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الدليل التدري�بي للحمالت الرقمية
دليل مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى المساواة 

بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

ما المقصود بالدليل التدري�بي  للحمات  
الرقمية ؟

يصاحــب دليــل الحمــات الرقميــة مجموعــة أدوات هيئــة األمــم املتحــدة 

للمــرأة بشــأن اللدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن وتحقيقهــا بحلــول عــام 

ــد  ــط بجه ــة ترتب ــة رقمي ــاء حمل ــات إلنش ــل التوجيه ــدم الدلي 2030. يق

ــى  ــل ع ــز الدلي ــن. ويرك ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــوة لتحقي ــر يف الدع أك

كيفيــة االســتفادة املثــى مــن املواقــع االلكرتونيــة وأدوات وســائل التواصــل 

االجتامعــي مثــل الفيســبوك وتويــرت ويوتيــوب للدعــوة  عــر اإلنرتنــت.

لمن دليل الحمات الرقمية هذا؟

هــذا الدليــل مخصــص للشــابات والشــبان مــن األفــراد، والجامعــات التــي 

ــي  ــامت الت ــك املنظ ــا يف ذل ــركات، مب ــبكات والح ــباب، والش ــا الش يقوده

ــة التــي ترغــب يف  تركــز عــى الشــباب وغريهــم مــن املنظــامت املجتمعي

ــن الجنســن ومتكــن الشــابات ومشــاركة الشــباب  الدعــوة إىل املســاواة ب

كــركاء مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف املنطقــة، باســتخدام 

منصــات التواصــل الرقميــة.

ما أهمية دليل الحمات الرقمية؟

لقــد وســعت الثــورة الرقميــة مــن فــرص الدعــوة إىل تحقيــق املســاواة بــن 

الجنســن. وتتمتــع منصــات التواصــل عــر اإلنرتنــت، مبــا يف ذلــك وســائل 

1-  مقتبس من هيئة األمم املتحدة للمرأة. السياسة واإلرشادات الخاصة بوسائل التواصل االجتامعي

ــد  ــور جدي ــول إىل جمه ــى الوص ــة ع ــدرة هائل ــي، بق ــل االجتامع التواص

)متصــل( والتواصــل معــه وإعامــه وتوجيــه الدعــوة لــه، الســتقطاب 

ــاواة  ــق املس ــبيل تحقي ــا يف س ــة رشاكات وتعزيزه ــدد وإقام ــن ج منارصي

بــن الجنســن1. وباالقــرتان مــع ظهــور مجموعــات كبــرية مــن مســتخدمي 

ــورة  ــذه الث ــر ه ــة، تب ــباب يف املنطق ــي الش ــل االجتامع ــائل التواص وس

الرقميــة بتحــوالت كبــرية يف الكيفيــة التــي ميكــن للشــباب بهــا الدعــوة إىل 

ــة.  ــن الجنســن يف املنطق ــق املســاواة ب تحقي

كيفية استخدام دليل الحمات الرقمية؟

ــك االطــاع عــى  ــل، نقــرتح علي ــق أقــى اســتفادة مــن هــذا الدلي لتحقي

دليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن وتحقيقهــا 

بحلــول عــام2030 قبــل دليــل الحمــات الرقميــة, حيــث مينحــك االطــاع 

عــى األدوات فكــرة عامــة عــن كيفيــة قيــام الشــابات والشــبان يف املنطقــة 

بــدور رائــد يف الدعــوة إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن، وكيــف ميكــن 

للحمــات الرقميــة أن تدعــم األهــداف العامــة مــن دعوتــك. ولهــذا 

ــى  ــول ع ــة األدوات للحص ــتفاضة إىل مجموع ــل باس ــري الدلي ــبب، يش الس

ــد مــن املعلومــات. مزي

ــا.  ــًدا كمصــدر معلومــات مســتقل أيًض كــام أن هــذا الدليــل ســيكون مفي

فــإذا كنــت تشــارك بالفعــل يف حمــات رقميــة ومنصــات تواصــل اجتامعــي 

فســتجد إرشــادات ونصائــح مفيــدة لجعــل الدعــوة عــر اإلنرتنــت لتحقيــق 

املســاواة بــن الجنســن أكــر فعاليــة.

أثناء قراءة الدليل، ابحث عن األيقونات التالية لفهم أكر للموضوع الذي تقرؤه:

حول الدليل التدري�بي
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الدليل التدري�بي للحمالت الرقمية
دليل مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى المساواة 

بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

ــت )املســامة  ــق عــر اإلنرتن ــي تطل ــة الت ــإن الحمل ــل، ف وألغــراض هــذا الدلي

أيًضــا بالحملــة االلكرتونيــة أو الدعــوة الرقميــة( هــي عمليــة إرشاك الجمهــور 

- باســتخدام منصــات اإلنرتنــت واالتصــاالت الرقميــة مثــل وســائل التواصــل 

ــف  ــا الهات ــرتوين وتكنولوجي ــد اإللك ــة والري ــع اإللكرتوني ــي واملواق االجتامع

املحمــول - وحثهــم عــى اتخــاذ بعــض اإلجــراءات إلثبــات دعمهــم للدعــوة إىل 

تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن الشــابات.

ومبــا أنــه ميكــن اســتخدام مصطلــح »وســائل التواصــل االجتامعــي« وفهمــه 

بطــرق مختلفــة )عــى ســبيل املثــال، تســتخدم مواقــع التواصــل االجتامعــي 

ــادل(، فمــن املهــم إيجــاد فهــم مشــرتك  ــا بالتب ــة أحيانً والشــبكات االجتامعي

لهــا يف البدايــة. ويف هــذا الدليــل، فإننــا نعنــي بوســائل التواصــل االجتامعــي 

ــطة  ــم األنش ــبيك وتنظي ــط الش ــة، والرب ــاالت التفاعلي ــن االتص ــة م مجموع

التــي تجــري باســتخدام التقنيــات الرقميــة )عــى شــبكة اإلنرتنــت والهاتــف 

املحمــول(. وهنــاك أنــواع عــدة مــن منصــات التواصــل االجتامعــي ولــكل منها 

غــرض مختلــف. ويف حــن أن وســائل التواصــل االجتامعــي يف تطــور مســتمر 

ميكــن تصنيــف بعــض منصــات التواصــل االجتامعــي الحاليــة حســب الغــرض 

املســتخدمة لــه، فعــى ســبيل املثــال2: 

الشــبكات االجتامعيــة تســتخدم يف التواصــل مــع األشــخاص. ومنهــا 	 

الفيســبوك، وتويــرت، ولينكديــن

شــبكات مشــاركة الوســائط تســتخدم يف مشــاركة الصور ومقاطــع الفيديو 	 

والوســائط األخــرى مثــل      اليوتيــوب، إينســتاجرام، ســناب شــات

ــا 	  ــكار ومنه ــادل األف ــار وتب ــاركة األخب ــخدم ملش ــة تس ــات املناقش منتدي

ــغ ــورا، دي ــت، ك ريدي

شــبكات النــر وتنظيــم املحتــوى تســتخدم الكتشــاف املحتــوى الجديــد 	 

وحفظــه ومشــاركته. مثــا بينترييســت، فليــب بــورد 

شــبكات التدويــن والنــر املســتخدمة لنــر املحتــوى عــر اإلنرتنــت. مثا 	 

وورد بريــس، ومتبلــر، وميديم

فهــذه املنصــات املتعــددة للتواصل االجتامعــي، باإلضافة إىل املواقــع اإللكرتونية 

ــا أن تدعــم  ــف املحمــول، ميكنه ــا الهات ــد اإللكــرتوين وتكنولوجي ورســائل الري

دعوتــك عــر اإلنرتنــت إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن لألســباب التاليــة3: 

https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media  -2/، تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 2 نوفمر 2017

3-  مقتبس من بان انرتناشيونال. )2014(. مجموعة أدوات الدعوة: التعليم الذي نريده.

4-  هيئة األمم املتحدة للمرأة. اسرتاتيجية التواصل والدعوة العامة 2020-2016.

ــن 	  ــد م ــد واملزي ــاك املزي ــور وهن ــة التط ــا رسيع ــهولتها - فالتكنولوجي س

ــن. ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــك لتحقي ــاس يف حملت ــرق إلرشاك الن الط

ــال 	  ــداث، وإرس ــار واألح ــى األخب ــرد ع ــك ال ــه ميكن ــث إن ــا – حي رسعته

ــدة. ــرة زر واح ــات بنق ــادل املعلوم ــوة، وتب ــار الدع ــائل إىل أنص رس

ــل 	  ــائل التواص ــرتوين ووس ــد اإللك ــة - فالري ــث التكلف ــن حي ــا م فعاليته

ــك  ــة ل ــت متاح ــبكة اإلنرتن ــى ش ــن األدوات ع ــد م ــي والعدي االجتامع

ــا. ــتخدامها مجانً الس

إمكانيــة الوصــول إىل أكــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص -  يقــي النــاس 	 

أوقاتهــم عــى اإلنرتنــت ويســتخدمون وســائل التواصــل االجتامعــي، ومــن 

هنــا ميكنــك الوصــول إىل أعــداد كبــرية مــن األشــخاص عــر اإلنرتنــت، كــام 

ميكــن أن ينــر مؤيــدوك مــا تشــاركه مــع اآلخريــن يف شــبكاتهم، ومــا إىل 

ذلــك.

ــات واتصــاالت مــع 	  ــك إقامــة عاق املســاعدة يف إقامــة روابــط -  فيمكن

ــن  ــت للمؤيدي ــح اإلنرتن ــام يتي ــرار. ك ــي الق ــتهداف صانع ــن واس املؤثري

التواصــل مــع بعضهــم مــام يشــعرهم بأنهــم جزء مــن املجتمــع ويحفزهم 

عــى املشــاركة يف ســبيل قضيــة أكــر.

ــق 	  ــل لتحقي ــن يف العم ــن إرشاك املؤيدي ــث ميك ــرف – حي ــهولة الت س

املســاواة بــن الجنســن بطريقــة بســيطة، مثــل توقيــع طلــب عــر 

اإلنرتنــت؛ حيــث إن هنــاك نقــاط دخــول بســيطة تــؤدي إىل مزيــد مــن 

ــاركة. املش

الشباب الذين يستخدمون وسائل 
التواصل االجتماعي في المنطقة

ــاء  ــذا الفض ــن ه ــتفادة م ــى اس ــة أق ــباب يف املنطق ــتفاد الش ــد اس لق

ــل  ــائل التواص ــت وس ــد لعب ــرية. وق ــنوات األخ ــد يف الس ــي الجدي الرقم

ــع  ــل انتفاضــات الربي ــة مث ــريًا يف الحــركات االجتامعي االجتامعــي دوًرا كب

التواصــل  ووســائل  الشــباب  اتجاهــات  بعــض  يــي  وفيــام  العــريب. 

االجتامعــي يف الــدول العربيــة اليــوم4. 

