آفاق إلكترونية

"المدينة الفاضلة" والحكومة الذكية
لطاملا كانت املدينة الفا�ضلة � Virtues Cityأو املدينة املثلى � Ideal stateأو ما يُعرف باليوتوبيا  Utopiaمتثل �أحد
�أكرب الأحالم للفيل�سوف اليوناين الأ�شهر "�أفالطون" ،وهو متناها مدينة يحكمها الفال�سفة؛ ظناً منه �أنهم بحكمتهم �سوف
يجعلون كل �شيء فيها معيارياً (بلغة الع�صر) ،وبالنتيجة �ستكون فا�ضل ًة .وكتابه "اجلمهورية" �أو "املدينة الفا�ضلة" الذي يدور
حول �أ�س�س تلك املدينة واحلكومة امل�شرفة عليها يع ّد من �أعظم كتبه� ،ض ّم َنه خال�صة �آرائه وت�صوراته حليثيات هكذا مدينة.
هذه املدينة ا ُ
م�سعى ومطمحاً للب�شر على مر الع�صور ،وق ّلما ُوجد مفكر �أو فيل�سوف �أو م�صلح �سيا�سي
حل ُلم كانت ،وما زالت،
ً
كبري عرب تاريخ الفكر الإن�ساين ،وال�سيا�سي منه بوجه خا�ص� ،إال و�أدىل بدلوه فيها وكتب عنها :مفكراً وموجهاً ومنظراً لآليات
قيامها وكيفية الو�صول �إليها ،و�إن اختلفوا يف ت�صوراتهم يف بناء هذه املدينة الفا�ضلة .ومن �أ�شهر من كتبوا عنها ،بعد �أفالطون،
ُ
القدي�س �أوغ�سطني يف كتابه "مدينة اهلل"  ..City of Godتاله الفيل�سوف �أبو ن�صر الفارابي يف كتابه �آراء �أهل
الفيل�سوف
ُ
املدينة الفا�ضلة ،مبنظور عربي �إ�سالمي ،يعد الأو�سع والأ�شمل بني كل من كتب يف املدينة الفا�ضلة بعد �أفالطون ..كذلك كتب
فيها الفيل�سوف العربي امل�سلم ابن ر�شد ،والفرن�سي جان جاك رو�سو يف كتابه "العقد االجتماعي" ..وغريهم كثري.
***
و�إذا �أردنا �أن نلخ�ص ما كتب حول هذه املدينة ب�أ�سلوب الع�صر الذي نعي�شه؛ م�ستم ّداً مما جاء يف املو�سوعة احلرة "ويكيبيديا"،
لأمكننا القول �إنها مدينة تقوم على فكرة التخ�ص�ص والعدالة القائمة على �إعطاء كل ذي حق حقه ،فهي مدينة يجد فيها
املواطن واملقيم والزائر �أرقى و�أكمل �أنواع اخلدمات وب�أ�سلوب ح�ضاري ومن غري ت�سويف ،بعيداً عن التعقيد والروتني ،وبعيداً
عن �إ�ساءة التعامل؛ لت�صبح املدينة الفا�ضلة بذلك مقرتحاً ملدينة جديدة خمتلفة عن كل املدن ،ال يف املظهر العمراين فقط
بل يف ما مي�س كل م�ستويات احلياة :امل�ستوى احل�ضاري وال�سكاين والأداء اخلدمي احلكومي واخلا�ص ..هي مدينة �أ�سا�سها
ال �أو مراجعاً ..كبرياً �أم �صغرياً ..رج ً
الإن�سان مبا هو �إن�سان؛ م�س�ؤو ًال كان �أو موظفاً �أو عام ً
ال �أو امر�أة ..مواطناً �أو مقيماً ..وبكل
جتليات كلمة "الفا�ضلة" ال�سامية :يف ال�شارع ،يف العمل احلكومي ،يف العمل اخلا�ص ،يف املراكز التجارية ،يف �أماكن العبادة ،يف
املطاعم ،يف الأ�سواق ،ويف �أيّ موقع للب�شر فيه وجود ،تتج�سد هناك "الفا�ضلة" وب�أرقى �صورها ،وهي منزهة عن �أي هدف لها
�سوى �سعادة الإن�سان.
***
ا�ستح�ضرنا كل ما تقدم ذكره عن املدينة الفا�ضلة حينما وقف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي معلناً ر�ؤيته حلكومة امل�ستقبل وهو يطلق مبادرة "احلكومة الذكية"؛ حكومة توفر
خدماتها للمتعاملني من خالل الهواتف والأجهزة الذكية ،وت�ضعها يف جيوبهم على بُعدِ مل�سة زر منهم ،لي�ستخدموها يف �أي
وقت ومن �أي مكان يكونون فيه ،يف الرب �أو البحر �أو اجلو ،يف حلهم وترحالهم ..معززاً ذلك بالعمل على ت�أمني كل البنية
الالزمة لتحويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً.
اليوم ،وبف�ضل مبادرة �سموه� ،أ�صبحت لدينا تطبيقات ذكية متوافرة عرب قنوات ،ذكية �أي�ضاً ،تغطي جميع احتياجات املتعاملني
التعليمية ،وال�صحية ،ويف الأمن وال�سالمة ،والعدالة ،وقطاع الأعمال ،وال�سياحة وال�سفر ..مبا يوفر اجلهد واملال ،و�أوقات
املتعاملني ،وي�ضمن لهم احلياة الكرمية.
وها هي جميع جهاتنا احلكومية املحلية وقد انخرطت يف ور�شة عمل ت�سابق الزمن �ضمن ا�سرتاتيجية موحدة للتحول الذكي،
ٌ
إ�شراف من "حكومة دبي الذكية" املوكل �إليها �إدارة
تربط عنا�ص َرها بني ٌة حتتي ٌة
ومن�صات متطور ٌة للتكامل بني تلك اجلهات ،ب� ٍ
عملية االنتقال ،وت�أمني ا�ستكمال باقي التطبيقات الذكية التي تكفل للجمهور الو�صول �إىل كل خدماته احلكومية وقتما ي�شاء
وب�أقل زمن ممكن.
***
يف ظننا �أنه لو ُقدر لأفالطون العي�ش حتى الآن ملا و�سعه �إال �أن ينظر �إىل احلكومة/املدينة الذكية باعتبارها �شيئاً كثرياً من
املدينة الفا�ضلة التي طاملا �أعياه البحث عن موا�صفاتها وال�سعي للو�صول لهاَ ..
مل ال و�سموه قد و�ضع النقاط على احلروف
ً
حني و�صف حكومة امل�ستقبل ب�أنها" :التي ال تنام ..تعمل � 24ساعة يف اليوم  365يوما يف ال�سنة ..م�ضيافة كالفنادق� ..سريعة
يف معامالتها� ..سهلة يف �إجراءاتها".
..ولقد يت�ساءل �أفالطون� :أيُّ مكان ميكن �أن يحقق ال�سعادة للنا�س �أكرث من مكان بهذه املوا�صفات!! ،وليته يعلم �أنه وبعد
 2500عام" ..حلمه" يتحقق!

�أ�سرة التحرير
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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  1500خدمة 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..

اإلشراف العام

ق�سم الإعالم و�إدارة املحتوى
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
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التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينmedia@dsg.gov.ae :

ﻣـﺮﻛـﺰ
ﺑﺮوﻧﺰي

ﻣـﺮﻛـﺰ
ﻓﻀﻲ

ﻣـﺮﻛـﺰ
ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ

ﻣـﺮﻛـﺰ
ذﻫﺒﻲ

ﻣـﺮﻛـﺰ
ﺑﺮوﻧﺰي

حكومة دبي تطلق ت�صنيف النجوم
ل� �ل� �خ ��دم ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة و� � �ص� ��االت
امل � ��راج� � �ع �ي��ن وم � � ��راك � � ��ز االت � �� � �ص� ��ال
والتطبيقات الذكية

6

جت��رب��ة ��س�ي�ئ��ول الذكية
ت�ب��د�أ م��ن ه��ات��ف ذك��ي يف
كل يد

8

�أ��س�م��اء تطبيقات الهواتف
ال ��ذك� �ي ��ة ..م �ت��اه��ة ت�شتت
جمهور امل�ستخدمني

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من
املجلة على البوابة :دبي.امارات
...

الآراء ...املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب
بال�ضرورة ع��ن 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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الذكية"
""ال�ساعات
وزم � � ��ن مت� �ي ��ز معايري
القطاع احلكومي

اتفاقيات

تفعل الربط اإللكتروني وتؤتمت عملية الدفع
حكومة دبي الذكية
ّ
بالكامل مع بنك دبي اإلسالمي
ت�سعى حكومة دبي الذكية لبناء ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص ك�أحد املمكنات
الرئي�سة يف جمال التحول الذكي يف �إم��ارة دب��ي ،ولي�س �أه��م من القطاع امل�صريف
يف ه��ذا امل�ج��ال؛ باعتباره املفتاح الأ�سا�سي يف حتقيق اخل��دم��ات الذكية املرتابطة
وال�شاملة .وتزخر �إمارة دبي مبجموعة من �أف�ضل البنوك يف املنطقة على م�ستوى
اجلاهزية الإلكرتونية والكفاءة امل�صرفية� ،أحدها بنك دبي الإ�سالمي الذي بادر
�أخرياً للتكامل مع نظم تخطيط املوارد احلكومية التابعة حلكومة دبي الذكية.

وت�سهم نظم تخطيط املوارد احلكومية التي تعد �أحد �أهم النظم امل�شرتكة التي
وفرتها الدائرة للجهات احلكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها يف �إدارة
مواردها الأ�سا�سية ،يف رفع كفاءة العمل ..وتوفر الوقت واجلهد على اجلهات احلكومية
واملوردين ،كما تدعم عملية الدفع الإلكرتوين بني الطرفني ،وتخدم توجهات احلكومة
نحو ا�ستدامة البيئة اخل�ضراء با�ستغنائها عن تبادل امل�ستندات الورقية واحلد من
ت�أثري عوادم ال�سيارات ..عالوة على ت�أمينها بيئة �آمنة لدفع الأموال؛ مبا ي�ساهم يف
جممله يف تعزيز االقت�صاد الوطني.

أتمتة متكاملة
و�ضمن ا�سرتاتيجيتها لتنفيذ عملية التحول نحو احلكومة واملدينة الذكية اجلارية أمن وحماية

هذه اخلطوة تتيح للموظف املخت�ص يف اجلهة احلكومية ت�شفري و�إر�سال الدفعات
(�سواء دفعات املوردين �أو رواتب موظفي اجلهة) �إىل البنك ،فور �إدخالها يف نظم
تخطيط املوارد احلكومية؛ لت�صل يف الزمن الفعلي دومنا �أدنى ت�أخري ،اعتماد ًا على
(من�صة تكامل اخلدمات احلكومية) التي توفر �أحدث التقنيات و�أكرثها �أمن ًا ومن
ّ
دون �أي تدخل من املوظف.

