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شكر وتقدير

• للجهــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي ســاهمت فــي تطويــر النســخة األولــى مــن هــذا الدليــل
مــن خــال ملتقــى السياســات والطاولــة المســتديرة ،وكذلــك مــن خــال إبــداء الــرأي عبــر مختلــف مراحــل تطويــر الدليــل.
• الســيد أندريــا دي مايــو ،المحلــل الخبيــر ونائــب الرئيــس – مؤسســة غارتنــر لمشــاركته القيمــة فــي تطويــر الدليل عبــر مختلف
مراحل العمل.
• الســيد ريتشــارد كيربــي ،كبيــر المستشــارين اإلقليمييــن (شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة “ ،”DPADMإدارة الشــؤون
االقتصاديــة واالجتماعيــة باألمــم المتحــدة “ )”UNDESAعلــى مشــاركته بتوضيــح توقعــات نمــوذج األمــم المتحــدة
للحكومة اإللكترونية.
• لمواطنــي ومقيمــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي شــاركوا فــي ملتقــى السياســات الــذي خصــص لتطويــر النســخة
األولى من هذا الدليل.
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 .1الغرض من الوثيقة
تقــدم هــذه الوثيقــة للجهــات الحكوميــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دليــ ً
ا إرشــادي ًا بكيفيــة اســتخدام أدوات التواصــل
وفعــال ،بغيــة التواصــل مــع المتعامليــن والجمهــور بشــكل عــام والتعــاون معهــم فــي
االجتماعــي علــى نحــو مســؤول وآمــن ّ
تصميــم وتنفيــذ البرامــج والخدمــات الحكوميــة.
لقــد تبيــن – مــن واقــع عمليــة المســح الداخليــة  -وجــود وعــي قــوي لــدى العامليــن فــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة
بجــدوى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي 1.وقــد بــدأ العديــد مــن الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة فــي كل أنحــاء
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي كقنــوات للتواصــل مــع الجمهــور ،غيــر أن معظــم تلــك
الجهــات ،إن لــم يكــن جميعهــا ،تفتقــر إلــى دليــل يتضمــن إرشــادات تســاعدها فــي تعزيــز منافــع هــذه األدوات ،وتجنــب مخاطرهــا
المحتملــة.

