
 
 
 
 

 
 

 
 

 سياسة المشاركة الرقمية لدولة اإلمارات
 

 الغرض
 يمكن عما إرشاد المشاركي    هو  "ترااما. شارك" ةمنصو  االجتماع   التواصل وسائل عىل والرد واالستخداماف اإلش   سياسة من الغرض
ه  لدولة الرقمية الحكومة خدمات حول مجديةال اتقشالمناو  تالمعلوما لتبادل إيجابية بيئة وتهيئة ،الحكومية المنصات عىل نش 
 .عام بشكل فيها والحياة العربية المتحدة،رات اإلما

 
 النطاق

:  السياسة تغط  هذه  ما يىل 
o راتاما.شارك عىل واألفكار المبتكرة ،ستطالعات الرأيوا ،اتلمدونوا ،لمنتدياتا، و المشورات الحكومية 
o وبيوتيو  ،تويت  و  ،فيسبوك :مثل الخارجية، االجتماع   التواصل  وسائلعىل الرقمية للحكومة الرسمية الحسابات،                    

 .رامنستغا و
o  دولة الالجهات الحكومية عىل مستوى   معمتعاملي   الإلدارة عالقات المنصة االتحادية الموحدة ، 171تواصل

 لالستفارات،والشكاوى، أو التعبت  عن الشكر والتقدير
o الفورية ردشةالد 
o الرقمية الحكومة قبل من يتم إضافتها أو اعتمادها الحقا أخرى قناة أي 

 
اف سياسة  اإلش 
  تستخدمها، ،ةكبمالحظاتكم وتعليقاتكم عىل منصة المشار  الرقميةرات اإلما حكومة ترحب

 وستكون ووسائل التواصل االجتماع  الت 
   وسنأخذها لدينا، تقدير  محل م مداخالتك

 الجهات ومواقع للدولة الرسمية البوابةعىل  خدماتنا الرقمية وتطوير تحسي   ل االعتبار ف 
   حرة ومداخالت تعليقات يةأمن ترحيبنا ب وبالرغم ية. االتحاد الحكومية

   الحق كامل لها فإن المنصة، هذه ف 
 أي حجب وإزالة ف 

 محتوى: 
o للخصوصية أو لألمن ا تهديد مثلي 
o مسيئة أو الئقة غت   لغة تضمني 
o اآلخرين خصوصية نتهكي 
o المحلية القواني    خالفي 
o أو  

 فاحش أو مبتذل أو غت  الئق تحريض 
o تجارية ألعمال روجيأو  بهاوب مرغ غت   رسائل تضمني 
o  أو متحامل  ، ، الوضع أو الدين أو األصل أو الجنسية أو  اللون أو العرق أساس عىل عنرصي، متحت    

 .إلخ القانون 
o سياسية أو حزبية ينطوي عىل نقاشات 

 
 االستخدام سياسة

، و ،وكفيسب منصاترات اإلما لدولة الرقمية الحكومة تستخدم  األخبار، ومشاركة الرسمية اإلعالنات لنش   رامانستغو  ،وب يوتيو  تويت 
تستخدم تحسي   الخدمات الحكومية. تصميم و  حولالجمهور الستشارة المشورات وتفعيل الحوار والمناقشات.  كما تستخدم 

إىل قياس الرأي  ي أالر  تهدف استطالعات ات البناءة. وتسهيل المناقشفكار والمدونات لمشاركة األش يضا منتديات للنقاأالحكومة 
  إعادة تصميم الخدمات والسياسات من خالل تقديم أفكار مبتكرة المبتكرة  األفكار طرح العام. تعمل منصة 

اك الجمهور ف  عىل إش 
 وتحسن من جودة الحياة.  لالمستقبتواكب تطلعات 

 
  التعبت   المطروح بالموضوع ام االلت    منكم . ونرجو البناء  ونقدكم ئكمرابآ نرحب خالل تفاعلكم  مع منصاتنا 

