اململكة العربية السعودية
مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

سياسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
الصفحة  1من 6

مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية
رقم  034وتاريخ 2029/9/22هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سياسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
ملنسوبي مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية
1418/11/1هـ

اإلعداد

املراجعة

االعتماد

اململكة العربية السعودية
مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

سياسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
الصفحة  1من 6

مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية
رقم  034وتاريخ 2029/9/22هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم اجلمعية:
مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

اسم السياسة:
سياسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

املسؤول عن تطبيق السياسة:
املدير التنفيذي

هاتف اجلمعية:
 0878608ـــ 810

فاكس اجلمعية:
 0878618ـــ 810

اململكة العربية السعودية

سياسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي

مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

الصفحة  1من 6

مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية
رقم  034وتاريخ 2029/9/22هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:
جيب على موظفي ومنسوبي اجلمعية عند استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي ـــ سواءًا عرب حساباتهم الشخصية أو
حسابات اجلمعية ـــ ضمان أال يتسبب سلوكهم يف أي ضرر على اجلمعية أو مسعتها.
كما جيب على منسوبي اجلمعية ضمان أال تنتهك أنشطتهم على وسائل التواصل االجتماعي القواعد والسياسات الواردة
يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية الصادر عن هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ( ،)1أو الئحة النشر اإللكرتوني الصادرة
عن وزارة الثقافة واإلعالم (. )0

نقاط جيب على منسوبي اجلمعية االلتزام بها عند استخدام حساباتهم الشخصية:
 عدم الدخول على احلسابات الشخصية من أجهزة اجلمعية.
 عدم نشر أية معلومة عن اجلمعية قبل نشرها يف حسابات اجلمعية املعتمدة.
 عدم اإلفصاح يف ملفات التعريف الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي عن مناصبهم الرمسية أو مسمياتهم
الوظيفية أو التطوعية أو معلومات االتصال اخلاصة باجلمعية ،إال بعد احلصول على موافقة خطية من اجلمعية
بذلك.
 إذا مت السماح ملنسوب اجلمعية باإلفصاح عن منصبه يف حسابه الشخصي ،جيب عليه نشر بيان إلخالء املسؤولية
يوضح فيه أن ما يقوم به من أنشطة وما يكتبه من تعليقات على مواقع التواصل االجتماعي يعرب عن آرائه
الشخصية فقط وال عالقة له باجلمعية.
 االقتصار على نشر املواد املناسبة الطالع اجلميع ،وال ختالف األنظمة أو الدين أو األعراف.
 عدم نشر املعامالت أو املعلومات الرمسية.
 عدم استخدام وسائل التواصل يف اإلساءة أو مضايقة أو تهديد اآلخرين.
 عدم التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الدين أو اجلنس أو اجلنسية أو اخلصائص الشخصية األخرى.
 عدم استخدام وسائل التواصل إلجراء نشاط غري قانوني أو تشجيع أي نشاط غري قانوني.

(http://www.citc.gov.sa/arabic/rulesandsystems/citcsyste/pages/cybercrimesact.aspx )1
(https://www.moci.gov.sa/page/conditionsroles )0
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املبادئ اآلتية سوف تساعد منسوبي اجلمعية على استخدام حساباتهم يف سائل التواصل االجتماعي بطريقة
مقبولة:
 تقديم املشاركات باألصالة عن نفسك فقط ،وعدم انتحال صفة شخص آخر.
 نشر املساهمات اليت تكون متأكداً من صحتها فقط ،وجتنب نشر الشائعات.
 استخدام لغة مناسبة دون إهانة أو تهديد لآلخرين.
 احلصول على إذن من األشخاص املعنيني قبل نشر صورهم أو مقاالتهم أو أية مواد ختصهم.
 كن صبورًا مع الناس حني يطرحون ما خيتلف معك وحتى حني يسألون األسئلة اليت تعتقد أنها واضحة وبديهية.