1. أهمية الحمالت الرقمية 
للدعوة إلى المساواة بني 

الجنسني؟ 
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دليل مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى المساواة 
بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

الشباب ووسائل التواصل االجتماعي في 

الدول العرب�ية

ــن 15 و 24  ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت ــة الذي نســبة الشــباب يف املنطق

عاًمــا الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت )٪64( أعــى مــن إجــاميل نســبة 

الســكان العــرب الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت )44٪(5.  

64%

حــوايل ثلثــي مســتخدمي وســائل التواصــل االجتامعــي يف املنطقــة 
تحــت ســن 30 ســنة.6

2/3rd

تطبيقــات الفيســبوك وواتســاب هــام أكــر قنــوات االتصــال الرقمــي 
اســتخداًما يف الــدول العربيــة.7

الفجــوة بــن الجنســن مــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتامعي: 

ــن  ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدمي وس ــن مس ــن 3 م ــن ب 1 م
اإلنــاث. ومل يتغــري هــذا الفــرق منــذ ســت ســنوات.8

الفجوة الرقمية بني الشباب في الدول العرب�ية
حــوايل ثلــث الشــباب يف املنطقــة الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 15-

ــا ال يســتخدمون اإلنرتنــت9.  وللتغلــب عــى هــذه الفجــوة  24 عاًم

الرقميــة بــن الشــباب، تأكــد مــن أن حملتــك عــى اإلنرتنــت 

ــال  ــى إيص ــل ع ــن تعم ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــه( لتحقي و)خارج

أصــوات وأعــامل الشــابات والشــبان األكــر تهميًشــا خــال النقاشــات 

ــن الجنســن.  حــول املســاواة ب

5-  االتحاد الدويل لاتصاالت )2017(: حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

6-  سامل، ف, )2017(. تقرير عن التواصل االجتامعي العريب لعام 2017. سلسلة تقارير التواصل االجتامعي العريب )مجلد 7(. ديب: برنامج الحوكمة واالبتكار، كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.

7-  يت إن إس )2015(. تقرير عن التواصل االجتامعي العريب

8-  سامل، ف, )2017(. تقرير عن التواصل االجتامعي العريب لعام 2017. سلسلة تقارير التواصل االجتامعي العريب )مجلد 7(. ديب: برنامج الحوكمة واالبتكار، كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.

9-  االتحاد الدويل لاتصاالت )2017(: حقائق وأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. حوايل ٪64,2 من الشباب يف املنطقة العربية، الذين ترتاوح أعامرهم بن 15-24 عاًما يستخدمون اإلنرتنت. 

https://www.empowerwomen.org/en/community/events-opportunities/2016/07/herstory-edit-a-thons  -10, تم الدخول هذا الرابط يف 8 أكتوبر 2017. 

HerStory edit-a-thon10#
يف إطــار االحتفــاالت باليــوم الــدويل للشــباب يف 16 أغســطس 2016 

ــا« يف  ــى ويكيبيدي ــي ع ــر الجامع ــا للتحري ــادرة »قصته ــت مب أطلق

األمــم املتحــدة يف نيويــورك ومثــان مــدن أخــرى يف كل أنحــاء العــامل 

ــدن  ــاد ولن ــدر أب ــك القاهــرة وتشــيناي وديب ودلهــي وحي مبــا يف ذل

ومكســيكو ســيتي ومونتــريي.

ــث قامــت مجموعــة  ــادرة حــدث محــدد التوقيــت حي ــت املب وكان

مــن املتطوعــن يف كل مــن هــذه املــدن بالكتابــة عــى الويكيبيديــا 

بــن  املســاواة  عــن  الويكيبيديــا  محتــوى  زيــادة  بهــدف  مًعــا 

ــم  الجنســن ومتكــن املــرأة مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي وتقدي

املزيــد مــن األمثلــة حــول القيــادات النســائية. وهــذا مــن شــأنه أن 

ــة بــن الجنســن عــى اإلنرتنــت.  يســاعد عــى ســد الفجــوة املعرفي

ومتكــن العاملــون برنامــج »متكــن املــرأة« ومؤسســة »ويكيميديــا« 

ــن  ــات م ــع مئ ــباب م ــم املتحــدة للش ــام لألم ــن الع ــوث األم ومبع

املنارصيــن املتطوعــن مــن تنظيــم سلســلة مــن ورش الكتابــة 

ــات 101  ــث شــملت الفعالي ــة حي ــم املحلي ــة يف مجتمعاته الجامعي

موجــز تعليمــي عــى الويكيبيديــا واســتغرق املشــاركون يوًمــا كامــًا 

ــا. ــى الويكيبيدي ــر ع ــة والتحري ــن الكتاب م

أمور للتفكري والمناقشة  
1 - هــل ميكنــك التفكــري يف أســباب أخــرى تجعــل الحمــات الرقميــة 

أداة رضوريــة للدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن يف املنطقــة؟

ــن مســتخدمي  ــن الجنســن ب ــاك فجــوة ب ــد أن هن ــاذا تعتق 2 - مل

ــة؟ ــي يف املنطق ــل االجتامع ــائل التواص وس

https://www.empowerwomen.org/en/community/events-opportunities/2016/07/herstory-edit-a-thons
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إن الحملــة الرقميــة مــا هــي إال جــزء واحــد مــن جهــود أكــر يف الدعــوة 

وينبغــي أن تكــون متزامنــة مــع خطــة الدعــوة الشــاملة. وهنــاك أســاليب 

أخــرى للدعــوة كالحمــات العامــة غــري املبــارشة مثــل تنظيــم الفعاليــات 

واملســريات واملعــارض العامــة وكتابــة رســائل الريــد اإللكــرتوين املوجهــة إىل 

صانعــي القــرار ومــا إىل ذلــك. ومــن األســاليب أيًضــا حشــد التأييــد, والعمــل 

اإلعامــي, وبنــاء الــراكات. ولذلــك يســتخدم العديــد مــن املؤيديــن مزيًجــا 

ــث إن هــذه األســاليب  ــت وخارجــه حي مــن أســاليب الدعــوة عــر اإلنرتن

يعــزز بعضهــا بعًضــا. )يرجــى الرجــوع إىل دليــل أدوات الشــباب للحصــول 

عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول كيفيــة التخطيــط لدعوتــك إىل تحقيــق 

ــل حــول اســتخدام أســاليب  ــن التفاصي ــد م ــن الجنســن ومزي املســاواة ب

الدعــوة املختلفــة مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن(. 

خمسة أسئلة للتخطيط للحمات 
الرقمية

ترشدك اإلجابة عن األسئلة اآلتية يف التخطيط لحملتك الرقمية:

سؤال 1: ما الذي تريد تحقيقه من خال حملتك الرقمية؟ 

سؤال 2: من هو الجمهور الذي ترغب يف الوصول إليه؟

سؤال 3: ما هي منصات التواصل اإللكرتوين التي سرتكز عليها؟

ســؤال 4: مــا نــوع املحتــوى الــذي ستشــاركه عــى وســائل التواصــل, 

وكــم عــدد مــرات املشــاركة ومــن املســؤول عــن املشــاركة؟

سؤال 5: كيف ستقوم بقياس مستوى التقدم؟

سؤال 1: ما الذي تريد تحقيقه من خال 
حملتك الرقمية؟

تتضمــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال التفكــري يف الغــرض العــام مــن حملتــك 

ــن  ــق املســاواة ب ــك األوســع للدعــوة إىل تحقي ــة كجــزء مــن خطت الرقمي

الجنســن. )راجــع دليــل أدوات الشــباب، ســؤال 8: كيــف نبــدأ؟ ملزيــد مــن 

املعلومــات عــن وضــع األهــداف وتحديــد نتائــج أوســع مــن الدعــوة(. 

11-  مقتبس من هيئة األمم املتحدة للمرأة. السياسة واإلرشادات الخاصة بوسائل التواصل االجتامعي

ويتلخص ذلك يف عدة خطوات منها: 

ــم 	  ــم وتثقيفه ــي لديه ــع الوع ــام  لرف ــور الع ــع الجمه ــل م التواص

وإعامهــم بقضايــا الشــباب، مبــا فيهــا املســاواة بــن الجنســن، 

وحقــوق الشــابات, والشــبان كــركاء مــن أجــل املســاواة بــن 

الجنســن

إقامــة حــوارات حــول عمــل مجموعتــك مــن الشــباب عــى إنهــاء 	 

التمييــز بــن الجنســن وإدراج صوتــك يف النقاشــات  لتبــادل وجهات 

النظــر الرئيســية بشــأن املســاواة بــن الجنســن وحقــوق الشــابات

إقامــة عاقــات هادفــة مــع املؤثريــن عــى االنرتنــت حــول قضيــة 	 

دعوتــك لحشــد التأييــد

ترجمــة الوعــي عــر اإلنرتنــت إىل عمــل خــارج اإلنرتنــت للحــث عى 	 

املســاواة بن الجنســن

ــن 	  ــا م ــداث 16 يوًم ــال، أح ــبيل املث ــى س ــن. ع ــدث مع ــر ح ن

النشــاط إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة )25 نوفمــر - 10 ديســمر مــن 

ــك )يرجــى الرجــوع  ــا إىل ذل ــدويل للمــرأة، وم ــوم ال كل عــام(، والي

ــاه الجمهــور  إىل دليــل أدوات الشــباب، ســؤال 5 كيــف نلفــت انتب

ــد مــن املعلومــات( لســامع الرســائل؟؟ للمزي

جمع الترعات لدعوتك 	 

الحمات الرقمية ت�تطلب الوقت والموارد
ــارك  ــة ضــع يف اعتب ــك الرقمي ــة األكــر لحملت ــد التفكــري يف الرؤي عن

ــك  ــة( املتوافــرة لدي ــة واملالي ــا مقــدار الوقــت واملــوارد )البري دامئً

ــا  ــة مب ــة الناجح ــات الرقمي ــر أن الحم ــة وتذك ــذه الحمل إلدارة ه

فيهــا منصــات التواصــل االجتامعــي مــن املمكــن أن تتطلــب عاملــة 

ــة11. كثيف

2. كيفية التخطيط لحملة رقمية 
لت�أي�يد الدعوة إلى تحقيق 

المساواة بني الجنسني 
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أمور تطرح للتفكري والمناقشة
ھــل یمکنــك التفكــري يف طــرق أخــرى ميكــن مــن خالهــا لحملتــك 

بیــن  املســاواة  تحقیــق  إىل  دعوتــك  يف  تســاعدك  أن   الرقميــة 

الجنســین؟

سؤال 2: من هو جمهورك 
المستهدف؟ 

ــه  ــول إلي ــد الوص ــن تري ــد م ــؤال تحدي ــذا الس ــى ه ــة ع ــن اإلجاب تتضم

ــى  ــن. فع ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــة لتحقي ــك الرقمي ــال حملت ــن خ م

ــون  ــن يعرف ــع األشــخاص الذي ــب م ــال، هــل تتواصــل يف الغال ســبيل املث

ــل األعضــاء  ــك، مث ــدة دعوت ــة بأجن ــك مــن الشــباب وعــى دراي مجموعت

والــركاء؟ أم أنــك تتواصــل مــع الجمهــور األوســع واملســتهدفن واملؤثريــن 

ــك األكــر؟ كجــزء مــن اســرتاتيجية دعوت

)يرجــى الرجــوع إىل دليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة إىل املســاواة بــن 

الجنســن وتحقيقهــا بحلــول عــام 2030، ســؤال 2: مــن الــذي ميكنــه أن 

يحقــق لنــا مــا نريــده؟ للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول كيفيــة 

تحديــد  أهدافــك  األوســع ومؤثريــك  مــن أجــل اللدعــوة(.

