغ هایی وجود دارد. خدمات کتابخانهضعف

های باز وجود دارد. این امر در تقابل با افزایش استفاده از ویژه دادهنگر بهمسير بهبود اطالعات آینده

 دهد که این حوزه باید بالغ شود.گيرد و نشان میهای باز و انتشار باز قرار میسامانه

 نيازمند پادهد که این حوزه نونشان میامتيازات مرتبط با اثربخشی ارتباط پارلمان با شهروندان 

و اسناد باز و اثربخشی همكاری  هادادهسازی آمادهتجهيزات،  ه بودنالبته ميان پيشرفت است، بلوغ

 شهروندان همگرایی وجود دارد.

 

 فصل سوم ـ روندهاي مهم پارلمان الکترونیکي

انداز، نيروی انسانی و تجهيز راهبرد و چشمتغييرات مهم پارلمان الكترونيكی در کشورهای جهان شامل، 

 اطالعات، پذیرش و تقنينی مستندات گيری، ایجادرأی هایزیرساختی، سامانه هایمنابع، نيازمندی

 با برخط، ارتباط هایای، پارلمانکتابخانه و تحقيقاتی اسناد، خدمات انتشار و مبادله استانداردهای

پشتيبانی بين  و باز و همكاری هایاسناد، داده برخط تالی، انتشاردیجي کانالی، تعامل شهروندان، چند

 شود.پارلمانی در ادامه تشریح می
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 اندازراهبرد و چشم .۱

گيری پيرامون فاوا بازتاب شناسند و این امر در سطح باالی تصميمها اهميت فاوا را به رسميت میپارلمان

های های مدیریت عالی نيمی از پارلمانتنها در تيم ،آنهاسطح یابد. مدیران فاوا یا همكارانی هممی

دار توسعه برنامه راهبردی ها عهدهدرصد این پارلمان 85گرچه آنها در  .انددهنده شناسایی شدهپاسخ

 و فقط ندارند اندازها سند چشمچهارم پارلماندهد که یکاین گزارش نشان می همچنين فاوا هستند.

درصد رهبری فاوای خودشان  47انداز و هم برنامه راهبردی دارند و تنها ها هم چشمدرصد پارلمان 56

ها دهند. تا زمانی که پارلمانگذاری در فناوری دیجيتالی مشارکت میگيری پيرامون سرمایهرا در تصميم

ن مشكالت راهبردی در مسير صورت مؤثر مواجه نشوند ایانداز بهریزی راهبردی و چشمبا فرآیند برنامه

سازی )و شناسایی( موانع عملياتی توانند به شفافها میپيشرفت تداوم خواهند یافت. در نتيجه، این یافته

کل فرآیندهای راهبردی کمک کنند. یک گام کليدی در این مسير جلب مشارکت راهبران فاوا در 

 است.هپارلمان

 

 نیروي انساني و تجهیز منابع. ۲

عنوان چالشی کليدی باقی مانده است. ها، دانش و منابع کارکنان و اعضا بهسازی و پرورش مهارتبهينه

تر ها و فرآیندهای پيچيدهها از سامانهآیند و پارلمانها و ابزارهای جدید پدید میهمانطور که فناوری

کنند. این امر درحال بيشتری میخودنمایی  ،کنند، مسائل در دسترس بودن منابع و پشتيبانیاستفاده می

شود که حمایت های باز دیده میهای اجتماعی و دادههای جدید و نوظهور مانند رسانهحاضر در حوزه

 شود.ترین سطح دنبال میبين پارلمانی در ضعيف

 

 هاي زيرساختينیازمندي .3

به هر  ریباً خدمات خود راو تق اینترنت به ابزاری حاضر در هر مكان و زمان تبدیل شده استامروز 

های کليدی يات و رویهعملای در صورت فزایندهکند و جایگاه ابزارهای دیجيتالی بهپارلمانی عرضه می

هایی که مشروح مذاکرات جلسات صحن ها درحال تثبيت است. تعداد اندک رو به کاهش پارلمانپارلمان

گيری از فناوری های جدید و بهرهستفاده از فناوریکنند و افزایش اصورت دستی نگارش میعلنی را به

است که در این گزارش به آن تأکيد شده است.  مواردیازجمله  ،تشخيص صوت در داخل صحن علنی

چهارم شود، سهافزارهای تجاری برای بيشتر کارکردها عادی محسوب میکه استفاده از نرمیدرحال

افزارهای متن باز استفاده از نرم افزاری خودبرخی از نيازهای نرمدهنده حداقل برای های پاسخپارلمان

 هایی در این زمينه وجود دارد.گرچه موانع و مقاومت ،کنندمی

ناسب دهنده در این پيمایش، دسترسی اینترنت خود را ایمن و مهای پاسخبيشتر پارلمان
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گيری داشته و از افزایش چشم ینترنتسرعت اجهانی ، متوسط ی اخيرهاسال دانند. درنيازهایشان می

تدریج رسيده است. به (2016در سال ) مگابایت بر ثانيه 100به  (2012در سال مگابایت بر ثانيه ) 128

، رایانش ابری، حفاظت و امنيت تجهيزات و شبكه داخلی و اینترنتها به خدمات با اتكای بيشتر پارلمان

کنندگان بيرونی و های سطح خدمات با عرضهنامهعداد موافقتافزایش تاهميت بيشتری پيدا کرده است. 

