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تكنولوجيا

ت�صغي

إسمح للناس 
بطرح األسئلة

هذا التكتيك مفيد لإي�صال 

معلومات اأ�صا�صية اإىل النا�س 

املعلومات  تكون  عندما 

ال�صعبية اأو امل�صادر ناق�صة 

اأو م�صللة، اأو عندما ل تتوّفر 

�صبل الإت�صال املبا�رش الأخرى.
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�إنفونت   l

من قبل �صبكة التنمية الإجتماعية، �رشق اأفريقيا 

ميكن للمواطنني احل�صول على معلومات حول التمويل 

احلكومي مل�صاريع التنمية عن طريق اإر�صال ر�صالة ن�صية اإىل 

اأداة اإنفونت لتتبع امليزانية. “اأ�صئلة امل�صتخدمني توفر بيانات 

ت�صاهم يف اإظهار الأموال احلكومية التي تخ�صع لأكرب قدر 

من الفح�س والتدقيق يف خمتلف املناطق. ميكن للنا�س اأي�صا 

اإ�صافة تعليقات توؤكد اأو تغني اأو تنفي املعلومات التي 

متت اإ�صافتها، وذلك بهدف التوا�صل مع جمموعة تنمية 

اإجتماعية حملية قادرة على م�صاعدتهم على ال�صتعالم عن 

التوزيع، والتخ�صي�س، وكيفية ا�صتخدام الأموال العامة. اأدرج 

حتى الآن اأكرث من 36،000 م�رشوع تنموي. يف ال�صهر الأول، 

قام 25،000 �صخ�س باإ�صتخدام هذه التقنية على هواتفهم 

اجلوالة مع 15،000 زيارة للموقع. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: قاعدة بيانات )خادم وامب: اأبات�صي، 

بي اأت�س بي، ماي اأ�س كيو األ(، موقع اإلكرتوين، هواتف جوالة 

للمزيد من املعلومات: 

�أد�ة �إنفونت لتتبع �مليز�نية:

 

http://www.sodnet.org :شبكة �لتنمية �الجتماعية�

اأمثلة من الفيديو  

http://bit.ly/QSfO2 (opengovernance.info) 

فريدم فون   l

من قبل نا�صطني يف زميبابوي 

كوباتانا هو م�رشوع اإعالم واإت�صال يقوم بجمع، وزيادة، 

وتعزيز، ون�رش املعلومات التي يولدها قطاع املجتمع 

املدين يف زميبابوي. يتم ن�رش هذه املواد على موقع 

www.kubatana.net. كما ويتم توزيعها عرب ن�رشة 
اإخبارية بالربيد الإلكرتوين ور�صائل ق�صرية تنبيهية. يتم 

توزيع جمموعة متنوعة من املواد املطبوعة منها 

املقالت والتقارير، الأقرا�س املدجمة )�صي دي( واأقرا�س 

الفيديو الرقمية )دي يف دي( لالأفراد واملنظمات يف 

جميع اأنحاء زميبابوي عرب الربيد. نظراً لتزايد ا�صتخدام 

الهواتف اجلوالة يف البلدان النامية، تقوم كوباتانا 

بت�صميم برجميات مفتوحة امل�صدر حتت اإ�صم فريدم 

اإنفو )معلومات احلرية( وذلك لتعزيز ا�صتخدام الرد 

ال�صوتي التفاعلي )جميب اآيل( من قبل اجلمعيات 

فريدوم فون  التنموية. ميكن  واملنظمات  الأهلية 

املنظمات من اإن�صاء مراكز اإجابة تلقائية عند الطلب 

وباأي لغة كانت. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: فرونت لين اأ�س اأم اأ�س، 

هواتف جوالة، اأجهزة كمبيوتر لت�صغيل مركز تلقي 

الإت�صال فريدم فون.

