
                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

CL/199/10(g)-R.1 المجلس الحاكم 

 01البند  9102 أغسطس/  أب 92

 

 

 تقارير عن االجتماعات األخيرة المتخصصة لالتحاد البرلماني الدولي

 6102المؤتمر العالمي للبرلمان اإللكتروني   (و

 ، مجلس النواب تشيلي، فالبارايسو6102يونيو حزيران/  62-01

 

المؤتمر العالمي للبرلمان اإللكتروني، الذي ُعقد في مجلس الّنواب التشيلي في فالبارايسو، مناسبة شهد 
ومناقشة استنتاجاته الرئيسية. شكلت مسارات  ،3152إطالق تقرير البرلمان اإللكتروني العالمي لعام 

منصة للمشاركين لتبادل الخبرات حول فوائد استخدام تكنولوجيا  ،لمؤتمرالسياسات والتقانة خالل ا
من أجل تحسين األداء التشريعي والتمثيل والرقابة، ومزيد من انفتاح  ،واالتصاالت في البرلمان ،المعلومات

 البرلمانات وسهولة الوصول إليها والمساءلة والكفاءة.

 ،يوممثلي المجتمع المدن ،رلمانيين والموظفين البرلمانيينمن الب –مشارك  311المؤتمر ما يزيد عن  ضم
وورش  ،وحلقات النقاش ،بلد لمدة ثالثة أيام من الجلسات العامة 11من أكثر من  ،والمنظمات األخرى

 من الرجال. (%23)من النساء و  (%32(العمل وعروض الحلول التكنولوجية. كان التوزيع الجندري 

ق يع الرئيسية واالقتراحات واألفكار التي انبثقت من األيام الثالثة للمؤتمر، ويترافويعرض هذا الملخص المواض
مع تلميحات لبعض التوجهات المستقبلية في هذا المجال. ويمكن االطالع على الموقع اإللكتروني للمؤتمر 

(www.wepc2016.org)،  الذي يتيح االطالع على كل العروض التي قّدمت هناك، إضافًة إلى
 أفالم فيديو لجميع الجلسات.

 

http://www.wepc2016.org/
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 6102المؤتمر العالمي للبرلمان اإللكتروني 

 6102حزيران/ يونيو  62-01

 بتنظيم مشترك من قبل االتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب في تشيلي

 

 ملخص المؤتمر

للبرلمان اإللكتروني، الذي عقد في مجلس النواب التشيلي في فالبارايسو، إطالق شهد للمؤتمر العالمي 
ومناقشة استنتاجاته الرئيسية. وقد شكلت مسارات السياسات  ،3152التقرير العالمي للبرلمان اإللكتروني 

مات و منصة للمشاركين لتبادل الخبرات حول فوائد استخدام تكنولوجيا المعل ،والتقانة خالل المؤتمر
واالتصاالت في البرلمانات من أجل تحسين األداء التشريعي والتمثيل والرقابة، ومزيد من انفتاح البرلمانات، 

 وسهولة الوصول إليها والمساءلة والكفاءة.

من البرلمانيين والموظفين البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني  –مشارك  311ضمَّ المؤتمر ما يزيد عن 
وامتدت لثالثة أيام شملت جلسات عامة وحلقات نقاش  ،بلد 11من أكثر من  -ى والمنظمات األخر 

 من الرجال. (%23)من النساء و ( %32)وورش عمل وعروض حلول تكنولوجية. كان التوزيع الجندري 

(، الذي تم اقتراح جلساته وتنفيذها من قبل Unconference" )مؤتمر تفاعليواقترح اللقاء أيضًا "
 مختبر القراصنة"؛ بالتنسيق مع فريق Hackathonمسابقة للمبرمجين في المؤتمر، و "المشاركين 

HackerLab  في مجلس النواب البرازيلي. كانت مسابقة المبرمجين تدريباً عملياً على البيانات المفتوحة
شخصاً  41وتطوير التطبيقات النموذجية لتسهيل استخدام البيانات من قبل المواطنين، وضمَّت أكثر من 

مشاركًا من األرجنتين، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، والواليات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا وبيرو والمملكة 
 المتحدة. كان البعض حاضراً، وشارك اآلخرين عن بعد.

