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كلمة العدد

«االبتكار الحكومي» ..عنوان ًا لحكومة المستقبل

«إننــا يف حاجــة أكــر مــن أي وقــت مــى لبنــاء كــوادر وقيــادات
متخصصــة يف االبتــكار لضــان اســتدامة نجاحاتنــا .االبتــكار هــو
رس تجــدد الحيــاة وتقــدم البرشيــة ،وهــو رهاننــا يف اإلمــارات عــى
اســتمرارية تطورنــا وتقدمنــا وتجديــد مســرتنا».
هكــذا أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
أخ ـرا ً عــن بــدء اليــوم األول إلطــاق دبلــوم متخصــص مــن نوعــه
يف مجــال «االبتــكار الحكومــي» ،الــذي ينفــذه مركــز محمــد بــن
راشــد لالبتــكار الحكومــي بالتعــاون مــع جامعــة كامربيــدج باململكــة
املتحــدة.
تــأيت هــذه الخطــوة الرائــدة ضمــن رؤيــة وتوجــه القيــادة إلعــداد
جيــل جديــد يضــم  50مــن الرؤســاء التنفيذيــن ميثلــون  36جهــة
اتحاديــة ومحليــة ،يتبنــون االبتــكار منهجـاً لتطويــر األداء الحكومــي
بعــد أن ينهــون دراســة أكادمييــة متخصصــة تســتمر ملــدة عــام
كامــل تشــمل دورات تدريبيــة مكثفــة وزيــارات خارجيــة واســتضافة
خ ـرات دوليــة متخصصــة يف هــذا املجــال.

***

ويهــدف دبلــوم االبتــكار إىل العمــل عــى نــر مفاهيــم االبتــكار
الحكومــي يف الــوزارات والهيئــات االتحاديــة واملحليــة ،وبنــاء جيــل
مــن قــدرات وطنيــة متخصصــة يف مفاهيــم االبتــكار الحكومــي
وترســيخ ثقافــة حكوميــة جديــدة ملامرســة االبتــكار الحكومي بشــكل
يومــي يف الجهــات الحكوميــة بشــكل عمــي ال نظــري .وهــذا مــا ركــز
عليــه ســموه حــن خاطــب املشــاركني بالدفعــة األوىل للدبلــوم قائـاً:
«ال أريدكــم أن تقضــوا ســنة كاملــة بــن األوراق والنظريــات .نريــد
مــروع ابتــكار حكومــي عمــي مــن كل واحــد منكــم .وسأســتعرضها
معكــم مــع أخــي الشــيخ منصــور بــن زايــد بعــد  6أشــهر بــإذن اللــه
متهيــدا ً لتطبيقهــا ،الهــدف هــو تطويــر الحكومــة وترســيخ االبتــكار
فيهــا وتطويــر مشــاريعها وخدماتهــا وليــس لدينــا وقــت طويــل
لالنتظــار».
إذا ً ،هكــذا يــرى صاحــب الســمو األمــر ،وعــى الجميــع أن
يأخــذه عــى محمــل الجــد؛ فاملطلــوب مرشوعــات حقيقيــة مبتكــرة
قابلــة للتطبيــق العمــي الفــوري لتطويــر األداء وصــوالً إىل حكومــة
املســتقبل بهــدف توفــر مزيــد مــن الرضــا والســعادة ملتعامــي
الحكومــة.
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كل الظــروف أصبحــت مهيــأة متامـاً ألن يكــون «االبتــكار» عنــوان
املرحلــة املقبلــة ،وال عــذر ألحــد عــن التخلــف ،خاصــة بعــد الدعــم
الالمحــدود مــن القيــادة الحكيمــة؛ فبتوجيهــات مــن صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة ،حفظــه اللــه ،أقــر
مجلــس الــوزراء يف وقــت ســابق إعــان عــام  2015عام ـاً لالبتــكار
يف الدولــة .وأصــدر املجلــس توجيهاتــه لجميــع الجهــات االتحاديــة
بتكثيــف الجهــود وتعزيــز التنســيق والبــدء مبراجعــة السياســات
الحكوميــة العامــة بهــدف خلــق بيئــة محفــزة لالبتــكار تصــل بدولــة
اإلمــارات للمراكــز األوىل عاملي ـاً يف هــذا املجــال.
ويف ذات الســياق ،أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب ،رعــاه اللــه« ،االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار» وتضــم  30مبــادرة
وطنيــة للتنفيــذ يف  3ســنوات ،وأوكل ســموه إىل «اللجنــة الوطنيــة
لالبتــكار» مســؤولية تنفيــذ تلــك االس ـراتيجية التــي ترتكــز عــى 7
قطاعــات وطنيــة رئيســة ،هــي :الطاقــة والنقــل والصحــة والتعليــم
والتكنولوجيــا وامليــاه والفضــاء ،وتســعى لجعــل اإلمــارات ضمــن
الــدول األكــر ابتــكارا ً عــى مســتوى العــامل خــال الســنوات الســبع
املقبلــة.
وهنــا يف إمــارة ديب اعتمــد ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب «اســراتيجية ديب لالبتــكار»
متاشــياً مــع إطــاق «االس ـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار» ،التــي تضــم
نحــو  20مبــادرة ســيتم تنفيذهــا خــال ثــاث ســنوات؛ بهــدف جعــل
ديب املدينــة األكــر ابتــكارا ً يف العــامل .كــا أن اســتثامرات الدولــة يف
مجــال االبتــكار بلغــت  14مليــار درهــم ســنوياً منهــا  7مليــارات يف
البحــث والتطويــر.
***
بعــد أن أصبحــت معــامل طريقنــا لبنــاء املســتقبل واضحــة وضــوح
الشــمس ،مل يعــد أمامنــا مــن خيــار ســوى أن نثبــت لقيادتنــا أننــا
عــى قــدر املســؤولية وأن مراهنتهــم علينــا ســتؤيت مثارهــا مجــدا ً
الص ُعــد العامليــة ،حفــظ اللــه اإلمــارات
ومكانــ ًة مرموقــ ًة عــى ُ
وقادتهــا وشــعبها.

أرسة التحرير

األخبار
«نخلة ذكية» ...ثمارها
(إنترنت) في األماكن العامة

ضمــن مســاعيها لتحويــل ديب إىل املدينــة األذىك
يف العــامل ،قامــت بلديــة ديب بالتعــاون مــع رشكتــي
«دو» لالتصــاالت و رشكــة «دي آي ديــا» لإلعــام،
بتدشــن أول «نخلــة ذكيــة» يف حديقــة زعبيــل،
كبدايــة ملــروع « 52نخلــة ذكيــة» ســتوزع يف كل
مــن حدائــق زعبيــل واملمــزر والخــور واملــرف
مبدينــة ديب ،يف الفــرة القريبــة املقبلــة .وقــد اســتغرق
تطبيــق املــروع األكــر مــن نوعــه يف الــرق
األوســط يف إطــار املبــادرات االجتامعيــة ،نحــو 10
أشــهر مــن العمــل التخطيطــي والتطبيقــي.
مميزات ابتكارية
وتســمح «النخلــة الذكيــة» لـــ 50شــخصاً بالوصول
إىل شــبكة اإلنرتنــت «واي فــاي» يف آنٍ واحــد ،عــى
امتــداد قطــر  106أمتــار مــن موقعهــا ،وذلــك عــى
مــدار اليــوم ،مــن دون انقطــاع ،ومجانــاً ،وتعــرض
«النخلــة الذكيــة» خدمــة شــحن الهواتــف املحمولــة
عــى اختــاف أنواعهــا مبعــدل يصــل إىل  12هاتفـاً يف
آنٍ واحــد ،إضافــة إىل شــحن الحواســيب املحمولــة.
ومتتــاز النخلــة أيضــاً باحتوائهــا عــى كامــرات
تستكشــف مواقــع ازدحــام الزائريــن ،وبنــا ًء عــى
ذلــك ترشــدهم للتوجــه إىل مناطــق أخــرى أكــر ســعة
يف الحديقــة عــر ســاعات كبــرة مرتبطــة بهــا.
رضا الزائرين
وعنــد توجــه مجلــة حكومــة ديب الذكيــة إىل
عــر الزائــرون عــن رضاهــم عــن
حديقــة زعبيــلّ ،
هــذه املبــادرة املبتكــرة مــن بلديــة ديب ،التــي تعتــر
الخطــوة األكــر وضوح ـاً للســكان يف تحــول اإلمــارة
الــذيك .وقــال العديــد مــن الزائريــن إن النخلــة
ســتكون امللجــأ املنقــذ لهواتفهــم املحمولــة التــي قــد
تعــاين مــن «نقــص حــاد يف الشــحن أثنــاء وجودهــم
يف مثــل هــذه األماكــن» ،كــا أنهــا تســمح لهــم
بتصفــح شــبكة اإلنرتنــت برسعــة وكفــاءة عاليتــن.

