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كلمة العدد

محمد بن راشد ..ملهم اإلبداع ومنارة الثقافة
يــأيت اختيــار جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
شــخصية العــام الثقافيــة يف دورتها التاســعة 2016 – 2015
يف إطــار التقديــر الــذي تحظــى بــه شــخصية ســموه الفــذة
ليــس عــى املســتوى املحــي فقــط إمنــا العاملــي أيض ـاً.
لقــد نجــح ســموه خــال تســع ســنوات ونيــف منــذ
توليــه مقاليــد الحكــم يف إمــارة ديب مــن تحقيــق إنجــازات
تتــواىل؛ مل تحدهــا حــدود ومل تعــرف إىل املســتحيل ســبيال،
والشــواهد شــاخصة يف كل املياديــن عــى امتــداد رقعــة ديب
 ،وهــي يف الوقــت ذاتــه متنوعــة تغطــي كافــة مجــاالت
الدولــة التــي مــن شــأنها أن توفــر حيــاة كرميــة ملواطنــي
الدولــة وللمقيمــن فيهــا كــا للــزوار.
***
سلســلة مــن املرشوعــات التقنيــة والتكنولوجيــة
واملناطــق الحــرة واملبــادرات الذكيــة والجوائــز املحليــة
والعامليــة أطلقهــا أو رعاهــا صاحــب الســمو جعلــت مــن
الدولــة عموم ـاً مرك ـزا ً رائــدا ً يف االقتصــاد الجديــد املبنــي
عــى املعرفــة .لقــد اســتطاع ســموه أن يغــر مفهــوم
الثقافــة املتعــارف عليــه إىل أبعــاد ومفاهيــم جديــدة
تتناغــم ومتطلبــات العــر الــذي نعيشــه ،فســموه جعــل
مــن االبتــكار والتعامــل مــع قنــوات التواصــل االجتامعــي
كأدوات حديثــة للتواصــل بــن النــاس وتوفــر الخدمــات
الحكوميــة عــر قنــوات ذكيــة تصــل إىل املتعاملــن حيثــا
كانــوا ثقافــة أصيلــة عنــد شــباب ومجتمــع اإلمــارات
وأصبــح ذلــك كلــه جــزءا ً أصيــاً يف حياتهــم.
ولعــل مــن أبــرز مالمــح شــخصية ســموه القياديــة
التــي تتمتــع بقــدرة ثقافيــة فريــدة قدرتــه عــى مخاطبــة
الشــباب بــروح عرصهــم ولغتهــم ،وتقديــم اآلفــاق
املفتوحــة لهــم ومحاورتهــم ،وتقديــم منــوذج للتنميــة
يســتطيع أولئــك الشــباب التفاعــل معــه بــل وتحفيزهــم
عــى إبــراز الجوانــب االبتكاريــة يف شــخصياتهم.
***
وبفضــل الرؤيــة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،متكنــت اإلمــارات مــن ترســيخ
مكانتهــا الرائــدة إقليميــاً وعامليــاً يف مجــال الجاهزيــة
اإللكرتونيــة ،إذ نجحــت يف إحــداث نقلــة نوعيــة يف ترســيخ
أســس متينــة لتطويــر البيئــة التقنيــة والبنــى التحتيــة
املتطــورة لتدعــم نشــوء مجتمــع قائــم عــى املعرفــة.

لقــد تصــدرت اإلمــارات املرتبــة األوىل إقليميـاً والـــ 23
عامليــاً متقدمــة درجــة واحــدة عــن العــام املــايض عــى
مــؤرش جاهزيــة الشــبكات الصــادر عــن التقريــر العاملــي
لتكنولوجيــا املعلومــات  2015للمنتــدى االقتصــادي
العاملــي ،مقارنــة باملرتبــة  49يف  2010إىل املرتبــة  28يف
العــام  ،2012مــا ينســجم مــع مســرة التحــول الرقمــي
املتســارعة .إن كل مــا تحقــق بفضــل صاحــب الســمو مــن
تحــوالت يف الحكومــة اإللكرتونيــة ثــم الذكيــة مــا هــو إال
خطــوة أوىل مــن رحلــة الســباق نحــو التميــز واالبتــكار يف
رؤيــة ســموه ،ومــا هــو إال بدايــة ملشــوار طويــل عــى درب
التطــور التقنــي وبنــاء حكومــة املســتقبل التــي تهــدف إىل
توفــر مزيــد مــن الســعادة للنــاس.
***
وبفضــل توجيهــات صاحــب الســمو باتــت دولتنــا مــن
بــن أكــر الــدول إنفاقــاً واســتثامرا ً يف القطــاع التعليمــي
والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة والتثقيــف املجتمعــي عــى
مســتوى املنطقــة ،ويف زيــادة الوعــي حــول الخدمــات
اإللكرتونيــة واآلن الخدمــات الذكيــة التــي تؤســس لبيئــة
أعــال ناجحــة وواعــدة لتشــكّل نقطــة جــذب قويــة
لالســتثامرات يف قطــاع التقنيــة.
***
إن حكومــة اإلمــارات وبدعــم مطلــق مــن قيادتهــا
تبنــت يف نهجهــا وأدائهــا التنفيــذي أولويــة مطلقــة
لالرتقــاء بخدمــات التعليــم ،وبقطــاع التقنيــة يف الخدمــات
العامــة والصحــة وتنميــة املــوارد البرشيــة واألرسة ،ومنــح
املــرأة اإلماراتيــة املكانــة التــي تســتحقها لتســاهم يف بنــاء
الوطــن عــى املســتوى الحكومــي التنفيــذي أو اإلبداعــي
أو الثقــايف العــام .ومــع تنامــي دور شــبكات التواصــل
االجتامعــي ركــزت الحكومــة جهودهــا عــى االســتفادة مــن
هــذه القنــوات لتفعيــل ثقافــة املشــاركة اإللكرتونيــة مــع
الجمهــور عــى اختــاف مســتوياته وتنــوع فئاتــه ملعرفــة
آرائهــم ومقرتحاتهــم فيــا يقــدم لهــم مــن خدمــات ،مــا
مــن شــأنه منــح الجمهــور مزيــدا ً مــن الرضــا والســعادة.
وعــى املســتوى املعــريف بالتحديــد يرعــى صاحــب
الســمو مجموعــة مــن املرشوعــات الفاعلــة ،ذات الصلــة
بالهويــة اإلســامية والحضاريــة للمجتمــع اإلمــارايت .مــن
أبرزهــا ميثــاق اللغــة العربيــة واالهتــام بالرتجمــة وإنتــاج
املعرفــة وتوثيــق املخطوطــات والخدمــات اإلنســانية...
ليســتحق بذلــك ســموه وبجــدارة أن يكــون شــخصية العــام
الثقافيــة وبــا منــازع
أرسة التحرير
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أخبار الحكومة الذكية

"حكومة دبي الذكية" أول جهة حكومية في
الدولة تطلق صفحتها العربية على لينكدإن

أطلقــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة صفحتهــا الرســمية باللغــة العربيــة عــى شــبكة التواصــل املهنــي األكــر يف
العــامل لينكــدإن التــي تضــم قاعــدة مســتخدمني تتكــون مــن أكــر مــن  347مليــون منتســب ،وذلــك كأول جهــة
حكوميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تقــوم بهــذه الخطــوة بالتعــاون مــع لينكــدإن ،بعــد أن أعلنــت
األخــرة عــن إطالقهــا للنســخة العربيــة ملوقعهــا اإللكــروين.
وقــال ســعادة أحمــد بــن حميــدان ،مديــر عــام دائــرة حكومــة ديب
الذكيــة أن هــذه الخطــوة "تــأيت تنفيــذا ً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب ،باالهتــام بهويتنــا الوطنيــة ومنــح اللغــة العربيــة األولويــة
باعتبارهــا اللغــة الرســمية ولغــة التواصــل األوىل يف الدولــة ،وترتبــط ارتباط ـاً
وثيقــاً برتاثنــا وديننــا وحضارتنــا وثقافتنــا ،ويعــد الحفــاظ عليهــا ونرشهــا
مســؤولية جامعيــة ينبغــي أن تتضافــر فيهــا كل الجهــود الفرديــة والحكوميــة".
تعزيــز التواصــل بيــن المســتخدم العربــي والشــركة الناطقــة
بالعربيــة
وأضــاف بــن حميــدان أن اللغــة العربيــة تجمــع مــا يقــارب "نصــف مليــار
شــخص حــول العــامل ،وقــد تــم اعتامدهــا إحــدى اللغــات الرســمية الســت
يف هيئــة األمــم ،ولكــن املحتــوى العــريب عــى شــبكة اإلنرتنــت مــازال دون
ـري بنــا أن نكــون مــن السـبّاقني كأصحــاب هــذه اللغــة إىل
التوقعــات ،وإنــه لحـ ٌّ
تقويــة املحتــوى املتــداول عــى الشــبكة العامليــة ،وأن نبــادر إىل إنشــاء املواقــع
واملنصــات والصفحــات ،وباألخــص الحكوميــة التــي تخاطــب الشــباب العــريب
والجيــل القــادم".
وأوضــح بــن حميــدان أن إطــاق النســخة العربيــة لحســاب دائــرة حكومــة
ديب الذكيــة عــى لينكــدإن سيســاعد حتــاً عــى مزيــد مــن التواصــل بــن
الدائــرة والــركات واألف ـراد الناطقــن باللغــة العربيــة أينــا وجــدوا ،ويســهل
عمليــة البحــث عــن الفــرص التــي تتناســب مــع مهــارات وإمكانيــات املاليــن
مــن أصحــاب الكفــاءات الناطقــن باللغــة العربيــة مــا يعــد فرصــة قيمــة
للتفاعــل والتواصــل معهــم للتعــرف إىل خدماتنــا وبيئــة العمــل لدينــا باللغــة
العربيــة.

