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متهيد
يأيت نرش تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي لعام  2020يف فرتة تشهد اضطرابات كبرية بسبب جائحة فريوس كورونا
(كوفيد .)19-إذ طرحت الجائحة تحديات أمام ا ُملثُل واملامرسات الدميقراطية التي أثبتت مرة أخرى قدرتها عىل
الصمود .وكان عىل الربملانات أن تتكيف ،مثلها مثل مؤسسات الحوكمة األخرى ،مع األوضاع الرسيعة التغري حتى
تتمكن فقط من موصلة عملها .ويتضمن تقرير هذا العام ،الذي سعى إىل توثيق تجارب الربملانات عىل مدى
العام السابق ،الدروس املستفادة بشأن تحديث الربملانات وقدرتها عىل الصمود.
ويُع ّد هذا التقرير جزءاً من سلسلة بدأت يف عام  2008لتتبع كيفية استخدام الربملانات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وقد أظهرت التقارير املتعاقبة أن الربملانات تسخر إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لجعل
أساليب عملها أكرث فعالية وشفافية وخضوعاً للمساءلة .وما أدت جائحة كوفيد 19-إال إىل التعجيل بهذا التحول
تبي أن العديد من الربملانات تواجه صعوبات يف تطبيق هذا التحول .ومن
نحو أساليب العمل الرقمية ،ولكن َّ
ثم ،فإن مهمة االتحاد الربملاين الدويل هي دعم تلك الربملانات يف بناء قدراتها يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات برملانات العرص الحديث.
وقد سعت التقارير السابقة إىل توجيه رسالة قوية بشأن أهمية التعاون بني الربملانات .ولذلك ،فقد رسرنا أن
نشهد مساهمة مركز االتحاد الربملاين الدويل لالبتكار يف الربملان يف تلك العملية ،وال سيام يف دعم الربملانات يف
أثناء األزمة الحالية.
وإن برملانات اليوم أكرث انفتاحاً عىل األفكار االبتكارية .فمن املرجح أن تعمل عن بُعد ،وتعتمد عىل التكنولوجيات
السحابية ،وتتبع اسرتاتيجيات االبتكار .وتتغري مهمة موظفيها التقنيني لدعم مامرسات العمل الجديدة ،وما انفك
دور الربملانيني يف كل مكان يتطور بطرائق مثرية وصعبة.
وقد سعت هذه السلسلة من التقارير إىل تسليط الضوء عىل أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة
للربملانات .وال يزال االستمرار يف زيادة الفعالية يف استخدام األدوات الرقمية أمراً حتمياً لربملانات اليوم ،سواء
لتعزيز املامرسات الربملانية أو توسيع نطاق مشاركة الجمهور .وسيتطلب بناء البنية التحتية والقدرات واملعارف
الرضورية فض ًال عن التعلّم من تجارب الربملانات األخرى استمرار الرؤية والقيادة واالستثامر.

مارتن تشونغونغ
األمني العام
االتحاد الربملاين الدويل
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�شكر وتقدير
أع ّد هذا التقرير مركز االتحاد الربملاين الدويل لالبتكار يف الربملان .وقد كتبه الدكتور أندي ويليامسون بدعم
ومساعدة كبريين من السيد أندي ريتشاردسون والسيد أفيناش بيخا .ويعرب املركز عن امتنانه للجهات املضيفة
ملحاوره وأعضائه الذين شاركوا يف أفرقة املناقشة التي عملت ،طوال فرتة الجائحة ،بشكل وثيق وتعاوين من
أجل تبادل األفكار واملامرسات الجيدة .ونحن ممتنون بشكل خاص للسيدة باتريشيا أمليدا والسيد رودولفو
فاز من مجلس النواب يف الربازيل ،والسيد هرنان فيغريوا والسيدة فابيوال باراهونا من مجلس النواب يف شييل،
والسيد أوينو هاريسون من برملان كينيا ،والسيدة ميغان روبينز والسيدة ويندي هارت من برملان نيوزيلندا،
والسيد مايكل موكوكا من الجمعية الوطنية لزامبيا .ولتقديم تعقيبات عىل قسم الدروس املستفادة من جائحة
فريوس كورونا ،نشكر السيدة أوغستينا دي لوكا (مجلس النواب يف األرجنتني) ،والسيد سيهيل دويب (برملان جنوب
أفريقيا) ،والدكتور فوتيس فيتسيليس (برملان اليونان) ،والسيد ليفا راهاريسون (الجمعية الوطنية ملدغشقر)،
والسيد روبرت هاي-كامبل (مرفق الخدمات الرقمية الربملانية يف اململكة املتحدة) ،والسيد كارلو ماركيتي (مجلس
الشيوخ يف إيطاليا) ،والسيد آهتو ساكس (برملان إستونيا) والسيد أوليكيس سيدورينكو (املجلس األعىل األوكراين).
ونحن ممتنون دامئاً للدعم واملساعدة املقدمني من رابطة األمناء العامني للربملانات وقسم خدمات املكتبة
والبحوث التابع لالتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات (.)IFLA
ونشكر بخاص ٍة املوظفني الربملانيني الكثريين عىل املشاركة يف استكامل االستبيان الخاص بهذا التقرير .إذ أعطونا
رؤى متعمقة وفريدة ومعلومات قيمة ما كان من املمكن إعداد التقرير بدونها .ونود أيضاً أن نعرب عن تقديرنا
للربملانات والخرباء الربملانيني ومنظامت املجتمع املدين التي زودتنا باألفكار وأمثلة عىل املامرسات الجيدة فض ًال
عن املساهمني يف املؤمترات واألعداد السابقة من تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي.

يتضمن قسم الدروس املستفادة من الجائحة يف هذا التقرير صوراً قدمتها بعض الربملانات مع االحتفاظ بحقوق
الطبع والنرش الخاصة بها ،وقد أسندت إليها تلك الصور .ومن ثم ،ينبغي ألي شخص يرغب يف إعادة استخدام
الصور أن يتواصل مع املصدر املذكور وليس االتحاد الربملاين الدويل.
تنبيه :ال ُيراد باإلشارة يف هذا التقرير إىل أي منصة أو أداة أو برمجية تستخدمها الربملانات اإلعراب عن أي تأييد
أو توصية كانت من االتحاد الربملاين الدويل.

وقد أُنتج هذا املنشور بدعم مايل من االتحاد األورويب ،بالرشاكة مع املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة
االنتخابية ،كجزء من برنامج  :INTER PARESالربملانات يف رشاكة ،املرشوع العاملي لالتحاد األورويب لتعزيز
قدرات الربملانات .واالتحاد الربملاين الدويل هو وحده املسؤول عن محتويات هذا التقرير التي ال تعرب بالرضورة
عن آراء االتحاد األورويب.
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امللخ�ص العملي
يُع ّد هذا العدد السادس من تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي جزءاً من سلسلة من التقارير بدأت يف عام  2008من
أجل توثيق العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربملانات واإلبالغ عنها .وقد نرش مركز االتحاد الربملاين
الدويل لالبتكار يف الربملان هذا التقرير يف مرحلة فريدة شهدت اضطرابات كبرية وترسيعاً لالبتكار بسبب جائحة
كوفيد .19-وينقسم التقرير إىل جزأين .أما أولهام ،فيقدِّم تحلي ًال معمقاً لطريقة استجابة الربملانات للجائحة
وما استخصلته من دروس يف هذا الصدد .وأما ثانيهام ،فيقدِّم تحلي ًال مفصَّ ًال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املستخدمة يف الربملانات ألغراض الحوكمة واإلدارة والنظم والبنى التحتية وزيادة الشفافية ومشاركة الجمهور
وغريها .وتستند نتائج التقرير إىل استبيان شمل  116برملاناً وأفرقة مناقشة شملت  49برملاناً.
وعىل الرغم من أن هذه الفرتة قد انطوت عىل صعوبات جسيمة ،فتوجد دالئل عىل أنها حفزت املامرسات
الرقمية الجديدة والتحويلية .وتكمن الصعوبة اآلن يف إرساء أسس جديدة ميكن االستفادة منها يف املستقبل.
وما زالت الربملانات أكرث اتصاالً رقمياً واعتامداً عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم وظائفها األساسية.
وبعد مرور عام عىل املوجة األوىل من الجائحة ،بدأت الربملانات يف تطبيق بعض الرؤى االسرتاتيجية املكتسبة من
هذه الفرتة من االبتكار القرسي.

االبتكار الق�سري ملجابهة اجلائحة
شهدت الربملانات تحديات وتغريات بسبب الصدمة املفاجئة واالضطرابات التي سببتها هذه الجائحة .وقد
أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكرث وضوحاً بكثري حيث انتقلت من وظيفة املكتب الخلفي إىل مركز
الصدارة يف العمليات اليومية للربملانات .وقد أدت زيادة االستخدام املبتكر للتكنولوجيات الجديدة إىل تغري يف
ثقافة الربملانات وأماكن عملها بتقديم فوائد إضافية مثل تقليل الطباعة وزيادة املرونة يف ترتيبات العمل .وقد
سهلت التكنولوجيات الرقمية الرامية إىل مجابهة جائحة كوفيد 19-ترتيبات العمل عن بُعد وتنظيم الجلسات
الربملانية عن بُعد .وقد جاء االبتكار بوترية نادراً ما شهدتها الربملانات.
ال�صورة  - 1املجل�س املختلط

© مجلس النواب األرجنتيني
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خطوات جريئة لتحديث الربملانات
أتاحت الجائحة فرص ًة التخاذ خطوات جريئة لتحديث الربملانات ،مع مرور االبتكار الرقمي بثالث مراحل
ييل بيانها:
yاالبتكار القرسي ،حيث اضطرت الربملانات لالستجابة وإجراء التجارب وتنفيذها وتعديلها برسعة.
yالتحسني التكراري واملرحلة الثانية من االبتكار لوضع حلول عمل فعالة.
yترسيخ النهج الجديد باعتامد عمليات وأدوات إلدخال أساليب العمل الجديدة يف النسيج اليومي
للحياة الربملانية.
وبعد مرور سنة وإحراز تقدم سنوات يف غضون أشهر معدودة ،أصبحت أساليب عمل الربملانات مختلفة قلباً
وقالباً بسبب األدوات الرقمية .وميكن أن يصبح هذا التحول إرثاً دامئاً إذا كانت الربملانات مستعدة ملواصلة
االبتكار بطرائق جريئة.

النتائج الرئي�سية
سلطت جائحة كوفيد 19-الضوء عىل أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واليوم ،باتت الربملانات تفكر بأسلوب
جذري ،وتنظر يف اعتامد اسرتاتيجيات رقمية أشمل وأكرث تكام ًال مبا يتجاوز بُعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتستفيد من اإلمكانات الكاملة لنهج العمل الرقمي أوالً يف أعاملها .وفيام ييل بعض النتائج الرئيسية لهذا التقرير:
 1بحلول نهاية عام  ،2020عقدت  %65من الربملانات املشاركة يف الدراسة االستقصائية اجتامعات افرتاضيةأو مختلطة للجانها ،وعقدت  %33جلسة عامة افرتاضية أو مختلطة.
ال�شكل  - 1ن�سبة الربملانات التي عقدت جل�سات عن بُعد يف عام ( 2020العدد = )116
٪٣٣
٪٦٥

ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﺠﻨﺔ

-
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2تغريت طريقة عمل الربملانات :وضعت مامرسات العمل عن بُعد واالعتامد األكرب عىل األدوات والحلول
الرقمية السحابية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف صميم العمليات الربملانية.
3تسارع التحديث الربملاين :إن برامج التحديث قامئة منذ فرتة طويلة ،ولكن الربملانات تتحرك اآلن برسعة أكرب
وتطبِّق حلوالً مل تنظر فيها من قبل أو كانت تعتزم تطبيقها عىل األجل الطويل فقط.
4تطورت اللوائح لدعم العمل عن بُعد ،مام أتاح تطبيق ترتيبات عمل أكرث مرونة وتعزيز القدرة املؤسسية
عىل الصمود.
5تكتسب الربملانات الثقة يف العمليات والتكنولوجيا ،بفضل زيادة مشاركة املستخدمني ،والحلول التي تركز
عىل املستخدمني ،وزيادة التدريب والدعم.

 6أصبحت الربملانات أكرث مرونة ،بإيجاد حلول تكرارية ،واعتامد أدوات ومامرسات جديدة ،واالستجابة برسعةللمشكالت الناشئة.
 7اآلثار املرتتبة عىل التخطيط والبنى التحتية والدعم كبرية :فقد زاد الطلب عىل رسعة اإلنرتنت؛ وأصبحتاألنظمة اآلن قامئة عىل التكنولوجيا السحابية (مام يطرح مشكالت أمنية)؛ ومييل املستخدمون أكرث إىل
العمل باستخدام معداتهم الخاصة.

التو�صيات
يتعني عىل الربملانات أن تواصل اغتنام هذه الفرصة لتحديث عملياتها األساسية ،واستعراض تخطيطها االسرتاتيجي،
وتخطيط استمرارية األعامل فيها يف ضوء تجاربها وتجارب غريها .وكام أثبت هذا البحث ،ينبغي للربملانات أن
تنظر يف عدد من الطرائق لالستفادة من االبتكارات املحققة وتسخري كامل إمكاناتها كام ييل:
-

1إدخال تعديل دائم عىل اللوائح أو الترشيعات الحاكمة حتى تتمكن الربملانات من العمل بسالسة وبدون
الحاجة إىل التقيّد مبوقع مادي واحد.
2مواصلة أو توسيع املشاركة املرنة لألعضاء والجمهور ،وال سيام يف اللجان.
3الحفاظ عىل املكاسب من حيث الكفاءة وتكييفها بصورة استباقية.
4تناول بُعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة أشمل عن طريق اسرتاتيجية رقمية عىل نطاق
املؤسسة تُدمج يف نسيج الربملان وثقافته األوسع نطاقاً.
5استعراض وتحديث خطط استمرارية األعامل من أجل استخالص الدروس املستفادة من العام السابق
واستيعابها عن طريق تعزيز مامرسات إدارة املعارف.
6وضع ترتيبات عمل مرنة للموظفني وملشاركة األعضاء عن بُعد ،مع تحديد البنية التحتية املعلوماتية
الالزمة لدعمهم.
7تعزيز التعاون الربملاين الدويل لترسيع االبتكار وتوفري الوقت واملال وتبادل املامرسات الجيدة وزيادة الدعم
املتبادل بني الربملانات.

حالة التكنولوجيا يف الربملانات يف عام 2020
تبي الردود عىل الدراسة االستقصائية التي أجريت ألغراض إعداد هذا التقرير مدى تقدم الربملانات ،فرتيس
ِّ
مستوى مرجعياً جديداً ملواصلة التحديث واالبتكار .وفيام ييل النتائج الرئيسية العرشة للدراسة االستقصائية:

اال�سرتاتيجية والتخطيط
 1تشهد نسبة امليزانيات الربملانية املخصصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت زيادة مستمرة .فوفقاً للردود،ارتفع عدد الربملانات التي تنفق ما ال يقل عن  %9من ميزانياتها عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
العام املايض .وأفادت  %16فقط بأنها تنفق أقل من  %1مقابل  %23يف عام .2012
 2يحظى االبتكار بالتشجيع والدعم عن طريق أساليب رسمية يف  %20من الربملانات وأساليب غري رسمية يف %59من الربملانات .وقد اعتمدت  %26من الربملانات اسرتاتيجية ابتكار رسمية ،وتضم  %35من الربملانات
موظفاً واحداً عىل األقل يضطلع بدور رسمي يف مجال االبتكار.
ال�شكل  - 2ا�سرتاتيجيات االبتكار الر�سمية وغري الر�سمية (العدد = )100
رﺳﻤﻴﺔ
ﻏري رﺳﻤﻴﺔ

٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻣﺰﻣﻌﺔ
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 3أهم االبتكارات هي النظم التي تحول العمليات األساسية للربملان حيث أفادت  %10من الربملاناتباستخدام تكنولوجيات قامئة عىل الذكاء االصطناعي ،وأفادت  %6باستخدام تطبيقات الصياغة الترشيعية.
 4أفادت الربملانات بتسارع استخدام التطبيقات السحابية وتخزين البيانات عىل املنصات السحابية ،معزيادة عمليات التخزين تلك بنسبة  %86منذ عام  .2018ويرجع ذلك جزئياً إىل الجائحة.

ح�شد املوارد
 5تشكِّل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مورداً مه ًام للربملانات؛ ولذلك ،فهي توظِّ ف موظفاً واحداً يف مجالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل ثالثة أعضاء.
 6تواجه الربملانات تحديات يف تعيني املوظفني الرئيسيني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواالحتفاظ بهم .ففي الربملانات األصغر حجامً ،قد يكون توفر األشخاص املدربني تدريباً مناسباً محدوداً ،يف
حني أن الطلب عىل املوظفني املؤهلني يف الربملانات األكرب حج ًام قد يفوق العرض.
 7انتقلت الربملانات من العمل يف موقع واحد إىل العمل عن بُعد .ويرجع ذلك إىل الجائحة بشكل كبري.وأفادت  %55من الربملانات بأنه أصبح بإمكان األعضاء العمل عن بُعد ،وأفادت  %69بأن هذه اإلمكانية متاحة
ويغي هذا التحول طريقة عمل الربملانات وأعضائها وموظفيها .ويف السنوات املقبلة ،سيؤثر
للموظفني أيضاًِّ .
هذا االنتقال من البيئة املادية إىل البيئة الرقمية يف استخدام املباين الربملانية وعمل اللجان بوجه خاص.

�إ�شراك اجلمهور
 8تبحث الربملانات أساليب ابتكارية إلرشاك الجمهور :إذ أفادت  %63من الربملانات بأن لديها نظم للتواصلوالتعاون؛ وأفادت النسبة نفسها بأنها تعمل بالتعاون مع املجتمع املدين.
 9تستخدم  %76من الربملانات ويستخدم  %56من أعضائها وسائل التواصل االجتامعي .فقد أفادت  %39منالربملانات باستخدامها خدمات الرسائل الفورية (التي يشهد استخدامها زيادة رسيعة يف صفوف املوظفني
واألعضاء) وأفادت  %30بأن لديها تطبيقات محمولة تتيح إمكانية الوصول إىل األعامل واملعلومات الربملانية.

التعاون والدعم
	10-معظم الربملانات ( )%62تود الحصول عىل دعم إضايف من الربملانات األخرى ورشكاء التنمية واملجتمع املدين
يف تطوير استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

8

الأ�شكال
الشكل - 1

نسبة الربملانات التي عقدت جلسات عن بُعد يف عام ( 2020العدد = )116

6

الشكل - 2

اسرتاتيجيات االبتكار الرسمية وغري الرسمية (العدد = )100

7

الشكل - 3

االستجابات الربملانية للوباء يف حزيران/يونيو 2020
(بيانات االتحاد الربملاين الدويل؛ العدد = )64

18

الشكل - 4

الجلسات املختلطة واالفرتاضية متاماً (العدد = ))116

19

الشكل - 5

منصات املؤمترات عرب الفيديو (العدد = )74/52

20

الشكل - 6

التصويت يف الجلسات العامة املعقودة عن بُعد (العدد = )70

21

الشكل - 7

خطط العمل عن بُعد عقب الجائحة (العدد = )82

22

الشكل - 8

ملخص الفوائد الناجمة عن االستجابة للجائحة استناداً
إىل جلسات أفرقة املناقشة يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 2021

23

الشكل - 9

نسبة موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل املوظفني (العدد = )113

32

الشكل  - 10النسبة املئوية للميزانيات الربملانية املخصصة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (العدد = )106

32

الشكل  - 11املامرسات االبتكارية داخل الربملانات (العدد = )100

33

الشكل  - 12كيف تدعم الربملانات افتقارها للموارد (العدد = )88

34

الشكل  - 13استخدام املعدات السمعية والبرصية يف قاعات الجلسات العامة
واللجان (العدد = )106

34

الشكل  - 14كيف تتاح الوثائق ألشخاص خارج الربملان (العدد = )107

35

الشكل  - 15أداة رقمية تستخدمها املكتبة لدعم املستخدمني (العدد = )83

36

الشكل  - 16املسؤولية عن املوقع اإللكرتوين (العدد = )111

36

الشكل  - 17مواعيد إتاحة الوثائق عادة عىل املوقع اإللكرتوين (العدد = )109

37

الشكل  - 18استخدام األدوات الرقمية يف الربملان للتواصل مع املواطنني (العدد = )107

37

الشكل  - 19التغري يف استخدام األدوات الرقمية
يف صفوف النواب ( 2020-2018العدد = )109

38

الشكل  - 20الدعم الربملاين الدويل :الفجوة بني العرض والطلب (العدد = )80

38

الشكل  - 21املجيبون بحسب نوع املجلس (العدد = )116

39

الشكل  - 22الحجم النسبي للمجالس الربملانية بحسب عدد النواب (العدد = )116

39

الشكل  - 23تقسيم املجيبني بحسب املنطقة (العدد = ))116

39

الشكل  - 24توزيع املجيبني بحسب الدخل القومي (العدد = )114

39

الشكل  - 25الدور االسرتاتيجي ملعظم كبار موظفي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (العدد = )112

40
9

10

الشكل  - 26النسبة املئوية للميزانية الربملانية املخصصة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (العدد = )106

41

الشكل  - 27املامرسات االبتكارية داخل الربملانات (العدد = )100

42

الشكل  - 28نسبة موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل املوظفني (العدد = )113

42

الشكل  - 29تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :املوظفون واملتعاقدون (العدد = )113

42

الشكل  - 30أهم التحسينات املدخلة عىل مدى السنتني السابقتني (العدد = )110

43

الشكل  - 31أهم التحسينات املدخلة عىل مدى السنتني السابقتني
بحسب مستوى الدخل (العدد = )110

44

الشكل  - 32التحسينات املتوقعة مقابل التحسينات الفعلية (العدد = )110

44

الشكل  - 33خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة يف الربملان (العدد = )116

47

الشكل  - 34الخدمات/العتاد املقدم إىل النواب واملوظفني (العدد = )115

47

الشكل  - 35استخدام اتفاقات مستوى الخدمة (العدد = )113

48

الشكل  - 36استخدام الربمجيات التجارية بحسب النوع ومستوى الدخل (العدد = )113

49

الشكل  - 37كيف تدعم الربملانات الربمجيات املفتوحة املصدر (العدد = )88

49

الشكل  - 38أساليب التصويت يف القاعة العامة (العدد = )112

50

الشكل  - 39استخدام املعدات السمعية والبرصية يف قاعات الجلسات العامة
واللجان (العدد = )106

51

الشكل  - 40استخدام األدوات الرقمية إلعداد محارض الجلسات العامة (العدد = )110

51

الشكل  - 41األجهزة املتصلة باإلنرتنت داخل القاعة (العدد = )112

51

الشكل  - 42أولويات تدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (العدد = )105

52

الشكل  - 43العالقة بني مستوى الدخل واستخدام نظم اإلدارة الترشيعية (العدد = )112

54

الشكل  - 44الصعوبات يف استخدام النسق  XMLيف أنظمة إدارة الوثائق (العدد = )84

55

الشكل  - 45كيف تتاح الوثائق ألشخاص خارج الربملان (العدد = )107

55

الشكل  - 46كيف ميكن الوصول إىل البيانات املفتوحة عندما تكون متاحة (العدد = )102

56

الشكل  - 47استخدام الذكاء االصطناعي (العدد = )97

56

الشكل  - 48السياسات واملامرسات الخاصة باملحفوظات الرقمية (العدد = )110

57

الشكل  - 49النظم اآللية إلدارة موارد املكتبة (العدد = )104

58

الشكل  - 50أداة رقمية تستخدمها املكتبة لدعم املستخدمني (العدد = )83

58

الشكل  - 51أداة رقمية تستخدمها املكتبة لدعم املستخدمني (العدد = )86

59

الشكل  - 52برملان اململكة املتحدة :املوقع اإللكرتوين املطلق يف عام 1996

60

الشكل  - 53برملان اململكة املتحدة :املوقع اإللكرتوين املطلق يف شباط/فرباير 2021

60

الشكل  - 54املسؤولية عن تحديد األهداف العامة للمواقع اإللكرتونية (العدد = )109

60

الشكل  - 55املسؤولية عن املوقع اإللكرتوين (العدد = )111

61

الشكل  - 56سياسات املوقع اإللكرتوين (العدد = )108

61

الشكل  - 57من يدير املوقع اإللكرتوين (العدد = )111

61

الشكل  - 58كيف مير مرشوع القانون عرب الربملان

62

الشكل  - 59كيف يتم الوصول إىل املحتوى املقدم (العدد = )108

63

الشكل  - 60مواعيد نرش جداول أعامل الجلسات العامة واللجان (العدد = )109

63

الشكل  - 61مواعيد إتاحة الوثائق عادة عىل املوقع اإللكرتوين (العدد = )109

64

الشكل  - 62توقيت إتاحة الوثائق للنواب والجمهور يف الوقت نفسه (العدد = )108

64

الشكل  - 63تكييف املحتويات الشبكية مع األجهزة املختلفة (العدد = )109

64

الشكل  - 64أهم التحسينات املدخلة عىل مدى السنتني السابقتني (العدد = )76

65

الشكل  - 65التوجه يف استخدام األدوات الرقمية للتواصل بني املواطنني والربملان
(العدد = )107

66

الشكل  - 66األدوات الرقمية التي يستخدمها النواب يف التواصل مع املواطنني
(العدد = )109

67

الشكل  - 67التغري يف استخدام األدوات الرقمية يف صفوف النواب 2020-2018
(العدد = )109

67

الشكل  - 68أساليب التواصل مع املواطنني
(باستثناء املواقع اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين) (العدد = )111

67

الشكل  - 69التغري يف األساليب املستخدمة للتواصل مع املواطنني
فيام بني عامَي  2016و( 2018العدد = )111

68

الشكل  - 70التحديات التي تواجهها الربملانات عند التواصل مع املواطنني (العدد = )106

69

الشكل  - 71الربملانات التي تعمل مع منظامت املجتمع املدين (العدد = )103

69

الشكل  - 72الربملانات التي تقدم الدعم أو ترغب يف تقدميه (العدد = )116

71

الشكل  - 73املجاالت التي تحظى بالدعم أو ُيراد الحصول فيها عىل الدعم (العدد = )80

72

الشكل  - 74الدعم :الفجوة بني العرض والطلب (العدد = )80

72

الشكل  - 75الوعي مبركز االبتكار يف الربملان (العدد = )111

73

الشكل  - 76جميع درجات النضج الرقمي

74

الشكل  - 77نطاق الدرجات بحسب املنطقة

74

الشكل  - 78متوسط الدرجات بحسب الفئة لكل الربملانات
وتلك يف العرش األعىل والعرش األدىن

75

الشكل  - 79النضج الرقمي بحسب مستوى الدخل

75

الشكل  - 80نضج املامرسات االبتكارية

76

11

اجلداول

12

الجدول  - 1التغيريات املطلوبة لتطبيق ترتيبات العمل عن بُعد (العدد = )73

18

الجدول  - 2أسباب عدم عقد الجلسات عن بُعد (العدد = )73

19

الجدول  - 3الوصول إىل الوثائق املشرتكة (العدد = )113

34

الجدول  - 4خصائص نظم إدارة الوثائق القرتاحات القوانني (العدد = )57

35

الجدول  - 5املسؤولية والرقابة فيام يخص أهداف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (العدد = )112

40

الجدول  - 6مصدر متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليزانية (العدد = )116

40

الجدول  - 7الرؤية الرسمية وعمليات التخطيط االسرتاتيجي (العدد = )116

41

الجدول  - 8املوظفون الداخليون والخارجيون يف املهام املعلوماتية الرئيسية
(العدد = )114

43

الجدول  - 9أفضل ثالثة تحسينات (العدد = )110

43

الجدول  - 10أهم التحسينات املتوقعة عىل مدى السنتني املقبلتني (العدد = )107

44

الجدول  - 11التكنولوجيات التي تم إدخالها أو استخدامها بطرائق جديدة
(العدد = )114

45

الجدول  - 12شبكات اإلنرتنت الالسلكية داخل الربملان (العدد = )113

46

الجدول  - 13مجاالت خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التي توفرها الربملانات (العدد = )116

47

الجدول  - 14الوصول إىل الوثائق املشرتكة (العدد = )113

48

الجدول  - 15استخدام النظم التجارية املفتوحة املصدر (العدد = )113

48

الجدول  - 16الوظائف أو األنشطة أو الخدمات الربملانية التي يوجد نظام معلومايت لها
(العدد = )112

50

الجدول  - 17التكنولوجيا التي يستخدمها النواب داخل قاعة الجلسات العامة
(العدد = )99

51

الجدول  - 18تدريب النواب واملوظفني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(العدد = )109

52

الجدول  - 19خصائص نظم إدارة الوثائق القرتاحات القوانني (العدد = )57

54

الجدول  - 20نظم إدارة الوثائق يف اللجان والجلسات العامة (العدد = )78

54

الجدول  - 21كيفية إتاحة الوثائق بحسب مستوى الدخل القومي (العدد = )107

56

الجدول  - 22الشبكات واألدوات اإللكرتونية املتاحة للمكتبات (العدد = )104

58

الجدول  - 23مصدر دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لخدمات املكتبات والبحوث (العدد = )100

58

الجدول  - 24أوراق البحوث الربملانية املتاحة للجمهور (العدد = )105

59

الجدول  - 25املسؤوليات الوحيدة عن أهداف املوقع اإللكرتوين (العدد = )109

61

الجدول  - 26املعلومات املقدَّمة عىل املوقع اإللكرتوين الربملاين (العدد = )110

62

الجدول  - 27املعلومات املتعلقة بالترشيعات وامليزانية وأنشطة الرقابة
عىل املوقع اإللكرتوين (العدد = )109

63

الجدول  - 28أدوات البحث عن املعلومات وعرضها (العدد = )108

64

الجدول  - 29األدوات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باملواقع اإللكرتونية (العدد = )106

64

الجدول  - 30أهم التحسينات املخطط لها عىل املوقع الشبيك للسنتني املقبلتني
(العدد = )82

65

الجدول  - 31الحواجز التي تحول دون توعية الجمهور بالنسبة للنواب
الذين يستخدمون أدوات رقمية (العدد = )105

67

الجدول  - 32طريقة استخدام اللجان لألدوات الرقمية واالجتامعية يف التواصل
مع املواطنني (العدد = )100

68

الجدول  - 33أهم األهداف يف استخدام االتصاالت الرقمية (العدد = )110

69

الجدول  - 34عضوية الشبكة الربملانية الدولية (العدد = )116

71

الجدول  - 35نطاق درجة النضج بحسب املنطقة

75

الجدول  - 36عدد األسئلة يف الدراسة الربملانية لعام  2020بحسب القسم

80

13

عن هذا التقرير
استند هذا البحث إىل استبيان أُرسل إىل كل الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل يف أواخر صيف
عام  ،2020واملساهامت التي انبثقت من اجتامعات أفرقة املناقشة التي شارك فيها األعضاء واملشاركون يف
محاور مركز االبتكار يف الربملان خالل أوائل عام  ،2021والبحوث األساسية التي أجراها املركز بشأن طرائق
االستجابة الربملانية للوباء .وكام جرت العادة ،يتمحور هذا التقرير حول تحليل بيانات الدراسة االستقصائية.
ووردت ردود من  116مجلساً برملانياً يف  91بلداً ،وشملت أفرقة املناقشة ،التي اجتمعت يف كانون الثاين/يناير
وشباط/فرباير  49 ،2021برملاناً.
وبعد عرض آثار الجائحة عىل الربملانات واستجابة الربملانات لها والدروس املستفادة من ذلك ،يتضمن التقرير
توصيات لتحسني قدرة الربملانات عىل الصمود.
وتقدَّم بيانات مرجعية لتوفري تحليل محدَّث لحالة التكنولوجيا يف الربملانات .وكام يعلم متابعو هذه السلسلة
من التقارير ،يبدأ هذا التقرير بتقديم ملحة عامة عن الدراسة االستقصائية الربملانية ثم تقديم النتائج والتحليل
املفصَّ لني يف األقسام التالية التي يتبع ترتيبها ترتيب أقسام الدراسة االستقصائية .ويبدأ ذلك ببيانات عن اإلرشاف
عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارتها ثم مناقشة بشأن البنى التحتية والخدمات والتطبيقات والتدريب
املتصل بها ،مع تخصيص قسم واحد لتحليل النظم واملعايري التي تطبَّق عىل الوثائق الترشيعية وما يتصل
بها من معلومات .ثم ينتقل التقرير إىل مناقشة استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية يف مرافق املكتبات
وخدمات البحوث ،واملواقع اإللكرتونية الربملانية ،والتعاون والتواصل مع املواطنني ،والعمل مع الرشكاء الخارجيني،
مع الرتكيز عىل االنفتاح والشفافية .وتتناول األقسام التالية التعاون الربملاين الدويل وتقييم النضج الرقمي
يف مختلف الربملانات.
ويلخص القسم األخري نتائج التقارير الخمسة السابقة من هذه السلسلة من أجل توفري خلفية وسياق تاريخيني
ورسديني لتطور التكنولوجيا الربملانية مع مرور الوقت .ويرد يف التذييالت وصف ألسلوب اختيار املشاركني
واملنهجيات املستخدمة يف التقرير فض ًال عن قامئة بالربملانات املشاركة ومعلومات أساسية عن السلسلة.
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مدقملا

املقدمة
مرحباً بكم يف العدد السادس من تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي .يُع ّد هذا
التقرير جزءاً من السلسلة التي بدأت يف عام  ،2008ويسعى إىل وصف وبيان
العالقة بني الربملانات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد هذا التقرير
لعام  2020يف مرحلة فريدة شهدت تغريات عديدة وابتكارات قرسية بسبب
جائحة كوفيد .19-إذ عانت الربملانات ،عىل مدى العام ،من البداية الرسيعة
واملفاجئة للجائحة .وبعد مرور عام عىل املوجة األوىل ،تعمل الربملانات عىل
تكييف اسرتاتيجيتها القامئة ووضع اسرتاتيجيات جديدة ،مام يدل عىل أن
هذه الفرتة العصيبة حفزت أيضاً املامرسات الرقمية الجديدة والتحويلية.
فجيب اآلن إرساء أسس جديدة ميكن االستفادة منها يف املستقبل.
ومل يظهر توجه الربملانات هذا نحو زيادة االتصال الرقمي بظهور الجائحة.
إذ تعمل الربملانات منذ سنوات عديدة عىل وضع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الصدارة وجعلها جزءاً محورياً من الحياة الربملانية اليومية،
وال سيام يف الجلسات العامة واجتامعات اللجان .وأدى تحسني العمليات إىل
تحسني الكفاءة والشفافية وتقريب الجمهور من العمل الربملاين .وكام يرد يف
هذا التقرير ،يشهد استخدام وسائل التواصل االجتامعي والرسائل الفورية،
والنرش املفتوح أكرث ،والتعاون مع الرشكاء الخارجيني ،زيادة مستمرة.
ولذلك ،فمن األهمية مبكان أن ننظر إىل التكنولوجيا الرقمية بوصفها ح ًال
شام ًال يجب التعامل معه تعام ًال اسرتاتيجياً خالفاً لالسرتاتيجيات املعلوماتية
التقليدية التي تقوم عىل العمليات أكرث من التغيري التحوييل .وبدأت هذه
الرؤية تتبلور يف برامج التحول الرقمي ملختلف الربملانات.
وكان العدد األول من تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي محاولة رائدة لتحديد
ووصف الجهود الربملانية الرامية إىل االستفادة من أحدث تكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت املتاحة يف ذلك الوقت لتعزيز الدميقراطية واملؤسسات.
أما اآلن ،فال يرمي البحث إىل مجرد فهم التحوالت الجارية وإمنا إىل بناء
املعرفة داخل الربملانات بشأن تلك التحوالت وتحفيز النقاش والتعاون
الدوليني بشأن استخدامها .وكان تقرير عام  2008أول تقرير يضع أساساً
مرجعياً ورسدياً موثوقاً به بشأن االستخدام الربملاين لألدوات والتكنولوجيات
الرقمية .فأتاح للربملانات إمكانية قياس وتقييم استخدامها لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عىل أساس مجموعة دولية من البيانات ،ومن ثم
تحديد مواطن القوة وفرص التحسني .وعىل غرار التقارير السابقة ،يسعى
هذا التقرير إىل قياس وتتبع كيفية اعتامد الربملانات وأعضائها لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف تحسني الشفافية واملساءلة تجاه الجمهور األوسع
سيتبي من
مبي يف العدد الخامس الصادر يف عام  ،2018وكام َّ
نطاقاً .وكام هو َّ
هذا التقرير ،فإن مفهوم الربملان اإللكرتوين يتعلق بالحوكمة واالسرتاتيجية
بقدر ما يتعلق بالتكنولوجيا واالتصاالت.
وقد كشفت التقارير السابقة عن أهمية اإلجراءات الرسمية بالنسبة
للربملانات فض ًال عن تحول الربملانات أكرث فأكرث إىل بيئات كثيفة من
حيث املعلومات .وخلص تقرير عام  2008إىل وجود فجوة كبرية بني
إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما تحققه الربملانات .ووجد
أن الربملانات «تدرك متاماً األهمية االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت» .وقدَّم تقرير عام  2018أدلة عىل أن الفجوة بني االستخدام

الفعيل والطموحات ال تزال قامئة ولكنها بدأت تتقلص أخرياً .ووجد تقرير
عام  - 2020أي هذا التقرير  -أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تزال
تتطور داخل الربملانات واملجتمعات .وعىل غرار التقارير السابقة ،يسلط
هذا التقرير الضوء عىل مجموعة من التحديات والفرص ميكن للربملانات
اغتنامها من أجل تعزيز االنفتاح الربملاين والتواصل مع الجمهور بشكل
كبري وإن كان ذلك يرتهن بالقيود املالية واملعرفية لكل برملان.

حالة التكنولوجيا يف الربملانات يف عام 2020
أثبتت الجائحة أنها فرصة فريدة لتحديث اإلجراءات الربملانية بجرأة عن
طريق االستفادة من التغريات الرسيعة يف الثقافة املؤسسية باإلبقاء عىل
مواطن النجاح وتحسينها واإلقبال عىل االبتكار املستمر .وبحلول نهاية
عام  ،2020عقد ثلث الربملانات املشاركة يف الدراسة االستقصائية جلسة
عامة افرتاضية أو مختلطة ،وعقدت  %65اجتامعات عن بُعد للجانها.
ويبدو أن األزمة زادت من مرونة الربملانات التي باتت تستجيب بشكل
طبيعي للمشكالت الجديدة ،وحاالت عدم اليقني السائدة ،واالحتياجات
املتغرية برسعة عن طريق االبتكار وإدارات معلوماتية أكرث مرونة واستجاب ًة
والرتكيز أكرث عىل احتياجات املستخدمني .وقد مر االبتكار الرقمي داخل
الربملانات ،عىل مدى فرتة الجائحة ،بثالث مراحل ييل بيانها:
yاالبتكار القرسي ،حيث كان رد فعل الربملانات للتغيري رسيعاً عن طريق
إجراء التجارب وتخصيص املوارد وتكييف املامرسات بحسب الحاجة.
yالتحسني التكراري واملرحلة الثانية من االبتكار لوضع حلول عمل
فعالة.
yترسيخ أساليب العمل الجديدة باعتامد عمليات وأدوات إلدخالها يف
النسيج اليومي للحياة الربملانية.
وميكن أن يصبح هذا التقدم إرثاً دامئاً .فبعد إحراز تقدم سنوات يف غضون
أشهر معدودة ،باتت أساليب عمل الربملانات مختلفة قلباً وقالباً بسبب
األدوات الرقمية التي دفعت هذا التحول:
 1تغريت طريقة عمل الربملانات :وضعت مامرسات العمل عن بُعدواالعتامد األكرب عىل األدوات والحلول الرقمية السحابية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف صميم العمليات الربملانية.
 2تسارع التحديث الربملاين :إن برامج التحديث قامئة منذ فرتة طويلة،ولكن الربملانات تتحرك اآلن برسعة أكرب وتطبِّق حلوالً مل تنظر فيها
من قبل أو كانت تعتزم تطبيقها عىل األجل الطويل فقط.
 3تطورت اللوائح لدعم العمل عن بُعد ،مام أتاح تطبيق ترتيباتعمل أكرث مرونة وتعزيز القدرة املؤسسية عىل الصمود.
 4تكتسب الربملانات الثقة يف العمليات والتكنولوجيا ،بفضل زيادةمشاركة املستخدمني ،والحلول التي تركز عىل املستخدمني ،وتحسني
التدريب والدعم.
15

تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي 2020

 5أصبحت الربملانات أكرث مرونة ،بإيجاد حلول تكرارية ،واعتامدأدوات ومامرسات جديدة ،واالستجابة برسعة للمشكالت الناشئة.
 6اآلثار املرتتبة عىل التخطيط والبنى التحتية والدعم كبرية :فقدزاد الطلب عىل رسعة اإلنرتنت؛ وأصبحت األنظمة اآلن قامئة
عىل التكنولوجيا السحابية؛ ويريد املستخدمون العمل باستخدام
معداتهم الخاصة.
وتشجَّ ع الربملانات عىل التطلع إىل املستقبل واستعراض خططها
االسرتاتيجية ،والنظر فيام ميكن تعلمه من تجاربها وتجارب غريها ،والنظر
يف تعزيز قدرتها عىل الصمود يف املستقبل .وتوجد فرصة لالستفادة من
االبتكارات املحققة واكتساب مزايا حقيقية .ومن هذا املنطلق ،يقرتح هذا
البحث أن تنظر الربملانات يف اتخاذ اإلجراءات التالية:
 1إدخال تعديل دائم عىل اللوائح اإلدارية حتى تتمكن الربملانات منالعمل بسالسة وبدون الحاجة إىل التقيّد مبوقع مادي واحد.
 2مواصلة أو توسيع املشاركة املرنة لألعضاء والجمهور ،وال سيام يفاللجان.
 3الحفاظ عىل املكاسب من حيث الكفاءة وتكييفها بصورة استباقية. 4تناول بُعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة أشمل عنطريق اسرتاتيجية رقمية عىل نطاق املؤسسة تُدمج يف نسيج الربملان
وثقافته األوسع نطاقاً.
 5استعراض وتحديث خطط استمرارية األعامل من أجل استخالصالدروس املستفادة من العام السابق واستيعابها عن طريق تعزيز
مامرسات إدارة املعارف.
 6وضع ترتيبات عمل مرنة للموظفني وملشاركة األعضاء عن بُعد ،معتحديد البنية التحتية املعلوماتية الالزمة لدعمهم.
 7تعزيز التعاون الربملاين الدويل لترسيع االبتكار وتوفري الوقت واملالوتبادل املامرسات الجيدة وزيادة الدعم املتبادل بني الربملانات.
وإىل جانب االستجابة للجائحة ،يقيِّم الجزء األسايس من هذا التقرير
وضع مفهوم الربملان اإللكرتوين يف عام  .2020ويقدِّم رؤى فريدة بشأن
االتجاهات املتغرية يف التكنولوجيا الربملانية وكيفية التخطيط لها وإدارتها.
ويقدِّم التقرير أساساً مرجعياً مفيداً يف مجموعة من املجاالت توضح
أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم الربملانات وتحسني
انفتاحها وشفافيتها .وعىل الرغم من أن جائحة كوفيد 19-قد أبرزت أهمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضعتها يف صميم العمل الربملاين ،فإن
النتائج الواردة يف هذا التقرير تهدف إىل مساعدة الربملانات يف تقييم
استثامراتها وخططها الخاصة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عىل نحو أكرث فعالية .وفيام ييل النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير:

اال�سرتاتيجية والتخطيط
 1تشهد نسبة امليزانيات الربملانية املخصصة لتكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت زيادة مستمرة .إذ أفاد عدد أكرب من الربملانات بإنفاق
 %9أو أكرث من ميزانيتها عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع
إنفاق  %16فقط أقل من  %1مقابل  %23يف عام .2012
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 2يحظى االبتكار بالتشجيع والدعم عن طريق أساليب رسمية يف %20من الربملانات وأساليب غري رسمية يف  %59من الربملانات .وقد اعتمدت
 %26من الربملانات اسرتاتيجية ابتكار رسمية ،وتضم  %35من الربملانات
موظفاً واحداً عىل األقل يضطلع بدور رسمي يف مجال االبتكار.
 3أهم االبتكارات ال تزال النظم التي تدعم تحويل العملياتاألساسية للربملان حيث أفادت  %10من الربملانات باستخدام
تكنولوجيات قامئة عىل الذكاء االصطناعي ،وأفادت  %6باستخدام
تطبيقات الصياغة الترشيعية.
 4أفادت الربملانات بتسارع استخدام التطبيقات السحابية وتخزينالبيانات عىل املنصات السحابية ،مع زيادة عمليات التخزين تلك
بنسبة  %86منذ عام  .2018ويرجع ذلك جزئياً إىل الجائحة.

ح�شد املوارد
 5تشكِّل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مورداً مه ًام للربملانات؛ولذلك ،فهي توظِّ ف  -يف املتوسط  -موظفاً واحداً يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل ثالثة أعضاء.
 6تواجه الربملانات تحديات يف تعيني املوظفني الرئيسيني يف مجالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالحتفاظ بهم .ففي الربملانات
األصغر حجامً ،قد يكون توفر األشخاص املدربني تدريباً مناسباً
محدوداً ،يف حني أن الطلب عىل املوظفني املؤهلني يف الربملانات
األكرب حج ًام قد يفوق العرض.
 7انتقلت الربملانات من العمل يف موقع واحد إىل العمل عن بُعد.ويرجع ذلك إىل الجائحة بشكل كبري .وأفادت  %55من الربملانات
بأنه ميكن لألعضاء العمل عن بُعد ،وأفادت  %69بأن هذه اإلمكانية
ويغي هذا التحول طريقة عمل الربملانات وأعضائها
متاحة للموظفنيِّ .
وموظفيها .ويف السنوات املقبلة ،سيؤثر هذا االنتقال من البيئة املادية
إىل البيئة الرقمية يف استخدام املباين الربملانية وعمل اللجان بوجه خاص.

�إ�شراك اجلمهور
 8تبحث الربملانات أساليب ابتكارية إلرشاك الجمهور ،إذ أفادت %63من الربملانات بأن لديها نظم لهذا الغرض؛ وأفادت النسبة نفسها
بأنها تعمل بالتعاون مع املجتمع املدين.
 9تستخدم  %76من الربملانات ويستخدم  %56من أعضائها وسائلالتواصل االجتامعي .فقد أفادت  %39من الربملانات باستخدامها
خدمات الرسائل الفورية ،التي يشهد استخدامها زيادة رسيعة
يف صفوف املوظفني واألعضاء ،وأفادت  %30بأن لديها تطبيقات
محمولة تتيح إمكانية الوصول إىل األعامل واملعلومات الربملانية.

التعاون والدعم
	10-معظم الربملانات ( )%62تود الحصول عىل دعم إضايف يف تطوير
استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

الدرو�س امل�ستفادة من اجلائحة

وال شك يف أن الربملانات كانت من بني تلك املؤسسات .وكان من الرضوري
اتخاذ تدابري عاجلة لضامن مكان عمل آمن لألعضاء واملوظفني ،والتعامل
مع حاالت غياب املوظفني املصابني .ورسعان ما اتضح ،بسبب القيود
املفروضة عىل السفر واملباين ،أن العمل من املنزل سيكون مطلوباً عىل
وتعي عىل الربملانات سن ترشيعات طارئة لتنظيم استجابتها
نطاق واسعَّ .
للوباء ومحاسبة الحكومات عىل أفعالها خالل هذه الفرتة .إذ مل يكن
من املمكن إغالق الربملانات .فبكل بساطة ،مل يعرف أحد متى سينتهي
الوباء أو مدى تأثريه الكاريث أو مدة الرتتيبات املؤقتة .ولذلك ،كان من
الرضوري وضع مامرسات جديدة لتنظيم العمل عن بُعد ،وتكييف قاعات
املجالس واللجان الربملانية لتكون آمنة لغري العاملني عن بُعد .وتشهد
طرائق االستجابة عىل الروح املهنية للموظفني الربملانيني وتفانيهم يف
جميع أنحاء العامل.
وعىل الرغم من التحديات التي شهدها العام املايض ،فلم يكن تأثري
الوباء سلبياً فقط .إذ عجلت الربملانات باالبتكار والرقمنة إىل حد غري
غي ثقافتها ومامرسات عملها .ويورد هذا القسم الخاص من
مسبوق ،مام َّ
التقرير تفاصيل تلك العملية .ويصف العوائق التي واجهتها الربملانات،
وجهودها للتغلب عليها ،والدروس املستفادة .ويويص التقرير بعد ذلك
بتدابري ينبغي للربملانات أن تنظر فيها ،عند تحديث عملياتها ،لتعزيز
قدرتها عىل الصمود .وسيحكم التاريخ عىل اآلثار املحتملة الطويلة األجل
للجائحة عىل نوعية عملها الترشيعي والرقايب ،ولكن توجد أسباب تدعو
إىل التفاؤل .ولعل التحول الدائم نحو العمل املختلط والعمل عن بُعد
سيساهم يف نهاية املطاف يف فعالية عمل الربملانات وشفافيتها ومساءلتها.

© مجلس العموم الكندي

فاجأ ظهور وباء كوفيد 19-يف آذار/مارس  2020معظم البلدان .وعانت
الحكومات يف جميع أنحاء العامل لفهم ما يحدث وإدراك الحاجة امللحة
التخاذ إجراءات .وكانت حالة الريبة بشأن الفريوس وطريقة انتشاره
والحامية منه واسعة االنتشار .ورسعان ما اتضح ملعظم املراقبني أنه يتعني
اتخاذ خطوات عاجلة .وتباينت ردود الفعل تبايناً كبرياً ،حيث نجحت
بعض البلدان يف التكيف أكرث من غريها .وعىل كل حال ،كانت مهمة
كل حكومة أن تستجيب باتخاذ التدابري املناسبة مثل التباعد االجتامعي
وإغالق املباين وتعزيز الخدمات الطبية .وعُ لِّقت األنشطة التجارية
والثقافية واالجتامعية كاملعتاد يف كل مكان .وأصبح احتواء الوباء محور
الرتكيز الوحيد بالنسبة للعديد من املؤسسات العامة.

ال�صورة  - 2بيئة عمل خمتلطة ملجل�س العموم الكندي

ويستند النص التايل إىل بيانات مستمدة من قسم خاص من الدراسة
االستقصائية لتقرير الربملان اإللكرتوين العاملي التي تغطي الربملانات
والجائحة (العدد =  .)116ويستند أيضاً إىل نتائج البحوث واملراقبة
السابقة ملركز االبتكار يف الربملان وشبكته من الربملانات .ووردت مساهامت
نوعية قيمة من أفرقة املناقشة التي شملت  49برملاناً .وترد فيام ييل
بعض دراسات الحاالت الجزئية استُمدت من الربملانات املشاركة يف البحث
وتصف تجاربها يف مواجهة الوباء.

التحديات التي طرحتها جائحة كوفيد19-
ابتدا ًء من آذار/مارس  ،2020أصبحت قدرة الربملانات عىل العمل موضع شك
فجأة وطرحت تحديات أمام العمليات الدميقراطية يف جميع أنحاء العامل.
ولذلك ،قررت الربملانات اللجوء إىل التكنولوجيات الرقمية وأساليب العمل
الجديدة حتى تتمكن من مواصلة العمل .وكانت برملانات الربازيل وإسبانيا
وشييل من أوىل الربملانات التي اعتمدت أدوات رقمية لعقد جلساتها عن
بُعد .ويف البداية ،عرقلت متطلبات التباعد االجتامعي واالنخفاض الكبري
يف توفر املوظفني االستجابة األولية للربملانات األخرى .ويف بعض الربملانات،
كان أكرث من  %90من موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعملون
عن بُعد .ومن املتطلبات الجوهرية للعمل عن بُعد الوصول اآلمن إىل
النظم املستخدمة .ولذلك ،كانت الربملانات التي استثمرت يف تقنيات النفاذ
عن بُعد والحلول السحابية قبل انتشار الوباء يف وضع أفضل .ويُع ّد برملان
ملديف ،الذي كان رائداً يف عقد الجلسات العامة االفرتاضية ،مثاالً ممتازاً
عىل االستثامر املسبق يف التخطيط االسرتاتيجي وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اللذين ييرسان التكيّف عندما تقتيض الظروف ذلك .وبعد مرور
عام ،اتضحت اآلثار الكاملة للوباء عىل طريقة عمل الربملانات.
وبالنسبة للعديد من الربملانات ،تسارع تحديث العمليات والنظم كثرياً:
إذ حدثت سنوات من االبتكار يف غضون بضعة أشهر فقط .ومل يخلُ
ذلك من التحديات إذ كانت الضغوط املفروضة عىل استمرار عمل
الربملانات هائلة ووجدت إدارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفسها
يف املقدمة ملواجهة تلك التحديات .فقد كان العديد من املوظفني غائبني،
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وأعيد ضبط النظم ألغراض العمل عن بُعد ،ووُضعت أنظمة تكرارية جديدة،
وهُ جرت مامرسات إدارة املشاريع واملشرتيات العادية لصالح أساليب عمل
مرنة .ونظراً إىل األهمية البالغة ألنشطة التدريب ،حشدت الربملانات كل
مواردها لتدريب األعضاء واملوظفني ،ودعم عملهم عن بُعد ،وإدارة عامل
جديد من االجتامعات عرب منصة  Zoomواألجهزة الخاصة باملستخدمني.
ال�صورة  - 3ا�ستخدام الأدوات الرقمية يف املجل�س

© مجلس الشيوخ اإليطايل

كيف ا�ستجابت الربملانات
أدى االنتقال املفاجئ إىل العمل عن بُعد والتباعد االجتامعي إىل انخفاض
عدد الجلسات الربملانية (وتعليقها يف بعض الحاالت) .وأعقبت ذلك
يف بعض الربملانات عملية رسيعة ودينامية من االبتكار القرسي وأوىل
الجلسات االفرتاضية واملختلطة ،مع اعتامد التكنولوجيات الرقمية بوصفها
أساس التفاعل عن بُعد.
ترى الربملانات أنه من الرضوري مواصلة العمل عىل الرغم من
القيود الحالية .ولذلك ،قررت اللجوء إىل التكنولوجيات الرقمية
من أجل إيجاد أساليب عمل جديدة.

