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آفاق إلكترونية

"أمن المعلومات" ..ضمانة ثقة الجمهور بالتعامالت اإللكترونية
تكت�سب املعلومات �أهميتها من دورها يف تزويد الإن�سان مبا يحتاج �إليه من بيانات
ليبني عليها ت�صوراته ملا ينبغي عليه التخطيط له .ومع ما �صاحب اندماج تكنولوجيا
االت�صاالت بتكنولوجيا املعلومات من تغريات جذرية فقد بات للمعلومات يف عاملنا
املعا�صر دور ًا �أكرث عمق ًا و�شمولية مما م�ضى؛ فاكت�سبت قدر ًا من الأهمية مل يكن
معهود ًا من قبل ،وغدت بذلك �صناعة الع�صر اجلديد الرائدة وثروته احلقيقية ،و�أداة
ف ّعالة ُيعتمد عليها يف ت�شكيل �إبداعات احلا�ضر ..وحتديد ر�ؤية امل�ستقبل.
�إن بناء املجتمع املعلوماتي يف عاملنا املعا�صر ركيزة �أ�سا�سية للو�صول �إىل اقت�صاد
املعرفة الذي بات من مم ّكنات تطور الدول وو�ضعها على خارطة العامل اجلديد ،مبا
يعنيه ذلك من القدرة على التخطيط اجليد والإب��داع وحت�سني خدمة املتعاملني..
وهنا تربز �أهمية التن ّبه �إىل م�س�ؤولية �ضمان �سهولة تدفق املعلومات ،و�سالمتها
من �أي اخرتاق مع تعدّد و�سائل تخزينها وتبادلها عرب ال�شبكة املعلوماتية ،ما جعل
"�أمن املعلومات" �أمر ًا الزم ًا لتوفري حمايتها من االعتداءات ،الداخلية �أو اخلارجية،
من خالل ت�أمني �أدوات وو�سائل تعتمد معايري و�إج��راءات �صارمة ملنع و�صولها عرب
ال�شبكات و�أدوات االت�صال �إىل �أيدي �أ�شخا�ص غري خمولني باالطالع عليها �أو التعامل
معها.
***
القرار الذي �أ�صدره �أخري ًا �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،ب�ش�أن (�أم��ن املعلومات يف حكومة دبي)،
ينطوي على فهم و�إدراك عميقني للمتطلبات احليوية للإمارة؛ بكونه يهدف �إىل و�ضع
كل من املعلومات و�أنظمة
ا�سرتاتيجية متكاملة تنبثق عنها �سيا�سة موحدة حلماية ٍ
املعلومات اخلا�صة باحلكومة� ..إىل جانب توفري بيئة موثوقة حلفظها وتخزينها،
تعتمد �أف�ضل املمار�سات العاملية.
***
من جانبها بذلت دوائرنا املحلية جهود ًا فردية يف جمال �أمن املعلومات ،و�أخذت
الأنظمة املعتمدة يف توفري هذا الأمن �أ�شكا ًال �أكرث تطور ًا ودقة �أثناء م�سريتنا لإجناز
التحول الإل�ك�تروين الهادف �إىل توفري اخلدمات للجمهور عرب قنوات �إلكرتونية
متعددة .وق��د حر�صت دوائ��رن��ا على �ضمان �أم��ن معلومات املتعاملني واملعامالت
احلكومية� ،إدراك ًا منها ل�ضرورة ذلك يف حتقيق �أحد �أهداف دبي واملتمثل يف تعزيز
ثقة املتعاملني وامل�ستثمرين ورجال الأعمال بحماية بياناتهم وتعامالتهم احلكومية،
وخا�صة الإلكرتونية منها ..ما �أهّ ل العديد من هذه الدوائر لنيل �شهادات الآيزو.
قرار �سمو ويل عهد دبي ي�أتي تتويج ًا لهذه اجلهود؛ �إذ يجمعها �ضمن نظام موحد
لأمن املعلومات ذي ثالثة حماور رئي�سة تتعلق بحوكمة �أمن املعلومات وعمليات ت�شغيلها
و�ضمان حمايتها على م�ستوى اجلهات احلكومية يف الإمارة بدل �أن تتباين امل�ستويات
وتتعدد وتتنوع معايري الأمن واحلماية وال�سيا�سات التي تطبقها كل دائرة .لقد وجه
القرار بو�ضوح �إىل �أهمية اتخاذ التدابري الالزمة لإعداد نظام �أمن املعلومات وو�ضع
ا�سرتاتيجية فاعلة تقوم على تعزيز التن�سيق والتعاون بني اجلهات احلكومية يف هذا
املجال ،وتوحيد جهودها حلماية البنية التحتية لتقنية املعلومات لديها ،م�شري ًا �إىل
الأ�س�س الالزمة للحد من املخاطر املرتبطة بالعمليات اليومية لأنظمة املعلومات

والتطبيقات وال�شبكات و�أدوات االت�صال ،احلكومية �أو املخ�ص�صة للمتعاملني معها،
وللتحقق من �أن خدمات تقنية املعلومات وبنيتها التحتية ق��ادرت��ان على مواجهة
املخاطر الناجمة عن الأخطاء �أو احلوادث �أو الهجمات� ،ضمان ًة ل�سالمة �سري العمل
لدى اجلهات احلكومية.
***
�أحد �أهم التداعيات الإيجابية لتطبيق ا�سرتاتيجية �أمن املعلومات هو دورها
العميق يف تعزيز ثقة املتعاملني باخلدمات الإلكرتونية ،مبا مينع حدوث فجوة قابلة
لالت�ساع دوم ًا بني ما ننتجه من تلك اخلدمات وبني الإقبال عليها ..فعندما ُي َح ّ�صن ما
ُيطرح من خدمات عرب الف�ضاء الإلكرتوين الرحب بنظام �أمن معلوماتي ي�ضمن �سرية
معلومات �أولئك املتعاملني و�أمن قنوات و�صولهم �إليها مبا ال يدع جما ًال لل�شك عندهم
يف تبني هذا اخليار ،تزداد ثقتهم يف �سالمة الإج��راءات املتوافقة مع متطلباتهم،
وي�صبح "�أمن املعلومات" �أحد ممكنات التحول الإلكرتوين لدينا.
�إن اتباع الإجراءات والتدابري الأمنية يف الأعمال اليومية التي تقوم بها اجلهات
والدوائر احلكومية كفيل بخلق بيئة عمل داخلية ذات كفاءة عالية ،وبيئة خارجية
جاذبة للمتعاملني تعزز ثقتهم بتبني اخلدمات الإلكرتونية يف تنفيذ تعامالتهم ،وي�ؤثر
�أي�ض ًا ب�صورة �إيجابية يف حت�سني اخلدمات املقدمة للمتعاملني وقنوات االت�صال،
وال�سيما الإلكرتونية منها.

املدير العام
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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
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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

"دبي الإلكرتونية" و"جتاري" يطلقان
بوابة التوريد الإلكرتوين املطورة حلكومة
دبي

jamal.almulla@deg.gov.ae

حمرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

حمرر اللغة الإجنليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

الإ�شراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

4
حمدان بن حممد ي�صدر قراراً ب�ش�أن �أمن املعلومات
يف حكومة دبي

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

بانوراما �إلكرتونية بكل �ألوان الفرح يف
موقع مفاج�آت �صيف 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.
2
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مركز التحكم باحلافالت..
منظومة �إلكرتونية �شاملة من هيئة
الطرق واملوا�صالت

التكامل اإللكتروني

{دب���ي اإللكترونية} و{ت��ج��اري} يطلقان ب��واب��ة التوريد
اإللكتروني المطورة لحكومة دبي
ي�ع��د ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي يف دب ��ي �أح ��د الروافع
الرئي�سة لعجلة االق�ت���ص��اد م��ن خ�ل�ال امل�شروعات
واملناق�صات التي يطرحها لل�سوق ،وه��و م��ا تعتمد
عليه �شركات القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري للح�صول
ع�ل��ى ف��ر���ص جت��اري��ة ت�شكل بالن�سبة للعديد منها
ح�صة ملمو�سة من �أرباحها ومواردها املالية.
وكانت دبي قد �أطلقت م�شروع "جتاري" ليكون
من�صة متكاملة ت��وف��ر ح�ل��ول امل���ش�تري��ات ،ووجهت
القطاع احلكومي لال�ستفادة من تلك املن�صة تعزيزاً
لل�شفافية يف عملية امل�شرتيات� ،إ�ضافة �إىل فتح الآفاق
�أم��ام �شركات القطاع اخلا�ص للتناف�س على قاعدة
اجلودة وال�سعر.
وال �ي��وم ت�ك��ر���س ح�ك��وم��ة دب��ي الإل �ك�ترون �ي��ة هذا
التوجه من خالل تعاون مع "جتاري" لفتح الأبواب
وا�سعة �أمام حلول التجارة الإلكرتونية وامل�شرتيات،
للقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص على حد �سواء.

بوابة توريد مطورة

وتنفيذ ًا التفاقية التفاهم املعقودة بني الطرفني،
�أطلقت اجلهتان" :حكومة دبي الإلكرتونية" و�شركة
"جتاري" �أخري ًا الن�سخة املط ّورة من بوابة التوريد
الإلكرتوين للجهات احلكومية يف �إمارة دبي ،مبا يدعم
ا�سرتاتيجية التكامل احلكومي الرامية �إىل تر�سيخ
مكانة دبي على اخلريطة العاملية.
ن�صت االتفاقية التي جرى توقيعها يف وقت
وقد ّ
�سابق ب�ين اجلانبني على ت�ب��ادل احل�ل��ول والتجارب
واخل�برات لتعزيز التكامل بني نظام تخطيط املوارد
احلكومية ال��ذي ت��وف��ره "حكومة دب��ي الإلكرتونية"
جلميع اجل�ه��ات احلكومية لإدارة م��وارده��ا املالية
واللوج�ستية والب�شرية وبني نظام "التوريد الإلكرتوين"
( )eSourcingاملقدّم من "جتاري"؛ ال�شركة
ال��رائ��دة يف جم��ال ال �ت��ز ّود الإل �ك�تروين على م�ستوى
ال�شرق الأو��س��ط ،وذل��ك بتحديث النظام مبا يخدم
اجلهود احلكومية ال�ساعية �إىل دفع م�سرية التحول
الرقمي يف دبي باجتاه تر�سيخ اقت�صاد املعرفة.

