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آفاق ذكية

«هويتي اإللكترونية»..
دخول موحد لخدمات حكومة دبي المترابطة
تعــد خدمــة «هويتــي اإللكرتونيــة» ،املتكاملــة مــع بطاقــة الهويــة الوطنيــة التــي تصدرهــا هيئــة اإلمــارات للهويــة ،واحــدة مــن
الخدمــات املشــركة املبتكــرة التــي وفرتهــا دائــرة حكومــة ديب الذكيــة تنفيــذا ً لتوجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي ،بتوفــر رقــم تعريفــي موحــد لــكل متعامــل؛ توافق ـاً مــع (مبــادرة حكومــة ديب
نحــو  )2021التــي أطلقهــا ســموه.
يوم ـاً بعــد يــوم تثبــت هــذه الخدمــة فاعليتهــا ونجاحهــا يف اســتقطاب أعــداد كبــرة مــن قطــاع األعــال والجمهــور للتســجيل
فيهــا؛ إذ أظهــرت آخــر اإلحصــاءات التــي أعلنــت عنهــا الدائــرة أن عــدد املســجلني يف الخدمــة حتــى تاريــخ كتابــة هــذا املقــال بلــغ
نحــو  40000مســجل ،ميكنهــم الوصــول عــى مــدار الســاعة بــكل ســهولة إىل مئــات الخدمــات التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة
اإلحــدى عــرة املشــركة بالخدمــة حاليـاً ،وهــي :دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،وهيئــة كهربــاء وميــاه ديب ،وهيئــة الطــرق واملواصــات،
وبلديــة ديب ،وإدارة الجنســية واإلقامــة -ديب ،والنيابــة العامــة يف ديب ،وهيئــة الصحــة ،ومؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان ،ورشطــة
ديب ،ومحاكــم ديب ،و «حكومــة ديب الذكيــة».
ونظ ـرا ً لإلقبــال املتزايــد مــن الجمهــور واملكاملــات العديــدة التــي تصــل للقامئــن عــى الخدمــة يف دائــرة حكومــة ديب الذكيــة
لالستفســار عــن الخدمــة واالســتفادة مــن اإلمكانــات التــي توفرهــا ،فــإن الدائــرة تبــادر لالســتجابة لطلباتهــم ..وتعمــل بشــكل دائــم
عــى إضافــة جهــات حكوميــة جديــدة ذات صلــة كبــرة بتعامــات الجمهــور ومهمــة للمراجعــن .ومــن بــن اإلجـراءات التــي اتخذتهــا
الدائــرة إتاحــة الفرصــة أمــام الجمهــور للتســجيل يف الخدمــة بيــر وســهولة مــن خــال نصــب  18كشــكاً إلكرتونيـاً (كيوســك) تغطــي
أنحــاء ديب ،بعضهــا يف قاعــات املراجعــن يف الجهــات الحكوميــة وبعضهــا اآلخــر يف مراكــز التســوق ،مثــل :ديب مــول ،واالتحــاد مــول/
محيصنــة ،ويف مراكــز «أســواق» فــروع (الورقــاء-أم ســقيم) ..والعديــد مــن املناطــق األخــرى.
ويتيــح رابــط الخدمــة  https://myid.dubai.gov.aeلجميــع املتعاملــن مــع الجهــات الحكوميــة املشــركة فيها التســجيل
يف «هويتــي اإللكرتونيــة» واالســتفادة مــن مزايــا خدمــة الدخــول املوحــد يف الوصــول إىل كافــة الخدمــات اإللكرتونيــة
والذكيــة التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة :مــن خــال تعريــف واحــد فقــط عوضـاً عــن التســجيل بحســابات مختلفــة
وتكـرار تســجيل الدخــول إىل واجهــات املواقــع اإللكرتونيــة لجهــات حكومــة ديب .إىل جانــب ذلــك تقــدم الدائــرة الدعــم
الــازم للجمهــور يوميـاً وعــى مــدار الســاعة مــن خــال التواصــل مــع مركــز االتصــال املوحــد «اســأل ديب» عــى الرقــم .600560000
إن االقبــال املتصاعــد الــذي تالقيــه هــذه الخدمــة يفصــح ،كــا يف كل مبــادرة ،عــن صــواب رؤيــة القيــادة وإدراكهــا ملتطلبــات
الجمهــور ،وهــو واقــع يؤكــده مــا ذهــب إليــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،حــن قــال« :عندمــا تطــور الحكومــات خدماتهــا لتجعــل حيــاة األف ـراد أســهل فإنهــا بذلــك تســاهم يف
تحقيــق الراحــة والســعادة لهــم».

***

ق ّراءنــا األع ـزاء ..متاشــياً مــع التحــوالت التــي تشــهدها إمــارة ديب وهــي تتحــول إىل عــر الحكومــة الذكيــة واملدينــة الذكيــة؛
ارتأينــا ،تزامن ـاً مــع مطلــع العــام الجديــد  ،2015أن نقــوم بعمليــة تطويــر ملجلتنــا لتســاير املرحلــة الجديــدة .يشــمل ذلــك تغيــر
اســم املجلــة «تقنيــة للجميــع» إىل «مجلــة حكومــة ديب الذكيــة» ،ومحتــوى وتصميــم املجلــة أيض ـاً بانســجامن مــع االســم الجديــد.
الصعــد وخاصــة الخدمــات الذكيــة
إن حرصنــا عــى أن نبقيكــم عــى اطــاع دائــم مبســتجدات مــا تشــهده اإلمــارة عــى كافــة ُ
وخطواتهــا الواثقــة املدروســة نحــو حكومــة املســتقبل هــو مــا دفعنــا إىل هــذا التغيــر .نر ّحــب بآرائكــم وانطباعاتكــم واقرتاحاتكــم يف
عددنــا األول هــذا بال ُحلّـ ِة الجديــدة ،عــى الربيــد اإللكــروين.media@dsg.gov.ae :
أرسة التحرير
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مؤشر السعادة

دائرة حكومة دبي الذكية تنظم ورشة عمل للجهات
الحكومية للمباشرة بتنفيذ مبادرة «مؤشر السعادة»

كيف كانت تجربتك؟
ألن الســعادة مكــون أســايس يف اس ـراتيجية ديب  ،2021ومــن أجــل تكريــس املكانــة التــي تحتلهــا اإلمــارات بتبــوؤ
املركــز األول إقليمي ـاً عــى مقيــاس مــؤرش الســعادة الــدويل الــذي حازتــه يف العــام  ،2014وتصــدر اإلمــارات مــؤرش
إدملــان للثقــة  2015بحصولهــا عــى املركــز األول عامليــاً يف ثقــة الشــعب بالحكومــة والثقــة باالقتصــاد وبقــدرة
الحكومــة عــى تحفيــز االبتــكار؛ نظّمــت دائــرة «حكومــة ديب الذكيــة» ورشــة عمــل للتعريــف مببــادرة مــؤرش الســعادة
وتحضــر املتطلبــات الالزمــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ يف أرسع وقــت ممكــن ليجــري إطالقــه يف أبريــل .2015
خدمة مركزية لقياس السعادة
وتناولــت الورشــة التــي حرضهــا  90موظفــاً ميثلــون  26جهــة حكوميــة
تطويــر وتوفــر دائــرة حكومــة ديب الذكيــة أداة ذكيــة تفاعليــة ســهلة
االســتخدام ،ط ّورتهــا الفــرق التقنيــة املختصــة يف الدائــرة لالنطــاق بعمليــة
تنفيــذ مبــادرة «مــؤرش الســعادة» ،التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
ووجــه ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب
رئيــس املجلــس التنفيــذي برسعــة تنفيذهــا يف الجهــات الحكوميــة لقيــاس
ســعادة الجمهــور ورضاهــم عــن الخدمــات الحكوميــة املقدمــة لهــم ،بالتنســيق
والتعــاون مــع املكتــب التنفيــذي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،مرتبطــة
بشــبكة إلكرتونيــة مركزيــة ،لقيــاس «مــؤرش الســعادة» للجمهــور ورضاهــم عــن
الخدمــات الحكوميــة املقدمــة لهــم بشــكل يومــي ،ومبــا يجعــل مــن تلــك األداة
خدمــ ًة مركزيــ ًة مشــركة تنضــم إىل باقــة الخدمــات املشــركة التــي توفرهــا
الدائــرة لجميــع جهــات حكومــة ديب.
كــا بحثــت الورشــة اآلليــات التقنيــة الالزمــة ،لربــط األنظمــة مــا بــن
جهــات حكومــة ديب مــع قاعــدة البيانــات املركزيــة ملــؤرش الســعادة ،وتوفــر
الدائــرة الدعــم الفنــي الخــاص للمــروع مبــا يضمــن نجــاح تحقيــق رؤيــة
القيــادة يف هــذا الشــأن.
معايير موحدة للسعادة
تضمنــت الورشــة التعريــف باملــروع وتحديــد املهــام املناطــة بدائــرة
حكومــة ديب الذكيــة مــن ناحيــة وبالجهــات الحكوميــة مــن ناحيــة أخــرى،
باالعتــاد عــى معايــر موحــدة وقياســية تضمــن تحقيــق رؤيــة القيــادة
عــى طريــق تعزيــز الخطــوات املتخــذة لتحقيــق الحكومــة الذكيــة والوصــول