 .2نطاق الوثيقة
يمكن تعريف نطاق وثيقة السياسة هذه كما يلي:
• تســري هــذه الوثيقــة علــى كل الجهــات الحكوميــة االتحاديــة (كالــوزارات والهيئــات والبرامــج) وكذلــك يمكــن اســتخدامها مــن
قبل الجهات الحكومية المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
• تشــمل هــذه الوثيقــة أدوات التواصــل االجتماعــي كمــا عرفــت فــي ملحــق مســرد المصطلحــات مــن هــذه الوثيقــة ،والتــي
تشــمل علــى ســبيل المثــال شــبكات التواصــل االجتماعــي (مثــل موقــع الفيــس بــوك) ،وأدوات التواصــل االجتماعــي Wiki
علمــا بــأن بعــض هــذه األدوات قــد تكــون مملوكــة للحكومــة (مثــل المدونــات الحكوميــة) ،فــي حيــن
والمدونــات وغيرهــاً ،
تمثل المواقع التجارية (مثل الفيس بوك) الجزء اآلخر منها.
• ال يختــص هــذا الدليــل بــأدوات أو مواقــع معينــة ،بــل هــو دليــل يوفــر موجهــات وإرشــادات عامــة ألدوات التواصــل االجتماعــي.
ولالطــاع علــى موجهــات خاصــة بكيفيــة اســتخدام مواقــع محــددة مثــل مثــل الفيــس بــوك وتويتــر يمكــن مراجعــة الموقــع
اإللكتروني الذي سيطور خصيص ًا لهذا الغرض.
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• تم تطوير هذه الوثيقة بشكل مستمر بحيث تواكب الطبيعة الديناميكية ألدوات التواصل االجتماعي.
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.3مقدمة
لقــد تجــاوزت أدوات التواصــل االجتماعــي بمــا تتســم بــه مــن قــدرات التعــاون والمشــاركة طبيعــة شــبكة اإلنترنــت الســاكنة
المعتمــدة علــى النشــر والتصفــح ،وأصبحــت قــوة جديــدة قــد تُشــكل مســتقبل الحكومــات مــن خــال إعــادة صياغــة هياكلهــا
والخدمــات العامــة التــي تقدمهــا.
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وعلــى وجــه التحديــد ،يمكــن ألدوات اإلعــام االجتماعــي أن “تعيــن واضعــي السياســات علــى تحديــد األولويــات ،وتشــجيع الجمهــور
علــى تقبــل البرامــج ،وزيــادة مســتويات الرضــا ،ومــن ثــم تعزيــز فــرص نجــاح نتائــج السياســات .فعلــى ســبيل المثــال ،تتيــح مواقــع
التواصــل االجتماعــي  -مثــل الفيــس بــوك ويوتيــوب وتويتــر ،وتطبيقــات التدويــن وتقنيــات الهواتــف النقالــة  -للحكومــات االنخــراط
فــي المعــارف الجماعيــة للمجتمــع بشــكل ســريع ومباشــر ،ومــن ثــم يتحــول المتعاملــون مــن مجــرد متعاطيــن ســلبيين
للخدمــات الحكوميــة إلــى مستشــارين ومبتكريــن يســاهمون بأفــكار تلبــي احتياجاتهــم الفرديــة والجماعيــة بدرجــة أكبــر”.
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وتتزايــد شــعبية مواقــع التواصــل االجتماعــي عبــر العالــم يوم ـ ًا بعــد يــوم ،وقــد تجــاوز عــدد المشــتركين فــي موقــع فيــس بــوك
وهــو أشــهر هــذه المواقــع  500مليــون مشــترك 5 ،وتحتــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرتبــة األولــى بيــن دول العالــم العربــي
مــن حيــث اســتخدام موقــع فيــس بــوك ،إذ أن 45٪مــن ســكانها لديهــم حســابات علــى الموقــع ،كمــا ح ّلــت بيــن أفضــل عشــر
دول فــي العالــم مــن حيــث عــدد مســتخدمي الموقــع بالنســبة لعــدد الســكان .
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وعلــى الرغــم مــن هــذه الشــعبية الكبيــرة لمواقــع التواصــل االجتماعــي والمنافــع التــي أشــرنا إليهــا أعــاه ،إال أن مــا يفرضــه انتشــار
اســتخدام هــذه األدوات مــن تغييــرات أساســية فــي الحكومــة وعالقتهــا بالجمهــور قــد أدى إلــى ظهــور العديــد مــن التحديــات
واألخطــار التــي يجــب دراســتها والتعامــل معهــا بعنايــة.
ثمة طرق عديدة لتصنيف استخدام أدوات التواصل االجتماعي في الحكومة ،وفيما يلي أحد تصنيفات تلك الطرق : 7
• المشاركة إلى الداخل :وتختص بمشاركة وتبادل الوثائق التنظيمية الداخلية في الجهات الحكومية فيما بينها.
• المشــاركة إلــى الخــارج :وتختــص بمشــاركة المعلومــات والوثائــق المشــتركة مــع باقــي الجهــات والمؤسســات واألفــراد عبــر
المواقع اإللكترونية الحكومية.
• المشاركة الداخلية  :ومن ذلك مث ً
ال إجراء استفتاء إلكتروني ضخم على أحد المواقع اإللكترونية الحكومية.
• المشــاركة الخارجيــة :وتشــمل االشــتراك مــع عامــة النــاس فــي مناقشــة مختلــف القضايــا مــن خــال المواقــع التجاريــة
القائمة ،وهذا النوع هو محل التركيز األساسي لهذه الوثيقة.
