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مقدمة
هذه الورشة هي جزء من مشروع إيكويتاس "جسور" ( .)2016-2017مشروع "جسور" يبني على التجربة الناجحة لمشروع
"مشاركة" في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي ركز على تجهيز منظمات المجتمع المدني والشباب في البلدان المستهدفة
للمشاركة بفعالية أكبر في تقدم الديمقراطية ،المساواة والحقوق األساسية والحريات.
الغاية من مشروع "جسور" هي تقديم دعم أكبر لمنظمات المجتمع المدني الشريكة العاملة مع الشباب باإلضافة إلى القادة الشباب في
مصر ،تونس ،األردن ،المغرب واليمن للعمل على تعزيز اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للشباب في مجتمعاتهم وبخاصة الشابات
والشباب من الفئات المهمشة.

الغاية من ورشة العمل
الغاية من ورشة العمل هو تعزيز قدرات القادة الشباب لإلشراك والتواصل مع األشخاص المعنيين بصناعة القرار ،الشباب المجموعات
المتنوعة (أي الشباب المهمش ،والقيادات النسائية الشابة ،وقادة المجتمع والمنظمات غير الحكومية) باستعمال أدوات من خالل االنترنت
وبدونها مثل استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل و منصات التواصل االجتماعي .

األهداف
عند نهاية ورشة العمل سيكون المشاركين والمشاركات أكثر قدرة على :
استخدام التكنولوجيا (أي فيسبوك ،تويتر ،منصة  )Libre ensembleإلشراك والتواصل مع األشخاص المسؤولين عن
صناعة القرار ومع الشباب .
االنخراط في التشبيك مع شباب آخرين باستخدام منصة موقع مشاركة ومنصة المنظمة الدولية للفرنكوفونية ( Libre
.)ensemble
-

بناء القاعدة المعرفية لشباب آخرين لدعم وتعزيز مشاركتهم في مجتمعاتهم.

-

تنفيذ مبادرات مجتمعية مرتبطة باالستعراض الدوري الشامل والتعاون مع األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار.

المشاركين والمشاالكات
تجمع هذه الورشة ،الممتدة على  4أيام ،قرابة  20من القادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني من مصر ،تونس ،األردن ،المغرب
واليمن.

لمحة عامة عن ورشة العمل
خالل هذه الورشة سيعمل المشاركون والمشاركات ،ك ٌل ضمن فريق بلده ،لتحضير مسودة خطة العمل لمبادرة البلد مع التركيز على
اإلدماج االقتصادي واالجتماعي .حيث سيقوموا عند عودتهم ك ٌل إلى بلده بمراجعة هذه الخطة مع شبكتهم من الشباب والمنظمات
الشريكة .تهدف هذه العملية إلى تعزيز شبكة الحلفاء وتزير المساءلة واإلشراك.
كما سيقوم المشاركون والمشاركات أيضا ً بتطوير مهارات جديدة في الحوار ،والمراسالت الفعالة ،وإنتاج محتوى رقمي مناسب لسياقهم
وجماهيرهم ،والتي سوف تدعم الجهود الرامية إلى العمل بصورة بناءة صناع القرار والشباب والفئات المتنوعة األخرى في مجتمعاتهم.

المنهج التعليمي
النهج التشاركي هو النهج التعليمي المستخدم في هذه الورشة
هذا النهج ،الذي يالئم بشكل خاص تعليم حقوق اإلنسان ،يقدر ويشجع تبادل المعرفة والخبرات الشخصية ضمن مجال حقوق اإلنسان،
ويولد الفكر النقدي للقيم والمعتقدات الفردية .فهو يقوم على مبادئ االحترام المتبادل والتعلّم المتبادل ويسعى لشمل صوت المشاركين
في العملية التعليمية .إنه يمكن األشخاص ،من مختلف الخلفيات والثقافات والقدرات والقيم والمعتقدات ،من تعلم فعال معا ومن بعضهم
البعض .كما يشجع هذا النهج التحليل االجتماعي الذي يهدف لتمكين المشاركين من تطوير والقيام بأفعال ملموسة من أجل التغيير
االجتماعي المتوافق مع قيم ومعايير حقوق اإلنسان.
تدعم نظرية التعلم التحويلي ) (Transformative Learningهذا النهج التعليمي .لذا نشاطات هذا المنهاج تذهب ألبعد من فقط
نقل المعرفة والمهارات نحو هدف خلق الوعي بحقوق اإلنسان وتشجيع المبادرات والعمل من خالل دفع الشباب المشارك على التفكير
النقدي بتجربتهم المعاشة وتحديد التغييرات التي يريدون أن يروها في مجتمعاتهم.
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المنظمين
يقوم إكويتاس  -المركز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع شراكائه المحليين :مؤسسة حورس للتنمية
والتدريب (مصر) ،مؤسسة رواد التنمية (األردن) ،الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ) (AMEJوالشبكة األمازيغية من أجل المواطنة
(أزطا) (المغرب) ،جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية )( (AFTURDتونس) ومؤسسة تنمية القيادات الشابة )(YLDF
(اليمن).
إكويتاس  -المركز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان هي منظمة غير حكومية غير ربحية تأسست في عام  ١٩٦٧من قبل مجموعة من
الباحثين الكنديين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان للعمل من أجل النهوض بالديمقراطية ،والتنمية البشرية ،والسالم والعدالة
االجتماعية والمساواة من خالل برامج تعليمية .ومنذ ذلك الحين أصبحت إكويتاس رائدة عالميا ً في مجال تعليم حقوق اإلنسان .وقد
ساعدت برامج إكويتاس لبناء القدرات في كندا وحول العالم ،منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على المشاركة بفعالية
في نقاشات حول حقوق اإلنسان ،لتحدي السلوكيات والممارسات التمييزية ودفع سياسات هامة وإصالحات تشريعية لتعزيز حماية
حقوق اإلنسان وإعمالها .تركز برامج إيكويتاس لتعليم حقوق اإلنسان على تطوير المعرفة ،وتعزيز المهارات وتشجيع العمل
والمبادرات حول المواضيع التالية :خلق وتعزيز مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان؛ تدريب المدربين في المنظمات غير
الحكومية؛ تعليم حقوق اإلنسان في النظام المدرسي؛ التربية على حقوق اإلنسان لألطفال والشباب ضمن أطر غير رسمية ،التدريب
في مجال التعبئة المجتمعية ورصد حقوق اإلنسان ،حماية فئات معينة في المجتمع ،بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين واألطفال
واألقليات .تعزيز وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .تعمل إيكويتاس العمل مع معلمي حقوق اإلنسان في الشرق األوسط
وشمال أفريقية منذ عدة سنوات اآلن كما ساعدت على تطوير قدراتهم من خالل برنامج لتدريب المدربين.

الشركاء المحليون
مصر
مؤسسة حورس
هي منظمة غير ربحية تعمل على تحسين التنمية االجتماعية والمشاركة الفعالة ،مع التركيز على االحتياجات األساسية ،والتوجيه
التربوي لألطفال والنساء والشباب .كما تدعم حورس الفئات المهمشة ،وال سيما في صعيد مصر ،وتعتبر تجربة حورس في مجال
حقوق اإلنسان رائدة في الصعيد المصري.

األردن
رواد التنمية
مؤسسة غير ربحية تعمل مع المجتمعات التي تسعى للتغلب على التهميش من خالل التعليم والبرامج الشبابية التطوعية وتنظيم العمل
األهلي .تتبنى رواد نهج تنظيم المجتمع القائم على تمكين القيادات المحلية من أجل تحويل الموارد المجتمعية المتاحة الى برامج
ومبادرات إلحداث التغيير المنشود.

المغرب
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ()AMEJ
هي منظمة غير حكومية ثقافية شبابية ،تتمثل مهمتها في تعميق الوعي الجماعي بالمسؤولية والمشاركة  ،وخلق و تطوير روح اإلبداع
و االجتهاد والتطوع من أجل مواطنة كاملة لكافة الشباب .تنفذ الجمعية انشطتها على الصعيدين الوطني والدولي التي تسمح للشباب
والشابات تبادل االراء والنقاش واقتراح إجراءات على الصعيد المحلي في المجاالت الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية،
وإعطاء قيمة لمشاركتهم وإشراكهم في الحكم الديمقراطي المحلي.

الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)
أزطا هي منظمة غير ربحية تهدف للدفاع عن القضية األمازيغية في مجملها ،وإرساء الديمقراطية ،والمواطنة ،والمساهمة في التنمية
االجتماعية واالقتصادية والثقافية للشعب المغربي .تسعى لضمان حقوق الشعب األمازيغي والدفاع عن الهوية والثقافة ولغة األمازيغ
في المغرب وشمال أفريقيا من خالل مبادراتها الرامية إلى اغناء النقاش العمومي ،وتعزيز الديناميات الترافعية من أجل النهوض
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بحقوق اإلنسان بالمغرب وتطويرها ،والعمل على صون الحق في األرض والحقوق المرتبطة به وتعزيز آليات حمايتها ،وتقوية آليات
الترافع والدفاع عنها ،ومناصرة المدافعات والمدافعين عنها .استنادا إلى مضامين الدستور واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي
صادق عليها المغرب.

تونس
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ()AFTURD
تعمل على إنشاء وتطوير شبكات االتصاالت والتبادل بين النساء التونسيات بهدف تعزيز مشاركة المرأة الحيوي في عمليات صنع
القرار ،ووضع وتنفيذ األولويات والمشاريع إلعطاء مضمون جديد ومفيد إلدماج النساء في التنمية .كما تقدم الجمعية المساعدة القانونية
لضحايا العنف من النساء وكذلك النساء المهمشات من القطاعات غير الرسمية.

اليمن
مؤسسة تنمية القيادات الشابة ()YLDF
هي مؤسسة غير حكومية ،ال تهدف الى الربح وتعمل على تحفيز ودعم وتطوير الشباب من خالل تمكينهم من المشاركة ولعب أدوار
قيادية في جميع المجاالت في المجتمع .تعمل المؤسسة على تمكين الشباب والمجموعات الشبابية من خالل تقديم المشورة والمساعدة
التقنية ،وتعزيز التبادل بين الشباب ،والبحوث ،والمنح الدراسية ،وتدريب الطالب ذوي الدخل المنخفض والمتفوقين ،والتوعية ،وإنشاء
مراكز للشباب بناء على االحتياجات الجغرافيه والجندريه.

شكر وتقدير
الفريق الذي قام بتنفيذ هذا الدليل:
باميال تيتيلبوم ،مستشارة في تطوير البرامج التعليمية
جان سيباستيان فاليه ،مختص تربية ،إيكويتاس
فيتشينزا نزاري ،مديرة التربية ،إيكويتاس
فريديريك هارو ،مدير البرامج ،إيكويتاس
نجاة بودة ،مسؤولة برامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إيكويتاس
تم تطوير وتنفيذ مشروع جسور بفضل الدعم المالي المقدم من مؤسسة فورد والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
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أجندة
اليوم  30 – 1أيلول  /سبتمبر 2016
الوقت
8:30 – 8:00
القسم  – 1البداية
8:45 – 8:30
( 15دقيقة)
9:30 – 8:45
( 45دقيقة)

النشاط
التسجيل
 :1الترحيب
 :2التعرف على بعضنا البعض

10:00 – 9:30
( 30دقيقة)

 :3الدوائر الدخلية والخارجية –
حوار حول المعطيات واالحتياجات

11:15 – 10:00
(ساعة و 15دقيقة)

 :4بناء ديناميكية فعالة للمجموعة
ووضع اتفاقية المجموعة

األهداف

-

الترحيب بالمشاركين في الورشة
مراجعة برنامج الورشة والمنهجية التي ستتبع.
التعرف على بعضنا البعض أو إعادة التواصل
وصل الممارسات الجيدة الناتجة عن مشروع "مشاركة" بقيم
ومبادئ حقوق اإلنسان.
مشاركة معطيات واحتياجات المجموعة
ممارسة مهارات النقاش
وصل المعطيات واالحتياجات باألهداف التعليمية للورشة.
التفكير في افتراضات حول ديناميكيات الهوية والمجموعة
فحص مفاهيم السلطة والصراع
وضع اتفاقية مجموعة ورشة العمل.

