آفاق إلكترونية

"أسعد شعب" 42 ..عام ًا في حب الوطن
"�أول در�س من درو�س االحتاد �أن نعرف تاريخنا؛ نحن ل�سنا �أمة
ط��ارئ��ة على التاريخ"" ،نحن �شعب ع��ري��ق بنى �أجم� ��اد ًا يف املا�ضي
و�سيبني م�ستقب ًال جميد ًا �أي�ض ًا"" ،القائد احلقيقي هو من يحول الفكرة
لواقع ..واحللم حلقيقة ..والت�صور لتطبيق ..وال مكان للحاملني يف �سجل
التاريخ".
هي تغريدات ل�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 حب الوطن،
وم�ضات من قائد ملهم ،و�ضع احلق يف ن�صابه وحدد املعامل لنا وا�ضحة.
�صدقت يا�صاحب ال�سمو فنحن ال ندّعي جمد ًا ل�سنا �أهله؛ ونحن �أمة ما
وقفنا نتغ ّنى بتاريخنا لكننا تعلمنا من قاداتنا فنون �صناعة احلياة  ،ونرنو
مل�ستقبل كله �سعادة ب�إذن اهلل.
***

حت ّل الذكرى الثانية والأربعون لقيام االحت��اد بعبق خا�ص ،فها هي
الإمارات بعد �أن اعتمدت ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي لبناء جمتمع
قوي ،وباتت �أحد �أكرث االقت�صادات حيوية يف العامل ،و�أ�صبحت تقنية
املعلومات وقطاع االت�صاالت فيها �أحد �أهم حمركات النمو الرئي�سة ،ها
هي ت�شهد نقلة نوعية يف تقديرها ملواطنيها وكل من ي�سكن ربوعها؛ �إذ
هي تخطو بثبات وثقة نحو حكومة ذكية ت�ضمن توفري اخلدمات احلكومية
بني �أيديهم ويف جيوبهم على مدار ال�ساعة من خالل �أجهزة ذكية .وعلى
امل�ستوى االحتادي �أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي النظام الأحدث عاملي ًا
ملتابعة وتطوير الأداء احلكومي االحت��ادي ،وال��ذي يعك�س فجر ًا جديد ًا
لتطبيقات احلكومة الذكية ،مبا يرتقي مب�ستويات اخلدمات احلكومية،
حيث يحتوي النظام على � 11ألف م�ؤ�شر ،و�سيتابع تنفيذ  200هدف
ا�سرتاتيجي و�سيقي�س جودة  2000خدمة حكومية يومي ًا.
***

وهنا ت�ستعد دبي للتحول �إىل مدينة ذكية �أي�ض ًا بعدما قطعت �أ�شواطها
يف احلكومة الإلكرتونية بنجاح الفت ..وهكذا ال يخلو احتفال لنا بقيام
االحتاد �إال وهناك جديد ن�ضيفه يف �سجالتنا امل�ضيئة وحياتنا الكرمية
ومكانتنا املرموقة ،ما يجعل منها عالمة مميزة بتاريخ الإمارات ،يف ظل
احتفاالت بهيجة تعم �أرجاء البالد ملن ينعمون يف ربوعها بالأمن واملحبة
َ
اجلميل بالعرفان .الثاين من دي�سمرب  1971هو
واالطمئنان فيبادلونها

يوم جدير بو�صفه "روح االحتاد" ملا له من معانٍ ودالالت رائدة :فاليوم
ن�ستعيد الذاكرة احلية لتحوالت عظيمة �صنعتها �إرادة ُ�صلبة وعزمية ال
ل�شيوخ ،حكام حكماء� ،أ�س�سوا االحتاد الذي يتجلى الآن ب�إ�شراقة
تلني
ٍ
ً
احلا�ضر وي ِع ُد دوما ب�آفاق م�ستقبل زاهر.
***

هل منلك �أن نبقى �صامتني ودولتنا ت�سعى لتكون بني �أف�ضل الدول،
بف�ضل "ر�ؤية االمارات  ،"2021التي ت�ؤ�س�س القت�صاد �إماراتي معريف
وتناف�سي منيع ،تبنيه ال�سواعد الإماراتية املاهرة ،من خالل احتادها يف
امل�س�ؤولية وامل�صري واملعرفة والرخاء.
�إن �أف�ضل ما ميكن �أن نقدمه لهذا الوطن هو �سجل من الإجنازات،
ندين بالف�ضل بها لأولئك الغائبني /احلا�ضرين بناة االحتاد ،ولأولئك
الذين يوا�صلون امل�سري على نهجهم يف توفري احلياة الرغيدة ال�سعيدة لنا
ولأجيالنا القادمة ،وهذا عهد علينا م�ستمر ،تتجدد �صدقيته كلما انق�ضى
عام �آخر يف عمر احتاد �إماراتنا.
املدير العام
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رؤيتـــــنا
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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..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@dsg.gov.ae

مدير التحرير
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@dsg.gov.ae

منسق المجلة

احتادنا طريقنا للو�صول
�إىل �أف�ضل دول العامل

جمال خليفة املال

jamal.almulla@dsg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@dsg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@dsg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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"�إميارت"..
�� �س ��وق دب � ��ي ال� �ع� �ق ��اري
الإل �ك�ت�روين الأول من
نوعه يف املنطقة

media@dsg.gov.ae

8

الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@dsg.gov.ae :
...

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
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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امل� � ��وق� � ��ع الإل� � � �ك� �ت ��روين
ل� � � � ��دائ� � � � ��رة ال � � �� � � �ش � � ��ؤون
القانونية حلكومة دبي..
خدمات للجميع
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"التعليم الإل� �ك�ت�روين
املجتمعي" دع��ام��ة بناء
"املدينة الذكية"

أمن المعلومات

حكومة دبي الذكية تنظم "ندوة أمن المعلومات"
بمشاركة خبراء دوليين
ّ
نظمت حكومة دبي الذكية "ندوة �أمن املعلومات" و�سط م�شاركة عدد كبري من البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف �سبيل االنطالق �إىل مرحلة جديدة
ّ
ملدة
ا�ستمرت
التي
الندوة
فعاليات
زت
ك
وتر
دبي.
إمارة
�
يف
احلكومية
اجلهات
ممثلي
من التط ّور يف الأداء احلكومي والو�صول �إىل الريادة العاملية �ضمن اقت�صاد املعرفة.
�أ�سبوع ،على ا�ستعرا�ض نظرة عامة حول نظام �أمن املعلومات حلكومة دبي ،ومبادرات
حكومة دبي الذكية يف هذا املجال ،وتخللها �سل�سلة من اجلل�سات النقا�شية املع ّمقة الثقافة األمنية
حول �أبرز املوا�ضيع الأمنية احليوية �ضمن قطاع تكنولوجيا املعلومات ب�إ�شراف عدد
وا�ستعر�ض لوتاه مبادرات "حكومة دبي الذكية" يف جمال االرتقاء مب�ستوى الأمن
من �أب��رز اخل�براء الدوليني املخت�صني بالأمن الرقمي� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من املعلوماتي يف �إطار تكامل الأدوار بني اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي ويف مقدمتها
ور�ش العمل والدورات التدريبية املتخ�ص�صة ب�أمن املعلومات.
"ندوة �أمن املعلومات" ،م�سلط ًا ال�ضوء على برنامج الثقافة الأمنية والربامج التدريبية
املتخ�ص�صة يف جمال �أمن املعلومات مبا فيها برنامج "تدريب املتد ّرب" .كما تناول
مشاركة واسعة
�أي�ض ًا مالمح خطة الطوارئ احلكومية العامة وامل�س ّودة الأوىل لـ "الدليل الإر�شادي
و�شهدت ال�ن��دوة م�شاركة وا�سعة م��ن �أب��رز امل�س�ؤولني وامل��دي��ري��ن واملهند�سني
وامل�ست�شارين املعنيني بنظم تقنية املعلومات والأم��ن الرقمي يف اجلهات احلكومية لأمن تطوير اخلدمات الذكية" ،وخدمة الإب�لاغ املب ّكر عن التهديدات الأمنية على
لالطالع على �أف�ضل املمار�سات الدولية املتبعة للحد من املخاطر املتعلقة بانتهاك �أنظمة املعلومات احلكومية ،وغريها.
و�أو�ضح لوتاه �أهمية "نظام �أمن املعلومات حلكومة دبي" يف �إر�ساء �أ�س�س متينة
الأمن املعلوماتي.
وي�أتي تنظيم فعاليات هذه الندوة �ضمن اجلهود التي تقوم بها حكومة دبي الذكية ل�ضمان توفري بيئة �آمنة وموثوقة للحفاظ على معلومات املتعاملني وخ�صو�صية
يف هذا املجال ،ب�صفتها اجلهة املكلفة من املجل�س التنفيذي بناء على القرار رقم  13املعامالت احلكومية ،وتعزيز اال�ستثمار الأمثل يف البنى التحتية املتطورة التي تدعم
ل�سنة  2012بو�ضع برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جمال �أمن املعلومات وت�صميمها التح ّول املت�سارع نحو من��وذج احلكومة الذكية ال��ذي من �ش�أنه االرتقاء باخلدمات
وتنفيذها بحيث تواكب التطور التقني يف هذا املجال ،وتف�ضي �إىل تطبيق �أف�ضل احلكومية �إىل م�ستوى جديد من التميز والريادة للو�صول بالإمارات �إىل م�صاف �أف�ضل
املمار�سات الالزمة حلماية املعلومات والت�صدي للمخاطر التي تهددها.
خم�س حكومات يف العامل متا�شي ًا مع الر�ؤية الطموحة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
املو�ضوعات
من
ومتحورت اجلل�سات النقا�شية للندوة يف اليوم الأول حول جمموعة
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
ذات ال�صلة مبعايري الأمن الرقمي ومكافحة القر�صنة وا�سرتاتيجيات الت�شفري وكفاءة
كلمات ال�سر وغريها.
ميدان متطور
و�أ�ضاف لوتاه" :تندرج الندوة يف �إط��ار حر�صنا يف "حكومة دبي الذكية" على
أولوية أمن المعلومات
مواكبة التط ّور التقني املت�سارع ون�شر الوعي املعلوماتي عرب �إطالق �سل�سلة من الربامج
هذه
أهمية
�
"تكمن
الذكية:
دبي
حلكومة
وقال و�سام لوتاه م�ساعد املدير العام
واملوجهة للجهات احلكومية يف �إمارة دبي للتعريف ب�سبل تطبيق
التوعوية املنتظمة
ّ
الندوة باعتبارها توفر من�صة تفاعلية مهمة لتعزيز قنوات التوا�صل الف ّعال وتبادل
امللحة �إىل منهجية
"نظام �أمن املعلومات" الذي ميثل دعامة �أ�سا�سية لتلبية احلاجة ّ
املعلومات بني امل�س�ؤولني واملعنيني ب�أمن املعلومات يف دوائر حكومة دبي و�أبرز اخلرباء
متكاملة ملعاجلة الكم الهائل من املعلومات املتوفرة لدى الهيئات احلكومية و�إدارته
الدوليني يف هذا املجال ،ما ي�شكل خطوة �أ�سا�سية تدعم اجلهود امل�شرتكة التي تقوم
بها جلنة �أمن املعلومات حلكومة دبي ،وحكومة دبي الذكية الرامية �إىل تطبيق �سل�س وحتديثه وتخزينه ونقله ،ال �س ّيما و�أ ّنه مك ّون من اثني ع�شر جما ًال مبا فيها احلوكمة
وف ّعال لـ "نظام �أمن املعلومات حلكومة دبي"؛ الذي يوفر �إطار عمل متكامل لتطوير والت�شغيل وال�ضمان والتي ت�ش ّكل مبجملها هيكل �أمن املعلومات".
جدير بالذكر �أن "نظام �أمن املعلومات" ي�شتمل على  12جما ًال تتمثل يف �إدارة
موحدة لأمن املعلومات يف �سبيل �ضمان خلق بيئة �آمنة وموثوقة لتخزين
ا�سرتاتيجية ّ
وحفظ املعلومات احلكومية بكفاءة وفعالية عالية واحلفاظ على خ�صو�صية و�سرية وحوكمة �أمن املعلومات ،و�إدارة �أ�صول املعلومات ،وتقييم خماطر �أمن املعلومات،
و�إدارة احلوادث ،و�ضبط الدخول ،و�إدارة العمليات والنظم واالت�صاالت ،وتخطيط
بيانات املتعاملني".
وقدّم لوتاه �شرح ًا تف�صيلي ًا حول "نظام �أمن املعلومات حلكومة دبي" الذي اعتُمد ا�ستمرارية العمل ،وامتالك نظم املعلومات وتطويرها و�إدارتها ،والأمن البيئي واملادي،
م�ؤخر ًا باللغتني العربية والإجنليزية ليمثل نقلة نوعية على �صعيد اال�ستثمار يف تطوير و�أمن املوارد الب�شرية ،وااللتزام والتدقيق ،و�ضمان �أمن املعلومات وقيا�س الأداء.

