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تصدير
عىل مدار عدة سنوات مضت ،صارت وسائل التواصل االجتامعي تلعب دورا متزايد األهمية يف األساليب التي نتواصل
بها مع بعضنا البعض .وبظهور منصات رقمية جديدة وجذَّابة من قبيل ‘فيس بوك’  Facebookو‘تويرت’ Twitter
تغيت وسائل إيجاد املعلومات واستخدامها عىل نحو جذري .وأفسحت
و‘يوتيوب’  YouTubeو‘وورد برس’ َّ ،WordPress
َ
املعلومات املنقولة عن “املصادر الرسمية” ،عرب قنوات ذات اتجاه واحد ،املجال أمام معلومات يُنشئها األفراد أو الجامعات،
ويتبادلها مستخدمو اإلنرتنت ،الذين صاروا اآلن منتجني نشطني للمعلومات قدر ما هم متلقني سلبيني لها.
وبالتزامن مع ذلك ،تتزايد توقعات الجمهور بأن يكون للهيئات واملؤسسات الرسمية وجود نشط عىل اإلنرتنت ،وبأن تقوم
تلك الهيئات واملؤسسات بتوفري املعلومات وتوزيعها عرب منصات التواصل االجتامعي التي يرتادونها .وال ت ُستثنى من ذلك
الهيئات املعنية بإدارة االنتخابات (الهيئات االنتخابية) ،التي ليس أمامها ب ٌد من أن تستجيب ملطالب الجمهور املتغرية،
إذا أرادت أن تحافظ عىل أهميتها وفعاليتها .وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن أمام تلك الهيئات الكثري لتفوز به إذا ما استطاعت أن
تتعلم كيفية استخدام أدوات التواصل االجتامعي بنجاح.
بسبُل استخدام وسائل التواصل االجتامعي لزيادة املشاركة االنتخابية،
وقد ُوضع هذا الدليل لتوعية الهيئات االنتخابية ُ
تعزيز التواصل ،التفاعل مع جميع أفراد املجتمع ،وتحسني الشفافية والثقة يف جميع مراحل الدورة االنتخابية .كام أ َّن
ملنصات التواصل
الدليل يوضِّ ح العوامل التي ينبغي أن تأخذها الهيئات االنتخابية يف االعتبار يف أوىل مراحل استخدامها َّ
ويبي كيف ميكن أن يُستخدم التواصل االجتامعي بفعالية عىل مدار الدورة االنتخابية .والدليل مص َّم ٌم
االجتامعيِّ ،
ليكون مقدمة إىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي لفائدة الهيئات االنتخابية التي بدأت يف استخدام وسائل التواصل
االجتامعي لتوها ،أو التي هي عىل وشك الرشوع يف استخدامها ،وهو يقدِّم مواد تُ كِّن الهيئات االنتخابية من أن تتجاوب
مع الحقائق الجديدة يف عامل االتصاالت ،وأن تضع إسرتاتيجيات الستغالل وسائل التواصل االجتامعي ،كام يوضِّ ح كيف
ينبغي إدماج وسائل التواصل االجتامعي يف إسرتاتيجية إعالمية شاملة.
وتلعب وسائل التواصل االجتامعي دورا متزايد األهمية يف مجال إعالم الناخبني .فالهيئات االنتخابية تحتاج إىل أن تصل
إىل حيث يوجد الناخبون ،والناخبون الشباب ينشطون عىل شبكات التواصل االجتامعي عىل نحو خاص .ومن ث َّم ،فوسائل
التواصل االجتامعي ت ُع ُّد أيضا أداة فعالة فيام يتعلق بالجهود الرامية إىل توعية الناخبني ،والتي تُص َّمم بغية ضامن أن يكون
الناخبون مطلعني االطالع الكايف ،وقادرين عىل مامرسة حقوقهم االنتخابية بفعالية .ويف عرصنا الرقمي هذا ،ميكن أن تكون
وسائل التواصل االجتامعي أداة فائقة القيمة والفعالية يف يد الهيئات االنتخابية فيام يتعلق بتوعية الناخبني.
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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مقدمة
يف آب/أغسطس  ،2008أفادت رشكة ‘فيس بوك’ بأ َّن عدد مستخدمي موقعها الشهري للتواصل االجتامعي قد تجاوز
 100مليون مستخدم .وبحلول كانون األول/ديسمرب  ،2012بعد ما ال يزيد عن أربع سنوات ،كان ذلك العدد قد بلغ أكرث
من  1.06مليار مستخدم نشط كل شهر ،مبتوسط  618مليون مستخدم نشط يف اليوم (بتعريف املستخدم النشط مبعنى
مستخدم ‘فيس بوك’ املس َّجل الذي يس ِّجل دخوله ويزور املوقع .انظر الرسوم البيانية من  1إىل  .)5كام أفادت الرشكة بأ َّن
عدد اإلعجابات والتعليقات التي تصدر عن مستخدمي ‘فيس بوك’ بلغ  3.2مليارات يوميا يف املتوسط أثناء الربع األول
من عام  .2012وعىل النحو ذاته ،منا عدد مستخدمي ‘تويرت’ برسعة مثرية لإلعجاب منذ إطالق املوقع يف آذار/مارس .2006
فأرقام عام  2013ت ُظهر أ َّن مستخدمي ‘تويرت’ قاموا بنرش ما يقارب من  500مليون تغريدة كل يوم (.)USSEC Twitter

الرسم البياني رقم  :1عدد مستخدمي ‘فيس بوك‘ النشطين في جميع أنحاء العالم (بالماليين).

ﻳﻮﻣﻴﺎ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ(

الرسم البياني رقم  :2عدد مستخدمي ‘فيس بوك‘ النشطين في الواليات المتحدة وكندا (بالماليين).

ﻳﻮﻣﻴﺎ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ(
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الرسم البياني رقم  :3عدد مستخدمي ‘فيس بوك’ النشطين في أوروبا* (بالماليين).
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الرسم البياني رقم  :4عدد مستخدمي ‘فيس بوك’ النشطين في آسيا* (بالماليين).
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الرسم البياني رقم  :5عدد مستخدمي ‘فيس بوك’ النشطين في سائر أنحاء العالم (بالماليين).
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وتبي هذه األرقام تزايد شعبية شبكات التواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت ومدى توافرها ،وت ُظهر كذلك أ َّن سبل التواصل
ِّ
والتشارك يف املعلومات بني الناس قد شهدت تغريا رسيعا .فشبكات التواصل االجتامعي النشطة تعرب الحدود الدولية ،ومتتد
عرب القارات ،وتسمح للمستخدمني بالوصول إىل املعلومات من مصادرها املبارشة يف جميع أنحاء العامل .ومل يزل األثر الذي
ت ُحدثه شبكات التواصل االجتامعي يف س ُبل تلقينا للمعلومات وإيجادنا لها وتعاملنا معها يتطور عىل نحو مستمر ،وقد
تغدو املؤسسات التي تستغل منصات التواصل الحديثة أكرث فعالية يف تلبية مطالب جامهريها وتوقعاتهم.
ويُع ُّد فهم املواطنني وتصوراتهم عن العملية االنتخابية واألنشطة واإلجراءات التي تقع أثنائها ،من بني العوامل ذات
األهمية البالغة يف نجاح االنتخابات  -وبالتبعية ،يف نجاح الهيئة املعنية باإلدارة االنتخابية .ومن بني الطرق األساسية
التي ميكن من خاللها للهيئة االنتخابية أن تضمن وصول الناخبني للمعلومات املعنية التي تساعدهم عىل فهم العملية
االنتخابية ،وأن ت ُعزز العالقات بني الناخبني واألطراف املعنية باالنتخابات ،هي أن “تقيم عالقات تواصل مفتوحة وثنائية
ويكن القول بأ َّن إقامة تلك “العالقات املفتوحة الثنائية االتجاه” مل تكن
االتجاه” (ُ .)International IDEA 2006a: 210
قط أسهل مام هي عليه اآلن ،من خالل االستخدام اإلسرتاتيجي املخطَّط له جيدا لوسائل التواصل االجتامعي.
ويقدِّم هذا الدليل وسائل التواصل االجتامعي وبعض منصاته األكرث شعبية يف الوقت الراهن .كام يعرض بالوصف ألوجه
االستفادة التي اكتشفتها هيئات انتخابية من جميع أنحاء العامل يف استخدامها لوسائل التواصل االجتامعي للتفاعل مع
ناخبيها .ويوضِّ ح الدليل كذلك العنارص واإلجراءات الالزمة لتصميم إسرتاتيجية الستخدام وسائل التواصل االجتامعي،
وبعدها يعرض لالعتبارات التي يجب أن تراعيها الهيئات املعنية باإلدارة االنتخابية عند تطبيق إسرتاتيجية الستخدام وسائل
التواصل االجتامعي للمرة األوىل .وأخريا ،يقدِّم الدليل بعض األفكار حول السبل التي ميكن للهيئات االنتخابية من خاللها
أن تتفاعل مع جمهورها املستهدف يف جميع مراحل الدورة االنتخابية.

شكل توضيحي رقم  :1ملحة عامة عن الدليل
الفصل األول
• •مقدمة إىل وسائل التواصل االجتامعي.
• •أوجه استفادة الهيئات االنتخابية من وسائل التواصل االجتامعي.
الفصل الثاين
• •عنارص إسرتاتيجية استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
• •خطوات وضع إسرتاتيجية الستخدام وسائل التواصل اجتامعي.
الفصل الثالث
• •اعتبارات قبل بدء العمل.
• •استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف جميع مراحل العملية االنتخابية.
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الفصل األول

مقدمة إلى وسائل التواصل االجتماعي واستخدامها من
ِق َبل الهيئات االنتخابية

وسائل التواصل االجتماعي  -ما هي؟
لوسائل التواصل االجتامعي تعريفات عديدة ،إال أ َّن جميع وسائل التواصل االجتامعي ،يف مفهومها األسايس ،هي منصات
عىل اإلنرتنت أو الهاتف املحمول تتيح التفاعل الثنايئ االتجاه عرب محتويات ينتجها املستخدمون أنفسهم ،فضال عن
التواصل بني املستخدمني .ومن ثم ،فوسائل التواصل االجتامعي ليست كوسائل اإلعالم التي ال تخرج إال من مصدر واحد أو
من موقع شبيك ثابت ،وإمنا هي وسائل للتواصل عرب منصات ُص ِّممت خصيصا لتتيح للمستخدمني إيجاد (إنتاج) املحتويات
بأنفسهم والتفاعل مع املعلومات ومع مصدرها.
وفيام تعتمد وسائل التواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت كوسيط ،فإنَّه من املهم أن نشري إىل أ َّن تعريف وسائل التواصل
االجتامعي ال ينطبق عىل جميع املواقع أو املنصات عىل شبكة اإلنرتنت .فبعض املواقع اإللكرتونية ال تكفل إمكانية التفاعل
مع الجمهور ،بينام ال تسمح مواقع أخرى للمستخدمني إال بأن ينرشوا تعليقاتهم ،ردا عىل محتوى بعينه منشور عىل املوقع،
كمشاركات يف مناقشة (‘سلسلة نقاش’) يديرها املوقع ويرشف عليها .وفيام قد تكفل سالسل النقاش قدرا من التفاعل مع
املصدر ،فإنَّها ال ت ُعترب من منصات التواصل االجتامعي يف سياق هذا الدليل.
المنصات الشائعة في الوقت الراهن
من بني منصات التواصل االجتامعي الشائعة االستخدام يف الوقت الراهن ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص‘ :فيس
بوك’‘ ،تويرت’‘ ،إنستاغرام’ (‘ ،)Instagramيوتيوب’‘ ،بامبوزر’ (‘ ،)Bambuserفميو’ (‘ ،)Vimeoبلوغز’ (،)Blogs
‘فليكر’(‘ ،)Flickrلينكد إن’ ( ،)LinkedInو‘غوغل بلس’ ( .)+Googleومن بني املنصات التي يشيع استخدامها يف بلدان
أو مناطق بعينها هناك‘ ،كلوب’ ( )Cloobيف إيران‘ ،أوركوت’ ( )Orkutيف الربازيل والهند‘ ،سايورلد’ ( )Cyworldيف
كوريا الجنوبية‘ ،فريندسرت’ ( )Friendsterيف جنوب رشق أسيا‘ ،غرونو.نت’ ( )Grono.netيف بولندا‘ ،هاي فايف’ ()hi5
يف بعض مناطق آسيا وأفريقيا الوسطى وأمريكا الالتينية‘ ،ميكيس’ ( )mixiيف اليابان‘ ،سبيسز’ ( )Spacesيف روسيا ،و‘سينا
وايبو’ ) (Sina Weiboيف بر الصني الرئييس .وباإلضافة إىل تلك املنصات ،فهناك العديد من ‘لوحات التحكم’ املص َّممة
لتجميع جميع الرسائل واملشاركات املنقولة عرب مختلف منصات التواصل االجتامعي مثل‘ ،ثريديس’ ( )Threadsyو‘هوت
سويت’ ( )HootSuiteو‘بافر’ ( ،)Bufferوالربامجيات التي تساعد عىل متابعة املناقشات التي تجري عرب وسائل التواصل
االجتامعي مثل ‘تويت ديك’ ( )Tweetdeckو‘ميلت ووتر باز’ ( )Meltwater Buzzبهدف نقل ردود الفعل إىل املستخدم
صاحب املحتوى( .ميكن االطالع عىل وصف مخترص لبعض منصات وسائل التواصل االجتامعي الشائعة االستخدام يف
امللحق األول).
كيف يمكن للهيئات االنتخابية أن تستفيد من وسائل التواصل االجتماعي؟
تلعب الهيئات االنتخابية دورا محوريا يف ضامن تسيري العملية االنتخابية بفعالية ،وبحيث تحظى باملرشوعية واملصداقية.
كام تتحمل الهيئات االنتخابية كذلك مسؤولية ضامن إطالع الناخبني عىل اإلجراءات واملامرسات التي ت ُساءل عنها .وترتبط
بهذه األدوار واملسؤوليات مبادئ معينة تحكم إدارة العملية االنتخابية ،تشمل استقاللية الهيئة االنتخابية وموظفيها
وحيادهم ونزاهتهم ،وكذلك الشفافية والكفاءة واملهنية وروح التفاين يف العمل (.)International IDEA 2006a: 22
وميكن لألدوات واملنصات الجديدة التي تكفلها وسائل التواصل االجتامعي الناشئة أن تلعب دورا هاما يف معاونة الهيئات
االنتخابية عىل االلتزام بتلك املبادئ ،ومساعدة تلك الهيئات ،جنبا إىل جنب مع أشكال التواصل التقليدية ،عىل توعية
الجمهور بالدور الذي تضطلع به وبالعملية االنتخابية عموما .وكلام زاد فهم األطراف املعنية لدور الهيئة االنتخابية
ومهمتها ،استقرت يف أذهانهم نزاهة تلك الهيئة وفعاليتها (.)International IDEA 2006a: 26
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ويف الوقت الراهن ،ال يَستخدم وسائل التواصل االجتامعي ،يف أي من صورها ،إال عدد قليل للغاية من الهيئات االنتخابية.
وقد اضطلعت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف ترشين األول/أكتوبر  2013بإجراء دراسة مسحية واستطالع
رأي عاملي للهيئات االنتخابية واستخدامها لوسائل التواصل االجتامعي ،لتجد أنَّه ،من بني  172دولة وإقليم ،هناك 55
هيئة انتخابية فحسب ( 31.9باملئة) لديها صفحات عىل ‘فيس بوك’ ،ومن بني تلك الصفحات مل يكن هناك إال  49فحسب
هي التي بدت عليها أمارات وجود أي نشاط قائم .أما فيام يخص ‘تويرت’ ،فكانت هناك  47هيئة انتخابية ( 27باملئة)
لديها حسابات عليه ،تراوحت أعداد متابعيها بني  250,117متابعا يف أعىل الحاالت (الهيئات االنتخابية يف أمريكا الالتينية
جدول رقم  :1الهيئات االنتخابية التي تستخدم ‘فيس بوك’ وعدد ‘اإلعجابات’ (ترشين األول/أكتوبر )2013
ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ

ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ

ﺑﻮﺗﺎﻥ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ
ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
)ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ( )ﺍﻟﻬﻴﺌﺔﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ(

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ

ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻏﺎﻧﺎ

ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ
ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻓﻴﺠﻲ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ

ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ  /ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

2,100
822

ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ

37

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

19,083

ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ  /ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ

28,322
123,694
20,373

ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

3,708

978

ﻓﻴﺠﻲ

1,063

15,766

ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ

7,410

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ

210

ﻓﺮﻧﺴﺎ

5,824

ﺑﻮﺗﺎﻥ

630

ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ

17,901

ﻏﺎﻧﺎ

28,068

ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ

98

ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ

748

ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ

3,950

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ )ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ(

5,083

ﺍﻟﻬﻨﺪ

1,931

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ)ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ(

8,402

ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ

ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ

17,356
6,182

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺁﻳﻞ ﺃﻭﻑ ﻣﺎﻥ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻣﺼﺮ

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ

ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺁﻳﻞ ﺃﻭﻑ ﻣﺎﻥ

15
13,663
83
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كانت األكرث نشاطا) ومتابعني اثنني فحسب يف أدناها .وال تكشف هذه األرقام عن التفاوت الكبري بني الهيئات االنتخابية
يف استخدامها لوسائل التواصل االجتامعي فحسب ،بل ت ُظهر كذلك أن مقدار انخراط الهيئات املعنية باإلدارة االنتخابية
ومتابعيهم عىل اإلنرتنت يف منصات وسائل التواصل االجتامعي ليس كبريا بوجه عام .ويف الواقع ،ففي الحاالت التي كان
املستخدمون يشاركون بتعليقاتهم يف صفحات الهيئات االنتخابية عىل ‘فيس بوك’ ،يشري االتجاه العام إىل أن نشاط
املستخدمني كان أعىل من نشاط الهيئات االنتخابية ذاتها ،مبا قد يدل عىل أ َّن الهيئات االنتخابية قد تكون ال تستخدم
‘فيس بوك’ للتواصل الفعال مع جامهريها.
جدول رقم  :1الهيئات االنتخابية التي تستخدم ‘فيس بوك’ وعدد ‘اإلعجابات’ (ترشين األول/أكتوبر ( )2013جدول مك ِمل)

ﺍﻟﺘﺒﺖ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ(
ﺑﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ

ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ

ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

ﻧﻴﺒﺎﻝ

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

ﺑﻴﺮﻭ

)ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻓﻴﺔ(

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

ﺑﻨﻤﺎ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ
ﺑﻴﺮﻭ

ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ  /ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

582
72,336
777
1056
43,916

ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ  /ﺇﻗﻠﻴﻢ
ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ

5,905

ﺑﻴﺮﻭ )ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻓﻴﺔ(

9,689

ﺑﻴﺮﻭ
)ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻓﻴﺔ(

ﺑﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ

36,186
100,425
141

707

ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ

ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ

57

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

1,196

ﻧﻴﺒﺎﻝ

68

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ

2,082

ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ

241

ﺍﻟﺘﺒﺖ )ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ(

5,626

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ

48

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

13,307

ﺗﻮﻏﻮ

90

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

42,757

ﺗﻮﻧﺲ

58,376

6,177

ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ

234

ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ

290

ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ

959

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ

)ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻓﻴﺔ(

ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺑﻨﻤﺎ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
ﺗﻮﻧﺲ

23,306

ﺗﻮﻏﻮ
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واستُكملت الدراسة املسحية باستطالع رأي تحريري عاملي للهيئات االنتخابية .ويف إجاباتها عىل االستطالع ،سلطت الهيئات
االنتخابية الضوء عىل األوجه املمكنة لالستفادة من وسائل التواصل االجتامعي يف اإلدارة االنتخابية والتحديات التي
تواجهها .وميكن تقسيم أوجه االستفادة التي حددتها الهيئات االنتخابية إىل ثالث مجموعات رئيسية )1( :تسهيل التواصل
مع قاعدة الناخبني؛ و( )2التفاعل مع جمهور جديد؛ و( )3زيادة الشفافية وسهولة الوصول .وسنناقش التحديات التي
أثارتها الهيئات االنتخابية يف موضع الحق يف الدليل.