استراحة

11:45 – 11:15
( 30دقيقة)
 :5خالصة القسم 1
12:00 – 11:45
( 15دقيقة)
القسم  – 2ما هو التغيير الذي تسعى له
 :6كلمات الترحيب من األطراف
12:45 – 12:00
المعنية بمشروع "جسور" وعرض
( 45دقيقة)
لمشروع "جسور"
غداء
2:00 – 12:45
(ساعة و 15دقيقة)
 :7تقديم أفكار مبادرات جسور
3:45 – 2:00
الشبابية
(ساعة و 45دقيقة)
 :8ديناميكية – تقليد/تقييد

-

كلمات الترحيب
مشاركة معلومات عن المشروع

-

4:00 – 3:45
( 15دقيقة)
4:45 – 4:00
( 45دقيقة)

 :9نقل المعرفة من مشاركة إلى
جسور

5:30 – 4:45
( 45دقيقة)

 :10ابتكار أفكار مبادرات جسور
للتغيير االجتماعي

-

5:45 – 5:30
( 15دقيقة)

 :11تقييم نهاية اليوم

-

-

مشاركة الخطوط العريضة لمسودة خطة العمل مع
المجموعة
تلقي المالحظات البناءة عن مسودة الخطة
لمعاينة كيف يمكن للتصرفات من حولنا أن تعوقنا عن
المشاركة.
مراجعة النتائج والدروس المستفادة الناتجة عن مشاريع
الشباب المحلية لحقوق اإلنسان لمشروع مشاركة.
لتطبيق النتائج والدروس المستفادة في إنشاء مبادرات جسور
حول قضايا اإلدماج االقتصادي واالجتماعي
فحص العالقة بين تغيير المنظومات ومشاركة الشباب
ابتكار أفكار للتغيير
النظر في اإلنجازات المحتملة خالل الشهرين  -ألربع أشهر
المقبلين.
العودة على تجربتنا خالل اليوم 1
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اليوم  1 – 2تشرين األول  /اكتوبر 2016
القسم  – 3استراتيجيات اشراك والتواصل مع األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار باستعمال تكنولوجيا وسائل التواصل
االجتماعي
عودة على ملخص اليوم  1ونظرة
9:00 – 8:30
عامة عن اليوم 2
( 30دقيقة)
 فحص ديناميات القوة في سياق األعراف والتقاليد الثقافية :12تحريك ديناميات القوة
11:00 – 9:00
وممارسات التواصل
واستعمال مهارات الحوار
(ساعتين)
 التوعية حول كيفية تخفيف ديناميات القوة مع مختلفالمجموعات ضمن المجتمع المحلي
 فحص التحديات الراهنة والممارسات الجيدة إلشراكوالتواصل مع األطراف المعنية
 التدرب على مهارات جديدة للتحاوراستراحة
11:30 – 11:00
( 30دقيقة)
 استكشاف استراتيجيات جديدة للتواصل واشراك مع :13استراتيجيات وسبل المشاركة
12:30 – 11:30
األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار  /أصحاب النفوذ
المجتمعية
(ساعة)
غداء
2:00 – 12:30
(ساعة ونصف)
إنرجايزر  /نشاط منشط
 :14عرض طرق الستخدام شبكات  -استكشاف كيف يمكن ادماج تكنولوجيا وسائل التواصل
2:45 – 2:00
االجتماعي كنهج استراتيجي إلشارك األطراف المعنية
التواصل االجتماعي للمشاركة
( 45دقيقة)
المجتمعية
 مقدمة عن مفهوم المراسالت الفعالة :15ديناميكا 140 :حرف أو أقل
3:15 – 2:45
( 30دقيقة)
 العمل على مسودة خطة العمل للمبادرة :16األسئلة الخمسة الكبيرة :من،
4:45 – 3:15
 تعريف المشاركة المجتمعية/المدنية ،مفاهيم وسائل التواصلماذا ،لماذا ،كيف ومتى الستعمال
(ساعة ونصف)
االجتماعي ،و
تكنولوجيا وسائل التواصل
 استكشاف العناصر الالزمة في التخطيط الستراتيجية تواصلاالجتماعي إلشراك والتواصل مع
وإشراك من خالل وسائل التواصل االجتماعي
األشخاص المسؤولين عن صناعة
القرار
 :17التقييم والملخص اليومي
5:00 – 4:45
( 15دقيقة)
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اليوم  2 – 3تشرين األول  /اكتوبر 2016
القسم  – 4المراسلة الفعالة باستخدام منصات تكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي بطريقة آمنة
9:00 – 8:30
( 30دقيقة)
9:30 – 9:00
( 30دقيقة)
11:00 – 9:30
(ساعة ونصف)
11:30 – 11:00
( 30دقيقة)
12:00 – 11:30
( 30دقيقة)
12:45 – 12:00
( 45دقيقة)
2:15 – 12:45
(ساعة ونصف)

العودة على اليوم  2ولمحة عامة
على اليوم 3
 :18جرد للمهارات والمعرفة
 :19األمن المعلوماتي
 :20ديناميكا :دوائر التواصل
متحدة المركز
استراحة
 :21عرض حول شبكة متوسعة
باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي
غداء

3:00 – 2:15
( 45دقيقة)

إنرجايزر  /نشاط منشط
 :22تأطير المحتوى ،تسويق
رسالتك

5:00 – 3:00
(ساعتان)

 :23التدرب على الرسائل الفعالة
على االنترنت

5:15 -5:00
( 15دقيقة0029

 :24التقييم والملخص اليومي

-

فحص وتحديد المهارات التي يحتاجها المشاركين لتنفيذ
مبادراتهم
تقديم لمحة عامة عن قائمة لألمن المعلوماتي
التوعية حول مخاطر القيام بمبادرة اجتماعية على االنترنت
تقييم أهمية الرسائل الواضحة

-

تقديم لمحة عامة حول طرق فعالة تمكن المشاركين من
توسيع شبكتهم وبناء تحالفات باستخدام منصات وسائل
التواصل االجتماعي

-

-

تطوير محتوى خطط العمل للمبادرات بما يتناسب مع
التواصيات المقبولة لالستعراض الدوري الشامل كل في بلده.
التدرب على تطوير المحتوى لمراسالت فعالة
استكشاف قيمة استخدام تقنيات مختلفة ،من الهواتف
المحمولة لمنصات وسائل التواصل االجتماعي.
التدرب على استعمال تكنولوجيات مختلفة
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اليوم  3 – 4تشرين األول  /اكتوبر 2016
القسم  - 5بناء خطة عمل وتقديمها
9:00 – 8:30
( 30دقيقة)
11:00 – 9:00
(ساعتين)

عودة على ملخص اليوم  3ونظرة
عامة عن اليوم 4
 :25تطوير-بناء خطة عمل
المبادرات الشبابية

11:30 – 11:00
( 30دقيقة)
12:30 – 11:30
(ساعة)
2:00 – 12:30
(ساعة ونصف)

استراحة

3:30 – 2:00
(ساعة ونصف)
4:30 – 3:30
(ساعة)
5:00 – 4:30
( 30دقيقة)
5:00

 :26تقديم المسودات النهائية لخطط
عمل المبادرات
غداء
إنرجايزر  /نشاط منشط
 :27تقديم المسودات النهائية لخطط
عمل المبادرات – تتمة
 :28التخطيط للخطوات الالحقة

-

-

-

تطوير خطة عمل تهدف إلى إشراك األطراف المعنية مثل
األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار باستخدام تكنولوجيا
وسائل التواصل اإلجتماعي وبتبني رسالة وخطاب فعالين

مشاركة خطة العمل للمبادرة مع المجموعة
تلقي المالحظات البنائة من المجموعة

مشاركة خطة العمل للمبادرة مع المجموعة
تلقي المالحظات البنائة من المجموعة
التخطيط للخطوات الالحقة

التقييم والملخص اليومي
ختام ورشة العمل
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Workshop framework
MODULE 1 GETTING STARTED

MODULE 2 WHAT IS THE CHANGE YOU SEEK?

•Act. 1: Welcome
•Act. 2: Getting to know each other
•Act. 3: Inner/outer circles – dialogue about offers and needs
•Act. 4: Building effective group dynamics and establishing the group
agreement
Act. 5: Debrief

•Act. 6: Presentation of Joussour project
•Act. 7: Presenting your Joussour project ideas
•Act. 8: Dinamica – imitation/limitation
•Act. 9: Transferring learning from Mosharka to Joussour
•Act. 10: Innovating your Joussour ideas for social change
•Act. 11: End of Day Evaluation

MODULE 3 STRATEGIES TO ENGAGE DECISION-MAKERS

MODULE 4 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGY FOR MESSAGING

•Act. 12: Shifting power dynamics using dialogue skills
•Act. 13: Engagement strategies and approaches
•Act. 14: Presenting ways to use social media technology for engagement
Act. 14: Dinamica: 140 characters or less
•Act. 15: The Big 5: Who, what, why, how and when to use social media
technology to engage decision-makers
•Act. 16: Debrief and End of Day Evaluation

•Act. 17: Skills check-in
•Act. 18: Online security
•Act. 19: Dinamica: Concentric circle communication
•Act. 20: Creating effective messaging
•Act. 21: Presenting ways to expand your network using social media
technology
•Act. 22: Framing your content, marketing your message
•Act. 23: Practicing Effective Messaging online
•Act. 24: End of Day Evaluation

MODULE 5 YOUR ACTION PLAN
•Act. 25: Developing action plans
•Act. 26: Presentation of Your Final Draft Action Plan
•Act. 27: Planning next steps
•Act. 28: End of Training Evaluation
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القسم  – 1البداية
المدة الزمنية
 15دقيقة
 45دقيقة
 30دقيقة
ساعة و 15دقيقة

لمحة عن النشاطات
 :1الترحيب
 :2التعرف على بعضنا البعض
 :3الدوائر الدخلية والخارجية – حوار حول المعطيات
واالحتياجات
 :4بناء ديناميكية فعالة للمجموعة ووضع اتفاقية المجموعة
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ورقة مرجعية  :1قيم حقوق اإلنسان والممارسات الجيدة لمشروع مشاركة
التعاون:
•العمل معا لتحقيق هدف مشترك .أمثلة عن التعاون :استخدام النهج التشاركي وتبادل األفكار وتجميع المواهب
الفردية إلنجاز مهمة جماعية؛ واالجتماع والعمل معا ً للتخطيط إلجراء عمل ما أو مبادرة.
االحترام:
•ادراك أن كل شخص مهم ويجب أن يُعامل بكرامة .االحترام حق من حقوق اإلنسان لكل شخص في جميع
الظروف .أمثلة عن االحترام :إشراك ممثلين عن الفئات المهمشة كأصحاب الشأن الرئيسيين في النشاط
الخاص بك.
المساواة:
• في نظر القانون والمعايير والممارسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية  ،يعامل كل شخص باحترام ودون
حكم مسبق مبني على أساس االختالفات :كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو
غيره ،التوجه الجنسي ،األصل القومي أو االجتماعي ،الملكية ،النسب أو أي وضع آخر .أمثلة عن المساواة:
يتم تناول احتياجات الرجال والنساء بالتساوي على حد سواء ودون تمييز .التواصل مع الناس من جميع
األعمار داخل المجتمع لضمان سماع وجهات نظرهم.
االشراك:
• ادراك أن كل شخص هو عضو كامل في المجتمع والجماعة ،والتأكد من إعطاء كل شخص مساحة
للمشاركة ،وأن تكون هذه المشاركة موضع تقدير واحترام .أمثلة عن االشراك :استكشاف السبل للوصول إلى
أفراد المجتمعات األخرى (القبلية ،أقلية لغوية أو دينية ،الخ )...وإدشراكهم في مبادراتكم وفي أنشطتكم أو
ضمن مشاريع الشباب لحقوق اإلنسان وخلق مساحة لكل شخص للمشاركة ،وخاصة األشخاص المهمشين.
احترام التنوع:
•ادراك وتقديرالفروقات/االختالفات الفردية دون تمييز بحيث يستطيع كل شخص أن يعبَر بفخر عن من
هو/هويته ،ثقافته ،أصله ،مالمحه الفيزيائية ،أذواقه ،وكيف يفكر .أمثلة عن احترام التنوع :ضمان بشكل
محترم لكل شخص من المشاركين في مبادرتك لالدماج االقتصادي واالجتماعي أن يكون موضع ترحيب
وتقدير بغض النظر عن االختالفات .
المسؤولية:
• التفكير النقدي قبل أن نتصرف واالستعداد لقبول عواقب افعالنا (أو عدم قيامنا بأفعال) .أمثلة عن المسؤولية:
المعرفة الجيدة بقضية اإلدماج االقتصادي واالجتماعي وكذلك احترام مختلف األفكار والمقاربات لمعالجة هذه
القضية عند تصميم وتنفيذ خطة المبادرة الخاصة بك.
القبول:
• الميزة بأن يكون سهل المنال والدخول أو االستعمال من قبل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .أمثلة عن
امكانية الوصول :ضمان أن تكون االماكن المستخدمة لتنفيذ أنشطتكم مؤهلة الستيعاب احتياجات األفراد ذوي
االحتياجات الخاصة.
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ورقة مرجعية  :2العوامل ضمن ديناميكيات المجموعة
القسمين أ -ب
ما هو التنوع؟
عادة ما يستخدم مصطلح التنوع البشري لوصف تجمعات مختلفة من الناس وفقا ً لمجموعة متنوعة من الخصائص التي تفصل الناس إلى
فئات .عادة ما تستخدم هذه الفئات التميزية (أو التسميات) نوع من الفرز طرق تسبب قدرا ً من الظلم لألفراد الذين تم تحديدهم ضمن هذه
المجموعات .وتشمل هذه الفئات:
العمر (خاصة اليانع بالسن أو المسن جداً)
االحتياجات الخاصة
التوجه الجنسي
الدين
االنتماء السياسي

-

-

بحسب الجنسية
الثقافة  /العرق-االنتماء االثني  /الثقافة الفرعية
النوع االجتماعي
الوضع االجتماعي واالقتصادي
العرق

هناك المئات من الصفات للهوية من صفات مختلفة أخرى ،معظمها فردي جدا ً ،يمكنها أن تحدد الشخصية الفريدة لكل شخص وتخلق
ثراء مجتمعاتنا .تشتمل هذه االختالفات على:
-

-

التفضيالت
اإلهتمامات
االحتياجات
القدرات والمهارات
وجهات النظر ،وطرق
لرؤية العالم،
البراديغم/النموذج الفكري
األفكار
المشاعر ،والعواطف،
والمزاج
اآلراء والمواقف
السلوكيات
المعتقدات
األنا الذاتية ومدا تمظهرها.

