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 !تنبيه

الممارسات الجيدة أو النصائح المتعلقة باألمن الرقمي. فيما يلي بعض   تتناول الوثيقة الحالية ال

 : الموارد لمعرفة المزيد حول القضايا المتعلقة باألمن الرقمي

 Frontُمشترك بين كلٍّ من روع مشجميع. من الرقمي لل رسات في األأدوات ومما عدة األمان -

Line Defenders  َوTactical Technology Collective 

ة اإلسعاف األّولي الرقمي -    CiviCERT و Rapid Response Network ونعانتيجة ت عدَّ

 Front Line Defendersلمنظمة  برنامج األمن الرقمي -

 سمكس لمنظمة  منصة دعم السالمة الرقمية -

 owAccess Nمة ظمنل مساعدو األمان الرقمي -

https://securityinabox.org/ar/
https://www.frontlinedefenders.org/ar/programme/digital-protection
https://www.frontlinedefenders.org/ar/programme/digital-protection
https://tacticaltech.org/
https://digitalfirstaid.org/ar/
https://digitalfirstaid.org/ar/
https://digitalfirstaid.org/ar/
https://www.rarenet.org/
https://www.civicert.org/
https://www.frontlinedefenders.org/ar/programme/digital-protection
https://www.frontlinedefenders.org/ar
https://smex.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%91%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://smex.org/ar/
https://www.accessnow.org/help/
https://www.accessnow.org/
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 قدمة م
. فهي تتطلب الحكم أظهر التاريخ الحديث أن التحوالت السياسية تتطلب أكثر من تغيير نظام

ومجهزين بأدوات للتنظيم والمشاركة والمساهمة ومساءلة حكوماتهم.   مزودينأفرادا ًوجماعات 

تعبئة قوة التكنولوجيا في  فإننظرًا للقيود المفروضة على المساحات المتاحة للنقاش العام، 

استراتيجية حيوية لفتح مساحات تمثيلية غير   تعد (MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 لمشاركة، وتعزيز مساءلة القطاع العام. حزبية جديدة، واستدامة ا 

 

األردن   وكذلك الفئات المهمشة في واألوالدإلى تمكين النساء والرجال والفتيات  طمبادرة روابهدفت 

 . عززت المبادرة مشاركة الشابات والشباب ذوي اإلعاقة وغيرهم منوتونس ومصر والمغرب

الشباب المهمشين لالستفادة من قوة التكنولوجيا لمعالجة القضايا السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية داخل مجتمعاتهم. من خالل نهج قائم على حقوق اإلنسان، ركزت روابط على تعزيز  

صنع القرار إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وال سيما الحق في  عمليات المشاركة في

العمل، والحق في التعليم، والحق في الصحة، وحماية الشابات المتضررات من الزواج المبكر، حيث 

كانت هذه أهم أولويات الشباب في كل دولة من الدول المعنية. تعكس ورقة النصائح هذه النصائح 

روابط حول استخدام مبادرة في ات والمشاركين رسات الجيدة التي طورها المشاركالعملية والمما

 . حقوق االنسانو المدنيةتعزيز المشاركة التكنولوجيا من أجل 

 

 ادماج نهج قائم على حقوق اإلنسان

البشر  وفقًا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإن الحقوق المتساوية التي ال يمكن إنكارها لجميع 

توفر أساس الحرية والعدالة والسالم. يقترح النهج القائم على حقوق اإلنسان منهجية لتحقيق  

المساواة والكرامة للجميع. يقوم النهج على معايير حقوق اإلنسان الدولية، والتي تهدف إلى تحقيق  

 احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها.

 

ولية، ؤحقوق اإلنسان على خمسة مبادئ رئيسية: المشاركة واإلدماج، المس يرتكز النهج القائم على

تنظيم  تمقواعد ومعايير ومبادئ حقوق اإلنسان. مع ربط ال ،تمكينال والمساواة،  عدم التمييز

النهج القائم على من مبادئ  أمبدتبعا لكل الممارسات الجيدة والنصائح الواردة في هذه الوثيقة 

من خالل سلسلة من مجموعات التركيز    والنصائح اإلنسان. تم جمع هذه الممارساتحقوق 

، كما تم كتابة هذا الوثيقة من مجموعة روابط من مبادرةوالمقابالت الفردية التي شملت مشاركين 

. ال تدعي النصائح المضمنة أنها قائمة شاملة، بل هي ملخص  من األفراد المساهمين في روابط

المستمدة من التجربة الجماعية للشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين شاركوا  لالقتراحات 

 في روابط.

 
 
 

  

https://rawabet-equitas.org/ar/
https://rawabet-equitas.org/ar/
https://rawabet-equitas.org/ar/
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 المشاركة واالدماج ودور التكنولوجيا
يؤكد مبدأ المشاركة واإلدماج أن لكل فرد الحق في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على 

. لكي تزدهر المشاركة، ومتاحة الوصولسورة التكلفة تمتعه بحقوقه. يجب أن تكون المشاركة مي

يجب توفير المعلومات من خالل وسائل تكنولوجّية فاعلة وسهلة االستخدام وباللغات التي يمكن  

 للمستخدمين فهمها.