ملحة عامة
عانت برملانات كثرية يف املراحل األوىل من الوباء الذي شكَّل وضعاً جديداً
وغري متوقع .ومل يكن من الواضح كيف ينبغي االستجابة ،أو إىل متى
سيستمر الوضع .ولكن بحلول نهاية عام  ،2020عقدت  %65من الربملانات
املشاركة يف الدراسة االستقصائية اجتامعات افرتاضية أو مختلطة للجانها،
وعقدت  %33جلسة عامة افرتاضية أو مختلطة .وقد نجحت العديد من
الربملانات يف اجتياز مرحلة االبتكار القرسي عن طريق االستجابة لألحداث
برسعة .ومع اتضاح األوضاع ،أدخلت الربملانات تحسينات تكرارية عىل
حلولها األولية ورشعت يف تنفيذ تجاربها .ثم بدأت يف إدراج أساليب
العمل والعمليات واألدوات الجديدة يف املامرسات الربملانية .وأدى االبتكار
املفصَّ ل يف هذا التقرير إىل االرتقاء بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
إىل مستويات جديدة من األهمية يف العديد من الربملانات .وميكن لكل
الربملانات  -مبا فيها الربملانات التي اختارت االستمرار يف عقد جلسات
وجهاً لوجه ونسبتها  %40وتلك التي اختارت استخدام األدوات الرقمية
للعمل عن بُعد  -أن تستخلص الدروس الالزمة من هذه الجائحة وأن
تطبِّق التجارب الواردة يف هذا التقرير لالستفادة عىل النحو األمثل من
قدراتها يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن الجدير بالذكر أن
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 %76من الربملانات التي اعتمدت مامرسات العمل عن بُعد تتوقع اإلبقاء
عىل بعض هذه املامرسات عىل األقل.

التغريات يف الإجراءات
بالنسبة للعديد من الربملانات ،يتطلب إدخال مامرسات عمل جديدة
 سواء أكانت أساليب بديلة لاللتقاء مادياً أم أساليب جديدة للعملعن بُعد  -إدخال تعديالت عىل اإلجراءات والقواعد الربملانية أو القوانني
مبي يف الجدول  ،1كان أقل عدد
الوطنية أو حتى دستور البلد .وكام هو َّ
من هذه التغيريات رضورياً لعقد اجتامعات اللجان عن بُعد .واقتضت
الجلسات العامة عن بُعد أكرب عدد من التغيريات .وفيام يتعلق بالجلسات
العامة ،كانت توجد حاجة إىل تحديث اإلجراءات الربملانية يف  %44من
الربملانات؛ وكانت توجد حاجة إىل إدخال تغيريات قانونية أو دستورية يف
 %16من الربملانات .وفيام يخص اجتامعات اللجان عن بُعد ،مل يلزم إدخال
أي تغيريات قانونية أو دستورية إال يف  %8من الربملانات.
اجلدول  - 1التغيريات املطلوبة لتطبيق ترتيبات العمل عن بُعد (العدد = )73
جلسة عامة
التغيريات الدستورية/القانونية كانت رضورية %16
%44
حُ دِّثت اإلجراءات الربملانية
%30
مل توجد حاجة إىل إدخال تغيريات رسمية

لجنة
%8
%32
%48

ومن املنظور اإلجرايئ ،تطلب تكييف الربملانات مع أساليب العمل الجديدة
تحقيق التوازن بني الحفاظ عىل الربوتوكوالت القامئة حيثام أمكن ذلك
واعتامد بروتوكوالت جديدة عند الرضورة .وقد طرح تنظيم املناقشات
العامة عن بُعد تحدياً :إذ يجب تنظيم قوائم املتحدثني ،وميكن مقاطعة
املتحدثني بدون إنذار ،مام يتطلب دع ًام تقنياً .وطرح التصويت أيضاً
مشكلة للعديد من الربملانات :فقد ال توفر أدوات عقد املؤمترات بالفيديو
املتاحة وظائف كافية ،مام يتطلب إيجاد حلول أخرى وحلول بديلة .ومن
أكرب الشواغل املستمرة للربملانات إمكانية التحقق من التصويت االفرتايض
وأمنه خالل الجلسات العامة.

اجلل�سات الربملانية

وفقاً للردود عىل الدراسة االستقصائية ،يف حزيران/يونيو  ،2020مل تكن
 %14من الربملانات منعقدة يف حني عقدت  %36عدداً محدوداً أو منخفضاً
من االجتامعات .وكانت  %14من الربملانات مجتمعة بشكل عادي.
وعقدت  %17من الربملانات جلسات عامة افرتاضية أو مختلطة ،وعقدت
 %47من الربملانات اجتامعات افرتاضية أو مختلطة للجانها.
ال�شكل  - 3اال�ستجابات الربملانية للوباء يف حزيران/يونيو 2020
(بيانات االحتاد الربملاين الدويل؛ العدد = )64
اﺟﺘامﻋﺎت ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ أو ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
اﺟﺘامﻋﺎت ﻣﺤﺪودة/أﻗﻞ
اﺟﺘامﻋﺎت ﺗُﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
ﻻ ﺗُﻌﻘﺪ اﺟﺘامﻋﺎت
اﻟﱪﳌﺎن ﻏري ﻣﻨﻌﻘﺪ

٪٠

٪٢٠
٪٤٠
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٪٦٠
ﻟﺠﻨﺔ

٪٨٠

٪١٠٠

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

ال�صورة  - 4جل�سة عامة خمتلطة يف جمل�س النواب الأرجنتيني

© مجلس النواب يف األرجنتني

وبحلول أواخر عام  ،2020ارتفعت نسبة الربملانات التي عقدت جلسات
عامة افرتاضية أو مختلطة إىل  .%33ويف الجلسات املختلطة ،التي كانت
األكرث شيوعاً ،يكون بعض األعضاء واملوظفني حارضين يف القاعة يف حني
يشارك آخرون (معظمهم عادةً) عن طريق الفيديو .وعقدت  %5من
الربملانات جلسات افرتاضية متاماً ،مع حضور بضعة موظفني أو رئيس
الربملان فقط يف القاعة يف بعض األحيان.
ال�شكل  - 4اجلل�سات املختلطة واالفرتا�ضية متاما ً (العدد = ))116
ﻟﺠﻨﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٪٠

٪٢٠
٪٤٠
اﻓﱰاﴈ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

٪٦٠

ﻣﺨﺘﻠﻂ

٪٨٠

٪١٠٠

مبي يف الشكل  ،4عقدت معظم الربملانات ( )%65اجتامعات
وكام هو َّ
افرتاضية أو مختلطة للجانها؛ وعقدت  %30اجتامعات افرتاضية متاماً .وأعطت
الربملانات ،التي مل تعقد أي منهام ،مجموعة متنوعة من األسباب :إذ رأت
 %44أن الجلسات العامة االفرتاضية غري رضورية ،إما ألنها تعتزم مواصلة
عقد الجلسات التقليدية الحضورية مع احرتام متطلبات التباعد االجتامعي
وإما ألن الربملان غري منعقد؛ ومل تعرف  %10من الربملانات السبب.
جمل�س النواب الربازيلي
تحرك مجلس النواب الربازييل برسعة ملعالجة آثار الوباء .ويف أيار/
مايو  ،2020عقد أول جلسة عامة له بطريقة مختلطة عن طريق
منصة  ،Zoomمستضيفاً  513نائباً اتصلوا اتصاالً مبارش ًة باستخدام
أجهزتهم الخاصة .وأُطلق تطبيق « »Infolegالحايل للمجلس ،بعد
التكييف ،لتقديم الدعم إىل األعضاء املشاركني افرتاضياً بالنسبة
للحضور والتسجيل وقوائم املتحدثني وتوجيه تصويت القيادة
والتنبيهات والتصويت املأمون .ومكَّنت التحسينات الالحقة للتطبيق
األعضاء من تقديم فواتري .وتوقع املجلس أن التغيريات املطلوبة
ستكون ضخمة ولكنه اضطر لتنفيذها مع عمل نحو  %95من
تعي عليه تنسيق التعاون
املوظفني من منازلهم .وفض ًال عن ذلكَّ ،
بني أكرث من  150موظفاً يف مختلف الوحدات الربملانية.
وفيام يتعلق مبزايا هذه التجربة ،شدد املجلس عىل مرونة أفرقة
التطوير ،وتغيري اإلجراءات والعمليات ،وتحويل الربوتوكوالت األمنية
لضامن أمن النظم املحمولة .وكانت إحدى نتائج التجربة هي إقبال
األعضاء الشديد عىل االبتكار وقلة قلقهم من املخاطر.

ويف الحاالت التي مل تُعقد فيها جلسات عامة عن بُعد ،أشارت  %37من
الربملانات إىل وجود عوائق قانونية أو دستورية (عىل الرغم من أن عدة
بلدان عدلت قوانينها إلجازة هذه املامرسة) .وعىل الرغم من أن %12
ذكرت أسباباً أمنية متنع عقد الجلسات عن بُعد ،فتجدر اإلشارة إىل أن
 %27عزت قرارها إىل االفتقار للتكنولوجيا الالزمة و %10إىل نقص املوارد
املالية .وكان عدد الربملانات التي شعرت بأنها مقيدة أقل بكثري فيام يخص
عقد اجتامعات اللجان عن بُعد مقارن ًة بعقد الجلسات العامة عن بُعد
عىل الرغم من أن عدداً قلي ًال ( )%16أشار إىل وجود قيود قانونية و %14إىل
االفتقار للتكنولوجيا .والسبب الذي قدمته  %22هو ببساطة أن اجتامعات
اللجان عن بُعد مل تكن رضورية.
اجلدول �  - 2أ�سباب عدم عقد اجلل�سات عن بُعد (العدد = )73
مل تُع ّد رضورية
ال يجيزها القانون
بسبب مخاوف أمنية
التكنولوجيا غري متاحة
ألسباب مالية
ألسباب غري معروفة

جلسة عامة
%40
%37
%12
%27
%10
%10

لجنة
%22
%16
%5
%14
%7
%4

تقدمي الدعم للجل�سات عن بُعد
عندما يعمل الربملان افرتاضياً ،تختلف اإلجراءات الرسمية واملسارات
العملية .ويحتاج األعضاء إىل وصالت إنرتنت موثوقة وعالية الرسعة مبا
فيه الكفاية ،وهو أمر نادر يف املناطق النائية أو الريفية .واستخدمت
أنغوال وزامبيا املباين العامة اإلقليمية ،مبا يف ذلك مكاتب الدوائر االنتخابية،
الستضافة الربملانيني الذين يفتقرون إىل وصالت منزلية كافية .واستخدم
أعضاء مجلس النواب األرجنتيني مرافق الهيئات الترشيعية اإلقليمية.
ويحتاج األعضاء واملوظفون إىل التدريب عىل الجلسات عن بُعد ،وهي
طريقة جديدة للعمل بالنسبة للكثريين .ويف اململكة املتحدة وكندا ،أُعطي
الربملانيون توجيهات بشأن األماكن واإلعدادات املالمئة لهذا الغرض ،مبا يف
ذلك اإلضاءة والخلفية .وإذ إن إمكانية الوصول إىل الوثائق مسألة بالغة
األهمية ،تعني عىل الربملانات توفريها برسعة وعن بُعد ويف شكل رقمي أوالً.
ووصف برملان نيوزيلندا الخطوات التي اتخذها لتيسري عقد االجتامعات
عن بُعد كام ييل:
yتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة يف وقت مبكر.
yضامن توجيه التبليغات الصحيحة إىل جميع املشاركني.
yضامن أمن وموثوقية االجتامعات؛ وإدارة حسابات استخدام منصات
املؤمترات بالفيديو بنشاط؛ وتنظيم الربوتوكوالت املختلفة لالجتامعات
العامة والخاصة.
yالحفاظ عىل رسية الهوية عند االقتضاء.
yبث االجتامعات مبارشة إىل وجهات متعددة ،مبا يف ذلك البث الشبيك
الداخيل والقنوات التلفزيونية واإلذاعية الخارجية.
yتجربة السيناريوهات ،وتحديد املشكالت املتوقعة والتعامل معها
قبل حدوثها.
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yتطبيق التعلم التكراري باستمرار مع جلسات إعالمية منتظمة بعد
كل جلسة عن بُعد.
واستخدمت الربملانات الزخم الذي أحدثه الوباء لزيادة تعزيز بنيتها
التحتية الرقمية لالجتامعات عن بُعد .فعىل سبيل املثال ،حدَّث الربملان
اليوناين تدابري األمن السيرباين واعتمد نظاماً لتحويل الكالم إىل نص من
أجل إنتاج املحارض برسعة .ومن النقاط التي تعني البت فيها كيفية إدارة
املحارض الرسمية لالجتامعات عن بُعد .ويف اململكة املتحدة ،تذكر مضبطة
الربملان ( )Hansardالربملانيني الذين يحرضون اجتامعات مجلس العموم
عرب الفيديو .ويسجِّ ل مجلس النواب يف الربازيل الجلسات باستخدام عدة
أجهزة تصوير وحاسوب مخصص متصل بنظام  Zoomللجلسات العامة.
وكانت الصعوبة األخرى هي االتصال بنظام البث الربملاين  -وهي مسألة
بسيطة يف بعض الحاالت ومعقدة يف حاالت أخرى .وغُ ِّيت إجراءات
البث عىل ذلك األساس ،وخصصت الربملانات موظفني لدعم الجلسات
االفرتاضية .ويف الكنيست اإلرسائييل ،أعيد توزيع املوظفني الذين مُنحوا
إجازة مؤقتة ألداء ذلك الدور.

امل�ؤمترات عرب الفيديو

كلمة املرور أو تفاصيل حساسة عن االجتامع بالخطأ .ومن العوائق املبكرة
األخرى عدم االرتياح (أو عدم اليقني) ملكان تخزين البيانات التي تلتقطها
تلك التطبيقات ،وتأثري القوانني الوطنية لحامية البيانات.
ووقع االختيار عىل منصة  Zoomيف  %37من الربملانات التي قررت
عقد جلساتها العامة عرب الفيديو و %45من الربملانات التي قررت عقد
اجتامعات لجانها عرب الفيديو .وتالها بالتساوي من حيث الشعبية
منتج  WebEXلرشكة  Ciscoومنصة  .Microsoft Teamsوترجع هذه
الخيارات يف كثري من الحاالت إىل وجود ترخيص سابق للمنتجات املعنية
أو الخربة يف استخدامها ولو كانت تلك الخربة محدودة .واستُخدمت ،Jitsi
وهي منصة مفتوحة املصدر ومخصصة للمستخدمني لعقد املؤمترات عرب
الفيديو ،يف عقد الجلسات العامة يف  %2من الربملانات ويف عقد اجتامعات
اللجان يف  %7من الربملانات .واستخدمت عدة برملانات أدوات متعددة
لعقد املؤمترات بالفيديو يف أعامل اللجان .وكانت منصة  ،Kudoالتي يبدو
أنها منتج متخصص للرتجمة الشفهية بلغات متعددة ،أقل استخداماً نظراً
لوظائفها الفريدة1.
ال�صورة  - 5اجلمعية الوطنية لأنغوال جتتمع با�ستخدام Zoom

برملان التفيا
وضع برملان التفيا نظاماً افرتاضياً كام ًال ميكِّنه هو ونوابه املئة بالعمل
عن بُعد بشكل كامل .وقد وجدت رشكة الربمجيات املحلية املكلفة
بتطوير ذلك النظام ح ًال فريداً لدمج إدارة الوثائق والتصويت
واالجتامعات االفرتاضية (باستخدام منصة  Jitsiاملفتوحة املصدر) .وكان
أحد التحديات الخاصة بالتطبيق الجديد هو أمن األعضاء والتحقق من
هويتهم ،وقد حُ لّ ذلك باستخدام بطاقات الهوية الوطنية لالتفيا.
وكانت العديد من الربملانات متتلك ترخيصاً للنفاذ إىل منصة Microsoft
 Teamsيف إطار مجموعة أدوات  ،Microsoft 365ولكنّ عدداً قلي ًال فقط
من املنصات استخدمها .إذ توجهت الربملانات ،كغريها من الهيئات ،إىل
منصة  Zoomوهي منتج جديد نسبياً وغري معروف اكتسب زخ ًام يف ذلك
الوقت .ثم طوِّرت تلك املنتجات برسعة لتلبية الطلب يف ظل تلك البيئة غري
املستقرة .وكانت منصة  Microsoft Teamsتتسم بقيود منذ البداية عرقلت
استخدامها يف صفوف الربملانات .وأثبتت منتجات أخرى ،مثل WebEx
لرشكة  ،Ciscoأنها أقل شعبية يف صفوف املستخدمني .وقد شهدت منصة
 Zoomنفسها اخرتاقات أمنية .وأصبح برملان جنوب أفريقيا ضحية مبكرة
عندما كُشف خطأً عن رابط  Zoomخاص .وأثبت ذلك الحادث مجدداً أن
الحلقة الضعيفة يف أي نظام لعقد املؤمترات عرب الفيديو هي نفسها حتى
وإن وفِّرت البنية التحتية التقنية املناسبة :وهي أن يشارك املستخدم النهايئ
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استخدمت اللجان أدوات عقد املؤمترات بالفيديو يف املايض لعقد جلسات
استامع عن بُعد واالطالع عىل األدلة ،ولكن مشاركة جميع األعضاء (أو
معظمهم) تجربة جديدة .وكانت أساليب العمل عن بُعد أو أساليب
العمل املختلطة تجربة جديدة متاماً بالنسبة للجلسات العامة ،ولذلك كان
من الرضوري إجراء تجارب إليجاد حلول عملية .وفض ًال عن ذلك ،كانت
منصات عقد املؤمترات بالفيديو املتاحة يف بداية الوباء محدودة ،ومل يكن
أي منها مناسباً للعمل الربملاين.

ال�شكل  - 5من�صات امل�ؤمترات عرب الفيديو (العدد = )74/52
Zoom
Cisco WebEx
MS Teams
آﺧﺮ
Jitsi
Kudo
Tixeo

٪٠

٪٢٠
٪٤٠
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٪٦٠
ﻟﺠﻨﺔ

٪٨٠

٪١٠٠

�أ�ساليب و�أدوات الت�صويت
لعل التصويت هو أصعب إجراء يُنفَّذ عن بُعد .وقد استحدثت برملانات
إسبانيا والربازيل واململكة املتحدة وظيفة التصويت كجزء من التطبيقات
الداخلية املقدمة لألعضاء .ورسعان ما استحدثت برملانات األرجنتني
وشييل والتفيا وزامبيا تطبيقاتها الخاصة للتصويت .وتجري باراغواي
 1استُخدمت منصة  Kudoيف العديد من املنظامت املتعددة األطراف ،ومنها االتحاد
الربملاين الدويل والجمعية الربملانية لحلف شامل األطليس ومجلس أوروبا ،لتقديم
خدمات الرتجمة الفورية إىل أكرث من لغتني.

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

وأنغوال اآلن عمليات التصويت بالتزكية عرب مؤمتر بالفيديو .وأدير التحقق
من املصوتني بطرائق مختلفة منها االستيثاق الحيوي واملصادقة الثنائية
واستخدام بطاقات الهوية الوطنية اإللكرتونية .واستمر عقد الجلسات
الحضورية يف برملانات أخرى ولكن مع احرتام اإلجراءات االحرتازية للتباعد
االجتامعي ،وتطلبت تلك الجلسات أيضاً اعتامد حلول تكنولوجية .وقد
وضع مجلسا الربملان اإليطايل حلوالً مرنة للتصويت عندما يكون الوصول
املادي إىل املباين مقيداً .ويف مجلس الشيوخ ،استُحدث تطبيق محمول
للتصويت عن طريق األجهزة املحمولة .ويف مجلس النواب ،كان الحل
مامث ًال باستخدام الحواسيب املحمولة داخل القاعة وخارجها .وهذه
الحلول مرتبطة بأنظمة التصويت القامئة.
ال�صورة  - 6تطبيق ت�صويت جديد جلل�سة عامة حترتم قواعد التباعد االجتماعي
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ال�شكل  - 6الت�صويت يف اجلل�سات العامة املعقودة عن بُعد (العدد = )70
مل ﻳُﺠ َﺮ ﺗﺼﻮﻳﺖ
مل ﻳﺼﻮت ﺳﻮى اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ ﰲ اﳌﺠﻠﺲ )مل ﻳﺼﻮت
)اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺸﺎرﻛني ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻴﺪ
)أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣامﺛﻠﺔ(
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻘﺎمئﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات
ﻋﻘﺪ اﳌﺆمتﺮات ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض

٪٩
٪٦
٪٢١

٪٩
٪٩
٪٠

٪٥

٪١٠

ال�صورة  :»eSaeima« - 7تطبيق الربملان االفرتا�ضي لربملان التفيا

وسُ جِّ لت زيادة كبرية يف الحاجة إىل التدريب مع تحول الربملانات
إىل العمليات عن بُعد ،ولكن من املرجح أن يعمل موظفو تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عن بُعد أيضاً فيكونوا غائبني مثل غريهم من
املوظفني .وتكمن الصعوبات يف دعم املستخدمني عن بُعد وضامن
االتصاالت املالمئة يف الوقت املناسب والتكيف مع أساليب العمل
الجديدة .وكان منحنى التعلم حاداً بالنسبة للعديد من الربملانات التي
اضطرت العتامد نظم جديدة وغري مألوفة وغري مجربة يف غضون مهلة
قصرية جداً ،ودمجها مع النظم القامئة وتعميمها برسعة.
وبالنسبة إلدارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يكمن أحد التحديات
الرئيسية يف إدارة عبء عمل املوظفني باألدوات واملسؤوليات الجديدة يف
سياق العمل عن بُعد وارتفاع مستويات الغائبني .ويف بعض الحاالت ،سُ مح
للموظفني بأخذ املعدات إىل منازلهم أو زودوا مبعدات إضافية لالستخدام
عن بُعد .وقد وفرت بعض الربملانات شاشات أكرب لالستخدام املنزيل،
أو باقات بيانات لتغطية املتطلبات اإلضافية لالتصال بشبكة اإلنرتنت،
أو حتى إعانات مالية للموظفني الذين يشرتون معدات أو مفروشات
ملكاتبهم املنزلية يف بعض الحاالت.

جعل التغيريات دائمة

٪٠

٪١٩
٪٢٠ ٪١٥

بالنسبة للموظفني والربملانيني ،كان عىل الربملانات أن تتغلب عىل القيود
املفروضة عىل هياكلها املعلوماتية األساسية التي مل تكن مصممة عام ًة
للعمل عن بُعد بهذا الحجم .واضطر موظفو تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الذين يقدمون الدعم للنظم إىل العمل عن بُعد ،مام أدى
إىل زيادة كبرية يف الطلب عىل االتصال باإلنرتنت ،وفرض ضغوطاً عىل
قدرات النظام وموثوقيته ،وأثار االرتباك عندما استخدام األعضاء معداتهم
الخاصة من منازلهم .وأدى ذلك إىل مشكالت تتعلق بالوصول واألمن مثل
تلك املواجهة يف دمج االجتامعات عن بُعد وتكنولوجيات البث.

© برملان التفيا

ومل تستخدم أي من الربملانات املجيبة الربيد اإللكرتوين وسيل ًة للتصويت
(عىل الرغم من أن الربملان األورويب ،وهو غري مشمول مبجموعة البيانات
هذه ،قد استخدم هذه الوسية يف األيام األوىل من الوباء) .وكانت الطريقة
األكرث استخداماً ( )%21هي التصويت برفع اليد أو بالتزكية .ومل تسمح
 %6من الربملانات املجيبة بالتصويت إال للحارضين؛ واستمرت  %9يف
استخدام أنظمة التصويت القامئة (وإن مل تكن متاحة يف حالة واحدة
عىل األقل لألعضاء غري املوجودين يف املجلس عن طريق مكتب افرتايض)؛
واستخدمت  %9أخرى خاصية التصويت التي توفرها أداة عقد املؤمترات
عرب الفيديو التي اختاروها .واستخدمت  %19تطبيقات خاصة وُضعت
لهذا الغرض ،وصُ ممت يف بعض الربملانات لتكون وسيلة لكشف األخطاء
يف الجلسات عن بُعد وإصالحها.

دعم املوظفني العاملني عن بُعد

٪٢٥

٪٣٠

شهدت فرتة االبتكار هذه قيام الربملانات بإدخال تغيريات جذرية عىل
العمليات واإلجراءات التي تعتزم نصف الربملانات املجيبة عىل االستبيان
اإلبقاء عليها ،ولو جزئياً ،يف املستقبل .ورداً عىل سؤال عن إجراءات
الجلسات العلنية واجتامعات اللجان ،وصف العديد من املشاركني يف
فريق املناقشة ،وبعضهم من برملانات عادوا إىل الجلسات الحضورية
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البحتة ،كيف تغري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الكواليس
نتيجة للوباء  -ومل يكن ذلك مفاجئاً نظراً لحجم العمل املنجز خالل العام
املايض .ووفقاً لربملان التفيا:
ازداد حجم وكثافة العمل يف برملان التفيا ولكن البنية التحتية مل
تكن جاهزة للواقع الجديد.
ومن بني الربملانات التي اعتمدت أساليب عمل عن بُعد خالل الجائحة،
أشارت ردود ربع تلك الربملانات تقريباً ( )%24إىل أنها قد ال تحتفظ بها
وتعود إىل العمل الحضوري يف أقرب فرصة ممكنة .وال يعني ذلك دامئاً
بالنسبة لألعضاء التخيل عن التكنولوجيا الجديدة أو ترتيبات العمل عن
بُعد .ويف برملان إيرلندا امللزم بعقد جلساته حضورياً مع احرتام قواعد
التباعد االجتامعي ،عُ قدت الجلسة العامة يف قاعة مؤمترات كبرية مع
استخدام قاعة املجلس لعقد اجتامعات اللجان .ولكن تطلب دعم تلك
الرتتيبات مع احرتام قواعد التباعد االجتامعي أيضاً تكنولوجيات جديدة.
وعىل الرغم من أن العودة إىل املجلس أمر مرغوب فيه ،فمن املرجح أن
ترشد بعض االبتكارات الرقمية خطط التنمية يف املستقبل.
ال�صورة  - 8اختبار تطبيق الت�صويت عن بُعد يف جمل�س العموم الربيطاين

© برملان اململكة املتحدة

وتعتزم معظم الربملانات اإلبقاء عىل مامرسات العمل عن بُعد عقب
الجائحة كلياً أو جزئياً ،مع احتفاظ  %24منها بجميع األدوات واإلجراءات.
وتعتزم  %52من الربملانات اإلبقاء عىل بعض االبتكارات ولكن ثلثها يعتزم
قرصها عىل أنواع محددة من االجتامعات  -مع االحتفاظ بها الجتامعات
اللجان وعدم استخدامها للجلسات العامة.
تعتزم  %24من الربملانات أو تتوقع اإلبقاء عىل مامرسات العمل
عن بُعد التي اعتمدتها.
ال�شكل  - 7خطط العمل عن بُعد عقب اجلائحة (العدد = )82
ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
مبامرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ

٪٢٤

ﻗﺪ ﻳُﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ
ﻣامرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ
ﻣامرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
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٪٥٢

٪٠

٪٢٠

٪٢٤

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

الدرو�س امل�ستفادة
عىل الرغم من التحديات العديدة ،ترى الربملانات أن قدراتها التشغيلية
قد استفادت من التغيريات التي أجريت خالل األزمة .وقد رسخت
الجائحة الدور املحوري الذي تؤديه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
عمل الربملانات ،وسلطت الضوء عىل الفوائد العديدة التي ميكن أن تعود
من مرونة العمل .وبالنسبة لألعضاء ،ثبت أن االنفصال عن موقع مادي
واحد مفيد حيث أبلغت عدة برملانات عن شعور بزيادة يف الكفاءة،
وال سيام بالنسبة للجان.
وأفاد عدد من الربملانات ،وخاص ًة تلك التي تكون جلساتها العامة عادة أكرث
تجاوباً وتفاعالً ،بفقدان العفوية والشعور بأن نوعية النقاش قد ترضرت.
ولكن أشارت ردود أيضاً إىل خالف ذلك ،حيث يفضل بعض الربملانات أن
تكون املناقشات أكرث تنظيامً .وأفادت الربملانات أيضاً بأنه عىل الرغم من
منحنى التعلم الحاد ،فقد تقبل األعضاء أساليب العمل الجديدة ألنها رسيعة
وفعالة .فعىل سبيل املثال ،الحظ مجلس النواب البولندي ما ييل:
تبي أن الصعوبات يف التواصل باستخدام الحلول اإللكرتونية
َّ
واضحة ويسهل تذليلها .ويف غضون شهرين ،أحرزنا تقدماً يف
استخدام الحلول الحديثة التي خططنا لها قبل عدة سنوات عىل
األقل .وزاد دور حلول تكنولوجيا املعلومات .وزادت مشاركة
األعضاء واستعدادهم الستخدام الحلول الرقمية زيادة كبرية.
ويبدو أن عنارص مهمة من النظام الذي ميكِّن من العمل عن بُعد
ستظل نشطة حتى بعد انتهاء الوباء .ومع ذلك ،من املؤسف أننا
دفعنا مثناً باهظاً مقابل ذلك.
ويربز الشكل  8الفوائد الرئيسية التي تنسبها الربملانات إىل تجربتها يف
التصدي للوباء .وتُتناول تلك الفوائد فيام ييل عن طريق تحليل معمق
للمواضيع الناشئة عن البحوث ،والدروس املستفادة بشأن املرونة الربملانية
واملزمع تطبيقها يف تعزيز برامج التحول الرقمي والتحديث:
yتغريت طريقة عمل الربملانات :فعىل الرغم من أن الربملانات مل تعتمد
جميعها مامرسات عمل عن بُعد أو تعتزم االستمرار يف عقد جلسات
عامة واجتامعات لجان مختلطة ،فقد استُخلصت دروس ستستمر
يف التأثري يف الربملانات يف املستقبل وتضع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف صميم العمليات الربملانية.
yتسارع التحديث الربملاين :فقد دفع االبتكار القرسي الربملانات إىل
اعتامد حلول مل يُنظر فيها من قبل أو أُدرجت يف عداد االحتامالت
الطويلة األجل فقط.
yتطورت اللوائح لدعم العمل عن بُعد :فالقواعد التي تحكم الربملانات
مل تتوخ أبداً وضعاً مثل الوباء ،مام أبطأ استجابتها يف كثري من الحاالت.
ومن شأن تغيري اللوائح من أجل إجازة ترتيبات عمل أكرث مرونة يف
املستقبل إذا لزم األمر أن يعزز قدرة الربملان عىل الصمود.
yتكتسب الربملانات الثقة يف العمليات والتكنولوجيا ،بفضل زيادة
مشاركة املستخدمني ،والحلول التي تركز عىل املستخدمني (أي غري
«املوحدة») ،وزيادة التدريب والدعم.

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

ال�شكل  - 8ملخ�ص الفوائد الناجمة عن اال�ستجابة للجائحة ا�ستناداً �إىل جل�سات �أفرقة املناق�شة يف كانون الثاين/يناير و�شباط/فرباير 2021
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،م
ﺣﺴﻨﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﱠ
ﻋﻤﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت

أدت إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ أﻛرث ﻣﺮوﻧﺔ وﻛﻔﺎءة وﺗﺮﻛﻴﺰا ً
زادت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻠﺠﺎن
مل ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﰲ ﺟﻮدة اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻟﻜﻦ ﻗﻠﻠﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-أن...

اﻻﺟﺘامﻋﺎت ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ
أﻛرث ﻣﺮوﻧﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ

اﺣﺘﺎج اﻷﻋﻀﺎء ﻓﱰة ﺗﻌﻠّﻢ وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻴﻔﻮا ﺑﴪﻋﺔ
ميﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛرث اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
زادت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻷدوات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ

أ

ﺗﺤﺴني اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋامل
ﴐوري

yأصبحت الربملانات أكرث مرونة نتيجة للوباء :فقد تطورت الحلول
بشكل متكرر ،واعتُمدت أدوات جديدة ،وتغريت مامرسات العمل
حتى يتسنى للربملانات أن تركز برسعة عىل معالجة املشكالت الناشئة.
ويعزز العمل املرن أيضاً القدرة عىل الصمود.
yاآلثار املرتتبة عىل التخطيط والبنى التحتية والدعم كبرية :فقد
زاد الطلب عىل رسعة اإلنرتنت؛ وأصبحت األنظمة قامئة غالباً عىل
التكنولوجيا السحابية (مام يطرح مشكالت أمنية)؛ ومييل املستخدمون
أكرث إىل العمل باستخدام معداتهم الخاصة .وهذه التغيريات ،إىل
جانب زيادة العمل عن بُعد ،تطرح تحديات أمام رشاء تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ودعمها.
مبي مبزيد من التفصيل فيام ييل ،تليها توصيات بشأن
والدروس ،كام هو َّ
كيفية تطبيقها.

�أ�ساليب عمل الربملانات تغريت
أدى التحول الرسيع إىل أساليب العمل املرنة عن بُعد إىل تغري الثقافة
داخل العديد من الربملانات .ومن املرجح أن تدخل االبتكارات الرسيعة
التي شهدها عام  2020يف عملية أكرث إدارة ومواءمة من الناحية
االسرتاتيجية حيث وافقت الربملانات يف أفرقة املناقشة إىل حد كبري عىل
اإلبقاء عىل بعض التغيريات عىل األقل بعد الوباء.
غي الوباء عمليات التخطيط والنرش.
َّ
وحتى بالنسبة للربملانات التي ال تعتزم االستمرار يف عقد جلسات
افرتاضية أو مختلطة ،فقد تغريت البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ ﺗﺄﺛري اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت
ﻣﻜﱠﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﰲ وﻗﺖ أزﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة

واالتصاالت وتغريت طريقة التفكري يف املامرسات التكنولوجية الجيدة يف
البيئة الربملانية .فعىل سبيل املثال ،يعتزم مجلس العموم الربيطاين العودة
بالكامل إىل الجلسات الحضورية مع اإلبقاء عىل بعض التغيريات اإلجرائية
واإلدارية الحديثة مثل تقديم مشاريع القوانني إلكرتونياً .وعىل الرغم من
أن برملان والية فانواتو الصغرية يف املحيط الهادئ قد سلم إىل حد كبري من
الوباء ،فهو يتوقع أن الدروس املستفادة من الوباء ستشكل عىل األرجح
تفكريهم وتخطيطهم يف املستقبل بعد أن طُ رح التصويت اإللكرتوين
للدراسة.

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أهم و�أو�ضح
شهد موظفو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تحوالً هائ ًال يف عملهم من
وظيفة «املكتب الخلفي» إىل القلب النابض للنشاط الربملاين .وقد يكون
ذلك واضحاً بالنسبة للربملانات التي اعتمدت أساليب العمل عن بُعد؛
ولكن حتى بالنسبة للربملانات التي تواصل عقد اجتامعات حضورية ،فإن
التباعد االجتامعي املطلوب يجعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
االعتبارات الجوهرية .ويُع ّد برملان إيرلندا مثاالً جيداً عىل ذلك .إذ استمر
يف عقد الجلسات العامة واجتامعات اللجان حضورياً ولكنه وسع املساحة
املادية املخصصة لها ،مع إتاحة أنظمة للعمل عن بُعد وللتصويت من
خارج املجلس (إذا كان داخل مباين الربملان) .وقد أدى الحجم الهائل
لالبتكار يف العديد من الربملانات يف مدغشقر وزامبيا وكاليدونيا الجديدة
وشييل وباراغواي وإستونيا والتفيا إىل ترسيع العملية إىل بضعة أشهر،
وليس سنوات كام كان من املرجح لوال ذلك .وتفيد بعض الربملانات بأنها
قادرة عىل امليض قدماً يف املشاريع الرقمية التي واجهتها مقاومة قبل
تفيش الوباء.
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موسَّ ع .وقد أفادت الربملانات بأن اجتامعات اللجان املرتجلة التي عُ قدت
عن بُعد كانت أكرث انفتاحاً ومتاحة للجمهور .ويف الرنويج ،ترى منظامت
املجتمع املدين أن إدخال نظام الشهادة عن بُعد (كام اعتمدته نيوزيلندا)
تطوراً إيجابياً .إذ أدى تقديم لجنة التصدي للوباء املرموقة لشهادتها عن بُعد
إىل زيادة الشعور اإليجايب تجاه الربملان والعمل الذي يقوم به.

جمل�س بريو
قبل تفيش الوباء ،مل يكن مؤمتر بريو مستعداً للعمل عن بُعد .إذ تعمل
أنظمته من خالل شبكته املحلية فقط .وغُ ِّي ذلك بتثبيت اتصاالت جديدة
عرب شبكة افرتاضية خاصة ( )VPNوتحويل األنظمة األساسية إىل بيئة
شبكية .ثم وُضعت حلول تكنولوجية جديدة وسياسات أمنية ونُرشت
برسعة إلتاحة العمل عن بُعد .ويف املستقبل ،ستتيح هذه التغيريات
وغريها لألعضاء أداء جميع أعاملهم الربملانية عن بُعد مبا يف ذلك حضور
الجلسات العامة ،ومتابعة املناقشات واملشاركة فيها ،والتصويت.

العمل عن بُعد مفهوم ومقبول ب�شكل �أف�ضل

حتقيق فوائد التحول الرقمي
الحظت الربملانات يف بعض البلدان ،مثل كولومبيا وموريشيوس ،انخفاضاً
كبرياً يف نفقات الطباعة بعد التحول إىل نرش الوثائق رقمياً .والحظت
برملان جنوب أفريقيا وشييل ،انخفاضاً كبرياً يف
برملانات أكرب حجامً ،مثل َ
حجم الطباعة .ورسعان ما تكيف النواب يف أوروغواي والرنويج ،الذين
شككوا يف البداية يف املشاركة االفرتاضية ،مع النموذج الجديد ووثقوا فيه
كام فعل زمالؤهم يف التفيا ونيوزيلندا واململكة املتحدة.
ال�صورة  - 9جمل�س العموم الربيطاين يعقد �أول مناق�شة خمتلطة

شهدت الربملانات تحوالً ثقافياً :فاألعضاء الذين كانت لديهم تحفظات
عىل عقد الجلسات عن بُعد باتوا يعرتفون اآلن مبزايا بعد تجربتها .وقد
أثبتت تجربة استخدام األدوات الرقمية الجديدة أنه ميكن للربملانات أن
تواصل عملها حتى وإن كان الربملانيون غري موجودين .وعىل الرغم من أن
األمر معقد أكرث يف حالة الجلسات العامة ،فقد رأت الربملانات أن األدوات
الرقمية متكِّن الربملانيني من قضاء املزيد من الوقت يف دوائرهم االنتخابية
واالستفادة جمع مجموعة أكرب من الشهادات العامة.

© برملان اململكة املتحدة

وتغريت بيئة عمل املوظفني بشكل جذري أيضاً يف الكواليس .إذ أفادت
الربملانات بأن نحو  %80من املوظفني العاملني داخل املباين تحولوا فجأة
إىل العمل عن بُعد فور حدوث الوباء .فكانت الربملانات التي استثمرت
يف التكنولوجيات السحابية يف وضع أفضل؛ واضطرت الربملانات األخرى
إىل الترصف برسعة أكرب .وأوقف برملان نيوزيلندا االنتقال إىل النظم
السحابية ألسباب لوجستية ،ولكنه رسعان ما عاد إىل تلك الفكرة يف ظل
جائحة كوفيد ،19-وترتبت عىل ذلك آثار عىل مامرسات العمل فض ًال عن
التخطيط إلنشاء مراكز بيانات جديدة .وقد أظهرت الربملانات مرونتها
وقدرتها عىل الصمود بأساليب أخرى أيضاً.
ال�صورة  - 10حُ دِّث تطبيق  Infolegامل�ستخدم يف جمل�س النواب
الربازيلي لتمكني الربملانيني من الت�صويت مبا�شر ًة عرب التطبيق

فر�ص �إ�شراك اجلمهور
أثبت العمل عن بُعد أيضاً فائدته إلرشاك الجمهور .وقد أديرت إحدى
املخاطر األولية برسعة  -وهي أنظمة املؤمترات عرب الفيديو املثبتة عىل
عجل والتي ال تتوافق عىل نحو سليم مع منصات البث القامئة .ويف
اململكة املتحدة ،كان االنتقال إىل الجلسات العامة االفرتاضية بالكامل
ملجلس اللوردات بالصوت فقط يف البداية وليس بالفيديو ،وهي مشكلة
حُ لت باالنتقال إىل نظام مختلط يف حزيران/يونيو  .2020وكام هو موضَّ ح
فيام ييل ،فإنها مسألة قدرات:

ومل يواجه مجلس النواب الربازييل مشكالت من هذا النوع .إذ عملت األدوات
املختارة معاً بشكل جيد وأُدمجت برسعة عىل الرغم من أنه كان ال بد من
وضع نهج جديد لتنسيق االجتامعات مع منصات البث يف إطار مرشوع
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مل يتمكن [الربملان] من بناء البنية التحتية [االفرتاضية] الالزمة
لدعم املجلسني ببنية تحتية للبث برسعة كافية .وقد اتُّخذ قرار
ببدء اإلجراءات االفرتاضية بعرض محدود مع العمل عىل إيجاد
حل متكامل متاماً مع البث.

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

وكان برملان إيرلندا يستخدم  Microsoft Office 365يف ذلك الوقت
ولكن ليس ميزات العمل أو التعاون عن بُعد التي اعتمدتها برسعة عندما
بدأت األزمة .وبات يعرتف اآلن بالعمل عن بُعد بوصفه واقعاً مستمراً،
ويعتزم تجهيز األعضاء للوصول اآلمن واملوثوق به عن بُعد إىل النظم
والبيانات األساسية .وشهد برملان نيوزيلندا ،مثل غريه ،زيادة يف طلب
جميع اإلدارات عىل عمل املوظفني عن بُعد عىل أساس منتظم أو بدوام
جزيئ أو بدوام كامل  -وهو ترتيب أُجيز لنحو  %25من املوظفني قبل
تفيش الوباء .وهي تتطلع اآلن إىل توسيع سياساتها املرنة يف مجال العمل.
ويف اململكة املتحدة ،ترى الدائرة الرقمية الربملانية أن هذا التحول هو
فرصة لجعل التوظيف أكرث مرونة أيضاً  -إذ مل يعد من االقتصار عىل
توظيف األشخاص الذين يكون مقرهم الدائم وستمنسرت .ومن املالحظات
التي أبداها برملان جنوب أفريقيا أن ترتيبات العمل األكرث مرونة ستتطلب
نهجاً إدارياً أكرث شمولية ومرونة يتناغم مع رفاه املوظفني العاملني عن
بُعد.
اجلمعية الوطنية ملدغ�شقر
أدى الوباء إىل ترسيع برنامج تحديث تكنولوجيا املعلومات يف
الجمعية الوطنية بشكل كبري .ووُضعت أدوات جديدة للعمل
االفرتايض وعقد املؤمترات بالفيديو لألعضاء وعُ ممت برسعة .وعىل
الرغم من استمرار بعض االجتامعات املبارشة (التي عقدت يف مكان
مؤقت أكرب بكثري ألغراض التباعد االجتامعي) ،فقد حظي استخدام
أدوات االجتامعات االفرتاضية بالتشجيع والتأييد حيثام أمكن.

ت�سارع التحديث الربملاين
لن يتم بالرضورة هجر التغيريات التي أرسعت الربملانات العتامدها كرد
فعل لألزمة بعد انتهائها .ورأى املشاركون يف مجموعة الرتكيز أن الربملانات
تتحول نحو التفكري الرقمي أوالً ،وأن األعضاء يقبلون بنشاط عىل فوائد
األدوات الرقمية الجديدة .وقد أُدخلت تحسينات مفاجئة عىل سري العمل
وحُ ققت وفورات يف التكاليف يف عدة مجاالت مثل طباعة الوثائق .ولعل
العقلية املتعلقة باملساحات املكتبية ،التي تشكل نفقات عالية بالنسبة
لجميع املنظامت ،تتغري أيضاً.
اجلمعية الوطنية لزامبيا
تقدر الجمعية الوطنية لزامبيا أنه سيتم اإلبقاء عىل  %90من تدابري
عملها عن بُعد .وتشمل تلك التدابري عقد االجتامعات االفرتاضية
عن طريق منصة  Zoomوالوصول عن بُعد إىل النظم الربملانية
والتصويت عن بُعد.

ت�سارع اعتماد الأدوات الرقمية
أصبحت ثقافة العمل يف الربملانات أكرث تقب ًال للتكنولوجيا الرقمية،
وأكرث مرونة ،وأكرث قابلية للعمل عن بُعد.
وبشكل عام ،كانت الربملانات املشاركة يف هذا البحث رسيعة بشكل
مدهش يف اعتامد األدوات الرقمية الجديدة .وقد تعامل الكثريون مع الوباء

بوصفه فرصة التخاذ مبادرات جريئة لتحديث اإلجراءات ،واالستفادة من
الثقافة الجديدة لالبتكار ،وبلورة اإلجراءات املفيدة ،وإعادة التفكري يف
اإلجراءات القامئة .وقد مرت الربملانات بثالث مراحل من االبتكار الرقمي
خالل الجائحة:
yاالبتكار القرسي ،حيث اضطرت الربملانات لالستجابة وإجراء التجارب
وتنفيذها وتعديلها برسعة
yالتحسني التكراري واملرحلة الثانية من االبتكار لوضع حلول عمل
فعالة.
yترسيخ النهج الجديد باعتامد عمليات وأدوات إلدخال أساليب العمل
الجديدة يف النسيج اليومي للحياة الربملانية.
وبعد مرور سنة وإحراز تقدم سنوات يف غضون أشهر معدودة ،أصبحت
أساليب عمل الربملانات مختلفة قلباً وقالباً .فلم يحاول برملان التفيا أن
يكون أول برملان يف اعتامد األدوات الرقمية وإمنا قرر أن ينظر يف الخيارات
املختلفة قبل بناء غرفته االفرتاضية؛ وهو يستخدم تطبيقاً يضم التقوميات
والوثائق ومنصة شبكية لالجتامع والتصويت .وكان نهجه مرناً وتكرارياً.
وأُطلق منتج مستويف للرشوط الدنيا أوالً قبل تعزيزه من خالل اإلصدارات
التكرارية .ويتوقع الربملان العودة إىل الجلسات العامة الحضورية ،مع
عمل األعضاء معاً يف القاعة ،ولكن فوائد املشاركة عن بُعد مفهومة اآلن
بوضوح ،وسيتم االحتفاظ بالتطبيق الستخدامه يف املستقبل.

الأولويات اال�سرتاتيجية تغريت
مع زيادة فهم األدوات التعاونية الجديدة القامئة عىل السحابة ،ميكن
توقع استمرار العمل عن بُعد يف املجاالت التي أثبت فيها فائدته .فقد
بات يُنظر إىل تلك األدوات ،بعد أن كان يتم التقليل من شأنها ،عىل
أنها عملية ومفيدة ،وكان لذلك آثار كبرية عىل كيفية تخطيط الربملانات
لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل املدى املتوسط إىل األطول.
وقد يتعني إعادة النظر فيام كان مزمعاً قبل اثني عرش شهراً فقط.
سيكون من الرضوري أن تستعرض الربملانات خططها االسرتاتيجية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ضوء طرائق العمل الجديدة،
لرنى كيف ميكن للنظم الجديدة أن تدعمها بشكل أفضل.
ومن حيث املهام الربملانية ،فإن للعمل الرقمي أو العمل عن بُعد إيجابياته
وسلبياته .ومل تلق الفكرة قبوالً حسناً كبديل للجلسات العامة وجهاً لوجه،
حيث كان الوجود املادي يقدر تقليدياً .وبالنسبة لبعض الربملانات ،وال سيام
برملان اململكة املتحدة وفنلندا وغريهام ،كان يوجد شعور بأن الجلسات
العامة االفرتاضية غري كافية ألغراض املناقشة الشاملة ومساءلة الحكومة.
وكانت الربملانات أكرث إيجابية بشأن أدوات عقد الجلسات العامة عن بُعد،
إقراراً بأن أعضاء املناطق النائية ميكنهم استخدامها للمشاركة يف أثناء زيارة
دوائرهم االنتخابية ،وأن األعضاء الذين يعانون من علة صحية أو يقضون
إجازة ميكنهم استخدامها للتصويت .وبشكل عام ،ال تُع ّد األدوات االفرتاضية
الجديدة بدي ًال للجلسات العامة املادية ولكنها تُع ّد إضافة قيمة .وينظر
الكثريون إىل التقدم املحرز يف التوثيق الرقمي والتصويت اإللكرتوين عىل أنه
تحسينات محتملة عىل الوظيفة العامة.
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امل�سائل املتعلقة باللوائح الربملانية

جمل�س العموم الكندي
أطلق مجلس العموم الكندي تطبيق تصويت إلكرتوين عرب جهاز
محمول موثوق به أُجيز من خالل اقرتاح خاص يف مجلس النواب.
ويستخدم التطبيق التعرف عىل الوجه للتحقق من هوية العضو
املصوت .وهو مدمج يف النظم الترشيعية القامئة ألغراض اإلدالء
باألصوات وتسجيلها واسترياد نتائج التصويت اإللكرتوين .وهو مدعوم
بتطبيق املراسلة اآلمنة  WickRإلخطار األعضاء بأن التصويت جار
يف الغرفة .وترسل قنوات بث خاصة األصوات إىل «لوحة معلومات
اإلجراءات االفرتاضية» يف مكاتب فرز األصوات التي تقدم معلومات
مبارشة عن نتائج التصويت ،وتحدد املشاركني املتصلني عن بُعد،
وتبي تصويت كل عضو وما إذا كان التصويت عن بُعد ،وتسجل
ِّ
أخطاء التعرف عىل الوجه وغريها من املعلومات .ويحتاج املجلس
أيضاً إىل وضع مسار قوي للتدقيق لضامن سالمة وأمن البيانات يف
النظام.

حدث الوباء بغتتة واستمر لفرتة أطول مام كان متوقعاً .ويف البداية،
بحثت الربملانات عىل وجه الرسعة عن سبل ملواصلة العمل دون وجود
مادي لألعضاء واملوظفني .وحصلت ثلثا الربملانات املشاركة يف االستقصاء
عىل أدوات عن بُعد لعقد اجتامعات اللجان؛ ومل يستخدمها سوى الثلث
يف الجلسات العامة .وتشهد هذه اإلحصاءات عىل التعقيد األكرب بكثري
إلدارة جلسة عامة افرتاضية أو مختلطة .ويأيت الفرق من الطابع شبه
املقدس للوائح يف وقت مل يكن يتصور فيه أال تجتمع الربملانات مادياً.
وفض ًال عن ذلك ،فإن عدداً قلي ًال جداً من الربملانات نظر يف عقد مؤمترات
بالفيديو قبل الوباء .وقد استخدمه البعض يف اللجان لتلقي شهادات علنية.
وكان أحدهام مجلس النواب اإلسباين الذي اعتمد تطبيقاً للتصويت عن
بُعد (منذ عام  ،)2012ثم فتحه لجميع األعضاء .وكان استخدامه يقترص
يف السابق عىل األعضاء الذين تحيل حالتهم الصحية دون حضورهم أو
الذين يقومون بإجازة أمومة.

الربملانات ت�ستفيد من االبتكار
يوجد اتفاق أوسع بكثري عىل أن األدوات عن بُعد كانت مفيدة لعمل
اللجان :إذ ميكن لألعضاء املشاركة عن بُعد وميكن جمع الشهادات بعمق
أكرب من مجموعة أوسع من األشخاص واملنظامت .وبوجه عام ،متنح
األدوات اللجان مزيداً من املرونة.
يُنظر إىل العودة إىل الجلسات العامة املادية عىل أنها محبذة إذا
ما متت دون فقدان القدرات الجديدة للعمل عن بُعد ومشاركة
األعضاء يف أثناء زيارة الدوائر االنتخابية ألنها وظائف تحظى
بتأييد متزايد.
وقد عجلت االستجابة للجائحة يف بعض الحاالت باالنفتاح الربملاين .فقد
كان برملان املغرب يعقد اجتامعات لجانه يف جلسات مغلقة عىل الرغم
من نرش النتائج .ومع بداية الوباء والتباعد االجتامعي ،أدخل الربملان
أدوات لعقد املؤمترات بالفيديو ،مام أدى إىل بث مبارش الجتامعات
اللجان .ويتم اآلن نرش االجتامعات املسجلة والجلسات العامة عىل قناة
الربملان عىل موقع يوتيوب التي تضم أكرث من  16,000مشرتك.
ال�صورة �  - 11إدارة اجلل�سة العامة االفرتا�ضية والبث املبا�شر

© مجلس الشيوخ الربازييل
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جمل�س نواب �شيلي
انتقل املجلس أيضاً إىل نظام مختلط للجلسات والتصويت عن بُعد
(وإن كان ملزماً قانوناً بسن ترشيع خاص وتعديل الدستور) .ووضع
نظ ًام جديدة لعرض الوثائق وإدارتها رقمياً ،مع إجازة التوقيعات
الرقمية ومنح أعضائه مرتبة الرشف «الرقمية أوالً» .وكان عىل
املجلس أن يستثمر موارد كبرية يف أثناء مرحلة التعميم من أجل
تحسني مهارات األعضاء وتزويدهم بدعم إضايف الستخدام النظم
الجديدة .وكان التعميم مرناً ومن ثم رسيعاً جداً .وقد بدأ مبنتج
يستويف الرشوط الدنيا ثم أضاف وظائف وفقاً لالحتياجات الناشئة
وتوفر املوارد الالزمة .وتعني تحليل أساليب عمل الجلسات العامة
واللجان لتجنب حاالت التكرار وعدم الكفاءة أو تقليلها إىل أدىن حد
ممكن .وتعني إنشاء أدوار جديدة داخل فريق تكنولوجيا املعلومات
لتوفري مرشفني عىل الجلسات االفرتاضية.

اللوائح �أدت �إىل �إبطاء �إدخال اجلل�سات العامة االفرتا�ضية
بالنسبة لبعض الربملانات ،كان تغيري اللوائح بسيطاً .فقد غري برملان اململكة
املتحدة أوامره الدامئة للسامح باملشاركة عن بُعد والتصويت اإللكرتوين
عن طريق التطبيق .ويف حاالت أخرى ،كانت هناك حاجة إىل إدخال
تغيريات ترشيعية بل تعديالت دستورية يف بعض الحاالت .وكان العامل
الدستوري مثبطاً رئيسياً لالبتكار يف العديد من الربملانات .ومتكن برملان
شييل من إجراء تغيري مؤقت برسعة نسبية ،مام سمح لكال املجلسني
باالنعقاد والعمل عن بُعد .ومن ناحية أخرى ،تعطلت أيرلندا وأسرتاليا
بسبب تفسريات تلزم األعضاء باالجتامع شخصياً ،أو عىل األقل يف املوقع
نفسه .ويحتاج البلدان إىل إجراء استفتاء لتغيري دستوريهام ،وهو أمر يكاد
يكون مستحي ًال يف ظل الوباء .ويف أيرلندا ،تم تطوير تطبيق للتصويت عن
بُعد ،ولكن لالستخدام يف مبنى الربملان فقط.
وكان برملانا الرنويج وإستونيا بطيئني نسبياً يف تغيري القوانني للسامح
بالعمل عن بُعد ،ولكنهام طورا اآلن منصة للجلسات عن بُعد تتكامل متاماً

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

مع نظم املعلومات القامئة .ومل تقم برملانات أخرى ،مبا يف ذلك برملانات
غانا وفنلندا وأملانيا ،بالتغيريات الالزمة لعقد الجلسات العامة عن بُعد.