-

-

القيم – االفتراضات حول
ما هو جيد أو مهم
األحالم والرؤى ،الرغبات،
األمنيات
الصالت
الموارد
العادات
نمط الحياة
أساليب التواصل
القصص ،التاريخ
واألساطير (الفردية
والجماعية)
الخبرة  -قدرات تطورت
خالل الحياة

-

-

-

مراحل التطور
مستويات التسامح
الهيئة البدنية
العائلة  -الخبرات
والخصائص التي تجعل
األسرة متفردة
التعليم الرسمي وغير
الرسمي الذي حدث في
الماضي والمستمر
الصحة
والكثير من الخصائص
األخرى

مقتبس من المصدر:
The Co-Intelligence Institute works to further the understanding and development of co-intelligence. It
focuses on catalyzing co-intelligence in the realms of politics, governance, economics and conscious
evolution of ourselves and our social systems http://www.co-intelligence.org/I-diversity.html
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لقسم جـ
الصراع  +الحوار كمفاتيح للتحدي والتغيير
" هناك إمكانية لحدوث صراع بداخلنا ومن حولنا في كل وقت .يرتبط الصراع والحياة ارتباطا وثيقا .يشكل الصراع جزءا من الحياة
والنمو .دون صراع لن يكون هناك أي تغيير وال أي تحد .حيث تلتقي الطاقات تتواجد الحركة وامكانية المعارضة ،التحدي والتغيير.
تنمية مهارات التواصل والوعي الذاتي وسيلة للعمل على إمكانية التحدي والنمو في الصراع ،بدال من السماح له بأن يتفاقم من خالل
عدم االهتمام وقلة الوعي".
المصدر:
Macbeth, F. and Fine, N. (1995) “Playing with Fire: Creative conflict resolution for young adults”. New
Society Publishers, UK. Pg. 31.
القسم د
ديناميات الجماعة :هو مصطلح يشير إلى نظام من السلوكيات والعمليات النفسية التي تحدث داخل مجموعة اجتماعية نفسها
(ديناميات داخل المجموعة) ،أو بين مجموعات اجتماعية (ديناميات بين المجموعات).
تفيد دراسة ديناميات الجماعة في فهم سلوكيات صنع القرار ،وفي تتبع انتشار قضية ادماج اقتصادي أو اجتماعي في المجتمع ،وفي
خلق استجابة فعالة للقضية كما وتفيد في تعقب نشوء وشعبية أفكار وتكنولوجيات الجديدة.
تشكل ديناميات الجماعة صميم فهم العنصرية والتمييز على أساس الجنس ،وغيرها من أشكال الحكم المسبق والتمييز.
هناك ثالثة أمور رئيسية يمكن أن تؤثر على تماسك فريق (أي العمل معا ً بشكل جيد).
 .1العوامل البيئية
 .2العوامل الشخصية
 .3العوامل القيادية
مقتبس من ويكيبيديا دينامية الجماعة:
دينامية_الجماعة https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ديناميات الجماعة وصنع القرار

يتم أخذ القرار
المضي قدما مع
األفكار الجديدة
مرحلة الختام

ترابط منطقي بين
األفكار
وبأ ظهور االتفاق

نزاع
بين األفكار

البدأ بمشاركة األفكار
لكن دون اتفاق حولها

?

مرحلة تحول

مرحلة تذمر

مرحلة تحول

ارتباك

المشكلة/القضية
مشكلة بحاجة
لحل

توصف بأنها ماسة تشاركية المجموعة في صنع القرار ضمن دليل الميسر في صنع القرار التشاركي ،تهدف هذه العملية الفعالة الى
حل المسائل الصعبة وفي الوقت ذاته إشراك مجموعة متنوعة من األطرف المعنية من خلفيات مختلفة جداً .حتى وإن كنَا نعمل مع
أفراد متشابهين في التفكير ،تشكل هذه العملية وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول مستدامة لتحديات صعبة .وفقا لـ  Kanerوآخرون،
هذه العملية "ليست سهلة أو تسلسلية .تتميز باالرتباك وسوء الفهم .يجد معظم الناس صعوبة في تحمل الغموض والصراع الذين ال
مهرب منهما عندما ال يتشارك الناس األطر المرجعية .غالبا ما تحدث أهم إنجازات المجموعة بعد فترة من النزاع.
من خالل إضفاء الشرعية على ديناميات التنوع ،المحرجة ،الغير مريحة ،ولكن الطبيعية جداً ،فان "ماسة صنع القرار التشاركي"
يمكن أن تكون مفيدة إلشراك األطراف المعنية في إيجاد حلول للمشاكل الصعبة من خالل تقديم مساهمات بناءة وذات مغزى خالل
الفترات الصعبة من التغيير االجتماعي" .وهذا بدوره ،يمكن جميع األطراف من االستفادة من اإلمكانات الهائلة لصنع القرار
الجماعي"
المصدر:
Kaner, Sam, et al. (1996). Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. New Society Publishers.
BC. Canada, p. 21
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ورقة العمل  :1التنوع وافتراضاتنا حول خصائص/صفات الهوية
خاصية/صفة الهوية التي اختارتها مجموعتك_______________________________________ :
تعليمات :عند مناقشة ما الصفة المختارة لهوية مجموعتك،
يرجى وصف االفتراضات الخاصة بكم السلبية منها وااليجابية
وفقا لألسئلة المقترحة.

االفتراضات اإليجابية

االفتراضات السلبية

 .1كيف لهذه الخاصية/الصفة لهويتكم أن تلعب دورا ً في حياتكم؟

على سبيل المثال ،لغتنا فريدة من نوعها ،نستخدمها للتواصل،
التعبير عن تاريخنا.

على سبيل المثال ،ال يفهم الجميع لغتنا ،والناس ال يحبون ذلك
عندما نتكلم لغتنا الخاصة.

 .2كيف تؤثر هذه الصفة/الخاصية على سلوك أقرانك ،و/أو في
العمل؟

على سبيل المثال ،قد تتشابه بعض الكلمات بين لغة و أخرى،
يمكن أن نفهم مشاعر بعضنا البعض وأن نحاول ضم كل شخص
بطرق أخرى.

على سبيل المثال ،في مجتمعنا ،اختالط اعضاء من مجموعات
لغوية مختلفة هو مسبب لالختالف

 .3كيف تؤثر هذه الصفة/الخاصية على العالقات ضمن
مجتمعك/ثقافتك؟

على سبيل المثال ،أنا فخور بجذوري وتراثي ال ُمعبر عنه بهذا
الشكل من اللغة العربية ،كتب بها شعر الجميل.

على سبيل المثال ،الناس الذين يتكلمون لغات أخرى لديهم المزيد
من التحديات لإللمام بالقراءة والكتابة في المدارس وسوق العمل
والسياسة ألن العربية ليست لغتهم األم.
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القسم  – 2ما هو التغيير الذي تسعى له؟
المدة الزمنية
 45دقيقة
ساعة و 45دقيقة
 15دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 15دقيقة

لمحة عن النشاطات
 :6كلمات الترحيب من األطراف المعنية بمشروع "جسور"
وعرض لمشروع "جسور"
 :7تقديم أفكار مبادرات جسور الشبابية
 :8ديناميكية – تقليد/تقييد
 :9نقل المعرفة من مشاركة إلى جسور
 :10ابتكار أفكار مبادرات جسور للتغيير االجتماعي
 :11تقييم نهاية اليوم
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ورقة مرجعية  :3لمحة عامة عن مشروع جسور
مقدمة
األساس المنطقي
بنا ًء على التجربة الناجحة لمشروع مشاركة ،تم تصميم مشروع جسور لتعزيز المعرفة ،المهارات والشبكات المتاحة للقادة الشباب
ومنظمات المجتمع المدني المستهدفة للتواصل مع صناع القرار وخلق فرص لتعزيز الشبكات وبناء تحالفات جديدة تهدف إلى الحد
من االقصاء السياسي واالجتماعي واالقتصادي للشباب ،وبخاصة الشابات والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم من الشباب
المهمشين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وسوف يسمح ،الكويتاس ،وشركائها وللقادة الشباب المشارك بالحفاظ على زخم
مشروع مشاركة.
الغاية واألهداف
سوف يعزز مشروع جسور قدرات القيادات الشبابية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني للتواصل مع صناع القرار وخلق فرص
لتعزيز الشبكات وبناء التحالفات.
ويهدف المشروع على وجه التحديد إلى:
 .1تعزيز قدرات القادة الشباب المستهدف ومنظمات المجتمع المدني الستخدام النهج القائم على حقوق اإلنسان للتأثير على
األشخاص المعنيين بصناعة القرار المحليين.
 .2زيادة مقدرة الشبكات غير الرسمية المحلية والوطنية واإلقليمية ،التي انبثقت من مشروع مشاركة (الذي نفذته إيكويتاس
والشركاء المحليين بين  2015-2012في خمس دول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) على تعزيز المشاركة المجتمعية
للشباب.
 .3تنمية قدرات القادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لتبادل الدروس المستفادة مع
المبادرات األخرى حول مشاركة الشباب المجتمعية وانخراطهم.
دورة نشاط المشروع ضمن سياق الشرق األوسط وشمال افريقيا
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات
سيتم تنظيم ورشة عمل إقليمية للقادة الشباب من مشروع مشاركة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز قدراتهم في التأثيرعلى األشخاص
المعنيين بصناعة القرار وتحميلهم المسؤولية .
تمتد هذه الورشة اإلقليمية لمدة أربعة أيام وستعقد في تونس .خالل ورشة العمل سيقوم الشباب بالتالي:
استكشاف استراتيجيات ووضع خطط إلشراك أفضل لألشخاص المعنيين بصناعة القرار المحليين ضمن مجتمعاتهم المحلية لغاية
تغيير السياسات أو الممارسات التي تشكل عوائق لمشاركة الشباب وتحجب عنهم حقوقهم.
تطوير مهاراتهم لالنخراط في حوار فعال (بدالً من المواجهة) مع األشخاص المعنيين بصناعة القرار المحليين .تشمل هذه المهارات:
التحليل نقدي ،التفاوض؛ االستماع الفعال واإلقناع والتسوية واالستخدام المالئم للحقائق ومبادئ حقوق اإلنسان للمحاججة.
تقديم مهارات جديدة في مجال محو األمية الرقمية واستخدامات التكنولوجيا (أي القدرة على تأطير/صياغة رسائل فعالة للترويج
للمشاركة المدنية على نحول فعال ،ووضع واستخدام استراتيجيات وسائل التواصل االجتماعي) لدعم تواصلهم مع األشخاص المعنيين
بصناعة القرار .سيكون هناك أيضا مكون حول أمن األنترنت.
تعزيز العالقات والشبكة اإلقليمية الناشئة واستكشاف استراتيجيات لضمان استمرار التعاون وتبادل الخبرات في المنطقة.
المبادرات المحلية إلشراك األشخاص المعنيين بصناعة القرار
من أجل تعزيز وتعميق المعارف والمهارات المكتسبة خالل المرحلة األولى من مشروع مشاركة ووضع ما تم تعلمه قيد الممارسة
خالل ورشة العمل اإلقليمية ،سيقوم القادة الشباب ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ اإلجراءات على المستوى المحلي في الدول الخمس.
أما التخطيط للعمليات المحلية فسيبدأ قبل ورشة العمل اإلقليمية وسوف يتم إشراك القادة الشباب الذين لم يتمكنوا من حضور ورشة
العمل اإلقليمية.
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التشبيك
طوال فترة المشروع ،سيتم تشجيع القيادات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني على توسيع شبكاتها والتواصل مع المنظمات الحكومية
وغير الحكومية ،والمبادرات اإلقليمية والدولية التي تعمل على تمكين الشباب ،المشاركة الوطنية و/أو المساءلة االجتماعية .وهذه
الشبكات ستوفر فرصا ً لتبادل الخبرات وتحديد شركاء محتملين للمساعدة في النشر المتواصل ألدوات ومناهج مشروع مشاركة.
النتائج المتوقعة
. 1تعزيز قدرة القادة الشباب المستهدف ومنظمات المجتمع المدني على استخدام النهج القائم على حقوق اإلنسان للتأثير على األشخاص
المعنيين بصناعة القرار المحليين.
. 2الشبكات المحلية والوطنية واإلقليمية غير الرسمية التي برزت عبر مشروع مشاركة زادت القدرة على تعزيز المشاركة المجتمعية
وانخراط الشباب.
. 3زيادة قدرة القادة الشباب المستهدفيين ومنظمات المجتمع المدني على تبادل الدروس المستفادة مع المبادرات األخرى حول المشاركة
المجتمعية للشباب
أدوار ومسؤوليات المنظمات المنسقة
بالتعاون مع إيكيتاس ،المنظمات المنسقة ستقوم :
-

تنسيق أنشطة مشروع جسور على المستوى الوطني ،بما في ذلك تنفيذ ورصد وتقييم األنشطة.
توفير الدعم والتوجيه للقادة الشباب المشاركين في مشروع جسور.
المشاركة في عملية اختيار المشاركين في ورشة العمل اإلقليمية.
المساهمة في تطوير المادة التعليمية.
االنخراط في أنشطة التشبيك وتبادل أفضل للممارسات الجيدة مع األطراف المعنية على المستوى الوطني واإلقليمي.
وضع ميزانية لتنفيذ المبادرات الشبابية التي يقودها الشباب بهدف التواصل مع األشخاص المعنيين بصناعة القرار.
سيتم تطوير الميزانية من خالل عملية تشاركية مع الشباب.
توفير التوجيه للشباب أثناء تنفيذهم للمبادرات الشبابية إلشراك والتواصل مع األشخاص المعنيين بصناعة القرار.
استالم التقرير المالي من الشباب ومشاركته مع إيكويتاس.
المساهمة في رصد وتقييم مشروع جسور  ،وإعداد التقرير السردي المطلوب.
توفير التوجيه واإلرشاد لألطراف المعنية المحلية المشاركة في مشروع جسور على المستوى الوطني والمحلي.
التواصل مع السلطات ذات العالقة ،إذا لزم األمر ،للحصول على التراخيص والتأشيرات الالزمة لتنفيذ األنشطة.
إعالم إيكويتاس حول أي قضايا جديدة في الميدان أو أي قرار يصدر من قبل الحكومة قد يؤثر على تنفيذ مشروع جسور.

