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ذدراسةذقواسوةذحتلولوةذاحملتوىذالرقميذللمواقعذااللكرتونوةذللحكومةذالعراقوة

ذذ.ذم.ذعبدذالرمحنذحممودذحممدمذ.ذم.ذمسريذمدحتذسعودذأ

ذذكلوةذاآلدابذ–جامعةذتكروتذذكلوةذاهلندسةذ–جامعةذتكروتذ

ذاملدتخلص

الدراسة مسح قياسي وتحميمي لما تحتويو المواقع االلكترونية لمحكومة تتضمن ىذه 
, من خالل مراجعة ممفات ذلك المحتوى كافة والبالغ عراقية من محتوى رقمي منشور فيياال

. ( ميغابايت2978التي وصل حجميا الى ) ة( ممفا بمختمف الصيغ الرقمي:8::عددىا )
توصمت  .رئاسات الثالث( وزارة وىيئة بضمنيا ال;8) المواقع االلكترونية لـشممت مراجعة 

المواقع االلكترونية عينة الدراسة تعاني من نقص شديد في المحتوى الرقمي  إلى أن  الدراسة 
الى  الدراسة خمصتو  .لتي تعاني منيا الممفات المنشورةوضعف التنظيم والمشكالت الفنية ا

الرقمي لمواقع  تي من الممكن االستفادة منيا في تنمية وتطوير المحتوىعدد من المقترحات ال
 .الحكومة العراقية

 
Abstract 

This study includes a survey and analytical record of what content 
websites for the Iraqi government of the digital content publication, has been 
through a review of all of that content, the (8868) digital files of various formats, 
which arrived to the size (4756) MB. The study included a review of websites for 
(69) Ministry and Commission, including the three presidencies. The study found 
that the sites electronic sample of the study suffers from a severe lack of digital 
content, poor organization and technical problems experienced by the files 
published, then the study found a number of proposals that could benefit from the 
growth and development of digital content for the sites the Iraqi government. 

ذاملقدمة

بدأت العديد من حكومات دول العالم بتطبيق برنامج شفافية األداء الحكومي مستفيدة 
مكانية نشر مختمف أنشطة الحكومات بأشكال  من التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعمومات وا 

كومات في في قيام الح اً وأخالقي اً تقني اً تطور بعد ه  والحكومات اتجيت الى ىذا االتجاه. متعددة
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دية في انجاز معامالتيم ن وصمت الى مرحمة من المساعدة التقميأ, بعد مساعدة مواطنييا
, وانما فحسبطنين افان الحكومات تعمل ليس عمى انجاز طمبات المو  نفسو الوقتو . وطمباتيم

, من خالل عرض المعمومات ياالحكومة والمؤسسات المرتبطة ب ىي وسيمة لمتعريف بتمك
, فمم يعد المواطن يقتنع بما ينجز .حكوماتيم التعريفية التي تساعد المواطنين عمى فيم أداء

العنصر  عد ه, عمى ولةوانما يرغب باالطالع عمى سير العمل في مختمف مؤسسات الد
يضاف الى ن ما إ. المختمفة في إنشاء تمك الحكومة من خالل النظم الديمقراطية الرئيس

)المحتوى الرقمي  المواقع االلكترونية من معمومات بمختمف أشكاليا وأنواعيا يطمق عميو بـ
Digital Contentتختمف قوتو من دولة الى أخرى اعتمادا عمى مستوى تفيميا ألىمية ) 

. فبعض الدول ما زالت مقتنعة بسرية ابسط المعمومات ذلك المحتوى في تعزيز الشفافية
معممة ذلك بحاجة األمن الوطني الى تقنين تداول تمك المعمومات بغض النظر عن  الحكومية

 . او مصداقيتيا حجميا وأىميتيا
دولة مؤسسات سارع الى االستفادة من تكنولوجيا المعمومات المتاحة بعد ه ان العراق 

الذي شيده ومنيا إنشاء المواقع االلكترونية لمؤسساتو المستحدثة بموجب التحول الديمقراطي 
إمكانية نشر أنشطة  من , ومن ضمن ما توفره تمك المواقع االلكترونيةاالخيرة في السنوات

انات رقمية تسمى بالمحتوى كافة من خالل تحويميا الى بي ياوبيانات يامؤسسات الدولة وفعاليات
الحديثة مدى استفادت مؤسسات الدولة العراقية  ذه الدراسة تعمل عمى بيان الى أي. وىالرقمي

, وىل ما تم نشره يتناسب ىاي نشر ثقافة المحتوى الرقمي وتعزيز فومات من تكنولوجيا المعم
البمد يعاني  إلى أن  . ونظرا صاحب الحق في تكوين الحكومة بعد هوطموحات المواطن العراقي 

ات ن الحاجة الى شفافية المعمومإ, ففي مختمف مرافق الدولة تقريباً  مستشر   من فساد إداري
 .تعاني من ذلك الفسادالحكومية من خالل المحتوى الرقمي اكبر من حاجة بمدان أخرى ال 

كافة بيدف  الدولة ن الممارسات الديمقراطية ىي األخرى تحتاج الى شفافية أنشطةإوكذلك ف
 .ي كيفية التصرف بصوتو االنتخابيإقناع المواطن ف

ذالتعروفذبالبحث:

, من خالل محكومة العراقيةلالبحث دراسة عممية لممحتوى الرقمي لممواقع االلكترونية 
 فضاًل عن, وجو القوة والضعف فيوأاالطالع عمى المحتوى الرقمي ليا ودراستو وتحميمو وبيان 
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, وكما تقدم المقترحات لممحتوى وطرق تنظيمو قياس ىذا المحتوى وبيان أنواعو وأشكالو
 .توفره في تمك المواقع قمي الواجبالر 

ذأهموةذالبحث:

القياس الفعمي لحجم المحتوى الرقمي لممواقع االلكترونية  تنبع أىمية ىذا البحث من
لمحكومة العراقية من خالل تحميل كامل ذلك المحتوى ودراستو وتفحصو وبيان نقاط الضعف 

ستساعد عمى تقديم افضل نتو بين تمك المواقع ووضع الحمول الالزمة والتي واز والقوة فيو وم
 فضاًل عن أن  . ونية العراقية عند تشغيميا فعمياي بوابة الحكومة االلكتر مستعممالخدمات ل

حالة مستشرية بعدىا لرقمي في مكافحة الفساد اإلداري الدراسة ستوضح اىمية المحتوى ا
فحتو من خالل يعاني منيا العراق مما سيدفع تمك المؤسسات الى اعتماد نيج الشفافية في مكا

 .لمحتوى الرقميتعزيز ثقافة ا
ذ:البحثذمشكلة

بيدف الوصول إلى فيم متكامل لمشكمة  اآلتيةتحاول الدراسة اإلجابة عمى األسئمة 
 :ل عمى تقديم الحمول المناسبة ليا, وىيالعم ومن ثم  البحث 

 ما طبيعة المحتوى الرقمي لممواقع االلكترونية لمحكومة العراقية؟ -1
 األشكال التي ينشر بيا المحتوى الرقمي في ىذه المواقع؟ما ىي  -4
 ؟م المحتوى الرقمي في ىذه المواقعكيف يتم تنظي -4
 ؟م المحتوى الرقمي في ىذه المواقعما ىو حج -2
 ما القيمة العممية لممحتوى الرقمي في ىذه المواقع؟ -7
 ؟رقمي المثالي لتطوير ىذه المواقعما المحتوى ال -8

ذ:حدودذالبحث

 :اآلتيةاسة بالجوانب تحددت الدر 
 دراسة المواقع االلكترونية لـ : -1

 ., رئاسة مجمس النواب, ورئاسة الوزراء(رئاسات الثالث )رئاسة الجميوريةال -
 .وزارة واالخرى لوزارات الدولة 49, منيا ( وزارة24وزارات الدولة وعددىا )الوزارات و  -
 ( ىيئة.18الييئات المستقمة وعددىا ) -
 .بغض النظر عن لغة المحتوى الرقميالممفات المنشورة عمى الصفحات العربية فقط  -4
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 ,PDF, DOC: اآلتيةي المواقع االلكترونية عينة البحث وبالصيغ فالممفات المنشورة   -4
HTML. XLS, PPS, WMV, MP3, JPEG.  