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 3.1المخاطر:
يجب أن نحرص  -عند استخدام أدوات التواصل االجتماعي -على تقييم المخاطر المرتبطة بذلك ،والتي من أهمها:
• التأثير سل ًبا على انتاجية الموظفين.
• تضييق النطاق العريض للشبكة.
• إلحاق الضرر بسمعة األفراد أو الجهات الحكومية.
• احتمال تسرب معلومات حكومية أو شخصية خاصة أو ذات حساسية معينة.
• مخاطــر الحمايــة ،كعمليــات التصيــد االحتيالــي ،والهندســة االجتماعيــة واحتمــال دخــول البرامــج الخبيثــة والفيروســات
وغيرها ...إلى ما هنالك من وسائل اختراق الحماية.
 3.2التخفيف من المخاطر
يمكن تخفيف هذه المخاطر بتطبيق وسائل التحكم المناسبة ،ومن بينها :8
• ضوابــط السياســات المعمــول بهــا :تحــدد هــذه الضوابــط مالمــح دليــل الســلوك والمحتــوى عنــد اســتخدام أدوات التواصــل
االجتماعي ،كتلك الموضحة في مختلف أقسام هذه الوثيقة.
• ضوابــط االســتحواذ :وتتعلــق بالدخــول واالشــتراك فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي التجاريــة التــي تســمح بقــدر عــال مــن إعدادات
الحمايــة والخصوصيــة وبمزيــد مــن التحكــم فــي المعلومــات (كوضــع تدابيــر صارمــة للتحقــق مــن الهويــة أو ملفــات تعريــف
االرتبــاط ).ويمكــن االطــاع علــى أمثلــة مــن تلــك الضوابــط فــي قســم “الدخــول إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي” فــي هــذه
الوثيقة.
• ضوابــط التدريــب :وتتعلــق بآليــات زيــادة وعــي الموظفيــن بتلــك األدوات عبــر تزويدهــم بالــدورات الخاصــة بالسياســة والســلوك
وأفضل الممارسات فيما يتعلق باستخدام أدوات التواصل االجتماعي.
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.4متطلبات تطبيق الدليل اإلرشادي الستخدام أدوات التواصل االجتماعي
مــع أن معظــم الجهــات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة معتــادة علــى التعامــل مــع اإلدلــة اإلرشــادية والسياســات
التنظيميــة ،كتلــك الخاصــة بتقنيــة المعلومــات ،إال أن سياســات أدوات التواصــل االجتماعــي ربمــا تكــون أمــرا ً مســتجداً .ويتطلــب
التنفيــذ الناجــح لإلرشــادات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة اســتعداد الجهــات الحكوميــة لعمــل الترتيبــات التاليــة:
• تكليــف وحــدة تنظيميــة محــددة (إدارة أو قســم) داخــل الجهــة بمســؤولية شــرح هــذا الدليــل اإلرشــادي وترويجــه لآلخريــن،
ومراقبــة مــدى االلتــزام بموجهاتــه والتعامــل مــع كافــة القضايــا المتعلقــة بــأدوات التواصــل االجتماعــي .ويعــود لــكل جهــة
اختيــار أو اإلدارة األنســب ألداء هــذا الــدور والتــي قــد تكــون  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ، -اإلعــام أو العالقــات العامــة ،المــوارد
البشــرية ،تقنيــة المعلومــات أو إدارة المعرفــة أو لجنــة مشــتركة تضــم ممثليــن مــن مختلــف اإلدارات ذات الصلــة فــي الجهــة.
• فــي جميــع الحــاالت ،مــن غير المحبــب تعهيد مزودين خارجييــن بهذه المهمة.
• لمــا كانــت معظــم األنشــطة الموجــودة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تشــمل إشــراك الجمهــور فــي اتخــاذ قــرارات بشــأن
بعــض السياســات أو الخدمــات الحكوميــة ،فإنــه ينبغــي للوحــدة المختــارة اســتحداث منهجيــة تواصــل واضحــة مــع باقــي
إدارات الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن تصميــم هــذه السياســات  /الخدمــات أو تقديمهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي أن تحــدد
هــذه الوحــدة المؤشــرات الالزمــة لقيــاس أداء الموظفيــن الحكوميين وتأثير التفاعل مع الجمهور عبر أدوات التواصل االجتماعي.
• يجــب أن تمتلــك الجهــات الحكوميــة  -بالتــوازي مــع تنفيــذ هــذا الدليــل اإلرشــادي  -برامــج مســتمرة للتدريــب ورفــع
مســتوى الوعــي ،بهــدف تعزيــز فهــم الموظفيــن لمنافــع أدوات التواصــل االجتماعــي وأخطارهــا وقدرتهــم علــى تطبيــق
اإلرشــادات الواردة في هذه الوثيقة بالشــكل المالئم.
وفضــ ً
ا عمــا ســبق ،نشــجع الجهــات الحكوميــة علــى مراجعــة وتحديــث إســتراتيجياتها وآليــات صنــع القــرار بهــا ،باإلضافــة إلــى
عمليــات تصميــم الخدمــة وتقديمهــا ،لضمــان تعزيــز المشــاركة االجتماعيــة عبــر أدوات التواصــل االجتماعــي ،وقيــاس تأثيــر تبنــي
تلــك األدوات.