ال�صورة  - 13اجتماع جلنة عرب  Zoomيف برملان ترينيداد وتوباغو

اللجان �أقل تنظيما ً و�أكرث مرونة

ال�صورة  - 12برملان نيوزيلندا يجمع الأدلة عرب  Zoomيف �إطار جلنة
اال�ستجابة للوباء االفرتا�ضية

© مجلس النواب النيوزيلندي

يوجد تضارب واضح بني اإلمكانات التي توفرها التكنولوجيا إلحداث تغيري
دينامي وجذري يف الربملانات واللوائح القدمية املحافظة التي تحكم الجلسات
الربملانية .وميكن أن تشكل األنظمة ،عن حق أو خطأ ،عائقاً أمام االبتكار.

الربملانات تتغلب على م�شكالت الثقة
إن التحول املفاجئ إىل أدوات العمل عن بُعد وغري املألوفة ،الذي حدث
يف ظل تلك االضطرابات ،جعل من الصعب بشكل خاص عىل الربملانات أن
تعمل بفعالية ،وأن تخفف من مخاوف األعضاء واملوظفني بشأن األدوات
الجديدة التي يجري إدخالها .وتوجد تقارير عن املقاومة وانعدام الثقة:
فاألعضاء مل يكونوا عىل دراية بالعمل عن بُعد أو عقد املؤمترات بالفيديو،
ومل يفهموهام ومل يكونوا دامئاً واثقني من موثوقيتهام أو أمنهام.

الثقة جاءت بالتنفيذ الفعال
كان انعدام الثقة األويل يف معظم الحاالت قصري األجل .ومع بلورة
الربملانات لحلولها وتكثيف التدريب والدعم ،تكيف األعضاء برسعة مع
األدوات الجديدة .وقد أعربت مجموعات الرتكيز بوضوح عن أهمية
العمل عن كثب مع املستخدمني ،ومشاركتهم رحلتهم ،ورفض اعتامد نهج
واحد للجميع .وكان ال بد من إرشاك املوظفني يف هذا الوقت العصيب
من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن األدوات واألساليب الجديدة.

© برملان ترينيداد وتوباغو

باملقارنة مع الجلسات العامة ،كان عقد اجتامعات اللجان عن بُعد أسهل
بالنسبة ملعظم الربملانات .فعىل الرغم من أن مشكالت قانونية أو إجرائية
قد عرقلت اللجان أحياناً ،فقد كانت غالباً أصغر حج ًام وأقل رسمياً ومن
ثم تسنى تجاوزها لتنظيم االجتامعات عن بُعد بسهولة .فقد انتقل برملان
نيوزيلندا برسعة إىل التكنولوجيا الرقمية ،ولكنه مل يعتمد الجلسات العامة
االفرتاضية ،وفوض بعض السلطات العامة ،يف وقت مبكر من األزمة ،إىل
لجنة لالستجابة للوباء مكلفة مبساءلة الحكومة .ومن حسن الحظ أن
عمليات اإلغالق للوقاية من الوباء يف نيوزيلندا كانت قصرية املدة نسبياً،
وأجرى الربملان انتخابات عامة يف منتصف العام.

املوظفون الفنيون عملوا ب�شكل وثيق مع الأع�ضاء
ويصف برملان جنوب أفريقيا كيف عملت إدارة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت التابعة له بشكل وثيق مع األعضاء بطرائق مل تكن هناك
حاجة إليها من قبل ،لدعمهم وفهم احتياجاتهم ووضع حلول لكسب
ثقتهم .وعقد برملان نيوزيلندا جلسات يومية للتصدي للحلول التكرارية.
وعىل النقيض من ذلك ،أدت االنتخابات التي أجريت يف منتصف عام
 2020إىل تغيري  %70من أعضاء الربملان ،مام أعاد الربملان إىل نقطة الصفر
وأفقده معظم الثقة التي اكتسبها قبل االنتخابات .ومن ثم ،فال مفر من
التأخريات التي ترتتب عىل ذلك يف اعتامد مامرسات العمل عن بُعد.

عمليات التخطيط اجليدة جعلت التغيري ال�سريع �أ�سهل
يعزو مجلس النواب الربازييل نجاح عملية التكيف الخاصة به إىل عدة
عوامل منها ما ييل:
yاتُخذت قرارات اسرتاتيجية رئيسية قبل انتشار الوباء:
–وُضع تطبيق للمواطنني ملتابعة العمل الترشيعي للمجلس ،فكان
إعداد املعلومات الربملانية الالزمة قد تم بالفعل.
–أُدخلت منهجيات مرنة لتطوير النظم قبل عامني من انتشار
الوباء ،مع إملام األعضاء بها.
–بدأ وضع عملية ترشيعية رقمية شاملة .وعىل الرغم من أن هذا
العمل مل ينته بعد ،فقد ساعد يف إظهار ما ميكن إعادة استخدامه
وما يلزم إعادة بنائه.
yتم تشكيل فريق عمل كبري عىل مستوى الربملان إلدارة العملية.
ومع ذلك ،فإن هذه العوامل االسرتاتيجية والتشغيلية مل تكن كافية
مبفردها .إذ أدرك املجلس يف وقت مبكر أن بناء ثقة األعضاء يف النهج
الجديد سيكون محورياً لضامن نجاحه .وقد تم ذلك من خالل طأمنة
النواب بشأن النقاط التالية:
yكانت منصة مؤمترات الفيديو منفصلة متاماً عن تطبيق Infoleg
وأنظمته الداخلية.
yتم تطوير  Infolegبالكامل داخل املجلس واستخدمه املواطنون ألكرث
من أربع سنوات.
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yسيتعني عىل الربملانيني تسجيل هواتفهم الذكية يف التطبيق وتسجيل
الدخول للحصول عىل الوظيفة الجديدة.
yسيلزم منذ البداية استخدام نظام استيثاق ثنايئ ،مع إضافة عامل
ثالث (بيومرتي) اختياري بعد ثالثة أشهر.
yيجري تعزيز التطبيق لجعل الجلسات االفرتاضية أقرب ما ميكن
إىل الجلسات التقليدية ،بتوفري طرائق اتصال مختلفة كام يرغب
الربملانيون فض ًال عن التصويت اإللكرتوين.
yكانت جميع الجلسات مفتوحة ،لذلك ميكن للنواب الراغبني يف
الطعن يف األصوات املسجلة بأسامئهم أن يفعلوا ذلك فوراً .ومن املثري
لالهتامم أنه بعد تسعة أشهر من استخدام هذا الحل الرقمي وكان
ال بد من إجراء انتخابات داخلية عن طريق االقرتاع الرسي ،كانت
الثقة يف التطبيق كافية حتى يقبل النواب استخدامه بشكل معدَّل يف
تلك العملية الحساسة.
yسيقدم موظفو املجلس تدريباً ودع ًام كبريين لألعضاء ،مبا يف ذلك ما
ييل بخاصةٍ:
–برنامج توجيهي لكل وظيفة جديدة تُطلق يف التطبيق ،وعرض
الوظائف الجديدة تكرارياً لتسهيل فهمها؛
–مكتب خدمة جديد للنواب حرصاً.
yألغراض االتساق ،سيتم استخدام الوضع الهجني ،باستخدام تطبيق
 Infolegنفسه أيضاً يف اجتامعات اللجان.

الربملانات �أ�صبحت �أكرث مرونة
كان النهج اإلداري لتطوير ورشاء ونرش تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
يف الربملان ،سواء بشكل رسمي أو غري رسمي ،تقليدياً بالكامل .ولكن الوباء
غري ذلك بالنسبة للعديد من الربملانات ،حيث مل يكن هناك وقت التباع
املامرسات التقليدية .إذ كان عليها أن تطبق التغيريات برسعة يك تواصل
عملها .ولذلك اعتمدت عدة برملانات مامرسات «مرنة» أتاحت االستجابة
والنرش بطريقة أرسع .ومل يستغرق برملان جنوب أفريقيا سوى خمسة
أيام لنرش نظامه الهجني للجلسات العامة دون دراسة سابقة.

احللول التكرارية �أ�سرع
بوسع الربملانات يف نهاية املطاف أن تحرز تقدماً أرسع من خالل امليض
قدماً بشكل تكراري  -وليس يف آن واحد  -عىل الطريق إىل الرشاء أو
التطوير الرسمي .وإذ ال يوجد حل مثايل ،فقد تؤدي املحاولة للعثور عىل
حل من ذلك القبيل إىل تعطيل التقدم .ولذلك ،مل يحاول مجلس النواب
يف شييل الحصول عىل حل مثايل وإمنا قدَّم منتجاً يستويف الرشوط الدنيا
مع إضافة وظائف وإصالح األخطار عن طريق إصدارات تكرارية الحقاً
مع ظهور الحلول يف بيئة مبارشة .ويصف املجلس عملية دورية تتكون
من أربع خطوات ييل بيانها:
yالتثبيت
yالتصور
yاالستامع إىل املستخدمني
yالبناء التكراري
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الربملانات تكت�شف �أ�ساليب �أكرث مرونة للعمل
توفر املنصات السحابية للربمجيات كخدمة ،املتاحة عىل أساس االشرتاك
مستمر ،مزية عدم التشبث بأدوات معينة أو االضطرار لتخصيص اعتامدات
مالية طويلة األجل .فيمكن تقييم املنتجات الالحقة برسعة واالنتقال إليها
إذا كانت أفضل .ويف باراغواي ،جرب مجلس النواب يف البداية منصة
 WebExالتابعة لرشكة سيسكو ولكنه قوبل مبقاومة األعضاء .ووجد
مجلس النواب أن االنتقال إىل  ،Zoomبعد تجربته يف مجلس الشيوخ،
كان «نقطة تحول وقفزة كبرية» يف اكتساب الثقة .وتضمنت تعليقات
املجلس عىل التجربة ما ييل:
العامل غري كامل والفجوات املعرفية كبرية :ومن ثم ،فإن العثور
عىل األداة الصحيحة يعني التجربة ،والتعلم برسعة من تجارب
املستخدمني وردود فعلهم ،والتحدث إىل الربملانات األخرى،
واالستعداد لتبديل األدوات.

الت�أثري على ممار�سات العمل التقليدية للمرونة
يف اململكة املتحدة ،انتقل الربملان من األنظمة الجاهزة إىل تطبيقات
داخلية أكرث تخصيصاً لدعم الوثائق والنقاش والتصويت يف كال املجلسني.
ومل تصمم النظم الجاهزة املتاحة لالجتامعات املختلطة .وكأثر جانبي لهذه
الخطوة ،ازداد الطلب عىل القدرة عىل االختبار داخل إدارة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
برملان جنوب �أفريقيا
أجرى برملان جنوب أفريقيا العديد من التغيريات الرسيعة ملواصلة
العمل خالل فرتة تفيش الوباء .وتعني عىل املوظفني االستجابة
برسعة للظروف املتغرية ،مام يجعل املرونة محورية يف جميع
مجاالت األعامل .ويف إطار إنشاء عمليات لعمل األعضاء واملوظفني
عن بُعد ،حافظ عىل إمكانية وصول األعضاء بدون انقطاع إىل
النظم واملنصات االفرتاضية والبنية التحتية للبث والتكنولوجيات
الهجينة الجديدة ،مام ساعد يف التعجيل باعتامد التكنولوجيات
الرقمية .ولذلك اعتمد نهجاً مجرباً يقوم عىل عدم إمكانية التنبؤ
بالوباء وأثره عىل املدى الطويل للعمل يف تلك األوقات املتقلبة وغري
املؤكدة واملعقدة.
ومن اآلثار الجانبية األخرى لهذا النهج األكرث دينامية ومرونة وتخصيصاً
أن أقسام تكنولوجيا املعلومات ميكنها اآلن العمل بشكل أوثق بكثري
مع املستخدمني النهائيني ،سواء املوظفني أو األعضاء .ويصف برملان
نيوزيلندا حلوالً «أكرث تركيزاً عىل املستخدمني وأقل متركزاً» والعالقة
األفضل واألعمق مع األعضاء ،وهو تحسن أشار إليه برملان جنوب
أفريقيا أيضاً .وأدى التدريب والدعم إىل زيادة التفاعل بني النواب
واملوظفني الذي تغري طابعه نوعياً مع التحول إىل العمل عن بُعد.
ويتطلب ذلك بدوره مزيداً من املرونة واالستجابة من جانب إدارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

�أ�ساليب العمل اجلديدة ميكن �أن تتعار�ض مع
العمليات التقليدية لإدارة امل�شاريع

وقد أتاح ذلك لألعضاء الوصول ،باستخدام منصات افرتاضية ،إىل
الجلسات العامة االفرتاضية واجتامعات اللجان.

أبرز برملان نيوزيلندا أحد الجوانب السلبية لهذا التحول املنهجي الرسيع.
وعىل الرغم من أن أساليب العمل املرنة تحقق فوائد للعمل اليومي ،فإن
مهام اإلبالغ مل تتغري أساساً داخل الربملانات أو إدارات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت فيها .وهي ال تزال من األعىل إىل األسفل ،مع هيكل تسلسيل.
وميكن أن يؤدي ذلك إىل تضارب بني الجهود الرامية إىل تحسني املرونة
والعمليات القامئة التي تشمل عملية امليزنة يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتي ال تزال قامئة عىل تخطيط املشاريع واملنهجيات الهرمية.
وقد يصعب ذلك أيضاً عملية تقديم املوظفني للتقارير .وبطبيعة الحال،
فإن التجربة ليست فريدة يف نيوزيلندا .ففي نيوزيلندا وغريها ،ستحتاج
عمليات اإلدارة واإلبالغ وامليزنة إىل إعادة ضبط ،أو إعادة تنظيم ،إذا أريد
تحقيق فوائد تحسني املرونة.

وأنشئ فريق دعم تقني وإداري مكرس لتدريب ودعم األعضاء
واألمناء عىل املشاركة التفاعلية .وتُستخدم األدوات اآلن عىل نطاق
واسع ،وقد يستمر استخدامها يف الجلسات االفرتاضية بعد الوباء بناء
عىل الطلب .وقد أظهرت الجمعية كيف ميكن إجراء تغيريات كبرية
يف اإلدارة الرقمية للعمليات الربملانية بدون دراية رقمية مثىل أو بنية
تحتية سابقة.

ويبدو أن هذا السعي إىل املزيد من املرونة هو رد فعل طبيعي عىل
األزمة ،وقد رحبت به عدة برملانات .إذ وجدت أن املرونة واالستجابة
من أفضل الطرائق إلدارة بيئة متقلبة ومعقدة تتسم باحتياجات رسيعة
التغري .ومع ذلك ،فإن تحقيق تلك املرونة ال ينبغي أن يعني تحوالً شام ًال
يف الطريقة التي تعمل بها الربملانات .ومع انحسار الوباء ،من املرجح أن
تعود الربملانات إىل عمليات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعروفة
أكرث واملخططة واملدارة اسرتاتيجياً .ومع ذلك ،فإنها ستفعل ذلك بدون
إغفال ما اكتسبته من خربة يف استخدام مامرسات العمل األكرث مرونة
التي ميكن أن تؤدي إىل مواصلة االبتكار يف املستقبل إذا تم الحفاظ عليها.

�آثار كبرية على التخطيط والهياكل الأ�سا�سية والدعم
إن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمساعدة يف مواصلة عمل
الربملانات يبدو حتى اآلن من الناحية الظاهرية عىل األقل أنه يركز عىل
حلول املستخدم النهايئ مثل عقد املؤمترات بالفيديو ،وتبادل الوثائق،
والتصويت .ولكن القاسم املشرتك بني تلك الحلول هو أنها تتطلب جميعاً
دع ًام من الخادم الخلفي وسعة ورسعة كافيتني للشبكة لتكون محكمة
وموثوقة .وفض ًال عن ذلك ،يجب أن يعمل موظفو دعم تكنولوجيا
املعلومات الالزمون للحفاظ عىل تشغيل األنظمة إىل حد كبري من خارج
أماكن العمل مثل باقي املوظفني .ويعني ذلك أيضاً أنهم يحتاجون إىل
إمكانات الوصول عن بُعد لتوفري الدعم والتدريب للمستخدم النهايئ
واإلرشاف عىل أجزاء مختلفة من شبكة تكنولوجيا املعلومات .ولذلك آثار
كبرية عىل البنية التحتية الرقمية للربملان.
اجلمعية الوطنية يف �إكوادور
كان التحدي الرئييس الذي واجه الجمعية ،مع بقاء النواب يف
منازلهم ،هو استمرارية عملها الترشيعي والرقايب .وملعالجة ذلك،
وافقت الجمعية عىل إطار عام لتنظيم الدورات االفرتاضية والعمل
عن بُعد .وقامت إدارة تكنولوجيا املعلومات بتنسيق وتحديد
أولويات نرش أدوات االجتامعات االفرتاضية ،والوصول عن بُعد إىل
نظم اإلدارة وإدارة الوثائق القامئة عىل السحابة (بالتوقيع اإللكرتوين).

زيادة الطلب على ال�شبكة
زاد الطلب عىل الشبكة مبا يتناسب مع الطبيعة الحرجة لهذه األدوات،
مام أجرب الربملانات عىل النظر يف اكتساب قدرات إضافية وزيادة التكرار
عرب شبكاتها.
وزادت متطلبات الرسعة بشكل كبري مع إضافة أدوات التعاون عن بُعد،
والتخزين السحايب ،وزيادة املؤمترات بالفيديو .وإن الحاجة إىل وصالت
شبكية موثوقة ورسيعة متتد اآلن إىل ما هو أبعد من املباين الربملانية،
حيث ميكن ملوظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدارتها ،إذ وصلت
إىل منازل النواب واملوظفني العاملني عن بُعد.
من األهمية مبكان أن تتاح لجميع النواب إمكانية الوصول العادل
واملوثوق إىل الجلسات الربملانية بغض النظر عن موقعهم وعدم
حرمان األعضاء العاملني عن بُعد من تلك اإلمكانية.

�إدارة معدات معلوماتية �أكرث تنوعا ً
يحتاج النواب واملوظفون إىل معدات حديثة أينام كانوا يعملون .وتوفر
بعض الربملانات معدات لالستخدام عن بُعد خارج الربملان ،ولكن إدارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تضطر بشكل متزايد إىل إدارة األجهزة
اململوكة للمستخدم  -وهو منوذج «إحضار جهازك الخاص» (.)BYOB
وقد يكون ذلك مجدياً من منظور املستخدمني وامليزانية ولكنه يطرح
تحديات أمام إدارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من ناحية
اآلالت التي سيتم ضبطها ،والدعم الذي يتعني توفريه ملنصات األجهزة
املتعددة وتكويناتها ،واألمن الذي يتعني إدارته للشبكة الربملانية والنظم
املتصلة بها.
ومن النتائج السلبية لهذا الوباء من وجهة نظر تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الطلب العاملي عىل املعدات املقرتن بتعطل قنوات الشحن
والتوزيع ،مام يتسبب أحياناً يف تأخري الحصول عىل املعدات.

زيادة ا�ستخدام ال�سحابة له �آثار �أمنية و�إدارية
عىل نطاق أوسع ،تزيد سعة التخزين القامئة عىل السحابة والتطبيقات
التي يتم توصيلها عرب اإلنرتنت واملنصات االفرتاضية من الحاجة إىل
تأمني الشبكة تأميناً أفضل .ويجب عىل الربملانات أن تحمي شبكاتها
وآالت مستخدميها عىل حد سواء .وعىل مستوى النظم ،يتعني أن ترشف
الربملانات عىل األماكن التي تخزن فيها البيانات املتعلقة بتطبيقاتها،
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وكيفية إرسالها ،ومدى أمانها ،واآلثار القانونية املحتملة يف الواليات
القضائية املضيفة.

�إثبات قيمة التعاون الربملاين الدويل
تعي عىل كل برملان أن
أدى الوباء إىل مجموعة فريدة من الظروف َّ
يتكيف معها .ولكنه حفز أيضاً الشعور بالتواصل واالستعداد للتعاون
وتبادل األفكار واملعلومات وحتى التطبيقات .ويدير مركز االبتكار يف
الربملان التابع لالتحاد الربملاين الدويل مراكز إقليمية ومواضيعية قامئة عىل
الشبكات كآليات لهذا التعاون .وقد وسعت املراكز اتصاالتها غري الرسمية
واجتامعاتها الرسمية وندواتها عىل شبكة اإلنرتنت خالل العام املايض.
وأصبح مركز البيانات املفتوحة (الذي يستضيفه مجلس النواب الربازييل)
نقطة محورية لتبادل األسئلة والحلول التقنية بني الربملانات ،مع مجموعة
واتساب تدعم أكرث من  40برملاناً .ويف املراكز اإلقليمية للجنوب األفريقي
واملناطق الناطقة باإلسبانية مجموعات مراسلة فورية مامثلة .وإىل جانب
مركز االبتكار يف الربملان ،أنشأ املركز األورويب للبحوث الربملانية والتنمية
قناة  Slackمتكن الربملانات األوروبية من تبادل األفكار وطرح األسئلة.

الآثار املرتتبة على التخطيط امل�ستقبلي

�شكل الربملان امل�ستقبلي
من الصعب تحديد آثار الوباء عىل الربملانات كمياً .ويشري هذا البحث إىل
أن األعضاء واملوظفني سريون فوائد يف طرائق العمل الجديدة ،والعديد
من االبتكارات التي نشأت عن األزمة والتي قد تستمر ،وإعادة النظر يف
طريقة عمل الربملانات.
وينطوي املزيد من العمل االفرتايض عىل العديد من األمور منها املزيد من
القضايا األمنية ،واملزيد من الطلب عىل رسعة الشبكة ،وزيادة االعتامد عىل
التطبيقات البعيدة القامئة عىل السحابة .بيد أن إحدى الفوائد الرئيسية
هي زيادة املرونة بالنسبة للنواب من أجل زيارة الدوائر االنتخابية
وبالنسبة للموظفني من أجل العمل من املنزل .ومن املزايا األخرى تسليم
الوثائق رقمياً ،والتتبع الرقمي للتعديالت ،والتصويت واملشاركة عن بُعد.
ومل تعد الربملانات محصورة يف املكان نفسه.
وكان تأثري ترسيع الرقمنة عىل التكاليف غري متوقع إذ أدى إىل انخفاض يف
نفقات الطباعة والسفر .وبوجه عام ،ال ميكن سوى ملح الفرص املستقبلية
كام يسعى هذا التقرير .ولن تدوم كل االبتكارات املوصوفة هنا فيام بعد
الوباء  -ولكن العديد منها سوف يستمر مثل التحسينات يف العمليات
وخيارات العمل املرنة بوجه خاص .وقد يعترب البعض أن االجتامعات
االفرتاضية أسوأ من االجتامعات املادية ولكن قد يستمر الربملان االفرتايض
نظراً ملزاياه من حيث القدرة عىل االستمرار يف العمل بشكل أكرث مرونة
وشمولية وإمكانية حضور الجمهور الجتامعات اللجان.

ويبي
يعرض هذا القسم الخاص من التقرير صورة فريدة للربملاناتِّ .
استجابتها عىل مدى عام ألزمة رسيعة التطور وتكيفها مع الشكوك
واملجهوالت بشأن املستقبل .وقد فعلت ذلك من خالل االبتكار القرسي
والتعلم الرسيع .وقد تصدت العديد من الربملانات يف جميع أنحاء العامل
للصدمة نفسها بتسخري التكنولوجيا الرقمية التي متكن األعضاء واملوظفني
من العمل عن بُعد .وميكن اآلن للجلسات العامة واللجان أن تجتمع
افرتاضياً وأن تتبادل الوثائق الرقمية أوالً.

وتتطلع إدارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أن تشارك أكرث من أي
وقت مىض يف العمليات الربملانية .وستسعى إىل إيجاد طرائق مرنة ألداء
هذا الدور .وتهدف إعادة التفكري االسرتاتيجية هذه يف وظيفة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،بالنسبة للجان بوجه خاص ،يف نهاية املطاف إىل
جعل الربملانات أكرث استجابة ومرونة.

ال�صورة  - 14وا�صل �أع�ضاء الربملان الرنويجي االجتماع وجها ً لوجه
با�ستخدام �شا�شات واحرتام تدابري التباعد االجتماعي املعمول بها

التو�صيات
يف املستقبل ،تشجع الربملانات عىل استعراض تخطيطها االسرتاتيجي
وتخطيط استمرارية األعامل يف ضوء تجاربها وتجارب غريها ،مع النظر يف
األولويات التي يتعني تغيريها أو استبدالها .وكام أثبت هذا البحث ،ينبغي
للربملانات أن تنظر يف عدد من الطرائق لالستفادة من االبتكارات املحققة
وتسخري كامل إمكاناتها كام ييل:
© مجلس الرنويج

30

إدخال تعديل دائم عىل اللوائح أو الترشيعات الحاكمة (إن مل يحدث
ذلك بعد) حتى تتمكن الربملانات من العمل بسالسة وبدون الحاجة إىل
التقيّد مبوقع مادي واحد يف حالة حدوث وباء آخر.

حئاجلا نم ةدافتسملا سوردلا

الحفاظ عىل املكاسب من حيث الكفاءة وتكييفها بصورة استباقية:
ميكن للخطط االسرتاتيجية املعمول بها لتحديث تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بداية عام  2020أن تكون قد أصبحت متقادمة أو مزدوجة.
ومع انحسار الوباء ،سيكون من املهم تسجيل الدروس املستفادة مع
إعادة النظر يف القيمة النسبية للسفر مقابل التفاعل عن بُعد.
تناول بُعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة أشمل عن طريق
اسرتاتيجية رقمية عىل نطاق املؤسسة :كشف الوباء عن األهمية
املحورية لألدوات والبنية التحتية الرقمية يف األداء الفعال للربملانات
الحديثة .وينبغي للربملانات أن تنظر يف اتباع نهج أكرث شمولية عىل نطاق
املؤسسة إزاء التكنولوجيا الرقمية ،وإدماج تخطيطها بالكامل يف نسيج
الربملان وثقافته األوسع نطاقاً .ويف هذه العملية ،ينبغي لها أال تتعامل مع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل أنها مجموعة فرعية من احتياجات
الربملان ،بل كجزء من اسرتاتيجية مؤسسة «رقمية أوالً» .والجزء األكرب من
هذه العملية هو النظر يف مجاالت لالستثامرات يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت تتسق مع األهمية املحورية للمهمة املتمثلة يف األدوات
الرقمية يف املستقبل.
استعراض وتحديث خطط استمرارية األعامل من أجل مراعاة خطر
األوبئة أو الحاالت املامثلة يف املستقبل .وينبغي لالستعراض أن يدرس
الدروس املستفادة واللوائح التي عدلت يف العام املايض وأن يجد سب ًال
لالستجابة برسعة أكرب وبأقل تعطيل ممكن ملثل هذه األحداث يف
املستقبل .وسيكون من املفيد أيضاً للربملانات أن تنظر يف تعميم عمليات
إدارة املعارف من أجل تحسني االستفادة من الدروس املؤسسية املرتاكمة
وتقاسمها مع الربملانات األخرى.
تحديد كيف ميكن للربملان مواصلة أو توسيع املشاركة املرنة لألعضاء
والجمهور ،وال سيام يف اللجان :استخلصت دروس كثرية من الوباء ،ومع
انتقال الربملانات إىل وضع طبيعي جديد ،ينبغي لها أن تقيمها وتنظر يف
مزايا العمل عن بُعد.
وضع ترتيبات عمل مرنة للموظفني وملشاركة األعضاء عن بُعد :ميكن أن
يشمل ذلك استعراض البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وكفاية عرض رسعة الشبكة والسياسات املتعلقة باألجهزة اململوكة
للمستخدمني.
تبني التعاون الربملاين الدويل لترسيع االبتكار :ميكن للتعاون عىل حل
املشكالت املعقدة أن يوفر الوقت واملال ويدفع االبتكار بشكل أرسع.
وقد ازداد هذا التعاون والدعم املتبادل بني الربملانات خالل فرتة تفيش
الوباء ،مام أسهم يف إيجاد حلول أرسع وأقل خطورة.
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النتائج الرئي�سية يف عام  2020ب�ش�أن
ا�ستخدام التكنولوجيا يف الربملانات
يقدم هذا القسم ملخصاً لدراسة عام  2020االستقصائية للربملانات .والغرض
منه هو توفري «قراءة رسيعة» لتسليط الضوء عىل النتائج واالتجاهات
الرئيسية .وميكن االطالع عىل تحليل مفصل ومناقشة معمقة للنتائج
املوجزة هنا يف منت التقرير الذي يشجع القراء عىل التشاور للحصول عىل
مزيد من املعلومات عن مواضيع أو أسئلة أو تكنولوجيات محددة.
وقد شارك يف الدراسة  116مجلساً برملانياً .وكانت  %43من تلك الربملانات
أحادية املجلس و %57ثنائية املجلس (حيث شكلت املجالس الدنيا %32
وتبي العينة بشكل عام
من إجاميل الربملانات واملجالس العليا ِّ .)%25
الربملان النموذجي ولكن مع نقص طفيف يف متثيل الربملانات األصغر
حج ًام (أقل من  50نائباً) والتمثيل املفرط للربملانات املتوسطة واألكرب
حج ًام ( 200نائب أو أكرث) .وأكرث من ثلث ( )%39الربملانات املجيبة كانت
أوروبية ،و %22أفريقية و %12من أمريكا الالتينية.

الرقابة والإدارة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت
تشمل الحواجز االسرتاتيجية املبلغ عنها يف عام  2020بشأن استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل أكرث فعالية داخل الربملانات،
واملذكورة أيضاً يف تقريرَي  2016و ،2018عدم كفاية التمويل وقدرات
املوظفني .وال يزال التمويل ميثل عىل األرجح مشكلة بالنسبة لجميع
الربملانات ،بغض النظر عن حجمها أو ميزانيتها ،مع استمرار الصعوبات
االسرتاتيجية والنظامية التي تقف أمام تقديم تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ونرشها .ويف عام  ،2018أشارت معظم الربملانات إىل رغبتها يف
التحسن يف العديد من املجاالت ،من نرش وإدارة الوثائق إىل نرش البيانات
املفتوحة والتواصل مع الشباب .وبعد ذلك بعامني ،مل يبلغ سوى عدد
قليل عن تحقيق تقدم .ومن الناحية املرشقة ،أبلغت الربملانات عن إحراز
تقدم أفضل من املتوقع يف نرش املعلومات داخلياً والتفاعل مع املواطنني.

٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٠
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻋﺎﻣﻠﻮن مبﻜﺎﻓﺊ اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

وقد حددت  %82من الربملانات ميزانيتها الخاصة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ولكن  %65فقط مولوها بالكامل بأنفسها :إذ تلقت %25
عىل األقل بعض التمويل من الحكومة و %21من وكاالت مانحة .وقد
حدثت زيادة مستمرة يف النسبة املئوية للميزانية اإلجاملية التي تنفق
عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فقد أبلغ عدد أقل من الربملانات
عن إنفاق  %4أو أقل ،مع إبالغ عدد أكرب بإنفاق  %9أو أكرث .ويف عام
 ،2020أفادت  %16فقط بإنفاق أقل من  %1عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مقابل  %23يف عام  .2012وتشكل الرقابة عىل امليزانية
جزءاً أساسياً من التخطيط االسرتاتيجي يف الربملان ،مام يسمح مبزيد من
االستقاللية واليقني ومن ثم التخطيط األفضل عىل املدى الطويل.
ال�شكل  - 10الن�سبة املئوية للميزانيات الربملانية املخ�ص�صة لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت (العدد = )106
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وبلغ متوسط عدد موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملني
بدوام كامل ،سواء كانوا يعملون مبارشة يف الربملان أو كانوا منتدبني من
الحكومة أو يعملون كمتعاقدين خارجيني 62 ،موظفاً ،بنسبة قدرها 31
موظفاً يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل  95عضواً (1:3
تقريباً) .وكان يف  %68من الربملانات املجيبة أقل من  50موظفاً يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وفيام يتعلق بتعيني املوظفني الرئيسيني
واالحتفاظ بهم ،تواجه الربملانات تحديات طويلة األجل .وبالنسبة
للربملانات األصغر حجامً ،ميكن أن تكون سوق املوظفني املدربني تدريباً
مناسباً محدودة ،وبالنسبة للربملانات األكرب حجامً ،ميكن أن يفوق الطلب
العرض .وعىل الرغم من تفضيل املوظفني الداخليني ،أفادت  %65من
الربملانات باالستعانة مبتعاقدين خارجيني ،مع لجوء  %18إىل موظفني من
الحكومة املركزية (أو منتدبني منها).

ال�شكل  - 9ن�سبة موظفي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل املوظفني
(العدد = )113
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وحتى يف الحاالت التي تكون فيها النسب املئوية ضئيلة ،فإن ميزانية
ويبي تقرير هذا العام ،مثل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كبريةِّ .
الطبعات السابقة ،وجود عالقة واضحة بني التخطيط الجيد واالستخدام
الفعال للموارد .وعىل الرغم من التحسينات التي شهدها التخطيط

ماع يف ةيسيئرلا جئاتنلاتنلاسا نأشب  2020ماع يف ةيسيئرلا جئاتنلا

االسرتاتيجي مقارنة بالسنوات السابقة ،فال يزال التقدم بطيئاً حيث
ال يزال ثلث املجيبني يفتقرون إىل بيان رؤية ،و %30ال توجد لديهم
خطة اسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واألمر األكرث إثارة
للقلق هو أن  %5ال يفكرون حتى يف مثل تلك األدوات .وقد أدت جائحة
كوفيد  19-إىل إبراز تلك املشكلة أكرث من أي وقت مىض .إذ أظهرت بوجه
خاص أهمية مبادئ التخطيط الجيد واالسرتاتيجيات الحديثة وخطوط
االتصال القوية بني كبار املوظفني الربملانيني والنواب وموظفي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،حيث يسهم كل منهم كعوامل متكينية قوية
لالستجابة الرسيعة والفعالة لألزمة.
وميكن ألحداث عرضية مثل الجائحة أن تعطل التخطيط الرسمي،
ولكن يبدو أن الربملانات التي تتمتع بتخطيط قوي يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت قد حققت نتائج أفضل .ويعني التخطيط الجيد
غالباً إزكاء الوعي بشأن البيئة املتغرية واالستجابة لها ومن ثم تعزيز
القدرة عىل الصمود .وإن االبتكار الهائل املنفَّذ عىل مدى األشهر االثني
عرش املاضية يتيح للربملانات فرصة «إلعادة النظر» يف نهجها يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واعتامد اسرتاتيجية رقمية أكرث شمولية.
ويعني ذلك نرش التكنولوجيا كعنرص تحويل يف الربملان الحديث الرقمي
أوالً؛ وتبني التغيري الثقايف والتشغييل بهدف زيادة االنفتاح وترتيبات
العمل عن بُعد األكرث مرونة؛ والتحول من الرتكيز االسرتاتيجي التقليدي
إىل كيفية دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحتياجات العمل.
وبناء عىل ذلك ،سيكون هذا أول تقرير يف هذه السلسلة يتضمن مناقشة
متعمقة بشأن املامرسات االبتكارية يف الربملان .وسلط تقرير عام 2018
الضوء عىل االبتكار ليس كأداة جذرية ولكن كعملية تكرارية مدفوعة
بضغوط داخلية أو خارجية  -وعملية تتطلب تغيرياً ثقافياً لتقبل األفكار
الجديدة وجعل االبتكار جزءاً أهم من الثقافة الربملانية .وتظهر دراسة
هذا العام أن  %59من الربملانات املشمولة اعتمدت عمليات غري رسمية
لتشجيع االبتكار ودعمه وأن  %20اعتمدت عمليات رسمية .واعتمدت
أكرث من ربع الربملانات ( )%26اسرتاتيجية ابتكار رسمية ،وخصصت أكرث
من الثلث ( )%35موظفاً واحداً عىل األقل للقيام بدور رسمي يف مجال
االبتكار.
ال�شكل  - 11املمار�سات االبتكارية داخل الربملانات (العدد = )100
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏري رﺳﻤﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺪﻋﻤﻪ
أﺳﺎﻟﻴﺐ رﺳﻤﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺪﻋﻤﻪ
ﻣﻮﻇﻔﻮن ذوو دور رﺳﻤﻲ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻟﺠﻨﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
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وقد حدثت أهم التحسينات التي شهدتها السنتني املاضيتني ،كام ذكرت
الدراسات االستقصائية السابقة ،يف مجايل النرش (الخارجي) ونرش الوثائق

واملعلومات (داخلياً) .وأشار ما يقرب من نصف الربملانات إىل أهمية الحلول
االفرتاضية أو الهجينة التي أدخلت خالل الجائحة ،وأشار نحو الثلثني ()%64
إىل أن تلك الحلول ستظل مهمة عىل مدى السنتني املقبلتني .بيد أن هذا
االتجاه واضح أكرث يف برملانات البلدان املرتفعة الدخل .وكانت الربملانات
يف البلدان املرتفعة الدخل والرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل
( %50و %53عىل التوايل) متيل أكرث إىل رؤية أهمية الحلول الجديدة مقارن ًة
بالبلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل ( %29و %17عىل التوايل).
وأشارت الربملانات يف البلدان املنخفضة الدخل إىل قضايا النظام األساسية،
مثل إدارة الوثائق ،بوصفها أهم مجال للتحسني بني عامَي  2018و.2020
وشهدت الربملانات يف البلدان عىل جميع مستويات الدخل زيادات كبرية
يف كميات املعلومات املقدمة عىل مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت ويف قدرتها
عىل توزيع الوثائق داخلياً .ويشري ذلك إىل أن العديد من الربملانات التي
تواجه تحديات يف املوارد تلحق بالركب يف هذه املجاالت .وقد رأت
نسبة مئوية أقل من الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل أهمية إدخال
تحسينات عىل نرش اإلجراءات العامة ،رمبا ألن التحسينات كانت تدريجية
مع وجود نظم قامئة بالفعل.
واملجاالت التي يتوقع إدخال تحسينات فيها خالل السنتني املقبلتني هي
وسائل التواصل االجتامعي ،وتسجيل الجلسات بالصوت و/أو الصورة،
ونظم نرش املعلومات والوثائق عىل املواقع الشبكية .واعتُرب أن استخدام
البنية التحتية للتكنولوجيات الناشئة كخدمة والربمجيات كخدمة من
املرجح أن يزيد كثرياً عىل مدى العامني املقبلني .واعتمد عدد قليل نسبياً
من الربملانات الذكاء االصطناعي ( )%10ولكن ذكرت أغلب الربملانات
( )%45أنها الخاصية املرجح أن تشهد تطويراً أو تعمي ًام عىل مدى العامني
املقبلني .ويثري االستخدام املتزايد للبنية التحتية عن بُعد والنظم السحابية
والتخزين السحايب وتقنيات الذكاء االصطناعي أسئلة مهمة سيتعني عىل
الربملانات معالجتها فيام يتعلق باألمن والحوكمة وخصوصية البيانات.

البنية التحتية واخلدمات والتطبيقات والتدريب
أبرزت الطبعات الثالث السابقة من هذا التقرير املنشورة يف 2012
و 2016و 2018تحديات املوارد البرشية واملالية .وباإلضافة إىل
االتجاه التصاعدي املستمر يف املوارد املخصصة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إطار امليزانيات الربملانية ،ينظر تقرير هذا العام يف زيادة
تكلفة وتعقيد الهياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وعىل الرغم من أن القيود املالية والبرشية ال تزال قامئة ،فإن تعقيد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تفاقم بالنسبة للعديد من
الربملانات بسبب الوباء ،مع الحاجة املفاجئة وغري املتوقعة إىل أن يعمل
النواب واملوظفون عن بُعد.
وتفيد التقارير بأن رسعة شبكة اإلنرتنت وإمكانية االتصال بها تتجاوز
االحتياجات الحالية .ومع ذلك ،فإن الطلب عىل األنظمة املتصلة باإلنرتنت
والعمل عن بُعد سيؤدي بال شك إىل ضغوط يف توسيع سعة الشبكة
يف املستقبل .واالتصاالت يف الربملانات سلكية والسلكية ،وتوفر إمكانية
االتصال باإلنرتنت يف العمل للنواب واملوظفني (يف  %95و %90من
الربملانات عىل التوايل) ،فض ًال عن إمكانية دخول الجمهور العام (يف .)%83
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وقد ارتفعت نسبة الربملانات التي توفر إمكانية الوصول عن بُعد للنواب
واملوظفني بشكل كبري منذ عام  ،2018من  %41إىل  %55للنواب ومن
 %52إىل  %69للموظفني .وداخل املجلس ،توفر  %87من الربملانات لوحات
للنواب ،و %77هواتف ذكية و %21أجهزة مكتبية مثبتة .وعىل الرغم من
أن  %88تسمح اآلن للنواب باالتصال بشبكة اإلنرتنت من داخل املجلس،
فإن  %31فقط تسمح للنواب بإجراء بث مبارش لالجتامعات.
وتقدم جميع الربملانات خدمات إلدارة الشبكات ،وتقدِّم  %97منها
خدمات إلدارة البيانات .وال تقدم سوى  %67خدمات يف مجال تخطيط
وإدارة املشاريع .وكان مستوى الخدمات املقدمة هو نفسه تقريباً يف
 2018و ،2020مع توفري الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل مجموعة
أكرب نسبياً من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن الطبيعي
أن يكون حجم الربملان عام ًال رئيسياً هنا ،حيث توفر الربملانات األكرب
حج ًام مجموعة أكرب مقارن ًة بالربملانات األصغر حجامً.
وبالنسبة لتخزين الوثائق ،شهد عام  2020استمرار التحول منذ عام 2016
من التخزين املحيل إىل التخزين الداخيل املشرتك وإىل الحلول القامئة عىل
التقنيات السحابية بشكل متزايد .ويتم استخدام التخزين املشرتك داخلياً
اآلن يف  %80من الربملانات والتخزين السحايب يف  %39من الربملانات (أي
بزيادة نسبتها  %86منذ عام  .)2018وتستخدم معظم الربملانات أساليب
متعددة ملشاركة الوثائق ،حيث تعتمد  %3فقط عىل التخزين املشرتك
داخلياً و %4فقط عىل التخزين السحايب ملشاركة الوثائق .واستمر استخدام
األنظمة اإللكرتونية إلدارة الوثائق والسجالت األكرث رسمية والقامئة عىل
املؤسسات يف االرتفاع ،من  %47يف عام  2016إىل  %51يف عام  2018وإىل
 %58اآلن .وعىل الرغم من االتجاه التصاعدي ،توجد حواجز أمام التخزين
السحايب من حيث كفاية البنية التحتية والدعم ومشكالت أخرى مثل األمن
والتحكم يف البيانات والوالية القضائية التي توجد فيها خوادم البيانات.
اجلدول  - 3الو�صول �إىل الوثائق امل�شرتكة (العدد = )113
محرك أقراص مشرتك يف الشبكة الداخلية
محرك أقراص مشرتك يف التخزين السحايب
موقع شبيك داخيل
نظام إلكرتوين إلدارة الوثائق والسجالت
(معظم) امللفات تُخزَّن يف محطات العمل
املحلية ،وتُشارَك عرب الربيد اإللكرتوين و/أو
أقراص محمولة
استخدام املوقع اإللكرتوين للربملان
استخدام التطبيق املحمول للربملان

2020
%80
%39
%69
%58
-

2018
%77
%21
%60
%51
%14

2016
%75
%12
%52
%47
%16

%73
%28

-

-

ويتم اآلن إنتاج السجالت الرسمية رقمياً إىل حد كبري ،حيث تقوم %65
من الربملانات بنسخها يف شكل رقمي .وارتفع استخدام برامج التعرف
عىل الكالم من  %8يف عام  2010إىل  %25بعد عرش سنوات .ومن ناحية
أخرى ،مل يحدث تغيري يذكر يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدعم الصياغة الترشيعية ،وصياغة التعديالت وتتبعها ،أو الوظائف العامة
للربملان عامةً .ووفقاً للتقرير العاملي األول للربملان اإللكرتوين ،الذي نُرش
يف عام  ،2008كان لدى  %70من املجيبني تطبيق يف ذلك الوقت إلعداد
محارض الجلسة العامة .ويف عام  ،2020بلغت النسبة ( %69بغض النظر
عن املكاسب يف الوظائف).
ال�شكل  - 12كيف تدعم الربملانات افتقارها للموارد (العدد = )88
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 ٪١٩ال يوجد اتفاق دعم رسمي
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ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻋﻢ رﺳﻤﻲ
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وارتفع استخدام أنظمة التصويت يف الجلسات العلنية عن بُعد من %1
يف عام  2018إىل  %6يف عام  ،2020ولكن معظم اللجان تواصل التصويت
يدوياً .وقد حدثت زيادة ملحوظة يف استخدام أدوات البث بالفيديو يف
الجلسات العامة ،حيث ارتفعت من  %54يف عام  2018إىل  %65يف عام
 ،2020وحدث ارتفاع كبري بنسبة  %72يف استخدام املؤمترات عرب الفيديو،
مام أدى أيضاً إىل تحسني عمق ونطاق الشهادات أمام اللجان.
ال�شكل  - 13ا�ستخدام املعدات ال�سمعية والب�صرية يف قاعات اجلل�سات
العامة واللجان (العدد = )106
اﻟﺒﺚ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

وال تزال الربمجيات والخدمات التجارية تهيمن عىل البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملانات ،حيث تستخدم بنسبة
 %94للخوادم وبنسبة  %94للحواسب املكتبية واملحمولة .وتستخدم %78
من الربملانات املجيبة برمجيات مفتوحة املصدر بشكل ما ،وتظل أكرث
أشكال نظام تشغيل الخوادم استخداماً ( .)%55وكان احتامل استخدام
الربمجيات املفتوحة املصدر أقل يف برملانات البلدان املنخفضة الدخل،
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ومل تقم سوى  %50من تلك الربملانات بذلك .وكان من املرجح أن تقدم
الربملانات التي تستخدم مثل هذه الربمجيات دع ًام تقنياً داخلياً عىل الرغم
من أن  %19منها مل يكن لديها اتفاق دعم رسمي.

اﳌﺆمتﺮات ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻧﺺ
ﺻﻮر ﺛﺎﺑﺘﺔ
رﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ

٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام

ماع يف ةيسيئرلا جئاتنلاتنلاسا نأشب  2020ماع يف ةيسيئرلا جئاتنلا

ومتابع ًة لتوسيع االتصال مع الجمهور ،بات لدى  %63من الربملانات حالياً
أنظمة قامئة لهذا الغرض .بيد أن التدريب عىل إرشاك الجمهور ال يزال أولوية
منخفضة ،حيث تصنفه  %3فقط من الربملانات بأنه مهم .وعىل الصعيد
الداخيل ،قدم  %72من املجيبني شك ًال من أشكال التدريب و/أو التوجيه يف
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألعضاء ،و %86للموظفني.

نظم ومعايري �إن�شاء الوثائق واملعلومات الت�شريعية
وصف تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي لعام  2016استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الوثائق الربملانية والترشيعية بأنه «مسألة
نقص يف املوارد يعرقل التبني داخلياً» ولكنه أيضاً «ازدهاراً» يف النرش
املفتوح لتلك الوثائق .غري أن التقدم املحرز منذ ذلك الحني يبدو محدوداً
بسبب استمرار القيود عىل التمويل واملوارد املاهرة .وال تزال نظم اإلدارة
الترشيعية املعقدة تُعتمد ،ولكنها تؤدي أيضاً إىل توسيع الفجوة بني
الربملانات امليسورة والربملانات األقل ثراء .ويفرس هذا التفاوت االقتصادي
إىل حد كبري محدودية اعتامد هذه النظم .وعىل الرغم من أن عُ رش
الربملانات يستخدم حلول الربمجيات التجارية الجاهزة لإلدارة الترشيعية،
فقد أفادت  %88منها باعتامد حلول مخصصة أو مصممة خصيصاً بشكل
كبري .وأفادت التقارير بأن النظم التي استخدمها  %75من الربملانات
تتوىل جميع التعديالت العامة ،يف حني أبلغت  %74عن معالجة أنظمتها
تبي
لتعديالت اللجان .وكان لدى عدد أقل من الربملانات ( )%47أنظمة ِّ
كيف غريت التعديالت اقرتاحات القوانني ،مع إبالغ  %46عن أنظمة قادرة
عىل تبادل البيانات مع أنظمة خارجية.
اجلدول  - 4خ�صائ�ص نظم �إدارة الوثائق القرتاحات القوانني (العدد = )57
تتسم بخاصية تدفق العمل
تتبادل البيانات مع أنظمة خارج الربملان
تعالج كل اإلصدارات املمكنة من اقرتاحات
القوانني
تعالج تعديالت اللجان
تعالج التعديالت العامة
تظهر كيفية تغيري التعديالت ملرشوع قانون
تشمل جميع اإلجراءات التي اتخذها الربملان
بشأن مرشوع قانون

2020
%75
%46
%72

2018
%70
%51
%82

2016
%75
%49
%79

%74
%75
%47
%72

%72
%79
%60
%77

%83
%83
%40
%83

وتتسق هذه األرقام إىل حد كبري مع التقريرين السابقني وتشري إىل حالة
نضوج مستقرة إىل حد ما .ومع ذلك ،فإنها ال تشمل تفاصيل التغيريات
يف الوظائف أو امليزات املتقدمة اإلضافية املدخلة عند تحديث األنظمة.
وتفيد عدة برملانات ،وإن كانت أقل مام كانت عليه يف الطبعات السابقة،
باستمرار مقاومة املستخدمني ومحدودية تأييد اإلدارة كحواجز أمام
اعتامد نظم إدارية ترشيعية جديدة.
وتستمر زيادة النرش املفتوح ،الذي تم اإلبالغ عنها ألول مرة يف عام ،2016
ولكن أيضاً مع وجود تفاوتات كبرية وفقاً ملستوى الدخل القطري يف كل
املجاالت باستثناء استخدام ملفات  .PDFفقد نرشت  %65من الربملانات

يف البلدان املرتفعة الدخل نصاً يف شكل قابل للبحث ،مقابل  %17يف
البلدان املنخفضة الدخل .ومل توفر واجهة برمجة التطبيقات سوى  %7من
الربملانات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل مقابل  %25من برملانات
البلدان املرتفعة الدخل .وعىل الصعيد الداخيل ،احتفظت  %73بشكل من
أشكال األرشيف الرقمي للوثائق الربملانية ،وكانت لدى  %45سياسة رسمية
إلدارة هذه املحفوظات .ومل يكن لدى سوى  %39من الربملانات سياسة
ومامرسات قامئة لهذا الغرض ،وهو ما يزيد قلي ًال عام كان عليه الحال يف
التقارير السابقة.
ال�شكل  - 14كيف تتاح الوثائق لأ�شخا�ص خارج الربملان (العدد = )107
ﻧﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ
) XLSأو (CSV
PDF
 XMLﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ
واﺟﻬﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
)(API
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ﻧﻌﻢ

ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻻ

وكان يوجد اهتامم مبكر ملحوظ بالذكاء االصطناعي يف الربملانات املشاركة
يف املؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين لعام  2018يف جنيف .وحتى اليوم،
تستخدم عُ رش الربملانات تكنولوجيات قامئة عىل الذكاء االصطناعي ،ولكن
أشارت نصف الربملانات إىل عدم اعتزامها القيام بذلك .وقد استخدمت
 %6نوعاً من وظائف الذكاء االصطناعي لصياغة مشاريع القوانني ،وينظر
الثلث تقريباً يف هذا الخيار .ويبدو أن الذكاء االصطناعي مجاالً ناشئاً
سيُتبع بال شك يف التقارير املستقبلية ،ولكن برصف النظر عن البيانات
املتعلقة بالتبني ،فإن استخدام الذكاء االصطناعي يف الربملان يثري تساؤالت
مهمة حول الحوكمة (من ميكنه التحقق من أن الخوارزميات مرشوعة
وغري متحيزة؟) واألمن (كيف ميكن حامية الخوارزميات ،خاصة إذا تم
استخدام األنظمة لصياغة ترشيع أو دعم اإلجراءات الربملانية؟).
ويبي هذا التقرير استمرار التحرك نحو استخدام األدوات الرقمية إلدارة
ِّ
سري العمل والعمليات الربملانية ،وإن كان ذلك دون تغيري جذري .وقد
حدثت زيادة مطردة يف توفري البيانات املفتوحة ولكن مع استمرار
الحواجز التي تحول دون استخدامها .وباملثل ،تجاوز استخدام املحفوظات
الربملانية الرقمية اعتامد سياسات إلدارتها .وتشهد هذه التفاوتات يف كثري
من األحيان عىل وجود انفصال بني التخطيط واملامرسة .ومن ناحية
يبي أن الربملانات أكرث
أخرى ،فإن ظهور نظم قامئة عىل الذكاء االصطناعي ِّ
مواكب ًة لالتجاهات األوسع نطاقاً وأكرث انفتاحاً عىل االستكشاف الحذر
للتكنولوجيات الناشئة.

