آفاق إلكترونية

الخدمات اإللكترونية في ضوء

تغريدات الشيخ محمد و"قفزة فيليكس"
متثل تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
أمالت يف احلياة ويف
حمطات فكري ًة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
ووقفات وت� ٍ
ٍ
ٍ
القيادة ويف الإبداع.
ً
ا�ستوقفتني كثريا بع�ض تلك الق�صا�صات الفكرية ل�سموه توجه امل�س�ؤولني يف دوائرنا
احلكومية لأهمية مناف�سة �إجنازاتهم ال�سابقة ،و�صنع مناف�سني خارجيني للو�صول �إىل
التميز ،وهي جاءت يف و�سم "من مفكرتي" على موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"
حني كتب �أن�" :أ�سو�أ �شيء ميكن �أن مير بقائد حكومي �أو م�ؤ�س�سة حكومية ..هو عدم
وجود مناف�س ..مما ي�ؤدي للخمول والك�سل ..واحتكار احلقيقة �أحيان ًا" ،و�أن�" :أحد
�أهم �أ�سرار تطور ح�ضارات الب�شر �س ّنة التدافع والتناف�س بني النا�س ..ويف ديننا حث
على املناف�سة (ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون)" ،و�أ�ضاف �سموه" :يف احلكومة،
جعلنا مناف�سة بني امل�ؤ�س�سات مع بع�ضها عرب جوائز التميز ،و�أن�ش�أنا جمل�س ًا للتناف�سية
لنناف�س الدول الأخرى ،و�إال �أ�صابنا اخلمول".
وقد كان �سموه �أكرث و�ضوح ًا يف تغريدة كتب فيها "�أقول جلميع امل�س�ؤولني� ..إذا
�أردت التطور ..ناف�س �إجنازاتك ال�سابقة ..وا�صنع لك مناف�س ًا خارجي ًا ..واغر�س
الروح التناف�سية بني موظفيك".
***
هذه التغريدات ا�ستح�ضرتها و�أنا �أ�ستمع �إىل خرب تناقلته وكاالت الأنباء �أخري ًا
حول ذاك املغامر الذي قام م�ساء يوم الأحد يف � 14أكتوبر  2012بالقفز مبظلة من
ارتفاع ت�سعة وع�شرين �ألف مرت عن �سطح الأر�ض فوق �صحراء والية نيومك�سيكو يف
الواليات املتحدة ,من طبقة ال�سرتاتو�سفري -حدود الغالف اجلوي الأر�ضي -باجتاه
الأر�ض.
هذا رهان جنح يف القيام به النم�ساوي فيليك�س بومغارترن ،وبه �أ�صبح �أول �إن�سان
يخرتق حاجز ال�صوت ب�سرعة بلغت �أثناء ال�سقوط  1342كيلومرت ًا يف ال�ساعة� ،أي
ما يوازي  1,24مرة �سرعة ال�صوت التي ت�صل �إىل �ألف كيلومرت يف ال�ساعة؛
م�سج ًال بذلك �أعلى �سرعة لل�سقوط احل��ر من �أعلى ارت�ف��اع و�صل �إليه الإن�سان
بو�ساطة منطاد.
***
وهنا على �أر���ض �إمارتنا احلبيبة دبي يبدو �أن دوائرنا املحلية قد وعت در�س
التناف�سية الذي وجهها �إليه �صاحب ال�سمو ،حني انتظمت يف عقد فريد على من�صة
واحدة حتت مظلة حكومة دبي الإلكرتونية يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2012وتناف�ست
يف ما بينها ب�أروع �صور التناف�س غري املعهودة �سابق ًا؛ جم�سدة منوذج ًا واقعي ًا للحكومة
املرتابطة التي يحركها هدف واحد هو ر�ضا العميل عما يقدم له من خدمات ومبا
يعزز مكانة دبي يف اقت�صاد املعرفة.
ب�ين ال �ع��ام  2001ال���ذي ��ش�ه��د �إط �ل�اق ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي�.إم��ارات) يف �شهر �أكتوبر بـنحو  14خدمة �إلكرتونية فقط ،وعام ،2012
م�شوار �صعب من التحدي�� ،س��وا ٌء لفرقنا العاملة يف حكومة دب��ي الإلكرتونية �أو
لفرق الدوائر احلكومية ..لكنها �أعوام للإجنازات �أي�ض ًا؛ فخاللها متكنت دبي من
التقدم باجتاه احلكومة املرتابطة :احلكومة االفرتا�ضية التي تقل�صت فيها الطوابري
والكاونرتات التقليدية ،وب��د�أت تلوح مظاهر مرحلة "دوائر بال �أوراق" يف العديد
من اجلهات احلكومية ،وبد�أ النا�س يعتادون ،مقيمون وزوار ورجال �أعمال ،تنفيذ
معامالتهم عرب و�سائل �إلكرتونية �سهلة وعلى مدار ال�ساعة.

ر�أينا يف �أثناء جيتك�س كيف و�صلت خدماتنا الإلكرتونية وتطبيقات الهواتف الذكية
�إىل مراحل متقدمة وغري معهودة بكل املقايي�س ،وكيف �شمل التحول الإلكرتوين �شرائح
َ
ورجال الأعمال ..وكيف تنوعت اخلدمات
املجتمع :املواطنني ،واملقيمني ،وال�س ّي َاح،
الإلكرتونية لتغطي البنية التحتية ،واالقت�صاد ،والتعليم ،وال�صحة ،والأعمال؛ ما
يف�سر لنا ذلك العدد الكبري الذي يتجاوز  2000خدمة توفرها اجلهات احلكومية
من خالل البوابة الر�سمية حلكومة دبي (دبي.امارات).
***
ح ّق ًا لقد ا�ستفدنا من توجيهات قائد م�سرية التحول الإل �ك�تروين ،وتناف�ست
اجلهات احلكومية مع نف�سها وحققت �إجنازات يف فرتة زمنية لي�ست بالطويلة .ويبقى
بني تغريدات �سموه و"قفزة فيليك�س" و�إجنازاتنا يف م�ضمار اخلدمات الإلكرتونية
قا�سم م�شرتك قوامه التناف�سية ..وليكون �شعارنا على الدوام كلمات �سموه "نحن ال
نر�ضى عن املركز الأول بديال".

املدير العام

هيئة التحرير
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رؤيت ـ ــنا
تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة
يف جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت�ت��وىل "حكومة دب��ي الإلكرتونية" مهمة ت�ق��دمي ال�ب��واب��ة الر�سمية امل��وح��دة حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،التي تزود القاطنني يف الإمارة وم�ؤ�س�ساتها وقطاع الأعمال والزوار بكافة اخلدمات
احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل ما يزيد على
 2000خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة هذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع باخلدمات
الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإمارة نحو جمتمع املعرفة..

جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

موضوعات العدد

رئي�س التحرير
�أحمد حممد بن حميدان
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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

�أول "حمامي �إلكرتوين" يف ال�شرق
الأو�سط ..يعمل يف 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

6
مركز �إعداد التطبيقات االفرتا�ضية من �شرطة دبي
الأول من نوعه على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
والأجهزة ال�شرطية العاملية

designer@deg.gov.ae

9

املرا�سالت
الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :

 32,171مبنى ومن�ش�أة يف دبي
ُتدار من غرفة العمليات املركزية
الإلكرتونية للدفاع املدين

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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"دبي الإلكرتونية" ت�ؤ�س�س للحكومة
املرتابطة

تقنية المعلومات

تعزز الكفاءة والدعم المؤسسي وتضمن سالسة العمليات التشغيلية وسرعتها

غرفة دبي األولى في تطبيق "أوراكل فيوجن"
في المنطقة

�أ�صبحت غرفة دبي �أول غرفة جتارة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط تطبق نظام "�أوراكل فيوجن" املتطور
بحزمة تطبيقاته املالية "�أوراكل فاينن�شالز" وال�شراء
واجل��رد ،و�إدارة ر�أ�س املال الب�شري ،لتعزز بذلك من
ريادتها يف توفري �أف�ضل اخلدمات لعمالئها.
وبف�ضل احل �ل��ول املتكاملة ال�ت��ي يتيحها نظام
"�أوراكل فيوجن" ،ف�إن الغرفة �ستتمكن من �إدارة
عملياتها الت�شغيلية ،و�إ� �ص��دار ال�ت�ق��اري��ر ،و�إج ��راء
التحليل مبزايا واجهات كومبيوترية م�شابهة للوحة
ال� �ع ��دادات (دا�� ��ش ب � ��وردز) .و��س�ي���س��اه��م ه ��ذا النظام
يف حتقيق درج ��ة فعالية ع��ال�ي��ة يف ��ض�م��ان �سال�سة
العمليات الت�شغيلية للغرفة و�سرعتها ،م��ع توفري
�أكرب قد ٍر من املرونة لإدارة العمليات ،والتقليل من
حجم التكاليف وخماطر بيئات تقنية املعلومات..
بالإ�ضافة �إىل زيادة الكفاءة والدعم امل�ؤ�س�سي.
و�أ� �ش��ار �سعادة حمد بوعميم ،مدير ع��ام غرفة
دبي� ،إىل �أن تطبيقات �أوراكل فيوجن �ستعزز من �أداء
الغرفة ،وتطور من جهودها الرامية �إىل حت�سني البنية
التحتية لتقنية املعلومات خلدمة العمالء واملتعاملني
ب�شكل �أف�ضل.
ٍ

وق��ال �سعادته�" :إن ه��ذه التطبيقات �ست�ساعد
الغرفة على حتقيق �أداءٍ متميز ،وقدرة للتو�سع والتطوير
ومعاجلة �أك�بر ع��ددٍ م��ن املعامالت يف وق� ٍ�ت قيا�سي
بكفاء ٍة متناهية ،حيث �إن العميل ي�أتي يف املقام الأول
وخدمته �أولوية ق�صوى بالن�سبة لغرفة دبي ،لأننا نركز
على التفوق يف جمال تقنية املعلومات وتعزيز كفاءة
عملياتنا وحت�سني جتربة امل�ستخدمني والعمالء".
و�أك��د مدير عام غرفة دبي �أن توجه حكومة دبي
نحو اخلدمات الإلكرتونية يفر�ض على الدوام مواكبة
�أحدث التطورات التقنية ،وتطبيق الأف�ضل والأحدث
مبا يتالءم مع احتياجات التميز والكفاءة ،ويحقق
الإ�ضافة يف توفري اخلدمة للعميل.
كما �ستقوم الغرفة بتطبيق حلول �إدارة عالقات
العمالء (�سيبيل) وال��ذي يتيح لل�شركات تعزيز منو
�أع�م��ال�ه��ا م��ن خ�لال ت��وف�ير قيمة م�ضافة للعمالء،
حيث �سيتم ا�ستخدام واجهات امل�ستخدمني اجلديدة
امل�ستندة �إىل مهام و�إمكانات البحث يف امل�ؤ�س�سات،
ومتكن الغرفة من �إدارة كل االت�صاالت لديها.

