آفاق إلكترونية

« ..شكر ًا خليفة»
ع ّودنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف كل عام �إلغا َء احتفاالت يوم اجللو�س الذي يوافق الرابع
من يناير من كل عام -وهي منا�سبة تويل �سموه مقاليد احلكم يف �إمارة دبي -م�ستبد ًال
بها حملة يوجه فيها ال�شكر لفئة مهمة يف املجتمع ..ويف هذا العام وجه �سموه ب�إطالق
حملة �شعارها "�شكراً خليفة"؛ لتقدمي ال�شكر والعرفان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،على املبادرات التي قدمها �سموه للوطن
واملواطن والإجنازات الظاهرة التي حتققت يف ظل قيادة �سموه احلكيمة.
***
هذه الإجنازات تبدو �أكرث و�ضوحاً ملن هو قريب من �سموه ،ولي�س �أحد �أقرب منه ك�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي الذي عرب عن ذلك يف مقالة له بهذه املنا�سبة ..":ما �سبقناه يف �شيء يخ�ص تلبية
احتياجات املواطنني �إال �سبقنا فيه" .نعم هذا هو �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ،ن�شهد
ب ��أن �أفعاله ت�سبق �أق��وال��ه واهتمامه بالإن�سان وحر�صه على متابعة �أح��وال املواطنني
أ�سا�سي عنده؛ يعالج على نفقته املر�ضى ،ويق�ضي
وتلبية احتياجاتهم دون توقف هو ٌّ
هم � ٌّ
دين املدينني ،ويتابع توفري امل�سكن املنا�سب للمواطنني ،وميد يد اخلري للمحتاجني،
و�إن�سانيته ال تعرف حدوداً.
***
نقولها بفخر "�شكراً خليفه" لأنك �أنت القائد والقدوة لنا جميعاً ،و�أنت اخلليفة الذي
حتملت عبء الأمانة ،وحافظت على وح��دة الإم��ارات ووح��دة �شعبها وقيادتها ،و�أكملت
م���س�يرة الآب ��اء امل��ؤ��س���س�ين فكنت خ�ير خ�ل��ف خل�ير ��س�ل��ف ،تهتم بال�صغري ق�ب��ل الكبري
وبال�ضعيف قبل القوي وباملع�سر قبل املي�سر؛ متفانٍ يف ت�سخري حكمك الر�شيد ليعي�ش
الإن���س��ان على �أر���ض دول��ة الإم ��ارات ك��رمي�اً م �ع��ززاً .حققت ل�شعبك ال�سعادة� ،أحببتهم
و�أحبوك ،ع�شت معهم يف واحة من الأمن والأم��ان يف وقت تع�صف فيه الأزم��ات والفنت
بال�شعوب ،ون��ال املواطن اح�ترام اجلميع يف احلل والرتحال ،و�أبقيت راي��ة املجد عالية
خفاقة يف دولتنا احلبيبة.
***
�شكراً خليفه لأنك �أنت قائد م�سرية دولتنا التنموية ،فمن عا�ش على �أر�ض دولتنا يلم�س
الفرق بني ما كنا عليه عند قيام االحتاد وبني ما نحن عليه الآن ..فخالل م�سرية عمرها
 42عاماً احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة يف العديد من املجاالت ،كان �آخرها املرتبة
الأوىل عاملياً يف م�ؤ�شر ثقة ال�شعب باحلكومة وم�ؤ�شر الثقة يف متانة االقت�صاد ح�سب
امل�ؤ�شر ال�سنوي ال��ذي ت�صدره م�ؤ�س�سة �إدمل��ان بنيويورك ،وم��ا ذل��ك �إال ٌ
دليل على عِ َظم
اجلهود التي بذلها امل�ؤ�س�سون يف املحافظة على قربهم من النا�س و�إخال�صهم ل�شعبهم.
ن�شهد ب�أنك قد �أكملت امل�سرية على النهج نف�سه الذي بد�أه امل�ؤ�س�سون الأوائ��ل ،لت�ستحق
منا جميعاً ،من �أعماق قلوبنا وب�أعلى �صوتنا نقول� ..شكراً خليفة.

املدير العام
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رؤيتـــــنا
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة يف
جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت �ت��وىل "حكومة دب��ي الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  1500خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

رئيس التحرير

�أحمد حممد بن حميدان

ahmad.binhumaidan@dsg.gov.ae
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عامر حممد احلمايدة

amer.alhamayda@dsg.gov.ae

منسق المجلة

من �أ�سعد �شعب يف العامل..
�إىل خليفة� :شكراً

جمال خليفة املال

jamal.almulla@dsg.gov.ae

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@dsg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@dsg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

8

 5.6م � �ل � �ي� ��ار دره� � ��م
ح � �� � �ص � �ي � �ل� ��ة "الدفع
الإلكرتوين" يف العام
2013

media@dsg.gov.ae
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دبي ..ق�صة مدينة �أبهرت
العامل «بذكاء»

الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الذكية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@dsg.gov.ae :
...

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
البوابة :دبي.امارات
الآراء املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
ومينع منع ًا بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة باملجلة �إال
بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة خطية من املجلة.
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"دبي التجارية" تكرم
ال� � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن ب � �ج� ��ائ� ��زة
"التميز يف اخلدمات
الإلكرتونية "ESEA

مرصد الخدمات

"حكومة دبي الذكية" تساهم في أتمتة عملية صرف عالوة طبيعة
العمل لـ  42جهة حكومية
تنفيذ ًا لقرار �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي ،رقم  15ل�سنة  ،2013ب�ش�أن تنظيم منح عالوة طبيعة
العمل ملوظفي حكومة دبي� ،أجنز فريق العمل يف حكومة دبي الذكية املك ّلف بهذه
املهمة عملية حتديث نظام الرواتب يف نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،وربط
املجموعات الوظيفية امل�ستحقة لهذه العالوة بالن�سب املقررة لها من قبل دائرة
املوارد الب�شرية حلكومة دبي ،يف الوقت املحدد لها.
وقد تو ّلت "�إدارة نظم تخطيط املوارد احلكومية" يف حكومة دبي الذكية التي
ت�شغّل العمليات الأ�سا�سية جلهات دبي احلكومية ،مع املحافظة على خ�صو�صية
كل دائرة ،حتديث نظام الرواتب يف فرتة قيا�سية؛ بحيث تتمكن كل من اجلهات
احلكومية الـ  42من �صرف العالوة لكل موظف ب�أثر رجعي اعتبار ًا من مطلع يونيو
 ،2013مع رواتب �شهر دي�سمرب 2013/املا�ضي ،ب�سال�سة تامة مبجرد �إدخال
ا�سمه يف النظام ،وباحرتافية ال ترتك جما ًال للخط�أ.
�ص من ق�سم الرواتب التابع لإدارة نظم تخطيط املوارد
وقام فريق
متخ�ص ٌ
ّ
احلكومية بتحديث نظام الرواتب؛ موف ّر ًا الدعم مل�ستخدميه يف اجلهات احلكومية
ل�صرف العالوة مل�ستحقيها ب�شكل �آيل ،مراعي ًا يف الوقت نف�سه ا�ستيفاء جميع
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف القرار ،و�آخذ ًا باالعتبار الإجازات التي ال ت�صرف
خاللها العالوة.
ومتثل القيمة امل�ضافة التي توفرها النظم امل�شرتكة التي ت�شرتك اجلهات
احلكومية يف ا�ستخدامها عرب حتديث النظام يف مكان واح��د ،لي�ستفيد من
التحديث جميع اجلهات احلكومية؛ مما يوفر الوقت واجلهد ال��ذي �ستبذله
تلك اجلهات يف حال كان ك ٌل منها ي�ستخدم نظام ًا خمتلف ًا .وكعهده يف الأوقات
احلرجة؛ قام قطاع �إدارة نظم تخطيط املوارد احلكومية يف حكومة دبي الذكية
بامل�ساهمة يف �إجناز مهمة حتديث نظام الرواتب لـ  42جهة حكومية ،كما قام
بربط الن�سب امل�ستحقة لكل جمموعة وظيفية يف تلك اجلهات ،وحتويلها مع راتب

ال�شهر املا�ضي؛ مبا ين�سجم مع ر�ؤية ومهمة الدائرة يف العمل على ت�سهيل �ش�ؤون
املتعاملني ،و�إ�سعادهم.
وقد مت حتديث نظام الرواتب والأج��ور للجهات احلكومية ب�إ�ضافة العالوة
بكل من الفئات الوظيفية وبالن�سب املحددة ،و�أُجنز ب�شكل �سل�س
اجلديدة وربطها ٍ
ويف فرتة قيا�سية؛ انطالق ًا من حر�ص "حكومة دبي الذكية" على التطوير و�إي�صال
اخلدمة ب�أ�سرع وقت ممكن للمتعاملني ،حتقيق ًا ل�شعارها "�إ�سعاد املتعاملني".
جدير بالذكر �أن "نظم تخطيط امل��وارد احلكومية" تت�ألف من  25نظام ًا
فرعي ًا لإدارة املوارد الأ�سا�سية بكفاءة عالية ،وتوفر قاعدة متينة لتحقيق التكامل
موحدة للح�صول على البيانات املوثوقة
بني اجلهات احلكومية يف دبي
ومن�صة ّ
ّ
وفق �أعلى معايري اجلودة والأداء .وت�شمل النظم املالية واملوارد الب�شرية والرواتب
وامل�شرتيات واملخازن و�إدارة امل�شاريع و�إدارة الأ�صول� .إ�ضافة للبوابة الإلكرتونية
لكل من التوظيف وامل�شرتيات .كما تتكامل مع �أكرث من  50من الأنظمة احلكومية
الرئي�سة لت�ساعد اجلهات احلكومية على �إدارة عملياتها الداخلية بفعالية وكفاءة،
وتتيح لها التفرغ للرتكيز على �أعمالها الأ�سا�سية يف خدمة املتعاملني .وي�ضم النظام
عدد ًا من الدوائر احلكومية احليوية مثل بلدية دبي ،والقيادة العامة ل�شرطة دبي،
وهيئة الطرق ،وهيئة ال�صحة.

"الداخلية" تطلق  169خدمة إلكترونية ،و 30عبر الهواتف الذكية
�أطلقت وزارة الداخلية  169خدمة �إلكرتونية عرب موقعها ،و 30خدمة
ذكية عرب الهواتف النقالة ،جت�سيد ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"،
ومبتابعة م�ستمرة من الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
ومت �إطالق من�صة وزارة الداخلية للهواتف الذكية على جميع �أنواع الهواتف
الذكية مثل �أبل� ،أندرويد ،بالك بريي ،وويندوز ،والتي تتميز بخ�صائ�ص عديدة
ومبا�شرة؛ منها الربط الإلكرتوين مع عدد من ال�شركاء يف الدولة ،مثل �شركات
فح�ص املركبات والت�أمني ..بالإ�ضافة �إىل تكامل الرتابط ال�شامل مع موقع
ال��وزارة ،وتوحيد رمز امل�ستخدم وكلمة املرور للح�صول على اخلدمات من �أية
قناة ات�صال ،وبذلك يتم ت�سجيل امل�ستخدم مرة واحدة فقط �سواء من املوقع �أم
عرب الهواتف الذكية ،ومن ثم ي�ستطيع احل�صول على خدمات الوزارة من جميع
قنوات االت�صال املتاحة.
وت�سعى وزارة الداخلية �إىل �أمتتة جميع اخلدمات التي تقدمها مع نهاية
العام اجلاري ،والبالغة حتى الآن  339خدمة� ،سواء �أكانت عرب قنوات الهواتف
الذكية �أم عرب موقع الوزارة ،بالإ�ضافة �إىل خدمات الرد الآيل ونظام الر�سائل
التفاعلية من قبل �شركات االت�صاالت .ويجري تخ�صي�ص مركز التطبيقات
الذكية يف وزارة الداخلية ،والذي يتوىل جميع الإج��راءات الإلكرتونية املتعلقة
باخلدمات والرد على اال�ستف�سارات اخلا�صة باجلمهور ،من قبل فريق م�ؤهل من
مواطني الدولة  .ومت�ضي الوزارة قدم ًا ،وبوترية ثابتة يف التحول الإلكرتوين وفق

