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 :إرشادات استخدام وسائل االعالم االجتماعية
 

 لمحة عامة
 

ذاتها كجزء " تويتر"و "فيسبوك"االجتماعية مثل  التواصل شبكاترسخت 
 .تدوالهال افضاء رحبوفرت مهم من عملية جمع األخبار و

في  فتح حساباتعلى وكالة فرانس برس  صحافيي دارةوتشجع اإل
 "تويتر"و" فيسبوك"االجتماعية مثل  لالتواص لشبكات االلكترونية مواقعال

مع مصادر  كذلك جديدة لرصد وتغطية األخبار، والتواصللتطوير أدوات 
المتعلقة الة فرانس برس ويجب ان تتم هذه العملية وفقا لقواعد وك. جديدة

 .استخدام الشبكات االجتماعيةب
ستخدام الشبكات الوكالة على افيي اصحكذلك دارة اإلوشجعت 

والمشاركة في صناعة الخبر واالستفادة  عية كأداة للتفاعل مع الجمهور،االجتما
 في مساعدةالإلى هذه االرشادات وتهدف . وتحديد التوجهات مصادر جديدةمن 

 .لى اإلنترنتتطورات التوجهات عهذه العملية، وسيتم تحديثها بانتظام لمواكبة 
وكالة ألنها الفيي احعلى صالشبكات االجتماعية تحديات جديدة وتفرض 

 .و عميلتعديل من محرر أ دونع الجمهور بشكل مباشر م لتفاعلبا تسمح لهم
في وكالة فرانس برس على الشبكات االجتماعية  صحافيي جوديساعد وو

ضمن  اقوي اوجود لها  ويدل على أن لوكالة عبر اإلنترنت،امصداقية تعزيز 
 .سائل اإلعالم الرقمية والتقليديةنواع ومختلف أ
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ين مستخدمي االنترنت الذين يريدون أن ما بلشبكات وتجمع هذه ا
اسمها  علىة حريصالوكاالت األنباء بين و في عملية جمع األخباريشاركوا 
 .مصداقيتهاوتعزيز 

صحافيو وكالة فرانس برس مؤهلون للمشاركة في هذه العملية بطريقة و   
لة الصحافية القوية الوكا ن خالل االعتماد على تقاليدموثوقة ومحسوبة م

 .التاريخيةو
 

 ؟ذلك كيف
 

ي حماية قادرون على لعب دور حيوي فوكالة فرانس برس  فيواحص
  .يالصحاف عملنا نوعية نمصداقية الوكالة والدفاع ع

بنشر معلومات غير  فييناللصح" تويتر"فعلى سبيل المثال يسمح 
وببناء . كبيرة وبسرعة النترنتعلى شبكة ا صحيحة او انتقادات غير عادلة

لى مصدر عيحصل صحافيو وكالة فرانس برس ال " تويتر"اتصاالت عبر 
اوسع للعمل  اكتساب رؤيةفي  ايضا يساعدونفقط بل  مفيد للمعلومات

 .اإلنترنتعلى لوكالة فرانس برس  يلصحافا
في الشبكات االجتماعية أن يكونوا واعين  ينالمشاركعلى الصحافيين 

التي تنشر على لومات ها، فجميع المعلوكالة ومبادئحماية صورة اضرورة ل
أو أي شبكة اجتماعية " فيسبوك"او " تويتر"سواء كان ذلك عبر  -االنترنت 

مستمدة من حساب متاحة وبشكل فعال للعموم حتى وان كانت  -أخرى
 .شخصي
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صحافيي وكالة  المبادئ الشاملة نشاطيحكم اثنان من  ينبغي أنولذلك،  
سواء على الشبكات االجتماعية أو المنتديات  ،ى االنترنتعل فرانس برس

يجب ان حتى وان كان الصحافيون يستخدمون حساباتهم الشخصية،  األخرى،
 :يكون المحتوى

 
وح كتاب أسلوب وكالة فرانس برس، والقيم مع ربشكل عام توافق م -

وان كانت حتى . دالة والتوازنالهادفة للع وكالة ومبادئهاللاألخالقية 
يستخدم صحافيو  أال يجب ،سمح بحرية أكبرالشبكات االجتماعية ت

 .لغة مسيئة أو عدوانيةالوكالة 
 
 .يحترم استقاللية ونزاهة وكالة فرانس برس -

 
، وكذلك "تويتر"و "فيسبوك"الشبكات االجتماعية مثل وذلك بنطبق على 

 .والمنتديات األخرى عبر اإلنترنتالمدونات 
شخصية في  اتفتح حساببة فرانس برس وكال يفياصحمن يرغب من 

