آفاق إلكترونية

محمد بن راشد ..ومليون متابع إلكتروني
"الإخوة والأخوات ..تخطت �صفحة "تويرت" اليوم حاجز املليون متابع ..و�أنتم
ل�ستم متابعني بل م�شاركون ..وم�ساهمون فاعلون يف م�سريتنا" ..بهذه الكلمة �أعلن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي عرب ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت" يوم الإثنني
 2012/7/30تخطي عدد متابعيه حاجز املليون متابع يف غ�ضون �أقل من 3
�سنوات على �إطالقه يف العام  ..2009يف حني جتاوز عدد متابعي �صفحة �سموه على
"في�سبوك" � 600ألف متابع ،وبلغ عدد متابعي قناة اليوتيوب اخلا�صة ب�سموه �أكرث
من ن�صف مليون متابع.
***
�أن حتقق ح�سابات �سموه هذه الأرقام ،خا�صة ح�ساب "تويرت" ،لي�س بالأمر الغريب
على قائد يرنو دائم ًا �إىل املعايل ،ولطاملا هو ع�شق الو�صول �إىل الرقم واحد و�أ�صبحت
الإجنازات �إحدى �سماته وك�أن حتالف ًا قائ ٌم بينه وبينها.
نحن هنا ال نتحدث عن جم��رد �أرق��ام كبرية ،فاملجال ال يحتمل اال�ستعرا�ض
واملبالغات ،لكن تنوع جن�سيات متابعي �سموه يف بالد العرب و�أوروبا و�أمريكا الالتينية
و�إفريقيا و�آ�سيا ،وحتى اليابان ،ي�ؤيد ما نذهب �إليه .لقد جنح �سموه �إذ ًا يف جذب
اهتمام هذا العدد الكبري من املتابعني؛ لأنهم بب�ساطة وجدوا يف �شخ�صه ذاك القائد
الف ّذ الذي يطرح ق�ضايا ومبادرات تتباين بني الإجنازات الوطنية واملبادرات التنموية
ذات ال�صلة املبا�شرة ب�شعبه وبجميع املقيمني على �أر�ض دولة الإمارات؛ دون حماباة
ومبنتهى ال�شفافية ..ف�ض ًال عن املبادرات اخلريية والإن�سانية والإقليمية والدولية التي
ا�ستفاد منها املاليني حول العامل� ،إىل جانب تطابق املو�ضوعات املطروحة يف �صفحات
�سموه مع ما يجري تنفيذه على �أر�ض الواقع :اقت�صادي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا.

***
ما يلفت االنتباه هنا هو تنويه �سموه يف ر�سالته ملتابعيه عن �أن مفهوم "ال�شراكة"
يعني العالقة التبادلية مع النا�س ولي�س مبعنى "التبعية" العمياء ،لأن القائد الناجح
هو من ي�شارك النا�س يف ر�ؤيته وحلمه ،وال يحملهم على اتباعه ما مل ي�صلوا هم
ب�أنف�سهم �إىل االقتناع ب��ه ..والأم��ر يتعدى ذل��ك بكثري �إىل الأخ��ذ مبا ي�صلح من
�آرائهم ومقرتحاتهم دون �إهمالها �أو التقليل من �ش�أنها .وهذا �أمر �أ�شار �إليه �سموه
حني خاطب متابعيه قائ ًال .." :متكنا خالل الفرتة ال�سابقة بكم ومعكم من �إطالق
العديد من املبادرات املجتمعية والإن�سانية والتنموية ،وا�ستفدت �شخ�صي ًا من �أفكاركم
واقرتاحاتكم البناءة".
�إذ ًا هذا هو د�أب القيادة الر�شيدة التي تبادر وتنفذ حتى "قبل �أن يفكر الآخرون":
منوذج رائع من �سموه للقيادة الإلكرتونية احلكيمة التي متتلك الر�ؤية لتطويع التقنيات
يف �سبيل توفري حلول �إبداعية خلدمة �شعبها ورفاهيته و�إ�شراكه يف بناء الدولة ،من

دون �أن يتحمل هذا ال�شعب حتى جمرد طلب ذلك؛ لقناعة �سموه ب�أن ذلك ح ٌق من
حقوقهم� ،إميان ًا منه بالأفكار اخلالقة واملبدعة على ات�ساع العامل طاملا �ستوظف
خلدمة وطنه.
***
مرة �أخرى ي�ضعنا �سموه �أمام م�س�ؤولياتنا يف توظيف كل �إمكانات الع�صر لراحة
�أبنائنا وبناء دولتنا ،وا�ستثمار النجومية ال�شخ�صية التي قد مين اهلل بها على بع�ض
امل�س�ؤولني خلدمة االت�صال امل�ؤ�س�سي واال�ستثمار بقنوات التوا�صل االجتماعي التي باتت
من و�سائل النه�ضة الإدارية واالقت�صادية واالجتماعية ،و�صارت من الأدوات التي ت�ؤثر
بعمق يف تعزيز ال�شفافية والكفاءة ،خا�صة بعد �أن �أ�صبحت احلكومة الإلكرتونية يف
دولتنا واقع ًا معا�ش ًا ال ميكن جتاهله.

املدير العام

هيئة التحرير
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رؤيت ـ ــنا
تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" 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 الإلكرتونية" مهمة ت�ق��دمي ال�ب��واب��ة الر�سمية امل��وح��دة حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،التي تزود القاطنني يف الإمارة وم�ؤ�س�ساتها وقطاع الأعمال والزوار بكافة اخلدمات
احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل ما يزيد على
 2000خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة هذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع باخلدمات
الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإمارة نحو جمتمع املعرفة..

جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

موضوعات العدد

رئي�س التحرير
�أحمد حممد بن حميدان

العدد  - 106أغسطس 2012

ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae

مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة
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amer.alhamayda@deg.gov.ae

من�سق املجلة

جمال خليفة املال

حممد بن را�شد يطلق اخلطة
اال�سرتاتيجية ملركز دبي للإح�صاء

jamal.almulla@deg.gov.ae

حمرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

garth.mitchell@deg.gov.ae
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الإ�شراف الفني

خدمات �إلكرتونية �شاملة لل�صائمني

حمرر اللغة الإجنليزية

جارث ميت�شيل

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

designer@deg.gov.ae
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املرا�سالت
الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :

حتديث خطة عمل ترقية "نظم
تخطيط املوارد احلكومية" جلهات
حكومة دبي

الربيد الإلكرتوين:

quality@deg.gov.ae

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية
من املجلة على البوابة :دبي.امارات
الآراء امل�ن���ش��ورة ب��أ��س�م��اء �أ��ص�ح��اب�ه��ا ال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
مينع منع ًا بات ًا �إع��ادة الن�شر �أو التوزيع للمواد
ال ��واردة باملجلة �إال ب��الإ��ش��ارة �إىل امل�صدر �أو
مبوافقة خطية من املجلة.
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13
�شارك �إلكرتونياً يف اختيار الت�صميم
املف�ضل للعالمة املميزة لدولة
الإمارات العربية املتحدة

بيت الخبرة

{ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة} ي ّ��ط��ل��ع ع��ل��ى خ���دم���ات {دب���ي
اإللكترونية} ويبحث آفاق التعاون المشترك

خالل لقاء املجل�س الأعلى للطاقة وحكومة دبي الإلكرتونية
يف �إط� ��ار �سل�سلة م��ن ال ��زي ��ارات اال�ستطالعية
ل�ل��دوائ��ر واجل�ه��ات احلكومية يف دب��ي ،ق��ام وف��د من
"املجل�س الأعلى للطاقة" يف دبي الذي ت�أ�س�س يف
العام  2009برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم ،و�سعادة �سعيد حممد الطاير نائباً للرئي�س،
ب ��زي ��ارة مل �ق��ر ح �ك��وم��ة دب ��ي الإل �ك�ت�رون �ي��ة يف دي ��وان
�صاحب ال�سمو حاكم دب��ي .وك��ان يف ا�ستقبال الوفد
الذي تر�أ�سه جنيب زعفراين الأمني العام للمجل�س
ورئي�سه التنفيذيٌ ،
كل من و�سام لوتاه املدير العام
حلكومة دبي الإلكرتونية بالإنابة ،و�سمية خليفة بن
ح ّماد مدير �إدارة االت�صال وتطوير الأعمال ،وفريق
من تقنية املعلومات يف حكومة دبي الإلكرتونية.

الطاقة المستدامة

ويف ب��داي��ة اللقاء عر�ض زع�ف��راين ا�سرتاتيجية
املجل�س التي تتمثل يف الت�أ�سي�س ل�سيا�سات يف ميادين
جديدة للطاقة ،مثل الطاقة ال�شم�سية ..عالوة على
و�ضع �أ�س�س حلوكمة الطاقة.
ومن جانبه قال و�سام لوتاه مرحب ًا بزيارة الوفد:
"ت�سعدنا ا�ست�ضافة وفد املجل�س الأعلى للطاقة على
طريق العمل امل�شرتك لتعزيز الو�صول �إىل جمتمع
رقمي متكامل وفق معايري عاملية رفيعة امل�ستوى .ونحن
نتطلع من خالل هذه اللقاءات �إىل تعزيز �شراكاتنا مع

الهيئات احلكومية واجلهات املعنية العتماد منهجيات
ونظم متطورة وتوفري اخلدمات الإلكرتونية امل�شرتكة
لأي ��ة جهة حكومية ،مب��ا ي�سهم يف تعزيز التكامل
احلكومي وتوفري بنية حتتية مالئمة تعني تلك اجلهات
على ت�أدية مهامها وتر�سيخ مكانة دبي كمركز رائد
يف اقت�صاد املعرفة يف الوقت نف�سه؛ جت�سيد ًا لر�ؤية
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي".
ً
ً
ث��م ق� �دّم ل��وت��اه ع��ر� �ض �ا م��وج��زا ع��ن احلكومة
الإلكرتونية بعدما حتولت �إىل دائرة يف العام 2009
بدمج كل من جز�أيها :اخلدمات الإلكرتونية ونظم
تخطيط امل ��وارد احلكومية ،يف كيان واح��د؛ لتقدم
خدماتها امل�شرتكة لكل اجلهات احلكومية يف دبي،
م�ساهمة بذلك يف الت�أ�سي�س ملجتمع املعرفة؛ يف بيئة
ت�ضمن التنمية امل�ستدامة لإمارة دبي.

خدمات إلكترونية ببعد بيئي

حتدثت �سمية بن ح ّماد عن اخلدمات امل�شرتكة
املقدمة من حكومة دبي الإلكرتونية للجهات احلكومية
يف دبي ،عرب عر�ض تقدميي �أو�ضحت من خالله �أنه
ي�أتي على ر�أ���س تلك اخلدمات توفري البنية التحتية
الآمنة للدفع الإلكرتوين ،وللدفع عرب الهاتف املتحرك،

م�شرية �إىل م�ساهمة هاتني اخلدمتني يف توفري الطاقة
امل�ستهلكة يف التنقل ويف احلد من االنبعاثات الكربونية.
وعر�ضت بن ح ّماد خلدمة اال�ستبيان الإلكرتوين التي
تقدمها حكومة دبي الإلكرتونية ،داعية املجل�س �إىل
اال�ستفادة منها يف التغذية الراجعة من اجلمهور،
مبا يتيح للمجل�س تنظيم �أن�شطته واال�ستفادة منها
بال�صورة الأف�ضل.