حالي ًا يف الإم��ارة ،وتوفري البنية التحتية القوية لت�سهيل معامالت قطاع املو ّردين
الذين يتعاملون مع اجلهات احلكومية� ،أعلنت حكومة دبي الذكية عن بدء تفعيل
الربط الإلكرتوين بني نظم تخطيط املوارد احلكومية التي توفرها وبني "بنك دبي
الإ�سالمي" ،و�أي�ض ًا �أمتتة العمليات املالية بالكامل؛ بهدف ت�سهيل �إر�سال امل�ستحقات
املالية للمو ّردين ،ودفعات الرواتب �إىل البنك مبا�شرة وب�شكل �آيل.
ي�أتي ذلك يف �إط��ار اخلطوات العملية التي تقوم بها حكومة دبي الذكية لأمتتة
العمليات املالية بالكامل (من ال�شراء �إىل الدفع) ما بني اجلهات احلكومية يف الإمارة أبعد من مجرد دفع إلكتروني
من جهة وبني قطاع املو ّردين من جهة �أخرى يف �ضوء التح�سينات التي �أدخلتها �أخري ًا
لعل ما من اجلدير تو�ضيحه هو �أن عملية الربط التي متت بني نظم تخطيط
على نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،والتي تتيح للمو ّردين �أمتتة عمليات �إر�سال املوارد التابعة حلكومة دبي الذكية وبنك دبي الإ�سالمي متثل طفرة نوعية يف جمال
فواتريهم �إىل نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،واال�ستعالم عنها ،والو�صول �إىل الرتابط الإلكرتوين يف �إمارة دبي ،وذلك لأ�سباب عديدة �أهمها:
املعلومات
ّ
اخلا�صة بهم يف اجلهات احلكومية ،و�إدخال معامالتهم التجارية �إلكرتوني ًا �	)1إثبات �أن املنظومة الهيكلية للبنية الإلكرتونية حلكومة دبي الذكية قد حققت
اجلهات.
تلك
من
أي
�
ر
مقا
مراجعة
إىل
�
احلاجة
من دون
ً
ً
ّ
ن�ضجا كبريا يجعل بالإمكان ربطها مبنظومات خارجية مل�ؤ�س�سات حكومية
ومن جهة �أخرى ف�إن �أمتتة عملية الدفع الإلكرتوين بالكامل مع بنك دبي الإ�سالمي
�أو خا�صة ،وهذا يفتح �آفاق ًا وا�سعة لبناء منظومة ذكية �شاملة تتوا�صل مع نظم
تتيح للموظف املخت�ص يف �أية جهة حكومية �إر�سال امل�ستحقات املالية للمو ّردين ،ودفعات
خمتلفة تتطلبها مبادرة التحول �إىل املدينة الذكية.
الرواتب ملوظفي اجلهة �إلكرتوني ًا؛ �إىل البنك مبا�شرة ومن دون �أي تدخل منه.
 )2قوة �أمن املعلومات ونظم احلماية لدى حكومة دبي الذكية ،مبا ي�سمح بفتح
�أج ��زاء منها على �أنظمة �أخ��رى ال تتبع لها ،م��ن دون اخل��وف م��ن ح��دوث �أي
خلل يف الرتابط �أو نقل املعلومات احل�سا�سة ،كاحلركات املالية الكبرية اخلا�صة
ارتباط مع رؤية دبي
بدفعات املوردين وغريها.
الذكية
دبي
حكومة
بني
بالكامل
الدفع
عملية
أمتتة
ويعد تفعيل الربط الإلكرتوين و�
�	)3إطالق جيل جديد من اخلدمات الإلكرتونية والذكية يتعدى الآلية التقليدية
وبنك دب��ي الإ�سالمي خطوة ت�ستهدف دع��م م�سرية التح ّول املت�سارع نحو منوذج
ال�سابقة ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رك��ز ع�ل��ى حت��وي��ل اخل��دم��ات التقليدية �إىل النموذج
احلكومة الذكية� ،إنفاذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
الإلكرتوين ،والبدء با�ستثمار الفر�صة املتاحة التي توفرها املنظومة الإلكرتونية
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي؛ الداعية لتنفيذ التحول خالل
املتطورة التي متتلكها حكومة دبي الذكية ،وخمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
يف �إمارة دبي.
الفرتة املر�سومة لها.

•
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موضوع الغالف

مـركـز
برونزي

مـركـز
فضي

مـركـز
بالتيني

مـركـز
ذهبي

مـركـز
برونزي

حكومة دبي تطلق تصنيف النجوم
للخدمات الحكومية وصاالت المراجعين ومراكز االتصال
والتطبيقات الذكية
بعد �أن وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ب�أن حت ّلق اخلدمات احلكومية بجودتها لت�ضاهي
خدمات �شركات الطريان يف �سهولة الو�صول واال�ستخدام ،يعلن �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،عن نهج فريد بو�ضوحه
يف ت�صنيف خدمات حكومة دبي وفق نظام النجوم؛ لتناف�س اخلدمات الفندقية ب�ضيافتها وا�ستحواذها ر�ضا املتعاملني.
وي�شمل الت�صنيف كافة قنوات تقدمي اخلدمات� ،سواء الإلكرتونية �أو الذكية �أو التقليدية� ..إن كانت عرب �صاالت املراجعني �أو من خالل مراكز االت�صال عرب الهاتف.
وال �شك �أن تعا�ضد املبادرتني معاً� ،سيفتح ع�صراً جديداً للأداء احلكومي يف دبي.

االلتزام برؤية اإلمارات

ت�أتي خطوة ت�صنيف اخلدمات احلكومية وقنوات
تقدميها ب�شكل ي�ضاهي اخلدمات الفندقية التزام ًا
بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة يف نهج التطوير امل�ستمر ملنظومة العمل
احلكومي يف الدولة ،وحتقيق �سبل ال�سعادة للجمهور،
وتنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف التح ّول للحكومة الذكية؛ مبا
ي�ؤكد جماالت االرتقاء بالأداء الك ّلي للحكومة مبختلف
�أجهزتها ،ومي ّكنها م��ن حتقيق م�ستويات �أع�ل��ى من
الكفاءة لتي�سري ح�صول اجلمهور على خدمات فائقة
اجلودة.
وقد �أكد �سمو ويل عهد دبي حر�ص احلكومة على
الأخ��ذ بكل �أ�سباب التطوير ال�لازم��ة لتقدمي مفهوم
جديد للخدمات احلكومية ،و�صو ًال �إىل �أرقى م�ستويات
كفاءة الأداء وم��ن ثم �أعلى درج��ات ر�ضا املتعاملني،
4
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وق��ال �سموه" :نريد تقدمي جتربة ا�ستثنائية ملتعاملي ثقافة جديدة للحكومة

حكومة دبي عرب جميع واجهات وقنوات تقدمي اخلدمة
البد من الإ�شارة هنا �إىل الأثر الكبري الذي �ستحدثه
املتطورة ،وال نريد لذلك �أن يقت�صر على مراكز اخلدمة
هذه املبادرة التي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
فقط ،بل هدفنا هو ت�شجيع الأ�ساليب اجلديدة والذكية
بن را�شد على ثقافة الإدارة احلكومية ،والتي نعتقد
للتوا�صل الف ّعال مع اجلمهور يف �إط��ار �سعينا لتحقيق
�أنها �ستتعدى كافة املبادرات ال�سابقة لتعميم التميز
�أف�ضل منوذج ممكن للحكومة الذكية".
واجل��ودة يف الأداء احلكومي ..فهذا الت�صنيف يعطي
م�ساحة �أكرب لر�أي املتعامل يف تقييم م�ستوى اخلدمة،
بدرجة عالية مقارنة بباقي مبادرات التميز احلكومي..
عدد النجوم للتصنيف
كما يجعل من م�ستوى التميز الذي ت�صل �إليه اخلدمة
 4جنوم
مركز برونزي (مركز م�ؤهل)
احلكومية و�سم ًا معلن ًا للجمهور على مدار ال�سنة ،ولي�س
جمرد تكرمي حت�صل عليه الدائرة يف احتفال �سنوي.
من ناحية �أخرى ف�إن هذا الت�صنيف يطلق ميدان ًا
(مركز متميز)  5جنوم
مركز ف�ضي
ً
حمتدما من التناف�س بني خمتلف فرق العمل يف الدائرة
احلكومية الواحدة من �أجل الظفر ب�أكرب عدد ممكن
(مركز منوذجي)  6جنوم
مركز ذهبي
من النجوم لكل خدمة من خدمات الدائرة على حدة،
بخالف م �ب��ادرات التميز ال�سابقة التي كانت تكرم
 7جنوم
مركز بالتيني
ال��دائ��رة احلكومية ب�شكل جممل ،ما قد يكون ت�سبب

�سابق ًا يف جعل االهتمام بتفا�صيل بع�ض اخلدمات �أمر ًا
غري ذي �أولوية.
�إذ ًا نحن �أم��ام حالة جديدة من التميز احلكومي
تتعدى يف كفاءتها بتطوير العمل احلكومي كل ما �سبقها
من م�ب��ادرات ،وتنتقل ب��الإدارة احلكومية �إىل مراتب
�صناعة ال�ضيافة وال�سياحة.
�إن نظام "ت�صنيف النجوم" يهدف �إىل حتديد
م�ستويات جميع القنوات والواجهات التي يجري من
خاللها ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة ع�بر عملية تقييم
وت�صنيف دقيقة ،حيث ال يقت�صر ذل��ك على مراكز
خ��دم��ة املتعاملني ،ب��ل ي�شمل �أي���ض� ًا واج �ه��ات تقدمي
اخلدمة الأخ��رى� ،سواء التقليدية �أو الإلكرتونية ،ومبا
يتما�شى مع متطلبات الع�صر والتطور التقني اجلاري
يف حكومة دبي ،ويدعم ا�سرتاتيجية التحول للحكومة
ال��ذك�ي��ة ..ف�ض ًال ع��ن حتفيز املناف�سة الإيجابية بني
موفري اخلدمات العامة لالرتقاء مب�ستواها يف �إمارة
دب��ي ،وك��ذل��ك ت�شجيع الأ�ساليب وال�ق�ن��وات اجلديدة
والذكية للتوا�صل مع اجلمهور لدعم التح ّول املن�شود
نحو النموذج الذكي بالكامل.

معايير التصنيف

ت�ستند معايري التقييم يف نظام الت�صنيف اجلديد
�إىل امل��ب��ادئ ال��رئ�ي���س��ة يف "منوذج دب ��ي للخدمات
احلكومية" واملعرتف به عاملي ًا من �ست جهات دولية
متخ�ص�صة ،وم�ع��اي�ير "برنامج ح �م��دان ب��ن حممد
للحكومة الذكية" لتتنا�سب مع م�ستوى الن�ضج التقني يف
حكومة دبي ،وهي ت�أخذ بعني االعتبار متطلبات ت�صنيف
النجوم املطبق على امل�ستوى االحت��ادي ومعايري تقييم
املواقع الإلكرتونية ال�صادرة عن دائرة دبي الذكية.
وي�شمل ن�ظ��ام ت�صنيف ال�ن�ج��وم ل�ق�ن��وات تقدمي
اخلدمات احلكومية عدة حماور مهمة ،وهي" :مراكز
خدمة املتعاملني" ،و"مراكز االت�صال" ،و"املواقع
الإلكرتونية" ،و"تطبيقات الهاتف املحمول الذكية"،
حيث يهدف النظام �إىل م�ساعدة اجلهات احلكومية
على تقييم الإمكانات الداخلية لهذه القنوات وقدرتها
على تقدمي خدمات ذات ج��ودة ا�ستثنائية ،وحتديد
نقاط القوة وفر�ص التح�سني الالزمة ل�ضمان االرتقاء
امل�ستمر ب�أدائها ب�أعلى كفاءة ممكنة ،ومبا ي�ضع املتعامل
يف قلب عملية التطوير.
و ُي �ع � ّد ن�ظ��ام "ت�صنيف النجوم" ل�ق�ن��وات تقدمي
اخلدمات احلكومية يف دبي تطبيق ًا للجيل التايل يف
تقييم جميع نقاط التوا�صل مع املتعامل ب�سبب �شموليته
وتكامله .ويتب ّنى هذا النظام فكر ًا جديد ًا ي�شجع اجلهات
احلكومية على الرتكيز على القنوات احلديثة لتقدمي
اخلدمة بت�سخري �أف�ضل التقنيات حتى ت�صل احلكومة
للمتعامل يف بيته ،ويف مكان عمله ودرا�سته ،وال ت�ستلزم
منه زيارة مراكز اخلدمة �إال عند ال�ضرورة.

تصنيف مراكز الخدمة

وي�ستند ن �ظ��ام ت�صنيف ال�ن�ج��وم مل��راك��ز خدمة
املتعاملني ،و�آل �ي��ة التقييم التابعة ل��ه ،على معايري
"منوذج دبي" التي مت اعتمادها واالعرتاف بها من قبل
م�ؤ�س�سات �أكادميية دولية رائدة ،وهي املعايري الرئي�سة
التي �أثبتت الأب�ح��اث �أهميتها يف رف��ع م�ستوى جودة
اخلدمة احلكومية يف مراكز اخلدمة عاملي ًا .وتتميز
هذه املعايري ،واملط ّبقة من ِق َبل حكومة دبي منذ فرباير

 ،2013ب�أنها ال تعنى باملظهر اخل��ارج��ي للمركز
و�سلوكات املوظفني فقط ،بل تتناول ال�صف الأمامي
واخللفي للمركز وثقافة حت�سني اخلدمة فيه ،وت�سلط
ال�ضوء على موظفي التعامل املبا�شر مع اجلمهور ومدى
ا�ستعدادهم لتقدمي خدمات ذات جودة عالية ،كما تركز
على �أهمية فهم احتياجات املتعاملني وتوقعاتهم.
وتنق�سم املعايري املُ�شار �إليها �إىل �سبعة حماور هي:
•منظور املتعامل
•ميثاق اخلدمة
•حتقيق اخلدمة
•جتربة املتعامل
•جنوم تقدمي اخلدمة
•ثقافة حت�سني اخلدمة
•الكفاءة والفعالية
واملحور الأخري جرت �إ�ضافته يف الإ�صدار املحدّث
من معايري تقييم وت�صنيف مراكز خدمة املتعاملني،
لريكز على النتائج التي يحققها مركز اخلدمة من حيث
جتربة املتعامل مبا ت�شمله من قيا�سات للر�ضا وقيا�سات
لتجربة املتعامل وقيا�س الثقة ،وقيا�سات كفاءة اخلدمة
(النقدية وغري النقدية) ،وقيا�سات �إ�شراك موظفي
جنوم اخلدمة وحتفيزهم.

