آفاق إلكترونية

نحو صياغة استراتيجية موحدة
لحكومة ذكية في دبي
"بعدما �أطلقنا مبادرة احلكومة الذكية على امل�ستوى االحتادي� ..أعل ّنا اليوم عن
تغيري م�سمى دائرة حكومة دبي الإلكرتونية �إىل حكومة دبي الذكية".
لقد �ش ّرفنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،حني �أطلق تغريدته تلك على ح�سابه
الر�سمي على تويرت يوم اخلمي�س املوافق  20يونيو ،لي�أتي ق��راره من�سجماً مع
املبادرة التي �أطلقها �سموه يف �شهر مايو املا�ضي؛ والقا�ضية بالتحول نحو احلكومة
الذكية باعتبارها مرحلة ما بعد احلكومة الإلكرتونية وا�ستمراراً لها ،وميثل
جت�سيداً عملياً لر�ؤية �سموه حلكومة امل�ستقبل.
تزامن ذلك مع قيام �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ب�إطالق "برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية"
الذي ي�ستهدف ب�صورة رئي�سة و�ضع حجر الأ�سا�س ل�صنع احلكومة الذكية يف دبي
من خالل تطوير منظومة العمل احلكومي ،وهو ما ي�شجع ويدعم جهودنا الرامية
�إىل حتويل ر�ؤية القيادة �إىل حقيقة ملمو�سة� ،إذ ي�شمل هذا الربنامج جائزة حمدان
ابن حممد للحكومة الذكية� ..إىل جانب برامج ت�أهيلية للقيادات احلكومية وجنوم
اخلدمة للتح�ضري للتحول نحو احلكومة الذكية.
***
لقد حمل قرار �صاحب ال�سمو م�ضامني ودالالت عدة ،لعل منها� ،أو ًال� ،أن مرحلة
جديدة هي امتداد مل�سار التحول الإلكرتوين الذي بد�أناه قبل ثالثة ع�شر عاماً،
متثل نقلة نوعية من تقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور ،قد ب��د�أت خطواتها
لتوفري اخلدمات ب�شكل �إبداعي و�سهل ،عرب الأجهزة الذكية املحمولة.
�دف �آخ��ر ملواكبة التطورات
ثانياً� ،أن �سموه ي�ضعنا جميعاً �أم��ام حت��دٍ ج��دي��دٍ  ،وه� ٍ
العاملية على ال�صعيد التقني وتوظيفها يف �إ�سعاد املتعاملني؛ مبا يحقق لدولتنا
التفوق وال��ري��ادة لنكون اجلهة التي تتجه �إليها �أن�ظ��ار ال�ع��امل ،معلناً بذلك عن
�إميانه املطلق بقدرة �أبناء الإم ��ارات على اجتياز ه��ذا التحدي وع��ن ثقته بقدرة
املوارد الب�شرية املحرتفة يف اجلهات احلكومية يف دبي وبر�صيد جتربتها الفريدة
يف التحول الإلكرتوين ،وكذلك بح�سن �إدارتها للتغيري ،ما ي�ؤهلنا خلو�ض التحدي
اجلديد لتحقيق احلكومة الذكية بكفاءة و�إبداع عاليني.
ثالثاً� ،أراد �سموه �أن ي�ؤكد على �أنه يف �سباق التميز لي�س هناك خط للنهاية؛ فبعد
�أن كان اجلميع يعتقدون �أن احلكومة الإلكرتونية هي نهاية املطاف ف�إن �إطالق
مبادرة احلكومة الذكية يطرح مفهوماً جديداً لتقدمي اخلدمات احلكومية عرب
قنوات مبتكرة :فهي التي ت�صل باخلدمات احلكومية �إىل املتعاملني حيثما كانوا،
بل وتتيح لهم �أن يحملوا اخلدمات داخل جيوبهم لتكون يف متناول �أيديهم وقتما
ي�شا�ؤون.
***
نحن يف "حكومة دبي الذكية" بد�أنا بالفعل خطوات عملية لتنفيذ مبادرة احلكومة
الذكية :لقد توا�صلنا مع �شركائنا من اجلهات احلكومية ،والتقينا ممثلني عنهم
للت�شاور ب�ش�أن �صياغة ا�سرتاتيجية م��وح��دة للتحول �إىل "احلكومة الذكية"،
واملبا�شرة بتنفيذها .وقد ناق�شنا يف لقائنا واجلهات احلكومية �أخ�يراً التحديات
امل�ت��وق�ع��ة ل�ت�ح��وي��ل ج�م�ي��ع اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ي��ح طبيع ُتها تقدميها
وا�ستخدامها م��ن خ�لال ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،خ�لال ف�ترة �� 24ش�ه��راً .وق��د �أجمع
احل�ضور على �ضرورة وجود معايري و�إر�شادات و�أدلة الزمة للخدمات الذكية ..ومت
االتفاق على �أن تتوىل حكومة دبي الذكية مهمة توفريها ،ومنها" :دليل تعريف
اخل��دم��ات الذكية" ،و"دليل �إر� �ش��ادي للتنفيذ" ،و"دليل �إر� �ش��ادي لأم��ن تطوير
اخلدمات الذكية" ،و"دليل �إر�شادي ملعايري ت�صميم واجهات تطبيقات اخلدمات
الذكية"؛ مبا ي�سهل على املتعاملني ا�ستخدامها.

ومن �أبرز ما مت الت�أكيد عليه هو �أن تقوم اجلهات احلكومية خالل �شهر بتزويد
حكومة دبي الذكية بقائمة باخلدمات التي حتظى بالأولوية للتحويل �إىل خدمات
ذكية ،وحتديد متطلبات الربط والتكامل مع اجلهات الأخرى لدرا�ستها وتوفري
متطلباتها التقنية ،بهدف متكني اخلدمات الذكية ..ليعقب ذلك تعاون بني كافة
تلك اجل�ه��ات ي�ضمن تقدمي خ��دم��ات ت��ر ِّك��ز على املتعاملني ،م��ع توفري من�صات
متحركة م�شرتكة حلكومة ذك ّية �سل�سة.
ومن �أجل ت�سهيل عملية التحول وت�سريعها فقد و�ضعت حكومة دبي الذكية حزمة
اخلدمات امل�شرتكة التابعة لها حتت ت�صرف اجلهات احلكومية لال�ستفادة منها
وتوظيفها يف حتقيق التحول �إىل احلكومة الذكية ،ومنها :من�صة تكامل اخلدمات
احلكومية ،وبوابة الدفع الإلكرتوين ،ومبادرة "هويتي الإلكرتونية" التي ُطرحت
�أخرياً وط ّورت وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية؛ لتو ّفر للمتعاملني دخو ًال موحداً
جلميع اخلدمات الإلكرتونية التي توفرها اجلهات احلكومية يف دبي عرب الهواتف
الذكية �أو عرب الإنرتنت ،من خالل تعريف واحد فقط يغني عن الت�سجيل مع كل
جهة حكومية مبفردها.
***
حتتم علينا طبيعة املرحلة اجلديدة �أن نعمل جميعاً ب�سال�سة ككيان واحد كيال
ي�ضطر امل�ستخدم �أن يك ِّلف نف�سه عناء االنتقال من جهة حكومية �إىل �أخرى لإجراء
معامالته .كما �أن ج��زءاً من التحدي املقبل ال��ذي يواجهنا يكمن يف �إدخ��ال هذا
املفهوم "ال�سل�س" �ضمن تطبيقات الهاتف املتح ّرك التي �سيتم طرحها للجمهور،
وذل��ك من خ�لال جتميع اخل��دم��ات املتجان�سة يف تطبيق واح��د �سهل يف التعامل
معه ،ب��د ًال من الرتكيز على زي��ادة ع��دد التطبيقات وت�ك��رار املعلومات فيها ،مبا
يعفي املتعامل من زيارة الدوائر امل�شرتِكة يف تقدميها ،ومبا يجعل التطبيق متاحاً
يف كافة من�صات الهواتف الذكية ،مبا يف ذلك �آي فون ،و�أن��دروي��د ،وبالك بريي،
وويندوز ..وهذا كله من �ش�أنه حتقيق فوائد حقيقية للمتعاملني معنا وامل�ساهمة
يف تعزيز ال�ق��درة التناف�سية ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة وحتقيق تقدمها
االجتماعي واالقت�صادي.

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  2000خدمة 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@deg.gov.ae
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@deg.gov.ae

منسق المجلة

الإم � � � � ��ارات الأوىل ع ��امل� �ي� �اً يف
ال�ك�ف��اءة احل�ك��وم�ي��ة والرتابط
املجتمعي والقيم ..والرابعة يف
الأداء االقت�صادي

جمال خليفة املال

jamal.almulla@deg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

media@deg.gov.ae
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م � � � � �ب� � � � ��ادرة "هويتي
ا لإ لكرت و نية " �ستو فر
دخ��و ًال موحداً خلدمات
ح � � �ك � ��وم � ��ة دب � � � � ��ي ع�ب�ر
الهواتف الذكية
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينquality@deg.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.
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"نيابة دبي" الذكية..
عرب  83خدمة حممولة
للمتعاملني
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ب �ل��دي��ة دب � � ��ي ..خطوات
عملية لتنفيذ متطلبات
احلكومة الذكية

أخبــار

حكومة دبي الذكية تهدي كتاب «ومضات من فكر» لموظفيها
حر�ص ًا منها على اال�ستفادة من ر�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف تعزيز
التطور الذاتي جلميع املوظفني؛ بادرت حكومة دبي الذكية �إىل �إهداء كافة موظفيها
ن�سخ ًا من �أحدث �إ�صدارات �سموه« :وم�ضات من فكر» ،يف الكتاب ال�صادر عن (دار
كتاب للن�شر والتوزيع) بطبعة فاخرة تقع يف � 144صفحة ،باعتباره مرجع ًا فكري ًا
لالرتقاء بالعمل احلكومي.
وق��ال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية« :ميثل كتاب
«وم�ضات من فكر» ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي جت�سيد ًا لر�ؤى �سموه ،فهو يت�ضمن بني دفتيه
خال�صة جتارب �سموه وقناعاته وت�صوراته مل�ستقبل دولتنا احلبيبة� .إننا يف حكومة دبي

«تنفيذي دب��ي» ينظم
ملتقى «تطوير الخدمات
من خالل االقتراحات»
�أع �ل��ن امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم � ��ارة دب ��ي عن
�أن ع� ��دد امل�����ش��ارك�ي�ن يف ن� �ظ ��ام االق �ت�راح� ��ات
امل��وح��د للمتعاملني وامل��وظ �ف�ين يف ح�ك��وم��ة دبي
 ،http://esuggest.dubai.aeوالذي
ك��ان قد د�شنه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دب��ي رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي يف مايو  ،2011قد بلغ حتى الآن 26
دائرة وهيئة وم�ؤ�س�سة حكومية.
وب �ل��غ ع��دد االق�ت�راح ��ات ال �ت��ي و��ص�ل��ت جلميع
اجلهات امل�شاركة  29100اق�تراح منذ �إطالق
النظام الذي يعد نظام ًا �إداري ًا متكام ًال مت تطويره
بالتن�سيق مع عدد من اجلهات احلكومية ،بالتعاون
مع فريق حكومة دب��ي الذكية يف املجال التقني،
ليوفر �إطار عمل موحد ًا ومنهجية موثقة وقيا�سية
للتعامل مع االق�تراح��ات بكفاءة واال�ستفادة منها
يف حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي وزي��ادة ر�ضا املتعاملني
يف القطاع احلكومي ،ومبا يحقق االت�ساق والتكامل
بني اجلهات احلكومية يف جمال ت�شجيع روح املبادرة
وا�ستثمار الأفكار الإبداعية من �أجل احلفاظ على
ال�صورة املتميزة لإمارة دبي.