أدوار ومسؤوليات المشاركين
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المشاركة في أنشطة ما قبل التدريب
المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية ومشاركة تجربتهم التعليمية مع أقرانهم لدى عودتهم (للمشاركين في الجلسة).
وضع خطة عمل وميزانية تنفيذ المبادرات الشبابية إلشراك األشخاص المعنيين بصناعة القرار.
االنخراط في نشاطات التشبيك وتبادل الممارسات الجيدة مع األطراف المعنية على المستوى الوطني واإلقليمي.
تنفيذ المبادرات الشبابية إلشراك والتواصل مع األشخاص المعنيين بصناعة القرار.
تقديم التقريرين السردي والمالي لمنظماتهم.
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ورقة مرجعية  :4إعطاء وتلقي التغذية الراجعة  /المالحظات

كن محدداً ،جمل مثل "عندما قلت كذا ،أنا "...أو فكرتك حول "...تركز على فعل أو جملة معينين .اجتنب المالحظات
العامة مثل "أنت دائما ً"...

تحدى الفكرة أو الفعل ،وليس الشخص .ليس من المهم أو المساعد لفت النظر لنبرة صوت الشخص أو إن تلعثم .ركز على
األفعال أوالتصرفات التي يمكن للشخص أن يعدلها (إذا اتفق معك الشخص من شأن مالحظتك أن تكون مفيدة)

اجمع بين تقدير لما نجح مع تحدي للتحسي .كن محددا ً قدر اإلمكان .مثال :إذا بدا أن الشخص يعظ خالل جزء من العرض
التقديمي لكن في جزء آخر منها كان يشرك اآلخرين بطريقة حيوية ،أشر إلى الجانب اإلجابي كنموذج معين للنبرة
واالستراتيجية واالسلوب.

قم بطرح أسئلة لتوضيح وسبر األسباب .أسئلة مثل" :ماذا أخذت بعين االعتبار عندما قررت...؟" أو "ماذا عنيت عندما
قلت أن ...؟" اعط الفضل للشخص مع انتقاء ومع اعطاء حكم .األسئلة تساعد أيضا ً على تجنب االنتقادات واالقتراحات
التي ال تمت بصلة لما كان الشخص يحاول أن يقوم به.

قم بتحديد الصالت .عندما تعطي أحد المشاركين تغذية راجعة  /تعليقات نقدية  ،قم بتذكيره /ها بما لديكم من قواسم
مشتركة .تعليقات مثل "أنا أعلم عندما نقوم بـ  Xفإننا نميل إلى  ."...قم بتذكير الشخص أنك من صفه .أحيانا ً قد يكون
جزء من هذه الصلة نفسها هو االعتراف باالختالفات على سبيل المثال" :كرجل ،تجربتي هي مختلفة بعض الشيء،
لكن"...

اشرح كيف تتواصل  /تشعر مع المشكلة .ألنه يمكن التعلم من الحالتين إن سارت األمور بشكل سيء أو جيد من المساعد
أن تبين كيف اختبرت مشكلة مشابهة .جمل مثل" :لقد واجهتني هذه المشكلة من قبل" أو "إنه لمن المفيد لي/لنا أن نفكر بهذا
ألن "...قم بالتأكيد على أن هذا ليس فقط ممارسة أكاديمية لك كميسر.

حيثما أمكن ،قم بتقديم اقتراحات لنهح  /أساليب بديلة .أسئلة مثل " هل أخذت بعين االعتبار...؟ أو "ماذا سيحدث إن حاولنا
أن...؟" تفتح المجال لمجموعة من اإلجابات المختلفة .استخدام "نحن" تشير إلى أن هذه القضية وإيجاد حل لها يهم
المجموعة بأكملها .قم بتشجيع اآلخرين على إضافة خيارات مختلفة .هذا سيوضح أنه ليس هناك طريقة أخرى واحدة فقط
(وبالتالي األفضل) للقيام بذلك.

ال تفترض على الفور أن االختالف سياسي .تحقق لمعرفة ما إذا كان النزاع يستند على تجربة مختلفة أو هوية اجتماعية
مختلفة أو دور مختلف في المنظمة .ردة الفعل /االستجابة يمكن لها أن توضح ألي مدى يمكن للنقاش أن يغير وجهة نظر
شخص ما وأن يأكد مدى أهمية الرأي للصورة الذاتية لهذا الشخص.
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ورقة العمل  :2أفكار لمشاركتها مع المجموعة
تجدون أدناه نسخة فارغة من التمرين الذي استعملتموه للنشاط التحضير قبل الورشة الذي تم في كل بلد .المعلومات التي قمتم بجمعها
ستساعدكم على تطوير أفكاركم حول المبادرة.
السؤال

األجوبة بعد االجتماع التحضيري

 .1البلد والمجتمع حبث تعملون

 .2أسماء األشخاص المشاركين في هذا اللقاء التشاوري

 .3وصف المجتمع الذي سيتم تنفيذ المبادرة فيه

 .4كمجموعة ماهي قضية االدماج االقتصادي
واالجتماعي التي ستتناولونها؟ مع التفكير بمشاريع
مشاركة التي قمتم بتنفيذها خالل السنتين
األخيرتين ،وكيف يمكنكم البدء من العمل الذي قمتم
به خاللها لتعزيز النتائج التي حقوق
 .5قوموا بتحديد تغيير واحد ترغبون أن تروه في مجتمعكم
كنتيجة لمبادرتكم( .تذكروا أن تكونوا واقعيين وأن
تأخذوا بعين االعتبار اإلطار الزمني للتنفيذ)

 .6كيف يمكن تأطير القضية التي حددتموها كتوصية
مقبولة ضمن آخر تقرير استعراض دوري شامل في
بلدكم؟

 .7من هم المسؤولون عن صناعة القرار الذين
ستتواصلون معهم خالل مبادرتكم؟
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.8

كيف ستقومون بالتواصل مع القادة الشباب في
مجتمعكم؟

 .9إلى أي مدى أنتم على اتصال/في شبكة مع المسؤولين
عن صناعة القرار ،شباب آخرين ومع فئات متنوعة في
مجتمعك لها عالقة بالقضية التي تريدون معالجتها في
مبادتكم خالل مشروع "جسور"؟

 .10لتحقيق التغيير الذي حددتموه ،ما هي النشاطات التي
بإمكانكم تنفيذها (أفكار عامة فقط)؟

 .11كيف سيمكنكم دمج  /استخدام تكنولوجيا االتصاالت
ووسائل التواصل االجتماعي إلشراك المسؤولين عن
صناعة القرار ،شباب آخرين ،ومختلف الفئات في
مجتمعكم في حوار عبر االنترنت و/أو بدون انترنت
حول القضية التي حددتموها؟

 .12الرجاء مناقشة من هم األطراف المعنية األخرى (عدا
المسؤولين عن صناعة القرار) ،و إنشاء قائمة
باألطراف المعنية الذين ترغبون بإشراكهم وتعزيز
التحالفات معهم أو إضافتهم إلى شبكتكم.
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ورقة عمل  :3تطوير أفكار لمبادرة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لفريق البلد
هذه هي الخطوة األولى في تصميم مسودة خطة عمل المبادرة ضمن مشروع جسور.
ابدأ بمراجعة المعلومات من تمرين الجلسة التحضيرية ،بما في ذلك توصيات االستعراض الدوري الشامل ذات الصلة.
أكمل الجدول أدناه لمساعدتك على تطوير فكرة أو فكرتين لمناقشتهم.
األسئلة
قضية اإلدماج االقتصادي  /االجتماعي التي تريدون معالجتها

أفكار الفريق الوطني
على سبيل المثال ،مشروع محو األمية للفتيات في المناطق
الريفية؛ أو بناء القدرات  -التدريب على األعمال التعاونية
للشباب المهمشين

توصيات المراجعة الدورية الشاملة ذات الصلة والمتعلقة
بهذه المسألة

األطراف المعنية ( مثل األشخاص المعنيين بصناعة القرار
والشباب والفئات المتنوعة األخرى)

حضور أصحاب المصلحة على وسائل التواصل االجتماعي

نوع التغيير الذي ترغب أن تراه كنتيجة لمبادرتك
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ورقة عمل  :4نقل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة من "مشاركة" إلى "جسور"
خذ بعين االعتبار ،أنت وأعضاء فريق بلدك ،الممارسات الجيدة والدروس التي يمكنك نقلها من مشروعك خالل مشروع "مشاركة"
إلى مسودة خطة العمل لمبادرة جسور لالدماج االقتصادي واالجتماعي .قم بمراجعة الدروس المستفادة والممارسات الجيدة لمشروع
"مشاركة" لتحديد كيف يمكن تطبيقها في مبادرتك في مشروع "جسور" لتحقيق أفضل للنتائج .
قم بالرجوع لدليل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة لتوجيه النقاش.
أ) عليكم التفكير في الدروس المستفادة والممارسات الجيدة من الدليل ومناقشة وتحديد كيف يمكنها أن تكون مفيدة لتعزيز
الطريقة التي ستقومون فيها بتصميم مبادرتكم في مشروع "جسور"
ب) قوموا بادراج أدناه تلك التي يمكن لفريق بلدكم أن يطبقها لتعزيز تصميم المبادرة.

ت) كيف يمكن لفريق بلدكم نقلها إلى عملهم؟
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ورقة مرجعية  :5ما هو التغيير االجتماعي؟
يهدف التغيير االجتماعي لالنتقال من االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان والنزاعات العنيفة في المجتمع الى النهوض بالمساواة
والتنمية المستدامة من خالل تعزيز التعليم ومشاركة جميع األفراد في عمليات صنع القرار في إطار نظام ديمقراطي.
التغيير االجتماعي هو عملية حوار ونقاش وفعل ،تسعى لتحقيق تحوالت كبرى في المعايير االجتماعية ( -أي القواعد العرفية التي
تحكم السلوك في المجموعات والمجتمعات) .تتصف هذه التحوالت الكبرى عموما ً بتسليط الضوء وإضفاء الشرعية على األصوات
المحيدة في المجتمع  -وال سيما أصوات المهمشين.
مجاالت واسعة من التحوالت الناتجة في المعايير االجتماعية :التغيير لألحسن في الحقوق وفي االستحقاقات والظروف المعيشية
للمهمشين .مع االعتراف بشرعية هذه األصوات المحيدة سيلحقخ تحسينات في حقوقهم ،واستحقاقاتهم وظروفهم المعيشية.
من خالل عملنا في مجال حقوق اإلنسان ،يمكننا أن تؤثر على التغيير االجتماعي في العديد من المجاالت في المجتمع ،مثل:
•
•
•
•
•
•
•
•

البنى االجتماعية
السلوكيات
المعتقدات
القيم
الحريات والحقوق
جودة التعليم
الحوكمة الفعالة
المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة

على اعتبار أن التغيير أمر ال مفر منه ،فالهدف من عملنا في مجال حقوق اإلنسان هو محاولة التأثير على هذا النوع من التغيير
لضمان أنه يتماشى ومبادئ حقوق اإلنسان.
يهدف تعليم حقوق اإلنسان إلى:
• تطوير قدرات الموظفين الحكوميين والمؤسسات الحكومية للوفاء بالتزاماتهم والحترام وحماية وإعمال حقوق اإلنسان
لؤالئك الخاضعين لسلطانهم.
• تمكين األفراد ،أي النساء والرجال والفتيات والفتيان ،ومجتمعاتهم ليصبحوا قادرين على التحليل النقدي لمشاكل حقوق
اإلنسان الخاصة بهم وعلى البحث عن حلول تتفق مع قيم ومعايير حقوق اإلنسان.
من خالل تعليم حقوق االنسان ،تصبح المؤسسات الحكومية واألفراد جهات فاعلة في التغيير االجتماعي الذي يهدف الى اإلعمال
الفعلي لحقوق اإلنسان.
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ورقة عمل  :5تطبيق مقاربة التغيير االجتماعي لمبادرتكم
آخذين بعين االعتبار الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ،التي تم مناقشتها في النشاط السابق ،قم باإلجابة على األسئلة التالية:
قم باالجابة على األسئلة أدناه مع أعضاء/عضو فريق بلدك

اإلجابة

ما هو التغيير المحتاج؟
قم بتحديد الغاية/التغيير الذي تريدون تحقيقه خالل الجدول
الزمني المتوفر النهاء المبادرة.

لماذا هذا التغيير محتاج؟
قم بتحديد األسباب الرئيسية للرغبة بالتغيير.

ما هي العواقب الممكنة أن تحدث من التغيير الناتح عن
المبادرة؟
قم بتحديد العواقب من النتائج المقصودة/غير المقصودة
وااليجابية/السلبية

ما هي الدالئل أنكم نجحتم في إشارك األشخاص المسؤولين
عن صناعة القرار؟
قم بتطوير ( )3-1مؤشرات لهذا التغيير.

.1
.2
.3

كيف ستعرف أن المشروع قد طال الشباب في مجتمعك؟
اشرح بشكل مختصر كيف سيتم اشراك الشباب أو كيف
سيتأثر الشباب بالمبادرة.