تصنيف مراكز االتصال

ي�شتمل ال �ن �ظ��ام ع�ل��ى تقييم وت�صنيف مراكز
االت�صال و�آلية التقييم التابعة لها ا�ستناد ًا �إىل معايري
من��وذج دبي لتقييم وت�صنيف مراكز االت�صال ،والتي
تهدف �إىل توفري جتربة ات�صال ا�ستثنائية على مدار
ال�ساعة ملتعاملي حكومة دبي لت�سهيل ح�صولهم على
املعلومات واخل��دم��ات ال�لازم��ة ع�بر الهاتف ،وتوفري
جتربة ا�ستثنائية وموحدة عرب جميع مراكز االت�صال
املختلفة.
ً
ويعمل مركز منوذج دبي حاليا على �إعداد معايري
مراكز االت�صال بالتعاون مع خ�براء دوليني يف هذا
امل �ج��ال ،حيث ت�شتمل املعايري ع��دة حم ��اور� ،أهمها:

جتربة املتعامل ،واملوارد الب�شرية والتقنيات والعمليات
والتعهيد .و�ستوفر هذه املعايري للجهات احلكومية �إطار
عمل مل�ساعدتها على االرتقاء بالإمكانات الداخلية لدى
مراكز االت�صال لديها وقدرتها على تقدمي خدمات
ذات جودة عالية ،وحتديد نقاط القوة وفر�ص التح�سني
الالزمة.

تصنيف الخدمات اإللكترونية

دعم ًا جلهود حكومة دبي يف تطوير وتوفري مواقع
�إل�ك�ترون�ي��ة خل��دم��ة املتعاملني وال�ت�ح��ول يف كثري من
خدماتها للقنوات الإلكرتونية ،يهدف نظام ت�صنيف
النجوم �إىل تتويج هذه اجلهود عرب تقييم وت�صنيف
امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة بطريقة ري��ادي��ة وج��دي��دة تدعم
مفاهيم احلكومة املرتابطة.
وي�شمل النظام على ت�صنيف للتطبيقات الذكية من
خالل معايري تف�صيلية وتقنية ت�ساعد اجلهات احلكومية
على االرتقاء بتطبيقاتها الذكية مل�ستوى ريادي يدعم
تبني اجلمهور خلدمات الهاتف املحمول ب�شكل �إيجابي.
ويقوم مركز من��وذج دب��ي يف الأم��ان��ة العامة للمجل�س
التنفيذي بت�صميم معايري الت�صنيف و�آليات التقييم
التابعة للتطبيقات الذكية بالتعاون مع دائ��رة حكومة
دبي الذكية وخرباء دوليني.
و�سيتم تكرمي اجلهات امل�شاركة والرائدة يف ت�صنيف
النجوم خالل احلفل ال�سنوي جلائزة حمدان بن حممد
للحكومة الذكية� ،ضمن كل من الفئات احلالية التالية:
•�أف�ضل خدمة عرب الهاتف املحمول
•�أف�ضل جنم خدمة
•�أف�ضل مدير مركز خدمة :فئة �أف�ضل مركز خدمة
كما جرى ا�ستحداث كل من الفئات الآتية لدعم
نظام ت�صنيف النجوم ،وهي:
•�أف�ضل مركز ات�صال
•�أف�ضل مدير مركز ات�صال
•�أف�ضل موقع �إلكرتوين
•�أف�ضل مدير موقع �إلكرتوين/تطبيق ذكي.
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المدن الذكية

تجربة سيئول الذكية تبدأ من هاتف ذكي في كل يد
عددهم  47000ما بني  .2011-2009كما �أ ّمنت مراكز ات�صال خا�صة توفر
�أجهزتها الذكية �صوت ًا م�سموع ًا للفئات ال�ضعيفة� ،سواء كان �ضعف ًا مادي ًا �أو ج�سدي ًا.

واجهت مدينة �سيئول اكتظاظاً �سكانياً مرتفعاً ج��داً خالل ال�سنوات الأخرية،
املخت�صة للبحث عن
بعدما بلغ عدد �سكانها  10ماليني ن�سمة؛ وهو ما دفع ال�سلطات
ّ
حلول ملواجهة هذا النمو ال�سكاين الهائل وتقدمي اخلدمات للمواطنني بطرق �سهلة
ملواجهة �صعوبة التنقل عرب الطرق التقليدية ..وهكذا اجتهت املدينة �إىل التحول �إىل
مدينة ذكية ت�ستخدم �أحدث التقنيات يف تقدمي اخلدمات احلكومية �إلكرتونياً ،وهي  WIFIفي كل مكان
يف املدينة�/سيئول ،يتاح الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت بتقنية  WIFIيف كافة
حتتل املركز رقم  1يف هذا املجال منذ عام  ،2003بنتيجة م�سح �أجرته احلكومة
قطارات الأنفاق وحمطات القطارات منذ العام  ،2012ويف جميع املباين احلكومية،
الأمريكية.
وي �� �ش��ارك يف جت��رب��ة م��دي�ن��ة ��س�ي�ئ��ول ال��ذك �ي��ة ل�ت�ق��دمي اخل��دم��ات ع�بر الهاتف �ضمن �سعي املدينة �إىل �إتاحة خدمة الإنرتنت عرب هذه التقنية يف احلدائق العامة
والتطبيقات الذكية كل من القطاع العام واخلا�ص ،اللذين يوفران جمموعة كبرية واملكاتب ..و�سينتهي هذا امل�شروع بجعله متاح ًا يف جميع الأماكن العامة بحلول عام
م��ن اخل��دم��ات الإلكرتونية الذكية وال��رب��ط ال�سل�س ب�ين امل��واط��ن واخل��دم��ات التي .2015
تقدمها احلكومة ،ما جعل من املدينة حمط اهتمام العامل كنموذج للتحول نحو
املدن الذكية.
السالمة للجميع
ا�ستخدام التكنولوجيا يوفر ال�سالمة للجميع ..هذا ما حققته �سيئول الذكية عرب
خطط لإط�لاق جهاز ذك��ي خا�ص بالأطفال وبالأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة وم��ن يعانون
البداية من البنية التحتية
اال�ضطرابات النف�سية املزمنة �أو الزهامير .هذا اجلهاز مربوط �إلكرتوني ًا مع الدوائر
و�شبكات
واالت�صاالت
املعلومات
جماالت
�أن�ش�أت مدينة �سيئول بنية حتتية يف جميع
احلكومية اخلا�صة بال�سالمة ،و�أي�ض ًا مع العائالت لتمكنهم من تتبع موقع حامل اجلهاز
املدينة
لتو�صيل
أنفاق
ل
ا
مرتو
توزعات
عرب
الإنرتنت؛ من �شبكات للألياف ال�ضوئية متتد
عرب تقنية  ،GPSو�أي�ض ًا لتمكنهم من م�شاهدته عرب �شبكة الفيديو  CCTVاخلا�صة
ومبانيها ب�شبكات عالية ال�سرعة والأداء� ،إىل �أنظمة كهرباء ونظام موا�صالت وا�ستخدام باملدينة .وعند خروج حامل اجلهاز من املكان املخ�ص�ص لوجوده فيه يطلق جر�س انذار
للطاقة النووية يف توفري الطاقة؛ فكانت تلك عوامل �ساعدت املدينة يف النجاح للتحول عند الدوائر احلكومية و�أي�ض ًا عند العائلة ،لت�سهم هذه التقنية يف ال�سالمة للجميع.
�إىل مدينة ذكية .ويركز م�شروع املدينة على الإن�سان ب�شكل رئي�س عرب �إيجاد تعاون
م�شرتك بني املدينة ومواطنيها لإيجاد من�صات توا�صل حقيقية بني املواطنني وامل�س�ؤولني
فيها عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي.
قطاع المواصالت
ال �شك �أن �شبكة املوا�صالت يف مدينة �سيئول هي من �أبرز التجارب العاملية يف جمال
ال�شبكات الذكية ،ملا فيها من تنوع يف اخلدمات وو�سائل النقل .وتُعد قطارات الأنفاق من
أجهزة ذكية للجميع
�أف�ضل و�أ�سرع و�سائل النقل يف املدينة ،وميكن ا�ستخدام بطاقات  T-moneyالذكية
على
عملت
إذ
�
املجتمع؛
فئات
جميع
قبل
من
الذكية
�شجعت �سيئول امتالك الأجهزة
التي تباع عرب �آالت ال�صرف ال�ستخدامها يف كافة �أنواع و�سائل النقل .كما ميكن التنقل
تخفي�ض �أ�سعارها و�إعفائها من ال�ضرائب ،كما �شجعت النا�س على التربع ب�أجهزتهم يف املدينة با�ستخدام احلافالت التي تختلف �ألوانها بني "الأخ�ضر والأ�صفر والأحمر
القدمية عند �شراء �أجهزة جديدة ،لتجري �صيانتها من قبل امل�صنعني وتوزيعها على والأزرق" والتي يحدد املواطن م�سارها من لونها داخل املدينة �أو خارجها ،وتتيح �أي�ض ًا
الطبقات الفقرية يف املدينة؛ بو�صف توافر الأجهزة الذكية لكافة امل�ستخدمني هو من الدفع نقد ًا �أو با�ستخدام البطاقات .T-money
�أهم مرتكزات املدن الذكية ..وقد و�صلت ن�سبة توافرها يف �سيئول �إىل  %78من عدد
ويف ما يخ�ص �سيارات الأجرة فهي موزعة على �أربع فئات" :فاخرة" و"حتت الطلب"
ال�سكان.
و"عادية" و"دولية" ،ومتوافرة على مدار اليوم .وميكن من خالل املوقع الإلكرتوين
ُع��ززت ن�سبة االم�ت�لاك املرتفعة ل�ل�أج�ه��زة الذكية بالرتكيز على التمكني من ملوا�صالت �سي�ؤول تع ّرف خرائط وم�سارات تنقل احلافالت ومواعيدها ونقاط وقوفها،
ا�ستخدامها ،عرب توعية النا�س وتثقيفهم بهذا الأمر ..وعملت املدينة على و�ضع برامج و�أي�ض ًا مواعيد انطالق مرتو الأنفاق ..و�أي�ض ًا حجز �سيارات الأج��رة من فئة "حتت
وفعاليات ودورات لتعليم ا�ستخدام التكنولوجيا ،وخ�صو�ص ًا لكبار ال�سن ،حتى جتاوز الطب".
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األخبار الذكية

الموقع الذكي لوكالة أنباء اإلمارات ..نموذج لمبدأ «المعلومات أو ً
ال»
ينق�سم التحول الذكي يف القطاع احلكومي �إىل
خم�س م��راح��ل رئي�سة ه��ي :امل�ع�ل��وم��ات ،اال�ستعالم،
الإجراءات ،الرتابط ،القنوات الذكية.
ومنذ ان�ط�لاق م�ب��ادرة احلكومة الإلكرتونية يف
العقد املا�ضي ،وتطورها يف العقد احلايل �إىل مبادرة
احلكومة الذكية ،ال يزال االهتمام الأكرب من�ص ّباً على
حتويل اخلدمات التقليدية �إىل خدمات �إلكرتونية
وذك� �ي ��ة ،ع �ل��ى ح �� �س��اب امل��رح �ل��ة الأوىل للمعلومات
والتي متثل الأ�سا�س الذي ترتكز عليه كافة املراحل
الأخرى.
يف هذا ال�سياق ،ي�أتي املوقع الذكي اجلديد لوكالة
�أنباء الإم��ارات "وام" � www.wam.aeآخ��ذاً يف
االعتبار املعلومات ك�أ�سا�س متني ت�ستند �إل�ي��ه كافة
مراحل التحول الذكي ،وبالتايل تعزيز الفر�صة من
�أجل تبني املتعاملني للخدمات الذكية املعززة بوفرة
من املعلومات التي ت�ساعدهم يف اال�ستفادة من تلك
اخلدمات بال�شكل الأف�ضل.

