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مقرتح
ملركز التواصل احلكومي



  أساسيا دورا اليومالحكوم  التواصلمركز يشكل
 
جمهور المعوالتواصلالحكوم  الخطابتوحيد ف

ةمعخصوصا  ،التواصلوسائلكثر   التواصلهذا اناال االجتماع 
 
لألسفلاالعىلمنواحد اتجاهنحو يأت

.رللجمهو الحكوم  خطابإيصالناحيةمناالعالملوزارةمشابها الجهاز دور يصبحمما العامةنحو 

حتقديموثمالراهنالوضعتحليلالورقةهذهتتناول تواصلعنهجينتمما متبادلالتواصلبجعلمقث 
وتعزيز كومةبالحالثقةلتحسي   العامالرأيوقياسالحلولوتصميمالقرار باتخاذ المجتمعودمجفّعال
.المواطني   انتماء

مقدمة
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حبطرحالقيامقبل قمتاضافث  عىلبناءالمقث 
عىلئلةأسستةمنيتكونقصث  استبيانبعمل
يحة ةشر لقياس344المواطني   منجدا صغث 
جةالنتيوكانتبالحكومةالتواصلمستوى
  
 
:كاآلت

الوضع الراهن
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حاتك، مشاكلك-1 هل تصل أفكارك، مقث 
للحكومة بسهولة؟

عائقهناكانيبي   مما بال اجابوا تقريبا 85%
التواصلناحيةمنوالحكومةالجمهور بي   

كذليسببوقد .المشاكلاو األفكار وايصال
عنبمنعزلتعملالحكومةوانالثقةانعدام
التواصلوسائلوجود منبالرغمالشعب

.االجتماع  

حاتاو حلولأفكار،تقديمتود هل-2 مقث 
للحكومة؟

الجمهور رغبةيتضحمما بنعم%84أجاب
حاتاألفكار لتقديمبالتطوع لحكومةلوالمقث 
حلقةهناكاألولالسؤالعىلبناءولكن
اتنا قراءوحسب.الطرفي   بي   مفقودةوصل
،للوضع اطني   المو منالكثث  يشتك  الحال 
اتبوجود  لعدةا استغاللهيتمال كويتيةخثر
.أسباب

باتخاذ الحكومةتشاركأنكتشعر هل--3
القرار؟

د بعبأنيتضحمما بال تقريبا %90أجاب
  الشعبيمثلمناختيار مناالنتهاء

 
ف

لمان وتعملالديموقراطيةالعمليةتنته  الثر
ناكهانلنا يبي   مما بعيدا منفردةالحكومة
اكفرصة   الشعبألشر

 
  القراراتبعضف

الت 
اجةحهناككانتمت  العامةللمصلحةتصب
.لذلك



الوضع الراهن
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يعاتعىلالتصويتتود هل-4 حةالمالتشر قث 
اقرارها؟قبلالمجلسقبلمن
ويتبالتصيشاركونانيودونالعينةمن85%
يعاتعىل حةالتشر قد ذا وهإقرارها قبلالمقث 
هيتم يعاتانتفسث  رغبةمثلتال الحاليةالتشر

.رغباتهمترجمةيتمال انأو الشعب

أداةاالجتماع  التواصلوسائلتعتثر هل-5
للحكومة؟صوتكإليصالجيدة
انترىالعينةمن%53وجودمنبالرغم
جيدةأداةاالجتماع  التواصلوسائل

ختلفتاما البقيةولكنالحكومةمعللتواصل
خر اال النصفانيفش قد مما محايدةاو معها 
التواصلبوسائلتثقال قد العينةمن

.االجتماع  

عثر بالشعبالحكومةلتواصلتقييمكما -6

؟التواصلمركز  الحكوم 

التواصلمركز أداءانترىالعينةمن56%

قطوفمحايدةوالبقيةالمستوىدونالحكوم  

كهناانيستدع  مما ممتاز أداءهانترى4%

الجمهور رض  عدمأسبابما لمعرفةحاجة

  األمور وماه  
أداءتحسي   شأنها منيمكنالت 

حالبهذا تقديمهسيتمما بجانبالمركز  .مقث 



  التجاربه  ما 
حسي   لتمنها االستفادةيمكنالت 

فاعلة؟كقوةالمجتمعودمجالتواصل

كاتالحكوماتاتجهت دامباستخالمتقدمةوالشر
اتالمنظمنطاقخارجللمعلوماتكمصدر الجمهور 

  
 