اال�سرتاتيجية املعدة لذلك ،وتهدف �إىل �أمتتة الإج��راءات بحيث ال يتطلب من
املتعاملني �سوى "نقرة واحدة" على التطبيقات الذكية لإجناز معامالتهم.
ومن �ش�أن اخلدمات التي �سيتم تقدميها يف املرحلة الأوىل توفري اجلهد
والوقت على املواطنني واملقيمني ،حيث �أ�صبح بالإمكان جتديد املركبات ودفع
املخالفات عرب الهاتف النقال ،وعرب موقع ال��وزارة من غري احلاجة �إىل زيارة
مراكز اخلدمة .والعمل جا ٍر حالي ًا لإ�ضافة خدمة جتديد جوازات ال�سفر خالل
الأيام املقبلة عرب الهاتف ،وا�ستخراج الت�أ�شرية " 30يوم ًا ،و 90يوم ًا" ،والإقامة
للعمالة املنزلية ،وخدمات �أمنية �أخرى ي�ستفيد منها امل�ستخدمون يف الدولة .
وتقدم وزارة الداخلية عدد ًا من قنوات االت�صال للح�صول على اخلدمات،
منها ن�ظ��ام ال��رد الآيل على ال��رق��م ( ،)600وخ��دم��ة النجمة على الرقم
( )*152#والأك�شاك الإلكرتونية املنت�شرة يف مراكز الت�سوق ،و�أجهزة الهاتف
النقال مبختلف �أنواعها ،وموقع وزارة الداخلية .www.moi.gov.ae
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موضوع الغالف

م�شهد مفعم ب��ال��وف��اء وال�ع��رف��ان باجلميل؛ ذاك ال��ذي ر�سمه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،وهو يوجه املهنئني له بالذكرى
الثامنة لتوليه مقاليد احلكم يف �إم ��ارة دب��ي� ،إىل تقدمي ال�شكر
والتقدير ملن حفظ �أمانة التنمية والبناء لدولة الإم��ارات بعد �أن
�أوكلت �إليه من قبل الآباء امل�ؤ�س�سني لالحتاد ،وليزيد عليها ريادة
ومتيزاً دولياً تبو�أته الإم��ارات على م�ستوى التناف�سية الدولية..
�إن��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د ،رئي�س دول��ة الإمارات
حفظه اهلل ،الذي كان ا�سماً على م�سمى حني خلف الرجال العظماء
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من �أمثال وال��ده ال�شيخ زاي��د بن �سلطان ،وال�شيخ را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم ،و�إخوانهم �شيوخ الإم��ارات ،رحمهم اهلل جميعاً ،والذين
�أ�س�سوا االحتاد و�أ�شاعوا ال�سعادة لأبناء هذا البلد وجلميع قاطنيه.
ولأننا يف "تقنية للجميع" ل�سنا ا�ستثناء على هذه املهمة الوفية
واملخل�صة مل��ن يخل�ص يف خدمة ه��ذا ال��وط��ن وبنائه ،نقول �شكراً
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ون�ح��ن ن�ستذكر ق ��دراً ي�سرياً من
�إجن��ازات��ه ال��رائ��دة ،ال �سيما يف جمال التحول الإل�ك�تروين والبنية
التحتية الذكية التي ت�ساير الع�صر وت�ست�شرف امل�ستقبل يف دولة
الإمارات.

السيرة الذاتية

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان هو ثاين رئي�س لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،والتي �أُعلن قيامها يف الثاين من دي�سمرب عام  ،1971وهو احلاكم
ال�ساد�س ع�شر لإمارة �أبوظبي ،كربى الإمارات ال�سبع املكونة لالحتاد.
تولىّ �سموه �سلطاته الد�ستورية االحتادية رئي�س ًا للدولة ،و�أ�صبح حاكم ًا لإمارة
�أبوظبي يف الثالث من نوفمرب من عام  ،2004خلف ًا لوالده "املغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل" ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان الذي انتقل �إىل جوار ربه يف الثاين من نوفمرب
من عام .2004
ولد �سموه عام  1948م ،يف املنطقة ال�شرقية لإم��ارة �أبوظبي ،وتلقّى تعليمه
الأ�سا�سي يف مدينة العني؛ حا�ضرة املنطقة ومركزها الإداري .وهو النجل الأكرب
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان� ..أما والدته فهي �سمو ال�شيخة ح�صة
بنت حممد بن خليفة بن زايد �آل نهيان .ويعود ن�سب �سموه �إىل قبيلة بني يا�س التي
تُع ّد القبيلة الأم ملعظم القبائل العربية التي ا�ستوطنت ما يعرف اليوم بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وقادت حلف ًا من القبائل العربيةُ ،عرف تاريخي ًا با�سم "حلف بني
يا�س".
واكب �سموه م�سرية والده ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف جميع مراحلها ،وكان
�أول من�صب ر�سمي ي�شغله هو "ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ،ورئي�س املحاكم
فيها" ،وذلك يف � 18سبتمرب عام  1966م ،وكان لهذا املن�صب �أهمية كبرية يف
حياته� ،إذ �أُتيحت ل�سموه خالل وجوده مبدينة العني فر�صة وا�سعة لالحتكاك اليومي
باملواطننيّ ،
واالطالع على �أحوالهم ،وتع ّرف تطلعاتهم و�آمالهم.
ُعينّ �سم ّوه ولي ًا لعهد �إم��ارة �أبوظبي يف الأول من فرباير عام  ،1969ورئي�س ًا
لدائرة الدفاع ..وتولىّ بحكم من�صبه قيادة قوة الدفاع يف الإمارة ،ولعب دور ًا �أ�سا�سيا
يف تطويرها ،وحتويلها من قوة حر�س �صغرية �إىل قوة متعددة املهام ،مزودة مبعدات
حديثة.
ويف الأول من يوليو عام  1971تولىّ �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة رئا�سة �أول
جمل�س وزراء حملي لإمارة �أبوظبي� ،إ�ضافة �إىل تق ّلد حقيبتي الدفاع واملالية يف هذا
املجل�س ..وبعد �إعالن الدولة االحتادية �شغل �سموه� ،إىل جانب م�س�ؤولياته املحلية،
من�صب نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف احلكومة االحتادية التي مت ت�شكيلها يف دي�سمرب
عام  .1973ويف فرباير  ،1974وبعد �إلغاء جمل�س الوزراء املحلي� ،أ�صبح �سموه
�أول رئي�س للمجل�س التنفيذي الذي حل حمل جمل�س وزراء الإمارة ،يف اخت�صا�صاته
جميعها .وخالل رئا�سته املجل�س التنفيذي �أ�شرف وتابع كافة م�شروعات التطوير
والتحديث التي �شهدتها الإم ��ارة ،مانح ًا اهتمام ًا كبري ًا للبنية التحتية ،ومرافق
اخلدمات املتنوعة .وعمل على بناء جهاز �إداري حديث ،ومنظومة ت�شريعية متكاملة،
باعتبار ذلك �أ�سا�س ًا لعملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
و�إىل جانب م�س�ؤولياته على ر�أ�س املجل�س التنفيذي توىل �سموه يف العام 1976
ت�أ�سي�س جهاز �أبوظبي لال�ستثمار ورئا�سته ،وهو ال�صندوق الذي ي�شرف على �إدارة
اال�ستثمارات املالية للإمارة� ،ضمن ر�ؤية ا�سرتاتيجية لتنمية املوارد املالية وللمحافظة
على م�صادر دخل م�ستقرة للأجيال املقبلة.
ً
ً
ً
ومن بني �أبرز مبادرات �سموه التنموية التي تركت �أثرا اجتماعيا عميقا ،كان �إن�شاء
دائرة اخلدمات االجتماعية واملباين التجارية التي ُعرفت بني النا�س (بلجنة ال�شيخ
خليفة) ،وهي �ساعدت يف ازدهار النه�ضة العمرانية يف �إمارة �أبوظبي.
تولىّ �سموه من�صب نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يف احلكومة االحتادية،
ويف �أثنائها �أوىل �سموه عناية فائقة ،واهتمام ًا متزايد ًا بالقوات امل�سلحة ،ف�شهدت
خالل تلك الفرتة طفرة كبرية على �صعيد التجهيز ،والتدريب ،والقدرة على ا�ستيعاب
التقنيات احلديثة ،والأ�ساليب املتط ّورة التي حر�ص �سموه على توفريها لقطاعات هذه
القوات كافة .ويح�سب ل�سموه �إ�سهامه يف �صياغة عقيدة ع�سكرية ،م�ستمدة من ثوابت
ال�سيا�سة ال ُعليا للدولة ،والقائمة على انتهاج �سيا�سة االعتدال ،وعدم ّ
التدخل يف �ش�ؤون
الآخرين ،واحرتام امل�صالح املتبادلة ..ويف �ضوء هذه الثوابت عمل �سموه على �صياغة
�سيا�سة دفاعية تقوم على �صيانة ا�ستقالل و�سيادة الدولة.
وبعد توليه مقاليد الرئا�سة جرى اط�لاق �أول خطة ا�سرتاتيجية حلكومة دولة
الإم��ارات العربية املتحدة يف عهد �سموه ،كما �أطلق مبادرة لتطوير جتربة ال�سلطة
الت�شريعية ،لتعديل �أ�سلوب اختيار �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي ،بحيث يتم اجلمع
بني االنتخاب والتعيني كخطوة �أوىل ،ويف نهاية التجربة يتاح اختيار �أع�ضاء املجل�س
عرب انتخابات مبا�شرة.
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 40يف املئة ،وب�إجمايل عدد م�ستخدمني بلغ نحو  3.3مليون م�ستخدم بنهاية الن�صف
تقدم اإلمارات في الجاهزية اإللكترونية
يف ظل القيادة الر�شيدة ل�سموه حققت دولة الإم��ارات العربية املتحدة �إجناز ًا الأول من العام . 2012
مهم ًا يف جمال احلكومة الإلكرتونية على م�ستوى العامل ،طبق ًا لتقرير الأمم املتحدة
للحكومات الإلكرتونية  .2012ويعد هذا التقرير الذي ي�صدر كل عامني ،ال
أ�شمل دخول اإلمارات عالم الفضاء
والأكرث دقة لر�صد م�ستوى التقدم على م�سار احلكومة الإلكرتونية لدى خمتلف دول
من �أج��ل �ضمان ت�صدر الإم ��ارات يف جم��ال االت�صاالت واملعلومات ،وبالدعم
العامل .ويركز التقرير على دور احلكومة الإلكرتونية يف �إحداث التنمية امل�ستدامة.
لقد قفز ترتيب الإمارات من املركز  99يف م�ؤ�شر خدمات احلكومة الإلكرتونية ال�لاحم��دود ال��ذي كر�سه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د لبناء اخلربات
يف تقرير  2010الذي يقي�س مدى تطور اخلدمات الإلكرتونية من حيث الوفرة ،والكفاءات من �أبناء دولة الإمارات� ،أ�صبحت دولة الإمارات رائدة يف جمال الأقمار
واجل��ودة ،وتنوع القنوات ،وم��دى ا�ستخدام اجلمهور ه��ذه اخل��دم��ات� ،إىل املرتبة اال�صطناعية يف ال�شرق الأو�سط ،وهي �أول دول��ة يعمل فيها ثالثة م�شغلني �أو �أكرث
 7للعام 2012؛ وهو تقدم غري م�سبوق يف تاريخ تقارير الأمم املتحدة جلاهزية للأقمار اال�صطناعية ..وميثل القمر اال�صطناعي (ياه �سات) م�شروعا رئي�س ًا من
الناحية اال�سرتاتيجية والتجارية.
احلكومة الإلكرتونية.
و�أثمر التعاون القائم بني �شركة "مبادلة للتنمية" وحكومة الإم��ارات والقوات
ي�شري التقرير كذلك �إىل تقدم هائل للدولة يف جم��ال امل�شاركة الإلكرتونية
()eParticipationالذي يقي�س مدى ا�ستخدام احلكومة الإنرتنت ملمار�سة امل�سلحة يف هذا امل�شروع توفري االت�صاالت على نطاق وا�سع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ال�شفافية والتوا�صل مع اجلمهور و�إ�شراكهم يف �صياغة ال�سيا�سات وتطوير اخلدمات؛ و�إفريقيا وجنوب غرب �آ�سيا وبع�ض دول �أوروبا ،منذ �أن �شهد عام  2007ميالد "ياه
�إذ ارتفع م�ستوى دولة الإمارات من املرتبة  86عاملي ًا يف تقرير � 2010إىل املرتبة � 6سات" من خالل ال�شراكة بني القوات امل�سلحة ومبادلة للتنمية ،حيث متت درا�سة
اجلانب التجاري ومت توقيع عقدين مع �شركة "تالي�س �إلينيا �سبي�س" الفرن�سية و�شركة
يف تقرير  ،2012وهو �إجناز متميز يف فرتة زمنية ق�صرية للغاية.
هكذا انعك�س التقدم يف تلك امل�ؤ�شرات على التقييم العام للجاهزية الإلكرتونية «�أي �إيه دي �إ�س ا�سرتيوم» الأمريكية ..وبعد التوقيع مع �أول مزود ر�سمي مت �إطالق
للدولة ،مما �أدى لتقدم دولة الإمارات من املرتبة  49يف تقرير � 2010إىل املرتبة �أول قمر ا�صطناعي العام  ،2011والثاين بعده بعام واحد ،عرب التعاون مع الأمم
 28يف تقرير 2012؛ وبهذا الإجناز تكون حكومة الإمارات الإلكرتونية قد متكنت املتحدة.
يف خالل فرتة ق�صرية من ا�ستعادة املكانة الرائدة لدولة الإمارات يف جمال جاهزية
احلكومة الإلكرتونية على م�ستوى املنطقة.