•

�سعادة حمد بوعميم
مدير عام غرفة دبي

حزمة أنظمة أوراكل المطبقة
ت��ش��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات المالية
والشراء والجرد وإدارة رأس
المال البشري ..وحلول إدارة
عالقات العمالء (سيبيل) توفر
إض��اف��ة متميزة لخدمة ق ّيمة
للعمالء
3
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موضوع الغالف

يضم إحدى عشرة خدمة ونظام ًا إلكتروني ًا مساند ًا لعمل المحامي

محاكم دبي تطلق أول
{محامي إلكتروني} في الشرق األوسط
د�شنت حماكم دبي م�شروع "املحامي الإلكرتوين"،
وال ��ذي ي�ع��د الأول م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م���س�ت��وى ال�شرق
الأو� �س��ط ،وي�ضم ه��ذا امل���ش��روع �إح ��دى ع�شرة خدمة
ون �ظ��ام �اً �إل �ك�ترون �ي �اً م���س��ان��داً لعمل امل �ح��ام��ي ،وذلك
يف �إط��ار �سعي املحاكم يف دب��ي موا�صلة تعزيز كفاءة
ال �ع �م �ل �ي��ات امل �� �ش�ترك��ة م ��ع امل �ح ��ام�ي�ن ،وت �ع��زي��ز ثقة
املتعاملني وامل�ع�ن�ي�ين ب��ال�ن�ظ��ام الق�ضائي ف�ي�ه��ا؛ من
خالل �ضمان تي�سري اخلدمات فيها وت�سريعها ورفع
م�ستوى دقتها.
وي�ق��وم م�شروع "املحامي الإلكرتوين" انطالقاً
من العالقة اال�سرتاتيجية وال��دور املهم للمحامني
وم �ك��ات��ب امل �ح��ام��اة يف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة و�إدارة
4
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ال��دع��اوى ،من خ�لال تطوير جمموعة من الأنظمة �	.7إدارة الأداء الإلكرتوين
وال�برام��ج الإلكرتونية التي تتيح قائمة كبرية من  .8خدمة املعرفة الإلكرتونية
 .9ت�سجيل الوكاالت الإلكرتونية
قنوات التفاعل وتنفيذ الأعمال من خاللها.
 .10معامالت كاتب العدل الإلكرتوين
 .11تطبيقات الهواتف الذكية
قنوات إلكترونية مبتكرة
وبهذا تغطي اخلدمة خمتلف جوانب احتياجات
وت�ضم اخلدمة باقة من القنوات التي ت�شمل �إحدى املحامني يف التعامل مع املحاكم.
ع�شرة خدمة �إلكرتونية ،وهي:
 .1ت�سجيل الق�ضايا عن بعد
 .2الدفع الإلكرتوين للر�سوم والأمانات
المبادرة األولى من نوعها
 .3تقدمي طلبات الق�ضايا �إلكرتوني ًا
تعترب هذه اخلدمات والتطبيقات الإلكرتونية �سبق ًا
 .4التوا�صل والرتا�سل الإلكرتوين
�إلكرتوني ًا على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،فهي فر�صة
 .5خدمة وا�صل الإلكرتوين
للنمو والتميز يف تقدمي اخلدمات للعمالء وموكليهم
ً
�	.6إدارة الدعــــاوى �إلكرتونيا
ت�ضمن لهم تقليل التكاليف و�سرعة الإجن��از واملرونة

يف �إدارة العمليات ،بعدما مت ت�سخري �أحدث التقنيات
الإلكرتونية يف هذا املجال لتطبيق �أف�ضل املمار�سات يف
الأنظمة العاملية.
ومن �أهم هذه اخلدمات التي تنفرد بها حماكم دبي
على م�ستوى ال�شرق الأو�سط خدمة ت�سجيل الق�ضايا عن
بعد ،والتي تعد �أول نظام �إلكرتوين يقوم بتوفري خدمات
ت�سجيل الق�ضايا �إلكرتوني ًا ،دون احلاجة للح�ضور �إىل
املحاكم نهائي ًا ،ما يوفر الوقت واجلهد على املتعاملني
ويرفع كفاءة العمل وجودة اخلدمات ،وهو �أمر ي�صب
ب�شكل مبا�شر يف حتقيق ر�سالة حماكم دبي با�ستغالل
النظم احلديثة والإجراءات والتقنيات املتطورة.
وق��د مت �إع��ادة �صياغة �إج ��راءات عملية الت�سجيل
للق�ضايا لتتما�شى والإج ��راءات الإلكرتونية اجلديدة
للعميل؛ فعملية الت�سجيل الإلكرتوين ت�شمل حتديد نوع
الق�ضية ومو�ضوعها وقيمة املطالبة ..بالإ�ضافة �إىل
معلومات �أط ��راف ال��دع��وى و�إرف ��اق �صحيفة الدعوى
وحافظة امل�ستندات والوثائق والوكاالت ودفع الر�سوم
�إلكرتوني ًا .بعد ذلك تُ�صدر اخلدمة رقم ًا للق�ضية مع
حتديد الدائرة الق�ضائية وموعد اجلل�سة الأوىل للنظر
فيها �إلكرتوني ًا ،من دون �أن يتطلب هذا الأمر احل�ضور
�شخ�صي ًا �إىل املحاكم.
وق ��د مت ت �ع��زي��ز اخل��دم��ة ب ��آل �ي��ة حل��وك �م��ة عملية
الت�سجيل؛ من خالل تدقيق طلبات الت�سجيل للت�أكد من
�سالمة املعلومات والوثائق وحتديد الر�سوم القانونية،
كما روع��ي توفري �أع�ل��ى معايري اجل��ودة وال�سهولة يف
ت�صميم واجهة التعامل مع تلك اخلدمات ،مع احلر�ص
على توافر �ضوابط العمل با�ستخدام الو�سائل التقنية
احلديثة ،مبا فيها الربط مع قارئ الهوية ال�صادرة من
هيئة الإمارات للهوية.

الدفع اإللكتروني

�أم��ا خدمة ال��دف��ع االل �ك�تروين للر�سوم والأمانات
فهي تتيح ملكاتب املحاماة والعمالء دفع ر�سوم و�أمانات
الق�ضايا والغرامات وغريها �إلكرتوني ًا ،لأيٍّ من ق�ضايا
التنفيذ املدين والعمايل وال�شرعي والتجاري والعقاري،
وذلك عرب املوقع الإلكرتوين ملحاكم دبي.

ت���ق���دي���م ال���ط���ل���ب���ات وال���ت���راس���ل
الفعال

ه��ي اخل��دم��ة التي توفر م��ن خاللها حماكم دبي
�إمكان تقدمي الطلبات �إلكرتوني ًا جلميع �أنواع الق�ضايا،
ومتابعة تنفيذها ،واالط�لاع على نتائجها �إلكرتوني ًا،
طبع ًا دون احلاجة �إىل مراجعة مبنى املحاكم .وتتيح
�أي�ض ًا خدم َة التوا�صل والرتا�سل الإل �ك�تروين ملكاتب
املحاماة ،وهي خدمة توفر التقرير اليومي من خالل
الربيد الإلكرتوين ،بحيث يت�ضمن هذا التقرير قرارات
اجلل�سات اخلا�صة مبكتب املحاماة .كما تتوافر خدمة
ال��ر��س��ائ��ل الن�صية ال�ت��ي ت�ق��دم ب�ي��ان��ات ع��ن مواعيد

اجلل�سات والقرارات املتعلقة بها ،بالإ�ضافة �إىل �إر�سال
ر�سائل ن�صية حول �إمكان ا�ستالم ال�شيكات.

واصل للتواصل

هي اخلدمة التي تتيح ملكاتب املحاماة التوا�صل
مع الوحدات الإدارية يف حماكم دبي من خالل الربيد
الإل �ك�تروين لال�ستفادة م��ن متابعة تنفيذ الطلبات
الإلكرتونية امل�سجلة عرب املوقع الإلكرتوين للمحاكم،
ومتابعة تنفيذ قرارات اجلل�سات ،كذلك تتيح اال�ستعالم
عن جاهزية طباعة الأحكام الق�ضائية قبل ا�ستالمها
وجتهيز ملفات الق�ضايا قبل احل���ض��ور .كما ميكن
ا�ستقبال ومتابعة مالحظات املتعاملني الواردة حول دقة
وجودة تنفيذ القرارات والطلبات.

إدارة الدعاوى واألداء

ت�سهل خدمات �إدارة الدعاوى �إلكرتوني ًا االطالع
على معلومات الق�ضايا التابعة ملكاتب املحاماة ،وجدول
جل�سات الق�ضايا ،ومتابعة طلباتهم وما مت تنفيذه منها..
كما توفر ال��وق��ت واجل�ه��د امل�ب��ذول ملراجعة املحاكم،
بالإ�ضافة �إىل خدمة �إدارة الأداء الإل �ك�تروين والتي
تتيح ملكاتب املحاماة االطالع على البيانات الإح�صائية
اليومية وال�شهرية وال�سنوية على كافة م�ستويات املحاكم
ال�ث�لاث ،م��ا ي�ساهم يف قيا�س �أداء مكاتب املحاماة
ومتابعة �أعمال املكتب.

المعرفة اإللكترونية

ت �ت �ي��ح حم��اك��م دب���ي م ��ن خ�ل�ال خ��دم��ة املعرفة
الإلكرتونية ملكاتب املحاماة قاعدة بيانات بجميع عمالء
املكتب ،كما توفر خدمة االطالع على املبادئ القانونية
ون�صو�ص القوانني بالإ�ضافة �إىل مكتبة الأحكام� .أي�ض ًا
توفر خدمة ت�سجيل ال��وك��االت الإل�ك�ترون�ي��ة ،و�إجن��از
معامالت الوكاالت مبختلف �أنواعها �إلكرتوني ًا� ،إ�ضافة
�إىل ت�صديق الإنذارات العدلية �إلكرتوني ًا.

الكاتب العدل اإللكتروني

عالوة على اخلدمات املوجهة مبا�شرة �إىل مكاتب
املحاماة ،ف�إن حماكم دبي توفر  خدمة من معامالت
الكاتب العدل �إلكرتوني ًا جلميع �أن��واع املعامالت من
االتفاقيات والعقود والإقرارات ،والتي ت�سهم ب�شكل كبري
يف توفري الوقت واجلهد على املتعامل وموكلي مكاتب
املحاماة؛ ومنها:
 )1الت�صديق على العقود :وت�شمل عقد تعيني وكيل
خ��دم��ات حملي وف�سخ عقد تعيني وك�ي��ل خدمات
حملي وعقد تعيني وكيل م��واط��ن وعقد بيع حمل
جتاري.
 )2الت�صديق على الإق ��رارات :وت�شمل �إق��رار ًا بعدم
العمل ،و�إق��رار ًا وتعهد ًا ل��وزارة العمل ،و�إق��رار بيع

تضمن خدمة المحامي اإللكتروني تقليل التكاليف وسرعة
اإلنجاز والمرونة في إدارة العمليات المختلفة

و�سيلة بحرية ،و�إقرار تنازل عن بالغ ،و�إقرار تنازل
عن ق�ضية.
 )3الت�صديق على ال��وك��االت :وت�شمل توكي ًال عام ًا،
ووكالة خا�صة بالق�ضايا ،وتوكي ًال عام ًا بالق�ضايا،
وتوكي ًال و�إق� ��رار ًا ل ��وزارة العمل ،وتوكي ًال خا�ص ًا
ب�أر�ض منحة.

العدالة المحمولة

تقدم حماكم دبي كذلك خدمة تطبيقات الهواتف
الذكية والتي تعد القناة الأحدث التي ت�ضيفها املحاكم
لقنوات توا�صلها الإل�ك�ترون�ي��ة ال�سابقة .وت��وف��ر هذه
اخلدمة اال�ستف�سار عن الق�ضايا ،والبحث يف القوانني،
واالط�ل�اع على ج��دول اجلل�سات� ،إ�ضافة �إىل �أخبار
املحاكم ودليل الإج��راءات ،من خالل حتميل التطبيق
على الهواتف الذكية.