مرافق املكتبات وخدمات البحوث
يظهر تقرير هذا العام إقباالً مطرداً ومتسقاً عىل األدوات الرقمية يف
صفوف املكتبات الربملانية وإدارات البحوث ،فض ًال عن انخفاض غري
مربر يف بعض األرقام املبلغ عنها ،رمبا بسبب االختالفات يف العينة .ومع
ذلك ،تظهر البيانات األهمية املحورية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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وكيف تدعم األدوات الرقمية اآلن املكتبات الربملانية يف جميع أنحاء
العامل .ولدى ما يقرب من ثالثة أرباع الربملانات املجيبة فهارس
للمستخدمني عرب اإلنرتنت ،و %49لديها شكل من أشكال القدرة عىل
إدارة املوارد اإللكرتونية ،و %60من املكتبات الربملانية لديها مستودع
رقمي أو أرشيف رقمي.
وتكتيس األدوات الرقمية أهمية حيوية بالنسبة لالتصاالت الداخلية
والخارجية .ويف عام  ،2020وفرت املكتبات يف  %55من الربملانات للنواب
و/أو املوظفني إمكانية الوصول إىل املوارد القامئة عىل اإلنرتنت ،ووفرت
 %69إمكانية الوصول إىل مواردها الخاصة من خالل شبكة برملانية .وكان
يوجد موقع إلكرتوين خاص للمكتبة (أو موقع فرعي) متاح للنواب يف
 %44من الربملانات ،وميكن للمكتبات تلقي طلبات إلكرتونية من النواب
للحصول عىل معلومات وموارد ومواد بحثية يف  %58من الربملانات (مع
نظر  %29أخرى يف تلك الخاصية) .ومل توفر أكرث من نصف الربملانات
( )%57للنواب إمكانية استخدام خدمات التنبيه اإللكرتونية؛ يف حني أن
 %38وفرت مثل تلك الخدمات و %31مل توفر خدمات من ذلك النوع يف
تاريخ إعداد التقرير ولكنها تنظر يف تلك اإلمكانية.
ال�شكل �  - 15أداة رقمية ت�ستخدمها املكتبة لدعم امل�ستخدمني (العدد = )83
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وقد وفرت املكتبات بيانات مفتوحة يف  %31من الربملانات ،وقدمت
 %40بيانات مرتبطة تدعم تحلي ًال أعمق .وزاد استخدام املكتبة للتخزين
السحايب ( )%19مبا يتامىش مع ما لوحظ يف الربملانات عامةً.
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وأصبح الربيد اإللكرتوين اآلن هو الوسيلة املهيمنة لالتصال الخارجي،
حيث استخدمته  %96من املكتبات يف عام  2020وأصدرت  %38رسائل
إخبارية عرب الربيد اإللكرتوين متاحة عن طريق االشرتاك لألفراد واملنظامت
الخارجية .وشهدت التقارير الحديثة تغيرياً طفيفاً يف استخدام املكتبات
لوسائل التواصل االجتامعي ( %24يف عام  2020و %26يف عام  2016و%27
يف عام  ،)2018يف حني أصبحت الرسائل الفورية (مثل واتساب أو فايرب
أو تيليغرام) ثاين أكرث وسائل التواصل استخداماً حيث استخدمت  %8منها
مثل تلك التطبيقات يف عام  ،2016وارتفعت تلك النسبة إىل  %13يف عام
 2018و %26يف عام .2020

الربملانات على الإنرتنت
ال تزال املواقع الشبكية تحتل مكانة محورية يف بنية اإلعالم والتثقيف
والتوعية واملشاركة يف الربملانات؛ وتُع ّد وسيلة للحصول عىل معلومات
برملانية ذات مغزى يف الوقت املناسب ونقاط اتصال ملشاركة الجمهور.
ولجميع الربملانات حالياً وجود عىل شبكة اإلنرتنت ،مام يؤكد أهمية
هذه الوسيلة .واملواقع اإللكرتونية الربملانية موجودة منذ بعض الوقت،
وتتطور مع االحتياجات املتغرية للربملانات واألطراف املعنية ومع إدخال
تحسينات عىل التكنولوجيات األساسية .ويف عام  ،2020فوضت  %62من
الربملانات درجة ما من املسؤولية عن هذه املواقع اإللكرتونية ألمنائها
العامني .وقد أصبحت املواقع الربملانية عىل شبكة اإلنرتنت مؤسسية
بشكل متزايد ،حيث يضع كبري موظفي املعلومات (أو ما يعادله من
املسؤولني) عادة اسرتاتيجية للموقع الشبيك بالتنسيق غالباً مع مدير
االتصاالت .وتقع عمليات املوقع اإللكرتوين اليومية عىل عاتق عدة
إدارات مختلفة ،بدءاً بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعالقات
العامة أو الصحفية.
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٪٣٣
٪٣٢

٪٧٢

٪١٦

٪٨
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وتحظى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدعم إدارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف  %92من املكتبات (املصدر الوحيد لهذا الدعم يف
 %36من الربملانات) .ووفرت ربع املكتبات ( )%25مستوى معيناً من الدعم
الداخيل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكتبة وخدمة
البحوث؛ واستعانت  %28مبتعاقدين خارجيني لدعم أنظمتها وصيانتها.

وكان هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ يف الربملانات مع وجود سياسات إلدارة
املواقع اإللكرتونية .ويف عام  ،2020ورد أن املحتويات الشبكية مخصصة
لألجهزة املحمولة يف  %63من الربملانات ،وتم تحسينها بالكامل لألجهزة
املحمولة يف  %73من الربملانات.

وكان االنفتاح والشفافية الربملانيان من األولويات املهمة ،ونسبة إىل
التقارير السابقة ،ازدادا زيادة كبرية عىل مدى السنوات العرش املاضية.
يبي تحوالً
ويف عام  ،2020نُرشت بحوث داخلية يف  %67من الربملانات ،مام ِّ
من الدعم الداخيل إىل األدوار املتاحة للجمهور يف املكتبات الربملانية.

ومييل تفويض إنتاج املحتوى إىل اإلدارات التي متتلك املحتوى عوضاً
عن املركزية .وقد كان جوهر هذا املحتوى متسقاً يف جميع الربملانات:
فقد كان الغرض منه يف عام  ،2020فيام يخص  %98من الربملانات ،هو
إعالم الجمهور وتثقيفه بشأن تاريخ الربملان ودوره ووظائفه وتكوينه.

ماع يف ةيسيئرلا جئاتنلاتنلاسا نأشب  2020ماع يف ةيسيئرلا جئاتنلا

ويف  %79من الربملانات ،تضمنت املواقع اإللكرتونية تفسريات للعملية
الترشيعية وكيفية عمل الربملانات .وأوضحت  %50من املواقع اإللكرتونية
عملية وضع ميزانية املؤسسة وعمليات متويلها ،ونرشت  %95جدوالً
زمنياً لألعامل الربملانية .وأتاحت ثالثة أرباع ( )%76من املواقع اإللكرتونية
سج ًال صوتياً أو مصوراً للمداوالت العامة ،و %44قامت بذلك بالنسبة
الجتامعات اللجان.
ومعظم املعلومات والوثائق والبيانات الربملانية تُنرش باملعنى التقليدي،
أي ألغراض القراءة وليس كبيانات مفتوحة إلعادة استخدامها .وقد زاد
نرش القرارات العامة والخطب واملناقشات وسجالت التصويت ونشاط
األعضاء زيادة كبرية يف عام  2020مقارنة مبا أبلغ عنه يف السنوات السابقة.
وقد نرش  %22من املجيبني بيانات عن القرارات العامة والتصويت إما
كبيانات مفتوحة أو جداول بيانات قابلة للتنزيل .ومن ناحية أخرى،
انخفض نرش بيانات اللجان يف عام .2020
وقدمت  %91من الربملانات جداول أعامل عامة عىل اإلنرتنت قبل
الجلسات ،وفعلت  %26ذلك قبل أسبوع عىل األقل .ونُرشت مسودة
الترشيع واإلجراءات العامة عىل اإلنرتنت يف غضون يوم واحد يف %58
و %67من الربملانات عىل التوايل ،وظلت النسبة الثانية ثابتة تقريباً منذ
عام  2016عندما كانت تبلغ  .%68ومل تقم سوى  %6بعدم النرش .وأما يف
حالة اجتامعات اللجان ،فإن  %47فقط من الربملانات نرشت اإلجراءات
يف غضون يوم واحد من اإلجراء ،مع عدم قيام  %18منها بأي نرش عىل
اإلطالق (عىل الرغم من أن هذا الرقم األخري ينخفض تدريجياً) .وسعياً إىل
تيسري إمكانية الوصول إىل املعلومات املنشورة ،قدمت  %98من الربملانات
مرفقاً للبحث و %31خدمة للتنبيه عرب اإلنرتنت.
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ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن

التوا�صل بني املواطنني والربملان
استمرت الزيادة املسجلة سابقاً يف استخدام األدوات الشبكية للتواصل مع
املواطنني ،مع إبالغ  %81عن تلك الزيادات يف عام  .2020وأفادت %76
من الربملانات بأن جميع النواب أو معظمهم يستخدمون الربيد اإللكرتوين،
وأفادت  %43بأن لديها موقعاً إلكرتونياً ،و %56استخدمت وسائل التواصل
االجتامعي للتواصل مع املواطنني .واستمر استخدام النواب للمراسلة
الفورية لهذا الغرض يف االرتفاع من  %14يف عام  2016إىل  %39يف عام
 .2020وزاد استخدام الربملانات نفسها للرسائل الفورية ،حيث أبلغت
 %34من املؤسسات املجيبة عن هذا االستخدام .واستخدمت  %76من
الربملانات وسائل التواصل االجتامعي عىل الرغم من استمرار الحواجز
أمام االستخدام الفعال لتلك القناة التي تتألف بشكل خاص من نقص
املهارات والتدريب والحمل الزائد للمعلومات .وأفاد  %35من املجيبني
عن تحديات تتعلق بالثقة واألمن.
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اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ

ﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ

ﺑﻌﺪ أﻛرث ﻣﻦ أﺳﺒﻮع

ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ
ﻏري ﻣﺘﺎح

ولتحسني إمكانية الوصول لجميع املستخدمني ،أجرت  %83من الربملانات
تحليالت الحتياجات املستخدمني يف عام  ،2020أي بزيادة طفيفة .وأجرت
 %57اختبار املستخدمني وطبقت تقنيات لتيسري االستخدام .ويشمل ذلك
الربملانات التي تستخدم معايري القطاع العام املحلية واملبادئ التوجيهية
ملؤسسة ( W3Cأو غريها) واملبادئ التوقيعية للموقع اإللكرتوين لالتحاد
الربملاين الدويل (التي يرجع إليها نصف الربملانات).
وأظهرت دراسة عام  2020ارتفاعاً كبرياً إىل  %21يف عدد الربملانات التي
تعترب مشاريع املشاركة املدنية مجاالت مهمة للتحسني بعد أن كانت %6
فقط يف عام  .2018واستمرت تحسينات البيانات املفتوحة يف أن تكون
مهمة فيام يخص  %20من الربملانات ،ولكن األهمية املخصصة لتعزيزات
وسائل التواصل االجتامعي انخفضت باطراد منذ عام  2016بعد أن

٪٨٠
٪٧٦

زاد

٪١٣
٪١٢

ﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎً
اﻧﺨﻔﺾ

ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﺟﺘامﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ

كانت جزءاً أساسياً يف املايض .واسترشافاً للمستقبل ،انخفضت التحسينات
التي حددت الربملانات يف عام  2020أنها تعتزم إدخالها عىل مواقعها
اإللكرتونية عىل مدى العامني املقبلني إىل حد كبري يف املجاالت الثالثة
نفسها املحددة يف السنوات السابقة وهي التصميم وقابلية االستخدام،
واملحتوى ،واملنصات التقنية.

ﻏري ﻣﺴﺘﺨﺪم

٪٠
٪٠
٪٦

٪١٢

٢٠٢٠
٢٠١٨
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ويظهر هذا التقرير ارتفاعاً مطرداً يف استخدام االتصاالت الرقمية يف
اللجان كام ييل :أفادت  %82من الربملانات عن مثل هذا االستخدام يف
عام  ،2020مقابل  %75يف عام  2018و %67يف عام  .2016وأبلغت %45
عن استخدام اللجان لوسائل التواصل االجتامعي .وعىل الرغم من زيادة
استخدام وسائل التواصل االجتامعي وتطبيقات الهواتف الذكية (إىل %30
بالنسبة للتطبيقات) ،فقد كانت اإلقبال عىل األدوات األكرث تفاع ًال وتداوالً
بطيئاً؛ وأفادت  %23من الربملانات باستخدام نظم االلتامس اإللكرتوين.
وكان الهدفان الرئيسيان املذكوران الستخدام هذه األدوات هام إطالع
املواطنني عىل قضايا السياسة العامة والترشيعات املقرتحة وإرشاك
املزيد من الناس مبارشة يف العملية السياسية ،كام أفادت  %70و %69من
الربملانات عىل التوايل .وشملت األهداف األدىن فه ًام عاماً أفضل ملا تفعله
الربملانات وكيفية عملها (وهو أمر مهم فيام يخص  %64من الربملانات).
وأشارت  %50إىل استخدام األدوات الرقمية للتواصل مع الشباب.
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اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺗﻮﻳﱰ
ﻧﴩة إﺧﺒﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ

٪٦-

٪١٠

٪٣٠
٪٢٥

٪٤٣

الدعم املتاح .وهذا يجعل مشاريع مثل مركز االبتكار يف الربملان ،فض ًال
عن الدعم املقدم من املنظامت الرشيكة مثل االتحاد الربملاين الدويل
وبرنامج  Interparesواملعهد الدميقراطي الوطني ( )NDIوبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ وغريها ،يتسم بأهمية محورية ملواصلة بناء القدرات
وتعزيز الشبكات.
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التعاون بني الربملانات
أشارت تقارير سابقة يف هذه السلسلة إىل زيادة الدعم الربملاين الدويل
للتكنولوجيات الناشئة ،مثل البيانات املفتوحة ووسائل التواصل
االجتامعي وشبكة اإلنرتنت .ومن ناحية أخرى ،تشري بيانات عام 2020
إىل عودة دعم الوظائف الربملانية واملعلوماتية التقليدية مثل اإلجراءات
الترشيعية ،والرقابة ،وتدريب املوظفني .وإىل جانب النتائج األخرى التي
توصل إليها هذا التقرير ،يشري هذا التغيري إىل زيادة قبول واستخدام هذه
التكنولوجيات الجديدة بوصفها «عم ًال برملانياً كاملعتاد» .ولكن ينبغي
توخي الحذر يف هذا الصدد .فعىل الرغم من أن بداية جائحة كوفيد19-
يف عام  2020قد عجلت بشكل كبري التعاون بني الربملانات يف بعض
املجاالت ،فقد عطلته يف مجاالت أخرى وغريت األولويات االسرتاتيجية
بشكل جذري.
وبوجه عام ،ظل التعاون قوياً حيث عملت الربملانات من خالل تحالفات
عاملية وإقليمية ومواضيعية لتبادل األفكار واملامرسات الجيدة :إذ أشارت
 %79منها إىل عضويتها يف شبكة واحدة عىل األقل من هذه الشبكات.
ورأى املجيبون أن مركز االبتكار يف الربملان الجديد التابع لالتحاد الربملاين
الدويل عامل حفاز إيجايب للتعاون الربملاين الدويل يف ظل تفيش الوباء (كام
نوقش مبزيد من التفصيل يف القسم الخاص عن الدروس املستفادة من
جائحة كوفيد.)19-
وال تزال التحديات املذكورة يف التقارير السابقة قامئة حيث ال يزال
الطلب عىل الدعم يف استخدام التطبيقات الرقمية الجديدة يفوق عرض
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أ
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ر
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ﻠ
ﻌ
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ﳌ
ا
اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻄﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺨ
ﺠﻴﺎت أو
ﺗ أو اﻟﱪﻣ
اﻟﻌﺘﺎد
ﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜ اﻟﺒﺤﻮث
ﳌﻜﺘﺒﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ا
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ءات واﳌ
اﻹﺟﺮا
وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
ﻇﻔني
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ
ﳌﻮاﻃﻨني
إﴍاك ا
اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻘﺪرة
ﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺘﴩﻳﻌﻴﺔ
ﺮاءات اﻟ
ﺮ
اﻟ ﻴﺔ واﻹﺟ
اﻟﻌﻤﻠ

وكان القاسم املشرتك طوال السلسلة هو العمل الذي قامت به الربملانات
ومنظامت املراقبة الربملانية التابعة لها لجعل البيانات مفهومة ومفيدة
للمواطنني .ويف عام  ،2018عمل  %53من املجيبني بشكل مبارش أو غري
رسمي لدعم عمل منظامت املراقبة الربملانية التابعة لهم مقابل  %63يف
عام  ،2020مام يعادل زيادة يف العالقات غري الرسمية .وبوجه عام ،تشمل
الدروس املهمة املستفادة من استخدام الربملان لألدوات الرقمية للتفاعل
مع املواطنني الحاجة إىل التخطيط السليم وحشد املوارد وأهمية اللغة
املناسبة للجمهور واإلدارة االستباقية للمحادثات عرب اإلنرتنت لتجنب
الهيمنة أو التضليل غري املربرين.

٪٤٠

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

تقييم مف�صل للتكنولوجيات واملمار�سات الربملانية
يقدِّم هذا القسم نتائج مفصلة من االستقصاء الربملاين املوجز أعاله ،كام
أنجزته مجموعة متنوعة من الربملانات يف جميع أنحاء العامل .وكام هو
مبي يف الشكل  ،21كانت  %43من الربملانات املجيبة والبالغ عددها
َّ
 116برملاناً أحادية املجلس مقارن ًة بنسبة  %60من إجاميل الربملانات2.
وتأيت بقية الردود من برملانات ذات مجلسني بنسبة  %32من املجالس
الدنيا و %25من املجالس العليا .ومتى أعدت الربملانات ذات املجلسني
إجابات مشرتكة من كال املجلسني (ألنهام تقاسام اإلدارة والخدمات عىل
سبيل املثال) ،تم تقسيمها إىل مدخلني.
ال�شكل  - 21املجيبون بح�سب نوع املجل�س (العدد = )116
٪٢٥

اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ
ﻣﺠﻠﺲ واﺣﺪ

٪٤٣

اﳌﺠﻠﺲ اﻷدىن

وتنظر العينة يف حجم كل مجلس وتواكب عىل نطاق واسع الربملان
النموذجي .غري أن التمثيل الناقص قلي ًال للربملانات الصغرية (الربملانات
التي تضم أقل من  50نائباً) والتمثيل املفرط للربملانات املتوسطة واألكرب
املبي يف الشكل .22
حج ًام ( 200عضو أو أكرث) عىل النحو َّ
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 ٥٠إﱃ ٩٩
 ١٠٠إﱃ ١٩٩
٪١٠

 ٣٠٠إﱃ ٣٩٩
 ٤٠٠إﱃ ٤٩٩

٪٤
٪٥

أو أﻛرث ٥٠٠

٪٥

٪٤٧

٪١٩

٪١٢

٪٣٤

ومثلت الربملانات املشاركة املجموعة الكاملة لفئات الدخل القومي عىل
مبي يف الشكل  ،24كان %45
النحو الذي حدده البنك الدويل 3.وكام هو َّ
من املجيبني من البلدان املرتفعة الدخل (ارتفاعاً من  %44يف الدراسة
السابقة و %42يف عام  .)2016وهذا مقارنة بنسبة  %32فقط يف ترتيب
البنك الدويل .وعىل الرغم من أن متثيل البلدان املتوسطة الدخل ( %50من
املجيبني) قريب من متوسط البنك الدويل ،فقد كانت البلدان منخفضة
الدخل ممثلة متثي ًال ناقصاً إىل حد كبري ( %5مقابل  %11يف عينة عام
 .)2018وال يوجد تفسري واضح لذلك سوى القيود املفروضة عىل املوارد
نتيجة لهذا الوباء .ومن ثم ،قد تكون نتائج الدراسة االستقصائية منحازة
قلي ًال نحو الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل.
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٪٢٨
٪٣٠

٪٢٣

٪٦

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ
اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ
اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

٪٥ ٪٢ ٪٤
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٪٢٣

 ٢٠٠إﱃ ٢٩٩
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٪٢

٪٣٢

أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٠

الكاريبي منخفضاً ،حيث بلغ  %2بعد أن كان  %3يف  2016و .2018ومتثل
منطقة املحيط الهادئ  %4انخفاضاً من  %6يف عام  ،2018لكنها ال تزال
أعىل مام كانت عليه يف عام .)%2( 2016

٪٢٦
٪٤٥

٪١٦

٪٢٤
٪٥

٪١٠

الرقابة والإدارة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

ﻛﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت
٢٠٢٠

٪٧

مبي يف الشكل  ،23كان أكرث من
ووفقاً للمنطقة الجغرافية ،كام هو َّ
ثلث الربملانات املجيبة من أوروبا ( ،)%39و %22من أفريقيا (بزيادة %3
عىل عام  ،)2018و %12من أمريكا الالتينية .وال يزال متثيل منطقة البحر

تنظر الربملانات اآلن إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عىل أنها
جزء من «سري العمل العادي» .وتتبعت هذه السلسلة ،منذ بدايتها يف
عام  ،2008كيف أصبحت التكنولوجيا ذات أهمية متزايدة لعمليات
الربملان .ويف هذه الطبعة السادسة من التقرير ،توجد أدلة قوية عىل أن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشكل بشكل متزايد جزءاً من املهام

 2انظرdata.ipu.org :

 3انظرdata.worldbank.org/country :

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

٪٣٥
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تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي 2020

األساسية للربملان ،مبا يف ذلك إدارة سري العمل الترشيعي والتواصل مع
الجمهور ،مام يشري إىل أن الربملانات ال ميكنها العمل كام تفعل اليوم
بدون أدوات رقمية .ويبدو أن وباء كوفيد ،19-كام نوقش يف أقسام أخرى
من هذا التقرير ،قد عزز هذا الدور املحوري .ومن األمور املهمة التي
ينبغي النظر فيها مصادر متويل ميزانية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وإسناد املسؤولية عن تحديد وتنفيذ رؤية الربملان واسرتاتيجيته يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
مبي يف الجدول  ،5فإن
وفيام يتعلق باألهداف االسرتاتيجية ،وكام هو َّ
 %85من الربملانات التي شملتها الدراسة االستقصائية يف عام  2020أرشكت
كبار موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -سواء كانوا كبري موظفي
املعلومات أو مدير تكنولوجيا املعلومات  -يف تحديد أهداف الربملان مقارن ًة
بنسبة  %84يف  2016و .2018وأرشكت  %56من الربملانات موظفي كبار آخرين
يف إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وكانت النظرة التقليدية ألهداف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمجال تقني يتطلب موافقة اإلدارة العليا
مبي يف تقريرَي  2016و - 2018بل وأكرث من ذلك يف عام
مستمرة ،كام هو َّ
 ،2020عندما ارتفع عدد الربملانات التي تتطلب موافقة أمينها العام عىل
أهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل ( %83من  %75يف عام .)2018
وأرشكت ربع الربملانات التي شملتها الدراسة االستقصائية فريقاً أو لجنة
خاصة تضم أحياناً مجلس إدارة برملاين يف تحديد تلك األهداف واملوافقة
عليها .وعىل الرغم من أن  %6فقط من الربملانات أرشكت رئيس الربملان يف
تحديد األهداف ،فإن موافقتها كانت مطلوبة يف  %35من الربملانات ،وكان
لرئيس الربملان دور يف الرصد والرقابة يف ربع الربملانات.
اجلدول  - 5امل�س�ؤولية والرقابة فيما يخ�ص �أهداف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت (العدد = )112

الرئيس/رئيس الربملان
اللجنة الربملانية
النواب
األمني العام
كبري موظفي املعلومات/
مدير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
القيادة العليا لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
مجموعة أو لجنة خاصة
خرباء تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الداخليون
موظفو املكتبة  /مرافق
البحوث
املتعاقدون (الخارجيون)
أفراد الجمهور
آخر
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وضع األهداف املوافقة عىل املشاركة يف
الرقابة
األهداف
والخطط
%25
%35
%6
%23
%19
%3
%21
%10
%3
%51
%83
%18
%48
%39
%85
%56

%17

%29

%24
%50

%23
%4

%29
%21

%17

%3

%15

%23
%3
%1

%3
%0
%1

%12
%12
%0

وال يزال من غري املألوف أن يشارك الجمهور يف هذه العملية .وأفادت
 %3من الربملانات عن دور ما للجمهور يف وضع اسرتاتيجيات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت (زيادة من  %1يف عام  2016و %2يف عام .)2018
وكانت أكرب زيادة يف النسبة املئوية للربملانات التي يشارك الجمهور يف
وضع اسرتاتيجياتها الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (،)%12
وهي زيادة بنسبة  %100منذ عام .2018
وما فتئت هذه السلسلة تشري باستمرار إىل أن أهمية أكرب شخصية يف
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تكون دامئاً باألقدمية داخل
مبي يف الشكل  ،25كان كبري املسؤولني
الهيكل اإلداري للربملان .وكام هو َّ
يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءاً من فريق اإلدارة العليا يف
 %53من الربملانات مقابل  %58يف عام .2018
ال�شكل  - 25الدور اال�سرتاتيجي ملعظم كبار موظفي تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت (العدد = )112
ﻋﻀﻮ ﰲ ﻓﺮﻳﻖ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

٪٥٣

ﻏري ﻋﻀﻮ ﰲ ﻓﺮﻳﻖ
ﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

٪٣٥

ﻻ أﻋﺮف

٪٣
٪٠

٪٤٦
٢٠١٨
٢٠٢٠

٪٧
٪١٠

٪٥٨

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

ويف حالة الربملانات ذات املجلسني ،يتجه االتجاه نحو وحدة واحدة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وكان هذا هو الحال فيام يخص %45
من الربملانات؛ وكانت لدى  %26من الربملانات املكونة من مجلسني وظائف
منفصلة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكل مجلس تعاونت
إىل حد ما عىل املشاريع واملهام .ومل تحتفظ سوى  %29من املجالس عىل
عمليات منفصلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وتم متويل معظم اإلنفاق عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (يف
 %82من الربملانات) من ميزانية الربملان نفسه (مقارن ًة بنسبة  %84يف
عام  .)2018غري أن  %65فقط من الربملانات مولت ميزانياتها الخاصة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنفسها بالكامل؛ كام تلقت  %25عىل
األقل بعض التمويل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الحكومة،
وتلقت  %21متوي ًال من وكاالت مانحة.
اجلدول  - 6م�صدر متويل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف امليزانية
(العدد = )116
الربملان فقط
الحكومة فقط
الربملان والحكومة
الربملان والوكاالت املانحة
الوكاالت الحكومية واملانحة
الربملان والحكومة والجهات املانحة

2020
%65
%12
%3
%8
%6
%6

2018
%68
%11
%2
%12
%1
%4
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وتظهر البيانات ارتفاعاً مستمراً يف عدد الربملانات التي تخصص  %9أو أكرث
من ميزانيتها اإلجاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث أشار %29
من املجيبني إىل ذلك يف عام ( 2020مقابل  %20يف عام  2018و %14يف عام
 .)2012وانخفضت نسبة الربملانات التي تنفق أقل من  %1إىل ( %16من
 %23يف عام  ،)2012وبالنسبة لتلك التي تنفق  %4أو أقل إىل ( %56مقابل
 %67يف  2018و.)2016
ال�شكل  - 26الن�سبة املئوية للميزانية الربملانية املخ�ص�صة لتكنولوجيا
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٪١
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٪٠

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠٢٠

وتُع ّد السيطرة عىل امليزانيات جزءاً أساسياً من عملية التخطيط
االسرتاتيجي للربملانات ،مام مينحها املزيد من االستقاللية واليقني .ويساعد
ذلك بدوره يف التخطيط عىل املدى األطول .وقد يكون ذلك تحدياً يف
أعقاب الوباء ،مع ظهور أساليب عمل جديدة .وحتى يف الحاالت التي
تكون فيها النسب املئوية ضئيلة ،فإن ميزانية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كبرية؛ وقد أوضحت التقارير السابقة العالقة بني االستخدام
الفعال والتخطيط الجيد .ومن املهم ضامن رقابة واضحة وهادفة عىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وسيؤثر تحديد من يشارك يف هذا
اإلجراء والشكل الذي ينبغي أن تتخذه هيئات صنع القرار يف كيفية
تخطيط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذها ومتابعتها.
وفيام يتعلق بعملية التخطيط االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،أفادت  %59من الربملانات بوجود رؤية لتوجهها االسرتاتيجي
العام ،بانخفاض من  %63يف عام  2018ومن  %73يف عام ( 2016انظر
الجدول  .)7وانخفضت حصة الربملانات التي أبلغت عن خطة اسرتاتيجية
بشكل طفيف ،من  %75يف عام  2018إىل  %70يف عام  .2020غري أن هذه
االنخفاضات تعزى عىل األرجح إىل تغري مجموعة املشاركني يف البحوث
وليس إىل أي انخفاض فعيل يف التخطيط الرسمي .وقد يتضح ذلك من
أن  %54من الربملانات أبلغت عن وجود رؤية وخطة اسرتاتيجية (بزيادة
طفيفة) يف حني أن نسبة أقل بكثري ( )%9كانت لديها اسرتاتيجية ولكن بدون
رؤية مرتبطة بها (بعد أن كانت  %15يف عام  2018و %14يف عام .)2016
وفيام يتعلق بتنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املحددة
يف الخطط االسرتاتيجية ،فإن نصف الربملانات تقريباً ( )%48استخدمت
منهجية أو عملية رسمية إلدارة املشاريع (مقارنة مع  %42يف عام .)2018

اجلدول  - 7الر�ؤية الر�سمية وعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي (العدد = )116
2016 2018 2020
%73 %63 %59
لديها بيان رؤية
%56 %52 %54
لديها بيان رؤية وخطة اسرتاتيجية
%13
%9
لديها بيان رؤية وتعتزم وضع خطة اسرتاتيجية %4
%14 %15
%9
لديها خطة اسرتاتيجية بدون بيان رؤية
%40 %44 %40
لديها بيان رؤية وخطة اسرتاتيجية وعملية
لتحديثها

وبوجه عام ،كانت لدى  %59من الربملانات عملية لتحديث خططها
االسرتاتيجية بانتظام ،وهي زيادة كبرية مقارن ًة بنسبة  %46التي أبلغت
عنها يف عام  ،2016ولكنها أقل بقليل من نسبة  %62املسجَّ لة يف عام .2018
وال يزال من دواعي القلق أن أكرث من ثلث املجيبني ( )%36مل يكن لديهم بيان
رؤية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وأن  %10ال ينظرون يف تلك الفكرة،
وأن  %30ليس لديهم خطة اسرتاتيجية ،وأن  %5ال يفكرون يف إدخال خطة.
بيد أن هذه الشواغل تستحق الدراسة .وحتى يف الحاالت التي ال توجد فيها
منهجيات رسمية ،تشري البيانات إىل أن املامرسات الجيدة إلدارة املشاريع
تعترب مهمة .وفض ًال عن ذلك ،فإن جائحة كوفيد ،19-التي نوقشت يف
أقسام أخرى من هذا التقرير ،قد أكدت أهمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بالنسبة للربملانات :فتحليل االستجابات أظهر بوضوح أن
مبادئ التخطيط الجيد والخطط االسرتاتيجية الحديثة وخطوط االتصال
القوية بني كبار موظفي الربملان وأعضاء الربملان وموظفي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كانت محورية يف االستجابة الرسيعة والفعالة
لألزمة .وإضاف ًة إىل ذلك ،استجابت الربملانات لهذا الوباء باعتامد أساليب
عمل أكرث مرونة وتكرارية .وعىل الرغم من عدم التقليل من أهمية
اإلدارة والتخطيط الجيدين للمشاريع ،فقد غريت تلك التغريات الطريقة
التي تفكر بها املنظامت يف استثامراتها يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتخطط لها وتديرها .وقبل كل يشء ،تزيد مامرسات التخطيط
واإلدارة القوية من القدرة عىل الصمود والتعايف من االنتكاسات التي
كانت السمة املميزة لالستجابات الناجحة للوباء.

�إدارة االبتكار داخل الربملان
استجاب ًة لالهتامم املتزايد باالبتكار بني عدة برملانات ،يقوم مركز االبتكار
يف الربملان التابع لالتحاد الربملاين الدويل بتحديد وتبادل املامرسات الجيدة
يف هذا املجال من خالل استخدام املحاور و»متتبع االبتكار» .ويف عام
 ،2020أضيف سؤال جديد إىل الدراسة االستقصائية لتحديد خط أساس
لهذا االبتكار املستمر .ووفقاً للنتائج ،كان لدى  %59من الربملانات نوع من
األساليب غري الرسمية لتشجيع ودعم االبتكار داخلياً .وكان لدى خُ مس
الربملانات ( )%20عمليات رسمية يف هذا الصدد واعتمدت  %26اسرتاتيجية
رسمية لالبتكار .وهذه النتائج مشجعة وتدعم األدلة الرسدية التي جمعها
مركز االبتكار يف الربملان منذ تقرير عام  2018والتي تضمنت قس ًام خاصاً
عن املامرسة االبتكارية .ومن املشجع أن نرى أن  %61من الربملانات لديها
فريقاً عام ًال أو لجنة مكلفة باإلرشاف عىل املامرسة االبتكارية وأكرث من
الثلث ( )%35فيها موظف واحد عىل األقل له دور رسمي يف مجال االبتكار.
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ال�شكل  - 27املمار�سات االبتكارية داخل الربملانات (العدد = )100
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
أﺳﺎﻟﻴﺐ رﺳﻤﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺪﻋﻤﻪ

ال�شكل  - 29تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت :املوظفون واملتعاقدون
(العدد = )113

أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏري رﺳﻤﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺪﻋﻤﻪ
ﻣﻮﻇﻔﻮن ذوو دور
رﺳﻤﻲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ أو ﻟﺠﻨﺔ

 ٢٠٠أو أﻛرث
 ٥٠إﱃ ١٩٩
 ١٠إﱃ ٤٩

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻣﺰﻣﻌﺔ

ﻻ

دعم النفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وا�ستخدامها داخل الربملان
بلغ متوسط عدد موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العاملني
بدوام كامل (سواء كانوا يعملون مبارشة يف الربملان أو كانوا منتدبني من
الحكومة أو يعملون مبوجب عقود خارجية)  62موظفاً .وكان يف  %68من
الربملانات املجيبة أقل من  50موظفاً يعمل بدوام كامل يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وبلغ متوسط نسبة موظفي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل النواب نحو  31عام ًال يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لكل  95عضواً ،أي نحو  .1:3ووظفت خمسة برملانات أكرث من
 200موظف يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أملانيا والربازيل
وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة) .وخصصت الربملانات موظفاً
واحداً فقط بدوام كامل لدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإن كان
يدعمه عاد ًة متعاقدون ومنتدبون حكوميون.
ال�شكل  - 28ن�سبة موظفي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل املوظفني
(العدد = )113
٨٠٠
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠

٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٠
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻋﺎﻣﻠﻮن مبﻜﺎﻓﺊ اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

وتواجه الربملانات تحديات يف تعيني املوظفني الرئيسيني واالحتفاظ بهم.
ويف الربملانات األصغر حجامً ،ميكن أن تكون سوق املوظفني املدربني
تدريباً مناسباً صغرية .ويف الربملانات األكرب حجامً ،وال سيام تلك املوجودة
يف املراكز التجارية املتقدمة للغاية ،ميكن للطلب عىل املهارات الالزمة
أن يفوق العرض ،مام يؤدي إىل عدم قدرة الربملانات عىل تغطية أسعار
السوق .ويعني ذلك أن وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الربملانية يجب أن يؤديها يف كثري من األحيان متعاقدون خارجيون
كام أفادت  %65من الربملانات .ويف  %18من الربملانات ،كان موظفو
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مزودين (أو منتدبني) من إدارات أو
وكاالت الحكومة املركزية.

 ١إﱃ ٩
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ

٠

٢٠

٤٠

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن

٦٠

٨٠

ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

١٠٠

١٢٠

١٤٠

ﻣﺘﻌﺎﻗﺪون

مبي يف الجدول  ،8تعتمد الربملانات اعتامداً كبرياً عىل املوظفني
وكام هو َّ
املتعاقدين ،برصف النظر عن مواردها الخاصة .وقد اتضح يف التقارير
السابقة أن زيادة توفر املوظفني الداخليني ال يزال الخيار األمثل أو
املفضل.
ووفقاً للدراسة االستقصائية ،فإن املجال املعلومايت الوحيد الذي يرجح أن
يُستعان فيه مبوظفني متعاقدين هو تطوير الربمجيات .وكان هذا هو الحال
فيام يخص  %65من الربملانات يف عام ( 2020مقارن ًة بنسبة  %63يف عام
)2018؛ وكان لدى  %60فقط موظفون لهذا الغرض ( %61يف عام .)2018
وكان الفرق أقل بكثري يف عام  ،2016عندما استعانت  %79مبتعاقدين
مقابل  %53استعانت مبوظفني داخليني .وقد تجىل الدور املحوري إلدارة
املشاريع يف النسبة املئوية الكبرية للربملانات ( )%93التي خصصت موظفاً
داخلياً لهذا الغرض ،مع لجوء  %20فقط إىل متعاقدين خارجيني .وكانت
أرقام عام  2018قريبة نسبياً ( %87و %16عىل التوايل) .وتكرر التفضيل
نفسه للموظفني الداخليني يف تحليل األعامل ،حيث استعانت  %86من
الربملانات مبوظفني داخليني و %23فقط مبتعاقدين .ويشري ذلك إىل وجود
تفضيل قوي ضد استخدام املتعاقدين يف تلك األدوار .وينطوي استخدام
املوارد الخارجية لألدوار املحورية لألعامل عىل خطر كبري بفقدان املعرفة
التنظيمية .وزاد اإلقبال عىل االستعانة مبصادر خارجية لتطوير الربمجيات
والخدمات الشبكية واالضطالع بوظائف تشغيلية أكرث.
وال يوجد فرق كبري يف استخدام املوارد الداخلية مقابل املوارد الخارجية
بني الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل والربملانات يف البلدان ذات الدخل
املنخفض أو ذات الدخل املتوسط األدىن .وفيام يتعلق بالبلدان املرتفعة
الدخل ،فإنها متيل إىل استخدام املتعاقدين الخارجيني أكرث من البلدان
املنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط األدىن.

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

اجلدول  - 8املوظفون الداخليون واخلارجيون يف املهام املعلوماتية
الرئي�سية (العدد = )114

إدارة مرشوع تكنولوجيا
املعلومات
تحليل األعامل وإدارة املتطلبات
االختبار
تطوير الربمجيات
إدارة البنية التحتية يف مجال
تكنولوجيا املعلومات
خدمات الويب
إدارة أدوات وسائل التواصل
االجتامعي
إدارة مستودعات البيانات املفتوحة

املفضل
الحايل
داخلياً خارجياً داخلياً خارجياً
%4
%54
%20
%93
%86
%78
%60
%87

%23
%32
%65
%30

%55
%50
%39
%49

%9
%15
%33
%15

%80
%88

%41
%11

%43
%46

%24
%8

%78

%14

%53

%8

كيف حت�سِّ ن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الربملانات
أظهرت التقارير العاملية السابقة للربملان اإللكرتوين زيادة يف اتساع
نطاق أدوات وخدمات ومنصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي
تستخدمها الربملانات .وتتعلق التحسينات الثالثة األوىل التي تم تحديدها
بني عامَي  2012و 2018بنرش وتعميم البيانات والوثائق عىل األعضاء
واملوظفني ،واألهم من ذلك ،عامة الجمهور .وقد حدثت زيادة واضحة
بني عامي  2012و 2016يف األهمية املخصصة للنرش املفتوح ،مام يدل
عىل زيادة الرتكيز عىل نرش البيانات والوثائق الربملانية يف الوقت املناسب
مبي يف
وظهور أساليب مفتوحة للوصول والنرش لتحقيق ذلك .وكام هو َّ
الجدول  ،9فإن أهم ثالثة تحسينات مل تتغري منذ عام ( 2016عىل الرغم
من أن ترتيب أول تحسينني قد انقلب يف عام )2020؛ وتتعلق جميعها
بنرش البيانات يف الوقت املناسب وبكفاءة ،سواء داخل الربملان أو للجمهور.
اجلدول �  - 9أف�ضل ثالثة حت�سينات (العدد = )110
1

2

3

مبي يف الرسم البياين أدناه ،فإن األولويات املبلغ عنها عىل مدى
وكام هو َّ
العامني املاضيني تتسق مع األولويات املشار إليها يف عام  .2016وبسبب
هذا الوباء ،أضافت الدراسة االستقصائية لعام  2020سؤاالً عن القدرة
عىل عقد جلسات افرتاضية أو مختلطة .ومن بني الربملانات التي شملتها
الدراسة االستقصائية ،اعتربت  %46أن هذه القدرة إنجاز مهم .وعىل الرغم
من أن هذا السؤال مل يطرح من قبل ،فمن الصعب تخيل أكرث من نسبة
مئوية منخفضة جداً ال تتجاوز العرشة باملئة كام ورد يف التقارير السابقة
حتى يف عام  .2018وتشري النسبة املئوية املرتفعة املبلغ عنها لعام 2020
إىل وجود استعداد كبري لتبني أساليب عمل ابتكارية (حتى لو أجربتها
الرضورة عىل ذلك).
ال�شكل �  - 30أهم التح�سينات املدخلة على مدى ال�سنتني ال�سابقتني
(العدد = )110
ﻗﺪرة ﻣﻌﺰزة ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻋﲆ اﻟﻨﻮاب واﳌﻮﻇﻔني
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﲆ
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة
ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻣﻘﺪﱠﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﻬﻞ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨني
ﻧﴩ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻧﴩ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻋامل
اﻟﻠﺠﺎن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨني
إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إدار ًة أﻓﻀﻞ
ﻗﺪرة اﻟﱪﳌﺎن ﻋﲆ ﻋﻘﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ أو ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
إﻋﺪاد اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت
ﺑﻜﻔﺎءة أﻛﱪ

٪٨٣

٪٦٦

٪٨٦
٪٧٣

٪٦٠
٪٥٦

٪٨٢
٪٨٩

٪٦٩

٪٥٨
٪٥٤
٪٤٨
٪٥٦
٪٥٠
٪٥٩
٪٥٦
٪٤٥
٪٤٦
٪٥٤
٪٥٢
٪٥٥
٪٤٩
٪٥٥
٪٥٨
٪٤٦

2016
2018
2020
زيادة القدرة عىل املزيد من املعلومات املزيد من املعلومات
والوثائق عىل املوقع والوثائق عىل املوقع
نرش املعلومات
اإللكرتوين
اإللكرتوين
والوثائق
%89
%73
%73
زيادة القدرة عىل
املزيد من املعلومات زيادة القدرة عىل
نرش املعلومات
نرش املعلومات
والوثائق عىل املوقع
والوثائق
والوثائق
اإللكرتوين

٪٤٥
٪٤٣
٪٤٧
٪٣٨
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
٪٣٤
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب
٪٣٣
٪٣٥
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
٪٤٠
ﻧﴩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
٪٤٦
٢٠٢٠
٪٣٢
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
٢٠١٨
٪٣٠
ﻣﻊ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى
٪٣٦
٢٠١٦
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

الوثائق املوجودة
الوثائق املوجودة
الوثائق املوجودة
عىل اإلنرتنت مقدَّمة عىل اإلنرتنت مقدَّمة عىل اإلنرتنت مقدَّمة
بطريقة أسهل
بطريقة أسهل
بطريقة أسهل
%69
%56
%56

وكام شوهد يف عام  ،2018كانت هناك اختالفات ملحوظة وفقاً ملستوى
مبي
الدخل القطري يف التصورات املتعلقة بالتحسينات املهمة .وكام هو َّ
يف الشكل  ،31فإن الربملانات التي تتخذ من البلدان املنخفضة الدخل
مقراً لها يرجح أن تذكر التحسينات يف النظم األساسية مثل إدارة الوثائق.
وأقرت الربملانات يف البلدان عىل جميع مستويات الدخل بأهمية وضع

%66

%66

%86
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تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي 2020

املزيد من املعلومات عىل مواقعها اإللكرتونية وزيادة قدرتها عىل نرش
الوثائق داخلياً .ويشري ذلك إىل أن العديد من الربملانات التي تواجه
تحديات يف املوارد تلحق بالركب يف هذه املجاالت .ومنذ عام  ،2018كان
احتامل إدراك الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل أهمية التحسينات يف
نرش إجراءات الجلسات العامة أقل ،وقد يرجع ذلك إىل أن النظم موجودة
اآلن والتحسينات األخرية كانت تدريجية ،كام تشري البيانات يف أقسام
أخرى من هذا التقرير.
واألهمية املتصورة للدورات االفرتاضية أو الهجينة أكرب يف برملانات البلدان
ذات الدخل املرتفع واملتوسط األعىل ( %50و %53عىل التوايل) وأقل يف
برملانات البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن واملنخفض ( %29و %17عىل
التوايل) .وعىل الرغم من أنه من الصعب استخالص أي استنتاجات قاطعة
من هذه البيانات ،فيمكن استنتاج أن التكلفة وتوفر التمويل والحصول
عىل املهارات املطلوبة تشكل تحديات لهذه الربملانات .ومن املمكن أيضاً
أن تكون الحواجز سياسية أو ثقافية.
ال�شكل �  - 31أهم التح�سينات املدخلة على مدى ال�سنتني ال�سابقتني بح�سب
م�ستوى الدخل (العدد = 4)110

ﻋﻦ

ﻋﻘﺪ ﺔ أو
ﲆ ﺨﺘﻠﻄ
ﳌﺎن ﻋ ﻘﺔ ﻣ
ة اﻟﱪ ﻄﺮﻳ
ﻗﺪر ت ﺑ
ﺠﻠﺴﺎ
ﺴﺎت
اﻟ
ﻠ
ﺠ
ﻦ اﻟ ﺳﺐ
ﺮ ﻋ اﳌﻨﺎ
ﻘﺎرﻳ ﻮﻗﺖ
ﴩ ﺗ ﰲ اﻟ
ﻧ ﻌﺎﻣﺔ
اﻟ
ﺎﻋﻞ
اﻟﺘﻔ
ﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻨني
اﳌ اﳌﻮا
ﱰﻧﺖ
ﻣﻊ
ﲆ اﻹﻧ
دة ﻋ
ﻮﺟﻮ ﺳﻬﻞ
ﻖ اﳌ ﻘﺔ أ
ﻮﺛﺎﺋ ﻄﺮﻳ
اﻟ ﻣﺔ ﺑ
ﻣﻘ ﱠﺪ
ت ﱰوين
ﻮﻣﺎ ﻹﻟﻜ
اﳌﻌﻠ ﻗﻊ ا
ﻣﻦ اﳌﻮ
ﺰﻳﺪ ﻋﲆ
اﳌ ﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺎت
واﻟﻮ
ﻮ
اﳌﻌﻠ ﻇﻔني
ﻌﻤﻴﻢ واﳌﻮ
زة ﻟﺘ ﻮاب
ﻣﻌﺰ ﲆ اﻟﻨ
ﻗﺪرة ﻖ ﻋ
ﻟﻮﺛﺎﺋ
وا

٪١٠٠
٪٩٠
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

ﺑُﻌﺪ

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻜﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

وطُ لب من الربملانات أيضاً أن تحدد أهم التحسينات املتوقعة خالل السنتني
مبي يف الجدول  ،10مل تتغري األولويات املشار إليها إال
املقبلتني .وكام هو َّ
قلي ًال منذ عام  .2018ومن حيث االستثناءات ،اعترب إعداد الترشيعات
بشكل أكرث كفاءة أهم تحسن توقعته  %63من الربملانات (مقابل  %51يف
عام  .)2018وأشارت  %42من الربملانات إىل اإلبالغ يف الوقت املناسب عن
اإلجراءات العامة (ارتفاعاً من  .)%34واعتُربت القدرة عىل عقد جلسات
افرتاضية أو مختلطة ثالث أهم تحسن متوقع يف  %64من الربملانات.

اجلدول �  - 10أهم التح�سينات املتوقعة على مدى ال�سنتني املقبلتني (العدد = )107
زيادة القدرة عىل نرش البيانات املفتوحة
إدارة الوثائق إدار ًة أفضل
قدرة الربملان عىل عقد الجلسات بطريقة هجينة أو عن
بُعد باستخدام أدوات رقمية
إعداد الترشيعات بكفاءة أكرب
تعزيز تبادل املعلومات مع الربملانات األخرى
زيادة القدرة عىل تعميم املعلومات عىل املواطنني
املزيد من التواصل مع الشباب
املزيد من التفاعل مع املواطنني
الوثائق املوجودة عىل اإلنرتنت مق َّدمة بطريقة أسهل
نرش تقارير عن أعامل اللجان يف الوقت املناسب
املزيد من املعلومات والوثائق عىل املوقع اإللكرتوين
نرش تقارير عن أعامل اللجان يف الوقت املناسب
زيادة القدرة عىل تعميم املعلومات
والوثائق عىل النواب واملوظفني

ال�شكل - 32
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زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻋﲆ اﻟﻨﻮاب واﳌﻮﻇﻔني
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﲆ
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة
ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻣﻘﺪﱠﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﻬﻞ

٪٥٦
٪٦٠

اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨني

٪٦٠
٪٥٨

٪٤٣

٪٨٣

٪٤٣

٪٨٢

٪٣٤

ﻧﴩ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ

٪٥٦
٪٤٣

ﻧﴩ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ
أﻋامل اﻟﻠﺠﺎن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨني

٪٥٦
٪٥٤

إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إدار ًة أﻓﻀﻞ

٪٤٩

اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب

٪٣٨

زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
ﻧﴩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

٪٠
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%63
%57
%55
%55
%53
%50
%42
%41
%39
%37

%51
%56
%61
%54
%60
%56
%34
%43
%43
%43

ويقارن الشكل  32أهم التحسينات املتوقعة يف عام  2018مع التحسينات
التي اعتربت أهم يف عام  2020بوصفها إنجازات خالل العامني املاضيني.
وبوجه عام وبرصف النظر عن بعض القيم املتطرفة (حيث تتجاوز
التوقعات الواقع أو العكس) ،كانت التحسينات املتوقعة قريبة إىل حد
معقول من تلك التي تم تحقيقها .واختلفت األولويات والنتائج أكرث من
غريها فيام يتعلق بتحديث النظم األساسية.

٪٦١
٪٦١

٪٥٤
٪٧٠

٪٣٥

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻊ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى

ُ 4حذفت بعض الفئات من هذا املخطط لتيسري القراءة.

2018 2020
%70 %69
%61 %64
- %64

٪٣٢
٪٢٠

٪٤٠

٪٥٦
٪٦٠

ُ 5حذفت بعض الفئات من هذا املخطط لتيسري القراءة.

