آفاق إلكترونية

اكتمال المشهد بغرس شجرة االتحاد
يتزامن �صدور هذا العدد ونحن نعي�ش �أجواء الفرحة الكربى بالذكرى احلادية
واالربعني لقيام احتاد دولتنا احلبيبة دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،فرحة نراها
يف عيون ولهفة �أبنائنا وي�شاركنا فيها كل مقيم على �أر�ض الدولة ،وها هي �شواهد
�إجنازات �سواعد جيل دولة االحتاد متلأ الدنيا فخر ًا يف كل املجاالت لت�شهد بحكمة
قادتنا الأوائل الذين اتخذوا هذا القرار ال�صائب .هذه الذكرى التي يعي�ش نتائجها
كل حلظة �أبناء دولة الإمارات العربية املتحدة هي فر�صة للت�أمل واالعتزاز مبا �أنعم
اهلل علينا من ف�ضل بوجود قيادة حكيمة �أثبتت ب�أفعالها التي ت�سبق �أقوالها التفوق يف
جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والتعليمية واالجتماعية وب�شعب حبه لوطنه ال
حدود له ،وحققت لنا كل ذلك ب�سيا�ستها احلكيمة املتوازنة.
فهي نتاج للر�ؤية الثاقبة التي بد�أها املغفور لهما ب�إذن اهلل تعاىل؛ ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان وال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم و�إخوانهما حكام الإمارات
عندما اتفقوا جميع ًا على قيام االحتاد ،ومنذ البدايات كان الرتكيز على التنمية وبناء
الإن�سان للو�صول بالدولة الفتية �إىل م�صاف الدول املتقدمة .و�إن كان هذا الهدف قد
بدا للبع�ض �آنذاك ب�أنه �ضرب من اخليال ،لكنها العزمية والإ�صرار لبناء وطن يبتغي
اخلري والرفاهية ملواطنيه وجميع قاطنيه ..م�سرية ممتدة �أكملها من جاء بعدهما
بالعزمية والإ�صرار والإخال�ص نف�سها ليكونوا خري خلف خلري �سلف.
***
اليوم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي يفاجئ اجلميع باطالق مبادرة ب�سيطة يف التنفيذ كبرية
يف املعنى� :شجرة االحتاد التي غر�سها �سموه يف ذات املكان الذي غر�س فيه قادتنا
الأوائل بذرة الوحدة يف هذه الدولة الفتية بني بلدان العامل .فهي جت�سد �أ�سمى معاين
االحتاد الناجح وتعد فر�صة حقيقية لأبناء الوطن للم�شاركة والتعبري عن م�شاعرهم
الوطنية وحبهم ال�صادق لهذا الوطن الغايل الذي بناه �أجدادنا بتالحم ووالء لقادتهم
الذين تركوا لنا منوذج ًا فريد ًا لالحتاد املتني الذي �ضمن للمواطن املكانة والعي�ش
الكرمي يف احلل والرتحال.
فما لبث �أن �سجل �سموه على ح�سابه يف تويرت تغريدة تت�ضمن الدعوة لهذه املبادرة
بزرع �شجرة االحتاد ،حتى تداعى له كافة �أبناء الوطن من خمتلف الطبقات العمرية
وال�شرائح املهنية لال�ستجابة لتلك الدعوة دلي ًال على حبهم لوطنهم ووالئهم لقيادتهم،
و�أ�صبحت عبارة "�شجرة االحتاد" ت�أخذ مكان ًا ظاهر ًا يف غيمة الكلمات املتداولة على
�شبكات التوا�صل االجتماعي وحمركات البحث الرئي�سة على �شبكة الإنرتنت.

�إن هذا التفاعل يف العامل الإلكرتوين الذي �أحدثته تغريدة واحدة من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يدل ب�شكل وا�ضح على �أن جمتمع الإمارات
قد �أ�صبح "جمتمع املعرفة" الذي يعتمد يف التداول للمعلومات والتوا�صل على بنية
االت�صاالت واملعلومات الإلكرتونية احلديثة ،وهذا الأمر ي�شعرنا يف فريق احلكومة
الإلكرتونية بال�سعادة والر�ضا ،لأننا منذ انطالقتنا ونحن ن�سعى �إىل هذه النتيجة،
باعتبارها ال�ضمانة بالن�سبة لنا لنجاح م�شروعنا يف حتويل اخلدمات احلكومية من
منوذجها التقليدي �إىل النموذج الإلكرتوين.
***
لقد منح جناح منوذج احتاد دولة الإم��ارات العربية املتحدة دولتنا ر�صيد ًا من
االح�ترام والتقدير باملحافل الدولية و�أت��اح ل�ل�إم��ارات فر�صة حقيقية جتلت فيها
مظاهر التكافل والتعاون يف ما بينها ،خمت�صرة الزمن خلدمة الوطن واملواطن لتعم
الإجنازات جميع �إمارات الدولة ،ويكتمل امل�شهد بغر�س �شجرة االحتاد.

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

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..

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
رئيس التحرير

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺪد

العدد  - 110ديسمبر 2012

�أحمد حممد بن حميدان
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ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae

مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة

البلد الإلكرتوين يف ظل
�شــجــرة االتــحـــــاد

amer.alhamayda@deg.gov.ae

منسق المجلة

جمال خليفة املال

jamal.almulla@deg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae
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حكومتي ..بوابة متكاملة
للتوا�صل مع اجلمهور

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

designer@deg.gov.ae
اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2012

اﻷﻓﺮاد اﻟﻨﺎﺷﻄ� أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻨﺘﺼﻒ 2012

ء

اﻟﻤﺮاﺳﻼت

الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
إلكرتوين:
الربيد ال
ΓέϮθϨϤϟΩέϵ...
quality@deg.gov.ae

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

اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ * 2011

* اﳌﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 2011
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تقرير "�سهولة ممار�سة
الأعمال يف دولة
الإمارات" للعام 2013

11

حلة جديدة ملوقع دبي
للإح�صاء وخدمات
�إح�صائية حممولة
اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ * 2011

التنافسية العالمية

تق ّدمت  3مراتب ..والدولة العربية الوحيدة
ضمن فئة االقتصادات المتط ّورة

اإلمارات الـ 24

عالمي ًا في
التنافسية العالمية
�ص ّنف «امل�ن�ت��دى االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي» ،للعام ال�سابع على ال �ت��وايل ،الإم ��ارات
ك�صاحبة االقت�صاد العربي الوحيد وال �ـ  23عاملياً �ضمن مرحلة «االقت�صادات
القائمة على الإبداع واالبتكار» ،التي تعد �أكرث مراحل تطور االقت�صادات العاملية؛
بناء على منهجية املنتدى االقت�صادي العاملي .وي�صنف املنتدى  144دولة �ضمن
خم�س جمموعات ي�شملها تقرير التناف�سية العاملي ،الذي ي�صدر �سنوياً عن املنتدى
االقت�صادي العاملي ومقره جنيف ب�سوي�سرا.

إنجازات جديدة

خالل العام اجلاري تقدمت الإمارات ثالث مراتب لتحتل املركز  24يف الت�صنيف
العام للتقرير� ،سواء يف جمال اال�ستقرار االقت�صادي � ،أو اجلودة والنوعية التي تتمتع
بها البنى التحتية يف الدولة ،وكفاءة �أداء �أ�سواقها� ،إ�ضافة �إىل الثقة العالية بالقيادة
ال�سيا�سية وكفاءة �أداء احلكومة ،ما �أ�سهم يف تعزيز تناف�سية اقت�صاد الدولة.
وارتقت الدولة يف م�ؤ�شر «جودة م�ؤ�س�سات الدولة» �إىل املرتبة  12عاملي ًا ،متقدمة
 10نقاط عن العام ال�سابق ،كما ارتقت على م�ؤ�شر تناف�سية «كفاءة �سوق العمل» بـ21
نقطة ،وو�صلت �إىل املرتبة ال�سابعة عاملي ًا.

الإبداع واالبتكار �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �إدارة �أعمالها ،من خالل تطبيق عمليات
الت�صميم والإنتاج والإدارة والتمويل والت�سويق وغريها.
وي�أتي هذا الت�صنيف للدول واالقت�صادات وفق نتائج «تقرير التناف�سية العاملي
 2012ـ  ،»2013الذي يهدف �إىل قيا�س مدى قدرة الدول على ت�شجيع االبتكار
واملعرفة يف �سبيل دفع اقت�صاداتها �إىل املناف�سة عاملي ًا.

ريادة دولية

هذا التقرير يعد �شهادة من املجتمع الدويل على ريادة الدولة ومكانتها العاملية ،يف
م�صاف الدول الأكرث تطور ًا و�إبداع ًا ،علم ًا �أن التناف�سية ال تتحقق ما مل يتحقق مبد�أ
اال�ستدامة املرتكز على مقومات الإن�صاف والتمكني ،والعمل على بناء م�ستقبل مزدهر
للأجيال املقبلة ،من خالل التخطيط الوا�ضح للأهداف والطموحات ،وكذلك الإدراك
التام للمتغريات وامل�ستجدات املحيطة بالدولة �إقليمي ًا ودولي ًا ،مع مراعاة خ�صو�صية
و�أولويات املجتمع املحلي.