 

حيث يمكن   ،لمزيد من األشخاص بالمشاركة المتاحة وسهلة الوصوليسمح استخدام التقنيات  

للمرء التواصل مع اآلخرين أو أخذ دورة تدريبية أو حضور اجتماع دون الحاجة إلى السفر. يساعد هذا  

في كسر الحواجز أمام األشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين لديهم قيود بسبب مسؤولياتهم العائلية أو  

 . أو غيرها من المسؤوليات األخرىالتزامات العمل أو الدراسة 

 

التقنيات بالبث المباشر والتسجيل. وهذا يعني أنه يمكن لألشخاص الوصول إلى   تسمح بعض

المحتوى في األوقات التي تناسبهم، مما يوفر مزيدًا من الحرية الختيار أفضل وقت لالتصال. تسمح  

القدرة على ترك التعليقات بالمشاركة بعد حدوث الحدث، حيث يتم تسجيل التعليقات، ويمكن  

 عاتها في البرمجة والتخطيط واتخاذ القرارات الجماعية.للمنظمين مرا

 

 نصائح من روابط:

 

 كبيرة؟  ك ليستولكن ميزاني  اإلنترنتفي التواصل مع فريقك أو جمهورك عبر  تفكرهل  ❖

تتيح العديد من المنصات المجانية والمتوفرة عقد اجتماعات عبر اإلنترنت. يمكنك تجربة 

Google Meet وMS Teams  لعقد اجتماعاتك فهي متاحة مجانا. كما يمكنك استخدام

WhatsApp   .والرسائل القصيرة للتواصل مع األفراد والمدعوين لتنظيم اجتماعاتك 

 

 شخاص على حضور الحدث الخاص بك؟ كيف يمكنك التأكد من قدرة األ ❖

  مشاركة ضمان وبالتالي االجتماع، موعد بشأن قرار اتخاذ قبل الجميع استشارة من تأكد

 Doodle مثل اإلنترنت عبر االستطالع أدوات اعتبارك في ضع. األشخاص من متنوعة مجموعة

 . للجميع مناسب وقت  على للعثور

 

 يتمكنوا من المشاركة؟ كيف تصل إلى األشخاص الذين لم  ❖

 ما بمواكبة  الحضور من يتمكنوا لم الذين لآلخرين للسماح االجتماع تسجيل دائماً  يمكنك

 نهاية بعد مفيدة اإلنترنت عبر الجلسة تظل الطريقة، بهذه. عليه واالتفاق مناقشته تمت

 . االجتماع
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 الخطوة! هل حصلت على إذن الجميع بالتسجيل؟ ال تنسى هذه  ❖

تأكد من حصولك على موافقة واضحة من الجميع قبل البدء في التسجيل حيث يجب عليك  

احترام خصوصيتهم وسالمتهم. قبل أن تطلب الموافقة، أبلغ المشاركين برغبتك في 

. تأكد من إخبارهم كيف تخطط الستخدام مساهماتهم  بالسببتسجيل الجلسة وإعالمهم 

فإنك  الطريقة،وأين. هل ستستخدم أي أجزاء لتقرير أو مقال على سبيل المثال؟ بهذه 

 تضمن المشاركة الفاعلة طوال العملية.

 

 هل ترغب في تضخيم تأثير تفاعالتك عبر اإلنترنت؟ ❖

  Instagramاصل االجتماعي مثل يمكنك الوصول إلى جمهور أكبر عبر استخدام وسائل التو

أو ما  الحتياجات اإلجراء تقييمات  Google Formsكما يمكنك استخدام أداة  ،Facebookو

 وجمع اآلراء مع جمهور أوسع. شابها من األنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أمثلة من روابط

 

 Facebookوقت اجتماعاتهم، حرصوا على استخدام  بتحديدالمشاركون في روابط  يقوم قبل أن  •

Polls . الفرصة  مما أتاحيمكن لكل عضو في المجموعة أن يشير بوضوح إلى أوقات توفره. إذ كان

ة  لوجستيحتى الجوانب ال، بمثل ذلكالمساهمة. و على فرصة اللحضور وعدم تفويت للجميع ل

 بطريقة ديمقراطية. عقدت لمبادرة ل

 

ناشطات في روابط يعتنين أيضًا بأسرهن في نفس الوقت. على سبيل المثال،  كانت النساء ال •

منازلهن في   ويتدبرن أموركانت النساء العامالت في القطاع الزراعي في تونس يعملن نهارًا 

للنساء اللواتي لم يستطعن الحضور شخصيًا بمشاهدة    Facebook Liveالمساء. سمح 

وتعزيزها بفضل استخدام  مشاركة هؤالء النساء وغيرهنن اإلجراءات والمساهمة فيها. تم ضما

 . التكنولوجيا
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 عدم التمييز والمساواة ودور التكنولوجيا 
يتطلب مبدأ عدم التمييز والمساواة المعاملة المتساوية للفرد أو المجموعة بغض النظر عن أي 

معاملة جميع األشخاص على قدم خاصية محددة. وبالتالي، فإن الحق في المساواة يتطلب 

 المساواة، دون تمييز. يحق لجميع األفراد التمتع بحقوقهم دون تمييز من أي نوع. 

