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 2  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 

 واختصاراتتعريفات 

 

ليها االطالع عويمكن  ،2020 طرلدولة قالرقمية استراتيجية الحكومة هي : "2020 الرقميةقطر حكومة "

  .الموقع اإللكتروني للوزارة عبر

هي االجتماعية و المتحدة للشؤون االقتصادية إدارة األمم من قبل كما تم تعريفها :لكترونية""المشاركة اإل
حتى  وصنع القرار السياسة شؤونفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل الجمهور عملية إشراك

 .تداولللوقابلة  املةشوتشاركية تصبح 

 

 .في دولة قطر العامة الهيئاتو جميع الوزارات والمؤسسات :الحكومية" ات"الجه

  

المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر : "الوزارة"

  .سابقا( المعلومات

 

وتستخدم جوال الوالهاتف  ةاإللكترونيقة عبر المواقع التقنيات المطبشمل ت: "وسائل التواصل االجتماعي"

 القائمة على شبكةيمكن تعريفها على أنها مجموعة من التطبيقات ولتحويل االتصاالت إلى حوار تفاعلي. 

المحتوى  تداول، والتي تسمح بإنشاء و2.0لويب تكنولوجية لاليديولوجية واألسس األالمبنية على و اإلنترنت

 تخدمين.من المس المنتج

 

، وإمكانية العمل البيني، المعلومات مشاركةعملية التي تسهل  اإلنترنتتطبيقات  يشير إلى :"2.0"ويب 

 يستند إلى موقعأي يتيح . اإلنترنت شبكةاستخدام في والتعاون  ،المستخدمقائم على احتياجات التصميم وال

مستهلكين كمبدعين )اجتماعي حوار البعض في  مللمستخدمين التفاعل والتعاون مع بعضه "2.0ويب "

 افتراضي.عالم المستخدمين في قبل من  المنتجلمحتوى ل( منتجين

http://www.ictqatar.qa/ar/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E2%80%93-executive-summary
http://www.ictqatar.qa/ar/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E2%80%93-executive-summary


 

 

 

 

 

  

 3  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 
 

 التفويض القانوني 1

 

الوزارات، أن ات اختصاصبتعيين  2014 لسنة 16رقم القرار األميري  ( من14تنص المادة ) 

تختص باإلشراف م "الوزارة"(، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )ويشار إليها فيما بعد باس

على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، 

وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع االستثمار 

 المعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية و

بأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد  المجتمع

إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على االقتصاد الرقمي، وتنفيذ  واالرتقاء بالمجتمع، وصواًل 

 .لرقميةاواإلشراف على برامج الحكومة 

  

على  ،الهيكل التنظيمي للوزارةب 2014 لسنة 27رقم  القرار األميريمن 12المادة  وتنص 

التشريعات  مسودة صياغةلكترونية واالستراتيجية الوطنية للحكومة اإلتطوير باختصاص الوزارة 

 دوتؤكدولة قطر. بفي الجهات الحكومية لكتروني لتمكين التحول اإلوالسياسات والمعايير 

األهداف  كأحدالحكومة انفتاح تشجيع  على 2020 الرقميةاالستراتيجية الوطنية للحكومة 

ة والسياسات المتعلقة بها اإللكترونيبر البيانات المفتوحة والمشاركة تالرئيسية، كما تع ةاالستراتيجي

تعزيز  2014لسنة  27م رق القرار األميري( من 4) 11المادة  تحددكذلك من المشاريع األساسية. 

بين الجهات الحكومية "( ةاإللكتروني"المشاركة  ـ)يشار إليها فيما بعد ب ةاإللكترونيالمشاركة  مبدأ

 .الوزارةالمسؤوليات المنوطة ب، ضمن والجمهور

 

في حال نشوء تعارض بين ، والنافذة بالدولةبعد األخذ بعين االعتبار القوانين سياسة لقد أعدت هذه ال 

 مخالف ، ويجب حذف أي بندفإنه يجري العمل بمقتضيات القانون، يةذه الوثيقة والقوانين القطره

. وفي األخرىدون التأثير على األحكام إلى الحد الذي يزيل ذلك التعارض هذه الوثيقة نصوص من 

 المطبقةذات الصلة لضمان االمتثال للقوانين ، البد من إجراء التعديالت الالزمة تالحاال تلكمثل 

 .في دولة قطر

 



 

 

 

 

 

  

 4  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 

 

 مقدمة 2

 

وتشجيع مساهمته في  الجمهورا كبيرة في سبيل تعزيز مشاركة جهودً  حول العالم الحكومات تبذل 

فحسب، الجمهور مجرد توعية  علىالجهود  تقتصر تلكعمليات اتخاذ القرار وصنع السياسات. وال 

 ة.الفع  إلى تمكينهم من المشاركة ال ابل تتعداه

 

 أوسع، ومصادر معلوماتفرصة استكشاف آفاق  إشراك المواطنينتتيح عملية ، من الناحية العامة 

لعالقات مثمرة،  اأساسً هذا التواصل تحسين القرارات والخدمات. كما يوفر وحلول جديدة من شأنها 

 إلى الحكم الرشيد. في نهاية المطاف تقوداءة ومناقشات بن  

 

في عمليات الجمهور ، قيمة إشراك العالم دولشأنها شأن العديد من ، حكومة دولة قطرلقد أدركت  

يعتبر العنصر البشري هو  2016-2011 الوطنية لدولة قطر ستراتيجية التنميةال اوفقً و. الحوكمة

مشاركته في المجاالت السياسية واالجتماعية كما تعتبر للدولة، واألعلى قيمة  الثروة الحقيقية

أيضا إلى  ستراتيجيةاال تشيرو .مجتمعازدهار ورفاه الالحفاظ على ضمان ل ضروريةواالقتصادية 

نحو ا لعمل معً لحكومة الو الجمهورأفراد التنمية االجتماعية تتطلب مشاركة واسعة من جميع  أن

 .األساسية لألفراد واحتياجات الدولة ضمان الحقوق

 

إلى االستثمار في ، 2030طر الوطنية رؤية قدعامات  إحدى، باعتبارها التنمية البشريةهدف تو 

 المشار إليها،للمشاركة الكاملة في المجاالت  لهاالنسان القطري وتطويره وخلق بيئة مواتية 

 .وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

 

أعرب العديد من ، 2013عام  " اليوميةالوطنصحيفة "الشباب القطري أجرته  عن مسح سنويفي  

أن ، لكنهم ذكروا في نفس الوقت الحكومية الجهاتعدد من  تجاه شعورهم باإلحباطالمواطنين عن 

قد ساعدهم على التواصل بشكل أفضل مع جوال وتطبيقات الهاتف ال ةاإللكترونينظمة األاستخدام 

للتواصل  اإلنترنتوقنوات التواصل عبر  ةاإللكترونياستخدام الوسائل ال شك أن و .الجهاتبعض 

 والمكانختيار الوقت ميزة اتوفير و، سهولة االستخدام تعزيز همن شأن الجمهوروبين الحكومة 

 ،عليه وبناءً . داريةتقليل التكاليف اإلكذلك و، وثقة الجمهورالشفافية درجة كبيرة من و، المناسبين

هذه الوسائل وقنوات مثل اعتماد  إلى ،المنطقةعلى مستوى و على مستوى العالم ،الحكوماتتلجأ 

نطلق لتصبح ما  تدريجيعلى نحو  تنامت، والتي الحوكمةاالتصال لتشجيع المشاركة الشعبية في 

 .ةاإللكترونيالمشاركة اآلن  عليه

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140422&cat=citizen4&pge=5
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140422&cat=citizen4&pge=5
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في سياسة التنمية وعمليات اتخاذ القرار  الجمهورهو إشراك  ةاإللكترونيالهدف من المشاركة إن  

أحد أهم  ةاإللكترونيمن خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتعتبر المشاركة 

دراسة األمم مثل  ةاإللكترونيلحكومات االمؤشرات المستخدمة في الدراسات العالمية لتصنيف 

(. GITRالمعلومات ) لتكنولوجياالتقرير العالمي و ةياإللكترونالمتحدة االستقصائية بشأن الحكومة 

ا ووفقً . 2014 لعام ةاإللكترونيلمشاركة مم المتحدة لاألمؤشر  في 45المرتبة ا حاليً قطر وتحتل 

، 2011في عام  ةاإللكترونيألمم المتحدة لتقييم الحكومة ابعثة توصلت إليها كانت قد نتائج التي لل

من  أوساط العديد فيودعمها  تحتاج إلى تعزيزهاال تزال  ةاإللكترونيالمشاركة فإن ثقافة 

 .رفي قط الجمهوركذلك أفراد والمؤسسات 

 

في الجهات  ةاإللكترونيوممارسات المشاركة  إرساء ثقافةإلى  تهدفهذه الوثيقة فإن  ،عليهو 

الحكومية وتحسين الشفافية والمشاركة العامة، وبالتالي مساعدة دولة قطر في تحقيق أهداف التنمية 

 .الوطنية

 
  

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf


 

 

 

 

 

  

 6  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 
 

 النطاق والتطبيق 3

 

 
 

 

ن والمواطنية يبين الجهات الحكوم ةاإللكترونيتحسين المشاركة  هولوزارة اأهداف  أهم أحد إن

. ("الجمهور" ب غراض هذه الدراسةأل اإليهم جميعً يشار في قطر )ووالجاليات المختلفة والمقيمين 

جميع الجهات تستدعي التزام  ةاإللكترونيويمكن تحقيق ذلك من خالل وضع سياسة للمشاركة 

إن عامة. في عملياتها اليومية لإلدارة ال ةاإللكترونيللمشاركة كاملة الحكومية بتضمين استراتيجية 

للحكومة  العالميقطر في التصنيف  تقدمفي  من شأنه أنيساهمتطوير وتنفيذ سياسة فعالة 

 .ةاإللكتروني

 

 أساسيين هما: مجالينالسياسة  تتناول 

    والسعي الستطالع مع األطراف المعنية الة للتشاور التزام حكومة دولة قطر ببذل جهود فع
 .االستشارة العامةومالحظاتهم من خالل  جمهورآراء ال

   المشاركة في عملية صنع السياسات من خالل مختلف أدوات  من الجمهورإشراك وتمكين
   االقتراحات والتعليقاتتقديم و، ةاإللكترونياالستطالعات بما في ذلك  اإللكترونيالتواصل 

  .اإلنترنتعبر 
  

اذ جميع الجهات الحكومية إجراءات محددة لضمان اتخ ةاإللكترونيسياسة المشاركة  سترسيو

في قطر،  الجمهوروالتعاون مع  العامة اتاالستشارطرح المعلومات و تداوللتعزيز  عملية خطوات

في إطار القوانين والسياسات واللوائح أو  اإلنترنتوذلك من خالل استخدام وسائل االتصال عبر 

 .المعمول بهاالعقود 

 

جميع الجهات الحكومية في دولة قطر وعلى اتصاالتها على  ةاإللكترونيتطبق سياسة المشاركة  

 أعاله. ينالمذكور المجالينالتي تغطي  جمهوروأنشطتها المتعلقة بمشاركة ال ةاإللكتروني
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 أحكام السياسة 4

 

ا في المجتمعات الجديدة ا حيويً في عمليات الحوكمة وصنع القرار عنصرً  الجمهورتمثل مشاركة  

استراتيجي أداء  مؤشر 2020 رقميةالقطر حكومة  استراتيجيةوقد حددت فة. القائمة على المعر

 المنتديات اإللكترونيةفي  ة المستخدمينمشاركفي معدل  %20بنسبة سنوية زيادة يقضي بتحقيق 

هذا القسم  الواردة في حكامعلى الجهات الحكومية االلتزام باألويتعين . ةالحكومالتي تشرف عليها 

ال يتجزأ من تطوير وتنفيذ وتقييم  اباعتبارها جزءً  اإلنترنتاستخدام في المشاركة المجتمعية عم لد

 .المحدد في االستراتيجية الرئيسياألداء لى تحقيق مؤشر إ، إضافة سياساتها وبرامجها وخدماتها

 

الخطوات  من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر، اتخاذ ةاإللكترونيتتطلب سياسة المشاركة  

 التالية:
 

 ةاإللكترونيالمشاركة  قيادة 1.4
 

   ويسمى لديها ألحد كبار الموظفين  المشاركة اإللكترونية على كل جهة إسناد مسؤوليةيتعين(
السلطة الكافية للتواصل مع  منحهمع ة"( اإللكترونيالمشاركة  مسؤولألغراض هذه الدراسة "

حتى يتمكن من اإلشراف على وذلك ، المعنية الجهةعن  الخارجية نيابةً والجهات  الجمهور
 األنشطةعلى سبيل المثال ال الحصر،  التي تتضمن، ةاإللكترونيإدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة 

 ."األدوار والمسؤوليات: 1الملحق "الواردة في 
 

   ،جميع أنشطة التواصل عبر قيادة  ةاإللكترونيركة مسؤول المشاسيتولى باإلضافة إلى ذلك
، ونشر الوعي بين موظفيها واإلدارة العليا حول أهمية وفوائد المعنية في الجهة اإلنترنت
في  وسائل التواصل االجتماعياستخدام ن عامة لهم ع إرشاداتعن توفير  فضاًل  المشاركة،
 .": إرشادات عامة للموظفين2الملحق "في  على النحو المبينالشخصية والمهنية  أنشطتهم

 

   العالقات العامة مسؤولالرسمي أو  المتحدث يكلف ،مكلف بالمهام موظففي حالة عدم وجود 

 .مسؤول المشاركة اإللكترونيةمهام ومسؤوليات  توليب، أو من في حكمهما، المعنية في الجهة
 

 اإلنترنتعلى  ةاإللكترونيمشاركة صفحة ال 2.4
 

   جميع عرض ل مخصصةالخاص بها، تكون على الموقع الرسمي على كل جهة إنشاء صفحة
 على الصفحة الرئيسية.لها  رابط توفير ، معةاإللكترونيأنشطة المشاركة 
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   صر:المعلومات التالية، على سبيل المثال ال الح المشاركة اإللكترونية صفحةيجب أن توفر 
 
هداف الجهة من وصف مختصر أل :ةاإللكترونيبمبدأ المشاركة المعنية التزام الجهة  .1

، بما في ةاإللكترونيأنشطتها وخططها فيما بتعلق بالمشاركة بجانب  ،الجمهورإشراك 
 التي يتم التواصل والموضوعات اإلنترنتذلك كيفية تواصل الجمهور مع الجهة عبر 

 .بشأنها
 

الصادرة عن  العامة اتاالستشاروثائق بقائمة  :اإلنترنت عبر ةالعام اتاالستشار .2
ا الرجوع إلى . يرجى أيضً التي أغلقتا وتلك المفتوحة حاليً  راتستشااال، تشمل الجهة

 العامة. االستشارات بإجراء ألحكام التفصيلية المتعلقةطالع على الال (3.4)قسم ال
 

حول كيفية  الجمهورإلى توجيه  هذاويهدف  :اإلنترنتعبر  الجمهورمع التواصل  .3
حساباتها في ب، بما في ذلك قائمة المعنية مع الجهة اإلنترنتالمشاركة والتواصل عبر 

، والوقت المتوقع اإلنترنتالتواصل عبر  واتوقن وسائل التواصل االجتماعي
طالع على ( لال4.4)قسم اليرجى الرجوع إلى  ،وفي هذا الصدد .عامة لالستجابة
 .ات مشاركة الجمهوربإجراءلتفصيلية المتعلقة األحكام ا

 

: 3الملحق "الوارد في  لذلكإخالء مسؤولية مماثل  بياننشر يجب  :إخالء المسؤولية .4
من إدارة التعليقات والمالحظات بشأن ، "عامة حول إخالء المسؤولية إرشادات
من قبل الموظفين  اإلنترنتن األنشطة التي تمارس عبر وضمان الحماية م الجمهور

 بصفتهم الشخصية.
 

 
 اإلنترنت عبر العامة اتاالستشار 3.4

 
صياغة وتطبيق  بشأن واألطراف المعنيةراء وأفكار الجمهور آلاستطالع هي  ةالعام االستشارة إن 

 إصدار وثيقة الستشارة مراجعة سياساتها، أوإعداد ، عند الحكومية وعلى الجهات .السياسات
 .هموتعليقات هممالحظاتبموجبها  طلبت الجمهور

   
 :اإلنترنتعبر  ةالعام االستشارةعلى الجهات المعنية اتخاذ الخطوات التالية لضمان فعالية  

 

 :ةعام استشارة لطرحها في ةتكون مناسب تهااتتعلق بسياستحديد قضايا أو موضوعات  .1 
في  الجمهورتأثير مباشر على  وأضوع أو مسألة ذات صلة يمكن تحديد أي مو اوعمومً 
 .للتشاور العام وطرحها ،تتعلق بالخدمات أو المعلومات قطر

 
 وأسياسات أخرى قد تكون ذات صلة باألمن الداخلي لدولة قطر،  ةأياستبعاد  ينبغيو
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 ةلداخلية، وأيالعالقات الثنائية أو متعددة األطراف مع الدول األخرى، والمسائل اإلجرائية ا
من الجمهور بشكل عام في قطر، بة أو ال عالقة لها يحساسذات قد تعد أخرى مسائل 

 .العاملتشاور ا
 
 ،االستشارة العامة، في وثيقة وضحأن تعلى الجهات : ةالعام االستشارة وثيقة صياغة .2 

 التشاور، بما في ذلك المعلومات التالية:عملية  كيفية إجراءوهدف ونطاق 
 

 لتشاورالمجموعات المستهدفة باشرائح الجمهور أو د حديت. 

