آفاق إلكترونية

أربع ركائز الزمة للتحول
للحكومة الذكية
من املتوقع �أن ت�شهد وترية النقلة اجلريئة بالتحول �إىل احلكومة الذكية -مرحلة
ما بعد احلكومة الإلكرتونية -ت�سارعاً عاملياً الفتاً خالل ال�شهور املقبلة .و�أ ّياً يكن
مكانها ،يجدر االنتباه �إىل �أه��م �أرب��ع ركائز للتحول للحكومة الذكية يتعني �أن
تت�ضافر معاً ل�ضمان انتقال �سل�س �إىل هذا النوع من احلكومات املعا�صرة ،بكفاءة
و�سرعة.
***
�أوىل ركائز احلكومة الذكية و�أهمها على الإطالق ،هي "القيادة" امل�ؤمنة بحتمية
هذا التحول؛ فمبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ب�ضرورة التحول �إىل احلكومة الذكية
وق��راره بتغيري م�سمى حكومة دبي الإلكرتونية �إىل حكومة دبي الذكية� ،إ�ضافة
�إىل �إطالقِ �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي "برنام َج حمدان بن حممد للحكومة الذكية" الذي ي�ستهدف حتويل
ر�ؤي��ة القيادة العليا �إىل واق��ع ملمو�س وتوفري برامج ت�أهيلية للحكومة الذكية،
ميثالن معاً منوذجاً فريداً لتلك القيادة ولأ�سلوبها يف �إدارة التغيري.
ثاين تلك الركائز ،هي جاهزية وجتاوب اجلهات احلكومية وتلبي ُتها دعو َة "القيادة"
باتخاذ الإجراءات الالزمة واملدرو�سة الكفيلة بو�ضعها على م�سار احلكومة الذكية
بنجاح ،وتوفري البنية التحتية واملعايري التي ت�ساعد على تبادل البيانات وتكاملها
يف بيئة �آمنة ..و َل َك ْم �أ�سعدنا التجاوب الرائع الذي ح�صلنا عليه من �شركائنا يف
اجلهات احلكومية يف �أثناء توا�صلنا واجتماعاتنا معهم للت�شاور ب�ش�أن �صياغة
ا�سرتاتيجية موحدة للتحول �إىل "احلكومة الذكية" ،بل والبدء بتنفيذها .لقد
�أجمعت اجلهات على �أهمية و�ضع ال�سيا�سات واملعايري والإر�شادات الالزمة يف هذا
املجال؛ وعليه با�شرت فرقنا املتخ�ص�صة بتنفيذ هذه املهمة ،ومع �صدور هذا العدد
فقد مت �إر��س��ال امل�س ّودة النهائية الأوىل من وثيقتي "�سيا�سة تعريف اخلدمات
الذكية" ،و"�إر�شادات تخطيط تنفيذ اخلدمات الذكية" �إىل اجلهات احلكومية..
كما �ستنتهي الفرق خالل الأ�شهر الثالثة املقبلة من �إعداد كل من�" :سيا�سة تنفيذ
اخلدمات الذكية" ،والدليل الإر��ش��ادي لأم��ن تطوير اخلدمات الذكية ،والدليل
الإر�شادي ملعايري ت�صميم واجهات تطبيقات اخلدمات الذكية .ون�أمل من �شركائنا
يف احلكومة ا�ستخدام هذه املعايري والإر��ش��ادات ملواءمة تطبيقاتها على الهواتف
�وح��دة لتلبية احتياجات املتعاملني معنا
الذكية ول�ضمان وج��ود ا�سرتاتيجية م� ّ
وتوقعاتهم.
َ
الهواتف
الركيزة الثالثة حلكومة ذكية ناجحة تكمن يف مدى ا�ستخدام املتعاملني
الذكية؛ واحلال ال�سا ّرة على هذا ال�صعيد هي �أن �أ�سعار تلك الهواتف بد�أت تنخف�ض
يف جميع �أنحاء العامل .ووفقاً لتقديرات �شركة البيانات الدولية ( )IDCالرائدة
يف جم��ال توفري املعلومات ال�سوقية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية :يتجاوز عد ُد م�ستخدمي الهواتف الذكية حالياً املليار �شخ�ص
حول العامل ،مع اجنذاب امل�ستهلكني يف الأ�سواق النا�شئة مثل ال�صني والهند نحو
ال�ه��وات��ف الذكية الأرخ ����ص ،وه��و م��ا ك��ان ق��د �أ�سفر ع��ن انخفا�ض متو�سط �سعر
الهاتف الذكي من  450دوالراً �أمريكياً ( 1651درهماً) �إىل  375دوالراً �أمريكياً
( 1376درهماً) منذ بداية العام .2012
كذلك يُظهر تقرير ل�شركة "�إريك�سون موبيليتي" �صادر يف �شهر فرباير 2013
�أن عدد امل�شرتكني يف الهواتف املتحركة يف جميع �أنحاء العامل بلغ نحو  6.3مليار
�شخ�ص ،ميثل امل�شرتكون يف الهواتف الذكية بينهم نحو  ..16٪ع�لاوة على �أن
التوقعات ت�شري �إىل ح�صول انخفا�ض قريب يف �أ�سعار الهواتف الذكية؛ وهو �أمر
�إيجابي من منظور احلكومة الذكية لكونه يرفع من عدد املتعاملني القادرين على

اقتنائها ،ما ي�ساعدهم يف التعود على النظام البيئي للتطبيقات التي يتجه الإبداع
احلكومي �إليها.
�أما الركيزة الأخ�يرة فهي توافر قاعدة ذات نطاق عري�ض للهواتف املتحركة� ،أو
ت�أمني الو�صول ال�سلكياً �إىل �شبكة الإنرتنت للهواتف الذكية .ومقارنة مع العام
 1991فقد كان معظم بلدان العامل �آنذاك ي�ستخدم ن�سخة بطيئة من اجليل
الثاين خلدمة الإنرتنت الال�سلكية ،ثم �شهد العام  2001انتقال بع�ض مزودي
االت�صاالت عن بعد �إىل �سرعات �أعلى با�ستخدام اجليل الثالث من هذه اخلدمة.
وبالن�سبة لدولة الإم��ارات حتديداً ف��إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت
تعمل حالياً بالتعاون مع �شركتي تزويد خدمات االت�صاالت يف الدولة "ات�صاالت"
و"دو" على اجليل الرابع ،املعروف �أي�ضاً با�سم "التطور طويل الأمد" ،ل�ضمان
وج��ود �سرعة �أك�بر للنطاق العري�ض للهواتف املتحركة ،حتى وه��ي تعمل حالياً
على �شبكة من الهواتف املتحركة ذات النطاق العري�ض التي تتبع اجليل .3.5
ون�أمل �أن تعمل ال�شركتان على خف�ض كلفة النطاق العري�ض للهواتف املتحركة
من خالل تقدمي باقات البيانات املنا�سبة وبكلفة تناف�سية؛ ما �سي�ساعد يف رفع
م�ستوى اال�ستخدام .ويُتوقع �أن ت�شهد �أ�سعار ب��اق��ات بيانات الهواتف املتحركة
انخفا�ضاً م�ستمراً لتلبية رغبات املتعاملني احلري�صني على اال�ستفادة الكاملة من
هواتفهم الذكية.
***
حاملا تعمل كافة الركائز الأربعة جنباً �إىل جنب لدفع م�سرية التحول �إىل احلكومة
الذكية �إىل الأمام �سن�شهد حتماً ن�شوء احلكومات الذكية .ونحن جميعاً مطالبون
بتحقيق ال��ري��ادة يف التحول للحكومة الذكية ،خا�صة و�أن قيادتنا توفر لنا كل
الدعم لتحقيق ذلك.
املدير العام
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة يف
جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت �ت��وىل "حكومة دب��ي الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  2000خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae

مدير التحرير
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jamal.almulla@deg.gov.ae

«ح �ك��وم��ة دب ��ي ال��ذك �ي��ة» تعلن
ن �ت��ائ��ج ت �ق �ي �ي��م ج � ��ودة امل ��واق ��ع
الإل�ك�ترون�ي��ة للجهات التابعة
حلكومة دبي 2013-2012

عامر حممد احلمايدة
منسق المجلة

جمال خليفة املال

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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دعم من "حكومة
دبي الذكية" للتحول
الإلكرتوين يف
"اقت�صادية دبي"

media@deg.gov.ae
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@deg.gov.ae :
...
ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
ميكن
البوابة :دبي.امارات

الآراء املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
ومينع منع ًا بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة باملجلة �إال
بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة خطية من املجلة.
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الإلكرتوين جلمارك دبي
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"مقرتحاتك ت�صنع
امل�ستقبل"
�شعار حماكم دبي يف
حملتها "املحكمة
الذكية"

أخبــار

حكومة دبي الذكية تفوز بجائزة األمم المتحدة للخدمة العامة
ف��ازت دائ��رة حكومة دبي الذكية بجائزة دولية
خ�لال منتدى توزيع جوائز الأمم املتحدة للخدمة
ال�ع��ام��ة  2013ع��ن ف�ئ��ة "حت�سني عملية تقدمي
اخلدمات العامة" ملنطقة غرب �آ�سيا .وقد قام وو
هونغ بو ،وكيل الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
االقت�صادية واالجتماعية ،مبنح هذا التقدير الدويل
للتميز يف اخلدمة العامة للدائرة.
وتعليق ًا على ه��ذا الفوز ق��ال �سعادة �أحمد بن
حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية" :ت�أتي هذه
اجلائزة نتيجة للتعاون القائم بيننا وبني �شركائنا من
اجلهات احلكومية يف عملية التحول الإلكرتوين منذ
بداياتها يف العام  .2000وكان من دواعي �سرورنا
�أن الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون قد
قال يف ر�سالته الرتحيبية يف املنا�سبة�" :إن الفائزين
بجائزة الأمم املتحدة للخدمة العامة �ضربوا مثا ًال
يحتذى به يف حت�سني عملية تقدمي اخلدمات وتعزيز
امل�ساءلة ،و�إن من �ش�أن الأ�سلوب املبتكر يف احلوكمة
العامة �أن يبني م�ستقب ًال �أف�ضل للجميع".
وخالل عملية الرت�شح جلائزة الأمم املتحدة مت
ا�ستعرا�ض اخلدمات الإلكرتونية امل�شرتكة وكيفية
تب ّنيها وا�ستخدامها من قبل  56جهة حكومية يف
دبي لتحقيق كفاءات ت�شغيلية داخلية ووفورات كبرية
يف التكاليف احلكومية ،تُرجمت على �شكل خدمات
ان�سيابية وم�ؤمتتة للمتعاملني ،و�أهّ لت حكومة دبي
ال��ذك�ي��ة للح�صول على ر��ض��اه��م وثقتهم العالية.