اكتمال عقد الحكومات اإللكترونية المحلية

بف�ضل دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ،حفظه اهلل ،توا�صل قطار التحول
إطالق شبكة الخدمات اإللكترونية االتحادية
الإلكرتوين يف دولة الإمارات ليكمل جولته يف كافة �إمارات الدولة؛ �إذ �أ�صبحت كافة
و�صو ًال �إىل بناء خدمات حكومية متكاملة جرى الإعالن عن �إطالق �شبكة اخلدمات احلكومات املحلية متتلك برناجم ًا للحكومة الإلكرتونية وتقدم خدماتها عرب بوابات
الإلكرتونية االحتادية التي �سيتم تد�شني املرحلة الأوىل منها والتي �ستت�ضمن ربط �إلكرتونية متكاملة متثل حمطة توقف �شاملة للخدمات املحلية ،من �أجل الو�صول �إىل
خم�س وزارات� ،إ�ضافة �إىل "حكومة �أبوظبي الإلكرتونية" ،و"حكومة دبي الذكية" ،حلم البلد الإلكرتوين.
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام  ،2014و�ستكون �أول �شبكة احتادية للخدمات
الإلكرتونية والذكية يف الإم��ارات ،فيما �سيتم �إعالن تفا�صيل املدى الزمني الكتمال
جميع مراحل ال�شبكة عقب االنتهاء من املرحلة الأوىل.
إنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني
ً
وتتيح ال�شبكة االحتادية للخدمات الإلكرتونية والذكية للجهات احلكومية يف
�إدراكا من �سموه لأهمية �أمن املعلومات يف حماية الأمن الوطني لدولة الإمارات،
الإم ��ارات تبادل املعلومات يف ما بينها ،وتطوير التطبيقات واحل�ل��ول واخلدمات �أ�صدر مر�سوم ًا ن�ص على �إن�شاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكرتوين وتهدف �إىل تنظيم
الإلكرتونية احلكومية با�ستخدام البنية التكنولوجية لل�شبكة .وتعد ال�شبكة االحتادية حماية �شبكة االت�صاالت ونظم املعلومات يف ال��دول��ة ،وتطوير وتعديل وا�ستخدام
من�صة �أ�سا�سية لتطوير احلكومة الإلكرتونية واحلكومة الذكية على حد �سواء ،و�ضرورة الو�سائل الالزمة يف جمال الأم��ن الإلكرتوين ..وكذلك تعمل على رفع كفاءة طرق
تقنية للتكامل على م�ستوى ال�صفقات واخلدمات واحللول التي ت�شكل يف جمموعها بيئة حفظ املعلومات وتبادلها لدى كافة اجلهات بالدولة� ،سواء عن طريق نظم املعلومات
التجارة الإلكرتونية واحلكومة الذكية.
�أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى.
موحد
بيانات
مركز
إن�شاء
�
االحتادية
إلكرتونية
وي�شمل م�شروع تطوير ال�شبكة ال
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ت�شمل مهام الهيئة اق�تراح �سيا�سة ال��دول��ة يف جم��ال الأمن
ً
لتخزين قواعد البيانات اخلا�صة بجميع اجلهات االحتادية التي تقوم حاليا بتخزين الإلكرتوين ،وو�ضع املعايري الكفيلة بتوفري الأمن الإلكرتوين يف الدولة ،والإ�شراف
بيانات يف مراكز بيانات متنوعة� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام �أنظمة احلو�سبة ال�سحابية ..على تنفيذها ،و�إعداد خطة وطنية ملواجهة �أي �أخطار �أو تهديدات �أو اعتداءات على
وي�سهم توحيد مركز البيانات للحكومة االحتادية التي يجري تخزينها وفق �صيغ الأم��ن الإل�ك�تروين ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،والت�أكد من فاعلية عمل �أنظمة
�إلكرتونية متوافقة يف حتقيق االن�سجام التقني بني قواعد البيانات ،ما ي�سهل عملية حماية �شبكة االت�صاالت ،ونظم املعلومات لدى اجلهات احلكومية واخلا�صة العاملة
تبادلها عرب ال�شبكة ،وا�ستخدامها.
يف ال��دول��ة ،والإ� �ش��راف على م��دى ال�ت��زام اجلهات املعنية بتنفيذ متطلبات الأمن
الإلكرتوين ال�صادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها ،ومكافحة جرائم احلا�سب الآيل
وال�شبكة املعلوماتية وتقنية املعلومات على اختالف �أنواعها ،والتن�سيق مع اجلهات
 26مليار درهم إنفاق التكنولوجيا في 2013
منا حجم �إنفاق دولة الإم��ارات على التكنولوجيا يف مطلع العام  2013بن�سبة املعنية والإقليمية والدولية يف ما يتعلق مبجال عمل الهيئة ،وتقدمي الدعم الفني
 12.9يف املئة لي�صل �إىل  26.69مليار درهم مقابل  22.75مليار درهم يف العام واال�ست�شاري لكافة اجلهات املعنية يف الدولة ،وتلقي ال�شكاوى واملقرتحات املتعلقة
 ،2012وذلك ح�سب التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة �إي دي �سي العاملية املتخ�ص�صة يف بالأمن الإلكرتوين يف الدولة ،و�إع��داد ومتويل الدرا�سات والبحوث الالزمة لتطوير
الأمن الإلكرتوين بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
بحوث االت�صاالت وتقنية املعلومات .
وت�شمل تخ�ص�صات الهيئة �أي�ض ًا و�ضع ال�ضوابط الالزمة -بعد التن�سيق مع اجلهات
و�أظهرت �إح�صاءات هيئة تنظيم االت�صاالت �أن عدد م�ستخدمي الهاتف املتحرك
يف الدولة و�صل بنهاية العام � 2012إىل  13.77مليون م�شرتك وعدد م�ستخدمي املعنية يف الدولة -للت�صريح با�سترياد وت�صدير وا�ستخدام �أجهزة وبرجميات الت�شفري
الهاتف الثابت �إىل  1.94مليون م�شرتك� ،إ�ضافة �إىل � 945ألف م�شرتك يف خدمة والت�شوي�ش ،وتوفري خدمات فح�ص قابلية اخرتاق �شبكة االت�صاالت ونظم املعلومات،
الإنرتنت و� 916ألف م�شرتك يف خدمة النطاق العري�ض ،لت�صل ن�سبة انت�شار هذه ومكافحة جرائم احلا�سب الآيل ،واق�تراح الت�شريعات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين،
�سجلت دول��ة الإم��ارات �أعلى ن�سبة انت�شار ون�شر الوعي ب�أهمية الأمن الإلكرتوين بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،وعقد امل�ؤمترات
اخلدمة �إىل  11.3لكل مئة ف��رد ،فيما ّ
ال�ستخدام موقع التوا�صل االجتماعي "في�س بوك" يف الدول العربية بن�سبة تزيد على والندوات وامل�شاركة فيها ،والتعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية.
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التعليمالخدمات
مرشد
الذكي

"التعليم الذكي"..
منظومة تقييم
مؤشرات التعليم عبر
المناهج الذكية
من �أهم مقومات جناح �أي دولة نظامُها التعليمي ،فكلما كان هذا النظام �أكرث
ق��و ًة وت�ط��وراً ب��ات جن��اح ال��دول��ة �أ��س��رع و�أك�ب�ر ،بو�صفه امل���س��ؤول ع��ن تن�شئة املوارد
الب�شرية التي �ستخدم الدولة يف امل�ستقبل .لذلك ،ولعدة �أ�سباب �أخرى ،ت�سعى كل
دول��ة راقية متح�ضرة �إىل االرت�ق��اء بنظامها التعليمي ليكون مواكباً مل�ستجدات
الع�صر ومتما�شياً مع املتغريات التي يفر�ضها تغري الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ..وحتى البيئية.
وقد كانت دولة الإم��ارات �س ّباقة يف تبني ما يعرف بـ "التعليم الذكي" لتحقق
م�ستقب ً
ال م�شرقاً ل�شعبها ..و�إن كان "التعليم الذكي" قد ارتبط ب�أذهان الكثريين
بالتعلم املقرون با�ستخدام التقنيات احلديثة والأج�ه��زة الذكية ،غري �أن املفهوم
الت�صور ال�شائع �إىل فكرة �أ�شمل و�أكرب.
احلقيقي له يتجاوز هذا ّ

 .4نظام م�ستدام� :أن تت�سم جتربة التعلم باال�ستدامة واال�ستمرارية� ،أي �أن متتد على
مدى فرتة حمددة يتم خاللها منح املتعلم املعرفة املطلوبة ..لتنتهي هذه الفرتة
بتحقيق �أهداف التجربة.

نالحظ �أن معايري الربنامج التعليمي مرنة ج��د ًا وت�ستوعب التغيري احلا�صل
يف �أنظمة التعليم ،ومنها التعليم الذكي ،وقد بدا ذلك جل ّي ًا يف املعيار الثالث الذي
ن�ص على �أن التعليم ميكن �أن يتم با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة؛ وهذه
ّ
�إحدى �سمات التعليم الذكي .وبالن�سبة للمعيار الأول فال �شك �أن نظام التعليم الذكي
ينطوي على العديد من الأن�شطة التي ت�شغّل عقل املتعلم وحتثه على البحث والتدقيق،
على عك�س الكثري من الأنظمة التعليمية التقليدية املرتكزة على التلقني واحلفظ� .أما
بالن�سبة للمعيار الثاين ف�سرنى من خالل درا�سة جتربة الإمارات يف التعليم الذكي كيف
�أن هذا النظام يقوم على عدة �أهداف �صريحة �أو �ضمنية وكيف مت تطبيقها على �أر�ض
ما مفهوم التعليم الذكي؟
الواقع ،وكذلك هي احلال بالن�سبة للمعيار الأخري املتعلق باال�ستدامة واال�ستمرارية.
التعليم
عملية
هيكلة
على
يرتكز
يع ّرف اخلرباء التعليم الذكي ب�أنه نظام تعليمي
كل واحد من هذه املعايري له انعكا�س خمتلف على الواقع ،و�سرنى ذلك جل ّي ًا يف
بطريقة تتما�شى مع الع�صر احلديث ،عرب �إعادة بناء املفاهيم العملية بطريقة علمية درا�سة جتربة الإمارات للتعليم الذكي.
يف ذهن الطالب؛ من خالل الربط بني حتليل املعلومات وتنمية الفكر الناقد با�ستخدام
�أدوات التكنولوجيا ،لبناء مهارة البحث من ال�صغر� ..إ�ضافة �إىل تغيري الطرق التقليدية
يف �إي�صال املعلومة ،بعد �إدراك �أهمية العمل كفريق .وميتد ذلك لأدق التفا�صيل ،ومنها تجربة اإلمارات مع التعليم الذكي
طريقة جلو�س الطالب يف الف�صل يف جمموعة ،ال �أفراد ًا م�ستقلني.
�أثبتت املرحلة التجريبية لتطبيق نظام التعليم االذكي يف الدولة ،الر�ؤية ال�سديدة
ل�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم حني �أطلق مبادرة التعليم الذكي يف كافة �أنحاء
الدولة .فعلى مدى العامني املا�ضيني مت تطبيق هذا النظام على بع�ض مدار�س الدولة
هل يلتزم "التعليم الذكي" بمعايير مؤشرات
التي جرى تزويدها ب�أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا ،وكان انعكا�س هذه التجربة
على الواقع كبري ًا جد ًا.
التعليم العامة؟
لقد �أثبتت درا�سة ميدانية ن�شرتها �صحيفة "اخلليج" الإماراتية �أن الطالب الذي
ح�سب الت�صنيف ال��دويل املوحد للتعليم الذي ت�ضعه منظمة اليون�سكو العاملية،
هناك �أربعة معايري �أ�سا�سية ينبغي لأي نظام تعليمي االلتزام بها� ،سواء كان ذكي ًا �أو يدر�س تعليم ًا ذكي ًا يتفوق على الطالب يف التعليم التقليدي واالفرتا�ضي بن�سبة ،%70
كما �أكدت الإح�صاءات �أن الإم��ارات حتتل املركز الـ  29عاملي ًا يف جتهيز مدار�سها
تقليدي ًا ،تلك املعايري هي:
 .1تعدد الأن�شطة التعليمية� :أن�شطة متعددة تنطوي على �شكل معينّ من االت�صال بالإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات ،و�أنها الأوىل عربي ًا يف اال�ستخدام التقني يف خمتلف
املجاالت.
يهدف �إىل حتقيق التعلم.
نتائج املرحلة التجريبية �شجعت دولة الإم��ارات على متابعة امل�شروع ،وعليه بد�أ
 .2اكت�ساب التع ّلم باملمار�سة� :أي �أن يركز النظام التعليمي على �أن يكت�سب املتعلم
املعارف والفهم واملواقف والقيم واملهارات والكفاءات وال�سلوك من خالل التجربة مطلع العام الدرا�سي اجلاري � 2014إطالق املرحلة التطبيقية الأوىل من برنامج
حممد بن را�شد للتعلم الذكي يف  123مدر�سة حكومية يف دولة الإمارات ،مبا ي�شمل
العملية واملمار�سة والدرا�سة.
 .3نظام هادف� :أن تكون للنظام التعليمي �أهداف �صريحة �أو �ضمنية تحُ قق من ِقبل  11402تلميذ 9963 ،منهم من تالميذ ال�صف ال�سابع ،و 1439من تالميذ
م�ؤ�س�سة تعليمية (املدر�سة �أو اجلامعة �أو املعهد) تهيىء للمتعلمني بيئة تعلم مالئمة .ال�صف الثامن ..ويف املقابل خ�ضع  1343معلم ًا لدورات تدريب �سبقت بداية العام
معني باالت�صال وتوجيه املعارف واملهارات من الدرا�سي احلايل بهدف حت�ضريهم للتعامل مع طريقة التعلم الذكي.
ويقوم مبهمة التعليم معل ٌم �أو ٌ
مدرب ٌ
ً
ال يختلف �أح ٌد اليوم على �أن هذه اخلطوة ت�شكل نقلة تاريخية وم�شرقة يف م�سرية
�أجل حتقيق التعلم .وميكن للتعليم �أن يكون بطريقة غري مبا�شرة �أي�ضا ،من خالل
الراديو والتلفزيون والربجميات والأفالم والت�سجيالت والإنرتنت� ،أو من خالل دولة الإم��ارات� ،سرنى انعكا�سها على �أر�ض الواقع يف العقدين املقبلني؛ بعد تخريج
تكنولوجيات االت�صاالت الأخرى.
الدفعة الأوىل من �أجيال التعليم الذكي.
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الدفع اإللكتروني