ولالحلوتصميمالقواني   صياغةنحو العملف

بيسىمما عثر بالعملوالمشاركة
Crowdsourcing  اتيجيةوه جلدممتقدمةاسث 

  الجمهور 
 
ويت،التصالحلول،بتصميمالمساهمةف
ننا ااال استخداماتها تعدد منوبالرغم.واالبتكار
كز  .راهنالللوضعبهاالستفادةيمكنما عىلسث 
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  الجمهور مناالستفادةيمكنكيف
 
لالتواصف

ولماذا؟
راتقراعنباإلعالنالحكوم  التواصلمركز يقوم

ةقناوعثر الجمهور إلعالماحصائياتاو حكومية
ر الجمهو منلالستفادةفرصةهناكولكنواحدة

ودمجعامبشكلوالحكومةالمركز أداءبتحسي   
  الشعب
 
.القرارباتخاذ المشاركةعمليةف

بقياسنوض  لها وتحليننا االستبياننتائجعىلبناء
أجلمنPulseقصث  استبيانعثر الحكوم  التواصل
حالباإلضافةالمستمر التطوير  يحسنسالذيالمقث 

الشعبوعالقةالحكوم  التواصلمركز أداءمن
اكهمناحيةمنبالحكومة   اشر

 
.االعمالبعضف

مركز يتول":كالتال  هو الحكوم  التواصلمركز دور 
تحتالحكوم  اإلعالم  الخطابالحكوم  التواصل
كةعملمظلة خلقلوالجهاتالوزاراتجميعبي   مشث 
فعالوالالمباشر للتواصلتهدفموحدةإعالميةواجهة

  المواطني   مع
 

".االجتماع  التواصلشبكاتف

الأعىلمنواحدا اتجاها يتجهالتواصلهذا ولكن
التواصلمركز دور يصبحمما الجمهور نحو أسفل

ايصالناحيةمناالعالملوزارةمشابها الحكوم  
بي   التفاعليجد وال للجمهور الحكوميةالرسائل
.بياناالستعثر اتضحكما منقوصا فيصبحالجمهور 
  فّعالبدور يقومالمركز انبالذكر والجدير 

بنف 
ال حيثموحد بشكلليسولكنالمتداولةاالشاعات

  حكوميةجهاتهناكزالت
عثر الشائعاتتنف 

.المركزعثر وليسحساباتها 

الوضع
الحال  

الوضع
حالمقث  

حالنموذجمناالستفادةمدىما ولكن   المقث 
 
ف

ةاالجتماع  التواصلوسائلعص  المنتشر
ه"ث  توي"لتطبيقالمواطني   غالبيةواستخدام وغث 

وسائلمناالستفادةيتمال لماذا برامج؟من
اعاخإعادةمنبدال المتوفرةاالجتماع  التواصل ث 
؟العجلة

ة-   الوهميةالحساباتكثر
وال أيالر تشوهقد الت 

.الجمهوريريدهلما حقيقيةصورةتعط  
  توالتغريداباالستبياناتالتالعبإمكانية-

والت 
.النتائجتشوه

فضيلتاو اختيار نحو الجمهور عىلالتأثث  إمكانية-
.معي   

.الحقاالستخدامها البياناتحفظصعوبة-
.قيمةذاتواراءألصواتالوصولصعوبة-

  الهذا
ماع  االجتالتواصلوسائلنتجاهلانيعت 

حمكملةنجعلهابل اتأدو أحدتكونانأوللمقث 
.المركز
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.العالمحولCrowdsourcingللناجحةنماذج

مشكلة14طرحتNASAللفضاءناسا مؤسسة-
اتيجية لةدو منأكثر منافراد منحلها وتماسث 

مدرساستطاعحيثمبتكرة،الحلولوكانت
  لمشكلةمبتكر حلتقديمرياضيات

 
وتفوقا ناسف

.قليلةتكلفةضمنوذلكأنفسهمالمختصي   عىل
https://www.innocentive.com/

ابقالساالمريكيةالمتحدةالوالياترئيسقيام-
Openالمفتوحالبيتبمبادرةاوباما باراك House
أو سللرئيأسئلةبطرحاألمريك  الشعببإتاحة