و��س��اع��دت ه��ذه اخل��دم��ات يف احل��د م��ن انبعاثات
الكربون ب�سبب ا�ستخدام بنية حتتية واح��دة تخدم
ع��دة ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة ،م��ا �أ� �س �ف��ر ع��ن م�ن��ح ميزة
اال�ستدامة البيئية للحكومة الذكية؛ وهو ما يتفق مع
املعايري التي تتخذها الأمم املتحدة بعني االعتبار يف
�أثناء تقديرها جهود الفائزين.
وت�ضع حكومة دبي الذكية ن�صب عينيها �إ�سعاد
�أفراد املجتمع وتعزيز اخلدمات الإلكرتونية امل�شرتكة
احلالية ،بالرتافق مع اال�ستجابة ملتطلبات املرحلة
اجلديدة من احلكومة الذكية ،مبا متلكه من بنية

حتتية حديثة و�شبكة معلومات حكومية �آمنة ومن�صات
متطورة ونظم تخطيط موارد حكومية ..ف�ض ًال عن
مبادرة "هويتي الإلكرتونية" التي �أطلقتها الدائرة
�أخري ًا بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية والتي توفر
للمتعاملني دخو ًال موحد ًا لكافة اخلدمات الإلكرتونية
التي توفرها اجلهات احلكومية يف دبي عرب الهواتف
الذكية �أو الإن�ترن��ت ،من خالل تعريف واح��د فقط
يلغي حاجتهم �إىل الت�سجيل بكل جهة حكومية على
حدة ..و�ست�صبح نافذة املفعول يف �شهر �أكتوبر من
هذا العام.

ّ
لالطالع على تجربتها
وفد من سلطنة عمان يزور "حكومة دبي الذكية"
في نظم تخطيط الموارد الحكومية
ا�ست�ضافت دائ ��رة "حكومة دب��ي الذكية" وف��د ًا
من وزارة اخلدمة املدنية ب�سلطنة عمان �ضم عدد ًا
م��ن امل��دي��ري��ن ور�ؤ� �س��اء الأق �� �س��ام ،ل�لاط�لاع ع��ن كثب
على جتربتها الريادية يف توفري نظم تخطيط املوارد
احلكومية وتطبيق نظام �أوراكل لإدارة املوارد الب�شرية
والرواتب يف الدوائر واجلهات احلكومية يف دبي.
وتكر�س هذه الزيارة عملية التوا�صل مع اجلهات
الإقليمية مبا يخدم تطوير العمل احلكومي على �صعيد
املنطقة ،وم�شاركة جتربة حكومة دبي الذكية مع خمتلف
اجلهات املعنية بالتحول الإلكرتوين حملي ًا و�إقليمي ًا..
�ضمن ا�ستعداد الدائرة الدائم لتكون "بيت خربة" لكل
العرب؛ بناء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي.
ٌ
تخلل ال��زي��ار َة ع��ر���ض ت�ق��دمي� ٌ�ي م��ن ف��ري��ق العمل
امل �� �ش��رف ع�ل��ى ن�ظ��م تخطيط امل� ��وارد احل�ك��وم�ي��ة يف
الدائرة ،بد�أ بنبذة تعريفية حول هذه النظم املوحدة
والآمنة التي ت�ستخدمها اجلهات الـ  42التابعة حلكومة
دبي لإدارة مواردها الب�شرية واملالية .وتت�ألف النظم من
 25نظام ًا فرعي ًا ت�شمل النظم املالية واملوارد الب�شرية
والرواتب وامل�شرتيات واملخازن و�إدارة امل�شاريع و�إدارة
الأ�صول� ..إ�ضافة للبوابة الإلكرتونية لكل من التوظيف
وامل�شرتيات التي تتكامل مع �أكرث من  50من الأنظمة
احلكومية الرئي�سة لت�ساعد اجلهات احلكومية على

�إدارة عملياتها الداخلية بفعالية وك�ف��اءة ،وتتيح لها
ال�ت�ف��رغ للرتكيز على �أع�م��ال�ه��ا الأ�سا�سية يف خدمة
املتعاملني.
وتناول العر�ض �شرح ًا مف�ص ًال لأنظمة �إدارة املوارد
الب�شرية باعتبارها �أح��د مكونات منظومة تخطيط
املوارد احلكومية ،والتي تتكون من � 4أنظمة ت�شمل دورة
عمل م�ؤمتتة جلميع �إج��راءات املوارد الب�شرية؛ ابتدا ًء

من عملية التقدم بطلب التوظيف وانتهاء بنهاية خدمة
امل��وظ��ف ..مع خا�صية تتبع الإج ��راءات .وه��ذه النظم
الفرعية هي :نظام امل��وارد الب�شرية ،ونظام اخلدمة
الذاتية ،ونظام التوظيف الإلكرتوين ،ونظام التدريب
والتعلم الإل�ك�تروين ،حيث جرى تو�ضيح مميزات كل
واف حول خ�صائ�ص وميزات
نظام ،مع تقدمي �شرح ٍ
�أنظمة الرواتب.
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موضوع الغالف

المعدل اإلجمالي  % 78وكهرباء دبي في الصدارة بنسبة %93

«حكومة دبي الذكية» تعلن نتائج تقييم جودة
المواقع اإللكترونية للجهات التابعة لحكومة دبي
2013-2012
ك�شفت دائ��رة حكومة دب��ي الذكية نتائج "تقييم ج��ودة امل��واق��ع الإلكرتونية
للجهات التابعة حلكومة دبي  "2013-2012التي ت�ضم تقييماً لـ  24موقعاً
�إلكرتونياً حكومياً ،يغطي الفرتة ما بني �أكتوبر  2012ويناير .2013
وقد ت�صدّر املوقع الإلكرتوين لهيئة كهرباء ومياه دبي املركز الأول بني كافة
املواقع الإلكرتونية بن�سبة  ،%93تاله املوقع الإل�ك�تروين جلمارك دبي بن�سبة
 ..%91وجاءت املواقع الإلكرتونية لكل من هيئة الطرق واملوا�صالت ،وم�ؤ�س�سة
4
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الق�صر ،و�شرطة دبي ،يف املراكز الثالث والرابع واخلام�س بن�سب
الأوقاف و�ش�ؤون ّ
تبلغ نحو  %89لكل منها.
وجاء موقع بلدية دبي يف املرتبة ال�ساد�سة ،والنيابة العامة يف املرتبة ال�سابعة،
وحكومة دبي الذكية يف املرتبة الثامنة ،واملوقع الإلكرتوين حلكومة دبي "دبي.
�إمارات" يف املرتبة التا�سعة ،فيما حل موقع حماكم دبي يف املرتبة العا�شرة �ضمن
القائمة.

التقييم العام

يعترب هذا التقييم الأول من نوعه با�ستناده �إىل الإ�صدار الأحدث من الإر�شادات
اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية احلكومية ،والذي �أ�صدرته الدائرة عام  2011بعنوان
"منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية".
ووفق ًا لهذا النموذج فقد بلغ املعدل العام جلودة تلك املواقع الإلكرتونية الأربعة
والع�شرين التي جرى تقييمها ن�سبة  ،%78وحقق موقعان منها ن�سبتني جتاوزتا
 ،%90بينما �سجلت  9مواقع معدالت تقع ما بني  %80و ،%89و 9مواقع �أخرى
ما بني  %70و ..%79فيما �سجلت  4مواقع �أقل من %70؛ وبهذه النتائج يكون
 11موقع ًا �إلكرتوني ًا قد جتاوز املعدل الإجمايل البالغ .%78

معيار "إمكان الوصول"

ويف نتائج تقييم كل موقع �إلكرتوين على حدة ،يف ما يت�صل مبك ّون "�إمكان الو�صول"
بني  24موقع ًا حكومي ًا ،فقد حقق موقعان نتائج جيدة جد ًا بن�سبة تزيد على ،%90
وح�صلت �شرطة دبي على املركز الأول يف هذا املك ّون بن�سبة  ،%94بينما حقق
 14موقع ًا ما بني  %80و  ،%89وحققت  8مواقع ما بني  %70و .%79

معيار "سهولة االستخدام والتصميم"

يف هذا املعيار حققت ثالثة مواقع �إلكرتونية نتائج جيدة جد ًا بن�سب تزيد على
 ،%90وح�صلت هيئة الطرق واملوا�صالت على املركز الأول بن�سبة  ،%92بينما
حققت  8مواقع ما بني  %80و  ،%89و  6مواقع ما بني  %70و � ..%79أما
املواقع الـ  7املتبقية فقد حققت �أقل من .%70

معيار المحتوى

وبالن�سبة ملك ّون "املحتوى" ،حققت ثالثة مواقع �إلكرتونية نتائج جيدة جد ًا بن�سبة
تزيد على  .%90وح�صلت هيئة كهرباء ومياه دبي على املركز الأول بن�سبة ،%97
بينما حقق  11موقع ًا ما بني  %80و  ،%89وحققت  4مواقع ما بني %70
و � ..%79أما املواقع الـ  6املتبقية فقد حققت ن�سب ًا �أقل من .%70
ونتوقف ب�شكل متع ّمد عند هذا املعيار ومع موقع هيئة كهرباء ومياه دبي ،لرناجع
الأ�سباب التي ا�ستحقت ب�سببها الهيئة ت�صدر القائمة على معيار املحتوى ،والذي
نعتربه املعيار الأهم بكونه مي�س قدرة املتعامل على ا�ستخدام املوقع بكفاءة وفاعلية

�أكرث من �أية معايري �أخرى ..لنجد املزايا الآتية يف (املوقع الأول على م�ستوى �إمارة
دبي):
 )1املوقع يركز على املحتوى املوجه للخدمات بالدرجة الأوىل ال على املحتوى
اخل��ا���ص بامل�ؤ�س�سة وبروتوكوالتها الر�سمية ،فهو يعر�ض يف كافة م�ساحاته
الرئي�سة معلومات موجهة للمتعامل وت�ساعده يف احل�صول على خدمات الهيئة،
مثل عر�ض ال�صور ،وق�سم "�أرغب يف" الذي يحتل امل�ساحة الرئي�سة ،وق�سم "�أنا"
الذي يحتل احلقل الثاين يف امل�ساحة الرئي�سة.
 )2ي�ستخدم املوقع معلومات متنوعة ل�شرح اخلدمات للزوار ،مبا يف ذلك ملفات
الفيديو والو�سائط املتعددة ،والر�سوم البيانية ،ما يعزز من قدرة املتعامل على
التحول �إىل م�ستخدم فعلي للموقع ال البقاء جمرد زائر.
 )3اللغة التي ي�ستخدمها املوقع خمت�صرة وب�سيطة و�سهلة القراءة ،من دون طول
زائد �أو ق�صر خمل.
 )4املحتوى نف�سه يوازن بني ا�ستعمال الن�صو�ص وال�صور بت�صميم بديع و�شكل
ج��ذاب ،ي�ساعد العني على ا�ستيعاب املعلومات ويعزز ق��درة ال��زوار على الفهم
والقراءة.
 )5هذا املحتوى حمدث �أو ًال ب�أول باملعلومات اخلا�صة باخلدمات وكذلك الأخبار
املتعلقة بامل�ؤ�س�سة ،ما يعزز الثقة عند امل�ستخدم ب��أن املوقع حي ولي�س مهم ًال
من قبل اجلهة امل�س�ؤولة عنه ،ويزيد من تفاعل اجلمهور معه.
 )6اللغة امل�ستخدمة يف املوقع �سليمة وخالية من الأخطاء الإمالئية.
 )7ال�صور امل�ستخدمة يف املوقع معربة ومتنا�سبة مع م�ساحات ا�ستخدامها يف
ت�صميم ال�صفحة ،ولي�ست م�ضغوطة �أو خارجة عن مقيا�س التنا�سب الهند�سي
ال�صحيح.
 )8تلتزم الهيئة ب�ألوان الهوية الب�صرية وروح واحدة للت�صميم يف كافة �صفحات
امل��وق��ع� � ،س��واء اخل��ا��ص��ة ب��الأخ �ب��ار وامل�ع�ل��وم��ات �أو ت�ل��ك اخل��ا��ص��ة باخلدمات
واملعامالت ،ما يعزز ال�شعور عند م�ستخدم املوقع ب�أنه يتعامل مع اجلهة ذاتها
طوال فرتة ت�صفحه ،وال يت�شتت تركيزه ب�سبب تغري الت�صميم.
 )9يويل املوقع �أهمية خا�صة للمحتوى اخلا�ص باخلدمات الإلكرتونية ،وي�ستخدم
�أ�سلوب املر�شد املتدرج مع املتعامل لتنفيذ اخلدمات خطوة بخطوة ،ويدعم تلك
املعلومات بال�صور ،وي�شرح م�صادر احل�صول على املعلومات التي تتطلبها حقول
اخلدمات الإلكرتونية ،مبا ي�شبه مدرب ًا ذاتي ًا ي�ساعد املتعامل على ا�ستخدام تلك
النماذج.
 )10اهتم القائمون على املوقع بتوظيف م�ساحة ال�صفحة الرئي�سة يف �إبراز �أهم
اخل��دم��ات و�أك�ثره��ا �شيوع ًا عند املتعاملني ،م��ن دون احل��اج��ة �إىل النب�ش يف
الروابط والقوائم ،ومبا يعك�س قيام فريق املوقع بتحليل كبري ل�سلوك املت�صفحني
خالل عملية بناء هيكل املعلومات اخلا�ص باملوقع.

