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تعد قضية حقوق اإلنسان من أهم القضايا المطروحة حالًيا على الساحة السياسية والتي  
  والمحليي   لعلييى الاييعيد العييالم  اتييرا هي يياا احتلييا الاييدارن  ميين حيييم الهتمييام العييالم

ومناماا المجتمع الدول  المعنية بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والتي  انبققيا عنتيا العدييد 
 من المبادئ والتفاقياا الدولية ل  شتى مجالا الحقوق اإلنسانية.

نواا األخيييرن ولقييد شييتدا حرقيية حقييوق اإلنسييان الرقمييية ليي  مايير نمييًوا ملحوًاييا ليي  السيي
ب بعييد اتييور واسييتخدام تقنولوجيييا المعلوميياا والتاييالا ميين خيي   مواقييع التواايي   وخاواييا
الجتميياع   ووسييا   اإلعيي م الحديقيية التييى يسييرا بدرجيية قبيييرن ممارسيية الديمقراطييية بقاليية 

را اورها  وقد أقدا العديد من الدراساا والقتاباا أن استخدام مواقع التواا  الجتماعى، يسي
بدرجية قبيييرن ممارسيية حقييوق اإلنسيان السياسييية بقاليية اييورها مين خيي   التييروي  لتييا وتوسيييع 
قاعدن الحاو  على المعلوماا، وحم الناس على المشارقة ل  الشيوون السياسيية، وتفعيي  دور 
النشييطاا السياسيييين واسييتخدامتم لقييوا م المناقشيية الم  ميية ومجموعيياا األخبييار و تاحيية حرييية 

عيين الييرأج للجميييع، ومشييارقة األلييراد للحقوميية والمجتمييع المييدن  ليي  الجتييود المب وليية التعبييير 
ومين  لحماية حقوق اإلنسان، قما وليرا للميواطنين أدان اتايا  مباشيرن ميع الحقيام والمسي ولين.

ه ا المنطلق تسيعى الدراسية  ليى التعيرى عليى دور شيبقاا التوااي  الجتمياعى ليى دعيم حقيوق 
 . الرقميةاإلنسان 

 مشقلة الدراسة 

هنيياح حاجييه ملحييه لدراسيية دور شييبقاا التواايي  الجتميياعى لييى دعييم حقييوق اإلنسييان 
 بالعيالم الحتقياح مين الفيرد تمقيين لي  وسييط  ع ميى يسياهم الفيس بيوح أن اعتبار الرقمية على

 ه  ب  عدم  لى تتحو  ل ال هن افحة  لى الداخلة والنطباعاا الاور ألن به، المحيط السياس 
 عنيدما  ل يتيتتى ل للطالب الجامعى وه ا الققالية التوية لشيً ا شيً ا وتوسس ال وع ، ل  تتراقم
ليى نفيوس  السياسيية القييمدعيم  خي   من السياسية التربية ل  بوايفتتا اإلع مية الوسا ط تقوم

  :ط ب الجامعة. ويمقن اياغة مشقلة البحم لى التساو  الر يس التالى

الرقمييية ويتفيير  ميين  حقييوق اإلنسييان بقاا التواايي  الجتميياعى لييى تييدعيمشيي مييا دور
  التساو  الر يسى عدن تساولا هى:

 ؟الجتماع  التواا  ما الع م الجديد وآلياا -1
 ما حقوق اإلنسان الوارده لى العتد الدولى العالمى لحقوق النسان السياسية؟ -2

 سان الرقمية لدى ط ب الجامعة ؟ما المتطلباا التربوية ال زمة لدعم حقوق الن -3

 ما التاور المقترح لتفعي  دور شبقاا التواا  الجتماعى بالجامعة؟ -4

 

 أهـداى الدراسـة:
لييى دعييم حقييوق  هييدلا الدراسيية الحالييية  لييى معرليية دور شييبقاا التواايي  الجتميياعى

العيي م الجديييد الييوارده لييى العتييد الييدولى العييالمى لحقييوق النسييان السياسييية  واإلنسييان الرقمييية 
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 رشا محمد الشريفد. 

الجتمياع  وحقيوق اإلنسيان اليوارده ليى العتيد اليدولى العيالمى لحقيوق النسيان  التوااي  وآلياا
 .مقترح لتفعي  دور شبقاا التواا  الجتماعى بالجامعة ووضع تاور  السياسية

الدراسة: تقمن أهمية الدراسة لى ندره الدراساا العلمية واألبحيام السيابقة التيى  ةأهمي
لى ه ا المجا  على حد علم الباحقة  وقوه القضيه موضو  الدراسة  وحداقتتا مميا يقتضيى  قتبا

تسييليط الضييوا عليتييا وتوقيقتييا و سييتخ م النتييا   منتييا. باإلضييالة  لييى  سييتاماا الدراسيية لييى 
 جديده لدى الدارسين المعارى التطوير 

تييتم بدراسيية  ى يعلييى الميينت  الواييفى الييالدراسيية  تعتمييد :ميينت  الدراسيية وأدواتتييا
الحقا ق الراهنة المتعلقة بااهرن أو موقيى مين مجموعية مين األحيدام للحايو  عليى المعلومياا 

دعيم  لي  بيوح الفيس دور لمعرلة الستبيان اداه على أيضاً  الدراسة تعتمد  والبياناا الدقيقة عنتا
 . الط ب حقوق النسان الرقمية لدى

رقمية على ما ورد ل  اإلعي ن العيالمى لحقيوق اقتارا حقوق اإلنسان الحدود البحم: 
اإلنسان والعتد الدولى للحقوق السياسية المتمقلة ل  حرية التعبير و بداا الرأى  الحق ل  تقوين 

  قميا اقتايرا شيبقاا التوااي  أحزاب والحق ل  التجمع السلمى  والحق لى الترشح والنتخياب
مين الي قور  32طالب وطالبة منتم  64لبحم عل  الجتماعى على الفيس بوح وقد اشتملا عينة ا

 . من النام 32و

  ماطلحاا البحم  جرا يا
 التي  اإلنترنيا، شيبقة خ   من الجديدن، اإلتاا  وسا    حدى وه : الجتماع  التواا  شبقاا
 مين العدييد لي  متنوعية خيدماا وتقيدم اآلخيرين، ميع التوااي  مين المسيتخدم أو للمشيترح تسمح

 .المجالا
بتنتييا لالحقييوق التييى تعطييى للمييواطن ويباشييرهاعلى الشييبقة  :حقييوق اإلنسييان الرقمييية

العنقبوتية ومن أهمتيا  الحيق ليى حريية التعبيير عين اليرأى  الحيق ليى المشيارقة ليى النتخابياا  
 الحق لى تتسيس األحزاب  الحق لى المساوان أمام القانون الحق لى محاقمة عادلة.

