
 والموظفين البرلمانيين تجمع ومساحة مرنة كأداة تصميمها تم وقد. البرلمانية التنمية مجال في رائدة عالمية بوابة هي أغورا

.المعلومات تبادل تيسير أجل الممارسة ومجتمع البرلمانيين

البرلمانية التنمية حول المعلومات لتشاطر ومحور شامل مركزي مرجع أغورا                                            

-www.agora  البرلمانية للتنمية الجديدة البوابة بإنطالقة اعالمكم أغورا فريق يسر العام، هذا من سابق وقت في واسعة مراجعة عملية بعد

parl.org والعربية والفرنسية اإلنجليزية باللغة  المتاحة.

 لهذه وتحقيقا. الممارسة لمجتمع المتغيرة االحتياجات تلبية بهدف واألعضاء أغورا شركاء من الفعل ردود على البوابة تصميم إعادة ويستند

 المعلومات وتبادل االتصال لألعضاء يمكن حيث' تفاعل' منبر عن فضال اإللكتروني للتعليم مبتكرة  بوابًة أغورا  اآلن تقدم  الغاية،

 موسعة مجموعة نوعها، من فريدة إلكترونية مكتبة تقديم  البوابة تواصل ذلك، إلى وباإلضافة  متخصصة عمل مجموعات إلى واالنضمام

.االجتماعية اإلعالم ووسائل األخبار وقسم بلوق البرلماني، التطوير مجاالت عن الموارد صفحات من

: عامة  لمحة

المعرفة ومواد الموارد

 المكتبة تقدم. البرلمانية التنمية مجال في المعرفة والمواد الموارد من فريدة مجموعة بتجميع أجرى قامت ،2010 عام في إطالقها منذ

 من مناطق'. والعربية والفرنسية اإلنجليزية باللغات والوثائق والتقارير التوجيهية والمبادئ الكتيبات من مورد 1300من أكثر  االفتراضية

 ذات والتحديثات األخبار وقائمة للقراءة مواد و موجزة لمحة مع البرلماني، التطوير مواضيع حول صفحة 120 من اكثر تعرض' الخبرة

.الصلة

       الممارسة  شبكة إلى إنضم:  تفاعل 

 لقضايا مكرسة مجموعات إلى واالنضمام المعلومات تبادل اآلخرين، مع التواصل من تمكنكم حيث افتراضية منصة هي التفاعل منصة

 مأل خالل من إما التسجيل يمكنكم التفاعل، منصة إلى للوصول. الفساد ومكافحة المناخ وتغير الجنسين بين المساواة مثل البرلمانية التنمية

.االجتماعي التواصل مواقع حساب باستخدام ببساطة أو لدينا االشتراك استمارة

التفاعلي التعليم

 تعريف"  ،http://learn.agora-parl.org اإللكتروني للتعليم األولى  دورتها أغورا أطلقت القدرات، بناء أنشطة تعزيز أجل من

ً استخدامها ويمكن. األولى للمرة انتخابهم تّم الذين للمشرعين"  األولى للمرة المنتخبين البرلمانيين  البرلمانيين الموظفين قبل من أيضا

 والعربية الفرنسية  باللغة إطالقها سيتم ولكن اإلنجليزية باللغة متاحة والدورة. مهتم شخص أي قبل ومن والطالب والواهبين والممارسين

.قريبا



االجتماعي التواصل ومواقع مدّونات األخبار،:  المعلومات أحدث على لإلطالع

 اليومية األخبار من مختارة مجموعة لدينا األخبار قسم يقدم.  البرلمانية التنمية مجال في والتحديثات األخبار آخر  أغورا اليكم تجلب

 تصدر كما. المدونات صفحة على الممارسات وأفضل األفكار وتبادل  أخرأعمالهم على باطالعكم أغورا  شركاء يقوم. الرئيسية والتطورات

. والموارد التحديثات ألحدث شهرية إخبارية  نشرة أغورا

.اليوتيوب أو AgoraParl الفيسبوك ،@AgoraParl  تويتر:  لدينا االجتماعي التواصل شبكة خالل من معنا التواصل يمكنكم وأخيرا،

 تدريبية عمل ورشات

-و 3 بين مدتها تتراوح القضايا من واسعة طائفة بشأن البرلمانيين والموظفين للبرلمانيين العالية الجودة ذات عمل ورش بإعداد أغورا  تقوم  

.أسابيع 6 إلى 4 غضون في تسليمها يتم للورشة الداعي الطرف قبل من المحددة الحاجة بحسب وذلك أيام ١٠

 لمزيد. وغيرها وغيانا وسورينام موريتانيا في التشريعية الصياغة و الشبكات بناء حول تدريبية عمل ورشات وتيسير بإعداد أغورا  قامت

.info@agora-parl.org على بنا االتصال يرجى المعلومات، من

العربية والدول أغورا

 في والناشطين الممارسين من واسعة شريحٍة لطلبات إستجابًة وذلك العربية باللغة البوابة بإطالق أغورا  قامت العربي الربيع أعقاب في

 بشكٍل العربية الدول في البرلمانية الشؤون حول التحديثات أخر تغطي ًً نشرة أغورا تصدر. العربية الدول في البرلمانية التنمية مجال

 في عسكر ريم بالسيدة االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد.االخرى والمصدورات المكتبة إلى بإلضافة دوري

reem.askar@undp.org

األسئلة؟

 في أجورا بفريق االتصال أو www.agora-parl.org زيارة الرجاء الدورية، النشرة على أوالحصول المزيد معرفة في ترغب كنت إذا

info@agora-parl.org.