معيار السياسات

�أما بالن�سبة ملك ّون "ال�سيا�سات" فقد حققت  5مواقع �إلكرتونية نتائج ممتازة على
�صعيد االلتزام بالإر�شادات ،حيث ح�صلت كل من (هيئة املنطقة احلرة ملطار دبي،
وجمارك دبي ،وحكومة دبي الذكية ،وهيئة كهرباء ومياه دبي ،والنيابة العامة يف دبي)
على ن�سبة  ،%100بينما حققت  10مواقع ن�سبة تزيد على  ،%90و 5مواقع ما
بني  %60و  ،%89و 4مواقع �أقل من .%60

مع ّدالت تحقيق المعايير

على �صعيد مك ّونات "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية" ،جاءت
نتيجة مك ّون "�إمكان الو�صول" الأعلى مع ّد ًال بينها بن�سبة  ،%82تلتها نتيجة مك ّون
"ال�سيا�سات" بن�سبة  ،%80ثم مك ّون "املحتوى" بن�سبة  ،%77و�أخ�ير ًا مك ّون
"�سهولة اال�ستخدام والت�صميم" بن�سبة .%76
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تعزيز الحضور اإللكتروني
يعد هذا التقييم جزء ًا من اجلهود املتوا�صلة التي تبذلها دائرة حكومة دبي الذكية
لتح�سني جودة احل�ضور الإلكرتوين احلكومي على ال�شبكة العاملية ،ويظهر جلي ًا من
نتائج التقييم ما �أبداه القائمون على املواقع الإلكرتونية يف اجلهات احلكومية من
ا�ستجابة للإ�صدار الأحدث من الإر�شادات اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية ،ليعك�س
اجلهود التي تبذلها اجلهات ملوا�صلة تعزيز جودة مواقعها.
وق��د ح��ددت تلك الإر� �ش��ادات هدف ًا ج��دي��د ًا للجهات احلكومية يف م�سريتها
املتوا�صلة نحو التميز ،وتق ّيدت تلك اجلهات بالإر�شادات ب�شكل كبري ،ما جعل
احل�ضور الإلكرتوين حلكومة دبي على ال�شبكة ف ّعا ًال يف تقدمي اخلدمات احلكومية،
ال جمرد خطوة �إجرائية ،ف�ساهم يف حتقيق الهدف املتمثل يف زيادة ر�ضا املتعاملني
ورفع درجة ا�ستخدامية التعامالت الإلكرتونية.

الخدمات الذكية
�أهم النتائج التي يظهرها التقرير هي حاجة العديد من اجلهات احلكومية

93%
البدء باستخدام «نظام رقابة المباني
اإللكتروني» من بلدية دبي
www.dewa.gov.ae

91%

www.dubaicustoms.gov.ae

89%

www.rta.ae

89%

www.amaf.gov.ae

89%

www.dubaipolice.gov.ae

87%

www.dm.gov.ae

86%

www.dxbpp.gov.ae

86%

www.deg.gov.ae

81%

www.dubai.ae

�إىل توفري ت�صاميم �سهلة اال�ستخدام ،ل�ضمان �أن يكون حمتوى مواقعها الإلكرتونية
حيوي ًا ،وحديث ًا ،ودقيق ًا ،و�سهل القراءة.

80%

ويعد هذا الأم��ر �ضرورة �أ�سا�سية لال�ستمرار يف املرحلة املقبلة ،ال�سيما و�أن

80%

حكومة دبي الذكية تعمل الآن على التو�سع يف الإر�شادات اخلا�صة بالتقييم واجلودة
املت�ضمنة يف النموذج لت�شمل اخلدمات الذكية؛ متا�شي ًا مع تطبيق مبادرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،والتزام ًا بتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،القا�ضية بالتحول �إىل احلكومة الذكية.

78%

يعر�ض التقرير نتائج تقييم جودة  24موقع ًا �إلكرتوني ًا حكومي ًا للجهات التابعة
حلكومة دبي؛ وهو التقييم الأول الذي ي�ستند �إىل الن�سخة املنقحة من الإر�شادات
اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية احلكومية التي �أ�صدرتها دائرة حكومة دبي الإلكرتونية
ع��ام  ..2011ومتثل ه��ذه النتائج امل��رج��ع املعتمد للتقييمات املقبلة للمواقع
الإلكرتونية التابعة حلكومة دبي عند �إجراء املقارنات دوري ًا كل عامني .لذا ،فقد مت
يف هذا التقرير ،عن عمد ،ا�ستبعاد املقارنات مع �أية تقييمات �سابقة.
ويوفر "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية" جمموعة وا�سعة من
الإر��ش��ادات التي تهدف �إىل بناء مواقع �إلكرتونية تركز على املتعاملني ،فت�سمح
للم�ستخدم بتجربة ت�صفح مت�شابهة لدى زيارته املواقع الإلكرتونية املتعددة التابعة
حلكومة دبي.
ويتكون النموذج من � 46إر�شاد ًا ،موزعة على املكونات الأربع املذكورة �سابق ًا،
وهي� :إمكان الو�صول ،و�سهولة اال�ستخدام والت�صميم ،واملحتوى ،وال�سيا�سات..
والتي تهدف �إىل توفري ال�ضوابط الالزمة للم�ساعدة على حتقيق هدفني �أ�سا�سيني
هما :م�ستويات عالية من ر�ضا املتعاملني ،وم�ع��دالت ا�ستخدام عالية للمواقع

الإلكرتونية• .
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www.dsc.gov.ae

78%
78%

أساس للمرحلة المقبلة

www.dubaicourts.gov.ae

www.dha.gov.ae

www.dnrd.gov.ae

www.dafza.gov.ae

78%

www.dubaided.gov.ae

77%

www.dmi.gov.ae

77%

www.iacad.gov.ae

76%

www.dgw.gov.ae

73%

www.dubailand.gov.ae

71%

www.dubaichamber.ae

67%
60%
59%
57%

www.dcd.gov.ae

www.dtcm.gov.ae

www.ambulance.gov.ae

www.dcaa.gov.ae

الحكومة الذكية

إعداد  5وثائق تمهيد ًا لتعميمها على الجهات الحكومية في دبي

ّ
تحضر لمعايير موحدة للتحول
"حكومة دبي الذكية"
إلى الحكومة الذكية
يعكف ف��ري��ق متخ�ص�ص م��ن دائ ��رة "حكومة دب��ي الذكية" الآن ع�ل��ى و�ضع
جمموعة من الإر�شادات والأدلة وال�سيا�سات املوحدة يف �إطار التحول �إىل احلكومة
الذكية؛ ل�ضمان توفري خدمات ذكية �سهلة اال�ستخدام ،تلبي احتياجات املتعاملني
وتوقعاتهم.
وكانت حكومة دبي الذكية قد التقت يف وقت �سابق ،مبقرها يف ديوان �سمو حاكم
دبي ،كبا َر ممثلي اجلهات احلكومية يف دبي للت�شاور ب�ش�أن �صياغة ا�سرتاتيجية موحدة
للتحول �إىل "احلكومة الذكية" ،حيث �أجمع احل�ضور على �ضرورة وج��ود معايري
و�إر�شادات للخدمات الذكية ..على �أن تتوىل حكومة دبي الذكية هذه املهمة.

توافق مع السياسات االتحادية

وقال �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية" :ا�ستكما ًال للخطوات التي
بد�أناها لتطبيق مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،والتزام ًا بتوجيهات �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،القا�ضية
بالتحول �إىل احلكومة الذكية ،بد�أ فريق متخ�ص�ص ب�إجراء البحوث ودرا�سة التجارب
العاملية الالزمة لالنتهاء قريب ًا من و�ضع  5وثائق ل�سيا�سات و�أدلة ومعايري؛ متهيد ًا
لتعميمها على اجلهات احلكومية يف دبي بهدف �صياغة ا�سرتاتيجية موحدة للتحول
�إىل "احلكومة الذكية" ،والبدء بتنفيذها ،وم�ساعدة اجلهات احلكومية يف تخطي
التحديات املتوقع �أن تواجهها للو�صول �إىل الهدف الذي حدده �صاحب ال�سمو املتمثل يف
حتويل جميع اخلدمات احلكومية التي تتيح طبيعتُها تقدميها وا�ستخدامها من خالل
الهواتف الذكية ،يف فرتة � 24شهر ًا".
و�أو�ضح �سعادته�" :أن حكومة دبي الذكية �ست�أخذ بعني االعتبار �أن تتوافق هذه
الوثائق مع ال�سيا�سات والإر�شادات ال�صادرة عن حكومة الإمارات االحتادية".