بشعبية كبيرة لدى الوفود؛ وأظهر العرض النهائي لمشاريع ،  Hackathonمسابقة المبرمجينحظيت 
ين أهمية إنشاء فرق متعاونة بين البرلمانات والمجتمع المدني. واستندت هذه الورشة على مسابقة المبرمج
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أفكار موجودة لدى مجموعات من المواطنين في جميع أنحاء العالم، ولم يكن الهدف إنشاء تطبيقات 
ئز من ااالستخدامات الممكنة للبيانات. وسيقضي الفريق الف ،جاهزة، بل تقديم دليل للفكرة، واستكشاف

في مجلس النواب  Hackerlab مختبر القراصنة" أسبوعًا في hackathonمسابقة المبرمجين "
 البرازيلي، بدعم من الكونغرس التشيلي.

الث التي انبثقت عن المؤتمر على مدى ث ،واالقتراحات واألفكار ،ويعرض هذا الملخص المواضيع الرئيسية
موقع ويمكن االطالع على ال ،ت المستقبلية في هذا المجالأيام، ويترافق مع اقتراحات لبعض التوجها

الذي يتيح االطالع على كل العروض التي قّدمت  ،(www.wepc2016.orgاإللكتروني للمؤتمر )
 هناك، إضافًة إلى أفالم فيديو لجميع الجلسات.

 التخطيط االستراتيجي
تقوم األدوات الرقمية بتغيير طريقة عمل البرلمانات، ال على المستوى العملي اليومي فحسب، بل من حيث 
تقديم طرق جديدة للتفكير والممارسات اإلبداعية وثقافة انفتاح وشفافية أقوى وأكثر حيوية. وبدعم من 

 نات جديدة وأكثر انفتاحاً.األدوات التي تسهل مشاركة المواطنين، أخذت في الظهور نماذج من البرلما
 العلمي للمشاركة باستحداث القوانين على سبيل المثال. التجريبوهناك دالئل على تزايد 

أوسع إلى ووصول أسهل و  ،وبالنسبة للمواطنين، فالنتيجة هي زيادة قدرتهم على فحص العمل البرلماني
تعتمد على  ،والتنمية المستدامة ،ات الصحيةالعمليات البرلمانية، وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن الديمقراطي

مؤسسات قوية وشاملة. لكن، وكما أشار أحد أعضاء البرلمان الفرنسي، فإن البرلمانات ربَّما قد رقمنت 
إجراءاتها الحالية، لكنها لم تنشْئ بعد اإلجراءات الجديدة للعصر الرقمي. نحن بحاجة للتفكير مليًا في  

 كيفية القيام بذلك.

أمراً في غاية األهمية إلدارة هذا التطور المعقد؛ وهذا ما يستدعي لجان للتخطيط  ،لتخطيط االستراتيجييعد ا
يا كي يشق هذا التغيير طريقه نحو النجاح. إن تكنولوج  ،ولجان توجيهية على مستوى عال   ،االستراتيجي

تدعي اًل منفصاًل؛ وهذا يسولن تبقى في آخر المطاف مجا ،تفرض معايير جديدة ،المعلومات واالتصاالت
أيضاً اندماجاً أعمق للتكنولوجيا في بنية المؤسسة البرلمانية ورؤيتها للمستقبل. وكما أوضح البرلمان اإلسباني، 

ى ولذلك فإنه ال يكفي وضع خطة استراتيجية: بل يجب عل ،فإن التكنولوجيا سرعان ما تلحق بها األعطال

http://www.wepc2016.org/
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مع  ومستدامة، وقادرة على التكيف ومتجاوبة ،تراتيجية متكاملةالمؤسسات أن تضع إجراءات تخطيط اس
 البيئة المتغيرة باستمرار.

 

 مشاركة المواطنين واالنفتاح البرلماني

شعور إرادًة سياسيًة أقوى نحو االنفتاح. واالنفتاح البرلماني يمنح للمواطنين ال ،ُتْظِهر البرلمانات على نحو متزايد
بأنهم )وربما أكثر من( مشاركين في أعمال برلماناتهم. إن البيانات المفتوحة هي حجر الزاوية في االنفتاح 

 البرلماني.

