
  
 

  ثیمة منتدى فلسطین للنشاط الرقمي 2021
 

والعالم اإلنترنت تحول بل قبل، من عهدناه كما رفاهیة وسیلة باإلنترنت االتصال یعد لم الكورونا، جائحة بدء                   مع
والتعلیم التجارة من تقریبا، الیومیة الحیاتیة األنشطة جمیع به ارتبطت حیث الحیاة، مناحي لكل ضرورة إلى                  الرقمي
الحقوقیة المجاالت في تدهورا طیاته في التغیر هذا حمل وقد االجتماعي، والتواصل والسیاسة الصحیة،                والرعایة
أزمة توسیع في ساهم ما الرقمي، والفضاء االنترنت استخدام لتصاعد كنتیحة الرقمیة الحقوقیة األخص وجه                 وعلى

  الدیمقراطیة والحریات في جمیع أنحاء العالم وزیادة تقلیص مساحات الحریات عالمیا وفلسطینیا.
 

بالعالم االرتباط وزیادة الجائحة ظروف البلدان من العدید في الحكومیة وغیر الحكومیة الجهات من الكثیر                 استغلت
فرض خالل من االنترنت سردیات تشكیل في تدخلها وتوسیع لفرض كفرصة الحیاة مناحي كل في ودخوله                  الرقمي
بیانات وتحلیل وجمع الجماعیة للرقابة تكنولوجیة أنظمة وتطویر وبناء والمغایر، النقدي الخطاب على               الرقابة
إلیها بادرت التي األخرى القمعیة األدوات من وغیرها االنتهاكات ضد كافیة حمایة دون خصوصیة األكثر                 األفراد

  هذه الجهات.
 

كامل عقد من أكثر العام هذا خالل به المتعلقة والحریات والحقوق االفتراضي العالم شكل تغیر لقد أساسي                   وبشكل
للحقوق انتهاكا أنها على دوما تصنف كان وتتبع ومراقبة تجسس تقنیات استخدام السلطات بررت حیث                 ماضي،
السلطات حجب عن عدا یذكر، ردع دون أكبر بشكل معلومات جمع على السلطات هذه وعملت الرقمیة،                  والحریات
خاصة تكون أن یفترض أخرى معلومات وإتاحة العام واألمن الصحة حمایة بذریعة المعلومات من                للكثیر
جهودا استدعى ما مختلفة جهات من المضللة األخبار انتشار توسع إلى إضافة لألفراد، والصحیة الطبیة                 كالمعلومات

  إضافیة في محاربة هذه األخبار.
 

والمؤسسات للشركات بعد عن العمل أمام جدیدا أفقا فتحت أنها إال الجائحة، بها تسببت التي التحدیات كل من                    بالرغم
لنظام عملها والمحلیة العالمیة والشركات المؤسسات أغلب حولت فقد الرقمي، االقتصاد تطور فرص               وسرعت
فرص وتوسیع الرقمیة للتجارة وفرص منصات بناء إلى والمبادرین الریادیین من العدید بادر كما بعد، عن                  العمل
المؤسسات هذه قدرات بناء مواءمة یتطلب واالقتصادیة، المهنیة الحیاة في التحول هذا إن الرقمي.                االقتصاد
لما موازیة وإنتاجیة بفاعلیة العمل سیرورة استمرار وضمان بعد عن العمل فاعلیة على الحفاظ لتسهیل                 والشركات

  كان علیه الوضع قبل الجائحة، مع مراعاة سبل األمان الرقمي.
 

المركب الواقع ظل في خصوصا الجائحة، فترة خالل مكثف بشكل االنتهاكات تصاعدت الفلسطیني الصعید                على
سلطات بها تقوم التي الممنهجة المساعي عن عدا واالنقسام، االحتالل وجود بسبب الفلسطینیین، یعیشه                الذي
التحدیات، هذه لمواجهة إضافیة جهودا یستدعي ما علیه، والتضییق الفلسطیني الرقمي الفضاء لمراقبة               االحتالل



خالل من سواء الفلسطینیة الرقمیة الحقوق ضد التكنولوجیة الشركات ترتكبها التي االنتهاكات ذلك إلى                أضف
الفلسطینیین ضد التحریضي المحتوى انتشار على والعادلة الكافیة الرقابة فرض بعدم أو المحتوى، إدارة                سیاسات
آخرها كان والتي إسرائیل، انتقاد شأنه من ما كل على وتضییق رقابة لفرض اإلسرائیلي اللوبي جهود إلى                   وصوال

  جهود IHRA إلعادة تعریف الالسامیة وفرض التعریف الجدید على شركات التواصل االجتماعي.
 