•

العدد  - 122ديسمبر 2013

3

موضوع الغالف

اتحادنا طريقنا للوصول
إلى أفضل دول العالم

هاهم �أب�ن��اء الإم ��ارات يح�صدون ث�م��اراً طيبة ل�سبع جنائن حمفوفة
بنخيل الرغد وازده ��ار العي�ش ،وعامر ما بينها بغرا�س البنية التحتية
والتنمية ،وحا�ضر �سعيد مل تبلغه كثري م��ن ال��دول على حميط الكرة
الأر�ضية ،وم�ستقبل تلوح خيوطه يف الآفاق �ساطعة مب�شرة بنمط من احلياة
هو مبتغى كل �إن�سان .هي �أ�سطورة حتققت ف�صولها وم�ل�أت �سمع الدنيا
وب�صرها ،ت�شهد بحكمة وحنكة الآباء امل�ؤ�س�سني الحتاد دولة الإمارات.
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ولن�ست�شعر كيف حقق هذا االحتاد نقلة �شاملة يف حياة �أبناء الإمارات
التي نعمت بالوحدة فيما بينها ،ن�ستعر�ض ملحة �سريعة ملنجزات الدولة
وح�ضورها الإلكرتوين احلكومي ،وكيف يحقق من ميتلك الر�ؤية ال�سديدة
والهمة ال�صادقة ما مل ي�ستطعه الأوائ��ل يف دول عديدة من العامل يعود
عمرها �إىل قرون.

حكومة اإلمارات اإللكترونية
Government.ae

ومن �أجل تنفيذ ذلك ،ي�ؤدي املركز �أربعة �أدوار رئي�سة� :أو ًال ،يعمل كمرجع يف جمال
�سيا�سات ومعايري تكنولوجيا املعلومات ،وثاني ًا ،يدعم تنفيذ م�شروعات تكنولوجيا
املعلومات والبنية التحتية اخلا�صة مببادرات حتديث حكومة �أبوظبي .ثالث ًا ،التطوير،
حيث يهدف من وراء هذا ال��دور �إىل و�ضع �إم��ارة �أبوظبي يف موقع قيادي يف جمال
التحديث احلكومي �إقليمي ًا ودولي ًا .و�أخري ًا يقوم املركز بدور "النا�شر" لدعم املعرفة
بتكنولوجيا املعلومات وت�شكيل التوعية بفوائد الأمتتة و�إمكاناتها الواعدة.

متثل هذه البوابة املوقع الر�سمي حلكومة الإمارات االحتادية ،والتي ت�ضم �أكرث من

حكومة دبي الذكية

 50هيئة ووزارة وجهة احتادية ،غري �أنها يف ذات الوقت ال تقت�صر يف خدماتها على Dubai.ae

اجلهات االحتادية ،و�إمنا متثل حمطة توقف �شاملة للخدمات الإلكرتونية من خمتلف
الأطراف� ،سواء الوزارات والهيئات االحتادية �أو احلكومات املحلية ودوائرها وحتى
القطاع اخلا�ص.
وق��د حققت دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة �إجن ��از ًا مهم ًا يف جم��ال احلكومة
الإلكرتونية على م�ستوى العامل طبق ًا لتقرير الأمم املتحدة للحكومات الإلكرتونية
ال�صادر يف �شهر فرباير  .2012وقفز ترتيبها من املركز  99يف م�ؤ�شر خدمات
احلكومة الإلكرتونية يف تقرير � 2010إىل املرتبة  7يف امل�ؤ�شر نف�سه للعام .2012
ويعد هذا التقدم من احلاالت النادرة وغري امل�سبوقة يف تاريخ تقارير الأمم املتحدة
جلاهزية احلكومة الإلكرتونية .ويقي�س م�ؤ�شر اخلدمات الإلكرتونية م��دى تطور
اخلدمات الإلكرتونية من حيث الوفرة ،واجل��ودة ،وتنوع القنوات ،ومدى ا�ستخدام
اجلمهور لهذه اخلدمات.
وي�شري التقرير كذلك �إىل تقدم هائل للدولة يف جم��ال امل�شاركة الإلكرتونية
( ،)eParticipationفقد ارتفع م�ستوى دولة الإمارات من املرتبة  86عاملي ًا
يف تقرير � 2010إىل املرتبة  6يف تقرير  ،2012وانعك�س التقدم يف تلك امل�ؤ�شرات
على التقييم العام للجاهزية الإلكرتونية للدولة ،ما �أدى لتقدم الدولة من املرتبة 49
يف تقرير � 2010إىل املرتبة  28يف تقرير .2012

حكومة أبوظبي اإللكترونية
Abudhabi.ae

تب ّنت حكومة �أبوظبي ر�ؤية حلكومتها الإلكرتونية قائمة على "بناء حكومة عالية
الأداء تقدم خدمات من الطراز العاملي مل�صلحة جميع عمالئها" .وقد متت ترجمة
هذه الر�ؤية �إىل ا�سرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية التي تركز على �أربعة حماور ،هي:
االهتمام باملتعاملني ،واحلر�ص على الكفاءة ،والت�صميم ال�شامل ،والت�صميم على
م�ستوى احلكومة.
ويعد مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات اجلهة امل�س�ؤولة عن و�ضع
�أجندة تكنولوجيا املعلومات حلكومة �أبوظبي ،وقيادة جهود تنفيذ احلكومة الإلكرتونية
يف جميع اجلهات احلكومية.

تعد حكومة دبي الذكية مفهوم ًا ع�صري ًا يقوم على اال�ستخدام الأمثل لتكنولوجيا
املعلومات من �أجل توفري اخلدمات احلكومية للمواطنني واملقيمني وال��زوار وقطاع
الأعمال والدوائر احلكومية وموظفيها ب�أف�ضل ال�سبل املمكنة ،ومتثل احلكومة الذكية
تطور ًا مل�سرية التحول الإلكرتوين التي �شهدتها الإمارة يف العام .2000
وتوفر حكومة دبي الذكية من خالل البوابة الر�سمية حلكومة دبي (دبي.امارات)
التي ت�شكل جممع ًا حكومي ًا افرتا�ضي ًا و�صالت لأكرث من 1700خدمة حكومية وفرتها
اجلهات احلكومية يف دبي ملختلف �شرائح املجتمع :املواطنون ،واملقيمون ،وال�س ّياح،
ورج��ال الأعمال .وتتنوع اخلدمات الإلكرتونية لتغطي البنية التحتية ،واالقت�صاد،
والتعليم ،وال�صحة ،والأعمال.
ً
كما عملت حكومة دبي الذكية �أي�ضا على تر�سيخ مفهوم التكامل الإلكرتوين بني
العديد من الدوائر واجلهات احلكومية عرب تبادل املعلومات بينها لت�سهيل تقدمي
اخلدمات للمراجعني ،بالإ�ضافة �إىل توفري منظومة من اخلدمات امل�شرتكة للجهات
احلكومية واجلمهور لتعزيز م�سرية التحول الإلكرتوين .وها هي الآن تبد�أ خطوات
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واثقة نحو بناء حكومة ذكية من خالل تطبيقات مبتكرة وبنية حتتية متميزة تكفل البوابة على عدد من اخلوا�ص التي من �ش�أنها م�ساعدة امل�ستخدمني من الأفراد
والزوار وقطاع الأعمال واملوظفني اال�ستفادة من اخلدمات احلكومية ب�سهولة وكفاءة
تو�صيل اخلدمات احلكومية �إىل املتعاملني عرب الأجهزة الذكية على مدار ال�ساعة.
عالية ومن حمطة توقف �شاملة.

حكومة الشارقة اإللكترونية
Sharjah.ae

�أطلقت حكومة ال�شارقة بوابتها الإلكرتونية لت�شتمل على املعلومات واخلدمات
االلكرتونية ل��دوائ��ر وهيئات الإم ��ارة ،ون�ظ��ر ًا لأهمية تعزيز وتطوير كيفية تقدمي
اخلدمات احلكومية واملعلومات املتعلقة بها ،فقد و�ضعت �إدارة احلكومة الإلكرتونية
بال�شارقة على عاتقها اال�ستفادة من الإجن��ازات التقنية املتاحة عاملي ًا والوقوف
على التجارب العاملية والإقليمية يف هذا املجال ،والأخذ بكافة �أ�سباب توظيف هذه
التقنيات� ،ضمن �سعيها لتطوير البنى التحتية يف دوائر وهيئات حكومة ال�شارقة؛ بغية
ت�سهيل عمليات و�صول هذه اخلدمات �إىل امل�ستفيدين منها ،مثل :اجلهات احلكومية
الر�سمية وم�ؤ�س�سات الأعمال وامل�ستثمرين والأفراد وزوار البالد.
ول�ضمان ت�شييد احلكومة الإلكرتونية على �أ�س�س را�سخة ولتحقيق الأه��داف
املن�شودة ،فقد حر�صت دائرة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية على �إعداد ا�سرتاتيجية
متكاملة وبعيدة املدى و�ضعت يف اعتبارها �أهمية حتليل الواقع الراهن وحتديد عنا�صر
القوة وال�ضعف فيه ،كما ا�ست�شرفت الواقع امل�أمول ال��ذى تود حتقيقه وال��ذى يلبي
املتطلبات الآنية ومتو�سطة املدى وامل�ستقبلية لكيفية توفري املعلومات عن اخلدمات
احلكومية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل كيفية تزويد امل�ستفيدين بهذه اخلدمات الكرتوني ًا،
وب�صيغ تقنية متطورة تراعي توفري املال واجلهد والوقت ،ما يعود بانعكا�سات �إيجابية
على العمل احلكومي ،وي�سهم يف رفع تناف�سية االقت�صاد املحلي؛ عرب حت�سني كيفية
ممار�سة الأن�شطة املختلفة واالرتقاء مبناخ اال�ستثمار ،ما يعني يف املح�صلة النهائية
زيادة معدالت التنمية يف املجاالت كافة.

حكومة الفجيرة اإللكترونية
Fujairah.ae

رغبة منها يف متتني الروابط و�سبل التوا�صل بني الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية وبني
املواطنني واملقيمني ،ولأمتتة �سبل االت�صال وتقدمي امل�ساعدات واخلدمات ال�سريعة عرب
�شبكة الإنرتنت ،قامت �إمارة الفجرية ب�إن�شاء حكومة الفجرية الإلكرتونية .وتوفر بوابة
حكومة الفجرية جمموعة كبرية من اخلدمات احلكومية التي ت�شمل جميع القطاعات
يف املجتمع .وت�سعى حكومة الفجرية الإلكرتونية ال�ستحداث وتطوير خدمات م�شرتكة
تركز على متعامليها من اجلهات احلكومية ،وذلك يف ميادين الرتابط الإلكرتوين
والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ،وبيئة العمل امل�شرتكة ،وتقا�سم املعلومات
وت�سهيل التعامل بني النا�س.