بنود استرشادية

وتتمثل �أهمية ه��ذه الوثائق بكونها تت�ضمن ب�ن��ود ًا ا�سرت�شادية تعزز جاهزية
احلكومة الذكية وت�ضمن جودة اخلدمات احلكومية املقدمة عرب املن�صات الذكية،
وتعتمد مرجع ًا موحد ًا خلدمات الهواتف الذكية للجهات املحلية .وهذه الوثائق هي:

�أو ًال" ،دليل تعريف اخلدمات الذكية" ..و�سيقوم الفريق املخت�ص بتعديل دليل
تعريف اخلدمات احلايل لي�ضم تعريفات وم�صطلحات جديدة للخدمات احلكومية
املقدّمة عرب الأجهزة الذكية ،تتيح متابعة م�ستوى ن�ضج خدمات الهواتف الذكية
َ
املنجزة عرب جهاز واحد ،ومدى تب ّنيها ..وليكون هذا الدليل منط َلق ًا لتحديد التقدم
املحرز يف خدمات الهواتف الذكية يف حكومة دبي ومراقبتها( .امل�س ّودة الأوىل جاهزة).
ث��ان�ي�اً" ،دليل �إر� �ش��ادي لتخطيط تنفيذ اخل��دم��ات الذكية" ،ويحدّد للجهات
احلكومية الإطار الذي �ستنتهجه لطرح خدماتها عرب الهواتف الذكية تبع ًا لأولويتها،
مع �إمكان تكييفها اخلدمات مبا يتنا�سب واحتياجاتها .كما �ستقوم "دبي الذكية"
�ال ت�ساعد يف حتديد اخلدمة التي
ب�إدخال �أداة تخطيط ب�سيطة وذات م�ستوى ع� ٍ
�سيجري تقدميها عرب الهواتف الذكية و�آلية تنفيذها املنا�سبة( .مثال :ر�سالة ن�صية
ق�صرية ،تطبيق على الهاتف املتحرك �إلخ)( .امل�س ّودة الأوىلجاهزة).
ث��ال�ث�اً�" ،سيا�سة تنفيذ اخل��دم��ات الذكية" ،وحت��دد للجهات البنية املرجعية
للخدمات امل�شرتكة يف �أثناء تطوير هذه اجلهات خدماتها على الهواتف الذكية ،مثل:
التوثيق ،والدفع ،وتبادل البيانات( .امل�س ّودة الأوىل �ستنجز قريب ًا).
رابعاً" ،دليل �إر�شادي لأم��ن تطوير اخلدمات الذكية" ،ليتيح للجهات اعتماد
ممار�سات و�إر�شادات �أمنية حمددة يف تطوير خدماتها عرب الهواتف الذكية؛ �ضمان ًا
لثقة املتعاملني ،ور�ضاهم ،وتب ّنيهم هذه اخلدمات .وي�أتي هذا الدليل مكم ًال لنظام
�أم��ن املعلومات حلكومة دبي ال��ذي �صدر �سابق ًا عرب التطرق �إىل امل�سائل املحددة
اخلا�صة ب�أمن تطوير خدمات الهواتف الذكية( .يخطط لإ�صدار امل�س ّودة الأوىل بتاريخ 30
�سبتمرب .)2013
خام�ساً" ،دليل �إر�شادي ملعايري ت�صميم واجهات تطبيقات اخلدمات الذكية"،
و�ستتناول هذه الوثيقة بع�ض الإر�شادات الرامية �إىل تعزيز جودة تطبيقات خدمات
الهواتف الذكية التي تقدمها حكومة دبي� ..إ�ضافة �إىل تناولها العديد من امل�سائل
املتعلقة ب�سهولة ا�ستخدام خدمات الهاتف املتحرك وحمتواها وخربة امل�ستخدم فيها
�إل��خ .وتخطط دائ��رة حكومة دبي الذكية العتماد هذا الدليل يف �إج��راء التقييمات
اخلا�صة بجودة تطبيقات خدمات الهواتف الذكية يف الوقت املنا�سب( .يخطط لإ�صدار
امل�س ّودة الأوىل بتاريخ � 31أكتوبر .)2013

•
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أمن المعلومات

«الحكومة الذكية»
ترفع متطلبات أمن
المعلومات
لألجهزة المحمولة
ولقطاع التعامالت
اإللكترونية
�ضمن م�ب��ادرة "احلكومة الذكية" التي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء حاكم
دب��ي ،ا�ست�ضاف فريق اال�ستجابة ل�ط��وارئ احلا�سب
الآيل التابع لهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت حوارات
الطاولة امل�ستديرة التي جمعت الهيئات احلكومية
يف الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ملناق�شة �أب ��رز ق�ضايا
�أمن املعلومات .وقد �شكلت هذه املبادرة �إجن��ازاً الفتاً
يف جم��ال تقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور عن
طريق الهاتف املتحرك ،من �أي مكان ويف �أي وقت،
بهدف تعزيز مكانة الدولة يف جمال تقدمي اخلدمات
الإلكرتونية من خالل تطبيق �أف�ضل املمار�سات التي
تتوافق مع �أعلى املعايري العاملية.
وجمع فريق اال�ستجابة لطوارئ احلا�سب الآيل �أهم
املتخ�ص�صني لدى احلكومات املحلية يف جمال الأمن
الإلكرتوين ،ملعاجلة �أبرز املخاطر التي تهدد احلكومة
الذكية وا�ستخدام خمتلف الأجهزة املتحركة ،بالإ�ضافة
�إىل �إلقاء ال�ضوء على دور فريق اال�ستجابة لطوارئ
احلا�سب الآيل يف حماية البنية التحية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات.

انتشار واسع ..وخطر محتمل

تتمتع دولة الإم��ارات العربية ب�أحد �أعلى معدالت
انت�شار الهواتف املتحركة يف العامل مبتو�سط هاتفني
لكل فرد ،ما يجعلها عر�ضة للكثري من املخاطر الأمنية
الناجمة عن ا�ستخدام الهواتف الذكية التي ترافق
ع��دد ًا كبري ًا من امل�ستخدمني من مكان عملهم �إىل
كم هائل من
منازلهم ومتنحهم �إمكان الدخول �إىل ّ
ال�صفحات الإلكرتونية والتطبيقات التي ما تكون غالب ًا
غري حممية.
وتت�صدر الر�سائل الن�صية االقتحامية واالحتيالية
قائمة التهديدات املحتملة� ،إال �أن احلو�سبة ال�سحابية
واالفرتا�ضية فتحت الباب لأ�ساليب جديدة لتخزين
املعلومات احل�سا�سة ،وبالتايل حفزت عملية تطوير
حماوالت �أكرث احتيا ًال ل�سرقة املعلومات ال�شخ�صية من
خالل الأجهزة املتحركة.
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االعتماد على الخبرات
الوطنية

وق��ال املهند�س م�شعل بن ح�سني ،مدير عمليات
الأم��ن يف فريق اال�ستجابة ل�ط��وارئ احلا�سب الآيل:
"نحن ن�سعى لبناء اخلربات الوطنية يف معاجلة حوادث
�أمن الف�ضاء الإلكرتوين الناجتة عن ا�ستخدام الهواتف
املتحركة ،من خالل دعوتنا لأهم اخلرباء احلكوميني
يف هذا املجال لتبادل الآراء والر�ؤى حول �أمن الهواتف
املتحركة� .إن وع��ي امل�ستخدم بطرق منع الهجمات
الإل�ك�ترون�ي��ة وك�شفها والعمل على تطوير ا�ستجابة
�سريعة وهادفة وفعالة عند حدوث تلك الهجمات لهي
من الأم��ور الأ�سا�سية التي تتما�شى ب�شكل مبا�شر مع
�أهداف مبادرة "احلكومة الذكية" وتهدف �إىل حماية
م�ستخدمي الهواتف املتحركة يف الدولة يف مواجهة هذه
الأخطار الأمنية الكامنة".

أهم المخاطر األمنية

تتعر�ض الهواتف املحمولة ملجموعة من املخاطر
الأمنية الكبرية� ،أهمها:
 )1ال�سرقة �أو ال�ضياع :باعتبارها �أجهزة حممولة
تنتقل م��ن م�ك��ان لآخ��ر م��ع �صاحبها ،وه��ي ذات
�أه�م�ي��ة ع��ال�ي��ة ب�سبب اح�ت��وائ�ه��ا ع�ل��ى معلومات
�شخ�صية �أو مالية خا�صة .وقد يعتقد بع�ض النا�س
�أن و�ضع رقم �سري(  ) PINللجهاز يحميه ,لكن
مع ذلك يبقى بالإمكان اخرتاقها.
 )2الفريو�سات :ت�شبه فريو�سات الأجهزة املحمولة
ج��د ًا فريو�سات �أج�ه��زة الكمبيوتر ،فهي �سريعة
االن �ت �� �ش��ار وت �� �س �ت �غ��ل ن��ق��اط ال �� �ض �ع��ف يف نظم
الت�شغيل ..كما تت�سرب م��ع حتميل التطبيقات
وامللفات من الإنرتنت للتحكم باجلهاز عن بعد عن
طريق الر�سائل الن�صية الق�صرية ( � ) SMSأو

عند �إجراء مكاملات من اجلهاز امل�صاب� ،أو ت�ساعد
يف �سرقة معلومات خا�صة.
 )3ح�صان طروادة :وهو برنامج يتظاهر بكونه ذي
�أغرا�ض مفيدة ،وعند حتميله تُك�شف حقيقته ب�أنه
ذو غر�ض خبيث .وهذه الربامج تنت�شر من خالل
البلوتوث ور�سائل الو�سائط املتعددة.
 )4ب��رام��ج ال�ت�ج���س����س :وه ��ي ب��رام��ج ت �ق��وم بجمع
املعلومات مثل معلومات الدخول �أو كلمات ال�سر
عن امل�ستخدمني من غري علمهم �أو موافقتهم.
وي�شري �إح���ص��اء �إىل �أن اثنتني م��ن �أ��ص��ل ثالث
�إ�صابات لأجهزة البالك ب�يري و�أرب�ع��ة من �أ�صل
خم�سة �إ�صابات لأجهزة ويندوز املحمولة هي من
برامج التج�س�س.
 )5الر�سائل االقتحامية Spam /وهي ر�سائل غري
م��رغ��وب بها ق��د يكون الق�صد منها �إع�لان�ي� ًا �أو
جتاري ًا� ،أو حتتوي على حمتوى غري الئق.
 )6اعرتا�ض االت�صال :ي�ستطيع املحتالون التن�صت
ومعرفة الر�سائل غري امل�شفرة عن طريق ُملتقط
حزم البيانات.
 )7البلوتوث :وهي تقنية منت�شرة يف �أغلب الأجهزة
املحمولة لأنها توفر التوا�صل من غري �أ�سالك,
ولكنها يف الوقت ذات��ه قد تكون �سبب ًا يف اخرتاق
احلماية ..فمث ًال قد ي�ستخدم البلوتوث يف الهند�سة
االجتماعية ،وه��ي حم��اول��ة خل��داع �شخ�ص لكي
يك�شف عن معلومات (كلمة م��رور مث ًال) بغر�ض
ا�ستخدامها يف الهجوم على الأنظمة �أو ال�شبكات.

تحديات المرحلة المقبلة

الفرق العاملة يف جمال احلكومة الذكية مدعوة لأن
تويل اهتمام ًا كبري ًا ب�أمن املعامالت الإلكرتونية عرب
الهواتف الذكية ،لأن �أي خرق �أو ت�سلل ميكن �أن يحدث
يف هذه الأجهزة �سيكون �سريع االنت�شار ،وقد يت�سبب
ب�أ�ضرار مادية و�شخ�صية هائلة ،وهو �أمر يجب تاليف
ح�صوله ب�شكل حمكم قبل العمل على �إطالق خدمات
للجمهور.

•

الدعم اإللكتروني

بالتزامن مع إطالقها تطبيقات
اقتصادية ذكية..

دعم من "حكومة
دبي الذكية" للتحول
اإللكتروني في
"اقتصادية دبي"
ارتقا ًء مب�ستوى اخلدمات يف حكومة دبي و�ضمان احل�صول على نتائج عالية
اجل ��ودة ،وحتقيق اال�ستخدام الأم�ث��ل ل�ل�م��وارد احلكومية؛ مب��ا ي�ضمن ا�ستدامة
م�سرية التميز وال��ري��ادة يف الإم ��ارة ،وقعت حكومة دب��ي الذكية ودائ ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي اتفاقية تقوم "حكومة دبي الذكية" مبوجبها بتوفري خدمات
الدعم للخدمات الإلكرتونية امل�شرتكة التي توفرها للدائرة.