ما هو الجدول الزمني للمبادرة؟
اشرح ادناه بشكل ملخص الخطوات المطلوبة في الوقت المتاح لتنفيذ المشروع.
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الجدول الزمني__________:
تشرين األول/اكتوبر –

تشرين الثاني/نوفمبر –

كانون األول/ديسمبر –

كانون الثاني/يناير –
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القسم  – 3استراتيجيات اشراك والتواصل مع األشخاص
المسؤولين عن صناعة القرار باستعمال تكنولوجيا وسائل
التواصل االجتماعي
المدة الزمنية
ساعتين
ساعة
 45دقيقة
 30دقيقة
ساعة ونصف
 15دقيقة

لمحة عن النشاطات
 :12تحريك ديناميات القوة واستعمال مهارات الحوار
 :13استراتيجيات وسبل المشاركة المجتمعية
 :14عرض طرق الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
للمشاركة المجتمعية
 :15ديناميكا 140 :حرف أو أقل
 :16األسئلة الخمسة الكبيرة :من ،ماذا ،لماذا ،كيف ومتى
الستعمال تكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي إلشراك
والتواصل مع األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار
 :17التقييم والملخص اليومي
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ورقة مرجعية  :6المعايير االجتماعية وممارسات التواصل ،ديناميات القوة ،نموذج القوة العليا/القوة السفلى
القسم أ ،تعاريف
المعايير االجتماعية
العرف االجتماعي هو التصرف المقبول المتوقع من األفراد أن يلتزموا به ضمن مجموعة أو مجتمع أو ثقافة معينين .غالبا ً ما يكون
المقصود من هذه المعايير أن تخدم غرضا َ مفيدا َ ووضع األساس للسلوك 'الصحيح' .تسمح هذه المعايير أن يكون لدينا توقعات للسلوكيات
ضمن أحداث أو أنشطة معينة التي تحدث في مكان معين .هذا يساعدنا على إعداد أنفسنا والحد من التوتر الذي يؤدي الى وضع معين.
المعايير االجتماعية ٌ
تالحظ عندما ال يتم اتباعها .تبقى األعراف االجتماعية ثابتة ألن معظم الناس قد تعلموا اتباعها ويوافقون على
ذلك طواعية .حتى لو كان الشخص ال يريد أو يشعر بأنه ال يريد اتباع األعراف االجتماعية ،هو أو هي قد يقوموا بها بسبب الضغوط
االجتماعية المفروضة عليهم والتي تفوق قيمهم الشخصية وسلوكهم ومعتقدات وتصرفاتهم .
االنحراف السلوكي
عندما ال يتم التوافق واألعراف االجتماعية ،غالبا ً ما يتم رفض القيم والسلوكيات ،والمعتقدات والتصرفات الغير متوافقة من قبل جماعة
أو ثقافة ويعتقد أنه سلوك "غير طبيعي" .وهذا ما يدعى االنحراف السلوكي أو عدم التوافق بحسب الشدة .هناك درجات متفاوتة
لالنحراف السلوكي مقبولة من جماعات مختلفة .
األعراف االجتماعية هي المعايير التي نعيش على أساسها .تفرقهم الجغرافيا ،الثقافة ،الوضع االقتصادي واالجتماعي ،االنتماء
السياسي ،الدين ،النوع االجتماعي...الخ ،قام اإلنسان بخلق أنظمة وأنماط سلوكيات وتصرفات للداللة على الفروق اإليجابية والسلبية
معا ً وللحفاظ على النظام من خالل قواعد سلوكية وأشكال تواصل متوقعة سواء عالنية (في المجتمع) أو في في الخصوصية (البيت،
العائلة)
ممارسات التواصل
تشمل ممارسات التواصل جميع الطرق التي تضمن أن يكون صوتك مسوعا ً  -من قبل أشخاص مختلفين ،في لغات مختلفة ،على
مستويات مختلفة ،في سياقات مختلفة وفي أوقات مختلفة .كل فرد مهم ،والوسائل المختلفة لديها فعالية مختلفة نسبيا في سياقات مختلفة.
طرق التواصل مختلفة وتشمل :القراءة والكتابة والتكللم واالستماع والوسائل البصرية ،والتكنولوجيا ،وسائل اإلعالم ،والرقمية.
الناس بحاجة إلى القدرة على التعبير عن تجربتهم الخاصة وجهة نظرهم ،يحتاجون أن يكونوا قادرين على التواصل واالنخراط مع
"العالم الخارجي" (سواء كان هذا هو الفضاء العام أو ضمن المجال الخاص)  -هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية .قدرة الناس على
التواصل أمر أساسي لعالقات متوازنة ،سواء بين الرجال والنساء أوالكبار واألطفال.
مقتبسة من المصدر
http://www.reflect-action.org/node/38 - Reflect
ان كان عمل تعليم حقوق اإلنسان هو حول التغيير االجتماعي من خالل عملية حوار ونقاش وفعل ،فان تغيير السلوكيات ال يحدث من
العدم .
إن نهجا ً حقيقيا ً كامالً للتغيير االجتماعي يمكن أن ينجح إال عندما يكون الفرد على جزيرة مهجورة .خالفا ً لذلك ،فان أي فرد يشكل
جزءا ال يتجزأ من شبكة من العالقات تشمل خصائص/صفات للهوية متنوعة ،وأعراف اجتماعية ونفوذ (مثل العواطف ،والقوة،
والعمل... ،الخ) التي ستؤثر على القيم والمعتقدات والسلوكيات والتصرفات .
ان العاملين في مجال تعليم حقوق اإلنسان يدركون جيدا أن تغيير السلوكيات مهمة صعبة التحقيق .معظم األفراد على استعداد للمشاركة
في التغيير االجتماعي فقط في حال كانوا قادرين على رؤية مصلحة أكيدة في التغيير وأيضا ً إذا كانوا مقتنعين أن اآلخرين سوف
يفعلون الشيء نفسه.
من أجل تعزيز أي نوع من التغيير في السياق االجتماعي واالقتصادي ،فمن الضروري أن نفهم كيفية عمل التواصل والحوار ضمن
إطار األعراف االجتماعية وما هو المطلوب للتأثير على التغيير.
النهج مثل الحوار والمداوالت الجماعية ،والتدريب ،وبناء شبكة ،الخ يمكن أن تساعدنا على تناول األعراف االجتماعية بطريقة أكثر
فعالية .ال بد من التفكير في األعراف والممارسات االجتماعية عند تصميم استراتيجيات لمعالجة التغير االجتماعي ،ألنها غالبا ما
تستطيع أن تثبت الفرق بين النجاح والفشل في جميع القطاعات االجتماعية تقريبا ،من التعليم ومحو األمية ومن الصحة إلى الحوكمة.
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الجزء ب  -ديناميات القوة عن طريق الحوار:
عند االنخراط مع مختلف األطراف المعنية في المجتمع ،فان األعراف االجتماعية وممارسات التواصل تؤثر وتتأثر بالعالقات بداخل
المجموعة والتي يمكن اعتبارها ديناميات القوة .عادة ديناميكيات القوة تشمل التفاعالت بين الذين يملكون القوة وأوالئك الذين يملكون
قوة أقل.
بعض العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار في ديناميات المجموعة:





ألن كل شخص لديه عضويات في مجموعات عدة ومتغيرة ،كثير من الناس يختبرون حالة المهيمن والمرؤوس ضمن
المجموعة في أوقات مختلفة من حياتهم.
المجموعات المهيمنة ال تشكل بالضرورة مجموعات األغلبية [ 13٪من سكان العالم بيض].
العضوية في المجموعات التابعة/المرؤوسة ال تشير إلى سمات "خانعة" ألعضائها.
ديناميات الجماعة المهيمنة والمرؤوسة موجودة في كل مكان في العالم.

بعض األسئلة للتفكير الذاتي:
• كيف تفكر في نفسك؟
• كم نحن واعوون باالمتيازات الخاصة بنا؟
• كم نحن واعوون بمحن ومعضالت اآلخرين؟
في كثير من األحيان إذا كان لدينا عضوية في مجموعة مهيمنة فنحن غالبا ما نكون غير واعين لالمتياز الغير المكتسب الذي نتمتع
به ،في حين أن أولئك الذي لديهم عضوية مجموعة تابعة هم مدركون تماما ً لعدم امتالكهم المتيازات .بسبب التجارب المختلفة ،تكون
عقلياتنا مختلفة.
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ورقة مرجعية  :7استراتيجيات إلشراك األشخاص المعنيين بصناعة القرار
قم بمراجعة الخطوات المقترحة لمساعدتك على التواصل مع األشخاص المعنيين بصناعة القرار من أجل مبادرة جسور لالدماج
االقتصادي واالجتماعي الخاصة بك ،ثم قم بإكمال ورقة العمل.
الخطوة  :1طلب اجتماع
 )1قم بطلب االجتماع من " الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار " الرئيسي لقضيتك
 هذا النوع من الطلبات لدى األشخاص المعنيين ممثلين عن الحكومة أو المؤسسات األكاديمية و  /أو الدينية ،وغيرها من
المنظمات والمؤسسات غالبا ما تكون معقدة .في كثير من األحيان قد ال يكون الشخص المسؤول هو الشخص الذي يتخذ
القرار فعالً ليعطيك ما تطلبه .قم إجراء بالبحث وطرح األسئلة حتى تحصل على اسم الشخص الذي يمكن أن تساعدك.
هذا هو الشخص الذي يجب أن تقابله.
)2


)3


)4


قم دائما ً بطلب اجتماع – شخصي أو على الهاتف – مع الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار.
حاول االتصال مع الشخص المسؤول ،عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني لتحديد موعد .إذا لم يستجيبوا في الوقت
المناسب ،حاول مرة أخرى .إذا استمروا دون إجابة قم بإرسال خطاب رسمي ،أوإرسال دعوة إلى اجتماع ،حاول
الحصول على أكبر عدد ممكن من التوقيعات من أوالئك الذي يدعمون قضيتك ،أي عريضة .قم بتسليمها إلى مكتب
الشخص.
استفد من معاوني وموظفي الشخص المسؤول عن صناعة القرار.
إذا كنت تلتمس لمسؤول حكومي أو منظمة في المجتمع ،فإنه قد يكون من الصعب العثور على معلومات االتصال
المباشر بهم .حاول الحصول على معلومات االتصال الخاصة بالموظفين أو المساعدين التنفيذيين الذين قد يكونون قادرين
على مساعدتك (على سبيل المثال من المواقع االلكترونية الحكومية).
أخبر مؤيديك عن االجتماع
بمجرد تحديد موعد االجتماع ،أعلم مؤيديك بذلك .االعالن عن االجتماع على العموم يساعد على الضغط على الشخص
المسؤول لحضور االجتماع.

الخطوة  :2قم بالتحضير للحوار
الحوار مع الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار ممكن أن يكون فرصة كبيرة للقيام بالتغيير الذي تريد ،لذا من المهم أن تكون مستعدا ً
لذلك.
)1

)2

)3

)4


تدرب مع صديق/زميل /شخص ناصح تثق باستشارته
تدرب على المحادثة قبل الموعد المحدد مع صديق/زميل /شخص ناصح تثق باستشارته ،لضمان أنك مرتاح للحديث عن
طلبك/دعوتك .قم بتسجيل الوقائع والتفاصيل ذات الصلة.
حدد ما الذي لديك استعداد للتفاوض عليه
معظم الوقت ،صنع التغيير يتضمن بعض المفاوضات .قرر ،في وقت سابق ،ما الذي لديك استعداد للتفاوض عليه
والعكس .كن صادقا مع صانع القرار حول ما هو قابل للتفاوض وكن على استعداد لالستماع إلى اقتراحاتهم.
قرر ما الذي ستفعله إذا لم تحصل على رد
إذا لم تحصل على رد ،يمكنك أن ترسل بريد إلكتروني لمؤيديك ،والتحدث الى وسائل االعالم وعقد فعاليات.
خذ معك لالجتماع الدعوة /رسالة الدعم  /العريضة
اجلب معك لالجتماع الدعوة  /رسالة الدعم  /العريضة واحفظ نسخة رقمية منها على فالشة  USB -أو سي دي وخذه
معك .هذا سيمكنك من أن تظهر لصانع القرار أن لديك مؤيدين جادين ،يمكنك استخدام ذلك كحجة قوية.

الخطوة  :3اشرح ما لذي تريده
 )1اطلب شيئا ً ملموساً.
 يجب أن يكون طلبك واضحا ً وملموسا ً وتأكد من معرفة ،بشكل واضح ،إن كان صانع القرار قد قام بالفعل الذي طلبته.
على سبيل المثال اطلب منه بأدب ردا ً خطياً.
 )2أطلب شيئا ً واضح ومحدد
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 على سبيل المثال "هل أنت بحاجة لدعم من القادة في المجتمعات والحكومة المناطقية لتجريب برنامج على سنتين لمحو
األمية موجه نحو الفتيات من عمر  15-8سنة في خمس قرى في مناطق ريفية" قم بتوفير المصادر الالزمة التي تدعم
برنامج محو األمية هذا خالل العامين المقبلين.
 )3اروي قصتك
 اشرح لماذا تهمك هذه القضية وكيف تؤثر على مجتمعك .إن كان هناك تعليقات ملهمة من مؤيديك ،أو أدلة تظهر أهمية
طلبك ،قم بمشاركتها أيضا .أخبر صانع القرار كم أنت فخور وسعيد أنت وكم سيكون مؤيديك إذا أعطاك ما تطلبه.
 )4استمع
 ابقى وفيا ً لطلبك/عريضتك ،لكن كن متقبالً لسماع وجهة نظر صناع القرار من القصة .أحيانا ُ يمتلك صناع القرار حلوالً
ما كنت تعتقد بإمكانياتها.
 )5أخبرهم بما سيجري الحقا ً
 اشرح ما لذي ستقوم به لالستمرار بمحاولة تحقيق ما تريد أن يحدث .إذا لم تحصل على رد ،يمكنك أن ترسل بريد
إلكتروني لمؤيديك ،أو التحدث الى وسائل اإلعالم أو عقد فعاليات.
 )6اتفق معهم على الخطوات الالحقة.
 قم بكتابة االجراءات وافقت أنت أوصانع القرار على اتخاذها .قم بتكرارها مرة أخرى في نهاية الحديث/التفاوض .اتفقوا
على الوقت لكل اجراء.
الخطوة  :4المتابعة
 )1قم بنقل األحداث لمؤيدينك حول االجتماعات والقرارات النهائية
 أرسل رسالة لمؤيدينك لتخبرهم كيف جرى االجتماع وماذا تريد منهم أن يفعلوا الحقاً .في بعض الحاالت قد ترغب في
التواصل مرة أخرى مع وسائل اإلعالم لتقول لهم ما حدث خالل االجتماع.
 )2أرسل رسائل شكر
 بعد االجتماع ،أرسل رسائل شكر للشخص المسؤول عن صناعة القرار وقم بتلخيص الحديث الذي دار ،بما في ذلك
الخطوات الالحقة التي تم االتفاق عليها .هذه فرصة جيدة لتثبت أنك ومؤيديك ملتزمون بقضيتكم.
 )3اجعل الشخص المسؤول عرضة للمساءلة وتحمل أنت المسؤولية
 ضع منبه في أجندتك لتواريخ متابعة الشخص المسؤول والتأكد من أنهم يقومون بما قالوا أنهم سيفعلون.
)4

خطط للخطوات الالحقة!