هيكل الموقع

ق�سم الفريق امل�س�ؤول عن ت�صميم موقع الوكالة
م�ساحته �إىل مناطق رئي�سة �أربع هي:
 )1ال�تروي���س��ة :وت�ضم يف مكوناتها �أه��م خيارات
الت�صفح لأق�سام امل��وق��ع الأ�سا�سية� ،إ�ضافة �إىل
�أدوات م�ساعدة للت�صفح مثل حمرك البحث داخل
املوقع ،و�شريط �أ�سعار ال�سوق املايل ،وقائمة اختيار
اللغة.
ويلفت االنتباه هنا �إىل �أن حمتوى املوقع ،والذي يعد
هو اخلدمة الأبرز فيه ،قد مت تق�سيمه بطريقتني؛ الأوىل
تبع ًا للنوع� :أخبار� ،صور ،فيديو ،والثانية تبع ًا للمو�ضوع:
حملي ،دويل ،اقت�صاد ،ريا�ضة؛ من �أجل �أن ي�ستعر�ض
الزائر �أخبار املوقع بالطريقة التي تتواءم واهتمامه
ال�شخ�صي ،لينظر �إىل املوقع من وجهة نظره اخلا�صة.
 )2امل�ساحة الرئي�سة :والتي تعر�ض �أحدث الأخبار يف
املوقع ،وتنق�سم �إىل املكونات التالية:

وهذه ميزة مهمة للإعالميني الذين يحتاجون �إىل
�أ .عر�ض ال�صور الرئي�س :ويحتوى �أبرز الأخبار
و�أحدثها.
ت�صفح املوقع خالل تغطياتهم امليدانية ،ويتيح املجال
ب�	.أخبار الإم ��ارات :وي�ستعر�ض الأخ�ب��ار املحلية للو�صول �إىل اخلرب ب�سهولة وي�سر.
واخلا�صة بدولة الإمارات.
ج .الأخ �ب��ار ال�ع��امل�ي��ة :وت�ستعر�ض �أه��م الأخبار
العاملية.
د�	.أخبار الريا�ضة :وتغطي �أخبار الريا�ضة ،املحلية الحضور اإللكتروني
يقدم فريق املوقع الإلكرتوين لوكالة �أنباء الإمارات
منها بالدرجة الأوىل.
هـ�	.أخ �ب��ار االق�ت���ص��اد :وت�ت�ن��اول �أخ �ب��ار التجارة منوذج ًا متميز ًا ملفهوم احل�ضور الإلكرتوين ال�شامل،
واال�ستثمار وال�شركات الوطنية.
والذي يتجاوز فكرة ت�صميم موقع �إلكرتوين قوي يعب�أ
 )3م�ساحة املنوعات وال�شبكات االجتماعية :وت�ضم باملعلومات واملحتوى �أي ًا كانت �أهميته� ،إذ �إن ال�شبكات
هذه امل�ساحة عدة مكونات جرت �صياغتها بذكاء،
بحيث تعطي املت�صفح للموقع �إطاللة عن �سلوك االجتماعية وحمركات البحث �أ�صبحت الآن هي البوابة
ب��اق��ي املت�صفحني ل�ل�م��وق��ع ،ك�م��ا ت �ق��دم خدمات الأه��م للح�صول على املعلومات و�إي�صالها للجمهور
تفاعلية �إ�ضافية وتربط املوقع ب�شبكات التوا�صل امل�ستهدف.
االجتماعي.
 )4تذييل امل��وق��ع :ويلخ�ص التذييل خريطة املوقع
ب�شكل متكامل وب�أب�سط قدر من الروابط
مساحة للتطوير
ويف ل�ق��اء لنا م��ع املهند�س �أح �م��د جن�ي��ب ،مدير
تقنية املعلومات يف وكالة �أنباء الإمارات� ،أكد �أن املوقع
التصميم الذكي
يكر�س امل��وق��ع مظهر ًا ع��ام� ًا ب�سيط ًا يف مكوناته الإل �ك�تروين اجلديد ميثل خطوة �ضمن خطة تطوير
الب�صرية وخطوطه الفنية ،وي�ستعمل اخللفية البي�ضاء �شاملة تعتزم الوكالة تنفيذها جلعل املوقع الإلكرتوين
يف كافة مناطق الت�صميم ،با�ستثناء ا�ستعماله �ألوان ًا اخل��ا���ص بها مرجع ًا �إخ�ب��اري� ًا متميز ًا لكل م��ن يهتم
مميزة لكل ق�سم من الأق�سام ،مبا ي�ساعد على قيادة
ب�أخبار دولة الإمارات ،ومن �ضمن اخلدمات التي تعمل
عني املت�صفح �إىل املو�ضوع الذي تعر�ضه تلك امل�ساحة.
غ�ير �أن �أه��م ميزة يف الت�صميم ه��ي ا�ستجابته الوكالة على تطويرها خدمة احل�صول على ال�صور
الذكية لنوع اجلهاز امل�ستخدم يف ت�صفحه ،ففي حني عالية اجل ��ودة م��ن خ�لال امل��وق��ع �ضمن ن�ظ��ام خا�ص
تتن�شر املعلومات على كامل م�ساحة �شا�شة اجلهاز لال�شرتاكات ج��ا ٍر درا�سته حالي ًا� ،إ�ضافة �إىل خدمة
ال�شخ�صي ،غري �أنها تعيد تنظيم نف�سها باخت�صار حتميل �أر�شيف الفيديو عايل اجلودة �ضمن نظام مكتبة
ال�صور واملكونات غري ال�ضرورية عند ت�صفح املوقع من �إلكرتونية متطورة.
الهاتف املحمول ،من دون �أن يخ�سر املت�صفح القدرة
وتعترب الهيئة �أن اال�ستثمار يف اخلدمات الإلكرتونية
على ا�ستعرا�ض الأخبار والتنقل بني �أق�سام املوقع ب�شكل
�سل�س ومتاح ،حتى من خالل �أجهزة الهاتف املحمول ملوقعها ميثل ردي �ف � ًا مه ّم ًا يف تعميم جن��اح��ات دولة
الإمارات ومنوذجها على م�ستوى العامل.
�صغرية احلجم.
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دراسة

أسماء تطبيقات الهواتف
الذكية ..متاهة تشتت
جمهور المستخدمين
" ،"Wojhati Journey Plannerوي�ستخدم تطبيق الهيئة الر�سمي �شعار
الهيئة� ،أما تطبيق خدمة "وجهتي" في�ستخدم �شعار ًا خمتلف ًا ،ما يجعل امل�ستخدم
غري قادر على تعرف التطبيق اخلا�ص باجلهة احلكومية ب�شكل حا�سم ،ما مل ت�سعفه
املعلومات الو�صفية للتطبيق� ،إذا كانت حمررة ب�شكل دقيق.
ويت�سبب ا�ستخدام الأ�سماء املخت�صرة باحلروف الإجنليزية مب�شكلة �أخرى ،وهي
ظهور عدد كبري من التطبيقات اخلا�صة ب�شركات �أو م�ؤ�س�سات من خمتلف �أنحاء
العامل ،ما يزيد من الت�شوي�ش على نتائج البحث بالن�سبة للم�ستخدم.

منذ �أن ق��رر �ستيف جوبز �أن هاتفه ال��ذك��ي ال��ذي ي�أ�سر القلوب ال ي�ستطيع
�أن يتمتع ب��ال��ذك��اء �إال م��ن خ�ل�ال حت�م�ي��ل ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ع�بر م�ت�ج��ر التطبيقات
ال��ذي حتتكره وتتحكم به �شركته "�أبل"� ،صار العامل كله خا�ضعاً ل�ضوابط هذا
املتجر ،ولباقي املتاجر امل�شابهة ل�شركات الهواتف املحمولة الأخ��رى ،مثل غوغل
ومايكرو�سوفت…
ولأن العقلية التي انبثقت منها �إدارة هذه املتاجر عقلية جتارية بحت ،ف�إنها
تت�سم بعيوب عديدة ال ت�صب يف م�صلحة القطاع احلكومي ،وال��ذي وج��د نف�سه
م�ضطراً للح�ضور على تلك املتاجر التي تتزاحم عليها �أقدام امل�ستخدمني� .إحدى
تلك العيوب هي� :أ�سماء التطبيقات الذكية.
دائرة واحدة وتطبيقات متعددة
ً
وتعد هيئة الطرق واملوا�صالت منوذجا على هذه احلالة� ،إذ تظهر ثالثة تطبيقات
جولة افتراضية
يف نتائج البحث هيRTA Dubai، RTA Smart Taxi، Wojhati :
خالل جولتنا االفرتا�ضية يف متجر تطبيقات �أبل ،الحظنا �إمكان وجود تطبيقات
ت�ستخدم اال�سم ذاته ،الأمر الذي ميثل باب ًا خلفي ًا لعمليات االنتحال واالحتيال من قبل  ،Journey Plannerوميثل كل تطبيق من تلك التطبيقات قيمة مفيد
القرا�صنة الذين قد يخدعون املتعاملني ب�سهولة من خالل ا�ستعمال ا�سم مطابق �أو للمتعامل ت�سهل حياته ال�شخ�صية ،لذا هو يحتاج �إىل ا�ستعمالها كلها ..بالتوازي
مع حقيقة �أن م�ستخدمي الهواتف الذكية يف�ضلون �أال تكتظ هواتفهم بالتطبيقات ما
قريب من �أ�سماء امل�ؤ�س�سات احلكومية.
ولأن االنتحال لي�س حم�صور ًا فقط على اال�سم ،و�إمنا ي�صل �إىل �أيقونة الربنامج ،يجعل العثور عليها عميلة �صعبة ومعقدة للغاية ،وي�ؤدي �إىل عزوفهم عن حتميلها.
وواجهة اال�ستخدام؛ فقد تكون ن�سخة طبق الأ�صل لأيقونة برنامج حكومي �أو �صفحته
الرئي�سة ،ما يجعل �أكرث امل�ستخدمني خربة عاجز ًا عن التفريق بني الأ�صلي واملزيف يف متجر التطبيقات الحكومية
ومن �أجل تفادي م�شكلة الت�سميات والت�شتت يف نتائج البحث عرب هذا املتجر من
جمال تطبيقات الهواتف الذكية ..فكم �سيكون حجم املخاطر ،واحلال �أن الكثري منها
اجلدير فقد �أطلقت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت واجهة خا�صة بالتطبيقات احلكومية
يجري ت�سديد الر�سوم احلكومية وحت�صيل املخالفات عربها!!
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن نتائج البحث ت�ستخدم ك ًال من ا�سم التطبيق واملعلومات على متجر تطبيقات �أب��ل ..غري �أن املالحظ �أن��ه ال يجري حتديث تلك "الواجهة
الو�صفية له ،ما يت�سبب يف ظهور عدد كبري من التطبيقات عند البحث عن كلمة معينة .احلكومية" ب�شكل م�ستمر ،و�أحد �أ�سباب ذلك يعود لت�سابق اجلهات احلكومية �إىل
كذلك مل�سنا �أن نتائج (البحث عن) تظهر عدد ًا كبري ًا من التطبيقات غري املدرجة يف �إطالق التطبيقات من غري تن�سيق م�سبق مع فريق املتجر ،ما ي�ؤدي �إىل عدم �إدراج
متجر التطبيقات املحلي ،ما يزيد عدد التطبيقات التي تظهر من دون عالقة بنتيجة بع�ض تلك التطبيقات فيه لي�صبح حمدث ًا �أو ًال ب�أول.
البحث.

اللغة العربية واإلنجليزية

من خالل البحث عن التطبيقات احلكومية يف متجر �أبل مل�سنا �أن نتائج البحث
تختلف ما بني اللغتني العربية والإجنليزية ،وهو ما يت�سبب يف �صعوبة كبرية لدى
امل�ستخدم الذي يبحث عن تطبيق ما تابع لإحدى الدوائر احلكومية� ،إذ يتوجب عليه
ا�ستعمال ا�سمها الإجنليزي ولي�س العربي.
على �سبيل امل �ث��ال ،البحث ع��ن كلمة "�شرطة دبي" باللغة العربية ال تظهر
تطبيق �شرطة دبي يف نتائج البحث ،و�إمنا تظهر تطبيق ًا من القطاع اخلا�ص يقدم
معلومات عن املخالفات ..وللح�صول على تطبيق �شرطة دبي يجب كتابة "Dubai
 "Policeيف نتائج البحث ،عندها �ستظهر كمية كبرية من التطبيقات� ،أحدها
هو التطبيق الر�سمي ل�شرطة دبي.