خبرة ملك للوطن

يف نهاية اللقاء �أبدى و�سام لوتاه ا�ستعداد حكومة
دبي الإلكرتونية لتقدمي كل اخلدمات املمكنة للمجل�س؛
باعتبار الدور الذي وجدت من �أجله يف خدمة اجلهات
احلكومية بكل �إمكاناتها وخرباتها ..وقد عرب الوفد
الزائر عن �إعجابه بتجربة حكومة دبي الإلكرتونية ،ملا
لها من دور ريادي تتقلده باعتبارها املظلة التي تن�ضوي
حتتها كل اجلهات احلكومية يف دبي يف م�سريتها نحو
حتقيق ال�ت�ح��ول الإل� �ك�ت�روين ،وبكونها الأع� ��رق بني
مثيالتها على م�ستوى الوطن العربي ،وبف�ضل دورها
يف دفع عجلة النمو يف دبي والإم��ارات؛ م�شيد ًا بنجاح
جتربتها يف جتاوز كافة التحديات والعقبات ..معرب ًا
عن �شكره وتقديره للدائرة حلر�صها امل�ستمر للو�صول
�إىل الأه ��داف وال�غ��اي��ات امل�شرتكة يف بناء اقت�صاد
املعرفة يف دبي.

•
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موضوع الغالف

تعززها بنية تحتية إلكترونية متكاملة

محمد بن راشد يطلق الخطة
االستراتيجية لمركز دبي لإلحصاء

ت��وا��ص��ل دب��ي ح�صد ال�ن�ج��اح��ات وحتقيق التميز
لر�ؤية قيادتها التي ما فتئت ت�سبق زمانها بالإجنازات؛
وها هو القائد يقف بعد �ست �سنوات فقط من �إطالق
م��رك��ز دب��ي ل�ل�إح���ص��اء ك��ي يعلن ع��ن ا�سرتاتيجيته
اجل��دي��دة ،ب�ع��د �أن مت�ك��ن امل��رك��ز م��ن اح �ت�لال مكانة
م��رم��وق��ة جعلت م�ن��ه معلماً �إح���ص��ائ�ي�اً ف��ري��داً على
م���س�ت��وى ال� �ع ��امل ،ت��دع �م��ه ب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة �إلكرتونية
�شاملة ُتكامل بني كافة �شركاء العملية الإح�صائية
يف الإمارة.
ح��ول ه��ذا الإجن��از حتدثت "تقنية للجميع" مع
��س�ع��ادة ع ��ارف امل �ه�يري ،امل��دي��ر التنفيذي مل��رك��ز دبي
للإح�صاء.
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مباذا متيزت اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة ملركز دبي للإح�صاء عن اخلطط ال�سابقة؟
ابتدا ًء ،نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل �أنْ منَّ على هذه الإم��ارة بقيادة متتلك ر�ؤي��ة حكيمة ،
وتكر�س العمل امل�ؤ�س�سي كمنهجية را�سخة تلتزم بها كافة فرق العمل احلكومي ،وقد بد�أت رحلة
بناء خطتنا اال�سرتاتيجية منذ �صدور اخلطة اال�سرتاتيجية حلكومة دبي ،وطبقت منهجية علمية
مرتبطة مبحاور وم�ستهدفات ومبادرات متعددة من �أجل حتقيقها خالل مدة زمنية حمددة،
تلتزم ك ٌل من الدوائر احلكومية ب�إجناحها.
وبالفعل قمنا يف مركز دبي للإح�صاء باتباع النموذج الذي اعتمدته خطة دبي اال�سرتاتيجية
من �أجل بناء خطتنا ،لنقدم خطة مطابقة يف هيكلها البنائي مع خطة دبي اال�سرتاتيجية وتتواءم
معها ب�شكل كامل ..والبد هنا من الإ�شادة بالتعاون والدعم املتميز الذي قدمته الأمانة العامة
للمجل�س التنفيذي ،حيث تعاون معنا فريقها يف املراحل الفنية والتخطيطية والتحليلية لإعداد
اخلطة ،و�ساهم معنا خربا�ؤها ب�شكل كبري للو�صول بخطة مركز دبي للإح�صاء �إىل امل�ستوى
الذي هي عليه الآن.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل �إطالقه ا�سرتاتيجية مركز دبي للإح�صاء
لكون املركز يحتاج �إىل التكامل مع اجلهات احلكومية
الأخ��رى من �أج��ل بناء قاعدة املعلومات الإح�صائية
ب�شكل دقيق ،ما اجلهات التي ا�شرتكت معكم يف عملية
التخطيط؟
عملنا يف بناء خطتنا اال�سرتاتيجية بال�شراكة مع
كافة اجلهات امل�ؤثرة يف العملية الإح�صائية ،ومن بينها
دائرة التنمية االقت�صادية ودائ��رة ال�سياحة والت�سويق
التجاري وم�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة،
�إ�ضافة �إىل دائرة الأرا�ضي والأمالك ومركز دبي املايل
العاملي وغرفة دبي وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية،
والقيادة العامة ل�شرطة دب��ي ،وبلدية دب��ي ،والإدارة
العامة للإقامة و�ش�ؤون االجانب ،وهيئة ال�صحة بدبي
وهيئة الطرق واملوا�صالت.
وب �ل��غ ع���دد ال���دوائ���ر ال �ت��ي � �ش��ارك��ت يف خطتنا
اال�سرتاتيجية  25دائرة ،و�ضمت فرق العمل �أكرث من
 290خبري ًا وخمت�ص ًا يف خمتلف الدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية �شاركوا يف  90ور�شة عمل فنية خالل مرحلة
الدرا�سة والتحليل.
م ��ا م� �ك ��ون ��ات اخل� �ط ��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة مل ��رك ��ز دبي
للإح�صاء؟
ترتكز اخلطة على حماور رئي�سة ثالث ،هي:
 )1حكومة دبي :فحكومة دبي وخطتها اال�سرتاتيجية
وما تتطلبه من دعم �إح�صائي حتتل قمة �أولويات
املركز ،وي�شمل ذلك �شركاء املركز اال�سرتاتيجيني
من دوائر وم�ؤ�س�سات حكومة دبي.
 )2جمتمع الأعمال :يعترب الدعم الإح�صائي لقطاع
الأع �م��ال حم��ور ًا ا�سرتاتيجي ًا ن�ظ��ر ًا مل��ا ميثله من
�أهمية للم�ستثمرين� ،سواء للمن�ش�آت العاملة يف
الإم��ارة �أو جلذب اال�ستثمارات من اخل��ارج ،ويع ّد
توافر املعلومات الر�سمية وال�شفافية يف ن�شرها �أحد
املقومات املهمة لتعزيز م�ستوى التناف�سية.
 )3املجتمع� :أي�ض ًا ُيعد املجتمع وما ي�شمله من �شرائح
حم��ور ًا ا�سرتاتيجي ًا يف اخلطة بحيث ال تقت�صر
خدمات املركز على فئات معينة .ومن �أه��م فئات
املجتمع ال�ت��ي تتعامل م��ع امل��رك��ز ب�شكل م�ستمر:
الأك��ادمي �ي��ون ،ال��دار� �س��ون وال�ب��اح�ث��ون ،الإع�ل�ام،
امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية ،والأفراد املهتمون بالثقافة
الإح�صائية �أو املعلومات الإح�صائية للإمارة.

وتتقاطع تلك املحاور مع املو�ضوعات اال�سرتاتيجية
الرئي�سة  Strategic themeلتحدد موقع كل
هدف ا�سرتاتيجي بدقة �أفقي ًا ور�أ�سي ًا ،ما يتيح الوقوف
على الفئات املعنية التي يخدمها الهدف اال�سرتاتيجي.
وتتكون اخلطة من ثالثة مو�ضوعات ا�سرتاتيجية:
• دعم �صناعة القرار
• ال�شفافية
• املعيارية
ما �أهم الأهداف التي ت�سعى اخلطة �إىل حتقيقها؟
ميكن تلخي�ص تلك الأهداف يف ما ي�أتي:
• ت�ق��دمي دع��م �إح���ص��ائ��ي ن��وع��ي لال�سرتاتيجيات
احلكومية وللقيادات ول�صناع ال �ق��رار ،مب��ا يلبي
املتطلبات والأولويات اال�سرتاتيجية
• دعم عمليات التخطيط وقيا�س الأداء باملعلومات
اال�ستطالعية املتعلقة مبختلف فئات املجتمع
• �إنتاج امل�ؤ�شرات واملعلومات الإح�صائية ملختلف
القطاعات الدميوغرافية واالجتماعية واالقت�صادية
ب�شكل م�ت�ك��ام��ل م�ب�ن��ي ع�ل��ى �أف �� �ض��ل املمار�سات
واملتطلبات الإح�صائية
• بناء منظومة �إح�صائية موحدة على م�ستوى �إمارة
دب��ي مبنية على �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ومب��ا يحقق
املتطلبات
ول�ك��ن ك�ي��ف متكنتم م��ن حتقيق ك��ل ه��ذا ال �ق��در من
الإجن��ازات التي متثل دعائم خطتكم اال�سرتاتيجية
خالل هذا الوقت الق�صري؟
يجب �أن يدرك اجلميع �أننا �أبناء مدر�سة متميزة يف
العمل احلكومي قائدها هو �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،و�أول ما تعلمناه يف هذه املدر�سة هو

 25دائرة شاركت في وضع
خطتنا االستراتيجية ،وضمت
ف���رق ال��ع��م��ل أك��ث��ر م��ن 290
خبير ًا ومسؤو ًال حكومي ًا

