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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على الريادة يف التح ّول للحكومة الذكية ..ولتحقيق ر�ؤيتها
اخلا�صة با�ستخدام تكنولوجيا
تلك فقد مت ّثلت ر�سالتها يف �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات واملبادرات
ّ
املعلومات واالت�صاالت ب�شكل مبتكر وذكي؛ مبا ي�سهم يف حتقيق الرخاء االقت�صادي لدبي وي�ضمن
تقدمها االجتماعي وتناف�سيتها على ال�صعيد العاملي.
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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أﺑﻮﻇﺒﻲ

التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)

اﻟﻔﺠﻴﺮة
دﺑــﻲ

اﻟﺸﺎرﻗﺔ
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دول� � ��ة االحت � � ��اد يف ع �ي ��ده ��ا الثالث
والأربعني :ع�صرية ،تناف�سية عاملية،
ذكية؛ �أ�سعد �شعوب الأر�ض

أم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ
رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ

ﻋﺠـﻤـﺎن

دوﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ وا�رﺑﻌﻴﻦ:
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ﻋﺼﺮﻳﺔ ،ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ذﻛﻴﺔ؛ أﺳﻌﺪ ﺷﻌﻮب ا�رض

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

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

»دﺑﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ َ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴ ًﺎ ﻣﻮﺣﺪ ًا
ٍ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث

»ﻣﻮاﺻﻔﺎت« ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻄﻮر..
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺗﺮام دﺑﻲ
ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ
»وﺟﻬﺘﻲ«

"موا�صفات" تطلق
م��وق �ع �ه��ا الإل � �ك�ت��روين
امل� � �ط � ��ور ..وتطبيقات
ذكية جديدة
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التطبيقات الذكية واملواقع
احل � �ك ��وم � �ي ��ة ..ت� �ب ��اي ��ن �أم
تكامل؟

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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ب��اري ����س� ..إح ��دى �أف�ضل
ع�شر مدن ذكية عاملياً
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آفاق إلكترونية

«لســنا أمــة طــارئة على التـاريــخ»
"�أول در�س من درو�س االحتاد �أن نعرف تاريخنا؛ نحن ل�سنا �أمة طارئة على التاريخ"" ،نحن �شعب عريق بنى �أجماداً يف
املا�ضي و�سيبني م�ستقب ً
ال جميداً �أي�ضاً" .هي تغريدات �سابقة 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.
ن�ستذكر مع �إطاللة الذكرى الثالثة والأربعني لقيام االحتاد هذه التغريدات و�سط احتفاالت وفرحة عارمة للإماراتيني يف
ظ ّل احتادهم الذي يكرب عاماً �إثر عام ،واعتزازهم بهذه الدولة التي منحت الأمن والأم��ان لقاطنيها مذ بناها احتاداً الآبا ُء
امل�ؤ�س�سون ..وتوا�صلت مع القيادة الر�شيدة متمثلة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وهي ت�ست�شرف
بب�صريتها وخربتها امل�ستقبل لبناء وطن ي�ساير الع�صر وتطوراته مانحاً الر�ضا وال�سعادة جلميع قاطنيه.
***
�شعب الإم��ارات اليوم فخور ب�سجالته امل�ضيئة وحياته الكرمية ومكانته املرموقة ..وفخور بنه�ضة دولته املت�سارعة بخطى
واثقة ،وها هو ال�شعب كله ي�ؤكد انتماءه لقيادته الر�شيدة التي حولت الآمال والأحالم �إىل واقع حافل بالإجنازات العظيمة؛
وها هو احتاد الإمارات التي كانت يوماً متناثرة فقرية تعي�ش على الكفاف ،قد �أ�صبح متيناً بعدما جتاوز خما�ضات ع�سرية وبات
موطناً للتكنولوجيا والبنية التحتية املتميزة والكفاءات الب�شرية العظيمة ،ومركزاً عاملياً للتجدد واالبتكار والكفاءة العالية يف
تقدمي اخلدمات احلكومية.
�إمارات احلا�ضر ،بحكمة قادتها وعزمية �أبنائها ا�ستطاعت �أن تتجاوز مبهارة �أزمة مالية عاملية ذاق العامل كله تداعياتها ،والآن
�صار الأ�سو�أ وراءها ،وبد�أ اقت�صاد الدولة ي�شهد مرحلة متقدمة من النمو يف الوقت الذي ما زالت فيه كثري من دول العامل
تعاين من وط�أة تلك الأزمة.
وبجدارة متكنت الإمارات من الفوز با�ست�ضافة "�إك�سبو "2020؛ "جنماً جديداً متوهجاً يف �سمائها املر�صعة بنجوم الإجناز
والإب��داع ،لتنري طريق �صنع امل�ستقبل عرب توا�صل العقول .وهو ما يثبت جناحها يف ت�أ�سي�س بنية اقت�صادية و�إداري��ة غنية
ت�ستوعب ال�صدمات يف ظل القيادة احلكيمة لرجال �أف��ذاذ �أفلحوا يف تر�سيخ مفاهيم و�أ�ساليب احلكم الر�شيد ،وك�سب ثقة
املجتمع الدويل.
ويف خطوة رائدة ُتعلن القيادة مبادرتها بالتحول من احلكومة الإلكرتونية �إىل احلكومة الذكية لتوفري اخلدمات احلكومية
ملواطنيها وللمقيمني فيها عرب الهواتف الذكية على م��دار ال�ساعة ومن �أي مكان يتواجدون فيه بغية �إ�سعادهم ،ويف �سياقٍ
يتما�شى متاماً مع التطور امل�ستمر للو�صول �إىل الرقم واح��د عاملياً واحل�ف��اظ عليه ..وب��د�أ ال�شعب يجني ما زرع��ت يداه؛
فالإجنازات املعرفية واالقت�صادية تتواىل ،وباتت الإم��ارات منبعاً ح�ضارياً جديداً يف العامل بعد ما حققته من قفزات كبرية
يف تقارير التناف�سية العاملية ،وما حققته يف حت�سني ظروف املعي�شة ونوعية احلياة للجميع ،وتوفري عوامل ال�سعادة ل�شعبها
وللمقيمني على حد �سواء.
***
و�إن كانت ر�ؤية املغفور لهما ب�إذن اهلل تعاىل :ال�شيخ زايد وال�شيخ را�شد ،و�إخوانهما احلكام� ،سابقة لأوانها حني ن�سجا خيوط
االحتاد ،ف�إن روح الإبداع ال تزال م�ستمرة حتى يومنا هذا على �أيادي من ا�ستلموا الراية من بعدهم.
�إن �أف�ضل ما ميكن �أن يقدم لهذا الوطن مبنا�سبة الذكرى املجيدة هو �سجل من الإجنازات تزيد هذا االحتاد ر�سوخاً بتعاقب
ال�سنني ،خ�صو�صاً و�أن القيادة توفر كل م�ستلزمات النجاح ،وت�ضع ر�ضا و�سعادة �أبنائها على ر�أ�س �أولوياتها ،وكذلك ال�شعب
يبادلها حباً بحب ويخل�ص لها الوالء.
حفظ اهلل الإمارات وقيادتها و�شعبها من كل �سوء ،و�أدامها منارة على مر الأزمان.

�أ�سرة التحرير
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تطبيقات ذكية

"دبي الذكية" تتيح تطبيق "الموظف الذكي" على متجري أبل وغوغل بالي
�أع � �ل � �ن ��ت دائ � � � ��رة ح� �ك ��وم ��ة دب� � ��ي ال ��ذك � �ي ��ة ع � ��ن ت � ��واف � ��ر ت �ط �ب �ي��ق "املوظف �إ�ضافية ك ٌل على ح��دة ..وال�صعيد الثاين هو توفري وقت كل من املوظف واملدير يف
ي�صب دوم� ًا يف م�صلحة هدف "�إ�سعاد
الذكي" ل �ل� ��أج � � �ه� � ��زة ال � ��ذك� � �ي � ��ة والأج � � � � �ه� � � � ��زة ال � �ل � ��وح � �ي � ��ة ال � � � � ��ذي �صمم متابعة ال�ش�ؤون الوظيفية للموظف ،وهو ما ّ
خ �� �ص �ي �� �ص �اً خل ��دم ��ة م ��وظ� �ف ��ي ح� �ك ��وم ��ة دب � � ��ي ،ع� �ل ��ى م �ت �ج��ر �أب � � ��ل م� ��ن خ�ل�ال النا�س" على خمتلف قطاعاتهم وفئاتهم.
الرابط http://goo.gl/S4QXsq :وعلى غوغل بالي من خالل الرابط:
 http://goo.gl/OZacWhبعد �أن �أعلنت تنفيذ املرحلة الثانية من خدمات التطبيق
يوفر التطبيق للموظفني -بن�سختيه العربية والإجنليزية -قائمة باخلدمات الذاتية
التطبيق خالل جيتك�س ال�شهر املا�ضي.
وبهذه اخلطوة بات التطبيق متاحاً لال�ستخدام من قبل جميع موظفي اجلهات املخ�ص�صة ،ومنها:
احلكومية التي ت�ستخدم نظم تخطيط املوارد احلكومية ،ال�سيما و�أن معدل انت�شار  -عر�ض الإ�شعارات للمديرين التخاذ الإج��راء املنا�سب على طلبات الإجازات،
طلبات ال�شراء� ...إلخ
الهواتف الذكية التي تعمل بنظام �أندرويد يزيد على  %50من العدد الإجمايل
مل�ستخدمي الهواتف الذكية يف الدولة ،ح�سب ما �أظهرت اح�صاءات هيئة تنظيم  -تقدمي �إجازة و�إ�شعار العودة منها
 اال�ستف�سار عن �أر�صدة الإجازاتقطاع االت�صاالت للعام .2014
 طلبات الإجازات ال�سابقة �سجالت احل�ضور والأذونات الرواتب؛ � ّأي احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة بالرواتب ،مبا يف ذلك ك�شوفحوافز وجوائز
الرواتب
وقد خ�ص�صت الدائرة �ضمن حملتها التي تقوم بها حالي ًا لت�شجيع املوظفني
احلكوميني على حتميل وا�ستخدام التطبيق جمموعة من اجلوائز؛ عبارة عن �أجهزة  -مراجعة الت�سل�سل الهرمي لفريق العمل
 البحث عن موظف واالت�صال بهذكية قيمة للفائزين الذين يحالفهم احلظ.
وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار تنفيذ مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،بالتحول �إىل احلكومة واجهة استخدام موحدة
وتت�ضمن خ�صائ�ص التطبيق �إمكان ا�ستخدام منوذج واحد على الهواتف الذكية
الذكية ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي ،بالإ�سراع بعملية التحول ،وتوافق ًا مع مبادرته "حكومة دبي والكمبيوتر اللوحي و�أجهزة الكمبيوتر والهواتف املحمولة الذكية ،و�إمكان ت�سجيل
املوظف مالحظات �شخ�صية مع ر�سائل للتنبيه ،و�إمكان �إر�سال مالحظات من املوظف
نحو ."2021
وترتجم جمموعة التطبيقات الذكية التي �أطلقتها الدائرة توجهها يف �أن تكون �إىل املدير ،ومنح املوظف مزيد ًا من اخل�صو�صية عرب حتكمه ب�إظهار �صورته من
احلكومة الذكية الأوىل يف العامل ،وحتقيق ا�سرتاتيجيتها املكونة من  4حماور رئي�سة ،عدمه ،و�إظهار درجته الوظيفية ،ورقم هاتفه املتحرك ..كما �سيجري قريب ًا �إ�ضافة
خ�صو�ص ًا يف جانبها املتع ّلق بزيادة وفورات الكلفة والوقت على احلكومة ،من خالل قائمة مب�ؤ�شرات الأداء للمديرين.
ا�ستثمار مزايا الأجهزة الذكية لو�ضع تطبيق "املوظف الذكي" يف متناول موظفي
اجلهات بعدما �شهد �إقبا ًال وا�ضح ًا منهم للتعرف �إىل خدماته خالل عر�ض منوذج
له يف جيتك�س.