 الدراساا السابقة:

 أولويياا ترتييب لي  الجتمياع  التوااي  مواقيع دور :(1) 4102 عيزوز محمد هويدا -1

 الدراسية هيدلا السياسيية يناير 42 قورن بعد السياسية القضايا نحو المارج الشباب

  التوااي  مواقيع لي  تناولتيا تيم التيى السياسيية والقضيايا الموضوعاا أهم راد  لى
ومين أهيم  والتحليلي  الوايف  شيقيةب اإلع مي  المسيح مينت  على الدراسة واعتمدا

 النتا   الفيس بوح أهم مواقع التواا  الجتماع  تفضي  لدى ألراد العينة.
2113دراسيية  يمييان موسييى حسييانيين  -2

بعنييوان اتاييالا القلميية اإللقترونييية عبيير : (2)
مواقييع الشييبقاا الجتماعييية لييى المشييارقة السياسييية للشييباب لييى انتخابيياا ر اسيية 
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ليى ماير  هيدلا الدراسية  ليى التعيرى عليى دور اتايالا القلمية  2112الجمتورية 
اإللقترونييية عبيير مواقييع الشييبقاا الجتماعييية لييى المشييارقة السياسييية للشييباب لييى 

لى مار اعتمدا الدراسة عليى المينت  الوايفى   2112انتخاباا ر اسة الجمتورية 
ليى المشيارقه السياسيية توالا الدراسة  لى وجود تتقير معنوى للقلمة اإللقترونيية ع

 .للشباب  وق لح وجود تتقير معنوى ل ستخدام السياسى لمواقع الشبقاا الجتماعية 

2113آلا ميياهر خفاجيية  -3
 –: بعنييوان دور المواقييع اللقترونييية الحديقيية ) المييدوناا (1)

اليوتييييوب ( ليييى تشيييقي  اتجاهييياا الشيييباب المايييرى نحيييو القضيييايا  –الفييييس بيييوح 
الدراسة  لى التعرى على دور مواقع التوااي  الجتمياع  ليى  دراح المجتمعية هدلا 

ينيياير  اعتمييدا  25الشييباب الجييامع  لحرييية الييرأى ومشييارقتتم السياسييية لييى قييورن 
% ميين ألييراد 51الدراسية علييى ميينت  المسييح وتواييلا نتييا   الدراسيية الييى أن نسييبه 
تم لييى اتخييا  قييرار العينيية يييروا ان مواقييع التواايي  لتييا دور  لييى حييد مييا لييى مسيياعدت

 المشارقة لى أحدام القورن. 

بعنيييوان اسيييتخداماا الشيييبقاا  :(2) 2113دراسييية محميييود لطفيييى وهييياجر سيييعداوج  -4
الجتماعييية لييى تعب يية الييرأى العييام أقنيياا األزميياا السياسييية الطار يية أزميية الدسييتور 
الماييرى نمو ًجييا  هييدلا الدراسيية  لييى التعييرى علييى دور الشييبقاا الجتماعييية لييى 

شقي  الرأى العيام ليدى النخبية المايرية أقنياا الدسيتور المايرى  اعتميدا الدراسية ت
عليييى مييينت  المسيييح  ومييين أهيييم النتيييا   أن أسيييباب ققيييه النخبييية عينييية الدراسييية ليييى 
المعلوماا عبر شبقاا التواا  الجتماع  أن محتوياتتا متنوعية ومواقبية لدحيدام  

ميات  متيم يعتميد علييه األليراد أوقياا وتعيد مايدر معلو  وأنتا سيتله الوايو  اليتيا 
 األزماا. 

بعنوان دور شيبقاا التوااي  الجتمياع  ليى  :(3) 2112دراسة أحمد حسين محمدين  -5
توجيه الرأى العام نحو األحيدام السياسيية ليى ماير وهيدلا اليى القشيى عين طبيعية 

م نحيو الدور ال ى يمقن أن تقوم به شبقاا التواا  الجتماع  لى توجييه اليرأى العيا
  وتوالا الدراسة الى عده نتا   أهمتيا أن 2112النتخاباا الر اسية المارية لعام 

أن القضيايا المايرية الخااية   والفيس بيوح أققير المواقيع يتعيرا لتيا أليراد العينية 
جااا لى مقدمة الوسا   الع مية التى حراا العينة على متابعة أخبيار النتخابياا 

 .%4333سبة الر اسية من خ لتا بن
Madeline Storck2111دراسيية  -6

بعنييوان دور وسييا   اإلعيي م الجتميياعى لييى  :(4)
يناير هييدلا الدراسيية  لييى معرليية دور  25التعبي يية السياسييية دراسيية حاليية عيين قييورن 

ينياير  25وسا   اإلع م الجتماعية ليى التعب يه السياسيية ول سييما دورهيا ليى قيورن 
الوايفى  توايلا الدراسية  ليى التتقييد عليى أهميية المارية واعتميدا عليى المينت  

الماييرية التييى  هالييدور اليي ى تلعبيية وسييا   اإلعيي م الجتميياعى لييى تسييتي  اإلنتفاضيي
عتمدا على أدواا الشيبقاا الجتماعيية وبخااية الفييس بيوح قيتدان للتناييم وتولييد ا
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 رشا محمد الشريفد. 