وسائل التواصل االجتماعي
تتيح لنا أن نلتقي بالجمهور
في سياق يسمح بالحوار
والتواصل ،بدال من تقديم
المعلومات فحسب( .النرويج)

وسائل التواصل االجتماعي
تسهل ...نشر المعلومات
ِّ
سريعا والحصول على
المعلومات من جانب الناخبين
وغيرهم من األطراف المعنية
في العملية االنتخابية.
(البرتغال)

وسائل التواصل االجتماعي
تتيح للهيئات االنتخابية
مساحة واسعة لنشر
المعلومات االنتخابية
ومعرفة ردود فعل الجمهور
على الفور( .بوتسوانا)

تسهيل التواصل مع قاعدة الناخبين
يتضح من الردود عىل االستطالع أن الهيئات االنتخابية تؤمن بأن أحد املزايا الهامة لوسائل التواصل االجتامعي هي قدرتها
عىل التفاعل مع قاعدة الناخبني من خالل نقاشات متبادلة ومفتوحة .فمتى كانت هناك حاجة لنرش معلومات عىل وجه
الرسعة ،فإ َّن بوسع الهيئات االنتخابية أن تصل مبارشة إىل جمهور من املتابعني املوجودين بالفعل ،والذين ينرشون بدورهم
تلك املعلومات ضمن شبكة العالقات الخاصة لكل منهم يف عملية مستمرة ودامئة االتساع.
ومياثل ذلك يف األهمية ،املعلومات التي ميكن جمعها آنيا من الناخبني (انظر املربع رقم  .)1فعىل سبيل املثال ،متكنت
الهيئة االنتخابية يف كندا ،من خالل متابعتها ملنصات التواصل االجتامعي ،من أن تقف عىل بعض املشكالت مثل عدم
توصيل بطاقات معلومات الناخبني يف بعض املناطق ،وأن تستوثق من صحة التقارير ،وتطلب من العاملني امليدانيني أن
يتَّخذوا اإلجراء املناسب .وباإلضافة إىل ذلك ،أشارت الهيئة االنتخابية الكندية إىل أن وسائل التواصل االجتامعي منحتها
“فرصة للحصول عىل معلومات آنية بشأن آراء األطراف املعنية ونطاقات اهتامماتهم” .فاإلنصات إىل الجمهور وتفهم
احتياجاته وآرائه كام هي منشورة عىل منصات وسائل التواصل االجتامعي عنرص أسايس يف استخدام وسائل التواصل
االجتامعي بنجاح ،وينبغي أال يُستهان به.
مربع رقم  :1االستجابة للمعلومات اآلنية عبر وسائل التواصل االجتماعي في الهند

أحد املزايا البارزة لوسائل التواصل االجتامعي هي االتصال املبارش مع الجمهور ،دومنا حاجة لوساطة أي وسيلة
إعالمية أخرى .أما بالنسبة لفائدتها ،فقد أثبتت وسائل التواصل االجتامعي مرارا أنها مصدر للمعلومات اآلنية
ومعرفة ردود فعل الجمهور عىل الفور .فاملرء يعرف األمور وقت وقوعها .وبصفتي رئيس مفوضية االنتخابات
املستقلة يف الهند سابقا ،أود أن أذكر مثاال واحدا ،عىل األقل ،لحادثة مشينة علمت بها من خالل ‘تويرت’ يف مركز
للفرز يف والية أوتار براديش يف آذار/مارس  .2012ففي وقت متأخر من املساء ،كان الفرز قد انتهى إال يف بضعة
دوائر انتخابية تبقت قبل إعالن نتائج انتخابات املجلس ،فغادرت عائدا إىل منزيل .وبعد فرتة قصرية ،رأيت تغريدة
تسألني“ :د .قرييش ،ت ُرى ماذا تفعل إلنقاذ الصحفيني الذين يحارصهم جمع عنيف خارج مركز الفرز؟” مل يكن
لدي أي علم بالحادثة ،إذ مل يكن مسؤولونا امليدانيون قد أفادوا بأي يشء حتى وقتها .واتصلنا بالزعيم السيايس
املعني الذي طلب من أتباعه فك الحصار عىل الفور ،وهددهم بالطرد من الحزب .حققت تلك التغريدة أثرا
فوريا ،واستطعنا تفادي موقف خطري يف الوقت املناسب”.
د .س .ي .قرييش ،الرئيس السابق
للمفوضية املستقلة لالنتخابات يف الهند
وتوفِّر وسائل التواصل االجتامعي كذلك أداة قيِّمة تستطيع الهيئات االنتخابية من خاللها أن تسد النقص يف وسائل التواصل
التقليدي مع الناخبني .فوجود قنوات مبارشة لالتصال بني الهيئات االنتخابية واملواطنني متفق عليه منذ زمن بعيد كأمر ال غنى
عنه يف عمل الهيئات االنتخابية ،مبا يشمل خدمات االستفسار عرب الهاتف ،وإنشاء مكاتب لتتلقي أسئلة الجمهور وصناديق ليضعوا
فيها اقرتاحاتهم يف مواقع مثل األسواق واألحياء التجارية ومراكز املواصالت ،والربامج اإلذاعية والتلفزيونية التفاعلية ،واالجتامعات
الجامهريية التي يتحدث فيها مسؤولو الهيئات االنتخابية ( .)International IDEA 2006a: 207وفيام قد تكون تلك الوسائل
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مفيدة يف حمالت التواصل التقليدية ،فإ َّن وسائل التواصل االجتامعي متكِّن الهيئات االنتخابية من أن تعلن عن مثل هذه
الفعاليات والخدمات عىل نطاق واسع ،وأن تشجع زيادة املشاركة العامة.
وهناك العديد من الطرق التي ميكن لوسائل التواصل االجتامعي أن تكون يف عون الهيئات االنتخابية من خاللها ،فيام
يخص نرش املعلومات وبناء تصورات قيِّمة حول األمور واالهتاممات التي يناقشها الناخبون .ومن املمكن أ ْن ت ُعاون وسائل
التواصل االجتامعي الهيئات االنتخابية أيضا يف الوقوف عىل ما يحتاجه الناخبون ويتوقعونه من املؤسسات التي تدير
العملية االنتخابية وتقييم تلك االحتياجات والتوقعات .وتشمل األساليب املفيدة يف هذا الصدد ،والتي تستخدم عىل
وسائل التواصل االجتامعي ما ييل:
• •األسئلة املوجزة؛
• •استطالعات الرأي عىل االنرتنت؛
• •إتاحة صفحات للمتابعني لينرشوا األسئلة والتعليقات أو “يغردوها”؛
• •السامح للمستخدمني أن ينرشوا موضوعات ومقاالت عىل املدونات وأن يعلقوا عليها؛
• •نرش أسئلة تشجع النقاشات عىل اإلنرتنت؛
• •تنظيم جلسات إلكرتونية لتبادل املعلومات وإجابة األسئلة؛
• •السامح للمستخدمني بنرش مقاطع الفيديو؛
• •استخدام الربامجيات التحليلية لتحديد أهم الكلامت املستخدمة؛
• •متابعة منصات التواصل االجتامعي وتقديم إجابات فورية عىل األمور محل االهتامم.
التفاعل مع جمهور جديد
كشف استطالع الرأي العاملي الذي أجرته املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للهيئات االنتخابية عن أن منصات
التواصل التفاعلية تعاون الهيئات االنتخابية عىل الوصول إىل جمهور أكرب ،وتنقل املعلومات إىل فئات اجتامعية معينة مل
تكن تستطيع إيصالها لها سابقا .فمن املمكن أن تلعب وسائل التواصل االجتامعي دورا حيويا يف االتصال بجمهور عريض
ومتنوع ،وأ ْن تعاون الهيئات االنتخابية عىل فهم احتياجات مختلف أجزاء الرتكيبة السكانية لقاعدة الناخبني ،والسبل التي
تشارك بها قطاعات عريضة من املجتمع يف االنتخابات وتتفاعل مع الحياة السياسية بوجه عام.
وأشار العديد من الهيئات االنتخابية إىل الشباب واألقليات والنساء بوصفهم فئات من الناخبني ميكن أن تكون أقل تفاعال
مع العمليات االنتخابية والسياسية ،وإمنا ميكن الوصول إليهم من خالل االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتامعي.
فالهيئة االنتخابية يف البوسنة والهرسك ،عىل سبيل املثال ،تستخدم وسائل التواصل االجتامعي الجتذاب تلك الفئات ،إىل
جانب من ينتخبون للمرة األوىل والالجئني واملرشدين.
وتتأثر الطرق التي تصل بها قطاعات املجتمع املختلفة إىل منصات التواصل االجتامعي وتتعامل معها بعوامل من قبيل
“الفجوة الرقمية” (أي التفاوت بني الفئات االجتامعية فيام يتعلق بإمكانية الوصول إىل التكنولوجيا الرقمية) ،ومستويات
التعليم والفوارق الطبقية ،ووجود مغرتبني من عدمه .ومن ث َّم ،ينبغي مراعاة العوامل السكانية يف وضع إسرتاتيجيات
الهيئات االنتخابية للتواصل؛ ومبا أن طبيعة الجامهري التي مل يسبق لها أن تفاعلت أو نشطت إما يف العمليات االنتخابية أو
عىل منصات التواصل االجتامعي تختلف من بلد آلخر ،فإ َّن إجراء استقصاء شامل للفئات التي ميكن استهدافها من خالل
وسائل التواصل االجتامعي  -وكذلك املنصات التي ينشطون عليها حاليا  -خطوة أولية هامة (انظر“ :توجيه املناقشات
حسب الجمهور”) .فال ينبغي أن نفرتض ،عىل سبيل املثال ،أ َّن الشباب أكرث استخداما للوسائل الجديدة ،فقد أظهرت
االستطالعات أن استخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت منترش بني جميع الفئات العمرية (.)Deloitte 2010: 5
ويشري ذلك إىل أنه بينام قد تكون منصات التواصل االجتامعي مصممة يف األساس الستهداف املجموعات األصغر سنا ،فإ َّن
استخدامها بني أوساط املجموعات األكرب سيحدث ال محالة يف املستقبل .ومن ث َّم ،يتعني عىل الهيئات االنتخابية أال تتجاهل
مثل هذه التغريات ،ألن عليها أن تضمن انتشار التفاعل مع العملية االنتخابية بأكرب قدر ممكن.

تمنح منصات التواصل
االجتماعي فرصة الوصول
إلى الفئات الخاصة التي قد
ال يمكن الوصول إليها من
خالل وسائل اإلعالم التقليدية/
العادية( .كينيا)
لقد فتحت وسائل التواصل
االجتماعي باب المشاركة على
مصراعيه أمام المواطنين من
شتى المشارب( .تشيلي)
“نحن ننوي البدء في
استخدامها [وسائل التواصل
االجتماعي] للتفاعل مع
الشباب بفعالية أكثر ،وكذلك
لمحاولة التواصل مع من هم
حاليا غير مكترثين لعملياتنا
االنتخابية ،كغير المسجلين
لالنتخاب” (أستراليا).
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وقد وجدت دراسة بحثية حول “الحياة السياسية التشاركية  -وسائل اإلعالم الجديدة وعمل الشباب السيايس” أنَّه “ميكن
تيس التوزيع املنصف للمشاركة السياسية بني الشباب من مختلف املجموعات ال ِعرقية”
لوسائل اإلعالم الجديدة أن ِّ
( .)Cohen and Kahne 2012: 20–30وعالوة عىل ذلك ،ووفقا لدراسة بحثية حول “االتجاهات التكنولوجية بني امللونني”
يف الواليات املتحدة (:)Smith 2010
‘بني مستخدمي اإلنرتنت (يف الواليات املتحدة) ،يستخدم مواقع التواصل االجتامعي سبعة من بني
كل عرشة من السود والالتينيني الذين يتحدثون اإلنكليزية  -وهو رقم أعىل بكثري من الستة بني كل
عرشة من البِيض” .ومن بني تلك العينة “كان املستجيبون من بني األقليات أكرث ميال بوضوح من البِيض
للقول بأن هذا النوع من التواصل “يساعد الناس عىل أن يكونوا أكرث دراية مبا تقوم به الحكومة”
و“يجعل التواصل مع الحكومة أكرث سهولة” .وكانوا كذلك أكرث ميال بكثري من البِيض للقول بأنه “من
املهم للغاية” للوكاالت الحكومية أن تنرش املعلومات والتحذيرات عىل مواقع التواصل االجتامعي’.
وسواء من خالل استخالص املعلومات من تلك الدراسات لتناسب الظروف املتعلقة بسياقها املحيل الخاص ،أو بإجراء
بحوث ذات طبيعة مامثلة ،ميكن للهيئات االنتخابية أن تكون أكرث فعالية يف تخطيط إسرتاتيجياتها الستخدام وسائل
التواصل االجتامعي ،من خالل إيالء اهتامم خاص للفئات التي مل يسبق لها املشاركة بالكامل يف العملية االنتخابية من
حيث طبيعتها وتكوينها الدقيقني.
وهناك تصنيف اجتامعي آخر يجب أن يُنظر إىل عالقته بوسائل التواصل االجتامعي بعناية ،أال وهو النوع .فالنساء عامليا ،كام
تكشف دراسة ‘كوم سكور’ ( )ComScoreعام  2010حول طرق استخدام النساء لإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي ،أقل
اتصاال باإلنرتنت من الرجال بنسبة ضئيلة ،إذ إ َّن  46%من مستخدمي اإلنرتنت يف العامل من النساءVollman, A., Abraham,( .
 .)L. and Mörn, M. P., 2010إال أن الدراسة تشري إىل أن املتوسط العاملي ينخفض تحت تأثري القدرة املحدودة عىل الوصول
إىل اإلنرتنت يف العديد من أنحاء منطقة آسيا واملحيط الهادي ،وكذلك القيود املفروضة عىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي
يف بلدان مثل الصني ( .)Vollman, A., Abraham, L. and Mörn, M. P., 2010: 10وعىل الرغم من هذه األرقام ،تكشف
الدراسة عن أنه “عند دخولهن إىل اإلنرتنت ،تبقى النساء متصالت لوقت أطول من الرجال” ،ويف املتوسط ،تقيض النساء وقتا
أطول عىل مواقع التواصل االجتامعي .ويعرض الجدول رقم  2أرقام املتوسطات اإلقليمية ،موزعة حسب النوع.

الجدول رقم  :2متوسط عدد الساعات التي يقضيها كل زائر عىل مواقع التواصل االجتامعي حسب املنطقة
المنطقة

ذكور

إناث

آسيا واملحيط الهادي
أوروبا
أميركا الالتينية
أميركا الشمالية
المتوسط العالمي

2.7

3.3

6.3

8.2

6.9

8.2

6.0

7.9

5.0

6.5

املصدر:
ComScore ‘It’s a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s Headed’ (December 2011).

وتسلط األرقام يف الجدول رقم  2الضوء عىل أ َّن اإلناث يستخدمن منصات التواصل االجتامعي يف املناطق األربع أكرث من
الذكور .فمستخدمات ‘فيس بوك’ وحده أكرث من مستخدميه بنسبة  57باملئة إىل  43باملئة ( .)Honigman 2012ويشري
ذلك إىل أنَّه ميكن للهيئات االنتخابية ،عند االقتضاء ،أن تستهدف هذه الفئة السكانية عىل وجه التحديد يف رسائلها.
وعىل الرغم من أ َّن استخدام النساء لوسائل التواصل االجتامعي ال يكون ألغراض سياسية يف الغالب ،فإ َّن وسائل التواصل
االجتامعي ،باالستعانة باإلسرتاتيجية والنهج الصحيحني ،ميكن أن تكفل وسيلة مالمئة الجتذاب هذا الجمهور إىل الساحة السياسية.
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وأخريا ،فإ َّن العديد من البلدان يعاين من االنخفاض يف نسبة اإلقبال بني الناخبني من الشباب .وتشمل إسرتاتيجيات زيادة
نسبة املشاركة بني تلك الفئة السكانية ،كام نوقشت يف محافل من قبيل املؤمتر الخامس للمنظمة االنتخابية العاملية يف
التواصل مع الناخبني الشباب باستخدام لغتهم ،ويف مساحات تفاعلهم الخاصة (انظر International IDEA,
َ
عام ،2011
 .)2011وبينام تستمر منصات التواصل االجتامعي يف النمو ،تتعاظم الفرص وتتعدد السبل أمام الهيئات االنتخابية للوصول
إىل الجامهري األحدث سنا والتواصل معهم من خالل مناقشات موجهة إليهم خصيصا .وترشح دراسة الحالة الواردة يف
املربع رقم  2كيف استخدمت الهيئة االنتخابية الكندية ( )Elections Canadaالتواصل االجتامعي يف الحملة التي نظمتها
وتبي دراسة الحالة أسباب االضطالع بهذه الحملة ،وكيف تُدار منصات التواصل
بعنوان “أسبوع الدميقراطية الكندي”ِّ ،
االجتامعي الخاصة بالهيئة االنتخابية الكندية ،والنجاحات والتحديات التي شهدتها حتى اآلن.

مربع رقم  :2استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز مشاركة الشباب:
الهيئة االنتخابية الكندية وأسبوع الديمقراطية الكندي

“أسبوع الدميقراطية الكندي هو مبادرة مدنية سنوية تنظمها الهيئة االنتخابية الكندية لرفع مستوى الوعي
بالدميقراطية وأهمية مشاركة الناخبني يف أوساط الشباب الكندي.
وتشكِّل وسائل التواصل االجتامعي عنرصا أساسيا يف الربنامج ،وتُستخدم للتفاعل مع الشباب واألطراف املعنية
األساسية ،والرتويج للتحدي الشبايب الوطني ،واإلعالن عن الفعاليات واألنشطة املخطط لها يف خالل األسبوع.
وعىل الرغم من أن أسبوع الدميقراطية الكندي قد أُطلق ألول مرة يف عام  ،2011إال أ َّن وسائل التواصل االجتامعي
مل تلعب دورا بارزا إال يف العام التايل ،حني أُنشئت منصات عديدة واستُخدمت عىل نحو منتظم للتفاعل مع
الشباب ونرش املحتوى بنشاط .ويضم الربنامج حاليا حسابات عىل ‘فيس بوك’ و‘تويرت’ بكلتا لغتي كندا الرسميتني
(اإلنجليزية والفرنسية) ،وكذلك قناة عىل ‘يوتيوب’ لكل لغة .وبينام تجري وقائع أسبوع الدميقراطية يف أيلول/
سبتمرب من كل عام ،فإ َّن حسابات التواصل االجتامعي تظل نشطة طوال العام.
وميثل استخدام وسائل التواصل االجتامعي ضمن أسبوع الدميقراطية الكندي املحاولة األوىل للهيئة االنتخابية يف
التواصل مع الجمهور من خالل ذلك الشكل الجديد الهام لالتصال والتفاعل .وحيث إ َّن الهيئة مل تزل تحتاج إىل
تأسيس وجودها عىل وسائل التواصل االجتامعي يف مختلف مجاالت نشاطها ،تحمل الحسابات الحالية شعار
الدميقراطية الكندي فحسب.
ويف وضع نهجها الستخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل أسبوع الدميقراطية الكندي ،أرست الهيئة
االنتخابية الكندية هيكال حاكام ورشوطا لالستخدام .ومن بني أمور أخرى ،تقدِّم رشوط االستخدام مبادئ توجيهية
بشأن مشاركات املستخدمني ،مبا يف ذلك تعريف املحتوى غري املقبول .ويُدير فريق صغري الحجم نسبيا حسابات
التواصل االجتامعي .فيقوم أحد العاملني بصياغة معظم املحتوى ومتابعة املوقع يوما بيوم ،بينام يراجع مدير
الربنامج وأحد كبار املستشارين املحتوى ويوافقان عليه ،ويتأكدان من توافق املواد املنشورة مع خطاب الهيئة عىل
وجه العموم ،كام يتوىل اثنان من كبار املديرين اإلرشاف العام واملوافقة عىل املحتوى.
وقد شهد استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف أسبوع الدميقراطية الكندي نجاحا كبريا ،إال أنَّه واجه بعض
التحديات .فالتعود عىل استخدام التكنولوجيا يتطلب وقتا ،وكذلك تعلم كيفية الرد برسعة وبأسلوب جذاب.
وعالوة عىل ذلك ،ونظرا أل َّن الهيئة االنتخابية الكندية منظمة غري حزبية ،فإنها تراقب الحسابات ملنع نرش ما قد
يُخل بحيادية املنظمة ،سواء من حيث الواقع أو من حيث تصورات الجمهور .ويحرتم معظم املستخدمني املبادئ
التوجيهية املدرجة يف رشوط االستخدام ،ومل تُنرش أي مواد حزبية إال يف حاالت قليلة (وأزيلت يف جميع األحوال).
والخالصة أ َّن استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف أسبوع الدميقراطية الكندي قد أتاح أمام الهيئة االنتخابية
الكندية ُس ُبال جديدة للوصول إىل الشباب ،ولتعزيز الرشاكات الهامة مع األطراف املعنية األساسية ،وللتأسيس
ملامرسات سليمة ميكن للهيئة اتباعها فيام تنظر يف توسيع نطاق استخدامها لوسائل التواصل االجتامعي يف املستقبل.
نيل بورون ) ،(Neil Burronالهيئة االنتخابية الكندية
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تهيئ وسائل التواصل
االجتماعي “الفرصة للحوار
مع الناس وجمع البيانات/
المعلومات بغرض جعل عملنا
معهم أكثر فعالية ومواكبة
للعصر وتأثيرا”( .أستراليا)
تهيئ وسائل التواصل
االجتماعي “فرصة للتواصل
المستمر مع الناخبين من
جميع الفئات ،وكذلك التواصل
مع جميع األحزاب السياسية
المشاركة في العملية
االنتخابية”( .أسبانيا)
الناس صاروا أكثر دراية
بالعملية االنتخابية التي
غدت معقدة للغاية ،وتزايدت
نسبة اإلقبال في السنوات
األخيرة ،وكذلك عدد الناخبين
المسجلين (من بين الالجئين
والمشردين)( .البوسنة
والهرسك)
وسائل التواصل االجتماعي
أدوات فعالة “لاللتقاء
بالجمهور في سياق يسمح
بالحوار والتواصل ،بدال من
تقديم المعلومات فحسب”.
(النرويج)