 بناء على مخرجات االجتماع ،قرر ما لذي ستقوم به الحقاً .إذا وافق صانع القرار على ما طلبته قم بمشاركة األخبار
الجيدة .أما إذا رفض ،اطلب من المجتمع أفكارا ً لكيفية تغيير رأيه .إن كانوا يعملون على حل ،ابقى على تواصل مع
صانع القرار والمجتمع.
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ورقة عمل  :6وضع استراتيجية التزام لمبادرة في جسور
فريق البلد :
القضية:
الخطوة  – 1طلب اجتماع:
من هو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار الرئيسي؟
كيف ستقومون بطلب اجتماع مع هذا الشخص؟

كيف ستقومون بهذا؟

من الذي ستقومون بالتواصل معه لمساعدتكم في تنظيم هذا االجتماع؟

ماهو اإلطار الزمن؟

القيود التي تفرضها هذه الخطوة على العملية

نقاط القوة التي تقدمها هذه الخطوة للعملية
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الخطوة  – 2التحضير للمحادثة:
مالذي تريدون طلبه؟

تحضير مأذا ستقولون؟ (انظر الخطوة )3

هل هناك شخص من الممكن أن تتدربوا معه؟

على ماذا انتم مستعدين للتفواض ؟

القيود التي تفرضها هذه الخطوة على العملية

نقاط القوة التي تقدمها هذه الخطوة للعملية
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الخطوة  – 3شرح مالذي تريدونه:
قم بتوضيح الخطوط العريضة لما تودون طلبه من الشخص المعني بصناعة القرار.

شرح وجيز لماذا تريدون أن يحدث هذا التغيير؟ كيف سيعود بالنفع على المجتمع ،أو يحقق نتائج إيجابية؟

احرصوا على الحصول على اتفاق ما حول الجدول الزمني لتلقي رد حول التصرف الذي سيتخذ

القيود التي تفرضها هذه الخطوة على العملية

نقاط القوة التي تقدمها هذه الخطوة للعملية
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الخطوة  – 4المتابعة:
من هم الذين ستعلمهم وتخبرهم باألمور التي حصلت؟

كيف ستشكر األطراف المعنية لمشاركتهم معكم؟ دعم قضيتكم؟ ما الذي ستقومون به إلظهار امتنانكم؟

صف الخطوات التي ستتخذها إن لم تحصل على رد؟ متى ستقوم بهذه الخطوات؟

ماذا بعد؟

القيود التي تفرضها هذه الخطوة على العملية

نقاط القوة التي تقدمها هذه الخطوة للعملية
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ورقة مرجعية  :8مفاهيم تكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي
مفاهيم مفيدة لتكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعية  -تم تعريف المفاهيم التالية من حيث صلتها أو استخدامها من قبل مستخدمي
أو خبراء وسائل التواصل االجتماعي.
مجتمع إنترنت  -للممارسة أو االهتمام المشترك ( - )Online community of practice or interestتشبه مجتمعات الممارسة
أو االهتمام المشترك الغير متصلة باالنترنت  -مجموعة من األفراد يتبادلون المعلومات واألفكار والخبرات حول موضوع معين أو
مواضيع ذات صلة .هو مجتمع افتراضي يتواجد أعضاؤه ويتفاعلون فيما بينهم من خالل شبكة اإلنترنت .ويجب أن يضم هذا النوع
من المجتمعات أعضاء فاعلين من الممارسين أو المعلمين في مجال اهتمام معين.
يمكن أن يأخذ مجتمع اإلنترنت شكل المنتدى المعلوماتي الذي يستطيع أي أحد أن ينشر بعض المحتويات عليه ،كأنظمة لوحة البيانات.
ويمكن أن تكون من النوع الذي يستطيع أعضاء محددون أن ينشروا المقاالت ومن ثم يتمكن الباقون من التعليق وإبداء الرأي ،مثل
المدونات .أصبحت مجتمعات اإلنترنت أيضا وسيلة تكميلية للتواصل االجتماعي فيما بين الناس الذين يعرفون بعضهم أصال على
أرض الواقع .تستخدم البرمجيات االجتماعية واحدة أو أكثر من وسائل التواصل ،مثل :غرف الدردشة التي تعتمد على الكتابة،
والمنتديات التي تستعمل الفيديو أو الكتابة.
يتم إنشاء مجتمعات الممارسة أو االهتمام المشترك ،لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة األفكار الجديدة والتي يمكن مناقشتها ضمن
سياق محدد وآمن وتحت السيطرة .ويمكن لهذه المجتمعات أيضا أن تستند على أهداف تعليمية مثل التدريب عبر اإلنترنت( 1.على
سبيل المثال منتدى مشاركة.)Equitas’ Online Community ،
وسائل التواصل االجتماعي  -هي أدوات عبر واسطة الحاسوب تسمح للناس والشركات ومنظمات أخرى لخلق أو تبادل ومشاركة
المعلومات والمصالح المهنية ،2واألفكار،
والصور/الفيديوهات في مجتمعات وشبكات
افتراضية 3.شبكات التواصل االجتماعي هي نوع
من التواصل اإللكتروني الذي يحدث في بيئة على
اإلنترنت (مثل المواقع والتطبيقات) التي من
خاللها يمكن للناس خلق مجتماعات ممارسة
واهتمام مشترك على االنترنت لتبادل المعلومات
واألفكار والرسائل الشخصية ،ومعلومات عامة
عن حمالت ،وما إلى ذلك (على سبيل المثال
الفيسبوك  ،تويتر و االنستغرام الخ).
المراقبون ( - )Lurkersفي ثقافة اإلنترنت ،هم
أعضاء مجتمع إنترنت يقومون بالمراقبة فقط دون
4
مشاركة فعالة.
االتصال المتزامن وغير المتزامن  -هي أشكال تواصل مرتبطة 'بالوقت' ضمن بيئة ما على األنترنت .استخدام كلمة 'الوقت' في هذا
المعنى يشير إلى متى وكيف يتم إرسال أو تلقي رسالة أو معلومة .على سبيل المثال ،يشير االتصال المتزامن إلى الرسائل أو تبادل
المعلومات التي يمكن أن يتم استالمها في الحال وتمت االجابة عليها في نفس الوقت (على سبيل المثال ،سكايب ،ومكالمة الهاتف
الخليوي ،ومؤتمرات الفيديو ،الخ) يشير االتصال غير المتزامن إلى الرسائل أو تبادل المعلومات التي يمكن تلقيها على الفور (مثال،
عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسالة النصية ،فيسبوك أو تويتر) لكنها ليست إرسال/بث متزامن حيث اإلرسال والرد يحدثون في
نفس الوقت لكن يمكن أن يكون هناك تأخير بينهما ويمكن أن يتم الرد عمدا ً في وقت الحق بعد اإلرسال.
المدونة – هي موقع إلكتروني للنقاش أوللمعلومات على الشبكة العنكبوتية ( )WWW.يجمع عدد من التدوينات ألشخاص أو
مجموعات أو منظمات أوشركات .لغاية  2009استخدمت من قبل أفراد بشكل رئيسي .اليوم ،تستخدم المدونات على نطاق واسع من
قبل وسائل اإلعالم ،والجامعات ،وجماعات المناصرة و/أو منظمات المجتمع غير هادفة للربح ،أو المنظمات غير الحكومية والمؤسسات
التعليمية .تمكن المدونة زوارها من قراءة المعلومات المنشورة وترك تعليق على موضوع معين .يستعمل فيها عادة النصوص والصور.
مقتبس من:
مجتمع_إنترنت https://ar.wikipedia.org/wiki/
2
Buettner, R. (2016). Getting a Job via Career-oriented Social Networking Sites: The Weakness of Ties. 49th Annual Hawaii International
Conference on System Sciences.
مقتبس من3 :
وسائل_تواصل_اجتماعيhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
–4 Dennen V. (2008). "Pedagogical lurking: Student engagement in non-posting discussion". Computers in Human Behavior. 24 (4): 1624
1633. doi:10.1016/j.chb.2007.06.003
1
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المدونات التي تقوم أساسا على نشر المحتوى التدويني بالصوت والصورة مسجالً على فيديو تدعى  Vlogs .Vlogsغالبا ما
تستخدم في مشاركة المعارف ،وحمالت المناصرة والسياقات التعليمية.
أفالم الموبايل ( - )Cellfilmsأفالم ،عادة ما تكون قصيرة ،ولكنها أصبحت أكثر شيوعا لإلنتاج الطويل .بدأ مؤخرا ً استخدامها كوسيلة
لمشاركة المعلومات حول القضايا حيث أنها تعتبر تقنية أكثر فعالية من حيث التكلفة ،وسهلة المنال لألفراد وسهلة االستخدام .كل ما
يحتاجه الشخص إلنتاج فلم موبايل هو بعض اإلبداع ،هاتف ذكي ،وكمبيوتر لتعديل الفلم ،وفكرة!
مؤتمر ويب ( – )Web conferencesنوع من الخدمات التعاونية تضم (الويبينار )webinairesمصطلح مزيج من كلمتين "الويب"
و "الندوة" تم إنشاءه لوصف اجتماعات تفاعلية مثل الحلقات الدراسية التي تتم عبر شبكة اإلنترنت ،الغرض منه هو العمل التعاوني
أو التفاعلية أو التعليم عن بعد .الويبينير /الويبينار يجمع بين أدوات التعلم عن بعد والتبادل بين المتكلم والمستمعون .كما أنّه تتيح نشر
الشرائح والعروض لجميع المشاركين كما في المؤتمرات الفعلية أو المادية .البث على األنترنت ( )webcastsواجتماعات على شبكة
األنترنت .ويمكن أيضا أن تستعمل بالمعنى الضيق لإلشارة فقط إلى اجتماع على شبكة اإلنترنت ،في محاولة لتوضيحها من أنواع
أخرى من الجلسات التعاونية  ...تسمح الخدمات باتصاالت آنية من مرسل واحد إلى العديد من المستقبلين .وتقدم تدفقات البيانات
( )Data streamمن رسائل نصية ومحادثة صوتية وعن طريق الفيديو ممكن مشاركتها في نفس الوقت ،عبر كل األمكنة .تطبيقات
مؤتمرات الوب تشمل االجتماعات ،الدورات التدريبية والمحاضرات ،أو عروض من جهاز كمبيوتر متصل على شبكة اإلنترنت إلى
5
أجهزة كمبيوتر أخرى متصلة على شبكة اإلنترنت.
االستراتيجيات ستشمل أفكار لكيفية:
تحديد نهج عمل ،على أن يكون شفافاً ،حقيقيا ً مع توقعات واقعية ويأخذ بعين االعتبار محدودية تكنولوجيا وسيلة اإلعالم االجتماعي
المختارة.
افهم أهدافك وضع أهداف قابلة للقياس :قم بفهم وتحديد كيف الستراتيجيتك الحالية إلشراك األشخاص المعنيين بصناعة القرار سوف
تشمل هذا المكون من وسائل التواصل االجتماعي في أهداف وغايات الخطة الخاصة بك.
ضع نفسك في حذاء جمهورك المستهدف .استراتيجية ناجحة لوسائل االعالم االجتماعية هي بشكل أساسي استهداف األشخاص
المناسبين عن طريق الرسائل الصحيحة .لتقوم بذلك ،أنت بحاجة لفهم من هو جمهورك وماذا تريد أن تقول لهم .على سبيل المثال ،إذا
كنت ترغب في الوصول إلى الشباب في مجتمعك ،فكونهم فئة فتية من السكان من غير المرجح أن تستجيب لنوع المعلومات أو نفس
نوع وسائل االعالم ،التي سترسلها إلى صناع القرار.
تطوير الرسالة التي تناسب الجمهور المناسب (سوف يتم العمل على هذا الحقا ً خالل هذا القسم).
اختيار شبكة التواصل االجتماعي الصحيحة :معرفة غايتك وأهدافك ستسهل اختيار أي منصة وسائل التواصل االجتماعي ستكون أكثر
فعالية .ومعرفة أنك تدير قضايا اجتماعية و/أو اقتصادية حساسة سيؤثر حول القرارات التي ستتخذها حول كيفية اشراك األشخاص
المعنيين بصناعة القرار واألطراف المعنية على األنترنت .كما سيحدد نوع المشاركة على األنترنت التي تريد أن تسعملها (على سبيل
المثال :المدونة ،مؤتمر ويب ،مشاركة معلومة...الخ).