للمزيد من املعلومات: 

www.freedomfone.org :فريدم فون
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امليزانية  لتتبع  نت  اإنفو  للمعلومات. جمعت حملة  ايجاد م�صدر  عليك   l

   بياناتها من املعلومات احلكومية، وبيانات جمعتها جمعيات تنمية اجتماعية 

   حملية، واإ�صتعالمات الر�صائل الق�صرية وزوار املوقع. بهذه الطريقة ا�صتفادت 

   اإنفو نت من احل�صد جلمع البيانات التي �صاعدت على جمع املعلومات اجلديدة، 

   والتحقق من البيانات املوجودة. 

l اأي من�صة ر�صائل ن�صية تختارها �صوف حتتاج اإىل تخ�صي�س لتلبية احتياجات 

    امل�صتخدمني. بع�س الربامج ناجحة لنقل الأنباء عن طريق اإر�صال الر�صالة 

    نف�صها اإىل العديد من النا�س، البع�س الآخر اأف�صل لتقدمي اإجابات فردية وفقاً 

    لأ�صئلة املت�صل. 

l التعامل بالر�صائل الق�صرية اأو نقل البيانات وال�صوت عرب الهواتف اجلوالة قد 

   يتطلب مفاو�صات مع �رشكات الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية، مما قد 

   ي�صتغرق وقتاً طويالً ويكون مكلفاً. اإ�صاأل مواطنني من بلدك عن كيفية 

   قيامهم بذلك، بهذه الطريقة تعرف اأي مزّود يوفر تنزيالت وح�صومات عند 

   اإر�صال كّم هائل من الر�صائل. 

l قد ي�صتح�صن نقل بع�س املعلومات عرب املواقع الإلكرتونية، اأو عرب خدمات 

   فريدوم فون. تقوم العديد من احلمالت بدمج الأداتني للو�صول اإىل اأكرب قدر 

   ممكن من النا�س. 

l عند تتبعك للحملة، ميكنك حتديد وتاأكيد املناطق الأكرث م�صاهمة، اإن بالنظر 

   اإىل اأرقام الهواتف النقالة اأو عن طريق توجيه ال�صوؤال عرب الر�صائل الق�صرية.

خطط لتحركك 
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املفاو�صات مع �رشكات 

الت�صالت ثالثة اأ�صهر على

الأقل. امل�رشوع ما يزال جارياً. 

  

م�ستوى ال�سعوبة: ٤ من 

اأ�صل 5 

  

للمزيد من املعلومات: 

فيديو عن �مل�رشوع: 

موقع �لتعلم �الإلكرتوين:
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العنوان: �صوؤايل، جوابي 

من: عامل واحد - اململكة املتحدة/الرتبية والتعليم، لقاح �صد 

اليدز 

املكان: نيجرييا 

 http://mobile.oneworld.net :املوقع الإلكرتوين

  

الو�سف 

يواجه ال�صباب يف نيجرييا عقبات يف احل�صول على معلومات دقيقة 

عن ال�صحة اجلن�صية والإجنابية، وذلك ب�صبب العار واملحرمات. من 

خالل تعاون بني “ عامل واحد ” من اململكة املتحدة وبني املنظمات 

غري احلكومية املحلية، عرب برنامج التعليم باعتباره لقاح �صد الإيدز، 

قامت باإنتاج “�صوؤايل- جوابي”، حملة عرب الهاتف اجلوال والتي 

ت�صمح لل�صباب بال�صيطرة على مواردهم اخلا�صة بالتثقيف 

ال�صحي اجلن�صي بطريقة غري علنية وجمهولة وب�صكل اآمن. 

تعتمد حملة “�صوؤايل-جوابي ” على معرفة اجلمهور للهواتف 

اجلوالة ومبعنى اأن املعلومات التي يح�صلون عليها يف هواتفهم 

النقالة هي معلومات خا�صة ولن تكون مو�صع نقا�س وحتّكم 

من قبل الكبار. ميكن اإر�صال الأ�صئلة عرب ر�صالة ن�صية وميكن 

روابط لعيادات حملية،  اأن تت�صمن وقائع �صحية،  لالإجابة 

الهاتف. يتم  اإىل م�صت�صار عرب  للتحدث مبا�رشة  اأو فر�صة 

جتميع الأ�صئلة يف وقت لحق يف قاعدة بيانات الأ�صئلة 

املتداولة. “احل�صول على �صخ�س ما للتحدث معه مبا�رشة - كان 

هذا هو اأهم �صيء”، ويقول مدير امل�رشوع اوجو اأوفوماتا. “من ثم 

دفع النا�س لإ�صتخدام هذه اخلدمة مل ي�صكل اأي امل�صكلة”.