�سعادة عارف املهريي
املدير التنفيذي ملركز دبي للإح�صاء
�أن نبد�أ من حيث انتهى الآخرون ،وبالفعل هذا ما قمنا
به� ،إذ در�سنا �أف�ضل التجارب الإح�صائية على م�ستوى
العامل ،وتوا�صلنا مع امل�ؤ�س�سات الأممية والهيئات املعنية
بالعمل الإح�صائي ،وقمنا بزيارات ودرا�سات للتجارب
ال��رائ��دة يف ه��ذا املجال و�أهمها التجربة الدمناركية
وال�سنغافورية ،ومن ثم قمنا بتطوير جتربتنا انطالقا
من هذا الأ�سا�س.
ومن ف�ضل اهلل كنا �أول مركز �إح�صائي يف العامل
يح�صل على �شهادة نظام �إدارة اجلودة ISO 9001
و�شهادة نظام �إدارة البيئة  ،ISO 14001والتي
ت�ضمن �أن �أداء املركز يف العملية الإح�صائية ي�ضاهي
�أعلى املعايري العاملية يف الدقة والكفاءة.
ما اجلديد يف خطتكم اال�سرتاتيجية؟
امل�ستجدات ه��و اعتبار امل��رك��ز اجلهة احلكومية
املعتمدة للقيام با�ستطالعات الر�أي على م�ستوى حكومة
دبي ،وقد قمنا بت�صميم نظام �إلكرتوين �شامل للقيام
با�ستطالعات الر�أي مرتبطة ب�شا�شات تفاعلية تعر�ض
م�ؤ�شرات مبا�شرة تظهر نتائج اال�ستطالع ل�صاحب
القرار ب�شكل حلظي ،ما يخت�صر قدر ًا كبري ًا من اجلهد
واملال والوقت الذي كانت ت�ستغرقه ا�ستطالعات الر�أي
التقليدية ،وجتعل من عملية �صناعة القرار ممار�سة
مبنية على معطيات واقعية حديثة متطابقة مع احلقائق
املوجودة على الأر�ض مبا�شرة.
كيف ا�ستطعتم اال�ستغناء عن اال�ستطالعات التقليدية
التي تعترب �أك�ثر دقة ومهنية يف جمال ا�ستطالعات
الر�أي؟
لقد در�سنا هذا الأمر بعناية قبل �أن نقوم به �آخذين
باالعتبار املعايري وال�ضوابط الفنية التي ت�ضمن جودة
اال�ستبيانات ،وتو�صلنا �إىل طريقة نقدم فيها اال�ستطالع
ع�بر القنوات الإلكرتونية بفاعلية وك�ف��اءة �أك�بر من
اال��س�ت�ط�لاع��ات التقليدية ،وال �ت��ي متكن م��ن حتقيق
احليادية وجتنب الت�أثري الذي قد يحدثه الباحث على
املبحوث من خالل التوا�صل املبا�شر ،وعوامل �أخرى
عديدة كلها قد مت تالفيها يف منظومتنا الإلكرتونية يف
اال�ستطالع.
كما �أننا ا�ستطعنا �إ�ضافة مزايا عرب اال�ستطالع
الإل �ك�تروين مل يكن ب��الإم�ك��ان حتقيقها ع�بر الأدوات
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التقليدية� ،أهمها �إمكان تو�سيع حجم العينة �إذا تطلب
امل�سح ذلك من الناحية الفنية ،واحل�صول على النتائج
ب�شكل مبا�شر وتفاعلي يواكب اال�ستجابة ب�شكل حي ،ما
يعني دقة �أكرب يف التخطيط واتخاذ القرار.
كم عدد ا�ستطالعات الر�أي التي مت �إجنازها با�ستخدام
النظام الإلكرتوين؟
م�ن��ذ ب��داي��ة ه��ذا ال �ع��ام �أج��ري �ن��ا  42ا�ستطالع ًا
و�س ّلمت نتائجها ل�صاحب القرار ،وقد حققنا
�إلكرتوني ًا ُ
م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال�ن�ظ��ام وف� ��ورات م��ال�ي��ة ك �ب�يرة على
امل�ؤ�س�سات احلكومية التي كانت ت�ضطر لدفع تكاليف
باهظة لإجراء هذه امل�سوحات من قبل �شركات خا�صة.
ويعترب ه��ذا النظام �أح��د التجارب ال��رائ��دة على
م�ستوى ال�ع��امل ،حيث يعالج ويتعامل م��ع العديد من
الثغرات الفنية التي تواجه عمليات ا�ستطالع الر�أي
الإلكرتونية ،ويتم �سحب العينات والتحقق من مالءمتها
ملو�ضوع اال�ستطالع با�ستخدام الأ�ساليب واملنهجيات
الإح�صائية العلمية الدولية من �أج��ل تقدمي املعلومة
الدقيقة وال�شاملة ل�صاحب ال�ق��رار ،والقيام بعملية
تخطيط �سليمة تعود باملنفعة على امل�ؤ�س�سة احلكومية
واملجتمع على حد �سواء.
ك�ي��ف تغلبتم ع�ل��ى م�شكلة ازدواج� �ي ��ة الإف �� �ص��اح عن
املعلومات الإح�صائية بني الدوائر احلكومية وبينكم؟
يف احلقيقة هذه امل�شكلة مل يعد لها وجود ،ال�سيما
بعد الزيارة الكرمية التي قام بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ملركزنا ،حيث وج��ه ب�شكل
وا�ضح ب�ضرورة تعاون كافة اجلهات احلكومية معنا
باعتبار املركز امل�ؤ�س�سة الإح�صائية الر�سمية حلكومة
دبي.
وبالتايل ف�إن املعلومات الر�سمية التي متثل حقيقة
البيانات يف �إمارة دبي هي تلك التي ت�صدر عن املركز
فقط� ،أما ما يتم ن�شره من بيانات من �أي جهة �أخرى
فيتمثل �إم��ا يف بيانات تخ�ص�صية تتعلق بن�شاط تلك
اجلهات �أو تنب�ؤات ودرا�سات مبنية على الإح�صاءات
الر�سمية للإمارة املعتمدة من املركز.
من ناحية �أخرى ،قمنا بالعمل وفق �آلية ال�شراكة مع
اجلهات املختلفة ،وكان من �أهم الأمور التي بنينا عليها
�شراكتنا معها هو ربطها بنظام الإح�صاء الإلكرتوين
اخلا�ص بنا ليكون الأداة والو�سيلة التي ت�ستخدمها
اجلهات يف ر�صد بياناتها وح�صر معلوماتها الإح�صائية،
وبالتايل �أ�صبحت منظومتنا الإلكرتونية موحدة ،و�صار
اجلميع �شركاء فيها :الكل ي�شاهد البيانات نف�سها ،فال
جمال لأن تتعار�ض بيانات دائرة من الدوائر مع بياناتنا
لأننا نتعامل مع نف�س التقارير والأرقام ،وبالتايل تغلبنا
على �أ�سا�س امل�شكلة.
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توحيد النظم الإلكرتونية وبناء قاعدة متخ�ص�صة
من امل�ستخدمني قادرة على التعامل معها بكفاءة ودقة
متثل عقبة ك ��أداء �أم��ام تطبيق العديد م��ن الأنظمة
املركزية يف احلكومة الإلكرتونية ،كيف تغلبتم على
ه��ذه امل�شكلة لت�صلوا �إىل ب�ن��اء ق��اع��دة م�ستخدمني
حمرتفني لنظامكم؟
كانت البداية من النظام نف�سه؛ فقد حر�صنا على
توفري نظام غاية يف ال�سهولة والب�ساطة �إىل درجة جتعله
قريب ًا من امل�ستخدم ،ووفرنا له واجهة ا�ستخدام خالية
من التعقيد وال حتتاج �إىل �أي م�ؤهالت هند�سية �أو تقنية
من �أجل التعامل معها بكفاءة و�سرعة ،وبذلك �ضمِ ّنا
�إقبال امل�ستخدمني.
كذلك فقد ق�سمنا امل�ستخدمني �إىل �شرائح متعددة:
ال�شريحة الأوىل هي �صاحب القرار ،وقد وفرنا لهذه
ال�شريحة نظام م�ؤ�شرات دبي الإح�صائية ،وعملنا على
ت�صميم �شا�شات النظام وفق ًا ملعايري الن�شر الإح�صائي
التي تت�ضمن التقارير وامل ��ؤ� �ش��رات الرئي�سة ملختلف
القطاعات ،م��ع الأخ��ذ باالعتبار متطلبات �أ�صحاب
القرار والتي مت اعطائها �أولوية كبرية ،حيث يعر�ض
النظام املعلومات من خالل ر�سوم بيانية ذكية و�شا�شات
تفاعلية متكن امل�ستخدم من الو�صول �إىل املعلومات
التف�صيلية ب�شكل �سهل.
�أم� ��ا ال� �ف ��رق امل �ع �ن �ي��ة ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط وال ��درا�� �س ��ات
اال�سرتاتيجية يف اجلهات احلكومية ،فقد مت ت�صميم
نظام خا�ص بها يتوافق ومتطلباتهم الفنية واملهنية،
وهو نظام الإح�صاء الإلكرتوين ،الذي يوفر الربجميات
والتقنيات والأدوات التحليلية الذكية التي تتيح لهم
التعامل ب�شكل مبا�شر م��ع ق��واع��د البيانات م��ن دون
احلاجة �إىل �أي دعم تقني ،لي�صبح النظام جزء ًا رئي�س ًا
من �أدوات عملهم اليومي.
كما تتيح منظومتنا الإح�صائية الإلكرتونية حتقيق
التكامل مع الأنظمة الإلكرتونية املوجودة يف اجلهات
احلكومية الأخرى ،من �أجل ت�سهيل عملية جمع املعلومات
وتقليل التدخل الب�شري مثل عملية الإدخال اليدوي �إىل
احلد الأدن��ى ،مع الأخ��ذ باالعتبار ال�ضوابط واملعايري
الإح�صائية التي ت�ضمن �إم�ك��ان ا�ستخدام البيانات
الإجرائية والإدارية للأغرا�ض الإح�صائية.

م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى اآلن
أجرينا  42استطالع ًا إلكتروني ًا
وس ّلمت نتائجها لصاحب القرار
ُ
ك �م��ا جن��ح امل��رك��ز يف تقلي�ص ال��ف�ت�رة الزمنية
التي حتتاجها عمليات �إ��ص��دار العديد من امل�ؤ�شرات
الإح�صائية ،حيث �إن �شريحة وا�سعة من امل�ؤ�شرات
الإح�صائية لإم��ارة دبي تُ�صدر بدورية �شهرية ،والتي
كانت ت�صدر بدورية �سنوية �سابق ًا ،ما دفع العديد من
املنظمات الدولية �إىل التو�صية بنقل جتربتنا وتعميمها
على م�ستويات دولية.

هل نقلتم جتربتكم �إىل �إمارات �أخرى يف الدولة� ،أو �إىل
دول �أخرى؟
على �صعيد دولة الإمارات ف�إننا نعترب ملك ًا لكل �إمارة
�أو دائرة حكومية يف الدولة ،وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم لنا وا�ضحة ب�أن ندعم
كافة امل�ؤ�س�سات املحلية واالحتادية يف الدولة ،وذلك ما
وجه به �سموه �أي�ض ًا خالل زيارته الأخرية للمركز.
وعلى امل�ستوى االحتادي ف�شراكتنا ا�سرتاتيجية مع
املركز الوطني للإح�صاء ونعمل معه يف �إ�صدار امل�ؤ�شرات
الإح�صائية الر�سمية للدولة من خالل تزويده بامل�ؤ�شرات
الإح�صائية لإم��ارة دبي ،وفق ًا ملنهجيات ومعايري فنية
موحدة ومتفق عليها ،علم ًا ب�أننا ممثلني يف جمل�س �إدارة
املركز الوطني للإح�صاء ،ويف اللجنة اال�ست�شارية للعمل
الإح�صائي يف الدولة ،ويف جلنة التن�سيق الإح�صائي،
كما �أننا ممثلني �أي�ض ًا يف ف��رق العمل املعنية بتنفيذ
امل�شروعات الإح�صائية امل�شرتكة على م�ستوى الدولة،
وهناك العديد من ال�شراكات التي جتمعنا مب�ؤ�س�سات
احتادية وحملية يف �إمارات �أخرى.
ونحن نقدم دعم ًا ا�ست�شاري ًا �أو تدريبي ًا من حني لآخر
للم�ؤ�س�سات االحتادية �أو املحلية يف الإم��ارات الأخرى،
وقد وردتنا بع�ض الطلبات من دول �أخ��رى للعمل معها
كجهة ا�ست�شارية يف بناء منظومة م�شابهة ملنظومتنا
الإح�صائية� ،إال �أننا مل نخ�ض يف ذلك لأنه ال يعد من
كيف �أ ّث ��ر ذل��ك يف �سرعة ب�ن��اء امل��ؤ��ش��رات الإح�صائية اخت�صا�صاتنا ،ولكن يف املقابل ن�ستقبل وفود وفرق عمل
املراكز الإح�صائية لالطالع على جتربتنا واال�ستفادة
لديكم؟
نحن يف امل��رك��ز نحقق �أرق��ام � ًا قيا�سية يف بع�ض منها.
امل�ؤ�شرات ت�صل يف معظم الأح�ي��ان �إىل حد التحديث
املبا�شر مع �إم�ك��ان عر�ضها على نظام م�ؤ�شرات دبي ما الذي حتتاجونه من حكومة دبي الإلكرتونية؟
حكومة دبي الإلكرتونية �أحد �شركائنا اال�سرتاتيجيني،
الإح�صائية ،الذي يطلع عليه �صاحب القرار ،ويخ�ضع
ذلك �إىل جاهزية البيانات الإجرائية ومدى مالئمتها ون�ح��ن نح�صل على دع��م ال حم��دود منها م��ن خالل
اخلدمات امل�شرتكة التي تقدمها ومن خالل منظومة
من الناحية الإح�صائية.
احللول الإلكرتونية التي ن�ستعني بها يف منظومتنا املالية
والإدارية.
كما �أن لدعمها لنا يف ت�سويق خدماتنا وم�شاركاتنا
يف ال�ت��وا��ص��ل م��ع اجل �م �ه��ور ،ال�سيما ع�بر التغطيات
امل�ستمرة ملجلة "تقنية للجميع" ومن خالل م�شاركاتنا
يف من�صة احلكومة الإلكرتونية يف معر�ض جيتك�س ،قيم ًة
بالغ ًة ن�شكرها عليها ،و�أتوجه �إىل �سعادة الأخ �أحمد بن
حميدان مدير عام احلكومة الإلكرتونية بتحية خا�صة
و�أ�شيد مبفاهيم ال�شراكة امل�ؤ�س�سية املتميزة التي يحر�ص
دائم ًا على تبنيها وتر�سيخها ،ونتمنى �أن نبقى دائم ًا
�شريك ًا معها يف النجاح الذي حتققه �إمارة دبي.

