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قبل أن نبدأ...
مقدمة

ورية لتنمية الوعي وتعزيز االبتكار من أجل النهوض بحقوق اإلنسان   ي مجال حقوق اإلنسان عملية مستمرة و �ن
تمثل برامج  التدريب وبناء القدرات �ن

.. ن البرسش وترسيخ ثقافة سيادة القانون وتعزيز التحول الديمقراطي وتعزيز التعايش السلمي ب�ي

ي دعم تلك المبادئ  
ي الدور األساسي �ن

اع - لعبت منظمات المجتمع المد�ن ن ي البلدان غ�ي الديمقراطية وتلك المتاثرة بال�ن
 �ن

ً
ي العقود الماضية - خصوصا

 �ن
من خالل استخدام أدوات التعليم غ�ي الرسمي وبرامج بناء القدرات. 

ة, أبرزها تقلص المساحات المدنية والتضييق  ي من تحديات كث�ي
ي تقوم بها تلك المنظمات إال أنها عانت وال زالت تعا�ن بالرغم من أهمية الدور ال�ت

ي معظم أنحاء المنطقة. كما عّظمت جائجة كوفد 91 من تلك التحديات, إذ تم استخدام الجائحة من قبل العديد من 
عىل حرية التعب�ي والتجمع �ن

الحكومات لتقييد الحريات االساسية ومنع تلك المنظمات من اداء دورها 

ي عملها- إذ وجدت المنظمات 
ي أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة �ن

ي حدث… حيث أدركت معظم منظمات المجتمع المد�ن لكن هناك تغي�ي إيجا�ب
ي استخدام أدوات 

ي خلفتها الجائحة - وبالتالي حدث تطور كب�ي �ن ات ال�ت التقليدية نفسها عاجزة عن تقديم برامجها بصورة طبيعية بسبب القيود والتغ�ي
ات عدة، أذكر منها: ن ي وبالطبع لذلك مم�ي

التعليم عن بعد من قبل منظمات المجتمع المد�ن

ة, مثل االنتقال من -   لوجه من صعوبات كث�ي
ً
 فئة الشباب مقارنة بما يتطلبه التعليم وجها

ً
ن خصوصا امج من قبل المنتفع�ي سهولة الوصول لتلك ال�ب

ات للسفر ونفقات المعيشة.. مكان آلخر وما يصاحب ذلك من مخاطر خصوصا ألولئك الذين يعملون عىل موضوعات حساسة والحصول عىل تأش�ي

 لوجه. مرونة التعليم عن بعد، إذ يمكن لمنظمات - 
ً
ي  يتم تنفيذها وجها قلة تكلفة استخدام أدوات التعليم عن بعد مقارنة بتكلفة برامج بناء القدرات ال�ت

ن . واالهم من ذلك أن التدريب عن بعد  ي أوقات تناسب جميع المشارك�ي
ن من مناطق وبلدان مختلفة �ن ي تنفيذ برامج تجمع مشارك�ي

المجتمع المد�ن
ة للتجمعات.  للمخاطر الكب�ي

ً
ورة ال غ�ن عنها وقت الوباء ادراكا أصبح �ن

ي قدمها  وبالرغم من كل تلك المزايا، إال أن هناك نوعان رئيسيان من المخاطر واجها التدريب عن بعد تم استنتاجها من المدخالت والتعليقات ال�ت
ي العام 2020- 2021 وهما:

ي ورش عمل وبرامج بناء قدرات نفذتها نداء العدالة �ن
مشاركون/ات �ن

ي 	 
نت مما تسبب �ن ي االن�ت

المخاطر األمنية: حيث تقوم العديد من الحكومات حول العالم بتطوير قدراتها عىل مراقبة والتحكم �ن
/ات  ن نت لضمان سالمة المشارك�ي ي يتم تداولها ع�ب اإلن�ت ن المعلومات ال�ت خلق تحديات امنية رقمية جديدة أبرزها صعوبة تأم�ي
ي عن بعد. حيث أثبتت بعض التقارير أن العديد من 

ي تنفذها منظمات المجتمع المد�ن ي االجتماعات وبرامج بناء القدرات ال�ت
�ن

ي يتم استخدامها لعقد االنشطة والتدريبات عن بعد تقدم معلومات حول تلك األنشطة لحكومات وجهات  المنصات واألدوات ال�ت
ن بتلك المعلومات. أخرى مما يمثل خطورة شديدة عىل المعني�ي

ي تحفز 	  مدى فاعلية التعليم عن بعد: حيث قامت العديد من المراكز والمؤسسات المعنية بالتعليم بتطوير مئات األنشطة ال�ت
ي يتم تنفيذها وجها لوجه مثل األلعاب التعليمية وانشطة كرس الجليد  ي األنشطة وبرامج بناء القدرات ال�ت

ن �ن ن المشارك�ي التفاعل ب�ي
ي تطبيق تلك األدوات من خالل التدريب عن بعد نظرًا لغياب مساحة 

ي ..الخ، اال ان هناك صعوبة واضحة �ن والعصف الذه�ن
امج.. /ات وقلة الوقت المخصص لتلك ال�ب ن ن المشارك�ي التواصل المبا�ش ب�ي

اع المسلح )GPPAC( بتطوير هذا  ن اكة العالمية للوقاية من ال�ن  لكل ذلك قامت منظمة نداء العدالة بالتعاون مع منظمة نون لبناء السالم  وبدعم من الرسش
ي األخرى للتغلب عىل تلك المخاطر من خالل:

ها من منظمات المجتمع المد�ن ي من أعضاء GPPAC وغ�ي
الدليل لدعم منظمات المجتمع المد�ن

ن اإلجراءات المتعلقة بالسالمة المعلوماتية والرقمية أثناء تنفيذ أنشطة  ي ستساعد تلك المنظمات عىل تحس�ي اواًل:  تقديم مبسط لعدد من األدوات ال�ت
نت من خالل عدد من األدوات معظمها حرة ومفتوحة المصدر. ع�ب االن�ت

نت ابتداًء من مرحلة التخطيط وح�ت  امج ع�ب االن�ت ي يمكن لمقدمي برامج بناء القدرات استخدامها لتعزيز فاعلية تلك ال�ب ثانيا: توف�ي عدد من األدوات ال�ت
المتابعة والتقييم. 

خالد امام 

المدير التنفيذي لمنظمة نداء العدالة
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ي وبناء السالم 
ي مجال التعليم المد�ن

/العامالت �ن ن ي عمىلي شامل للعامل�ي
يحاول هذا الدليل تقديم إطار معر�ن

ي  ي ظل التحديات الحالية ال�ت
نت �ن ي العمل وتنفيذ برامجهم التدريبية ع�ب االن�ت

لمساعدتهم عىل االستمرار �ن
ي لفايروس كورونا المستجد، حيث يقدم بدائل تقنية تسمح بتنفيذ ورش العمل عن بعد 

فرضها االنتشار الوبا�ئ
ي  ي أي برنامج تدري�ب

ي تصلح لدمجها �ن اح بعض األنشطة التدريبية األساسية ال�ت ال, مع اق�ت وبشكل كفء وفعَّ
نت. ها بما يسمح لتقديمها ع�ب االن�ت وتأط�ي

ق  ي منطقة الرسش
ي وبناء السالم �ن

/مدربات التعليم المد�ن ي يعت�ب هذا الدليل خطوة عىل طريق تطوير عمل مدر�ب
األوسط وشمال أفريقيا. يحاول الدليل بما يضمه من أدوات وأنشطة أن يعزز تأث�ي هؤالء األشخاص والمنظمات 

ي مواجهة 
ي ينشطون من خاللها، وأن يضمن لهم القدرة عىل االستمرارية واستكمال أعمالهم �ن والمبادرات ال�ت

التحديات الحالية. بل ويحاول أيضا أن يشجعهم عىل رقمنة جزء من عملهم بشكل دائم للتغلب عىل تحديات 
امج التدريبية عىل األرض، صعوبة االنتقال لبعض المناطق، وعدم قدرة جميع  مختلفة مثل تكلفة تنفيذ ال�ب

ي تنظم عىل األرض بشكل عادل. امج التدريبية ال�ت الفئات المستهدفة عىل الوصول لل�ب

نت  ي ونرسش ثقافة السالم ع�ب اإلن�ت
/المدربات تحديات متعلقة بتنفيذ تدريبات التعليم المد�ن ن يواجه المدرب�ي

ألسباب متعددة نذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص:

أو 	  ي  التدري�ب )الفريق  ن  الجانب�ي عىل  اضية  االف�ت واألدوات  المنصات  مع  للتعامل  الكافية  ة  الخ�ب وجود  عدم 
 ،) ن المشاركات/المشارك�ي

ي والمهارات الحياتية يتطلب تواجد 	 
ي عن موضوعات متعلقة بالتعليم المد�ن اض بأن تنفيذ برنامج تدري�ب االف�ت

ي مكان واحد والمعايشة لتصبح الطريقة الوحيدة لتطوير المهارات واكتساب المعرفة بطريقة عرضية 
المجموعة �ن

ي 
امج المعتمدة عىل المحتوى المعر�ن informal – وبالتالي يتم اعتبار منصات التعلم عن بعد أك�ث مالئمة لل�ب

نت فقط لنقل المعرفة الموضوعة مسبًقا، وأن اكتساب المعرفة  . وكأننا نخ�ب أنفسنا أن التعلم ع�ب اإلن�ت واألكاديمي
ي قاعة التدريب فقط،

عن طريق التجربة يجب أن يكون �ن

التحديات المرتبطة باألجهزة المستخدمة )هاتف ذكي قديم/حديث أم كمبيوتر – وامكانيات كل منهم، مدى 	 
ي يصعب التنبؤ بها عند التعامل مع  نت ألسباب مادية...إلخ(، وال�ت نت، مدى إتاحة استخدام اإلن�ت قوة شبكة االن�ت

ي التدريبات وورش العمل. 
ة كما هو الحال �ن ن متنوعة ومتغ�ي مجموعة مشارك�ي

ي والمهاري 
ويحاول هذا الدليل التعامل -جزئيا- مع معظم هذه التحديات السيما ما يتعلق منها بالنقص المعر�ن

يقطعه كل  الذي  ي 
الذا�ت والتطوير  التعليم  ي طريق 

�ن ليكون محطة  نت، ويسىع  اإلن�ت التيس�ي ع�ب  وأدوات  بطرق 
. ي

/ات بنرسش ثقافة السالم أو التعليم المد�ن ن ميرس/ة من المعني�ي

حول اإلصدار

لماذا وضعنا الدليل؟
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محتويات الدليل
ينقسم الدليل لثالثة أجزاء رئيسية:

كيف يمكن استخدام الدليل؟

عىل   
ً
قياسا الخاصة  أنشطتهم  يطوروا  أن  المدرب-ة  من  نتوقع 

إل كيفية  مدخل  الدليل  هذا  هنا.يعد  الواردة  والنصائح  النماذج 
ألمثلة  عرض  وفيه   ، ي

مبد�ئ بشكل  المختلفة  المنصات  استخدام 
أنشطة معتادة ال تتم ورشة العمل دونها )مثل األلعاب التنشيطية، 

أنشطة الحوار...(.

يرسد  ال  فهو  المعروف،  ي  بالمع�ن تقنيا  دلياًل  الدليل  هذا  يعد  ال 
ي متنه، 

ي يتحدث عنها �ن التفاصيل الفنية لكل األدوات والمنصات ال�ت
المنصات والغاية من  العام الستخدام هذه  ي برسد اإلطار 

بل يكت�ن
ها. استخدامها أسباب تفضيلها عن غ�ي

ي تنفيذ الفعاليات 
ي يمكن استخدامها �ن الجزء األول: يناقش أهم المنصات ال�ت

التدريبية عن بعد.