.5الموجهات اإلرشادية الستخدام أدوات التواصل االجتماعي
فيمــا يلــي شــرح مفصــل للموجهــات اإلرشــادية الخاصــة باســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي ،ويشــمل ذلــك ثمانيــة مجــاالت
هــي :الوصــول إلــى أدوات التواصــل االجتماعــي ،وإدارة الحســابات ،ســلوك الموظــف ،إدارة المحتــوى ،الخصوصيــة ،األمــن ،مســائل
قانونيــة أخــرى ،ومدونــة ســلوك الجمهــور.
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 5.1الوصول إلى مواقع التواصل االجتماعي:
تتنــاول هــذه الفقــرة مســألة الدخــول إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أثنــاء ســاعات العمــل أو باســتخدام المــوارد الحكوميــة (مثل
أجهــزة الحاســوب) .وتميــل بعــض المؤسســات إلــى تحديــد قائمــة بالموظفيــن المصــرح لهــم بالدخــول إلــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وكذلــك تحديــد قائمــة بالمواقــع التــي يُســمح بالدخــول إليهــا.
وعلــى الرغــم مــن تنــوع طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة وعالقتهــا بالجمهــور ،فإنــه يجــب مراعــاة المتطلبات
التاليــة فــي كل األحوال:
• يُعــد الدافــع الرئيــس وراء منــح الموظفيــن حــق الدخــول إلــى تلــك المواقــع هــو تحســين أدائهــم فــي العمــل والمســاهمة فــي
تحسين نواتج العمل والمخرجات المقرر تسليمها.
• بشكل عام ،يستخدم الموظفون مواقع التواصل االجتماعي أثناء ساعات العمل لألسباب التالية:
• إدارة الحساب الخاص بالجهة الحكومية على مواقع التواصل االجتماعي.
• الحصول على معلومات وخدمات ذات صلة بطبيعة عملهم من خالل حساباتهم الشخصية على هذه المواقع.
• استخدامها ألسباب شخصية أو غير مرتبطة بالعمل.
• يجــدر المالحظــة أنــه مــن الصعــب رســم الحــدود الفاصلــة بيــن اســتخدام الموظــف لمواقــع التواصــل االجتماعــي ألغــراض
مهنية أو شخصية ،مما يجعل مسألة منح حق الدخول لسبب دون اآلخر أم ًرا صع ًبا.
• فــي األصــل ،يجــب أن يكــون الوصــول إلــى جميــع مواقــع التواصــل االجتماعــي متاحــ ًا للموظفيــن علــى أن يتحمــل الموظــف
مســؤولية اســتخدامها بمــا يتوافــق مــع هــذا الدليــل اإلرشــادي ومــع مدونــة ســلوك الموظــف المعمــول بهــا .وعليــه ،يتحمــل
الموظف مسؤولية أي استخدام خاطئ أو غير مالئم لتلك المواقع.
• حجــب وصــول بعــض الموظفيــن إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي قــد ال يكــون فعــا ًال فــي كثيــر مــن ألحيــان نظــرا ً
لقدرة كثير منهم على الوصول إليها عبر قنوات أخرى مثل الهواتف المتحركة.
• بسبب الطبيعة المتجددة ألدوات التواصل االجتماعي ،يفضل أن تطور الوحدة المسؤولة عن أدوات التواصل االجتماعي لموظفي
الجهــة الحكوميــة قائمــة بمواقــع مفضلة لالســتفادة منها .ويراعــى أن يتم تطوير هذه الوثيقة بالتعاون مع اإلدارات ذات الصلة
مثل تقنية المعلومات ومع الموظفين أنفسهم عوض ًا عن أن تصدر بشكل مباشرة من اإلدارة العليا للجهة .وينبغي أن يراعى
عنــد تطويــر ومراجعــة هــذه القائمــة فوائد ومخاطر أدوات التواصل االجتماعي كما تمت اإلشــارة إليها في مقدمة هذه الوثيقة.
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 5.2إدارة الحساب
تشــمل عمليــة إدارة الحســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مجــاالت عديــدة ،غال ًبــا مــا يُشــار إليهــا باســم “إدارة دورة الحيــاة”،
ومــن بيــن تلــك المجــاالت:
• إنشاء الحساب
• إدارة الحساب
• حذف أو تعطيل الحساب
يتيــح إنشــاء الحســاب للمســتخدم حــق الدخــول إلــى مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التواصــل والتعــاون ،كإرســال التعليقــات
والدردشــة والتدويــن والتواصــل مــع باقــي المســتخدمين ،وهــو مــا يختلــف مــن موقــع إلــى آخــر .وكمــا ذكرنــا فــي القســم الســابق،
هنــاك نوعــان مــن الحســابات التــي قــد يمتلكهــا الموظفــون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وفيمــا يلــي تفاصيــل إدارة تلــك
الحســابات:
إدارة الحسابات الرسمية للجهة الحكومية على مواقع التواصل االجتماعي:
فــي هــذه الحالــة ،يُصــرح للموظــف الحكومــي بالتواصــل الرســمي مــع الجمهــور عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي نيابـ ً
ـة عــن الجهــة
الحكوميــة ،وتمثــل كل التعليقــات واآلراء التــي يرســلها هــذا الموظــف وجهــة النظــر الرســمية لتلــك الجهــة .فــي هــذه الحالــة،
يجــب تحقيــق المتطلبــات التاليــة:
• موافقــة الوحــدة المختصــة بــأدوات التواصــل االجتماعــي علــى قــرار إنشــاء حســاب علــى موقــع التواصــل االجتماعــي بوصفــه
حســا ًبا رســم ًيا للجهــة الحكوميــة .ومــع هــذا ،يجــب أن تقــوم الوحــدة – قبــل اتخــاذ هــذا القــرار – باستشــارة وحــدة تقنيــة
المعلومــات للتعامــل مــع أي مخاطــر تقنيــة محتملــة ،فضـ ً
ا عــن الرجــوع إليهــا في مســائل مثــل مراقبة إعــدادات الخصوصية،
كمــا ينبغــي استشــارة باقــي الوحــدات ذات الصلــة .ويجــب أن تأخــذ تلــك الموافقــة فــي اعتبارهــا عوامــل مثــل مــدى مالءمــة
الموقع الحتياجات الجهة الحكومية والجمهور.
• يجــب أن يصــدر القــرار كتابــة بحيــث يحــدد الموقــع المشــار إليــه ،واســم ووظيفــة الموظــف (أو الموظفيــن) الذين ســيتحملون
مســؤولية إدارة هــذا الحســاب .وينبغــي ً
المحــددة التــي يمكــن أن يشــملها تواصــل
أيضــا أن يحــدد القــرار السياســات أو الخدمــات ُ
الموظف مع الجمهور عبر هذا الحساب.
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• عنــد اختيــار الموظــف المســؤول عــن إدارة الحســاب ،هنــاك العديــد مــن المتطلبــات التــي ينبغــي وضعهــا فــي االعتبــار وأهمهــا:
• درجــة تأهيــل الموظــف ومســتوى تمكنــه مــن المســائل التــي ســيتم التواصــل بشــأنها ومناقشــتها مــع الجمهــور عبــر