سؤال 3: ما هي منصات التواصل 
الرقمية التي سرتكز عليها؟

ــورك  ــة وجمه ــك الرقمي ــرار إىل أهــداف حملت يجــب أن يســتند هــذا الق

ــي  ــل االجتامع ــي أدوات التواص ــا ه ــال، م ــبيل املث ــى س ــتهدف. ع املس

ــذي ســيؤثر  ــا ال ــم؟ م ــف معه ــن تســتهدفهم وتتحال ــي يســتخدمها م الت

أكــر عــى جمهــورك املســتهدف - النــص أم الصــور أم املقــاالت املتعمقــة؟ 

ــا وأغــراض  ــاط قوته ــاف نق ــف باخت ــة تختل , فمنصــات التواصــل الرقمي

اســتخدامها. وقبــل البــدء عــى كل منصــة رقميــة )مثــل مواقــع الويــب، 

ــا الهاتــف  ــد اإللكــرتوين، ووســائل التواصــل االجتامعــي، وتكنولوجي والري

ــن مــن هــذه  ــة بســيطة باســتخدام واحــدة أو اثنت ــدأ بداي املحمــول( اب

ــل  ــن األفض ــه م ــر أن ــك وتذك ــق أهداف ــاعدك يف تحقي ــي تس األدوات الت

اســتخدام قنــوات أقــل بــداًل مــن محاولــة الظهــور عــى جميــع املنصــات 

ــة اســتخدام املواقــع  ــل، ســركز عــى كيفي ــة. وألغــراض هــذا الدلي الرقمي

التواصــل االجتامعــي مثــل فيســبوك و تويــرت و  االلكرتونيــة وأدوات 

ــوب.  يوتي

https://www.takebackthetech.net/frequently-asked-questions  -12, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 8 أكتوبر 2017.

13-  مقتبس من جراس رووتس للحمات  واملنارصة. مجموعة أدوات ملساعدتك عى إحداث التغيري.
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ــا  ــاوين الســتعادة اســتخدام تكنولوجي ــد تع ــة هــي جه هــذه الحمل

املعلومــات واالتصــاالت إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة. تدعــو الحملــة 

وخاصــة   - واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا  مســتخدمي  كل 

النســاء والفتيــات - إىل التحكــم بالتكنولوجيــا واســتخدام كل منصات 

ــة  ــف املحمول ــة )الهوات ــاالت املتاح ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي

والرســائل الفوريــة واملدونــات واملواقــع اإللكرتونيــة والكامــريات 

الرقميــة والريــد اإللكــرتوين والبودكاســت وغريهــا( لروايــة قصصهــن 

ومتثيــل أنفســهن والحــث عــى بــذل الجهــود لوضــع حــد للعنــف 

ضــد املــرأة. تنظــم حملــة اســتعيدي التكنولوجيــا! عــدد مــن 

ــتغرقت 16  ــي اس ــة الت ــا الحمل ــام أكره ــدار الع ــى م ــات ع الحم

يوًمــا مــن النشــاط والعمــل ضــد العنــف القائــم عــى النــوع. ملزيــد 

ــا. ــة مــن هن مــن املعلومــات راجــع الحمل

3.1 موقع الحملة اإللكرتوني13  
ــوات  ــدى الخط ــت إح ــبكة االنرتن ــى ش ــة ع ــع للحمل ــاء موق ــر إنش يعت

ــرون  ــن ي ــك. فاألشــخاص الذي ــت لدعــم دعوت الازمــة للظهورعــى االنرتن

ــار  ــن يف األخب ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــك لتحقي ــن حملت ــمعون ع أو يس

أو مــن أحــد أصدقائهــم يكــون لهــم مصــدر ملعرفــة املزيــد، وقــراءة 

ــة.  ــم املســاهامت املالي ــة املشــاركة، وتقدي ــة كيفي ــة، ومعرف ــواد الحمل م

ويعتمــد تطــور موقعــك عــى الويــب عــى حجــم حملتــك ونطاقهــا، وعى 

مــا إذا كنــت تســتخدم املوقــع إلدارة االتصــال مــع مؤيديــك. أمــا تكلفــة 

إنشــاء املوقــع األســايس فهــي قليلــة إىل حــد مــا وقــد ال تكلــف شــيئًا عــى 

اإلطــاق. فيمكنــك إنشــاء صفحــة للحملــة عــى موقــع مجموعــة الشــباب 

املوجــود بالفعــل إذا كان لديــك موقعــا, أواســتخدام صفحــة يف فيســبوك 

كمركــز لحملتــك. )انظــر القســم التــايل حــول اســتخدام فيســبوك للدعــوة 

إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن(. 

وإليك بعض النصائح إلنشاء موقع ويب فعال للحملة:

ــة 	  ــا بحمل ــا واضًح ــاس إحساًس ــط الن ــية: أع ــات األساس ــر املعلوم أذك

املســاواة بــن الجنســن. أخرهــم مــن أنــت، مــا هــي مهمتــك 

وأهدافــك، ومــا نــوع األنشــطة التــي تشــارك فيهــا، ومــا الــذي ميكــن 

ــة. ــة واقع ــن حقيق ــن الجنس ــاواة ب ــل املس ــه لجع ــام ب ــراد القي لألف

ــة باســتخدام الصــور 	  ــك الرئيســية جذاب ــا: اجعــل صفحت ــه جذابً اجعل

والصــوت )أو البودكاســت( والرســوم البيانيــة وامللصقــات ومقاطــع 

https://www.takebackthetech.net/frequently-asked-questions
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الدليل التدري�بي للحمالت الرقمية
دليل مصاحب لدليل الشباب التدري�بي للدعوة إلى المساواة 

بني الجنسني وتحقيقها بحلول عام 2030

الفيديــو. ميكنــك اســتخدام الرســوم البيانيــة مــن دليــل أدوات الشــباب 

والدراســة االســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال واملســاواة بــن الجنســن 

)انظــر املربــع الخــاص بالدراســة الدوليــة ملزيــد مــن املعلومــات(.

ــة، 	  ــن الحمل ــار ع ــر آخــر األخب ــك بانتظــام: ان ــث موقع ــم بتحدي ق

ــع  ــات م ــباب، واملقاب ــة الش ــر حمل ــن مدي ــرية م ــات القص واملاحظ

املدافعــن عــن قضايــا الجنســن مــن الشــابات والشــبان - بشــأن 

تطوعهــم يف حملــة املســاواة بــن الجنســن، وأفــام الفيديــو املصــورة 

ــك. ــا إىل ذل ــات ، وم ــة أو التدريب ــات الحمل ــاء فعالي أثن

ــم 	  ــة يف التقوي ــخ املهم ــر التواري ــك ن ــة: ميكن ــخ املهم ــر التواري ان

ــك  ــع حملت ــن األشــخاص إىل موق ــد م ــوة لجــذب املزي الخــاص يالدع

عــى الويــب. فعــى ســبيل املثــال، ابــدأ سلســلة مــن املدونــات 

ــف  ــد العن ــاط ض ــن النش ــا م ــال 16 يوًم ــرتوين خ ــع اإللك ــى املوق ع

ــن للمســاهمة يف مشــاركة  ــك دعــوة مدون ــوع. ميكن ــم عــى الن القائ

ــاواة  ــن للمس ــن املحلي ــن املنارصي ــوا م ــد يكون ــوم. وق ــة كل ي مدون

بــن الجنســن أو مــن حلفائــك أومســتهدفيك أو مــن املشــاهري عــى 

االنرتنــت وخارجــه. كــن مبدًعــا يف اســتخدام موقــع الحملــة. )ابحــث 

عــن تقويــم الدعــوة إىل املنــارصة يف قســم »تحديــد فــرص الدعــوة« 

يف دليــل الشــباب التدريبــي للدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن 

ــر  ــم أك ــى تقوي ــاع ع ــن االط ــام2030، وميك ــول ع ــا بحل وتحقيقه

http://www.un.org/ :تفصيــًا للمناســباتالدولية عــى املوقــع التــايل

)/en/sections/observances/international-days

ــع 	  ــرع أو التوقي ــوع أو الت ــخاص التط ــى األش ــهل ع ــن الس ــل م اجع

ــتهدف. ــام مس ــؤول ع ــع مس ــال م ــن اتص ــاغ ع ــب أو اإلب ــى الطل ع

 

استخدام موقع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

كأداة للدعوة
ــرتوين كأداة  ــا اإللك ــرأة موقعه ــدة للم ــم املتح ــة األم ــتخدم هيئ تس

ــة  ــن. وباإلضاف ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــوة إىل تحقي ــة والدع للتوعي

ــم  ــة األم ــع عــن عمــل هيئ ــا هــذا املوق ــي يقدمه ــات الت إىل املعلوم

ــتخدم  ــه يس ــن فإن ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــرأة لتحقي ــدة للم املتح

منصتــه لرفــع مســتوى الوعــي عــن املناســبات الدوليــة الرئيســية التي 

تعــزز حقــوق املــرأة. كــام يعــرض املوقــع محتــوى مفصــل للمناســبات 

ــوم  ــوم العاملــي للمــرأة )8 مــارس(، والي ــل الي ــة املحــددة - مث الدولي

للطفلــة )11  العاملــي  للشــباب )12 أغســطس(، واليــوم  الــدويل 

ــاء العنــف ضــد النســاء  ــا إلنه ــر(، و أنشــطة الســتة عــر يوًم أكتوب

والفتيــات، وغريهــا. وتشــمل هــذه الحــزم املعلومــات األساســية حــول 

14-  تعدل املواد الخاصة باستخدام فيسبوك وتويرت ويوتيوب للدعوة عر اإلنرتنت - برنامج دعم الشبكات النسائية برعاية رابطة االتصاالت التقدمية, العنف ليس ثقافتنا )2011( اسرتاتیجیة التنشیط عر 

اإلنرتنت: مجموعة أدوات، ومعھد جرينايننج )2013( فن االستامع: أدوات التواصل االجتامعي للمنظامت غري الربحية.

