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 إصدارات الوثيقة

 اإلصدار تار�خ املراجعة رقم الصفحة رقم القسم  بيان التغي��

 ١ ١٣/٥/٢٠١٨ جميع الصفحات  املسودة األو��

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

    ٥ 

 

 تاملسؤوليا

 التوقيع التار�خ املسؤولية املسمى الوظيفي االسم

     

     

     

 

 التصنيف

 طا�ع الوثيقة

 ��ذات أثر ما  ذات أثر قانو�ي  تنظيمية  إجرائية 
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 :مقدمة ١

 �عز�ز بأهمية منا وإيمانا املؤس��ي، األداء �� ا�جودة معاي�� أع�� ولتحقيق التم�� نحو املستمر سعينا ��

 املجتمع، وشرائح أطياف مختلف مع والتواصل االتصال لعملية ومبتكرة سهلة ع�� قنوات اإللك��و�ي ا�حضور 

 باح��ام االجتما�� التواصل وتطبيقات مواقع املتعامل�ن ع�� مع التفاعل و�الة اإلمارات للفضاء ع�� تحرص

 .توقعا��م وتفوق  رضاهم تحقق اح��افية و�صورة

 :�� اإللك��ونية املشاركة أدوات إتاحة من الغاية إن

 واملنابر التعب�� قنوات ع�� ا�جمهور  وطموحات رغبات رصد خالل من وخدماتنا عملياتنا �عز�ز •

 .املختلفة اإللك��ونية

 وتوف��ها ل�جمهور  واالستفتاءات االستطالعات نتائج �شر ع�� املعارف وتداول  فافيةالش مفهوم �عز�ز •

 .والتحميل للن�خ

 القائم التفاعل ز�ادة وتضمن ا�جمهور  مع الشراكة �عزز  وسلسة وسهلة فعالة مشاركة قنوات توف�� •

 .بيننا

 ننت�ج باننا لكم مؤكدين اهتمام �ل ونول��ا ومق��حاتكم آلرائكم االستماع �سرنا بأنھ لكم نؤكد املنطلق هذا ومن

 .حضاري  م�ي بأسلوب ا�خدمية سياساتنا صياغة �� شر�كنا معها، فكن التعامل �� الشفافية

 من السياسة الهدف ١٫١

 عملية تنظيم شأ��ا من ال�ي الالزمة والقواعد الضوابط وضع �� اإللك��ونية املشاركة سياسة من الغاية إن

 لت�ون  العملية هذه خالل املنطو�ة واملسؤوليات اإلجراءات ولتوضيح املشاركة اإللك��ونية أدوات استخدام

 من ال�ي هدافاأل  تحقيق يضمن و�ما األمثل اإللك��ونية باألسلوب املشاركة جوانب مختلف إلدارة مرجعا

 واملوقع االجتما�� التواصلشب�ات  ع�� املنشورة باملواد املتعلقة الضوابط تحديد ��إ باإلضافةألجلها.  وجدت

رقم  الوزراء مجلس قرار �� ورد كما عامة معلومات �� املنشورة املعلومات جميع نأ من والتأكد لك��و�ياإل

 املعلومات منأ �سياسة االل��امو  االتحادية ا�جهات �� املعلومات أمن الئحة �شأن) ٢٠١٣) لسنة (٢١(

 .�� الو�الة املوجودة
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 السياسةنطاق تطبيق  ١٫٢

 و�تم رحتط ال�ي واالستطالعات والنقاشات واآلراء املواضيع جميع ع�� اإللك��ونية املشاركة سياسة تطبق

 و�ياإللك�� موقعها خالل من للفضاء اإلمارات و�الة توفرها ال�ي اإللك��ونية املشاركة أدوات ع��  تداولها

 واألجهزة الذكية املتحركة الهواتف أجهزة أو  ا�حاسوب أجهزة باستخدام ��ا املساهمة أو  تقديمها تم سواء

  السياسة هذه �سري  اللوحية،
ً
 .بالو�الة ا�خاصة اإللك��ونية املواقع جميع ع�� أيضا

 نص السياسة ٢

 اإللك��ونية املشاركة أدوات

 :تاليا �سردها اإللك��ونية املشاركة أدوات من عدد اإللك��و�ي موقعها و�الة اإلمارات للفضاء ع�� توفر

 الرأي استطالعات (Polls): الرأي استطالعات بنشر و�شكيال��ا قطاعا��ا خالل و�الة اإلمارات للفضاء من تقوم 