وأصبــح بإمــكان متابعــي حســاب دائــرة حكومــة ديب الذكيــة عــى موقــع
لينكــدإن اإللكــروين الشــهري اآلن االطــاع عــى معلومــات حــول الدائــرة
والتعــرف إىل خدماتهــا وتطبيقاتهــا الذكيــة وبيئــة العمــل فيهــا والوظائــف
املتاحــة لديهــا والقيــام بعمليــات البحــث باللغــة العربيــة إىل جانــب
اإلنجليزيــة.
وتتيــح النســخة العربيــة ملتابعينــا مشــاهدة الصفحــة الرئيســة للدائــرة
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة .وكذلــك الحــال بالنســبة لصفحــة "املهــن"
التــي ميكــن مشــاهدتها باللغــة العربيــة ملســتخدمي الحســابات العربيــة عــى
لينكــدإن وميكنهــم إعــادة ضبــط إعــدادات اللغــة يف حســاباتهم الشــخصية إىل
العربيــة يف حــال كانــت اإلعــدادات لديهــم باللغــة اإلنجليزيــة.
 14مليون مستخدم سيصيدون فرص العمل
ومــن جهتــه قــال عــي مطــر ،رئيــس حلــول املواهــب يف "لينكــدإن" الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا أن إطــاق النســخة العربيــة عــى موقــع لينكــدإن
ســيعطي مجــاال أوســعا ألعضــاء الشــبكة الناطقــن باللغــة العربيــة يف منطقــة
الــرق األوســط ،والــذي يصــل عددهــم ألكــر مــن  14مليــون منتســب إضافــة
إىل ماليــن الناطقــن باللغــة العربيــة حــول العــامل ،لتنميــة شــبكتهم املهنيــة،
ـوى مهنــي متخصــص ،والبحــث عــن أبــرز الفــرص االقتصاديــة
وإيجــاد محتـ ً
التــي تهمهــم بلغتهــم األم.
وأضــاف عــي مطــر أن موقــع لينكــدإن "فخــور إلقــدام حكومــة ديب الذكيــة
عــى اتخــاذ هــذه الخطــوة املهمــة وإطــاق صفحتهــم باللغــة العربيــة ،والتــي
ستســهم بدعــم مســاعيهم يف إيجــاد أفضــل الكفــاءات املهنيــة مــن خــال
قاعــدة األعضــاء الواســعة التــي توفرهــا لينكــدإن ،وبالتــايل املســاهمة بتحقيــق
أهــداف حكومــة ديب املتمثلــة بريــادة التحــول الــذيك والتقنــي يف املنطقــة".
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موضوع الغالف

منظومة عنونة ذكية تعتبر األولى من نوعها في العالم

بلدية دبي تطلق نظام "مكاني" الجديد
للمدينــة الذكيــة مقومــات عديــدة ،كالبنيــة التحتيــة يف
الطــرق واملواصــات ومتديــدات الطاقــة وامليــاه وجوانــب
أخــرى عديــدة .وتعــد قاعــدة املعلومــات الذكيــة املتكاملــة
والقابلــة لالســتخدام هــي العمــود الفقــري للبنيــة الذكيــة
يف أي دولــة ،وأول مكونــات تلــك القاعــدة املعلوماتيــة
نظــام فعــال للعنونــة ،إذ ميكــن اعتبــاره بلغــة خـراء قواعــد
البيانــات ،مفتــاح املفاتيــح مــن أجــل الوصــول إىل كافــة
املعلومــات والخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة ،كــا أنــه
ســيمثل الرابــط الــذي تتكامــل مــن خاللــه كافــة املعلومــات
والبيانــات يف الحكومــة املرتابطــة .يف هــذا الســياق أطلــق
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل
عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي ،املــرف عــى تنفيــذ
مبــادرة تحويــل ديب إىل مدينــة ذكيــة ،بالتعــاون مــع بلديــة
ديب ،نظــام "مــكاين" للعنونــة الجغرافيــة الذكيــة ،ليكــون
األول مــن نوعــه عامليــاً.

دقة متناهية
يعمــل نظــام "مــكاين" الجديــد عــى متكــن مســتخدميه مــن الوصــول إىل
الوجهــات املختلفــة يف اإلمــارة بدقــة متناهيــة ،تصــل إىل مــر مربــع واحــد
فقــط ،حيــث يســتمد النظــام الــذيك إحداثياتــه الدقيقــة مــن األقــار الصناعيــة
مبــارشة ،مــا يوفــر باإلضافــة إىل تحديــد مواقــع املبــاين واملنشــآت ،معلومــات
متنوعــة عــن إحداثيــات مداخلهــا ،عــر  10أرقــام مميــزة لــكل مداخــل املبــاين
يف اإلمــارة .ويــأيت اعتــاد النظــام عــى األرقــام لتســهيل اســتخدامه مــن قبــل
املقيمــن والــزوار بغــض النظــر عــن اختــاف لغاتهــم.
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آلية عمل النظام
يتكــون النظــام مــن تطبيــق ذيك يقــدم العديــد مــن املزايــا؛ أبرزهــا ســهولة
تحديــد أي موقــع عــى الخريطــة بدقــة تصــل إىل مــر مربــع ،ويتوافــر تطبيــق
مــكاين ( )Makaniيف متاجــر التطبيقــات الذكيــة لــكل مــن رشكتــي أبــل و
غوغــل وقريب ـاً يجــري التحضــر إلطــاق نســخة هواتــف نوكيــا وبالكبــري.
ويتميــز النظــام بخاصيــة محــول اإلحداثيــات ،الــذي يحــول رقــم "مــكاين"
املميــز إىل أي صيغــة مــن اإلحداثيــات العامليــة املتوافــرة حاليــاً يف األنظمــة
املالحيــة للســيارات واألجهــزة الذكيــة ،كــا يتيــح النظــام ميــزة املالحــة

الصوتيــة يف الهواتــف واألجهــزة الذكيــة إلرشــاد املســتخدم إىل وجهتــه ،وجعــل
التجــول يف اإلمــارة أمـرا ً ســهالً ،باإلضافــة إىل توفــر معلومــات عــن حركــة املرور
الحاليــة للشــوارع والطرقــات الرئيســة.
وبالنســبة للمشــرك يف املــروع ،ســوف يتمكــن بضغطــة زر واحــدة مــن
تعريــف حــدود املبــاين واســتخدام خيــارات بحــث متعــددة ،مثــل البحــث
برقــم األرض أو نظــام العنونــة التقليــدي (منطقــة وشــارع ومبنــى) عــاوة عــى
خاصيــة التحويــل الفــوري لصيــغ إحداثيــات شــائعة واســتخدامها يف أنظمــة
.GPS
تكامل مع خرائط غوغل
ويتكامــل التطبيــق يف عمليــة تخطيــط مســار الرحلــة مــع تطبيــق
 ،GOOGLE MAPSوالــذي يبحــث عــن املواقــع املجــاورة لتوجيــه املتعامــل
إىل الخدمــات الحكوميــة والصحيــة والتعليميــة واألماكــن الســياحية ،وأيضــاً
تخزيــن رقــم مــكاين يف قامئــة جهــات االتصــال ،وميكنــه كذلــك مشــاركة
إحداثيــات موقــع املســتخدم مــع اآلخريــن والتحويــل بــن اللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة.
وســيتم تخصيــص رقــم مــكاين لجميــع مداخــل املبــاين ،وخاصــة املبــاين
الحيويــة كمداخــل
الطــوارئ للمستشــفيات ،ومداخــل مراكــز الرشطــة وغريهــا ،وسيســاعد
النظــام مســتخدميه يف الوصــول إىل مداخــل محــددة يف املبــاين املتعــددة
املداخــل مثــل املراكــز التجاريــة ،حيــث ميكــن للدفــاع املــدين أو اإلســعاف عــى
ســبيل املثــال اختيــار املدخــل املطلــوب لترسيــع عمليــة االســتجابة للحــاالت
الطارئــة.
مكونات رقم مكاني
ويتألــف رقــم مــكاين مــن  10أرقــام فقــط " "3000595279لتحديــد
املواقــع واالســتدالل عــى الوجهــات املقصــودة ،عوضــاً عــن تحديــد اســم
املنطقــة واســم الشــارع ورقــم املبنــى ،وبذلــك يســهل اســتخدامه مــن قبــل
املتعاملــن مــن مختلــف الثقافــات واللغــات املوجــودة يف إمــارة ديب.
ويعتــر املــروع واحــدا ً مــن أكــر املرشوعــات شــمولية وفاعليــة لجميــع
فئــات املســتخدمني ،إذ يقــوم النظــام بتحديــد العناويــن الجغرافيــة لجميــع
املبــاين ومداخلهــا ،وكذلــك حــدود األرايض ،مبــا يف ذلــك منطقــة حتــا واملناطــق
الحــرة ،كــا يعتــر إضافــة مكملــة لنظــام العنونــة القائــم يف اإلمــارة ،وذلــك
بهــدف جعــل عمليــة الوصــول إىل الوجهــات ســهلة.
أبعد من مجرد إحداثيات مكانية
رصح ســمو الشــيخ حمــدان أن التحــول إىل منــوذج املدينــة الذكيــة ال
يقتــر عــى تطويــر التطبيقــات والخدمــات الذكيــة فحســب ،وإمنــا يتطلــب
إحــداث تغيــر نوعــي يف هندســة اإلجـراءات وآليــات تبــادل البيانــات وتوفــر
بنــى تحتيــة رقميــة تســاوي يف جودتهــا البنيــة التحتيــة املاديــة ،حيــث يعتــر
وجــود نظــام عنونــة جغــرايف ذيك يف إمــارة حيويــة مثــل ديب يزورهــا أكــر
مــن  10ماليــن ســائح ســنوياً ويقيــم فيهــا أكــر مــن  200جنســية ،أحــد أهــم
مقومــات هــذا النمــوذج.
وأشــار ســموه إىل أن تطبيــق "مــكاين" الــذي تــم إطالقــه ،ليــس مجــرد
تطبيــق ذيك آخــر يضــاف إىل قامئــة التطبيقــات الحكوميــة الذكيــة ،إمنــا هــو
عبــارة عــن منظومــة عنونــة ذكيــة تعتــر األوىل مــن نوعهــا يف العــامل ،وســيكون
لتطبيقهــا انعكاســات اقتصاديــة وبيئيــة عــى اإلمــارة .وذلــك مــن خــال تقليــل
زمــن الرحــات للمركبــات املختلفــة داخــل اإلمــارة والوصــول إىل وجهاتهــا
بدقــة ،ومــن ثــم التقليــل مــن حجــم انبعاثاتهــا الكربونيــة ،مؤكــدا ً أن هــذا