15-  سامل، ف )2017( تقرير التواصل االجتامعي العريب لعام 2017. سلسلة تقارير عن وسائل التواصل االجتامعي العريب )مجلد 7(. ديب: برنامج الحوكمة واالبتكار، كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.

ــة،  ــم باإلنســان، والرســوم البياني ــي تهت ــة، والقصــص الت هــذه القضي

ــك باألحــداث  ــي توصل ــط الت ــو، والرواب واملســابقات، وأرشطــة الفيدي

املحليــة، مبــا يف ذلــك نصائــح حــول كيفيــة االنضــامم إىل املحادثــات 

ــى  ــول ع ــك. وللحص ــا إىل ذل ــي وم ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ع

األمثلــة، انظــر صفحــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالرتكيــز عــى املــرأة، 

ــكار. ــوم العاملــي للشــباب الســتقاء األف ــًدا صفحــة الي وتحدي

أمــا القضايــا التــي ليــس لهــا محتــوى مفصــل فيســلط فريــق تحريــر 

املوقــع اإللكــرتوين الضــوء عــى قصــة واحــدة حــول موضــوع أو خــر 

أو آخــر التطــورات. عــى ســبيل املثــال، انظــر االفتتاحيــة بعنــوان : ما 

عاقــة النــوع االجتامعــي بالحــد مــن مخاطــر الكــوارث ومعالجتهــا؟

ــن  ــوان »م ــة بعن ــات افتتاحي ــس مسلس ــع خم ــد باملوق ــام يوج ك

ــن  ــة ع ــئلة وأجوب ــلة أس ــة« )سلس ــذ خمس ــون . ..«, »خ ــث أك حي

املســاواة بــن الجنســن(, »يــوم يف حيــاة .....«، و«مــن منظــور 

ــة  ــلة املتنوع ــذه السلس ــن ...« وه ــة م ــامت مقتبس ــري«، و«كل الخب

تســاعد يف عــرض منظــور عاملــي بشــأن املســاواة بــن الجنســن مــن 

ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــراء املس ــبان وخ ــابات والش ــر الش ــة نظ وجه

ــة. ــة والدولي ــات املحلي ــامت والحكوم واملنظ

موقعــك  هيــكل  تطويــر  يف  األفــكار  هــذه  اســتخدام  وميكنــك 

ــع  ــة مبوق ــات ذات الصل ــال بالصفح ــك االتص ــام ميكن ــواه، ك ومحت

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املناســبات الدوليــة الرئيســية 

واملواضيــع األخــرى التــي تركــز عــى النــوع االجتامعــي.  

3.2 مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك, 
تويرت, يوتيوب(

الحمــات  يف  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  فكــرة  تتمثــل 

الرقميــة يف إتاحــة تواصــل األشــخاص ببعضهــم وتزويدهــم مبنصــة للحــوار 

ــاك  ــه، فهن ــبق بيان ــام س ــن. وك ــن الجنس ــاواة ب ــأن املس ــة بش واملناقش

العديــد مــن منصــات التواصــل االجتامعــي ولــكل منهــا غرضهــا الخــاص. 

ويف هــذا الدليــل ســوف نركــز عــى اســتخدام ثــاث منصــات يف الحمــات 

ــوب14.  ــرت ويوتي ــبوك وتوي ــي الفيس ــة وه الرقمي

لماذا الرتكيز على فيسبوك وتويرت وي�وتيوب؟
يعتــر تطبيــق فيســبوك منصــة التواصــل االجتامعــي األكــر شــعبية 

ــن  ــدد م ــتخدمه ع ــث يس ــة حي ــة العربي ــد يف املنطق ــد بعي إىل ح

ــام  ــل ع ــع أوائ ــون مســتخدم م ــن 150 ملي ــر م ــغ أك األشــخاص بل

2017. كــام أن حــويل ثلثــي مســتخدمي فيســبوك يف املنطقــة تحــت 

ــا. وقــد تضاعــف عــدد مســتخدمي تويــرت يف املنطقــة  ســن 30 عاًم

تقريبًــا يف الســنوات الثاثــة املاضيــة إىل أكــر مــن 11 مليــون 

ــام 2017 15.  ــتخدم يف ع مس

http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
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ــان  ــرت ميث ــبوك وتوي ــإن فيس ــتخدمن ف ــداد املس ــرة أع ــرًا لك ونظ

أداتــا تواصــل ال غنــى عنهــام ملنــارصي الدعــوة ألنهــام تســاعدان يف 

ــار واملعلومــات  الوصــول إىل قاعــدة عريضــة مــن الجمهــور. فاألخب

ــوات  ــذه القن ــق ه ــن طري ــاعة ع ــدار الس ــى م ــة ع ــل برسع تنتق

املجهــزة أفضــل تجهيــز للتواصــل املبــارش مــع النــاس. كــام أن لهاتــن 

ــع  ــراط م ــوة االنخ ــارصي الدع ــح ملن ــرى تتي ــزات أخ ــن ممي األدات

الجمهــور بســهولة حيــث إنهــام مزودتــان بخاصيــة الصــور والفيديــو 

واملنشــورات وخيــارات املشــاركة االجتامعيــة. باإلضافــة إىل ذلــك فإن 

هــذه األدوات تركــز أيًضــا عــى الحــوار واملشــاركة مــع املســتخدمن 

وهــو أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة للمنارصيــن مــن الشــباب الذيــن 

يتطلعــون إىل رفــع مســتوى الوعــي بقضايــا املســاواة بــن الجنســن، 
وبنــاء عاقــات مــع مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد واملجموعــات.16

ــتخدمن  ــذب املس ــا يف ج ــرت أيًض ــبوك وتوي ــتخدام فيس ــن اس وميك

إىل موقعــك الرئيــي عــى اإلنرتنــت وغــريه مــن منصــات التواصــل 

ــارة.  ــا املث ــة والقضاي ــطة الحمل ــى أنش ــم ع ــي إلطاعه االجتامع

ــار  ــتخدمه ملي ــذي يس ــوب ال ــن اليوتي ــتفادة م ــك االس ــك ميكن كذل

ــن  ــة باملســاواة ب مشــاهد17 يف مشــاركة القصــص والرســائل املتعلق

الجنســن مــع الجامهــري عــى املســتوى العاملــي واإلقليمــي واملحــي 

وهــذا يفيــد خاصــة يف الوصــول إىل الجامهــري ذات املســتويات 

ــل. ــة األق التعليمي

نصائح الستخدام الفيسبوك للحملة 
الرقمية لتحقيق المساواة بني الجنسني

جهــز املحتــوى قبــل إعــداد صفحتــك عــى الفيســبوك أو مجموعتــك التــي 

ــن.  ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــة إىل تحقي ــك الهادف ــار حملت ــا يف إط كونته

انــر شــعار حملتــك واســمها وأهدافهــا وأنشــطتها وبيانــات اتصالــك ثــم 

وجــه الدعــوات لحلفائــك. ارســل رســالة إىل األشــخاص الذين انضمــوا إليك 

لدعــوة أصدقائهــم لانضــامم إىل مجموعتــك أو صفحتــك عــى الفيســبوك 

ــث  ــك واضحــة وموجــزة بحي ــك. تأكــد مــن أن رســائل حملت أو إىل قضيت

يقــف األشــخاص الذيــن تدعوهــم عــى مضمونهــا, كــام يستحســن أيًضــا 

أن تكــون واضًحــا بشــأن اإلجــراءات التــي ميكــن ألعضائــك اتخاذهــا.

صفحة أم مجموعة على الفيسبوك: أيهما 

ينبغي أن تستخدمه؟
ــة وتســاعد  ــر رســمية للحمل ــوك وجــوًدا أك ــس ب ــر صفحــة في توف

عــى مشــاركة املعلومــات حــول قضايــاك والعمــل مــع قاعــدة أوســع 

ــا تســاعد  ــا يف أنه ــل فائدته ــات فتتمث ــا املجموع ــور. أم ــن الجمه م

مجموعــات أصغــر مــن األفــراد الراغبــن يف املشــاركة يف قضيــة 

ــم. ــام بينه ــات في ــراءات أو املناقش ــم اإلج ــة وتنظي معين

16-  معهد جرينايننج )2013( فن االستامع: أدوات التواصل االجتامعي للمنظامت غري الربحية.

https://support.google.com/youtube/answer/3545195?hl=en -17, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 1 أكتوبر 2017

فعــى ســبيل املثــال، ميكنــك اســتخدام الصفحــات لتصميــم امللــف 

ــك  ــد ذل ــم بع ــبوك ث ــى الفيس ــبابية ع ــك الش ــخيص ملجموعت الش

ــرية  ــة صغ ــع مجموع ــل م ــبوك للتواص ــات الفيس ــتخدم مجموع تس

ــم  ــن رأيه ــرون ع ــرتكة ويع ــم املش ــخاص اهتامماته ــارك األش وليش

ــط  ــن ومرتب ــن الجنس ــاواة ب ــق باملس ــن يتعل ــوع مع ــأن موض بش

ــوة. بالدع

ــح  ــا يتي ــق للقضاي ــزود بتطبي ــإن الفيســبوك م ــك ف ــة إىل ذل باإلضاف

ــي  ــل الت ــات العم ــهم يف مجتمع ــم أنفس ــن تنظي ــتخدمن م للمس

ــق  ــن التطبي ــد ع ــف املزي ــددة. اكتش ــات مح ــا وحم ــم قضاي تدع

ــت أم ال. ــى اإلنرتن ــك ع ــداف حملت ــم أه ــا إذا كان يدع ــة م ملعرف

ــك  ــز حملت ــيبوك لتعزي ــتخدام فيس ــرى الس ــرق األخ ــض الط ــك بع وإلي

ــة: الرقمي

حــدث صفحتــك ومجموعتــك عــى الفيســبوك باســتمرار. انــر 	 

األســئلة والروابــط واملعلومــات الجديــدة حــول قضيتــك املتعلقــة 

ــك. ــن بحملت ــاءك مهتم ــاء أعض ــام إلبق ــن بانتظ ــن الجنس ــاواة ب باملس

ــزء 	  ــا يف الج ــو وضعه ــع الفيدي ــورة ومقاط ــورات املص ــتخدم املنش اس

العلــوي مــن آخــر األخبــار. فــإذا كنــت ترغــب يف أن يكــون املحتــوى 

ــا فبعــد إرفــاق الصــورة أو مقطــع الفيديــو ســوف تحصــل عــى  مرئيًّ

ــاركات.  ــات ومش ــات وتعليق ــكل إعجاب ــات يف ش ــن التعليق ــد م املزي

تأكــد مــن أن الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي تشــاركها وثيقــة الصلــة 

بعملــك والقصــة التــي تريــد أن تقصهــا. فعــى ســبيل املثــال، شــارك 

ــة  ــا، ورســوًما بياني ــي اســتضفتها أو حرضته ــات الت صــوًرا مــن الفعالي

ــع  ــن، ومقاط ــن الجنس ــاواة ب ــة باملس ــام متعلق ــا وأرق ــرض قضاي تع

فيديــو يوتيــوب للقطاعــات اإلخباريــة واألخبــار املتعلقــة بقضيــة 

ــد  ــي ق ــط الت ــن الرواب ــك. تتضم ــا إىل ذل ــن وم ــن الجنس ــاواة ب املس

ترغــب يف مشــاركتها املقــاالت اإلخباريــة واملــوارد املتاحــة عــى 

اإلنرتنــت والدعــوات لحضــور الفعاليــات ومواقــع الويــب املهمــة. 