/ات  : يناقش الممارسات األساسية لحماية السالمة الرقمية لمستخدمي ي
الجزء الثا�ن

نت. شبكة االن�ت

ي يمكن  الجزء الثالث: يقدم مجموعة متنوعة من األنشطة والنصائح األساسية ال�ت
نت. ي وتصلح للتنفيذ ع�ب االن�ت ي أي برنامج تدري�ب

دمجها �ن
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ن هذا الدليل  ي تحس�ي
نحن نقدر مالحظاتك!  ساعدنا �ن

حات عن طريق  من خالل مشاركة  أفكارك الرائعة و المق�ت
 info@justicecall.org ي عىل

و�ن يد اإللك�ت مراسلتنا ع�ب ال�ب
أو مسح هذا الرمز
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الجزء األول
امج  أدوات أساسية لتنظيم وتنفيذ ال�ب

نت التدريبية ع�ب اإلن�ت
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ي مختلف خطوات التنسيق والتخطيط لفعالية تدريبية 
ي يمكن استخدامها �ن هناك باقة ضخمة من األدوات الرقمية ال�ت

ي بطبيعة الحال سنحتاج منصة اتصال  نت، أي أن هذه األدوات يمكن استخدامها قبل الفاعلية نفسها وال�ت ع�ب اإلن�ت
جماعي بالفيديو إلتمامها. نرشح لكم/ن األدوات التالية إلدارة عملية تخطيط رقمية أك�ث تفاعال سواء مع فريق العمل أو 

/ات أنفسهم. ن مع المشارك�ي

 Doodle منصة

ي تحدد   ح�ت
ً
ونيا شعار هذة المنصة: “لست بحاجة إلي 30 بريدًا الك�ت

ي  موعد اجتماع مدته 30 دقيقة” .هذا الشعار هو اختصار للوظيفة ال�ت
/ات  ن ي استطالع آراء المشارك�ي

تقوم بها هذة المنصة حيث تساعدك �ن
ي ورشة العمل حول الموعد المناسب لعقد الفاعلية. 

�ن

حة لعقد ورشة   يمكن من خالل هذة المنصة تحديد المواعيد المق�ت
يد  العمل وارسال رابط للتصويت للمجموعات المستهدفة ع�ب ال�ب
ه، بعد انتهاء عملية التصويت يمكنك  ي أو واتساب أو غ�ي

و�ن االليك�ت
/ات. ن معرفة الموعد الذي يالئم غالبية المشارك�ي

ي وتوجد خدمات 
يوفر موقع Doodle  الخدمات األساسية بشكل مجا�ن

. يمكن الوصول لهذه الخدمة ع�ب :  ات أك�ث ن مدفوعة تحتوى عىل مم�ي
https://doodle.com/en

Clickup منصة

وعات عن بعد, وتساعد فرق العمل  توفر هذه المنصة خدمة إدارة المرسش
ي تنظيم وتوزيــــع المهام وكذلك اإلطالع عىل تقدم العمل بكل مهمة. 

�ن
ي سياق حديثنا عن تنظيم ورش العمل يمكن استخدام هذه المنصة 

و�ن
من قبل فريق العمل المكلف بادارة الفاعلية لتوزيــــع المهام فيما بينهم 

ي أعضاء الفريق.
ومتابعة إتمامها من قبل قائد الفريق وبا�ت

 Mindmeister منصة

 توفر هذة المنصة خدمة اعداد الخرائط الذهنية لمستخدميها بشكل
/ ن ي عىلي المشارك�ي العمل أو ح�ت ، يمكن طرح سؤال عىلي فريق  ي

مجا�ن
/ت ن المشارك�ي ويقوم  بك  الخاصة  العمل  ورشة  ي 

�ن ن  المحتمل�ي  ات 
ي االجابات

 باالجابة من خالل رابط الخريطة الذهنية المخصصة لتل�ت
ي الفريق بداًل من الصورة

 واالستمتاع بمنظر مجمع وجاذب إلجابات با�ت
ها .التقليدية لجمع الردود مثل خدمات مستندات جوجل وغ�ي

استخدامها  العمل ويمكن  قبل ورشة  المنصة  استخدام هذة   يمكن 
العصف عمليات  وادارة  األنشطة  لتنفيذ  نفسها  الورشة  انعقاد   اثناء 

/ات ن ي تتم مع المشارك�ي ي ال�ت الذه�ن



11

ي تقدم خدمات استضافة  ات المنصات ال�ت ي سنستخدمها لعقد ورشة العمل نفسها فتوجد عرسش أما عن المنصة ال�ت
ي  اجتماعات الفيديو. من المهم اختيار المنصة المناسبة الحتياجاتنا التدريبية، ولكن بشكل عام توجد بعض العوامل ال�ت

ي اختيار المنصة المناسبة مثل :
تساعدنا �ن

نت عالمًيا.  ي تقدم خدمات استضافة اجتماعات الفيديو ع�ب اإلن�ت ات المنصات ال�ت وعن المنصات نفسها توجد عرسش
ي تتطلبها كل منصة للتمتع بخدماتها السيما ع�ب  مجيات ال�ت ي ومعظمها مدفوع. تختلف ال�ب

بعض هذه المنصات مجا�ن
أجهزة الكمبيوتر، بعض المنصات تحتاج لتثبيت برامج عىل نظام التشغيل وبعضها ال يحتاج إال لفتح نافذة جديدة ع�ب 
نت، أما بالنسبة للهواتف المحمولة فمعظم هذه المنصات تقدم خدماتها ع�ب تطبيق خاص يتم تحميله  متصفح اإلن�ت

  Apple store و  Android للهواتف العاملة بنظام التشغيل Google Play من متاجر التطبيقات المشهورة مثل
IOS للهواتف العاملة بنظام تشغيل

ي يمكن االختيار فيما بينهم الستضافة تنفيذ  ي السطور التالية نتعرف عىل أهم مقدمي خدمات اجتماعات الفيديو وال�ت
�ن

امج التدريبية. ورش العمل وال�ب
: نت فهي ي يمكن االستعانة بها لتنفيذ ورشة عمل ع�ب اإلن�ت أما عن أشهر المنصات ال�ت
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Zoom منصة

ومؤتمرات والتعليم  لالجتماعات  شعبية  األك�ث  المنصة  ي 
 �ن

ن بسهولة االستخدام، وجودة نت حيث تتم�ي  الفيديو ع�ب االن�ت
تعاون متنوعة حيث يمكن أدوات   الفيديو والصوت، وتوفر 
إمكانية مع  وحواسيبهم  هواتفهم  شاشة  مشاركة  ن   للمتصل�ي
ي والمكتوب عليها، تناسب المنصة

 التعليق والتوضيح الصو�ت
ة مثل أندرويد وويندوز  الكث�ي من أنظمة التشغيل الشه�ي

ي و ها، لذا فهي أحد الحلول المثىلي IOS وماك وبالك ب�ي  وغ�ي
ع�ب تعقد  ي  ال�ت والمؤتمرات  والمقابالت  الرسمية   للقاءات 

نت .االن�ت

عدٍد  اتصال  إمكانية   Zoom منصة   تتيح  ذلك،  جانب  إل 
ٍ من األشخاص مًعا، حيث يمكن أن يصل العدد إل 100  كب�ي
نامج  ي يقدمها ال�ب متصل دون التأث�ي عىل جودة الخدمات ال�ت
تقسيم  بإمكانية   Zoom منصة  ن  تتم�ي ، كذلك  ٍّ ي

وبشكٍل مجا�ن
ي النشاط إل مجموعات عمل وإمكانية تسجيل 

ن �ن المشارك�ي
ي جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

جلسات ورشة العمل وحفظها �ن

 Zoom تتيح الحسابات غ�ي المدفوعة عىل منصة
اجتماعات الفيديو لمدة ال تزيد عن 40 دقيقة، لذا فهي 

ي حالة استخدام 
ي ورشات العمل الطويلة إال �ن

غ�ي عملية �ن
ي تقدمها المنصة. الخدمات المدفوعة ال�ت

اء األمن الرقمي ال ينضحون باستخدام هذه المنصة خصوصا بعد أن اكتشف  اتها العديدة فالكث�ي من خ�ب ن وبرغم م�ي
ن بالتجسس عىل محتوى  ق�ي ي تطبيق وبرنامج zoom قد تسمح للمخ�ت

ن ثغرات أمنية �ن ن التقني�ي بعض الباحث�ي
ى لإلعالن عن توقفها عىل استخدام المنصة. كات ك�ب الجلسات، وهو ما دع �ش

ومع ذلك يمكن تقليل المخاطر الرقمية المصاحبة الستخدام منصة Zoom من خالل اتباع الخطوات التالية:

، ولكن يمكن 	  من األفضل عدم مشاركة رابط االجتماع عىل المنصات العامة مثل صفحات فيس بوك وتوي�ت
/ات فقط. ن ارساله للمشارك�ي

 	. ي
 ال تشارك معرف االجتماع الشخصي personal meeting ID ولكن يفضل توليد معرف اجتماع عشوا�ئ

/ات فقط.	  ن  يفضل استخدام كلمة مرور للفاعلية التدريبية ومشاركتها مع المشارك�ي
/ات اإلنضمام للفاعلية قبل دخول المضيف نفسه.	  ن ي تتيح للمشارك�ي ة اإلنضمام قبل المضيف وال�ت ن  تعطيل م�ي
يفضل دائما استخدام خاصية “غرفة االنتظار”، وهي مساحة يدخل إليها المشاركون/ات وينتظرون قيام 	 

اضية الرئيسية. مديري الفاعلية بادخالهم للغرفة االف�ت
/ات وتفعيلها فقط عند الحاجة.	  ن ة مشاركة الشاشة لجميع المشارك�ي ن  من المهم تعطيل م�ي
ي حال معاناة المضيف 	 

ن شخص آخر من إدارة الفاعلية �ن ة مشاركة االستضافة وتمك�ي ن قد يكون مفيّدا تفعيل م�ي
الرئيسي من أي مشاكل تقنية.

ة مشاركة الملفات، وتفعيلها عند الحاجة فقط.	  ن من المهم تعطيل م�ي
تبدأ أسعار الحسابات المدفوعة عىل منصة Zoom من 941 دوالر أمريكي سنوًيا، وهناك خيارات متعددة للدفع 

الشهري.
:  يمكن الوصول لهذه الخدمة ع�ب

 https://zoom.us
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Jitsi منصة
يوفر   ، ي

مجا�ن المصدر  مفتوح  برنامج  هو   Jitsi جيتسي 
ومكالمات  نصية  محادثات  إجراء  إمكانية  ن  للمتستخدم�ي
صوتية وفيديو تبادل الملفات ومشاركة الشاشة بشكل آمن 
 خدمة 

ً
وسهل، بإلضافة لذلك تقدم مؤسسة Jitsi.org أيضا

خدمة  وهي  بالمؤسسة  الخاص  الموقع  عىلي   Jitsi Meet
إجراء  لمستخدميها  تتيح  االستخدام  سهلة  آمنة،  مجانية، 
مكالمات صوت وصورة ع�ب المتصفح. ولذلك يمكن اعتباره 
 Google ي وحر لخدمات مثل

بدياًل مفتوح المصدر ومجا�ن
ها. Meet ، و Zoom و Skype وغ�ي

 Jitsi فضال عن كون خدماتها مجانية بالكامل فان منصة
تتيح لمستخدميها اجراء اجتماعات الفيديو ع�ب متصفح 

نت دون الحاجة لتثبيت أي برنامج عىل نظام  اإلن�ت
التشغيل, أما بالنسبة للهواتف المحمولة فيحتاج األمر 
ي يحمل نفس اسم المنصة. تقدم 

لتثبيت تطبيق مجا�ن
ن  /ات مع�ي ن المنصة خدماتها دون التقيد بعدد مشارك�ي

أو بوقت محدد للنشاط/الجلسة، باإلضافة لذلك تعمل 
المنصة عىل معظم أنظمة التشغيل المعروفة سواء عىل 

أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.
ي يتمتع بالخصوصية واألمان ويصعب جدا التنصت  ي حالة الحاجة لعقد برنامج تدري�ب

يعت�ب  Jitsi الخيار األفضل �ن
ي تتم ع�ب منصة Jitsi وال يتطلب األمر إنشاء حساب أو تقديم أي  عىل محتواه، حيث يتم تشف�ي  جميع االتصاالت ال�ت

ي أو أي معلومات ُاخرى - األمر الذي يساعد حماية 
و�ن بيانات أو معلومات شخصية مثل رقم الهاتف أو عنوان بريد إلك�ت

. كما أن اإلنضمام إل جلسة Jitsi ال يتطلب سوى معرفة بيانات الجلسة. ن خصوصية المستخدمات والمستخدم�ي

 DropBox | وكذلك تسجيل وحفظ الجلسة ع�ب  youtube لمستخدميها بث مبا�ش للجلسة ع�ب Jitsi تتيح منصة
ي مواقع ُاخرى.

