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 الثقافات: ورومتوسطية للحوار بين  نبذة عن مؤسسة آنا ليند األ
آنا األ   مؤسسة  حكومية  ليند  مؤسسة  هي  الثقافات  بين  للحوار  رومتوسطية 

دولية تضم هيئات المجتمع المدني والمواطنين من جميع أنحاء البحر األبيض  
تأتى مواردها من الدول   .و تحسين التفاهم المتبادل  المتوسط بهدف بناء الثقة

الشراكة   في  وتستدل    والمفوضية  ةمتوسطيووراأل األعضاء  بقيم  األوروبية، 
وتم تدشين المقر الرئيسي في    2004تأسست المؤسسة في عام   عملية برشلونة

، مما يجعلها أول مؤسسة بارزة للحوار شارك في  2005مدينة اإلسكندرية في عام  
تسمية المؤسسة    وتأتي المتوسطية،  سيسها االتحاد األوروبي ودول الشراكة  تأ

ال انا ليندا وذلك تخليدا لوزيرة خارجية  التي قتلت بدافع  باسم  ليندا"  "أنا  سويد 
  وكانت   2003الى عام    1998الفترة من عام    المنصب في شغلت هذا    الكراهية فقد

 .عضو فى الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي
 

ليند آنا  المصرية لمؤسسة  الوطنية  للحوار  األ   الشبكة  ورومتوسطية 
 :بين الثقافات 

تتكون من كيانات ذات طبيعة قانونية تعمل في إطار   المصرية هي شبكة  الشبكة 
ورومتوسطية، تتألف من أشخاص اعتبارية منشأة وفقا لنصوص القوانين  المشاركة األ

المصرية   وترأسالمصرية،   الوطنية  اج  الشبكة  الشفافية،  اآلن مؤسسة شركاء من  ل 
للمؤسسة الرسمي  الممثل  بوصفها  الشبكة  الشراكة    تعمل  تعزيز  على  مصر  في 

تنمية  األ في  باإلسهام  وتقوم  والدولي  الوطني  المستويين  على  ورومتوسطية 
تعمل   كما  المصرية.  بالهيئات  االتصال  في  وتساعدها  وبرامجها  المؤسسة  أولويات 

 .ها مع الشبكات الوطنية األخرىعلى مشاركة أهداف
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 :الشبكة المصريةجل الشفافية رئيسة أمؤسسة شركاء من 
القانون    " ألحكام  طبقا  مشهرة   ، حكومية  غير  منظمة  الشفافية"  اجل  من  شركاء 

“ رقم  تحت  ديسمبر  9729المصري  في   ”2019    " سياسيا   " والحياد  االستقالل  تراعي   ،
ي إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم  و"أيديولوجيا "، تعمل المؤسسة ف

الشف   ، النزاهة  “اإلنسانية”  وممارسات  التنمية  لتحقيق  وصوال   ، والمساءلة   ، افية 
  الشاملة واحترام حقوق اإلنسان وتشييد منظومة الحكم الصالح.

باألمم   واالجتماعي  االقتصادي  بالمجلس  االستشاري  المركز  على  حاصلة  المؤسسة 
االقتصادي    المتحدة،  للمجلس  العمومية  الجمعية  باالتحاد    واالجتماعي وعضو 

لمؤسسة    والرئيس   ي،اإلفريق  المصرية  الوطنية  للشبكة  ليند    ناآالمنتخب 
مساعدة    ورمتوسطيةاأل إلى  الشفافية  أجل  من  شركاء  تسعي  الثقافات،  بين  للحوار 

فافية  ة للشمعزز  للفساد،أصحاب المصلحة المختلفين على تبني ممارسات مناهضة  
سبل   والمساءلة، والنزاهة   وتيسير  المعلومات  توفير  على  المؤسسة  تعمل  كما 

 .لصالحةاتداولها بما يساعد الفاعلين المختلفين على اتخاذ القرارات 
 عن المشروع 

للحوار بين  ورمتوسطية  األبوصفها رئيسا للشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة أنا ليند  
المصرية بتمويل  ل الشفافية مشروع للدعم الفني للشبكة  الثقافات تنفذ شركاء من أج

والذي    2019ليند وبموجب العقد الموقع مع المؤسسة في سبتمبر    ناآمن مؤسسة  
، ويسعي المشروع لتعزيز دور الشبكة الوطنية المصرية  2020دخل حيز النفاذ في مايو  
و الحوار  ثقافة  نشر  ا  ناآبقيم    م اللتزاافي  أعضاء  وتميكن  المشاركة  ليند  من  لشبكة 

 المؤسسة.إليجابية في أنشطة ا
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الذي   19-فرض علينا االنتشار الوبائي المفاجئ لمرض كوفيد
شتى   في  جديدا  واقعا  المستجد  كورونا  فيروس  يسببه 
بالتواصل  يتعلق  ما  كل  مقدمتها  وفي  حياتنا  مناحي 

 اإلنساني، وتنفيذ األنشطة التي تحتاج للتجمعات.  
نسان ُفطر على التًكيف مع الظروف المحيطة منذ  اإل  وألن

الخليق لممارسة  بدء  جديدة  أساليب  إلى  البشر  لجأ  فقد  ة 
يتعلق   ما  الحال  بطبيعة  ومنها  اليومية،  الحياتية  األنشطة 
بالعمل حيث سهلت التقنيات الحديثات واالنترنت تلك المهمة  
من  العملية  حياتنا  انتقلت  عاجل  وبشكل  كبير،  حد    إلى 

واألجهزة   الرقمي  التواصل  قنوات  إلى  المكتبية  المساحات 
 ية.التقن

يحاول هذا الدليل تقديم إطار معرفي عملي شامل لمنظمات  
أجل   من  الحوارية  األنشطة  بتنفيذ  المعنية  المدني  المجتمع 
سياسات   ظل  في  العمل  في  االستمرار  على  مساعدتها 

تسمح بتنفيذ كل التباعد االجتماعي، حيث يقدم بدائل تقنية  
وفع كفء  وبشكل  بعد  عن  الحوارية  األنشطة  ال  خطوات 

للدراسات الدولية  االستشارات  مجموعة  من   IGC-   -كمحاولة 
استمرارية   وبالتالي  المنظمات  تلك  عمل  استمرارية  لضمان 
الدولي   السياقين  على  عملها  يتركه  التي  اإليجابي  األثر 

 والمحلي. 
سرد  يا بالمعني المعروف، فهو ال ي ال يعد هذا الدليل دلياًل تقن

األدوات والمنصات التي يتحدث عنها في  التفاصيل الفنية لكل  
متنه، بل يكتفي بسرد اإلطار العام الستخدام هذه المنصات  
والغاية من استخدامها وأسباب تفضيلها عن غيرها، فهو دليل  
يمكن   الحال  وبطبيعة  تقني،  دليل  منه  أكثر  عملي/حركي 

ومست تقنية لقراء  شروحات  على  االطالع  الدليل  خدمي 
ال لكل  متنبالفيديو  في  ذكرها  تم  التي  واألدوات    منصات 

من   أي  عبر  بسيطة  بحث  عملية  اجراء  طريق  عن  الدليل 
 محركات البحث أو في موقع اليوتيوب. 
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 الخطوات األساسية
 لتنظيم األنشطة الحوارية عن بعد  
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 لهذا الجزء:  مخرجات التعلم 

 إدراك أهمية عملية التخطيط. - 1
 التعرف على مخاطر غياب التخطيط. - 2
فهم الخطوات األساسية للتخطيط لفاعلية حوارية  - 3
      بر االنترنت.ع
للفاعليات -4 التخطيط  على  القدرة  اكتساب 

 الحوارية بشكل فعال.
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ناجح، و التخطيط جزء أصيل من أي عمل  الحوارية ليست استثناء من  عملية  األنشطة 
القاعدة. فالوقت الذي يستهلكه فريق العمل في التخطيط للفعاليات الحوارية  هذه  

سواء الجماهيرية أو الضيقة هو استثمار في نجاح هذه الفعالية.. كلما زاد االهتمام  
تنفيذ  وجودة  نجاح  على  ذلك  انعكس  كلما  أكثر  وقت  له  وُخصص  التخطيط  بعملية 

 نشاط الحواري. ال
 بـ:  لية التخطيطبشكل عام تسمح لك عم

 تحديد أهداف النشاط وبالتالي إمكانية قياس نجاحه وفقا لمدى تحقق هذه األهداف.  -
 التعرف على الفئات المستهدفة لتصميم المحتوى المناسب لهم.  -
 التعرف على احتياجات الجمهور/المشاركون المحتملون وبالتالي تلبيتها.  -
  المناسبين لهذه الفاعلية.د المدربين/الميسرين/ المتحدثين حدي ت -
 التعرف على الفرص والتحديات التي ترتبط بتنفيذ هذا النشاط.  -

 
 
 
 
 

 بينما غياب عملية التخطيط يؤدي إلى:  
  تخبط في تنفيذ الفعالية الحوارية. -
  الفشل في تلبية احتياجات المتدربين/ المشاركين.  -
  بالفشل في تنفيذ الفاعلية.ة غير متوقعة تهدد نية وإداريمشاكل تق  -