اخــرت يف نهايــة اليــوم املحتــوى الــذي تعتقــد أنــه ســيرتدد صــداه لــدى 

ــورك. جمه

ــوى 	  ــال محت ــبوك إلرس ــى الفيس ــارش ع ــث املب ــة الب ــتخدم خاصي اس

مبــارشة إىل الجمهــور يف وقــت وقوعــه. اســتخدم هــذه امليــزة لنــر 

ــث  ــايل ، أو أي حدي ــوم الرتق ــاالت بي ــل االحتف ــة مث ــة عام أي فعالي

عــام مــع صانــع القــرار املســتهدف بشــأن املســاواة بــن الجنســن، أو 

أي حلقــة نقاشــية ومــا إىل ذلــك. وأثنــاء بــث املحتــوى مبــارشة تســمح 

ــا للحمــات بجمــع الترعــات. ــة زر »التــرع« أيًض خاصي

ميــز حملتــك وكل فعالياتــك الرئيســية بهاشــتاج )#( لبنــاء مجتمعــات 	 

عــى االنرتنــت وتوســيع قاعــدة جمهــورك حيــث إن ذلــك يتيــح 

لألشــخاص االشــرتاك يف الحــوارات عــر اإلنرتنــت يف الفعاليــات وطــوال 

ــخاص  ــح لألش ــك يتي ــام إن ذل ــا. ك ــت وقوعه ــات يف وق ــدة الحم م

غــري املوجوديــن يف أماكــن الفعاليــات فرصــة متابعــة الحــوارات عــر 

https://support.google.com/youtube/answer/3545195?hl=en
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اإلنرتنــت، وبنــاء العاقــات، واملشــاركة. وطاملــا أن الحــوارات مرتبطــة 

مبوضــوع الحــوار فمــن املقبــول متاًمــا اســتخدام هــذا الهاشــتاج حيــث 

إنــك بذلــك تقــدم وجهــات نظــر جديــدة للحــوارات الجاريــة. وإليــك 

 orangeday،# :ــتخدامها ــك اس ــي ميكن ــتاج الت ــات الهاش ــض عام بع

.#heforshe، # planet5050، #imagesmena

 	 Facebook Graph البيــاين  بالرســم  البحــث  خاصيــة  اســتخدم 

Search وهــي أداة بحــث مصممــة يف منصــة الفيســبوك للبحــث عــن 

ــال  ــا يق ــتامع إىل م ــتاج لاس ــات الهاش ــتخدمن وعام ــابات املس حس

ــن الجنســن. ــة املســاواة ب ــن قضي ع

انظــر نصائــح وإرشــادات سوشــالرايت حــول كيفيــة اســتخدام 

الدعــوة.  يف  الفيســبوك 

راجــع »كيفيــة اســتخدام Facebook Graph Search« حيــث توجــد 

خمــس طــرق ميكــن أن يســاعد بهــا فيســبوك جــراف حملتــك لتحقيق 

املســاواة بن الجنســن. 

نصائح الستخدام تويرت لحملتك الرقمية 
لتحقيق المساواة بني الجنسني

اســتخدم اســتطالعات الــرأي عــى تويــرت ملعرفــة الــرأي العــام بشــأن 	 

قضيــة املســاواة بــن الجنســن، مثــل دور الشــباب كمنارصيــن لدعــوة 

ــل  ــى العم ــول ع ــابات يف الحص ــق الش ــن، وح ــن الجنس ــاواة ب املس

ــبان  ــابات والش ــد الش ــف ض ــاء العن ــبة، وإنه ــور املناس ــق واألج الائ

واألبنــاء الاجئــن. اخــرت إنشــاء صنــدوق اقــرتاع للتصويــت بنعــم أو ال 

مــن مربــع إنشــاء وســيظل التصويــت مفتوًحــا ملــدة 24 ســاعة. )انظــر 

دليــل أدوات للشــباب حــول كيفيــة اســتخدام اســتطاعات الــرأي 

لدعــم تحليــل األهــداف للدعــوة يف قســم الســؤال رقــم 2: مــن الــذي 

ميكنــه أن يحقــق لنــا مــا نريــده؟(

ــع املتعلقــة 	  ــة املواضي غــرد يف قســم »املراســلون اإلخباريــون« لتغطي

باملســاواة بــن الجنســن، ومتكــن جميــع الشــابات والشــبان كــركاء 

ــى  ــر ترددهــم ع ــث إن املراســلن يك ــن الجنســن حي يف املســاواة ب

ــد  ــن التغري ــار، ولك ــن أخب ــث ع ــي للبح ــل االجتامع ــع التواص مواق

ــم. ــدة للوصــول إليه وســيلة جي

انشــئ قوائــم تويــرت لتســهيل االســتامع.  فقــد يكــر عــدد الحســابات 	 

ــة  ــاء صفح ــة امت ا لدرج ــدًّ ــا ج ــا وتتابعه ــك به ــجل إعجاب ــي تس الت

ــك  ــال، ميكن ــبيل املث ــى س ــازم. فع ــن ال ــر م ــات أك ــار باملعلوم األخب

ــباب  ــك )كالش ــاالت قضيت ــن مج ــال م ــكل مج ــم ل ــاظ بقوائ االحتف

عــى ســبيل املثــال املنارصيــن لدعــوة املســاواة بــن الجنســن, ومتكــن 

الشــابات اقتصاديًّــا, وإنهــاء العنــف ضــد املــرأة ومــا إىل ذلــك(, وقوائم 

ــًا(.  ــي مث ــي واملح ــتوى الوطن ــى املس ــة )ع ــة مختلف ــادر إعامي ملص

ــف حســابات املســتخدمن  ــك تصني ــم ميكن ــه بواســطة القوائ ــام أن ك

ــن املشــاركات. ــزة م ــات مرك ــة وإنشــاء مجموع ــات مختلف إىل مجموع

وتتيــح 	  مبكــر  وقــت  تويــرت يف  عــى  الدردشــة  جلســات  تحــدد 

للمســتخدمن فرصــة االنضــامم إىل حــوار مركــز حــول موضــوع محــدد 

مثــل متريــر مــروع قانــون إلنهــاء التحــرش الجنــي يف األماكــن 

ــد املشــاركات واملتابعــات بعــد  ــم تزي ــك، ومــن ث ــا إىل ذل ــة وم العام

ــة.  ــة الناجح ــات الدردش جلس

كــون منصــة محادثــة جامعيــة thunderclap عــى تويــرت للحصــول 	 

ــك يف  ــدف دعوت ــح ه ــد لصال ــتخدمن للتغري ــن املس ــات م ــى مئ ع

ــي.   ــت واحــد يف لحظــة حاســمة عــى خطــك الزمن وق

ــاركة يف 	  ــل واملش ــز التفاع ــارش لتعزي ــد املب ــة التغري ــتخدم خاصي اس

ــة,  ــال فوري ــب ردود األفع ــرت يف طل ــتخدم توي ــة. اس ــات العام الفعالي

وطــرح األســئلة، ومشــاركة اآلراء حــول الفعاليــة مــع األشــخاص الذيــن 

ــم الحضــور شــخصيًّا.   ال ميكنه

اســتخدام خاصيــة بحــث تويــرت للبحــث عــن الكلــامت الرئيســية التــي 	 

تــرددت يف الحــوارات املبــارشة عــى تويــرت باســتخدام الهــاش تــاج.

تواصــل مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــى تويــرت عــى الحســاب 

للشباب: اآليت 

,UNWOMEN4Youth @ 

 Youth4GenderEquality, #YoungWomenLeaders,#

#YoungMeninGenderEquality

باســتخدام هــذا الحســاب عــى تويــرت تنظــم هيئــة األمــم املتحــدة 

للمــرأة جلســات دردشــة شــهرية عــى تويــرت يف الخامــس والعريــن 

ــوم املخصــص التخــاذ  ــوم الرتقــايل )وهــو الي مــن كل شــهر, ويف الي

ــوم  ــرأة(. ويف الي ــد امل ــف ض ــع العن ــي ومن ــادة الوع ــراءات لزي إج

الثامــن مــن كل شــهر تســلط الهيئــة الضــوء عــى عمــل الشــباب يف 
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تحقيــق املســاواة بــن الجنســن. ميكنــك اإلشــارة إىل هــذا التعامــل 

عــى تويــرت و الهاشــتاج يف تغريــدات حملتــك.

املعنيــة  للجنــة  الســنوي  املنتــدى  مــع  التواصــل  ميكنــك  كــام 

ــره  ــذي تدي ــرأة عــى حســاب @YouthForumCSW، ال بوضــع امل

مجموعــات املجتمــع املــدين الشــبابية التــي تدعــم مشــاركة الشــباب 

يف لجنــة وضــع املــرأة. )انظــر الجــزء األول مــن دليــل أدوات الشــباب 

ــة وضــع املــرأة( ــد مــن املعلومــات عــن لجن للحصــول عــى مزي

ومــن عامــات الربــط )هاشــتاج( األخــرى التــي ميكنــك اســتخدامها 

يف حملتــك مــا يــي: 

Planet5050# مــن حملــة Step it Up مــن أجــل املســاواة بــن 

ــن الجنس

 He for She من حملة HeForShe#

@SayNO_UNiTE, #orangetheworld, #16days  مــن حملــة 

اتحــدوا إلنهــاء العنــف ضــد النســاء

راجــع نصائــح وإرشــادات سوشــال برايــت بشــأن كيفيــة اســتخدام 

تويــرت يف الدعــوة.

راجع Act.ly و TinyPetition إلعداد طلب عى تويرت.

نصائح الستخدام يوتيوب في الحملة 
الرقمية لتحقيق المساواة بني الجنسني

ــدء يف  ــك الب ــوب ميكن ــى يوت ــك ع ــة بحملت ــاة الخاص ــداد القن ــد إع بع

ــي  ــاز لوح ــر أو جه ــاز كمبيوت ــن جه ــهولة م ــو بس ــع فيدي ــاء مقاط إنش

ــون  ــب أن تك ــن يج ــاة لك ــى القن ــا ع ــوال وتحميله ــف ج ــريا هات أو كام

ــي  ــد مــن األدوات الت ــوب مــزود بالعدي املقاطــع مقنعــة وقصــرية. واليوت

ــا: ــك, منه ــة حملت ــراز أهمي ــتخدامها إلب ــك اس ميكن

ــو حيــث 	  ــارات الحــث عــى اتخــاذ إجــراءات عــى الفيدي اســتخدم عب

ميكنــك عــرض طلــب للحصــول عــى ترعــات أو رابــط إىل موقــع ويــب 

أو محتــوى إضــايف.

