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السياسة والضوابط الداخلية للجهات/الشركات
الحكومية
يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة إعــداد سياســاتها الخاصــة باســتخدام مواقــع
التواصـلاالجتماعـيبمـايتناسـبمـعطبيعـةعملهـاوبمـااليتعــارضمـعهــذاالدليــل،
ويتوجــبأنتكــونالسياســةالخاصــةبالجهــةديناميكيــةومباشــرةعلــىنحــومــن
شــأنه تحديــث المعلومــات والــردود بشــكل منتظــم يواكــب التطــور المســتمر فــي
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ويتعيــن علــى الجهة/الشــركة الحكوميــة نشــر الضوابــط الخاصــة باالســتخدامات
الســليمة لمواقــع التواصــل االجتماعــي علــى كافــة موظفيهــا ،وتعريــف الموظفيــن
الجــدد بهــذه الضوابــط ،باإلضافــة إلــى إدراجهــا ضمــن سياســة االتصــال الخاصــة بالجهــة/
الشــركة .تطبــق جميــع بنــود االســتخدامات الخاصــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي خــال
أو خــارج ســاعات العمــل الرســمية ،مــع مراعــاة التشــريعات الســارية فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،كمــا يلتــزم الموظفــون مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي
بمراعــاة اآلداب العامــة وتجنــب اســتخدام أيــة لغــة مســيئة أو عنصريــة.
كمــا يتطلــب مــن كل جهة/شــركة حكوميــة عنــد إعــداد سياســتها الخاصــة باســتخدام
مواقــع التواصــل االجتماعــي أن تقــوم بدمجهــا ضمــن اســتراتيجيات االتصــال لديهــا،
وأن تقــوم بإجــراء التقييمــات الالزمــة لمتطلبــات العمــل ودراســة المخاطــر المرتبطــة
بالمشــاركة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،إضافــة إلــى تحديــد طريقــة التواصــل
المثلــى للوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف.
كمــا يجــب أن تقــوم الجهة/الشــركة الحكوميــة بمراعــاة تضميــن إجــراءات إنشــاء
واســتخدام وإدارة وإغــاق الحســاب والمتابعــة واإلشــراف عليــه ضمــن سياســتها
الخاصــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي وإتبــاع كافــة إجــراءات الجهة/الشــركة العتمادهــا
وتطبيقهــا ،مــع االلتــزام بــأن ال تكــون مواقــع التواصــل االجتماعــي بديــ ً
ا عــن الموقــع
الرســمي للجهة/الشــركة الحكوميــة ،وعليــه ،يتعيــن أال تســتخدم أو تمثــل تلــك المواقع
المصــدر الرئيســي لمعلومــات الجهة/الشــركة فيمــا يخــص التواصــل مــع الجمهــور،
كمــا يتعيــن أن يتــم وضــع حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي للجهة/الشــركة فــي
موقعهــا الرســمي حتــى يســتدل عليهــا الجمهــور.
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1.1المصطلحات
مواقع التواصل االجتماعي ()Social Media
تطبيقــات شــبكة اإلنترنــت التــي تشــير إلــى منصــة متعــددة للمســتخدمين إلنشــاء ومشــاركة
محتــوى يمكــن أن يكــون علــى شــكل نــص مقــروء أو مســموع أو مرئــي فــي مجتمــع افتراضــي،
ويشــمل هــذا المصطلــح أيضــً كافــة االتصــاالت عبــر شــبكة اإلنترنــت والهواتــف المتحركــة
ومنصــات النشــر المســتخدمة فــي التفاعــل االجتماعــي والحــوار بيــن الكيانــات المؤسســية
والجمهــور.
التقنيات ()Applications
كافــة الوســائل التــي تدعــم التفاعــل والتواصــل مــع الجمهــور والتــي يمكــن مــن خاللهــا معرفــة
آرائهــم حــول الخدمــات المقدمــة بهــدف تعزيــز العالقــة معهــم ورفــع مســتوى األداء الحكومــي.
تعديل المحتوى ()Moderating Content
اإلشــراف علــى المحتــوى المنشــور ومراجعتــه قبــل أو بعــد التــداول فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي بهــدف المحافظــة علــى ســمعة الجهة/الشــركة مــن أيــة معلومــات غيــر صحيحــة أو
أليــة أســباب أخــرى تســتدعي ذلــك.
نماذج إخالء المسؤولية ()Disclaimer
نمــاذج أو تصريحــات شــخصية تصــدر م ـن الموظــف ،عن ـد رغبت ـه ف ـي اإلفصــاح ع ـن جه ـة عمل ـ ه
علـى الحســابات المهنيـة الخاصـة بــه ،حيـث يشــمل النمــوذج تعهـد الموظـف بإخــاء مســؤولي ة
جه ـة العم ـل ع ـن أي تصريحــات أو معلومــات يشــارك به ـا .
البرامج الخبيثة ()Malware
برامــج يتــم تضمينهــا عمـدًا ألغــراض ضــارة دون علــم المالــك والتــي قــد تســتخدم لجمــع أو نشــر
معلومــات خاطئــة أو الوصــول إلــى الحســابات أو أجهــزة حاســوب أخــرى.
الجمهور
مجموعــة مــن الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وقــد يتفــاوت مســتوى نشــاطهم
مــن فعــال إلــى غيــر فعــال ،وقــد يشــملون جميــع فئــات المجتمــع دون تحديــد عمــري أو اجتماعــي
أو عرقــي معيــن.
الحساب الرسمي
ي
إدارة الموظــف لحســاب الجهة/الشــركة الحكوميــة الرســمي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــ 
ن
علـى نحـو يمثـل آراء تلـك الجهة/الشــركة أو نشـر التصريحــات بالنيابـة عنهــا ،وعليــه ،يتعيـن أ 
ي
تكــون تلـك اآلراء أو التصريحــات صحيحـة ودقيقــة ،إذ ســتتحمل الجهة/الشــركة الحكوميـة التـ 
ف
يتبعهــا الموظــف مســؤولية مــا ينشــر علــى حســابها الرســمي مــع مراعــاة تحمــل الموظــ 
المســؤولية فــي حــال التصريــح بمعلومــات خاصــة أو ســرية تخــص الجهة/الشــركة (يرجــى
مراجعــة ص .)10
الحساب الشخصي
استخدام الموظف لمواقع التواصل االجتماعي بشكل شخصي خارج أوقات العمل ويشمل
الحساب الشخصي إشارة الموظف لمنصبه الوظيفي في الجهة/الشركة الحكومية التي يعمل
بها ،أو أن يكون شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي ،وفي تلك الحاالت
يتعين على الموظف توضيح أن كل اآلراء المصرح بها ال تمثل آراء الجهة/الشركة التي يعمل بها
من خالل إدراج أحد نماذج إخالء المسؤولية ،كما عليه أن يحرص على عدم التطرق لموضوعات
ترتبط بالجهة/الشركة التي يعمل بها بشكل سلبي أو بشكل يتسبب في إضرار سمعة الجهة
الحكومية أو أي جهة أخرى بأي شكل من األشكال وبما يخالف البنود الواردة في وثيقة إخالء
المسؤولية (يرجى مراجعة ص .)16