/ Embed الجلسة �ن ن أو تضم�ي

 Phone ي
ي منصة Jitsi حيث تتيح هذه المنصة إمكانية االنضمام إل جلسة من خالل اتصال هات�ن

ة فريدة �ن ن وهناك م�ي
نت - لكن ال يجب استخدام هذا الخيار مع االجتماعات الحساسة أو الرسية، حيث سيكون  call بدون الحاجة إل ان�ت

ي تم استخدامها إلجراء االتصال لالنضمام للجلسة. كة االتصال ال�ت ي للجلسة متاح من ِقبل �ش
المحتوى الصو�ت

ن بحماية  نت السيما المهتم�ي اء االن�ت ي حازتها منصة Jitsi مؤخرًا وتفضيلها من قبل عدد كب�ي من خ�ب رغم الشهرة ال�ت
ة أو متوسطة العدد, كما ال  ي تظهر مع عقد اجتماعات كب�ي ي من بعض المشاكل التقنية ال�ت

الخصوصية منهم إال أنها تعا�ن
/ات لمجموعات فرعية. ن ة تقسيم المشارك�ي ن ي توفرها المنصات المنافسة مثل م�ي ات ال�ت ن توفر المنصة بعض الم�ي

: يمكن الوصول لهذه الخدمة ع�ب

 https://jitsi.org
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Microsoft Teams منصة
 هي عبارة عن نظام أساسي قائم عىلي Microsoft Teams خدمة
 الدردشة للتعاون، باإلضافة لمشاركة المستندات واالجتماعات
للتواصل عن بعد المفيدة  ات  ن المم�ي نت والعديد من  اإلن�ت  ع�ب 

ن فريق العمل  ب�ي
ً
.وخصوصا

وبرامج  التدريبية  امج  ال�ب ي 
�ن بكفاءة  الخدمة  استخدام  يمكن 

ن من  التعلم عن بعد، حيث حظيت هذة الخدمة بثقة المالي�ي
/ات والجهات الرسمية منذ إطالقها عام 2017 ن المستخدم�ي

مع  المحتوى  مشاركة  بإمكانية   Microsoft Teams ن  تتم�ي  
 ،  Office برامج  حزمة  مثل  االخرى  مايكروسوفت  تطبيقات 
 ،SharePoint كما يمكن تخزين المستندات عن طريق برنامج
توفر الخدمة لكل فريق استخدام Microsoft Teams موقًعا 
ي SharePoint Online . الخدمة متاحة بما يزيد عن 91 لغة 

�ن
من بينهم اللغة العربية.

ي حزمة Office يمكن 
الخدمة مدفوعة باألساس ومشمولة �ن

 
ً
اء الخدمة منفردة بتكلفة تبدأ من 5 دوالرًا امريكيا  �ش

ً
ايضا

. للمستخدم شهرياً
: يمكن الوصول لهذه الخدمة ع�ب

 https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

ي تقدم خدمات استضافة اجتماعات الفيديو غ�ي النماذج الثالث السابق تفصيلها  ات المنصات األخرى ال�ت توجد عرسش
مثل:
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ي
 الجزء الثا�ن

الممارسات األساسية لحماية السالمة الرقمية ع�ب 
نت االن�ت



16

ي حياتنا العملية والشخصية عىل حد سواء, ازدادت بدورها احتماالت تعرضنا 
نت �ن مع ازدياد االعتماد عىل االن�ت

ي تهدد ليس وجودنا الرقمي فحسب، بل تمس سالمتنا  نت وال�ت للمخاطر والتهديدات الموجودة عىل شبكة االن�ت
ي هذا الجزء نتعرف بشكل موجز عىل مجموعة من األدوات والممارسات الهامة للحفاظ 

. �ن الشخصية بشكل مبا�ش
ي االنشطة 

ي أنشطتها بشكل عام و�ن
/ات �ن ن عىل األمن الرقمي للمنظمات غ�ي الحكومية وكيفية حماية بيانات المنخرط�ي

نت بشكل خاص. التدريبية ع�ب االن�ت

نت 6 قواعد أساسية للعمل بأمان اثناء تنظيم االنشطة التدريبية ع�ب االن�ت

نت:  1- بناء الوعي حول كيفية استخدام االن�ت

امج وكيفية  مجيات الخبيثة, فمعرفتك بهذه ال�ب ال توجد برامج قادرة عىل حمايتك من كل التهديدات الرقمية وال�ب
ي حالة اطالع عىل التحديثات 

مجية نفسها. إبق دائما �ن نت أهم بكث�ي من توافر ال�ب استخدامها وسلوكك ع�ب شبكة اإلن�ت
اء األمن الرقمي وتخّل عن استخدام  امج الخبيثة وخ�ب ي مكافحة ال�ب

كات المتخصصة �ن ي تصدرها الحكومات أو الرسش ال�ت
أي برنامج ثبتت وجود ثغرات أمنية به.

2- الحلقة األضعف هي األهم:

ن تعامالت المنظمة  ؛ حيث إن تأم�ي
ً
ينطبق المثل »قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها« عىل األمن الرقمي أيضا

نت قد يهدد موقع  الرقمية ككل تقاس قوته بقوة أضعف المكونات. لذلك فموظف واحد يترصف باستهتار ع�ب االن�ت
ن مثل  المنظمة وفاعليتها بالكامل، كذلك اثناء تنظيم االنشطة التدريبية. مشارك واحد قد يهدد بيانات جميع المشارك�ي
ن بمشاركة بيانات االجتماع ع�ب  ي الواليات المتحدة عندما قام أحد المشارك�ي

ما حدث اثناء استخدام برنامج ZOOM  �ن
اق االجتماع عن طريق تلك المعلومات. الفيسبوك فتم إخ�ت

 أعىل: 
ً
ي أمانا

3- التكلفة األغىل ال تع�ن

ي العالم وتركته 
وسات �ن اء أغىل مضاد ف�ي  هي األفضل؛ فمثال إذا قمت برسش

ً
ض أن الحلول األمنية األغىل ثمنا ال تف�ت

ن  ن عىل استخدامه فأنت وقتها قد أنفقت مااًل بال جدوى، يجب االهتمام بالحلول المتكاملة لتأم�ي ن غ�ي مدرب�ي لموظف�ي
ي أنها ستوفر لك اعىل  ن للمنظمة، كذلك إذا قمت باستخدام منصة باهظة الثمن فذلك ال يع�ن الوجود والنشاط الرقمي�ي

درجة من األمان .

نت ال تمنح ثقتك ألحد: 4- ع�ب االن�ت

، من شبه المؤكد أنه  ي
ي العالم الحقي�ت

. �ن
ً
قد تبدو نصائح أمن الكمبيوتر وكأنه يتوجب عليك أال تثق بأحد سواك مطلقا

ن أو أصحابك إل  يتوجب عليك الثقة بالكث�ي من األشخاص ببعض معلوماتك عىل األقل، من أفراد عائلتك المقرب�ي
ي  ي الفضاء الرقمي يصعب فهم بمن تثق وبماذا. احتفظ دائما بكلمات الرس وبالمعلومات ال�ت

طبيبك أو محاميك. ولكن �ن
تؤثر عىل األمن الرقمي لمنظمتك بعيدا عن المشاركة مع أي شخص أي كان. وتذكر انه كلما شاركت الرس مع عدد أقل 
ي تنظمها ال   ان بيانات ورشات العمل واالنشطة الحوارية ال�ت

ً
من األشخاص، كلما تحسنت فرصة بقائه �ًا، تأكد دائما

. ن يتم مشاركتها مع أشخاص غ�ي مستهدف�ي
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 تسويات ومفاضالت:
ً
نت غ�ي ممكن؛ هناك دائما 5- األمن الكامل ع�ب االن�ت

ي ستتخذها  ي تواجهها وخطوات التطبيق ال�ت ضع سياسات أمنية متالئمة مع عمل منظمتك وأنشطتها والمخاطر ال�ت
، مثاًل ربما تفضل  . أي سياسة أمن مثالية عىل الورق لن تعمل إن كان يصعب تطبيقها بشكل يومي

ً
ويتخذها زمالؤك أيضا

ي 
ات افضل لعقد انشطة تفاعلية بالرغم من ZOOM  ال توفر األمان الكا�ن ن استخدام منصة ZOOM  ألنها توفر مم�ي

، وعىل العكس ربما تفضل استخدام منصة JITSI  النها توفر درجة امان افضل بالرغم من أنها قد ال  ن لبيانات المشارك�ي
.ZOOM ي توفرها منصة ات ال�ت ن تقدم نفس المم�ي

: ً
 غدا

ً
6- ما هو آمن اليوم قد ال يكون آمنا

امج والتطبيقات المختلفة.  ي أنظمة التشغيل وال�ب
اء األمن الرقمي بشكل مستمر عن مشاكل وثغرات أمنية �ن يكشف خ�ب

ن قيام   بالبقاء عىل اطالع عىل هذه االخبار والتوقف عن استخدام أي برمجية تظهر فيها مشاكل أمنية لح�ي
ً
ينصحح دائما

ي تملكها بإصالح هذه المشاكل. كة ال�ت الرسش

ي أنه ال  ، ال يع�ن ي
ي أو األسبوع الما�ن

ي العام الما�ن
نامج ما عىل جهازك لمجرد كونه آمن �ن ر دائما أن استخدامك ل�ب

ّ
تذك

يزال آمًنا اآلن!
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نت المخاطر الرقمية ع�ب االن�ت

نت، ولكن تتشابه هذه المخاطر جميعا  ي تحيط بنشاطاتنا عىل االن�ت توجد أنواع مختلفة من التهديدات والمخاطر ال�ت
نت جزء  ي آثارها المدمرة عىل حياتنا العملية والشخصية. يجب أن يستثمر فريق العمل المكلف بعقد أنشطة ع�ب اإلن�ت

�ن
ي التعرف عىل التهديدات الرقمية واألدوات المتاحة للتصدي لها.

من وقته �ن

مجيات الخبيثة: ال�ب
ة لكنها مؤذية، تنتقل إل الحواسيب ع�ب مواقع  هي برمجيات صغ�ي

نت المشبوهة، أو من خالل استخدام ذاكرة USB دون التأكد من  اإلن�ت
سالمتها.

مجيات الخبيثة من برمجية ألخرى، ولكن جميعها  وتختلف عوارض ال�ب
ن بنوافذ  بشكل عام تقوم بإبطاء نظام التشغيل وإزعاج المستخدم�ي

دعايات، وترسيب معلومات شخصية من أجهزتهم.

 Malicious« هي اختصار لـ Malware مجيات الخبيثة ال�ب
مجيات الخبيثة، هي برمجية يتم تضمينها أو إدراجها  Software” وال�ب
ي الحاسوب ألغراض خبيثة، دون رضا المستخدم. وتهدف هذه 

عمًدا �ن
، أو جمع معلومات  ي

 أو بشكل جز�ئ
ً
مجيات إل تعطيل الحاسوب كليا ال�ب

. ن حساسة، أو الوصول إل ملفات المستخدم�ي

مجية الخبيثة تختلف صعوبة إزالتها باختالف  عندما يتم تثبيت ال�ب
اوح خطورتها من إزعاج بسيط )ظهور بعض  خطورتها وعملها، حيث ت�ت
النوافذ اإلعالنية غ�ي المرغوب فيها( إل أذى غ�ي قابل لإلصالح يتطلب 

إعادة تهيئة القرص الصلب عىل سبيل المثال.