ﻣﺮﺗﻘﺐ )٨(٢٠١٨
ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ )٨(٢٠٢٠

٪٨٠

٪١٠٠

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

وبالنظر إىل أهم التحسينات املتوقعة للربملانات يف املستقبل ،فإن املراكز
الثالثة األوىل يف  2016و 2018تتعلق بوسائل التواصل االجتامعي (%67
يف عام  ،)2018وتسجيل اإلجراءات بالصوت و/أو بالصورة ( ،)%65ونظم
مبي
نرش املعلومات والوثائق عىل املواقع اإللكرتونية ( .)%64وكام هو َّ
يف الجدول  ،11مل تتغري املراكز الثالثة األوىل يف عام  .2020وأضيفت
فئتان جديدتان إىل دراسة عام  2020هام البنية التحتية كخدمة ()IaaS
والربمجيات كخدمة ( ،)SaaSوهام خدمات حوسبة سحابية تستخدم
بشكل متزايد يف الربملانات .وعىل مدى العامني املاضيني ،أُدخلت بنية
تحتية كخدمة يف  %21من الربملانات ،مع توقع  %39أخرى القيام بذلك
عىل مدى السنتني املقبلتني .وينطبق األمر نفسه عىل الربمجيات كخدمة:
إذ أُدخلت يف  %25من الربملانات ،وتتوقع  %38اآلن استخدامها بحلول
عام  .2022ويثري االستخدام املتزايد لألنظمة املستندة إىل السحابة قضايا
رئيسية للربملانات بشأن ملكية البيانات (مبا يف ذلك الواليات القضائية التي
يتم تخزين البيانات فيها واآلثار القانونية املرتبطة بذلك) ،والخصوصية،
واملسائل املتعلقة مبوثوقية البيانات وأمنها وسالمتها.
وكان الذكاء االصطناعي مسألة مواضيعية للربملانات وعىل الصعيد العاملي.
ويعمل مجلس النواب الربازييل عىل مرشوع لصياغة الترشيعات باستخدام
الذكاء االصطناعي ،وجوانب مشاركة املواطنني ،واكتشاف املعلومات لزوار
املوقع الشبيك .ووضعت برملانات إستونيا والنمسا والواليات املتحدة
تطبيقات قامئة عىل الذكاء االصطناعي .ويف عام  ،2020كان اإلقبال عىل
القدرات القامئة عىل الذكاء االصطناعي داخل النظم الربملانية محدوداً.
وحتى اآلن ،مل تعتمد سوى  %10من الربملانات تقنيات قامئة عىل الذكاء
االصطناعي ( %6يف األنظمة املتعلقة بالصياغة الترشيعية) .وتأكيداً
لألهمية املتزايدة يف للربملانات ،كان الذكاء االصطناعي السمة األكرث توقعاً
عىل نطاق واسع عىل مدى العامني املقبلني ( %45من الربملانات تنظر يف
تلك املسألة) .وعىل الرغم من املجموعة الواسعة املحتملة من التطبيقات،
فإن استخدام الذكاء االصطناعي ليس محايداً متاماً .إذ إن اعتامد أنظمة
التعلم اآليل يثري تساؤالت يتعني عىل الربملانات أن تنظر فيها ،وال سيام
شفافية الخوارزميات وحوكمتها.
اجلدول  - 11التكنولوجيات التي مت �إدخالها �أو ا�ستخدامها بطرائق جديدة
(العدد = )114

تسجيل الجلسات بالصوت و/أو الصورة
وسائل تواصل اجتامعي مثل فيسبوك أو تويرت
نظم لوضع املعلومات والوثائق عىل املواقع
اإللكرتونية
بث عرب اإلنرتنت
بث تلفزيوين للجلسات العامة
برمجيات مفتوحة املصدر
أجهزة اتصال محمولة
تطبيقات اتصال محمولة للنواب

أُدخلت
يف العامني
املاضيني
%68
%64
%58

ستُدخل
يف العامني
املقبلني
%10
%8
%24

%54
%48
%46
%46
%45

%19
%14
%26
%25
%32

مستودعات للوثائق
نظم لضامن حفظ الوثائق بنسق رقمي
أنظمة إنشاء الوثائق وتحريرها
نظم إلدارة الربيد اإللكرتوين من املواطنني
معايري مفتوحة مثل XML
الربمجيات كخدمة ()SaaS
تطبيقات اتصال محمولة للمواطنني
برنامج تحويل الكالم إىل النص
البنية التحتية كخدمة ()IaaS
قدرات الذكاء االصطناعي
تطبيقات تم تطويرها مع املواطنني

أُدخلت
يف العامني
املاضيني
%42
%40
%39
%35
%33
%25
%24
%23
%21
%10
%8

ستُدخل
يف العامني
املقبلني
%34
%39
%32
%29
%39
%38
%35
%39
%39
%45
%38

امللخ�ص
وصفت التقارير السابقة جيداً الحواجز االسرتاتيجية التي تحول دون
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل نحو أكرث فعالية داخل
الربملانات .وهي تشمل عدم كفاية التمويل وقدرة املوظفني .ويف
عام  ،2020ال يزال التمويل ميثل عىل األرجح مشكلة بالنسبة لجميع
الربملانات ،بغض النظر عن مستوى دخل البلد ،مع استمرار الصعوبات
االسرتاتيجية والنظامية التي تقف أمام تقديم تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت ونرشها .ويف عام  ،2018توقعت معظم الربملانات إدخال
تحسينات يف العديد من املجاالت ،من نرش وإدارة الوثائق إىل نرش
البيانات املفتوحة والتواصل مع الشباب .وبعد ذلك بعامني ،مل يبلغ سوى
عدد قليل عن تحقيق تقدم .ومن الناحية املرشقة ،أبلغت الربملانات عن
إحراز تقدم أفضل من املتوقع يف نرش املعلومات داخلياً والتفاعل مع
املواطنني.
وفيام يتعلق بتعيني املوظفني الرئيسيني واالحتفاظ بهم ،تواجه الربملانات
تحديات طويلة األجل .وعىل الرغم من تفضيل املوظفني الداخليني،
أفادت  %65من الربملانات باالستعانة مبتعاقدين خارجيني ،مع لجوء %18
إىل موظفني من الحكومة املركزية أو منتدبني منها .وبلغ متوسط عدد
املوظفني العاملني بدوام كامل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 62موظفاً ،مام رفع نسبة موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل
النواب إىل نحو .1:3
وقد حددت  %82من الربملانات ميزانيتها الخاصة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ولكن  %65فقط مولوها بالكامل بأنفسها :إذ تلقت %25
عىل األقل بعض التمويل من الحكومة و %21من وكاالت مانحة .وقد
حدثت زيادة مستمرة يف النسبة املئوية للميزانية اإلجاملية التي تنفق
عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .فقد أبلغ عدد أقل من الربملانات
عن إنفاق  %4أو أقل ،مع إبالغ عدد أكرب بإنفاق  %9أو أكرث .ويف عام
 ،2020أفادت  %16فقط بإنفاق أقل من  %1عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مقابل  %23يف عام .2012
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وعىل الرغم من التحسينات التي شهدها التخطيط االسرتاتيجي مقارنة
بالسنوات السابقة ،فال يزال التقدم بطيئاً حيث ال يزال ثلث املجيبني
يفتقرون إىل بيان رؤية ،و %30ال توجد لديهم خطة اسرتاتيجية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .واألمر األكرث إثارة للقلق هو أن  %5ال يفكرون
حتى يف مثل تلك األدوات .وقد أدت جائحة كوفيد  19-إىل إبراز تلك
املشكلة أكرث من أي وقت مىض .إذ أظهرت بوجه خاص أهمية مبادئ
التخطيط الجيد واالسرتاتيجيات الحديثة وخطوط االتصال القوية بني كبار
املوظفني الربملانيني والنواب وموظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
بوصفها عوامل مهمة لبناء القدرة عىل الصمود .وميكن ألحداث عرضية
مثل الجائحة أن تعطل التخطيط الرسمي ،ولكن متيل املؤسسات التي
تتمتع بعمليات أقوى إىل أن تكون أكرث إدراكاً لوضعها واستجاب ًة للتغريات
وقدر ًة عىل الصمود.
ويظهر هذا االستعراض األول للمامرسات االبتكارية يف الربملان أن  %59من
الربملانات املشمولة اعتمدت عمليات غري رسمية لتشجيع االبتكار ودعمه
وأن  %20اعتمدت عمليات رسمية .واعتمدت أكرث من ربع الربملانات
( )%26اسرتاتيجية ابتكار رسمية ،وخصصت أكرث من الثلث ( )%35موظفاً
واحداً عىل األقل للقيام بدور رسمي يف مجال االبتكار.
وقد حدثت أهم التحسينات التي شهدتها السنتني املاضيتني ،كام ذكرت
الدراسات االستقصائية السابقة ،يف مجايل النرش (الخارجي) ونرش
الوثائق واملعلومات (داخلياً) .وأشار ما يقرب من نصف الربملانات إىل
أهمية الحلول االفرتاضية أو الهجينة التي أدخلت خالل الجائحة ،وأشار
نحو الثلثني ( )%64إىل أن تلك الحلول ستظل مهمة عىل مدى السنتني
املقبلتني .بيد أن هذا االتجاه واضح أكرث يف برملانات البلدان املرتفعة
الدخل .وكانت الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل والرشيحة الدنيا من
البلدان املتوسطة الدخل ( %50و %53عىل التوايل) متيل أكرث إىل رؤية
أهمية الحلول الجديدة مقارن ًة بالبلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل
( %29و %17عىل التوايل).
وأشارت الربملانات يف البلدان املنخفضة الدخل أكرث من غريها إىل قضايا
النظام األساسية ،مثل إدارة الوثائق ،بوصفها أهم مجال للتحسني.
وشهدت الربملانات يف البلدان عىل جميع مستويات الدخل زيادات كبرية
يف كميات املعلومات املقدمة عىل مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت ويف قدرتها
عىل توزيع الوثائق داخلياً .ويشري ذلك إىل أن العديد من الربملانات التي
تواجه تحديات يف املوارد تلحق بالركب يف هذه املجاالت.
واملجاالت التي يتوقع إدخال تحسينات فيها خالل السنتني املقبلتني هي
وسائل التواصل االجتامعي ،وتسجيل الجلسات بالصوت و/أو الصورة،
ونظم نرش املعلومات والوثائق عىل املواقع الشبكية .واعتُرب أن استخدام
البنية التحتية للتكنولوجيات الناشئة كخدمة والربمجيات كخدمة من
املرجح أن يزيد كثرياً عىل مدى العامني املقبلني .واعتمد عدد قليل نسبياً
من الربملانات الذكاء االصطناعي ( )%10ولكن ذكرت أغلب الربملانات
( )%45أنها الخاصية املرجح أن تشهد تطويراً أو تعمي ًام عىل مدى العامني
املقبلني .ويثري االستخدام املتزايد للبنية التحتية عن بُعد والنظم السحابية
والتخزين السحايب وتقنيات الذكاء االصطناعي أسئلة مهمة سيتعني عىل
الربملانات معالجتها فيام يتعلق باألمن والحوكمة وخصوصية البيانات.
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البنية التحتية واخلدمات والتطبيقات والتدريب
نظر القسم السابق يف اسرتاتيجيات نرش تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت داخل الربملانات ومصادر التمويل واالتجاهات التكنولوجية
الواسعة النطاق .وتعمق هذا القسم يف كيفية قيام الربملانات بتنفيذ
وإدارة قدراتها يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واألنظمة
والبنية التحتية والخدمات الالزمة لدعم استخدامها داخل املؤسسة مثل
دعم املستخدمني وتخطيط املشاريع وإدارة املشاريع.
وأفاد  %8من املجيبني عىل االستقصاء عن نقص يف إمدادات الكهرباء املوثوقة،
وهو عامل أسايس لالستخدام الفعال واملوثوق به لتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت .وكان هذا أعىل قلي ًال مام كان عليه يف عام  )%6( 2018ولكن
االتجاه عىل املدى الطويل تنازيل :إذ ذكرت  %14من الربملانات املشكلة يف
عام  ،2010حيث انخفضت إىل  %12يف عام  2012و إىل  %10يف عام .2016

جمموعة من خدمات ال�شبكة واالت�صال
أفادت جميع الربملانات املجيبة منذ عام  2018بوجود اتصال باإلنرتنت.
ويف عام  ،2020اعتربت  %95أن اتصالها موثوق بشكل كاف عىل األقل
(ورأت  %40أن االتصال أكرث من مالئم) ،ورأت  %90أن االتصال رسيع
بشكل كاف (مع إبالغ  %37عن رسعة أعىل مام يكفي) .ويعني ذلك عىل
العكس أن  %5فقط رأت أن االتصال غري موثوق بشكل كاف ألغراضها
وأن  %10رأته بطيئاً للغاية  -ولكن يوجد دامئاً عنرص «اللحاق بالركب»
يف السعي لتحقيق الرسعة واملوثوقية والسعة .وعىل الرغم من ذلك ،فإن
مبي يف التقارير
االعتامد املتزايد لألنظمة الربملانية عىل اإلنرتنت ،كام هو َّ
السابقة ،فض ًال عن الوظائف االفرتاضية (مثل التخزين السحايب واملؤمترات
عرب الفيديو) يثري تساؤالت حول مدى كفاية خدمة اإلنرتنت ،وال سيام
بالنسبة للنواب واملوظفني الذين يعملون عن بُعد.
وتهيمن شبكات اإلنرتنت الالسلكية يف الربملانات تقريباً .ففي عام ،2020
كانت  %3من الربملانات فقط تفتقر لشبكات اإلنرتنت الالسلكية للنواب
(عىل غرار عام  )2018وكانت  %5تفتقر لشبكة للموظفني (مقابل  %8يف
عام  .)2018وتوفر  %83من الربملانات اآلن إمكانية الوصول إىل شبكة
اإلنرتنت الالسلكية للجمهور ،وهي زيادة كبرية مقارن ًة بنسبة  %65املبلغ
عنها يف عام  .2018وتشري هذه األرقام إىل أن خدمة اإلنرتنت الالسلكية
تقرتب من نقطة التشبع .وتتوقع تلك الربملانات ،التي ال تقدم حالياً شبكة
إنرتنت السلكية ،أن تقوم بذلك لفائدة النواب واملوظفني؛ وال تقدِّم %13
وال تعتزم تقديم إمكانية النفاذ للجمهور.
اجلدول � - 12شبكات الإنرتنت الال�سلكية داخل الربملان (العدد = )113
نعم
ال

النواب
%97
%3

املوظفون
%95
%5

الجمهور
%83
%17

ويجب عىل الربملانات ،مثل جميع املؤسسات الكبرية ،أن تقدِّم مجموعة من
الخدمات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويف عام  ،2020وكام
مبي يف الشكل  33أدناه ،كان لدى جميع الربملانات املجيبة تطبيقات
هو َّ
معلوماتية إلدارة الشبكات ،ولدى  %97خدمات إلدارة البيانات (مقابل %95

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

يف  2018و .)2016وألسباب غري واضحة ،انخفضت النسبة فيام يخص تخطيط
وإدارة املشاريع من  %74يف عام  2018إىل  %67يف عام  .2020وباستثناء ذلك،
كان مستوى الخدمات املقدمة متسقاً بشكل عام بني عامَي  2018و.2020
وكانت إدارة املشاريع وتطوير التطبيقات هام الخدمتان اللتان يُحتمل أقل
أن تُقدما داخلياً ولكن األكرث احتامالً أن تكونا قامئتني عىل املشاريع.
ال�شكل  - 33خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املتاحة يف الربملان
(العدد = )116
إدارة اﻟﺸﺒﻜﺔ
إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
دﻋﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني

٪٧٥

ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني
إدارة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

٪١٠٠
٪١٠٠
٪٩٨
٪٩٧
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٦
٪٩٨
٪٨٦
٪٨٢
٪٨٤
٪٨٦
٪٨٩
٪٩٣

٪٧٣
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
٪٧٦
٪٧٥
٪٦٧
٢٠٢٠
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وإدارﺗﻬﺎ
٢٠١٨
٪٧٤
٢٠١٦
٪٧٢
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

ويف عامَي  2018و ،2020كان احتامل تقديم الربملانات يف البلدان املرتفعة
الدخل مجموعة أوسع من الخدمات أعىل مقارن ًة بالبلدان املنخفضة
الدخل ،ولكن قد تفرس هيمنة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السبب يف
أن الفرق ضئيل للغاية .ومن العوامل األهم يف حجم متطلبات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت حجم الربملان .إذ قدمت  %77من الربملانات التي
تضم  400عضو أو أكرث جميع الخدمات السبع املبينة يف الشكل .33
وينخفض هذا الرقم إىل  %49يف الربملانات التي يقل عدد أعضائها عن
 100عضو وإىل  %47بالنسبة للربملانات التي تضم ما بني  100عضو و399
عضواً .وقدمت  %86من الربملانات التي شملتها الدراسة خمس خدمات
أو أكرث يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مقارنة بنسبة  %96بني
الربملانات التي تضم أكرث من  400عضو.
اجلدول  - 13جماالت خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي توفرها
الربملانات (العدد = 6)116
خمس مجاالت خدمة
أو أكرث
سبع مجاالت خدمة

أقل من
 100عضو
%82
%49

ما بني  100عضو أكرث من
 400عضو
و 399عضواً
%96
%84
%47

%77

 6املجاالت السبعة هي :تخطيط وإدارة املشاريع ،وتطوير التطبيقات ،وإدارة التطبيقات،
وتدريب املستخدمني ،ودعم املستخدمني ،وإدارة البيانات ،وإدارة الشبكة.

ويف عام  ،2020وفرت  %95من الربملانات املجيبة إمكانية االتصال باإلنرتنت
للنواب و %90فعلت ذلك بالنسبة للموظفني ،أي بانخفاض طفيف عن عام
 2018ولكن بارتفاع كبري مقارن ًة بعام  2012كام هو متوقع ونظراً للوضع
الحايل ،ارتفعت نسبة الربملانات التي توفر إمكانية الوصول عن بُعد للنواب
واملوظفني بشكل كبري منذ عام  ،2018من  %41إىل  %55للنواب ومن %52
إىل  %69للموظفني .وفيام يتعلق بالعتاد ،كانت النسبة املئوية للربملانات
التي توفر حواسب محمولة أو لوحات أو هواتف ذكية للنواب واملوظفني
متسقة إىل حد كبري مع نتائج الدراسة السابقة ولكن أعىل قلي ًال من عام
 2018فيام يخص خدمات إدارة الهوية .وأدت الزيادة يف العمل عن بُعد يف
ظل الجائحة إىل زيادة عدد النواب واملوظفني الذين يستخدمون أجهزتهم
الخاصة ،مام ترتب عليه آثار عىل املشرتيات والدعم واألمن.
ال�شكل  - 34اخلدمات/العتاد املقدم �إىل النواب واملوظفني (العدد = )115
٪٥٥

اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﻫﺎﺗﻒ ذيك

٪٣٨

ﻟﻮﺣﺔ
ﺣﺎﺳﻮب ﻣﺤﻤﻮل
اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﺷﺒﻜﺔ داﺧﻠﻴﺔ
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين

٪٤١

٪٦٩

٪٥٠
٪٥٧

اﻟﻨﻮاب
اﳌﻮﻇﻔﻮن

٪٦٥

٪٧٦
٪٩٥
٪٩٠
٪٧٨
٪٨٥
٪٩٧
٪٩٥

٪٧١
إدارة اﻟﻬﻮﻳﺔ
٪٧٣
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

الربجميات امل�ؤ�س�سية وتخزين الوثائق
يف عام  ،2016اقرتبت الربملانات إىل حد كبري من السعة الداخلية لتخزين
الوثائق :فكانت لدى ثالثة أرباع الربملانات تخزين داخيل مشرتك وكانت
 %12فقط تستخدم تقنيات قامئة عىل السحابة .وبحلول عام  ،2018ارتفعت
نسبة التخزين السحايب إىل  .%21ويف عام  ،2020أفاد املجيبون بزيادة يف
التخزين املشرتك داخلياً (من  %77إىل  )%80وزيادة كبرية يف التخزين السحايب
إىل  .%39وبالنسبة ملشاركة الوثائق ،اعتمدت  %3من الربملانات حرصاً عىل
التخزين املشرتك داخلياً ،و %4فقط شاركت الوثائق حرصاً من خالل التخزين
السحايب .ومن بني املجيبني الباقني ،أفاد  %49بأن لديهم أربع طرائق أو أكرث
لتبادل الوثائق و %73بأن لديهم ثالث طرائق أو أكرث .وأفادت  %13من
الربملانات بأنه ال توجد وظائف لتبادل الوثائق إلكرتونياً (باالعتامد عوضاً عن
ذلك عىل عمليات نقل الوثائق اليدوية أو ملرة واحدة).
واستمر استخدام األنظمة اإللكرتونية إلدارة الوثائق والسجالت األكرث
رسمية والقامئة عىل املؤسسات يف االرتفاع ،من  %47يف عام  2016إىل %51
يف عام  2018وإىل  %58يف عام  .2020وال تزال توجد حواجز أمام التخزين
السحايب من حيث البنية التحتية والدعم واألمن وسيادة البيانات واآلثار
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القانونية للوالية القضائية لتخزين البيانات .وعىل الرغم من أن  %23فقط
من الربملانات وفرت إمكانية الوصول إىل الوثائق املشرتكة عرب تطبيقات
محمولة ،فإن  %73من هذه الربملانات فعلت ذلك من خالل مواقعها
الربملانية عىل اإلنرتنت.
اجلدول  - 14الو�صول �إىل الوثائق امل�شرتكة (العدد = )113
2016 2018 2020
%75 %77 %80
محرك أقراص مشرتك يف الشبكة الداخلية
%12 %21 %39
محرك أقراص مشرتك يف التخزين السحايب
%52 %60 %69
موقع شبيك داخيل
%47 %51 %58
نظام إلكرتوين إلدارة الوثائق والسجالت
%16 %14
(معظم) امللفات تُخزَّن يف محطات العمل املحلية- ،
وتُشارَك عرب الربيد اإللكرتوين و/أو أقراص محمولة
- %73
استخدام املوقع اإللكرتوين للربملان
- %28
استخدام التطبيق املحمول للربملان

اتفاقات م�ستوى اخلدمة والدعم
يُع ّد استخدام اتفاقات مستوى الخدمة الخاصة ملقدمي الخدمات الخارجيني
والداخليني بشكل متزايد مامرسة تنظيمية جيدة .ومبوجب اتفاق مستوى
الخدمة ،يتم االتفاق عىل التوقعات املتعلقة بدعم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتوضيحها مع مؤرشات أداء قابلة للقياس.
وأبرمت تسع من أصل عرش برملانات ( )%88اتفاقات مستوى الخدمة مع
مقدمي خدمات داخليني يف عام  ،2020وأبرمت  %59اتفاقات مستوى
خدمة مع كل مقدمي الخدمات الرئيسيني .وهذه األرقام متسقة مع
تلك التي تم اإلبالغ عنها يف  2016و 2018وتظهر أن استخدام اتفاقات
مستوى الخدمة تنترش بني الربملانات .ويف عام  ،2020استخدمت  %21من
الربملانات االتفاقات داخلياً بني اإلدارات (مثل عام  2018ارتفاعاً من %13
يف عام  .)2016وأبلغت  %35عن بعض اتفاقات مستوى الخدمة الداخلية
عىل األقل يف  2018و .2020ومل يكن لدى عُ رش الربملانات خطط الستخدام
اتفاقات مستوى خدمة داخلية (وهو مفهوم بالنسبة للربملانات األصغر
حجامً) ،يف حني بلغت النسبة  %2فقط فيام يخص اتفاقات مستوى
الخدمة الخارجية.
ال�شكل  - 35ا�ستخدام اتفاقات م�ستوى اخلدمة (العدد = )113
ﻧﻌﻢ

٪٥٨

٪١٢

ﻧﻌﻢ ،ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ

٪١٨

ﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻗﻴﺪ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺪراﺳﺔ

٪٤

ﻻ ،وﻟﻴﺲ ﻗﻴﺪ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺪراﺳﺔ

٪٤

٪٣٠

٪١٤
٪١٩

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ٪١
٪٨
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪون اﻟﺨﺎرﺟﻴﻮن
اﻹدارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
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الربجميات التجارية مقابل الربجميات املفتوحة امل�صدر
ال تزال الربمجيات والخدمات التجارية تهيمن عىل البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل الربملانات .ويف عام  ،2020كام
مبي يف الجدول  ،15كانت  %94من الربملانات تستخدم الربمجيات
هو َّ
التجارية لخوادمها و %94لحواسبها املكتبية واملحمولة .وعىل غرار
التقارير السابقة ،فإن أكرب استخدام لربمجية مفتوحة املصدر هو
كنظام لتشغيل خادوم ،وأفادت  %55من الربملانات باستخدامه بهذه
الطريقة .وأبلغت  %33عن استخدام برمجية خادوم مفتوحة املصدر
لضبط الخادوم االفرتايض .وبشكل عام ،استخدمت  %78برمجيات
مفتوحة املصدر بشكل أو بآخر (مع استخدام برملانني لها حرصياً عوضاً
عن الربمجيات التجارية) .وكانت النسبة مامثلة يف عام )%75( 2016
و.)%80( 2018
وعىل العكس من ذلك ،فإن الربمجيات التجارية هي املهيمنة عىل أنظمة
تشغيل الحواسيب املكتبية واملحمولة واستخدمتها  %94من الربملانات
(مقابل  %12تستخدم برمجيات مفتوحة املصدر لهذا الغرض) .وهذا
النمط مشابه للتطبيقات األخرى مثل النرش وأدوات املكاتب وأدوات
التعاون وعقد املؤمترات عرب الفيديو.
اجلدول  - 15ا�ستخدام النظم التجارية املفتوحة امل�صدر (العدد = )113

أنظمة تشغيل للخوادم
أنظمة تشغيل للخادوم االفرتايض
عمليات الشبكة
أمن
أنظمة تشغيل للحواسب املكتبية
واملحمولة
إدارة املحتوى
إدارة الوثائق
قاعدة بيانات
الربيد اإللكرتوين
التعلم اإللكرتوين
أدوات املكاتب
املؤمترات عرب الفيديو
أدوات التعاون
النرش (الطباعة)
النرش (الويب)
إدارة املوارد اإللكرتونية
كتالوج املكتبة عىل اإلنرتنت

برمجية
تجارية
%94
%85
%86
%92
%94
%62
%69
%85
%86
%29
%93
%82
%60
%65
%67
%47
%51

برمجية
مفتوحة املصدر
%55
%33
%26
%22
%12
%33
%22
%40
%16
%16
%12
%22
%14
%4
%26
%14
%24

وكان يوجد تباين محدود وفقاً ملستوى الدخل القومي يف استخدام
الربمجيات املفتوحة املصدر .وكان احتامل االستخدام هو األعىل يف
برملانات البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن ( )%83ثم برملانات البلدان

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

ذات الدخل املرتفع أو املتوسط األعىل ( .)%78وهذه األرقام تقارن بنسبة
 %50يف البلدان املنخفضة الدخل.
واستخدمت جميع الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل الربمجيات
التجارية ألنظمة تشغيل خوادميها الداخلية .وكانت النسبة  %81يف
البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن و %83يف البلدان املنخفضة الدخل.
ويف حني أن  %63من البلدان املرتفعة الدخل استخدمت برمجيات تجارية
لخوادميها االفرتاضية ،فلم يقم بذلك أي من البلدان املنخفضة الدخل.
وكان التباين بحسب الدخل أوضح يف حالة الربمجيات التجارية ،كام هو
مبي يف الشكل  .36والتفاوتات بني البلدان املرتفعة الدخل والبلدان
َّ
املنخفضة الدخل كبرية يف حاالت برمجيات إدارة املحتوى ،وإدارة
الوثائق ،وقواعد البيانات ،ونظم الربيد اإللكرتوين ،والتعلم اإللكرتوين،
وأدوات التعاون ،والنرش.
ال�شكل  - 36ا�ستخدام الربجميات التجارية بح�سب النوع وم�ستوى الدخل
(العدد = )113

م
ﻟﻠﺨﻮاد اﴈ
ﻻﻓﱰ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وم ا
ا
ﺨﺎد
أﻧﻈﻤﺔ ﻞ ﻟﻠ
ﺸﻐﻴ
ﺗ
ﻤﻮﻟﺔ
أﻧﻈﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ
واﳌﺤ
ﻟ
ا
ﺘﺒﻴﺔ
ﻴﺎت
اﳌﻜ
ﻋﻤﻠ
ﺳﺐ
ﻠﺤﻮا
ﻦ
ﻣ
ﻴﻞ ﻟ
اﻷ ﺗﺸﻐ
ﻈﻤﺔ
ﺘﻮى
ﻧ
أ اﳌﺤ
دارة
ﺛﺎﺋﻖ
إ
ﻟﻮ
إدارة ا ﻧﺎت
ﺒﻴﺎ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟ ﱰوين
ﻹﻟﻜ
اﻟﱪﻳﺪ ا ﱰوين
ﻹﻟﻜ
ﻢا
اﻟﺘﻌﻠ ﺎﺗﺐ
اﳌﻜ
أدوات ﻌﺎون
ﻟﺘ
أدوات ا ﻋﺔ(
ﻟﻄﺒﺎ
ا
ﻨﴩ ) ﺖ(
اﻟ )اﻹﻧﱰﻧ وﻧﻴﺔ
ﱰ
اﻟﻨﴩ د اﻹﻟﻜ ﱰﻧﺖ
اﳌﻮار ﲆ اﻹﻧ
إدارة ﺒﺔ ﻋ
اﳌﻜﺘ
ﻟﻮج
ﻛﺘﺎ

٪١٠٠
٪٩٠
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

وكام لوحظ يف التقارير السابقة ،ميكن أن تكون الربمجيات املفتوحة
املصدر جذابة للربملانات ذات التمويل املحدود ،وال سيام لسري العمل
الربملاين وإدارة الوثائق .وإن تكلفة رشاء أو ترخيص الربمجيات واألجهزة
لتشغيلها ،سواء يف املنزل أو عىل السحابة ،ليست االعتبارات الوحيدة.
ويجب عىل الربملانات ،مثل جميع املستخدمني النهائيني لألدوات الرقمية،
أن تنظر يف تكاليف الدعم والصيانة وتوافر املهارات الالزمة .وقد جاء يف
تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي لعام :2016
ميكن أن يكون أحد التحديات املرتبطة بالتطبيقات والخدمات
املفتوحة املصدر هو االفرتاض غري الصحيح أنه ال توجد تكاليف
لتلك التطبيقات والخدمات .وميكن أال ترتبط أي تكاليف بجزء
من مجموعة الربمجيات ،ولكن ال يزال يتعني عىل الربملانات
دعم تلك املنتجات بالطريقة نفسها التي تدعم بها الربمجيات
التجارية.

ويف الحاالت التي تُستخدم فيها برمجيات مفتوحة املصدر ،قدمت %83
من الربملانات دع ًام داخلياً .واستعانت  %47مبتعاقدين خارجيني محليني
و %11مبتعاقدين دوليني (ارتفاعاً من  %7يف عام  .)2016ومل يكن لدى
برملان واحد من كل خمسة برملانات عقود دعم رسمية لنظمها املفتوحة
املصدر ،وهي تقريبا النسبة نفسها املسجلة يف  2016و .2018وال تتجاوز
هذه النسبة  %11عندما يتم استبعاد الربملانات التي تدعم جميع برامجها
املفتوحة املصدر داخلياً.
ال�شكل  - 37كيف تدعم الربملانات الربجميات املفتوحة امل�صدر
(العدد = )88
٪٨٣
٪٨٥
٪٨٦

ﻣﻮﻇﻔﻮن داﺧﻠﻴﻮن
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﻃﻨﻲ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ دوﱄ

٪٤٠

٪٤٧
٪٤٨

٪١٩
٪١٧
٪٧

 ٪١٩ال يوجد اتفاق دعم رسمي
٢٠٢٠
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻋﻢ رﺳﻤﻲ
 ٪١٧ولكن كل الدعم داخيل
٢٠١٨
٢٠١٦
٪١٨
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

كيف تدعم تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت الوظائف الربملانية
تبحث الدراسة االستقصائية لعام  2020االتجاه املستمر ولكن البطيء
نحو رقمنة الربملانات .والتغيريات املبلغ عنها محدودة ،ومع ذلك فإن
املزيد مام تفعله الربملانات أصبح اآلن رقمياً .وتظهر االتجاهات التي
لوحظت يف عام  2020انحرافاً طفيفاً مقارنة بالتقارير السابقة ،وتنجم
معظم االختالفات عن العينة املتغرية لكل تقرير .وإن الزيادات امللحوظة
الوحيدة املبلغ عنها هي رقمنة املحفوظات الربملانية (التي حُ ققت بنسبة
 %79مقابل  %71يف عام  2018و %68يف عام  ،)2016وأنظمة االتصاالت
العامة ( %63يف  2020و 2018مقابل  %56يف عام  2016و %36يف عام
 2008عندما نُرش التقرير األول).
وبالنسبة لبعض الوظائف مثل الصياغة الترشيعية ،وتتبع وصياغة
التعديالت ،ووظائف الجلسات العامة ،ليس من املستغرب متاماً أن نرى
هذا التغيري املحدود يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقد
سجَّ ل أول تقرير عاملي للربملان اإللكرتوين نُرش يف عام  2008أن %70
من املجيبني لديهم تطبيقات إلعداد محارض الجلسات العامة .ويف عامي
 2020و ،2018كانت لدى  %69من الربملانات أنظمة إلعداد محارض
تبي تلك النسب تعقيد أو تغري وظائف الحلول
الجلسات العامة .وال ِّ
التي رمبا اعتُمدت مبرور الوقت ،مثل استخدام التدوين التلقايئ وإضافة
مكونات الذكاء االصطناعي لتحسني نوعية املدونات.
ورداً عىل سؤال جديد يف دراسة عام  2018بشأن تصويت اللجان ،كان لدى
 %30من املجيبني أنظمة إلدارة تلك العملية .ويف عام  ،2020انخفضت
النسبة إىل  %21فقط ألسباب غري واضحة.
49

تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي 2020

اجلدول  - 16الوظائف �أو الأن�شطة �أو اخلدمات الربملانية التي يوجد نظام
معلوماتي لها (العدد = )112
مهام الجلسة العامة
صياغة التعديل
حالة/تتبع التعديالت
تحليل امليزانية التي اقرتحتها الحكومة
صياغة مرشوع قانون
حالة/تتبع مرشوع قانون
قاعدة بيانات القوانني التي أقرها
الربملان
محارض الجلسات العامة
وثائق تدقيق أخرى
التقوميات والجداول الزمنية للجلسات
العامة
الكلامت واملناقشات يف الجلسات
العامة
التصويت يف الجلسات العامة
أسئلة للحكومة
مهام اللجان
التقوميات والجداول الزمنية للجان
تقارير اللجان
تصويت اللجان
املواقع اإللكرتونية للجان
محارض اجتامعات اللجان
وظائف اإلدارة والدعم
األرشيف الرقمي للوثائق الربملانية
اإلفصاح املايل
نظام اإلدارة املالية
نظام املوارد البرشية
إدارة ودعم املواقع اإللكرتونية للنواب
إدارة ودعم املوقع اإللكرتوين للربملان
إدارة موارد املكتبة
كتالوج املكتبة عىل اإلنرتنت
أنظمة التواصل مع الدوائر االنتخابية

2016 2018 2020

7 2008

%46
%55
%29
%50
%63
%75

%46
%55
%32
%44
%65
%69

%45
%55
%22
%42
%64
%74

%64
-

%69
%26
%73

%84
%34
%75

%79
%31
%78

%70
%11
%59

%73

%75

%78

%70

%66
%46

%69
%58

%67
%50

%65
%52

%68
%68
%21
%54
%60

%70
%71
%30
%55
%67

%70
%72
%52
%68

%64
%63

%79
%36
%81
%80
%24
%90
%65
%65
%63

%71
%36
%78
%78
%19
%90
%71
%65
%63

%68
%38
%76
%77
%21
%91
%59
%57
%56

%70
%34
%84
%36

وبعد النظر يف هيمنة الدعم التكنولوجي ملختلف املهام الربملانية واإلدارية،
سينظر القسم التايل مبزيد من التفصيل يف كيفية استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لدعم الجانب التشغييل للربملانات .ويبدأ بالنظر يف
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم عمل الربملانات يف الجلسات
العامة واللجان.
 ٧استندت بيانات عام  2008إىل صياغة مختلفة قلي ًال.
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نظم قاعات اجلل�سات العامة واللجان
انخفض عدد الربملانات التي تستخدم أساليب التصويت اليدوية يف قاعات
الجلسات العامة أو غريها إىل  %58من  %78يف عام  ،2018وهو ما يدل
عىل عدد الربملانات التي تعتزم يف عام  2018التخيل عن أنظمة التصويت
اليدوية .ومن بني الربملانات التي تستمر يف التصويت يدوياً ،تقوم %13
بإحصاء األصوات إلكرتونياً و %43قامت بذلك واستخدمت أيضاً شك ًال من
أشكال التصويت اإللكرتوين .واتبعت  %33نظام تصويت يدوي.
وظل استخدام أزرار التصويت الفردية واملعينة الطريقة األكرث شعبية
للتصويت يف املجلس ( %23من الربملانات) ،مع استخدام  %18بطاقات
أو رموز واستخدام  %6البيانات البيومرتية لالستيثاق (مقابل  %13يف عام
 2018و %8يف عام  .)2016وكانت الزيادة األكرب يف عدد الربملانات التي
تستخدم أساليب التصويت عن بُعد يف الجلسة العامة .إذ ارتفع من %1
يف عام  2018إىل  %6يف عام  ،2020مام يشهد عىل رسعة اعتامد الحلول
االفرتاضية خالل فرتة الجائحة.
ال�شكل �  - 38أ�ساليب الت�صويت يف القاعة العامة (العدد = )112
ﻳﺪوي
ﻳﺪوي ﻣﻊ ﻓﺮز إﻟﻜﱰوين
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ أو ﺷﺎرة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﱰﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور
ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ
زر ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

٪١٩

٪٦

٪٤
٪٢٣

٪١٣

٪١٨
٪٦

٪٤

٪٧

وخالفاً لقاعات الجلسات العامة ،متيل اللجان إىل االحتفاظ مبامرسات
التصويت اليدوي .وأفادت  %69من الربملانات باستخدام أساليب التصويت
اليدوي يف اللجان ،حيث تستخدم  %58إجراءات يدوية متاماً للتصويت وفرز
األصوات .واستخدمت  %12فقط من الربملانات أساليب إلكرتونية بالكامل
للتصويت يف اللجان ،وكانت األنظمة القامئة عىل البطاقات أو الرموز هي
األكرث شعبية ( .)%7ومل يبلغ أي برملان عن وجود نظم للتصويت عن بُعد
يف اللجان عىل الرغم من أن بعضها اعتمدها منذ ذلك الحني يف ظل الوباء.
وتستخدم  %74من الربملانات اآلن التسجيل التلقايئ بالفيديو يف غرفهم
العامة لتسجيل وقائع الجلسات وبثها .وتوقعت  %7أخرى تنفيذ مثل تلك
األنظمة يف املستقبل .ويف عام  ،2018أجرت  %80من الربملانات بثاً مبارشاً (أو
شبه مبارش) لجلساتها العامة .وارتفعت هذه النسبة إىل  %86يف عام .2020
ويجري استكامل اإلجراءات الشفوية التقليدية للربملان ،وإن مل يتم
استبدالها ،بأدوات سمعية برصية يف كل من الجلسات العامة واللجان.
ومنذ عام  ،2018حدثت زيادة ملحوظة يف استخدام أدوات البث
بالفيديو يف الغرف العامة  -من  %54يف عام  2018إىل  %65يف عام .2020
وكان االرتفاع يف مؤمترات الفيديو يف الغرف العامة حاداً  -من  %22من
الربملانات يف عام  2018إىل  %38يف عام  .2020وبالنسبة للجان ،كان
االرتفاع حاداً أكرث من  %38يف عام  2018إىل  %57يف هذا التقرير .ومع
ظهور هذه التكنولوجيات ،أصبح استخدام وسائل العرض التقليدية ،مثل
النص والرسوم البيانية ،ثابتاً .وإىل جانب الدراسة االستقصائية ،وردت

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

معلومات خالل الجائحة بأن اللجان الربملانية تعقد جلسات استامع
بالفيديو وتحصل عىل شهادات ذات عمق ونطاق غري عاديني .ومن اآلثار
الجانبية غري املتوقعة تيسري وصول الجمهور إىل الربملانات ولجانها.
ال�شكل  - 39ا�ستخدام املعدات ال�سمعية والب�صرية يف قاعات اجلل�سات
العامة واللجان (العدد = )106
اﻟﺒﺚ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

اجلدول  - 17التكنولوجيا التي ي�ستخدمها النواب داخل قاعة اجلل�سات
العامة (العدد = )99
حاسوب مكتبي
حاسوب محمول
هاتف ذيك
لوحة

اﳌﺆمتﺮات ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻧﺺ
ﺻﻮر ﺛﺎﺑﺘﺔ
رﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ

٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام

ومن الشائع حالياً أن تجري الربملانات بثاً مبارشاً أو معدالً للجلسات .وأفادت
 %74من الربملانات بالتسجيل التلقايئ لجلساتها العامة ،و %86بالبث املبارش.
ومل تقم سوى  %4أو اعتزمت القيام بإجراء بث مبارش للجلسات العامة.
وال يزال املحرض الرسمي وثيقة بالغة األهمية تستخدم الربملانات مجموعة
متنوعة من األساليب الرقمية إلعدادها .والطريقة األكرث شعبية هي
التسجيل املبارش للنص باستخدام نظام قائم عىل الحاسوب تستخدمه
 %65من الربملانات (مقابل  %57يف عام  .)2010ويستمر تدوين املالحظات
اليدوية يف العديد من الربملانات ،ولكنها تُنسخ الحقاً يف شكل رقمي.
مبي يف الشكل  .40وارتفع
وال تزال معدات التدوين مستخدمة كام هو َّ
استخدام برامج التعرف عىل الكالم من  %8يف عام  2010إىل  %13يف عام
 2016ثم  %14يف عام  2018ثم  %25يف عام  .2020واالبتكار يف تسجيل
املحرض الرسمي هو استخدام الخوارزميات القامئة عىل الذكاء االصطناعي
لتحسني جودة النسخ التلقايئ.
ال�شكل  - 40ا�ستخدام الأدوات الرقمية لإعداد حما�ضر اجلل�سات العامة
(العدد = )110

٢٠١٨

وداخل املجلس نفسه ،زادت إمكانية وصول النواب إىل مجموعة من
التكنولوجيات الشخصية لدعم عملهم .وثبتت خُ مس الربملانات أجهزة
مكتبية أو مامثلة يف قاعة الجلسات العامة ،وسمحت تُسع الربملانات
للنواب باستخدام لوحات ذكية.

٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠١٠

ﺑﺎﻟﻴﺪ وﻧﺴﺨﻬﺎ وﻧﺴﺨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ رﻗﻤﻲ
ﰲ ﺷﻜﻞ رﻗﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب
ﰲ ﺷﻜﻞ رﻗﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻟﺔ ﻷﺧﺬ اﳌﻼﺣﻈﺎت
ﰲ ﺷﻜﻞ رﻗﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﻜﻼم

٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

%21
%73
%77
%87

وعىل الرغم من أن أحد الربملانات مل يسمح للنواب بجلب أجهزة إلكرتونية
إىل القاعة ،فقد كان ذلك إىل حد كبري رأي األقلية ،حيث سمحت %88
للنواب باستخدام أجهزتهم املتصلة باإلنرتنت داخل القاعة .ويشري الشكل
 ،41الذي يوضح كيفية استخدام األجهزة يف القاعة ،إىل أن  %63سمحت
للنواب باستخدام وسائل التواصل االجتامعي ،و %47سمحت لهم بالتقاط
الصور ،ولكن  %31فقط سمحت لهم بالبث املبارش عرب وسائل التواصل
االجتامعي .وسمحت بعض الربملانات باستخدام األجهزة يف القاعة ولكن
ليس أثناء التحدث.
ال�شكل  - 41الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت داخل القاعة (العدد = )112
ميﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﺳﺘﺨﺪام
أﺟﻬﺰة ﻣﺰودة ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ
ميﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻧﴩ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ميﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر )وﻧﴩﻫﺎ(
ميﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء إﺟﺮاء ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺻﻮيت أو ﻣﺮيئ وﻧﴩه ﻻﺣﻘﺎً
ميﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء
إﺟﺮاء ﺑﺚ ﻣﺒﺎﴍ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻧﻌﻢ
ﻻ ،وﻏري ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ

تدريب النواب واملوظفني
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
إن التدفق الحديث نسبياً والنمو الرسيع لألدوات الرقمية الجديدة يف
الربملانات يجعل الكفاءة التقنية األساسية ذات أهمية متزايدة لكل من
النواب واملوظفني حتى يكونوا أكرث إملاماً باألدوات الرقمية وثق ًة فيها يف
وظائفهم .وقدم  %72من املجيبني دورة تدريبية و/أو متهيدية يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنواب و %86للموظفني .ودربت %4
من الربملانات النواب فقط (و %17املوظفني فقط) ،يف حني مل تقدم
 %10أي تدريب مبارش عىل اإلطالق للنواب أو املوظفني (مقابل  %11يف
ويبي الجدول  18بعض الفوارق يف التدريب الذي تقدمه
عام ِّ .)2018
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الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل مقابل البلدان املنخفضة الدخل.
وتقدم  %72من البلدان املرتفعة الدخل التدريب للنواب ،يف حني أن
 %33فقط تقدم التدريب يف البلدان املنخفضة الدخل التي يرجح أيضاً
أن تدرب املوظفني فقط ( %33مقابل  %14يف البلدان املرتفعة الدخل).
اجلدول  - 18تدريب النواب واملوظفني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت(العدد = )109
النواب

املوظفون

ال يوفر تدريب

النواب فقط

املوظفون فقط

النواب واملوظفون

%76
%71
%75

%86
%86
%92

%10
%7
%8

%4
%7
%0

%14
%21
%17

%73
%64
%75

%67

%33

%0

%33

%33

%86

%10

%4

%17

%69

الكل
املرتفعة الدخل
الرشيحة العليا
من البلدان
املتوسطة الدخل
الرشيحة الدنيا %33
من البلدان
املتوسطة الدخل
املنخفضة الدخل %72

ال�شكل �  - 42أولويات تدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
(العدد = )105
اﻷﻣﻦ

٪٦٢

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ

٪٤٩

إدارة اﻷﻧﻈﻤﺔ

٪٤٦

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٪٣٦

إدارة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين

٪٣٦

أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

٪٣٣

إدارة اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين

٪٣٢

اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ

٪٣١

دﻋﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب

٪٢٣

أمتﺘﺔ اﳌﻜﺘﺐ

٪٢١

ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ

٪١٧

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

٪١٦

اﻟﺒﺚ اﻟﺸﺒيك

٪١٦

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة

٪١٥

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ

وأهم أولويات التدريب التي تراها الربملانات هي أساساً األولويات
مبي يف الشكل ،42
نفسها املشار إليها يف التقارير السابقة .وكام هو َّ
فإن األولويات العليا هي األمن ( ،)%62وتطوير التطبيقات وصيانتها
( %49مقابل  %56يف عام  )2018وإدارة األنظمة ( .)%46وسُ جِّ لت زيادة
يف التدريب عىل أنظمة الربيد اإللكرتوين (من  %24إىل  )%33والبث عرب
اإلنرتنت بالفيديو والصوت (من  %7إىل  .)%16وتشري البيانات املستقاة
من هذه الدراسة االستقصائية والدراسات االستقصائية السابقة إىل أن
االحتياجات من حيث تدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مستقرة ومتسقة عامةً ،عىل الرغم من االرتفاع املتوقع يف التكنولوجيات
الناشئة األحدث مع زيادة إدماج هذه التكنولوجيات يف الربملانات.
ومن املمكن أن يكون ارتفاع التدريب عىل البث الشبيك نتيجة لزيادة
استخدام األدوات االفرتاضية يف ظل الجائحة ،وهي نقطة ينبغي متابعتها
يف التقارير املقبلة.

٪١٣

ﻣﻌﺎﻳري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻧﴩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
اﻷدوات اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨني

٪٩
٪٧
٪٤
٪٣
٪١٠ ٪٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

امللخ�ص
أبرزت الطبعات الثالث السابقة من هذا التقرير املنشورة يف 2012
و 2016و 2018تحديات املوارد البرشية واملالية .وباإلضافة إىل
االتجاه التصاعدي املستمر يف املوارد املخصصة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف إطار امليزانيات الربملانية ،ينظر تقرير هذا العام يف زيادة
تكلفة وتعقيد الهياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وعىل الرغم من أن القيود املالية والبرشية ال تزال قامئة ،فإن تعقيد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تفاقم بالنسبة للعديد من
الربملانات بسبب الوباء ،مع الحاجة املفاجئة وغري املتوقعة إىل أن يعمل
النواب واملوظفون عن بُعد.
وتلبي رسعة وقدرة االتصاالت باإلنرتنت أو تتجاوز االحتياجات الحالية
ملعظم الربملانات .ومع ذلك ،فإن الطلب عىل األنظمة املتصلة باإلنرتنت
والعمل عن بُعد سيؤدي بال شك إىل ضغوط يف توسيع سعة الشبكة
يف املستقبل .واالتصاالت يف الربملانات سلكية والسلكية ،وتوفر إمكانية
االتصال باإلنرتنت يف العمل للنواب واملوظفني (يف  %95و %90من
الربملانات عىل التوايل) ،فض ًال عن إمكانية دخول الجمهور العام (يف
 .)%83وقد ارتفعت نسبة الربملانات التي توفر إمكانية الوصول عن
بُعد للنواب واملوظفني بشكل كبري منذ عام  ،2018من  %41إىل %55
للنواب ومن  %52إىل  %69للموظفني .وداخل املجلس ،توفر  %87من
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الربملانات لوحات للنواب ،و %77هواتف ذكية و %21أجهزة مكتبية
مثبتة .وعىل الرغم من أن  %88تسمح اآلن للنواب باالتصال بشبكة
اإلنرتنت من داخل املجلس ،فإن  %31فقط تسمح للنواب بإجراء بث
مبارش لالجتامعات.
وتقدم جميع الربملانات خدمات إلدارة الشبكات ،وتقدِّم  %97منها
خدمات إلدارة البيانات .وال تقدم سوى  %67خدمات يف مجال تخطيط
وإدارة املشاريع يف عام  .2020وكان مستوى الخدمات املقدمة هو نفسه
تقريباً يف  2018و ،2020مع توفري الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل
مجموعة أكرب نسبياً من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن
الطبيعي أن يكون حجم الربملان عام ًال رئيسياً هنا ،حيث توفر الربملانات
األكرب حج ًام مجموعة أكرب مقارن ًة بالربملانات األصغر حجامً.
وبالنسبة لتخزين الوثائق ،شهد عام  2020 ,استمرار التحول منذ عام
 2016من التخزين املحيل إىل التخزين الداخيل املشرتك وإىل الحلول
القامئة عىل التقنيات السحابية بشكل متزايد .ويتم استخدام التخزين
املشرتك داخلياً اآلن يف  %80من الربملانات والتخزين السحايب يف  %39من
الربملانات (أي بزيادة نسبتها  %86منذ عام  .)2018وتستخدم معظم
الربملانات أساليب متعددة ملشاركة الوثائق ،حيث تعتمد  %3فقط عىل
التخزين املشرتك داخلياً و %4فقط عىل التخزين السحايب ملشاركة الوثائق.
واستمر استخدام األنظمة اإللكرتونية إلدارة الوثائق والسجالت األكرث
رسمية والقامئة عىل املؤسسات يف االرتفاع ،من  %47يف عام  2016إىل %51
يف عام  2018وإىل  %58اآلن .وعىل الرغم من االتجاه التصاعدي ،توجد
حواجز أمام التخزين السحايب من حيث كفاية البنية التحتية والدعم
ومشكالت أخرى مثل األمن والتحكم يف البيانات.
وال تزال الربمجيات والخدمات التجارية تهيمن عىل البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملانات ،حيث تستخدم بنسبة
 %94للخوادم وبنسبة  %94للحواسب املكتبية واملحمولة .وتستخدم
 %78من الربملانات املجيبة برمجيات مفتوحة املصدر بشكل ما ،وتظل
أكرث أشكال نظام تشغيل الخوادم استخداماً ( .)%55وكان احتامل
استخدام الربمجيات املفتوحة املصدر أقل يف برملانات البلدان املنخفضة
الدخل.
ويتم اآلن إنتاج السجالت الرسمية رقمياً إىل حد كبري ،حيث تقوم %65
من الربملانات بنسخها يف شكل رقمي .وارتفع استخدام برامج التعرف
عىل الكالم من  %8يف عام  2010إىل  %25بعد عرش سنوات .ومن ناحية
أخرى ،مل يحدث تغيري يذكر يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لدعم الصياغة الترشيعية ،وصياغة التعديالت وتتبعها ،أو الوظائف العامة
للربملان عامةً .ووفقاً للتقرير العاملي األول للربملان اإللكرتوين ،الذي نُرش
يف عام  ،2008كان لدى  %70من املجيبني تطبيق يف ذلك الوقت إلعداد
محارض الجلسة العامة .ويف عام  ،2020بلغت النسبة ( %69بغض النظر
عن املكاسب يف الوظائف).
وارتفع استخدام أنظمة التصويت يف الجلسات العلنية عن بُعد من %1
يف عام  2018إىل  %6يف عام  ،2020ولكن معظم اللجان تواصل التصويت
يدوياً .وقد حدثت زيادة ملحوظة يف استخدام أدوات البث بالفيديو

يف الجلسات العامة ،حيث ارتفعت من  %54يف عام  2018إىل  %65يف
عام  ،2020وحدث ارتفاع كبري بنسبة  %72يف استخدام املؤمترات عرب
الفيديو ،مام أدى أيضاً إىل تحسني عمق ونطاق الشهادات أمام اللجان.
ومتابع ًة لتوسيع االتصال مع الجمهور ،بات لدى  %63من الربملانات
حالياً أنظمة قامئة لهذا الغرض .بيد أن التدريب عىل إرشاك الجمهور
ال يزال أولوية منخفضة ،حيث تصنفه  %3فقط من الربملانات بأنه مهم.
وعىل الصعيد الداخيل ،قدم  %72من املجيبني شك ًال من أشكال التدريب
و/أو التوجيه يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألعضاء ،و%86
للموظفني.

نظم ومعايري �إن�شاء الوثائق
واملعلومات الت�شريعية
وتتيح التكنولوجيات الرقمية للربملانات إنشاء نظم لتحديث ودعم وظائفها
الترشيعية والتمثيلية واإلرشافية .وصُ ممت نظم إلدارة الوثائق الربملانية
لجعل الربملانات أكرث كفاءة ،وتحسني نوعية املعلومات ،وتوفري سبل أفضل
إلدارة النطاق املتزايد للبيانات وتعقيدها .وهي ترتاوح بني النظم التي
توفر نسخاً رقمية من السجل الربملاين الرسمي والعملية املعقدة إلدارة
إقرار الترشيعات والتبادل بني الربملان والحكومة .وتوفر النظم األكرث
تقدماً املستخدمة اليوم القدرة عىل إضافة التعديالت وتتبعها ،مام يسمح
للنواب واملوظفني والجمهور مبتابعة دورة الحياة الترشيعية الكاملة مع
تقدم مرشوع القانون من مرشوع القانون إىل اللجان والجلسات العامة
وإىل قانون.
وتكمن نظم إدارة الوثائق يف قلب الربملان الحديث .وهي تركز أساساً عىل
دعم العمليات الداخلية وتحويلها ،وهي أيضاً نقطة انطالق للربملانات
األكرث انفتاحاً ،وتحسني الشفافية واملساءلة .وتعمل هذه النظم طوال
دورة الحياة الكاملة ملختلف العمليات الربملانية وميكن أن تدعم نرش
املعلومات املعنية باستخدام معايري مفتوحة يف الغالب .وقد تواجه
الربملانات التي تفتقر لهذه النظم عراقيل يف اإلدارة الفعالة للمعلومات
واإلبالغ عنها فض ًال عن القدرة عىل تتبع الترشيعات وفهمها.