 .گویای این اهميت فزاینده استداخلی 

شود. صورت مؤثر و مستمر استفاده نمیاما به ،ها فراگير شده استپست الكترونيكی در همه پارلمان

همه  سویهای پست الكترونيكی از اند که حسابدهنده گزارش کردههای پاسخدرصد پارلمان 35 فقط

رسد ترجيح استفاده از پست الكترونيكیِ از قبل نظر می. بهگيردقرار میاستفاده  مورد نمایندگان پارلمان

. گرچه چرایی این ها بوده استهای پست الكترونيكی پارلمانموجود، دليل اصلی عدم استفاده از حساب

مانعی در  ،هادرصد پارلمان 43كه کمبود دانش فاوا در تر این، اما دغدغه مهمنيست معلومموضوع هنوز 

 استفاده مؤثر از فاوا در پارلمان گزارش شده است.

ها اما بيشتر پارلمان ،کنندمستقيم به اعضا عرضه میطور بههای اندکی فناوری دیجيتالی را پارلمان

تنها اند. این موضوع نهتر کردهات استفاده از ابزارهای دیجيتالی در صحن علنی و جلسات را سادهمقرر

که برخی یدرحالتبدیل شده است. نيز ها شده و به بخشی از فعاليت پارلمانبلكه پذیرفته ،رایج است

ها دارند، بيشتر پارلمان ها مقررات مشخصی برای ابزارهای قابل استفاده و زمان استفاده از آنهاپارلمان

 دانند.های استاندارد پارلمانی مجاز میها و تلفن هوشمند را مشخصاً در رویهاستفاده از تبلت

ها رایج است. گرچه استفاده از آن بيشتر برای اعضای پارلمان های بيسيم در ميان پارلمانشبكه

ين عمومی قابل مراجعرای کارکنان و حتی ای بصورت فزایندهها بهاین نوع شبكه همچنين آزاد است.

شود و در نتيجه، استفاده کارکنان تر میهای کاری منعطفشوند. این امر موجب خلق گزینهدسترس می

شبكه بيسيم به مراجعين  کنندهعرضههای شود. در تعداد پارلماناز فاوا به شبكه سيمی محدود نمی

. همانطور که این تحقيق گيرددربرمیشود. این امر برخی مسائل امنيتی را افزایش مشاهده می ،عمومی

ها این مسائل امنيتی را در نظر گرفته و اقدامات مدیریتی خوبی را برای دهد برخی پارلماننشان می

 اند.نداده انجاما ها هنوز چنين اقداماتی راند، گرچه بسياری از پارلمانپرداختن به آنها اتخاذ کرده

 

 گیريهاي رأيسامانه .۴

های علنی مجالس گيری دیجيتالی در اکثر صحنهای رأیگيری الكترونيكی یا سامانههای رأیسامانه

ها با هدف بر فشار دکمه هستند. فناوری این سامانهپایه و مبتنیها کارتشتر سامانهشوند. بياستفاده می

 اند.ایش سرعت فرآیند شمارش و شفافيت طراحی شدهگيری و افزکاهش خطای رأی
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 ايجاد مستندات تقنیني و اطالعات .5

آوری استفاده از فاوا برای تهيه مستندات تقنينی و پارلمانی، روایتی از رویگردانی از منابع ناکافی و روی

برای مدیریت متون هایی سامانه ،دهندههای پاسخبه انتشار باز این مستندات است. نيمی از پارلمان

های چشمگيری ميان تفاوت 2012و  2010های اند. در سالسازی کردهتقنينی در قالب دیجيتالی پياده

های مدیریت اسناد وجود داشت و سازی سامانهدرآمد در پيادههای کشورهای با درآمد باال و کمپارلمان

شدت های مدیریت اسناد ذاتاً پيچيده و بهدهند. سامانههای فعلی نيز همين تفاوت را نشان میداده

هایی که دارای منابع مالی اندکی های کوچک و پارلمانبرداری از آنها برای پارلمانند و بهرهاتخصصی

 د.آورهایی را به وجود می، چالشهستند

 

 پذيرش استانداردهاي مبادله و انتشار اسناد .۶

های اخير نسبت شود. این فناوری در سالهای مدیریت اسناد محسوب مییكی از حوزهفناوری انتشار 

های مدیریت اسناد در سامانه XMLاست. استفاده از فناوری دچار تحوالت زیادی شده  2012به سال 

گذاری یا مبادله اسناد و در اشتراک XMLدو برابر شده است. کاربری اوليه  2016تا  2010از سال 

 ها است.های دیگر و نمایش و انتشار برخط دادهها با سامانهداده

عنوان بخش مهمی از تغيير های باز را بههای دادهو دیگر استاندارد XMLای صورت فزایندهها بهپارلمان

ی همه دردها نيستند. نوشداروگيرند. اما این استانداردهای نوین به سمت شفافيت بيشتر در نظر می

های پيچيدگی، افزایش هزینه و تغييرات ها( با چالش)و دیگر فناوری XMLها در استفاده از پارلمان

ند. استفاده و پذیرش فزاینده استانداردهای باز اهای جدید مواجهز فناوریفرآیندی الزم برای استفاده ا

هستند همچنان  PDFهایی که دارای قالب يدشده مانند آنتولبا این حقيقت که مستندات قبالً 

درصد  39آیند، همراه است. در این پيمایش مشخص شد که تنها شمار میترین شيوه انتشار بهمحبوب

 های، واسطدرصد هم 12کنند و عات خود را در قالب قابل تغيير و اصالح منتشر میها اطالپارلمان

زیرا به  ،اهميت خاصی دارد ،کاربردی قابل دسترس هایبرنامه و هاآورند. رشد واسطفراهم می ایداده

 های پارلمانی استفاده کنند.دهد از دادههای دیگر اجازه میسازمان

 

 ايخدمات تحقیقاتي و كتابخانه .7

های دیجيتالی و ابزارهای ارتباط برای مدیریت تحقيق و برقراری ارتباط کتابخانه دیجيتالی بر دارایی

تقاضای خدمات اطالعاتی را افزایش داد.  ،استفاده فزاینده از فاوا 2010گزارش سال براساس تكيه دارد. 