الجدوى االقتصادية

ال�شك ب�أن هذا الإجن��از الذي حققته حماكم دبي
ميثل اخ�تراق� ًا حقيقي ًا لكافة العقبات والعوائق التي
طاملا ظن بع�ضهم حمدودية اخلدمات الإلكرتونية التي
احل�سا�س كبديل لكثري من
ميكنها تنظيم هذا القطاع ّ
اخلدمات التقليدية؛ ال�سيما القانونية منها .وي�أتي هذا
االخرتاق من املحاكم حتقيق ًا لل�شعار الذي ترفعه وتزين
به املدخل الرئي�س ل�صاالتها وال��ذي يفيد بعدم وجود
كلمة "م�ستحيل" يف قامو�س القيادة يف دبي.
ل��ذا الب��د من احت�ساب اجل��دوى االقت�صادية التي
حتققها هذه اخلدمات اجلديدة التي تطلقها املحاكم
يف جم��ال خ��دم��ات املحامي الإل �ك�تروين ،ال�سيما و�أن
معايري تكاليف هذه اخلدمات تقا�س بال�ساعة ،وتكلفة
�ساعة املحامي امل�ح�ترف ت�ساوي �آالف ال��دراه��م ،ما
يعني �أن العوائد االقت�صادية التي حتققها هذه اخلدمة
ب�شكل مبا�شر وحم�سو�س مقابل �ساعات العمل التي يتم
توفريها على كل من العميل ملكاتب املحاماة� ،أو على
مكاتب املحاماة ذاتها ،تقدر باملاليني.
الأه���م م��ن ه��ذه ال ��وف ��ورات يف ��س��اع��ات خدمات
املحامني ،هو تعزيز بيئة العدالة والتقا�ضي يف �إمارة
دبي ،لأن هذه البيئة متثل القاعدة التي حتمل الأ�سا�س
لكل ما حققته الإمارة من مكانة اقت�صادي ًا وعاملي ًا ،كما
�أنها ال�ضمانة كي توا�صل دبي حتقيق املزيد من جذب
اال�ستثمارات واالزدهار والتنمية للأجيال القادمة ،لأن
"العدل �أ�سا�س امللك".

•
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التطبيقات االفتراضية

مركز إعداد التطبيقات االفتراضية من شرطة دبي

األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط
واألجهزة الشرطية العالمية
توا�صل �شرطة دب��ي حتقيق امل��زي��د م��ن الإب ��داع والتميز يف تطبيق التقنيات
احلديثة لالرتقاء مب�ستوى العمل ال�شرطي واالنتقال به �إىل م�ستوى جديد ،يف
الوقت ذاته الذي توظف فيه هذه التقنيات خارج حدود الوظائف الأمنية ،لتنطلق
�إىل حتقيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية ب�شكل فعلي.
ن�ستعر�ض يف هذه اجلولة �إجنازات �شرطة دبي يف جمال التطبيقات االفرتا�ضية،
وكيف حولتها الكوادر املبدعة يف ال�شرطة �إىل من�صات للتدريب والرتفيه يف �آن
واحد.

مركز التطبيقات االفتراضية

يخت�ص املركز بت�صميم �ألعاب وفيديوهات تدريبية وتوعوية من خالل �أمهر
املربجمني واملخت�صني يف نظم املعلومات والت�صميم ،وقد جرى �إن�شاء املركز كق�سم
تقني يف بداية الأمر عام  ،2008ومن ثم مت حتويله �إىل مركز م�ستقل عام ،2010
وذلك لإتاحة الفر�صة �أمامه لتطوير الربامج والتطبيقات نظر ًا للإقبال ال�شديد
عليها.
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ويهدف املركز �إىل ا�ستحداث برامج افرتا�ضية ت�ساهم يف �إن�شاء بيئة تكنولوجية
يف جمال التدريب والتوعية والتوثيق ،با�ستخدام الواقع االفرتا�ضي ثالثي الأبعاد،
لتوفري بيئة عملية و�آمنة تدعم الطرق والو�سائل املتبعة حالي ًا يف امليدان العملي.
وي��رج��ع ا�ستخدام �أل�ع��اب الفيديو يف التدريب �إىل ف�ترة الثمانينيات عندما
ا�ستخدمت يف التدريب الع�سكري يف �أمريكا ،وازداد االهتمام بها يف الآونة الأخرية مع
ت�صاعد رغبة وزارة الدفاع الأمريكي بتقليل كلفة �أنظمة املحاكاة املكلفة ،وذلك عن
طريق اال�ستعانة بتقنية �ألعاب الفيديو وظهور العديد من املبادرات غري الع�سكرية التي
ميكن اال�ستفادة منها يف املجال الع�سكري.
وقد جنحت �شرطة دبي يف توظيف هذه التقنيات ،وقامت ب�إطالق جمموعة من
التطبيقات املميزة يف هذا املجال �أهمها:

التحقيق الجنائي االفتراضي

يهدف هذا الربنامج �إىل حماكاة واقع اجلرمية بتوفري بيئة تدريب �إلكرتونية
عملية و�آمنة ،قادرة على �إعطاء املتدرب الفر�صة الكاملة ملعاي�شة اجلرمية ،حيث يقوم

املتدرب بلعب دور ال�ضابط املحقق ،وعليه االنتقال �إىل مكان اجلرمية وت�أمني م�سرح
اجلرمية ومعاينة الأدل��ة ،والتخاطب مع غرفة العمليات وطلب اخلرباء والوحدات
امل�ساندة ،وفح�ص م�سرح اجلرمية و�أخذ ال�صور الالزمة وجمع اال�ستدالالت ،للو�صول
�إىل اجلناة وتقدميهم �إىل العدالة بطرق م�شابهه ملا يقوم به يف الواقع ،بهدف متكينه
من �صقل مهاراته واالرتقاء مب�ستوى الأداء.

التحقيق المروري االفتراضي

يهدف هذا الربنامج لتدريب رجل املرور على كيفية التعامل مع احلوادث املرورية
ب�أنواعها املتعددة ،ويعطي املتدرب املقدرة على القيام ب�إجراءات التحقيق ،حيث يقوم
بلعب دور ال�ضابط املحقق يف عدة حوادث مرورية كحادث ب�سيط �أو حادث تدهور
�أو حادث ده�س وغريها ..كما يقوم بالتعامل مع امل�صابني وت�أمني م�سرح احلادث
وا�ستجواب ال�شهود و�أخ��ذ القيا�سات وحتويل حركة الطريق� ،إ�ضافة �إىل التعامل
مع الأدلة والتخاطب مع غرفة العمليات وطلب اخلرباء .وقد �أُدرج الربنامج �ضمن
الربنامج التدريبي للمر�شحني �سنة ثانية وثالثة يف عام  2012يف �أكادميية �شرطة
دبي.

حيث ميكن من خالل املعلومات املتوافرة �أن يقوم املحقق بر�سم وجه امل�شتبه به
املجهول الهوية با�ستخدام �أدوات �سهلة اال�ستعمال ،ليخرج بالنهاية ب�صورة تقريبية
ت�ساعد يف عملية البحث والتحري عن امل�شتبه به.

لغة الجسد

برنامج تفتيش المسافرين– ثنائي األبعاد

يعترب برنامج لغة اجل�سد من �أهم الربامج التي يتدرب عليها رجل الأمن ،ويهدف
�إىل التدريب على كيفية فهم لغة اجل�سد من حيث الإمياءات �أو احلركات التي يقوم بها
ال�شخ�ص �أو املتهم ويكون لها مدلول ومعنى ميكن �أن يفيد املحقق يف الو�صول للحقيقة
من خالله ،حيث ي�شتمل الربنامج على �صور فوتوغرافية وفيديوهات م�سجلة لعمليات
حتقيق يف عدة ق�ضايا جنائية ،ويقوم املتدرب باكت�شاف الإمياءات اجل�سدية التي يكون
لها تعبري ذو داللة يف �أثناء عملية التحقيق.

المداهمة ( –)S.W.A.Tثنائي األبعاد

يهدف امل�شروع �إىل توفري بيئة تدريب لفرقة املداهمة والتدخل ال�سريع ،ت�ساعدهم
على �صقل مهاراتهم يف التعامل مع الأزمات على تنوعها ،ومتكنهم من التدرب على
كيفية التخطيط لعملية املداهمة وا�ستخدام املوارد املطلوبة لها من �أفراد ومعدات
و�أ�سلحة.

المداهمة ( – )S.W.A.Tثالثي األبعاد

يهدف هذا الربنامج �إىل توفري بيئة تدريب لفرقة املداهمة والتدخل ال�سريع،
ت�ساعدهم على �صقل مهاراتهم يف التعامل مع الأزمات املختلفة ،ومتكنهم من التدرب
على كيفية الهجوم بعد االنتهاء من التخطيط وال�سيطرة على املواقع املر�صودة
لها .ويكون تنفيذ العملية على �شكل لعبة ثالثية الأبعاد بخا�صية اللعب امل�شرتك
( )Multiplayerعلى ال�شبكة.

يهدف الربنامج �إىل تدريب املخت�صني يف املطارات على الإج��راءات ال�صحيحة
يف عمليات التفتي�ش ،من خالل الرتكيز على الأخطاء الأكرث �شيوع ًا� ،سعي ًا �إىل تقليل
ن�سبتها يف الواقع العملي ،وذل��ك على بيئة �إلكرتونية �آمنة للتدريب على عمليات
التفتي�ش ب�أنواعها ،حيث ي�شمل الربنامج �صور ًا فوتوغرافية وفيديوهات م�سجلة
لعمليات تفتي�ش .ويقوم املتدرب باكت�شاف الأخطاء ،كما يقوم الربنامج بت�سجيل جميع
�إجراءات املتدرب ومن ثم تقييمها تلقائي ًا .وقد مت ت�صميم الربنامج با�ستخدام تقنية
متطورة تعتمد على التطبيقات متعددة املن�صات بحيث تعمل على خمتلف �أنظمة
الت�شغيل.

برنامج تفتيش المسافرين– ثالثي األبعاد

وهو برنامج ثالثي الأبعاد ي�صور نقاط التفتي�ش باملطار والأفراد الذين يعملون بها،
ويهدف الربنامج �إىل تدريب املخت�صني بعمليات التفتي�ش يف املطارات بالإجراءات
ال�صحيحة ،وتطوير مهارات املفت�ش املتعددة لديهم.

األلعاب التوعوية

يهدف امل�شروع �إىل تطوير �ألعاب تعمل على خمتلف الأجهزة الذكية والنقالة،
مثل الأجهزة التي تعمل بنظام �أندرويد وتلك التي تعمل بنظام �آي �أو �إ�س اخلا�ص
ب�شركة �أبل ،لت�شغيل جهاز الآي فون والآي باد� ،إ�ضافة �إىل مواقع ال�شبكات املجتمعية
مثل في�سبوك ،بالإ�ضافة �إىل �أج�ه��زة احلا�سب الآيل .وتهدف ه��ذه الأل�ع��اب �إىل
�إي�صال الر�سائل واملفاهيم والدرو�س التوعوية لقطاعات املجتمع عرب جميع القنوات
الإلكرتونية املتاحة.

ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ت��ح��ري��ر ال��م��خ��ال��ف��ات المرورية
بنية تحتية متطورة
باستخدام األجهزة الذكية
يهدف هذا الربنامج �إىل تدريب امل�ستخدمني على التكييف القانوين يف حترير
املخالفات املرورية� ،سعي ًا �إىل تقليل ن�سبة الأخطاء يف الواقع العملي ،وذلك عن طريق
فهم كيفية التعامل مع املخالفات املرورية ب�أنواعها ،مما يعطي املتدرب املقدرة على
معرفة نوع املخالفة و�إجراءاتها وفق التكييف القانوين ،حيث مت ت�صميمه با�ستخدام
تقنية متطورة تعتمد على التطبيقات متعددة املن�صات بحيث تعمل على �أنظمة
الت�شغيل املختلفة.

االستمارة الجنائية

تعترب اال�ستمارة اجلنائية من �أهم الوثائق التي يجب توفريها يف ملفات الق�ضايا،
حيث تعنى هذه اال�ستمارة بتحديد �أو�صاف امل�شتبه به بناء على املعلومات املتوافرة
خالل التحقيق اجلاري يف احلادثة ،وقد مت حتويل هذه اال�ستمارة لت�صبح �إلكرتونية،

ليتمكن فريق املطورين من حماكاة الواقع احلقيقي ونقله �إىل العامل االفرتا�ضي،
مت توفري جهاز التقاط احلركة ( )Motion Captureوهو جهاز يقوم بت�سجيل
الأج�سام ثالثية الأبعاد وحتريكها ونقلها �إىل ال�شخ�صيات االفرتا�ضية التي يبنيها
الكمبيوتر.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املركز مزود مبا ميكن ت�سميته "مزرعة الأجهزة اخلادمة"
 ،Render Farmوهي عبارة عن جمموعة مرتابطة من الأجهزة عالية القدرة
واملرتبطة بجهاز خادم رئي�س ،مت�صل ب�أجهزة �أخرى لإخراج الأفالم ثالثية الأبعاد.
كما يحتوي املركز على كامريا ثالثية الأبعاد ،وهي كامريا مدجمة مزودة بخا�صية
الت�صوير ثالثي الأبعاد للأفالم وامل�شاهد.
وي�ضم املركز �أي�ضا ما�سح ًا ثالثي الأبعاد للر�أ�س ،وي�ستخدم يف �إعادة بناء الر�أ�س
والوجه بطريقة ثالثية الأبعاد ،ما ي�سمح بخلق �شخ�ص افرتا�ضي ميثل ن�سخة م�شابهة
متام ًا لل�شخ�ص احلقيقي.