•

 40جهة حكومية

ب��ات التطبيق الآن متاح ًا جلميع موظفي  40جهة حكومية ت�ستخدم نظم
تخطيط املوارد احلكومية التي توفرها حكومة دبي الذكية لها ،والبالغ عددهم �أكرث
من  20000موظف ،ليمثل توفري ًا على �صعيدين :التكلفة املادية على اجلهات
احلكومية لناحية �أن التطبيق ه��و خدمة م�شرتكة تعفيها م��ن ب��ذل م�صروفات
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موضوع الغالف

دولة االتحاد في عيدها الثالث واألربعين:

عصرية ،تنافسية عالمية،
ذكية؛ أسعد شعوب األرض
أبوظبي

دبــي

أم القيوين

الفجيرة

الشارقة

رأس الخيمة

عجـمـان

ترتقي دول��ة الإم� ��ارات ،وه��ي حتتفل يف ال�ث��اين م��ن �شهر دي�سمرب باليوم
الوطني الثالث والأربعني� ،إىل مكانة متقدمة بني �أف�ضل الدول احلديثة يف
العامل؛ مبا حققته من منجزات تنموية نوعية يف �شتى املجاالت وما متيزت
به من ح�ضور قوي على ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل وحترك ديناميكي
ن�شط يف التوا�صل مع قارات العامل كافة.
4

وتبو�أت الدولة بف�ضل القيادة املخل�صة املعطاء ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن حكومة أبوظبي اإللكترونية
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،املركز الثاين ع�شر يف تقرير التناف�سية
العاملي الذي �صدر يف مطلع �شهر �سبتمرب املا�ضي عن املنتدى االقت�صادي العاملي Abudhabi.ae

"دافو�س" للعام ()2015 - 2014؛ لتقفز بذلك �سبعة مراكز يف ترتيبها يف
التناف�سية الكلية القت�صادها خالل �سنة واحدة فقط ..بعد �أن كانت يف املركز التا�سع
ع�شر يف العام املا�ضي ،وتفوقت بذلك على دول ،كالدامنارك وكندا وكوريا اجلنوبية،
يف �إحراز مراكز عاملية متقدمة يف العديد من امل�ؤ�شرات.
وقد اختارت جملة "فورب�س" الأمريكية للعام الثاين على التوايل �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة �ضمن �أقوى � 40شخ�صية نفوذ ًا وت�أثري ًا يف العامل للعام  .2014وحل
�سموه يف املرتبة  37يف قائمة املجلة الأحدث التي �ضمت  72قائد ًا ورئي�س ًا و�شخ�صية
يف العامل ،ويف املركز الثاين على م�ستوى الوطن العربي ،فيما عزت املجلة هذا االختيار
�إىل القرارات احلكيمة ل�صاحب ال�سمو.
ت�سارع دولة الإمارات اخلطى نحو العاملية يف جمال التحول احلكومي الذكي ،مبا
ين�سجم مع توجهات القيادة احلكيمة للو�صول �إىل ر�ؤية الإمارات  2021والأهداف
الوطنية العليا ،وحتقيق ال�سعادة التي تن�شدها القيادة املعطاء ل�شعبها الويف.
ولن�ست�شعر كيف حقق هذا االحتاد نقلة �شاملة ونوعية يف حياة �أبناء الإمارات،
ن�ستعر�ض ملحة �سريعة ملنجزات الدولة وح�ضورها احلكومي :الإلكرتوين والذكي.

حكومة اإلمارات الذكية
Government.ae

تب ّنت حكومة �أبوظبي ر�ؤية حول حكومتها الإلكرتونية قائمة على "بناء حكومة
عالية الأداء تقدم خدمات من الطراز العاملي مل�صلحة جميع عمالئها" .وقد تُرجمت
هذه الر�ؤية �إىل ا�سرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية التي تركز على �أربعة حماور هي:
االهتمام بالعمالء ،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.
ولتنفيذ ذلك ي��ؤدي املركز �أربعة �أدوار رئي�سة� :أو ًال هو 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 ،وثالث ًا التطوير
بهدف و�ضع �إم��ارة �أبوظبي يف موقع قيادي يف جمال التحديث احلكومي �إقليمي ًا
ودولي ًا ..و�أخ�ير ًا يقوم املركز بدور "النا�شر" لدعم املعرفة بتكنولوجيا املعلومات
وت�شكيل التوعية بفوائد الأمتتة و�إمكاناتها الواعدة.

مدينة مصدر
متثل هذه احلكومة البوابة الر�سمية حلكومة الإمارات العربية املتحدة ،وت�ضم �أكرث masdar.ae

من  50هيئة ووزارة وجهة احتادية ،غري �أنها يف الوقت ذاته ال تقت�صر يف خدماتها على
اجلهات االحتادية ،و�إمنا متثل حمطة توقف �شاملة للخدمات الإلكرتونية والتطبيقات
الذكية من خمتلف الأطراف� ،سواء الوزارات والهيئات االحتادية �أو احلكومات املحلية
ودوائرها ..وحتى القطاع اخلا�ص.
وقد حققت الدولة �إجناز ًا مهم ًا يف جمال احلكومة الإلكرتونية على م�ستوى العامل
طبق ًا لتقرير الأمم املتحدة للحكومات الإلكرتونية ال�صادر يف �شهر فرباير 2012؛
�إذ قفز ترتيبها من املركز  99يف م�ؤ�شر خدمات احلكومة الإلكرتونية الذي يقي�س
مدى تطور اخلدمات الإلكرتونية من حيث الوفرة ،واجلودة ،وتنوع القنوات ،ومدى
ا�ستخدام اجلمهور لهذه اخلدمات ،وفق تقرير � ،2010إىل املرتبة  7يف امل�ؤ�شر نف�سه
للعام  .2012ويعد هذا التقدم من احلاالت النادرة وغري امل�سبوقة يف تاريخ تقارير
الأمم املتحدة جلاهزية احلكومة الإلكرتونية.
و�أ�شار التقرير كذلك �إىل تقدم هائل للدولة يف جمال امل�شاركة الإلكرتونية
()eParticipation؛ فقد 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 ،مما �أدى النتقالها من املرتبة  49يف
تقرير � 2010إىل املرتبة  28يف تقرير .2012

ت�أ�س�ست هذه املدينة لغاية تطوير وتو�سيع جماالت قطاع الطاقة املتجددة والتقنيات
امل�ستدامة ،من خالل التعليم والبحث والتطوير واال�ستثمار والت�سويق .وتلعب �شركة
م�صدر� -إحدى �شركات "مبادلة للتنمية" -ذراع اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية اململوكة
بالكامل حلكومة �أبوظبي -اليوم دور ًا حموري ًا يف �سوق الطاقة العاملية املتنام ّية ،يحدوها
طموح �أن ت�صبح من�صة داعمة جلهود التنويع االقت�صادي يف الإمارة ،باال�ستناد �إىل
"الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي" ،الرامية �إىل تنويع م�صادر الدخل
وتعزيز القطاعات االقت�صادية القائمة على املعرفة يف الإمارة.
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حكومة دبي الذكية
www.dsg.gov.ae

جامعة حمدان بن محمد الذكية
hbmsu.ac.ae

�أخذت اجلامعة على عاتقها ن�شر ثقافة اجلودة والتميز والبحث العلمي من خالل
التعليم الإل�ك�تروين على امتداد املنطقة العربية .وب��رز ذلك جلي ًا يف تخ�ص�صات
�أكادميية معتمدة لإدارة الأعمال واجلودة والتعليم والرعاية ال�صحية والبيئة .وطوال
هذه امل�سرية ،حازت م�صداقية واعرتاف ًا دوليني عن جدارة وا�ستحقاق ال �سيما يف
�ضوء ما تقدم من برامج �أكادميية ومهنية متميزة ال تلبي االحتياجات الراهنة ل�سوق
العمل فح�سب ،بل جرى ت�صميمها باعتبار ما �سيطر�أ يف امل�ستقبل على متطلبات
جمتمع الأعمال املزدهر يف الإمارات العربية املتحدة و�سائر العامل العربي.
أ�سا�سها
�
حلول
�أحدثت اجلامعة حتو ًال نوعي ًا يف التعليم العايل من خالل �إعداد ٍ
ُ
الرتكيز على الدار�سني يف ا�سرتاتيجيتها ،ما يعني قدرتها على تقدمي خربات �أكرث
ابتكار ًا وتنوع ًا من �أي خربة يح�صل عليها الدار�سون يف �أي حرم جامعي ،وذلك
بف�ضل بيئة التعلم املتميزة التي ت�شمل بيئة التعلم االفرتا�ضية واحل��رم اجلامعي
الإلكرتوين .هذه البيئات التعليمية توظف �أحدث التقنيات املبتكرة مثل التعلم بالهاتف
املحمول ومدونات النقا�ش والقاعات الدرا�سية الإلكرتونية وتقنيات الألعاب التعليمية
وال�شبكات االجتماعية� ،ضمن ف�ضاء تعليمي متكامل يهدف �إىل اال�ستجابة ملتطلبات
املتعلمني واخلريجني واملهنيني على حد �سواء.