ذا التغيير. لكن في قانونية أن تدعم هففي البلدان التي لم تعهد فيها ثقافة انفتاح تقليدية، يمكن لإلجراءات ال
نهاية المطاف، سيكون االنتقال إلى ثقافة المعلومات البرلمانية بوصفها "مفتوحة حكماً" أمراً حتمياً، بداًل من 
وجود فقرات قرار عديدة حول نوع البيانات التي سيتم نشرها. إن تحقيق انفتاح أكبر يعني العمل مع المزيد من 

 ع التواصل في اتجاهين، وإيجاد طرق لكسر الحواجز وجعل العملية بشرية ومتاحة.القنوات، وتشجي

وكيف  ،على فهم ما هي البيانات المطلوبة ،يمكن أن يساعد البرلمانات ،إن إقامة حوار مع المجتمع المدني
جتمع ن المقراصنة موفي حين قد تجد البرلمانات صعوبة في فهم " ،يمكن تقديمها بطريقة أكثر فعالية

يمكن أن يؤدي إلى تعاون فريد من نوعه.  ،أو مجموعات شبابية، إال أن إشراك مثل هذه الجماعات ،المدني"
م ومنظمات الرقابة البرلمانية دائماً، لكن الحوار يساهم في تعزيز التفاه ،يجب أالَّ نتوقع أن تتفق البرلمانات

 المتبادل دائماً، ويحّسن النتائج ويعزز الديمقراطية.

تقيم عددًا متزايدًا من الشراكات الناجحة لتعزيز االنفتاح  ،ومنظمات المجتمع المدني ،ال تزال البرلمانات
. بتطلعها إلى مجاالت محددة من الخبرة وشركاء موثوقين ،البرلماني. تختار البرلمانات بعناية من تعمل معهم

فالعمليات المشتركة المصممة بشكل جيد تكون مرنة وافتراضية، مما يتيح االستماع إلى جميع األفكار الجيدة، 
من التزامات خطة العمل البرلمانية  ،51من  ،52بغض النظر عن مصدرها. وكما الحظ وفد جورجيا، فإن 

كانت مستوحاة من المجتمع المدني، وأنَّ خطة عمل المملكة   ،(OGPلحكومة المنفتحة )بموجب شراكة ا
للشراكة تظهر مساهمة هامة مماثلة للمجتمع المدني. وهذا المستوى من التعاون يتطلب بذل  ،المتحدة الوطنية

 الوقت والجهد ويعتمد على الثقة المتبادلة بين األطراف.



                                                                            لالتحاد البرلماني الدولي  531الجمعية العامة 
 واالجتماعات ذات الصلة           

 3152تشرين األول/ أكتوبر  32 – 33جنيف، 
 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
                                                                  3152أيلول / سبتمبر  31      

 

 الدور الحاسم للتكنولوجيا

و التركيز على ه ،بخصوص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،أحد األدوار الهامة الستراتيجية البرلمانات إن
لحصول على بيئة وصعوبة ا ،تطوير بنية تكنولوجية فعَّالة ومتينة. ومع ذلك، ال يمكن التقليل من التكلفة

د إلى المؤسسات على نحو تزاي تكنولوجية على نحو محكم. كما أوضح البرلمان الفنلندي، تتحول جميع
استخدام كمية أقل من الورق، وتتمكن من العمل افتراضياً. وفي بعض البلدان، هناك أنظمة متطورة إلدارة 

 الوثائق تحل محل العملية القديمة األقل تكاماًل، بما في ذلك صياغة ورصد التشريعات.

يقة استخدامها، مثل القدرة على الوصول إلى أي وثتقدم هذه التطورات فوائد كبيرة للمؤسسات القادرة على 
من أي مكان، والقدرة على نشر المعلومات في الوقت الحقيقي تقريباً. ومع ذلك، فإن هذه التطورات ال 
يمكن تحقيقها إال بوضع استثمارات كبيرة في أنظمة معقدة ومكلفة. وفي البلدان األصغر والمنخفضة الدخل، 

أجل إيجاد الموارد والدعم الالزم لتطوير واستخدام هذه النظم، والتي بدورها تحّد من تكافح البرلمانات من 
 قدراتها على توفير الوصول إلى البيانات البرلمانية.

دها وحماية البيانات االعتبارات الرئيسية، والتي يمكن أن يتفاقم تعقي ،يشكل األمن ضمن الشبكة البرلمانية
 وحلول التخزين السحابية. ،مع ظهور البيانات المفتوحة

بسالسة  وفي نشر الميزات ،في طرح معلومات متعدد المنصات تبدأ ،ثمة أمثلة أخرى للتطور التكنولوجي
موعة بدراسة إمكانية بناء مج ،وبرلمان المملكة المتحدة ،بين األجهزة. يقوم حالياً مجلس النواب األمريكي

رمجة ولكن بإتاحتها عبر واجهة تطبيق مب ،من المكونات الرقمية مستمدة من قاعدة بيانات ووثائق مشتركة
(API بدالً من إنشاء تطبيقات للعمل مباشرة مع البيانات. ويضمن تطبيق ،)API،  قدراً أكبر من المرونة

بإمكانية إعادة استخدام البيانات  ،نأو من طرف ثالث ،يويسمح فعليًا ألي موقع أو أي تطبيق داخل
 البرلمانية بطريقة مبسطة جداً.