وج���ه���ة إل���ك���ت���رون���ي���ة موحدة
للموردين

وب �ه��ذا الإط �ل��اق ي �ك��ون ق��د مت حت��دي��ث من�صة
ال ��رب ��ط ب�ي�ن ن��ظ��ام ت �خ �ط �ي��ط امل� � ��وارد احلكومية
يف حكومة دبي الإلكرتونية ونظام التوريد الإلكرتوين يف
جت � � � ��اري ال � � � ��ذي ت�����س��ت�����ض��ي��ف��ه ح � �ك� ��وم� ��ة دب� ��ي
الإل� �ك�ت�رون� �ي���ة ع��ل��ى م �ن �� �ص �ت �ه��ا ،ع��ل��ى ال��ع��ن��وان
،http://esupply.dubai.gov.ae
لت�صبح بذلك البوابة الر�سمية للتوريد الإلكرتوين
ووجهة �إلكرتونية واح��دة جلميع املوردين �إىل جهات
حكومة دبي ،ي�ستخدمها نحو  500خبري م�شرتيات

�أحمد بن حميدان و�سهيل البنا خالل توقيع االتفاقية
لدى  35جهة حكومية للإعالن عن فر�ص املناق�صات،
وللبحث عن موردين ثم تقييمهم واختيار الأن�سب منهم
لرت�سية العقود عليهم �إلكرتوني ًا ،مع تزويد امل�شرتين
وامل��وردي��ن بالو�سائل الأك�ثر كفاءة وفعالية و�شفافية
لتحقيق التفاعل بينهم.
ويتيح النظام للجهات احلكومية ب�صفته التكاملية
بني الطرفني حتميل طلبات عرو�ض الأ�سعار من نظم
تخطيط املوارد احلكومية �إىل نظام "جتاري" املحدّث
(وه��ي املرحلة التي �أُجن��زت حالي ًا) ،يتبعها مرحلة
تالية لتحميل عرو�ض الأ�سعار املقدمة من املو ّردين
م��ن خ�لال نظام جت��اري �إىل نظم تخطيط امل��وارد،
والتي �ستو�ضع مو�ضع التطبيق بعد �إجناز حكومة دبي
الإلكرتونية ترقية نظم تخطيط امل��وارد �إىل الن�سخة
املط ّورة .R12
وقد جرى تدريب كل من املوظفني املخت�صني يف
اجلهات احلكومية وامل��و ّردي��ن على النظام اجلديد،
عالوة على تقدمي الدعم عرب الهاتف للم�شرتين من
قبل اجلهات احلكومية على املزادات الن�شطة؛ لي�ضيف
ُ
التكامل بذلك العديدَ من امليزات املتقدمة على �صعيد
املزادات العلنية.

تكامل إلكتروني

ويف تعليقه على هذه اخلطوة قال �سعادة �أحمد بن
حميدان ،مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية" :تظهر
�أهمية التعاون يف جمال مكاملة "نظم تخطيط املوارد
احلكومية" الذي تو ّفره الدائرة جلهات حكومة دبي
مع نظام "التوريد الإلكرتوين" املعتمد لدى "جتاري"
يف حتديث وتو�سعة نطاق تطبيق �إج ��راءات موحدة
ومتكاملة على م�ستوى احلكومة ،بهدف حتقيق املزيد
من ال�سرعة والكفاءة والفعالية وال�سهولة يف �إجناز
املعامالت بني اجلهات احلكومية وامل ّوردين وت�شغيل
العمليات الأ�سا�سية بال�شكل الأمثل؛ حيث تقع تلبية
احتياجات املتعاملني وت�سريع وت�يرة التحول الرقمي
يف دبي يف ُ�صلب ا�سرتاتيجية الدائرة ،تنفيذ ًا لر�ؤية

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي".
وك��ان "جتاري" قد قام بتنفيذ �إج��راءات الربط
بالتزامن م��ع تنفيذ التعديالت اجل��دي��دة ،وتدريب
امل�شرتين من اجلهات احلكومية ،وتدريب املو ّردين..
�أما "حكومة دبي الإلكرتونية" فكان دورها �إ�شرافي ًا
على �صعيد مراجعة وثائق امل�شروع للموافقة عليها،
ومتابعة �سري م��راح��ل امل���ش��روع ومهامه م��ع ك��ل من
"جتاري" واجل�ه��ات احلكومية ،وتنفيذ �إج ��راءات
الربط مع نظم تخطيط امل��وارد احلكومية� ،إ�ضافة
�إىل مراجعة حمتوى البوابة .كما قام الطرفان بعقد
ور�ش عمل تقنية للبحث يف التكامل والتطوير مب�شاركة
وا�سعة من الدوائر احلكومية.
من جانبه ق��ال �سهيل البنا ،املدير التنفيذي لـ
"جتاري"" :يفخر جتاري بدعم التوجه الذي تتبناه
دبي نحو حتديث خدماتها احلكومية من خالل تقدمي
التكنولوجيا التي لدينا والتي تعد الأف�ضل من نوعها
وت��وف�ير �أج ��ود اخل��دم��ات املهنية ،ويلتزم "جتاري"
بتعزيز �أطر التعاون الب ّناء مع حكومة دبي الإلكرتونية
لتحقيق اال�ستفادة املثلى من حتديث "نظم تخطيط
امل��وارد احلكومية" وبرنامج "التوريد الإلكرتوين"،
ومكاملتهما.
وتلعب "نظم تخطيط امل ��وارد احلكومية" دوراً
حيوي ًا يف حتقيق التكامل بني اجلهات احلكومية يف
دب��ي ،ال �س ّيما و�أن�ه��ا باتت نظم ًا معتمدة حالي ًا من
قبل  42من تلك الدوائر واجلهات؛ �إذ توفر تقنية
م�ؤلفة م��ن  25نظام ًا فرعي ًا تع ّد رك�ي��زة �أ�سا�سية
لإدارة امل��وارد الأ�سا�سية ،والكفاءات الب�شرية ب�صفة
خ��ا��ص��ة ،ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،وت�شمل ك� ً
لا م��ن الأنظمة
املالية و�إدارة امل��وارد الب�شرية والرواتب وامل�شرتيات
واملخازن وحلقات التزود و�إدارة الأ�صول واخلدمات
امل�شرتكة ل�ش�ؤون املوظفني ،بالإ�ضافة �إىل الأنظمة
امل ��ؤمت �ت��ة م�ث��ل ب��واب��ة ال�ت��وظ�ي��ف الإل� �ك�ت�روين و�إدارة
التعليم الإلكرتوين.

•
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موضوع الغالف

إليجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة

حمدان بن محمد يصدر قرار ًا بشأن أمن
المعلومات في حكومة دبي

متثل دبي منوذجاً للمدينة الذكية ،وتعد جتربتها الرائدة يف �أمتتة العمليات والإجراءات احلكومية ق�ص َة
جنا ٍح تتداولها امل�ؤ�س�سات واملحافل الدولية .وبطبيعة احلال ف�إن �ضمان �أمن املعلومات احلكومية وحمايتها
�ضرورة رئي�سة من �ضرورات دميومة جناح هذا النموذج وا�ستمرار تطوره؛ من �أجل ذلك �أ�صدر �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،قراراً ب�ش�أن �أمن املعلومات يف
حكومة دبي ،يهدف �إىل �إيجاد وتطوير ا�سرتاتيجية متكاملة و�سيا�سة موحدة لأمن املعلومات و�أنظمة املعلومات
اخلا�صة باحلكومة حلمايتها.
ن�ستعر�ض �أبعاد هذا القرار وت�أثريه يف �ضمان الأمن املعلوماتي يف دبي ،و�أهم النتائج الإيجابية املنتظرة التي
تعود على رفع كفاءة الأداء احلكومي ،من خالل تعزيزه ب�أحدث الأدوات الإلكرتونية املدعومة ب�أعلى معايري
الأمان واال�ستمرارية ،لتحقيق ال�شعار الرئي�س حلكومة دبي الإلكرتونية "نعمل معاً لت�سهيل حياتك".
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أهداف القرار

يهدف القرار �إىل تنفيذ جملة من ال�ضوابط الإداري��ة والتقنية املتعلقة ب�أمن
وحماية املعلومات احلكومية التي حتتويها الأنظمة الإلكرتونية لت�شغيل وت�سيري عمل
القطاع العام ،وتقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور عرب القنوات املبتكرة .و�أهم هذه
الأهداف:
� .1إيجاد بيئة �آمنة وموثوقة لتخزين وحفظ املعلومات اخلا�صة باحلكومة ،واعتماد
�أف�ضل الو�سائل التي ت�ساعد على احلد من املخاطر املرتتبة على انتهاك �أمن
املعلومات.
 .2تعزير الوعي ب�أهمية �أمن املعلومات ،ل�ضمان ثقافة �إلكرتونية �آمنة وجمتمع
معلوماتي �آمن.
 .3حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات احلكومية واملوظفني العاملني لديها واملتعاملني
معها يف ما يتعلق ب�أمن املعلومات ب�شكل وا�ضح ،على نحو يحول دون وق��وع �أي
ت�ضارب �أو ازدواج يف تلك الأدوار وامل�س�ؤوليات.
 .4و�ضع الآليات التي تكفل اال�ستجابة للحوادث املت�صلة ب�أمن املعلومات على نحو
فعال ،وحتديد الإر� �ش��ادات واملمار�سات التي ت�سهم يف احل��د من خماطر تلك
احلوادث.
� .5ضمان �أف�ضل �أداء لأمن �أنظمة املعلومات املطبقة لدى اجلهات احلكومية ب�صورة
ت�ساعد هذه اجلهات على القيام مبهامها وحتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية ب�شكل
فعال.