ام حرية اآلخرين ف  ،  واحت 
 . جديد  رو بمنظ المختلفة كفرصة للتفكت  وجهات النظر  مع  التعامل و ،عن آرائهم
   رئيسة كلمات إدخال طريق عن من الموضوعات الموجودة التحقق رح موضوع جديد. باإلمكان طمنصة المنتدى  تتيح لكم 

 مرب  ع ف 
   البحث
 . صفحة المنتدىف 
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 الرد سياسة
 (AE/participate/consultations-https://u.ae/ar) المشورات

ة المحددة للمشورة    طرحتالجهة الحكومية المعنية  ستقومبعد انتهاء الفت 
 لمتخذة ها بتحليل الردود ونش  والقرارات االت 

 
 بناء عليها ف

  صفحة المشورات. موقع 
 
 شاركنا  تحت قسم ) المشورات السابقة( ف

 
 ( :AE/participate/forum-u.ae/ar//https) المنتديات

ف   حال الحظت عالهأ المذكورة لسياسةا عىل بناء والمشاركات التعليقات عىل نش 
 
 أو تعليق وجود. تستغرق المراجعة خمسة أيام. ف

ها  تم وقد السياسة، تخالف مشاركة يد عت   بذلك إعالمنا يرج   سهوا  نش     الت 
ون    info@tdra.gov.ae: اإللكت 

 

 (AE/participate/blogs-https://u.ae/arالمدونات )

ف   حال الحظت عالهأ المذكورة لسياسةا عىل بناء والمشاركات التعليقات عىل نش 
 
 تم وقد السياسة، الفتخ مشاركة أو تعليق وجود. ف

ها  يد عت   بذلك إعالمنا يرج   سهوا  نش     الت 
ون    info@tdra.gov.ae: اإللكت 

 

 (AE/participate/polls-https://u.ae/ar) يأاستطالعات الر 

 استطالعات الرأي لتحسي   خدماتنا وسياساتنا.  عىلالواردة ردودكم سنحلل 
 

 (AE/participate/ideation-https://u.ae/ar) طرح األفكار المبتكرة
تها، ومن ثم توجيهها سنقوم بتحليل األ  إىل الجهات المعنية لدراستها والتواصل معكم عند الحاجة. فكار المقدمة  وفلت 

 

 (https://www.facebook.com/UAEmGov) الرقمية عىل فيسبوكالصفحة الرسمية للحكومة 
  موقع يوتيوب 

 (https://www.youtube.com/user/EmiratesEGovernment) القناة الرسمية للحكومة الرقمية ف 
  انستغرام

 (https://www.instagram.com/uaemgov/) الحساب الرسم  للحكومة الرقمية ف 
 (https://twitter.com/UAEmGov)  رقمية عىل تويت  الصفحة الرسمية للحكومة ال

 
  غضون 

  ترد عت  القناة وذلك ) ف 
ة الت  أيام  3-2نجيب عىل استفساراتكم حول خدمات الحكومة الرقمية من خالل الرسائل المباش 

  info@tdra.gov.aeلتنا عىل: يمكنك مراسكلما كان ذلك متاحا. ئها  عمل(. ال يمكننا تعديل كل تعليق. سيتم حذف التعليقات أو إخفا
 

 (AE/help-https://u.ae/ar) روبوت الدردشة

 بشكل فوري،  وعىل مدار الساعة واألسبوع. خدمات حكومة اإلمارات الرقمية كم حول استفساراتنرد عىل 
 

يد    الت 
ون   (info@tdra.gov.ae: )اإللكت 

   الحكومةواستفساراتكم حول  ،تكمحاتاواقت   بتعليقاتكم، نرحب
 من لمزيد عمل.  أيام 3 - 2 غضون الرقمية، ونعدكم بالرد عليها ف 

اف سياسة ولح والمالحظات المعلومات لنا  الكتابة يرج  ، . امارات شارك ومنصة االجتماع   التواصل لوسائل والرد  واالستخدام اإلش 
يدعىل     الت 

ون   . (info@tdra.gov.ae) : اإللكت 
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