يمكن لفريق العمل الُمكلف بإنجاز النشاط الحواري اجراء اجتماع أو أكثر باستخدام أحد  
تقنيات التواصل عن بعد _التي سيتم تناولها في جزء الحق_ إلعداد خطة تنفيذ النشاط  

ط حواري  إذا كان مفتوح للجمهور أو نشاوالتي تختلف باختالف طبيعة النشاط الحواري  
اتباع   بالفعل. في جميع األحوال يمكن  ضيق لمجموعة من المشاركين محددة سلفا 

  الخطوات اآلتية إلعداد خطة منضبطة لنشاط حواري ناجح.
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األهداف   النشاط  تنظيم  لفريق  المنظمة  إدارة  من  الصادر  التكليف  يتضمن  أن  يجب 
تقدم إدارة المنظمة أهدافا عامة لألنشطة ولكن فريق العمل  لمرجوة منه. عادة ما  ا

 يجب عليه أن يصيغ هذه األهداف بشكل دقيق
فريق   وقدرات  المنظمة  قدرات  مع  ومتناسبة  واقعية  األهداف  هذه  تكون  أن  يجب 

ترا أن  بأرقام كلما كان ذلك متاًحا_ كما يجب  عي  العمل وتكون دقيقة_ معبرا عنها 
الحالي  هذه   السياق  النشاط. في  تنفيذ هذا  الذي سيتم فيه  العام  السياق  األهداف 

على سبيل المثال فالتخطيط للبرامج الحوارية يجب أن يراعي قدرة المستفيدين على  
البقاء لساعات طويلة أمام الشاشات الرقمية فتخطيط برنامج حواري أو برنامج تدريبي  

مكن تطبيقه بنفس الكيفية على برنامج ينفذ عبر  يا ال يساعات يوم  8على األرض لمدة  
االنترنت فاالنتقال بالبرامج الحوارية من قاعات المؤتمرات والمساحات المفتوحة إلى  
االنترنت بطبعه معتاد على   السياقين. مستخدم  بين  لالختالف  ينتبه  أن  يجب  االنترنت 

حاولت اجباره على الجلوس    تالي إنالسرعة والتنقل بين النوافذ والمواقع المختلفة وبال 
اإليجابية.  والمشاركة  االلتزام  منه  تتوقع  فال  رقمية  شاشة  أمام  ساعات   لثمان 
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يجب أن تتضمن عملية التخطيط لألنشطة الحوارية تحديد الجمهور المستهدف بهذا  
لنشاط هل هو نشاط مفتوح يستطيع أي عدد  نوعية االنشاط. في البداية يجب تحديد  

من الناس المشاركة فيه أم نشاط مغلق تقتصر المشاركة فيه على مجموعة معينة  
في   والخبرة  االهتمام  أو  مثال  المنظمة  عضوية  تكون  قد  بعينها  صفات  تجمعهم 
بالحضور   له  المسموح  العدد  تحديد  فيجب  مغلق  النشاط  كان  وإذا  معين؟  موضوع 

 واجب توافرها فيهم. شروط الوال
في هذه الخطوة أيضا وبعد تحديد الجمهور المستهدف يجب التعرف على احتياجات  
هؤالء المستهدفين ومحاولة التوفيق بينها وبين األهداف المحددة سلفا من إدارة  

 المنظمة.
أشهرها   لعل  طرق  عدة  بواسطة  المستهدفين  احتياجات  على  التعرف  يمكن 

نشاالستبيانات   يمكن  هناك  التي  االنترنت.  عبر  المستهدفين  مع  مشاركتها  أو  رها 
االستبيانات بشكل مجاني   أو  النماذج  تقدم خدمات تصميم  التي  المواقع  العديد من 

شركة من  المقدمة  النماذج  خدمة  أشهرها  من     لعل  المقدمة  وتلك 
  .فصيلبشيء من الت  والالتي سنتناولهن Typeformوشركة  Survey Monkeyشركة 
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تعتبر الخدمة المقدمة من شركة جوجل  
االستبيانات   إلنشاء  العمالقة 
التي   الخيارات  أفضل  أحد  واالستطالعات 
المدني   المجتمع  لمنظمات  نرشحها 
امتالك   إال  األمر  يتطلب  ال  الستخدامها، 

 Gmailبريد اليكتروني من شركة جوجل  
بهذه    فقط المجانللتمتع  ية  الخدمة 

 التي تمتاز أيضا بـ:

 

   https://www.google.com/forms  

https://www.google.com/forms/about/
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خدمة   مقدمي  وأفضل  أشهر  من 
ويتميز   االنترنت،  عبر  االستبيانات 

الرائ والتصميم  االستخدام  ع  بسهولة 
المستخدم.    لواجهة 
من   مجانية  نسخة  الموقع  يقدم 

 خدماته وأخرى مدفوعة.
الموقع   هذا  في  الضعف  نقاط  من 
منه   البيانات  تصدير  على  قدرتك  عدم 
في   الحال  هو  كما  خارجي  ملف  في 

نما اإلصدار   Googleذج  خدمة    وكذلك 
المجاني منه يقيدك بعدد محدود من  

  :الخدمات، فهو يقدم لك

nkey.comhttps://www.surveymo  

https://www.surveymonkey.com/
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أهم  خدمات   أحد  مقدمي 
عبر   واالستطالعات االستبيانات

واجهة   الموقع  هذا  ويمتلك  االنترنت 
وبسيطة االستبيانات.    أنيقة  لعرض 

مجاني   بشكل  الخدمة  الموقع  يقدم 
وتقدم مدفوع،  الباقة    وبشكل 

من   عدد  الخدمة  من  المجانية 
 :المميزات منها

- 

دأ  يمكنك الحصول على المزيد من المزايا في الباقات المدفوعة. تبفضال عن ذلك  
 دوالر أمريكي شهريًا.  25أسعار الباقات المدفوعة من 

بعض األحيان نحتاج للتدقيق أكثر في احتياجات المستهدفين فتكون االستبيانات    في 
المكتوبة غير كافية وحدها، في هذه الحالة يمكن أن نلجأ للتواصل المباشر مع جزء أو  

المباشر عن  التواصل  أو عبر    كل المستهدفين عبر أي من أدوات  بعد سواء الهاتفية 
 االنترنت 

3- 
تنفيذ النشاط الحواري بحيث ينسب غالبية المستهدفين، ال يجب  يجب اختيار توقيت  

التباعد   سياسات  تطبيق  فترات  خالل  البيوت  في  الناس  معظم  بقاء  على  االعتماد 
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ففي جميع األحوال يجب مراعاة  االجتماعي الختيار أي توقيت لعقد النشاط الحواري.  
النشاط نفسه بحيث ال يطول بشكل  احتياجات المستهدفين   سواء فيما يتعلق بمدة 

يسبب الملل للمشاركين فيه، وأيضا من حيث اختيار توقيت عقد النشاط نفسه. في هذا  
أنف المستهدفين  اشراك  نقترح  لعقد  السياق  لهم  األنسب  التوقيت  اختيار  في  سهم 

 واري ونرشح لمنظمات المجتمع  النشاط الح
يقدمها التي  الخدمة  استخدم  المواعيد.  Doodle  تطبيق  المدني  .لتنسيق 

 
  إلى   بحاجة  "لست  التطبيق:  هذا  شعار

  موعد   تحّدد  حتى  إلكترونًيا  بريًدا  30

  هذا   يختصر  دقيقة!".  30  مّدته  اجتماع

  ما   فكّل   التطبيق،  مميزات  كّل   الشعار

  التصويت   رابط  إرسال   هو  إليه  اجتحت

  البريد   خالل   من  DOODLE  تطبيق  على

  آب   الواتس  مجموعات   أو   اإللكتروني

  على   المنظمة  صفحة  على  نشره  أو

 إلى   بوك  الفيس   شبكة

 سواء   عليهم  وما  المستهدفين.

 التوقيتات   من  وتواريخ   توقيتات  اختيار

  النهاية   في  المقترحة،   والتواريخ

  اختيار   المنظمة  إدارة  تستطيع

  عليه   أجمع  الذي  والتاريخ  التوقيت

 . المشاركين غالبية
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موقع نسخة    الخدمات  Doodle يوفر  شراء  يمكن  ولكن  مجاني  بشكل  األساسية 
فرعية   ونطاقات  رسومات  إضافة  مثل  إضافية  امتيازات  على  للحصول  مدفوعة 

اثناء    الستطالعات تحديد المواعيد فضال عن وقف اإلعالنات التي تظهر للمستخدمين
  استخدام الموقع.

 https://doodle.com/en  :عبرة يمكن الوصول لهذه الخدم
 
 

4- 

التطبيقات والمواقع التي تقدم خدمات التواصل الجماعي بالفيديو   توجد الكثير من
وتم االنترنت  بشكل  عبر  سواء  عبرها  المختلفة  الفعاليات  عقد  من  مستخدميها  كن 

تدقيق في اختيار التطبيق/الموقع التي ستعقد الفاعلية من  مجاني أو مدفوع. يجب ال
مه من قبل الفئات المستهدفة  خالله حيث يجب ان يراعي هذا االختيار سهولة استخدا

االتصال   ثبات  حيث  من  وجودته  السواء  على  العمل  مقدمة  وفريق  الشركة  وقيام 
أنواع   بعض  سريع.  بشكل  للمستخدمين  الفني  الدعم  بتوفير  الخدمات  الخدمة  هذه 