وتلتزم حكومة دبي الذكية وفق االتفاقية ببذل م�ساعيها عند تقدمي خدمات الدعم
لتحقيق م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة والأهداف الت�شغيلية املتفق عليها بني الطرفني ،من
خالل �إ�شراف ق�سم خدمة العمالء يف �إدارة االت�صال وتطوير الأعمال يف "دبي الذكية"
ومتابعته االلتزام بتطبيق االتفاقية.
جدير بالذكر �أن حكومة دبي الذكية �أطلقت �أخري ًا نظام الدعم الفني الذي يتيح
للجهات احلكومية يف دبي التقدم بطلبات الدعم الفني للخدمات امل�شرتكة ال�سابق
ذكرها ..ومي ّكن فريق الدعم الفني لدى حكومة دبي الذكية من ر�صد و�إدارة تلك
الطلبات؛ ابتدا ًء بعملية الت�سجيل ،فالت�صنيف ،وحتديد �أولوية الدعم ،وتتبع الطلبات
و�إ�صدار التقارير املتعلقة بذلك؛ لرفع م�ستوى ر�ضا امل�ستخدمني عن خدمات الدعم.

وت�ستهدف االتفاقية توثيق التفاهم امل�شرتك بني الطرفني حول الدعم الذي
�ستقدمه احلكومة الذكية للخدمات الإلكرتونية التي تنتفع بها دائ��رة التنمية
االقت�صادية ،وحتديد م�ستويات هذا الدعم ومدة اال�ستجابة ح�سب درجة الأولوية،
عرب قيام حكومة دبي الذكية التي تقدم خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والتطبيقات التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية بدبي ،ب�إن�شاء قنوات
خا�صة مبكتب خدمة الدعم لتلقي طلبات دعم لتلك اخلدمات من قبل امل�ستخدمني مزايا نظام الدعم اإللكتروني
املخ ّولني من موظفي اجلهات ،مثل املعلومات �أو التدريب �أو الو�صول �إىل خدمة �أو
يوفر نظام الدعم الإلكرتوين املركزي الذي تقدمه حكومة دبي الذكية مزايا
�صيانة بيانات �أو �إ�ضافة متطلبات جديدة �أو حت�سني متطلبات قائمة ..وغريها من
عديدة للم�ستخدمني من قبل الدوائر واجلهات احلكومية� ،أهمها:
خدمات الدعم.

خدمات حكومية مستدامة

•

ومت ّثل هذه االتفاقية خطوة �إ�ضافية يف ا�سرتاتيجيات احلكومة الذكية الرامية �إىل •
�ضمان ا�ستدامة الأداء العايل للخدمات امل�شرتكة التي توفرها للجهات احلكومية يف
دبي ،ولبع�ض اخلدمات اخلا�صة باجلهة احلكومية حتديد ًا ،لتتيح ا�ستمرارية عملها •
وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية املتبعة؛ ا�سرت�شاد ًا بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،ب�أن تكون •
جاهزية خدمات اجلهات احلكومة املحلية بدبي متوافرة على مدار ال�ساعة ،لتمنح
كافة املقيمني يف الإمارة درجة عالية من ال�سعادة واالطمئنان.
•
ون�صت االتفاقية على عقد اجتماعات دوري��ة ملناق�شة االلتزام بتقدمي الدعم
ّ
خلدمات حكومة دبي الذكية ،والتي ت�شتمل على اخلدمات امل�شرتكة الآتية:
•نظم تخطيط املوارد احلكومية
•
•�شبكة املعلومات احلكومية
•
•بوابة الدفع الإلكرتوين
•من�صة تكامل اخلدمات احلكومية
•خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية
•مركز االت�صال ا�س�أل دبي
•نظام ال�شكاوى الإلكرتوين
•
•نظام االقرتاحات الإلكرتوين
•بوابة اال�ستطالع الإلكرتوين
•
•نظام قاعدة البيانات احلكومية ..وما تت�ضمنه من خدمات.

ت�صميمه وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية يف جمال "�إدارة خدمات تكنولوجيا
املعلومات ."ITSM -
اتباعه الإ�صدار الثالث ملنهجية "مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات-
 "ITILيف تقدمي عمليات الدعم.
تقدميه واجهة ا�ستخدام باللغتني العربية والإجنليزية تتميزان بال�سهولة
وبديناميكية القوائم.
تفعيل دور امل�ستخدمني الرئي�سني من خالل متكينهم ا�ستخدام قاعدة البيانات
اخلا�صة ب�إدارة املعرفة.
منح امل�ستخدمني فر�صة متابعة "حالة الطلب" عن طريق �إ�شعارات الربيد
الإلكرتوين التي ت�صلهم �أو ًال ب��أول ،وت�شرح حالة طلب الدعم ،واخلطوات التي
مت تنفيذها حلل امل�شكالت التي تواجههم.
ال�سابقة.
الدعم
�سرعة و�سهولة يف الو�صول لطلبات
ّ
توفري العديد من التقارير الآنية والتحليلية ملتابعة حتقيق الأهداف وم�ؤ�شرات
الأداء الت�شغيلية امل �ح��ددة ،وتف�سري �سلوكيات امل�ستخدمني ،وال�ت�ع� ّرف �إىل
االجتاهات امل�ستقبلية ،لدعم اتخاذ �أف�ضل القرارات يف تطوير �أداء اخلدمات
امل�شرتكة والأنظمة واحللول التي تقدمها حكومة دبي الذكية ،وخدمات الدعم
املتعلقة بذلك ،بهدف متكني التحول الإلكرتوين يف اجلهات احلكومية.
تقدمي النظام كخدمة م�شرتكة " "Shared Serviceمن قبل حكومة دبي
الذكية للجهات احلكومية.
تكامله مع جمموعة من الأنظمة املط ّبقة لدى حكومة دبي الذكية.
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وجود خطط لتطوير الربنامج ،من خالل التعاقد مع �شركة �أمريكية متخ�ص�صة للربط
خدمات التسجيل والترخيص التجاري عبر
مع منافذ البيع ومتكني امل�ستخدم من تنفيذ عمليات ال�شراء عرب "�سلتي" ،و�أي�ض ًا
هواتف اآلي فون
�إمكان حفظ و�أر�شفة الفواتري.
عن
دبي
يف
االقت�صادية
التنمية
دائرة
أعلنت
�
الذكية
وجت�سيد ًا ملبادرة احلكومة
وي�ضم تطبيق "�سلتي" حالي ًا � 270سلعة ا�ستهالكية تتوزع على  9جمموعات
�إطالق �أول برنامج من نوعه لإدارة خدمات الت�سجيل والرتخي�ص التجاري من خالل
�سلعية �أ�سا�سية ،على �أن يرتفع هذا العدد مع نهاية العام اجلاري �إىل � 1000سلعة
الهواتف الذكية /الآي فون .وت�شمل:
باتت �أ�سا�سية للم�ستهلك.
• جتديد الأ�سماء التجارية وحجزها
�أم��ا مراقبة الأ�سعار فتجري عرب �شعبة مراقبة لتحديثها ،وللت�أكد من �صحة
• �إ�صدار املوافقات املبدئية
البيانات ومطابقتها لتغريات الأ�سعار ب�شكل دوري.
• جتديد الرخ�ص
• اال�ستف�سار عن املخالفات
• معرفة مواقع وجود ال�شركات وحالة ن�شاطها التجاري

بوابة العروض

ب�إمكان امل�ستهلك اال�ستفادة من تطبيق �سلتي عرب التعرف �إىل العرو�ض الرتويجية
و�ستقوم الدائرة ب�إطالق املرحلة الثانية من الربنامج لت�شمل من�صات �أخرى من
الهواتف الذكية ،مثل الآي باد والأندرويد؛ حيث تعمل على التحقق من عملية �إ�صدار يف �إمارة دبي� ،إذ تتوافر قائمة با�سم املن�ش�آت املروجة وموقعها ورقم االت�صال ونوعية
الرخ�صة عن طريق الهواتف الذكية .و�سيعمل قطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري العر�ض الرتويجي �أو اخل�صومات وال�سحوبات �أو العرو�ض املقدمة .ويخدم التطبيق
على تطوير الربنامج من خالل �إ�ضافة مميزات جديدة.
القطاع اخلا�ص على �صعيد تقدمي احلمالت والعرو�ض الرتويجية.

"سلّتي" بوابة أسعار السلع والعروض
للمستهلك

شكاوى المستهلك

ب�إمكان امل�ستهلك تقدمي �شكوى على الهاتف الذكي يف حالة تعر�ضه حلاالت الغ�ش
التجاري �أو اال�ستغالل� ،أو ارتفاعات الأ�سعار التي يجدها غري مربرة ،وما عليه �إال
الدخول على تطبيق �سلتي واختيار قائمة تقدمي �شكوى ،لت�صل �إىل قطاع الرقابة
التجارية وحماية امل�ستهلك ..ومن ثم يتوا�صل مع امل�ستهلك حللها وفق قانون حماية
امل�ستهلك رقم  24ل�سنة .2006

�أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
موقع وتطبيق الهواتف الذكية "�سلتي" على هواتف الأندوريد ،وهو الأول من نوعه على
م�ستوى املنطقة الذي يوفر قائمة لل�سلع واملنتجات الأ�سا�سية التي تهم امل�ستهلكني،
عالوة على �أ�سعارها يف  8منافذ بيع رئي�سة مبختلف مناطق �إمارة دبي .ويوفر التطبيق
حزمة العرو�ض الرتويجية التي تقدمها مراكز الت�سوق ومنافذ البيع وكربيات املتاجر..
كما ي�ضم ،ولأول مرة ،خا�صية تقدمي �شكاوى امل�ستهلكني �إلكرتوني ًا عرب الهاتف الذكي
لت�شكل �إ�ضافة قيمة �إىل جانب خدمة �أه ًال دبي على الرقم  600545555لتلقي
ال�شكاوى.
خطوات االستخدام
التي
أنواع
ل
ا
مبختلف
أ�سا�سية
ل
ا
وال�سلع
املنتجات
من
للعديد
نافذة
التطبيق
ويقدم
ا�ستخدام "�سلتي" مي ّر بثالث مراحل ب�سيطة تتيح للم�ستهلك اختيار �سلع متنوعة؛
ميكن للم�ستهلك من خاللها معرفة كافة التفا�صيل حول ال�سعر ومدى توافر املنتج يف فعلى �سبيل املثال :عندما يختار منتج الأرز تظهر قائمة ب�أنواع الأرز ،ليختار منها
املنافذ الثمانية.
ح�سب رغبته.
يف املرحلة الثانية يختار منفذ البيع الذي يرغب بال�شراء منه �أو املنافذ الأخرى
املحددة ،حيث يح�صل على قائمة الب�ضائع التي مت اختيارها �إىل جانب �أ�سعارها
برنامج متكامل
يتميز "�سلتي" بكونه برناجم ًا متكام ًال ،حيث ي�ضم  3خدمات عرب من�صة واحدة ،واملبلغ الإجمايل لها.
كذلك بو�سعه االحتفاظ بقائمة ال�شراء وتتبع �شراء ال�سلع التي اختارها يف البيت
وهي :العرو�ض الرتويجية ،والأ�سعار ،وتقدمي ال�شكاوى ..وتعمل الدائرة على �إ�ضافة
ق�سم خا�ص م�ستقب ًال �ضمن "�سلتي" لعر�ض جميع عمليات اال�سرتداد� ،إ�ضافة �إىل قبل الذهاب �إىل منفذ البيع.