االداري , مثل الييكل والمؤسسات استبعدت من الدراسة المعمومات المثبتة عن الوزارات -2
قع االلكترونية العناصر الشكمية لمموا فضاًل عن, المعمومات التعريفية العامة عنياليا و 

 .مثل الوقت والطقس
, مثل وثائق عراقيةالممفات التي لم تصدر من جيات حكومية  واستبعد من الدراسة ايضاً  -7

 .لمتحدة والمنظمات الدولية االخرىاالمم ا
 .1/4/4114لغاية  4/4111/:ن م المدةتم جمع البيانات خالل  -8

ذمنهجوةذالبحث:

 من حيثمن منيج  أكثر( جية حكومية يحتاج الى :8ان دراسة المحتوى الرقمي لـ) 
. فمغرض االطالع والقياس اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي االطالع والقياس والتحميل

في الدراسة الى واسطة  في تحميل كامل المحتوى الرقمي لممواقع االلكترونية المشار الييا
. ( ميغابايت2978( ممفا بحجم ):8::الذي بمغ )( External Hard Driveخزن خارجية )

واما لغرض التحميل فقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي في مراجعة المحتوى الذي تم  
 .و ودراستو واالطالع عمى محتوياتوتحميمو لتفحص

ذالدراساتذالدابقة:ذ

والمواقع  ,من تخصص, ما بين المحتوى الرقمي أكثروع الدراسة يتناول بما ان موض
سة مماثمة تماما بالعثور عمى درا الم يفمح ين, فأن الباحثااللكترونية, والحكومة االلكترونية

ىناك عدد من الدراسات التي تناولت ما يقترب من ىذا الموضوع,  إال أن. لمدراسة المقدمة
 :اومني
( لممواقع Metadataطالل ناظم الزىيري بعنوان ))البيانات الفوقية )دراسة الدكتور  -1

. وتناولت مستخمصيا في مدونتو عمى االنترنتاالنترنت(( نشر  الحكومية العراقية عمى
الدراسة البيانات الفوقية لمواقع الحكومة االلكترونية العراقية من حيث تحميل جودتيا 

 .(1)ومدى مطابقتيا لممواصفات العالمية
 Access to government information in India in theبعنوان  Waliaدراسة  -4

digital environment والصادرة من  ياالتي يصف فييا انواع المصادر الرقمية واشكال
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مثل التقارير والوثائق , اتيا والمتاحة عمى شبكة االنترنتالحكومة اليندية ووزار 
قع  االلكترونية وثيقة حكومية منشورة عمى الموا( 8484. وشممت الدراسة )اإلحصائية

 .(4)لمحكومة اليندية
 Behind the Web site: An inside look at theبعنوان  Eschenfelderدراسة  -4

production of Web-based textual government information اشار الى  إذ
نتاج المعمومات الحكومية عمى االنترنت من خالل الن  .(4)صوص الترابطيةبناء وا 

دراسة الدكتورة نورة بنت ناصر اليزاني بعنوان ))الخدمات االلكترونية في األجيزة  -2
الحكومية : دراسة لتقييم مواقع الوزارات السعودية عمى االنترنت(( التي تناولت فييا دراسة 

ا وطرق الزمنية لتحديثي والحقبالمواقع الوزارية لمحكومة السعودية من حيث جودة الموقع 
 .(2)يا, والخدمات المقدمة عن طريقياتقسيم وعرض المعمومات في

ذ:حثاإلطارذالنظريذللب

 : تعريف المحتوى الرقمي:اوال
الفكري االنساني من المعمومات  باإلنتاجكل ما يتعمق  Contentيقصد بالمحتوى 

الورقية , كالعقل البشري والوسائط برات التي تخزن في مختمف الوسائطواالفكار والخ
منتجة كحاصل  فالمحتوى بصورة عامة مادة ومن ثم  . (7)طبيقات البرمجية وقواعد البياناتوالت

 .(8)في احدى وسائل الحفظ او التوزيع , مستقرةجيد او تجربة بشرية
 متوافرةفيقصد بو كل معمومة   Digital Contentواما  مصطمح المحتوى الرقمي

 بصيغة رقمية, او كل ما يتم تداولو رقميا من المعمومات مقروءة أو مرئية أو مسموعة, بدءاً 
بما تحتويو بنوك المعمومات  مما تنشره الصحف والمجالت ومحطات الراديو والتمفزيون, مروراً 

شؤون االقتصاد والمال والطب إلى ومراكز البحوث والمكتبات من فنون وآداب وعموم, وصوال 
. ويركز المحتوى الرقمي عمى ما يحتويو من (9)صحة السياسية وانتياء بأحوال الطقسوال

ة وسائط معمومات وبيانات تصنع وتخزن وتعرض بشكل رقمي بغض النظر عن نوع وماىي
 .(:)الصناعة والنقل والتخزين

وقد ادت التطورات التكنولوجية المتسارعة في ىذا المجال الى توجو السوق العالمية 
, التي يراد بيا Digital Content Industry))صناعة  المحتوى الرقمي  الى ما يسمى بـ

او تحويل مخرجات الممكية الفكرية من  بإنتاج ين العام والخاصقيام مؤسسات القطاع
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. وتحدد طرق تقديم (;)اب والمحررين الى المحتوى الرقميالمحتوى المعموماتي عن طريق الكت
ىذا المحتوى عبر وسائط عدة لنقمو الى المستفيد ثم عرضو عبر وسائط رقمية كالياتف النقال 

 .و عبر االنترنتأو الثابت أ
الحقيقة ان لو , و مي يعمل في بيئة االنترنت تحديدان المحتوى الرقأوكثيرا ما يعتقد 
 : (11)الكثير من البيئات, منيا

 لكتروني تطبيقات التعميم اال -
 التطبيقات العممية  -
 نشر المعرفة العممية  -
 خدمات االعمال االلكترونية  -
 تطبيقات الثقافة والترفية االلكتروني -

 :(11)ىذا المحتوى فيتحدد بطريقتين ستعمالاما بالنسبة ال
وىو المحتوى  Off-lineاألولى: محتوى رقمي مخزن لالستعمال عند الحاجة عمى 

ص الموجود عمى وسائط تخزين قابل لمعرض عند رغبة المستفيد بالحصول عميو )مثل االقرا
 .تفاعل معو من قبل المستفيد( وال يمكن الالصمبة او الممغنطة او الضوئية

وىو المحتوى المنشور عمى  On-lineالثانية: محتوى رقمي متوفر بشكل فوري عمى 
 .2.0يكون تفاعميا مثل خدمات الويب شبكة االنترنت ويمكن ان 

 : اشكال المحتوى الرقمي:ثانيا
, فال يوجد شكل معين يتم ي يحتوي عمى المعمومات والبياناتبما ان المحتوى الرقم

 :(14)اآلتيةألشكال والمعالجات ا عمى وفقو تقسيم محتوياتو, وانما يتم ئعمى ضو 
 من حيث درجة المعالجة   من حيث طبيعتيا 

  معمومات غير معالجة          معمومات حكومية       
  معمومات شبو معالجة         معمومات مؤسساتية  
(معمومات معالجة )مجيزة مسبقا  معمومات مينية    

 من حيث النسق الرمزي  معمومات شخصية       
  معمومات رقمية         من حيث نوعية المستفيدين 

لمعامةمعمومات          نصوص          
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  رسوم بيانية          معمومات لممتخصصين       
  رسوم تخطيطية          معممات لمنخبة       
  خرائط         من حيث مستوياتيا 

  صور ثابتة ومجسمة          معمومات تشغيمية       
متحركة وفيديوصور           معمومات ادارية ) متوسطة وعميا (         

  صور تشكيمية         من حيث عالقتيا بالنص
      explicit معمومات صريحة    كالم واصوات وموسيقى          
      Implicit  معمومات ضمنية  من حيث مدى تماسكيا وتعاقبيا    
      Added  معمومات مضافة   معمومات خطية سردية          

 nonlinearمعمومات غير خطية   من حيث درجة السرية 
   معمومات لمكافة       

    معمومات محدودة التوزيع       
    معمومات سرية       

 
 :مميزات المحتوى الرقمي: ثالثا

كافة وخاصة العممية,  ألنشطةليتميز المحتوى الرقمي الحكومي بميزات جعمتو ىدفا 
 :(14)ومنيا

تمك التي تستند عمى حقائق عممية مثل  وال سيمايعد مصدر قوة لجذب الباحثين  -1
 .مؤسسة االماإلحصائيات والتقارير الرسمية والدراسات العممية المدعومة من قبل ال

دون أي قيود تعيق من سيولة ومشروعية التعامل مع مصادر المحتوى الرقمي الحكومي  -4
 .لجميور المستفيدين مجاناً  بإتاحتيااالستعمال, إذ تتسم 

يتسم ايضا بالتحديث المستمر لممعمومات مما يضيف بعدًا أخر  المحتوى الرقمي -4
, وىذا ي تتسم بالتطور السريع والمتالحقلالستفادة منيا في المجاالت كافة السيما الت

 .يا وندرة توقفيائيضمن استمرارية بقا
 .في ضوء التقنيات الحديثة المطبوعسيولة تحديث المحتوى الرقمي موازنة ب -2
 .دعم االنتاجية العممية لمباحثين يساىم المحتوى الرقمي في -7
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 .المؤسسات تقميص الوقت الالزم لالطالع عمى مطبوعات -8
مكانية نقل البيانات و تحويم -9 حسب بو  ياوتعديم ياسيولة  نقل و تبادل المحتوى الرقمي, وا 