اتباع هذين المبدأين أو ان يتيح حسابه الشخصي فقط  حتاج إلىي "فيسبوك"
 .لالصدقاء المقربين ويحجبه عن غيرهم

المبادئ تطبيق هذه و وجود الوكالة على الشبكات االجتماعيةمراجعة وسيتم 
 .التقرير السنوي للوكالة فيتحديثها كل عام و
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 :وسائل االعالم االجتماعية على يتكهو) 1
 
وسائل االعالم االجتماعية  ونستخدميوكالة فرانس برس  صحافيو كان إذا -

من فمجالهم المهني،  في "فليكر"أو " لينكد ان"او " فيسبوك"و" تويتر"مثل 
وكالة فرانس حينها ان يكونوا معرفين بأنفسهم كصحافيين من  الضروري

 .برس
 

من " تويتر"نية في وكالة فرانس برس مستخدمي تنصح الدائرة الف -
صحافيي الوكالة بان يستخدموا الصيغة التالية لعناوين البريد االلكتروني 

 :في الموقع
 twitter@afp.com  :اسم العائلة، االسم
 witter@afp.com+tke.jonesmi :مثال

تروني بارسال رسالة ويستطيع الصحافيون الحصول على هذا البريد االلك
 twitter@afp.com-seriى الكترونية ال

 
حسابك  اذا تعرضالسريع  بالتدخلهذا االجراء االحترازي سيسمح للفنيين 

 .تحامية من طرف مجهوللرسائل اق واللقرصنة 
 

وعلى الصحافيين نشر عبارة تخلي المسؤولية على صفحتهم الشخصية  -
اآلراء التي يتم تداولها هنا هي آراء شخصية "مثل " تويتر"على 

mailto:twitter@afp.com
mailto:twitter@afp.com
mailto:mike.jones+Twitter@afp.com
mailto:seri-twitter@afp.com
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مثال  أو" والروابط اواعادة نشر بعض العبارات ال يعني تأييدها او تبنيها
 ."فقطاتحدث عن نفسي  تويتر على"

 
رؤساء المكاتب عن  أو ينالمباشر الة ابالغ مدرائهمعلى صحافيي الوك -

استخدامهم وسائل االعالم االجتماعية، فهم بحاجة الى موافقة مباشرة 
وعلى الصحافيين الذين أنشأوا حسابات شخصية مسبقا على  .منهم

 .الموقع الحصول كذلك على موافقة رسمية من مدرائهم
اذا كان الصحافي مقتنع بضرورة وجود حساب شخصي خاص به على  -

آخر للعمل حسابا و الشبكات االجتماعية، فله ان ينشىء حسابا خاصا
في وكالة فرانس  هعملويجب ان ال يحمل حسابه الخاص اي اشارة الى 

 .برس
اذا كان لديك حساب تحت اسم مستعار على أي من الشبكات االجتماعية  -

 .العمل عليك فورا ان تسجله باسمك الحقيقيوتستخدمه في 
ستحتفظ وكالة فرانس برس بقائمة تتضمن حسابات جميع الصحفيين  -

 .على الشبكات االجتماعية والتي يستخدمونها بالعمل
 
 :مبادئ  توجيه السلوك على االنترنت) 2
 

تجنب رد . مباشر وعلنيالمعبرة عن رأي  أوتجنب التعليقات المبتذلة  -
 .تعليقأي وتأنى في كتابة  وريالف الفعل

حفظها في العلن ويتم  تعليق ضع في بالك ان كلماتك ستنشرقبل نشر ال -
 .والرجوع إليها عن طريق محركات البحث
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 .كل موقعفي   االستخدام قواعداحترم  -
ان هناك ما يتحدى او يتنقد  اذا رأى أي من صحافيي وكالة فرنس برس -

عليه مباشرة ان يبلغ مدير التحرير الوكالة على الشبكات االجتماعية 
 .المسؤول مثل مدير المكتب

 
 :ماذا ننشر على االنترنت) 3
 

 .الداخلية لوكالة فرانس برسال تنشر أي من المراسالت  -
عبر  مكتسبة ةمعلومات حصرييجب على الصحافيين عدم نشر اي  -

 يمكنهم نشر أي مالحظات. في الوكالة او اي من االخبار العاجلةعملهم 
 .اتصاالت بناءفي  ساعدت تعليقاتاو 

على الصحافيين تجنب انتقاد وسائل االعالم األخرى سواء كانوا من  -
 .المشتركين بالوكالة ام ال