تقوم دائرة حكومة دبي الذكية بامل�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة من خالل مت ّيز
القطاع احلكومي يف التحول الإلكرتوين والذكي ،وتقدمي خدمات ذكية �إبداعية جلميع
فئات املجتمع ،باالعتماد على كوادر م�ؤهلة و�إجراءات عمل و�أنظمة تقنية متطورة وفق
�أف�ضل املعايري العاملية.
وتتوىل الدائرة ر�سمي ًا مهمة حتديد اال�سرتاتيجية العامة للحكومة الذكية وتوفري
القيادة والتوجيه والإ�شراف على عمليات التحول الذكي على م�ستوى اجلهات احلكومية
املحلية بدبي ،متا�شي ًا مع مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بالتحول �إىل احلكومة الذكية ،والتي
�أطلقها يف مايو من العام .2013
توفر الدائرة العديد من التطبيقات الذكية للجمهور مثل تطبيق الدفع عرب الهواتف
الذكية ،وخدمة هويتي الإلكرتونية ،والدفع الإلكرتوين ،وخدمة الر�سائل الن�صية..
وكذلك خدمات م�شرتكة للجهات احلكومية وملوظفيها عرب موقعها الإلكرتوين:
 ،www.dsg.gov.aeت�شتمل على "نظم تخطيط املوارد احلكومية" و"�شبكة حكومة الشارقة اإللكترونية
املعلومات احلكومية" و"بوابة الدفع الإلكرتوين" و"من�صة تكامل اخلدمات احلكومية" Sharjah.ae
و"خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية" ومركز االت�صال "ا�س�أل دبي" و"نظام ال�شكاوى
الإلكرتوين" و"نظام االقرتاحات الإلكرتوين" و"بوابة اال�ستطالع الإلكرتوين" و"نظام
قاعدة اخلدمات احلكومية".
كما تعمل الدائرة بتنا�سق وتكامل مع كافة �شركائها من اجلهات التابعة حلكومة
دبي ،وتقرتح الت�شريعات الالزمة لت�سهيل عملية التحول الذكي.

مدينة دبي لإلنترنت
dubaiinternetcity.com

ا�ستطاعت مدينة دب��ي للإنرتنت� ،أك�بر جممع ل�شركات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ومنذ العام � ،2000أن توفر
نظام ًا بيئي ًا مزدهر ًا ل�شركات التقنية ،وباتت حالي ًا موطن ًا للعديد من ال�شركات املدرجة
على قائمة فورت�شن الـ  500وال�شركات املتعددة اجلن�سيات� ،إ�ضافة �إىل ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة التي تعترب من �أكرث ال�شركات الواعدة يف قطاع التكنولوجيا .
ت�ضم (مدينة دب��ي ل�ل�إن�ترن��ت ومنطقة دب��ي للتعهيد) /الع�ضوان يف تيكوم
لال�ستثمارات الع�ضو يف دبي القاب�ضة� ،أكرث من � 1600شركة ،ت�شمل  %60من
الفئات املدرجة على قائمة "فورت�شن  "500ل�شركات تعمل يف �أجهزة الكمبيوتر
والربجميات وخدمات الإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات؛ مبا فيها �شركة مايكرو�سوفت،
و"�أوراكل" ،و"ديل" و"في�سبوك" ،ف�ض ًال عن �شركات عاملية متعددة اجلن�سيات
و�شركات �صغرية ومتو�سطة حملية ..عالوة على �شركات نا�شئة .وتوفر املدينة جمموعة
وا�سعة من اخلدمات ،مبا يف ذلك املكاتب املهي�أة وفق �أعلى معايري التميز ،والبنية
التحتية الرائدة لقطاع تكنولوجيا املعلومات.

�أطلقت حكومة ال�شارقة بوابتها الإلكرتونية لت�شتمل على املعلومات واخلدمات
الإلكرتونية لدوائر وهيئات الإم ��ارة ،ونظر ً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.
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حكومة عجمان اإللكترونية
Ajman.ae

حكومة رأس الخيمة اإللكترونية
Rak.ae

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 حكوميا افرتا�ضيا ملختلف
الدوائر واجلهات احلكومية ،كما تعر�ض العديد من اخلدمات الإلكرتونية والذكية
تُعطي احلكومة الإلكرتونية يف عجمان م�ستوى جديد ًا من الإمكانات للم�ستفيدين للجمهور ،وتقدم تطبيق ًا �شام ًال لنظم املعلومات اجلغرافية للإمارة من �أجل تعزيز
من اخلدمات احلكومية من �أفراد وم�ؤ�س�سات ،لت�ستجيب ملتطلبات اجلمهور بتقدمي فر�ص الو�صول للمعلومات للم�ستثمرين ورجال الأعمال الذين جنحت ر�أ�س اخليمة يف
اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل متميز .وبذلك ت�صبح املعاملة التي حتتاج �إىل �إجراءات ا�ستقطابهم �إليها ،ال�ستك�شاف فر�ص ال�صناعات والتطوير العقاري فيها.
حكومية يف �أكرث من جهة قابلة للتنفيذ �إلكرتوني ًا ب�سهولة وكفاءة عالية ومن حمطة
توقف �شاملة وواحدة.

حكومة الفجيرة اإللكترونية
Fujairah.ae

ت�سعى حكومة الفجرية الإلكرتونية ال�ستحداث وتطوير خدمات م�شرتكة تركز على
متعامليها يف اجلهات احلكومية ،وذلك يف ميادين الرتابط الإلكرتوين والبنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،وبيئة العمل امل�شرتكة ،وتقا�سم املعلومات وت�سهيل التعامل بني
النا�س.

عاش اتحاد إماراتنا

�إن دولة الإم��ارات قد فر�ضت نف�سها بهذا ال�شكل املميز عرب تفوقها يف الكثري
من املجاالت بقوة فرق العمل االحتادية واملحلية التي تعمل كفريق واحد وفق ر�ؤية
واحدة متتد �إىل العام  .2021وهي تثبت كل يوم �أنها حالة خا�صة على كل �صعيد،
و�أنها منوذج ملهم يف جماالت �شتى و�أنها ال ترت�ضي �إال بال�صدارة ،و�أن حتقيق املركز
الأول هو طموحها وغايتها التي تعنون خططها ور�ؤاها امل�ستقبلية على امل�ستويات كافة.
وتبقى الإجنازات املتتالية التي حققتها الدولة ،وال تزال حتققها بت�صدرها الت�صنيف
العاملي يف العديد من اجلوانب ،لت�ؤكد �أن طموحها لي�س جمرد �شعارات �أو كلمات بل
هو طموح يف حمله تبذله الدولة وقيادتها الر�شيدة و�أبنا�ؤها الأوفياء و�أنها ما�ضية يف
طريقها نحو النجاح امل�ستدام.

•
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بنية تحتية

"دبي الذكية" تطلق مركز َ
بيانات حكومي ًا موحد ًا للتعافي من الكوارث
ٍ
�أعلنت حكومة دبي الذكية عن تعاقدها مع �شركة "ات�صاالت" لبدء التنفيذ
الفعلي لتوفري مرك ِز بيانات حكومي موحدٍ للتعايف من الكوارث يجمع �أنظمة 28
جهة حكومية حملية ،بهدف �إدارة بيئة �آمنة لأمن املعلومات احلكومية و�ضمان
ا�ستمرارية العمل والإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة لدبي ،يف ظل التوجه للتحول �إىل
احلكومة الذكية وال�سعي جلعلها املدينة الأذكي عاملياَ.

رؤيـة مستـقبلية

ت�أتي هذه اخلطوة العملية تطبيق ًا للتو�صيات التي قدمتها الفرق املتخ�ص�صة
التابعة حلكومة دبي الذكية ،على �إثر الدرا�سة التقنية املتكاملة التي قامت بها و�شملت
 30جهة حملية تابعة حلكومة دبي ،بهدف 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.
و�شملت الدرا�سة التي ا�ستغرقت ثالثة �أ�شهر ،بدء ًا من �سبتمرب �إىل نهاية نوفمرب
من العام املا�ضي  ،2013جمع املعلومات الأ�سا�سية الالزمة من خالل زيارات
ميدانية وور���ش عمل مع ال�شركاء احلكوميني ،ودرا�سة 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.
وقال �أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية" :ي�أتي �إن�شاء مركز البيانات
احلكومي املوحد للتعايف من الكوارث ،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 (�أمن
املعلومات يف حكومة دبي)؛ بكونه يهدف �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة تنبثق عنها
كل من املعلومات و�أنظمة املعلومات اخلا�صة باحلكومة� ..إىل
�سيا�سة موحدة حلماية ٍ
جانب توفري بيئة موثوقة حلفظها وتخزينها ،تعتمد �أف�ضل املمار�سات العاملية".