 السياسة على  ومدى تأثير هذهموضوع السياسة، ل ةاألسس المنطقياألسباب و شرح
على البالد أو عليها تعود سوالفوائد التي ، المجموعات المستهدفة األخرى وأ الجمهور

، ختصرة قدر اإلمكانوم سهلةبصورة هذه الوثيقة  يجب صياغة. السياسةنتيجة لتنفيذ 
 .على نحو أفضل شرح المفاهيم التقنية في للمساعدةاستخدام أمثلة عملية  مع

 بشأنهاتسعى الجهة الستطالع اآلراء األسئلة التي بائمة ق.  

 بالفعل، تم اتخاذ القرار بشأنها التي والجوانب  لمسائلبصورة واضحة االوثيقة  ن تذكرأ
 .نطاق عملية التشاور لتحديدالوقت الراهن، وذلك للتغيير في  قابلةليست التي أو 

 

ا التأكد من تقديم معلومات أيضً الحكومية ، يتعين على الجهات االستشارة العامةعند صياغة وثيقة  
بسيطة وسهلة االستخدام حول السياسات والقضايا قيد التشاور، إضافة إلى أي معلومات أخرى ذات 

يمكن تقديم معلومات  ،على سبيل المثال. فمساهمات مدروسةيم تقدصلة بالجمهور لمساعدتهم على 
هذه المعلومات على  . وال بد من نشرالحالية ميدانيةالمسوح إطار السياسات وال مختصرة حول

 .رسومأي دفع دون بحيث تكون متاحة للجميع وغيرها،  ةاإللكترونينطاق واسع باستخدام الوسائل 
 

 

 القيام باآلتي:المعنية لى الجهات : يتعين عاإلنترنتعلى  ةاالستشارة العام وثائقنشر  .3 
 

  المعنيةالخاصة بالجهة " ةاإللكتروني"المشاركة  على صفحةالتشاور  وثائقنشر جميع.  

  تقديم كيفية المتعلقة بتفاصيل اللتشاور، ووثيقة اتقديم ملخص قصير/مقتطف من
 .باب التشاور إغالقمالحظاته، وكذلك موعد للجمهور ا

  الرجوع للبند  يرجى)الوثائق النهائية ب حولهاالتي تم إغالق التشاور وثائق التحديث
   .(أدناه (5) 3.4

  وكذلك ردود  ،اإلنترنتعبر  الجمهور على تقديم مالحظات تساعدتوفير تسهيالت
 .الجهات على مالحظات الجمهور

 

الوقت الكافي مهور الجمنح  الحكومية لردود: على الجهاتتلقي ال وقت كاف   تخصيص .4 
إتاحة وقت أطول بالنسبة كذلك مع توضيح المدة على وجه التحديد، و هممالحظات إلبداء

 .اللمسائل األكثر تعقيدً 
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 في تحديد الوقت المطلوب لعملية التشاور: ةالتالي بالمبادئ التوجيهيةالسترشاد يمكن او

 8  اتأو ذات أهمية لقطاعالوطنية السياسات مشاورات تتعلق بمبادرات  –أسابيع 
 .متعددة

 6  ا واسعً  اشمل طيفً يبمقترحات مهمة بالنسبة لقطاع معين مشاورات تتعلق  –أسابيع
 .المعنيةمن األطراف 

 4  فترة تتعلق بقرارات يجب اتخاذها على وجه السرعة وخالل مشاورات  –أسابيع
، وكذلك للتشاور خضعتسبق أن أو قرارات زمنية محددة بسبب تطورات السوق، 

 .االقتراحات ذات األثر المحدود على السوق
 

المجموعات التي يحتمل أن تتأثر أكثر من غيرها بالتشاور تحديد المعنية على الجهات وكذلك يتعين  
المهنية والمنظمات غير  يشمل ذلك المجموعات. ويمكن أن يمكن أن تسهم بشكل أكبرتلك التي أو 

 .ىخراأل واألطراف المعنيةالحكومية 
 

مساهمات الجمهور بجدية، وعلى  التعامل معطالع الجمهور على النتائج: يجب المتابعة وإ .5 
في صفحات  الفرعية االستشارة العامة أقسامتحديث ل بصورة دائمة المتابعة الجهات

 من خالل: نترنتالمشاركة اإللكترونية على اإل

   استالم الردودببيان ما يفيد. 

  ما لم يتم ذلك دون الكشف عن هوية األفراد  الجمهوروآراء  تقديم ملخص لمالحظات
ذات  الخصوصية والسرية وفق القوانين المطبقة متطلبات مراعاةمع ) منهم تصريحب

 .(الصلة

  إن وجد –مقترحات أي مع توضيح أسباب رفض المعنية نشر ردود الجهة. 

  وتزويده  العإطإبقاء الجمهور على بغرض  االستشارة بشأننشر قرارات الجهة
 بأحدث المعلومات في هذا الشأن.

 نشر النتائج النهائية أو الوثيقة المعدلة.  
  

مساهمات لم الفي تقديم  ما بذلوه من جهد ووقتبأن  الجمهورمن شأن هذه الخطوات أن تشعر 
 .ذهب سدىي
 

لالطالع على أدوات  "أدوات المشاركة اإللكترونية :4 الملحق"من  2.1يمكن الرجوع إلى القسم  
 .ةاإللكترونيالمشاركة  في إطارلتشاور لالمتاحة والمستخدمة على نطاق واسع  اإلنترنت

 

 اإلنترنتر بالمشاركة العامة ع 4.4
 

 ةبالموضوعات ذات الصل ال يعنىمن مبعض الالمشاركين المستهدفين من بين من المتوقع أن يكون  
المحددة العديد من القضايا ا بيبدون اهتمامً قد  هؤالء أنبيد ، على وجه الخصوص بالسياسات
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الحصول أو  ئهمآراب للمشاركةاستعداد  لديهم وبالتالي سيكون ،تؤثر على حياتهم قدالتي األخرى 
ل على الجهات، في سبيل إشراك هؤالء في عملية التشاور من خاليتعين و. بشأنها على معلومات

 :، اتخاذ الخطوات التاليةقضاياالة حول مختلف لحكومتقديم مقترحات وآراء ل
 

  قيام ، حول كيفية اإلنترنتعلى  ةاإللكترونيضمن صفحة المشاركة  ،تقديم وصف موجز
 الحوكمةإلى الجهات الحكومية حول قضايا أفكارهم ووجهات نظرهم بتوصيل الجمهور 
 .المختلفة

  لمشاركة اصفحات  علىوإدراجها  وسائل التواصل االجتماعيلى إنشاء حسابات رسمية ع
من قبل  عتمدةأن تكون هذه الحسابات م، بقدر اإلمكان، الخاصة بها. ويجب ةاإللكتروني

 .لتوثيقهامناسبة  إجراءات تتضمنمزودي الخدمة كحسابات رسمية أو 
  في العات الرأي أو استط عمليات التصويتبإنشاء أو االشتراك في جمهور السماح لل

المشاركة عبر صفحات  ، وذلكأو الحوكمة السياساتأو بالخدمات المتعلقة المسائل 
 .على اإلنترنت ةاإللكتروني

  القضايا العامة  الخدمات أو السماح للجمهور بتقديم أفكارهم أو مقترحاتهم الجديدة بشأن
في  المشاركينالمتابعة مع للحوكمة، مع مراعاة المراجعة المنتظمة لمثل هذه المقترحات و

 .إطار زمني محدد
   بطاقة الهوية  من خاللالمساهمين ات هوي من التحققمن الحكومية ترغب الجهات قد

من  الذي يتم إدخالهالجوال الهاتف رقم  على (OTPالرمز السري المؤقت )أو القطرية 
أو  جماعاتقبل من  امرغوب فيهالغير  ردودالأو المزيفة  ردودال لتفاديقبل المستخدمين 

 .متطفلين أفراد
  لقياس مستوى الرضا عن خدماتها وغيرها من  تنترتنتعبر اإلاستطالعات إجراء

الموضوعات ذات الصلة على تنحو متنتظم، مع الحرص على تنشر تنتائج جميع 
 .االستطالعات

 تند إخفائها عالختيار ما إذا كاتنوا يرغبون في الكشف عن هويتهم أو للجمهور تاحة فرصة إ
ى علو. تنترتنتر اإلبع التماسات أو اقتراحات ومالحظاتأو تقديم استطالعات الرأي إتنشاء 

أتنه في حال للتأكيد على ا تقديم بيان على صفحة المشاركة اإللكتروتنية أيض   الجهة المعتنية
إبقاء هذه المعلومات سرية ب الجهاتستلتزم اختيار المستخدمين عدم الكشف عن هوياتهم، 

 ة متطلبات الخصوصية والسرية وفق القواتنين المطبقة ذات الصلة(.مراعامع )
 

لالطالع  "أدوات المشاركة اإللكترونية :4 الملحق"من  3.1و  1.1يمكن الرجوع إلى القسمين  
 .امة عبر اإلنترنتالع ةالمتاحة والمستخدمة على نطاق واسع في المشارك اإلنترنتعلى أدوات 

 

 وسائل التواصل االجتماعيتحليالت وأدوات استخدام  5.4

 

وسائل التواصل لمتعددة النظر في استخدام أدوات تحليلية الحكومية يتعين على الجهات  .1 
والمعلومات لدى الجمهور اإللكترونية لتقييم أداء حمالتها االجتماعية وسمعتها  االجتماعي

الحكومية . ومن شأن هذه األدوات مساعدة الجهات ع التواصل االجتماعيالخاصة بها على مواق
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 في:
  تستأثر بأكبر قدر من اهتمام المجتمع مهمة وقد تتحول إلى قضايا تحديد المسائل التي

 .المحلي
 حول قضايا معينةالجمهور اعر قياس مش. 
  قضية معينة منالرد على معلومات مغلوطة حول الموقف الحكومي. 
  قضية معينة بشأنحول الفرص المتاحة للتأثير على قرار الحكومة لجمهور اتوعية. 
 تشجيع الجمهور على االستجابة من خالل القنوات الرسمية. 

لالطالع على " وسائل التواصل االجتماعيأدوات تحليل  :5الملحق "يمكن الرجوع إلى            
 .وسائل التواصل االجتماعيات المتاحة لتحليل األدو

 

أدوات أو  االجتماعالتواصل  اتإدارة شبك ا االستفادة من تطبيقاتأيضً الحكومية يمكن للجهات  .2 
 ،"تويتر"و، "فيسبوك"مثل  التواصلفي تحديث وإدارة وصيانة العديد من وسائل  تجميعال
تجميع  :6الملحق "إلى جى الرجوع . يرمن خالل واجهة موحدة "يوتيوب"و، "نإنكديل"و

 .لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع "االجتماعيالتواصل شبكات محتوى 
 

 الرد تحتاج إلى اإلنترنتعبر أو التعليقات تقييم ما إذا كانت المناقشات العامة على الجهات  .3 
تستهدف وواقعية وموجزة ومحددة الردود أن تكون  يجبذلك، بوفي حالة اتخاذ قرار ، عليها

ئل التواصل وسااستجابة  -القرارات سلسلة  :7الملحق "يمكن مراجعة . مباشرةً  معالجة المسألة
 .أثناء أداء هذه التقييمات "االجتماعي

  

 متطلبات إضافية 6.4
 
تعزيز تجربة المشاركة من شأنها إضافية  إجراءاتأي  الحكومية اتخاذجهات على جميع ال .1 

 .وحيويةللمستخدمين أو تطبيق أي إجراءات تأمينية تراها مناسبة  ةاإللكتروني
 .على الجهات تنفيذ متطلبات هذه السياسة وبذل قصارى جهدها إلشراك الجمهور يتعين .2 
إجراءات إضافية أو  ، من وقت آلخر،جيا المعلوماتتكنولواالت وتصدر وزارة االتصأن  يمكن .3 

 . ةاإللكترونيفضل الممارسات لدعم سياسة المشاركة نماذج ألمبادئ توجيهية و وأتكميلية، 
جهد ممكن لتحقيق أهداف السياسة على النحو المبين في  أقصىبذل المعنية يتعين على الجهات   .4 

قد من هذه الوثيقة، وكذلك أي أهداف جديدة/منقحة  "األساسية للسياسة األهداف :8 الملحق"
 في دولة قطر. ةاإللكترونيمشاركة ال للالتبني الفع  تصدر عن الوزارة في المستقبل لضمان 

 
 التنفيذ والمراجعة تقدم مسار 7.4

 
  راعية لسياسة المشاركة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بوصفها  تتولى

يجب استخدام و. ةاإللكتروني، مراقبة تنفيذ الجهات لمبادرات المشاركة ككل ةاإللكتروني
في  "للسياسة القائمة المرجعية لالمتثال :9الملحق " فيالقائمة المرجعية لالمتثال المبينة 
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 مراقبة التنفيذ.
 

  إجراء تقييم ذاتي على أساس القائمة المرجعية لالمتثال أو غيرها الحكومية جهات على ال
بذلك للوزارة، طلب التقييم، وتقديم تقرير  ا معتزامنً من المعايير التي تنشرها الوزارة 

سياسة التقدم في تنفيذ مدى لتقييم تقارير قد تطلبها الوزارة أي معلومات إضافية أو وتقديم 
 .ةلكترونياإلالمشاركة 

 

   ا. دوريً  ةاإللكترونيأنشطتها سير تقييم بهدف لنجاح ل إجراءات معينةالجهات  تضع بعضقد 
التواصل مقاييس نجاح وسائل  :01الملحق "في  االجراءاتهذه  ا منجانبً  وقد أوردنا
التي تمارس لتحقيق النجاح في األنشطة  اإلرشاداتبعض إلى  إضافةً ، كمرجع" االجتماعي

 ."وسائل التواصل االجتماعينجاح حول  إرشادات :11لحق الم"في  اإلنترنتعبر 
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 اتالملحق 5

 

 األدوار والمسؤوليات 1الملحق  

 عامة للموظفين إرشادات 2الملحق  

3الملحق    ول إخالء المسؤوليةحعامة  إرشادات 

4الملحق     ةاإللكترونيأدوات المشاركة  

5الملحق    وسائل التواصل االجتماعي 

6الملحق    االجتماعي التواصل تجميع شبكات 

7الملحق    وسائل التواصل االجتماعي ةاستجاب -القرارات سلسلة  

8الملحق    األهداف األساسية للسياسة 

9الملحق    ة لالمتثال للسياسةالقائمة المرجعي 

01الملحق     وسائل التواصل االجتماعيمقاييس نجاح  

11الملحق    وسائل التواصل االجتماعيحول نجاح  إرشادات 
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 األدوار والمسؤوليات : 1الملحق 

 
 ."أحكام السياسة" أعاله 4بالقسم يحدد هذا الجزء المسؤوليات تجاه متطلبات السياسة على النحو الموضح 

 

ذوي المهارة  ،من كبار الموظفين ة(اإللكتروني المشاركة مسؤول)قل يجب تعيين شخص واحد على األ 1
العالقات العامة أو أو  اتالمؤسسب الخاصة اإللكتروني التواصل أدواتوالخبرة أو التدريب في استخدام 

. الحكومية الجهةفي  ةاإللكترونيأنشطة المشاركة عن مجمل المسؤولية  لتحمل، ةصلذي أي مجال 
 .المعنية الجهةا باسم لتواصل رسميً لالسلطة الكافية  ةاإللكتروني مسؤول المشاركة منحييجب أن و
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 :تياآل ةاإللكترونيمسؤول المشاركة واجبات يجب أن تشمل 
 

 التي  ةالمنصوص عليها في هذه الوثيقة في الجه ضمان تنفيذ وإنجاز متطلبات وأهداف السياسة
 .إليها يينتم

  اإللكترونيتخطيط وإدارة خطط الجهة فيما يتعلق بالتواصل. 

 إدارة جميع حسابات الجهة على مواقع التواصل االجتماعي. 

 طلباتو استفساراتعلى  األعمال أو السياسات إداراتاالستجابة من  الردود وطلب التماس 
 .هور وتقديم المساعدة في إعداد الردودشكاوى الجمو

  تكنولوجيابالجهة بمساعدة إدارة خاصة  ةاإللكترونيللمشاركة  اإلنترنتعلى شبكة إنشاء صفحة 
 .حسب مقتضيات األمورالمعلومات أو 

  السياسةقتضيات هذه أو وفق م ةمعقول خالل مدةاالستجابة الستفسارات أو ردود الجمهور. 

  حسب الحاجة ،إعداد الردود/حل المشكالتإشراك جهات أخرى في. 

 الجمهور ووجهات نظرالمعنية وكتابة تقارير حول أنشطة التواصل االجتماعي للجهة  متابعة 
 .بشأنها

  حول السياسات واالستراتيجيات االستشارة العامة إجراءفي  إدارات األعمالمساعدة. 
 
 :عما يليولة ؤمسارات األعمال في كل جهة تكون إد ،فيما يتعلق بالمشاركة اإللكترونية         

 أو وفق  في إطار زمني محدد ةاإللكترونيول عن المشاركة ؤتقديم الردود للموظف المس
 .عند الحاجة المشكالتالسياسة، وحل مقتضيات هذه 

  عن طريق مسؤول المشاركة  واالستراتيجيات حول السياسات العامة اتاالستشارإجراء
لمناقشة وإعطاء معلومات عن خلفية الموضوع حيثما كانت هناك لمنبر  إعدادو، لكترونيةاإل

 .لذلك حاجة

 الخدمات وما إلى ذلكو اتكمعطيات للسياس هامراجعة تعليقات ومالحظات الجمهور واستخدام.    
       

 :المسؤوليات التاليةوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  تتولى 3
 

  من وقت آلخر لضمان مواكبتها للتطورات واالستجابة  ةلكترونياإلتحديث سياسة المشاركة



 

 

 

 

 

  

 16  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 .مع تطبيق أفضل الممارسات ،لالحتياجات المتجددة

  ونماذج ألفضل الممارسات لدعم سياسة المشاركة ومبادئ توجيهية إصدار إجراءات
 .ةاإللكتروني

  تخذها لدعم تيجب أن للجهات الحكومية حول اإلجراءات التي  إرشاداتإصدار تعليمات أو
 .ال لهذه السياسةالتنفيذ الفع  

 تنفيذ هذه السياسة على مستوى الجهات الحكومية رصد التقدم المحرز في.  
 