بزيادة قدرها  %27عن العام السابق
 5.6مليار درهم حصيلة "الدفع اإللكتروني" في العام 2013
مي �ث��ل ال ��دف ��ع الإل � �ك�ت��روين �أح � ��د �أه � ��م ممكنات دره� ��م خ�ل�ال ال��ع��ام ال �� �س��اب��ق ُ 2012ن��ف��ذت عرب
حتويل اخل��دم��ات احلكومية التقليدية �إىل النموذج ( )3,318,572معاملة؛ لت�ساهم البوابة بذلك
الإلكرتوين ،ومن بعده النموذج الذكي ،وقد ا�ستثمرت يف ت�ق��دمي ع��وائ��د هائلة على �صعيد �ضغط النفقات
ح�ك��وم��ة دب��ي ال��ذك�ي��ة ج �ه��وداً و�أم � ��وا ًال ك�ب�يرة يف هذا احلكومية؛ من خالل ا�ستثمار البنية التقنية التحتية
املجال� ،أهم تلك اال�ستثمارات هو حتمل ر�سوم الدفع التي توفرها "حكومة دبي الذكية" جلميع جهات ودوائر
عرب بطاقات االئتمان ،والذي كان قراراً متميزاً تتخذه حكومة دب��ي ،من جهة ،وللمتعاملني؛ �أف��راد ًا وجمتم َع
احلكومة ،ولكنها اليوم حت�صد ثمرة ذلك اال�ستثمار �أعمال ،من جهة �أخرى.
عرب منظومة من اخلدمات الإلكرتونية التي ي�ستند
عليها قطاع الأع�م��ال والتجارة يف دب��ي ،وجتعل منها
تبني الخدمات اإللكترونية
وجهة اقت�صادية وا�ستثمارية عاملية.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة
وح�صاد الدفع الإلكرتوين لعام  2013ي�ؤكد هذه
دبي الذكية ،تعليق ًا على هذا التقدم املُحرز يف تبني
النتيجة.
اخلدمات الإلكرتونية من قبل املتعاملني" :ت�شري هذه
النتائج بو�ضوح الرتفاع وترية عملية التحول الإلكرتوين
زيادة كبيرة
اجلارية يف دب��ي ،وه��و ما ت�ؤكده زي��ادة معدالت �إقبال
وقد �أعلنت "حكومة دبي الذكية" �إح�صاءات تبني ال�ع�م�لاء على تبني خ�ي��ار ال��دف��ع الإل �ك�ت�روين لإجن��از
�أن بوابتها لـلدفع الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت ،لتنفيذ معامالتهم احلكومية م��ن ج�ه��ة ،وزي� ��ادة ثقتهم يف
عمليات الدفع الفوري للر�سوم احلكومية ،قد �شهدت فعالية و�أم��ان هذا اخليار من جهة �أخ��رى؛ ما ي�ساهم
�إقبا ًال متزايد ًا من اجلمهور العام املنق�ضي ..و�أن البوابة يف دعم االقت�صاد الوطني وتعزيزه و�إيجاد بيئة خ�ضراء
قد حققت تقدم ًا يف قيمة املبالغ املح�صلة خالل العام م�ستدامة خالية من التلوث الناجم عن ا�ستخدام العميل
2013؛ حمققة زيادة تبلغ  %27مقارنة مع تلك �سيارته وت�أثري ع��وادم ال�سيارات يف زي��ادة االحتبا�س
املح�صلة يف العام  ،2012وارتفاع ًا بن�سبة  %37يف احلراري ،ناهيك عن امل�ساهمة يف التخفيف من ازدحام
ع��دد املعامالت املنفذة عرب ه��ذه البوابة التي مت ّكن املرور يف الطرق ،ما يق ّلل كثري ًا من الهدر يف الأ�صول
املتعاملني من ت�سديد امل�ستحقات املرتتبة عليهم مقابل واملوجودات مل�صلحة "االقت�صاد الأخ�ضر" .لقد قطعنا
اخلدمات احلكومية� ،إلكرتوني ًا و�ضمن بيئة �آمنة.
�شوط ًا كبري ًا جتاه تطبيقات احلكومة الذكية ،وبالتحديد
�سجلت املبالغ
املح�صلة عرب البوابة التابعة يف حمور ال�ت��داوالت املالية ال��ذي يعد الأك�ثر ح�سا�سية
وق��د ّ
ّ
ؤ�س�سات ..وا�ستطعنا يف
حلكومة دبي الذكية مل�صلحة  25جهة حكومية وغري بالن�سبة للم�ستخدمني؛ �أفراد ًا وم� ٍ
حكومية حملية م�شرتكة فيها قيمة بلغت  5.6مليار "حكومة دبي الذكية" تعزيز م�ستوى طم�أنينة املتعاملني
دره��م م��ع نهاية �شهر دي�سمرب ال�ف��ائ��تُ ،ن�ف��ذت عرب يف كل ما �أدخلناه من تطويرات على تلك البوابة� :إنْ على
( )4,547,829معاملة ،مقارنة بـ  4.4مليار �صعيد رفع م�ستوى الأم��ان يف نظام الدفع الإلكرتوين
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باعتماد منظومة احلماية الثالثية � ،D Secure 3أو
على �صعيد توفري خيارات مفتوحة للدفع �أمام امل�ستخدم
عرب قنوات متعددة".
ً
و�أ� �ض��اف بن حميدان ق��ائ�لا" :تتيح ه��ذه اخلدمة
للعميل� ،سواء ك��ان ف��رد ًا �أو م�ؤ�س�سة� ،إمت��ام عمليات
الدفع �إلكرتوني ًا يف ما يزيد على  250خدمة �إلكرتونية
تقدمها اجلهات امل�شرتكة �إم��ا عن طريق البطاقات
االئتمانية ،و�إما عرب اخل�صم املبا�شر من ح�ساب العميل
يف البنوك اخلم�سة امل�شاركة ،وه��ي :دب��ي التجاري،
ودبي الإ�سالمي ،و�أبوظبي التجاري ،وم�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي ،واالحت��اد الوطني ..و�إما عرب اجليل الثاين
من الدرهم الإلكرتوين".

دفع إلكتروني ذكي

وتتمتع ب��واب��ة ال��دف��ع الإل��ك�ت�روين بخا�صية ذكية
تتيح �إمكان ربطها بجميع اخلدمات الذكية للدوائر
�أ ّي� ًا كانت التقنيات الفنية والربجمية التي ت�ستخدمها
ه��ذه ال��دوائ��ر ،وكذلك بقابليتها للعمل ب�شكل متوافق
مع كافة و�سائط الدفع الإلكرتوين :الإنرتنت و�شا�شات
اللم�س وتقنيات التفاعل ال�صوتي  IVRو�أهم بطاقات
االئتمان و�أكرثها انت�شار ًا.
وتع ّد بوابة الدفع الإل�ك�تروين والدفع عرب الهاتف
املتحرك جزء ًا من مبادرة حكومة دبي الذكية الرامية
�إىل ت��وف�ير اخل��دم��ات احلكومية ع�بر ق�ن��وات مبتكرة
بهدف ت�سهيل التعامالت احلكومية للجمهور وجمتمع
الأع �م��ال يف دب��ي ،م�ؤمنة لهم �إج ��راء عمليات الدفع
الفوري للر�سوم احلكومية عرب و�سيلة فعالة ومريحة
و�آمنة؛ منع ًا لهدر الوقت واملعاناة يف الذهاب �إىل مقا ّر
البنوك �أو مراجعة الدوائر ذات ال�صلة.
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الخدمات
مرشد
الدفع الذكي

..و "الدفع عبر الهواتف
الذكية" يحقق ارتفاع ًا
بنسبة  %265في المبالغ
المحصلة العام 2013
ي�شهد تطبيق "الدفع ع�بر ال �ه��وات��ف الذكية"
 mPayالذي �أطلقته دائرة "حكومة دبي الذكية"؛
يف �إط��ار تطبيق مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،بالتحول �إىل احلكومة
ال��ذك �ي��ة؛ ب �ه��دف ت��وف�ير ال��راح��ة ال�ت��ام��ة وم��زي��د من
ال���س�ع��ادة للمتعاملني� ،إق �ب��ا ًال ك �ب�يراً ،خ�صو�صاً بعد
�إط�لاق �ه��ا الن�سخة امل �ح � ّدث��ة م�ن��ه ب�ت�ع��دي�لات نوعية
�شملت الت�صميم وطريقة اال�ستعمال وتو�سيع دائرة
امل�ستفيدين� ،أف � ��راداً وم��ؤ��س���س��اتٍ  ،ب��إ��ض��اف��ة خدمات
متنوعة �إليه ..ويتعلق هذا التطبيق ب�إمتام عمليات
اال�ستف�سار ودف��ع ر�سوم خدمات لـ  4جهات حكومية
و�شبه حكومية هي� :شرطة دبي ،وهيئة كهرباء ومياه
دبي ،وهيئة الطرق واملوا�صالت ،و"ات�صاالت" ،ودفعها
مبا�شرة عرب تطبيق الهواتف الذكية ،وكذلك خدمة
التربع لكل من "دبي العطاء" و"م�ؤ�س�سة اجلليلة".

وا�سعة االنت�شار ،هي :ت�سديد املخالفات املرورية ،ودفع
فواتري الكهرباء واملاء ،و�شحن ر�صيد "�سالك" ،وتعبئة
ر�صيد يف بطاقة "نول" ..و�سداد فواتري اال�شرتاك يف �أيٍّ
من  5خدمات الت�صاالت �أو كلها ،تبع ًا لرغبة املتعامل،
ب�سهولة وموثوقية �أم��ان عالية وباتباع خطوات �سهلة
وحم��دودة ،بهدف توفري مزيد من ال�سهولة والراحة
وال�سعادة للم�ستخدمني"..

