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 الغرض من الوثيقة 

 

إرشادياا ملوظفي اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية عن كيفية استخدام أدوات التواصل  تقدم هذه الوثيقة دليلاًً

 االجتماعي على حنو مسؤول وآمن وفّعال، بغية التواصل والتعامل والتعاون مع اجلمهور املستهدف بشكل عام.

 
 نطاق الوثيقة 

 

 ميكن تعريف نطاق وثيقة السياسة هذه كما يلي:

تشمل هذه الوثيقة أدوات التواصل االجتماعي كما عرفت يف ملحق مسرد املصطلحات من هذه الوثيقة، واليت تشمل على 

سبيل املثال مواقع التواصل االجتماعي )مثل موقع التويرت(، وأدوات التواصل االجتماعي واملدونات وغريها، علماا بأن بعض هذه 

 املدونة(، يف حني متثل املواقع التجارية )مثل التويرت( اجلزء اآلخر منها.األدوات قد تكون مملوكة للهيئة )مثل 

ال خيتص هذا الدليل بأدوات أو مواقع معينة، بل هو دليل يوفر موجهات وإرشادات عامة ألدوات التواصل االجتماعي. وللطلع 

لتواصل االجتماعي يف اهليئة تويرت ميكن مراجعة قسم اكيفية استخدام مواقع حمددة مثل  على موجهات خاصة ب

 .للمزيد من املعلومات

 يتم تطوير هذه الوثيقة بشكل مستمر حبيث تواكب الطبيعة الديناميكية ألدوات التواصل االجتماعي.
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 مقدمة 

 
جتاوزت أدوات التواصل االجتماعي مبا تتسم به من قدرات التعاون واملشاركة طبيعة شبكة اإلنرتنت الساكنة املعتمدة  لقد

على النشر والتصفح، وأصبحت قوة جديدة قد ُتشكل مستقبل احلكومات من خلل إعادة صياغة هياكلها واخلدمات 

العامة اليت تقدمها.
1  

ت اإلعلم االجتماعي أن "تعني واضعي السياسات على حتديد األولويات، وتشجيع اجلمهور وعلى وجه التحديد، ميكن ألدوا

على تقبل الربامج، وزيادة مستويات الرضا، ومن ثم تعزيز فرص جناح نتائج السياسات. فعلى سبيل املثال، تتيح مواقع التواصل 

للحكومات االخنراط يف املعارف  -يات اهلواتف النقالة مثل فيس بوك ويوتيوب وتويرت، وتطبيقات التدوين وتقن -االجتماعي 

اجلماعية للمجتمع بشكل سريع ومباشر، ومن ثم يتحول اجلمهور املستهدف من جمرد متعاطني سلبيني للخدمات 

احلكومية إىل مستشارين ومبتكرين يساهمون بأفكار تليب احتياجاتهم الفردية واجلماعية بدرجة أكرب"
2

 

اقع التواصل االجتماعي عرب العامل يوماا بعد يوم، وقد جتاوز عدد املشرتكني يف موقع فيس بوك وهو أشهر وتتزايد شعبية مو

هذه املواقع مليار مشرتك
3

، وحتتل دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل بني دول العامل العربي من حيث استخدام موقع 

 عدد حيث من العامل يف دول عشر أفضل بني حّلت كما املوقع، على حسابات لديهم سكانها من ٪45فيس بوك، إذ أن 

السكان لعدد بالنسبة املوقع مستخدمي
4. 

وعلى الرغم من هذه الشعبية الكبرية ملواقع التواصل االجتماعي واملنافع اليت أشرنا إليها أعله، إال أن  ما يفرضه انتشار استخدام 

يف احلكومة وعلقتها باجلمهور قد أدى  إىل ظهور العديد من التحديات واألخطار اليت جيب  هذه األدوات من تغيريات أساسية

 دراستها والتعامل معها بعناية.

مثة طرق عديدة لتصنيف استخدام أدوات التواصل االجتماعي يف احلكومة، وفيما يلي أحد تصنيفات تلك الطرق
5: 

 
 الوثائق التنظيمية الداخلية يف اجلهات احلكومية فيما بينها. وختتص مبشاركة وتبادل – املشاركة إىل الداخل

وختتص مبشاركة املعلومات والوثائق املشرتكة مع باقي اجلهات واملؤسسات واألفراد عرب املواقع  – املشاركة إىل اخلارج

 اإللكرتونية احلكومية.