التطبيــق أخــذ بعــن
االعتبــار تنــوع الثقافــات
والجنســيات يف اإلمــارة،
وذلــك مــن خــال التعامــل
مــع األرقــام فقــط ،بــدالً مــن
األحــرف واملســميات التــي
تختلــف كتابــة ونطقــاً
باختــاف اللغــة.
مهلة التنفيذ
وقــال ســمو الشــيخ
حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،إن الرتكيــز
دامئــاً يتــم عــى تقديــم
حلــول مبتكــرة تتمحــور حــول
تحقيــق ســعادة الســكان والــزوار،
وترتبــط بتفاصيــل حياتهــم اليوميــة
وكيفيــة تســهيلها ،فمنــذ اإلعــان عــن
مبــادرة تحويــل ديب إىل مدينــة ذكيــة ،والعــامل يراقــب
تجربــة اإلمــارة ويتخــذ منهــا معيــارا ً يقــاس عليــه.
ووجــه ســموه بلديــة ديب إىل االنتهــاء مــن املــروع وتوزيــع جميــع
اللوحــات التــي تحمــل األرقــام العــرة املميــزة للمبــاين واملداخــل يف اإلمــارة
خــال فــرة  6أشــهر ،مشــددا ً عــى رضورة تعــاون الجهــات املختلفــة واملناطــق
الحــرة مــع البلديــة لتحقيــق ذلــك.
وأضــاف ســموه :نحــرص عــى إطــاق املبــادرات النوعيــة التــي تســاهم يف
تحقيــق رؤيــة محمــد بــن راشــد يف تحويــل ديب ألذىك مدينــة يف العــامل وخلــق
منــوذج عاملــي يحتــذى بــه ،مشـرا ً ســموه إىل الرتكيــز دامئـاً عــى تقديــم حلــول
مبتكــرة لتحقيــق ســعادة الســكان والــزوار وتســهيل تفاصيــل حياتهــم اليوميــة.
كرة الثلج في كل مكان
قــد يســتهني البعــض بهــذا اإلنجــاز الــذي تــم تحقيقــه مــن قبــل بلديــة ديب
عــر إطــاق نظــام العنونــة الجديــد والــذيك ،يف حــن أنــه ميثــل كــرة ثلــج ســتبدأ
بالتدحــرج يف كل مــكان لينطلــق خلفهــا مجموعــة متكاملــة مــن التطبيقــات
والخدمــات الذكيــة مــن قبــل كل مــن القطــاع الحكومــي والخــاص عــى حــد
ســواء ،إذ يوفــر هــذا النظــام مســاحات جديــدة للتطويــر ،أهمهــا:
 )1اعتبــاره مكمــاً ملعلومــات االتصــال :إذ ســيمثل هــذا الرقــم معلومــة
لالتصــال باملؤسســات مــن أجــل الحصــول عــى خدماتهــا تفــوق أهميــة
صنــدوق الربيــد أو رقــم الهاتــف ،ألنهــا متثــل املــكان الحقيقــي للحصــول عــى
الخدمــة.
 )2نــواة لدليــل تجــاري جديــد :ميثــل النظــام املتوافــق مع نظــام تحديــد املوقع
الجغـرايف نــواة إلطــاق دليــل تجــاري جديــد يف إمــارة ديب يعتمــد تقنيــات
االندمــاج الواقعــي ثــايث األبعــاد ،إذ باإلمــكان عــر نظــام تحديــد املواقــع
الجغرافيــة التعــرف إىل االرتفاعــات أيض ـاً ،مــا ســيفتح مجــاالت واســعة يف
دليــل تجــاري ذيك ومتفاعــل.
 )3تعزيــز اقتصــاد التوصيــل والتجــارة عــن بعــد :نظــام العنونــة الجديــد
ســيجعل مــن ديب جنــة التجــارة اإللكرتونيــة وخدمــات التوصيــل للمنــازل
والتجــارة عــن بعــد ،إذ ســيكون بإمــكان الجميــع أن يعلــن مكانــه ويقــول
"هــا أنــا ذا".
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رضا المتعاملين

اإلبداع في الخدمات الذكية لالهتمام
بالمسنين وإدارة الرعاية الصحية للمرضى
قدمــت القمــة الحكوميــة  2015التــي عقــدت يف فربايــر املــايض العديــد مــن الدراســات املكثفــة والخطــط االسـراتيجية يف مجــال بناء جيل
جديــد مــن الحكومــات املســتقبلية قائــم عــى اإلبــداع واالبتــكار .وميثــل مركــز املعرفــة الــذي تــم إنشــاؤه يف البوابــة اإللكرتونيــة للقمــة
 thegovernmentsummit.orgكنــزاً لــكل املهتمــن ببنــاء حكومــة فعالــة .وســنتناول يف هــذا العــدد إحــدى الدراســات مــن هــذا
املركــز معنونــة بـــ "االبتــكار يف الخدمــات الحكوميــة" ،والتــي اختــارت  8حكومــات رائــدة حــول العــامل إلجـراء تحليــل متمعــن لقطاعــات
التعليــم ،والصحــة ،والخدمــات االجتامعيــة ،مقدمــة تصــوراً أكــر وضوح ـاً لخدماتهــا التــي متيــزت بصورتهــا املبتكــرة ،عــر دراســة أهــم
مواطنيهــا ،إذ إن املؤسســات األمميــة تقيــس كفــاءة املنظومــة الحكوميــة ككل
الربامــج واالتجاهــات التــي تنتهجهــا لتلبيــة
ـات الحكومية
احتياجـالقمة
�سل�سلة بحوث
بنجــاح أدائهــا يف تلــك القطاعــات.

االبتكار في الخدمات الحكومية
مقارنات دولية

قطاع التعليم
تعتــر الدراســة أن تطويــر القطــاع الحكومــي
وتعزيــزه باالبتــكار واإلبــداع يســتند إىل نقــل
بعــض مامرســات القطــاع التعليمــي إىل أســلوب
عملــه ،ويعتــر نهــج الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وســنغافورة اللتــن تتصــدران دول العــامل يف عــدد
الجامعــات املــزودة مبراكــز تشــجع عــى النهــوض
باالبتــكار االجتامعــي هــو األفضــل ،وتــأيت بعدهــا
كنــدا يف هــذا الصــدد .ومــن ناحيــة أخــرى ،تتكلــم
الدراســة عــن مبــدأ التعليــم الــذي ميكــن أن يكــون
مصــدرا ً لإليــرادات الحكوميــة ،والتــي تطبقــه
كنــدا وأســراليا وســنغافورة والواليــات املتحــدة
األمريكيــة واالتحــاد األورويب ،التــي جعلــت برامــج
التعليــم العــايل فيهــا ذات مســتوى تنافــي عامليـاً.
إن الكثــر مــن االبتــكارات يف قطــاع التعليــم يف
مجــاالت الكفــاءة ،والنمذجــة االقتصاديــة ،وقنــوات
التوزيــع ،والتواصــل ،تتــم بفضــل املبــادرات
املرتبطــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،
وهــذه القطاعــات كلهــا ميكــن أن تصــب يف خدمــة
وتطويــر العمــل الحكومــي.
قطاع الخدمات الصحية
ويركــز هــذا الجــزء مــن الدراســة عــى مجــاالت
االبتــكارات املعتمــدة عــى التقنيــات ،إىل جانــب
االبتــكارات املعتمــدة عــى العمليــات والتواصــل
والتنســيق ،عــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
وقدراتهــا عــى تخزيــن املعلومــات بطــرق أكــر
موثوقيــة ،وتســهيل االســرجاع الفــوري للســجالت
الطبيــة ،األمــر الــذي يســاعد األطبــاء واملهنيــن يف
مجــال الرعايــة الصحيــة عــى تحســن خدماتهــم،
ويف الوقــت نفســه متكــن املــرىض مــن إدارة
الرعايــة الصحيــة ألنفســهم كــا يحــدث يف النظــام
الصحــي يف ســنغافورة.
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وتهــدف الربامــج االبتكاريــة أيضــاً إىل تيســر
حصــول الجمهــور عــى الخدمــات الصحيــة حتــى
بعــد انتهــاء يــوم العمــل املعتــاد ،مثــل هولنــدا
التــي توفــر خدمــة رعايــة املــرىض عــى مــدار 24
ســاعة وطــوال األســبوع.
وبنــاء عــى هــذه االســراتيجيات ،احتلــت
ســنغافورة املرتبــة األوىل يف تصنيــف االبتــكار
يف الخدمــات الصحيــة مــن بــن دول املجموعــة
املعياريــة ،حيــث ســجلت أعــى معــدل عمــر
متوقــع وهــو  76عامــاً ،إىل جانــب أقــل معــدل
وفيــات للرضــع بنســبة  2مــن بــن كل 1000
مولــود جديــد.
قطاع الخدمات االجتماعية
عــى صعيــد املبــادرات االجتامعيــة التــي
تقودهــا الحكومــات ،تشــمل مجــاالت االبتــكار
الرئيســة مختــرات االبتــكار االجتامعــي ،وهــي
أماكــن عمــل مشــركة مصممــة خصيص ـاً للنهــوض
مبســتوى التعــاون إلحــداث تغيــر اجتامعــي إيجايب.
وتعمــل تلــك املختــرات جنبــاً إىل جنــب مــع
الحكومــات البتــكار سياســات جديــدة ،وتحســن
الخدمــات العامــة ،وتنفيــذ برامــج تعتمــد عــى
األبحــاث املبنيــة عــى تقييــم االحتياجــات واألداء،
وإنشــاء مجتمعــات تعليميــة.

واســتعرض التقريــر منوذجــاً لتلــك املختــرات
منهــا مختــر "إيــج" ،وهــو مركــز ابتــكار اجتامعــي
يتخــذ مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
( )MITمقــرا ً لــه ،ويركــز عــى تطويــر جــودة
الخدمــات املقدمــة لكبــار الســن.
كــا اســتعرض مختــرات أخــرى يف كنــدا
تســاهم يف حــل مجموعــة مــن القضايــا االجتامعيــة
التــي تشــكل تحديـاً للحكومــة؛ مثــل البطالــة عنــد
الشــباب.
وتلعــب تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
دورا ً رئيســاً يف هــذا الصــدد ،إذ تتكامــل تلــك
املختــرات مــع وســائل التواصــل االجتامعــي
وغريهــا مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة مــن أجــل
القيــام بدورهــا.
وتحتــل أســراليا املرتبــة األوىل يف تصنيــف
االبتــكار يف الخدمــات االجتامعيــة مــن بــن دول
املجموعــة املعياريــة ،حيــث تضــع الحكومــة
األس ـرالية املســنني ضمــن أولوياتهــا نظ ـرا ً لوصــول
متوســط العمــر املتوقــع إىل  73عامــاً .ويعتــر
املســنون فيهــا مــن أكــر الفئــات املســتفيدة مــن
الخدمــات االجتامعيــة ،وقــد وضعــت الحكومــة
خططــاً للمعاشــات واإلعانــات وبرامــج الحاميــة.
نواة لمختبر اإلبداع الحكومي
الخالصــة التــي ميكــن الوصــول إليهــا مــن هــذه
الدراســة هــي أن مختــر اإلبــداع الحكومــي ميكــن
أن ميثــل عنقــودا ً متكامــاً مــن املكونــات التــي
تتــوزع يف قطاعــات أساســية يف الدولــة كالتعليــم
والصحــة والخدمــات االجتامعيــة ،ومتثــل أدوات
التواصــل الذكيــة الرابــط الــذي يجمــع كل تلــك
املكونــات يف حالــة مــن اإلبــداع الحكومــي املتكامل
لتطويــر أفضــل الخدمــات الذكيــة إلســعاد اإلنســان
وتحســن جــودة حياتــه.