 

تدعم معظم التكنولوجيات وصواًل ومشاركة أكثر إنصافًا لمختلف األفراد. في هذا الصدد، من المهم  

ال بشبكة الكهرباء، التدريب  ضمان توافر التكنولوجيا والموارد الالزمة )إنترنت آمن وفعال، اتص

 لتطوير المعرفة الالزمة الستخدام التكنولوجيا، إلخ(. 

 

اإلدماج. يتيح العمل عن كثب مع   تحقيقللتأكد من  موحدة يجب أال يعتمد هذا المبدأ على قائمة عامة

فرصة أفضل   كالفئات المهمشة فهمًا أفضل لمختلف أشكال التمييز التي يواجهونها ويمنح

بطريقة هادفة ومحترمة. في كثير من الحاالت، يكون اإلقصاء والتمييز عن  عوائقمعالجة الو تحديدل

غير قصد. لذلك، فإن احترام هذا المبدأ يتطلب منا دراسة الموقف بعناية، ومراقبة التفاعالت مع كل 

دم مشارك، واألهم من ذلك، االستماع مباشرة إلى األشخاص المعنيين. لدى الشخص المتأثر بع

 المساواة الكثير ليقوله حول كيفية تعزيز المساواة وعدم التمييز. 

 

 :نصائح من روابط

 

 هل أنت متأكد من أن المحتوى الذي تنشئه متاح للجميع؟  ❖

 

 

 ! واإلتاحة عبر االنترنت باإلتاحة الرقميةفكر في أولوياتك فيما يتعلق  ❖

الوصول من اليوم األول، فحاول تحقيقها  إذا لم تتمكن من تغطية جميع إرشادات إمكانية 

تدريجيًا. يمكنك البدء بجمهورك المستهدف. استشر جمهورك وزمالئك من أعضاء الفريق 

سيساعدك ذلك الوصول األكثر مالءمة لهم.  اإلتاحة على نطاق واسع وعميق لتحديد أوضاع

المجال واسألهم عن  . تحدث إلى الخبراء في هذالها التي تحتاجفي تحديد نوع االستشارات 

لضمان عمل هذه   ه تقنياإعدادما الذي يجب أفضل التقنيات التي تناسب احتياجاتك و

 .بالشكل المطلوب التقنيات

 

 ! واستخدامها إمكانية الوصول إلى التكنولوجيام ص لديهاشخاأل جميعال تفترض أن  ❖

قبل رسم خطتك، قم بتقييم التكنولوجيا الموجودة بالفعل. قبل تصميم موقع ويب، تأكد من  

أن جمهورك المستهدف لديه تغطية إنترنت مناسبة. قبل التفكير في واجهة المستخدم،  

ستتبناها التي  التكنولوجياحدد أنواع األجهزة المتاحة لألشخاص المعنيين. قبل التفكير في 

جيدًا من وصول الجمهور المستهدف للكهرباء. قم بتغطية خطتك تحقق  في عملك،

تدريجيًا. قم بتوفير المعدات عند الحاجة )هاتف ذكي، كمبيوتر محمول، إلخ( وقم بتوفير  

 الخدمات الضرورية )الوصول إلى اإلنترنت واالشتراكات وما إلى ذلك(. 
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 كيف يمكنك التأكد من أن خطتك مقاومة للخطأ؟ ❖

اختبار تجريبي للتكنولوجيا والمعدات التي ستستخدمها وجهز خطة بديلة عمل قم دائمًا ب

يتم   جاهزة للتنفيذ. ضع في اعتبارك وضع قائمة مرجعية لمساعدتك على تتبع ما يجب أن

 يحتاج إلى اختبار.ما وتحضيره 

 

 ؟ حدوث أي إقصاءهل هناك أي تدابير إضافية لتجنب  ❖

تذكر أنه في حين أن التكنولوجيا الجديدة لديها الكثير لتقدمه لزيادة الشمول وتعزيز المساواة،  

فإن االستراتيجيات منخفضة التقنية في بعض األحيان، مثل الراديو والهاتف، هي أفضل 

النظر في اعتماد أدوات ومنصات الطرق لدعم الوصول العادل إلى المعلومات. من المهم 

حتى ال تستبعد عن غير قصد األشخاص الذين ال تقليدية في أوقات معينة تكنولوجية 

 يستخدمون أدوات تكنولوجية أكثر حداثة. 