آلية التقييم

ت�ستند نتيجة القدرة التناف�سية يف التقرير العاملي ال�صادر من املنتدى االقت�صادي
العاملي �إىل عاملني �أ�سا�سيني هما :ا�ستطالع �آراء �آالف التنفيذيني ورجال الأعمال
حول العامل� ،إ�ضافة �إىل اعتماد البيانات والإح�صاءات ال�صادرة من الدول امل�شاركة
يف التقرير ،والتي تعرب عن قطاعات حيوية مثل ال�صحة والتعليم ،وحجم الأ�سواق،
وعدد براءات االخرتاع ،وكم الأبحاث ،ومدى تقدم ال�شركات ،من خالل برامج الإبداع
واالبتكار.
وهنا ي�شار �إىل �أن جهود حكومة الإم��ارات وقطاعاتها املختلفة �أ�سهمت يف تفوق
الدولة عربي ًا وعاملي ًا ،يف عدد من �أهم تقارير التناف�سية العاملية ال�سابقة� ،إذ حققت
املرتبة الأوىل عربي ًا وعاملي ًا يف كفاءة ال�سيا�سة املالية يف تقرير كتاب التناف�سية
ال�سنوي 2012ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية الإداري��ة ،وحققت الدولة املرتبة
الأوىل عربي ًا واخلام�سة عاملي ًا يف جمال متكني التجارة عرب احلدود يف م�ؤ�شر تقرير
ممار�سة الأعمال 2012ال�صادر من البنك الدويل ،ف� ً
ضال عن ت�صنيف الدولة يف
املرتبة الأوىل عربي ًا ،والـ 17عامليا يف امل�سح الأول للأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة
والر�ضا.

محاور التنافسية

يتم قيا�س التناف�سية يف التقرير ال�سنوي ،من خالل ثالثة حماور �أ�سا�سية وحمورين
انتقاليني ،تت�ضمن  12م�ؤ�شر ًا فرعي ًا.
وت�ص ّنف ال��دول �ضمن مراحل خمتلفة من التطور االقت�صادي ،تبد�أ مبرحلة
املتطلبات الأ�سا�سية ،فمرحلة عوامل تعزيز الفاعلية ،و�صو ًال �إىل مرحلة عوامل تعزيز
الإبداع واالبتكار ،وهي املرحلة اخلام�سة التي تعد الأكرث تطور ًا.
وان�ضمت الإمارات �إىل مرحلة االقت�صادات املعتمدة على الإبداع واالبتكار منذ
العام  ،2006وتف ّوقت يف جمال اعتماد اقت�صادها على الإبداع واالبتكار على دول
رائدة ،مثل :نيوزلندا و�أ�سرتاليا و�إيطاليا و�إ�سبانيا.

تعريف االقتصاد اإلبداعي

وتُعرف «االقت�صادات القائمة على الإب��داع واالبتكار» ب�أنها االقت�صادات التي
ميكنها املحافظة على م�ستويات �أع�ل��ى ل�ل�أج��ور والعمل بتخطيط ا�سرتاتيجي،
لالرتقاء بجودة احلياة وم�ستويات املعي�شة ،كما تعمل هذه االقت�صادات على تعزيز
قدرة �شركاتها الوطنية على املناف�سة حملي ًا وعاملي ًا ،من خالل املنتجات واخلدمات
النوعية ،وتتبنى امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة �ضمن مرحلة االقت�صاد املعتمد على

التحول اإللكتروني واالبتكار

ما من �شك �أن التحول الإلكرتوين الذي تتميز به دولة الإمارات منذ انطالق �أول
حكومة �إلكرتونية عربية فيها ميثل حا�ضنة خ�صبة لبيئة االقت�صاد املبني على االبتكار
والإب��داع ،فتب�سيط الإج��راءات احلكومية ،وت�سهيل الإج��راءات الر�سمية للمتعاملني
من قطاع الأفراد وال�شركات والزوار مع القطاع العام جعل من الدولة مركز جذب
لال�ستثمارات وال�شركات العاملية الباحثة عن بيئة ديناميكية و�سريعة.
كما �أن برامج التميز احلكومي و�سيا�سة الأبواب الإلكرتونية التي اعتمدتها كافة
اجلهات احلكومية املحلية واالحتادية جتعل الآفاق مفتوحة �أمام �أ�صحاب الإبداعات
ورواد الأعمال كي ت�صل �إبداعاتهم �إىل �أ�صحاب القرار.
ومتثل هذه النتيجة التي حققتها الدولة يف تقرير التناف�سية ثمرة من ثمرات ر�ؤية
قيادة الدولة ،والتي عرب عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،عندما �أطلق حكومة دبي الإلكرتونية�" :أريد �أن
نكون مركز ًا عاملي ًا لالقت�صاد اجلديد القائم على الإبداع" ..وقد حتقق هذا احللم لأبناء
هذه الدولة.

•
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موضوع الغالف

الأوىل عربياً يف اجلاهزية الإلكرتونية ،الأوىل عربياً يف
�سهولة ممار�سة الأع �م��ال ،الأوىل عربياً يف ا�ستقطاب ر�ؤو�س
الأم��وال الأجنبية ،الأوىل عربياً يف معدالت ال�سياحة وال�سفر
الإلكرتوين ،وقبل كل تلك املراتب ،الأوىل عربياً يف بناء دولة
تقوم على االحتاد منذ  41عاماً ،وهو �سر كل تفوق ومتيز �أتى
بعد ذلك.
ولن�ست�شعر كيف حقق هذا االحتاد نقلة �شاملة يف حياة �أبناء
الإمارات التي نعمت بالوحدة فيما بينها ،ن�ستعر�ض ملحة �سريعة
ملنجزات الدولة وح�ضورها الإلكرتوين احلكومي ،وكيف يحقق
من ميتلك الر�ؤية ال�سديدة والهمة ال�صادقة ما مل ي�ستطعه
الأوائل يف دول عديدة من العامل يعود عمرها �إىل قرون.

البلد اإللكتروني
في ظل
شجرة االتحاد

حكومة اإلمارات اإللكترونية

حكومة أبوظبي اإللكترونية

Government.ae

Abudhabi.ae

متثل هذه البوابة املوقع الر�سمي حلكومة الإمارات االحتادية ،والتي ت�ضم �أكرث من
 50هيئة ووزارة وجهة احتادية ،غري �أنها يف ذات الوقت ال تقت�صر يف خدماتها على
اجلهات االحتادية ،و�إمنا متثل حمطة توقف �شاملة للخدمات الإلكرتونية من خمتلف
الأطراف� ،سواء الوزارات والهيئات االحتادية �أو احلكومات املحلية ودوائرها وحتى
القطاع اخلا�ص.
وق��د حققت دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة �إجن ��از ًا مهم ًا يف جم��ال احلكومة
الإلكرتونية على م�ستوى العامل طبق ًا لتقرير الأمم املتحدة للحكومات الإلكرتونية
ال�صادر يف �شهر فرباير  .2012ويعد هذا التقرير ،الذي ي�صدر كل عامني ،الأ�شمل
والأكرث دقة لر�صد م�ستوى التقدم على م�سار احلكومة الإلكرتونية لدى خمتلف دول
العامل .ويركز التقرير على دور احلكومة الإلكرتونية يف �إحداث التنمية امل�ستدامة.
وقفز ترتيب الإمارات من املركز  99يف م�ؤ�شر خدمات احلكومة الإلكرتونية يف
تقرير � 2010إىل املرتبة  7يف امل�ؤ�شر نف�سه للعام  .2012ويعد هذا التقدم من
احل��االت النادرة وغري امل�سبوقة يف تاريخ تقارير الأمم املتحدة جلاهزية احلكومة
الإلكرتونية .ويقي�س م�ؤ�شر اخلدمات الإلكرتونية مدى تطور اخلدمات الإلكرتونية من
حيث الوفرة ،واجلودة ،وتنوع القنوات ،ومدى ا�ستخدام اجلمهور لهذه اخلدمات.
وي�شري التقرير كذلك �إىل تقدم هائل للدولة يف جم��ال امل�شاركة الإلكرتونية
( ،)eParticipationفقد ارتفع م�ستوى دولة الإمارات من املرتبة  86عاملي ًا
يف تقرير � 2010إىل املرتبة  6يف تقرير  ،2012وهو �إجناز متميز يف فرتة زمنية
ق�صرية للغاية .ويقي�س م�ؤ�شر امل�شاركة الإلكرتونية مدى ا�ستخدام احلكومة للإنرتنت
ملمار�سة ال�شفافية والتوا�صل مع اجلمهور و�إ�شراكهم يف �صياغة ال�سيا�سات وتطوير
اخلدمات.
وانعك�س التقدم يف تلك امل�ؤ�شرات على التقييم العام للجاهزية الإلكرتونية للدولة،
مما �أدى لتقدم دولة الإمارات من املرتبة  49يف تقرير � 2010إىل املرتبة  28يف
تقرير  .2012وبهذا الإجناز تكون حكومة الإمارات الإلكرتونية قد متكنت يف خالل
فرتة ق�صرية من ا�ستعادة املكانة الرائدة لدولة الإمارات يف جمال جاهزية احلكومة
الإلكرتونية على م�ستوى املنطقة.
و�أطلقت البوابة �أي�ض ًا مو�سوعة الإمارات الإلكرتونية (مو�سوعة.امارات) ،لتكون
�أول مو�سوعة �إلكرتونية �شاملة عن دولة الإمارات العربية املتحدة.