وأظهرت دراسة قام بها مرشوع ‘اإلنرتنت والحياة األمريكية’ التابع ملركز ‘بيو’ للدراسات واملعني باملشاركة املدنية ،أ َّن
الشباب يف الواليات املتحدة أكرث ميال الستخدام أدوات التواصل االجتامعي يف األنشطة املدنية ،وأوضحت تفصيال األنشطة
املتعلقة التي يكرث استخدام أدوات التواصل االجتامعي فيها .فعىل سبيل املثالُ ،وجد أن تلك الفئات السكانية تستخدم
‘فيس بوك’ إلبداء “اإلعجاب” بشأن مواد سياسية أو الرتويج ملواد من هذا القبيل ،أو تشجيع اآلخرين عىل اإلدالء بأصواتهم
يف االنتخابات ،أو نرش أفكارهم حول املوضوعات املختلفة ،أو إعادة نرش محتوى سيايس ،أو متابعة املسؤولني أو املرشحني
أو كليهام عىل وسائل التواصل االجتامعي .وملزيد من التوضيح ،فإ َّن  44باملئة من املستخدمني بني أعامر 29-18
سنة يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي إلبداء “اإلعجاب” بشأن مواد سياسية أو الرتويج ملواد من هذا القبيل ،بينام
يستخدمها لتلك األغراض  34باملئة فحسب من املستخدمني من الفئة العمرية  .64-50ومن املهم أن نالحظ أن عدد
الشباب يف املرحلة العمرية  29-18ممن ينرشون أفكارهم الخاصة حول األمور املدنية يقارب أولئك الذين يبدون
“إعجابهم” بشأن مواد سياسية نرشها آخرون أو يشاركون تلك املواد مع آخرين أو يروجون لها .وكانت أدىن نسبة
من بني العينة التي أُجريت عليها الدراسة من نصيب من “يتابعون” املسؤولني املدنيني أو املرشحني السياسيني
)(Rainie, L., Smith, A., Schlozman, K.L., et.al.
زيادة الشفافية وسهولة الوصول
الشفافية والنزاهة لهام أهمية خاصة يف مساءلة الهيئات االنتخابية ( .)International IDEA 2006a: 223وميكن
للهيئات االنتخابية أن تستعني بوسائل التواصل االجتامعي لزيادة إحساس الناخبني بالشفافية وسهولة الوصول ،من خالل
زيادة قدراتها عىل نرش معلومات حيادية ودقيقة ويف الوقت املناسب ،والرد الفوري عىل االستفسارات والطلبات ،سواء من
خالل املنصات الرسمية أو أخرى غري رسمية .وعالوة عىل ذلك ،يستطيع جمهور عريض أن يتابع املناقشات التي تجري عىل
منصات التواصل االجتامعي الخاصة بالهيئات االنتخابية ،سواء بني الهيئة االنتخابية ومتابعيها ،أو بني املتابعني أنفسهم.
ويزيد ذلك من سهولة الوصول إىل املعلومات والشفافية حول املواضيع محل االهتامم.
وعىل الرغم من انطباق ما تقدم عىل جميع الهيئات االنتخابية ،إال أنه يزداد أهمية فيام يخص الهيئات االنتخابية خالل
املراحل االنتقالية ،يف وقت يكون فيه بناء الثقة بني الناخبني واالطراف السياسية الفاعلة أمرا حاسام .ولهذا الغرض ،ينبغي
“إيالء [االعتبار] ألنشطة بناء الثقة مثل [ ]...قنوات الحوار والتشاور مع االطراف السياسية الفاعلة” ،وذلك مجال آخر
ميكن أن تلعب فيه وسائل التواصل االجتامعي دورا هاما (.)International IDEA, 2012: 4
وميكن الستخدام وسائل التواصل االجتامعي يف االتصال والتفاعل عىل نحو مفتوح مع الناخبني ،مصحوبا بقدرة الهيئة
االنتخابية عىل التجاوب مع املعلومات املقدمة ،أن يبني الثقة بني الناخبني والهيئة االنتخابية يف نهاية املطاف ،وأن يوجد
مزيدا من الثقة يف العملية االنتخابية يف مجملها .ونجد مثاال لذلك يف العملية االنتخابية يف نيجرييا يف عام  ،2011حيث
انتهت مراكز املتابعة عىل وسائل التواصل االجتامعي إىل أ َّن الثقة يف الهيئة االنتخابية ارتفعت عىل نحو ملحوظ ،عرب
االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتامعي (انظر املربع رقم .)3
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المربع رقم  :3بناء الثقة في العملية االنتخابية في نيجيريا
من خالل وسائل التواصل االجتماعي

أُجريت االنتخابات الرئاسية لعام  2011يف نيجرييا وكانت محاطة بالكثري
من الرتقب ،بعد انتخابات فاقدة للمصداقية ،إىل حد كبري ،يف عامي 2003
و .2007وشهدت انتخابات  2011ألول مرة استخدام وسائل التواصل
االجتامعي يف جميع مراحل العملية االنتخابية من قبل قطاع عريض
من املعنيني ،مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين ،األحزاب السياسية
واملرشحون ،الرشطة ،املواطنون ،وسائل اإلعالم التقليدية ،والهيئة االنتخابية
النيجريية :املفوضية االنتخابية الوطنية املستقلة .ويف خالل فرتة التحضري
ليوم التصويت ،أُنشئ ‘مركز متابعة وسائل التواصل االجتامعي بهدف
“استكشاف كيف كانت منصات وسائل التواصل االجتامعي تعمل خالل
فرتة االنتخابات ،واالتجاهات املتنامية وأوجه تصحيح املسار املمكنة،
وما إذا كانت املجموعات ميكن أن تتعلم من خربات بعضها البعض”.
و ُجمعت املعلومات من رسائل الهاتف املحمول القصرية و‘فيس بوك’
و‘تويرت’ والصور املنشورة عىل اإلنرتنت وجرى تحليلها .وانتهى التقرير إىل
أن الثقة يف مفوضية االنتخابات النيجريية املستقلة والعملية االنتخابية قد
تزايدت يف جميع مراحل العملية ،بسبب استخدام الهيئة االنتخابية لوسائل
التواصل االجتامع .فيقول التقرير“ ،إن وجود وسائل التواصل االجتامعي
واستعداد املفوضية االنتخابية الوطنية املستقلة لتلقي املعلومات واتخاذ
الالزم بشأنها ،أعطى املواطنني النيجرييني اإلحساس للمرة األوىل بأن
أصواتهم مسموعة ،فبذلوا الجهد لتسجيل أنفسهم واإلدالء بأصواتهم،
وكذلك لحامية تلك األصوات .بل وتابع الجمهور ،من غري النشطاء ،نتائج
التصويت ،واستمروا يف التيقُّن من أن ما يقع عىل األرض هو ذاته ما يُقال”.
ميكن االطالع عىل التقرير الكامل (باإلنجليزية) عرب الرابط:
<http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/
replies/918145253/860730352/Tracking_Social_Media>COMPLETE-final.pdf
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الفصل الثاين

سبع خطوات نحو نهج إستراتيجي الستخدام وسائل
التواصل االجتماعي

وضع إستراتيجية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي
”لم يكن لدى المفوضية
الكينية المستقلة لالنتخابات
والحدود (الهيئة الكينية)
إستراتيجية الستخدام وسائل
التواصل االجتماعي ،وإنما كان
هناك قبول عام الستخدامها.
فالجميع كانوا يتحدثون عن
الحاجة الستخدام وسائل
التواصل االجتماعي ،ولكن لم
يكونوا على دراية بكيفية ذلك
االستخدام وحدوده .وبالطبع،
كان وجود إستراتيجية؛ ليغدو
مفيدا في هذه الحالة .لم نكن
نعرف بالضبط من سيكون
مسؤوال عن نشر المعلومات،
أو كيف ستتفاعل اإلدارات
المختلفة مع وسائل التواصل
االجتماعي ،وهلم جرا”.
ممثل الهيئة الكينية

فيام بدأ عدد من الهيئات االنتخابية استخدام وسائل التواصل االجتامعي بنجاح دومنا إسرتاتيجية واضحة ،إال أ َّن ما تراكم
لدينا اآلن من الخربة والدروس املستفادة يشري إىل أ َّن وضع إسرتاتيجية قابلة للتحقيق عىل أرض الواقع وللتفعيل بسهولة
فيام يخص استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،ميكن أن يساعد الهيئة االنتخابية عىل تفادي العرثات والتحديات ،ويعاونها
عىل توجيه جهودها الرامية للتواصل مع الجمهور عىل نحو أكرث فعالية.
وتحدِّد إسرتاتيجيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي أهدافا ،وتضع اإلطار الالزم لتحقيق تلك األهداف .والعمل وفقا
إلسرتاتيجية يكفل ألي منظمة أن تكون تقدمية التفكري وسبَّاقة يف أفعالها .ومن خالل إسرتاتيجية واضحة ،ميكن للهيئة
االنتخابية أن تهيئ املجال للنقاش والتواصل وتبادل املعارف ،بدال من االقتصار عىل ردود األفعال إزاء املناقشات القامئة .ويف
السياقات التي تواجه فيها الهيئات االنتخابية تحديات من قبيل انعدام الثقة أو الضغط السيايس ،ويف األنظمة الدميقراطية
الهشة أو الناشئة ،تزداد أهمية وجود إسرتاتيجية واضحة الستخدام وسائل لتواصل االجتامعي ،واالستعانة مببادئ توجيهية
بشأن كيفية استخدامها ووقته املناسب.
ووسائل التواصل االجتامعي تتغري برسعة ،فتظهر إىل السطح االبتكارات الجديدة عىل املنصات القامئة ،يف ذات الوقت الذي
تظهر فيه خدمات جديدة كليا للتواصل االجتامعي .ومن ثم فإ َّن الهيئات االنتخابية حديثة العهد بعامل التواصل االجتامعي
تبدأ رحلتها مع هذا العامل بفرتة ال بد منها من التعلُّم بالتجربة والخطأ .ولذا ،فمن املمكن أن ت ُصاغ اإلسرتاتيجية لفرتة ستة
أشهر أو عام أو أكرث؛ إال أنه من الرضوري مراجعتها وإعادة تخطيطها وتنقيحها دوريا ،برصف النظر عن هيكلها الزمني،
بهدف تحديثها والتأكد من مواكبتها لألحداث .وينبغي أيضا أن تكون اإلسرتاتيجيات مرنة مبا يكفي لتتكيف مع التغريات
التكنولوجية املتالحقة.
وتساعد الخطوات السبع املذكورة أدناه الهيئة االنتخابية عىل وضع إسرتاتيجية فعالة الستخدام وسائل التواصل االجتامعي:
1 .1طرح أسئلة أساسية لتسرتشد بها الهيئة يف استخدامها لوسائل التواصل االجتامعي.
2 .2تحديد املوارد الالزمة لتنفيذ اإلسرتاتيجية.
3 .3وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ اإلسرتاتيجية.
4 .4الوقوف عىل الصالت مع سائر اإلسرتاتيجيات والسياسات املؤسسية.
5 .5التعرف عىل االطراف الفاعلة االخرى التي تستخدم وسائل التواصل االجتامعي.
6 .6النظر يف املخاطر والسيناريوهات املحتملة وطرق التعامل معها.
7 .7مراجعة اإلسرتاتيجية.
وسوف نناقش هذه الخطوات تفصيال يف هذا الفصل ،ال بغرض وضع منوذج صلب وغري مرن ،وإمنا بهدف تسليط الضوء
عىل االعتبارات التي متكِّن الهيئات االنتخابية من أن تجد طريقها للميض قدما ،كال يف سياقها الخاص.

وسائل التواصل االجتامعي :دليل عميل للهيئات املعنية باإلدارة االنتخابية |

والسي
ر
يف املخاط تملة
املح
لنظر
ا

هات
ناريو

ذين
خرى ال عي
اال تام
علة الج
لفا صل ا
راف ا لتوا
الط ئل ا
ىل ا وسا
ف ع ون
عر خدم
الت ست
ي

مراجعة اإلسرتاتيجية
الوقوف عىل الصالت مع سائر
اإلسرتاتيجيات

فيذ

لتن

هية
توجي جية
ادئ رتاتي
ع مب إلس
ا
وض

ط

تح
ديد املوا
رد الالزم
اإلسرتاتيج ة لتنفيذ
ية

رح

أس

ئلة

رئي

سية

شكل توضيحي رقم  :2سبع خطوات نحو نهج إسرتاتيجي الستخدام وسائل التواصل االجتامعي من قبل الهيئات االنتخابية

 1.1أسئلة أساسية لتسترشد بها الهيئة االنتخابية في استخدامها لوسائل التواصل
االجتماعي
يجب أن تركز األسئلة التي تسرتشد بها الهيئة االنتخابية يف الوقوف عىل كيفية الوصول باستخدام وسائل التواصل
االجتامعي ألعىل مستوى من املالءمة والفعالية لصالح الهيئة ،عىل الغرض املقصود والجمهور املستهدف واألساليب املتبعة
واملخاطر املحتملة ،وميكن أن تشمل ما ييل:
1 .1ملاذا نريد أن نتفاعل من خالل وسائل التواصل االجتامعي؟ ما هي أغراضنا وأهدافنا؟
2 .2ما الذي نعتقد أنه ميكن تحسينه أو تناوله من خالل وسائل التواصل االجتامعي؟ ما هي القيمة املضافة التي نسعى
للحصول عليها من خالل التفاعل عرب تلك الوسائل؟
3 .3ما هي مواردنا املؤسسية؟ وما هي األصول التي ميكن أن نستخدمها؟
4 .4ما هي طبيعة املناقشات التي نريد تشجيعها أو االشرتاك فيها؟ وملاذا نحن مهتمون بها ،وما هي الصلة بينها وبني
أهدافنا؟
5 .5ما هي املجموعات املستهدفة باالتصال؟ وما هي املنصات التي يستخدمونها؟
6 .6ملاذا سيتفاعل الجمهور املستهدف مع منصتنا أو منصاتنا؟ وماذا لدينا لنقدمه؟
َ 7 .7من غرينا يحاول التفاعل مع املجموعات املستهدفة؟ وكيف نُحاط علام بخطاباتهم؟ وهل من املمكن أن نشرتك مع
أي من هذه االطراف الفاعلة لزيادة قدرتنا عىل الوصول للجمهور املستهدف؟
8 .8كيف ميكن أن نستقطب املتابعني إىل منصاتنا للتواصل االجتامعي ،وكيف نستبقي عىل اهتاممهم بنا؟
9 .9ما نوع املحتوى الذي ينبغي علينا نرشه ،وكيف لنا أن ننتجه؟
1010هل هناك أحداث أو تواريخ بعينها نرغب يف إطالق حملة خاصة حولها؟
1111ما هي السيناريوهات التي يتعني أن نستعد لها؟ وما هي املخاطر املحتملة؟
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وعىل الرغم من أن إجابات هذه األسئلة قد ال تنعكس مبارشة يف إسرتاتيجية الهيئة االنتخابية الستخدام وسائل التواصل
االجتامعي ،إال أ َّن الوقوف عىل إجابات لها ميكن أن يسهم يف إيضاح ما ييل( :أ) الغرض من استخدام وسائل التواصل
االجتامعي؛ (ب) الجمهور الذي سيجري التفاعل معه؛ (ج) طرق التفاعل مع ذلك الجمهور؛ (د) إسرتاتيجيات تقليل
املخاطر .كام ميكن أن تسهم اإلجابة عىل هذه األسئلة يف وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس ،من خالل مؤرشات ذات
صلة (عىل سبيل املثال ،الزيادات القابلة للقياس يف عدد املتابعني أو عدد الزيارات أو كمية املعلومات التي يجري إنزالها
من موقع الهيئة االنتخابية عىل االنرتنت) .وعالوة عىل ذلك ،فال غنى عن وجود األهداف واملؤرشات القابلة للقياس بوضوح
عند تقييم نجاح اإلسرتاتيجية.
”إحدى الوسائل المنخفضة
التكاليف نسبيا التي يمكن
للهيئة االنتخابية من خاللها أن
تزيد من وعي األطراف المعنية
بأنشطتها ،وأن تعزز والءهم
كمتابعين لها ،تكمن في
بذل الجهد المتواصل لتشجيع
التواصل والحوار عى نحو
مفتوح”.
أشكال االدارة االنتخابية:
دليل المؤسسة الدولية
للديمقراطية واالنتخابات

(Stockholm: International
IDEA, 2006).

 2.2تحديد الموارد
فيام قد تكون أدوات التواصل االجتامعي متاحة مجانا ،إال أ َّن ضامن استخدامها بالطرق التي تؤدي إىل االستفادة منها بأكرب
قدر ممكن يتطلب قدرا كبريا من املوارد البرشية وغري البرشية .ومن ث َّم ،فمن الرضوري أن ت ُحدَّد املوارد الالزمة لتفعيل
إسرتاتيجية استخدام وسائل التواصل االجتامعي بوضوح.
وتضمني وسائل التواصل االجتامعي يف مسؤوليات العاملني سيرتتب عليه ،حتميا ،آثار مالية .ومن ث َّم ،ينبغي إلسرتاتيجية
وسائل التواصل االجتامعي أن تنظر يف أهداف استخدام وسائل التواصل االجتامعي والفوائد املرجوة منه ،وتقارنها
بالتكاليف املقرتنة به.
ومن االعتبارات التي يتعني النظر فيها بشأن املوارد ما ييل:
تعيني موظف متفرغ أو طاقم من املوظفني املتفرغني إلدارة منصات التواصل االجتامعي

✔

الحضور عىل وسائل التواصل االجتامعي عىل مدار الـ 24ساعة ،واالستجابة اآلنية

✔

نطاق اإلسرتاتيجية (عدد املنصات التي ستُستخدم ...إلخ)

✔

بناء قدرات املوظفني ،واحتامالت املشاركة أو االستعانة مبصادر خارجية

✔

اللغة

✔

استخدام برامجيات إلدارة وسائل التواصل االجتامعي

✔

وفيام تتزايد أنشطة التواصل االجتامعي خالل فرتات االنتخابات ،إال أ َّن األوقات السابقة عىل االنتخابات والالحقة لها هي
كذلك أوقات ميكن فيها جمع ونرش معلومات هامة عن العملية االنتخابية .ويف هذا الصدد ،ميكن للهيئة االنتخابية أن
تنظر يف تعيني موظف أو طاقم من املوظفني ليتوىل منصات التواصل االجتامعية تلك يف جميع مراحل العملية االنتخابية.
وعالوة عىل ذلك ،فإ َّن القدرة عىل االستجابة اآلنية تقتيض توافر املوارد بصفة مستمرة .بيد أن ذلك ال يخلو من التحديات،
فكام أشارت الهيئة االنتخابية الرنويجية يف ردها عىل استطالع الرأي“ :املوارد املتاحة للمتابعة والتحديث بصفة دورية
نادرة ،وهو ما يعني أن تلبية مطالب التحديث املتالحقة يشكِّل تحديا”.
وقد يكون من املحبذ أن تستعني الهيئة االنتخابية مبوظفني دامئني أو بآخرين ملتابعة املنصات بصفة دورية ،وال سيام عندما
تكون تلك املنصات قد أُطلقت حديثا ،مبا يف ذلك خالل ساعات الليل ويف عطالت نهاية األسبوع ،بهدف ضامن التفاعل
الرسيع واملستمر مع املتابعني ،وهو ما يعني مرة أخرى الحاجة ملوارد برشية خارج ساعات العمل املعتادة.
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وبينام ميكن أن تقع املسؤولية عن املحتوى املنشور عىل منصات التواصل االجتامعي الخاصة بالهيئات االنتخابية يف نهاية
األمر عىل عاتق مجموعة صغرية من املوظفني ،إال أ َّن ذلك ال يعني امتناع املوظفني اآلخرين عن إرسال املعلومات إىل هذا
الفريق األسايس ،ليحولها إىل مشاركات مالمئة لوسائل التواصل االجتامعي .وتش ِّجع بعض أنظمة إدارة وسائل التواصل
االجتامعي مساهمة املوظفني من خارج الفريق املعني بوسائل التواصل االجتامعي ،مع املحافظة عىل مركزية التحكُّم بأال
متنح لهؤالء املوظفني قدرة النرش املبارش ،وإمنا توضع جميع االقرتاحات والردود يف قامئة انتظار رهن موافقة فريق إدارة
وسائل التواصل االجتامعي األسايس قبل نرشها عىل العلن .وعىل سبيل املثال ،فمسؤولو مفوضية االنتخابات األسرتالية
(الهيئة األسرتالية) املعنيون مبارشة بإدارة وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بها ،يطلبون موافقة رسمية فيام يخص أي
محتوى ميكن أن يكون خالفيا أو يتناول أمورا مل يسبق التطرق لها .ويجتمع أولئك املسؤولون بصفة دورية لتبادل األفكار
واملعلومات ،ويحرضون ندوات وتدريبات أخرى متخصصة متى كان ذلك ممكنا .ويجري ذلك بهدف ضامن أن يبقى
الجميع عىل علم باألنشطة التي يُضطلع بها ،وإلعداد املشاركات املحتملة خصيصا لكل منصة.
ويف جميع األحوال ،فإرشاك املوظفني يف عملية إنتاج املشاركات مينحهم شعورا بأنهم جزء من إسرتاتيجية استخدام وسائل
التواصل االجتامعي ،ويؤدي إىل إنتاج مشاركات مبتكرة وإبداعية وغنية باملعلومات من قطاع أعرض من تركيبة الهيئة.
كام أنَّه ميكن أن يكون طريقة لتخفيف العبء عن الفريق األصغر املعني بإدارة وسائل التواصل االجتامعي ،من حيث
الوقت واملوارد.
وينبغي كذلك أن يكون هناك ارتباط بني املوارد وبني النطاق الكيل لإلسرتاتيجية ،فمتى زاد توافر املوارد ،ميكن عندها
توسيع نطاق اإلسرتاتيجية .وفيام أ َّن التفاعل ثنايئ االتجاه هو الهدف النهايئ ملنصات التواصل االجتامعي الناجحة ،إال أن
البدء بإعالنات أو روابط ملوقع املؤسسة عىل االنرتنت قد يكون مبثابة اللبنة األوىل إلرساء الحضور عىل وسائل التواصل
االجتامعي .ومن املمكن أن يساعد الترصيح علنا بنطاق اإلسرتاتيجية ،مثلام فعلت وزارة العدل األمريكية يف حسابها عىل
‘تويرت’ ،عىل تخفيف حدة التوقعات بشأن إمكانيات التفاعل أو الحد منها.
شكل توضيحي رقم  :3تغريدة من حساب وزارة العدل األمريكية عىل ‘تويرت’