•

خطوات استعمال تطبيق "سلتي"
ق��ائ �م��ة اخل��دم��ات
 1الرئي�سة

10

اختيار فئة ال�سلع
 2املطلوبة
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اختيار ا�سم ال�سلعة
 3املطلوبة

حتديد املتجر الذي
 4يبيع ال�سلعة

ظ � �ه� ��و ر ق ��ائ� �م ��ة
 5الأ�سعار لل�سلع

األمم اإللكترونية

حزمة تطبيقات بال انتظام..

التجربة األمريكية
لبوابة تطبيقات
الهواتف الذكية
ت�سرتجع م�ب��ادرة احلكومة الذكية يف انطالقتها
احلالة التي انطلقت فيها حصص األنظمة من التطبيقات
ً

مبادرة احلكومة الإلكرتونية قبل عقد من الزمان تقريبا ،حيث كانت مالمح تلك
املبادرة غري وا�ضحة بعد يف خمتلف دول العامل ،وتتلم�س كل دولة طريقها لبناء
منوذج يتالءم وخ�صو�صيتها .غري �أن تلك اخل�صو�صية مل متنع الت�شابه بني تلك
النماذج ،ما يدفعنا ال�ستعرا�ضها وتقييم جوانب القوة وال�ضعف يف كل منها ،من
�أجل تعميم �أف�ضل املمار�سات يف جتربة دبي الذكية.
ن�ستعر�ض يف ه��ذا العدد جتربة بوابة تطبيقات الهواتف املحمولة حلكومة
الواليات املتحدة الأمريكية  ،http://apps.usa.govوالتي انطلقت منها
�صناعة الهواتف الذكية ومتاجر تطبيقاتها لتنت�شر يف كافة �أرجاء العامل.

في مركز البوابة اإللكترونية

قبل �أن نتوجه �إىل بوابة تطبيقات الهواتف املحمولة ،توقفنا عند البوابة الإلكرتونية
والتي متثل نقطة االنطالق للتحولني الإلكرتوين والذكي على حد �سواء ،لنعاين نوعية
العالقة التي تربط بني اجليل الأول من البوابات الإلكرتونية واجليل اجلديد ..وجند
�أن رابط بوابة تطبيقات الهواتف املحمولة يحتل مركز البوابة الإلكرتونية ،يف �إ�شارة
�إىل �أن القائمني عليها يدركون الزخم الذي متثله تطبيقات الهواتف املحمولة كخيار
مف�ضل لدى املتعاملني يف الو�صول �إىل اخلدمات احلكومية يف كل وقت ومن �أي مكان.

هيكل بوابة التطبيقات

يتكون املوقع من هيكل ب�سيط ال يتعدى عر�ض ًا لتطبيقات منتقاة يف امل�ساحة
ٌ
م�صنف تبع ًا لأنواع �أنظمة الأجهزة
الرئي�سة ،وي�أتي �أ�سفل منها جدول بالتطبيقات
املحمولة ،وهي:
•نظام �أندرويد
•نظام �آي فون
•مواقع الهواتف املحمولة
•نظام بالك بري
ويبدو �أن القائمني على البوابة رتبوا �أنظمة الهواتف املحمولة ح�سب م�ستوى
انت�شارها ،والالفت �أنه قد جرى اعتبار املواقع الإلكرتونية املتوافقة يف ت�صميمها مع
�شا�شات الهواتف الذكية م�ساوية للتطبيقات الكاملة التي يتم تثبيتها على الهواتف
الذكية .ولهذا الت�صنيف ما يربره لناحية اعتبار �أن اخلطوة الأوىل التي ميكن للجهات
احلكومية �أن حتقق من خاللها ح�ضور ًا مقبو ًال خلدماتها عرب كافة الأجهزة املحمولة
هو �إعداد موقع �إلكرتوين قابل للتوافق مع كافة مقا�سات ال�شا�شات.
بعد ذلك ي�أتي ت�صنيف التطبيقات تبع ًا لفئة التطبيق �أو تبع ًا للتطبيقات الأحدث
�إ�صدار ًا.

جاءت �أعداد تطبيقات نظام �آي فون املتوافرة يف املرتبة الأوىل ،تليها تطبيقات
نظام �أندرويد ،فاملواقع املتوافقة مع الهواتف املحمولة ..وحلت تطبيقات نظام بالك
بري �أخرية ومبرتبة �أ�صغر كثري ًا من باقي التطبيقات.
بطبيعة احلال لهذه النتيجة ما يربرها ،فنظام �آي فون يعترب الأقدم والأقوى من
بني تلك الأنظمة ،وهو �أول من ابتكر فكرة الهواتف الذكية التي �أحدثت ثورة يف عامل
االت�صاالت ،كما �أن الآلية التي تدير بها �شركة �أبل متجر تطبيقاتها جتعل من هذا
النظام اخليار املف�ضل لدى كافة املطورين لربجمة تطبيقات متوافقة معه ..وعلى
الرغم من �أن انت�شار الهواتف التي تعتمد نظام �أندرويد يفوق تلك املتوافقة مع نظام
�آي فون �أ�ضعاف ًا كثرية� ،إال �أنها التزال �أقل تف�ضي ًال من قبل املطورين.
بالن�سبة للمواقع الإلكرتونية املتوافقة مع الهواتف املحمولة فمن الالفت �أي�ضاً
انح�سارها مقارنة ب�سهولة بنائها ،ولعل ال�سبب يرجع �إىل عدم اهتمام العديد من
اجلهات احلكومية ببناء ح�ضور �إلكرتوين فاعل على الهواتف املحمولة� ،إ�ضافة �إىل
ح�صر تلك املواقع باملعلومات التعريفية وخلو الكثري منها من اخلدمات املتفاعلة التي
تقدمها التطبيقات املتقدمة للهواتف املحمولة ،مبا توفره من مزايا يف التكامل مع
الكامريا ،وخا�صية حتديد املوقع اجلغرايف ،واال�ستفادة من �إمكانات الهاتف املحمول
املتقدمة ..وهو ما ال توفره املواقع الإلكرتونية املتوافقة مع الهواتف املحمولة.

الخالصة

يبدو جلي ًا �أن التجربة الأمريكية احلكومية التزال يف بداياتها ،وملا تت�شكل بعد على
�أ�س�س من املعايري واملمار�سات املوحدة� ،إذ تغيب �أنظمة �إلكرتونية مهمة ،مثل نظام
ويندوز موبايل ،و�سيمبيان املعتمد من هواتف نوكيا وا�سعة االنت�شار.
مالحظة �أخرى تبدو جلية من ت�صفح تلك البوابة ،وهي غياب املواقع الإلكرتونية
احلكومية املتوافقة مع الهواتف املحمولة من قبل العديد من اجلهات احلكومية� ،إذ
يقل عدد تلك املواقع عن عدد التطبيقات احلكومية بكثري ،يف حني �أن كل جهة من
تلك اجلهات لديها موقع متقدم على �شبكة الإنرتنت؛ وهو �أمر يخلق فجوة كبرية يف
احل�ضور الإلكرتوين احلكومي عرب الهاتف املحمول� ،إذ ال تزال التطبيقات احلكومية
املتاحة عرب الهواتف الذكية موجهة لنوع حمدد من اخلدمات التخ�ص�صية ،وال توفر
احل�ضور ال�شامل الذي كانت توفره املواقع الإلكرتونية احلكومية ،والتي تطورت عرب
�سنوات طويلة لت�صبح بدي ًال كام ًال للعديد من اجلهات احلكومية التي توقفت عن
تقدمي خدماتها يدوي ًا مل�صلحة تقدميها عرب القنوات الإلكرتونية.
 ..لعل التحول من من��وذج احلكومة الإلكرتونية ال�سابق �إىل من��وذج احلكومة
الإلكرتونية املعتمدة على الهواتف الذكية يحتاج �إىل املزيد من الوقت حتى ين�ضج
ويكتمل ،على غرار ما مرت به احلكومة الإلكرتونية يف عملية تقدمي خدماتها عرب
�شبكة الإنرتنت ..وال تعترب الواليات املتحدة ا�ستثناء على �صعيد الوقت الالزم لتحقيق
التطور على هذا ال�صعيد.

•
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موقع الشهر

يتوافق مع كافة األجهزة الذكية

تصميم ذكي للموقع اإللكتروني لجمارك دبي
م�ن��ذ ان �ط�لاق م �ب��ادرة احل�ك��وم��ة ال��ذك�ي��ة مل تعد
عملية تقييم املواقع الإلكرتونية كما كانت عليه يف
ال�سابق؛ �إذ تفر�ض ه��ذه امل�ب��ادرة معايري خمتلفة يف
عملية التقييم واال�ستعرا�ض للمزايا� ،أب��رزه��ا قدرة
املوقع الإلكرتوين احلكومي على التكيف مبرونة مع
خمتلف املقا�سات والأحجام ل�شا�شات الأجهزة املتنوعة
التي ت�ستخدم يف الدخول �إليه ،بعد �أن ك�سرت الأجهزة
املحمولة اح�ت�ك��ار الكمبيوتر يف ال��دخ��ول �إىل �شبكة
الإنرتنت.
ومل � � � ��واك � � � � �ب � � � ��ة ه� � � � � � ��ذا ال � � �ت � � �غ � � �ي �ي ��ر ال � � � ��ذك � � � ��ي،
ن� � � ��� � � �س� � � �ت� � � �ع � � ��ر� � � ��ض م � � � � ��وق � � � � ��ع ج� � � � � � �م � � � � � ��ارك دب � � � ��ي
 ،www.dubaicustoms.gov.aeالو�صيف
ملوقع هيئة كهرباء ومياه دبي يف تقييم حكومة دبي
الذكية للمواقع احلكومية ،ونعاين تعامله املتميز على
احلا�سوب مع ن�سخته املحمولة على الأجهزة اللوحية
والهواتف الذكية.

تصميم مرن

امليزة الأوىل التي يجدر الإ�شادة بها يف هذا املوقع
ه��ي بناء واجهته با�ستخدام �أدوات ذكية ق��ادرة على
حتليل نوعية اجلهاز امل�ستخدم يف الدخول �إليه ،ومن
ثم اختيار الت�صميم املالئم ملقا�س �شا�شة اجلهاز� ،إذ
تظهر ن�سخة املوقع الكاملة عند ال��دخ��ول �إليه عرب
الكمبيوتر ال�شخ�صي ،يف حني تظهر ن�سخة الهاتف
املحمول عند الدخول �إليه من جهاز الهاتف تلقائياً،
من دون احلاجة �إىل �س�ؤال امل�ستخدم عن الن�سخة التي
يف�ضل الدخول �إليها.
وق ��د ت �ع��ام��ل ال �ن �ظ��ام ال��ذك��ي ال��س�ت���ض��اف��ة موقع
اجل �م��ارك م��ع الأج �ه��زة ال�ل��وح�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا �أجهزة
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�شخ�صية ،فكان حجم ال�شا�شة مالئماً ملعاينة املوقع
ال�ك��ام��ل ل�ل�ج�م��ارك ..ل�ك��ن يبقى خ�ي��ار ال��دخ��ول �إىل
املوقع الكامل متاحاً حتى من خالل الأجهزة الهاتفية
امل �ح �م��ول��ة ،ع�ب�ر ال ��راب ��ط امل ��وج ��ود �أ� �س �ف��ل ال�صفحة
الرئي�سة ،ملن يف�ضل من امل�ستخدمني الو�صول �إىل
معلومة متوافرة على املوقع الكامل ولكنها حمجوبة
عن ن�سخة الهواتف املحمولة.