 

  

 ط: أمثلة من رواب

 

الدورة التدريبية الرقمية المجانية لألفراد بغض النظر عن وضعهم المالي   أتاحت •

استخدم أعضاء روابط هذه التكنولوجيا أثناء  ، تطوير المعرفة والمهارات. في األردن

لم يقدموا  في أنشطة تلك المبادرة بأكثر الطرق شمواًل.  إحدى مبادراتهمتصميم 

دعوهم   بل  فحسب، الذين عملوا معهم افعينلليفقط الدورة التدريبية عبر اإلنترنت 

الخاص بالمنظمة الشريكة وذلك   للمركز المجتمعي لحضورها في مختبر كمبيوتر تابع

من توفير أجهزة الحواسيب لهم وتوفير االتصال باإلنترنت وتقديم الدعم حتى يتمكنوا  

 نجاحا كبيرا ًوعّبر الحضور عن رضاهم الشديد.  النشاط. القى التقني لهم

 

  في تصميم موقع روابط 2.0محتوى الويب  اعتماد وتضمين إرشادات إتاحةتم  •

لمحتوى الرقمي  ا رؤية من  تمكين المستخدمين اإلرشادات  هذه . تضمنااللكتروني

وسماعه، واستخدام أجهزة إدخال بخالف لوحة المفاتيح، كما تساعد في جعل النص  

 أكثر قابلية للقراءة والفهم، وغيرها. 

 

لديهم  ورفع مستوى الوعي  األفراد، تم تنظيم مركز اتصال للتواصل مع في تونس •

بقوانين العمل. وجد األعضاء األداة سهلة الوصول للغاية وتمكنوا من نقل هدف  

المبادرة، عبر المكالمات الهاتفية، فيما يتعلق بالحاجة إلى تحسين الوصول إلى  

 . القطاع الزراعيخدمات الضمان االجتماعي للنساء العامالت في 
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 المساءلة ودور التكنولوجيا 
  الرسميين ينالمسؤولالجهات الرسمية مثل )المكلفين بالمسؤولية أن  علىيؤكد مبدأ المساءلة 

أمام أصحاب الحقوق )األفراد والمجتمع(.  مسائلونالخدمات( هم  يوالسلطات المحلية ومقدم

تهدف المساءلة إلى مساءلة الجهات الحكومية عن أفعالها والتزاماتها وتحسين ممارساتها  

 . وإعمالهالضمان احترام الحقوق وحمايتها 

 

يمكن أن تستهدف ُنهج المساءلة االجتماعية مجموعة من قضايا وعمليات الحوكمة بما في ذلك  

تحليل وتتبع الموازنات العامة والنفقات وعمليات الشراء،  ، والعامةسياسات الوتخطيط صنع 

ومراقبة وتقييم تقديم الخدمات العامة، فضاًل عن أدوار الرقابة األوسع، وتدابير مكافحة الفساد  

وآليات التعامل مع الشكاوى. يتيح استخدام خدمات وسائل التواصل االجتماعي لألفراد والمجتمع 

حقوق اإلنسان. عالوة   إلعمال وتحقيق اتهم والضغط على السلطات المحلية والوطنية إسماع أصو

على ذلك، فإن النداءات اإللكترونية التي يتم تطويرها من خالل منصات العرائض وااللتماسات 

المجتمعية فعالة في خلق الضغط على السلطات وكذلك فعالة في الوصول لوسائل اإلعالم 

 وإشراكها.

 

 :ن روابطنصائح م

 

 عبر اإلنترنت!  للمناشداتالهوية المرئية مهمة  ❖

عادة ما تكّون المناشدات تكتيًكا ضمن مشروع أوسع. ومع ذلك، فلديها دائمًا تصميمها 

الخاص وتواصلها. تذكر إنشاء صفحة جديدة أو حساب جديد مخصص فقط لكل مبادرة أو 

وتأكد من إضافة المعلومات ذات الصلة حول  حملة جديدة. امنحها هويتها المرئية الخاصة 

حملتك ومنظمتك أو مجموعتك. قم بتضمين شعارك وقم بوصف من أنت وما الذي تعمل  

من أجله. تجنب استخدام الصفحات القديمة ألنها ستربك جمهورك. اصنع كل مناشدة 

 جديدة بطريقة تجذب القارئ وتكسب احترامه ودعمه.

 

 من الوصول إلى المناشدات بشكل مستمر؟كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر  ❖

استخدام  زيادة وصولك إلى الجمهور عبر المناشدات عبر اإلنترنت، يمكنك  عند القيام بعمل

التي تريد   تلك . قبل اختياربدل استخدام واحدة فقط دواتاألمنصات ومجموعة متعددة من ال

تنوي استخدامها  التي نصات والمتوظيفها، قم بإجراء بعض األبحاث للتأكد من أن األدوات 

 متوافقة مع المجموعات المستهدفة التي تريد إشراكها أو التأثير فيها.

 

 فكر في جمهورك المستهدف عند تصميم مناشداتك وعرائضك  ❖

عندما تريد التواصل مع السلطات المحلية أو الزعماء الدينيين أو غيرهم من المسؤولين، 

حاول أن يكون لديك مكون مرئي في وثيقتك مثل عرض تقديمي مفصل. يمكن أن يتخذ ذلك  

شكل نشرة أو مقطع فيديو قصير للتواصل عبر اإلنترنت. تواصل مع األشخاص المنخرطين 

معه لمراجعة المواد الخاصة بك. اطلب مساعدتهم في التحقق من  في القطاع الذي تتعامل 

المحتوى والرسومات واللغة والطول والعرض التقديمي العام ومدى مالءمته للجمهور 
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المستهدف. ضع في اعتبارك استخدام أمثلة ملموسة وال تبالغ أبدًا وقدم دائمًا بيانات  

 ومعلومات دقيقة.