الذكية نحر�ص على �إطالع موظفينا على ر�ؤية القيادة الر�شيدة وتوجهاتها لالرتقاء
باخلدمات احلكومية املقدمة للمتعاملني يف امل�ستقبل ،وندرك �أهمية ا�سرت�شادهم
مب�ضمون الكتاب يف �أداء عملهم اليومي ..وكان ال ب ّد �أن يكون مبتناول يد كل منهم؛
لإمياننا بكونه خارطة طريق ميكن �أن ي�ستهدي بها املوظف لتطوير قدراته واالرتقاء
بخرباته لتواكب تطلعات �سموه يف تعزيز مكانة دولتنا بني الدول الأخرى».
و�أ�ضاف بن حميدان قائ ًال�« :إن هذا الكتاب ل�صاحب ال�سمو يلقي �إ�ضاءات �سريعة
على مو�ضوعات متنوعة يف الإدارة والقيادة ،والتميز يف تقدمي اخلدمات احلكومية
للمتعاملني ويف تطوير الأداء احلكومي ب�شكل ع��ام ،وعلى غريها من املو�ضوعات
املهمة ،ما يجعل منه مرجع ًا �شام ًال للعاملني يف خمتلف جماالت العمل احلكومي».

 ..وتح ّدث بوابة التوظيف اإللكتروني لحكومة
دبي
ك�شفت الإح�صاءات الر�سمية التي وفرتها دائرة وظائف تقنية املعلومات ،وظائف العمليات)� ،أو البحث
"حكومة دبي الذكية" عن ارتفاع عدد طلبات التوظيف من خالل ا�سم اجلهة احلكومية� ،أو تاريخ الإعالن عن
امل�ق��دم��ة ع�بر ب��واب��ة ال�ت��وظ�ي��ف الإل� �ك�ت�روين حلكومة الوظيفة.
دب��ي ل�شغل الوظائف ال�شاغرة يف اجلهات احلكومية
امل�شرتكة يف البوابة مبعدل  ،%36وذلك بالتزامن مع واجهة استخدام مرنة
جناح احلملة التوعوية التي �أطلقتها الدائرة خالل �شهر
كما تتيح البوابة للباحثني عن الوظائف التقدم لأكرث
مايو الفائت بعد التحديثات اجلوهرية التي �أجرتها من وظيفة يف الوقت نف�سه من خالل "�سلة الوظائف".
على البوابة ويف �أعقاب امل�شاركة يف "معر�ض الإمارات وتتميز البوابة بتوفري �آلية �إلكرتونية بالكامل للتعامل
للتوظيف ."2013
مع طلبات التوظيف ،تبد�أ بتحديد الدوائر الحتياجاتها
ور�شة
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باختيار امل�ؤهلني ل�شغل ال�شواغر وت�س ّلمهم عرو�ض
ا�ستخدامها التي ُق�صد منها �أن تلبي متطلبات الباحثني
عن الوظائف واجلهات احلكومية العار�ضة لها ،و�أن العمل.
وق��د ت��راف��ق ارت�ف��اع ع��دد امل�شرتكني امل�سجلني يف
تكون �أكرث �سهولة للمتقدمني؛ كيال يتطلب الت�سجيل يف
بوابة التوظيف الإلكرتوين  www.ejob.aeبنمو
البوابة �سوى �إجراء خطوات ب�سيطة.
�سجلت
ملحوظ يف عدد املتقدمني ل�شغل الوظائف التي ّ
خيارات واسعة أمام الباحثين  3716متقدم ًا يف فرتة الأ�سابيع الثالثة التي تلت
احلملة الإعالمية التي قامت بها حكومة دبي الذكية
للرتويج للبوابة بعد التحديثات التي �أجريت عليها،
عن عمل
وت��وف��ر البوابة للباحثني ع��ن الوظائف ال�شاغرة مقارنة بـ  2739متقدم ًا للفرتة نف�سها ما قبل احلملة
خ �ي��ارات وا��س�ع��ة ،منها :ا�ستعرا�ض جميع الوظائف الرتويجية؛ وه��و مي ّثل ارت�ف��اع� ًا ن�سبته  %36خالل
املتاحة� ،أو البحث �ضمن ت�صنيفات الوظائف ال�شاغرة �أق��ل من �شهر ،ما يعك�س م��دى جن��اح البوابة بحلتها
(وظ��ائ��ف �إداري� ��ة ،وظ��ائ��ف خ��دم��ة ال�ع�م�لاء ،وظائف اجلديدة يف خلق املن�صة التفاعلية املعززة للتوا�صل بني
هند�سية ،وظ��ائ��ف مالية ،وظ��ائ��ف امل ��وارد الب�شرية� ،أ�صحاب العمل والباحثني عن وظائف يف �إمارة دبي.
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موضوع الغالف

بهدف إسعاد المتعاملين

اإلمارات تدشن
عصر الحكومة
الذكية

تنفيذاً ل��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،يف تطوير
العمل احلكومي ،وا�ستجاب ًة لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أطلق �سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي" ،برنامج حمدان
بن حممد للحكومة الذكية"؛ وال��ذي ي�سعى ب�صورة
رئي�سة �إىل تطوير منظومة العمل احلكومي يف دبي
بتطبيق مبادرة احلكومة الذكية.
ي�شتمل الربنامج على حماور عدة مهمة ،ت�ضمن
ت��وف�ير ال��دع��م ال �ل��ازم ل�ل�ج�ه��ات احل �ك��وم �ي��ة يف دبي
لتطبيق مبادرة احلكومة الذكية ،ولتنفيذ توجيهات
القيادة العليا يف تطوير منظومة العمل احلكومي
يف خمتلف دوائ��ر وجهات وم�ؤ�س�سات و�أجهزة حكومة
دب��ي ،ولتحفيز ودع��م وتنظيم اجل�ه��ود احلكومية يف
هذا املجال؛ مبا ي�ضمن حتويل ر�ؤية القيادة العليا �إىل
حقيقة ملمو�سة ب�شكل منظم ومدرو�س ،ومن خالل
فكر متجدد يف تقدمي اخل��دم��ات العامة ي�ت�لاءم مع
متطلبات الع�صر ويوفر ال�سعادة للجمهور .وي�شتمل
الربنامج على حماور �أهمها "جائزة حمدان بن حممد
للحكومة الذكية" ،وبرامج ت�أهيلية لقيادات وجنوم
اخلدمة ،وتطبيقات ذكية للموظفني واملتعاملني.

جائزة الحكومة الذكية

ت�ستهدف جائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية
حتفيز وتكرمي اجلهات احلكومية التي حتقق حت�سن ًا
ملحوظا وم�ستدام ًا وتظهر كنموذج ا�ستثنائي يف تقدمي
خدماتها العامة ويف توفري م��راك��ز تقدمي اخلدمات
مبختلف �أنواعها .كما ت�ستهدف ت�سليط ال�ضوء على
ف��رق العمل والأف� ��راد م��ن ق �ي��ادات ومقدمي اخلدمة
العامة ،مكاف�أ ًة على دورهم الفاعل يف دفع عجلة التغيري
الإيجابي.
وتعترب فئة �أف���ض��ل خ��دم��ة حكومية ع�بر الهاتف
املحمول يف دبي هي الفئة الرئي�سة يف اجلائزةُ ،مقا�س ًة
4
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على معايري جائزة �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف
املحمول التي جرى �إطالقها يف �شهر مايو املا�ضي من
قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل.
ك�م��ا ت�شتمل اجل��ائ��زة ع�ل��ى جم�م��وع��ة �أخ ��رى من
الفئات ،وهي :فئة �أف�ضل خدمة ،وفئة �أف�ضل �شراكة مع
القطاع اخلا�ص ،وفئة �أف�ضل تعاون داخلي للتح�سني،
وفئة �أف�ضل خدمة م�شرتكة ،وفئة �أف�ضل �شراكة مع

محمد بن راشد يأمر بتعديل
مسمى دائرة حكومة دبي
اإللكترونية إلى "حكومة
دبي الذكية"
�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،بتعديل ا�سم دائ��رة حكومة
دب ��ي الإل �ك�ترون �ي��ة �إىل "حكومة دب ��ي الذكية"،
وذل� ��ك اع �ت �ب��اراً م��ن ي ��وم اخل�م�ي����س امل ��واف ��ق 20
يونيو  ،2013ان�سجاماً مع املبادرة التي �أطلقها
�سموه يف �شهر مايو املا�ضي والقا�ضية بالتحول
نحو احلكومة الذكية؛ مرحلة ما بعد احلكومة
الإلكرتونية ..وا�ستمراراً لها.
ويف تعليقه ع�ل��ى ه��ذا ال �ق��رار ق��ال �أح �م��د بن
ح�م�ي��دان م��دي��ر ع��ام دائ ��رة حكومة دب��ي الذكيه:
"�إن القرار ميثل بعد نظر �سموه ور�ؤية قائد ملهم
ب��اع�ت�ب��اره ي�ت��واف��ق م��ع متطلبات حتقيق �أه ��داف
احل�ك��وم��ة ال��ذك�ي��ة ،وي�ع��د جت���س�ي��داً ل��ر�ؤي��ة �سموه
حل�ك��وم��ة امل�ستقبل" :التي ال ت �ن��ام ..تعمل 24
�ساعة يف اليوم  365يوماً يف ال�سنة ..م�ضيافة
ك��ال �ف �ن��ادق�� ..س��ري�ع��ة يف م �ع��ام�لات �ه��ا�� ..س�ه�ل��ة يف
�إجراءاتها".

اجلمهور ،وفئة �أف�ضل مركز خدمة ،وفئة �أف�ضل قائد
حت�سني ،وفئة �أف�ضل جنم خدمة ،وفئة �أف�ضل فريق
حت�سني ،وفئة �أف�ضل مدير مركز خ��دم��ة .و�سيجري
التحكيم والتقييم لهذه الفئات وفق معايري منوذج دبي
للخدمات احلكومية املعرتف بها دولي ًا.

فئة الجمهور

ويف ب��ادرة غري م�سبوقة ت�شتمل جائزة حمدان بن
حممد للحكومة الذكية على فئة اجلمهور؛ وهو �أ�سلوب
مميز يف تقييم اخلدمات العامة من خالل فتح باب
الت�صويت للجمهور من مواطني ومقيمي �إم��ارة دبي
الختيار �أف�ضل مبادرة حت�سني خلدمات حكومة دبي ،ما
يعني �إ�شراكهم يف عملية تقييم تلك اخلدمات من خالل
منح �أ�صواتهم و�آرائهم قيمتها الفاعلة.
و�سيجري تكرمي الفائزين يف جائزة حمدان بن
حممد للحكومة الذكية يف حفل تكرمي �سنوي خا�ص ذي
طابع عاملي يكر�س مكانة حكومة دبي.

نجوم الخدمة

يتف ّرد برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية
بت�سليط ال�ضوء على قادة حت�سني اخلدمات احلكومية
و"جنوم اخلدمة"؛ معترب ًا قيادات التح�سني وال�صف
الأمامي من موظفي اجلهات احلكومية هم العن�صر
الدافع لهذه العملية ..ولذا ي�شتمل الربنامج على برامج
ت�أهيلية وتدريبية لهم عالية امل�ستوى ،وتنفّذ بطرق
جديدة ومبتكرة.