است که ابزارهای دیجيتالی  بيانگر آناین گزارش شد،  ترتداوم داشت و بالغ 2016این روند در سال 

ای ای کتابخانهامروزه جزو کارکردهای هسته ،های انتشار و اجتماعیشامل ابزارهای مدیریتی، فناوری

www.irpublicpolicy.ir



 
 ___________________________________________________________  

 

 

17 

ای و تحقيقاتی وجود دارد. هستند. تقاضای واضح و روبه رشدی برای همكاری ميان خدمات کتابخانه

درصد در  45المللی تقریباً دو برابر شده است و از ای و بينهای منطقهد موارد عضویت در شبكهتعدا

های پارلمانی معموالً حداقل عضو افزایش یافته است. کتابخانه 2016درصد در سال  80به  2012سال 

در خدمات تحقيقاتی و نه تنها ) و این امر به توسعه و پذیرش استانداردهای استفاده از فاوا انددو شبكه

 کمک کرده است.بسيار تر( های پارلمانی وسيعبخشدر بلكه  ،ایکتابخانه

 

 هاي برخطپارلمان .8

را د. که این موضوع اهميت اینترنت برخوردارن وبگاه ازهایی که در پيمایش شرکت کردند همه پارلمان

دهد. مشارکت مدیران عالی اجرایی و مثابه راهی برای اتصال و برقراری ارتباط با شهروندان نشان میبه

د. این پيمایش نقش مدیران ارشد یابمیها نمود وبگاهرهبران سياسی در تدوین اهداف راهبردی برای 

سازد. نفعان نمایان میا ذیمثابه بستری فنی برای برقراری ارتباط بها بهوبگاهارتباطات را در توسعه 

ها مدیر روابط عمومی خود یا معادل آن را در درصد پارلمان 31شود تعجبی ندارد که مشاهده می

ها مدیر روابط عمومی و مدیر فاوای درصد پارلمان 42دهند. البته شان مشارکت میوبگاهریزی برنامه

ها ارزش راهبردی و دهد همه پارلمانشان مین این امر دهند کهریزی مشارکت نمیرا در برنامه خود

 کنند.در اینترنت درک نمی را های نمود یافتهفرصت

 وبگاهبرداری از موظف به بهره ها(درصد پارلمان 75) هابخش فناوری اطالعات در اغلب پارلمان

برداری از موظف به نگهداری و بهره شانها دفتر مطبوعاتیسوم پارلمانکه در یکیدرحالپارلمان است 

تری ميان دفاتر فاوا، دفتر صورت متعادلپارلمان هستند. مسئوليت تهيه و تدارک محتوا به وبگاه

مطبوعاتی و ارتباطات توزیع شده است که نشانگر گستره وسيع و پراکندگی اطالعاتی است که منتشر 

« انتشار و پخش»ها همچنان به روش ه پارلماندهد کاین تحقيق همچنين نشان می همچنين شود.می

اند که خواندن و یادگيری یا بارگيری مطالب را ماندهمثابه ابزاری باقیها تنها بهوبگاه و کننداکتفا می

شود. محتواها نسبت به سال کنند و از قابليت آنها برای تسهيل تعامل و همكاری استفاده نمیتسهيل می

 اما بهبود اندکی در سطح تعامل با شهروندان، گزارش شده است. ،اندر شدهتر و پویاتغنی 2012

از اقدامات  گستردهپذیر ساختن و افزایش قابليت استفاده با توجه به اینكه استانداردهایی برای دسترس

 2016 سال اما همانطور که در گزارش ،دوجود دار وبگاهها و نيز برای تقویت قابليت استفاده از مطلوب پارلمان

اند. دیگر افزایش ها پذیرفته شدهدرصد پارلمان 53نشان داده شده است، این استانداردهای رسمی تنها در 

ها است. وبگاهسازی قابل ذکر، اعمال قابليت دسترسی و قابليت استفاده رسمی و غيررسمی در طراحی و پياده

شود. کنند و این یک امر مثبت محسوب میام میهای تحت وب اقدهای بيشتری به ارزیابی داراییپارلمان

 المجالس باشد.تواند پذیرش رهنمودهای اتحادیه بينیكی از دالیل این افزایش می
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ها به معماری فنی و بستر و قابليت استفاده و محتوا مربوط بوده وبگاهاقدام برای بهبود  مهمترین

دهد که ر آینده هستند. این پيمایش نشان میهای بهبود دها مهمترین بخشاین حوزههمچنين است. 

ها رخ داده است و وبگاهپذیری و قابليت استفاده ها و دسترسیبهبود قابل توجهی در همه جنبه

 2016 سال درصد در 81و محتوای خود را بر نيازهای واقعی کاربران ) وبگاههای بيشتری طراحی پارلمان

اند. البته تعداد یری استوار کردهکاربردپذ(، آزمون کاربری و 2012درصد در سال  72در مقایسه با 

پردازند همچنان های خود میوبگاهپذیری هایی که واقعاً به بازنگری قابليت استفاده و دسترسپارلمان

 اند.ها به این کار اقدام کردهپنجم از پارلماناندک است و حدود یک

 

 ارتباط با شهروندان .9

مشاوره اخذ  افزارمثل نرم 1،افزاری مالكانهدهد که استفاده از ابزارهای نرمنشان میآخرین پيمایش 

افزایش قابل توجهی  2012 سال خط نسبت بههای برها و لوایح و نظرسنجیطرحالكترونيكی برای 