تعرف ذكي على اللغة
المفضلة

ميزة �أخ��رى ذات �أهمية كبرية ،وهي ق��درة املوقع
على التعرف مبا�شرة على اللغة االفرتا�ضية للجهاز
امل���س�ت�خ��دم يف ال��دخ��ول �إل �ي��ه� � ،س��واء �أك ��ان كمبيوتراً
�شخ�صياً �أو جهازاً حممو ًال ،وه��ذه امليزة تعترب ق ّيمة
للغاية يف ت�سهيل تعامل الزائر مع املوقع بد ًال من عناء
البحث عن اللغة املالئمة له ،كما متنح املتعامل �شعوراً
باحرتام ثقافته ولغته التي يف�ضلها.

ما قل ودل

ب�ط�ب�ي�ع��ة احل � ��ال ف � ��إن امل ��وق ��ع ال �ك��ام��ل جلمارك
دب��ي ي�ضم ك��اف��ة امل�ع�ل��وم��ات واخل��دم��ات الإلكرتونية
التي تقدمها ج�م��ارك دب��ي ،وال�ت��ي يكاد املتعامل بها
ي�ستغني عن زي��ارة املقر الفعلي للجمارك ،وه��ذا ما
ي�ؤكده ت�صدر املوقع للرتتيب الثاين مبجموع نقاط
ي�صل �إىل  %92يف تقييم مواقع اجلهات احلكومية
يف دب��ي ..غري �أن التحدي احلقيقي يكمن يف ن�سخة
الهاتف املحمول ،والتي ال ت�سمح لفريق ت�صميم املوقع
بتكدي�س املعلومات �أو توفري العديد م��ن اخلدمات

الإلكرتونية التي تتطلب موا�صفات معينة من ناحية
الأم��ان و�سعة ال��ذاك��رة ،ومتطلبات تقنية �أخ��رى غري
متاحة على الهاتف املحمول.
هنا ميكننا القول �إن فريق املوقع قد ت�صرف بذكاء
من خالل فهمه ال�ضرورات الواجبة التي يحتاج �إليها
م�ستخدم موقع اجلمارك من خالل هاتفه املحمول،
والتي تتمثل يف الوظائف الآتية:
•تقاريري الذكية
•اال�ستعالم عن حالة البيان اجلمركي
•البحث عن رموز الب�ضائع
•البحث املتقدم عن رموز الب�ضائع
وبذلك يتحقق الغر�ض الأ�سا�سي من �إمكان دخول
امل�ستخدم مل��وق��ع ال��دائ��رة يف �أث �ن��اء حركته وتنقالته
خ��ارج املكتب� ،أم��ا ما يزيد عن ذل��ك من خدمات فال
ب� ّد �أن يقوم ب��ه املوظفون الإداري ��ون خ�لال وجودهم
يف عملهم الر�سمي داخل مكاتبهم؛ ففي نهاية الأمر
غالبية املتعاملني مع اجلمارك هم من ال�شركات ال
من الأفراد.

التقييم العام

ي�شعرنا املوقع ب�أننا �أم��ام من��وذج متميز للح�ضور
الإل �ك�تروين احلكومي امل��رن بكونه ي�ت�لاءم م��ع كافة
�أنواع الأجهزة امل�ستخدمة يف الدخول للموقع ،ولرمبا
تعزز جمارك دبي تقييمها عند �صدور الن�سخة املعدلة
م��ن معايري تقييم امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة احلكومية،
والتي �سرتاعي خ�صائ�ص احلكومة الذكية.

•

العدالة الذكية

"مقترحاتك تصنع المستقبل"

شعار محاكم
دبي في حملتها
"المحكمة الذكية"
بهدف تقدمي �أف�ضل فكرة لتطوير وحت�سني اخلدمات
والإج � ��راءات م��ن خ�ل�ال تطبيقات ال�ه��وات��ف الذكية
�أط�ل�ق��ت حم��اك��م دب��ي حملة "املحكمة الذكية" حتت
�شعار "مقرتحاتك ت�صنع امل�ستقبل" بهدف تقدمي
�أف�ضل فكرة لتطوير اخلدمات والإجراءات املو ّفرة من
خالل تطبيقات الهواتف الذكية.

رصيد المحاكم اإللكتروني

فكرة خيالية لتطوير وحت�سني اخلدمات والإجراءات من
خالل تطبيقات الهواتف الذكية ،و�أفكار ًا خيالية ،و�أفكا َر
تطوير وحت�سني اخلدمات والإجراءات ،و�أفكار تطبيقات
الهواتف الذكية ،والأفكار الطالبية.
وح��ددت حماكم دبي قناة تلقي االق�تراح��ات التي
ي�شرتط �أنها مل ي�سبق تقدميها لأي جهة �أخ��رى ،من
خالل برنامج نربا�س للهواتف الذكية ،على �أن يتم ملء
ا�ستمارة تقدمي االقرتاح املتوافرة عرب الربنامج اعتبار ًا
من تاريخ بدء احلملة ولغاية  ..2013/8/20و�أجازت
للم�شاركني تقدمي عدد غري حمدد من االقرتاحات.

ت�ستند حماكم دبي يف توجهها نحو احلكومة الذكية
�إىل م��ا حققته م��ن �إجن� ��ازات ب ��ارزة يف جم��ال توفري
اخلدمات الإلكرتونية للمتعاملني معها ،و�أطلقت العديد
من اخلدمات الإلكرتونية التي تهدف للتي�سري عليهم،
وتوفري جهدهم ووقتهم ..وكان �آخرها خدمة ت�سجيل معايير التقييم
و�ضعت حماكم دبي عدة معايري لتقييم املقرتحات
الق�ضايا �إلكرتوني ًا عن بعد ،والتي تعد الأوىل من نوعها
يف املنطقة ،ويتم من خاللها ت�سجيل الق�ضايا ب�شكل املقدمة ،منها:
كامل ،وحتميل كل امل�ستندات والوثائق �إلكرتوني ًا ،و�إمتام • ال �ك �ف��اءة وال �ف �ع��ال �ي��ة م��ن ح �ي��ث ت�ق�ل�ي��ل الزمن
امل�ستغرق.
جميع اخل�ط��وات �إىل �أن يتم حتديد موعد اجلل�سة،
والدائرة التي �سيتم نظر الق�ضية فيها ..كل هذا دون
احلاجة �إىل ح�ضور �صاحب العالقة �إىل مقر املحكمة.

دعم إكسبو 2020

تهدف احلملة �إىل رفع جاهزية �إمارة دبي ال�ست�ضافة
املعر�ض ال��دويل �إك�سبو  ،2020وتعزيز التعاون مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للمحاكم عن طريق �إ�شراكهم
يف طرح الأفكار الإبداعية ،وو�ضع خطة عمل يتم من
خاللها حتديد امل�س�ؤوليات ل�ضمان فعالية تنفيذ عمل
الفريق والإجراءات املتعلقة بعملية درا�سة املقرتحات..
وكذلك ت�صميم وقيادة حملة لدعوة جميع العاملني يف
القطاع الق�ضائي يف �إم��ارة دب��ي لطرح �أك�بر ق��در من
الأفكار الإبداعية؛ �إ�سهام ًا يف حتقيق االرتقاء بالعمل يف
حماكم دبي.
وق��د �أت��اح��ت املحاكم امل�ج��ال �أم��ام جميع موظفي
حكومة دبي للم�شاركة يف احلملة �إىل جانب املحامني،
واخل�ب�راء ،وطلبة كليات القانون ،و�سيمنح الفائزون
منهم الذين يقدمون �أفكار ًا خالقة جوائز قيمة ،وفق
ع��دة فئات ،منها :الفكرة الذهبية ،وتت�ضمن �أف�ضل

•
•
•
•
•

تخفي�ض التكلفة واجلهد يف اخلدمة املقدمة.
�أن ت�ضمن الفكرة �إبداع ًا يف حل م�شكلة ما بطريقة
مل ي�سبق طرحها.
الإ�سهام يف حت�سني اخلدمات وتلبية احتياجات
املتعاملني.
تطوير وتب�سيط �إجراءات العمل يف حماكم دبي.
تعزيز مفهوم املحكمة الذكية من خالل تقدمي
خدمات عرب الهاتف املحمول للمتعاملني.

و�سيتم يف نهاية احلملة تكرمي االقرتاحات والأفكار
الفائزة ،ومينح الفائزون جوائز قيمة� :سيارة ،عقد
�أملا�س ،رحلة �سياحية ،وغريها ،حيث ت�ستهدف احلملة
احل���ص��ول ع�ل��ى � 10آالف م�ق�ترح لتطوير وحت�سني
اخلدمات والإجراءات عرب تطبيقات الهواتف الذكية.

تطبيق نبراس من المحاكم

يحتوي تطبيق حماكم دب��ي "نربا�س" للهواتف
الذكية ب�أنواعها اخلدمات الآتية:
• ت�سجيل االقرتاحات املتعلقة بحملة حمكمة �إك�سبو
 2020املحكمة الذكية• البحث يف الق�ضايا
• معرفة و�ضعية الق�ضية.
• موعد اجلل�سة والقاعة املنظورة فيها الق�ضية.
• اال�ستف�سار برقم الق�ضية �أو �سنة الق�ضية �أو نوعها
جلميع الق�ضايا.
• دليل الإجراءات خلدمات حماكم دبي.
• عر�ض اجلل�سات اليومية للدوائر الق�ضائية.
• دليل لالت�صال املبا�شر لأفرع حماكم دبي.
• خارطة ملعرفة امل�سافة بني موقع امل�ستخدم احلايل
و�أف��رع حماكم دب��ي ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على
االجتاهات للأفرع.
• حمرك للبحث عن الت�شريعات االحتادية لدولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وت���ش��ري�ع��ات �إم ��ارة
دبي.

•
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الدفع اإللكتروني

«وزارة المالية» تربط
الدرهم اإللكتروني
بالمحمول..
و«مؤسسة الجليلة»
تنضم إلى بوابة الدفع
اإللكتروني
�أكدت وزارة املالية يف ور�شة عمل جرى تنظيمها للوزارات واجلهات االحتادية
وبح�ضور ممثلني عن بنك �أبوظبي الوطني؛ ال�شريك اال�سرتاتيجي مل�شروع الدرهم
الإلكرتوين ،جاهزيتها للتعاون يف جمال ربط منظومة الدرهم الإلكرتوين ببوابة
الدفع الرقمي بالهاتف املحمول ،تعزيزاً خلدمات الدفع الرقمي ل�سداد ر�سوم
اخل��دم��ات العامة والتح�صيل الإل�ك�تروين ،وحتقيق اال�ستفادة مما يقدمه نظام
الدرهم الإلكرتوين من تطبيقات خلدمات الدفع باملوبايل ..بو�صف النظام يتفق
ومبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،اخلا�صة بتنفيذ تطبيقاتٍ خلدمات احلكومة
الذكية.