برمجيات التجسس:
هي برامج حاسوبية تثبت خلسة عىل أجهزة الكمبيوتر للتجسس عىل 

ن أو اتخاذ سيطرة جزئية عىل الكمبيوتر من دون علم  المستخدم�ي
امج  ن أن االسم )برامج التجسس( يش�ي إل ال�ب ي ح�ي

المستخدم. و�ن
، إال أن مهامها تتجاوز بكث�ي  ن ي تراقب سلوك المستخدم�ي الرسية ال�ت

مجرد الرصد. برامج التجسس يمكنها جمع مختلف المعلومات 
ي تمت زيارتها.  نت، ورصد المواقع ال�ت الشخصية، مثل تصفح اإلن�ت

امج أيضا أن تسيطر عىل الكمبيوتر المصاب بها، وتتحكم  ويمكن لهذه ال�ب
به وتقوم بعدة مهام، مثل: تركيب برامج إضافية، تحويل عائدات 

دعائية لطرف ثالث، تغي�ي الصفحة الرئيسية لمستعرض الويب، إعادة 
ي من  توجيه مستعرض الويب، توجيه لمواقع ويب ضارة ومفخخة وال�ت
امج التجسس أن  وسات. يمكن أيضا ل�ب شأنها ان تسبب المزيد من الف�ي
تغ�ي إعدادات الكمبيوتر، مما قد يؤدي إل إبطاءه والتأث�ي عىل االتصال 

نت. بشبكة اإلن�ت
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برمجيات التعدين الخبيث:
التعدين الخبيث Cryptojacking أو تعدين العملة الرقمية 
المشفرة غ�ي المرّصح بها، هي عملية خطف جهاز الضحية 

بدون علمه واستغالل قدرات الجهاز الحسابية لتعدين 
العمالت الرقمية المشّفرةCryptocurrencies  لتحقيق 

ذلك يقوم المهاجمون عادة إما ع�ب استخدام أساليب 
الهندسة االجتماعية Social Engineering  كإرسال روابط 

مجية تعدين  خبيثة إل الضحايا تؤدي إل إصابة الجهاز ب�ب
العمالت المشفرة

نت  عىل الحواسب المصابة، أو ع�ب إصابة موقع عىل االن�ت
مجية  ووضع برمجية التعدين ضمن الموقع، بحيث تقوم ال�ب

بالتعدين ع�ب المتصفح عىل أجهزة زوار الموقع المصاب.

 أثناء استخدام 
ً
، تعمل برمجية التعدين تلقائيا ن ي كال الحالت�ي

�ن
ي كث�ي من األحيان دون أن يالحظ وجودها.

الحاسوب، و�ن

ي تصيب األجهزة، ال ترصن برمجيات التعدين غ�ي المرّصح به ببيانات الضحية  مجيات الخبيثة ال�ت ا ألغلب ال�ب
ً
وخالف

نت، بل ترسق قدرات المعالجة من وحدة المعالجة المركزية CPU أو من  ومعلوماته أو نظام تشغيله أو اتصاله باإلن�ت
وحدة ترسيــــع الرسومات GPU والذي يؤدي إل انخفاض أداء الجهاز ما قد يسبب إزعاًجا بسيًطا لمستخدمي األجهزة 

ي إجراء العمليات الحسابية 
ورية لتغذية المعالج المنهمك �ن ي فاتورة الكهرباء، الرصن

المصابة، ومع الوقت ارتفاًعا �ن
كة أو مؤسسة ما، فسيؤدي ذلك إل انخفاض أداء جميع األجهزة المصابة وبالتالي  ي حال أصيبت أجهزة �ش

للتعدين. و�ن
/ات وارتفاع فاتورة الكهرباء عىل المؤسسة. وبسبب ارتفاع حرارة األجهزة عند قيامها بإجراء  ن انخفاض أداء الموظف�ي
العمليات الحسابية الالزمة للتعدين بشكل متواصل، فإن ذلك يزيد من احتمال عطب وحدة المعالجة المركزية أو 

يد عىل المدى الطويل. مراوح الت�ب

يشكل الربــح المادي الهدف الرئيسي وراء هذا الهجوم. فما يتم تعدينه عىل أجهزة الضحايا من نقود رقمية مشفرة، 
ي تستطيع فيما بعد الترصف بهذه النقود كما تشاء، كتحويلها لعملة نقدية  ي حساب الجهة المهاجمة، ال�ت

يدخل �ن
اء األصول والسلع والخدمات. )تقليدية( أو كاستخدام العملة الرقمية لرسش

الهندسة االجتماعية:
هي استغالل المعلومات المتوافرة لدى المهاجم عن الضحايا لخداعهم بحيث يقوموا بشكل إرادي وطوعي بكشف 

معلومات �ّية أو إعطاء المهاجم الفرصة للوصول للمعلومات الرسية. حيث تقوم الضحية بالقيام بأمر لم تكن لتقوم 
به لوال الوقوع ضحية لخدعة المهاجم.

ن من  ال تعتمد أساليب الهندسة االجتماعية عىل معرفة تقنية عميقة بالتالي يستطيع أي شخص يتوفر لديه قدر مع�ي
الحنكة والدهاء القيام بهجمات الهندسة االجتماعية.
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التصدي للمخاطر الرقمية
ي  ي تساعدك عىل التصدي للمخاطر الرقمية ال�ت ي السطور التالية نطرح بشكل موجز مجموعة من النصائح األساسية ال�ت

�ن
نت بشكل عام وأثناء تنظيم االنشطة الحوارية بشكل خاص. قد تتعرض لها اثناء استخدام االن�ت

امج المقرصنة 1- التوقف عن استخدام ال�ب
ال يمكن تخيل االعتماد عىل نسخ مقرصنة من أنظمة 

ي تستخدمها عىل جهاز  امج األساسية ال�ت التشغيل أو ال�ب
الكمبيوتر الخاص بك دون أن يهدد ذلك األمن الرقمي 

لمنظمتك ولفريق عملك. تحتوي النسخ المقرصنة عىل 
ن معا.  برمجيات خبيثة مدمجة أو ثغرات أمنية أو اإلثن�ي

اء برنامج ما يجب بذل  ي حالة عدم القدرة عىل �ش
و�ن

. ي
ي البحث عن بديل مجا�ن

بعض الجهد �ن

ي البحث عن البدائل 
يساعدك موقع alternativeto �ن

امج المدفوعة وترشيحها لك  المجانية المتاحة لل�ب
https:// : لالختيار بينها-يمكن زيارة الموقع ع�ب

alternativeto.net

ي تستخدمها
مجيات ال�ت 2- الحرص عىل تحديث كل ال�ب

ي تستخدمها وجميع  ع�ب الهاتف المحمول أوع�ب جهاز الكمبيوتر تأكد بشكل يومي من تحديث أنظمة التشغيل ال�ت
مجيات بإطالق تحديثات حول اكتشاف  كات المالكة لهذه ال�ب امج والتطبيقات المثبتة عليها، عادة ما تبادر الرسش ال�ب

ي أحد منتجاتها، لذلك, الحرص عىل بقاء هذه المنتجات محدثة يضمن لك سد هذه الثغرات برسعة قبل 
ثغرات أمنية �ن

مجيات المقرصنة عادة ال تستطيع استقبال التحديثات  ار بك. ترتبط هذه النقطة بالنقطة األول فال�ب استغاللها لإل�ن
مجيات. عية من هذه ال�ب الجديدة وهذا هو سبب جديد يدعونا الستخدام نسخ �ش

وسات مًحدث دائما 3- استخدام مضاد للف�ي
ي 

وسات وبا�ت إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز فأنت تحتاج لتثبيت برنامج متخصص لحمايتك من الف�ي
ي بالغرض 

ات أقل، ولكنها ت�ن ن وسات العالمية نسًخا مجانية بمم�ي مجيات الخبيثة. توفر معظم مكافحات الف�ي ال�ب
ن النسخ  مجيات الخبيثة، فقط عليك التأكد من تحديثها باستمرار.  يمكن االختيار ب�ي ي الدفاع عن جهازك ضد ال�ب

�ن
وسات التالية: المجانية المتاحة من أي من مكافحات الف�ي
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ونية 4- استخدام كلمة رس قوية لحساباتك اإللك�ت
نت سواء لحساباتك  ي اختيار كلمات الرس الخاصة بحساباتك المختلفة عىل شبكة االن�ت

يجب عليك التدقيق �ن
الشخصية أو المؤسسية، تمتاز كلمات الرس الجيدة بـ:

 طويلة أك�ث من 41 حرف	 

 قابلة للتذكر	 

ة وأرقام ورموز(	  ة وصغ�ي معقدة ) حروف كب�ي

غ�ي مكررة	 

 	) غ�ي متتابعة ) مثل اختيار  21FGH كلمة رس لموقع فيس بوك و31FGH لموقع توي�ت

غ�ي شخصية ) ال تحتوي عىل االسم أو رقم الهاتف أو تاريــــخ الميالد ...(	 

رسية	 

تتيح بعض المواقع إمكانية اختيار جملة � تتكون من عدد من الكلمات بدال من كلمة واحدة كما يمكنك اختيار كلمات 
ي كل األحوال ال تقم أبدًا بتسجيل 

امج المعروفة باسم خزائن كلمات الرس. و�ن ي أحد ال�ب
ي التعقيد وحفظها �ن

� غاية �ن
ك أو ملف عىل جهازك ي دف�ت

ي ورقة �ن
كلمة الرس �ن

نت 5- تعامل بحرص عىل شبكة االن�ت
ي التعامل مع 

ي مواجهة التهديدات الرقمية، يجب عليك الحذر �ن
ي هو خط الدفاع األول بالنسبة لك �ن وعيك األم�ن

ي تحتوي عىل روابط وتطالبك بزيارتها، ح�ت لو كان مصدر الرسالة معروفة بالنسبة إليك, كما يجب عليك  الرسائل ال�ت
ي 

ي حالة الشك �ن
ي تطالبك بتحميل ملفات عىل جهازك أو زيارة روابط خارجية. �ن االبتعاد عن المواقع المشبوهة وال�ت

وس توتال قبل فتحه... فقط  ه يمكن لك فحصه باستخدام خدمة ف�ي ي أو غ�ي
و�ن يد االليك�ت رابط تم ارساله اليك ع�ب ال�ب

وسات واخبارك بالنتيجة.   ات برامج مكافحة الف�ي ي الموقع وسيقوم بفحصه بواسطة عرسش
قم بنسخ الرابط ولصقه �ن

ي فتحها واستخدامها
ع �ن يمكن لنفس الموقع فحص الملفات المشكوك فيها عن طريق تحميلها من جهاز قبل أن ترسش

يمكن االستفادة من هذه الخدمة ع�ب الرابط:

  https://www.virustotal.com

ن 6- تفعيل خاصية التحقق بخطوت�ي
ن الحسابات.  ة إضافية لتأم�ي ن ن كم�ي ونية الرئيسية خدمة التحقق بخطوت�ي ي الوقت الحالي توفر معظم المواقع االلك�ت

�ن
ن لألمان. ويتطلب هذا اإلجراء مزيــــج  عند تفعيل هذه الخاصية يتوجب عىل المستخدم تأكيد هويته من خالل خطوت�ي
من اسم المستخدم/ وكلمة المرور باإلضافة إل رمز أمان يتم ارساله للمستخدم ع�ب الهاتف المحمول أو ع�ب عدد من 

الوسائط األخرى.