بــديب لتكــون املدينــة األذىك عامليــاً ..واملدينــة األوىل عامليــاً التــي تقيــس
ســعادة ســكانها وز ّوارهــا وســياحها بشــكل يومــي تفاعــي يراعــي التغ ـرات
الرسيعــة ،ويواكــب توقعــات النــاس التــي تتغــر برسعــة أيضـاً ،عــر رصــد هــذا
املــؤرش وإرســال تقاريــر يوميــة ملتخــذي الق ـرار لتحديــد املناطــق الجغرافيــة
والحكوميــة األكــر ســعادة ورضــا عــن الخدمــات الحكوميــة بهــدف تطويــر
الخدمــات وتحســن مــدى ســعادة الجمهــور عــن الخدمــات املقدمــة لــه.
مسؤولية حكومة دبي الذكية
وســتتوىل الدائــرة مســؤوليات تطويــر لوحــة بيانــات تفاعليــة ملبــادرة
«مــؤرش الســعادة» وتزويــد الجهــات الحكوميــة بــأداة ذكيــة تفاعليــة لقيــاس
«مــؤرش الســعادة» عــى مرحلتــن :األوىل للمواقــع اإللكرتونيــة واألجهــزة
اللوحيــة ،وتتضمــن إدراج برمجيــات مســاعدة للموقــع اإللكــروين مــع الوثائــق
الالزمــة لكيفيــة االســتخدام ،وتوفــر تطبيقــات األجهــزة اللوحيــة (أجهــزة
آيفــون واألندرويــد) ..والثانيــة ،وتنفــذ يف الفــرة القريبــة املقبلــة ،فتتمثــل يف
توفــر تطبيقــات األجهــزة الذكيــة ،وتوفــر دعــم فنــي للجهــات الحكوميــة
خــال مرحلــة التنفيــذ.
تعزيز تنافسية دبي
يــأيت توفــر هــذه األداة الذكيــة إميان ـاً مــن حكومــة ديب الذكيــة بأهميــة
تضافــر الجهــود بــن جهــات حكومــة ديب مبــا يضمــن تحقيــق رؤيــة
القيــادة بتوفــر كل مــا يلــزم مــن متطلبــات تســهم يف إســعاد كل مــن
يقيــم عــى ربــوع الدولــة؛ مــن خــال رفــع كفــاءة األجهــزة الحكوميــة
يف تقدميهــا خدماتهــا للجمهــور عــر تعزيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة..
وستســاهم هــذه األداة بشــكل ف ّعــال يف تعزيــز تنافســية ديب عــى مختلــف
املؤرشات الدولية لتصبح أذىك الحكومات إقليمياً وعاملياً.
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في الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم في دبي

محمد بن راشد# ..شكر ًا_حماة_الوطن

تســع ســنوات واإلنجــازات تتــواىل؛ ال تحدّ هــا حــدود وال تعــرف إىل املســتحيل ســبيال ،والشــواهد شــاخصة يف كل املياديــن
ال تحتــاج معهــا إىل دليــل وهــي بذاتهــا دليــل .إنّ مــا تحقــق يف هــذه الســنوات يحتــاج ،مبقاييــس بدهيــات علــوم اإلدارة،
إىل زمــن أطــول مــن ذلــك بكثــر ،وإىل تراكــم جهــو ِد جيــلٍ بعــد جيـ ْـل .ومــع إطاللــة الذكــرى التاســعة لتــويل ســموه مقاليــد
الحكــم يف إمــارة ديب يف الرابــع مــن ينايــر مــن كل عــام ،ال منلــك إال أن نبــارك ألنفســنا أنْ مـ ّن اللــه علينــا بهــذه القيــادة
الرشــيدة الحكيمــة ،قبــل أن نبــارك لســموه بتهنئــة نابعــة مــن قلــوب تفيــض باملحبــة والــوالء.
#شكرا_حامة_الوطن
وجريــاً عــى عادتــه الســنوية بتخصيــص احتفــاالت ذكــرى يــوم جلــوس
ســموه ،وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،هــذا العــام
لتوجيــه الشــكر والعرفــان ألبنــاء القــوات املســلحة يف الدولــة.
وقــال ســموه« :إن دولــة اإلمــارات وتحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،تشــهد
أمنـاً وأمانـاً وراحــة واســتقرارا ً بفضــل أبنــاء القــوات املســلحة الذيــن يســهرون
حــن تنــام العيــون ،ويضحــون حــن يــردد املــرددون ،ويحمــون املكتســبات
حــن يطمــع الطامعــون .مضيفــاً أنهــم موجــودون يف كل بيــت وعنــد كل
أرسة يعملــون وينجــزون بــكل صمــت ويضعــون أرواحهــم عــى أكفهــم فــداء
لــكل شــر مــن أرض اإلمــارات ،ولذلــك يســتحقون منــا كل الشــكر والعرفــان
واالمتنــان مــن قطاعــات املجتمــع كافــة يف دولــة اإلمــارات».
ودعــا ســموه جميــع املؤسســات الحكوميــة واألفــراد إىل توجيــه رســالة
شــكر لهــم وتقديــم كلمــة أو رســالة أو فيديــو عــر الوســم# :شــكرا_حامة_
الوطــن يف «تويــر» أو «إنســتغرام» عرفان ـاً لهــم وامتنان ـاً لدورهــم يف حفــظ
دولة االتحاد.

والتكنولوجيــة واملناطــق الحــرة واملبــادرات الذكيــة أطلقهــا ســموه جعلــت ديب
تحتــل مركـزا ً رائــدا ً يف االقتصــاد الجديــد املبنــي عــى املعرفــة ،عــر االســتخدام
األمثــل لتكنولوجيــا املعلومــات ،حتــى صــارت اإلمــارة مقصــد رجــال األعــال
ومــاذ املســتثمرين ومق ـ ّرا ً للمكاتــب اإلقليميــة لكربيــات الــركات العامليــة.
خطة دبي 2021
“بحمد الله وتوفيقه ،أطلقنا اليوم خطة ديب ”2021
وأطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم خطــة ديب
 2021التــي تضــع اإلطــار العــام لجهــود اإلمــارة التنمويــة خــال الســنوات
الســبع املقبلــة ،وتعــد خريطــة الطريــق التــي تعلنهــا ديب لبنــاء حكومــة
املســتقبل.
إكسبو 2020
إنجاز العقد الثاني من األلفية
يعــد فــوز ديب بتنظيــم املعــرض العاملــي إكســبو  2020عالمــة فارقــة يف
مســرة ديب ودولــة اإلمــارات ،تحصــد فيهــا بجــدارة مثــرة الجهــود الكبــرة

إنجازات خارج المألوف
كثــرة هــي إنجــازات ســموه عــى امتــداد رقعــة ديب ،وهــي يف الوقــت ذاتــه
متنوعـ ٌة تغطــي كافــة مجــاالت الدولــة التــي مــن شــأنها أن توفــر حيــاة كرميــة
لــكل مــن يقطــن هــذه اإلمــارة الوادعــة .سلســلة مــن املرشوعــات التقنيــة
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مــن التنميــة والبنــاء والتخطيــط والتطويــر ،لتصبــح املركــز العاملــي لالقتصــاد
واألعــال األبــرز مــن غــر منــازع.
اقتصاد المعرفة
عــر سلســلة مــن املناطــق الحــرة للتقنيــات واإلعــام واملعرفــة التــي
وفــرت للعديــد مــن الــركات العامليــة مناخ ـاً اســتثامرياً أفضــل مــا تحصــل
عليــه تلــك الــركات يف بلدانهــا األصليــة ،فقــد امتــأت ديب باملــدن املتخصصــة
الكــرى؛ وأوالهــا مدينــة ديب لإلنرتنــت ومدينــة ديب لإلعــام ،ثــم قريــة املعرفــة،
فمدينــة ديب األكادمييــة ،فمدينــة ديب الطبيــة ..كل تلــك املرشوعــات جعلــت
مــن ديب مرك ـزا ً إقليمي ـاً فعلي ـاً القتصــاد املعرفــة الجديــد.
وتأكيــدا ً عــى ارتبــاط التعليــم بالبيئــة املعرفيــة والحضاريــة أمــر ســموه
بإنشــاء مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف مايــو  2007بهــدف تطويــر
القــدرات املعرفيــة والبرشيــة واالســتفادة منهــا يف نشــوء جيــل جديــد مــن
القيــادات القــادرة عــى دعــم جهــود التنميــة الشــاملة ..ثــم أطلقــت ديب
جامعــة حمــدان بــن محمــد الذكيــة التــي تعــد مــن أوائــل مؤسســات التعليــم
اإللكــروين املعتمــد يف املنطقــة ،لتمثــل منوذج ـاً واقعي ـاً عــى إتاحــة املعرفــة
والعلــم عــر بيئــة مناســبة تتيــح أفضــل وســائل التعليــم اإللكــروين.
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