مزايا التطبيق الذكي

إقبال متزايد

وقد ارتفعت معدالت الإقبال على حتميل التطبيق
ؤ�س�سات ،من م�ستخدمي
من قبل املتعاملني� ،أفراد ًا وم� ٍ
الأجهزة الذكية (�آي فون و�أندرويد) ،ب�شكل كبري جتلى
يف ارتفاع ع��دد املتعاملني امل�سجلني فيه من 5720
بنهاية ال�ع��ام � 2012إىل  13606بنهاية العام
 2013بن�سبة زي��ادة بلغت  ،%138وبارتفاع يف
عدد املعامالت املنفذة من خالله من � 38886إىل
 95867معاملة يف الفرتة نف�سها بن�سبة زيادة بلغت
 ،%147لتقفز قيمة املبالغ املح�صلة من خالل خدمة
الدفع عرب الهاتف املتحرك من نحو  8.7مليون درهم
بنهاية العام � ،2012إىل نحو  31.8مليون بنهاية
 2013بن�سبة زيادة بلغت .%265

المستقبل للهواتف الذكية

وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة
دب��ي الذكية ،تعليق ًا على ه��ذه النتائج" :يحظى هذا
التطبيق ب�أهمية كبرية باعتباره قناة ف ّعالة لتمكني
املتعاملني من مواطنني ومقيمني وقطاع �أعمال وزوار من
الو�صول �إىل اخلدمات احلكومية با�ستخدام (الهواتف
الذكية) التي باتت ت�صاحب امل�ستخدم يف كل مكان

وعلى مدار ال�ساعة .وقد حر�صت الدائرة عند �إطالقها،
ثم تطويرها هذا التطبيق ،على حتقيق مفهوم "احلكومة
الذكية املرتابطة" من خالل التعاون والتن�سيق مع هذا
العدد من اجلهات احلكومية الرئي�سة؛ لتوفري باقة
منتقاة من اخلدمات التي تهم املتعاملني وجتميعها يف
مكان واح��د تلبية الحتياجاتهم وتطلعاتهم ..تطبيق ًا
ملبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
يف ت�سهيل الو�صول �إىل كافة املعامالت احلكومية من
مكان واحد وعرب جهاز حممول" ..مو�ضح ًا �سعادته �أن
"خدمة  mPayقد ُحدثت العام  2013بتح�سينات
ت�ستجيب لرغبات املتعاملني وتوقعاتهم؛ م��ن حيث
ال�سرعة وان�سيابية توفري اخلدمة وا�ستعمالها".
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال" :مبجرد حتميل التطبيق
امل �ج��اين ،وال� ��ذي مي�ك��ن ال��و� �ص��ول �إل �ي��ه حت��ت اال�سم
" "mPayمن متجر �أبل مل�ستخدمي �أجهزة "�آي فون"
ومن متجر غوغل بالي مل�ستخدمي �أجهزة "�أندرويد"،
ي�صبح بو�سع املتعاملني اال�ستفادة من باقة اخلدمات
املتميزة التي توفرها اجل�ه��ات احلكومية امل�شاركة؛
متيح ًا لهم ،وبخطوة واحدة ،تنفيذ  5خدمات �أ�سا�سية

ويتميز التطبيق بن�سخته املطورة بتمكينه امل�ستخدم
من �إجراء الت�سجيل مبا�شرة يف اخلدمة فور االنتهاء من
حتميل التطبيق ،بعد �أن كان الت�سجيل يف الن�سخة الأوىل
ال يتم �إال من خالل املوقع الإلكرتوين للخدمة وي�ستلزم
القيام بعدة خ�ط��وات ،وم��وف��ر ًا يف �صفحته الرئي�سة
دلي ًال يقدم �شرح ًا وافي ًا للم�ستخدم لكيفية الت�سجيل يف
اخلدمة وا�ستخدامها.
ً
من ناحية �أخرى ،يتيح التطبيق للمتعامل ،فردا �أو
م�ؤ�س�سة� ،إمتام عمليات اال�ستف�سار ودفع ر�سوم خدمات
اجلهات امل�شرتكة فيه� ..إ�ضافة �إىل تقدمي تربعات
مل�صلحة "دبي العطاء" والراغبني بالتربع مل�شروعات
"م�ؤ�س�سة اجلليلة"؛ من خالل خا�صية الدفع التلقائي،
ب�شكل دوري (يومي� ،أ�سبوعي� ،شهري� ،أو ح�سب الرغبة:
بتحديد املتعامل تاريخ ًا معين ًا للخ�صم من ح�سابه)،
�إ�ضافة �إىل التحكم يف ك� ٍ�ل من احل��د الأدن��ى للر�صيد
املتوافر يف احل�ساب واحل��د الأق�صى للدفع و�إع��ادة
التعبئة.
كما ميكن للم�ستخدمني اال�ستفادة م��ن خا�صية
"احل�سابات املتعددة" بجدولة عدة دفوعات بتواريخ
خمتارة ،حيث بالإمكان �ضبط �إعدادات اخلدمة لدعم
ح�سابات متعددة خلدمة حكومية واحدة؛ مث ًال :ميكن
للمتعامل �إعادة تعبئة ر�صيد "�سالك" ل�سيارته ،وكذلك
�إعادة تعبئة ر�صيد "�سالك" �آخر ل�سيارة �أخرى ميتلكها،
من ح�سابه يف خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك.
ولال�ستفادة من هذه الت�سهيالت ينبغي على املتعامل
الت�سجيل ملرة واحدة من خالل التطبيق نف�سه ،mPay
وتعريف بطاقة ائتمانه .كما ميكن اال�ستف�سار عن
اخلدمة وحتديثاتها من خالل مركز االت�صال املوحد
"ا�س�أل دبي" على الرقم  ،700040000وعلى
مدار ال�ساعة .24/7
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دبي ..قصة مدينة أبهرت العالم «بذكاء»
�إدراك �اً من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي نحو بناء ذاكرة دبي اإللكترونية

رئي�س املجل�س التنفيذي ،لقيمة احل�ضور الإل�ك�تروين يف بناء ال�صورة الذهنية
لتم ّثل الذاكرة احلية التي لن تبلى للأجيال القادمة� ،أطلق �سموه يف اخلام�س من
يناير املنق�ضي عرب ح�سابيه على تويرت و�إن�ستغرام لزوار و�سكان الإم��ارة م�شاركة
ق�ص�صهم و�أف�لام�ه��م امل�صورة و�صورهم ح��ول جتاربهم يف دب��ي خ�لال ..2014
وخالل �أ�سبوع واحد جرى ن�شر �أكرث من � 75000صورة وفلم بالو�سم الإلكرتوين
 ،#MyDubaiوذكر املو�ضوع �أكرث من  27000مرة على تويرت ،وو�صلت
نتائج حمرك البحث غوغل عن و�سم � #MyDubaiإىل �أكرث من 126,000
نتيجة خالل �أ�سبوعني فقط.
�إىل �أي��ن و�صل ه��ذا الو�سم؟ وكيف ميكن �أن يكون �شكل امل�شاركة بني احلاكم
و�شعبه يف زمن امل��دن الذكية؟ هذا ما تر�صده "تقنية للجميع" عار�ضة ال�صورة
املعربة ال�سرتجاع دبي يف الذاكرة.

كرة الثلج اإللكترونية

�إن الو�سم الذي �أطلقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم يفتح
الأفكار بال حدود نحو بناء ذاكرة حية لإمارة دبي وما�ضيها �أي�ض ًا ،و�أهم موارد تلك
الذاكرة هي:
•ال�شهادات املحكية من �سكان دب��ي املعمرين ،وم��ن جيل ما قبل الرثوة
النفطية.
•مكتبة ال�صور احلكومية املوجودة يف العديد من اجلهات احلكومية ،و�أهمها
مكتبة ال�صور لدى بلدية دبي.
•�أر�شيف ال�صور لدى �أوائل امل�صورين يف دولة الإمارات ،حيث ميتلك بع�ض
منهم كنوز ًا هي غاية يف الأهمية التاريخية جلهة ن�ش�أة الإمارة وتطورها.
•�أر�شيفا تلفزيون دبي ووكالة �أنباء الإمارات.
•هذه الذاكرة يجب �أن تتحول �إىل حمتوى بيانات مفتوحة ،متاحة للإن�سانية
جمعاء ،و�ستكون العوائد التي تتحقق من فتحها وحتويلها �إىل ذاكرة �إلكرتونية
حية �أكرب بكثري من �إبقائها حمجوزة يف �أرفف الأر�شيف وخزائنه.

انطالق ًا من النجاح الذي حققه و�سم  #MyDuabiالذي �أطلقه �سمو ال�شيخ
حمدان؛ ق ّررت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري حتويل امل�شروع �إىل متحف افرتا�ضي
على �شبكة الإنرتنت تحُ فظ فيه �أف�ضل امل�شاركات؛ فتح ّول امل�شروع من جمرد و�سم نشأة دبي
برزت دبي كمدينة لها كيانها امل�ستقل منذ القرن الثامن ع�شر ،حيث كانت عبارة
�إلكرتوين �إىل مقر دائم على موقعي تويرت والإن�ستغرام ،مفتاحه ..@MyDubai
وقامت الدائرة حتى الآن بانتقاء � 25صورة من �أ�صل  ،75000و�سيجري �إ�ضافة عن قرية ت�سكنها قبيلتا بني يا�س و�آل مكتوم ،والذين جا�ؤوا �إليها من �أبوظبي حتت
قيادة ال�شيخ مكتوم بن بطي ،ط ّيب اهلل ثراه ،م�ؤ�س�س �إمارة دبي� .أظهر ال�شيخ مكتوم
ع�شر �صور جديدة �إىل املتحف كل �أ�سبوع.
وقد كان جتاوب الزوار واملقيمني خالل �أول �أ�سبوع من  #MyDuabiالفت ًا؛ قدرته الكبرية على �إدارة القبائل ،وكفاءته يف التنظيم والقيادة ،حتى لقد ذاع �صيته
بعدما �أظهرت امل�شاركات �شغف النا�س بهذه الإمارة ،بدليل تنوع الطرق التي عبرّ وا بينها؛ فتوافدت القبائل الأخرى من بني يا�س وغريها على دبي.
وبف�ضل قيادة �آل مكتوم احلكيمة ،بد�أت �أعداد �سكان دبي بالت�ضاعف تدريجياً،
من خاللها عن ر�ؤيتهم للمدينة وفق ًا لأ�سلوب حياتهم .وتعتزم دائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري جمع تلك التجارب من خالل ال�صور والأفالم والق�ص�ص لت�شكيل �أول �سرية مما �أدى �إىل انتعا�ش مهنتي ال�صيد والغو�ص ب�شكل خا�ص ،والتجارة ب�شكل عام،
و�أ�صبحت دبي �أكرب مركز جتاري متطور يف املنطقة �آنذاك� .أحد �أ�سباب هذا التطور
ذاتية ملدينة يف العامل ترويها جمموعة وا�سعة من و�سائل الإعالم والقنوات.
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هو موقع املدينة اال�سرتاتيجي :فدبي تطل على ميناء اخلور الطبيعي ما ترك �أثر ًا
كبري ًا يف حركة التجارة فيها ،فقد كان غوا�صو الل�ؤل�ؤ و�صيادو ال�سمك والتجار يتوافدون
مو�سمي ًا �إىل دبي ملزاولة العمل �أو العمل واال�ستقرار الدائم.
�إال �إنّ دبي كانت تعاين بع�ض الأزمات� ،أهمها عدم امتالكها �شبكة طرق ر�سمية
حتى منت�صف القرن املا�ضي ،فالطرق ممرات ترابية �ضيقة ال ت�سمح مبرور ال�سيارات،
ما دفع ال�سكان �إىل ا�ستخدام احلمري واجلمال للتنقل بر ًا ،والقوارب ال�صغرية للتنقل
عرب اخلور� .إال �أنّ هذا مل مينع دبي من موا�صلة ن�شاطها التجاري ،بل يذكر الكثري من
الرحالة الغربيني �أنّ �أ�سواق دبي القدمية كانت تعج بالب�ضائع الواردة من كل �أنحاء
العامل.
ميكن القول� ،إذ ًا� ،إنّ االنتعا�ش االقت�صادي الناجت عن ن�شاط احلركة التجارية يف
دبي كان �أول امل�ؤ�شرات التي ّ
ب�شرت مب�ستقبل واعد لهذه املدينة.