 

 احتماالت نجاحك؟ كيف يمكنك زيادة  ❖

في سياقات معينة، قد يكون الوصول إلى المسؤولين بالطريقة التقليدية أمرًا صعبًا للغاية.  

في مثل هذه السياقات، فكر في عقد منتدى عبر اإلنترنت، ودعوة الشخصيات العامة  

ونشطاء حقوق اإلنسان والمؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي الذين يمكنهم  

ي الضغط على المسؤولين للحضور. يمكن لمؤيديك تضخيم صوتك وتعزيز المساعدة ف

 مطالبك. 

 

 

 ط: أمثلة من رواب

ساعة التخاذ إجراء" على فيسبوك  24في تونس، تم إطالق حملة ناجحة بعنوان " •

لمطالبة الحكومة التونسية، وخاصة في الخطب الرئاسية، باستخدام ترجمة لغة 

في زيادة الوعي والمشاركة في النقاش حول   Facebookاإلشارة. ساعد استخدام 

إمكانية الوصول للصم وضعاف السمع الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى اإلعالنات 

الذي تم بثه  الرئاسي التصريحساعة، تضمن  24الحكومية على التلفزيون. في غضون 

الرئيس  تصريحاتكان هذا مهمًا بشكل خاص خالل  -الترجمة الحية للغة اإلشارة 

 . COVID-19حول تفشي فيروس 

 

في المغرب، قررت مجموعة من الصحف الوطنية )الورقية واإللكترونية( نشر   •

من قانون األسرة المغربي. المادة   20مضمون النداء الذي يهدف إلى إلغاء المادة 

عامًا. كان النداء بعنوان "أنا  18التي تسمح للقاضي أن يأذن بزواج الفتيات دون سن 

فلة ولست عروسة". وصل النداء إلى عدد أكبر من الجماهير ونتيجة لذلك، ضّمت  ط

 العديد من الجمعيات المغربية قواها إلى نفس الحملة. 

 

تونس، تم استخدام عريضة عبر اإلنترنت كجزء من الحملة عبر في في سليانة  •

ة_هّن(.  قضي # ) TheirCauseاإلنترنت التي تم تنظيمها خالل المبادرة المجتمعية #

ا ووصولها إلى جمهور بتوسيع نطاقه Avaazساهم نشر العريضة على منصة آفاز 

توقيعًا ألفراد من خارج المجتمع  222 حيث تم جمع عدد كبير من التواقيع منها أكبر،

منظمات المجتمع   إلى كسب دعم المزيد من العريضة نشر أدىالمتضرر. كما 

التوقيعات التي  التوقيع على العريضة. ساهمتب التي بدورها قامت المدني األخرى

عمل حملة المناصرة طاهرا على منصات التواصل االجتماعي تم جمعها بجعل  

التونسي عضوات البرلمان  ووصلت العريضة إلى النساء وغيرها من المنصات،

في البرلمان. من هنا، وصلت  ن عرض قضيته ل اللواتي قمن بدعوة مجموعة الحملة

 نساء سليانة إلى آفاق جديدة من حيث تمثيل المواطن والتعبير عن حقوق اإلنسان. 
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 التمكين ودور التكنولوجيا 
يجب أن يعرف جميع البشر حقوقهم وكيف يطالبون بها باإلضافة إلى الدعم الكامل من قبل  

المكلفين بالمسؤولية للمطالبة بها وممارستها. يجب أن يشارك األفراد والمجتمعات في تطوير 

السياسات والممارسات التي تؤثر على حياتهم ويجب أن يكونوا قادرين على المطالبة بحقوقهم عند  

يتطلب التمكين أن يعرف المجتمع كيفية الوصول إلى المعلومات المعنية وتفسيرها من   رورة.الض

 أجل التمكن من التأثير بشكل فعال، وإذا لزم األمر، تغيير القرارات التي يتخذها المكلفون بالواجبات.

 

ي والتأثير على  يزيد الوصول إلى التكنولوجيا من قدرة المجتمع على مشاركة المعلومات وزيادة الوع

يمكن أن  إذ تقديم برامج التدريب واالستفادة منها. من فرصيعزز  هذا الوصول صناع القرار. كما أن

أو ندوات عبر   Facebook Liveأو  Zoomمباشرة عبر الدورات  كالمختلفة  تتخذ التدريبات أشكاال

مطبوعة يمكن الوصول إليها على  مواد صوتية بسيطة، أو دورات مفتوحة المصدر، أوأو  ،اإلنترنت

. يتيح استخدام التكنولوجيا  WhatsAppأو مجموعات   Facebookمواقع الويب أو صفحات 

  للمجتمعات إنتاج مواد التعلم الخاصة بهم، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة

 أصحاب الواجبات.وتناسب سياقهم مع أصحاب الحقوق ك

 

 ط نصائح من رواب

 