های اجتماعی است؟ گرچه رشد استفاده از رسانه گسترشنداشته است. آیا این سكون به معنای توقف 

اما این رشد همچنان از  ،های اخير امری واضح استهای اجتماعی در سالها از رسانهتفاده پارلماناس

عنوان های اجتماعی بهها توسط جامعه، عقب مانده است. استفاده از رسانهپذیرش عمومی این رسانه

ویزیون یا رادیو پيشی گرفته ها از استفاده از تلای برای برقراری تعامالت و ارتباطات بيرونی پارلمانوسيله

استفاده  مورد دهندههای پاسخپنجم پارلمانتقریباً در سه ،بوکهای اجتماعی مانند فيساست. شبكه

اپ . ابزارهایی مانند تویيتر و واتسانددرصدی داشته 80، افزایش 2012که نسبت به سال  گيرندقرار می

اند. این ا و اعضا نيز به استفاده از این ابزارها روی آوردهسرعت درحال فراگير شدن هستند و نهادهنيز به

کنند و تا چه اندازه استفاده دانند نمایندگان پارلمان چه میها نمیزیرا که پارلمان ،برانگيز استامر چالش

 آنها از این ابزارها مناسب است.

 

 هاي ارتباطيتعدد راه .۱۰

های واقع منابع رسانهدهد. درای پارلمانی را کاهش نمیهوبگاههای اجتماعی ارزش افزایش کاربری رسانه

های تر مورد استفاده قرار داد. رسانهتوان برای هدایت به سمت محتوای برخط پيچيدهاجتماعی را می

شوند. های مكمل هستند و جایگزین محسوب نمیواقع کانالرسانی آنی درهای پيامو سامانه اجتماعی

شود و پست های اجتماعی همچنان حفظ میونيكی با وجود افزایش دیگر کانالاهميت پست الكتر

 الكترونيكی فراگيرترین ابزار برقراری ارتباط ميان افراد و نمایندگان پارلمان باقی خواهد ماند.

 91گرچه  .توانند از حساب پست الكترونيكی رسمی استفاده کننداکثریت اعضای پارلمان می

                                                 
 .در مقابل متن باز 1.
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اند که حداقل بعضی از اعضای پارلمان از پست الكترونيكی شخصی نيز گزارش کردهها درصد پارلمان

 کنند.استفاده می

که یدرحال ،اندهای اجتماعی برای ارتباط با شهروندان روی آوردهاعضا و نهادها به استفاده از رسانه

 80 و کننداستفاده میاند که حداقل برخی اعضا از پست الكترونيكی ها گزارش کردهدرصد پارلمان 85

گذاری تصویر و فيلم نيز در بين های کاربردی اشتراکاند. برنامهبوک را به خدمت گرفتهدرصد نيز فيس

اند که برخی اعضا از ابزارهای ها گزارش کردهدرصد پارلمان 59اعضای پارلمان محبوبيت پيدا کرده است. 

گذاری تصویر درصد نيز از ابزارهای اشتراک 44نند. کگذاری ویدئو مانند یوتيوب استفاده میاشتراک

ای از ابزارهای اجتماعی و دیجيتالی برای صورت فزایندهها نيز بهمند هستند. کميسيونبهره 1مانند فليكر

ها برقراری ارتباط با شهروندان و درخواست داده و اطالعات جهت تحقيق و تفحص و انتشار گزارش

 اند.ها تحویل برخط را مجاز کردهسوم پارلمانهای یکيونکنند. کميساستفاده می

 

 تعامل ديجیتالي .۱۱

اند، استفاده خالقانه و نوآورانه ها به ارزیابی تعامل دیجيتالی خود پرداختهچهارم پارلمانگرچه تنها یک

یافته در های توسعهبرنامهواسطه های اجتماعی و ابزارهای دیجيتالی رو به گسترش است. بهآنها از رسانه

امكانات بسيار  ،ها و توسعه ابزارهای اجتماعی جدید، شهروندان امروزه به فراخور زمانداخل پارلمان

 های کشورشان دارند.بيشتری برای تعامل و یادگيری در مورد پارلمان

نوآوری در پارلمان  از یتوجهشود، به ميزان قابل تعامل دیجيتالی افزوده می فعالهای بر جنبه هچهر

ی، تسهيل تبادل دیدگاه ميان اعضای پارلمان و توجهطور قابل ها بهدهم پارلمانشود. تنها یککم می

که یدرحالرسانی محدود شده است. ها بر انتشار و اطالعدانند. تمرکز عمده پارلمانعموم مردم را مهم می

های اند که با انجام پروژهکند( نشان دادهمیاستفاده  2هكرلبها )مانند پارلمان برزیل که از برخی پارلمان

آورند. های مؤثری برای ایجاد توانمندی دیجيتالی و بهبود ارتباط با شهروندان فراهم میخالقانه، راه

تر و اند که از ابزارهای دیجيتالی برای اهداف مشارکتیها آمادهرسد تعداد اندکی از پارلماننظر میبه

دارد. محتواهای مربوط به جوانان  رابطه مستقيم با عدم وجودتعامل فعال  عدمتر استفاده کنند. مدون

بيشتر در کشورهای دارای درآمد پایين  ،کنندهایی که محتوای خاص جوانان توليد میپارلمان همچنين،

 قرار دارند.

تعداد  .کنندها چگونه کار میارلمانها بدین معناست که شهروندان قادر باشند بفهمند پباز کردن پارلمان

درصد(  74رسانی به شهروندان در زمينه سياست و قانونگذاری )دهنده توانایی آگاهیهای پاسخزیادی از پارلمان

اند. مثابه بزرگترین مزایای ابزارهای دیجيتالی ذکر کردهدرصد( را به 64کند )پارلمان چگونه کار میاینكه  و

                                                 
 گذاری تصاویر است.یک شبکه اجتماعی بومی برای اشتراک« لنزور»در ایران  .1

2  . Hackerlab 
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 استفاده از ابزارهای دیجيتالی برای درگير کردن افراد بيشتر در فرآیندهای سياسی نيز مهم است.