وعند الحصول عىل املوارد الالزمة لزيادة التواصل عرب اإلنرتنت ،ميكن للمؤسسة أن تنرش أنواعا مختلفة من املعلومات :مثل
مقاالت النقاش أو األسئلة املوجهة للمتابعني أو تنظيم فعاليات آنية مثل جلسات السؤال والجواب.
بناء قدرات الموظفين

فيام قد يتمتع بعض املوظفني بالخربة أو املوهبة مبا يتعلق بوظائف النرش واإلدارة عىل منصات التواصل االجتامعي،
فالتغريات يف تلك املنصات تحدث برسعة .فإذا كانت املوارد تسمح ،فإ َّن تدريب املوظفني عىل إمكانيات املنصات املختلفة،
وعىل أفضل ُسبُل التفاعل واالستجابة عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وعىل كيفية االستجابة يف أوقات األزمات ،ميكن أن
يُبقي املوظفني عىل علم باملستجدات ،ويزيد من استخدام املنصات املعنية إىل أكرب قدر ممكن .وبنا ُء قدرات املوظفني،
من خالل هذه األساليب ،يعطي للمنظمة مزيدا من الثقة يف استخدامها لوسائل التواصل االجتامعي ،ويف طريقة تنفيذ
إسرتاتيجياتها.
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إقامة الشراكات واالستعانة بجهات خارجية

من بني الطرق األخرى التي ت ُستخدم لتعظيم املوارد والتفاعل مع أكرب جمهور ممكن ونرش املعلومات بفعالية ،إقام ُة
الرشاكات .وميكن أن ت ُقام الرشاكات بني الهيئة االنتخابية وبني األجهزة الحكومية ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري
الهادفة للربح والشخصيات العامة ،وغريهم .وهناك العديد من األمثلة الجيدة عىل طرق استخدام تلك الهيئات لوسائل
التواصل االجتامعي ألغراض املشاركة املدنية ،وعىل الهيئات االنتخابية أال تخىش استكشاف تلك الخيارات مع الجهات
املحايدة سياسيا التي تعمل من أجل األهداف ذاتها .وتبادل الخربات مع الهيئات االنتخابية األخرى واملنظامت الحكومية
وغري الحكومية من خالل مناقشات عرب اإلنرتنت أو يف لقاءات تجري وجها لوجه إىل إقامة رشاكات غري رسمية ،واستحداث
طرق مبتكرة للتفاعل مع الجمهور.
ومن بني الخيارات األخرى ما اتبعته الهيئة األسرتالية بإبرام رشاكة مع وكالة إعالن خارجية أثناء مرحلة بدء العمل
بإسرتاتيجية التفاعل من خالل وسائل التواصل االجتامعي؛ حيث أُعطيت هذه الوكالة “مبادئ توجيهية قامئة عىل دليل
االستجابة للعاملني يف مراكز االتصال الهاتفي ،لتمكينهم من الرد رسيعا عىل األسئلة املثارة عىل منصات التواصل االجتامعي”
( .)Macnamara J., Sakinofsky, P. and Beattie, J., 2012: 33وأتاحت هذه الرشاكة ملوظفي الهيئة األسرتالية أن
يتعلموا من الوكالة ،يف ذات الوقت الذي هم فيه عىل ثقة من أنه يف حال وقوع خطأ ما ،فهناك محرتفون موجودون
للمساعدة عىل الحد من آثاره .وأدَّى ذلك ،إىل زيادة مستوى االرتياح يف العمل بني موظفي الهيئة األسرتالية أثناء املراحل
األوىل لتفعيل منصاتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي (انظر املربع رقم .)4

المربع رقم  :4البدء في استخدام وسائل التواصل االجتماعي :التجربة األسترالية

قبل أن تبدأ الهيئة األسرتالية يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف عام  ،2012أمرت بإعداد تقرير شامل حول
انخراط الهيئات الحكومية والسلطات االنتخابية األخرى يف أسرتاليا يف التفاعل عرب وسائل التواصل االجتامعي .وأيَّد ذلك
التقرير قرار املفوضية اعتامد التواصل االجتامعي كجزء من إسرتاتيجياتها ،وميكن االطالع عليه عىل الرابط:
><http://www.aec.gov.au/About_AEC/research/social-media.htm

‘فيس بوك’:

أُطلقت صفحة الهيئة األسرتالية عىل ‘فيس بوك’ يف  28أيار/مايو  ،2012وصممتها وكالتها اإلعالنية ( .)BMFوأدارت
( )BMFاملوقع لفرتة قصرية ،إىل أن توىل قسم التعليم واالتصاالت التابع للهيئة إدارة الصفحة .وكان املنطق املبارش
وراء إطالق الصفحة هو إرساء حضور للهيئة عىل منصة للتواصل االجتامعي يزورها ماليني األسرتاليني كل عام ،بل
ويزورها العديد منهم عدة مرات يف اليوم ،وأن تكتسب الهيئة خربة يف ذلك املجال .وكانت إمكانية التواصل مع عدد
كبري من الشباب األسرتايل ونرش رسالة التسجيل لالنتخابات بينهم خالل حملة “أنا معكم” ( )Count Me Inفكرة
جذابة .إال أنه من اإلنصاف أن نذكر أن شعبية املوقع وعدد من ضغطوا رابط املوقع الشبيك للهيئة (حيث ميكن معرفة
وتبي أ َّن التوجيه الجيد لجهود الرتويج والدعاية الرقمية
الحالة االنتخابية والتسجيل) كانا أقل من املأمول يف البدايةَّ ،
للنشاط عىل ‘فيس بوك’ مهمة صعبة أمام وكالة اإلعالن التي استعانت بها الهيئة األسرتالية .وكان هناك بعض الدروس
املستفادة ،مبا يف ذلك أ َّن املوقع يحتاج إىل وقت لينمو ،وينبغي إبقاء التوقعات بشأن النجاح الفوري يف حدود املعقول.
ومع ذلك فهناك منو مطرد يبعث عىل الرضا ،ويف آخر إحصاء ،كان عدد “اإلعجابات” التي نالها موقع الهيئة األسرتالية
عىل ‘فيس بوك’ قد تجاوز ُ ،19,000س ِّجل العديد منها يف املرحلة السابقة النتخابات .2013
وعالوة عىل استخدامها كجزء من حمالت توجيه الرسائل ،تتلقى الصفحة العديد من االستفسارات من الجمهور.
وبالفعل ،منا عدد االستفسارات من الجمهور عىل نحو ملحوظ قرب موعد انتخابات  ،2013وتزايد كثريا خالل فرتة
االنتخابات ذاتها .وبغرض االستعداد لذلك ،وضعت الهيئة األسرتالية إجابات منوذجية ألسئلة الناخبنيُ ،ص ِّممت خصيصا
من أجل ‘فيس بوك’ ،عىل غرار الجهود املبذولة لالستعداد ملئات اآلالف من املكاملات الهاتفية ورسائل الربيد اإللكرتوين
التي يتلقاها مركز االتصال الوطني التابع للهيئة.
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‘تويتر’

أُنشئ حساب الهيئة األسرتالية عىل ‘تويرت’ يف نفس الوقت الذي أُنشئت فيه صفحتها عىل ‘فيس بوك’ .إال أنَّه ،وعىل
العكس من النهج الذي اتُبع مع صفحة ‘فيس بوك’ ،توىل فريق اإلعالم والعالقات العامة بالهيئة إدارة العملية داخليا
منذ البداية .واختري هذا النهج ألن ‘تويرت’ منصة أبسط يف إدارتها من ‘فيس بوك’ ،وتتطلب تعودا وتدريبا أقل .وفيام
استُخدم حساب الهيئة عىل ‘تويرت’ يف البداية يف حملة “أنا معكم” ( ،)Count Me Inفرسعان ما اتضح أ َّن تغريدات
الهيئة تشكِّل أداة إضافية مفيدة للغاية يف إدارة املسائل العامة ،ودرج عىل متابعتها قطاع واسع من الصحفيني
واإلعالميني واألطراف املعنية ،وكذلك أفراد من عموم املجتمع.

غري أ َّن القيام مبهام التحديث واملراقبة عىل نحو مستمر ملجموعة كبرية من املنصات قد يكون أكرب من قدرات الهيئة
االنتخابية يف الوقت نفسه الذي تسعي فيه إلرساء حضورها عىل اإلنرتنت للمرة األوىل ،كام ميكن أن تعتربه الهيئة االنتخابية
أمرا يستغرق وقتا زائدا عن الحد أو مكلفا .ويف هذا الصدد ،تختار بعض الهيئات االنتخابية أن تعهد مبحتوى التواصل
االجتامعي إىل جهات خارجية (من قبيل منظامت املجتمع املدين أو استشاريني من القطاع الخاص) .ومن األمور التي يتعني
أخذها يف االعتبار عند االستعانة بجهات خارجية إلدارة محتوى التواصل االجتامعي التصوراتُ العامة عن الحيادية ،وملكية
املحتوى واملسؤولية عنه ،واإلملام بالعملية االنتخابية ،وإسرتاتيجية االتصال ،وسياسات الهيئة االنتخابية وقواعدها ولوائحها
وصالحياتها .وحتى يكون بوسع الجهة الخارجية متثيل الهيئة االنتخابية عىل أكمل وجه ،فيتعني أن تكون عىل دراية كافية
بتلك األمور ،وكذلك بدور الهيئة االنتخابية والحدود القانونية لعملها ،وبالعملية االنتخابية واألطراف املعنية بها.
اللغة

يف البلدان التي تتحدث لغتني رسميتني أو أكرث ،قد تشكِّل إدارة منصة تواصل اجتامعي بلغتني أو عدة لغات مزيدا من
التحديات وتتطلب توفري موارد إضافية ،وال سيام إذا كان من املتوقع أن ت ُجرى جميع النقاشات عىل منصة التواصل
االجتامعي بجميع اللغات الرسمية.
 3.3وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ اإلستراتيجية
ٍ
متامش مع اإلسرتاتيجية ،ميكن وضع مبادئ توجيهية أو مدونات سلوك
حتى يُضمن أ َّن عمل موظفي الهيئة االنتخابية
ملعاونة القامئني عىل إدارة منصات الهيئة عىل وسائل التواصل االجتامعي .وينبغي أن تتضمن املبادئ التوجيهية موضوعات
من قبيل:
• •أنواع املحتوى التي ميكن نرشها.
• •املنصات التي تستخدمها الهيئة.
• •النربة التي يجب استخدامها للتعبري عن الهيئة.
• •وترية املشاركات الجديدة.
• •موقف املؤسسة من إعادة نرش الرسائل وإعادة تغريدها ،وإمكانية تفسري ذلك بأنه تأييد لوجهات نظر منظامت
أخرى (قد تكون أقل حيادية).
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وبينام تضع كل هيئة انتخابية مبادئها التوجيهية ،فيام يخص استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،بالرتكيز عىل سياقها
املحدد وأغراضها ،إال أ َّن هناك عنارص هامة يتعني أخذها يف الحسبان ،منها:
• •الغرض :ملاذا ُوضعت تلك املبادئ التوجيهية؟ وما هي عالقتها باإلسرتاتيجية؟
• •الجمهور والنطاق وقابلية التطبيق :عىل من تنطبق املبادئ التوجيهية؟ ومتى تجري مراجعتها؟ وهل تنطبق عىل
منصات الهيئات االنتخابية عىل وسائل التواصل االجتامعي وحدها ،أم عىل االستخدام الخاص لوسائل التواصل
االجتامعي كذلك؟
• •الخلفية :ملاذا اختريت وسائل التواصل االجتامعي؟ وإىل أي مرحلة وصل استخدام الهيئة الحايل لوسائل التواصل
االجتامعي؟ وإىل أين تتجه؟ وكيف تنوي الوصول إىل ذلك؟
• •وسائل التواصل االجتامعي املقبول استخدامها :ما هي املنصات التي ارتأت املنظمة أنها أكرث مالءمة للسياق؟
• •الجامهري املستهدفة.
• •الوثائق ذات الصلة :ما هي السياسات األخرى املتصلة باملبادئ التوجيهية أو املذكورة فيها؟
• •األدوار واملسؤوليات :فيام يتعلق بإدارة منصات التواصل االجتامعي التي اختارتها الهيئة االنتخابية ،ومراقبة االلتزام،
وإدارة اإلسرتاتيجية وتطبيقها ومراجعتها.
• •اإلعفاءات (إن ُوجدت).
• •بروتوكوالت التعامل مع األزمات.
وميكن العثور عىل مزيد من األمثلة املفيدة للمبادئ التوجيهية والسياسات املتبعة يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي،
والتي وضعتها وكاالت حكومية أو منظامت غري هادفة للربح أو غريها عىل الرابط:

<http://socialmediagovernance.com/policies.php?f=5>.

مدونات السلوك

ميكن أن تكون مدونات السلوك مفيدة يف ضامن االلتزام باملبادئ التوجيهية .وبصفة عامة ،فإ َّن مدونات السلوك هي
مجموعات من القواعد واملسؤوليات أو السلوكيات املتوقعة التي تنطبق عىل األفراد داخل مؤسسة أو منظمة .ومن
املمكن أن تختلف مدونات السلوك املتعلقة بوسائل التواصل االجتامعي بني َمن يديرون منصات الهيئات االنتخابية ،ومن
يستخدمونها من املعنيني باالنتخابات ،واستخدامها يف مكان العمل عموما .ويجب أن تكون مدونات السلوك املوضوعة
بهدف تنظيم استخدام وسائل التواصل االجتامعي مرتبطة باإلسرتاتيجيات املؤسسية األخرى ،كام نوقش فيام سبق.
لمن يديرون منصات الهيئات االنتخابية

ُعب عن املؤسسة وليس عن آراء
تقع مسؤولية ضامن كون منصات الهيئات االنتخابية عىل وسائل التواصل االجتامعي ت ِّ
شخصية عىل عاتق املسؤول النهايئ عن تلك املنصات .ويجب أن ينعكس ذلك عىل مدونات السلوك املوضوعة ملن يديرون
منصات الهيئات االنتخابية عىل وسائل التواصل االجتامعي.
وكام أرشنا فيام سبق ،فمن صالح الطرف املسؤول أن يكون عىل دراية تامة بصالحيات الهيئة االنتخابية وإجراءاتها
وقواعدها ولوائحها ،وأن ينخرط يف النقاشات والتحديثات واإلجابات مع االلتزام بكل ذلك .ومن ث ّم ،فمن املستحسن أن
يعلم املوظفون املسؤولون عن منصة التواصل االجتامعي أين يبحثون عن اإلجابات التي تعكس موقف الهيئة االنتخابية
يف حال أُثريت أسئلة صعبة ،أو أسئلة تتعلق ب ِقيَم الهيئة االنتخابية وآرائها .ويجب أن ترد هذه اإلجراءات ضمن مدونات
السلوك.
وعالوة عىل ذلك ،وحيث إ َّن صفحات ‘فيس بوك’ الجامعية أو املؤسسية ال بد من أن ت ُدار عرب حسابات فردية ،فمن املهم
أن يُنص عىل موقف الهيئة فيام إذا كان ميكن الدخول إىل الصفحة من حساب شخيص ألحد املوظفني ،أو إذا كان يلزم
إنشاء حساب مؤسيس.
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لألطراف المعنية باالنتخابات

ميكن أن تشتمل مدونات السلوك املص َّممة لوسائل اإلعالم وموظفي مراكز االقرتاع واألحزاب السياسية وموظفي الهيئات
االنتخابية واألطراف اآلخرين املعنيني باالنتخابات ،عىل ذكر الطرق املتفق عليها الستخدام وسائل التواصل االجتامعي يف
جميع مراحل العملية االنتخابية ،والقيود التي قد ت ُفرض عىل ذلك االستخدام (كام هو الحال أثناء فرتات الصمت االنتخايب).
لالستخدام الخاص لوسائل التواصل االجتماعي

باإلضافة إىل ذلك ،تضع بعض املنظامت قواعد أو مدونات سلوك تتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتامعي ،سواء
لالستخدام الخاص أو أثناء ساعات العمل أو لكليهام .فبينام قد تكون االستفادة من االستخدام الخاص لوسائل التواصل
االجتامعي لنرش املعلومات بشأن عمل الهيئة االنتخابية ذات قيمة كبرية ،فهناك أيضا مخاطرة يف أن تنعكس املعلومات
املنشورة عىل وسائل التواصل االجتامعي الخاصة عىل الهيئة االنتخابية عىل نحو يسء .ومن املمكن أن تؤثر هذه االعتبارات
يف نهاية املطاف عىل أنواع الرسائل الخاصة أو املناقشات التي ميكن للموظفني نرشها أو البدء بها فيام يتعلق مبكان عملهم.
وعالوة عىل ذلك ،فقد تو ُّد املنظمة اقرتاح مبادئ توجيهية بشأن طرق ترصف املوظفني يف سيناريوهات مثل قبول طلبات
“الصداقة” من شخصيات سياسية عامة كاملرشحني واملسؤولني الحزبيني.
 4.4الصالت مع سائر اإلستراتيجيات والسياسات المؤسسية
ت ُع ُّد الطرق التي ترتبط بها إسرتاتيجية استخدام وسائل التواصل االجتامعي مع إسرتاتيجيات التواصل والتفاعل األوسع
نطاقا وت ُدمج فيها من بني االعتبارات الهامة للهيئة االنتخابية ،نظرا ألن التناقض أو عدم االتساق بني مختلف اإلسرتاتيجيات
سيؤدي إىل االرتباك.
ومن ث َّم ،فينبغي أن ت ُسلط إسرتاتيجية استخدام وسائل التواصل االجتامعي الضوء عىل الطرق التي ميكن من خاللها
الستخدام وسائل لتواصل االجتامعي أن يع ِّزز ويك ِّمل أنشطة كحمالت التوعية املدنية ،وآليات تواصل كاالجتامعات العامة
واملواقع الشبكية واملقاالت واألخبار واملطبوعات.
وأحد األمثلة عىل كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي لتسليط الضوء عىل حمالت التواصل التقليدية ،هو ما قامت
به الهيئة االنتخابية يف إقليم مانيتوبا الكندي ،حيث استُخدم ‘فيس بوك’ لنرش حملة للتوعية املدنية ،األمر الذي أتاح لهيئة
االنتخابات الدخول إىل قاعات الدرس يف جمع أنحاء اإلقليم.
الشكل رقم 4