 ©2015حقوق الطبع محفوظة لدى األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

5

حكومة أبوظبي  /دليل استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الجهات والشركات الحكومية

2.2الهدف من الدليل
تشجع حكومة أبوظبي كافة الجهات والشركات الحكومية على استخدام وسائل التواصل
المختلفة بفاعلية وكفاءة في االتصال مع الجمهور ،وتوظيف مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة
لتحقيق أهدافها.
يهدف الدليل إلى تقديم شرح حول االعتبارات والمعايير الواجب االلتزام بها عند استخدام مواقع
التواصل االجتماعي وذلك لتعزيز العالقة مع الجمهور وتأكيدًا لمبدأ الشفافية في التواصل ورفع
مستوى األداء الحكومي ،باإلضافة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم في استخدام
مواقع التواصل االجتماعي بشكل شخصي.
ويعتبر دليل استخدام مواقع التواصل االجتماعي جزءًا ال يتجزأ من سياسة االتصال الخاصة
بحكومة أبوظبي ،حيث أنه يساهم في دعم الجهات والشركات الحكومية في التواصل مع
الجمهور  ،كما يضع اإلطار العام الذي يساعد الجهات والشركات في إعداد سياستها الخاصة
إلدارة حساباتها في مواقع التواصل االجتماعي  ،علمًا بأن لكل جهة/شركة حكومية الحرية في
اتخاذ القرارات الالزمة الخاصة بحضورها في مواقع التواصل االجتماعي ،حيث أن بعض الجهات
والشركات الحكومية تقدم خدماتها من خالل هذه المواقع ،في حين أن البعض اآلخر قد ينتهج
أسلوبًا مختلفًا في التفاعل والمشاركة مع الجمهور وبعضها ال يشترط منها الحضور في مواقع
التواصل االجتماعي ألسباب مختلفة كخضوع الجهة/الشركة إلعادة هيكلة أو طبيعة عملها
التي تتطلب مستوى عاليًا من السرية.
سوف يتم مراجعة هذا الدليل بشكل دوري وإخطار الجهات/الشركات الحكومية في حال وجود
أي تحديث .يمكن للجهات/الشركات التواصل مع مكتب االتصال الحكومي في الحاالت الخاصة
التي قد تتطلب االستثناءات مع توضيح األسباب عبر البريد اإللكتروني media@ecouncil.ae
حيث سيتم مراجعة الحالة ورفعها للجنة المعنية التخاذ القرار المناسب.