حكومة رأس الخيمة اإللكترونية
Rak.ae

حكومة عجمان اإللكترونية
Ajman.ae

حتر�ص حكومة عجمان الإلكرتونية على ت�سهيل عملية الو�صول �إىل املعلومات
واخلدمات املتوافرة يف البوابة الر�سمية حلكومة عجمان (عجمان.امارات) .وحتتوي

من �أجل �أن تكون اخلدمات الإلكرتونية �سهلة مثل الهاتف املحمول ،انطلقت حكومة
ر�أ�س اخليمة الإلكرتونية لتكون احلكومة الإلكرتونية الثانية يف الدولة بعد حكومة دبي
الذكية ،ولتحقق ر�ؤية م�ؤ�س�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،بالو�صول �إىل البلد الإلكرتوين.
وت�ضم بوابة احلكومة الإلكرتونية يف ر�أ�س اخليمة جممع ًا حكومي ًا افرتا�ضي ًا ملختلف
الدوائر واجلهات احلكومية يف الإمارة ،كما تعر�ض العديد من اخلدمات الإلكرتونية
الرئي�سة للجمهور ،وتقدم تطبيق ًا �شام ًال لنظم املعلومات اجلغرافية للإمارة من �أجل
تعزيز فر�ص الو�صول للمعلومات للم�ستثمرين ورجال الأعمال ،الذين جنحت ر�أ�س
اخليمة يف ا�ستقطابهم �إليها وا�ستك�شاف الفر�ص البكر فيها لل�صناعات والتطوير
العقاري.

•
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التحول اإللكتروني

"إيمارت" ..سوق دبي العقاري اإللكتروني األول من نوعه في المنطقة
�أط� �ل� �ق ��ت دائ� � � ��رة الأرا� � � �ض� � ��ي والأم� � �ل � ��اك بدبي
ر��س�م�ي�اً � �س��وق دب��ي ال �ع �ق��اري الإل� �ك�ت�روين "�إميارت"
 ،www.emart.gov.aeبالتزامن مع فوزها
ب��امل��رت�ب��ة الأوىل ع��رب�ي�اً وال��راب �ع��ة ع��امل�ي�اً ع�ل��ى �صعيد
الت�سجيل العقاري طبقاً لتقرير حديث �أ�صدره البنك
ال��دويل ،وتعترب "�إميارت" بوابة �إلكرتونية لعر�ض
ال�ع�ق��ارات للبيع والإي �ج��ار و�إق��ام��ة امل��زاد الإلكرتوين
ومبادلة املعلومات اخلا�صة بالعقارات بي�سر و�سهولة؛
بحيث ت�ضمن �أعلى م�ستوى من ال�شفافية للعقارات
املعرو�ضة للبيع معلومة املن�ش�أ ،وذل��ك �ضمن اللوائح
والقوانني اخلا�صة بالدائرة.

التنافسية عبر الخدمات

تطبق دائ���رة الأرا�� �ض ��ي والأم�ل��اك يف دب��ي �آلية
"الإجراء الواحد" لإجناز املعامالت خالل  30دقيقة
�أو �أقل ،وهو ما جعل الدائرة تتبو�أ املرتبة الرابعة عاملي ًا
والأوىل عربي ًا على امل�ؤ�شر ال��دويل ال��ذي يركز على
مراقبة �شفافية و�سهولة الت�سجيل العقاري على م�ستوى
العامل .
ويعد �سوق دبي العقاري الإلكرتوين بوابة �إلكرتونية
لعر�ض العقارات للبيع والت�أجري يف �إم��ارة دب��ي حتت
مظلة دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك ب��دب��ي ،ويتيح �سوق
دبي العقاري الإلكرتوين الفر�صة للراغبني من املالك
واملطورين والو�سطاء العقاريني لعر�ض عقاراتهم للبيع
املبا�شر �أو املزاد الإلكرتوين؛ بهدف ت�سهيل عملية البيع
وحتقيق �أعلى �سعر ممكن من خالل ا�ستقطاب �أكرب
ع��دد من امل�ستثمرين واملهتمني بالقطاع العقاري يف
دبي من جميع �أنحاء العامل ،كما يتيح ال�سوق للمالك
و�شركات الإدارة فر�صة عر�ض ال�ع�ق��ارات ال�شاغرة
للت�أجري من خالل نظام �إيجاري ليتمكن زائري ومقيمي
�إمارة دبي من البحث عن العقارات ال�شاغرة من خالل
البوابة الإلكرتونية.
وتكمن �أهمية هذه البوابة كونها توفر قناة ات�صال
�آمنة وموثوقة بني جميع الأط��راف يف ال�سوق العقاري
ح�ي��ث ت�ضمن للمتعاملني �صحة ب�ي��ان��ات العقارات

املعرو�ضة �سواء للبيع �أو الإيجار وحتفظ حقوقهم يف • املزاد الإلكرتوين :تقدمي طلب عر�ض عقار على
املزاد الإلكرتوين
حاالت التنازع كونها تعمل �ضمن �إطار اللوائح والقوانني
اخلا�صة بدائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي ،كما تقدم • البيع املبا�شر :تقدمي طلب عر�ض عقار يف البيع
املبا�شر
البوابة للم�ستثمرين فر�ص متلك عقارات من خالل
املزايدة على عقار �أو من خالل احلجز الفوري للعقار
بعد االطالع على تفا�صيله ،وذلك متهيد ًا لإمتام املبايعة ثانياً� :شراء عقار من �سوق دبي العقاري الإلكرتوين:
• الت�سجيل يف � �س��وق دب��ي ال �ع �ق��اري الإل �ك�ت�روين
يف دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي.
كم�شرتي
الدفع اإللكتروني
• املزاد الإلكرتوين
تتوفر خدمة الدفع الإل�ك�تروين اجلزئية �أو الكلية
	oالت�سجيل يف بوابة الدفع الإلكرتوين (نقودي)
من خالل ال�سوق العقاري الإلكرتوين وذلك من خالل
لت�سديد مبلغ ال�ت��أم�ين ال�ل�ازم للم�شاركة يف
بوابة الدفع الإلكرتوين "نقودي" ،وبا�ستخدام البطاقة
املزاد الإلكرتوين
	oامل�شاركة يف املزاد الإلكرتوين
االئتمانية �أو التحويل البنكي �إىل املحفظة الإلكرتونية
	oاملزايدة على عقار يف املزاد الإلكرتوين
من �أي بنك يف العامل �إىل البنوك املعتمدة داخل الدولة،
	oا�ستكمال دف��ع املبلغ النهائي بعد دف��ع مبلغ
والتي تربطها اتفاقات �شراكة مع بوابة الدفع الإلكرتوين
ت�أمني امل�شاركة
"نقودي".
• البيع املبا�شر
خدمات البوابة
• الت�سجيل يف بوابة الدفع الإل �ك�تروين (نقودي)
مي� �ك ��ن جل� �م� �ي ��ع ال� ��راغ � �ب �ي�ن ب ��ال� �ت� �ع ��ام ��ل عرب
لت�سديد مبلغ الت�أمني ال�لازم للتفاو�ض �أو حلجز
�إمي���ارت واال��س�ت�ف��ادة م��ن ك��اف��ة العمليات الت�شغيلية
عقار مبا�شر ًة
�روين
ال� ��دخ� ��ول �إىل امل ��وق ��ع ع�ب�ر ال� �ع� �ن ��وان الإل � �ك �ت
• التفاو�ض على عقار ذو �سعر قابل للتفاو�ض (تقدمي
 .www.emart.gov.aeوتتلخ�ص اخلدمات
عر�ض ودفع ت�أمني احلجز)
املقدمة يف:
• احلجز الفوري لعقار ذو �سعر ثابت� ،إما بدفع املبلغ
ك��ام� ً
• خدمة عر�ض �أو ��ش��راء عقار م��ن خ�لال املزاد
لا دون حجز ال�ع�ق��ار� ،أو دف��ع ت��أم�ين احلجز
وا�ستكمال دفع املبلغ النهائي يف وقت الحق
الإلكرتوين
• خدمة عر�ض �أو �شراء عقار من خالل خدمة البيع
ثالثاً :عر�ض عقار للإيجار:
املبا�شر ب�سعر قابل للتفاو�ض �أو �سعر ثابت
• خ��دم��ة ع��ر���ض ع�ق��ار ل�ل�إي�ج��ار م��ن خ�لال نظام • ت�سجيل الدخول �إىل نظام �إيجاري (امل�ستخدمني
م�سجلني يف نظام �إيجاري م�سبق ًا)
�إيجاري
• اختيار عقار �شاغر
اإلجراءات
• �إدخال بيانات العر�ض للإيجار
تتلخ�ص الإجراءات الالزمة لال�ستفادة من خدمات • �إر�سال عر�ض العقار لإظهاره يف �سوق دبي العقاري
�سوق دبي العقاري الإلكرتوين بالتايل:
الإلكرتوين من خالل �إيجاري
• عند الت�أجري ،ت�سجيل عقد الإيجار يف �إيجاري
�أو ًال :بيع عقار على �سوق دبي العقاري الإلكرتوين:
لإل��غ��اء ع��ر���ض ال �ع �ق��ار م��ن � �س��وق دب ��ي العقاري
الإلكرتوين.
• الت�سجيل يف �سوق دبي العقاري الإلكرتوين كبائع

•
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موقع الشهر

الموقع اإللكتروني
لدائرة الشؤون القانونية
لحكومة دبي..
خدمات للجميع
ن�ش�أت دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي منذ
�أوائ ��ل ال�سبعينيات ،حيث مت �إن���ش��اء مكتب امل�ست�شار
ال�ق��ان��وين حلكومة دب��ي ب�ق��رار م��ن ال�شيخ را��ش��د بن
�سعيد �آل مكتوم يرحمه اهلل ملتابعة خمتلف الأعمال
القانونية اخلا�صة بحكومة دب��ي ،ولقد �ساهم مكتب
امل�ست�شار القانوين حلكومة دبي يف العديد من �أعمال
التطوير القانوين يف الإم ��ارة ،حيث تنوعت طبيعة
الأعمال التي كان يتوالها يف تلك املرحلة ،ومتا�شياً مع
النه�ضة االقت�صادية والتنموية التي �شهدتها الإمارة،
وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
(حفظه اهلل ورع��اه) ،ب�إن�شاء دائرة ال�ش�ؤون القانونية
حلكومة دبي يف العام  2008لتكون �إح��دى الدوائر
احلكومية امللحقة بديوان احلاكم.
ال � � �ي� � ��وم ن� ��� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض امل� � ��وق� � ��ع الإل � � � �ك � �ت ��روين
ل � �ه � ��ذه ال � � ��دائ � � ��رة ع �ب��ر ال� � ��راب� � ��ط الإل� � � �ك� �ت ��روين:
.http://legal.dubai.gov.ae

هيكل الموقع

يت�سم امل��وق��ع بالتزامه ال�ت��ام بالهوية الب�صرية
للمواقع الإلكرتونية حلكومة دبي ،وتبدو ب�صمات وثيقة
التميز يف املواقع الإلكرتونية احلكومية بارزة يف كافة
�أنحائه� ،إذ ينق�سم �إىل تروي�سة وم�ساحة عر�ض �ساليد
لأهم املو�ضوعات ،ثم فئات املتعاملني ،ور�سالة موجهة
من مدير الدائرة لزوار املوقع.
ال ي�شغل املحتوى اخلا�ص بال�صفحة الرئي�سة م�ساحة
كبرية من ال�شا�شة� ،إذ تكفي لإظهار معظم املحتوى من
دون احلاجة �إىل النزول �إىل �أ�سفل ال�صفحة الرئي�سة
التي تكاد تظهر بالكامل من �أول نظرة.