تواصــل مــع YouTube video volunteers, أي املتطوعــن الذيــن 	 

يدربــون املنارصيــن للدعــوة عــى كيفيــة إنشــاء حمــات دعــوة فعالــة 

بالفيديوهــات.

http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy    -18, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 1 أكتوبر 2017

استخدم يوتيوب يف بث أحداث مبارشة.	 

ــو عــى منصــات التواصــل االجتامعــي 	  وأخــريًا، ضمــن أرشطــة الفيدي

ــة. ــادة وضــوح الرؤي األخــرى لزي

تعــرف عــى املزيــد عــن كيفيــة تحقيــق أقــى اســتفادة مــن 

ــة  ــرتاتيجية إبداعي ــيات اس ــى 10 أساس ــع ع ــوة، اطل ــوب للدع يوتي

ــوب. ــى يوت ع

إدارة منصات التواصل االجتماعي المختلفة
إذا كنــت تســتخدم عــدة منصــات تواصــل مختلفــة فإمكانــك 

ــل  ــتخدام أدوات مث ــد باس ــكان واح ــات يف م ــذه املنص إدارة كل ه

مــن  ولــكل   .hootsuite.com، tweetdeck.com، seismic.com

هــذه األدوات مزاياهــا وعيوبهــا، لذلــك تأكــد مــن كل أداة تختارهــا 

واخــرت أفضــل أداة لــك. جــرب يف البدايــة Hootsuite أواًل فالنســخة 

بــإدارة حســاباتك عــى  لــك  األساســية منــه مجانيــة وتســمح 

ــد. ــت واح ــرت يف وق ــبوك وتوي الفيس

ــة  ــك الرقمي ــم حملت ــرى لتضخي ــة األخ ــرق العام ــض الط ــي بع ــام ي في

ــك: ــن دعوت ــدف م ــق اله لتحقي

اســتخدم فيســبوك وتويــرت ويوتيــوب لتحفيــز الزيــارات إىل موقــع 

كلــه. يجــب  الويــب هــو محــور عملــك  حملتــك. فموقعــك عــى 

التواصــل  مواقــع  عــى  تشــاركها  التــي  الروابــط  معظــم  تكــون  أن 

تشــجع  الطريقــة،  وبهــذه  اإللكــرتوين.  مبوقعــك  متصلــة  االجتامعــي 
 املســتخدمن عــى معرفــة املزيــد عــن عملــك والتفاعــل بطــرق إضافيــة.18

http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy
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كــن متجاوبًــا: وضــع جمهــورك ضمــن أولوياتــك وتفاعــل عــى الفــور مــع 

ــخص  ــود ش ــى وج ــدل ع ــرد ت ــة ال ــا. فرسع ــات أو ردود تتلقاه أي تعليق

تلقيــت  إذا  وحتــى  االجتامعيــة.  الشــبكات  يف  حســاباتك  وراء  يقــظ 

ــاءة. ــة وبن ــا محرتم ــون ردودك عليه ــب أن تك ــلبية يج ــات س ماحظ

كــن اجتامعيًّــا. فوســائل التواصــل االجتامعــي قامئــة عــى التحــاور. شــارك 

ــدء حــوارات  ــق عــى منشــورات األشــخاص أو املنظــامت األخــرى لب وعل

ــع  ــك عــى مواق ــة عــى صفحات ــدة واالنضــامم إىل الحــوارات الجاري جدي

التواصــل االجتامعــي. وكلــام تفاعلــت مــع متابعيــك أدركــوا أن أولوياتــك 

هــي أولوياتهــم أيًضــا19. 

اقــرأ دليــل أدوات الناشــط الــذي أعدتــه رشكــة تكنولوجيــا املعلومات 

اســتخدام  كيفيــة  النســوية ملعرفــة  الحركــة  لبنــاء  واالتصــاالت 

ــن  ــاواة ب ــوة إىل املس ــا يف الدع ــى التكنولوجي ــة ع ــات القامئ الحم

ــن. الجنس

أمور للتفكري والمناقشة
مــا هــي الطــرق التــي تســتخدمها بالفعــل يف فيســبوك وتويــرت 

ويوتيــوب إلنشــاء مناقشــات حــول املســاواة بــن الجنســن؟ مــا هــي 

ــا؟ ــي تواجهه ــات الت ــا هــي التحدي ــك؟ م تجربت

http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy    -19, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 1 أكتوبر 2017

https://www.statista.com/statistics/494580/smartphone-users-in-middle-east-and-africa  -20, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 2 نوفمر 2017

21- يت إن إس )2015(, تقرير عن التواصل االجتامعي العريب

22- مقتبس من موقع https://www.theengineroom.org/what-were-learning-about-using-whatsapp-in-advocacy-initiatives, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 2 نوفمر 2017

استخدام تطبيقات المراسلة الفورية في 

الحمات الداعية إلى المساواة بني الجنسني
هنــاك مــا يقــرب مــن 124 مليــون20  شــخص يســتخدمون الهواتــف 

الذكيــة يف املنطقــة, والتطبيــق األكــر اســتخداًما يف الرســائل الفوريــة 

ــن  ــاك حــويل 2 م ــع هن ــس آب. ويف الواق ــم هــو الوات عــى هواتفه

ــس آب  ــق وات ــرون أن تطبي ــة ي ــدول العربي كل 5 مســتخدمن يف ال

ــن  ــن ب ــم21 م ــًا لديه ــر تفضي ــي األك ــاة التواصــل االجتامع هــو قن

تطبيقــات املراســلة الفوريــة األخــرى مثــل الفيســبوك ماســنجر 

ــر.  وتيليجــرام وفي

وبأخــذ انخفــاض تكلفــة الهواتــف الذكيــة وســهولة الحصــول عليهــا 

يف االعتبــار فــإن تطبيقــات واتــس آب وغــريه مــن تطبيقــات الرســائل 

الفوريــة مــزودة بإمكانيــات كبــرية ميكــن اســتخدامها كأداة يف 

حملــة دعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن. فيمكنــك - بهــذه األدوات 

ــداث  ــخاص بأح ــاغ األش ــق, وإب ــاء الفري ــائل إىل أعض ــال رس - إرس

ــال عــى  ــات وردود األفع ــة وحــاالت الطــوارئ, وجمــع البيان الحمل

األحــداث أو أي تطــورات حديثــة تتعلــق مبوضــوع دعوتــك, وتزويــد 

املؤيديــن بآخــر األخبــار, وإرســال رســائل للمســتخدمن تحثهــم عــى 

ــزات  ــاك مي ــك. وهن ــري ذل ــوة, وغ ــة الدع اتخــاذ إجــراء بشــأن قضي

ــة  ــل يف أن الرســالة الفوري ــاز بهــا هــذه التطبيقــات تتمث أخــرى متت

ــدة بحــد أقــى مــن  الواحــدة عــى هــذه التطبيقــات ليســت مقي

األحــرف, وأنــه ميكنــك مشــاركة الصــور والصــوت والفيديــو بســهولة 

مــام يضيــف املزيــد مــن التفاصيــل ومــن املشــاركة يف الحــوارات22. 

http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy
https://www.statista.com/statistics/494580/smartphone-users-in-middle-east-and-africa
https://www.theengineroom.org/what-were-learning-about-using-whatsapp-in-advocacy-initiatives
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أفضل الممارسات في الحمالت على مواقع التواصل االجتماعي23

23-  التحالف العاملي للقوى العاملة يف الخدمة االجتامعية )2017(. مجموعة أدوات الدعوة العاملية للقوى العاملة يف الخدمة االجتامعية.
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وضع خطة التواصل االجتماعي
ميكــن أيًضــا اســتخدام منــوذج األســئلة الخمــس لتخطيــط الحمــات 

عــر اإلنرتنــت لوضــع خطــة للتواصــل االجتامعــي لدعــم دعوتــك إىل 

املســاواة بــن الجنســن.

واألسئلة عى سبيل املثال هي: 

ــى  ــاركتك ع ــال مش ــن خ ــه م ــد تحقيق ــذي تري ــا ال ــؤال 1: م س

وســائل التواصــل االجتامعــي؟

سؤال 2: من هو الجمهور الذي ترغب يف الوصول إليه؟

سؤال 3: ما هي منصات التواصل االجتامعي التي سرتكز عليها؟

سؤال 4: ما نوع املحتوى الذي ستشاركه عى وسائل التواصل؟

ــائل  ــى وس ــاركتك ع ــدم مش ــتوى تق ــتقيس مس ــف س ــؤال 5: كي س

ــي؟ ــل االجتامع التواص

سؤال رقم 4: ما نوع المحتوى الذي 
ستشاركه؟

ميثــل املحتــوى اإلبداعــي الجــذاب املتناســق عنــًرا أساســيًّا مــن عنــارص 

ــة عــى اإلنرتنــت. كــام أن تحديــث موقعــك عــى الويــب  ــة الفعال الحمل

بانتظــام واســتمرارك يف نشــاطك عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي يجعــل 

حملتــك مصــدًرا رشعيًّــا للمعلومــات عــن قضيتــك الرئيســية املســاواة بــن 

الجنســن.

وإليك أنواع املحتوى الذي ميكنك مشاركته يف حملتك الرقمية 24:

األخبــار واملقــاالت والســامت الخاصــة والقصــص التــي تهتــم بالبــر 	 

ــة بدعوتــك. تصفــح موقــع األمــم  وغريهــا مــن املحتويــات ذات الصل

املتحــدة للمــرأة للحصــول عــى أفــكار خاصــة باملحتــوى. ومــن هــذه 

األفــكار مــا هــو مذكــور يف دراســة الحالــة يف وقــت ســابق »اســتخدام 

موقــع األمــم املتحــدة للمــرأة كأداة للدعــوة«

الدعوة إىل اتخاذ إجراء بشأن قضية الدعوة	 

ــة 	  ــو الخاص ــع الفيدي ــك ومقاط ــة ب ــباب الخاص ــة الش ــور مجموع ص

ــتخدامها ــك اس ــق ل ــي يح ــع الت ــور واملقاط ــم، أو الص به

نســق الرســومات املتبادلــة )يشــار إليهــا عــادة بأنهــا صــورة متحركــة 	 

قصــرية بــدون صــوت(

البث املبارش للفعاليات بالفيديو 	 

الحقائق واألرقام والرسوم البيانية ذات الصلة بقضيتك 	 

اقتباســات مــن كام الشــابات والشــبان، وقــادة املجتمع، والشــخصيات 	 

الحكوميــة لدعــم القضيــة موضــوع الدعوة  

ــرية لاهتــامم بشــأن املســاواة بــن 	  ــة املث ــة الخارجي املقــاالت اإلخباري