 معايير البيانات المفتوحة والتوثيق

تنتج البرلمانات العديد من الوثائق في سياق عملها، وقد يكون من الصعب ربطها ومراقبة ماذا يجري. أواًل، 
يات الداخلية لديها بشكل محكم. ويجب أن تكون البيانات ضمان عمل النظم والعمل ،يجب على البرلمانات
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وإحدى الطرق لتحقيق ذلك تتم عن طريق تحويل الوثائق  ،ذات نوعية جيدة وصالحة لالستعمال الداخلي
وهذا يسمح باالنتقال من نشر وثائق  ،والصيغ المفتوحة األخرى ،XMLالبرلمانية من تنسيقات خاصة إلى 

رغب لما ي ،كثر انفتاحاً وذات وصول أفضل، وذلك لتجنب وضع االفتراضاتإلى أشكال أ PDFبصيغة 
 به المستخدمون النهائيون من صيغ الملفات.

أكثر انفتاحًا يعني أيضًا ربطها مع مصادر بيانات خارجية، مما يمنحها قيمًة  ،إن جعل البيانات البرلمانية
تقدم مزايا تقنية في كفاءة معالجة االستعالم.   ،XMLوعمقًا وثراًء. فالنظم المفتوحة على أساس تنسيق 

 ،ن جديدةواستخدام أدوات تخزي ،كما أن االنتقال إلى واجهات أفضل، واعتماد صيغ مفتوحة لتبادل البيانات
 قادرة على إدارة البيانات المترابطة المعقدة تمثِّل بعض التطورات المتوقعة في هذا المجال.

 

 وسائل اإلعالم االجتماعية

شجع وت ،ليست أداة قوية لنشر المعلومات فحسب: بل تخلق المشاركة ،وسائل اإلعالم االجتماعي إن
 على فهم أفضل الحتياجات الناس من ،البرلمانات لتكون أكثر تفاعاًل. وهذا بدوره يساعد المؤسسات

ار خالل إظهالمعلومات ومواقفها من القضايا السياسية. وتبني وسائل اإلعالم االجتماعية الثقة من 
 المؤسسات بأنها قريبة ويمكن الوصول إليها.

أيضاً تخلق تحدياً خاصاً بها بقراءة ما بين السطور، وإدارة حجم المعلومات  ،لكن وسائل اإلعالم االجتماعية
التي يجري نشرها وتلبية توقعات االستجابة لدى الناس. يجب على المؤسسات أن تستجيب دائمًا في 

 وإال تعرضت لخطر شعور الناس بتجاهلهم. ،الوقت المناسب

التي يستخدمها الناس بداًل من محاولة إنشاء  ،اعتماد أدوات التواصل االجتماعي ،إنه من المنطقي تماماً 
ات أكثر إلى تطبيق ،أدوات جديدة. يمكن للمرء نقل التصفح من تطبيقات التواصل االجتماعي السائدة

مثل جمع المدخالت ومناقشتها. فعلى سبيل المثال، تطبيق " تقرير  خصوصية وأكثر مالئمة لمهام معينة،
عها لتحليل وفهم مواقف الناس حول القضايا  ،اليونيسف"، يلتقط هذه البيانات ويقدم تقارير عنها ويجمِّ

 المتعددة.
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لفيسبوك اومن الواضح أنه ليس هناك أداة واحدة من شأنها أن تناسب الجميع. ففي العديد من البلدان، يتمتع 
أداة االتصال المفضلة، مثل تشيلي  ،WhatsAppبجمهور واسع، بينما في أماكن أخرى، أصبح 

 وإندونيسيا وبنين. ومع ذلك فهذه األداة تكاد ال تستخدم في أيسلندا.

ينقاد البرلمانيون ُحكماً إلى اعتماد األدوات المستخدمة من قبل ناخبيهم. ويتوجب عليهم فهم هذه األدوات 
المحتوى أو المشاركة  تحديد نوع ،علم كيفية استخدامها بفعالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على البرلماناتوت

وتتواصل  تتبادله وتستمع إليه ما الذي نفسهااألنجح في كل مجال وفي مختلف الظروف: عليها أن تسأل 
ومتى ولماذا؛ وعليها أيضا قياس مدى اتفاق هذه الخيارات مع استراتيجيات التواصل والعمل  ،به مع الجمهور

 بصورة عامة.