اق الحساب، يقوم  ي يتم فيها اخ�ت ي اللحظة ال�ت
اق والرسقة ف�ن ة الحماية للحسابات الشخصية من االخ�ت ن تأّمن هذه الم�ي

ي حال 
, لمنع المهاجم من الوصول إل حسابك ح�ت �ن ن ة التحقق بخطوت�ي ن ي دور م�ي

ق بعزلك من حسابك. وهنا يا�ت المخ�ت
حصوله عىل كلمة الرس واسم المستخدم. سوف يتم تنبيهك بحدوث محاولة فاشلة لتسجيل الدخول إل حسابك. 
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نت ن إعدادات الخصوصية عند استخدام االن�ت تحس�ي

/ات بشكل كب�ي وبعضها  ن بعض أنظمة التشغيل تحفظ خصوصية المستخدم�ي
ة سواء ألجهزة الكمبيوتر أو للهواتف  ال يفعل، مع األسف أنظمة التشغيل المنترسش

كات المالكة لها  . تقوم هذه األنظمة لصالح الرسش ي
المحمولة هي من النوع الثا�ن

/ات وسلوكهم وحياتهم، وتقوم هذه  ن بجمع معلومات هائلة عن المستخدم�ي
ي 

كات بدورها بحفظ وبيع هذه البيانات ألطراف ثالثة قد تستخدمها �ن الرسش
ي الجزء التالي نتعرف عىل بعض النصائح المفيدة 

. �ن ن البرسش التالعب بحياة مالي�ي
/ات خالل التعامل مع بعض أنظمة التشغيل  ن لتعزيز خصوصية المستخدم�ي

مجيات الشائعة. وال�ب

: windows ن الخصوصية عند استخدام نظام التشغيل تحس�ي

رغم أن نظام التشغيل ويندوز هو األشهر عالمًيا واألك�ث انتشاًرا اال انه مع األسف يحوز سمعة سيئة فيما يتعلق 
/ات لذا يمكن تعديل بعض االعدادات داخل نظام التشغيل للتمتع بمستوى  ن بالحفاظ عىل خصوصية المستخدم�ي

خصوصية أعىل أثناء استخدام هذا النظام. بشكل عام من المهم :

- تعطيل معّرف اإلعالنات: 
يعت�ب  معرف اإلعالنات )Advertising ID( من أهم إعدادات الخصوصية الذي يجب عليك تعطيله، حيث إن هذا 
ي كافة إعدادات اإلعالنات الخاصة بويندوز واألطراف الخارجية المتعاونة مع مايكروسوفت. 

المعرف مدمج بالكامل �ن
كة مايكروسوفت بجمع معلومات عنه إلنشاء »ملف تعريف«  ويملك كل مستخدم ويندوز 10 معّرف إعالن يسمح لرسش
ي ح�ت قائمة ابدأ 

 �ن
ً
ي التطبيقات وأحيانا

يمكن استخدامه بواسطة وكاالت اإلعالنات لعرض إعالنات مخصصة تظهر �ن
 .Start

ولمنع نظام التشغيل ويندوز 10 من إنشاء ملف شخصي فريد عنك قم بالتوجه اإلعدادات« Setting واضغط عىل 
»الخصوصية« ycavirP ثم من قائمة »عام« انقر عىل »تعطيل« خيار »السماح للتطبيقات باستخدام معّرف 

.» ي اإلعالن الخاص �ب

- تعطيل تعقب الموقع: 

ة تتبع الموقع ألنه ليس فقط مايكروسوفت لها حق الوصول إل هذه المعلومات،  ن من المهم أيضا إيقاف تشغيل م�ي
 يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية الوصول إل بيانات موقعك.

ً
ولكن يمكن أيضا

ي حسابك 
عندما تقوم باستخدام ويندوز 10، فإنه يقوم بتتبع موقعك الدقيق ويخّزن سجل المواقع الخاص بك �ن

ولتعطيل هذه الخاصية قم بالتوجه إل »اإلعدادات« ثم اضغط عىل »الخصوصية« ثم عىل »الموقع« وقم 
بتعطيل »خدمات الموقع«

ي أنه يمكنك  ي إعدادات الموقع لكل تطبيق مثبت عىل الجهاز، مما يع�ن
كما يتيح لك ويندوز 10 مزيدًا من التحكم �ن

ي  السماح لبعض التطبيقات بتتبع موقعك ومنع البعض، كما يمكنك من خالل نفس القائمة مسح قائمة المواقع ال�ت
 Location History.قمت بزيارتها من قبل

ا والميكروفون:  - تعطيل صالحية الوصول للكام�ي
ن االعتبار ويمكن التحكم بها عن طريق الذهاب إل  ي يجب أخذها بع�ي ويعت�ب هذا من أهم خيارات الخصوصية ال�ت

ا الويب  ا« و»الميكروفون« حيث يمكن تعطيل كام�ي »اإلعدادات« ثم »الخصوصية« ثم إل إعدادات »الكام�ي
 عىل مستوى النظام.

ً
المدمجة والميكروفون تماما

ي أن تتمكن بعض التطبيقات من الوصول إل هذه التطبيقات، لذلك من المستحسن تعطيل 
ومع ذلك، فمن المنط�ت

ا لكل تطبيق عىل حدة. ن الكام�ي أو تمك�ي
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:Google ن الخصوصية عند استخدام خدمات تحس�ي
، ح�ت أن أي شخص  ي الوقت الحالي

/ات �ن ن كة Google باقة ضخمة ومتنوعة من الخدمات للمستخدم�ي تقدم �ش
ي تقدمها واللجوء  ي محاولة عدم استخدام هذه الخدمات ال�ت

ي عالمنا المعا� قد يجد صعوبة �ن
نت �ن يستخدم االن�ت

/ات. ولكن  ن ي مواجهة المستخدم�ي
كة �ن ي تديرها الرسش لبدائل أخرى لتجنب عمليات التتبع وجمع البيانات الضخمة ال�ت

ي تضمن لنا مزيدا من الخصوصية اثناء استخدام خدمات Google ومنها  مع ذلك يمكن القيام ببعض اإلجراءات ال�ت
 Google Chrome نت الشه�ي متصفح االن�ت

 يمكن الوصول إلعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك عىل Google بالضغط عىل صورتك الشخصية الموجودة 	 
. Data & personalization أعىل صفحة حسابك الشخصي ثم اختيار قائمة »البيانات والتخصيص« أو

ي 	  ي نشاطك” Activity controls، سوف تظهر صفحة المعلومات ال�ت
بالّضغط عىل “إدارة عنا� التحكم �ن

ي يقدمها. ي الخدمات والتطبيقات ال�ت
يحفظها Google عن نشاطكم �ن

ي التطبيقات” Web & App Activity ، إذا كنتم تودون عدم 	 
 ينصح بإلغاء تفعيل “النشاط عىل الويب و�ن

كة Google. مثل  تتبع وحفظ نشاطكم عىل مواقع Google ع�ب الويب، أو داخل التطبيقات التابعة لرسش
ها. يلها، أو تاريــــخ البحث داخل خرائط Google وغ�ي ن ي تم ت�ن عمليات البحث، أو ماهية التطبيقات ال�ت

يفضل إلغاء تفعيل “سجل المواقع الجغرافية” Location History إذا كنتم تودون عدم حفظ سجل 	 
. حيث أن تطبيق خرائط Google المنصب عىل أجهزتكم يقوم بتسجيل وأرشفة موقعكم  ي

موقعكم الجغرا�ن
ي وتحركاتكم.

الجغرا�ن

ي حسابكم 	 
 يمكنكم إلغاء تفعيل “معلومات الجهاز”، إذا كنتم تودون عدم حفظ معلومات عن جهازكم �ن

المرتبط بـ Google ، وتتضمن المعلومات: جهات االتصال، والتطبيقات المنصبة، ومعلومات أخرى حول 
ها. معرف الجهاز وغ�ي

يمكن إلغاء تفعيل “سجل بحث Youtube  إذا كنتم تودون عدم حفظ سجل بحثكم داخل تطبيق أو موقع 	 
يوتيوب وكذلك من الممكن الغاء تفعيل سجل مشاهدة Youtube اذا كنتم تودون عدم حفظ آخر المقاطع 

.Youtube ي شاهدتموها عىل ال�ت

من قائمة “البيانات والتخصيص” أو Data & personalization يمكن االنتقال إل قسم »تخصيص 	 
اإلعالنات« Ad personalization  ثم االنتقال إل إعدادات اإلعالنات إليقاف تخصيص اإلعالنات، إذا 

كنتم تودون عدم عرض إعالنات استنادًا إل نشاطكم عىل Google وخدماتها، مثل سجل البحث أو الموقع 
ه. ي وغ�ي

الجغرا�ن
: ي عىل كيفية تطبيق هذه الخطوات ع�ب الفيديو التالي

يمكن التعرف بشكل مر�ئ

https://www.youtube.com/watch?v=5S6xpnVAmfo
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:Firefox نت ي متصفح االن�ت
ن الخصوصية �ن تحس�ي

من خالل قائمة التفضيالت يمكن الوصول إلعدادات الشبكة وتفعيل خاصّية DNS ع�ب HTTPS ترفع 	 
ي الحماية من 

مستوى الخصوصّية عن طريق تشف�ي البيانات الخاّصة بنظام أسماء النطاقات DNS وتساعد �ن
.Man in the Middle Attack ي المنتصف

ونّية مثل هجوم الشخص �ن هجمات الك�ت

من خالل قسم “الخصوصية واألمان” عىل المتصفح ينصح بتفعيل خاصية الحماية الموّسعة من التعقب 	 
ي تحجب المحتوى الذي يحاول تعّقبنا عندما  وضبطها عىل المستوى “صارم” Hard . وهي الخاصّية ال�ت
نت، مثل: المتعقبات أو ملفات تعريف االرتباط Cookies. قد يتسبب تفعيل هذه  نزور مواقع عىل االن�ت

ونية كلًيا، ولكن تضمن لك درجة أعىل من األمان. ي حجب بعض المواقع االليك�ت
الخاصية �ن

” وضبطها عىل الوضع الدائم. 	  ي من خالل قسم “الخصوصية واألمان” ينصح بتفعيل خاصية “ ال تتعقب�ن
ي حجب  ي نزورها، وارسال طلب ال يع�ن يفّعل هذا الخيار ارسال طلب عدم تتبع لجميع المواقع ال�ت

ي  مة ال�ت ي حال المواقع المح�ت
ام طلبك �ن المتعقبات، فيستطيع الموقع تجاهل هذا الطلب، ولكن سيتم اح�ت

/ات. ن تمتلك سياسات جيدة لحماية خصوصية المستخدم�ي

ينصح باستخدام كلمة � رئيسية للمتصفح، تقوم هذه الخاصية بإضافة طبقة حماية جديدة لكلمات الرس 	 
وأسماء المرور المحفوظة داخل المتصفح نفسه. إذا طلبت االطالع عىل قائمة بكلمات الرس المحفوظة 

ن عليك إدخال كلمة الرس الرئيسية أوال. لديك عىل المتصفح فيتع�ي

يمكنك التمتع بمزيد من الخصوصية ع�ب استخدام “نمط التصفح الخاص” وهو يضمن لك عدم قيام 	 
ي تدخلها عند تفعيل نافذة تصفح خاص، يمكن ضبط  المتصفح بتسجيل أي بيانات عن المواقع ال�ت

المتصفح بحيث يعمل دائما بشكل كامل ع�ب نمط التصفح الخاص من خالل الدخول لقائمة الخصوصية 
واألمان، وتفعيل خيار “استخدام نمط التصفح الخاص دائما”.