تب ّنت حكومة �أبوظبي ر�ؤية حول حكومتها الإلكرتونية قائمة على "بناء حكومة
عالية الأداء تقدم خدمات من الطراز العاملي مل�صلحة جميع عمالئها" .وقد متت
ترجمة هذه الر�ؤية �إىل ا�سرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية التي تركز على �أربعة حماور
هي :االهتمام بالعمالء ،واحلر�ص على الكفاءة ،والت�صميم ال�شامل ،والت�صميم على
م�ستوى احلكومة.
ويعد مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات اجلهة امل�س�ؤولة عن و�ضع
�أجندة تكنولوجيا املعلومات حلكومة �أبوظبي ،وقيادة جهود تنفيذ احلكومة الإلكرتونية
يف جميع اجلهات احلكومية.
ويقوم املركز باملهام التالية:
• الإ�شراف على تنفيذ برنامج احلكومة الإلكرتونية لدى اجلهات التابعة حلكومة
�أبوظبي.
• رعاية املبادرات ودعم وتطوير الكفاءات ال�ضرورية لنجاح م�شروع احلكومة
الإلكرتونية.
• اقرتاح ال�سيا�سات والتطبيقات التكنولوجية حلكومة �أبوظبي واجلهات التابعة
لها ،بهدف حتقيق اجل��ودة ال�شاملة يف الو�صول �إىل �أع�ل��ى درج��ات الفعالية
وال�سرية والأمان يف م�شروع احلكومة الإلكرتونية.
• �إ�صدار اللوائح والإر��ش��ادات املتعلقة بتطبيق �سيا�سات تكنولوجيا املعلومات
واملوا�صفات الفنية ،وتعميمها على احلكومة واجلهات التابعة لها.
• تقدمي تو�صيات للمجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي يف ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
ومن �أج��ل تنفيذ ذل��ك ،ي ��ؤدي املركز �أربعة �أدوار رئي�سة� :أو ًال يعمل كمرجع يف
جمال �سيا�سات ومعايري تكنولوجيا املعلومات ،وثاني ًا يدعم تنفيذ م�شاريع تكنولوجيا
املعلومات والبنية التحتية اخلا�صة مببادرات حتديث حكومة �أبوظبي .ثالث ًا ،التطوير،
حيث يهدف من وراء هذا ال��دور �إىل و�ضع �إم��ارة �أبوظبي يف موقع قيادي يف جمال
التحديث احلكومي �إقليمي ًا ودولي ًا .و�أخري ًا يقوم املركز بدور "النا�شر" لدعم املعرفة
بتكنولوجيا املعلومات وت�شكيل التوعية بفوائد الأمتتة و�إمكاناتها الواعدة.
ويف جهوده لإع��داد وتطوير ا�سرتاتيجية حكومة �أبوظبي الإلكرتونية ،ي�ستخدم
املركز �إطار ًا ت�صوري ًا معرتف ًا به عاملي ًا يعالج �صعوبات احلكومة الإلكرتونية بطريقة
�شاملة ،ويتكون هذا الإطار من ثالثة حماور هي :البيئة ،اجلاهزية ،اال�ستخدام.
ويهتم حمور اال�ستخدام بتفاعل احلكومة مع العمالء من الأف��راد وال�شركات
واجلهات احلكومية واملوظفني احلكوميني .ومتت ترجمة هذا املحور �إىل منوذج لتقدمي
اخلدمات �إلكرتوني ًا يف جميع اجلهات احلكومية ،حيث يتم تقدمي هذه اخلدمات
بطريقة �سل�سة تهتم بالعمالء اهتمام ًا بالغ ًا.
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وموظفيها ،كما تتوىل الإدارة والإ�شراف على البوابة الر�سمية حلكومة دبي ،من �أجل
حت�سني الأداء وت�سهيل حياة النا�س.
ومنذ انطالقها ت�سعى حكومة دبي الإلكرتونية �إىل بناء احلكومة املرتابطة ،عرب
توفري �شبكة واحدة هي "�شبكة املعلومات احلكومية" ،حيث توفر البنية التحتية لتبادل
املعلومات بني خمتلف الدوائر احلكومية ب�أعلى درج��ات الأم��ان ،وتربطها مبزودي
خدمة الإنرتنت عرب منفذ موحد ت�سهل �إدارت��ه ،كما تدار جميع العمليات الداخلية
للجهات احلكومية من خالل نظم تخطيط املوارد احلكومية املوحدة لإدارة املوارد
املالية والب�شرية فيها.
تقدم حكومة دب��ي الإلكرتونية خدماتها ملختلف �شرائح املجتمع :املواطنني،
واملقيمني ،وال�س ّياح ،ورج��ال الأعمال .وتتنوع اخلدمات الإلكرتونية لتغطي البنية
التحتية ،واالقت�صاد ،والتعليم ،وال�صحة ،والأعمال ،وهو ما يف�سر ذلك العدد الكبري
الذي يتجاوز  2000خدمة توفرها اجلهات احلكومية من خالل البوابة الر�سمية
حلكومة دبي.
كما تر�سخ �أي�ض ًا مفهوم التكامل الإلكرتوين بني العديد من الدوائر واجلهات
احلكومية عرب تبادل املعلومات بينها لت�سهيل تقدمي اخلدمات للمراجعني ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز خدماتها املركزية امل�شرتكة مثل:
 بوابة الدفع الإلكرتوين مركز االت�صال املوحد ا�س�أل دبي خدمة اال�ست�ضافة الإلكرتونية بوابة الر�سائل الن�صية الق�صرية �إم دبي -خدمة اال�ستبيان الإلكرتوين

ويركز حمور اجلاهزية على قدرة احلكومة على تقدمي اخلدمات ،كما يت�صف
هذا املحور ب�صفتني هما مكونات التكنولوجيا والبنية التحتية ،بالإ�ضافة �إىل القدرات
وثقافة امل�ؤ�س�سة.
ويهتم حمور البيئة بالعوامل الت�شريعية على م�ستوى الدولة وذات ال�صلة بتوفري
اخلدمات وا�ستخدامها ،وت�شمل هذه العوامل القيادة ال�سيا�سية والتعاون املحلي
واالحتادي واحلركة ال�سكانية واختالفاتها يف �إمارة �أبوظبي ،بالإ�ضافة �إىل الت�شريعات
واللوائح.
وت�شمل هذه املحاور جميع اجلهات احلكومية لكن بدرجات متفاوتة وذلك بهدف
تقدمي خدمات تهتم بالعمالء وبطريقة موحدة.
وت�ضم م�شاريع حمور البيئة حتديث قانون اجلرائم الإلكرتونية ،وحملة توعية
وا�سعة موجهة نحو ال�سوق.
ومع تنفيذ املكونات الرئي�سة لربنامج احلكومة الإلكرتونية ،ينتقل هذا الربنامج
الآن �إىل حم��ور اال��س�ت�خ��دام� ،أي االرت �ق��اء مب�ستوى اخل��دم��ات يف جميع اجلهات
احلكومية.
وت�شمل اخلدمات املقدمة �إلكرتوني ًا م�ستقب ًال ل�سوق العمل االفرتا�ضي ،وخدمات
ال�شهادات ال�شخ�صية عرب الإنرتنت ،ومن�صة التعليم الإلكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل
معامالت اخلدمات ال�صحية عرب الإنرتنت.
عالوة على ذلك� ،سي�ستمر العمل على حموري اجلاهزية والبيئة ،لإعادة تقييم
ا�سرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية ب�شكل منتظم ،وذلك ل�ضمان �أنها ت�ستخدم �أرقى
املمار�سات وتعك�س �أح��دث االجتاهات العاملية ،ويف هذا املجال �أدى مركز �أبوظبي
للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات �أول حتديث لال�سرتاتيجية الإلكرتونية لإمارة �أبوظبي،
وعمل على �إدخال �أحدث التكنولوجيا واالجتاهات املجتمعية ،مثل اخلدمات احلكومية
وكمح�صلة ف�إن طريقة حكومة دبي الإلكرتونية يف توفري اخلدمات للقطاع العام
عرب الهواتف النقالة وتطبيقات  2.0للموقع الإلكرتوين واحلوكمة الت�شاركية وتقنيات
ّ
تتمثل بالن�أي عن النموذج املتبع يف تقدمي اخلدمات عرب الو�سائل التقليدية؛ بت�أكيدها
حتديد املواقع.
على �أ�سلوب مرتابط ومتكامل مينح تلك اخلدمات التي توفرها ملتعامليها قيمة �أكرب.
وتُعطي احلكومة املرتابطة م�ستوى ج��دي��د ًا م��ن الإم�ك��ان��ات للم�ستفيدين من
اخلدمات احلكومية من �أفراد وم�ؤ�س�سات .واملبد�أ الأ�سا�سي لهذا امل�ستوى هو "تكامل"
حكومة دبي اإللكترونية
اخلدمات و�شموليتها لت�ستجيب ملتطلبات امل�ستفيدين بتقدمي اخلدمات الإلكرتونية
ب�شكل مرتابط.
Dubai.ae
واملق�صود بذلك �أن ت�صبح املعاملة الواحدة التي حتتاج �إىل �إجراءات حكومية يف
�أكرث من جهة قابلة للتنفيذ �إلكرتوني ًا ب�سهولة وكفاءة عالية.