 كيف يمكنك البناء على المهارات التقنية التي يمتلكها األشخاص بالفعل؟  ❖

من المهم األخذ بعين االعتبار مدى استعداد المشاركين المحتملين لنوع المحتوى الذي  

تعّده. اكتشف المهارات التي يمتلكونها بالفعل والمهارات الجديدة التي يحتاجون إلى 

. على سبيل المثال، إذا  تنوي استعمالهاتطويرها حتى يتمكنوا من استخدام التقنيات التي 

لتزويد محدودة في استخدام الكمبيوتر، فابدأ مشروعك بدورة تدريبية خاصة كانت لديهم خبرة 

 المشاركين بالمهارات الرقمية الالزمة 

 !قبل أن تبدأ مشروعك التقنيةخطط لبناء المهارات  ❖

يجب أن تكون مستعدًا إلجراء أي ورش عمل مطلوبة لنقل المهارات الالزمة حول كيفية  

تقني الالزم  الدعم ال  متطلبات توفير تحتاج أيضًا إلى توّقعا كماستخدام التقنيات الجديدة. 

األولي وطلب  مشروعك ذلك في مقترح  أن تدرج. هذا يعني أنك بحاجة إلى خالل مشروعك

 . الذي ستقوم بتقديمه التمويل

 

 تدعم التمكين!  العمل والتنفيذالشفافية في  ❖

لعمل جدول زمني  Google Docsجوجل من ضع في اعتبارك استخدام محرر مستندات 

، كما يمكن استعمال لتتبع ومتابعة المهاملألنشطة والمهام الخاصة بمشروعك وذلك 

فيما يخص   جميع أعضاء الفريق. إن الشفافية مع للقيام بهذا الغرض Trelloأدوات مثل 

 يتعين القيام بهحول ما   لمهام ووجود نظرة عامة شاملةووضوح األدوار وا، التقدم في العمل

 تمكين جميع أعضاء الفريق.من عزز ت
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 قم بتضمين دورات مجانية وغير متزامنة عبر اإلنترنت لبناء المعرفة والمهارات!  ❖

الوصول بسهولة إلى العديد من الدورات التدريبية المتاحة  باستخدام التكنولوجيا يمكن للمرء 

تدريبية أكثر تقدما  مقدمة عن حقوق اإلنسان إلى دورات دورات تمهيدية كالتي تتراوح من 

من أجل التأثير  كيفية الضغط على سلطتك المحلية أو حكومتكوأكثر تحديدا كتل المختصة ب

على دروس تعليمية المنصات األخرى  د منوالعدي يوتيوب. يشتمل موقع على صنع القرار

بحماية حقوق اإلنسان  المتعلقةالمواضيع  مختلف ال تعد وال تحصى حولودورات تدريبية 

 . وغيرها والترويج لها  وتعزيزها

 

 

 
 
 
 
 
 

نشجعك على زيارة الرابط التالي لمزيد من الموارد المفيدة حول استخدام التكنولوجيا للعمل  

 / https://techtribes.org/resourcesاالجتماعي:  

 
 
 

 أمثلة من روابط: 

 

على إلغاء زواج األطفال باستخدام  من الفرق العاملة فرق مختلفة اتحدت في المغرب،  •

هذه   تم إنشاء كل مجموعة وفقًا لوظيفة محددة. أحدحيث . WhatsAppمجموعات 

مجموعة مخصصة لالستماع مباشرة إلى األطفال  وهي لمتابعة: ل  افريق المجموعات شكلت

ن استخدام هذه التكنولوجيا في هذا السياق بطريقة حساسة العديد  المتأثرين بالظاهرة. مكّ 

الزواج تواصلن مع فريق  عرض عليهن من الفتيات الصغيرات من التحدث. عندما ذكرن أنه  

 روابط لمساعدتهن وتواصل الفريق مع واألهالي بطريقة ودية.

 

ساعدتهم  الجماعي.  العمل تدعيمفي مصر، وجد النشطاء أن استخدام التكنولوجيا ساعد في  •

وشاركوا المعلومات بشكل أكثر انتظامًا مع   التكنولوجيا في البقاء على تواصل بشكل أكبر

جميع أعضاء الفريق. لم يكن هناك المزيد من المشاركة بين المجموعة فحسب، بل تم تمكين  

 األفراد لتحمل مسؤولية مهامهم. 

 

أتيح  ( LMSتعلم مجاني ومفتوح المصدر )وهو نظام إدارة  مودل" Moodle"ستخدام ال نتيجة •

المعرفية   بغض النظر عن خلفيتهم  إلى المعرفة حول حقوق اإلنسانالوصول  لألفراد

مثل الدورة التدريبية غير المتزامنة عبر اإلنترنت    التعلم منمن خالل فرص والمهنية وذلك 

 اإلنسان.  حول حقوقمسار حقوق االنسان" وهي دورة تمهيدية ضع العالم على لن"

 

 

https://techtribes.org/resources/
https://techtribes.org/resources/
https://techtribes.org/resources/
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 معايير حقوق اإلنسان ودور التكنولوجيا الربط مع 
للتأكد من أن كل شخص لديه وصول غير منقوص إلى حقوق اإلنسان، ال غنى عن ربط القواعد  