وتعد قبلهمنعليهلإلجابةسؤالعىلالتصويت
اتيجيةهذه ر الجمهو معللتواصلناجحةاسث 

.ثقتهوكسب
https://open.obamawhitehouse.archive

s.gov/

  
 
حهذا يأت وقراطيةالديمبالعمليةليندمجالمقث 
  
 
يموتصمالقرار باتخاذ الفعليةالمشاركةف

نمواالستفادةالجمهور اراءومعرفةالسياسات
اتأصحاب ا ممالمشاكل،بحلوالمهاراتالخثر
ةبفائدةالجميععىليعود  هذهارةإدتمتانكبث 

.بكفاءةالعملية

متستخدحكوميةجهاتعدةهناكأنوبالرغم
ها أو مخالفاتعنباإلبالغالجمهور  منغث 
ها او الواتسابطريقعنأنشطة جبراممنغث 
:حولهامالحظاتهناكولكن

يسببمما حدةعىلحكوميةجهةكلتعمل-
خدماتاللهذهالوصولبكيفيةللمستخدمارباك

.المقدمة
  بشكلالخدماتهذهعناإلعالنيتمال -

 
واف

.عنهاالكثث  يعلمال لذلك
غث  او آمنةغث  اما تكونقد برامجاستخدام-

افية .الواتسابمثلللجمهور احث 

؟Crowdsourcingالاستخداماته  ما 

ثر عوالجمهور الحكومةبي   فعالتواصلخلق-
.معينةمواضيعحولالجمهور رضا مدىقياس

المؤسساتاو الوزاراتداخلمشكالتحل-
  الحكومية

ثحيحلها،عنالموظفي   يعجز الت 
نالذيأو المتخصصي   االفراد منالعديد هناك

عملهمنطاقخارجومعرفةمواهبيمتلكون
  منهماالستفادةيمكنوالذيالحال  

 
حلف

أفكار وطرحالمجتمعاو المؤسساتمشكالت
.مبتكرة

يعاتاو سياساتانشاء- لك  الجمهور معتشر
يكونانمنبدلللمجتمعأكثر فائدةتحقق

ي    ع حاتاو التشر لمانيةالمقث  نعمنعزلةالثر
.المجتمع

لقخاو العملتطور ابداعيةافكار عىلالحصول-
.يعةش وبطريقةقليلةبتكاليفجديدةفرص

عىليعتمد والذيWikipediaموقع-
حتوىمبتشكيلالعالمشت  منمستخدمي   
  المفتوحةالموسوعة

عىلتغلبتوالت 
مثلمختصي   عىلقائمةموسوعات

Britannica
ةبمشاركاألمريكيةالبحريةادارةقيام-

يها لداإلجراءاتتحسي   كيفيةعنالجمهور 
بادرةمعثر الورقيةالمعامالتمنوالتخفيف

Reducing Administrative
Distraction

https://www.innocentive.com/


.همننستفيدولك  الكبث  لحجمهنظرا الجمهور تقسيمعلينا Crowdsourcingالنطبقلك  
:التال  التصنيفحسبوقدراتهاليهحاجتنا حسبتقسيمهويتم

تقسيم اجلمهور
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املتخصصنيالعامة
يحةيمثلونوالذينالشعبعامةوهم ةكشر بث 
ةبمعرفمنهماالستفادةويمكنالمجتمعمن

الخدماتجودة)معينةمواضيعحولاراءهم
خاذ باتالمشاركةأو المتبادلالتواصلأو(مثال
األنظمةمنالنوعهذا ويسىمالقرار
Knowledgeب Discovery &

Management
نامجعثر ذلكيتم حالثر :التال  المقث 

أو متخصصي   ولكنالجمهور منأفراد وهم
لبحمنهماالستفادةويمكن،مهاراتأصحاب
متقدياو الحكوميةالمؤسساتداخلمشكالت
حات   تساهممقث 