وبالرشاكــة مــع كليــة اإلدارة الحكوميــة يف جامعــة هارفــارد ،وجــه صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بتأســيس «كليــة محمــد بــن راشــد
لــإدارة الحكوميــة» لتكــون مركـزا ً إقليميـاً لنــر املعرفــة والخــرة اإلداريــة يف
مؤسســات القطــاع العــام .وشــاركت هــذه الكلي ـ ُة يف مبــادرة الحكــم الرشــيد
لــدول منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،كنمــوذج يف مجــال تبســيط
اإلج ـراءات الحكوميــة الــذي ترتكــز عليــه مبــادرة الحكومــة الذكيــة ،وقبلهــا
اإللكرتونيــة.
حكومتي..
لالقتراحات الحكومية االتحادية
ويف مبــادرة عــى املســتوى االتحــادي أطلــق ســموه مبــادرة «حكومتــي»:
بوابــة االقرتاحــات واملالحظــات لحكومــة دولــة اإلمــارات ،www.mygov.ae
وهــي بوابــة متكاملــة للتواصــل اإللكــروين املبــارش مــع املتعاملــن يف الجهــات
الحكوميــة االتحاديــة تهــدف إىل تطويــر الخدمــات املقدمــة ،ضمــن ســعي
الحكومــة االتحاديــة لتعزيــز كفاءتهــا التشــغيلية والخدميــة ولالرتقــاء بجــودة
حيــاة مواطنــي دولــة اإلمــارات واملقيمــن عــى أرضهــا؛ وفقـاً لرؤيــة اإلمــارات
.2021
أول حكومة إلكترونية ..وذكية
أطلــق ســموه أول حكومــة إلكرتونيــة يف املنطقــة يف العــام 2000؛ معيــدا ً
بذلــك صياغــة ليــس مفهــوم الحكومــة فقــط ،بــل وصياغــة الخدمــات التــي
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تقدمهــا للجمهــور وإنهــاء الطوابــر إىل غــر رجعــة .ثــم كــرر ســموه ريادتــه
مــرة ثانيــة عندمــا أطلــق أول حكومــة ذكيــة يف املنطقــة يف مايــو مــن العــام
 ،2013وأعــاد تســمية حكومــة ديب اإللكرتونيــة لتصبح «حكومــة ديب الذكية» يف
يونيــو 2013؛ والهــدف كان دامئـاً :إســعاد النــاس وتوفــر الخدمــات الحكوميــة
مــن خــال األجهــزة الذكيــة ،لتكــون يف متنــاول الجمهــور عــى مــدار الســاعة
ومــن أي مــكان ..ثــم تــوج ســموه ذلــك مبــروع ديب املدينــة األذىك عاملي ـاً.
األبواب اإللكترونية المفتوحة
ويف خطــوة رائــدة وظّــف ســموه شــبكة اإلنرتنــت وقنــوات التواصــل
االجتامعــي لالتصــال املبــارش مــع املواطنــن والــرأي العــام ،مواكبــة منــه لطبيعة
التغ ـرات التــي ميــر بهــا العــامل .وتضــم هــذه القنــوات:

املوقع الشخيص لصاحب السمو
www.sheikhmohammed.ae
ميثــل هــذا املوقــع صــورة مصغــرة عــن رؤيــة ســموه عــى املســتوى
الســيايس ،وعــى املســتوى الشــخيص .ويســتطيع الجمهــور أن يعايــش هــذا
الرجــل الفـ ّذ يف يومياتــه وفعالياتــه لحظــة بلحظــة ،يعيــش فيهــا همــوم القائــد
يف بنــاء اإلمــارة لتحتــل مكانــة الصــدارة والعامليــة .ومــن خــال املوقــع ميكــن
التواصــل املبــارش مــع ســموه والوصــول إليــه مــن غــر حاجــب أو وســيط.
موقع رئيس مجلس الوزراء
www.uaepm.ae
ويعــد املدخــل املثــايل ملــن أراد أن يــزور ســموه يف مكتبــه ،فهــو يضــم
أخبــار الحكومــة االتحاديــة ومجلــس الــوزراء ،ويطّلــع الزائــر مــن خاللــه عــى
العبقريــة القياديــة لســموه يف إدارة شــؤون الحكومــة التــي تعمــل وفــق
النمــوذج االتحــادي غــر املركــزي .ومــن خــال املوقــع ميكــن التواصــل مــع
ســموه إلكرتونيــاً.
صفحة سموه عىل موقع فيس بوك
facebook.com/HHSheikhMohammed
ومتثــل هــذه الصفحــة اســتفتا ًء عامليـاً محايــدا ً عــى شــعبية ســموه ومحبــة
النــاس لــه؛ فلقــد تجــاوز عــدد املعجبــن بهــذه الصفحــة مليونــن و 400ألــف
معجــب ،ومــن مختلــف أنحــاء العــامل .وعــر هــذه الصفحــة يتواصــل ســموه
مــع وســائل اإلعــام ،ويشــارك الجمهــور يف أفــكاره وقراراتــه حــول اإلمــارة.
موقع تويرت
@HHShkMohd
يعكــس اشـراك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عــى
موقــع تويــر كيــف يكــون القائــد الســيايس محبوب ـاً يف قلــوب أبنــاء شــعبه؛
فقــد قــارب عــدد متابعــي هــذا االش ـراك  3ماليــن ونصــف املليــون متابــع
ســاعة إعــداد هــذا املقــال.
 ..ويوتيوب
HHSMohammedBinRashid
تكريسـاً لحضــوره اإللكــروين الــذي يقربــه أكــر فأكــر مــن النــاس ،أطلــق
ســموه قناتــه الرســمية عــى موقــع يوتيــوب الخــاص ببــث مقاطــع الفيديو.

•

التحول الذكي
بالتعاون مع «غارتنر» لألبحاث ..دائرة حكومة دبي الذكية
تنظم ورشة (االبتكار والعمل الرقمي) لجهات حكومة دبي

نظمــت دائــرة «حكومــة ديب الذكيــة» أخ ـرا ً ،وبالتعــاون مــع رشكــة غارتــر املتخصصــة يف األبحــاث،
ورشــة عمــل تحــت عنــوان (االبتــكار والعمــل الرقمــي) يف فنــدق إنرتكونتيننتــال فيســتيفال ســيتي /ديب؛
بهــدف دعــم مســتوى التأهيــل ملوظفــي الجهــات الحكوميــة بــديب ،ويف ســياق املســاعي املتواصلــة التــي
تبذلهــا الدائــرة لنــر املعرفــة وتنميــة مهــارات املوظفــن الحكوميــن؛ تعزي ـزا ً لعمليــة التحــول الجاريــة
ـاص ،واملســاهمة يف الوصــول إىل املدينــة الذكيــة
يف إمــارة ديب نحــو تنفيــذ الحكومــة الذكيــة بشــكل خـ ّ
بشــكل عــا ّم.
شــارك يف حضــور فعاليــات ورشــة العمــل نحــو  100ممثــل عــن الجهــات الحكوميــة يف ديب ،حيــث
تنــاول فيهــا املحــارضان ،عــى مــدى ثــاث جلســات ،موضوعــن رئيســن ،هــا« :االبتــكار» و»العمــل
الرقمــي» .وحــارضت يف الجلســتني األوليــن مــري ميســاغليو ،نائــب رئيــس غارتــر لألبحــاث؛ متناولــة
يف الجلســة األوىل (املفاهيــم الخمســة الخاطئــة األكــر شــيوعاً عــن االبتــكار ،واإلشــكاالت التــي ينبغــي
تج ّنبهــا)؛ ويف الجلســة الثانيــة تناولــت (دور القــادة يف خلــق بيئــة لالبتــكار املتكــرر داخــل مؤسســاتهم)؛
موضحــة أهميــة اســتثامر معــارف علــم النفــس لتحقيــق إنجــاز ابتــكارات متكــررة ،من ّوهــة يف الوقــت
نفســه إىل محفّــزات االبتــكار عنــد البــر عمومــاً ،وأهــ ّم العوامــل الفاعلــة يف ذلــك ،وإىل الدافعيــة
الشــخصية لالبتــكار ..لإلجابــة عــن الســؤال حــول كيفيــة جعــل النــاس ميارســون االبتــكار بشــكل دائــم،
وذلــك عندمــا يصبــح روتين ـاً مكتســباً عندهــم.
ويف الجلســة الثالثــة تنــاول إد غابريــس ،مديــر غارتــر لألبحــاث ،املوضــوع الثــاين تحــت عنــوان (العمــل
الرقمــي)؛ متحدثـاً عــن تعريــف «العمــل الرقمــي» ومســتقبله ،موضحـاً أثــره يف مكونــات التغيــر املقبــل:
القيــادة ،واملواهــب ،واملؤسســات ،والثقافــة الســائدة ..وصــوالً إىل الكيفيــة التــي ينبغــي أن يُبنــى عليهــا
رب يف الســنوات األخــرة يف مختلــف مناحــي الحيــاة العرصيــة ،وبالنتيجــة
هــذا املفهــوم املعــارص الــذي تـ ّ
طبيعــة «املحــركات التقنيــة» التــي ســتقوم بتســيري العمــل الرقمــي.
وقــال ســعادة أحمــد بــن حميــدان ،مديــر عــام «حكومــة ديب الذكيــة» ،يف تعليــق لــه عــى هذه الورشــة
النوعيــة« :تــأيت هــذه الورشــة التــي ننظمهــا بالتعــاون مــع غارتــر كمؤسســة أبحــاث رصينــة معروفــة عــى
املســتوى العاملــي ،توافقـاً مــع االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار التــي أطلقهــا أخـرا ً صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،وتهــدف لجعــل
اإلمــارات ضمــن الــدول األكــر ابتــكارا ً عــى مســتوى العــامل خــال الســنوات الســبع املقبلــة ..وتجاوبـاً مــع
اعتــاد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب «اسـراتيجية ديب لالبتــكار»
متاشــياً مــع إطــاق «االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار» ،والتــي تضــم نحــو  20مبــادرة ســيتم تنفيذهــا خــال
ثــاث ســنوات؛ بهــدف جعــل ديب املدينــة األكــر ابتــكارا ً يف العــامل».
وأضــاف ســعادته قائـاً« :إننــا نعمــل يف دائــرة حكومــة ديب الذكيــة عــى تحقيــق رؤيــة قيادتنــا امللهمــة
يف ديب عــى ُص ُعـ ِـد دعــم حاضنــات االبتــكار وبنــاء القــدرات الوطنيــة املتخصصــة وبنــاء الـراكات العامليــة
البحثيــة وتوجيــه منظومــة العمــل الحكومــي نحــو مزيــد مــن االبتــكار ..آملــن أن تقــدم هــذه الورشــة
إضافــة نوعيــة ملــا تتمتــع بــه كــوادر حكومــة ديب مــن خـرات ومهــارات تتيــح تحقيــق الريــادة يف العمــل
والخاصــة ،إىل ابتــكار طــرق جديــدة وأكــر إبداعــاً لتقديــم
الحكومــي» ..داعيــاً الجهــات الحكوميــة،
ّ
الخدمــات للجمهــور وتنميــة االقتصــاد؛ لتعزيــز تنافســية اإلمــارات عاملي ـاً.