•
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إدارة األزمات

منظومة متكاملة للمراقبة والرصد

بلدية دبي توفر نظام مراقبة السواحل واإلنذار المبكر
يف دب ��ي ت �ت �ع��دى اخل ��دم ��ات الإل �ك�ت�رون �ي��ة حدود
الر�سوم والطلبات ومناذج اخلدمات الإجرائية ،وو�صل
التحول الإل �ك�تروين �إىل ح��دود التكامل م��ع البنية
التحتية امل�شغلة مل��راف��ق الإم� ��ارة اخل��ا��ص��ة باجلهات
الر�سمية ،لت�صبح مفتوحة للجمهور :يتوا�صل معها
وي�ستفيد منها ك�أحد املرافق العامة التي ي�ستخدمها
يف حياته اليومية.
جتربة مميزة نعر�ضها لبلدية دبي ،مت فيها ربط
منظومة متكاملة للمراقبة والر�صد مع قنوات تقدمي
اخلدمات الإلكرتونية ،لتقدم نظام مراقبة ال�سواحل
والإنذار املبكر املميز.
يخت�ص املركز بت�صميم �ألعاب وفيديوهات تدريبية
وتوعوية من خالل �أمهر املربجمني واملخت�صني يف نظم
املعلومات والت�صميم ،وقد جرى �إن�شاء املركز كق�سم
تقني يف بداية الأمر عام  ،2008ومن ثم مت حتويله
�إىل مركز م�ستقل عام  ،2010وذلك لإتاحة الفر�صة وحالة البحر خالل الـ � 24ساعة التالية ،فري�سل ر�سائل
�أم��ام��ه لتطوير ال�برام��ج والتطبيقات ن�ظ��ر ًا للإقبال ن�صية ق�صرية عرب الهواتف املحمولة بتلك املعلومات
لكافة امل�سجلني يف النظام.
ال�شديد عليها.
التطبيق الثالث يت�ضمن التنب�ؤ مب�سارات بقع النفط
يف حال حدوثها� ،أو يف حال وقوع �أي حادث م�شابه من
ماذا يقدم النظام؟
�ش�أنه تلويث املياه ،حيث ميكن للنظام التنب�ؤ باجتاه
�
ؤ
بالتنب
املبكر
إنذار
ل
وا
ُيعنى نظام مراقبة ال�سواحل
ً
البقعة خدمة للجهات الأخ��رى املخت�صة بهذا الأمر.
ً
بالعوامل البحرية على م�ستوى �إم��ارة دبي ،وي�ستهدف ميكن للنظام �أي�ضا التنب�ؤ باجتاه البقعة ملدة ت�صل �إىل
قطاعات عديدة يف املجتمع ويوفر معلومات تنبئية عالية خم�سة �أيام ،وبالتايل ي�ساعد يف ا�ستغالل الوقت والعمل
الدقة حول حالة البحر يف الإمارات وكافة دول اخلليج ب�سرعة على احتواء التلوث البيئي و�أ�ضراره اجل�سيمة
العربي ،كما يتنب�أ مبقدار الأم��واج والتيارات البحرية على ال�سواحل.
وحركتها ب�صورة عالية الدقة ملا قبل � 3أيام.
�أما التطبيق الرابع فيعتمد على التنب�ؤ باملوجات واملد
يقوم النظام تلقائي ًا يف ح��ال التنب�ؤ مبوجات م ّد العايل والفي�ضانات لكافة املناطق الواقعة على ال�ساحل
ع� ٍ
�ال ب�إر�سال ر�سائل حتذيرية �إىل اجلهات املعنية ،يف دول اخلليج  ،ما ميكن النظام من �إن��ذار اجلهات
ما
املياه،
من�سوب
ارتفاع
نتيجة
أثرها
�
ت
يحتمل
والتي
املخت�صة واملناطق املت�أثرة التخاذ احليطة واحلذر.
يتيح اتخاذ التدابري والإجراءات ال�ضرورية لتاليف �أية
�أ�ضرار متوقعة.
كما يتميز امل��وق��ع الإل �ك�تروين اخل��ا���ص باخلدمة البنية التحتية للرصد
ه �ن��اك  13حم �ط��ة ر� �ص��د ع �ل��ى ط ��ول ال�شريط
 www.dubaicoast.aeبا�شتماله على و�سائل
متقدمة يف ت�صفح املعلومات والبيانات اخلا�صة مبنطقة ال�ساحلي لإمارة دبي :من حدود �إمارة ال�شارقة �شما ًال
دبي ال�ساحلية ،ويحتوي خريطة تفاعلية عالية التقنية �إىل �إمارة �أبوظبي جنوب ًا ،ومت توزيع  8حمطات يف كل
ل�ل�إم��ارة ت�ستعر�ض مواقع حمطات الر�صد البحرية ،من املمزر ،جمريا الأوىل� ،أم �سقيم الثالثة ،ال�صفوح،
وتعر�ض �صور ًا مبا�شرة لل�شواطئ العامة .وتفيد هذه جبل علي ،منطقة ح�صيان ،وحمطتني يف خ��ور دبي:
اخلدمة قطاعات وا�سعة من ال�سباحني وال�صيادين الأوىل عند مدخل اخل��ور والثانية َبعد معرب اخلليج
و�شركات النقل البحري وم�شغلي و�سائل النقل البحري التجاري بالقرب من دبي في�ستيفال �سيتي ،كما مت �إن�شاء
حمطتني رئي�ستني على م�سافة  25كيلومرت ًا تقريب ًا من
و�شركات املالحة ..وغريهم.
خط ال�ساحل� ،إحداهما قبالة نخلة ديرة والأخرى قبالة
ميناء جبل علي .
مكونات النظام
وي�سهم هذا امل�شروع يف دعم وتعزيز �آليات املراقبة
يت�ضمن النظام �أربع تطبيقات �أ�سا�سية� ،أولها التنب�ؤ ال�ساحلية التي ي�ضطلع بها ق�سم �إدارة املنطقة ال�ساحلية
بالعوامل البحرية كالتيارات والأمواج ،والتطبيق الثاين والقنوات املائية ببلدية دبي� ،ضمن برنامج عمل متكامل
يعنى بالإنذار املبكر حيث ميكن للنظام �إعطاء معلومات لر�صد �سواحل الإم��ارة ،و�إىل جانب حمطات الر�صد
كافية ودقيقة حول ا�ضطراب البحر وخطر ال�سباحة البحري مبختلف �أنواعها ي�شتمل النظام على العديد من
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التقنيات الأخرى للمراقبة ،مثل �أجهزة ال��رادار عايل
الرتدد و�أجهزة الت�صوير بالفيديو� ،إىل جانب عمليات
امل�سح ال�ه�ي��دروغ��رايف والطبوغرايف تجُ ��رى للمنطقة
ال�ساحلية ب�صورة دورية وممنهجة.

التسجيل في الخدمة

يوفر املوقع منوذج ًا للت�سجيل يف اخلدمة �إلكرتوني ًا،
ويتوافر حالي ًا باللغة الإجنليزية ،ون�أمل من بلدية دبي
�أن توفر الن�سخة العربية م��ن امل��وق��ع قريب ًا ،فهناك
��ش��ري�ح��ة ك �ب�يرة م��ن امل��واط �ن�ين م��ن م��رت��ادي البحر
لأغرا�ض الريا�ضة وال�صيد ،و�سيكون من املف�ضل لديهم
التعامل مع الواجهة العربية للخدمة بد ًال من الواجهة
الإجنليزية.

نحو حكومة مترابطة

م��ا م��ن �شك يف �أن ه��ذه املنظومة املتكاملة من
حمطات الر�صد وغ��رف��ة التحكم املركزية وقنواتها
املفتوحة على اجلمهور متثل من��وذج� ًا واقعي ًا ملفهوم
احلكومة املرتابطة ،فمن خالل هذه املنظومة ت�ستطيع
كافة اجلهات ال�شريكة لبلدية دبي واملعنية بالتعامل مع
حاالت الكوارث والظروف الطبيعية وما ينتج عنها من
حوادث تتهدد احلياة على �أهبة اال�ستعداد حلظة بلحظة
التخاذ التدابري الالزمة حيال �أي طارئ.
هذا التكامل بني اجلهات ال�شريكة يف �إدارة الأزمات،
والتي يزيد من كفاءتها �إ�شراك اجلمهور باعتباره �أحد
الفئات امل�ستهدفة م��ن عملية تقدمي اخل��دم��ة ،متثل
العامل احلا�سم يف جناح احلكومة يف معاجلة احلاالت
الطارئة ،والتي عادة ما تواجه العقبات من خالل عدم
توافر املعلومات للفرق املتعددة يف الوقت املنا�سب..
فهذه اخلدمة التي تقدمها بلدية دبي متثل ح ًّال حقيقي ًا
لهذا النوع من العوائق يف �إدارة الأزمات.

•

أمن المباني

 32,171مبنى ومنشأة في دبي ُتدار من غرفة
العمليات المركزية اإللكترونية للدفاع المدني
للمباين وحتديد مواقع احلوادث والأ�ضرار التي تعر�ض
لها املبنى.

إنجازات وحقائق

ت�ت�ن��وع ال �ق �ن��وات الإل �ك�ترون �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم فيها
ال��دوائ��ر احل�ك��وم�ي��ة خ��دم��ات�ه��ا للمتعاملني� ،إنْ من
خ�لال امل��واق��ع الإل�ك�ترون�ي��ة �أو م��ن خ�لال تطبيقات
الهواتف املحمولة �أو مراكز االت�صال املتفاعلة �آلياً،
لكننا الآن نعاين منوذجاً خمتلفاً من قنوات تقدمي
اخلدمات الإلكرتونية ،تتفرد به الإدارة العامة للدفاع
املدين -دبي ،حيث تعترب املباين وامل�ساكن التي يعي�ش
فيها �سكان دبي القناة التي يقوم الدفاع املدين بتقدمي
خدماته للجمهور عربها ،وذلك من خالل بنية حتتية
�شاملة ت�سمى "املباين الذكية".