االتجاه نحو بيئة خضراء مستدامة

و�أ�ضاف بن حميدان قائ ًال" :تفر�ض علينا التطورات املت�سارعة يف دبي ،وطبيعة
املرحلة احلالية التي تعتمد على توفري اخلدمات احلكومية من خالل الأجهزة الذكية
�سعي ًا وراء �سعادة مواطنينا واملقيمني يف �إمارة دبي� ،أن ن�ضمن �سالمة تلك اخلدمات
وا�ستمراريتها� ،إىل جانب �سالمة البيانات احلكومية الداخلية املتعلقة بتكنولوجيا
املعلومات واالت�صال وحمايتها من �أجل ك�سب ر�ضا متعاملينا وثقتهم .ويف هذا ال�صدد
حر�صنا �أن يتما�شى املركز مع نظام �أمن املعلومات حلكومة دبي ،وخا�صة املجال
ال�سابع منه ،والذي ين�ص على التخطيط ال�ستمرارية الأعمال والأن�شطة ،والت�أكد من
�أن خدمات تقنية املعلومات وبنيتها التحتية قادرتان على املقاومة ،والتعايف من حاالت
الف�شل الناجمة عن الأخطاء �أو الهجمات املخطط لها �أو الكوارث".

�أحمد بن حميدان و�صالح العبدويل خالل توقيع االتفاقية
و�أ�شار بن حميدان �إىل �أن �إن�شاء مركز بيانات موحد للتعايف من الكوارث على
امل�ستوى احلكومي� ،سي�ساهم يف خلق اقت�صاد �أخ�ضر وبيئة خ�ضراء م�ستدامة� ،إىل
جانب حتقيق ا�ستمرارية العمل و�ضمان ا�ستدامة الأ�صول الرقمية احلكومية و�أمنها،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن باقي اخلدمات امل�شرتكة التي تقوم حكومة دبي الذكية بتوفريها
حالي ًا للجهات احلكومية.

الحد من اإلنفاق الحكومي

من جانبه قال �صالح العبدويل ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
"ات�صاالت" :هذه االتفاقية متثل بالن�سبة لنا م�ؤ�شر ًا قوي ًا على الثقة العالية التي توليها
حكومة دبي لقدرات مراكز بيانات ات�صاالت املتفوقة على �صعيد حفظ البيانات ب�أعلى
درجات الأمان ،وا�ستعادتها يف حاالت الكوارث ..يدعم كل ذلك فريق عمل متخ�ص�ص
وماهر يف جمال �إدارة مراكز البيانات على مدار ال�ساعة".
و�أ�ضاف" :ا�ستثمارنا واهتمامنا مبراكز البيانات بد�أ منذ �سنوات طويلة يف �إطار
ا�سرتاتيجية وا�ضحة تدرك مدى �أهمية البيانات للقطاعات احلكومية واخلا�صة،
ومدى �ضرورة الو�صول �إليها يف �أي وقت .وقد �أثمرت هذه اال�سرتاتيجية عن �إن�شاء
عدة مراكز متطورة يف �أرجاء الدولة وفق �أعلى الت�صنيفات يف جمال حفظ البيانات
وا�ستعادتها".
ومن جانبه ،قال مطر احلمريي مدير �إدارة البنية التحتية يف حكومة دبي الذكية:
"�إن اال�ستثمار الأمثل يف مركز بيانات حكومي متطور وموحد للتعايف من الكوارث،
من �ش�أنه �أن يحد من الإنفاق احلكومي ّ
وير�شده؛ من خالل خف�ض التكلفة العالية
لإن�شاء مثل هذه املراكز يف كل جهة حكومية على حدة ،وكذلك خف�ض تكلفة الت�شغيل
وال�صيانة� ،إىل جانب توفري خدمة نوعية ذات جودة وفعالية عالية للجميع ،وهو ما
يعزز اال�ستخدام الأمثل للموارد احلكومية ،ويدعم ر�ؤية القيادة احلكيمة يف �أن ت�صبح
دولة الإمارات �إحدى �أف�ضل الدول يف العامل بحلول عام ."2021
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مواصفات ذكية

«مواصفات» تطلق موقعها اإللكتروني المطور ..وتطبيقات ذكية جديدة
تلعب تقنية املعلومات دوراً ب��ارزاً يف توفري بيئة منا�سبة للتحول الإلكرتوين نظام "آر إف آي دي" اإللكتروني

والذكي و�ضمان �أمن و�سرية املعلومات التي يجري تداولها يف الف�ضاء الإلكرتوين.
لذلك ا�ستطاعت هيئة الإم��ارات للموا�صفات واملقايي�س "موا�صفات" �أن تكون يف
طليعة الهيئات احلكومية يف توفري احللول الذكية لكي ت�ستخدمها ك�أدوات فعالة
لتقدمي خدمة عمالء بطريقة �أكرث كفاءة.
وتعمل "موا�صفات" على تطوير اخلدمات احلكومية واالرت�ق��اء بها من خالل
فهم وا�ضح الحتياجات كافة املتعاملني مبا يلبي
الهواتف الذكية ،انطالق ًا من ٍ
رغباتهم .وتهدف ا�سرتاتيجية الهيئة �إىل تنفيذ مبادرة "احلكومة الذكية" لتحقيق
�أعلى م�ستوى ر�ضا للمتعاملني.

يخدم ه��ذا النظام �أ�صحاب الأع�م��ال وم�صنعي الإط��ارات و�إدارات اجلمارك
وكافة عمالء الهيئة؛ �إذ ميكن من خالله الت�سجيل وطلب ت�صاريح الدخول ح�سب
ال�شهادة املعتمدة وطباعة الطلبات وا�ستخراجها �إلكرتوني ًا .ومن �أجل توعية املتعاملني
وتعريفهم بالنظام اجلديد ،متت �إ�ضافة خا�صية "كيو �آر" على الإط��ارات ،مبا يتيح
للمتعامل الت�أكد من بيانات الإطار دون احلاجة �إىل معرفة البيانات التقنية عنه ،حيث
يتم عر�ض ا�سم ال�شركة املزودة وحجم الإطار وتاريخ الإنتاج.

إطالق خدمة جديدة للمستهلكين على تويتر

موقع إلكتروني متطور

كذلك �أطلقت "موا�صفات" خدمة مبا�شرة لال�ستجابة الآلية على تويرت ،وهي
�أول خدمة من نوعها توفرها م�ؤ�س�سة حكومية يف املنطقة للتحكم باجلودة؛ وي�ستطيع
امل�ستهلكون بها الت�أكد من �شهادات الأجهزة املنزلية ومن م�ستوى ت�صنيفها من خالل
ح�ساباتهم على تويرت ..كما مي ّكنهم من التقدم ب�شكوى تتعلق باملخالفات لكي تتوىل
"موا�صفات" النظر يف حمتواها ب�شكل �سريع.
و�إثر البحث واال�ستق�صاء الإلكرتونيني �سيقوم النظام تلقائي ًا بالرد على امل�ستخدم
عن طريق تغريدة حتتوي على النتائج امل�ستخل�صة من قاعدة البيانات .ويف حال وجود
خمالفة ،ميكن �إر�سال �شكوى مع �صورة للمنتج وموقع املتجر والعالمة التجارية ورقم
املوديل .و�ست�ضمن "موا�صفات" اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة املخالفة املذكورة.

يحتوي املوقع الإل �ك�تروين لـ "موا�صفات" على خدمات متميزة ومتوافقة مع
جميع �أنواع املت�صفحات والهواتف الذكية� ،شام ًال كافة خدمات الهيئة .ومن خالل
املوقع ميكن للمتعاملني مع الهيئة تقدمي الطلبات واال�ستف�سارات واملتابعات والدفع
وا�ستخراج ال�شهادات �إلكرتوني ًا؛ ما مي ّكن املُو ّرد من احل�صول على جميع املوافقات
�إلكرتوني ًا.
ً
ً
ً
ً
وتعزيزا لهذه اخلدمات النوعية �أطلقت الهيئة تطبيقا جديدا متطورا لتقدمي
اخلدمات عرب الهواتف الذكية يت�ضمن عدد ًا كبري ًا من اخلدمات ،منها :التعريف
بالهيئة واال�ستعالم عن �شهادات الإط��ارات املرخ�صة وعن العمالء املعتمدين وعن
عالمة اجل��ودة الإماراتية وعن طلبات �شهادات املطابقة ،وكذلك اال�ستعالم عن
املوا�صفات املحلية والعاملية وتقدمي طلبات احل�صول على �شهادات املطابقة والو�صول
ملواقع الهيئة واال�ستعالم الإلكرتوين� ..إ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة للتوا�صل مع الهيئة رد آلي فوري
تتيح املرحلة الأوىل من اخلدمة للم�ستهلكني �إمكان الت�أكد من �صحة تفا�صيل
وم��ع رئي�س جمل�س �إدارت �ه��ا وم��ع مديرها ال�ع��امّ ،
واالط�ل�اع على خدمات التوا�صل
اجلودة ومراجعتها �أو من �صحة �شهادات الأجهزة املنزلية قبل �شرائها .وب�إر�ساله
االجتماعي و�أخبار الهيئة وفعالياتها.
ا�ستف�سا ًرا �أو �شكوى عن منتج معينّ يباع يف ال�سوق الإماراتي �إىل ح�ساب "موا�صفات"
على تويرت� ،سيح�صل امل�ستهلك على رد �آيل فوري يت�ضمن �شهادات املنتج؛ ما يعني
متكني عدد �أكرب من النا�س من التوا�صل والتفاعل مع الهيئة ومن �إر�سال ا�ستف�ساراتهم
عرب الإنرتنت .و�ست�ساعد املبادرة يف توفري الوقت ويف حت�سني كفاءة و�شفافية وجودة
اخلدمات املقدمة.
من ناحية �أخرى �سيم ّكن النظام "موا�صفات" من مراقبة ال�سوق اال�ستهالكي
ب�شكل �أف�ضل والت�أكد من اال�ستخدام الآم��ن للمنتجات الكهربائية واملنتجات التي
تعمل بالغاز ،ب��دء ًا من املقاب�س والو�صالت الكهربائية وامل�ك��اوي الكهربائية حتى
�أفران املايكرويف والغ�ساالت والن�شافات والأفران الكهربائية والثالجات والدفايات
واملج ّمدات والربادات و�أجهزة التكييف املباعة يف البالد؛ �ضمان ًا ملوثوقية املنتجات
املتاحة للم�ستهلكني يف ال�سوق والت�أكد من �سالمتها
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تقنيات ذكية