شخص والبعض اآلخر يناسب    20مناسب لعقد األنشطة التي ال يزيد عدد الحضور فيها عن  
 هيرية المفتوحة. األنشطة الجما
عام   منبشكل  النشاط  لعقد  المختارة  الخدمة  أو  التطبيق  اختبار  فريق    يجب  قبل 

ودتها واتقان التعامل معها حيث ُينتظر  العمل قبل تنفيذ النشاط الحواري للتأكد من ج
من هذا الفريق مساعدة المشاركين في النشاط في التعامل مع هذه الخدمة بشكل  

  اط.عملي وقت تنفيذ النش
اجتماعات   استضافة  خدمات  تقدم  التي  المنصات  عشرات  توجد  الحالي  الوقت  في 

بتنفيذ  الفي الخاص  الجزء  في  الخدمات  هذه  أهم  استعراض  سيتم  االنترنت  عبر  ديو 
 شطة الحوارية. األن

https://doodle.com/en
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قد يضم الفريق الُمكلف بتنفيذ الفاعلية  بشكل عام 
 الحوارية التخصصات التالية: 

 

 النشاط منسق  -1 

 ميسر/ين الحوار  -2
 مسئول االتصال -3
 مصمم مواد بصرية  -4
 ع االنترنت والكمبيوتر  تقني متخصص بالتعامل م -5
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نجاح    -1 في  والتسويق  اإلعالن  أهمية  إدراك 
 األنشطة الحوارية. 

على    -2 لرسائل  التعرف  األساسية  المكونات 
 الدعوة. 

التي يمكن    -3 المختلفة  الوسائط  التعرف على 
األن عن  اإلعالن  عملية  في  شطة  استعمالها 

 الحوارية عن بعد. 
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سواء كان النشاط الحواري الذي تخطط لتنفيذه مفتوح للجمهور بشكل عام أو موجه  
ويقه بين المهتمين خطوة  عن هذا النشاط وتس  الحضور فاإلعالنلمجموعة بعينها من  

النشاط   نجاح  في  مباشرا  استثمارا  فيها  االستثمار  ويعد  عنها،  االستغناء  يمكن  ال 
هما قمت بالتخطيط للنشاط واعددت محتوى عظيم فكل ذلك بال قيمة إذا  الحواري. م

 ول لشريحتك المستهدفة. لم يشارك أحد هذا النشاط! أو لم تستطع انت الوص
اإلعال النشاط. في  تتضمن عمليتي  باختالف طبيعة  تختلف  خطوات  والتسويق عدة  ن 

اليه هو التواصل مع الحضور  األنشطة المغلقة غالبا ال تحتاج لتسويق ولكن كل ما تحتاج  
بتنفيذ   الخاصة  األساسية  التفاصيل  على  واطالعهم  محدود  بشكل  المستهدفين 

 ة. ر الذي يمكن أن تلعبه رسائل الدعوة بفاعليالنشاط وهو الدو

يجب أن  محتويات رسائل الدعوة بحسب نوعية النشاط الحواري لكن بشكل عام    تختلف
 تتضمن رسالة الدعوة العناصر التالية: 

 



   

 21صفحة |  

يفضل تنبيه المشاركين المحتملين    كذلك
قراء ومشاركة الي  يحتاجونها  مسبقة  ات 

هذه  من  ويشمل    نماذج  معهم.  القراءات 
هذا األمر أيضا مشاركة رابط لمقطع فيديو  
أو أي مادة بصرية تشرح كيفية التعامل مع 
المنصة التي ستستضيف النشاط لمساعدة  
في  المشاركة  على  المحتملين  الحضور 

  النشاط دون مشاكل تقنية.
الحضور يمكن لهذه الخطوة  تهدف مجموعة معينة من  حالة األنشطة التي تس  في

أن تتم عن طريق مشاركة الدعوة معهم عبر رسائل البريد االليكتروني بصفة أساسية،  
غير أنه وبسبب تباطؤ حركة العمل في الظروف الحالية فان معظم الناس ال تقم بفصح  

ال  ى للتنبيه مثل  مهم استعمال طريقة أخربريدها االليكتروني بشكل يومي لذا من 
لى تطبيقات التواصل االجتماعي كواتس آب وغيره أو حتى االتصاالت الهاتفية  رسائل ع

  المباشرة.



   

 22صفحة |  

في حالة األنشطة الجماهيرية المفتوحة فهنا انت تحتاج لعملية تسويق تقليدية    اما
التسويق   العملية عن طريق  اجراء هذه  الناس للحضور. يمكن  الجتذاب عدد كبير من 

مباشر بدعوة فريقك والمحيطين بك لمشاركة التفاصيل الخاصة بالنشاط الحواري مع  ال
اجر  ويمكن  واألصدقاء،  المعارف  منشورات  دوائر  بنشر  التسويق  عملية  اء 

مواقع   على  ممولة/اعالنات 
حيث   االجتماعي  التواصل 
الجمهور  في  التحكم  يمكنك 
بهذه   المستهدف 
واضافة   المنشورات/اإلعالنات 

ب  النطاق  خصائص  مثل  عينها 
درجة   أو  السن  أو  الجغرافي 
بموضوعات   االهتمام  أو  التعلم 
يمكن   عام  وبشكل  بعينها. 

المنشورات  الدعائية    صياغة 
الدعوة   صياغة  طريقة  بنفس 
ولكن   سابقا  عنها  تحدثنا  التي 

صورة أو تصميم بصري للمنشورات الدعائية حيث تعمل هذه التصميمات    ُيفضل إضافة 
  ذب اهتمام الجمهور وتشجيعهم على قراءة التفاصيل والتعرف على البصرية على ج

   المحتوى.
على موقع   Eventحدث أيضا قد يكون انشاء  في هذا السياق 

يحتوي تفاصيل النشاط الحواري الخاص بك خطوة هامة فيس بوك  
في التسويق لألنشطة الحوارية الجماهيرية حيث تسمح لك هذه 

المم من  باالستفادة  موقع  الخطوة  يتيحها  التي  العامة  يزات 
فيس بوك مثل االطالع على حجم الجمهور المهتم أو الذي يخطط  
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ام الموقع بإرسال تنبيه تلقائي لكل من ابدى  للحضور فضال عن قي
اهتمامه بالحضور عند بدء تنفيذ النشاط وفقا للوقت المحدد في  

 الحدث. 
باستعمال مبدأ التسجيل  ذلك نوصى    مع

كشرط  في   المسبق  حتى  للحضور 
المفتوحة استمارة   الفعاليات  طريق  عن 

ي للجهة المنظمة،  على نماذج جوجل، أو ارسال رسالة عبر البريد االليكترون
الجدية   المسبق  التسجيل  خطوة  تضمن  الهاتفي.  االتصال  عبر  حتى  أو 
شبه  صورة  للمنظمين  توفر  كما  المحتملين  المشاركين  في  واالهتمام 

االعداد حول  هذا    دقيقة  في  العامة  الخصائص  وبعض  حضورها  المتوقع 
ى  الجمهور المستهدف مثل المناطق الجغرافية أو الجنس أو حتى مستو

على   بتبسيطه  المحتوى  لتعديل  العمل  فريق  يدفع  قد  ما  وهو  التعليم، 
التي  المنصة  تغيير  أو  حضوره  المتوقع  الجمهور  ليناسب  المثال  سبيل 

ن خاللها لمنصة أخرى أكثر مالئمة لظروف  ُيفترض أن يتم تنفيذ النشاط م
 الجمهور الُمتوقع مشاركته.
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التعرف على المعايير األساسية للمفاضلة بين    - 1
استضافة  خدمة  تقدم  التي  الرقمية  المنصات 

 االجتماعات. 
منصات   - 2 أشهر  من  مجموعة  على  التعرف 

 اعات وما يميز كل منهن.استضافة االجتم
حوارية    -3 فاعلية  تنفيذ  على  القدرة  اكتساب 

 باستخدام أحد المنصات الرقمية. ناجحة 
 

 
hg  
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، هنا يجب على  جاء وقت التنفيذ الفعليبعد التخطيط واإلعالن عن النشاط الحواري  
عام    فريق العمل الُمكلف بتنفيذ النشاط االنتباه إلى طبيعة األنشطة الرقمية بشكل

خالل الشاشات،  وصعوبة إدارة حوار بين أشخاص مختلفين ال يرون بعضهم البعض إال من  
وهو ما يعني تعطيل عدد من آليات التواصل اإلنساني مثل مفردات لغة الجسد وتعابير  
الوجه حيث تعجز الشاشات الرقمية عادة عن نقل هذه األشياء وهو ما يلقي على فريق  

نشجع ميسري األنشطة الحوارية على التدريب المسبق على    التيسير عبء إضافي لذا
ال تيسير  استعمال منصات  الشروع في  لفترات قبل  العمل  بين فريق  الرقمي  تواصل 

عناصر   من  المنتقصة  العناصر  تعويض  مهارة  يكسبهم  مما  رقمي  حواري  نشاط 
 التواصل اإلنساني مثل التركيز على استعمال نبرات الصوت أو غير ذلك. 