ما هي "المباني الذكية"؟

يعترب من �ضمن �شروط وموا�صفات البناء يف كافة
املباين واملن�ش�آت الرئي�سة يف دبي تزويدها مبنظومة
�شاملة للتحكم بكافة امل��راف��ق الأ�سا�سية يف املبنى
ومراقبتها ،وم��ن �ضمن تلك امل��راف��ق نظام مكافحة
احلريق ،وامل�صاعد ،والبوابات ،و�أج�ه��زة التكييف..
و�أمور �أخرى عديدة متتاز بها املباين احلديثة متعددة
الطوابق.
وت�شرتط الإدارة العامة للدفاع امل��دين -دب��ي� ،أن
يتم رب��ط ه��ذه الأنظمة مع غرفة عملياتها اخلا�صة،
وال �ت��ي ميكن االت���ص��ال بها على ال��رق��م  ،997كما
ي���ش�ترط ال��دف��اع امل ��دين ت��زوي��ده ب�ك��اف��ة املخططات
الهند�سية والإن�شائية اخلا�صة بتلك املباين ،مبا فيها
توزيع القواطع الداخلية وتبيان كافة املداخل واملخارج

و�صل عدد املباين الذكية يف دبي املرتبطة ب�أنظمة
�إلكرتونية حديثة ملراقبة ال�سالمة والأم��ان يف املباين
�إىل � 32,171ألف من�ش�أة ومبنى يف دبي حتى نهاية
�شهر يوليو  ،2012ويعترب هذا النظام �إلزامي ًا لكافة
املباين يف دبي با�ستثناء البيوت والفلل ،ومن دون��ه ال
ميكن �إنهاء �إجراءات ترخي�ص املبنى .وت�أتي �أهمية هذا
النظام يف حاالت التدخل ال�سريع واالت�صال الفوري مع
غرفة العمليات وامل�س�ؤول عن املن�ش�أة يف الوقت نف�سه،
حتى يتم انتقال قوات الدفاع املدين ال�ستطالع الأمر
وال�سيطرة عليه.
ال يلغي ه��ذا النظام العن�صر الب�شري يف حاالت
الطوارئ ،و�إمنا تكمن �أهميته يف احتواء ال�ضرر ب�شكل
�سريع ملنع انت�شاره حلني و�صول قوات الدعم ،وهو �أمر
��ض��روري يف الك�شف عن احل��وادث التي تقع يف الليل
خا�صة� ،أو بعد انتهاء الدوام وعدم وجود �أ�شخا�ص يف
املكان؛ حيث يقوم النظام والأجهزة املرتبطة به ب�إر�سال
�إ�شارته �إىل غرفة العمليات املركزية التخاذ ما يلزم.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه مت امل�سح الإلكرتوين لـ
املوجودة يف املبنى ،وفتحات التهوية و�أنظمة التكييف 44,590 ،مبنى ومن�ش�أة متهيد ًا لرتكيب �أنظمة
وكافة التفا�صيل الدقيقة املتعلقة باملكان.
الإنذار الإلكرتوين املبا�شر والإطفاء التلقائي.
وي �ت��م ت��زوي��د ب�ي��ان��ات االت �� �ص��ال اخل��ا��ص��ة بفريق
ال�صيانة والإ�شراف على املبنى ،ومن ثم ترتبط بنية
التحكم الإلكرتونية يف املبنى مع �شبكة الدفاع املدين .الوقاية خير
ميثل هذا امل�شروع تطور ًا نوعي ًا يف خدمات الدفاع
املدين الوقائية مما ي�ساعد الدفاع املدين على مراقبة
ماذا يحدث في الطوارئ؟
م�ستلزمات ال�سالمة يف جميع املباين املحمية �إلكرتوني ًا،
مبجرد ح�صول خلل �أو تعطل لأحد املرافق يف املبنى ،ويوفر �إمكانَ مراقبة �أي تغيري يف �شروط ال�سالمة يف
�أو مبجرد تفعيل �أي �إنذار من �إنذارات مرافق املبنى مثل املبنى ،عرب �إر�سال �إ�شارة �إلكرتونية ف��ور ًا �إىل غرفة
�إن��ذار احلريق �أو تعطل امل�صاعد ،يظهر الإن��ذار على العمليات املركزية للدفاع املدين ،ويتم التحكم ب�آليات
الفور يف غرفة عمليات الدفاع املدين ،والذي يبا�شر على و��س�ي��ارات ال��دف��اع امل��دين وحركتها داخ��ل امل��دن عرب
الفور باالت�صال بالفريق امل�شرف وامل�س�ؤول عن �صيانة الأقمار اال�صطناعية.
املبنى وحمايته للت�أكد من م�صداقية الإنذار ،ويف حال
وتغطي عمليات امل�سح امل�ي��داين وتفتي�ش املباين
ي�ستج ْب الفريق امل�شرف على املبنى تتحرك الفرق جميع مناطق �إمارة دبي ،لتقييم مدى جاهزية �أنظمة
مل ِ
اخلا�صة بالدفاع املدين خالل دقيقتني.
الإن ��ذار واملكافحة الإلكرتونية فيها ،لغر�ض ربطها
وهنا يبد�أ الذكاء يف النظام ب�شكل حقيقي؛ حيث بغرفة العمليات الإلكرتونية و�ضمها �إىل �شبكة التحكم
يظهر خمطط املبنى ثالثي الأبعاد على �شا�شة التحكم ،وال�سيطرة الإلكرتونية املركزية للوقاية وال�سالمة..
ليتابع الفريق املركزي يف غرفة العمليات مع الفريق ويعد النظام بهذه املزايا �أحد ركائز البنية الأ�سا�سية
امل�ي��داين على الأر� ��ض ،وال��ذي يتلقى التعليمات حول للخدمات املطبقة من قبل الدفاع املدين بدبي.
امل��وق��ع اجل�غ��رايف للمبنى لري�شده النظام �إىل �أ�سرع
الطرق للو�صول �إىل مكان الإنذار.
يندرج امل�شروع �ضمن امل�شروعات الدائمة ،حيث
وي�ستطيع الفريق املركزي �أن ير�شد الفريق امليداين تعمل ف��رق الك�شف الهند�سي الإل �ك�تروين على زيارة
على املداخل البديلة للمبنى و�أف�ضل ال�سبل التي ميكن املباين ،والت�أكد من مدى �صالحية �أنظمة اال�ست�شعار
من خاللها الو�صول �إىل الأف��راد املحجوزين وتقدمي والإنذار واملكافحة الإلكرتونية فيها ،قبل ربطها بغرفة
العون لهم ،من خالل ا�ستعرا�ض املخططات الهند�سية عمليات الدفاع املدين املركزية الإلكرتونية بدبي.

•
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التحول اإللكتروني
سجلت  200ألف عقد إلكتروني ًا عبر خدمة {إيجاري}

"أراضي دبي" توفر  20خدمة إلكترونية لعمالئها عبر موقعها
حتر�ص دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي على ن�شر ثقافة التحول الإلكرتوين يف
�إطار ا�سرتاتيجيتها لالرتقاء بنموذج اخلدمة احلكومية املقدمة ل�شرائح املتعاملني
وامل�ستثمرين ،ليتما�شى مع �أف�ضل املعايري واملمار�سات التقنية التي ت�شكل جزءاً
�أ�سا�سياً من ا�سرتاتيجية حت�سني خدمة العمالء .ويف هذا الإطار �أعلنت الدائرة عن
العديد من اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة خالل م�شاركتها يف جيتك�س .2012
وقد ارتفع عدد اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من الدائرة لعمالئها عرب موقعها
الإلكرتوين � ،www.dubailand.gov.aeإىل �أكرث من  20خدمة ت�شتمل
على خدمات :اال�ستعالم عن الإجراءات ،ونظام مالك ،وخدمة تتبع امل�شاريع العقارية،
ونظام �إيجاري ،وا�ستعالم اجلهات احلكومية ،والنماذج الإلكرتونية ،ودورة الت�أهيل
العقاري ،ونظام �سم�ساري ،وت�سجيل املهنيني ،ونظام عقود ،وحا�سبة الزيادة الإيجارية،
وحا�سبة الرهن العقاري ،وحا�سبة حتويل القدم �إىل مرت ،وت�سجيل حق عقار ،وت�سجيل
عقد �إيجار ،ونظام حجز املواعيد الإلكرتوين حل�ساب ال�ضمان ،وخدمة تراخي�صي،
وخدمة التقارير العقارية (الر�سائل الن�صية) ،ونظام مالك ،ومنوذج طلبات الو�سطاء
(�إ�صدار ،جتديد� ،إلغاء) بطاقة و�سيط ومكتب و�ساطة ،ومنوذج طلب ت�صريح عقاري،
�إىل جانب موقع الدائرة على الأجهزة الذكية.

الحقيبة العقارية الذكية

وق��ال بن جم��رن يف ت�صريحات على هام�ش معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية
�" :"2012إن �إطالق "احلقيبة العقارية" كخدمة مميزة خمت�صة بتقدمي خدمات
الت�صرفات العقارية لعمالء �أرا� �ض��ي دب��ي ،ت��أت��ي كجزء م��ن خطة تطوير �شاملة
جلميع اخلدمات الإلكرتونية بهدف �إجناز و�إمتام معامالت العميل دون زيارته �إىل
موقع الدائرة ،وتوفري الوقت واجلهد ،ما ي�ساعد على تب�سيط الإج��راءات ،وتخفيف
االزدحام على مركز خدمة العمالء ،وتقدمي خدمة متميزة وفق �أعلى معايري التقنية
واجلودة الإلكرتونية والذي يعك�س جناح الدائرة ،وكذلك ال�سعي الدائم ملواكبة الر�ؤية
الإلكرتونية التي تنتهجها حكومة دبي لإر�ساء دعائم العمل الإلكرتوين يف كل دوائرها
وم�ؤ�س�ساتها� ،إ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص".
وت�ستهدف خــدمة احلــقيبة العقارية ت�سريع وت�سهيل �إمتام �صفــقات البيع وال�شراء
للم�ستثمرين العقاريني �أينما كانوا داخل الدولة وخارجــها ،وتعد اخلدمة اجلديدة
الأوىل من نوعها يف العامل على م�ستوى الدوائر ذات ال�صلة بالت�سجيل العقاري.
وميكن للم�ستثمر احل�صول على �شهادة ملكية العقار خالل دقائق مبعاونة ممثل
عن الدائرة بعد �إدخال بيانات ال�صفقة كاملة يف احلقيبة العقارية املـــزودة بحلول
�إلكرتونية متطورة مـــربوطة ب�أنظمة الدائرة .فيما تبلغ قيمة ر�سوم خدمة احلقيبة
العقارية  4000دره��م ،ويعفى كبار ال�سن وذوو االحتياجات اخلا�صة من ر�سوم
اخلدمة.

�إذ يهدف �إىل توفري بوابة �إلكرتونية موحدة للمالك واملطورين والو�سطاء ،وبالتايل
توفري بيئة جتارية �سهلة ومتاحة للجميع ،وا�ستخدام بيانات العقارات امل�سجلة يف
قاعدة بيانات حكومية ل�ضمان �صحة البيانات املعرو�ضة للبيع.
وتتيح البوابة �أكرث من خيار لبيع العقار من خالل البيع املبا�شر �أو املزاد العلني
و�إ�صدار رقم موحد ومميز لكل عقار معرو�ض يف النظام ،ل�ضمان عدم تكرار عر�ض
العقارات ..و�سيتيح الـ  eMartت�شجيع اال�ستثمار من خالل �إتاحة فر�ص التملك
لأك�بر عدد من امل�ستثمرين وتزويد اجلهات احلكومية ب ��أداة فعالة لتنظيم ال�سوق
العقاري ،ومتابعة التغريات امل�ستمرة التي تطر�أ عليه ،وبالتايل و�ضع ت�صور م�ستقبلي
عن تعامالت هذه ال�سوق.

نظام اإلجراءات اإللكترونية

يتيح نظام الإجراءات الإلكرتونية للمالك �إدارة �أمـــالكهم امل�سجلة يف �إمارة دبي
من خالل االطالع على الإجراءات التي �أجنزت على الأمالك� ،أو �إذا مت طلب �إحدى
اخلدمات املـــتوافرة �إلكرتوني ًا كخدمة طلب �إ�صدار خارطة �أو طـــلب ملكية بدل فاقد
وغريها من اخلدمات التي �ست�ضاف تباع ًا.
ويخت�صر النظام الكثري من الوقت واجلهد على العميل وذلك با�ستخدام �أ�سهل
و�أ�سرع الو�سائل و�أحدثها ،وتو�صيل الأوراق املطلوبة والدفع دون احلاجة �إىل احل�ضور
�إىل الدائرة .وي�ستهدف النظام مالك الأرا�ضي والعقارات ،والو�سطاء العقاريني،
واملطورين العقاريني ،والبنوك.