ا أو الميكروفون إال عند الحاجة.	   ينصح بعدم منح المتصفح صالحيات الوصول للكام�ي

/ات 	  ن ي دراسات عن المستخدم�ي
يقوم Firefox بجمع واستخدام بيانات البحث واالستخدام الخاصة بنا �ن

وكيفية تفاعلهم مع المواقع أو الحمالت االعالنّية. ومن الممكن ان تشارك Firefox هذه المعلومات مع 
ي لوحة 

كات أخرى لذا ينصح بتعطيل الخيارات المتعلقة بهذه الخاصية من قائمة »الخصوصية واألمان« �ن �ش
نامج. اعدادات ال�ب

: ي عىل كيفية تطبيق هذه الخطوات ع�ب الفيديو التالي
يمكن التعرف بشكل مر�ئ

 https://www.youtube.com/watch?v=1Jyhoc51w9s

ي  ي مواقع التواصل االجتماعي والمنصات األخري ال�ت
ن إعدادت الخصوصية التلقائية بشكل عام �ن كما ينصح بتحس�ي

ي كل منصة عىلي حدة بعمليات البحث.
ن الخصوصية �ن نستخدمها بشكل دوري. يمكن البحث عن نصائح لتحس�ي
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الجزء الثالث
األنشطة التدريبية
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كيف نقوم بتصميم ورشة عمل أو تدريب عن بعد ؟

لماذا؟1. 
ازي للحفاظ عىل سالمة المجموعة؟  نت؛ السبب اح�ت الخطوة األول هي التساؤل حول سبب تنفيذ التدريب ع�ب اإلن�ت

ن من مناطق جغرافية مختلفة ويصعب عليهم الذهاب لمكان تنفيذ التدريب؟ لتوف�ي التكلفة؟ إلتاحة  ألن المشارك�ي
ي قاعة 

ن قد يلبيها التدريب عن بعد ويصعب تلبيتها �ن ؟ لوجود احتياجات خاصة عند بعض المشارك�ي التدريب لعدد أك�ب
التدريب؟ 

 اإلجابة عىل تلك األسئلة تساعد عىل رسم مسار التصميم للتدريب ..

وع  ، ومن أهداف المرسش ن وع يستهدف الطلبة الجامعي�ي ي إطار مرسش
مثال 1: سأقوم بتنفيذ ورشة العمل عن بعد ألنها �ن

رفع كفاءاتهم التقنية. بالتالي عند تصميم األنشطة سأتعمد أن أستخدم أدوات متنوعة وأشجعهم عىل بذل كل الجهد 
من أجل تمكينهم من تلك األدوات.

ن من مناطق مهمشة ولن يتمكنوا من السفر حيث  مثال 2: سأقوم بتنفيذ ورشة العمل عن بعد ألن بعض المشارك�ي
ي  ي قد ال تتناسب مع هواتفهم، وتصبح غاي�ت ة المواقع واألدوات ال�ت قاعة التدريب المجهزة. بالتالي أراعي أال أرهقهم بك�ث

هي تنفيذ األنشطة بأقل اإلمكانيات الممكنة.
بوية.  الخطوة الثانية هي تحديد أهداف الورشة أو التدريب، أي أهداف التعلم واألهداف ال�ت

ي تصميم المحتوى، واختيار طرق وأدوات العرض 
ها يؤدي إل المساعدة �ن استكمال مسار كل من األمثلة السابقة أو غ�ي

والتفاعل، والمدة المناسبة للتدريب/ورشة العمل.

ي حد ذاته، ولكن النشاط مجرد وسيلة للوصول إل األهداف المخطط 
نتذكر دائًما أن تنفيذ األنشطة ليس الهدف �ن

نت ألول مرة، بداًل من التساؤل عن »كيفية تنفيذ النشاط ذاته ع�ب  لها. لذلك إن أردنا تنفيذ ورشة عمل ع�ب االن�ت
بوية بأدوات التعليم عن بعد”! ي المقابل عن “كيفية تحقيق األهداف ال�ت

نت” نتساءل �ن االن�ت

ي توقع تصميم نشاط جديد، أو استخدام منهجية مختلفة تتضمن بعض الخطوات من النشاط المعتاد وبعض  مما يع�ن
الخطوات من نشاط آخر...وهكذا.

امج  ي تنفيذ ورش العمل وال�ب
ي الحقيقة نجد أن مدى االبتكار واإلبداع �ن

، لكن �ن ن ي كلتا الحالت�ي
قد تبدو النتيجة واحدة �ن

د باألنشطة المعتادة واالكتفاء بإجراء  بوية، يكون أك�ب من التقيُّ التدريبية عن بعد عند السىعي لتحقيق األهداف ال�ت
التعديالت عليها.

استكمال خطوات التصميم المعتادة2. 
، نسأل األسئلة التالية: ي كما نقوم بتصميم أي برنامج تدري�ب

لماذا ؟ )األهداف(	 

ن والمشاركات(	  لمن ؟ )المشارك�ي

/عمل...إلخ(	  ي وقت عطلة أو يوم دراسي
م�ت ؟ )صباًح أم مساًء، �ن

 	).. ن ي للمشارك�ي
أين ؟ )المنصة الرئيسية، الموقع الجغرا�ن

؛ برنامج ورشة العمل(	  ماذا ؟ )المحتوى التفصيىلي

 كيف؟ )طريقة تقديم المحتوى(	 

: /المشاركات، ننصح بالتالي ن ة من المشارك�ي نت مع مجموعة كب�ي  من أجل إدارة حوار فعال ع�ب االن�ت

ي البداية. من أجل الوصول لطرق مبتكرة ومناسبة 
ي آخر خطوة وليس �ن

كما تالحظون، نتساءل عن الكيفية �ن
 لكل المعطيات السابقة بعد مراجعتها 

ً
نت علينا اختيار »الكيفية« وفقا ي التدريب ع�ب اإلن�ت

للشكل الجديد �ن
بعناية.
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نت ألول مرة، ننصح المدرب/ة بقراءة الدليل، ومراجعة المعلومات  ي حالة تنفيذ ورشة عمل ع�ب االن�ت
* �ن

ي الحًقا. نامج التدري�ب ، وتصميم ال�ب
ً

المذكورة عن المنصات واألدوات المختلفة أول

3. مراعاة قيم بناء السالم عند تصميم وتنفيذ ورشة العمل
/ات عن المجموعة  ن ي حالة اختالف ثقافة أو خلفية المدرب�ي

ن والمشاركات: �ن الحساسية  تجاه وضع/سياق المشارك�ي
ي يجب  ي )كشخص غريب(؟ ما هي القضايا الحساسة ال�ت فيجب عليهم وضع بعض التساؤالت مثل: كيف يتم مالحظ�ت

ي فتح 
أن أدركها؟ ما هي التوترات الحالية؟ قد يؤدي الوعي بالحساسية الثقافية إل تفهم عدم رغبة بعض المشاركات �ن

ا الفيديو أيًضا بسبب  ي فتح كام�ي
 مع عدم رغبة البعض )ذكور أو اناث( �ن

ً
، أو تماشيا

ً
ا الفيديو أثناء الجلسة مثل كام�ي

الطبقة االقتصادية ووضع المسكن وهو ما ال يودون إظهاره للجميع.

ي أثناء الجلسة بنسبة %100 ح�ت وإن كانت مهمة التدريب موزعة عىل  اليقظة والحضور: نقصد الحضور الذه�ن
/مدربات، خاصة عند تنفيذ ورشة عمل عن بعد ننصح بعدم استسهال المغادرة والمشاركة  ن فريق عمل من عدة مدرب�ي

ي الوقت المحدد للمدرب/ة، وذلك لمالحظة كل ما يخص المجموعة ومدى تفاعلهم. هذا سيصنع فارق كب�ي 
فقط �ن

 عىل الترصف بالمثل خالل الجلسة.
ً

ب لهم ذلك مثال ن يشعرون بمدى حضورك معهم، وسيرصن بالنسبة للمجموعة ح�ي

ي وبناء السالم، أثناء تنفيذ ورشة عمل عن 
ي برامج التعليم المد�ن

: بجانب أهمية اإلنصات الفعال �ن ن ك�ي االستماع ب�ت
ي نفس الوقت ، أو التعليقات 

؛ عىل سبيل المثال، االنتباه إل محاوالت البعض للتحدث �ن بعد يجب وضع مجهود أك�ب
يط الدردشة. ي �ش

المكتوبة �ن

ن والمشاركات التقييمية. التأكد من التوازن  الحفاظ عىل التوازن الصحيح واالنفتاح: عىل مالحظات المشارك�ي
ن اإلدراك إلدارة الوقت واحتياجات المجموعة كلها؛ قد يحتاج البعض إل مزيد من  نامج وب�ي ي ال�ب

ن الثقة �ن الصحيح ب�ي
الوقت للمشاركة بينما قد يشعر البعض بالحاجة إل االنتقال للجلسة التالية أو االحتياج للراحة.

ي 
ي قد تواجه صعوبة �ن ي كيفية ضم الفئات المهمشة أو ال�ت

ي اعتبارنا مبدأ الشمول والتفك�ي �ن
الشمول والتنوع: نضع �ن

ي المجموعة )ذكور/اناث، ذوي اإلعاقات،..الخ(. نتأكد من حصول 
المشاركة لعدم توازن القوى واالمتيازات مقارنة ببا�ت

: ي ن والمشاركات عىل إمكانيات وفرص متساوية ليكونوا جزء من النقاش.  أمثلة عىل تساؤالت الفريق التدري�ب المشارك�ي

ي المجموعة؟	 
 من يتحدث أك�ث �ن

ي فريق التدريب؟	 
ن �ن /الجنس�ي ن ن النوع�ي هل يوجد توازن ب�ي

(؟	 
ً

ي حالة وجود مشارك-ة كفيف-ة مثل
هل يتم عرض المهام بشكل مناسب للمجموعة باختالف امكانياتهم )�ن

المصدر - بترصف: الحقيبة التدريبية “الشباب والسالم” الصادرة عن منظمة شباب بال حدود للتنمية.
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نماذج لألنشطة

تعارف وتنشيط1. 

ي
ء« يخص�ن ي

-  اسمي و »�ش
/ المشاركات أن يختار كل منهم صفة أو غرض ما يبدأ بالحرف األول  ن ي هذا النشاط عادة ما نطلب من المشارك�ي

�ن
ط أن ما اختاروه يع�ب عنهم أو يرتبط بهم. من اسمه األول، برسش

ي 
ي أعمل معلم �ن

. اسمي »جمال« وأختار » الجرس« أل�ن
ً
ي أحبه جدا

« وأختار »الموز« أل�ن ي
مثال: اسمي »م�ن

مدرسة... وهكذا 

ل يبدأ بالحرف األول من  ن ي الم�ن
نت نطلب من المشارك-ة البحث عن غرض موجود �ن ي ورشة عمل ع�ب االن�ت

�ن
اسمه..

 عن هذا » الغرض« ثم يعودون للجلسة مع 
ً
ي أرجاء منازلهم لمدة 1-3 دقائق بحثا

بالتالي يتحرك المشاركون �ن
ا الفيديو. فتح كام�ي

يبدأون بتعريف أنفسهم مع عرض الغرض الذي وجدوه. 

ل ) المطبخ،  ن ي الم�ن
أفكار لتطوير النشاط: يمكنكم اضافة معاي�ي للغرض المختار مثل أن يكون من مكان محدد �ن

حجرة النوم،.....( أطلبوا أن يقوم المشاركون/المشاركات بحكي قصة تخص ذلك الغرض، أو القيام بنشاط قص 
ولزق.

- قص ولزق 
ي منازلهم - عىلي أن يبدأ اسم الغرض بنفس الحرف 

بعد أن يبحث المشاركون/المشاركات عن غرض موجود �ن
 : ن أن يقوموا بالتالي الخاص ب اسم المشارك- ة-، نطلب من أول المشارك�ي

إخبار المجموعة بجملة تتكون من اسم المشارك-ة + فعل أو نشاط مرتبط بالغرض.
ة الموزة. ، أنا أتزلج عىلي ق�ش ي

مثال: اسمي م�ن

ي عىلي  المشارك-ة التاليظة عليهم اإلتيان بجملة جديدة تتكون من اسمه-ا + فعل أو نشاط مرتبط بالغرض مب�ن
الجملة السابقة.