 .لمتاحة لكل شكل من اشكال المحتوىالبرامجيات ا
 .وتقارير ونشاطات عممية اوال بأولمتابعة اخبار وانشطة المؤسسات  من ندوات  -:
 كافة. ولألشكالجودة المعمومات المعروضة في ضوء التقنيات الرقمية الحديثة  -;

 :(12)يأتيوتتكون المراحل األساسية لصناعة المحتوى الرقمي مما 
بين آن وآخر, عندما تقتضي توليد او انتاج المعمومات الضرورية وجمعيا وتحديثيا  -أ 

 الضرورة.
 الرقمي. من االسموب التقميدي إلى االسموبتحويل المعمومات  -ب 
 تطوير التطبيقات الضرورية التي تساعد عمى نشر ىذا المحتوى. -ج 
ادارة ىذه التطبيقات, واالشراف عمى تشغيميا واستضافتيا. وفي حالة االنترنت تحتاج ىذه  -د 

 ادارة ليذا المخدم.و  Serverاالستضافة الى مخدم 
 االعالن والتوعية والتدريب والتسويق والبيع. -ه 

 :ممواقع االلكترونيةرابعا: ادارة المحتوى الرقمي ل
المحتوى الرقمي عمى االنترنت فقد دعت الحاجة  استعمالفي الوقت الذي يزداد فيو 

. ويتطمب بث الممفات واسترجاعيا وتحديثيا بشكل يسيل تووادار الى تنظيم ىذا المحتوى 
, ومنيا الفيرسة ذلك المحتوى عمى الويب لإلدارةاالمر اتباع اإلجراءات الفنية المستحدثة 

. وبعيدا عن التفاصيل المطولة فان عمى ادارة الموقع (17)الوصفية والموضوعية لتمك الممفات
الولى , فالنسخة اميع الممفات المنشورة عمى الموقعن يكون لدييا نسختين من جأااللكتروني 

تكون داخل حاسبة ادارة الموقع او عمى وسائط خارجية اخرى وان تكون مفيرسة بشكل يمكن 
, وىذا ما يشبو الفيرسة الوصفية ات الممف من دون الحاجة الى فتحوالتعرف عمى محتوي

. واما النسخة االخرى فتكون معدة لغرض النشر عمى لممطبوعات التقميدية في المكتبات
ت الفيرسة الوصفية لمنسخة اة ان يكون اسم الممف قد ادرج ضمن بياناالموقع مع مراع

والتأكد لجميع ومن ضمن اساسيات ادارة المحتوى الرقمي اتباع إجراءات الفحص  .االولى
 :(18)الممفات المنشورة عمى الموقع وىي اربع

 .يا بشكل فعاللمتأكد من امكانية فتح تمك الروابط واستعمال Linksفحص الروابط  -1
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 .ل المباشر من دون عوائق او اعطالفحص امكانية التحمي -4
 .مفات بعد التحميلفحص فتح الم -4
, اذ قد تكون جميع االجراءات السابقة سميمة إال الممفات ألغراض القراءة الفعمية فحص -2

 .بالشكل الصحيح كاختالف الخط مثالال يمكن قراءتو  حيثأن عطال ما اصاب الممف ب
رونية الحكومية حمقة تواصل ميمة مع جميع فئات المجتمع سواء وتعد المواقع اإللكت

, ولعل األىم مى معمومة, ومن ىنا جاءت أىميتيالمن أراد إنجاز خدمة أو سعى لمحصول ع
من الموقع في حد ذاتو ىو محتوى الموقع وجودتو وسيولة وسرعة الوصول من خاللو 

ما ىو إال نتاج محتوى رقمي جيد والعكس لممعمومة , وبالتأكيد فإن تميز أي موقع إلكتروني 
صحيح. وتطوير محتوى المواقع الحكومية اإللكترونية تقنيا من األمور التي يجب أال يغفل 
عنيا القائمون عمييا سواء من ناحية أدوات التصميم أو عن طريق اتباع معايير الجودة في 

 . ياجميع نية واإلدارية والقانونيةبناء المحتوى الرقمي الذي يجب أن تتكامل فيو األنظمة التق
وتتباين أساليب تطوير المحتوى الرقمي من جية إلى أخرى تبعًا لحجم الموقع وطبيعة 

 ىاالخدمات والمحتوى المقدم من خاللو. وتعد إجراءات وصف معايير الجودة لمموقع وتحديد
المطورة وأىدافيا. في عممية التطوير التي تختمف بدورىا لتعكس سياسة الجية  البدءنقطة 

ن لو عالقة م وال سيماويجب أال نغفل عن أىمية تحديد مسؤوليات جميع القائمين عمى الموقع 
, وأن يكون الجميع عمى عمم بأدوارىم ومسؤولياتيم في سياق تمك بتطوير وجودة المحتوى

 العممية. 
تعامل مع األخطاء شيوعًا عند تصميم المواقع اإللكترونية الحكومية ال أكثرومن 

المحتوى الرقمي بطريقة التعامل نفسيا مع محتوى النصوص الورقية, ويجب عند إعداده 
وتصميمو مراعاة الفئة المستفيدة من الموقع وسيولة الوصول إلى المعمومة من خالل 

أىمية وسالمة المغة وسيولتيا. ومن الميم أيضا  عمى التأكيدمحركات البحث الرئيسة. مع 
ميم تمك المواقع أن تحدد احتياجات المتعاممين مع ىذه المواقع والعمل عمى عند إعداد وتص

وضع طريقة مالئمة لتقديم المحتوى الرقمي ليم, كما يمكن أخذ رأي الجميور المستفيد من 
ىذه المواقع عن مدى جودة المحتوى, ويعد الجانب التسويقي لممحتوى والتوجو المباشر 

 وكثرة التفاصيل غير الميمة من األمور الواجب توافرىا.  من التعقيد لممستفيدين بدالً 
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المميزات لشبكة اإلنترنت القدرة عمى التشعب عبر ميام الوصالت  أكثرولعل من 
اإللكترونية التي تساعد المتصفحين عمى التعمق والتشعب لموصول إلى المعمومة المطموبة, 

 استعماليؤدي بالتأكيد إلى العزوف عن وافتقاد مواقع الحكومة اإللكترونية ليذه الخاصية س
الخدمات المقدمة. كما أن عدم مصداقية بعض المعمومات الواردة في الموقع أو قدميا أو 

من االىتمام بالمعمومات  تحويل الموقع إلى وسيمة دعائية لمجية المعنية ومسؤولييا بدالً 
ه المواقع ويقمل فرص من شأنو أن يضعف اإلقبال عمى ىذ مستعملوالخدمات التي تيم ال

أثناء تصميم في فإن اتباع معايير جودة المحتوى  الخدمات من خالليا. وأخيراً  استعمال
المواقع وتطويرىا سيسيم حتما في تفعيل الخدمات المقدمة وزيادة تقبل فئات المجتمع ليا 

 كافة.
 :   خامسا: اهمية المحتوى الرقمي الحكومي

الحكومي من االىمية التي يشعر بيا المواطن بصوتو تنبع اىمية المحتوى الرقمي 
, الحكومة بأداء, والبحث عن ما يزيد معرفتو ي العممية السياسية والديمقراطيةاالنتخابي ف

, ولذلك سعت الكثير من الحكومات ال ذلك الصوت الى المكان المناسبحرصا عمى ايص
يزداد يوما بعد اخر لمبحث عن فضول المواطن  إال أنالى توفير المعمومات عن ادائيا. 