ياغة .ولقد اتفقييا الدراسيية الحالييية مييع الدراسيياا السييابقة ليي  ايي السياسيي  الييوع
هميتتيييا ليييدى الشيييباب أهيييداى والتعيييرى عليييى دور شيييبقاا التوااييي  الجتمييياع  واأل

ليى دعيم   اختلفا معتيم ليى معرلية دور شيبقاا التوااي  الجتمياعالمارج  ل أنتا 
 حقوق اإلنسان الرقمية.

 :اإلطار النارى للدراسة

تميق  ليى شيبقة  ن اتور اإلعي م الجدييد م :اإلع م الجديد وألياا التواا  الجتماعى  -0
النـترنا وشيـبقاا التوااي  الجتمياعى لالفييس بوحل جياا قحرقية ارتجاعيية أو قيرد 
لعيي  عنيييى للواقييع الجتميياعى اليي ى لرضييته تقنولوحيييا اإلتاييا  بتييولير وسييا   نشيير 

و لييح  بديليية  تتمتييع بدرجيية عالييية ميين الحرييية وسييتولة اإلسييتخدام وانخفيياا القلفيية 
إلع مية على وسا   اإلع م التقليدىة لى المجتمع  وغياب للتخلم من سيطرن النخب ا

اإلنترنيييا وشيييبقاا التوااييي   المايييداقية ليييى تليييح الوسيييا   اإلع ميييية  وميييع انتشيييار
( اليي ج يشييير  لييى Digital Divideالجتميياعى، شييا  ماييطلح لالفجييون الرقميييةل )

نتشييار وسييا   الفجييون بييين ميين يملييح وميين ل يملييح الواييو   لييى اإلنترنييا. و   أدى ا
.وتعيد شيبقاا (1)التاالا الحديقة )والمتنقلة(  لى تقليم تلح الفجيون عالمييا ووطنييا 

 الرقميية مين اإلنسيان حقيوق تحفييز لي  األمي  وبارقة  النجان طوق التواا  الجتماعى
 الي ج الجدييد اليدور خي   مين  ليح واتير ،لتا الداعمة الموسساا عم  وتنشيط ،جديد
 توايي  وسيتولة  مباشيرن مايادر مين المعلومياا عليى الحايو  تسيتي  لي  يلعبيه

(2) الضيطط جماعياا أو  الحاقمة السلطاا من تدخ  دون الجمتور  لى المعلوماا
 ولقيد .

قإحيدى أدواا اإلعي م  اإلنترنيا شيبقة مين خي   الجتمياعى التوااي  شيبقاا أتاحيا
 الزميان قييود مين ررنالمتحي المتنوعية المعلومياا مين ها ي  قميا لمسيتخدميتا  الجدييد

 ليي  جعلتييا بشييق ، ويسيير بسييتولة وألقييارهم آرا تييم بإبييداا للجميييع وسييمحا والمقييان
 تتمييز حييم اليديمقراط  والنقيا  الجيد  إلقيارن  ع ميية وسييلة أققير اليراهن الوقيا

 الجتماعيية القاعدن نطاق واتسا  يتا عل والرقابة السيطرن واعوبة التفاعلية بالطبيعة

 لي  لاعي  مشيارح  ليى مسيتخدم  مجيرد مين ليتيا الجمتيور تحيو  قميا  ،تال المستخدمة

 أنتييا الجديييدن بيي  اإلمقانييياا تلييح اسييتط    السياسييية القييوى وأخيي ا  الرسييالة  تشييقي 
 لي  الجدييد اإلعي م علييه أطليق ميا  اإلعي م وسيا   دور لي  قبيرن تحو  نقطة أابحا
 وتعزيييز المختلفيية القضييايا تجيياه قييىوالموا التجاهيياا وتشييقي  العاميية السياسيياا رسييم

 عييين المعلومييياا وتيييولير  التجييياوزاا وقشيييى األداا لمراقبييية لعالييية قوسييييلة موقعتيييا
 تقييديم خيي   ميين المحاسييبة دور وتفعييي    الشييفالية مبييدأ وتقييريس الخاط يية الممارسيياا
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 اراأشي ميا وهي ا .(1) و دارتتيا والنتخابية الديمقراطية العملية ل  جديدن والياا أدواا

 .Philipseib(4112)(2) دراسة نتا   أيًضا  لية

ولقيد حييدد شييرام ولسييوي  عييدًدا ميين الواييا ى الر يسيية والفرعييية ل عيي م ليي  
المجتمعيياا ووجييد ولبيير شييرام هنيياح أربييع عشييرن وايفيية أو متميية ر يسيية أو لرعييية 

تعيرى : مراقبة الناس واليتعلم مينتم وتوسيع آلياق ال(3)لوسا   التاا  الجماهيرج وه 
علييى العييالم  وتوسيييع الترقيييز والهتمييام ورلييع معنوييية النيياس وخلييق األجييواا الم  ميية 
للتنمييية تسيياعد باييورن غييير مباشييرن علييى تطيييير التجيياه ويطيي ج قنييواا التاييا  بييين 
األشخام  وتدعيم الحالة الجتماعية  وتوسيع نطاق الحوار السياسي  وتقويية المعيايير 

الت وق الفن  واألدب  ويقويه ويعم  مدرسا ويساعد ل  جميع  الجتماعية وتنمية أشقا 
 أنوا  التعليم. 

 حقوق اإلنسان الوارده لى اإلع ن العالمى لحقوق اإلنسان السياسية والمدنية

اإلع ن العالم  لحقوق اإلنسيان هيو وقيقية حقيوق دوليية تمقي  اإلعي ن الي ج  
لييح الوقيقيية موقًعييا هاًمييا ليي  القييانون ونالييا ت  1948ديسييمبر  11تبنتييه األمييم المتحييدن 

الدول ، و لح ميع وقيقتي  العتيد اليدول  الخيام بيالحقوق المدنيية والسياسيية ، والعتيد 
وتشيييق  الوقيييا ق  1966اليييدول  الخيييام بيييالحقوق القتايييادية والجتماعيييية والققاليييية 

الوقييا ق ومين أهييم الحقيوق التيى تناولتيا  الق قية مًعيا ميا يسيمى لل حيية الحقيوق الدوليية
 مايلى: 

