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عقد من السعادة في ظل قيادة «بو راشد» الحكيمة
نســتهل عامنــا الجديــد برفــع أســمى آيــات العرفــان والتقديــر ملقــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،مبناســبة مــرور 10ســنوات مــن ال ُحكـ ِـم وال ِحكمــة ،راسـاً خاللهــا معــامل الطريــق واضحـ ًة أمــام أبنــاء شــعبه ليكونــوا يف الصــدارة يف
كل املجــاالت ،ال عــى املســتوى اإلقليمــي ،بــل العاملــي أيضـاً ،مرســخاً خاللهــا منوذجـاً فريــداً يحتــذى يف نهــج القيــادة الوطنيــة.
«أنــا وشــعبي نحــب املركــز األول» ..كلــات قالهــا ســموه يف القمــة الحكوميــة العــام  2013هــزت حينهــا وجداننــا وألبابنــا جميعـاً ،لتســفر عــن مــدى الطمــوح
والقــدرة الفــذة عــى التحفــر اللذيــن متتــاز بهــا شــخصية ســموه؛ طمــوح ال تحــده حــدود للوصــول إىل املكانــة الرياديــة (رقــم واحــد) ،وقــدرة عــى التحفيــز
وبعــث الهمــم ال تعــرف الرتاخــي وال التــواكل ،وهــو مــا تجســد واقعـاً معاشـاً فيــا حققتــه دولــة اإلمــارات مــن خــال تطبيــق رؤى وخطــط ســموه.
***
ومــن خــال رؤيــة ثاقبــة ِعامدُهــا أن الحكومــات امل ُ ْب َت ِكــرة قــادرة عــى إطــاق طاقــات الشــعوب ورفــع قيمــة عقــل اإلنســان ،وتحقيــق الحكمــة الربانيــة يف أن
نكــون خلفــاء اللــه يف أرضــه ،وجــه املســؤولني وفــرق العمــل عــى مســتوى الحكومــي باعتــاد اإلبــداع واالبتــكار منهجـاً يف تقديــم الخدمــات للجمهــور ،وتوظيــف
أحــدث حلــول تقنيــة املعلومــات لرفــع كفــاءة األداء لتحقيــق األهــداف التنمويــة الطموحــة ،حاث ـاً الجميــع عــى تضافــر الجهــود وتوحيــد الطاقــات لدعــم هــذا
املنهــج ،بغيــة توفــر الســعادة للمجتمــع وتعزيــز موقــع دولــة اإلمــارات عــى الخريطــة العامليــة نحــو تحقيــق رؤيــة اإلمــارات .2021
اســتطاع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم خــال عــر ســنوات أن ينقــل اقتصــاد اإلمــارات إىل التنــوع والتنافســية العامليــة مــن حيــث تنويــع
مصــادر الدخــل وعــدم االعتــاد عــى مــورد أو قطــاع اقتصــادي واحــد ،وتخفيــض االعتــاد عــى النفــط حيــث وصــل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل خــال الفــرة
بــن  2005و 2015إىل  ،%43وحــازت الدولــة املركــز األول عاملي ـاً يف مــؤرش «السياســات املاليــة العامــة» ،كــا شــهد متوســط النمــو الســنوي للميزانيــة االتحاديــة
لدولــة اإلمــارات خــال العقــد املــايض ارتفاعـاً ملحوظـاً ،فقــد كان إجــايل اإلنفــاق بامليزانيــة  22.7مليــار درهــم يف العــام  ،2005ليصــل إىل  49.1مليــار درهــم يف
العــام املــايض .2015
وخــال عقــد مــن ســنوات ُحكــم و ِحكْ َمـ ِة ورؤيـ ِة ســموه الرشــيدة ،ارتفــع معــدل االلتحــاق بالتعليــم إىل  ،%98وتراجعــت نســبة األميــة إىل  ،%1لتحقــق الدولــة