 

 



 

 

 

 

 

  

 17  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 

 : إرشادات عامة للموظفين 2الملحق 

 

 .وسائل التواصل االجتماعيعامة حول مشاركة الموظفين في  مبادئ توجيهية يستعرض هذا الملحق

لشبكات مع استمرار الوسائل التكنولوجية في طرح أساليب جديدة  جيهاتالتوهذه  ريتطويتم  وسوف

 .لتواصل االجتماعيا

 

لمناقشة عمل  كوسيلة وسائل التواصل االجتماعيإذا قرر موظف في إحدى الجهات الحكومية االشتراك في 

 .هية التاليةالتوجي ئالمباد، يتعين عليه مراعاة ةمهنيالبصفته الشخصية أو  الجهة الحكومية، سواءً 

 

 االجتماعيالتواصل وسائل لشخصي الاالستخدام 

 

 سائل التواصل االجتماعي بصفته الشخصية، ما يلي: واستخدم يتعين على أي موظف، عند 

مثل: ، أو أي طرف ثالث )للجهة الحكوميةخاصة الملكية ال ضمنعدم إفشاء أي معلومات سرية أو  1

 الحكومية خرى( قام بالكشف عن هذه المعلومات للجهةاألحكومية الجهات الفراد وواأل شركاتال

صفة ذات  مسألةالتعليق على أي عدم  وكذلك يجب على الموظف. كمعلومات سرية ال يمكن كشفها

عقد العمل يحظر  أنويجب  .عقود العمل وأالمناقصات  أوأو تجارية مثل المسائل التنظيمية  قانونية

 .مثل هذه الممارساتلموظف لالحالي 
 

على سبيل المثال، فعلى نطاق واسع.  امتاحً  يكونمن معلومات سوف ينشره في االعتبار أن ما  األخذ 2

وسائل استخدامهم الخاص لعبر  هعلى ما ينشراالطالع  زمالئه في العمل ويمكن لرئيسه المباشر أ

 مسؤولية ذلك. ن يتحملوأمن معلومات وآراء  ا فيما يبديهعليه التفكير مليً  لذلك، التواصل االجتماعي

 

التي أن اآلراء عليه أن يوضح بجالء ب، ينبغي ا لدى الجهةموظفً  باعتبارهالموظف نفسه  فعر  إذا  3

 يمثللجمهور بأنه ل توحيأو وسائل أخرى قد  الجهةاستخدام شعار  وعدما، تخصه شخصيً عنها يعبر 

 :سبيل المثالعلى التالي  اإلقرار يمكن للموظف استخدام. الجهةنظر  ةوجه
 

وال تعكس  ن وجهة نظري الشخصية،( تعبر ع...هذا )اسم الموقع، المدونة فياآلراء الواردة  

 .بالضرورة وجهة نظر )اسم الجهة(
 

 معلوماتأو  همكأن يقوم بنشر صور وبياناتهم الشخصية،زمالئه  خصوصيةالتعدي على عدم  4

 .االتصال الخاصة بهم دون موافقتهم
 



 

 

 

 

 

  

 18  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

 .في الوقت الخاص للموظف وسائل التواصل االجتماعيالشخصي ل يكون استخدام الموظف يجب أن 5

  

 باسم الجهة وسائل التواصل االجتماعياالستخدام المهني ل

 

أو من للجهة، توعوية  حمالتعند استخدام مواقع التواصل االجتماعي بصفة مهنية )مثال: في معرض 

 منتدىخارجية، أو أثناء تمثيل الجهة في  أطرافمع زمالء أو  نترنتاإل عبرمناقشات تفاعلية خالل إجراء 

 :التوجيهية التالية المبادئمراعاة  ى الموظفيتعين عل ،معين( إلكتروني

  

 . غير صحيحة صفةهوية أو دعاء ا، دون التي يتبع لها الكشف عن هويته ودوره في الجهة 1

 

  .بفعالية التواصل معها حتى يمكنهالتي يتواصل معها  ةاإللكترونيفهم ثقافة المجتمعات  محاولة 2
 

 .حماية خصوصيته الشخصية واحترام خصوصية اآلخرين واختياراتهم في التواصل 3
 

في موضوع معين  اخبيرً ، وإن لم يكن المواضيع التي يعرفها أو التي تتعلق بمجال خبرته في الكتابة 4

تصال االكيفية  اقتراحا لآلخرين. يمكن للموظف أيضً الء عليه توضيح ذلك بجفيتعين لمناقشة، ا قيد

ا وبعد إذن الخبير إذا كان ذلك مناسبً  ،لديه خبرة في مجال معينالمعنية الجهة شخص آخر في ب

ا عدم التعليق على أي مسألة قد تؤثر على المصالح القانونية أو التجارية يتعين عليه أيضً كما المقترح. 

 .ألي طرف ثالث
 

بحيث يمكن لألفراد  لجهةالخاص با اإللكترونيموقع الإلى  روابطتوفير ا، حيثما كان ذلك ممكنً  ،يجب 5

 .الرسمية إلى البيانات والوثائق والمبادرات النفاذ ةاإللكترونيوالمجتمعات 
 

انتقاد أو تشويه سمعة في  وسائل التواصل االجتماعيفي نقاش صحي وعدم استخدام االنخراط  6

و/أو تتعاون معها. عند االختالف مع  الجهة هاالشركات التي توظف وأ ،أو الجهات ،فراداألأو  ،الزمالء

 .يختار كلماته بحكمة وحذرأن ومهذبة، و الئقةيفعل ذلك بطريقة آراء اآلخرين، ينبغي للموظف أن 
  

ومات تتعلق تصحيح أي خطأ يرتكبه عند تقديم معلإلى ا التحلي بروح المسؤولية بحيث يبادر فورً  7

مدونة، في مساهمة سابقة . على سبيل المثال، إذا قرر تعديل التي يمثلها أعمال الجهة وأبمبادرات 

 ذلك. فعلنه أالقراء بوضوح  طالعإعليه ف

 

رئيسه قد يكون من المستحسن أن يستشير ، وكتابتهدقائق فيما يود قوله قبل البدء في  ةالتفكير لبضع 8

هو المؤلف، وهو الموظف إن  قيد المناقشة.من كيفية الرد على مسألة معينة  اأكدً مت إن لم يكن المباشر

 الحكمة والحذر. يتوخىلذا يجب أن ما ينشر،  ول عن كلؤمس
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وإدارة إنشاء ويجب  .إضافية لمواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجهةاالمتناع عن إنشاء حسابات  9

و ألكترونية اإل لمشاركةابواسطة مسؤول  صل االجتماعيالتوا وسائلالرسمية لات حسابالجميع 

 ."األدوار والمسؤوليات: 1الملحق " اإلنترنتاالتصاالت عبر  ةمسؤوليبالمكلفين  موظفي الجهة
 

بة نشطتها عبر مواقع التواصل االجتماعي أو كتاأل الترويجعلى اإلدارات التابعة للجهة الراغبة في  10

 .ةاإللكتروني مسؤول المشاركةخالل مدونة /إنشاء صفحات/حسابات، توجيه طلباتها من 
 

إذا صادف أحد الموظفين تعليقات على مواقع التواصل االجتماعي حول برامج إدارات تابعة للجهة أو  11

 .لكترونيةاإل مسؤول المشاركةإخطار عليه يتعين برامج الجهة ككل، 
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 عامة حول إخالء المسؤولية : إرشادات3الملحق 

 
  :ةالرسمي التواصل االجتماعيعلى أي من قنوات أو صفحات يجب وضع النص الوارد أدناه في مكان بارز 

 
 :أنها إذا تبينستتم إزالة التعليقات المنشورة بواسطتكم على هذه الصفحة  1

 

   كان  ءآخر، سوا ا بتمثيل أي شخصانتحال صفة أي شخص آخر أو االدعاء زورً تنطوي على
 .اا أو وهميً حقيقيً أو كان ا، ا أو ميتً حيً 

   لحقوق القانونية آلخرينا لأو انتهاكً  اإساءة أو مضايقة أو تهديدً تمثل.  
   اتمثل تشهيرً أو  مزيفةأو مخادعة أو مضللة.  
   أمام ا حاليً  تنظرمسار دعاوى مدنية أو جنائية بأو المساس  في من شأنها التدخلإفادة تتضمن

 .أخرى هيئةأي الشرطة، أو  بواسطةأي محكمة أو هيئة أو لجنة أو أي تحقيق 
   اثارة مسائل شخصية جرى البت فيها أو تسويتها قضائيً إلمحاولة. 
  تتسم باإلهانة أو التهديد أو االستفزاز، أو لغة تحض على كراهية مجموعة معينة لغة  تستخدم

  .الجمهورمن 
  على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو غيرها من على الكراهية  تحرض

 .الشخصية الخصائص
  لغة غير الئقة أو فاحشة أو إباحية، أو معلومات أو محتويات غير الئقة على ويتتح. 
   معلوماتهم السرية؛ل إفشاءحقوق الملكية الفكرية لآلخرين أو ل اانتهاكً تمثل 
    جاريةعلى أي مواد ترويجية تتحتوي. 
   قيد المناقشة لموضوعاتلصلة ب ال تمت.  
    على خصوصية أي شخص آخر أو مجموعات دون إذن اعتداءً تمثل. 

 
هذه الصفحة في حالة إقدامكم على  في أو التعليق منعكم من الكتابة عن الصفحة كما يجوز للمسؤول

 ع.من هذا النو ىنشر تعليقات أو محتو
 

قبل من  ، بخالف تلك التعليقات المنشورةفي أي مكان الهيئة رها أي من موظفيالتي ينشتعليقات الإن   2

ا للموظف. ا شخصيً رأيً  ويجب اعتبارها ،الهيئةنظر  ةال تعكس بالضرورة وجه، حساباتنا الرسمية

موظفي من قبل  نشره أو مشاركتهتحمل مسؤولية أي محتوى يتم تأو  تقرال أنها < الهيئة اسم>وتعلن 

 االجتماعي.وسائل التواصل ن خالل م الهيئة
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 أدوات المشاركة اإللكترونية :4 الملحق

 

يقدم هذا و. ة المتوفرةاإللكترونياألدوات با من المعرفة مستوى معينً  يتطلب ةاإللكترونيتحسين المشاركة  إن

 لمشاركةعملية ا لتسهيل ،تستخدم فيهااألنشطة التي حسب نوعية  ،اإلنترنتالقسم العديد من أدوات 

تظل صالحة لفترة طويلة  اإلنترنتتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد قائمة مطبوعة من أدوات و .ةاإللكتروني

األخرى قد تتوقف بعض األدوات كما أدوات جديدة كل يوم،  دخول هذا المجالشهد يمن الزمن، حيث 

 .وتندثر

 

 المشاركة والتمكين التشاور والتعاون المعلومات العملية

توفير معلومات متوازنة   هدفال

 وموضوعية

تعليقات الحصول على 

مالحظات الجمهور حول و

 ذات االهتمام  الموضوعات

مع الجمهور  العمل مباشرةً 

 طوال العملية

 التحديات

 المحتملة

ة يالتفاعل، القضايا السياس التفاعل، القضايا الثقافية اإلدارة/الفنيةالتحديات  ،النفاذ

يات التحدالثقافية، 

 اإلدارةالفنية/

التغلب على 

 التحديات

عبر 

من  اإلنترنت

 خالل

، اإللكترونيقوائم البريد 

 ، المدونات،اإللكترونيةمواقع ال

 المدونات صغيرة الحجم،

مدونات الفيديو، مواقع 

التواصل االجتماعي، أدوات 

الترجمة، أدوات التجميع، 

 ويب الموجز 

، اإللكترونيةمواقع ال

نات الفيديو، المدونات، مدو

مواقع التواصل 

االجتماعي، أدوات 

أدوات استطالع الترجمة، 

، منتديات الحوارالرأي، 

أدوات التخطيط، أدوات 

 الجماعيالعمل 

رفع العرائض، تقديم وأدوات 

 أدوات التصويت

 

موقع األصلي ال إلىرابط أداة كل كما يوجد مع ا، مجانً متاحة لالستخدام غالبية األدوات المشار إليها أعاله 

 .الويبخدمة أو  البرنامجمالك و
 

ل استخدام أدوات أو تطبيقات بعينها على يتفض يعني األمثلة الواردة أدناه، ال استعراضبأن لعلم يرجى ا

ة يالحكوم للجهاتالقصد من ذلك هو تقديم أمثلة مناسبة ، بل ذكرها في القائمة يردلم أخرى حساب 

على يجب و. اتيار األدوات أو التطبيقات األكثر مالءمة الحتياجاتهعلى مواصلة بحث واخ لمساعدتها
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أو معايير ال، تتماشى مع هاالقائمة أدناه أو غير بين منتختارها التأكد من أن األدوات التي الجهات الحكومية 

 وجميع التشريعات والسياسات المعمول بها في دولة قطر. المطلوبة يةاألمنالبروتوكوالت 

 

 

1.1 

 

  المعلومات والنشر تداول اتأدو

 

الجمهور أو أو نشر المعلومات بين  تداوليمكن لألدوات المدرجة أدناه المساعدة في  

، عبر شبكات التواصل االجتماعي اإلنترنتأثناء استخدام  أخرى مجموعات مستهدفة

 .معهم، وتحويل التواصل إلى حوار تفاعلي مثاًل 
  

 اإللكترونيقوائم البريد  1.1.1

 

للمستخدم فرصة إرسال معلومات لجميع األشخاص  اإللكترونيتتيح قوائم البريد  

إلى استخدام القوائم البريدية  الهيئاتالبريدية. وتلجأ العديد من  القائمةالمسجلين على 

 .اإلنترنتوغيرها عبر اإلخبارية لتوزيع نشراتها 
 

 خدمات استضافة القائمة البريدية:
 

 Freelists : اإللكترونياستضافة مجانية للبريد  أداة توفرهي. 
 

 Mailchimp.com: دارة قائمةإلو اإللكتروني البريد عبر لتسويقل أداة وهي 

 .اإللكتروني البريد

  

 اإلنترنتالنشر على شبكة  2.1.1

 

بل ، لكترونيةاإلاستضافة مجانية للمواقع  الذين يعرضون الخدمة مزودي هناك عدد من

لمستخدم ا تمكن( التي CMSأنظمة إدارة المحتوى )إضافة إلى ذلك،  ،مهبعضويقدم 

هذه وفر تتالمهارات التقنية. بأقل  اإلنترنتموقع على شبكة ال وصيانةتصميم من 

مكتملة  شكل نسخأو في  ،ا ماة نوعً وظائف محدودذات في نسخ مجانية  عادةً  المواقع

 مقابل سعر معين.الوظائف 

 

 مجانية منصةا أيضً  اعتبارهيمكن و ،هو برنامج إلنشاء وإدارة المدونات "برسوورد " 

وفر مجموعة متنوعة من قوالب التخطيط. باإلضافة إلى ، حيث يإدارة المحتوىلنشر و

http://www.freelists.org/
http://www.freelists.org/
http://mailchimp.com/
http://mailchimp.com/


 

 

 

 

 

  

 23  سياسة المشاركة اإللكترونية
 

ووصله مع ( WordPress.org) موقع من برنامج "وورد برس" تنزيلذلك، يمكن 

 .بنفسهالمستخدم )سيرفر( الذي يختاره  أحد الخوادم
 

يمكن  ، حيثاإلنترنتقع على شبكة اموالإلنشاء  السهلةمن األدوات  (Voog) "جفو" 

الحد األدنى من  سوىوال تحتاج هذه األداة . دمحتياجات المستخال اتشكيلها وفقً 

لقاء سعر  احترافيةفي نسختين، نسخة مجانية وأخرى هي متوفرة ، والمهارات التقنية

 . معين

 ةمحدود اأداة مجانية إلنشاء المواقع، لكنههو ( sites Google) "جوجل سايتس" 

وورد برنامج "ب ، مقارنةً اإلضافيةخيارات الوالمخططات اختيار حيث  مكانيات مناإل

  .على سبيل المثال "برس
 

 المدونات 3.1.1

 

نشر المطبوعات تسمح ب ،اإلنترنتخدمات قائمة على شبكة عن  عبارةهي  المدونات 

ستخدم للتعبير عن ا ما ت  وهي كثيرً  مرئية.أو وسائط سمعية أو  كتابةً  صورةإما في 

 .متابعي المدوناتمع  ةمعين اتموضوعآلراء وتسهيل مناقشة ا
 

 وتشمل مزايا المدونات ما يلي: 

في شكل ترتيب  تنظيم رسائل المستخدم والعناصر األخرى للمحتوى، عادةً  .1
 .زمني

على  اتخدمة المدونمزودي تكون جاهزة لالستخدام بعد التسجيل لدى أحد  .2
  .اإلنترنت

مشاهدة النص أثناء بستخدام يسمح للمستخدم سهل اال وصمزودة بمحرر نص .3
 .ا في نفس النسق الذي سيبدو عليه بعد النشركتابته، تقريبً 

 ،ينخراآل مزودي الخدمات مختلفمن  ةالوارد المكونات تضمين عمليةدعم  .4
  (SlideShare) المشتركةشرائح الو يوتيوب مقاطع فيديومثل 

  

 انية:ما يلي بعض خدمات التدوين المجونورد في
 

أداة لخدمات التدوين والنشر تركز على  هو( WordPress) "وورد برس"

 "وورد برس"، وسهولة االستخدام. يمكن تخصيص اإلنترنتكة بشالجماليات، ومعايير 

يمكن أن أو مرئية فقط لألشخاص الذين يختارهم صاحب المدونة، المدونة بحيث تكون 

 لغة. 120 في واجهة المستخدموتتوفر يشاهدها الجميع. 
 

http://ar.wordpress.org/
http://www.voog.com/en
http://sites.google.com/
http://wordpress.com/
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مقاطع والصور و النصوص تداولل لجوج يقدمهاهو أداة نشر ( Blogger) "بلوجر"
 أن يكون لديك يجب ،لجوج أداة تدوينكتابة مدونة على  ولكي تتمكن منالفيديو. 
من  100بين الخاصة مدونة الداول هذه األداة بت تسمحو .لجوجموقع  علىحساب 

 .لغة 50 في واجهة المستخدمتوفر تو. لجوج اتأصحاب حساب
 

(، وهو Technorati) موقع لمستخدم مدونة، فإنها سوف تظهر علىدى اإذا كان ل 

تسجيل المستخدم، يبدأ المحرك في  . وبمجردفي العالم لمدوناتعن اأكبر محرك بحث 

مدونة  التي تضع روابط إلى مدوناتالأو  المدونة"تجاه فعل ال"ردود البحث عن 

واالشتراك في  Technoratiالمستخدم. يمكن للمستخدم البحث عن اسمه على محرك 

شيئا يدون عنه ما  اشخصً أن  معرفةه تسنى لي، بحيث RSS النشر المتزامن تنبيهات

   بمجرد حدوث ذلك. 
 