حكومة الشارقة اإللكترونية
Sharjah.ae

تعد حكومة دب��ي الإلكرتونية مفهوم ًا ع�صري ًا يقوم على اال�ستخدام الأمثل
لتكنولوجيا املعلومات من �أجل توفري اخلدمات احلكومية للمواطنني واملقيمني والزوار
وقطاع الأعمال والدوائر احلكومية وموظفيها ب�أف�ضل ال�سبل املمكنة ،وباتت احلكومة
الإلكرتونية ت�شكل جممع ًا حكومي ًا افرتا�ضي ًا ي�ضم �أكرث من  2000خدمة حكومية.
ومنذ �أن �أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي القانون رقم  7للعام  2009والقا�ضي ب�إن�شاء دائرة
حكومة دبي الإلكرتونية ،دجمت الدائرة ما بني �إدارة اخلدمات الإلكرتونية �سابق ًا
و�إدارة تخطيط املوارد احلكومية ليعمال مع ًا على بناء جمتمع املعرفة وقيادة التحول
الإلكرتوين ،عرب تقدمي خدمات موجهة للجمهور و�أخرى م�شرتكة للجهات احلكومية
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�أطلقت حكومة ال�شارقة بوابتها الإلكرتونية لتن�ضم �إىل قطار التحول الإلكرتوين
يف الدولة ،والتي ت�شتمل على املعلومات واخلدمات االلكرتونية لدوائر وهيئات الإمارة،
ونظرا لأهمية تعزيز وتطوير كيفية تقدمي اخلدمات احلكومية واملعلومات املتعلقة بها،
فقد و�ضعت �إدارة احلكومة الإلكرتونية بال�شارقة على عاتقها اال�ستفادة من الإجنازات

ً
التقنية املتاحة عامليا والوقوف على التجارب العاملية والإقليمية يف هذا املجال ،والأخذ حكومة الفجيرة اإللكترونية

بكافة �أ�سباب توظيف هذه التقنيات� ،ضمن �سعيها لتطوير البنى التحتية يف دوائر
وهيئات حكومة ال�شارقة؛ بغية ت�سهيل عمليات و�صول هذه اخلدمات �إىل امل�ستفيدين
منها مثل اجلهات احلكومية الر�سمية وم�ؤ�س�سات الأعمال وامل�ستثمرين والأفراد وزوار
البالد.
ول�ضمان ت�شييد احلكومة الإلكرتونية على �أ�س�س را�سخة ولتحقيق الأه��داف
املن�شودة ،فقد حر�صت دائرة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية على �إعداد ا�سرتاتيجية
متكاملة وبعيدة املدى و�ضعت يف اعتبارها �أهمية حتليل الواقع الراهن وحتديد عنا�صر
القوة وال�ضعف فيه ،كما ا�ست�شرفت الواقع امل�أمول ال��ذى تود حتقيقه وال��ذى يلبي
املتطلبات الآنية ومتو�سطة املدى وامل�ستقبلية لكيفية توفري املعلومات عن اخلدمات
احلكومية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل كيفية تزويد امل�ستفيدين بهذه اخلدمات الكرتوني ًا،
وب�صيغ تقنية متطورة تراعي توفري املال واجلهد والوقت ،ما يعود بانعكا�سات �إيجابية
على العمل احلكومي ،وي�سهم يف رفع تناف�سية االقت�صاد املحلي؛ عرب حت�سني كيفية
ممار�سة الأن�شطة املختلفة واالرتقاء مبناخ اال�ستثمار ،ما يعني يف املح�صلة النهائية
زيادة معدالت التنمية يف املجاالت كافة.

Fujairah.ae

حكومة عجمان اإللكترونية
Ajman.ae

ت�سعى حكومة الفجرية الإلكرتونية ال�ستحداث وتطوير خدمات م�شرتكة تركز على
متعامليها يف اجلهات احلكومية ،وذلك يف ميادين الرتابط الإلكرتوين والبنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،وبيئة العمل امل�شرتكة ،وتقا�سم املعلومات وت�سهيل التعامل بني
النا�س.

حكومة رأس الخيمة اإللكترونية
Rak.ae

تُعطي احلكومة الإلكرتونية يف عجمان م�ستوى جديد ًا من الإمكانات للم�ستفيدين
من اخلدمات احلكومية من �أفراد وم�ؤ�س�سات ،لت�ستجيب ملتطلبات اجلمهور بتقدمي
اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل متميز .وبذلك ت�صبح املعاملة التي حتتاج �إىل �إجراءات
حكومية يف �أكرث من جهة قابلة للتنفيذ �إلكرتوني ًا ب�سهولة وكفاءة عالية ومن حمطة
توقف �شاملة وواحدة.
وبذلك فتحت البوابة الإلكرتونية حلكومة عجمان املجال لفتح قنوات توا�صل بني
الهيئات احلكومية واملتعاملني معها مثل البنوك وامل�ؤ�س�سات التعليمية وامل�ستثمرين
والأفراد.

من �أجل �أن تكون اخلدمات الإلكرتونية �سهلة مثل الهاتف املحمول ،انطلقت حكومة
ر�أ�س اخليمة الإلكرتونية لتكون احلكومة الإلكرتونية الثانية يف الدولة بعد حكومة دبي
الإلكرتونية ،ولتحقق ر�ؤية م�ؤ�س�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،بالو�صول �إىل البلد الإلكرتوين.
وت�ضم بوابة احلكومة الإلكرتونية يف ر�أ���س اخليمة جممع ًا حكومي ًا افرتا�ضي ًا
ملختلف الدوائر واجلهات احلكومية ،كما تعر�ض العديد من اخلدمات الإلكرتونية
الرئي�سة للجمهور ،وتقدم تطبيق ًا �شام ًال لنظم املعلومات اجلغرافية للإمارة من �أجل
تعزيز فر�ص الو�صول للمعلومات للم�ستثمرين ورجال الأعمال ،الذين جنحت ر�أ�س
اخليمة يف ا�ستقطابهم �إليها وا�ستك�شاف الفر�ص البكر فيها لل�صناعات والتطوير
العقاري.

•
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مهرجانات

بتوجيهات من
حمدان بن محمد
وعلى مدار  11يوم ًا من
الفرحة واالبتهاج

تنظيم "مهرجان اإلتحاد"
في القرية العالمية
ا�ست�ضافت القرية العاملية الوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه
والفنون يف املنطقة وعلى مدار  11يوم ًا "مهرجان االحتاد" احتفا ًال بالعيد الوطني
احل��ادي والأربعني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وتوا�صلت االحتفاالت من 22
نوفمرب وحتى  2دي�سمرب.
وجاء تنظيم االحتفالية مبا يليق وم�ستوى املنا�سبة باعتبارها الأه��م يف تاريخ
الإمارات منذ ن�ش�أتها ،حيث ت�ضمنت الفعاليات الرتاثية والعرو�ض الثقافية التي جت�سد
عادات وتقاليد دولة الإمارات العربية املتحدة مما ي�سهم بتعزيز التالحم والتما�سك
الإجتماعي والوطني وتدعيم امل�سرية احل�ضارية لدولة الإمارات باعتبارها �صاحبة
�أرق��ى جتربة �إن�سانية؛ عرب احت�ضانها نحو  200جن�سية تعي�ش يف وئام وا�ستقرار
و�أمان .
وقال الرئي�س التنفيذي للقرية العاملية� ،سعيد علي بن ر�ضا ،بهذا ال�صدد�" :إن
اختيار القرية العاملية لالحتفال "مبهرجان االحتاد" جاء �إجناز ًا حقيقي ًا لنا ،ونفتخر
باحت�ضاننا ملثل هذا احلدث الذي عرب عن اليوم الوطني وحمل بني طياته ر�سائل نعتز
بتو�صيلها للعامل .فمن خالل هذا امللتقى الثقايف الرتفيهي الذي ي�ضم �شعوب وبلدان
العامل رفعنا علمنا عالي ًا بني الأمم وفرحنا بوحدتنا ك�شعب ودولة".
وانق�سم ج��دول االحتفاالت بني العرو�ض الفلكلورية والفعاليات وامل�سابقات،
والعرو�ض املقدمة داخل الأجنحة من قبل الدول امل�شاركة .بينما تنوعت العرو�ض
الفلكلورية الأخرى التي عر�ضت على م�سارح القرية العاملية و�ساحاتها و�شملت العرو�ض
الإماراتية ال�شعبية مثل اليولة والعيالة والليوه ،باال�ضافة للعر�ض الأكراين الناري �إىل
جانب العرو�ض الفلكلورية ال�شعبية الإماراتية والكويتية واليمنية واجلزائرية .
كما قام اجلناح الإماراتي ب�شكل خا�ص بتقدمي عرو�ض فنية تراثية �إماراتية
�ضمت رق�صة الرزفة وليوا و�أندميا وعيالة ونوبان ،كما عقد م�سابقات تراثية على
م�سرح قلعة امليدان وم�سابقات لليولة .وا�ست�ضاف �أم�سية �شعرية �شارك فيها �أ�شهر
ال�شعراء الإماراتيني.
ومن �أهم احلفالت اخلا�صة التي قدمت من خالل "مهرجان االحتاد ،ا�ست�ضافت
القرية العاملية جمموعة من الفنانني الإماراتيني واحلفالت اخلا�صة التي ُنظمت
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لالحتفال باليوم الوطني وبد�أت بالفنان الإماراتي حممد املزروعي والفنان الإماراتي
املوهوب هزاع والفنان فا�ضل املزروعي ،بالإ�ضافة �إىل احلفل اخلا�ص الذي �أحياه
كل من علي الكثريي وماجد ال�شام�سي واللذان غنيا يف حب الإمارات .بينما �أقامت
الفنانة الإماراتية �أروى والفنانة ديانا حداد حفلتني منف�صلتني مبنا�سبة اليوم الوطني
يف القرية العاملية.
وخالل املهرجان زينت القرية العاملية بالأعالم و�ألوان االحتاد والإنارة اخلا�صة
حيث بدت يف �أزهى حلة لها وانت�شرت خيام البو�ص بالقرب من بوابات الدخول حيث
قدمت ال�ضيافة العربية من القهوة والتمر على رائحة البخور.
كما �شارك باملهرجان طالب العديد من املدار�س لتوزيع حوايل  30،000هدية
تذكارية من �أعالم و�شاالت ،حاملة رمز االحتاد لتعرب بفخر واعتزاز عن ق�صة وطن
جمعته وحدة الكلمة وال�صف.

