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 "الرقمي العصر في البرلمانات" حول ةـتفاعلي   مناقشة
 :االجتماعية والشبكات البرلمانيون

 االجتماعية اإلعالم لوسائل الفعال االستخدام
 

 (40:11حىت  41:11من الساعة ) 7142 نيسان،/أبريل 1 الثالثاء
 (BICCمركز املؤمترات الدويل , الطابق األرضي)  Carnival Hallقاعة 

 
 مذكرة مفاهيم

 

 تبب فر ف ببي. السياسببي املشبب د يف أساسببية مسببة بسببرعةو  وتبب ير الفيسببت   مثببل االجتماعيببة الشببتتاتأصببت   
 الربملببباني نويسبببت د  . الشبببتا  ذلبب  يف مببببا احملتملبببن، النببايتن مببب  للت اصبببل للمرشبب ن مسبببت قة غبببر فببر 

 جب دمبن يبالو و  تتعبز  أن ميتبن مسعبت  وميتبن أن تتعبز  . النبايتن مب  عالقبات لتناء االجتماعية الشتتات
 .دقائق غض ن يفتبُدمّر  أو ضررتت أن ميتن  ا أيضا  ولتن. االجتماعية االعال   سائلل فعاو

 

 ىنظرائ   ح و كيفيبة العمبل بشبتل جيبد علب م  األفتار لتتادو للربملانين فرصة التفاعلي النقاش هذاويعترب 
 يف فرقببا   دثحتبب أن ميتببن الببي والعمليببة االسببراتيةية االعتتببارات املشببارك ن وسببيناق . االجتماعيببة الشببتتات

 علببى نبب ا نشببطن تت مل أو ا كببان سبب اء للمشبباركة، الربملببانين مجيبب  إىل م ج ببة والببدع  . االنرنبب  علببى األداء
 .االجتماعية عال اإل وسائل

 

 :قطاعات أربعة إلى تفاعلية المناقشة تقسيم سيتم
 حض ر ناجح على وسائل اإلعال  االجتماعية يلق .1

   الربملانين وأهداف دواف 
  االجتماعية الشتتات حض ر م ث ق على 
  سراتيةيةاالو  احملت ى 

لالتحاد البرلماني الدولي 131العامة الـ الجمعية   
7112نيسان / أبريل 5 -1 –بنغالدش  –دكا   
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  (واملاو ال ق ) امل ارد من االحتياجات 
 الربملاين بعمل  االجتماعية اإلعال  وسائل ربط .7

   والرقابة القان ن صن  يف االجتماعية الشتتات است دا 
  للمعل مات كمصدر االجتماعية الشتتات: االستماع 
  الشتا  م  الت اصل 
  الربملان يف عمل  لة عنحض ر قابل للمساء 

 االجتماعية للشتتات السلتية اجل انب م  للتعامل اسراتيةيات .3
  وجنسي ,وعنصري ,ءسل   مسي: الين أون املضايقات 
   ومهية وأيتار معل مات  ائد 
  وفقاعات احل ارات خما ن املعل مات 

 للربملانين ت صيات .4
  االجتماعية الشتتات عن تعلمته واحد شيء ... 
  ناج ة وإدار  طيتة مسعة وبناء االجتماعية، الشتتات على التدء 

 

 حب و املشب ر ( 7142) للربملاناتاالجتماعية  اإلعال   سائلاالحتاد الربملاين الدويل املتعلقة بتقد  ت جي ات 
 .االجتماعية الشتتات على الربملاين املؤسسيض ر احل وإدار  إنشاء كيفية

 

 القبباد  العببامليالتقريببر الربملبباين و . االجتماعيببة اإلعالميببةأنشببطت   و  األفببراد الربملببانين علببى النقبباش هببذا وسببركز
 .رئيسي كم ض عاألمر   هذا على أيضا   كزسر 
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Interactive debate on “Parliaments in the digital era” 
 

Parliamentarians and social networks:  
Making effective use of social media 

 
Tuesday 4 April 2017 (14.00-16.00) 
Carnival Hall (ground floor, BICC) 

 
Concept note 

 
Social networks such as Facebook and Twitter have rapidly become a central feature of 
the political landscape. They offer unprecedented opportunities for candidates to 
communicate with potential voters, including young people. Parliamentarians use social 
networks to build relations with constituents. Reputations can be enhanced by an 
effective social media presence. But they can also be damaged or destroyed in a matter 
of minutes. 
 
This interactive debate is a chance for parliamentarians to share insights with their peers 
into what works well on social networks. Participants will discuss strategic and practical 
considerations that can make the difference to their online performance. All 
parliamentarians are invited to take part, whether or not they are active on social media. 
 
The interactive debate will be divided into four segments:  
 

1. Creating a successful social media presence  
• Parliamentarians’ motivations and goals  
• Being authentic on social networks 
• Content and strategy 
• Resource requirements (time, money) 

 
2. Connecting social media to your parliamentary work 
• Using social networks in law-making and oversight 
• Listening: social networks as an information resource 
• Connecting with young people 
• Being accountable for your work in parliament 

 
3. Strategies for dealing with the negative sides of social networks 
• Online harassment: abusive, racist and sexist behaviour 
• Information overload and fake news 
• Information silos and echo chambers 

 
4. Recommendations to parliamentarians 
• One thing I learned about social networks… 
• Starting up on social networks, building a reputation and managing success 

 
The IPU’s Social media guidelines for parliaments (2013) provide advice on how to set up 
and manage parliament’s institutional presence on social networks. 
 
This debate will focus on individual parliamentarians and their social media activities. The 
next World e-Parliament Report will also concentrate on this as a key subject. 
 

http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf
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