•

ضمن سعيها لتعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الذكية

«حكومة دبي الذكية» تحصد الجائزة
األولى في أمن المعلومات

حصــدت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة الجائــزة األوىل يف النســخة الثالثــة ملعــرض الخليــج ألمــن
املعلومــات «جيســيك  »2015عــن فئــة أفضــل تطبيــق يف مجــال أمــن بيانــات بطاقــات الدفــع «PCI
 »DSSلخدمــات الدفــع اإللكــروين عــر اإلنرتنــت والهواتــف الذكيــة ( ،)ePay and mPayوذلــك مــن
قبــل معــرض ومؤمتــر الخليــج ألمــن املعلومــات «جيســك  »2015الــذي عقــد يف دورتــه الثالثــة ،حيــث
احتشــدت فيــه أبــرز الفعاليــات املعنيــة بأمــن تقنيــة املعلومــات يف املنطقــة .وتســلمت الجائــزة نيابـ ًة
عــن الدائــرة مــرة ســلطان مديــر إدارة أمــن املعلومــات.
ويــأيت منــح هــذه الجائــزة للدائــرة بعــد نجاحهــا يف مطابقــة جميــع املتطلبــات ،وتوافــق املامرســات
واملعايــر الالزمــة املطبقــة مــع متطلبــات حاميــة بيانــات بطاقــات الدفــع يف جميــع العنــارص التشــغيلية
الواقعــة تحــت نطــاق بيئــة خدمــات الدفــع اإللكــروين ،والتــي تشــمل املــوارد البرشيــة العاملــة
واإلجـراءات التشــغيلية واملــوارد التكنولوجيــة لضــان أعــى مســتويات الرسيــة عــى البيانــات الخاصــة
بعمليــات بطاقــات الدفــع اإللكــروين ،وتعزيــز الحاميــة الالزمــة ألصحابهــا عــر بنيــة تحتيــة مجهــزة
وآمنــة لتحقيــق ذلــك .ويتــم التأكــد مــن االلت ـزام باملعيــار بشــكل دوري.
وقــال ســعادة أحمــد بــن حميــدان ،مديــر عــام دائــرة حكومــة ديب الذكيــة« :تحــرص الدائــرة ضمــن
اس ـراتيجيتها عــى االلت ـزام بتطبيــق أعــى معايــر أمــن املعلومــات باعتبــار ذلــك مــن أهــم العوامــل
التــي نســعى دامئـاً ألخذهــا بعــن االعتبــار يف جميــع خدماتنــا يف إطــار تطبيــق مبــادرة صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه
اللــه ،بالتحــول إىل الحكومــة الذكيــة ،وضــان تقديــم خدمــات ذكيــة ذات موثوقيــة عاليــة تحقــق
إســعاد املتعاملــن ورضاهــم».
وأضــاف بــن حميــدان قائـاً« :إن حصولنــا عــى جائــزة أمــن املعلومــات يؤكــد حرصنــا عــى تعزيــز
التطبيــق األمثــل ملرشوعــات تكنولوجيــا املعلومــات وتطبيقــات األمــن اإللكــروين التــي نســتخدمها،
ومــدى التزامنــا بتطبيــق املعايــر العامليــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات لتحســن أداء الخدمــات
عمومــاً ،ويعتــر وثيقــة معتمــدة لجــودة خدماتنــا املقدمــة للمتعاملــن ،األمــر الــذي يعــزز ثقــة
متعاملينــا يف الخدمــات الذكيــة التــي نقدمهــا لهــم».
ـى فقــط بكيفيــة بنــاء خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات
وأوضــح بــن حميــدان أن هــذه الجائــزة ال ت ٌعنـ َ
ـى أيضـاً باإلجـراءات املســتمرة التــي يتــم اتخاذهــا مــن الفــرق املختصــة لدينــا
داخــل الدائــرة ،بــل ت ٌعنـ َ
لتطويــر هــذه الخدمــات بشــكل دائــم ،وتحديثهــا وإدارتهــا وتوثيقهــا؛ مبــا يضمــن اســتدامة توفــر
الخدمــات للمتعاملــن بأفضــل صــورة ممكنــة ويف أرسع وقــت عــى مــدار الســاعة.
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موضوع الغالف

حكومة دبي الذكية  ..إنجازات لتمكين التحول
الذكي في دوائر حكومة دبي
عندمــا أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب مبــادرة الحكومــة الذكيــة
عــى املســتوى االتحــادي ،كان مفاجئـاً أن يعلــن يف اليــوم التــايل تغيــر اســم «حكومــة ديب اإللكرتونيــة» األوىل مــن نوعهــا يف العــامل العــريب ،لتصبــح
«حكومــة ديب الذكيــة» واألوىل مجــدداً يف هــذا التطويــر ،ليحقــق ســموه الســبق مرتــن يف ذات املضــار .وليخــوض فريــق الحكومــة اإللكرتونيــة التــي
تحولــت إىل شــكلها الــذيك الجديــد تحديـاً كبـراً بقيــادة هــذا االنتقــال عــى مســتوى كافــة الدوائــر الحكوميــة يف إمــارة التميــز واالبتــكار الحكومــي.
يف كواليــس هــذه الدائــرة املميــزة نصحبكــم للتعــرف عــى تفاصيــل إنجــاز هــذه املهمــة.
المجمع الحكومي الذكي
تعتــر «البوابــة الرســمية لحكومــة ديب»  www.dubai.aeباكــورة قنــوات
التواصــل املبتكــرة بــن الحكومــة والجمهــور ،حيــث مثلــت الحكومــة مبــادرة
رائــدة عــى الصعيــد اإلقليمــي .وتعمــل «حكومــة ديب الذكيــة» مــع جميــع
الهيئــات والدوائــر العاملــة تحــت مظلــة حكومــة ديب بهــدف تقديــم خدمــات
موجهــة للجمهــور ،وأخــرى مشــركة للهيئــات الحكوميــة وموظفيهــا .وقــد باتت
«البوابــة الرســمية لحكومــة ديب» مجمع ـاً حكومي ـاً افرتاضي ـاً يوفــر للجمهــور
وصــوالً إىل مــا يزيــد عــى أكــر مــن  1500خدمــة حكوميــة متنوعــة
ويجــري تحديثهــا بشــكل دائــم.
ويف معــرض تعليقــه عــى مالمــح االســراتيجية الذكيــة التــي
طرحتهــا حكومــة ديب الذكيــة يف العــام املــايض ،أشــار الســيد فــادي
جــودت الهنــدي ،استشــاري مكتــب إدارة االس ـراتيجية
بحكومــة ديب الذكيــة ،إىل «أن االســراتيجية الذكيــة
والتــي انطلقــت عــام  2014ومتتــد حتــى
عــام  ،2017تهــدف إىل االنتقــال
بالخدمــات الذكيــة إىل
إنجــاز
مرحلــة
الخدمــة الحكوميــة
مــن خــال متكــن
املســتخدم مــن
إنجــاز املعاملــة
دون
املطلوبــة
الحاجــة إىل اســتخدام عــدة
تطبيقــات ،مــا يعنــي ربــط
جميــع التطبيقــات يف منصــة واحــدة
قــادرة عــى اختصــار الوقــت والجهــد عــى
املســتخدم».
تطبيقات للحياة
أدركــت «حكومــة ديب الذكيــة»
مبكـرا ً الحاجــة إىل تطويــر تطبيقــات
تتناغــم مــع حاجــات املجتمــع
وثقافتــه .وتعتــر التطبيقــات الذكيــة
والتــي أطلقتهــا الحكومــة مبثابــة
حلقــة يف سلســلة التــزام الحكومــة