بوابة متكاملة للمتعامل

حالي ًا يعمل "مركز منوذج دبي" على تطوير تطبيق
با�ستخدام ال�ه��وات��ف الذكية ليعمل كبوابة متكاملة
جلمهور حكومة دب��ي .وتتيح ه��ذه البوابة للمتعاملني
املجال للت�صويت على �أهم مبادرات حت�سني اخلدمات،
وتقدمي ال�شكاوى واالقرتاحات والتوقعات ،كما تتيح لهم
تقييم اخلدمات احلكومية من خالل قيا�سات :جودة
اخلدمة ،ور�ضا املتعاملني ،والثقة يف اجلهاز احلكومي..
ومتنحهم فر�صة م�شاركة جتاربهم مع حكومة دبي.

حمدان بن محمد يطلق "برنامج الحكومة الذكية" ..وحكومة وجهة نظر المتعامل أو ً
ال
دبي الذكية تباشر وضع المعايير ومجموعة من اإلرشادات
واألدلة

وتطرق اللقاء �إىل عر�ض عوامل النجاح ومقوماته،
ومنها جتميع اخل��دم��ات املتجان�سة يف تطبيق واحد
ب��د ًال من الرتكيز على زي��ادة عدد التطبيقات وتكرار
املعلومات فيها ،كي ال ي�ضطر املتعامل لزيارة الدوائر
امل�ش ِرتكة يف تقدميها ،على �أن تقوم اجلهات احلكومية
خالل �شهر بتزويد حكومة دبي الذكية بقائمة باخلدمات
التي حتظى بالأولوية للتحويل �إىل خدمات ذكية ،مع
مراعاة وجهة نظر املتعاملني وكذلك حتديد متطلبات
الربط والتكامل التقنية مع اجلهات الأخرى لدرا�ستها
وتوفريها.

ت�لايف احللول التقليدية واالهتمام ب��الإب��داع لتحقيق
بنك المعرفة الحكومي
يعمل مركز من��وذج دبي �أي�ض ًا على تطوير تطبيق طفرة يف جودة خدمات احلكومة الذكية.
و�أكد بن حميدان عن ثقته بقدرة امل��وارد الب�شرية
ذكي ملوظفي حكومة دبي ي�ساهم يف توثيق وم�شاركة
خم��زون امل�ع��رف��ة يف احل�ك��وم��ة ا��س�ت�ن��اد ًا �إىل خربتها املحرتفة يف اجلهات احلكومية يف دبي وبر�صيد جتربتها
املعروفة يف جمال تقدمي وحت�سني اخلدمات ،مبا يربز الفريدة يف التحول الإلكرتوين وبح�سن �إدارتها للتغيري
ُ
املرجعية مبا امل�ؤدي لتحقيق طفرة يف تقدمي خدمات ذكية ,خ�صو�ص ًا
هذه اجلهود ويرتقي بهاّ ،
وينظم املقارنات
ي�ضمن التعلم اجلماعي وامل�شاركة املعرفية بني جميع و�أن "اجلهات احلكومية متتلك كل املقومات للو�صول
املعنيني حملي ًا واحتادي ًا ودولي ًا ،من �أجل دعم تطبيق للرقم واحد يف جمال احلكومة الذكية ،مبا يعزز القدرة
منوذج دبي ومنهجياته و�آلياته يف اجلهات احلكومية ،التناف�سية لدولة الإمارات العربية املتحدة".
تكامل الخدمات
تناول احل�ضور �أي�ض ًا تكامل اخلدمات احلكومية،
والذي كان قد �أطلقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
باعتبار دوره ��ا احل��ا��س��م يف ت�سهيل عملية التحول
را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي الحاجة إلى المعايير
وت�سريعها ،وجرى االتفاق على �أن تقوم اجلهات مبراعاة
يف نوفمرب .2010
يف ال�ل�ق��اء امل���ش�ترك ب�ين "حكومة دب��ي الذكية" االل �ت��زام ب��ال��وق��ت واال��س�ت�ف��ادة م��ن ح��زم��ة اخلدمات
واجلهات احلكومية ناق�ش املجتمعون التحديات املتوقع امل�شرتكة التي توفرها حكومة دبي الذكية لها ،وتوظيفها
 ..و"حكومة دبي الذكية" �أن تواجه جهاتهم لتحويل جميع اخلدمات احلكومية التي يف حتقيق التحول �إىل احلكومة الذكية.
تتيح طبيعتُها تقدميها وا�ستخدامها من خالل الهواتف
الذكية ،يف فرتة � 24شهر ًا .وقد �أجمع احل�ضور على
تبادر
يف �إطار مبا�شرتها بتطبيق مبادرة �صاحب ال�سمو �ضرورة وجود معايري و�إر�شادات للخدمات الذكية ..ومت
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة االتفاق على �أن تتوىل حكومة دبي الذكية مهمة توفري
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،والتزامها جمموعة من الإر�شادات والأدلة الالزمة يف هذا ال�ش�أن،
وم�ن�ه��ا" :دليل ت�ع��ري��ف اخلدمات
بتوجيهات �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
الذكية" و"دليل �إر�� �ش ��ادي
�آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي،
للتنفيذ" و"دليل �إر� �ش��ادي
بالتحول �إىل احلكومة الذكية ،التقت دائرة "حكومة
لأم� ��ن ت �ط��وي��ر اخل��دم��ات
دبي الذكية" وكبار ممثلي اجلهات احلكومية من
الذكية" ،و"دليل �إر�شادي
م�ساعدي مديرين عامني ،ومديرين تنفيذيني،
ملعايري ت�صميم واجهات
ومديرين متخ�ص�صني يف تقنية املعلومات والتحول
ت�ط�ب�ي�ق��ات اخل��دم��ات
الإلكرتوين ،وذلك مبقرها يف دي��وان �سمو حاكم
الذكية"؛ مب��ا ي�سهل
دبي ،للت�شاور ب�ش�أن �صياغة ا�سرتاتيجية موحدة
ع� �ل���ى امل��ت��ع��ام��ل�ي�ن
للتحول �إىل "احلكومة الذكية" خ�لال عامني،
ا�ستخدامها.
واملبا�شرة يف بدء تنفيذها.

•

التنافس في اإلبداع

وق��د �أو� �ض��ح �أح �م��د ب��ن ح �م �ي��دان ،مدير
عام "حكومة دبي الذكية" خالل اللقاء �أن
امل ��رح� �ل ��ة
امل� �ق� �ب� �ل ��ة
� �س �ت �� �ش �ه��د
ت � �ن� ��اف � �� � �س � � ًا
و�إب � � ��داع� � � � ًا يف
ت �ق��دمي تطبيقات
ال �ه��وات��ف الذكية،
الف�ت� ًا �إىل �أن الأجنح
م��ن��ه��ا �� �س� �ت� �ك ��ون تلك
التطبيقات التي توفر خدمات
�إل�ك�ترون�ي��ة متكاملة و�سهلة
للمتعامل ،لينفذها عرب هاتفه
املحمول ،مبا ي�سهل تعامالته
اليومية مع احلكومة .،مطالب ًا
اجل�ه��ات احلكومية ب�ضرورة
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تقارير دولية

اإلمارات األولى عالمي ًا في الكفاءة الحكومية والترابط
المجتمعي والقيم ..والرابعة في األداء االقتصادي
رمبا مل يكن بو�سع �أ�شد املخيالت جموحاً �أن تت�صور مدناً �صغرية على �شواطئ
رعي املا�شية و�صيد الل�ؤل�ؤ يف �صنع اقت�صادها ،ل�سوف تناف�س
�صحراء قاحلة ،تعتمد َ
بعد خم�سني �سنة �إم�براط��وري��ات وممالك ودو ًال عمرها ميتد لقرون ع��دي��دة ،يف
الإدارة احلكومية واالقت�صاد! لكن ذلك ما �آمن به الآباء امل�ؤ�س�سون لدولة الإمارات
العربية املتحدة عندما اجتمعوا على قلب رجل واحد ،واحتدت �أرواحهم يف �أج�ساد
خمتلفة ،لت�سابق ر�ؤيتهم حدود اخليال ،وت�صبح واقعاً يفوق كل تخيل.
 ..هذا ما ي�ؤكده التقرير ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�صادر عن املعهد الإداري
للتنمية يف �سوي�سرا ،والذي ت�صدرت فيه دولة الإمارات املرتبة الأوىل يف العديد من
الفئات الرئي�سة ،ولتحل يف الرتتيب العام ثامناً على م�ستوى دول العامل ،و�أو ًال على
م�ستوى الدول العربية.

أهمية التقرير

الدولة ،وميتد من ال�سلع �إىل الفجرية ،ويهتم بكل مواطن ومواطنة ،ويبني م�ستقب ًال
را�سخ ًا لكل �أبناء الوطن".
و�أ�ضاف �سموه قائ ًال�" :إن ت�ضافر اجلهود االحتادية مع املحلية حقق لنا �أكرب قفزة
بني جميع دول العامل يف جمال التناف�سية خالل عام واحد لن�صل �إىل املركز الثامن
عاملي ًا يف التناف�سية ،ونحقق املركز الأول يف جمال الكفاءة احلكومية .وهذا الإجناز
ثمرة عمل لآالف من فرق العمل يف احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية ،وهو ر�سالة
وا�ضحة يريد �شعب الإم��ارات �إي�صالها �إىل العامل ب�أنه ال ير�ضى بغري املركز الأول،
وهذا الإجن��از يتطلب بذل املزيد من اجلهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق ر�ؤية
الإمارات  ،2021يف �أن نكون من الأوائل عاملي ًا يف كل املجاالت".
و�أكد �سموه ر�ضاه عن حتقيق الإمارات املركز الأول يف الكفاءة احلكومية� ،إ�ضافة
�إىل املركز الأول يف الرتابط املجتمعي ،والرابع يف الأداء االقت�صادي" :ما يدل على
توازن نهج التنمية لدينا ،وعدم تغليبه جانب ًا على الآخر" ..م�ؤكد ًا �أن لدى الإمارات
طموحات كبري ًة ،و�أن ال�سنتني املقبلتني �ست�شهدان �إط�لاق مبادرات تنموية كبرية
ٍ
�ستبهر العامل ،و�ستنقل الإمارات �إىل مراحل جديدة يف الأداء االقت�صادي والتنموي
ب�شكل عام.