•

مرصد الخدمات
مواعيد إبحار السفن إلكتروني ًا من
دبي التجارية

طورت "دبي التجارية" املزود للخدمات الإلكرتونية يف جمال التجارة
عرب احلدود والعاملة حتت مظلة "دبي العاملية" ،خدمة �إلكرتونية مبتكرة
من �ش�أنها تزويد جمتمع امل�صدّرين مبعلومات حمدّثة حول �إبحار الناقالت
التجارية من ميناء جبل علي يف دبي �إىل �أهم املوانئ حول العامل.
وتوفر اخلدمة التي �أطلقت على املوقع الإلكرتوين لـ"دبي التجارية"
 www.dubaitrade.aeحت��ت ا�سم "جداول �إب�ح��ار ال�سفن"،
معلومات قيمة حول �إبحار ال�سفن عن طريق مرجعية موحدة.
وقامت "دبي التجارية" بتطوير خدمة "جداول �إبحار ال�سفن" وفقاً
الحتياجات واقرتاحات امل�صدرين وخمل�صي الب�ضائع و�شركات خطوط
ال�شحن العاملية ،وتوفر هذه اخلدمة الإلكرتونية حالي ًا مواعيد املغادرة لأكرب
اخلطوط العاملية من جبل علي �إىل �أكرث من  700وجهة حول العامل.
و�أكرث ما مييز هذه اخلدمة هي �أنها جتعل عملية البحث عن ال�سفينة
املنا�سبة �سهلة للغاية كما هي عملية البحث عن مواعيد رحالت الطريان،
وكل ما يحتاج �إليه م�ستخدمو هذه اخلدمة للبحث عن ال�سفينة املطلوبة هو
�إدخال ا�سم ميناء الوجهة وتاريخ الإبحار ،مما ي�ساعدهم على التخطيط
الأم�ث��ل لعملياتهم واختيار �أن�سب املواعيد وامل���س��ارات وال�سفن ل�شحن
ب�ضائعهم� ،إ�ضاف ًة �إىل ميزة احلجز املبكر.
ويتم حتديث ج��داول املواعيد هذه يومي ًا من قبل خطوط ال�شحن �أو
وكالئهم املحليني ،كما ترتبط هذه اخلدمة �إلكرتوني ًا بنظام "موانئ دبي
العاملية" الذي يعر�ض رقم التناوب ونوع العمليات املتعلقة بال�سفن التي مت
ت�أكيد حجوزات �إر�ساء لها يف جبل علي.
وت�أتي خدمة "جداول �إبحار ال�سفن" كمثال وا�ضح عما ميكن �أن ينتج
عنه م�سعى دبي نحو االبتكار للحلول العملية التي ترفع من فعالية العمليات
التي يقوم بها املجتمع التجاري يف دبي ،وهي تعزز من مكانة الإمارة الرائدة
يف التجارة العاملية على وجه اخل�صو�ص واقت�صاد دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ب�شكل عام.
وقد كان التجار وخمل�صو الب�ضائع يقومون بطلب مواعيد مغادرة ال�سفن
من كل �شركة خلطوط ال�شحن �أو وكيلها على حدة� ،أما الآن وبف�ضل هذه
اخلدمة �أ�صبحت تتوافر هذه اجلداول بالإ�ضافة �إىل معلومات مهمة �أخرى
مثل موا�صفات الناقلة وعدد �أيام العبور و�إعادة ال�شحن يف مرجعية واحدة
حمدثة للمتعاملني على البوابة الإلكرتونية لدبي التجارية.
كما ي�ستطيعون الآن وبنظرة واحدة مقارنة اجلداول اخلا�صة بخطوط
ال�شحن املختلفة ليحددوا �أ�سرع اخليارات و�أكرثها مالءمة لأغرا�ضهم �أو
لعمالئهم ،ما ي�ؤدي �إىل اخت�صار الوقت واجلهد� ،إ�ضافة �إىل رفع فعالية
عملياتهم.

البيئة تطلق موقــع ًا إلكتروني ًا خاص ًا
بمبـادرة "شجرة االتحاد"

�أعلنت وزارة البيئة واملياه عن �إطالق املوقع الإلكرتوين ملبادرة �شجرة االحتاد
 ،uniontree.aeلتكون �إحدى م�شاركات وزارة البيئة واملياه يف مبادرة
"�شجرة االحتاد" التي �أعلنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
وقال معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه�" :إن �إن�شاء هذا
املوقع ي�أتي يف �إطار اخلطوات التي تتخذها الوزارة لدعم هذه املبادرة الوطنية
املهمة ،والتي حظيت بالكثري من التقدير واالعتزاز من �أبناء الوطن ب�شرائحه
املختلفة ،حيث متثل فر�صة يعرب فيها �أبناء الإمارات مبنا�سبة اليوم الوطني عن
م�شاعرهم ال�صادقة جتاه الوطن ،وال��والء له ولقيادته الر�شيدة ،وعلى ر�أ�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،ويعربون
يف الوقت نف�سه عن التزامهم باملحافظة على بيئة الدولة وم�شاركتهم الفاعلة يف
اجلهود الرامية �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة التي متثل جوهر ر�ؤية الإمارات
."2021
ويت�ضمن املوقع الإلكرتوين "ل�شجرة االحتاد" كافة التفا�صيل املتعلقة باملبادرة
و�أهدافها والفعاليات والأن�شطة امل�صاحبة ملختلف اجلهات امل�شاركة ،بالإ�ضافة
اىل معلومات متعلقة بطرق الزراعة.
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قنوات االتصال

حكومتي..
بوابة متكاملة
للتواصل مع
الجمهور

التسجيل في بوابة "حكومتي"

ميكن الت�سجيل يف بوابة حكومتي عرب اتباع اخلطوات التالية:
	•من احلقل اخلا�ص بالت�سجيل يف جانب ال�صفحة يتم النقر على رابط "م�ستخدم
جديد"
	•يتم �إدخ��ال املعلومات اخلا�صة بامل�ستخدم يف احلقول املخ�ص�صة يف منوذج
الت�سجيل
	•بعد االنتهاء من �إجراءات الت�سجيل �سوف ت�صل ر�سالة بتفا�صيل ا�سم امل�ستخدم
وكلمة املرور ال�سرية بالربيد الإلكرتوين �أو عرب ر�سالة ن�صية ،وذلك وفق ًا لطريقة
االت�صال املف�ضلة التي اختارها امل�ستخدم �أثناء عملية الت�سجيل
	•بعد الدخول �إىل املوقع الإلكرتوين ميكن امل�شاركة من خالل النقر على "ا�ضغط
هنا" يف �أي من �أنواع ال�سجالت التالية :اقرتاحات ،مالحظات� ،شكر وتقدير
	•�سوف ي�صل رقم ال�سجل اخلا�ص بامل�ستخدم عرب الربيد الإلكرتوين �أو ر�سالة
ن�صية ق�صرية ،وميكن متابعة حالة ال�سجل عرب املوقع الإلكرتوين للخدمة �أو
من خالل االت�صال الهاتفي ب�أحد موظفي اجلهة احلكومية املعنية باالقرتاح �أو
املالحظة ،كما ميكن املراجعة �شخ�صي ًا يف �أحد مراكز خدمة املتعاملني لدى
اجلهة احلكومية املعنية باملو�ضوع.