مواقع التواصل االجتماعي.
• مهارات اللغة أو التواصل التي يمتلكها.
• مستوى وعيه بمواقع التواصل االجتماعي ،واعتياده استخدام طرق التواصل الموجودة بها.
• مــدى اســتعداد الموظــف للبقــاء علــى اتصــال مــع الجمهــور عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي خــارج أوقــات الــدوام الرســمي،
والتعامل مع المواقف التي قد تتطلب الرد أو أي إجراء آخر في أي وقت من اليوم ،وعلى مدار األسبوع.
• ينبغــي للموظفيــن ،متــى تم منحهم صالحية اســتخدام أســمائهم لتمثيل الجهة الحكوميــة على مواقع التواصل االجتماعي
والتواصــل نيابــة عنهــا ،تعريــف أنفســهم باالســم الكامــل والوظيفــة والجهــة الحكوميــة التــي يمثلونهــا ومعلومــات االتصــال.
إدارة الحسابات الشخصية لألغراض المتعلقة بالعمل:
يمكــن للموظفيــن الدخــول إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن طريــق حســاباتهم الشــخصية علــى هــذه المواقــع للحصــول
علــى المعلومــات أو األخبــار الالزمــة للقيــام بمســؤولياتهم الوظيفيــة (أو ألغــراض شــخصية ،كمــا ورد فــي القســم  .)5-1فــي
هــذه الحالــة ،يمكــن للموظفيــن االســتفادة مــن المــوارد والمعلومــات التــي تقدمهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي ألداء مهامهــم
وواجباتهــم اليوميــة .ولمــا كان الموظفــون مســؤولين عــن إدارة حســاباتهم الشــخصية علــى هــذه المواقــع ،فمــن المنتظــر أن
ً
طبقــا لإلرشــادات المبينــة فــي القســم ( 5-3ســلوك الموظــف).
يتصرفــوا
 5.3سلوك الموظف:
مبدئيـ ًا ،ينبغــي أال يختلــف ســلوك الموظفين الحكومييــن على مواقــع التواصل االجتماعي عن ســلوكهم عنــد اســتخدام أي أداة تواصل
 /إعــام تخضــع بصفــة أساســية لوثيقــة “مبــادئ الســلوك المهنــي واألخالقيــات فــي المكاتب العامــة للســلطات االتحاديــة”  9الصــادرة في
يوليــو  ،2010وقانــون المــوارد البشــرية بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (مرســوم القانــون االتحــادي رقــم  11لســنة  .10 )2008وال يتنــاول ذلــك
ســلوك الموظــف علــى مواقــع التواصــل االجتماعي فحسـب ،بل يتنــاول كذلك “االســتخدام المقبــول” للمــوارد والمعلومــات الحكومية.
ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثال:
التصرف بأسلوب يحفظ سمعة الحكومة بوجه عام بما في ذلك الجهة التي يعمل لديها.
• مراعاة أرقى المبادئ األخالقية في سلوك الموظف وتصرفه.
• استخدام األموال العامة بأسلوب يتسم باألمانة والشفافية ،وتجنب إهدار تلك األموال.
• عدم استخدام الموظف للمعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية في أغراض غير ذات صلة بالعمل.
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باإلضافــة إلــى تلــك المتطلبــات ،وســع ًيا إلــى ضمــان تمييــز الموظفيــن الحكومييــن بيــن مناصبهــم المهنيــة وأنشــطتهم
وآرائهــم الشــخصية ،يجــب علــى الموظفيــن االلتــزام بالموجهــات التاليــة عنــد اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي بصفتهــم
ســواء لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بالعمــل أو االحتياجــات الشــخصية:
الشــخصية،
ً
• يجــب أال ينشــر الموظفــون – فــي ملفــات التعريــف الشــخصية الخاصــة بهــم علــى مواقع التواصــل االجتماعي – معلومــات االتصال
الرســمية الخاصــة بهــم ألغــراض المراســلة ،وتشــمل تلــك المعلومــات البريــد اإللكترونــي ،رقــم الهاتــف وصنــدوق البريــد إلــى غيــر
ذلك.
• يمكــن للموظفيــن الحكومييــن ذكــر مناصبهــم الرســمية فــي ملفــات التعريــف الشــخصية الخاصــة بهــم ،ويجــب عليهــم فــي
هــذه الحالــة عــرض بيــان واضــح إلخــاء المســؤولية يوضــح أن مــا يقــوم بــه الموظفــون مــن أنشــطة ومــا يقدمونــه مــن تعليقــات
على هذا الموقع إنما يمثل آراءهم الشخصية ،وال صلة للجهة الحكومية به.
• فــي كل األحــوال ،يتحمــل الموظفــون الحكوميــون مســؤولية ضمــان عــدم إضــرار ســلوكهم الشــخصي علــى مواقــع التواصــل
االجتماعي بسمعة الجهة الحكومية أو أي جهات أخرى بأي شكل كان.
 5.4إدارة المحتوى:
تتحمــل الجهــة الحكوميــة مســؤولة نشــر وإدارة محتويــات صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الحكوميــة والتجاريــة،
وينبغــي إســناد هــذه المســؤولية إلــى الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن نشــر وإدارة المحتــوى الخــاص بالجهــة الحكوميــة عبــر
وســائل اإلعــام التقليديــة ،غيــر أنــه يجــب وضــع الخصائــص التاليــة ألدوات التواصــل االجتماعــي فــي االعتبــار:
• يتســم التواصــل مــع الجمهــور عبــر أدوات التواصــل االجتماعــي بالتفاعليــة ،ال الســلطوية ،كمــا أنــه تواصــل موجــه وليــس
عشــوائي ًا أو عام ـ ًا كمــا هــو الحــال عنــد التواصــل باســتخدام وســائل النشــر التقليديــة ،وهــو مــا يتيــح للجهــة الحكوميــة بــث
الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المعني على وجه سريع ومباشر.
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• يُعــد الترويــج لوجــود بيئــة تعاونيــة المفتــاح األســاس لخلــق مجتمعــات إلكترونيــة ناجحة ،تشــارك فــي حوار هادف وتســهم في
وجود ارتباط ب ّناء بين الجهة الحكومية والجمهور.
المرســل مــن المســتخدمين أغلبيــة المحتوى المنشــور على مواقع التواصل االجتماعــي ،وهو ما يثير مخاوف
• يمثــل المحتــوى ُ
مبــررة مــن مــدى موثوقيــة هــذا المحتــوي ،باإلضافة إلى التحدي المتمثل في تنســيق المحتوى المرســل من المســتخدمين أو
التحكم في سلوك المشاركين.
• يتسم نمط المناقشات عبر أدوات التواصل االجتماعي بكونه تلقائ ًيا وغير رسمي أو متوقع.
• يمكــن أن يواصــل المشــاركون فــي صفحــة الجهــة الحكوميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تحديــث الصفحــة فــي أي
وقت يشاءون حتى في غير ساعات العمل الحكومية.
11