�أنظمة �إدارة الوثائق
كانت لدى  %49من املجيبني أنظمة إلدارة النص الترشيعي يف شكل رقمي
خالل املداوالت ،وقد انخفضت تلك النسبة من  %55يف عام  2018ومل
تتغري مقارن ًة بعام  .2016وتقوم  %51أخرى بالتخطيط ملثل هذه األنظمة
أو النظر فيها مقابل  %37يف عام  ،2018مام يشري إىل تقدم بطيء ولكن
مطرد يف رقمنة إدارة مشاريع القوانني.
وكام ورد يف التقارير السابقة التي تعود إىل عام  ،2010فإن احتامل وضع
النظم يف برملانات البلدان املنخفضة الدخل أقل بكثري ،ولكن من املرجح
أيضاً أن تخطط تلك الربملانات لها أو تنظر فيها .ويف عام  ،2020كانت لدى
 %72من برملانات البلدان املرتفعة الدخل أنظمة إلدارة الوثائق ،مقارنة
بنسبة  %29فقط من الربملانات يف البلدان من الرشيحة الدنيا من البلدان
املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل.
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ﺪان ﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠ ﻌﺔ اﻟ
ﳌﺮﺗﻔ
ا

ﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺪﺧﻞ
ﺔ اﻟﻌ ﻄﺔ اﻟ
ﴩﻳﺤ ﺘﻮﺳ
اﻟ ن اﳌ
ﺒﻠﺪا
اﻟ

ﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺪﺧﻞ
ﺔ اﻟﺪ ﻄﺔ اﻟ
ﴩﻳﺤ ﺘﻮﺳ
اﻟ ن اﳌ
ﺒﻠﺪا
اﻟ

ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ

ان ﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪ ﻀﺔ اﻟ
ﻨﺨﻔ
اﳌ

٪١٠٠
٪٩٠
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم

تستخدم عُ رش الربملانات برمجيات تجارية ألنظمة اإلدارة الترشيعية
الخاصة بها ،مبا يف ذلك  IBM Domino/Notesو M-FilesوMicrosoft
 ،SharePointيف حني أن  %88تستخدم حلوالً مخصصة بشكل كبري أو
مصممة خصيصاً .وتوجد أيضاً عدة حاالت من النظم التي يجري تقاسمها
بني الربملان واإلدارات الحكومية.
وطُ لب من الربملانات التي لديها نظم إدارية ترشيعية أن تبني وظائفها.
وعىل غرار التقارير السابقة ،ذكرت  %5خاصية سري العمل فقط ،مع عدم
القدرة عىل التعامل مع التعديالت يف الجلسات العامة أو اللجان مبارشةً.
وتحتوي األنظمة يف  %75من الردود عىل خصائص متعلقة بتدفق العمل
وهي قادرة يف  %72من الردود عىل التعامل مع كل إصدارات مرشوع
القانون .وميكن لثالثة أرباع الربملانات التعامل مع تعديالت الجلسات
العامة واللجان ( %75و %74عىل التوايل) ،و %47فقط لديها أنظمة قادرة
عىل إظهار كيفية تغيري التعديالت ملشاريع القوانني (أقل بكثري من نسبة
 %60املبلغ عنها يف عام  2018ولكن أعىل من نسبة  %40املبلغ عنها يف
عام  .)2016وميكن لنظم اإلدارة الترشيعية املذكورة يف  %47من الردود أن
تتبادل البيانات مع نظم خارج الربملان.
اجلدول  - 19خ�صائ�ص نظم �إدارة الوثائق القرتاحات القوانني (العدد = )57
تتسم بخاصية تدفق العمل
تتبادل البيانات مع أنظمة خارج الربملان
تعالج كل اإلصدارات املمكنة من اقرتاحات
القوانني
تعالج تعديالت اللجان
تعالج التعديالت العامة
تظهر كيفية تغيري التعديالت ملرشوع قانون
تشمل جميع اإلجراءات التي اتخذها الربملان بشأن
مرشوع قانون
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2016 2018 2020
%75 %70 %75
%49 %51 %46
%79 %82 %72
%74
%75
%47
%72

%72
%79
%60
%77

%83
%83
%40
%83

وإىل جانب اإلدارة الترشيعية ،قدمت للربملانات قامئة باملهام الربملانية
املعيارية وطُ لب منها تحديد أنظمتها التي تدعم تلك املهام .وأشارت
 %73إىل نظم إلدارة التصويت يف الجلسات العامة ،يف حني تستخدم
 %28نظ ًام قامئة عىل لغة الرتميز املوسعة ( .)XMLواستخدم عدد أقل
بكثري من الربملانات أنظمة متوافقة مع النسق  XMLيف محارض اللجان
( %8مقابل  %51لديها أنظمة ال تستخدم النسق  .)XMLوبالنسبة
للمحارض الرسمية للجلسات العامة ،استخدمت  %19أنظمة قامئة عىل
النسق  XMLواستخدمت  %54أنظمة غري قامئة عىل النسق .XML
والنسق  XMLمفيد كطريقة بسيطة ومبارشة لنرش البيانات املفتوحة.
وال يعني ذلك أن األنظمة غري القامئة عىل النسق  XMLمتنع أو تعرقل
النرش املفتوح ،ولكن الخطوات الوسيطة بني املصدر والنرش ميكن أن
تكون أكرث تعقيداً.
اجلدول  - 20نظم �إدارة الوثائق يف اللجان واجلل�سات العامة
(العدد = )78

محارض اجتامعات
اللجان
تقارير اللجان
محرض حريف لجلسات
االستامع التي تعقدها
اللجان
محارض الجلسات العامة
الكلامت واملناقشات يف
الجلسات العامة
األصوات يف الجلسات
العامة

نظام قائم نظام غري قائم
عىل النسق عىل النسق
XML
XML
%51
%8

قيد
الدراسة

ال

%22

%15

%14
%8

%54
%58

%24
%18

%5
%12

%19
%21

%54
%56

%18
%18

%6
%5

%28

%45

%14

%9

وقد تم تسليط الضوء عىل النسق  XMLيف التقارير السابقة بوصفها
أداة مهمة لتحسني االنفتاح الربملاين .وعىل الرغم من أن النسق XML
ليس الطريقة الوحيدة إلصدار البيانات ،فهي توفر طريقة سهلة الفهم
وموحدة لوصف وتبادل البيانات القابلة للقراءة آلياً .وعىل غرار عامَي
 2016و ،2018ذكرت الربملانات صعوبات يف تنفيذ النسق  XMLعىل
الرغم من تحسن الوضع إىل حد ما ولكن الوضع العام مل يتغري .وأبلغ
عدد أقل من الربملانات ( )%25عن صعوبات يف تطوير أو تحديد برمجية
للتأليف أو التحرير يف عام  .2020ويشكل ذلك انخفاضاً من  %39يف
عام  .2018وال تزال نسبة مامثلة تقريباً ( )%38تواجه تحديات يف
معرفة وتدريب املوظفني (ارتفاعاً من  %35يف  2016و .)2018وارتفعت
مقاومة املستخدمني للنسق  XMLارتفاعاً حاداً يف عام ( 2018إىل )%25
ثم انخفضت إىل  %11يف عام  ،2020أي أقل من مستوى عام .2016
وتجدر اإلشارة إىل أن  %21من الربملانات مل تبلغ عن أي صعوبات يف
تنفيذ النسق  XMLيف حني أبلغت  %9فقط عن وجود تلك الصعوبات
يف عام .2018
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٪٣٨
٪٣٥
٪٣٥

اﻓﺘﻘﺎر اﳌﻮﻇﻔني
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﲆ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

٪٢٥
٪٣٥

ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ

٪٣٩

٪٢١
٪١٩

٪١٤

٪٢٠

ﺗﻌﻘﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﻖ
XML

وركزت اإلصدارات األوىل من سلسلة التقارير العاملية للربملان اإللكرتوين
عىل النظم الداخلية إلعداد الوثائق الربملانية وسريها .وعىل الرغم
من أن هذا الجانب ال يزال مهامً ،يوجد حالياً تركيز إضايف عىل نظم
إلنتاج بيانات الستخدامها خارج الربملان ،سواء ملنظامت املجتمع املدين
أو وسائل اإلعالم أو املؤسسات األكادميية والبحثية أو الجمهور األوسع
نطاقاً .وتضمن تقرير عام  2016دراسة استقصائية ثانية عن عمل
منظامت املراقبة الربملانية ودورها يف استخراج املعلومات املفيدة من
البيانات الربملانية وتبادلها.

٪٢٩

٪١٩
٪١٩
٪٢٣
٪٢٠

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﻄﻂ
 DTDأو XML

٪١١

اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﺪﻋﻢ اﻹدارة

٪١١

٪١٧

٪١١

ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني

٪٢٥

٪١٤

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ

٪٩

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

٪٠

٪١٠

٪٢١
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٪١٥
٪١٨
٪٢٤
٪٢٤
٪٣٠
٪٢٠

API

واجهة برمجة التطبيقات ( )APIهي مجموعة من
األدوات والربوتوكوالت واإلجراءات الروتينية الربمجية
التي تسمح للتطبيقات املستندة إىل برمجيات بالوصول
إىل البيانات وبحثها واستخراجها من مصدر بيانات
مبارش .ويعني ذلك أنه ميكن إنشاء أدوات للوصول
إىل مصدر بيانات واحد ،مام يضمن أنه دامئاً أحدث
إصدار.

٢٠٢٠
٢٠١٨
٢٠١٦
٪٥٠
٪٤٠

وتشري هذه النتائج إىل أن التعقيد التقني ومعرفة املوظفني ال يزاالن
يشكالن أكرب عائق أمام اعتامد النظم املفتوحة يف الربملانات عىل الرغم
من تراجع مقاومة النسق  .XMLويبدو عام ًة أن النسق  XMLيف طريقه
إىل أن يصبح عنرصاً عادياً يف العديد من النظم الربملانية.

�إتاحة الوثائق الربملانية للجمهور
عن خمتلف �أن�ساق امللفات
PDF

نسق ملفات مملوك يهدف إىل تحديد (وتثبيت) الشكل
مسبقاً .وهو مصمم للقراءة ولكن من الصعب ،بل من
املستحيل أحياناً ،عىل الحواسيب أن تقرأها.

 XLSأو
CSV

جدول بيانات بنسق Microsoft Excel ( )XLSأو
جدول بيانات مفتوح النسق يستخدم «قيم مفصولة
بفاصلة» (.)CSV

XML

لغة الرتميز املوسعة هي طريقة لتحديد قواعد لرتميز
الوثائق بنسق ميكن لألشخاص قراءته (يف متصفح شبيك
مثالً) أو ميكن لآلالت قراءته (باستخدام برمجيات
وتطبيقات أخرى) .والهدف من النسق  XMLهو جعل
املعلومات قابلة إلعادة االستخدام وضامن أن عملية
وصفها بسيطة وال تتطلب أي معرفة مسبقة (قامئة
بذاتها).

ﻧﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ
) XLSأو (CSV
PDF
 XMLﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ
واﺟﻬﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
)(API

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻻ

يف عام  ،2016نرشت  %80من الربملانات وثائق بالنسق  ،PDFوكانت %10
تفكر يف هذا الخيار ،مام يجعل النسق  PDFنسق النرش األكرث شعبية.
ومع ذلك ،فإن النسق  PDFليس األفضل للمشاركة املفتوحة ،ألنه ليس
«قاب ًال للقراءة آلياً» حيث أنه مصمم لألشخاص وليس الحواسيب .ويؤدي
نرش املحتويات كصورة إىل مشكالت يف إعادة االستخدام .ولألنساق
املختلفة مزايا وعيوب بحسب طريقة استخدامها .وال يُع ّد النسق PDF
مالمئاً لنقل البيانات ،وهو مالئم أكرث للتقارير النصية ألنه يحافظ عىل
الشكل.
وتتضمن األنساق املفتوحة القيم املفصولة بفواصل ( )CSVوجداول
البيانات والتنزيالت املبارشة ،وواجهات برمجة التطبيقات للمنظامت
املهتمة أكرث بالناحية التقنية .ويف عام  ،2016نرش  %39من املجيبني جداول
بيانات ،وأتاحت نسبة أقل بكثري نسخة بالنسق  XMLأو JavaScript
Object Notation ( )JSON( %12و %7عىل التوايل) .ويف عام ،2018
نرشت  %88من الربملانات واجهات برمجة مبارشة للتطبيقات ،مع تأييد
 %38لهذا النسق .وكانت برملانات أخرى تعتزم استخدام واجهة لربمجة
التطبيقات قامئة عىل النسق  XMLأو  JSONأو تنظر يف اعتامدها (%32
و %30عىل التوايل).
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ويف عام  ،2020ظل استخدام امللفات بنسق  PDFمرتفعاً (،)%89
وهو النسق األكرث استخداماً يف النرش .واستخدمت  %45جداول بيانات
واستخدمت  %27ملفات بنسق  .XMLوبشكل عام ،قدمت  %18من
الربملانات بيانات مفتوحة من خالل واجهة لربمجة التطبيقات ،وهو خيار
تنظر فيه  %26من الربملانات .غري أنه من الجدير باملالحظة أيضاً أن خُ مس
الربملانات ال تفكر يف هذا الخيار.
مبي يف الجدول  ،21اتسعت أوجه التفاوت التي شهدتها
وكام هو َّ
التقارير السابقة ،مام يدل عىل الحواجز املستمرة أمام النرش املفتوح يف
برملانات البلدان املنخفضة الدخل .وتتيح  %65من الربملانات يف البلدان
املرتفعة الدخل نصاً يف شكل قابل للبحث للجمهور ،مقابل  %17يف البلدان
املنخفضة الدخل .وال تقدم سوى  %7من البلدان ذات الدخل املنخفض
أو الدخل املتوسط واجهة برمجة تطبيقات ،مقارن ًة بنسبة  %25يف البلدان
املرتفعة الدخل .ويف عام  ،2020قدمت  %37من برملانات البلدان املرتفعة
الدخل بيانات قابلة للتنزيل بالنسق  ،XMLولكن  %13فقط من برملانات
البلدان من الرشيحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل قامت باألمر
نفسه ،ومل تقم أي من البلدان املنخفضة الدخل بذلك .وتضيق الفجوات
قلي ًال بالنسبة للنرش عىل شكل جداول بيانات ،ولكنها ال تزال متيل بشدة
إىل الربملانات املنخفضة الدخل .وال يُستخدم سوى النسق  PDFبانتظام
يف كل فئات الدخل.
اجلدول  - 21كيفية �إتاحة الوثائق بح�سب م�ستوى الدخل القومي
(العدد = )107

نص قابل للبحث
جدول بيانات قابل للتنزيل
PDF
 XMLقابل للتنزيل
واجهة برمجة التطبيقات

الرشيحة الرشيحة
العليا من الدنيا من
املنخفضة
املرتفعة
البلدان البلدان
الدخل
الدخل
املتوسطة املتوسطة
الدخل الدخل
%17
%43
%57
%65
%33
%29
%47
%46
%67
%79
%77
%88
%0
%11
%13
%37
%0
%7
%13
%25

مبي يف الشكل  ،46فإن  %88من الربملانات املجيبة جعلت بعض
وكام هو َّ
البيانات املفتوحة متاحة للجمهور عىل مواقعها اإللكرتونية عىل األقل
مقارنة بنسبة  %69يف عام  .2018وربع الربملانات ( )%25قدمت بعض
البيانات أو كلها عند الطلب .وللوصول إىل واجهة برمجة تطبيقات ،من
املامرسات الجيدة طلب استخدام «مفتاح» رقمي .وقد يؤدي ذلك إىل
«حجب» البيانات ولكنه يوفر وسيلة أكرث موثوقية إلدارة التفاعل مع
رشكاء البيانات الخارجيني لضامن أن يتم اإلبالغ عن أي تغيريات يف جدول
النرش أو العملية أو املخطط بشكل صحيح .وشاركت ربع الربملانات
بياناتها عرب بوابة حكومية أو وطنية ،وفعلت  %6ذلك من خالل منظمة
خارجية (انخفاضاً من  %10يف عام  .)2018وبشكل عام ،فإن أكرث من ثلث
املجيبني ( )%35كانت لديهم أكرث من قناة واحدة للوصول إىل البيانات
املفتوحة.
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ال�شكل  - 46كيف ميكن الو�صول �إىل البيانات املفتوحة عندما تكون متاحة
(العدد = )102
ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻋﱪ
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﱪ
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮاﺑﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ(
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ(
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﻮات ﻣﺘﻌﺪدة

٪٨٨
٪٢٥
٪٢٣
٪٦

٪٣٥
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

الذكاء اال�صطناعي
يشري الذكاء االصطناعي إىل استخدام العمليات الرقمية ملحاكاة «الذكاء»
وحل املشكالت والتعلم بالتجربة (التعلم اآليل) .والتعريفات النهائية
للذكاء االصطناعي هي أنه قادر عىل محاكاة الفكر البرشي ،ولكن
استخدامه الحايل يف البيئات الربملانية أقل طموحاً .ومع ذلك ،فإنه يوفر
فرصة لبناء أنظمة قادرة عىل التعلم من األحداث من أجل تحسني
العمليات الربملانية .واستخدمت  %10من الربملانات الذكاء االصطناعي يف
مبي يف الشكل
عام  ،2020مام يشري إىل أنها تكنولوجيا ناشئة .وكام هو َّ
 ،47مل تستخدم سوى  %6مستوى معيناً من الوظائف القامئة عىل الذكاء
االصطناعي لصياغة مشاريع القوانني ،واستخدم عدد أقل ذلك يف أنشطة
برملانية أخرى .غري أن إمكانية تحقيق منو رسيع يف استخدامه تتجىل من
خالل ارتفاع النسب املئوية للربملانات التي تنظر يف هذا الخيار ألغراض
الصياغة (الثلث تقريباً) ،وإدارة املعلومات لفائدة النواب (اثنان من كل
خمسة) ودعم مشاركة املواطنني (اثنان من كل خمسة أيضاً).
ال�شكل  - 47ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي (العدد = )97
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني
إدارة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺪﺧﻠﺔ
ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني
إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮاب
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﺪﺧﻼت اﳌﻮاﻃﻨني

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻻ

وكام هو الحال يف بعض األمثلة ،تستخدم الجهات التالية حالياً الذكاء
االصطناعي:
yمجلس النواب الربازييل ومجلس النواب األمرييك ،لتحسني الصياغة
الترشيعية.
yمجلس النواب الربازييل للمحتوى املواضيعي املوجه للمواطنني عرب
موقعه اإللكرتوين (عن حقوق اإلنسان مثالً) ،فضال عن «روبوت
دردشة» قائم عىل الذكاء االصطناعي قيد التطوير ملساعدة املواطنني
يف العثور عىل املعلومات.
yالربملان النمساوي ،إلدارة وتنقيح املعلومات التي يتلقاها النواب من
البحوث واملنشورات الخارجية.
yبرملان إستونيا ،لتحسني الجودة والدقة يف تدوين املحرض الرسمي
(مرشوع تجريبي).

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

yالربملان الياباين ،لتعزيز تسجيالت الفيديو للجلسات العامة وتحسني
إمكانية البحث للمستخدم النهايئ.

الأر�شفة واحلفظ
حافظت  %73من الربملانات عىل شكل من أشكال األرشيف الرقمي للوثائق
الربملانية يف عام  ،2020وكانت لدى  %45سياسة رسمية لألرشفة الرقمية
(مقارنة بالثلث يف عام  .)2018ومن بني الربملانات املتبقية ،كانت  %24تفكر
يف املحفوظات الرقمية ،و %2فقط مل تفكر يف ذلك .وكانت لدى ثالثة أرباع
الربملانات محفوظات رقمية ،وكانت لدى ما يقرب من نصفها سياسات
لألرشفة الرقمية والحفظ الرقمي .غري أن عدداً أقل بكثري كان قامئاً (.)%39
ال�شكل  - 48ال�سيا�سات واملمار�سات اخلا�صة باملحفوظات الرقمية (العدد = )110
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺸﻜﻞ رﻗﻤﻲ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻷرﺷﻴﻒ
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻻ

امللخ�ص
وصف تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي لعام  2016استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الوثائق الربملانية والترشيعية بأنه «مسألة نقص
يف املوارد يعرقل التبني داخلياً» ولكنه أيضاً «ازدهاراً» يف النرش املفتوح
لتلك الوثائق .غري أن التقدم املحرز منذ ذلك الحني يبدو محدوداً بسبب
استمرار القيود عىل التمويل واملوارد املاهرة .وال تزال نظم اإلدارة الترشيعية
املعقدة تُعتمد ،ولكنها تؤدي أيضاً إىل توسيع الفجوة بني الربملانات امليسورة
والربملانات األقل ثراء .ويفرس هذا التفاوت االقتصادي إىل حد كبري محدودية
اعتامد هذه النظم .وعىل الرغم من أن عُ رش الربملانات يستخدم حلول
الربمجيات التجارية الجاهزة لإلدارة الترشيعية ،فقد أفادت  %88منها باعتامد
حلول مخصصة أو مصممة خصيصاً بشكل كبري .وأفادت التقارير بأن النظم
التي استخدمها  %75من الربملانات تتوىل جميع التعديالت العامة ،يف حني
أبلغت  %74عن معالجة أنظمتها لتعديالت اللجان .وكان لدى عدد أقل من
تبي كيف غريت التعديالت اقرتاحات القوانني ،مع
الربملانات ( )%47أنظمة ِّ
إبالغ  %46عن أنظمة قادرة عىل تبادل البيانات مع أنظمة خارجية.
وتتسق هذه األرقام إىل حد كبري مع التقريرين السابقني وتشري إىل حالة
نضوج مستقرة إىل حد ما .ومع ذلك ،فإنها ال تشمل تفاصيل التغيريات
يف الوظائف أو امليزات املتقدمة اإلضافية املدخلة عند تحديث األنظمة.
وتفيد عدة برملانات ،وإن كانت أقل مام كانت عليه يف الطبعات السابقة،
باستمرار مقاومة املستخدمني ومحدودية تأييد اإلدارة كحواجز أمام
اعتامد نظم إدارية ترشيعية جديدة.
وتستمر زيادة النرش املفتوح ،الذي تم اإلبالغ عنها ألول مرة يف عام ،2016
ولكن أيضاً مع وجود تفاوتات كبرية وفقاً ملستوى الدخل القطري يف كل
املجاالت باستثناء استخدام ملفات  .PDFفقد نرشت  %65من الربملانات
يف البلدان املرتفعة الدخل نصاً يف شكل قابل للبحث ،مقابل  %17يف
البلدان املنخفضة الدخل .ومل توفر واجهة برمجة التطبيقات سوى  %7من

الربملانات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل مقابل  %25من برملانات
البلدان املرتفعة الدخل .وعىل الصعيد الداخيل ،احتفظت  %73بشكل من
أشكال األرشيف الرقمي للوثائق الربملانية ،وكانت لدى  %45سياسة رسمية
إلدارة هذه املحفوظات.
وكان يوجد اهتامم مبكر ملحوظ بالذكاء االصطناعي يف صفوف الربملانات
املشاركة يف املؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين لعام  2018يف جنيف ،وارتفاع
كبري يف هذا االهتامم الذي أعرب عنه يف مؤمتر الربملان اإللكرتوين العاملي
االفرتايض لعام  .2021وحتى اليوم ،تستخدم عُ رش الربملانات تكنولوجيات
قامئة عىل الذكاء االصطناعي ،ولكن أشارت نصف الربملانات إىل عدم اعتزامها
القيام بذلك .وقد استخدمت  %6نوعاً من وظائف الذكاء االصطناعي لصياغة
مشاريع القوانني ،وينظر الثلث تقريباً يف هذا الخيار .ويبدو أن الذكاء
االصطناعي مجاالً ناشئاً سيُتبع بال شك يف التقارير املستقبلية ،ولكن برصف
النظر عن البيانات املتعلقة بالتبني ،فإن استخدام الذكاء االصطناعي يف الربملان
يثري تساؤالت مهمة حول الحوكمة (من ميكنه التحقق من أن الخوارزميات
مرشوعة وغري متحيزة؟) واألمن (كيف ميكن حامية الخوارزميات ،خاصة إذا
تم استخدام األنظمة لصياغة ترشيع أو دعم اإلجراءات الربملانية؟).
ويبي هذا التقرير استمرار التحرك نحو استخدام األدوات الرقمية إلدارة
ِّ
سري العمل والعمليات الربملانية ،وإن كان ذلك دون تغيري جذري .وقد
حدثت زيادة مطردة يف توفري البيانات املفتوحة ولكن مع استمرار
الحواجز التي تحول دون استخدامها .وباملثل ،تجاوز استخدام املحفوظات
الربملانية الرقمية اعتامد سياسات إلدارتها .وتشهد هذه التفاوتات يف كثري
من األحيان عىل وجود انفصال بني التخطيط واملامرسة .ومن ناحية
يبي أن الربملانات أكرث
أخرى ،فإن ظهور نظم قامئة عىل الذكاء االصطناعي ِّ
مواكب ًة لالتجاهات األوسع نطاقاً وأكرث انفتاحاً عىل االستكشاف الحذر
للتكنولوجيات الناشئة.

مرافق املكتبات وخدمات البحوث
إن الحصول عىل أحدث املعلومات والبحوث املوثوق بها أمر بالغ األهمية
لعمل الهيئات الترشيعية .وتدعم املكتبات الربملانية األعضاء واملوظفني
من خالل توفري املعلومات واملعارف والتحليالت املتعلقة بالسياق السيايس
واالقتصادي واالجتامعي للترشيعات واستفسارات اللجان .ووفقاً للدراسة
االستقصائية ،كانت لدى  %97من الربملانات املجيبة مكتبات يف عام .2020
ومل يكن األمر كذلك بالنسبة لربملانني يف أوروبا أحدها أحادي املجلس
وصغري حج ًام واآلخر مجلس أعىل (وال ميتلك املجلس األدىن مكتبة) .ومن
بني الربملانات املكونة من مجلسني ،كانت لدى  %37مكتبات منفصلة لكل
مجلس؛ وكانت لدى  %63مكتبة للمجلسني معاً.

�أنظمة �إدارة املكتبات
توفر اآلن ثالثة أرباع املكتبات الربملانية التي شملتها الدراسة كتالوجاً
إلكرتونياً ملستخدميها ( ،)%71عىل غرار عام  2018تقريباً ( )%73ولكن أكرث
من عام  .)%65( 2016وأبلغ أقل بقليل من النصف ( )%49أن لديه شك ًال
من أشكال القدرة عىل إدارة املوارد اإللكرتونية ،مع تخطيط  %30إلنشاء
مرفق من ذلك النوع أو التفكري فيه .وميثل ذلك انخفاضاً كبرياً عن عام
 ،)%42( 2018عندما كانت لدى  %51قدرات من ذلك النوع .وكانت لدى
57

تقرير الربملان اإللكرتوين العاملي 2020

 %60من املكتبات الربملانية أنظمة أرشفة رقمية (وهي النسبة نفسها لعام
 2018تقريباً) وتخطط  %30أخرى ألنظمة األرشفة الرقمية أو تفكر فيها.

التخزين السحايب إىل  %19يف عام  ،2020أي أقل بقليل من النسبة املئوية
للربملانات عام ًة (.)%21
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واملكتبات يف ثالثة أرباع برملانات البلدان املرتفعة الدخل ( )%74كان لديها
أدوات اكتشاف رقمي يف عام  ،2020مقارن ًة بنسبة  %59يف جميع مستويات
الدخل و %40فقط يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط .وقدمت %31
من املكتبات بيانات مفتوحة ،مع وجود تفاوت أقل قلي ًال يف هذه الحالة بني
البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل ( %39و %30عىل التوايل).
وقدمت  %40بيانات مرتبطة إلجراء تحليل أعمق لفئات البيانات ،وكانت
لدى  %86مستودع رقمي للوثائق الربملانية (فئة أخرى أقل فرقاً بني برملانات
البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل ( %87و %75عىل التوايل).

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
دراﺳﺎت أﺣﺎدﻳﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت واﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ
ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ
ﻛﺘﺎﻟﻮج اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت
ﻛﺘﺎﻟﻮج إﻟﻜﱰوين
أرﺷﻔﺔ اﳌﻮارد اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
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ﻗﺪرات إدارة
اﳌﻮارد اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻣﺰﻣﻌﺔ

ﻻ

ﺸﺎف

ت اﻛﺘ

أدوا

ﺑﻴﺎ
ﻧﺎت
ﻣﻔﺘ
ﻮﺣﺔ

ﺒﻄﺔ

ﻣﺮﺗ
ت

ﺑﻴﺎﻧﺎ

ﺗﺨ

58

ﺰﻳﻦ

وتشغل ثالثة أرباع املكتبات ( )%75مستودعاً رقمياً للحفاظ عىل الوثائق
الربملانية وإتاحة الوصول إليها .وقدمت  %61أدوات اكتشاف لتسهيل
أبحاث املستخدمني والسامح بعمليات بحث مجمعة عرب مصادر متعددة.
وبدأت املكتبات الربملانية يف استخدام مصادر بيانات أكرث انفتاحاً وربطها
ألغراض التحليل .وارتفعت النسبة املئوية للمكتبات التي تستخدم

ﺤﺎيب
ﺳ

نعم
%69
متصلة باإلنرتانت
تتيح الوصول إىل املوارد املستندة إىل اإلنرتنت %55
لديها موقع إلكرتوين خاص متاح للنواب واللجان %44
%38
تستخدم خدمات التنبيه اإللكرتونية
تتلقى الطلبات واألسئلة من النواب إلكرتونياً %58
تشرتي اشرتاكات يف املجالت وقواعد البيانات %56
عرب اإلنرتنت

مزمعة ال
%5 %23
%14 %27
%21 %28
%26 %31
%10 %29
%13 %27

ﻣ
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ﻛﻞ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻗﻤﻲ
دع ر
ﺴﺘﻮ

ويف  %55من املكتبات ،كام ورد يف عام  ،2020كان لدى النواب واملوظفني
إمكانية الوصول إىل املوارد القامئة عىل اإلنرتنت؛ ويف  %69من املكتبات كان
لديهم إمكانية الوصول إىل موارد املكتبة الخاصة من خالل شبكة داخلية
برملانية .ويجري التخطيط ملثل هذه الرتتيبات أو النظر فيها بنسبة .%23
وكان يوجد موقع إلكرتوين خاص للمكتبة (أو موقع فرعي) متاح للنواب يف
 %44من الربملانات ،وميكن للنواب تقديم طلبات إلكرتونية للحصول عىل
املعلومات واملوارد ومواد البحوث إىل مكتباتهم يف  %58من الربملانات (مع
نظر  %29أخرى يف تلك الخاصية) .ومل تقدم سوى  %38من املكتبات لألعضاء
خدمات التنبيه اإللكرتوين؛ وأكرث من النصف ( )%57مل يفعل ذلك .واشرتكت
معظم املكتبات ( )%56يف املجالت وقواعد البيانات عرب اإلنرتنت ،بانخفاض
عن عام  .)%66( 2018ومن الغريب أن  %13مل يكن لديها خطط لتوفري
إمكانية الوصول إىل املجالت أو قواعد البيانات للنواب ،وهي زيادة كبرية
مقارن ًة بعام  2018عندما مل يكن لدى  %7مثل هذه الخطط).

٪١٠٠
٪٩٠
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ،
واﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

دعم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وفرت إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملان إىل حد كبري دع ًام
معلوماتياً للمكتبات الربملانية ( %92من املكتبات ،وكمصدر وحيد يف %25
من املكتبات) .وكانت ربع املكتبات ( )%25تتمتع ببعض القدرة عىل
الدعم الداخيل .ويف  %25من املكتبات ،أدى املوظفون دور الدعم التقني،
ولكن النسبة مل تتجاوز  %10يف حالة خدمات البحوث .واستخدمت %39
من املكتبات جهات اتصال خارجية لدعم وصيانة أنظمتها.
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والبحوث (العدد = )100
أمناء املكتبات
املوظفون الفنيون للمكتبة
املوظفون الربملانيون لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الحكومية
املتعاقدون الخارجيون

املكتبة
%25
%25
%92

خدمات البحوث
%10
%9
%62

%7

%6

%39

%18

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

خدمة اجلمهور

امللخ�ص

كام ورد يف التقارير السابقة ،فإن االنفتاح والشفافية الربملانيني أصبحا أهم
عىل مدى السنوات العرش املاضية .ومن بني املكتبات وخدمات البحوث
التي تقدم بحوثاً مخصصة ،أتاحت  %67منها عىل األقل بعض النتائج
للجمهور .ومل تقم سوى  %9أو اعتزمت القيام بذلك .وتختلف ترتيبات
نرش نتائج البحوث من بلد إىل آخر .وينرش الكنيست اإلرسائييل جميع
تقارير البحوث الداخلية ،حتى تلك التي كلف بها نائب واحد .وال ينرش
مجلس العموم الربيطاين سوى نتائج البحوث التي أجريت للجان أو طلبها
العديد من النواب.

يظهر تقرير هذا العام إقباالً مطرداً ومتسقاً عىل األدوات الرقمية يف
صفوف املكتبات الربملانية وإدارات البحوث ،فض ًال عن انخفاض غري مربر
يف بعض األرقام املبلغ عنها ،رمبا بسبب االختالفات يف العينة .ومع ذلك،
تظهر البيانات األهمية املحورية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكيف
تدعم األدوات الرقمية اآلن املكتبات الربملانية يف جميع أنحاء العامل .وكانت
لدى ما يقرب من ثالثة أرباع الربملانات املجيبة فهارس للمستخدمني عرب
اإلنرتنت يف عام  ،2020و %49شكل من أشكال القدرة عىل إدارة املوارد
اإللكرتونية ،و %60أنظمة أرشفة رقمية.
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وتكتيس األدوات الرقمية أهمية حيوية بالنسبة لالتصاالت الداخلية
والخارجية .ويف عام  ،2020وفرت املكتبات يف  %55من الربملانات للنواب
و/أو املوظفني إمكانية الوصول إىل املوارد القامئة عىل اإلنرتنت ،ووفرت
 %69إمكانية الوصول إىل موارد املكتبة التابعة لها .وكان يوجد موقع
إلكرتوين خاص للمكتبة (أو موقع فرعي) متاح للنواب يف  %44من
الربملانات ،وميكن للمكتبات تلقي طلبات إلكرتونية من النواب للحصول
عىل معلومات وموارد ومواد بحثية يف  %58من الربملانات وخدمات تنبيه
إلكرتونية يف  %38من الربملانات.

%67
%25
%9

نعم
مزمعة
ال

وكام تشري هذه البيانات ،مل تعد املكتبات الربملانية وخدمات البحوث
تقترص عىل دعم األعضاء .وقد أصبح دورها أكرث تعرضاً للجمهور .وأفادت
 %6باستخدام أدوات تعاون عرب اإلنرتنت للمشاركة مع الجمهور واملجتمع
املدين .وعىل الرغم من صغر هذه النسبة يف الوقت الراهن ،فهي تدل عىل
االستخدام املتزايد ملنصات التعاون ،مثل  Slackو ،Yammerوالتعاون
األكرث انفتاحاً وتطلعاً إىل الخارج عرب قطاع األعامل واملجتمع بشكل عام.
وتستخدم برملانات أفغانستان وسويرسا ونيوزيلندا وسلوفينيا جميعها
أدوات للتعاون خارجياً .وأصبح الربيد اإللكرتوين اآلن يف كل مكان ،حيث
تستخدمه  %96من املكتبات للتواصل خارجياً و %38تنتج رسائل إخبارية
عرب الربيد اإللكرتوين للمشرتكني الخارجيني .وإن استخدام وسائل التواصل
االجتامعي مستقر هنا أيضاً ،حيث أبلغت عنه  %24من املكتبات يف عام
 2020مقارن ًة بنسبة  %26يف عام  2016و %27يف عام  .2018وإن استخدام
املراسلة الفورية (واتساب وفايرب وتيليغرام) يرتفع بشكل حاد  -من %8
يف عام  2016إىل  %13يف عام  2018وإىل  %26يف عام  .2020واملراسلة
الفورية هي اآلن ثاين أكرث طرائق االتصال التفاعلية تفضي ًال بعد الربيد
اإللكرتوين .ويبدو أن استخدام املدونات يرتاجع ،حيث انخفض من %10
يف عام  2018إىل  %5يف عام .2020
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اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
ﻧﴩة إﺧﺒﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

٪٢٦
٪٢٤

٪٣٨

٪٩٦

ﺗﻮﻳﱰ
٪١٣
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﻮر
٪٩
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ
٪٦
أدوات ﺗﻌﺎون اﺟﺘامﻋﻲ
٪٦
ﻣﺪوﻧﺔ ٪٥
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ٪١
٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠

وقد وفرت املكتبات بيانات مفتوحة يف  %31من الربملانات ،وقدمت
 %40بيانات مرتبطة تدعم تحلي ًال أعمق .وزاد استخدام املكتبة للتخزين
السحايب ( )%19مبا يتامىش مع ما لوحظ يف الربملانات عامةً.
وتحظى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدعم إدارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف  %92من املكتبات (املصدر الوحيد لهذا الدعم يف
 %36من الربملانات) .ووفرت ربع املكتبات ( )%25مستوى معيناً من الدعم
الداخيل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكتبة وخدمة
البحوث؛ واستعانت  %28مبتعاقدين خارجيني لدعم أنظمتها وصيانتها.
يبي تحوالً من الدعم
ونُرشت بحوث داخلية يف  %67من الربملانات ،مام ِّ
الداخيل إىل األدوار املتاحة للجمهور يف املكتبات الربملانية .وأصبح الربيد
اإللكرتوين اآلن هو الوسيلة املهيمنة لالتصال الخارجي ،حيث استخدمته
 %96من املكتبات يف عام  2020وأصدرت  %38رسائل إخبارية عرب الربيد
اإللكرتوين متاحة عن طريق االشرتاك لألفراد واملنظامت الخارجية .ويبدو
أن استخدام املكتبات لوسائل التواصل االجتامعي يستقر تدريجياً (%24
يف عام  2020مقابل  %26يف عام  2016و %27يف عام  ،)2018يف حني
ارتفعت الرسائل الفورية يف عام  2020إىل  ،%26لتصبح ثاين أكرث وسائل
االتصال استخداماً.

الربملانات على الإنرتنت
منذ أول تقرير عاملي للربملان اإللكرتوين يف عام  ،2008أفادت  %90من
الربملانات بوجود شكل من أشكال الحضور عىل شبكة اإلنرتنت املعرض
للجمهور .وارتفعت هذه النسبة إىل  %100يف  2016و 2018وتراجعت
إىل  %98يف عام  ،2020ويُعزى الفرق إىل برملان أفريقي كان يتم استضافة
محتواه عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوقع الحكومي يف انتظار خطط لتطوير
موقعه الخاص .وكام ورد يف مختلف إصدارات السلسلة ،كانت املواقع
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الربملانية منترشة يف كل مكان لسنوات عديدة وكانت راسخة قبل بدء
السلسلة .ولكن هذا الحضور مل يكن سلبياً وال ثابتاً .وما نراه اليوم يختلف
اختالفاً كبرياً عن املواقع املستخدمة قبل عرش سنوات وخاصة قبل عرشين
عاماً .وكان برملان اململكة املتحدة من أوائل الربملانات التي أطلقت موقعاً
عىل شبكة اإلنرتنت يف عام  .1996ويقارن الشكالن  52و 53هذا املوقع
األصيل مع صفحته الحالية.
ال�شكل  - 52برملان اململكة املتحدة :املوقع الإلكرتوين املطلق يف عام 1996
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ال�شكل  - 53برملان اململكة املتحدة :املوقع الإلكرتوين املطلق
يف �شباط/فرباير 2021

تخطيط املواقع الإلكرتونية و�إدارتها
تتجىل األهمية التي توليها الربملانات ملواقعها اإللكرتونية من خالل
املستوى اإلداري للمسؤولية عن األهداف االسرتاتيجية للموقع .ويف عام
 ،2020كانت املسؤولية تقع جزئياً عىل األقل عىل عاتق األمناء العامني يف
 %62من الربملانات ،وهي نسبة تتفق مع النتائج الواردة يف التقارير األربعة
السابقة .ويبدو أن املشاركة السياسية يف اسرتاتيجيات املواقع اإللكرتونية
ترتاجع :فقد أصبح رئيس الربملان أقل مشاركة بشكل متزايد منذ عام
 ،2008عندما شارك رؤساء الربملان يف  %46من الربملانات ،باملقارنة مع
أدىن مستوى مسجَّ ل يف عام  2020وهو  .%28وباملثل ،انخفضت النسبة
املئوية للربملانات التي يشارك فيها النواب يف مثل هذه القرارات من %14
يف عام  2008إىل  %8يف عام  .2020وكام هو موضح يف تقرير عام ،2018
يشري ذلك إىل قبول متزايد داخل الربملانات للمواقع اإللكرتونية عىل أنها
«عمل كاملعتاد» وفهم أفضل ،أو رمبا تضاؤل إدراك املخاطر التي يشكلها
املحتوى املقدم للجمهور.
وقد دأب كبري موظفي املعلومات أو أعىل مدير لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ومدير االتصاالت عىل أداء أدوار رئيسية يف تحديد االتجاه
االسرتاتيجي للمواقع الربملانية عىل شبكة اإلنرتنت .وتخصص بعض
الربملانات هذه األدوار للمجالس الربملانية القامئة أو إدارات الرقابة
التابعة للسلطة التنفيذية التي قد تضع عملياً التوجيه االسرتاتيجي
الفعيل يف أيدي مديري املواقع اإللكرتونية ،وال سيام يف الربملانات األكرب
حجامً.
ال�شكل  - 54امل�س�ؤولية عن حتديد الأهداف العامة للمواقع الإلكرتونية
(العدد = )109
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ﻟﺠﻨ
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ويتناول هذا القسم من التقرير كيفية تخطيط الربملانات مواقعها
اإللكرتونية وإدارتها ،وأنواع املحتوى الذي تقدمه ،وهياكلها الداخلية
إلنشاء وإدارة املحتوى .وينظر يف الجهود املبذولة لجعل مواقعها
اإللكرتونية قابلة لالستخدام وميكن الوصول إليها وضامن وصول الجمهور
إىل املعلومات يف الوقت املناسب.

٢٠٢٠

آﺧﺮ

٪٠

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٢

وكان شخص واحد أو لجنة واحدة هي املسؤولة الوحيدة عن أهداف
املوقع اإللكرتوين يف  %67من الربملانات يف عام  ،2020مع ميل رئيس
الربملان إىل االضطالع بهذا الدور يف  %14من الربملانات (عىل الرغم
من تضاؤل الدور بشكل عام) وتويل األمني العام ذلك الدور يف %6
من الربملانات .وكُلفت املسؤولية الوحيدة إىل لجنة خاصة أو مجموعة

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

معينة يف  %10من الربملانات وإىل مدير االتصاالت يف  %4من الربملانات.
وكان كبري موظفي املعلومات هو املسؤول الوحيد يف برملان واحد فقط
شملته الدراسة.
اجلدول  - 25امل�س�ؤوليات الوحيدة عن �أهداف املوقع الإلكرتوين
(العدد = )109
%14
%10
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%1

رئيس الربملان فقط
لجنة أو مجموعة خاصة
األمني العام فقط
مدير االتصاالت فقط
كبري موظفي املعلومات فقط

وتقع املسؤولية اليومية عن تشغيل املوقع اإللكرتوين عىل عاتق العديد
من اإلدارات املختلفة .وتشارك إدارات تكنولوجيا املعلومات بشكل
طبيعي يف معظم الربملانات ( %72يف عام  ،)2020وإن كان ذلك أقل يف
عام  .)%76( 2018وكانت إدارة االتصاالت يف املرتبة الثانية من حيث
املشاركة (بنسبة  %33مقارن ًة بنسبة  %38يف عام  2018و %32يف عام
 )2016ويليها املكتب الصحفي أو إدارة العالقات العامة ( .)%32وكُلفت
إحدى اإلدارات باملسؤولية الوحيدة يف  %58من الربملانات  -وهي إدارة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة  %74وإدارة االتصاالت بنسبة
 .%19ويف الحاالت التي اختارت فيها الربملانات الخيار «آخر» ،عاد ًة ما
تدير لجنة أو مجلس مشرتك بني إدارات متعددة املواقع اإللكرتونية.
ال�شكل  - 55امل�س�ؤولية عن املوقع الإلكرتوين (العدد = )111
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اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
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اﻷﻣﻦ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
رﺳﻤﻴﺔ

ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ

وتنترش املسؤولية عن تطوير وإدارة محتوى املوقع اإللكرتوين عرب مختلف
املجاالت .ويف عام  ،2020تركت  %41من الربملانات إدارات فردية إلدارة
محتواها الخاص .ويف الحاالت املركزية ،متيل مسؤولية املحتوى إىل أن تقع
عىل عاتق إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (يف  %21من الربملانات
مقابل  %17يف عام  )2018أو إدارة االتصاالت ( %15انخفاضاً من %20
يف عام  .)2018ويف  %10من الربملانات ،يتوىل املكتب الصحفي أو إدارة
العالقات العامة تلك املسؤولية .وأشارت  %13من الربملانات إىل إدارات
أخرى غالباً ما تكون مكتب األمني العام أو األمانة الربملانية.
ال�شكل  - 57من يدير املوقع الإلكرتوين (العدد = )111
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ويف دراسة عام  ،2020أفادت  %93من الربملانات بأن لديها شك ًال من
أشكال السياسة إلدارة املواقع اإللكرتونية ارتفاعاً من  %90يف عام .2018
وكانت لدى  %72سياسة رسمية (مكتوبة) يف مجال واحد عىل األقل  -أبرزه
إمكانية الوصول وقابلية االستخدام ( )%55والخصوصية ( )%54واملحتوى
( .)%51ويف جميع املجاالت باستثناء مجال واحد ،كانت لربملانات أكرث
سياسات رسمية مقارن ًة بالسياسات غري الرسمية (غري املكتوبة) .وكان
االستثناء هو تخطيط تطوير املوقع اإللكرتوين حيث كانت لدى %41
سياسة غري رسمية و %31فقط سياسة رسمية .وكان هذا أيضاً املجال الذي
يقل فيه احتامل امتالك الربملانات ألي سياسة ( .)%20ويبدو أن  %11من
الربملانات ليس لديها سياسة ألمن املوقع اإللكرتوين ميكن أن تغطيها يف
بعض الحاالت سياسات أخرى أو مضيف خارجي .ومن شأن عدم وجود
أي سياسة ألمن املوقع اإللكرتوين أن يكون مدعاة للقلق.

٪١٥

حمتوى املوقع الإلكرتوين
املواقع الربملانية عىل شبكة اإلنرتنت هي مستودعات غنية باملعلومات
والتاريخ وأحدث التفاصيل عن العمل الذي تقوم به الربملانات .وبالنسبة
للجمهور ،فهي نقاط اتصال للحصول عىل معلومات موثوقة حول
النظام الدميقراطي ،وحول األفراد الذين ميثلونهم ،وكيفية الوصول إليهم
وما يفعلونه .ومل يقدم موقع برملاين واحد فقط تفاصيل عن النواب يف
عام  .2020وقد قدم  %98من املجيبني محتوى إلعالم وتثقيف الجمهور
بشأن تاريخ الربملان ودوره ووظائفه وتكوينه .ورشحت  %79من املواقع
اإللكرتونية العملية الترشيعية وأساليب عمل الربملان .وأوضحت نسبة أقل
مبي يف
بكثري ( )%55املعلومات باستخدام رسوم أو أشكال بيانية .وكام هو َّ
الشكل  ،58يقدم الربملان االتحادي األسرتايل مثاالً جيداً عىل التمثيل البياين
الواضح للعملية الترشيعية ،وطريقة جيدة إلزالة الغموض عن العمليات
الربملانية املعقدة يف كثري من األحيان ،لكل من الشباب والجمهور األوسع.
وكانت لدى  %86مرسد أو تفسري للصيغ واملصطلحات الربملانية ،وهو
عامل مهم آخر يف تثقيف الجمهور وإرشاكه.
وقدمت معظم املواقع الربملانية ( )%84معلومات االتصال فيام يتعلق
مبحتوى املوقع اإللكرتوين وعملياته ،ولكن  %67فقط أوضحت بوضوح
املسؤولية عن سياسات ومامرسات املحتوى واملوقع.
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ال�شكل  - 58كيف مير م�شروع القانون عرب الربملان

جمل�س النواب

جلنة جمل�س النواب*

التحقيق العام يف مرشوع القانون.
الرجوع إىل مجلس الشيوخ.
الدرا�سة بالتف�صيل*

النواب يناقشون مرشوع القانون
بالتفصيل ،مبا يف ذلك أي تغيريات
تُدخل عىل مرشوع القانون.

القراءة الثالثة

© مكتب التثقيف الربملاين يف برملان أسرتاليا

النواب يصوتون عىل الصيغة النهائية
ملرشوع القانون.

�إقرار م�شروع القانون

يف مجلس النواب ثم إرساله
إىل مجلس الشيوخ.

جمل�س ال�شيوخ

القراءة الثانية

النواب يناقشون الفكرة الرئيسية
ملرشوع القانون ويصوتون عليها.

القراءة الأوىل

مرشوع القانون يُعرض
عىل مجلس الشيوخ.

القراءة الثانية

احلاكم العام

القراءة الأوىل

مرشوع القانون يُعرض
عىل مجلس النواب.

امل�سار العادي مل�شروع القانون

الشيوخ يناقشون الفكرة الرئيسية
ملرشوع القانون ويصوتون عليها.

املوافقة امللكية

الحاكم العام
يوقع مرشوع القانون.

م�شروع القانون ي�صبح
ن�ص قانون �سنه الربملان.

جلنة جمل�س ال�شيوخ*

التحقيق العام يف مرشوع القانون.
الرجوع إىل مجلس الشيوخ.
الدرا�سة بالكامل*

الشيوخ يناقشون مرشوع القانون
بالتفصيل ،مبا يف ذلك أي تغيريات
تُدخل عىل مرشوع القانون.

قانون يف
أسرتاليا

القراءة الثالثة

الشيوخ يصوتون عىل الصيغة النهائية
ملرشوع القانون.

�إقرار م�شروع القانون
يف مجلس الشيوخ

* مرحلة اختيارية

الإحالة �إىل جمل�س ال�شيوخ
ميكــن ملجلــس الشــيوخ أن يحيــل نــص مــروع القانــون إىل لجنــة تابعــة لــه مــن أجــل
دراســته (وميكــن أن يحــدث ذلــك ومــروع القانــون قيــد الدراســة يف مجلــس النــواب).

اجلدول  - 26املعلومات املقدَّمة على املوقع الإلكرتوين الربملاين (العدد = )110
قامئة النواب
التاريخ والدور
الوظائف والتكوين واألنشطة
اللجان الربملانية والهيئات غري العامة األخرى
القيادة الربملانية
النص الكامل لألوامر الدامئة أو القواعد اإلجرائية أو الوثائق املامثلة لوضع القواعد
جهة االتصال لطرح أسئلة عن الربملان
رشح الرشوط واإلجراءات الربملانية والنظام الروتيني لألعامل
زيارة الربملان
جهة االتصال لطرح أسئلة عن تشغيل املوقع اإللكرتوين
إدارة الربملان
رشح العملية الترشيعية
عن هذا املوقع اإللكرتوين (من ميتلكه ويديره ،وتحديث السياسة ،وما إىل ذلك)
رسم أو شكل بياين يوضح كيفية إدارة أعامل الربملان
رشح عمليات امليزانية والتمويل العام
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%99
%98
%98
%98
%95
%88
%88
%86
%84
%84
%83
%79
%67
%55
%51

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

وقدَّمت نصف املواقع اإللكرتونية رشحاً للميزانية الربملانية وعمليات
التمويل ،وقدمت  %79نسخاً من مرشوع القانون ،و %78نسخاً من
الترشيعات النافذة (وكثرياً ما تتاح هذه النسخ من خالل موقع حكومي
عىل شبكة اإلنرتنت) .وقدمت  %95من املواقع اإللكرتونية جدوالً زمنياً
لألعامل الربملانية ،وقدمت  %92معلومات عن أنشطة اللجان .ووفرت
 %76من املواقع اإللكرتونية تسجي ًال صوتياً أو مرئياً للجلسات العامة و%44
فقط فيام يخص اجتامعات اللجان (مقابل  %39يف عام .)2018
اجلدول  - 27املعلومات املتعلقة بالت�شريعات وامليزانية و�أن�شطة الرقابة
على املوقع الإلكرتوين (العدد = )109
الجدول الزمني لألعامل الربملانية
أنشطة اللجان والهيئات غري العامة األخرى
نص وحالة مشاريع القوانني
نص جميع الترشيعات التي سنت
التسجيالت الصوتية أو املرئية للجلسات العامة
األسئلة الربملانية والردود الحكومية
التسجيالت الصوتية أو املرئية الجتامعات اللجان

%95
%92
%79
%78
%76
%69
%44

�أن�ساق املن�شورات عرب الإنرتنت
معظم املعلومات والوثائق والبيانات الربملانية «تُنرش» باملعنى التقليدي:
مبي يف الشكل  ،59فإن
أي للقراءة وليس إلعادة االستخدام .وكام هو َّ
معظم الربملانات تتيح املعلومات إما مبارشة عىل الصفحة اإللكرتونية أو
كملف قابل للتنزيل بنسق  PDFمثالً .وهذا النسق أفضل من ال يشء عىل
الرغم من أنه غري مثايل .وتوجد تفاوتات مستمرة يف عام  2020يف نوع
املحتوى املنشور .ومل تنرش  %34أصوات اللجان؛ ومل تنرش  %30تقييامت
لتأثري مشاريع القوانني (وإن كان من املحتمل أن تكون متاحة يف أماكن
أخرى) ومل ينرش الربع تقريباً ( )%23أي تعديالت للجان عىل الترشيعات.
ومن الناحية املرشقة ،قدمت  %6هذه املعلومات يف شكل بيانات مفتوحة
و %7كملفات قابلة للتحرير .واستخدمت  %12من الربملانات شكل بيانات
مفتوحة للبيانات املتعلقة باإلجراءات العامة والتصويت ،وقدمت %10
أخرى تنزيالت قابلة للتحرير؛ وقدمت  %10خطابات الجلسات العامة
كبيانات مفتوحة .وبوجه عام ،نرشت معظم الربملانات معلومات عامة يف
شكل ما ،ولكن عدداً أقل من املعلومات املنشورة عن اللجان أو عن أثر
الترشيعات وآثاره عىل امليزانية.
وتقدم العديد من الربملانات املزيد من البيانات املفتوحة ،وال سيام بشأن
اإلجراءات العامة ،والخطب ،واملناقشات ،والتصويت ،ونشاط األعضاء (مع
زيادات ترتاوح بني  %180و %230مقارنة بالنتائج السابقة) .ويف الوقت نفسه،
فإن عدد املواقع اإللكرتونية التي ال تقدم معلومات عن النشاط الربملاين
ينخفض .وكقاعدة عامة ،فإن جميع املنشورات جيدة ،ولكن النرش املفتوح
واملقروء آلياً أفضل ألنه يسمح ملنظامت املراقبة الربملانية واألكادمييني ووسائل
اإلعالم واألطراف املعنية األخرى بالتدقيق يف ما يحدث وتحليله وفهمه مبزيد
من التفصيل .وعندما ال يكون نسق البيانات املفتوحة خياراً ،يجب النظر
يف أنساق أخرى قابلة للتعديل ،مثل جداول البيانات ،كبديل أفضل مللفات
 PDFالبسيطة أو محتوى الصفحات اإللكرتونية .والغرض من النسق القابل

للتعديل ليس تغيري البيانات وإمنا إتاحة إعادة استخدامها وربطها وتحليلها.
والبيانات املفتوحة والتنزيالت القابلة للتعديل تلغي الحاجة إىل االزدواج
اليدوي أو إعادة اإلدخال وتقلل من احتامل الخطأ.
ال�شكل  - 59كيف يتم الو�صول �إىل املحتوى املقدم (العدد = )108
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت )اﻟﻠﺠﻨﺔ(
إﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﺎن
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﺠﺎن
ﻣﺤﴬ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻠﺠﺎن
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﺠﺎن
ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘامع اﻟﻠﺠﺎن
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻜﻠامت واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت
ﰲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺤﴬ ﺗﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻘﻮاﻧني/اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﴍح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني
ﴍح اﻹﺟﺮاءات
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻮاب

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

ﺻﻔﺤﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

٪٦٠

٪٨٠

ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﻏري ﻣﺘﺎح

٪١٠٠

٪١٢٠

الو�صول �إىل املعلومات يف الوقت املنا�سب
مع انخفاض دورة األخبار إىل ثوان حالياً ،يكتيس إبقاء الجمهور عىل علم
بطريقة واضحة وفعالة ويف الوقت املناسب أهمية بالغة .ويساعد وصول
الجمهور إىل معلومات دقيقة ووجيهة الربملانات يف إرشاك جمهور أوسع
واملواطنني يف عملهم  -ويساعد يف نهاية املطاف يف بناء الثقة .ويساعد
اإلخطار العام املسبق باألعامل الربملانية عىل إرشاك املجموعات أو األفراد
الذين لديهم مصالح يف مواضيع معينة .ويف عام  ،2020نرشت  %91من
الربملانات املجيبة جداول أعامل عىل اإلنرتنت قبل الجلسات العامة ،وفعلت
 %26ذلك قبل أسبوع عىل األقل .ونرشت  %67جداول أعامل اللجان عىل
اإلنرتنت قبل يومني عىل األقل .ومع ذلك ،مل تنرش نسبة مستمرة تبلغ %13
جداول أعامل اللجان ،وهي نسبة ثابتة يف التقارير الثالثة السابقة.
ال�شكل  - 60مواعيد ن�شر جداول �أعمال اجلل�سات العامة واللجان (العدد = )109
ﺟﺪول أﻋامل اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺟﺪول أﻋامل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪث
ﻳﻮﻣﺎن ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪث
ﻳﻮم اﻟﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪث
ﻏري ﻣﺘﺎح

٪٨٠

٪١٠٠

٪١٢٠

ويف عام  ،2020نرشت  %58من الربملانات مرشوع القانون عىل اإلنرتنت يف
غضون يوم واحد ،و %43يف اليوم نفسه .ونرشت  %67وقائع الجلسة العامة
63
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يف غضون يوم واحد من الجلسة ( %68يف عام  .)2016وظلت نسبة الربملانات
التي ال تقوم بذلك  .%6وتخلفت اللجان عن الجلسات العامة يف النرش عىل
املواقع اإللكرتونية :ففي  %47فقط من الربملانات ،نرشت اللجان إجراءاتها يف
غضون يوم واحد ،بزيادة طفيفة عىل عام  )%43( 2018وزيادة كبرية مقارن ًة
بعام  .)%35( 2016وبلغت نسبة الربملانات التي ال تنرش إجراءات لجانها
عىل اإلنرتنت  %18مقابل  %23يف عام  2018والثلث يف عام .2016
ال�شكل  - 61مواعيد �إتاحة الوثائق عادة على املوقع الإلكرتوين (العدد = )109
ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن

ال�شكل  - 63تكييف املحتويات ال�شبكية مع الأجهزة املختلفة (العدد = )109
ﺣﺎﺳﻮب
ﻟﻮﺣﺔ

ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺟﻬﺎز ﻣﺤﻤﻮل

اﺟﺘامﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ
اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ
ﻏري ﻣﺘﺎح
ﺑﻌﺪ أﻛرث ﻣﻦ أﺳﺒﻮع

ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ

ال�شكل  - 62توقيت �إتاحة الوثائق للنواب واجلمهور يف الوقت نف�سه
(العدد = )108
ﻧﺺ ﻣﴩوع اﻟﺘﴩﻳﻊ
اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﺧري

ﻻ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ولضامن متكّن زوار املوقع اإللكرتوين من العثور عىل املعلومات املنشورة،
قدمت  %98من املواقع اإللكرتونية خاصية البحث يف عام  .2020ووفرت
 %78محفوظات صوتية أو مرئية وبثاً مبارشاً (ارتفاعاً من  %73يف عام
 .)2018وتعد إشعارات «الدفع» السلبية للمستخدمني ،بدالً من عمليات
البحث النشطة ،طريقة جيدة إلبقاء األطراف املعنية عىل علم باملنشورات
واملوارد الجديدة .وقدمت  %31من الربملانات خدمة تنبيه عرب اإلنرتنت،
بانخفاض عن عام .)%38( 2018
اجلدول �  - 28أدوات البحث عن املعلومات وعر�ضها (العدد = )108
مرفق بحث
أرشيف صويت/مريئ وبث شبيك مبارش
خدمات إخطار بالوثائق
مصممة لالستخدام عىل األجهزة املحمولة

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻧﻌﻢ

ﺟﺰﺋﻴﺎً

ﻻ

قابلية اال�ستخدام و�إمكانية الو�صول

ونرشت  %39من الربملانات معلومات عن أثر الترشيعات ،إما بالتزامن
مع إصداره للنواب أو بعد ذلك بوقت قصري؛ واختارت  %26اإلجابة «غري
منطبق» .ونرشت أربعة من كل خمسة برملانات ( ،%81ارتفاعاً من %74
يف عام  )2018الجداول الزمنية للجلسات العامة داخلياً وخارجياً يف
الوقت نفسه؛ وقامت  %65فقط بذلك فيام يخص الجداول الزمنية للجان.
وأشارت بيانات عامَي  2020و 2018إىل تحسن معتدل مقارنة بالسنوات
السابقة يف توقيت الجداول الربملانية ونرشها بالتوازي.