, او بكممة بالجوانب الخفية في اداء الحكومةالمعمومات السرية او المالية او تمك التي تتعمق 
التي يقصد بيا  Information Transparencyاخرى فانو يسعى نحو شفافية المعمومات 

. (19)((التنفيذنشطتيا كافة في التخطيط و ))آلية الكشف واالعالن من جانب الدولة عن ا
والجماىير وىناك فرصة ألي شخص  لألعالمفعندما تكون االجتماعات الحكومية مفتوحة 

وجدول عمميا المالي واالداري, ويكون ىناك مجال لمحوار  يالمراجعة ميزانية الحكومة وتدقيق
نظام الحكم حينيا شفافًا, وتضيق الفرص أمام  يعدومناقشة القوانين والتعميمات والقرارات 

غياب الشفافية وتكريس الضبابية و السمطة لمصمحة مسؤولييا.  استعمالالحكومة في إساءة 
في العمل االداري من اىم االسباب التي تؤدي لظيور الفساد واستشرائو بعالقة عكسية فكمما 

ة في العمل االداري قمت نسبة الفساد, زاد الفساد قمت الشفافية وكمما زادت معايير الشفافي
العاممة في مواقعيا االلكترونية فرصة مناسبة لمتعبير  لإلداراتويساعد نشر المحتوى الرقمي 

عن شفافيتيا في التخطيط والتنفيذ. وتقوم الشفافية عمى التدفق الحر لممعمومات, وىي تتيح 
المعمومات المرتبطة بيذه المؤسسات و لممعنيين بمصمحة ما أن يطمعوا مباشرة عمى العمميات و 
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ومع توسع انشطة  .(:1)فية تساعدىم عمى فيميا ومراقبتيا, وتوفر ليم معمومات كاالمصالح
الحكومة وازدياد تعامالتيا المالية ومع غياب المحتوى الرقمي المعبر بشفافية عن ذلك فانو 

 :(;1)تي تتمثل في, ومنيا االقتصادية الد الدولة الى الكثير من المشكالتسيقو 
 .در المال العام والثروات الوطنيةى -1
 .تصاد وانعدام التنميةتراجع االق -4
 ىروب رؤوس االموال واالستثمارات. -4
 زيادة حجم المديونية وعدم امكانية سداد الديون. -2
 تردي نظم التعميم والقضاء والصحة والتي تعد الركائز االساسية لبناء المجتمع. -7
 .لموارد االقتصادية بين المواطنينتوزيع اانعدام المساواة في  -8
 الخمل في توزيع النفقات العامة عمى قطاعات الدولة المختمفة. -9

 :(41)فافية تمر في كل بمد بثالث مراحلان الش Sifryويرى 
, وفييا كانت المعمومات محجوبة عن عامة الناس وال سيما في مرحمة سرية المعمومات -أ 

 .القديمةنظمة الممكية واالقطاعية اال
ر , التي ظيرت بعد ظيور الطباعة وانتشار الصحف وتطو مرحمة المعمومات عند الطمب -ب 

, وفييا كانت المعمومات متوافرة عند الطمب مع الحاجة وسائل االعالم المرئي والمسموع
 .الى مكان وجود المعمومة المطموبةالى التوجو 

فر المعمومات بشكل ايا الى تو , والتي ادى ظيور االنترنت فيمرحمة المعمومات متاحة -ج 
. وقد اصدر الرئيس االمريكي )اوباما( غداة لكل مرافق الحكومة مستمر وشامل تقريبا

, وتبعو (41)تسممو ميام منصبو مرسوما بشان الشفافية واالنفتاح عمى المعمومات الحكومية
زارات الدولة بدعم الشفافية في عمل و  واالتجاه نفسبرئيس الوزراء البريطاني )كاميرون( 

 .(44)نجاز االسبوعي لكل موظفالى تحديد نسبة اال كافة وصوالً 
 إال أن, ن الى مرحمة التكامل في الشفافيةومع ان الدول المتقدمة لم تصل لحد اال
. ومن تعيش في مرحمة المعمومات السرية ىناك العديد من الدول وخاصة العربية ما زالت

في العالم  فساداً  كثريحتل الصدارة في ترتيب الدول األالمؤسف ان نجد بمدا مثل العراق 
في قائمة  197. فقد احتل العراق المرتبة ب تقرير منظمة الشفافية العالميةولسنوات عدة وحس

 أكثردولة, ليكون من بين اربع دول  :19 الذي شمل 4111ركات الفساد لمعام مؤشر مد
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. وحتى (44)ار والصومال التي احتمت ذيل القائمةفسادا في العالم متقدما عمى افغانستان وميانم
ىيئة النزاىة العراقية ىي االخرى تعاني من كثرة  ممفات الفساد االداري والمالي وتبذل جيودا 

 . (42)حثيثة من اجل القضاء عمى ىذه الظاىرة
ويمكن تحديد  بعدا آخرا لممحتوى الرقمي عمى المواقع االلكترونية يتمثل في اغناء 

, في الوقت الذي تعاني منو لغة افة العربية بصورة خاصةرفة البشرية بصورة عامة والثقالمع
, ويتعزز ذلك بنشر النتاج المعرفي العربي مع المغات االخرى موازنة ضعيفاً  الضاد انتشاراً 

المحتوى  يؤدين أ. ويفترض دف المساىمة في المعرفة العالميةتخصصاتو وانواعو كافة بيب
ممي يفخر تاج عنامن من خالل ما تحممو المكتبة العممية العراقية  متميزاً  اقي دوراً الرقمي العر 

 .(47)ل الصحيح في المواقع االلكترونيةو بحاجة الى التمثيإال أن, بو بين البمدان العربية
المحتوى الرقمي الحكومي بعدا ثالثا في ضوء طبيعة ذلك المحتوى المعبر عن  ويأخذ

ت والبحوث والتقارير , من خالل عرض الدراساالحكومة ألجيزةالنشاط الرسمي 
 . وتشكل المواقع االلكترونية فرصة رائعة الجيزة الحكومة في نشر انشطتيا فيواالحصائيات

. ومن الميم الذكر انو كمما كانت مؤشرات الفساد قميمة (48)ضوء انخفاض كمفة النشر والتوزيع
, ففي السويد اظير استطالع لمراي العام الرقمي الحكوميالى نشر المحتوى  كمما قمت الحاجة

شعورىم باالطمئنان من حسن قمة رغبة المواطنين في االطالع عمى تفاصيل اداء حكومتيم ل
 .(49)اداءىا

   :المحتوى الرقمي لمحكومة العراقية: االطار العممي لمبحث
, ال بد وان ةلمحكومة العراقيلموقوف عمى طبيعة المحتوى الرقمي لممواقع االلكترونية 

, بعد  أن المحتوى الرقمي ال يمكن لو قع االلكترونية لمحكومة العراقيةنتعرف اوال عمى الموا
اقع . وسنتناول اوال المو مثل الجيات الحكومية قيد الدراسةالظيور اال بوجود موقع الكتروني ي

 ا الييئات المستقمة., ومن بعدىااللكترونية لمرئاسات الثالث, ومن ثم الوزارات
   : الرئاسات الثالث:اوال

لمرئاسات الثالث وما يتبعيا من تشكيالت حكومية المواقع االلكترونية المدرجة في 
 (:1الجدول رقم )
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 ( المواقع االلكترونية لمرئاسات الثالث1جدول رقم )
 URLعنوان الموقع  اسم الجية الحكومية ت
 www.iraqipresidency.net رئاسة الجميورية 1
 www.adilabdalmahdi.com النائب االول لرئيس الجميورية 4
 www.alhashimi.org النائب الثاني لرئيس الجميورية 4
 ال يوجد موقع النائب الثالث لرئيس الجميورية 2
 www.pmo.iq رئيس الوزراء 7
 ال يوجد موقع النائب االول لرئيس الوزراء 8
 ال يوجد موقع النائب الثاني لرئيس الوزراء 9
 ال يوجد موقع النائب الثالث لرئيس الوزراء :
 www.cabinet.iq االمانة العامة لمجمس الوزراء ;
 www.parliament.iq مجمس النواب 11

 
 :ثانيا: الوزارات

 :(4رونية المدرجة في الجدول رقم )ولموزارات العراقية المواقع االلكت
 ( المواقع االلكترونية لموزارات العراقية4)جدول رقم 

 URLعنوان الموقع  اسم الوزارة ت
 www.mod.mil.iq وزارة الدفاع 1
 www.moi.gov.iq وزارة الداخمية 4
 www.mof.gov.iq وزارة المالية 4
 www.mofa.gov.iq وزارة الخارجية 2
 www.oil.gov.iq وزارة النفط 7
 www.moheiraq.org وزارة التعميم العالي والبحث العممي 8
 www.moedu.gov.iq وزارة التربية 9
 www.moh.gov.iq وزارة الصحة :
 www.molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون االجتماعية ;