5

المصدر :ويكيبيدياhttps://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing :
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ورقة عمل  :7التغريدة ()Tweet
ُطور لتغريدات من  140حرفا:
نماذج لرسائل يمكن أن ت َّ
-

"استمع إليهم  -يمكن لالقتصادات أن تصبح أكثر شموالً من خالل االستماع إلى الشباب ،وتوفير القنوات الالزمة لهم ليبقوا
على تواصل ويشاركوا في الحياة المجتمعية .يوفر التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،فرصا ً لتعزيز
االدماج وتوسيع سبل الوصول إلى المعرفة ومشاركة الشباب في الحياة العامة .هناك رغبة عالمية بالتواصل لدى الشباب.
تحقيق هذه الرغبة سيعزز من وجود الفرص واالبتكار والتنوع واالدماج االقتصادي".
"استثمر في الشباب  -على الرغم من هرم الكثير من دول العالم الصناعي ،ال تزال العديد من البلدان النامية تتوقع أعداد
كبيرة من الشباب .فكل  9من  10شباب في العالم يعيشون في بلدان العالم النامية .الشيء الذي يمكن أن يكون إما فرصة
ذهبية لّلحاق بالركب الصناغي والتنمية المستدامة ،أو مسؤولية هائلة إذا حرم الشباب من حقوقه .إن االستثمارات القائمة
على رأس المال البشري وغيرها من الخدمات االجتماعية المقدمة لألمهات واألطفال في البلدان النامية ،هي بالغة األهمية.
يمكن لهذه السياسات أن تشكل الفرق بين رواد أعمال وعمال شباب ناجح ومنتج لسنوات عديدة قادمة ،وبين إمكانية وجود
أفواج كبيرة في المستقبل ،تكافح بوجه التحديات كعدم المساواة وضعف االستمرارية .وسط ميزانيات عامة متشددة
ونموعالمي ضعيف ،يجب عدم إغفال هذا االستثمار الجريء في األجيال القادمة ".

-

"تقديم سياسات عمل  -صديقة للعائلة – ظروف عمل الشابات في سوق العمل المصري تواجه عوائق بشكل مزدوج،
كنساء وكشاباتّ .
فهن يعانين من انخفاض المشاركة في القوى العاملة ،وارتفاع معدالت البطالة ،وانخفاض مستويات
االنخراط في قطاع العمل الخاص .وهنا تبرز الحاجة إلى سياسات عمل صديقة للعلئلة ،لتشجيع الشابات على دخول
القطاع الخاص .دعم هؤالء الشابات الباحثات عن عمل ،يمكن أيضا ً أن يواجه ويقاوم حركتهن المقيدة ومحدودية مهارات
التشبيك لديهم".

-

توفير التدريب  -في حين أن عملية انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل لم تكن سهلة على أي جيل ،يواجه الشباب اليوم
مواقف صعبة ومختلفة عن األجيال السابقة .تعتبر هذه التحديات معيقة ،على الرغم من التقدم الملحوظ في المستويات
التعليمية وبعض التحسّن في مستوى المساواة في التعليمّ .
إن توفير برامج تدريب مناسبة ،وخدمات بحث عن الوظائف،
هم األساس القتصاد أكثر شموال للشباب ،خصوصا بالنسبة ألولئك الذين يأتون من المجتمعات األكثر تهميشا ،و الذين قد
يفتقرون إلى فرص التواصل مع عالم التوظيف الرسمي.

-

تم أخذ جميع الجمل االنفة الذكر من الموقع الكتروني للمركز الكندي الدولي لبحوث التنمية:
https://www.idrc.ca/en/article/making-economy-work-youth
نصائح الستعمال موقع تويتر وللتغريد:
بسبب مساحة تويتر المحدودة ،فمن األفضل عموما ً استخدام التغريدات لمشاركة المعلومات ،وزيادة الوعي لدى األشخاص حول
قضية ما ،حدث ،أو أخبار يومية ،الخ...
وفيما يلي بعض االقتراحات السائدة لكيفية استخدام التغريد بشكل فعّال أكثر.
عادة ،يمكن استخدام تويتر كوسيلة للوصول إلى الكثير من الناس ومن ثم توجيههم إلى شبكات وسيلة تواصل اجتماعي أخرى ،مادة
إخبارية على االنترنت ،صفحة موقع الكتروني حيث يمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات أو حثّهم على المشاركة أو الموافقة
على الحصول على مزيد من المعلومات.
دعوات للقيام بفعل:
 :1#طلب التنزيل/التحميل .أحد الطرق لنشاط أكثر على موقع التواصل االجتماعي الخاص بك هي الترويج له من خالل تويتر،
وتضمين رابط الموقع االكتروني الخاص بك أو صفحة الويب مع بعض المعلومات الواضحة حولها .قم بإعطاء الناس تعليمات
واضحة وحوافز .استعمل رمز الهاشتاغ #أو @ باعتدال.
 :2#طلب إعادة التغريد .إذا كنت ترغب في تحويل المراقبين إلى مشاركين فعّالين ،فعليك أن توفر لهم أسباب مقنعة إلعادة تغريد
رسائلك .أحد الطرق لتحقيق ذلك بعرض محفزات إلعادة التغريذ ،وتوفير أسباب أو شيء ما من شأنها أن تشجع المستخدمين الذين
يبدون دعمهم ،على االستفادة بطريقة أو بأخرى منها.
 :3#طلب المتابعة .وسيلة جديدة لتوسيع شبكة المتابعين لك ،إلى أعضاء أو مجموعات جدد .ممكن أن تكون ببساطة مشاركة القليل
من المعلومات عن قضيتك ،ثم الطلب من المستخدمين تبادل هذه الرسالة .يمكنك تسليط الضوء على شيء حصري حول مجموعتك
المعينة.
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 :4#طلب الرد .إذا كنت ترغب في إثارة محادثة على تويتر ،اطرح سؤاال كوسيلة لتقديم القضية للمستخدمين والسعي إلى إشراكهم.
اشترك بمناقشات عن طريق تغريداتك .استخدم لهجة التخاطب وأضف الطابع اإلنساني على القضية والرسائل بقدر اإلمكان .ادعُ
المستخدمين للرد من خالل تقديم @ الرد.
 :5#توسّع إلى الحسابات االلكترونية لمستخدمين لديهم نفس أفكارك :اطلب التحادث مع مستخدمي تويتر الذين يماثلونك الرأي من
خالل حساباتهم عن طريق مشاركتهم قضيتك وبطلب تعليقهم على ما كنت قد اقترحت أو اسألهم عن قضية مشابهة .بهذا يتم
إشراكهم باإلضافة إلى الترويج لقضيتك من خالل شبكتهم!
مقتبس من مصدر :نصائح تويتر :الدعوات األكثر فعالية على تويتر ،الثالثاء  14مايو | أيار  | 2013جنيفر Romanek
) ،(@jenniromanekالمبيعات الذكية [ 09:08بالتوقيت العالمي[
Instructions:
Use the blank box below to help you craft your Tweet! Each square represents one character space.
تعليمات:
استخدم كل مربع فارغ أدناه لمساعدتك على صياغة تغريدتك! يمثل كل مربع حرف واحد.
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ورقة عمل  :8من ،ماذا ،لماذا ،كيف ومتى الستعمال تكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي إلشراك والتواصل
مع األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار
الميزات والحدود/العوائق
ميزات استعمال وسائل التواصل االجتماعي

عوائق استعمال وسائل التواصل االجتماعي
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خذ بعين االعتبار األسئلة التالية إلدخال منصات
وسائل التواصل االجتماعي في استراتيجيتنا للمشاركة
المجتمعية
 .1من هو الجمهور المستهدف من والوسيلة
التي اخترناها؟
كل منصة تواصل اجتماعي ممكن أن تكون
لنفس/غير الجمهور المستهدف
 .2ما هي المقاربة المثلة إلشراك الجمهور
المستهدف؟
أي حازمة ،داعمة ،تفاوضية ،تعاونية...الخ

أجوبة فريق البلد

 .3ما هي الموارد؟ (أي البشرية ،المالية،
الوقت ،اإلدارية ،الخ)

 .4لماذا ستختارون منصة عامة أو خاصة؟

 .5كيف الستعمال منصات التواصل االجتماعي
أن يفيد المبادرة؟
 .6ألي درجة يتم تعزيز والتروج لـ تعليم حقوق
اإلنسان ،المساواة الجندرية ،وقيم حقوق
اإلنسان
 .7ألي غرض يمكن استعمال تكنولوجيا وسائل
التواصل االجتماعي؟
أي تدوين (بلوغينغ)  ،تدوين عن طريق الفيديو
( ،)Vloggingأفالم الموبايل ،مؤتمرات الفيديو
 .8كيف يمكننا توليد ردود فعل وتغذية راجعة؟

 .9ما هي المهارات التي نحتاجها؟ من لديه هذه
المهارات؟

 .10ما الذي سيركز عليه المحتوى؟



قم بانتقاء الصور بعناية كما الكلمات التي ستدعم الرسالة .الصور الجيدة وكيف يتم توظيفها وتوضعها ،تؤثر بشكل كبير
على المحتوى .يمكن لها أن تزيد قدرتها على التأثير بطرق عدة .في النهاية ،الصورة تساوي ألف كلمة!

الجمع بين صور جيدة ونص جيد ال يمكن إال أن يخرج نتائج جيدة! خذ بعين االعتبار أن قضيتك ،والتوجه التي تريد أن تأخذها فيه،
تتكون أصالً من كلمات تشكل رسالة محملة ،وأفكار متعارضة وهي "موضوع ساخن" في المجتمع .إذا قمت ،بطريقة واعية ومقصودة،
بتأطير رسالتك لتكلم جمهورك ،ستزيد من احتمالية انضمامهم للقضية.
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القسم  - 4لمراسلة الفعالة باستخدام منصات تكنولوجيا
وسائل التواصل االجتماعي بطريقة آمنة
المدة الزمنية
 45دقيقة
ساعة
 30دقيقة
 45دقيقة
ساعة
ساعتين
 15دقيقة

لمحة عن النشاطات
 :18جرد للمهارات والمعرفة
 :19األمن المعلوماتي
 :20ديناميكا :دوائر التواصل متحدة المركز
 :21عرض حول كيفية توسع شبكتك باستخدام وسائل التواصل
االجتماعي
 :22تأطير المحتوى ،تسويق رسالتك
 :23التدرب على الرسائل الفعالة على االنترنت
 :24التقييم والملخص اليومي

51

52

ورقة مرجعية  :9كيفية تأطير /صياغة رسالتك مع أخذ االستعراض الدوري الشامل باالعتبار
ما هو المعنى الحرفي لكلمة "صياغة  /تأطير" أو "إعادة صياغة  /إعادة تأطير" قضية ما؟
بتصور معنى مفهوم التأطير على الشكل التالي :اإلطار هو ما يحيط ويبرز لوحة ما ،وبالتالي يجعلها مركزا ً لالهتمام .فإذا
قم
ّ
اخترت إطارا ً معينا ستبدو فيه اللوحة مختلفة مما لو اخترت إطارا ً آخرا .فمثال وضع إطار أصفر حول اللوحة سيبرز اللون األصفر
فيها؛ أما وضع اللوحة نفسها في إطارأخضر فسيبرز األلوان الخضراء فيها.
إنّ الطريقة التي يتم فيها تأطير القضية االقتصادية  /االجتماعية لمبادرة جسور يأثر على كيفية رؤية اآلخرين لها .كما تحدد كيف
يركّز اآلخرون اهتمامهم على جوانب معينة من المبادرة.
التأطير هو جوهر استهداف التواصل لجمهور محدد .للقيام بذلك انت بحاجة إلى:


قم بتحديد من هو الجمهور المستهدف ،وبمناقشة ما تعرفه عنه.



قم بتحديد وجهة النظر التي ترغب بمشاركتها (اي ،بحسب توصيات التقرير الدوري الشامل التي اختارتها مجموعتك،
قرر أي الجوانب هي األكثر فائدة لتشاركها من خالل رسالتك ،لتحصل على التأييد المرجو).



قم باتخاذ قرار بشأن نوع المشاعرالتي ترغب في إثارتها من خالل رسالتك ،والتي تبين للناس انك تهتم بما يهمهم .إن توجيه
الناس إلى االعتقاد بصحة القضية التي تعرضها في رسالتك ،لن يجذب أي دعم أويضمن أي تعاطف ،عليك التأكد من أن
رسالتك جذابة و صادقة ومباشرة.



قم باتخاذ قرار بشأن ما ترغب بتحقيقه من خالل ايصال هذه الرسالة ،أو هذه الرسائل ،أي الشعوربالثقة ،الشفافية ،المشاركة،
النفوذ ،التعاطف ،سهلة المسح/القراءة السريقة ،االكتشاف والدليل ،وزيادة الوعي.



قم باتخاذ قرار بشأن المكان اذي ترغب بعرض هذه الرسالة فيه .أين ستشاركها على االنترنت .تأكد من أن المحتوى يتناسب
جيدا مع ما يتوقعه الجمهور ،بحيث يكون جذابا لهم ويتناسب مع بيئة موقع التواصل االجتماعي الذي يتم نشره فيها .قم
صي عن رسائل أخرى موجودة على هذا الموقع.
بالتق ّ



قم باتخاذ قرار بشأن اختيارالصيغة الكالمية المناسبة لرسالتك ،كن متعمدا ً بالكلمات التي تختارها .انتقيها بعناية لتعبّرعن
نيتك ،اخذا بعين االعتبارجمهورك ،أي إهانة محتمل أن تسببها ،أي ازدواجية غير مقصودة في معاني كلماتك ،الفوارق
الثقافية ،مدى رسمية طابعها ،استخدام مصطلحات المهنة ...الخّ .
إن كل هذه العوامل في اختيار الكلمات ،إما ستمكنك أن
تكون أكثر ،أو أقل وصوال للجمهور.