نظام أمن المعلومات

يت�شكل نظام �أم��ن املعلومات من جمموعة من ال�ضوابط واملعايري التي ت�شبه
بروتوكو ًال ناظم ًا لكافة جوانب حماية املعلومات ،ويطبق على اجلهات احلكومية
واملوظفني العاملني لديها واملعلومات اخلا�صة باحلكومة ،بغ�ض النظر عن نوعها
وال��وع��اء ال��ذي يحويها والأ�شخا�ص واجلهات الذين تتطلب طبيعة الأن�شطة التي
يزاولونها الدخول �إىل �أنظمة املعلومات اخلا�صة بتلك اجلهات.
وي�ستثنى مما �سبق اجلهات احلكومية التي تقرر "جلنة �أمن املعلومات" ،امل�شكلة
مبقت�ضى القرار ،عدم �إخ�ضاعها لتطبيق نظام �أمن املعلومات؛ �إما ب�صورة كلية و�إما
ب�صورة جزئية �إذا كانت تكاليف تطبيقه لدى تلك اجلهات تفوق م�ستوى املخاطر
املتوقعة �أو تفوق �أهمية املعلومات املراد حمايتها.

مكونات النظام

يتكون نظام �أمن املعلومات ح�سب املادة الرابعة من القرار من املجاالت املرتبطة
ب�أمن املعلومات ،والتي تتوزع �إىل عدة حماور رئي�سة تت�صل بحوكمة �أمن املعلومات
وعمليات ت�شغيلها و�ضمان حمايتها ..ويرتبط بكل جم��ال ه��دف ي�سعى النظام
لتحقيقه.
وهذه املجاالت والأهداف املتعلقة بها هي:
� .1إدارة �أمن املعلومات وحوكمتها :يهدف هذا املجال �إىل ت�أكيد �أهمية وجود مفهوم
�أمن املعلومات يف برامج وا�سرتاتيجيات اجلهات احلكومية.
� .2إدارة املعلومات والأ��ص��ول املتعلقة بها :ويهدف �إىل منع الدخول غري امل�صرح
به �إىل املعلومات التي ت�صنف ب�أنها �سرية ،واملحافظة على الأوعية التي حتوي
املعلومات اخلا�صة باجلهات احلكومية.
� .3إدارة احل��وادث وامل�شكالت :ويهدف هذا املجال �إىل و�ضع وتطوير خطة ملواجهة
ومعاجلة املخاطر املت�صلة ب�أمن املعلومات ،من خالل حتديد التهديدات املحتملة
للمعلومات و�أنظمة املعلومات اخلا�صة باحلكومة ونقاط �ضعفها لتح�سني م�ستوى
جماالت حمايتها.
� .4ضبط ال��دخ��ول :ويهدف �إىل حفظ وحماية �سرية املعلومات و�ضمان بقائها
�صحيحة و�سليمة ،و�أي�ض ًا متطابقة ما بني اجلهات احلكومية.
� .5إدارة العمليات و�أنظمة االت�صاالت :ويهدف �إىل احلد من املخاطر املرتبطة
بالعمليات اليومية لأنظمة املعلومات والتطبيقات وال�شبكات و�أدوات االت�صال،
�سواء امل�ستخدمة لدى اجلهات احلكومية �أو املخ�ص�صة للمتعاملني معها.

 .6التخطيط ال�ستمرارية الأعمال والأن�شطة :بهدف التحقق من �أن خدمات تقنية
املعلومات وبنيتها التحتية قادرتان على مقاومة املخاطر الناجمة عن الأخطاء �أو
احلوادث �أو الهجمات� ،ضمان ًا لتوفري املعلومات واملحافظة على �سري العمل لدى
اجلهات احلكومية.
 .7امتالك وتطوير و�إدارة نظم املعلومات :ويهدف �إىل دمج �أمن املعلومات يف دورة
امتالك �أو تطوير �أنظمة املعلومات؛ منع ًا لتعديل غري م�صرح به على هذه الأنظمة
�أو �إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات اخلا�صة باحلكومة ،وو�ضع �أ�س�س الربجمة الآمنة.
 .8حماية البيئة املحيطة باملعلومات :ويهدف �إىل منع الإ�ضرار والتهديدات والعبث
باملرافق اخلا�صة مبعاجلة املعلومات وم�صادرها لدى اجلهات احلكومية.

"لجنة أمن المعلومات"

ت�شكل مبوجب القرار جلنة ت�سمى «جلنة �أمن املعلومات» ،وت�ضم اجلهات الآتية:
 .1مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكرتونية ،رئي�س ًا للجنة.
 .2ممثلني من �شرطة دبي ،ومنها نائب للرئي�س.
	.3الإدارة العامة لأمن الدولة.
	.4الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي.
 .5ثالث ًا من جهات حكومية وخا�صة يحددها مدير الدائرة.
 .6ممث َلني اثنني عن الدائرة ذاتها ،يكون �أحدهما مقرر ًا للجنة.
وتتوىل اللجنة درا�سة نظام �أمن املعلومات لدى اجلهات احلكومية ومدى التزامها
بتطبيقه ،ورفع التقارير الالزمة بهذا ال�ش�أن �إىل رئي�س املجل�س التنفيذي ،و�إجراء
مراجعة دوري��ة للنظام وتقييم م�ستواه وم��دى كفاءته يف حماية املعلومات و�أنظمة
املعلومات اخلا�صة باحلكومة ،وحتديد جوانب التحديث والتطوير و�إ�صدار القرارات
والتو�صيات الالزمة بهذا ال�ش�أن ،وحتديد جوانب الق�صور وال�ضعف التي ت�شوب نظام
�أمن املعلومات.

{أم����ن ال��م��ع��ل��وم��ات} ي��ه��دف إل���ى وض���ع خطة
لمواجهة المخاطر المتصلة ب��أم��ن المعلومات
ويساهم في إيجاد بيئة آمنة وموثوقة لتخزين
وحفظ المعلومات الحكومية
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�إ�ضافة �إىل ذلك تقوم اللجنة بدرا�سة التقارير املر�سلة �إليها من اجلهات احلكومية
حول نتائج تقييم م�ستوى املخاطر املتعلقة ب�أمن املعلومات لدى هذه اجلهات ،و�إ�صدار
ال�ق��رارات املنا�سبة بهذا ال�ش�أن ،ثم الت�أكد من وج��ود خطة ط��وارئ خا�صة ب�أمن
املعلومات لدى اجلهات احلكومية ،و�إجراء التقييم الداخلي لهذه اخلطة.

تدابير األمن والسالمة

�أمن املعلومات وعدم القيام ب�أي �إجراء من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تغيري تلك املعلومات �أو
تعديلها �أو تدمريها �أو �إتالفها �أو حذفها �أو �إلغائها �أو فقدانها ،ما مل يكن ذلك �صادر ًا
عن موظف خمت�ص م�صرح له بذلك.
ومن التزامات موظفي احلكومة كذلك �إخطار ر�ؤ�سائهم املبا�شرين واجلهات
املخت�صة عن �أية تهديدات �أو اخرتاقات �أو انتهاكات �أو حوادث ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
ك�شف املعلومات املتوافرة لدى اجلهة احلكومية التي يعملون لديها� ،أو تغيريها �أو
تعديلها �أو تدمريها �أو �إتالفها �أو حذفها �أو �إلغائها �أو فقدانها ،وعدم ا�ستخدام �أو
ا�ستغالل املعلومات يف غري الأغرا�ض املحددة �أو املخ�ص�صة لها ،وعدم ال�سماح لغري
املخولني بالدخول �إىل �أنظمة املعلومات املطبقة لدى اجلهات احلكومية التي يعملون
لديها.