الفاعليالجزء    هذافي   لعقد  المناسبة  المنصة  واختيار  المفاضلة  عملية  ة  نستعرض 
الستضافة   تصلح  والتي  حاليا  الموجودة  الرقمية  المنصات  بأشهر  التعريف  عن  فضال 
الفعاليات الحوارية فضال عن تقديم عدد من النصائح التي تحسن من تجربة استخدام تلك  

 المنصات الرقمية. 

في   االجتماعات  باستضافة  الخاصة  الرقمية  المنصات  المطلوبة  تختلف  التكلفة 

مجانية منصات  هناك  منصة.  كل  م  الستخدام  منصةبالكامل  والغالبية     Jitsi   ثل 

منصة   مثل  مدفوعة  المنصات  من  شهري.    Zoomالعظمة  اشتراك  تتطلب   التي 
يختلف تأثير معيار التكلفة بحسب الجهة المنظمة وطبيعة النشاط، إذا كانت الجهة  
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المالية الموارد  تملك  الخدمة    المنظمة  مقدمي  من  أي  اختيار  فيمنها  الالزمة 
يتضمنه ذلك من مميزات ودعم فني أما في حالة المنظمات الصغيرة  المدفوعة بما  

 أو المبادرات فيمكن االعتماد على الخدمات المجانية المتاحة كبداية.

م التعامل  محترفي  من  المستهدف  جمهورك  كل  أن  افتراض  ينبغي  االنترنت  ال  ع 
العمل   وبالتالي يجب على فريق  التي  والتقنية  الرقمية  المنصة  اختيار  التدقيق في 

ينوون استخدامها لتنفيذ النشاط الحواري بحيث يتم اختيار منصة يسهل التعامل معها  
حتى ممن يملكون معرفة سطحية باإلنترنت والتقنية. ال يهم إذا كانت هذه المنصة  

فكل ال  أم  األشهر  أح  هي  يعرفها  ال  جديدة  كمنصات  بدأت  المشهورة  د  المنصات 
  .وانتشرت بين الناس بسبب سهولة التعامل معها وبساطة الواجهات الخاصة بها

تقديم   من  بداية  وسريع  مناسب  وتقني  فني  دعم  م  تقدِّ التي  المنصة  عن  ابحث 
بتط مروًرا  األخطاء،  وإصالح  التساؤالت  عن  واإلجابة  بشكل االستشارات  المنّصة  وير 

 الخدمة دون انقطاع. مستمر وتوفير الضمانات الستمرار 

االنترنت   عبر  الفيديو  اجتماعات  استضافة  خدمات  تقدم  التي  المنصات  عشرات  توجد 
برمجيات التي تتطلبها  عالميا. بعض هذه المنصات مجاني ومعظمها مدفوع. تختلف ال

كل منصة للتمتع بخدماتها السيما عبر أجهزة الكمبيوتر، بعض المنصات تحتاج لتثبيت  
يحتاج اال لفتح نافذة جديدة عبر متصفح االنترنت،   ا البرامج على نظام التشغيل وبعضه 

تطبيق   عبر  خدماتها  تقدم  المنصات  هذه  فمعظم  المحمولة  للهواتف  بالنسبة  أما 
للهواتف العاملة   Google Playتحميله من متاجر التطبيقات المشهورة مثل  خاص يتم  

التشغيل   تشغ    Apple storeو     Androidبنظام  بنظام  العاملة  في     IOSيل  للهواتف 
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يمكن   والتي  الفيديو  اجتماعات  خدمات  مقدمي  أهم  على  نتعرف  التالية  السطور 
 وارية بأنواعها. االختيار فيما بينهم الستضافة تنفيذ األنشطة الح

 

 

لالجتماعات   شعبية  األكثر  المنصة  هي 
اإلنترنت   عبر  الفيديو  والتعليم ومؤتمرات 
وجودة   االستخدام،  بسهولة  تتميز  حيث 
تعاون   أدوات  وتوفر  والصوت،  الفيديو 
مشاركة   للمتصلين  يمكن  حيث  متنوعة 
مع   وحواسيبهم  هواتفهم  شاشات 

والتوض التعليق  الصوتي  إمكانية  يح 
والمكتوب عليها، وهو يناسب الكثير من  

منها   التشغيل    ويندوز ورويد  أندأنظمة 
وغيرها، لذا فهو    IOS و بالك بيري  وماك   و

الرسمية   للقاءات  المثلى  الحلول  أحد 
عبر   تنعقد  التي  والمؤتمرات  والمقابالت 

 االنترنت.
من األشخاص مًعا،    إمكانية اتصال عدٍد كبيرٍ   Zoom  ، تتيح منصة  إلى جانب ذلك

دون التأثير على جودة الخدمات التي يقدمها  متصل    100كن أن يصل العدد إلى  حيث يم
، ويمكن أن يصل عدد المتصلين إلى في الخدمة    متصٍل   1000  البرنامج وبشكٍل مجانيٍّ

 المدفوعة منه.

المشاركين في النشاط إلى مجموعات  بإمكانية تقسيم    Zoomكذلك تتميز منصة  
 في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.   وإمكانية تسجيل الجلسة/ النشاط وحفظهاعمل 
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رغم كل هذه المميزات والشهرة التي تحوزها هذه المنصة إال أنها تحتوي على عدد  
غير الهينة منها أن الحسابات التي تقدمها المنصة بشكل مجاني تضع  من العيوب 
حيث ُيشترط اال تزيد تلك المدة عن   الحد األقصى لوقت النشاط أو االجتماع قيودا على

، فضال عن ذلك فقد  شخص  100المشاركين فيه عن ال يزيد اباإلضافة الشتراط دقيقة   40
  اكتشف بعض الباحثون األمنيون ف الفترة األخيرة ثغرات أمنية في تطبيق وبرنامج

zoom   شركات   دعي قد تسمح للمخترقين بالتجسس على محتوى الجلسات وهو ما
 وقفها عن استعمال المنصة.لإلعالن عن تكبرى 

 دوالر أمريكي سنوًيا.   149 من Zoomتبدأ أسعار الحسابات المدفوعة على منصة  
    https://zoom.us:يمكن الوصول لهذه الخدمة عبر

 

 

خدمات   تقديم  منصات  أشهر  أحد 
ومؤتمرات   التي الفيديو  االجتماعات 

يوميا   العالم  حول  الماليين  يستخدمها 
وثقة   بمصداقية  المنصة  تتمتع  حيث 
ثبات وكفاءة في   تقدمه من  لما  كبيرين 
للتعامل   سهلة  وواجهات  الخدمة  تقديم 
من   باقة  كذلك  المنصة  تقدم  معها، 
االجتماعات   عقد  اثناء  التقليدية  الخدمات 
الجلسة   وتسجيل  الشاشة  مشاركة  مثل 

ع ال فضال  حفظ  عرضها  ن  يتم  التي  شرائح 
الجلسة    تحميلهاوإمكانية   نهاية  في 

 . PDFبصيغة 

https://zoom.us/
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خطط    3هذه المنصة عن عدم توفير نسخ مجانية من الخدمة. توفر الشركة  يعاب على  
تبدأ   الواحد  دوالر شهرًيا    14من  سعرية  إلى  للحساب  أمريكي عند    12تقل  دوالر 

السنوي الدفع  باختيار  الخطة  هذه  تسمح  اجتماعات  .  بحدعقد   150أقصي    فيديو 
فضال   مجانيةلمدةعن  مشارك  تجريبية  استخدام  فترة    يومًا.14توفير 

  https://www.gotomeeting.com يمكن الوصول لهذه الخدمة عبر:

 

مفتوح  هو   Jitsi جيتسي برنامج 
ي  المصدر  للمستومجاني،  خدمين  وفر 

ومكالمات   نصية  محادثات  إجراء  إمكانية 
صوتية وفيديو وتبادل الملفات ومشاركة  
باإلضافة   وسهل،  آمن  بشكل  الشاشة 

تقدم   أيضا     Jitsi.org   مؤسسةلذلك 
الخاص    Jitsi Meetخدمة   الموقع  على 

آمنة بالمؤسس مجانية  خدمة   ، وهي 
لمستخدميها  سهلة   تتيح  االستخدام 

مكال عبر  إجراء  وصورة  صوت  مات 
يمك ولذلك  بديال  المتصفح.  اعتباره  ن 

المصدر لخدمات   مفتوح  وحّر  ومجاني 
   Zoomو Google Meet Skype, مثل

  .وغيرها

https://www.gotomeeting.com/
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بالكامل   مجانية  خدماتها  كون  عن  لمستخدميها    Jitsiمنصة  فان  فضال  تتيح 
الفيديو عبر   الحاجة لتثبيت أي  اجراء اجتماعات  متصفح االنترنت دون 

ابرنا للهواتف  بالنسبة  أم  التشغيل  نظام  على  فيحتاج  مج  لمحمولة 
المنصة. اسم  نفس  يحمل  مجاني  تطبيق  لتثبيت  المنصة    األمر  تقدم 

خدماتها دون التقيد بعدد مشاركين معين أو بوقت محدد للنشاط/الجلسة، باإلضافة  
أن معظم  على  المنصة  تعمل  أجهزة  لذلك  على  سواء  المعروفة  التشغيل  ظمة 

 بيوتر أو الهواتف المحمولة.الكم
مؤخرًا وتفضيلها من قبل عدد كبير من خبراء    Jitsiحازتها منصة  رغم الشهرة التي  