)وهذا  ،على أهمية وضع أهداف وغايات واضحة، لفهم البيئة من حولنا ،أكد مجلس الشيوخ األرجنتيني
 ،عالم المختلفةدف وسائل اإلثم وضع استراتيجيات تسته ،يعني أيضاً المهارات والمعرفة وتوقعات األعضاء(

تراتيجي وهذا نهج اس ،في التواصل والحديث معه ،التي تخاطب الجمهور الذي يرغب البرلمان )أو العضو(
 يتيح للبرلمانات وضع مؤشرات لقياس مدى فعاليتها.

عوبة صتم تحليل المساوئ المرتبطة بوسائل اإلعالم االجتماعية على نطاق واسع، ولقد الحظ البرلمانيون 
ير من فضاًل عن التعليقات السلبية في كث ،إدارة عدد كبير من التفاعالت على وسائل اإلعالم االجتماعية

األحيان ضد المسؤولين المنَتَخبين. تشكل الحمولة الزائدة للمعلومات مشكلة دائمة، ويدرك العديد من 
الذين  حيث الوقت والموارد. أما البرلمانيون البرلمانيين أن أدوات اجتماعية جديدة تتطلب التزاماً كبيرًا من

يرغبون حقًا في االنخراط في هذا الشأن، فغالبًا ما يجدون صعوبة في التحكم بتوقعات المواطنين. ويجد 
بين وإيصال رسائل مع الناخ ،آخرون أن هذا االستثمار له ما يبرره بسبب الفرص التي يتيحها التواصل المباشر

 تكرر في وسائل اإلعالم.جوهرية غالباً ما ت

 التحديات واالتجاهات الناشئة

 تمثل عاماًل هاماً وإيجابياً للغاية لتحول البرلمانات، فإن سرعة وحجم ،على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية
التغيير تسبب بعض التحديات لها. فمن الصعب أن تخطط للمستقبل عندما ال يعرف سوى قدر ضئيل جداً 
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كنولوجيا خالل خمس سنوات. هناك حاجة إلى تخطيط استراتيجي متواصل لمساعدة البرلمانات عن تقدم الت
 على التكيف مع التطورات التكنولوجية واالجتماعية الجديدة.

وصيانة المنصات  القتناء ،خصوصًا في البرلمانات التي تفتقر إلى األموال والموارد ،ويتمثل التحدي الكبير
والبرلمانات  ،XMLك فجوات شاسعة تظهر بين البرلمانات التي تستخدم تنسيق الجديدة المعقدة. هنا

التي ال تستخدمها، وتتراوح بين بلدان ثرية وبلدان أقل ثراًء. أيضاً، تحتاج البرلمانات بشكل واضح للعمل 
 لبرلماني الدولي.امعاً وتبادل المفاهيم واألسس والبرامج والحلول، والتي تؤكد على أهمية نقل المعرفة والتعاون 

المتمثل في مساعدة الناس على فهم دور وعمل البرلمانات، بغض النظر عن اختيار  ،ويبقى التحدي الرئيسي
أنسب وسيلة لالتصال في سياق معيَّن. ال تزال وسائل اإلعالم التقليدية مهمة، ال سيما في البلدان التي 

 لألدوات الرقمية في كل مكان. تكون فيها القاعدة التكنولوجية ضعيفة، وهي مكملة

سلط المؤتمر الضوء على عدد من التوجهات المستقبلية، وخاصةً فيما يتعلق بزيادة انفتاح البرلمانات والتواصل 
ع مجموعات في المستقبل م ،المباشر مع المواطنين. ومن المؤمل أن يتم التمكن من ربط بيانات البرلمانيين

لق عناصر بصرية ونصوص أقوى وأكثر انسجامًا مع عموم الناس وحياتهم البيانات المفتوحة األخرى، لخ
اليومية. ويتطلب مزج بيانات البرلمانات والمصادر األخرى تقنيات جديدة ستؤدي إلى زيادة استخدام شبكة 

بيقات طوقواعد البيانات الوثائقية وإعادة النظر في كيفية تقديم البيانات باستخدام واجهة برمجة الت ،اإلنترنت
API. 