وفي ضوء هذه الخصائص ،ينبغي على الجهات الحكومية اتخاذ القرارات المناسبة في المسائل التالية:
• اختيــار الموظفيــن الذيــن ســيتولون إدارة المحتــوى علــى الحســاب الخــاص بالجهــة الحكوميــة والتفاعــل مــع الجمهــور،
ويمكــن أن تســاعد خصائــص أدوات التواصــل االجتماعــي الســابقة باإلضافــة إلــى النصائــح المقدمــة فــي القســم ( 6-3إدارة
الحساب) في اتخاذ هذا القرار.
• “إدارة دورة حيــاة” المحتــوى المنشــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومــن ثــم إدارة حــذف  /إزالــة المعلومــات التــي قــد تصبــح
غير ذات صلة لسبب أو آلخر (مثل بيانات الموظف المسؤول عن خدمة العمالء عند تركه للعمل لدى الجهة).
•

المرســل مــن المســتخدمين .ويُعــد التنســيق
تبنــي الجهــة الحكوميــة إســتراتيجية التنســيق -إن وجــدت – إلدارة المحتــوى ُ

مهمــا لضمــان الســلوك الالئــق ،وينبغــي أن يتــم بحــرص حتــى ال يُقيــد التعــاون والمشــاركة المذكــورة ،كمــا ينبغــي توعيــة
أم ـ ًرا
ً
المســتخدمين بــه بشــكل واضــح ،لتحديــد توقعاتهــم وتوجيــه مشــاركاتهم .وبصفــة أساســية ،إن كانــت مســاهمة المســتخدم
ضمــن ســياق عنــوان المناقشــة  -بغــض النظــر عــن كونهــا ســلبية أو إيجابية – يجــب الســماح ببقائها ،غيــر أنه متــى كان المحتوى
نوعــا مــن التعــدي أو اإلهانــة ،أو خارجـ ًا عــن الســياق والقانــون ،جــاز حذفــه.
يمثــل ً
وهناك عدة استراتيجيات للتنسيق ،يمكن االختيار من بينها:
ً
طبقــا لمدونــة الســلوك التــي
• التنســيق مــن جانــب المســتخدم :حيــث يُتــرك للمســتخدم القيــام بعمليــة الحجــب الذاتــي
ـدا ،كمــا
يجــب نشــرها بشــكل صريــح فــي الموقــع اإللكترونــي .ويُعــد هــذا النــوع مــن التنســيق أقــل أشــكال التنســيق تقييـ ً
يتطلب أقل قدر من الموارد ،غير أنه قد يمثل أكبر قدر من المخاطرة بإرسال محتوى غير الئق.
• التنســيق مــن جانــب جماعــة المســتخدمين :يُعــد “اإلبــاغ عــن حــاالت التعــدي” مــن األمثلــة علــى ذلــك ،ويســمح هــذا
النــوع مــن التنســيق للمديــر بتقييــم التقاريــر الــواردة مــن المســتخدمين عــن المحتــوى غيــر الالئــق ،واتخــاذ اإلجــراء المناســب.
•

التنســيق مــن جانــب المديــر :حيــث يقــوم المديــر بمراقبــة جميــع أنــواع المحتــوى أثنــاء إرســاله ،ولــه الحــق فــي حــذف
ً
مخالفا لمعايير محددة (انظر القسم  :5-7مدونة سلوك الجمهور).
المحتوى متى كان

• التنســيق المســبق للمحتــوى( :يُقصــد بــه ترشــيح كل محتــوى مرســل قبــل الســماح بظهــوره) ،وهــو مــا يســمح بقــدر أكبــر
مــن الرقابــة ،غيــر أنــه يقلــل ســرعة التبــادل  /الحــوار بيــن النــاس ،وقــد يدفعهــم إلــى تــرك الموقــع ،كمــا يتطلــب ً
أيضــا قــد ًرا
معقو ًال من الموارد.
• تنســيق المحتــوى عقــب اإلرســال :وتســمح فيــه الجهــة الحكوميــة للمســتخدمين بإرســال تعليقــات علــى صفحاتهــم
ً
الحقا عند اإلبالغ عن أي حاالت تعدي.
على موقع التواصل االجتماعي ،وأن يتم عرضها فو ًرا ،وال يتم التدخل إال
•

التنســيق المؤتمــت :يتــم فيــه إعــداد برنامــج ترشــيح (فلتــرة) ،يقــوم تلقائ ًيــا بوضع إشــارة علــى توليفات الكلمــات المفتاحية
التــي ص َّنفهــا المديــرون كرســائل غيــر مرغــوب بهــا ،ثــم تتــم بعــد ذلــك مراجعــة المحتــوى يدو ًيــا لتقييــم مــدى كونــه مناسـ ًبا.
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 5.5األمن:
كمــا ذكرنــا فــي المقدمــة ،تُعــد الحمايــة مــن المخــاوف الرئيســية المتعلقــة بــأدوات التواصــل االجتماعــي ،فهــذه المواقــع  -التــي
تشــتمل علــى ســبيل المثــال المدونــات وشــبكات التواصــل االجتماعــي وأدوات ُ - Wikiمعرضــة لثالثــة أنــواع مختلفــة مــن األخطــار
المتعلقــة بالحمايــة ،وهــي :التصيــد االحتيالــي والهندســة االجتماعيــة والهجمــات علــى تطبيقــات الويــب ( 7انظــر الملحــق أ – مســرد
التعريفات).
مالئمــا ،تســري سياســات األمــن التــي تتبعهــا الجهــات الحكوميــة علــى أدوات التواصــل االجتماعــي ،إال
بوجــه عــام ،ومتــى كان ذلــك
ً
أنــه يجــب كذلــك علــى هــذه الجهــات أن تتخــذ اإلجــراءات التاليــة:
• ضمان عدم استخدام الموظفين عنوان أو كلمة مرور بريدهم اإللكتروني الرسمي الحكومي لتسجيل الدخول إلى حساباتهم
في أدوات التواصل االجتماعي.
• منــع الدخــول إلــى الوظائــف والتطبيقــات غيــر الضروريــة (مثــل األلعــاب) فــي بعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي ،تجن ًبــا للمخاطــر
ذات الصلة بالحماية كالملفات غير المرغوبة والتصيد االحتيالي والهجمات على الحماية.
• توعيــة الموظفيــن بشــأن أخطــار الحمايــة هــذه ،وبخاصــة األخطــار المرتبطــة بالهندســة االجتماعيــة ،وأســاليب التخفيــف مــن
المخاطر.
 5.6الخصوصية:
كمــا هــي الحــال فــي أخطــار الحمايــة ،يزيــد االشــتراك فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن فــرص التعــرض لعمليــات اختــراق
الخصوصيــة ،التــي تتمثــل فــي االســتخدام غيــر الســليم للمعلومــات الحكوميــة مــن جانــب األشــخاص غيــر المصــرح لهــم
بالدخــول إلــى تلــك المعلومــات .وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يتــم حتــى اآلن اعتمــاد قانــون للخصوصيــة علــى اإلنترنــت فــي الدولــة إال
أنــه ينبغــي للجهــات الحكوميــة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حمايــة خصوصيــة البيانــات والمعلومــات الحكوميــة مــن
أي أخطــار محتملــة علــى الخصوصيــة قــد تنتــج مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي .وينبغــي تنفيــذ المتطلبــات التاليــة كحـ ٍـد أدنــى:
ـوح نــوع المعلومــات التــي يجــوز للموظفيــن نشــرها علــى مواقــع التواصــل االجتماعي.
• ينبغــي أن تحــدد الجهــات الحكوميــة بوضـ ٍ
•