من رفع مستوى جودة ا�خدمات ال�ي تقدمها  لتمكي��ا ا�جمهور  آراء من قدر أك�� جمع واآلخر �غية ا�ح�ن ب�ن

 اإللك��ونية االستشارات أدوات من و�عت�� .العام الرأي و�شغل ��م ال�ي ومتا�عة األحداث

 املتعامل�ن رضا استقصاء (Customers Satisfaction Surveys): عض و�الة اإلمارات للفضاء بنشر تقوم� 

 عمليا��ا كفاءة مستوى  عن ا�جمهور  رضاء مدى رصد إ�� ��دف ومنتظم دوري �ش�ل االستبيانات اإللك��ونية

 اإللك��ونية تشاراتاالس من أدوات و�عت�� .خدما��ا وجودة

 التعليق نماذج (Feedback form): ع�� التعليق نماذج اإللك��و�ي موقعها و�الة اإلمارات للفضاء ع�� تتيح 

 االولية البيانات �عض توف�� التعليق نماذج تتطلب قد ا�حاالت �عض �� ا�جمهور، ال�ي ��م املواضيع �عض

  الرجعية.  والتغذية الرد اإللك��و�ي املوقع ع�� للقائم�ن ليتس�ى) اإللك��و�ي ال��يد للمستخدم مثل (االسم،

 االجتما�� التواصل مواقع (Social Media Sites): التواصل شب�ات من و�الة اإلمارات للفضاء عدد �ستخدم 

 والتغر�دات التنب��ات ع�� ا�جمهور  مع ) للتواصلFacebook، Twitter، YouTube، Instagramاالجتما�� (

 ا�جمهور.  ��م ال�ي والفعاليات األخبار ولنشر والسمعية والقصاصات املرئية

  األ�خاص من كب�� لعدد اإللك��و�ي ال��يد لعناو�ن إخبار�ة �شرة ش�ل �� معلومات يتم إرسالاإللك��و�ي:  ال��يد 

 اإللك��و�ي.دفعة واحدة. وكذلك استقبال االق��احات واملالحظات من ا�جمهور ع�� ال��يد 

 

 اإللك��ونية املشاركة من أ�حاب الهمم تمك�ن

املشاركة  فعاليات �� بفعالية واملساهمة املنشورة املعلومات إ�� الوصول  من أ�حاب الهمم تمك�ن ضمان ع�� الو�الة عملت

 :اإللك��و�ي املوقع �� التالية املزايا توف�� طر�ق عن اإللك��ونية

 ا�خط. مقاس تكب�� إم�انية •

 مسموع كالم إ�� النص تحو�ل خاصية إم�انية •

 �� املضمن الكالم من نصية ��خة وكذلك للصور  وصف توف�� مثل الن��ي، غ�� للمحتوى  ن��ي وصف توف�� •

 .الفيديو مقاطع
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 .للمستخدم املفاتيح لوحة مفاتيح ع�� املهام �افة وتنفيذ املوقع تصفح إم�انية توف�� •

 

 اإلشراف

 تقدير محل مداخالتك وست�ون  وآراء، �عليقات من �شاء ما هنا تطرح أن يمكنك بحيث للفضاء بكو�الة اإلمارات  ترحب

 .بخدماتنا ا�خاصة والتطو�رات التحسينات مناقشة �� املهمة املراجع كأحد �� االعتبار وسنأخذها لْدَينا

 أي ظهور  منع �� ا�حق �امل لها فإن .املنصة هذه �� حرة ومداخالت �عليقات بأية و�الة اإلمارات للفضاء ترحب أن مع

 :التالية املواضيع من يتضمن اي أن يمكن محتوى 

 .القومية مصا�حنا ةوزعزع الوطنية الوحدة وسيادة الدولة أمن تمس أن شأ��ا من ال�ي والنقاشات املواضيع .١

 .والعرقية الثقافية بالعنصر�ة التلميح أو الطائفية النعرات تث�� أن شأ��ا من ال�ي واملواضيع املشار�ات .٢

 .واإليماءات التلميحات ع�� أو العام ل�حياء خادشھ مصط�حات ع�� تحتوي  ال�ي واملشار�ات املقاالت .٣

 .ال�خصية با�حياة املاسة املواضيع أو الدولة ورموز  بالقيادات أو املس القذف أو التشه�� أو التحر�ض .٤

 .املذهبية ا�خالفات تث�� ال�ي واملواضيع واملقاالت املقدسة والشعائر لألديان اإلساءة .٥

