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المقدمة  .1

ــات  ــاء بالخدم ــات يف االرتق ــة املعلوم ــز دور تقني ــىل تعزي ــن ع ــة البحري ــة مملك ــت حكوم حرص

الحكوميــة التــي تقدمهــا وزاراتهــا وهيئاتهــا املختلفــة، وذلــك لتحقيــق خدمــات أكــر جــودة ورسعــة وأمــان 

ــة 2030.  ــادئ رؤي للمواطنــني واملقيمــني عــىل الســواء يف إطــار مب

 وشــهدت مملكــة البحريــن تقدمــاً كبــراً يف قطــاع تقنيــة املعلومــات، كــام حققــت مراكــز متقدمــة 

إقليميــا ودوليــا يف مــؤرشات منــو قطــاع تقنيــة املعلومــات والحكومــة اإللكرتونيــة، وكان مــن بــني الجوانــب: 

إنشــاء وتفعيــل الحســابات الرســمية للجهــات الحكوميــة يف شــبكات التواصــل االجتامعــي، وذلــك للتواصــل 

ــل  ــادر التواص ــم مص ــن أه ــايل م ــا الح ــابات يف وقتن ــذه الحس ــث أصبحــت ه ــور، حي ــع الجمه ــال م الفّع

املبــارش واألكــر فعاليــة لنــرش األخبــار واملعلومــات والــرد عــىل االستفســارات والتســاؤالت.

 مــن هــذا املنطلــق، بــادرت وزارة شــؤون االعــام بتكويــن فريــق عمــل حكومــي يضــم خــراء تقنيــني 

وقانونيــني وممثلــني عــن وزارة شــؤون اإلعــام وهيئــة املعلومــات والحكومــة اإللكرتونيــة وجامعــة البحريــن 

إلعــداد هــذا الدليــل اإلرشــادي، وذلــك بهــدف تحديــد ضوابــط اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعيــة 

ــة عــىل تحقيــق االســتخدام  ــة، ومســاعدة القامئــني عــىل حســابات الجهــات الحكومي يف الجهــات الحكومي

األمثــل واآلمــن لهــا.

نطاق التطبيق. 1.1

يســتهدف هــذا الدليــل اإلرشــادي الجهــات والهيئــات الحكوميــة التــي متلــك حســابات رســمية يف 

ــن  ــتوياتهم الذي ــف مس ــة مبختل ــي الحكوم ــع موظف ــتهدف جمي ــام يس ــي، ك ــل االجتامع ــبكات التواص ش

ميلكــون حســابات شــخصية.

املصطلحات. 1.2

· شــبكات التواصــل االجتامعــي: هــي منصــات إلكرتونيــة تتيــح للمســتخدمني إنشــاء ملفــات تعريفيــة 	

للتواصــل مــع باقــي املســتخدمني داخــل حــدود الشــبكة، والدخــول يف مناقشــات مشــرتكة وأنشــطة 

تعاونيــة معهــم، ونــرش املحتــوى بصيــغ عديــدة كالنــص والصــور وملفــات الفيديــو، إىل غــر ذلــك.

· الجهــة الحكوميــة: أي جهــة حكوميــة أو شــبة حكوميــة تابعــة ملجلــس الــوزراء يف مملكــة البحريــن، 	

ويشــمل ذلــك الــوزارات والهيئــات واإلدارات واملؤسســات وغرهــا.

· التقنيــات: كافــة الوســائل واألجهــزة واألنظمــة واإلجــراءات التــي ميكــن اســتخدامها مــن خال شــبكة 	

اإلنرتنــت للوصــول إىل خدمــة أو معلومــة معينــة لتحقيــق الهــدف الــذي يســعى إليه املســتخدم. 

· الربامــج الخبيثــة أو الفريوســات: برامــج يتــم تضمينهــا عمــداً ألغــراض ضــارة دون علــم املســتخدم، 	
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والتــي يتــم تفعيلهــا النتهــاك خصوصيــة املســتخدم، ورسقــة املعلومــات، أو إتــاف األنظمــة، أو نــرش 

معلومــات خاطئــة، أو الوصــول إىل الحســابات الخاصــة أو أجهــزة الحاســوب األخــرى.