4

العدد 139
مايو 2015

بتوفــر أكــر قــدر ممكــن مــن الســهولة يف إنجــاز املعامــات وصــوالً إىل
تحقيــق أعــى معــدالت الــرىض والســعادة بــن الجمهــور .ونظــرا ً الرتفــاع
نســبة مســتخدمي الهواتــف الذكيــة مقارن ـ ًة مبســتخدمي صفحــات اإلنرتنــت،
فقــد ركــزت الحكومــة الذكيــة جهودهــا عــى توفــر خدماتهــا عــر تطبيقــات
الهاتــف املحمــول ،فقامــت بتوفــر خدماتهــا الذكيــة عــر تطبيــق «»mDubai
والــذي يتيــح للمســتخدم الوصــول إىل كافــة الخدمــات اإللكرتونيــة وإنجــاز
جميــع املعامــات املطلوبــة إنطالق ـاً مــن ذات التطبيــق.
الدفع اإللكتروني ..بوابة وتطبيق
تساعد خدمة الدفع اإللكتـــروين «»ePay
املســتخدمني عــى تســديد فواتــر
هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ،ودفــع
رســوم تجديــد الرتاخيــص بــديب،
ودفــع رســوم مجموعــة مــن
خدمــات جــارك ديب ،وتعبئــة
رصيــدَي ســالك ونــول مــن
هيئــة الطــرق واملواصــات
بــديب ،وتســديد مخالفــات
رشطــة ديب ،ومنــح تربعــات
لـــ «ديب العطــاء»،
وشــهادة فحــص
اللياقــة الطبيــة،
وتجديــد تراخيــص
املنشــآت الطبيــة مــن
هيئــة الصحــة بــديب.
أمــا تطبيــق « »mPayفيتيــح
للجمهــور اســتخدام الهواتــف الذكيــة
لالستفســار عــن وتســديد رســوم املعامــات
والخدمــات الحكوميــة وشــبة الحكوميــة
للجهــات املشــركة فيــه .وميكــن
الوصــول للتطبيــق تحــت
االســم « »mPayمــن متجــر
أبــل ملســتخدمي أجهــزة «آي
فــون» ومــن متجــر غوغــل بــاي
ملســتخدمي أجهــزة «أندرويــد».

هويتي اإللكترونية ..محطة موحدة للخدمات
كــا تتيــح خدمــة هويتــي اإللكرتونيــة “ ”MyIDدخــوالً
مو ّحــدا ً إىل جميــع خدمــات حكومــة ديب ،حيــث تُ كّــن
الجمهــور مــن الوصــول إىل كافــة الخدمــات الحكوميــة
(اإللكرتونيــة والذكيــة) عــر الهواتــف الذكيــة أو عــر
اإلنرتنــت ،مــن خــال تعريــف واحــد فقــط (اســم
املســتخدم ورقــم املــرور) .وقــد أطلقتهــا حكومــة ديب الذكيــة ،بالتعــاون مــع
هيئــة اإلمــارات للهويــة.
وميكــن التســجيل عــى الرابــط .https://myid.dubai.gov.ae :كذلــك تتيــح
الخدمــة لــكل مــن ميتلــك قارئــاً للبطاقــات ( )Card Readerإمتــام عمليــة
التســجيل مــن بيتــه أو مكتبــه مــن دون الحاجــة إىل التســجيل عــر الجهــاز
(الكيوســك).
عدد الجهات الحكومية المشتركة في
الخدمة

 11جهة

عدد الخدمات

أكثر من  250خدمة
إلكترونية وذكية

عدد المتعاملين المسجلين

 44,000ألف مسجل

عدد األكشاك اإللكترونية للتسجيل

 24جهاز ًا

الموظف الحكومي متعامل ذكي
ُص ِّمـ َم تطبيــق «املوظــف الــذيك» لألجهــزة الذكيــة واألجهــزة
اللوحيــة ،والــذي يســتفيد منــه حتــى اآلن  20ألــف
موظف ـاً حكومي ـاً ،خصيص ـاً لخدمــة موظفــي حكومــة ديب،
وهــو متوافــر عــى متجــر أبــل وغوغــل بــاي تحــت اســم
«املوظــف الــذيك» أو «.»Smart Employee
ويوفــر التطبيــق للموظفــن الحكوميــن ،بنســختيه العربيــة واإلنجليزيــة ،قامئـ ًة
بالخدمــات الذاتيــة املخصصــة؛ مثــل :تقديــم إجــازة وإشــعار العــودة منهــا،
واالستفســار عــن أرصــدة اإلجــازات ،وطلبــات اإلجــازات الســابقة ،وســجالت
الحضــور واألذونــات ،والرواتــب (الحصــول عىل املعلومــات ذات الصلــة بالراتب،
مبــا يف ذلــك كشــوف الرواتــب) ،ومراجعــة التسلســل الهرمــي لفريــق العمــل ،أو
البحــث عــن موظــف واالتصــال بــه .ويوفــر التطبيــق أيضـاً للمســؤولني إمكانيــة
اعتــاد طلبــات الـراء واإلجــازات مــن أي مــكان يتواجــدون فيــه وعــى مــدار
الســاعة ،إضافـ ًة إىل عــرض اإلشــعارات للمديريــن التخــاذ اإلجـراء املناســب.
عدد الجهات الحكومية المتاح لها
استخدام التطبيق
عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين
من التطبيق

 40جهة
 20ألف موظف

نظم تخطيط الموارد الحكومية
تعــد برامــج نظــم تخطيــط املــوارد الحكوميــة مبثابــة منظومــة متكاملــة مــن
الحلــول التقنيــة املركزيــة (املشــركة) توفرهــا حكومــة ديب الذكيــة لجميــع
الجهــات الحكوميــة يف ديب لتشــغيل كافــة العمليــات الحكوميــة الداخليــة
األساســية ،يف املجــاالت املاليــة واللوجســتية واملــوارد البرشيــة والرواتــب
والتوظيــف وإدارة األصــول واملورديــن والخدمــات الذاتيــة للموظفــن؛ مبــا
يتوافــق مــع السياســات واألنظمــة املاليــة وقوانــن إدارة املــوارد البرشيــة
املعتمــدة لــدى حكومــة ديب.

عدد الجهات الحكومية المشتركة في
النظم

 50جهة

عدد األنظمة

 25نظام ًا

عدد الموردين المسجلين في النظام

 45ألف مورد

عدد األنظمة الحكومية الرئيسية التي
تتكامل معها النظم

 60نظام ًا

عدد الموظفين الذين يستخدمون النظم

 65ألف موظف

عدد المستخدمين الرئيسين للنظم

 4000مستخدم

بوابة الرسائل النصية القصيرة 4488
مل تغفــل «حكومــة ديب الذكيــة» حقيقــة أن أكــر مــن نصــف الهواتــف
املتداولــة يف دولــة اإلمــارات هــي هواتــف تقليديــة غــر ذكيــة ،ومــن أجــل
ذلــك أبقــت عــى خدمــة الرســائل النصيــة القصــرة وطورتهــا ،عــى اعتبــار أنهــا
واحــدة مــن قنــوات التواصــل التــي توفرهــا «حكومــة ديب الذكيــة» للجهــات
الحكوميــة ،وتعــد وســيلة لالتصــال بــن تلــك الجهــات املشــركة بهــا مــع
النصيــة القصــرة عــى
متعامليهــا (الجمهــور) عــى مــدار الســاعة عــر الرســائل ّ
الرقــم  ،4488بنوعيهــا« :االســتعالم» عــن املعامــات مــن قبــل الجمهــور للجهــة
الحكوميــة والــرد عليهــا مــن قبــل الجهــة برســالة «اإلشــعار» بحالــة املعاملــة.
كــا تســتخدم الجهــات الحكوميــة هــذه الرســائل إلعــام الجمهــور
بخدماتهــا الجديــدة وفعالياتهــا.
عدد الجهات الحكومية المشتركة في
الخدمة

 60جهة

عدد الرسائل التي أرسلت بنجاح في العام
2014

 176مليون رسالة

التوظيف اإللكتروني ..فرص للجميع
يعــد تطبيــق «التوظيــف اإللكــروين» مبثابــة بوابــة
توظيــف مركزيــة واحــدة تتيــح لألفــراد؛ مواطنــن
ومقيمــن ،وحتــى مــن خــارج الدولــة ،التقــدم إلكرتونيــاً
لشــغل وظيفــة شــاغرة لــدى الجهــات الحكوميــة يف ديب.
بينــا يتيــح التطبيــق أيض ـاً ألقســام املــوارد البرشيــة يف الدوائــر والجهــات
الحكوميــة يف ديب املشــارِكة يف البوابــة القيــام بتحديــد احتياجاتها مــن الوظائف،
ونــر إعالنــات حــول الوظائــف الشــاغرة لديهــا ،وترشــيح الطلبــات التــي تلبــي
احتياجــات التوظيــف الخاصــة بهــا ،وتحديــد مواعيــد املقابــات الشــخصية،
ومــن ثــ ّم إعــادة إرســال عــروض العمــل للمرشــحني .وقــد ُصممــت البوابــة
لتوفــر آليــة إلكرتونيــة بالكامــل للتعامــل مــع طلبــات التوظيــف.
عدد الجهات الحكومية المشتركة في
البوابة

 16جهة

«اسأل دبي»  ..تجيبك بذكاء
يعــد مركــز االتصــال «اســأل ديب» ،مبثابــة مركــز اتصــال موحــد لخدمــة
الجهــات الحكوميــة يف ديب ،يعمــل باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة طيلــة أيــام
اإلســبوع ،وعــى مــدار الســاعة ،للــرد عــى استفســارات ومالحظــات واقرتاحــات
الجمهــور حــول الخدمــات الذكيــة التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة ،ليتــوىل
الــرد عليهــا مجموعــ ٌة مــن ذوي املهــارات املؤهلــن واملدربــن .وذلــك مــن
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خــال الرقــم 600560000 :أو الربيــد اإللكــروينhelp@dsg.gov.ae :
وقالــت رايــة الضمــور ،اختصــايص أول نظــام خدمــة العمــاء ،يف مركــز
اتصــال «اســأل ديب» بحكومــة ديب الذكيــة ،يف تعليقهــا عــى تفاعــل الجمهــور
مــع خدمــات حكومــة ديب الذكيــة« :إن مثــة تفاعــل إيجــايب واســع ومتطــور
باســتمرار ملســه فريــق «اســأل ديب» يف اإلقبــال املتزايــد مــن قبــل الجمهــور عــى
االســتفادة مــن خدمــات تطبيقــات الحكومــة الذكيــة».
عدد الجهات المشتركة في المركز

 18جهة

عدد المكالمات الواردة على الهاتف من 1
يناير  2015وحتى اآلن

 20,264مكالمة

عدد رسائل البريد اإللكتروني التي تم
التعامل معها من  1يناير  2015وحتى اآلن

 8031رسالة

أمن المعلومات دعامة للتحول الذكي
أمــا فيــا يتعلــق بأمــن املعلومــات فقــد قالــت إميــان طاهــر ،ضابــط أمــن
املعلومــات ،بــإدارة أمــن املعلومــات ،بــإدارة حكومــة ديب الذكيــة« :إن اإلدارة
اســتطاعت تحقيــق عــدة إنجــازات منــذ تأسيســها ضمــن حكومــة ديب الذكيــة،
حيــث متكنــت مــن إعــداد ونــر نظــام أمــن املعلومــات يف حكومــة ديب الذكيــة
ويضــم إدارة حوكمــة أمــن املعلومــات ،وإدارة الحــوادث ،وإدارة العمليــات
والنظــم واإلدارات ،وهــو نظــام تــم تطبيقــه عــى كافــة الدوائــر التــي تقــدم
خدمتهــا عــر التطبيقــات الذكيــة».
وأضافــت«:إن اإلدارة أيضــاً قامــت بطــرح دليــل إرشــادي للمســتخدمني
واملطوريــن للتمتــع مبزايــا األمــان والخصوصيــة ،مــا يوفــر شــبكة أمــان متكاملــة
للمســتخدمني ،ويعرفهــم بكافــة القضايــا التــي تجعــل مــن اســتخدامهم
للتطبيقــات تجربــة ممتعــة وســهلة وآمنــة».
حجر الزاوية في البنية التحتية
تقــوم شــبكة املعلومــات الحكوميــة بربــط أنظمــة الدوائــر مــن أجــل نقــل
املعلومــات واملعامــات الحكوميــة وتبادلهــا يف مــا بينهــا بدرجــة عاليــة مــن
الحاميــة؛ تضمــن موثوقيــة تلــك املعلومــات ومناعتهــا تجــاه أي خطــأ أو تدخــل
خارجــي.
وتشــمل الشــبكة أحــدث مقاســم الشــبكات والجــدر الناريــة ،بــإدارة فريــق
متخصــص يحــدد سياســات الرتابــط مــا بــن الدوائــر وبــن الشــبكة .كــا يقــوم
مبهــام الرقابــة عــى الشــبكة ومتابعتهــا مبــا يضمــن دميومــة عملهــا أو التدخــل
الفــوري عنــد حــدوث أي طــارئ.
عدد نقاط االتصال التي تربطها الشبكة
مع الجهات الحكومية

 58نقطة اتصال

التعافي الذكي من الكوارث
يهــدف مركــز البيانــات الحكومــي املوحــد للتعــايف مــن الكــوارث إىل إدارة
بيئــة آمنــة ألمــن املعلومــات الحكوميــة وضــان اســتمرارية العمــل واإلســهام
يف التنميــة املســتدامة لــديب يف ظــل التوجــه للتحــول إىل الحكومــة الذكيــة
والســعي لجعلهــا املدينــة األذىك عاملي ـاً.
عدد الجهات الحكومية التي ترتبط مع
المركز

 28جهة حتى اآلن

مراسالت حكومية ذكية
توفــر «حكومــة ديب الذكيــة» منظومــ ًة متكاملــ ًة مــن خدمــات التواصــل
والرتاســل اإللكــروين لكافــة الدوائــر الحكوميــة؛ متمثلــ ًة يف إنشــاء بريــد
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إلكــروين لــكل مــن املوظفــن يف الجهــة الحكوميــة مــن خــال برنامــج التصفــح
آوت لــوك ،ومبســتوى عــا ٍل مــن األمــن والحاميــة .كــا ميكــن لصاحــب الحســاب
الدخــول إىل خدمــة الربيــد اإللكــروين عــر هاتفــه املحمــول.
عبِّر عن رأيك بذكاء
يعــد نظــام االقرتاحــات اإللكرتونيــة مبثابــة نظــام إداري إلكــروين متكامــل
وموحــد للتعامــل مــع اقرتاحــات الجمهــور واملوظفــن املوجهــة للجهــات
الحكوميــة يف ديب بفاعليــة وكفــاءة؛ إذ يشــتمل عــى آليــات تسـلّم االقرتاحــات
ودراســتها ،ومعالجتهــا مبــا يكفــل تحســن األداء الحكومــي وتحقيــق رضــا
الجمهــور وتوقعاتــه ،وجــرى تنفيــذه بالتنســيق بــن املجلــس التنفيــذي
لحكومــة ديب و«حكومــة ديب الذكيــة».
عدد الجهات الحكومية المشتركة في
الخدمة

 30جهة

نظام الشكاوى اإللكترونية
يُعــد نظــام الشــكاوى اإللكرتونيــة مبثابــة نظــام إداري إلكــروين متكامــل يف
آلياتــه وموحــد ،للتعامــل مــع شــكاوى الجمهــور املوجهــة للجهــات الحكوميــة
بــديب ،واألول مــن نوعــه عــى مســتوى املنطقــة ،ليكون رافعــة ملســتوى األداء يف
القطــاع العــام بإمــارة ديب .ويوفــر النظــام منصــة حقيقيــة للمتعاملــن لتقديــم
مالحظاتهــم وشــكاواهم بشــأن مــا يقــدم لهــم مــن خدمــات مــن الجهــات
الحكوميــة املشــاركة يف النظــام .ويشــمل النظــام آليــات :تســلّم الشــكاوى
ودراســتها ومعالجتهــا وقيــاس أثرهــا واالســتفادة منهــا يف تحســن األداء ،مــع
املحافظــة عــى خصوصيــة املشــتيك ورسيــة معلوماتــه.
عدد الجهات الحكومية المشتركة في
الخدمة

 33جهة

شفافية تضمن التطوير
توفــر حكومــة ديب الذكيــة «االســتبانة الذكيــة» لتحســن الخدمــات
اإللكرتونيــة والذكيــة التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة يف ديب للجمهــور ،عــر
تعزيــز مبــدأ الشــفافية يف العالقــات الثنائيــة االتجــاه بــن الحكومــة والجمهــور؛
بإتاحتهــا املجــال لهــذا الجمهــور للتعبــر عــن رأيــه يف سياســة التحـ ّول اإللكرتوين
والــذيك الجاريــة يف ديب ،ويف الخدمــات املقدمــة لــه بشــكل عــام.
عدد الجهات الحكومية المشتركة في
الخدمة

 39جهة

نحو المدينة الذكية
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،مــروع تحويــل ديب
إىل مدينــة ذكيــة يف أكتوبــر  .2013ويهــدف املــروع إىل جعــل كافــة الجهــات
الحكوميــة قــادرة عــى التحــدث مــع بعضهــا إلكرتوني ـاً ،ويرتبــط ســكانها مــع
تلــك الجهــات بشــكل دائــم ،مــا يعنــي إدارة كافــة مرافــق املدينــة وخدماتهــا عرب
أنظمــة إلكرتونيــة ذكيــة .كــا يهــدف املــروع إىل توفــر اإلنرتنــت عــايل الرسعــة
يف كافــة األماكــن العامــة ،وصــوالً إىل خلــق منــط حيــاة جديــد لســكان املدينــة،
حيــث يصبــح التفاعــل الــذيك بــن الســكان وبــن جميــع الجهــات الحكوميــة
ميـرا ً أكــر مــن أي وقـ ٍ
ـت مــى بهــدف تحســن نوعيــة حيــاة الســكان.

•

حوار

في لقاء مع العقيد عبداهلل خليفة المري

شرطة دبي تطلق تطبيق «لجنة تأمين الفعاليات»
أطلقــت رشطــة ديب تطبيق ـاً جديــداً عــى الهواتــف الذكيــة تحــت اســم «لجنــة تأمــن الفعاليــات» ،متوافــر باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،يف فكــرة مبتكــرة
لدمــج املجتمــع ،مــن عائــات وشــباب ،بشــكل أكــر يف الفعاليــات التــي تقيمهــا املدينــة عــى مــدار العــام ،حيــث يوفــر التطبيــق كافــة املعلومــات التــي
يحتاجهــا املســتخدم .حــول هــذا التطبيــق ووظائفــه كان لنــا هــذا الحــوار مــع العقيــد عبداللــه خليفــة املــري ،نائــب مديــر اإلدارة العامــة ألمــن الهيئــات
واملنشــآت والطــوارئ يف رشطــة ديب ،لنتعــرف بشــكل أشــمل عــى رؤيــة رشطــة ديب مــن أجــل تحقيــق التحــول الــذيك يف القطــاع األمنــي.
هل لك أن تعرفنا بهذا التطبيق؟
يف البدايــة ،أو ّد أن أقــدم «لجنــة تأمــن
الفعاليــات» ،والتــي هــي لجنــة تــم تأسيســها
عــام  ،2008ويف عضويتهــا ممثلــون عــن معظــم
الدوائــر الحكوميــة بإمــارة ديب .وتــرف اللجنــة
عــى تأمــن الفعاليــات الرســمية يف إمــارة ديب،
مثــل احتفــاالت رأس الســنة امليالديــة ،وســباق
الخيــل العاملــي ،والقريــة العامليــة والفعاليــات
الرســمية األخــرى ،كاملؤمتـرات واملعــارض الرســمية
واملنافســات والبطــوالت الرياضيــة.
وتعنــى اللجنــة أيضـاً بالتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة والخاصــة املشــاركة ،لتنظيــم دور
كل جهــة مبــا يســهم يف نجــاح تنفيــذ تلــك
الفعاليــات املختلفــة .أمــا عــن التطبيــق ،فهــو
معنــي بالتعريــف بفعاليــات مدينــة ديب عــى
مــدار العــام ،وجعــل كافــة املعلومــات املتعلقــة
باملواعيــد واألمكنــة الخاصــة بالفعاليــات التــي
تــرف عليهــا «لجنــة تأمــن الفعاليــات» يف
املدينــة ،متوفــرة للجمهــور ،إضافــ ًة إىل توعيــة
املســتخدمني بجميــع اإلرشــادات والتعليــات
املطلوبــة لــكل فعاليــة ،وذلــك يف خطــوة إيجابيــة
لتحســن جــودة هــذه الفعاليــات ،مــن أجــل
الحفــاظ عــى األمــن واألمــان لجميــع العائــات
واألف ـراد الذيــن أتــوا لالســتمتاع بتجربــة متميــزة.
من أين جاءت فكرة هذا التطبيق؟
متثــل مدينــة ديب وجهــة ســياحية أوىل عــى
مســتوى املنطقــة ،ومتثــل الفعاليــات الرتفيهيــة

العقيــد عبداللــه خليفــة املــري ،نائــب مديــر
اإلدارة العامــة ألمــن الهيئــات واملنشــآت
والطــوارئ يف رشطــة ديب

وما الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق؟
يعــرض التطبيــق مجموعــة مــن الوظائــف
والخدمــات ،أهمهــا البحــث عــن الفعاليــات مــن
خــال كلــات مفتاحيــة بســيطة .وعنــد اختيــار
الفعاليــة يســتطيع املســتخدم أن يبــدأ املالحــة
ثالثيــة األبعــاد مــن موقعــه إىل مــكان الفعاليــة،
مــع خاصيــة التوجيــه الصــويت .ويتيــح التطبيــق
أيضــاً ميــزة حفــظ املــكان الــذي أوقــف فيــه
الزائــر مركبتــه ،وإعــادة برمجــة املــكان يف
حــال تغيــره ملكانهــا .وأضفنــا هــذه الوظيفــة
تحديــدا ً بســبب تك ـرار تقديــم بالغــات لنــا عــن
ســيارات يُعتقــد أنهــا ُسقــت ،يف حــن أن الزائــر
يكــون قــد نــي مكانهــا وســط الكــم الهائــل
مــن الســيارات املوجــودة يف أماكــن الفعاليــات.
ويوفــر التطبيــق كذلــك خدمــة املالحــة الداخليــة،
حيــث يســتطيع توجيــه الزائــر نحــو مــكان
املصــى مثـاً أو دورات امليــاه أو املطاعــم وغريهــا
مــن املرافــق داخــل مــكان الفعاليــة نفســه.

والرتويجيــة املختلفــة أحــد أهــم عوامــل الجــذب
للــزوار مــن الخــارج ،كــا أنهــا متثــل فرصــة
للرتفيــه عــن القاطنــن يف إمــارة ديب عــى وجــه
الخصــوص ،ويف دولــة اإلمــارات بشــكل عــام.
ونظــرا ً لقلــة املعلومــات التــي تصــل للجمهــور
حــول تلــك الفعاليــات ،فكرنــا بإطــاق هــذا
التطبيــق ليكــون دليـاً ذكيـاً عــن هــذه األنشــطة
ومحمــوالً يف كل يــد.

مــا معدل إقبــال الجمهــور عىل تحميــل التطبيق؟
مــازال هــذا املنتــج يف طليعتــه ،حيــث قــام
بتحميلــه نحــو  650شــخصاً يف متاجــر آيفــون
و  722شــخصاً يف متاجــر آندرويــد حتــى اآلن،
ولكننــا نعمــل حاليـاً عــى إطــاق حملــة توعويــة
شــاملة عــن التطبيــق يف املراكــز التجاريــة ويف
مــكان الفعاليــات املتنوعــة للوصــول إىل معظــم
فئــات املجتمــع ،وســنعمل مســتقبالً عــى ترويــج
املنتــج عــى محطــات التلفــاز والراديــو.

•
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إنفوجرافيك

دفع رسوم الخدمات الحكومية على مدار الساعة
طرق الدفع :الدفع اإللكرتوين عرب أجهزة الهواتف الذكية  -بطاقات االئتامن – الدرهم اإللكرتوين ( الجيل الثاين)
الخصم املبارش من حساب املتعامل بالتعاون مع بنوك مختارة
أمثلة على الخدمات :تسديد فواتري هيئة كهرباء ومياه ديب – تسديد مخالفات رشطة ديب
منح تربعات لـ «ديب العطاء» – فحص اللياقة الطبية

عدد المعامالت في
2015

عدد المعامالت في
2014

 1.67مليون
 2.1مليون معاملة

معاملة

عدد الجهات المشتركة
في الخدمة

 30جهة

المبالغ المحصلة من
الخدمة في 2015

 2.6مليار
درهم
المبالغ المحصلة من
الخدمة في 2014

 2.0مليار
درهم

نسبة الزيادة بين
 2014و  2015في
عدد المعامالت

%27

نسبة الزيادة بين
 2014و  2015في
المبالغ المحصلة من
الخدمة

%32

عدد البنوك المشتركة
في الخدمة

7

إنفوغراف يبين عدد المعامالت والمبالغ المحصلة من بوابة الدفع اإللكتروني من  1يناير  2015وحتى 30
أبريل 2015 ،بالدرهم والنسبة المئوية للزيادة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014
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دفع رسوم المعامالت والخدمات الحكومية وشبه الحكومية
تحميل التطبيق تحت اسم « »mPayعلى متاجر آيفون وأندرويد

أمثلة على الخدمات :تعبئة رصيد «سالك» – تعبئة رصيد «نول» – دفع فواتري «دو» – االشرتاك بـ  5خدمات من اتصاالت.

نسبة الزيادة بين
 2014و 2015
في عدد المعامالت

نسبة الزيادة بين
 2014و 2015
في المبالغ المحصلة

%160

%127

عدد المعامالت في
2015

المبالغ المحصلة من
الخدمة في 2014

 30.4مليون
درهم
المبالغ المحصلة من
الخدمة في 2015

 79مليون
درهم

عدد المعامالت
في 2014

174,742

76,859

عدد مرات تحميل
التطبيق على متاجر
آيفون

 69,200مرة
عدد الجهات
المشتركة

 9جهات

عدد مرات تحميل
التطبيق على متاجر
أندرويد

 34,822مرة
عدد الخدمات

 10خدمات
إنفوغــراف يبيــن عــدد المعامــات والمبالــغ
المحصلــة مــن الدفــع عبــر الموبايــل مــن 1
ينايــر  2015وحتــى  30أبريــل 2015 ،بالدرهــم
والنســبة المئويــة للزيــادة مقارنــة مــع نفــس
الفتــرة مــن العــام الماضــي 2014
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التطبيقات المحمولة

خدمات متميزة في تطبيق دائرة الشؤون القانونية
ما هي دائرة
الشؤون القانونية؟
هــي التــي تختــص بالشــؤون القانونيــة
لحكومــة ديب يف كل مــا يتعلــق بالدعــاوى
واملنازعــات وإعــداد ومراجعــة العقــود
واالتفاقــات التــي تكــون الحكومــة أو
الجهــات الحكوميــة يف إمــارة ديب طرفــاً
فيهــا .وتختــص الدائــرة مبهــام التطويــر
والتدريــب املهنــي للقانونيــن والعاملــن
يف الجهــات الحكوميــة يف اإلمــارة،
ووضــع اإلطــار التنظيمــي للتطويــر
املهنــي املســتمر للمحامــن واملستشــارين
القانونيــن بصفتهــا الجهــة املســؤولة عــن
تنظيــم املهــن القانونيــة يف اإلمــارة.

تنقســم خدمــات املحامــن
واملستشــارين القانونيــن إىل
جزأيــن :األول لخدمــات مهنــة
املحامــاة التــي تهتــم بــكل مــا
يحتاجــه املحامــون مــن تراخيــص
وخدمــات ،واآلخــر لخدمــات
املستشــارين القانونيــن ومكاتــب
االستشــارات القانونيــة مــن
تراخيــص وتجديــدات .باإلضافــة
إىل طلــب تعديــل بيانــات.

10

العدد 139
مايو 2015

ما هي مهام
التطبيق؟
يحتــوي التطبيــق عــى العديــد
مــن الخدمــات املتخصصــة للمحامــن
واملستشــارين والقانونيــن ،منهــا خدمــة
تجديــد رخصــة مكتــب املحامــاة وطلــب
الرتخيــص بإنشــاء فــرع مكتــب استشــارات
قانونيــة ،باإلضافــة إىل خدمــات مخصصــة
للجمهــور مثــل تقديــم الشــكاوى ضــد
الجهــات الحكوميــة والشــكاوى ضــد مـزاويل
املهــن القانونيــة ،وغريهــا.

تركــز خدمــات الجمهــور يف
التطبيــق عــى الخدمــات التــي
تضمــن حــق اإلنســان ،فتتجــزأ
هــذه الخدمــات إىل «الشــكاوى
ضــد الجهــات الحكوميــة»
و«الشــكاوى ضــد مـزاويل املهــن
القانونيــة» .ويقــوم التطبيــق
بتزويــد املســتخدم بنمــوذج
شــكوى ســواء ضــد جهــة
حكوميــة أو ضــد محامــن أو
ضــد مستشــارين قانونيــن.

حكومات ذكية عالمية

الحكومة الرقمية في بريطانيا ...
خدمات إلسعاد المواطن
تتبنــى اململكــة املتحــدة اسـراتيجية رقميــة تهــدف إىل إرســاء خدمــات متكاملــة تصــب يف نهايــة املطــاف يف مصلحــة املواطــن.
ومــن أجــل الوصــول ألهدافهــا ،أسســت الحكومــة مــا أســمته «الخدمــة الحكوميــة الرقميــة» ،والتــي تتبــع مبــارشة مكتــب
رئيــس الــوزراء .وتقــدم الحكومــة الربيطانيــة الخدمــات الرئيســية للمواطنــن مــن خــال التطبيقــات الذكيــة .وتســعى
الحكومــة إىل جعــل قنــوات االتصــال أكــر مالءمـ ًة وســهول ًة للمســتخدمني مــن خــال عمليــات تحديــث متواصلــة ومســتمرة.
وتهــدف الحكومــة عــر تلــك الخدمــات الذكيــة إىل تقليــص معــدالت
الوقــت املســتهلك إلنجــاز املعامــات ،وذلــك عــر حــث الســكان عــى اســتخدام
موقــع إلكــروين وحيــد هــو  .Gov.ukويف دراســة أجرتهــا «جمعيــة إدارة
تكنولوجيــا املعلومــات» عــام  ،2012خلصــت الدراســة والتــي أجريــت عــى
 120مجلس ـاً محلي ـاً يف اململكــة ،إىل «أن تكلفــة املعاملــة الرقميــة للحكومــة
املركزيــة ،قــد يكــون أقــل مبقــدار  20مــرة مــن تكلفــة املعامــات التــي يتــم
تنفيذهــا عــر الهاتــف ،بينــا تكــون ذات املعاملــة أقــل مبقــدار  50مــرة مــن
تكلفــة املعامــات التــي يتــم تنفيذهــا وجه ـاً لوجــه».
مــن الجديــر بالذكــر أن اململكــة املتحــدة والتــي تصنــف الرابعــة عــى
مســتوى العــامل يف تقديــم الخدمــات الحكوميــة رقمي ـاً وفــق إحصائيــة لألمــم
املتحــدة يف عــام  ،2012تســعى إىل توفــر بيئــة آمنــة وموثوقــة للمســتخدمني
أثنــاء تنفيــذ معامالتهــم الحكوميــة .كــا تســعى الحكومــة الربيطانيــة إىل
تأمــن اإلنرتنــت لحــوايل  9ماليــن مــن الســكان الذيــن يقطنــون يف األماكــن
النائيــة والذيــن ال تصلهــم خدمــة اإلنرتنــت ،مــن أجــل دمــج جميــع ســكان
اململكــة يف مجتمــع الخدمــات الذكيــة.
وتعتــر الحكومــة الربيطانيــة واحــدة مــن أكــر حكومــات العــامل خــر ًة
يف مجــال الخدمــات الحكوميــة الذكيــة ،وقــد اســتطاعت عــر العديــد مــن
خدماتهــا اإللكرتونيــة أن تحقــق درجــة عاليــة مــن النضــج عــى املســتوى
التفاعــي وعــى مســتوى تنفيــذ املعامــات.
وقــد متييــز أداء الخدمــات الحكوميــة املقدمــة للمواطنــن باالتســاق عــر
جميــع ركائــزه املختلفــة ،وســجلت خدمــات التواصــل مــع الســكان نجاح ـاً
متمي ـزا ً مــن خــال اســتخدام أدوات التواصــل اإلجتامعــي .وقــد صنفــت
اململكــة املتحــدة ســابعاً يف مقيــاس األداء الحكومــي الرقمــي .ومــع ذلــك فقــد

قطعــت الحكومــة الربيطانيــة أشــواطاً يف مشــوار تحســن خدماتهــا اإللكرتونيــة،
حيــث قدمــت للجمهــور تطبيــق «أخربنــا ملــرة واحــدة» ،والــذي تــم تطبيقــه
عــى جميــع خدمــات الحكومــة ،حيــث تبنــت الحكومــة املركزيــة منهجيــة
متكاملــة مــن أجــل تحســن الخدمــات املقدمــة واملقرتنــة بهــذا الربنامــج .وقــد
اختــارت  %96مــن الســلطات املحليــة هــذا الربنامــج ،والــذي مــن املتوقــع أن
ُيكــن الحكومــة مــن توفــر مــا يقــرب مــن  302مليــون دوالر أمريــي ســنوياً.
كان اتجــاه الحكومــة الربيطانيــة إىل تبنــي «الرقمنــة» نابع ـاً مــن إدراكهــا
لــدور الخدمــات الرقميــة يف تحقيــق مزيــد مــن اإلصــاح االقتصــادي ،وتحقيــق
املزيــد مــن املخرجــات اإليجابيــة ،وصــوالً إىل رضــا األفـراد ،ومشــاركة املواطــن،
والتنافســية اإلقتصاديــة ،واإلنتاجيــة الحكوميــة املرجــوة .وتتعامــل الحكومــة
الربيطانيــة مــع مجموعــة مــن التحديــات التشــغيلية مثــل خصوصيــة وأمــن
البيانــات ،حيــث يتوجــب عــى الهيئــات الحكوميــة أن تثــق أكــر بدوائرهــا،
وأن تتحــاىش الطلــب مــن الســكان أن يقومــوا بتزويدهــا ببياناتهــم الشــخصية
أكــر مــن مــرة .وتســعى الحكومــة يف هــذا اإلطــار إىل الرتكيــز عــى التخطيــط
للمــدى البعيــد ،وإىل تقديــم خدمــات أكــر فعاليــ ًة مــن ناحيــة التكاليــف،
حيــث يرغــب الســكان يف أن تواصــل الحكومــة تركيزهــا عــى فعاليــة التكاليــف
واإلنتاجيــة عندمــا تقــدم لهــم خدمــة إلكرتونيــة جديــدة.
وال يخفــى عــى املتابــع أن التحديــات التــي تواجــه الحكومــات الذكيــة
تتطلــب املواكبــة املســتمرة ملخرجــات األداء ،باإلضافــة إىل الرتكيــز عــى
منهجيــة االندمــاج التفاعــي املتواصــل بــن مــن يرســمون السياســات ،ويضعون
االس ـراتيجيات مــن جهــة ،ومــن يعكفــون عــى رســم صــورة تطبيقيــة لتلــك
السياســات ،لتكــون محــل تطبيــق يقــدم خدمــة ســهلة االســتخدام وقــادرة
عــى التفاعــل مــع الجمهــور مــن جه ـ ٍة أخــرى.
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االستراتيجية الذكية

استراتيجية حكومة دبي الذكية ()2017-2014

الخدمات الذكية أكثر من مجرد تطبيقات (الحلقة )2
«حكومــة املســتقبل هــي حكومــة يســتطيع املواطــن مــن خاللهــا إنجــاز أي معاملــة حكوميــة لــه مــن خــال أي مــن مراكــز الخدمــة الحكوميــة،
بغــض النظــر عــن الجهــة التــي يتبعهــا ».صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب .بهــذه الكلــات تــم افتتــاح املحــور االسـراتيجي األول ،يف وثيقــة الخطــة االسـراتيجية لحكومــة ديب الذكيــة للقــرن الحــادي والعرشيــن()SG 21
د ،2017 - 2014تحــت عنــوان «الخدمــات الذكيــة املرتابطــة ».ويف هــذا العــدد ســنتابع مــا بدأنــاه يف العــدد املــايض ،بحلقــة جديــدة عــن اسـراتيجية
حكومــة ديب الذكيــة .وذلــك لتعريــف األف ـراد والعائــات ورجــال األعــال واملؤسســات بهــذه االس ـراتيجية التــي تهــدف إىل تحويــل إمــارة ديب إىل
املدينــة األكــر ذكا ًء يف العــامل ،ســواء عــى الصعيــد التجــاري واملؤســي أو عــى صعيــد الرفاهيــة االجتامعيــة.
ويتنــاول محــور االسـراتيجية األول ثــاث نقــاط
أساســية وهي:
1.1تقديــم الخدمــات الحكوميــة عــن طريــق
الهاتــف املحمــول واألجهــزة اإللكرتونيــة.
2.2تقديــم خدمــات مرتابطــة تتعــاون مؤسســات
حكوميــة متعــددة يف إنجازهــا.
3.3جمــع املتعاملــن ذوي االحتياجــات املتوامئــة مــن
خــال تطبيقــات متخصصــة لهــذه الرشيحة.
خدمات الهواتف المحمولة ووسائل
التكنولوجيا الحديثة
ال يتعلــق املحــور األول يف اس ـراتيجية حكومــة
ديب الذكيــة بتطبيقــات الهواتــف املتحركــة فقــط،
بــل يتضمــن أيضــاً اســتخدام التكنولوجيــا يف
تقديــم الخدمــات ،وذلــك عــن طريــق أجهــزة
استشــعار ذكيــة موزعــة يف أرجــاء اإلمــارة ،تجمــع
املعلومــات مــن املدينــة لخدمــة الســكان بشــكل
أفضــل وتحســن نوعيــة الحيــاة للجميــع .وتعــد
خدمــة جمــع القاممــة مــن الحاويــات واحــدة مــن
تلــك الخدمــات ،حيــث ســيتم وضــع «حساســات»
يف تلــك الحاويــات ملعرفــة تلــك التــي امتــأت،
وبالتــايل ســوف يتمكــن عــال النظافــة مــن
التعامــل معهــا ،دون إضاعــة الوقــت والجهــد بــن
الحاويــات التــي مل متتلــئ بعــد.
إضافــ ًة إىل ذلــك تقــوم االســراتيجية عــى
تأســيس مبــادرة العــدادات الذكيــة ،والتــي هــي
عبــارة عــن أنظمــة اتصــال رقمــي تقــوم بتســجيل
االســتهالك الكهربــايئ كل  30دقيقــة ،حيــث ترســل
هــذه البيانــات تلقائيــاً إىل مــوردي الكهربــاء،
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واضع ـ ًة حــدا ً للفواتــر التقديريــة ربــع الســنوية،
والقــراءات غــر اآلليــة للعــدادات.
وتخطــط االسـراتيجية أيضـاً الســتخدام وســائل
التكنولوجيــا الذكيــة يف مجــاالت حيويــة مثــل
النقــل والرعايــة الصحيــة والســياحة ومرافــق
الخدمــات والطاقــة ،باإلضافــة إىل مجــاالت أخــرى
ميكــن أن تحســن مــن تجربــة املدينــة الذكيــة.
والبــد مــن اإلشــارة إىل أن خدمــات الهواتــف
املحمولــة ســرتبط تدريجيــاً يف خدمــة «هويتــي
اإللكرتونيــة» التــي تيــر الدخــول املوحــد إىل
خدمــات ديب ،التــي تتحقــق أيضــاً مــن شــخصية
املتعامــل ومــن متطلباتــه الروتينيــة والدامئــة.
الخدمات المترابطة
تقــوم الخدمــات املرتابطــة ،وهــي العنــر
ـي عليــه املحــور االسـراتيجي األول
الثــاين الــذي بُنـ َ
لالســراتيجية الذكيــة ،عــى تيســر ســبل الراحــة
للمتعامــل ،وتوفــر وقتــه ومالــه ،دون الحاجــة إىل
تكبيــده عنــاء الذهــاب إىل العديــد مــن مؤسســات
حكومــة ديب لتلبيــة االحتياجــات الحياتيــة اليوميــة
أو العرضيــة ،التــي منهــا عــى ســبيل املثــال تجديــد
الرخصــة التجاريــة ،واســترياد املــواد واملســتلزمات
وتصديرهــا ،وذلــك يف إطــار خدمــات رجــال
األعــال .أمــا عــى صعيــد األفــراد ،فتتعلــق
الخدمــات املقدمــة بالتعامــل مــع املؤسســات
الحكوميــة ،وخدمــات إنجــاب األطفــال ،والتعامــل
مــع حــاالت الوفــاة ،وغريهــا.

وتركــز هــذه الجزئيــة مــن املحــور عــى تحديــد
سلســلة الخدمــات األكــر اســتخداماً واملرتابطــة
بــن املتعاملــن ،مبتكــر ًة يف هــذا اإلطــار خدمــات
ميكــن البنــاء عليهــا ،مــا سيســهل حيــاة املتعامــل،
عــر الحــد مــن نســب إضاعــة الوقــت بــن
الدوائــر الحكوميــة املختلفــة ومكاتــب املؤسســات
املتعــددة.
الخدمات المجمعة والمنظمة لفئات
معينة من المتعاملين
تضــم الخدمــات املرتابطــة مجموعــة مــن
الخدمــات األكــر شــيوعاً واحتياجــاً مــن قبــل
األفــراد ورجــال األعــال ،إال أن االســراتيجية
ـس احتياجــات الفئــات املحــددة ،مــن
بدورهــا مل تنـ َ
رشكات وأف ـراد ،التــي تحتــاج إىل خدمــات خاصــة
نوع ـاً مــا .وتضــم خدمــات املؤسســات والــركات
تلــك التــي تتعلــق مبعامــات املســتثمرين والتجــار
واملقاولــن واالستشــاريني ومقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة ،بينــا تضــم خدمــات األفــراد
محــاور عــدة مــن أهمهــا خدمــات وســائل النقــل،
والخدمــات الصحيــة ،وعــال البنــاء واملــاك
وغريهــم.
وبنــا ًء عــى تلــك الحاجــة ،ســتوفر حكومــة ديب
الذكيــة تطبيقــات ألجهــزة ذكيــة معينــة تســمى
«تطبيقــات الهاتــف املتحــرك الخاصــة برشيحــة
املتعاملــن» ،التــي ســتلبي احتياجــات املجموعــات
املذكــورة آنفـاً ،لتســهيل عملهــم ،والتحــول بــديب إىل
املدينــة التــي فتحــت ومازالــت تفتــح ذراعيهــا نحــو
الوصــول إىل الــذكاء التــام ،والســعادة املتزايــدة.

•

التحول الذكي

 60خدمة ذكية يوفرها الدفاع المدني
بدبي لتلبية احتياجات المتعاملين وحمايتهم
توفــر اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين بــديب  60خدمـ ًة متنوعـ ًة ،مقســم ًة إىل  9محــاور رئيســة ،تلبــي جميعهــا احتياجــات املتعاملــن اإلجرائيــة،
واإلجرائيــة الضبطيــة ،أو الضبطيــة .وتقــوم إدارة الدفــاع املــدين بــديب بتنفيــذ األنظمــة الذكيــة وذلــك بهــدف تعزيــز ســامة املواطنــن واملقيمني،
وذلــك عــر ربــط أنظمــة التحكــم يف حــاالت الطــوارئ التــي تقــع يف املبــاين التجاريــة بأنظمــة ذكيــة قــادرة عــى الرصــد واملتابعــة يف لحظــة
وقــوع الحــدث .وقــد أدت هــذه األنظمــة الذكيــة إىل تقليــل عــدد حــوادث الحرائــق يف املدينــة بنســبة  .%61كــا تــم تزويــد املنــازل بــذات
األنظمــة حيــث يتــم ربــط الســكان مبركــز التحكــم والقيــادة بالدفــاع املــدين مبــارشةً .ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه األنظمــة الذكيــة متنــح
فرصــة أفضــل للتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة مــا مينــع وبشــكل كبــر زيــادة نســبة األرضار والخســائر املاديــة والبرشيــة .وعــر الضغــط عــى زر
واحــد يســتطيع صاحــب املنــزل إبــاغ الدفــاع املــدين بالحالــة الطارئــة التــي يواجههــا ،ويتــم ذلــك مــن خــال اســتخدام تقنيــة للتواصــل بــن
اآلالت الالســلكية وبــن غرفــة التحكــم والســيطرة حيــث تســمى هــذه التقنيــة (.)M2M
أنظمة ذكية فاعلة
يلــزم القانــون أصحــاب املنشــآت العامــة والخاصــة حتــى تلــك التــي قيــد
اإلنشــاء ،أن يقومــوا برتكيــب األجهــزة املطلوبــة التــي تعمــل عــى مراقبة إشــارات
التنبيــه الــواردة مــن أنظمــة الحريــق والســامة عــى مــدار الســاعة ،مــا يوفــر
تقاريــر دقيقــة ويســاعد عــى تعزيــز منظومــة اإلنــذار املبكــر يف حاالت الطــوارئ.
وتســاعد األنظمــة الذكيــة عــى إتاحــة الفرصــة لفــرق إطفــاء الحريــق ،والرشطــة،
والخدمــات الطبيــة للتنســيق فيــا بينهــا ،كــا يعمــل أيض ـاً عــى تزويــد إدارة
الدفــاع املــدين بقاعــدة بيانــات مســبقة حــول أقــرب الطــرق للوصــول إىل املبنــى
املســتهدف ،كــا تســاعد تلــك البيانــات فــرق اإلنقــاذ عــى معرفــة عــدد طوابــق
املبنــى ،ومداخــل ومخــارج الطــوارئ ،مــا يتيــح الفرصــة لفــرق الدفــاع املــدين
الختيــار املعــدات الالزمــة لــكل حــادث مــن أجــل رسعــة الســيطرة عليــه.
نظام حماية ذكي
تتضمــن إشــارات التنبيــه املرســلة إىل الدفــاع املــدين مــن خــال هــذا النظــام
الــذيك ،تنبيهــات الحرائــق ،واملصاعــد ،وأعطــال معــدات الســامة ،وانقطــاع
الكهربــاء ،وانخفــاض مســتوى امليــاه يف الخزانــات ،باإلضافــة إىل أعطــال أخــرى
مثــل تلــك التــي تقــع ملضخــات امليــاه باإلضافــة إىل تــرب الغــاز .ويتــم تركيــب
األنظمــة الذكيــة يف املبــاين وربطهــا مبركــز التحكــم الرئيــس يف الدفــاع املــدين
بــديب عــر األقــار االصطناعيــة ،وذلــك باســتخدام تقنيــة ( )GPRSالتــي متكــن
األنظمــة الذكيــة مــن مراقبــة املبنــى عــى مــدار الســاعة ،كــا تقــوم أيضــاً
بتبــادل البيانــات واملعلومــات حــول ســامة املبنــى .وتقــوم األنظمــة الذكيــة تلك
بإرســال إشــارة تنبيــه إىل القيــادة تلقائيـاً ،حيــث تقــوم شاشــة املراقبــة يف املركــز
بالتوافــق مــع مراكــز العمليــات يف إدارات الدفــاع املــدين بعــرض موقــع املبنــى
املتــرر وطبيعــة الحالــة الطائــرة ،باإلضافــة إىل تفاصيــل خطــة اإلخــاء املقرتحــة
والطــرق املختلفــة للوصــول إىل املبنــى.

أمان ذكي على بعد ضغطة واحدة
يقــدم تطبيــق الدفــاع املــدين بــديب للمســتخدم خدمــات عــدة تشــمل
خدمــات اعتــاد الــركات ،وخدمــات املــواد الخطــرة ،والخدمــات املاليــة،
وخدمــات التحقيــق واملتابعــة ،وخدمــات التفتيــش والرتخيــص ،باإلضافــة إىل
خدمــات التدريــب والتوعيــة .وقــد تــم تقســيم الخدمــات يف التطبيــق إىل
فئتــن رئيســيتني هــا فئــة األنظمــة الذكيــة للمنــازل ،وفئــة األنظمــة الذكيــة
للمبــاين الخاصــة والعامــة .ويتيــح التطبيــق للمســتخدم أن يقــوم بتصويــر
حالــة طارئــة يف منزلــه مشــفوع ًة برســالة يصــف فيهــا طبيعــة الحــادث ثــم
يقــوم بإرســالها مبــارش ًة إىل الدفــاع املــدين وذلــك فقــط بضغطــة زر واحــدة.
كــا يقــدم التطبيــق معلومــات حــول مواقــع وعناويــن مراكــز الدفــاع املــدين
أي منهــا الوصــول
املتنوعــة يف إمــارة ديب مــا يســهل عــى الراغبــن بالتوجــه إىل ٍ
إليهــا بســهولة ويــر .ومل يغفــل التطبيــق تقديــم إرشــادات الســامة العامــة
للجمهــور كجــزء مــن الرســالة املجتمعيــة التــي تحــرص إدارة الدفــاع املــدين عــى
نرشهــا عــى الــدوام بــن املواطنــن واملقيمــن.
خدمات ذكية متعددة
ومل تقتــر الخدمــات الذكيــة املقدمــة إىل الجمهــور مــن خــال الدفــاع
املــدين بــديب عــى الخدمــات الوقائيــة أو خدمــات اإلنقــاذ ،وإمنــا تعدتهــا
إىل خدمــات أخــرى مثــل خدمــات الرتاخيــص والتفتيــش مــن خــال برنامــج
التفتيــش الــذيك ،وإجــراءات خدمــات اعتــاد الــركات ،ونظــام اختبــارات
الفنيــن .ويــأيت تنــوع الخدمــات الذكيــة يف إدارة الدفــاع املــدين بــديب يف بــادرة
تهــدف إىل خدمــة الســكان وتأمــن احتياجاتهــم يف أوقــات الطــوارئ ،باإلضافــة
إىل تقديــم خدمــات تجاريــة ألصحــاب املبــاين الجديــدة.

•
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مجتمع ذكي

تويتر محمد بن راشد  -مبادرات تتعدى التغريد

أطلقنــا بحمــد اللــه اليــوم التفاصيــل العلميــة واللوجســتية ملــروع
اإلمــارات الستكشــاف كوكــب املريــخ # ..مســبار_األمل

تقريــر مهــم اســتعرضناه مــع فريــق العمــل حــول
تطــور تنفيــذ األجنــدة الوطنيــة للدولــة  ..لدينــا 70
هدفــاً لتحقيقــه قبــل العــام 2021

كــا ُسِرت بتكريــم عــدة جهــات كاألزهــر الرشيــف
واليونســكو ورشكــة جوجــل لدورهــم الحقيقــي يف
ترســيخ ودعــم اســتخدام اللغــة العربيــة

السيرة الذاتية لمدينة دبي عبر شبكة إنستغرام

#MyDubai
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مرشد التطبيقات

تطبيق "سالك الذكي"
من هيئة الطرق والمواصالت
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركتي أبل وغوغل.

1
يتوافر «سالك الذيك» باللغتني
العربية واإلنجليزية

2
من الشاشة الرئيسية تظهر
أيقونات الخدمات األساسية
للتطبيق

3
4

عند إنشاء حساب إلكرتوين
جديد ستظهر الخدمات
اإلضافية
شاشة االطالع عىل املواقع
تظهر بوابات سالك ومراكز
خدمة العمالء وإرشادات
الطريق إليها

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

800 9090
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