هذا التقرير يعد من �أهم التقارير ال�سنوية العاملية التي تقي�س م�ستوى تناف�سية
الدول ،وبالتايل من املراجع الأ�سا�سية التي يعتمد عليها كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
وامل�ستثمرين و�ص ّناع القرار العامليني يف �صياغة م�ستقبل عالقاتهم مع الدول .و ُي�ص ّنف
التقرير تناف�سية الدول من خالل �أكرث من  300معيار قيا�سي تعتمد على بيانات
�إح�صائية ونتائج ا�ستبيانات توزع على التنفيذيني ال�ستق�صاء �آرائهم حول بيئة الأعمال ترتيب النتائج واألولويات
نتناول هنا �أهم نتائج التقرير ،و�إنْ برتتيب خمتلف عن الرتتيب الذي تناوله
واخلدمات وفر�ص النمو االقت�صادي واال�ستدامة البيئية وج��ودة احلياة يف الدولة
الإعالم� ،إذ �سرناعي فيه امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية التي حققت بها الدولة متيز ًا عاملي ًا،
مو�ضع القيا�س.
والتي نعتربها ركيزة مل�ؤ�شرات �أخرى متميزة �أي�ض ًا ،ولكنها مل يكن لها �أن تتحقق من
دون ا�ستنادها �إىل قواعدها الأ�سا�سية تلك.
طموحات كبيرة
قبل كل �شيء فقد حققت الإم��ارات املرتبة الأوىل عاملي ًا يف الرتابط املجتمعي
وبهذه املنا�سبة ,قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س والقيم ،وه��ذا �أم��ر نعتربه حجر الزاوية يف كافة امل�ؤ�شرات التي تليه ،فنحن دوم ًا
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي" :الإمارات فريق عمل واحد ،يقوده رئي�س ا�ستعر�ضنا على �صفحات جملتنا "تقنية للجميع" الأث��ر الثقايف والقيمي ملبادئ
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وروح جمتمع الإمارات يف دفع عجلة التطوير والتنمية يف القطاع احلكومي ،وت�شكيل
رافعة للتحول الإلكرتوين الذي حققته احلكومة لي�صل اليوم �إىل �شكل جديد عنوانه
"احلكومة الذكية" ،باعتبارها حكومة ت�صل للمتعامل عرب الهاتف املحمول :يف كل
وقت ومن �أي مكان.
وانطالق ًا من هذه القيم الرا�سخة تناولنا مفهوم "الأبواب الإلكرتونية املفتوحة"،
تلك ال�صورة املعا�صرة لديوان احلاكم املفتوح لأبناء �شعبه ،والذي كان ميثل م�ساحة
التعارف والت�آلف والت�شاور يف �ش�ؤون البالد وف�ض النزاعات ورد املظامل ،وت�سيري
�ش�ؤون الدولة ب�شكل عام ..بو�صفها ممار�سات �أ�صيلة �ساهمت يف ت�سهيل �إعادة ت�شكيل
منظومة الأداء احلكومي لتت�سم بالب�ساطة والكفاءة ،وت�ستوعب �أدوات الأمتتة والأنظمة
الإلكرتونية؛ م�ش ّكل ًة حكومة مرتابطة تتكامل فيما بينها على ال�صعيد االحتادي واملحلي،
لت�صل يف ذروتها �إىل ت�صدر الإمارات املرتبة الأوىل عاملي ًا يف كفاءة الأداء احلكومي.
وعندما تكون احلكومة عالية الكفاءة فمن الطبيعي �أن تن�شط دورة االقت�صاد
وتزدهر احلركة التجارية ،وبهذا احتلت الإم��ارات املرتبة الرابعة عاملي ًا يف م�ؤ�شر
االقت�صاد ،ال�سيما بعد �أن �أ�صبحت مركز ًا جتاري ًا وم�لاذ ًا �آمن ًا لرجال الأعمال
وامل�ستثمرين من خمتلف �أنحاء الأر�ض ..وعلى قاعدة امل�ؤ�شرات االقت�صادية القوية
تلك ت�ستند م�ؤ�شرات التوظيف التي حتل فيها الإم��ارات يف املرتبة اخلام�سة عاملي ًا،
وجتعلها وجهة مف�ضلة ك�أر�ض واعدة للفر�ص وحتقيق الطموحات.
واحتلت الإمارات �أي�ض ًا املرتبة ال�ساد�سة عاملي ًا يف جمال ممار�سة الأعمال ،كما
بني التقرير تقدم الإم��ارات الكبري يف  19م�ؤ�شر ًا خمتلف ًا ،لت�أتي يف املركز الثامن
عاملي ًا يف جمال التناف�سية بني ال��دول للعام  .2013وي�أتي هذا التقرير يف �سياق
�إطالق الإمارات ملبادرة احلكومة الذكية ،متخطية ع�صر احلكومة الإلكرتونية التي
ال تزال دول �أخرى ت�سعى �إىل تطبيقها.
ً
�إىل ذلك� ،أحرزت الإمارات حت�سنا يف كافة امل�ؤ�شرات الفرعية ،كم�ؤ�شر التوظيف
الذي تقدم ع�شرة مراكز لتحتل الدولة به املركز اخلام�س عاملي ًا ،مرتقي ًة  15مركز ًا
يف م�ؤ�شر ممار�سات الأعمال لتقفز �إىل املركز ال�ساد�س عاملي ًا ،وخم�سة مراكز يف
م�ؤ�شر االقت�صاد املحلي لرتتقي �إىل املركز الثامن عاملي ًا ،و�سبعة مراكز يف م�ؤ�شر �أ�س�س
العمل املجتمعي لتحتل املركز الثامن عاملي ًا ..عالوة على تقدمها الكبري يف  19م�ؤ�شر ًا
خمتلف ًا� ،أدخلتها �ضمن الـ  10الأوائ��ل عاملي ًا يف التناف�سية العاملية يف هذا التقرير
العاملي للتناف�سية.
وحازت الإمارات املركز الرابع عاملي ًا على م�ستوى فعالية الأداء االقت�صادي بعد
�أن ارتقت درجات عدة من املرتبة  11عاملي ًا عام  ..2012فقد �أظهرت امل�ؤ�شرات
الفرعية لهذا الت�صنيف �أن الإم��ارات جاءت يف املرتبة الثامنة عاملي ًا �ضمن امل�ؤ�شر
على �صعيد �إجمايل الناجت املحلي للفرد ،وا�ستحقت املركز ال�سابع عاملي ًا جلهة فوائ�ض
احل�سابات اجلارية (على �أ�سا�س الن�سبة �إىل الناجت املحلي)  .كما جاءت الدولة يف
املرتبة ال�سابعة عاملي ًا على �صعيد �صادرات ال�سلع ،واخلام�سة على �صعيد حمدودية
املخاطر املتعلقة باخلدمات.

الدولة ,بغ�ض النظر عن موقعها التنظيمي ,مي ّثل ركيزة للمحافظة على ما حتقق
من �إجناز ,وموا�صلة التقدم يف القطاعات الأخرى.
• تعميم �أف�ضل املمار�سات احلكومية وتبادل املعايري والتجارب بني اجلهات
احلكومية.
• دعم التكامل الإلكرتوين وتبادل املعلومات احلكومية بني اجلهات احلكومية،
واال�ستفادة من البنية التحتية الإلكرتونية يف الدولة ،بغ�ض النظر عن موقعها
يف الهيكل احلكومي.
• تعزيز م�ساهمة اجلمهور مبختلف فئاته يف ر�سم ال�سيا�سات احلكومية و�إثراء
اخلدمات العامة بالإبداعات والأفكار املتجددة.

التخطيط للتميز

من اجلدير باملالحظة �أن دولة الإمارات مل تكن مدرجة يف هذا التقرير قبل ثالث
�سنوات ،لكنها ومنذ ان�ضمامها للدول التي يتم تقييمها من قبل املعهد الدويل للتنمية
الإدارية ،حتقق قفزات متوا�صلة تدلل على �أن املنظومة احلكومية يف الدولة ت�ستهدف
التميز يف امل�ؤ�شرات التي ير�صدها التقرير �ضمن خطة منهجية ،ال عرب االرجتال غري
املخطط �أو اجلهد غري املنظم.
ُ
 ..وبهذا ميكننا القيا�س على ما �أجنز يف ال�سنوات املا�ضية للتنب�ؤ ب�أن دولة الإمارات
�ستوا�صل متيزها ،وحتقق مراتب �أف�ضل و�أعلى مما حققته هذا العام.

•

دور الحكومة الذكية

�إن النتائج التي �أعلن عنها تقرير املعهد الدويل للتنمية الإدارية تلقي على كاهل
الفرق العاملة يف جمال التحول الذكي للحكومة يف دولة الإم��ارات م�س�ؤولية ثقيلة،
ويجب �أن تكون تلك النتائج مدخالت رئي�سة يف خطط هذا التحول الذي حدد له
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،مدة �سنتني لإجنازه .وقد �أملح �سموه يف كلماته مبنا�سبة
هذا التقرير �إىل بع�ض التحديات التي �ستواجه الفرق احلكومية يف دولة الإمارات يف
املرحلة املقبلة ،و�أهمها:
• تر�سيخ القيم الإماراتية الأ�صلية واملحافظة على الهوية الوطنية كنواة �صلبة
تنطلق منها روح احلداثة والتطوير ،ودعم مكوناتها الثقافية واللغوية واحل�ضارية
من �أجل الو�صول �إىل منوذج �إن�ساين مبني على املعرفة.
• �إدراك �صعوبة املحافظة على املرتبة الأوىل يف الفئات التي حققت فيها الإمارات
هذه املرتبة ،وهي تفوق �صعوبة الو�صول �إليها.
• �ضرورة موا�صلة الإبداع وتقوية �أدواته الداخلية يف املنظومة احلكومية من �أجل
الو�صول �إىل �إجنازات تبهر العامل ،كما و�صفها �صاحب ال�سمو.
• حتقيق االحتاد من خالل تقدمي اخلدمات احلكومية عرب القنوات الذكية بني
اجلهات االحتادية واملحلية ،باعتبار ا�صطفاف كافة الإمكانات احلكومية يف
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الهوية اإللكترونية

مبادرة "هويتي اإللكترونية"
ستوفر دخو ً
ال موحد ًا لخدمات حكومة دبي عبر الهواتف الذكية
يف �إطار تطبيق مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي بالتحول �إىل احل�ك��وم��ة الذكية،
�أطلقت "حكومة دبي الذكية" وهيئة الإمارات للهوية
م �ب��ادرة "هويتي الإلكرتونية" ،لتتيح للمتعاملني
دخ ��و ًال م��وح��داً جلميع اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة التي
توفرها اجلهات احلكومية يف دبي وللتفاعل معها عرب
الهواتف الذكية �أو عرب الإنرتنت ،ومن خالل تعريف
واحد فقط.

أهمية المبادرة

بف�ضل اجلهود امل�شرتكة على مدى  13عام ًا من
عمر التحول الإلكرتوين بني حكومة دبي الذكية وكافة
اجلهات والدوائر التابعة حلكومة دبي ،مت توفري �أكرث
م��ن  1500خ��دم��ة �إل�ك�ترون�ي��ة للمتعاملني يف �شتى
القطاعات احلياتية ،موزعة ما بني املواقع الإلكرتونية
ُ
الو�صول ملعظم تلك اخلدمات
لهذه اجلهات .ويتطلب
َ
وال�ستخدامها الت�سجيل امل�سبقَ
احلكومية الإلكرتونية
ِ
من قبل املتعاملني يف كل جهة حكومية ب�شكل منف�صل
ومتمايز ع��ن اجلهة الأخ ��رى ،للح�صول على (ا�سم
م�ستخدم وكلمة م� ��رور) ..م��ا ي��ر ّت��ب على ك��ل منهم
التعامل مع العديد من ح�سابات التعريف الإلكرتونية؛
وه��و �أم��ر من �ش�أنه �أن ي�ضيف املزيد من الأع�ب��اء يف
ا�ستذكار تلك احل�سابات ،وي�شكل �أحد العوائق يف وجه
تبني اخلدمات الإلكرتونية من قبل اجلمهور ..وهو ما
مينح املبادرة �أهميتها بكونها تعفي املتعاملني من م�شقة
حفظ و�إدخال معلومات كل ح�ساب ب�صورة خمتلفة عن
�أي ح�ساب �آخر.