· الجمهــور املســتهدف: مجموعــة مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي، والذين يتفاوت مســتوى 	

نشــاطهم مــن فعــال إىل متوســط اىل غــر فعــال، ويشــملون جميــع فئــات املجتمــع مبختلــف أطيافــه 

وتوجهاتــه وفئاتــه العمرية.

· الحســاب الرســمي: الحســاب الخــاص بالجهــة الحكوميــة عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي الــذي 	

تــم اعتــامده، وميثــل الوجهــة اإلعاميــة لتلــك الجهــة، وينــرش األخبــار والترصيحــات الخاصــة بهــا.

· الحســاب الشــخيص: الحســاب الخــاص باملوظــف العــام يف شــبكات التواصــل االجتامعــي، والــذي ال 	

ميثــل الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا.

· ــا، 	 ــة بعينه ــة يســتهدف مســتخدًما أو مجموع ــن الهجــامت اإللكرتوني ــوع م ــروين: ن ــد اإللك التصي

ويعمــل عــىل خــداع املســتخدم، واســتدراجه للقيــام بخطــوة معينــة، كفتــح مســتند أو النقــر فــوق 

رابــط، ليتــم فتــح ثغــرة تــؤدي إىل بــدء هجــوم إلكــرتوين عــىل األنظمــة.

· الهندســة االجتامعيــة: عــدة تقنيــات تعتمــد عــىل اســتغال عنــرص الثقــة البــرشي لجمــع املعلومــات 	

الشــخصية عــن املســتخدم املســتهدف، وميكــن مــن خــال جمــع تلــك املعلومــات اخرتاق الحســابات 

ــال اإللكرتوين. أو االحتي

1.3.    تصنيفات حسابات شبكات التواصل االجتامعي 

1.3.1  الحسابات الرسمية

ــة الرســميني  ــل اســم وشــعار الجه ــا تحم ــادة م ــا، وع ــة م ــة حكومي وهــي الحســاب الخــاص بجه

أو أحــد الرامــج أو املبــادرات التابعــة لهــا، ويُســتخدم هــذا الحســاب مــن قبــل املوظــف املكلّــف 

ــا  ــة عنه ــة بالنياب ــة الحكومي ــار الجه ــات وترصيحــات وأخب ــرش توجه ــإدارة الحســاب الرســمي لن ب

ــق. ــح ودقي بشــكل صحي

1.3.2  الحسابات الشخصية

وهــي الحســاب الخــاص باملوظــف العــام، وعــادة مــا تحمــل اســم املوظــف نفســه، وتشــمل فئتــني 

مــن االســتخدام:

· اســتخدام تنفيــذي: يســتخدم مســؤول حكومــي رفيــع املســتوى حســاباته عــىل شــبكات التواصــل 	

االجتامعــي، وقــد يناقــش هــذا املســؤول عــر هــذه الحســابات مواضيــع وقضايــا لهــا عاقــة بالجهــة 
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الحكوميــة التــي يعمــل بهــا، أو يركــز عــىل مناقشــة مواضيــع أخــرى تعكــس اهتامماتــه الشــخصية 

مــع املجتمــع.

· اســتخدام خــاص: يســتخدم املوظــف حســاباته عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي بصفته الشــخصية 	

لتنفيــذ أنشــطة خاصــة بــه مثــل: التواصل مــع العائلــة أو األصدقــاء، أو للوصــول إىل محتــوى ترفيهي، 

أو لتنفيــذ أنشــطة لهــا عاقــة مبجــال عملــه كالحصــول عــىل معلومــات جديــدة، أو التواصــل مــع 

مجتمعــات أخــرى يف مجــال عملــه.

1.4.   املخاطر األمنية 

ــة مــن قبــل املخرتقــني  ــة الرســمية ملخاطــر أمني قــد تتعــرض حســابات شــبكات التواصــل الحكومي

ــة إجــراء تقييــم  ــك ينبغــي عــىل الجهــات الحكومي ــات وأســاليب مختلفــة ومتعــددة، لذل باســتخدام تقني

كامــل للمخاطــر األمنيــة بشــكل دوري عــىل حســابات شــبكات التواصــل االجتامعــي الخاصــة بهــا بحيــث 

تشــمل: نوعيــة املســتخدمني، والتقنيــات املتعلقــة بالشــبكات، وآليــة إدارتهــا، وذلــك بالتنســيق مــع فــرق 