التطبيقات الذكية والمواقع الحكومية ..تباين أم تكامل؟
ب�صلة �إليه من ناحية هيكل املعلومات �أو نوعية
اخلدمات الإلكرتونية والإجرائية� ،أو حتى الهوية
الب�صرية التي تربط ولو �شكلي ًا بني التطبيق الذكي
اجلديد وبني �سلفه املوقع الإلكرتوين القدمي! هنا
يجد امل�ستخدم نف�سه �أمام جتربة تعلم جديدة البد
له �أن يخو�ضها من �أجل فهم �أ�سرار هذا التطبيق،
بعد �أن ك��ان ق��د اع �ت��اد واج �ه��ة ا��س�ت�خ��دام املوقع
الإلكرتوين للدائرة ذاتها.

عندما �أط �ل��ق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را� �ش��د م �ب ��ادرة احل �ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة� � ،س��ارع��ت اجلهات
احلكومية م��ن دون ا�ستثناء �إىل �إط�ل�اق التطبيقات
الذكية مب�شهد تزاحمت فيه الإع�لان��ات ال�صحفية
عن �إط�لاق التطبيقات ،ما يذكرنا بامل�شهد ذات��ه قبل
اثني ع�شر عاماً عندما �أطلق �سموه مبادرة احلكومة
الإل�ك�ترون�ي��ة ،لتغ�ص و�سائل الإع�ل�ام ب��الإع�لان عن
اخلدمات الإلكرتونية ..و�إنْ بعيداً عن التحقق من
�أنها بالفعل خدمات �إلكرتونية!
ن �� �س �ت �ع��ر���ض ه �ن��ا ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن �إرث التحول  )٣جهات حكومية �أطلقت باقة من التطبيقات ،لكل
الإل �ك�ت�روين ع�بر امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة وب�ي�ن جديد
خدمة من خدماتها تطبيق م�ستقل ،وال ميكن هنا
التحول الذكي عرب تطبيقات الهواتف الذكية؛ هل
بطبيعة احل��ال التفكري ب��أي راب��ط بني التطبيقات
تتكامل يف ما بينها �أم هي تتباين؟
الذكية و�سلفها املوقع الإلكرتوين ال��ذي كان ميثل
حمطة توقف �شاملة ملتعاملي الدائرة.

وصف لساحة الميدان

ميكن القول �إنه ال يوجد دائرة حكومية حالي ًا ال ت�ضع
على �صدرها و�سام التحول الذكي لتقف مزهوة خلفه
بكل فخر ،باعتبارها واكبت املبادرة الذكية قبل انتهاء
املهلة املحددة التي �سيكون موعد ا�ستحقاقها يف القمة
احلكومية املقبلة.
تنق�سم اجل�ه��ات احلكومية يف ه��ذا ال�صدد �إىل
الفئات الآتية:
 )١جهات حكومية �أطلقت تطبيقات حكومية متثل رابطاً
على �صفحة م�صغرة من املعلومات املعرو�ضة على
موقعها وال حتتوي فعلي ًا على �أية خدمات .والن�سخة
املتطورة م��ن تلك التطبيقات ت�سمح للم�ستخدم
باال�شرتاك يف موقع تويرت وفي�سبوك اخلا�ص بتلك
اجلهة احلكومية التي �أدت ما عليها جتاه التحول
الذكي ،وغالب ًا ما يكون هذا التطبيق "الذكي للغاية"
على �أجهزة �آي فون ،من دون االلتفات �إىل الأجهزة
التي تعمل بنظام �أن��دروي��د ،والتي متثل �أك�ثر من
ن�صف الأجهزة الذكية يف دولة الإمارات� ،أو بطبيعة
احلال الأجهزة الأقل انت�شار ًا مثل بالك بري ونوكيا
التي تعمل بنظام ويندوز موبايل.
 )٢جهات حكومية �أطلقت تطبيق ًا واح��د ًا فقط ،لكنه
خمتلف مت��ام� ًا ع��ن موقعها الإل �ك�تروين ،وال ميت

هذا هو امل�شهد الذكي يف جممله ،ون�أ�سف �أننا مل
جند من بني اجلهات احلكومية من قامت ب�شكل فعلي
بت�صميم تطبيق ذكي يتواءم وحمتوى ووظائف املوقع
ال��ذك��ي ،لتقدم للمتعامل جتربة ا�ستخدام ان�سيابية
وواحدة عرب خمتلف الأجهزة الذكية والإلكرتونية.

تحديات ذكية

بطبيعة احلال ال ميكن �أن نتوجه هنا باللوم �إىل �أي
من اجلهات احلكومية جتاه غياب التوا�ؤم بني تطبيقاتها
الذكية وموقعها الإل�ك�تروين� ،إذ يجب �أن تقوم عملية
التحول هذه على معايري قيا�سية موحدة ت�ضبط هذه
العملية التي ال تزال حديثة ،حتى على م�ستوى �صناعة
تطوير املواقع الذكية والتطبيقات الذكية.
ه��ذه العملية تتطلب �أي���ض� ًا �إع���ادة ب�ن��اء للموقع
الإلكرتوين لي�صبح موقع ًا ذكي ًا مبعنى الكلمة ،ولي�س
جمرد موقع ي�ستجيب ل�شكل �شا�شة اجلهاز امل�ستخدم يف
ت�صفح حمتواه ..وهذا املفهوم للموقع الذكي احلقيقي
ال ي��زال غام�ض ًا لدى الكثريين من العاملني يف جمال
تطوير وت�صميم املواقع احلكومية الإلكرتونية.
حتدٍ �آخر تطرحه لغات الربجمة وتقنيات التطوير
بني كل من املواقع الإلكرتونية والتطبيقات الذكية ،فال

تزال العديد من املواقع الإلكرتونية احلكومية ت�ستند �إىل
لغات برجمة قدمية �أو تتوافق مع مت�صفح مايكرو�سوفت
�إك�سبلورر فقط ،وبع�ضها يتطلب تثبيت ملحق دعم
لغة جافا من �أجل �إجن��از املعامالت الإلكرتونية .هذه
املتطلبات كلها لي�س لها وج��ود يف ع��امل التطبيقات
الذكية ،وبالتايل قد تواجه بع�ض اجلهات احلكومية
ا�ستحقاق ًا لإع��ادة برجمة موقعها الإلكرتوين بالكامل
والبداية به من نقطة ال�صفر ،ويتطلب ذل��ك �أي�ض ًا
مراجعة �شاملة لتقنيات ولربوتوكوالت ربط اخلدمات
الإلكرتونية على املوقع الإلكرتوين بالأنظمة الداخلية
التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية يف ت�شغيل عملياتها
التخ�ص�صية والإجرائية.

حكومة دب��ي الذكية هي
المالذ

م��ن �أج ��ل حتقيق جت��رب��ة ا��س�ت�خ��دام م��وح��دة بني
التطبيقات احلكومية الذكية وامل��واق��ع الإلكرتونية ال
ب ّد من التعا�ضد ب�شكل �شامل مع حكومة دبي الذكية،
من �أجل ا�ستثمار ما تقدمه لت�سهيل هذه املهمة ،و�أهم
ما لديها يف ه��ذا املجال هو من�صة تكامل اخلدمات
احلكومية ،والتي متثل معيار ًا موحد ًا حتتاج الدوائر
احلكومية �إىل ا�ستخدامه من �أجل توحيد بروتوكوالت
التخاطب بني مواقعها الذكية وتطبيقاتها الذكية.
�أم��ر �آخ��ر مطلوب �أن تقدمه حكومة دب��ي الذكية؛
وهو توجيه اجلهات احلكومية التي تعتزم الو�صول �إىل
ت��واءم بني موقعها الإلكرتوين وبني تطبيقاتها الذكية
عرب �إطالق معايري جديدة حتقق هذا املفهوم ..ويجب
على فريق تقييم املواقع احلكومية �أن يبد�أ بتطعيم �آلياته
يف التقييم بهذا التوجه اجلديد ،من �أجل الو�صول �إىل
حكومة ذكية مبعنى الكلمة.
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مواصالت ذكية