إىل املدرسني واملعلمني ...هل تبحثون عن طرق لدمج تالميذكم يف عمليتنا
الدميقراطية؟ ستأيت هيئة االنتخابات يف مانيتوبا إليكم يف قاعة الدرس بورشة
عمل ممتعة وتفاعلية لطالبكم .اتبعوا الرابط لتعرفوا املزيد وتحددوا موعد
ورشة العمل املجانية.
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وميكن أن ت ُص َّمم إسرتاتيجيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي لفائدة الهيئات االنتخابية عىل املستوى الوطني أو
املحيل أو اإلقليمي ،أو أن توضع فيام يتعلق مبسألة معينة محل االهتامم (تسجيل الناخبني عىل سبيل املثال) .وعىل الرغم
من أن ذلك يتوقف عىل هيكل الهيئة االنتخابية املعنية ،فمن املحبذ ضامن االتساق والتامسك بني اإلسرتاتيجيات املتبعة
يف املنصات املختلفة متى أمكن ذلك ،نظرا أل َّن ما يُنفَّذ وفقا إلحدى هذه اإلسرتاتيجيات قد ينعكس دون قصد عىل غريها.
ويكون ذلك هو الحال خاصة إذا كان الناخبون غري معتادين عىل هيكلية الهيئات املعنية باإلدارة االنتخابية يف سياقات
مختلفة :فبعض الناخبني ،عىل سبيل املثال ،قد ال يكونوا عىل علم بأن الهيئة املعنية بإدارة االنتخابات املركزية وتلك املعنية
بإدارة االنتخابات اإلقليمية أو املحلية أو انتخابات الوالية ،هام يف الحقيقة هيئتان مستقلتان عن بعضهام البعض.
 5.5التعرف على االطراف الفاعلة االخرى والتفاعل معهم عبر وسائل التواصل
االجتماعي
عىل الرغم من أنه قد ال يكون هناك إال هيئة انتخابية واحدة تستخدم وسائل التواصل االجتامعي يف بلد ما ،فقد تكون
هناك منظامت مجتمع مدين ومنظامت عاملية ومواطنون مهتمون وجامعات مراقبة (الدولية واملحلية) وأحزاب سياسية
وأطراف أخرى ضالعة يف العملية االنتخابية ،وتسعى للتفاعل مع الناخبني أيضا من خالل وسائل التواصل االجتامعي.
ومن بني االطراف الفاعلة االخرى التي تستخدم وسائل التواصل االجتامعي:
الهيئات االنتخابية عىل املستوى املحيل

✔

منظامت املجتمع املدين

✔

املنظامت الدولية

✔

مواطنون مهتمون

✔

جامعات املراقبة

✔

األحزاب السياسية

✔

وسائل اإلعالم

✔

األجهزة األمنية

✔

وميكن أن يكون ملتابعة منصات املستخدمني اآلخرين ممن يستهدفون الجمهور نفسه قيمة كبرية .فالهيئات االنتخابية ال
ميكنها فحسب أن تتفاعل مع تلك االطراف الفاعلة من خالل وسائل التواصل االجتامعي إلثراء املناقشات ،بل قد يكون
ملتابعة املنظامت واألفراد اآلخرين قيمة كبرية يف معاونة الهيئة االنتخابية عىل التصدي لنرش معلومات مضللة حول
العملية االنتخابية (انظر القسم الذي يناقش التحديات واملخاطر أدناه) ،أو الرد عىل ما يُثار من انتقادات .وعالوة عىل
ذلك ،وبرصف النظر عن استخدام الهيئة االنتخابية لوسائل التواصل االجتامعي من عدمه ،فإ َّن أداءها وما تتخذه من
إجراءات سوف يكون حتام جزءا من النقاشات التي تجري عىل اإلنرتنت .ولذا فاإلحاطة علام بتلك املناقشات والتفاعل
معها عىل نحو استباقي ،بدل االكتفاء برد فعل ،من شأنه أن يساعد الهيئة االنتخابية عىل توجيه املناقشات وتحسني
التفاعل مع الجمهور املستهدف.
كذلك فإ َّن استخدام وسائل التواصل االجتامعي ومنصات اإلنرتنت من الصحفيني الهواة وجامعات املراقبة املحلية يتزايد
برسعة كبرية (انظر املربع رقم  ،)5مام يجعل من فهم تلك املنصات ،واملواد التي يجمعها الصحفيون الهواة وجامعات
املراقبة وينرشوها ميكن أن يكون مصدر معلومات قيِّم للهيئات االنتخابية .وعالوة عىل ذلك ،ميكن للهيئات االنتخابية
استخدام وسائل التواصل االجتامعي ومنصات اإلنرتنت لتوعية املراقبني املحليني بأدوارهم وباإلطار القانوين الذي يعملون
من خالله.
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المربع رقم  :5استخدام برامجية ‘أوشاهدي‘ في مراقبة االنتخابات

جرى تصميم برامجية ‘أوشاهدي’ ( )Ushahidiكرد فعل للعنف الذي اندلع بعد انتخابات  2007يف كينيا .و‘أوشاهدي’
تعني «الشهادة» باللغة السواحيلية ،وتقوم هذه الربامجية عىل جمع املدخالت من الجمهور من خالل الرسائل القصرية
عرب الهواتف املحمولة ،والربيد االلكرتوين ،و‘تويرت’ واإلنرتنت .وقد ُص ِّممت هذه األداة لتمكني األطراف املهتمة من
جمع املعلومات وترتيبها ونرشها ،عىل نحو قابل للضبط حسب خيارات املستخدم إىل حد بعيد ،وهي متاحة إلنزالها
مجانا .ووفقا لـمطوري ‘أوشاهدي’ فقد “بُني محرك الربامجية عىل فرضية أن جمع [ ]...املعلومات من عموم الجمهور
قد يعطي تصورات جديدة عن األحداث الجارية عىل نحو شبه فوري” .وبينام كان الهدف األصيل للمنصة هو تحديد
مواقع العنف يف أنحاء كينيا ،إال أنه منا إىل حد أصبح معه ممكنا للمواطنني أن يقوموا باإلبالغ عن تفاصيل بعينها
يف مجريات العملية االنتخابية .ومكَّنت منصة ‘أوشاغوزي’ ،التي وضعها مطورو ‘أوشاهدي’ ،واستُخدمت يف كينيا يف
انتخابات  ،2013املواطنني من اإلبالغ عن املسائل املتعلقة باالنتخابات مثل خطابات الكراهية ،وفرز األصوات وإعالن
النتائج ،ولوجستيات مراكز االقرتاع ،واألمور املتعلقة باملواد واملعدات وأوراق التصويت.
<>http://www.ushahidi.com>/<http://www.uchaguzi.co.ke

وتستخدم األحزاب السياسية وسائل التواصل االجتامعي عىل نحو متزايد كأداة يف الحمالت االنتخابية وألغراض الدعاية
وجمع األموال .وميكن للهيئات االنتخابية أن تراقب تلك املنصات لضامن عدم مخالفة اإلطار القانوين .ومن املستحسن أن
متتنع الهيئة االنتخابية عن إظهار أي والء لطرف دون آخر عىل قنوات التواصل االجتامعي (أو غريها) .فإذا كانت هناك
حاجة لإلشارة إىل األحزاب السياسية عىل منصة للتواصل االجتامعي ،يتعني أن تذكر جميع األحزاب عىل قدم املساواة.
وميكن للهيئة االنتخابية أن تبني صالت باملواقع الشبكية أو املنظامت غري الحكومية التي تجمع معلومات غري حزبية عن
منصات األحزاب السياسية أو غريها ،بهدف توعية الناخبني بالحملة.
وهناك مجموعة أخرى من االطراف الفاعلة ميكن للهيئة االنتخابية التفاعل معها من خالل وسائل التواصل االجتامعي،
أال وهي وسائل اإلعالم التقليدي ،والتي باتت أكرث تجاوبا مع النقاشات التي تجري عىل منصات التواصل االجتامعي،
التغي بأنه انتقال من دور “حراس البوابة” إىل دور “مراقبي البوابة”
ويتغري دورها نتيجة لذلك .ويصف أحد املعلقني هذا ُّ
( .)Bradshaw 2011: 6فوسائل اإلعالم التقليدي تشارك اآلن يف مراقبة األنباء املنترشة عىل منصات التواصل االجتامعي،
ويف توضيح سياق تلك األنباء والتحقق منها والتعليق عليها وتفسريها ،لقرائها ومشاهديها .وميكن للهيئات االنتخابية أن
تؤثر عىل وسائل اإلعالم التقليدي وما تنقله خالل العملية االنتخابية ،من خالل االضطالع بدور القيادة والتيسري فيام يخص
هذه األنباء والنقاشات من خالل املشاركات عىل اإلنرتنت والتعليقات عليها .فالهيئة االنتخابية التي تتمتع بحضور نشط
عىل اإلنرتنت “ميكن أن تستخدم اإلعالم لتوصيل املعلومات حول االنتخابات إىل الناخبني وتوعيتهم ،وأن تضطلع بربامجها
الدعائية الخاصة  -مثل املنتجات اإلعالمية املطبوعة أو الصوتية/املرئية ،أو موقع إلكرتوين يُحدَّث بانتظام – للحفاظ عىل
الصلة بني الناخبني وبني أنشطتها” (.)International IDEA 2006a: 207
ويف تونس عام  ،2011اشرتكت محطة إذاعية محلية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف القيام بحملة توعية مدين عرب
موقع املحطة الشبيك ذائع الصيت و‘فيس بوك’ (انظر املربع رقم  .)6ويف مثل هذه الحاالت ،ميكن للهيئات االنتخابية أن
تعمل مع وسائل اإلعالم عىل تقديم معلومات وإرشادات قيمة للحملة ،بينام تدعم يف الوقت ذاته صورتها لدى الجمهور
وإمكانية وصولها إليه.
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المربع رقم ‘ :6ديموكراتويت‘  -اجتذاب الشباب التونسي

خالل املرحلة السابقة النتخابات املجلس الوطني التأسييس  ،2011كان الشك والخوف ال يزاالن سائدين يف نفوس
الشعب التونيس .وللمساعدة يف اجتذاب الشباب إىل العملية االنتخابية ،عملت محطة ‘موزايك إف إم’ (Radio
 ،)Mosaique FMإحدى أشهر املحطات اإلذاعية يف تونس بجمهورها العريض عىل موقعها االلكرتوين وصفحتها عىل
‘فيس بوك’ ،مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إلطالق لعبة تعليمية للناخبني ،ص ِّممت لتشجيع الشباب عىل املشاركة.
وأُطلقت اللعبة ،املسامة ‘دميوكراتويت’ ،قبل بضعة أسابيع من يوم االقرتاع ،لتتفاعل مع املستخدمني يف موضوعات
عديدة منها :املبادئ األساسية للدميقراطية ،التحول الدميقراطي ،العملية االنتخابية ،وإجراءات يوم االقرتاع .وطُرح عىل
املستخدمني مجموعة من األسئلة ،يتمكن املستخدم من االنتقال إىل املرحلة التالية يف اللعبة باإلجابة الصحيحة عليها.
واختري من بني املستخدمني فائزان برحلة إىل األمم املتحدة ،لحمل رسالة من الشباب التونيس إىل مقرها يف نيويورك.
وأُجريت حمالت إعالنية واسعة النطاق للرتويج للعبة من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي واللوحات
اإلعالنية واملنشورات .واجتذبت اللعبة  2,600العب بالفرنسية والعربية ،واستطاعت أن تصل إىل جمهور مستهدف
أعامره بني  18و.35
ملزيد من املعلومات ،انظر الرابط:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/
supporting-democratic-elections-tunisia.html
إريك آسبلوند ،املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ومن ثم ،ميكن القول بأن العالقة بني وسائل اإلعالم التقليدي ووسائل التواصل االجتامعي أصبحت عالقة تكامل عىل نحو
متزايد .وفيام ت ُستخدم منصات التواصل االجتامعي لنرش األنباء الناشئة عن وسائل اإلعالم التقليدية ،أصبحت وسائل
اإلعالم تعتمد اعتامدا متزايدا عىل املعلومات التي ت ُجمع من وسائل التواصل االجتامعي .ومن صالح الهيئات االنتخابية أن
تتفهم التبادلية التي تقوم عليها تلك العالقة ،حتى ميكن نرش املحتوى الذي تنتجه عرب منصات التواصل االجتامعي عىل
أوسع نطاق ممكن.
وعالوة عىل ذلك ،ونظرا ألن إمكانية الوصول لإلنرتنت تختلف بني مناطق العامل وبني املناطق املختلفة يف البلد الواحد ،فإ َّن
االستمرار يف تنظيم حمالت التوعية املدنية التقليدية ،والحفاظ عىل العالقات مع وسائل اإلعالم التقليدية مثل التلفزيون
والراديو واملواد املطبوعة أمر هام للهيئات االنتخابية .وعىل وجه الخصوص ،ففي الحاالت التي يكون فيها االتصال
باإلنرتنت واستخدام وسائل التواصل االجتامعي محدودا ،يتعني استخدام وسائل االتصاالت الحديثة كمكمل للوسائل
التقليدية وليس كبديل عنها.
 6.6المخاطر المحتملة وسبل التصدي لها
الستخدام وسائل التواصل االجتامعي العديد من الفوائد ،إال أ َّن استخدام أدوات االتصال الجديدة يحمل يف طياته تحديات
أيضا .فينبغي للهيئة االنتخابية عند وضع إسرتاتيجية التواصل االجتامعي أن تنظر بعناية يف املخاطر والتحديات التي قد
تنتج عن استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،ويف ُسبُل مواجهة تلك املخاطر والتحديات .وألن أي إسرتاتيجية للتصدي
للمخاطر تتوقف إىل حد كبري عىل اإلطار الذي تعمل فيه الهيئة االنتخابية ،ففيام ييل بعض سيناريوهات املخاطر املحتملة
للنظر فيها ،إال أن ُس ُبل مواجهة كل منها مرتوك لتقدير الهيئات االنتخابية ذاتها.
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وعىل الرغم من أن نطاق التحديات ليس محدودا ،فإ َّن أغلبية التحديات الكربى متضمنة فيام ييل:
• •اإلطار القانوين واإلجراءات الداخلية.
• •املشاركات السلبية.
• •انتشار معلومات مضللة.
• •استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف سياقات الرصاع وما بعد الرصاع.
• •املواقع غري املرصح بها أو املزيفة.
• •منصات التواصل االجتامعي النشطة.
اإلطار القانوني واإلجراءات الداخلية

ينبغي للهيئة االنتخابية أن يكون لديها فهم جيد للطرق التي ميكن بها استخدام وسائل التواصل االجتامعي داخل اإلطار
القانوين العام للعملية االنتخابية ولصالح تنفيذ ذلك اإلطار ،وكذلك اإلجراءات الداخلية التي تنظم إدارة املؤسسة .ويتعني
عليها أيضا أن تلتزم باملتطلبات القانونية التي تشرتطها املنصة املختارة.
وحيث إن الهيئة االنتخابية قد تعوزها املوارد الالزمة إلجراء هذه الدراسة الشاملة ،فإ َّن بعض الخرباء ينصحون املديرين
بأال “يستشريوا املوارد القانونية املتاحة لهم  -مبا يف ذلك موظفي اإلدارة القانونية العاملني يف الهيئات املعنية  -فحسب،
بل وكذلك األدلة التي تصدرها املنظامت املستقلة [ ،]...عىل أن ت ُدرج تلك التوصيات يف خطة طويلة األمد لتفاعل الهيئة
االنتخابية مع الجمهور ،ليُسرتشد بها يف كلٍ من األنشطة التي تتكرر دوريا واملبادرات القصرية األمد” (Leighninger,
 .)2011: 6ونظرا ألن وسائل التواصل االجتامعي مل تزل ظاهرة جديدة نسبيا ،فينبغي أال تخىش الهيئة االنتخابية البحث
خارج أبوابها عن املساعدة إلجراء استعراض قانوين شامل.
وقد أشارت بعض الهيئات االنتخابية إىل أ َّن ذيوع استخدام وسائل التواصل االجتامعي قد أفرز تحديات جديدة فيام
وتبي التجارب يف كندا
يخص تفسري القانون ،وتنظيم انتهاكات القوانني املنظمة للعملية االنتخابية وفرض العقوبات عليهاِّ .
وفرنسا أن بعض جوانب قانون االنتخابات قد تجاوزها الزمن بظهور ذلك اإلعالم الجديد .وعىل سبيل املثال ،فبينام كان من
الشائع يف وقت ما فرض قيود عىل إعالن النتائج قبل انتهاء االقرتاع ،إال أن استخدام الناخبني لوسائل التواصل االجتامعي يف
يوم االقرتاع جعل هذه القاعدة القانونية صعبة اإلنفاذ (انظر املربعني  7و .)8وتشري الهيئات االنتخابية أيضا إىل أ َّن مراقبة
الصمت االنتخايب ومتويل الحمالت االنتخابية يواجه تحديات جديدة يف عرص التواصل االجتامعي.

المربع رقم  :7تحديث الهيكل القانوني في كندا استجابة لوسائل التواصل االجتماعي

ينص قانون االنتخابات الكندي الصادر سنة  ،1938يف املادة  329منه (اإلعالن املبكر) ،عىل أنَّه:
ال يجوز ألي شخص إعالن نتائج االقرتاع الحقيقية أو املزعومة يف دائرة انتخابية بني جمهور دائرة انتخابية أخرى قبل
غلق جميع مراكز االقرتاع يف تلك الدائرة االنتخابية.
وأثناء االنتخابات االتحادية يف كندا سنة  ،2011استُخدم ‘تويرت’ عىل نطاق واسع لنرش نتائج مراكز االقرتاع الواقعة عىل
ساحل املحيط االطليس ،والتي تغلق أبوابها قبل نظرائها عىل ساحل املحيط الهادئ بأربع ساعات ونصف .ومن ث َّم ،فقد
انتهك “املغردون” القانون فيام يتعلق باإلعالن املبكر .ومبا أن مفوضية االنتخابات الكندية رأت أن القانون غري قابل
لإلنفاذ يف مواجهة التكنولوجيا الحديثة ،تقرر يف  13كانون الثاين/يناير  2012إلغاء القانون قبل انتخابات سنة .2015
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المربع رقم ‘ :Radio London# :8فالنبي‘ و‘كاممبير‘ كما ُغرِّدوا في االنتخابات الرئاسية الفرنسية

يحظر القانون الفرنيس نرش توقعات نتائج االنتخابات املبنية عىل استطالعات رأي الناخبني إبان خروجهم من
مراكز االقرتاع ،ما دامت مراكز االقرتاع مل تزل مفتوحة .وعىل الرغم من أن الهيئة االنتخابية حذرت من أن فريقا من
املوظفني سرياقب وسائل اإلعالم بحثا عن ترسيبات ،وأ َّن غرامات تصل إىل  75,000يورو ستُفرض عىل املخالفات ،إال
أ َّن مستخدمي ‘تويرت’ التفُّوا حول القانون من خالل ابتكار أسامء مستعارة للمرشحني واستخدموها عىل نطاق واسع،
ونرشوا التوقعات تحت تلك األسامء املستعارة .وحتى وقت نرش هذا الدليل ،مل ت ُقرتح أو تُق ُّر أي تعديالت عىل القانون.