ــق  ــاد لفري ــح واإلرش ــم النص ــا تقدي ــني عليه ــي يتع ــة، والت ــات املختص ــة املعلوم ــات أو تقني ــن املعلوم أم

ــة لتجنــب األخطــاء واإلبــاغ عنهــا. ــة املحتمل التواصــل االجتامعــي حــول املخاطــر األمني

وترتكــز املخاطــر األمنيــة يف: التعــرض للرامــج الخبيثــة أو الفروســات، والتصيــد اإللكرتوين، والهندســة 

االجتامعيــة، واخــرتاق أمــن كلــامت الــرس، وكشــف هويــة املســتخدم، وترسيــب املعلومــات وغرها.

وقــد يــؤدي عــدم وعــي املوظفــني العموميــني باملخاطــر األمنيــة إىل اخــرتاق الحســابات، مــا يــؤدى 

إىل اإلرضار بالجهــة الحكوميــة املســتهدفة. 



8

إدارة شبكات التواصل االجتماعية  .2

2.1.   شبكات التواصل االجتامعية املعتمدة

يعتمــد هــذا الدليــل اإلرشــادي شــبكات التواصــل االجتامعــي املذكــورة أدنــاه ـ عــىل ســبيل املثــال ال 

الحــرص ـ وذلــك إلنشــاء حســابات الجهــات الحكوميــة عرهــا، وهــي:

· 	)Twitter( تويرت

· 	)Instagram( انستغرام

· 	)YouTube( اليوتيوب

· 	)LinkedIn( لينكدان

· 	)Facebook( فيسبوك

2.2.    ضوابط إدارة الحسابات 

2.2.1  ضوابط إدارة الحسابات الرسمية

2.2.1.1 إجراءات إنشاء فريق إلدارة حسابات شبكات التواصل االجتامعي يف الجهات الحكومية:

· ــاًء عــىل 	 ــي بإنشــاء وإدارة الحســابات عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي بن ــق معن ــص فري تخصي

ــة. ــة الحكومي ــا يف الجه ــات اإلدارة العلي توجيه

· ــة 	 ــة لطبيع ــي املامئ ــل االجتامع ــبكات التواص ــة يف ش ــات الحكومي ــابات الجه ــاء حس ــرص إنش ينح

ــل. ــات العم ومتطلب

· ــة 	 ــة ومراقب ــات متابع ــة وآلي ــغيلية املطلوب ــدرات التش ــات والق ــة املعلوم ــات تقني ــد متطلب تحدي

الحســابات.

· الفريــق املكلــف يف الجهــة الحكوميــة هــو املســؤول عــن فتــح وإلغــاء وإدارة الحســابات الرســمية يف 	

الجهــات الحكوميــة، وذلــك حســب توجيهــات اإلدارة العليــا.

· تدريــب وتوعيــة فريــق العمــل املكلــف مبخاطــر أمــن املعلومــات وطــرق الوقايــة منهــا ومبهــارات 	

العاقــات العامــة والترشيعــات ذات العاقــة والتحديثــات التقنيــة الخاصــة بالشــبكات.

2.2.1.2 آلية نرش ومتابعة املحتوى عىل حسابات شبكات التواصل االجتامعي:

·  يجــب أن يتميــز محتــوى الحســاب الرســمي للجهــة الحكوميــة بالوضــوح والشــفافية واملســؤولية 	

لتحقــق الهــدف املرجــو مــن إنشــائه، ومبــا يضمــن توافــر بيئــة إيجابيــة تخلــو مــن أي محتويــات قــد 

تعتــر مســيئة أو متثــل انتهــاكا أو تجــاوزا للقوانــني واألعــراف الســائدة.
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· ــإدارة حســابات الجهــة 	 ــات الســلبيّة، إذ يجــب عــىل فريــق العمــل املعنــي ب االبتعــاد عــن املحتوي

الحكوميــة حــذف جميــع الــردود املســيئة، أو التــي تحــث عــىل الكراهيــة، أو تخالــف القانــون أو 

ــي، أو  ــل االجتامع ــع التواص ــة مبوق ــة الخاص ــف رشوط الخدم ــر يخال ــوى آخ ــات أو أي محت اإلعان

يتناقــض مــع أيــة إرشــادات منشــورة ضمــن رشوط التواصــل املحــددة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة 

يف املنصــات التــي توفــر خاصيــة الحــذف.