أبرز نقاط التحول في تاريخ المدينة

مل تتحول دبي �إىل ما نراه اليوم بني ليلة و�ضحاها ،بل جاء تطورها على مدى زهاء
خم�سة عقودٍ �شهدت خاللها الإمارة نقاط حتول عدّة جعلت منها �أيقونة عاملية حتتفي
بها دولة الإمارات وتفخر بها �سائر بالد العرب.
من �أهم نقاط التحول تلك:
• :1966اكت�شاف النفط يف حقل فتح ،وبافتتاحه دخلت دبي �سوق النفط
العاملي من �أو�سع �أبوابه.
• :1971جاء ت�شكيل دولة الإمارات العربية املتحدة بهدف توفري وطن
م�شرتك ي�ؤمن الأمن واالزدهار ل�شعب الإمارات ،وان�ضمام الدولة جلامعة
الدول العربية ،وافتتاح مطار دبي الدويل.
• :1979افتتاح ميناء جبل علي ،وافتتاح مركز دبي التجاري العاملي
ال��ذي يع ّد �أول بناء مرتفع يف املدينة ،وه��و ال��ذي م ّهد الطريق لإن�شاء
�سل�سلة من امل�شروعات العمرانية ال�ضخمة الأخرى.
• :1985ت�أ�سي�س طريان الإمارات ،وافتتاح املنطقة احل ّرة يف جبل علي
التي ا�ستقطبت ا�ستثمارات �أجنبية فاقت التوقعات.
• :1996تنظيم ك�أ�س دبي العاملي للمرة الأوىل ،وافتتاح مهرجان دبي
للت�س ّوق لأول مرة.
• :1999افتتاح برج العرب الذي يع ّد الفندق الوحيد يف العامل من فئة
�سبعة جنوم ،و�ضمن قائمة �أغلى فنادق العامل.
• :2002افتتاح مدينتي دبي للإعالم والإنرتنت ،تاله �إ�صدار قانون
جديد ي�سمح بامللكية الكاملة للم�شروعات اال�ستثمارية من قبل الأجانب،
و�ش ّكل بذلك القانون الأ�سا�سي لقيام "دبي اجلديدة".
• :2003بداية عدد من امل�شروعات الطموح ،مبا فيها �أط��ول برج يف
العامل ومئتان من اجلزر اال�صطناعية.
•� :2006صاحب ال�ســــــمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يتوىل
مقاليد ال�سلطة حاكم ًا لإمارة دبي ونائــب ًا لرئي�س دولة الإم��ارات العربية
املتحدة.
• :2009افتتاح املبنى رقم  3التابع لطريان الإم��ارات يف مطار دبي
الدويل ،ونظام املرتو ال�ستيعاب حركة النقل اجلوي والربي املتزايدة.
بارتفاع
• :2010افتتاح برج خليفة ليكون الربج الأطول على وجه الأر�ض
ٍ
بلغ  828مرت ًا.
•� :2013صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يعلن عن
م�شروع حتويل دبي �إىل مدينة ذكية.

قادة التح ّول

وراء كل مدينة عظيمة حاكم ر�شيد يدير �ش�ؤونها بحكمة ويجعلها مالذ ًا �آمن ًا
ومزدهر ًا لأبناء �شعبه .ينطبق هذا القول متام ًا على ح ّكام �إم��ارة دبي ،فكل ذلك
التقدم ما كان ليكون واقع ًا نلم�سه جميع ًا لوال ال�سيا�سة الر�شيدة لأ�صحاب ال�سمو ح ّكام
دبي ،وهم:
•املغفور له ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم :حكم الإمارة خالل الفرتة من
 1958وحتى  .1990وهو ُعرف بحنكته الكبرية وبعد نظره الوا�ضح،
وكان ل�سيا�سته دور املحرك لعجلة التنمية والتقدم يف دبي�T ،أو�صلتها �إىل
ما هي عليه اليوم.
•املغفور له ال�شيخ مكتوم بن را�شد �آل مكتوم :حكم دبي خالل الفرتة من
 1990وحتى  ،2006بذل خاللها جهود ًا كبرية يف �سبيل تنمية و�إعمار
الدولة عموم ًا ،ودبي ب�شكل خا�ص .كما �شهدت الإم��ارة يف عهده اكتمال
البنية التحتية وحتولها �إىل مركز جتاري و�سياحي عاملي.
•�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم :يعد �سموه من �أهم قادة
إجنازات هائل ًة ،كان
التحول الكبري الذي �شهدته دبي ،فبعهده حققت دبي �
ٍ
�آخرها م�شروع حتولها �إىل مدينة ذكية تناف�س كربى املدن الذكية يف العامل،
وفوزها با�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو العاملي  ..2020هذه التحوالت جاءت
مدفوعة ب�أهم مميزات �سموه؛ وهي ر�ؤيته ال�سديدة وطموحه الالحمدود
وتوقه الدائم للتميز والريادة.

دبي المعاصرة ..باألرقام

مهما حتدثنا عن تقدم دبي وازدهارها ،تبقى الأرق��ام برهان ًا قاطعا على متيز
هذه املدينة اال�ستثنائية .ففي مطلع العام اجلاري تبو�أت دبي املرتبة الـ  23على قائمة
"الأماكن الـ  52الأجدر بالزيارة للعام  "2014والتي ت�صدرها �صحيفة النيويورك
تاميز الأمريكية.
كما وحلت مدينة دب��ي يف املرتبة  17يف قائمة �أف�ضل  25مدينة عاملية يف
"خيارات القراء" للعام  2014وفق جملة كوندي نا�ست ترافلر .ويف الإطار نف�سه
حلت دبي يف املركز الثالث على قائمة ت�ضم �أف�ضل وجهات العطالت العاملية �أعدتها
�صحيفة "التلغراف" ,بعد باربادو�س و�سان كيت�س .وتقدمت الإمارة على وجهات عاملية
�أخرى بارزة مثل كيب تاون ،وميامي ،وتنرييف.
�إن ما�ضي دبي وحا�ضرها يب�شران مب�ستقبل باهر ال ميكن توقعه ،ذلك لأن ر�ؤية
�أ�صحاب ال�سمو ال ميكن التنب�ؤ بها؛ فقد نتفاج�أ يوم ًا بتحول �شوارع دبي �إىل من�صات
يف الواقع �أنٍّ كل يوم هو مبثابة نقطة حتول يف م�سرية دبي ب�شكل �أو ب�آخر ،بف�ضل �إلكرتونية ذكية ..وال ن�ستبعد �أن تتفوق ه��ذه املدينة ال�صغرية يف جم��االت كربى
توجيهات احلكومة الر�شيدة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ال�صناعات الهند�سية فن�ستبدل بال�سيارات العاملية ال�صنع �أخرى حملي ًة "�صنعت يف
والذي ال يدّخر جهد ًا جلعل هذه املدينة ا�ستثنائية بكل معنى الكلمة.
دبي".

•
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الطرق الذكية

طرق النقل الذكية..
خدمات تتعدى
حدود السرعة
منذ �أن �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن م�شروع
حتويل دبي �إىل مدينة ذكية ،انفتحت �آفاق للتفكري (خارج ال�صندوق)؛ لتوظيف
�إمكانات ال�شبكات والهواتف وكافة الأدوات الذكية لت�صبح جميعها جم�سات تتكامل
جلعل دبي مدينة �أف�ضل.
ً
ً
هنا جولة يف �آفاق بناء منظومة ذكية يف �إمارة دبي ،لتمثل ممكنا رئي�سا لر�ؤيتها
امل�ستقبلية.

آفاق أنظمة الطرق الذكية

ال �شك ب�أن الهواتف والأجهزة احلا�سوبية الذكية حتظى باهتمام متزايد من قبل
مراكز الأبحاث والإح�صاءات والدرا�سات ،وال زالت الأخرية تزيدنا ده�ش ًة و�إثار ًة يوم ُا
بعد يوم مبا تخرج به من تطبيقات جديدة �أو �أفكار �إبداعية مبتكرة ميكن توظيفها من
خالل الهاتف الذكي �أو الكمبيوتر املحمول ،فقط ب�ضغطة زر �أو حتى من دون �أزرار..
وال �شك �أي�ض ًا ب�أن ال��دول املتقدمة واحلكومات التي تعنى بتطبيق مبد�أ احلكومات
الذكية ت�سعى جاهدة لال�ستفادة الق�صوى من خ�صائ�ص احلوا�سيب و الهواتف الذكية
وتطبيقاتها لرفع م�ستوى التعامالت واخلدمات املقدمة من طرفها ،والتي من �ش�أنها
رفع امل�ستوى املعي�شي للمدن ،وبالنتيجة منحها �أكرث ف�أكرث طابع "املدينة الذكية".
وبو�صف �أنظمة النقل ب�أنها ذكية فمن املتوقع منها �أن ت�سهم يف توفري طاقة
ا�ستيعابية �أعلى وبكفاءة �أعلى من دون االعتماد على �إن�شاء مرافق نقل جديدة..
وبطبيعة احلال فقد ُط ِّور العديد من نظم النقل تلك ،املختلفة تبع ًا للأهداف املبتغاة،
وهي حققت �أهم غايات تطبيق نظم النقل الذكية بتوفري �أعلى م�ستوى من ال�سالمة
إ�ضافات �أ�سا�سي ًة
املرورية ،وحت�سني م�ستويات احلركة والراحة للمتنقلني ،بو�صفها �
ٍ
لعنا�صر الرفاهية التي تتميز بها املدن الذكية.

ا�ستخدامات الهواتف الذكية املت�صلة مع �شبكات الإنرتنت و�أنظمة حتديد املواقع
اجلغرافية ال�ست�شعار وجود احلوادث الطارئة ،وبالتايل حت�سني زمن اال�ستجابة لهذه
احلوادث وتوفري �إجراءات التدخل عالية الكفاءة .ي�ضاف �إىل هذا الدور الذي ت�ؤديه
نظم �إدارة النقل ما ميكن �أن ُي�ستفاد من بياناتها ووظائفها يف �إدارة بالغات الطوارئ
ومركبات الطوارئ ،حيث توفر بع�ض الأنظمة تطبيقات للتبليغ الآيل والفوري عن
الت�صادمات ،كما تتمكن من �إدارة حركة مركبات الطوارئ باالعتماد على البيانات
املتوافرة من الأجهزة املحمولة من خالل �إر�شادها وتوجيهها على امل�سارات ال�صحيحة
املخت�صرة ،و�إعطائها الأف�ضلية على الإ�شارات ..وهو دور ف ّعال يف حت�سني م�ستوى
ال�سالمة والتقليل من الآث��ار املرتتبة على احل��وادث من خالل اال�ستجابة ال�سريعة
املنظمة.

نظم ذكية تكامل معلومات المتنقلين

م��ع االنت�شار الوا�سع ال�ستخدام الهواتف املحمولة ،والذكية منها على وجه
اخل�صو�ص� ،أ�صبح من املفيد جد ًا ا�ستخدامها ك��أدوات جلمع املعلومات ،خا�صة يف
ما يتع ّلق بوجهات امل�ستخدمني وتنقالتهم وو�سائلهم املف�ضلة للتنقل ،وغريها من
املعلومات التي يتم ر�صدها وحتليلها ومن ثم توظيفها ب�شكل متكامل يف العديد من
الدرا�سات والإح�صاءات املبا�شرة وغري املبا�شرة ..والتي �ست�صبح الحق ًا �أحد املعطيات
امل�ستخدمة يف تطوير التقنيات والأدوات الذكية امل�ؤثرة ب�شكل فعال يف عامل النقل.
يت�صل ر�صد و�سائل النقل املختلفة و�أمن��اط املتنقلني يف العديد من املجاالت ذات
العالقة ،ومنها :مدى �إقبال ال�سكان على و�سيلة موا�صالت وتف�ضيلهم �إياها �أكرث من
الأخرى ،وهو ما ُيفيد يف التخطيط احل�ضري للمدن وحت�سني طرق املوا�صالت ،ومنها
�أي�ض ًا ما يفيد �شركات الت�أمني ،كما قد ت�ساعد هذه املعلومات ال�شرطة يف �إعادة ت�صور
احلوادث �أو تقييم مدى خطورة بع�ض الأماكن .تقوم هذه النظم بنا ًء على التحليالت
الذكية التي �أجرتها بتزويد املتنقلني قبل مغادرتهم �صوب وجهاتهم مبعلومات الختيار
تكامل نظم النقل
تعد عملية �إدارة املرور من �أهم املجاالت التي تتطلب تدخل �أنظمة نقل "ذكية" و�سائط النقل الأن�سب و�أوقات االنتقال وقرارات اختيار امل�سارات.
لتنظيمها ب�شكل �آيل وفائق ال�سرعة ،كي تتمكن اجلهات امل�س�ؤولة من التغلب على
الكوارث املرورية التي ال زالت تفتك باملجتمعات املتقدمة ،خا�ص ًة و�أن املدن املتقدمة
التي تتميز بطرقها ال�سريعة تعاين يف الوقت نف�سه من ازدحامات خانقة يف �شبكات طرق ذكية صديقة للبيئة
من امل�أمول به تطوير الطرق الذكية لت�صبح �صديقة للبيئة وموفرة للطاقة؛ فمن
�شوارعها ،ما و�ضع عملية التن�سيق "الذكي" والتحكم الفعال يف هذه الطرق وبالإ�شارات
غري املجدي تزويد الطرق الذكية بالطاقة الكهربائية ،لكونها طاقة غري م�ستدامة
املرورية على قائمة �أولويات حكوماتها.
توظف التقنية املبتكرة بيانات �إدارة املرور القائمة وتربطها مع النظم احلديثة ومكلفة مادي ًا ،عدا عن �أن متديد �أ�سالك ال تعمر طوي ًال وال تعترب �صديقة للبيئة ُينتج
لتقدم ا�ستجابة مبا�شرة ومتكاملة لأحوال املرور ،الديناميكية بطبيعة احلال .وتقوم تلوث ًا من خالل عملية �إنتاج الطاقة الكهربائية ،والتي ال بد �أن تتبدد يف النهاية .من
النظم بالتن�سيق بني �أنظمة التحكم ب�إ�شارات املرور يف ال�شوارع وبني عمليات النقل هنا جاءت احلاجة �إىل تطوير الطرق الذكية بطريقة ال تهدر الطاقة وال تعود على
العام ملوازنة حركة ال�سري بالتنا�سب مع �سعة ال�شوارع ..كما توفر خا�صية اال�ستجابة البيئة ب�أي �أ�ضرار ،فكان االقرتاح بطرق ت�ستفيد بال�شكل الأمثل من تخزين الطاقة
املبا�شرة للحاالت الطارئة على الطرقات والناجمة عن احلوادث �أو �أعمال الطرق ،ال�شم�سية ملدد تتجاوز ع�شر �ساعات ،لتعمل عليها لي ًال؛ مقللة بذلك التكاليف والتلوث،
�أو حتى عن الظروف اجلوية ال�سيئة .ومن الالفت يف هذه اخلا�صية طريقة دمج باالعتماد على م�صدر طاقة متجدد ال يكلف الدول �أية تكاليف لإنتاجه.
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مرشد الخدمات
اإللكتروني
التميز