يعتبيير الحييق ليي  حرييية الييرأج والتعبيرحييق أساسيي  يشييق   حييدى  أولً: حرييية الييرأج والتعبييير

الدعا م الجوهرية للمجتمع الديمقراط   وقفالة ه ه الحرية تساعد على بنياا الشخايية اإلنسيانية 
سيية حرييياا التيي  يمقنتييا أن تطييور المجتمعيياا  قمييا أن هيي ه الحرييية تعتبيير مقدميية أساسييية لممار

وحقوق  نسانية أخرى قالحق لى الحيان العامة  والحق لى تقرير الماير  والحق لي  النتخابياا  
 . (4)والحق لى تشقي  النقاباا والنضمام  ليتا

لأن لقي  شيخم حيق التمتيع بحريية اليرأج  :19نم اإلع ن العالمى لحقيوق اإلنسيان ليى الميادن 
ق اآلراا دون مضيايقة أو تيدخ  مين أحيد  وليى الحايو  والتعبير ويشيم  هي ا الحيق حريية اعتنيا

 .(5)على األنباا واأللقار ونقلتا  لى اآلخرين ل  قالة الوسا   دون اعتبار للحدود الموجودن ل
وبت ا يقون اإلع ن العالم  لحقوق اإلنسان تضمن  حدى الحرياا األساسية التي  يجيب 

ج والتعبيير والمعلومياا  وهي ا يوقيد أن حقيوق أن تتوالر ل  مجتمع ديمقراط  يحتيرم حريية اليرأ
اإلنسييان والحرييياا األساسييية  منتييا حرييية الييرأج والتعبييير وحرييية وسييا   اإلعيي م هيي  حرييياا 

 عالمية.
للقيي   نسييان حييق لييى  عتنيياق آراا دون  :1966نييم العتييد الييدولى للحقييوق المدنييية والسياسييية 

الحيق حريتيه ليى التمياس مختليى ضيروب  مضايقة ولق   نسان حق لى حرية التعبير ويشم  هي ا
شيق  مقتيوب أو  المعلوماا واأللقار وتلقيتا ونقلتا  لى آخرين دونما  عتبيار للحيدود  سيواا عليى
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الن مىاد على طالعلال - ان لحقوق األساسية المواثيق : سعيد السيد محمد,  حسه الديه بهى -: في الىظر يمكه,  اإلوسان لحقىق العالمى اإلع يس اآلن وحقوقنا3 اإلنس ركز,  غدا ول ان حقىق لدراساث القاهرة م .73-23ص,  3002, القاهرة,  اإلوس  
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 رشا محمد الشريفد. 

مطبو  أو لى قالب لنى أو بتىة وسيلة أخرى يختارها  تستبعد ممارسة الحقوق المناوم عليتا 
عليى  ليح يجييوز  خضياعتا لييبعا ( ميين هي ه الميادن واجبيياا ومسي ولياا خاايية  و2ليى الفقيرن )

الحترام حقوق اآلخرين    القيود ولقن شريطة أن تقون محددن بنم القانون وأن تقون ضرورية
 أو سمعتتم.

ونايا الميادن  حماية األمن القيومى أو النايام العيام أو الايحة العامية أو اآلداب العامية.و         
دعايية للحيرب يحاير بالقيانون أيية دعيون  ليى  نفس العتيد  ليى أنيه يحاير بالقيانون أيية   من  21

 .(1)العنىل   القراهية القومية أو العنارية أو الدينية تشق  تحريًفا على التمييز أو العداون أو 

: تعد المشارقة لى النتخاباا  وقفالتتا بحرية قانًيا الحق لى المشارقة لى النتخاباا

طية  قما أنتا الوسيلة األساسية لممارسة ومساوان ودون ضطوط وجته للمجتمعاا الديمقرا
الشعوب لحق تقرير الماير والنتخاباا هى الوسيلة الديمقراطية لممارسة الشعب للسيادن عن 
طريق  ختيار ألض  المرشحين  أى أن النتخاب هو آدان للمفاضلة والترجيح بين المرشحين 

ن عدن منالسين لق  منتم برنامجة المتقدمين ببرام  مختلفة  وقدرتة على اإلختيار الحر بي
 .(2)السياسى

لى المشارقة لى  دارن  لق  لرد حق (:21) نم اإلع ن العالمى لحقوق اإلنسان لى المادن
لق  شخم بالتساوى مع اآلخرين تقلد والش ون العامة لبلده  ما مباشرن و ما بواسطة ممقلين 

 الواا ى العامة لى بلده.

الحقم  ويجب أن تتجلى ه ه اإلدارن من خ   انتخاباا نزيتة تجيرى   دارن الشعب هى مناط سلطة

 التاويا السرى  أو بإجراا مقالىا .بدورًيا باإلقترا  العام  والمساوان بين الناخبين  

( عليى ل يقيون لقي  25ناا الميادن ) م:1966نم العتد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 

( الحقوق التالية  الت  يجب أن تتاح 2تمييز الم قور ل  المادن )مواطن دون أج وجه من وجوه ال

له لراة التمتع بتا دون قيود غير معقولة  أن يشارح ل   دارن الش ون العامة   ما مباشرن و ميا 

بواسييطة ممقلييين يرختييارون لييى حرييية  أن ينتخييب ويرنتخييب. ليي  انتخابيياا نزيتيية تجييرى دورًيييا 

لمسياوان بيين النياخبين وبالتايويا السيرج  تضيمن التعبيير الحير عين بالقترا  العام وعليى قيدم ا

 دارن الناخبين  وأن تتاح له على قدم المساوان عموًما مع سيواه لراية تقليد الوايا ى العامية لي  

 بلدهل.