ترام دبي يتكامل مع "وجهتي" ..وتطبيق جديد لدفع رسوم المواقف
متثل �شبكة املوا�صالت يف دبي �إحدى �أهم املقومات التي ت�ساهم يف نقل املدينة وهو ما ي�صب يف حتقيق الغايات اال�سرتاتيجية لهيئة الطرق واملوا�صالت املتمثلة
�إىل م�ستوى املدن الذكية العاملية ،وف�ض ً
ال عن البنية التحتية املتطورة التي كر�ست بـ (�إ�سعاد النا�س).
لها الإمارة ا�ستثمارات �ضخمة ،ف�إن هيئة الطرق واملوا�صالت مل تغفل عن تعزيزها
بتطبيقات ذكية وقنوات توا�صل فعالة مع اجلمهور جتعل من جتربة ا�ستعمال �شبكة
ٌ
ذكي لدفع رسوم المواقف بدبي
تطبيق
ٌ
النقل العام جتربة مبهجة للمتعامل الذي ي�شعر بالراحة والفخامة يف �آنٍ معاً.
و�أطلقت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي مبادرة نوعية لت�سهيل ت�سجيل لوحات
مركبات الإم��ارات الأخ��رى يف خدمة دفع ر�سوم املواقف يف �إم��ارة دبي عن طريق
الهاتف النقال ،بعد حتميل تطبيق املواقف الذكية من خالل متجري غوغل بالي و�أبل،
تكامل
تزامن ًا مع تد�شينه يف احل��ادي ع�شر من نوفمرب  2014قامت هيئة الطرق �ضمن حزمة تطبيقات ذكية �أخرى .وي�أتي الإطالق كتعزيز لباقة اخلدمات الذكية التي
واملوا�صالت بتحديث جديد على تطبيق (وجهتي) ،تزامن ًا مع تد�شني م�شروع ترام تقدمها الهيئة ملختلف �شرائح املجتمع ،ولقطاع ال�سياح والزائرين من �أنحاء العامل.
و�ستخفف اخلدمة اجلديدة على املتعاملني املزيد من اجلهد والوقت من خالل
دبي ،وتنفيذ ًا لتوجهات حكومة دبي بتحويل �إمارة دبي �إىل �أذكى مدينة يف العامل خالل
ثالث �سنوات ،ودعم ًا ملبادرة حكومة دبي الذكية ..ويف �إطار االلتزام ب�أهداف برنامج ا�ستخدام املحفظة الإلكرتونية اخلا�صة باخلدمة الذكية ،وب�شكل م�ستقل عن �شركات
تزويد االت�صاالت تفادي ًا لأي انقطاع يف اخلدمة ،ولت�صبح �أي�ض ًا دون ر�سوم الـ 30
حمدان بن حممد للحكومة الذكية.
و�إذ يعترب م�شروع ترام دبي �إجناز ًا مهم ًا وحيوي ًا يف منظومة املوا�صالت العامة فل�س ًا للمعاملة الواحدة ،مبا يقلل عدد ال�شكاوى الناجمة عن وجود اختالف �أحيان ًا بني
والنقل اجلماعي ،فقد لزم �إدخاله يف �شبكة اخلدمات الذكية التي يتمتع بها تطبيق البيانات امل�سجلة يف النظام املركزي وبيانات املخالفة امل�ستحقة على املركبة ،نظر ًا
(وجهتي)؛ ما �سوف ي�سهم بفعالية يف خدمة مرتادي ال�ترام .وقد �شمل التحديث لتباين رموز اللوحات من �إمارة �إىل �أخرى.
وجتري �إ�ضافة ر�صيد للمحفظة الإلكرتونية اخلا�صة بالتطبيق الذكي من خالل
اجلديد �إ�ضافة كافة املعلومات الالزمة لتمكـّن م�ستخدميه من الإحاطة بخطوط
و�سائل النقل العامة املختلفة املحيطة به ،وزمن و�صولها ،واملحطات ذات ال�صلة ،البطاقات االئتمانية مبا�شرة �أو عرب تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية التابع حلكومة
خا�صة يف ظل وجود  11موقف ًا للحافالت ،و 5خطوط جديدة تقوم بتغذية حمطات دبي الذكية؛ وعليه يتوجب على م�ستخدمي املواقف العامة يف �إمارة دبي الدخول �إىل
الرتام الـ  ،11عرب التحديث اجلديد الذي �سوف يحدد موقع املتعامل تلقائي ًا ليح�صل التطبيق الذكي ودفع ر�سوم املواقف مبا�شرة من الر�صيد املتوافر ،كما هو مطبق يف
حال ا�ستخدام الر�سائل الن�صية .ويتيح التطبيق ملركبات الإم��ارات الأخ��رى الدفع
على �أف�ضل اخليارات للو�صول �إىل وجهته.
ويعد فوز تطبيق "وجهتي" يف ال��دورة الأوىل جلائزة برنامج حمدان بن حممد ب�صورة مبا�شرة من غري احلاجة �إىل الت�سجيل يف اخلدمة وا�ستخدام ا�سم م�ستعار.
وقد برزت احلاجة �إىل حت�سني التطبيق وتطويره بعد زيادة عدد م�ستخدمي خدمة
للحكومة الذكية عن فئة �أف�ضل خدمة عرب الهاتف الذكي ،دفعة قوية وحتفيز ًا كبري ًا
ل�سعي الهيئة لتطوير التطبيق مبا يتواكب مع احتياجات وتطلعات املتعاملني من الدفع عرب الر�سائل الن�صية ب�شكل ملحوظ ،يف �سبيل رفع م�ستوى خدمة م�ستخدمي
�سكان دبي وزوارها ،ال �سيما و�أن عدد الذين ا�ستخدموا التطبيق منذ �إطالقه وحتى املواقف العامة وزيادة كفاءة ا�ستخدام املواقف والرقابة عليها؛ مبا يتما�شى ور�ؤية
الآن و�صل �إىل � 147ألف م�ستخدم ،ما يعني �أن هناك �إقبا ًال كبري ًا على اخلدمة ،الهيئة يف توفري "تنقل �آمن و�سهل للجميع".
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الصناعات الذكية

«المدينة الذكية» مصدر إلهام للصناعات والقطاع الخاص في دبي
كافة ال�شركات باتت تدرك �أهمية توافر خدمات ال�سالمة املتعددة حتت �سقف
واحد" /وقفة واحدة للت�سوق" كم�صدر جلميع �أنواع �أنظمة احلماية من احلرائق،
لذلك عملت �شركة نافكو على تقدمي حلول �شاملة لل�سالمة من احلرائق واحللول
الهند�سية يف كال القطاعني اخلا�ص واحلكومي.
"تقنية للجميع" �أُجرت مقابلة مع املهند�س خالد اخلطيب ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة نافكو للحديث حول اخلدمات الذكية التي تقدمها ال�شركة.
كيف ت�ؤثر مبادرتا التحول �إىل احلكومة الذكية ومدينة "دبي الذكية" يف كلٍ من
القطاع اخلا�ص وامل�ص ّنعني املحليني؟ وما دوركم لإجناح هذه املبادرة؟
تدعم مبادرتا التحول �إىل احلكومة الذكية ومدينة دبي الذكية كال القطاعني
عن طريق ت�سريع عمليات �سري العمل ،وت�شجيع جودة الإنتاج ما ي�ؤدي بدوره �إىل دقة
الإنتاج ومنا�سبة الأ�سعار للمنتجات واخلدمات يف امل�ستقبل .وجند �أنف�سنا الآن يف
القطاع اخلا�ص مدعويني لتقدمي م�ستوى جديد من املنتجات ،كما �أننا �أ�صبحنا نفكر
ب�أفق �أو�سع كثري ًا مما كنا نفكر به قبل اطالق مبادرتا التحول �إىل احلكومة الذكية
ومدينة "دبي الذكية"  ،فعلي �سبيل املثال نحن يف نافكو نعترب �أنف�سنا يف قلب مبادرة
احلكومة الذكية حيث �إننا نعمل يف جمال مكافحة احلرائق وال�سالمة ،وهذا املجال
خ�صب للغاية باحللول الذكية؛ حيثُ نزود مركباتنا ب�أحدث الأجهزة التكنولوجية
متا�شي ًا مع مبادرة املدينة الذكية.
وبد�أنا باال�ستجابة ملتطلبات املبادرة من خالل �إن�شاء ق�سم "اجلهد املنخف�ض"
والذي يعمل على توفري جم�سات ذكية تعمل على الك�شف عن احلرائق ب�شكل مبا�شر،
ويتمثل مركز النظام يف م�ضخة احلريق ،التي ترتبط بالأقمار ال�صناعية ،وتقوم
بتنبيه العميل �آلي ًا� ،أو تر�سل تنبيها �إىل الدفاع املدين يف حال مل تتم اال�ستجابة من
قبل العميل يف الوقت املنا�سب.
ونخطط حالي ًا لإطالق تطبيقات للهواتف الذكية خالل فرتة زمنية ال تتجاوز �ستة
�أ�شهر ،من �أجل �أن يتمكن عمال�ؤنا من متابعة حالة منظومة مكافحة احلريق التي
نزودهم بها بكل �سهولة وي�سر ،يف �أي وقت ومن �أي مكان عرب هواتفهم الذكية.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ي�سلم جائزة الأعمال  2006للمهند�س/
خالد اخلطيب ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة نافكو
ما التغيريات الرئي�سة التي �ستطر�أ على منط احلياة يف املدينة الذكية يف احلياة
اليومية ،وهل هناك خماطر قد ت�سببها هذه املبادرة؟
تتميز التغيريات الرئي�سة يف املدينة الذكية بعن�صري ال�سرعة والكفاءة ،حيثُ �إن
�إ�سراع �سري الأعمال والتطوير واالبتكار من �ش�أنها �أن حتقق �إ�ضافة نوعية �إيجابية
لأ�سلوب احلياة� .أما اخلطر احلقيقي الذي قد نواجهه يف املدينة الذكية فيكمن يف
عدم اال�ستفادة من اال�ستثمارات والتجهيزات التقنية التي �سيتم توفريها ب�سبب عدم
تبني اجلمهور لتلك التقنيات احلديثة ،عندها �سيكون اخلطر كبري ًا بخ�سارة كل تلك
املوارد املادية والتقنية الباهظة.

