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شكر وتقدير
يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة العاملة يف األرايض الفلسطينية
احملتلة عىل املساعدة اليت قدمهتا ،وهذه املؤسسات يه:
• شبكة أمني اإلعالمية
• واكلة معا اإلخبارية
• تلفزيون وطن
• هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية
• املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية "مدى"
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مقدمة
اإلعالم والقطاع األمين

خلفية

يلعب اإلعالم احلر واملستقل يف الدول الدميقراطية الراخسة
دورًا حموريًا يف الرقابة عىل معل املؤسسات الرئيسية املزودة
خلدمات األمن والعدالة .تقوم وسائل اإلعالم بإطالع املواطنني
عىل معل مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات الدفاع ،مكا تعمل
عىل تجشيع الناس عىل املشاركة يف القرارات اليت تتخذها
السلطات التنفيذية ،الترشيعية أو القضائية بشأن القضايا
املتعلقة باألمن العام والسالمة العامة والطعن فهيا .مكا تؤدي
وسائل اإلعالم دورًا رقابيًا عرب تسليط الضوء عىل االنهتااكت
وقضايا سوء اإلدارة من قبل مؤسسات القطاع األمين الرمسية.
ومن وجهة نظر السلطات ،فإن التعاون البنّاء مع اإلعالم يهسم
يف تعزيز رشعيهتا ورشعية املؤسسات املزودة خلدمات األمن
والعدالة .وبالتوازي مع ذلك ،يستطيع املواطنون أن يفهموا بشلك
أفضل ماهية القطاع األمين وكيفية معله بفضل التغطية اإلعالمية
املدروسة واملُعدة بشلك جيد للقضايا ذات العالقة.

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة عىل
تعزيز احلمك الدميقرايط للقطاع األمين وإصالحه.
جكزء من برناجم الدمع طويل األمد املخصص إلصالح القطاع
األمين الفلسطيين ،معل املركز عىل تقدمي املساعدة لملجمتع
املدين واإلعالم لتعزيز دورمه الرقايب العام يف القطاع األمين.
وعىل وجه التحديد ،فقد دأب املركز منذ عام  2008عىل تعزيز
الرشاكة والتعاون املسمتر مع العديد من املؤسسات اإلعالمية
الفلسطينية.
وخالل املرحلة األوىل من نشاطه ،عكف املركز عىل تنظمي معلية
تشاورية متثلت بعقد مؤمترات ،وورش معل وإجراء دراسات
لالحتياجات التدريبية قام من خالهلا مزاولو مهنة اإلعالم
الفلسطينيون بتقيمي مواطن القوة والضعف لدهيم يف تأدية
دورمه الرقايب يف القطاع األمين .وأظهرت نتاجئ هذه العملية أن
الصحفيني غالبًا ما يفتقرون إىل التدريب املتخصص حول كيفية
ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين.

عاد ًة ما ُي َق ِ ّدر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني أمهية تعزيز
دورمه يف حمك القطاع األمين .إال أن العديد من مزاويل مهنة
اإلعالم ال يزالوا يواجهون خمتلف العقبات وعاد ًة ما يتعرضون
لتحديات ذات طبيعة خاص َة أثناء تغطية املواضيع املتعلقة باألمن.
قد تشمتل هذه التحديات عىل ما ييل :حظر أو تقييد الوصول إىل
املعلومات اليت تعترب حساسة؛ انعدام الثقة بني املؤسسات األمنية
واإلعالم؛ وعدم نضج الويع لدى الصحفيني بدورمه وبالتعريفات
احلديثة ملفهوم األمن .قد يفتقر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني
أيضًا إىل املعرفة العملية الاكفية بالقوانني والترشيعات اإلعالمية
ذات العالقة ،مكا جتدمه غالبًا ما يفتقرون لملعرفة املهنجية
املنمظة ببعض القضايا املعينة اليت جيب مراعاهتا عند تغطية
أحداث معينة تتعلق باألمن .وباإلضافة إىل ذلك ،فإهنم يف أغلب
األحيان ال يدركون األثر الذي ميكن أن ترتكه وسائل اإلعالم
االجمتايع عىل تغطية القطاع األمين.

ويف املرحلة الثانية ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة بإعداد مجموعة األدوات التدريبية هذه لعرض
ومناقشة دور الصحفيني يف الرقابة عىل القطاع األمين واملهارات
والوسائل املختلفة اليت يستطيع الصحفيون توظيفها هلذا
الغرض .هتدف مجموعة األدوات إىل البناء عىل املعرفة واملهارات
احلالية اليت ميلكها الصحفيون مكا يتضمن جلسات تدريبية
حول تطوير فهم القطاع األمين ،حمك هذا القطاع وإصالحه،
القوانني اإلعالمية ،الوصول إىل املعلومات ،التخطيط إلعداد
أخبار تتعلق باألمن وجلسة حول وسائل اإلعالم االجمتايع
وحمك القطاع األمين.
أما يف املرحلة الثالثة ،فقد تعاون مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة مع القناة التلفزيونية الفضائية الفلسطينية
“تلفزيون وطن” إلجراء أول ورشة معل تدريبية جتريبية مشرتكة
باستخدام هذه املواد يف رام اللـه .ركزت هذه الورشة عىل
زيادة تعزيز قدرات الصحفيني الفلسطينيني يف تغطية القضايا
املتعلقة باألمن .وجكزء ال يتجزأ من هذه الورشة ،أتيحت الفرصة
لملتدربني لتغطية اجمتاعات جمالس السمل األهيل عىل مستوى
احملافظات وبذلك تطبيق املهارات اجلديدة املكتسبة واختبارها
معليًا.

واكستجابة جزئية للتحديات اليت يواجهها الصحفيون وغريمه
من اإلعالميني ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة بإعداد مجموعة األدوات هذه لملدربني .ومع أنه قد مت
إعداد هذه املجموعة يف املنطقة العربية ويه تقدم أمثلة معلية
من هذه املنطقة ،إال أنه قد مت تصمميها حبيث تُستخدم من قبل
املدربني اإلعالميني يف أية منطقة يف العامل.
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مجموعة أدوات لملدربني
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يبدي مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
إستعداده لدمع املدربني ،الصحفيني واحملررين  /املنتجني
املهمتني باحلصول عىل نسخ من مجموعة األدوات التدريبية أو
املشورة عىل كيفية استخدامها.

ومنذ انعقاد هذه الورشة التدريبية التجريبية األوىل ،مت استخدام
اجللسات املوجودة يف مجموعة األدوات واختبارها ملرات عديدة،
سواء جكلسات مستقلة منفصلة أو مجيعها كدورة تدريبية اكملة.
وقد اكنت نتاجئ التقيمي واملالحظات من هذه الورش والدورات
التدريبية قمية وهسلت مراجعة املواد واألنشطة املستخدمة يف
هذه املجموعة وتطورهيا أكرث.
مجموعة األدوات التدريبية
مت تصممي مجموعة األدوات التدريبية حبيث تستخدم كدورة
تدريبية متاكملة أو جكلسات مستقلة منفصلة حول مواضيع
حمددة.
تتكون مجموعة األدوات التدريبية من األدوات التالية:
األداة األوىل:

استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات
التدريبية

األداة الثانية:

اإلعالم وحمك القطاع األمين

األداة الثالثة:

حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

األداة الرابعة:

الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

األداة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل
األداة السادسة :اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
ومن الوارد أيضًا إعداد وإضافة املزيد من اجللسات التدريبية
وفقًا لالحتياجات األخرى.
تقدم األداة األوىل معلومات لملدرب حول املهارات التدريبية مكا
تقدم معلومات حول كيفية استخدام اجللسات التدريبية الواردة
يف مجموعة األدوات كدورة تدريبية متاكملة ،إذا اقتضت احلاجة
ذلك ،مكا تتضمن جلسات متهيدية وجلسات ختامية .األدوات من
 2إىل  6عبارة عن جلسات تدريبية ،وميكن استخدامها جكلسات
مستقلة ومنفصلة أو لكها مع بعضها البعض حبيث تشلك معًا
دورة تدريبية أكرث مشوال.
امجلهور املسهتدف
املواد املوجودة يف مجموعة األدوات هذه معدة ألغراض قراءهتا
واستخدامها من قبل املدربني اإلعالميني الذين يمتتعون خبربة
يف حمك القطاع األمين وإصالحه.
امجلهور املسهتدف من الدورة التدريبية حبد ذاهتا مه بالدرجة
األوىل الصحفيون واحملررين/املنتجني ،إال أنه ميكن توسيع
دائرة املسهتدفني أيضًا لتمشل غريمه من العاملني يف مهنة
اإلعالم.
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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كيفية استخدام اجللسة
• أمثلة عىل األنشطة مكا هو مطبق

مكا هو مبني أعاله ،فإنه من املمكن استخدام هذه اجللسة
جكلسة تدريبية منفصلة حول اإلعالم اإلجمتايع وحمك القطاع
األمين أو جكزء من دورة تدريبية شاملة ،ويه دور اإلعالم وحمك
القطاع األمين.

لقد مت تصممي أنشطة هذه اجللسة حبيث تستخدم بالرتتيب
املقرتح يف خطة اجللسة وغالبًا ما يعمتد لك مترين عىل المترين
الذي يسبقه .وعىل أي حال ،متثل اجللسات مرجعًا ميكن لملدرب
تغيريه وتعديله وفق ما يراه مناسبًا .وعىل املدرب أن يقوم بتعديل
اجللسات بالمتايش مع األهداف اليت يسىع إىل حتقيقها ،البيئة
الثقافية/اإلقلميية اليت جيري التدريب فهيا ،ووفقًا الحتياجات
وقدرات املشاركني.

هيلكية اجللسة
تتكون هذه اجللسة التدريبية من العنارص التالية:
-1

مقدمة :تُبني أهداف التعمل واألسئلة اليت جيب الرتكزي
علهيا خالل اجللسة .مكا تُبني المتارين ومراجع املدرب
املستخدمة يف اجللسة.

-2

خطة اجللسة :تقدم حملة شاملة عن اجللسة ،وتوجه
املدرب وتساعده عىل استيعاب ماهية اجللسة برسعة.
مكا ميكن االستعانة هبا أيضًا مكرجع رسيع ملساعدة
املدرب عىل ضبط إيقاع اجللسة من حيث تنظمي األنشطة
والتوقيت خالل التدريب.