 86خدمــة فــي «المحكمة
الذكيــة» عبــر  4قطاعات
دشــنت محاكــم ديب مــروع «املحكمــة
الذكيــة» ،والــذي يضــم  86خدمــة عــر 4
قطاعــات رئيســة ،هــي :خدمــات القــايض الذكية،
وخدمــات املحامــي الذكيــة ،وخدمــات التســجيل
الــذيك ،وخدمــات الكاتــب العــدل الذكيــة،
لتُشــكّل مجموعــة مــن الخدمــات تقــدم عــر
تطبيــق محاكــم ديب لألجهــزة الذكيــة ،يف إطــار
ســعي املحاكــم للوصــول إىل «الريــادة يف عمــل
املحاكــم» مــن خــال تعزيــز الثقــة بالنظــام
القضــايئ محليـاً ودوليـاً ،وتعزيــز فعاليــة وكفــاءة
األداء الداخــي فيهــا.
ومــن أهــم خدمــات النظــام الــذي تنفــرد
بــه محاكــم ديب عــى مســتوى الــرق األوســط
خدمــة تســجيل القضايــا عــن بعــد دون الحاجــة
إىل الحضــور إىل قاعــات املحاكــم ..كــا تتيــح
خدمــات القــايض الذكيــة للقضــاة الدخــول إىل
حســاباتهم الخاصــة عــر اســم مســتخدم وكلمــة
مــرور خاصــة بــكل منهــم متكنــه مــن االطــاع
عــى مســتجدات أيــة قضيــة ،ومــا يقدمــه
فيهــا املحامــون وأط ـراف الدعــوى مــن بيانــات؛
التخــاذ القـرار املناســب لــكل قضيــة عــى حــدة.
فضــاً عــن ذلــك ،توفــر املحاكــم خدمــات
أخــرى متاحــة للخــراء وأطــراف الدعــوى،
وغريهــم ،مبــا يســهم يف تحســن األداء اإلداري
واألرشــفة ،عــر العديــد مــن الخدمــات ،مثــل
خدمــة الرتاســل والتواصــل الــذيك التــي متكــن
القــايض مــن التواصــل مــع الجهــات املختلفــة
مــن خــال اســتخدامه برنامــج الربيــد اإللكــروين
والهواتــف الذكيــة املــزودة بأحــدث التطبيقــات.
أمــا خدمــات املحامــي الذكيــة فإنهــا تتضمــن
خدمــة تســــجيل القضايــا عــن بعــد ،والتــي تتيح
ملكاتــب املحامــاة تســجيل الدعــاوى ،وإمــكان
إرفــاق الوثائــق ودفــع الرســوم وتحديــد موعــد
الجلســة ،وكذلــك خدمــة الدفــع الــذيك للرســوم
واألمانــات والغرامات ،وتــــقديم طلبــات القضايا
ومتابعــة تنفيذهــا ،واالطــاع عــى نتائجهــا،
وكذلــك التواصــل والرتاســل الــذيك الــذي يوفــر
ملــــكاتب املحامــاة خــــدمة تســلّم التــــقرير
اليومــي عــر الربيــد اإللكـــروين حــول قــرارات
الجلســــات الخاصــة مبكتــب املحامــاة ،وخدمــة
الرســائل النصيــة ملواعيــد الجلســات والقـــرارات
املتعلقــة بهــا ،والرســائل النصيــة حــول جاهزيــة
تســلّم الشــيكات.
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تفادي الحوادث والزحام عبر النسخة الجديدة
من تطبيقات شرطة دبي للهواتف الذكية

اســتجابة للمبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،بإطالقــه مــروع أول مــؤرش للســعادة يف العــامل ..وانطالقـاً مــن حــرص تلــك املبــادرة
عــى تشــجيع ودعــم األفــكار الخالّقــة التــي تســاهم يف تطويــر األداء املؤســي يف إطــار ســعيها املتواصــل لالرتقــاء
مبســتوى الخدمــات لتحقيــق ســعادة املتعاملــن والــركاء واملعنيــن ،قامــت رشطــة ديب بإطــاق نســخة جديــدة مــن
تطبيقاتهــا الذكيــة توفــر خدمــة تحديــد مواقــع الحــوادث املروريــة يف الطــرق وتبــن حالــة االزدحــام بشــكل حــي
ومبــارش ،مــا يســاعد عــى تفاديهــا والتوجــه إىل طــرق بديلــة أكــر انســيابية.
طبيعة الخدمة
تتمثــل الخدمــة يف التحديــث األخــر الــذي طورتــه اإلدارة العامــة للخدمات
الذكيــة يف رشطــة ديب عــى تطبيقهــا الجديــد للهواتــف الذكيــة ،حيــث أصبــح
بإمــكان املتعامــل االطــاع مــن خــال التطبيــق عــى نســخة إلكرتونيــة مــن
بطاقــة الهويــة الوطنيــة ورخصــة القيــادة وملكيــة املركبــة.
كذلــك ف ّعلــت اإلدارة خاصيــة االطــاع عــى قيمــة املخالفــات ودفعهــا مــن
خــال تطبيقهــا  ،Dubai Police Fine Widgetوالــذي يــأيت بصيغتــه الجديــدة
التــي تجعــل منــه مكونـاً دامئـاً عــى شاشــة الهاتــف املحمــول الرئيســة.
وال يحتــاج متعاملــو رشطــة ديب إىل تحميــل تطبيــق خــاص عــى هواتفهــم
الذكيــة مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه الخدمــات القيمــة ،لكونهــا تتوافــر
لديهــم مبجــرد تحديــث تطبيــق رشطــة ديب تلقائي ـاً ،ليحصــل املتعامــل عــى
كافــة الوظائــف واملزايــا الجديــدة.
الشرطة إلسعاد الشعب
وأوضــح العقيــد خالــد نــارص الرزوقــي ،مديــر اإلدارة العامــة للخدمــات
الذكيــة يف رشطــة ديب ،أن هــذ التحديــث يتيــح لألفـراد االحتفــاظ بنســخة ذكيــة
مــن بطاقــة الهويــة الوطنيــة وبيانــات رخصــة القيــادة وملكيــة املركبــة عــر
هواتفهــم الذكيــة ،يف إطــار الجهــود املتواصلــة لفريــق اإلدارة العامــة للخدمــات
الذكيــة -بالتعــاون مــع اإلدارات العامــة الرئيســة يف رشطــة ديب -بتحويــل جميع
الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور إىل خدمــات ذكيــة مطــورة ومتوافــرة عــر
الهاتــف ،وذلــك يف ظــل توجهــات حكومــة ديب الذكيــة.
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وتســعى اإلدارة العامــة لرشطــة ديب التــي أعــدت خطتهــا الذكيــة لتقديــم
جميــع خدماتهــا عــر نســخ متوافــرة عــى األجهــزة الذكيــة ،إىل االرتقاء ملســتوى
توقعــات القيــادة يف حكومــة ديب ،الهادفــة إلســعاد الجمهــور بخدمــات نوعيــة
ومميــزة تــريض طموحــه وتعمــل عــى اختصــار الوقــت والتكلفــة وتحقيــق
رسعــة اإلنجــاز.
هــذا التحديــث الجديــد يعتــر مــن أبــرز الخدمــات التــي نجحــت رشطــة
ديب يف تحويلهــا إىل خدمــات ذكيــة ،بكونهــا تعيــد تعريــف الصيغــة املألوفــة
للتعامــل مــع أكــر الوثائــق والبطاقــات حساســية بالنســبة للمتعامــل ،واعتــاد
صيغــة إلكرتونيــة بديلــة عنهــا ،وهــي التــي تعــد مــن أهــم املســتندات
الشــخصية الالزمــة إلمتــام املعامــات الرســمية بشــكل عــام.
كــا أن هــذه الخدمــة تخفــف عــى املتعامــل املشــقة يف حــال تعرضــه
ألي مواقــف تســتدعي إطــاع رجــال الرشطــة عــى هــذه املســتندات ،مثــل
الحــوادث املروريــة ،يف حــال نســيانها أو فقدانهــا بشــكل مؤقــت.
التعامل مع الخدمة
ميكــن للمســتخدم ،بعــد تحميــل التطبيــق ،تســجيل الدخــول باســتخدام
حســاب «هويتــي اإللكرتونيــة» التــي توفرهــا دائــرة حكومــة ديب الذكيــة
كخدمــة مشــركة لجميــع الجهــات الحكوميــة يف ديب ،لتظهــر تلقائي ـاً جميــع
بياناتــه ذات الصلــة يف ملفــه الشــخيص الخــاص بتعامــات الرشطــة ،مــن
بطاقــات إلكرتونيــة ،وعــدد مركبــات مســجلة باســمه ،ومخالفاتــه املروريــة،
واملعامــات التــي قدمهــا لرشطــة ديب.