ة الموزة،  لج عىلي قرسش ن ي وهي ت�ت : اسمي جمال، أدق الجرس ألبلغ عن انزالق م�ن مثال للمشارك التالي

ي جرس جمال بهذا النقود.....وهكذا المشاركة التالية: اسمي نجاح، أش�ت

- موعد مع الفن 
ن بشكل فردي ) send to :xx بداًل من send to everyone( تحتوي عىلي  نقوم بإرسال رسائل إل المشارك�ي

اسم واحد-ة من المجموعة.
ي إل جمال، واسم جمال إل نجاح.... وهكذا 

مثاًل: نرسل اسم م�ن

ونطلب منهم أن يقوموا برسم صورة صاحب-ة االسم عىلي الشاشة عن طريق

ي النهاية يحاول المشاركون
ي الرسم و�ن

 أداة whiteboard. يتشارك الجميع �ن
 أن يتعرفوا عىلي الرسومات الخاصة بهم.

نت لالجتماعات عن بعد. المصدر – بترصف: مقال 20 لعبة تنشيطية ع�ب االن�ت

قواعد العمل. 2
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قواعد العمل. 2

الجميع سعداء إال أنا
ن إحضار ورقة وقلم، ثم نطلب منهم تخيل موقف مستقبىلي حيث يكون الجميع سعداء –  نطلب من المشارك�ي
ة بهم  ط أن تتعلق كل األسباب العرسش ة أسباب لهذا عىل نصف الورقة؛ عىل �ش فيما عداهم. وعليهم تدوين عرسش

ة. بصورة مبا�ش
 .” ي ة تشتت�ن ” تتحول إل: “أنا تركت أشياء كث�ي ي ة قامت بتشتي�ت : “أشياء كث�ي ً

مثل

ي النصف اآلخر من الورقة، بحيث 
ي القائمة، ندعوهم إل إنشاء قائمة جديدة �ن

بعد كتابتهم األسباب كاملة �ن
ون جميع نقاط القائمة األول إل األفضل. يغ�ي

ي ح�ت أنتبه جيًدا أثناء التدريب”. 
ي وأولويا�ت : “قمت بتنظيم وق�ت ً

مثل
ي كتبوها. نطلب منهم مشاركة المجموعة لـ1 أو 2 من النصائح ال�ت

ن أنفسهم )عىل أداة  يتم تدوين تلك النصائح عىل صفحة بيضاء بشكل جماعي من خالل المشارك�ي
ن أثناء مشاركة الشاشة، تحت عنوان “ميثاق عمل المجموعة”. whiteboard( أو من خالل المدرب�ي

ي الصادر عن معهد جوته
.المصدر – بترصف: دليل التعليم المد�ن

أدوات يمكن استخدامها للقائمة النهائية
يحة عرض مجهزة بالعنوان “ميثاق عمل المجموعة” مع اختيار تصميم 	  برنامج PowerPoint: تحض�ي �ش

ن داخل التصميم المعد مسبًقا. جذاب، ثم تتم اضافة النصائح الخاصة بالمشارك�ي

ن بعرض النتائج للحفاظ عىل الوقت.	  Google forms أو أداة مماثلة، ثم يقوم المدرب�ي

ن 	  Miro, padlet, draw.io, whiteboard.fi, Jamboard: كلها مواقع بديلة لل whiteboard لتمك�ي
المجموعة من تدوين أفكارهم بشكل جماعي وجذاب.

التوقعات والمخاوف
ي غرف 

ن عىل مجموعات عمل �ن يمكن جمع التوقعات والمخاوف بشكل بسيط عن طريق توزيــــع المشارك�ي
منفصلة breakout rooms، مهمة كل فريق هي مناقشة توقعاتهم للتدريب ومخاوفهم. 

يقوم كل فريق بتدوين أفكارهم قبل انتهاء المدة المحددة )15-10 دق(، ثم يتم عرضها عىل المجموعة عند 
اغالق الغرف المنفصلة.

ي إدارة حوار حول التوقعات والمخاوف الستنتاج قواعد عمل مناسبة، يتم تدوينها وعرضها.
ن �ن ي دور المدرب�ي

يأ�ت
أدوات يمكن استخدامها لمجموعات العمل:

ائح يساوي عدد مجموعات العمل، كل واحدة تحتوي عىل مساحة  Google slides: تحض�ي عدد من الرسش
ائح واعادة تسميتها لمساعدة المجموعات عىل الكتابة  مصممة للتوقعات وأخرى للمخاوف. يتم ترقيم الرسش

فيها. 
Miro أو منصة شبيهة: تحض�ي لوحة واحدة للجميع وتخصيص جداول منفصلة لكل مجموعة/فريق.

يط الدردشة الجماعي  ي �ش
يمكن االكتفاء بأن يتول أحد أعضاء الفريق بتدوين التوقعات والمخاوف وكتابتها �ن

ي حالة تعذر استخدام مواقع خارجية ألسباب تقنية أو تنظيمية.
بعد الرجوع للمجموعة المكتملة – ذلك �ن
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برنامج الورشة/التدريب3. 
عرض برنامج الورشة يمكن استخدام إحدى الطرق التالية:

تصميم جدول عىل برنامج عرض مثل PowerPoint ومشاركة الشاشة أثناء عرضه.	 

 	. ي
و�ن يد االلك�ت نامج مسبًقا مع المجموعة ع�ب ال�ب مشاركة ال�ب

يمكن عمل فيديو مبتكر ومشاركته مع المجموعة أثناء الجلسة أو ارساله مسبًقا وذلك باستخدام منصات مثل 	 
.powtoon.com أو animaker.com أو  renderforest.com أو  moovly.com

)مثال لتصميم فيديو يمكن استخدامه لعرض محتوى التدريب(

أنشطة الحوار4. 
: /المشاركات، ننصح بالتالي ن ة من المشارك�ي نت مع مجموعة كب�ي من أجل إدارة حوار فعال ع�ب االن�ت

ة )من 10-5 أفراد( إلتاحة فرص المشاركة للجميع.	  ي مجموعات عمل صغ�ي
/ات �ن ن  توزيــــع المشارك�ي

بوية المرجوة من النشاط؛ إذا كان الهدف هو تنمية مهارات 	   إتاحة وقت مناسب للحوار بناء عىل األهداف ال�ت
الحوار فقط، 20-15 دقيقة قد تكون كافية لسماع وجهات النظر المختلفة وممارسة مهارات التواصل الفعال. 

: 30 دق عىل األقل لكل  ً
أما إذا كان موضوع الحوار له نفس القدر من األهمية فقد تحتاجون إل وقًتا أطول )مثل

جملة حوارية(

/المشاركات – إذا لم 	  ن  قد يفيد توكيل مهام »إدارة وتيس�ي الحوار« + »متابعة الوقت« لواحد-ة  من المشارك�ي
. ي المجموعات بشكل كىلي

يتمكن المسؤول/ة عن الورشة من التواجد �ن

/المشاركات وعرضها للمجموعة 	  ن  قد يفيد توكيل مهمة »تسجيل األفكار األساسية« لواحد-ة من المشارك�ي
كاملة.

 	 
ً

 لمساعدة المجموعة عىل إجراء حوار منظم يمكن استخدام أداة التكلم talking piece بأك�ث من طريقة: مثل
ن عىل منصة التواصل  ا الفيديو عدا المتكلم/ة، أو االتفاق عىل استخدام شارة من المتاح�ي يغلق الجميع كام�ي

ي زووم(.
)مثل عالمة رفع اليد �ن

امن واالستعانة بمنصة بديلة حيث يتم الحوار عن طريق كتابة تعليقات 	  ن  يمكن االستغناء عن التدريب الم�ت
وردود عىل األفكار المختلفة أو دعمها عن طريقة عالمة االعجاب، نلجأ لهذا المسار ألك�ث من سبب؛ ضيق 

ي بدورها تعيق المجموعة )أو بعض األفراد( من المشاركة الفعالة من خالل  الوقت، ضعف الموارد التقنية ال�ت
برامج االجتماعات الصوتية/فيديو، ألهمية موضوع الحوار والذي قد تمتد مدة مناقشته ألك�ث من يوم يحتاج 

/ات لالستعانة بمصادر أو قراءات خارجية.   ن خاللها المشارك�ي

/فيديو 	  ي
/ات ، يمكن إعادة كتابة أسمائهم عىل برنامج االجتماع الصو�ت ن ي حالة وجود عدد كب�ي من المشارك�ي

 �ن
ي الغرفة المنفصلة 

ن �ن  اضافة رقم 1 بجانب اسم المشارك�ي
ً

ن لكل مجموعة؛ مثل )مثل زووم( واضافة كود مم�ي
رقم »1«  = م�ن 1، جمال 1.....إلخ.

ي والتخطيط الجماعي5. 
العصف الذه�ن
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ي والتخطيط الجماعي5. 
العصف الذه�ن

  

ي التقليدية داخل قاعة   من جلسات العصف الذه�ن
ً
ي قد تكون أك�ث امتاعا ونية وال�ت تتوفر العديد من األدوات االلك�ت

: التدريب. لكن للتأكد من فعالية األداة المستخدمة ومالءمتها للمجموعة ننصح بالتالي

ن مسبًقا؛ حيث أن بعض األدوات تعمل عىل جهاز 	  معرفة نوع األجهزة المستخدمة من قبل المشارك�ي
كمبيوتر فقط وال يمكن استخدامها عىل الهاتف، وعادة ما تتطلب المنصات القيام بتحميل تطبيق خاص بها 

ي توضيح امكانية تحميل التطبيقات 
الستخدام األداة عىل الهاتف. كما أن نوع الجهاز وسعة تخزينه يساعدون �ن

االضافية عليه.

ن )باستخدام جهاز 	  تجربة أي أداة أو منصة مسبًقا مع تنفيذ جميع الخطوات كما لو كنتم مشارك�ي
كمبيوتر + هاتف(، من أجل اإلجابة عىل األسئلة التالية: هل يجب تسجيل الدخول قبل المشاركة أم ال؟ هل 

ن برنامج  يتطلب إجراء بعض الخطوات قبل الوصول للصفحة المرجوة؟ �عة التحميل؟ سهولة التنقل ب�ي
ن الموقع الجديد؟....إلخ. /فيديو وب�ي ي

االجتماع الصو�ت

ن من ذوي اإلمكانيات المطلوبة، ليكونوا  ي حالة محدودية الموارد التقنية، يتم اختيار عدد من المشارك�ي
�ن

 تقوم المشاركة بعرض شاشتها واستخدام المنصة بكتابة 
ً

ة، فمثل ي مجموعات عمل صغ�ي
ن عن زمالئهم �ن ممثل�ي

ي 
/ات كتابة أفكارهم �ن ن ن بأداء تلك المهمة ويتطلب حينها من المشارك�ي ما يمليه عليها زمالؤها. أو يقوم المدرب�ي

يط الدردشة.   �ش

ح وعرض المهمة المطلوبة جيًدا، ثم نرفق رابط ألداة  /ات للخطوة المقبلة عن طريق �ش ن نقوم بتأهيل المشارك�ي
نامج االجتماع الفيديو بعدها  ي الجماعي مع االتفاق عىل مدة محددة للمهمة، عىل الجميع الرجوع ل�ب العصف الذه�ن
ي ع�ب منصة االجتماع أثناء وضع أفكارنا عىل 

ي النقاش الصو�ت
ي حالة التخطيط الجماعي نستمر �ن

(. �ن
ً

)15 دقيقة مثل
ي أو  منصة التخطيط. عند العودة للمجموعة نقوم بعرض النتائج ومناقشة المخرجات. قد تحتاج عملية العصف الذه�ن

ائح يتناسب مع كل المراحل.  . نعد مسبًقا عدد �ش ي
التخطيط إل عدة مستويات للوصول للهدف النها�ئ