· ــبكات التواصــل 	 ــىل ش ــني ع ــل املرشف ــن قب ــرش م ــل الن ــوى قب ــامد املحت ــة واعت ــة ملراجع ــاع آلي اتب

ــم أو  ــوى غــر مائ االجتامعــي، ويفضــل أن تكــون مــن شــخصني أو أكــر لضــامن عــدم نــرش محت

ــة. ــة الحكومي ــيء لســمعة الجه ي

· ــع حســاباتها الخاصــة عــىل 	 ــة عــر جمي ــوى الخــاص بالجهــة الحكومي ــزام بنــرش املحت مراعــاة االلت

شــبكات التواصــل، ومبــا يتوافــق مــع املســتجدات.

· عــدم نــرش املحتويــات غــر الائقــة أو تخالــف حقــوق النــرش أو معلومــات الجهــة الحكوميــة غــر 	

القابلــة للنــرش أو املخالفــة للقانــون.

· ــة 	 ــق بالجه ــوى املتعل ــرش املحت ــمية ن ــة الرس ــل االجتامعي ــابات التواص ــىل حس ــني ع ــىل املرشف  ع

ــخصية. ــات الش ــن اآلراء والتوجه ــداً ع ــا بعي ــي ميثله ــة الت الحكومي

· ــل 	 ــوى يف ردة فع ــدم تســبب هــذا املحت ــن ع ــد م ــم، والتأك ــوى املنشــور بشــكل دائ ــة املحت مراقب

ــدى املتابعــني. ســلبية ل

· اســتخدام األجهــزة املخصصــة التــي توفرهــا الجهــة الحكوميــة ليتــم فتــح حســابات شــبكات التواصل 	

االجتامعــي الخاصــة بهــا والعمــل مــن خالهــا، مــع التأكيــد عــىل عــدم فتــح الحســابات الشــخصية 

يف هــذه األجهــزة، وكذلــك عــدم إنشــاء أو فتــح وتفعيــل الحســابات الرســمية يف األجهــزة الشــخصية.

· يف حــال عــدم اســتخدام الجهــة الحكوميــة ألحــد حســاباتها عــىل شــبكات التواصــل لفــرتة تزيــد عــن 	

الثاثــة أشــهر، يتعــني عليهــا مراجعــة احتياجهــا لهــذا الحســاب، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة إللغائــه.

2.2.1.3 آلية التفاعل مع استفسارات الجمهور:

· عنــد الــرد عــىل استفســارات الجمهــور وأســئلتهم عــر الحســابات الرســمية يجــب الحــرص عــىل أن 	

يكــون الــرد بطريقــة مناســبة ووافيــة.

· ــر 	 ــد تواف ــرد إال بع ــي فقــط مــع رضورة عــدم ال ــق املعن ــل الفري ــن قب ــرد عــىل االستفســارات م ال

ــة. ــط األمني ــاة الضواب ــع مراع ــة م ــات الازم املعلوم

· التعامل مع املاحظات السلبية ضمن آلية معتمدة ومعروفة ويجب عدم تجاهلها.	
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· يجــب أال يتــم االعتــامد عــىل االجتهــادات الفرديــة للــرد عــىل املاحظــات واالستفســارات الســلبية، 	

ويجــب التعامــل معهــا دامئــاً مبنهجيــة موحــدة تتســم بالحرفيــة واإليجابيــة.

· يف حــال اعتــامد الجهــة الحكوميــة عــىل طــرف ثالــث مثــل رشكــة خاصــة إلدارة حســابات شــبكات 	

التواصــل االجتامعــي الرســمية، فعليهــا اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لضــامن عــدم إســاءة االســتخدام 

أو تشــويه ســمعة الجهــة الحكوميــة، كــام يجــب عــىل الجهــة الحكوميــة ضــامن توافــر الصاحيــات 

الازمــة إلدارة الحســابات لديهــا متــى مــا تطلبــت الحاجــة.