األسماء المختصرة للدوائر

وهذه م�شكلة �أخ��رى حقيقية؛ �إذ ت�ستخدم بع�ض الدوائر �أ�سماءها الإجنليزية
املخت�صرة يف ت�سمية التطبيقات� ،أو تكتب ا�سم التطبيق ال��ذي يكون �أ�صله عربي ًا
باحلروف الالتينية .مثال على ذلك تطبيق هيئة الطرق واملوا�صالت الذي ي�ستخدم
اال��س��م "� "RTA Dubaiأم��ا خ��دم��ة "وجهتي" فلها تطبيق م�ستقل ا�سمه
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الحلول المقترحة

لعل من املفيد هنا الإ�شارة �إىل �ضرورة ك�سر احتكار �شركات التقنية الكربى لتلك
املتاجر ،وفر�ض متجر التطبيقات احلكومي املوحد واملعتمد ،كجزء من الإعدادات
االفرتا�ضية للهاتف املحمول ،والذي يعمل تلقائي ًا مبجرد ربطه ب�شبكة البيانات التي
تقع �ضمن النطاق اجلغرايف للدولة.
هذا هو احلل الأمثل الذي ي�ضمن حتقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،للتحول الذكي.
و�إىل حني �إطالق هذا التطبيق يجب �أن يتم ب�شكل عملي تبني واجهة التطبيقات
احلكومية التي جرى �إطالقها من قبل هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ،وربط كافة
التطبيقات احلكومية معها.
كما يجب و�ضع معايري لطريقة ت�سمية التطبيقات احلكومية ب�شكل حا�سم ال يدع
جما ًال للب�س واالرتباك من قبل امل�ستخدم يف الو�صول �إىل التطبيق ،بحيث تراعي تلك
املعايري الت�سمية العربية والإجنليزية.
و�أخري ًا ..من ال�صحيح �أن يكون لكل جهة حكومية تطبيق واحد ميثل من�صة متكاملة
ذكية للو�صول �إىل خدماتها؛ �إذ لي�س من املمار�سات اجليدة �أن تتكاثر التطبيقات من
الدائرة احلكومية نف�سها على امل�ستخدم.

•

مرصد الخدمات

معرض "الحياة الذكية في المدينة الذكية" سبتمبر المقبل
تقوم جمموعة من �شركات تنظيم املعار�ض والت�سويق بالتح�ضري لإطالق
معر�ض «احلياة الذكية يف املدينة الذكية -دبي  »2014يومي  15و� 16سبتمرب
املقبل يف فندق جمريا �أبراج الإمارات يف دبي.
وخالل املحا�ضرات وجل�سات النقا�ش التي �سيجري فيها ت�سليط ال�ضوء على
ال�شركات النا�شئة املحلية والدولية الناجحة يف جمال املدن الذكية� ،سيوفر احلدث
من�صة لأ�صحاب ال�شركات النا�شئة وامل�ستثمرين يف جمال التكنولوجيا وم�سرعي
الأع�م��ال وممثلني عن القطاعني العام واخل��ا���ص ،لتبادل وجهات النظر حول
م�شكالت التطوير احل�ضري احلالية واحللول املمكنة.
ويف �إط��ار ال�سعي �إىل التحول بنجاح من مدينة عادية �إىل مدينة ذكية ف�إن
للحكومة دور ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف �ضمان تنفيذ الربامج واملبادرات املنا�سبة لهذه
العملية ،وهو �أمر يربز من خالل احل�ضور احلكومي الذي يو�ضح التزام القطاع
العام بتوفري معايري حياة �أف�ضل للمواطنني؛ عرب تزويد املجتمع ب�شكل جيد بتقنيات
املدينة الذكية جلهة توافر اخلدمات وجودة احلياة والتنمية االقت�صادية وعمليات
�إدارة احلياة يف املدينة ،من خالل اال�ستثمارات يف جمال املدينة الذكية التي ت�سهم
يف توفري ر�ؤية ا�سرتاتيجية متكن املدن من �أن ت�صبح جمتمعات �أكرث كفاءة وفعالية
و�أم��ان مع ا�ستخدام حلول التكنولوجيا واالت�صاالت ال�شاملة لتلبية االحتياجات
اليومية.

"إقامة دبي" تدشن حزمة خدمات

مؤشر لقياس نضوج الخدمات

ذكية جديدة للمتعاملين

اإللكترونية والذكية

يف م ��ؤ� �ش��ر وا� �ض��ح ت�شهده
�إق��ام��ة دب��ي لن�شر التطبيقات
ال ��ذك� �ي ��ة ب�ي�ن خم �ت �ل��ف فئات
املتعاملني يف الدولة وخارجها
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة خدماتها
و�أعمالها ،د�شنت الإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي
حزمة خدمات جديدة للأجهزة
الذكي؛ �أبرزها يقدمها التطبيق
ل �ل ��أف � ��راد امل���واط� �ن�ي�ن ،وه��ي
تثبيت وجتديد �إقامة زوجاتهم
الأجنبيات والفئات امل�ساعدة،
ول�ل�أف��راد املقيمني ه��ي تثبيت
وجتديد �إقامات �أفراد عائالتهم
ومتديد ت�أ�شرية �إذن دخول عند
ال��و��ص��ول ..ع�لاوة على تد�شني
قناة جديدة ال�ستخدام البوابة
الذكية عن طريق م�سح القارئ
املتوافر يف امللف ال�شخ�صي لدى
الأفراد املقيمني واملواطنني عند الدخول �إىل الدولة ومتديد �أذونات الدخول
للدول امل�سموح لها .وميكن للمتعامل �أي�ضا االط�لاع على ك�شف املكفولني
املدرجني على ملف املتعامل ال�شخ�صي للمواطنني واملقيمني ،و�إمكان متابعة
طلبات معامالتهم من خالل النظام.
�أما اخلدمات اخلا�صة بال�شركات فهي :متديد �إذن الدخول ،جتديد �إذن
الدخول� ،إلغاء �إذن الدخول ،تقدمي طلبات لوزارة العمل ..مع حر�ص فريق
التطوير على و�ضع قيود �أمنية متنع �أي ًا كان� ،سوى املتعامل �أو املراجع نف�سه،
من احل�صول على املعلومة اخلا�صة.

�أطلقت "هيئة تنظيم االت�صاالت" �أخري ًا م�ؤ�شر قيا�س ن�ضوج اخلدمات
احلكومية ،بنوعيها الإلكرتوين والذكي ..وت�شكل هذه اخلطوة العنوان الأبرز
لبداية مرحلة جديدة تهدف �إىل االرتقاء بتجربة اخلدمات املقدمة للجمهور
وزيادة معدالت الر�ضا و�صو ًال �إىل الهدف الأ�سمى املتمثل ب�إ�سعاد املتعاملني؛
متا�شي ًا مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
و�سيجري على مدى عام كامل تقريب ًا قيا�س م�ؤ�شرات �أداء اخلدمات
با�ستخدام �أحدث القنوات والو�سائل املعتمدة يف هذا املجال ،لتعر�ض كافة
النتائج التي يتم التو�صل �إليها يف القمة احلكومية خ�لال �شهر مايو من
العام املقبل .وتندرج هذه اجلهود يف �إطار �سعي دولة الإمارات لتبو�ؤ املرتبة
الأوىل على م�ستوى العامل يف ما يخ�ص جودة اخلدمات احلكومية املقدمة
للمتعاملني.
وي�سهم �إط�لاق امل�ؤ�شر يف م�ساعدة كافة الأط��راف واجلهات احلكومية
املعنية بتقدمي اخل��دم��ات الذكية والإلكرتونية على قيا�س ج��ودة اخلدمة
املقدمة ،وتع ّرف �آراء ومالحظات املتعاملني ،وبالتايل كيفية تاليف �أية ثغرات
�إن وجدت ..ف�ض ًال عن التعرف �إىل اجلوانب والطرق التي ميكن من خاللها
حت�سني اخلدمة ،وبالتايل جتربة املتعاملني.

العدد  - 130أغسطس 2014

9

أخـــبـــار

"العمل" تستبدل بالبطاقة وبالعقد الورقي تصريح ًا وعقد ًا إلكترونيين
�أعلنت وزارة العمل �أنها ا�ستبدلت ببطاقة العمل البال�ستيكية التقليدية وبالعقد الورقي
ت�صريح ًا وعقدَ عمل �إلكرتونيني اعتبار ًا من  13يوليو املا�ضي ،بعدما �أوقفت �إ�صدار البطاقة
البال�ستيكية والعقد الورقي مطلع �شهر يوليو  .2014وقد بد�أت التطبيق التجريبي للقرار
ملدة  12يوم ًا للوقوف على �أية معوقات والعمل على جتاوزها ،وبدء تطبيق الإجراءات
اجلديدة على بطاقات العمل البال�ستيكية التي ت�صادف مواعيد جتديدها فرتة ما بعد 13
يوليو  ،2014ليجري ا�ستبدال ت�صاريح �إلكرتونية بها ،مدتها عامان.
وقد حر�ص فريق تطوير اخلدمات ب��وزارة العمل خالل عمله بامل�شروع على اخلروج
كل من الت�صريح الإلكرتوين والعقد وجتديدهما،
ب�آلية مبتكرة ت�ضمن كفاءة خدمة �إ�صدار ٍ
وتب�سيط �إجراءات الإ�صدار بالت�شاور مع �شركائها اال�سرتاتيجيني :وزارة الداخلية وهيئة
الإمارات للهوية ،وممثلني عن �أ�صحاب العمل ،الذين عربوا عن ترحيبهم بخطوة الوزارة
التي من �ش�أنها �إ��ص��دار البطاقة والعقد �إلكرتوني ًا خ�لال � 48ساعة من تاريخ تقدمي
الطلب.
و�أ�صبح ب�إمكان �أ�صحاب العمل �أو مندوبي املن�ش�آت العائدة لهم تقدمي طلبات الت�صريح
والعقد الإلكرتوين من خالل طباعة املعامالت يف مراكز اخلدمة «ت�سهيل» املنت�شرة يف
خمتلف مناطق الدولة� ،أو عرب املن�ش�آت ذاتها يف حال ا�شرتاكها بنظام «ت�سهيل» ،مرفق ًا بها
عقد العمل ..وذلك خالل  60يوم ًا من دخول العامل �إىل الدولة.
َ
املن�صو�ص عليها
ال�شروط
وتقوم ال��وزارة مبنح املوافقة املبدئية للطلبات امل�ستوفية
َ
و�إ�شعار �صاحب الطلب بذلك �إلكرتوني ًا ،ومن ثم �إ�صدار الت�صريح الإلكرتوين للعامل
فالعقد ،و�إر�سال البيانات �إىل �إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب املعنية ال�ستكمال �إجراءات
�إ�صدار الإقامة للعامل.
ويعد التحول للبطاقة الإلكرتونية وعقد العمل الإلكرتوين دفعة للأمام نحو احلكومة
الذكية بالوزارة التي و�صلت ن�سبة خدماتها الإلكرتونية �إىل .%99