 ومن ذلك مثلا إجراء استفتاء إلكرتوني ضخم على أحد املواقع اإللكرتونية احلكومية. – املشاركة الداخلية

                                        
1

 . تقرير األجندة العاملية. جنيف، سويسرا.2009املنتدى االقتصادي الدولي   

2
 الواليات املتحدة.. استبيان األمم املتحدة للحكومة اإللكرتونية. نيويورك، 2010األمم املتحدة   

3
 (.Facebook.comموقع )  

4
. كلية دبي لإلدارة احلكومية: 2011التقرير العربي ألدوات التواصل االجتماعي،   

http://www.arabsocialmediareport.com/ 

5
 Federal CIO Council (2009). Guidelines for Secure Use of Social Media by Federal Departments and Agencies. 

United States. 

http://www.arabsocialmediareport.com/
http://www.arabsocialmediareport.com/
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وتشمل االشرتاك مع عامة الناس يف مناقشة خمتلف القضايا من خلل املواقع التجارية القائمة، وهذا  – املشاركة اخلارجية

 النوع هو حمل الرتكيز األساسي هلذه الوثيقة.

 املخاطر:

 على تقييم املخاطر املرتبطة بذلك، واليت من أهمها: -عند استخدام أدوات التواصل االجتماعي -أن حنرص  جيب

 التأثري سلبًًا على إنتاجية املوظفني.

 تضييق النطاق العريض للشبكة.

 إحلاق الضرر بسمعة األفراد أو اجلهات احلكومية.

 ساسية معينة.احتمال تسرب معلومات حكومية أو شخصية خاصة أو ذات ح

خماطر احلماية، كعمليات التصيد االحتيالي، واهلندسة االجتماعية واحتمال دخول الربامج اخلبيثة والفريوسات وغريها ... 

 إىل ما هنالك من وسائل اخرتاق احلماية.

 التخفيف من املخاطر

ميكن ختفيف هذه املخاطر بتطبيق وسائل التحكم املناسبة، ومن بينها:
6

 

ياسات املعمول بها: حتدد هذه الضوابط ملمح دليل السلوك واحملتوى عند استخدام أدوات التواصل االجتماعي، ضوابط الس

 كتلك املوضحة يف خمتلف أقسام هذه الوثيقة.

ضوابط االستحواذ: وتتعلق بالدخول واالشرتاك يف مواقع التواصل االجتماعي التجارية اليت تسمح بقدر عال من إعدادات 

واخلصوصية ومبزيد من التحكم يف املعلومات )كوضع تدابري صارمة للتحقق من اهلوية أو ملفات تعريف  احلماية

 االرتباط.( وميكن االطلع على أمثلة من تلك الضوابط يف قسم "الدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي" يف هذه الوثيقة.

ألدوات عرب تزويدهم بالدورات اخلاصة بالسياسة والسلوك وأفضل ضوابط التدريب: وتتعلق بآليات زيادة وعي املوظفني بتلك ا

 املمارسات فيما يتعلق باستخدام أدوات التواصل االجتماعي.

 

 متطلبات تطبيق الدليل اإلرشادي الستخدام أدوات التواصل االجتماعي 

 

مع أن معظم اجلهات احلكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة معتادة على التعامل مع اإلدلة اإلرشادية والسياسات 

التنظيمية، كتلك اخلاصة بتقنية املعلومات، إال أن سياسات أدوات التواصل االجتماعي رمبا تكون أمراا مستجداا. ويتطلب 

 هذه الوثيقة استعداد اهليئة لعمل الرتتيبات التالية:التنفيذ الناجح لإلرشادات الواردة يف 

تكليف وحدة تنظيمية حمددة )إدارة أو قسم( داخل اهليئة مبسؤولية  شرح هذا الدليل اإلرشادي وتروجيه لآلخرين،  

هة اختيار أو ومراقبة مدى االلتزام مبوجهاته والتعامل مع كافة القضايا املتعلقة بأدوات التواصل االجتماعي. ويعود لكل ج

، اإلعلم أو العلقات العامة، املوارد البشرية، تقنية  -على سبيل املثال ال احلصر -اإلدارة األنسب ألداء هذا الدور واليت  قد تكون 

 املعلومات أو إدارة املعرفة أو جلنة مشرتكة تضم ممثلني من خمتلف اإلدارات ذات الصلة يف اجلهة.

 حملبب تعهيد مزودين خارجيني بهذه املهمة.يف مجيع احلاالت، من غري ا

                                        
6
 Hrdinová, J., Helbig, N., & Peters, C. S. (2010). Designing social media policy for government: Eight essential 

elements. Albany: Center for Technology in Government. 
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ملا كانت معظم األنشطة املوجودة على مواقع التواصل االجتماعي تشمل إشراك اجلمهور يف اختاذ قرارات بشأن بعض 

السياسات أو اخلدمات احلكومية، فإنه ينبغي للوحدة املختارة استحداث منهجية تواصل واضحة مع باقي إدارات اجلهة 

املسؤولة عن تصميم هذه السياسات / اخلدمات أو تقدميها. إضافة إىل ذلك، ينبغي أن حتدد هذه الوحدة املؤشرات  احلكومية

 اللزمة لقياس أداء املوظفني احلكوميني وتأثري التفاعل مع اجلمهور عرب أدوات التواصل االجتماعي.