2.2.2  ضوابط إدارة الحسابات الشخصية

· ــن لديهــم حســابات يف شــبكات التواصــل االجتامعــي 	 ــة الذي ــع موظفــي الجهــات الحكومي عــىل جمي

التحــي بأعــىل معايــر األخــاق والقواعــد الســلوكية املتعــارف عليهــا، واالمتناع عــن اإلســاءة أو التحريض 

ضــد اآلخريــن، وااللتــزام بالنظــام واآلداب العامــة، مــع مراعــاة االلتــزام مببــادئ رسيــة املعلومــات، وذلك 

مــن خــال عــدم الكشــف عنهــا أو اســتخدامها أو نســخها أو نقلهــا يف شــبكات التواصــل االجتامعــي أو 

الكشــف عــن معلومــات أو أخبــار قــد تعــرض مصلحــة أي جهــة حكوميــة أو خاصــة أو فــرد للخطــر 

أو الــرر، وميكــن الرجــوع يف هــذا الشــأن إىل مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخاقيــات الوظيفــة 

العامــة الصــادرة عــن ديــوان الخدمــة املدنيــة مبملكــة البحريــن رقــم 16 لســنة 2016.  

· وبنــاء عــىل التقســيم املعتمــد يف تصنيفات حســابات شــبكات التواصل االجتامعي حســب االســتخدام 	

)البنــد 1-3(، فهنــاك ضوابــط متعلقة بحســابات التنفيذيني وحســابات املوظفــني الخاصة:

2.2.2.1 ضوابط استخدام حسابات التنفيذيني

· عــىل املســؤول الحكومــي التنفيــذي أن يضــع يف االعتبــار أن أنشــطته عــىل شــبكات التواصــل 	

االجتامعــي مرتبطــة دومــا مبنصبــه كموظــف عــام، وقــد يكــون لذلــك تأثــر مبــارش عــىل أنشــطة 

الجهــة الحكوميــة أو صورتهــا. ويشــمل ذلــك املــواد التــي يشــاركها عــر هــذه األنشــطة، واملوضوعات 

التــي يناقشــها مــع اآلخريــن.

· ــة 	 ــة بالجه ــرى الخاص ــمية األخ ــابات الرس ــني والحس ــخيص للتنفيذي ــاب الش ــني الحس ــيق ب التنس

الحكوميــة، لتجنــب أي تضــارب يف األخبــار أو التحديثــات التــي تنرشهــا هــذه الحســابات أو 

االستفســارات التــي قــد تردهــا مــن الجمهــور، وال ينبغــي أن تنــرش معلومــات أو أخبــار مخالفــة ملــا 

ــة. ــة الحكومي ــاب الجه ــرش يف حس يُن

· ــر 	 ــد واملخاط ــة الفوائ ــل دارس ــة، يُفض ــة الحكومي ــاملة للجه ــل الش ــرتاتيجية التواص ــن اس ــزء م كج

املحتملــة املرتبطــة بوجــود املســؤولني التنفيذيــني عــىل شــبكات التواصــل االجتامعــي، كــام يفضــل 
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تحديــد أهدافهــم وجمهورهــم املســتهدف بشــكل واضــح، عــىل أن يتــم تقييــم كل ذلــك قبــل البــدء 

يف اســتخدام شــبكات التواصــل.

· ــة 	 ــات الازم ــود الصاحي ــدم وج ــع ع ــني م ــراء مع ــاذ إج ــود التخ ــم وع ــزام أو تقدي ــي االلت ال ينبغ

لذلــك، كــام يجــب عــدم نــرش معلومــات أو حقائــق عــن جهــة حكوميــة تــم رصدهــا بشــكل شــخيص 

أو بنــاًء عــىل تحليــات شــخصية.

2.2.2.2 ضوابط استخدام حسابات املوظفني الخاصة

· عدم نرش املعلومات الرسمية أو التعليق عليها أو تأكيد الشائعات املتعلقة بالجهة الحكومية.	

· عــدم اســتخدام الريــد اإللكــرتوين الرســمي يف إنشــاء حســابات شــبكات التواصــل االجتامعــي 	

الشــخصية.

·  تحويل االستفسارات املتعلقة بالجهة الحكومية لألشخاص املعنيني بالتواصل مع الجمهور.	

· عــىل املوظــف أن يعكــس يف حســابه الشــخيص وجهــة نظــره الشــخصية، وأال يتحــدث باســم الجهــة 	

الحكوميــة التــي يعمــل بهــا.