إال انها تعاني من بعض المشاكل  االنترنت السيما المهتمين بحماية الخصوصية منهم  
ة أو متوسطة العدد كما ال توفر المنصة  التقنية التي تظهر مع عقد اجتماعات كبير 

مث  بعض المنافسة  المنصات  توفرها  التي  المشاركين  الميزات  تقسيم  ميزة  ل 
 لمجموعات فرعية. 

 https://jitsi.org  يمكن الوصول لهذه الخدمة عبر:

شركة   من  مدفوعة  خدمة  هي 
مجموعة  جوجل   ضمن  العالمية 

مدفوعة،  لا   Google G Suite تخدما
في   العمل  فرق  لمساعدة  والمصممة 
بعد   عن  والتواصل  العمل  على  الشركات 
تتعلق   تنافسية  ميزة  يمنحه  مما 

تعتمد الخدمة على    بالكفاءة والثبات حيث
لشركة   التكنولوجية    Googleالبنية 

https://jitsi.org/
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_كمعظم   الخدمة  تمتلك  كما  العمالقة 
باللغة   مميزة  واجهة  جوجل_  خدمات 

 العربية. 
خدمة مع    Google Meet  تتميز  ُكلًيا  متكاملة  خدمة  يتمكن    G Suiteبأنها  حتى 

بريد   دعوة  أو  تقويم  حدث  من  مباشرًة  االجتماعات  إلى  االنضمام  من  المستخدم 
ا،  إلكتروني، وتعمل الخدمة على توفير جميع تفاصيل األحداث المهمة عند الحاجة إليه 

هاتف الذكي أو حتى من قاعة  سواء كان انضمام الشخص من خالل جهاز الحاسوب أو ال
في   ُتساعد  كما  في  المؤتمرات،  فيديو  مكالمة  إلى  االنضمام  متاعب  من  التخلص 

ويتمتع تطبيق   رابط،  اجتماع ومشاركة  إعداد  المستخدم هو  يحتاجه  ما  العمل، فكل 
Google Meet ة ذكية للمشاركين. بواجهة سريعة وسلسة وإدار 

الشرك وتقدم  باألساس  مدفوعة  من  الخدمة  تبدأ  أسعار  خطط  أمر   4.5ة  يكي  دوالر 
 شهريا. 

  https://gsuite.google.com.egيمكن الوصول لهذه الخدمة عبر: 

تطبيق          عبر   (WebEx) ُيعتبر  االجتماعات  تطبيقات  أقدم  اإلنترنت  أحد 
االستخدام يتالشائعة  حيث  هذا .  لك  يح 

التطبيق االنضمام إلى االجتماعات أو عقدها  
أثناء مشاركة الشاشات الدردشة وجًها لوجه 
مع األعضاء اآلخرين. يمكنك جدولة المواعيد  

دء االجتماعات بسرعة  مع هذا التطبيق باستخدامك لبريدك اإللكتروني فبذلك يتيح لك ب 
في العديد من القوائم التي تصنف من    مرتبة عالية (Webex) وسهولة، يحتل تطبيق

 أفضل برامج عقد المؤتمرات عبر االنترنت .

https://gsuite.google.com.eg/
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الحوارية    لألنشطةمناسبًا    Webex يعتبر  
المشاركين  من  كبير  عدد  تستهدف  التي 

التطبيق   يتيح  يصل  حيث  ، مشارك  1000ما 
مناسبًا   تركيزًا  التطبيق  يعطي    لألمانكما 
كلم  التطبيق  يتطلب  حيث  بشكل  الرقمي  المشاركين  جميع  من  سر  ة 

 . افتراضي 
مجانية تسمح بعدد مشاركين ال يجاوز المائة، ويوفر خطط اسعار    تجربة   Webex  يوفر  

 مختلفة تناسب المنظمات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . 

عبر:  الخدمة  لهذه  الوصول   https://www.webex.com  يمكن 
 

الدردشة      Microsoft Teams خدمة   على  قائم  أساسي  نظام  عن  عبارة  هي 
الميزات   من  والعديد  اإلنترنت  عبر  واالجتماعات  المستندات  مشاركة  مع  للتعاون 
المفيدة للتواصل عن بعد وخصوصًا بين فرق العمل حيث يوفر التطبيق مساحة ممتازة  

الفعال    رات والتواصل للمشاركة والتواصل بين فرق العمل مما يساعد  على اتخاذ قرا
خاصًة إذا كان  فريق عمل المنظمة كبير ويحتاج للتواصل والعمل المشترك عن بعد،  
تكون   بحيث  خصيصًا  ٌانست  الخدمة  هذه  الن   وذلك 
وعقد  التواصل  أجل  من  للموظفين  كاملة  بيئة  يوفر  إلكتروني  كمكتب 

 . بسهولةم  ف المواضيع وتوزيع المها االجتماعات الحوارية بينهم حول مختل
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تطبيقات    بإمكانية   Microsoft Teamsتتميز   مع  المحتوى  مشاركة 
و    Excelو    Power Pointو    Wordمثل    Office 365االخرى مثل    تمايكروسوف

One Note  وPlanner  وPower BI  وDelve    كما يمكن تخزين المستندات عن ،
برنامج   يستخدم  SharePointطريق  فريق  لكل  الخدمة  توفر   ،Microsoft 

Teams    في مكتبة    SharePoint Onlineموقًعا  على  يحتوي  والذي   ،
يتم مشاركتها عبر   للمستندات االفتراضية ويتم حفظ جميع الملفات التي 

الخدمة  تتيح  كما  المكتبة،  هذا  في  تلقائًيا  المحادثات  امكانية    جميع 
  الهامة .  للمعلومات الحساسة او تخصيص األذونات وخيارات األمان

 
مايكروسوف حزمة  في  ومشمولة  باألساس  مدفوعة    Office  تالخدمة 

من   تبدأ  بتكلفة  منفردة  الخدمة  شراء  ايضًا  امريكيًا   5يمكن  دوالرًا 
 للمستخدم شهريًا  .

 يمكن الوصول لهذه الخدمة عبر: 
-ww/microsoft-https://www.microsoft.com/en

software-chat-teams/group-/microsoft365   
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المفتوحة    في  الجماهيرية  الحوارية  األنشطة  حالة  وفي  نفسه  السياق 
يمكن اختيار  خدمة البث المباشر  باستخدام تلك الميزة المتاحة في معظم  
مواقع التواصل االجتماعي حيث يتميز البث المباشر عن غيره بمجموعة من  

ها إمكانية إيصال محتوى جلستك/نشاطك لعدد غير محدود من  المزايا من
فضال عن استقبال مالحظات واسئلة ومداخالت   لناس وبشكل مجاني تماما ا

قبل   من  معها  والتفاعل  التعليقات  طريق  عن  لحظي  بشكل  الجمهور 
  مقدمي وميسري النشاط بشكل فوري.

بتقدي المباشر يمكن أن تقدم محتوى يقوم  البث  أو  في خدمة  مه شخص 
االنترنت ولكن إذا رغبت  أكثر موجودين في نفس المكان لجمهور عام عبر  

أماكن   في  موجودين  اشخاص  عدة  يضم  الجتماع  مباشر  بث  تقديم  في 
مختلقة فيجب عليك استخدام أحد منصات استضافة االجتماعات التي تحدثنا 

المنصات  عنها سابقا ثم القيام ببث هذا المحتوى بشكل مباشر على أي من  
 التي تتيح تقديم تلك الخدمة. 

م  من  العديد  البث  يوجد  خدمة  عبر قدمي  يمكن    المباشر  االنترنت  شبكة 
للمنظمات الغير حكومة االختيار من بينها. من جانبنا نرشح استخدام واحدة 

 من المنصات التالية:
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من   المقدمة  المباشر  البث  خدمة 
الفي يوتيوب  موقع  الشهير  ديو 

الخدمات   وأسهل  أبسط  من  واحدة 
الخدمة   حاليًا.  الموجودة  المجانية 
الحكومية   غير  للمنظمات  مناسبة 
لجمهور واسع   بالوصول  تهتم  التي 

بناء   عناء  تكبد  فيديو  دون  منصة 
ما   كل  االليكتروني.  موقعها  على 
الخدمة   هذه  الستعمال  اليه  تحتاج 

اليكتروني   بريد  حساب     Gmailهو 
تبدأ   حتى  جوجل  شركة  من  المقدم 

 البث المباشر لفعاليتك.

 . HD  بدقةالبث  -1
 واجهة مستخدم باللغة العربية. الخدمة مجانية تماما وتقدم  -2
 سهلة االستخدام من قبل فريق العمل والجمهور على السواء.  -3
البث بشكل مباشر وحفظها في قناتك ليسهل   تقوم بتسجيل عملية  -4

 .عليك نشرها، فال تحتاج إلى رفعها مرة أخرى
اإلحصائيات  توفر إمكانية متابعة عدد المتابعين الحاليين، والعديد من   -5

 بعد عملية البث.
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وأجهزة    -6 التابلت  وأجهزة  الذكية  والهواتف  الكمبيوتر  على  يعمل  البث 
 التلفاز بتناسب تام.