•

مرصد الخدمات
يتسع لـ  3500مصل

{أوقاف دبي} تدخل عصر المساجد الصديقة للبيئة
دورات املياه ،وا�ستخدام مواد �صديقة للبيئة يف �إن�شاء امل�سجد ،وتخفي�ض ا�ستخدام
املياه من خالل ا�ستخدام تقنيات حديثة ،وحت�سني �أداء نظام التكييف ونقاوة الهواء
من خالل ا�ستخدام �أجهزة تنقية ذات كفاءة عالية.
ويت�سع امل�سجد لـ  3500م�صل ،ويبد�أ العمل فيه خالل �شهر �أغ�سط�س اجلاري
على م�ساحة � 105آالف قدم مربعة وم�ساحة البناء � 45ألف قدم مربعة ومدة تنفيذ
امل�شروع املتوقعة � 18شهر ًا.
وقال طيب عبدالرحــمن الري�س ،الأمني العام مل�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر،
�إن ت�شييد امل�سجد يتطابق مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمـــمد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ويلبي ا�سرتاتيجية دبي 2015
والتوجهات اال�سرتاتيجية للحكومة االحتادية ور�ؤية  ،2021وكلها ت�ؤكد توفري املوارد
وحماية البيئة وتبني املعايري اخل�ضراء ..م�شري ًا �إىل االهتمام الوا�ضح من املطورين
�أنف�سهم ب�إن�شاء مبان تتوافق واملعايري اخل�ضراء ،ملا لها من �أثر يف البيئة ،وخطط
الدولة الهادفة �إىل حتقيق اال�ستدامة البيئية ،كما يتطابق و�ضوابط و�شروط احلوكمة
وال�شفافية وامل�صداقية لدى املجتمع والواقفني وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.

بد�أت م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون ال ُق ّ�صر يف دبي م�شروع بناء �أول م�سجد �صديق
للبيئة ي�ستخدم تقنيات ومواد بناء املباين اخل�ضراء ،كنموذج للم�ساجد امل�ستقبلية يف
الإمارة ،وبتكلفة تبلغ  25مليون درهم ..ويقام امل�سجد خلف قرية الرواد قرب دوار
ال�ساعة يف ديرة ،ويوفر من � %15إىل  %18من ا�ستهالك الطاقة واملياه ،ويعد
الأكرب يف �إمارة دبي من حيث امل�ساحة وعدد امل�صلني.
و�سيتم تطبيق معايري املباين اخل�ضراء بتكليف ا�ست�شاري متخ�ص�ص لو�ضع
املعايري اخلا�صة بتوفري امل�ساحات اخل�ضراء ب�أر�ض امل�سجد ،وا�ستغالل الألواح
ال�شم�سية لت�سخني مياه الو�ضوء و�سكن الإمام وملحقات امل�سجد ،و�إعادة ا�ستخدام
مياه الو�ضوء من خالل التدوير والتنقية وا�ستخدامها لأعمال الزراعة وت�صريف

ترشيد الطاقة

و�أو�ضح الري�س �أن معايري املباين اخل�ضراء �ست�شمل تطبيق نظم العزل احلراري
وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف بناء امل�سجد با�ستخدام مقاومات "ترمو�ستات"
مربجمة و�أتوماتيكية جلميع املباين املكيفة وتزويد مراوح ال�شفط اخلارجية املركزية
بوحدات ا�ستعادة الطاقة ونظام حتكم خلف�ض كمية الهواء اخلارجي يف حالة عدم
احلاجة �إليه ،وا�ستخدام الألوان الفاحتة والعاك�سة للحرارة ،خا�صة على الواجهات
والأ�سطح ،وو�ضع حدائق على ال�سطح لعزل احلرارة ،واالهتمام بال�صيانة الدورية،
وا�ستخدام و�سائل طاقة بديلة مثل الطاقة ال�شم�سية ،وع��دم ا�ستخدام الغازات
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون يف �أجهزة التكييف �أو يف مواد البناء مثل مواد "الأ�سب�ستو�س
والبولي�سرتين".

"دبي التجارية" تنجز مليون معاملة بمليار درهم
�أعلنت "دبي التجارية"؛ م��زود اخلدمات الإلكرتونية املبتكرة يف جمال
التجارة العابرة للحدود ،حت�صيل �أكرث من مليار درهم قيمة �إجناز ما يزيد
عن مليون معاملة تقدم بها القطاع التجاري يف الدولة عن طريق بوابة "ر�سوم"
للدفع الإلكرتوين.
وتتكامل بوابة "ر�سوم" الإلكرتونية مع من�صة اخلدمات الإلكرتونية التي
توفرها دبي التجارية ،بحيث متكن امل�ستوردين وامل�صدرين ووك�لاء ال�شحن
وخمل�صي الب�ضائع و�شركات النقل من مبا�شرة و�إمتام كل �إجراءات ومعامالت
"موانئ دبي العاملية" و�إدارة املنطقة احلرة يف جبل علي "جافزا" ومركز دبي
لل�سلع املتعددة ،عن طريق �شبكة الإنرتنت ..مبا فيها دفع الر�سوم.
ويتم �إجن��از جميع هذه املعامالت من خالل نافذة واح��دة ،تت�شارك بها
ال�شركات وال�سلطات املعنية ل�ضمان عمليات �سريعة خالية من الإعاقات ،وذات
تكلفة منخف�ضة لكل من الطرفني .كما وفرت البوابة ميزة �إ�ضافية حني بادرت
"دبي التجارية" �إىل ربطها مع �أنظمة الدفع الإلكرتوين عرب الإنرتنت لدى عدة
بنوك بارزة عاملي ًا وحملي ًا �سعي ًا �إىل ت�سهيل عملية الدفع لعمالئها ممن ميتلكون
ح�سابات مع هذه البنوك.
ي�شار �إىل �أن بوابة "ر�سوم" الإلكرتونية توفر للم�ستخدمني خيارات متعددة
للدفع ت�شمل :بطاقات االئتمان ،وبطاقات اخل�صم ،والبطاقات امل�سبقة الدفع
مثل بطاقة الدرهم الإلكرتوين.
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رمضان والعيد

تتعدى اخلدمات الإلكرتونية يف دبي حدود
املخالفات واملعامالت والإج ��راءات الر�سمية،
لتقدم قيمة م�ضافة لإمي��ان املجتمع وروحه
املرتبطة بال�سماء .ت�أتي هذه القيمة امل�ضافة
م��ن خ�لال ب��اق��ة م��ن اخل��دم��ات الإلكرتونية
املتنوعة التي توفرها بع�ض اجلهات احلكومية
واجلمعيات اخلريية العاملة يف الدولة ،عرب
خمتلف قنوات التوا�صل عن بعد� ،سواء املواقع
الإلكرتونية� ،أو الهواتف املحمولة� ،أو مراكز
االت�صال.

خدمات إلكترونية شاملة للصائمين
وتوفر الباقة روابط خلدمات عديدة �أهمها دليل ال�صائم ،ودليل معلومات عن
رمضان في دبي
دبي� ،إ�ضافة �إىل دليل فعالية "نتحاور معكم" للم�سلمني اجلدد من دائرة ال�ش�ؤون
توفر البوابة الر�سمية حلكومة دبي (دبي�.إمارات) باقة حياتية بعنوان "ممار�سة الإ�سالمية والعمل اخلريي .www.iacad.gov.ae
ال�شعائر الدينية يف دبي" ،ت�ضم باقات فرعية حتتوي على العديد من اخلدمات
الإلكرتونية اخلا�صة ب�شهر ال�صوم وعيد الفطر ،وهي:
االط���ل��اع ع��ل��ى م���واق���ي���ت ال���ص�ل�اة وإمساكية
• رم�ضان يف دبي
• االطالع على مواقيت ال�صالة و�إم�ساكية رم�ضان
رمضان ..وعيد الفطر
• اال�ستماع �إىل القر�آن الكرمي وح�ضور املحا�ضرات
تقدم "حكومة دبي الإلكرتونية" خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية لال�ستعالم
• الأعمال اخلريية
عن مواقيت ال�صالة ،والإفطار والإم�ساك خالل �شهر رم�ضان املبارك ،بالتعاون مع
• الفتاوى
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي .ميكن �إر�سال الرمز �ص �إىل الرقم 4488
• احت�ساب الزكاة
للح�صول على املواقيت .وملزيد من املعلومات حول اخلدمة وكيفية ا�ستخدامها ،ميكن
• عيد الفطر يف دبي
االت�صال بخدمة "ا�س�أل دبي" على الرقم .700040000
وينتهي �صيام ال�شهر الف�ضيل مع ظهور هالل �شوال؛ ويكون موافق ًا لأول �أيام عيد
وت�ضم ه��ذه الباقة جمموعة م��ن ال��رواب��ط ال�ت��ي ت�سهم يف �إنعا�شها ومنحها
الفطر املبارك حيث يحتفل امل�سلمون فرح ًا مبا �أدّوه من عبادات ،وهم مطالبون ب�أال
�إم �ت��اع � ًا �شخ�صي ًا وم�ع��رف�ي� ًا ،وم�ن�ه��ا م �ب��ادرة ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
ين�سوا �إخوانهم املعوزين و�أن ي�شاركوهم تلك الفرحة.
را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال�� ��وزراء ح��اك��م دب��ي،
وتوفر الباقة روابط خلدمات مهمة منها� :إم�ساكية دبي ومواقيت ال�صالة من
رع� ��اه اهلل ،ال �ت��ي ت��دع��و اجل �م �ه��ور �إىل ت �ق��دمي م �ق�ترح��ات لأف �� �ض��ل امل� �ب ��ادرات
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي .www.iacad.gov.ae
ال��رم���ض��ان�ي��ة ،وذل���ك ع�ل��ى �صفحتي ��س�م��وه ع�ل��ى م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
""في�سبوك" facebook.com/HHSheikhMohammed
و"تويرت" .twitter.com/HHShkMohd
االس����ت����م����اع إل������ى ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م وح���ض���ور
كما �أطلق �صندوق الزكاة خدمتني جديدتني لهذا العام 2012؛ هما خدمة
الفتاوى وح�ساب الزكاة �آلي ًا �ضمن نظام الرد التفاعلي  ..IVRوتوا�صل "جائزة المحاضرات
دبي الدولية للقر�آن الكرمي" فعالياتها عرب قناة ف�ضائية خا�صة بفرتة الفعاليات ..ويف
يحفل رم�ضان بالعديد من الأن�شطة الدينية املتنوعة ومنها برامج دعوية متنح
مبادرة منها للتعريف ب�أن�شطتها وحملتها الرم�ضانية "وما تنفقوا من خري فلأنف�سكم" امل�سلم نفحات �إميانية عرب حما�ضرات تلقيها عاد ًة نخبة من كبار العلماء والدعاة
ب�أ�سلوب ع�صري ،قامت (جمعية بيت اخلري) باعتماد و�سيلة الرتويج �إلكرتوني ًا عرب املحليني وامل�ستقدمني من �أربع جهات العامل الإ�سالمي ،ومن �أبرز هذه الأن�شطة امللتقى
الإنرتنت.
الرم�ضاين الذي تنظمه دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري ،وهذا العام حتت م�سمى
ويف مواكبتها ال�سنوية املعهودة ملتطلبات ال�شهر الف�ضيل فقد هي�أت دائرة ال�ش�ؤون "ن�سائم الرحمة" �ستقدم الدائرة (اخلريطة الذهنية لتدبر القر�آن وحفظه).
الإ�سالمية والعمل اخلريي باقة عبقة حتت م�سمى "واحة رم�ضان" تلبي احتياجات
�أم��ا "جائزة دب��ي الدولية للقر�آن الكرمي" ف�ستبث فعالياتها على قناتي �سما
ال�صائمني ح��ول كل ما قد ي��ودّون معرفته عن �شهر ال�صوم وتقدم �إج��اب��ات وافية دبي ون��ور دب��ي ،وقناة خا�صة بفعاليات اجلائزة ،والتالوات وحما�ضرات بالعربية
والإجنليزية والأوردو� ،ستبث على �أربعة �أقمار ا�صطناعية.
ال�ستف�ساراتهم� ..إىل جانب �إدراج فعاليات غنية تر�صدها الدائرة طوال ال�شهر.
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و�ضمن ا�ستعداداتها ال�سنوية على �صعيد الأن�شطة اجلماهريية ل�شهر رم�ضان
املبارك �أعلنت دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي جدول حما�ضراتها
وفعالياتها مب�شاركة كل من �إدارة التوجيه والإر�شاد و�إدارة الإفتاء و�إدارة البحوث.
وت�ضم البوابة الر�سمية حلكومة دبي www.dubai.aeجمموعة من الروابط
املهمة للراغبني باال�ستماع �إىل القر�آن ،منها:
• ركن القر�آن املرئي http://islam.maktoob.com
• ت�صفح القر�آن الكرمي �إلكرتوني ًا www.quranflash.com
• واحة رم�ضان www.iacad.gov.ae
• جدول حما�ضرات الدورة ال�ساد�سة ع�شرة جلائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي
)www.dubaiquranaward.ae( 2012