 المدونات صغيرة الحجم 4.1.1

 

لمحتوى  منصةأنها توفر في عن المدونات التقليدية  ة الحجمريتختلف المدونات صغ 

. ويمكن للمنظمات أو األفراد استخدام هذه المدونات على حدة كاًل  ،أكثر محدودية

 . ومكثفة ائل موجزةرسإلصدار محدودة الحجم 
 

نصوص تتألف من  نشرتتيح حيث أفضل المدونات الصغيرة المعروفة،  تويترعتبر وي 

يمكن للمستخدمين متابعة تغريدات المستخدمين اآلخرين. ومن شأن  ، كمااحرفً  140

من فرص مشاهدة تزيد  نشر تغريدات منتظمة ومتابعة تغريدات الجمهور المستهدف أن

عامة بحيث في اإلمكان فتح التغريدات لل. يرجى مالحظة أنه ممتابعيهوعدد  ينالمستخدم

المتابعون محتواها  يشاهدخاصة بحيث  جعلها، أو التحديثاتمشاهدة ي شخص يمكن أل

 .فقط مستخدملل

 

مشاركة المحتوي في شكل  وإتاحةاالستخدام  ةبسهول (Tumblr) "تمبلر"يتميز  

 .امركز دعم مفيد لمستخدميهوتوفر األداة  .فيديومقاطع  وأنصوص أو صور 

 

 ،بلس لجوجو فيسبوك ،موقعي التواصل االجتماعي الشهيرين ا استخداميمكن أيضً و 

تكون مرئية لكافة المستخدمين  التي تحديثاتباستخدام ال ة الحجمريصغكمدونات 

 لجوج"و "فيسبوك"يرجى مالحظة أنه في اإلمكان فتح اآلخرين في شبكة المستخدم. 

  .التحديثاتبحيث يمكن ألي شخص مشاهدة  المستخدمين لعموم "بلس
 

http://blogger.com/
http://www.technorati.com/
http://www.technorati.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
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  الفيديو طعومقاالفيديو مدونات  مشاركة أدوات 5.1.1
 

 انتشارزيادة  تعزيز الفيديو ومدونات الفيديومقاطع  تداولمن شأن استخدام أدوات إن  

وتشاركية تستند  يساعد توفير معلومات في شكل فيديو في بيئة تفاعليةوقد المستخدم. 

ألشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة أو ا، في الوصول إلى 2.0ويب ال إلى

 اللغة. 
 

مواقع  لمستخدما، حيث يمكن ا سريعً الفيديو نموً  مقاطع تداوليشهد استخدام مواقع و 

استخدام أدوات أن المعلومات بطريقة ذكية، كما  تداولوالفيديو تحميل مقاطع نشر 

أو موقع المزيد من المشاهدين للموقع الشخصي للمستخدم يجتذب الفيديو تداول 

 .المؤسسة

  

عن  تمهيديشريط فيديو تهم مشاهدند يرغب بعض المشاهدين، ع قدعلى سبيل المثال،  

لمعرفة  للمؤسسة اإللكترونيزيارة الموقع  فيالفيديو،  تداولمسألة ما عبر موقع ل

 .المزيد عن الموضوع

  

 الفيديو ما يلي: مقاطع تداولأدوات  بعض تشمل 

 

تتيح  يالفيديو الت تداولمن بين مواقع (، وهما Vimeo) "وفيمي"و "يوتيوب" 

بأنفسهم أو  يهاوالتعليق عل تهاومشاهد هاتداولوالفيديو مقاطع تحميل  ينللمستخدم

   .بواسطة آخرين

 

تحت  الحلول الفنيةمجموعة من تقدم  مقاطع فيديو توفيرعلى  ugVideoJأداة وتركز  

 "كيف تفعل...؟" عنوان

 

الفيديو  مقاطع( لتحويل الصور الفوتوغرافية وAnimoto) "انيموتو"ا هناك أيضً  

 .الجميع تها معمشاركيمكن  مقاطع فيديووالموسيقى إلى 

   

 اإلنترنتشبكة  علىأداة تسجيل الذي يعمل ك( Screenr) "سكرين آر" ،اوأخيرً  

 .لشاشة الكمبيوتر لقطات إلعداد

 

 االجتماعي التواصلمواقع  6.1.1

 

التي ترتبط مع بعضها البعض  المؤسساتتتألف الشبكات االجتماعية من األفراد و 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://videojug.com/
http://animoto.com/
http://screenr.com/
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أو المصالح، أو ا على نوع الشبكة والغرض منها )مثل الصداقة، رق مختلفة، اعتمادً بط

 لخ(.إالعالقات التجارية، 

 

 االجتماعي: التواصلوتشمل مميزات مواقع  

 استحداث شبكات جديدة (1
 جوالباستخدام تطبيقات الهاتف ال الحقيقيالوقت المعلومات في  تداول (2
 والتوعية الخارجي واصلتال تعزيز (3
 زيادة التفاعل (4
 زيادة المشاركة (5

 

التي تتيح لألشخاص التواصل مع االجتماعي  التواصلأحد أدوات  فيسبوكيمثل و 

 ويوفر يتعلمون ويعيشون حولهم.واألصدقاء وغيرهم من األشخاص الذين يعملون 

المتواجدين الفيديو مع األصدقاء  النصوص والصور ومقاطع تداولفرصة  "فيسبوك"

 على قائمة اتصال المستخدم. 

 

أهم عن طريق إنشاء صفحة أو مجموعة. ومن  "فيسبوك"استخدام  للمؤسساتويمكن  

 ي عجب بالمؤسسة أوكل من أن  "فيسبوكعلى "يزات وجود صفحة أو مجموعة م

، ابه ةالخاص لحائطلوحة اعلى  عنهاتحديثات  يتلقىسوف  "فيسبوك" عن طريق يتابعها

 يتابع أخبارها عن كثب.يستطيع أن وبالتالي 

 

تفكر عندما ، أو تضمين أو شمولعملية في السلطات  تشرععلى سبيل المثال، عندما  

، يمكنها نشر المعلومات على صفحتها فعالية عامةحدث أو اإلعالن عن في ما  مؤسسة

وآخر ا من االطالع على أخبارها بحيث يتمكن جميع من يتابعون أنشطته "فيسبوك"في 

 بأول. أواًل  التطورات

 

 تواصل اجتماعيعبارة عن منصة وهو ( +Google) "ل بلسجوج"ا هناك أيضً  

من الناس،  "دوائر"يح تشكيل مجموعات منفصلة أو لتت، "فيسبوكموقع "لكبديل  أنشئت

ل جوج" حتوييكذلك . واألوساطدوائر الالمعلومات بين مختلف  ل مختلفتبادمن أجل 

التحديثات  تداولويسمح ب الفيديو والدردشة الجماعية، الدردشة عبر على إمكانات "بلس

مجموعات معينة، وجمع المعلومات عن الكلمات الرئيسية أو الموضوعات ذات  بين

 .االهتمام

 

، (Badoo) "بادو"هناك ،ذائعة الصيت خرىاألي االجتماع التواصلأدوات من بين و 

 "دتاج"و( NING) "نينج"و، (FOURSQUARE) "فور سكوير"و

https://ar-ar.facebook.com/
https://ar-ar.facebook.com/
https://plus.google.com/
http://badoo.com/
http://foursquare.com/
http://ning.com/
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(TAGGED). 

 

 التواصل مواقع من 200( وحده أكثر من Wikipediaويكيبيديا )موقع  ويذكر 

 .االجتماعي
 

 
 

وسائل و ةلكترونياإلفي تحليل مدى شعبية المواقع متخصصة عدة مواقع  وهناك 

وسائل تحليل على  "ebizmbaيركز ". على سبيل المثال، التواصل االجتماعي

  تحليل شعبية على  comscore و alexa تعمل في حين فقط،  التواصل االجتماعي

 .اإللكترونية المواقع

 

 .مكانالمعلومات مع آخرين في أي  تداول( AddThis.comموقع ) يتيح ،اأخيرً و 

 

 البيانات  تجميع أدوات 7.1.1

 

ا من حيث إدارة تحديً  وسائل التواصل االجتماعيقد يمثل استخدام أدوات متعددة ل 

 .خريناآلالتحديثات والتفاعل مع 

 

 وسائل التواصل االجتماعيدمج محتويات مختلفة من  البيانات تتيح أدوات تجميعو 

 .لتظهر على صفحة واحدة الموجزات واألخبارأشكال كافة وإنشاء مدونات تجمع 

  

 ما يلي: الخدماتمقدمي هذه من بين و 
 

 (flavors.me( و )about.me :) تتيحان للمستخدم إنشاء موقع وهما أداتان

 ومقاطع الفيديوتحديثات مواقع التواصل االجتماعي مع الصور  يضملكتروني إ

 .واحدةلتجميعها على شبكة 
  

 (Posterous :) على العديد من القنوات اإللكترونية لنشر المواد خدمة وهي

على  الحاجة إلى إضافة المواد بشكل منفصل دوناإلعالمية واالجتماعية في آن واحد، 

 .كل قناة
 

 (Paper.li :) تويتر"و "فيسبوك"للمستخدم تجميع مختلف المحتويات، من تتيح وهي" 

 .ونشرها في شكل صحيفةمحتوى إلكتروني آخر أو أي  ،على سبيل المثال

  
 (Civicboomوهي أداة ل :)الحصول على  ي شخص طلبالمحتوى تسمح أل تداول

http://tagged.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
http://www.alexa.com/topsites
http://www.comscore.com/
http://www.addthis.com/
http://flavors.me/
http://about.me/
http://posterous.com/
http://paper.li/
https://www.civicboom.com/
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 .من الممكن تحديد موقع المحتوى على الخريطةأي محتوى، و تداولومحتوى بعينه 
 

من  للمزيد "االجتماعيالتواصل شبكات محتوى تجميع  :6الملحق "يرجى الرجوع إلى  

 .االجتماعي التواصل شبكاتمحتوى تجميع عملية عن المعلومات 
 

 متعدد اللغات عإلى موق اإللكترونيالموقع  تحويل 8.1.1
 

 -، من المهم أن نفكر في المجموعة المستهدفة إلكترونيةعند نشر معلومات على صفحة  

 لغة النص، أم يجب ترجمته إلى لغات أخرى؟ متابعو الصفحة هل يفهم
 

لترجمة على شبكة ى أدوات ايمكن توفير موقع متعدد اللغات من خالل دمج إحد 

للمستخدم اختيار اللغة المفضلة، وترجمة المحتوى  جمةالترأداة ، حيث تتيح اإلنترنت

 على الفور. 
 

إلى أي موقع  "gadget translate Google" لجوترجمة جيمكن إضافة أداة ف 

مة المحتوى بسهولة إلى واحدة من ترجمن لتمكين زوار الموقع  اإلنترنتعلى شبكة 

  .لجوجأداة ترجمة  فيلغة متاحة  50

 
 ،"widget translator Microsoft" ترجمةأداة المايكروسوفت شركة توفر كذلك  

 30ترجمة النصوص من وإلى أكثر من ر حيث توف، جوجلداة أل اة مشابهةوهي أد
 .لغة
 

 مات حول المحتويات الهامة على شبكة اإلنترنتمعلونشر  9.1.1
 

 (AddThis) زرنجد في بعض المواقع ، اإلنترنتعند تصفح المعلومات على شبكة  

عديد من القنوات اإلعالمية من خالل الالمعلومات  تداوللمستخدم ل يتيحالذي 

يمكن و. اإللكترونيبواسطة البريد  رابط، أو إرسال "فيسبوك"مثل واالجتماعية 

 يتمكنالخاصة بحيث  هاإلى مواقع األداةإضافة هذه  والمؤسساتلسلطات ل

األخبار مع األصدقاء أو الزمالء بسهولة  تداولمن  ،إن رغبوا في ذلك ،ونالمستخدم

 لهمتصفح المستخدم مما يتيح  علىا هذا الزر أيضً  إضافة. ويمكن مباشرة من الموقعو

 الموقع(. علىخيار المشاركة  يتوفرلالهتمام )حتى لو لم  امثيرً يراه أي محتوى  تداول

 

 

 

 

 

http://translate.google.com/translate_tools?hl=fi&sl=en
http://www.microsoft.com/Web/solutions/mstranslator.aspx
http://www.addthis.com/
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 الروابطحسين مظهر ت 10.1.1
 

في بعض األحيان، عندما تكون هناك حاجة إلى نشر رابط مقال معين على موقع من  

 ،للغاية وتصعب قراءته. في هذه الحالة الرابط طوياًل  قد يكون، اإللكترونيةع مواقال

أقصر إعداد نسخة بحيث يمكن للمستخدم  الويبتغيير عنوان يمكن االستفادة من خدمة 

أن التأكد من مزود الخدمة . وعلى من الرابط الطويل بداًل  هاواستخدامالويب عنوان  من

 .الرابط األصليمن الوصول إلى لمستخدم ان القصير سوف يمك   العنوان
 

 القصيرة، وتشمل: الويبهناك مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات عناوين  

 

  http://shorturl.com 

 http://goo.gl 

 http://tinyurl.com 

 url-http://ow.ly/url/shorten 
 

مثل  ،الجتماعيالتواصل اعلى مواقع  اإلشارات المرجعيةإضافة خدمات  تتيحو 

(Delicious(و )Diigo)، المواقع المفضلة مع  تداولم وحفظ وللمستخدم تنظي

 .باستخدام رموز معينة اآلخرين

  

 

11.1.1 

 

 موجز الويب

يتم تحديثها  التي محتوياتالبلتزويد المستخدمين ستخدم تبيانات  ةصيغ ويب هوالموجز  

، دون الحاجة إلى زيارة إلكترونيموقع أو أخرى عامة مدونة أخبار مثل باستمرار، 

. موجز الويب فال يمكن قراءة، خاًصا الموقعالمدونة أو  ونكفي حالة  أماالموقع. ذلك 

 .RSS موجز هي اشيوعً موجز الويب أكثر ملفات  وت عد
 

 :موجز الويبهناك طرق مختلفة لقراءة و 
 

 

من  موجز الويب: يمكن للمستخدمين إضافة معلومات اإلنترنتشبكة متصفحات  

يتم بحيث ، اإلنترنتشبكة لة لديهم على متصفح المفض القائمةالمواقع الشهيرة إلى 

 .تغييرات على تلك المواقع تطرأ ماإخطارهم عند

 

http://shorturl.com/
http://shorturl.com/
http://goo.gl/
http://goo.gl/
http://tinyurl.com/
http://tinyurl.com/
http://ow.ly/url/shorten-url
http://ow.ly/url/shorten-url
http://www.delicious.com/
http://www.diigo.com/
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 إنترنت" متصفحات باستخدام موجز الويبكيفية االشتراك في  التعرف علىيمكنك  

 فيديو مقطعمشاهدة ا أيضً  يمكنككما . "سفاري"، أو "فايرفوكسأو "، "إكسبلورر

 ."يوتيوب" على تعليمي

 

امتداد يمكن تحميل  ا، ولكنتلقائيً  الويب موجزقراءة  "كرومل جوج"متصفح ال يمكن ل 

 .الرابط ذاهرسمي من 

 

في شكل رسائل بريد  RSS موجزلى : يمكن االطالع عاإللكترونيعمالء البريد  

عن  اقرأعلى سبيل المثال، . اإللكترونيإلكتروني على العديد من برامج عميل البريد 

 .RSS موجز قراءةل "MS Outlook" إعداد يةفيك

 

يزة المتتمثل و. اإلنترنتعبر  RSS موجز قارئاتا هناك أيضً  :RSS موجز قارئات 

من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز  موجز الويبإمكانية قراءة  فيقارئات لهذه الالرئيسية 

 ما يلي:هذه الخدمات مقدمي أمثلة من ومحمول. 