الجمهور المستهدف

تتبع دائ��رة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي منوذج
دب��ي خل��دم��ة املتعاملني ،م��ن حيث ال�ت�ن��وع يف تقدمي
خدماتها لكل من:
	)1اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة :ومت�ث��ل ه��ذه اجل �ه��ات �أهم
عمالء الدائرة ،والتي ن�ش�أت يف الأ�سا�س من �أجل
خدمتهم ،حيث تقدم لهم اخلدمات التالية:
�أ	.الت�شريعات
ب	.الفتوى والر�أي القانوين
8
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ت	.املنازعات والدعاوى احلكومية
ث	.العقود واالتفاقات
ج	.التطوير املهني والتدريب
ح	.الإ� �ص��دارات ،والتي متثلها اجلريدة الر�سمية
حلكومة دبي ،حيث ميكن �أن يتم اال�شرتاك بها
عن طريق تقدمي طلب �إىل مقر الدائرة
 )2خدمات املحامني وامل�ست�شارين القانونيني :وت�ضم
هذه ال�شريحة اخلدمات التالية:
�أ .خدمات املحامني :واملتمثلة يف الرتخي�ص ملكاتب
املحاماة وقيود املحامني
ب .خدمات امل�ست�شارين القانونيني :وت�ضم ترخي�ص
مكاتب اال�ست�شارات القانونية وقيود امل�ست�شارين
القانونيني
	)3اخل��دم��ات العامة للجمهور :وي�ضم ه��ذا الق�سم
خدمتني ،هما:
�أ	.ال�شكاوى �ضد اجلهات احلكومية :وتختلف هذه
ال�شكاوى التي يتم تقدميها ل��دائ��رة ال�ش�ؤون
القانونية عن تلك التي يتم تقدميها عرب نظام
ال�شكاوى املوحد حلكومة دبي ،فنظام ال�شكاوى
امل��وح��د يتعامل م��ع الق�ضايا املرتبطة بر�ضا
املتعاملني� ،أما �شكاوى دائرة ال�ش�ؤون القانونية
فتتعامل مع ال�شكاوى ذات الطابع القانوين،
والتي غالب ًا ما ترتتب عليها ا�ستحقاقات مالية
�أو تعاقدية.
وتخت�ص دائ��رة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة
دب��ي ،بتلقي ال��دع��اوى وال�شكاوى والتظلمات
املقدمة �ضد اجلهات احلكومية التابعة حلكومة
دبي ،وذلك وفقا للإجراءات التالية:
• ت�ستقبل الدائرة االدعاء خطي ًا من خالل
تعبئة النموذج املعد لهذا الغر�ض ،مرفق به
امل�ستندات املحددة يف هذا ال�ش�أن ،وميكن
حتميل ال�ن�م��وذج ع�بر امل��وق��ع الإل �ك�تروين
للدائرة
• تقوم الدائرة ،بعد درا�سة االدعاء وخالل
�أ�سبوع واحد من تاريخ ا�ستالمه ،مبخاطبة
اجل �ه��ة احل�ك��وم�ي��ة امل��دع��ى عليها لإب ��داء
مطالعاتها ب�ش�أنه
• تقوم اجلهة احلكومية املدعى عليها بدار�سة
االدع� ��اء وم��واف��اة ال��دائ��رة ب��رده��ا خالل

خم�سة ع�شر ي��وم م��ن ت��اري��خ ا�ستالمها
خلطاب االدعاء
• تعمل الدائرة على حماولة الت�سوية الودية
للنزاع ،ف�إذا مل يتحقق ذلك خالل �شهرين
من تاريخ تقدمي االدعاء للدائرة ،فللمدعى
احلق يف اخت�صام اجلهة احلكومية املدعى
عليها �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
ب	.ال�شكاوى �ضد املحامني وامل�ست�شارين القانونيني:
�إذ تخت�ص دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي
بتلقي ال�شكاوى �ضد املحامني وامل�ست�شارين
القانونيني ب�ش�أن الر�سوم والغرامات اخلا�صة
مبزاولة مهنتي املحاماة واال�ست�شارات القانونية
يف �إمارة دبي.

خدمات معلوماتية وافرة

�إ�ضافة للخدمات املوجهة للمتعاملني ب�شكل رئي�س،
والتي ترتبط ب�إجراءات �أو خدمات ا�ست�شارية قانونية
مبا�شرة ،ف ��إن امل��وق��ع يعر�ض جمموعة م��ن الوظائف
املهمة ل ��زواره م��ن خ�لال عر�ض معلومات تف�صيلية
ووا�ضحة ب�ش�أن الدائرة� ،أهمها:
 .1معلومات حول الدائرة واخت�صا�صها
	.2الهيكل التنظيمي للدائرة ،ويبني الأق�سام والإدارات
املختلفة فيها
 .3خ��دم��ة ال�ت��وظ�ي��ف :حيث ميكن تعبئة النموذج
الإلكرتوين و�إر�سال طلب التوظيف �إىل الدائرة

ازدواجية اللغة

على الرغم من �أن التعامالت القانونية يف �إمارة دبي
ت�ستند �إىل اللغة العربية ب�شكل رئي�س وبحكم القانون،
ف�إن املوقع الإلكرتوين للدائرة يتوافر باللغة الإجنليزية
ب�شكل كامل ومتقن يف كافة ال�صفحات املعرو�ضة باللغة
العربية ،با�ستثناء ن�صو�ص القوانني التي يجب �أن تكون
عربية وال يجوز ترجمتها ح�سب القانون.
وبذلك ب�ضمن املوقع �أن ي�صل بر�سالته وخدمات
الدائرة �إىل �أو�سع �شريحة ممكنة من اجلمهور ،من
�أجل حتقيق ر�ؤية دبي يف �أن تكون مركز ًا عاملي ًا للمال
والأعمال والثقافة.

•

مرصد الخدمات
إطالق التطبيق الذكي لجائزة حمدان
بن محمد للحكومة الذكية

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي� ،أن حكومة دبي قادرة على �صنع املعجزات ،لإ�سعاد
اجلمهور ،والتحول للحكومة الذكية ،و�أ�ضاف �سموه خالل تدوينه ،عرب
�صفحته يف موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،خالل �إطالقه التطبيق الذكي
جلائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية " ،" HbMPSGالذي يتيح
للجمهور الت�صويت على مبادرات التح�سني للخدمات احلكومية� ،أن التطبيق
اجلديد يتيح للجمهور الت�صويت على �أف�ضل املبادرات احلكومية.
و�أ�ضاف �سموه �":سنقوم بتكرمي اجلهة احلكومية احلا�صلة على �أكرث
ن�سبة ت�صويت من اجلمهور� ،ضمن برنامج حمدان بن حممد للحكومة
الذكية يف  11من دي�سمرب".
يهدف التطبيق �إىل �إعطاء اجلمهور فر�صة التحكيم عن �أف�ضل املبادرات
لتح�سني اخل��دم��ات ،حيث تعترب ه��ذه الآل�ي��ة الأوىل م��ن نوعها يف جمال
اخلدمات احلكومية ،وت�سلط ال�ضوء على ر�أي املتعاملني ،الذي يعترب امل�ؤ�شر
احلقيقي لواقع اخلدمات العامة ومدى التح�سن بها.
ويتوافر التطبيق باللغتني العربية والإجنليزية ،ليتيح للجمهور من
خمتلف الفئات امل�شاركة فيه ،وال ي�سمح ملوظفي اجلهة احلكومية املر�شحة
بالت�صويت ملبادرتها.
وبهذا يبد�أ ت�صويت اجلمهور ،ال��ذي ي�ستمر حتى  8دي�سمرب2013
اجلاري ،ويوفر التطبيق مقاطع فيلمية تعريفية عن املبادرات ،ومتت مراعاة
�سهولة ا�ستخدام التطبيق ،حيث ي�ستلزم املتعامل ا�ستكمال  4خطوات
فقط لإمت��ام عملية الت�صويت ،وه��ي كالتايل حتميل التطبيق من متجر
�آبل �أو �أندرويد ،حتت م�سمى  ،HbMPSGوالت�سجيل ب�إدخال الربيد
الإلكرتوين والبيانات ال�شخ�صية ،واختيار "ت�صويت" و�إدخال الرقم "،"1
كرمز الت�صويت والقيام مب�شاهدة جميع العرو�ض الفيلمية ،واختيار املبادرة
املراد الت�صويت لها.
ت�شتمل املبادرات التي ميكن الت�صويت لها من خالل التطبيق مبادرة
امل�ت�رو ال�سريع ،وم �ب��ادرة الإف� ��راج ع��ن ال�شحنات الغذائية امل�ستوردة
لال�ستخدام املحلي ،ومبادرة م�شروع امل�ستجيبات ومبادرة ال�شراكة مع هيئة
الإم��ارات للهوية خلدمة املتعاملني ،ومبادرة تراخي�ص البناء ب�إمارة دبي،
ومبادرة التفتي�ش الأمني ،ومبادرة نظام مركز اخلدمة املوحد ،ومبادرة
�إعادة البيع املبدئي للمطورين العقاريني ،ومبادرة جتديد املركبات ،ومبادرة
تدريب املتعاملني على ا�ستخدام نظام التخلي�ص اجلمركي ،ومبادرة �إعادة
تعبئة الر�صيد ببطاقة نول ،ومبادرة كلنا �شرطة.

"إقامة دبي" توقع اتفاقية تعاون مع "دو"
في مجال الحكومة الذكية

�أب��رم��ت الإدارة العامة للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب بدبي عقد ًا مع �شركة
الإم��ارات لالت�صاالت املتكاملة "دو" �سيتعاون الطرفان مبوجبه لدعم جهود
التحول �إىل احلكومة الذكية ان�سجام ًا مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
ويهدف هذا العقد �إىل تعزيز التعاون يف جمال اخلدمات الذكية وجمال
�شبكات االت�صال وتطويرها ،والتعاون من خ�لال توفري جميع الت�سهيالت
للمتعاملني وتطوير اخلدمات املقدمة لهم ،وتبادل املعرفة واخلربات والتجارب
امل�ؤ�س�سية على كل امل�ستويات وذلك للم�ساهمة يف رفع عجلة التقدم.
و�ستكون الثمار الأوىل لهذا التعاون ت�صميم تطبيق للهواتف الذكية يتيح
ملراجعي الإدارة حجز ق�سيمة انتظارهم لإجناز معاملة ما رقمي ًا والتحقق من
اكتمال الوثائق املطلوبة قبل و�صولهم للإدارة �سواء للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات .وذلك
لدعم جهود الإدارة يف الت�سهيل على املراجعني.

م َ
خ ِّ
طط رحالت
"الطرق" تطلق أول ُ
بالعربية عالمي ًا

�أطلقت م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة بهيئة الطرق واملوا�صالت �أول مخُ َ ِّطط
رحالت باللغة العربية على م�ستوى العامل من خالل برنامج (وجهتي) ،الذي
يمُ َ ّكن م�ستخدمي و�سائل املوا�صالت من التخطيط لرحالتهم اليومية ب�شكل
م�سبق ،يف خطوة متقدمة لدعم مبادرات حكومة دبي الذكية.
ي�أتي ذلك ت�أكيد ًا على �أن الهيئة م�ستمرة يف حر�صها على تقدمي ما ُي�س ِّه ُل
على رواد و�سائل املوا�صالت العامة الرتتيب امل�سبق لرحالتهم اليومية عرب املرتو
واحلافالت العامة والبا�ص والتاك�سي املائيني ،و ُيع َتبرَ ُ �إطالق الن�سخة العربية
لربنامج وجهتي خطوة مهمة �ست�سهم يف تو�سيع قاعدة م�ستخدمي و�سائل النقل
اجلماعي يف �إمارة دبي ،ال �سيما ال�شريحة التي تف�ضل ا�ستخدام اللغة العربية يف
مثل هذه التطبيقات الذكية.
بالإ�ضافة �إىل تعريب برنامج (وجهتي) �أو خمطط الرحالت للمرة الأوىل
عاملي ًا ،ف�إنه قد مت تطوير التطبيق كذلك للعمل مع نظام (ويندوز) للمرة الأوىل
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط والثانية عاملي ًا بعد �أملانيا .كما �أن التطبيق ي�صلح
للعمل مع كل �أنظمة الهواتف الذكية احلديثة الأخرى مثل (�آيفون و�أندرويد،
وبالك بريي) ذلك تلبية الحتياجات كل الفئات امل�ستخدمة للهواتف الذكية.
ويحتوي التطبيق على �صفحة افتتاحية تو�ضح خ�صائ�صه وت�شرح كيفية
اال�ستخدام� ،إ�ضافة �إىل �أنه يمُ َ ِّكنُ اجلمهور من احت�ساب وحتديد قيمة تعرفة
الرحلة ،ويتزامن �إط�لاق الن�سخة العربية من برنامج (وجهتي) مع عملية
حتديث اخلرائط لت�شمل �أحدث املواقع واملواقف التي مت ا�ستحداثها م�ؤخر ًا يف
�إمارة دبي.
ويعترب تطبيق وجهتي التطبيق الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط مل�ستخدمي
املوا�صالت العامة ،ويوفر التطبيق كل املعلومات التي يحتاجها كل م�ستخدمي
املوا�صالت العامة� ،سواء كانوا �سكان ًا �أو �سياح ًا يف �إمارة دبي عرب و�سائل النقل
املختلفة (احلافالت ،امل�ترو ،النقل البحري) .مثال لذلك مواعيد الو�صول،
والتعرفة ،و�إر�شادات الو�صول للجهة املطلوبة ،والتنبيه يف حالة ت�أخر احلافالت،
والزمن امل�ستغرق للو�صول للوجهة .وتتوفر هذه اخلدمة من خالل تطبيق جماين
ميكن �إنزاله ب�سهولة على جميع �أنواع الهواتف الذكية ،مما يتيح ا�ستخدام �أ�سهل
لو�سائل املوا�صالت العامة.
ومن مميزات برنامج (وجهتي) حتديد مواقف ومواعيد انطالق و�سائل
النقل اجلماعي القريبة من امل�ستخدم ،حيث يتيح التطبيق للم�ستخدم الك�شف
واال�ستف�سار عن املواقف التي حوله ومواعيد انطالق و�سائل النقل اجلماعي
منها (احلافالت ،املرتو وو�سائل النقل البحري) ،كما ير�صد التطبيق املوقع
احلايل للم�ستخدم من خالل �إحداثيات الأقمار ال�صناعية ،مما ي�سهل على
العميل تخطيط رحالته دون احلاجة النتظار الرحلة يف املوقف �أو املحطة ،وير�شد
التطبيق امل�ستخدم حول كيفية الو�صول للموقف ،حيث يوفر له كل البيانات على
خريطة ،ومن خالل بو�صلة تو�ضح االجتاه الذي به املوقف من العميل.
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التعليم الذكي