األعمال الخيرية

يق�صد املت�صدقون اجلمعيات اخلريية لتكون و�سيط ًا لهم يف فعل اخلري تلبية
الحتياجات الأ�سر املتعففة.
وال يجوز جمع التربعات يف �إمارة دبي قبل احل�صول على موافقة دائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي ،وعلى الراغبني يف جمع التربعات التوجه �إىل مقر الدائرة،
�أو الدخول �إىل موقعها الإلكرتوين للح�صول على الت�صاريح الالزمة لذلك.
ويف حال موافقة الدائرة على طلب اجلهة املتقدمة ميكن للجهة القيام بهذه املبادرة
فقط بالتعاون مع �إحدى اجلمعيات اخلريية يف دبي ،وتوفري ًا للوقت على املتربع فقد
ن�صبت بع�ض اجلمعيات �أجهزة �إلكرتونية يودع فيها التربع النقدي مبا�شرة .كذلك
الأمر بالن�سبة للتربع خلارج الدولة فال يجوز �إال عن طريق اجلمعيات اخلريية.
ميكن احل�صول على طلب ت�صريح ع�بر امل��وق��ع الإل �ك�تروين ل��دائ��رة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي  ،www.iacad.gov.aeوميكن التربع للعديد من
اجلهات وامل�ؤ�س�سات اخلريية التي تن�شط يف تقدمي العون للمعوزين �سواء داخل الدولة
�أو خارجها ،كما ميكن مطالعة قائمة بـاجلمعيات اخلريية املرخ�صة يف دبي.
ي�شار �إىل �أن �إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي-
دبي اعتمدت قيمة زكاة الفطر و�إفطار ال�صائم  15درهم ًا.
ويف ما ي�أتي �أهم املواقع الإلكرتونية للجمعيات اخلريية العاملة يف الدولة التي توفر
خدمات �إلكرتونية لل�صائمني على مدار ال�ساعة:
• جمعية دبي اخلرييةwww.dubaicharity.org.ae :
• هيئة الأعمال اخلرييةwww.hai.ae :
"• م��ؤ��س���س��ة زاي���د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان ل�ل�أع �م��ال اخل�يري��ة والإن�سانية:
www.zayedchf.com
• جمعية بيت اخلريwww.beitalkhair.org :
• جمعية دار الربwww.daralber.ae :
• التربع �إلكرتوني ًا عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية -الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقافwww.awqaf.ae :
• حملة �إفطار �صائم– الهالل الأحمر الإماراتيwww.rcuae.ae :
وي��وف��ر ال��ه�ل�ال الأح� �م ��ر الإم� ��ارات� ��ي جم �م��وع��ة م��ن خ��دم��ات اخل�ي�ر ال �ت��ي ال
ترتبط ح�صر ًا برم�ضان ،لكن الإق �ب��ال عليها ي ��زداد يف ال�شهر الف�ضيل .ومن
�أب���رز ت�ل��ك اخل��دم��ات خ��دم��ة ال �ت�برع ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال الرابط:
.www.rcuae.ae/Donation/Pages/online.aspx
كما يوفر املوقع خدمة التربع عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية �إىل ح�سابات معينة
يذكرها املوقع يف قائمة واحدة.

الفتاوى

ت��وف��ر دائ ��رة ال �� �ش ��ؤون الإ��س�لام�ي��ة وال�ع�م��ل اخل�ي�ري ع�بر موقعها الإل �ك�تروين
 www.iacad.gov.aeخدمة الفتاوى الإلكرتونية ،حيث ميكن للم�سلم
مراجعة قائمة الت�صنيف الرئي�س للفتاوى �أو ا�ستخدام قاعدة البيانات يف البحث
عن فتوى ،و�إن مل يجد امل�ستفتي ما يبحث عنه اختار "طلب فتوى" ل ُيدخل �س�ؤاله
ويتلقى �إجابة عنه� ..أو عرب االت�صال املبا�شر� ،أو عرب الرد الآيل.
ويف ما ي�أتي �أهم املواقع الإلكرتونية اخلا�صة بطلب الفتاوى املتعلقة بالزكاة:
• ي�س�ألونك �أون الين� -صندوق الزكاةwww.zf.ae :

• الرد الآيل �أو الرد املبا�شر باللغتني العربية والإجنليزية� -صندوق الزكاة :على
الرقم املجاين 8008333
• �إي ميل فتوى� -صندوق الزكاة :وتتيح هذه اخلدمة للراغبني �إر�سال الفتوى على
الربيد الإلكرتوين  fatwa@zakatfund.aeوت�س ّلم ال��رد خالل يومي
عمل.

احتساب الزكاة

م��ن اخل��دم��ات املهمة ال�ت��ي ي��وف��ره��ا ��ص�ن��دوق ال��زك��اة ع�بر موقعة الإلكرتوين
 ،www.zf.aeخدمة "اح�سب الزكاة" من خالل �آلة حا�سبة تغني املزكي عن
معرفة تفا�صيل �أح�ك��ام ال��زك��اة .وتقوم احلا�سبة �إلكرتوني ًا بح�ساب قيمة الزكاة
امل�ستحقة عليه ملختلف �أنواع الزكوات وب�أي نوع عملة يرغب فيه املزكي ،مع �إمكان دفع
الزكاة �إلكرتوني ًا من خالل قنوات متعددة.
و�أطلق ال�صندوق لهذا العام خدمة فتاوى الزكوات واحت�سابها بنظام الرد التفاعلي
 IVRخالل دقائق� ،إما باالت�صال على الرقم املجاين  8008333مبا�شرة من
مفتي ال�صندوق خالل �ساعات الدوام الر�سمي ..و�إما بت�سجيل طلب الفتوى واحل�صول
على رقم مرجعي.
ويوفر �صندوق الزكاة عرب موقعه الإلكرتوين كذلك "خدمة كبار املزكني" ،وتقدمي
طلب الزكاة بالنموذج الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل خدمة "موبايلي زكاة" لدفع الزكاة من
خالل الهاتف املتحرك.

عيد الفطر في دبي

يحتفل امل�سلمون يف العامل بعيدين �سنوي ًا هما "عيد الفطر" و"عيد الأ�ضحى"
فرح ًا مبا �أدّوه من ع�ب��ادات ..وينال مو�سم العيد يف دب��ي ،وال��ذي ي��دوم لعدة �أيام
ت�سبق العيد و�أخ��رى تليه ،اهتمام ًا وعناي ًة ملحوظني من قبل امل�ؤ�س�سات الر�سمية
التابعة حلكومة دبي ،وت�أتي على ر�أ�سها "م�ؤ�س�سة دبي للفعاليات والرتويج التجاري"
 ،www.dubaicalendar.aeوالتي �أعلنت عن �أجندة فعاليات الدورة
الثالثة الحتفاالت عيد الفطر ال�سعيد يف دبي ،بعدما باتت حدث ًا مهم ًا �ضمن �أجندة
فعاليات دبي ال�سنوية ،وتت�ضمن العديد من الأن�شطة الفنية والرتفيهية التي �ستجعل
الإجازة يف دبي خالل هذه املنا�سبة مميزة.
ويف �إطار كل هذه الفرحة الغامرة التي يحياها امل�سلمون خالل العيدين لن ين�سوا
م�شاركة �إخوانهم املعوزين بتلك الفرحة ،من خالل التربع لهم بـ "ك�سوة العيد" عرب
اجلمعيات على م�ستوى الدولة التي تقوم بتوفري احتياجات الأ�سر املتعففة لتبدد
م�شاعر القلق واخلوف لدى الأطفال �أمام �أقرانهم �صبيحة يوم العيد.
ويف ما ي�أتي �أهم الروابط الإلكرتونية التي تعر�ضها بوابة حكومة دبي لدفع زكاة
الفطر وك�سوة العيد:
• جمعية دبي اخلريية www.dubaicharity.org
• جمعية بيت اخلريwww.beitalkhair.org :
• جمعية دار الربwww.daralber.ae :
• التربع عرب الر�سائل الن�صية -الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف:
.www.awqaf.ae

•
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ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺦ
2011