•

االستراتيجية الذكية

مالمح استراتيجية دائرة حكومة دبي
الذكية  - 2017-2014الحلقة 1
"العــامل اليــوم يتغــر برسعــة ،وتوقعــات النــاس أيضـاً تتغــر برسعــة وال بــد مــن رصــد ذلــك بشــكل يومــي ،وإســعاد النــاس مهمــة ال تحتمــل
التأجيــل" .صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب .بهــذه الكلــات
تفتتــح حكومــة ديب الذكيــة وثيقــة اســراتيجيتها  ،2017-2014والتــي متثــل خارطــة الطريــق ملــا ســتكون عليــه املؤسســة الحكوميــة يف
الســنوات املقبلــة .وقــد حرصنــا عــى نــر هــذه االس ـراتيجية يف املجلــة مــن أجــل أن تســاعد رجــال األعــال والــركات وأصحــاب الق ـرار
ممــن تربطهــم عالقــة بحكومــة ديب عــى القيــام بالتخطيــط بشــكل أفضــل واالســتعداد للتوجهــات واملرشوعــات الجديــدة التــي ســتطلقها
اإلمــارة ،كــا أن لألف ـراد نصيب ـاً كب ـراً مــن األهميــة إذ تعتــر معرفتهــم بهــذه االس ـراتيجية جــزءاً مــن تخطيطهــم لحياتهــم الشــخصية.
ويف الحلقــة األوىل مــن هــذه السلســة،
ســنتناول املالمــح العامــة الســراتيجية دائــرة
حكومــة ديب الذكيــة  ،2017-2014عــى أن نفصــل
فيهــا تدريجيــاً يف األعــداد املقبلــة.
البداية من استراتيجية اإلمارات
بــدأت دائــرة حكومــة ديب اإللكرتونيــة رحلــة
جديــدة لتنفيــذ اســراتيجية الحكومــة الذكيــة
خــال الســنوات  2017 - 2014يف ظــل قيــادة
متعــددة الــرؤى ،وتوجيــه مــن قبــل صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب .وتتبنــى اس ـراتيجية الدائــرة املســاة
 SG21اتجاهــاً محــددا ً وخطــة عمــل واضحــة
املعــامل ذات أهــداف وغايــات طموحــة تســعى
لتحقيقهــا خــال رحلــة التحــول إىل الحكومــة
الذكيــة.
لقــد أخــذت الحكومــة الذكيــة بعــن االعتبــار
عنــد تحديــد اتجاههــا رؤى واس ـراتيجيات إمــارة
ديب ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة طويلــة
األمــد ،والتــي متتــد حتــى العــام  ،2021وكذلــك
اس ـراتيجيات الدولــة التــي حققــت نجاح ـاً عــى
الصعيــد العاملــي يف التحــول اإللكــروين للقطــاع
العــام والحوكمــة الذكيــة .إن أســمى أهــداف
االســراتيجية يتمثــل يف تحقيــق أعــى مســتوى
مــن الســعادة والثقــة ملتعامــي الحكومــة بتقديــم
خــرة فائقــة؛ مــا يرتتــب عليــه تحقيــق مكانــة
تنافســية رائــدة عــى املســتوى العاملــي يف مجــال
الحوكمــة الذكيــة ..ويتوقــع أن يكــون السـراتيجية
 SG21تأثـرات إيجابيــة يف الرخــاء االقتصــادي يف
إمــارة ديب وكذلــك يف التقــدم االجتامعــي فيهــا.
تغيير شامل لتوحيد تقديم الخدمات
تنطــوي االســراتيجية عــى تغيــر شــامل يف
طريقــة تقديــم الخدمــات للمتعاملــن وتنفيــذ

العمليــات الداخليــة باســتخدام تكنولوجيــا وبنيــة
تحتيــة ذكيــة ،وتســعى لتحقيــق تحــول جــذري
يف تقديــم الخدمــات بطريقــة تضــع املتعامــل
يف مركــز اهتاممهــا ،وكحكومــة واحــدة ذكيــة
ومرتابطــة .إن تنظيــم خدمــات الحكومــة بحيــث
تلبــي احتياجــات متعامليهــا هــي خطــوة فعالــة
لتقديــم أفضــل خــرة لهــم ..وتخطــط حكومــة
ديب الذكيــة لتقديــم خدماتهــا بشــكل مريــح
بالطــرق املفضلــة لهــؤالء املتعاملــن ،إ ّمــا عــى
صعيــد ســهولة الحركــة أو عــى أيــة صعـ ٍـد أخــرى،
وترغــب يف نقــل تجربــة الحصــول عــى الخدمــات
مــن مــكان واحــد إىل مســتوى جديــد مــن خــال
الخدمــات الذكيــة املرتابطــة.
وســوف تراعــي إرشاك املتعاملــن مــع
الحكومــة بشــكل منتظــم واســتباقي أثنــاء
رحلتهــا ،وتشــاركهم يف ابتــكار الخدمــات الالزمــة
لتلبيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم وســوف تُســتخدم
تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات الذكيــة بعنايــة
إلثـراء خدماتهــا بخصائــص تنبؤيــة عاليــة الجــودة
ومحــددة املوقــع ومــزودة بأجهــزة استشــعار
للســياق ذي الصلــة؛ وغايتهــا إســعاد املواطنــن
واملقيمــن وقطــاع األعــال والــز ّوار.
البيانات لتخطيط الخدمات

تــدرك حكومــة ديب الذكيــة أن البيانــات
هــي أصــول اســراتيجية ذات نفــع كبــر؛ لــذا
تهــدف إىل اســتخدامها يف التخطيــط واتخــاذ
القــرارات وتقديــم الخدمــات ..وســوف تقــدم
بيانــات متاحــة للجمهــور حيــث تحظــى بقاعــدة
ضخمــة للبيانــات التــي جــرى جمعهــا عــى مــر
الســنني كجــزء مــن عملياتهــا اإلداريــة .فضـاً عــن
ذلــك تســعى إىل زيــادة حجــم هــذه البيانــات،
وتأســيس أعــال ذكيــة ذات قيمــة مــن خــال
االســتغالل األمثــل للبيانــات يف مجــاالت مختلفــة،

مثــل النقــل والطاقــة والبنيــة التحتيــة والتجــارة
واإلنشــاءات والعقــارات ..وغريهــا؛ لدعــم الخــرة
الحياتيــة يف إمــارة ديب ،كــا ترغــب يف تزويــد
متعامليهــا ومؤسســات الحكومــة والعاملــن فيهــا
بخدمــات مدعومــة ببيانــات مبتكــرة وافــرة.

الخدمات المشتركة أو ًال

لقــد أنجــزت حكومــة ديب الذكيــة بنجــاح
حــوايل  61خدمــة إلكرتونيــة مشــركة يف العقــد
املــايض ،تســتخدمها اليــوم أكــر مــن  50جهــة
حكوميــة ،وتشــهد هــذه الخدمــات املؤرشــفة مــن
خــال التعــاون والرتابــط عــى النجــاح ،حيــث
ولّــدت كفــاءات تشــغيلية بــارزة لحكومــة ديب
التــي ســتواصل االســتفادة مــن نجاحهــا الســابق
يف الخدمــات املشــركة والحفــاظ عليــه وزيادتــه
خــال رحلتهــا املتواصلــة .وعــاوة عــى تنفيــذ
الخدمــات املشــركة تعتنــي حكومــة ديب الذكيــة
بتبســيط اإلج ـراءات الداخليــة وأمتتتهــا ودعمهــا
كجــزء مــن منهــج الرتكيــز عــى املتعاملــن.
إن التحــول الجــذري الــذي تســعى
اس ـراتيجية حكومــة ديب الذكيــة لتحقيقــه خــال
الســنوات  2017-2014ســيكون مدعومـاً بالعديــد
مــن العوامــل املســاعدة؛ إذ ســتنطلق حمــات
تســويق هادفــة لزيــادة الوعــي بخدماتهــا الذكيــة
وبياناتهــا املفتوحــة ،وســوف تط ّبــق إجــراءات
سياســة أمــن املعلومــات لحاميــة األنظمــة
والخدمــات والبنيــة التحتيــة ،فضــاً عــن رفــع
مســتوى مهــارات املوظفــن مــن خــال برامــج
إدارة املعرفــة والتعلــم الــذيك ..وأخــرا ً وليــس
آخـرا ً ،ســيجري تعزيــز اإلطــار القانــوين وسياســات
العمــل لدعــم االســراتيجية واســتدامتها.
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التطبيقات الذكية
يوفر وظائف  18جهة حكومية بدبي

«حكومة دبي الذكية» تطلق تطبيق «دبي للتوظيف»
أطلقــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة أخـراً وبالتزامــن مــع معــرض اإلمــارات للوظائــف  2015تطبيقهــا الــذيك «ديب للتوظيــف» ()mJobs
عــى متجــر آبــل والــذي نفّذتــه (إدارة نظــم تخطيــط املــوارد الحكوميــة) يف الدائــرة ،باعتبــاره أحــد الحلــول والتطبيقــات الذكيــة املتميــزة.
ويعــد «ديب للتوظيــف» التطبيــق الــذيك املخصــص للبحــث عــن وظائــف حكوميــة يف ديب عــر األجهــزة املحمولــة .ويتيــح الفرصــة
للخريجــن الجــدد أو املهنيــن املتمرســن أصحــاب الخــرة ،التســجيل املجــاين والبحــث عــن الشــواغر املتوافــرة يف  18جهــة حكوميــة يف
ديب انضمــت إىل التطبيــق حتــى اآلن (جــاري إضافــة الجهــات الحكوميــة األخــرى تباع ـاً) ،والتقــدم يف الوقــت نفســه بطلــب التوظيــف.
مزايا التطبيق
وقــد تــم تصميــم التطبيــق بواجهتني عربيــة وإنجليزيــة وتزويــده مبجموعة
كبــرة مــن املزايــا التــي تهــم الباحثــن عــن الوظائــف بهــدف منحهــم مزيــدا ً
مــن الراحــة عنــد اســتخدامه؛ ومنهــا:
 الوصول الرسيع للشواغر الوظيفية املتاحة إمــكان اســتخدام نفــس الحســاب الخــاص ببوابــة التوظيــف اإللكــروين www.ejob.aeالتابعــة لحكومــة ديب الذكيــة
 البحث حسب الدائرة وتاريخ النرش والكلامت املفتاحية إضافــة الشــواغر الوظيفيــة إىل «ســلة الوظائــف» لالطــاع عليهــا والتقــدملهــا الحق ـاً
 مشاركة األصدقاء يف الوظائف املعروضة إمــكان تحميــل الســرة الذاتيــة واملســتندات املطلوبــة بأكــر مــن طريقــة(مــن دروب بوكــس أو مــن الهاتــف الــذيك أو الربيــد اإللكــروين)
 إمكان تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخيص عىل الفيسبوك التقدم لوظيفة شاغرة -مشاهدة اإلشعارات ذات الصلة ومتابعة حالة الطلب