-3

وصف األنشطة :هذا اجلزء ُيبني عىل حنو أكرث تفصيلًا
كيفية تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة اجللسة لك نشاط
عىل حدة.

-4

المتارين :تُوزّع عىل املشاركني خالل تنفيذ األنشطة
أثناء اجللسات ،وميكن تصوير نسخ مهنا بهسولة وقد
تتضمن المتارين ما ييل:

ملاذا ُتعد وسائل اإلعالم االجمتايع هامة للصحفيني؟
يف العقد املنرصم ،ازداد عدد مستخديم مواقع التواصل
االجمتايع بنسب هائلة .ولعبت وسائل اإلعالم االجمتايع
يف املنطقة العربية دورًا رئيسيًا يف حشد احلراك
االجمتايع والسيايس حنو إحداث التغيري الدميقرايط.
وبالنسبة للصحفيني ،أحضت وسائل اإلعالم االجمتايع
معينًا ال ينضب من املواضيع ،األفاكر واآلراء .وإضاف ًة إىل
ذلك ،تلجأ مؤسسات القطاع األمين عىل حنو مزتايد إىل
استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع يف مشاركة وتقدمي
املعلومات إىل وسائل اإلعالم وعامة املواطنني.

• أوراق معل حتتوي عىل مهام يؤدهيا املشاركون
• نسخ ورقية من عروض بصيغة الباور بوينت
• ملخصات لملعلومات الرئيسية
• منشورات/إصدارات
-5

مراجع املدرب :تُقدم معلومات مساندة لملدرب ،مكا
تقدم مجموعات من األسئلة تحمس لملدرب بإعداد
أنشطته اخلاصة املصممة لتتالءم مع طبيعة واحتياجات
البلد .وقد تتضمن هذه املراجع ما ييل:
• ملخصات للتجارب واملامرسات الدولية ال ُفضىل
• مجموعات من األسئلة يمت من خالهلا إعداد مترين
يتالءم وطبيعة البلد واحتياجاته

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين:
اجللسة التدريبية
أهــداف التعمل

األسئلة اليت سيمت الرتكزي علهيا يف هذه اجللسة

إن اهلدف من هذه اجللسة هو تعريف املشاركني بشلك واحض
بكيفية استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع يف تغطية املواضيع
واألحداث املتعلقة بالقطاع األمين .هذا يتضمن ما ييل:

يمت تناول األسئلة التالية خالل األنشطة يف هذه اجللسة:
• ما يه وسائل اإلعالم االجمتايع األكرث فائدة للصحفيني
الذين يغطون أحداث القطاع األمين؟

• فهم املقصود باإلعالم االجمتايع

• كيف تعمل وسائل اإلعالم االجمتايع هذه؟

• إدراك املزايا املهنية احملمتلة الستخدام اإلعالم
االجمتايع يف تغطية أحداث القطاع األمين

• ما يه مواطن القوة والضعف لوسائل اإلعالم االجمتايع
املختلفة يف تغطية املواضيع واألحداث املتعلقة بالقطاع
األمين؟

• اكتساب معرفة معلية بكيفية استخدام بعض وسائل
اإلعالم االجمتايع

• كيف ميكن للصحفيني إعداد ،نرش ومشاركة األخبار
املتعلقة بالقطاع األمين باستخدام وسائل اإلعالم
االجمتايع؟

• تعمل كيفية إعداد وتوزيع أخبار تتعلق باألمن عن طريق
استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع
• رفع الويع بالتجارب واملامرسات ال ُفضىل واالعتبارات
األخالقية فميا يتعلق باستخدام وسائل اإلعالم
االجمتايع

• ما يه القضايا األخالقية اليت جيب مراعاهتا عند
استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع؟
• كيف ميكن تطبيق املعلومات واملعرفة املكتسبة يف هذه
اجللسة معليًا؟

حملة عامة
خطة اجللسة  :6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
وصف األنشطة
المترين  6.1نقاش :كيف ميكن للصحفيني استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع؟
المترين  6.2نخسة ورقية من عرض بصيغة الباور بوينت :اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
المترين  6.3ورقة معل :مهام للبحث يف وسائل اإلعالم االجمتايع
المترين  6.4نقاش :مواطن القوة والضعف لوسائل اإلعالم االجمتايع املختلفة
المترين  6.5ورقة معل :مهام إلعداد خرب حول القطاع األمين باستخدام الشبكة االجمتاعية ستوريفاي
المترين  6.6ورقة معل :قامئة املبادئ األخالقية لإلعالم االجمتايع
المترين  6.7ورقة معلومات :اعتبارات أخالقية
مرجع املدرب  6.1ورقة معلومات :مالحظات لملدرب خبصوص استخدام موقع التواصل االجمتايع تويرت
مرجع املدرب  6.2مثال عىل ستوريفاي من اإلنرتنت
مرجع املدرب  6.3ورقة معلومات :مقدمة حول استخدام موقع ستوريفاي

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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-1

-2

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

فهم املقصود باإلعالم االجمتايع

إدراك املزايا املهنية احملمتلة الستخدام اإلعالم االجمتايع يف تغطية أحداث القطاع األمين

-4

-5

•

•

•

•

-3

تعمل كيفية إعداد وتوزيع أخبار تتعلق باألمن عن طريق استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع

رفع الويع بالتجارب واملامرسات ال ُفضىل واالعتبارات األخالقية فميا يتعلق باستخدام وسائل اإلعالم االجمتايع

حتديد ما يه وسائل اإلعالم االجمتايع األنسب لتغطية أحداث القطاع األمين

استعراض لوسائل اإلعالم االجمتايع واستخداماهتا للصحفيني

قيام املشاركني بالبحث يف خمتلف وسائل اإلعالم االجمتايع ومناقشهتا

تغطية خرب باستخدام موقع ستوريفاي

•

-

مالحظات
حملة عامة عن اجللسة (سبب أمهيهتا ،األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا وتناوهلا ،األنشطة
والتوقيت)

األهداف 3 - 1

أهداف اجللسة

االعتبارات األخالقية الستخدام وسائل اإلعالم االجمتايع

اكتساب معرفة معلية بكيفية استخدام بعض وسائل اإلعالم االجمتايع

سيمتكن املشاركون مما ييل:

خطة اجللسة

أهداف التعمل

املواضيع اليت سيمت
تناوهلا

التارخي والوقت

النشاط

1

 300دقيقة (مع االسرتاحات)

الوقت

 10دقائق

2

وصف النشاط

مقدمة

 20دقيقة

تقسمية املجموعات واملواد

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

مجموعات مكونة من خشصني ( مجموعات ثنائية )
وعرض التعليقات واملالحظات عىل املجموعة بأمكلها

نقاش :مقدمة حول
اإلعالم االجمتايع
للصحفيني

المترين  1-6نقاش :كيف ميكن للصحفيني استخدام
اإلعالم االجمتايع؟

يعمل املشاركون يف مجموعات لك مجموعة مهنا مكونة من خشصني (مجموعات ثنائية).
يقوم املدرب بتوزيع المترين  1-6عىل لك مجموعة ،حيث حيتوي المترين عىل ثالثة أسئلة
نقاش .تقوم املجموعات مبناقشة األسئلة ملدة  10دقائق .يطلب املدرب من املجموعات املختلفة
تقدمي إجاباهتا وتعليقاهتا.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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وصف النشاط

الوقت

 25دقيقة

النشاط

3

 40دقيقة

 20دقيقة

نقاش :مواطن القوة
والضعف لوسائل
اإلعالم االجمتايع
املختلفة

نشاط عىل شبكة
اإلنرتنت :البحث
يف وسائل اإلعالم
االجمتايع

عرض بصيغة الباور
بوينت :اإلعالم
االجمتايع وحمك
القطاع األمين

اسرتاحة

4

5

اسرتاحة

األهداف 3 – 1

األهداف 3 – 1

األهداف 3 – 1

أهداف اجللسة

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
تقسمية املجموعات واملواد

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

المترين  2-6نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:
اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

مكبيوتر

مسالط ضويئ (بروجكرت)

مجموعات مكونة من خشصني (مجموعات ثنائية)

المترين  3-6ورقة معل :مهام للبحث يف وسائل اإلعالم
االجمتايع

مرجع املدرب 1-6

ورقة معلومات :مالحظات لملدرب حول استخدام تويرت

مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني ،اتصال
بشبكة اإلنرتنت

مجموعات مكونة من مكونة من خشصني( .مجموعات
ثنائية)

المترين  4-6نقاش :مواطن القوة والضعف لوسائل
اإلعالم االجمتايع املختلفة

مالحظات

•
•
•
•

يقوم املدرب بتوزيع نسخ ورقية من عرض الباور بوينت (المترين  )2-6عىل املشاركني.
يقوم املدرب بتشغيل وتقدمي عرض الباور بوينت ويطرح أسئلة عىل املشاركني خالل العرض.
أثناء تقدمي العرض ،يقوم املدرب بطرح األسئلة التالية:
ما املقصود باإلعالم االجمتايع و تقنيات ويب 2.0؟
ما يه استخدامات وسائل اإلعالم االجمتايع؟
اذكر أمثلة عىل استخدام اإلعالم االجمتايع كوسيلة حيوية لتغطية األخبار ،مبا يف
ذلك أمثلة تتعلق حتديدًا حبمك القطاع األمين.
ما يه بعض وسائل اإلعالم االجمتايع الرئيسية – الفيسبوك ،تويرت ،يوتيوب
وستوريفاي – كيف ميكن للصحفيني استخدامها؟
يعمل املشاركون مع بعضهم البعض مضن مجموعات مكونة من خشصني باستخدام جهاز
مكبيوتر واحد للك مجموعة .يقوم املدرب بتوزيع المترين  3-6عىل لك مجموعة ،حيث
يقوم هذا المترين بتقدمي خطوات إرشادية لملشاركني حول كيفية استخدام الفيسبوك ،تويرت
ويوتيوب ألغراض األخبار الصحفية املتعلقة بالقطاع األمين .يقوم املدرب مبساعدة مجيع
املشاركني من خالل توجهيهم عرب اخلطوات املبينة يف المترين  3-6واإلجابة عىل أية
أسئلة قد يطرحوهنا.