ان كتبوا تعليقا يتعلق على الصحافيين ان يلتزموا بالعدل والتوازن  -
ان يمتنع  وينبغي .فياابالمناطق اوالبلدان او الحكام الذين يغطونهم صح

 .الوكالة نزاهة صورةبضر يأن ي تعليق يمكن عن أ
الروابط او التوصية بها هو جزء أساسي من  اعادة نشر التعليقات او  -

الخبرة على مواقع الشبكات االجتماعية وهو امر يجب تشجيعه، ولكن 
يعتبر " تويتر"اعادة نشر امر ما على . من المهم ان يتم ذلك بعناية
 .توصية فيها نوع من التعاطف

جب ان تكون األولوية دائما لتقارير الوكالة الحية ونشراتها بالنسبة ي -
لصحافيي الوكالة الذين يغطون االخبار العاجلة، ويجب على صحافيي 
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يغطونه، اال ان حصلوا قيد التطور  الوكالة عدم نشر اي خبر لحدث
ذلك يتم . على تصريح خطي من مدير التحرير االقليمي او المركزي

كالة فرانس لمهم بالنسبة لواثنائية فقط يعتبر فيها انه من في ظروف است
خبر متعلق بفي شبكات االعالم االجتماعي  برس ان يكون لها حضور

وعندها يكون مسؤول التحرير قد أمن عددا كافيا من صحافيي . محدد
عدم لخدمة على نشرات الوكالة واالوكالة على االرض لضمان نوعية 

كما سيتم تخصيص صحافي لمتابعة حضور الوكالة . التقارير الحيةتأثر 
وفي تلك . على االنترنت وضمان التزامها بمعايير وكالة فرانس برس

الحالة يتم منع صحافيي الوكالة في موقع الحدث من نشر أي تعليق 
 .حول مسائل شخصية

اذا ما نشر صحافي من وكالة فرنس برس اي معلومات خاطئة فمن  -
 .ينشر تصحيحا المهم ان

 
 :عبر الشبكات االجتماعية لوكالة فرانس برسواد نشر م) 4
  

تنبيهات لوكالة تجنب نشر االخبار العاجلة او الاعلى جميع صحافيي  -
 .بعض الوقت هاتأخيربعد  لو حتى على الشبكات االجتماعية،

يجب ان تكون الروابط التي تقود الى اخبار وكالة فرنس برس عبر  -
" ديلي موشن"او " يوتيوب"و" فيسبوك" صفحة فرانس برس على موقع

وفي المستقبل سيتم ربط تلك . ومن خالل المواقع االلكترونية للمشتركين
تدار وتحدث " تويتر"الروابط بحسابات خاصة بوكالة فرنس برس على 

 .بمواد الوكالة
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في كل مرة يتم فيها االشارة الى مواد الوكالة االخبارية او صحافييها  -
 .AFP#ب استخدام الرمز يج" تويتر"عبر 

يجب ان يمتنع الصحافيون عن نشر مواد او اخبار تم الغاؤها مباشرة من 
ويمكن ان يتم ذلك في ظروف استثنائية محدودة . نشرات الوكالة مثل  الصور

 ، ولكن يجببه مثل ان يستخدم المصور صورة التقطها على موقع خاص
ن قبل مديره ويجب ان ال يتم في هذه الحالة ان يحصل على إذن بذلك م عليه

 .نشرها بجودة عالية
 

 :المسائل القانونية
 

 "تويتر"الشبكات االجتماعية مثل يجب ان يتذكر الصحافيون دائما ان 
المجال للمستخدمين للتعبير عن هي مواقع مضيفة تمنح أساسا " فيسبوك"و

نهم فيين ان يتفهموا ااويجب على الصح .الشخصية أنفسهم على مسؤوليتهم
، "تويتر"او " فيسبوك" مسؤولون عن المعلومات الموجودة على صفحتهم على

 .تلك المعلومات نشر عن تنتج ةعن أي قضيمحاسبتهم قانونيا  ويمكن
ينجز عمال رسميا الصحافي وقت كان فيه  إذا تم نشر المعلومات في

ري ولذلك من الضرو. يات قانونيةقد تواجه الوكالة تداع لوكالة فرانس برس
ل االعالم االرشادات لخاصة بالوكالة في استخدام وسائ فيوناصحالأن يحترم 
كتاب أسلوب وكالة فرانس برس والقوانين التي يتضمنها  والمبادئ االجتماعية

 .المتعلقة بحرية اإلعالم