3.3أنواع االستخدام
االستخدام الرسمي
إدارة الموظف لحساب الجهة/الشركة الحكومية الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي على
نحو يمثل آراء تلك الجهة/الشركة أو نشر التصريحات بالنيابة عنها ،وعليه يتعين أن تكون
تلك اآلراء أو التصريحات صحيحة ودقيقة ،إذ ستتحمل الجهة/الشركة الحكومية التي يتبعها
الموظف مسؤولية ما ينشر على حسابها الرسمي مع مراعاة تحمل الموظف المسؤولية في
حال التصريح بمعلومات خاصة أو سرية تخص الجهة/الشركة (يرجى مراجعة ص .)10
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االستخدام الشخصي
استخدام الموظف لمواقع التواصل االجتماعي بشكل شخصي خارج أوقات العمل ويشمل
الحساب الشخصي إشارة الموظف لمنصبه الوظيفي في الجهة/الشركة الحكومية التي يعمل
بها ،أو أن يكون شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي ،وفي تلك الحاالت
يتعين على الموظف توضيح أن كل اآلراء المصرح بها ال تمثل آراء الجهة/الشركة التي يعمل
بها من خالل إدراج أحد نماذج إخالء المسؤولية ،كما عليه أن يحرص على عدم التطرق لموضوعات
ترتبط بالجهة/الشركة التي يعمل بها بشكل سلبي أو بشكل يتسبب في إضرار سمعة الجهة
الحكومية أو أي جهة أخرى بأي شكل من األشكال وبما يخالف البنود الواردة في وثيقة إخالء
المسؤولية (يرجى مراجعة ص .)16