"التعليم اإللكتروني المجتمعي" دعامة بناء "المدينة الذكية"
دع �م �اً مل���ش��روع "دبي امل��دي�ن��ة الذكية"� ،أط�ل�ق��ت "جامعة ح �م��دان ب��ن حممد
الإلكرتونية" مبادرات جديدة خالل امل�ؤمتر اخلا�ص حول "التعليم الإلكرتوين
املجتمعي" ،متثلت يف بطاقة "فيزا" م�سبقة الدفع الأوىل امل�صممة خ�صي�صاً لقطاع
التعليم و"مايكرو�سوفت زون" ،وتطمح اجلامعة �أن تكون رافعة للتعليم الذكي يف
الإم��ارة ،لبناء منوذج متميز ي�ضاف �إىل �سجل التميز املتوا�صل لإم��ارة دبي ودولة
الإمارات.

"التعليم المجتمعي اإللكتروني"

وتتمثل الفكرة املبتكرة لهذه البطاقة يف منح كل �صاحب بطاقة ا�شرتاك جماين يف
اخلدمة الأ�سا�سية ف�ض ًال عن خ�صم يف العديد من متاجر التجزئة مبا يف ذلك املكتبات
وحمالت الألب�سة و�صاالت ال�سينما و�سواها .ويح�صل الدار�س على هذا اخل�صم ما دام
يحقق احلد الأدنى لعدد الدرو�س وعدد النقاط يف ال�شهر .كما ميكن منح الدار�سني،
الذين يح�صلون على نقاط �إ�ضافية �أعلى من احلد الأدنى املطلوب ،جوائز مثل جائزة
�أف�ضل دار�س لهذا ال�شهر ،و�أف�ضل دار�س لهذا الأ�سبوع وغريها .و�سيتم تو�صيل هذه
البطاقة من قبل البنك عرب ناقل ر�سمي �إىل الدار�س ب�شكل مبا�شر.

وتقوم مبادرة "التعليم الإلكرتوين املجتمعي" على مفهوم مبتكر قائم على توفري
خدمات التعليم الإلكرتوين عايل اجلودة وبتكاليف تناف�سية لكافة فئات املجتمع عرب مايكروسوفت زون
وت�أتي املبادرة الثانية بالتعاون مع �شركة "مايكرو�سوفت" ،حيث مت الك�شف عن
مواقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" ،و"جوجل بل�س" و"لينكد �إن".
وت��وف��ر امل� �ب ��ادرة امل �ت �ط��ورة ،ال �ت��ي ت �ع��د ث �م��رة ال �ت �ع��اون ال �ب � ّن��اء م��ع م�ؤ�س�سة �إن�شاء خدمة "مايكرو�سوفت زون" على من�صة "التعليم الإلكرتوين املجتمعي" يف
( )Global Learningاملتخ�ص�صة يف تطوير تقنيات ومنهجيات التعليم �سبيل �إمت��ام عملية الدمج بني املن�صة التفاعلية ونظام "مايكرو�سوفت �أوفي�س"،
املعا�صر� ،أك�ثر من  1600در���س �إل�ك�تروين من ال�صف الأول �إىل ال�صف الثاين يف خطوة تهدف �إىل تزويد الدار�سني والهيئة التدري�سية ب�إمكانية الو�صول املجاين
ً
ع�شر يف الريا�ضيات والعلوم وتكنولوجيا املعلومات ،ف�ضال عن  180برنامج معتمد واملبا�شر �إىل املوارد التعليمية واملق ّررات الدرا�سية و�أدوات التدري�س احلديثة ف�ض ًال
وموجه لتطوير مهارات الأعمال لدى �شريحة العاملني واملديرين واملوظفني و�أولياء
الأمور وطلبة اجلامعات يف خمتلف املجاالت ذات ال�صلة بالقيادة والتوا�صل والت�سويق عن توفري فر�ص العمل لل�شباب وتعزيز ريادة الأعمال على امتداد املنطقة العربية.
والتمويل وال�صريفة الإ�سالمية والتطوير الذاتي وغريها الكثري .كما تقدم �أي�ض ًا ما كما �سي�ساهم التعاون يف منح ال�شهادات للدار�سني يف من�صة "التعليم الإلكرتوين
يزيد على  600در�س �إلكرتوين يف اللغة الإجنليزية للدار�سني من خمتلف الفئات املجتمعي" من خالل الدمج مع بوابة برنامج "�شركاء يف التعلم" من "مايكرو�سوفت"
العمرية �ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وب�إ�شراف فريق م�ؤهل لتقدمي الدعم والإر�شاد ف�ض ًال عن تزويدهم بح�ساب جماين على نظام "�أوفي�س ."365
الأكادميي و�إ�صدار ال�شهادات املعتمدة وفق �أعلى املعايري املتعارف عليها دولي ًا.

بطاقة فيزا التعليمية

تتمثل املبادرة الأوىل يف الإعالن عن �أول بطاقة "فيزا كارد" م�سبقة الدفع على
م�ستوى العامل يف جمال التعليم يف �إط��ار التعاون امل�شرتك بني "جامعة حمدان بن
حممد الإلكرتونية" و"بنك دبي التجاري" و"فيزا" ،ويتم تقدمي بطاقة "فيزا كارد"
لكل دار�س يف من�صة "التعليم الإلكرتوين املجتمعي" ،خ�صو�ص ًا �أولئك الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  8و 18عام ًا ،وميكن للدار�س ا�ستخدام هذه البطاقة يف �أي منفذ من
منافذ بطاقات "فيزا" يف العامل �أو عن طريق الإنرتنت ،وتتيح البطاقة م�سبقة الدفع
لأولياء الأمور ال�سيطرة على احلد الأق�صى الذي ينفقه الأبناء ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ض
تقارير الإنفاق ب�شكل �إلكرتوين.
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وتعليق ًا على املبادرات اجلديدة ،قال معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم" :ي�أتي
�إطالق املبادرات الثالث دعم ًا لـم�شروع "دبي املدينة الذكية" ،الذي �أطلقه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،و�إلتزام ًا بتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل املكتوم ،ويل عهد
دبي الرئي�س الأعلى للجامعة ،بتعزيز مفهوم التعلم عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي
التي باتت حتظى ب�شعبية وا�سعة بني �أو�ساط ال�شباب .وت�أتي مبادرة "التعليم الإلكرتوين
املجتمعي" لت�ؤكد التزامنا القوي يف "جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية" بهذا النهج
عرب ت�سهيل الو�صول �إىل املوارد التعليمية عالية امل�ستوى.

•

تحليل

باقات البيانات..
ّ
ممكن النتشار
التطبيقات
الذكية أم عائق
أمامها؟
متثل ال�ه��وات��ف الذكية وتطبيقاتها �إح ��دى �أهم يعي كمية البيانات التي ي�ستهلكها نظام ت�شغيل جهازه �أو
ال �ط �ف��رات التقنية ال�ت��ي �شهدتها الأل �ف �ي��ة الثالثة ،التطبيقات الذكية يف ا�ستهالك البيانات عن بعد.
وت��رك��ت �أث� ��راً ب��ال�غ�اً ع�ل��ى من��ط ح�ي��اة الأف � ��راد ليمتد
ه��ذا الأث��ر على امل�ؤ�س�سات واحلكومات �أي�ضاً ،واليوم
�أ�صبحت هذه الأدوات الهائلة القوة والبالغة ال�صغر التطبيقات الذكية
هي العنوان ملرحلة احلكومة احلديثة والناجحة.
هذه الطفرة التي �أطلقتها �شركة �أبل ،ب�إبداعاتها الحكومية
ت�أتي هنا التطبيقات احلكومية الذكية ،كمحاولة
املعروفة يف �صناعة التكنولوجيا� ،أدخلت مفهوم باقات
مل��واك�ب��ة ه��ذا ال�ت�ح��ول اجل ��ارف على �صعيد الأدوات
البيانات �إىل عامل الهواتف املحمولة من �أو�سع �أبوابه،
الإلكرتونية املنت�شرة ب�ين جمهور املتعاملني ،والذي
فلم يعد بالإمكان ت�صور امتالك هاتف ذكي من دون
تتفوق فيه الهواتف الذكية بال مناف�س عند مقارنتها
ب��اق��ة ال�ب�ي��ان��ات امل�صاحبة ل��ه ،وال �ت��ي تتيح الو�صول
ب��أج�ه��زة احل��ا��س��ب الآيل .وانطلقت ج��وق��ة م��ن تلك
�إىل ع��امل الإن�ت�رن��ت �أث �ن��اء ال�ت�ج��ول .ول�ك��ن ه��ل هذه
التطبيقات تفتقر �إىل كثري م��ن التناغم والتكامل
الباقات تخلو من اجلوانب ال�سلبية من وجهة نظر
ومعايري الت�صميم ،بل وحتى الوظائف الذكية؛ �إذ ال
امل�ستخدمني؟
تتورع العديد من اجلهات احلكومية من االكتفاء بن�شر
راب��ط �إىل موقعها و�صفحاتها على �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،لتملأ م�سامع الدنيا فخر ًا و�إعجاب ًا ب�أنها
مالذ استثماري جديد
بالن�سبة ل�شركات االت�صاالت وخدمات الإنرتنت� ،أمتت الواجب املطلوب منها للتحول الذكي.
ول�ك��ن بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ج ��ودة ت�ل��ك التطبيقات
ما من �شك �أن احلاجة اجلديدة للدخول �إىل الإنرتنت
�أثناء التنقل والتي �أطلقت الهواتف الذكية الطلب الكبري م��ن عدمها ،ف�إنها حتتاج �إىل ا�ستهالك ق��در معترب
عليها �شكلت مالذ ًا ا�ستثماري ًا جديد ًا ،ال�سيما يف الوقت من البيانات ،وهو ما يتفادى العديد من م�ستخدمي
الذي بد�أت ترتاجع فيه عوائد االت�صاالت الدولية ،مع الهواتف والتطبيقات الذكية الوقوع فيه ،ملا قد ي�ؤدي
�إىل حتمل ر�سوم مالية عالية.
ك�سر االحتكار ال��دويل لتزويد خ��دم��ات االت�صاالت،
وم��ن ب�ين الوظائف ال�شائعة ج��د ًا يف التطبيقات
ودخول املناف�سة ال�شديدة من تطبيقات االت�صال عرب
احلكومية اخلرائط اجلغرافية للمقرات احلكومية،
الإنرتنت والتي جت��اوزت الهواتف ب�إمكانات التوا�صل
وحتميل ال�صور وامللفات عرب الهاتف املحمول ،كل تلك
عرب ال�صوت وال�صورة يف بث حي مبا�شر.
الوظائف ت�ستهلك كميات كبرية من البيانات من �أجل
�أ�صبحت تلك ال�شركات �أي�ض ًا تبيع باقات بيانات
�إمتام الإجراءات احلكومية.
ح�صرية مربوطة بتلك التطبيقات الأ�سا�سية يف جماالت
التوا�صل والرتا�سل ،مثل �أن يح�صل امل�شرتك على دخول
مفتوح �إىل موقع في�سبوك وبرنامج وت�س �أب للرتا�سل ،فجوة الخدمات الذكية
ولكن كل ما دون ذلك من مواقع �إلكرتونية يتم ت�صفحها
تبقى مدفوعة التكاليف!.
المحتملة
وت �ت��درج ب��اق��ات ال�ب�ي��ان��ات يف حجمها و�سرعتها
تلك احلالة قد تدفع بقطاع من جمهور املتعاملني مع
و�أ�سعارها ،ولكنها تتفق جميعها مبيزة واحدة ،وهي �أن احلكومة �إىل تفادي حتميل التطبيقات احلكومية على
امل�شرتك �سيتعر�ض ل�ضريبة فادحة ور�سوم عالية جد ًا �أجهزتهم املحمولة ،واالكتفاء بالدخول �إىل اخلدمات
حتت�سب على كل ميجابايت �إ�ضايف يتم حتميله من قبل الإلكرتونية من خالل �أجهزة احلا�سب ،لأن الأولوية
هاتفه املحمول� ،سواء �أكان ذلك بعلمه �أم من غري �أن لباقة البيانات بالن�سبة للمتعامل هي ا�ستخدامها يف

