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 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
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اإللكتروني للبرلمان تفاعلية جلسة  
البرلمانيون يستخدمها التي الرقمية األدوات  

 بعملهم للقيام

 صباحا   71:01 حىت الساعة 9 الساعة من ،7171 أكتوبر/ األول تشرين 71 الثالثاء
 

  قصر تافريتشسكي ،(الطابق األرضي) 7قاعة رقم 
 (فقط والفرنسية اإلجنليزية باللغتني الفورية الرتمجة)

 

 علا . املشارعني ديادا  وحت الربملاناات، هبا تعمل اليت للطرق الرقمية االتصاالت تغيري كيفية يف اجللسة هذه تنظر
 رباااط علااا  تسااااعد الرقمياااة األدوات أن إال ،عصاااا يااا رية ت باااشك  اااكل مااان األ اااكالليسااا اأنااا مااان الااار م

 .الربملانات عمل، كما أنا تدعم اجلمهور مع وثيق وبشكل مبا رة األعضاء
 

 ممثلاااايهمماااان اجلمهااااور  توقعااااات أيضااااا    اااارّي  قااااد اجلدياااادة الرقميااااة االتصااااال ويااااا لالوايااااع ل االنتشااااار ولكاااان
حاااىت يكوناااوا  ،فورياااا   ردا  أن يتلقاااوا  – مضااا  وقااات أك مااان أكثاااربشاااكل  –إذ يتوقاااع الناااا  ا ن . السيايااايني
 .برملانم، وما يفعله ممثليهم حول معلومات عل  واحلصول ،املشاركة عل قادرين 

 

 .والت اديات ،الفار  ،اهااتاالجت ملناقشاة ،العااملي اإللكارتوين الربملاان تقريار نتاا   عل  اجللسة هذه ويتستند
 .خماوفهمو  ،مشاكلهم ،ممارياهتملسة حول اجل يف املشاركني مع مفتوحة مناقشة تُقام املنطلق، هذا ومن

 

 اتللربملااانيني ومااوافي الربملانااات علاا  حتسااني فهاام إمكاناا للسااما حااوار هاااد ،  الوصااول إى اجللسااة وتشماال
 .منها تفادةلالي الالزم والدعم ،اجلديدة الرقمية األدوات

 
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول 71-71 
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 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
 
 

 7172 لعام العالمي اإللكتروني البرلمان تقرير نتائج
 

  اإللكرتوين الربيداملتعلقة ب املسا ل 
  ونقمة يف آن معا   نعمة هي االجتماعية عالماإل ويا ل 
  الناخبني مع العمل 

 o  والتفاعل االيتماع 
 o  والفيديو ،الصور ،الكلمات – اجلديدة النشر ويا ل 

  النشاااراملفتوحاااة و  البياناااات ،الصااايا ة الرقمياااة للقاااوانني: للربملانااااتنطاقاااا   وياااعالرقمياااة األ التوجهاااات 
 والثقة اإلعالم، ويا ل رقابة ثبات ،الرؤية املفتو ،

 
 مناقشة مفتوحة

 

  األعضاء؟ يراها اليت االجتاهات هي ما 
  مفيد؟  ري أو مفيدا   جيدوه الذك ما عضاء؟األ يستخدمها اليت األدوات هي ما 
  جديدة؟ رقمية أدوات بايتخدام يواجهونا اليت الت ديات هي ما 

 o  املهارات 
 o  العمل عبء 
 o  (عام ، خصي) الوصول 
 o  (اإلياءة) الثقافة 

  الرقمية؟ األدوات ايتخدام يراها األعضاء من اليت( املتوقعة و ري املتوقعة) الفوا د هي ما 
 

 والدروس الثغرات
 

  فعالية؟ أكثرحىت يكونوا  األعضاء هحيتاج الذك ما 
  ؟تدعهم أن للربملانات ميكن كيف 
  ؟الرقمية األدوات ايتخدام حتسني واألعضاء للربملانات ميكن يف أك جمال 
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e-Parliament interactive session 
 

The digital tools that parliamentarians use  
to do their work 

 
Tuesday, 17 October 2017, 9 – 10.30 a.m. 

Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 
 

(Interpretation in English and French only) 
 
This session looks at how digital communications are changing the ways that 
parliaments, and specifically legislators, are working. Though by no means a panacea, 
digital tools are helping to connect members more directly and closely with the public 
and they are supporting the work of parliaments.  
 
But the rapid advent of new digital communication methods has also changed public 
expectations of their political representatives. People now more than ever expect to 
receive an instant reply, to be able to get involved and to have access to information 
about what their parliament and representatives are doing. 
 
In this session we will draw on the findings of the World e-Parliament Report to 
discuss trends, opportunities and challenges and, from this, hold an open discussion 
with participants in the session on their own practices, problems and concerns. 
 
The session hopes to draw out a meaningful conversation to allow members and 
parliamentary staff to better understand the potential for new digital tools and the 
support needed to make use of them. 
 
Findings from the 2016 World e-Parliament Report 
 

• Email matters 
• Social media is a mixed blessing 
• Working with constituents 

o Listening and interacting 
o New publishing media – words, pictures, video 

• Broader digital trends for parliaments: digital drafting of laws, open data and 
open publishing, visibility and the constancy of media scrutiny, trust 

 
Open discussion  
 

• What trends are members observing? 
• What tools are members using? What do they find helpful or unhelpful? 
• What challenges do they face using new digital tools? 

o Skills 
o Workload 
o Access (self, public) 
o Culture (abuse) 

• What benefits (expected and unforeseen) have members seen from using 
digital tools? 

 
Gaps and Lessons 
 

• What do members need to be more effective? 
• How can parliaments support them? 
• Where can parliaments and members improve at using digital tools? 