فكرة «هويتي اإللكترونية»

ت�سهي ًال على املتعاملني ومراجعي اجلهات احلكومية
يف دب��ي ،وان�سجام ًا مع توجهات القيادة يف االنتقال
للحكومة الذكية ،باتت هناك حاجة حقيقية وملحة �إىل
8
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قيام حكومة دبي الذكية بطرح مبادرة لتوفري "هوية
�إلكرتونية موحدة و�آمنة" تتيح للمراجعني الو�صول لكافة
اخلدمات الإلكرتونية التي توفرها اجلهات احلكومية
يف دبي عرب الهواتف الذكية �أو عرب الإنرتنت من خالل
تعريف واح��د فقط (ا��س��م امل�ستخدم وكلمة امل��رور)
خا�ص بالهوية الإلكرتونية ،ليغني عن الت�سجيل مع كل
جهة حكومية على حدة ،وذلك باال�ستفادة من بطاقة
الهوية الوطنية :بو�صفها الوثيقة الر�سمية املعتمدة يف
الدولة للتحقق من �شخ�صيات الأف��راد ،وبكونها حتوي
بيانات �صاحبها على �شريحتها الإلكرتونية.
وي�ل�غ��ي ال��دخ��ول الإل� �ك�ت�روين (امل��وح��د) حلكومة
دبي احلاجة �إىل تعدد ح�سابات التعريف ال�شخ�صية
للمراجعني� ،أو ا�سم م�ستخدم وكلمة م��رور جديدين
عند الت�سجيل للدخول يف كل م��رة �إىل �إح��دى جهات
حكومة دبي .وهو �أمر ي�أتي متفق ًا مع مفهوم احلكومة
املرتابطة واملتكاملة؛ بو�صفه املفهوم الأكرث تطور ًا يف
عملية التحول الإل�ك�تروين اجل��اري��ة يف دب��ي .ويخ�ضع
املوحد ملعايري �أمنية قوية تعتمد
الدخول الإل�ك�تروين ّ
"من�صة
على
املطبقة
واملعايري
تقنيات منوذجية تتفق
ّ
تكامل اخل��دم��ات احلكومية" حلكومة دب��ي .ومت بناء
ال�ن�ظ��ام با�ستخدام التقنيات وامل�ع��اي�ير النموذجية
( OpenIDو ،)SAMLوبالتكامل مع بطاقة
الهوية ال�صادرة عن هيئة الإمارات للهوية.
ويف ه��ذا الإط ��ار ق��ال �سعادة �أح�م��د ب��ن حميدان
مدير عام حكومة دبي الذكية�" :إن هذه اخلطوة تهدف
للتخفيف على املتعاملني م�شقة حفظ و�إدخال معلومات
كل ح�ساب ب�شكل منف�صل ،ما يغني عن الت�سجيل مع كل
جهة حكومية مبفردها� .إنها خطوة �إ�ضافية حلكومة
دبي الذكية التي حتر�ص على تطبيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،بتقدمي
خ��دم��ات مبتكرة ت�ثري جتربة املتعاملني وت�سعدهم،
لأنها يجب �أن تكون حلو ًال �إبداعية متكاملة تتوافق
واحتياجاتهم وت�سهل �إجناز �إجراءات معامالتهم".

و�أ�شار بن حميدان �إىل �أن الهوية الإلكرتونية �ستكون
قابلة للتعميم على امل�ستوى االحتادي يف املرحلة املقبلة،
الف�ت� ًا �إىل �إم�ك��ان ا��ش��راك القطاع اخل��ا���ص ليكون له
دور فيها ما دام �سي�ساهم يف تي�سري �إجن��از �إجراءات
املتعاملني.

مجال المبادرة

• تغطي امل �ب��ادرة ك��اف��ة اجل�ه��ات التابعة حلكومة
دبي.
• �سيطبق ا�ستخدام ال��دخ��ول الإل �ك�تروين املوحد
يف امل��رح�ل��ة الأوىل على م��ا ي��زي��د على  20جهة
حكومية رائدة بدبي.
• مي�ك��ن ت��و��س�ي��ع اخل��دم��ة لت�شمل اجل �ه��ات �شبه
احلكومية ،والقطاع اخلا�ص �أي�ض ًا.

اإلطار الزمني للتطبيق

• الإعالن عن املبادرة يف �شهر يونيو 2013
• بدء الت�شغيل الفعلي يف �شهر �أكتوبر 2013

الربط اإللكتروني

من جانبه �أكد الدكتور علي حممد اخلوري ،مدير
عام هيئة الإم��ارات للهوية� ،أهمية هذه اخلطوة �ضمن
ا�سرتاتيجية الهيئة الرامية �إىل تنفيذ م�شروع الربط
الإلكرتوين؛ �إذ يجري الآن التوا�صل مع خمتلف الدوائر
يف الدولة لربط تعامالتها عرب بطاقة الهوية.
ولفت الدكتور علي �إىل �أن ربط "الهوية الإلكرتونية"
مع  20دائرة يف حكومة دبي �سي�ساهم يف تعزيز التوجه
نحو احلكومة الذكية خالل الأ�شهر املقبلة ..م�شري ًا �إىل
�أن الهيئة تعمل حالي ًا على اختبار برنامج الت�أكد من
الهوية من خالل الهاتف املحمول ب�إر�سال ر�سالة ن�صية
ورقم حتقق لتعزيز عن�صر الأمان ،ولتمكني الهيئة من
تقدمي مزيد من اخلدمات م�ستقب ًال.

•

الحكومة الذكية

«نيابة دبي» الذكية ..عبر  83خدمة محمولة للمتعاملين
بعد �إطالق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة دعم نظام أندرويد

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،مبادرة "احلكومة الذكية" التي توفر خدماتها
ع�بر الهاتف امل�ح�م��ول ،ه��ا ه��ي اجل�ه��ات احلكومية تنطلق م��ن ج��دي��د يف �سباق لـ
"التحول الذكي" بعد �أن خا�ضت على مدى  13عاماً �سباقاً ناجحاً يف التحول
الإلكرتوين.
يف هذا العدد ن�ستعر�ض خطوات التحول يف نيابة دب��ي ،والتي كانت قد هي�أت
له البنية التحتية الإلكرتونية والتطبيقات ال�لازم��ة؛ كامتداد طبيعي لعملية
التحول الإلكرتوين ،امتدا ٌد ي�ست�شرف اجليل اجلديد من الأدوات والأجهزة الذكية
املحمولة يف يد كل فرد ومتعامل مع احلكومة.
رؤية مستقبلية
تتمحور الر�ؤية امل�ستقبلية للخدمات والتطبيقات الذكية التي تعمل النيابة العامة
على �إجنازها حول تقدمي املزيد من اخلدمات للمحامني ،والتي ميكن �إجنازها يف
النيابة على متجر تطبيقات أبل
الفرتة املقبلة ب�شكل كامل من خالل تطبيقات الهواتف الذكية يف �أي وقت ومن �أي
التي
�ي
�
ب
د
حكومة
م�ستوى
منذ �أن كانت النيابة العامة من �أوىل ال��دوائ��ر على
مكان ،لي�ستفيد منها املتعاملون واملحامون و�أفراد املجتمع وال�شركاء؛ و�صو ًال لالرتقاء
بقوانني
اخلا�ص
التطبيق
أطلقت
و�ضعت تطبيقات خا�صة على متاجر �آبل عندما �
مب�ستوى اخلدمات املقدمة وجودتها.
دولة الإم��ارات؛ فقد و ّفرت حتى الآن  83خدمة �إلكرتونية للمتعاملني معها ،منها:
اال�ستف�سار عن الق�ضايا وموعد جل�سات املحاكمة وتقدمي طلبات الكفالة وطلبات
ا�ستالم جوازات ال�سفر وامل�ضبوطات ..وغريها ،وهي ال تزال م�ستمرة يف و�ضع املزيد
من التطبيقات.
كما بادرت النيابة العامة �إىل �إن�شاء متجر خا�ص بها يحاكي متجر �أبل لإدارة
التطبيقات اخلا�صة على الهواتف والأجهزة الذكية ،ليكون متاح ًا حالي ًا لأع�ضاء
النيابة العامة حتميل جميع التطبيقات اخلا�صة بها على �أجهزتهم الذكية.
ال تقت�صر تطبيقات نيابة دبي الذكية للأجهزة املحمولة على متجر �شركة �آبل ،بل
وبد�أت �أي�ض ًا ب�إطالق ن�سخ ملتجر �شركة غوغل اخلا�ص بتطبيقات نظام �أندرويد ،وهو
الذي يفوق انت�شاره على م�ستوى العامل نظام �آي �أو �أ�س من �شركة �آبل بنحو خم�سة
�أ�ضعاف ،ما يجعل من ال�ضروري على الفرق التقنية �أخذ هذه القاعدة الوا�سعة من
جمهور املتعاملني بعني االعتبار؛ بتوفري تطبيقات خا�صة بهم ..وهو جانب تقدم فيه
نيابة دبي منوذج ًا متميز ًا.

•

فئات التطبيقات الذكية

تخدم التطبيقات واخلدمات التي مت تقدميها للمتعاملني على الهواتف املتحركة
والأل ��واح الذكية خ�لال الأع��وام الثالثة املا�ضية ،ث�لاث فئات من املتعاملني ،هم:
جمهور �أفراد املجتمع ،و�أع�ضاء النيابة والق�ضاة ،واملتعاملون من �أطراف الدعاوى..
ومن هذه التطبيقات قوانني دولة الإم��ارات وبرنامج مبادئ ،املتاحان على الآيفون
والآيباد ،وكذلك تطبيقات "جرمية وعربة" و"ثقافة قانونية" و"جملة دبي القانونية
الإلكرتونية".
وي�أتي هذا التوجه نحو تطوير اخلدمات والتطبيقات الإلكرتونية الذكية التي
تقدمها النيابة وتكاملها ،ا�ستجاب ًة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بخ�صو�ص
التحول نحو تطبيق احلكومة الذكية.
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خدمات رمضانية

أبواب الخير في رمضان..

تطبيقات "ذكية" وخدمات في كل وقت ومن أي مكان
تتعدى اخلدمات الإلكرتونية يف دبي حدود املخالفات واملعامالت والإجراءات
الر�سمية ،لتقدم قيمة م�ضافة لإميان املجتمع .ت�أتي هذه القيمة من خالل باقة
من اخلدمات الإلكرتونية املتنوعة ،والتي تقدمها اجلهات احلكومية ،عرب خمتلف
قنوات التوا�صل عن بعد� ،سواء املواقع الإلكرتونية� ،أو الهواتف الذكية� ،أو مراكز
االت�صال.
ن�ستعر�ض هنا جمموعة من تلك اخلدمات الإلكرتونية التي ت�ضيف مل�سة على
روح العطاء واخلري يف رم�ضان والعيد.

• خا�صية حتديد اجتاه القبلة :ملعرفة اجتاة القبلة
ويوفر التطبيق جمموعة من املعلومات املتعلقة ب�أخبار ال��دائ��رة ،واجلمعيات
اخلريية ومراكز حتفيظ القر�آن� ،إ�ضافة �إىل املراكز الدينية املرخ�صة ب�إمارة دبي.
وتقوم الدائرة بالتح�ضري لن�سخة جديدة من التطبيق توفر امل��واد الإعالمية
للدائرة مثل الإ�صدارات ال�صوتية واملرئية واملجالت ،وكافة اخلدمات الإلكرتونية
التي تقدمها عرب موقعها الإلكرتوين ،وعر�ض خطبة �صالة اجلمعة� ،إ�ضافة �إىل ن�سخة
�إلكرتونية من م�صحف ال�شيخ مكتوم رحمه اهلل.