%98
%78
%31
%63

وباإلضافة إىل زيادة استخدام الجمهور لتقنيات الهواتف املحمولة ،أفادت
 %63من الربملانات بتقديم محتويات شبكية مخصصة لألجهزة املحمولة
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يف عام  ،2020ارتفاعاً من  %54يف عام  .2018وتم تحسني جميع املواقع
اإللكرتونية الربملانية للحواسيب (املكتبية أو املحمولة) وقدم عدد كبري
مستوى معيناً من تحسني املوقع اإللكرتوين لضامن قابلية استخدام املحتوى
عرب مجموعة من املنصات واألجهزة .وتم تحسني املحتويات الشبكية متاماً
لألجهزة املحمولة يف  %73من الربملانات وللوائح يف  %78من الربملانات.

أصبح توفري محتويات شبكية متاحة لجميع املستخدمني أهم للمؤسسات
الدميقراطية ،مبا يف ذلك الربملانات .وتحتاج املواقع اإللكرتونية إىل إظهار
مبادئ تصميم جيدة تركز عىل املستخدم وتنظر أيضاً يف احتياجات املستخدم
املختلفة .ومن األمثلة عىل ذلك محتوى «سهل القراءة» للمستخدمني الذين
يعانون صعوبات يف القراءة ،والتأكد من أن جميع املحتويات البيانية تحتوي
عىل نص بديل للقراءة عىل الشاشات وأن تصميم الصفحة متناسق.
وتوجد العديد من املامرسات الجيدة واملعايري الستخدام املوقع اإللكرتوين.
وأشار تقريرا عامي  2012و 2016إىل زيادات يف اعتامد تقنيات االستخدام
ولكن مل يحدث ارتفاع مامثل يف تطبيق معايري إمكانية الوصول .ويف عام
 ،2016أبلغ عدد متزايد من الربملانات عن تصميم ونرش مواقع إلكرتونية
عىل أساس قابلية االستخدام وإمكانية الوصول (سواء بشكل رسمي أو
غري رسمي) .ومل تستند املزيد من الربملانات يف ذلك العام يف التصميم
واملحتوى إىل املعايري يف حد ذاتها وإمنا إىل احتياجات املستخدمني
( %81يف عام  2016مقابل  %72يف عام  )2012أو «اختبار املستخدمني
وأساليب قابلية االستخدام األخرى» ( %59يف عام  2016مقابل  %44يف
عام  .)2012وارتفع تطبيق طريقة «احتياجات املستخدمني» إىل  %82يف
عام  2018ثم إىل  %83يف عام  .2020وبلغت النسبة الخاصة بأساليب
اختبار املستخدمني وقابلية االستخدام  %57يف عام  .2020وطبقت %21
من الربملانات معايري وطنية للقطاع العام ،أو معايري  W3Cأو معايري
مامثلة ،أو املبادئ التوجيهية لالتحاد الربملاين الدويل للمواقع اإللكرتونية
الربملانية؛ ومل تطبق  %20أي معايري رسمية عىل إعداد املواقع اإللكرتونية.
اجلدول  - 29الأدوات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باملواقع الإلكرتونية
(العدد = )106
املحتوى والتصميم بناء عىل احتياجات مجموعات املستخدمني املختلفة %83
%57
تُستخدم أساليب اختبار املستخدم والقابلية لالستخدام
%59
معايري الحكومة الوطنية/القطاع العام
%61
معايري مؤسسة  W3Cأو غريها من املعايري املعمول بها
املبادئ التوجيهية لالتحاد الربملاين الدويل بشأن املواقع اإللكرتونية %52
الربملانية
%61
التقييم الدوري
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وتلبي الربملانات احتياجات املستخدمني ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات
الخاصة بطرائق مختلفة إىل حد كبري .ويتبع العديد منها معايري رسمية
لكيفية تقديم املحتويات الشبكية أو االمتثال ملتطلبات الوصول القانونية
إىل املحتوى املنشور .وقد جعلت عدة برملانات مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت
متوافقة مع برمجيات القراءة عىل الشاشة؛ ونرشت برملانات أخرى جميع
املواد يف شكل «سهل القراءة» أو قدمت تفسرياً بلغة اإلشارة .وقامت بعض
الربملانات بإجراء اختبارات محددة للوصول إىل مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت.
واملبادئ التوجيهية لالتحاد الربملاين الدويل بشأن املواقع اإللكرتونية الربملانية،
التي ذكرتها نصف الربملانات ( ،)%52تويص بنهوج الستخدام لغات متعددة
داخل املوقع اإللكرتوين الربملاين عندما تكون أكرث من لغة واحدة مستخدمة
يف البلد .وهذه املسألة مهمة من حيث اإلدماج الدميقراطي ولكنها تضيف
درجة من التعقيد إىل املوقع اإللكرتوين .وجميع الربملانات التي لها لغتان
رسميتان جعلت محتوى موقعها اإللكرتوين متاحاً بالكامل باللغتني ،ولكن
 %29فقط من الربملانات التي لها ثالث لغات رسمية فعلت اليشء نفسه.
وكانت نسبة الربملانات التي تضم أكرث من ثالث لغات  %14فقط.

�أهم التح�سينات
يف كل دراسة من الدراسات االستقصائية الثالثة املاضية ،تعلقت تحسينات
الخدمات الشبكية التي اعتُربت األكرث أهمية خالل السنتني السابقتني
باملجاالت الثالثة نفسها وهي :املحتوى ،والبنية التقنية ،والتصميم وسهولة
االستخدام ،مام قد يدل عىل الرتكيز التقني للدراسة .ولعل األمر األكرث لفتاً
للنظر هو انخفاض األهمية املخصصة لتحسني قابلية االستخدام واالرتفاع
املثري لإلعجاب يف األهمية املخصصة ملشاريع املشاركة املدنية من  %6فقط
يف عام  2018إىل  .%21وال تزال الربملانات تدرك أهمية تحسني البيانات
املفتوحة (مرتبة عالية بنسبة  )%20ولكن التحسينات يف وسائل التواصل
االجتامعي مل تعد تثري اإلعجاب كام كانت يف السابق حيث انخفض ترتيبها
بانتظام منذ عام  .2016وقد تحدث تغيريات مفيدة يف تلك املجاالت،
ولكن ما يجري قياسه هنا هو أهميتها النسبية كام يراها النواب.
ال�شكل �  - 64أهم التح�سينات املدخلة على مدى ال�سنتني ال�سابقتني (العدد = )76
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وصنفت الربملانات أيضاً أهمية التحسينات املزمع إدخالها عىل املواقع
اإللكرتونية يف السنتني املقبلتني .وكانت مجاالت التحسني الثالثة نفسها
وهي التصميم وسهولة االستخدام ،واملحتوى ،واملنصات التقنية .وتلتها
البيانات املفتوحة والخصائص املالمئة لألجهزة املحمولة واملتعلقة
بالتطبيقات واملواقع اإللكرتونية .ويف عام  ،2018أشار عدد كبري من
املجيبني إىل زيادة استخدام الفيديو ،سواء يف إطار البث املبارش أو
األرشيف ،بوصفه أهم تحسني مخطط له .وكانت هناك ردود مامثلة يف
عام  ،2020وردود أكرث بشأن تحسني املحتوى بوجه عام .وأشارت %15
من الربملانات إىل تحسينات يف قدرات البيانات املفتوحة والنرش (ارتفاعاً
من  %13يف  ،)2018وأشارت  %12إىل املشاركة املدنية ،وهي زيادة كبرية
مقارن ًة بعام  .)%7( 2018وأشارت  %1فقط إىل أن التحسينات األمنية هي
األكرث أهمية ،عىل الرغم من أن بعضها رجح التحسينات «التقنية».
اجلدول �  - 30أهم التح�سينات املخطط لها على املوقع ال�شبكي لل�سنتني
املقبلتني (العدد = )82
تقني
التصميم وسهولة االستخدام
املحتوى
األجهزة املحمولة
البيانات املفتوحة/النرش
املشاركة املدنية
االجتامعية
أمن

%55
%37
%18
%17
%15
%12
%1
%1

امللخ�ص
عىل الرغم من الرتكيز القوي عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وال سيام
إرشاك الجمهور ،فال تزال املواقع الشبكية تحتل مكانة محورية يف بنية
اإلعالم والتثقيف والتوعية واملشاركة يف الربملانات؛ وتُع ّد وسيلة للحصول
عىل معلومات برملانية ذات مغزى يف الوقت املناسب ونقاط اتصال
ملشاركة الجمهور .ولجميع الربملانات حالياً حضور شبيك ومن ثم مصلحة
مهمة يف شبكة اإلنرتنت .واملواقع اإللكرتونية الربملانية موجودة منذ بعض
الوقت ،وتتطور مع االحتياجات املتغرية للربملانات واألطراف املعنية ومع
إدخال تحسينات عىل التكنولوجيات األساسية .ويف عام  ،2020أسندت
 %62من الربملانات قدراً من املسؤولية عن املواقع اإللكرتونية إىل األمني
العام للربملان ،دلي ًال عىل أهميتها .وقد أصبحت املواقع الربملانية عىل شبكة
اإلنرتنت مؤسسية بشكل متزايد ،حيث يضع كبري موظفي املعلومات (أو
ما يعادله من املسؤولني) عادة اسرتاتيجية للموقع الشبيك بالتنسيق غالباً
مع مدير االتصاالت .وتقع عمليات املوقع اإللكرتوين اليومية عىل عاتق
عدة إدارات مختلفة ،بدءاً بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعالقات
العامة أو الصحفية.
ومييل تفويض إنتاج املحتوى إىل اإلدارات التي متتلك املحتوى عوضاً
عن املركزية .وقد كان جوهر هذا املحتوى متسقاً يف جميع الربملانات:
فقد كان الغرض منه يف عام  ،2020فيام يخص  %98من الربملانات ،هو
إعالم الجمهور وتثقيفه بشأن تاريخ الربملان ودوره ووظائفه وتكوينه.
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ويف  %79من الربملانات ،تضمنت املواقع اإللكرتونية تفسريات للعملية
الترشيعية وكيفية عمل الربملانات .وأوضحت  %50من املواقع اإللكرتونية
عملية وضع ميزانية املؤسسة وعمليات متويلها ،ونرشت  %95جدوالً زمنياً
لألعامل الربملانية .وأتاحت ثالثة أرباع ( )%76من املواقع اإللكرتونية سج ًال
صوتياً أو مصوراً للمداوالت العامة ،و %44قامت بذلك بالنسبة الجتامعات
اللجان .وسُ جِّ ل اتجاه تصاعدي ملحوظ يف اعتامد سياسات إدارة املواقع
اإللكرتونية .ويف عام  ،2020كانت  %63من املواقع اإللكرتونية تتضمن
محتويات خاصة باألجهزة املحمولة وكانت محتويات  %73مكيفة متاماً
لالستخدام عىل األجهزة املحمولة.
ومعظم املعلومات والوثائق والبيانات الربملانية تُنرش باملعنى التقليدي،
أي ألغراض القراءة وليس كبيانات مفتوحة إلعادة استخدامها .وقد زاد
نرش القرارات العامة والخطب واملناقشات وسجالت التصويت ونشاط
األعضاء زيادة كبرية يف عام  2020مقارنة مبا أبلغ عنه يف السنوات السابقة.
وقد نرش  %22من املجيبني بيانات عن القرارات العامة والتصويت إما
كبيانات مفتوحة أو جداول بيانات قابلة للتنزيل.
وقدمت  %91من الربملانات جداول أعامل عامة عىل اإلنرتنت قبل
الجلسات ،وفعلت  %26ذلك قبل أسبوع عىل األقل .ونُرشت مسودة
الترشيع واإلجراءات العامة عىل اإلنرتنت يف غضون يوم واحد يف %58
و %67من الربملانات عىل التوايل ،وظلت النسبة الثانية ثابتة تقريباً منذ
عام  2016عندما كانت تبلغ  .%68ومل تقم سوى  %6بعدم النرش .وأما يف
حالة اجتامعات اللجان ،فإن  %47فقط من الربملانات نرشت اإلجراءات
يف غضون يوم واحد من اإلجراء ،مع عدم قيام  %18منها بأي نرش عىل
اإلطالق (عىل الرغم من أن هذا الرقم األخري ينخفض تدريجياً) .وسعياً إىل
تيسري إمكانية الوصول إىل املعلومات املنشورة ،قدمت  %98من الربملانات
مرفقاً للبحث و %31خدمة للتنبيه عرب اإلنرتنت.
ولتحسني إمكانية الوصول لجميع املستخدمني ،أجرت  %83من الربملانات
تحليالت الحتياجات املستخدمني يف عام  ،2020أي بزيادة طفيفة .وأجرت
 %57اختبار املستخدمني وطبقت تقنيات لتيسري االستخدام.
وأظهرت دراسة عام  2020ارتفاعاً كبرياً إىل  %21يف عدد الربملانات التي
تعترب مشاريع املشاركة املدنية مجاالت مهمة للتحسني بعد أن كانت %6
فقط يف عام  .2018واستمرت تحسينات البيانات املفتوحة يف أن تكون
مهمة فيام يخص  %20من الربملانات ،ولكن األهمية املخصصة لتعزيزات
وسائل التواصل االجتامعي انخفضت باطراد منذ عام  2016بعد أن
كانت جزءاً أساسياً يف املايض .واسترشافاً للمستقبل ،انخفضت التحسينات
التي حددت الربملانات يف عام  2020أنها تعتزم إدخالها عىل مواقعها
اإللكرتونية عىل مدى العامني املقبلني إىل حد كبري يف املجاالت الثالثة
نفسها املحددة يف السنوات السابقة وهي التصميم وقابلية االستخدام،
واملحتوى ،واملنصات التقنية.

التوا�صل بني املواطنني والربملان
تناول القسم السابق الجوانب املتعلقة ببنية وسهولة استخدام املواقع
اإللكرتونية الربملانية والطريقة (والوترية) التي يتم بها نرش املعلومات
وتعميمها عىل الجمهور .ويف هذا القسم ،يتحول الرتكيز إىل فهم كيفية
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استخدام الربملانات وأعضائها لألدوات الرقمية واالجتامعية للتواصل
والتفاعل مع املواطنني.
ورسم تقريرا  2016و 2018خريطة لصعود وسائل التواصل االجتامعي،
والرسائل الفورية يف اآلونة األخرية .وأظهرا انخفاضاً يف وسائل البث
التقليدية ،وال سيام اإلذاعة ،وارتفاعاً موازياً يف استخدام البث الصويت
واملريئ عرب اإلنرتنت .وبحلول عام  ،2018كانت لدى نصف الربملانات
( )%55قناة تلفزيونية إذاعية خاصة بها و %62قدمت قدرات ملشاركة
الفيديوهات عرب اإلنرتنت ،وهي زيادة كبرية مقارن ًة بنسبة  %43املسجلة
يف عام .2016
واستمر هذا النمو يف استخدام األدوات القامئة عىل شبكة اإلنرتنت
للتواصل مع املواطنني يف عام  ،2020مع ترسخ استخدام األدوات الرقمية
يف معظم الربملانات .ورداً عىل سؤال يف عام  2018بشأن التغيري يف استخدام
االتصاالت الرقمية ،أفادت  %76بتسجيل زيادات؛ ومل يُبلغ عن أي انخفاض.
والنتائج التي تم التوصل إليها يف عام  2020أهم بكثري :أبلغت  %81عن
زيادات ،بدون أي انخفاضات ،يف استخدام األساليب الرقمية للتواصل مع
املواطنني .ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نسبة الربملانات التي ال تستخدم
األدوات الرقمية للتواصل قد انخفضت إىل النصف من  %12يف عام 2018
إىل  %6يف عام .2020
ال�شكل  - 65التوجه يف ا�ستخدام الأدوات الرقمية للتوا�صل بني املواطنني
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ات�صاالت النواب
يحدث التواصل الحيوي بني النواب واملواطنني بشكل متزايد عرب
اإلنرتنت .وقد تكون هذه املعلومة قدمية لقراء هذه السلسلة ولكن
الربيد اإللكرتوين ال يزال األسلوب الرقمي األكرث استخداماً يف التواصل بني
النواب والجمهور .إذ استخدم جميع النواب أو معظمهم يف  %76من
الربملانات الربيد اإللكرتوين يف عام 2020؛ وأفاد  %6بعدم قيام أي نائب
بذلك ولكن قد يتعلق ذلك بعناوين الربيد اإللكرتوين الربملانية الرسمية،
وهي نقطة غري واضحة بعد .واستخدم جميع النواب أو معظمهم موقعاً
إلكرتونياً أو وسائل تواصل اجتامعي للتواصل (يف  %43و %56من الربملانات
عىل التوايل) ،مع عدم استخدام النواب لوسائل التواصل االجتامعي يف
 %2من الربملانات فقط .واستخدم جميع النواب أنظمة الرسائل الفورية،
مثل واتساب أو فايرب أو تيليغرام أو سيغنال ،يف  %14من الربملانات.
وعىل العكس ،بدأ استخدام أدوات شبكية مشهورة سبقاً ،مثل املدونات
ومشاركة الصور ،ينخفض.
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ال�شكل  - 66الأدوات الرقمية التي ي�ستخدمها النواب يف التوا�صل مع
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ﻣﺪوﻧﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﻮر

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
اﻟﻜﻞ

اﻷﻏﻠﺐ

اﻟﺒﻌﺾ

اﻟﻘﻠﻴﻞ

وشهد تقرير عام  2018ارتفاعاً كبرياً يف استخدام النواب لتطبيقات املراسلة
الفورية .وارتفعت الربملانات التي أبلغت عن استخدام جميع األعضاء أو
معظمهم لها من  %14يف عام  2016إىل  %27يف عام  .2018واستمرت
مبي يف الشكل
هذه الزيادة الرسيعة يف عام  2020وبلغت  .%39وكام هو َّ
 ،67حدثت زيادات قوية مامثلة يف استخدام النواب للرسائل اإلخبارية
ومقاطع الفيديو عرب الربيد اإللكرتوين ،واستمرار النمو املطرد يف الشبكات
االجتامعية عرب منصات مثل فيسبوك وتويرت.
ال�شكل  - 67التغري يف ا�ستخدام الأدوات الرقمية يف �صفوف النواب
( 2020-2018العدد = )109
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺗﻮﻳﱰ
ﻧﴩة إﺧﺒﺎرﻳﺔ
ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ

تتعلق بقدرة املواطنني عىل استخدام األدوات الرقمية ( )%37والحواجز
املجتمعية التي تحول دون الوصول إىل اإلنرتنت (.)%33

٪٦-

٪١٠

٪٣٠
٪٢٥

٪٤٣

٪٤٤
٪٤٣

ﻣﺪوﻧﺔ ٪٣٦-
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺻﻮر ٪٣٩-
٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠ ٪١٠- ٪٢٠- ٪٣٠- ٪٤٠- ٪٥٠-

وكام لوحظ يف التقارير السابقة ،قد يكون من الصعب معرفة عدد النواب
الذين يستخدمون األدوات الرقمية ومدى كفاءتهم يف استخدامها .وكانت
نسبة الربملانات غري املتأكدة من استخدام النواب للربيد اإللكرتوين %6
ولكنها أعىل بكثري يف حالة الرسائل الفورية ( )%24والرسائل اإلخبارية عرب
الربيد اإللكرتوين (.)%31
وال تزال توجد حواجز كثرية تحول دون زيادة استخدام النواب لإلنرتنت
للتفاعل مع املواطنني ،وتتعلق يف املقام األول بنقص املهارات والتدريب
والحجم املفرط من املعلومات .ووفقاً لنصف الربملانات ،شعر النواب
بالحاجة إىل مزيد من التدريب عىل األدوات الرقمية ،حيث شعر %38
منهم باإلرهاق من حجم االتصاالت عرب اإلنرتنت .وحدثت مناقشات
عامة كثرية حول الجانب السلبي لوسائل التواصل االجتامعي بشكل عام
 وخاصة حول السلوكيات السيئة عىل منصات مثل تويرت .ويف عام ،2020واجهت أكرث من ثلث الربملانات ( )%35تحديات متعلقة بالثقة واألمن.
وتوجد تحديات أخرى تم تحديدها عىل نطاق واسع بشأن املشاركة

نقص املهارات والتدريب عىل استخدام األدوات يف صفوف النواب %50
%38
الشعور باإلرهاق من كمية االتصاالت
نقص املهارات والتدريب عىل استخدام األدوات يف صفوف املواطنني %37
%35
األمن والثقة يف التكنولوجيا
%33
افتقار املواطنني إىل إمكانية االتصال باإلنرتنت
%27
عدم القدرة عىل الثقة يف صحة الرسائل التي يتم تلقيها
%24
محاولة إعطاء أولوية متساوية لالتصاالت عرب اإلنرتنت أو خارجه
%13
البالغات الواردة غري متثيلية
%10
افتقار النواب إىل إمكانية االتصال باإلنرتنت

�سُ بل توا�صل الربملانات مع اجلمهور
يف عام  ،2016حلت الشبكات االجتامعية محل البث (اإلذاعي والتلفزيوين)
بوصفها الوسيلة األكرث استخداماً لالتصال بني الربملانات والجمهور .ويستمر
هذا االتجاه :إذ أفادت  %76من الربملانات باستخدام تلك القناة يف عام
( 2020مقابل  %70يف عام  .)2018وظل استخدام تويرت ثابتاً عند ،%68
يف حني ارتفعت النسبة الخاصة مبشاركة الفيديوهات عرب اإلنرتنت بشكل
طفيف من  %62إىل  .%66ويستمر استخدام الرسائل الفورية ،التي تواكب
النمط الذي شوهد يف اتصاالت النواب ،يف الزيادة يف صفوف الربملانات،
حيث ارتفع إىل  %34يف عام  2020مع تخطيط  %16أخرى أو تفكريها يف
ذلك (ارتفاعاً من  %20و %20أخرى عىل التوايل يف عام .)2018
ال�شكل �  - 68أ�ساليب التوا�صل مع املواطنني (با�ستثناء املواقع الإلكرتونية
والربيد الإلكرتوين) (العدد = )111
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺗﻮﻳﱰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ
اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮين ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﺘﻠﻔﺎز اﻟﺸﺒيك ﻟﻠﱪﳌﺎن
اﳌﺮاﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
إذاﻋﺔ أﺧﺮى
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﻋﲆ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬيك
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻣﺸﺎورات إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧني
اﻟﺘامﺳﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻣﺸﺎورات إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي
ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
اﻟﻘﻨﺎة اﻹذاﻋﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﻣﺪوﻧﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﺟﺎري اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺰﻣﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻏري ﻣﺰﻣﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام
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وقد انخفض استخدام خدمات اإلنرتنت املشهورة ،وال سيام وسائل
التواصل االجتامعي مثل فيسبوك وتويرت ،ومنصات مشاركة الفيديوهات
مثل يوتيوب يف عام  ،2020وكذلك نسبة الربملانات التي تعتزم استخدامها
أو تفكر يف ذلك .ويشري ذلك إىل أن استخدام هذه األدوات قد يصل إىل
نقطة التشبع ،وسيستقر تدريجياً يف املستقبل .وال يزال استخدام أدوات
أكرث تفاع ًال وتداوالً محدوداً ،ولكن املزيد من الربملانات تنظر يف هذه
األدوات؛ فعىل سبيل املثال ،كانت االلتامسات اإللكرتونية تُستخدم يف %23
فقط من الربملانات يف حني تنظر  %28يف الخيار .وعىل األخص ،أفادت %30
باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية املخصصة للتواصل مع الجمهور ،مع
اعتزام  %34أخرى القيام باألمر ذاته أو تفكريها يف ذلك.
ال�شكل  - 69التغري يف الأ�ساليب امل�ستخدمة للتوا�صل مع املواطنني فيما بني
عامَي  2016و( 2018العدد = )111

ﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ

٢٠٢٠

٢٠١٨

٢٠١٦

مبي يف الشكلني  68و ،69فإن أساليب االتصال األقل تفضي ًال
وكام هو َّ
يف السنوات األخرية شملت اإلذاعة الربملانية (التي ال تزال مهمة ولكن
استخدامها قد انخفض طوال هذه السلسلة) ،واملدونات (مع استخدام
 %13فقط لها يف عام  2020و %39ال تعتزم ذلك) ومجموعات املناقشة عرب
اإلنرتنت (املستخدمة يف  %6فقط).

ات�صاالت اللجان
كام نوقش سابقاً ،كانت اللجان أقل مي ًال من الجلسات العامة إىل نرش
معلومات عن عملها بنشاط .ومع ذلك ،فإنها أصبحت من املستخدمني
املهمني لألدوات اإللكرتونية لالتصال الخارجي ،وجذب جمهور أوسع إىل
عملية اللجنة ،ونرش عملها عىل نحو أكرث فعالية.
ويظهر هذا التقرير ارتفاعاً مطرداً يف استخدام اللجان للموقع اإللكرتوين
للتواصل مع املواطنني إىل  %82يف عام ( 2020من  %75يف عام  2018و%67
يف عام  .)2016وحدثت زيادة مامثلة يف استخدام اللجان لوسائل التواصل
االجتامعي من  %35يف عام  2018إىل  %45يف عام  .2020ويف نصف
68

اجلدول  - 32طريقة ا�ستخدام اللجان للأدوات الرقمية واالجتماعية يف
التوا�صل مع املواطنني (العدد = )100
توصيل املعلومات بشأن عملها
ونطاقها وعمليتها
إعالن موقف اللجنة من القضايا
طلب االلتامسات والتعليقات واآلراء
من الجمهور
التواصل والتعاون املبارشان بني
اللجان وأفراد الجمهور
الرد عىل الرسائل والتعليقات الواردة
نرش استنتاجات اللجنة أو نتائجها

الربيد املوقع وسائل التواصل
اإللكرتوين اإللكرتوين االجتامعي
%45
%82
%42
%26
%39

%59
%54

%35
%26

%37

%33

%19

%48
%13

%27
%78

%15
%31

�أولويات االت�صال
ﻣﺪوﻧﺎت
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋ
ﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻋﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن
اﻟﻘﻨﺎة اﻹذا
ﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
اﳌﺮا
ﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻋﺎت رأي ﻋ
اﺳﺘﻄﻼ
اﻟﺘامﺳﺎت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑ
ﻊ اﻟﻘﻮاﻧني
ﻣﺸﺎورات
ﺸﺄن ﻣﺸﺎرﻳ
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑ
ﻣﺸﺎورات
ﻣﺎت ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺧﺪ
يك ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﻋﻴﺔ أﺧﺮى
ﺸﺒ
اﻟ
ﻗﻨﻮات إذا
ز
اﻟﺘﻠﻔﺎ ذاﻋﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﱪاﻣﺞ اﻹ
ﻮات أﺧﺮى
ﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻨ
ﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳ
اﻟﱪا
ﺗﻮﻳﱰ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻮين ﻟﻠﱪﳌﺎن
ﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳ
ﻗﻨﺎة اﻟﺒ
ﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺎت ا

٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

الربملانات تقريباً ( ،)%48استخدمت اللجان الربيد اإللكرتوين للرد عىل
رسائل الجمهور ،واستخدمت  %78من الربملانات موقعها اإللكرتوين لنرش
نتائجها .وقد تواصلت اللجان أو تعاونت مبارش ًة مع الجمهور عن طريق
املوقع اإللكرتوين يف ثلث الربملانات باستخدام وسائل التواصل االجتامعي
لهذا الغرض يف  %19من الربملانات والربيد اإللكرتوين يف  %37من الربملانات.

يتناول هذا القسم من التقرير األهداف واألولويات التي تسعى الربملانات
إىل تحقيقها يف التواصل مع املواطنني .وقد حُ ددت يف هذا التقرير والتقارير
السابقة مواضيع متكررة واضحة بوصفها مرآة ملا تعتربه الربملانات مهامً.
ويتمثل الهدف إىل حد كبري يف ما ييل:
yرشح ما تفعله الربملانات وكيف تفعل ذلك؛
yإعالم املواطنني بالنشاط الربملاين الحايل؛
yإرشاك املواطنني يف عمل الربملان.
ويف عام  ،2020تم إبالغ املواطنني بقضايا السياسة والترشيعات الحالية،
وإرشاك املزيد منهم مبارشة يف العملية السياسية ،كهدفني علويني يف %70
و %69من الربملانات عىل التوايل .وقد حددت  %64من الربملانات تثقيف
املواطنني ورشح كيفية عمل الربملان لهم عىل أنهم مهامن .وتتسق هذه
مبي يف الجدول .33
األرقام مع األرقام املبلغ عنها سابقاً كام هو َّ
وبعد هذه املراكز الثالثة األوىل ،حددت  %27من الربملانات هدف إرشاك
املواطنني يف العملية الترشيعية .وأُدرجت أسئلة بشأن هدفني جديدين
يف الدراسة االستقصائية لعام  2020هام تحسني نطاق ونوعية مدخالت
الخرباء يف صنع القرار (التي حددتها  %12من الربملانات) والتواصل مع
األقليات ( .)%11والنسبة الثانية أقل كثرياً من نسبة مشاركة الشباب (.)%24
وقد أظهرت الجهود الرامية إىل إرشاك الشباب ،وإن مل يشار إليها دامئا
كأولوية ،عالمات عىل الزيادة .وأفادت نصف الربملانات باستخدام أدوات
رقمية للتواصل مع الشباب يف عام  ،2020ارتفاعاً من  %42يف عام 2018
و %41يف عام  .2016ومل تستخدم  %19أدوات رقمية لهذا الغرض ومل
تخطط لذلك ،عىل غرار عام .2018

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

اجلدول �  - 33أهم الأهداف يف ا�ستخدام االت�صاالت الرقمية (العدد = )110
إعالم املواطنني بقضايا السياسة العامة
والترشيعات املقرتحة
إرشاك املزيد من املواطنني يف العملية السياسية
رشح ما يفعله الربملان
إرشاك املواطنني يف عملية صنع القرار
تعزيز رشعية العملية الترشيعية
إرشاك الشباب
تحسني السياسات والترشيعات
تيسري تبادل اآلراء
رشح الترشيعات املقرتحة
تحسني نطاق وجودة مدخالت الخرباء يف عملية
صنع القرار
التواصل مع األقليات

2016 2018 2020
%74 %68 %70
%69
%64
%27
%26
%24
%15
%14
%13
%12

%61
%68
%29
%21
%22
%15
%12
%18
-

%62
%64
%26
%24
%14
%13
%12
%13
-

%11

-

-

وقد نوقشت يف وقت سابق الحواجز التي يواجهها األعضاء يف التواصل
الفعال بالوسائل الرقمية .وكان أكربها عدم إملام املواطنني بالعملية
الترشيعية والعمليات الربملانية التي ذكرتها  %54من الربملانات يف عام
 .2020وعىل الرغم من أن هذا الحاجز أقل بكثري مام كان عليه يف عام
 2018إذ كان يبلغ  ،%69فهو ال يزال أكرب بكثري من الحواجز األخرى.
ولكن كأساس للتفاؤل الحذر ،ارتفعت نسبة الربملانات التي مل تبلغ عن
أي حواجز أمام االتصاالت الرقمية من  %8يف عام  2018إىل  %11يف عام
 .2020وميكن أن تكون عمليات املشاركة عرب اإلنرتنت إشكالية بالنسبة
للربملانات نظراً لخطر أن يسيطر عدد ضئيل وغري متثييل عىل مثل هذه
املنتديات .ويوجد مصدر قلق آخر (يخص  %27يف عام  - )2020وهو
احتامل املعلومات املضللة التي انترشت لفرتة طويلة من خالل وسائل
التواصل االجتامعي وأصبحت حقيقة ثابتة من حقائق الحياة.
ال�شكل  - 70التحديات التي تواجهها الربملانات عند التوا�صل مع املواطنني
(العدد = )106
اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻴﺴﻮا ﻋﲆ
دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ

٪٥٤

اﻟﻨﻮاب ﻟﻴﺴﻮا ﻋﲆ
دراﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﱰﻧﺖ
ﺗﻬﻴﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﳌﺸﺎورات
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﻴﺴﻮا ﻋﲆ
دراﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻀﻠﻠﺔ
واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻷﻋﻀﺎء ﻳﺘﻠﻘﻮن
رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد واﳌﻮارد
ﻻزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻻ ميﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﻠﺮدود
ﻻ ﳾء ﻣام ﺳﺒﻖ
اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ميﺘﻠﻜﻮن
دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
آﺧﺮ

٪٣٠
٪٣٠

وعىل الرغم من التواصل املتزايد بني الربملانات وأعضائها ومواطنيها،
واألهمية املتزايدة للمشاركة املدنية والشفافية ،فإن أقل من نصف
الربملانات يف عام  )%43( 2020كانت لديها سياسات رسمية فيام يتعلق
باالحتفاظ باالتصاالت مع الجمهور .ومع ذلك ،فإن هذا الرقم أعىل بكثري
من مستوى عام  ،)%36( 2018ورمبا يدل عىل العدد الكبري من الربملانات
التي كانت تعتزم آنذاك وضع مثل هذه السياسة يف املستقبل .وعىل
كل حال ،فإن  %25من الربملانات ال تزال ال متلك سياسة من هذا القيل،
وال تخطط لوضع سياسة من هذا القبيل.

العمل مع املجتمع املدين
كام أكدت التقارير الحديثة ،توفر الرشاكات وسيلة فعالة للربملانات
للوصول إىل جمهور أوسع وأكرث تنوعاً .وكانت منظامت املجتمع املدين
ومنظامت الرصد الربملانية جهات وسيطة مهمة بشكل خاص يف تلك
الجهود .وتستخدم العديد من منظامت املراقبة الربملانية البيانات
املفتوحة املتاحة للجمهور ،والتي تم الحصول عليها من الربملانات وأماكن
أخرى ،لجمع وتحليل وإبراز التطورات يف الربملان .وتعمل الربملانات
ومنظامت املراقبة الربملانية بشكل متزايد عىل جعل البيانات مفهومة
ومفيدة للمواطنني .وهذا مفيد يف كل مكان إذ يحسن الشفافية واالنفتاح
بوصفه مفتاحاً لزيادة الثقة واملساءلة ،وميكِّن الربملانات من الوصول إىل
جامهري جديدة من خالل وسطاء موثوق بهم.
ويف عام  ،2018عملت  %53من الربملانات بشكل رسمي أو غري رسمي
لدعم عمل منظامت املراقبة الربملانية .ويف عام  ،2020ارتفعت هذه
النسبة إىل  %63نتيجة لزيادة الدعم غري الرسمي (املقدم يف  %29من
مبي يف الشكل  ،71كانت
الربملانات مقابل  %17يف عام  .)2018وكام هو َّ
 %11من الربملانات تخطط للتعاون مع منظامت املجتمع املدين أو تفكر
يف التعاون معها يف عام  ،2020ومل تكن  %26تفكر يف ذلك انخفاضاً من
 %30يف عام .2018
ال�شكل  - 71الربملانات التي تعمل مع منظمات املجتمع املدين
(العدد = )103
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﴍ ًة ﻣﻊ ﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين
ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري رﺳﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين

٪٣٠
٪٢٧

٪٢٩

٪٢٦

تقييم االت�صاالت الرقمية

٪٢٤

أفادت  %16فقط من الربملانات بإجراء تقييم رسمي ألساليب االتصال
الرقمي يف عام  .2020ومن أصل النسبة املتبقية البالغة  ،%84أشارت ثلثا
الربملانات إىل أنها تفكر يف إجراء مثل هذا التقييم.

٪٢٣
٪١١
٪٨

٪٤
٪١٠
٪٠

٪٢٠

٪٣٤

٪١١

٪٢٧

٪٣٠

٪٢٦

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

وبوجه عام ،كانت تجربة التواصل الرقمية مصدراً للعديد من الدروس
املفيدة .ويجري الرتحيب بالتواصل مع الجمهور بطريقة ميكن أن تعزز
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الروابط بني الربملان واملواطنني ،مع زيادة الوعي والفهم بشأن كيفية
عمل الربملانات عىل خفض الحواجز أمام التواصل .غري أن زيادة التواصل
مكلف؛ وسيتعني عىل الربملانات تحمل تلك التكاليف حتى يكون تواصلها
فعاالً:
ينبغي للربملانات أن تخطط للنجاح  -فإذا اعتمد الجمهور أدوات
رقمية جديدة مبعدل مرتفع ،فإن الطلب املتزايد البد أن يقابله
توفر/حشد موارد برشية.
وقد شكل االتصال باإلنرتنت مسألة صعبة للغاية يف الوصول إىل الجامهري
التي ال ميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت ،مبا يف ذلك املجتمعات الريفية
الكبرية واملجتمعات السكانية املتفرقة.
وأبلغت الربملانات املجيبة عن فوائد استهداف جامهري محددة ،وال سيام
الشباب .والتواصل يساعده الحفاظ عىل بساطة املحتوى واستخدام لغة
واضحة وتجنب اللغة الربملانية غري املألوفة .وأفادت الربملانات بتحقق
نجاح كبري يف التواصل عرب وسائل التواصل االجتامعي واملحتويات
املبارشة إما من خالل وسائل التواصل االجتامعي أو أصولها الخاصة عىل
شبكة اإلنرتنت .ومن الناحية السلبية ،ميكن بسهولة إخراج النقاش حول
املوضوعات املثرية للجدل أو الشعبية يف وسائل التواصل االجتامعي عن
مساره أو تجاوزه أو حتى استيالء أقلية صاخبة عليه .ويؤدي ذلك إىل
املزيد من «الضوضاء» واالنحراف عن املحتويات املفيدة .وأقرت الردود
الواردة من الربملانات بالحاجة إىل إدارة هذه املحادثات بشكل استباقي
وإىل إدارة املناقشة عند الرضورة.
ومن املهم عدم النظر يف االتصاالت الرقمية واملحتوى بشكل منفصل ،كل
عىل حدة ،ولكن لعرضها ككل ،مبا يف ذلك املوارد عرب اإلنرتنت وخارجها.
وأبلغ العديد من املجيبني عن نجاحهم يف تنظيم أحداث مختلطة ،سواء
عىل اإلنرتنت أو وجهاً لوجه ،ويف دمج الحمالت عرب اإلنرتنت مع األحداث
التي تجري يف الربملان.

امللخ�ص
استمرت الزيادة املسجلة سابقاً يف استخدام األدوات الشبكية للتواصل مع
املواطنني ،مع إبالغ  %81عن تلك الزيادات يف عام  .2020وأفادت %76
من الربملانات بأن جميع النواب أو معظمهم يستخدمون الربيد اإللكرتوين
يف التواصل مع املواطنني ،وأفادت  %43باستخدام املواقع اإللكرتونية،
وأفادت  %56باستخدام وسائل التواصل االجتامعي .واستمر استخدام
النواب للمراسلة الفورية لهذا الغرض يف االرتفاع من  %14يف عام 2016
إىل  %39يف عام  .2020وزاد استخدام الربملانات نفسها للرسائل الفورية،
حيث أبلغت  %34من املؤسسات املجيبة عن هذا االستخدام .وعىل الرغم
من الحواجز أمام االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتامعي  -وهي
نقص املهارات والتدريب ،والحجم املفرط من املعلومات ،وغريها  -فإن
 %76من الربملانات تواصل استخدام تلك القناة يف حني أبلغت  %35عن
صعوبات تتعلق بالثقة واألمن.
وعىل الرغم من زيادة استخدام وسائل التواصل االجتامعي وتطبيقات
الهواتف الذكية (إىل  %30بالنسبة للتطبيقات) ،فقد كانت اإلقبال عىل
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األدوات األكرث تفاع ًال وتداوالً بطيئاً؛ وأفادت  %23من الربملانات باستخدام
نظم االلتامس اإللكرتوين.
ويظهر هذا التقرير ارتفاعاً مطرداً يف استخدام االتصاالت الرقمية يف
اللجان كام ييل :أفادت  %82من الربملانات عن مثل هذا االستخدام يف عام
 ،2020مقابل  %75يف عام  2018و %67يف عام  .2016وأبلغت  %45عن
استخدام اللجان لوسائل التواصل االجتامعي.
وكان الهدفان الرئيسيان املذكوران الستخدام هذه األدوات هام إطالع
املواطنني عىل قضايا السياسة العامة والترشيعات املقرتحة ( )%70وإرشاك
املزيد من الناس مبارشة يف العملية السياسية ( .)%69وشملت األهداف
األدىن فه ًام عاماً أفضل ملا تفعله الربملانات وكيفية عملها (وهو أمر مهم
فيام يخص  %64من الربملانات) والستخدام األدوات الرقمية يف التواصل
مع الشباب (.)%50
وكان القاسم املشرتك طوال السلسلة هو العمل الذي قامت به الربملانات
ومنظامت املراقبة الربملانية التابعة لها لجعل البيانات مفهومة ومفيدة
للمواطنني .ويف عام  ،2018عمل  %53من املجيبني بشكل مبارش أو
غري رسمي لدعم عمل مكاتب إدارة املشاريع التابعة لهم مقابل %63
يف عام  ،2020مام يعادل زيادة يف التعاون غري الرسمي .وبوجه عام،
تشمل الدروس املهمة املستفادة من استخدام األدوات الرقمية للتفاعل
مع املواطنني الحاجة إىل التخطيط السليم وحشد املوارد وأهمية اللغة
املناسبة للجمهور واإلدارة االستباقية للمحادثات عرب اإلنرتنت لتجنب
الهيمنة أو التضليل غري املربرين.

التعاون بني الربملانات
تم توثيق فوائد العالقات القوية بني الربملانات طوال هذه السلسلة،
ولكن اآلن ،يف الوقت الذي تكافح فيه الربملانات والدول الوباء ،أصبح
التعاون والتواصل والدعم املتبادل أكرث حيوية من أي وقت مىض .وتناقَش
استجابات محددة للوباء يف قسم خاص من هذا التقرير بشأن الدروس
املستفادة من جائحة كوفيد .19-ويتناول هذا القسم كيفية تعاون
الربملانات يف الشبكات واستفادتها من الدعم املتبادل من خالل تفاعل
أكرث تنظيامً.

ال�شبكات
من التطورات املهمة يف تعزيز الشبكات املركز الجديد لالبتكار يف
الربملان الذي أنشأه االتحاد الربملاين الدويل وعدد من الربملانات األعضاء
لتعزيز الدعم املتبادل وتبادل األفكار .ويف مجال االنفتاح والشفافية،
تواصل الربملانات يف جميع أنحاء العامل العمل مع الرشاكة الحكومية
املفتوحة ،8ومع الشبكات الربملانية اإلقليمية (يف أوروبا وأسرتاليا وأمريكا
الالتينية) ،ومع مجموعات من الربملانات املرتابطة موضوعياً (مثل
 8الرشاكة الحكومية املفتوحة ليست شبكة يف حد ذاتها وإمنا تشجع مشاركة الربملانات يف
الدول األعضاء.

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

الرابطة الربملانية للكومنولث أو الربملانات الناطقة باللغة الربتغالية).
وإن املكتبات الربملانية ممثلة متثي ًال قوياً من خالل عضويتها يف االتحاد
الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات ،فض ًال عن الرابطات الربملانية
اإلقليمية للمكتبات.
وتعمل الربملانات مع االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ومنظامت غري حكومية ،مثل  InterPARESواملعهد الدميقراطي الوطني،
أو تتلقى الدعم منها .وكان جميع املجيبني باستثناء واحد من أعضاء
االتحاد الربملاين الدويل و %79من أعضاء شبكة أخرى عىل األقل؛ وكانت
هذه زيادة ملحوظة مقارن ًة بعام  )%68( 2018وجزء من االرتفاع املستمر
منذ عام  .2008وكان  %46أعضاء يف أكرث من شبكة واحدة.
اجلدول  - 34ع�ضوية ال�شبكة الربملانية الدولية (العدد = )116
الرابطة الربملانية للكومنولث
املركز األورويب للبحوث والوثائق الربملانية
االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات
الرشاكة الحكومية املفتوحة
آخر

ال�شكل  - 72الربملانات التي تقدم الدعم �أو ترغب يف تقدميه
(العدد = )116
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻜﺘﺒﺎت
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮﻇﻔني وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ
إﴍاك اﳌﻮاﻃﻨني وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ

%38
%47
%52
%15
%35

وقد أدت جائحة كوفيد 19-إىل زيادة التعاون وتبادل األفكار واملعلومات
والتطبيقات بني الربملانات ،كام يتضح من قناة  Slackالتي يستضيفها
املركز األورويب للبحوث والوثائق الربملانية واملراكز املواضيعية واإلقليمية
القامئة عىل شبكة مركز االبتكار يف الربملان والتي تكتيس أهمية أساسية
لبناء التعاون .وعقدت املراكز اجتامعات وندوات عرب اإلنرتنت واستضافت
عدة أفرقة دردشة نشطة للموظفني الربملانيني .وميكن االطالع عىل مزيد
من املعلومات عن هذه الجهود التعاونية يف الجزء املتعلق بالدروس
املستفادة من جائحة كوفيد.19-

تقدمي الدعم
تتعلق الحصة األكرب من الدعم الذي قدمته الربملانات يف عام 2020
بالعملية واإلجراءات الترشيعية التي أيدتها  .%31واحتلت الرقابة الربملانية
املرتبة الثانية ( .)%27وقدمت  %19الدعم لتخطيط تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأبدت  %31استعدادها لتقديم ذلك الدعم .وقدمت %10
فقط الدعم يف وسائل التواصل االجتامعي أو استخدام البيانات املفتوحة،
ولكن العديد عىل استعداد لتقديم ذلك الدعم يف املستقبل .وأيدت %22
الربملانات األخرى يف التواصل مع املواطنني وتوعيتهم.

إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻌﺘﺎد أو اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﻨﻮاب ،ﰲ
اﻟﻠﺠﺎن أو اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹﺟﺮاءات
واﳌامرﺳﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻣﻌﺎﻳري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

٪٠

٪١٠

٪٢٠

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ

٪٦٠

الطلب على الدعم
أفادت  %69من الربملانات بتلقي الدعم الخارجي يف عام  ،2020وهي
زيادة كبرية مقارن ًة بالنسبة املسجلة يف عام  2018وهي  .%47وجاء التأييد
الوارد من  %44من برملانات أخرى؛ والتأييد الوارد من  %54من منظامت
خارج الربملان (مبا يف ذلك االتحاد الربملاين الدويل وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ مثالً) .وحددت  %68من الربملانات مجاالت تشغيلية تتطلب الدعم
ولكنها ال تتلقاه حالياً وإن كان ذلك مرغوباً فيه.
وتتعلق أكرب حصة من الدعم الوارد يف عام  2020بتطوير املوظفني وتدريبهم
(وردت من  ،)%48والعملية الترشيعية واإلجراءات ( ،)%35والرقابة الربملانية
( ،)%31وتطوير التطبيقات ( .)%30ويف جميع املجاالت باستثناء مجال
واحد ،تلقى عدد أكرب من املجيبني دع ًام من منظامت خارج الربملان مقارن ًة
بالربملانات األخرى ،واالستثناء هو العمليات واإلجراءات الترشيعية.
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ال�شكل  - 73املجاالت التي حتظى بالدعم �أو يُراد احل�صول فيها على الدعم
(العدد = )80
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻹﺟﺮاءات
واﳌامرﺳﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻌﺘﺎد أو اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

واالتصاالت  -وهي البيانات املفتوحة والتواصل مع املواطنني ووسائل
التواصل االجتامعي .وكان النمط يف عام  2020مختلفاً قليالً .وظل الطلب
عىل الدعم أكرب ما يكون فيام يتعلق بالبيانات املفتوحة (تريده ،)%51
وتليه مامرسات برملانية أو مامرسات تقليدية أكرث يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مثل معايري الوثائق ،وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتخطيط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتطوير التطبيقات .ولكن الطلب عىل الدعم مرتفع يف جميع املجاالت
التي تم دراستها .ويتمثل التحدي املستمر حتى اآلن يف أن مستوى الدعم
مبي
املتاح من الربملانات الزميلة أقل بكثري من املبالغ الالزمة .وكام هو َّ
يف الشكل  ،74توجد عالقة عكسية بني املجاالت التي يكون فيها الدعم
مطلوباً وتلك التي يكون فيها الدعم متاحاً.
ال�شكل  - 74الدعم :الفجوة بني العر�ض والطلب (العدد = )80

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮﻇﻔني وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ

٪٦٠

أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

٪٥٠

ﻣﻌﺎﻳري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

٪٤٠

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﻨﻮاب ،ﰲ
اﻟﻠﺠﺎن أو اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻜﺘﺒﺎت
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮث
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

٪٣٠
٪٢٠
اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ

آﺧﺮ

٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎت أﺧﺮى
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈامت أﺧﺮى
ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻜﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ذﻟﻚ

وبالنظر إىل مدى التعاون والدعم املسجَّ ل ،حيث قدم وتلقى نحو %44
من املجيبني دع ًام برملانياً دولياً ،رمبا يكون من املستغرب أن  %22فقط
لديهم شكل من أشكال اللجان لإلرشاف عىل ذلك النشاط .وكانت %26
من الربملانات تدرس الفكرة ،ولكن يف الوقت الحايل ،مل يكن لدى ثالثة
أرباع الربملانات آلية لإلرشاف عىل الدعم الربملاين.

الثغرات يف الدعم
كشفت الدراسة االستقصائية عن مجاالت مهمة من الطلب غري املستوىف
عىل الدعم بني الربملانات .ووفقاً لتقريرَي  2016و ،2018كان العجز
يف العرض أكرب يف املجاالت الجديدة والناشئة لتكنولوجيا املعلومات
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٪٠

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻮﻣﺎت وا
ﻣﻌﺎﻳري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ت ﺗﻜﻨﻮﻟ و اﻟﺠﻠﺴ
ﺧﺪﻣﺎ اﻟﻠﺠﺎن أ
ﻮاب ،ﰲ
ﻟﻠﻨ
ت
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎ ﺟﺘامﻋﻲ
ﻮاﺻﻞ اﻻ
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ
و
ﺛﺎﺋﻖ
ﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻮ ﻮﻣﺎت وا
أ
ﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠ
ﻻﺗﺼﺎﻻت
ة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
ﻮﻣﺎت وا
ر
دا
ﻠ
ﻌ
إ
ﳌ
ا
اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻄﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺨ
ﺠﻴﺎت أو
ﺗ أو اﻟﱪﻣ
اﻟﻌﺘﺎد
ﱰوﻧﻴﺔ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜ اﻟﺒﺤﻮث
ﳌﻜﺘﺒﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ا
امرﺳﺎت
ءات واﳌ
اﻹﺟﺮا
وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
ﻇﻔني
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ
ﳌﻮاﻃﻨني
إﴍاك ا
اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻘﺪرة
ﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺘﴩﻳﻌﻴﺔ
ﺮاءات اﻟ
ﺮ
اﻟ ﻴﺔ واﻹﺟ
اﻟﻌﻤﻠ

إﴍاك اﳌﻮاﻃﻨني وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ

٪١٠

ويوضح الشكل  74أن الربملانات الراغبة يف دعم غريها تحتاج يف كثري
من األحيان إىل املساعدة للقيام بذلك ،مام يؤكد الدور املهم الذي تؤديه
املنظامت غري الربملانية يف دعم الربملانات ،ويسلط الضوء عىل مهمة مركز
االبتكار يف الربملان التابع لالتحاد الربملاين الدويل يف تعزيز الدعم الربملاين
الدويل والتعاون واالبتكار واملامرسات الجيدة .وقد أُطلق مركز االبتكار يف
الربملان منذ فرتة قصرية يف أواخر عام  ،2018وكان معروفاً لدى  %83من
املجيبني عىل دراسة عام  ،2020مع مشاركة  %27حالياً فيام ال يقل عن
محور أو مرشوع للمركز وإبداء  %43اهتاممها بذلك.