  خدمة تمكنك من البث حااًل أو جدولة البث مستقباًل.ال  -7
 إمكانية تعطيل/تمكين التعليقات على البث المباشر.  -8

 يمكن الوصول لهذه الخدمة عبر: 
https://www.youtube.com/my_live_events  

 
 

 

األشهر ي االجتماعي  التواصل  موقع  قدم 
بث مباشر من   خدمة  بوك"  "فيس  عالميا 
اختيار   تحتاجه هو  أبسط ما يكون.. كل ما 
نافذة   في  الموجودة  مباشر"  "بث  خدمة 
منظمتك   بصفحة  الخاصة  الحالة  تحديث 

خالل   البث  ليبدأ  بوك  فيس  ثوان،    3على 
موقع   من  المقدم  المباشر  البث  يمتاز 

 مميزات التالية:لبا"فيس بوك" 
مستخدمي    -1 معظم  يستخدمه  حيث  الموقع  داخل  الواسعة  الجماهيرية  القاعدة 

 االنترنت عالميا. 
 الخدمة مجانية تماما وتقدم واجهة مستخدم باللغة العربية.  -2
  سهلة االستخدام من قبل فريق العمل والجمهور على السواء. -3
 د بث مباشر فور بدء البث.  ارسال اشعار لمتابعي صفحة المنظمة بوجو -4
 استقبال تعليقات واسئلة المتابعين بشكل لحظي والتفاعل معها.  -5

https://www.youtube.com/my_live_events
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أن   إال  باألساس  مدفوع  موقع  أنه  رغم 
موقع   من  المقدمة  المباشر  البث  خدمة 

UStream    للخدمات قويا  منافًسا  تظل 
موقع   يعد  السابقة.    UStreamالمجانية 

قع البث المباشر في العالم،  من أشهر موا
لشركة   ملك  يوفر    IBMوهو  األمريكية. 

مثل   المميزات  من  العديد  لمستخدميه 
عالي بجودة  يدعم  البث  أنه  كما  ة، 

والشركات   المنظمات  لفائدة  الخصوصية 
محدود،   إطار  في  محميًا  بثًا  تريد  التي 
نسب   عن  تفصيلية  تقارير  لتوفير  إضافًة 

 المشاهدة. 
با الموقع  من  يقدم  بشكل مجاني  قة  مدفوع مزاياه  على حساب  الحصول  أن  غير 

مثل:   الموقع  يوفرها  التي  االمتيازات  بكامل  التمتع  لمنظمتك   يضمن 
إمكانية التفاعل مع تعليقات  لسلوك المشاهدين للبث المباشر،  تحليالت أعمق  

بث مقاطع فيديو  ،   HD البث بدقة ،  التواصل االجتماعيعلى شبكات    المشاهدين
الم مس البث  تبدأ    باشر جلة مسبقًا خالل  المزايا.  اإلعالنية(، وغيرها من  الفواصل  )مثل 

 أمريكي شهرًيا.دوالر  99من أسعار الباقات المدفوعة على هذه المنصة  
 يمكن الوصول لهذه الخدمة عبر: 

aming/pricingstre-com/products/videohttps://www.ibm.  

https://www.ibm.com/products/video-streaming/pricing
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االجتماعات   استضافة  منصات  الستخدام  مراعاتها  يجب  التي  النقاط  من  عدد  هناك 
بشكل مثالي بعضها يتعلق بالجو العام المحيط بالمستخدمين والبعض اآلخر يتعلق  

 موجز ألهم هذه النقاط:جزء التالي نعرف بشكل بسلوكهم وشخوصهم.. في ال
 
 قم بإعداد المعدات الضرورية لتنفيذ النشاط:  -

لجهاز  السواء  الحواري على  النشاط  والمشاركين في  العمل  يحتاج فريق  بشكل عام 
العمل   لفريق  بالنسبة  باإلنترنت.  ثابت  واتصال  وميكروفون  ذكي  هاتف  أو  كمبيوتر 

شراء كاميرا توفر صور عالية الدقة حسب ما  األدوات بمعنى  يفضل االستثمار في هذه  
تنفيذ   قبل  العمل  لفريق  ينبغي  ولكن  للمنظمة  المالية  لإلمكانيات  وفقا  متاح  هو 
النشاط التأكد من جودة اتصالهم بشبكة االنترنت والسعة المتاحة لهم لالستخدام من  

المنظمين  االنترنت الحد  قبل مقدمي خدمة االنترنت المتعاقدين معهم. انتهاء سعة  
في   استمراره  يكون  وبالتالي  كبير  بشكل  باإلنترنت  اتصاله  سرعة  انخفاض  يعني 

 المشاركة شبه مستحيل.
 
 
 
 

 
 اختر مكان تتوافر فيه اإلضاءة الجيدة: -

يجب أن تختار بين الضوء الطبيعي واإلضاءة االصطناعية، ولكن في كلتا الحالتين، يجب  
تكون الصور ضبابية وغير واضحة، وفي نفس الوقت اإلضاءة  حتى ال    التزام بعض الحذر 

 الشديدة قد تفسد جودة الفيديو.
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حافظ على جودة الصوت: -

ان أهمية الصوت تتضاعف في االجتماعات واألنشطة التي يتم تنفيذها عبر    تذكر جيداً 
ياب وسائط تواصل  االنترنت، حيث يلعب الصوت دور وسيط التواصل الرئيسي في ظل غ

مستقرًا   الصوت  يكون  أن  يجب  البداية  في  الوجه.  وتعبيرات  الجسد  لغة  مثل  ثانوية 
 وواضًحا وخاليًا من أي تشويش. 

. يجب اختيار المكان الذي يتواجد فيه المشاركين في النشاط الحواري بدقة
نصيحة   تقديم  يمكن  المثال  سبيل  على 

غرف  للمشاركين في النشاط بالتواجد ف ال 
المزدحمة   الشوارع  على  المطلة  غير 
لتقليل األصوات الجانبية المنبعثة من هذه  

آخر    الشوارع. سياق  اختيار  في  يجب 
اختباره قبل تنفيذ النشاط  ميكروفون جيد و

اختيار   يفضل  كذلك  كافي،  بوقت 
سواء   التثبيت  تقبل  التي  الميكروفونات 
حتى   القميص  ياقة  في  أو  االسطح  على 

  الصوت وثباته. نضمن استقرار 
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النشاط:   - تنفيذ  اثناء  المشاركين  وتواجد  تفاعل  على  حافظ 
تنفيذها عبر االنترنت بالملل نتيجة  عادة ما يشعر المشاركون في األنشطة التي يتم  

لمزايا   للتواصل  الطريقة  تلك  وافتقاد  الرقمية  الشاشات  أمام  طويل  لوقت  الجلوس 
ال من  لذا  المباشر  اإلنساني  لمدى  التواصل  المدرب/ين  أو  الميسر/ين  ينتبه  أن  مهم 

وقت  انتباه المشاركين وتواجدهم خالل الجلسات.. قد يكون مفيدًا ان يوجه الميسر من 
حالة   في  وابقاءهم  اذهانهم  إلثارة  عليه  اجاباتهم  ويستطلع  للمشاركين  سؤال  ألخر 

.تركيز على موضوع الجلسة/النشاط.
 

االبتعاد عن عوامل التشتت:  -
في هذا السياق يمكن تقديم النصائح التالية لفريق العمل أو للمشاركين في النشاط  

رة قواعد العمل التنظيمية للنشاط.  على حد سواء حيث يمكن أن يتم صياغتها في صو
ينبغي االبتعاد عن أي عوامل تشتت قد تعيق تواجد وتركيز المشاركين مثل االتصاالت  

ط الهاتف على الوضع الصامت كما يجب االبتعاد عن  الهاتفية وغيره لهذا ُينصح بضب
ل  استخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل وقت النشاط، في هذا السياق أيضا يفض

التنبيه مسبقا على أفراد االسرة من قبل المشارك بانشغاله في الفترة الزمنية الخاصة  
 او التسجيل الصوتي. بتنفيذ النشاط حتى ال يقاطعونه بدخول مفاجئ لمجال الكاميرا 
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 إدراك أهمية عملية التقييم.  -1
على    -2 لتقييم التعرف  األساسية  العناصر 

 نشاط حواري تم تنفيذه عبر االنترنت.
التعرف على البدائل الرقمية لطرق التقييم    -3

 التقليدية. 
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كزات األساسية ألي عمل ناجح. تزداد أهمية هذه  عملية التقييم وقياس األثر أحد المرت
مباشر بشكل  تعتمد  التي  الحوارية  األنشطة  في  خاصة  بصورة  تفاعل    العملية  على 

المشاركين وشعورهم بالراحة واألمان داخل المساحات الحوارية. التقييم ببساطة هو  
تحقيق   في  البرنامج/النشاط  نجاح  مدى  لقياس  المستخدمة  األنشطة  مجموعة 

 األهداف المرجوة منه.
 تقدم لنا عملية التقييم على سبيل المثال ما يلي:  
 .والتميز في فريق العمل وداخل المنظمةالتعرف على مواطن القوة  -1
 .التعرف على مواطن الضعف والقصور داخل المنظمة -2
 .التعرف على األدوات التي تناسب المشاركين أكثر من غيرها -3
 .ترحات لتحسين عملية تنفيذ األنشطة المشابهة في المستقبلالخروج بمق -4



   

 43صفحة |  

كل خطوة م التقييم عقب  تتم عملية  أن  لفريق  ينبغي  السابقة فيمكن  الخطوات  ن 
كما   للفاعلية  جيد  بشكل  االعداد  في  نجاحهم  ومدى  التخطيط  خطوة  تقييم  العمل 

خطة باإلضافة  يمكن لهم تقييم خطتهم للتسويق واإلعالن وما تحقق من أهدف هذا ال
 لتقييم المشاركين للنشاط نفسه بعد تنفيذه.