 

 اسناد برخطانتشار  .۱۲

ها اسناد مربوط به دستور جلسات صحن علنی مجلس را در همان درصد پارلمان 93که امروزه یدرحال

رسد درآمد ملی همچنان در نحوه در دسترس قرار دادن نظر میکنند، بهتر منتشر میروز یا یک روز قبل

 هایگذاری در سامانهسرمایهبه های باز و انتشار باز اطالعات اطالعات مؤثر است. حرکت به سمت داده

های متعددی را چالش ،است. این گزارش نيازمند انتهایی، پذیرش فرهنگی و مشارکت مدیریت عالی

ویرایش  يرقابلغهای ازجمله مهمترین آنها استفاده از قالب .برای باز بودن بيشتر شناسایی کرده است

 PDFعات در قالب ها به سمت باز شدن تغيير کرده، از انتشار اطالکه گرایشیدرحالاست.  PDFمانند 

صورت مؤثری از ها را بهزیرا رفع چنين موانعی در راستای انتشار باز اطالعات، پارلمان ،کم شده است

 طرفه اطالعات، رها ساخته است.وضعيت پخش یک

شدت افزایش یافته است. اما همانطور عنوان استاندارد انتشار اسناد پارلمانی بهبه XMLاستفاده از 

هایی برای استفاده مؤثر چالش ،های با درآمد مالی پایينویژه در پارلمانشد، به بيانگزارش که در این 

 وجود دارد. XMLاز 

ها و توانند برای پارلمانهمچنين باید توجه داشت که استانداردهای دیگری نيز موجودند، که می

برای تحقق پتانسيل باز بودن  بندی مهم این گزارش این است کهکاربران دیگر مؤثرتر باشند. یک جمع

ها و ابزارهای جدید همچنان مهم ها در پذیرش فناوریها، پشتيبانی مستمر از پارلمانو شفافيت پارلمان

 های مدیریت اسناد را برطرف کنند.و نيازمندی هدباید با مخاطبان بيشتری تعامل کر هااست. پارلمان

 

 هاي بازداده .۱3

استفاده، استفاده مجدد و توزیع ، زیرا ها در قالب باز هستندها موافق انتشار دادهدرصد از پارلمان 60

دانند. اما آمار حاصل از این پيمایش یک عدم تعادل ها را موجب بهبود فرآیندهای محلی میمجدد داده

اند و به نتيجه فوق رسيدههای کشورهای دارای درآمد پایين درصد پارلمان 38تنها  .کندرا پنهان می

های باز تنها به حال دادهها در قالب باز دارند، با ایندرصد کشورهای پردرآمد تصميم به انتشار داده 64

های باز توسط گستره روبه گسترشی شود. دادهکشورهای دارای دسترسی به منابع مالی باالتر خالصه نمی

ها، درصد( پارلمان 46ست. فارغ از سطح درآمد تقریباً نصف )ها مورد استقبال قرار گرفته ااز پارلمان

 دانند.های باز را پيشرفتی مهم در طول چهار سال گذشته میداده

ها( از طریق درصد پارلمان 77اغلب )در  کهگيرند های باز هنگامی در دسترس عموم قرار میداده

باز صورت به ها راتقاضا دادهبرحسب  هادرصد پارلمان 12خود پارلمان منتشر شوند، اما  وبگاههای کانال
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کنند که های دیگر منتشر میها را از طریق سازمانها دادهدهم پارلمانکنند. بيش از یکعرضه می

انتشار  ،افتد. امكان دیگربرای مثال در نيوزیلند این اتفاق می .های باز دولت باشندتوانند درگاه دادهمی

های طریق نهادهای نظارت بر پارلمان و جامعه مدنی است که در صربستان از این راه انتشار دادهها از داده

های دیگر ای با طرفی محدود شدهسازوکارهاها ممكن است از طریق گيرد. این دادهباز صورت می

داده همچنان نگيرد. در هر حال  انجامی کامالً باز پارلمانی سازوکارهاگذاری شود و از طریق اشتراک

 ست )اگرچه ممكن است کامالً قابل استفاده مجدد نباشد(.ابرای شهروندان باز و قابل استفاده 

های اخير در حوزه معماری فنی و استانداردهای الزم ها در سالبيشتر تغييرات مهم فناورانه پارلمان

 XMLطور فزاینده اما به ،هستگیها به آگذاری شده رخ داده است. پارلمانهای باز و اشتراکبرای داده

مثابه بخش کليدی گذارشان به سمت شفافيت عمومی در نظر های باز را بهو دیگر استانداردهای داده

ها فراهم ها واسط مستقيم برای ارائه دادهدرصد پارلمان 12گيرند. این نيز مهم است که امروزه می

های د دادهندههای ثالث اجازه میند که به سازماناگذاریکها پيشتاز انقالب اشتراآورند. این پارلمانمی

گذاری و باز ارائه کنند. این گستره رسایی و ارزش ها را گرفته، تحليل، اشتراکتوليد شده توسط پارلمان

دهد و بستر کليدی مشارکت عمومی در عصر دیجيتالی است. امروزه های پارلمانی را افزایش میداده

دهم آنها کنند و یکخودشان عرضه می وبگاهرا مستقيماً از طریق  های خودها دادهپارلمانچهارم سه

 سازند.نهاد منتشر میهای خود را از طریق یک سازمان ناظر بر پارلمان یا سازمان مردمداده