حر�ص ًا من حكومة دولة الإمارات على التميز يف تقدمي اخلدمات احلكومية مبا
يحقق ر�ضا املتعاملني ويفوق توقعاتهم ،واهتمام ًا منها بفتح قنوات التوا�صل معهم
والتعرف �إىل احتياجاتهم عرب تب�سيط الإج ��راءات وتطوير اخل��دم��ات ،وتفعي ًال
القرتاحات املتعاملني و�إبداعات موظفي احلكومة يف دولة الإمارات ،مت �إطالق بوابة
االقرتاحات واملالحظات  mygov.aeا�ستناد ًا �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية
واملحلية ،لتكون و�سيلة لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للحكومة من خالل ا�ستقبال
املالحظات الإداري��ة واالقرتاحات ومعاجلتها واال�ستفادة منها يف تطوير اخلدمات
احلكومية يف الوزارات واجلهات االحتادية ،ولتكون تعبري ًا رائع ًا لروح االحتاد التي
ت�صنع النه�ضة والرفعة لأبناء هذا البلد.
ن�ستعر�ض هذه البوابة بعد مرور عامني على �إطالقها من قبل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي.
الجهات المشاركة في الخدمة
انطلقت اخلدمة قبل عامني مب�شاركة خم�س جهات حكومية� ،أما اليوم فت�شمل
معظم اجلهات احلكومية االحتادية التي تفتح �أبوابها الإلكرتونية للمتعاملني ،وهذه
أهداف "حكومتي"
اجلهات هي:
إداري
ل
ا
العمل
إطار
�
إمارات
ل
ا
دولة
حلكومة
واملالحظات
ت�شكل بوابة االقرتاحات
الوزارات االحتادية:
واملتعاملني
املوظفني
واقرتاحات
املتعاملني
مالحظات
املوثق واملوحد للتعامل مع
وزارة العمل ،وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة
االحتادية،
احلكومية
اخلدمات
تطوير
يف
منها
اال�ستفادة
بفاعلية وكفاءة ،من �أجل
ال�صحة ،وزارة االقت�صاد ،وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ،وزارة الدولة ل�ش�ؤون
ً
ورفع م�ستوى ر�ضا املتعاملني عن اجلهات احلكومية االحتادية وحتقيقا لر�ؤية احلكومة املجل�س الوطني االحتادي ،وزارة الطاقة ،وزارة البيئة واملياه ،وزارة اخلارجية ،وزارة
ً
يف دولة الإمارات ب�أن تكون من �أف�ضل احلكومات عامليا .لذا ف�إن البوابة تهدف �إىل :الأ�شغال العامة ،وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،وزارة التجارة اخلارجية،
احتياجاتهم
�د
�
ي
�د
�
حت
و
املتعاملني
• تفعيل ق�ن��وات التوا�صل م��ع جميع ف�ئ��ات
وزارة املالية ،وزارة الرتبية والتعليم.
وتوقعاتهم
• الرتكيز على تطوير م�ستوى اخلدمات احلكومية االحتادية من خالل تطبيق الهيئات االحتادية:
�أف�ضل املمار�سات العاملية
الهيئة الوطنية للموا�صالت ،الهيئة االحتادية للكهرباء وامل��اء ،هيئة الت�أمني،
احلكومية
• حتقيق الكفاءة
الهيئة االحتادية للرقابة النووية ،الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت ،هيئة
للمتعاملني
املتميزة
اخلدمة
• ن�شر ثقافة
الإمارات للهوية ،هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية ،الهيئة العامة للطريان
• تنمية مهارات املوارد الب�شرية يف الإبداع والتميز
املدين ،الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة ،هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،هيئة
يواجهها
التي
للتحديات
حلول
• ت�شجيع روح ال�شراكة والتعاون الإيجابية يف �إيجاد
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ،الهيئة االحتادية للجمارك ،الهيئة العامة لل�ش�ؤون
املتعاملون
الإ�سالمية و الأوقاف
• تكرمي الإبداعات وحتفيزها نحو تطوير اخلدمات احلكومية االحتادية ،لالرتقاء
مب�ستوى اخلدمة مبا يحقق ر�ضا املتعاملني
امل�ؤ�س�سات الوطنية:
جمموعة بريد الإم��ارات القاب�ضة ،مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة،
الإمارات العربية املتحدة ،م�ؤ�س�سة الإمارات للنقل واخلدمات (موا�صالت الإمارات)،
املركز الوطني للإح�صاء ،م�ؤ�س�سة �صندوق ال��زواج ،معهد التدريب والدرا�سات
الق�ضائية ،برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان� ،صندوق الزكاة ،م�صرف الإمارات العربية
املتحدة املركزي.

•
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موقع الشهر

حلة جديدة لموقع
دبي لإلحصاء..
وخدمات إحصائية
محمولة

تنظيمها ملراقبة اخلطط وامل�شروعات والتطلعات العاملية والوطنية جتاه التنمية
الب�شرية امل�ستدامة.
• نظام االق�تراح��ات الإل �ك�تروين :وهو نظام االقرتاحات وال�شكاوى ملركز دبي
للإح�صاء والذي تتم �إدارته من خالل نظام خدمة العمالء لالرتقاء باخلدمات
املقدمة للعمالء.

الرسومات البيانية  -إنفوغرافيكس

يف �سعيه ملوا�صلة التطوير والتجديد يف طريقة عر�ض البيانات الإح�صائية ،قام
املركز با�ستخدام �أ�سلوب الر�سومات البيانية – �إنفوغرافيك�س يف املوقع الإلكرتوين
اجلديد ،وتعد هذه الر�سومات من الأ�ساليب احلديثة امل�ستخدمة يف حتويل �أبرز
املعلومات والأرقام الإح�صائية �إىل ر�سوم و�صور تو�صل املعلومة للقارئ ب�سهولة ،ومثال
على ذلك قيام املركز بتوفري خريطة تفاعلية لإمارة دبي يف ال�صفحة الرئي�سة للموقع
بحيث ميكن للمت�صفح والباحث على البيان التعرف �إىل �سكان الإمارة ح�سب املناطق
التخطيطية و اجلغرافية ،بالإ�ضافة اىل حتويل بع�ض الإح�صائيات االجتماعية �إىل
�صور بيانية مر�سومة مثل �إح�صاءات امل�ساجد يف �إمارة دبي املتوافرة على ال�صفحة
الرئي�سة.

اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻨﺘﺼﻒ 2012
�أطلق مركز دبي للإح�صاء موقعه الإلكرتوين  www.dsc.gov.aeبحلته
اجلديدة� ،ضمن جهده املتوا�صل لتطوير وحت�سني م�ستوى احل�ضور الإلكرتوين
احلكومي يف �إمارة دبي ،وقد مت ت�صميم املوقع ح�سب معايري منوذج التميز للمواقع
الإلكرتونية احلكومية يف �إمارة دبي ،والتي �أطلقتها حكومة دبي الإلكرتونية لتكون
الناظم واملرجع للمواقع الإلكرتونية للدوائر احلكومية.

ء

الساعة السكانية

من املزايا اجلديدة التي يوفرها املوقع خدمة "ال�ساعة ال�سكانية" ،والتي تعر�ض
�إنفوغرافيك�س من ت�صميم مركز دبي للإح�صاء
تقدير �سكان �إمارة دبي ب�شكل متطور وحلظة بلحظة ،كما ميكن ملت�صفح املوقع معرفة
عدد �سكان الإمارة يف �أي تاريخ يقوم بتحديده من عام  1976وحتى يومنا احلايل.
ويقوم مركز دبي للإح�صاء باحت�ساب التقديرات اليومية وال�شهرية ل�سكان �إمارة
الذكية
دبي املقيمني �إقامة دائمة �ضمن احلدود اجلغرافية للإمارة� ،سواء �أكانوا �إماراتيني �أو إحصاءات
* 2011
الهواتفاﻟﺰوﺟﻴﺔ
عبرﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺴﻜﺎن
غري �إماراتيني .وي�ستند املركز يف احت�ساب التغري اللحظي لل�سكان من خالل ال�ساعة
ق��ام مركز دب��ي للإح�صاء ب�إطالق "نظام الإح�صاء الإل�ك�تروين الذكي" عرب
ال�سكانية �إىل العديد من امل�صادر ،كامل�سوح والتعدادات وقواعد بيانات اجلهات الهواتف املحمولة ،وميتاز النظام بعر�ض �أحدث التقارير والبيانات الإح�صائية عرب
احلكومية ذات العالقة ،وكذلك للمنهجيات الدولية املعتمدة يف هذا املجال.
الهواتف التي تعمل بنظام �أندرويد و�آي �أو �إ�س من �شركة �أبل ،وت�سمح هذه اخلدمة
باالطالع على تقارير املركز وبياناته �أو ًال ب�أول.
�إ�ضافة �إىل خا�صية خدمة  Push Dataللبالك بريي والتي تتميز ب�إمكان
الخدمات اإللكترونية
االطالع على التقارير الإح�صائية �أو ًال ب�أول ،وت�سمح بعر�ض �أبرز اخلدمات الإح�صائية
عر�ض
خالل
من
متعددة
إلكرتونية
�
خدمات
يقدم موقع مركز دبي للإح�صاء
الإلكرتونية املتمثلة بنظام الإح�صاء الإلكرتوين ،ونظام م�ؤ�شرات دبي الإح�صائية،
واملعلومات
البيانات
متثله
ملا
وذلك
دبي،
إمارة
ل
كافة البيانات واملعلومات الإح�صائية
التي تعد �أحدى �أف�ضل املمار�سات يف جمال اخلدمات الإح�صائية الإلكرتونية التي
الإح�صائية من ركيزة �أ�سا�سية لعمليات التخطيط واتخاذ القرار لدى القيادات �أطلقها املركز يف �إبريل املا�ضي.
احلكومية ول��دى جمتمع الأع�م��ال� ،إ�ضافة �إىل �أهميتها لدعم الن�شاط الأكادميي
والبحث العلمي.
ً
واالقت�صادية
واالجتماعية
الدميوغرافية
إح�صاءات
ل
ا
ا
أي�ض
�
املوقع
كما يعر�ض
المكتبة اإللكترونية
للإمارة ،والتي يتم �إنتاجها من خالل التعدادات وامل�سوح الإح�صائية امليدانية التي
يقدم املوقع الإلكرتوين ملركز دبي للإح�صاء خدمة "املكتبة الإلكرتونية" التي
ينفذها املركز ،عرب دوري��ات منتظمة وفق ًا للمعايري الدولية� ،إ�ضافة �إىل البيانات تعد مو�سوعة �إح�صائية �شاملة للبيانات واملعلومات اخلا�صة ب�إمارة دبي ،والتي حتتوي
م�صادرها
وامل�ؤ�شرات الإح�صائية ال�سجلية التي تتدفق �إىل قواعد البيانات من
 2011الإ�صدارات التي تعود لعام .2005
كبرية من
جمموعة
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ب�شكلﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى
اﳌﺼﺪر:
*
هي:
للمركز
منتظم .و�أهم اخلدمات الإلكرتونية التي يعر�ضها املوقع الإلكرتوين
ونتيجة للنظم الإلكرتونية املتقدمة التي يطبقها املركز يف دورة عمله الإح�صائية
• نظام الإح�صاء الإلكرتوين :وهو �أحد مبادرات املركز والتي تهدف �إىل االرتقاء الداخلية ،ومن خالل التكامل الإلكرتوين الكبري الذي حققه املركز على ال�صعيد
بالعمل الإح�صائي يف �إمارة دبي با�ستخدام �أحدث التقنيات حيث يقوم النظام الإح�صائي مع خمتلف الدوائر واجلهات احلكومية التي تنتج املعلومات والبيانات
بتوفري �آليات ملعاجلة وحتليل البيانات الإح�صائية اخلا�صة مبختلف امل�صادر والتي يف دبي ،ف�إن املكتبة تعر�ض العديد من الإح�صاءات للعام احلايل  2012حتى قبل
يتم حتديثها بالنظام ب�صورة م�ستمرة.
نهايته ،وهذه ميزة مهمة جد ًا بالن�سبة للباحثني واملهتمني باملعلومات الإح�صائية،
ً
ً
• نظام معلومات دب��ي :يعترب نظام  Dubai Infoنظاما متكامال لقاعدة حيث ميكنهم التعرف �إىل الواقع احلايل للإمارة بدقة عالية بف�ضل حداثة املعلومات
بيانات حتتوي على امل�ؤ�شرات والفرتات الزمنية واملناطق اجلغرافية التي مت املتوافرة يف املكتبة الإلكرتونية.