4.4قبل إنشاء الحسابات الرسمية
اإلجراءات قبل إنشاء الحساب
توضح المعايير والبنود أدناه اإلجراءات الواجب مراعاتها قبل أن تنشئ الجهة /الشركة الحكومية
حسابها الخاص في مواقع التواصل االجتماعي:
•تحديد أهداف االتصال عبر مواقع التواصل االجتماعي والجمهور المستهدف منها.
•تقييم كافة مواقع التواصل االجتماعي وتحديد أكثرها مالءمة الستخدام الجهة/الشركة.
•تحديد المخاطر التي قد تمس سمعة الجهة/الشركة ،وتحديد اإلجراءات التي من شأنها
الحد منها ،وتحديد اآلليات الالزمة لضمان االستجابة السريعة والفعالة لالستفسارات الواردة
على حساب الجهة الشركة في مواقع التواصل االجتماعي.
•تحديد المخاطر األمنية والمتعلقة بالخصوصية ،وتحديد اإلجراءات التي من شأنها الحد من
هذه المخاطر.
•تحديد متطلبات تقنية المعلومات وتقييم القدرات التشغيلية لدى الجهة/الشركة.
•تشكيل فريق دعم مختص بمواقع التواصل االجتماعي وتوفير التدريب الالزم لهم
وتأهيلهم إلدارة الحسابات بفاعلية والمحافظة على السجالت.
•وضع جدول زمني إلعداد وتحديد المحتوى وتوقع التغييرات المحتملة عليه.
•إيجاد آليات ووسائل مبتكرة للمتابعة والمراقبة الفعالة لحسابات الجهة/الشركة القائمة.
•تحديد المشاكل القانونية وتدريب فريق مواقع التواصل االجتماعي على كيفية التعامل
معها ،ومحاولة تفادي أي إخالل بشروط وسياسة الوصول إلى الخدمة التي تقدمها الجهة/
الشركة ،واالطالع على نماذج إخالء المسؤولية كحد أدنى من المتطلبات لجميع الجهات
والشركات الحكومية.
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المخاطر األمنية
كما أنه من الضروري إجراء تقييم كامل للمخاطر األمنية من قبل كل جهة/شركة حكومية قبل
إنشاء أي حساب على مواقع التواصل االجتماعي وذلك بالتنسيق مع وحدة تقنية المعلومات
فيها ،حيث تقوم هذه الوحدة بتقديم النصح واإلرشاد لفريق التواصل االجتماعي حول المخاطر
األمنية المحتملة ،وكذلك تقديم التدريب الالزم لتجنب األخطاء واإلبالغ عنها ،حيث تتمحور معظم
المخاطر األمنية حول البرامج الخبيثة ( ،)Malwareوالتعرض للفيروسات ،وأمن كلمات السر،
وكشف هوية المستخدم وعدم وعي الموظفين بالمخاطر مما يؤدي إلى االختراقات المتعمدة.
ويساهم وعي الموظفين في مساعدة الجهة/الشركة الحكومية على تقليل المخاطر األمنية
من خالل إبالغ الموظفين بأدوات التحكم الخاصة باألمن والخصوصية والتركيز على أهمية
عدم تسريب أي مستندات سرية ،والتدريب على بيانات الخصوصية الخاصة باستخدام مواقع
التواصل االجتماعي.
كما يتعين على الجهة/الشركة الحكومية مراعاة ما يأتي :
•التسجيل في مواقع التواصل االجتماعي التي تحتوي على بيان خصوصية شامل.
•تحديد الموظفين المصرح لهم باستخدام الحساب ،باإلضافة إلى تحديد حساب الجهة/
الشركة وكلمات السر.
•تذكير الجمهور بأن جميع المواد المنشورة في الحساب الخاص بالجهة/الشركة تعتبر
بيانات عامة.
•تطوير آلية استرجاع مالئمة في حال حدوث تجاوز أمني أو إخالل بالخصوصية.