تلتزم اجلهات احلكومية مبوجب هذا القرار بتزويد اللجنة بوثيقة مواءمة خالل
مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ �إر�سال نظام �أمن املعلومات �إليها ،وتت�ضمن هذه
الوثيقة بيان جماالت النظام القابلة للتطبيق لديها ،وكذلك �إر�سال جدول زمني يبني
خطط و�آليات ومراحل تطبيق هذه املجاالت ،ثم و�ضع الربامج والأنظمة التقنية
وال�سيا�سات والإجراءات التي حتكم عملياتها مبا ي�ضمن تطبيق نظام �أمن املعلومات
ب�صورة تتالءم وتتواءم مع نوع املعلومات املوجودة لديها وطبيعتها و�أهميتها ومدى
النظام المساءلة التأديبية
ح�سا�سيتها و�سريتها ،و�إطالع املوظفني العاملني لديها واملتعاملني معها على
حدد القرار كذلك التدابري والإج��راءات التي يتعر�ض لها املوظف احلكومي يف
وتدريبهم على تطبيقه ،مبا يحويه من جماالت و�أهداف و�ضوابط ،مع مراقبة مدى
حال خمالفته تدابري الأمن وال�سالمة املعتمدة لدى اجلهة التي يعمل لديها ،ويجعله
التزامهم به.
عر�ضة للم�ساءلة الت�أديبية.
وعلى املتعاملني مع اجلهات احلكومية التزامات تتمثل مب��راع��اة التعليمات
ال�صادرة عن تلك اجلهات ب�ش�أن �أمن املعلومات ،وعدم القيام ب�أي فعل من �ش�أنه �أن
ضمان {أم��ن المعلومات} يرفع ثقة الجمهور ي�ؤدي �إىل تغيري املعلومات اخلا�صة باحلكومة ،وعدم القيام با�ستغالل �أو ا�ستعمال
املعلومات اخلا�صة باحلكومة لغري الأغرا�ض املحددة لها ،وعدم ن�سخ �أو ن�شر �أية
ب��ال��خ��دم��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وي����س���� ّرع ع��ج��ل��ة تبني معلومات خا�صة باحلكومة �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من اجلهة
احلكومية املعنية ،و�أخري ًا عدم ال�سماح لغري املخولني بالدخول �إىل �أنظمة املعلومات
الخدمات اإللكترونية
املطبقة لدى اجلهات احلكومية التي يتعاملون معها ،وذلك حتت امل�س�ؤولية املقررة
مبوجب الت�شريعات ال�سارية.
وم��ن بني االل�ت��زام��ات �أي�ض ًا اتخاذ تدابري الأم��ن وال�سالمة ال�لازم��ة حلماية
املعلومات املوجودة لديها؛ مبا يف ذلك منع الدخول �أو التعديل �أو التغيري غري امل�صرح
به لتلك املعلومات ،وحمايتها من الفقدان �أو الت�سرب �أو التلف �أو التدمري �أو الإ�ضرار
تأثيرات القرار
بها ب�أية �صورة كانت.
ثم و�ضع خطة ط��وارئ داخلية تتوافق مع خطة ال�ط��وارئ العامة املعتمدة من
ميثل هذا القرار نقطة حتول رئي�سة يف طبيعة تقدمي اخلدمات احلكومية� ،إذ يعزز
الدائرة ،وذلك بهدف املحافظة على �أمن املعلومات و�أنظمتها املتوافرة لدى اجلهة جانب ًا طاملا انتظرته فرق التحول الإلكرتوين العاملة يف اجلهات احلكومية ،وانتظره
احلكومية ،و�إج��راء جت��ارب عملية الختبار ه��ذه اخلطة ل�ضمان ع��دم تعر�ض تلك كذلك املتعاملون مع تلك اجلهات ،وهو جانب الأمن واحلماية� ،إذ كان التخوف من
املعلومات والأنظمة للمخاطر والتهديدات املحتملة.
اعتمادية و�أمان اخلدمات الإلكرتونية واملعلومات املتداولة من خاللها عائق ًا رئي�س ًا
باملعلومات
ت�ضر
قد
حوادث
أية
ل
و�أي�ضا اال�ستجابة ال�سريعة والفعالة واملنظمة
�أمام تبني قطاع عري�ض من املتعاملني اخلدمات الإلكرتونية واال�ستغناء عن اخلدمات
اجلهات
�لاغ
ب
�
إ
و
�وادث
�
حل
ا
هذه
يف
و�أنظمتها اخلا�صة بها ،و�إج��راء التحقيق ال�لازم
التقليدية.
املعلومات
أمن
�
جمال
يف
أ�سا�سية
ل
ا
املخت�صة واللجنة بذلك ،وكذلك توفري التوعية
�أم��ا الآن ومع �صدور هذا القرار ،ف��إن م�ستوى الطم�أنينة والثقة لدى جمهور
للموظفني العاملني لديها من الذين تت�صل مهام عملهم بتقنية املعلومات ،والت�أكد املتعاملني مع احلكومة �سريتفع ب�شكل كبري ،وبالتايل من املتوقع �أن تت�سارع عجلة
من �أن ه�ؤالء املوظفني يدركون م�س�ؤولياتهم ب�ش�أن حماية �أمن املعلومات والتهديدات تبني اخلدمات الإلكرتونية من قبلهم ،ويتحقق الهدف اال�سرتاتيجي لعملية التحول
املحتملة لها واملخاطر واالنتهاكات التي قد تتعر�ض لها.
الإلكرتوين .من ناحية ثانية ،ف�إن القرار ميثل دعم ًا كبري ًا لفرق تقنية املعلومات داخل
ومن االلتزامات كذلك �إجراء مراجعة دورية ملجاالت و�ضوابط نظام �أمن املعلومات
اجلهات احلكومية لبناء منظومة �إلكرتونية �آمنة وعالية الدميومة.
املطبقة لديها ح�سب تقييم م�ستوى املخاطر القائمة �أو املحتملة ،وذلك بهدف التحقق
من مدى توا�ؤم هذه املجاالت وال�ضوابط مع طبيعة مهامها واخت�صا�صاتها وقابليتها
للتحديث ،ورفع التو�صيات الالزمة بهذا ال�ش�أن �إىل اللجنة.
بتقارير دوري��ة تت�ضمن تقييم الجدوى االقتصادية
و�آخ��ر هذه االلتزامات احلكومية تزويد اللجنة
تتجلى ج��دوى ق��رار (�أم��ن املعلومات يف حكومة دب��ي) يف بعديها املبا�شر وغري
م�ستوى املخاطر املتعلقة ب�أمن املعلومات لديها والإجراءات املتخذة من قبلها يف جمال
املبا�شر :فعلى �صعيد اجلدوى املبا�شرة ميثل القرار خال�صة متكاملة جلهد فريق كبري
تطبيق نظام �أمن املعلومات.
من اال�ست�شاريني واملتخ�ص�صني يف جمال �أمن املعلومات احلكومية لبناء نظام �أمن
كل منها ا�سرتاتيجيتها
معلومات مركزي ،وهو ما �أعفى اجلهات احلكومية من �إعداد ٍ
اخلا�صة لأمن املعلومات وحت ّمل تكاليف مالية عالية نظري اخلدمات اال�ست�شارية يف
آلية الرقابة والمتابعة
يكلف القرار دائرة الرقابة املالية بتويل مراقبة تطبيق اجلهات احلكومية لنظام هذا املجال ،من خالل حت ّمل تكاليف ملرة واحدة فقط.
�أما اجلدوى غري املبا�شرة من هذا القرار فهي �أكرث من �أن تعد؛ فمخاطر �أمن
�أمن املعلومات ،و�إعداد التقارير الالزمة بهذا ال�ش�أن وتزويد اللجنة بن�سخة منها.
كما حدد القرار التزامات موظفي اجلهات احلكومية بالتقيد وااللتزام بتطبيق املعلومات ميكن �أن ت�ؤثر يف توفري وت�شغيل املرافق احليوية يف �أي مكان ،وبذلك ف�إن
نظام �أمن املعلومات مبا ي�ضمن حماية املعلومات و�أنظمتها اخلا�صة باجلهة احلكومية �ضمان دميومة عمل الأنظمة الإلكرتونية وتدفق املعلومات و�أمنها واملحافظة على
التي يعملون لديها ،وعدم الإف�صاح عن �أية معلومات �سرية �سواء بطبيعتها �أو بحكم �سرية بيانات العمالء متثل عام ًال مهم ًا للوقاية من كوارث ال ميكن تقدير تكاليفها
التعليمات ال�صادرة ب�ش�أنها ،ما مل يتم احل�صول على �إذن خطي م�سبق بذلك من على اقت�صاد الإم��ارة و�أمنها ،الأم��ر الذي يجعل من هذا القرار ركيزة رئي�سة من
قبل املرجع املخت�ص يف اجلهة احلكومية التي يعملون لديها ..وكذلك املحافظة على ركائز ا�ستمرار االزدهار والتنمية االقت�صادية يف دبي والإمارات ب�شكل عام.
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مهرجانات

بانوراما إلكترونية شاملة بكل ألوان الفرح في موقع
مفاجآت صيف دبي
ان �ط �ل �ق��ت م �ف��اج ��آت ��ص�ي��ف دب ��ي ع ��ام ،1998
و�أ�صبحت بال �شك �أ�شهر و�أ�ضخم ح��دث �صيفي يف
املنطقة ،حيث �ساهم احلدث يف تغيري مفهوم ال�صيف
يف دبي ،وو�ضع الإمارة على خارطة الوجهات العاملية.
وع �ل��ى م��ر ال���س�ن�ين ،ا��س�ت�ط��اع��ت ه ��ذه امل �ف��اج ��آت �أن
ت�ستقطب الكثريين من الزوار �سنوياً؛ لرت�سخ مكانة
دب��ي كوجهة رائ ��دة لق�ضاء �إج ��ازة �صيفية تتكامل
فيها العرو�ض الرتويجية مع اجلوائز والفعاليات
الرتفيهية التي تنا�سب جميع �أفراد العائلة.
وي �ع��ود ال�ف���ض��ل يف ه ��ذا ال �ن �ج��اح امل �ت��وا� �ص��ل �إىل
م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن امل �ق��وم��ات� ،أه �م �ه��ا قنوات
التوا�صل الإل�ك�تروين الفعال مع اجلمهور ،والتي
جتعل من املهرجان نافذة مفتوحة يف كل بيت.
يف م��ا ي ��أت��ي ج��ول��ة يف م��وق��ع امل �ف��اج ��آت اجلديد
www.dubaievents.ae/en/dss
وال��ذي ميثل ب��ان��ورام��ا حقيقية م�ترع��ة بكل �ألوان
الفرح ال�صيفية.

معلومات ..وإبهار بصري

يوفر امل��وق��ع ك� ّم� ًا ك�ب� ً
يرا م��ن املعلومات اخلا�صة
بالفعاليات الرتفيهية وال�صيفية الرائعة التي يقدمها
املهرجان ،ومتتاز طريقة عر�ضها بالإبهار الب�صري
املعزز بال�صور اجل��ذاب��ة التي ت�شد انتباه اجلمهور
امل�ستهدف من هذه املعلومات ،وهم بالطبع �شريحة
الأطفال الذين ميثلون الآن م�ستخدم ًا ن�شط ًا للأدوات
الإلكرتونية ،وميثلون جزء ًا من �شريحة املتعاملني مع
موقع املفاج�آت.
يعر�ض املوقع املعلومات يف قائمة "الفعاليات"
يف الرتوي�سة ،وتظهر القائمة مرتبة ح�سب تاريخ

الفعالية ،وتتيح �إمكان ترتيبها تبع ًا لفئة الن�شاط �أو
لفئة اجلمهور املنا�سب للح�ضور ،وكذلك تبع ًا لوقت
بدء الفعالية ووقت انتهائها.
�إ�ضافة �إىل ذلك تعر�ض القائمة بجوار كل فعالية
جمهورها امل�ستهدف ومعلومات عن املكان الذي �ستقام
فيه الفعالية.