برامج مستمرة للتدريب ورفع مستوى الوعي، بهدف تعزيز فهم  -بالتوازي مع تنفيذ هذا الدليل اإلرشادي  -جيب أن متتلك اهليئة 

 املوظفني ملنافع أدوات التواصل االجتماعي وأخطارها وقدرتهم على تطبيق اإلرشادات الواردة يف هذه الوثيقة بالشكل امللئم. 

باإلضافة إىل عمليات تصميم وآليات صنع القرار بها،  اسرتاتيجياتهاوفضلا عما سبق، تشجع اهليئة على مراجعة وحتديث 

 اخلدمة وتقدميها، لضمان تعزيز املشاركة االجتماعية عرب أدوات التواصل االجتماعي، وقياس تأثري تبين تلك األدوات. 

 

 التواصل االجتماعي املوجهات اإلرشادية الستخدام أدوات 

   

يلي شرح مفصل للموجهات اإلرشادية اخلاصة باستخدام أدوات التواصل االجتماعي، ويشمل ذلك مثانية جماالت هي:  فيما

الوصول إىل أدوات التواصل االجتماعي، وإدارة احلسابات، سلوك املوظف، إدارة احملتوى، اخلصوصية، األمن، مسائل قانونية 

 أخرى، ومدونة سلوك اجلمهور.

 ع التواصل االجتماعي:الوصول إىل مواق

تتناول هذه الفقرة مسألة الدخول إىل مواقع  التواصل االجتماعي أثناء ساعات العمل أو باستخدام املوارد احلكومية )مثل 

أجهزة احلاسوب(، ومتيل بعض املؤسسات إىل حتديد قائمة باملوظفني املصرح هلم بالدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي، 

 ئمة باملواقع اليت ُيسمح بالدخول إليها. وكذلك حتديد قا

 جيب مراعاة املتطلبات التالية يف كل األحوال:

ُيعد الدافع الرئيس وراء منح املوظفني حق الدخول إىل تلك املواقع هو حتسني أدائهم يف العمل واملساهمة يف حتسني نواتج العمل 

 واملخرجات املقرر تسليمها.

 واقع التواصل االجتماعي أثناء ساعات العمل لألسباب التالية:بشكل عام، يستخدم املوظفون م

 إدارة احلساب اخلاص باجلهة احلكومية على مواقع  التواصل االجتماعي.

 احلصول على معلومات وخدمات ذات صلة بطبيعة عملهم من خلل حساباتهم الشخصية على هذه املواقع.

 استخدامها ألسباب شخصية أو غري مرتبطة بالعمل.

جيدر امللحظة أنه من الصعب رسم احلدود الفاصلة بني استخدام املوظف ملواقع التواصل االجتماعي ألغراض مهنية أو 

 شخصية، مما جيعل مسألة منح حق الدخول لسبب دون اآلخر أمراا صعباا.

يتحمل املوظف مسؤولية يف األصل، جيب أن يكون الوصول إىل مجيع مواقع التواصل االجتماعي متاحاا للموظفني على أن 

استخدامها مبا يتوافق مع هذا الدليل اإلرشادي ومع مدونة سلوك املوظف املعمول بها. وعليه، يتحمل املوظف مسؤولية أي 

 استخدام خاطئ أو غري ملئم لتلك املواقع.

ن نظراا لقدرة كثري منهم حجب وصول بعض املوظفني إىل مواقع التواصل االجتماعي قد ال يكون فعاالا يف كثري من األحيا

 على الوصول إليها عرب قنوات أخرى مثل اهلواتف املتحركة.
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بسبب الطبيعة املتجددة ألدوات التواصل االجتماعي، يفضل أن تطور الوحدة املسؤولة عن أدوات التواصل االجتماعي ملوظفي 

ير هذه الوثيقة بالتعاون مع اإلدارات ذات الصلة اجلهة احلكومية قائمة مبواقع مفضلة للستفادة منها. ويراعى أن يتم تطو

مثل تقنية املعلومات ومع املوظفني أنفسهم عوضاا عن أن تصدر بشكل مباشرة من اإلدارة العليا للجهة. وينبغي أن يراعى عند 

 ه الوثيقة.تطوير ومراجعة هذه القائمة فوائد وخماطر أدوات التواصل االجتماعي كما متت اإلشارة إليها يف مقدمة هذ

 إدارة احلساب

تشمل عملية إدارة احلساب على مواقع التواصل االجتماعي جماالت عديدة، غالباا ما ُيشار إليها باسم "إدارة دورة احلياة"، ومن 

 بني تلك اجملاالت:

 إنشاء احلساب

 إدارة احلساب

 حذف أو تعطيل احلساب

يتيح إنشاء احلساب للمستخدم حق الدخول إىل جمموعة متنوعة من أدوات التواصل والتعاون، كإرسال التعليقات والدردشة 