 .الوطنية بمؤسساتنا تضر أن شأ��ا من بالسر�ة وتتسم تداولها يحظر معلومات أية .٦

 .وال��و�جية التجار�ة لألغراض اإللك��ونية املشاركة ألدوات ال�خ��ي االستغالل .٧

 .املقبول  نطاق عن وا�خارجة العام والعرف للقانون  املنافية واملساهمات واملشار�ات املواضيع .٨

 .السر�ة ملعلوما��م إفشاء أو لآلخر�ن الفكر�ة امللكية �حقوق  ان��اك ف��ا �عليقات أو معلومات أية مشاركة عدم .٩

 .األجراء هذا حيال األسباب إبداء عن االمتناع �� با�حق الو�الة وتحتفظ

 

 اإللك��ونية املشار�ات مع التعامل إجراءات

 �سردها اإلجراءات من سلسلة ع�� ا�جمهور  ومساهمات ومق��حات آراء جميع مع للفضاء بالتعاملو�الة اإلمارات  تتعهد

 :تاليا

 .النشر اجازة قبل اإللك��ونية املشاركة أدوات بإدارة املع�ي الفر�ق قبل من وتحليلها ودراس��ا العميل مشاركة تلقي .١

 و�� اإللك��و�ي ال��يد القص��ة، النصية (الرسائلالتالية  الوسائل أحد ع�� مشاركتھ باستالم املتعامل إشعار .٢

 هاتفية). م�املة االستثنائية ع�� ا�حاالت �عض

 .والتحقيق الرأي وإبداء بو�الة اإلمارات للفضاء للدراسة املعنية لإلدارة املشاركة إحالة .٣

 .املشاركة بنتائج املتعامل إشعار .٤

 

 اإللك��ونية املشاركة تجاه ا�جمهور  حقوق 

 .واآلخر ا�ح�ن و�الة اإلمارات للفضاء ب�ن تقيمها ال�ي واالستطالعات االستبيانات نتائج معرفة �� ا�حق ل�جمهور  •

 .مناسبة الو�الة تراها ال�ي الوسائل من أي ع�� ومشاركتھ مساهمتھ الو�الة بتلقي يفيد إشعار ع�� ا�حصول  •

 للن�خ متاحة ت�ون  وأن املفتوحة البيانات بصيغة اإللك��ونية املشاركة بأدوات املتعلقة البيانات ع�� ا�حصول  •

 .والتحميل
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 والتدقيق املراجعة سياسة

 االل��ام مدى من للتحقق وذلك النشر إجازة قبل واملراجعة للتدقيق ا�جمهور  ومساهمات ومقاالت مشار�ات جميع تخضع

 �عض و�� التعديل أو ل�حذف مشاركتھ تتعرض بنودها أحد أو �ل يخالف أو ين��ك من و�ل ومحتو�ات السياسة، ببنود

 العر�ية األمارات دولة �� ��ا املعمول  واألنظمة اللوائح عليھ تنص ملا طبقا القانونية وذلك للمسائل يتعرض قد ا�حاالت

 .املتحدة

 

 اإللك��ونية املشاركة سياسةومراجعة  �عديل

 ل�جمهور  الرجوع ودون  ذلك ارتأت م�ى السياسة محتو�ات و�عديل مراجعة �� ا�حق و�الة اإلمارات للفضاء ب�ل تحتفظ

 املشاركة سياسة تتطلب ال التعديل، اعتماد تار�خ من املفعول  سار�ة املحدثة الن�خة و�عت�� محتو�ات مسبق إشعار ودون 

 أدوات ألحد واستخدامھ مشاركتھ و�عت�� تضمنتھ ما ع�� �التوقيع الطرق التقليدية ع�� العميل موافقة اإللك��ونية

 املسبقة املوافقة بمثابة التا�عة لها اإللك��ونية املواقع أحد للو�الة أو اإللك��و�ي املوقع يوفرها ال�ي اإللك��ونية املشاركة

 .قبلھ من والضمنية

 

 سؤوليةاملإخالء 

 تتحمل وال �ات��ا نظر وجهة وتمثل �خصية �عت�� ا�جمهور  قبل من املطروحة والنقاشات املشار�ات جميع بأن التنو�ھ وجب

 .اإللك��ونية املشاركة ألدوات املستخدم�ن إساءة عن تنتج قانونية مسؤولية و�الة اإلمارات للفضاء أية

 

 امل�حقات ٣

 أثر تطبيق السياسةقياس مؤشرات  ٣٫١

 املؤشر  معادلة القياس وحدة القياس دور�ة القياس
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