املركــز  13عامليـاً يف جــودة التعليــم األســايس ،والرتتيــب  38عامليـاً يف مــؤرش االبتــكار العلمــي ،واملركــز  21عامليـاً يف اســتخدام اإلنرتنــت .كــا وصــل مــؤرش تكافــؤ
الفــرص التعليميــة لكافــة املراحــل إىل .%114
وألن ســموه يؤمــن باملعرفــة ســبيالً ألن تعتــي األمــم القمــم ،أطلــق مبــادرة تحــدي القـراءة العــريب يف العــام املــايض  ،2015لتصبــح أكــر مــروع عــريب يشــجع
الطــاب عــى االطــاع ،مــن خــال التـزام مليــون طالــب بقـراءة  50مليــون كتــاب خــال عامهــم الــدرايس بواقــع خمســن كتابـاً لــكل طالــب ،بهــدف جعــل القـراءة
عــادة ثابتــة يف حيــاة أفـراد املجتمــع العــريب.
وألن ديب كانــت وســتبقى فريــدة مــن حيــث قدرتهــا عــى البقــاء يف الصــدارة ،مــن خــال السياســات الذكيــة للقيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو التــي تســتلهم
املســتقبل املــرق ،وتــدرك أنــه ليــس مجــرد شــعار بــل إرادة وعمــل ،وجدنــا أنفســنا نســر اآلن نحــو تحقيــق أهــداف املرحلــة الجديــدة ،املتمثلــة يف الوصــول ملدينــة
ديب األذىك عامليـاً ،بفضــل الترشيعــات واألطــر القانونيــة املؤسســية التــي أصدرهــا ســموه أخـراً ،والتــي شــملت إنشــاء «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» بهــدف تعزيــز
مكانــة إمــارة ديب يف مجــال التحــول إىل مدينــة ذكيــة ،و»مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة» لتحــل محــل «دائــرة حكومــة ديب الذكيــة».
***
مــا أوردنــا هــو غيــض مــن فيــض إنجــازات ســموه وإبداعاتــه ،لتــأيت املحصلــة الطبيعيــة حيــازة الدولــة عــى املركــز األول عاملي ـاً يف مــؤرش الثقــة بالحكومــة
واملركــز الثــاين عامليـاً يف مــؤرش «جــودة القـرارات الحكوميــة» ،وكذلــك الثــاين عامليـاً يف «مرونــة السياســات الحكوميــة» ،وتصــدرت اإلمــارات منطقــة الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا يف مــؤرش الســعادة للعــام  2015الصــادر تحــت إرشاف األمــم املتحــدة ،مــا يعتــر شــهادة بضــان ســعادة املواطنــن واملقيمــن عــى أرض الدولــة
خــال عقــد مــن قيــادة ســموه الرشــيدة.
عقــد واإلنجــازات تتــواىل؛ ال تحدّ هــا حــدود وال تعــرف إىل املســتحيل ســبيالْ ،وشــواهدٌ شــاخصة يف كل املياديــن ال تحتــاج معهــا إىل دليــل فهــي بذاتهــا دليــل.
إنّ مــا تحقــق يف هــذه الســنوات العــر هــو مبقاييــس بدهيــات علــوم اإلدارة يحتــاج إىل زمــن أطــول مــن ذلــك بكثــر ،وإىل تراكــم جهــود جيــل بعــد جيــل .ومــع
ذكــرى تــويل ســموه مقاليــد الحكــم يف إمــارة ديب ،ال منلــك إال أن نبــارك ألنفســنا أنْ مـ ّن اللــه علينــا بهــذه القيــادة الرشــيدة الحكيمــة االســتثنائية ،قبــل أن نبــارك
لســموه بتهنئــة نابعــة مــن قلــوب تفيــض باملحبــة والــوالء.
 ..كل عام وسموك بخري ،وشعب دولة اإلمارات بخري.
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أخبار