والتدوين والتواصل مع باقي املستخدمني، وهو ما خيتلف من موقع إىل آخر. وكما ذكرنا يف القسم السابق، هناك نوعان من 

 مواقع التواصل االجتماعي، وفيما يلي تفاصيل إدارة تلك احلسابات:احلسابات اليت قد ميتلكها املوظفون على 

 إدارة احلسابات الرمسية للهيئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية على مواقع التواصل االجتماعي:

كومية، يف هذه احلالة، ُيصرح للموظف التواصل الرمسي مع اجلمهور عرب مواقع التواصل االجتماعي نيابةا عن اجلهة احل

ومتثل كل التعليقات واآلراء اليت يرسلها هذا املوظف وجهة النظر الرمسية لتلك اجلهة. يف هذه احلالة، جيب حتقيق املتطلبات 

 التالية:

موافقة الوحدة املختصة بأدوات التواصل االجتماعي على قرار إنشاء حساب على موقع التواصل االجتماعي بوصفه حساباا  -

باستشارة وحدة تقنية املعلومات للتعامل مع  –قبل اختاذ هذا القرار  –االحتادية. ومع هذا، جيب أن تقوم الوحدة رمسياا للهيئة 

أي خماطر تقنية حمتملة، فضلا عن الرجوع إليها يف مسائل مثل مراقبة إعدادات اخلصوصية، كما ينبغي استشارة باقي 

 يف اعتبارها عوامل مثل مدى ملءمة املوقع الحتياجات اهليئة واجلمهور. الوحدات ذات الصلة. وجيب أن تأخذ تلك املوافقة 

جيب أن يصدر القرار كتابة حبيث حيدد املوقع املشار إليه، واسم ووظيفة املوظف )أو املوظفني( الذين سيتحملون مسؤولية  -

اليت ميكن أن يشملها تواصل املوظف مع إدارة هذا احلساب. وينبغي أيضاا أن حيدد القرار السياسات أو اخلدمات امُلحددة 

 اجلمهور عرب هذا احلساب.

 عند اختيار املوظف املسؤول عن إدارة احلساب، هناك العديد من املتطلبات اليت ينبغي وضعها يف االعتبار وأهمها: 

عرب مواقع  التواصل درجة تأهيل املوظف ومستوى متكنه من املسائل اليت سيتم التواصل بشأنها ومناقشتها مع اجلمهور  -

 االجتماعي.

 مهارات اللغة أو التواصل اليت ميتلكها. -

 مستوى وعيه مبواقع التواصل االجتماعي، واعتياده استخدام طرق التواصل املوجودة  بها. -

والتعامل مع مدى استعداد املوظف للبقاء على اتصال مع اجلمهور عرب قنوات التواصل االجتماعي خارج أوقات الدوام الرمسي،  -

 املواقف اليت قد تتطلب الرد أو أي إجراء آخر يف أي وقت من اليوم، وعلى مدار األسبوع.   

ينبغي للموظفني، متى مت منحهم صلحية استخدام أمسائهم لتمثيل اهليئة على مواقع التواصل االجتماعي والتواصل نيابة 

 االتصال. عنها، تعريف أنفسهم باالسم الكامل والوظيفة ومعلومات
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 إدارة احلسابات الشخصية لألغراض املتعلقة بالعمل:

ميكن  للموظفني الدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي عن طريق حساباتهم الشخصية على هذه املواقع للحصول على 

(. يف هذه احلالة، 1-5املعلومات أو األخبار اللزمة للقيام  مبسؤولياتهم الوظيفية )أو ألغراض شخصية، كما ورد يف القسم 

ميكن للموظفني االستفادة من  املوارد واملعلومات اليت تقدمها مواقع التواصل االجتماعي ألداء مهامهم وواجباتهم اليومية. وملا 

كان املوظفون مسؤولني عن إدارة حساباتهم الشخصية على هذه املواقع، فمن املنتظر أن يتصرفوا طبقاا لإلرشادات املبينة يف 

 )سلوك املوظف(. 3-5م القس

 سلوك املوظف

مبدئياا، ينبغي أال خيتلف سلوك املوظفني احلكوميني على مواقع التواصل االجتماعي عن سلوكهم عند استخدام أي أداة 

تواصل / إعلم ختضع بصفة أساسية لوثيقة "مبادئ السلوك املهين واألخلقيات يف املكاتب العامة للسلطات االحتادية" 
7
 

لسنة  11، وقانون املوارد البشرية بدولة اإلمارات العربية املتحدة )مرسوم القانون االحتادي رقم 2010ة يف يوليو الصادر

2008)
8

. وال يتناول ذلك سلوك املوظف على مواقع التواصل االجتماعي فحسب، بل يتناول كذلك "االستخدام املقبول" للموارد 