"دبي التجارية" كرّمت الفائزين بجائزة "التميّز في الخدمات اإللكترونية"
مت �ث��ل اخل� ��دم� ��ات الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة �إح � � ��دى مزايا
دب��ي ال�ت��ي جت�ع��ل منها وج�ه��ة مف�ضلة ل��دى جمتمع
الأعمال وال�شركات ..ويف املقابل ميثل تبني ال�شركات
تلك اخل��دم��ات حت��دي�اً ك�ب�يراً �أم��ام اجل�ه��ات امل�س�ؤولة
ع��ن ال�ت�ح��ول الإل� �ك�ت�روين .ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق �أثبتت
"جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية "ESEA
ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا "دبي التجارية" جن��اح�ه��ا كو�سيلة
ل �ت �ق��دي��ر امل �� �س��اه �م��ة ال �ف �ع��ال��ة م ��ن ق �ب��ل م�ستخدمي
اخل� ��دم� ��ات الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ل� �ب ��واب ��ة دب � ��ي التجارية
 www.dubaitrade.aeول�ت�ع��زي��ز والئهم
وت�شجيعهم لالنتقال نحو احلكومة الذكية..

تقدير التحول اإللكتروني

وقد �أعلنت م�ؤ�س�سة دبي التجارية ،اجلهة الرائدة
يف جمال تي�سري التجارة عرب احل��دود �ضمن جمموعة
دب��ي العاملية ،انتهاء ال�ف�ترة امل �ح��ددة للتناف�س على
جمال ماجد بن ثنية ،رئي�س جمل�س �إدارة
اجلائزة يف دورتها ال�ساد�سة ،والتي امتدت منذ بداية
دبي التجارية
العام  2013حتى نهايته ،وج��رى بعد ذلك الإعالن
عن �أ�سماء الفائزين باجلائزة يف فئاتها الت�سع يف حفل
تكرمي رفيع امل�ستوى �أقيم يف �شهر فرباير اجل��اري يف التعزيز أفضل محفز
وقال �سعادة جمال ماجد بن ثنية ،رئي�س جمل�س �إدارة
فندق "ريتز كارلتون -مركز دبي املايل العاملي" حتت
رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد دبي التجارية�" :أ�صبحت جائزة التميز يف اخلدمات
احلفل عدد من الإلكرتونية حافز ًا للمجتمع التجاري واللوج�ستي لزيادة
َ
�آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ..وقد �شهد
امل�س�ؤولني ،ومديري الدوائر املحلية واخلا�صة وممثلي ن�سبة التبني والتحول للخدمات الإلكرتونية؛ لكونها �أقل
"دبي العاملية" .وكان قد جرى اختيار الفائزين حتت
�شعار "تقدير التحول الإلكرتوين يف التجارة واخلدمات
اللوج�ستية" ،وفق ًا ملعايري حمددة ودقيقة تعك�س النمو يف
تب ِّني اخلدمات الإلكرتونية على بوابة دبي التجارية ،على
�أن تبلغ ن�سبة تب ِّني ال�شركة للخدمات الإلكرتونية %80
على الأقل خالل العام  ..2013كما �أُخذ عند ت�أهيل
الفائزين للجائزة حجم املعامالت املنجزة �إلكرتوني ًا
بعني االعتبار.

كلفة مادي ًا وبيئي ًا ..و�إننا �سعداء باالهتمام الذي توليه
ال�شركات العاملة يف هذا القطاع جتاه اجلائزة �إميان ًا
منها ب�أهمية �إجن��از معامالتها �إلكرتوني ًا بكل �سهولة
وي�سر وعلى مدار ال�ساعة".
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال" :تعد اجلائزة الأوىل من
نوعها يف املنطقة م��ن حيث اعتمادها على معدالت
التبني الفعلية خلدمات دب��ي التجارية الإلكرتونية،
خ�صو�ص ًا وقد جتاوزت ن�سبة  95باملئة .وتت�ضمن فئات
اجلائزة الت�سع :فئة املخل�ص اجلمركي املتميز ،فئة
امل�ستورد املتميز ،فئة امل�صدر املتميز ،فئة �شركة النقل
الربي املتميزة ،فئة �شركة املنطقة احلرة املتميزة ،فئتي
�شركة ال�شحن البحري املتميزة (لل�شحن العام وال�شحن
باحلاويات) ،فئة وكيل ال�شحن والنقل املتميز ،فئة �شركة
�إعادة الت�صدير املتميزة.

توسيع نطاق المتعاملين

من جانبه قال املهند�س حممود الب�ستكي ،الرئي�س
التنفيذي ل��دب��ي ال�ت�ج��اري��ة" :منذ �إط�لاق�ن��ا اجلائزة
يف ال�ع��ام  2008تو�سع نطاق ال�شركات امل�ستفيدة
م��ن اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ب��واب��ة دبي
التجارية ،وارتفعت بذلك ن�سبة املعامالت الإلكرتونية
لتفوق املعدالت املتوقعة .نحن يف دبي التجارية ن�سعى
جاهدين خللق خدمات مبتكرة و�سهلة اال�ستخدام يف
�سبيل تلبية متطلبات عمالئنا ونيل ر�ضاهم ،ون�ؤمن ب�أن
جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية ما هي �إال و�سيلة
لالحتفاء بنجاح العالقة الوطيدة التي جتمعنا بعمالئنا،
وتكرمي الأكرث ا�ستخدام ًا بينهم للخدمات الإلكرتونية".
وق���د وا���ص��ل��ت "جائزة ال �ت �م �ي��ز يف اخل��دم��ات
الإلكرتونية" جناحها ومتيزها يف دورتها ال�ساد�سة،
مبا القته من تفاعل �إيجابي ودع��م كبري من اجلهات
احلكومية والوكاالت التجارية واللوج�ستية ،ومبا حظيت
به هذا العام من رعاية ذهبية من قبل �شركة "الفطيم
للخدمات اللوجي�ستية".

•
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موقع الشهر

جولة في الموقع
اإللكتروني لهيئة
اإلمارات للهوية
ت�شهد دولة الإم��ارات زيادة �سكانية ّ
مطردة ،فبح�سب املركز الوطني للإح�صاء األقسام األساسية

ارتفع التعداد ال�سكاين يف الدولة من  5ماليني ن�سمة عام � 2005إىل  8.3مليون
ن�سمة ع��ام  ،2013بن�سبة قدرها  %66خ�لال �سبعة �أع��وام ..وم��ع ه��ذه الزيادة
الكبرية ظهرت احلاجة �إىل وج��ود هيئة تنظيمية احتادية تتكفل مبهمة ت�سجيل
بيانات ال�سكان و�إ�صدار بطاقات الهوية ،وعدة مهام �أخرى.
تلبية لهذه احلاجة جرى �إن�شاء هيئة الإمارات للهوية مبوجب قانون احتادي
�سنة  ،2004منحها كافة ال�صالحيات التي يتطلبها تنفيذ وتطوير م�شروع برنامج
ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ..ومنذ ذلك
احلني والهيئة تثبت تفوقها يف مواكبة الع�صر وحتقيق التميز عرب حت ّولها امل�ستمر
�إىل جهة حكومية ذكية؛ تقدم خدماتها �إلكرتونياً عن طريق موقعها الإلكرتوين
 www.id.gov.aeب�شكل �سل�س.

هيكل الموقع وتصميمه

�أكرث ما �سيلفت نظر الزائر لهذا املوقع هو ت�صميمه املتنا�سق الأنيق؛ متخذ ًا من
الرمادي الفاحت لون ًا �أ�سا�سي ًا للخلفية التي تتميز بزخرفة خفيفة و�شفافة قلي ًال ،وهو
بذلك ال ي�سبب ت�شتت ًا يف النظر و�صعوب ًة يف الو�صول �إىل الهدف ،على الرغم من تعدد
الأيقونات والروابط الداخلية يف املوقع.
على اجلهة اليمنى يف املوقع هناك �شريط ا�ستعرا�ضي متحرك ل�صور معامل
ومناظر طبيعية من دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة؛ م�شك ًال �إ�ضافة مهمة للهوية
الب�صرية للموقع متنح زائره متعة �أكرب� ..أما التنقل بني التبويبات والأق�سام فهو �سل�س
جد ًا لكل الأ�شخا�ص� ،أ ّي ًا كانت فئتهم؛ موفر ًا خا�صية التكبري والت�صغري �ضمن الأدوات
امل�ساعدة املدرجة على جانب ال�صفحة الرئي�سة ،ما يعني �أن الهيئة متنح اهتمام ًا لفئة
�ضعيفي الب�صر ،وهذه مزية ال تتمتع بها الكثري من املواقع.
�إىل جانب �أيقونة التكبري والت�صغري امل�شار �إليها بحرف  ،Aيالحظ الزائر �أيقونة
على �شكل �س ّماعة عند النقر عليها يبد�أ املتحدث التلقائي با�ستعرا�ض كافة �أق�سام
املوقع �صوتي ًا؛ وهذا يعني �أنه حتى الكفيف ميكنه ا�ستخدام املوقع.