والمعايير والمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان باإلجراءات المتخذة والقيم التي يتم تسليط الضوء عليها  

كوك الدولية لحقوق اإلنسان إطارًا ملزمًا قانونًا بالص واالجراءاتفي كل مشروع. يوفر ربط البرامج 

يعمل كنقطة انطالق للتعامل مع الجهات المسؤولة على جميع المستويات. باإلضافة إلى ذلك،  

تساعد معايير حقوق اإلنسان على التركيز على أهداف البرنامج من خالل تحديد الحد األدنى من 

عنها المسؤولية. من المهم أيضًا الرجوع إلى توصيات  االلتزامات التي يمكن أن يتحمل المسؤولون

القضايا  حقوق اإلنسان من مصادر مختلفة )دولية وإقليمية ووطنية(، ألنها تساعد في تحديد 

ويمكن أن يكون   والتخطيط للعمل اإلجراءاتاتخاذ المشتركة في أي بلد. يسمح هذا بتحديد أولويات 

 .أييدلحمالت المناصرة وكسب التأداة قوية 
 

 :نصائح من روابط

 

 كيف يمكنك معرفة المزيد عن قضايا حقوق اإلنسان في بلدك؟  ❖

يمكنك التحقق من المنصات الرقمّية لهيئات حقوق اإلنسان الدولية مثل مجلس حقوق 

اإلنسان والمراجعة الدورية الشاملة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

للعثور على آخر التحديثات والتقارير المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان 

. يساعدك هذا على مواكبة الجهود المبذولة دوليًا لتعزيز حقوق اإلنسان منطقتك أوفي بلدك 

في بلدك. كما أنه يساعدك في الحصول على أساس جيد لرسم خرائط النتهاكات حقوق 

 اإلنسان في المجتمع الذي تعمل معه. 

 

كيف يمكنك التأكد من فهم المعلومات المتعلقة بمعايير حقوق اإلنسان من قبل   ❖

 تمع؟ أفراد المج 

توفر العديد من المنصات الرقمية اليوم نسخًا مترجمة من المعاهدات واالتفاقيات المحلية  

واإلقليمية والدولية. يمكن أن تساعدك هذه الوثائق في تصميم المحتوى التعليمي الخاص 

بك من أجل التدريبات وورش العمل. يمكن أن يساعدك هذا أيًضا في العثور على مصطلحات  

 سان بلغتك. حقوق اإلن

 /http://hrlibrary.umn.edu/arabicللمحتوى باللغة العربية، راجع مكتبة الموارد هذه: 

 

 كيف يمكنك بناء حملتك من التوصيات الدولية؟  ❖

التخطيط لحمالت  ( عند UPRاستخدم التوصيات الواردة في االستعراض الدوري الشامل )

 المناصرة الخاصة بك وبشكل أكثر تحديدًا عند الوصول إلى صناع القرار.

يحتوي هذا الموقع على مزيد من المعلومات حول االستعراض الدوري الشامل باللغات  

 / info.org-https://www.uprالعربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية: 

 

 

 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
https://www.upr-info.org/
https://www.upr-info.org/
https://www.upr-info.org/
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   ؟لحقوق اإلنسان ما الفرق بين الموارد المحلية والدولية ❖

يمكن تحليل العديد من قضايا حقوق اإلنسان محليًا فيما يتعلق بثقافة المجتمع. في مثل  

متحيزًا وغير  محليا بخصوص تحليل القضية حقوقيا هذه الحاالت، قد يكون المحتوى المتاح 

المتاحة من  متوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. تحقق دائمًا من الموارد المختلفة 

 عبر اإلنترنت وقارن النتائج.معتمدة دوليا الجهات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثلة من روابط: أ

 

( في مراحل التخطيط لتوسيع  TMTفي مصر، تم استخدام أداة رسم الخرائط التكتيكية )  •

فهم السياق والعالقات بين األطراف المعنية وأدوارهم في ارتكاب انتهاكات حقوق 

المشاركين في رسم تخطيطي  TMT تساعدإذ اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر. 

للعالقات التي تحيط بانتهاكات حقوق اإلنسان وربطها بقانون حقوق اإلنسان 

أداة مفيدة لتحديد المسارات نحو التغييرات لقضايا  TMTكانت وة. والتشريعات المحلي

 حقوق اإلنسان التي تم تحديدها.