يعيرى الحيزب السياسي  لبتنيه قي  جماعية منامية  -:قالًقا الحق لى تقوين وتتسيس أحيزاب

 توسس 
نون وتقوم على مبادئ وأهداى مشترقة وتعم  بالوسا   السياسية طبقا ألحقام ه ا القا
 والديمقراطية
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 علق بالش ون السياسية والقتاادية والجتماعية للدولة  و لح عن طريقـلتحقيق برام  محددن تت
 . ويعد حرية تقوين األحزاب  حدى الحرياا األساسية  ولقد أابح(1)المشارقة ل  مس ولياا الحقم

ماعية والقتاادية ـياسية والجتـة لى المجالا السـاسيـبه دور األحزاب السي من المسلم

 وغيرها

للنتوا بالقضايا العامة وتنمية المجتمع  ولى حالة  عطا تا الحرية لممارسة دورها 

 وبرامجتا  ول

يجب وضع أى قيود على حرية تقوين األحزاب السياسية أو النضمام لتا  ليما عدا القيود 
 . انونيةالق

لق  شخم  ( على أن21ناا المادن ) م: 1948اإلع ن العالم  لحقوق اإلنسان لعام 

ل يجوز  رغام أحد على و الحق ل  حرية الشتراح ل  الجمعياا والجماعاا السلمية

 النضمام  لى جمعية ما.

 (22نايا الميادن ) م:1966والسياسيية لعيام  ل  العتد الدول  الخام بالحقوق المدنيية

 نشياا النقابياا والنضيمام ليى حيق ال وعلى لق  ليرد حيق تقيوين الجمعيياا ميع آخيرين 

ل يجوز أن توضع قيود على ممارسة ه ا الحق   ل تلح الت  ينم عليتا القانون و ليتا 

لايييانة األميين القييوم  أو السيي مة العاميية أو الناييام العييام أو حماييية الاييحة العاميية أو 

حقوق األخرين وحرياتتم ل تحو  ه ه المادن دون  خضا  ألراد  اآلداب العامة أو حماية

 ممارسة. الالقواا المسلحة ورجا  الشرطة لقيود قانونية على 

: يعيد الحييق ليي  التجمييع السييلم  ماتيير قييوج ميين مايياهر رابًعييا الحييق ليي  الجتمييا  السييلمى
 الديمقراطية 

 ية التعبير، وحق المشارقة ل   دارن لتو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية األخرى قالحق ل  حر
  الشتن العام والحق ل  تداو  المعلوماا  لى آخرن من حقوق وحرياا أخرج للمواطنين على حد سواا

 لالحق ل  التجمع السلم  هو حق األلراد ل  اجتماعتم حو  رأى أو وجتة نار أو تيار لقرى أو 
 متما قانا طالما لم تمق   اولتا و ع نتا للطير سياس   ويتبادلون ليه الرأج وممارسة ألقارهم وتد

(2) تتديًدا أو  رهاًبا للمجتمع  وأمنه أو خطًرا على س مة ألراده أو موسساته
.

 

( على أن للقي  شيخم حيق 21ناا المادن ) م:1948اإلع ن العالم  لحقوق اإلنسان 
اا والجمعياا السلمية  وأنه ل يجيوز  رغيام أحيد عليى ل  حرية الشتراح ل   الجتماع

 النتماا  لى جمعية ما.
 (21)ناا المادن رقيم  م: 1966العتد الدول  الخام بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

وق لح أقر الميقاق األوروبي    من على أنه ل يقون الحق ل  التجمع السلم  معترلا بهل
ادية عشير حيق أج ميواطن منفيرًدا أو مشيترًقا لي  جماعية لحقوق اإلنسان ل  المادن الح

ل  التجمع وعم  تاياهراا سيلمية وعليى الدولية أن تحميتيا ويجيب أل توضيع أج قييود 
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 رشا محمد الشريفد. 

على ممارسة ه ا الحق، ويجب على القانون المحل  أن يقنن حق التاياهر ولًقيا لمعيايير 
 .األمن العام 

 ية لدى الط بالمتطلباا التربوية لدعم حقوق اإلنسان الرقم

العم  نحيو تيولير الحقيوق الرقميية المتسياوية  ودعيم الوايو  اإللقتروني  داخي  الجامعية  -1
انط قا من أن المعلوماا الرقمية لم تعد لقط أدان للمساعدن لى تنمية الفرد، ب  تجاوزا 
 لييح وأاييبحا ضييرورن حيوييية ل يسييتطيع اإلنسييان الحيييان بييدونتا، لييان الميير يتطلييب 

و تاحتتيا   بتعزيز استخدام تقنولوجييا المعلومياا لي  مراحي  التعلييم والتيدريب الهتمام 
للجميع باعتبارها من أهم حقوق اإلنسان الرقمية الت  تضمن ل نسان القدرن على تداو  

 المعلوماا والبياناا لى البي ة التى يعي  ليتا .

قبيية التطيييراا توايييى شييبقاا التواايي  الجتميياعى ميين أجيي  تشييجيع الطيي ب علييى موا -2
والمسييتجداا التيي  تطييرأ ليي  حقييو  المعرليية وغيرهييا، وبخاايية ليي  هيي ا العايير اليي ج 

 يتاى بسرعة التدلق المعلوماتى.

تواييى أسيلوب الحيوار والنقيا  لتعلييم الطي ب متياراا التوااي  ومتياراا احتييرام آراا  -3
راح لي  وألقار اآلخيرين ومتياراا اإلايطاا النشيط، ويتطليب هي ا أن تتياح لراية ل شيت

جلسيياا النقييا  التيي  تتيحتييا شييبقاا التواايي  الجتميياع  التيي  تييدور حييو  قضييايا تتييم 
 بالتعبير عن آرا تم .والسماح الط ب 

تدريب الطالب أن يتعلم ويقيرأ ويقتيب ويشياهد ويسيمع ويتحياور ويرسيم ويايور ويوليى،  -4
بنياا عليى  وأن يتحرر من القيود  ل  حين يقتار دور المحاضر على مواقبتتم والتيدخ 

ييه، والعميي  علييى تييدريب قيي  أعضيياا هي يية التييدريس علييى  طلييبتم وأن يتحييول   لييى موجل
 .التقنولوجيااستخدام 

ضييرورن أن تنتقيي  الجامعيية بقيي  أجتزتتييا وعنااييرها ومناهجتييا  لييى الفضيياا اللقترونيي   -5
ييًدا، ميين خيي   توااييلتم علييى الشييبقة العنقبوتييية  ويييدرس الطيي ب برنامًجييا عالمًيييا موحل

لون مواضيع الدراسة  لى مسا   يستقشفونتا عبر تقنياا رقمية تنمي  لييتم روح وي حول
 اإلبدا ، ومواقبة العار.