"كهرباء دبي" تطلق تطبيقها على ساعات «غاالكسي جير  »2الذكية
�أع�ل�ن��ت هيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي ع��ن �إط�لاق
تطبيقها املتوافق مع �ساعات �سام�سونغ غاالك�سي
جري  2الذكية ،يف خطوة تعك�س جهودها امل�ستمرة
لتكون �أك�ثر ق��رب� ًا م��ن متعامليها م��ن خ�لال توفري
خدماتها لهم عرب الو�سائل الذكية واحلديثة التي
تلبي احتياجاتهم اليومية.
ويعترب تطبيق الهيئة املتوافق مع هذه ال�ساعات
ال��ذك �ي��ة م�ك�م� ً
لا لتطبيقها الأ� �س��ا� �س��ي للهواتف
والأجهزة الذكية ،حيث يوفر جمموعة من اخلدمات
واخل�صائ�ص ،من بينها االطالع على مقتطفات من
الأق��وال امللهِ مة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء حاكم دب��ي .كما يوفر للمتعاملني �إمكان
اال�ستعالم عن الفواتري ،واالطالع على قنوات الدفع
املختلفة ومواقع مراكز خدمة املتعاملني ،والتعرف ر�ضاهم ،مبا ي�سهم يف زي��ادة ن�سبة االعتماد على
ورك��زت الهيئة على الو�صول بخدماتها الذكية
�إىل �أرق��ام االت�صال بالهيئة ..وغريها ،ويتيح لهم اخلدمات الذكية كو�سيلة رئي�سة لإجناز املعامالت .لكل �سكان دب��ي مهما كانت احتياجاتهم اليومية
وك��ان��ت الهيئة ق��د �أعلنت ع��ن اكتمال حتويل وامل�ستقبلية ،كما وفرت جميع خدماتها للمتعاملني
حتميل التطبيق عرب متجر �سام�سونغ جري منجر..
وهذا التطبيق يدعم الن�سخة ال�سابقة من �ساعات كافة خدماتها �إىل ذكية  %100يف مدة قيا�سية ع�بر تطبيقها ال��ذي ي��دع��م من�صات �أب��ل وغوغل
مل تتجاوز العام على �إع�لان ا�سرتاتيجية التحول �أندرويد ،وبالكبريي ،بالإ�ضافة �إىل ويندوز ،وويندوز
�سام�سونغ غاالك�سي جري الذكية.
يعمل تطبيق الهيئة الذكي على �شتى املن�صات الذكي .وي�شمل هدا التحول تقدمي كافة خدماتها ف��ون ،و�أن�ظ�م��ة ت�شغيل �أج �ه��زة �سام�سونغ للرتفيه
والأج �ه��زة لي�ضمن للمتعاملني ال��راح��ة وال�سهولة عرب الأجهزة الذكية على مدار ال�ساعة و�سبعة �أيام املنزيل ،وعرب  eLifeمن ات�صاالت ،وطبع ًا عرب
ال�ك��ام�ل��ة ع�ن��د اال� �س �ت �خ��دام ،ول�يرف��ع م��ن م�ستوى يف الأ�سبوع.
املوقع الإلكرتوين .www.dewa.ae
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التحول الذكي

مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان على طريق التحول الذكي
ت�سعى م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د للإ�سكان ملواكبة التحول �إىل احلكومة
الذكية تطبيقاً ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ..من �أجل ذلك �أطلقت برناجماً
�شام ً
ال لتحويل كافة خدماتها �إىل منوذج احلكومة الذكية ،لتكون بذلك رافعة
ت�سهم يف حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً.
ح��ول ه��ذا التحول وم�ب��ادرات امل�ؤ�س�سة يف ه��ذا املجال ،التقت جملة "تقنية
للجميع" نوار عمر بال�شاالت ،رئي�س ق�سم ت�صميم وتطوير النظم يف امل�ؤ�س�سة،
يف احلوار الآتي…
م��ا ال �ق �ن��وات واخل ��دم ��ات ال��ذك �ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت م��ؤ��س���س�ت�ك��م ب�ط��رح�ه��ا جلمهور
املتعاملني؟
التطبيق الأهم الذي طرحناه ملتعاملينا يتعلق بطلبات ال�صيانة للمباين ال�سكنية
التي نقوم ببنائها ،والتي تقع حتت م�س�ؤوليتنا يف ال�سنة الأوىل من ناحية ال�صيانة.
ويف كثري من الأحيان يحتاج املواطن �ساكن املنزل �إىل طلب ال�صيانة ،وهو ما قمنا
ب�أمتتته ب�شكل كامل وب�شكل ذكي.
كل ما يحتاج �إليه �ساكن املنزل هو ت�صوير املكان الذي يحتاج �إىل �صيانة بهاتفه
املحمول املزود بتطبيق امل�ؤ�س�سة ،ليقوم التطبيق ب�إر�سال ال�صورة �إىل نظام ال�صيانة
اخلا�ص بنا ،واملرتبط مبا�شرة مع املقاولني من الباطن الذين تتعاقد معهم امل�ؤ�س�سة
للقيام ب�أعمال ال�صيانة ،ويتم حتديد نوعية اخللل وال�صيانة املطلوبة وقطع الغيار،
ومن ثم تر�سل ر�سالة مبوعد زي��ارة الفني �إىل �صاحب املنزل ،ويتم تنبيهه �آلي ًا
للتذكري باملوعد لت�سهيل دخول فريق ال�صيانة.
هل تعتزم امل�ؤ�س�سة �إطالق موقع ذكي يعزز التطبيق الذكي الذي تقدمونه؟
نحن ب�صدد �إعادة ت�صميم موقعنا الإلكرتوين احلايل ب�شكل �شامل من ناحية
الوظائف واملظهر العام ،ونعتزم �إط�لاق املوقع اجلديد خ�لال معر�ض جيتك�س
 ،2014ويتمتع املوقع اجلديد بوظائف جديدة عالية اجلودة وت�صميم متوافق مع
كافة �أنواع الأجهزة الذكية و�أنظمة الت�شغيل.
ما القناة الإلكرتونية �أو الذكية الأك�ثر �شيوعاً بالن�سبة لعمالئكم :التطبيق
الذكي �أم املوقع الإلكرتوين �أم مركز االت�صال؟
ب�سبب طبيعة خدماتنا التي نقدمها ،ف�إن عمالءنا يف�ضلون التوا�صل ال�شخ�صي
مع فريق العمل لدينا من �أجل احل�صول على اخلدمات.

وما م�ستوى تبني اخلدمات الإلكرتونية لديكم من قبل املتعاملني؟
ال يزال م�ستوى �إقبال املتعاملني على خدماتنا الإلكرتونية لي�س بامل�ستوى الذي
نطمح له ،لكننا بد�أنا ن�شهد العديد منهم ممن يقوم بت�سديد الر�سوم من خالل
بوابة الدفع الإلكرتوين ومراجعة حالة طلباتهم ،وينق�سم ه�ؤالء املتعاملون لدينا �إىل
امل�ستفيدين من امل�ساكن واملقاولني الذي يبنون تلك امل�ساكن.
ولدينا �أي�ض ًا خدمات موجهة للجمهور العام� ،أهمها خدمة الآل��ة احلا�سبة
للقرو�ض الإ�سكانية ،حيث يقوم املتعامل ب�إدخال راتبه و�أي معلومات �أخرى عن
م�صادر دخله واملدة التي يعتزم ت�سديد القر�ض خاللها ،لتقوم اخلدمة باحت�ساب
قيمة الق�سط ال�شهري املطلوب منه ..ومن ثم يكون قادر ًا على حتديد االلتزامات
املرتتبة عليه نتيجة القر�ض الإ�سكاين قبل تقدمي الطلب ب�شكل فعلي.
كيف تتكامل خدماتكم مع باقي اجلهات احلكومية؟ وما �أكرث اخلدمات ال�شائعة
لديكم؟
نقدم حالي ًا  18خدمة �إلكرتونية منها  16خدمة �إجرائية ،ونطور حالياً
م�شروع ًا لربط تلك اخلدمات مع اجلهات احلكومية الأخرى .ويعد تطبيق الهاتف
املحمول �أكرث اخلدمات الذكية �شيوع ًا لدينا حالي ًا ،ونتكامل حالي ًا مع بوابة الدفع
الإلكرتوين اخلا�صة بحكومة دبي الذكية.
كيف تقيمون دور حكومة دبي الذكية؟ وهل تعتزمون التكامل مع خدمة "هويتي
الإلكرتونية" يف جم��ال بناء من�صة م��وح��دة للدخول للخدمات الإلكرتونية
وتقدمي اخلدمات املرتابطة؟
تعترب حكومة دبي الذكية �أهم م�ساند لنا يف عملية التحول الذكي خلدماتنا،
من ناحية توفري الدعم الفني واخلدمات امل�شرتكة ..ونعتقد �أن هناك جما ًال وا�سع ًا
لتطوير هذا الدعم من خالل تقدمي خدمات التوقيع الإلكرتوين ،حيث ميكن �أن
تكون حكومة دبي الذكية بالن�سبة لنا هي اجلهة املرجعية العتماد تلك التوقيعات.
ويف ما يتعلق بخدمة "هويتي الإلكرتونية" فهي مهمة للغاية بالن�سبة لنا لكونها
ت�سمح لنا باخت�صار كم كبري من امل�ستندات واملعلومات التي ن�ضطر جلمعها حول
هوية العميل ،مثل رقم جواز ال�سفر ومعلومات عقد الزواج ورقم الهوية ومعلومات
عديدة �أخر ..وقريب ًا �سنن�ضم �إىل تلك اخلدمة لنتمكن من بناء خدمات مرتابطة
تعتمد على من�صة موحدة للدخول �إىل اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل �آمن ومتكامل مع
باقي اجلهات احلكومية.
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جوائز

"الجائزة العربيّة لإلعالم االجتماعي"..
سنوية تكرم اإلبداعات الفردية والمؤسسية من المحيط إلى الخليج
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي هذه اجلائزة لت�شجيع اال�ستخدام الأمثل لو�سائل الإعالم
االجتماعي والتكنولوجيا احلديثة ،وتوظيفهما يف تطوير املجتمعات العربية مبختلف قطاعاتها .وتتمحور فكرتها حول ت�سليط ال�ضوء على �أهم مبادرات هذا النوع من
الإعالم يف الوطن العربي؛ عرب تخ�صي�ص جائزة �سنوية تكرم الإبداعات الفردية وامل�ؤ�س�سية يف قطاعات وقنوات الإعالم االجتماعي.

أهداف الجائزة
•
•
•
•

ت�شجيع التوا�صل الإيجابي وتعزيز التفاعل عرب و�سائل الإع�لام االجتماعي
املتنوعة.
حتفيز التفكري الإبداعي لتطوير القطاعات املختلفة يف املجتمعات العربية.
اال�ستفادة من و�سائل الإعالم االجتماعي يف زيادة الوعي بالق�ضايا التي تهم
املجتمع العربي.
ن�شر �أف�ضل �أ�ساليب اال�ستفادة من ال�شبكات االجتماعية ،وت�شجيع اال�ستخدام
الأمثل وامل�س�ؤول ملواقع الإعالم االجتماعي.

معايير عمل الجائزة

تنطلق اجلائزة من ثالثة معايري رئي�سة حتدد توجهاتها وت�ؤكد متيزها من خالل
كل من :التوا�صل ،الإبداع ،الت�أثري.
تركيزها على ٍ
ومن هنا ف��إن اجلائزة تكرم الإب��داع يف خلق قنوات توا�صل ما بني املجتمعات
املختلفة ،وتكرم الأ�شخا�ص ممن لهم ت�أثري ملمو�س يف تطوير جمتمعاتهم ،و�أي�ض ًا
أ�شخا�ص امل�ساهمني ،عن طريق و�سائل الإع�لام االجتماعي ،يف حتقيق التقدم
ال
َ
واالزدهار.