يعمل املشاركون يف مجموعات مكونة من خشصني ( .مجموعات ثنائية) يقوم املدرب بتوزيع
المترين  4-6عىل لك مجموعة ،حيث يطلب المترين من املشاركني اختيار وسيلة إعالم
اجمتايع واحدة ومن مث تقيمي مواطن الضعف والقوة فهيا قياسًا عىل جانب معني من معلية
تغطية القطاع األمين .تقوم املجموعات بعرض حتليالهتا عىل املجموعة بأمكلها.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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الوقت

 10دقائق

النشاط

6

7

وصف النشاط

عرض :مثال عىل
ستوريفاي

 15دقيقة

 45دقيقة

نشاط عىل شبكة
اإلنرتنت :إعداد خرب
عن القطاع األمين
باستخدام موقع
ستوريفاي

عرض باور بوينت:
مقدمة حول استخدام
ستوريفاي

8

اسرتاحة

9

 20دقيقة

عروض املشاركني:
أخبار أعدها
املشاركون باستخدام
موقع ستوريفاي

األهداف 5 – 3

األهداف 5 - 3

اهلدف 3

اهلدف 3

أهداف اجللسة

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
تقسمية املجموعات واملواد

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

مرجع املدرب  2-6مثال عىل ستوريفاي من اإلنرتنت

مكبيوتر ،مسالط ضويئ (بروجكرت)

املدرب متحدث ُا مع املجموعات املكونة من خشصني
(مجموعات ثنائية)

مرجع املدرب 3-6

ورقة معلومات :مقدمة حول استخدام موقع ستوريفاي

مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني ،اتصال
بشبكة اإلنرتنت

مجموعات مكونة من خشصني

المترين  5-6ورقة معل :مهام إلعداد خرب عن القطاع
األمين باستخدام موقع ستوريفاي

مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني ،اتصال
بشبكة اإلنرتنت

املجموعات املكونة من خشصني ( مجموعات ثنائية) للك
مجموعة متحدث ًة مع املجموعة بأمكلها

تعليقات ومالحظات املدرب واملجموعة بأمكلها

مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني ،اتصال
بشبكة اإلنرتنت ،بروجكرت

مالحظات
يقوم املدرب باستخدام مكبيوتر وبروجكرت ليعرض عىل املشاركني مثالًا من اإلنرتنت عىل
خرب يف موقع ستوريفاي .يقوم املدرب بتوضيح عنارص اخلرب املوجود يف موقع ستوريفاي
واملتعلق حبمك القطاع األمين ومن مث يقوم بطرح أسئلة وتقدمي إجابات عىل األسئلة
اليت تُطرح هيلع( .حيتوي مرجع املدرب  2-6عىل الرابط اخلاص باملثال اخلاص خبرب
ستوريفاي عىل اإلنرتنت)
يعمل املشاركون مضن مجموعات مكونة من خشصني ( مجموعات ثنائية) باستخدام
جهاز مكبيوتر واحد للك مجموعة .يقوم املدرب بالدخول إىل املوقع اإللكرتوين
 www.storify.comويعرض شاشة جهاز المكبيوتر اخلاص به من خالل الربوجكرت.
يقوم املدرب بإرشاد املجموعات وإطالعهم عىل اخلطوات املتبعة إلنشاء حساب عىل موقع
ستوريفاي وإعداد خرب بسيط( .حيتوي مرجع املدرب  3-6عىل معلومات ليقوم املدرب
بإتباعها يف هذا النشاط).
يعمل املشاركون مضن مجموعات مكونة من خشصني باستخدام جهاز مكبيوتر واحد للك
مجموعة .يقوم املدرب بعرض املهام من خالل التوضيح لملشاركني بأنه عىل لك مجموعة
القيام بتغطية حدث خاص بالقطاع األمين باستخدام موقع ستوريفاي ومن مث عرض
أخبارمه عىل املجموعة بأمكلها .يقوم املدرب بتوزيع المترين  5-6عىل لك مجموعة ،حيث
حيتوي المترين عىل مواضيع خمتلفة متعلقة بالقطاع األمين ليك يقوم املشاركون بإعداد
أخبار عهنا .تقوم املجموعات بعرض األخبار اليت قامت بإعدادها خالل النشاط التايل،
النشاط التاسع.
تقوم املجموعات بعرض ورشح األخبار اليت أعدهتا يف النشاط الثامن عىل املجموعة
بأمكلها ورشحها هلم واإلجابة عىل أية أسئلة يطرحها املشاركون اآلخرون.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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وصف النشاط

الوقت

 30دقيقة

النشاط

10

 20دقيقة

نقاش :التطبيق العميل
لملعلومات واملعرفة
املكتسبة

نشاط مجموعات:
االعتبارات األخالقية
الستخدام وسائل
اإلعالم االجمتايع

11

12

 10دقائق

ختام وتلخيص
لألفاكر الرئيسية

األهداف 5 - 1

اهلدف 3

أهداف اجللسة

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
تقسمية املجموعات واملواد

مجموعات مكونة من خشصني (مجموعات ثنائية)

المترين  6-6ورقة معل :قامئة املبادئ األخالقية لإلعالم
االجمتايع

المترين  7-6ورقة معلومات :اعتبارات أخالقية

مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني ،اتصال
بشبكة اإلنرتنت

مجموعات مكونة من أربع أخشاص

بطاقة فارغة

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

األهداف 5 – 1

مالحظات
يعمل املشاركون مضن مجموعات مكونة من خشصني .يقوم املدرب بتوزيع المترين ،6-6
وهو عبارة عن قامئة مبادئ أخالقية لتطبيقها عىل خرب منشور عىل اإلنرتنت.
أولًا ،يرشح املدرب كيفية استخدام قامئة املبادئ األخالقية عرب تطبيقها عىل املثال اخلاص
باخلرب املوجود يف موقع ستوريفاي من النشاط السادس (مرجع املدرب .)2-6
بعد ذلك يطلب املدرب من املجموعات أن يتخيلوا بأن األخبار اليت أعدوها عىل موقع
ستوريفاي يف النشاط التاسع سيمت نرشها وأن يقوموا بتحليل األخبار ألغراض االعتبارات
األخالقية عن طريق استخدام المترين .6-6
تقوم املجموعات بإجراء حتليالهتا باالستعانة بقامئة املبادئ األخالقية .مث يقوم املشاركون
مبناقشة حتليالهتم مضن املجموعة اكمل ًة.
يف هناية النقاش ،يقوم املدرب بتوزيع المترين  ،7-6وهو عبارة عن ملخص موجز
لالعتبارات األخالقية ،ويقوم بعرضها بإجياز.
يعمل املشاركون مضن مجموعات مكونة من أربعة أخشاص .يطلب املدرب من لك مجموعة
حبث كيفية قيامهم بتطبيق ما تعملوه يف هذه اجللسة معليًا .تقوم لك مجموعة بتحديد ثالثة
طرق لكيفية قيامهم باستخدام ما تعملوه يف اجللسة ومن مث تقوم املجموعات بعرض نتاجئ
معلها عىل املجموعة بأمكلها.
•
•
•

يقوم املدرب بتلخيص األنشطة واملواضيع اليت مت تناوهلا ،وهذا يتضمن:
تقدمي ملخص عام لملصادر اليت ميلكها الصحفيون اآلن (متارين ،أخبار منشورة يف
موقع ستوريفاي ،قامئة مبادئ أخالقية)
تلخيص األنشطة اليت مت تناوهلا
مناقشة النقاط الرئيسية لألمور اليت تعملها واكتسهبا املشاركون

جيوز لملدرب أن يستخلص هذه املعلومات من املشاركني.
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وصف األنشطة
املواد:

يوحض هذا اجلزء األنشطة الواردة يف خطة اجللسة أعاله عىل
حنو أكرث تفصيال.

• المترين  1-6نقاش :كيف ميكن للصحفيني استخدام
وسائل اإلعالم االجمتايع؟

الحظ أنه باإلضافة إىل المكبيوتر والربوجكرت اللذان يستخدمهام
املدرب ،فإن طبيعة هذه اجللسة تتطلب أيضًا استخدام المكبيوتر
من قبل املشاركني مع اتصال جيد بشبكة اإلنرتنت .عىل املدرب
أن حيرص عىل توافر هذه املوارد وصالحية تشغيلها قبل بدء
اجللسة.

النشاط الثالث :عرض بصيغة الباور بوينت:
اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
هذا النشاط هو عبارة عن عرض باور بوينت ،وهو ُيع ّرف
الصحفيني بكيفية استخدامهم لوسائل اإلعالم االجمتايع
يف تغطية األحداث املتعلقة بالقطاع األمين .مكا أنه يقدم
حملة عامة عن أربعة مواقع للتواصل االجمتايع :فيسبوك،
تويرت ،يوتيوب وستوريفاي .يقوم املشاركون بالتعايط مع
وسائل اإلعالم االجمتايع هذه عىل حنو أكرث تفصيلًا يف
األنشطة الالحقة.

النشاط األول :مقدمة
يبني املدرب لملجموعة اكمل ًة سبب أمهية التعرف عىل وسائل
اإلعالم االجمتايع واستخداماهتا وفائدهتا هلم كإعالميني.
بعد ذلك ،ميكن لملدرب أن يستخدم األسئلة اليت جيب الرتكزي
علهيا لتأطري حمتوى اجللسة (األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا
هلذه اجللسة مدرجة قبل خطة اجللسة) .وأخريًا ،يقوم املدرب
بتقدمي ملخص عام عن نوع األنشطة اليت سيقوم املشاركون
بتنفيذها والتوقيت املقرر لليوم.

يقوم املدرب بتوزيع المترين  2-6عىل املشاركني ،وهو عبارة
عن نخسة ورقية من عرض الباور بوينت .يقوم املدرب بعد ذلك
بتشغيل وتقدمي العرض لملشاركني.

املواد :ال يوجد.

يتناول عرض الباور بوينت األسئلة التالية:

♣ مقرتح بديل :باستطاعة املدرب إعداد جدول أمعال/أجندة
لليوم بنا ًء عىل خطة اجللسة ،حيث بإماكنه توزيعها كورقة عىل
املشاركني ومناقشهتا بالتفصيل معهم.