تطبيقات رمضان الذكية

تطبيق mDubai

ال تكاد جتد �شخ�ص ًا ال حتمل كفه جهاز ًا ذكي ًا� ،إن كان هاتفه املحمول �أو حا�سوبه
يوفر هذا التطبيق املجاين من حكومة دبي الذكية املتوافر حالي ًا على متجر �أبل
اللوحي .من �أجل ذلك �أولت العديد من دوائر حكومة دبي اهتمام ًا كبري ًا بتلك الأدوات �إمكان التعرف �إىل مواقيت ال�صالة والعديد من اخلدمات الأخرى املهمة.
اجلديدة التي �أ�صبحت جزء ًا من �أ�سلوب حياة النا�س ،مبا فيها ممار�ستهم لل�شعائر
الدينية ،ال�سيما �شعرية ال�صالة وحتديد اجتاه القبلة� ،إذ متثل الأجهزة املحمولة تابع برامج "نور دبي"
القادرة على التعامل مع نظام حتديد املوقع اجلغرايف رفيق ًا �أ�سا�سي ًا يف هذا املجال
كما تقدم �إذاعة "نور دبي" تطبيق ًا على جهاز �آي فون ي�سمح مبتابعة برامج القناة
يلبي حاجة الذين يتنقلون ب�شكل م�ستمر ويحتاجون �إىل حتديد اجتاه القبلة.
واال�ستماع �إىل بثها على مدار ال�ساعة.
كما ال تكاد تدخل م�سجد ًا �إال وجتد فيه �شخ�ص ًا يرتل القر�آن عرب جهازه املحمول
�أو حا�سوبه اللوحي� ،إذ �أ�صبحت الن�سخ الإلكرتونية من القر�آن الكرمي ب�إمكاناتها تطبيق «الملتقى الرمضاني»
�أطلقت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي "امللتقى الرم�ضاين" لأول مرة
املتعددة جتتذب العديد من امل�ؤمنني ،ملا متتاز به من وظائف مهمة ،مثل :البحث
وتغيري حجم اخلط للقراءة ،و�سماع التالوة من قبل ال�شيخ املف�ضل� ،إ�ضافة �إىل يف العام  ،2002ود�أبت الدائرة على تنظيم هذا احلدث الكبري �سنوي ًا حيث القى
تعزيزها ب�إمكانات الرتجمة مبختلف لغات العامل ،و�سهولة الو�صول �إىل تف�سري الآيات �إقبا ًال وح�ضور ًا وجناح ًا منقطع النظري من جميع فئات املجتمع ،حتى غدا �أحد �أهم
ومعرفة �أ�سباب نزولها.
الفعاليات والأحداث التي تقام خالل �شهر رم�ضان املبارك يف دبي كل عام.
ً
ً
ً
ً
أجهزة
�
عرب
ال
�شام
ا
تطبيق
اخلريي
والعمل
إ�سالمية
ل
ا
ؤون
ش�
ال�
وقد طرحت دائرة
لذا طرحت الدائرة تطبيقا خا�صا بهذا امللتقى ي�سمح للمهتمني مبتابعة كافة
�آي ف��ون ،وهو من �أوائ��ل التطبيقات التي مت تطويرها على هواتف �آي فون وميكن تفا�صيله عرب جهاز �آي فون.
حتميله من متجر �أبل ،ويتيح الوظائف التالية:
• خدمة �أقرب م�سجد :تقوم بتحديد موقع �أقرب م�سجد من نقطة تواجد امل�ستخدم رمضان في دبي
ت�ضم ه��ذه الباقة الفرعية �ضمن باقة "ممار�سة ال�شعائر الدينية يف دبي"
يف �إمارة دبي.
• خدمة مواقيت ال�صالة :تتيح ا�ستعرا�ض مواقيت ال�صالة ب�إمارة دبي مع خا�صية على البوابة الر�سمية حلكومة دبي (دب��ي.ام��ارات) جمموعة من الروابط املهمة.
ويف مواكبتها ال�سنوية املعهودة ملتطلبات ال�شهر الف�ضيل فقد هي�أت دائرة ال�ش�ؤون
التذكري مبوعد رفع الأذان.
• خدمة ا�ستفتنا :توفر الإجابة على ا�ستف�سارات الفتاوى من قبل نخبة من العلماء .الإ�سالمية والعمل اخلريي عرب موقعها الإلكرتوين www.iacad.gov.ae
باقة عبقة حتت م�سمى "واحة رم�ضان" تلبي احتياجات ال�صائمني حول كل ما قد
• خدمة ا�ست�شرنا :تقدم خدمة اال�ست�شارات الأ�سرية الدينية.
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ي��ودّون معرفته عن �شهر ال�صوم وتقدم �إجابات وافية ال�ستف�ساراتهم� ..إىل جانب
�إدراج فعاليات غنية تر�صدها الدائرة على مدار ال�شهر.
كما �أطلقت جمعية بيت اخل�ير  www.beitalkhair.orgحملـتها
الرم�ضانية للعام  2013حتت �شعار " َو َ�أن ت ََ�ص َّد ُقو ْا َخيرْ ٌ َّل ُك ْم" والتي ت�ستمر من �أول
رجب حتى نهاية رم�ضان املبارك ،حل�شد اجلهود اخلريية من �أجل القيام بتمويل
برامج وم�شروعات اجلمعية للوفاء بالتزاماتها نحو �آالف الأ�سر واحلاالت التي تنفق
عليها داخ��ل الدولة .وتت�ضمن فعاليات احلملة الرم�ضانية لهذا العام زك��اة املال،
وال�صدقات املو�سمية واجلارية ،واملري الرم�ضاين ،وغريها.
وتوا�صل "جائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي" من خالل موقعها الإلكرتوين www.
 quran.gov.aeعر�ض فعالياتها عرب قناة ف�ضائية خا�صة بفرتة الفعاليات.

االط�لاع على مواقيت الصالة وإمساكية
رمضان

واحل�صول على طلب الت�صريح التوجه �إىل مقر ال��دائ��رة� ،أو الدخول �إىل موقعها
الإلكرتوين .www.iacad.gov.ae
وتوفري ًا للوقت على املتربع فقد ن�صبت بع�ض اجلمعيات �أجهزة �إلكرتونية يودع
فيها التربع النقدي مبا�شرة .كما ميكن �أي�ض ًا مطالعة قائمة بـاجلمعيات اخلريية
املرخ�صة يف دبي من املوقع الإلكرتوين نف�سه.
ي�شار �إىل �أن �إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي-
دبي اعتمدت قيمة زكاة الفطر  20درهم ًا و�إفطار ال�صائم  15درهم ًا.
ويف ما ي�أتي �أهم الروابط الإلكرتونية اخلا�صة بالعمل اخلريي:
	•جمعية دبي اخلرييةwww.dubaicharity.org.ae :
	•هيئة الأعمال اخلرييةwww.hai.ae :
	•م�ؤ�س�سة زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ل�ل�أع�م��ال اخل�يري��ة والإن�سانية:
www.zayedchf.com
	•حملة دبي للعطاءwww.dubaicares.ae :
	•جمعية بيت اخلريwww.beitalkhair.org :
	•جمعية دارالربwww.daralber.ae :
	•تربع �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 :

تقدم "حكومة دبي الإلكرتونية" خدمة الر�سائل الن�صية الق�صرية لال�ستعالم
عن مواقيت ال�صالة ،والإفطار والإم�ساك خالل �شهر رم�ضان املبارك ،بالتعاون مع
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي .ميكن �إر�سال الرمز �ص �إىل الرقم 4488
للح�صول على املواقيت.
وملزيد من املعلومات حول اخلدمة وكيفية ا�ستخدامها ،ميكن االت�صال بخدمة
"ا�س�أل دبي" على الرقم .700040000
الفتاوى
وميكن االطالع على مواقيت ال�صالة لأي يوم �أو �شهر بالإ�ضافة �إىل �إم�ساكية دبي
توفر مواقع عديدة ي�أتي على ر�أ�سها موقع دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
ل�شهر رم�ضان املبارك لل�سنة املختارة وطباعتها من املوقع الإلكرتوين لدائرة ال�ش�ؤون  www.iacad.gov.aeفتاوى متخ�ص�صة تتعلق ب�أحكام �شهر رم�ضان حتت
الإ�سالمية والعمل اخلريي .www.iacad.gov.ae
ت�صنيف "الإفتاء" يف ال�صفحة الرئي�سة للموقع ،حيث ميكن للمت�صفح مراجعة قائمة
االستماع إل��ى ال��ق��رآن الكريم وحضور الت�صنيف الرئي�س للفتاوى �أو ا�ستخدام قاعدة البيانات يف البحث عن فتوى ،و�إن مل
يجد امل�ستفتي ما يبحث عنه ميكنه اختيار "طلب فتوى" ل ُيدخل �س�ؤاله ويتلقى �إجابة
عنه� .أو عرب االت�صال املبا�شر� ،أو عرب الرد الآيل.
المحاضرات
ويقدم �صندوق الزكاة  www.zakatfund.aeفتاوى متعلقة بالزكاة
يجتهد امل�سلم يف �شهر رم�ضان بقراءة القر�آن الكرمي حتى ينهي "ختمة" واحدة
على الأق��ل ،وكذلك الإن�صات �إىل ق ّرائه .وقد �أولت دولة الإم��ارات العربية املتحدة وفتاوى خا�صة بكبار املزكني ،من خالل قنوات متعددة (ي�س�ألونك �أون الين ،والرد
جانب ت�شجيع حفظة القر�آن �أهمية كبرية ،حتى باتت "جائزة دبي الدولية للقر�آن الآيل ،واالت�صال املبا�شر ،وفاك�س فتوى ،و�إي ميل فتوى و�إي تي �إم فتوى).
الكرمي" من �أه��م الأح��داث الرم�ضانية املميزة يف الدولة ،ودب��ي خ�صو�ص ًا ،وعلى
احتساب الزكاة
م�ستوى العامل الإ�سالمي.
ال ب ّد من احت�ساب �أ�صناف الزكوات بدقة ،وهي تت�ضمن من بني ما تت�ضمن ،مث ًال:
وتنطلق ال��دورة الثانية ع�شرة للملتقى الرم�ضاين ه��ذا العام بعد �أن مت نقل
الفعاليات الرئي�سة اىل قاعة زعبيل يف مركز دبي التجاري العاملي ،لتقدمي خدمات زكاة املال ،وزكاة الزروع ،واملعادن ،وال�شركات ...وغريها العديد .وهو احت�ساب يوفره
نوعية �أف�ضل ومميزة جلمهور امللتقى .ويت�ضمن برنامج اجلاليات هذا العام �أربع لغات (�صندوق ال��زك��اة) من خ�لال موقعه الإل�ك�تروين ،www.zakatfund.ae
وخ�صو�ص ًا �آلة حا�سبة تغني املزكي عن معرفة تفا�صيل �أحكام الزكاة ،وت�ساعده على
هي :الإجنليزية ،والفلبينية ،واملليبارية ،والأردية.
احت�ساب جميع �أ�صناف الزكاة �إلكرتوني ًا.
وهنا جمموعة من الروابط املهمة للراغبني باال�ستماع �إىل القر�آن:
ويوفر ال�صندوق خدمة فتاوى الزكوات واحت�سابها بنظام الرد التفاعلي IVR
•  ركن القر�آن املرئي http://islam.maktoob.com
خ�لال دق��ائ��ق ،باالت�صال على الرقم املجاين  ،8008333مبا�شرة من مفتي
• ت�صفح القر�آن الكرمي �إلكرتوني ًا www.quranflash.com
ال�صندوق خالل �ساعات الدوام الر�سمي� ..أو ت�سجيل طلب الفتوى واحل�صول على
• واحة رم�ضان www.iacad.gov.ae
• اال�ستماع �إىل تالوات قر�آنية عرب املوقع الإلكرتوين جلائزة دبي الدولية للقر�آن رقم مرجعي.
ومن خالل املوقع ميكن التقدم �إلكرتوني ًا بطلب للزكاة ،وكذلك يتيح املوقع دفع
الكرمي www.quran.gov.ae
• ج� ��دول امل �ح��ا� �ض��رات وال � �ن� ��دوات جل ��ائ ��زة دب���ي ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن ال �ك��رمي الزكاة �إلكرتوني ًا �أو من خالل املوبايل.
www.quran.gov.ae