أهمية المحتوى

يع ّد املحتوى املوجود يف املوقع الإل�ك�تروين عام ًال
حا�سم ًا ل�ضمان جناحه يف تلبية احتياجات امل�ستخدمني
وتوقعاتهم؛ �إذ يجب �أن يكون حمتوىً حيوي ًا وحديث ًا
ودقيق ًا ووثيق ال�صلة باملو�ضوع ،و�أي�ض ًا �سهل القراءة
لي�شجع امل�ستخدمني على العودة �إليه مرة �أخرى .وعلى
رغم �أن اجلهة احلكومية املعنية هي التي تتحكم مبحتوى
موقعها مبا يتوافق مع �أهدافها� ،إال �أننا نقدم هنا بع�ض
الإر�شادات التي على تلك اجلهات اتباعها ل�ضمان ن�شر
حمتوى عام ومنظم ومنا�سب على مواقعها..
• الإر� �ش��اد :ت��وف�ير �أ�سئلة �شائعة( )FAQفعالة
ومفيدة يف املوقع الإلكرتوين:
الأ�سئلة ال�شائعة هي �صفحة �إلكرتونية تطرح �سل�سلة
من الأ�سئلة و�إجابات عنها ،وغالب ًا ما ن�صادفها حول
مو�ضوعات بعينها ،حتى �أنها باتت خا�صية من خا�صيات
الإن�ترن��ت .وغ��ال�ب� ًا م��ا تن�صرف امل��واق��ع الإلكرتونية
احلكومية يف جميع �أنحاء العامل �إىل توجيه امل�ستخدمني
�إىل الأ�سئلة ال�شائعة قبل �أن تطلب منهم �إر�سال �أ�سئلتهم
بالربيد الإل �ك�تروين ،م��ا ي�ساعد يف خف�ض التكاليف
واجلهود املبذولة يف دعم املتعاملني ،وي�سهم �أي�ض ًا يف
زيادة الوقت املخ�ص�ص ملعاجلة ا�ستف�ساراتهم.
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ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

نموذج التميز للمواقع اإللكترونية الحكومية
باعتبار حكومة دبي الإلكرتونية الدائرة امل�س�ؤولة
عن توفري القيادة والتوجيه والإ�شراف على عمليات
التحول الإلكرتوين على م�ستوى اجلهات احلكومية،
وامل�ساهمة يف حتقيق ه��دف ب�ن��اء جمتمع امل�ع��رف��ة يف
دب��ي ،فهي تقدم خدمات موجهة للجمهور والدوائر
احلكومية ت�ستند على خم�س دعائم �أ�سا�سية ،متثل كل
منها ركيزة يف حتقيق هذه املهمة:
 .1خدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة واال�ست�شارات
 .2خ��دم��ات االت���ص��ال وال�ت��وا��ص��ل والبنية التحتية
الإلكرتونية
 .3نظم تخطيط املوارد احلكومية
 .4اخلدمات امل�شرتكة
 .5اخلدمات املوجهة للجمهور
ول �ع��ل ال��دع��ام��ة الأه� ��م م��ن ب�ين ت�ل��ك الدعامات
اخلم�س والتي تتميز بها حكومة دب��ي الإلكرتونية،
هي ر�سم ال�سيا�سات العامة ،والتي تقوم بعدة �أعمال؛
�أبرزها و�أكرثها ت�أثرياً يف اخلدمات الإلكرتونية هي
"وثيقة معايري منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية
احلكومية".
ولتعميم ثقافة التميز التي تهدف حكومة دبي
الإلكرتونية �إىل تكري�سها يف �إمارة دبي لتحقق مكانة
مرموقة يف اقت�صاد املعرفة ،ومتا�شياً مع توجيهات
من �أطلق ه��ذه امل�ب��ادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،ب�أن تكون جلميع العرب؛ فنحن يف (تقنية
ل�ل�ج�م�ي��ع) نن�شر يف �سل�سلة خ�لا��ص��ة ت�ل��ك الوثيقة
اال�سرتاتيجية املهمة ،م�ساهمة يف حتقيق �إ�ضافة نوعية
مل�ستوى قنوات االت�صال احلكومية مع اجلمهور.
ونتناول يف هذا العدد "املحتوى".

ﻧـﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺤﻜـﻮﻣﻴـﺔ

معايير قياسية

1

وميكن للموقع الإلكرتوين احلكومي تقدمي الأ�سئلة
ال�شائعة وفق م�ستويات متعددة؛ مثل �أ�سئلة عامة تتعلق
باملوقع� ،أو �أ�سئلة عامة تتعلق باجلهة احلكومية� ،أو �أ�سئلة
حمددة حول اخلدمة .يف ما ي�أتي بع�ض الإر�شادات التي
يجب على اجلهات احلكومية اتباعها ل�ضمان �إن�شاء
ق�سم فعال ومفيد للأ�سئلة ال�شائعة:
• �أن يتوافر رابط الأ�سئلة ال�شائعة يف مكان ثابت يف
كافة �صفحات املوقع الإل�ك�تروين .ويف ح��ال كانت
الأ�سئلة ال�شائعة تتعلق باملوقع نف�سه َو ُج��ب و�ضع
الرابط �إما يف الرتوي�سة و�إما يف التذييل.
• �أن ت �ك��ون �صفحة الأ� �س �ئ �ل��ة ال���ش��ائ�ع��ة �صديقة
للم�ستخدم ،ومي�ك��ن �إع ��داد قائمة الأ�سئلة تبع ًا
لتكرارها� ،إال �أن��ه يف ح��ال كانت القائمة طويلة
ُين�صح ب�شدة بت�صنيف الأ��س�ئ�ل��ة �أو و�ضعها يف
جم�م��وع��ات .وي�ج��ب �أن ت�ك��ون الأ�سئلة ذات �صلة
باملجموعة �أو فئة الت�صنيف.
• �أن تو ّفر و�سيلة لطرح �س�ؤال جديد يف حال مل تتم
تلبية طلب امل�ستخدم.
• الإر�شاد :توفري معلومات وافية عن خدمات اجلهة
احلكومية؛ التقليدية والإلكرتونية:
تتوىل كافة اجلهات احلكومية تقريب ًا توفري خدمات
للأفراد وال�شركات �إما ب�شكل �إجرائي و�إما تفاعلي و�إما
معلوماتي  .ومن املهم دوم ًا �أن تعمل اجلهات على توفري
معلومات مف�صلة عن خدماتها يف املوقع الإلكرتوين.
وبالن�سبة للم�ستخدمني فيجب �أن يتاح لهم الو�صول
�إىل �أي خدمة تقليدية �أو �إلكرتونية يف املوقع الإلكرتوين
ب�سهولة وبحد �أدنى من املجهود ،عالوة على توفري خيار
الو�صول لهم �إىل اخلدمة الإلكرتونية عرب عدة طرق،
مب��ا يف ذل��ك :وظيفة البحث الفعال وخريطة املوقع
وعنوان املوقع املبا�شر.
�أما قائمة اخلدمات فيجب �أن ت�شمل كافة اخلدمات
ب�صرف النظر عن قنوات تقدميها ..بينما يجب �أن
ت�شمل �صفحة املعلومات اخلا�صة باخلدمة املعلومات
الآتية:
• ا� �س��م اخل��دم��ة :ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ا� �س��م اخلدمة
مف�سر ًا ل��ذات��ه ،فامل�ستخدم لي�س ملزم ًا بقراءة

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

و�صف اخلدمة ما مل يكن بحاجة �إىل املزيد من
املعلومات.
و�صف اخلدمة :و�صف وجيز للخدمة.
متطلبات اخل��دم��ة :تفا�صيل متطلبات اخلدمة
(الوثائق ،على �سبيل املثال).
�إج� ��راءات اخل��دم��ة :قائمة وا��ض�ح��ة ومت�سل�سلة
منطقي ًا للخطوات الواجب تنفيذها للح�صول على
اخلدمة.
ا�ستمارات اخل��دم��ة� :إذا كانت اخلدمة بحاجة
�إىل تعبئة ا��س�ت�م��ارة ،فيجب ت��وف�ير خ�ي��ار حتميل
اال�ستمارة.
الزمن املتوقع لإجن��از اخلدمة :متو�سط الزمن
املتوقع لإجناز اخلدمة.
ر� �س��وم اخل��دم��ة :ه��ي ال��ر� �س��وم امل�ف��رو��ض��ة على
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن اخل��دم��ة (ق��د ي�ستوجب الو�ضع
ر��س��وم� ًا خمتلفة يف بع�ض احل ��االت تبع ًا ل�شروط
معينة).
مراكز اخلدمة :وهي املواقع الفعلية للو�صول �إىل
اخلدمة.
خيار تنفيذ اخلدمة �إلكرتوني ًا� :إذا كانت اخلدمة
متوافرة �إلكرتوني ًا ،يجب توفري خيار مثل "خدمة
�إلكرتونية" �أو "نفذ اخلدمة �إلكرتوني ًا".
خدمات اال�ستعالم والإ�شعار  :mDubaiهذه
اخلدمة التي تعتمد على الر�سائل الن�صية الق�صرية
توفرها حكومة دبي الإلكرتونية� .إذا كانت اخلدمة
متوافرة من خالل قناة  mDubaiيجب ذكر
ال��رم��وز امل�ستخدمة للر�سائل الن�صية الق�صرية
اخلا�صة بها.
اخلدمات ذات ال�صلة :بع�ض اخلدمات قد حتتاج
�إىل خدمات �أخرى من جهات �أخرى �أو من اجلهة
ن�ف���س�ه��ا ..ويف ه �ك��ذا ح ��االت ي�ج��ب ت��وف�ير راب��ط
(روابط) لهذه اخلدمات �أو معلومات عنها.
معلومات �إ�ضافية :اخليار هنا م�تروك للجهة
احلكومية لتوفري معلومات متنوعة عن اخلدمة.
ا�ستمارة ب�سيطة لت�سلُّم الآراء( :خياري) :وت�شمل
�أ�سئلة تعتمد على �إ� �ش��راك امل�ستخدم؛ مثل "هل
ك��ان��ت ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات مفيدة" ،و"كيف ميكننا
حت�سني "..و"هل لديك �أي تعليقات� /آراء".

•

البلد اإللكتروني
االطالع على برنامج ضيوف صاحب السمو {أبوظبي للسياحة والثقافة} تطلق دلي ًال
رئيس الدولة -حفظه اهلل -في رمضان
إلكتروني ًا عن شهر رمضان بثماني لغات

حت��ت �إ� �ش��راف وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة ،تنظم الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف برنامج �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء �ضيوف �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة-حفظه اهلل -خالل �شهر رم�ضان املبارك  1433هـ .وي�شارك
يف فعاليات الربنامج عدد من كبار العلماء من خمتلف �أنحاء العامل يحيون
ليايل ال�شهر الف�ضيل ب�إلقاء املحا�ضرات يف امل�ساجد وامل�ؤ�س�سات املجتمعية
وامل�شاركة يف الربامج الإذاعية والتلفزيونية ،وميكن للجمهور الكرمي ح�ضور
هذه املحا�ضرات الإميانية ومتابعة هذه الفعاليات الرم�ضانية.
ويعر�ض املوقع الإلكرتوين للهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
 ،www.awqaf.aeتفا�صيل برنامج العلماء ال�ضيوف ،وي�ضم رابط ًا
خا�ص ًا ب�أ�سماء العلماء امل�شاركني مع نبذة عن �سريهم الذاتية ..كما يعر�ض
عناوين امل�ساجد وحماور الدرو�س التي يتم تقدميها يف الربنامج.