•
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تقارير أممية

تقرير "سهولة
ممارسة األعمال
في دولة اإلمارات"
للعام 2013
"تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال" الذي ي�صدره البنك الدويل ميثل م�ؤ�شراً
من �أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية التي يعتمد عليها رجال الأعمال يف اختيار الدول
التي يعتزمون اال�ستثمار وتو�سعة ن�شاطاتهم التجارية فيها .و�صدر تقرير هذه
ال�سنة متناو ًال الإجراءات اخلا�صة مبمار�سة الأعمال يف �إمارة دبي؛ كنموذج لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ..وهي �إج��راءات تناولتها مبادرة احلكومة الإلكرتونية
78.7 305.2 9.2
بقدر كبري من املراجعة و�إع��ادة الهيكلة والأمتتة� ،ضمن �سعيها احلثيث لتحقيق
ر�ؤية القيادة بت�سهيل حياة النا�س والأف��راد وفتح املجال �أمام فر�ص �أكرب لتطوير
قطاع الأعمال وا�ستقطاب ال�شركات الرائدة عاملياً.
 ..ف�إىل �أي حد جنحت احلكومة الإلكرتونية يف حت�سني مناخ التجارة واال�ستثمار الحصول على الكهرباء
يقوم تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال بت�سجيل جميع الإج��راءات التي ينبغي �أن
وت�سهيل ممار�سة الأع�م��ال يف الإم��ارة؟ ه��ذا ما تظهره الإح�صاءات وامل�ؤ�شرات يف
التقرير الذي يقارن بني دولة الإم��ارات و�إقليم ال�شرق الأو�سط ومنظمة التعاون ت�ستوفيها من�ش�أة الأعمال ليجري تو�صيل الكهرباء ب�صورة دائمة �إىل م�ستودع معياري.
وت�شمل هذه الإج��راءات تقدمي الطلبات �إىل م�ؤ�س�سات الكهرباء والتوقيع على عقود
االقت�صادي والتنمية .OECD
معها ،وكافة عمليات الك�شف والت�صاريح ال�ضرورية من الهيئات الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل �أعمال التو�صيل اخلارجية والنهائية.
OECD
الإمارات الإقليم
امل�ؤ�شر
بدء المشروع
ً
5
5
4
حتديات ت�أ�سي�س م�شروع ت�شمل عدد اخلطوات الالزمة متهيدا لإعالن ال�شركة ،عدد الإجراءات
98
84
40
والوقت الالزم لإجناز املعامالت اخلا�صة بالرتخي�ص ،واحلد الأدنى لتكلفة ت�أ�سي�س الوقت (�أيام)
ال�شركة ،مقارنة بالدخل القومي للدولة.
ال�ت�ك�ل�ف��ة ( %م��ن م�ت��و��س��ط الدخل
93.0
1,147.1 19.3
القومي للفرد)
الإقليم OECD
الإمارات
امل�ؤ�شر
عدد الإجراءات
5
8
6
12
23
8
الوقت (�أيام)
تسجيل الممتلكات
التكلفة ( %من متو�سط الدخل
4.5
29.8
6.0
يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة ت�أمني حقوق امللكية .ونبني �أدن��اه عدد الإج��راءات
القومي للفرد)
ومدتها ،والتكلفة التي ت�ستحق على �أ�صحاب الأعمال يف ت�سجيل املمتلكات.
احلد الأدنى املدفوع من ر�أ�س املال
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
13.3
72.3
0.0
(%من متو�سط ال��دخ��ل القومي
5
6
2
الإجراءات (العدد)
للفرد)
26
33
10
الوقت (�أيام)
4.5
5.9
تكلفة الت�سجيل ( %من قيمة املمتلكات) 2.3
امل�ؤ�شر
عدد الإجراءات
الوقت (�أيام)
التكلفة (%من متو�سط الدخل القومي
للفرد)

الإمارات الإقليم OECD
14
17
14
143
151
46

استخراج تراخيص البناء

يظهر اجلدول الآتي عدد املعامالت الالزمة والوقت والتكلفة التي تلزم من �أجل

بناء م�ستودع ،مبا يف ذلك احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة للبناء والت�صاريح الحصول على االئتمان
والإ�شعارات ،مت�ضمن ًة التفتي�ش وتو�صيل اخلدمات الأ�سا�سية للبنية التحتية.
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نبني تالي ًا تقييمات �شفافية املعلومات االئتمانية واحلقوق القانونية للمقرت�ضني
واملقر�ضني .ويرتاوح م�ؤ�شر احلقوق القانونية ما بني � 0إىل  ،10والقيم الأعلى ت�شري

�إىل �أن تلك القوانني ت�سهل احل�صول على االئتمان .ويقي�س م�ؤ�شر معلومات االئتمان تنفيذ العقود

نطاق املعلومات االئتمانية ونوعيتها ومدى قابلية احل�صول عليها من خالل ال�سجالت
العامة �أو املكاتب اخلا�صة .وهو يرتاوح ما بني � 0إىل  ،6والقيم الأعلى ت�شري �إىل �أن
املزيد من معلومات االئتمان متاحة من �أي �سجل عام �أو مكتب خا�ص.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
7
3
4
م�ؤ�شر احلقوق القانونية
5
4
5
م�ؤ�شر معلومات االئتمان
10.2
8.6
ت �غ �ط �ي��ة ال� ��� �س� �ج�ل�ات ال� �ع ��ام ��ة ( %من 5.9
البالغني)
إغالق المشروع
67.4
تغطية املكاتب اخلا�صة ( %من البالغني) 9.7 31.7
يدر�س هذا املو�ضوع الوقت والتكلفة الالزمني لت�سوية حاالت الإفال�س .ويقي�س
معدل اال�سرتداد ،والذي يتم التعبري عنه بعدد ال�سنتات على الدوالر الذي ي�سرتده
املطالبون من ال�شركة املفل�سة.
حماية المستثمرين
الإمارات الإقليم OECD
ي�صف امل�ؤ�شر �أدن��اه �أبعاد حماية امل�ستثمرين وهي� :شفافية ال�صفقات (م�ؤ�شر امل�ؤ�شر
مدى الك�شف) ،امل�س�ؤولية عن التعامل الذاتي (م�ؤ�شر مدى م�س�ؤولية املدير) ،وقدرة
1.7
3.4
3.2
الوقت (�أعوام)
امل�ساهمني على مقا�ضاة املوظفني واملديرين ب�سبب �سوء الإدارة (م�ؤ�شر ق�ضايا
9
13
20
امل�ساهمني) وم�ؤ�شر حماية امل�ستثمر .وترتاوح قيم امل�ؤ�شرات ما بني � 0إىل  ،10والقيم التكلفة ( %من الدخل القومي للفرد)
الأعلى ت�شري �إىل املزيد من الك�شف ،واملزيد من امل�س�ؤولية من جانب املديرين ،واملزيد
70.6 33.7 29.4
معدل اال�سرتداد (�سنت على الدوالر)
من ال�صالحيات للم�ساهمني يف معار�ضة ال�صفقة ،واحلماية الأف�ضل للم�ستثمر.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
6
6
4
م�ؤ�شر الك�شف
األعمال في اإلمارات بين عامين
5
5
7
م�ؤ�شر م�س�ؤولية املدير
ترتيب
ترتيب
7
4
2
م�ؤ�شر ق�ضايا امل�ساهمني
التغيري يف
االقت�صاد
االقت�صاد
جماالت ال�سهولة
6.1
5.0
4.3
م�ؤ�شر حماية امل�ستثمر
الرتتيب
2012
2013
يدر�س هذا املو�ضوع �سهولة �أو �صعوبة تنفيذ العقود التجارية..
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
510
652 524
الإجراءات (العدد)
20.1 23.9 19.5
الوقت (�أيام)
31
44
49
التكلفة ( %من قيمة الدعوى)