فئات الجائزة

� .1شخ�صية ال�ع��ام :تكرمي �شخ�صية لها �أث��ر وب�صمة وا�ضحة يف مواقع الإعالم
االجتماعي ،و�إجن��از نوعي يف حتفيز الإب��داع والتوا�صل حول مو�ضوع �أو ق�ضية
معينة.
	.2القطاع احلكومي :تكرمي امل�ؤ�س�سات احلكومية والعاملني يف القطاع احلكومي
الذين ي�ستثمرون الإع�لام االجتماعي يف تفعيل التوا�صل مع الأف��راد واالرتقاء
مب�ستوى تقدمي اخلدمات وحتقيق ر�ضا املتعاملني.
	.3القطاع اخل��ا���ص :تكرمي امل�ؤ�س�سات ورج��ال الأع�م��ال الذين يوظفون الإعالم
االجتماعي للت�سويق والرتويج املبدع واملبتكر ملنتجاتهم.
	.4امل��دون��ات :تكرمي �أ�صحاب اجلهود املتميزة الذين متكنوا عرب مدوناتهم من
�إحداث الفارق وحتقيق تفاعل وتغيري ملمو�س يف �شريحة جمهورهم امل�ستهدفة..
كما تراعي هذه الفئة املدونات التي ت�سهم يف ن�شر الوعي حول خمتلف الق�ضايا
املجتمعية.
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	.5الإع�لام :تكرمي و�سائل الإعالم والإعالميني الذين ي�ستخدمون و�سائل الإعالم
االجتماعي بال�شكل الأمثل خلدمة املجتمع ون�شر الأخبار واملعلومات والتحقيقات
التي ت�سهم يف تطوير املجتمع وتنميته.
	.6الريا�ضة :تكرمي امل�ؤ�س�سات الريا�ضية والأندية والريا�ضيني التي ت�ستخدم و�سائل
الإعالم االجتماعي للتوعية بالق�ضايا الريا�ضية التي تخدم املجتمع ،والو�صول
للجمهور ب�صورة مبتكرة وفعالة.
	.7الت�سامح :تكرمي امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين ي�ستخدمون و�سائل الإعالم االجتماعي
مبا يعزز قيم الت�سامح والألفة والتعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع ،ويعزز من التالحم
بني املجتمعات العربية.
 .8خدمة املجتمع :تكرمي امل�ؤ�س�سات والأف��راد الذين ي�ستخدمون و�سائل الإعالم
االجتماعي بال�شكل الأمثل ،ومبا يوفر خدمات جلميع �شرائح املجتمع� ،أو فئة معينة
منه ،ويعود بالنفع على هذه الفئة ب�صورة خا�صة ،واملجتمع ب�صورة عامة.
	.9التعليم :تكرمي امل�ؤ�س�سات التعليمية والعاملني يف قطاع التعليم الذين ي�ستخدمون
و�سائل الإعالم االجتماعي لالرتقاء بو�سائل التعليم وخمرجاته.
 .10ال�شباب :تخت�ص هذه الفئة بتكرمي امل�ؤ�س�سات وال�شباب الذين ي�ستخدمون
و�سائل الإع�لام االجتماعي بالطريقة الإيجابية التي ت�سهم يف توعية املجتمع
وتطويره ،وتقدمي الأفكار التي حتفز ال�شباب على امل�شاركة بفعالية يف املجتمع.
 .11التكنولوجيا :تكرمي الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي جنحت يف ت�سخري التكنولوجيا
خلدمة املجتمع من خالل و�سائل الإعالم االجتماعي.
 .12ري��ادة الأع�م��ال :تكرمي امل�ؤ�س�سات ورواد الأعمال الذين ي�ستخدمون و�سائل
الإع�ل�ام االجتماعي يف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية ه��ذا القطاع املهم لدعم
االقت�صاد ،وحتفيز ال�شباب على ت�أ�سي�س ال�شركات اخلا�صة بهم لكونهم منوذج ًا
يحتذى به يف هذا املجال.
 .13البيئة :تكرمي امل�ؤ�س�سات والأف��راد الذين كانت لهم م�ساهمة قيمة يف تعزيز
الوعي حول الق�ضايا البيئية وتغري املناخ ،ومبا يدعم حماية البيئة واحلفاظ على
�أهم عنا�صرها.
 .14االقت�صاد :تكرمي الأف��راد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية التي
متكنت من خالل ا�ستخدام و�سائل الإع�لام االجتماعي من تطوير االقت�صاد
مبختلف قطاعاته ،وحتقيق تنمية اقت�صادية نوعية.
 .15ال�سيا�سة :تكرمي امل�ؤ�س�سات ورجال الفكر وال�سيا�سة الذين ي�سهمون عرب و�سائل
الإع�لام االجتماعي يف ن�شر الأف�ك��ار الإيجابية البناءة التي ت�سهم يف تطوير
املجتمعات العربية وتوعية �أفراد املجتمع حول �أف�ضل املمار�سات يف هذا الإطار.

شراكات
 .16ال�صحة :تكرمي �أف�ضل ا�ستخدام لو�سائل الإعالم االجتماعي لتعزيز التوعية
ال�صحية من قبل الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات ،و�شركات الرعاية ال�صحية يف املجتمع
العربي ،وتوعيتهم حول �أهم املخاطر والق�ضايا ال�صحية التي تواجهها املنطقة.
 .17الفنون :تكرمي امل�ؤ�س�سات الفنية والفنانني الذين ا�ستخدموا و�سائل الإعالم
االجتماعي يف تعزيز الإبداع واالبتكار من خالل الأعمال الفنية.
 .18الأمن وال�سالمة :تكرمي امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين �ساهموا من خالل و�سائل
الإعالم االجتماعي يف رفع م�ستويات الأمن وال�سالمة املجتمعية ،والتوعية ب�أهم
الق�ضايا املرتبطة بهذا ال�ش�أن.
 .19الت�سوق :تكرمي �شركات التجزئة و�أ�صحاب امل�شروعات الذين ي�ستخدمون
و�سائل الإع�لام االجتماعي يف الرتويج والت�سويق ملنتجاتهم ب�صورة مبتكرة
ومبدعة.
 .20ال�سياحة :تكرمي امل�ؤ�س�سات والأف��راد ،مبا يف ذلك الفنادق و�شركات النقل
ووكالء ال�سفر و�شركات الطريان وغري ذلك من العاملني يف هذا املجال ،والذين
يوظفون و�سائل الإع�لام االجتماعي يف تطوير احلمالت ال�سياحية والرتويج
للجهات املختلفة.
 .21ال�ترف�ي��ه :تكرمي امل�ؤ�س�سات والأف ��راد الذين ي�ستخدمون و�سائل الإعالم
االجتماعي املتنوعة يف تقدمي الرتفيه الهادف للجمهور.

المشاركة

ميكن ل�ل�أف��راد وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة والأهلية امل�شاركة يف هذه
اجلائزة� ،شرط ا�ستيفاء ال�شروط املرتبطة باملعايري الرئي�سة للجائزة .ويجري
التقدم للم�شاركة يف اجلائزة عرب الرت�شح املبا�شر من �صاحب املبادرة نف�سه� ،أو من
خالل تر�شيح الغري للمبادرة ،وذلك ابتداء من تاريخ  29يونيو  2014وحتى 15
�سبتمرب  .2014وميكن اال�ستعالم �أكرث عن �شروط امل�شاركة من خالل التوا�صل
عرب الربيد الإلكرتوين.info@arabsocialmediaaward.ae :

تقييم الترشيحات

يتم تقييم الطلبات وفق املعايري الآتية ،والتي يعطى لكل منها ن�سبة  % 25من
العالمة الرئي�سة لتقييم الرت�شيح:
• االرتباط :يتم تقييم احلملة/املبادرة ح�سب مدى ارتباط م�ضمونها باملجتمع
املحلي/العربي.
• االنت�شار :يتم قيا�س مدى االنت�شار الذي حققه الرت�شيح عرب و�سائل الإعالم
االجتماعي.
• التجاوب والتفاعل :يتم ر�صد مدى تفاعل وجت��اوب اجلمهور عرب و�سائل
الإعالم االجتماعي مع املبادرة /احلملة.
• الإبداع :الفكرة الإبداعية ملو�ضوع امل�شاركة ،والو�سائل التي ا�ستخدمتها وكيفية
تنفيذها ،وفعالياتها عرب و�سائل الإعالم االجتماعي املختلفة.

معلومات مهمة

جدير بالذكر �أنه ال توجد �أية ر�سوم للم�شاركة يف اجلائزة ،كما �أن باب الت�سجيل
مفتوح �أمام اجلميع من �أفراد وم�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة يف كافة �أنحاء الوطن
العربي .وميكن الت�سجيل وامل�شاركة يف اجلائزة من قبل كافة احلمالت وامل�شروعات
واملبادرات التي مت �إطالقها يف الفرتة من  1يناير  2013وحتى  31مايو ،2014
وال ي�شرتط �أن تكون احلملة �أو املبادرة قد انتهت خالل هذه الفرتة ..غري �أنه ي�شرتط
�أال تكون قد بد�أت قبل الأول من يناير .2013
وقد مت فتح باب الرت�شيح يف  29يونيو  ،2014ويتم قبول طلبات امل�شاركة يف
موعد �أق�صاه � 15سبتمرب  ..2014وميكن امل�شاركة �ضمن فئتني كحد �أق�صى ،وال
ميكن تقدمي امل�شاركة نف�سها �ضمن �أكرث من فئة ،كما �أن تقدمي امل�شا َركات يقبل فقط
عرب املوقع الإلكرتوين . www.ArabSocialMediaAward.ae
وبعد انتهاء املدة املُعلن عنها لقبول الطلبات �سيجري تنقيح الطلبات والت�أكد
من ا�ستيفائها ال�شروط ،على �أن تقوم جلنة التحكيم الحق ًا بدرا�سة الطلبات واختيار
الفائزين ..كما ميكن تقدمي امل�شاركات باللغتني العربية �أو الإجنليزية.

شراكات تقنية بين «واحة السيليكون»..
وبرشلونة وأمستردام

وقعت �سلطة واحة دبي لل�سيليكون مذكرتي تفاهم؛ الأوىل مع املجل�س البلدي
لرب�شلونة والثانية مع جمل�س �أم�سرتدام االقت�صادي ،وذلك يف �إطار التزامها بتنفيذ
توجيهات ور�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،الرامية �إىل جعل دبي املدينة الأذكى يف
العامل خالل ال�سنوات الثالث املقبلة.
ومبوجب االتفاقيتني �ستعمل �سلطة واحة دبي لل�سيليكون مع اجلهتني لإقامة
�شراكات تعاونية يف املجاالت التقنية والأكادميية ..وبالإ�ضافة �إىل تبادل املعرفة
واخلربات �سيقوم املجل�س البلدي لرب�شلونة وجمل�س �أم�سرتدام االقت�صادي بتقدمي
الدعم مل�شروعات �سلطة واحة دبي لل�سيليكون ومبادراتها يف كل ما يتعلق مبفهوم
املدينة الذكية ،على �صعيد تطوير البحوث امل�شرتكة وا�ست�ضافة الندوات امل�شرتكة
وتبادل اخلربات واملخت�صني من �أجل ا�ستك�شاف �إمكان تنفيذ م�شروعات م�شرتكة
يف جمال االبتكار.
وتعترب بر�شلونة العا�صمة العاملية للمدن الذكية ،وه��ي نالت �أخ�ي�ر ًا جائزة
«عا�صمة االبتكار يف �أوروبا» من املفو�ضية الأوروبية .وت�ست�ضيف املدينة �أي�ض ًا امل�ؤمتر
واملعر�ض العاملي ال�سنوي للمدن الذكية الذي ميثل نقطة التقاء لل�شركات والإدارات
احلكومية ورجال الأعمال واال�ستثمار ومراكز البحوث ال�ستعرا�ض �إمكاناتهم وتبادل
�أف�ضل املمار�سات يف جمال تطوير مدن امل�ستقبل .ويركز احلدث على مو�ضوعات
تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا واالبتكار والتنقل واحلوكمة واالقت�صاد.
وبح�سب تقرير �صادر عن فرو�ست �أند �سوليفان ،حلت �أم�سرتدام بني �أكرث املدن
الواعدة �ضمن  26مدينة ذكية جرى حتديدها يف تنفيذ نظم ذكية عرب قطاعات
الإدارة الذكية والطاقة الذكية والأبنية الذكية والتنقل الذكي والبنية التحتية الذكية
والتكنولوجيا الذكية والرعاية ال�صحية الذكية واملواطن الذكي.
ومن املعروف �أن مبادرة دبي الذكية تهدف �إىل حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى
يف العامل ،من خالل  100مبادرة و 1000خدمة ذكية تعمل على حت�سني جودة
احلياة فيها ،وترتكز على  6قطاعات رئي�سة تتمحور حول حتقيق اقت�صاد �أذكى،
و�أ�سلوب حياة �أذكى ،وموا�صالت �أذكى ،وحوكمة �أذكى ،وبيئة �أذكى ،و�أجيال �أذكى..
�ضمن  3حماور رئي�سة ،هي :التوا�صل والتكامل والتعاون.

•
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التقنيات الذكية

"الساعات الذكية"
وزمن تميز معايير
القطاع الحكومي
ون �ح��ن ن �ت��وج��ه �إىل احل �ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة واملدينة
الذكية من الطبيعي �أن جند �أنف�سنا �أمام جيل جديد
متاماً من الأدوات الذكية والقنوات الذكية لتقدمي
اخلدمات للجمهور ،ما يجدر معه املطالبة ب��أن يتم
التح�ضر م�سبقاً لال�ستفادة الق�صوى من تلك الأدوات
وال�ق�ن��وات الذكية� .إح��دى �أه��م تلك الأدوات الذكية
التي يتوقع �أن حت��دث تغيرياً كبرياً يف �أ�سلوب حياة
اجلمهور هي "ال�ساعات الذكية".