معرض الصور والفيديو

يوفر املوقع معر�ض ًا لأجمل ال�صور ومقاطع الفيديو
التي تلتقطها كامريات زوار املهرجان ،معزز ًا مبحرك
بحث ح�سب الكلمة وال �ت��اري��خ اخل��ا���ص بال�صورة.
وي�ستطيع زوار املوقع حتميل ال�صور وم�شاهدة مقاطع
الفيديو التي تعيد لهم ذكريات الفرح والبهجة التي
عا�شوها خالل املهرجان.

مشاركة وتفاعل

تعزيز ًا للتفاعل وامل�شاركة مع جمهور املبدعني
من الأطفال ،وحتى يتحول ال�صيف يف دبي �إىل ور�شة
تعليمية ت�ستثمر طاقات الأطفال ومواهبهم ،يوفر املوقع
باقة من الأن�شطة التي ميكن امل�شاركة فيها للتعبري عن
الإبداع واملهارة .هذه الأن�شطة هي:
م���س��اب�ق��ة "ابتكر ت�صميمك" :لكل م��ن يع�شق
املو�ضة ويتقنها ،ولكل م�صمم واعد ،ميكنه االن�ضمام
�إىل ور�ش العمل لت�صميم �أجمل �أزياء الأطفال ،وميكن
حتميل الطلب الإلكرتوين اخلا�ص بامل�سابقة عرب رابط
�إلكرتوين خا�ص.
طلب ت�سجيل يف �أ�سبوع �أزياء الأطفال :يعد �أ�سبوع
�أزياء الأطفال من الفعاليات الرئي�سة ملفاج�آت �صيف

دبي  ،2012وميكن الت�سجيل يف هذه الفعالية عرب
حتميل منوذج الطلب الإلكرتوين عرب املوقع.
طلب امل�شاركة يف ن��ادي �أ�صدقاء مده�ش :قامت
م�ؤ�س�سة دب��ي للفعاليات وال�تروي��ج التجاري ب�إعداد
برنامج ترفيهي وتعليمي �صيفي خا�ص بالأطفال،
ومي�ك��ن الت�سجيل يف ال�برن��ام��ج ع�بر حتميل الطلب
الإلكرتوين من خالل املوقع.
طلب م�شاركة لتجار التجزئة خ�لال مفاج�آت
�صيف دب��ي  :2012ميكن لتجار التجزئة ا�ستثمار
الفر�ص التجارية التي يوفرها املهرجان للو�صول �إىل
�أكرب عدد ممكن من الزبائن ،وميكن حتميل الطلب
الإل��ك�ت�روين اخل��ا���ص بت�سجيل جت��ار التجزئة عرب
املوقع.
ط�ل��ب م���ش��ارك��ة يف "من بالدي" :تعترب فعالية
"من بالدي الإمارات" واحدة من الفعاليات الرئي�سة
ملفاج�آت �صيف دبي التي ت�ستقطب جمهور ًا كبري ًا ممن
يحر�صون على متابعة مثل هذه الفعاليات التي تعك�س
حياة الآب��اء والأج��داد ،حيث يعبق ال�تراث الإماراتي
بالأ�صالة والعادات والتقاليد التي تبعث على الفخر
واالعتزاز.

شبكات اجتماعية شاملة

يختم املوقع �صفحته البانورامية بروابط �شبكاته
االجتماعية ال�شاملة ،والتي ت�ضم في�سبوك وتويرت
وي��وت �ي��وب ،وي�ستطيع اجل�م�ه��ور م��ن خاللها متابعة
ك��اف��ة تفا�صيل وف�ع��ال�ي��ات ه��ذا امل �ه��رج��ان العائلي
الرتفيهي..

•
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التحول اإللكتروني

مركز التحكم بالحافالت..
منظومة إلكترونية شاملة من هيئة الطرق والمواصالت

مي �ث��ل ت �ط��وي��ر و� �س��ائ��ل ال �ن �ق��ل اجل �م��اع��ي �إح ��دى
الأدوات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي ا��س�ت�ن��دت �إل�ي�ه��ا هيئة
الطرق واملوا�صالت حلل م�شكلة االختناقات املرورية
التي �أ�صبحت من ذك��ري��ات املا�ضي يف �إم��ارة دب��ي ،بل
ح�سب ما تعلن الهيئة با�ستمرار ف ��إن ه��ذه الو�سائل
متثل امل�ستقبل الذي تتجه له الإمارة كي تبقى املكان
الأف�ضل ملمار�سة الأعمال واحلركة ال�سل�سة وال�سريعة
للأفراد.
وقد كر�ست هيئة الطرق واملوا�صالت قدراً كبرياً
م��ن ا�ستثماراتها م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر البنية التحتية
الإلكرتونية امل�شغلة لأ�ساطيل حافالت النقل العام
ال�ع��ام�ل��ة ف�ي�ه��ا ،وي ��أت��ي يف ق�ل��ب ت�ل��ك امل�ن�ظ��وم��ة مركز
التحكم ب��احل��اف�لات ال ��ذي �أن���ش��ئ يف ال �ع��ام ،2009
و�شكل الدخول له جتربة فريدة و�ضعتنا يف �أجواء من
احلداثة والتطور ،من دون �أن ي��درك راك��ب احلافلة
ال�ع��ام��ة �أن الأم ��ر ي�ت�ج��اوز ��س��ائ��ق امل��رك�ب��ة �إىل فريق
كامل يعمل على خدمته و�ضمان و�صوله �إىل وجهته
بال�سرعة والراحة املالئمتني.
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مم يتكون المركز؟

ي�ضم املركز �أك�ثر من  27موظف ًا خبري ًا موزعني
على ث�لاث وردي��ات على م��دار �ساعات عمل حافالت
النقل العام ،ويتابعون عن بعد �أكرث من  850حافلة
يف كافة تفا�صيل حركتها وتنقلها ومواعيد و�صولها ،يف
الوقت ذاته الذي مت فيه تعزيز كل حافلة من حافالت
�أ�سطول الهيئة ب�أنظمة تت ّبع حديثة ومتطورة للتوا�صل
مع املركز الرئي�س عرب الأقمار اال�صطناعية� ،إ�ضافة
�إىل �إم�ك��ان التوا�صل مع احل��اف�لات عرب ع��دة و�سائل
خمتلفة ،منها االت�صال ال�صوتي �أو الر�سائل الن�صية
الق�صرية� ،أو زر الطوارئ اخلا�ص الذي ال يعلم مكان
وجوده �إال ال�سائق ،وي�ستخدم يف حال وجود خطر داهم
على احلافلة يهدد �سالمة الركاب وحياتهم.
ويوجد يف املركز  14نقطة حتتوي كل منها على 4
�شا�شات ملراقبة حركة احلافالت بالإمارة ،ف�ض ًال عن
�شا�شة �إ�ضافية لكل نقطة تكتب عليها املالحظات بالقلم
الإلكرتوين توفري ًا للورق ،كما يراقب املركز � 89شا�شة

عر�ض للمعلومات الفعلية لرحالت احلافالت موزعة
على حمطات املرتو.

ماذا يراقب المركز؟

ميثل املركز عين ًا يقظة ملراقبة كافة تفا�صيل عمليات
النقل اجلماعي التي جت��ري يف دب��ي ،ومنها مواعيد
انطالق احلافالت وو�صولها؛ ابتداء من نقطة االنطالق
وحتى نقطة الو�صول ،م��رور ًا باحت�ساب موعد توقف
احلافلة يف كل حمطة من حمطات الطريق .وبطبيعة
احل��ال ف��إن هذه اجلزئية ت�شمل مراقبة معدل �سرعة
احلافلة على الطريق والتعرف �إىل مناطق االختناقات
املرورية التي تعرقل حركة النقل اجلماعي ..وتدخل
كافة تلك املعلومات يف قاعدة بيانات يتم حتليلها فيما
بعد.
كما يراقب املركز مبا�شرة امل�سافة التي تقطعها
احلافلة؛ حيث يتمكن من احت�ساب �إمكان تخفي�ض تلك
امل�سافات وتوفري الوقت والوقود الالزمني للنقل العام يف
الإمارة.

تجهيزات الربط بمركز التحكم في حافالت النقل العام
�أنظمة مالحة متطورة
مربوطة مبا�شرة بالأقمار اال�صطناعية

تطويرها ..ويقف وراء عملية التحليل هذه فريق كبري
من اخلرباء واملخططني يف الهيئة الذين ميثلون اجلنود
املجهولني ال�ساهرين على راح��ة النا�س خ�لال عملية
التنقل.
وان �خ �ف ����ض ع� ��دد ال �ك �ي �ل��وم�ترات ال��ت��ي تقطعها
احل��اف�لات،ك �م��ا ازداد ع��دد ال��رك��اب ،وذل ��ك نتيجة
لربنامج �إعادة جدولة الرحالت الذي طبقته الهيئة،بعد
درا�سة حركة تنقل الركاب مع ت�شغيل مرتو دبي؛ حيث
بلغ متو�سط امل�سافة التي قطعتها احل��اف�لات �شهري ًا
يف عام  2009نحو ت�سعة ماليني و� 152ألف ًا و81
كيلومرت ًا،لكنها انخف�ضت يف عام � 2010إىل خم�سة
ماليني و � 670ألف ًا و 907كيلومرتات� ،إال �إنها ارتفعت
يف عام � 2011إىل نحو �ستة ماليني وخم�سة �آالف كيلو
مرت ،وبلغت ن�سبة االلتزام بعدد الكيلومرتات املجدول
يف العام املا�ضي ،%99مقارنة بنحو  %97يف اململكة
املتحدة.