 يل املثال:واملعلومات احلكومية. ويشمل ذلك على سب

 التصرف بأسلوب حيفظ مسعة احلكومة بوجه عام واهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية بوجه خاص -

 مراعاة أرقى املبادئ األخلقية يف سلوك املوظف وتصرفه. -

 استخدام األموال العامة بأسلوب يتسم باألمانة والشفافية، وجتنب إهدار تلك األموال. -

 املوظف للمعلومات اليت حيصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية يف أغراض غري ذات صلة بالعمل. عدم استخدام -

باإلضافة إىل تلك املتطلبات، وسعياا إىل ضمان متييز املوظفني احلكوميني بني مناصبهم املهنية وأنشطتهم وآرائهم الشخصية، 

تخدام مواقع التواصل االجتماعي بصفتهم الشخصية، سواءًً لتلبية جيب على املوظفني االلتزام باملوجهات التالية عند اس

 االحتياجات املتعلقة بالعمل أو االحتياجات الشخصية:

معلومات االتصال  –يف ملفات التعريف الشخصية اخلاصة بهم على مواقع التواصل االجتماعي  –جيب أال ينشر املوظفون  -

 مل تلك املعلومات الربيد اإللكرتوني، رقم اهلاتف وصندوق الربيد إىل غري ذلك.الرمسية اخلاصة بهم ألغراض املراسلة، وتش

ميكن للموظفني احلكوميني ذكر مناصبهم الرمسية يف ملفات التعريف الشخصية اخلاصة بهم، وجيب عليهم يف هذه  -

دمونه من تعليقات على هذا املوقع احلالة عرض بيان واضح إلخلء املسؤولية يوضح أن ما يقوم به املوظفون من أنشطة وما يق

 إمنا ميثل آراءهم الشخصية، وال صلة للجهة احلكومية به.

يف كل األحوال، يتحمل املوظفون احلكوميون مسؤولية ضمان عدم إضرار سلوكهم الشخصي على مواقع  التواصل  -

 االجتماعي بسمعة اهليئة أو أي جهات أخرى بأي شكل كان.

 إدارة احملتوى

                                        
7
http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1278055811719&p=1135099400228&pagename

=WAM/WamLocEnews/W-T-LEN-FullNews 

8
 Can be accessed on: http://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/90c5e8a0.pdf 

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1278055811719&p=1135099400228&pagename=WAM/WamLocEnews/W-T-LEN-FullNews
http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1278055811719&p=1135099400228&pagename=WAM/WamLocEnews/W-T-LEN-FullNews
http://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/90c5e8a0.pdf
http://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/90c5e8a0.pdf
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اهليئة مسؤولة نشر وإدارة حمتويات صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي احلكومية والتجارية، وينبغي إسناد تتحمل 

هذه املسؤولية إىل الوحدة التنظيمية املسؤولة عن نشر وإدارة احملتوى اخلاص باهليئة عرب وسائل اإلعلم التقليدية، غري أنه 

 ل االجتماعي يف االعتبار:جيب وضع اخلصائص التالية ألدوات التواص

يتسم التواصل مع اجلمهور عرب أدوات التواصل االجتماعي بالتفاعلية، ال السلطوية، كما أنه تواصل موجه وليس عشوائياا  -

أو عاماا كما هو احلال عند التواصل باستخدام وسائل النشر التقليدية، وهو ما يتيح للهيئة بث الرسالة الصحيحة إىل اجلمهور 

عين على وجه سريع ومباشر.امل
9

 

ُيعد الرتويج لوجود بيئة تعاونية املفتاح األساس خللق جمتمعات إلكرتونية ناجحة، تشارك يف حوار هادف وتسهم يف  -

 وجود ارتباط بّناء بني اهليئة واجلمهور.

اعي، وهو ما يثري خماوف مربرة من ميثل احملتوى امُلرسل من املستخدمني أغلبية احملتوى املنشور على مواقع التواصل االجتم -

مدى موثوقية هذا احملتوي، باإلضافة إىل التحدي املتمثل يف تنسيق احملتوى املرسل من املستخدمني أو التحكم يف سلوك 

 املشاركني.

 يتسم منط املناقشات عرب أدوات التواصل االجتماعي بكونه تلقائياا وغري رمسي أو متوقع. -

اركون يف صفحة اهليئة على  مواقع  التواصل االجتماعي حتديث الصفحة يف أي وقت يشاءون ميكن أن يواصل املش -

 حتى  يف غري ساعات العمل احلكومية.