8
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5.5بعد إنشاء الحسابات الرسمية
اإلجراءات إلنشاء واستخدام وإغالق الحسابات
يتعين على الجهة/الشركة الحكومية وضع إجراءات إلنشاء واستخدام وإغالق الحسابات الخاصة
بالجهة/الشركة ،باإلضافة إلى متطلبات االعتماد كما ينبغي مراعاة ما يلي:
•إنشاء سجل داخلي خاص لحسابات الجهة/الشركة في مواقع التواصل االجتماعي يضم
أسماء الموظفين المصرح لهم مع التفاصيل الالزمة لذلك مثل :تاريخ الحصول على تصريح
الدخول للحساب ،مستوى الدخول (إذا ما كان الموظف مصرح له بالرد بالنيابة عن الجهة/
الشركة أم ال) ،الحالة الوظيفية ،وكلمات السر.
• تعزيز الحضور والمشاركة على مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر محتوى يثير
اهتمام الجمهور .وعلى الجهة/الشركة أن تتجنب فتح الحسابات المؤقتة مثل حسابات
خاصة بالجوائز أو الحمالت وأن تستخدم مثل هذه المبادرات ضمن حساباتها الرسمية أو عن
طريق إعادة توجيه الجمهور من مواقع التواصل االجتماعي إلى موقع الجهة/الشركة
الرسمي باستخدام الروابط اإللكترونية أينما كان ذلك ممكنًا.
•تشكيل فريق عمل التواصل االجتماعي إلدارة حساب الجهة /الشركة على مواقع التواصل
االجتماعي على أن ال يقل عن اثنين في الفريق.
•تدريب فريق عمل التواصل االجتماعي باستمرار حول االستخدامات المحدثة لمواقع التواصل
االجتماعي والمهارات ذات الصلة بما في ذلك التدريب على متطلبات العالقات والتشريعات
ذات العالقة.
•تطوير نموذج تقييم معايير مواقع التواصل االجتماعي لمراقبة ومتابعة حسابات الجهة/
الشركة الحالية.
•مراعاة شروط الخدمة الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي وعدم اإلخالل بأي من الشروط
المذكورة ،فإن لم تتوافق الشروط مع سياسات الجهة/الشركة يتوجب عليها مراجعتها
وإعادة تقييم استخدام الموقع.
•تحديد آليات وضوابط واضحة لضمان سرعة الحصول على الموافقات الالزمة للرد على
االستفسارات.
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6.6ضوابط االستخدام الرسمي
يلتزم الموظفون المصرح لهم باالستخدام الرسمي لمواقع التواصل االجتماعي بما يلي :
•التفاعل مع المستخدمين من خالل الرد أو اإلجابة على أي تساؤل أو استفسار من قبل
األشخاص المصرح لهم بالرد من فريق التواصل االجتماعي ،إذ سيساهم االلتزام بذلك في
المحافظة على صيغة وتناغم الردود بالنيابة عن الجهة/الشركة الحكومية على نحو
يجنب الجهة/الشركة أي تعارض أو تضارب.
•استخدام لغة واضحة وبسيطة عند تمثيل الجهة/الشركة على مواقع التواصل االجتماعي
وذلك وفق ما ورد في سياسة االتصال لحكومة أبوظبي ،وعدم استخدام المصطلحات أو
العبارات المختصرة غير الواضحة مثل استخدم « »w/eبدالً من  ،weekendأو باللغة العربية:
«ن/أ» بدالً من نهاية األسبوع.
•أن يكون المحتوى باللغة العربية وأي لغة أخرى تراها الجهة/الشركة مناسبة
•يحظر على الجهة/الشركة فتح حسابين يحمالن نفس المحتوى ،أحدهما للمتحدثين
باللغة العربية واآلخر بلغة أخرى ،وذلك مراعاة لعدم تشتيت الجمهور ولكن إذا تطلب عمل
الجهة/الشركة فتح أكثر من حساب ،فعليها إرسال طلب استثناء لمكتب االتصال
الحكومي مع ذكر األسباب وتفاصيل إدارة الحسابات.
•االلتزام بأعلى المعايير والمستويات المهنية عند التعامل مع مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي
•استخدام لغة لبقة وعدم المشاركة في أي جدال أو مناظرة ،وعدم اإلساءة لسمعة الجهة/
الشركة التي يعمل بها أو سمعة حكومة أبوظبي عند استخدامه لمواقع التواصل
االجتماعي.
•نشر المحتوى بعد الحصول على موافقة المسؤول بالجهة/الشركة
•وضع حدود لجميع الردود والمحتويات المنشورة بواسطة الموظفين المصرح لهم بالرد أو
الجمهور المشارك على حسابات الجهة/الشركة ،كما يتعين مراعاة عدم وضع توقعات
بوجود أي نوع من الخصوصية على أي محتوى أو رد منشور.
• معالجة األفعال التي من شأنها التعارض مع هذه السياسة وذلك دون المساس بحق
الجهة/الشركة في مساءلة الموظف طبقًا لسياسة الموارد البشرية المعمول بها في تلك
الجهة/الشركة.
•يحظر على الجهة/الشركة إعادة نشر أي محتوى لحسابات مشبوهة أو حسابات تقوم بنشر
محتوى خاطئ أو غير موضوعي أو مخالف لمبادئ وقوانين وتشريعات الدولة أو التفاعل مع
هذه الحسابات أو متابعتها.
•يجب على الجهة/الشركة إبراز معلومات توضيحية عن الجهة/الشركة وعملها مع أهمية
توضيح أن هذا الحساب رسمي في السيرة الذاتية أو الصفحة الرئيسية للحساب والتي
تعرف أحيانًا بــ .bio
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•يجب استخدام شعار الجهة/الشركة الرسمي بجودة عالية وااللتزام ببنود سياسة االتصال
الحكومي وبنود الدليل اإلرشادي للهوية.
•الرد على استفسارات وردود الجمهور من خالل استخدام معلومات صحيحة وخالل فترة
زمنية مناسبة ،وفي حال وجود استفسار ذي طبيعة خاصة يتطلب إعالم اإلدارة العليا ،فالبد
من اإلشارة إلى إجراء التصعيد المطلوب وتطبيقه.

أهم ضوابط االستخدام الرسمي:
يوضح الرســم البياني أدناه أهم الضوابط في ما يخص االســتخدام الرســمي لمواقع التواصل االجتماعي

في النبذة/السيرة الذاتية:
الهوية
استخدام شعار الجهة
الرسمي بجوة عالية

اسم الجهة/الشركة
الشعار

اتباع ارشادات دليل الهوية
لحكومة أبوظبي
الشعار

نبذة عن الجهة/الشركة ...............................
.................................................................................
.................................................................................