ا های دیگر را بازتاب دهد، امتواند تغيير در بخشهای باز میافزایش چشمگير استفاده از داده

ند. دیگر نکریزی میها را پیهای باز زیربنای بالقوه تغيير بنيادی در رابطه ميان شهروندان و پارلمانداده

ای پيچيده و با زبانی اسناد را به شيوه ؛ها بسته باشندضرورتی ندارد )و حتی پذیرفته نيست( که پارلمان

ها کار را انجام دهند. امروزه پارلمانغامض منتشر کنند و هر وقت که خواستند )یا توانستند( این 

ها را در دسترس داده ،ای خواهد شدها چه استفادهداوری در این زمينه که از دادهتوانند بدون پيشمی

در  ،ها را نظارت، تحليل و سنجش کنندتوانند دادههای ثالث و حتی افراد میسازمانامروزه قرار دهند. 

ها ها را افزایش دهند. دیگر انتشار صرف دادهلق کنند و اعتماد به پارلمانمورد آنها نظر دهند و دانش خ

 ندرتبهکند. فارغ از معدودی از متخصصان، مردم مردم از آنها استفاده کنند، کفایت نمیاینكه  و انتظار

 توانمندی فنی برای دسترسی، بررسی، ندرتبه درصورت داشتن آگاهیها آگاهی دارند و از این داده

ها به اتخاذ رویكرد راهبردی ازسوی پارلمانبه های باز تحليل یا فهم آنها را دارند. استفاده مؤثرتر از داده

های تر از دادهتوانند استفاده مناسب و گستردهاست که مینيازمند هایی این سؤاالت و مشارکت با سازمان

 توليد شده را فراهم آورند.
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 همکاري و پشتیباني بین پارلماني .۱۴

همكاری و مبادله ميان  ،های قبلی، سنت قدیمی اشتراکهای این پيمایش و پيمایشیافته براساس

ای خاص شبكه IFLAطور خاص رایج هستند. های بين پارلمانی بهها شكل گرفته است. شبكهپارلمان

همچنين  IFLAین نمونه در این زمينه است. ترفراگيرترین و فعال ،یاکتابخانهمنظور تحقيقات به

ای اروپا و آمریكای التين و منطقه کارائيب متمایز های منطقهی جهانی دارد که آن را از شبكهاندازچشم

ها حداقل به یک شبكه پارلمان چهارپنجمای مدنظر باشند، های منطقهو این شبكه IFLAسازد. اگر می

های بين یكی از شبكهها حداقل عضو درصد پارلمان 65شود،  مستثنا IFLAمتصل هستند. حتی اگر 

 های قبل است.گر افزایش مستمر نسبت به سالاند که این امر نشانپارلمانی

ریزی فاوا برای برنامهو ، پشتيبانی وبگاهطراحی  جملهاز های وسيعی ها در حوزهپارلماناکنون هم

اند. ازسوی دیگر برای این کار اعالم کرده را نند و تمایل خودکاهداف تقنينی از یكدیگر حمایت می

های اجتماعی و های کاربردی، رسانههای باز، توسعه برنامهند که در زمينه دادهیلماها کمتر پارلمان

هایی هستند حوزه موارد فوقها، با یكدیگر همكاری کنند. گذاری اطالعات و دادهاشتراکمشارکت و به 

اند. این پراکندگی نشان تاکنون کمكی دریافت نكرده متأسفانه اما به آنها کمک شود، ندها مایلانکه پارلم

ویژه در گيرد تا پشتيبانی راهبردی و انتقال دانش و مهارت بهانجام دهد که کارهای بيشتری باید می

های روندان و فعاليتهای اجتماعی و افزایش مشارکت شههای باز، رسانههای نوظهور مانند دادهحوزه

 ای، صورت گيرد.رسانه

 

 بنديجمع

اند. افزایش ضریب نفوذ ابزارهای موبایل اندازهای فرهنگی جوامع را تغيير دادههای دیجيتالی چشمفناوری

ها با جهان پيرامونشان تغيير داده است. پارلمان را و پذیرش سریع بسترهای اجتماعی، نحوه تعامل مردم

های مهمی برای بازتر شدن، های دیجيتالی جدید فرصتوجود ندارند و واضح است که فناوری خألدر 

نيز برای  را هاییها چالشپذیر شدن و تعامل داشتن بيشتر را به وجود آورده است. اما این فناوریدسترس

ها با برای پارلماناند. رشد سریع ابزارهای دیجيتالی و تدارک آنها ها پدید آوردهبسياری از پارلمان

های جدید توانایی . امروزه، سامانهتسمالی و منابع مناسب ازجمله آنها هایی همراه است که تأمينهزینه

 اند. با اینتر پدید آوردهاطمينان صورت مؤثرتر و قابلبسيار بيشتری برای مدیریت فرآیندهای دیجيتالی به

ورند و آماده گذاری در ابزارهای جدید روی آهزایا باید به سرمایمندی از این مبرای بهرهها پارلمانحال 

باشند که فرآیندهای کاری و فرهنگ سازمانی خودشان را در پذیرش آنها تغيير دهند. فقدان تأمين مالی 

 د.شوئله ذکر میعنوان مسها بههمچنان ميان طيف وسيعی از پارلمان ،و دانش ناکافی اعضا و کارکنان

صورت ند و باید بهاشوند. بسياری از آنها راهبردینها به پذیرش فناوری محدود نمیها تچالش
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دهد، تعداد بسيار اندکی به طور که این تحقيق نشان میحال همانها پرداخته شود. با این مند بداننظام

تعداد اندکی مدیران دهند اند و حتی وقتی این کار را انجام میریزی راهبردی جامع روی آوردهبرنامه