24-  مقتبس من هيئة األمم املتحدة للمرأة. سياسة والتوجيهات الخاصة مبواقع التواصل االجتامعي

25-  معهد جرين الينينج )2015(. دليل أدوات حول فن االستامع لوسائل التواصل االجتامعي للمؤسسات غري الربحية

26-  هيئة األمم املتحدة للمرأة. السياسة واإلرشادات الخاصة بوسائل التواصل االجتامعي  

الجنســن ومتكــن الشــابات

ــي  ــك مشــاركته، ينبغ ــذي ميكن ــوى ال ــواع املحت ــى أن ــت ع ــد أن تعرف بع

ــن  ــد م ــوب التأك ــع وج ــوى م ــذا املحت ــع ه ــد يف تنوي ــذل الجه ــك ب علي

ــرًا  ــاًدا ومثاب ــن ج ــه. ك ــذي تقدم ــوى ال ــع املحت ــورك بتنوي ــامم جمه اهت

ــد  ــوى جدي ــول محت ــن ح ــع اآلخري ــكار م ــادل األف ــا لتب ــا كافيً ــذ وقتً وخ

ــك  ــق أهــداف حملت ــق تحقي ــة املســرية يف طري وجــذاب تشــاركه ملواصل

ــم أن الطــرق الشــائعة يف إرســال الرســائل  ــن الجنســن واعل للمســاواة ب

عــى اإلنرتنــت تتمثــل يف املنشــورات التــي تطــرح فيهــا أســئلة أو يطلــب 

فيهــا »مــلء فراغــات« فقبــل كل يشء ضــع يف اعتبــارك الحساســيات 
الثقافيــة تجــاه قضايــا املســاواة بــن الجنســن عنــد مشــاركة املحتــوى.25

وضع إطار للمحتوى المقدم من خالل 
الحمالت الرقمية

ــن  ــًا ع ــي قلي ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدمة يف وس ــة املس ــف اللغ تختل

ــذا  ــة. ويف ه ــاالت التقليدي ــام واالتص ــائل اإلع ــتخدم يف وس ــط املس النم

ــة26:  ــادات التالي ــق اإلرش ــوص تطب الخص

ــى 	  ــا ع ــا، أم ــى280 حرفً ــد أق ــرت اآلن بح ــى توي ــالة ع ــدت الرس قي

الفيســبوك فــا يوجــد حــد لألحــرف، ولكــن نظــرًا الرتفــاع معــدالت 

ــا. ــدد 120إىل300 حرفً ــائل بع ــد الرس ــوىص بتقيي ــاركة ي املش

يجــب أن تكــون الرســائل قصــرية وموجــزة وجذابــة وبســيطة وخاليــة 	 

مــن االختصــارات

ضــع النــص وأعــط الجمهــور فرصــة للمتابعــة. ارفــق مــع نص املنشــور 	 

ــا ملوقــع الويــب أو املقــاالت أو مصــدر املعلومــات أو صــورة أو  رابطً

فيديــو.

 	 bit.ly ــرة ــط املخت ــن خــال منصــة إدارة الرواب ــط م ــر الرواب اخت

فهــذا يبــدو أوضــح. واألهــم مــن ذلــك - أنــه يســمح مبتابعــة النقــرات 

)يبــن عــدد مــرات النقــر عــى الرابــط(.

ــًا 	  ــركاء يف رســالة مث ــر اســم أحــد ال ــإذا ذك ــركاء. ف ــزة لل اعــط مي

فابحــث عــام إذا كان هــذا الريــك لديــه حســاب عــى تلــك املنصــة 

ثــم اكتــب @ بعدهــا مبــارشة اســم املســتخدم بــداًل مــن كتابــة االســم 

الحقيقــي كامــًا.

عنــد اســتخدام كلمــة أو عبــارة شــديدة األهميــة أو ذات صلــة 	 

ــة  ــة # متبوع ــف )عام ــات التصني ــتخدم عام ــة، اس ــك الرقمي بحملت

بكلمــة واحــدة( والتــي بهــا ميكنــك االســتفادة مــن مناقشــات اآلخريــن 

الذيــن لديهــم نفــس االهتــامم لتســهيل البحــث عــن محتــواك. ومــن 

 endgenderdiscrmination، ## :هــذه العامــات عــى ســبيل املثــال

youngwomen›srights

تتمثــل الطريقــة األكــر فعاليــة إلدارة محتــواك يف إعــداد تقويــم للمحتوى 

لحملتــك الرقميــة. فكــر يف نــوع املنشــور الــذي ستشــاركه يف كل يــوم مــن 

أيــام األســبوع فبهــذه الطريقــة ميكنــك العثــور عــى محتــوى معــن برتكيــز 

جهــودك كل يــوم بــداًل مــن التصيــد مــن قســم آخــر األخبــار للمــواد ذات 
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الصلــة. والتبــاع هــذه الطريقــة ميكنــك تخصيــص يــوم االثنــن مثــًا مــن 

كل أســبوع لنــر قصــص تحفيزيــة ذات صلــة بحملتــك, ويــوم األربعــاء 

للدردشــة عــى تويــرت, ويــوم الجمعــة لتبــادل الحقائــق وهكــذا. 

ــم  ــة يف تقوي ــخ الهام ــع التواري ــوى م ــم املحت ــة تقوي ــي مزامن ــام ينبغ ك

ــق  ــة إىل تحقي ــية الهادف ــة الرئيس ــات الدولي ــك الحم ــا يف ذل ــك، مب دعوت

 ,HeForSheــة ــة Step It Up، وحمل ــل حمل ــن, مث ــن الجنس ــاواة ب املس

ــرأة. شــارك بنفســك يف هــذه  ــف ضــد امل ــاء العن ــة »اتحــدوا« إلنه وحمل

املحادثــات الحاليــة ملواصلــة عــرض حملتــك الرقميــة. ميكنــك أيًضــا تعيــن 

ــة. ــد مــع حمــات عاملي ــام محــددة للتغري أي

)ملزيــد مــن املعلومــات: راجــع قســم »مواقــع الحملــة عــى ويــب« 

مســبًقا للحصــول عــى أفــكار حــول اســتخدام التواريــخ املهمــة يف تقويــم 

ــايل  لاطــاع عــى  ــرت« الت ــح حــول اســتخدام توي ــك، وقســم »نصائ دعوت

عامــات تصنيــف الحمــات  العامليــة التــي ميكنــك اســتخدامها. كــام 

ــتخدام  ــة اس ــول كيفي ــة ح ــكاًرا تفصيلي ــباب أف ــل أدوات الش ــدم دلي يق

ــق  ــة للتطبي ــكار قابل ــذه األف ــوة، وه ــك يف الدع ــات يف عمل ــذه الحم ه

ــا.(  ــة أيًض ــوة الرقمي ــى الدع ع

ــاج ســاعات عمــل  ــة يحت ــة رقمي ــر بانتظــام لحمل ــر أن الن وأخــريًا، تذك

ــري يف  ــب التفك ــوى يج ــم املحت ــداد تقوي ــد إع ــبوع. فعن ــة كل أس طويل

العضــو املناســب يف مجموعــة الشــباب لتــويل مســؤولية تخطيــط املحتــوى 

ــه كل أســبوع. ــع من ونــره، ومقــدار ســاعات العمــل املتوق

كن دومًا في حلقة الحوارات المتعلقة 

بالمساواة بني الجنسني وحقوق الشابات
ــة وسرتســل إليــك إشــعارات  ــه جوجــل لحملتــك الرقمي اضبــط تنبي

كلــام ذكــر اســم حملتــك. 

اكتــب اســم حملتــك يف رشيــط البحــث سوشــال منشــن، وســتظهر 

أمامــك قامئــة بــكل األماكــن التــي ذكــرت عــى اإلنرتنــت، وتقييامتهــا 

)إيجابيــة أو ســلبية أو محايــدة( لنــوع اإلشــارة املســتخدمة فيهــا.

https://sproutsocial.com/insights/social-media-content-management  -27/, تم الدخول إىل هذا الرابط بتاريخ 1 أكتوبر 2017.

المصادر التي يمكنك استخدامها في حماتك 

الرقمية )وغري الرقمية(
الرســوم البيانيــة املســتخدمة يف الدراســة االســتقصائية الدولية بشــأن 

الرجــال واملســاواة بــن الجنســن، باللغتــن العربيــة واإلنجليزية

فيلم مدته 8 دقائق من الدراسة االستقصائية الدولية 

راجــع موقــع املكتــب اإلقليمــي لهيئــة االمــم املتحــدة للمــرأة عــى 

ــن  ــن املســاواة ب ــة ع ــو قوي ــوب للحصــول عــى مقاطــع فيدي يوتي

ــك. الجنســن الســتخدامها يف حملت

اســتعرض مقاطــع الفيديــو باللغــة العربيــة، التــي أعدتهــا مؤسســة 

أبعــاد حــول املســاواة بــن الجنســن ودور الرجــال والفتيــان يف 

ــك. ــتخدامها يف حملت ــن الس ــن الجنس ــاواة ب املس

سؤال رقم 5: كيف ستقيس مستوى 
التقدم المحرز؟

بعــد أن تتــاح لــك الفرصــة لنــر بعــض املنشــورات والحصــول عــى بعــض 

ــا ال  ــح وم ــا يصل ــة م ــها ملعرف ــج وقياس ــل النتائ ــك بتحلي ــات علي التفاع

يصلــح لجمهــورك, فقــد تاحــظ مثــًا أن منشــوراتك عــى الفيســبوك التــي 

تنرهــا بعــد الظهــر ال تحصــل عــى أي مشــاركة مــام قــد يتطلــب تعديــل 

ــل  ــة إىل أدوات لتحلي ــت بحاج ــه فأن ــك كل ــع ذل ــر. 27ولتتب ــات الن أوق

عمليــة التواصــل االجتامعــي. ميكنــك اســتخدام موقــع  Hootsuiteيف 

التحليــات األساســية التــي تســاعدك عــى قيــاس تأثــري وســائل التواصــل 

االجتامعــي التــي تســتخدمها. كــام ميكنــك أيًضــا اســتخدام أدوات تحليــل 

جوجــل لتتبــع عــدد زيــارات موقــع حملتــك عــى اإلنرتنــت. وهــذه 

ــتقبلية،  ــوة املس ــرتاتيجيات الدع ــة اس ــى صياغ ــاعدك ع ــات ستس التحلي

وتكييــف الخطــط، واالنخــراط مــع املؤثريــن الرئيســين لتحقيــق هدفــك 

األوســع مــن الدعــوة.