التوا�صل والرتا�سل مع العمل والأ�صدقاء ،وبذلك يتم
ا�ستبعاد التطبيقات احلكومية ،الأم��ر ال��ذي ميكن �أن
يخلق فجوة رقمية كبرية يف جمال التعامل مع اخلدمات
الذكية ،ليبقيها حم�صورة يف ال�شريحة املقتدرة مادي ًا،
والتي ميكنها حتمل نفقات اال�شرتاك يف باقات البيانات
الكبرية �أو املفتوحة ،والتي ال تت�أثر بكمية البيانات
امل�ستهلكة يف الت�صفح والتعامل مع التطبيقات� ،أما
�أولئك الأ�شخا�ص العاديون� ،أو �شريحة الطالب والعمال
منخف�ضي الدخل ،فلن يلتحقوا بركب التحول الذكي.
النتيجة �ستكون تبديد الكم الكبري الذي تخ�ص�صه
احلكومة للأنظمة الإلكرتونية والبنية التحتية املوجهة
للتحول الذكي ،وبالتايل رمبا ت�أخر جناح هذه املبادرة
�سنوات طويلة.

باقات البيانات الحكومية

لأن احلكومة تنطلق م��ن م�ب��د�أ خدمة املواطنني
وامل�ساواة بني �أف��راد املجتمع ،ف�إنها مطالبة ب�ضمان
�إمكان الو�صول �إىل خدماتها مبختلف القنوات ومن
قبل جميع امل�ستويات ،بغ�ض النظر عن الدخل املادي
للفرد ،وعليه ف ��إن التحول الذكي يفر�ض ا�ستحقاق ًا
جديد ًا على منظومة االت�صاالت واخلدمات احلكومية
على حد �سواء ،وهو �أن تتظافر جهودها يد ًا بيد من �أجل
تخ�صي�ص نطاق كامل خلدمات بيانات الهواتف الذكية
بعيد ًا عن �شبكة البيانات التجارية.
ومن املفيد �أن تكون تلك الباقة جمانية بالكامل،
ومتوافقة مع كافة �أن��واع الهواتف والأج�ه��زة الذكية،
بغ�ض النظر عن نظام الت�شغيل امل�ستخدم.
ه��ذا الأم��ر ممكن وب�سهولة �إذا مت تنظيمه ب�شكل
مركزي من قبل اجلهات امل�س�ؤولة عن التحول الذكي
يف ال�ق�ط��اع احل �ك��وم��ي ،وه �ن��اك م��ا ي�شابهه يف عامل
االت�صاالت والبيانات ،من خ�لال توفري الدخول �إىل
ال�شبكات االجتماعية جمان ًا وب�شكل مفتوح دون غريها
من املواقع �ضمن بع�ض باقات البيانات.
ه��ذا الإج��راء يعد �ضمانة رئي�سة للتحول الذكي،
و�ستكون له عوائد كبرية على اجلهاز احلكومي و�شركات
االت���ص��االت على ح��د � �س��واء ،ت�ستحق �أن تكر�س فيه
ا�ستثماراتها الكبرية.

•
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التحول الذكي

شهادات حسن السير والسلوك في أقل من خمس دقائق

 39خدمة عبر الهواتف الذكية من شرطة دبي
ك�شف �شرطة دبي عن �صدارتها على م�ستوى املنطقة ورمبا العامل يف �إ�صدار
�شهادات ح�سن ال�سري وال�سلوك يف �أقل من خم�س دقائق عرب الهاتف الذكي ،ك�إجناز
�أول م��ن ب�ين �سل�سلة م��ن االج� ��راءات ال�ت��ي ت��وف��ر على اجلمهور ال��وق��ت واجلهد،
وت�ساهم يف تر�سيخ مكانة دبي" ،املدينة الذكية" بجدارة ،كما �أطلقت ما يزيد على
 39خدمة عرب الهواتف الذكية.

خدمات أمنية

يتم احل�صول على �شهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك عرب تعبئة البيانات املطلوبة من
املتعامل ،ليتم بعد ذلك �إر�سالها �إلكرتوني ًا �إىل بريد مقدم الطلب خالل فرتة زمنية
ترتاح بني دقيقة �إىل  10دقائق ،وذلك فيما يتعلق بطلبات املواطنني� ،أما بالن�سبة
لطلبات الوافدين ،فت�ستغرق مدة زمنية ترتاوح بني �ساعة و� 24ساعة كحد �أق�صى،
يف حالة املوافقة الإلكرتونية الأمنية ،بد ًال من ثالثة �أيام كما هو معمول به حالي ًا ،وقد
مت �إجراء �إعادة هيكلة وتب�سيط للإجراءات اخلا�صة ب�شهادة براءة الذمة املرورية
لت�صدر ب�شكل �آيل (بدون تدخل ب�شري) وتر�سل �إىل الربيد الإلكرتوين لطالب اخلدمة
خالل فرتة ال تزيد على ن�صف �ساعة ،حيث تنجز على الإنرتنت ثم تر�سل ال�شهادة
بوا�سطة �شركات التو�صيل خالل يومي عمل.
وت�صدر �شهادة بحث احلالة اجلنائية خالل فرتة وجيزة جد ًا من خالل �إدخال
رقم بطاقة الهوية للمواطنني يف املرحلة الأوىل ،فيما �سيتم تعميم الإجراء للوافدين
بعد اتخاذ االحتياطات الأمنية الالزمة.

مركز �شرطة عرب التطبيق وا�ستكمال الإج��راءات .وكذلك ف ّعلت �شرطة دبي خدمة
ت�صوير املخالفات املرورية من قبل اجلمهور و�إر�سالها �إىل ال�شرطة ،لكن يتوجب
احلذر من مغبة ا�ستغالل هذه اخلدمة باالبالغ عن معلومات غري �صحيحة �أو الت�شهري
بالأ�شخا�ص عرب ن�شر �صورهم دون علمهم .وكانت �شرطة دبي تطبق هذه اخلدمة منذ
فرتة طويلة عرب الإبالغ الهاتفي عن املخالفات من خالل خدمة "كلنا �شرطة".

األمن والقنوات المجتمعية

ت�شمل التطبيقات اجلديدة معلومات و�إج��راءات تهدف �إىل التعرف �إىل جميع
الإج� ��راءات والأوراق املطلوبة يف م��راك��ز ال�شرطة وخ��دم��ة الأم��ن ال�سياحي التي
تقدمها �إدارة االمن ال�سياحي ل�سياح الإم��ارة ،وترد عربها ويف اللحظة نف�سها على
كافة اال�ستف�سارات املطلوبة فيما يتعلق باجلانب ال�سياحي .وتوفر التطبيقات �أيقونة
القنوات املجتمعية والتي ميكن االطالع والتفاعل مع القنوات املجتمعية ل�شرطة دبي،
كذلك �أيقونة الواقع املدمج للتعرف �إىل �أماكن تواجد مراكز ال�شرطة ،واال�ستعالم
ودفع املخالفات املرورية ،وقيادات �شرطة دبي يف خدمتكم ،واال�ستعالم عن امل�ستندات
ال�صادرة .كما ميكن عرب التطبيق اجلديد الإدالء مبعلومة والتبليغ عن اجلرمية،
وتت�ضمن مميزات تطبيق �شرطة دبي على نظام الأندرويد تقنيات الت�صفح احلديثة
(�إمي��اء وتلويح) ،وخريطة الو�صول �إىل املواقع ،والواقع املدمج ،وخا�صية امل�شاركة
وخا�صية التنبيهات (�إعالنات ،متابعة الطلبات ،خمالفات مرورية)� ،إ�ضافة �إىل
الأوامر ال�صوتية.

المسار السريع
ومن اخلدمات الأحدث التي مت تفعيلها يف �شرطة دبي خدمة امل�سار ال�سريع ،التي خدمات النجدة الفورية

متكن �أي �شخ�ص من حجز موعد مع مراكز ال�شرطة واختيار الوقت املنا�سب ونوع
اخلدمة ،لي�صله ت�أكيد على هاتفه املتحرك �إ�ضافة �إىل حتديد �أقرب مركز �شرطة له
والوقت امل�ستغرق يف الو�صول ،ومبجرد و�صول املتعامل �إىل املركز �سيجد معاملته قد
�أجنزت وميكنه ا�ستالمها يف غ�ضون دقائق معدودة بد ًال من االنتظار.
وتتيح خدمة امل�سار ال�سريع للأ�شخا�ص الذين يتعر�ضوا حلادث مروري ت�سجيل
بيانات املركبة عرب الدخول على التطبيق دون احلاجة �إىل �إبالغ العمليات ،خا�صة و�أن
هناك حوادث ال ت�ستدعي دوريات �أمنية ،وميكن لأطراف احلادث التوجه �إىل �أقرب
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تقدم �شرطة دبي خدمة "�أمنك بلم�سة زر" ،كما توفر برنامج "�إ�س �أو �إ�س" للمعاقني
وذوي االحتياجات اخلا�صة� ،أ�سوة مبر�ضى القلب والذي ميكنهم من االت�صال بغرفة
العمليات وم�ساعدتهم دون احلاجة لالت�صال على الرقم  ،999و�سيتم بالتعاون مع
هيئة تنمية املجتمع �إجناز قاعدة بيانات للمعاقني وكبار ال�سن يف الدولة ،حيث تقدم
خدمة "�إ�س �أو �أ�س" امل�ساعدة للمواطنني والوافدين ،كما ميكن للمواطنني اال�ستفادة
من اخلدمة خارج الدولة ،والتي تتيح لهم التعرف �إىل �أقرب قن�صلية �أو �سفارة لدولة
الإمارات العربية املتحدة يف �أي مكان يف العامل.

•

تقنيات ذكية

كيف يمكن
لمركز االتصال
أن يكون ذكي ًا؟
يف ال� �ع ��دد امل��ا� �ض��ي ت �ن��اول �ن��ا م �ف �ه��وم "البيانات
ال�ضخمة" باعتباره �أحد اال�ستحقاقات التي تفر�ضها
عملية التحول �إىل من��وذج "املدينة الذكية" ،واليوم
ن�ستعر�ض ا�ستحقاقاً جديداً لهذا التحول ي�ستند �إىل
تقنيات "البيانات ال�ضخمة" ب�شكل غري مبا�شر ،وهو
"مركز االت�صال الذكي".