التسجيل الذاتي للمطورين

نظام "الت�سجيل الذاتي للمطورين" هو خدمة للت�سجيل العقاري يقوم املطور عربه
بت�سجيل الإجراءات مثل البيع والرهن على العقارات التـــي مت تطويرها من قبله ،ومن
بعدها يتم حتويل الإجراء �إىل الــدائرة للتدقيق و�إ�صدار امللكية.
وقبل تطوير هذا النظام كانت املعامالت ت�سلم �إىل الدائرة ويتم �إدخال البيانات
يف نظام الطابو من البداية حتى النهاية ،وكانت هذه العملية ت�ستغرق ما يقارب 20
دقيقة� ..أما يف نظام الت�سجيل الذاتي فقد اخت�صر الوقت �إىل نحو خم�س دقائق.

أمين التسجيل

نظام يهدف اىل �إجناز معامالت العميل و�إمتامها خارج �أوقات العمل الر�سمية
للدائرة ،من خالل مكاتب مرخ�صة من �أرا�ضي دبي .وي�سمح ل�شركات ومكاتب خارجية
مرخ�صة بت�سجيل بع�ض الإجراءات العقارية الرئي�سة خارج �أوقات العمل الر�سمي؛
بهدف ت�سهيل عملية ت�سجيل العقارات للم�ستثمرين وت�سريعها يف �إمارة دبي.

أراضي لألجهزة الذكية

السوق العقاري اإللكتروني

وق��د د�شنت دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك يف دب��ي "ال�سوق العقاري الإلكرتوين"
 eMartليكون بوابة �إلكرتونية لعر�ض العقارات للبيع ومبادلة املعلومات اخلا�صة بها
بي�سر و�سهولة ،مبا ي�ضمن �أعلى م�ستوى من ال�شفافية للعقارات املعرو�ضة للبيع معلومة
املن�ش�أ ،وذلك �ضمن اللوائح والقوانني اخلا�صة بدائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي.
وي�ت��وق��ع لل�سوق ال�ع�ق��اري الإل �ك�تروين �أن ي�صبح م��ن �أه��م م���ص��ادر املعلومات
والإح�صاءات العقارية ذات القيمة العالية للأ�سواق املحلية و�أ�سواق ال�شرق الأو�سط؛
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ميكن للعمالء ا�ستخدام الأجهزة الذكية للدخول �إىل بوابة دبي العقارية ،املوقع
الر�سمي للدائرة ،ما ي�سهل وي�سرع عملية االط�لاع على املعلومات املهمة املتعلقة
بالدائرة وخدماتها وتداوالتها .وب�إمكان العمالء متابعة بث مبا�شر بتغريات التداوالت
اليومية وامل�ساحة والقيمة الإجمالية يف خارطة دبي من خالل املوقع الر�سمي لدائرة
الأرا�ضي والأمالك يف دبي "بوابة دبي العقارية".
ويعد امل�ؤ�شر العقاري متخ�ص�ص ًا بتداوالت امل�ستثمرين يف البيع و�آخ��ر للرهن
يغطيان تداوالت مناطق الإمارة كافة ..كذلك ب�إمكانهم االطالع على ر�سومات بيانية
وم�ؤ�شرات لكل من :عدد التداوالت اليومية ،وعدد التداوالت خالل فرتة معينة ،وقيمة
التداوالت خالل فرتة معينة.

•

الخدمات المحمولة

هيئة كهرباء ومياه دبي ..ريادة في الخدمات
اإللكترونية والحكومة اإللكترونية المتنقلة
تعمل ح�ك��وم��ة دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة ع�ل��ى ت�شجيع امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وقطاع
الأعمال يف الإمارة لال�ستفادة من خمتلف اخلدمات والتطبيقات الإلكرتونية التي
توفرها لهم اجلهات احلكومية يف مكان واح��د عرب املوقع الر�سمي حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،ومن هذه اجلهات هيئة كهرباء ومياه دبي.
وق��د عر�ضت هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي خ�لال م�شاركتها يف �أ�سبوع "جيتك�س
� "2012أحدث التقنيات التي تعتمدها يف جمال خدمة املتعاملني وذلك حتت
�شعار حملتها" :اخلدمات الإلكرتونية الأك�ثر مالءمة" والتي ت�شجع متعامليها
على اال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية ،حيث قدمت من خ�لال احلملة فر�صة
ال�ف��وز بجوائز قيمة ع��ن طريق ا�ستخدام خدمة ال��دف��ع ع�بر موقعها الإلكرتوين
 dewa.gov.aeوخدمة طلب الفاتورة النهائية ،و�إعادة ت�شغيل اخلدمة.

خدمات جديدة

�سواء خالل فعاليات معر�ض "جيتك�س � "2012أو خالل �أي وقت �آخر من العام،
ي�أتي لتح�سني معدالت الر�ضا خلدمات املتعاملني ،كما نفتخر بكل جديد يف اخلدمات
الإلكرتونية التي نطرحها ملتعاملينا وامل�صممة خ�صي�ص ًا خلدمتهم ،حيث �إنه من خالل
ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية ،وخف�ض عدد الزيارات �إىل مكاتب خدمة املتعاملني
�سيتمكن املتعاملون من تقليل الوقت ال�ضائع يف التنقل من و�إىل مكاتب الهيئة� ،إ�ضافة
�إىل خف�ض كمية انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو ،و�ستقوم الهيئة بحملة
حول خدمات املتعاملني".

كما عر�ضت الهيئة �ضمن فعاليات جيتك�س � 2012أحدث خدماتها الإلكرتونية
املتمثلة يف خا�صية مقارنة اال�ستهالك ال�شهري للكهرباء واملياه .وت�سمح هذه اخلا�صية
للمتعاملني بعر�ض ومقارنة اال�ستهالك على �أ�سا�س �شهري و�سنوي عن طريق ر�سم
بياين يبني املعلومات للم�ستهلك ب�شكل مب�سط� .إ�ضافة �إىل ذلك فهناك ميزة �أخرى
حيث ميكن للمتعاملني املالكني لأكرث من ح�ساب مقارنة ا�ستهالك ح�ساباتهم املختلفة
مع بع�ضها بع�ض ًا �أو ب�شكل فردي.
وط��ورت الهيئة نظام دفع الفواتري عرب موقعها الإل�ك�تروين عن طريق �إ�ضافة الخدمات اإللكترونية والبيئة
خا�صية الدفع عن �صديق ،التي تتيح للمتعاملني امل�سجلني دفع فواتري �أ�صدقائهم .كما
تعترب الهيئة واحدة من الدوائر احلكومية الرائدة يف ت�سليط ال�ضوء على ت�أثري
متت �إ�ضافة خا�صية جديدة �أخرى بالتعاون مع حكومة دبي الإلكرتونية؛ ت�سمح بالدفع ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية يف البيئة ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك:
التلقائي للفواتري عرب بوابة الدفع من خالل الهاتف املتحرك حلكومة دبي الإلكرتونية
 ،mPayحيث ميكن للمتعاملني الآن حتديد الفرتة التي يتم دفع فواتريهم بها،
املعادل:
املعامالت معدل االنخفا�ض :املعادل:
وكذلك حتديد احلد الأدنى والأق�صى للمبلغ الذي يتم دفعه تلقائي ًا.
الأ�شجار مالعب الكرة
الإلكرتونية ( CO2طن)
وتعليقا على �أهمية اخلدمات الإلكرتونية للمتعاملني ،قال املهند�س م��روان بن
حيدر ،نائب الرئي�س -رئي�س قطاع تقنية املعلومات" :حتر�ص الهيئة با�ستمرار على
67
 2.1 2011مليون
35,357
7,071
تلبية احتياجات ومتطلبات املتعاملني لتحقيق �أعلى معايري اجلودة العاملية و�أف�ضلها،
حيث ُيوفر طرح اخلدمات الإلكرتونية املختلفة ملتعاملينا فر�صة دفع فواتريهم عرب
املوقع الإل�ك�تروين واال�ستفادة من املميزات الأخ��رى لإمت��ام معامالتهم بالطريقة
50
 1.56 2010مليون
26,577
5,315
الأ�سرع والأكرث مالءمة من دون دفع �أي ر�سوم �إ�ضافية".
و�أ�ضاف بن حيدر قائ ًال" :الوقت من ذهب ،لذلك ي�شكل توفري وقت وجهد املتعاملني
�أحد �أهم �أولوياتنا� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف خف�ض انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون
42
 1.31 2009مليون
22,400
4,480
عن طريق خف�ض الوقود امل�ستهلك يف ا�ستخدام ال�سيارات لزيارة مكاتب خدمة
املتعاملني؛ فالهيئة ت�سعى با�ستمرار لتطبيق مثل هذه املبادرات التكنولوجية حلفظ
مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة".

الفاتورة الخضراء

وللحد من ب�صمتها البيئية يف ما يتعلق بانبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،بد�أت الهيئة
ب�إ�صدار "الفاتورة اخل�ضراء" وهي فاتورة �إلكرتونية تر�سل للمتعاملني عرب الربيد
الإلكرتوين .وت�أتي هذه املبادرة يف �إطار التزام الهيئة بتوفري �أعلى درجات اخلدمة
للمتعاملني �إ�ضافة �إىل حماية البيئة .وي�ستطيع متعاملو الهيئة الآن ا�ستالم وا�ستعرا�ض
فواتريهم عرب الربيد الإلكرتوين حيث تُعد "الفاتورة اخل�ضراء" ن�سخة من الفاتورة
الورقية التقليدية ي�ستلمها املتعاملون من خالل بريدهم الإلكرتوين �شهري ًا.
من جهته قال املهند�س عبداهلل الهاجري ،النائب التنفيذي للرئي�س -خدمات
املتعاملني�" :إن هدفنا يف الهيئة هو التطوير والإ�ضافة �إىل خدماتنا الإلكرتونية

إحصاءات

اعتُمدت اخلدمات الإلكرتونية للهيئة على نطاق وا�سع بني متعامليها ح�سب
الإح�صاءات للفرتة منذ  2010وحتى الربع الثاين من  . 2012فقد مت ت�صفح
موقع الهيئة الإل �ك�تروين �أك�ثر م��ن  12مليون م��رة ،يف ح�ين بلغ ع��دد املعامالت
الإلكرتونية � ،4,871,358أما عدد مرات اال�ستعالم عن الفواتري �إلكرتوني ًا
فقد بلغ  3,624,386مرة� ،إ�ضافة �إىل �إجمايل املعامالت عن طريق خدمة
الدفع املبا�شر من احل�سابات البنكية والتي بلغت  2,092,560معاملة� ،أما
عدد املعامالت عرب �أجهزة "ات�صاالت" فقد بلغت  544,297معاملة� .إ�ضافة �إىل
عدد مرات حتميل تطبيقات الهاتف املحمول والتي بلغت  185,411مرة ،وبلغ
عدد املعامالت عرب بوابة الدفع للهاتف املتحرك ( )mPayما مقداره 5741
معاملة.

•
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شبكات اجتماعية

تجربة "اإلقامة" بإدارة الحضور اإللكتروني على
شبكات التواصل االجتماعي
ميثل ال�ت�ح��ول الإل �ك�تروين للعديد م��ن اجلهات
احلكومية ��ض��رورة ا�ستمرا ٍر يف ظل التوجه ال�شامل
للقيادة بتحويل من��وذج خدمة العمالء من النموذج
التقليدي �إىل النموذج الإلكرتوين ..ولدوائر �أخرى
ميثل حالة من الإبداع يف التعبري عن ال�شغف ب�إتقان
اخل��دم��ة ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين� ،إىل احل ��د ال� ��ذي ي��رف��ع فيه
�شعار "ر�ضا النا�س غاية تدرك" من الإدارة العامة
للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب يف دب��ي ،والتي ن�ستعر�ض
اليوم جتربتها الرائدة يف احل�ضور الإلكرتوين على
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،من خالل مقابلة ح�سني
البلو�شي ،م�س�ؤول الإعالم الإلكرتوين فيها...