وحالما يتم إدخال التقنيات الرقمية في البرلمانات، فإنها لن تبقى مجااًل مستقاًل وستصبح مجرد جزء من 
" كيف تتيح أداة hackathonمسابقة المبرمجين "النظام اإليكولوجي البرلماني". وقد أظهرت "

"Wikilegisيث يمكن مشاريع القوانين، بح " البرازيلية للمستخدمين التعليق واقتراح التعديالت على
للعملية التشريعية أن تصبح عملية ديناميكية في كال االتجاهين. "مشاركة في استصدار" و "مشاركة في تقييم" 

 ،القوانين هي توجه مستقبلي ممكن يقوم عدد من البرلمانيين بالدعوة إليه، رغم أن القرارات النهائية للتشريعات
منتَخبين باعتبارهم المؤتمنين على المصلحة العامة. وهذه المناقشات تجري في تقع على عاتق الممثلين ال

وضع إجراءات و  ،مختلف بلدان العالم، في حين تبحث البرلمانات في سبل التكيف مع اإلجراءات القائمة
 جديدة للقرن الحادي والعشرين.
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(g) World e-Parliament Conference 2016 
 

 28-30 June 2016, Chamber of Deputies of Chile, Valparaíso 
 
 
 
 
 
 

The World e-Parliament Conference, held in the Chamber of Deputies in Valparaíso, 
Chile, featured the launch of the World e-Parliament Report 2016 and discussion of its 
key findings. During the conference, policy and technical tracks provided a forum for 
participants to exchange experiences on how ICT helps to improve representation, law-
making and oversight, and to increase parliament’s openness, accessibility, 
accountability and effectiveness. 
 
The event drew just over 200 participants - parliamentarians, parliamentary officials and 
representatives of civil society and other organizations - from more than 50 countries, 
with three days of plenary and panel sessions, practical workshops and technology 
demonstrations. The gender breakdown of participants was 27 per cent women and 
73 per cent men.  
 
This summary presents the key themes, ideas and considerations that emerged from the 
three days of the conference, along with indications of some future trends. The 
conference website (www.wepc2016.org) provides access to all the presentations that 
were made, as well as video archives of all sessions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wepc2016.org/
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World e-Parliament Conference 2016 
28-30 June 2016 

Co-organized by the Inter-Parliamentary Union and the 
Chamber of Deputies of Chile 

#eParliament 
  

 
 

Conference summary 
 
 
The World e-Parliament Conference, held in the Chamber of Deputies in Valparaíso, Chile, featured 
the launch of the World e-Parliament Report 2016 and discussion of its key findings. During the 
conference, policy and technical tracks provided a forum for participants to exchange experiences on 
how ICT helps to improve representation, law-making and oversight, and to increase parliament’s 
openness, accessibility, accountability and effectiveness. 
 
The event drew just over 200 participants - parliamentarians, parliamentary officials and 
representatives of civil society and other organizations - from more than 50 countries, with three days 
of plenary and panel sessions, practical workshops and technology demonstrations. The gender 
breakdown of participants was 27 per cent women and 73 per cent men.  
 
The event included an “Unconference”, whose sessions were proposed and led by conference 
participants, and a “Hackathon”, coordinated by staff of the HackerLab in the Brazilian Chamber of 
Deputies. The Hackathon was a hands-on event, working with open data and developing prototype 
applications to make data more usable for citizens. It brought together over 40 people from Argentina, 
Brazil, Canada, Chile, France, Italy, Peru, the United Kingdom and the United States of America. 
Some were present in Valparaíso while others worked remotely.  
 
The Hackathon proved popular with delegates; the final presentation of the Hackathon projects 
demonstrated the value of setting up collaborative teams across parliaments and civil society. The 
event built on existing ideas from citizen groups around the world; it was not about creating finished 
applications but demonstrating a proof of concept and exploring possible uses for the data. The 
winning team from the Hackathon will spend a week in the HackerLab in the Brazilian Chamber of 
Deputies, sponsored by the Chilean Congress. 
 
This summary presents the key themes, ideas and considerations that emerged from the three days of 
the conference, along with indications of some future trends. The conference website 
(www.wepc2016.org) provides access to all the presentations that were made, as well as video 
archives of all sessions. 
 
Strategic planning 
 

Digital tools are transforming how parliaments work, not just at the day-to-day operational level, but 
also in terms of new ways of thinking, innovative practices and a stronger, more vibrant culture of 
openness and transparency. Supported by tools that facilitate citizen engagement, new and more 
open models of parliament are beginning to emerge. There is evidence of increasing experimentation 
with, for example, the co-creation of laws.  
 