واقع مراكز االتصال
الحكومية

فر�ض االعتماد على منوذج "خدمة املتعاملني" التي
طبقته حكومة دبي نقلة كبرية يف تطوير قنوات تقدمي
اخلدمات احلكومية� ،شملت حتويل اخلدمات لتكون
متاحة عرب املوقع الإلكرتوين ،والهاتف الذكي ،و�إطالق
مركز لالت�صال وخ��دم��ة املتعاملني ب��د ًال م��ن البدالة
التقليدية التي ميثل االت�صال بها فيما م�ضى جتربة من
املعاناة وعدم الر�ضا من العميل.
وق��د قطعت مراكز االت�صال ل��دوائ��ر حكومة دبي
�شوط ًا طوي ًال يف الو�صول �إىل غاية ر�ضا العمالء� ،إذ
ت�ضم ك ��ادر ًا م��درب� ًا على التعامل م��ع العميل ،ولديه
اطالع �أويل على الإجراءات احلكومية ،كما يعمل طوال
�ساعات عمل الدائرة ،غري �أن كثري ًا من الدوائر تفتح
�أبواب مركز االت�صال اخلا�ص بها طوال اليوم ،وخالل
الإج ��ازات الر�سمية والأع �ي��اد ،وو�صلت بع�ض مراكز
اخلدمات احلكومية �إىل تنفيذ �إجراءات كاملة ،وتعتمد
معظمها منظومة خدمة املتعاملني املعززة برقم مرجع
لالت�صال والإجراء ،ومزايا �أخرى عديدة.

محددات مراكز االتصال
التقليدية

على ال��رغ��م م��ن ك��ل م��ا ذك��ر م��ن م �ي��زات ملراكز
االت�صال احلكومية� ،إال �أنها تت�سم مبحددات جوهرية
جتعلها غري قادرة �أحيان ًا على تقدمي خدماتها للمتعامل،
�أهمها:
� .1ساعات الذروة :ميثل الو�صول �إىل موظف اخلدمة
يف ��س��اع��ات ال� ��ذروة حت��دي � ًا حقيقي ًا ،ويف بع�ض

م��راك��ز اخل��دم��ة ي�ضطر امل�ت�ع��ام��ل �إىل االنتظار
لأوق ��ات طويلة ،م��ا يجعل املتعامل يف�ضل قنوات
اخلدمة التقليدية يف بع�ض الأحيان.
	.2ارتفاع التكلفة :قد يعتقد البع�ض �أن توفري مركز
ات�صال حمرتف ومتكامل ومعزز بالأعداد الكافية
من املوظفني امل�ؤهلني والقادرين على ال��رد ب�شكل
�سريع من دون االنتظار مدة طويلة �أمر ًا �سه ًال ،يف
حني �أنه ين�ضوي على حتديات كبرية وتكلفة هائلة
تتحملها اجلهات احلكومية.
 .3ت�ضارب املعلومات :تعاين بع�ض مراكز االت�صال
احل �ك��وم �ي��ة م ��ن ت �� �ض��ارب امل �ع �ل��وم��ات اخلا�صة
ب��الإج��راءات احلكومية بينها وب�ين �صالة خدمة
املتعاملني� ،إذ دائم ًا ما يكون اجل��واب الف�صل يف
ال�صالة ولي�س عرب مركز االت�صال.

مراكز االتصال الذكية

موظف ال��رع��اي��ة االف�ترا��ض��ي :وه��و مفهوم جديد
تطبقه مراكز االت�صال الذكية ،يحاكي وظيفة موظف
الرعاية اخلا�ص ،حيث ي�ستطيع مركز االت�صال الذكي
التعامل مع املت�صل كما لو �أن��ه �شخ�ص معروف لديه
يعرف حالة معامالته وتفا�صيل �إج��راءات��ه بالكامل،
كما يعرف �سجل ات�صاالته ال�سابقة وما مت �إج��راءه يف
كل ات�صال ،وذلك بطبيعة احلال ب�سبب منظومة رعاية
املتعاملني املتكاملة م��ع نظام حتليل ب�صمة ال�صوت
والتعرف الآيل �إىل الكالم.
االت�صال عرب �شبكة البيانات :تتلقى مراكز االت�صال
الذكية ات�صاالت املتعاملني عرب �شبكة الهاتف الأر�ضية
�أو املحمولة ،ويف ذات الوقت ميكنها تلقي االت�صال عرب
�شبكة البيانات ،ما ي�سمح لها باحل�صول على معلومات
�إ�ضافية م��ن املتعامل ،مثل حتديد موقعه اجلغرايف
مبا�شرة ،وحتميل بع�ض امللفات وال�صور م��ن هاتفه
املحمول ،وبذلك ي�صبح املجال مفتوح ًا ب�شكل �أكرب
لتقدمي خدمات ال ميكن تقدميها عرب مراكز االت�صال
ال�شخ�صية.
االرت �ب��اط بالبيانات ال�ضخمة :ي�ساعد االرتباط
مبراكز البيانات ال�ضخمة �أن تقدم مراكز االت�صال
الذكية خربة فريدة يف التعامل مع اجلمهور ،ت�ستند �إىل
النمط العام يف التعامل مع احلاجات اليومية للعمالء،
وبذلك ي�شعر املت�صل ب�أنه يتعامل مع كيان حقيقي يدرك
ويحلل ويت�سم بقدرات التفكري والإبداع.
ال�ت�ع��ام��ل م��ع االت �� �ص��االت ال�ضخمة :يتيح مركز
االت�صال زي��ادة �أو تقليل ع��دد املتعاملني مع اخلدمة
االفرتا�ضيني ح�سب احلاجة ،وال يعود هناك �أية حاجة
لالنتظار يف �أوق ��ات ال���ذروة؛ ففي ك��ل ات�صال يوجد
موظف خدمة متعاملني "افرتا�ضي وذكي" ،وبذلك
تنخف�ض تكاليف ت�شغيل مراكز االت�صال.

م��ن �أج��ل التغلب على امل�شكالت ال�سابقة ،متثل
مراكز االت�صال الذكية �أفق ًا جديد ًا ينقل قنوات تقدمي
اخلدمات احلكومية �إىل بعد �آخر من الراحة والر�ضا،
ملا تقدمه التقنيات من ذكاء يف خدمة املتعاملني عرب
االت�صال الهاتفي مبزايا عديدة �أهمها:
التعرف الآيل على الكالم :توفر التقنيات الذكية
حالي ًا خا�صية التعرف الآيل على الكالم ،والقدرة على
حتليل الكلمات واجلمل ومعاجلتها مبا�شرة بطريقة
ت�ضاهي الإمكانات الب�شرية ،وقد طبقت بع�ض مراكز
االت�صال هذه التقنية ب�شكل فعلي ،مثل مركز ات�صال
�سوق دبي املايل ،الذي يقوم بتحليل ا�سم ال�شركة التي
يود امل�ستثمر التعرف �إىل �سعر �أ�سهمها ،ليقوم النظام
بالرد بال�سعر مبا�شرة ومن دون ت�أخري.
ً
إمكان
�
ا
حالي
التقنيات
حتليل ب�صمة ال�صوت :تقدم
ً
�أخ�ي�را ،ف�إنه من �أ�شد الأخ�ط��اء التي ميكن الوقع
الهاتف،
�بر
ع
للمت�صل
التعرف �إىل ب�صمة ال�صوت
فيها يف االرتقاء �إىل منوذج مراكز االت�صال الذكية ،هو
وه��ي ميزة كبرية تعزز الأم��ان واملوثوقية باخلدمات االعتماد على الإمكانات الآلية فقط يف خدمة اجلمهور
الإلكرتونية� ،إذ ت�سمح ب�ضمان التعرف �إىل ال�شخ�ص من دون توفري الدعم الب�شري ب�إمكاناته يف التعامل مع
املت�صل ا�ستناد ًا على العالمات البيولوجية ،وبالتايل حاالت االت�صال اخلا�صة.
�ضمان �أن املت�صل هو �صاحب احل��ق يف االط�لاع على
ولعل توفري تلك املنظومة الذكية ملراكز االت�صال
املعلومات وتنفيذ الإجراءات اخلا�صة به ،ولي�ش �شخ�ص ًا الذكية� ،سيكون عندها مركز االت�صال املوحد الذكي
�آخر ينتحل هويته.
�أحد �أهم ممكنات احلكومة املرتابطة الذكية.

•
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المدن الذكية

المدن الذكية حول العالم
يعد م�صطلح املدينة الذكية م�صطلحاً حديث التداول وع��ادة ما يختلط مع نماذج لمدن ذكية حول العالم

احلكومة الذكية .وق��د وردت ع��دة تعريفات للمدينة الذكية �أو املدينة الرقمية.
ع ّرفت املدينة الذكية ب�أنها احلا�ضرة ذات الروابط االت�صاالتية والهند�سة ال�شبكية
التي حتكم من قبل قطاع تقنية املعلومات لتنفيذ عمليات تبادل املعلومات ،وعرفت
املدينة الرقمية ب�أنها "حماكاة �شاملة تعتمد على تقنية ال�شبكة العنكبوتية لتنفيذ
الوظائـف االعتيادية لقاطني املدن بطريقة �إلكرتونية الطابع".
ومن حمفزات بروز ظاهرة املدينة الذكية ت�سارع االخرتاعات يف جمال تقنية
احلا�سوب واملعلومات واالت�صاالت وا�سعة النطاق ون�ضوج تقنية �أنظمة املعلومات
اجلغرافية التي �ساهمت يف ت�سهيل ربط التجمعات ال�سكانية ببع�ضها..

العناصر األساسية لوجود المدينة الذكية

 .1امل��واط�ن��ون وال�شركات� :إن �أه��م عن�صرين يف امل��دن الذكية ،هما :املواطنون
وال�شركات امل�س�ؤولة عن �أن�شطة البلد ال�صناعية� .إذ �إنهما مع ًا ي�شكالن لبنة
املجتمع الأ�سا�سية.
 .2نوعية حياة املواطنني :يكمن الهدف الأ�سا�سي للمدن الذكية يف العمل على حت�سني
نوعية حياة املواطنني يف املدينة ورفع م�ستوى معي�شتهم بغية �إ�سعادهم.
 .3ر�ؤية وا�ضحة :من املهم جد ًا �أن يكون للمدينة الذكية ر�ؤية وا�ضحة لتتمكن من
حتقيقها تبع ًا جلدول زمني حمدد.
 .4التطور الدائم :على املدينة الذكية �أن توا�صل تقدمها مبا يتوافق مع التغيريات يف
الظروف الراهنة واحتياجات املواطن املتجددة.

سمات المدن الذكية
•
•
•
•
•
•

االقت�صاد الذكي :ومنه ت�شجيعها لالبتكار والريادة والإنتاجية.
احلركة الذكية :وت�شمل البنية التحتية الذكية للنقل العام واالت�صاالت.
البيئة الذكية :وت�ضمن احلماية من التلوث و�إدارة املوارد االقت�صادية.
الإن�سان الذكي :ويعنى به اال�ستثمار يف بناء الإن�سان.
احلياة الذكية :وت�شمل الثقافة وال�صحة والإ�سكان والأمن.
احلوكمة الذكية :ومنها اخلدمات العامة وال�شفافية.
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 .1فيينا /النم�سا :تعد مدينة فيينا يف النم�سا من �أرقى املدن الذكية عاملي ًا� ،إذ �إنها
�سجلت �إجنازات كثرية من حيث نوعية احلياة واالهتمام بالبيئة اخل�ضراء� ،إ�ضافة
�إىل حكومتها الرقمية .كما �أنها من املدن دائمة التطور ،وهي �سمة �أ�سا�سية من
�سمات املدن الذكية؛ فهي تقوم حالي ًا ب�إجناز عدة م�شروعات منها الر�ؤية الذكية
للطاقة ،وخطة العمل الذكية ،وخريطة الطريق الذكية .ويتوقع �أن يتم �إجناز تلك
امل�شروعات ال�ضخمة يف الفرتة الزمنية املمتدة بني � 2015إىل .2050
 .2تورنتو :وتعد من امل��دن الأعلى ت�صنيف ًا يف �أمريكا ال�شمالية� ،إذ �إنها حققت
�إجن ��ازات حت�سب لها يف جم��االت العلم املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل العمل على
حت�سني نوعية حياة القاطنني فيها .وقامت �شركة  IBMم�ؤخر ًا بافتتاح مركز
Business Analytics solutionsالذي �سي�ساهم بتح�سني امل�ستوى
االقت�صادي واملعي�شي للمدينة .كما تعد مدينة تورنتو ع�ضو ًا ن�شط ًا يف م�شروع
 Clinton 40للمدن ال�ضخمة؛ وهي املدن التي ت�سعى �إىل التحول لالقت�صاد
املنخف�ض الكربون .ويذكر �أن القطاع اخلا�ص للمدينة ي�ساهم ب�شكل كبري �إىل
جانب القطاع احلكومي ب�إجناز مبادرة االنتقال الذكي عرب مرتو املدينة ،والذي
حتما �سي�شكل فارق ًا مهم ًا يف حياة القاطنني باملدينة.
 .3نيويورك :هذه املدينة الأمريكية تعد من املدن الذكية التي حققت �إجنازات مهمة
يف جماالت العلم وال�صناعة املختلفة؛ �إال �إنها مل حتقق امل�ستوى املعي�شي املثايل
لقاطنيها بعد ،وكانت نيويورك قد �أبرمت عقد �شراكة مع � IBMسنة 2009
بعد الطلب املتزايد على العمل اجلدي لبناء مدينة �أكرث ذكا َء وتقدم ًا على جميع
امل�ستويات التجارية وغري التجارية ،والتي بدورها �سرتفع من �ش�أن هذه املدينة
الذكية بني مدن العامل الأخرى.
 .4طوكيو :تعد مدينة طوكيو اليابانية �أول مدينة �آ�سوية حتمل لقب املدينة الذكية؛
ي�أتي هذا اللقب بعد �أن قامت ب�إجنازات عديدة يف االبتكارات ال�صناعية والبيئية.
ويتمتع �سكان املدينة مب�ستوى معي�شي مرتفع يحقق لهم نوعية حياة ممتازة.
يجدر الذكر �أن طوكيو تنوي �إجن��از م�شروع �ضخم يف جمال حت�سني نوعية
احلياة والبيئة ،وهو م�شروع جعل منازل املدينة قابلة لتخزين الطاقة ال�شم�سية،
و�سي�ساهم كثري ًا يف توفري الطاقة الكهربائية وتقليل االعتماد على م�صادر الطاقة
الأخرى .كما �أنها تدر�س م�شروع االنتقال الذكي وال�سريع يف املدينة.