وكام رأينا يف التجربة الكندية ،ففيام قد ال يكون بوسع الهيئة االنتخابية ذاتها أن تعتمد إصالحات قانونية ،فإ َّن بوسعها
أن تقدم املشورة فيام يتعلق بالقوانني االنتخابية إذا ترضرت صالحيتها أو قدرتها عىل مراقبة األحكام القانونية وإنفاذها
بسبب الترشيعات التي تجاوزها الزمن.
المشاركات السلبية

سيكون العديد من التعليقات املنشورة عىل منصات املؤسسة عىل وسائل التواصل االجتامعي إيجابيا ،ولكن سيكون هناك
حتام متابعون ينرشون بعض التعليقات السلبية .ويرى العديد من الخرباء أ َّن التصدي لتلك التعليقات السلبية مبارشة،
بدال من محوها أو إخفائها ،هو أفضل طريقة لتحافظ الهيئة االنتخابية عىل شفافيتها .فمن املر َّجح أن يستمر املتابعون
الحانقون الذين ينرشون تعليقات سلبية يف ذلك ،إال إذا شعروا أن انتقاداتهم قد جرى الرد عليها مبارشة .وبالطبع ،فإذا
كانت املشاركات بذيئة أو مهينة ،أو متثل تهديدا للنظام العام ،فينبغي محوها يف أرسع وقت ممكن .وكذلك يجب محو
املشاركات التي ت ُِخل بحيادية الهيئة االنتخابية (والتي قد ينرشها من يدَّعون صفة الهيئة االنتخابية أو ينتحلون شخصيات
مسؤويل االنتخابات) ،أو التي تشجع عىل سلوك غري قانوين ،أو تروج ملصالح تجارية ،أو تنتهك خصوصية الغري .وقد وضعت
العديد من املؤسسات إعالنات بإخالء املسؤولية تحدد املشاركات التي ميكن محوها ،وتوضح السلوك املتوقع من املشاركني
عىل منصاتها (انظر املربع النيص رقم .)9

المربع النصي رقم  :9إعالنات إخالء المسؤولية ( )Disclaimersعلى ‘فيس بوك‘ :هيئة األمم
المتحدة للمرأة

ال تضمن هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة صدق أو دقة أو صحة أي تعليقات منشورة عىل
وسائل التواصل االجتامعي التابعة لها (املدونات وشبكات التواصل االجتامعي ولوحات النقاش/املنتديات ،إلخ) .ويُحظر
عىل املشاركني نرش أي محتوى بذيء أو يتضمن سبا أو قذفا أو تهديدا أو تحرشا أو أو إهانة أو كراهية أو إحراجا ألي
شخص أو كيان .وتحتفظ الهيئة بالحق يف محو أو تعديل أي تعليقات تراها غري الئقة أو غري مقبولة.
المصدر:
< >http://www.facebook.com/unwomen?sk=app_4949752878في  31تموز/يوليو 2012

وعالوة عىل ذلك ،فقد تحتاج الهيئة االنتخابية إىل توجيه املحادثات الجارية عىل منصاتها أو تعديل اتجاهها بلطف ،وال
سيام إذا بدأت املحادثة يف الخروج عن املوضوع ومل تعد تتعلق بالعملية االنتخابية والهيئة االنتخابية ،أو إذا ظهر توتر يف
الحديث بني املتابعني امليالني آلراء متعارضة.
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املفوضية االنتخابية @ ElectoralCommUKنحذر الناس من أن
يدفعوا أمواال لقاء التسجيل لإلدالء بأصواتهم ،فذلك ميكن أن يتم دون
مقابل .إحدى الرشكات تتقاىض  30جنيها لذلك bit.ly/10dW0vs

عىل الرغم من أن املعلومات املفيدة والصحيحة ميكن أن تنترش برسعة عىل وسائل التواصل االجتامعي ،فإ َّن األمر ذاته
ينطبق عىل املعلومات السلبية واملضللة .فمعايري الصحفيني والصحافة ليست ملزمة للصحفيني الهواة ،وهناك “قلق متزايد
من انعدام املسؤولية من جانب األفراد الذين يستغلون رسعة وسائل التواصل االجتامعي وإخفائها لهوياتهم يف نرش
معلومات مضللة ودعاية مغرضة” ( .)Bradshaw, 2011: 13ولهذا السبب ،ينبغي أن تكون الهيئات االنتخابية عىل دراية
مبا ينرشه اآلخرون عنها وعن العملية االنتخابية ،وأن تكون قادرة عىل االستجابة الرسيعة والرد عىل املعلومات الخاطئة.
وبالتايل ،فمن املهم مراقبة منصات التواصل االجتامعي التي يستخدمها األطراف اآلخرون املعنيون باالنتخابات ،مثل اإلعالم
واألحزاب السياسية واملؤسسات الشقيقة وكبار املدونني ،ال ملشاطرة املعلومات ذات الصلة من تلك املواقع اإللكرتونية
(متى كان ذلك مالمئا) فحسب ،بل كذلك اللتقاط املعلومات الخاطئة وتصحيحها يف أرسع وقت ممكن .وميكن تيسري
عملية املتابعة من خالل استخدام برامجيات أو منصات بحث معينة (انظر امللحق األول).
وعىل سبيل املثال ،فأثناء انتخابات  2013يف كينيا ،انترشت رسيعا عىل وسائل التواصل االجتامعي إشاعات تزعم بأن رئيس
الهيئة االنتخابية قد اختُطف خالل عملية فرز األصوات .وبهدف دحض تلك الشائعات ،استخدمت الهيئة الكينية اإلعالم
التقليدي لتهدئة املوقف ونفي الشائعة (انظر املربع رقم .)10
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المربع رقم  :10دحض الشائعات خالل فرز األصوات :كينيا 2013

يف  8آذار/مارس  ،2013وبعد أربعة أيام من انتهاء االقرتاع يف االنتخابات العامة ،ويف ذروة عملية فرز األصوات
وإحصائها ،انترشت عىل وسائل التواصل االجتامعي إشاعة تزعم بأن رئيس املفوضية الكينية املستقلة لالنتخابات
والحدود (الهيئة الكينية) ،السيد ‘جاميس أوسواغو’ ،قد اختُطف .وكان ذلك عىل الرغم من ظهور رئيس املفوضية
الدوري عىل اإلعالم التقليدي ليديل بترصيحاته خالل عملية الفرز ،وخالل العملية االنتخابية ككل .فنرشت مد َّونة
‘كينيان داييل إكسربيس’ ( )Kenyan Daily Expressعنوانا مزعجا “احتجاز رئيس الهيئة الكينية ‘جاميس أوسواغو’
يف مكان ما من ِقبَل رجال ‘أوهورو’ لتزوير االنتخابات – وفق تأكيدات من تحالف اإلصالح والدميقراطية” ،ثم زعمت
املدونة أن رئيس الهيئة احتُجز يف مقر وزارة الدفاع ملدة يومني إلعطاء الفرصة للتزوير يف املركز الوطني إلحصاء
األصوات يف ‘بوماس’.
ورست قصة االختطاف يف وسائل التواصل االجتامعي رسيان النار يف الهشيم ،وطالبت العديد من “التغريدات” باإلفراج
عن ‘أوسواغو’.
ولنفي الشائعة ،قررت الهيئة الكينية استخدام اإلعالم التقليدي ،وتحديدا التلفزيون ،حيث كان من الرضوري ظهوره
عىل الهواء ،ومل يكن ممكنا أن يظهر للعيان عىل وسائل التواصل االجتامعي .وكانت تلك اإلسرتاتيجية ناجحة ،فتغري
محتوى رسائل التواصل االجتامعي ونربتها .فعىل سبيل املثال ،أصبحت الرسائل تدور حول “رصح ‘جاميس أوسواغو’ بأنه
بخري وعىل قيد الحياة ،ولكن مرهق من العمل ،عىل عكس التقارير التي أشارت إىل اختطافه” ،و
 # IEBC CEO#Oswagoظهر للعيان أخريا“ ،لست يف السجن وإمنا أنا متعب للغاية” #2013Polls
وتعلمت الهيئة الكينية درسا قيِّام يف تلك الفرتة :أن الوسيط األفضل لدحض الشائعات ليس بالرضورة ذات الوسيط
الذي نقلها يف املقام األول.
أندرو ليمو ،املفوضية املستقلة لالنتخابات والحدود ،كينيا

وأخريا ،فمن املمكن للمعلومات املقدمة من الهيئة االنتخابية أن تُساء قراءتها أو تفسريها ،ومن ث َّم ،ينبغي أن تكون
املشاركات واضحة وموجزة ،وينبغي أن تُراقب املناقشات عن كثب بهدف ات ِّخاذ إجراءات تصحيحية عند االقتضاء.
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في سياقات الصراع أو ما بعد الصراع

يتعني إيالء اهتامم خاص لوضع إسرتاتيجية تحدد كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،ونربة رسائلها ،ودورية
مشاركاتها يف مواقف الرصاع أو ما بعد الرصاع .فقد تكون حدة انتشار الشائعات وخطاب الكراهية عالية يف البيئات الهشة،
وقد تحتاج الهيئة االنتخابية إىل أن تكون رسيعة املبادرة يف نرش الرسائل والرد عىل الشائعات والنرش املغرض للمعلومات
الخاطئة ،دون تأخري .وتحقيق التوازن بني حرية التعبري والتحريض الرصيح عىل العنف أمر بالغ األهمية ،ويتعني كذلك
تحليل النقاشات التي تجري عىل وسائل التواصل االجتامعي بغرض قياس مقدار الثقة يف الهيئة االنتخابية ويف العملية
االنتخابية ،وتجميعها بهدف معاونة الهيئة االنتخابية يف وضع إسرتاتيجيات فعالة ملنع الرصاع وتخفيف حدته .وبالقدر
ذاته ،ميكن أن ت ُستخدم وسائل التواصل االجتامعي للدعوة للسالم أثناء العملية االنتخابية ،وإقامة الصالت مع املنظامت
أو األفراد اآلخرين الذين يسعون لحلول سلمية للعنف من خالل وسائل التواصل االجتامعي (انظر .)Mancini, 2013
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الشكل رقم 6

قبول نتيجة االنتخابات يع ِّزز إحالل السالم
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المواقع غير المصرح بها أو المزيفة

بصفة عامة ،هناك أحكام قانونية ال بد للمستخدمني من املوافقة عليها عند إنشائهم لحساب عىل مواقع التواصل
االجتامعي .ويف بعض األحيان ،تحظر تلك األحكام تقديم معلومات كاذبة ،أو إنشاء موقع باسم شخص دون إذنه .وعىل
الرغم من ذلك ،فاملواقع غري املرصح بها واملزيفة ذائعة االنتشار .وأفاد ‘فيس بوك’ بأ َّن من بني  106مليار حساب عامل
يف  ،2012كان  76مليون حساب ( 7.2باملئة) منها مصنفا كحسابات “مكررة ،أو مصنفة عىل نحو خاطئ ،أو غري مرغوب
نتبي أنَّها تهدف ألغراض تخالف أحكام
فيها” .ويع ِّرف ‘فيس بوك’ الحسابات غري املرغوب فيها بأنها “حسابات مستخدمني َّ
الخدمة” ،من قبيل نرش رسائل الربيد االلكرتوين غري املرغوب ( ،)spammingوبلغ عددها  9.5مليون حساب (USSEC
ويكن إنشاء حسابات غري مرصح بها من قبل كل من األشخاص أو الربامجيات اآللية ( )Robotsالتي تُنشئ
ُ .)Facebook
الحسابات ببيانات زائفة بهدف جذب املستخدمني إىل صفحاتهم ،لنرش الربامج الضارة أو اجتذاب “اإلعجابات” من أجل
اإليرادات ،أو تشويه سمعة مواقع أخرى.
وات َّخذت العديد من املنصات إجراءات ملنع إنشاء املواقع غري املرصح بها ،إال أ َّن رصد املخالفة واإلبالغ عنها كثريا ما يكون
متأخرا للغاية .وقد يكون تخصيص بعض الوقت بني الحني واآلخر للبحث عن مواقع تحمل اسم منظمتكم عىل املنصات
املختلفة طريقة ملواجهة املواقع الزائفة رسيعا .وينبغي كذلك اإلعالن (عىل منصة التواصل االجتامعي وسواها) عن رصد
موقع زائف يحمل اسم الهيئة االنتخابية بغرض إبالغ الجمهور بوجود املواقع غري املرصح بها .وينبغي كذلك إبالغ املنصة
املضيفة بالحساب الزائف يف الحال .ويف ‘فيس بوك’ عىل سبيل املثال ،هناك نظام من خمس خطوات يسمح للمستخدمني
باإلبالغ عن الحسابات الزائفة (انظر الرابط .)>http://www.facebook.com/help/174210519303259< :غري أ َّن
الفرتة الزمنية التي يستغرقها إغالق الحساب قد تختلف من منصة ألخرى.
منصات التواصل االجتماعي النشطة

ليست جميع السيناريوهات سلبية بطبيعة الحال .فقد تتجاوز منصات الهيئة االنتخابية عىل وسائل التواصل االجتامعي
نطاقها وعدد متابعيها املتوقع ،وتتفاعل مع الجمهور املستهدف عىل نحو مل يكن يف الحسبان .إال أن ذلك يحتاج أيضا
إىل تخطيط للسيناريو يتضمن املتابعة والرعاية والتجاوب باستمرار ،مع الحفاظ عىل النقاشات ضمن السياق الصحيح.
 7.7مراجعة اإلستراتيجية في ضوء الدروس المستفادة
كام هو الحال مع جميع اإلسرتاتيجيات والعمليات ،فمن املهم أن نأخذ بعض الوقت للنظر يف قيمتها وسامتها األساسية
والفائدة منها .وال يختلف ذلك بني اإلسرتاتيجيات املتعلقة باالتصال وتلك املتعلقة بوسائل التواصل االجتامعي ،فالتفكري
يف الدروس املستفادة واملراجعة املرتتبة عليها ألساليب استخدام الهيئة االنتخابية لشبكات التواصل االجتامعي وتحديثها
من بني األمور التي ال غنى عنها .ويف ضوء التغري الرسيع يف املنصات ويف خصائصها ،فقد تكون هناك حاجة إىل مراجعة
إسرتاتيجية التواصل االجتامعي عىل نحو أكرث تواترا مام هو الحال مع اإلسرتاتيجيات والسياسات واملبادئ التوجيهية األقل
عرضة للتغري.
وينبغي االضطالع باملراجعات لضامن أن ت ُحقق الهيئات االنتخابية أهدافها املحددة ،باستخدام أكرث منصات التواصل
االجتامعي أهمية ،واستغالل املوارد بأقىص فعالية ،ورفع جودة الخدمة املقدمة .وميكن أن تكون املراقبة والتقييم
املستمرين لطرق تفاعل منصات الهيئات االنتخابية مع الجمهور املستهدف (من خالل برامجيات للمراقبة اإلحصائية عىل
سبيل املثال  -انظر امللحق األول) أداة مفيدة يف تناول هذه األسئلة ،ويف الوقوف عىل طرق جديدة للميض قدما.
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الفصل الثالث

االنطالق! من وضع اإلستراتيجية إلى بدء العمل

بعد وضع إسرتاتيجية الستخدام وسائل التواصل االجتامعي ،ميكن للعديد من العنارص أ ْن ت ُعاون الهيئة االنتخابية يف تفعيل
اإلسرتاتيجية عىل الوجه األكمل ،وتحقيق أعىل مستوى من التفاعل الجامهريي عىل منصاتها للتواصل االجتامعي .وهناك
ثالثة مجاالت هامة تستوجب اهتامما خاصا:
التفاعل يف االتجاهني

✔

توجيه املناقشات حسب الجمهور

✔

األمن

✔

التفاعل في االتجاهين
الهدف من وسائل التواصل االجتامعي أوال وأخريا هو أن تكون اجتامعية ،أي بأيدي الناس أنفسهم ،األمر الذي يجعل من
قدرتها عىل استضافة أشكال من التفاعل يف االتجاهني سمة أساسية تفصل بني اإلعالم الذي ينشئه املستخدمون أنفسهم
غيت وسائل التواصل االجتامعي
واملصادر اإلعالمية التقليدية مثل التلفزيون والراديو واملطبوعات .وعالوة عىل ذلك ،فقد َّ
طريقة صياغة املناقشات والرسائل مبا يزيد من جاذبيتها .ويعطي الجدول رقم  3فكرة مخترصة عن أوجه اختالف االتصال
من خالل وسائل التواصل االجتامعي عن الطرق التقليدية يف مشاطرة املعلومات.

جدول رقم  :3اإلعالم التقليدي يف مواجهة وسائل التواصل االجتامعي  -تكييف األسلوب مع الوسيط
التواصل االجتماعي

اإلعالم التقليدي

جذاب

تحلييل

قصري

طويل

غري منشور

منشور

فوري؛ يسمح برد الفعل

تقرير ثابت

أسلوب محادثة غري رسمي

أسلوب أكرث رسمية

ومن املهم دامئا أن ترد الهيئة االنتخابية “رسيعا وبدقة عىل جميع األسئلة والتعليقات التي تتلقاها من الجمهور.
فاإلجابة املتأخرة ،أو عدم اإلجابة ،يعطي الهيئة االنتخابية صورة املنظمة التي تعوزها الكفاءة وال تهتم بخدمة الناخبني”.
( .)International IDEA 2006a: 207وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يؤدي عدم اإلجابة عىل التعليقات أو االستفسارات
إىل املخاطرة مبا تقوم به الهيئة االنتخابية الجتذاب املتابعني والحفاظ عليهم .فاستخدام وسائل التواصل االجتامعي ال
يتطلب وجود تفاعل يف االتجاهني بني الهيئة االنتخابية وجمهورها فحسب ،بل يتطلب كذلك أن يكون ذلك التفاعل رسيعا
وبصفة دورية.
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توجيه المناقشات حسب الجمهور
ينبغي أن يكون لدى الهيئة االنتخابية فهم جيد لجمهورها املستهدف وأفضل طرق التفاعل معه ،حتى تتمكن من أن تؤدي
عملها بفعالية .وتستفيد الهيئة االنتخابية من فهمها للجمهور يف إعداد رسائلها ونقاشاتها وتوجيهها عىل النحو األمثل،
لتلبية احتياجات متابعيها عىل وسائل التواصل االجتامعي وتوقعاتهم .فاالختالف بني جمهور يبحث عن التسلية وآخر عن
املعلومات وثالث عن نقاشات تبعث عىل التفكري ،عىل سبيل املثال ،ال ينطوي عىل تغيري محتوى املنصة فحسب ،بل تغيري
طرق استضافة النقاشات واملنصات املستخدمة كذلك .ويف هذا الصدد ،من املهم كذلك فهم ثقافة كل منصة عىل حدة:
فدرجة الرسمية أو عدم الرسمية يف لغة املنصة ذاتها هي التي تحدِّد النربة التي تستخدمها الهيئة االنتخابية يف رسائلها.
فمتابعة منصات التواصل االجتامعي لبعض الوقت قبل النرش عليها ،ميكن أن يعاون الهيئة االنتخابية عىل الوصول لفهم
أفضل لنربة النقاشات ،وتحديد الطرق الناجحة للتفاعل مع املشاركني واملتابعني.
وإذا ارتأت الهيئة االنتخابية استخدام منصات تواصل اجتامعي مختلفة ،يكون من املهم االستمرار يف طرح موضوعات
مامثلة للمناقشة عىل جميع املنصات ،مع ضامن مالءمة نربة املناقشة لكل منصة .ولهذا السبب ،وإىل أن تتفهم الهيئة
االنتخابية أو الوكالة الرشيكة الجمهور املستهدف ،ونربة ومحتوى النقاشات عىل منصات التواصل االجتامعي املختلفة،
يُستحسن البدء بواحدة أو اثنتني من املنصات الواسعة االنتشار يف البلد املعني.
وأ َحد ُس ُبل استهداف جمهور بعينه ،هو تحديد شخصيات أو مجموعات بارزة عىل اإلنرتنت يسهل عىل الفئة املستهدفة
التعرف عليها ،واجتذاب تلك الشخصيات لإلعالن  -من خالل إبداء “اإلعجاب” أو وضع رابط أو إعادة التغريد – عن
نقاشات املؤسسة الجارية عىل وسائل التواصل االجتامعي .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي إحاطة وسائل اإلعالم التقليدي علام
مبنصات التواصل االجتامعي التي تستخدمها الهيئة االنتخابية حاليا ،وتشجيعها عىل املشاركة يف جمع ونرش املعلومات
حول العملية االنتخابية عىل أوسع نطاق ممكن.

الشكل رقم 7

بيان صحفي – إتاحة التقارير املالية لعام 2012
فيكتوريا – تم نرش التقارير املالية لألحزاب السياسية املسجلة وجمعيات الناخبني املسجلة عن عام
 2012لالطالع العام ،متاحة عىل الرابط http://bit.lyLXtZNa0

بيان صحفي :إتاحة التقارير املالية لعام Elections BC / 2012
""http://www.elections.bc.ca
للنرش الفوري –  5نيسان/أبريل  ،2013فيكتوريا  -التقارير املالية لألحزاب السياسية املسجلة
وجمعيات الناخبني املسجلة عن عام 2012
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وميكن متابعة وضبط تحقيق التوازن املناسب يف تواتر املشاركات  -بعدم نرش مشاركات أقل أو أكرث من الالزم  -مبرور
الوقت .ويشدِّد العديد من الخرباء عىل أن جودة النقاش أهم من كمية املناقشات .فالنقاشات الغنية باملعلومات والجذابة،
والتي تعكس اهتامما شخصيا ،تؤدي إىل زيادة الوالء بني صفوف املتابعني .أما إذا ارتأت الهيئة االنتخابية تقديم تحديثات
متتابعة وأن تواجه التحديات املتعلقة بتوفري املوظفني واملوارد ،فمن املمكن أن تكون ‘تلقيامت آر إس إس’ ()RSS Feeds
اآللية أداة مفيدة لتحقيق ذلك .بيد أنه من الرضوري تذكُّر أن الطابع “غري البرشي” للردود اآللية وغياب التفاعلية
الحقيقية ،سيؤديان مبرور الوقت إىل فقدان املتابعني الهتاممهم .فاملشاركات تتطلب نربة برشية وشخصية إنسانية لإلبقاء
عىل انتباه املتابعني واهتاممهم.
كام يختلف محتوى املشاركات والنقاشات التي تبدأها الهيئة االنتخابية باختالف الجمهور املستهدف .فإذا كان الجمهور
املستهدف هو عموم الناخبني ،ال تحتاج النقاشات أن تدخل يف تفاصيل حول قانون االنتخابات عىل سبيل املثال .واملعلومات
العملية عن كيفية التسجيل والتصويت والتقدُّم بالشكاوى تكون أكرث نفعا وصلة باملوضوع ،كام هو واضح .أما إذا كان
الجمهور املستهدف أحزابا سياسية أو مرشحني ،يكون من املناسب بدء نقاشات ومشاركات حول قوانني االنتخابات
ولوائحها فيام يتعلق بتسجيل املرشحني والتمويل السيايس ،أو القوانني املتعلقة بالسلوك املسموح أثناء يوم االقرتاع أو يف
الفرتة السابقة عليه .وبالطبع ،فإ َّن النقاشات العامة بشأن األحكام القانونية تكون مفيدة لعموم الناخبني ،بهدف تحسني
فهمهم ملا ميكن توقعه من األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني ومن الهيئة االنتخابية ذاتها.