في المحتوى المكتوب:

اسم الجهة/الشركة

المحتوى الذي تنتجه الجهة/الشركة والذي يمكن أن يتضمن محتوى مكتوب
أو مسموع أو مرئي بحسب الموقع أو التطبيق

لغة واضحة

أبوظبي

وصحيحة

اسم الجهة

الشعار

يجب ذكر معلومات توضيحية
عن الجهة مع أهمية إدراج
عنوان الموقع اإللكتروني إن
أمكن ،كما يجب التنويه بأن
هذا الحساب هو حساب الجهة
الرسمي

FYI
BRB

يجب استخدام لغة واضحة
وصحيحة وتجنب استخدام
العبارات المختصرة
يجب االبتعاد عن اللغة
المسيئة أو العنصرية
استخدام األوسمة بشكل ذكي
ومناسب

اسم الجهة/الشركة

في المحتوى المرئي:

رسوم بيانية حول

صور رسمية عن

مجال الجهة

مجال الجهة أو مقر

إدراج محتوى يخص الجهة
وخداماتها ومجالها وتجنب
إدراج الصور الشخصية أو غير
الرسمية
أو غير المهنية

العمل
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7.7إدارة الحساب الرسمي للجهة/الشركة الحكومية
ضوابط إدارة الحساب الرسمي
يتعين على الجهة/الشركة الحكومية عند إدارة أي من حساباتها الرسمية مراعاة ما يأتي:
•متابعة حسابها بشكل مستمر ،ووضع إجراءات لتفعيل عملية المتابعة المتواصلة،
باإلضافة إلى تدوير المهام بين فريق عمل التواصل االجتماعي.
•تحديد نموذج إرسال الرسائل في مواقع التواصل االجتماعي وتوزيعه على الموظفين
المخولين بالرد على األسئلة والردود الواردة من الجمهور ،وااللتزام بإرسال رسالة ذات
صيغة موحدة عند استالم الموظف ألي استفسار وذلك بشكل مباشر ،ويجب أن تحتوي
الرسالة على شكر الشخص لمشاركته وتأكيد أن الرد عليه سيصل خالل وقت مالئم من
وقت االستالم.
•تحديد األدوار والمسؤوليات بين أعضاء فريق عمل التواصل االجتماعي بالتنسيق مع مدير
وحدة االتصال واإلدارة العليا بالجهة/الشركة الحكومية فيما يخص مستوى الرد على كافة
التساؤالت الواردة للجهة/الشركة وآلية التعامل والتفاعل معها .ويتحمل الموظف المصرح
له مسؤولية رفع أي محتوى أو نص على حساب الجهة/الشركة الحكومية في مواقع
التواصل االجتماعي وذلك بالتعاون مع وحدة تقنية المعلومات بالجهة/الشركة.
•تطوير سجل للتواصل االجتماعي يضم ما اتخذ من إجراءات في مواجهة جميع المحتويات
المنشورة على حسابات الجهة/الشركة ويشمل الردود واألسئلة الموجهة للجهة/الشركة
وكذلك االلتزام بأرشفة وتخزين جميع المحتويات المنشورة على موقع التواصل االجتماعي
للجهة/الشركة إلكترونيًا ،على اعتبار أن هذه المعلومات والبيانات المنشورة تصريحات عامة
ورسمية ،ويجب أن تتضمن المعلومات الواجب تخزينها كتاريخ النشر وتفاصيل المستخدمين
اآلخرين الذين شاركوا في حساب الجهة/الشركة وأية اعتمادات أخرى على الردود.
•يجب ابتكار الردود المثالية واعتبارها مرجعًا للرد على تساؤالت الجمهور المتكررة في
مواقع التواصل االجتماعي بما يتناسب مع طبيعة الجهة/الشركة.
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ضوابط إدارة المحتوى
تعتبر إدارة المحتوى ضرورية للحصول على حساب تواصل اجتماعي يتميز بالشفافية
والمسؤولية ويضمن جوًا مفعمًا باإليجابية ويخلو من أية محتويات قد تعتبر مسيئة ،لذا يجب
على الجهة/الشركة الحكومية أن تسعى الستبعاد وحذف أي محتوى سلبي يتم إضافته على
حسابها من قبل الجمهور قد يعتبر مسيئًا أو يحث على الكراهية أو يخالف القانون أو في
الحاالت التي يكون فيها المحتوى المنشور إعالنًا أو أي محتوى آخر يخالف شروط الخدمة الخاصة
بموقع التواصل االجتماعي أو يتناقض مع أية إرشادات منشورة ضمن شروط التواصل المحددة
من قبل الجهة/الشركة.
ويمكن للجهة/الشركة تعديل المحتوى قبل النشر أو بعده ،فقبل النشر يتم اإلطالع المسبق
على المحتوى التخاذ قرار بقبول أو رفض المحتوى أو الموضوع ،وفي حال تم رفض الموضوع يجب
إتباع عملية معينة يتم فيها تبليغ الشخص المعني بقرار الرفض .بينما يتمثل التعديل بعد
النشر في التصحيح الذي يجري بعد نشر المحتوى أو الموضوع حيث يجب أن يكون هذا التعديل
مباشر وسريع لتفادي خطر تشويه سمعة الجهة /الشركة في حال تم نشر محتوى غير مالئم،
كما يجب اإلفصاح عن خيارات التبليغ عن أية إساءة وهو الخيار الذي سيعطي الجمهور الفرصة
لتبليغ المشرفين على الحساب عن أية رسائل غير مالئمة.
تضع الجهة/الشركة الحكومية معايير لضمان الموضوعية في إدارة المحتوى ،وعلى فريق عمل
التواصل االجتماعي أن يحذف أي محتوى غير الئق ينشر على حساب الجهة/الشركة ،كما يتعين
عليها وضع قواعد إلدارة مواقع التواصل االجتماعي ونشر شروط التواصل في جميع حسابات
الجهة/الشركة على تلك المواقع ليكون متاحًا وواضحا لجميع الجمهور ،كما يجب تطوير إجراء
يتم فيه التبليغ عن أي حذف غير مبرر لحماية حقوق الناشر ،باإلضافة إلى واإلشراف الفعال
ومراجعة محتوى مواقع التواصل االجتماعي الذي تم تداوله من خالل مستخدمين آخرين.