 ما التاور المقترح لتفعي  دور شبقاا التواا  الجتماعى بالجامعة  -2

أن تتضمن المناه  الجامعية مقرراا للتققيى السياسى والط   على المستحدقاا  -0
السياسى للط ب داخ  الجامعة بشق  منام  ونشر  السياسية  وتفعي  العم 

المناه  على افحاا الفيس بوح مدعمة بالوقا ق والمستنداا والروابط والفيديو 
  ووضع مقارناا بين طرق التعبيرعن الرأى الاحيحة وبين طرق التعبير عن 

 .الرأى التى تحتوى على اساااا وهمجية 
مع الط ب لى الحواراا والنقا  الدا م قيام أعضاا هي ة التدريس بالشتراح   -4

عبر افحاا الفيس بوح لتوجيتم  لى السلوب الاحيح لى التعام  وعم  حقا ب 
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تطبيقه لى مختلى وتدريبية  وتققيى التدريب لى مجا  المشارقة السياسية 
 .الجامعاا المارية 

نمية القيم تطبيق ناام الجوده الشاملة لى ق  البرام  المقدمة لط ب الجامعة لت -3
السياسية لتم والتنو  لى أساليب المتابعة والتقويم للبرام  المقدمة للط ب 

 .والقرن على التعبير  
اإلعتماد على روى واستراتيجياا جديده لنام التربية تتناسب مع التقدم  -4

التقنولوجى التا   ال ى واقب العالم وما اسفر عنه من تدلق معلوماتى أقر بشق  
 .تربية واضح على ال

يجب على الط ب أن يقونوا على وعى ودرايه بق  ما يحدم   وأن يحرم على  -5
 .تنميه معارله باإلط   والبحم المستمر  والتفقير العلمى السليم 

 أهداى الجانب الميدانى  وليما يلى عرا ألهم أهداى الدراسة الميدانية: 

 م حقوق النسان الرقمية دع ل  العينة لدج بوح للفيس استخدام دور التعرى على  -1

 الفيس خ   من السياسية اإلنسان حقوق قضايا بمتابعة الهتمام أسبابالتعرى على  -2
 .بوح

 التعرى على دور الفيس بوح لى دعم حقوق النسان الرقمية  . -3
مر الستبيان بمجموعة من المراح  وهى: اياغة أدواا الدراسة الميدانية : الستبيان 

ية ل ستبيان  عرا اإلستبيان على المتخااين التحقق من قباا اإلستبيان الاورن المبد 
  اعداد الستبيان ل  شقله النتا ى   تطبيق الستبيان على عينه البحم.

تم تحديد العينة من خ   القلياا الدبية وهى التربية  تحديد واختيار عينه الدراسة :
العينه ممن لديتم افحاا على  اوأخ  والحقوق ومن القلياا العلمية التندسة والطب

مفرده من ال قور من  34مفرده ل نام و 34بالتساوى  مقسمينمفرده  42الفيس بوح 

  الفرقة الرابعة حسب توجيتاا الساده المحقمين والمشرلين .

قاما الباحقه بتوزيع اإلستبيان على عينه الدراسة مع   جراااا التطبيق الميدانى :
رن  ستيفاا البياناا بالستبيان لاالح الدراسة   وقد تم توزيع التتقيد على ضرو

الستبياناا مباشره مع المبحوقين بعد التوزيع   قاما الباحقه بتجميع الستبيان قم قاما 
 بتفريغ بياناتتا واستبعاد الستبياناا غير الاالحة .

الميدانية على جامعة حدود الدراسة الميدانية :الحدود المقانية : اقتارتطبيق الدراسة 
الحدود البشرية : تم تطبيق الدراسة الميدانية على ط ب قلية التربية والحقوق    طنطا

-3-0م  لى  4102-04- 0الحدود الزمنية : من الفترن الزمنية   والطب والتندسة 
 م .4102

    نتا   الدراسة الميدانية :

 قوق اإلنسان السياسية .دوراً قبيراً لى معرلة ح بوح الفيس استخدامأدى  (0)
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 السياسية الحقوق معرلة ل  بوح للفيس الط ب استخدام دور يوضح( 1) جدو 
 النسبة الم وية % التقرار دور الفيس بوح
%9412 41 يودى دوراً متوسط  

%56159 19 يودى دوراً قبير  

%4916 8 يودى دوراً محدوداً   

 0 0 ل يودى دوراً 

 %011 42 المجمو 
 

 يودج بوح الفيسيرون أن استخدام  العينة من %42,44 أن السابق الجدو  نم يتضح

 يودج بوح الفيس استخدام أن يرون% 40,2و ، السياسية الحقوق معرلة ل قبير  دوراً 

 بوح الفيس استخدام % يرون أن04,2 وأن ،  السياسية الحقوق معرلة ل متوسط  دوراً 

  . سياسيةال الحقوق معرلة ل  محدوداً  دوراً  يودج

  بوح الفيس خ   من السياسية اإلنسان حقوق قضايا بمتابعة الهتمام أسباب( 4) 

 النسان حقوق قضايا متابعة أسباب يوضح( 4) جدو 

 النسبة الم وية % التقرار النسان حقوق قضايا متابعة أسباب
%211 5 آخرج  

%2149 9 لتقوين رأى شخاى حو  القضايا السياسية  

%4916 8 تم وأمرلح خلفية حو  مختلى القضايا السياسيةألنن  مت  

%96 45 لمعرلة وجتاا النار المختلفة حو  تلح القضايا  

%4916 8 لجعل  جزا من األحدام وليسا منفا ً عنتا  

%2,16 91 لفتم ما يدور  حولى من أحدام  

%400 51 المجمو   

 لفتم ما يدور  حولتم من  وحب الفيس يستخدمونالط ب  أن السابق الجدو  من يتضح

 النار وجتاا لمعرلة بوح الفيس يستخدمون %42و ، العينة من %32,2 م وية بنسبة أحدام

 وليسا األحدام من جزا لجعل  بوح الفيس يستخدمون %04,2و  القضايا تلح حو  المختلفة

 . السياسية القضايا مختلى حو  خلفية لمت حو عنتا منفا ً 
دعم  بوح الفيس دور حو  البحم عينة لستجاباا الوافية ااااالحا( 3 ) جدو 