أخبار التحول الذكي في مدينة دبي

استراتيجية حكومة دبي الذكية تهدف
للوصول لنسبة  %100في توفير الخدمات على
األجهزة الذكية
أعلــن ســعادة وســام لوتــاه ،الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة حكومــة ديب
الذكيــة يف مقابلــة مــع وكالــة أنبــاء اإلمــارات أن االســراتيجية الذكيــة
للمؤسســة تتألــف مــن  4محــاور رئيســة و 21هدف ـاً اســراتيجياً وتتكامــل
مــع مبادرة«حكومــة ديب نحــو  »2021ومــع مــروع تحويــل ديب إىل املدينــة
األذىك عامليــاً وتركــز يف مجملهــا عــى إســعاد املتعاملــن وزيــادة ثقتهــم
وزيــادة وفــورات الوقــت والكلفــة والوصــول لنســبة  % 100يف توفــر
الخدمــات عــى األجهــزة الذكيــة وتتضمــن االســراتيجية مبــادرات ذكيــة
ومميــزة يتوجــب تحقيقهــا يف غضــون  3ســنوات.

وفد أردني ّ
يطلع على خدمات «حكومة دبي
الذكية» ودائرة األراضي واألمالك بدبي
زار وفــد حكومــي مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ودائــرة
األرايض واملســاحة األردنيــة مقــر مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة ،واطلــع عــى
تجربتــي مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة ودائــرة األرايض واألمــاك بــديب.
واســتقبل ســعادة وســام العبــاس لوتــاه املديــر التنفيــذي للمؤسســة
وخليفــة الســويدي املديــر التنفيــذي لإلمــارات للحلــول العقاريــة التابعــة
لدائــرة األرايض واألمــاك الوفــد األردين وتبــادل ســعادته معهــم الحديــث
حــول تجربتهــم يف مراحــل التحــول نحــو الحكومــة الذكيــة وناقــش معهــم
التحديــات والخطــط املســتقبلية ،متمنيــاً لهــم كل التوفيــق والنجــاح
وتقديــم الدعــم الــازم لالطــاع عــى التجــارب الناجحــة يف حكومــة ديب
واالســتفادة منهــا..

شرطة دبي تطلق «خاصية القيادة»
أطلقــت اإلدارة العامــة للخدمــات الذكيــة يف رشطــة ديب« ،خاصيــة القيــادة»
عــى تطبيقاتهــا الذكيــة بنســختي  iOSو ،Androidحيــث أصبــح باســتطاعة
الجمهــور اآلن االطــاع عــى خارطــة الحــوادث والتــي تحتــوي عــى أماكــن
الحــوادث مبــارشة ،ومواقــع مراكــز الرشطــة والصيدليــات املناوبــة باإلضافــة
إىل مواقــع املستشــفيات يف ديب ،ودعــا العقيــد خالــد نــارص الرزوقــي ،مديــر
اإلدارة العامــة للخدمــات الذكيــة يف رشطــة ديب ،الجمهــور إىل االســتفادة
مــن هــذه الخاصيــة التــي توفــر عليهــم الوقــت ومتكنهــم مــن اتخــاذ طــرق
بديلــة لتــايف االختناقــات املروريــة ،وأوضــح أن هــذه الخاصيــة تقوم بإرســال
تنبيهــات للســائقني ،يف حــال وجــود حــادث يف مســارهم وإبالغهــم باتخــاذ
طــرق بديلــة ،كــا توفــر الخاصيــة أيضـاً خدمــة تحديــد املســافة بالكيلومــر
يف حــال اقـراب الســائق مــن منطقــه الحــادث إليجــاد طــرق آمنــة وســالكة.

محاكم دبي تدشن نظام «الصرف الذكي»
اســتهلّت محاكــم ديب العــام  2016بإطــاق نظــام «الــرف الــذيك»
الــذي يــؤذن ببــدء مرحلــة جديــدة مــن التميــز والريــادة يف تعزيــز ثقــة
املتعاملــن باملنظومــة القانونيــة والقضائيــة .ويتفــ ّرد النظــام الجديــد
مبزايــا تفاعليــة عاليــة املســتوى ،تضمــن الرسعــة والكفــاءة واملوثوقيــة يف
إمتــام إجــراءات التحويــل البنــي بصــورة إلكرتونيــة.