دهند. با در نظر داشتن اهميت عالی فاوای خود را در زمينه راهبری کلی و هدایت پارلمان دخالت می

های ریزی، عدم مشارکت مدیران عالی فاوا در برنامههااقدامات خوب فاوا در موفقيت و اثربخشی پارلمان

 رسد.نظر میشكافی مهم به راهبردی پارلمان

توانند نحوه کار روزمره كه ابزارهای دیجيتالی میواضح است این 2016يمایش سال آنچه در پ

های جدید تفكر و اقدامات نوآورانه در امور پارلمانی و ها را در سطح عملياتی تغيير دهند و از راهپارلمان

سازی شفاف 2016 ی سالحمایت کنند. گزارش پارلمان الكترونيك ،فرهنگ پویای باز بودن و شفافيت

های کليدی هر اند که به جزئی از سامانهای بالغ شدهکند که خدمات و ابزارهای دیجيتالی به اندازهمی

 اند.پارلمانی تبدیل شده

 کند:تأکيد می 2016 ی سالگزارش پارلمان الكترونيك

راهبردی ریزی عنوان توانمندساز کليدی تقویت و تحول پارلمان همواره در برنامهنقش مهم فاوا به .1

 کافی بازتاب نيافته است.قدر به پارلمان یا نقش مدیران فاوا در آن هنوز

اندازی تعهد داشته باشند و تغييرات ها باید به چشمبرای تحقيق مزایای واقعی فاوا، پارلمان .2

 ترین سطوح نهاد حمایت شود.راهبردی باید در عالی

 های کليدی پارلمان باقی خواهند ماند.چالش ،فقدان تأمين مالی و دانش ناکافی اعضا و کارکنان .3

 های جدید ادامه خواهند داد ازجمله:ها به اتخاذ فناوریپارلمان

 ،واسطه فقدان منابعهای مدیریت اسناد برای پشتيبانی از فرآیندهای تقنينی بهپذیرش سامانه .4

و از فرآیندهای داخلی بهتر  کاهندهای مدیریت اسناد از پيچيدگی فزاینده میمحدود شده است. سامانه

 کنند.ها در پذیرش و افزایش انتشار باز کمک میو به پارلمان کردهحمایت 

های پارلمانی های مبتنی بر رایانش ابری شروع به تغيير نحوه مدیریت اسناد و دادهفناوری .5

شود که موفق می همراه دارد و تنها درصورتیاند. این تغيير همراه با خود مالحظات امنيتی بهکرده

 ظرفيت و پهنای باند اینترنتی کافی وجود داشته باشد.

صورت فزاینده برای اند و بهسيم برای اعضا بسيار فراگير شدههای بیها، شبكهدر درون پارلمان .6

 شوند.ين عمومی نيز فراگير میمراجعکارکنان و 

مثابه توانمندساز های باز بهادهو دیگر استانداردهای د XMLصورت فزاینده به ها بهپارلمان .7

های پيچيدگی و هزینه و تغييرات اما این حرکت با چالش ،نگرندکليدی بازتر بودن و شفافيت بيشتر می

 یندی الزم همراه هستند.آفر

مانند و از این تحقيق واضح عنوان منبع نوآوری در این حوزه، باقی میهای پارلمانی بهکتابخانه .8
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 اند.ها تبدیل شدهدیجيتالی به بخشی کليدی از کارکرد کتابخانه است که ابزارهای

و پست  وبگاههای موجود از قبيل ها نيز تغيير کرده است. گرچه داراییچهره بيرونی پارلمان .9

 الكترونيكی همچنان مهم خواهند بود.

اند، اما جهان دیجيتالی های اجتماعی به کانال ارتباطی راهبردی کليدی مبدل شدهرسانه .10

گرچه برای  ؛کندبرای اعضای پارلمان نيز صدق می امر است. این چندکانالهصورت آگاهانه و انتخابی به

توان يجه چگونه میتدرنکنند و ها استفاده میها دشوار است که بدانند اعضا چگونه از این فناوریپارلمان

های اجتماعی، پست الكترونيكی کانال ابتدایی ارتباطی اعضای رغم افزایش در رسانهبه آنها کمک کرد. به

 پارلمان باقی مانده است.

عنوان راهی برای عرضه اطالعات مستندسازی شده پارلمانی یک دارایی کليدی است و به وبگاه .11

 اما ؛کنندطرفه اکتفا مییک« انتشار و پخش»هنوز به شيوه  هانپارلماکند. بيشتر ها عمل میو داده

ای برای تعامل ميان مسئولين ماند و وسيلهها دیگر تنها در محدوده کاری بخش فاوا باقی نمیوبگاه

شوند. محتوا نيز، امروزه از منابع متعددی ای و روابط عمومی و ارتباطات و فناوری اطالعات میرسانه

 کنند، اشاره دارد.آید که به گستره وسيع رو به رشد منابعی که اطالعات را منتشر میدست میبه

تواند پردازند. یک دليل بر این افزایش میهای وب خود میهای بيشتری به ارزیابی دادهپارلمان .12

های های بررسی شده از استانداردنيمی از پارلمان فقطالمجالس باشد. پذیرش رهنمودهای اتحادیه بين

 کنند.ها استفاده میوبگاهپذیری قابليت استفاده دسترسی

یابد و اهميت آن نيز افزایش خواهد ها اهميت میصورت فزاینده برای پارلمانهای باز بهداده .13

پذیر کردن اطالعات ها در مورد دسترسدهند پارلمانیافت. گرچه شواهدی موجود است که نشان می

های فنی چالش ،های بازاند. افزایش قابل توجه در استفاده از دادهلش مواجهخود برای شهروندان با چا