تقييم ومعاينة

للتعرف �إىل م�ستوى احل�ضور الإلكرتوين على �شبكات
التوا�صل االجتماعي ل�ل�إدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأجانب قمنا بتحليل حمتوى تلك ال�شبكات ،م�ستعينني
ب�أحد �أهم املواقع الإلكرتونية عاملي ًا لتقييم التغريدات
التي تبث على �شبكة "تويرت" ،وكانت املفاج�أة بالن�سبة
لنا عندما �أعطى موقع www.grader.com
تقييما بن�سبة  100%ال� �ش�تراك "تويرت" اخلا�ص
ب�إقامة دبي.
وفوجئنا �أك�ثر عندما قر�أنا املالحظة التي اختتم
بها املوقع تقريره عن اال�شرتاك( :تهانينا ،مل جند �أي
جمال لإبداء املالحظات يف هذا اال�شرتاك)
(Congratulations! We could not
find any areas of concern with
)!this twitter account. Tweet on
ونعترب ه��ذه النتيجة و�سام ًا ت�ضعه الإدارة على
ح�ضورها الإعالمي ب�شكل عام و�أدائها الإلكرتوين ب�شكل
خا�ص.

ما سر الوصفة؟

 )6التكامل مع قنوات خدمة العمالء
�أبدعت �إقامة دبي يف ربط قنوات خدمة املتعاملني
اخلا�صة بها مع �شبكات التوا�صل االجتماعي ،حيث
ترتبط خدمة "�آمر" مبا�شرة مع ا��ش�تراك في�سبوك
اخلا�ص بالإدارة ،وتظهر الر�سائل املوجهة لها مبا�شرة
على نظام رعاية املتعاملني املركزي ال��ذي ي�ستخدمه
فريق �آم��ر .وتركز التغريدات التي يتم ن�شرها على
ا�شرتاك تويرت اخلا�ص ب��الإدارة على توجيه اجلمهور
للتعامل مع قنوات خدمة املتعاملني املركزية.
 )7مواكبة اهتمامات اجلمهور
ي�ت�ن��اول امل�ح�ت��وى االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي تبثه الإدارة
وامل��راج��ع��ات .وي �ع��ود ال�ف���ض��ل يف ه ��ذا اجل��ان��ب �إىل حماور عديدة� ،أولها بطبيعة احلال �أخبارها وفعالياتها
الدعم الالحمدود الذي يقدمه اللواء حممد املهريي ،الرئي�سة� ،إ�ضافة �إىل الرتويج للخدمات التي تقدمها
املدير ال�ع��ام ،لفريق ال�شبكات االجتماعية والإع�لام للجمهور ،ومواكبة املنا�سبات والأخ �ب��ار العامة التي
الإلكرتوين.
تهم اجلمهور يف حياتهم اليومية ،ما يجعل من حمتوى
ال�شبكات االجتماعية ذا طابع �شخ�صي ي�شد اهتمام
 )2توحيد اال�شرتاكات
النا�س ويعزز العالقة معهم.
وحدت الإدارة ا�سمها على كافة �شبكات التوا�صل
االجتماعي الرئي�سة :في�سبوك ،يوتيوب ،وتويرت ،ليكون
 ،gdrfadubaiما ًيجعل من ال�سهل على املتعامل رصد وتحليل
حفظ اال�سم ومتابعته �أوال ب�أول.
 )3ربط اال�شرتاكات وتكاملها
قامت �إقامة دبي بربط ا�شرتاك تويرت مع في�سبوك،
ما يجعل �صدى الن�شرات والر�سائل التي تعر�ض على تلك
ال�شبكات م�ضاعف ًا ،وي�ساعد يف �شد املتابعني واملعجبني
من �شبكة �إىل �أخرى.
 )4ال�صورة ب�ألف كلمة
يعترب البلو�شي �أن �أه��م ع��وام��ل جن��اح الر�سائل
واملحتوى اللذين تعر�ضهما �إق��ام��ة دب��ي على �شبكات
التوا�صل االجتماعي هو ال�صور املميزة التي تقدمها،
وقد �أ�صبح فريق الإعالم الإلكرتوين يف الإدارة حمرتف ًا
يف التقاط ال�صور اجلذابة واملالئمة لهذا الو�سط اجلديد
من و�سائط الن�شر� ،سواء من خالل كامريات حمرتفة،
�أو با�ستخدام الهواتف الذكية املعززة بكامريات عالية
اجلودة.

توجهنا بهذا ال�س�ؤال مل�س�ؤول الإعالم الإلكرتوين يف
الإدارة ح�سني البلو�شي ،وال��ذي باح لنا ب�أ�سرار جناح
الإدارة يف هذه ال�شبكات ،من دون �أي حتفظ ،حيث �أفاد
ب�أنه حري�ص �أو ًال على تعميم الفائدة على م�ستوى حكومة
دبي ككل ،وثاني ًا لكونه يعترب املناف�سة القوية بني الدوائر
 )5الإبداع مبا قل عن  140حرفاً:
هي التي تدفعه للمزيد من العمل والإجناز.
يتكلم البلو�شي هنا ب�إ�سهاب ع ّما ك��ان لل�شبكات
و�أه��م ما تتميز به جتربة �إق��ام��ة دب��ي ح�سب ر�أي
االجتماعية م��ن ف�ضل يف رف��ع ق��درت��ه على التحرير
امل�س�ؤول عن جناحها:
والإبداع فيها من خالل حاجز احلجم املحدود لر�سائل
تويرت ،والذي ال ي�سمح لر�سالة ب�أكرث من  140حرف ًا،
 )1البث احلي واملبا�شر
ميتاز املحتوى الذي تن�شره الإدارة العامة للإقامة حيث بني �أنه طور مع الوقت املهارة الالزمة الخت�صار
و��ش��ؤون الأج��ان��ب يف دب��ي بكونه حي ًا ومبا�شر ًا ب�شكل ال��ر��س��ائ��ل وت��رك�ي��ز ال �ع �ب��ارات ليكون ف�ضاء احل��روف
حقيقي ،وال يخ�ضع لأي دورة بريوقراطية للموافقات املحدودة هذا وا�سع ًا لعر�ض �أف�ضل الأخبار والر�سائل.
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معدل ن�شر التغريدات خالل �ساعات اليوم ،ويبدو
وا��ض�ح� ًا �أن�ه��ا تتم يف وق��ت ال ��ذروة ملتابعة ال�شبكات
االجتماعية يف الأوقات امل�سائية وت�ستمر حتى الفجر

القنوات التي تغذي ا�شرتاك تويرت ،والتي يت�صدرها
في�سبوك املرتبط معها ،وكذلك �صور جهازي الآي باد
والآي فون .
امل�صدر :موقع tweetstats.com

•

المترابطة
مهرجانات
الحكومة

حمدان بن محمد يطلق {منصة تكامل الخدمات الحكومية} خالل {جيتكس}

"دبي اإللكترونية" تؤسس للحكومة المترابطة

�أطلق �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
دب��ي "من�صة تكامل اخل��دم��ات احلكومية" التابعة
حلكومة دب��ي الإلكرتونية ،وذل��ك يف �أثناء افتتاحه
معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية" يف دورت��ه الـ 32
ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف ال �ف�ترة م��ن � 14إىل � 18أكتوبر
املا�ضي يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
ويعد التكامل الإلكرتوين �أكرث املراحل تقدم ًا يف
م�سرية حكومة دب��ي الإلكرتونية� ،إذ ي�سمح بتكامل
الأن�ظ�م��ة وال�ب�ي��ان��ات واخل��دم��ات يف م��ا ب�ين الدوائر
واجل�ه��ات احلكومية ،بحيث تتبادل املعلومات عن
معامالت اجلمهور ..وم��ن ثم �إمتامها؛ من غري �أن
ي�ضطر العميل �إىل االنتقال م��ن دائ��رة �إىل �أخرى
للح�صول على �أختام وموافقات �أو معلومات الزمة
جلهة �أخرى.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة
دبي الإلكرتونية ،تعليق ًا على هذا الإجن��از النوعي:
"انطالق ًا من ر�ؤي��ة حكومة دب��ي الإلكرتونية التي
تن�ص على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات
مع احلكومة وامل�ساهمة يف تر�سيخ مكانة دبي مركز ًا
اقت�صادي ًا رائد ًا" ،فهي تعمل بتنا�سق وتكامل مع جميع
الدوائر واجلهات احلكومية للو�صول �إىل حتقيق هذه
الر�ؤية ،من �أجل توفري اخلدمات احلكومية للمواطنني

واملقيمني وال��زوار وقطاع الأع�م��ال ،والو�صول �إليها
بي�سر و�سهولة تي�سري ًا ملعامالتهم وت�سهي ًال حلياتهم
وتوفري ًا لوقتهم يف �إجناز �أي معاملة ..ويف هذا الإطار
ي�أتي هذا الإجناز حلكومة دبي الإلكرتونية بت�صميم
من�صة تكامل اخلدمات احلكومية".
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال" :ت�أتي هذه املن�صة تتويج ًا
جلهود طويلة بذلناها لنخت�صر وقت وجهد اجلمهور
يف تنفيذ معامالته احلكومية التي حتتاج �إىل موافقات
وبيانات من عدة جهات حكومية عرب جهة واحدة منها
فقط؛ �إذ توفر املن�صة لكل من اجلهات �آلية منا�سبة
و�آمنة وموثوقة و�سريعة لتكامل املعلومات مع اجلهات
الأخ��رى ،فيما ميثل منوذج ًا عملي ًا ملفهوم احلكومة
املرتابطة".

أهداف المنصة

وتهدف املن�صة التي ت�ستفيد حالي ًا منها حوايل
 15دائرة وجهة حكومية �إىل توفري البنية التحتية
امل�شرتكة ال�لازم��ة لتمكني تلك اجلهات من القيام
بعمليات تكامل خدماتها الإلكرتونية �ضمن بيئة �آمنة
وموثوقة ،حيث تعمل كو�سيط بني اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية؛ متيحة جمموعة من الت�سهيالت امل�شرتكة
بني تلك اجلهات كتكامل وتبادل البيانات واملعلومات،
والتحقق من هوية امل�ستخدم يف الوقت نف�سه.

كذلك تهدف املن�صة م��ن خ�لال توفريها بني ًة
حتتية موحدة ونظام ًا مركزي ًا يربط اجلهات احلكومية
مع بع�ضها بع�ض ًا ب�شكل �آم��ن وم��رن وب�سرعة عالية،
�إىل �إح��داث تكامل حقيقي يف اخل��دم��ات احلكومية
الإلكرتونية وتوفري التكلفة املادية على تلك اجلهات.
وت�شكل حكومة دبي الإلكرتونية حلقة و�صل متطورة يف
هذه املن�صة بني اجلهات احلكومية يف دبي على �صعيد
قواعد البيانات والأنظمة التكاملية بهدف توفري وقت
وجهد العميل ،وكذلك التخفيف عن تلك اجلهات.

ميزات المنصة

وتوفر املن�صة منطني من اخلدمات :الأول يتمثل يف
اخلدمات املعلوماتية التي مت ّكن اجلهات احلكومية من
تبادل اال�ستف�سارات واملعلومات والبيانات الأ�سا�سية
يف ما بينها� ،أما الثاين فيمثل املرحلة املقبلة اجلاري
الإع��داد لها؛ وهو مبثابة عملية انخراط جماعي بني
عدد من الأق�سام احلكومية ذات ال�صلة يف عدة جهات
لإجن��از معاملة ما يف امل�ستوى الإج��رائ��ي الداخلي،
بحيث ال ي�ضطر العميل �إىل االنتقال من دائ��رة �إىل
�أخرى لإجناز معاملته.
وبهذا ميكن النظر �إىل "من�صة تكامل اخلدمات
احلكومية" باعتبارها تلعب دور ًا م��رك�ب� ًا خلدمة
خمتلف اجلهات احلكومية :فهي من ناحية ت�شكل
حلقة و�صل يف ما بني تلك اجلهات ،ومن ناحية �أخرى
متثل الأر�ضية الإلكرتونية التي تتيح م�ستقب ًال لأية جهة
�إقامة م�شروعات وخدمات تكاملية يف �أي وقت ..عالوة
على �إمكان قيا�س �أداء اخلدمات الإلكرتونية املقدمة
من قبل �أكرث من جهة حكومية م�شرتكة فيها؛ وهو ما
ي�سهم يف زيادة كفاءة �إدارة اخلدمات ومراقبتها.