العناصر الرئيسة

وا�ستعر�ضت ور�شة العمل م�ستجدات خدمات وتطبيقات املنظومة التي �ستطلق خالل
الربعني الثالث والأخري من العام  ،2013كخدمات الدفع بوا�سطة الهاتف املحمول،
وتطبيقات املحفظة الإلكرتونية االفرتا�ضية ،وخدمات التحويل واخل�صم املبا�شر من
احل�سابات البنكية ،وخدمات �أجهزة اخلدمة الذاتية ..وناق�شت تو�صيات وزارة املالية
اخلا�صة بالتحول التام �إىل حت�صيل ر�سوم اخلدمات العامة �إلكرتوني ًا ،باال�ستغناء كلي ًا
عن الإي�صاالت اليدوية والطوابع الورقية التقليدية ،وتطبيق ا�ستخدامات املل�صقات
الرقمية ،وعرب الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون امليزانية واملوارد املالية عن رغبة وزارة املالية
يف دعم تنفيذ تلك التو�صيات والعمل على خدمة �أهداف تطبيقات احلكومة الذكية.

والتعليم يف املجاالت الطبية ،م�ستفيدين من القنوات املتعددة التي توفرها البوابة:
�إما عن طريق البطاقات االئتمانية ،و�إما عرب اخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل يف
البنوك اخلم�سة امل�شاركة ،وهي :دبي التجاري ،ودبي الإ�سالمي ،و�أبوظبي التجاري،
وم�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،واالحتاد الوطني ..و�أي�ض ًا عرب اجليل الثاين من الدرهم
الإلكرتوين.
وتتيح خدمة "الدفع الإلكرتوين" للعميل� ،سواء كان ف��رد ًا �أو م�ؤ�س�سة� ،إمتام
عمليات الدفع �إلكرتوني ًا يف ما يزيد على  250خدمة �إلكرتونية تقدمها اجلهات
امل�شرتكة يف اخلدمة ،وت�شمل :ت�سديد فواتري هيئة كهرباء ومياه دبي ،ودفع ر�سوم
جتديد الرتاخي�ص بدبي لدائرة التنمية االقت�صادية ،وتعبئة ر�صيدي �سالك ونول من
هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي ،وت�سديد خمالفات �شرطة دبي ،ومنح تربعات لـ "دبي
العطاء" ،و�شهادة فح�ص اللياقة الطبية ،وجتديد تراخي�ص املن�ش�آت الطبية من هيئة
ال�صحة بدبي.

 ..و"مؤسسة الجليلة" تنضم لبوابة الدفع
اإللكتروني
وقد �أعلنت "حكومة دبي الذكية" عن توقيعها �أخري ًا اتفاقية مع "م�ؤ�س�سة اجلليلة"
لدعم التعليم الطبي والأبحاث يف املجاالت الطبية ،تن�ضم مبوجبها امل�ؤ�س�سة �إىل
بوابة الدفع الإلكرتوين املقدمة من حكومة دبي الذكية؛ وهي البوابة املعتمدة لت�سديد
ر�سوم اخلدمات احلكومية ،بال�شراكة مع عدد من �أبرز البنوك يف الإمارات ،ما يتيح
للمتربعني مل�صلحة امل�ؤ�س�سة اال�ستفادة من خدمات التربع عرب الإنرتنت والقنوات
الأخرى التي توفرها البوابة.
و�سيكون ب�إمكان الراغبني بالتربع مل�شروعات "م�ؤ�س�سة اجلليلة" من كبار رجال
الأعمال واخلريين واملنظمات املجتمعية� ،سواء من داخ��ل دول��ة الإم��ارات العربية
القيام بذلك �إلكرتوني ًا؛ لدعم الرعاية ال�صحية والأبحاث
املتحدة �أو من خارجها،
ُ
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ويعد ان�ضمام "م�ؤ�س�سة اجلليلة" �إىل بوابة الدفع الإلكرتوين متهيد ًا لإدراجها يف
املرحلة القريبة املقبلة �ضمن اجلهات والدوائر امل�شرتكة يف بوابة الدفع عرب الهاتف
املتحرك التابعة حلكومة دبي الذكية ،وهي بوابة تتيح للمتعاملني اال�ستف�سار عن ر�سوم
خدمات اجلهات امل�شرتكة فيها ،ودفعها �أي�ض ًا ،وكذلك �إدراج امل�ؤ�س�سة �ضمن تطبيق
 mPayاجلاري العمل على توفريه على �أجهزة �آندرويد ،والذي يجمع كل اخلدمات
يف مكان واحد ،متيح ًا تنفيذها بخطوة واح��دة؛ ما ي�أتي من�سجم ًا مع دعوة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف التحول �إىل احلكومة الذكية لينجز املواطن كافة معامالته
احلكومية من مكان واحد وعرب جهاز حممول.

•

الخدمات
مرشدالخدمات
مرصد

البدء باستخدام «نظام رقابة المباني اإللكتروني » من بلدية دبي
�أ� �ص��درت �إدارة امل�ب��اين ببلدية دب��ي تعميم ًا ل�شركات املقاوالت
واال�ست�شارات ب�ش�أن البدء با�ستخدام نظام رقابة املباين الإلكرتوين.
وي�أتي �إطالق هذا النظام من باب حر�ص بلدية دبي على تقدمي كافة
خدمات الإ�شراف الهند�سي على �أعمال البناء �إلكرتوني ًا ،دون احلاجة
�إىل زيارة �أي من مراكز البلدية حتقيق ًا لر�ضا املتعاملني.
و�سيجري تطبيق نظام رقابة املباين الإلكرتوين اجلديد وا�ستخدامها
ببدء تطبيق خدمة التفتي�ش الدوري على جميع امل�شروعات املرخ�صة من
بلدية دبي وهي قيد الإن�شاء ،من خالل تعيني الكوادر الفنية لال�ست�شاري
واملقاول ،وتقدمي التقارير الفنية وتقارير بدء العمل يف حال عدم وجود
ا�ست�شاري ،ومتابعتها ح�سب متطلبات النظام �إلكرتوني ًا اعتبار ًا من
تاريخ  ،2013/7/25و�إيقاف تقدمي التقارير الورقية� ..إ�ضافة �إىل
البـدء يف ت�س ّلم الطلبات اخلا�صة بخدمة التدقيق الإن�شائــي قبل �صب
اخلر�سانة و�سند جوانب احلفـــر ،و�إ�صدار �شهــــادة الإجناز ،والتو�صيـــل
امل�ؤقت خلدمـــــات امليـــــــاه والكهربــــاء ،وتغيري اال�ست�شــــاري وتغيري
املقـــاول من خالل نظـــام رقابــــة املباين الإلكرتوين اجلديد يف عدد
من مناطق دبي ،مع �إيقاف تقدمي اخلدمات من الأنظمة احلالية يف
تلك املناطق.
و�سي�صبح نظام رقابة املباين الإلكرتوين متاح ًا للمكاتب اال�ست�شارية
و�شركات املقاوالت التي تلقت التدريب على ا�ستخدامه ،و�إال حت ّمل ك ٌل
من اال�ست�شاري واملقاول م�س�ؤولية عدم ا�ستخدامه و�إعاقة احل�صول
على اخلدمات ،عالوة على النتائج والأ�ضرار املرتتبة عليها؛ مبا فيها
اجلزاءات والعقوبات مبقت�ضى الت�شريعات.

هيئة الطرق والمواصالت تفوز بجائزة التميز
في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية

�أُع�ل��ن ع��ن ف��وز هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات بجائزة التميز يف تطبيق نظم
املعلومات
اجلغرافية التي متنحها �شركة جي�ستك ،وذلك يف امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن لنظم
املعلومات اجلغرافية الذي عقد �أخري ًا يف دبي.
وت�أتي هذه اجلائزة لتتوج جهود الهيئة يف تطبيق �أحدث التقنيات يف جمال نظم
املعلومات اجلغرافية ،بعد التعزيز امل�ستمر للمن�صة امل�ؤ�س�سية لنظم املعلومات
اجلغرافية من خالل حت�سني البوابة الإلكرتونية لنظام املعلومات اجلغرافية،
والتي تقدم عدد ًا من الأدوات التي ت�ساعد امل�ستخدمني يف ا�ستعرا�ض البيانات
اجلغرافية والبحث واال�ستعالم ،بالإ�ضافة �إىل حتليل وطباعة التقارير واخلرائط
املختلفة لبيانات نظام املعلومات اجلغرافية .وتعمل الهيئة على حتقيق
التكامل
بني �أنظمتها الداخلية وبني الأنظمة املوجودة يف امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية
الأخرى�،إ�سهام ًا يف تطوير الأنظمة املتعددة يف الهيئة ،وحت�سين ًا لعمليات التخطيط
و �صنع اتخاذ القرار.

إطالق أول عيادة ذكية لتقديم خدمات
استشارية مجانية للفقراء في العالم

�أطلقت حملة العطاء لعالج مليون طفل وم�سن ،العيادة الذكية االفرتا�ضية،
مببادرة من �أطباء �إماراتيني؛ بهدف تقدمي خدمات ا�ست�شارية جمانية للفقراء
على م�ستوى العامل ،انطالق ًا من ر�ؤية القيادة يف دولة الإمارات بتبني املبادرات
الذكية ،لتكون مثا ًال يحتذى وجتربة متميزة ي�ستفيد من جناحها جميع الأ�شقاء
يف املنطقة.
وي�أتي �إطالق العيادة ا�ستكما ًال للمبادرات الإن�سانية حلملة العطاء الإن�سانية
العاملية التي ا�ستطاعت �أن ت�صل بر�سالتها ملاليني الب�شر ،وقدمت خدماتها
العالجية والوقائية ملا يزيد على مليون طفل وم�سن يف خمتلف بقاع العامل؛
ا�ستمداد ًا من الروح الإن�سانية للمغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان.
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مرشد الخدمات

التسجيل في الفاتورة الخضراء
من هيئة كهرباء ومياه دبي
ه��ذه الخدمة متاحة عبر
ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
لهيئة كهرباء ومياه دبي
www.dewa.gov.ae

1

يف ال�صفحة الرئي�سة ومن رابط اخلدمات الإلكرتونية ميكن
الو�صول �إىل اخلدمة من قائمة خدمات املتعاملني عرب اخليار
"�سجل يف الفاتورة اخل�ضراء".

2
تظهر بطاقة اخلدمة اخلا�صة بالت�سجيل يف
الفاتورة اخل�ضراء حمتوية على التعليمات
اخلا�صة بها ..يجب ق��راءة هذه التعليمات
بعناية ملا لها من ت�أثري م�ؤ ّكد يف دوام و�صول
اخلدمات للم�شرتك �أو انقطاعها.

3

تظهر �شا�شة ت�سجيل الدخول خلدمات
هيئة كهرباء ومياه دبي؛ لكون الت�سجيل
يف م��وق��ع الهيئة ��ش��رط� ًا م��ن �شروط
الت�سجيل يف الفاتورة اخل�ضراء .بعد
الدخول �إىل املوقع يتم تفعيل الفاتورة
اخل�ضراء لت�صل �إىل الربيد الإلكرتوين
للم�شرتك.

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكن االتصال
بمركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي:

04 601 9999
16

العدد  - 118أغسطس 2013