 ويف ضوء هذه اخلصائص، ينبغي على اهليئة اختاذ القرارات املناسبة يف املسائل التالية:

اص باهليئة والتفاعل مع اجلمهور، وميكن أن تساعد اختيار املوظفني الذين سيتولون إدارة احملتوى على احلساب اخل -

 )إدارة احلساب( يف اختاذ هذا القرار. 3-6خصائص أدوات التواصل االجتماعي السابقة باإلضافة إىل النصائح املقدمة يف القسم 

علومات اليت قد تصبح غري ذات "إدارة دورة حياة" احملتوى املنشور على مواقع التواصل االجتماعي، ومن ثم إدارة حذف / إزالة امل -

 صلة لسبب أو آلخر )مثل بيانات املوظف املسؤول عن خدمة العملء عند تركه للعمل لدى اجلهة(.

إلدارة احملتوى امُلرسل من املستخدمني. وُيعد التنسيق أمرًًا مهمًًا لضمان السلوك  –إن وجدت  -التنسيق اسرتاتيجيةتبين اهليئة  -

تم حبرص حتى ال ُيقيد التعاون واملشاركة املذكورة، كما ينبغي توعية املستخدمني به بشكل اللئق، وينبغي أن ي

 -واضح، لتحديد توقعاتهم وتوجيه مشاركاتهم. وبصفة أساسية، إن كانت مساهمة املستخدم ضمن سياق عنوان املناقشة 

ى كان احملتوى ميثل نوعًًا من التعدي أو اإلهانة، جيب السماح ببقائها، غري أنه مت –بغض النظر عن كونها سلبية أو إجيابية 

 أو خارجاا عن السياق والقانون، جاز حذفه.

 وهناك عدة اسرتاتيجيات للتنسيق، ميكن االختيار من بينها:

حيث ُيرتك للمستخدم القيام بعملية احلجب الذاتي طبقاا ملدونة السلوك اليت جيب نشرها  التنسيق من جانب املستخدم: -

صريح يف املوقع اإللكرتوني. وُيعد هذا النوع من التنسيق أقل أشكال التنسيق تقييداا، كما يتطلب أقل قدر من بشكل 

 املوارد، غري أنه قد ميثل أكرب قدر من املخاطرة بإرسال حمتوى غري الئق.

                                        
9
 Hrdinová, J., Helbig, N., & Peters, C. S. (2010). Designing social media policy for government: Eight essential 

elements. Albany: Center for Technology in Government 
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، ويسمح هذا النوع من ُيعد "اإلبلغ عن حاالت التعدي" من األمثلة على ذلك التنسيق من جانب مجاعة املستخدمني: -

 التنسيق للمدير بتقييم التقارير الواردة من املستخدمني عن احملتوى غري اللئق، واختاذ اإلجراء املناسب.

حيث يقوم املدير مبراقبة مجيع أنواع احملتوى أثناء إرساله، وله احلق يف حذف احملتوى متى كان  التنسيق من جانب املدير: -

 : مدونة سلوك اجلمهور(.7-5ة )انظر القسم خمالفاا ملعايري حمدد

)ُيقصد به ترشيح كل حمتوى مرسل قبل السماح بظهوره(، وهو ما يسمح بقدر أكرب من  التنسيق املسبق للمحتوى: -

 املوارد.الرقابة، غري أنه يقلل سرعة التبادل / احلوار بني الناس، وقد يدفعهم إىل ترك املوقع، كما يتطلب أيضًًا قدرًًا معقوالا من 

وتسمح فيه اهليئة للمستخدمني بإرسال تعليقات على صفحاتهم على موقع التواصل  تنسيق احملتوى عقب اإلرسال: -

 االجتماعي، وأن يتم عرضها فورًًا، وال يتم التدخل إال الحقاا عند اإلبلغ عن أي حاالت تعدي.

يقوم تلقائيًًا بوضع إشارة على توليفات الكلمات املفتاحية اليت  يتم فيه إعداد برنامج ترشيح )فلرتة(، التنسيق املؤمتت: -

 صنَّفها املديرون كرسائل غري مرغوب بها، ثم تتم بعد ذلك مراجعة احملتوى يدويًًا لتقييم مدى كونه مناسبًًا.

 

 
 األمن

اليت تشتمل على سبيل املثال املدونات  -ُتعد احلماية من املخاوف الرئيسية املتعلقة بأدوات التواصل االجتماعي، فهذه املواقع 

ُمعرضة لثلثة أنواع خمتلفة من األخطار املتعلقة باحلماية، وهي: التصيد  - Wikiوشبكات التواصل االجتماعي وأدوات 

واهلجمات على تطبيقات الويب  االحتيالي واهلندسة االجتماعية
7
 مسرد التعريفات(. –)انظر امللحق أ  

بوجه عام، ومتى كان ذلك ملئمًًا، تسري سياسات  األمن اليت تتبعها اهليئة على أدوات التواصل االجتماعي، إال أنه جيب 

 كذلك على هذه اجلهات أن تتخذ اإلجراءات التالية: 

أو كلمة مرور بريدهم اإللكرتوني الرمسي احلكومي لتسجيل الدخول إىل  ضمان عدم استخدام املوظفني عنوان -

 حساباتهم يف أدوات التواصل االجتماعي.