بنية معلومات متكاملة

�شا�شات �إلكرتونية داخلية
لتحديد حمطات النزول وتنبيه الركاب

جهاز �إن��ذار خا�ص بال�سائق ال�ستخدامه يف
حال تعر�ض احلافلة خلطر داهم

إنجازات تثبتها األرقام

يهدف املركز يف غايته العليا �إىل حتقيق ر�ؤية هيئة
الطرق واملوا�صالت "تنقل �آم��ن و�سهل للجميع" ،وقد
جنح �إىل حد بعيد يف حتقيق ذلك من خالل الر�صد
امل�ستمر حلركة احلافالت وحتليل النتائج والعمل على

يتكامل هذا املركز مع منظومة املعلومات ال�شاملة
لهيئة الطرق واملوا�صالت ،وي�سمح هذا التكامل ببناء
خدمات �إلكرتونية ف ّعالة ت�صل للمتعاملني عرب القنوات
املبتكرة ،ومن �أبرزها خدمة "وجهتي" التي تقدمها
الهيئة لتخطيط م�سار الرحلة باال�ستفادة من قاعدة
بيانات مراقبة احلافالت ،والتي ميكن احل�صول عليها
من خالل املوقع الإلكرتوين � www.rta.aeأو مركز
االت�صال اخلا�ص بالهيئة .8009090
ً
وتعترب هذه اخلدمة من �أكرث اخلدمات انت�شارا بني
اجلمهور ملا تقدمه لهم من فائدة كبرية يف تخطيط
رحالتهم واخت�صار الوقت الطويل ال��ذي يق�ضونه يف
االنتظار يف املواقف العامة للحافالت.

•

 %96اإلقبال على خدمات التخطيط اإللكتروني من بلدية دبي للعام 2011
حظيت �إدارة التخطيط ببلدية دب��ي ،والتي من �أه��م مهامها و�ضع برامج التنمية
والتخطيط احل�ضري والعمراين ال�شامل بالإمارة� ،إقبا ًال على خدماتها الإلكرتونية بلغت
ن�سبته  ..%96وا�ستطاعت الإدارة �أمتتة خدماتها بن�سبة  %80لي�صبح ب�إمكان املتعاملني
معها التقدمي على خدماتها من خالل نافذة البلدية الإلكرتونية؛ �ضمن توجهها نحو هدفها
اال�سرتاتيجي "بلدية بال زوار".
وقد بلغ عدد ت�صاريح التخطيط املنجزة  1787ت�صريح ًا خالل عام  2011ت�ستويف
املعايري واال�شرتاطات الفنية ،كما بلغ عدد الت�صاريح التخطيطية للأن�شطة التجارية للعام
نف�سه ،بالتن�سيق والتعاون مع دائرة التنمية االقت�صادية ،نحو � 47ألف ت�صريح.
و�أما عدد الت�صاريح الإعالنية خالل العام  2011فقد بلغ  2171ت�صريح ًا� ،أما
التفتي�ش والرقابة على مواقع الإع�لان��ات فقد بلغ  13434زي��ارة تفتي�شية ،كما بلغت
�شهادات عدم املمانعة اخلا�صة مب�شروعات البنية التحتية بالإمارة خالل العام املا�ضي
� 7457شهادة.
وكان ن�صيب البحوث والدرا�سات التخطيطية احل�ضرية والعمرانية املنجزة  36درا�سة
وبحث ًا موثق ًا� ،ستقوم الإدارة بن�شرها قريب ًا ..بالإ�ضافة �إىل �إجناز  217معاملة خا�صة
بامل�شروعات العمرانية الكربى ،و 255معاملة للأعمال التخطيطية (تخطيط� /إعادة
تخطيط) يف املنطقة احل�ضرية و 136معاملة يف املناطق الريفية؛ مبا يعزز هدف البلدية
بالو�صول �إىل اخلدمات ب�صورة �إلكرتونية بن�سبة .%100
9
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• الإر�شاد :توفري معلومات عن اجلهة احلكومية يف
جزء "عن اجلهة احلكومية":
ك ٌل من املواقع الإلكرتونية احلكومية يجب �أن ميتلك
�صفح َة "عن اجلهة احلكومية"؛ تتوىل اجلهة فيها تزويد
امل�ستخدمني بتقدمي معلومات عما ي�أتي:
• ر�ؤية اجلهة.
• ر�سالة اجلهة.
• �إطار �صالحياتها (قانون �إن�شاء اجلهة).
• �أهداف اجلهة.
• الهيكل التنظيمي (خياري).
• اخلطة (اخلطط) اال�سرتاتيجية (خياري).

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..

ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

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

نموذج التميز للمواقع اإللكترونية الحكومية
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• معلومات عامة عن كيفية االت�صال باجلهة ،مع رابط
�إىل �صفحة "ات�صل بنا" للح�صول على املزيد من
املعلومات اخلا�صة باالت�صال.
• الإر�شاد :توفري معلومات عن تفا�صيل االت�صال
باجلهة احلكومية يف �صفحة "ات�صل بنا":
يجب و�ضع رابط "ات�صل بنا" يف مكان ثابت (يجب
توفري رابط �إىل "ات�صل بنا" يف تذييل املوقع الإلكرتوين
على الأقل) ،ويجب �أن يحتوي هذا الرابط على املعلومات
الآتية كحد �أدنى:
• ال�ع�ن��وان ال�بري��دي الفعلي للمقر الرئي�س للجهة
احلكومية وفروعها /مراكز خدمتها.
• عنوان ال�شارع الذي يقع فيه املقر الرئي�س للجهة
احلكومية الرئي�س وفروعها /مراكز خدمتها ،مع
خرائط املوقع( .م��ن املهم �ضمان توافر خرائط
املواقع باللغتني العربية والإجنليزية).
• �أرق��ام هواتف اجلهة احلكومية وفروعها /مراكز
خ��دم�ت�ه��ا .ه ��ذا ال��رق��م ي�ج��ب �أن ي�ت���ض�م��ن رمز
املنطقة.
• �أرق��ام فاك�س اجلهة احلكومية وفروعها /مراكز
خ��دم�ت�ه��ا .ه ��ذا ال��رق��م ي�ج��ب �أن ي�ت���ض�م��ن رمز
املنطقة.
• عناوين الربيد الإلكرتوين للجهة احلكومية و� /أو
فروعها /مراكز خدمتها.
• نقطة ات�صال �ضمن اجلهة احلكومية م�س�ؤولة
ع��ن ال��رد على ا�ستف�سارات امل�ستخدمني (لي�س
م��ن ال �� �ض��روري �أن ت�ك��ون النقطة ا��س��م ف��رد من
الأف��راد ،بل ميكن �أن تكون عنوانَ بريدٍ �إلكرتوين
م �ث��ل � service @... customerأو

� .....@questionsإلخ) .اجلهات احلكومية
مدعوة لتزويد امل�ستخدمني بربيد �إلكرتوين بخا�صية
الرد التلقائي لإبالغهم ،مث ًال ،مبوعد الرد �أو باتباع
التفا�صيل.
• �ساعات عمل اجلهة احلكومية وفروعها /مراكز
خدمتها بالن�سبة للمعامالت املبا�شرة والهاتفية يف
حال كانت تتعامل مع اجلمهور مبا�شرة.
• رابط �إىل خدمة الدرد�شة التي توفرها اجلهة �إذا
كانت متتلك هذه اخلدمة (خياري).
• تفا�صيل االت�صال مبدير عام اجلهة احلكومية مثل
الربيد الإلكرتوين (خياري)� .أي�ض ًا ميكن للجهة
احلكومية �أن ت�ضع مثل هذه املعلومات يف �صفحة
املدير العام.
• الإر�شاد :توفري و�سيلة لتقدمي الآراء حول املوقع
الإلكرتوين:
يجب �أن تكون تفاعلية املواقع الإلكرتونية احلكومية
كافية بقدر الإمكان لإ�شراك اجلمهور به .فمن �ش�أن
املوقع الإلكرتوين احلكومي التفاعلي �أن يو ّفر راحة �أكرب
للم�ستخدمني و�أن ي�ساعد يف تعزيز ثقتهم به� .إن وجود
ا�ستمارة "�شارك بر�أيك"()Feedback Form
يف امل��وق��ع �سوف ي�ساعد م�ستخدميه يف التفاعل مع
اجلهات احلكومية .ويجب �أن تكون هذه اال�ستمارة:
• ب�سيطة و�صديقة للم�ستخدم و�سهلة اال�ستخدام.
• �أن تقدم كجزءٍ من �صفحة "ات�صل بنا"� ،أو ك�صفحة
منف�صلة عنها.
• �أن تقدم يف مكانٍ ثابت يف كافة �صفحات املوقع
الإلكرتوين.

•

مرصد الخدمات

وتفعل نافذة
شرطة دبي تباشر استخدام رمز االستجابة السريعة..
ّ
الصحافة على موقعها اإللكتروني
ت��وف��ر ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي ح��ال�ي� ًا رمز
اال�ستجابة ال�سريعة للمعلومات ""QR Code
جلميع خدماتها الإلكرتونية ،مثل موقع �شرطة دبي
على الإنرتنت ،ومواقع التوا�صل االجتماعي :تويرت،
وفي�سبوك ،ويوتيوب� ،إ�ضافة �إىل تطبيقات �شرطة دبي
على الهواتف الذكية.
وتقنية " "QR Codeه��ي ع �ب��ارة ع��ن رمز
على �شكل مربع تعمل كما تعمل تقنية "البار كود"،
وذل��ك مب�سحه عن طريق كامريا الهواتف الذكية �أو
الأجهزة اللوحية ،ومن ثم نقل امل�ستخدم �إىل املوقع
الر�سمي ل�شرطة دب��ي على الإن�ترن��ت �أو �صفحات
التوا�صل االج�ت�م��اع��ي� ،أو حتميل تطبيقات �شرطة
دبي على الهواتف الذكية ح�سب املادة املدجمة يف الـ
"."QR Code
ومتتاز هذه الرموز ب�إمكان ن�شرها يف �أي مكان
لت�سهيل و�صول املتعامل للخدمات الإلكرتونية اخلا�صة
ب�شرطة دبي عرب الآيفون �أو البالك بريي من خالل
املن�شورات والكتيبات يف املجالت الدورية وعلى �صفحة
الإنرتنت ،وعرب املرا�سالت الر�سمية ،وعند مداخل
املراجعني وعند مكاتب اال�ستقبال ،لتو�سيع ن�سبة
اجلمهور امل�ستفيد من قنوات التوا�صل الإلكرتوين.