أمثلة للحمات الرقمية التي تدعو إلى حقوق 

النساء والفتيات
مــن  املئــات  اختطــاف  فبعــد   :BringBackOurGirls# حملــة 

ــة  ــرام اإلرهابي ــو ح ــة بوك ــدي جامع ــى أي ــات ع ــات النيجريي الفتي

يف عــام 2014، كانــت عبــارة #BringBackOurGirls هــي رصاخ 

ــع التواصــل االجتامعــي  ــامل عــى موق ــن كل أنحــاء الع ــن م املغردي

ــرة. ــة املدم ــذه األزم ــاه إىل ه ــت االنتب ــتاج لف ــل الهاش ــرت. ويواص توي

https://sproutsocial.com/insights/social-media-content-management/
https://sproutsocial.com/insights/social-media-content-management/
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حملــة #WeAreSilent: حيــث ألهمــت مــاال يوســفزاي العــامل 

بالتزامهــا الشــجاع بالتعليــم. ويف عــام 2014، اتحــد صنــدوق مــاالال 

ــال وعــرات املشــاهري إلطــاق  ــة حــرروا األطف ــن حمل ــا م مدعوًم

حملــة #WeAreSilent، وهــي عبــارة عــن وقفــة صامتــة ملــدة 24 

ســاعة لرفــع مســتوى الوعــي بقضيــة حرمــان مايــن الفتيــات مــن 

ــم. ــة للتعلي ــاب إىل املدرس الحــق يف الذه

مؤسســة  أطلقتهــا  حملــة  وهــي   :BecauseiamaGirl# حملــة 

ــة  ــاة« لدعــم الحركــة العاملي ــي فت ــا »ألنن ــان انرتناشــيونال عنوانه ب

التــي يقودهــا الشــباب مــن أجــل حقــوق الفتيــات واملســاواة بــن 

ــن. الجنس

تحوي�ل الت�أي�يد الرقمي  إلى عمل واقعي
يعــد ضــامن تأثــري األنشــطة الرقميــة عــى أرض الواقــع أحــد أكــر 

ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــة، فاس ــات اإللكرتوني ــات يف الحم التحدي

األشــخاص  انضــامم  يضمــن  ال  الرقميــة  للحمــات  االجتامعــي 

ــذا يجــب  ــك. ل ــرت إلي ــوك أو توي ــك عــى الفيــس ب ــن لقضيت املؤيدي

ــن  ــه م ــا لوج ــه وجًه ــدث إلي ــة بالتح ــع السياس ــى صان ــط ع الضغ

أجــل وضــع قانــون محــدد منصــف للجنســن عــى جــدول أعــامل 

ــات. السياس

ــان  ــي أطلقتهــا مؤسســة ب ــاة« الت ــي فت ــة »ألنن لقــد وضعــت حمل

إنرتناشــونال دليــل أدوات للتواصــل االجتامعــي لتأييــد دعوتهــم 

الرقميــة. اقــرأ هــذا الدليــل للحصــول عــى أفــكار لحملتــك. وفيــام 

ــتفادة  ــن االس ــي ميك ــة الت ــن الحمل ــة م ــوم البياني ــض الرس ــي بع ي

ــك. ــر حملت ــكار لتطوي ــا بأف منه
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تتيــح الوســائل التكنولوجيــة الرقميــة فرصــة كبــرية للدعــوة إىل املســاواة 

بــن الجنســن، لكــن يجــب أن تكــون عــى بينــة مــن املخاطــر املرتبطــة 

ــور،  ــوى املنش ــف املحت ــة تحري ــا احتاملي ــت, منه ــر اإلنرتن ــطة ع باألنش

وإســاءة اســتخدام البيانــات الشــخصية، والتحــرش الجنــي عــر اإلنرتنــت. 

املشــكلة خطــرية وليــس مــن الســهل التغلــب عليهــا, لكــن إليــك بعــض 

النصائــح املفيــدة لــك للحفــاظ عــى أمنــك عنــد إطــاق الحمــات 

ــة: الرقمي

ــة  ــد االنضــامم إىل الشــبكات االجتامعي تأمــن املعلومــات الشــخصية: عن

مبــا يف ذلــك غــرف الدردشــة واملنتديــات غالبًــا مــا تضطــر إىل عمــل ملــف 

ــاركة  ــأن مش ــذر بش ــي الح ــب توخ ــاالت يج ــذه الح ــي ه ــخيص. فف ش

البيانــات التــي ميكــن معرفتهــا أو تتبعهــا )مثــل االســم الكامــل والعنــوان 

واســم الجامعــة ورقــم الهاتــف الجــوال وعنــوان بريــدك اإللكــرتوين 

الشــخيص ومــا إىل ذلــك(. فهــذه البيانــات قــد تصــري يف متنــاول أي شــخص، 

ــاب أو  ــة لنفســك باســتخدام األلق ــك فمــن املستحســن إنشــاء هوي ولذل

األســامء املســتعارة وعــدم تقديــم أي معلومــات شــخصية مفصلــة أو 

صــور. وميكنــك أيًضــا ضبــط إعــدادات الخصوصيــة عــى منصــات التواصــل 

االجتامعــي للمســاعدة عــى فلــرتة األشــخاص الــذي ميكنهــم االطــاع عــى 

معلوماتــك ومشــاهدة صــورك وأرشطــة الفيديــو. باإلضافــة إىل ذلــك 

ــن تلتقــي معهــم عــى اإلنرتنــت. ــة األشــخاص الذي تجنــب مقابل

ــى  ــات ع ــر املعلوم ــرد ن ــتمرار: مبج ــر باس ــديدة للتحري ــة الش املراقب

اإلنرتنــت فإنهــا تخــرج عــن ســيطرتك وتصبــح متاحــة ألي شــخص 

ــهل  ــي تس ــل االجتامع ــائل التواص ــا أن وس ــرض. ومب ــتخدامها يف أي غ الس

ــاركتها  ــا ومش ــة عليه ــع عام ــك ووض ــى معلومات ــق ع ــخاص التعلي لألش

ضمــن شــبكاتهم الخاصــة فــإن املحتــوى الــذي تنــره عــى اإلنرتنــت قــد 

ــب عــى هــذه املشــكلة أال وهــي  ــة للتغل ــاك طريق ــه . وهن ــم تحريف يت

ــر. ــل املخاط ــوى لتقلي ــى املحت ــتمرة ع ــديدة املس ــر الش ــة التحري مراقب

اإلبــالغ عــن إســاءة االســتخدام: فــإذا عانيــت مــن تلقــي ردود غــري مامئــة 

أو تعــدي عــى الشــبكات االجتامعيــة )مثــل إســاءة املعاملــة أو التحــرش 

ــه.  ــوق ب ــخص موث ــدث إىل ش ــم أن تتح ــن امله ــر( فم ــي أو التنم الجن

شــارك األمــر مــع مجموعتــك الشــبابية، أو املنظمــة التــي تتبعهــا، أو اآلبــاء 

ــك الحــق يف  ــاء، أو أي أســتاذ جامعــي، وتذكــر أن ل واألمهــات, أو األصدق

الحصــول عــى الحاميــة كــام أن عليــك مســئوليةالترف بشــكل مناســب 

ســواًء عــى اإلنرتنــت أم خارجــه.

نجــد أيًضــا أن مقدمــي خدمــة اإلنرتنــت يســمحون يف كثــري مــن األحيــان 

 »report« للمســتخدمن باإلبــاغ عــن الحــوادث عــن طريــق النقــر عــى

الشــبكات  مواقــع  ومعظــم  إســاءة,  أي  عــن  لإلبــاغ   ،»notify« أو 

ــى حظــر الشــخص املــيء أو  ــأدوات تســاعدك ع ــزودة ب ــة م االجتامعي

حذفــه. ابحــث يف صفحــة منظمــة Childnet International عــن قســم 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/egypt-anti-cyber-sexual-harassment-social-media.html#ixzz4z5XMUM35  -28, تم الدخول عى هذا الرابط بتاريخ 21 نوفبمر 

 2017

»كيفيــة عمــل بــاغ« الــذي يوفــر لــك معلومــات عــن كيفيــة اإلبــاغ عــن 

التحــرش الرقمــي عــى مواقــع مختلفــة مثــل فيســبوك وتويــرت ويوتــوب 

وإنســتاجرام وســناب شــات وغريهــا.

ــة  ــدات مادي ــا تهدي ــون فيه ــي تك ــورة كالت ــر خط ــاالت األك ــا يف الح أم

فيستحســن إبــاغ الرطــة حيــث إن تهديــد األشــخاص أو مضايقتهــم أو 

ــرية ســواًء يف  ــدول جرميــة كب ــن ال ــة العظمــى م ــم يعــد يف الغالبي رسقته

الواقــع أو عــر اإلنرتنــت. كذلــك يجــب حفــظ رســائل الريــد اإللكــرتوين 

ــوب يف  ــكام املكت ــة وال وأخــذ لقطــات مــن صفحــات الشــبكة االجتامعي

غــرف الدردشــة والرســائل القصــرية التــي ميكــن تقدميهــا كدليــل للرطــة 

ــت(. ــة اإلنرتن ــك ملقدمــي خدم )وكذل

باإلضافــة إىل ذلــك هنــاك منظــامت محليــة يف العديــد مــن الــدول ميكنــك 

ــات عــى  ــا للحصــول عــى مســاعدة إذا واجهــت أي مضايق اللجــوء إليه

اإلنرتنــت. لذلــك قبــل أن تبــدأ حملتــك الرقميــة قــم بإعــداد قامئــة، 

مبســاعدةاألعضاء اآلخــرون يف مجموعــة الشــباب، باملنظــامت املحليــة 

التــي ميكنهــا مســاعدتك يف حالــة مواجهــة أي ســوء اســتخدام لانرتنــت. 

ويف مــر عــى ســبيل املثــال تعمــل مبــادرة خريطــة التحــرش عــى إنهــاء 

ــذار  ــم أع ــن تقدي ــف ع ــى التوق ــاس ع ــجيع الن ــي وتش ــرش الجن التح

للمتحرشــن. وباإلضافــة إىل رفــع مســتوى الوعــي مبســألة التحــرش الجني 

الــذي تتعــرض لــه النســاء يف شــوارع مــر تركــز املبــادرة أيًضــا عــى إنهــاء 

التحــرش الجنــي الرقمــي, كــام تقــدم املبــادرة الدعــم القانــوين للمــرأة يف 

حالــة اتخاذهــا إجــراءات قانونيــة ضــد مــن يتحــرش بهــا28.

ــة )العمــل عــى وضــع حــد  اقــرأ إرشــادات منظمــة الصحــة العاملي

لإلســاءة الرقميــة( حــول كيفيــة الحفــاظ عــى األمــان الرقمــي 

ــت. ــر اإلنرتن ــة ع ــدات املادي ــى التهدي ــرد ع ــة ال وكيفي

وباإلضافــة إىل ذلــك اطلــع عــى نصائــح الســامة املقدمــة مــن 

ــن  ــة #ReplyforAll م ــا لحمل ــت وجمعه ــى اإلنرتن ــيف ع اليونيس

أجــل الســامة الرقميــة للمراهقــن وهــذه النصائــح مفيــدة للشــباب 

أيًضــا.

3. استخدام اإلنرتنت بشكل آمن 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/egypt-anti-cyber-sexual-harassment-social-media.html#ixzz4z5XMUM35
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