الرقمیة "الحقوق مواضیع العام لهذا والرقمیة الخامسة بنسخته الرقمي للنشاط فلسطین منتدى یتناول هنا،                من
الرقمیة الحقوق تحدیات لنقاش كمنصة المنتدى الستثمار محاولة في بعدها " وما الكورونا جائحة خالل                الفلسطینیة
لمشاركة منصة الرقمي للنشاط الخامس فلسطین منتدى یوفر حیث أیضا. المحتملة والفرص فتحتها التي                والفرص
هذا في والعاملین واإلعالمیین والحقوقیین واألكادیمیین والفنیین النشطاء بین الالزمة والمهارات والمعرفة              الخبرات
في الرقمي كالنشاط الرقمیة بالحقوق تتعلق وقضایا مواضیع لنقاش والدولي، واإلقلیمي المحلي، الصعید على                المجال
والتتبع، والمراقبة التجسس تقنیات على الكورونا جائحة وتأثیر والمضللة الكاذبة األخبار ومحاربة الكورونا،               زمن
مواضیع إلى إضافة العمل، وأسلوب واالقتصادیة المهنیة الحیاة على الجائحة تأثیرات إلى المنتدى سیتطرق                كما

  الوصول للمعلومات وحمایة البیانات والخصوصیة وبشكل خاص البیانات الطبیة والصحیة في زمن الجائحة.
 

إیجاد لضمان المجال هذا في العاملین والمختصین المؤسسات بین والترابط التعاون لتكثیف الحاجة الجائحة                أظهرت
منتدى فإن ولهذا والدولي، المحلي المدني المجتمع مع والشركات الحكومات من السیاسات صانعي بین فعال                 تنسیق
العمالقة والشركات الحكومات مع المختلفة المدني المجتمع أطراف تجمع كمنصة یعمل الرقمي للنشاط               فلسطین
الرقمیة الحقوق على تؤثر التي الرقمیة السیاسات لنقاش العالقة ذات المجاالت في العاملین األفراد إلى                 باإلضافة
الفلسطینیة الرقمیة الحقوق لمناصرة التعاون تنسیق یسهل ما بعدها، وما الجائحة فترة خالل خصوصا                الفلسطینیة،

  على الصعید المحلي والدولي.
 

نیسان، و1 آذار 29 بین وتحدیدا آذار شهر من الثالث األسبوع في 2021 الرقمي للنشاط فلسطین منتدى                   سیعقد
أطراف تبادل أجل من مستدیرة طاولة ونقاشات عمل، وورش جلسات، بین المنتدى أیام خالل الفعالیات                 تتنوع
الحقوق مجال في والعاملین النشطاء قدرات وبناء الفلسطینیة، الرقمیة الحقوق لمناصرة العمل وتنسیق               الحدیث

  الرقمیة في مواضیع مختلفة ومتعلقة بالمجال. وبشكل أساسي یتضمن المنتدى لهذا العام االنشطة التالیة،

 

 #  نوع الفعالیة

 6  جلسات

 15+ ورشات عمل

 1  مناظرات

 2-1  حوار مع ملهم

 4  منصات ملهمة

 1  مسابقات



 

 
 
 
 
 

 حول مركز حملة

 حملة - المركز العربي لتطویر اإلعالم االجتماعي، مركز مدنّي فلسطینّي مهنّي لإلعالم االجتماعّي، متخّصص في بناء وإدارة الحمالت
 اإلعالمیة المدنّیة المؤّثرة وتدریب الكوادر المهنّیة في مجال اإلعالم والتسویق االجتماعّي والسیاسّي، وهو مؤسسة أهلیة غیر ربحیة

 تهدف إلى تمكین المجتمع المدني الفلسطیني والعربي من المناصرة الرقمیة، من  خالل بناء القدرات المهنیة والدفاع عن الحقوق الرقمیة
 وبناء الحمالت اإلعالمیة المؤثرة.  

 یستخدم مركز "حملة"، من خالل فریق من المهنیین والمبدعین متعددي التخصصات، أحدث األسالیب والمناهج واألدوات اإلعالمّیة
 المعاصرة، لتخطیط وبناء وتنفیذ حمالت اجتماعّیة وسیاسّیة بشراكة مع المجموعات الناشطة واألطر األهلّیة والمدنّیة الفلسطینّیة في

 الوطن والشتات، تعتمد على إشراك المواطن/ة الفلسطینّي/ة في الحمالت لنشر المعلومة والموقف والمضامین وإیصال الرسالة على أوسع
 نطاق محلًیا وعربًیا وعالمًیا.

  

 یرّكز مركز "حملة" مشاریعه ومبادراته في ثالثة مجاالت أساسیة:

 ●        التدریب: تدریب مؤسسات أهلیة وحراكات شبابیة وشعبیة وناشطین في جمیع أنحاء فلسطین، حول مهارات اإلعالم
 الجدید، بناء الحمالت، وتحسین الحضور الرقمي.

 ●        المرافعة: منتدیات وإصدارات وائتالفات من أجل حمایة الحقوق الرقمیة كحقوق إنسان، وباألساس الحق في منالیة
 اإلنترنت، األمان الرقمي، وحریة التعبیر والتنظیم في الشبكات الرقمیة.

 ●        الحمالت: تخطیط وإدارة حمالت مناصرة وتوعیة لمؤسسات وأطر أهلیة، حول قضایا مختلفة.

 
 

 للتواصل:

www.7amleh.org  -  مركز حملة        ● 

nadim@7amleh.org ،ندیم ناشف، المدیر التنفیذي        ● 

mona@7amleh.org – 00970597222553 ،منى شتیه، مدیرة وحدة المناصرة        ●  

sarah@7amleh.org -سارة أبو الرب، منسق النسخة الخامسة من المنتدى      ● 
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