•

خدمات عابرة للحدود

«نعمل مع ًا إلسعادك»..

خدمات ذكية عابرة للحدود
ميثــل مفهــوم تقديــم الخدمــة الحكوميــة للجمهــور عــر األجهــزة الذكيــة ،يف كل وقــت ومــن أي
مــكان ،أهــم املقومــات التــي تســتند إليهــا مبــادرة الحكومــة الذكيــة ،ويكمــن التحــدي الحقيقــي
لهــذا املفهــوم يف القــدرة عــى تنفيــذ الخدمــة الحكوميــة مــن خــارج الدولــة .هــذه الزاويــة ترصــد
مســتوى نضــج الخدمــات الحكوميــة ومــدى تحقيقهــا هــذا املفهــوم ،وترصــد خدمــات واقعيــة
تؤثــر يف حيــاة املتعاملــن الذيــن يعتمــدون عــى الخدمــات الذكيــة واإللكرتونيــة عنــد التعامــل
مــع الجهــات الحكوميــة خــال وجودهــم خــارج الدولــة.
طلب تأمين مسكن من شرطة دبي
http://www.dubaipolice.gov.ae/dp/jsps/
content/flat_content.do?contentCode=88382
متثــل هــذه الخدمــة امتــدادا ً فعليـاً ملــا تتســم بــه ديب مــن
أمــن يجعلهــا واحــة آمنــة لــكل مــن يســكن فيهــا ،ويعــود
الفضــل الكبــر يف هــذا اإلنجــاز إىل جهــاز رشطــي كفــوء
ومتطــور ،يعمــل رجالــه ليــل نهــار مــن أجــل توفــر الحاميــة واألمــان لكافــة
األف ـراد ،ويســتخدمون منظومــة متطــورة مــن الوســائل التقنيــة واإللكرتونيــة
التــي تســاعدهم يف التواصــل مــع الجمهــور والقيــام بخدمتهــم بالشــكل األمثل.
تتيــح هــذه الخدمــة للجمهــور تقديــم طلــب تأمــن مســكن الفــرد يف حــال
عــدم وجــوده يف املنــزل لفــرة طويلــة بســبب الســفر أو ألي ســبب كان ،ومــن
اشـراطات توفريهــا أن يكــون مقــر الســكن ملقــدم الطلــب ضمــن حــدود إمــارة
ديب ،وعندهــا مــا عليــه ســوى تعبئــة طلــب االشـراك بالخدمــة واملوافقــة عــى
الــروط الــواردة فيــه ،ومــن ثــم إرســاله عــر موقــع القيــادة العامــة لرشطــة
ديب .ويف حالــة عــدم توافــر وســيلة إلكرتونيــة ميكنــه مراجعــة أقــرب مركــز
للرشطــة لتعبئــة الطلــب ،أو االتصــال مبركــز خدمــة العمــاء الخــاص برشطــة
ديب لتأكيــد بيانــات صاحــب املنــزل.
تتــم معالجــة طلــب تأمــن املنــزل خــال  ١٥دقيقــة بحــد أقــى ،ويتــوىل
مركــز الرشطــة والدوريــات العاملــة يف املنطقــة متابعــة املنــزل خــال غيــاب
صاحبــه طــوال مــدة الســفر املحــددة يف طلــب الخدمــة.

هــذه الخدمــة مجانيــة كليـةً ،وميكــن لكافــة ســكان إمــارة ديب التقــدم لهــا
مــن دون أيــة اســتثناءات.
خدمة «تواجدي»

http://mofa.gov.ae/citizen/portal/c041e6de4f5c-a2cd-2f60a060441d.aspx-90f2
«تواجــدي» خدمــة مقدمــة ملواطنــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة يف أثنــاء وجودهــم يف الخــارج ،تســهل
عمليــة التواصــل بــن بعثــات الدولــة وبــن مواطنــي الدولــة املســ ِّجلني يف
الخدمــة وهــم يف الخــارج ،يف حــاالت األزمــات والطــوارئ؛ بهــدف إجالئهــم
وتنســيق عودتهــم للدولــة ســاملني.
توفــر الخدمــة خاصيــة التســجيل املبــارش ملــرة واحــدة ،باإلضافــة لخاصيــة
إنشــاء حســاب دائــم ،حيــث ميكــن مــن خاللــه اختصــار عمليــة التســجيل
مســتقبالً والتمتــع مبزايــا أخــرى للمســجلني يف الخدمــة ،ويتــم إدخــال اســم
املســتخدم وكلمــة الــر يف نافــذة املســجلني الحاليــن.
هــذه الخدمــة تقدمهــا وزارة الخارجيــة ،وهــي مثاليــة للمواطنــن متكــرري
الســفر ،أو العائــات التــي تســافر إىل مناطــق نائيــة ..مبــا يعــ ّد مثــاالً حيــاً
لحــرص الدولــة عــى ســامة املواطنــن وتأمينهــم حــال وجودهــم يف أي
مكان يف العامل.
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في دورتها الثالثة..
القمة الحكومية تستشرف حكومات المستقبل
تعــد القمــة الحكوميــة أكــر تجمــع حكومــي ســنوي عاملــي يعمــل كمنصــة دوليــة تهــدف إىل االرتقــاء
مبســتقبل الحكومــات ومتكينهــا مــن تحقيــق التفــوق والريــادة .تجمــع القمــة قيــادات الحكومــات
والفكــر وصانعــي السياســات والقطــاع الخــاص ملناقشــة ســبل تطويــر مســتقبل الحكومــات بنــاء عــى
أحــدث التطــورات واالتجاهــات املســتقبلية.
وت ُعقــد القمــة يف دورتهــا الثالثــة هــذا العــام
تحــت عنــوان «اســترشاف حكومــات املســتقبل»
يف الفــرة مــن  11-9فربايــر املقبــل برعايــة كرميــة
مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،وتركــز عــى مجموعــة مــن
املوضوعــات تتلخــص يف اســترشاف حكومــات
املســتقبل واالرتقــاء بــأداء خدماتهــا مــن خــال
االبتــكار الحكومــي .كــا تســعى القمــة إىل تعزيــز
التعــاون والتنســيق بــن حكومــات العــامل ،إضافــة
إىل تبــادل املعرفــة ونقــل املامرســات املبتكــرة حول
أفضــل املامرســات العامليــة يف القطــاع الحكومــي
مــا يســهم يف تحقيــق رفاهيــة املجتمعات وتســهيل
حياتهــا وتوفــر الفــرص ألجيالهــا.
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حضور دولي
يحــر الــدورة الثالثــة للقمــة كبــار
الشــخصيات ،وقــادة القطــاع الحكومــي والخــراء
الدوليــون ،ويشــارك بهــا نخبــة مــن كبــار املتحدثــن
يف جلســات تفاعليــة تجمــع عــددا ً مــن القــادة،
وصنــاع القــرار ،والــوزراء ،والرؤســاء التنفيذيــن،
وقــادة الفكــر يف مجــال االبتــكار الحكومــي،
واملســؤولني الحكوميــن والخ ـراء يف مجــال اإلدارة
الحكوميــة ،والذيــن ســوف يعرضــون آراءهــم
وأفكارهــم ورؤاهــم حــول مســتقبل العمــل
الحكومــي يف أكــر مــن  30جلســة متخصصــة.
مهلة قاربت على االنتهاء وإبداعات ال
يمكن إغفالها
ومــع اقــراب موعــد انطــاق الــدورة الثالثــة
للقمــة الحكوميــة ،تــرف مهلــة الســنتني التــي
أعلــن عنهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب للتحــول إىل الحكومــة
الذكيــة عــى االنتهــاء ،بعــد أن حــدد لهــا ســموه
هدفـاً يتمثــل يف حكومة ســهلة وسلســة االســتخدام
وميكــن التواصــل معهــا عــر الهاتــف املحمــول
بغيــة إســعاد النــاس .ومنــذ ذلــك اليــوم انطلــق
ســباق التنافــس اإليجــايب بــن الجهــات الحكوميــة
مــن أجــل أداء الواجــب وإطــاق تطبيقاتهــا
الذكيــة.

وضمــن هــذا الســباق أطلقــت الجهــات
الحكوميــة العــرات مــن تطبيقــات الهواتــف
الذكيــة املبتكــرة التــي ال تخلــو مــن اإلبــداع
والتميــز تســهيالً عــى املتعاملــن يف الوصــول إىل
خدماتهــا عــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان وعــر
قنــوات ذكيــة متفاعلــة ،بعدمــا تبنــت أفقـاً جديــدا ً
لإلبــداع والــذكاء يف خدماتهــا عــر الهواتــف الذكيــة
مل يكــن متاحــاً عــر مواقعهــا اإللكرتونيــة.
ومــع اقــراب املهلــة التــي حددهــا ســموه
أصبحــت الصــورة أكــر وضوحــاً ،فصــار بإمــكان
املتعاملــن ســواء كانــوا أفـرادا ً أو رشكات االســتفادة
مــن هــذه التطبيقــات الذكيــة التــي توفــر
خدمــات يف مجــاالت حياتيــة شــاملة ،منهــا القطــاع
الصحــي ،والتعليمــي ،واألمنــي ،والخدمــات العامــة،
وخدمــات قطــاع األعــال ..إلــخ.
ويف خــط مــوا ٍز وفــرت دائــرة حكومــة ديب
الذكيــة العديــد مــن الخدمــات املشــركة للجهــات
الحكوميــة لدعــم تنفيــذ التحــول إىل الحكومــة
الذكيــة واملســاهمة يف الوصــول بــديب إىل املدينــة
األذىك عاملي ـاً .هــذه الجهــود أفــرزت اآلن حكومــة
ذكيــة عــى أرض الواقــع كنتيجــة ملبــادرة أطلقهــا
ســموه قبــل ســنتني مؤكــدة إرصار ديب عــى توفــر
خدمــات نوعيــة متميــزة ملتعامليهــا وإســعادهم يف
الوقــت نفســه مــن خــال حكومــة ذكيــة مرتابطــة
ومتكاملــة.