2.3.   ضوابط أمن املعلومات

2.3.1  تقييم املخاطر

ــة باســتخدام إطــار معتمــد مــن  ــام بتقييــم كامــل للمخاطــر املحتمل ــة القي عــىل كل جهــة حكومي

قبــل اإلدارة العليــا بشــكل دوري عنــد إنشــاء واســتخدام حســابات شــبكات التواصــل االجتامعــي مبشــاركة 

الفــرق املعنيــة مثــل تقنيــة املعلومــات واإلعــام وغرهــم، كــام ينبغــي تحديــد الحلــول واإلجــراءات الازمــة 

للتعامــل مــع هــذه املخاطــر.

2.3.2  دخول الحسابات 

· ــل 	 ــبكات التواص ــىل ش ــاباتها ع ــه بحس ــة، وربط ــة الحكومي ــاص بالجه ــتقل خ ــاز مس ــتخدام جه اس

ــي. االجتامع

· ــبكات 	 ــابات ش ــتخدم إلدارة حس ــي تُس ــزة الت ــات يف األجه ــن املعلوم ــط أم ــق ضواب ــامن تطبي ض

التواصــل االجتامعــي.

·  استخدام شبكات موثوقة ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية لاتصال باإلنرتنت.	
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·  تطبيق معاير الدخول الثنايئ لدخول حسابات التواصل االجتامعي الخاصة بالجهة الحكومية.	

· ــتخدام 	 ــة اس ــة الحكومي ــي للجه ــل االجتامع ــابات التواص ــر حس ــذي يدي ــل ال ــق العم ــىل فري  ع

صاحيــات الدخــول الخاصــة بــكل شــخص، وميكــن تطبيــق ذلــك باســتخدام أنظمــة موثوقــة 

ومعتمــدة.

2.3.3  إدارة كلمة املرور

· يجــب أن تكــون كلمــة املــرور متوافقــة ملتطلبــات سياســة أمــن كلمــة املــرور الصــادرة مــن قبــل 	

ــة. ــة اإللكرتوني ــات والحكوم ــة املعلوم هيئ

· اســتخدام كلمــة مــرور قويــة ال تقــل عــن 8 خانــات، وبحيــث تتكــون مــن أحــرف كبــرة وصغــرة 	

ورمــوز وأرقــام، وأن يتــم تغيرهــا بشــكل دوري.

· يف حــال اســتخدام برامــج إدارة الحســابات، يتوجــب عــىل كل شــخص مــن فريــق العمــل املكلــف 	

اســتخدام كلمــة مــرور خاصــة بــه بحســابات التواصــل االجتامعــي للجهــة الحكوميــة يف حــال وجــود 

أكــر مــن شــخص يديــر الحســابات.

· ــة 	 ــة بالجه ــي الخاص ــل االجتامع ــابات التواص ــع حس ــده لجمي ــرور واح ــة م ــتخدام كلم ــدم اس ع

ــة. ــرور مختلف ــامت م ــتخدام كل ــب اس ــة ويج الحكومي

2.3.4  إعدادات الحسابات

· مراجعة وتغير إعدادات حسابات شبكات التواصل االجتامعي، وذلك طبقاً ألفضل املامرسات.	

· عدم اهامل إعدادات الخصوصية وأمن املعلومات.	

· تدريب املوظفني عىل كيفية تحديث وضبط إعدادات الحسابات.	

· العمل عىل توثيق الحسابات قدر اإلمكان من قبل الرشكات التي توفر هذه الخدمة.	

2.3.5  املراقبة 

· وضــع آليــة ملراقبــة ومراجعــة حســابات التواصــل االجتامعــي عــىل مــدار الســاعة مــن قبــل املوظفني 	

املعنيــني للتأكــد مــن املعلومــات املنشــورة وعــدم وجــود مخالفــات أو محــاوالت اخرتاق.