• ما املقصود باإلعالم االجمتايع و تقنيات ويب 2.0؟
• ما يه استخدامات وسائل اإلعالم االجمتايع؟
اذكر أمثلة عىل استخدام اإلعالم االجمتايع كوسيلة حيوية
لتغطية األخبار ،مبا يف ذلك أمثلة تتعلق حتديدًا حبمك القطاع
األمين .قد يود املدرب أثناء تشغيل العرض أن يجشع املشاركني
ويدعومه إىل طرح أسئلة.

النشاط الثاين :نقاش :مقدمة حول اإلعالم
االجمتايع للصحفيني
يطلب هذا المترين من املشاركني حبث ومناقشة املقصود
باإلعالم االجمتايع وما يه خرباهتم وجتارهبم الصحافية يف
استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع.

املواد:
• المترين  2-6نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:
اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

يعمل املشاركون يف مجموعات مكونة من خشصني للك
مجموعة .يقوم املدرب إما بتوزيع نسخ من المترين ،1-6
الذي حيتوي عىل ثالثة أسئلة نقاش حول استخدام اإلعالم
االجمتايع ،أو يقوم بكتابة األسئلة الواردة يف المترين 1-6
عىل اللوحة التوضيحية .تأخذ املجموعات  10دقائق ملناقشة
األسئلة .يقوم املدرب بعدها بتناول لك سؤال عىل حدة مع
املجموعة بأمكلها.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،

• مكبيوتر ،بروجكرت

النشاط الرابع :نشاط عىل شبكة اإلنرتنت:
البحث يف وسائل اإلعالم االجمتايع
مينح هذا النشاط املشاركني فرصة البحث يف وسائل اإلعالم
االجمتايع اليت متت مناقشهتا يف عرض الباور بوينت السابق
(النشاط الثالث) ،مكا يحمس لملشاركني باستكشاف الفرص
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واحد من جوانب تغطية القطاع األمين .اجلوانب اليت يمت حبهثا
يه:

واإلماكنيات اليت تتيحها الوسائل املختلفة لتغطية قضايا حمك
القطاع األمين.
يعمل املشاركون مع بعضهم البعض يف مجموعات مكونة من
خشصني ،باستخدام جهاز مكبيوتر واحد للك مجموعة.

• مراقبة األخبار
• مجع املعلومات

يقوم املدرب بتوزيع المترين  .3-6يقدم المترين لملشاركني
مهام لينفذوهنا باستخدام مجيع وسائل اإلعالم االجمتايع
األربعة.

• إنشاء احملتوى
• مشاركة احملتوى

يقوم املدرب بتعريف املشاركني وإرشادمه حول خمتلف
وسائل اإلعالم االجمتايع .حيرص املدرب عىل أن تكون لك
مجموعة قادرة عىل تنفيذ لك خطوة من اخلطوات املوجودة يف
المترين قبل االنتقال إىل اخلطوة اليت تلهيا .يتنقل املدرب بني
املجموعات وجييب عىل أية أسئلة يطرحها املشاركون( .يقدم
مرجع املدرب  1-6بعض املعلومات لملدرب حول استخدام
تويرت).

يقوم املشاركون بعرض نتاجئ معلهم عىل املهام املنوطة هبم
عىل املجموعة بأمكلها حبيث يمتكنوا معًا من حبث اجلوانب
األربع املختلفة.
املواد:
• المترين  4-6نقاش :مواطن القوة والضعف لوسائل
اإلعالم االجمتايع املختلفة

الحظ بأن اجلزء األول من املهمة اخلاصة بالفيسبوك تطلب من
املشاركني يف املجموعات املكونة من خشصني الدخول إىل
حساب فيسبوك مت إنشاؤه مسبقًا/موجود مسبقًا أو إنشاء
حساب جديد .من املتوقع هنا أن واحدًا من املشاركني يف
لك مجموعة من املجموعات املكونة من خشصني لديه حساب
مسبق عىل الفيسبوك .يف حال مل يكن لدهيام حساب عىل
الفيسبوك ومل يرغبا بإنشاء حساب جديد ،فباستطاعهتام
العمل مع مجموعة أخرى لتنفيذ هذه املهمة.

النشاط السادس :عرض :مثال عىل ستوريفاي
يعرض هذا النشاط عىل املشاركني مثالًا عىل خرب يتعلق
بالقطاع األمين مت إعداده باستخدام ستوريفاي.
يقوم املدرب بعرض خرب القطاع األمين املوجود عىل اإلنرتنت
من موقع ستوريفاي عىل املجموعة بأمكلها (مرجع املدرب
 .)2-6يعمل املدرب عىل رشح العنارص الفنية املختلفة للخرب.
يقوم املدرب بطرح أسئلة وتقدمي إجابات عىل األسئلة اليت
يطرحها املشاركون من املجموعة بأمكلها.

املواد:
• المترين  3-6ورقة معل :مهام للبحث يف وسائل
اإلعالم االجمتايع

املواد:
• مرجع املدرب  2-6مثال عىل ستوريفاي من اإلنرتنت

• مرجع املدرب  1-6ورقة معلومات :مالحظات لملدرب
حول استخدام تويرت

• مكبيوتر ،بروجكرت

• مكبيوتر واحد للك مجموعة ،اتصال بشبكة اإلنرتنت

النشاط السابع :عرض باور بوينت :مقدمة
حول استخدام ستوريفاي

النشاط اخلامس :نقاش :مواطن القوة والضعف
لوسائل اإلعالم االجمتايع املختلفة

يساعد هذا النشاط املشاركني عىل إنشاء حساب عىل موقع
ستوريفاي وإعداد خرب بسيط عىل املوقع من خالل إتباع
إرشادات املدرب.

يطلب هذا النشاط من املشاركني الرتكزي عىل جانب واحد من
جوانب تغطية القطاع األمين وحتديد وسيلة اإلعالم االجمتايع
اليت تعترب األنسب واألفيد للقيام بذلك.

يعمل املشاركون يف مجموعات مكونة من خشصني باستخدام
مكبيوتر واحد للك مجموعة .يقوم املدرب بالدخول إىل املوقع
اإللكرتوين  www.storify.comويعرض شاشة جهاز
المكبيوتر اخلاص به باستخدام الربوجكرت .يستعني املدرب
بـمرجع املدرب  3-6الذي حيتوي عىل معلومات حول
كيفية استخدام موقع ستوريفاي ،مكصدر إلرشاد املشاركني

يعمل املشاركون يف مجموعات صغرية .تتلىق لك مجموعة
بطاقة نقاش من المترين  .4-6تتطلب املهمة املوجودة عىل
بطاقة النقاش من املشاركني حتديد وسيلة إعالم اجمتايع
واحدة وبيان مواطن القوة والضعف فهيا قياسًا عىل جانب
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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• مكبيوتر واحد للك مجموعة ،اتصال بشبكة اإلنرتنت

وتوجهيهم خالل معلية إنشاء حساباهتم اخلاصة عىل موقع
ستوريفاي وإعداد خرب مضن املجموعات املكونة من خشصني.
يقوم املشاركون بإتباع تعلميات املدرب بشأن إنشاء حساب عىل
موقع ستوريفاي .بعد انهتاء املشاركني من إنشاء حساباهتم
عىل موقع ستوريفاي ،ميكهنم العمل عىل إعداد اخلرب اخلاص
هبم ،ويمت القيام هبذا يف النشاط التايل وهو النشاط الثامن.

املواد:
• المترين  5-6ورقة معل :مهام إلعداد خرب عن
القطاع األمين باستخدام ستوريفاي

(مالحظة :بإماكن املدرب أن خيتار بأن يوزع نسخ من املعلومات
ذات العالقة واملوجودة يف مرجع املدرب  3-6عىل املشاركني.
إذا ما قرر القيام بذلك ،فإنه من املفضل القيام بذلك عند انهتاء
النشاط ليك تكون مجيع املجموعات قد أحرزت تقدمًا معًا يف
معلية إنشاء احلساب وإعداد اخلرب).

♣ مقرتح بديل :ميكن لملشاركني استخدام القصص/
التقارير اليت كتبت يف أداة  5تغطية قضايا السمل األهيل،
النشاط  .7وميكن استخدام القصص  /التقارير اليت أعدوها
وقاموا بإنتاجها عىل موقع ( .Storifyالحظ أن املدرب جيب
أن يكون مستعدا هلذا اخليار عن طريق حفظ التقرير /القصة
خالل النشاط  7يف أداة .).5

• مرجع املدرب  3-6ورقة معلومات :مقدمة حول
استخدام ستوريفاي

النشاط التاسع :عروض املشاركني :أخبار
أعدها املشاركون باستخدام موقع ستوريفاي

املواد:

يقوم املشاركون بعرض ورشح األخبار اليت أعدوها خالل
النشاط الثامن واإلجابة عىل أية أسئلة يطرحها املشاركون
اآلخرون.

• مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني،
اتصال بشبكة اإلنرتنت

النشاط الثامن :نشاط عىل شبكة اإلنرتنت:
إعداد خرب عن القطاع األمين باستخدام موقع
ستوريفاي

ميكن لملدرب خالل هذا النشاط إجراء تقيمي لألمور اليت تعملها
املشاركون (انظر أدناه :تقيمي ما تعمله املشاركون).
املواد:

يف هذا النشاط يعمل املشاركون مضن مجموعات مكونة
من خشصني ،باستخدام مكبيوتر واحد للك مجموعة ،عىل
إعداد أخبارمه املتعلقة حبمك القطاع األمين وباستخدام موقع
ستوريفاي.

• مكبيوتر واحد للك مجموعة ،اتصال بشبكة اإلنرتنت،
بروجكرت

النشاط العارش :نشاط مجموعات :االعتبارات
األخالقية الستخدام وسائل اإلعالم االجمتايع

يقوم املدرب بتوزيع المترين  5-6عىل لك مجموعة ،حيث
حيتوي المترين عىل عدة مهام متعلقة حبمك القطاع األمين ليك
يقوم املشاركون بتغطيهتا .يبني املدرب هلذه املجموعات بأن عىل
لك مهنا القيام بعرض اخلرب الذي تعده عىل املجموعة بأمكلها.
تتلىق لك مجموعة مهمة خمتلفة .املهام األربع يه اكآليت:

يطلب هذا النشاط من املشاركني الرتكزي عىل االعتبارات
األخالقية اليت جيب أن يدركها الصحفيون عند استخدامهم
لوسائل اإلعالم االجمتايع.
يعمل املشاركون يف مجموعات مكونة من خشصني .يقوم
املدرب بتوزيع المترين  6-6وهو عبارة عن «قامئة مبادئ
أخالقية لإلعالم االجمتايع» ليمت تطبيقها عىل خرب منشور
عىل اإلنرتنت.