ملربلا تاسرامملاو تايجولونكتلل لصفم مييقت

ال�شكل  - 75الوعي مبركز االبتكار يف الربملان (العدد = )111
٪١٧
ﻻ وﻋﻲ
ﻧﻌﻢ ،وﻳﺸﺎرك
ﻧﻌﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻧﻌﻢ ،وﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ

٪٢٧
٪١٣

٪٤٣

امللخ�ص
أشارت تقارير سابقة يف هذه السلسلة إىل زيادة الدعم الربملاين الدويل
للتكنولوجيات الناشئة ،مثل البيانات املفتوحة ووسائل التواصل االجتامعي
وشبكة اإلنرتنت .ومن ناحية أخرى ،تشري بيانات عام  2020إىل عودة
دعم الوظائف الربملانية واملعلوماتية التقليدية مثل اإلجراءات الترشيعية،
والرقابة ،وتدريب املوظفني .وإىل جانب النتائج األخرى ،يشري هذا التغيري
إىل زيادة قبول واستخدام هذه التكنولوجيات الجديدة بوصفها «عم ًال
برملانياً كاملعتاد» .ولكن ينبغي توخي الحذر يف هذا الصدد .فعىل الرغم
من أن بداية جائحة كوفيد 19-يف عام  2020قد عجلت بشكل كبري
التعاون بني الربملانات يف بعض املجاالت ،فقد عطلته يف مجاالت أخرى
وغريت األولويات االسرتاتيجية بشكل جذري.
وبوجه عام ،ظل التعاون قوياً حيث عملت الربملانات من خالل تحالفات
عاملية وإقليمية ومواضيعية لتبادل األفكار واملامرسات الجيدة :إذ أشارت
 %79منها إىل عضويتها يف شبكة واحدة عىل األقل من هذه الشبكات.
ورأى املجيبون أن مركز االبتكار يف الربملان الجديد التابع لالتحاد الربملاين
الدويل عامل حفاز إيجايب للتعاون الربملاين الدويل يف ظل تفيش الوباء (كام
نوقش مبزيد من التفصيل يف القسم الخاص عن الدروس املستفادة من
جائحة كوفيد.)19-
وال تزال التحديات املذكورة يف التقارير السابقة قامئة حيث ال يزال الطلب
عىل الدعم يف استخدام التطبيقات الرقمية الجديدة يفوق عرض الدعم
املتاح من الربملانات الزميلة .ويؤكد ذلك مجدداً استمرار أهمية الدعم
املقدم من املنظامت غري الربملانية يف مجال بناء القدرات وتعزيز الشبكات.
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قيا�س الن�ضج الرقمي للربملانات
يبي النضج الرقمي املتزايد للربملانات املوثقة يف هذه السلسلة أكرث من
ِّ
كمية أو مجموعة األدوات الجديدة .واألهم يف هذا الصدد زيادة الفعالية
يف تطبيق التكنولوجيا الرقمية لدعم الربملانات واألطراف املعنية ،ويف
األساليب التي وُضعت لتخطيطها وإدارتها .وتوفر التفاصيل التي كشفت
عنها الدراسة االستقصائية لعام  2020نظرة ثاقبة بشأن مجاالت محددة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل النحو املستخدم يف الربملانات
املشاركة؛ وهذا الفصل هو محاولة لوضعها يف سياقها وتأطريها كصورة
دقيقة للنضج الرقمي .ويستند ذلك إىل تحليل وترتيب مجموعة فرعية
محددة من الردود عىل الدراسة االستقصائية (العدد = .)116
ولكن اإلدارة الربملانية ليس مثل كرة القدم وهذا الفصل ليس دوري لكرة
القدم .وكام حذرت الربملانات الفردية والتقارير السابقة مراراً وتكراراً ،فإن
أي قياس يستند إىل تقييم ذايت مل يتم التحقق منه ،وإىل بيانات غري كاملة
أحياناً ،يجب أن يُتعامل معه عىل أنه إرشادي بشكل عام فقط .ومع ذلك،
فهذه القياسات قيمة لرسم صورة عامة للنضج النسبي للربملانات ونقاط
القوة والضعف يف فرادى الربامج الرقمية ،للتفكري فيها يف الوقت الذي
تخطط فيه الربملانات للتنمية املستقبلية يف هذا املجال.
وتكشف النتائج عن اتصال النضج الرقمي مع عدم متثيل أي نقطة
«للنضج الرقمي» الكامل ألي برملان .ومع ذلك ،فإن املؤرشات املبيَّنة
أدناه تؤكد نتيجة متسقة ظهرت يف التقارير السابقة وكُررت يف الجزء
الرئييس من هذا التقرير وهي أن النضج الرقمي هو عىل نطاق واسع
وظيفة من وظائف الدخل القومي  -فيكون أعىل يف البلدان املرتفعة
الدخل (ولكن ليس األعىل دامئاً) ،مع تخلف البلدان املنخفضة الدخل
عادة .وفيام يتعلق بتصنيف البنك الدويل للدخل القومي ،فإن الربملان
األعىل تصنيفاً (بنسبة  )%71ال يحتل املرتبة األوىل وإمنا ينتمي إىل
الرشيحة العليا من الدخل املتوسط ،عىل غرار ثالثة برملانات أخرى من
أصل الربملانات العرشة األعىل تصنيفاً ،مع انتامء كل الربملانات األخرى إىل
الفئة ذات أعىل دخل .وخمسة من الربملانات العرشة األوىل من أوروبا،
وثالثة من أمريكا الالتينية ،وواحدة من منطقة املحيط الهادئ .واحتل
الربملان املرتبة العارشة بنسبة  %62مقابل  %19للربملان الذي يحتل املرتبة
العارشة من األسفل و %7للمرتبة األخرية .بيد أن أربعة برملانات فقط من
أدىن الربملانات مرتبة هي بلدان منخفضة الدخل ،وهو ما يذكِّر بالطابع
الذايت للكثري من البيانات املقدمة .وفض ًال عن ذلك ،فإن نوعية البيانات
تؤثر يف ترتيب كل برملان ،وال سيام يف املرتبات الدنيا .وإذا استبعدت
الربملانات التي تقدِّم بيانات غري كاملة ،فإن أغلب الربملانات األقل مرتبة
تقع يف أفريقيا عىل الرغم من أن برملانات أوروبا وأمريكا الالتينية
ومنطقة املحيط الهادئ تندرج أيضاً يف هذه الفئة.
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ال�شكل  - 76جميع درجات الن�ضج الرقمي
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠

اﻟﻮﺳﻄﻰ

٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

ومن املفيد تحليل الدرجات بحسب املنطقة .وألسباب تتعلق بحجم
العينة ،تُجمع درجات آسيا واملحيط الهادئ ،وكذلك نتائج الربملانات
املشاركة من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية وأمريكا الشاملية.
وبلغ متوسط النتيجة لجميع الربملانات  %40مقابل  %43يف  2018و.2016
ال�شكل  - 77نطاق الدرجات بح�سب املنطقة
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ
اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن
واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
اﻟﻨﻄﺎق

أوروﺑﺎ

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ اﻟﻜﻞ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

وتظهر هذه البيانات أن الربملانات يف أفريقيا والرشق األوسط متيل إىل أن
تحتل النصف الثاين من التصنيف إىل جانب برملان أورويب واحد صغري.
وتحتل الربملانات من منطقة األمريكتني املرتبة األوىل ،وتليها الربملانات
مبي يف الجدول  ،35فإن
من أوروبا وآسيا واملحيط الهادئ .وكام هو َّ
الربملانات األفريقية تقع مرة أخرى يف النصف الثاين من التصنيف ،حيث
تحتل الربملانات التي تحتل املرتبات العرشة األوىل واألخرية عىل املستوى
اإلقليمي تحتل أدىن املرتبات باملقارنة مع املناطق األخرى .وتظهر
الربملانات األوروبية أعىل متوسط الدرجات وأعىل درجة يف املراتب
العرشة األوىل يف حني كانت أعىل درجة فردية من نصيب بلد يف منطقة
األمريكتني .وتشري املسافة بني القيمتني العليا والدنيا إىل التفاوت بني
املناطق أيضاً .فالنطاق الذي تغطيه الربملانات يف منطقة آسيا واملحيط
الهادئ مث ًال ميتد من البلدان ذات املوارد الجيدة واملرتفعة الدخل إىل

ناملربلل يمقرلا جضنلا سايق

البلدان املنخفضة الدخل والبلدان النامية ،مام يشري إىل مراحل مختلفة
جداً من النضج الرقمي.
اجلدول  - 35نطاق درجة الن�ضج بح�سب املنطقة
الدنيا

العليا

املتوسطة

%8
%15
%18

%54
%71
%63

%32
%46
%35

%68
%52
%71

%49
%40
%45

أفريقيا
األمريكتان
آسيا واملحيط
الهادئ
%7
أوروبا
الرشق األوسط %19
%7
الكل

العرش العرش
السفيل العلوي
%37
%28
%46
%50
%38
%31
%35
%19

%55
%62

وتقييم متوسط الدرجات بحسب املوضوع ،والنظم األساسية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والبنية التحتية ،ناضج نسبياً وتوفر معظم الربملانات
معلومات كافية نسبياً عنه .ولكن العديد من الربملانات تظهر أيضاً ثغرات
يف العمليات والنظم واملوارد التي تتطلب االهتامم .وكام هو الحال يف
التقارير السابقة ،ال يزال أضعف مجال هو الرقابة الداخلية واملشاركة يف
النرش االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،عىل الرغم من التقدم
املذكور يف هذا التقرير والزيادة اإلجاملية يف النضج الرقمي .غري أن هذا
املجال ظل يف حالة تغري مستمر ،وال سيام بسبب الوباء ،ولذلك ال يزال
من السابق ألوانه استخالص استنتاجات محددة من البيانات .وأضيفت
فئة جديدة من النضج الرقمي ،وهي االبتكار ،يف عام  ،2020حيث أظهرت
البيانات تبايناً كبرياً بني أصحاب األداء األعىل واألدىن مرتب ًة عىل النحو املناقش
مبزيد من التفصيل أدناه .وكام حدث يف السنوات السابقة ،مل يكشف تحليل
األداء بحسب حجم املجلس إال قليالً؛ إذ احتلت بعض الربملانات الكبرية
مرتبة سيئة واحتلت بعض الربملانات الصغرية مرتبات عالية جداً .وال يزال
مستوى الدخل القومي مؤرشاً أقوى عىل النضج الرقمي.
ال�شكل  - 78متو�سط الدرجات بح�سب الفئة لكل الربملانات وتلك يف الع�شر
الأعلى والع�شر الأدنى
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻧﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني
اﳌﻮاﻃﻨني واﻟﱪﳌﺎن

ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﻜﻞ

اﻟﻌﴩ اﻟﻌﻠﻮي

اﻟﻌﴩ اﻟﺴﻔﲇ

ويبي هذا التقرير مرة أخرى أنه مع تزايد التعقيد وظهور أدوات
ِّ
ومنصات وأساليب جديدة ،تقل باستمرار احتامالت تنفيذ الربملانات يف
البلدان املنخفضة الدخل لتلك األدوات واملنصات واألساليب .وقد اتجه
النضج الرقمي للربملانات يف البلدان املنخفضة الدخل إىل االرتفاع بشكل
عام عىل مدى الدراسات االستقصائية الثالثة السابقة ،مع انخفاض يف
ترتيب املراكز األخرية .وقد يدل ذلك يف بعض الحاالت عىل الجهود الكبرية
املبذولة للتحسن ويجعل تغري تصنيف الربملانات املشاركة من استخالص
استنتاجات قاطعة.
وكام كان الحال من قبل ،فإن البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن متثل
حصة كبرية من الربملانات األقل نضجاً رقمياً ،مام يثري تساؤالت حول
مستوى الدعم الذي تتمتع به .ومن املفارقات الالفتة للنظر يف التقارير
األخرية انخفاض نضج الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل .ويبدو أنه
يوجد سببان لذلك أولهام عدم اكتامل بيانات االستقصاء لهذه الفئة من
املجيبني؛ وثانيهام عجز بعض الربملانات األوروبية يف إعداد تقدير كمي
لعدة إجابات بشأن االتصاالت الخارجية وبخاص ٍة من جانب النواب ،مام
يشري إىل عدم وجود بيانات رسمية بشأن هذا املوضوع .ويشري ذلك إىل أن
النضج الرقمي العام لهذه الربملانات أعىل مام تشري إليه األرقام.
ال�شكل  - 79الن�ضج الرقمي بح�سب م�ستوى الدخل
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

وال تسمح البيانات املجمعة لهذه التقارير بإجراء مقارنات صالحة بني
النضج الرقمي عىل مدى سنة .وإذا تم استبعاد القيم املتطرفة ،فإن
دراسة هذا العام تشري إىل استمرار التقدم يف النضج الرقمي عرب الربملانات
بشكل عام .وتشري إىل التحديات والثغرات املستمرة ،كام ذُكر يف التقارير
السابقة ،وال سيام بحسب مستوى الدخل القومي .وتشري بيانات عام
 2020إىل ارتفاع يف نضج التخطيط االسرتاتيجي والرقابة الربملانية الداخلية
عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مام يدل عىل أن التكنولوجيات
تتكامل بشكل أفضل مع تلك املهام ،وهو اتجاه من املتوقع أن يستمر أو
رمبا يتسارع بعد الجائحة.
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املبي يف الشكل  ،80أن
ويبني قياس النضج يف االبتكار يف عام َّ ،9 2020
الدخل القومي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باالبتكار النشط كام لوحظ يف مجاالت
أخرى .ولكن هذه ليست القصة الكاملة :فقد كان أقوى املبتكرين برملانات
ليست يف أعىل الفئات وإمنا يف الرشيحة العليا من الدخل املتوسط .ومن
ناحية أخرى ،فإن نسبة أعىل من البلدان املرتفعة الدخل ترى أنه من
املرجح أن تحافظ عىل مامرسات ابتكارية .ومن املشجع أن أداء الربملانات
يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان من الرشيحتني العليا والدنيا من
الدخل املتوسط والبلدان املنخفضة الدخل يف مجال االبتكار كان أفضل
مام كان عليه يف املجاالت األخرى التي شملتها الدراسة االستقصائية مع
تضييق الفجوات بني فئات الدخل .ومن بني الشواغل تأخر االبتكار يف
برملانات البلدان األقل دخالً ،مام يشري إىل نقص املوارد الكافية لتوليد
تفكري جديد وتسخري أفكار جديدة ،كام يتضح من الربملانات ذات املوارد
األفضل .وقد زاد احتامل تخلف هذه البلدان أكرث خالل الجائحة بسبب
االبتكار الجذري والرقمنة املتسارعة يف البلدان األكرث ثراء.
ال�شكل  - 80ن�ضج املمار�سات االبتكارية
٪١٠٠
٪٩٠
٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﴩﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

 9قيس االبتكار بتحليل بيانات الدراسات االستقصائية املتعلقة باملامرسات االبتكارية
الرسمية وغري الرسمية ،واالستجابات لوباء كوفيد ،19-واستخدام النظم القامئة عىل
الذكاء االصطناعي.
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الطبيعة املتغرية للربملان الإلكرتوين
بدءاً من أول تقرير للربملان اإللكرتوين العاملي يف عام  2008والتحديثات
كل سنتني بعد ذلك ،تتبعت هذه السلسلة تطور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت داخل الربملانات واملجتمعات .ويعرض القسم األخري من هذه
الطبعة السادسة لعام  2020خرائط وأماكن وسياقها والتغريات املالحظة
طوال السلسلة.
كام وثقت السلسلة التحديات والفرص التي تواجهها الربملانات يف
استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .والصورة التي ترسمها
هي صورة ذات إمكانات كبرية ،ولكنها مقيدة بالقيود املفروضة عىل
التمويل واملعرفة وتقبل الطرائق الجديدة .وتصور املعلومات الواردة يف
كل التقارير الربملانات عىل أنها بيئات رسمية إجرائياً وكثيفة من حيث
املعلومات .ويوجد موضوع آخر مستمر منذ عام  2008وهو الفوارق
الكبرية التي لوحظت بني الربملانات وفقاً ملستوى الدخل القومي.

تعريف الربملان الإلكرتوين
مع تطور التفكري يف الربملانات اإللكرتونية ،يجب أن يتطور التعريف أيضاً.
وقد تم تنقيح التعريف قبل تقرير عام  .2018والتعريف اليوم أوسع مام
كان متوقعاً يف األصل ،ويشمل التكنولوجيا فض ًال عن الحوكمة والتحول
والكفاءة:
يضع الربملان اإللكرتوين التكنولوجيا واملعرفة واملعايري يف صميم
عملياته ،ويجسد قيم التعاون والشمولية واملشاركة واالنفتاح
عىل الجمهور.

ثغرات كبرية
يسلط التقرير األول يف عام  2008الضوء عىل أهمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت كأداة للمساعدة يف تقريب الربملانات من املواطنني ،ولكن
مل تظهر النتائج مبا يكفي يف هذه املرحلة بغض النظر عن النرش الثابت
واملحاوالت املحدودة جداً للتفاعل .ويخلص هذا التقرير األول إىل أن
العديد من الربملانات تفتقر إىل نظرة منهجية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وأنه توجد «فجوة كبرية بني ما هو ممكن مع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وما أنجزته الربملانات بالفعل حتى اآلن» .وباختصار،
فإن تقرير عام  2008يصور املراحل األوىل من موجة تكنولوجية من شأنها
أن تثبت أنها تؤدي إىل اضطرابات وتحوالت عىل مدى العقد التايل.

�أهمية اال�سرتاتيجية
خلص التقرير العاملي للربملان اإللكرتوين لعام  2010إىل أن الربملانات
اإللكرتونية تقوم عىل الركائز االسرتاتيجية التالية« :املشاركة النشطة،
والرؤية الواضحة ،والتخطيط االسرتاتيجي ،واإلدارة العريضة القاعدة،
واملوارد الكافية»؛ وقد حدد التقرير نقاط الضعف يف كل مجال من تلك
املجاالت .فعىل سبيل املثال ،تفتقر  %40من الربملانات إىل عملية تخطيط
اسرتاتيجي ،واعتمدت  %43بيان رؤية فقط .ويسلط التقرير الضوء عىل

أهمية املعايري للنظم املستخدمة إلدارة الوثائق الرقمية ،ولكنه يشري إىل
إحراز تقدم محدود منذ عام  2008يف اعتامد هذه النظم .ومتتلك أقل
من نصف الربملانات أنظمة من ذلك النوع ،ويستخدم ربعها فقط النسق
 XMLيف أي من وثائقه الربملانية.
وبحلول عام  ،2012كانت ال تزال هناك تحديات كثرية سبق اإلبالغ عنها
ومل يُحقق سوى تقدم محدود وإن كان مهامً .وإن القيادة السياسية أكرث
انخراطاً يف تحديد أهداف وغايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويجري اعتامد األجهزة والتطبيقات املحمولة برسعة أكرب من املتوقع.
ويتم استخدام النسق  XMLبشكل متزايد إلدارة مشاريع القوانني .ومتتلك
املزيد من الربملانات نظم إلدارة وثائق الجلسات العامة واللجان ،وتتعاون
املزيد من الربملانات وتتبادل املعلومات بشأن التحسينات التكنولوجية،
أو تعتزم القيام بذلك .ويجري إحراز تقدم كبري نحو وضع معيار دويل
قائم عىل النسق  XMLلالستخدام الربملاين والترشيعي ،وهو معلم رئييس
يف النضج الرقمي للربملان ،مام يسهل نرش البيانات وتبادلها عرب النظم
الداخلية .ومع ذلك ،ال يقصد بهذه األمثلة أن يتم قبولها بدون انتقاد.
ويبقى أن نرى كيف سيؤدي التقدم يف وضع معيار ما إىل اعتامد الربملانات
له ،وما إذا كانت تكلفته وتعقيده سيكونان عائقني أمام بعض الربملانات.
وكام ورد يف تقرير عام  ،2012فإن الربملانات يف البلدان األقل دخ ًال تتغلب
عىل التحديات وتبدأ يف سد الفجوة التكنولوجية .ومع ذلك ،ال تزال
املؤرشات الرئيسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبستوى الدخل القومي ،مبا يف ذلك
استخدام النسق  ،XMLوالتقارب مع املواطنني ،واستيعاب التكنولوجيا،
واإلملام بالربملان.

�إطالق الربملانات على الإنرتنت
من بني الطرائق التي حسنت بها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عمل
الربملان ،فإن أهم الطرائق ،وفقاً لدراسة عام  2012االستقصائية ،هي
القدرة عىل نرش املزيد من املعلومات والوثائق عىل اإلنرتنت ،وزيادة
القدرة عىل نرش املعلومات والوثائق ،وإيصال املعلومات والوثائق إىل
األعضاء يف الوقت املناسب .وتجلب هذه التحسينات مزيداً من االنفتاح
والشفافية أمام الجمهور لألعضاء والربملانات عىل حد سواء .ويجري أيضاً
تحسني الخدمات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مثل دعم
الحاسوب الشخيص ،وإدارة النظم ،والنرش عىل شبكة اإلنرتنت ،وعمليات
الشبكة.
واعتباراً من عام  ،2012كان التحدي األكرب يف مجال االتصاالت بالنسبة
ملعظم الربملانات ليس الوصول إىل التكنولوجيا ولكن معرفة املواطنني
بالربملان .وتشري أكرث من نصف الربملانات إىل محدودية فهم املواطنني
للعملية الترشيعية بوصفها عقبة رئيسية .وذكر عدد أقل بكثري قلة خربة
النواب يف التكنولوجيا .وتحدد معظم الربملانات إمكانية الحصول عىل
املوارد املالية وموارد املوظفني بوصفها تحديات صعبة للغاية .وتبلغ
الربملانات يف البلدان من جميع مستويات الدخل عن وجود قيود مالية ،إذ
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تشري الربملانات يف البلدان األعىل دخ ًال إىل أن التوظيف يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت هو أكرب تحد يواجهها.
وكام أشري يف تقرير عام  ،2012فإن تحويل الهيئات الترشيعية إىل
مؤسسات حديثة قادرة عىل استخدام التكنولوجيا بفعالية يتطلب التزاماً
قوياً بالشفافية واملساءلة وإمكانية الوصول .وأصبح االتصال باإلنرتنت
متاحاً يف جميع الربملانات تقريباً واالتصال الالسليك يف معظمها .ويجري
تعزيز ثقافة تقوم عىل املهارات الناعمة والشفافية داخل القيادة السياسية
وفيام بني األعضاء ،مبا يتفق مع رسالة الربملان كممثل للشعب ومع قيم
املواطنني يف عرص املعلومات .وكام جاء يف التقرير:
إن تشجيع الحوار الحقيقي مع املواطنني وليس يف اتجاه واحد
فقط يسري جنباً إىل جنب مع قدر أكرب من الشفافية.

الربملان الرقمي حقيقة واقعة
بحلول عام  ،2016يجري اإلبالغ عن استمرار التغريات العميقة يف املشهد
التشغييل والثقايف للربملانات .وقد أصبحت الربملانات الرقمية كياناً مستقالً،
وتفاعلت مع األطراف املعنية بطرائق غري متصورة عندما بدأت السلسلة.
فالربملانات أكرث انفتاحاً وتوجهاً إىل الجمهور ،والنظم والعمليات الداخلية
أقوى ،وإن كانت ال تزال تشكل تحدياً .وتعكس الربملانات الرقمية العامل
من حولها ،حيث تسمح الشبكات االجتامعية باالتصال بسهولة أكرب وتواتر
أكرب بني املواطنني والنواب .وتعمل التقنيات الشبكية عىل توسيع نطاق
توفر الوثائق وأشكال املحتوى املتعددة والبيانات املفتوحة .ومع ذلك،
ال يزال يوجد منط واضح أكرث إثارة للقلق :ففي املجاالت الناشئة حديثاً يف
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مثل البيانات املفتوحة ،ال تزال
العديد من الربملانات تعوقها القيود املفروضة عىل امليزانيات ،واكتساب
املامرسات الجيدة ،والدعم الدويل من املانحني ،وهي معضلة بوجه خاص
يف البلدان املنخفضة الدخل.
وتواجه الربملانات تحديات يف مجاالت غري التكنولوجيا يف حد ذاتها.
والعديد منها مجاالت اسرتاتيجية تتطلب نهجاً منهجياً يتطلب التزاماً
سياسياً ومؤسسياً .ويوجد عدد قليل جداً من الربملانات التي لديها عمليات
تخطيط اسرتاتيجي شاملة ،وعدد ضئيل جداً يقيم كبار موظفي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أو يثقون يف قيادتهم ورؤيتهم عند إجراء ذلك
التخطيط االسرتاتيجي .وكثرياً ما يُنظر إىل الوظائف الرقمية عىل أنها
مسألة تقنية من األفضل تركها إلدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واملوظفني التقنيني .ومع ذلك ،فإن الربملانات تدرك أكرث أيضاً أنه ليك تكون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تحويلية ،يجب عىل النواب أن يأخذوا
زمام املبادرة يف تحقيق املزيد من االنفتاح ومشاركة املواطنني.
ونظر تقرير عام  2016للمرة األوىل إىل رشكاء خارج الربملان ،ووجد
متعاونني نشطني وفعالني يف منظامت الرقابة الربملانية .وميكن للربملانات
أن تستفيد أكرث من تلك الجهات الوسيطة بنرش بياناتها وتعميمها عىل
نطاق أوسع.
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نحو مزيد من االنفتاح
كان املؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين لعام  2018يف جنيف مبثابة
نقطة انطالق للتقرير العاملي الخامس للربملان اإللكرتوين .ويظهر تقرير
مبي يف
ذلك العام تحوالً من الرتكيز الفريد عىل التكنولوجيا ،كام هو َّ
التقارير السابقة ويف الربملانات نفسها ،إىل نظرة أوسع ،وإدخال الحوكمة
واالسرتاتيجية والتواصل يف الصورة ،واالستناد إىل هذه الصورة األكرب،
وتحديث تعريف «الربملان اإللكرتوين» .ويُظهر التقرير االنفتاح والتعاون
املستمرين بني الربملانات واملتزايدين مع املجتمع املدين والجمهور بوجه
عام ،مع نرش الربملانات وبثها لجلساتها بشكل أكرث نشاطاً واستخدامها
وسائل إعالم ميكن الوصول إليها وإعادة استخدامها بسهولة أكرب .وعىل
الصعيد الداخيل ،تعمل الربملانات عىل نحو أكرث فعالية وكفاءة ومساءلة.
وتُبذل جهود كبرية بحلول عام  2018لتقريب الربملانات من الشعب
والعامل .وهي تتخذ بشكل متزايد شكل عمليات ذات اتجاهني ،مام
يتيح فرصاً أكرب ملشاركة املواطنني .وال يزال االنفتاح واملساءلة العامة
يتحسنان .وتستخدم املزيد من الربملانات البيانات املفتوحة ،مع تحول
املزيد منها إىل منصات االتصال التي يستخدمها الناس أكرث .والتخطيط
االسرتاتيجي هو القاعدة ،ولكنه ال يسرتشد دامئاً برؤية أوسع ملا ميكن
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تحققه ،أو تتبعه عمليات لرصد
وقياس واستعراض التقدم املحرز يف تحقيقها .وتشمل التحديات املستمرة
الفجوات بني الربملانات يف البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة
الدخل؛ والصعوبات املتصلة بالتمويل املتاح ،والتوظيف والتكيف الثقايف؛
والفجوات يف املعرفة واملهارات لدى املوظفني والنواب ،والثقة العامة يف
التكنولوجيا.
وتحتاج الربملانات إىل الدعم عرب كامل نطاق التطبيقات الرقمية من
التخطيط والنظم الخلفية إىل البيانات املفتوحة ومشاركة املواطنني .وكان
مركز االبتكار يف الربملان التابع لالتحاد الربملاين الدويل ،الذي أطلق أيضاً يف
مؤمتر جنيف لعام  ،2018استجابة جزئية لهذا الطلب .والنتيجة الرئيسية
يف عام  2018هي أن األنظمة الرقمية أصبحت اآلن جزءاً ال يتجزأ من
الحوكمة وكذلك التكنولوجيا يف معظم الربملانات .وقد استقر االرتفاع
يف اعتامد النسق  ،XMLولكن استخدام وسائل التواصل االجتامعي
مستمر ،وزاد استخدام الرسائل الفورية بشكل كبري منذ عام .2016
وباملثل ،تجاوز البث الرقمي وبث الفيديوهات البث التقليدي .ويُنظر
إىل املعرفة املحدودة بالربملان عىل أنها أكرب عائق أمام زيادة مشاركة
املواطنني .ويتعاون ثلث الربملانات مع منظامت الرقابة الربملانية ملعالجة
تلك الحواجز.
وتشمل الحواجز التي تحول دون زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،بالنسبة للنواب واملوظفني عىل السواء ،نقص التدريب
واملهارات وتزايد الشواغل املتعلقة باألمن .وتوجد حاجة إىل مزيد من
الدعم الربملاين الدويل يف هذه املجاالت .ويعتمد النواب بشكل متزايد
عىل التكنولوجيات املحمولة يف عملهم .ومن بني الربملانات املشمولة
بالدراسة ،أفاد كل النواب دون سن الثالثني باستخدام تلك التكنولوجيات

إلا ناملربلل ةريغتملا ةعيبطلا

و %96ممن هم فوق سن الستني .وقد يساهم ذلك يف أن يرى النواب
أنفسهم من ذوي الكفاءات العالية يف مجال التواصل ،وأن يشعروا بالراحة
تجاه النرش الرقمي ،عىل الرغم من أن عدداً أقل منهم يشعرون بالثقة يف
منصات أكرث تفاعلية.

�صعود االبتكار
كام جاء يف تقرير عام  ،2018فإن أساليب العمل الجديدة تتطلب تحوالً
ثقافياً بقدر ما تتطلب تحوالً تكنولوجياً والتزاماً من جميع أجزاء الربملان
وخارجه .واالبتكار ليس حتمياً بل مدفوعاً .ويف حالة الربملانات ،تشكل
الدوافع ضغطاً عاماً من أجل االنفتاح والشفافية وااللتزام السيايس داخل
املؤسسة .وإن اإلفراط يف اإلدارة يعرقل االبتكار :فقد تعلمت العديد من
الربملانات التي تبتكر بنجاح التخيل عن ذلك .واالبتكار يحدث من خالل
الرشاكات .وإن العمل مع منظامت املراقبة الربملانية واألوساط األكادميية
والرشكاء اآلخرين يجلب تفكرياً جديداً وحلوالً جديدة .ونظراً إىل األحداث
العاملية منذ عام  ،2018تبدو هذه النتائج يف الوقت املناسب ومبرصة
عىل حد سواء.
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التذييالت
التذييل �ألف :ت�صميم البحوث
استند هذا البحث إىل دراسة استقصائية وعدة مجموعات تركيز .وكام
حدث يف السنوات املاضية ،يتناول القسم الرئييس من التقرير كيفية إجابة
الربملانات عن أسئلة الدراسة االستقصائية بشأن املجموعة الكاملة من
املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي تغطيها .وقد أُع ّد
القسم الخاص املتعلق بالتصدي لجائحة كوفيد 19-والدروس املستفادة
بتجميع الردود عىل مجموعة إضافية من األسئلة إىل جانب مدخالت من
مجموعات الرتكيز واملعلومات التي جمعها مركز االبتكار يف الربملان يف
ظل الجائحة.

درا�سة ا�ستق�صائية للربملانات
يقدِّم تقرير هذا العام مجموعة بيانات حديثة ،ويقارن بني البيانات
والتوجهات املالحظة يف التقارير الخمسة السابقة .ويُرجى من القارئ
االنتباه إىل أن أسئلة االستقصاء قد تغريت مبرور الوقت وأن الربملانات
املشاركة وأساليب جمع البيانات املستخدمة قد اختلفت .وإضاف ًة إىل
ذلك ،أجريت الدراسات االستقصائية للتقارير الثالثة األوىل كل عامني،
ولكن تبعتها فرتة فاصلة مدتها أربع سنوات بني التقرير الثالث يف عام
 2012والتقرير الرابع يف عام  .2016ومنذ ذلك الحني ،عادت التقارير
إىل اإلعداد كل سنتني .وفض ًال عن ذلك ،أجريت الدراسات االستقصائية
يف العام السابق باستثناء التقرير السابق (أي يف عام  2017لتقرير عام
 .)2018وبسبب الوباء ،مل يتسنَ إجراء الدراسة االستقصائية الخاصة
بتقرير عام  2020إال يف الفصل الرابع من العام نفسه (.)2020
وقد استُمدت أسئلة االستبيان الخاص بهذا التقرير إىل حد كبري من
تقريرَي  2016و ،2018مع تعديالت طفيفة فقط لتحسني الصياغة أو
بحث النتائج الناشئة عن الدراسة السابقة .وأُدرجت أسئلة إضافية (أو
خيارات ضمن األسئلة القامئة) بشأن مشاركة الجمهور ومامرسات االبتكار
الداخلية .ونظراً للنضوج الرسيع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وزيادة إدماجها يف العمليات واألمناط املتغرية يف استخدامها منذ بداية
السلسلة ،يُنصح بتوخي الحذر عند مقارنة البيانات بني مختلف الدراسات
االستقصائية .ومتى أجريت مقارنات من هذا النوع ،يُقصد بها أن تكون
مؤرشاً عىل اتجاهات مهمة عوضاً عن أن تكون مقارنة تحليلية دقيقة.
ومن الناحية الهيكلية ،تتألف الدراسة االستقصائية من مثانية أقسام قياسية
تحتوي عىل  98سؤاالً باإلضافة إىل قسم إضايف عن التصدي لجائحة كوفيد19-
يحتوي عىل  10أسئلة .وتوجد أسئلة مفتوحة ومتعددة الخيارات ،والعديد
من األسئلة تحتوي عىل أسئلة فرعية .ومتى رُحلت أسئلة من استبيان
عام  ،2018أُبقي عىل صياغتها قدر اإلمكان مع إدخال بعض التنقيحات
أحياناً ألغراض التوضيح أو التبسيط .وحُ دِّثت بعض األسئلة وعُ دِّلت أسئلة
أخرى لتناول التكنولوجيات الجديدة أو الناشئة وحذف األسئلة املكررة.
وتسعى األسئلة الجديدة إىل تناول االستخدام الناشئ أو املتزايد لألدوات أو
التكنولوجيا منذ الدراسة االستقصائية السابقة.
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اجلدول  - 36عدد الأ�سئلة يف الدرا�سة الربملانية لعام  2020بح�سب الق�سم
عن الربملان
الرقابة واإلدارة
البنية التحتية والخدمات والتطبيقات والتدريب
نظم ومعايري إنشاء الوثائق واملعلومات الترشيعية
مرافق املكتبات وخدمات البحوث
املواقع اإللكرتونية الربملانية
التواصل بني املواطنني والربملان
التعاون بني الربملانات
املجموع يف األقسام القياسية من الدراسة االستقصائية
تصدي الربملان لفريوس كورونا
مجموع األسئلة يف االستبيان
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98
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اال�ستبيان والعينة
أجريت الدراسة االستقصائية للربملانات بني أيلول/سبتمرب وكانون األول/
ديسمرب  2020ووزعت عىل جميع الربملانات األعضاء يف االتحاد الربملاين
الدويل (عىل الرغم من أن أحد املجيبني مل يكن عضواً يف االتحاد الربملاين
الدويل) .واستُبعدت الربملانات دون الوطنية أو اإلقليمية أو عرب الوطنية.
وطُ لب رد منفصل من كل مجلس برملاين .وصُ مم االستبيان يف املقام األول
ليُستكمل عرب اإلنرتنت ،ولكنه أتيح أيضاً يف ملف قابل للتنزيل بنسق
 Microsoft Wordأو عرب الربيد اإللكرتوين بنا ًء عىل الطلب .وأتيحت
جميع األنساق باللغات اإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية .وأعيدت
االستبيانات التي تم استكاملها يدوياً إىل فريق املرشوع وأدخلت يف األداة
اإللكرتونية .وتم الرتويج للدراسة االستقصائية مبارش ًة يف صفوف الربملانات
من خالل القنوات املعتادة لالتحاد الربملاين الدويل ،وتم االتصال بكبار
املوظفني املعنيني بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملانات لتشجيع
الرد عىل االستبيان .وحدثت متابعة الحقة مع الربملانات لزيادة حجم
العينة إىل أقىص حد ممكن.
ووردت الردود عىل االستبيان من  116مجلساً برملانياً يف  91بلداً 10.ونظراً
إىل أن عدد املجيبني (الربملانات) صغري ،فإن العينة تعترب متثيلية ولكنها
ليست ذات داللة إحصائية .ويعني ذلك أن النتائج صالحة للمجيبني فقط
 وليس لالستقراء والتحدث باسم جميع الربملانات .فعىل سبيل املثال،ال تعني أن تشري إحدى نتائج االستبيان إىل أن  %100من الربملانات تتمتع
بإمكانية االتصال باإلنرتنت أنها تتمتع كلها بذلك فع ًال وال ميكن استنباط
أي أهمية أو غرض من اتصالهم باإلنرتنت .ومتى ُقدِّمت بيانات نوعية،
حُ للت باستخدام عملية تحليل مواضيعية حيث تُحلل البيانات لتحديد
األمناط (املوضوعات) الناشئة وتُنظَّ م إلعطاء معنى للموضوع.
 10ورد رد إضايف بعد معالجة البيانات .ومل ُيد َرج ذلك يف التحليل ولكن يف مجموعة البيانات
املفتوحة املنشورة.

الييذتلا

وعىل الرغم من أن هذا التقرير يحتوي عىل مقارنات مع مجموعات
بيانات مستمدة من دراسات استقصائية سابقة ،فإن الربملانات املشاركة يف
كل دراسة مختلفة .ومنذ عام  ،2016رد  128برملاناً عىل االستبيان ،ولكن
 %42فقط ردت عىل االستبيانات الثالثة ( 2016و 2018و .)2020وردت
 %23أخرى عىل استبيانني ،وردت  %34عىل استبيان واحد فقط.

جمموعات الرتكيز
كانت املرحلة الثانية من البحوث األولية لهذا التقرير هي مجموعة
من مجموعات الرتكيز التي نظمها مركز االبتكار يف الربملان بالتعاون مع
محاوره .وقد صُ ممت مجموعات الرتكيز هذه لبحث كيفية استجابة
الربملانات لجائحة كوفيد ،19-وكيفية استخدامها لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف هذا الصدد ،والدروس التي استفادتها .وعُ ِّي املشاركون
يف مجموعات الرتكيز ،ومعظمهم من كبار موظفي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،استناداً إىل عضوية املحاور التالية:

وبالنسبة ملجموعة الرتكيز التي نظمها محور البيانات املفتوحة ،طُ لب
من املشاركني توضيح إجاباتهم من خالل دراسات حالة من برملاناتهم.
وقد تم ذلك باستخدام أداة تعاون عرب اإلنرتنت ( )Miroمع تعميم
اإلجابات املشرتكة عىل جميع املشاركني قبل تنظيم مجموعة الرتكيز.
وعُ قدت جميع مجموعات الرتكيز افرتاضياً باستخدام منصة .Zoom
ونظَّ م محور البلدان الناطقة باإلسبانية مجموعة الرتكيز الخاصة به باللغة
اإلسبانية .وكانت جميع املجموعات األخرى باللغة اإلنجليزية ويرسها
مركز االبتكار يف الربملان .وخضعت التسجيالت الصوتية/املرئية والنصوص
ومذكرات امليرسين والدراسات االستقصائية التي سبقت االجتامع لتحليل
موضوعي متهيدي.
وإجامالً ،تم متثيل  49مجلساً برملانياً يف مجموعات الرتكيز 11،وكان املشاركون
يف املقام األول من كبار موظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل
كل مجلس .ويرد يف التذييل باء قامئة كاملة باملشاركني.

yمحور رشق أفريقيا
yمحور البلدان الناطقة باإلسبانية
yمحور البيانات املفتوحة
yمحور املحيط الهادئ
yمحور الجنوب األفريقي
وكانت توجد أربع مجموعات تركيز شبه منظمة :أحدها اجتامع مشرتك
ملحوري جنوب ورشق أفريقيا استضافه برملان زامبيا .ونظمت كل من املحاور
املضيفة ملركز االبتكار يف الربملان  -وهي مجلس النواب الربازييل ومجلس
النواب يف شييل ،والربملان النيوزيلندي  -املجموعات األخرى باالشرتاك مع
مركز االبتكار يف الربملان .وعُ قدت مجموعات الرتكيز يف األسبوع األخري من
كانون الثاين/يناير واألسبوع األول من شباط/فرباير .2021
ويف حالة املجموعات اإلقليمية الثالث ،طُ لب من املشاركني النظر يف
أربعة أسئلة واإلجابة عنها مسبقاً ،ثم تبادل إجاباتهم عن طريق استكامل
استبيان عرب اإلنرتنت .وكانت األسئلة كام ييل:
-

1ما هي أكرب التحديات التي واجهها الربملان خالل الوباء؟
2كيف استجبتم لهذه الظروف االستثنائية؟
3من التدابري املنفذة ،ماذا اعتُمد أو ميكن تكييفه للعمل الربملاين/
الترشيعي يف املستقبل؟
4ما هو التعلم الذي ميكن أن يؤثر يف التخطيط املستقبيل يف برملانكم؟

 11يشمل هذا العدد برملانات تتكون من مجلسني وتضم إدارة واحدة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (مثل جنوب أفريقيا واململكة املتحدة) ،وممثلني عن فرادى إدارات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجليس النواب والشيوخ (مثل إيطاليا والربازيل)،
وبرملانات ذات مجلسني ،وثالث هيئات برملانية عابرة للحدود الوطنية (الربملان األورويب،
واملنتدى الربملاين للجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،وبرملان البلدان األفريقية) ،وبرملان
دون وطني (كاليدونيا الجديدة).
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التذييل باء :الربملانات امل�شاركة يف البحث
دراسة استقصائية
للربملانات
مجلس واحد

املجلس األدىن

املجلس األعىل

مجلس واحد

املجلس األدىن
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مجلس واحد



املجلس األدىن



املجلس األعىل





مجلس واحد






النمسا
بلجيكا
كرواتيا
قربص
الجمهورية التشيكية
الدامنرك
إستونيا
فنلندا
فرنسا
أملانيا
اليونان
هنغاريا
إيسلندا
إيرلندا
إرسائيل
إيطاليا
التفيا
ليتوانيا
لكسمربغ
مالطة
الجبل األسود
هولندا
الرنويج
بولندا
الربتغال
رومانيا
سان مارينو
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويرسا
أوكرانيا
اململكة املتحدة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
البحرين
مرص





املجلس األدىن
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مجموعات
الرتكيز

املجلس األعىل

األمريكتان
األرجنتني
الربازيل
كندا
كولومبيا
شييل
كوستاريكا
الجمهورية الدومينيكية
غيانا
املكسيك
نيكاراغوا
باراغواي
بريو
سورينام
ترينيداد وتوباغو
الواليات املتحدة األمريكية
أوروغواي
آسيا
أفغانستان
أرمينيا
أذربيجان
بنغالديش
بوتان
الصني
الهند
اليابان
ماليزيا
ملديف
منغوليا
ميامنار
نيبال
باكستان
رسي النكا
تايلند
أوروبا
ألبانيا
أندورا

دراسة استقصائية
للربملانات

مجموعات
الرتكيز



























































































الييذتلا

دراسة استقصائية
للربملانات
مجلس واحد

املجلس األدىن

املجلس األعىل

مجلس واحد

املجلس األدىن

املجلس األعىل

إيران
العراق
األردن
املغرب
قطر
املحيط الهادئ
أسرتاليا
فيجي
نيوزيلندا
فانواتو
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أنغوال
بوتسوانا
بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى
جيبويت
إسواتيني
غانا
كينيا
ليسوتو
مدغشقر
مالوي
موريشيوس
موزامبيق
ناميبيا
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
جنوب أفريقيا
زامبيا
زمبابوي
املساهمون اآلخرون
الربملان األورويب
برملان البلدان األفريقية
املنتدى الربملاين للجامعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي
كاليدونيا الجديدة

مجموعات
الرتكيز




















































































التذييل جيم� :سل�سلة تقرير
الربملان الإلكرتوين العاملي
تساعد سلسلة تقارير الربملان اإللكرتوين العاملي ،التي نُرشت يف
 2008و 2010و 2012و 2016و 2018و ،2020املجتمع الربملاين عىل
ضامن أن استخدامها لألدوات الرقمية يتبع املامرسة الجيدة؛ وتسلط
التقارير الضوء عىل االتجاهات واملجاالت الناشئة للرتكيز والتحسني
االسرتاتيجيني .وهذه السلسلة مفيدة ملنظامت املجتمع املدين التي
ترغب يف بناء عالقات عمل مع الربملانات ،ويف تحقيق فهم أفضل ملا
تقوم به الربملانات يف جميع أنحاء العامل من حيث مشاركة الجمهور.
وميكن قراءة هذا التقرير بوصفها وثيقة مستقلة أو متابعة للسلسلة
التي بدأت يف عام  .2008وهي تتبع تقسيم تقرير عام  2016الذي
يحتوي عىل معلومات أساسية تقنية أقل من التقارير الثالثة األوىل.
وهذا األمر مقصود :فمع تعمق املوضوع وزيادة تعقيده ،كان يوجد
شعور بأن تصميم التقرير سيستفيد من التقليص والتبسيط .ومنذ عام
 ،2016تضمن كل تقرير أقساماً خاصة إضافية عن منظامت املراقبة
الربملانية يف عام  ،2016وعن استخدام النواب لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف عام  .2018ويغطي القسم الخاص يف هذا التقرير
التجارب والدروس التي استخلصتها الربملانات من جائحة كوفيد،19-
ويعطي أمثلة عىل املامرسات الربملانية الجيدة الرامية إىل التصدي
للجائحة .واستند تقرير عام  2008إىل دراسة استقصائية أجريت يف
عام  .2007وأدت دراسة استقصائية ثانية أجريت يف عام  2009إىل
التقرير الثاين يف السلسلة الذي نرش يف عام  .2010وكان ذلك التقرير
الثاين متامشياً مع تقرير عام  ،2008مام مكَّن املجتمع الربملان من فهم
التغريات والزيادة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومكَّن
الربملانات من تحديد االتجاهات الناشئة يف قطاع شهد تغرياً رسيعاً
وأهمية متزايدة يف السنوات املاضية .وولدت السلسلة ،بعد ترسخها،
بيانات وتحليالت ساعدت الربملانات يف إثبات التحديات والتعقيدات
املرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة يف إطار برملاين ،وقدمت اقرتاحات
للتغلب عىل العقبات التي تحول دون االستخدام الفعال لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .واستُمدت املواد والتوجيهات الخاصة بهذه
التقارير من العروض واملناقشات التي جرت يف املؤمترين العامليني
للربملان اإللكرتوين اللذين عُ قدا يف عام  2007يف جنيف ويف عام 2009
يف بروكسل.
وواصل التقرير الثالث يف هذه السلسلة املنشور يف عام  2012العملية،
ونقح الدراسة االستقصائية للحصول عىل مزيد من البيانات الحديثة
وتسليط الضوء عىل االتجاهات الناشئة .وكان ذلك عندما بدأت الربملانات
يف االلتفات إىل الفرص التي تتيحها وسائل التواصل االجتامعي الجديدة،
والبيانات املفتوحة ،واألنظمة املفتوحة املصدر وغري اململوكة التي
نشأت يف ذلك الوقت .وقد قامت هذه الطبعة الثالثة أيضاً عىل نتائج
املؤمتر العاملي للربملان اإللكرتوين يف عام ( 2010ميدراند ،جنوب أفريقيا)
ومختلف املنتديات واالجتامعات التي تتناول القضايا املحيطة بالربملان
الرقمي .وشمل ذلك مشاريع املساعدة التقنية يف أفريقيا ومنطقة البحر
الكاريبي ،ومؤمترات مختلفة (مثل املكتبات ومؤمتر البحوث الذي عُ قد
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يف شييل يف عام  .)2011وكان أحد مجاالت الرتكيز الرئيسية يف تقرير عام
 2012هو تحديد التكنولوجيات الجديدة والناشئة وتحديد السبل التي
ميكن للربملانات تسخريها الستخدامها الخاص ولصالح الجمهور األوسع.

الدخل والبلدان املنخفضة الدخل؛ والصعوبات املتصلة بالتمويل املتاح،
والتوظيف والتكيف الثقايف؛ والفجوات يف املعرفة واملهارات لدى املوظفني
والنواب ،والثقة يف التكنولوجيا.

وكانت توجد فجوة مدتها أربع سنوات بني التقريرين الثالث والرابع يف
السلسلة .ويف إطار تصميم هذا التقرير الجديد ،نظر االتحاد الربملاين الدويل
يف االتجاهات الناشئة الرئيسية وقرر أن هذه فرصة لتغيري الشكل؛ وقُلص
حجم التقرير الربملاين الرئييس مع االحتفاظ بالبيانات الرئيسية للتمكني
من مواصلة رصد االتجاهات املبلغ عنها سابقاً .وأضيفت أسئلة جديدة
بشأن الصعود الرسيع لألدوات االجتامعية .وقد تجاوزت وسائل التواصل
االجتامعي ،املذكورة يف تعليق عابر واحد يف عام  ،2008تكنولوجيات
البث التقليدية بحلول عام  2016لتصبح أبرز وسائل االتصال للربملانات.
وأُضيفت دراسة استقصائية ثانية يف عام  2016بهدف تغيري املوضوع
يف كل تقرير جديد .وأجريت دراسة استقصائية يف عام  2016ملنظامت
املراقبة الربملانية بدعم من املعهد الدميقراطي الوطني .وقد أثبتت أنها
إضافة مهمة وحسنة التوقيت إىل السلسلة حيث أعطت الربملانات
ومنظامت املراقبة الربملانية وغريها فكرة واضحة عن عمق وقوة وطبيعة
العالقات بني الربملانات واملواطنني .وأُطلق التقرير إبّان املؤمتر العاملي
للربملان اإللكرتوين لعام  2016يف فالبارايسو بشييل حيث أُجري أيضاً أول
«هاكاثون» برملاين دويل.

تبي يف تقرير عام  ،2016تحتاج الربملانات إىل الدعم عرب كامل نطاق
وكام َّ
التطبيقات الرقمية من التخطيط والنظم الخلفية إىل البيانات املفتوحة
ومشاركة املواطنني .ويُع ّد مركز االبتكار الجديد يف الربملان التابع لالتحاد
الربملاين الدويل استجابة جزئية لهذا املطلب.

وقد تطور فهم ماهية الربملان اإللكرتوين منذ سك املصطلح يف تقرير عام
 .2008وأعاد تقرير عام  2018النظر يف التعريف لجعله أوسع مام كان
متوقعاً يف األصل بحيث يشمل التكنولوجيا فض ًال عن الحوكمة والتحول
والكفاءة .ويتضمن التقرير فه ًام مرناً للناس ،والعملية ،والبنية ،والبيانات،
والحوكمة الرشيدة ،وإحساساً اسرتاتيجياً بكيفية تحسني األدوات والخدمات
الرقمية النفتاح العمل يف الربملان وإمكانية الوصول إليه ومساءلته:
يضع الربملان اإللكرتوين التكنولوجيا واملعرفة واملعايري يف صميم
عملياته ،ويجسد قيم التعاون والشمولية واملشاركة واالنفتاح
عىل الجمهور.
ويرسم تقرير عام  2018صورة إيجابية عن تحسن الربملانات من خالل
التقنيات التي اعتمدتها .ويُظهر االنفتاح والتعاون املستمرين بني الربملانات
واملتزايدين مع املجتمع املدين والجمهور بوجه عام ،مع نرش الربملانات
وبثها لجلساتها بشكل أكرث نشاطاً واستخدامها وسائل إعالم ميكن الوصول
إليها وإعادة استخدامها بسهولة أكرب .وعىل الصعيد الداخيل ،تعمل
الربملانات بفعالية وكفاءة أكرب ،ويجري تتبع أعاملها وتسجيلها بدقة أكرب.
واستمر التوجه نحو االنفتاح الربملاين يف عام  .2018واستخدمت املزيد من
الربملانات البيانات املفتوحة ،مع تحول املزيد منها إىل منصات االتصال
التي يستخدمها الناس أكرث .ويف تخطيط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وإدارتها ،استمرت االتجاهات التي شوهدت يف التقارير السابقة يف
ذلك العام .وكان التخطيط االسرتاتيجي هو القاعدة ،ولكنه مل يسرتشد
دامئاً برؤية أوسع ملا ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تحققه،
أو تتبعه عمليات لرصد وقياس واستعراض التقدم املحرز يف تحقيقها.
وشملت التحديات املستمرة الفجوات بني الربملانات يف البلدان املرتفعة
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وكشف النواب الذي ردوا عىل االستبيان ألول مرة يف عام  2018عن
اعتامدهم املتزايد عىل التكنولوجيات املحمولة بوصفها جزءاً طبيعياً من
عملها ،معتربين أنفسهم متحدثني أكفاء ومرتاحني للنرش الرقمي .وعىل
الرغم من اإلقبال عىل وسائل التواصل االجتامعي ،فال يزال منوذج البث
يف االتصاالت سائداً .وأجريت دراسة االبتكار الربملاين ألول مرة أيضاً يف
عام  .2018وقد نفرت الربملانات تاريخياً من املخاطر وقاومت املامرسات
االبتكارية .وتساعد ضغوط الجمهور من أجل االنفتاح والشفافية وااللتزام
السيايس يف تغيري هذه التصورات ،ولكن مع عرقلة املركزية غالباً للتقدم.
وبعد األحداث املأساوية لعام  2020واالبتكار الرسيع الذي فُرض عىل
العديد من الربملانات ،يبدو أن استنتاج تقرير عام  2018متبرص بالفعل:
إن أساليب العمل الجديدة تتطلب تحوالً ثقافياً بقدر ما تتطلب
تحوالً تكنولوجياً والتزاماً من جميع أجزاء الربملان وخارجه.
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