المكتبة اإللكترونية لحكومة الشارقة
باتت املكتبات الإلكرتونية ت�شكل �إحدى ركائز تقدمي املعرفة ب�أ�ساليب
مبتكرة ،وتوافق ًا مع ه��ذا املفهوم ،و�ضمن اجلهود احلثيثة التي تبذلها
ب��واب��ة ال�شارقة الإل�ك�ترون�ي��ة  ،www.sharjah.aeلتطوير �آليات
تقدمي اخلدمات واملعلومات احلكومية لت�صبح �أك�ثر ا�ستجابة ملتطلبات
امل�ستفيدين منها ،ف ��إن البوابة تقدم لكافة
م�ستخدميها ،وحت��ت مظلة واحدة،
امل �ك �ت �ب��ة الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،وال �ت��ي
ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق �أك�ث�ر
اخل�صائ�ص التقنية حداثة
يف ه��ذا ال�صدد ،مم��ا يتيح
�سهولة الت�صفح وا�ستخراج
املعلومة.
وت� �ت� ��� �ض� �م���ن امل� �ك� �ت� �ب ��ة
الإلكرتونية املطبوعات ال�شهرية
وال� ��دوري� ��ة وال �� �س �ن��وي��ة ل �ل��دوائ��ر
والهيئات احلكومية يف حكومة ال�شارقة
والتي تتعلق مبهام و�أن�شطة هذه اجلهات .
وتهدف املكتبة الإلكرتونية �إىل تزويد امل�س�ؤولني احلكوميني وامل�ستثمرين
والباحثني والقائمني على �إجراء امل�سوح والدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية
بذخرية ثرية من املعلومات والبيانات الإح�صائية املتعلقة مبجتمع الإمارة،
ف�ض ًال عن ا�شتمالها على م�صادر متنوعة تتيح �إمكان �إجراء البحوث ذات
التخ�ص�صات املتعددة و�إعداد التنب�ؤات والدرا�سات امل�ستقبلية التي ت�سهم يف
دعم اجلهود املبذولة لالرتقاء بالتنمية امل�ستدامة يف الإمارة .

�أط�ل�ق��ت "هيئة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة
والثقافة"  www.adta.aeدلي ًال
�إل �ك�ترون �ي � ًا ع��ن �شهر رم���ض��ان الكرمي
ع�بر م��وق�ع�ه��ا الإل� �ك�ت�روين ال ��ذي ي��زود
زوار الإمارة مبعلومات وافية عن �أجواء
وقيم وع��ادات وتقاليد ال�شهر الف�ضيل،
بثماين لغات هي :العربية والإجنليزية
والفرن�سية والأملانية والإيطالية والرو�سية
وال�صينية واليابانية.
وي�ستطيع الراغبون يف زيارة الإمارة ت�صفح الدليل للتعرف �إىل ال�سلوكيات الواجب
اتباعها خالل �شهر رم�ضان ،واكت�شاف الطابع الفريد الذي يتميز به �أ�سلوب احلياة
يف �أبوظبي يف رم�ضان والأن�شطة املتنوعة املتاحة لزوار الإمارة خالله ،والتي متنحهم
فر�صة اكت�شاف جوانب كثرية من تراثها وثقافتها.
وي�ستطيع الزوار االن�ضمام �إىل اجلوالت املجانية يف رحاب "جامع ال�شيخ زايد
الكبري" برفقة مر�شدين ي�سلطون ال�ضوء على قيم ال�شهر الكرمي� ،أو التوجه �إىل
"مهرجان رم�ضان والعيد" ال�سنوي يف "مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض"� ،أو
اال�ستمتاع بتناول الإفطار وال�سحور يف اخليام الرم�ضانية� ،أو اال�ستفادة من العرو�ض
الرتويجية اخلا�صة.
ويعد هذا الدليل �إ�ضافة نوعية ترثي حمتوى املوقع ال�سياحي الذي ي�أتي بت�صميم
يلبي متطلبات الزائر باعتباره بوابة موحدة يكت�شف من خاللها الإم��ارة ويتفاعل
مع معلومات وافية متاحة بثماين لغات عن املعامل والأن�شطة الرتفيهية وال�سياحية
والتجارب الثقافية والرتاثية والفعاليات يف �أبوظبي.
ويت�ضمن املوقع وظيفة للبحث عن الفنادق توفر قائمة �شاملة عن العرو�ض اخلا�صة
َ
فندقي ،ما يكفل ح�صول الزائر على
حجز
والغرف املتاحة يف �أكرث من 50
حمرك ٍ
ٍ
معلومات حمدثة وفورية قبل اتخاذ قرار حجز عطلته ،كما يتكامل املوقع مع قنوات
التوا�صل االجتماعي للوجهات ال�سياحية على في�سبوك وتويرت ويوتيوب وغوغل بل�س
وفليكر وبي �إنرت�ست ،ليفتح املجال �أمام الزائر لإر�سال تعليقاته و�آرائ��ه وم�شاركة
خرباته يف الوجهة ال�سياحية.
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نظم تخطيط الموارد

تحديث خطة عمل ترقية {نظم تخطيط الموارد الحكومية}
لجهات حكومة دبي
متثل "حكومة دبي الإلكرتونية" منوذجاً متميزاً
وجتربة فريدة على �صعيد احلكومات الإلكرتونية يف
املنطقة ..وهي ت�ستند يف تقدمي خدماتها على خم�س
دع��ائ��م �أ��س��ا��س�ي��ة ،ه��ي :اخل��دم��ات امل��وج�ه��ة للجمهور،
اخلدمات امل�شرتكة للجهات احلكومية ،نظم تخطيط
املوارد احلكومية ،خدمات االت�صال والتوا�صل والبنية
التحتية الإلكرتونية ،خدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة
واال�ست�شارات للدوائر.
وتعد نظم تخطيط املوارد احلكومية من �أكرث تلك
الدعائم حتقيقاً ملفهوم احلكومة املرتابطة� ،إذ توحد
ب�ين كافة الأن�ظ�م��ة املالية والت�شغيلية واللوج�ستية
و�أنظمة امل��وارد الب�شرية على م�ستوى حكومة دبي،
وت�سمح ل�صاحب القرار ب�أن يدير الدوائر احلكومية
من الناحية املالية والت�شغيلية كما لو �أنها م�ؤ�س�سة
واحدة.
ومن �أهم اجلوانب التي ت�ستفيد منها احلكومة من
خالل هذه املنظومة ،الرتقية املوحدة التي تطبقها
ح�ك��وم��ة دب��ي الإل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى الأن �ظ �م��ة ،لتعممها
مبا�شرة على كافة الدوائر احلكومية املرتبطة بها.

خطة تحديث كبرى

ان�سجام ًا مع توجهاتها اال�سرتاتيجية نحو حتقيق
ال�تراب��ط والتكامل الإل�ك�ترون�ي�ين م��ا ب�ين ج�ه��ات دبي
احلكومية وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية؛ �أعلمت دائرة
حكومة دبي الإلكرتونية تلك اجلهات والدوائر بتحديث
خطة عمل ترقية نظم تخطيط املوارد احلكومية ،بعدما
ج��رت �إ�ضافة ف�ترة اختبار ما قبل نهائية CRP2
لتلك النظم ،والتي �سينطلق االختبار النهائيUAT
لها يف الفرتة ما بني � 26أغ�سط�س وي�ستمر حتى 13
�سبتمرب ..و�ستقت�صر امل�شاركة يف االختبار على 20
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من امل�ستخدمني الرئي�سني ميثلون  10من اجلهات
احلكومية ال�ت��ي ك��ان��ت �إج� ��راءات تعاملها ال تتوافق،
ب�سبب طبيعة عملها ،مع النهج املتبع يف عموم اجلهات
احلكومية الأخرى يف دبي.
اجلهات
وك��ان��ت دع��وة حكومة دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة
ِ
احلكومي َة للم�شاركة بخطة عمل م�شروع ترقية نظم
تخطيط امل��وارد احلكومية �إىل الن�سخة  R12املعدّة
من قبل فريق العمل لديها قد لقيت ا�ستجابة كبرية
و�شهدت ح�ضور ًا مكثف ًا ما بني  16 - 1يوليو املنق�ضي

ملا يزيد على  400م�ستخدم ميثلون اجلهات احلكومية
التي تطبق "نظم تخطيط املوارد احلكومية" لال�ستعداد
لعمليات االختبار.
جدير بالذكر �أن حكومة دب��ي الإلكرتونية قامت
برتقية قاعدة البيانات اخلا�صة بنظم تخطيط املوارد
احل �ك��وم �ي��ة ،وك��ذل��ك حت�ل�ي��ل اخل���ص��ائ����ص اجلديدة
والإجراءات املعتمدة فيها واختبار م�سارات تلك النظم؛
مبا يف ذلك �أنظمة املوارد الب�شرية ،والرواتب ،واملالية،
والتز ّود ،و�إدارة الأ�صول.

•

جدول مواعيد حتديث نظم تخطيط املوارد احلكومية
فرتة امل�شروع
االختبار ما قبل النهائي للنظام
()CRP2

من
 15يوليو

�إغالق فرتة االختبار ما قبل
النهائي
االختبار النهائي للنظام
دورات تدريبية للم�ستخدمني
الرئي�سني الذين مل يح�ضروها ما
بني  16-1يوليو
تدريب م�ستخدمي النظام يف
الدوائر
�إجراءات ترقية النظام

م�س�ؤولية امل�ستخدم
�إىل
اختبار التطبيق ب�شكل كامل ،وفق
� 15أغ�سط�س اللوائح اخلا�صة بذلك.
ت�سجيل امل�شكالت يف �سجل امل�شكالت
� 15أغ�سط�س "خا�ص بحكومة دبي الإلكرتونية"

� 26أغ�سط�س

اختبار التطبيق ب�شكل كامل ،وفق
� 13سبتمرب اللوائح اخلا�صة بذلك.
ت�سجيل امل�شكالت يف �سجل امل�شكالت

� 16سبتمرب

م��راج�ع��ة الكتيبات امل�ق� ّدم��ة ب�شكل
� 30سبتمرب
كامل ،وحتقيق احل�ضور الف ّعال

� 30سبتمرب

� 11أكتوبر

م��راج�ع��ة الكتيبات امل�ق� ّدم��ة ب�شكل
كامل ،واختبار اخل�صائ�ص عملي ًا

� 21أكتوبر

� 28أكتوبر

تنفيذ كافة مهام ما قبل الرتقية يف
الدوائر احلكومية وفق تعليمات فريق
امل�شروع.
ت�سجيل امل�شكالت يف �سجل امل�شكالت

إلكتروني
تصويت
مهرجانات

شارك إلكتروني ًا في اختيار التصميم المفضل
للعالمة المميزة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ب �ن��اء ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،بطرح ت�صاميم
ال � �ع �ل�ام� ��ة امل � �م � �ي� ��زة ()Nation Brand
ل��دول��ة الإم � ��ارات للت�صويت الإل� �ك�ت�روين ،نعر�ض
ل �ق��رائ �ن��ا امل ��وق ��ع اخل ��ا� ��ص ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف اختيار
�أح � ��د ال �ت �� �ص��ام �ي��م اخل �م �� �س��ة امل� ��درج� ��ة؛ م ��ن خالل
ا�ستخدام �آلية الت�صويت الإل�ك�تروين ،على الرابط
.http://services.moca.gov.ae

لماذا العالمة المميزة؟

ت�ق��وم دول ال �ع��امل ب�ت��وظ�ي��ف م�ف�ه��وم "العالمة
املميزة" وت�ب�ن��ي "هوية م��رئ�ي��ة متفردة" تخت�صر
م��زاي��ا ال��دول وت�ك��ون �سهلة التذكر؛
بهدف �إب��راز تفرد كل دول��ة ومتيزها
ع ��ن غ�ي�ره��ا م ��ن ال � ��دول مب ��ا يخدم
م�صاحلها اال�سرتاتيجية.

الت�صاميم املر�شحة للت�صويت

ما هي العالمة المميزة لدولة
اإلمارات؟

العالمة املميزة التي �ستقومون باختيارها لدولة
الإمارات لي�ست �شعاراً جديداً للحكومة ،بل هي �شعار
ترويجي للدولة �سيتم ا�ستخدامه لإي�صال ر�سالتها
واخت�صار ق�صتها ونقلها للعامل من خ�لال العديد
من التطبيقات ،كا�ستخدامها يف الإعالنات الوطنية،

ويف م���ش��ارك��ات ال��دول��ة ال�تروي�ج�ي��ة اخل��ارج�ي��ة ،ويف
الربامج التلفزيونية ،ويف املطبوعات وغريها.
واجل�م�ه��ور م��دع��و الختيار ال�شعار الأق ��در على
ال�تروي��ج للدولة ككيان ذي ت�أثري اقت�صادي عاملي،
وم�ك��ان��ة �سيا�سية م��رم��وق��ة ،وبيئة داخ�ل�ي��ة متنوعة
وج��اذب��ة لكافة الأن���ش�ط��ة ال�سياحية واالقت�صادية
والثقافية.