•

الحياة السعيدة

الموقع اإللكتروني للقرية العالمية
جولــة ترفيهيــة افتراضيــة حــول البلــدان ..وتطبيــق للــزوار

تعــد القريــة العامليــة ركيــزة أساســية ضمــن خطــة ديب الســياحية التــي تهــدف إىل اســتقطاب  20مليــون زائــر يف العــام ،2020
وهــو مــا يصــب أيضـاً يف اسـراتيجية ديب للعــام  2021التــي تهــدف ضمــن محاورهــا الرئيســة إىل جعــل اإلمــارة مقصــداً للــزوار
عــى مســتوى املنطقــة والعــامل .وقــد ُصمــم املوقــع اإللكــروين للقريــة  globalvillage.aeليأخــذ الزائــر يف جولــة ممتعــة
افرتاضيــة تشــمل جميــع األنشــطة الثقافيــة والرتفيهيــة والتســويقية والحضاريــة املقدمــة مــن  70دولــة مشــاركة« .مجلــة
حكومــة ديب الذكيــة» تســتعرض النســخة املحدّ ثــة مــن املوقــع وتســلط الضــوء عــى أهــم خدماتــه املعلوماتيــة واإلجرائيــة...
تطبيقات ذكية
إىل جانــب املوقــع اإللكــروين املتميــز للقريــة
العامليــة لهــذا املوســم ،أطلــق القامئــون عــى هــذا
املــروع الرائــد تطبيقــاً ذكيــاً للقريــة العامليــة،
متاشــياً مــع مبــادرة الحكومــة الذكيــة الراميــة إىل
تحويــل ديب إىل مدينــة ذكيــة.
ويتوافــر التطبيــق الــذيك للهواتــف املتحركــة
عــى متجــري آبــل وأندرويــد لتوفــر ســهولة
ومرونــة ال متناهيتــن للزائــر بالحصــول عــى
املواقــع واملعلومــات والخرائــط يف أثنــاء تجوالــه يف
القريــة.
كذلك بادرت رشكة (دو) إىل توفري أوسع تغطية
ألحدث وأرسع شبكة السلكية تتيح للمستخدمني
التواصل عربها ،ضيوفاً كانوا أو مستثمرين.
الترفيه
يســتعرض املوقــع أفضــل تجربــة ترفيهيــة
فريــدة مــن نوعهــا للعائلــة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة خــال املوســم الـــ  19للقريــة،
وتشــمل برنامــج العــروض التشــويقية واملهرجانــات
والعــروض املتجولــة ،والعــروض املرسحيــة الخاصــة

للمطاعــم واألكشــاك واملقاهــي يف جولــة افرتاضيــة
خالبــة.

بالعائلــة واألطفــال واألنشــطة املبهجــة عــى
املــرح ،والعديــد مــن الكرنفــاالت الثقافيــة
واالحتفــاالت الوطنيــة التــي ســتضمن أجمــل
وأمتــع األوقــات لجميــع أفــراد العائلــة.
ويحتــوي املوقــع عــى قســم مميــز لردهــة
املطاعــم املكونــة مــن  25مطع ـاً دولي ـاً بالقــرب
مــن القنــاة املائيــة ،إذ بوســع الزائــر للموقــع
مشــاهدة جميــع الصــور الداخليــة والخارجيــة

التسوق
تقــدم القريــة العامليــة تجربــة تســوق
فريــدة مــن نوعهــا مــن خــال أكــر مــن 3,500
متجــر ،حيــث يعــرض املوقــع اإللكــروين األجنح ـ َة
واألكشــاك ومحــال التجزئــة املشــاركة ،وأيضــاً
مــا تعرضــه مــن تشــكيلة مميــزة مــن املنتجــات
األصليــة التــي تعكــس ملحــة عــن حضــارة وثقافــة
البــاد التــي متثلهــا وأشــهر الصناعــات فيهــا .كــا
يعــرض املوقــع جوائــز يوميــة قيمــة مــع قســائم
«امســح واربــح» مــع كل تذكــرة دخــول.
تواصل فعال
مــن املميــزات املهمــة للموقــع أنــه بإمــكان
الــزوار إبــداء جميــع آرائهــم وإرســال الشــكاوى
واالقرتاحــات لتحديــث الخدمــات ،إمــا عــن طريــق
املوقــع نفســه وإمــا عــن طريــق شــبكات التواصــل
االجتامعــي «إنســتغرام ،فيــس بــوك ،تويــر،
يوتيــوب».
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استراتيجية السعادة

إيذان ًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة اإلمارة نحو المستقبل

محمد بن راشد يطلق «خطة دبي »2021
مــع اقــراب نهايــة اإلطــار الزمنــي لخطــة ديب االســراتيجية  ،2015أطلــق صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب
«رعــاه اللــه» ،بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب
رئيــس املجلــس التنفيــذي« ،خطــة ديب  »2021امتــداداً لقصــة نجــاح خطــة ديب االس ـراتيجية
 ،2015يف احتفــال مهيــب شــكل مهرجان ـاً للطمــوح واألمــل واإلبــداع الدبــوي الجميــل.
تطمــح خطــة ديب  2021لالرتقــاء بــديب لتصبــح وجهــة عامليــة يف مختلــف
املجــاالت ،خاصــة وأن اإلمــارة تشــهد حاليــاً نهضــة كبــرة؛ تربهــن عليهــا
املبــادرات والربامــج واملرشوعــات الطَمــوح التــي أطلقــت أخـرا ً ،وعــى رأســها
اســتضافة معــرض إكســبو  ،2020وإعــان ديب عاصمــة االقتصــاد اإلســامي،
وإطــاق اسـراتيجية ديب /املدينــة األذىك عامليـاً ..وبهــذا تنظــر خطــة ديب 2021
إىل مســتقبل اإلمــارة مــن خــال عدســة جامعــة لضــان التنميــة املتكاملــة
والشــاملة لنفســها يف الســنوات املقبلــة.
مستقبل دبي
تنظــر خطــة ديب  2021إىل مســتقبل اإلمــارة مــن خــال منظــورات شــاملة
ومتكاملــة؛ بــدءا ً مبنظــور الفــرد واملجتمــع ،متناول ـ ًة الســات املرجــو توافرهــا
يف أف ـراد مجتمــع ديب ،مواطنــن ومقيمــن ،للنهــوض بعــبء التنميــة ولعــب
دور محــوري يف قيــادة محــاور الخطــة ،عــاوة عــى الســعي لتحقيــق مجتمــع
مثــايل يف متاســكه وتالحمــه واحرتامــه لتعــدد الثقافــات وللتعايــش يف مــا بينهــا
بانســجام.
تتنــاول الخطــة مســتقبل ديب مــن منظــور الفضــاء الحــري ،ســواء مــا
يتعلــق بعنــارص البنيــة التحتيــة مــن بيئــة طبيعيــة ومشـيّدة ،وطــرق ووســائل
مواصــات ومصــادر طاقــة ..وغريهــا ،أو مــا يتعلــق بشــكل التجربــة الحياتيــة
التــي يعيشــها أفـراد املجتمــع مــن إماراتيــن ومقيمــن وزوار ،ســوا ًء يف تفاعلهــم
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فيــا بينهــم ،أو يف تفاعلهــم مــع عنــارص البنيــة الحرضيــة والخدمــات املرتبطــة
بهــا؛ اجتامعيــة كانــت أم اقتصاديــة .كــا تتنــاول مســتقبل املدينــة مــن منظــور
اقتصــادي ،ليــس فقــط باعتبــاره محــرك التنميــة والوقــود الــذي يغــذي املدينــة
ويدفــع باتجــاه تطورهــا املســتمر ،بــل كذلــك العامــل الــذي يجعــل مــن
املدينــة محــورا ً يف االقتصــاد العاملــي ال ميكــن تجــاوزه.
وأخــرا ً تتنــاول الخطــة مســتقبل ديب مــن منظــور الحوكمــة الرشــيدة،
باعتبارهــا اآلليــة املؤسســية التــي تضمــن قيــادة التنميــة واســتمرارها ،وتعزيــز
رفــاه الفــرد واملجتمــع وحفــظ األمــن والنظــام .وقــد تُرجمــت املنظــورات
كل واحــد منهــا يعتــر عنوانـاً رئيسـاً ملجموعــة مــن
الســابقة إىل ســتة محــاورٌ ،
الغايــات الرئيســة عــى مســتوى ديب ،وتشــكل يف مجملهــا تطلعــات املدينــة
املســتقبلية نحــو العــام .2021
 األفراد“ :موط ٌن ألفرا ٍد مبدعني وممكَّنني ،مل ُؤهم الفخ ُر والسعادة” املجتمع“ :مجتم ٌع متالح ٌم ومتامسك” التجربــة املعيشــية ” :املــكا ُن املفضــل للعيــش والعمــل ،واملقص ـ ُد املفضّ ـ ُـلللزائريــن”
 املكان“ :مدينة ذكية ومستدامة” االقتصاد“ :محور رئيس يف االقتصاد العاملي” -الحكومة“ :حكومة رائدة ومتميزة”

وأفضــل مامرســات الحوكمــة ،وبالشــكل األكــر فاعليــة وكفــاءة واســتدامة يف
توظيــف املــوارد الحكوميــة باختــاف أنواعهــا .وتتبنــى حكومــة ديب ،بالتــايل،
منهجيــات اإلدارة الرشــيدة للــال العــام التــي تدعــم التمويــل املســتدام
لخطــط املدينــة التنمويــة ،كــا تلتــزم بالعمــل عــى تحويــل كافــة سياســاتها
وخدماتهــا وعملياتهــا لتكــون صديقــة للبيئــة ،عــاوة عــى تبنيهــا سياســات
مــوارد برشيــة تضمــن اســتمرارية املعرفــة والخــرة املرتاكمــة يف الحكومــة.
 )٣موثوقة وشفافة:
تضمــن حكومــة ديب التطبيــق العــادل واملوثــوق لكافــة القوانــن واألنظمــة
الحكوميــة مبــا يحفــظ حقــوق كافــة املعنيــن مــن أفــراد ومؤسســات .كــا
تلتــزم بالشــفافية منهجـاً يف كافــة سياســاتها وترشيعاتهــا وخدماتهــا ونشــاطاتها
املختلفــة ،وتتبنــى ثقــة أف ـراد املجتمــع ومؤسســاته معيــارا ً رئيس ـاً يف تقييــم
أعاملهــا.