درا�سة حالة 

مت ار�صال ما يقارب 60،000 �صوؤال للخدمة يف 

عاميها الأولني. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: من�صة متنقلة خم�ص�صة 

من الربجميات مفتوحة امل�صدر )ابات�صي خادم 

الويب، بي اإت�س بي تطبيقات، قاعدة بيانات ماي(، 

على �صبكة الإنرتنت والهواتف املحمولة. 

الو�سول: وطنياً، مع الرتكيز على امل�صتخدمني يف 

املدن يف جنوب نيجرييا ب�صكل خا�س.

التكلفة: 30،000 دولر اأمريكي كلفة ات�صالت، 

و10،000 دولر للدعاية، 60،000 $ دولر للرواتب واإدارة 

امل�رشوع. 

  

امل�سادر: ال�رشكاء املحليني، وحملة اإعالمية. 

اكت�صبتww احلملة ثقة وم�صداقية بف�صل 

�رشاكتها مع منظمة حملية غري حكومية ذات خربة 

ال�صباب. قامت حملة  تعمل مع  وا�صعة حملياً 

والتلفزيون  والإذاعة  ال�صحف  اإعالمية كبرية، يف 

لل�صباب.  املعلومات حول هذه اخلدمة  بن�رش 

  

املدة الزمنية: خم�صة اأ�صهر لبناء وت�صغيل 

من�صة منا�صبة للهاتف اجلّوال. وا�صتغرقت

http://bit.ly/WxXsS
        (youtube.com)

          http://www.learning
aboutliving.org/southHTTP
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�إ�شاأل 

كيف �صتقوم بجمع البيانات التي �صتوفرها للنا�س، وما هي امل�صادر   l

   التي ميكنك الوثوق بها؟ 

هل �صت�صمح للنا�س باإ�صافة البيانات اخلا�صة به حلملتك؟   l

l هل هناك اأداة خالقة ميكنك اإ�صتخدامها جلمع ال�صتعالمات ونقل 

   املعلومات، اأو �صتحتاج اإىل اإن�صاء اأداة خا�صة بك؟ 

l ما خطتك الإعالمية/التوعوية لزيادة ن�صبة امل�صاركني؟ 

هل هناك حدث مميز ميكن حلملتك اأن تت�صل به جلذب اإهتمام النا�س اإىل   l

   مو�صوعك؟ 

l بالإ�صافة اإىل و�صع احلقائق املطلوبة يف ت�رشف النا�س، هل هناك هدف 

   )فرد اأو منظمة(  ميكنه حتقيق التغيري الذي ت�صبو اإليه، والذي ميكنك ان 

   تطلب من النا�س التحدث عنه مبا�رشةً؟ 

l قد تتطلب حملتك جمع وبث معلومات ح�صا�صة عرب �صبكات 

   الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية. ما هي املخاوف املمكنة من الناحية 

   الأمنية والناحية املتعلقة باخل�صو�صية، وكيف �صتتعامل مع هذه 

   املخاطر؟

افعلها بنف�سك

تختلف �ل�شبل و�لنتيجة نف�شها  

1.  ملنع امل�صتخدمني من دفع ر�صوم الر�صائل الق�صرية املر�صلة اإليك، 

    ميكنك �رشاء رمز ق�صري من مزود الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية. 

    مت ت�صميم الرموز الق�صرية كي تكون اأق�رش واأ�صهل للتذكر من 

اأرقام الهواتف النقالة العادية. ميكن للرموز الق�صرية التي يتم      

    م�صاركتها، اأن تكون اأكرث فعالية واأقل كلفة من الأرقام املخ�ص�صة. 

  

2. قد ل يكون التوجه اإىل اجلمهور باأ�صلوب ال�صوؤال واجلواب املبا�رش 

ناجحاً، ميكنك تقدمي املعلومات على �صكل م�صابقات  اأ�صلوباً     

    ترفيهية وتعليمية. 