آلية التصويت

مي �ك��ن االط� �ل ��اع ع �ل��ى ال �ت �� �ص��ام �ي��م امل �ب �ي �ن��ة يف
ال�صفحة من خالل ال�ضغط على كل منها واالطالع
على الو�صف والفكرة والتطبيقات املعرو�ضة مع كل

ت�صميم ،واختيار الت�صميم ال��ذي يعتقد الفرد �أنه
يحقق الهدف امل�أمول.
ميكن الت�صويت فقط على ت�صميم واح��د من
�ضمن الت�صاميم اخلم�سة امل�ع��رو��ض��ة ،وذل��ك حتى
م��وع��د �أق �� �ص��اه ال �� �س��اع��ة  11:59م��ن م �� �س��اء يوم
ال�سبت املوافق � 15سبتمرب  ..2012بعدما جرى
متديدها من  18يوليو  2012ليت�سنى لأكرب عدد
م��ن اجلمهور الت�صويت على ال�شعارات املطروحة
و�إبداء �أي مالحظات عليها.
ويف ح��ال ال��رغ�ب��ة يف اق�ت�راح �أف �ك��ار �أو ت�صاميم
�أخ� ��رى غ�ي�ر ت�ل��ك امل �ع��رو� �ض��ة ��ض�م��ن ه ��ذه امل �ب��ادرة،
مي �ك �ن �ك��م ال �ت ��وا� �ص ��ل ع �ل��ى ال�ب�ري ��د الإل � �ك�ت��روين:
. nationbrand@uaepm.ae

•

مناذج للعالمات املميزة للدول
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موروث{ ..إلكتروني}

ال تتقدم �أمة من دون �أن يكون لها موروث �أ�صيل من القيم والعادات التي ت�صنع روح الإبداع والتميز ،لت�شكل لها هوية وطنية مميزة .وكما �أ�صبحت
الإمارات منوذجاً على م�ستوى املنطقة يف النه�ضة واالزدهار والنجاح ،فقد كانت يف زمن الأجداد �أي�ضاً منوذجاً يف التقاليد الأ�صيلة التي �شكلت �أ�سا�س
هذه النه�ضة التي نراها اليوم.
وقد حر�ص رواد التحديث والتجديد من الأبناء على الوفاء ل�تراث الآب��اء ،وذل��ك من خالل التم�سك باملوروث ال�شعبي وا�سرتجاع مفرداته،
ال�ستخدامها يف �شتى ميادين النه�ضة لتلقي بظاللها على م�سرية التحول الإلكرتوين التي حظيت بع�ض مبادراتها وخدمات الإلكرتونية بن�صيب من
هذا املوروث لتبقى را�سخة يف الأذهان .هذه ال�صفحة اجلديدة ت�ستعر�ض يف كل عدد خدمة من تلك اخلدمات الإلكرتونية التي حتمل �أ�سماء �شعبية،
لتذكر الق�صة من �أولها واخلدمة يف جوهرها.

الخدمات اإللكترونية تعانق الموروث الشعبي في اإلمارات

{ ُنول} ..بطاقات أجرة ذكية وباقة خدمات إلكترونية
ما هي بطاقة نول؟

ه ��ي ب �ط��اق��ة خ ��دم ��ات �أط �ل �ق �ت �ه��ا ه�ي�ئ��ة الطرق
واملوا�صالت .وهي بطاقة ذكية متكن م�ستخدمها من
�سداد تعرفة (�أجرة) التنقل عرب و�سائل النقل املتعددة
التابعة للهيئة يف دبي :مرتو دبي ،واحلافالت العامة،
والبا�ص املائي ،من خالل ا�ستخدام بطاقة واحدة..
�إ�ضافة �إىل �سداد تعرفة املواقف مدفوعة الأجرة.
وتتوافر بطاقات نول ب�أربعة �أن��واع متعددة لتلبية
احتياجات اجلمهور املتنوعة :احل �م��راء ،الزرقاء،
الف�ضية ،الذهبية.

خدمات نول اإللكترونية

ت��وف��ر هيئة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات جم�م��وع��ة من
اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�ب�ط��اق��ات ن��ول،
وذل��ك من خ�لال موقع �إل�ك�تروين خا�ص بالبطاقات
 .www.nol.aeومن اخلدمات الإلكرتونية التي
ميكن تقدميها عرب املوقع:
• �إعادة تعبئة بطاقة نول
• احل�صول على بطاقة نول الزرقاء
• حتويل بطاقة نول �إىل بطاقة �شخ�صية
• ملخ�ص املعامالت ال�سابقة
• االطالع الكامل على املعامالت ال�سابقة
• التحكم بامللف ال�شخ�صي للم�ستخدم
• متابعة الطلب اخلا�ص بامل�ستخدم
• متابعة املطالبات املالية وال�شكاوى
• الإبالغ عن بطاقة مفقودة

ما معنى كلمة نول؟
ا�ستخدم �أهل الإمارات كلمة "نول" مبعنى
�أج��رة و�سيلة النقل �أو ال�شحن ،ويقال" :نول
ال�سفينة"� ،أي �أج��رة ال�شحن وال�سفر ،كما
يقال" :نول املركب"� ،أي ا�ست�أجر ال�سفينة
و�شحنها حل�سابه اخلا�ص.
وق ��د � ُ��س�م�ع��ت ه ��ذه ال�ل�ف�ظ��ة مب�ع�ن��اه��ا يف
م�صر ،حيث يقال" :نولون"� ،أي �أجرة �شحن
الب�ضاعة.
ال�شيخ جالل احلنفي البغدادي يقول �إن
اللفظة عربية ف�صحى ،وهي م�شتقة من النوال
�أي ال�ع�ط��اء ،ون��ال ال�شيء �أي ح�صل عليه،
وناولته الب�ضاعة �أو النقود فتناولها ،ودليل
ذل��ك ورود كلمة "نول" مرتني مبعنى �أجرة
ال�سفينة يف تاريخ الطربي اجل��زء الأول يف
ال�صفحة  ،368يف ق�صة العبد ال�صالح وخرب
�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم.

•
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أسئلة شائعة

مشعل الحمادي:

وضحة العامري:

حاولت متابعة فعاليات رم�ضان والعيد من خالل
ا�شرتاك تويرت اخلا�ص بي وامل��رب��وط على هاتفي
املحمول ،لكني مل�ست تعدد ًا يف اجلهات التي تقوم
بتلك الفعاليات .لقد متنيت لو �أ�ستطيع متابعة
كافة الفعاليات احلكومية اخلا�صة برم�ضان من
خالل ا�شرتاك تويرت موحد يعر�ض كل الفعاليات
احلكومية يف هذه الفرتة.

كيف تتابع فعاليات

بالن�سبة يل �أقوم بتحميل هاتفي املحمول بكم كبري
م��ن ال�برام��ج الإ�سالمية� ،أهمها برنامج القر�آن
الكرمي ،وبرنامج حتديد اجت��اه القبلة ،والتذكري
مبواعيد ال�صالة .و�أح��ر���ص على �شراء الربامج
الأ�صلية على الرغم من توافر هذه التطبيقات بن�سخ
جمانية ،ولكني �أعترب �أن الإنفاق على هذه امل�سائل
لي�س هدر ًا للمال ،و�إمنا هو ا�ستثمار حقيقي.
هاتفي املحمول ي�صحبني يف كل مكان ،و�أحتفظ
دائما بجهاز �آي باد اخلا�ص بي ،و�صرت �أعتمد عليه
ب�شكل كبري يف كثري من الأم��ور حتى يف امل�سجد،
وا�ستخدامه يف قراءة القر�آن الكرمي.

رم��ض��ان وال��ع��ي��د عبر

عدنان درويش:

هاتفك المحمول؟

�شخ�صي ًا ال �أ�ستخدم هاتفي املحمول يف التعامل مع خدمات حكومية لها عالقة برم�ضان ،وذلك ل�سبب
ب�سيط هو �أن هذه اخلدمات ال حتظى بالقدر الكايف من التوعية والرتويج بني اجلمهور حتى يقبلوا على
ا�ستخدامها .و�أعتقد �أن اجلهات احلكومية التي تقدم هذا النوع من اخلدمات حتتاج �إىل تكثيف حملة
التوعية والرتويج لتلك اخلدمات عرب الو�سائل الإعالمية من �أجل تبنيها� .س�أكون مهتم ًا باال�ستفادة من
تلك اخلدمات �إذا �صارت متاحة عرب هاتفي املحمول ،فمواعيد الإفطار والإم�ساك ،والفعاليات املهمة
التي تقوم بها الدوائر احلكومية يف رم�ضان حمط اهتمامي ،و�س�أكون �سعيد ًا مبتابعتها �أو ًال ب�أول من خالل
هاتفي املحمول.

عامر محمد الخاجة:

�أتابع كافة الفعاليات الرم�ضانية �أو ًال ب ��أول عرب
ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول ،و�أم �ت �ل��ك ه��ات��ف ب�ل�اك بريي
وهاتف �آي فون ،ويف كل منهما �أ�شرتك مع خدمة
م��ن اخل��دم��ات اخلا�صة ل�ل�أخ�ب��ار املحلية ،وهذه
اخلدمات رائعة وجتعلني ملم ًا بكل ما يحدث يف
البلد �أو ًال ب�أول ،و�أنا �أعتمد عليها ب�شكل حقيقي يف
تخطيط برناجمي اليومي ،خ�صو�ص ًا يف رم�ضان،
فهي توفر تغطية �شاملة لكافة الفعاليات الرم�ضانية
املهمة واملحا�ضرات.
�أعتقد �أن اجلهات احلكومية حتتاج �إىل التكامل
مع تلك اخلدمات الإخبارية عرب الهاتف املحمول
من �أج��ل ترويج خدماتها ون�شر معلوماتها حول
الفعاليات والأن�شطة ،بد ًال من �أن تن�شئ خدمات
م�ستقلة وتطلب من اجلمهور متابعتها ،وهو �أمر
يحتاج �إىل جهد كبري وحملة توعية وا�سعة.
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مرشد الخدمات

دفع الزكاة إلكتروني ًا
ميكن احل�صول على ه��ذه اخلدمة
من خالل املوقع الإلكرتوين ل�صندوق
الزكاة www.zf.ae

1
من ال�صفحة الرئي�سة للموقع اخ�تر الرابط
الإلكرتوين املوجود يف الرتوي�سة �أعلى ال�صفحة
"دفع الزكاة"

2
�ستظهر باقة متنوعة من خيارات
ال��دف��ع للزكاة ��س��واء ع�بر بطاقات
االئ� �ت� �م ��ان �أو ال �ت �ح��وي��ل البنكي
املبا�شر ..وخيارات �أخرى.

3

يف حال اختيار الدفع عرب بطاقة االئتمان �سيظهر منوذج
�إلكرتوين يحتوي معلومات الدفع ومقدار الزكاة ،وهنا
يجب تعبئة املعلومات بدقة ومن ثم �إر�سالها لتخ�صم
الزكاة من ح�ساب بطاقة ائتمان العميل.

ملزيد من اال�ستف�سارات حول �أحكام الزكاة والفتاوى اخلا�صة
بها ميكن االت�صال على الرقم املجاين:

8008333
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