الشكل رقم 8

الهيئة الكينية :فُتح باب تسجيل الناخبني اليوم .ويف أعقاب تلقي الهيئة للعديد من
االستفسارات من الجمهور ،فإنَّنا نود أن نوضح أن التسجيل يجب أن يكون شخصيا يف
مجلس املقاطعة التي يود الناخب/الناخبة التصويت فيها يف االنتخابات العامة.
وسيظل باب التسجيل مفتوحا ملدة  30يوما (مبا يشمل عطالت نهاية األسبوع والعطالت
العامة) ،وتستهدف الهيئة  18مليون مواطن كيني .يُرجى منكم التسجيل اآلن وتاليف
عجلة التسجيل يف آخر لحظة ألن فرتة التسجيل لن يجري متديدها.
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الشكل رقم 9

مفوضية االنتخابات املستقلة يف جنوب أفريقيا :فيام يخص املرشحني الذين سيخوضون
االنتخابات التكميلية يوم األربعاء املقبل ،انظر الرابط para.ms/19SepCandidates
وستُفتح مراكز االقرتاع بني السابعة صباحا والتاسعة مساء.

الشكل رقم 10

املفوضية االنتخابية @ ElectoralCommUKتم تغيري قواعد اإلنفاق االنتخايب
بالنسبة للمرشحني املعاقني الذين حصلوا عىل منح لتعزيز إمكانية الوصول للمناصب
املنتخبة.

وإذا كانت الهيئة االنتخابية تستهدف الشباب  -سواء الناخبني الجدد أم من مل يبلغوا سن االقرتاع بعد  -فينبغي أن
تكون النقاشات خفيفة النربة وجذابة ،ومع ذلك غنية باملعلومات وذات صلة مبا يجري .وميكن أن تغطي تلك النقاشات
موضوعات مثل ُسبُل املشاركة السياسية للشباب ممن مل يبلغوا سن االقرتاع (من خالل إنشاء مجالس شباب أو املشاركة
فيها)؛ أو الحد األدىن لسن االقرتاع وسبب فرضه؛ أو “سباقات” لتسجيل الناخبني؛ أو الصالت مع املنظامت أو وسائل اإلعالم
التقليدي التي تقوم بحمالت توعية مدنية؛ أو ُسبُل اجتذاب الشباب إىل العملية السياسية ،مثل حمالت “اخرج وانتخب”؛
أو أن يُطلب من الشباب إعطاء أمثلة عىل طرق مشاركتهم السياسية واألساليب التي يستخدمونها للتفاعل مع أصدقائهم
وزمالئهم (للمزيد من األفكار حول التفاعل مع الشباب ،انظر.)International IDEA, 2006b :
االعتبارات األمنية
دامئا ما يكون تأمني املعلومات أمرا يتعني أخذه يف االعتبار عند استخدام منصات اإلنرتنت .فبينام ينبغي اللجوء إىل املنطق
السليم عند التعامل مع جميع منصات اإلنرتنت ،فهناك بعض الخطوات البسيطة التي ميكن استخدامها لتعزيز تأمني
املعلومات املقدَّمة عىل اإلنرتنت .فيجب أن تكون الحسابات محمية بكلمة رس ،وأال تُتاح إمكانية الدخول إليها إال لعدد
محدود من املسؤولني .وينبغي أن يكون املسؤولون عىل دراية بجميع التعقيدات التي تنطوي عليها كل منصة ،وكذلك
الخصائص املف َّعلة آليا وتلك التي ميكن إيقافها .وعىل سبيل املثال ،فالغالب أن تكون الخصائص الجديدة عىل ‘فيس بوك’
مفعلة آليا ،ومن ث َّم ،يتعني عىل اإلداريني أن يكونوا عىل علم بإطالق خصائص جديدة (عىل جميع املنصات) ،وكيف ميكن
أن تؤثر تلك الخصائص عىل تأمني الحساب.
وعندما يكون املسؤولون عن منصة مؤسسية للتواصل االجتامعي يف وضع تسجيل الدخول إليها ،فينبغي أن يكونوا عىل
دراية بأ َّن الربامج الضارة ( )malwareوبرامج التصيُّد االحتيايل ( )phishingميكن نرشها عىل الحسابات ،وأن الدخول إىل
الروابط ينبغي أن يكون حذرا وأن يقترص عىل الحاالت التي يكون فيها املصدر موثوقا .وينطبق ذلك عىل الروابط التي
قد ينرشها أحد املتابعني عىل حساب الهيئة االنتخابية (عىل ‘فيس بوك’ مثال) ،والتي قد يُدخل إليها من حساب الهيئة
االنتخابية أثناء تصفح صفحات املنظامت أو األشخاص اآلخرين ومشاركاتهم.
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وقد قطعت بعض منصات التواصل االجتامعي أشواطا كبرية يف مواجهة املسائل األمنية .ومنها ‘فيس بوك’ عىل سبيل املثال،
الذي أعلن عن رشاكات مع العديد من الرشكات املنتجة لربامجيات مكافحة الفريوسات ،وتنرش رشكة ‘فيس بوك’ دوريا
تحديثات حول املسائل والحلول األمنية عىل صفحتها املخصصة لألمن .وينبغي أال تكتفي الهيئات االنتخابية بكونها عىل
دراية بالتهديدات الجديدة املمكنة ألنظمتها ،وإمنا يتعني أن تكون عىل علم بآخر التطورات يف مكافحة هجامت االخرتاق
( )hackingوالتصيد االحتيايل والرسائل االلكرتونية غري املرغوب فيها.
ومتى كان ذلك ممكنا ،يُستحسن تنزيل حساب املؤسسة مرة كل شهر ،بغرض أرشفة النقاشات عىل النحو الواجب،
واسرتجاع املشاركات أو إعادة نرشها إذا فُقدت نتيجة لترضر الحسابات أو تعرضها لالخرتاق.
وبصفة عامة ،فمن املهم أن يكون املسؤولون عىل دراية بأن كل ما يُنرش عىل منصة للتواصل االجتامعي يصري علنيا عىل
الفور ،وتكون إمكانية محوه أو الرتاجع عنه كأن مل يكن ضئيلة أو منعدمة.
استخدام وسائل التواصل االجتماعي في جميع مراحل الدورة االنتخابية
فيام قد ال يتفاعل الكثري من متابعي منصة الهيئة االنتخابية أو منصاتها عىل وسائل التواصل االجتامعي إال قبل يوم االقرتاع
مبارشة ،فإ َّن هناك العديد من الفرص للتواصل مع الناخبني يف جميع مراحل العملية االنتخابية .فاالستخدام النشط ملنصات
التواصل االجتامعي يف جميع مراحل العملية االنتخابية ال يحافظ عىل املتابعة النشطة ملتابعي الهيئة االنتخابية فحسب،
بل يسمح للمتابعني كذلك أن يعرفوا املزيد عن العملية االنتخابية ككل ،وأن يشهدوا العمل الهام الذي تقوم به الهيئة
االنتخابية يف غري يوم االقرتاع.
ومن املهم أن نتذكر أن منصات التواصل االجتامعي مصممة ليك تكون اجتامعية ،أي بأيدي الناس أنفسهم ،قبل أي يشء،
وليك تسمح بالتفاعل يف االتجاهني .وميكن أن تأخذ طرق التفاعل مع الجمهور عىل منصات التواصل االجتامعي عدة
أشكال ،منها:
• •طرح الهيئة االنتخابية ألسئلة متكن اإلجابة عليها مبارشة عىل املنصة أو من خاللها.
• •نرش املعلومات عىل نحو يشجع املتابعني عىل عرض وجهة نظرهم يف املوضوع.
• •اإلجابة عىل األسئلة والشواغل كأداة لخدمة العمالء.
• •استضافة مناظرات وإعطاء الجمهور فرصة املشاركة من خالل إمكانات الدردشة.
• •جلسات أسئلة وأجوبة فورية.
• •التعاون مع املنظامت األخرى من خالل وضع روابط ملواقعهم لديكم ،وروابط ملوقعكم لديهم.
• •إجراء استطالعات الرأي والدراسات االستقصائية.
• •املسابقات املوجزة.
• •نرش الصور للتعليق عليها.
• •ألبومات صور ليوم االقرتاع أو الفعاليات األخرى.
• •إقامة الرشاكات مع املنظامت األخرى بهدف النرش املتبادل للمعلومات لتوسيع قاعدة التواصل.
• •اإلنفوغرافيكس (أدوات إيضاح برصية للمعلومات ،مثل الرسوم البيانية والخرائط والجداول الزمنية).
• •إنتاج أفالم قصرية.
ومن بني الوسائل األخرى للتفاعل مع مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي يف جميع مراحل العملية االنتخابية ،استحداث
التطبيقات الربامجية ( )appsمثل تطبيقات تسجيل الناخبني (انظر املربع رقم )11؛ وأدوات املحاكاة عىل اإلنرتنت التي
ميكن أن تحفِّز النقاش والتعلم فيام يتعلق مبوضوعات من قبيل أنظمة االنتخابات أو ترسيم الدوائر االنتخابية؛ وبرامج
التدريب عرب اإلنرتنت والندوات اإللكرتونية ملوظفي الهيئة االنتخابية ومراكز االقرتاع حول موضوعات مثل لوائح متويل
األحزاب وآليات التقدُّم باألوراق.
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المربع رقم  :11تطبيق لتسجيل الناخبين عبر ‘فيس بوك’ :والية واشنطن

قبيل االنتخابات الرئاسية لسنة  2012يف الواليات املتحدة األمريكية ،استحدثت الهيئة االنتخابية بوالية واشنطن
باالشرتاك مع ‘فيس بوك’ تطبيقا باسم “صويت” ( .)My Voteويتيح هذا التطبيق للناخبني غري املس َّجلني تسجيل أنفسهم
من خالل اإلنرتنت ،وللناخبني املس َّجلني مراجعة وتحديث بياناتهم الشخصية من خالل موقع الهيئة االنتخابية يف الوالية،
أو مبارشة من خالل بيانات حساباتهم عىل ‘فيس بوك’ .ويساعد التطبيق الناخبني أثناء عملية التسجيل ،والتي ميكن أن
تتم عرب اإلنرتنت ،أو من خالل الربيد أو شخصيا .وبغرض زيادة الثقة يف النظام ،ال تحتفظ املنصة باملعلومات املقدَّمة
إىل ‘فيس بوك’ من خالل التطبيق ،أي اسم املستخدم وسنه.

ويقدِّم الشكل رقم  11بعض املقرتحات ملوضوعات نقاش ،ميكن للهيئة االنتخابية طرحها يف جميع مراحل العملية االنتخابية
(يف حال كانت ذات صلة ومنطبقة قانونيا).
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اإلطار القانوين

الشكل رقم  :11استخدام وسائل
التواصل االجتامعي يف جميع مراحل
الدورة االنتخابية
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ما بعد االنتخابات

التحقق من النتائج

التخطيط والتنفيذ

الدورة
االنتخابية
عمليات االقتراع ويوم االنتخابات

التدريب والتوعية

تسجيل الناخبين

الحملة االنتخابية

اإلطار القانوني

الدستور

• أعامل الجمعيات التأسيسية أو آليات اإلصالح الدستوري
• تعديالت الدستور واألُطُر الزمنية للتنفيذ
• االستفتاءات عىل التعديالت الدستورية
الترشيع
• تنقيحات أو تحديثات الترشيعات املتصلة بالعمليات االنتخابية
• االستفتاءات عىل اإلصالحات القانونية
(إعادة النظر يف) النظام االنتخايب
• املنطق وراء إعادة النظر يف النظام االنتخايب
• عواقب التغيري أو إعادة النظر
• مزايا النظم املختلفة وعيوبها
• أدوات املحاكاة املتاحة الستخدام الجمهور
(إعادة النظر يف) الحدود االنتخابية
• أسباب ترسيم الدوائر االنتخابية وعواقبه
• الجوانب العملية إلعادة النظر ونتائجها وآثارها
تغي النواب
• ُّ
الهيئات االنتخابية
• اختصاص الهيئة االنتخابية ومهامها األساسية
مدونات السلوك
• مدونات السلوك ملختلف ألطراف املعنية :األحزاب السياسية
واإلعالم والهيئات االنتخابية
• مدونات السلوك يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف جميع
مراحل االنتخابات (ملوظفي الهيئات االنتخابية ،واألحزاب السياسية
واملرشحني ،وغريهم من األطراف املعنية ،إلخ)
التخطيط والتنفيذ

وضع امليزانية والتمويل والحسابات
• القوائم املالية وتحليل للعمليات االنتخابية السابقة
الجدول الزمني لالنتخابات
• التواريخ األساسية واملنجزات خالل العملية االنتخابية
التوظيف واملشرتيات
• إشعارات شغور الوظائف واملتطوعني
• إجراءات املشرتيات ،واملتقدمون للمناقصات ومن تُ نح لهم،
وفيديوهات التدريب املصورة ملوظفي مراكز االقرتاع والعاملني
الحاليني يف االنتخابات (حول اإلجراءات أو التكنولوجيات املستجدة
أو اإلطار القانوين ،إلخ)
اللوجستيات واألمن
• إمكانية الوصول إىل العملية االنتخابية
• استخدام مراكز االقرتاع املتنقلة
• إجراءات األمن والخطوات املتخذة
• األحكام القانونية ذات الصلة
التدريب والتوعية

التوعية املدنية وإعالم الناخبني
• نرش روابط ملنصات جميع األحزاب السياسية
• التفاصيل املتعلقة مبوعد االقرتاع ومكانه وكيفيته
• إعالن موعد االنتخابات

• البيانات الصحفية الصادرة من الهيئة االنتخابية
• بيانات املوقف لالنتخابات الدميقراطية املبارشة
• الناخبون واالنتخابات خارج البالد
• مراكز االقرتاع املتنقلة والحق يف استخدامها
• مناظرات املرشحني املقبلة
• الحصص
• إجراءات الناخبني املعاقني
• إجراءات االقرتاع عىل اإلنرتنت
تسجيل الناخبني
• عملية التسجيل واألُطُر الزمنية
• كيفية التسجيل وما يلزم فعله
• القيود عىل التسجيل لالنتخاب
• التسجيل الخاص لالنتخاب املبكر أو خارج البالد
• التسجيل عىل اإلنرتنت واختيارات التدقيق من خالل وسائل التواصل
االجتامعي
تسجيل الناخبين

اعتامد املراقبني
• إتاحة قنوات عىل اإلنرتنت للمراقبني لطلب االعتامد
• املراقبون الدوليون واملحليون املعتمدون
• دور املراقبني واختصاصهم
• من يحق لهم التواجد داخل مركز االقرتاع يف وقت التصويت
األحزاب واملرشحون
• متطلبات التسجيل
• عمليات التسجيل بالنسبة لألحزاب/املرشحني (مبا يف ذلك املرشحون
املستقلون)
• قامئة املرشحني
إمكانية الوصول لإلعالم
• سلوك اإلعالم والترشيعات املنظمة له
• إمكانية وصول اإلعالم إىل العملية االنتخابية كاملة
• إمكانية وصول جميع االطراف الفاعلة إىل اإلعالم
الحملة االنتخابية

تنسيق الحملة
• فرتة الحملة االنتخابية
• فرتة الصمت االنتخايب
• جهود وحمالت الهيئة االنتخابية لزيادة إقبال الناخبني
متويل األحزاب
• كيف ومتى يجري تسجيل نفقات ومتويل الحملة االنتخابية
• القوانني ذات الصلة والحدود القصوى لإلنفاق
• أين ميكن الحصول عىل الوثائق املتعلقة بتمويل األحزاب وإنفاقها
• املعلومات املتعلقة مبمويل الحملة االنتخابية
عمليات االقتراع ويوم االنتخابات

االقرتاع

• مواعيد مراكز االقرتاع والتجاوزات بشانها
• إمكانية الوصول
• دحض الشائعات وتصحيح املعلومات املضللة

* عىل أن ت ُثار املناقشات يف حدود اإلطار القانوين والصالحيات العملية املوكلة للهيئة االنتخابية.

• إجراءات مراكز االقرتاع
• إقبال الناخبني
االقرتاع الخاص وبالخارج
• التصويت املبكر (تواريخه وأماكنه وإجراءاته)
• أين وملاذا وكيف يُجرى التصويت املبكر
• قيود التصويت املبكر أو بالخارج
• إجراءات التصويت خارج البالد ومتطلباته
فرز األصوات
• فرز األصوات ،وإجراءات تجميع النتائج
• العمليات املفتوحة أمام الجمهور
• املبادئ التوجيهية والقواعد األساسية التي ستستخدمها الهيئة
االنتخابية إلعالن تجميع النتائج وتحديثه
• األُطُر الزمنية
تجميع النتائج
• التجميع املتوازي لألصوات
• اإلطار الزمني القانوين لتجميع النتائج وإعالنها
• أسباب تأخري إعالن نتيجة االنتخابات
• النتائج غري الرسمية
التحقق من النتائج

النتائج الرسمية
• النتائج الرسمية
• إمكانية الوصول العام للوثائق املتعلقة بالفرز باستثناء أوراق االقرتاع
مثل بروتوكوالت االنتخابات ،وأوراق التجميع والعد؛ والقرارات
املتعلقة بنتائج االنتخابات
• األحكام القانونية التي متنح استثناءات يف إعالن النتائج
• التجميع املفصل
الشكاوى والطعون
• من ميكن له التقدم بشكوى
• أنواع الشكاوى املمكن تقدميها
• عملية تقديم الشكوى (مبا يف ذلك هيئة الفصل االبتدائية،
ومرصوفات الشكوى...إلخ) وعملية التقايض وأُطُرها الزمنية
• عملية الطعن وأُطُرها الزمنية
• قرارات األحكام واإلجراءات
• إعادة الفرز وأسبابه
املراجعات املحاسبية والتقييامت
• نتائج التقييامت واملراجعات املحاسبية
ما بعد االنتخابات

تحديث قوائم الناخبني
• تحديث قوائم الناخبني والعمليات ذات الصلة
اإلصالح القانوين
• إعادة النظر يف الهياكل القانونية
األرشفة وإجراء البحوث
• طلب التعليقات عىل العملية االنتخابية والدور الذي لعبته الهيئة
االنتخابية
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خاتمة

غي االنتشار الرسيع الستخدام وسائل التواصل االجتامعي يف خالل األعوام القليلة املاضية الطرق التي نتواصل بها بال
لقد َّ
وغي كذلك طابع االتصاالت التي نتبادلها وصيغتها .وتفتح تلك التغريات أمام الهيئات االنتخابية أبوابا للفرص ،كام
رجعةَّ ،
تفرض عليها تحديات.
وكام رأينا ،ميكن للهيئات االنتخابية أن تستخدم منصات التواصل االجتامعي بسهولة ورسعة نسبيتني بغرض تحسني قدرتها
عىل التواصل والشفافية وإمكانية الوصول إليها؛ وجمع املعلومات والرد عليها؛ والتواصل مع جامهري مستهدفة عىل
نحو خاص؛ وبناء شعور أكرب بالتفاعل واملشاركة بني الناخبني يف جميع مراحل العملية االنتخابية .إال أن هناك اعتبارات
هامة يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي يتعني أال نغفلها ،ويجب عىل الهيئة االنتخابية أن تظل عىل دراية بعواقب
ذلك االستخدام عىل إدارة املوارد وبناء قدرات املوظفني؛ وبالحاجة إىل دمج استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف
اإلسرتاتيجيات والسياسات القامئة؛ وبأهمية العالقات مع اإلعالم التقليدي؛ وبالحاجة إىل الوقوف عىل مطالب الجمهور
املستهدف واهتامماته بعناية؛ وبالحاجة إىل مخاطبة الجمهور والرد عليه بنربة مالمئة؛ والتح ُّوط من املخاطر والعواقب
املحتملة مثل املشاركات السلبية واملواقع غري املرصح بها ،وما يستتبعه ذلك من إجراءات لالتصال اآلمن باإلنرتنت.
وتربز تلك التحديات ،بقوة ،الحاجة إىل إسرتاتيجية الستخدام وسائل التواصل االجتامعي ،موضوعة بعناية ،لتسرتشد بها
الهيئة االنتخابية يف تحديد واتباع أفضل ُس ُبل استخدام وسائل التواصل االجتامعي للتفاعل مع الناخبني .والتأكد املسبق
من العنارص األساسية ،مثل أنواع املنصات التي ستُستخدم وكذلك الجمهور املستهدف الذي سيُخاطَب ،يساعد يف تحديد
املوارد الالزمة وكذلك يف تحديد أهم املوضوعات التي ستُطرح للنقاش .وكام ب َّينا ،فأحد أهم العنارص يف االستخدام الفعال
لوسائل التواصل االجتامعي ،هو الفهم الدقيق لطبيعة مشهد التواصل االجتامعي القائم.
أما بالنسبة للهيئات االنتخابية التي تختار عدم استخدام وسائل التواصل االجتامعي مبارشة بنفسها ،فال يزال من املهم أن
تكون عىل دراية بالطرق التي تؤثر بها وسائل التواصل االجتامعي عىل العملية االنتخابية .فقدرة تلك الوسائل عىل نرش
األخبار برسعة فائقة دومنا مراعاة للمعايري التحريرية أو الصحفية ،ميكن أن يكون له بالغ األثر عىل تصورات الجمهور عن
العملية االنتخابية وأطرافها املعنية وإدارتها .فاملتابعة الجيدة للنقاشات ذات الصلة عىل منصات التواصل االجتامعي ،ميكن
أن تعاون الهيئة االنتخابية عىل أن ت ُحاط علام بالرأي العام فيام يخص العملية االنتخابية ،ومتكِّنها من الترصف واالستجابة
عىل نحو أكرث فعالية.
وأخريا ،وبينام تختلف إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت بني بلد وآخر ،وبني الفئات السكانية يف البلد الواحد ،فينبغي للهيئة
االنتخابية أن تسعى لضامن عدم إهامل طُ ُرق التواصل والتوعية املدنية التقليدية ،وأن يكون استخدام وسائل التواصل
االجتامعي مكمال لهام.
فإذا أولت الهيئة االنتخابية اهتاممها لتلك االعتبارات وتحلت بروح املغامرة ،يكون بوسعها أن تستخدم وسائل التواصل
االجتامعي بسهولة؛ ال إلبقاء الناخبني عىل علم بأعاملها األساسية فحسب ،وإمنا أيضا مبا تقوم به من عمل هام يف غري يوم
االقرتاع.
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امللحق األول

