
 

 الرقميةسياسة المشاركة 

في  على تفعيل دور الجمهور في عملية تحسين الخدمات والمشاركة الرقميةيقوم مبدأ المشاركة 

أدوات  عبرصناعة القرار ويتم تحقيق ذلك من خالل استالم المقترحات والمالحظات من الجمهور 

 .المشاركة االلكترونية الرسمية التي توفرها الهيئة

يلعبه  وحرصًا من الهيئة على تمكين الجمهور من ممارسة هذا الحق، وإيمانًا منها بالدور البناء الذي

 المتعاملين في تطوير خدمات الهيئة وتحسين أدائها بشكل مستمر بما يساعد على تحقيق

 :التالية الرقميةتقوم الهيئة بتوفير أدوات المشاركة سعادتهم ورفع نسبة رضاهم، 

 نموذج االتصال االلكتروني •

 نموذج الشكاوى والمقترحات •

 نموذج االتصال بمكتب المدير العام •

 االستبيانات •

 :الحسابات الرسمية للهيئة على •

 : GPSSAAE  انستغرام •

  : GPSSAAEتويتر •

 GPSSAAE  :فيسبوك •

 : https://www.youtube.com/channel/UCbnhtGJPFqS7_hXWsz5QMdwيوتيوب •

 سلوك الجمهور

الخدمات  لتفعيل دور الجمهور في عملية تحسين الرقميةتهدف الهيئة من خالل قنوات المشاركة 

والمالحظات من  والمشاركة في صناعة القرار ويتم تحقيق ذلك من خالل استالم المقترحات

 .الرسمية التي توفرها الهيئة الرقميةلمشاركة الجمهور عبر أدوات ا



 

 وبينما ُتعني الهيئة مالحظات المتعاملين اهتمامًا كبيرًا لمساهمتها البناءة في تحقيق سعادة

 المتعاملين ورفع نسبة رضاهم، تدعو الهيئة الجمهور لاللتزام بالسلوك اإليجابي وعدم نشر أي

 :محتوى

 .خادش للحياء •

 .والشعائر المقدسة بأي شكل من األشكاليسيئ لألديان  •

 .يثير النعرات الطائفية •

 يلمح بالعنصرية الثقافية أو العرقية •

 

 اإلشراف على الموقع اإللكتروني

نحن نحرص على توفير كافة المعلومات الالزمة لجميع المستخدمين بشفافية ومصداقية 

والمالحظات والشكاوى بشتى الطرق المتوفرة، ال ونفتح أبوابنا الستقبال االقتراحات  مطلقة،

قنوات التواصل االلكتروني المتاحة من خالل هذا الموقع أو أي تواجد رسمي للهيئة  سيما عبر

لجميع  الرقميةاإللكترونية )اإلنترنت(. هذا وتضمن الهيئة إتاحة فرصة المشاركة  على الشبكة

تلتزم بالنظر في جميع المشاركات على محمل الجد باللغتين العربية واإلنجليزية و المستخدمين

 .اإلدارات المعنية التخاذ أي إجراء الزم وعرضها على

 

 :مع ذلك، فإن الهيئة لها كامل الحق في حذف أي محتوى

 .يتضّمن لغة غير مالئمة •

 .يشكل مصدر تهديد لألمن •

 .ينتهك خصوصية اآلخرين •



 

 .يروج للتجارة •

 .العربية المتحدةيخالف قوانين دولة اإلمارات  •

 . يتضمن مناقشات سياسية •

 يتضمن في معناه التحريض أو التشهير أو القذف أو المس بالقيادات ورموز الدولة أو أي •

 .شخص •

 .يمس بأمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية •

 .يحتوي خرق لحقوق الملكية الفكرية •