وســنبدأ تحليلنــا مــن غايــة «الحكومــة ،حكومــة رائــدة ومتميــزة» ،باعتبــار
أن هــذه الغايــة هــي األكــر ارتباطــاً بــدورة فعاليــات دائــرة حكومــة ديب
الذكيــة ،وتنطــوي عــى الجوانــب األكــر وضوح ـاً يف مهــام الدائــرة.
“حكومة رائدة ومتميزة”
لطاملــا شــكلت رســالة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
للحكومــة بــأن تكــون ســلطة لخدمــة النــاس ال ســلطة عــى النــاس؛ نرباس ـاً
لهــذه الحكومــة يف كل مــا تقــوم بــه .ومــن هنــا فقــد أفــردت خطــة ديب
 2021محــورا ً خاصـاً بالجهــاز الحكومــي يتمحــور حــول هــذه الفكــرة بالــذات:
فالحديــث هنــا عــن أن رضــا النــاس وســعادتهم ،متعاملــن كانــوا أم متأثريــن
بالسياســات الحكوميــة ،هــو املعيــار األســايس يف تقييــم العمــل الحكومــي ،كــا
يعنــى املحــور بخلــق جهــاز حكومــي ذي كفــاءة وموثوقيــة عاليــة .ويف مــا يــأيت
الغايــات املرتبطــة مبحــور الحكومــة:

 )١س ّباقة ومبدعة يف تلبية احتياجات الفرد واملجتمع:
تتميــز حكومــة ديب بنظرتهــا االســترشافية ومبادرتهــا يف اإلصغــاء لكافــة
املعنيــن وإتاحــة الفرصــة لهــم للمشــاركة الفاعلــة وتوظيــف خرباتهــم لضــان
تلبيــة سياســاتها وخدماتهــا لالحتياجــات اآلنيــة واملســتقبلية لألفـراد واملجتمــع.
كــا تســعى إىل تيســر حيــاة النــاس مــن خــال تقديــم خدمــات مرتابطــة
وشــخصية وذكيــة ،واألفضــل جــودة؛ لتعكــس نشــاطات األفــراد وحيواتهــم
ومتطلبــات املؤسســات ،وكذلــك مــن خــال توفــر قنــوات تواصــل موحــدة
ومتناســقة تتــاءم واحتياجــات كافــة الفئــات املعنيــة مــن جهــة ،ومــن جهــة
أخــرى مــع طبيعــة التكامــل يف الجهــاز الحكومــي.
 )٢مستدامة ومبتكرة يف إدارة مواردها:
تتبنــى حكومــة ديب التميــز واالبتــكار منهجــاً وثقافــة يف تطويــر كافــة
مجــاالت العمــل الحكومــي ،مــن سياســات وخدمــات وعمليــات وبيئــة ،وصــوالً
إىل تلبيــة احتياجــات املجتمــع وتوقعــات أف ـراده ،اســتنادا ً إىل أفضــل مبــادئ

استراتيجية حكومة دبي الذكية تتواءم وخطة دبي 2021
تعتــر خطــة ديب  2021النــواة التــي تــدور يف فلكهــا كافــة الجهــات
الحكوميــة يف اإلمــارة ،ومــن ضمنهــا دائــرة حكومــة ديب الذكيــة ،والتــي
تتــواءم خطتهــا االسـراتيجية ( )2017-2014مــع األهــداف والغايــات الرئيســة
لخطــة ديب  2021وتدعمهــا عــر منظومتهــا مــن البنيــة التحتيــة والخدمــات
اإللكرتونيــة والذكيــة التــي توفرهــا.
وتعمــل الدائــرة وفــق شــعار «نعمــل مع ـاً إلســعادك» .كــا تتــوىل متكــن
كافــة الجهــات الحكوميــة مــن تحقيــق التحــول إىل الحكومــة الذكيــة ،مــن
خــال وضــع املعايــر والضوابــط ،وقيــاس عمليــة التحــول الــذيك يف الجهــات
الحكوميــة ،وتوفــر الخدمــات املشــركة وأدوات البنيــة التحتيــة اإللكرتونيــة
والذكيــة التــي تســاعد الجهــات الحكوميــة يف تحقيــق التحــول املنشــود.