 
 

 :االستبيانات -
أو أي من المنصات التي تقدم خدمات االستبيانات  "نماذج جوجل"  عن طريق خدمة  

ًقا يمكن لفريق العمل الُمكلف بتنفيذ النشاط الحواري بالتواصل  والتي تحدثنا عنها ساب 
النشاط وتشجعيهم على ملء نموذج تقييم للنشاط سواء عقب  مع المشاركين في  

تنفيذه. من  قصيرة  فترة  بعد  أو  مباشرة  النشاط    انتهاء 
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بطبيعة الحال ال توجد صيغة موحدة لهذا النوع من االستبيانات ولكن يمكن  
 على أسئلة تقيس العناصر التالية:أن يحتوي  

 .ذ النشاطرضا المشاركين عن المنصة المستخدمة في تنفي -1
 .رضا المشاركين عن الوقيت الذي انعقد فيه النشاط ومدته -2
 .رضا المشاركين عن الميسر/ين وطريقة ادارتهم للنشاط -3
النشاط    -4 خالل  المقدم  المحتوى  عن  المشاركين  حيثرضا  الوضوح    من 

 .والجودة
 .وضوح أهداف الجلسة وتماشيها مع احتياجات المشاركين -5
عن  قدرة    -6 للتعبير  للمشاركين  آمنة  مساحة  توفير  على  الميسر/ين 

 .أنفسهم اثناء تنفيذ النشاط
 .استطالع رأي المشاركين حول أي أجزاء تحتاج للتحسين في المستقبل  -7

أ طريق  عن  السابقة  العناصر  قياس  عنها  يمكن  التعبير  أو  مفتوحة،  سئلة 
 – أو نصية مثل ) ممتاز  (  4،3،2،  1بقيم محددة مسبقا ق تكون عددية مثل )  

  ضعيف(. –متوسط    –جيد 

ممتاز  -متوسط  –جيد   
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فضال عن ذلك تحتوي البرامج التدريبية على نوعية مختلفة من استبيانات 
التقييم حيث تقوم هذه االستبيانات بقياس معارف المشاركين قبل البرنامج  

انخراطهم في البرنامج  دريبي وبعده لقياس التغير في معارفهم نتيجة  الت
 التدريبي وبالتالي مدى نجاح هذا البرنامج.

في بعض األحيان نحتاج للتعرف على اراء المشاركين بشكل تفصيلي معمق  
هم عبر أي من منصات  وهنا يمكن اللجوء لعقد مقابالت فردية مع بعض من 

استطالع   للمقًيم  يمكن  حيث  سابقا  عنها  تحدثنا  التي  بالفيديو  التواصل 
كه  آرائهم ومشاعرهم تجاه النشاط بشكل أعمق والتعرف على األثر الذي تر

تطلعاتهم   ومدى  النشاط  هذا  باألنشطة فيهم  يتعلق  فيما  للمستقل 
 المشابهة. 
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جمع المعلومات التي تستخدم  فهي أحد طرق  أما المجموعات البؤرية  
أن  في  الشخصية  المقابالت  عن  وتختلف  التقييم  علميات  في  أحيانا 

حضور   تستهدف  البؤرية  مثل    8-6المجموعة  واحد  شخص  وليس  أشخاص 
بلة الشخصية كما تعتمد المجموعات البؤرية بشكل كبير على التفاعل  المقا

التقييم عن  المسئول  الشخص  يقوم  حين  المشاركين  ما    بين  سؤال  بطرح 
عليهم. بطبيعة الحال يمكن أجراء المجموعات البؤرية عبر أي من منصات 
كتابة   عند  اليها  والرجوع  الجلسة  هذه  بتسجيل  وينصح  بالفيديو  التواصل 

 ير التقييم.تقر 
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حد  مع   على  والشخصية  العملية  حياتنا  في  االنترنت  على  االعتماد  ازدياد 
سواء تزايدت بدورها احتماالت تعرضنا للمخاطر والتهديدات الموجدة على  
شبكة االنترنت والتي تهدد ليس وجودنا الرقمي فحسب بل تمس سالمتنا  
الشخصية بشكل مباشر. في هذا الجزء نتعرف بشكل موجز على مجموعة  

ألدوات والممارسات الهامة للحفاظ على األمن الرقمي للمنظمات غير  ن ام
الحكومية وكيفية حماية بيانات المنخرطين في أنشطتها بشكل عام وفي  

 االنشطة الحوراية عبر االنترنت بشكل خاص .

 
حمايتك من كل التهديدات الرقمية والبرمجيات    ال توجد برامج قادرة  على 

شبكة   عبر  وسلوكك  استخدامها  وكيفية  البرامج  بهذه  الخبيثة. معرفتك 
اطالح   حالة  دائما في  أبق  نفسها.  البرمجية  توافر  بكثير من  أهم  االنترنت 

أو  الحكومات  تصدرها  التي  التحديثات  في    على  المتخصصة  الشركات 
براء األمن الرقمي وتخٍل عن استخدام أي برنامج  مكافحة البرامج الخبيثة وخ

 إذا ثبت وجود ثغرات أمنية به. 
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األمن   على  حلقاتها"  أضعف  بقوة  تقاس  السلسلة  "قوة  المثل  ينطبق 
ية ككل تقاس قوته  حيث إن تأمين تعامالت المنظمة الرقمالرقمي أيضًا؛  

ف واحد يتصرف باستهتار عبر االنترنت بقوة أضعف المكونات. لذلك فموظ 
اثناء تنظيم االنشطة   بالكامل، كذلك  قد يهدد موقع المنظمة وفاعليتها 
الحوارية، مشارك واحد قد يهدد بيانات جميع المشاركين مثل ما حدث اثناء  

برنامج   المت   ZOOMاستخدام  الواليات  عح في  المشاركين  دة  احد  قام  ندما 
االجتماع عبر الفيسبوك فتم اختراق االجتماع عن طريق تلك  بمشاركة بيانات  

 المعلومات. 

ال تفترض أن الحلول األمنية األغلى ثمنًا هي األفضل؛ فمثال إذا قمت بشراء 
لموظفي وتركته  العالم  في  فيروسات  مضاد  على أغلى  مدربين  غير  ن 

ق وقتها  فانت  بالحلول  استخدامه  االهتمام  يجب  جدوى،  بال  مااًل  انفقت  د 
قمت   اذا  كذلك  للمنظمة،  الرقميين  والنشاط  الوجود  لتأمين  المتكاملة 
باستخدام منصة باهظة الثمن فذلك ال يعني انها ستوفر لك اعلى درجة من 

 االمان . 
 

جب عليك أال تثق بأحد سواك مطلقًا.  قد تبدو نصائح أمن الكمبيوتر وكأنه يتو
بالكثير من   الثقة  يتوجب عليك  أنه  المؤكد  الحقيقي، من شبه  العالم  في 
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أو   المقربين  عائلتك  أفراد  من  األقل،  على  معلوماتك  ببعض  األشخاص 
بمن    أصحابك إلى طبيبك أو محاميك. ولكن في الفضاء الرقمي يصعب فهم 

سر وبالمعلومات التي تؤثر على األمن  تثق وبماذا. احتفظ دائما بكلمات ال
انه   وتذكر  كان.  أي  شخص  أي  المشاركة مع  عن  بعيدا  لمنظمتك  الرقمي 
كلما شاركت السر مع عدد أقل من األشخاص، كلما تحسنت فرصة بقائه سرًا، 

ي تنظمها ال يتم  تأكد دائمًا ان بيانات ورشات العمل واالنشطة الحوارية الت
 مستهدفين.مشاركتها مع اشخاص غير 

 

ضع سياسات أمنية متالئمة مع عمل منظمتك وأنشطتها والمخاطر التي  
أي   أيضًا.  زمالؤك  ويتخذها  ستتخذها  التي  التطبيق  وخطوات  تواجهها 

مثالي أمن  يصعب  سياسة  كان  إن  تعمل  لن  الورق  على  بشكل ة  تطبيقها 
توفر مميزات افضل  النها     ZOOMمنصة    يومي، مثاًل ربما تفضل استخدام

من بالرغم  تفاعلية  انشطة  لبيانات  ال     ZOOM  لعقد  الكافي  االمان  توفر 
ربما تفضل استخدام   العكس  توفر    إلنها   JITSIمنصة  المشاركين، وعلى 

غم من انها قد ال تقدم نفس المميزات التي توفرها  درجة امان افضل بالر
 . ZOOMمنصة  

بشكل مستمر يكشف خبراء األمن الرقمي عن مشاكل وثغرات أمنية في  
أنظمة التشغيل والبرامج والتطبيقات المختلفة. يجب أن تبقى على اطالع  
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بال تبادر  وان  االخبار  هذه  استخدام  على  عن  برمجيةتوقف  بها    أي  تظهر 
مشاكل أمنية لحين قيام الشركة التي تملكها بإصالح ما بها من مشاكل 

نية. تذكر دائما أن استخدام لبرنامج ما على جهازك لمجرد كونه آمن في  أم
 العام الماضي أو األسبوع الماضي، ال يعني أنه ال يزال آمًنا اآلن!