ويف تعليقــه عــى إطــاق هــذا التطبيــق املتميــز ،قــال ســعادة أحمــد بــن
حميــدان ،مديــر عــام دائــرة حكومــة ديب الذكيــة« :يــأيت إطــاق هــذا التطبيــق
الــذيك متناغ ـاً مــع محــور الخدمــات الذكيــة املرتابطــة الــوارد يف اس ـراتيجية
حكومــة ديب الذكيــة ( )2017-2014الــذي يســتلزم تقديــم الخدمــات الحكومية
عــن طريــق الهاتــف املحمــول واألجهــزة الذكيــة (الهواتــف واألجهــزة اللوحية)،
وبنــا ًء عــى نتائــج احتياجــات املتعاملــن التــي حصلنــا عليهــا ،وإميانــاً م ّنــا
بأهميــة تضافــر الجهــود بــن جهــات حكومــة ديب مبــا يضمــن تحقيــق رؤيــة
القيــادة بتوفــر كل مــا يلــزم مــن متطلبــات تســهم يف رضــا وإســعاد كل مــن
يقيــم عــى ربــوع إمارتنــا ودولتنــا ويتعامــل مــع جهاتنــا الحكوميــة ســواء كان
داخــل الدولــة أو خارجهــا ،مــن خــال تجميــع أكــر قــدر ممكــن مــن الجهــات
الحكوميــة يف مــكان واحــد» ،مشـرا ً إىل أن التطبيــق الجديــد سيســهم بشــكل
ف ّعــال يف تعزيــز تنافســية ديب عــى مختلــف املــؤرشات الدوليــة لتصبــح أذىك
الحكومــات إقليمي ـاً وعاملي ـاً.
إنجاز في زمن قياسي
وأضــاف ســعادته قائ ـاً« :اســتطاع فريــق العمــل يف إدارة نظــم تخطيــط
املــوارد الحكوميــة تنفيــذ هــذا املــروع يف زمــن قيــايس خــال شــهرين
مــن العمــل الجــاد واملتواصــل حتــى يف أيــام اإلجــازات الرســمية باالســتفادة
مــن الكــوادر الفنيــة والتقنيــة الداخليــة املؤهلــة ومــن غــر دعــم تقنــي
مختصــة خارجيــة .إن إطالقنــا لهــذا التطبيــق ميثــل توف ـرا ً عــى
مــن مصــادر
ّ
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صعيديــن :التكلفــة املاديــة عــى الجهــات الحكوميــة لناحيــة أن هــذا التطبيــق
كل عــى
هــو خدمــة مركزيــة مشــركة تعفيهــا مــن بــذل مرصوفــات إضافيــة ٌ
حــدة ..والصعيــد الثــاين هــو توفــر وقــت الباحثــن عــن وظائــف يف مخاطبــة
يصــب دومــاً يف مصلحــة
العديــد مــن الجهــات كل عــى حــدة ،وهــو مــا
ّ
هــدف «إســعاد النــاس» مبختلــف قطاعاتهــم وفئاتهــم .ومــن هــذا املنطلــق
ميكــن للمتعاملــن أيضـاً التعبــر عــن مــدى رضاهــم عــن التطبيــق بالنقــر عــى
أيقونــة «مــؤرش الســعادة» املوجــودة يف صفحــة التطبيــق».
خدمات إضافية
ويحتــوي التطبيــق عــى العديــد مــن الخدمــات األخــرى ،منهــا معلومــات
عــن التطبيــق وكيفيــة التواصــل مــع حكومــة ديب الذكيــة ،إضافــة إىل مواقــع
الجهــات الحكوميــة .كــا تقــدم الدائــرة الدعــم الــازم للجمهــور حــول
التطبيــق الجديــد يوميـاً وعــى مــدار الســاعة مــن خــال التواصــل مــع مركــز
االتصــال املوحــد «اســأل ديب» عــى الرقــم  ،600560000أو الربيــد اإللكــروين
.help@dsg.gov.ae
قناة التوظيف األسهل والمفضلة
يف ســؤال حــول طمــوح حكومــة ديب الذكيــة مــن الخدمــة أجــاب ابــن
حميــدان بقولــه« :طموحنــا أن يكــون تطبيــق ديب للتوظيــف  eJobالقنــاة
األوىل املفضلــة لــدى الباحثــن عــن وظائــف يف حكومــة ديب ،ونتطلــع إىل أن
يكــون وســيلة تســاعد املواطنــن الباحثــن عــن عمــل يف التخطيــط ملســتقبلهم
الوظيفــي بشــكل أفضــل ،ســواء مــن يبحــث عــن عمــل جديــد ،أو مــن يتطلــع
إىل االرتقــاء مبســرته الوظيفيــة واالنتقــال إىل وظائــف أعــى».

•

التطبيقات الذكية

تطبيق وزارة الصحة  MOHUAEالمتميز

ضمن قائمة الفائزين بجائزة أفضل الخدمات الحكومية

احتــل تطبيــق وزارة الصحــة مكانــاً يف قامئــة الفائزيــن عــى املســتوى الوطنــي يف الــدورة الثانيــة ألفضــل الخدمــات
الحكوميــة عــر الهاتــف املحمــول ،ومل تكــن تلــك الجائــزة محــض صدفــة ،فالخدمــات التــي يقدمهــا هــذا التطبيــق جعلتــه
مــن التطبيقــات املفضلــة لــدى املتعاملــن ،ســواء يف الحــاالت الصحيــة الطارئــة ،أو عنــد االســتعالم عــن املستشــفيات
القريبــة أو األطبــاء القديريــن ،وغريهــا املزيــد مــن الخدمــات الفعالــة.
قائمة سهلة ومريحة
يتوافــر التطبيــق باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة،
وتظهــر يف شاشــته الرئيســة قامئــة تعــرض 9

ويف أعــى الصفحــة تظهــر القامئــة الكاملــة
للتطبيــق التــي تشــمل فعاليــات وزارة الصحــة،
ومعلومــات عــن الــوزارة ،وقنــوات االتصــال فيهــا.

خيــارات ،وهــي :املستشــفيات ،ودليــل الخدمــات،

أهم الخدمات

واالمتحانــات ،ومنشــأة صحيــة ،ودليــل األدويــة،

خدمــة "منشــأة صحيــة" :وهــي خدمــة تحــدد
مــكان املســتخدم الجغـرايف عــى الخريطــة ،فيوصله
بأقــرب مبــاين الخدمــات الصحيــة يف املنطقــة.
خدمــة الـــ "مستشــفيات" :تقــوم بالبحــث عــن
املستشــفى املطلــوب أو فروعــه يف جميــع أنحــاء
اإلمــارات ،مظهــرة كافــة املعلومــات املطلوبــة.
خدمــة "دليــل األطبــاء" :يســتطيع املســتخدم
مــن خاللهــا البحــث عــن طبيــب معــن لالســتعالم
عــن مــكان عملــه وكيفيــة االتصــال بــه.

ودليــل األطبــاء ،ومــؤرش كتلــة الجســم ،واســتطالع
الــرأي باإلضافــة إىل خيــار التواصــل مــع الوزيــر.
وتحــت هــذا الخيــار توجــد قامئــة أخــرى فرعية،
ميكــن مــن خاللهــا التواصــل مــع قنــوات وزارة
الصحــة االجتامعيــة ،أو تحديــد الصفحــة األكــر
اســتخداماً بوصلهــا بقامئــة "املفضلــة" ،أو االتصــال
باإلســعاف ،أو تدويــن املالحظــات والشــكاوى.

خدمــة" :تواصــل مــع الوزيــر" :تعتــر هــذه
الخدمــة مــن أهــم الخدمــات التــي تعــزز التواصــل
اإللكــروين املبــارش بــن املســؤولني والجمهــور يف
الدولــة ،حيــث ميكنــك أن ترســل مالحظاتــك إليــه
مبــارشة ،بخصــوص كل مــا يتعلــق باألخطــاء الطبيــة
أو البيانــات املفتوحــة أو توافــر أدويــة معينــة أو أي
قضايــا تتعلــق بالرعايــة الصحيــة عموم ـاً.
ويف قامئــة "دليــل الخدمــات" ،تســتطيع البحــث
عــن جميــع الخدمــات التــي تتعلــق بالطفــل أو
األفــراد أو املجتمــع أو املستشــفيات الحكوميــة
والخاصــة أوالطــاب وغريهــا ،يف كل مــن مجــايل
الخدمــات اإلداريــة والعالجيــة ،ليصــل املســتخدم
إىل مبتغــاه يف ثــوان معــدودة.
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إنجازات السعادة