نافذة الصحافة

�أكدت القيادة العامة ل�شرطة دبي تفعيلها (نافذة
ال�صحافة) على موقعها الإلكرتوين ،لي�صبح ب�إمكان
و�سائل الإعالم امل�سجلة م�سبق ًا االطالع على الأخبار
الر�سمية ل�شرطة دبي من �أي مكان يف العامل ،يف الوقت
نف�سه الذي يتم فيه حتميلها على املوقع.

و�أكدت �أحدث الإح�صاءات ال�صادرة عن الإدارة
العامة للخدمات الإلكرتونية �أن��ه مت �إجن��از مليونني
و 287معاملة �إل�ك�ترون�ي��ة ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،خا�صة
بعد �إط�لاق املوقع الإل�ك�تروين ل�شرطة دب��ي يف حلته
اجلديدة ،فيما بلغ عدد اخلدمات الإلكرتونية املقدمة
عرب املوقع  262خدمة �إلكرتونية.
وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن عدد القنوات الإلكرتونية
املتوافرة التابعة ل�شرطة دبي تبلغ  24قناة تتنوع بني
املوقع الإلكرتوين وتويرت والفي�سبوك ،كما بلغ عدد ز ّوار
املوقع الإلكرتوين ل�شرطة دبي  50مليون زائر خالل
الربع الأول من العام اجلاري ،مبعدل � 45ألف زائر
يومي ًا ،فيما بلغ عدد امل�شرتكني الدائمني فيه � 98ألف
م�شرتك من خمتلف دول العامل..
ويف ما يتعلق بنافذة ال�صحافة� ،أكد القائمون على
اخلدمات الإلكرتونية �أن��ه ميكن للجهات الإعالمية

الراغبة يف احل�صول على الأخبار الر�سمية ل�شرطة
دبي الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين والتوا�صل مع �إدارة
اخلدمات الإلكرتونية لتفعيل ا�سم امل�ستخدم وكلمة
ال�سر ،م�ؤكدين �أن الأخبار �سيتم حتميلها على املوقع
فور االنتهاء منها بحد �أق�صى ال�ساعة الثالثة ع�صر ًا،
كما ميكن حتميل �صور الأخبار بحجمها الطبيعي.
ونوهت الإدارة العامة للخدمات الإلكرتونية و�إدارة
الإعالم الأمني بالإدارة العامة خلدمة املجتمع �إىل �أنه
�سيتم اعتماد هذه الآلية الإلكرتونية عرب "النافذة" يف
التوا�صل مع كافة و�سائل الإعالم تدريجي ًا� ،إذ �سي�ستمر
التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي
حل�ين االنتقال ك��ام� ً
لا لنافذة ال�صحافة باعتبارها
املرجع الرئي�س ال�ستقاء الأخ�ب��ار الر�سمية ل�شرطة
دبي.

"اإلمارات للهوية" تنجز تطوير موقعها اإللكتروني
�أجنزت هيئة الإمارات للهوية تطوير البنية التحتية ملوقعها الإلكرتوين ب�شكل كامل ،يف
�إطار حر�صها امل�ستمر على توفري �أف�ضل اخلدمات الإلكرتونية للمتعاملني ،و�سعيها ملواكبة
االرتفاع املت�سارع يف �أع��داد مت�صفحي موقعها على �شبكة الإنرتنت ،والتي جت��اوزت 4,7
مليون مت�صفح خالل ال�شهور اخلم�سة الأوىل من العام احلايل.
وقالت الهيئة �إن عمليات حتديث بنية موقعها الإلكرتوين وتطويره �شملت زيادة الطاقة
اال�ستيعابية لعدد االت�صاالت املتزامنة للموقع ،لرتتفع من  2500ات�صال �إىل 12,500
ات�صال ،عرب زي��ادة عدد اخل��وادم امل�شغلة له من خادمني �إىل  6خ��وادم ،مبا يعادل زيادة
مبقدار ال�ضعفني للطاقة اال�ستيعابية املتعلقة بطلبات االت�صال ومعاجلتها ..كما �شملت رفع
قدرة املوقع على �ضمان ا�ستمرارية خدماته يف حال تعطل �أحد اخلوادم.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن عملية التطوير ت�ضمنت �أي�ض ًا زيادة �سرعة اال�ستجابة لطلبات
االت�صال وتخفيف ال�ضغط على خوادم قواعد البيانات من خالل �إ�ضافة تقنية "التحميل
امل�سبق ملحتويات املوقع".
يذكر �أن �أكرث ال�صفحات م�شاهدة على املوقع الإلكرتوين للهيئة ،هي ال�صفحات املخ�ص�صة
خلدمة اال�ستعالم عن حالة طلب بطاقة الهوية اخلا�صة باملتعاملني ،وخدمة اال�ستعالم عن
�إجراءات الت�سجيل يف بطاقة الهوية �أو التجديد ،بالإ�ضافة �إىل ال�صفحة الرئي�سة التي حتتوي
على �أحدث الأخبار املرتبطة ب�أن�شطة الهيئة وفعال ّياتها وم�شاركاتها الداخل ّية واخلارجية.
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أخبار وفعاليات

حكومة دبي اإللكترونية تتقدم بطلب إلى (اآليكان) للحصول على النطاق
العلوي الجغرافي دوت دبي ().dubai

ك�شفت هيئة الإنرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�ص�صة (الآيكان) -املنظمة العاملية
امل�س�ؤولة عن تخ�صي�ص نطاقات الإنرتنت ،ومقرها الواليات املتحدة الأمريكية� -أخري ًا
عن قائمة املر�شحني للح�صول على ا�سم نطاق م�ستوى علوي جغرايف جديد ،وقد جاء
طلب حكومة دبي الإلكرتونية بني ما يزيد على  1900طلب مت تقدميها حول العامل.
وكانت حكومة دبي الإلكرتونية قد تقدمت بطلب للح�صول على ا�سم نطاق امل�ستوى
العلوي اجلغرايف دوت دبي (� ).dubaiض ّمنته نبذة عن قدراتها الت�شغيلية والفنية
واملالية ،يف ظل �سعي الدائرة املتوا�صل لتوفري املم ّكنات التي ت�ساعد على الرتويج
للإمارة من خالل �إن�شاء هوية خا�صة بها لعالمتها التجارية على الإنرتنت؛ وتعزيز
مكانتها كمركز عاملي رائد يف ميادين الأعمال واقت�صاد املعرفة والثقافة االجتماعية..
حيث تعتزم الدائرة توفري الت�سجيل يف ا�سم النطاق (دوت دبي) لكافة اجلهات التابعة
حلكومة دب��ي ،وال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات غري الربحية ،واملنظمات غري احلكومية،
واجلمعيات امل�سجلة يف الإمارة �أو يف � ٍأي من مناطقها احلرة.
وتعليق ًا على ذلك قال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية:
"ت�أتي هذه اخلطوة متا�شي ًا مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف تر�سيخ هوية
�إمارة دبي الأ�صيلة ومكانتها العاملية كمركز اقت�صادي رائد .و�سيفتح احل�صول على
ا�سم النطاق اجلديد نوافذ جديدة للراغبني يف احل�صول على معلومات ح�صرية حول
دبي ..ومي ّكن املهتمني ،حملي ًا وعاملي ًا ،من الو�صول ال�سريع �إىل املحتوى الغني واملتنوع

الذي تزخر به املواقع الإلكرتونية احلكومية واملواقع اخلا�صة يف دبي ،و�إىل معلومات
�شاملة وغنية تالم�س كل مناحي احلياة فيها ،وتُطلع فئتي الزوار وامل�ستثمرين على
الت�سهيالت واملزايا التي تقدمها دبي لهم ا�ستعداد ًا لقدومهم �إليها".
و�أ�ضاف بن حميدان قائ ًال" :تعتزم حكومة دبي الإلكرتونية ا�ستخدام بنية حتتية
من التقنيات احلديثة م�صحوبة بعمليات ف ّعالة وذات كفاءة عالية لت�شغيل نطاق
امل�ستوى العلوي اجلغرايف دوت دبي ( ..)dubai.وهي ،و�شريكتها هيئة تنظيم
االت�صاالت ،ب�صدد تكوين �شراكات وحتالفات ا�سرتاتيجية مع جهات حملية وعاملية
لتبني �أف�ضل املمار�سات و�صياغة ال�سيا�سات املتعلقة بتخ�صي�ص �أ�سماء هذا النطاق
و�إدارتها؛ بغية �ضمان وجود عمليات و�إجراءات ت�شغيلية �شفافة ومن�صفة".
وتالي ًا لإمتام �إج��راءات احل�صول على ا�سم النطاق اجلديد (دوت دبي) �سوف
تكون كافة اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات امل�سجلة يف دبي م�ؤهلة للح�صول على اال�سم
الذي يطابق� ،أو يكون وثيق ال�صلة ،با�سم كل منها �أو باخلدمات التي توفرها .ومن
�ش�أن هذه امل�ساحة الإلكرتونية املعتمدة تزويد امل�ؤ�س�سات بقناة وا�ضحة وموثوقة لنقل
املعلومات واالنخراط يف التجارة الإلكرتونية ،عالوة على تقدميها بو�صفها م�ؤ�س�سات
ر�سمية معتمدة م�سجلة يف دبي.
جدير بالذكر �أن (الآيكان) ا�ستحدثت نطاقات امل�ستوى الأعلى اجلديدة ،ملزيد
من املناف�سة يف �سوق �أ�سماء النطاقات و�ضمان �أمن وا�ستقرار الإنرتنت ،متيح ًة لأية
م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة الفر�صة للتقدم بطلب لإن�شاء وت�شغيل النطاقات اجلديدة.