دفع الضرائب

يدر�س هذا املو�ضوع ال�ضرائب الفعلية التي يلزم �أن تدفعها �أي �شركة متو�سطة
احلجم �أو حتتجزها يف كل عام.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
عدد بنود املدفوعات
12
19
4
الوقت (�ساعات)
176
184
12
ن�سبة �ضريبة الأرباح
15.2 11.9 0.0
ن���س�ب��ة امل��دف��وع��ات وال �� �ض��رائ��ب املتعلقة
23.8 16.5 14.1
بالعمال
أخرى
�
�ضرائب
3.7
3.9
0.8
ن�سبة �إج�م��ايل ال�ضرائب واج�ب��ة ال�سداد
42.7 32.3 14.9
(من �إجمايل الربح)

التجارة عبر الحدود

�إن تفا�صيل التكاليف والإجراءات الالزمة عند ا�سترياد وت�صدير �شحنة ب�ضائع
قيا�سية مبينة يف �إطار هذا املو�ضوع .هذا امل�ؤ�شر ي�أخذ بعني االعتبار كافة الإجراءات
الر�سمية -بدء ًا من االتفاق التعاقدي النهائي بني الطرفني ،وانتها ًء بت�سليم الب�ضائع.
الإمارات الإقليم OECD
امل�ؤ�شر
م�ستندات الت�صدير (عدد)
4
6
4
الوقت امل�ستغرق يف الت�صدير (�أيام)
10
19
7
تكلفة الت�صدير (دوالر لكل �شحنة)
1.028
1.083
630
م�ستندات اال�سترياد (عدد)
5
8
5
الوقت امل�ستغرق يف اال�سترياد (�أيام)
10
22
7
1.080
1.275
تكلفة اال�سترياد (دوالر لكل �شحنة) 590

بدء امل�شروع

22

46

+24

ا�ستخراج تراخي�ص البناء

13

14

+1

احل�صول على الكهرباء

7

10

+3

ت�سجيل املمتلكات

12

12

ال تغيري

احل�صول على االئتمان

83

80

-3

حماية امل�ستثمرين

128

124

-4

دفع ال�ضرائب

1

7

+6

التجارة عرب احلدود

5

5

ال تغيري

تنفيذ العقود

104

108

+4

ت�سوية حاالت الإع�سار

101

105

+4

حققت دولة الإمارات ،والتي متثلها دبي يف هذا التقرير ،تقدم ًا يف التقدير العام
ملمار�سة الأعمال عن العام املا�ضي يعادل نقطتني ،والف�ضل الكبري يعود جلانب بدء
امل�شروع ،غري �أن قطاعات حماية امل�ستثمرين وتنفيذ العقود وت�سوية حاالت الإع�سار
التزال عقبة ك�أداء �أمام ت�صدر الإمارات املكانة التي ت�ستحقها ،ولعل القائمني على
هذه القطاعات يف الدولة �أمام م�سو�ؤلية كبرية يف تطوير البنية القانونية والإجرائية
يف تلك القطاعات من ناحية ،والتوا�صل مع اجلهات امل�س�ؤولة عن التقرير لإطالعها
على �صورة التطوير الذي يتم القيام به من ناحية ثانية.

•
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معايير قياسية

1

المعايير القياسية للتحول اإللكتروني

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
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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 ه��ذا ال�ع��دد اجل��زء الأخ�ي�ر م��ن حمور
"املحتوى".

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 ،ونقدم هنا والإر�شادات
التي على تلك اجلهات اتباعها ل�ضمان ن�شر حمتوى عام
ومنظم ومنا�سب على مواقعها..

• الإر�شاد :توفري حمتوى بقواعد نحوية و�إمالئية
�صحيحة:
خال من الأخطاء
املوقع الإلكرتوين اجليد هو موقع ٍ
النحوية �أو الإمالئية� ،أو يحتوي على احلد الأدنى منها،
لكون املوقع الذي يحتوي على الكثري من الأخطاء قد
يفقد ثقة امل�ستخدمني ب�سهولة .وم��ن املهم للجهات
احلكومية �أن:
• تت�أكد من �صحة كافة القواعد النحوية والإمالئية
املوجودة على املوقع الإلكرتوين.
• تت�أكد املواقع الإلكرتونية ثنائية اللغة من �أن كل
�صفحة حتتوي على ترجمة دقيقة لل�صفحة املقابلة.
• الإر�� �ش ��اد :ت��وف�ير �إع�ل�ان ��ات �إل �ك�ترون �ي��ة مالئمة
وجيدة الت�صميم:
ميكن للجهات احلكومية �أن تدرج بع�ض الإعالنات
على مواقعها الإلكرتونية بهدف الرتويج خلدماتها �أو
خدمات اجلهات الأخرى� ..أو بهدف الربح� .إن �إعالنات
اجلهات احلكومية املوجودة على مواقعها الإلكرتونية
يجب �أن تكون ذات �صلة باحلكومة ويجب �أال ت�ؤثر يف
العالمة امل�ؤ�س�سية للجهة احلكومية.

•

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

(برنامج سهيل) من محاكم دبي

ما هو البرنامج؟

تنطلق ف�ك��رة ال�برن��ام��ج م��ن حتفيز امل��وظ�ف�ين يف
حماكم دبي على القيام ب�أعمال تطوعية تخدم متعاملي
املحاكم ،وذلك من خالل ت�سجيل �أ�سمائهم كمتطوعني
لتقدمي ه��ذه اخلدمة التي تكون �ساعتني يومي ًا خالل
�أوقات الذروة يف قاعة اخلدمات املركزية.
وق��د ارت�ف�ع��ت ن�سبة املتطوعني م��ن امل��وظ�ف�ين من
خمتلف الإدارات �إىل  125موظف ًا ،من بينهم  6مديري
�إدارات و� 21إ�شرافي ًا ،ما بني رئي�س ق�سم ورئي�س �شعبة
و 98موظف ًا وموظفة من فئة التحدي يف حماكم دبي.
وقد مت تعزيز برنامج �سهيل يف دورته الثالثة لعام
 2012ب�أدوات �إلكرتونية متطورة عرب تد�شني اجلهاز
اللوحي �آي باد الذي يت�ضمن خرائط �إلكرتونية جلميع
الإدارات والأق�سام والقاعات يف حماكم دبي ،بالإ�ضافة
�إىل جميع اخلدمات التي تقدمها حماكم دبي للمتعاملني،
وذلك حر�ص ًا من فريق عمل امل�شروع على توفري الوقت
واجلهد عليهم يف البحث عن وجهتهم ،بالإ�ضافة �إىل
تطوير الأدوات التي ي�ستخدمها املتطوعون لتقدمي �أف�ضل

ما هو "سهيل" في الموروث
الشعبي؟

�سهيل هو ا�سم جنم من اجلوم �شديدة الإ�ضاءة يف
ال�سماء ،ويعترب من �أك�ثر النجوم التي يحر�ص العرب
وغريهم على متابعتها يف منطقة اجل��زي��رة العربية،
وله �أهمية خا�صة منذ القدم ،ففي م�صر كان ي�ستدل
به للإبحار �إىل منارة فرو�س ،التي كانت موجودة يف
الع�صور القدمية يف مدينة الإ�سكندرية ،وك��ان بع�ض
م��ن يعي�ش يف ال�صحراء ي�سمى جن��م �سهيل "�سفينة
ال�صحراء" ،ويعترب ثاين �أكرب جنم م�ضيء ميكن �أن يرى
بالعني املجردة بعد جنم ال�شعرى اليماين.

سبب التسمية

وم��ن ه��ذه ال�صفات اجلميلة التي ترمز للإر�شاد
واال�ستدالل التي ميثلها جنم �سهيل ا�شتق الربنامج ا�سمه،
حيث يقوم فيه املوظفون املتطوعون يف الربنامج ب�إر�شاد
املتعاملني �إىل �أم��اك��ن �إج ��راء معامالتهم واخلطوات
املطلوبة ،ما يجعلهم كالنجوم التي ي�سرت�شد بها العرب
قدمي ًا يف ال�صحراء.
ويتوا�صل برنامج �سهيل التطوعي والذي بد�أ عمله
عام  2010لل�سنة الثالثة على التوايل ،بعد �أن حقق
جناحا الفت ًا يف رف��ع ن�سبة ر�ضا املتعاملني عرب توفري
الوقت واجلهد عليهم.

•

اخلدمات.

15

مرشد الخدمات

تصفح البوابة اإللكترونية لحكومة دبي
بست لغات جديدة
هذه الخدمة متاحة عبر
البوابة اإللكترونية لحكومة
دبي (دبي.امارات)

1

2
اخرت علم الدولة لتحديد اللغة املطلوبة ،ثم اخرت
الق�سم املطلوب ت�صفحه يف البوابة بتلك اللغة،
وحالي ًا تتوافر الأق�سام التالية باللغات ال�ست:
 )1معلومات عن حكومة دبي الإلكرتونية
 )2معلومات عن دبي
 )3بروفايالت اجلهات احلكومية

3

�ستظهر �صفحة املحتوى باللغة املطلوبة ،وميكن
تغيري ال�ل�غ��ة م��ن ال�ق��ائ�م��ة امل��رف�ق��ة يف بداية
املو�ضوع.
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يظهر على جانب ال�صفحة �أع�لام ال��دول التي تتوافر
معلومات بلغاتها على بوابة حكومة دبي ،وهذه اللغات
هي :الأملانية ،الرو�سية ،الهندية ،التغالوغ (الفلبينية)،
الفرن�سية ،ال�صينية.