 

األخبار ويب موجز  بحثإمكانية  (Bloglines)توفر أداة  (1 
، غنية على شبكة اإلنترنتالمحتويات والمدونات وغيرها من ال

 .هاتداولو ؤهاإنشاو ابه االشتراكو
 (MyYahoo) ، فيمكنهم االستعانة بأداة"ياهو"عمالء أما  (2

 .الستخدام اليوميمن أجل األخبار ل مخصصة نشاء صفحةإل
، "ويندوزالمتاح ألنظمة تشغيل " (RSSOWL) ئيتميز قار (3

 بإمكانية، OS X "أبل ماك"بت( و 64بت و 32) "لينكس"و
 والمشاركةللمشاهدة في أشكال مختلفة  ختارةمحفظ معلومات 

المختلفة لهذا مزايا للبرامج تعليمية وهناك . اإلنترنتعلى 
 .RSSOWL القارئ

 

 التعاونأدوات التشاور و 2.1
 

ا استخدام جميع األدوات أعاله في مرحلة التشاور. وتهدف مرحلة التشاور يمكن أيضً  

مالحظات الجمهور، بينما يهدف التعاون إلى تضافر جهود الحكومة مع آراء وإلى جمع 

 اإلنترنت. تتيح أدوات ما الجمهور وتعاون الجمهور مع بعضهم البعض لخدمة قضية

سائط و عبر اإلنترنتاالستشارات والمشاركة والتعاون عبر  أدناه إجراءالمذكورة 

http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-vista/Using-feeds-RSS
http://windows.microsoft.com/ar-xm/windows-vista/Using-feeds-RSS
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Live%20Bookmarks
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Live%20Bookmarks
http://www.apple.com/safari/features.html#rss
http://www.apple.com/safari/features.html#rss
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU&w=420&h=315
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU&w=420&h=315
https://chrome.google.com/extensions/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-RSS-0b91cfc4-0efc-4d11-be28-9a5da2382347?CTT=3&CorrelationId=5b5fa4c5-883a-4186-b7f1-4fb12b372be8&ui=en-US&rs=ar-SA&ad=SA&omkt=ar-SA
http://www.bloglines.com/index.html
http://my.yahoo.com/
http://www.rssowl.org/
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فرعية  مإلى أقسابطريقة منطقية القسم هذا  ت تجزئةمتزامنة أو غير متزامنة. وقد تم

 .والتعاون ،التقييموالتنفيذ )التشاور( والتخطيط، تتناول 

  

 أدوات التخطيط 1.2.1
 

 تخطيط العمليات 1.1.2.1

، فرصة لمشاهدة اإلنترنتعلى شبكة  اثً حدي ظهرت التي ،iCoworker أداة تقدم

مع  ، من خالل جدول زمنياستطالععملية المشاركة في إنشاء مشروع وثيقة أو 

، المفيدة المصادر وثائق وغيرها من معلوماتلا لنسخ وروابط، للمشاركة المدعوين

ا يمكن استخدام األداة أيضً وي مجموعة العمل المشتركة. عن التعليقات ورأ فضاًل 

 .دماجاإلأو أنشطة صغير الحجم دارة مشروع إل
 

  ”Involve“أصدرتها إنفولفالتي  ،"الناس والمشاركة"مطبوعة بعنوان  وكذلك تقدم 

وتتخذ من  التي تعمل في مجال المشاركة العامة مع الحكوماتستشارية االمنظمة ال

كيفية التخطيط للمشاركة واختيار  حول، النصح والتوجيه مقًرا لها المملكة المتحدة

  المناسبة. أدوات المشاركة 
 

  

 جدولة االجتماعات والمناسبات 2.1.2.1
 

قد يكون من ، جتماععندما تكون هناك حاجة إلى دعوة العديد من األطراف إلى ا 

 .جميع المشاركينموحد يناسب  موعدوالتوصل إلى  االتصال بكل شخصالمرهق 

 

عملية  المستغلة فيلموارد ا توفير في اإلنترنتأدوات الجدولة على تساعد لذلك  

 .يشارك فيه أطراف عديدة لفعالية أو حدث ما التخطيط

 
بل والطلب من التواريخ لعقد اجتماع،  مجموعةللمستخدم تحديد  Doodleتتيح أداة  

ا جتماع وفقً االموعد  ريقريمكن للمستخدم أن تحديد المواعيد المفضلة لديهم. من الجميع 

تاريخ الالقرار النهائي بشأن بللجميع  مة للمشاركين، وإرسال إخطارءلخيارات أكثر مال

التي  والمواعيدالتواريخ يمكن لجميع المشاركين رؤية  . باإلضافة إلى ذلك،والموعد

أي هذه األداة بالبساطة والسرعة وال تتطلب تتميز والجتماع. اختارها اآلخرون ل

 .تسجيل

 

http://htk.tlu.ee/icoworker
http://participationcompass.org/article/show/267
http://participationcompass.org/article/show/267
http://www.doodle.com/
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تقويم  حفظا يتيح للمستخدم مالستخدام، ماسهلة حزمة أدوات وهي  ،Wiggioهناك و 

 رأي فوريستطالع اإجراء ونصية(، عبر الرسائل الات تنبيهمشترك )مع 

تخزين الملفات و، ةالمعنياألطراف لجميع رسائل نصية مجموعة إرسال و، مجموعاتلل

 مقارنةً  Wiggio حزمة مميزاتمن و. المهامقوائم في مجلد واحد مشترك، وإنشاء 

 . تفعبر الها افتراضيةمؤتمرات إعداد  اتها فيإمكانياألخرى، األدوات ب

 

لمجموعات خاصة  وهي منصة للمشاركة الجماعية ،Zwiggoا من بين األدوات أيضً  

الخاصة عن طريق إضافة تطبيقات  مساحتهاكل مجموعة تصميم ليمكن ووعامة. 

، مهاموتعيين  إنشاءوالصور والملفات والروابط والوثائق والكتب،  تداولوللدردشة، 

رسم خرائط ومناقشات،  عقدووضع ملصقات، و، األحداث تواريخو المواعيدتخطيط و

 واتخاذ القرارات.  وإجراء عمليات تصويت التدوين،والمواقع، 

 

 أدوات التشاور والتقييم 2.2.1

 

 أدوات التشاور 1.2.2.1
 

خاص من القسم ال 1.1العديد من األدوات المدرجة في البند ه يمكن استخدام رغم أن 

بين تلك ألداة واحدة من خالل هذه المرحلة، إال أن  أدوات تداول المعلومات والنشرب

 . بارزةأهمية ، الحوارات يمنتد، وهي األدوات
 

 اإلنترنتعبارة عن مواقع على هو الرسائل،  لوحات، أو المنتدى اإللكتروني إن 

وهي ، اإلنترنت في شكل رسائل على أفراد الجمهوربين  محادثاتتستخدم في عقد 

ا ما يكون أطول من تختلف عن غرف الدردشة ألن نص الرسالة في هذه الحالة غالبً 

ا على مستوى اعتمادً و، وكذلك. على أقل تقدير مؤقتبشكل ، رشفتهأ وتتمسطر واحد، 

المشرف  المنشورة إلى موافقةرسالة القد تحتاج ، المنتدىتصميم الوصول للمستخدم أو 

 . مرئية للجميعأن تصبح  قبل على المنتدى

 

يطلق على سبيل المثال فمجموعة محددة من المصطلحات المرتبطة بها،  وللمنتديات 

 ."، أو موضوعمناقشة"عبارة محادثة واحدة على 

 

 منتدياتشجرة، إذ يمكن أن نجد الأو ما يشبه  ،الشكل الهرمي منتدى الحواريتخذ و 

http://wiggio.com/
http://zwiggo.com/
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منها عدة موضوعات. وضمن موضوعات تحوي كل حيث فرعية،  منتدياتعدة  تضم

من قبل جميع من  عليها" ويمكن الرد مناقشة، تسمى كل مناقشة جديدة "المنتدى

 يرغبون في ذلك.

 

أن  مجهولي الهوية أو واأن يكونإما للمستخدمين ، يمكن المنتدىإعدادات  وبحسب 

معظم  يفو. ئلهمنشر رسالالدخول تسجيل  ومن ثم  على المنتدى أنفسهم يطالبوا بتسجيل 

 .المنشورةقراءة الرسائل للدخول إلى التسجيل ل، ال يحتاج المستخدمون المنتديات

 

التفاعل مع  بهدف اإلنترنتاجحة على منتديات نقاش نللعديد من الحكومات في العالم و 

 Reach منتدى سنغافورةأطلقت  ،على سبيل المثالفشعوبها. 

(https://www.reach.gov.sg حيث ) ية مركزيةالتشاور هيكل منتدياتتتخذ ،

مستويات على على نحو المركزي  المنتديات تتوزع المملكة المتحدة حيثفي و

 - /http://consultations.dh.gov.uk :والوزارات مجالسال

https://consultations.southglos.gov.uk/consult.ti بلدان أيًضا . وهناك

  .كندا والدنمارك واسكتلندا واسترالياأخرى رائدة في هذا المجال مثل 

  

: ترنتاإلنللنقاش على  منتدىكيفية بدء  للتعرف علىا الرابط أدناه شرحً  يقدم 

-Discussion-Online-an-http://www.wikihow.com/Start

Community    
 

 3.1التالي ) القسمعلى النحو المذكور في اآلراء  استطالعأدوات استخدام  أيًضا ويمكن 

وعندما منظمة بطريقة صارمة أسئلة التشاور  تكون عندماتمكين( الو المشاركةأدوات 

 .آراء موضوعية من الجمهوراستقصاء  إلىقرار يستند اليكون من المطلوب أن 

 

 جمهوردليل تقييم مشاركة ال 2.2.2.1

 

تحت  اإلنترنتعلى شبكة  ، دلياًل ومقرها المملكة المتحدة (Involve)نشرت منظمة  

على و. "في الحكومة المركزية العامةقييم المشاركة تالتغيير: دليل "إحداث عنوان 

 للمؤسساتا رؤى مفيدة أيضً  يقدمإنه إال  الحكومية، للجهاتدليل موجه الالرغم من أن 

إشراك عالم أو اإل ا منتتطلب قدرً تنظيم المشاريع الضخمة التي المعنية بوالمجتمعات 

 أوسع من المشاركين.  قطاع

https://www.reach.gov.sg/
http://consultations.dh.gov.uk/
https://consultations.southglos.gov.uk/consult.ti
https://consultations.southglos.gov.uk/consult.ti
http://www.wikihow.com/Start-an-Online-Discussion-Community
http://www.wikihow.com/Start-an-Online-Discussion-Community
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 :خالل الرابط التالي منالتقييم  دليل وتنزيليمكن قراءة  

 http://www.involve.org.uk/evaluation-guide/ 

 

 أدوات التعاون 3.2.1

 

بصفة  تكون مفيدةو، اإلنترنتإنشاء وإدارة الوثائق على  إمكانية أدوات التعاون توفر 

الوقت. نفس الوثيقة في نفس  علىب األمر عمل مجموعة كبيرة يتطلخاصة عندما 

المستندات  تداوللال تكون هناك حاجة  ،اإلنترنتوعند استخدام أدوات التعاون عبر 

إنشاء  ،بداًل من ذلك، يمكن إنما، واإللكترونيالثابتة بين المتعاونين عن طريق البريد 

 .مباشرة اإلنترنتوثيقة والتعليق عليها على 
 

 أدوات إنشاء وتحرير الوثائق 1.3.2.1

 

إبداء مالحظات على الوثائق و اإلنترنتتتيح أدوات إنشاء الوثائق التعاون الفوري عبر  

ال  وهي ،اإلنترنتأدوات مماثلة تستخدم على بوتحريرها ومناقشتها. نورد أدناه قائمة 

مفيدة لتسجيل سهلة االستخدام و نهاأكما تتطلب التسجيل أو أي حساب مستخدم، 

تخطيط المشاريع، وصياغة الدورات. والعصف الذهني، ومحاضر االجتماعات، 

واحد، وتنعكس كل  تحرير نفس الوثيقة في آن  بأشخاص  ةتسمح األدوات أدناه لعدو

بسهولة  هاتداوليمكن  ،وثيقةالإنشاء وبمجرد . مشاركعلى شاشة كل  افورً التغييرات 

وباستطاعة كل مشارك في مع اآلخرين. ( URL) الوثيقة رابط تداولعن طريق 

 .الوثيقةالخاص به في النص األصلي خاص لتمييز اختيار لون  الوثيقة

 

  Sync.in إدخال اسم مناسب لوثيقته على بلمستخدم ل: تسمح هذه األداة
رير النص، مثل األدوات األساسية لتح توفيرعن  ، فضاًل بعد إنشائها اإلنترنت

نسخ متعددة تصدير ويمكن للمستخدم حفظ  كذلك الخطوط الغامقة والعريضة.
التي  شريط تمرير الوقت لمحة عامة عن التغييرات خاصية وتوفرالوثيقة. من 

غرفة دردشة بحيث يمكن ا أيضً فر اتوتكما مرور الوقت. بثيقة على الو طرأت
 .تحرير الوثيقةمساحة بجوار  مناقشاتإجراء للمستخدمين إضافة تعليقات و

 

  Primarypad :ألداةكل الميزات المذكورة أعاله  تحتوي هذه األداة على 
Sync.inتسمح واستيراد الملفات المراد تحريرها.  ا فرصةها تتيح أيضً ، لكن

http://www.involve.org.uk/evaluation-guide/
http://www.involve.org.uk/evaluation-guide/
http://sync.in/
http://sync.in/
http://primarypad.com/
http://primarypad.com/
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حفظ ت  و .الحقيقي لعمل بشكل تعاوني في الوقتابا شخصً  15 لحواليهذه األداة 
 .للمستخدم نسخة 50حفظ ما يصل إلى مع إمكانية ، ايومً  30لمدة الوثيقة 

 

  PiratePad : من  إنشاء نسخةما تقدم، بباإلضافة إلى  ،سمحت أداة مماثلةوهي
رغب في إذا كان المستخدم يوتتضح أهمية هذه الخاصية  .للقراءة فقط الوثيقة
 .المحتوى بتعديلخرين يسمح لآلن أدون ، للقراءة فقط الملفتداول 

 

   Netcomment.net : عملية التعليق واعتماد  على تسهيلالخدمة  تعمل هذه
ا الخدمة أيضً هذه باإلضافة إلى التعليق، توفر و. اليةبسهولة وفع  المواد الرقمية 

  .تحرير واعتماد الوثيقة عمليةإدارة سير العمل ة على القدر
 

  YooMoot:  .على الرغم من وعبارة عن موقع للمشاركة في مناقشات منظمة
ا "على أساس الدعوة"، فقد حظيت بالثناء في أوساط هذه الخدمة تقدم حاليً أن 

 .ستحق المحاولة في وقت الحقتها خدمة شركات اإلعالم والتكنولوجيا ولعل  

 

  Spreadsheets & Docs Google: 

 بشكل تعاوني، مع توافر اإلنترنتخدمة تتيح إنشاء وثائق وجداول بيانات على 
لى حد ما لتلك التي إمشابهة  ، وهيبرامج تحرير الوثائقمكانات إكل 

تتيح هذه . LibreOfficeمايكروسوفت وورد وإكسل أو  تطبيقات هاتستخدم
الموجودة لديه الصور أو ملفات الفيديو  وأا تحميل الملفات للمستخدم أيضً األداة 
تصدير الملفات  إمكانية ، كما توفرمع مستخدمين آخرين ومشاركتها بالفعل

ميع. للج إتاحتهامع مستخدمين محددين أو  اإلنترنتها على تداولوحفظها، أو 
 .لكنها تتطلب التسجيل وإنشاء حساب مستخدم ،اميزات أكثر تطورً  الألداة إذً 

 

 ( Wikisويكي ) 2.3.2.1
 

في إضافة أو تعديل  التعاونخالله لكتروني يمكن للمستخدمين من إهو موقع  "ويكي" 
 .أو حذف محتوياته

 
مكن تتبع اإلصدارات بحيث ي ،النص علىتتبع تاريخ التغييرات في  "ويكي"تساعد أداة  

ألن وثيقة في إنشاء المتزامنة المشاركة  ال تسمح، لكنها عند الضرورةما وثيقة لالسابقة 

تغييرات الإجراء تسمح بو ها.تحريرقيام أحد المشاركين بأثناء  ةمؤمنتكون المادة سوف 

 .وثيقةال يقومون بتحريرن ون آخرومستخدم يكون هناكعندما ال فقط 

 
ألنه تسمح بالتوسع وإنشاء  ،بناء قواعد المعرفةفي بشكل خاص  "ويكي" موقع ويفيد 

مقاالت أو مقاالت فرعية جديدة عند توفر معلومات جديدة. ولعل عملية إنشاء مقاالت 

http://piratepad.net/
http://piratepad.net/
http://netcomment.net/
http://yoomoot.com/
http://yoomoot.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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بين المقاالت هي التي تجعل ويكي أداة سهلة االستخدام كمصدر  والربطفرعية 
 للمعلومات. 