كيف ميكن حماية مبادرة املدينة الذكية من االرتهان لل�شركات التقنية التي قد
ت�ستنزف موارد احلكومة للح�صول على تراخي�ص الربجميات والرتقيات؟
نظام تدقيق �أف�ضل بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرارية الدعم،
ينبغي �أن متتلك احلكومات َ
حيث يتوافر الربنامج يف كل مكان؛ ولكون دبي �سوق ًا مفتوح ًة ف�إن القرار منوط فقط
هل �ست�ؤدي مبادرات التحول الذكي �إىل حت�سني اقت�صاد دبي بح�سب توقعاتكم ،وهل باحلكومة الختيار الأنظمة املنا�سبة من حيث التكلف ُة يف ال�شراء وامللكية على املدى
البعيد.
تعتقد �أن دبي لديها اجلاهزية تكنولوجياً خلو�ض املناف�سة على امل�ستوى العاملي؟
يف
ما من �شك �أن التحول الذكي �سي�ؤدي �إىل جذب املزيد من الأعمال التجارية
االقت�صادي ما املنتجات اجلديدة التي جعلت نافكو قابلة للتكيف مع �إمكانات املدينة الذكية؟
املنطقة وخلق مزيد من فر�ص العمل التي من �ش�أنها �أن تنه�ض بالواقع
بالن�سبة للمدينة الذكية ،فاملنتجات تعمل بنظام "�آلة �إىل حا�سوب غيمي"،
يف دبي.
واحلو�سبة الغيمية هي التي علينا جميع ًا �أن نت�شارك بها وندعم ا�ستخدامها.
وما وفرته دبي يف بنيتها التحتية من �أحدث التقنيات منذ فرتة طويلة واال�ستثمارات
الكبرية التي كر�ستها للحلول التكنولوجية ويف قطاع االت�صاالت جعل منها مدينة
متطورة ب�شكل كبري مقارنة باملدن الرئي�سة الأخرى على م�ستوى العامل ،وهذه ميزة وما الذي حتتاجون �إليه من حكومة دبي الذكية لتح�سني م�شروعاتكم؟
ب�صراحة نحن يف القطاع اخلا�ص ب�شكل عام والقطاع الت�صنيعي ب�شكل خا�ص ال
عظيمة خلو�ض املناف�سة على هذا امل�ستوى.
ميكن �أن نتقدم نحو العاملية من دون ال�شراكة الكاملة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ،كما
هو احلال يف �شراكتنا مع الإدارة العامة للدفاع املدين يف كثري مما نقدمه من حلول
ما ركائز هذه املبادرة :احلكومة ،القطاع الأكادميي ،امل�صنعون املحليون� ،أم �شركات ومنتجات ،ولكن ال ميكن لهذه ال�شراكة �أن تنجح من دون مبادرة حكومة دبي الذكية
التكنولوجيا العاملية؟
للتوا�صل معنا؛ عن طريق التوعية باخلدمات الذكية والبنية التحتية الإلكرتونية
يتطلب حتقيق اال�ستدامة وتطوير املبادرة نحو املدينة الذكية التكامل بني احلكومة املتطورة التي ت�شغل كافة مرافق املدينة الذكية ،البد من توفري املزيد من الندوات
والقطاع الأكادميي ،و�شركات التكنولوجيا العاملية ،وال�شركات امل�صنعة املحلية على وتوجيه الر�سائل الإلكرتونية واملكاملات الهاتفية من �أجل م�ساعدتنا يف مواكبة كل ما هو
جديد لدى احلكومة الذكية و�إتاحة املجال ل�شراكات حقيقية مع القطاع اخلا�ص.
حد �سواء.
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مرصد الخدمات
"طرق دبي" تطلق خدمة المرشد
"النهام"
السياحي الذكي
ّ

�أطلقت م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�صالت خدمة
املر�شد ال�سياحي الذكي حتت م�س ّمى "الن ّهام" ،على منت فريي دبي ،لتقدمي
�شرح للركاب عن �أهم املعامل ال�سياحية البارزة التي مير بها الفريي على
خطوط �سريه املختلفة يف �إمارة دبي.
وقامت �إدارة النقل البحري بامل�ؤ�س�سة بتجهيز  4مراكب فريي بنظام
"الن ّهام" ،بهدف �إ�ضفاء املزيد من املتعة وق�ضاء �أ�سعد الأوقات طوال الرحلة..
وي�أتي �إطالق هذه املبادرة تعزيز ًا لباقة اخلدمات الذكية التي تقدمها الهيئة
للجمهور من خمتلف �شرائح املجتمع ،وا�ستجابة لطلبات رواد فريي دبي،
وباخل�صو�ص ال�س ّياح والزوار القادمون من خمتلف �أنحاء العامل.
و"الن ّهام" هو نظام خا�ص على منت فريي دبي ،يعر�ض على ال�شا�شات
امل��وج��ودة على م�تن ال�ق��ارب �أه��م امل�ع��امل ال�سياحية التي مي��ر عليها خالل
الرحلة ،والتي يتم التع ّرف �إليها من خالل النظام العاملي للمواقع اجلغرافية
(� ،)GPSإ�ضافة �إىل عر�ض العديد من املعلومات واملواد الرتويجية.
ويتكون نظام "الن ّهام"� ،أو املر�شد الذكي ،من جهاز كومبيوتر لوحي
(تابليت) مثبت يف قمرة القيادة مع �سائق الفريي ،ومو�صول ب�شا�شات العر�ض
املثبتة يف كبائن الركاب ،ويقوم يف بداية الرحلة بعر�ض فيلم ق�صري عن
�إجراءات ال�سالمة ،يليه عر�ض مواد م�صورة عن �أبرز املعامل ال�سياحية التي
مير بها ،م�صحوبة ب�شرح �صوتي.
كما يعر�ض النظام معلومات عن الرحالت املجدولة للفريي ،ويعر�ض
املر�شد الذكي خالل امل�سافة الفا�صلة بني معلم و�آخ��ر خريطة تبينّ م�سار
الرحلة وموقع القارب ،كما هي احلال يف رحالت الطريان� ،إ�ضافة �إىل عر�ض
معلومات �أخرى عن دبي واالحتاد ،ون�ش�أة الدولة ،وعن �إك�سبو  ،2020وذلك
لتج ّنب التكرار خالل رحلة العودة.
وقد ا�ستوحيت ت�سمية مبادرة املر�شد الذكي بـ "الن ّهام" ،من ممار�سة
تراثية قدمية يف الدولة ،كان يقوم بها �شخ�ص يرافق البحارة على ظهر ال�سفن
واملراكب التي تقلهم �إىل �أو�ساط اخلليج العربي ل�صيد الل�ؤل�ؤ ،من�شد ًا ومغني ًا
لهم �أهازيج ومواويل تراثية.

جمارك دبي تنظم ورشة عمل لنظامي
اقتراحات وشكاوى المتعاملين لحكومة دبي

يف �إطار حر�صها الدائم على تطوير كوادرها الب�شرية� ،أقامت �إدارة العمالء
بجمارك دبي ور�شة عمل حول نظامي اقرتاحات و�شكاوى املتعاملني حلكومة
دبي اللذين يهدفان �إىل و�ضع منهجية وا�ضحة لتلقي االقرتاحات وال�شكاوى من
املتعاملني والتعامل معها ،بح�ضور عدد من م�س�ؤويل ال�شكاوى واالقرتاحات من
خمتلف وحداتها التنظيمية ،حيث قدم الهادي �إدري�س مدير م�شاريع يف مركز
منوذج دبي للخدمات احلكومية باملجل�س التنفيذي حلكومة دبي ،وخولة النعيمي
م�س�ؤول توفري خدمات �إلكرتونية �أول يف دائرة حكومة دبي الذكية� ،شرح ًا تف�صيلي ًا
حول النظامني ،وتعريف ًا ب��الأدوار واملهام وال�صالحيات مل�ستخدمي النظامني
داخلي ًا ،من م�شريف النظام وم�س�ؤويل الوحدات التنظيمية الداخلية.

أهداف النظام

وتناولت الور�شة التي �شارك فيها نحو  50موظف ًا جمموعة من املو�ضوعات
التعريفية حول نظامي االقرتاحات وال�شكاوى املوحدين ،والتدريب على ا�ستقبالها
من لدن املتعاملني ،وكيفية الرد عليها وحلها ب�سرعة وفعالية عن طريق النظام
املتطور ،والتدريب على كيفية و�ضع الإجراء الت�صحيحي �أو الوقائي لل�شكوى مبا
يلبي احتياجات املتعاملني ..على �أن توا�صل �إدارة العمالء تنظيم ور�ش عمل �أخرى
يف املراكز اجلمركية؛ كجزء من توعية املوظفني حول النظامني ،والت�أكيد على
�أنهم م�س�ؤولون عن تلقي ال�شكاوى واالقرتاحات.

تلبية احتياجات المتعاملين بجودة عالية

وجاء هذا النظام املوحد ك�إحدى الو�سائل الفعالة التي تلتزمها حكومة دبي
ل�ضمان �إيجاد منهجية موثقة وقيا�سية ت�ستند �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية
واملحلية يف جماالت التعامل مع ال�شكاوى بفاعلية وكفاءة.
وت �� �س �ت �ق �ب��ل ج � �م� ��ارك دب� � ��ي �� �ش� �ك���اوى واق��ت ��راح� � ��ات ال� �ع� �م�ل�اء عرب
ق � �ن� ��وات ع� � ��دة ،م �ن �ه��ا امل� ��وق� ��ع الإل� � �ك��ت��روين ل��ن��ظ��ام ال� ��� �ش� �ك ��اوى امل��وح��د
 ،http://www.ecomplain.aeوامل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين لنظام
االقرتاحات املوحد  ،http://esuggest.dubai.aeواملوقع الإلكرتوين
جل�م��ارك دب��ي ،وامل��وق��ع الإل �ك�تروين حلكومة دب��ي ،وال�بري��د الإل �ك�تروين للجهة
احلكومية� ،أو من خالل مركز االت�صال املجاين (  ..) 80080080بالإ�ضافة
�إىل �صناديق ال�شكاوى واالقرتاحات يف املراكز والإدارات ،واحل�ضور ال�شخ�صي
للجهة احلكومية ،ون�شرات التوعية ع�بر و�سائل الإع�ل�ام وو�سائل التوا�صل
االجتماعي املتعددة ،ف�ض ًال عن حتويل ال�شكاوى بني الدوائر احلكومية كل �ضمن
اخت�صا�صه.
وتعتمد جمارك دبي النظامني باعتبارهما و�سيلة قيمة للتغذية الراجعة،
ومدخ ًال لتطوير خدماتها من خالل التعرف �إىل احتياجات العمالء ورغباتهم،
وا�ستي�ضاح الأ�سباب الدقيقة لل�شكاوى لتجري معاجلتها بالكامل.
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المدن الذكية

باريس ..إحدى أفضل عشر مدن ذكية عالمي ًا
تجُ �سد مدينة باري�س منوذجاً عاملياً للمدن ًالذكية ،فهي ت�ست�شرف امل�ستقبل تطبيقات خدمات الطيران الذكية

على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي اعتمادا على البنية التحتية لأنظمة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مبا فيها املطارات واملوانئ البحرية واالت�صاالت
واملياه والطاقة والطرق واجل�سور والأنفاق وال�سكك احلديدية و�أنفاق القطارات،
من �أجل توفري بيئة م�ستدامة تعزز �شعور املواطن بال�سعادة.