 

 ولكن بنشاطنا تحيط التي والمخاطر التهديدات من  مختلفة  أنواع توجد
 العملية حياتنا على المدمرة آثارها في جميعا المخاطر هذه تتشابه

 االنترنت عبر أنشطة بعقد المكلف العمل فريق يستثمر أن يجب والشخصية.
 احةالمت واألدوات الرقمية التهديدات على التعرف في وقته من جزء

 لها.  ديللتص
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في السطور التالية نطرح بشكل موجز مجموعة من النصائح األساسية التي  
تساعدك على التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تتعرض لها اثناء استخدام  

 .  االنترنت بشكل عام واثناء تنظيم االنشطة الحوارية بشكل خاص

تخ يمكن  مقرصنة ال  نسخ  على  االعتماد  يل 
األساسية  البرامج  أو  التشغيل  أنظمة  من 
الكمبيوتر   جهاز  على  تستخدمها  التي 
الخاص بك دون أن يهددك ذلك األمن الرقمي  

على   المقرصنة  النسخ  تحتوي  عملك.  ولفريق  خبيثة لمنظمتك  برمجيات 
عدم   حالة  في  معا.  اإلثنين  أو  أمنية  ثغرات  أو  علىمدمجة  شراء    القدرة 

برنامج ما يجب بذل بعض الجهد في البحث عن بديل مجاني. يساعد موقع  
alternativeto   في البحث عن البدائل المجانية المتاحة للبرامج المدفوعة

 وترشيحها لك لالختيار بينها.
   https://alternativeto.net يمكن زيارة الموقع عبر:

 

برنامج   إذا  لتركيب  تحتاج  التشغيل ويندوز فانت  نظام  كنت من مستخدمي 
توفر معظم   الخبيثة.  البرمجيات  الفيروسات وباقي  لحمايتك من  متخصص 
تفي  ولكنها  أقل  بمميزات  مجانية  نسًخا  العالمية  الفيروسات  مكافحات 

ضد البرمجيات الخبيثة، فقط عليك التأكد من  بالغرض في الدفاع عن جهازك 

https://alternativeto.net/
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المتاحة من أي من  تحد المجانية  النسخ  بين  باستمرار.  يمكن االختيار  يثها 
 مكافحات الفيروسات التالية:
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المختلفة على  يجب عليك التدقيق في اختيار كلمات السر الخاصة بحساباتك  
لحساباتك الشخصية أو المؤسسية، تمتاز كلمات السر  شبكة االنترنت سواء  

 الجيدة بـ: 
 حرف 14طويلة  من  -1
 قابلة للتذكر  -2
 معقدة ) حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز(  -3
 غير مكررة -4
  FGH13كلمة سر لموقع فيس بوك و  FGH12 غير متتابعة ) مثل اختيار    -5

 تر( لموقع توي
 االسم أو رقم الهاتف أو تاريخ الميالد  غير شخصية ) ال تحتوي على  -6
 سرية  -7

تتيح بعض المواقع إمكانية اختيار جملة سر تتكون من عدد من الكلمات بدال  
من كلمة واحدة كما يمكنك اختيار كلمات سر غاية في التعقيد وحفظها  

في كل األحوال ال تقم    في أحد البرامج المعروفة باسم خزائن كلمات السر.
  يل كلمة السر في ورقة في دفترك أو ملف على جهازك.أبدًا بتسج

التهديدات   مواجهة  في  لك  بالنسبة  األول  الدفاع  خط  هو  األمني  وعيك 
الرقمية، يجب عليك الحذر في التعامل مع الرسائل التي تحتوي على روابط  

ها حتى لو كان مصدر الرسالة معروفة بالنسبة لك كما يجب وتطالبك بزيارت
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بتحميل ملفات   تطالبك  المشبوهة والتي  المواقع  االبتعاد عن  على  عليك 
  جهازك أو زيارة روابط خارجية دون داٍع.

في حالة الشك في رابط تم ارساله اليك 
عبر البريد االليكتروني أو غيره يمكن لك  

فيروس  خدمة  باستخدام  توتال   فحصه 
قبل فتحه... فقط قم بنسخ الرابط ولصقه 
بوسطة   بفحصه  وسيقوم  الموقع  في 

 الموقع لنفس يمكن   نتيجة.عشرات برامج مكافحة الفيروسات واخبارك بال
فحص الملفات المشكوك فيها عن طريق تحميلها من جهاز قبل أن تشرع  

 في فتحها واستخدامها 

 رابط:يمكن االستفادة من هذه الخدمة عبر ال
https://www.virustotal.com    

 

خدمة  الرئيسية  االليكترونية  المواقع  معظم  توفر  الحالي  الوقت  في 
التحقق بخطوتين كميزة إضافية لتأمين الحسابات. عند تفعيل هذه الخاصية  

خدم تأكيد هويته من خالل خطوتين لألمان. ويتطلب هذا يتوجب على المست 
باإلضافة إلى رمز أمان يتم  اإلجراء مزيج من اسم المستخدم/ وكلمة المرور 

 ارساله للمستخدم عبر الهاتف المحمول أو عبر عدد من الوسائط األخرى.
تحمي هذه الميزة الحسابات الشخصية من االختراق والسرقة ففي اللحظة  

فيها اختراق الحساب، يقوم المخترق بعزلك من حسابك. من شأن    التي يتم
م من الوصول إلى حسابك حتى تفعيل ميزة التحقق بخطوتين منع المهاج

https://www.virustotal.com/
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تنبيهك   يتم  سوف  المستخدم.  واسم  السر  كلمة  على  حصوله  حال  في 
 بحدوث محاولة فاشلة لتسجيل الدخول إلى حسابك. 

 
 

 

قدمنا في القسم الخاص بالتنفيذ بدائل متعددة للمنصات والخدمات التي  
هذه البدائل  يمكن استخدامها فيي تنفيذ انشطة حوارية، وقولنا ان بعض  

ادوات   بضعف  معروف  وبعضها  عالية  امان  خدمات  التي  الحمايتوفر  ة 
مثل   استخدا،    ZOOMيوفرها  اردنا  امكانات     ZOOM  م اذا  من  توفره  لما 

تفاعلية هذه   الحوارية  لألنشطةومهمة    وادوات  بين  نوافق  فكيف 
 المميزات و اعتبارات االمان ؟  

  اكثر  ZOOMهنا بعض الخطوات العملية التي من شأنها ان تجعل  
 : اماناً 
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شركة   المشاكل  بأّنه  Zoomصّرحت  حّل  على  ترّكز  سوف  ا 
القادمة،   الفترة  في  المستخدمين  بخصوصّية  المتعلقة 

للثغرات لمنع أي أعمال خبيثة    باإلضافة الى اصدار إصالحات 
في المنّصة. لذا يرجى تحديث التطبيق باستمرار حتى تضمن  

 الشركة. االستفادة من تلك االصالحات التي تقوم بها 

االنتظار  خاصّية  تفعيل  يجب 
Waiting Room option    لضمان

عدم اختراق االجتماع، تتيح هذه  
الذين   الخاصة معرفة االشخاص 
لالجتماع   ينضموا  ان  بريدوا 
لهم   السماح  عدم  او  والسماح 

 .بالدخول

مّيزة مشاركة الشاشة من قبل االفراد إاّل بإعطاء اذن لهم، وذلك    قم بايقاف
خاصّية تفعيل  طريق   Prevent participants from screen sharing عن 
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او   الموجودة في خيارات المشاركين لتفادي مشاركة محتوى غير اخالقي 
 غير مهم من بعض المشاركين . 

ال تقوم باستخدام كلمة سر واحدة لكل االجتماعات الن ذلك قد يسمح  
بالدخول   المستهدفة  الفئة  خارج  من  اشخاص  او  سابقين  لمشاركين 
لالجتماعات، لذلك فان تغيير كلمة السر بشكل دوري يضمن عدم دخول  

 اشخاص غير مستهدفين الجتماعاتك . 
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المنصة على هاتفك المحمول او جهاز الكمبيوتر   /تأكد من تنزيل التطبيق  -1
 الخاص بك قبل الورشة .
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يمكن  دقيقة حتى   15الرجاء تسجيل الدخول للقاء قبل االجتماع ب 2-
  تالفي اي مشكالت تقنية .

 
 كتم صوت الميكرفون اذا كنت ال تتحدث.برجاء 3-
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 في صندوق الرسائل اذا كنت تريد التحدث.  Xاكتب الحرف -4

 استفسار  \اذا كان لديك سؤال توضيحي   Qأكتب الحرف -5
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 اذا كان لديك استجابة مباشرة لشيء قيل للتو   DRالحروف   باكـت-6

 اذا كان لديك اقتراح ما    Pاكتب الحرف 7-
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استخدم الرمز +++ اذا كنت تريد تعبر عن دعمك االيجابي لشيء قيل  8-
 للتو . 
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 المصادر 
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