حكومة دبي تتحدى نفسها عبر كرنفال من التطبيقات الذكية واإلنجازات المبتكرة

معرض دبي لإلنجازات الحكومية...
التميز الجامح بالخيال الحكومي
تحــت شــعار "حكومــة محليــة ...إنجــازات عامليــة" تؤكــد حكومــة ديب مــن جديــد ســعيها لتقديــم أفضــل الخدمــات الحكوميــة لزيــادة مســتوى ســعادة
املتعاملــن مــن مقيمــن وزوار؛ وقــد مثــل معــرض ديب لإلنجــازات الحكوميــة كرنفــاالً لإلبــداع والتســابق يف مجــاالت التحــول الــذيك واإلنجــازات املبتكــرة يف
الخدمــات الحكوميــة بشــكل عــام ،مل تكـ ِ
ـف الزائــر أيامــه الثالثــة حتــى يتعــرف إىل مــا أبدعتــه إنجــازات "الخيــال الحكومــي" الــذي تضاهــي بــه دوائــر حكومــة
ديب منتجــات حكومــات عامليــة عريقــة بــل وقــد تتفــوق عليهــا يف كثــر مــن الجوانــب .وهنــا حصــاد مــا عرضتــه الجهــات الحكوميــة...
تعزيز قدرات القطاع الحكومي
البدايــة مــن األمانــة العامــة للمجلــس التنفيذي
إلمــارة ديب التــي أطلقــت "الدليــل اإلرشــادي
لتصميــم وتطويــر الهيــاكل التنظيميــة" بنســختيه
اإللكرتونيــة واملطبوعــة .ويقــوم هــذا الدليــل عــى
تعزيــز قــدرات القطــاع الحكومــي يف التصميــم
املؤســي الف ّعــال اعتــادا ً عــى مجموعــة متكاملــة
مــن األدوات التــي تزيــد قدرتهــا عــى إنشــاء
وتطويــر هيــاكل تنظيميــة تعــزز فاعليــة العمــل
وترتفــع بجــودة اســتثامر املــوارد املتاحــة .ويعمــل
الدليــل عــى إتاحــة قنــوات تكامــل يف مختلــف
االختصاصــات لتســهيل حركــة الهيــاكل التنظيميــة
ونقــل التجــارب والخــرات والــدروس املكتســبة
بــن مختلــف قطاعــات الجهــات الحكوميــة.
يــريس الدليــل أسســاً ومعايــر علميــة مهمــة
يف مجــال التطويــر املؤســي ،ويعــد مرجع ـاً لــكل
جهــة حكوميــة مــن أي حجــم أو اختصــاص،
ناشــئة كانــت أم قامئــة يف مجــال تصميــم وتطويــر
هياكلهــا التنظيميــة مــن خــال تقديــم إطــار
شــامل لعمليــة تصميــم وإعــادة هيكلــة الهيــاكل
التنظيميــة للجهــات الحكوميــة يف ديب.
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ويــأيت نجــاح هــذه املبــادرة جـراء توفــر البنيــة
التحتيــة القويــة والثابتــة التــي تعــزز بشــكل غــر
مــريئ الــدور الريــادي للقطــاع الحكومــي يف ديب،
مســرة النهــج االســراتيجي للمدينــة إلحــداث
تغيــر فعــال وواضــح للوصــول إىل الكفــاءات
والخدمــات الحكوميــة املطلوبــة.
إحصاءات متطورة وفعالة
مل يقــم مركــز ديب لإلحصــاء بعــرض خدماتــه
فقــط يف املعــرض ،بــل اســتعرض أيضــاً الطــرق
اإلحصائيــة والخدمــات الذكيــة بتفاصيــل آلياتهــا
اإلحصائيــة ،يف امليــدان وعــى ســطح املكاتــب.
باإلضافــة إىل اســتعراضه للنواحــي اإليجابيــة الجمــة
التــي تنتــج مــن هــذا العمــل الدقيــق والصعــب،
ســواء للجهــات الحكوميــة ،أو لألكادمييــن أو
الطــاب .وعــرض املركــز موقعــه اإللكــروين الــذي
تزامــن إطالقــه مــع إطــاق املعــرض ،والــذي
أحــدث فيــه طرقــاً أبســط لوصــول املتعامــل
العــادي إىل مصــدر املعلومــات .ويقــدم املوقــع
إحصــاءات تتعلــق بقطــاع الحكومــة ،وقطــاع

األعــال ،واألفــراد ،عــى شــكل رســوم بيانيــة أو
أرقــام مــن خــال محــرك بحــث بســيط.
حياكم
مــن جهتهــا قامــت هيئــة املعرفــة والتنميــة
البرشيــة يف ديب بإطــاق مبــادرة «حياكــم» التــي
تتــوىل خدمــة الزائريــن موفــرة لهــم أرقــى اســتقبال
وأرسع إنجــاز للمعامــات .وتوفــر الهيئــة باقــة
متميــزة مــن الخدمــات يديرهــا فريــق متخصــص
إلعطــاء املتعامــل تجربــة لطيفــة .ويجــدر الذكــر
أن الهيئــة حصلــت عــى املركــز األول يف فئــة
رضــا املتعاملــن يف «برنامــج ديب لــأداء الحكومــي
املتميــز» لعــام  ،2014محققــة مــا نســبته 95.1%
مــن الوجــوه املبتســمة.
التكامل الذكي ..ينبض بالسعادة
واســتعرضت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة،
ممكّنــات التحــول الذكيــة والتكامــل بــن
الجهــات الحكوميــة عــر الخدمــات املشــركة
التــي تســتعملها تلــك الجهــات يف بنــاء خدماتهــا
اإللكرتونيــة والذكيــة ،منهــا :تطبيــق الدفــع عــر

الهواتــف الذكيــة ،وتطبيــق خدمــات األفــراد (إم
ديب) ،وخدمــة هويتــي اإللكرتونيــة ،وتطبيــق
املوظــف الــذيك ،واملركــز الحكومــي املوحــد
للتعــايف مــن الكــوارث ،وقــد تــم تعزيــز تلــك باقــة
الخدمــات املشــركة بخدمــة "مــؤرش الســعادة"،
الــذي تــم إطالقــه رســمياً ليكــون املنصــة املركزيــة
واملعتمــدة يف قيــاس رضــا وســعادة املتعاملــن،
بشــكل حــي ومبــارش ومرتبــط بلــوح مــؤرشات
أمــام صاحــب القــرار .وقــد بــدأ تطبيــق هــذه
الخدمــة املركزيــة بالفعــل لــدى 14جهــة حكوميــة.
أمّ الدوائر واإلنجازات
لطاملــا اعتــر املراقبــون أن بلديــة ديب هــي
أم الدوائــر ،ســواء مــن حيــث حجمهــا وعــدد
العاملــن بهــا أو مــن ناحيــة إنجازاتهــا وابتكاراتهــا.
وأهــم مــا يلمســه الزائــر لجنــاح بلديــة ديب هــو أن
تطبيقاتهــا وخدماتهــا أصبحــت ذات طابــع أقــرب
إىل االندمــاج مــع املدينــة واالســتمتاع بجاملهــا،
وأبعــد عــن نطــاق املخالفــات وتحصيــل الرســوم.
ومــن التطبيقــات الذكيــة لبلديــة ديب التــي تأيت
يف هــذا الســياق تطبيــق "الشــواطئ والحدائــق
العامــة" ،الــذي يحتــوي عــى معلومــات عــن
األماكــن والخدمــات واملرافــق العامــة املتوافــرة
يف اإلمــارة .ومــن خــال التطبيــق ،ميكــن التواصــل
مــع الجمهــور لإلبــاغ عــن آخــر املســتجدات
يف الحدائــق مثــل الفعاليــات واأليــام املخصصــة
للســيدات ومناطــق الشــواء ومعلومــات أخــرى.
أمــا تطبيــق "أليــف" الــذيك فهــو تطبيــق
مخصــص ألصحــاب الحيوانــات األليفــة مــن أجــل
تحســن إدارة واقتنــاء ورعايــة تلــك الحيوانــات يف
ديب ،مبوجــب لوائــح البلديــة ،ويســاعد التطبيــق
أصحــاب الحيوانــات األليفــة يف ديب عــى التحديــث
الرقمــي ملعلومــات حيواناتهــم وتســجيل حالتهــم
الصحيــة .كــا يوفــر املشــاركة لتلــك املعلومــات
بشــفافية بــن جميــع العيــادات العامــة والخاصــة
مبــا ينظــم اقتنــاء الحيوانــات األليفــة ويعــزز
العنايــة بهــا ،ويوفــر توثيــق املعلومــات الصحيحــة
عــن الخدمــات املقدمــة يف هــذا املجــال.
مطارات ذكية
عرضــت هيئــة الطــران املــدين ،التــي تنظــم
هــذا القطــاع مبــا فيــه مــن أضخــم املطــارات يف
العــامل ،تطبيقاتهــا الذكيــة التــي تســمح بتقديــم
طلــب ترصيــح الهبــوط وشــهادات عــدم مامنعــة
لنقــل املــواد املحظــورة والتصويــر الجــوي وغريهــا
العديــد مــن الخدمــات التــي تســهل عمــل قطــاع
الطــران يف اإلمــارة .الســيام أن تلــك اإلجــراءات

تتطلــب الكثــر مــن الوقــت واإلج ـراءات املعقــدة
يف أماكــن عديــدة مــن دول العــامل ،لكنهــا يف ديب
تتــم اآلن بلمســة زر.
طاقة ذكية
قدمــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ثــاث
مبــادرات ذكيــة تتمثــل يف ربــط الطاقــة الشمســية
يف املنــازل واملبــاين والتطبيقــات الذكيــة مــن
خــال عــدادات وشــبكات ذكيــة ومحطــات شــحن
الســيارات الكهربائيــة التــي ستســاهم بدورهــا
بفعاليــة يف خلــق مســتقبل أذىك وأفضــل لجميــع
ســكان إمــارة ديب؛ دعـاً للجهــود املتواصلــة للهيئــة
لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف اإلمــارة .ومتثــل
خدمــات الطاقــة الذكيــة أهــم مقومــات االســتدامة
يف منظومــة املدينــة الذكيــة يف املســتقبل.
صحة ذكية
مــن جهتهــا عرضــت هيئــة الصحــة يف ديب
خدماتهــا الذكيــة التــي تجعــل مــن عمليــة إيجــاد
املشــايف وتتبــع حالــة العــاج أســهل وأكــر ي ـرا ً.
تتمثــل الخدمــات املتوافــرة عــى التطبيــق الــذيك
التابــع للهيئــة يف قامئــة املنشــآت التابعــة لهيئــة
الصحــة بــديب ومواقعهــا عــى الخريطــة ،عــرض
نتائــج املختــر ،املواعيــد ،البطاقــات الصحيــة
ومعلومــات عــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.
أمــا بالنســبة للراغبــن يف التــرع بالــدم فيتيــح
التطبيــق إمــكان التســجيل يف برنامــج التــرع،
وعــرض قامئــة الحمــات .أمــا خدمــة "ســجيل"
فتتيــح للمســتخدم تســجيل نتائــج الفحوصــات
الطبيــة الخاصــة بــه وعــرض رســم بيــاين لتتبــع
حالتــه الصحيــة.
 ..وجمارك ذكية
قدمــت جــارك ديب كافــة الخدمــات الجمركيــة
للمتعاملــن عــى الهواتــف واألجهــزة والســاعات
الذكيــة ،حيــث قامــت بتطويــر نظــام متكامــل
للخدمــات يبــدأ بالعمــل عــى إنجــاز الخدمــات
املطلوبــة منــذ لحظــة اســتالم الطلبــات ،وإبالغهــم
مبــارشة عــر الربيــد اإللكــروين بدخــول طلباتهــم
حيــز التنفيــذ وباملــدة التــي تســتغرقها الخدمــات
حتــى يتــم إنجازهــا لهــم.
وعرضــت الجــارك أيضــاً نظامــاً متطــورا ً
لفحــص الحاويــات ،هــو أول نظــام شــامل مبتكــر
يف العــامل يدمــج أســاليب تقنيــة متعــددة عاليــة
الكفــاءة والــذي يعتــر أحــدث نظــام عاملــي
متكامــل ملســح وتفتيــش الحاويــات والشــاحنات
املتحركــة عــر الكشــف اإلشــعاعي ملحتوياتهــا.