•
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أهمية المحتوى

يع ّد املحتوى املوجود يف املوقع الإل�ك�تروين عام ًال
حا�سم ًا ل�ضمان جناحه يف تلبية احتياجات امل�ستخدمني
وتوقعاتهم؛ �إذ يجب �أن يكون حمتوىً حيوي ًا وحديث ًا
ودقيق ًا ووثيق ال�صلة باملو�ضوع ،و�أي�ض ًا �سهل القراءة
لي�شجع امل�ستخدمني على العودة �إليه مرة �أخرى .وعلى
رغم �أن اجلهة احلكومية املعنية هي التي تتحكم مبحتوى
موقعها مبا يتوافق مع �أهدافها� ،إال �أننا نقدم هنا بع�ض
الإر�شادات التي على تلك اجلهات اتباعها ل�ضمان ن�شر
حمتوى عام ومنظم ومنا�سب على مواقعها..
• الإر�شاد :توفري رابط عملي خلدمة "ا�س�أل دبي":
ا��س��أل دب��ي ه��و مركز ات�صال حكومي يعمل على
مدار ال�ساعة ويتيح لعموم النا�س االت�صال بالعديد من
اجلهات احلكومية لال�ستف�سار عن خدماتها املتنوعة،
باللغات العربية والإجنليزية والأوردو .توفر خدمة ا�س�أل
دبي العديد من القنوات مل�ساعدة امل�ستخدمني يف تقدمي
�شكاويهم �أو اقرتاحاتهم؛ مبا يف ذلك الهاتف والربيد
الإلكرتوين والدرد�شة الإلكرتونية والفاك�س .
 ..و�أي�ض ًا خدمة ا�س�أل دبي من اخلدمات ال�شائعة
يف العديد من اجلهات احلكومية وي�ستخدمها عموم
النا�س .و�إذا اجلهة احلكومية م�شرتكة بها فعليها �أن
توفر رابط ًا منا�سب ًا يو�صل �إليها.
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ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

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

ـﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺤﻜـﻮﻣﻴـﺔ

ﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺦ

معايير قياسية

1

• الإر�� �ش ��اد :حت��دي��د /ا��س�ت�خ��دام ب �ي��ان��ات تعريفية
مالئمة وذات معنى يف كل �صفحة تقريباً من املوقع
الإلكرتوين:
ال�شرح:
البيانات التعريفية ()Metadataهي بيانات
ت���س�ت�خ��دم ل��و� �ص��ف امل �ع �ل��وم��ات امل��ت��واف��رة يف املوقع
الإلكرتوين ،ومن املهم حتديدها ب�شكل يتالءم و�صفحات
املوقع .الكلمات الرئي�سة املعرفة يف ال�صفحة ميكن �أن
تكون مبنية على نتائج التحليل امل�ستمدة من حمركات
البحث اخلارجية �أو حمرك بحث املوقع الإلكرتوين� ،أو
على النتائج امل�ستمدة من الأبحاث خا�صة بامل�ستخدمني
اجريت جلمع الكلمات امل�ستخدمة من قبل م�ستخدمي
الويب.
وم��ن ��ش��أن البيانات التعريفية امل �ح��ددة ب�صورة
مالئمة حت�سني ق��درة حم��رك البحث على ا�سرتجاع
�صفحات املوقع الإلكرتوين.
ميكن �إ�ضافة البيانات التعريفية �إىل عنوان لغة
امل�صدر ( .)HTMLوالبيانات يجب �أن تُدرج يف:
• ال�صفحة الرئي�سة للموقع الإلكرتوين.
• �صفحات الأق�سام الرئي�سة للموقع الإلكرتوين.
• �صفحات م�سجلة يف حمركات البحث.
وه�ن��اك �أدوات لإدارة البيانات التعريفية ميكن
ا�ستخدامها للم�ساعدة يف �إ�ضافتها �إىل ال�صفحات،
غ�ير �أن��ه ال ميكن االع�ت�م��اد على ه��ذه البيانات فقط
للح�صول على نتائج جيدة يف حمركات البحث ،بل يجب
ا�ستخدامها مع الن�ص املعرو�ض على ال�صفحة نف�سها.
كما يجب �إدخ ��ال البيانات التعريفية على �صفحات
( )HTMLالتي ت�ستخدم ج��داول و�إط��ارات وغريها
من ال�صيغ .ومن بني معايري البيانات التعريفية الأكرث
ا�ستخدام ًا نذكر:
SC32/WG2 Metadata Standards
و Dublin Core Metadata Standards

• الإر�شاد :توفري تواريخ دقيقة على �صفحات املوقع
الإلكرتوين:
التواريخ املتوافرة يف املوقع الإل�ك�تروين يجب �أن
تكون دقيقة .ويجب �أن يحتوي املوقع على:
• ت��واري��خ على ال�صفحات ال�ت��ي غ��ال�ب� ًا م��ا يجري
تعديلها.

• تاريخ �آخر تعديل �أو حتديث للموقع على ال�صفحة
الرئي�سة ،ويجب �أن ي�شري �إىل التاريخ الذي جرى
فيه حتديث املعلومات على ال�صفحة الرئي�سة.
• تواريخ على ال�صفحات التي تتكرر زيارتها ،وبخا�صة
�صفحات اخلدمات.
يف املقابل يجب �أن ت�أخذ اجلهات احلكومية بعني
االعتبار الإر�شادات املذكورة �أدن��اه عند حتديد تواريخ
على مواقعها الإلكرتونية:
• يجب ا�ستخدام الن�سق اخلا�ص بالتاريخ نف�سه يف
كافة �صفحات املوقع الإلكرتوين.
• يجب �إدراج التاريخ يف مكان ثابت يف كافة �صفحات
املوقع الإلكرتوين.
• يجب جتنب ا�ستخدام �آلية التحديث التلقائي للتاريخ
للإ�شارة �إىل التعديالت /التحديثات التي طر�أت
على املوقع �أو ال�صفحات.
• قد حتتوي بع�ض ال�صفحات على معلومات ال تتغري،
ويف هذه احلالة ميكن �إدراج تاريخ الن�شر.
• ال ين�صح ب�إدراج التاريخ والوقت اليومي �إىل املوقع
الإلكرتوين نظر ًا لأنه قد ي�ضلل امل�ستخدمني.
• الإر�شاد :توفري معلومات دقيقة وحديثة على املوقع
الإلكرتوين:
يق�صد امل�ستخدمون املواقع الإلكرتونية احلكومية
طلب ًا للمعلومات املوثوقة والدقيقة واحلديثة ،ف��إذا مل
يجدوها بهذه املوا�صفات فقدوا الثقة بجودة املواقع
ودقتها.
ومن املهم �أن ت�أخذ املواقع الإلكرتونية احلكومية
بعني االعتبار الإر�شادات املذكورة �أدناه لتوفري حمتوى
دقيق وحديث:
• على اجلهة احلكومية عدم االحتفاظ ب�أي معلومات
ق��دمي��ة ع �ل��ى م��وق�ع�ه��ا الإل � �ك �ت�روين .ف � ��إذا كانت
املعلومات �أق ��دم م��ن ف�ترة زمنية معينة توجبت
�أر�شفتها �أو مراجعتها وو�سمها بتاريخ ن�شر جديد.
• على اجل�ه��ة احلكومية ن�شر ال�ق��وان�ين والأنظمة
اجلديدة حال �صدورها.
• على اجل�ه��ة احلكومية الإ� �ش��ارة �إىل التغيريات
اجلوهرية التي ت�ط��ر�أ على امل��وق��ع الإل �ك�تروين �أو
ال�صفحة الرئي�سة للموقع الإل��ك�ت�روين (مثال:
التغيريات التي تطر�أ على الت�صميم ،والإبحار،
و�صفحات اخلدمات واخلدمات الإلكرتونية).

•

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 وخدماتها الإلكرتونية بن�صيب
من هذا املوروث لتبقى را�سخة يف الأذه��ان .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 {البرزة} من محاكم دبي

ما هي الخدمة؟

ه��ي ع�ب��ارة ع��ن ن�ظ��ام متكامل للعر�ض
والت�سجيل والأر�شفة لكافة جل�سات ومداوالت
الق�ضايا املنظور بها يف حماكم دبي ،حيث
ت��زود كافة ق��اع��ات النظر يف الق�ضايا يف
امل�ح��اك��م ب�ك��ام�يرات للت�سجيل والأر�شفة،
وترتبط تلك الكامريات ب�شا�شات مثبتة على
مداخل تلك القاعات مت ّكن من مل ي�ستطع
احل�ضور داخ��ل القاعة من �أن يتابعها من
خارج القاعة.
وي �ت��م ح�ف��ظ ك��اف��ة اجل�ل���س��ات امل�سجلة
يف �أر��ش�ي��ف �إل �ك�تروين ي�س ّهل ال��رج��وع �إىل
الق�ضية ومعاينة حيثيات الرتافع والتقا�ضي؛
م��ا ي�ضمن ال���ش�ف��اف�ي��ة واحل �م��اي��ة حلقوق
املتخا�صمني �إىل �أبعد حد.

م������ا ه������ي "البرزة" في
الموروث الشعبي؟

كانت "الربزة" قدمي ًا تقام يف احل�صن،
وكان يرت�أ�سها الوايل �أو القا�ضي ،وهي جمل�س
خم�ص�ص لف�ض امل�ن��ازع��ات ب�ين الأط��راف
املتخا�صمة واحلكم فيها .ويح�ضر مع الوايل
والقا�ضي ع�سكر الوايل وال�شيوخ والأعيان ،
ويتم ال�صلح بني املتخا�صمني بح�ضور كافة
الأطراف ،ويح�صل التدخل لت�سوية اخلالف
يف ما بينهم �إذا وجب الأمر لإقناع طرف من
الأطراف بالر�ضا وامل�صاحلة ،وي�ساهم كافة
احلا�ضرين يف حماولة �إ�صالح ذات البني.
وتعقد الربزة �صباح ًا �إىل �صالة الظهر،
ويف امل�ساء م��ن بعد ��ص�لاة الع�صر وحتى
الغروب .كما يطلق على املجال�س التي تكون
خارج البيوت ا�سم "الربزة".

سبب التسمية

كما يظهر جلي ًا م��ن التعريف الرتاثي
للت�سميةُ ،يظهر مطور الأن�ظ�م��ة واحللول
الإل�ك�ترون�ي��ة يف حم��اك��م دب��ي فهم ًا عميق ًا
لروح الرتاث والأ�صالة التي ترثي تقاليد هذا
املجتمع ،لي�سقطها على احلداثة والتطوير
والتكنولوجيا.
ً
وت�ت�ط��اب��ق جل�سات امل�ح��اك��م ح��ال�ي�ا مع
جل�سات "الربزة" التي كانت تعقد قدمي ًا
يف جمتمع الإم��ارات ،وبذلك ا�ستحقت هذه
الت�سمية.

•
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مرشد الخدمات

االطالع على المعارض الدولية في مركز دبي التجاري العالمي
ميكن احل�صول على ه��ذه اخلدمة
م ��ن امل ��وق ��ع الإل � �ك �ت�روين اخلا�ص
مب ��رك ��ز دب� ��ي ال� �ت� �ج ��اري ال �ع��امل��ي
www.dwtc.com

1

2
ميكن ا�ستعرا�ض الفعاليات بال�شهر
من خالل النقر على رابط "عر�ض
بال�شهر" املوجود �أ�سفل الأجندة

3

كما ميكن حتميل الأجندة ال�سنوية من خالل
النقر على راب��ط "حتميل الأجندة" املوجود
�أ�سفلها ،حيث يتم حتميل ملف بتن�سيق �أكروبات
يحتوي على الفعاليات طوال العام

ملزيد من اال�ستفــ�سارات ميكن االت�صـــال على الرقم:

009714433241000
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على ال�صفحة الرئي�سة للموقع تظهر �أجندة املعار�ض
والفعاليات الدولية التي ي�ستقبلها مركز املعار�ض