قم باتخاذ قرار بشأن نوع التصميم الذي قد ينجح مع جمهورك .وفقط باختيارك لخطوط مختلفة وأحجام خطوط معينة ،
يمكنك أن توصل أهمية أجزاء من رسالتك ،وذلك بتسليط الضوء على النقاط الرئيسية والتقليل من أهمية نقاط أخرى .مما
يم ّكن الجمهور من فهم النقاط الرئيسية في محتوى رسالتك بشكل حدسي ودون التباس ،لذلك تعمد االستفادة من هذه األدوات
للحصول على أفضل تأثير.



قم باختيار الصور التي تدعم رسالتك بعناية ،كما تفعل بانتقاء الكلمات .فالصورالجيدة بمكانها المناسب ستؤثربشكل كبير
على كيفية تأطير المحتوى الخاص بك .بإمكانها زيادة القدرة على التأثير بطرق عديدة .فبالنهاية ،كل صورة تساوي ألف
كلمة!

ّ
تكون قضيتك واالتجاه الذي
إن الجمع بين الصورالجيدة والنص الجيد سيؤدي إلى نتائج عظيمة! ضع في اعتبارك أن الكلمات هي التي ّ
تكون رسالة التي سيتم تحميلها ،األفكار المتناقضة تش ّكل "موضوعا ساخنا "في المجتمع .عن طريق
الكلمات
هذه
بأخذه،
ترغب
ّ
التأطيرالواعي والمقصود للمعلومات التي تحدّث بها جمهورك الخاص ،فإنك تزيد من احتمال مشاركته معك على طول الرحلة
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ورقة عمل  :9تأطير/صياغة رسالتك مع أخذ االستعراض الدوري الشامل باالعتبار
أكمل ورقة العمل أدناه لمساعدتك في التمرن على تأطير/صياغة رسالتك حول القضايا التي انتقتها مجموعتك .ستساعدك الرسالة
على انتقاء أفضل لكيف تريد مشاركة الغاية من مبادرتك ،وكيف ستقوم الرسالة بعكس توصيات االستعراض الدوري الشامل التي تم
انتقائها ،الواقعية والمتعلقة بالمبادرة.
عليك اتخاذ القرار بما يخص التالي:

أفكار لكيف سيقوم فريقي بتأطير/صياغة رسالته (رسائله)

 .1قم بتحديد الجمهور (الجماهير) التي
تحاول استهدافه بهذه الرسالة (الرسائل)
 .2قم بتعداد الصفات الرئيسية التي تعرفها
عن الجمهور المستهدف.
 .3ما هي وجهة النظر التي تريد أن
تشاركها مع الجمهور استنادا ً على
توصيات االستعراض الدوري الشامل
المختارة
 .4ما هي الرسالة التي تود إثارتها؟

 .5ما الذي ستحققه هذه الرسالة؟ من أين
تأتي أهميتها لتحقيق هدف المبادرة؟
 .6أين ،على االنترنت ،سيتم مشاركة هذه
الرسالة؟

 .7ماهي بعض الكلمات األساسية التي
يجب شملها لدفع الجمهور للتفكير حول
القضية ،للمشاركة...الخ؟
 .8ما هي بعض الكلمات التي يجب تجنبها
عند صياغة/تأطير الرسالة؟
 .9أي جزء من القضية تريد إعطائه
األولوية من خالل رسالتك؟ ماهي
الكلمات التي من الممكن تصميمها
باستخدام أنواع خطوط مختلفة؟
 .10ماهو نوع الصور التى سيتم شملها في
الرسالة؟
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القسم  - 5خطة عمل المبادرة
المدة الزمنية
ساعتين
ساعتين و 30دقيقة
ساعة
 30دقيقة
 30دقيقة

لمحة عن النشاطات
 :25تطوير-بناء خطة عمل المبادرات الشبابية
 :26تقديم المسودات النهائية لخطط عمل المبادرات
 :27تقديم المسودات النهائية لخطط عمل المبادرات – تتمة
 :28التخطيط للخطوات الالحقة
ختام ورشة العمل
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ورقة عمل  :10المسودة النهائية لخطة العمل

خطة العمل
جسور
2016
57

لمحة عامة عن المبادرة
البلد:
أعضاء فريق المبادرة:

معلومات عن الخطة

القسم أ:
التركيز

.1

ما هي قضايا االدماج االقتصادية
واالجتماعية التي ستعالجها المبادرة؟

.2

أوصف المجتمع الذي ستنفذ المبادة ضمنه

.3

ما هي حقوق اإلنسان المتعلقة بالقضية التي
ستعالجها المبادرة؟
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معلومات عن الخطة

القسم ب:
لماذا

.4

ح َدداألساس المنطقي للمبادرة .اشرح لماذا
تقوم بتنفيذ هذه المبادرة؟

هل هناك حاجة للمبادرة؟

القسم ج:
من

* خذ بعين االعتبار أهداف المبادرة المق َدمة
.5

عدد القادة الشباب الذين يعملون مباشرة في
المبادرة (هدف المشروع =  30مشارك
في كل بلد).

الرجاء إعطاء العدد التقريبي:
أوصف كيفية مشاركتهم

.6

عدد القادة الشباب المشاركين في أنشطة
المبادرة (هدف المشروع =  200مشارك
في كل بلد).

الرجاء إعطاء العدد التقريبي:
أوصف كيفية مشاركتهم

سيشارك في المبادرة
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معلومات عن الخطة
.7

عدد القادة الشباب الذين ستصلهم المبادرة
(على سبيل المثال من خالل الفيسبوك
والمنصات مشاركة و
( )Libresensembleهدف المشروع =
 1000في كل بلد).

.8

كيف ستعرف أن المشروع قد وصل
للشباب ضمن مجتمعك؟

.9

الرجاء تقديم الئحة باألشخاص المعنيين
بصناعة القرار الذين ستتواصل معهم
خالل المبادرة

الرجاء إعطاء العدد التقريبي:
أوصف كيفية مشاركتهم

 .10أوصف الخطوات التي سوف تتخذها
إلشراك األشخاص المعنيين بصناعة
القرار ضمن مبادرتك؟

 .11توقعاتك من األشخاص المعنيين بصناعة
القرار .كن واقعياً.

 .12ماهي الدالالت عن أنك نجحت في
التواصل وإشراك األشخاص المعنيين في
صناعة القرار؟
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معلومات عن الخطة
 .13الرجاء تقديم الئحة باألشخاص المعنيين
اآلخرين الذين تود أن تشركهم ،توطد
التحالفات معهم أو إضافتهم إلى شبكتك.
ووصف كيف ستقوم بذلك.

القسم د:
ما هو
التغيير المنشود؟

 .14قم بتحديد هدف واحد على األقل ترغب
برؤيته في مجتمعك كنتيجة لمبادرتك.
يمكن للتغيرات التي تتوقع أن تراها أن
تكون على المستوى الشخصي،
المنظمة/المجموعة ،أو المجتمع على نطاق
أوسع/المجتمعي
 .15ما هي العواقب التي من الممكن أن تأتي
من التغيير الناجم عن هذه المبادرة؟ حدد
ماهي احتماالت أن تكون النتائج
مقصودة  /غير مقصودة  /إيجابية  /سلبية
 .16الغاية المرجوة من المبادرة

 .17أهداف المبادرة

 .18قم بتحديد من  3-1مؤشرات ستساعدك
على قياس نجاح المبادرة.
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معلومات عن الخطة

القسم هـ:
ما هي
نشاطات مبادرتك وماذا
ستضم؟

 .19قم بوصف نشاطات المبادرة بشكل
مختصر.

 .20كيف يتم تضمين حقوق اإلنسان في
نشاطات المبادرة؟

 .21كيف تقوم بتضمين مقاربة جندرية في
مبادرتك؟

 .22توصيات االستعراض الدوري الشامل التي
ستعالجها المبادرة .اشرح كيف سيتم ذلك؟

 .23قم بتحديد الدروس المستفادة والممارسات
الجيدة من مشروع مشاركة ذات الصلة
ويمكن تطبيقها في المبادرة.

 .24لتحقيق التغيير المنشود والذي تم تحديده
أعاله ،ما هي تكنولوجيا االتصاالت و
تكنولوجيا التواصل االجتماعي التي
سيستخدمها الفريق إلشراك والتواصل مع
األشخاص المسؤولين عن صناعة القرار،
مع مجموعات الشباب وغيرها من
الجماعات المختلفة في المجتمع.
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معلومات عن الخطة
 .25قم بتحديد النشاطات بحسب الجدول الزمني
للمبادرة التالي:

تشرين األول  /أكتوبر
تشرين الثاني /نوفمبر
كانون األول/ديسمبر
كانون الثاني/يناير

القسم و:
كيف
سيتم قياس النجاح؟

 .26قم بوصف كيف ستقوم بتقييم نتائج
المبادرة؟
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ورقة عمل  :11مسودة الميزانية المتوقعة لمبادرة جسور الشبابية لحقوق اإلنسان
مشروع جسور في( :البلد)________________
المنظمة الشريكة:
عنوان المبادرة:
فترة التنفيذ:
الوصف
-I
 1.1انتاج فيديو

عدد الوحدات

تكلفة الوحدة

التكلفة اإلجمالية
(العملة المحلية)

تطوير مواد التربية على حقوق اإلنسان

إجمالي فرعي
األتعاب

-II
 .1.2المييسر
 .2.2خبير الفيديو

إجمالي فرعي
التنقل والمواصالت
-III
 .1.3القادة الشباب
 .2.3أعضاء المجموعة

إجمالي فرعي
الوجبات و اإلقامة

-IV
 .1.4الوجبات
 .2.4استراحة القهوة

إجمالي فرعي
مصاريف أخرى

-V
 .1.5االتصاالت
 .2.5دعاية وإعالن

إجمالي فرعي
اإلجمالي:
إعداد:
التوقيع و التاريخ:
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الشرح:
 .1مواد التربية على حقوق اإلنسان – تشير إلى التكاليف المتكبدة لتطوير مواد
للمبادرة الشبابية لحقوق اإلنسان
 .2أتعاب – أتعاب مخصصة للخبراء ،الميسرين...الخ الذين سيشاركوا في
المبادرة

 .3نفقات التنقل باستخدام المواصالت العامة التي تكبدها القادة الشباب وأعضاء
المجموعة لتنفيذ المبادرة
 .4الوجبات واإلقامة  -التكاليف المخصصة لتغطية الوجبات واإلقامة للقادة
الشباب والخبراء والميسرين وأعضاء المجموعة خالل تنفيذ المبادرة.

 .5مصاريف أخرى – وتشمل التكاليف المتوقعة التي لم يتم تضمينها في األربع
فئات األولى من التكاليف المتوقعة.

66

تقييم نهاية ورشة العمل
استمارة تقييم عام
ورشة العمل االقليمية لمشروع "جسور"
 30أيلول/سبتمبر –  3تشرين األول/اكتوبر  – 2016تو نس

الرجاء تعبئة استمارة التقييم التالية .إن تقييمك سيساعدنا على مراجعة البرنامج وتصميم برامج الحقة تناسب
احتياجاتك بشكل أفضل.
الجزء األول – (اختياري)
الرجاء تزويدنا بعلوماتك الشخصية :
 .1االسم:
 .2النوع االجتماعي:

 ذكر

 أنثى

 .3البلد :

الجزء الثاني – المحتوى و النهج
 .1هل تحققت أهداف الجلسة؟
األهداف

ال أوفق
بشدة

ال أوفق

أوافق

أوافق
بشدة

استخدام التكنولوجيا (أي فيسبوك ،تويتر ،منصة Libre
 )ensembleإلشراك والتواصل مع األشخاص المعنيين









بصناعة القرار ومع الشباب.
مالحظات:

االنخراط في التشبيك مع شباب آخرين باستخدام منصة
موقع مشاركة ومنصة المنظمة الدولية للفرنكوفونية









()Libre ensemble
مالحظات:

بناء القاعدة المعرفية لشباب آخرين لدعم وتعزيز
مشاركتهم في مجتمعاتهم.
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مالحظات:

تنفيذ مبادرات مجتمعية مرتبطة باالستعراض الدوري
الشامل والتعاون مع األشخاص المسؤولين عن صناعة









القرار .
مالحظات:

 .2أنشطة الجلسة
نعم
أ .هل كان نهج ورشة العمل فعاال ً؟
مالحظات:



ب .هل كان الوقت المخصص لكل نشاط خالل ورشة العمل
مناسبًا؟
مالحظات:



بشكل
جزئي








ال

 .3الجدول الزمني

أ .الجودة العامة للجدول الزمني للجلسة
مالحظات:

سيئ جدًا

سيئ

جيد

جيد جدًا
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 .4الميسرون
سيئ جدًا

سيئ

جيد

جيد جدًا









ب .القدرة على تشجيع أعضاء المجموعة على
المشاركة في األنشطة.









ت .القدرة على إظهار الترابط بين األنشطة المختلفة
لبرنامج الجلسة









أ.

القدرة على الشرح بشكل واضح ومفهوم إضافةَ
إلى القدرة على تلخيص النقاشات

مالحظات:

الجزء الثالث – مالحظات عامة

 .1هل وافقت الجلسة توقعاتك؟

نعم

بشكل
جزئي

ال







الرجاء التوضيح:

 .2ما هو الجانب االكثر فائدة لك من جوانب الجلسة؟

 .3هل يمكنك تزويدنا باقتراح من شأنه تطوير النهج المتبع خالل الجلسة؟

 .4أية مالحظات أخرى:

شكر ًا جزيالً لك!
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مالحظات:
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مالحظات:
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مالحظات:
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مالحظات:
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مالحظات:
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مالحظات:
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