املبادئ اآلتية سوف تساعد منسوبي اجلمعية على جتنب خماطر األمن واخلصوصية يف حساباتهم الشخصية:
ميكن أن جيلب استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع بعض املخاطر املتعلقة باألمن واخلصوصية،
ولتقليل فرص التعرض لتلك املخاطر ينبغي مراعاة ما يلي:
 استخدام كلمة مرور مكونة من رموز وأرقام ال يعرفها غري املسؤول عن احلساب.
 عدم استخدام عنوان أو كلمة مرور بريدك اإللكرتوني الرمسي لتسجيل الدخول إىل حسابك الشخصي يف مواقع
التواصل االجتماعي.
 عدم إفشاء كلمة املرور ،مع أهمية تغيريها بشكل دوري.
 ربط احلساب برقم جوال الشخص املسؤول عن احلساب حلماية الدخول على احلساب (التوثيق الثنائي).
 ينبغي أال تفرتض وجود خصوصية يف مواقع التواصل االجتماعي ،فالتعليقات املنشورة تظل موجودة لفرتة
طويلة ،وميكن لزوار تلك املواقع االطالع عليها ومشاركتها يف مواقع أخرى دون احلاجة ملوافقة كاتبها األصلي.
 حجب الوصول إىل الوظائف والتطبيقات غري الضرورية يف بعض مواقع التواصل االجتماعي (مثل األلعاب يف
موقع فيسبوك) جتنبًا للمخاطر األمنية مثل التصيد االحتيالي واهلجمات األمنية.
 الدخول على الشبكة االجتماعية من التطبيق أو املوقع الرمسي.
 عدم فتح الروابط الدعائية مثل "من قام مبشاهدة حسابك".
 عدم فتح الروابط من الرسائل اخلاصة . DM
 عدم فتح الروابط عرب الربيد اإللكرتوني اليت تطلب تغيري كلمة املرور حلساب تويرت (تويرت ال يطلب التغيري).
 عدم الدخول على احلسابات من األجهزة العامة.
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ضوابط استخدام شبكة اجلمعية الداخلية:
جيب على من أعطي الصالحية الستخدام الشبكة الداخلية اخلاصة باجلمعية االلتزام مبا يلي:
 االقتصار على نشر املواد املناسبة الطالع اجلميع ،وال ختالف األنظمة أو الدين أو األعراف.
 عدم اإلساءة أو مضايقة أو تهديد اآلخرين.
 عدم التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الدين أو اجلنس أو اجلنسية أو اخلصائص الشخصية األخرى.
 عدم إجراء أي نشاط غري قانوني أو تشجيع أي نشاط غري قانوني.
 استخدام لغة مناسبة دون إهانة أو تهديد لآلخرين.
 احملافظة على كلمة املرور اخلاصة بالشبكة وعدم إفشائها.

ضوابط استخدام موقع وحسابات التواصل اخلاصة باجلمعية:
جيب على من أعطي الصالحية الستخدام مواقع وحسابات التواصل اخلاصة باجلمعية االلتزام مبا يلي:
 استخدامها يف الغرض الذي أنشئت من أجله.
 عدم استخدام املعلومات اليت حيصلون عليها أثناء تأديتهم ملهامهم يف اجلمعية ألغراض غري ذات صلة بالعمل.
 استخدام موارد اجلمعية مثل األجهزة احلاسوبية بأسلوب يتسم باألمانة والشفافية ،وجتنب إهدارها.
 االقتصار على نشر املواد املناسبة الطالع اجلميع ،وال ختالف األنظمة أو الدين أو األعراف.
 عدم استخدام وسائل التواصل يف اإلساءة أو مضايقة أو تهديد اآلخرين.
 عدم التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الدين أو اجلنس أو اجلنسية أو اخلصائص الشخصية األخرى.
 عدم استخدام وسائل التواصل إلجراء نشاط غري قانوني أو تشجيع أي نشاط غري قانوني.
 استخدام لغة مناسبة ودون إهانة أو تهديد لآلخرين.
 خماطبة اجلمهور والرد على استفساراتهم بأسلوب مناسب.
 عدم استخدام احلسابات ألغراض شخصية.
 احلصول على إذن من إدارة اجلمعية قبل نشر أية مواد أو معلومات ال ختص اجلمعية.
 كن صبورًا مع الناس حني يطرحون ما خيتلف معك وحتى حني يسألون األسئلة اليت تعتقد أنها واضحة وبديهية.
 استخدام كلمة مرور مكونة من رموز وأرقام ال يعرفها غري املسؤول عن احلساب ومديره املباشر وإدارة اجلمعية.
 عدم إفشاء كلمة املرور ،مع أهمية تغيريها بشكل دوري وإبالغ املعنيني بالتغيري.
 ربط احلساب برقم أحد اجلواالت اخلاصة باجلمعية حلماية الدخول على احلساب (التوثيق الثنائي).

اململكة العربية السعودية
مجعية قافلة اخلري للخدمات االجتماعية

سياسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
الصفحة  6من 6

مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية
رقم  034وتاريخ 2029/9/22هـ
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 حجب الوصول إىل الوظائف والتطبيقات غري الضرورية يف بعض مواقع التواصل االجتماعي (مثل األلعاب يف
موقع فيسبوك) جتنبًا للمخاطر األمنية مثل التصيد االحتيالي واهلجمات األمنية.
 الدخول على الشبكة االجتماعية من التطبيق أو املوقع الرمسي.
 عدم فتح الروابط الدعائية مثل "من قام مبشاهدة حسابك"
 عدم فتح الروابط من الرسائل اخلاصة . DM
 عدم فتح الروابط عرب الربيد اإللكرتوني اليت تطلب تغيري كلمة املرور حلساب تويرت (تويرت ال يطلب التغيري).
 عدم الدخول على احلسابات من األجهزة الشخصية أو األجهزة العامة.
 املتابعة املستمرة للحسابات وحتديثها باملعلومات بشكل دائم.
 إبالغ إدارة اجلمعية فور حدوث أية مشكلة يف احلسابات ،أو يف حال اكتشاف خمالفة أحد منسوبي اجلمعية هلذه
الضوابط.