  

3.  اطرح �صوؤال حول مو�صوع مثري للجدل، وقم بجمع الآراء من خالل 

    الن�س اأو الر�صائل ال�صوتية. ورداً على ذلك قم باإر�صال وقائع اأو 

    م�صدر لإي�صال جمهورك للمزيد من املعلومات. 

  

٤.  مبوافقة النا�س، ميكنك ا�صتخدام معلومات الت�صال اخلا�صة بهم 

    للتوا�صل معهم يف امل�صتقبل. 

  

5.  خالل حترك ما اأو مظاهرة، عليك اأن تطلب من منا�رشيك اإر�صال 

    ر�صالة ن�صية اذا ما كانوا يريدون منك اأن تر�صل لهم اإنذارات خالل 

    التحرك: عن ن�صاط ال�رشطة، تدابري ال�صالمة التي ميكن اأن تتخذ، 

    الدعم القانوين والطبي.
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�إن�شاء مركز �ت�شال مزود بنظام �شمعي تفاعلي: 

فري �صويت�س

نظام برجمي مفتوح امل�صدر ي�صمح لك بتزويد النا�س 

باملعلومات عن طريق الربيد ال�صوتي وقوائم الإ�صتجابة 

ال�صوتية التفاعلية. مبجرد برتكيبها، ميكنك اإن�صاء قوائم الرد 

ال�صوتي التفاعلي )الرد الآيل(، و�صيقوم النظام بالرد على 

الأ�صئلة الفريدة من نوعها والتي يطرحها امل�صتخدمون اإن 

بال�صوت اأو بالر�صائل الق�صرية. يقوم املجيب الآيل باإعطاء 

اأجوبة قمت اأنت بربجمتها - اإما ب�صكل حيوي ديناميكي 

ي�صتند على هذه الأ�صئلة اأو م�صجلة م�صبقا.

اأداة مميزة
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FreeSwitch (http://www.freeswitch.org/) 

بريندا باريل من كوباتانا، عن الهواتف اجلولة: 

“اإن اأكرب تكنولوجيا منواً وا�صتخداماً يف العامل هي الهاتف اجلوال، وبخا�صة يف الدول 
النامية حيث اأ�صبحت هذه الهواتف اأداة اإت�صال عامة ال�صعب. قام النا�س بالرتكيز 

على الر�صائل الن�صية حلمالتهم، ولكن هناك الكثري من الأمور الأخرى التي ميكننا 

القيام بها ب�صكل مبتكر”. 

  

اأوجو اأوفاماتا من �سوؤايل جوابي، عن ربط النا�س عرب املن�سات: 

“يف حملتنا، اتّ�صل االن�س وال�صوت والنرتنت ببع�صهم البع�س - ل ميكن الإجابة 
على بع�س الأ�صئلة يف الأحرف الـ160 التي تقت�رش عليها الر�صائل الن�صية. اأحيانا 

نطلب من النا�س القيام بالإت�صال باخلط الهاتفي املجاين حتى يتمكنوا من التحدث 

مبا�رشة اإلينا. حتتاج اأحياناً للمزيد من املعلومات قبل الإجابة”. 

  

ايفان الرعاع ‘هين�سو-بالث، تقني، عن قوة ال�سوت: 

“يبدو اأن الر�صائل الق�صرية هي تكنولوجيا العامل النامي ولكن من املهم اأي�صا اأن 
ندرك اأن النا�س ي�صتخدمون الهواتف اجلوالة للمكاملات الهاتفية. كانت الهواتف 

امل�صتخدمة اأداة ي�صيطر عليه حمتكري قطاع الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية، 

لكن يف ال�صنوات القليلة املا�صية ح�صلت نه�صة يف قطاع الت�صالت الهاتفية 

التي �صهدت اخلدمات ال�صوتية املبنية على الإنرتنت. ميكنك الآن ت�صغيل �رشكة 

الهاتف اخلا�س بك م�صتخدماً برجميات جمانية.”

ن�سائح

ترجمة:


