آفاق إلكترونية

جيتكس  ..2013تضافر التقنيات واألجهزة الذكية
ينظر خ�براء تكنولوجيا املعلومات واالقت�صاد �إليه ب�أنه ب��ات من �أكرث
الأح��داث التي لها ت�أثري يف �صناعة التكنولوجيا وج��ذب �صانعي القرار يف
هذا القطاع احليوي ،ال لكونه يقدم �أحدث م�ستجدات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف مكان واح��د فقط ،بل لكونه واح��داً من الفعاليات التقنية
الدولية التي حتدد معامل التكنولوجيا وتر�سم لتوجهاتها حول العامل.
لقد بات معر�ض جيتك�س واحداً من �أعرق امل�ؤمترات ال�سنوية التي تقام
يف دبي ،ومن �أكرب الأحداث و�أن�شطها على �أجندة دولة الإمارات ،كما يعترب
املن�صة الأه��م والبوابة الأو�سع لدخول التكنولوجيا الرقمية ب�أنواعها �إىل
منطقة ال�شرق الأو�سط.
***
لعل �أه��م ما مييز جيتك�س ه��ذا العام �أن دورت��ه الثالث َة والثالثني هذه
تنعقد يف �أجواء املبادرة النوعية التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف
مايو املا�ضي بالتحول �إىل "احلكومة الذكية" وتقدمي اخلدمات احلكومية
للمتعاملني عرب الهواتف الذكية ،لتكون يف متناول �أيديهم ويف جيوبهم
�أينما ذهبوا ،ما يجعل من ال��دورة التي �ستقام يف الفرتة من � 20إىل 24
�أكتوبر اجلاري دورة نوعية؛ خمتلفة عن �سابقاتها يف ال�شكل وامل�ضمون.
و�سرتكز دورة العام احل��ايل  2013على الفكرة التي يحملها �شعارها
"لنبدع معاً بتقنيات جديدة" ،فهي �ست�سلط ال�ضوء على حقبة جديدة من
التحوالت التي جت ّلت �أخرياً يف جناحات حققتها الهواتف الذكية واحلو�سبة
ال�سحابية وتطبيقات الهواتف املتحركة ومواقع التوا�صل االجتماعي مثل
في�سبوك وتويرت ويوتيوب و�إن�ستغرام ..و�أح�سب �أن �أه��م فئات العار�ضني
الثالثة ،وهي :ال�شركات اخلا�صة ،والقطاع احلكومي ،و�شركات االت�صاالت،
التي متلأ �أروق��ة قاعات جيتك�س لهذا العام �ست�شهد تقدمي عرو�ض نوعية
للزوار تتجان�س مع حت��والت احلقبة اجلديدة ،و�سيتاح للجمهور االطالع
لأول مرة على �إبداعات ذكية لتلك الفئات؛ ٌ
كل يف جماله وتخ�ص�صه.
�إن تناف�ساً �ساخناً متوقعاً بني من�صات عر�ض ما يزيد على � 3,576شركة
حملية وعاملية ,متخ�ص�صة يف خمتلف جم��االت التكنولوجيا الرقمية من
 54بلداً �ست�شارك يف دورة هذا العام� ,سي�سلط ال�ضوء على �أف�ضل امليزات
و�أحدثها يف الأجهزة الذكية لتلك ال�شركات .و�ستت�سابق اجلهات احلكومية،
�سواء املحلية �أو االحتادية ،يف طرح خدماتها التي مت حتويلها �إىل خدمات
ذكية لت�صبح على بُعد "مل�سة" من �إ�صبع املتعامل �أو "كلمة �صوتية" باجتاه
�شا�شة هاتفه الذكي يف �أي مكان وعلى مدار ال�ساعة� .أما �شركات االت�صاالت

ف�إنها �ست�سارع لتوفري �أف�ضل العرو�ض واخلدمات لتهيئة البنية التحتية
املُثلى لت�شغيل هذه الأجهزة الذكية وتوفري باقات بيانات الهواتف املتحركة
املنا�سبة للأفراد وال�شركات ،وبكلفة تناف�سية.
***
َ
احلدث ال�سنويَ واملن�ص َة املثالي َة لتلك الفئات
على الدوام ،يبقى جيتك�س
الثالث ملناق�شة الفر�ص املحتملة مع �شرائح املجتمع الذين ي�ستخدمون حزم
البيانات الكبرية ،وتطبيقات الأجهزة الذكية ،واحلو�سبة ال�سحابية ،وقنوات
التوا�صل االجتماعي؛ لتغيري طريقة عملهم وفق املنظور الإماراتي للحكومة
الذكية ،وال��ذي انطلق مرتكِزاً على قاعدة االرت�ق��اء مب�ضمون توجهاته:
منتق ً
ال من مفهوم ر�ضا املتعاملني �إىل �إ�سعادهم ،من خالل تطبيق مفاهيم
ت�ؤ�س�س حلكومة م�ضيافة تعمل على م��دار ال�ساعة وتتعامل مع املتعامل
كما لو �أن��ه "زبون" يف فندق خم�سة جن��وم؛ حكومة مبدعة و�سريعة تك�سر
الروتني ،وتذهب �إىل النا�س بد ًال من �أن تنتظر قدومهم �إليها :هي حكومة
ال تنام؛ حكومة يقظة ت�سهر على راحة املتعامل و�سعادته وتلبي كل معامالته
بر�شاقة وكفاءة.

املدير العام
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة يف
جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت �ت��وىل "حكومة دب��ي الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  1500خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@dsg.gov.ae

مدير التحرير
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@dsg.gov.ae

منسق المجلة

احلكومة الذكية تعزز
م�ستوى التناف�سية
الإماراتية عاملياً

جمال خليفة املال

jamal.almulla@dsg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@dsg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@dsg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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الهواتف الذكية..
�آف��اق وا�سعة للقر�صنة
ت� �ه ��دد �أم � ��ن معلومات
امل�ستخدمني

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

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
البوابة :دبي.امارات
الآراء املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
ومينع منع ًا بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة باملجلة �إال
بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة خطية من املجلة.
العدد  - 120أكتوبر 2013

ت�أهيل املعلمني ومتكني
الطلبة والدعم الفني..
�أ� �ض�ل�اع م�ث�ل��ث «التعلم
ال� � � � ��ذك� � � � ��ي» يف دول � � � ��ة
الإمارات
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ح � � �م � � �ل� � ��ة «امل� � �ح� � �ك� � �م � ��ة
الذكية»..
جن��اح م��دف��وع ب��أك�ثر من
� 10آالف فكرة �إبداعية

فعاليات

"الحكومة الذكية" في جيتكس 2013
ال��ذك�ي��ة .كما مت ت��زوي��د املن�صة بالتقنيات واملعدات
احلديثة ،مبا فيها �شبكة �إنرتنت عالية ال�سرعة و�أجهزة
كمبيوتر ب ��أع��داد كافية و�شا�شات عر�ض خم�ص�صة
لتطبيقات الهواتف الذكية وقاعات جمهزة للمحا�ضرات
وامل�ؤمترات ال�صحفية وكاونرتات ال�ستقبال الزوار.
وتبلغ م�ساحة املن�صة نحو  2700م�تر مربع،
بينما ي�صل عدد اجلهات امل�شاركة عليها �إىل  32جهة
حكومية.

بقلم :سمية حماد
مدير إدارة االتصال وتطوير األعمال
في حكومة دبي الذكية

�إىل ج��ان��ب ك��ون��ه ي�ع��ر���ض �آخ ��ر م��ا ت��و��ص�ل��ت �إليه
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت و�أجهزة الكمبيوتر،
ف ��إن معر�ض جيتك�س ميثل �أي���ض�اً ك��رن�ف��ا ًال للجهات
احلكومية باعتباره ميداناً للتناف�س اخل� ّ
لاق بينها،
على ُ�صعِدِ التطوير يف البنية التحتية و�أمتتة العمليات
الداخلية وحت�سني قنوات اخلدمات احلكومية التي
تتعامل عربها مع اجلمهور.
و�إذا كان ذلك طابع هذا املعر�ض ال�سنوي ،غري �أن
الدورة احلالية الثالثة والثالثني لـ "�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية  "2013التي �ستعقد يف الفرتة من � 20إىل
� 24أكتوبر اجلاري متثل دورة ا�ستثنائية يف ما يتعلق
بعر�ض اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة ،بعد �إذ حت��ول��ت من
�صبغتها الإلكرتونية لرتتقي �إىل التطبيقات الذكية؛
تطبيقاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي ..وهو �أمر �ستكون له ا�ستحقاقات
كبرية �ستتجلى يف م�ضمون من�صة حكومة دبي الذكية
ه��ذا ال �ع��ام ،ويف ن��وع�ي��ة امل�ن�ت�ج��ات وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات التي
�ستعر�ضها للجمهور� ..إىل جانب اجلهات احلكومية
احلا�ضرة على املن�صة.

تحضيرات مبكرة

وجه ٌة لصنّاع القرار
الحكومي

متثل من�صة حكومة دب��ي ال��ذك�ي��ة ،يف م��ا يتعلق
بالتحول الإلكرتوين ،مق�صد ًا يزوره كافة �صناع القرار
احلكومي يف جهات دبي احلكومية لتبادل اخلربات يف
ما بينهم لنقل وتطبيق �أف�ضل املمار�سات ،و�ص ّناع قرار
من املنطقة العربية كل عام لالطالع على التطور التقني
وجديد اخلدمات الإلكرتونية والذكية حلكومة دبي من
خالل املن�صة التي تعك�س مدى هذا التطور .وباعتبارها
املبادرة الأوىل من نوعها عربي ًا على م�ستوى املنطقة،
ف ��إن العديد من �أ�صحاب القرار احلكومي ير�صدون
مبادراتها لي�سرت�شدوا بتجربتها وكيف تطورت خدماتها
لت�صل �إىل م�ستوى متقدم على �صعيد التناف�سية العاملية
يف جمال اجلاهزية الإلكرتونية.
غري �أن حكومة دبي الذكية ت�ؤكد على �أن من�صتها
��س�ت�ك��ون م��وج�ه��ة ه ��ذا ال �ع��ام للجمهور م��ن الأف� ��راد
وال�شركات ممن يتعاملون مع اخلدمات الإلكرتونية،
لكون رفع م�ستوى تبني اخلدمات املبتكرة التي تقدمها
دوائر حكومة دبي هو الأولوية العليا التي نحر�ص على
حتقيقها من خالل املعر�ض.

منصة واحدة وحكومة واحدة

ميثل ت�صميم من�صة حكومة دبي الذكية تطبيق ًا
عملي ًا ملفهوم احلكومة الذكية املرتابطة التي تقدم
خدماتها للمتعامل عرب حمطة توقف �شاملة للخدمات
احلكومية ،ومن دون حاجة �إىل معرفة هذا املتعامل
تفا�صيل هيكل اجلهاز احلكومي الإداري �أو الوظيفي..
كما ت�ساعد ه��ذه املن�صة ب�شكل كبري يف تقريب فرق
التحول الذكي يف اجلهات احلكومية من بع�ضهم بع�ض ًا،
وتعزيز وعي اجلمهور بخدمات تلك الدوائر جمتمعة.
ف�ض ًال عن ذلك ف�إن من�صتنا حتقق وفورات مالية
كبرية للجهات احلكومية التي ت�شارك فيها من دون
حتمل �أية تكاليف ،وبذلك ت�أتي من�سجمة مع الغايات
العليا للحكومة الذكية على �صعيد امل�شاركة يف املوارد
والنفقات بني اجلهات احلكومية.

وان�ط�لاق� ًا م��ن ال��دور احل�ي��وي ال��ذي تلعبه من�صة
"حكومة دبي الذكية" يف "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية" ،ال
�س ّيما على م�ستوى زيادة معدالت الإقبال على اخلدمات
الإلكرتونية ،وخ�صو�ص ًا يف �صيغتها الذكية القائمة
حالي ًا ،والرتويج لها ،فقد بد�أت الدائرة جهودها مبكر ًا
مع بداية العام للإعداد لهذا احلدث ،واجتمعت فرقها
مع اجلهات احلكومية امل�شاركة لالطالع على متطلباتهم
واال�ستجابة الحتياجاتهم ،ورك��زت جهودها على خلق
بيئة مالئمة لعر�ض اخلدمات احلكومية عرب من�صة
واحدة ومتكاملة؛ لتمكني اجلهات احلكومية امل�شارِكة مفاجآت ذكية
حتت مظلتها من التوا�صل املبا�شر مع كافة ال�شرائح
َت ِع ُد حكومة دبي الذكية زوار من�صتها هذا العام
امل�ستهدفة ،ولإتاحة فر�صة مثالية لقطاعات املجتمع باالطالع على كم وافر من املفاج�آت الذكية التي تحُ �ضر
لالطالع على معطيات التحول الإلكرتوين يف مرحلته لها� ،إىل جانب  32جهة حكومية �ستجري ا�ست�ضافتها

على املن�صة .ه��ذه املفاج�آت تتمثل يف عر�ض مالمح
وثائق معايري التحول الذكي يف القطاع احلكومي ،والتي
تتعدى تقدمي اخلدمات عرب الدوائر احلكومية وت�ستثمر
الثورة الكبرية يف الأدوات الإلكرتونية التقليدية والتي
بد�أت تتكامل وتتفاعل مع ا�ستخدامات متعددة لت�صبح
جزء ًا من �أ�سلوب حياة ذكي ومرتابط يعاي�شه املتعاملون
مع احلكومة.
وك��ذل��ك �سي�شهد معر�ض جيتك�س  2013والدة
لنوع جديد ومتطور م��ن ب��اك��ورة التطبيقات الذكية
التي �أجنزتها اجلهات احلكومية والتي �ستجعل منها
مكتب ًا مفتوح ًا لتقدمي خدماتها :حممو ًال يف كل كف
وجيب و�ست�صل باخلدمات احلكومية �إىل مناطق غري
م�سبوقة.

توعية وجوائز

�ست�شهد من�صة "حكومة دبي الذكية" تقدمي �سل�سلة
من العرو�ض واملحا�ضرات اليومية التي �ست�شمل عر�ض
خدماتها امل�شرتكة ،مثل :تطبيق الدفع عرب الهواتف
الذكية ،وتطبيق  mDubaiالأكرث �شمولية و�سال�سة
يف التوا�صل مع دوائ��ر وجهات حكومة دب��ي ،لالطالع
على جميع �أخبارها من مكان واح��د ،والو�صول �إىل
اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة الأك�ث�ر ا��س�ت�خ��دام� ًا ،وكذلك
نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،وخ��دم��ات االت�صال
والتوا�صل ،و�شبكة املعلومات احلكومية� -أو ما يعرف بـ
"البنية التحتية الإلكرتونية"� ..إ�ضافة �إىل حما�ضرات
حول اخلدمات الإلكرتونية وتطبيقات الهواتف الذكية
التي توفرها اجلهات احلكومية امل�شاركة .و�ستقوم تلك
اجلهات ب�إجراء �سحوبات وتقدمي جوائز فورية يومي ًا
لزوار �أجنحتها �أو ملن ي�شاركون يف ح�ضور �أحد العرو�ض
التقدميية واملحا�ضرات .كما ر�صدت حكومة دبي الذكية
من جانبها جوائز قيمة لزوار من�صتها وملن ي�شاركون
يف ا�ستطالعات ال��ر�أي التي ب��د�أت يف �إطالقها حول
خدماتها .وت�شمل اجلوائز� :أجهزة �إلكرتونية وهواتف
متحركة و�أجهزة �آي فون و�آي باد ..وغريها.
وك �ع��ادت �ه��ا ك��ل ع ��ام � �س��وف جت ��ري ح �ك��وم��ة دبي
الذكية طيلة �أيام املعر�ض �سحوبات لأف�ضل املتعاملني
الإلكرتونيني مع اجلهات احلكومية ،وقد ر�صدت لهم
جوائز قيمة.
�أم��ا الراغبون يف االط�لاع على مزيد من فعاليات
حكومة دبي الذكية و�أن�شطتها خالل معر�ض جيتك�س
فقد خ�ص�صنا لهم موقع ًا �إل�ك�ترون�ي� ًا للحدث ،على
العنوان ،http://gitex.dubai.ae :وميكنهم
متابعة �آخ��ر الأخ �ب��ار وال���ص��ور اليومية للمن�صة من
خالل ح�ساباتنا على قنوات التوا�صل االجتماعي:
facebook.com/dubaismartgovernment
twitter.com/SmartGov_Dubai
youtube.com/dubaismartgov
instagram.com/dubaismartgov
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موضوع الغالف

األولى عالمي ًا في  6مؤشرات ..وتقفز  5مراتب بالتنافسية

الحكومة الذكية تعزز مستوى التنافسية
اإلماراتية عالمي ًا
قفزت الإم ��ارات  5م��رات��ب يف م�ؤ�شر التناف�سية العاملية لتحتل املرتبة ،19
بعد �أن كان ت�صنيفها العام املا�ضي يف املرتبة  ..24ووفقاً لأحدث �إ�صدار لتقرير
التناف�سية العاملي  2014-2013ال�صادر �سنوياً عن املنتدى االقت�صادي العاملي يف
�سوي�سرا ،فقد حافظت الدولة ،للعام الثامن على التوايل ،على ح�ضورها يف مرحلة
"االقت�صادات القائمة على الإبداع واالبتكار" والتي تع ّد وفق منهجية املنتدى �أكرث
مراحل تطور االقت�صادات العاملية ،والذي ي�صنف  148دولة �ضمن ثالث مراحل
رئي�سة ي�شملها التقرير..
-

وحلت الإمارات يف املرتبة الأوىل عامليا يف  6م�ؤ�شرات ،هي:
غياب اجلرائم املنظمة
جودة الطرق
قلة الت�أثر بالت�ضخم
ت�أثري املالريا يف الأعمال التجارية
حاالت املالريا من كل 100000
قلة انت�شار فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة

كما �سجلت تقدم ًا يف م�ؤ�شر اجلوانب الإيجابية للم�ؤ�س�سات ،مثل مدى ثقة اجلمهور
جتاه ال�سا�سة ،فاحتلت املرتبة  3عاملي ًا ،و�سجلت حت�سن ًا عند مقارنة �أدائها مع نظرياتها
يف املرحلة الثالثة من النمو االقت�صادي ،كما حلت يف املرتبة  4يف املتطلبات الأ�سا�سية
والـ  20يف عوامل تعزيز الفاعلية والـ  24يف عوامل تعزيز االبتكار.
4
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و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي� ،أن الإمارات فر�ضت نف�سها على ال�ساحة العاملية بف�ضل
جهود �أع�ضاء فرق العمل االحتادية واملحلية الذين يعملون كخلية نحل واحدة وفق
ر�ؤية واحدة متتد حتى العام  ،2021وفق �أجندات وا�سرتاتيجيات وخطط تخ�ضع
ب�شكل م�ستمر للمراجعة والتقييم ،ت�ستجيب لطموحاتنا املتزايدة يف كافة القطاعات.
وحكومة الإم��ارات تتابع با�ستمرار هذه امل�ؤ�شرات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات الدولية
العريقة" :لأن الرتاجع لي�س �أحد خياراتنا يف احلكومة".

محاور قياس التنافسية

يجري قيا�س التناف�سية يف التقرير ال�سنوي من خالل  3حماور �أ�سا�سية تت�ضمن
 12م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ًا ،وت�صنف الدول يف �إحدى ثالث مراحل خمتلفة من التطور
االقت�صادي ،هي:
 )1مرحلة املتطلبات الأ�سا�سية
 )2املرحلة االنتقالية:
�أ .الأوىل وهي مرحلة عوامل تعزيز الفعالية
ب .الثانية وهي مرحلة عوامل تعزيز الإبداع واالبتكار
 )3االقت�صادات املعتمدة على الإبداع واالبتكار
وتعرف "االقت�صادات القائمة على الإب��داع واالبتكار" ب�أنها االقت�صادات التي
ميكنها املحافظة على م�ستويات �أعلى للأجور والعمل بتخطيط ا�سرتاتيجي لالرتقاء

بجودة احلياة وم�ستويات املعي�شة ..كما تعمل هذه االقت�صادات على تعزيز قدرة
�شركاتها الوطنية على املناف�سة حملي ًا وعاملي ًا بقوة منتجاتها وبخدماتها النوعية.
ومن الطبيعي �أن يكون مدار تركيز امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة �ضمن مرحلة
االقت�صاد املعتمد على الإب��داع واالبتكار وتبني �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �إدارة
�أعمالها من�ص ّب ًا على جم��االت تطبيق �أح��دث عمليات الت�صميم والإن�ت��اج والإدارة
والتمويل والت�سويق...

الحكومة الذكية رافعة للتنافسية

هذا الإجن��از الكبري للإمارات يقت�ضي م ّنا ت�سليط ال�ضوء على مالمح رئي�سة
وفعاليات مهمة يف الدولة ،تقود هذا التقدم املتوا�صل يف جمال التناف�سية العاملية..
ويف الوقت الذي ركزت فيه العديد من و�سائل الإعالم على قيا�س النتائج التي ر�صدتها
تقارير التناف�سية ،ف�إننا نتناول هنا املم ّكنات التي �أدت �إىل تلك النتائج ،والتي تقودها
اليوم مبادرة احلكومة الذكية التي انطلقت يف دولة الإمارات.

الهواتف الذكية المتصلة باإلنترنت

�أو�ضحت درا�سة �صادرة عن �شركة غوغل �أن ن�سبة م�ستخدمي الهواتف الذكية
املت�صلة بالإنرتنت يف الإمارات ت�صل �إىل  %73.8لتحتل الدولة املرتبة الأوىل عاملي ًا
من حيث انت�شار هذه ال�سو ّية من الهواتف ،يف ظل تغريات مت�سارعة ي�شهدها قطاع
توجه عاملي كا�سح نحو الو�صول �إىل وقت يتمتع
الأجهزة املتنقلة يف املنطقة ،ويف ظل ّ
فيه كل �شخ�ص على وجه املعمورة بات�صال �شبكي بالإنرتنت عرب الهواتف الذكية.
ويف الواقع ف�إنه مع انخفا�ض �أ�سعارها ،يتوجه الكثري من امل�ستهلكني نحو اقتناء تلك
الأجهزة بد ًال من هواتفهم العادية ..وت�ؤكد ذلك كثري من الدرا�سات التي �أجرتها
�شركات ا�ستطالع؛ مدعمة بذلك درا�سة غوغل.
ورغم اعتبار ال�صني والهند من �أكرث الأ�سواق املتوقع لها �أن ت�شهد انت�شار ًا كبري ًا
للهواتف الذكية ،ال�سيما يف ظل تطور البنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�صاالت يف
الدولة .وت�ستمر الإمارات بالظهور كواحدة من �أكرث الوجهات جاذبية لتجارة التجزئة
حول العامل ،بنا ًء على ما تتمتع به من �أ�س�س اقت�صادية قوية و�شريحة متنامية من
الطبقة الو�سطى وثقة متزايدة من امل�ستهلكني بالتقنيات ،وا�ستهالك حملي متزايد.
و�شهد �سوق الهواتف الذكية يف دولة الإمارات �أخري ًا انخفا�ض ًا يف �أ�سعارها ،وتوافر
خيارات �أو�سع من طرزها ،و�إطالق �شبكات ال�سلكية �أكرث �سرعة واعتمادية ،ف�ض ًال عن
تقدمي خطط بيانات ب�أ�سعار ُمغرية من قبل م�شغلي االت�صاالت يف الدولة ..وقد كان
لهذه العوامل �أثر ملمو�س يف امل�ستهلكني الذين يرون �أن الأجهزة املليئة بامليزات هي
خيار �أكرث جاذبية.
وبالن�سبة للهواتف الذكية على وجه اخل�صو�ص ،من املالحظ �إطالق املزيد من
الأجهزة املتوافقة مع تقنيات التطور طويل الأمد واالت�صال قريب املدى ،فيما يتطلب
امل�ستهلكون �أجهزة مت�صلة �شبكي ًا ميكنها العمل ب�سرعات �أعلى ع�لاوة على �أداء
خدمات الدفع املايل.
قمة املعامالت والتجارة الإلكرتونية لعام 2013
�شهدت قمة املعامالت والتجارة الإلكرتونية بن�سختها الأوىل ،والتي �أقيمت بتنظيم
من هيئة تنظيم االت�صاالت ،ح�ضور ًا كبري ًا جد ًا وحفاوة بالغة من كافة �أطياف املجتمع
الرقمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة .هذا احلدث املميز جمع �أكرث من 300
خبري يف قطاع التجارة الإلكرتونية و�أه��م �صناع القرار يف جمال الأعمال ،لتبادل
املعرفة والآراء حول �صناعة التجارة الإلكرتونية التي ت�شهد منو ًا ت�صاعدي ًا الفت ًا يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقد القى هذا النجاح �صدىً وا�سع ًا عرب من�صات التوا�صل االجتماعي ،و�أ�ضحى
املخ�ص�ص للقمة  summitecommerce#العنوانَ الأب��ر َز خالل
الو�سم
ُ
ُ
انعقادها على موقع تويرت يف الإم��ارات ..والقى هذا احلدث من�صة مثالية للتوا�صل
مع �أف�ضل العقول الرائدة واخلرباء يف �صناعة التجارة الإلكرتونية يف دولة الإمارات،
حافظت اإلمارات للعام الثامن على التوالي ،على
حضورها في مرحلة «االقتصادات القائمة على
اإلبداع واالبتكار»

يف الوقت نف�سه الذي ي�ستمر فيه هذا القطاع بتحقيق منو م�ضطرد مل ي�سبق له مثيل؛
لي�ؤكد على �أن دولة الإم��ارات ملتزمة بتعزيز هذا القطاع وتنميته ،من خالل و�ضع
جمموعة من ال�سيا�سات واملبادرات التي تهيئ بيئة رقمية مواتية لت�شجيع التجارة
الإلكرتونية .وما من �شك يف �أن التجارة الإلكرتونية ت�ؤثر ب�شكل كبري يف الدفع بعجلة
التنمية االقت�صادية وتنظيم هذا النوع من الفعاليات الذي من �ش�أنه �أن يجمع �أهم
�صناع القرار واخلرباء يف جمال التجارة الإلكرتونية من القطاعني العام واخلا�ص،
لتبادل اال�سرتاتيجيات التي تعزز التناف�سية الوطنية يف هذا املجال.
وقد اطلع املدعوون للقمة على الكثري من الأرقام واحلقائق الالفتة ،ومنها �أن دولة
الإمارات العربية املتحدة حتظى ب�أعلى ن�سبة من املت�سوقني عرب الإنرتنت ،مقارنة مع
بلدان �أخرى يف ال�شرق الأو�سط ،وفق ًا ملوقع .ClearTrip.ae
ومن الأرقام والإح�صاءات التي عر�ضت عن دولة الإمارات خالل القمة:
  %58من ا�ستخدام الإنرتنت بني الأفراد يجري بهدف االطالع على معلوماتعن الب�ضائع �أو اخلدمات
  %23من الأفراد ي�ستخدمون الإنرتنت لإجراء املعامالت امل�صرفية  %66من الأفراد الإنرتنت ي�ستخدمون هواتفهم املتحركة لقراءة ر�سائل الربيدالإلكرتوين �أو كتابتها
  %83من امل�ستخدمني قاموا بزيارة مواقع التوا�صل االجتماعي على الإنرتنت يفالأ�شهر الثالثة املا�ضية
ً
  %70من ال�شركات العاملة يف الإم��ارات العربية املتحدة لديها حاليا موقع�إلكرتوين ن�شط
  %44من ال�شركات يف الإم��ارات ت�ستخدم مواقعها للتوا�صل مع العمالء عنطريق املعامالت التجارية

التواصل االجتماعي ومجتمع المعرفة

�شاركت الإمارات يف الن�سخة ال�سنوية الثانية من قمة احلكومات اخلليجية للتوا�صل
االجتماعي التي عقدت يف الفرتة املمتدة ما بني  2و� 3سبتمرب ،وركزت القمة هذا
العام على الأهمية املتزايدة التي اكت�سبتها و�سائل التوا�صل االجتماعي ك�أداة فاعلة
للتوا�صل وامل�شاركة بني احلكومة ومواطنيها ..وتكت�سب �أهميتها من �أ�سباب عديدة،
منها �أن الوطن العربي على وجه التحديد ي�ضم �أكرث من  55مليون م�ستخدم ن�شط
ملوقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك و 3.7مليون م�ستخدم ملوقع تويرت� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ت�شري الأبحاث احلديثة �إىل �أن اللغة العربية ال تزال اللغة الأ�سرع منو ًا عاملي ًا
عرب خمتلف من�صات التوا�صل االجتماعي.
ً
ً
وت�شهد و�سائل التوا�صل االجتماعي منوا ملحوظا يف منطقة ال�شرق الأو�سط� ،إذ
�أ�صبح ا�ستخدام مثل هذه املن�صات ك�أداة للتوا�صل مع اجلمهور �ضرورة حمتمة لأي
ا�سرتاتيجية توا�صل فعالة تنتهجها احلكومات .وقد عقدت القمة هذا العام جلمع
اخلرباء واملتخ�ص�صني لت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل ال�سبل ال�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي من منظور احلكومات ،وهو ما نتطلع �إليه.
وقد ازداد عدد م�ستخدمي موقع تويرت الن�شطني يف وطننا العربي ب�شكل كبري،
جتاوز املليوين م�ستخدم �إىل ما يزيد عن ثالثة ماليني ون�صف املليون م�ستخدم يف
العام املا�ضي وحده.
كما ت�شهد و�سائل التوا�صل االجتماعي منو ًا مت�صاعد ًا يف الوطن العربي� ،إذ ت�شري
البيانات من الربع الأول للعام اجلاري �إىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة توا�صل
حتقيق �أعلى معدل ا�ستخدام ملوقع الفي�سبوك بني جميع الدول العربية ،مع ن�سبة انت�شار
بلغت  ،%41متقدم ًة على الأردن ولبنان وقطر وتون�س� .أم��ا من حيث ا�ستخدام
موقع تويرت فقد �سجلت دولة الإمارات العربية املتحدة  401000م�ستخدم ن�شط
للموقع ،وهو ثالث �أكرب عدد يف هذه املنطقة ،فيما حتافظ الإمارات على املعدل الأعلى
ال�ستخدام موقع لينكد� -إن بن�سبة انت�شار تعادل .%16.5
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أمن المعلومات

الهواتف الذكية..

آفاق واسعة للقرصنة
تهدد أمن معلومات
المستخدمين
يف ال��وق��ت ال� ��ذي ت��وا� �ص��ل ف �ي��ه احل �ك��وم��ات �ضخ
ا�ستثمارات م�ت��زاي��دة يف جم��ال التحول الإلكرتوين
خل��دم��ات�ه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال �ت �ح��ول ال��ذك��ي خلدماتها
الإلكرتونية ،فهي تعمل على التوازي على تدعيم �أمن
معلوماتها وتوظيف �أحدث التقنيات للحد من الآثار
املدمرة التي تخلفها الهجمات الإلكرتونية املوجهة،
بعدما ب��د�أت تلك التقنيات تدخل ميادين جديدة مل
تكن م�ألوفة يف �سنوات �سابقة؛ �إذ تعمد العديد من
جماعات القر�صنة الإل�ك�ترون�ي��ة �إىل بناء هجماتها
الخرتاق ال�شبكات احلكومية وقواعد البيانات املالية
واملعلوماتية ،ع�بر عملية حقن تعليمات اال�ستعالم
البنيوية "�إ�س كيو �إل".
يف م ��ا ي� ��أت ��ي ا� �س �ت �ع��را���ض لأه � ��م ا�سرتاتيجيات
القر�صنة املحمولة ،والتي تعمل العديد من �شركات
�أمن املعلومات يف العامل حالياً على مكافحتها.

استراتيجيات أساسية
لقراصنة اإلنترنت

ك�شف تقرير "مكايف" للتهديدات الإلكرتونية للربع
الثاين من العام اجلاري  2013عن موا�صلة قرا�صنة
الإنرتنت على م�ستوى العامل ا�ستخدام  4ا�سرتاتيجيات
�أ�سا�سية ال�ستقاء معلومات مالية و�سرية من �ضحاياهم
امل�ستهدفني ،تتمثل يف:
 .1الهجمات ال�شر�سة على م�ستخدمي �أجهزة الهواتف
الذكية العاملة بنظام الت�شغيل �أندرويد.
 .2التو�سع الكبري يف تعميم املواقع اخلبيثة �أو امل�صابة
بالفريو�سات لن�شر الربجميات ال�ضارة.
� .3شن حمالت ر�سائل اقتحامية من خالل �إطالق
حمالت ترويجية لعقاقري �صيدالنية.
 .4التو�سع يف ا�ستخدام فريو�سات متخفية.

ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ه��ذه الهجمات على امل�ستهلكني
وال �� �ش��رك��ات� ،أط�ل�ق��ت جمتمعات قرا�صنة الإنرتنت
هجمات كبرية على البنية التحتية للعملة االفرتا�ضية
 Bitcoinوجمموعة وا�سعة من الأهداف يف ال�شرق
الأو��س��ط؛ ما يعك�س ل�صورة �أخ��رى من �صور ال�صراع
الدائر يف تلك املنطقة.

الهجمات على الهواتف

اكت�شفت خمتربات (مكايف) �أن الربجميات اخلبيثة
التي ت�ستهدف نظام �أن��دروي��د ا�ست�أنفت منوها الذي
تو�صلت �إىل ت�صنيف نحو
�شهدته يف العام 2012؛ �إذ ّ
� 18ألف برجمية خبيثة يف الربع الأول من هذا العام.
املوجهة لأندرويد �ضمن �أربع
وتقع �أح��دث التهديدات ّ
فئات ،هي:
 .1ال�برجم �ي��ات امل�صرفية اخلبيثة ال�ت��ي تعرت�ض
الر�سائل الن�صية الق�صرية املت�ضمنة الرمز املميز
املطلوب لت�سجيل ال��دخ��ول �إىل ح�ساب م�صريف
م�ع�ين ،م��ا مي� ّك��ن جم��رم��ي الإن�ترن��ت م��ن الو�صول
مبا�شرة �إىل احل�سابات امل�صرفية لل�ضحايا و"�إفراغ
حمتوياتها".
 .2تطبيقات الرتفيه واملواعدة للبالغني عرب الإنرتنت
خلداع امل�ستخدمني ب�إقناعهم باال�شرتاك يف هذه
اخلدمات مدفوعة الأج��ر والتي ال تقدم يف الواقع
�أية خدمة على الإطالق.
 .3الإ� �ص��دارات م��ن التطبيقات التي تقوم ب�سرقة
بيانات امل�ستخدم.
 .4خا�صية تثبيت التطبيقات الوهمية التي تقوم يف
املخ�ص�صة
واق��ع الأم��ر بتثبيت برامج التج�س�س
ّ
جلمع بيانات امل�ستخدم وتقدميها �إىل قرا�صنة
الإنرتنت.

ال�ث��اين م��ن ال�ع��ام يف ع��دد عناوين امل��واق��ع امل�شبوهة،
لي�صل املجموع �إىل ما يقرب من  75مليون عنوان..
وه��ذه زي��ادة تك�شف م��دى خطورة امل��واق��ع "امل�صابة"
بكونها تبقى م�صدر ًا لآلية م�ستمرة لن�شر الربجميات
اخلبيثة .رمبا تكون �أي�ض ًا م�ؤ�شر ًا يدل على جناح جمتمع
قرا�صنة الإنرتنت يف حماوالتهم ن�شر برجمياتهم ،بل
و�إعادة توظيفها يف املواقع امل�شروعة �أي�ض ًا.

برمجيات الدفع المجهولة

ت�شكل برجميات الدفع املجهولة تهديد ًا خطري ًا
ل�ل�إن�ترن��ت حيث ال ت��زال ت ��زداد � �س��وء ًا ،وجت ��اوز عدد
العينات اجلديدة والفريدة من نوعها يف ه��ذا الربع
�أك�ثر من � 320أل��ف عينة ،ما يعادل �أك�ثر من �ضعف
العدد امل�سجل يف الربع الأول من العام  .2013ال�سبب
الرئي�س لنمو ه��ذا النوع من الربجميات اخلبيثة هو
كونها و�سيلة ف ّعالة للغاية بالن�سبة للقرا�صنة جلني املال،
فهم ي�ستخدمون خمتلف خدمات الدفع املجهولة ،مثل
توجيه اجلهاز لإر�سال ر�سائل ن�صية دولية �إىل �أرقام
معينة حتت�سب ر�سوما عالية� ،أو �إ�صدار مكاملات هاتفية
بهدف حت�صيل ر�سوم اال�ستقبال يف دول �أخرى.

البرمجيات الخبيثة

بينما يوا�صل جمتمع قرا�صنة الإن�ترن��ت حتويل
انتباههم �إىل الأج �ه��زة املحمولة مل يكن هناك �أي
تراجع يف عدد الهجمات اجلديدة �ضد من�صات �أجهزة
الكمبيوتر التقليدية ..فقد متكنت خمتربات مكايف من
ر�صد  18.5مليون عينة برجميات خبيثة جديدة،
ليتجاوز �إج�م��ايل م��ا ر�صدته �أك�ثر م��ن  147مليون
عن�صر جديد .وهناك زيادة لعينات الربجميات اخلبيثة
وت�ستهدف جميع ه��ذه اال�سرتاتيجيات �ضحايا المواقع المشبوهة
تقوم خمتربات (مكايف) بر�صد املواقع امل�شبوهة "املوقعة" رقمي ًا بن�سبة  %50لت�صل �إىل  1.2مليون
متنوعني ع�بر تكتيكات هجومية متمايزة ،ولكن كل
تكتيك ينطوي على خماطر خا�صة ب��ه على م�ستوى بعناية فائقة على مدار ال�ساعة؛ وقد �أح�صى الباحثون عينة ج��دي��دة ..وه��ذا اجت��اه ي ��ؤدي حتم ًا �إىل تقوي�ض
يف خمتربات ال�شركة زيادة بن�سبة  %16خالل الربع الثقة يف البنية التحتية املوثوق بها عاملي ًا.
الأفراد وال�شركات.
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إنفوغرافيك ذكي

اإلنفوغرافيك الذكي..

مؤشرات دبي العقارية في لوحة رسوم متفاعلة
يمثل اإلنفوغرافيك فن ًا جديد ًا يجتاح شبكة اإلنترنت بوتيرة متصاعدة ،لما يمتاز
به من جاذبية تجعله أفضل أنواع المحتوى تباد ً
ال عبر الشبكات االجتماعية.
دائرة األراضي واألمالك توظف هذا النمط الفني من أجل طرح خدمات
ذكـيـة موجــهـة لقـطـاع المستثمريـن العـقـارييـن ،وتعـززه بالتفاعل
التقني الحي والمباشر مع بيانات تداول األراضي واألمالك في اإلمارة.
ميكن الو�صول �إىل هذه اخلدمة عرب الرابط:
www.dubailand.gov.ae/Arabic/Tasjeel/Transactions/Dashboard.aspx
ت�صنيف املناطق العقارية يف دبي ح�سب قيمة ال�صفقات ونوعية التداوالت

حم��رك ال�ب�ح��ث اخلا�ص
ب� � ��اخل� � ��دم� � ��ة ،وي� ��� �س� �م ��ح
ب��ال�ب�ح��ث ع ��ن معلومات
ال � �ت� ��داول ل �ف�ت�رة زمنية
حم� ��ددة �أو ل �ي��وم واح ��د،
كما ميكن االخ�ت�ي��ار بني
�إجراءات الرهن �أو البيع

مقارنة بني الفرتة احلالية والفرتة ال�سابقة

حت �ت��اج خ��دم��ة امل ��ؤ� �ش��رات ال�ع�ق��اري��ة �إىل ملحق
فال�ش للعمل على املت�صفح ،وه��ذا امللحق غري
متوافق مع نظام �آي فون.

جدول تف�صيلي بال�صفقات العقارية مق�سم
ح���س��ب امل �ن �ط �ق��ة .مي �ت��از اجل � ��دول ب�إظهار
املناطق ب�شكل جممع �أو مف�صل ،كما يظهر
ن��وع �ي��ة ال �ع �ق��ارات امل �ت��داول��ة وم�ساحاتها
وقيمتها.

ر�سم بياين يظهر قيمة العقارات لثالث �سنوات �سابقة ،يف املدة ذاتها
ال�ت��ي تظهر م��ؤ��ش��رات�ه��ا يف اخل��دم��ة .وي���س��اع��د ه��ذا ال��ر��س��م البياين
امل�ستثمرين يف معرفة توجهات ال�سوق من ناحية ال�صعود �أو الهبوط،
كما يبني فر�ص حتقيق الأرباح من خالل امل�ساعدة بتوجيه قرار بيع
ال�ع�ق��ارات امل�شرتاة يف �سنوات �سابقة يف ح��ال ارت�ف��اع �أ�سعارها ب�شكل
جمد.
العدد  - 120أكتوبر 2013
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التعليم الذكي

تأهيل المعلمين وتمكين
الطلبة والدعم الفني..

أضالع مثلث
«التعلم الذكي»
في دولة اإلمارات
ويعترب اجلهاز ملك ًا ح�صري ًا للربنامج ،ويحق للطالب االحتفاظ به و�أخذه للمنزل
ملدة ثالث �سنوات ،ومن ثم ا�ستبدال جهاز �أحدث به ..على �أن تكون ا�ستخداماته يف
حدود قوانني ولوائح الربنامج ،عالوة على القوانني واللوائح الأخرى .ويكلف الآباء
ب�ضبط �سلوك الأبناء جتاه اجلهاز ومتابعة ح�سن ا�ستخدامه.

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف � 10أبريل  ،2012مبادرة برنامج "التعلم الذكي"،
وذلك �ضمن جهود الدولة يف �إطار اال�ستثمار الأمثل لأحدث املبتكرات التكنولوجية
يف ت�أ�سي�س بيئة تعليمية خ ّ
القة ت�ستهدف النهو�ض مبخرجات التعليم واالرتقاء
بامل�شهد التعليمي ،مبا ين�سجم مع ر�ؤية الإم��ارات  .2021ويتعاون يف �إجناز هذا
امل�شروع العمالق وزارة الرتبية والتعليم و�صندوق االت�صاالت وتقنية املعلومات/
�إحدى مبادرات الهيئة العامة لتنظيم االت�صاالت.
رؤية التعلم الذكي
تعول دولة الإم��ارات على التعلم الذكي يف الو�صول �إىل العاملية ،عرب دعم هذه
املبادرة لكي حتول �أ�سلوب التعليم التقليدي �إىل الأ�سلوب احلديث واملتطور ،با�ستخدام
مركز دعم متخصص
وقد �أعلن برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي عن �إعداد مركز خا�ص للدعم التكنولوجيا احلديثة ،لت�سهم يف جتهيز ذهنية الطالب وتطويرها عن طريق ا�ستخدام
التقني ملبادرة "التعلم الذكي" يف منطقة جبل علي ،ليقدم الدعم الفني للطلبة و�سائل �إلكرتونية تخ�ضع للنظام التعليمي الوطني ،وت�شمل املناهج الوطنية نف�سها.
ت�أتي املبادرة كجزء من التطوير اجل��ذري لر�ؤية الإم��ارات  ،2021وك�ضرورة
واملعلمني يف التعامل مع الأجهزة الإلكرتونية �أو التطبيقات التعليمية.
ويعمل املركز من ال�ساعة � 7صباح ًا حتى ال�ساعة  10م�ساء ،وي�ستقبل االت�صاالت �أ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وحت�سني خمرجات التعليم ،وربط الطلبة مبجتمع
ب�شكل دائم خالل تلك الفرتة� ،إىل جانب متابعة فريق املواءمة (الدعم الفني) املوجود املعرفة ،ومتكينهم من لغة الع�صر و�أدوات التكنولوجيا احلديثة .و�سيجري يف املرحلة
يف امليدان للتطبيقات خالل ال�شهور الأوىل للتطبيق ،جلميع املدار�س املطبقة للربنامج املقبلة ت�سجيل الدر�س للمعلم ،ومتكني ويل الأمر من الدخول عليه ملتابعة طرق التدري�س
وعددها  123مدر�سة ،بواقع  24يف دبي ،و 36يف ال�شارقة ،و 12يف عجمان ،و 6يف وكيفية ال�شرح ،حتى يتمكن من متابعة �أبنائه يف املنزل ب�صيغة املعلم نف�سها.
�أم القيوين ،ويف ر�أ�س اخليمة  29مدر�سة ،ويف الفجرية  16مدر�سة.
و�سيطبق امل�شروع يف جميع مدار�س الدولة احلكومية مبراحلها التعليمية مع نهاية
العام  ،2016كما �ست�شهد املبادرة تطوير ًا نوعي ًا للبنية التحتية ،وبرامج التعليم
وو�سائله ،والو�سائل التقنية للنظام اخلا�ص بالطالب واملعلم ،و�أولياء الأمور ،والإدارة
تأهيل المعلم ..أو ً
ال
�سيجري توزيع � 11أل�ف� ًا و 402جهاز "لوحي" على الطلبة ،و 1343على املدر�سية.
املعلمني ،عقب انتهاء الدورات التدريبة للمعلمني .وقد و�ضع برنامج حممد بن را�شد
للتعلم الذكي خطة م�سبقة لآلية توزيع الأجهزة للطالب على عدة مراحل ،بنا ًء على
دعم تقني وتربوي
عدة عوامل� ،أولها تدريب املعلمني.
يف الوقت الذي مت فيه جتهيز برنامج تدريبي مكثف للمعلمني عن التعلم الذكي،
هذه الدورة التدريبية التي ت�ستغرق �أ�سبوع ًا مت توزيعها على عدة جمموعات يف
�أوقات خمتلفة ،بواقع  200معلم �أ�سبوعي ًا ،ويجب �أن ينهي املعلم دورته التدريبية ب�إ�شراف فريق تقني ،مت �أي�ض ًا توفري �شخ�ص تقني لكل مدر�سة ،ل�ضمان عمل الأجهزة
بالوقت املحدد له ،لتليها مرحلة املواءمة التي تتبع كل دورة تدريبية ،وت�ستغرق �أ�سبوع ًا الإلكرتونية بال�شكل املطلوب ،ووفق ًا للخطة اال�سرتاتيجية .كما �سيجري توفري موجه
�آخر يجري الت�أكد من خاللها �أن املعلم قد قام با�ستخدام التقنيات الذكية �ضمن تربوي لكل مدر�سة ،ل�ضمان التطوير امل�ستمر للمدر�س ،ومواكبة التغري يف �أ�سلوب
املعايري املحددة يف الربنامج وب�شكل عملي ..وليجري بعد ذلك توزيع الأجهزة على ال�شرح املتوقع ،و�إدارة الف�صل الدرا�سي الإلكرتوين.
الطالب.
وميكن للمعلم التحكم يف الأجهزة الإلكرتونية التي بحوزة الطلبة يف �أثناء الدر�س،
كما ميكنه �إغالق كافة الأجهزة ،تفادي ًا للهو الطالب بها يف �أثناء �شرح املدر�س .كما
ميكن للمعلم �أن يقي�س درجات الطالب ومعدّل تغريها ومقارنتها مع العام الدرا�سي
آلية التعامل مع الطالب
يخ�ضع توزيع الأجهزة للطالب ملراحل عدة ،بدء ًا بتوقيع ويل �أمر الطالب على ورقة املا�ضي للتعرف �إىل التغريات التي طر�أت عليه منذ تطبيق برنامج التعلم الذكي.
يت�ضمن التعلم ال��ذك��ي �أي���ض� ًا اخ �ت �ب��ارات ميكن �أن ي�سرت�شد بها املعلم يف
قبول ت�سلم ابنه اجلها َز ،وقبوله ال�شروط واللوائح ،من ثم ا�ستكمال الطالب معلوماته
ال�شخ�صية لإدخالها يف النظام ،ومن ّثم ت�سليم اجلهاز للطالب والت�أكد من فاعليته .الف�صل.
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الحكومة الذكية

"جائزة أفضل خدمة
حكومية عبر الهاتف
المحمول"
تُالشي الحاجز بين واجهة
الموقع اإللكتروني
وشاشة المحمول
ترجم ًة لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س فئات الجائزة

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي للحكومة الذكية� ،أتت جائزة "�أف�ضل خدمة • �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى االحتادي :وميكن
حكومية عرب الهاتف املحمول" ال�سنوية التي تهدف �إىل حتفيز اجلهات احلكومية
جلميع الوزارات والهيئات احلكومية االحتادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
لتقدمي حلول �إبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات الهواتف الذكية وجميع الأجهزة
�أن تتقدم للم�شاركة يف هذه الفئة ،كحد �أق�صى م�شارك ٌة واحدةٌ ،من خالل تعبئة
املحمولة؛ مبا ي�ضمن احل�صول على خدماتها على مدار ال�ساعة ،ب�إجراءات �سهلة
طلب امل�شاركة املتوافر على موقع اجلائزة.
ومب�سطة تدعمها ك�ف��اءة عالية و�شفافية تلبيان احتياجات املتعاملني وتفوقان
• �أف �� �ض��ل خ��دم��ة ح�ك��وم�ي��ة ع�ب�ر ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى املحلي:
توقعاتهم.
وميكن جلميع الهيئات وال��دوائ��ر احلكومية املحلية يف دول��ة الإم ��ارات العربية
ولأن احل �ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة ت �ع �ن��ي ت�ل�ا� �ش��ي احل� ��واج� ��ز ب�ي�ن �أدوات التوا�صل
امل �ت �ح��دة �أن ت�ت�ق��دم ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة ،ك�ح��د �أق �� �ص��ى م���ش��ارك��ة واح� ��دة م��ن خالل
الإل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة م � ��ع احل � �ك� ��وم� ��ة ،ف � � � ��إن امل � ��وق � ��ع الإل� � � �ك� �ت ��روين ل � �ه� ��ذه اجل� ��ائ� ��زة
تعبئة طلب امل�شاركة امل�ت��واف��ر على موقع اجل��ائ��زة .وملعرفة ��ش��روط اجلائزة
 ،www.mgov-award.aeيقدم منوذجاً رائعاً يف هذا االجتاه ،ويكاد يُ�شعر
اخلا�صة بفئة اجل�ه��ات احلكومية املحلية ميكن زي ��ارة ال�ع�ن��وان الإل �ك�تروين:
امل�ستخد َم ب�أنه يحمل هاتفه املحمول بيده يف �أثناء ت�صفح حمتواه.
http://www.mgov-award.ae/mobile
ن�ستعر�ض يف الفقرات الآتية عنا�صر املوقع ،ونحلل مكونات ت�صميمه…
• فئة طالب اجلامعات يف دولة الإم��ارات :يعد كافة الطلبة امل�سجلني وامللتحقني
ب�أي من اجلامعات املعرتف بها (�أو املعتمدة) يف دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف التصفح الجانبي
م�ؤهلني للتقدم لهذه الفئة .وال ي�ستطيع الطالب التقدم ب�صفة فردية بل ب�صفة
الهاتف
واجهة
ا�ستخدام
أ�سلوب
�
هو
للزوار
من �أجمل ما يقدمه ت�صميم املوقع
جماعية متثيلية عن اجلامعة ،على �أن تكون اخلدمة املطورة خدمة معنية ب�إحدى
املحمول بطريقة غاية يف الإبداع من �أجل ت�صفح حمتواه ،عرب �أزرار جذابة حتاكي
اجلهات احلكومية االحتادية ،وبالتعاون والتن�سيق مع تلك اجلهة .ويجب ت�شكيل
ب�إبداع الأيقونات واملجلدات التي ي�ستخدمها نظام ت�شغيل الهاتف املحمول ،ليجد
فريق عمل من طالبني �إىل �ستة طالب كحد �أق�صى ..كما يحق للجامعة التقدم
املت�صفح نف�سه �أمام جتربة يكاد ال مييز فيها بني الهاتف املحمول وجهاز الكمبيوتر..
ب�أكرث من فريق من خالل تعبئة طلب امل�شاركة املتوافر على موقع اجلائز.
وهو �إجناز ي�سجل �سابق ًة ملوقع اجلائزة حريٌّ بالقائمني على ت�صميم املواقع الإلكرتونية
ا�ستح�ضاره عند مراجعة ت�صاميمهم احلالية ،لتحقيق فكرته املتمثلة يف �إزالة احلواجز
تبلغ قيمة اجلائزة  1,000,000درهم �إماراتي للفائز بالفئة ،وتق�سم قيمة
اجلائزة منا�صفة بني الفريق الفائز واجلامعة ،حتفيز ًا لإبداعات الطلبة وتعميم ًا
يف واجهة الت�صميم بني الهاتف املحمول والكمبيوتر.
ومل يكتف م�صمم املوقع بهذه الواجهة ،و�إمن��ا راع��ى يف مهمته �أدق التفا�صيل للفائدة والتجارب املتميزة.
عندما �صمم طريقة ان�سياب الن�ص على ال�صفحة بالأ�سلوب املنزلق نف�سه الذي متتاز
به الهواتف املحمولة عند تقليب تطبيقاتها بلم�س ال�شا�شة بالإ�صبع ،وهو �أمر ي�شعرنا • �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى العربي:
باالتقان الرائع الذي مار�سه فريق الت�صميم ملوقع اجلائزة ،من �أجل �أن يعطي �إطاللة ميكن جلميع ال��وزارات والهيئات احلكومية االحتادية يف ال��دول العربية �أن تتقدم
للم�شاركة يف هذه الفئة ،وميكن التقدم مب�شاركة واحدة كحد �أق�صى من خالل
للم�شاركني بكيفية بناء هذا النوع من املواقع.
تعبئة طلب امل�شاركة املتوافر على موقع اجلائزة.
• �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى العاملي:
مجال الجائزة
تعتمد هذه الفئة على تر�شيح خ�براء دوليني مرموقني يف هذا املجال؛ �إذ �سري�شح
للتقدم للجائزة يجب ا�ستخدام �أحد التطبيقات التقنية الآتية:
اخلرباء �أف�ضل اخلدمات املقدمة عرب الهاتف املحمول للجهات احلكومية على
،OS
بريي
بالك
• تطبيقات الهواتف الذكية ،وت�شمل �أنظمة � ، iOSأندرويد،
امل�ستوى العاملي ليتم تقييمها من قبل جلنة التحكيم ،وفق ًا للمعايري املعتمدة لنيل
ويندوز.
اجلائزة .وتت�ألف جلنة التحكيم من فريق خ�براء تكنولوجيا الهاتف املحمول
ا�ستخدامها
ليجري
إلكرتونية
ل
ا
املواقع
على
املوجودة
احلكومية
اخلدمات
• توفري
وخرباء تطوير اخلدمات احلكومية من خمتلف �أنحاء العامل.
من خالل الهواتف املحمولة .HTML 5
لالطالع على املزيد حول اجلائزة ومعايري التقييم يرجى مراجعة املوقع الإلكرتوين
• احللول املتوافرة من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية .SMS
للجائزة.

•
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العدالة الذكية

حملة «المحكمة الذكية»..

نجاح مدفوع بأكثر
من  10آالف فكرة
إبداعية
للعدالة يف دبي �سمة خا�صة بعدما قررت �أن تكون "ذكية" ،وهذا على الأق ّل ما ي�شي
به متديد حماكم دبي فرتة تلقي االقرتاحات اخلا�صة بحملة "املحكمة الذكية" �شهر ًا
�إ�ضافي ًا ،نظر ًا للإقبال الكبري الذي �شهدته ،ونزو ًال عند رغبة �أفراد اجلمهور الذين
طلبوا منحهم املزيد من الوقت للتقدم مبقرتحاتهم و�أفكارهم اخلا�صة بالتطبيقات
الذكية.
وقد جاءت هذه احلملة حتقيق ًا لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ب�ش�أن �إطالق
"م�شروع احلكومة الذكية" ،وتنفيذ ر�ؤية �سموه عندما قال�" :أريد �أن ينجز املواطن كل
معامالته احلكومية عرب الهاتف املحمول" ،و" :متعة احلياة �أن تعمل �شيئ ًا مل يعمله
�أحد ..ومل يتوقعه �أحد� ..أنتظر منك �إبداع ًا جديد ًا".

و�أفكار تطوير وحت�سني اخلدمات والإج��راءات ،و�أفكار التطبيقات الهواتف الذكية،
والأفكار الطالبية.

المشاركات ..أيض ًا بذكاء

ح��ددت حماكم دب��ي تلقي االق�تراح��ات من خ�لال تطبيقها "نربا�س" للهواتف
الذكية ،وذلك عرب ملء ا�ستمارة تقدمي االقرتاح اجلديد الذي مل ي�سبق تقدميه لأي
جهة �أخرى عرب برنامج نربا�س اخلا�ص بنظام �آي فون ،و�أجازت للم�شاركني تقدمي
عدد غري حمدد من االقرتاحات ،و�أكدت �أن قرار جلنة االختيار نهائي وال يجوز الطعن
يف نتائج تقييم االقرتاحات ،و�أن االقرتاحات املقدمة تعد ملك ًا للمحاكم ،ويحق لها
ا�ستخدامها لتطوير خدماتها �أو �ضمن م�شروعاتها و�أن�شطتها املتنوعة.

"مقترحاتك تصنع المستقبل"
هدفت احلملة التي انطلقت يف نهاية �شهر يونيو � 2013إىل تقدمي �أف�ضل فكرة مفهوم مبتكر

لتطوير اخلدمات والإجراءات وحت�سينها من خالل تطبيقات الهواتف الذكية ،حتت
�شعار "مقرتحاتك ت�صنع امل�ستقبل" ،دعم ًا من حماكم دب��ي لرت�شيح مدينة دبي
ال�ست�ضافة �إك�سبو  ،2020من خالل رفع جاهزية الإم��ارة ال�ست�ضافة هذا احلدث
الدويل الكبري ،وتعزيز التعاون مع �شركائها اال�سرتاتيجيني عن طريق �إ�شراكهم يف
طرح الأفكار الإبداعية ..ولو�ضع خطة عمل يتم من خاللها حتديد امل�س�ؤوليات ل�ضمان
فعالية تنفيذ عمل الفريق والإج��راءات املتعلقة بعملية درا�سة املقرتحات وت�صميم
كم
وقيادة حملة لدعوة جميع العاملني يف القطاع الق�ضائي يف �إمارة دبي لطرح �أكرب ٍّ
من الأفكار الإبداعية ،ت�سهم يف حتقيق االرتقاء بالعمل يف حماكم دبي.

أكثر من  10آالف فكرة

احلملة ا�ستهدفت احل�صول على قرابة � 10آالف فكرة �أو مقرتح لتطوير اخلدمات
والإجراءات يف حماكم دبي وحت�سينها عرب تطبيق املحاكم يف الهواتف الذكية .وقد
قام فريق من حماكم دبي بزيارات لعدد من اجلهات ذات ال�صلة ،مثل حماكم مركز
دبي املايل العاملي ،واملعهد الق�ضائي يف دبي ،والنيابة العامة يف دبي ،وجهات حكومية
عديدة؛ للتعريف بحملة "املحكمة الذكية" للعاملني يف تلك امل�ؤ�س�سات و�أهدافها
والغر�ض منها ،وال�ستقطاب �أكرب عدد ممكن من املقرتحات والأفكار كي تقوم حماكم
دبي باختيار �أف�ضلها ،و�أن�سبها للتطبيق ،وا�ستثماره يف حت�سني اخلدمات والإجراءات
عرب تطبيقات الهواتف الذكية.
وت�ستقبل املحاكم اق�تراح��ات جميع موظفي حكومة دب��ي ،واملجتمع عموم ًا،
يف احلملة� ،إىل جانب املحامني ،واخل�براء ،وطلبة كليات القانون ..حيث �ستقدر
م�ساهماتهم مبنح جوائز قيمة للفائزين الذين يقدمون �أفكار ًا خالقة .وقد ق�سمت
اجلوائز �إىل عدة فئات :منها الفكرة الذهبية وتت�ضمن �أف�ضل فكرة خيالية لتطوير
وحت�سني اخلدمات والإجراءات من خالل تطبيقات الهواتف الذكية ،و�أفكار خيالية،
10
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تعد جتربة حماكم دبي متميزة يف هذا امل�ضمار ،فهي اخت�صرت الطريق على
نف�سها يف جم��ال التحول الذكي ،ومل ت�سلم زم��ام امل�ب��ادرة "ملجموعة من اخلرباء
املتخ�ص�صني"! ..ال�سيما و�أن جمال احلكومة الذكية ميثل م�ساحة جديدة على م�ستوى
العامل وال يتوافر فيه خرباء ا�ست�شاريون باملعنى احلقيقي امل�ستند �إىل خربة وممار�سة
�سابقة.
لقد كان التوجه �إىل اجلمهور هو الطريق الأ�سرع والأف�ضل لتحقيق نتائج متميزة،
و�ستكون التطبيقات واخلدمات الناجتة عن هذه امل�سابقة مرتبطة ب�شكل �أكرب بوجهة
نظر املتعامل ،كما �ستكون معززة بخربة ميدانية من الكم الكبري من املوظفني اخلرباء
يف التعامل مع اجلمهور ب�شكل مبا�شر وفهم حاجاته ومتطلباته ..والأهم من ذلك �أن
املحاكم فتحت املجال �أمام موظفني من خارج دائرتها لت�صبح خدماتها الذكية بذلك
متكاملة مع اجلهات احلكومية الأخرى.

•

الشبكات االجتماعية

محمد بن راشد
يتجاوز مليوني
متابع على تويتر
وثالثة ماليين
مشاهد على
يوتيوب
يف غ�ضون �أقل من ت�سعة �أ�شهر قفز عدد املتابعني ل�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم من  1.3مليون �إىل  2,08مليون متابع يف تويرت ،ففي �شهر يناير
املا�ضي ن�شرت وكالة �أنباء الإمارات خرب احتفاء �سموه باختياره ك�أحد �أف�ضل ع�شرة
ق��ادة ي�ستخدمون التويرت مل�صلحة املدنيني ،وفقاً لدرا�سة �أعدها جمل�س القيادة
الرقمية يف �أم��ري�ك��ا ،وه��ي منظمة غ�ير حزبية مهمتها ت�شجيع احل�ك��م الر�شيد
وال�سيا�سة احلكيمة.
�أما الأ�سباب الكامنة وراء هذا التقييم فلخ�صتها الدرا�سة بالقول �إن �سموه تفاعل
ب�شكل حمرتف مع متابعيه؛ �إذ يبقيهم على اطالع دائم ب�أهم الفعاليات والن�شاطات
التي يقوم بها لأجل الدولة ،كما قام بالإعالن عرب تغريداته عدة مرات عن مبادرات
�إن�سانية و�أعمال خريية .الأ�سباب نف�سها تعلل ارتفاع عدد املتابعني مبعدل � 9آالف
متابع �شهرياً يف الفرتة املمتدة من يناير �إىل �سبتمرب املا�ضي.

وبافرتا�ض �أن هذا الكم من الر�سائل �سري�سل عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية
باجلملة ،وعلى اعتبار �أن تكلفة الر�سالة هي  10فلو�س ،ف�إن تغريدة واحدة من ال�شيخ
حممد تعادل ر�سائل ن�صية ق�صرية بقيمة  2,310,601مليون درهم ،وهو مبلغ
معترب �إذا ما قيمناه بلغة املوازنات الإعالمية للتوا�صل مع اجلمهور ،وال حتت�سب هذه
املعادلة قيمة �إعادة التغريد على امل�ستوى الثاين �أو الثالث ،كما مل ن�أخذ باعتبارنا �إعادة
التغريد من قبل متابعني يزيد عدد �أ�صدقائهم عن  200متابع.
�أما مقارنة التغريدات بالن�شرات ال�صحفية التقليدية ،ف�إنه من ال�صعب القيام
بهذه املقارنة متام ًا� ،إذ متثل التغريدات و�سيلة م�ضمونة لو�صول الر�سائل �إىل كافة
متابعي ال�شخ�ص امل�ؤثر� ،أما اجلرائد فتمثل و�سيلة غري م�ضمونة لإي�صال الأخبار
بال�ضرورة لكل من يح�صل على الن�سخة الورقية منها ،وبذلك ال ميكن قيا�س هذا النوع
من و�سائل االت�صال مبوقع تويرت.

التغريد يغلب التتويت

ميتاز ا�شرتاك تويرت اخلا�ص بال�شيخ حممد بن را�شد ب�أنه ثنائي اللغة� ،إذ ال يتم
ن�شر تغريدة عربية �إال وتقرن مبا�شرة بتتويتة �إجنليزية حتمل ذات املعنى تقريب ًا ،وهو
ما �ساعد على احل�ضور العاملي ل�سموه على ال�شبكة االجتماعية� ،إال �أن ت�أثري تغريدات
�سموه بالعربية قد تتفوق تلك الإجنليزية ،ف�أعداد �إعادة التغريد تفوق الألف غالب ًا ،كما
�أن التف�ضيالت تتعدى مئتي مرة لكل تغريدة.
قد يكون ال�سبب الرئي�س هو �أن ن�سبة املتابعني له من داخل الإم��ارات جتاوزت
 %43من املتابعني ،وتتوزع الن�سب الباقية على دول عربية �أخ��رى ،ما ي�سمح
باعتبار غالبية املتابعني ل�سموه هم من العرب �أو م�ستخدمي اللغة العربية.

قيمة التغريدة وتأثير القطرة

قد ي�ستهني البع�ض ب�أعداد املتابعني على موقع تويرت ويعتربونها نوع ًا من الفنتازيا
الرقمية التي يتباهى بها النا�س ،لكنها من ناحية الت�أثري الإعالمي متثل ثروة حقيقية
يف االت�صال والت�أثري وتوجيه الر�أي العام �إذا ما قارناها بالن�شرات ال�صحفية التقليدية
التي تن�شرها �شركات العالقات العامة .ويتجاوز تويرت كفاءة الن�شر يف ال�صحف اليومية
�أو �إر�سال الر�سائل الق�صرية عرب الهاتف املحمول ..و�سنتناول ح�ساب �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم منوذج ًا الحت�ساب اجلدوى االقت�صادية والكفاءة يف
االت�صال مع اجلمهور.
وقبل �أن نقوم باحت�ساب القيمة يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار ت�أثري القطرة الذي
يحدثه موقع تويرت ،وذلك من خالل �إع��ادة التغريد ،و�سنفرت�ض �أن كل تغريدة يتم
�إعادة توزيعها من قبل  %5فقط من املتابعني ،حيث �إن كل متابع لديه يف املتو�سط
� 200صديق ،ف�إن العدد الكلي ملن يطلع على التغريدة الواحدة يعادل عدد املتابعني
 %5 +من عدد املتابعني م�ضروب ًا بالعدد .200
وبذلك ف�إن كل تغريدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد يقر�ؤها (ح�سب
تاريخ �إعداد املقال):
23,106,014 = 20,910,420 + 104,552 + 2,091,042
متلق للر�سالة
مليون ٍ

 3ماليين مشاهدة لقناة محمد بن راشد على
“يوتيوب”

�أعلن املكتب الإعالمي حلكومة دبي ،عرب �صفحته على موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت"� ،أن قناة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،على "يوتيوب" ،حققت �أكرث من  3ماليني م�شاهدة
منذ انطالقتها.
وت�شمل قناة �سموه على "يوتيوب" ،طيف ًا وا�سع ًا من الأن�شطة ،واللقاءات الر�سمية
ل�سموه ،والزيارات التفقدية ملواقع العمل املختلفة ،واالنت�صارات الريا�ضية ،و�أهم
الكلمات التي ت ّوجت العديد من املنا�سبات املهمة ،و�إجنازات �سموه يف جمال اخليول
واجلوائز الكربى ،التي ح�صدها يف الكثري من بطوالت القدرة العاملية.
وتربز القناة �شخ�صية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ك�شاعر ،مبا تت�ضمنه
من �أه��م الق�صائد التي �ألقاها �سموه يف �أك�ثر من حمفل �شعري ،والت�صريحات
ال�صحافية واللقاءات الإعالمية التي �أدىل بها �سموه �إىل و�سائل الإع�لام املحلية
واخلارجية ،ووكاالت الأنباء العاملية ،يف منا�سبات عدة.
كما تعر�ض القناة ح�ضور �سموه يف عدد من املنا�سبات االجتماعية التي طاملا
يحر�ص فيها على م�شاركة �أبناء �شعبه بهجتهم و�أفراحهم ،ومبادرات �سموه مل�ؤازرتهم
والوقوف �إىل جوارهم ،وقتما احتاجوا �إىل يد الأب احلانية ،ودعم القائد امل�سكون
بحب وطنه و�شعبه.

•
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الحضور اإللكتروني

الحضور الحكومي على متاجر تطبيقات الهواتف
الذكية :التحديات والحلول
حتدثنا يف ال �ع��دد امل��ا��ض��ي ع��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجهها اجل�ه��ات احلكومية واقع التطبيقات الحكومية
ً

امل�سارعة �إىل �إطالق تطبيقات الهواتف الذكية ،وذلك ن�سبة �إىل الطبيعة التجارية
بعد جولة يف املعلومات الو�صفية للتطبيقات احلكومية ،ا�ستطعنا ت�سجيل املالحظات
التي حتكم ع��امل تطبيقات تلك الهواتف ،و�ضعف فر�صة التطبيقات احلكومية الآتية ،نعر�ضها دومنا حتديد �صريح للتطبيقات التي �سجلناها عليها:
بالظهور ب�شكل بارز �أمام امل�ستخدمني ،ما �سينعك�س يف النهاية على نتائج التبني من
قبل املتعاملني بها ،وبالتايل ت�أخر املبادرة يف حتقيق �أهدافها.
�أو ًال :املعلومات الو�صفية:
يف هذا العدد نتحدث عن حتدٍ جديدٍ تواجهه تلك التطبيقات؛ يتمثل يف جودة  .1غالبية التطبيقات ت�ضم �شعار اجلهة احلكومية املالكة للتطبيق ،يف حني تقوم بع�ض
املعلومات الو�صفية..
اجلهات بت�صميم �أيقونة م�ستقلة ترمز للتطبيق عند تثبيته على الهاتف املحمول.
 .2غالبية اجلهات احلكومية ت�ضع ا�سمها كمالك ومطور للتطبيق ،يف حني �أن
بع�ض ًا منها ،وهو ٌ
بع�ض قليل ن�سبي ًا ،ي�سمح لل�شركة التي مت التعاقد معها لتطوير
ما هي المعلومات الوصفية
التطبيق ب�أن ت�ضع ا�سمها هي يف خانة اجلهة املالكة للتطبيق.
توفر متاجر تطبيقات الهواتف الذكية بطاقة تعريفية لكل برنامج يتم حتميله  .3توفر العديد من اجلهات احلكومية املعلومات الو�صفية باللغة العربية فقط ،يف
حني تقوم جهات �أخرى بتوفري املعلومات باللغتني العربية والإجنليزية ،وعدد قليل
منها؛ ي�شمل الأجزاء الآتية:
منها توفر املعلومات الو�صفية بالإجنليزية فقط.
كم كبري من الأخطاء الإمالئية لدى بع�ض
 .4حتتوي املعلومات الو�صفية على ّ
• معلومات يتم �إدخالها من قبل مالك التطبيق:
اجلهات احلكومية ،كما تخلو اللغة من االحرتافية وا�ستخدام �ضمري املخاطبة
 .1ا�سم التطبيق
للم�ستخدم.
�	.2أيقونة التطبيق التي �ستظهر على �سطح املكتب
 .5تفتقر املعلومات الو�صفية �إىل ا�ستعرا�ض �شامل للوظائف التي يقوم بها التطبيق،
 .3ا�سم اجلهة املالكة واملطورة للتطبيق ،والتي قامت بت�سجيله يف املتجر
وهو ا�ستعرا�ض كان �سي�شجع امل�ستخدم على تثبيته على هاتفه املحمول.
 .4معلومات و�صفية عن التطبيق
 .6يخلو تن�سيق املعلومات الو�صفية وترقيمها من العر�ض املالئم ال��ذي ي�سمح
هيئة
على
�صورة
من
أكرث
�
و�ضع
(ميكن
التطبيق
� .5صور ملتقطة من �شا�شات
للم�ستخدم بتعرف �أق�سام التطبيق ووظيفة كل ق�سم منها ب�شكل منا�سب.
عر�ض �شرائح)
ثانياً� :صور �شا�شات التطبيق:
• معلومات يتم �إدخالها من قبل متجر التطبيقات ذاته:
 .1توفر العديد من اجلهات ك ّم ًا كبري ًا من �شا�شات التطبيق وتعر�ضها بالت�سل�سل
 .1مراجعات م�ستخدمي التطبيق
ال��ذي يحاكي ا�ستخدام املتعامل له ،مبا ميثل دلي ًال �ضمني ًا للتطبيق ..يف حني
 .2التقييم العام للتطبيق (من جنمة �إىل خم�سة جنوم)
تقت�صر جهات �أخرى عديدة على و�ضع ال�شا�شة االفتتاحية للتطبيق فقط ،ت�ضم
 .3تطبيقات مرتبطة ذات عالقة بالتطبيق ،م�ستمدة من جتربة م�ستخدمي
�شعارها وا�سم التطبيق فقط ،وترتك مهمة ا�ستك�شاف التطبيق للم�ستخدم يف حال
املتجر
قرر املغامرة وتثبيته و�صرف وقت ال�ستك�شاف وظائفه.
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 .2تُعر�ض �شا�شات التطبيق يف غالبية التطبيقات احلكومية بلغة واحدة فقط� :إما
�شا�شات التطبيق العربية و�إما �شا�شات التطبيق الإجنليزية؛ ما يجعله غري مفهوم،
وبالتايل عدمي الفائدة مل�ستخدمي اللغة الأخرى.
ثالثاً :مراجعات امل�ستخدمني:
 .1تخلو غالبية التطبيقات احلكومية من مراجعات امل�ستخدمني ،والتي متثل م�صدر ًا
رئي�س ًا للم�ستخدم من �أج��ل تثبيت التطبيق على جهازه املحمول من عدمه ..كما
ت�شري �إىل �أن التطبيق غري �شائع بني اجلمهور.
 .2تفتقر العديد من التطبيقات احلكومية �إىل جنوم تقييم ،وهي من �أهم العوامل
التي حتدد ترتيب ظهور ا�سم التطبيق يف نتائج البحث عنه داخل متجر التطبيقات،
�إذ تت�صدر التطبيقات ذات تقييم خم�سة النجوم النتائج الأوىل للبحث.

"ومضات من فكر" ..
باإلنجليزية

رابع ًا :التطبيقات المرتبطة ذات العالقة:

 .1تخلو العديد من التطبيقات احلكومية من معلومات عن التطبيقات املرتبطة ذات
تطبيقات حكومي ًة مل�ؤ�س�سات مكملة
العالقة ،والتي يجب �أن تكون بطبيعة احل��ال
ٍ
ملهمة امل�ؤ�س�سة �صاحبة التطبيق؛ على �سبيل املثال يجب �أن يظهر تطبيق دائرة ال�صحة
ووزارة ال�صحة كتطبيقات مرتبطة ب�صفحة تطبيق مركز دبي للإ�سعاف… وهكذا.
 .2تظهر يف العديد من التطبيقات احلكومية تطبيقات مقدمة من القطاع اخلا�ص
كتطبيقات مرتبطة ،وال يوجد ناظم يحدد ماهية تلك التطبيقات التي ترتبط
باجلهات احلكومية.

ضمانات عدم االنتحال ومنع التحايل

ميثل جانب املوثوقية والأم��ان يف التطبيقات احلكومية ،وقبلها املواقع احلكومية،
هاج�س ًا للم�ستخدمني .وقد عملت وثائق معايري تطبيقات املواقع الإلكرتونية احلكومية
على تعزيز مواقع احلكومة بو�سائل ت�ضمن �أنها مملوكة للحكومة ولي�ست منتحلة من قبل
جهات حتاول �سرقة معلومات امل�ستخدمني �أو �أموالهم عرب دفع ر�سوم وهمية ،غري �أن تلك
املحاوالت مل تنجح ب�شكل كامل.
الأم��ر ذات��ه ،وب�شكل �أو�ضح ،يح�صل مع تطبيقات اجلهات احلكومية ..وهي متثل
خطورة �أكرب من املواقع الإلكرتونية باعتبار �أن تلك التطبيقات موجودة على الهواتف
املحمولة التي يحتوي العديد منها على معلومات �شخ�صية و�صور ح�سا�سة للم�ستخدم .كما
ميكنها �أن تقوم بتوجيه الهاتف املحمول لإ�صدار ر�سائل �أو القيام بعمل مكاملات جلهات
غري مرغوب فيها من �أجل ا�ستنزاف ر�صيد املتعامل ..و�أم��ور �أخرى عديدة يجد فيها
القرا�صنة واملت�سللون مرتع ًا خ�صب ًا.
وقد وجدنا خالل بحثنا يف التطبيقات احلكومية على متاجر الهواتف الذكية �أن
الدائرة احلكومية ذاتها لها �أكرث من تطبيق ،وهناك تطبيقات يقدمها القطاع اخلا�ص
وت�صمم بطاقاتها بهيئة توحي للم�ستخدم ب�أنها تطبيقات ر�سمية حكومية ،بينما مل نتمكن
من العثور على �أية عالمة ت�ؤكد ملكية اجلهة احلكومية ب�شكل قاطع للتطبيق الذي تعر�ضه
على املتجر.
نظن �أن هذا الأم��ر غاية يف اخلطورة ،وعلى اجلهات امل�س�ؤولة عن التحول الذكي
يف دولة الإم��ارات �أن تتخذ الإج��راءات وحتدد ال�ضوابط التي حتمي التحول الذكي من
العوائق التي قد تعرت�ض حتقيق �أهدافه املن�شودة.

•

د ّون �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،على �صفحة �سموه
يف موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"�" :سعدت اليوم ب�صدور الن�سخة
الإجنليزية من كتاب "وم�ضات من فكر" ..متنياتي بقراءة مفيدة".
وكان الكتاب قد �صدر �أو ًال باللغة العربية يف مايو  ،2013وي�ضم
 36وم�ضة �سريعة ومك َّثفة ،حتمل �أفكار ًا ور�سائل عميقة من وحي
جتربة �سموه القيادية وال�سيا�سية والإن�سانية ،والتي ر�سمت جميعها
معامل دوره ال��ري��ادي يف بناء جتربة تنموية واقت�صادية ناجحة.
مو�ضوعات الكتاب متنوعة وم�ستلهمة من اجلل�سة احلوارية ل�سموه يف
القمة احلكومية التي عقدت يف فرباير  ،2013وا�ستجاب خاللها
لأ�سئلة كثرية من مواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها وزوارها.
الكتاب جاء توثيق ًا لتلك اجلل�سة ،وا�ستطراد ًا لبع�ض مو�ضوعاتها..
يطرحها �سموه يف �أثناء
كما ات�سع لي�شمل �أفكار ًا
ٍ
ومو�ضوعات جديد ًة مل ْ
جل�سته احلوارية ..ومن املو�ضوعات التي تناولها :حتقيق ال�سعادة،
حكومة امل�ستقبل� ،إدارة الوقت و�أهميته ،التحديات ،الربيع العربي
واال�ستثمار يف الإمارات ،الفرو�سية ..وغريها من املو�ضوعات.
وق��د ورد يف الكتاب ف�صل خا�ص بعنوان "الطاقة الإيجابية"
وانعكا�ساتها على حياتنا وم�ستويات الإجناز لدينا ،وهو مك ّون ميكن
ا�ست�شعاره ح�ضوره يف الف�صول جميعها.
ويت�صدر الكتاب قائمة الكتب الأكرث مبيع ًا حم ّلي ًا ،ويحظى ب�إقبال
كبري من ال�سياح العرب كافة يف العا�صمة الربيطانية لندن ،حيث
ت�صدر قائمة الكتب الأك�ثر مبيع ًا يف مكتبة حمال "�سلفريدج" ،ما
يعك�س حاجة القارئ العربي �إىل كتب تتناول هذه املو�ضوعات.
ومن املعروف �أنه مت ن�شر "وم�ضات من فكر" بن�سخته العربية من
قبل "دار كتاب" ،ت�شجيع ًا من �سموه ودعم ًا لدور الن�شر الوطنية� ..أما
الن�سخة الإجنليزية فقد �صدرت عن �شركة "موتيفيت" .ويتوافر الكتاب
يف معظم حمال بيع الكتب الرئي�سة يف الدولة ،كما ميكن احل�صول
عليه عرب املوقعني الإلكرتونيني ،www.amazon.com
و .www.booksarabia.com
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مرصد الخدمات