The result is an increase in citizens’ ability to scrutinize parliamentary work and better access to the 
parliamentary processes more broadly. This matters because healthy democracies and sustainable 
development require strong, inclusive institutions. However, as a French parliamentarian noted, 
parliament may have digitized its existing procedures, but has not yet created new procedures for the 
digital era. We need to think deeply about how to do this. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipu.org/
http://www.wepc2016.org/
http://www.ipu.org/�
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Strategic planning is critical for managing this complex change; high-level strategy committees and 
steering committees are needed to ensure success. ICT is becoming normative and will eventually 
cease to be an independent domain; this requires even deeper integration of technology into the 
architecture of the institution and the way it thinks about the future. As the Spanish Parliament 
observed, technology disrupts quickly so it is not enough to have a strategic plan: institutions must 
have strategic planning processes that are embedded, responsive and continuous to be able to adapt 
to the ever-changing environment.  
 
Public engagement and parliamentary openness 
 

Parliaments are increasingly demonstrating strong political commitment to openness. Parliamentary 
openness makes people feel they are (and can be more) involved in their parliament. It is open data 
that underpins parliamentary openness.  
 

Where there has not been a traditional culture of openness, legal measures can support this change. 
Ultimately, though, there has to be a shift towards a culture of parliamentary information being “open 
by default”, instead of having lots of decision points about what data to release. Becoming more open 
means working with more channels, more two-way communication, finding ways to break down 
barriers and making the process human and accessible.  
 

Dialogue with civil society helps parliaments better understand what data is wanted and how it can be 
delivered more effectively. While parliaments can find it difficult to understand civic hacker and youth 
groups, engagement with groups like these can lead to valuable cooperation. Parliaments and 
Parliamentary Monitoring Organizations (PMOs) should not always expect to agree but where there is 
dialogue, it helps both sides understand each other, leads to better results and strengthens 
democracy. 
 

There are a growing number of examples of successful partnerships between parliament and civil 
society organizations on parliamentary openness. Parliaments choose carefully who they work with, 
looking for specific areas of expertise and trusted partners. Well-designed engagement processes are 
flexible and virtual, so that all good ideas can be heard, wherever they come from. As Georgia noted, 
16 of the 18 commitments in the parliamentary action plan under the Open Government Partnership 
(OGP) were inspired by civil society, and the United Kingdom’s OGP National Action Plan shows a 
similarly strong civil society contribution. This level of partnership takes time and effort to build and 
relies on mutual trust. 
 
Critical role of technology  
 

It is a critical role of parliament’s ICT strategy to focus on building an effective and robust technology 
architecture. The cost and complexity of getting ICT right cannot be underestimated, however. As the 
Finnish Parliament demonstrated, institutions are increasingly becoming paperless and able to 
operate virtually. Sophisticated document management systems are replacing older, less-integrated, 
process in areas such as legislative drafting and tracking in some countries.  
 

These developments offer significant benefits to the institutions that are able to use them, such as 
being able to access any document from anywhere, and publishing information in near-real time. But 
they are only made possible by significant investment in complex and expensive systems. Parliaments 
in smaller and lower-income countries struggle to find the resources and support needed to develop 
and use these systems, which in turn limits their ability to provide access to parliamentary data. 
 

Security within the parliamentary network and data protection are major considerations, which can be 
complicated further by the advent of open data and cloud storage solutions.  
 

Further examples of technology change are emerging in terms of multi-platform delivery of information 
and deploying functionality seamlessly across devices. The US House of Representatives and the UK 
Parliament are exploring how to build a set of digital components, drawn from a common core of data 
and documents but served through a programmable interface (API), rather than building applications 
to work directly with the data. The API approach creates far greater flexibility and it means that, 
potentially, any internal or third-party website or app can reuse parliamentary data in a much 
simpler way. 
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Open data and document standards 
 

Parliaments produce a lot of documents in the course of their work and it can be difficult to connect 
them together and track what is happening. In the first instance, parliaments need to get their internal 
systems and processes right. Data has to be of good quality and valid for internal use. One way to 
achieve this is by moving parliamentary documentation from proprietary formats to XML and other 
open standards. This makes it possible to transition from publishing only PDF documents to more 
accessible and open document formats, and avoids having to make assumptions about what formats 
the end-users want. 
 