�أطلقت �شركات اخلطوط اجلوية يف باري�س ن�سخة حمدثة من تطبيقها الذكي
املجاين “خدمة الباحث" املتوافر حالي ًا على متجري  Appleو Android
ويوفر العديد من املميزات للم�سافرين على م�ستوى العامل يف �أثناء رحالتهم ،لكونها
�ضمن �شركات التحالف العاملي للطريان "�سكاي تامي".
ي��زود تطبيق" �سكاي تيم" العمالء بخدمات ذكية مميزة ت�ساعدهم خالل
رحالتهم� ،إذ يتميز ب ��أدوات ذكية مثل الباحث عن �صاالت االنتظار والباحث عن
امل�ط��ارات ،والباحث عن �أول��وي��ة �سكاي ،مما يعمل على تعزيز جتربة امل�سافرين
و�إمتاعهم خالل رحالتهم.
جدير بالذكر �أن �شركات الطريان يف باري�س تعمل على �إثراء جميع التفاعالت
التي يقوم بها العمالء مع التحالف اخلا�ص بها ،وتوا�صل تطوير التطبيق للم�ساعدة
على توفري جتربة �سفر �أ�سهل عرب �شبكة "�سكاي تيم".

الخدمات الصحية الذكية

أنظمة النقل والمواصالت الذكية

ومن الناحية الهيكلية ،ف�إن "باري�س الذكية" تعتمد نظام ًا ي�شمل �أنظمة تعمل مع ًا
حيث تتطلب توفري ما يلزم من االنفتاح والتقيي�س ،بو�صفهما املبادئ الرئي�سة يف بناء
مدينة ذكية .فمن غريهما �سرعان ما ي�صبح م�شروع املدينة الذكية مرهق ًا ومكلف ًا.
وقد ا�شتملت تكنولوجيات "باري�س الذكية" على ال�شبكات عالية ال�سرعة ،مبا فيها
�شبكات الألياف الب�صرية و�شبكات اال�ست�شعار وال�شبكات ال�سلكية والال�سلكية الالزمة
لتحقيق منافع ،مثل �أنظمة النقل الذكية وال�شبكات الذكية وال�شبكات املنزلية ،وهي
تراعي دوم ًا اال�ستدامة البيئية واالقت�صادية.

اجتهت وزارة ال�صحة يف باري�س �إىل االعتماد على ذاتها ،فبذلت ق�صارى جهدها
للعمل على توفري ما يلزم خارج �إطار امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية ال�صحية لربطها
مع ًا عرب �شبكة الألياف ال�ضوئية واال�ستفادة منها يف عملية الربط الإلكرتوين التي
توفرها وزارة االت�صاالت �ضمن الأعمال التكاملية يف اخلدمات الذكية .كذلك و ّفرت
البنية التحتية يف امل�ست�شفيات احلكومية وامل�ست�شفيات اجلديدة التي ت�سري يف طريق
الهيكلة لت�صبح م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بباري�س حمو�سبة بالكامل.

شبكات الكهرباء الذكية في المنازل

عملت وزارة البيئة والتنمية امل�ستدامة والطاقة يف باري�س على توفري �أف�ضل
اخلدمات الذكية للمنازل من �أجل حت�سني ا�ستهالك الطاقة للو�ضع الأمثل وتوليد
الطاقة حراري ًا وكهربائي ًا يف املنازل وتخفيف عبء �أ�سعار الكهرباء عن امل�ستهلك
بوا�سطة "العدادات الذكية" التي تعمل بنظام تخزين الطاقة الزائدة ،لال�ستفادة
منها عرب تغذيتها �إىل مئات الآالف من البطاريات ب�شكل �آيل؛ �إذ ميكن برجمتها
ب�شكل معلوماتي حم ْو�سب ،بحيث حتدد الأوقات التي يكون فيها �سعر الكهرباء �أرخ�ص
ما ميكن ،ويتم حينها ت�شغيل الغ�ساالت والأجهزة الأخرى يف املنازل �أوتوماتيكي ًا .ولكن
حم�صنة
يجب حينها �ضمان �أن تكون �شبكة املعلومات املت�صلة ب�شبكة الطاقة الذكية َّ
�ضد القر�صنة �أي�ض ًا للحفاظ على معلومات امل�ستهلكني ال�شخ�صية� ،أو حتى عرب
حتويلها �إىل حرارة خمزنة يف ق�ضبان حرارية.

�أدخلت باري�س نظام  Navigoيف منطقة �إيل-دو-فران�س (باري�س) يف عام
 2001وهو و�سيلة لدفع ثمن تذاكر و�سائل النقل العام .ويتم تنفيذ ذلك من خالل
ا�ستخدام البطاقة الذكية "متا�س" با�ستخدام معيار "كاليب�سو" ،ومتكن امل�صادقة
على الو�صول �إىل البوابات عن طريق مترير البطاقة قرب القارئ الإلكرتوين عن
طريق ا�ستخدام �آالت بيع تذاكر� /أ�سبوعية �أو �شهرية �أو �سنوية ،على عك�س بطاقات
مماثلة �صدرت يف املدن الرئي�سة الأخرى .وتعمل حكومة باري�س على جعل الأنظمة
الذكية حقيقة وواقعية بهدف بناء �أنظمة نقل متكن امل�ستخدمني من الو�صول �إىل
وجهاتهم ب�أمان وكفاءة وب�شكل مريح.

األسواق الذكية عبر اإلنترنت

لقد عملت حكومة باري�س الذكية على تقدمي خدماتها املختلفة للمواطن من �أجل
حتقيق �سعادته وراحته ،مبا يف ذلك خدمات الت�سوق الذكية عرب الإنرتنت .ومما
ال�شك فيه �أن الت�سوق والتجارة الإلكرتونية �أ�صبحا من �أب��رز املنافع التي تقدمها
الإنرتنت للم�ستخدمني ،وبات ب�إمكان �أي �شخ�ص البحث عما يحتاج �إليه من منتجات
�أو خدمات و�أن يق ّيمها ويفا�ضل بينها ويدفع قيمتها من غري ما حاجة �إىل �أن يغادر
منزله ،على االرغم من بع�ض املحاذير واملخاطر التي يتوجب �إدراكها والتعامل معها
حتى يت�سنى للم�ستخدم اال�ستفادة من مثل تلك اخلدمات دومنا خماطر.

•
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الشبكات االجتماعية

من تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ق�صيدة مهداة �إيل �أخي �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه� ..صانع
جمد عمان وباين نه�ضتها

�شهدت بكل فخر بدء اخلطوات العملية لبناء �أول
م�سبار عربي �إ�سالمي ي�صل لكوكب املريخ

�شاركت اليوم بكل فخر �أبناء القوات امل�سلحة
وجميع �أبناء الإم��ارات رفع علم الدولة يف وقت
واحد احتفاء بيوم العلم

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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مرشد الخدمات

تصفح الموقع الرسمي لليوم الوطني

www.uaenationalday.ae
يتوافر الموقع باللغتين العربية واإلنجليزية
ويمثل محطة توقف شاملة لكافة األخبار
والمعلومات والفعاليات االحتفالية بذكرى
اليوم الوطني لدولة اإلمارات

ت���ض��م ال �ق��ائ �م��ة ك��اف��ة امل �ع �ل��وم��ات اخلا�صة
باالحتفاالت والفعاليات مف�صلة ح�سب الأي��ام،
وع�ن��د اخ�ت�ي��ار ال �ي��وم يظهر ج ��دول بالفعاليات
االحتفالية فيه ،وميكن معرفة مكانها وموعدها

لالطالع على كافة املعلومات اخلا�صة بعلم
دولة الإمارات وق�صة ت�صميمه� ،إ�ضافة �إىل �أبعاده
ودرجات �ألوانه ،وميكن �أي�ض ًا حتميل امللف الأ�صلي
للعلم

هذه القائمة توفر معلومات حول تاريخ الإمارات
واقت�صادها ،وتعريف ًا ب��الإم��ارات ال�سبـع ،ومعلومات
حول الإم��ارات اليوم ،واجلغرافيا وال�س ّكان� ،إ�ضافة
�إىل احلكومة والنظام ال�سيا�سي ،وملحة حول ال�سياحة
والثقافة والرتاث

يف املركز الإعالمي جتد مكتبة لل�صور عالية
الو�ضوح حول الفعاليات ،و�صور حكام الإمارات،
و�أر�شـــيف ًا للفعاليات ال�سابقة لليوم الوطني لدولة
الإمارات

عند اختيار الإم��ارة تظهر كافة الفعاليات
والأن�شطة االحتفالية التي تعقد فيها ،كما ميكن
احل���ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ع��ن م�ك��ان الفعالية
وموعدها

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم المجاني:
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