• تغطية األحداث املتعلقة بقوات األمن
• تغطية القضايا املتعلقة بانهتااكت حقوق اإلنسان
• تغطية امحلالت اإللكرتونية اليت تنرشها األطراف
العاملة يف القطاع األمين

يقوم املدرب أولًا برشح وتوضيح طريقة العمل بقامئة املبادئ
األخالقية وجييب عىل أية أسئلة يطرحها املشاركون.

• تغطية املستجدات والتطورات القضائية أو الترشيعية

بعد ذلك ،يطلب املدرب من املجموعات املكونة من خشصني
استخدام قامئة املبادئ األخالقية لتحليل األخبار اليت قاموا
بإعدادها خالل النشاط التاسع.

تقوم املجموعات بعرض األخبار اليت أعدهتا خالل النشاط
التايل ،وهو النشاط التاسع.
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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وبإماكن املدرب أيضًا أن يقوم باستخالص هذه املعلومات من
املشاركني بدلًا من القيام بذلك بنفسه.

تقوم املجوعات بإجراء حتليالهتا من خالل االستعانة بقامئة
املبادئ األخالقية ،ومن مث مناقشة هذه التحليالت مضن
املجموعة اكملة.

تقيمي ما تعمله املشاركون

وأخريًا ،يقوم املدرب بتوزيع المترين  ،7-6وهو عبارة عن
ملخص لالعتبارات األخالقية ،ويقوم مبناقشته بإجياز.

يمت تقيمي ما تعمله املشاركون يف هذه اجللسة من خالل قيام
املدرب بتقيمي األخبار اليت مت إعدادها وعرضها يف النشاطني
الثامن والتاسع.

املواد:
• المترين  7-6ورقة معلومات :االعتبارات األخالقية

قد خيتار املدرب بأن يقوم بذلك ببساطة من خالل تقيمي ما
إذا اكن أداء املشاركني يف تنفيذ املهمة مرضيًا أم ال .تمشل
اجلوانب اليت جيب مراعاهتا لدى القيام بذلك ما ييل :هل قاموا
باستخدام ثالثة وسائل إعالم اجمتايع خمتلفة عىل األقل؟
هل احملتوى له عالقة باملهمة؟ هل اخلرب مرتابط؟ هل حتتوي
القصة عىل أجزاء فهيا نصوص مرتابطة؟

• مكبيوتر واحد للك مجموعة مكونة من خشصني،
اتصال بشبكة اإلنرتنت

النشاط احلادي عرش :نقاش :التطبيق العميل
لملعلومات واملعرفة املكتسبة
يف هذا النشاط ،حيظى املشاركون بفرصة مناقشة ما تعملوه
يف اجللسة وكيف ميكن تطبيق ذلك فعليًا ومعليًا خالل
ممارسهتم لعملهم.
يعمل املشاركون يف مجموعات مكونة من أربعة أخشاص
(مجموعتان مكونتان من خشصني للك مجموعة تعمالن معًا).
يطلب املدرب من لك مجموعة حبث كيفية التطبيق العميل
ملا تعملوه يف اجللسة .تقوم لك مجموعة بالتناقش ومن مث
استخدام البطاقات الفارغة اليت يزودمه هبا املدرب لكتابة ثالثة
طرق لتطبيق ما تعملوه يف اجللسة .بعد ذلك تقوم لك مجموعة
بعرض نتاجئ معلها عىل املجموعة بأمكلها.
املواد:
• بطاقة فارغة

النشاط الثاين عرش :ختام وتلخيص لألفاكر
الرئيسية
يتحدث املدرب ويتناقش مع املجموعة بأمكلها.
يقوم املدرب بتلخيص األنشطة واملواضيع اليت مت تناوهلا،
ويتضمن هذا امللخص ما ييل:
• تلخيص األنشطة اليت مت تناوهلا
• مناقشة النقاط الرئيسية لألمور اليت تعملها واكتسهبا
املشاركون
• تقدمي ملخص عام لملصادر اليت ميلكها الصحفيون
اآلن (عىل سبيل املثال :متارين ،أخبار منشورة يف
موقع ستوريفاي ،قامئة مبادئ أخالقية)
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،

19

أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 1-6

اسئلة للنقاش :كيف ميكن للصحفيني استخدام وسائل االعالم االجمتاعية لتغطية حمك القطاع
االمين

يطرح املدرب األسئلة التالية عىل لوح قالب ،ويطلب من املشاركني مناقشهتا يف مجموعات ثنائية ،مت استخدام هذه األسئلة يف
النشاط الثاين:
اسئلة للنقاش حول اإلعالم اإلجمتايع
• ما هو تعريفك لوسائل االعالم االجمتاعية؟

• هل إستخدمت انت أو أي من زمالئك وسائل اإلعالم االجمتاعية كأداة مهنية؟ كيف؟

• ما يه مزايا وسائل االعالم االجمتاعية اليت تراها مالمئة للصحفيني العاملني يف بلدمك بشأن القضايا ذات الصلة بقطاع
األمن؟ ما يه اإلشاكليات املرتبطة بإستخدام هذه الوسائل لتغطية قضايا امنية؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين 2-6

االعالم االجمتايع وحمك القطاع االمين

مت توزيع هذا العرض عىل املشاركني يف النشاط رمق .3

اﻻﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻣﻨﻲ

ﺗﻌرﯾﻔﺎت
اﻻﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” :ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﯾﺐ  ،2.0وھﻲ ﺑﺪورھﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺸﺎء وﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ”.
اﻟﻣﺻدر:
Kaplan, Andreas M. Haenlein, Michael: “”Users of the world, unite! The challenges
and opportunities of social media”, in: Business Horizons, pp59-68, 2010,
ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
http://openmediart.com/log/pics/sdarticle.pdf

اﻟوﯾب  2.0ھو ﻣرﺗﺑط ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟوﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ ،واﻟﺗﺻﻣﯾم
اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم واﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب” .وﯾﺷﯾر أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن وﯾب  HTMLاﻟﻰ ﺻﻔﺣﺎت وﯾب أﻛﺛر
دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ) (...وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﯾب ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن .وﺗﺗﺿﻣن وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻣﺣﺳﻧﺔ ﻣن اﻟوﯾب 2.0
اﺗﺻﺎﻻ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ،وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ .
اﻟﻣﺻدرhttp://webopedia.com/TERM/W/Web_2_point_0.html :

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 2-6تمكلة)

اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻟﻺﻋﻼم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻻﻣﻧﻲ:
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ل:
• رﺻﺪ اﻷﺧﺒﺎر .ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﯾﺠﺎد اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮھﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ )اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺜﻮار واﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
واﻟﻤﺨﺒﺮﯾﻦ  ...اﻟﺦ(
• ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .ﺑﺎﻣﻜﺎن اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎدر واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻜﻢ
اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ.
• اﯾﺠﺎد اﻟﻤﺤﺘﻮى )ﻛﺎﻟﻔﯿﺪﯾﻮ واﻟﺼﻮر واﻟﺼﻮت واﻟﻨﺺ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( .اﺻﺒﺢ ﺑﺎﻣﻜﺎن اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ وﺗﺤﺮﯾﺮ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮادھﻢ
ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ واﻟﺼﻮرﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .اﺻﺒﺢ ﺑﺎﻣﻜﺎن اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء و اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 2-6تمكلة)

ﻣﺛﺎل  :1ﻓﯾﺳﺑوك

ﻣﺛﺎل  :1ﻓﯾﺳﺑوك
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﻔﯾﺳﺑوك:
•

وﺟد ﺣواﻟﻲ  800ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﻧﺷط ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻫو ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺛر اﻟﻣواﻗﻊ زﯾﺎرةً ﺑﻌد ،Google
اﻻﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺑر ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻘراء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﯾﯾن.

•

ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،إن اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻫو ﻣﻧﺗدى ﻟﻠﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻵراء وﻛذﻟك ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺻﻔﺣﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﺗﺣﻣﯾل
اﻟﺻور واﻟﻔﯾدﯾوﻫﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.

•

وﻛذﻟك ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟﺗﺷﺎرك ﻟﻺﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻟﻔﯾدﯾو ،اﻟﺻور واﻟرواﺑط(.

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﯾﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﯾﺳﺑوك ﻷﺟل:
•

اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻘراء

•

إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر

•

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺗوى واﻵراء

•

اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻘراء واﻟﻧظراء

•

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،واﻷﺣداث ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 2-6تمكلة)

ﻣﺛﺎل  : 2ﺗوﯾﺗر

NAM1

ﺗوﯾﺗر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯾﺔ:
•

أﻛﺛر ﻣن  100ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻧﺗﺟون ﺣواﻟﻲ  200ﻣﻠﯾون ﺗﻐرﯾدة ﻓﻲ اﻟﯾوم.

•

ﺗوﯾﺗر ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧدﻣﺔ ﺗدوﯾن ﻣﺻﻐرة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﺷر أو ﺗﻐرﯾد “ﺣواﻟﻲ  140ﺣرف ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
آراء /ﺗﺻرﯾﺣﺎت أو ﻣﻼﺣظﺎت أو ﻋﻧﺎوﯾن أﺧﺑﺎر.