http://www.iraqipresidency.net/
http://www.iraqipresidency.net/
http://www.adilabdalmahdi.com/
http://www.adilabdalmahdi.com/
http://www.alhashimi.org/
http://www.alhashimi.org/
http://www.pmo.iq/
http://www.pmo.iq/
http://www.cabinet.iq/
http://www.cabinet.iq/
http://www.parliament.iq/
http://www.parliament.iq/
http://www.mof.gov.iq/
http://www.mof.gov.iq/
http://www.mofa.gov.iq/
http://www.mofa.gov.iq/
http://www.oil.gov.iq/
http://www.oil.gov.iq/
http://www.moheiraq.org/
http://www.moheiraq.org/
http://www.moh.gov.iq/
http://www.moh.gov.iq/
http://www.molsa.gov.iq/
http://www.molsa.gov.iq/
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 www.mmpw.gov.iq وزارة البمديات واالشغال العامة 11
 iraq.org-www.mop التخطيطوزارة  11
 www.momd.gov.iq وزارة اليجرة والميجرين 14
 www.humanrights.gov.iq وزارة حقوق اإلنسان 14
 www.most.gov.iq والتكنولوجياوزارة العموم  12
 www.moen.gov.iq وزارة البيئة 17
 www.mowr.gov.iq وزارة الموارد المائية 18
 www.moagr.com وزارة الزراعة 19
 www.moch.gov.iq وزارة األعمار و اإلسكان :1
 www.iraqimoc.net وزارة االتصاالت ;1
 www.mot.gov.iq وزارة التجارة 41
 www.mocul.gov.iq وزارة الثقافة 41
 www.moys.gov.iq والرياضةوزارة الشباب  44
 www.industry.gov.iq وزارة الصناعة والمعادن 44
 www.moj.gov.iq وزارة العدل 42
 www.moelc.gov.iq وزارة الكيرباء 47
 ال يوجد موقع وزارة السياحة واالثار 48
 www.motrans.gov.iq وزارة النقل 49
 www.newsalsari.algalibon.net وزارة الدولة لشؤون االىوار :4
 s.com-www.goi وزارة الدولة لشؤون الناطقية ;4
 www.torhanmufti.com وزارة الدولة لشؤون المحافظات 41
 ال يوجد موقع وزارة الدولة لشؤون مجمس النواب 41
 www.mocsiraq.org وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني 44
 www.alsajri.com وزارة الدولة لمشؤون الخارجية 44
 www.iraqimow.com وزارة الدولة  لشؤون المرأة 42
 www.nsiraq.org وزارة الدولة لشؤون االمن الوطني 47

http://www.mmpw.gov.iq/
http://www.mmpw.gov.iq/
http://www.mop-iraq.org/
http://www.mop-iraq.org/
http://www.momd.gov.iq/
http://www.momd.gov.iq/
http://www.humanrights.gov.iq/
http://www.humanrights.gov.iq/
http://www.most.gov.iq/
http://www.most.gov.iq/
http://www.mowr.gov.iq/
http://www.mowr.gov.iq/
http://www.moch.gov.iq/
http://www.moch.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mocul.gov.iq/
http://www.mocul.gov.iq/
http://www.moys.gov.iq/
http://www.moys.gov.iq/
http://www.moj.gov.iq/
http://www.moj.gov.iq/
http://www.motrans.gov.iq/
http://www.motrans.gov.iq/
http://www.newsalsari.algalibon.net/
http://www.newsalsari.algalibon.net/
http://www.goi-s.com/
http://www.goi-s.com/
http://www.torhanmufti.com/
http://www.torhanmufti.com/
http://www.mocsiraq.org/
http://www.mocsiraq.org/
http://www.alsajri.com/
http://www.alsajri.com/
http://www.nsiraq.org/
http://www.nsiraq.org/
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 ال يوجد موقع وزارة الدولة لشؤون العشائر 48
 www.hdriraq.org وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية 49

 
   :ثالثا: الهيئات المستقمة

 :(4مواقع المدرجة في الجدول رقم )ولمييئات الحكومية المستقمة ال
 ( المواقع االلكترونية لمييئات المستقمة4جدول رقم )

 URLعنوان الموقع  الييئةاسم  ت
 www.cbi.iq البنك المركزي العراقي 1
 www.hajj.gov.iq الييئة العميا لمحج والعمرة 4
 www.bsairaq.net ديوان الرقابة المالية 4
 .sunniaffairs.gov.iq www ديوان الوقف السني 2
 awqaf.net-www.al ديوان الوقف الشيعي 7
 iq.net-www.cese ديوان الوقف المسيحي والديانات األخرى 8
 www.cmc.iq واالتصاالتىيئة اإلعالم  9
 www.iraqja.iq مجمس القضاء األعمى :
 www.ihec.iq المفوضية العميا المستقمة لالنتخابات ;
 www.nazaha.iq ىيئة النزاىة 11
 www.investpromo.gov.iq ىيئة االستثمار الوطني 11
 .iraqiolympic.org www المجنة االولمبية الوطنية العراقية 14
 www.isc.gov.iq ىيئة االوراق المالية العراقية 14
 www.ppf.gov.iq السياسيينمؤسسة السجناء  12
 www.imn.iq شبكة االعالم العراقي 17
 ال يوجد موقع مؤسسة الشيداء 18

 
 
 

http://www.hdriraq.org/
http://www.hdriraq.org/
http://www.cbi.iq/
http://www.cbi.iq/
http://www.hajj.gov.iq/
http://www.hajj.gov.iq/
http://www.bsairaq.net/
http://www.bsairaq.net/
http://www.al-awqaf.net/
http://www.al-awqaf.net/
http://www.cese-iq.net/
http://www.cese-iq.net/
http://www.iraqja.iq/
http://www.iraqja.iq/
http://www.ihec.iq/
http://www.ihec.iq/
http://www.nazaha.iq/
http://www.nazaha.iq/
http://www.investpromo.gov.iq/
http://www.investpromo.gov.iq/
http://www.isc.gov.iq/
http://www.isc.gov.iq/
http://www.ppf.gov.iq/
http://www.ppf.gov.iq/
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 :تحميل النتائج
الوقوف , فان من الضروري المواقع االلكترونية لمحكومة العراقيةبعد ان استعرضنا 
 .الرقمي الذي تحتويو تمك المواقع لممحتوىعمى التحميل الكمي والنوعي 

 :اوال: التحميل الكمي
الحجمي والعددي ىذه الدراسة التعرف عمى القياس  ألغراضيقصد بالتحميل الكمي 

. وكما اشرنا في منيجية ياس حجم ممفات ىذا المحتوى وعدده, من خالل قلممحتوى الرقمي
( 2442االلكترونية العراقية قد بمغ )البحث فان حجم المحتوى الرقمي لمواقع الحكومة 

 :يغابايت موزعة وفق الجدول المرفق. ويمكن مالحظة اآلتيم
%( من الوزارات والييئات لدييا مواقع الكترونية مخصصة ليا وحسب تفاصيل  1:ان ) -1

 (:2الجدول رقم )
 ( عدد المواقع االلكترونية لموزارات والييئات2جدول رقم )

 % عدد المواقع االلكترونية عددىا ضمن التشكيل االداري الوزارة او الييئة
 %81 8 11 الرئاسات الثالث

 %;9 44 24 الوزارات
 %111 18 18 الييئات
 %1: 77 :8 المجموع

 
%( من 44, ويقابميا )نة الدراسة تحتوي عمى محتوى رقمي%( من مواقع عي:9ان ) -4

. وىذا الستفادة منيا وضمن حدود الدراسةالمواقع خالية من اية محتويات رقمية يمكن ا
والجدول رقم  .ى الرقمي في المواقع االلكترونيةيعكس عدم االىتمام بتعزيز ثقافة المحتو 

 :( يوضح ذلك7)
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 ( عدد المواقع االلكترونية ذات المحتوى الرقمي7جدول رقم )
 % فييا محتوى رقميعدد المواقع التي  عد المواقع االلكترونية الوزارة او الييئة
 %4: 7 8 الرئاسات الثالث

 %98 47 44 الوزارات
 %1: 14 18 الييئات
 %:9 24 77 المجموع

 
وى الرقمي يميو موقع مجمس ان موقع وزارة الدفاع قد احتل المرتبة االولى في حجم المحت -4

( حمقة من برنامج حماة 82) . وتعود ىذه الزيادة الى قيام موقع وزارة الدفاع بنشرالنواب
. بالممفات النصية موازنةحيزا من سعة الخزن  تأخذ, وبالطبع فان ممفات الفيديو الوطن

بينما تعود زيادة حجم ممفات موقع مجمس النواب الى نشره لكافة جمسات المجمس منذ 
لىو  تأسيسو , وايضا فان النشر بيذه الصيغة ياخذ HTMLن وبشكل منظم وبصيغة اآل ا 

ة مما يؤدي كل صفح Objectsحيزا اكبر من باقي الصيغ بسبب االحتفاظ بمكونات 
. واحتل موقع وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني الى مضاعفة سعة الخزن

غابايت أي ما يعادل ( غي1,1, اذ بمغ )حجم المحتوى من حيثعمى المرتبة االخيرة 
 .هبفعالية المحتوى الرقمي ودور , وىذا يعكس عدم االىتمام كيموبايت 111

عدد ممفات المحتوى الرقمي لممواقع االلكترونية فقد احتل موقع رئيس  حيثومن  -2
موقعو والبالغ عددىا الجميورية المرتبة االولى ويعود ذلك الى كثرة الصور المنشورة عمى 

 .( صورة4917)
 نوع المحتوى من حيث لكترونية حسب سعتيا وعدد ممفاتياوزعنا المواقع اال واذا ما -7

 :(8الرقمي فسيظير لنا الجدول رقم )
ونالحظ من الجدول انو وبالرغم من تصدر موقع وزارة الدفاع القائمة بحجم المحتوى 