األعمال الخيرية

"املري الرم�ضاين" من �أميز �أعمال اخلري التي �أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،مبوا�صلتها على م��دار العام؛ �سعي ًا
لت�أمني احتياجات الفئات الفقرية وحمدودي الدخل و�أ�سر ذوي االحتياجات اخلا�صة
من املواد الغذائية الأ�سا�سية .وقامت وزارة االقت�صاد بطرح � 100ألف �سلة رم�ضانية
بتخفي�ض  ..50%وخ�ص�صت رقم ًا �ساخن ًا على مدار ال�ساعة لتلقي ال�شكاوى من
جميع مناطق الدولة ،هو.600522225:
ويق�صد املت�صدقون اجلمعيات اخلريية لتكون و�سيط ًا لهم يف فعل اخلري تلبية
الحتياجات الأ�سر املتعففة� ،إذ ال يجوز جمع التربعات يف �إمارة دبي قبل احل�صول على
موافقة دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ،وعلى الراغبني يف جمع التربعات

عيد الفطر في دبي

ينال مو�سم العيد يف دبي ،والذي يدوم لعدة �أيام ت�سبق العيد و�أخرى 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 للمهرجانات والتجزئة" ،والتي �أعلنت عن �أجندة فعاليات "العيد يف
دبي" الحتفاالت عيد الفطر ال�سعيد يف دبي للعام  2013عرب موقعها الإلكرتوين
.www.dubaievents.ae
يف �إطار كل هذه الفرحة الغامرة التي يحياها امل�سلمون لن ين�سوا �إخوانهم املعوزين
�أن ي�شاركوهم بها ،وذل��ك من خالل التربع لهم بـ "ك�سوة العيد" عرب اجلمعيات
اخلريية املعتمدة يف دبي لتلقي تربعات بقيمة ك�سوة العيد التي تبلغ لهذا العام 40
درهم ًا ،وميكن االطالع عليها من خالل املوقع الإلكرتوين لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والعمل اخلريي .www.iacad.gov.ae
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خدمة المتعاملين

صممت لتبسيط
معامالت وزارة العمل

مراكز «تسهيل»
تقدم خدماتها
إلكتروني ًا
تعد وزارة العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة املواطنة التي تعمل لتقدمي اخلدمات املختلفة وفق �أعلى
�إح ��دى رك��ائ��ز ال�ت�م�ي��ز يف الأداء احل �ك��وم��ي ،وتر�صد درجات اجلودة .وبات ما مييز مراكز ت�سهيل:
ك��اف��ة امل��ؤ��س���س��ات ال��دول�ي��ة وامل�ن�ظ�م��ات الأمم �ي��ة نتائج
ق�ط��اع ال�ع�م��ل يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ت��ي ت�شكل �إحدى
مكونات �سمعتها الدولية ومكانتها العاملية ..ويزيد جودة الخدمات
حتر�ص "ت�سهيل" على تقدمي خدمات راقية وفق
م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجهها ال� ��وزارة حجم التنوع
الكبري يف الثقافات وجن�سيات القوى العاملة فيها� ،أعلى معايري اجلودة ،و�أكدت املال ب�أن الوزارة تتابع عرب
وما يرتتب على تنظيمات ،العمل والعمال ،من �آثار يف كامريات مراقبة تبث ب�شكل حي ومبا�شر �سري العمل يف
تلك املراكز ،كما يقوم فريق مراكز اخلدمة يف الوزارة
الرتكيبة ال�سكانية ويف القدرة االقت�صادية للدولة.
�أم ��ام ت�ل��ك امل �ه��ام ت��رف��ع ال� ��وزارة ��ش�ع��ار "ت�سهيل" مبراقبة م��ؤ��ش��رات الأداء للمراكز ومتابعة �شكاوى
ليكون ا�سماً ملراكز خدماتها للجمهور ،وكان لنا فيها املتعاملني على م�ستوى اخلدمة ،ودرا�سة االقرتاحات
هذه اجلولة مع فاطمة املال ،رئي�سة ق�سم الرتخي�ص وال �� �ش �ك��اوى ،وك��ذل��ك �إج� ��راء ق�ي��ا��س��ات دوري���ة لر�ضا
املتعاملني من �أجل تطوير العمل يف تلك املراكز و�ضمان
يف �إدارة مراكز اخلدمة يف وزارة العمل.
ح�صول عمالئها على اخلدمة التي حتقق ر�ضاهم.

رحبت بدورها ب�ضم خدماتها ليتم تقدميها مع خدمات
وزارة العمل عرب مكاتب "ت�سهيل" ،وهو ما جعل هذه
املراكز حمطة توقف �شاملة لتقدمي اخلدمات احلكومية.
ومن تلك اجلهات:
	•دائرة التنمية االقت�صادية
	•الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي
	•هيئة املعا�شات
	•هيئة اجلمارك
	•طريان العربية
	•هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة
	•بلدية ال�شارقة
	•هيئة الإمارات للهوية

وتتنوع خ��دم��ات اجل�ه��ات املحلية امل�ش ِرتكة التي
يقدمها كل مركز من مراكز "ت�سهيل" املنت�شرة عرب
ما هي مراكز «تسهيل»؟
الدولة تبع ًا للإمارة التي يوجد فيها� ..إ�ضافة �إىل ذلك
"ت�سهيل" هي مراكز خدمية ت�أ�س�ست يف العام من الصباح حتى المساء
ك ّله توفر مراكز "ت�سهيل" �إمكان تقدمي خدمات تخلي�ص
توقيت العمل م�ي��زة ثانية لتلك امل��راك��ز ،ي�سهل املعامالت احلكومية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي
ً
 2007تنفيذا لال�سرتاتيجية احلكومية املتمثلة على مندوبي ال�شركات واملتعاملني �إجن��از معامالتهم ال ترغب بتعيني مندوب عالقات عامة لديها.
الت�شغيلية
وعملياتها
احلكومية
ؤ�س�سات
�
بتحويل �أدوار امل
ب�سال�سة ،فهو متوا�صل من ال�صباح حتى امل�ساء ،مبا
مراكز
طريق
عن
عليه،
وتوزيعها
اخلا�ص
�إىل القطاع
ي�ضمن �إجن��از امل�ع��ام�لات ب�سرعة وم��ن غ�ير احلاجة
عالية
�ودة
�
ج
ذات
معايري
�ق
�
ف
و
تعمل
خا�صة
خ��دم��ات
�إىل مغادرة املوظف �شركته �أو جهته الر�سمية يف �أثناء الخدمات اإللكترونية
م�ستوى.
أرقى
�
على
خدمات
تقدمي
ل�ضمان
�ساعات عمله اليومية من �أجل تقدمي املعاملة ..عالوة
و�أو�ضحت فاطمة امل�لا �أن ال��وزارة مل تكتف برفع
وح��ول الهدف من �إن�شاء مراكز خدمة "ت�سهيل" على �أن جميع امل��راك��ز ت�ق��دم خدماتها خ�لال �أي��ام م�ستوى كاونرت اخلدمة ملعامالتها �إىل م�ستوى خم�سة
�أف��ادت فاطمة املال ب�أنها ت�أتي بهدف ت�أمني اخلدمات ال�سبت؛ متا�شي ًا مع نظام العمل اخلا�ص ببع�ض �شركات جن��وم ،بل فتحت الباب ملن يرغب يف تنفيذ خدمات
العامة املتعلقة مبتابعة و�إجن ��از وطباعة املعامالت وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،وهو �أمر يعد ميزة �إ�ضافية ال��وزارة عن بعد ومن غري ا�ضطرار �إىل زيارتها ،عرب
احلكومية اخلا�صة بوزارة العمل ،وفق معايري و�ضوابط تقدمها املراكز لتلك الفئة باخل�صو�ص.
توفريها ب��واب��ة �إلكرتونية www.tasheel.ae
حددتها الوزارة ،و�أنها �صممت لتب�سيط كافة املعامالت
ملعامالتها التي تقدمها مكاتب "ت�سهيل" لل�شركات التي
املتعلقة بالوزارة ،ما ي�ساعد على حت�سني حجم الإنتاج
لديها �أكرث من  50موظف ًا ..ويجري حالي ًا العمل على
وزيادة الكفاءة.
تقدمي ن�سخة من هذه اخلدمات عرب الهاتف املحمول؛
القيمة المضافة
وقد منحت ال��وزارة للمواطنني فر�صة اال�ستثمار؛
م��ن �أج ��ل زي���ادة القيمة امل���ض��اف��ة مل��راك��ز خدمة متا�شي ًا مع "مبادرة احلكومة الذكية" التي �أطلقها
عرب ال�سماح ب�إن�شاء مراكز ت�سهيل ..وحر�صت على "ت�سهيل" عر�ضت ال��وزارة على العديد من اجلهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
االلتزام بتوطني الوظائف من خالل ا�ستقدام الكفاءات احلكومية �إم�ك��ان اال�ستفادة من ه��ذه امل��راك��ز ،والتي رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
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الحكومة الذكية