•

ﺗﺿم اﻟﺗﻐرﯾدات ﻣراﺟﻊ ﻟﻣواﺿﯾﻊ ) ،(#وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن )@( وﻣﺿﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﻣﻘﺎﻻت وﺻور
وﻓﯾدﯾوھﺎت )رواﺑط(

ﯾﺗﯾﺢ ﺗوﯾﺗر ﻟﻠﺻﺣﻔﯾن:
•

اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻲ ﺣﯾن ﺣدوﺛﮭﺎ

•

ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﯾﺔ

•

إﺗﺑﺎع أﺣداث وﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗوﯾﺗر

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 2-6تمكلة)

ﻣﺛﺎل  :3ﯾوﺗﯾوب

ﯾوﺗﯾوب
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯾﺔ:
•

ھو ﺛﺎﻟث أﻛﺛر ﻣوﻗﻊ زﯾﺎرة ﺑﻌد ) Googleو  (Facebookوﻟدﯾﮫ  800ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺷﮭر -وﯾﺗم
ﻣﺷﺎھدة  3ﻣﻠﯾﺎرات ﻓﯾدﯾو ﻋﻠﯾﮫ ﻛل ﯾوم

•

ھو ﻣوﻗﻊ ﻟﺗﺷﺎرك اﻟﻔﯾدﯾو ﻣن اﺟل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون

•

ﯾﺗﯾﺢ ﻧﺷر ﻣواد ﻟم ﯾﺗم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗواھﺎ

ﯾﺗﯾﺢ ﯾوﺗﯾوب ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن:
•

إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ إﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺗﻠﻔزﯾون واﻟﺑث ﻋن طرﯾق اﻹﻧﺗرﻧت

•

ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواد ﻟم ﺗﺗم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو ﻣﺳﺑﻘﺎ

•

ﻋرض اﻟﻔﯾدﯾوھﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع أﺳﺎﺳﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋﻧﮫ

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 2-6تمكلة)

ﻣﺛﺎل  :4ﺳﺗورﯾﻔﺎي

ﺳﺗورﯾﻔﺎي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯾﺔ:
•

ﺗم اطﻼق ﻣوﻗﻊ ﺳﺗورﯾﻔﺎي ﻋﺎم  2010وﻣﺎ زال ﯾﻌﺗﺑر ﺟدﯾد ﻟﺣد ﻣﺎ

•

ھو ﻣوﻗﻊ ﻟرواﯾﺔ اﻟﻘﺻص ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣن ﻣواﻗﻊ اﻻﻋﻼم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻣﺛل )اﻟﺗﻐرﯾدات ،ﺻور ﻓﻠﯾﻛر،
وﻓﯾدﯾوھﺎت ﯾوﺗﯾوب(

•

ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﻗﻊ ﺳﺗورﯾﻔﺎي آﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺻﺣﻔﻲ

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﯾﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﺗورﯾﻔﺎي ﻷﺟل:
•

اﻟﺑﺣث ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

•

وﺿﻊ ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻷﻓﻛﺎرھم أو ﻟﻠﻘﺻﺔ اوﻟرؤﯾﺗﮭم

•

ﻋرض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺻﺔ  /اﻟﺗﻘرﯾر ﻟزﻣﻼء أو ﻣﺣررﯾن

•

اﻟﺗﺷﺎرك ﺑﺎﻟﻘﺻص ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ﺳﺗورﯾﻔﺎي أو ﺗﺿﻣﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺎت وﻣن ﺧﻼل وﻛﺎﻻت

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 2-6تمكلة)

ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﺧدام اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ:
•

اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

•

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻣﺎﻛﻦ واﻟﻨﺎس:
•

وﺻﻮل ﺣﻘﯿﻘﻲ اﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻌﯿﺪة

•

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ھﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

•

اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ واﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ

•

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺮﯾﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرھﺎ اﻻول ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻻﻣﺎن:
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﻄﺮة دون ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﺴﻼﻣﺔ

•

ﻣﺳﺎوىء اﺳﺗﺧدام اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن
اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
•

ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

•

اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة

•

ﺧطر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ

اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ:
•

ﻋدم وﺿوح اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ:
•

ﺳوء اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﻟف واﻟﺻﺣﻔﻲ

اﺧﻼﻗﯾﺎت:
•

اﺳﺗﺧدام اﻟﺻور واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين 3-6

ورقة معل حول مهام البحث عرب وسائل االعالم االجمتايع
عرب مجموعات ثنائية ،يقوم املشاركون بتصفح خمتلف مواقع وسائل االعالم االجمتاعية .والغرض من هذه العملية هو تعرف
املشاركني عىل افضل مواقع ووسائل االعالم االجمتاعية ،واستكشاف الفرص اليت متثلها املواقع املختلفة لتغطية قضايا حمك
القطاع االمين (وقد مت استخدامها يف النشاط .)4
المترين  :1الفيسبوك
-1

تجسيل الدخول إىل املوقع (أو االشرتاك يف احلساب)

-2

التنقل عرب “الصفحة” والتعرف عىل مناذج من األخبار واألحداث اجلارية (اليت قدمت يف وصالت ملقاالت وأرشطة
الفيديو والصور وما إىل ذلك)  -وعىل وجه التحديد ما يتعلق بقضايا احلمك يف القطاع االمين إذا اكن ذلك ممكنا.

-3

حتديد املجموعات اليت هلا صلة:
	•بالنسبة للصحفيني يف فلسطني
	•تغطية قضايا احلمك يف القطاع االمين يف فلسطني

-4

اجياد موقع وزارة الداخلية التونسية عىل الفيسبوك

مترين  :2التويرت
-1

الدخول إىل التويرت  -إذا مل يكن هناك حساب اتبع الرابط http://twitter.com/#!/search-home :

-2

البحث عن #gaza, #jan25 and @AlJazeera

-3

البحث عن املرصد (مرصد قطاع األمن الفلسطيين) امللف الخشيص يف التويرت

-4

معرفة “التوجه/الراجئ؟ *)(trending

المترين  :3يوتيوب
-1

يف “تصفح” ’ ’Browseميكن العثور عىل الفيديوهات األكرث مشاهدة هلذا اليوم يف “األخبار والسياسة” .وكذلك
للتعرف عىل فيديو يغيط قضايا احلمك يف القطاع االمين.

-2

العثور عىل فيديو يوثق االستخدام غري الرضوري للقوة من قبل الرشطة  -حتديد وسائل للتحقق من حصهتا.

-3

حتديد قنوات الفيديو اليت تغيط قضايا القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين 4-6

اسئلة للنقاش :حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف ملواقع خمتلفة

يعمل املشاركون يف مجموعات ثنائية ملناقشة أي من وسائل اإلعالم االجمتايع اليت ممكن ان تستخدم عند تغطية جانب معني من
القطاع األمين .مواقع ذات صلة تمشل الفيسبوك ،يوتيوب ،تويرت ،فليكر ،وما إىل ذلك (وقد مت استخدامها يف النشاط )5
املجموعة أ :رصد األخبار
	•ما يه املواقع املالمئة لرصد األخبار حول القضايا املتعلقة حبمك القطاع األمين -وملاذا (ميكن إعطاء أمثلة)؟
	•ما يه نقاط القوة يف استعامل هذه املواقع يف رصد تلك األخبار؟
	•ما يه نقاط الضعف يف استعامل هذه املواقع يف رصد تلك األخبار؟
املجموعة ب :مجع املعلومات
	•ما يه املواقع املالمئة مجلع معلومات حول القضايا املتعلقة حبمك القطاع األمين -وملاذا؟
	•ما يه نقاط القوة يف استعامل هذه املواقع مجلع معلومات حول حمك القطاع االمين؟
	•ما يه نقاط الضعف يف استعامل هذه املواقع مجلع معلومات حول حمك القطاع االمين؟
مجموعة ج :إنشاء مضمون
	•ما يه املواقع املالمئة إلنشاء مضامني حول القضايا املتعلقة حبمك القطاع األمين -وملاذا؟
	•ما يه نقاط القوة يف استعامل هذه املواقع يف كتابة تلك املضامني؟
	•ما يه نقاط الضعف يف استعامل هذه املواقع يف كتابة هذا املضمون؟
املجموعة د :مشاركة احملتوى
	•ما هو املوقع املالمئ للتشارك يف مضامني تتعلق بقضايا حمك القطاع االمين -وملاذا؟
	•ما يه نقاط القوة يف استعامل هذه املواقع يف التشارك بتلك املضامني؟
	•ما يه نقاط الضعف يف استعامل هذه املواقع يف التشارك هبذا املضمون؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين 5-6

ورقة معل :مواضيع من اجل انتاج قصة باستخدام موقع ستوريفاي Storify

باستخدام موقع  ،Storifyيقوم املتدربون بتشكيل مجموعات ثنائية إلنتاج قصة حول احدى قضايا احلمك يف القطاع االمين( .قد
مت استخدام هذا المترين يف النشاط )8
املوضوع االول :تغطية اخبار االجهزة األمنية
باستخدام موقع  Storifyميكن تغطية حدث معني ذا عالقة باالجهزة االمنية:
	•إختار موضوع للقصة
	•كتابة العناوين الرئيسة والفرعية
	•وجيب “حفظ” القصة وعدم نرشها حىت حينه
	•حتديد مخس مواد ( /مصادر) عىل االقل ذات صلة باالعالم االجمتايع
	•كتابة املواد
	•نرش وإعالم مصادرك بان هذه املواد مقتبسة
املوضوع الثاين :تغطية اإلدانات ذات الصلة بانهتااكت حقوق اإلنسان
باستخدام موقع  ،Storifyيقوم املتدربون بتشكيل مجموعات ثنائية إلنتاج قصة حول إنهتااكت حقوق اإلنسان
	•إختار موضوع للقصة
	•كتابة العناوين الرئيسة والفرعية
	•وجيب “حفظ” القصة وعدم نرشها حىت حينه
	•حتديد مخسة مواد ( /مصادر) ذات صلة باالعالم االجمتايع
	•كتابة املواد
	•نرش وإعالم مصادرك بان هذه املواد مقتبسة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،