· ــة 	 ــول ناجح ــات دخ ــود عملي ــدم وج ــن ع ــد م ــتخدمني للتأك ــول املس ــات دخ ــن بيان ــق م التحق

ــل.  ــق العم ــادروا فري ــخاص غ ــول ألش ــات دخ ــود صاحي ــم، أو وج ــرصح له ــر م ــخاص غ ألش
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2.3.6  الحوادث األمنية

ــبكات  ــىل ش ــني ع ــابات التنفيذي ــة أو حس ــة الحكومي ــمية للجه ــابات الرس ــرض الحس ــا تتع عندم

التواصــل لحــادث أمنــي كاالخــرتاق، أو إنشــاء حســاب شــبيه، أو ترسيــب ملعلومــات رسيــة، فيجــب عــىل 

ــة يف أرسع وقــت  ــة يف وزارة الداخلي ــم اإللكرتوني القامئــني عــىل إدارة الحســاب التواصــل مــع إدارة الجرائ

ممكــن التخــاذ اإلجــراءات الازمــة، مــع الحــرص عــىل إعــادة ضبــط كلــامت املــرور للحســابات األخــرى 

يف شــبكات التواصــل االجتامعــي التــي متلكهــا الجهــة الحكوميــة، والعمــل عــىل نــرش مــا يفيــد بحــدوث 

ــل جهــة االخــرتاق عــر الحســاب الرســمي. ــات مــن قب ــم نــرش بيان ــي، خصوصــا إذا ت اخــرتاق أمن

ويجــب تحديــد آليــة التعامــل مــع األخطــاء التــي قــد تــؤدي إىل تشــويه صــورة أو ســمعة الجهــة 

الحكوميــة. كــام ينبغــي تحديــد آليــة وقنــوات التواصــل مــع رشكات شــبكات التواصــل االجتامعــي للتواصــل 

معهــا للتعامــل مــع الحــوادث األمنيــة.
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التدريب والتوعية  .3

ــات  ــذه الجه ــاعدة ه ــة ملس ــة رضوري ــات الحكومي ــي الجه ــة موظف ــب وتوعي ــة تدري ــر عملي تعت

عــىل تقليــل املخاطــر األمنيــة التــي قــد تتعــرض لهــا، ومــن الــروري أن يطلــع املوظفــون املكلفــون عــىل 

كيفيــة إدارة حســابات شــبكات التواصــل االجتامعــي الرســمية بطريقــة صحيحــة ومثــىل، ومعرفــة الحقــوق 

والواجبــات القانونيــة التــي يتعــني االلتــزام بهــا.

ــن  ــة باألم ــم الخاص ــأدوات التحك ــة ب ــة تام ــىل دراي ــون ع ــة أن تك ــة الحكومي ــىل الجه ــي ع وينبغ

والخصوصيــة، والرتكيــز عــىل أهميــة عــدم ترسيــب أي معلومــات رسيــة، والتدريب عــىل بيانــات الخصوصية 

الخاصــة باســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعــي، وميكــن أن يتــم الرتكيــز يف عمليــة التدريــب والتوعيــة 

عــىل اآليت:

· تدريــب فــرق عمــل التواصــل االجتامعــي باســتمرار حــول االســتخدامات املحدثــة لشــبكات التواصــل 	

االجتامعــي واملهــارات ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك التدريــب عــىل متطلبــات العاقــات والترشيعــات 

ذات العاقــة.

· توعيــة فــرق العمــل عــن املخاطــر األمنيــة املحتملــة وكيفيــة تجنبهــا والخطــوات التــي يجــب اتباعهــا 	

يف حــال تعــرض الحســاب الرســمي إىل أحــد املخاطــر األمنيــة.



15

المساءلة القانونية  .4

يخضــع جميــع موظفــي الجهــات الحكوميــة أثنــاء إدارة والتعامــل مــع حســابات شــبكات التواصــل 

االجتامعيــة الرســمية إىل القوانــني اآلتيــة:

· قانون ديوان الخدمة املدنية واللوائح والقرارات التابعة له.	

· قانون حامية معلومات ووثائق الدولة.	

ــار القوانــني ذات العاقــة مثــل: قانــون جرائــم  ويجــب عــىل املوظفــني العموميــني األخــذ يف االعتب

تقنيــة املعلومــات، وقانــون حاميــة البيانــات الشــخصية، وقانــون النــرش، وقانــون العقوبــات وغرهــا. كــام 

ينبغــي عليهــم االلتــزام مبراعــاة اآلداب العامــة وتجنــب اســتخدام أيــة لغــة مســيئة أو عنرصيــة مبــا يتعــارض 

مــع قوانــني مملكــة البحريــن.