: ي أو التخطيط الجماعي
أمثلة الستخدام أدوات ومنصات للعصف الذه�ن

 مشاركة رابط معد مسبًقا لـ google slides، مع اضافة تصميم للعناوين الرئيسية المراد التفك�ي فيها، أو 	 
باستخدام أشكال ألوراق الصقة يستخدمها المشاركون  ويحركونها تحت العنوان المقصود. تمتاز أدوات جوجل 

ة للتخزين عىل الهاتف عند الحاجة لتحميل التطبيق. بمجانيتها وإتاحتها للجميع. قد تتطلب مساحة كب�ي
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ي 	 
، و�ن

ً
ي عىل الموقع أول

و�ن يد االلك�ت موقع MindMeister ، يتطلب تسجيل الدخول عن طريق ال�ب  
/ات من التفاعل وسيشاهدون فقط ما  ن حالة استخدام الهاتف يلزم تحميل التطبيق الخاص به وإال لن يتمكن المشارك�ي

يكتبه اآلخرون.
امنة. ن ن الموقع بتصميماته الجذابة وامكانياته المتعددة، كما يتيح تصميم 3 لوحات مجانية م�ت    يتم�ي

 	 ، ن ي المشارك�ي
ات اضافية تتعلق بالتصميم، التحكم �ن ن يمكن استخدام موقع Miro كبديل، يتيح الموقع مم�ي

 زووم( 
ً

ن المجموعة من االستغناء عن برنامج االجتماع )مثل
ّ
أدوات التفاعل المختلفة عىل اللوحة، كما يمك

اك  ا( أو عمل مكالمة فيديو عىل الموقع نفسه )مقابل اش�ت
ً
واستخدام خصائص التواصل مثل الدردشة )مجان

شهري(!
. ي حالة التخطيط الجماعي

*ينصح به �ن

لعب األدوار6. 
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لعب األدوار6. 
باستخدام برنامج اجتماع فيديو )مثل زووم( يمكن ببساطة عمل تمارين لعب األدوار عن طريق الخطوات التالية:

نقوم بالتحض�ي المسبق لنصوص منفصلة لألدوار الخاصة بالنشاط.	 

ن عن طريق خاصية الرسائل الخاصةprivate message  ونطلب من 	  /ات المعني�ي ن نرسل األدوار للمشارك�ي
ن إرسال مالحظاتهم بنفس الطريقة  ي حالة وجود استفسارات، بإمكان المشارك�ي

ي صمت. �ن
الجميع قراءة أدوارهم �ن

. ن للمدرب�ي

بعد التأكد من وضوح األدوار للجميع وانتهائهم من قراءتها وتقمصها. نقوم بعرض السيناريو الجماعي عىل 	 
ي مجموعات عمل تتضمن شخصيات مختلفة.

/ات �ن ن الشاشة ، ثم تقسيم المشارك�ي

يد 	   وارسال القصص ع�ب ال�ب
ً

ي حالة اختالف القصص الخاصة بكل مجموعة ، نقوم بتقسيم المجموعات أول
�ن

 .)
ً

ي أو وسيلة تواصل اجتماعي )رسائل الفيسبوك مثل
و�ن اإللك�ت

ي اونالين.
المصدر – بترصف: معمل التعليم المد�ن
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أنشطة التنوع واالختالف	. 
وتمتاز باإلبداع وابتكار أدوات مختلفة، تعتمد عىل الحركة واستغالل قاعة التدريب والمساحات المفتوحة، مثل نشاط 

نت باستخدام برنامج اجتماعات، لكنه ليس  »خطوة لألمام« )ممر القوى(. يصعب تخيل تنفيذ نفس النشاط ع�ب االن�ت
مستحياًل باستخدام أدوات التدريب عن بعد.

 - خطوة لألمام )ممر القوى(
ن مع 	  نقوم بتحض�ي لوحة عىل موقع Miro، تحتوي عىل جدول بعدد الخطوات المتوقعة x عدد المشارك�ي

ن أمام كل عمود + رمز لكل مشارك/ة. إضافة أسماء المشارك�ي

ي أنشطة لعب األدوار. ثم نرسل 	 
ن والمشاركات وصف الشخصيات الخاصة بهم كما �ن نرسل للمشارك�ي

رابط اللوحة للمجموعة، وعند التأكد من وجود الجميع عىل منصة Miro دون مشاكل- مع االبقاء عىل برنامج 
االجتماعات مسموًعا، نبدأ بقراءة العبارات واحدة تلو األخرى.

( كلما 	  ي ي اتجاه الصف األخ�ي البنفس�ب
نطلب من المجموعة القيام بتحريك القطع الخاصة بكل منهم �ن

تماشت معهم إحدى العبارات(.
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ي النهاية يعود الجميع إل منصة االجتماع ويتم فتح نقاش عن النتيجة واألدوار، وموضوع النشاط نفسه 	
 �ن

...إلخ ن .))حقوق اإلنسان، الحريات، التمي�ي

ي أونالين
المصدر - بترصف: تقرير األنشطة الخاص بمعمل التعليم المد�ن

نشاط خطوة لألمام: دليل معمل السالم

     - معوقات تقبل اآلخر
ي األصل عىل استغالل 

ي نشاط خطوة لألمام، يمكن تنفيذ العديد من األنشطة المعتمدة �ن
بنفس اآللية المستخدمة �ن

المساحة الفعلية لقاعة التدريب. 

ي فئات مجتمعية ال يتقبولنها ) بشكل فردي( – 	 
ن التفك�ي �ن ي نشاط معوقات تقبل اآلخر نطلب من المشارك�ي

�ن
ن الفاسدين. مثاًل: المسئول�ي

 لكن يتقبولنها- مثاًل: منتمي لديانة أخري.	 
ً
ي فئات مختلفة عنهم تماما

ثم نطلب منهم التفك�ي �ن

نرسل لهم رابط للوحة خاصة بالنشاط تمكنهم من كتابة الشخصيات/  الفئات المختلفة مع طلب عدم تكرار 	 
أي شخصية. ) مثاًل يتم كتابة الفئات من المجموعة األولي باللون األزرق، والشخصيات من المجموعة الثانية باللون 

األصفر( 

ن 	  بعد االنتهاء من كتابة الشخصيات، نقوم بوضع خط يع�ب عن حدود التسامح/ التقبل ، وعىلي جميع المشارك�ي
ب من  ن »ما يق�ت ي الخط، عىلي أن يمثل أحد الجانب�ي والمشاركات تحريك الشخصيات بالقرب من أو البعد عن جان�ب

ي » ما يتخطي قدرتهم عىلي تقبل اآلخر«
قدرتهم عىلي تقبل اآلخر« والثا�ن
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نعود لمنصة االجتماع األسياسية، ونقوم بمناقشة نتائج النشاط واألهداف الرئيسية وراءه.	 
ي أونالين

المصدر - بترصف: معمل التعليم المد�ن

ي ص50
 نشاط معوقات تقبل اآلخر: دليل التعليم المد�ن

أنشطة حصاد وتقييم	. 
احات وتقييم للورشة بأك�ث من طريقة بسيطة،  ي شكل انطباعات وأفكار واق�ت

يمكن جمع مساهمات المجموعة �ن
منها: 

ها عىل الموقع su.mooz قبل 	  اع/التصويت المعدة مسبًقا عىل برنامج زووم )يتم تحض�ي استخدام أداة االق�ت
بدء االجتماع(، بدء االجتماع(، وذلك لقياس مدى رضاء المجموعة عن المكونات المختلفة بشكل عام. قد يتبع ذلك 

نقاش مفتوح لسماع وجهات النظر المختلفة عىل منصة االجتماع. 

اع عىل موقع زووم خطوات إعداد اق�ت

اع عىل برنامج زووم فيديو توضي�ي لطريقة إعداد اق�ت

، اختيار 	  تصميم استبيان باستخدام google forms أو منصة بديلة، يتضمن مساحة لالجابة بشكل تفصيىلي
ن أو  ات تلك األداة تجميع بيانات المشارك�ي ن هم من اإلمكانيات المتوفرة. من مم�ي من متعدد، تقييم عىل مقياس، وغ�ي

. anonymous ا بشكل مجهول
ً
إتاحة مشاركة تفاصيل أك�ث صدق

ن إل 	  استخدام منصة عرض تشاركية مثل google slides ومشاركة الرابط مع المجموعة )أو تقسيم المشارك�ي
ي فيما بينهم(. عدة مجموعات لتسهيل النقاش والعصف الذه�ن

ائح بشكل جذاب تحتوي عىل األسئلة المراد االجابة عنها والعناوين المراد تقييمها،  عىل المنصة نقوم بتحض�ي عدة �ش
مع التأكد من وجود مساحة كافية لعدد اإلجابات المتوقع.

/ات بالرسم أو الكتابة لتوضيح انطباعاتهم، 	  ن باستخدام whiteboard يمكن مشاركة صورة  ويقوم المشارك�ي
كاألمثلة التالية: نصائح إضافية للتمكن من التدريب عن بعد

 	Facebook الفيسبوك

ا التقييم ن   - بي�ت
بت من  ، كلما اق�ت ي بت من الحواف = أعجب�ن ا، كلما اق�ت ن يحة البي�ت  يضع أعضاء المجموعة نقطة أمام كل عنوان عىل �ش

. ي مركز الدائرة= لم يعجب�ن
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  - شجرة الشخصيات

ن والمشاركات باختيار إحدى الشخصيات عن طريق وضع نقطة أو كتابة اسم المشارك/ة بجانب الشكل.  يقوم المشارك�ي

الشخصيات تع�ب عن الحالة العامة أو الشعور الحالي بعد انتهاء ورشة العمل أو بعد االنتهاء من نشاط ما )مثل اختيار 
...إلخ(.  ة، البحث عن مع�ن شخصية تع�ب عن حالة التعلم والنمو، االستمتاع، الح�ي

ح سبب اختيارهم لتلك الشخصية.  ن والمشاركات لرسش بعد اختيار الشخصيات يمكن اتاحة بعض الوقت للمشارك�ي

امج والمنصات  ي حالة صعوبة التعامل مع ال�ب
يمكن اللجوء ألبسط األدوات مثل منصات التواصل االجتماعي �ن

نت، أو محدودية امكانيات األجهزة المستخدمة...إلخ(. المرشحة سابًقا )لضعف شبكة االن�ت

نامج   نقوم بانشاء مجموعة عىل الفيسبوك Facebook group وعرض محتوى الجلسات بشكل منظم وفًقا ل�ب
ً

مثل
، ويقوم المشاركون/ات بالتفاعل عن طريق كتابة تعليقات أو رفع منشورات جديدة.  ي زم�ن

ي تمكنكم من عقد اجتماع فيديو دون الحاجة إل  يتيح فيسبوك خاصية الغرف الخاصة facebook rooms وال�ت
منصة خارجية. 

*ير�ب اعتبار المخاطر الخاصة بالخصوصية واألمان الرقمي عند استخدام تلك األداة.

ي )مثل جوجل درايف أو dropbox( طوال مدة الجلسة ومشاركة الرابط مع 	  استخدام منصة تخزين سحا�ب
ي 

 للحائط �ن
ً

ائح المستخدمة. يعد ذلك بديل ئ ملف خاص بالجلسة ونرفع عليه المحتوى، الصور، والرسش المجموعة.ننسش
ي نهاية كل نشاط.

ن نقوم بوضع لوحات التيس�ي عليها �ن قاعات التدريب الحقيقية ح�ي

ي المقال 	 
 �ن

ً
ي كيفية تنفيذ ورش عمل عن بعد، مثل

نت نجد معلومات غنية بتجارب اآلخرين �ن بالبحث ع�ب اإلن�ت
نت وجعلها أك�ث امتاًعا:  التالي بعض النصائح لتنشيط ورش العمل ع�ب االن�ت

https://www.eventbrite.co.uk/blog/ideas-spice-up-online-workshop-engage-audience-
/ds00
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 - دليل التعليم المد�ن

 https://bit.ly/3uPN8ig
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 https://bit.ly/3fL2dO2 
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 https://bit.ly/3wTaGnY
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 http://bit.ly/38v1KIZ
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