 

 . "software wiki of comparison" مقارنة برامج ويكي نظرا 

 
 

 

 

 

ويب على خادم  هاثبيتوت هاتنزيل تحتاج إلى "ويكي"برامج على الرغم من أن معظم و

"server" ، اإلنترنتشبكة على  "ويكي"من برامج ا إصدارات أيضً  تتوفرإال أنه 

 :مثل
 

  Wikispaces (wikispaces.com):  مكن المستخدم من إنشاء تالتي

ات تغييرإجراء و هتحريرمحتوى إضافة لقراء حيث يمكن له ول "ويكي"موقع 

 أي شكل كان.ب عليه

 

  EditMe (editme.com): تمكن  "ويكي"ستضافة برامج وهي خدمة ال

قابلة للتحرير نترنت إمن بناء واستضافة مواقع  المتخصصينالمستخدمين غير 

 .سرعة وسهولةب

 

  Wikidot (wikidot.com):  ًويكي"ا خدمة الستضافة برامج وهي أيض" 

 .تخزينية محدودة ةبمساح ،بالمجان "زويكي" 5تسمح بإنشاء ما يصل إلى 

 

 أدوات التصور  3.3.2.1

 

تتيح أدوات التصور رسم أو تخطيط األفكار بشكل تعاوني. وتكون هذه األدوات أكثر  

 "سكايب"، أثناء مكالمة اإلنترنتائدة بشكل خاص خالل االجتماعات التي تعقد عبر ف

 .مثال، عندما يحتاج المشاركون لوضع تصور ألفكارهم

 

 أدوات التصور البصري سهلة االستخدام ما يلي: عضبين ب ومن 

 

  Dabbleboard (dabbleboard.com) : األفكار تداولوسهلة لرسم أداة 

رسم أشكال متقنة  إمكانياتالكثير من وهي تحتوي على ال تتطلب التسجيل. و

 ل الملفات. تنزيل وتحمي، حيث يمكن األفكار تداولل
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software
http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.editme.com/
http://www.editme.com/
http://www.wikidot.com/
http://www.wikidot.com/
http://www.dabbleboard.com/
http://www.dabbleboard.com/
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  CoSketch (cosketch.com):  تسمح بتعدد معلوماتلوحة وهي 

األفكار في  تداولمن تخيل وهم ومصممة لتمكين اإلنترنتعلى المستخدمين 

 تداوليمكن للمستخدمين تحميل ووا. شكل صور، دون حاجة للتسجيل أيضً 

إلظهار  لمخططاتهمكخلفية  جوجلخدام خرائط الصور للرسم عليها أو است

  .الرحالت مشاركةتجاهات أو اال
 

  Scriblink (scriblink.com):  تتجه أكثر  تفاعليةمعلومات  لوحةوهي

نحو األغراض التعليمية، وتسمح باستخدام مختلف الحروف ورموز 

عقد مؤتمرات توفر هذه األداة إمكانية الدردشة، . باإلضافة إلى اتالرياضي

 .في نفس الوقت اإلنترنتالصوت عبر بروتوكول نقل باستخدام 
 

  Chartle (chartle.net):  أداة تستخدم في إنشاء مخططات ودمجها بسهولة

مجموعة إمكانية إنشاء باإلضافة إلى و. اإلنترنتفي مدونة أو موقع على شبكة 

خرائط الرسم توفر هذه األداة إمكانية متنوعة من المخططات والرسوم البيانية، 

 .اأيضً جغرافية السكانية وال

 

  Mindmeister (mindmeister.com):  عرض رسم لتعاونية أداة وهي

 ،امجانً لهذه األداة لنسخة األساسية اوتتوفر . اإلنترنتعبر لألفكار  تفصيلي

وهي . بسهولة الملفات والمجلدات وكذلك قوائم المهام تداولمن خاللها مكن وي

 المهامقوائم و، المشاريع طيخطتولعصف الذهني، لقوالب مختلفة  تحتوي على

إلى العرض دردشة وإرفاق الملفات عقد جلسات وتوفر األداة إمكانية وغيرها. 

 .فكارالتفصيلي لأل

 

 اإلنترنتأدوات عرض الشرائح على  4.3.2.1
 

كثيرة. على سبيل المثال، عند عقد  مجاالت مفيدة في اإلنترنتأدوات العرض على إن  

، يمكن لجميع المشاركين متابعة ما "سكايب"باستخدام  اإلنترنتاالجتماعات عبر 

  .وقتذات ال يعرضه المتحدث عبر شريحة العرض في
 

 ما يلي: اإلنترنتميزات المشاركة في العروض التوضيحية على مأهم من و 
 

   اإللكترونيصعوبة إرسال ملف العرض عن طريق البريد بديل عملي عند 
األطراف من جميع  عند وجود احتمالية عدم تمكنلضخامة حجمه أو  انظرً 

http://cosketch.com/
http://cosketch.com/
http://www.scriblink.com/
http://www.scriblink.com/
http://www.chartle.net/
http://www.chartle.net/
http://mindmeister.com/
http://mindmeister.com/
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 .اإللكترونيملفات كبيرة عن طريق البريد  استالم
 

   نشر المعلومات بين جمهور  اإلنترنتروض على العيمكن من خالل تحميل
خارج قائمة االتصال،  أشخاص مهتمين باألمر منذلك جذب ربما أوسع، و
 .المجتمعمن وأفراد 

 

   من خالل فقط بسهولة بالغة،  اإلنترنتعبر  التوضيحيةالعروض تداول يمكن
 ه.من الملف نفس بداًل التوضيحي  إلى العرض الرابطوإعادة توجيه  تداول

 

  تهليتمكنوا من مشاهدالعرض برامج إضافية  ال يحتاج متابعو. 
 

 Slideshare (slideshare.com) : التوضيحيةعروض الموقع يتيح تحميل هو 
 .مع اآلخرينتداولها ل اإلنترنتعلى شبكة 

 
 Prezi (prezi.com) : بطريقة موقع مخصص إلعداد العروض اإلبداعية هو

 .اإلنترنتشبكة على  تعاونية
 

 Issuu (issuu.com) :وثائق  تداولهي منصة للنشر تمكن مستخدميها من تحميل و
PDF ضيحيةالتو مثل المجالت والكتالوجات والعروض. 

 

 أدوات العمل الجماعي والمشاركة 5.3.2.1

 

مختلفة تساعد على العمل في مجموعات. بشكل عام، يمكن  إلكترونيةهناك أدوات  

 األفكار تداولإنشاء مجموعة ودعوة الناس لالنضمام وعبر هذه األدوات  للمستخدم

 :ومن بين هذه األدوات .البعض موغيرها مع بعضه األحداثو الملفاتو

 

  Wiggio(http://wiggio.com/) :  ،وهي حزمة أدوات سهلة االستخدام

نصية(، عبر الرسائل الظ تقويم مشترك )مع تنبيهات مما يتيح للمستخدم حف

مجموعات، وإرسال مجموعة رسائل نصية لل رأي فورياستطالع إجراء و

، وتخزين الملفات في مجلد واحد مشترك، وإنشاء قوائم ةالمعنياألطراف لجميع 

مقارنًة باألدوات األخرى، إمكانياتها في  Wiggio. ومن مميزات حزمة المهام

 عبر الهاتف تمرات افتراضيةإعداد مؤ

  مجموعات فيسبوك (http://www.facebook.com/groups): أداة  هي

اإلعالن عن والملفات،  تداول، يمكن من خاللها فيسبوكتعاونية ألعضاء 

http://slideshare.com/
http://slideshare.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://issuu.com/
http://issuu.com/
file:///C:/Users/mmohammad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Final%20Comments/Wiggio
file:///C:/Users/mmohammad/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Final%20Comments/Wiggio
http://wiggio.com/
http://www.facebook.com/groups
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 ،العات رأياستطإنشاء والفيديو، عبر  اتمكالمإجراء والدردشة، و، فعاليات

 .لغات مختلفةب وغيرها من المميزات

 

 المحتوى: تداولبعض األدوات المخصصة إلدارة و 
 

  جوجل مجموعات (https://groups.google.com/) :  إذا كان لدى

لمشاركة  جوجليمكنه استخدام مجموعات ف، جوجلالمستخدم حساب على 

يمكن للمستخدم بحث محتوى المجموعات العامة والمحتوى والعمل الجماعي. 

من مميزات هذه األداة توافر الخدمة بلغات عديدة وليها. إالقائمة واالنضمام 

 .وإمكانية إنشاء أداة للترجمة اآللية لمجموعة المستخدم

 

   Civicboom )http://civicboom.com/(:  وهي أداة لتداول المحتوى

وتداول أي محتوى، ومن محتوى بعينه تسمح ألي شخص طلب الحصول على 

 الممكن تحديد موقع المحتوى على الخريطة.

 

   Teambox )http://teambox.com/(:  ي للتواصل برنامج تعاونهو

 يتيحوخمسة أعضاء في الفريق. بحد أقصى  امجانً ويتوفر  ،في مكان العمل

صفحة باإلضافة إلى أداء مهام وفق جدول زمني، والرسائل،  تداول البرنامج

 .للعمل بشكل تعاوني "ويكي"

 

   Mindmeister )/https://www.mindmeister.com(:  هي أداة

تعاونية لرسم عرض تفصيلي لألفكار عبر اإلنترنت. وتتوفر النسخة األساسية 

لهذه األداة مجاًنا، ويمكن من خاللها تداول الملفات والمجلدات وكذلك قوائم 

المهام بسهولة. وهي تحتوي على قوالب مختلفة للعصف الذهني، وتخطيط 

ألداة إمكانية عقد جلسات دردشة المشاريع، وقوائم المهام وغيرها. وتوفر ا

 وإرفاق الملفات إلى العرض التفصيلي لألفكار.

 

 الصوت والفيديوالفورية ومكالمات الرسائل  4.2.1
 

  .المكان التقيد بحدودفورية إجراء مناقشات واجتماعات دون الرسائل التتيح أدوات نشر  

 

 ين:تتميز أدوات نشر الرسائل الفورية بخاصيتين أساسيتو 

https://groups.google.com/
https://groups.google.com/
http://civicboom.com/
http://civicboom.com/
http://teambox.com/
http://teambox.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
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  يمكن للمشاركين إجراء مناقشات جماعية في بيئة  :الدردشة
 .احقً الحوارية مشتركة وحفظ المناقشات للرجوع إليها 

 

  نقل يمكن للمشاركين إجراء مكالمات صوتية ) :المكالمات
 الجتماعاتل ةبالنسبو(. اإلنترنتعبر بروتوكول الصوت 

 رات الصوتمكبو ميكروفوناليكفي استخدام ا، حجمً صغر األ
أما في االجتماعات محمول. الكمبيوتر الفي جهاز  ةالمدمج

ا مثل مكبرات معدات تقنية أكثر تقدمً فقد يتطلب األمر  ،كبراأل
ا أيضً يجب واميرا فيديو مستقلة وميكروفون. كوالصوت، 

قبل  على ما يرامللتأكد من أن كل شيء  مسبقاختبار  إجراء
 .بدء االجتماع

 

  Hangouts Googleو  messenger Yahooو ، Skype امجبرر اهناك أيضً  
 .ووجميعها أدوات ذات وظائف مماثلة في الدردشة ومكالمات الفيدي -
 

إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التطبيقات المذكورة أعاله لالتصال بأي رقم هاتف في  

 .الهاتف العاديب لكن بتكلفة أقل مقارنةً جميع أنحاء العالم، ليس بالمجان بطبيعة الحال، 

 

 ،allCFree: إلجراء مكالمات هاتفية زهيدة التكلفةالمستخدمة من األدوات الشهيرة و 

 .call conference Freeو

 

 –الجماعية المختلفة التعاون طالع على نماذج ملموسة حول كيفية استخدام أدوات لال 

 الرسائلو، ة الحجمريغصالمدونات وعية، اأدوات الكتابة الجمو، "ويكي" مثل مواقع

إلى تقرير  يمكن الرجوع – اإلنترنتالصوت عبر بروتوكول  نقل الفورية وأدوات

مشاركة تعزيز ل وسائل التواصل االجتماعياستخدام عنوان: ب( Somusسوماس )

 ."rticipationpa citizen for media Social" المواطنين

 

 والتمكين لمشاركةاأدوات  3.1
 

، لكنهم بالقطع لسياساتبا صلةذات  بموضوعاتا كثيرً  ينبعض المشاركين المستهدف يهتم قد ال 

أو بآرائهم مستعدون للمساهمة و العديد من القضايا المحددة التي تؤثر على حياتهممعنيون ب

المدرجة أدناه  والتمكين المشاركةأدوات شأن  منو. معلومات حول هذه القضاياعلى االطالع 

 اإللكترونيمن خالل االقتراع  ئهمآرا وإبداءلحكومة لرفع مثل هذه القضايا في لمشاركين مساعدة ا

http://www.skype.com/
http://messenger.yahoo.com/
http://www.google.com/hangouts/
http://www.freecall.com/
http://www.freeconferencecall.com/
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P755.pdf
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 .االستبيانات اإللكترونيةأو 

 

 واالستبيانات أدوات االقتراع 1.3.1
 

وإنشاء جماعات  الجمهورت وآراء هناك العديد من المواقع المتاحة إلطالق مبادرة وجمع توقيعا 

 .مصالح لتقديم هذه اآلراء واألفكار إلى السلطات
 

للمستخدمين ترتيب التي تتيح iMapper (htk.tlu.ee/imapper )أنشئت أداة  احديثً و 

تحديد أشخاص مكن التي من خاللها يوآخرين، بواسطة أو  بأنفسهمواألفكار  االلتماسات

 .وتشكيل مجتمع افتراضيهم والتواصل مع يشاركونهم التفكير

 

 التشاورفي مرحلة  اإلنترنتواالقتراع عبر  االلتماساتأدوات نشر ا من أيضً  السلطات قد تستفيد 

 .ومالحظات الجمهورجمع ردود ألغراض ، واإلدماج

 

 وآرائهم، مثل: الجمهور مالحظاتلجمع  اإلنترنتعلى  اتواالستبيان االقتراعأدوات تستخدم  
 

  ipetitions (ipetitions.com)  –  إلطالق حملة  اإلنترنتخدمة مجانية عبر وهي

 .شترط التسجيلوهي ت. إجراء عمليات تصويت أو استبياناتأو 
 

   الجمهور.  مالحظاتتعددة لجمع ا مفرصً  اإلنترنتعلى االستبيانات خدمات كما توفر

 surveymonkey( وwebropol.com) webropol  :وتشمل هذه الخدمات

(surveymonkey.com) 

 

   قائمة على  استبيانات إجراء إمكانية( حكومي) بوابة حكومة قطر اإللكترونيةكما تتضمن

أنه يتيح التصويت على سؤال ثم ب اإلنترنت على القتراعا يتميز ، كماإلكترونيةمسوح 

 .مشاهدة نتائج التصويت

 

 أدوات أخرى 4.1

  
  Wordle )www.wordle.net( : غرض التوضيحبأداة بصرية بسيطة لعد الكلمات. 

 

  Screenr )www.screenr.com(: باستخدامتعليمات بسيطة  إنشاءتساعد على  أداة 

المستخدم الذي يقوم ا إلى جنب مع صوت جنبً  ،وظيفة تسجيل األنشطة على الشاشة

 .بالشرح التفصيلي

http://htk.tlu.ee/imapper
http://www.ipetitions.com/
http://www.ipetitions.com/
http://webropol.com/
https://www.surveymonkey.com/
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/homepage/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzA0sjR18Lk9AgHycLA09vD1NTP3cjYwMDM6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBK7iwSA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/homepage/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzA0sjR18Lk9AgHycLA09vD1NTP3cjYwMDM6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBK7iwSA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/eParticipation/survey/!ut/p/a1/rZJLU8IwFIX_Ci66hNw0j6ZLhkFAoESrAtkwfTLRpgWsKP_eAjNqF9RhxuxyMvnuuedepNACqTzY63VQ6iIPsuNd8ZU7Ez0sBAyExF0Y3fpDKh8nhDsMzZFCahPpGC1tTGiYAtCUxZjbjmCuCGMahjy2KxFXsCVfwYXTBXS50v2Ynn83vDf7vENKh6bzEZkOdBwbwOWVQUEIxw4_d9HsrcafyYcejDxvLPsTOZg-c7RES-di_T5B_k9OIuCpHYhzTk6aCpZALadGloSrWLW-QWBKCRbYZYRWAzqNRL9st6qLVFTkZfJZooUFw_fXojC6NU_CVu8o5-W3aEG_LYNdqSO9OW2JBbLIsjcLkDcsTNLofkr5b_d_bkwzi13FqiUhKHEwsZlLOeNA7P8Jwn_f7ZPDMQo_ydHGmPbT4uBLY1ae11YhDUIBhGX79c0X6uFNyQ!!/dl5/d5/L0lHSkovSUNqQUFGeEFBRVEhLzRKU0UvYXI!/?changeLanguage=ar
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/eParticipation/survey/!ut/p/a1/rZJLU8IwFIX_Ci66hNw0j6ZLhkFAoESrAtkwfTLRpgWsKP_eAjNqF9RhxuxyMvnuuedepNACqTzY63VQ6iIPsuNd8ZU7Ez0sBAyExF0Y3fpDKh8nhDsMzZFCahPpGC1tTGiYAtCUxZjbjmCuCGMahjy2KxFXsCVfwYXTBXS50v2Ynn83vDf7vENKh6bzEZkOdBwbwOWVQUEIxw4_d9HsrcafyYcejDxvLPsTOZg-c7RES-di_T5B_k9OIuCpHYhzTk6aCpZALadGloSrWLW-QWBKCRbYZYRWAzqNRL9st6qLVFTkZfJZooUFw_fXojC6NU_CVu8o5-W3aEG_LYNdqSO9OW2JBbLIsjcLkDcsTNLofkr5b_d_bkwzi13FqiUhKHEwsZlLOeNA7P8Jwn_f7ZPDMQo_ydHGmPbT4uBLY1ae11YhDUIBhGX79c0X6uFNyQ!!/dl5/d5/L0lHSkovSUNqQUFGeEFBRVEhLzRKU0UvYXI!/?changeLanguage=ar
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/eParticipation/polls/!ut/p/a1/rZJdb9owFIb_CrvgEnwcf-YSIVooJTVLu0JukB2cymsSUxag_PuRIk3QiWho9Z3PkV8_57FRgmYoKfXWvejK-VLn9T7hi_BB9rGUcCsV7sHoJh5S9XhPpmOKnlGCklXqlmguNc8CLYFmbIlFlklmwSypMXwZHIr4EDbnC7iweoBOb3pQ3_swiqKxGtwrGo7J8XRD_zInF-zT6b_7zVPeocSZortLiy50RQAQciGZJIRjwY8Omie7PNvt5AdHczQXF-kGBMVXWG7MUnBV1tncIDGlBEscMkIDIT8e1P18e0t6KEl9Wdn3Cs3aMNy8el-41rM1rX5dLqs_xTYMOkqvK5e61ccfa4Pyef6rDSga-sI20k8oP6UPMKEmgyM9PwCxUP6ziQllV2WdmZCUCEwCFlLOOJDga0TEm_XW7msV5-CfvvoIn4Jby6WgNTiRJLXCCJAm0xkzQggidHMWh__OuoGpUmRyN31kV2WdCSUccAiS4gBYiDH_IqE-dTpvRbba-fWrK19avTT1m7KqHce2RKui6Dw9zfaxKopFFHUSQ7WRQFi-PRYOuz3ZffsNsj_ucg!!/dl5/d5/L0lHSkovSUNqQUFIeEFBRVEhLzRKU0UvYXI!/?changeLanguage=ar
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.screenr.com/
http://www.screenr.com/
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 :البرامج التعليمية 