كــا يتمتــع النظــام بالقــدرة عــى فحــص 150
شــاحنة خــال ســاعة واحــدة أثنــاء تحركهــا برسعــة
تـراوح بــن  8و 15كيلومـرا ً /ســاعة ،أي مــا يعــادل
شــاحنة لــكل  24ثانيــة .ويهــدف النظــام املتطــور
لفحــص الحاويــات الــذي طورتــه جــارك ديب إىل
توفــر الحاميــة الف ّعالــة للحــدود ،والحــد مــن هــدر
املــوارد ،وتعزيــز إدارة املخاطــر مــع ضــان سالســة
ســر العمــل يف مجــال تيســر التجــارة ،دون التأثــر
عــى انســيابية حركــة البضائــع.
"اإلقامة" الذكية
قدمــت اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون
األجانــب بــديب عرضــاً ملنظومــة البوابــة الذكيــة،
وهــي نظــام خدمــة ذاتيــة آيل وآمــن وســهل
االســتخدام ،وبديــل لعمليــات مراقبــة الجــوازات
التقليديــة يف املطــارات ،للحــد مــن طوابــر
االنتظــار .وميكــن ملســتخدمي البوابــة الذكيــة إنهــاء
إجراءاتهــم يف أقــل مــن  20ثانيــة وبأعــى املعايــر
األمنيــة دون الوقــوف عنــد مأمــور الجــوازات.
وميكــن الحصــول عــى الباركــود الخــاص للدخــول
إىل البوابــة الذكيــة باســتخدام الهاتــف الــذيك عــن
طريــق التطبيــق الــذيك املتوافــر يف جميــع متاجــر
التطبيقــات تحــت مســمى .GDRFA Dubai
كــا تــم عــرض نظــام "عــن" ،بالتعــاون مــع
رشكــة إماراتــك التــي قامــت بإطــاق النظــام الــذي
يســتخدم آليــات التعــرف إىل قزحيــة العــن وبصمة
الوجــه لتحديــد الهويــة البيومرتيــة لألشــخاص مــن
خــال شاشــة عــرض واحــدة .ويتميــز النظــام
برسعتــه يف التقــاط وإنجــاز التطابــق بفــرة زمنيــة
ال تتعــدى الثانيتــن ،وســيتوفر تطبيقــات هــذا
النظــام يف بوابــة الســفر الــذيك يف مطــارات ديب.
األوقاف الذكية
ُــر
ق
ال
وشــؤون
األوقــاف
مؤسســة
مل تكتــف
ّ
بتقديــم تطبيــق ذيك ،وإمنــا عرضــت أول مســجد
أخــر يف الدولــة والــرق األوســط يتســع لـــ3500
مصــلٍ  ،ويقــام يف منطقــة القرهــود.
وتهــدف املؤسســة مــن خــال هــذا املــروع
إىل تحويل املســاجد املســتقبلية يف ديب إىل مســاجد
صديقــة للبيئــة تعتمــد عــى مــواد متوافقــة مــع
مــوارد الطاقــة املتجــددة ،ونظــام العــزل الحـراري،
وترشــيد اســتهالك الطاقــة .باإلضافــة إىل الحــد
مــن اســتخدام الغــاز املســتنفذ لطبقــة األوزون يف
أجهــزة التكييــف .كــا يوفــر املــروع نحــو ٪20
مــن اســتهالك املــاء ،و ٪25مــن اســتهالك الكهربــاء
مقارنــة باملســاجد األخــرى.
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خدمات عابرة للحدود

خدمة "تواجدي" ..عبر كل الحدود
والمسافات تضمن الحماية لكل مواطن

عــى الــدوام تحــرص دولــة اإلمــارات عــى توفــر أفضــل الخدمــات مــن أجــل توفــر الرخــاء والحيــاة الســعيدة.
ويعتــر التحــول الــذيك وســيلة مســاعدة يف هــذه الغايــة مــن أجــل خدمــة املتعاملــن عــر الحصول عــى خدمات
مفيــدة يف كل وقــت ومــن أي مــكان .ضمــن هــذه السلســلة التــي نســتعرض فيهــا الخدمــات الحكوميــة وهــي
تعــر الحــدود عــر منوذجهــا اإللكــروين أو الــذيك ،نســتعرض خدمــة "تواجــدي" التــي تقدمهــا وزارة الخارجيــة.
الهدف من الخدمة
وفــرت وزارة الخارجيــة للمواطنــن الراغبــن يف
الســفر خــارج الدولــة خدمــة "تواجــدي" ،يف إطــار
حــرص الــوزارة عــى التواصــل مــع مواطنــي الدولــة
أثنــاء ســفرهم ووجودهــم خــارج الدولــة ،خاصــة
يف حــاالت األزمــات والطــوارئ ،موفــرة اإلرشــادات
والنصائــح والتدخــل املبــارش.
وأصــدرت الــوزارة نــرة تعريفيــة ،توضــح
الخدمــات واملزايــا التــي ميكــن أن تقدمهــا البعثــات
الدبلوماســية والقنصليــة يف الخــارج ،كــا طلبــت
مــن جميــع املواطنــن رضورة االطــاع عــى تلــك
الخدمــات قبيــل الســفر ،إضافــة إىل النــرة الخاصة
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بنصائــح وإرشــادات الســفر العامــة ،وذلــك لضــان
رحلــة خاليــة مــن املصاعــب واملتاعــب.
االشتراك بالخدمة
ميكــن ملواطنــي الدولــة االشــراك
بالخدمــة مــن خــال موقــع وزارة الخارجيــة
 ،www.mofa.gov.aeعــر الضغــط عــى خدمــة
"تواجــدي" يف أعــى املوقــع ،أو تحميــل تطبيــق
وزارة الخارجيــة ( )MOFA UAEعــى الهواتــف
املحمولــة (أندرويــد و .)iOS
ويســتطيع كبــار الســن وذوي االحتياجــات
الخاصــة أيضــاً االشــراك بالخدمــة عــن طريــق
الرقــم املجــاين .80044444

كيفية عمل الخدمة

ال تتطلــب عمليــة التســجيل بالخدمــة أكــر
مــن إدخــال البيانــات ملــرة واحــدة فقــط ،للحصــول
عــى اســم مســتخدم خــاص ميكــن للمواطــن مــن
خاللــه اإلعــان عــن رحالتــه املقبلــة ،أو تفحــص
حالــة رحالتــه الحاليــة لتعديلهــا أو إلغائهــا.
وعنــد ســفر املواطــن إىل خــارج الدولــة ،ميكــن
لــه طلــب مســاعدة أو إغاثــة يف حــال وجــود أي
طــارئ ،فتهــب دولــة اإلمــارات ببعثاتهــا الخارجيــة
التــي متتلــك معلومــات املواطــن الكاملــة ،لتوجيــه
املســاعدة املمكنــة والالزمــة لــه.

•

مرصد الخدمات
استحداث فئة
"الجهة الحكومية األكثر

تميز ًا في التحول الذكي"
كشــف عبداللــه الشــيباين األمــن العــام
للمجلــس التنفيــذي إلمــارة ديب ورئيــس برنامج
ديب لــأداء الحكومــي املتميــز ،أن الربنامــج
اســتحدث فئــة جديــدة اعتبــارا ً مــن الــدورة
املقبلــة ،هــي "الجهــة الحكوميــة األكــر متي ـزا ً
يف التحــول الــذيك" ،الفتــاً إىل أنــه تــم وضــع
معايريهــا ومتطلبــات التميــز وآليــات تقييمهــا
بالتعــاون مــع حكومــة ديب الذكيــة.
ونفــذ فريــق برنامــج ديب لــأداء الحكومــي
املتميــز عــددا ً مــن الــورش التعريفيــة بفئــات
ومعايــر وآليــة تقييــم الربنامــج للجهــات
الحكوميــة ،والتــي بــادرت باملشــاركة يف
الربنامــج قبــل انتهــاء املهلــة املمنوحــة (3
ســنوات) مــن قبــل ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب
رئيــس املجلــس التنفيــذي ،حيــث ارتفــع عــدد
الجهــات الحكوميــة املشــاركة يف الربنامــج
لهــذه الــدورة إىل  29جهــة حكوميــة.
هــذا العــام طبــق برنامــج خــاص بنــاء
عــى مبــادرات وتوجهــات صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب ،نظامـاً متطــورا ً للتقييــم ،تتــم مــن خاللــه
حوكمــة وتوثيــق جميــع مراحــل التقييــم
بشــكل إلكــروين ذيك؛ بــدءا ً مــن عمليــة تقديــم
منــاذج بيانــات املشــاركة والرتشــيح ،مــرورا ً
بجميــع عمليــات التقييــم والتحكيــم ،وصــوالً
إىل مرحلــة التقاريــر التقييميــة .كــا متــت
مراجعــة وتحديــث معايــر الربنامــج لرتكــز عىل
إضافــة مفاهيــم الطاقــة اإليجابيــة وإســعاد
املتعاملــن والتحــول للحكومــة الذكيــة.
وســاهم الربنامــج يف تطويــر أعــال
الجهــات الحكوميــة وتحقيقهــا نتائــج
عامليــة املســتوى متجــاوزة نتائــج العديــد
مــن الــدول املتقدمــة ،باإلضافــة إىل تفــوق
نتائــج رضــا املتعاملــن لهــذا العــام عــن
نتائــج الســنة املاضيــة ،حيــث بلــغ متوســط
رضــا املتعاملــن عــن الجهــات الحكوميــة يف
ديب للعام .٪91 ،2013

واجهة استخدام واحدة لعدة خدمات وبست لغات

شرطة دبي تطلق النسخة الجديدة
من تطبيقها على الهواتف الذكية

قامــت رشطــة ديب بابتــكار تصميــم جديــد
لتطبيقهــا عــى الهواتــف املتحركــة (أندوريــد
و  )iOSويضــم  4لغــات جديــدة إضافــة هــي
األملانيــة والصينيــة والفرنســية والروســية باإلضافــة
إىل اللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة .وميكــن كذلــك
ترتيــب الخدمــات املفضلــة لــدى املســتخدم مبــا
يتناســب مــع اهتامماتــه.
ويضمــن تطبيــق رشطــة ديب الــذيك تبســيط
وتوحيــد اإلجــراءات يف مراكــز الخدمــة ،وتقليــل
وقــت االنتظــار مــن قبــل املتعامــل والوقــت
املســتهلك إلنجــاز املعامــات ،وتوفــر واجهــة
اســتخدام واحــدة لجميــع األنظمــة إلنجــاز
املعامــات باختــاف أنواعهــا (مروريــة ،جنائيــة،
تصاريــح وشــهادات) يف جميــع املراكــز.
ويتيــح التطبيــق أعــى معايــر تقديــم الخدمــة
عــر الهواتــف الذكيــة ،شــامالً تحميــل مقاطــع
فيديــو مــن قبــل الجمهــور عــر برنامــج "كلنــا
رشطــة" يســاهم يف تحقيــق أعــى معايــر الشــفافية
والنزاهــة ،ويحــدد التطبيــق موقــع الفيديــو ووقــت
تســجيله كــا أنــه يدحــض أي فرضيــة لالع ـراض
عــى عــدم وقــوع املخالفــة.

