
 

 رسالة إلى شركة فیسبوك حول اإلنتخابات التونسیة لسنة 2019
 30 أوت 2019 تونس

 

 تحیة طّیبة وبعد،،،

من فعالة تدابیر تطبیق إلى لندعوكم الرسالة بهذه إلیكم نتوّجه أدناه، الموقعة المدني المجتمع منظمات من وثلة ناو ، أكسس                      نحن،
هي ناو أكساس تونس. في القادمة اإلنتخابیة الفترة ضوء في المّنصة هذه مستخدمي أمام والمساءلة الشفافیة تضمن أن                    شأنها
عشرة في قانونیة بتمثیلیات ناو أكساس تتمّتع عالمیا. نطاقها وتوسیع للمستخدمین الرقمیة الحقوق عن بالدفاع ٌتعنى دولیة                   منظمة
لضمان السیاسات بشأن والتوصیات الفكریة القیادة والخاص العمومي للقطاعین وُتقّدم تونس في ذلك في بما العالم حول                   بلدان

 تواصل انفتاح االنترنت وحمایة الحقوق األساسیة.

االنتخابات موعد تحدید تم وقد إفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في الدیمقراطیة تعزیز في الرائدة القلیلة الدول من                    تونس
التي إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة بلدان لكافة حاسمة أهمیة ذات سابقة تمّثل ووالتي سبتمبر 15 بتاریخ القادمة                    الرئاسیة
فمن هذا، ضوء وفي أكتوبر. 6 یوم في التشریعیة االنتخابات أیضا تونس ستحتضن كما دیموقراطي، نظام إقامة إلى                    تطمح
أن هو ذلك من واألهم االنتخابیة. حمالتهم بنفقات یتعلق فیما بالشفافیة السیاسیین المترّشحین التزام ضمان                 الضروري
فایسبوك یستخدمون الذي التونسیین نسبة تبلغ حیث فایسبوك، عبر ناخبیهم مع ومباشر فاعل بشكل یتخاطبون                 المترّشحین 1

أن المتوّقع ومن .( بـ%46.2 والجزائر بـ%42.6 المغرب جانب إلى المنطقة في االستخدام نسب أعلى من (وهي %57.9                  23

 محتویات فایسبوك والمحتویات الممولة بشكل مخصص واإلعالنات سُتساهم في التأثیر على  نتائج االنتخابات التونسیة.

به قام ما هو االلتزام هذا یؤّكد وما . مستخدمیها تجاه والمساءلة الشفافیة بدعم فایسبوك شركة تعّهدت فقد ذلك، على                     عالوة 4

مؤّخرا الفایسبوك امتثال وكذلك 2016 لسنة المتحدة بالوالیات الرئاسیة االنتخابات في الروسي للتدّخل استجابة من                 الفایسبوك 5

أدناه الموقعة التونسیة المدني المجتمع ومنظمات ناو أكساس تطالب األساس، هذا وعلى .C-76 رقم الكندي القانون                  لمتطلّبات 6

وجه على فیسبوك، نطالب كما بأسره. العالم لیشمل بالشفافیة فیسبوك التزام نطاق توسیع مع تونس في مماثلة جهود                    بذل
الفاعلین استعمال وآلیة كیفیة فهم من الناخبین لتمكین 2019 سبتمبر 10 یوم بحلول ذكرها اآلتي التدابیر بتطبیق                   التحدید،

 السیاسیین لفایسبوك لغایات التأثیر على نتائج االنتخابات:

 

 إتاحة وصول العموم إلى المبالغ المنفقة على إعالنات الحمالت وبأي عملة تم سدادها.1.

  نابولیون كات، الخصائص الدیمغرافیة لوسائل التواصل االجتماعي، تونس، جوان 1،2019
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-tunisia/2019/06 

  نابولیون كات، الخصائص الدیمغرافیة لوسائل التواصل االجتماعي، المغرب، جوان 2،2019
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-morocco/2019/06 

  نابولیون كات، الخصائص الدیمغرافیة لوسائل التواصل االجتماعي، الجزائر، جوان 3،2019
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-algeria/2019/06 

  مارك زوكربیرغ، االستعداد لالنتخابات، 13 سبتمبر 4،2018
/https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/preparing-for-elections/10156300047606634 

  شیرا فرینكل ومایك آیساك، مارك زوكربیرغ یصّرح بأن فایسبوك "أفضل استعدادا" لمكافحة التدّخل في شؤون االنتخابات، صحیفة نیویورك تایمز،5
  روبیرتو روشا، ما یكشف عنه 000 35 إعالن سیاسي على فایسبوك حول معركة الرسائل خالل السنة االنتخابیة في كندا، سي بي سي نیوز، 21 أوت6

2019 
https://www.cbc.ca/news/politics/facebook-political-ads-canadian-federal-election-1.5246710  



 

 إتاحة وصول العموم إلى عدد اإلعالنات الممولة والخصائص الدیمغرافیة للجمهور المستهدف (الجنس والسن2.
 والموقع وأي معاییر استهداف أخرى یتم استخدامها).

 إتاحة وصول العموم إلى موقع الشخص المموِّل للمحتوى وهویته(ا).3.

 التمییز بوضوح بین اإلعالنات السیاسیة واالجتماعیة واألنواع األخرى من المحتویات.4.

 السماح بوصول الجمهور إلى المقاییس المتعلقة بإعالنات الحمالت السیاسیة واالجتماعیة (عدد األشخاص الذین5.
 شاهدوا كل إعالن، وعدد األشخاص الذین قاموا بالضغط على كل إعالن، المبلغ الذي تم إنفاقه على كل

 إعالن).

 تفعیل وتطبیق عملیة ترخیص اإلعالنات المكونة من 4 خطوات على اإلعالنات السیاسیة (تأكید الهویة، ربط6.
.(Instagram حسابات اإلعالنات، إدارة إخالء المسؤولیة، ربط الحساب على الفیسبوك بحساب 

 

ولتوسیع الشفافیة دعم في إیجابي بشكل التزامه وضمان لتأكید آنفا المذكورة الخطوات وتطبیق اتباع على فیسبوك ونحّث                   ندعو
األمر المساءلة إلى التونسیین السیاسیین المترّشحین إلخضاع وأیضا إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في مستخدمیه                 مجتمع

 الذي بدوره سیؤّدي إلى تحقیق انتخابات تتسم بدیمقراطیة أكبر في تونس.

 مع فائق التقدیر واالحترام.

 
  الجمعیات الموقعة:

  الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان1.

  اكسس ناو2.

  البوصلة3.

  مركز دعم التحول الدیمقراطي وحقوق اإلنسان4.

  المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة5.

  شبكة القطب المدني للتنمیة و حقوق االنسان6.

  النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین7.

  جمعیة یقظة من أجل الدیمقراطیة و الدولة المدنیة8.

  موجودین9.

  عتید10.

  جمعیتي11.

  جمعیة موجة12.

  جمعیة مركز المواطنة13.

  جمعیة شوف14.

  الجمعیة التونسیة لمكافحة األمراض المنقولة جنسیا واإلیدز - قسم تونس15.