 ©2015حقوق الطبع محفوظة لدى األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

13

حكومة أبوظبي  /دليل استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الجهات والشركات الحكومية

أهم ضوابط إدارة الحساب الرسمي:
يوضح الرســم البياني أدناه أهم الضوابط في ما يخص إدارة الحســاب الرســمي

خيارات التبليغ
الصفحة الرئيسية للحساب الرسمي

التفاعل الخاطئ

اإلفصاح عن خيارات التبليغ
عن أية إساءة حتى يقوم
الجمهور بتبليغ المشرفين
على الحساب عن أية رسائل
غير مالئمة.

عدم التفاعل مع حسابات
مشبوهة أو حسابات تقوم
بنشر محتوى خاطئ أو غير
موضوعي أو مخالف لمبادئ
وقوانين وتشريعات الدولة
ويتضمن ذلك متابعة هذه
الحسابات أو إعادة نشر
محتواها

الرد على األسئلة

سؤال من أحد
المستخدمين

تحديد نموذج إرسال الرسائل
وتوزيعه على الموظفين
وااللتزام بإرسال رسالة ذات
صيغة موحدة
ابتكار الردود المثالية
واعتبارها مرجعًا للرد على
تساؤالت الجمهور المتكررة
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إدارة المحتوى
تعليق غير
الئق