 اإلنترنت متصفح على تعرف  

 برس ردوو برنامج استخدام كيفية تعلم 
 

http://whatbrowser.org/en-gb/
http://learn.wordpress.com/get-started/
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 وسائل التواصل االجتماعيأدوات تحليل  :5الملحق 

 
 عتبرت اإال أنهمن بين أنشطة المشاركة،  اتحديدً  عدتال الموضوعات المتعلقة بعمل جهة ما  رصدرغم أن 

تحليل عملية ينظر إلى في كثير من الحاالت، و. ةاإللكترونيالمشاركة  عملية فيمن االنخراط  امهمً ا جزءً 

العديد من ذي تقوم به وسائل اإلعالم، والل التقليديرصد لل امتدادً ا اباعتباره وسائل التواصل االجتماعي

بواسطة موظفين  وسائل التواصل االجتماعي عةومتاب رصديمكن فإنه أدناه، سنناقش كما وبالفعل.  الهيئات

فإن وسائل اإلعالم، صد لر مع الطرق التقليديةمقارنة وبال. اإلنترنتباستخدام مجموعة من أدوات عموميين 

فرصة بالمجتمع بصورة مباشرة و رأي التعرف علىبإمكانية يتميز  وسائل التواصل االجتماعيتحليل 

 .الحقيقيلوقت االستجابة في ل

 

لمتابعة  اإلنترنترصد عالم  يمكن االستفادة من، ةاإللكترونيحتى قبل البدء في استخدام أدوات المشاركة و

على أن ذلك قد يبرهن لمناقشة والمحتويات ذات العالقة بجهة ما أو برنامج أو مجال اهتمام معين، بل ا

 لبناء استراتيجية تنظيمية أكثر شمواًل تكون بمثابة القوة الدافعة ن ن أيمك وسائل التواصل االجتماعيمراقبة 

يخص أعمالها النطاق  واسع نقاًشاأن ما جهة  عندما تجد. على سبيل المثال، ةاإللكترونيفي عملية المشاركة 

 .ذلك النقاشلالنخراط في ويحفزها ا ذلك كثيرً ها يساعد قد، "تويتر"جري على ا يهأو مجال اهتمام

 

على شبكة  ما مؤسسةحول دور تي تال المحتوى واألحداثلمتاحة لرصد هناك مجموعة واسعة من األدوات ا

المراقبة التقليدية عملية على استكمال  ، القدرةفي كثير من الحاالت، هذه األدواتلكون يوقد  اإلنترنت.

من المقاالت في وسائل اإلعالم  ةاإللكتروني، خاصة عندما تلتقط اإلصدارات وسائل التواصل االجتماعيل

، ذلك أن نشطةتلك األعند البدء في مراقبة  ليس من الضروري إنفاق مبالغ كبيرة من المالويسية. الرئ

 ا. يمكن توفيرها بالكامل مجانً  وسائل التواصل االجتماعيأدوات رصد األساسية من مجموعة ال

 

جهة ما اول التي تتنتعليقات الو نشطةاألاكتشاف  وسائل التواصل االجتماعيدوات تحليل وقد يتسنى أل

وبمجرد اكتشاف مثل هذا النشاط، تثار . العديد من المواقع عبر ومديريها التنفيذيينها العليا وموظفيتها قيادو

 :، بما في ذلكعليه حول كيفية الردأسئلة 

 

  محايد أو أو  سلبي النشاط كان االستجابة ألي نشاط، سواءً شأن باتخاذ القرار كيفية
 .إيجابي

  الردود العامة بواسطة الموظفين ب رنةً ا، مقااالستجابة رسميً  ول عنئالمستحديد
 .يسمح بها في بعض الحاالتقد التي و

 طبيعة االستجابات. 
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  ق سلبي يكيف يتم الرد على تعل – المنصة التي تنطلق منها االستجابات، مثاًل
الرد عبر موقع الجهة وربط هذا الرد بصفحة ب ، مقارنةً فيسبوكعبر  مباشرةً 
 .فيسبوك

 

تقييم كيفية ل "ئل التواصل االجتماعيوسااستجابة  -القرارات سلسلة  :7الملحق "إلى يمكن الرجوع 
 .وسائل التواصل االجتماعي ألي محتوى منشور عبراالستجابة 

 
 والتحليل  البحثدوات أ 1.1

 
ت التي يمكن استخدامها ألغراض دراسة وتحليل قائمة تضم بعض األدوا نستعرض فيما يلي 

هذه الوثيقة يعني أن ال  أدناه أن ذكر األمثلةب العلميرجى ومن جديد، . وسائل التواصل االجتماعي

لقصد من ذلك هو ، إنما االقائمة تذكر فيلم  حساب أخرىعلى أو تطبيق أي أداة تؤيد استخدام 

تكون قادرة على مواصلة بحث واختيار األدوات أو  حتىلجهات الحكومية لمناسبة  نماذجتقديم 

 تختارهاة التأكد من أن األدوات التي يالحكوم على الجهاتو. االتطبيقات األكثر مالءمة الحتياجاته

المطلوبة وجميع  يةاألمنالبروتوكوالت  أومعايير التتماشى مع  هاغير من القائمة أدناه أو

 .دولة قطر التشريعات والسياسات المعمول بها في

 

 وسائل التواصل االجتماعيبأدوات خاصة  1.1.1
 

وسائل التواصل المساعدة في دراسة وتحليل جميع أنواع التي يمكنها لعديد من األدوات هناك ا 
  :لتلك األدوات أمثلةنورد أدناه . واالجتماعي

 )ntion.comhttp://socialmeSocial Mention ( 

  (https://twitter.com/trendrr )Trendrrوقد امتلكته تويتر ، 

 ) http://www.spiral16.com/Spark ( 

 -http://www.isentia.com.sg/services/brandtology( Brandtology
)ediam-social، امتلكته إسنشيا وقد  

 )http://www.social360monitoring.com/Social360 ( 

 )http://needium.com/Needium ( 

 )//www.thesearchmonitor.com/http:Search Monitor ( 

 ) http://reputationtool.com/ReputationTool ( 

 -media-http://www.brandprotect.com/socialBrandProtect (
)monitoring.html 

  
 

http://socialmention.com/
https://twitter.com/trendrr
http://www.spiral16.com/
http://www.social360monitoring.com/
http://needium.com/
http://www.thesearchmonitor.com/
http://reputationtool.com/
http://www.brandprotect.com/social-media-monitoring.html
http://www.brandprotect.com/social-media-monitoring.html
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 ا:عليها مجانً الحصول ومن بين األدوات التي يمكن 

 
  )https://hootsuite.com/Hootsuite ( 

 )http://tweetreach.com/( hTweetReac 

 )http://klout.com/( Klout 

 )http://www.twazzup.com/Twazzup ( 

 )ictomatic.com/http://addAddictomatic ( 

 )http://www.howsociable.com/HowSociable ( 

 )http://www.icerocket.com/IceRocket ( 

 )http://tweetdeck.com/TweetDeck ( 

 )http://www.reachli.com/landing -(formerly Pinerli  Reachli 
 

 التنبيهات 2.1.1
 

)أخبار على   لجوجحول آخر نتائج  اإللكتروني: عبارة عن تحديثات عبر البريد جوجلتنبيهات  
. ويمكن إرسال هذه ذي الصلة وضوععلى نوع االستفسار أو الم ( بناءً وغيرها، اإلنترنتشبكة 

 جوجل ئ( أو إضافتها لقارmailGللمستخدم ) اإللكترونيالتحديثات على عنوان البريد 

أدوات التواصل  عدد من ورصدالعديد من األدوات للمساعدة في دراسة تم تطوير كذلك 
شبكات على معينة مقصورة مفيدة في تحليل أنشطة األدوات تكون هذه ، وربما بعينها االجتماعي
 :لتلك األدواتنماذج وفيما يلي محددة. 

 
  )http://search.twitter.com/Twitter Search ( 

 )http://boardreader.com/Boardreader for forums ( 

  Syncapse Measurement & Analytics for major social 
-http://www.syncapse.com/products( network platforms
)6vmUfiU-analytics/#.VSt-services/measurement 

 )http://needium.com/Needium for Twitter ( 

 TruReach and Video Engagement for videos 
)http://www.visiblemeasures.com/( 

 ) http://www.kantarvideo.com/Videolytics for videos ( 

 WebDig, DigTV and AdSlider for Internet, TV and Radio 
) s.com/http://woollab( 

 Glerts for all media indexed by Google 
)http://www.glerts.com/beta( 

 

https://hootsuite.com/
http://tweetreach.com/
http://klout.com/
http://www.twazzup.com/
http://addictomatic.com/
http://www.howsociable.com/
http://www.icerocket.com/
http://tweetdeck.com/
http://www.reachli.com/landing
http://search.twitter.com/
http://boardreader.com/
http://www.syncapse.com/products-services/measurement-analytics/#.VSt-6vmUfiU
http://www.syncapse.com/products-services/measurement-analytics/#.VSt-6vmUfiU
http://needium.com/
http://www.visiblemeasures.com/
http://www.kantarvideo.com/
http://woollabs.com/
http://www.glerts.com/beta
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 .www.google.com/alerts الشخصي:
 

 .http://alerts.yahoo.com توفر تنبيهات ياهو خدمة مماثلة:كذلك  

 
 الكلمات المفتاحيةببحث  3.1.1

 
 قد أدخلت عبارة ، ووسائل التواصل االجتماعيعبر تطبيقات للبحث األدوات التالية  تستخدم 

(‘qld premier’) كمثال: 
 

 )http://socialmention.comSocial mention ( 

: مثال
http://socialmention.com/search?q=qld+premier&t=all&btnG=S

earch 

 )http://daymix.com/Day mix ( 
 Premier/-http://daymix.com/Qldمثال: 

 )http://whostalkin.com/Who’s talkin ( 

 .http://whostalkin.com/search?q=qld+premier&x=0&y=0مثال: 

 
 RSS موجز 4.1.1

 
التابعة  داراتإلإالمتعلقة بمفتاحية للبحث عن الكلمات ال "تويتر"( على RSS) موجز فياشترك  

 .التي تديرهاحمالت الأو  للجهة
 

 :اإلنترنتعبر  جوجل قارئكيفية استخدام الخاصة بتعليمات العلى لحصول يمكن او 
 

  موقع  - جوجل قارئ تستخدم كيفMashable. 
http://mashable.com/2008/12/07/how-to-use-google-reader/  

 

 سهلة إنجليزية لغةب فيديو شريط في جوجل قارئ. 

http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y&feature=related 

 

http://www.google.com/alerts
http://alerts.yahoo.com/
http://socialmention.com/
http://socialmention.com/search?q=qld+premier&t=all&btnG=Search
http://socialmention.com/search?q=qld+premier&t=all&btnG=Search
http://daymix.com/
http://daymix.com/Qld-Premier/
http://whostalkin.com/
http://whostalkin.com/search?q=qld+premier&x=0&y=0
http://mashable.com/2008/12/07/how-to-use-google-reader/
http://mashable.com/2008/12/07/how-to-use-google-reader/
http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y&feature
http://www.youtube.com/watch?v=VSPZ2Uu_X3Y&feature=related
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 تالتحليال 5.1.1

لجهة. ويمكن لهذه تستخدم برمجيات التحليل لتوفير تفاصيل حول المواقع التي ترتبط بموقع ا 

األنشطة ، بما في ذلك النشاط أو الحركة على اإلنترنتمصدر أن تساعد في معرفة  المعلومات

 اإلنترنتالرسمية أو غيرها من مصادر شبكة  وسائل التواصل االجتماعي التي تصدر على

واستعراض  األنشطة والتحركاتمن خالل تحديد و. األخرى وسائل التواصل االجتماعيو

الجمهور وإشراك المطروحة معالجة القضايا ويمكن للمستخدم تحليل طبيعة الروابط ها، درمصا

وسائل التواصل عبر دردشة الخالل من  عليهاالتي تم التعرف لبي االحتياجات المحددة يبما 

 .حركة الحاليةالالنشاط أو مصدر في  االجتماعي

 جوجل بواسطة البحث 6.1.1

 

ا القدرة على وخصوصً  ،لتحسين نتائج البحث جوجل بواسطة البحث تعليماتطالع على االرجى ي 

 .ذات الصلةالرقمية البحث عبر المواقع لمراقبة المحتويات 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?rd=1 

 

 
 

 :لكتروني محددإضمن موقع  البحث
 

فإن  . على سبيل المثال،خالله تحديد موقع معين يقتصر البحث إمكاتنيةللمستخدم  جوجليتيح موقع 

ولكن فقط من  ،صفحات عن قطر تعرض[ nytimes.comاالستعالم ]موقع قطر:  أداة

nytimes.com .قطر  األكثر بساطة، هتناكالستعالمات بالتنسبة ل[nytimes.comأو ]  قطر[

تنتائج من مواقع أخرى  تعرض، على الرغم من أتنها قد اأيض   جيدةوهي مواقع تنيويورك تايمز[ 

 كاملة من المواقع، على سبيل المثالفئة ا تحديد يمكن للمستخدم أيض  وتنيويورك تايمز.  إلى تشير

 [qatar site:.gov]  التنطاق  الموجودة فيالتنتائج عرض تسالتي.gov كذلك و، فقط[qatar 

site:.qa]  فقط من المواقع القطريةسيعرض تنتائج. 

 

مناسبة نترنت تظل أدوات اإلبأخرى إلى أنه ما من قائمة مطبوعة  شارة والتنبيه مرةً وتجدر اإل

قد تم إيرادها كمراجع  في هذه السياسةصحيحة لفترة طويلة من الزمن، وأن األمثلة المذكورة و

 دواتاألإلى السوق كل يوم، كما قد يتوقف بعض أدوات جديدة تدخل حيث إن هناك فقط، 

 عن العمل.الموجودة حالًيا 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?rd=1
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 االجتماعيالتواصل شبكات محتوى تجميع  :6الملحق 

 
عملية جمع المحتوى من عدة شبكات للتواصل  هواالجتماعي التواصل  شبكاتمحتوى تجميع إن 

 بواسطة أداةا ي تنفيذ هذه المهمة غالبً رض موحد. ويجرع، في "فيسبوك"أو  "ماي سبيس"االجتماعي، مثل 

تولى مهمة جمع تي ت، ال"social network aggregator" االجتماعيالتواصل  اتشبك تجميع معلومات

 .ساعد المستخدم في دمج بيانات من عدة شبكات اجتماعية في ملف واحدتواحد، أو  في مكانالمعلومات 

 

، مما يلغي حاجة ةمعين مجموعةيشاهده األعضاء اآلخرون في ل الحقيقيفي الوقت  يظهر المحتوى كاماًل و

 .الموضوعات التي يهتم بهاا عن من شبكة اجتماعية إلى أخرى بحثً  االنتقالالمستخدم إلى 

 

على مبادرة من قبل الناشرين أو القراء. وفي  بناءً االجتماعي التواصل شبكات محتوى نظم تجميع وقد تنشأ 

قراءهم  ما يجعلمهوياتهم الخاصة، وحيد بتيقوم الناشرون ، ينبمبادرة من الناشر أنظمة التجميع التي تتم

من بمبادرة فيها تجميع التي يبدأ ال األنظمةأما في  .هماشتراك فورموحدة بصورة كل المحتويات يشاهدون 

يمكن وين. على الناشرين أو القراء اآلخر والتي ال تؤثرهويات اآلخرين، توحيد بفإنهم يقومون  ،القراء

 منفصلة لمختلف القراء.االحتفاظ بهويات  ، بصرف النظر عن كل ذلك،للناشرين

 

، نوع على أساس أربعة معاييرأدوات من هذا ال 5أفضل  (PCWorld) "بي سي وورلد" حدد موقعلقد 

 )الجدولة(: المحتوىتحديث وتيسير عملية  ،دعموال، وإمكانية التوسعانخفاض التكاليف،  وهي

 

 HootSuite :تتخذ شكل لوحة التي واجهة المستخدم الحائزة على جائزة التفوق وب
، "فيسبوكو"، "تويتر"ملية الشبكات االجتماعية تكاهذه األداة  ، تدعمعدادات السيارة

، "وورد برسو"، "ماي سبيسو"، "فورسكويرو"، "بلس جوجلو"، "نإلينكدو"
دليل عبر إضافية تكامل  ر أدواتيعن توف فضاًل ذلك . Mixiو  TrendSpottrو

، Redditو، MailChimpو، "إنستجرام"، بما في ذلك HootSuiteتطبيقات 
أداة  HootSuiteتستخدم واجهة و. "يوتيوب"و، Vimeoو ،Tumblrو، Storifyو

 .خدماتهاعبر عناوين المواقع المقدمة  الختصار ow.lyاالختصار 
 

أداة وهي ، 2012في سبتمبر  Seesmicالستحواذ على با HootSuiteقامت وقد 
  االجتماعي.التواصل  اتدارة شبكإلأخرى  شائعة

 

http://www.pcworld.com/article/260530/the_top_5_social_media_management_tools_for_small_business.html
https://hootsuite.com/
https://hootsuite.com/
https://hootsuite.com/
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 VerticalResponse:   الخدمة االجتماعية  ستخدمتVerticalResponse  في
غير بطريقة  وسائل التواصل االجتماعيحمالت و اإللكترونيالبريد المزاوجة بين 
 اإللكترونيالبريد  ر من الناسيعتبر كثيفي العادة، واألدوات األخرى. متاحة عبر 

تحت مظلة حملة  امعً غير أن جمعهما ، معزولة اجزرً  وسائل التواصل االجتماعيو
 .منطقيةحصافة وأكثر هو أمر  اإلنترنتتسويق موحدة على 