Opening up parliamentary data means it can be linked to external data sources to add value, depth 
and richness. Open and XML-based systems bring technical advantages in the efficiency of query 
processing; future developments in this area include moving to better interfaces, adopting open 
standards for sharing data and using newer data storage tools that can manage complex linked data. 
 
Social media 
 

Social media is not only a powerful tool to publish information: social tools create engagement and 
encourage parliament to be more responsive. This in turn helps institutions better understand people’s 
information needs and their views on policy issues. Social media builds trust by demonstrating the 
proximity of access to institutions.  
 

Social media also creates its own challenges in terms of hearing what is being said above the noise, 
managing the volume of traffic and meeting public expectations of responsiveness. It is vital for 
institutions to respond in a timely manner otherwise people are left feeling ignored.  
 

Adopting the social tools that the public already uses makes most sense, rather than trying to create 
new tools. It is possible to drive traffic from mainstream social tools to specific applications that are 
more suited for things such as submission gathering and deliberation. For example, UNICEF’s “U-
Report” captures, reports and aggregates data to analyse and understand people’s positions on a 
range of issues.  
 

There is clearly no single tool that will work for everyone. Where Facebook has a considerable 
audience in many countries, in others WhatsApp has become the communication tool of choice. This 
is the case from Chile to Indonesia to Benin; yet its use in Iceland is negligible.  
 

Parliamentarians are inevitably drawn into using the tools that their constituents use; they need to 
understand them and learn how to manage them effectively. Meanwhile, parliaments need to 
recognize what kind of content or engagement works in each space and under what conditions. 
Parliaments should consider what, when and why they are sharing, listening or engaging; they need to 
recognise how this aligns with their overall communications and engagement strategies.  
 

The Senate of Argentina underlined that it is important to establish clear goals and objectives, 
understand the current landscape (including the skills, knowledge and expectations of members), and 
then define targeted strategies for the different media that address the audiences that the parliament 
(or member) wishes to connect with and talk to. This more strategic approach allows parliaments to 
develop metrics to measure how successful they have been.  
 

The downside of social media has been well documented, and parliamentarians reported the 
challenges of managing the high volume of interactions on social media and the negative commentary 
that is frequently directed at elected representatives. Information overload is a constant issue, and 
many parliamentarians recognize that new social tools require a significant commitment in terms of 
time and resources. MPs who want to be genuinely engaging are often finding it hard to manage the 
expectations of citizens. Others observe that the investment is worth it, for the opportunities it creates 
to have direct contact with constituents and to deliver key messages that are often picked up in the 
mass media.  
 
Challenges and emerging trends 
 

Though digital is a significant and overwhelmingly positive enabler of transformation for parliaments, 
the speed and scale of change brings challenges for parliaments. It is hard to plan for the future when 
there is little visibility about the state of technology in five years’ time. An ongoing process of strategic 
planning is needed to help parliament adapt to new evolutions in technology and society.  
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The challenge is particularly great where parliaments lack the funding and resources to afford and 
properly resource complex new platforms. There are big gaps emerging between parliaments using 
XML and those that are not, divided from wealthy to less wealthy, and a clear need to work together, 
share concepts, building blocks, software and, solutions. This highlights the critical importance of 
effective knowledge transfer and inter-parliamentary cooperation.  
 
The underlying challenge remains to help people understand the role and work of parliament, using 
whatever channels are most suitable in a particular context. Offline methods of communication remain 
important, particularly in countries where the technology base is low, and are complementary to digital 
tools everywhere. 
 
The conference highlighted a number of future trends, not least in terms of the increasing openness of 
parliaments and direct communication with citizens. In the future there is an expectation that 
parliamentary data can be linked to other open data sets to create stronger visualizations and 
narratives that better relate to ordinary people and their everyday lives. Joining up data from 
parliament and other sources needs new technologies and will lead to much greater use of semantic 
web and “document-oriented” data stores, as well as reconsideration of the way data is presented 
through APIs. 
 
As digital becomes embedded in parliament, it will cease to be an independent domain, and will 
become simply part of the parliamentary ecosystem. The Hackathon demonstrated how Brazil’s 
“Wikilegis” tool allows people to comment and propose modifications to draft laws, so that law-making 
can become a dynamic two-way process. “Co-creation” and “co-evaluation” of laws are a possible 
future direction that a number of parliamentarians are already advocating, even if the final decision on 
legislation remains with elected representatives, as the guardians of the common interest. These 
discussions are taking place in countries around the world, as parliaments consider how to adapt 
existing procedures and create new ones for the 21st century.  
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