وتديــر حكومــة ديب الذكيــة خدمــات االقرتاحــات والشــكاوى ،ومركــز
االتصــال الحكومــي املوحــد -اســأل ديب ،والــذي ميثــل البوابــة التــي تصــل
الحكومــة مــن خاللهــا إىل الجمهــور وتســمع منــه مطالباتــه ،وتوفــر تطبيــق
الدفــع عــر الهواتــف الذكيــة للجمهــور ،إىل جانــب بوابــة للدفــع اإللكــروين
وخدمــة «هويتــي اإللكرتونيــة» التــي تتيــح للجمهــور دخــوالً موحــدا ً لخدمــات
حكومــة ديب مــن خــال رقــم تعريفــي واحــد .ومتثــل (نظــم تخطيــط املــوارد
الحكوميــة) األداة األساســية يف إدارة مــوارد الحكومــة والتــرف بإيراداتهــا
وأصولهــا بالطريقــة املثــى ،ومــن ثــم تحقيــق وفــورات ماليــة كبــرة ،فض ـاً
عــن تقليــل الهــدر يف املــوارد املاليــة الناجــم عــن تكـرار عمليــات رشاء أنظمــة
إلكرتونيــة مــن قبــل الدوائــر الحكوميــة ،واالســتعاضة عــن ذلــك بالنظــم
املشــركة إلدارة العمليــات التشــغيلية والخدمــات اإللكرتونيــة .كــا توفــر
الدائــرة شــبكة املعلومــات الحكوميــة التــي تربــط بــن أنظمــة  56جهــة تابعــة
لحكومــة ديب بشــبكة واحــدة لنقــل املعلومــات واملعامــات وتبادلهــا يف مــا
بينهــا ،ومبســتوى عــا ٍل مــن الحاميــة إلكرتونيــاً وبطريقــة مشــفرة تضمــن
موثوقيــة املعلومــات وســامتها وخلوهــا مــن أي خطــأ أو تدخــل خارجــي.
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خدمات ذكية
هيئــة دبــي للطيــران
المدنــي توفــر  14خدمــة
ذكيــة فــي  30دقيقــة
أكــد محمــد أهــي ،املديــر العــام لهيئــة ديب
للطــران املــدين ،أن «الهيئــة أصبحــت توفــر
اليــوم املوافقــات الالزمــة لـــ  14خدمــة ذكيــة
تقدمهــا مــن خــال تطبيقهــا الــذيك ،إذ بــات
باإلمــكان الحصــول عــى املوافقــات الالزمــة
لتصاريــح هبــوط الطائــرات غــر املجدولــة،
واملوافقــات املتعلقــة بارتفاعــات املبــاين وأبراج
االتصــاالت املحيطــة مبطــاري ديب وآل مكتــوم
الدوليــن ،إىل جانــب حقــوق النقــل الجــوي
وتســيري الرحــات ،فضــاً عــن املوافقــات
الالزمــة لشــحن البضائــع املحظــورة ،وغريهــا
مــن الخدمــات ،يف وقــت قيــايس ال يتعــدى 30
دقيقــة» ..الفتـاً إىل أن «هــذا اإلنجــاز يعد األول
مــن نوعــه يف العــامل ،ويعــزز موقــع ديب مركـزا ً
للنقــل الجــوي بــن الغــرب والــرق ،وعاصمــة
للط ـران يف العــامل».
وأفــاد أهــي بــأن «هــذه الخدمــة
هــي األوىل مــن نوعهــا مــن حيــث كيفيــة
الوصــول إليهــا مــن قبــل املتعاملــن وطريقــة
اســتخدامها ،فض ـاً عــن قــر الفــرة الزمنيــة
املســتغرقة للحصــول عــى الترصيــح ،وأنــه
مــن املتوقــع أن تكــون أكــر فئــات الطائ ـرات
اســتخداماً لهــذه الخدمــة هــي طائــرات
الرحــات غــر املنتظمــة لألفــواج الســياحية،
وطائ ـرات اإلســعاف والط ـران الخــاص ،فض ـاً
عــن حــاالت الهبــوط الفنــي والتقنــي للتــزود
بالوقــود.»..
الجديــر بالذكــر أن الهيئــة توفــر جميــع
خدماتهــا عــر املوقــع اإللكــروين dcaa.gov.ae
وتطبيقهــا الــذيك عــى مــدار  24ســاعة ،وتتيــح
تســجيل جميــع رشكات الطــران يف مطــارات
ديب التــي تعمــل يف مجــايل نقــل الــركاب
والشــحن وعددهــا  ،142فضــاً عــن رشكات
الطــران الخــاص ..وبعــد عمليــة التســجيل
يكــون مــن الســهل عــى هــذه الــركات مــلء
البيانــات املطلوبــة وإرفاقهــا باملســتندات
الالزمــة ،مثــل شــهادة تســجيل الطائــرة
والتغطيــة التأمينيــة ،وغريهــا ..لتتأكــد
الهيئــة بعــد تس ـلّمها البيانــات مــن صالحيــة
املســتندات ومطابقتهــا اشــراطات الســامة
املتبعــة يف مطــارات الدولــة؛ وبنــاء عليــه مينــح
ترصيــح الهبــوط يف وقــت قيــايس.
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شرطة دبي ومحاكم دبي
تنضمــان إلــى خدمــة «هويتــي اإللكترونيــة»
أعلنــت دائــرة حكومــة ديب
الذكيــة عــن انضــام رشطــة ديب
ومحاكــم ديب إىل قامئــة الجهــات
الحكوميــة املشــركة يف خدمــة
«هويتــي اإللكرتونيــة» التابعــة
لهــا للدخــول املوحــد إىل خدمــات
الجهــات الحكومية يف ديب والتفاعل
معهــا عــر الهواتــف الذكيــة أو عــر
اإلنرتنــت ،واملتكاملــة مــع بطاقــة
الهويــة الوطنيــة التــي تصدرهــا
هيئــة اإلمــارات للهويــة ،ليصــل
بذلــك عــدد الجهــات املشــركة يف
الخدمــة إىل  11جهــة.
وميكــن حالي ـاً ملتعامــي رشطــة ديب التســجيل يف الخدمــة للحصــول عــى تعريــف واحــد يتيــح لهــم
الوصــول إىل مجموعــة كبــرة مــن الخدمــات التــي توفرهــا الرشطــة عــر الهواتــف الذكيــة ،عــاوة عــى
طلبهــا عــر اإلنرتنــت ،مثــل :دفــع املخالفــات املروريــة ،التبليــغ عــن جرميــة ،اإلبــاغ عــن حــادث مــروري،
شــهادة بـراءة ذمــة ،خدمــة اإلشــعار بحالــة الطــرق ،طلــب شــهادة بحــث الحالــة الجنائيــة ،التواصــل مــع
املو ّرديــن ،اإلبــاغ عــن شــيك مرتجــع ،شــكاوى األمــن الســياحي ،طلــب شــهادة تغيــر لــون مركبــة ..عــاوة
عــى باقــي الخدمــات التــي توفرهــا الجهــات الحكوميــة األخــرى املشــركة يف الخدمــة.
كــا ميكــن ملتعامــي محاكــم ديب التســجيل يف الخدمــة للحصــول عــى تعريــف واحــد يتيــح لهــم
االســتفادة مــن خدمــات كاتــب العــدل و تســجيل القضايــا ومتابعتهــا إلكرتونيــاً.
ويتيــح رابــط الخدمــة  https://myid.dubai.gov.aeلجميــع املتعاملــن مــع الجهــات الحكوميــة
ـجيل للمتعامــل الدخـ َ
ـول إىل جميــع
املشــركة يف الخدمــة التســجيل يف «هويتــي اإللكرتونيــة» ،ليتيــح التسـ ُ
مواقــع الدوائــر والجهــات الحكوميــة واالنتقــال بينهــا باســم مســتخدم واحــد وكلمــة مــرور واحــدة مبنتهــى
الســهولة والسالســة للحصــول عــى الخدمــات مــن مــكان واحــد وآمــن عــى مــدار الســاعة وبخطــوات
ســهلة ورسيعــة ومحــدودة.
وقــد شــهدت خدمــة «هويتــي اإللكرتونيــة» إقبــاالً متزايــدا ً مــن قطــاع األعــال والجمهــور للتســجيل
فيهــا؛ إذ أظهــرت آخــر اإلحصــاءات التــي أعلنــت عنهــا الدائــرة أن عــدد املســجلني يف الخدمــة يبلــغ
حاليـاً نحــو  40,000مســجل ،ميكنهــم الوصــول بــكل ســهولة إىل مئــات الخدمــات التــي توفرهــا الجهــات
الحكوميــة اإلحــدى عــرة املشــركة بالخدمــة حالي ـاً ،وهــي :دائــرة التنميــة االقتصاديــة ،وهيئــة كهربــاء
وميــاه ديب ،وهيئــة الطــرق واملواصــات ،وبلديــة ديب ،وإدارة الجنســية واإلقامــة -ديب ،والنيابــة العامــة يف
ديب ،وهيئــة الصحــة ،ومؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان ،ورشطــة ديب ،وحكومــة ديب الذكيــة ،ومحاكــم
ديب.

«الجريــدة الرســمية» لحكومــة دبــي ..إلكترونيــة
أعلنــت اللجنــة العليــا للترشيعــات عــن اســتحداثها خدمــة جديــدة وهــي خدمــة «الجريــدة الرســمية
اإللكرتونيــة» والتــي تقدمهــا عــر الربيــد اإللكــروين للمشــركني لديهــا ،حيــث مت ِّكــن هــذه الخدمــة املهتمني
بالترشيعــات الصــادرة عــن حكومــة ديب مــن الحصــول عــى تلــك الترشيعــات برسعــة وســهولة فــور إصــدار
الجريدة.
وتــأيت هــذه الخطــوة يف إطــار حــرص اللجنــة العليــا للترشيعــات عــى مواكبــة املــروع الطمــوح الــذي
أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،يف تحويــل ديب إىل مدينــة ذكيــة بالكامــل ودع ـاً الس ـراتيجية الحكومــة يف هــذا
الخصــوص وتأكيــدا ً عــى نهــج اللجنــة يف التطويــر والتحديــث املتواصــل مســتلهمة يف ذلــك رؤيــة القيــادة
الرشــيدة نحــو التميــز.

مجتمع ذكي
تطبيــق «صــون» الذكــي لطلــب صيانــة مســكن جاهــز
أطلقــت مؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان خدمــة ذكيــة جديــدة تتمثــل بطلــب صيانــة مســكن
جاهــز .جــاءت هــذه املبــادرة لتؤكــد مــدى االهتــام الــذي توليــه املؤسســة لتجســيد توجهــات ورؤيــة
القيــادة الرشــيدة بالتحــول للحكومــة الذكيــة وتنفيــذ اسـراتيجيتها يف ضــان تنفيــذ الخدمــات اإلســكانية
بجــودة عاليــة وكفــاءة وشــفافية ويف الوقــت املحــدد ،ولتحقيــق رضــا املتعاملــن وتعزيــز قنــوات التواصــل
أي مــكان.
معهــم يف أي زمــان ومــن ّ
وقــال املهنــدس برهــان الحبــاي ،مســاعد املديــر التنفيــذي للقطــاع الهنــديس وقائــد فريــق الحكومــة
الذكيــة باملؤسســة :إن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،يــرى أن الحيــاة أصبحــت أكــر رسعــة ويحتــاج النــاس حاليــاً
لتوفــر الوقــت والجهــد والكلفــة عليهــم يف مــا يتعلــق بالخدمــات التــي يتوقعونهــا مــن جميــع الجهــات
الحكوميــة؛ وهــو مــا نعمــل عليــه للوصــول بــديب إىل الرقــم  1عامليــاً يف جميــع املجــاالت .ويف إطــار
هــذه الرؤيــة والتوجيهــات الواضحــة ،أطلقــت املؤسســة يف الفــرة املاضيــة ثالثــة تطبيقــات ذكيــة موجهــة
ملتعامليهــا ،مــع باقــة مــن الخدمــات الذكيــة التــي تلبــي احتياجاتهــم.
وأوضــح الحبــاي أن خدمــة طلــب صيانــة مســكن جاهــز عــر تطبيــق «صــون» التــي أطلقتهــا إدارة
املرشوعــات الهندســية تتيــح للمتعامــل الحاصــل عــى مســكن جاهــز ضمــن مرشوعــات املجمعــات
اإلســكانية ملؤسســة محمــد بــن راشــد لإلســكان ،اســتخدام التطبيــق إلنجــاز وإدارة جميــع طلبــات صيانــة
مســكنه الجاهــز خــال فــرة الضــان بــكل يــر وســهولة.
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مرشد التطبيقات

تطبيق «دبي للثقافة»
من هيئة دبي للثقافة
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل.

1
تظهر الشاشة الرئيسة
للتطبيق أهم املواقع السياحية
والثقافية يف اإلمارة

2
عند اختيار املوقع الثقايف تظهر
بطاقة تفصيلية باملعلومات
التاريخية واألثرية الخاصة باملوقع

3
من خالل خاصية الواقع
االفرتايض املتكاملة مع كامريا
الهاتف املحمول ميكن مشاهدة
املعلومات املهمة يف كل موقع
أثري أو سياحي

4
تظهر الخريطة املتفاعلة
أهم الفعاليات الثقافية
والفنية يف اإلمارة مع تحديد
املوقع الجغرايف لها والتكامل
مع نظام املالحة يف الهاتف
املحمول

لمزيد من المعلومات عن التطبيق يمكن االتصال على الرقم:

600560000
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