 

حملة إجراء إلى  إجراء تحديثات منفردةا من بدءً كل شيء ستخدم هذه األداة في جدولة ت  

خاصة نشاء مكتبة إبللعمالء  تسمحوهي  .اا مقدمً يومً  30 تصل إلى لفترةوبأكملها 

عن كما توفر مقترحات ، بأعمالهم ذات العالقة محتوياتها من المواقع المشتركةتستمد 

 بكونهاالرئيسية بصورة هذه األداة  وتتميزطبيعة أعمالهم. تتناسب مع المحتوى 

وسائل التواصل ل مع للتواصليس لديهم وقت  أن يعتقدونالذين لمهنيين ل ةمصمم

 .اتقنيً بارعين  غيرأنهم  أو االجتماعي

 

 Social Sprout:  وسائل التواصل تتميز هذه األداة عن غيرها من أدوات إدارة
بواجهة المستخدم وبتقاريرها التي تتسم بسهولة الفهم واالهتمام بالتفاصيل.  االجتماعي

"صندوق البريد  عن ا القدرة على تعيين المهام ألعضاء الفريق، فضاًل داة أيضً األوفر تو
 االجتماعي شبكات التواصلرسائل  جميع"، والذي يجمع Smart Inbox" الذكي"
 .واحدة معلوماتمن لوحة  يدارفي صندوق بريد منظم  الواردة

 
السكانية  الخصائص عبجمإعداد حساب  فور قوم، حيث تللغاية ةمفيدوظيفة  ألداةهذه الو

 .يمكن أن يفعله على نحو أفضلما بالمستخدم  وإفادةساعة،  24في غضون  للمتابعين
 

 Sendible:  خيارات لمستخدميها، ما يتيح مجموعة متعددة من المهام لعرضأداة هي 
 ،صور، ومالحظات اتألبومفي شكل  الشخصية "فيسبوك" صفحةلنشر رسائل على 

إجراءات بهذا االهتمام من شأن . وغيرها، "نكدإنيل"مجموعة  على صفحة موادونشر 
 أقل مقارنةً  Sendibleيوفر للمستخدم الكثير من الوقت، ويجعل تكلفة أن محددة 

وسائل التواصل التي تستخدم  المؤسساتمما يشجع العديد من  ،أخرىأدوات ب
 جوجلتحليالت مراقبة أدوات توفر تو. مار فيهاالستثاعلى بكثافة  االجتماعي

"Analytics Google" حزمة مع  وسائل التواصل االجتماعياألساسية ل تتحليالالو
 .ينالمسوق

 

 Postling : وسائل التواصل حليل من األدوات المهمة التي تجمع بين توهي
 ا إشعارات فورية لعمليات مراجعة، والنشر، واإلبالغ، ولكنها تشمل أيضً االجتماعي

لهما أهمية ، وهما موقعان Yelpو TripAdvisor مواقع أعمال المستخدم على وتقييم

http://www.verticalresponse.com/social-media-marketing
http://www.verticalresponse.com/social-media-marketing
http://sproutsocial.com/
http://sproutsocial.com/
http://sendible.com/
http://sendible.com/
http://www.google.com/analytics/
https://postling.com/
https://postling.com/
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فإن  ،ألي شركة تعمل في تلك الصناعاتبالنسبة فلشركات الضيافة والمطاعم. ة حيوي
Postling البريد الوارد  ويشبه. هي االختيار البديهي تظلSprout Social  من

 ة.واحد نافذةوالرسائل من  التحديثاتلتعامل مع كل بايسمح للمستخدم حيث 
 

يجعلها مثالية للشركات التي ترغب في الحفاظ على  Postling أسعار إن هيكل
ال تتميز  Postling ، إال أنوسائل التواصل االجتماعيفي التواجد بشكل منخفض 

لكل  النظام التسعير وفقً ا نظرً  في المستقبلبالمرونة الكافية إلضافة حسابات جديدة 
 .حساب

 
  

ال يعني أن هذه الوثيقة تؤيد استخدام أو تطبيق أي أداة على حساب أخرى عاله أن ذكر األمثلة أالعلم بيرجى 

صحيحة تظل  نترنتن قائمة مطبوعة من أدوات اإلأنه ما مإلى والتنبيه شارة وتجدر اإل. لم تذكر في القائمة

 األدوات قد يتوقف بعض، كما لفترة طويلة من الزمن، حيث تدخل أدوات جديدة إلى السوق كل يوم

هو تقديم نماذج مناسبة للجهات الحكومية من أجل أن تكون قادرة على  هدف هناعن العمل. وال ةموجودال

على الجهات الحكومة التأكد من وبيقات األكثر مالءمة الحتياجاتها. مواصلة بحث واختيار األدوات أو التط

األمنية المطلوبة  البروتوكوالتأو  أن األدوات التي تختارها من القائمة أدناه أو غيرها، تتماشى مع المعايير

 .وجميع التشريعات والسياسات المعمول بها في دولة قطر
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 ئل التواصل االجتماعيوسااستجابة  -القرارات سلسلة  :7الملحق 

 
 

 

ا
ف
شا
الكت

 
 التقييم

جابة
ست
ال
 ا

 
 

 تقييم استجابة وسائل التواصل االجتماعي

 تم العثور على
عن رسالة 
 الجهة

أهي ايجابية 
ازنة؟أو متو  

 التزامن
استجابة واقعية ومبررة، قد تتفق 
أو تختلف مع الرسالة، لكنها غير 

ا تقريع خاطئة، أو غاضبة أو به
                                                                                                        وعبارات سلبية                                                                                                                

العميل غير 
 الراض  

هل الرسالة 
نتيجة تجربة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سلبية؟                                                                                                                       

 مضلل
هل ثمة خطأ 
 في الرسالة؟

 غاضب
هل الرسالة 

غاضيه أو ذات 
 عبارات ساخرة؟

 المتصيدون
ذا الموقع هل ه

حط من قدر ي
 اآلخرين؟

 هل تريد
 االستجابة 

للرسائل للموافقة  
عليها أم مراجعتها 

 ؟بإيجابية

 التصحيح
صحح الوضع 
ل للتوصل إلى ح

 معقول

 وضع الحقائق
استجب وفق 
ة معلومات حقيقي
مباشرة على 
تلوحة التعليقا  

 راقب فقط
تجنب الرد على 

ب ئل معينة وراقرسا
الموقع لرصد 
المعلومات 
بة. والتعليقات المناس
 أخطر االدارة.

 ال ترد
 ال ترد

على الرسالة   

 
 الظروف الحالية
اكتب الرد حول 
الظروف الحالية 

 فقط.

 االستجابة

 تبادل قصص النجاح
بادر بمشاركة قصة 
نجاحك ورسالتك مع 

 اآلخرين. 

 الشفافية
اكشف عن دورك أو 

 عالقتك بالجهة
 

االستجابة اعتبارات  

 المصادر
ادعم مصادرك 

وصور،  بوصالت،
ومقاطع فيديو 
 ومراجع أخرى

 التوقيت المناسب
تمهل إلعداد ردود 

   دة وال تتعجل.جي

 النبرة
كس استجب بنبرة تع

الموروث الثقافي 
 المتميز للجهة

 التأثير
ركز على جوهر 

ير المحتوي للتأث
إيجاًبا على 
 الجمهور 
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 األساسية للسياسة األهداف :8 الملحق

 

 المهمة

الفترة المستهدفة 

ا من تاريخ نشر اعتبار  

 السياسة هذه

 المسؤولية

ا ومنحه تفويضً  تكليف أحد كبار الموظفين .1

لمشاركة باختصاصات اا للنهوض كافيً 

   ةاإللكترونية كمسؤول للمشارك ةاإللكتروني

العليا في الجهات  اتاإلدار شهران

 الحكومية

 اإلنترنتعلى شبكة إنشاء صفحة  .2

 ةاإللكترونيألنشطة المشاركة  مخصصة

واقع الجهة باللغتين العربية على م

  نجليزيةواإل

 ةاإللكتروني لمشاركةامسؤول  أشهر 3

  

نشر أخبار وخطط الجهة، وآراء القيادة  .3

رها من المعلومات التفاعلية على العليا وغي

صفحة المشاركة اإللكترونية على شبكة 

 اإلنترنت، وفًقا ألحكام هذه السياسة

بواقع  – فأكثر أشهر 3

نشاط واحد على األقل 

 في كل شهر 

 ةاإللكتروني لمشاركةامسؤول 

  

المراجعة األولى لتطبيق المشاركة   .4

 اإللكترونية

وزارة االتصاالت  شهرا 12

 تكنولوجيا المعلوماتو
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 للسياسة القائمة المرجعية لالمتثال :9الملحق 

 

في تطبيق هذه السياسة للتقييم السنوي بواسطة وزارة االتصاالت الجهات الحكومية سيخضع مدى تقدم 

 على النحو التالي: موسعةفق قائمة مرجعية ذلك ووتكنولوجيا المعلومات، و

 

ةاإللكترونيشاركة القائمة المرجعية لالمتثال للم  ال نعم 

  ؟هاألحد كبار موظفي ةاإللكترونيهل أوكلت الجهة مسؤولية المشاركة   

  متطلبات  لتلبيةعلى موقعها  ةاإللكترونيهل أنشأت الجهة صفحة للمشاركة

 هذه السياسة؟

  

  باللغتين العربية  ةاإللكترونيهل تنشر الجهة معلومات على صفحة المشاركة

 نجليزية؟واإل

  

  هل تتعامل الجهة بواقع نشاط واحد على األقل من أنشطة المشاركة

  ؟اشهريً  ةاإللكتروني

  

 بما في ذلك ملخص اإللكترونيلتشاور ا بتحديث وثائقالجهة  تقومل ه ،

 ؟محدثةالنهائية الوثيقة والالتعليقات، 

  

  ي فاستفسارات الجمهور بالرد على  ةاإللكترونيالمشاركة مسؤول  يقومهل

 ؟محدد يإطار زمن

  

 

تحديث أو تعديل القائمة المرجعية لالمتثال أعاله  بحق وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتتحتفظ 

. ويجوز للوزارة أن تطلب من ةاإللكترونيا لرصد التقدم المحرز في تنفيذ سياسة المشاركة حسبما تراه مناسبً 

لمزيد ايوم عمل من تاريخ الطلب، كما يمكنها طلب  15غضون  الجهات إجراء تقييم ذاتي وتقديم الردود في

 من المعلومات أو التفاصيل أثناء تقييم تقارير التقييم الذاتي للجهات.
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 التواصل االجتماعيمقاييس نجاح وسائل  :01الملحق 

 

 متابعةمن شأن فإن لك . لذةاإللكترونيلمشاركة من عملية ا يتجزأال  اجزءً  االجتماعيعالم وسائل اإل تعتبر

الجهات على إشراك عامة الجمهور على  مدى قدرةفي تقييم  ةساعدالم لتواصل االجتماعياوسائل نجاح 

الواردة أدناه لتحديد مدى  إلى المقاييس. يمكن الرجوع ةاإللكترونيفي أنشطتها المتعلقة بالمشاركة  النحو فع  

 :االجتماعي التواصلوسائل نجاح حسابات 

 

 اطمقاييس النش

 

 الزيارات( ادت االرتيمعدال( 
  معدل استخدام الشعار(الجهة  شعارإشارات حول( 
  والردودالتعليقات 
 )عالقات التواصل )بين األعضاء 
 المساهمات 
  األخرى( وسائل التواصل االجتماعي)مع التفاعل 
 الوالء 
  ،األصدقاء والمتابعينواألعضاء 
 /(المنتدياتعدد المجموعات )الشبكات 
 ةالصفحزيارة مرات  عدد 
 (المواضيع)األفكار/ المشاركات 
 حاالتعدد اإل 
 /التراتيب/التصنيفاتالعالمات 
 الوقت المستغرق على الموقع 
  انتشار المشاركات –الفعالية 
 /منفردونزوار  الزوار 

 
 نسب النشاط

 
  ،التعليقات حسب الفترة الزمنيةوالمشاركات، ومعدل التردد: الزوار. 
 المساهمات اإليجابية مقابل والمشاركات مقابل التعليقات، ومقابل األعضاء،  النسب: نسبة المساهمين

 .وغيرها السلبية
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 مقاييس خدمة العمالء

 جودة وسرعة حل المشكالت 
 المحتوى واالتصاالت المواءمة ما بين 
 الرضا 

 

 النتائج

  بحث المدونات( اتأو محرك اإلنترنتشبكة عدد الردود )المرصودة عبر 
 الرئيسيةبية/اإليجابية للتسجيل في محركات البحث النسب السل 
 المشاعر السلبية/اإليجابية في الردود 

 

أو  االختيار منهامؤشرات مقترحة، وللجهات الحكومية الحرية في قائمة لتمثل النماذج الواردة أعاله مجرد 

 غيرها لتحديد معايير النجاح التي تلبي احتياجات الجهة على أفضل وجه.  من
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 وسائل التواصل االجتماعينجاح حول  إرشادات :11لحق الم

 

 :وسائل التواصل االجتماعينجاح التي تسهم في  اإلرشاداتبعض  فيما يلي

 

الوقت  لتخصيص العلياالقيادة احصل على موافقة ودعم  – حصل على الدعما .1

دة االستثمار في وسائط جدي لتأثيرات ونتائجاإلدارة الموارد. تأكد من تفهم حشد و
 .سريعة التطور

 
وسائل التواصل النظرة التقليدية للمشاركة في تجنب  – ر استراتيجيةطو   .2

 .االجتماعي لإلعالمعن طريق تطوير استراتيجية شاملة  االجتماعي
 

تكثيف إبراز هذه األهداف شمل تحدد النتائج المستهدفة. قد  – واضحة اأهداف   حدد .3
تعزيز االهتمام بالمناسبات  وأ، على النفاذ ةالرسالقدرة ادة يزأو ، والهوية الشعار

 .ةاإللكترونيمثل المواقع والنشرات اإلخبارية  اإلعالم غير التقليديو
 

ف .4 إلى االنضمام في ال تتعجل  – الرئيسية التواصل االجتماعيعلى مواقع  تعر 
تضيف الوسائل سوف  هذها إذا كانت فيم االجتماعي. فكر أواًل واصل تال عمواق

حرص على بناء عالقة مع اعالمية المرجوة. األهداف اإل لمؤسستكتحقق قيمة و
الشعار بمرور الزمن، ازدياد بروز المحلية لضمان  التواصل االجتماعيمواقع 

 .إلعالم االجتماعيمن مواقع اوتأكد من فهم سياسات كل موقع 
 

عين أحد الموظفين لإلشراف  – التواصل االجتماعيعليك تعيين مشرف على  .5
. وال يكفي أن يكون هذا الموظف من ذوي وسائل التواصل االجتماعيلى ع

ا الخبرة في الجوانب الفنية لإلعالم االجتماعي فحسب، بل يجب أن يتميز أيضً 
التواصل بفهم متطور لمتطلبات المحتوى. إذا كان هناك فريق يعمل في مجال 

ا لكل موحدً ا نى صوتً ، تأكد من تناسق أسلوبه في العمل، بمعنى أن تتباالجتماعي
 وسيلة إعالمية.

 
في للتعامل مع التعليقات والشكاوى غير الروتينية  انظامً  ضع – للردا ضع نظام   .6

من شأن فبردود عامة ومكررة، لشكاوى الرد على ا. تجنب إطار زمني محدد
 زيادة التأثير.أن تعمل على  اوجهة شخصيً الردود الم

 
عن كثب، حتى  التواصل االجتماعيحتوى حجم مراقب  – صمم المحتوى بعناية .7

ا في نشر المحتوى، وال . كن انتقائيً يتوافق المحتوى مع نوعية الموقع ومستخدميه
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د نفس المحتوى عدة مرات . ال تنشر أو تغر  تنشر مادة تتسم بالمبالغة الترويجية
 .لما لذلك من تأثيرات سلبيةفي اليوم 

 
يعزز  التواصل االجتماعين أن محتوى اتخذ خطوات للتأكد م – تعزيز التفاعل .8

مثل إضافة أسئلة  ،تيكات تفاعليةك. استخدم تالجمهور المستهدفالتفاعل مع 
التغريد  وأ، "فيسبوك""المناقشات" على مزايا االستفادة من أو الرسالة، لمضمون 
 . قم بالرد بسرعة على تعليقات وتساؤالت المستخدم. الفعالياتخالل المباشر 

 
استعد لتقبل انتقاد المستخدمين، فقد ينطوي التفاعل الحقيقي  – ا للنقدعد  كن مست .9

كون ذات فوائد يمكن للمالحظات البناءة أن تو سلبي. وآخرعلى جانب إيجابي 
 .للمؤسساتكبيرة 

 
استخدم األدوات  – حلل حركة المرور والخصائص السكانية للمستخدمين .10

ة مرور البيانات والخصائص السكانية التحليلية لإلعالم االجتماعي لتحليل حرك
 .احصاءات مجانً تقدم هذه اإل "تويتر"و "فيسبوك"للمستخدمين. هناك مواقع مثل 

 
ال تتوقع زيادة مفاجئة في حركة مرور الموقع أو تجاوب  – اكن صبور   .11

ا يتحقق مع مرور الوقت. تذكر دائمً  التواصل االجتماعيالمستخدمين، ألن نجاح 
ا على األعداد خدمين يقاس بالكيف وليس بالكم، فال تعتمد كثيرً أن تفاعل المست

 .لتقييم مدى النجاح
 

ا لمراجعة االستراتيجية على نحو منتظم للتكيف مع كن مستعدً  – توقع التغيير .12
، وسوف واعًداال يزال  التواصل االجتماعي. إن عالم ات التي قد تطرأالتغير
 .عبر الزمنات بعينها اتيجيقع أو استراالقيمة النسبية لموتتبلور 
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