حكومة دبي اإللكترونية تنظم بطولة بولينغ لموظفيها
نظمت دائ��رة "حكومة دبي
الإلكرتونية" ف �ع��ال �ي��ة بطولة
البولينغ الريا�ضية ملوظفيها،
و�أقيمت يف ال�صالة الريا�ضية
ملركز مردف �سيتي �سنرت (بالي
ناي�شن) يف دب��ي ي��وم الأرب �ع��اء
 ،2012/6/13ح��ر� �ص � ًا
منها على حتفيز روح التناف�س
وال�ن���ش��اط ب�ين امل��وظ�ف�ين وك�سر
الروتني اليومي.
وقد حظيت مناف�سات البطولة
مب �� �ش��ارك��ة ق��وي��ة م ��ن موظفي
"حكومة دب ��ي الإلكرتونية"،
وكان على ر�أ�س امل�شاركني ك ٌل من
و�سام لوتاه م�ساعد املدير العام،
و�سعيد �أهلي مدير �إدارة الدعم
امل�ؤ�س�سي .ويف ختام البطولة �س ّلم
لوتاه جائزة البطولة للفائز الأول
حممد ح��وري��ة ،م��ن �إدارة نظم
تخطيط املوارد احلكومية.
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الشبكات المجتمعية

يعترب تويرت من �أهم �شبكات التوا�صل االجتماعية ،وتعتمد عليه الكثري من اجلهات احلكومية من �أجل توعية
اجلمهور باملعلومات واخلدمات الإلكرتونية .ويف ما ي�أتي �إح�صاءات حول مدى انت�شار هذه ال�شبكة عربي ًا.

بحث خبري ال�شبكات االجتماعية خالد الأحمد  ،@Shusmoت�صميم ملى زيتونlzaitoon@gmail.com :
امل�صدر :كلية دبي للإدارة احلكومية  -تقرير الإعالم االجتماعي العربي @arabsocialmedia
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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

خدمة {الج ّفير} في اإلدارة العامة لإلقامة
ما هي خدمة الج ّفير؟

هي �إحدى اخلدمات الإلكرتونية الداخلية التي �أطلقتها الإدارة العامة للإقامة
و�ش�ؤون الأجانب بدبي ،وتتمثل يف منوذج طلب �إلكرتوين يعمل على �أجهزة الآي
فون والآي باد ،ويقوم ب�إعداد قائمة مبتطلبات اجلودة والنقاط التي �سيتم
التدقيق عليها للعمل �ضمن البنود واملوا�صفات العاملية لنظام �إدارة اجلودة
(الآي��زو  ،)90001-2008و�ضمان تطبيق متطلبات نظام اجل��ودة يف
الوحدات التنظيمية التابعة للإدارة وا�ستمرارية الطبيق.

سبب التسمية

كما يظهر جلي ًا من طبيعة اخلدمة ،فهي ت�ستخدم من �أجل تتبع متطلبات
اجلودة واملوا�صفات العاملية يف معايري اجلودة ،متام ًا مثل القا�ص �أو اجل ّفري
الذي يتبع الأثر وي�ستدل من العالمات التي يراها .وبذلك ا�ستح�ضر املبدعون
يف تطوير اخلدمات الإلكرتونية روح الرتاث الأ�صيل ،وعربوا ب�أجمل و�صف عن
احلداثة والتطور الذي يعي�شونه ،ولكن بر�ؤية الأجداد.

ما هو الج ّفير؟

ق�صا�ص
نق ًال ع��ن منتديات ف��زاع ،اجل� ّف�ير ه��و ّ
الأثر الذي يتبع الأثر ،وهي مهارة تع ّرف �آثار �أقدام
الآخرين والتي تنت�شر بني القبائل العربية ،خا�صة
البدوية منها ،وه��ي ال�صفة التي ينفرد بها �سكان
ال�صحراء الذين تنت�شر م�ضاربهم يف الرباري حيث
الرمال الناعمة.
واجل � ّف�ير يفيد القبيلة يف �أم ��ور ع��دي��دة ،منها
التعرف �إىل �أث��ر �أي غريب يت�سلل و�سط م�ضاربها
بق�صد التج�س�س �أو ال�سرقة �أو االعتداء على ممتلكات
النا�س .وي�ستطيع اجل ّفري متييز الآث��ار الغريبة عن
�آث��ار �أف��راد قبيلته لأن��ه يكون على علم ودراي��ة ب�آثار
�أق��دام جميع رفاقه ..ومن هنا تبد�أ رحلة املطاردة
للمت�سلل �أو الل�ص.
ّ
كما ُيعتمد على اجلفري يف اقتفاء �آث��ار املا�شية
التي متلكها القبيلة يف حالة فقدانها يف ال�صحراء،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة به يف رحالت ال�صيد لدوره
املهم يف تتبع �آثار الطرائد

•
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أسئلة شائعة

النرد بيرينس:

علي رمضان:

�أتابع �أخبار م�ؤ�س�سة دبي للفعاليات والرتويج
ال�سياحي م��ن خ�لال اال� �ش�تراك م��ع خدمة
تويرت للم�ؤ�س�سة ،حيث �أعتربها و�سيلة مريحة
وجمانية لتعرف الفعاليات التي حتدث يف
دبي ب�شكل عام ،ومن غري احلاجة �إىل ت�صفح
مواقع مزدحمة باملعلومات وال�صور ،فر�سائل
تويرت الق�صرية �أجدها خيار ًا منا�سب ًا.

ك�����ي�����ف ي����ت����اب����ع����ون

م�������ف�������اج�������آت ص���ي���ف

�أ�ستخدم هاتف ًا ذكي ًا معزز ًا بحزمة بيانات
ك �ب�يرة ت���س�م��ح يل ب��ال��دخ��ول �إىل امل��واق��ع
الإلكرتونية بكل �سهولة وي�سر ،وب�صراحة
�أج���د الن�سخة امل�ح�م��ول��ة م��ن م��وق��ع هيئة
ال�سياحة م�ش ّوقة وجذابة ،و�أ�ستطيع التعرف
م��ن خ�لال�ه��ا �إىل تفا�صيل ك��ل فعالية من
فعاليات ال�صيف ب�سهولة وي�سر.
تبقى لدي م�شكلة واحدة ،وهي �أن العديد من
الفعاليات التي تهمني ال �أجدها معرو�ضة
على موقع فعاليات دبي ،وهو ما �أ�شعر ب�أنه
يحتاج �إىل تطوير من قبل املوقع كي ي�ستقطب
عدد ًا �أكرب من امل�ستخدمني.

دب�����������ي 2012؟
دانا دويك:

قمت بتثبيت برنامج هيئة ال�سياحة والت�سويق التجاري على هاتفي
املحمول ،وب�صراحة �أجد �أن هذا الربنامج هو �أف�ضل �أداة ميكن �أن
يح�صل عليها من يعي�ش يف دب��ي ،فمن خ�لال خا�صية حتديد املوقع
اجلغرايف وت�شغيل الكامريا ،جتد �أن هاتفك املحمول حتول �إىل دليل
�سياحي متفاعل يتعرف كل �شرب من الإمارة ،وينبهك �إىل كل الفعاليات
واخلدمات التي ميكن �أن تق�ضي فيها �أوقات ًا �سعيدة.

كارولينا بشارة:

�أف�ضل ا�ستخدام الدليل املطبوع لأنني �أجده
يف متناول ي��دي ،و�أت�صفحه ب�شكل �أ�سهل
و�أ� �س��رع م��ن ت�صفح املعلومات ع�بر هاتفي
املحمول ،ال�سيما و�أنها ت�ستهلك جزء ًا كبري ًا
من ر�صيد الهاتف املحمول ب�سبب ارتفاع
تكلفة الدخول �إىل البيانات بالن�سبة يل.
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مرشد الخدمات

حجز الفنادق من موقع دائرة السياحة والتسويق التجاري
ميكن احل�صول على ه��ذه اخلدمة
ع�ب�ر امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين ل��دائ��رة
ال �� �س �ي��اح��ة وال �ت �� �س��وي��ق ال �ت �ج��اري
definitelydubai.com

1
اخرت خدمة حجز الفنادق من احلقول
املعرو�ضة على ال�صفحة الرئي�سة.

2
ت �ظ �ه��ر � �ش��ا� �ش��ة ب �ف �ئ��ات ال �ف �ن��ادق
امل �ت��واف��رة يف دب ��ي وف ��ق ت�صنيف
النجوم وم�ستوى اخلدمة ،وبالنقر
على الفئة املطلوبة تظهر قائمة
ب��ال �ف �ن��ادق ،م��ع رم� ��وز للخدمات
والت�سهيالت املقدمة من كل فندق.

3

انقر على ا�سم الفندق املرغوب يف احلجز به لتظهر
بطاقة غنية بالتفا�صيل واملعلومات؛ منها �ألبوم ب�صور
ال�ف�ن��دق ،وخريطة تظهر موقعه ،و�آراء ال �ن��زالء مع
تقييمهم جودة خدمات الفندق ..ومن هذه البطاقة
ميكن اختيار تاريخ احلجز واملبا�شرة يف دفع الر�سوم
�إلكرتوني ًا.

ملزيد من املعلومات ميكن االت�صال على الرقم:

8007090
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