ابة المالية احتل المرتبة إال أنو من حيث العدد فان موقع ديوان الرق PDF الرقمي بصيغة
كانت قميمة إال أنيا احتوت عمى نسخ رقمية , ويعود ذلك الى ممفات وزارة الدفاع وان االولى

في سعة الخزن موازنة بالممفات النصية  من المجالت التي تصدر وىي باأللوان مما تأخذ حيزاً 
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. واما باقي ات وزارتي الصحة واألعمارالكثيرة لديوان الرقابة المالية وكذلك الحال مع ممف
 .انت متناظرة ما بين الحجم والعددالممفات فقد ك

 حجم الممفات وعددىا من حيثبين المواقع االلكترونية  موازنة( 8جدول رقم )
 الموقع االلكترونية حسب عدد الممفات نوع الممف المواقع االلكترونية حسب حجم الممف

 ديوان الرقابة المالية  PDF وزارة الدفاع
 ىيئة النزاىة DOC ىيئة النزاىة 

 رئيس الجميورية JPEG مؤسسة الشيداء
 مجمس النواب HTML مجمس النواب

 مؤسسة السجناء السياسيين XLS مؤسسة السجناء السياسيين
 وزارة االعمار واالسكان PPS وزارة الصحة 
 وزارة الدفاع WMV وزارة الدفاع

 وزارة الداخمية MP3 وزارة الداخمية 
 

خالل تنوع صيغ وتحتاج المواقع االلكترونية الى تنوع طرق عرض المحتوى الرقمي من  -8
( انواع من الصيغ لم يستطع اال موقع مؤسسة :ن ىناك )إالممفات. وفي دراستنا ف

مواقع اعتمدت عمى صيغة خمسة انواع من ىذه الصيغ, والكثير من ال استعمالالشيداء ب
العدد والحجم, وىذا مؤشر عمى  من حيث, رغم انيا احتمت المراتب االولى واحدة فقط

االفتقار الى المادة  لرقمي في المواقع االلكترونية فضاًل عنغياب سياسية ادارة المحتوى ا
 لالطالع عمى مزيد من التفاصيل. :7و 9. ويمكن الرجوع الى الجدولين الرقمية

يا إال أنن ىناك بعض المواقع يحمل اسميا الصفة الشخصية أوالحظت الدراسة  -9
)طارق الياشمي, عادل عبد  الرسمية مثل المواقع االلكترونية لـ لألغراضصصة مخ

الميدي, صالح المطمك, عمي الصجري, تورىان المفتي وحسن الساري( ويفترض ان 
 تكون ىذه المواقع مخصصة لممنصب الحكومي وليس الشخصي.

 ثانيا : التحميل النوعي 
قع الحكومة لموا والمحتوى الرقمي وعرض ةإلدار اظيرت الدراسة عدم وجود سياسة موحدة  -أ 

الواجب  والمحتوى الرقمي وانواع كمية, فنجدىا تختمف فيما بينيا في االلكترونية العراقية
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رى عمى الممفات عرضو لمجميور. فبعض  المواقع يركز عمى الممفات النصية واخ
 .الصورية والمرئية

الحظنا الكثير من المشكالت مع ممفات المحتوى الرقمي بسبب غياب اجراءات الفحص  -ب 
مما يضيع عمى الزائر فرصة االطالع عمى تمك الممفات. وقد الحظنا ان احد  والتأكد

التحميل الى مواقع اخرى تسمى )مواقع تبادل  ألغراضالمواقع قد احال محتوياتو الرقمية 
ي تقدم خدمة تحميل الممفات المخزنة عندىا مقابل الدفع ( وى File Sharingالممفات 

و يتطمب عمى الزائر االنتظار لبعض إال أنفي بعض االحيان  المسبق وقد يكون مجانياً 
( دقائق وحسب حجم الممف 8)الوقت لغرض التحميل وقد يصل الوقت احيانا الى 

ي مجانية س عدم الفيم ف, وىذا اجراء غريب في ادارة المواقع االلكترونية ويعكالمرفق
 .المحتوى الرقمي الحكومي

بمشكالت اثناء تحميميا او  وفي كثير من  االحيان يتسبب تسمية الممفات بالمغة العربية  -ج 
لويب مشابو الى اسمو في صيغتو, مما يؤدي , اذ يكون اسم الممف عمى صفحة افتحيا

الممفات بالمغة االنكميزية وال تكون تسمية  إلى أن, ولذلك يمجأ الجميع الى تمك المشكالت
. وبالرغم من تجنب الكثير من المواقع ليذه ية لغة كانتأبن تكون الواجية أضير ب
. زية ال يعتمد عمى المينيةو ظير ان تسمية تمك الممفات بالمغة االنكميإال أنالمشكمة 

 بـيكتب بالمغة االنكميزية  و( فانالموازنة العامةفمثال لتسمية ممف بعنوان )
(Almowazna al amaوالمفروض ان يكتب كـ ) (General Budget  وىذا حال )

 .توى الرقمي المواقع عينة الدراسةاغمب ممفات المح
قع العرض او الوصول, ولكل مو  من حيثضعف التنسيق لممفات المحتوى الرقمي  -د 

دون  , اذ يختار كل موقع الصيغة التي يقتنع بيا مناسموبو الخاص في عرض محتوياتو
. فعمى سبيل المثال قيام موقع رئيس ت ىذه الصيغة تالئم الزائر ام الالتأكد فيما اذا كان

الجميورية بعرض االف الصور من دون تصنيف موضوعي اضاع عمى الزائر امكانية 
. وكذلك قيام موقع مجمس النواب ا الكم الكبير من المحتوى الرقمياالستفادة من ىذ

و بعض قد جعل عممية االطالع تواج HTMLة بصيغة بعرض جمسات المجمس كاف
, وحتى لو كانت سعة الخزن لكل موقع كبيرة فال يعني ىذا الصعوبة في الفتح واالطالع

 .يتناسب وحاجة الزائر ليذا الموقععرض الممفات بشكل ال 
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الممفات  وال سيماشكل كبير ضعف المادة العممية لممفات المحتوى الرقمي بالحظنا  -ه 
حاجة مثل البحوث والتقارير التي لم تكتب بأسموب عممي يعكس مشكمة البحث و  النصية

, وكان من الممكن االستعانة بأساتذة الجامعات المؤسسة الى ابرازىا لمعامة
او عرض نتائج ما يتوصل اليو , جاز البحوث التي تحتاجيا المؤسسةوالمتخصصين الن

المشورة العممية بيدف عرضيا بشكل  إلعطاءالمؤسسة عمى أساتذة الجامعات  وباحث
 .االقتباس في دراسات عممية اخرى ألغراضعممي سميم يمكن االستفادة منيا 

تفتقر اغمب المواقع الى كيفية عرض المحتوى الرقمي بشكل فني يجذب ويسيل االطالع  -و 
ناع المحتوى الرقمي من عميو وىذا ما يعكس الحاجة الى ضرورة االستعانة بص

 .كان ذلك شركات ام افرادأسواء  ,المحترفين
تكون مواد المحتوى الرقمي المنشورة في الموقع كافة تابعة  ,ويفترض من الناحية القانونية -ز 

, او الحصول عمى االذن قعمن ناحية الممكية الفكرية الى المؤسسة التي يتبع ليا المو 
, مع توافر ن الحماية الفكريةاقع بخرق قوانيو لم يتأكد لنا فعميا قيام تمك المو إال أن. بنشرىا

الشكوك باحتمال قيام ذلك في ضوء الحاجة الى الخبرة القانونية التي يجب ان يتمتع بيا 
 .سؤولي ادارة المواقع االلكترونيةم

ون ذات عالقة وكما يجب ان تكون المادة العممية بجودة عالية فانو يتطمب ايضا ان تك -ح 
عالقة مباشرة , فالكثير من المواقع نشرت محتويات رقمية ليس ليا بطبيعة نشاط الموقع
, وىا يدل عمى افتقار ادارة الموقع الى المادة العممية المطموبة بطبيعة نشاط الموقع
حد المواقع ان ينشر المواد ذات أ. فقد كان يفترض بالرقمي لمموقعلتعزيز ثقافة المحتوى 

عرية من ذلك نشر قصائد ش و وبدالا إال أن, لوزارةبالطبيعة التخصصية لنشاط االعالقة 
 .كان قد ألفيا الوزير المختص

بيل المثال دستور , ومنيا عمى سمن موقع أكثرتكرار نشر بعض المواد الرقمية في  -ط 
 .االفتقار لممحتوى الرقمي المطموب, ويدل ىذا ايضا الى جميورية العراق

. فمثال يحتاج الزائر ع, او فقدانيا لقيمتيا العمميةد المنشورة في العديد من المواقتقادم الموا -ي 
و يجد من إال أن, الحالي او السابق عمى ابعد تقديرالى تصفح انشطة الوزارة لمعام 

