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منظمة تمكين المجتمع من اجل التقدم (سيبو)  ،جوبا
وكالة الثقافة المفتوحة والتحول الحاسم (روغ)  ،برلين

-------------------------------------------------القاعدة السلوكٌة لمبادرة #كافح_الكراهٌة _االن فى
إستخدام وسائل التواصل االجتماعٌة
تستند القاعدة السلوكٌة اوالمبادئ التوجٌهٌة التالٌة على مواد من "مجلة أخالقٌات وسائل اإلعالم الجماهٌرٌة "
لشانون .اى .بوٌن من كلٌة الصحافة واالتصال الجماهٌري ،جامعة والٌة كارولٌنا الجنوبٌة ،الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة.
هناك أشكال عدٌدة من المبادئ التوجٌهٌة وأفضل األنشطة الممارسة للتفاعل مع وسائل االعالم االجتماعٌة،
وهذا تلخٌص ألهم النقاط ذات الصلة بعبارات واضحة وبعبارات صرٌحة  ،فى حٌن انه من غٌر الممكن –
وال مرغوب فٌه لضبط استخدام وسائل التواصل االجتماعٌة  ،الوعً والتطبٌق الصارم لهذه المبادئ
التوجٌهٌة هو أٌضا فً المصلحة المهنٌة الخاصة بك اٌضا !
فً النظر وتطبٌق هذه المبادئ التوجٌهٌة للعمل الخاص بكٌ ،رجى أن تكون على علم أنه فً معظم الحاالت ما
تكتبه ،تصله وترجعه إلى االنترنت هى معلومات عامة ومشتركة مع الجمٌع .عموما لٌس هناك تفرٌق بٌن
(الخاص) واالراء (المهنٌة)  ،البٌانات ،العالمات أوغٌرها من اإلجراءات ،باالضافة الى اإلعجاب او التعلٌق
..الخ فً الفٌسبوك ٌمكن أن تفسر على أنها انعكاس مباشر لرأٌك بغض النظر عن السٌاق .هذه اإلجراءات،
حتى إذا لم تكن لدٌك النٌةٌ ،مكن أن تؤخذ خارج السٌاق وٌمكن استخدامها ضدك ،زمالئك ،عملك الخ  ..انظر
"ٌتحدد بوضوح" أدناه فً نهاٌة المطاف ،االتفاق على ،والتمسك بمجموعة مشتركة من المبادئ التوجٌهٌة
ستعزز العمل الخاصة بك فً خطاب الكراهٌة وتخفٌف التحرٌض على االنترنت عن طرٌق المساعدة فً
تحدٌد المخالفات ،والخدع أو الطرق التى تنتشر بها الشائعات !.
المبادئ التوجيهية
.1كن عادل وحكٌم
 .2تجنب الخداع
.3حفاظ على الكرامة واالحترام
 .4تجنب السرٌة
 .5هو ذات وجهٌن ؟
 .6كن شفاف

األساس المنطقي  /التنفيذ
النظر لإلنصاف  ،العدالة ،والحصول على المعلومات
إذا كانت خادعة ،حتى ٌمكن القول ،ببساطة ال تفعل ذلك
ضمان أن البالغ ٌحافظ على الكرامة واالحترام
منع األسرار التجارٌة  /المنافسة ،وإذا كان مذكرات المبادرة
سرٌة  ،فسٌحتاج فحص األخالق
كٌف سٌكون شعورك عند الطرف المتلقً للرسالة؟ فعال ال
ٌزال أخالقً بعد ذلك؟
الخطاب المدفوع ٌنبغى ان ٌكون شفاف واضح على نحو
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.7تحدٌد واضح
 .8تحلٌل منطقى
 .9التأكٌد على الوضوح
 .11الكشف
.11التحقق من المصادر والبٌانات
.12تحدٌد المسؤولٌة
.13دراسة النٌة
.14تشجٌع جٌدة
.15االتساق ٌبنً الثقة

(الرسائل المدفوعة) أو الصٌاغة المشابهة
ٌنبغً تحدٌد الخطاب الشخصً و خطاب الرأي المقابل
كممثل للمنظمة
فحص الرسائل من جمٌع االطراف :كٌف ٌمكن أن ننظر إلى
الجمهور اآلخر :كٌف ٌمكن أن ٌحتمل إساء فهمها؟
حتى لو كان المصدر أو الداعم واضح  -أجعله أكثر وضوحا
الشفافٌة فً إنشاء الرسالة والحقائق  /البٌانات ضرورٌة
للقراراالكٌد
تكون ذات مصداقٌة باستمرار .عدم االستخدام لتمرٌر
اإلشاعة أو المضاربة
هل الرسالة تحافظ على مسؤولٌتك لتفعل ما هو
حق؟
هل قرارك مصنوع من النواٌا الحسنة وحدها؟
هل رسالتك لبناء الترابط،المشاركة،
والمجتمع؟
االتساق ٌسمح للجمهور أن ٌعرفك وٌفهمك  ،وٌمكنك أن تلبً
توقعاتهم.