کند. لذا برای رساندن ه و توانایی تغييرات بنيادی در رابطه پارلمان و شهروندان را مطرح میکردرا نمایان 

 گيرد. انجامپيام به شهروندان باید اقدامات بيشتری 

ها در راه نوآورتر شدن و تغيير در نحوه تعامل آنها با انداز بزرگی در پيش روی پارلمانچشم .14

طرفه اطالعات دهند تا از روش انتشار و پخش یکانجام شهروندان وجود دارد. آنها باید اقدامات بيشتری 

تر برای همكاری و های فعالدنبال مدلهای مختلف جذب کرده و بهها را از کانالفاصله گيرند و پاسخ

 در سياست و تقنين باشند. مشارکت شهروندان

های اجتماعی یا همكاری و های باز، توسعه برنامه کاربردی رسانهها در زمينه دادهپارلمان .15

رغم این واقعيت کنند. این کاستی بههای بين پارلمانی مناسبی را ارائه نمیحمایت ،رساندن پيام به عموم

دهد که منابع و همين امر نشان می دیگر هستند بسيار متمایل به حمایت در مواردها است که پارلمان

 های نوظهور وجود ندارد.الزم برای حمایت در زمينه
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ها و اطالعات را توانند دادههای جدید فراهم آورده است که میعصر دیجيتالی فضا را برای واسطه

عادی بتوانند آن را  ورند که شهروندانآدرها گرفته و به صورتی صورت رسمی و غيررسمی از پارلمانبه

توانند به میآنها توانند این کار را انجام دهند. همچنين می های ناظر بر پارلماندرک کنند، سازمان

ها ها با ظهور فناوریدر تعامل باشند. این سازمانصورت مؤثرتر بهها شهروندان آموزش دهند که با پارلمان

سازی، تحليل، نقد و همچنين توانمندی آنها در یكپارچهاند. و ابزارهای دیجيتالی جدید تقویت شده

ساالری ها عموماً مردمها گاهی با مقاومت همراه بوده است. گرچه این سازمانپاسخگو ساختن پارلمان

ها و نه مخالفان پارلمان متحدان مثابهبهاند، باید به آنها تر، باز و شفاف را سرلوحه خود قرار دادهقوی

رسند که یابند به این نتيجه نيز میهای باز را درمیها اهميت داده. همانطور که پارلماننگریسته شود

های منتشره مفيد و قابل بلكه حصول اطمينان از اینكه داده ،ها منتشر شودتنها کافی نيست داده

 مهم است. ،انداستفاده

توانند شرکای فعال و می اما اند،های مالی مواجهبا چالش های ناظر بر پارلماناگرچه سازمان .16

برقرار  مؤثرتوانند با آنها ارتباط ها نمیها در رساندن پيام به مخاطبانی باشند که پارلمانمؤثر پارلمان

افزایی ساالری ارزشبه فرآیند مردمفرد به به طرقی منحصر توانندمی های ناظر بر پارلمانکنند. سازمان

 شان استقبال کنند.يتفعالها و ها از این سازمانکنند. لذا بهتر است که پارلمان

های اجتماعی روند. استفاده روزافزون از شبكهنگری پيش میی باز شدن و آیندهسوبهها پارلمان

هایی های باز و یافتن روشاما اقدام برای جذب بخش عمومی بيشتر مغفول مانده است. داده ،تداوم دارد

های داخلی، عموم مردم یا ها و اسناد در دسترس سامانهشبكه دادهه اینك برای حصول اطمينان از

شدت در مرکز های ناظر بر پارلمان قرار گيرد و قابل استفاده باشد، بههای دیگر مثل سازمانسازمان

اند. فاوا در سطوح راهبردی به قوت خود باقی مانده بخشیروی اثرها است. موانع پيشرلمانتوجه پا

دليل عدم درآمد، بهویژه در کشورهای کمها بهبندی رسيد که پارلمانبه این جمع 2012پيمایش سال 

شوند. مشكل المللی با مانع مواجه میکنندگان بينمالی دسترسی به بهترین تجارب و حمایت تأمين

نش کارکنان و کمبود دانش اعضای پارلمان همچنان فارغ از اندازه و های مالی، ظرفيت دامحدودیت

 سطح توسعه اقتصادی تداوم دارد.

عمدتاً در سطح انتشار و  ،کنندها گزارش میدر سال جاری نيز مهمترین دستاوردهایی که پارلمان

ها بر ه پارلمانزیرا نشانگر این است ک ،این امر مثبت استازسویی  شوند.مدیریت اطالعات محدود می

اند. ازسوی دیگر این دغدغه در دسترس قرار دادن اطالعات برای اعضا و مردم و کارکنان متمرکز شده

امر گيرند و این وجود دارد که مسائل کالن و موانع راهبردی بهبود به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی

 تواند مانع از توسعه فنی و عملياتی بيشتر شود.می

حدی به شود این است که خدمات ابزارهای دیجيتالیروشنی برداشت میکه از این گزارش به روندی
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تواند ارزش یک پيمایش را میامر های هر پارلمانی هستند. این اند که بخشی از سرویساز بلوغ رسيده

پارلمان  شود در آینده به چالش بكشد. آنچه در گزارشمحدود می «پارلمان الكترونيكی»که تنها به 

توانند در سطح تنها میقابل دریافت است اینكه ابزارهای دیجيتالی نهوضوح به 2016 سال الكترونيكی

های جدید تفكر، اقدامات نوآورانه پارلمانی و فرهنگ زنده و بلكه راه ،شونديات روزمره موجب تحول عمل

 آورند.پویایی از شفافيت و باز بودن پدید می
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