 .فقدىا قيمتيا العممية والتحقيقيةالتقارير التي تعود الى السنوات الخمسة السابقة, مما ي
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لممفات بمختمف صيغيا التعامل مع اتفتقر اغمب المواقع الى الميارات الفنية في  -ك 
, صدارات من تقرير معين بعدة اشكال, فنجد احد المواقع يقوم بنشر عدة إوامتداداتيا

, بعدىا ينشره مرة اخرى بصيغة DOC, ثم يقوم بنشره بصيغة PDFفينشره اوال بصيغة 
HTML سياسة  , وىذا ما يشير الى عدم اتباعمرة رابعة لينشره بالصيغة االولى, ليعود

. ووجدنا ايضا بعض المواقع تنشر ضح لمتعامل مع المحتويات الرقميةمعينة او فيم وا
من أصميا  Scanبعد ان قامت بمسحيا  JPEGممفاتيا النصية عمى شكل صور 

 .PDFالورقي من دون ان تتمكن من تحويميا الى صيغة 
مع باقي االنواع  موازنةية قمة الممفات الصوتية والمرئية المنشورة عمى المواقع االلكترون -ل 

تخمو أية مؤسسة في الوقت الحاضر من فريق اعالمي  , اذ الفرىاااالخرى بالرغم من تو 
. وظير ايضا قمة ممفات الجداول ة انشطة مسؤول المؤسسة عمى االقلمرافق في تغطي

اج بيانات التي تمكن من ادر  Windows Excel 2003 استعمالب XLSبصيغة 
 قطاع عمودي 478قطاع مع  87,748تصل الى  Rows ت افقيةالجداول بقطاعا

Columns ير محدود من خمية مع عدد غ 18,999,418 متوافرةلتصبح عدد الخاليا ال
 1,111,111في الممف الواحد, ويزداد عدد القطاعات االفقية الى   Sheetاألوراق

لممواقع . ويمكن Windows Excel 2007قطاع عمودي في  18,111قطاع مع 
الحكومية االستفادة من ىذه الجداول في نشر البيانات المتعمقة بالنشاطات الكمية مثل 

كين في تعداد السكان او بيانات البطاقة التموينية او ممفات االحوال المدنية او المشتر 
 .شبكات الرعاية االجتماعية

 Siteة الموقع والحظت الدراسة ان ىناك الكثير من المواقع التي ادرجت ضمن خريط -م 
map   وجود محتوى رقمي فييا وعند الرجوع الييا تبين انيا صفحات تحت االنشاء, وىذا

 .باإلحباطما يصيب زائر الموقع 
ذاالستنتاجات:

حول واقع المحتوى  اآلتيةمن خالل ما تقدم يمكن ان نتوصل الى االستنتاجات 
 , وىي:قع الحكومة االلكترونية العراقيةالرقمي لموا
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والرؤية الشاممة وغياب مفيوم ىندسة  Digital Strategyالرقمية  االستراتيجيةغياب  -1
مية لمتطبيقات وضعف عنصر االحتياجات في عدد كبير من المواقع وكذلك النظرة التنظي

 .التفاعل
ثراؤىا لمحتوى الثقافة العربية -4  فقر المحتوى الرقمي لمكثير من المواقع الحكومية وا 

 .ى شبكة االنترنتوالمعموماتية عم
, لمرئيةاستحواذ فئة المحتويات الرقمية النصية عمى غيرىا من فئات المحتوى الصوتية وا -4

ما تنقل كما ىي من أصوليا المطبوعة دون تطويع لما تتطمبو تدابير الرقمنة  التي غالباً 
Digitization . 

قد تعود  ألسبابيا قصور إدارة المواقع في التواصل عمى تطويرىا وخدمة المستفيدين من -2
, أو لغياب الموارد المادية الكافية, أو لغياب الوعي الكافي الى نقص الكوادر المؤىمة

والفيم الصحيح لتقنيات إدارة المواقع لدى العاممين, مما يؤدي إلى التدىور التدريجي ليذه 
 المواقع. 

ا الدورية اليومية, حكومية وبصفاتيلمكثير من المواقع ال Updatingعدم انتظام التحديث  -7
و الشيرية عمى ابعد تقدير. وكثير من المواقع ال تقوم بحساب مؤشرات أ, او االسبوعية

محتوى الرقمي إلى حد يفقده كمية دورية لقياس مدى تقادم المعمومات لتجنب جمود ال
 .تميزه

المؤسسة في تصميم  لمالكتخمف أساليب التصميم بسبب تكميف المؤسسات الحكومية  -8
شاء مواقع ذات إن, وفي ضوء االفتقار الى الخبرة والممسة الفنية فيصار إلى قعياموا

 .ة ال تتناسب والذوق الفني الرفيعواجيات تصميمي
( Content Management Systems CMSندرة استعمال نظام ادارة المحتوى ) -9

الذي يوفر أدوات منيجية تكفل التحميل الدقيق لمسارات العمل داخل المؤسسات, وترجمة 
 تيسر الوظائف التي يقوم بيا الموقع لدعم محتواه.work flows ذلك إلى خرائط تدفق 

 .داخل الوثائق وفيما بينيا, وبما يسيل التنقل والرجوع Hyper Linksندرة الروابط الفائقة  -:
 تووصيان توالمواقع االلكترونية الى اساليب حفظ المحتوى الرقمي وادار  افتقار ادارات -;

بالربط  أمكان ذلك عمى وسائط خارجية مثل االقراص الصمبة او المكتنزة أ, سواء ووتنظيم
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 . ويدخل ضمن ذلك اساليب الفيرسة والتصنيف لموادالمباشر عمى شبكة االنترنت
 .المحتوى الرقمي لممؤسسة الواحدة

, من تكرار نشر المحتويات الرقمية التنسيق بين المواقع الحكومية لمحدغياب  -11
 .بما يدخل ضمن نشاط المؤسسة االم والتخصص

ذاملقرتحات:

لغرض قيام المواقع االلكترونية الحكومية العراقية بدور فعال في خدمة المستفيدين 
بحاجة الى اتباع المقترحات  فإننا, قعيم من خالل نشر المحتوى الرقميوالزائرين لموا

 :وىي ,م واليدف المرجو منياءوبما يتال اآلتيةالتطويرية 
تشكيل إطار تنسيقي فاعل مرتبط برئاسة الوزراء يتولى ميام التنسيق ويضع المعايير  -أ 

ويصمم البنية البرمجية القادرة عمى استيعاب مجمل النشاط الوطني في مجال المحتوى 
 العامة في ىذا المجال. الرقمي ويحدد التوجيات

التنسيق مع المنظمات الدولية لالستفادة من خبراتيا في وضع معايير عمل ومؤشرات  -ب 
 .قميقياس لصناعة المحتوى الر 

معمومات والمكتبات وعمم ادخال مادة المحتوى الرقمي ضمن مناىج تدريس عمم ال -ج 
واقع االلكترونية لمعمل عمى اعداد متخرجين يعممون عمى مساعدة كافة الم الحاسبات

شاء مركز تدريب إن, فضاًل عن وادارة وتنظيم المحتوى الرقميفي صنع  ومنيا الحكومية
لجامعات عمى العمل في ىذا متخصص بصناعة المحتوى الرقمي وتشجيع خريجي ا

 .المجال
 بحيث, في مواقع الحكومة العراقية هالمحتوى الرقمي ونشر  إلدارةصياغة سياسة موحدة  -د 

 .نتاج الكمي والنوعي ومنع التكرارتيدف الى رفع مستوى ال
تشتمل عمى  بحيثىيكمة ادارات المواقع االلكترونية التابعة ليا  بإعادةقيام الوزارات  -ه 

 .ة المحتوى الرقمي في تمك المواقعوحدات إلدار 
 .الرقمي فييا ساىم بتفعيل المحتوىزيادة الموارد المادية والبشرية لممواقع االلكترونية وبما ي -و 
التعاون والتعاقد مع الشركات المتخصصة بإنتاج المحتوى الرقمي لتمبية خطط المؤسسات  -ز 

 .المواد الرقمية مختمف بإنتاج
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تحفيز صناعة المحتوى الرقمي من خالل إشراك المؤسسات العممية واألكاديمية في  -ح 
 إنتاجو وصناعتو.
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 ( توزيع المحتوى الرقمي حسب عدد الممفات9جدول رقم )
 المجموع PDF DOC JPEG HTML XSL PPS WMV MP3 الوزارة او الييئة
 2715 0 0 0 0 0 2715 0 0 رئيس الجميورية
 2566 0 0 0 0 2 2564 0 0 مؤسسة الشيداء
 925 0 0 0 0 709 0 0 216 مجمس النواب
 364 0 0 0 0 0 351 1 12 وزارة االتصاالت
 324 1 72 0 0 1 82 0 168 وزارة الدفاع
 288 0 0 0 0 0 0 87 201 ىيئة النزاىة