 حقوق اإلنسان الرقمية 
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  من  لى دعم حقوق اإلنسان الرقمية  من الجدو  السابق أن أهم أدوار الفيس بوحيتضح
وجتة نار عينة البحم تمقلا ل  الحشد للمشارقة لى النتخاباا األخيرن وتقوين أحزاب 

، ويتساوج معه ل  النسبة السمح للناخبين واألحزاب المختلفة بتن  2376بمتوسط يا  
قب  الجماهير الواسعة ) الحشد الجماهيرج( قم يليه ل  تدار  دارن لحاية تشارقيه من 

المرتبة القالقة والرابعة والخامسة والسادسة  قونه السبب ل  معرلتح حقوق اإلنسان 
السياسية   يودى دوراً قبيراً لى تططية الحقوق السياسية ل نسان، زيادن الققة ل  متابعة 

ألحدام السياسية الجارية والمشارقة ليتا. األحدام السياسية، زيادن الحرم على متابعة ا
قدالع للمشارقة السياسية و بداا الرأج، التاحة لق  المتتمين قم يل   لح دور الفيس بوح 

  236بمتوسط قدره  بالشتن السياسى التعبير عن وجته نارهم حو  األحدام الجارية

 236م تجاوزا قيمة وقما يتضح من الجدو  لان جميع المتوسطاا لستجاباا عينة البح 
 9مما يعقس أن عينة البحم من ط ب الجامعة تقر بتن جميع عناار القا مة المتضمنة 

 (النسان حقوق) السياسية القيم تنمية ل  بوح للفيس مفرداا تعتبر أدوار

 أهم النتا   التى توالا لتا الدراسة :

 
 المفردن

 
 نعم

 
 الى حد ما

 ل
الوسط 
 الحساب 

الترتيب 
 للدوالع

 % تقرار % تقرار % تقرار
الفيس بوح قان سبباً لى معرلتح 

 حقوق اإلنسان السياسية .
16 ,0, 24%  42 92158%  0 0 915822 3 

يس بوح أدى دوراً قبيراً لى الف
 تططية الحقوق السياسية ل نسان 

16 ,0124%  42 92158%  0 0 915822 2 

الفيس بوح له دور لى الحشد 
للمشارقة لى النتخاباا األخيرن 

 وتقوين أحزاب .

18 ,6%  45 96%  0 0 91,55, 
4 

الفيس بوح زاد الققة ليه لى 
 متابعة األحدام السياسية .

11 581,6%  90 24196%  0 0 915822 
6 

الفيس بوح دلعن  للمشارقة 
 السياسية و بداا الرأج.

10 5916%  91 2,16%  0 0 915 
8 

الفيس بوح جعلنى حريم على 
متابعة األحدام السياسية الجارية 

 والمشارقة ليتا .

16
% 

,0124%  42 92158%  0 0 915822 
5 

الفيس بوح اتاح لق  المتتمين 
بير عن بالشتن السياسى التع

وجته نارهم حو  األحدام 
 الجارية

28 6212,%  98 121,6%  0 0 915 

2 

الفيس بوح سمح للناخبين 
واألحزاب المختلفة بتن تدار  دارن 
لحاية تشارقيه من قب  الجماهير 
 الواسعة ) الحشد الجماهيرج(

60 ,8149%  41 9418,%  0 0 91,55, 

9 

 12 5,148%  94 29184%  0 0 915822 , 
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 تجاه والمواقى التجاهاا  وتشقي  العامة السياساا رسم ل  دوراً  الجديد ع ميلعب ال  -1
  التجاوزاا وقشى األداا لمراقبة لعالة قوسيلة موقعتا وتعزيز المختلفة القضايا
 دور وتفعي  الشفالية مبدأ وتقريس الخاط ة الممارساا عن المعلوماا وتولير

 والنتخابية الديمقراطية العملية ل  جديدن والياا أدواا تقديم خ   من المحاسبة
 .و دارتتا

  ومن خ   الفيس  السياسية الحقوق معرلة ل  قبيراً  دوراً  يودج بوح الفيس استخدام -2
 بوح الفيس يستخدمونبوح يقوم أغلب ألراد العينة بممارسة األنشطة اإللقترونية حيم 

 نشاا افحاا أو و السياسية اإلنسان حقوق بمباشرن خااة links روابط لنشر

قوق اإلنسان السياسية للحاو  على تتييد الرأى مجموعاا لنشر ألقار وروى خااة ح
العام ولجمع التوقيعاا اإللقترونية ل شتراح لى األحزاب السياسية والبرام  النتخابية 

. 

ومن أسباب الهتمام بمتابعة قضايا حقوق اإلنسان السياسية من خ   الفيس بوح لتم  -3
 ولجع  القضايا تلح حو  ةالمختلف النار وجتاا ومعرلة ما يدور  حولتم من أحدام

 مختلى حو  خلفية وإلعطا تم ، عنتا منفا ً  وليس األحدام من جزا العينة ألراد
 . السياسية القضايا

من وجتة نار عينة البحم  الرقمية حقوق النساندعم أهم أدوار الفيس بوح ل   -4
للناخبين تمقلا ل  الحشد للمشارقة لى النتخاباا األخيرن   وتقوين أحزاب والسمح 

واألحزاب المختلفة بتن تدار  دارن لحاية تشارقيه من قب  الجماهير الواسعة  الحشد 
الجماهيرج وقونه السبب ل  معرله حقوق اإلنسان السياسية  ، يودى دوراً قبيراً لى 
تططية الحقوق السياسية ل نسان، زيادن الققة ل  متابعة األحدام السياسية، زيادن 

ة األحدام السياسية الجارية والمشارقة ليتا. ودالع للمشارقة الحرم على متابع
السياسية و بداا الرأج، التاحة لق  المتتمين بالشتن السياس  التعبير عن وجته 

 نارهم حو  األحدام الجارية .