30

أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 5-6تمكلة)
املوضوع الثالث :تغطية وتنظمي محالت بواسطة أطراف فاعلة يف القطاع األمين (عىل مواقع االنرتنت).
مثامحللة من قبل املؤسسات اإلعالمية لتعزيز حرية التعبري.
باستخدام موقع  ،Storifyيقوم املتدربون بتشكيل مجموعات ثنائية إلنتاج قصة حول محالت تقودها إحدى اجلهات العاملة يف
القطاع االمين.
	•البحث عن معلومات حول محلة ألحد األطراف الفاعلة يف القطاع األمين عىل اإلنرتنت
	•كتابة العناوين الرئيسة والفرعية
	•وجيب “حفظ” القصة وعدم نرشها حىت حينه
	•حتديد مخسة مواد ( /مصادر) ذات صلة باالعالم االجمتايع
	•كتابة املواد
	•نرش وإعالم مصادرك بان هذه املواد مقتبسة
املوضوع الرابع :تغطية تطورات ترشيعية او قضائية
باستخدام موقع  ،Storifyيقوم املتدربون بتشكيل مجموعات ثنائية إلنتاج قصة حول معلية ترشيعية او قضائية مرتبطة بالقطاع
االمين .مثال مبا يتعلق باالنتخابات الوطنية ،ناقش قوانني حمددة يف الربملان او قرارات حممكة.
	•البحث عن موضوع للقصة
	•كتابة العناوين الرئيسة والفرعية
	•وجيب “حفظ” القصة وعدم نرشها حىت حينه
	•حتديد مخسة مواد ( /مصادر) ذات صلة باالعالم االجمتايع
	•كتابة املواد.
	•نرش وإعالم مصادرك بان هذه املواد مقتبسة.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
مجموعة أدوات لملدربني
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أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 6-6

ورقة معل :قامئة املبادئ االخالقية لإلعالم االجمتايع

يقوم املشاركون بتطبيق قامئة املبادئ األخالقية هذه عىل األخبار اليت أعدوها باستخدام ستوريفاي (تستخدم هذه يف النشاط
العارش)
نعم

قامئة املبادئ األخالقية
 .1التعريف باهلوية واخلصوصية
	• 1-1هل كنت رصحيا بشأن هويتك ومهنتك؟
	• 2-1هل أوحضت بأن آراءك خشصية وليست منسوبة
ملؤسستك؟
	• 3-1هل أنت مدرك بأن لك يشء تنرشه عىل هذا املوقع يصبح
عاما ومتاحًا للجميع؟
 .2الزناهة ،احليادية واالنصاف
	• 1-2هل من الوارد أن تتسبب آراءك باإلرضار بمسعة
مؤسستك ؟
	• 2-2هل آراءك حيادية ؟
	• 3-2هل مقت بأي حركة مثل الضغط عىل أيقونة “أجعبين” من
شأهنا أن هتدد حياديتك؟
	• 4-2هل أحتت ملصدرك فرصة اكفية ومنصفة للتعليق؟
 .3حصة املصادر ومحايهتا
	• 1-3هل وجدت أية منشورات سابقة معمتدة نرشها هذا
املصدر؟
	• 2-3هل مقت باالتصال مبصدرك واالفصاح عنه؟
	• 3-3هل أنت مدرك بأن “مصادقة” أو تتبع خشص ما قد
يتسبب بالكشف عن هويته مكصدرك؟
	• 4-3هل حافظت عىل رسية مصادرك إذا اقتىض األمر ذلك؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 6-6تمكلة)
نعم

قامئة املبادئ األخالقية
 .4الدقة والشفافية
	• 1-4هل تقوم بنرش أخبار عاجلة جيب نرشها أوال من قبل
مؤسستك؟
	• 2-4هل مت التأكيد عىل حصة املعلومات أم أهنا متثل إشاعات
أو شائعات؟
	• 3-4هل طلبت التحقق والتأكد ملرة ثانية قبل النرش عىل
اإلنرتنت؟
	• 4-4هل سيمت نرش تنوهيات /تصحيحات ؟
 .5حقوق النرش واالستخدام القانوين ملراجع االنرتنت
	• 1-5هل مقت بإثبات ملكية حقوق النرش؟
	• 2-5هل مقت باالتصال مع اجلهة املالكة حلقوق النرش؟
	• 3-5هل مقت بالتقاط ،حفظ وطباعة “صور شاشة” (�screen
 )shotألية صفحات الكرتونية مقت باالقتباس عهنا؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين 7-6

ورقة معلومات :االعتبارات األخالقية
تقدم ورقة املعلومات هذه ملخصًا للجوانب األخالقية اليت جيب مراعاهتا عند استخدام وسائل اإلعالم االجمتايع عىل اإلنرتنت.
(تستخدم هذه أيضًا يف النشاط العارش)
لقد قامت العديد من واكالت األنباء واملؤسسات اإلخبارية الرئيسية جبعل سياساهتا ومبادهئا التوجهيية اخلاصة باستخدام
وسائل اإلعالم االجمتايع متاحة لعامة امجلهور .تليق هذه املبادئ التوجهيية الضوء عىل القضايا األخالقية اليت جيب أن يدركها
الصحفيون عند تغطية املواضيع املتعلقة حبمك القطاع األمين ،وتتعلق هذه القضايا مبا ييل:
.1

التعريف باهلوية واخلصوصية

.2

الزناهة ،احليادية واإلنصاف

.3

حصة املصادر ومحايهتا

.4

الدقة والشفافية

.5

حقوق النرش واالستخدام القانوين ملراجع اإلنرتنت

يقدم هذا المترين حملة عامة عن كيفية تعايط املؤسسات اإلخبارية الدولية الرئيسية مع هذه القضايا األخالقية  -األسوشيتد برس،
اليب يب يس (هيئة اإلذاعة الربيطانية) ،لوس أجنلوس تاميز ورويرتز – يف مبادهئا التوجهيية اخلاصة بوسائل اإلعالم االجمتايع.
.1

التعريف باهلوية والرسية

املؤسسة اإلخبارية

عىل الصحفيني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم االجمتايع:

أسوشيتد برس

•

التعريف بأنفهسم عىل أهنم موظفون يف املؤسسة اليت يعملون هبا

•

اإلدراك بأن أية آراء أو معلومات خشصية يفصحون عهنا خبصوص أنفهسم أو زمالهئم قد
ترتبط بامس مؤسسهتم

يب يب يس

•

التوضيح بأن اآلراء اليت يعربون عهنا خشصية ،وليست منسوبة إىل مؤسسهتم /ال تعرب عن
آراء مؤسسهتم

لوس أجنلوس تاميز

•

إدراك أن مجيع األمور اليت يكتبوهنا ،يتبادلوهنا أو يتلقوهنا عىل أي موقع تواصل اجمتايع
تكون متاحة ومرئية للجميع

رويرتز

•

عدم تزييف هويهتم/إساءة متثيل أنفهسم يف غرف الدردشة أو غريها من منتديات النقاش عىل
اإلنرتنت

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 7-6تمكلة)
.2

الزناهة ،احليادية واإلنصاف

املؤسسة اإلخبارية

عىل الصحفيني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم االجمتايع:

أسوشيتد برس

الزناهة:
•

اإلدراك بأن اآلراء اليت يعربون عهنا قد تلحق الرضر بمسعة مؤسسهتم مكصدر إخباري
حيادي وغري منحاز

•

معرفة أن أية آراء أو معلومات خشصية يفصحون عهنا خبصوص أنفهسم أو زمالهئم قد
ترتبط بامس مؤسسهتم

احليادية:
•

جتنب الترصحي عن آراهئم إزاء القضايا العامة اخلالفية أو اجلدلية

•

جتنب االنضامم إىل النشاطات واحلراكت املنمظة املؤيدة لقضايا أو أحزاب ما

•

اإلدراك بأن إعادة نرش مشاراكت اآلخرين (إعادة التغريدات/إعادة نرش التغريدات) ميكن أن
ُيفرس عىل أهنم يعربون عن آراء خشصية إزاء القضايا اليومية املعنية
اإلدراك بأن إعادة نرش مشاراكت اآلخرين (إعادة التغريدات/إعادة نرش التغريدات) بدون
تعليق من طرفهم علهيا ميكن أن يعترب كداللة عىل املوافقة عىل ما حياولون التعبري عنه أو
توصيله

•

يب يب يس

احليادية:
•

لوس أجنلوس تاميز

عدم الترصحي عن ميوهلم السياسية أو ذكر أي يشء من شأنه أن يقوض من حياديهتم

الزناهة:
•

جتنب كتابة أو نرش أي يشء قد يتسبب بإحراج مؤسسهتم

احليادية:

رويرتز

•

جتنب املصطلحات احلزبية عىل اإلنرتنت

•

اإلدراك بأن االنضامم إىل مجموعة اجمتاعية عىل اإلنرتنت قد ُيفرس عىل أنه موافقة عىل
آراهئا

الزناهة:
•

معرفة املخاطر اليت هتدد مسعة مؤسسهتم من حيث االستقاللية وعدم التحزي واحليادية

اإلنصاف:
•

منح املصدر ،الرشكة أو املؤسسة فرصة الرد عىل األخبار “غري االعتيادية” اليت توجد عىل
اإلنرتنت

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 7-6تمكلة)
.3

حصة املصادر ومحايهتا

املؤسسة اإلخبارية

عىل الصحفيني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم االجمتايع:

أسوشيتد برس

حصة املصادر:

لوس أجنلوس تاميز

•

التحقق وحفص املصادر اليت يمت اكتشافها عىل وسائل اإلعالم االجمتايع بنفس الطريقة
اليت يمت هبا التحقق وحفص املصادر اليت جيدوهنا من خالل وسائل أخرى

•

التأكيد عىل هوية املصادر اليت يمت إجيادها

حصة املصادر:
•

التحقق من املصادر بعد مجع املعلومات عىل اإلنرتنت

محاية املصادر:
•
رويرتز

اإلدراك بأن “مصادقة” خشص مهين قد تؤدي إىل اعتبار هذا الخشص من قبل اآلخرين
وعامة امجلهور عىل أنه أحد مصادرمه

حصة املصادر:
•

جتنب استخدام أي يشء من اإلنرتنت ال ميكن التحقق من املصدر الذي أىت منه

محاية املصادر:
•
.4

اإلدراك بأن قيامهم بـ “مصادقة” أو تبع خشص ما قد يؤدي إىل الكشف أو اإلفشاء عن هوية
املصادر

الدقة والشفافية

املؤسسة اإلخبارية

عىل الصحفيني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم االجمتايع:

أسوشيتد برس

الدقة:
•

جتنب نرش أخبار عىل شباكت التواصل االجمتايع مل يمت نرشها من قبل مؤسسهتم

•

جتنب الربط مبحتوى من مؤسسات إخبارية أخرى إذا اكن يهسم يف نرش اإلشاعات أو
املعلومات غري املؤكدة