رسالة الموقع

يقدم املوقع ر�سالته من خالل املحتوى املكتوب ب�شكل �أكرب مما يقدمها عرب املحتوى
امل�صور ،فللكلمة يف املوقع �صوت �أعلى من �صوت ال�صورة ..والر�سالة الأ�شمل التي تريد
الهيئة �إي�صالها تبدو جل ّية يف �شعارها املكتوب باخلط العري�ض على ر�أ�س ال�صفحة:
"نعمل لأجلكم ،وت�سرنا خدمتكم".
على ر�أ�س ال�صفحة الرئي�سة للموقع جند �أهم االقتبا�سات من �أ�صحاب ال�سمو
تتناوب ب�شكل �سل�س كل ثالث �إىل �أربع دقائق ،وهذا مينح الزائر فر�صة قراءة كل منها
واالطالع على العربة املرجوة منها؛ فهي خمتارة بعناية لتتما�شى مع ر�سالة املوقع التي
تتوخى التميز والريادة ،وحتقيق املراكز املتقدمة يف جمالها ..فمث ًال اخلرب الأبرز على
ال�صفحة يحمل عنوان (الهوية تفوز بجائزة "�ساميت" لأف�ضل موقع �إلكرتوين حكومي
متميز).
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ي�ضم املوقع ثمانية �أق�سام رئي�سة يندرج حتت كل ق�سم ٍمنها روابط فرعية ت�ضم
معلومات وافية عن كل ما يتعلق بالهيئة وبكافة جوانب خدماتها؛ منذ الن�ش�أة وحتى يوم
ا�ستعرا�ض املوقع .هذه الأق�سام هي:
 .1عن الهيئة :يحتوى هذا الق�سم على ثماين �صفحات فرعية ت�ضم مهام الهيئة،
وكلمة رئي�س جمل�س الإدارة ،وا�سرتاتيجية الهيئة ،والقوانني والت�شريعات،
ومقتطفات قيلت بحق الهيئة.
 .2بطاقة الهوية :وي�ضم هذا الق�سم خم�س �صفحات فرعية تتعلق جميعها بالهوية
الوطنية ،وبخ�صائ�صها والأ�سئلة املتكررة عنها.
 .3اخلدمات :وي�شمل هذا الق�سم معلومات كاملة حول اخلدمات التي تقدمها الهيئة
للأفراد وامل�ؤ�س�سات.
 .4مراكز اخلدمة :وي�ضم هذا الق�سم خياري البحث عن مراكز اخلدمة ومراكز
الطباعة ،من خالل حمرك بحث مرتبط بخرائط غوغل ،لي�سهل على الزائر
معرفة �أقرب مركز �إليه.
 .5املركز الإعالمي :ق�سم متخ�ص�ص بتقدمي الأخبار والتقارير امل�صورة واملكتوبة
وفعاليات الهيئة و�إعالناتها واملر�صد الإخباري ،بالإ�ضافة �إىل الن�شرات الإلكرتونية
الأ�سبوعية.
 .6امل�شاركة الإلكرتونية :يختلف هذا الق�سم عن الأق�سام ال�سابقة بحداثته ،من
كونه يوفر نافذة للحوار املبا�شر بني املتعاملني وموظفي الهيئة ..كما يوفر خا�صية
التوا�صل املبا�شر مع املدير العام ورواب��ط حل�سابات الهيئة يف مواقع التوا�صل
االجتماعي.
 .7البيانات املفتوحة :وهو �أ�صغر الأق�سام الرئي�سة ،وي�ضم �إح�صاءات زوار املوقع
ورابط ًا مبا�شر ًا �إىل ال�صفحة الرئي�سة.
 .8امل�س�ؤولية االجتماعية :وي�ضم مقاالت متنوعة ت�شرح كيف تويل هيئة الإمارات
للهوية اهتمام ًا كبري ًا بامل�ساهمة يف �أن�شطة امل�س�ؤولية املجتمعية ،من خالل امل�شاركة
يف الت�صدي ملختلف التحديات؛ �سواء كانت بيئية �أو اقت�صادية �أو �إن�سانية.

الفوز بجائزة "ساميت" ألفضل موقع إلكتروني
حكومي متميز

كانت الهيئة قد �أعلنت مطلع العام اجلاري عن فوز موقعها الإلكرتوين بجائزة
�ساميت ،اخلرب الذي �أتينا على ذكره ،لأف�ضل موقع حكومي متميز ،وهي جائزة متنحها
م�ؤ�س�سة "�ساميت العاملية للإبداع" الأمريكية بعد تقييم �أكرث من  1000م�ؤ�س�سة من
 9دول حول العامل تناف�ست على اجلائزة.
وي�أتي فوز الهيئة باجلائزة لعدة �أ�سباب ،منها تقدير جهودها يف تطوير موقعها
الإلكرتوين وفق املعايري العاملية لت�صميم وتطوير بنية املواقع على �شبكة الإنرتنت،
وتوفريها ع��دد ًا من القنوات التفاعلية التي مت ّكن املتعامل من امل�شاركة وطرح
ا�ستف�ساراته ومالحظاته حول اخلدمات التي تقدمها الهيئة ،بالإ�ضافة �إىل توفريها
اخلدمات الإلكرتونية ،ومنها خدمة اال�ستمارة الإلكرتونية التي ت�سمح للمتعاملني
بتعبئة طلبات �إ�صدار بطاقة الهوية بكل �سهولة وي�سر.

•

الطوابيرالخدمات
مرشد
الذكية

انضمام خدمات من
"إقامة دبي"
إلى قائمة
الخدمات الذكية
على �أذونات الدخول وتثبيت الإقامات و�إمتام املعامالت
�إلكرتوني ًا من غري ا�ضطرار �إىل مراجعة مق ّر الإدارة؛ �إذ
"ميكن دفع جميع الر�سوم امل�ستحقة من خالل التطبيق
مبنتهى ال�سهولة فقط عن طريق البطاقات االئتمانية".
و�أ�شار العقيد �إىل �أن العمل جا ٍر حالي ًا علي تطوير
التطبيق لطرح ن�سخ حمدثة متوائمة مع كافة املن�صات
"�أندرويد وبالك بريي وويندوز" ،ويقدم امل�شروع خدمات
ع��دة �أهمها طلبات �أذون��ات الدخول والإق��ام��ة ومتابعة
حالتها وطباعتها بعد �إ� �ص��داره��ا ،وطباعة التقارير
اخلا�صة بكل ح�ساب ،و�إمكان احل�صول على ت�أمني �صحي
مع �أذونات الدخول �أي�ض ًا.

ت�سعى الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف
دبي �إيل توفري اخلدمات احلكومية للمتعاملني �سواء
م��ن الأف ��راد �أو قطاع الأع �م��ال ب�شكل �سل�س ومبا�شر،
متا�شياً مع ارت�ف��اع وت�يرة التحول الإل�ك�تروين الذكي
الذي ت�شهده دبي.
وقد بد�أت الإدارة بتنفيذ خطتها ال�شمولية لتحويل
ال�ع��دي��د م��ن خدماتها �إىل خ��دم��ات ذك�ي��ة ع�بر �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات الإل�ك�ترون�ي��ة ،ان�سجاماً م��ع ر�ؤي ��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي ،يف حتويل
دب��ي �إىل مدينة ذكية ليتم تخلي�ص جميع املعامالت
احل�ك��وم�ي��ة فيها ع�بر التطبيقات ال��ذك�ي��ة والبوابات
الإلكرتونية املتاحة .وقد �أو�ضح العقيد ح�سني �إبراهيم
�أحمد ،نائب املدير ل�ش�ؤون املنافذ البحرية وم�س�ؤول الطابور الذكي
بعد درا�سة عدد من ال�شكاوى التي و�صلت �إىل ق�سم
التحول الذكي يف الإدارة� ،أن الهدف من هذا التحول
ه��و اخ�ت���ص��ار وق��ت وج�ه��د امل�ت�ع��ام�ل�ين وت�سهيل �إجناز اال�ستعالمات يف الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب
يف دبي ،و�إىل جملة "تقنية للجميع" جرت درا�سة فكرة
معامالتهم؛ مبا يحقق ر�ضاهم.
"الطابور الذكي"؛ لتكون �أوىل التطبيقات املطورة يف
الربنامج اجلديد هي حجز ق�سيمة االنتظار من خالل
تطبيق "إقامة دبي"
الهاتف ال��ذك��ي .و�أو� �ض��ح العقيد �أن التطبيق �سيتيح
�أو�ضح العقيد ح�سني �إبراهيم �أن التطبيق موجود منذ للمراجعني �إمكان حجز الق�سيمة م�سبق ًا والتحقق من
بدء التحول �إىل احلكومة الإلكرتونية على من�صة "�أبل" ،الوثائق وامل�ستندات املطلوبة قبل الو�صول ل�ل�إدارة ،من
ومتوافر للأجهزة املتوافقة معها مثل "�آيفون" و"�آيباد" ،خالل الدليل الإر�شادي ..ومن ثم مراجعة الإدارة فقط
ولكنه ينح�صر حالي ًا يف بع�ض اخلدمات املحدودة التي عند اللزوم لدفع الر�سوم �أو تقدمي الطلب .ويهدف هذا
ال حتتاج �إىل موافقات روتينية .ويع ّد هذا التطبيق دليل احل��ل املبتكر �إيل تب�سيط الإج� ��راءات والت�سهيل على
ا�ستعالمات معلوماتي ًا و�إر�شادي ًا يفيد امل�ستخدم يف معرفة املتعاملني وتخفيف االزدح ��ام يف مباين الإدارة؛ مما
كل الإجراءات ومواقع مراكز اخلدمة والأوراق املطلوبة يدعم جهود احلكومة يف حتقيق حتول ذكي ي�ساهم يف
جلميع امل�ع��ام�لات ،وي�ح��دد ال��ر��س��وم املطلوبة لإكمال منح �إمارة دبي �سمعة عاملية مرموقة.
الطلب.
وذكر العقيد �أن التطبيق مي ّكن ال�شخ�ص من معرفة
عدد املكفولني على �إقامته و تواريخ انتهاء �إقاماتهم ،خدمة آمر اإللكترونية
تعد خدمة "�آمر الإلكرتونية" من اخلدمات الرائدة
ليجري �إر�سال تنبيه له من خالل التطبيق ذاته على �شكل
ر�سالة قبل موعد انتهاء هذه الإقامات بفرتة يحددها التي متيزت بها الإدارة يف جمال اخلدمات الإلكرتونية،
هو من خالل الإع��دادات ،ويربطها بتطبيق التقومي يف وت�صل "�سيارة �آمر" لأم��اك��ن وج��ود اجلمهور لإمتام
الهاتف ،ما يتيح جتديدها يف الوقت املالئم ،وي�سهم يف معامالتهم و�إعفائهم من مراجعة الإدارة ،مبا يعزز
فكرة احلكومة املتنقلة التي ت�ستخدم �أف�ضل و�سائل
تخفي�ض الغرامات واملخالفات التي قد ت�ستحق عليهم.
وهناك منظومة �أكرب من اخلدمات يتيحها التطبيق التقنية احل��دي �ث��ة ،يف �إجن���از امل �ع��ام�لات ،م�ث��ل �إلغاء
لل�شركات امل�سجلة ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع ،ت�شمل �إلغاء ال �ت ��أ� �ش�يرات،وجت��دي��د الإق��ام��ات ومت��دي��ده��ا ،وجتديد
الت�أ�شريات �أو جتديدها ومعرفة �صدور موافقات وزارة بطاقات املن�ش�أة واملندوبني ..ويعزز كل هذه اخلدمات
العمل من عدمها .كما يتيح فر�صة التقدمي للح�صول �شبكة من �شا�شات اللم�س "الكيو�سك" موزع ًة يف مراكز

العقيد ح�سني �إبراهيم �أحمد ،نائب املدير
ل�ش�ؤون املنافذ البحرية
خدمة املتعاملني للدائرة وعدد من النقاط احل�سا�سة مثل
املطارات ،لال�ستعالم عن اخلدمات ب�شكل �سريع ويقلل
من ال�ضغط على موظفي الإدارة.

توعية الجمهور

�أخري ًا �أ�شار العقيد ح�سني �إىل �أن الإقبال على ا�ستخدام
خدمات الإدارة من خالل التطبيقات الذكية املتاحة ما
زال �ضعيف ًا حالي ًا ،حمي ًال ذلك �إىل مدى احل�سا�سية التي
تتميز بها تلك اخلدمات لناحية الدقة املطلوبة للت�أكد من
�صحتها ومطابقتها بيانات الأ�شخا�ص ..غري �أن ن�سبة
مقبولة من املتعاملني قامت بتحميل التطبيق املوجود
لال�ستفادة من حمتواه املعلوماتي ،و�أن تفاعل اجلمهور
يقت�صر حالي ًا على بع�ض ال�شركات ،وي�شمل �إ�صدار
الت�أ�شرية الذكية “ ”MVISAوخدمات �آمر واالطالع
على قائمة املكفولني ..واعترب �أن احلاجة حقيقة لزيادة
التوعية بالتطبيق وخدماته والتعرف �إىل �أ�سباب عدم
الإقبال عليه ،و�أن املوظفني بحاجة اىل التوعية من �أجل
ن�شر ثقافة التطبيقات داخلي ًا وت�شجيعهم على ا�ستخدامها
ب�أنف�سهم.

•
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مرشد الخدمات

كيف تستخدم تطبيق «وجهتي» في
هاتفك الذكي
أدخ���ل أي محطة ت��وق��ف أو معلَم
معروف في خانة من أو ق��م باختيار
موقعي الحالي باعتباره موقعك
االفتراضي الدائم.

1
تالي ًا �أدخ��ل ال��وق��ت والتاريخ
امل �ح��ددي��ن يف خ��ان��ة الوقت؛
�سيظهر ل��ك قائمة بالطرق
امل� �ت ��اح ��ة م ��ع ال ��وق ��ت ال ��ذي
ي�ستغرقه قطعها.

2
اخرت الطريقة التي تود عر�ض
الطريق فيها من اخليارات
الآت� �ي ��ة� :أظ��ه��ر اخلريطة،
�أظهر املكان املجاور� ،أظهر
�أوقات العمل.

3
�أخ�ي�ر ًا ..اخرت الطريق ال��ذي ترغب يف اتباعه ،من
قائمة اخليارات ،للذهاب �إىل وجهتك.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على مركز االتصال
الخاص بهيئة الطرق والمواصالت على الرقم المجاني:

8009090
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