لمزيد من أخبار التحول الذكي تابعوا صفحتنا على فيس بوك

www.facebook.com/dubaismartgovernment
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موضوع الغالف

#شكر ًا محمد بن راشد
عــر ســنوات واإلنجــازات تتــواىل؛ ال تحدّ هــا حــدود وال تعــرف إىل املســتحيل ســبيال ،والشــواهد شــاخصة يف كل املياديــن ال تحتــاج
معهــا إىل دليــل وهــي بذاتهــا دليــل .إنّ مــا تحقــق يف هــذه الســنوات يحتــاج ،مبقاييــس بديهيــات علــوم اإلدارة ،إىل زمــن أطــول مــن
ذلــك بكثــر ،وإىل تراكــم جهــو ِد جيــلٍ بعــد جيــل .ومــع إطاللــة الذكــرى العــارشة لتــويل ســموه مقاليــد الحكــم يف إمــارة ديب يف الرابــع
مــن ينايــر مــن كل عــام ،ال منلــك إال أن نبــارك ألنفســنا أنْ مـ ّن اللــه علينــا بهــذه القيــادة الرشــيدة الحكيمــة ،قبــل أن نبــارك لســموه
بتهنئــة نابعــة مــن قلــوب تفيــض باملحبــة والــوالء.
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،مع أخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
إنجازات خارج المألوف
كثــرة هــي إنجــازات ســموه عــى امتــداد رقعــة ديب ،وهــي يف الوقــت ذاتــه
متنوعـ ٌة تغطــي كافــة مجــاالت الدولــة التــي مــن شــأنها أن توفــر حيــاة كرميــة
لــكل مــن يقطــن هــذه اإلمــارة الوادعــة .سلســلة مــن املرشوعــات التقنيــة
والتكنولوجيــة واملناطــق الحــرة واملبــادرات الذكيــة أطلقهــا ســموه جعلــت ديب
تحتــل مرك ـزا ً رائــدا ً يف االقتصــاد الجديــد املبنــي عــى املعرفــة ،عــر االســتخدام
األمثــل لتكنولوجيــا املعلومــات ،حتــى صــارت اإلمــارة مقصــد رجــال األعــال
ومــاذ املســتثمرين ومق ـ ّرا ً للمكاتــب اإلقليميــة لكربيــات الــركات العامليــة.

خطة دبي 2021
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم خطــة ديب 2021
التــي تضــع اإلطــار العــام لجهــود اإلمــارة التنمويــة خــال الســنوات الســت
املقبلــة ،وتعــد خارطــة طريــق رســمتها ديب لبنــاء حكومــة املســتقبل.
إكسبو  2020إنجاز العقد الثاني من األلفية
ويعــد فــوز ديب بتنظيــم املعــرض العاملــي إكســبو  2020عالمــة فارقــة
يف مســرة ديب ودولــة اإلمــارات ،تحصــد فيهــا بجــدارة مثــرة الجهــود الكبــرة
مــن التنميــة والبنــاء والتخطيــط والتطويــر ،لتصبــح املركــز العاملــي لالقتصــاد
واألعــال األبــرز مــن دون منــازع.
اقتصاد المعرفة
عــر سلســلة مــن املناطــق الحــرة للتقنيــات واإلعــام واملعرفــة التــي وفــرت
للعديــد مــن الــركات العامليــة مناخـاً اســتثامرياً أفضــل مــا تحصــل عليــه تلــك
الــركات يف بلدانهــا األصليــة ،امتــأت ديب باملــدن املتخصصــة الكــرى؛ وأولهــا
مدينــة ديب لإلنرتنــت ومدينــة ديب لإلعــام ،ثــم قريــة املعرفــة ،فمدينــة ديب
األكادمييــة ،فمدينــة ديب الطبيــة ..كل تلــك املرشوعــات جعلــت مــن ديب مرك ـزا ً
إقليمي ـاً فعلي ـاً القتصــاد املعرفــة الجديــد.
وتأكيــدا ً عــى ارتبــاط التعليــم بالبيئــة املعرفيــة والحضاريــة أمــر ســموه
بإنشــاء مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يف مايــو  2007بهــدف تطويــر
القــدرات املعرفيــة والبرشيــة واالســتفادة منهــا يف نشــوء جيــل جديــد مــن
القيــادات القــادرة عــى دعــم جهــود التنميــة الشــاملة ..ثــم أطلقــت ديب جامعــة
حمــدان بــن محمــد الذكيــة التــي تعــد مــن أوائــل مؤسســات التعليــم اإللكــروين
املعتمــد يف املنطقــة ،لتمثــل منوذجـاً واقعيـاً يعمــل عــى إتاحــة املعرفــة والعلــم
عــر بيئــة مناســبة تتيــح أفضــل وســائل التعليــم اإللكــروين.
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حكومتي ..لالقتراحات الحكومية