حذف أي محتوى سلبي سواء
قبل النشر أو بعده حسب
التطبيق بطريقة سريعة
ومباشرة
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8.8صالحيات الموظفين
نظرًا لالستخدامات المتعددة لمواقع التواصل االجتماعي يتم اختيار ومنح صالحيات الدخول
لموظفين محددين من وحدات االتصال التابعة للجهات الحكومية من خالل إجراءات تعتمد
داخليًا شريطة ضمان جودة الخدمة المقدمة.
يعد تعيين فريق مواقع التواصل االجتماعي من أهم األساسيات الالزمة لتعزيز حضور فعال
للجهة /الشركة على هذه المواقع ،سواء كان من الكادر الوظيفي الحالي ،أو من خالل توظيف
كادر جديد.
كما يعد الحساب الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي واجهة للجهة/الشركة الحكومية
ويمثلها ،لذلك من المهم أن يتمتع الموظف المخول بالخبرة في استخدام مواقع التواصل
االجتماعي وقدرة الرد على المستخدمين بلغة وأسلوب فصيح وواضح.
يتعين عند مراجعة صالحيات دخول الموظفين مراعاة االعتبارات التالية:
•تحديد إجراءات منح الموظفين صالحيات الدخول لمواقع التواصل االجتماعي وتحديد
األشخاص المخولين بالدخول والمدة المصرح بها في ذلك.
•تحديد إجراءات إلغاء صالحيات الدخول وإجراءات الحد من سوء استخدام هذه الصالحيات.
•توزيع الخطوات اإلرشادية الخاصة بالدخول للموظفين المصرح لهم لتفادي أية إشكاليات
في االستخدام أو مخالفة للقوانين.
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9.9ضوابط االستخدام الشخصي
بناء على المادة ( )35من دستور دولة االمارات العربية المتحدة« :الوظائف العامة خدمة وطنية
تناط بالقائمين بها ،ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة
وحدها» يلتزم الموظفي الجهة/الشركة الحكومية بما يلي عند االستخدام الشخصي لمواقع
التواصل االجتماعي:
•التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بأعلى المعايير األخالقية ،وبقواعد السلوك المهني
المتعارف عليها ،داخل وخارج العمل ،باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين
عليها
•استخدام مواقع التواصل االجتماعي بلباقة وحكمة وموضوعية ،وذلك وفقًا لمتطلبات
العادات االجتماعية واألعراف المهنية وعدم تسبب االستخدام الشخصي لمواقع التواصل
االجتماعي في إضرار سمعة الجهة الحكومية أو أي جهات أخرى بأي شكل من األشكال
•احترام مبادئ الخصوصية والسرية وااللتزام بها وخاصة عند التعامل مع المعلومات العامة
والمعلومات الشخصية ،وذلك من خالل عدم الكشف عنها أو استخدامها أو نسخها أو
نقلها في مواقع التواصل االجتماعي ،إال في سياق ممارسته لواجباته ،كما ال يجوز الكشف
عن أي معلومات أو أخبار تعرض مصلحة الجهة /الشركة للخطر والضرر
•االمتناع عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بأي طريقة تنتهك اآلداب أو السلوك العام،
أو تقاليد وأعراف مجتمع اإلمارات
•االمتناع عن اإلساءة إلى اآلراء السياسية أو المعتقدات الدينية لآلخرين ،أو التحريض ضدها،
داخل أو خارج الجهة أو الشركة الحكومية
•أن ينشر على حسابه من خالل نماذج إخالء المسؤولية في مواقع التواصل االجتماعي أن
هذه الحسابات هي حسابات شخصية وال تمثل بأي شكل من األشكال الجهة/الشركة التي
يعمل لديها ،فعلى سبيل المثال يمكن ذكر عبارة مختصرة مثل «هذا الحساب مساحة
خاصة بي واآلراء المذكورة هنا هي آرائي الشخصية وال تمثل الجهة/الشركة التي أعمل
لديها»
•عدم استخدام البريد اإللكتروني الخاص بالعمل أو كلمة السر الخاصة بذلك البريد
للتسجيل والدخول لحساب التواصل االجتماعي الشخصية
•عدم استغالل منصب الموظف الحكومي وإعطاء أي معلومات سرية أو مخصصة لموظفي
الجهة/الشركة دون غيرهم
•مراعاة حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية مع ضرورة
االلتزام والمحافظة على النظام العام واآلداب العامة وعادات الدولة وتقاليدها وكذلك
التشريعات السارية في الدولة
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1010المسائل القانونية
قد يترتب على استخدام أدوات مواقع التواصل االجتماعي بعض اآلثار القانونية ،لذلك يجب على
الجهة/الشركة الحكومية أن تحرص على إعطاء حقوق الملكية الفكرية ألصحابها في كل ما
ينشر على موقعها ،والتصريح بجميع المراجع المستخدمة بوضوح.
تقوم الجهة/الشركة الحكومية بتطوير واستخدام نماذج إخالء المسؤولية بالتنسيق مع وحدة
الشؤون القانونية لديها ،ويتم توعية الموظفين وجمهور المتعاملين بضرورة االلتزام بالتشريعات
السارية تحت طائلة المسائلة القانونية مثل القانون االتحادي رقم ( )7لعام  2002في شأن حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة والمرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2012بشأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات باإلضافة إلى أهمية االلتزام بمراعاة اآلداب العامة وتجنب استخدام أية لغة مسيئة أو
عنصرية ،أو وما يتعارض مع قوانين دولة اإلمارات ،كما يجب أن تقوم الجهة/الشركة الحكومية
بالتأكيد على أن حقوق طبع ونشر المحتوى على الموقع أو الشبكة محفوظ لصالحها.
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