بلدية دبي تشكل
لجنة مختصة
لتنفيذ متطلبات
الحكومة الذكية
تنفيذاً ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س للأ�ضرار وير�سلها للبلدية؛ ليتم عر�ض موقع املر�سل على الر�سالة ،و�إر�سال الرد الآيل
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،بالتحول �إىل "احلكومة الذكية" ،وتوفري تلقائي ًا.
�أف�ضل اخلدمات احلكومية على مدار ال�ساعة ب�إجراءات �سهلة ومب�سطة ،وبكفاءة
عالية و�شفافية تلبي احتياجات وتوقعات املتعاملني� ،شكلت �أخرياً جلنة احلكومة
الذكية بالبلدية.
خريطة متفاعلة
حتقيق
ي�ضمن
مبا
الذكية
احلكومة
متطلبات
تنفيذ
إىل
�
اللجنة
وتهدف هذه
كما توفر خريطة دبي " "Dubai Mapالتي حتتوي على مواقع اخلدمات
ً
ج��ودة حياة عالية للمواطنني واملقيمني على �أر���ض الدولة ،وفقا لر�ؤية الإمارات املتنوعة ،مثل :امل�ساجد واحلدائق واملما�شي والفنادق وامل�ست�شفيات واملدار�س ومراكز
 ،2021واحلر�ص على حتقيق الريادة والتميز يف جمال خدمات املتعاملني.
ال�شرطة ..وغريها الكثري ،معلومات وبيانات وافية .وهي ت�شمل نحو  1000موقع يف
دبي ،ما بني �سياحي ومن�ش�آت خدمية �أخرى مثل الفنادق والبنوك ،وغريها.
وهناك خيارات البحث با�سم املوقع ،وخدمة �سرعة الو�صول للمواقع املطلوبة عن
خدمة «آي دبي»
طريق القائمة امل�صنفة ،كما ي�ضم امل�شروع خدمة " "QR Code Readerوهي
�سبق و�أن �أطلقت بلدية دبي خدمة" ، "iDubaiوهي م�أخوذة من خمت�صر تطبيقات رمز اال�ستجابة ال�سريعة " "QR codeالتي متكن م�ستخدم اخلدمة
تعريف املعلومات �أو الفكرة باللغة الإجنليزية ،وت�شمل العديد من العنا�صر املرتبطة من امل�شاركة يف تقييم م�ستوى الر�ضا عن اخلدمات املقدمة يف مواقعها� ،إىل جانب
بعمل البلدية ومهامها ،وترتبط بال�شبكة الإلكرتونية لأغ��را���ض حتديث البيانات ا�ستفادة اجلهات الأخرى من امل�شروع واخلدمات به.
با�ستمرار.
وتتميز خدمة "�آي دبي" ب�إمكان �إ�ضافة خدمات وم�شروعات الدوائر واجلهات
املحلية امل�س�ؤولة عن البنية التحتية يف دبي ،والتي ترتبط مع البلدية بعالقات
�شراكة تقييم أداء العاملين
اخلدمات
ا�سرتاتيجية ..وهو تطبيق �إلكرتوين ذكي بالإمكان ربطه م�ستقب ًال لي�شمل
�أي�ض ًا ميكن للم�ستخدم االطالع على خدمة �أخبار بلدية دبي مع ال�صور ،وي�ضم
احلكومية حتت مظلة واحدة.
وي�شمل امل�شروع معلومات �أ�سا�سية عن البنية التحتية للإمارة ،واملواقع الرئي�سة امل�شروع خدمة " "Employee Feedbackاخلا�صة بكاونرتات خدمات
والبيانات التي يحتاج زائ��ر املدينة �إىل معرفتها ،مثل :مواقع امل��راك��ز التجارية دوائر وجهات حكومة دبي باملراكز اخلارجية التابعة للبلدية ،حيث ميكن للعميل تقييم
وال�صيدليات املناوبة وامل�ست�شفيات وحالة الطق�س واملد واجلزر ..عالوة على �إجراءات املوظف املعني من خالل �إدخال رقم الكاونرت.
احل�صول على اخلدمات البلدية.
كما ت�سعى اخلدمة لإب��راز الأدوار املتنوعة التي تلعبها البـلدية فـي املـجتمع
الثقـافـي ،ك�إن�شاء املكتبات ،واملتاحف ،و�صيانة املالعب ،و�إقامة املن�ش�آت الريا�ضية مثل الصيدليات المناوبة وصور بانورامية
امل�سبح الأوملبي ،واحلدائق واملتنزهات ،واحلفاظ على البيئة ،وت�أ�سي�س مرا�صد لقيا�س
�أم� � ��ا خ ��دم ��ة " "Pharmacies on Dutyف� �ت ��وف ��ر �أ�� �س� �م ��اء
م�ستوى التلوث ،واملحافظة على ال�صحة العامة ..وغريها العديد من املجاالت ،وحتقيق ال���ص�ي��دل�ي��ات امل �ن��اوب��ة م��ع �أرق��ام �ه��ا وم��واق �ع �ه��ا و�أق��رب �ه��ا للم�ستخدم ،وخدمة
النظرة الإيجابية جتاه البلدية وت�سويق من�ش�آت وم�شروعات البلدية ب�شكل غري مبا�شر "Dubai Coastal Weather" ،فتعر�ض حلالة البحر ،بينما تعر�ض خدمة
بالإ�ضافة �إىل جدول لأهم الفعاليات املقامة يف الإمارة يتم حتديثها با�ستمرار.
"� "Dubai Street Viewصور ًا بانورامية فريدة للمواقع ،مت ّكن امل�ستخدم من
الدوران عربها ببطء على مدار  360درجة ،لرتيه كل حميط املوقع الراغب ّ
باالطالع
عليه ،باملفارقة مع زاوية ر�ؤية العني الب�شرية البالغة  45درجة فقط!!
تراسل معزز بالصور
متنح هذه اخلدمة �إمكان التوا�صل مع البلدية للإبالغ عن الظواهر ال�سلبية التي
ي�شاهدها �أف��راد املجتمع ،من خالل ت�صوير احلدث و�إر�ساله مبا�شرة من الهاتف
من غري احلاجة �إىل حتديد املكان �أو الوقت� ،إذ يقوم التطبيق تلقائي ًا مبعرفة هذه جائزة لألفكار
ومن باب حر�ص البلدية على ت�شجيع مبادرة احلكومة الذكية تن�سجم وتوجهاتها؛
التفا�صيل من خالل الهاتف الذكي لتبادر البلدية على الفور باتخاذ الإجراء الالزم
فقد �أطلقت جائزة لأف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على م�ستوى الوحدات
يف معاجلة هذه الظواهر.
وتوفر اخلدمة ميزة " "iNotificationالتي مت ّكن امل�ستخدم من حتميل التنظيمية بالدائرة ،ولأف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى الفردي
�صورة م�أخوذة با�ستخدام الهاتف ،مث ًال �صورة للوحة �إر�شادية مت�ضررة ،ويقدم و�صف ًا ملوظفي الدائرة.
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 %80من حجوزات مطارات دبي إلكترونية

تعكف مطارات دبي على تعزيز خدمات امل�سافرين عرب ا�ستقطاب جيل جديد من الأنظمة املتطورة ودرا�سة
االحتياجات امل�ستقبلية للمتعاملني وو�ضعها يف متناولهم قبل �أن يفكروا بها .وت�أتي هذه اخلطوة �ضمن خطة �أو�سع
تهدف �إىل رفع ن�سبة م�ستخدمي الإنرتنت و�أجهزة االت�صال الذكية املختلفة ،يف �إجناز احلجوزات اخلا�صة بال�سفر
�إىل %80يف ال�سنوات القليلة املقبلة.
ً
ويعد مركز العمليات امل�شرتك يف مطار دبي الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة واخلام�س عامليا من حيث
الأهمية ،لت�أثريه الإيجابي على �صعيد تعزيز التعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني وبالتايل �سرعة اتخاذ القرارات
والتعامل الدقيق مع التحديات وال�صعوبات واحلاالت الطارئة.
وتدر�س مطارات دبي حالي ًا �أف�ضل اخليارات من اجليل اجلديد للأنظمة والتقنيات التي حتتاج �إليها لتلبية
توقعات امل�سافرين قبل طلبها من قبلهم.
و�أو�ضح العقيد خالد نا�صر الرزوقي ,م�ساعد املدير لقطاع اخلدمات الإلكرتونية يف الإدارة العامة للإقامة
و�ش�ؤون الأجانب يف دبي� ،أن العام اجلاري �سي�شهد حتو ًال نوعي ًا بعمليات التدقيق على جوازات �سفر القادمني �إىل
دبي مع �إجناز م�شروع البوابات الذكية بالكامل ،ون�شر ثقافة ال�سفر الإلكرتوين.
و�أو�ضح الرزوقي �أن العام � 2013سي�شكل �إ�ضافة نوعية ل�سجل خدمات املنافذ اجلوية عرب دبي ،مع �إجناز
م�شروع البوابة الذكية ب�شكل نهائي ،ما �سيجعل عملية دخول وخروج امل�سافرين �أكرث �سهولة وي�سر ًا.

إطالق الموقع اإللكتروني
لمجلس المناطق الحرة

د�شن جمل�س املناطق احلرة بدبي املوقع الإلكرتوين
اجل��دي��د ال ��ذي ي�ق��دم ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات التقنية
واملعلومات املهمة للم�ستثمرين الأجانب� ،إ�ضافة لإبرازه
لأه��م مالمح و�أه���داف املجل�س والتعريف بخدمات
املناطق احلرة املختلفة وميزاتها التناف�سية .
وي� � � ��أت�� � ��ي �إط� � �ل� � ��اق امل� � ��وق� � ��ع الإل� � � �ك� �ت ��روين
 www.dfzc.aeللمجل�س مواكبة لع�صر ثورة
املعلومات وا�ستخدام تطبيقاتها يف كافة املجاالت مبا
يعزز مكانة املناطق احل��رة يف دب��ي ل��دى امل�ستثمرين
الأجانب وي�صبح بوابة للتوا�صل معهم .ويعر�ض املوقع
�أحدث امل�ستجدات والتطورات يف املناطق احلرة بدبي
ويعمل على ن�شر اللوائح والقوانني اخلا�صة بعمل املناطق
احلرة بدبي وي�ضمن توفري املعلومات والبيانات املتعلقة
باملناطق احلرة ب�سرعة وكفاءة عالية من خالل التن�سيق
مع مركز دبي للإح�صاء.
ً
ويوفر املوقع الإل�ك�تروين �أي�ضا م�ساحة للمقاالت
التحليلية املميزة والتقارير املتعلقة باملناطق احلرة
و�سيعمل م�ستقب ًال على تخ�صي�ص م�ساحات جديدة
للم�ستجدات املهمة يف جمايل اال�ستثمار واالقت�صاد.

تجديد بطاقات الهوية «هاتفي ًا» نهاية العام الحالي
تعتزم هيئة الإمارات للهوية �إطالق خدمة جتديد البطاقات عرب الهاتف ،بحلول الربع
الأخري من العام اجلاري ،يف خطوة من �ش�أنها ت�سهيل الإجراءات على املتعاملني ،ومواكبة
التح ّول نحو "احلكومة الذكية" ،بح�سب الدكتور علي حممد اخلوري مدير عام الهيئة.
وتع ّد الهيئة لإطالق باقة متكاملة من اخلدمات الإلكرتونية املبتكرة عن طريق الهواتف
الذكية قبل نهاية العام اجلاري� ،سيتم الإعالن عنها ب�شكل تدريجي خالل ال�شهور املقبلة ،من
�ش�أنها تو�سيع اال�ستفادة من بطاقة الهوية.
وعن جتديد البطاقات عرب الهاتف� ،أو�ضح اخلوري �أ ّنها جمان ّية ،ومن دون �أي ر�سوم،
حيث بد�أت الهيئة بالفعل يف �إدخال التقنية املتطورة التي ت�سمح للمتعاملني من املواطنني
واملقيمني بتجديد بطاقاتهم با�ستخدام الهواتف.
ولفت اخلوري �إىل �أن الهيئة تعمل على فتح قنوات جديدة لال�ستفادة من تطبيقات هاتف
"برايل" لذوي االحتياجات اخلا�صة والإنرتنت ومركز االت�صال التابع للهيئة ،عالوة على
العديد من القنوات التي تعمل ل�ضمان تي�سري اخلدمات املتطورة واحلديثة للهيئة.
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مرشد الخدمات

خدمة «تواجدي»
من وزارة خارجية اإلمارات لمواطني الدولة
هذه الخدمة متاحة لمواطني
دولة اإلمارات عبر الموقع
اإللكتروني لوزارة الخارجية
www.mofa.gov.ae

1

اخرت راب��ط اخلدمة من تروي�سة ال�صفحة الرئي�سة العربية
ملوقع وزارة اخلارجية ،ليظهر منوذج اخلدمة

2
ق��م بتعبئة ال �ن �م��وذج ،م�ت�ح��ري� ًا ال��دق��ة يف
املعلومات كي تتيح ملوظفي وزارة اخلارجية
تقدمي امل�ساعدة الالزمة عند احلاجة �إليها
�أو للو�صول �إىل �صاحب الطلب عند وقوع �أي
طارئ

3

بعد �إمت ��ام امل�ع�ل��وم��ات تظهر ر�سالة
اع �ت �م��اد ال�ط�ل��ب ال �ت��ي تفيد ب�إمكان
التوا�صل مع ال��وزارة ملتابعته يف وقت
الحق �أو لتغيري �أية معلومات فيه ،من
خ�ل�ال �إدخ� ��ال رق��م امل��رج��ع اخلا�ص
بالطلب

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يمكن االتصال
بمركز اتصال بوابة «حكومتي»:

8001313
للمعلومات والدعم الفنيHelpdesk@mygov.ae :
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