 266 0 0 0 0 0 0 0 266 ديوان الرقابة المالية
المفوضية العميا 

 لالنتخابات
225 11 0 0 0 0 0 0 236 

 166 0 0 0 0 158 1 0 7 امانة مجمس الوزراء
 154 0 0 0 11 0 71 4 68 وزارة المالية

النائب الثاني لرئيس 
 الجميورية

0 0 120 0 0 0 16 0 136 

http://www.transparency.org/publications/publications
http://www.cybrarians.info/journal/no17/infogab.htm
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الييئة الممستقمة 
 82 0 0 0 0 3 21 12 46 لالعالم

البنك المركزي 
 العراقي

47 0 2 2 4 0 0 0 55 

 54 0 0 0 0 5 0 0 49 وزارة الموارد المائية
النائب االول لرئيس 

 الجميورية
1 0 14 0 0 0 0 39 54 

مؤسسة السجناء 
 السياسيين

4 5 22 2 19 0 0 0 52 

المجنة االولمبية 
 الوطنية العراقية

46 0 0 0 0 0 0 0 46 

 38 0 0 0 0 6 32 0 0 ىيئة دعاوى الممكية
 37 0 0 0 0 37 0 0 0 وزارة العدل

مجمس القضاء 
 االعمى

6 0 0 30 0 0 0 0 36 

 29 0 0 0 0 9 0 0 20 ىيئة االوراق المالية
 28 0 0 1 1 0 0 1 25 وزارة الصحة
 24 0 0 0 0 1 0 5 18 وزارة التخطيط

 21 0 0 0 0 21 0 0 0 ديوان الوقف السني
وزارة الدولة لمشؤون 

 الخارجية
0 0 15 4 0 0 0 0 19 

 17 0 0 0 0 0 0 0 17 وزارة حقوق االنسان
 16 0 0 0 0 0 0 0 16 ىيئة االستثمار
 15 4 0 0 0 1 0 0 10 وزارة الداخمية
ديوان الوقف 

 الشيعي
0 0 0 14 0 0 0 0 14 

 12 0 0 0 0 2 0 0 10 وزارة النفط
وزارة االعمار 

 12 0 0 2 0 1 0 0 9 واالسكان

 10 0 0 0 0 2 0 0 8وزارة اليجرة 
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 والميجرين
 المجموع PDF DOC JPEG HTML XSL PPS WMV MP3 الوزارة او الييئة
 10 0 0 0 0 3 0 5 2 وزارة الخارجية
 8 0 0 0 0 0 0 0 8 وزارة الثقافة
 8 0 0 0 0 3 0 1 4 وزارة الكيرباء

وزارة الدولة لشؤون 
 الناطقية

0 0 0 6 0 0 0 0 6 

وزارة الشباب 
 والرياضة

0 0 6 0 0 0 0 0 6 

 6 0 0 0 0 0 0 0 6 وزارة البيئة
 4 0 0 0 0 0 0 1 3 وزارة النقل

 3 0 0 0 0 0 0 0 3 وزارة الصناعة
وزارة العموم 
 والتكنولوجيا

3 0 0 0 0 0 0 0 3 

وزارة الدولة لشؤون 
 المدنيالمجتمع 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

وزارة البمديات 
 واالشغال العامة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التجارة
وزارة التعميم العالي 
 والبحث العممي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

الييئة العميا لمحج 
 والعمرة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ديوان الوقف 
المسيحي والديانات 

 االخرى
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التربية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الزراعة
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رئيس الوزراء
وزارة الدولة لشؤون 

 االمن الوطني
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة 
 لممصالحة الوطنية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة لشؤون 
 االىوار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة لشؤون 
 المحافظات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

النائب الثالث لرئيس 
 الوزراء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 8868 5 72 3 35 1023 3167 128 1518 المجموع
 

 ( توزيع المحتوى الرقمي حسب حجم الممفات ) بالميغابايت (:جدول رقم )
 المجموع PDF DOC JPEG HTML XSL PPS WMV MP3 الوزارة او الييئة
 1777.7 2 924 0 0 0.4 8.9 0 842.4 وزارة الدفاع
 576 0 0 0 0 415 0 0 161 مجمس النواب
 407.2 0 0 0 0 0 407.2 0 0 رئيس الجميورية
امانة مجمس 

 الوزراء
36.7 0 0.1 246 0 0 0 0 282.8 

الييئة المستقمة 
 لالعالم

267.9 5.7 4.5 0.8 0 0 0 0 278.9 

 260.1 0 0 0 0 23.1 237 0 0 مؤسسة الشيداء
وزارة الموارد 

 المائية
236.8 0 0 0.9 0 0 0 0 237.7 

المجنة االولمبية 
 133 0 0 0 0 0 0 0 133 الوطنية العراقية

المفوضية العميا 
المستقمة 
 لالنتخابات

89.6 1 0 0 0 0 0 0 90.6 
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ديوان الرقابة 
 المالية

88.5 0 0 0 0 0 0 0 88.5 

 83.2 0 0 0 0.9 0 5.9 1.4 75 وزارة المالية
 68.6 0 0 0 0 0 0 6.7 61.9 ىيئة النزاىة

 60.5 0 0 0 0 0 33.5 0.5 26.5 وزارة االتصاالت
 45.3 0 0 4.6 1.7 0 0 0.2 38.8 وزارة الصحة
وزارة حقوق 
 االنسان

45.1 0 0 0 0 0 0 0 45.1 

 38.1 0 0 0 0 0 0 0 38.1 وزارة الثقافة
 29.7 0 0 0 0 3.2 0 0 26.5 وزارة النفط

مؤسسة السجناء 
 السياسيين

23.1 0.6 1 2.2 1.8 0 0 0 28.7 

البنك المركزي 
 العراقي

26.8 0 0.4 0 0.7 0 0 0 27.9 

ىيئة االوراق 
 المالية

25.5 0 0 2.4 0 0 0 0 27.9 

 23.8 0 0 0 0 0 0 0 23.8 ىيئة االستثمار
مجمس القضاء 

 االعمى
4.5 0 0 16.5 0 0 0 0 21 

 14.3 7.8 0 0 0 0.2 0 0 6.3 وزارة الداخمية
وزارة التخطيط 
 والتعاون االنمائي

10.6 0.9 0 1.8 0 0 0 0 13.3 

وزارة االعمارو 
 االسكان

8.9 0 0 0.1 0 4.2 0 0 13.2 

 12.5 0 0 0 0 0 0 2.2 10.3 وزارة النقل
وزارة اليجرة 
 والميجرين

10.1 0 0 2.2 0 0 0 0 12.3 

ديوان الوقف 
 السني

0 0 0 11.2 0 0 0 0 11.2 

 9.2 0 0 0 0 0 9.2 0 0النائب الثاني 
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 لرئيس الجميورية
ىيئة دعاوى 

 الممكية
0 0 6.2 2.9 0 0 0 0 9.1 

 6.8 0 0 0 0 1.3 0 3.3 2.2 وزارة الخارجية
 5.8 0 0 0 0 1 0 3.1 1.7 وزارة الكيرباء
 المجموع PDF DOC JPEG HTML XSL PPS WMV MP3 الوزارة او الييئة
وزارة الصناعة 

 والمعادن
3.4 0 0 0 0 0 0 0 3.4 

وزارة الدولة 
 لشؤون الناطقية

0 0 0 2.6 0 0 0 0 2.6 

وزارة العموم 
 والتكنولوجيا

2.1 0 0 0 0 0 0 0 2.1 

 2 0 0 0 0 0 0 0 2 وزارة البيئة
 2 0 0 0 0 0 0 2 0 وزارة التربية
وزارة الدولة 

 لمشؤون الخارجية
0 0 0.9 0.6 0 0 0 0 1.5 

وزارة الشباب 
 والرياضة

0 0 1.2 0 0 0 0 0 1.2 

النائب االول 
 لرئيس الجميورية

0.4 0 0.5 0 0 0 0 0 0.9 

ديوان الوقف 
 الشيعي

0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.8 

وزارة الدولة 
المجتمع لشؤون 

 المدني
0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 

 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 وزارة العدل
الييئة العميا لمحج 

 والعمرة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ديوان الوقف 
المسيحي 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 والديانات االخرى
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رئيس الوزراء
وزارة البمديات 
 واالشغال العامة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التجارة
وزارة التعميم 
العالي والبحث 

 العممي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة 
لشؤون االمن 

 الوطني
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة 
 لشؤون االىوار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة 
لشؤون 
 المحافظات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وزارة الدولة 
 الوطنيةلممصالحة 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الزراعة
وزارة العمل 
والشؤون 
 االجتماعية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

النائب الثالث 
 لرئيس الوزراء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4756.7 9.8 924 8.8 5.1 735 299.6 27.6 2292.4 المجموع
 

 
 
 
 