الشفافية:
•
يب يب يس

الدقة:
•

لوس أجنلوس تاميز

إرسال بريد إلكرتوين أو تغريدة ( )tweetلشكر القراء أو املشاهدين املهمتني الذين اقرتحوا
تصحيحًا أو تنوهياً
طلب التأكد ملرة ثانية قبل القيام بأي معلية نرش عىل وسائل اإلعالم االجمتايع

الدقة:
•

إتباع نفس املعايري ودرجات احلرص واحلذر اليت يتبعوهنا يف املنشورات ذات الطابع األكرث
رمسية عند تناقل ونقل املعلومات عىل اإلنرتنت

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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أداة  .6اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 7-6تمكلة)
املؤسسة اإلخبارية

عىل الصحفيني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم االجمتايع:

رويرتز

الدقة:
•

.5

عند التشكك يف أحد املشاراكت ( ،)postالتغريدات ( )tweetأو غريها من املواد عىل
الشباكت االجمتاعية ،عىل الصحيف التأكد والتحقق مهنا ملرة ثانية ،حىت لو اكن ذلك عىل
حساب بعض التأخري

حقوق النرش واالستخدام القانوين ملراجع اإلنرتنت

املؤسسة اإلخبارية

عىل الصحفيني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم االجمتايع:

أسوشيتد برس

•

حتديد اجلهة اليت تتحمك حبقوق النرش لملادة (الصور ،مقاطع الفيديو أو أية وسائط املتعددة
أخرى) اليت يريدون نرشها

لوس أجنلوس تاميز

•

اإلدراك بأن أية معلومات ينرشوهنا قد تُسمل إىل جهات إنفاذ القانون بدون موافقهتم أو حىت
عملهم

رويرتز

•

اإلدراك بأن قوانني حقوق النرش وقوانني التهشري ترسي أيضًا عىل اإلنرتنت

•

التقاط ،حفظ وطباعة نخسة عن صور الشاشة ( )screenshotللصفحة اإللكرتونية اليت
قاموا باالقتباس عهنا من أجل الدفاع عن أنفهسم ضد أية اهتامات بطباعة ونرش معلومات غري
موجودة

الرجاء مطالعة املراجع اإلضافية (أدناه) ملصادر هذا المتارين.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مرجع املدرب 1-6

ورقة معلومات  :حول استخدام تويرت
توفر ورقة املعلومات هذه معلومات لملدرب ملساندة النشاط  .4يقوم املشاركون يف هذا النشاط باستمكال استخدام الفيسبوك
واليوتيوب والتويرت (مترين  )3-6يف حني أن املهام عىل الفيسبوك .ويوتيوب ال حتتاج إىل تفسري ،وترد معلومات إضافية هنا يف
مهمة تويرت.
تويرت ()Twitter

•

) # (hashtagيستخدم لتحديد املوضوعات .استخدام  #يف التغريد ميكن اآلخرين من متابعة النقاشات حول هذا
املوضوع  .أيضا ،من خالل البحث  #لك ما هو مذكور سيكون يف القامئ .بعض املواضيع اليت حبثت كثريا ال حتتاج
إىل  ،#عىل سبيل املثال «فلسطني”.

•

) @ (mentionsيستخدم لتحديد املستخدمني .إضافة امس املستخدم @ هو وسيلة للنقاش مع هذا العضو وكذلك
جلعل من يتابعك عىل بينة من هذا املستخدم .إذا معلت إعادة تغريد  « Retweetلرسالة خشص ما ،فان @ سوف
تدرج تلقائيا يف التغريد  tweetاخلاص بك.

•

 @ marsadPalestineمتابعة املرصد ميكن ان تكون مفيدة لتحديد املصادر ذات الصلة وذلك لتغطية قضايا احلمك
يف القطاع االمين.

•

‘ ’Trendsيه األكرث استخداما يف الوقت الراهن  s‹ #أو املوضوعات تناقش عىل .Twitter

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مرجع املدرب 2-6

مثال حول موقع ستوريفاي  Storifyمن اإلنرتنت
يعرض الرابط التايل تقرير من موقع ستوريفاي ،يقوم املدرب باستخدام هذا التقرير مكثال يف النشاط .6
http://storify.com/l_odgaard/getting-the-most-out-of-social-media-for-covering

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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)Social media and security sector governance (SSG

مرجع املدرب 3-6

ورقة معلومات :مقدمة حول استخدام موقع ستوريفاي
يمت استخدام املوارد التالية من قبل املدرب لتوجيه املشاركني من خالل إنشاء حساب ستوريفاي وكتابة تقرير /قصة بسيطة.
يوفر موقع ستوريفاي موقع للتصفح من خالل مواقع وسائل اإلعالم االجمتايع الرئيسية .ميكن لملستخدمني انتقاء املصادر ذات
الصلة والصور والفيديو من خالل حسب وإسقاط ( )drag-and-dropوإنشاء تقرير /قصة ومن مث نرش .وهكذا ،مت إنشاؤها
باستخدام ستوريفاي باستخدام أساسا مصادر عىل االنرتنت ،عىل الرمغ من إضافة النص ،ميكن للصحيف تقدمي السياق
وأقتباس املصادر.
مالحظة :ميكن أن يكون من املفيد احلصول عىل النخسة األصلية من مواقع وسائل االعالم االجمتايع مفتوحة يف نفس الوقت
باستخدام ستوريفاي .هذا ميكن من تصفح أوسع واستخدام أكرث لألدوات يف وقت واحد .تقدم العديد من مواقع اإلعاليم
االجمتايع (مثل يوتيوب) اقرتاح أفاكر حملتويات ذات صلة للكمة البحث اليت اليقدمها موقع ستوريفاي.
(للحصول عىل معلومات مفيدة عرب اإلنرتنت وأرشطة فيديو قصرية حول كيفية استخدام ستوريفاي ،ميكن لملدرب االنتقال إىل
موقع )Storify.com> FAQ

حملة عامة
.1

تجسيل الدخول

.1

انتقل إىل  www.storify.comومق بإنشاء حساب

.2

ميكن للصحيف التجسيل باستخدام حساب الفيسبوك أو تويرت إذا اكنت هذه احلسابات للعامة وتستخدم بالفعل
بشلك مهين .لكن إذا اكن الصحيف ال يريد أن يكون حساب الفيسبوك مرتبط مبوقع ستوريفاي او تويرت ،فإنه ميكن
انشاء حساب منفصل.

.3

انشاء حساب باستخدام امس مستخدم مهين

.4

ميكن أن يمت تعديل يف ‹إعدادات احلساب› ،ميكن إضافة حمرر ويكون احلساب متصال بتويرت والفيسبوك.
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن تفعيل ‹تعليقات› ،ليك تحمس للقراء بالرد عىل التقرير.
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.2

.3

الصفحة الرئيسية

.1

يمت عرض معظم القصص املعروفة والقضايا من املستخدمني املمزيين .مكا يمت عرض قصصهم االكرث شعبية هنا.

.2

البحث عن آخر األحداث واألخبار

إعداد تقرير

.1

أضغط عىل ’Create Story‘ :يف الزاوية العليا عىل الميني

.2

اكتب عنوان وعنوان فريع يف املربع الذي حيمل عنوان ”“storyboard

.3

إضغط فوق خزن اآلن ”“save now
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.4

.5

البحث يف مواقع وسائل اإلعالم االجمتايع

.1

اختار موقع من وسائل االعالم االجمتاعية مثل ستوريفاي ( ، storifyتويرت  ، twitterالفيسبوك ،facebook
يوتيوب  ، youtubeفليكر  ،flickrإنستجرام  ، instagramجوجل  Googleأو )URL

.2

إحبث عن املواضيع واملستخدمني ،أو إلصق URL

.3

مق باختيار اقتباس ،صورة أو فيديو ومق بحسهبا عىل موقع التقرير

.4

انقر فوق أو حتت اقتباس عىل موقع التقرير إلضافة نص

نرش وتشارك

.1

عند االنهتاء من التقرير انقر فوق «نرش» ،وبذلك يمت نرشه عىل االنرتنت.

.2

تأكد من أن اكفة املربعات متثل وتنقل املصادر املقتبسة وأنه سوف يمت التعريف باملصادر املستخدمة ويه مسألة
األخالقيات املهنية للصحيف.

.3

شاركونا التقرير من خالل الضغط عىل مفتاح ‹مشاركة›.

.4

تضمني التقرير عىل  blogأو ما شابه (وليس مجيع املواقع تحمس بتقارير  Storifyأن تكون مضمنة ،إذا كنت
ترغب يف ذلك.
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املراجع اإلضافية
:مواقع االعالم االجمتايع الرئيسية عىل اإلنرتنت واليت مت عرضها يف هذه األداة
http://www.facebook.com
http://www.storify.com
http://www.twitter.com
http://www.youtube.com

:مثال حول عناوين أخبار من موقع ستوريفاي ذات صلة حبمك القطاع األمين
http://storify.com/l_odgaard/getting-the-most-out-of-social-media-for-covering

:مصادر حول خطوط توجهيية ألخالقيات اإلعالم االجمتايع
Associated Press, Social Media Guidelines for AP Employees, 2012, available:
http://www.ap.org/Images/SocialMediaGuidelinesforAPEmployeesRevisedJanuary2012_tcm28-4699.
pdf
BBC, Social Media Guidance, 2011, available:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/14_07_11_news_social_media_guidance.pdf
Los Angeles Times, Social Media Guidelines, 2009, available
http://latimesblogs.latimes.com/readers/2009/11/updated-social-media-guidelines.html
Reuters, Reporting from the Internet and Using Social Media, 2012, available:
http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_From_the_Internet_And_Using_Social_Media

:منشورات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة حول اإلعالم وحمك القطاع األمين
The Palestinian Media and Security Sector Governance, 2009, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/The-Palestinian-Media-and-Security-Sector-Governance
Access to Information and Security Sector Governance, 2010, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/Access-to-Information-and-Security-Sector-Governance-ReferenceText-Reader
Palestinian Media Legislation and Security Sector Governance, 2011, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/Compilation-of-Reference-Texts-Palestinian-Media-Legislation-andSecurity-Sector-Governance
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