 

في تونس، كانت منصات التواصل االجتماعي أدوات مفيدة الطالع أفراد المجتمع على   •

ساعدت منشورات وسائل التواصل حيث  . النساء العامالت في القطاع الفالحيحقوق 

االجتماعي والملصقات العامة على الربط بين الواقع اليومي للمرأة العاملة في القطاع 

 الزراعي وحقوق اإلنسان والتزامات المكلفين بالواجبات.
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 روابط  في المستخدمةأنواع التكنولوجيا 

 
 

 التكنولوجيا المستخدمة. استخدام التكنولوجيا من أجل مواطنة فاعلة: أنواع   –روابط 

سعت مبادرة روابط لمعالجة قضايا اإلقصاء االجتماعي من خالل األنشطة التشاركية، واستخدام التكنولوجيا،  

 والمبادرات المجتمعية المحلية. تضمنت التقنيات من أدوات ومنصات التي استخدمها المشاركون ما يلي:

 

  مشاركة وخدمات  اإلنترنت عبر التعاون  أدوات

 المستندات 

Google Docs 

Google Drive 

We transfer 

MS One Drive 

Dropbox 

What’s App 

Trello 

 ( والويب الصوت مؤتمرات منصة) بعد عن االجتماع

Zoom 

MS Teams 

Google meet  

Facebook Messenger  

Skype 

Jitsi 

 االستبانات والنماذج وجمع البيانات

MS forms 

Google forms 

SurveyMonkey 

Doodle 

Facebook Polls 

 

 تصميم وإنتاج المحتوى 

Adobe products  

(Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro)  

Canva 

iMovie App 

FILMORAGO App 

Xrecorder App 

/   الصور مشاركة) االجتماعي التواصل منصات

  االجتماعي( التواصل وخدمة الفيديو

Facebook 

Instagram 

Twitter 

YouTube 

 التعلم  إدارة نظام

Moodle 

CANVAS 

 الصوتية  والرسائل  التواصل والمراسلة

WhatsApp  

Mobile call  

Short Messaging Services (SMS) 

E-mail  

  اإلنترنت عبر العرائض تقديم منصات

 الجماعية  والمراسالت

Avaaz  |MailChimp 

 

 التقنية: أدوات روابط 

 equitas.org-Rawabet منصة روابط -

، هي عبارة عن منصة تعليمية مفتوحة عبر اإلنترنت للتعرف على حقوق 2019تم إطالقها في مايو 

م حقوق موارد تعليمكتبة ل والمشاركة الديمقراطية. تتضمن المنصة المواطنة الفاعلة اإلنسان و

 األدوات. وهي أيضًا مساحةغيرها من وأوراق مصدرية اإلنسان وإشراك المجتمع، والتكتيكات، و

،  والمقاالت والمدونات الصادرة عنها،  تها لعرض أنشط مبادرة  14للمبادرات المجتمعية البالغ عددا 

 . حمالت المنبثقة منها، والالخاصة بها ومقاطع الفيديو

 " و "تخطيط وتتبع حمالت المناصرة "حقوق اإلنسانضع العالم على مسار " -

 .واإلنجليزية والفرنسية  العربية باللغات للجمهور متاحة اإلنترنت عبر وراتد

 TMTأداة رسم الخرائط التكتيكية   -

http://www.rawabet-equitas.org/ar/
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 خاتمة 
األفراد في األردن وتونس ومصر والمغرب من أن يصبحوا صانعي تغيير  روابطلقد مكنت مبادرة 

في مجتمعاتهم. تم استخدام مجموعات متعددة من المنصات واألدوات والخدمات   فاعلين

في نجاح   اً رئيسيًً التكنولوجيا مفيدة حًقا ولعبت دور تجربتنا، كانت ا وفي. خالل روابط التكنولوجية

 تنفيذ مبادرة روابط. 

 

للمشاركة واالنخراط في صنع   فرصة أكبر متاحة الوصولال ر المنصات والخدمات التكنولوجيةتوف

خاصة للفئات ، القرار الديمقراطي وممارسة حقوقهم االجتماعية واالقتصادية وحقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان المحلية التغيير االجتماعي وإعمال أن الموارد المتعلقة بتجارب  كماالمهمشة. 

في تصميم وتطوير المبادرات المجتمعية والمحتوى التعليمي تساعد والدولية المتاحة عبر اإلنترنت 

 .بشكل أفضل والتدريبات في مجال حقوق اإلنسان وغيرها

 

وسائل التواصل االجتماعي هي أداة فعالة للوصول إلى مجموعة أكبر من أصحاب ومما سبق، نرى ان 

ويمكن أن تساعد في نشر أدوات ومواد تعليمية عن حقوق اإلنسان على نطاق أوسع. كما  الحقوق 

 للتفاعل والتعاون وتوحيد جهودهم وتضخيم أصواتهم. مساحة حقوق اإلنسان  للناشطين فيتوفر 

 

خالل عملنا. ومع   فيالتكنولوجيا بحلول للعديد من التحديات التي نواجهها في مجتمعاتنا و تزودنا

والتباين الكبير في مهارات  نظرًا لتنوع السياقات والمستويات المختلفة للوصول الرقمي وذلك، 

، واحد محدد يناسب الجميع ويناسب كل موقف. لذلك  رقمي، ال يوجد حل األفراد وثقافتهم الرقمية

من نوعه ويجب دراسته وتحليله بعناية حتى نتمكن من ضمان أن نكون شاملين   داً فرييعد كل موقف 

وأن نكون بالمرونة التمتع  دوماً كما علينا في عملنا. الرقمية  عند تطبيق التكنولوجيا  دون تمييز

 .تحقيق الشمولية وعدم إقصاء أي فرد أو جماعة للتكيف للتأكد من مستعدين
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