منع الدخول إىل الوظائف والتطبيقات غري الضرورية )مثل األلعاب( يف بعض مواقع التواصل االجتماعي، جتنبًًا للمخاطر ذات  -

 تصيد االحتيالي واهلجمات على احلماية.الصلة باحلماية كامللفات غري املرغوبة وال

توعية املوظفني بشأن أخطار احلماية هذه، وخباصة األخطار املرتبطة باهلندسة االجتماعية، وأساليب التخفيف من  -

 املخاطر.

 اخلصوصية

رتاق كما هي احلال يف أخطار احلماية، يزيد االشرتاك يف مواقع التواصل االجتماعي من فرص التعرض لعمليات اخ

اخلصوصية، اليت تتمثل يف االستخدام غري السليم للمعلومات احلكومية من جانب األشخاص غري املصرح هلم بالدخول إىل 

تلك املعلومات. وعلى الرغم من أنه مل يتم حتى اآلن اعتماد قانون للخصوصية على اإلنرتنت يف الدولة إال أنه ينبغي للهيئة 

لضمان محاية خصوصية البيانات واملعلومات احلكومية من أي أخطار حمتملة على اختاذ مجيع اإلجراءات اللزمة 

 اخلصوصية قد تنتج من مواقع التواصل االجتماعي. وينبغي تنفيذ املتطلبات  التالية كحٍد أدنى:

 االجتماعي. ينبغي أن حتدد اهليئة بوضوٍح نوع املعلومات اليت جيوز للموظفني نشرها على مواقع التواصل -

ينبغي أال يفرتض املوظفون وجود خصوصية يف مواقع التواصل االجتماعي، فالتعليقات املرسلة إىل تلك املواقع تظل هناك  -

 لفرتة طويلة، وميكن لزوار تلك املواقع االطلع عليها ونقلها إىل مواقع أخرى، من دون احلاجة إىل طلب تصريح من املرسل. 
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ن حذرين عند إرسال معلومات أو تقدميها إىل مواقع التواصل االجتماعي، حتى يتسنى هلم ومن ثم ينبغي أن يكون املوظفو -

محاية املعلومات احلكومية احلساسة، كالبيانات السرية أو املعلومات اخلاصة باملتعاملني باإلضافة إىل معلوماتهم 

 الشخصية اخلاصة.

 مدونة سلوك اجلمهور

ت التواصل االجتماعي يف زيادة مستوى االرتباط بني اهليئة واجلمهور، بفعالية وبأقل يتمثل اهلدف األساسي من استخدام أدوا

قدر من املخاطر، ومن ثم ينبغي إعداد مدونة سلوك للجمهور توضح السلوك السليم للمستخدمني، وينبغي وضعها يف موضع 

 واضح يف املوقع حتى يسهل الرجوع إليها.

ة سلوك اجلمهور بوضوح على حظر أشكال حمددة من احملتوى، وأنه سيتم حذفها، على سبيل املثال، ميكن أن تنص مدون

 ومن أمثلة تلك األشكال:

 التعليقات البعيدة عن السياق أو غري ذات الصلة به. -

 أي لغة حتوي استهانة باملعتقدات أو إساءة إليها. -

 التعليقات اليت تنطوي على متييز. -

 غري القانونية. التعليقات اليت تدعم األنشطة -

 التعليقات اليت ختالف أي حقوق قانونية أو حقوق ملكية فكرية. -

 مسائل قانونية أخرى

يؤدي استخدام مواقع التواصل االجتماعي إىل إثارة مربرة للمخاوف املتعلقة باملفاهيم القانونية حلقوق الطبع والنشر وامللكية 

ع التواصل االجتماعي جتعل من اليسري للغاية خمالفة قوانني حقوق الطبع الفكرية، فسهولة نشر احملتوى وتوزيعه يف مواق

 النشر دون قصد.

ينبغي للهيئة نشر بيان إخلء املسؤولية، يف ركن واضح على الصفحة املوجودة على مواقع التواصل االجتماعي، للحتفاظ 

إىل قانون حقوق الطبع والنشر لدولة اإلمارات العربية  حبقوق طبع ونشر احملتوى امُلعد من جانب اهليئة، وجيب أن تشري اهليئة

. وجيب أن يذكر إخلء الطرف تفصيلا حقوق الطبع والنشر اليت قد حيتفظ بها 1423 – 1/7/2002الصادر يف  7املتحدة رقم 

 املشاركون غري احلكوميني ملواقعهم.

نشر احملتوى املرسل إىل مواقع التواصل االجتماعي، ومن وختامًًا، جيب على اهليئة أن تدرك دومًًا صعوبة محاية حقوق طبع و

ثم ينبغي أن ختتار وتراجع بعناية أي حمتوى سيتم نشره على تلك املواقع قبل النشر، لضمان محاية البيانات واملعلومات 

 احلكومية.