لمحة عامة عن منصات مختارة للتواصل االجتماعي

‘فيس بوك‘ ()Facebook
أُطلق ‘فيس بوك’ يف عام  ،2004ليصبح موقع التواصل االجتامعي األول يف العامل بأكرث من
مليار مستخدم حتى تاريخه .وميكن لألفراد أو للمنظامت أن ت ُنشئ حسابا عىل ‘فيس بوك’
يكون الوصول إليه مفتوحا لجميع املستخدمني ،أو مقترصا عىل “األصدقاء” وحدهم أو أعضاء
“مجموعة مغلقة” مختارة .ويشرتط ‘فيس بوك’ استخدام هويات حقيقية ،عىل الرغم من أن
هناك العديد من األمثلة عىل صفحات أُنشئت تحت أسامء مستعارة .وتقدِّم منصة ‘فيس بوك’
إمكانيات “دردشة” ميكن لألصدقاء عربها التحاور يف خصوصية (من خالل رسائل آنية) عىل
اإلنرتنت .وميكن للمستخدمني تنزيل نسخ دامئة من بياناتهم أو حسابهم عىل املنصة يف هيئة
نص كامل ألنشطتهم عليها.
وعالوة عىل ذلك ،أُنشئت منصات للهواتف الذكية تتيح لتطبيقات ‘فيس بوك’ الدخول إىل املنصة بسهولة من أي هاتف
ذيك .وللمستخدمني كذلك القدرة عىل ابتكار تطبيقات مقصورة عىل منصة ‘فيس بوك’ ،توفر لها املنصة برامج تدريبية أساسية.
ٌ
معروف بسهولة استخدامه ،وبالعدد املرتفع من املستخدمني يف الوقت الحايل ،وبالقدرة عىل نرش املعلومات
و‘فيس بوك’
عرب شبكات برسعة كبرية .فإذا “أُعجب” بكم أحد املتابعني عىل ‘فيس بوك’ ،تظهر جميع التحديثات التي تقومون بها
عىل رشيط األخبار لدى ذلك املتابع ،حيث يجري تجميع املعلومات ونرشها .وميكن للمتابعني إعادة نرش املشاركات عرب
شبكاتهم ،أو التعليق مبارشة عىل املشاركة ،أو الدخول يف نقاشات مع مصدر املشاركة أو مع املتابعني اآلخرين.
‘تويتر‘ ()Twitter
أُنشئ ‘تويرت’ عام  ،2006وهو منصة للتدوين متناهية الصغر ،ميكن للناس عربها نرش رسائل أو “تغريدات” بحد أقىص 140
حرف للتغريدة الواحدة .وقد أعلن ‘تويرت’ عن بلوغه  200مليون مستخدم شهريا عام  ،2013يرسلون  500مليون تغريدة
يوميا ( .)USSEC Twitterوبينام ميكن للمستخدمني غري املس ّجلني متابعة التغريدات ،فإ َّن املسجلني وحدهم (الذين يحق
لهم إخفاء هوياتهم) ميكنهم إرسال التغريدات .ومتكن مشاطرة الرسائل مع املتابعني و“إعادة تغريدها” (إعادة نرشها من
حسابات مستخدمني آخرين) .فإذا كان للموضوع شعبية جرت مشاطرته كثريا ،يعترب من “أشهر املواضيع” (Trending
 ،)Topicوت ُستخدم الهاشتاق #ملتابعة النقاشات.
ويسمح ‘تويرت’ بنرش الرسائل القصرية وسط جمهور عريض لفرتة قصرية من الوقت .وال يقدم ‘تويرت’ خدمة تنزيل الحسابات
أو االحتفاظ بنسخة احتياطية منها ،إذ يحتاج الستخدام منصة طرف ثالث ألخذ نسخة احتياطية من الحساب أو أرشفته.
‘يوتيوب‘ ( )YouTubeو‘فيميو‘ ()Vimeo
أُنشئ ‘يوتيوب’ عام  ،2005وهو موقع الستضافة مقاطع الفيديو ميكن للمستخدمني رفع مقاطع الفيديو عليه ومشاهدتها
ومشاطرتها .ويتعني عىل املستخدم أن يقوم بتسجيل نفسه عىل املوقع إذا أراد رفع مقطع فيديو ،إال أن مشاهدة جميع
مقاطع الفيديو املرفوعة ممكنة لجميع املستخدمني .وميكن وضع روابط لـ‘يوتيوب’ عىل منصات التواصل االجتامعي
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األخرى مثل ‘فيس بوك’ و‘تويرت’ .وميكن الدخول إىل ‘يوتيوب’ من خالل تطبيقات خاصة عىل الهواتف الذكية ،كام يعرض
مقاطع الفيديو الذائعة الصيت عىل صفحته الرئيسية .وعىل الرغم من صعوبة توقع عدد مستخدمي ‘يوتيوب’ باعتبار أن
املوقع ال يتطلب من املستخدمني التسجيل ،فإنَّه من املعروف عموما أنه أشهر منصة متاحة حاليا ملشاطرة مقاطع الفيديو.
ويستضيف ‘يوتيوب’ أداة “للمعلومات املع َّمقة” تسمح للعمالء املسجلني باالطالع عىل معلومات مجمعة عن عدد
مشاهدات أحد مقاطع الفيديو ،شعبية املقطع ،الروابط التي يضعها املستخدمون له أو يصلون له عن طريقها ،معلومات
إحصائية عامة عن الفئة العمرية للمشاهدين ونوعهم ومحل تواجدهم ،و“النقاط الساخنة” يف الفيديو التي تجتذب
املشاهدين أو تنفرهم .ويتمتع ‘يوتيوب’ بأعىل نسبة مشاهدة بني منصات استضافة مقاطع الفيديو عىل اإلنرتنت.
وعىل غرار ‘يوتيوب’ ،فإ َّن ‘فيميو’ هو اآلخر موقع الستضافة مقاطع فيديو مخصص لألفالم القصرية واملواد عالية الوضوح.
وعىل العكس من ‘يوتيوب’ ،فإ َّن ‘فيميو’ يتيح تنزيل مقاطع الفيديو املنشورة عليه.
المدونات ( )Blogsعلى جميع المنصات بما في ذلك ‘وورد برس‘ ()WordPress
َّ
املد ّونات هي مساحات افرتاضية ،ميكن فيها ملستخدم أو مجموعة من املستخدمني أن ينرشوا مقاالت رأي أو معلومات
بصفة دورية .وينترش استخدام تعبريات مثل “مد ِّون” (مؤلف املدونة) و“التدوين” (فعل الكتابة والنرش عىل املدونة)
و“فضاء التدوين” (عامل املدونات) يف هذا النوع من التواصل االجتامعي .وميكن جعل املدونات تفاعلية بالسامح للقراء
بنرش أسئلة أو تعليقات مو َّجهة للمدون أو للقراء اآلخرين ،مام يوجد نقاشا أو مناظرة حول املوضوع محل النقاش.
وميكن ربط مواقع املدونات مبنصات التواصل االجتامعي األخرى ،وتجري استضافتها عادة عىل مواقع شبكية محددة ميكن
تصميمها كل عىل حدة.
وقد يحتاج امتالك مدونة إىل كل من الوقت واملوارد ،إال أن مزاياه تتضمن القدرة عىل التوعية وإثارة املناظرات والنقاشات
حول موضوع محدد .وت ُستخدم املدونات غالبا لعرض اآلراء ومناقشتها ،وال ت ُعترب دامئا مصدرا لألخبار أو الحقائق،
بحسب املدون.
‘لينكد إن‘ ()LinkedIn
‘لينكد إن’ منصة تواصل اجتامعي للمهنيني بها ما يقرب من  120مليون مستخدم .ويقدِّم العديد من حزم املنتجات
للمستخدمني ترتاوح بني حساب شخيص مجاين وحساب تنفيذي يُتاح مبقابل شهري.
ويسمح ‘لينكد إن’ ،املتاح أيضا كتطبيق للهواتف الذكية ،بإعادة مشاطرة املعلومات ،كام يتيح للمستخدمني االنضامم إىل
مجموعات بناء عىل اهتامماتهم أو خرباتهم من خالل دعوة أو تقديم ،ويسمح للمستخدمني بنرش الروابط عرب شبكاتهم
فيام يتعلق بالفعاليات واألخبار املقبلة .وعالوة عىل ذلك ،تسمح حسابات الرشكات ملستخدمي ‘لينكد إن’ املسجلني
باالطالع عىل املنتجات والخدمات ،ومتابعة رشكة أو منظمة بغرض االطالع عىل التحديثات.
‘غوغل بلس‘ ()Google+
‘غوغل بلس’ مرشوع للتواصل االجتامعي عىل اإلنرتنت أُطلق للمستخدمني أكرب من سن  13سنة يف كانون الثاين/يناير
 .2012ويسمح ‘غوغل بلس’ للمستخدمني بتجميع العالقات بغرض تكييف املعلومات ملجموعات بعينها (األصدقاء،
زمالء العمل ،العائلة ،إلخ) .ويوفِّر ‘غوغل بلس’ إمكانية الدردشة واملكاملات املرئية ،بني شخصني أو أكرث .ويسمح كذلك

وسائل التواصل االجتامعي :دليل عميل للهيئات املعنية باإلدارة االنتخابية |

للمستخدمني بالبحث عن مجاالت اهتاممهم ( ،)sparksمع تحديثات للمجموعات املختارة ت ُرسل دوريا .ومتكن كذلك
مشاطرة الصور ومقاطع الفيديو ،وميكن للمنظامت والرشكات أن ت ُنشئ حسابات وأن تنرش املشاركات.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2013كان لدى ‘غوغل بلس’  540مليون مستخدم نشط وتطبيقات ميكن تشغيلها عىل
معظم الهواتف الذكية .ويطلب ‘غوغل بلس’ من األفراد أن يستخدموا هوياتهم الحقيقية عند إنشاء الحساب ،وميكن
للمستخدمني تنزيل نسخ من حساباتهم (تتضمن جميع املشاركات والتفاعالت) من خالل تطبيق ‘غوغل تيك أوت’
(.)Google Takeout
رسائل الهاتف المحمول
تتزايد شعبية إرسال املعلومات عرب الرسائل القصرية عىل الهواتف املحمولة يف املناطق التي تنخفض فيها إمكانية الوصول
إىل اإلنرتنت .وفيام ال تسمح الرسائل القصرية بذات الدرجة من التفاعل التي تكفلها منصات التواصل االجتامعي األخرى،
إال أنها ميكن أن تكون طريقة مفيدة لنرش املعلومات الهامة يف املناطق التي تنخفض فيها إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت.
وميكن جمع أرقام الهواتف املحمولة شخصيا يف الفعاليات (من خالل التسجيل أو من عىل دفرت لتسجيل البيانات طوعيا)،
أو من خالل موقع إلكرتوين أو من املشاركني الذين يرسلون أرقامهم إىل خادم قائم بذاته داخل منظمة .وعند إرسال
الرسائل القصرية ،يكون من املهم الرد عىل ِ
املرسل يف خالل فرتة معقولة من الوقت .وإذا أراد مستخدم إلغاء اشرتاكه يف
قامئة متلقي رسائل منظمة ما ،ينبغي توفري طرق سهلة لذلك سواء من خالل اإلنرتنت أو الرسائل القصرية/النصية ،ويجب
أن يُحرتم طلب إلغاء االشرتاك دامئا.
وأنظمة أو تطبيقات الرسائل القصرية للحواسيب املكتبية هي حزم برامجية تسمح للمستخدمني بإرسال رسائل قصرية من
الحاسب من خالل “مودم” مدمج أو هاتف متصل بها .وتتضمن إمكانيات تلك الربمجيات السامح للمستخدمني بتجميع
أرقام الهواتف املحمولة وحفظها ،وإرسال الرسائل بلغات متعددة ،وتسجيل جميع الرسائل الصادرة من املنصة .ويف
الغالب ،ميكن تحميل منصات الحاسب املكتبي مجانا .وتختلف املنصات املتاحة من حيث قدرتها عىل تلقي الردود من
خالل رسائل قصرية ،وطول الرسائل املمكن إرسالها ،وعدد الرسائل املرسلة يف كل مرة.
وميكن أن يكون إرسال الرسائل القصرية مكلفا بحسب مقدِّم الخدمة وطبيعة االشرتاك فيها ،وبعض مقدِّمي الخدمة قد
يعرضون تعريفة مخفضة للصفقات الضخمة وألنظمة التجميع واإلرسال .وميكن أن تكون تكلفة الرسائل القصرية بذات
االرتفاع للمتلقني ،ف ُيستحسن يف بعض األحوال تقييد عدد اإلجابات املطلوبة ،بحسب الجمهور .وعالوة عىل ذلك ،ميكن
أن يختلف وقت وصول الرسائل القصرية بحسب الشبكة املستخدمة يف اإلرسال واالستقبال ،وميكن أن ت ُفقد أو ت ُعطَّل يف
النقل ،مام يؤثر عىل وصول الرسالة يف الوقت املناسب.
برامجيات مراقبة وسائل التواصل االجتماعي
استُحدث العديد من الربامجيات (‘تويت دك’ (‘ ،)Tweetdeckميلت ووتر باز’ (‘ ،)Meltwater buzzسرباوت’ ()Sprout
و‘هوت سويت’ ( ))HootSuiteبغرض مساعدة األفراد واملنظامت عىل إدارة املشاركات ،وتتبع املستخدمني ومراقبة
املناقشات الجارية عىل منصات التواصل االجتامعي عموما .وتتضمن اإلمكانات األساسية لتلك الربامجيات القدرة
عىل (أ) إرسال املعلومات وتلقيها عىل صندوق بريد أسايس يدير جميع املنصات( ،ب) نرش املعلومات عىل جميع
املنصات من خالل أداة موحدة( ،ج) إنشاء قوائم بالجامهري املستهدفة( ،د) تحليل بيانات املستخدمني عىل مختلف
املنصات( ،هـ) مراقبة املناقشات من خالل مراقبة أهم الكلامت املستخدمة( ،و) تقديم التقارير حول
استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
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شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر لكل من ‘مونيكا إريكسون’ ( )Monika Ericsonو‘فاسيل فاسشانكا’ ()Vasil Vaschanka
ملساندتهام املستمرة وإسهاماتهام ومعاونتهام التحريرية يف صياغة هذه الوثيقة .ويرجع الفضل يف وجود هذا الدليل إىل
الهيئات االنتخابية املختلفة التي ساهمت فيه ،وإىل ممثليهم الذين قدموا أفكارا مع َّمقة بشأن محتواه ،مبا يف ذلك ‘مرييام
الب’ (( )Miriam Lappالهيئة الكندية)‘ ،توم روجرز’ (‘،)Tom Rogersتيس كري’ (( )Tess Kerrالهيئة األسرتالية)‘ ،بيرت
واردل’ (‘ ،)Peter Wardleروزماري دافنبورت’ (( )Rosemary Davenportالهيئة االنتخابية باململكة املتحدة) ،و‘إيان
براون’ (( )Ian Browneالهيئة االنتخابية يف باربادوس) – فلهم جزيل الشكر عىل إسهاماتهم‘ .عبد الرشيد سوليونوف’
(‘ ،)Abdurashid Solijonovأولجا كارافاييفا’ ( ،)Olga Karavayevaو‘جون ليو’ ( ،)June Lioقدموا مساعات عديدة
من وقتهم يف البحث وساهموا يف الحصول عىل البيانات املحدثة الستخدام الهيئات االنتخابية لوسائل التواصل االجتامعي.
وكذلك باقي الزمالء يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ممن أضافوا إىل بنيان الدليل ومحتواه مبن فيهم :أندرو
إليس’ (‘ ،)Andrew Ellisجيني هيدسرتوم’ (‘ ،)Jenny Hedströmستينا الرسريود’ (‘ ،)Stina Larserudأندريا ليبامن’
(‘ ،)Andrea Liebmanمارتني شنايدر’ ( )Martin Schneiderو‘لوتا ويسرتباري’ ( .)Lotta Westerbergوأخريا ،الشكر
ملدير فريق العمليات االنتخابية ‘أنيت فاث-ليهيك’ ( ،)Annette Fath-Lihicوكذلك مدير الربامج ‘كريستني سامبل’
( )Kristen Sampleملساندتهام املستمرة لهذا الدليل ،و‘ليزا هاجامن’ ( ،)Lisa Hagmanمسؤولة النرش يف املؤسسة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،بصفتها منتجة هذا الدليل.
ونتقدم بالشكر اىل الزمالء ياسمني رجب ،تحسني زيونة ،وناديا حنضل زاندر ملساهمتهم يف اصدار النسخة العربية لهذا
الدليل.
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
()International IDEA

ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،هي منظمة حكومية دولية تضطلع مبهمة دعم الدميقراطية املستدامة يف جميع
أنحاء العامل.
وأهداف املؤسسة هي إرساء مؤسسات وعمليات دميقراطية أقوى ،ودعم إقامة أنظمة دميقراطية تتمتع مبزيد من
االستدامة والفعالية واملرشوعية.
ما الذي تقوم به المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
تقوم املؤسسة بعملها عىل املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية ،بالرتكيز عىل املواطن باعتباره هو محرك التغيري.
وتنتج املؤسسة معارف مقارنة يف مجاالت خربتها األساسية :العمليات االنتخابية ،صياغة الدساتري ،املشاركة والتمثيل
السياسيني ،الدميقراطية والتنمية ،وكذلك الدميقراطية يف عالقتها بقضايا النوع االجتامعي والتنوع والرصاع واألمن.
وتيس الحوار
وتقدّم املؤسسة هذه املعارف إىل االطراف الفاعلة الوطنية واملحلية التي تعمل من أجل إصالح دميقراطيِّ ،
بغية دعم التغيري الدميقراطي.
وتهدف املؤسسة يف عملها إىل ما ييل:
• •زيادة قدرات النظام الدميقراطي ورشعيته ومصداقيته.
• •مشاركة أكرث شموال ،ومتثيل خاضع للمساءلة.
• •تعاون دميقراطي أكرث فعالية ورشعية.
أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف جميع أنحاء العامل ،ومقرها يف ستوكهومل بالسويد ،وللمؤسسة مكاتب
إقليمية يف أفريقيا ،آسيا واملحيط الهادئ ،أمريكا الالتينية والكاريبي ،غرب آسيا ،وشامل أفريقيا.
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بس ُبل استخدام وسائل التواصل االجتامعي لزيادة املشاركة
ُوضع هذا الدليل لتوعية الهيئات املعنية باإلدارة االنتخابية ُ
االنتخابية ،وتعزيز التواصل والتفاعل مع جميع أفراد املجتمع ،وتحسني الشفافية والثقة يف جميع مراحل الدورة
االنتخابية.
والدليل مص َّم ٌم ليكون مقدمة إىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي لفائدة الهيئات االنتخابية التي بدأت يف استخدام
وسائل التواصل االجتامعي لتوها ،أو التي هي عىل وشك الرشوع يف استخدامها ،وهو يق ِّدم موادا ً تُ كِّن الهيئات االنتخابية
من أن تتجاوب مع الحقائق الجديدة يف عامل االتصاالت ،وأن تضع إسرتاتيجيات الستغالل وسائل التواصل االجتامعي.
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