كن شفاف
التصرف بطرٌقة شفافة ٌمكن أن ٌمنع الجماهٌر من االنسٌاق الخاطئ حول معانى و نواٌا مؤسستك عندما
ٌساهم فً وسائل التواصل االجتماعٌةٌ .نبغً تحدٌد االتصاالت اما ان تكون كالم فردي أو كلمة نٌابة عن
المنظمة .جمٌع األفراد المساهمٌن فى وسائل التواصل االجتماعٌة عن منظمتك ٌطلب منهم تحدٌد محتوى
تفاعالتهم فى وسائل التواصل االجتماعٌة اما ان تكون شخصٌة او نٌابة عن المؤسسة على سبٌل ان ٌكتب
على المدونات "ان هذه اراء خاصة التعبرعن المنظمة التى اعمل بها او عمالئها ".
كن واضح وثابت
ضع رسائل واضحة وتحمل مسئولٌة ما نشرته ان ٌكون واضح فٌه متى واٌن نشرته  ،ألن هذا سٌسمح لبناء
الثقة والتفاهم مع الجمهور الن الثقة عنصر أساسً فً العالقات القوٌة .
التحقق من الوقائع الخاصة بك
تحقق من الحقائق عن المعلومات التى نشرته  .علٌك أن تنظر فً محتوى مشاركاتك بعقالنٌة قبل النشر،
ادرس الرسائل من جمٌع وجهات النظر الممكنة لمنع سوء الفهم من قبل الجمهور.
كن جيد
تشجٌع الجٌد ٌ ،ساعد على بناء الترابط،المشاركة ،والمجتمع .تتبع هذا المنطق ،مع اى نشر والنظر لنٌة
المساهمٌن ٌنبغً أن تعكس أهداف وسائل التواصل االجتماعٌة للمنظمة بالبساطة حسن النٌة.
كن محترفا
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تصرف دائما بطرٌقة مهنٌة وبناءة واستخدم الحكم السلٌم قبل النشر ،كن دائما مهذبا ومحترما آلراء األفراد،
وخصوصا عندما تصبح المناقشات ساخنة  ،واظهر النظر السلٌم لخصوصٌة اآلخرٌن.
كن عادال ومحترما
ال تنشر الخبٌث والمحتوى المضلل أو غٌر العادل حول مؤسستك والزمالء والمنافسٌن أو غٌرها من أصحاب
المصلحة  ،التنشر المحتوى الفاحش القاذف او التهدٌدٌة او التمٌٌزٌة للفرد ،والعالمة التجارٌة أو الكٌان.
والتنشر التعلٌقات التً لم تقلها مباشرة إلى شخص آخر وضع فى االعتبار كٌفٌة ردود فعل الناس اآلخرٌن
على ما ستنشره قبل نشره  .إذا كانت للتعلٌقات المنشورة ردود غٌر جٌدة فهذا مشار فى القسم ( )3اعاله ،
وبالدقة القسم ( )4االحتراف ،ان تكون حقٌقٌة ،بناءة ،ومحترمة.
كن ذكيا
احترم الملكٌة الفكرٌة لالخرٌن بما فً ذلك األسماء التجارٌة والشعارات وحقوق الطبع ومادة النشر .انها أفضل
الممارسات المفترضة أن كل محتوى على االنترنت محمٌة بموجب حقوق التألٌف والنشر ،تأكد ان لدٌك إذن
لنشر عناصر حقوق التألٌف والنشر ،ارجع حق المؤلف بشكل صحٌح لصاحب العمل عند االقتضاء ،و ال
تستخدم أبدا عمل شخص آخر كما لو كان عملك  ،واحترم جمٌع القوانٌن واللوائح فٌما ٌتعلق بالخصوصٌة،
والبرٌد المزعج وغٌرها من القوانٌن المعمولة بها وذات الصلة عند النشر فً وسائل التواصل االجتماعٌة.