 
 

 عالمراج
 دور مواقييع التواايي  الجتميياع  ليي  ترتيييب أولوييياا الشييباب الماييرج هويييدا محمييد عييزوز: -1

قليية اآلداب  جامعية المنوليية   يناير  رسالة دقتوراه  25ضاياالسياسية بعد قورن نحوالق
 .2114 اإلع م  قسم 

  يمان موسى حسانيين: اتـاالا القلمة اإللقـترونية عبر مـواقع الشـبقاا الجتماعية -2
الـمشارقة السيـاسية للشباب دراسة تـطبيقية على انتخابـاا ر اسـة   ودورها لـى

 رسالة ماجستير  قلية التجارن  جامعة القاهرن.   2112تورية الـجم
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اليوتييوب  –الفيس بوح  –دور المواقع اللقترونية الحديقة ) المدوناا  -آلا ماهر خفاجة: -3
( لييى تشيييقي  اتجاهييياا الشيييباب المايييرى نحييو القضيييايا المجتمعيييية دراسييية تحليليييية 

 .2113ب الوادى  جامعة جنو، قلية اآلداب ميدانية  رسالة ماجستير 

استخداماا الشبقاا الجتماعية لى تعب ة الرأى العيام أقنياا  محمود لطفى وهاجر سعداوج: -4
األزمياا السياسيية الطار ية أزمية الدسيتور المايرى نمو ًجيا بحيم مقيدم ليى الميوتمر 
 السيينوج القييان  تحييا عنييوان  عيي م األزميياا وأزميية اإلعيي م  قلييية اإلعيي م  جامعيية

 .2113مارس21-19ية  القاهرن لى الفترن من األهرام القند

دور شييبقاا التواايي  الجتميياع  لييى توجيييه الييرأى العييام نحييو  -أحمييد حسييين محمييدين: -5
األحييدام السياسييية لييى مايير: دراسيية حاليية علييى انتخابيياا الر اسيية ورقيية بحقييية مقدميية 

جامعيية  موبنيياا الدوليية الحديقيية  قلييية اإلعيي  للمييوتمر القييامن عشيير تحييا عنييوان اإلعيي م
 . 2112القاهرن  

6- Storck, Me (2011), The Role of Social Media in Political 

Mobilization: a Case Study of the January   2011 Egyptian Uprising, 

A Dissertation Submitted To The University of St Andrews, 

Scotland. 

 .2112  األولى الطبعة   الحديقة قتابال دار  الجديد اإلع م -: ريان سيد محمد -7

والوايفية  اإلع م الجديد تطور األداا والوسيلة  نتاار عبد الرزاق وافد حسام الساموح:ا -8
 .2111بطداد  الدار الجامعية للطباعة والنشر   الطبعة اإللقترونية األولى   جامعة

 ا الديمقراطية ل  دعم التحولICT جما  على الدهشان: دور تقنولوجيا المعلوماا  -9

 ( نمو جالورقة عم  مقدمة الى Digital Democracyلالديمقراطية الرقمية)
 الرابع تحا عنوانلالتربية وبناا اإلنسان ل  ا  التحولا  الموتمر العلم  

 .الديموقراطيةل قلية التربية  جامعة المنولية

11- Philip, S (2007), New Media and Prospects for Democratization, In 

Philip Seib (Ed), New Media and the New Middle Eas, United States 

of America: Library of Congress. 

 التـربية مفـتوم نـشر لى التاـا  تقـنولوجيا استـخدام -: سـليمان هللا رحمة شريفة  -11
  القاهرن جامعة  مالع  قلية  دقتوران رسالة  المتحدن اإلماراا دولة  العـ مية بمدارس

 .64م    2113

اإلع م الجديد ... تطور األداا والوسيلة  - نتاار عبد الرزاق وافد حسام الساموح : -12
 والوايفة   جامعة بطداد  الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة   الطبعة 
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 رشا محمد الشريفد. 

لحـياه أقـراإلع م لى ا -  نق ً عن ماطفى أحـمد :47  م 2111اإللقترونية األولى   
 .62 م 1991السيـاسية دمــشق   

 العفو منامة الدول   القانون منطلق من والتعبير الرأج حرية ل  الحق رشماوج: مرلا -13
 على  متاح2114-7-3 الدخو  تاريخ  16العدد اإللقترونية  المجلة الدولية 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx 

  حسين  اليدين بتيى -: لي  الناير يمقن   اإلنسان لحقوق العالمى اإلع ن مواد على ل ط    -14
  اآلن وحقوقنا  اإلنسان لحقوق األساسية المواقيق -: سعيد السيد  محمد

.47-37م   2113  القاهرن   اإلنسان  حقوق ساالدرا مرقز القاهرن   غدا وليس  

مواد الدستور المارى نقابة المحامين بجمتورية مار العربية : الدستور المارى لسينة   -15
 ملحيييق م )ى(الدسيييتور والقيييوانين المقملييية   المحامييياه  1981م  والمعيييد  سييينة  1971

 .69   م2113(  القاهرن  3التشريع مجلة تادرها نقابة المحامين  مار   )

حق التنايم وحرية تقوين األحزاب والتجمعاا السياسية واستق لتا  ورقة  مجدج قرقر:  -16
 الموتمر العام األو  للحرياال القان  للعدالة ل ال ج نامته لجنة الحرياا بنقابة   مقدمة ال 

.متاح على4/9/2114مار  تاريخ  الدخو   –المحامين      

 http://alarabnews.com/alshaab/2006/10-02-2006/qorqor.htm 

     عماد لليقس: حق التااهر والتجمع السلمى لى القانون المارى واإلتفاقياا الدولية  -17

    الخام بتنايم التااهر  متاح على           2113لسنة 117دراسة نقدية للقانون 
http://www.bilakoyod.net/details18882.htm 

18- Elizabth Thoman,skills and strategies For Media Education: 

Apioneering media leader outlines The core princinples and key 

components of This new educational agenda.  Available at 

(http:llwww..medialit.org)       

  Retrieved:29l5l2014.  