ينبغــي أال يفتــرض الموظفــون وجــود خصوصيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فالتعليقــات المرســلة إلــى تلــك المواقــع
تظــل هنــاك لفتــرة طويلــة ،ويمكــن لــزوار تلــك المواقــع االطــاع عليهــا ونقلهــا إلــى مواقــع أخــرى ،مــن دون الحاجــة إلــى طلــب
تصريــح مــن المرســل .ومــن ثــم ينبغــي أن يكــون الموظفــون حذريــن عنــد إرســال معلومــات أو تقديمهــا إلــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،حتــى يتســنى لهــم حمايــة المعلومــات الحكوميــة الحساســة ،كالبيانــات الســرية أو المعلومــات الخاصــة
بالمتعاملين باإلضافة إلى معلوماتهم الشخصية الخاصة.
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 5.7مدونة سلوك الجمهور:
يتمثــل الهــدف األساســي مــن اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي فــي زيــادة مســتوى االرتبــاط بيــن الحكومــة والجمهــور،
بفعاليــة وبأقــل قــدر مــن المخاطــر ،ومــن ثــم ينبغــي إعــداد مدونــة ســلوك للجمهــور توضــح الســلوك الســليم للمســتخدمين،
وينبغــي وضعهــا فــي موضــع واضــح فــي الموقــع حتــى يســهل الرجــوع إليهــا.
علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن تنــص مدونــة ســلوك الجمهــور بوضــوح علــى حظــر أشــكال محــددة مــن المحتــوى ،وأنــه ســيتم
حذفهــا ،ومــن أمثلــة تلــك األشــكال:
• التعليقات البعيدة عن السياق أو غير ذات الصلة به.
• أي لغة تحوي استهانة بالمعتقدات أو إساءة إليها.
• التعليقات التي تنطوي على تمييز.
• التعليقات التي تدعم األنشطة غير القانونية.
• التعليقات التي تخالف أي حقوق قانونية أو حقوق ملكية فكرية.
 5.8مسائل قانونية أخرى:
يــؤدي اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى إثــارة مبــررة للمخــاوف المتعلقــة بالمفاهيــم القانونيــة لحقــوق الطبــع والنشــر
والملكيــة الفكريــة ،فســهولة نشــر المحتــوى وتوزيعــه فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي تجعــل مــن اليســير للغايــة مخالفــة
قوانيــن حقــوق الطبــع النشــر دون قصــد.
ينبغــي للجهــة الحكوميــة نشــر بيــان إخــاء المســؤولية ،فــي ركــن واضــح علــى الصفحــة الحكوميــة الموجــودة علــى مواقــع
المعــد مــن جانــب الحكومــة ،ويجــب أن تشــير الجهــة الحكوميــة
التواصــل االجتماعــي ،لالحتفــاظ بحقــوق طبــع ونشــر المحتــوى ُ
إلــى قانــون حقــوق الطبــع والنشــر لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم  7الصــادر فــي  .1423 – 1/7/2002ويجــب أن يذكــر إخــاء
الطــرف تفصي ـ ً
ا حقــوق الطبــع والنشــر التــي قــد يحتفــظ بهــا المشــاركون غيــر الحكومييــن لمواقعهــم.
دومــا صعوبــة حمايــة حقــوق طبــع ونشــر المحتــوى المرســل إلــى مواقــع التواصل
وختامــا ،يجــب علــى الجهــات الحكوميــة أن تــدرك ً
ً
االجتماعــي ،ومــن ثــم ينبغــي أن تختــار وتراجــع بعنايــة أي محتــوى ســيتم نشــره علــى تلــك المواقــع قبــل النشــر ،لضمــان حمايــة
البيانــات والمعلومــات الحكوميــة.
وحتــى فــي حالــة إرســاء وحمايــة حقــوق الطبــع والنشــر ،تظهــر مســألة أخــرى ينبغــي وضعهــا فــي االعتبــار ،وهــي مســألة تخزيــن
المعلومــات واالحتفــاظ بهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تُعــد ســج ً
عامــا أم ال ،ومــن ثــم
ال ً
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الســماح باطــاع الجميــع عليهــا والدخــول إليهــا .تجــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم المعلومــات الحكوميــة تُعــد ســج ً
عامــا ،ويمكــن
ال ً
تصنيــف المعلومــات المرســلة إلــى المواقــع الحكوميــة أو عــن طريــق موظفيــن حكومييــن إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى
أنهــا كذلــك ،وإيضــاح وتحديــد أوجــه التمييــز هــذه سيســاعد علــى التعامــل مــع المعلومــات وتخزينهــا والتصــرف فيهــا علــى المــدى
الطويــل.
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.6الملحق أ
مسرد المصطلحات:
• أدوات التواصــل االجتماعــي :هــي األدوات المخصصــة للتفاعــل االجتماعــي ،باســتخدام تقنيــات نشــر يســهل الدخــول إليهــا
وتزيــد ســعتها تلقائ ًيــا .وتســتخدم أدوات التواصــل االجتماعــي تقنيــات الويــب لتحويــل حــوارات وســائل اإلعــام الفرديــة إلــى
ـول النــاس مــن مجــرد
حــوارات وســائل إعــام اجتماعيــة ثنائيــة ،كمــا تدعــم هــذه المواقــع دمقرطــة المعرفــة والمعلومــات ،وتُحـ ِّ
مســتهلكين للمحتــوى إلــى منتجيــن لــه.
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• قســم التواصــل االجتماعــي :نســتخدم هــذا المصطلــح فــي وثيقة السياســة هذه لإلشــارة إلى الوحــدة التنظيمية المســؤولة
عــن إدارة تواجــد الجهــة الحكوميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،واتخــاذ كل القــرارات ذات الصلــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي.
ونوصــي أن تكــون هــذه الوحــدة هــي وحــدة اإلعــام أو العالقــات العامــة ،غيــر أن علــى كل جهــة حكوميــة اختيــار الوحــدة التــي تراهــا
أنســب الوحــدات ً
وفقــا لوضــع الجهــة الحكوميــة.
• الجهــة الحكوميــة :أي جهــة حكوميــة داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،بما فــي ذلــك الــوزارات والهيئــات واإلدارات والبرامج،
على المســتويين االتحــادي والمحلي.
• أدوات التواصــل االجتماعــي المملوكــة للحكومــة :هــي أدوات أو مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تملكهــا أي جهــة حكومية
كالمدونــات علــى أي موقــع مــن المواقــع الحكومية.
• أدوات التواصــل االجتماعــي التجاريــة :هــي أدوات أو مواقــع التواصــل االجتماعــي غيــر المملوكــة لجهــة حكوميــة ،ومــن
األمثلة على ذلك مواقع التواصل االجتماعي (مثل الفيس بوك) أو مواقع التدوين (مثل وورد بريس).
ـتخدما أو مجموعــة مســتخدمين بعينهــا ،ويحــاول خــداع
• االطــار العــام لالســتجابة الوطنيــة :هــو أي هجــوم يســتهدف مسـ
ً
المستخدم واستدراجه للقيام بخطوة معينة ،كفتح مستند أو النقر فوق رابط ،تؤدي إلى بدء هجوم.