ماذا تفعل الساعة الذكية؟

تعترب "ال�ساعة الذكية" مزيج ًا يجمع عوامل متعددة
يف �أداة واحدة ،لذا فهي تهدد قطاعات �صناعة ال�ساعات
الفاخرة التي ت�ؤدي وظائف الزينة والتفاخر �أكرث بكثري
من دورها يف قيا�س الزمن ،والتي قد جتد نف�سها خارج
زمن الإقبال عليها من قبل املتعاملني الذين �سينتقلون
�إىل التعامل مع ال�ساعة مبا يتعدى حدود وظيفة قيا�س
الوقت.
و�ستوفر ال�ساعات الذكية الوظائف الآتية:
 )1قيا�س الوقت .. :ومن الطبيعي �أن نتوقع ات�صافها
بكافة مزايا قيا�س الوقت املعهودة ،مثل قدرتها
على حت�س�س النطاق اجل�غ��رايف لتعديل التوقيت
خ�ل�ال ال���س�ف��ر ،وم�ع��رف�ت�ه��ا ب�ت�ح��ول ال�ت��وق�ي��ت من
ال�صيف �إىل ال�شتاء ،ووظيفة العد العك�سي…
 )2التعرف �إىل املوقع اجل�غ��رايف :وه��ذا ي�سمح لها
بقيا�س امل�سافة التي يتحركها م�ستخدم ال�ساعة،
وطبيعة و�سيلة النقل التي ي�ستخدمها.
 )3حتليل الن�شاط البدين للم�ستخدم :وهي نتيجة
تلقائية لوظيفة تتبع امل��وق��ع اجل �غ��رايف و�سرعة
احلركة ،ما ي�سمح ب�إنتاج تقارير ذكية حول معدل
ال�سعرات احلرارية التي ي�ستهلكها ذاك امل�ستخدم.
 )4قيا�س نب�ضات القلب وم�ستوى ال�سكر يف الدم،
وم�ؤ�شرات بيولوجية متعددة مثل ح��رارة اجل�سم
وكتلة ال��ده��ون يف اجل�سم ،وه��و م��ا �سيفتح باب ًا
ال ينغلق �أم���ام التطبيقات ال�صحية املرتبطة
بامل�ستخدم.
 )5االرتباط مع الربيد الإلكرتوين.
 )6التنبيه الذكي املرتبط باملواعيد �أو الأحداث املعدة
�سلف ًا للتنبيه عليها.
 )7الت�سجيل ال�صوتي.
 )8الت�صوير الفوتوغرايف والفيديو.
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 )9االرتباط مع الهاتف املحمول والتزامن مع مكاملاته
وبياناته ومع برامج الرتا�سل.
 )10التكامل مع �شبكات التوا�صل االجتماعي.
 )11ت�صفح �شبكة الإنرتنت حمدود باملواقع املتوائمة
مع م�ساحة �شا�شة ال�ساعة.
 )12حتميل الكتب الإلكرتونية الن�صية وامل�سموعة.
 )13حتليل الكالم ال�صوتي �إىل ن�ص مقروء ،ونطق
الن�ص املقروء �صوتي ًا.
 )14ترجمة فورية للكلمات واجلمل الق�صرية بني
عدة لغات.

ويجب �أن ينجز التح�ضري لها م�سبق ًا ليتزامن وطرح
التطبيقات احلكومية الذكية التي ت�ستفيد من ال�ساعات
الذكية.
هذا االهتمام ب�صحة املتعامل و�سالمته ال�شخ�صية
جمال وا�سع ميكن �أن ت�ساهم فيه كافة اجلهات احلكومية
لتقدمي �أك�ثر اخلدمات الذكية �أهمية للجمهور ،مثل
خدمات الإبالغ عن حاالت الطوارئ ال�صحية� ،أو خدمة
تتبع الأطفال التائهني� ،أو خدمة تعميم العادات ال�صحية
ال�سليمة ..وغريها من اخلدمات احلكومية املبدعة التي
حترتفها الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي.
وهنا نريد توجيه ومنا�شدة حا ّرة للجهات احلكومية
ك��اف��ة ب� ��أال ت�ب��دد ال��وق��ت واجل �ه��د يف ت�صميم مواقع
�إل�ك�ترون�ي��ة متوائمة م��ع ال�ساعات ال��ذك�ي��ة ،لأن تلك
ال�ساعات لن ت�ستخدم بدرجة �شبه كاملة يف ت�صفح
املواقع الإلكرتونية ،لكونها جتربة غري مريحة نهائي ًا
للم�ستخدم الذي �سيف�ضل ا�ستعمال الهاتف الذكي �أو
احلا�سوب ال�شخ�صي.

المبادرة بالمعايير الذكية

ما فائدة القطاع الحكومي؟

بعد هذا اال�ستعرا�ض املوجز لبع�ض �أهم الوظائف
التي تقدمها ال�ساعات الذكية ،يربز �س�ؤال حول فائدة
القطاع احلكومي ب��وج��ود ك��ل تلك الوظائف الكبرية
التي ت�ضيق الفارق بني ما تعودنا م�شاهدته يف �أفالم
اخليال البولي�سي والتج�س�س وبني �أ�سلوب احلياة الذكية
اجلديد؟ وللجواب عن هذا ال�س�ؤال يجب الرجوع �إىل
ال��ر�ؤي��ة التي �أع�ل��ن عنها �صاحب امل �ب��ادرة الذكية يف
القطاع احلكومي ،للبحث عن مناطق التقاطع بني تلك
الإمكانات الذكية والقطاع احلكومي.
ه�ن��ا تظهر ب�شكل ج�ل��ي امل���س��اح��ة امل���ش�ترك��ة بني
الر�ؤية والتقنية ،يف منطقة العناية بجودة حياة النا�س
واحلر�ص على �سالمتهم ال�شخ�صية و�أمنهم ..وهي
م�ساحة جديدة مل تدخلها احلوا�سيب ال�شخ�صية �أو
اللوحية وحتى �أكرث الهواتف الذكية ذكاء؛ هي منطقة
متثل �صميم جوهر املبادرة الذكية يف القطاع احلكومي،

يف احلقيقة تكمن قيمة امل �ب��ادرة ب��إط�لاق وثيقة
�إر�شادية لتطوير التطبيقات الذكية احلكومية لل�ساعات
الذكية ،وعندها �سيكون لها مردود كبري على اجلهات
احلكومية يتمثل يف جوانب عديدة ،منها:
 )1تقليل الهدر املايل من خالل �إطالق العديد من
التطبيقات واخل��دم��ات الذكية غ�ير ذات القيمة
بالن�سبة للمتعامل.
� )2ضبط جودة التطبيقات واخلدمات الذكية لتكون
�ال وبعيدة عن ال�ضعف يف واجهة
كلها مب�ستوى ع� ٍ
اال�ستخدام.
 )3فتح الآفاق والأفكار �أمام القطاع احلكومي لطرح
خدمات متوائمة مع التوجهات الرئي�سة للحكومة.
 )4تعزيز تبني اجلمهور اخلدمات الذكية من خالل
�ضمان جودتها وكفاءتها ،ولتقدم قيمة م�ضافة
لأ�سلوب احلياة الذكي.
� )5ضمان ترابط وتكامل اخلدمات الذكية بني الدوائر
احلكومية ،والتخفيف من اكتظاظ تلك اخلدمات
يف خ�ضم الت�سابق بني اجلهات احلكومية لإيجاد
موطئ ق��دم و�إث�ب��ات اجلاهزية الذكية التي ت�أتي
على ح�ساب اخت�صار اخلدمات احلكومية ب�شكل
ذكي!

•

الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

 #MyDubaiتحصد مليون مشاركة عبر إنستغرام في  6شهور
�سجل و�سم مبادرة ( )MyDubaiالتي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،لكتابة �أول �سيـرة ذاتية ملدينة يف العامل مليون
ا�ستخدام على موقع "�إن�ستغرام" خالل �أقل من � 6أ�شهر فقط على �إطالقه ،ليقدم
ملحة م�شرقة عن حياة �سكان دبي وزوارها.
وقام "مركز دبي املايل العاملي" و�شركة "�إيليفجن ميديا" بتخ�صي�ص م�ساحة
�أم��ام مبنى البوابة يف املركز امل��ايل لرتكيب �شا�شة العر�ض الرقمية (DIFC
 )Tickerالأ�ضخم يف املنطقة بطول  96مرت ًا ،والتي تعمـل بتقنية الدايودات
امل�ضيئة ،لتعر�ض جمموعة من ال�صور والر�سائل التي جرى ن�شرها با�ستخدام و�سم
املبادرة على موقعي "�إن�ستغرام" و"تويرت" منذ بداية العام ،تكرمي ًا لإبداع ومهارة
ملتقطيها ،ولتمكني النا�س من م�شاركة جتاربهم املميزة.
وتخ�ص�ص "�إيليفجن ميديا" �أكرث من � 300شا�شة عر�ض رقم ّية مثبتة يف �أكرث
من  75مبنى يف خمتلف �أنحاء دبي ليتم عر�ض �صور مبادرة ( )MyDubaiعلى

كل �شا�شة يومي ًا ،وي�شارك فندق "برج العرب" بتكرمي م�ساهمي املبادرة من خالل
عر�ض � 5صور متميزة على �شراعه ال�شهري يوم اخلمي�س الأخري من كل �شهر ،ف�ض ًال
عن �إطالق معر�ض على م�ستوى املدينة ي�ستعر�ض �شهري ًا ال�صور التي ن�شرها مئات
الآالف من النا�س عرب من�صات التوا�صل.
و�أعلنت دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي ،والتي تتوىل �إدارة املتحف
الإلكرتوين� ،أنه مت حتى يوم الثالث من يوليو  2014عر�ض � 1018952صورة
على ()MyDubai؛ وهي ت�شكل لدى عر�ضها مع بع�ضها بع�ض ًا لوحة �ساحرة
للحياة يف دبي ،حيث تُظهر كل �صورة مت اختيارها جتربة ب�شرية فريدة لإمارتنا
الرائعة ،لي�أتي ذلك من�سجم ًا مع ما �أعلنه �سمو ال�شيخ حمدان عند �إط�لاق هذه
املبادرة؛ بكونها تتيح لكل من يقيم يف دبي فر�صة م�شاركة حلظات حياتهم املمتعة
واملتنوعة واملميزة.

لقطات من سيرة دبي الذاتية على شبكة إنستغرام

�أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من فوق برج خليفة ،لتكون
�أول �سرية ذاتية ملدينة على �شبكة الإنرتنت بعيون �سكان املدينة

#MyDubai
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إنفوغرافيك

لمحة عن واقع استخدام الهواتف الذكية
في دولة اإلمارات للعام 2014
امل�صدر :هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

%52

ه ��ي ن���س�ب��ة ان �ت �� �ش��ار ال��ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة خ�ل�ال ال� �ف�ت�رة ب�ي�ن  1ي �ن��اي��ر 2013
و 31مار�س  ،2014من الهواتف امل�سجلة على �شبكات االت�صاالت يف دولة الإمارات

%7.4

هي ح�صة الهواتف التي تعمل بنظام �آي �أو
�أ�س من �أبل من �إجمايل الهواتف امل�ستخدمة
يف الإم� ��ارات ،يف ح�ين �أن�ه��ا ت�ستحوذ على
ن�صيب الأ�سد يف عدد التطبيقات احلكومية
التي يتم تطويرها للهواتف الذكية.

الهواتف الذكية الع�شر الأوىل الأكرث
ان �ت �� �ش��ار ًا يف ال��دول��ة ح���س��ب الرتتيب
التنازيل ملعدل االنت�شار
11. iPhone 5
22. Samsung S3
33. iPhone 5s
44. iPhone 4S
55. Galaxy S Duos
66. Samsung S4 LTE
77. iPhone 4
88. BlackBerry Bold 9900
99. Samsung Grand
1010 Samsung S4
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%42

من الهواتف امل�ستخدمة يف
دولة الإمارات غري ذكية

NOKIA
1010

هاتف نوكيا 1010/101
الأك� �ث ��ر ا�� �س� �ت� �خ ��دام� � ًا يف
الإمارات العربية املتحدة

�أ� �ص �ب��ح ن �ظ��ام  Androidه��و نظام
الت�شغيل الأكرث ا�ستخدام ًا يف دولة الإمارات
خ�لال الربع الأول لعام  .2014يف حني
تتزايد ح�صة ال�سوق لــ � iOSأم��ا نظام
ت�شغيل بالك بريي  RIMsفح�صته �آخذة
يف التناق�ص.

ات�ضح �أن موقع "�آبل �آي تيونز" ا�ستحوذ على �أكرب عدد من
الزيارات ،يليه تطبيقات كل من �سام�سوجن فبالك بريي فنوكيا
الذين تراجعا يف عدد الزيارات.

