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دورك كناخب 
خذ الوقت الالزم للتفكير بما إذا كانت المعلومات: 

موثوقة 
هل هي من مصدر موثوق أو 

يمكن معرفته؟ 
هل تعرف مصدر المعلومات؟ هل أتتك من وسيلة 

عالم  إعالمية معتمدة أو من أحد حسابات الإ
الجتماعي المتحّقق منها؟ 

إن القوانين النتخابية ل تنّظم صحة المعلومات 
التي يتم نشرها.

سارية المفعول 
متى تّم نشرها؟

إن مجرّد مشاركة مقالة/معلومة اليوم ل تعني أنها 
سارية المفعول. تأّكد دائًما من المصدر الأصلي 

وتاريخ النشر.  

مأمونة 
هل يمكن أن تكون ضرب احتيال؟

إذا ساورتك شكوك بشأن مصدر أو محتوى 
عالم  المعلومات التي يتّم تداولها على منابر الإ

الجتماعي أو المنابر الرقمية الأخرى من المهم أن 
تمعن التفكير قبل الخوض فيها. 

مكان عليك التأّكد من تفاصيل التصال  وعند الإ
بمصدر المعلومات. 

 AEC دور
AEC هي الوكالة المستقلة المكّلفة بإدارة النتخابات 

الفدرالية 2019.  

ودور AEC هو:

تقديم معلومات موثوقة عن عملية 
االنتخاب

ستقّدم AEC مدخالً سهالً للمعلومات المتعلقة 
بكيفية التسجيل أو التصويت أو لترشيح نفسك 
لكتروني  عالنية وموقعنا الإ وذلك عبر حملتنا الإ

عالم الجتماعي  ومركز اتصالتنا وحسابات الإ
التابعة لنا.

إذا كانت هناك أية معلومات غير صحيحة عن 
عمليات النتخابات هذه فإن AEC ستتصرّف 
لتصحيح السجل. وفيما عدا هذه العمليات 

النتخابية ليس لـ AEC أي دور في التأّكد من صحة 
ما يُتداول به من معلومات انتخابية أخرى.

التحقيق في التصريح بالمعلومات 
االنتخابية المتداولة

هناك معلومات يتّم التداول بها ينبغي التصريح 
بها لمساعدتك على معرفة مصدر تلك المعلومات. 

لدى ورود شكوى ستبادر AEC بالتحقيق 
بالمعلومات النتخابية المتداولة غير المصّرح بها 

بشكل صحيح.

 توّقف وفّكر
افحص المصدر في هذه النتخابات الفدرالية 

خالل النتخابات الفدرالية تكون هناك كمية كبيرة من 
ع بهدف التأثير على صوتك.  المعلومات التي توزَّ

من المهم أن تفّكر بما تراه أو تسمعه أو تقرأه. إذا 
ساورتك شكوك حول المعلومات هناك أسئلة يمكنك 

طرحها لمساعدتك على تكوين رأيك واتخاذ قرار.

تفقد موقع 
لكتروني  AEC الإ

لالّطالع على دور 
ناقلي المعلومات 

المتداولة والوكالت 
الحكومية ووسائل 

عالم. الإ

Arabic/العربية

افحص 
المصدر
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