وقــال العقيــد خالــد نــارص الرزوقــي ،مديــر
اإلدارة العامــة للخدمــات الذكيــة يف رشطــة ديب،
إن أكــر الخدمــات اســتعامالً عــر الهواتــف الذكيــة
هــي "االســتعالم ودفــع املخالفــات" ،وأضــاف" :إن
التعــود عــى التعامــل مــع تلــك الخدمــات يحتــاج
وقتــاً وثقافــة مــن الجمهــور ،إال أنــه يف الوقــت
الراهــن تعتــر االســتجابة جيــدة مــن قبــل رشيحــة
كبــرة مــن الجمهــور ،ونتوقــع ارتفــاع األعــداد
خــال الفــرة املقبلــة ،بعــد إضافــة اللغــات
الجديــدة والرتويــج الجيــد لتلــك الخدمــات عــر
وســائل اإلعــام".
وكانــت خدمــة "اإلبــاغ عــن حــادث" قــد
ســجلت  6585معاملــة منــذ إطالقهــا ،وهــي
خدمــة متكــن الجمهــور مــن اإلبــاغ عــن
حــادث بســيط عــن طريــق تصويــر املركبــات
املتــررة وإرســالها عــر التطبيــق الــذيك للجهــة
املعنيــة ويتــم موافاتهــم بتقريــر الحــادث مــن
قبــل الرشطــة عــن طريــق الرســائل النصيــة
أو الربيــد اإللكــروين ،وبذلــك تســهم إىل حــد
كبــر يف حلــول رسيعــة لالزدحــام الناتــج عــن
انتظــار حضــور دوريــة رشطــة وعرقلــة حركــة
الطريق.

•
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مؤشر السعادة

تفعل «مؤشــر الســعادة» رسمي ًا
«حكومة دبي الذكية» ّ
في 14جهــة حكومية حتى اآلن
يف خطــوة عمليــة لتنفيــذ مبــادرة مــؤرش الســعادة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،يف أكتوبــر املــايض ،أعلنــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة عــن تفعيــل خدمــة مــؤرش الســعادة رســمياً يف األســبوع
األول مــن أبريــل الجــاري ،بعــد أن أنهــت فرقهــا الفنيــة املختصــة املرحلــة األوىل مــن املبــادرة واملتمثلــة يف تزويــد الجهــات الحكوميــة بــأداة ذكيــة
لقيــاس «مــؤرش الســعادة» ،مــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة واألجهــزة اللوحيــة وأجهــزة «آي فــون» و «أندرويــد».
وبنــاء عــى هــذه الخطــوة قامــت 14جهــة حكوميــة يف ديب حتــى اآلن،
بتفعيــل خدمــة «مــؤرش الســعادة» عــى مواقعهــا اإللكرتونيــة أو يف مراكــز
الخدمــة التابعــة لهــا ،وهــي :هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ،وبلديــة ديب ،ورشطــة
ديب ،ومحاكــم ديب ،وهيئــة الطــرق واملواصــات ،وهيئــة ديب للثقافــة والفنــون،
واملنطقــة الحــرة مبطــار ديب (داف ـزا) ،ومركــز ديب لإلحصــاء ،ومؤسســة األوقــاف
ـر ،ودائــرة املاليــة ،ودائــرة حكومــة ديب الذكيــة ،ودائــرة الشــؤون
وشــؤون القـ ّ
اإلســامية والعمــل الخــري ،وهيئــة املعرفــة والتنميــة البرشيــة ،وهيئــة ديب
للطــران املــدين.
السعادة أو ًال
وقــال ســعادة أحمــد بــن حميــدان ،مديــر عــام دائــرة «حكومــة ديب الذكيــة»:
«تــأيت هــذه الخطــوة لالنطــاق الفعــي بعمليــة تنفيــذ مبــادرة «مؤرش الســعادة»
التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،ووجــه ســمو الشــيخ حمــدان بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي برسعــة
تنفيذهــا يف الجهــات الحكوميــة؛ لقيــاس ســعادة ســكان ديب وز ّوارهــا وس ـيّاحها
بشــكل تفاعــي ،ورضاهــم عــن الخدمــات الحكوميــة املقدمــة لهــم ،وذلك بشــكل
يومــي يراعــي التغ ـرات الرسيعــة ،وتوقعــات النــاس التــي تتغــر برسعــة أيض ـاً،
عــر أجهــزة ذكيــة وإلكرتونيــة تثبــت يف مقــار الجهــات الحكوميــة وترتبط بشــبكة
مركزيــة تقــوم برصــد هــذا املــؤرش ،وإرســال تقاريــر يوميــة ملتخــذي القـرار لرصــد
املناطــق الجغرافيــة والحكوميــة األكــر ســعادة ورضــا عــن الخدمــات الحكوميــة
بهــدف تطويرهــا وتحســن مــدى ســعادة الجمهــور عــن الخدمــات املقدمــة لــه».
وأضــاف ســعادته قائــاً« :يــأيت تفعيــل هــذه الخدمــة الذكيــة إميانــاً م ّنــا
بأهميــة تضافــر الجهــود بــن جهــات حكومــة ديب مبــا يضمــن تحقيــق رؤيــة
القيــادة بتوفــر كل مــا يلــزم مــن متطلبــات تســهم يف إســعاد كل مــن يقيــم عــى
ربــوع إمارتنــا ودولتنــا ،مــن خــال رفــع كفــاءة األجهــزة الحكوميــة يف تقدميهــا
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خدماتهــا للجمهــور عــر تعزيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة ..وإننــي عــى ثقــة مــن
أن هــذه الخدمــة الجديــدة ستســهم بشــكل ف ّعــال يف تعزيــز تنافســية ديب عــى
مختلــف املــؤرشات الدوليــة لتصبــح أذىك الحكومــات إقليميــاً وعامليــاً ..ويف
الحفــاظ عــى تبــوؤ دولتنــا اإلمــارات املركــز األول إقليمي ـاً عــى مقيــاس مــؤرش
الســعادة الــدويل الــذي حازتــه يف العــام  ،2014وتصــدر اإلمــارات مــؤرش إدملــان
للثقــة  2015بحصولهــا عــى املركــز األول عامليــاً يف ثقــة الشــعب بالحكومــة
والثقــة باالقتصــاد وبقــدرة الحكومــة عــى تحفيــز االبتــكار».
خدمة مركزية مشتركة
وكانــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة قــد نظّمــت يف وقــت ســابق ورشــة
عمــل حرضهــا  90موظفـاً ميثلــون  26جهــة حكوميــة ،للتعريــف مببــادرة مــؤرش
الســعادة والتشــاور معهــم لتحضــر املتطلبــات الالزمــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ
لتطويــر وتوفــر أداة ذكيــة تفاعليــة ســهلة االســتخدام ترتبــط بشــبكة إلكرتونيــة
مركزيــة ،لقيــاس «مــؤرش الســعادة» للجمهــور ورضاهــم عــن الخدمــات
الحكوميــة املقدمــة لهــم بشــكل يومــي ،ومبــا يجعــل مــن تلــك األداة خدمــ ًة
مركزيــ ًة مشــركة تنضــم إىل باقــة الخدمــات املشــركة التــي توفرهــا الدائــرة
لجميــع جهــات حكومــة ديب.
وقــد عكفــت الفــرق املعنيــة يف حكومــة ديب الذكيــة خــال الفــرة املاضيــة
عــى وضــع اآلليــات التقنيــة الالزمــة لربــط األنظمــة مــا بــن جهــات حكومــة
ديب مــع قاعــدة البيانــات املركزيــة ملــؤرش الســعادة ،وقامــت الدائــرة بتوفــر
الدعــم الفنــي الخــاص للمــروع ،كــا ســتقوم خــال األيــام املقبلــة واســتكامالً
للمرحلــة األوىل بتزويــد الجهــات الحكوميــة بلوحــة بيانــات تفاعليــة لرصــد
ومراقبــة النتائــج مبــا يضمــن نجــاح تحقيــق رؤيــة القيــادة عــى طريــق تعزيــز
الخطــوات املتخــذة لتحقيــق الحكومــة الذكيــة ،والوصــول بــديب لتكــون املدينــة
األذىك عاملي ـاً وتقيــس ســعادة ســكانها بشــكل تفاعــي يومي ـاً يك تثبــت جدارتهــا
باملراكز األوىل.

•

مجتمع ذكي

تويتر محمد بن راشد  -مبادرات تتعدى التغريد

شهدت اليوم توزيع جوائز برنامج ديب
لألداء الحكومي املتميز  ..إنجازات رائدة
وطاقات حكومية هي مفخرة

أعطينا مهلة سنتني للجهات
الحكومية لتنفيذ مرشوع
الحكومة الذكية ،ووعدنا
املسؤولني الذين ال يحققون
الهدف أن نقيم لهم حفل
وداع بنهاية هذه املدة

ترأست اليوم اجتامعاً ملجلس الوزراء أقررنا خالله
استضافة مقر جهاز الرشطة الخليجية يف الدولة ومقره
إمارة أبوظبي

السيرة الذاتية لمدينة دبي عبر شبكة إنستاغرام

#MyDubai
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مرشد التطبيقات

تطبيق "سمارت درايف"
من هيئة الطرق والمواصالت
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركتي أبل وغوغل.

1
ميكــن اختيــار أحــد الخيــارات
كأماكنــي أو مســارايت أو
التوجــه إىل املنــزل.

2
البحــث عــن الوجهــة املــراد
الوصــول إليهــا مــن خــال إدخــال
اســم الجهــة باللغــة العربيــة
لتظهــر املنطقــة املطلوبــة

3
يقــوم التطبيــق باحتســاب
أفضــل الطــرق املؤديــة إىل
الجهــة املطلوبــة ،وميكنــه
اق ـراح طــرق لتفــادي بوابــات
ســالك

4
يبــدأ التطبيــق بالتوجيــه
الصــويت وإظهــار خريطــة
تتيــح التتبــع ثــايث األبعــاد
لوجهــة وحركــة املركبــة

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

800 9090
16

العدد 138
أبريل 2015