•

إنفوجرافيك
أخبار
حكومة دبي الذكية تدرس إنشاء
مركز موحد للتعافي من الكوارث

تعكف حكومة دبي الذكية بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية على �إعداد درا�سة
لإن�شاء مركز بيانات حكومي موحد يف دبي للتعايف من الكوارث متا�شي ًا مع نظام
�أم��ن املعلومات حلكومة دب��ي ال��ذي �صدر �أخ� ً
يرا بهدف �إدارة بيئة �آمنة لأمن
املعلومات احلكومية و�ضمان ا�ستمرارية العمل والإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة
لدبي كمدينة ذكية.
وتهدف ه��ذه الدرا�سة التي تقوم بها ف��رق متخ�ص�صة و�شملت  31جهة
تابعة حلكومة دبي� ،إىل توحيد اجلهود والوقوف على القدرات احلالية للجهات
احلكومية ،وتقييم حاجاتها الفعلية املتعلقة بالتعايف من الكوارث التي ميكن �أن
تتعر�ض لها البيانات احلكومية� ،إىل جانب حتديد موقع املركز وتكاليفه الت�شغيلية.
وت�شمل الدرا�سة التي ت�ستغرق ثالثة �أ�شهر مرحلتني :املرحلة الأوىل التي بد�أت
يف �شهر �سبتمرب املا�ضي ،وكانت تهدف �إىل درا�سة هذه امل�س�ألة وجمع املعلومات
الأ�سا�سية الالزمة من خالل زيارات ميدانية وور�ش عمل مع ال�شركاء احلكوميني،
يف حني �أن املرحلة الثانية املتوقع �أن تكتمل يف نهاية �شهر نوفمرب اجلاري �سوف
تخرج بتو�صيات عملية حول موا�صفات مركز البيانات احلكومي املوحد للتعايف
من الكوارث ،وت�صميمه ،وا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية ،والبنية التحتية لل�شبكة
امل�شرتكة ،والعائد اال�ستثماري ،واحللول البديلة للتعايف من الكوارث ،على �أن يبد�أ
التنفيذ الفعلي للمركز يف الربع الأول من العام .2014
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية ،رئي�س جلنة
�أمن املعلومات يف حكومة دبي" :ت�أتي هذه اخلطوة تنفيذ ًا للقرار الذي �أ�صدره
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي ،ب�ش�أن (�أم��ن املعلومات يف حكومة دب��ي)؛ بكونه يهدف �إىل و�ضع
كل من املعلومات و�أنظمة
ا�سرتاتيجية متكاملة تنبثق عنها �سيا�سة موحدة حلماية ٍ
املعلومات اخلا�صة باحلكومة� ..إىل جانب توفري بيئة موثوقة حلفظها وتخزينها،
تعتمد �أف�ضل املمار�سات العاملية".
و�أ�ضاف بن حميدان قائ ًال" :تفر�ض علينا طبيعة املرحلة املقبلة ،التي تعتمد
على توفري اخلدمات احلكومية من خالل الأجهزة الذكية �سعي ًا وراء �سعادة
مواطنينا� ،أن ن�ضمن �سالمة تلك اخلدمات �إىل جانب �سالمة البيانات احلكومية
الداخلية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وحمايتها و�إعداد ن�سخة بديلة
عنها من �أجل ك�سب ر�ضا وثقة متعاملينا" .و�أ�شار بن حميدان �إىل �أن اخلدمات
امل�شرتكة اخلا�صة بنظم تخطيط املوارد احلكومية التي تقوم حكومة دبي الذكية
بتوفريها حالي ًا للجهات احلكومية� ،أثبتت جدواها االقت�صادية من حيث العائد
اال�ستثماري وم�ساهمتها يف خلق اقت�صاد �أخ�ضر وبيئة خ�ضراء م�ستدامة .ونحن
على يقني ب�أن درا�سة اجل��دوى التي نحن ب�صدد �إعدادها ب�إن�شاء مركز موحد
للتعايف من الكوارث على امل�ستوى احلكومي� ،ستقودنا �إىل فوائد مماثلة �إىل جانب
حتقيق ا�ستمرارية العمل و�ضمان ا�ستدامة الأ�صول الرقمية احلكومية و�أمنها".
و�أو�ضح بن حميدان �أن �أهمية التعايف من الكوارث ،تتجلى �أي�ض ًا عندما ن�أخذ
بعني االعتبار التطورات املت�سارعة التي مهدت الطريق �أمام دبي لت�صبح جمتمع ًا
ذكي ًا قائم ًا على املعرفة ،ف�ض ًال عن تلبية متطلبات احلكومة الذكية بتوفري خدمات
وتطبيقات مبتكرة و�آمنة .كما �أن هذه الدرا�سة من �ش�أنها �أن تعمل على توفري بنية
حتتية خلدمة م�شرتكة لال�ستثمار الأمثل يف مركز بيانات حكومي موحد للتعايف
من الكوارث من �ش�أنه �أن يحد من الإنفاق وتر�شيده ،ويعزز اال�ستخدام الأمثل
للموارد احلكومية ما يدعم ر�ؤية القيادة احلكيمة يف �أن ت�صبح دولة الإمارات
�إحدى �أف�ضل الدول يف العامل بحلول عام .2021

اإلمارات األولى إقليمي ًا والرابعة عالمي ًا في
تسهيل التجارة عبر الحدود
ك�شف تقرير "ممار�سة الأعمال  "2014الذي �أ�صدره البنك الدويل وم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية (� )IFCأخري ًا ،عن تقدم ترتيب دولة الإمارات العربية املتحدة
من املركز اخلام�س يف تقرير � 2013إىل املركز الرابع عاملي ًا يف  2014يف
حمور "التجارة عرب احلدود" على الرغم من حدة املناف�سة بني االقت�صادات
العاملية الكربى ،كما حافظت الدولة على املركز الأول يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا يف املحور نف�سه.
وقد �صعد ترتيب دولة الإم��ارات من حيث �سهولة �أداء الأعمال للمركز 23
عاملي ًا وتقدمت على كل الدول العربية التي ي�شملها التقرير لتحتل املركز الأول
اقليمي ًا ،كما احتلت االمارات مركز ًا متقدم ًا �ضمن اخلم�س الأوائل عاملي ًا يف خم�سة
من حماور التقرير الع�شرة حيث حلت املركز الأول عاملي ًا يف معيار دفع ال�ضرائب،
والرابع عاملي ًا يف كل من حماور تو�صيل الكهرباء وت�سجيل امللكية والتجارة عرب
احل��دود ،واملركز اخلام�س عاملي ًا يف حمور ا�ستخراج تراخي�ص البناء متقدمة
بذلك على كل الدول املتناف�سة معها على ملف اك�سبو .2020
ويف هذا االطار رحب �سعادة جمال ماجد بن ثنية ،رئي�س جمل�س �إدارة دبي
التجارية اجلهة الرائدة يف جمال تي�سري التجارة عرب احل��دود ،بنتائج التقرير
قائ ًال" :يعد الرتتيب املتقدم الذي حققته دولة الإمارات يف هذا التقرير الدويل
املرموق والذي يق ّيم مناخ اال�ستثمار يف  189دولة حول العامل دلي ًال وا�ضح ًا
على �أننا ن�سري على نهج قيادتنا الر�شيدة نحو حتقيق ر�ؤيتها ب��أن ترتبع دولة
الإمارات بني �أف�ضل دول العامل بحلول عام ."2021
و�أ�شاد بن ثنية بالدور الذي تلعبه م�ؤ�س�سة دبي التجارية يف تر�سيخ مكانة دولة
الإمارات كمركز للتجارة الدولية وجعلها واحدة من �أف�ضل الأماكن ملزاولة الأعمال
التجارية عرب تقدميها حزمة من اخلدمات الإلكرتونية والذكية التي �ساهمت
بدورها يف تعزيز التجارة الدولية.
ويقيم تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال  2014يف ن�سخته احلادية ع�شر
الأنظمة املتعلقة بال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم املحلية يف  189دولة
حيث تخ�ضع لقيا�س االج��راءات احلكومية التي ت�ؤثر يف  10جم��االت يف حياة
من�ش�أة الأعمال وهي :بدء الن�شاط التجاري ،وا�ستخراج تراخي�ص البناء ،وتو�صيل
الكهرباء ،وت�سجيل امللكية ،واحل�صول على االئتمان ،وحماية امل�ستثمرين ،ودفع
ال�ضرائب ،والتجارة عرب احلدود ،و�إنفاذ العقود ،وت�سوية حاالت الإع�سار.
وتعقيب ًا على نتائج التقرير ،قال �سعادة �أحمد بطي �أحمد ،الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة مدير عام جمارك دبي" :لقد �سعدنا
باحتفاظ دولة الإمارات باملركز الأول �إقليمي ًا وتقدمها �إىل املركز الرابع عاملي ًا يف
ت�سهيل التجارة عرب احلدود ،هذه النتائج امل�شرفة هي ثمرة جهود جميع الأطراف
امل�شاركة يف عملية التجارة عرب احل��دود ،حيث �أن جمارك دبي تعد من �أوائل
اجلهات احلكومية التي تبنت ممار�سات احلكومة الإلكرتونية ،فقد �ساهمت �أمتتة
اخلدمات يف حتقيق هذا الإجناز".
ومن جهته قال املهند�س حممود الب�ستكي ،الرئي�س التنفيذي لدبي التجارية:
"ما زال لدينا الكثري لتقدميه من �أجل ت�سهيل عملية التجارة عرب احلدود وجعلها
�أ�سرع و�أق��ل كلفة جلميع الأط��راف وذل��ك من خالل التطوير امل�ستمر لعملياتنا
وخدماتنا الإلكرتونية� ،إىل جانب تبني تطبيقات احلكومة الذكية جلعل دبي
خا�صة ودولة الإمارات ب�شكل عام �أف�ضل مركز للتجارة واخلدمات اللوج�ستية يف
العامل".
وك�شف تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال � 2014أن الإج��راءات املتبعة يف
دولة الإمارات ت�ضاهي تلك املتبعة يف العديد من دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،بل وتتفوق عليها ،فعلى �سبيل املثال ت�ستغرق كل من عمليتي الت�صدير
واال�سترياد يف دولة الإم��ارات � 7أي��ام ،بينما ت�ستغرق  11يوم ًا للت�صدير و 10
�أيام لال�سترياد يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وت�ستغرق  20يوم ًا
و 24يوم ًا على التوايل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،كما �أن تكلفة
اال�سترياد والت�صدير يف دولة الإم��ارات �أقل بكثري مقارنة بالتكلفة يف املناطق
الأخرى.
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