7

• الهندســةاالجتماعيــة :هــو خطــر يهــدد الحمايــة ،ويعتمــد علــى اســتغالل عنصــر الثقــة البشــري لجمــع بعــض المعلومــات
الشــخصية عــن المســتخدم المســتهدف ،ويمكــن جمــع تلــك المعلومــات مــن حســاب المســتخدم علــى مواقــع التواصــل
االجتماعي.

7

• الهجمــات علــى تطبيقــات الويــب :يُقصــد بتطبيقــات الويــب صفحــات الويــب الديناميكيــة التــي تســتخدم النصــوص لتقديــم
وظيفــة إضافيــة للمســتخدم ،وتعــد مواقــع التواصــل االجتماعــي تطبيقــات ويــب متقدمــة ،إذ يتطلــب اســتخدامها مســتوى
متقــدم مــن التفاعــل والقــدرات ،وهــو مــا يجعــل تلــك المواقــع ُعرضــة لنطــاق واســع مــن أوجــه الضعــف التــي يســتغلها
المهاجمون.

7

• مواقــع التواصــل االجتماعــي :هــي أدوات إلكترونيــة تتيــح للمســتخدمين ( )1إنشــاء ملفــات تعريفيــة )2( ،التواصــل مــع باقــي
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المســتخدمين داخــل حــدود الشــبكة )3( ،االشــتراك فــي مناقشــات مشــتركة وأنشــطة تعاونيــة مــع المســتخدمين المتصليــن
بالشبكة )4( ،نشر المحتوي المرسل من المستخدم بصيغ عديدة كالمالحظات النصية والصور وملفات الفيديو ،إلى غير ذلك.

13

• المدونــة :هــي دمــج لكلمتــي “ســجل” و”الويــب” باإلنجليزيــة ،وهــي نــوع مــن المواقــع اإللكترونيــة أو جــزء مــن أحــد المواقــع
اإللكترونيــة .وعــادة مــا يقــوم علــى المدونــة شــخص يرســل مدخــات عاديــة تشــمل التعليــق أو وصــف األحــداث أو
غيرها من المواد كالرسوم أو الفيديو ،ويتم ترتيب المحتوى في األغلب ترتي ًبا زمن ًيا من األحدث إلى األقدم.
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