القصر تدشن تطبيقات «أماف» الذكية
مؤسسة األوقاف وشؤون
ّ
د�شنت م�ؤ�س�سة الأوق��اف و�ش�ؤون الق�صر برناجم ًا �إلكرتوني ًا �شام ًال حمل ا�سم
"تطبيقات �أماف" ،ي�شتمل على عدد من الأنظمة الداخلية التي تهدف �إىل زيادة
الفاعلية وال�شفافية جلميع �أنظمة امل�ؤ�س�سة وعملياتها و�إجراءاتها.
ومتا�شي ًا مع توجه امل�ؤ�س�سة لالنتقال بالعمليات اخلا�صة �إىل مرحلة التكنولوجيا
الذكية قام ق�سم تقنية املعلومات ،بالتعاون مع عدد من الأق�سام الأخ��رى ،بتطوير
العمليات اخلا�صة بهم ،ومنها نظام متابعة ت�سليم الدفعات؛ ويعنى بت�سجيل جميع
اخلطوات املتعلقة بالدفعات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة حتى ت�سليمها للمتعامل امل�ستفيد.
كما ي�سمح النظام ب�إر�سال �إ�شعارات للم�ستفيدين بجاهزية م�ستحقاتهم ،ويتيح �إرفاق
جميع الوثائق املطلوبة التي يتم حتميلها �أوتوماتيكي ًا من خالل النظام �إىل الأر�شفة
الإلكرتونية لغر�ض التوثيق.
موحدة ب�سيطة اال�ستخدام ،تتيح لأي موظف يف
وتعترب تطبيقات �أم��اف نافذة ّ
امل�ؤ�س�سة تقدمي طلب خدمة �أو �إن�شاء حادثة حلل م�شكلة تقنية مع كافة الأق�سام .ومن
�أهم مميزات النظام �إمكان حتديد م�ستوى اخلدمة املطلوبة من قبل املوظف والتفاعل
ال�سريع مع الق�سم ،مما ي�ضمن ا�ستمرارية العمل وعدم توقف اخلدمة.
وتوفر امل�ؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إىل "تطبيقات �أماف" ،خدمة دعم امل�ستخدمني التي تعد
من �أحدث الأنظمة امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سة ،وتعترب واجهة خدمية مركزية للموظفني
للتوا�صل وطلب اخلدمات اخلا�صة بتقنية املعلومات واملوارد الب�شرية والعالقات العامة
والت�سويق� ..إىل جانب خدمات ال�ش�ؤون الإدارية وامل�شرتيات.
وب�إمكان موظفي امل�ؤ�س�سة الآن ا�ستخدام النافذة الإلكرتونية املوحدة لتقدمي طلبات
خدمات ال�ش�ؤون الإداري��ة ،وت�شمل :خدمات ال�صيانة وطلبات الرتجمة وامل�ستلزمات
املكتبية وجتهيزات املنا�سبات ..وطلبات خدمات املوارد الب�شرية التي تت�ضمن طلبات
الت�أمني ال�صحي والبطاقات الوظيفية وجمموعة من اخلدمات الأخرى .كما ت�شتمل
واجهة تطبيق النظام على �إتاحة الفر�صة للموظف لالطالع على خدمات تقنية
املعلومات و�إن�شاء حمادثات داخلية حلل امل�شكالت التقنية التي تواجه املوظفني وتعيق
مهام عملهم .كما يتيح هذا النظام جلميع امل�ستخدمني الولوج �إىل جمموعة اخلدمات
اخلا�صة بق�سم العالقات العامة والت�سويق.

صحة دبي تشكل فريق ًا للحكومة الذكية

اإلمارات تتصدر دول العالم في استخدامها

�ش ّكلت هيئة ال�صحة بدبي فريق ًا لتطبيقات احلكومة الذكية؛ بهدف و�ضع
اخلطط وال�برام��ج الالزمة لتطبيق �أنظمة وبرامج خدمات احلكومة الذكية،
واالط�ل�اع على �أف�ضل املمار�سات العاملية واال��س�ت�ف��ادة منها يف دع��م وتعزيز
التطبيقات الذكية يف الهيئة.
و�سيقوم الفريق ب�إجراء الدرا�سات الالزمة لتحويل اخلدمات الإلكرتونية التي
تقدمها الهيئة �إىل خدمات ذكية تُقدم عرب تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة
املحمولة .وتت�ضمن تطبيقات الهيئة جمموعة كبرية من امل�ي��زات التي ت�سمح
للم�ستخدمني بعر�ض تفا�صيل املوعد الطبي ،والتحقق من نتائج االختبارات
الطبية ،وتفا�صيل البطاقة ال�صحية ..وكذلك البحث عن املن�ش�آت ،والتحقق من
م�ؤ�شر كتلة اجل�سم "الوزن ال�صحي" ،وعر�ض كل �أخبار الهيئة و�أهم الأحداث
ال�صحية .ومن �أبرز مميزات تلك التطبيقات �أنها متكن �أولياء الأمور من م�شاهدة
تفا�صيل التطعيمات اخلا�صة ب�أطفالهم ،ومتكنهم من مزامنة هذه التفا�صيل مع
تقومياتهم وج��دول مواعيدهم لتلقي التنبيهات يف كل مرة يجري فيها تطعيم
�أطفالهم ..ع�لاوة على توفريها ميزة عر�ض نتائج املخترب واملواعيد ،ومتكني
املتربعني بالدم من الو�صول �إىل املعلومات التي تهمهم.

ارتفاع تداول األسهم عبر الهواتف الذكية
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ارتفعت �شعبية تداول الأ�سهم يف �أو�ساط امل�ستخدمني للهواتف الذكية داخل
دولة الإم��ارات ،و�سط توقعات ب�أن تتزايد �أكرث يف الفرتة املقبلة .حيث ك�شفت
درا�سة حديثة �أطلقتها �شركة غوغل م�ؤخر ًا� ،أن ا�ستخدام الهواتف الذكية يف
دول��ة الإم��ارات بلغ  ،%62م�شرية �إىل �أنها تعترب الن�سبة الأعلى يف العامل.
وهذه الن�سبة مر�شحة لت�صل �إىل  ،%71مع ا�ستخدام � 3.752.100شخ�ص
للهواتف الذكية بحلول عام .2016
وتعترب ال�سهولة والراحة من �أبرز العوامل امل�شجعة على تداول الأ�سهم عرب
الأجهزة الذكية ،حيث ميكن للم�ستثمرين متابعة حركة التداول و�شراء وبيع
الأ�سهم ،وم�شاهدة �أداء حمافظهم املالية من خالل ا�ستخدام تطبيقات معينة
على هواتفهم الذكية .يف حني تعترب مزايا الأم��ان املتطورة على التطبيقات
اجلديدة اخلا�صة بتداول الأ�سهم ،العامل الثاين وراء تزايد �إقبال امل�ستثمرين يف
الإمارات على ا�ستخدام الهواتف الذكية ،ومتتلك معظم تلك التطبيقات حماية
على كلمة ال�سر لت�أمني املعلومات اخلا�صة بح�ساب الأ�سهم.
�أما ال�سبب الثالث وراء اال�ستخدام املتزايد للم�ستثمرين يف الإمارات للهواتف
الذكية ،فيتمثل يف النمو ال�سريع لأ�سواق الأوراق املالية الثالث الرئي�سة يف دولة
الإمارات� :سوق دبي املايل� ،سوق �أبو ظبي للأوراق املالية وبور�صة نا�سداك دبي.
وقد وفرت تلك الأ�سواق خيار ًا ا�ستثماري ًا بدي ًال للم�ستثمرين ،الذين يتطلعون �إىل
تنويع ا�ستثماراتهم.

الحكومةالخدمات
مرشد
المحمولة

تطبيقات محمولة للتسوق والعروض
الخاصة والمراكز التجارية
حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن تقدم احلكومة خدماتها للجمهور
يف كل وقت ومن �أي مكان ب�شكل �سهل ومب�سط عرب الهاتف املحمول .ن�ستعر�ض عرب �سل�سلة من الأع��داد جمموعة من باقات التطبيقات الإلكرتونية التي
تقدمها اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تخدم املتعاملني مع احلكومة يف حياتهم و�أعمالهم.

كشف أس��رار التسوق
في دبي-
آي فون

دليل دبي للتسوق-
آي فون
يتيح هذا التطبيق خا�صية البحث عن
مراكز الت�سوق بكافة �أنواعها �إ�ضافة
�إىل �إمكان متابعة العرو�ض اخلا�صة
واخل�صومات واجلوائز املقدمة من
قبل املتاجر املختلفة.
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ي��وف��ر ه��ذا التطبيق دل �ي� ً
لا �شام ًال
ل�ل�ت���س��وق يف دب ��ي م��ع حم ��رك بحث
م��رب��وط باخلريطة ومكتبة لل�صور
ت�ظ�ه��ر م ��راك ��ز ال �ت �� �س��وق الرئي�سة
وم�ساحات الرتفيه والت�سلية فيها.
FR
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Dubai Shopping Guide
By Appsters Co

Dubai Shopping Secrets
Revealed
By Sutromedia.com

مركز اإلمارات
للتسوق -أندرويد

تطبيق دبي مول -
آي فون

يتيح هذا التطبيق معلومات كاملة عن
مركز الإمارات للت�سوق وكافة املحال
الرئي�سة امل��وج��ودة فيه وعرو�ضها
اخلا�صة ،كما يقدم معلومات عن
املطاعم و�أماكن الرتفيه املميزة التي
ي�ضمها املركز.

ي��وف��ر ه ��ذا ال�ت�ط�ب�ي��ق ك��ل م��ا يتعلق
مبركز دب��ي م��ول للت�سوق م��ن خالل
البحث عن العرو�ض اخلا�صة واملحال
وعر�ض خريطة املركز العمالق الذي
يعد �أكرب مركز ت�سوق يف العامل.
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FR

Mall of the Emirates
Dubai UAE
KS Mobile Apps

EE

FR

The Dubai Mall
By Emaar Technologies

العدد  - 120أكتوبر 2013

15

مرشد التطبيقات

تطبيق «األعمال في دبي» من دائرة التنمية
االقتصادية

تطبيق «األعمال في دبي»
 Business in Dubaiمتاح
على متجر تطبيقات أبل.

1
قم بتحميل التطبيق على جهاز �آي فون من خالل البحث عن كلمة
� Business in Dubaiأو كلمة Department
 ،of Economic Developmentومن ثم قم
بت�شغيل التطبيق لتظهر القائمة الرئي�سة.

2
اخرت اخلدمة التي ترغب بها ،مثل :خدمة
البحث ع��ن معلومات رخ�صة جت��اري��ة �أو
ن�شاط جتاري ،لتظهر لك �شا�شة البحث التي
تعترب �إحدى �أهم مزايا التطبيق.

3

��س�ت�ظ�ه��ر ن �ت��ائ��ج ال �ب �ح��ث ع��ن املعلومات
االقت�صادية التي يرغب رجل الأعمال يف
العثور عليها ،وترفق كل معلومة من نتائج
البحث باخلرائط �أو ال�صور الداعمة لها.

,
لمزيد من المعلومات حول تطبيق «األعمال في دبي»
يمكن االتصال بدائرة التنمية االقتصادية على الرقم:

0444455555
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