بوابة المعرفة العربية
تعتــر بوابــة املعرفــة العربيــة وهــي منصــة إلكرتونيــة مبثابــة مرجعيــة متثــل
مصــدرا ً ثري ـاً هــو األول مــن نوعــه يف العــامل العــريب يســعى إىل رفــد الباحثــن
واألكادمييــن وصنــاع القـرار ومؤسســات املجتمــع املــدين والحكومــات يف املنطقــة
العربيــة بــكل مــا يحتاجونــه مــن معلومــات وبيانــات وأبحــاث حــول املعرفــة
والتنميــة املســتدامة ومــا يتصــل بهــا مــن قضايــا .وتركــز مؤسســة محمــد بــن
راشــد عــى األدبيــات التــي تتمحــور حــول املنطقــة العربيــة ،ومــا يتصــل بتلــك
األدبيــات مــن محــاور نظريــة وتطبيقيــة ،ينظــر إليهــا يف الســياق العــام كأعمــدة
مــن أعمــدة التنميــة يف منطقتنــا.
االستراتيجية الوطنية لالبتكار

ويف مبــادرة عــى املســتوى االتحــادي أطلــق ســموه مبــادرة «حكومتــي»:
بوابــة االقرتاحــات واملالحظــات لحكومــة دولــة اإلمــارات www.mygov.ae؛
وهــي بوابــة متكاملــة للتواصــل اإللكــروين املبــارش مــع املتعاملــن يف الجهــات
الحكوميــة االتحاديــة تهــدف إىل تطويــر الخدمــات املقدمــة ،ضمــن ســعي
الحكومــة االتحاديــة لتعزيــز كفاءتهــا التشــغيلية والخدميــة ولالرتقــاء بجــودة
حيــاة مواطنــي دولــة اإلمــارات واملقيمــن عــى أرضهــا؛ وفق ـاً لرؤيــة اإلمــارات
.2021
أول حكومة إلكترونية ..وذكية