 
ةتنمياو العملتطوير ف

األنظمةمنالنوعهذا ويسىمالمجتمع،
Distributedب Human Intelligence

Tasking
نامعثر ذلكعملويمكن حجالثر :ال  التالمقث 

:المستشاربرنامج

مشكلةبتحديد حكوميةجهةتقوم-
كافةفث  تو معحلها تستطيعلماو لديها متكررة
يات،اإلحصائمثل.للجمهورالمطلوبةالبيانات
ح ومستوىعدد الحالية،العمللطريقةشر

.الخ....المطلوبةالموافقات
لةالمشكلحلالمطلوبةالمعايث  تحدد -

خطةنيتضمالتكلفة،قليلالحليكونانمثال 
مدىالعىلللتنفيذ قابال يكونأنكاملة،عمل

حلولايصالضمانيتملك  وهذا .الخ....القصث  
هائلكمانمنبدال المطلوبحسبمحددة

حاتمن .العشوائيةالمقث 
مركز عثر المشكلةعناإلعالنيتم-

ث  المعايوضعمعللجمهور الحكوم  التواصل
وط .المطلوبوالوقتوالشر

حاتعىلالحصولبعد - يتمالمقث 
عتها مراجويتمالمعنيةالحكوميةللجهةعرضها 

حوتحديد قبلهممن ريمتكمعالفائز المقث 
حتطبيقوثمصاحبه   اكهاشر ويفضلالمقث 

 
ف

.األمثلالتطبيقلضمانالتنفيذ 

:رايكمنتر  برنامج

ارضمدىلقياسقصث  استبيانطرحيتم
رفةلمعمعي   موضوعحولاستبيانأو الجمهور

أخرىاستخداماتلعدةيكونوالجمهور رأي
:مثلالحاجةحسب

ؤتمر مبعد عنها المعلنللقراراتتقييم-
شكلبالمؤتمر تقييمأو الحكوم  التواصلمركز 
.عام
مواضيعلقياسالشعبرأيمعرفة-

.محددة
حصياغةحولالجمهور مشاركة- اومقث 

ي    ع .معي   تشر
.منهاللتحققإشاعةعناإلبالغ-

نامجهذايعتثر  مما هور الجمرأيلقياسفعالالثر
اتالسياسورسمالقرار تخاذ ال مهمةأداةيشكل
  
.المجتمعمعتتناسبالت 



اتيجيةليستCrowdsourcingال جهاتمنها واستفادت2006منذبدأتبلحديثةاسث 
  اليوما منهاالستفادةيمكنولذلكالجمهور ودمجاقتصاديةقيمةبخلقالعالمحولمختلفة

 
ف

بأنهر شعو الجمهور وتعط  المجتمعتفيد حلولالوتحويلها العامالوضعمنالتذمر ظل
ك اتمنواالستفادةبلدهببناءيشث  وقراطيةعنبعيدا الموجودةالخثر هودةالمعالبث 

  الوظيفيةوالمسميات
  الفرد مهاراتتحص الت 

 
جهاتعدةوجود منوبالرغم.محدودعملف

لهذهولالوصالجمهور عىلسيسهلالحكوم  التواصلمركز استغاللاناال مماثلبعملتقوم
اتيجيةهذهوإنوواضحة،محددةأهدافضمنواحد بمكانالمبادرات ميمتصتتطلباإلسث 

،الطرفتفيد قيمةذاتنتائجعىلللحصولالتطبيقحت  األولالخطوةمنذ دقيق الحكومةي  
احاتصندوقمجرد ليستوه  والجمهور، .عشوائيةأفكار القاءفيهيتماقث 

ةاخلامت
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  صقر 
الغيالت 

خري    ج جامعة هارفارد إلدارة األعمال-
ية وتقييم الوظائف- متخصص بإدارة الموارد البشر
كوتش لتطوير القيادة-
محلل شخصيات لتطوير القيادة واختيار القادة للمؤسسات-
  جريدة األنباء-

 
كاتب ف

ية واإلدارة العامة-   إدارة الموارد البشر
 
حاصل عىل شهادات عديدة معتمدة ف

ة -   القطاع النفط  15خثر
 
سنة ف

:للتواصل
Saqer@Saqeralghelani.com@SaqerG

mailto:Saqer@Saqeralghelani.com