، وهي مسألة ختزين وحتى يف حالة إرساء ومحاية حقوق الطبع والنشر، تظهر مسألة أخرى ينبغي وضعها يف االعتبار

املعلومات واالحتفاظ بها على مواقع التواصل االجتماعي، وما إذا كانت هذه املعلومات ُتعد سجلا عاماا أم ال، ومن ثم السماح 

باطلع اجلميع عليها والدخول إليها. جتدر اإلشارة إىل أن معظم املعلومات احلكومية ُتعد سجلا عاماا، وميكن تصنيف 

ملرسلة إىل املواقع احلكومية أو عن طريق موظفني حكوميني إىل مواقع التواصل االجتماعي على أنها كذلك، املعلومات ا

 وإيضاح وحتديد أوجه التمييز هذه سيساعد على التعامل مع املعلومات وختزينها والتصرف فيها على املدى الطويل.
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 مسرد املصطلحات –امللحق أ  

 

هي األدوات املخصصة للتفاعل االجتماعي، باستخدام تقنيات نشر يسهل الدخول إليها وتزيد  أدوات التواصل االجتماعي:

سعتها تلقائيًًا. وتستخدم أدوات التواصل االجتماعي تقنيات الويب لتحويل حوارات وسائل اإلعلم الفردية إىل حوارات وسائل 

واملعلومات، وُتحوِّل الناس من جمرد مستهلكني للمحتوى إىل إعلم اجتماعية ثنائية، كما تدعم هذه املواقع دمقرطة املعرفة 

منتجني له. 
10

 

: نستخدم هذا املصطلح يف وثيقة السياسة هذه لإلشارة إىل الوحدة التنظيمية املسؤولة عن إدارة قسم التواصل االجتماعي

التواصل االجتماعي. ويوصي أن  تواجد اهليئة على مواقع التواصل االجتماعي، واختاذ كل القرارات ذات الصلة مبواقع

 تكون هذه الوحدة هي وحدة اإلعلم أو العلقات العامة.

هي أدوات أو مواقع التواصل االجتماعي اليت متلكها اهليئة كاملدونات على  أدوات لتواصل االجتماعي اململوكة للحكومة:

 أي موقع من املواقع احلكومية.

أدوات أو مواقع التواصل االجتماعي غري اململوكة جلهة حكومية، ومن األمثلة  هي أدوات التواصل االجتماعي التجارية:

 على ذلك مواقع التواصل االجتماعي )مثل الفيس بوك( أو مواقع التدوين )مثل وورد بريس(.

 هو أي هجوم يستهدف مستخدمًًا أو جمموعة مستخدمني بعينها، وحياول خداع املستخدم واستدراجه التصيد االحتيالي:

للقيام خبطوة معينة، كفتح مستند أو النقر فوق رابط، تؤدي إىل بدء هجوم.
7 

 

هو خطر يهدد احلماية، ويعتمد على استغلل عنصر الثقة البشري جلمع بعض املعلومات الشخصية  اهلندسة االجتماعية:

ل االجتماعي. عن املستخدم املستهدف، وميكن مجع تلك املعلومات من حساب املستخدم على مواقع التواص
7 

 

ُيقصد بتطبيقات الويب صفحات الويب الديناميكية اليت تستخدم النصوص لتقديم وظيفة  اهلجمات على تطبيقات الويب:

إضافية للمستخدم، وتعد مواقع التواصل االجتماعي تطبيقات ويب متقدمة، إذ يتطلب استخدامها مستوى متقدم من 

واقع ُعرضة لنطاق واسع من أوجه الضعف اليت يستغلها املهامجون. التفاعل والقدرات، وهو ما جيعل تلك امل
7 

 

( التواصل مع باقي 2( إنشاء ملفات تعريفية، )1هي أدوات إلكرتونية تتيح للمستخدمني ) مواقع التواصل االجتماعي:

( االشرتاك يف مناقشات مشرتكة وأنشطة تعاونية مع املستخدمني املتصلني 3املستخدمني داخل حدود الشبكة، )

ور وملفات الفيديو، إىل غري ذلك.( نشر احملتوي املرسل من املستخدم بصيغ عديدة كامللحظات النصية والص4بالشبكة، )
11

 

هي دمج لكلميت "سجل" و"الويب" باإلجنليزية، وهي نوع من املواقع اإللكرتونية أو جزء من أحد املواقع اإللكرتونية.  املدونة:

وعادة ما يقوم على املدونة شخص يرسل مدخلت عادية تشمل التعليق أو وصف األحداث أو غريها من املواد كالرسوم أو 

الفيديو، ويتم ترتيب احملتوى يف األغلب ترتيباا زمنياا من األحدث إىل األقدم.
12
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