أطلــق ســموه أول حكومــة إلكرتونيــة يف املنطقــة يف العــام 2000؛ معيــدا ً
بذلــك صياغــة ليــس مفهــوم الحكومــة فقــط ،بــل وصياغــة الخدمــات التــي
تقدمهــا للجمهــور وإنهــاء الطوابــر إىل غــر رجعــة .ثــم كــرر ســموه ريادتــه مــرة
ثانيــة عندمــا أطلــق أول حكومــة ذكيــة يف املنطقــة يف مايــو مــن العــام ،2013
وأعــاد تســمية حكومــة ديب اإللكرتونيــة لتصبــح «حكومــة ديب الذكيــة»؛ والهــدف
كان دامئــاً :إســعاد النــاس وتوفــر الخدمــات الحكوميــة مــن خــال األجهــزة
الذكيــة ،لتكــون يف متنــاول الجمهــور عــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان ..ثــم
تــوج ســموه ذلــك مبــروع ديب املدينــة األذىك عاملي ـاً.
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أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،االس ـراتيجية الوطنيــة
لالبتــكار ،بهــدف جعــل دولــة اإلمــارات واحــدة مــن الــدول األكــر ابتــكارا ً عــى
مســتوى العــامل خــال الســبع ســنوات املقبلــة .وســتعمل االســراتيجية التــي
أطلقهــا ســموه وفــق مســارات أربعــة متوازيــة ســينفذ مــن خاللهــا  30مبــادرة
وطنيــة يف الســنوات الثــاث القادمــة ضمــن املرحلــة األوىل مــن االس ـراتيجية،
حيــث ستشــمل محــاور املرحلــة األوىل ترشيعــات جديــدة ،وتقديــم دعــم كامــل
للقــدرات الوطنيــة يف شــتى املجــاالت ،باإلضافــة إىل تحفيــز القطــاع الخــاص،
وتفعيــل جميــع أشــكال الرشاكــة مــع هــذا القطــاع ،وبنــاء رشاكات بحثيــة مــع
مؤسســات البحــث العلمــي العامليــة ،ودعــم أطــر االبتــكار يف قطاعــات وطنيــة
هــي التعليــم ،والصحــة ،وامليــاه ،والتكنولوجيــا ،والنقــل ،والطاقــة املتجــددة،
والفضــاء.
«مكتب مدينة دبي الذكية»
يعــد إنشــاء «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» نقلــ ًة نوعيــة عــى مســتوى
الترشيعــات الخاصــة بالخطــط االســراتيجية الهادفــة إىل جعــل ديب املدينــة
األذىك عامليـاً ،وســيقود املكتــب مرحلــة جديــدة ســيكون عنوانهــا االبتــكار ،وذلــك
عــر منظومــة مؤسســية ســتطلق رشاكــة كاملــة بــن القطاعــن العــام والخــاص،
وتحــت إرشاف فــرق عمــل متخصصــة متتلــك املؤهــات والخــرات الكفيلــة
بتحقيــق اســراتيجيات املرحلــة القادمــة.

األبواب اإللكترونية المفتوحة
ويف خطــوة رائــدة وظّــف ســموه شــبكة اإلنرتنــت وقنــوات التواصــل
االجتامعــي لالتصــال املبــارش مــع املواطنــن والــرأي العــام ،مواكبـ ًة منــه لطبيعــة
التغــرات التــي ميــر بهــا العــامل .وتضــم هــذه القنــوات:

املوقع الشخيص لصاحب السمو
www.sheikhmohammed.ae

ميثــل هــذا املوقــع صــورة مصغــرة عــن رؤيــة ســموه عــى املســتوى الســيايس،
وعــى املســتوى الشــخيص .ويســتطيع الجمهــور أن يعايــش هــذا الرجــل الفـ ّذ يف
يومياتــه وفعالياتــه لحظــة بلحظــة ،يعيــش فيهــا همــوم القائــد يف بنــاء اإلمــارة
لتحتــل مكانــة الصــدارة والعامليــة .ومــن خــال املوقــع ميكــن التواصــل املبــارش
مــع ســموه والوصــول إليــه مــن غــر حاجــب أو وســيط.
موقع رئيس مجلس الوزراء www.uaepm.ae
ويعــد املدخــل املثــايل ملــن أراد أن يــزور ســموه يف مكتبــه ،فهــو يضــم أخبــار
الحكومــة االتحاديــة ومجلــس الــوزراء ،ويطّلــع الزائــر مــن خاللــه عــى العبقريــة
القياديــة لســموه يف إدارة شــؤون الحكومــة التــي تعمــل وفــق النمــوذج االتحادي
غــر املركــزي .ومــن خــال املوقــع ميكــن التواصــل مــع ســموه إلكرتونيـاً.
صفحة سموه عىل موقع فيس بوك
facebook.com/HHSheikhMohammed
ً
ومتثــل هــذه الصفحــة اســتفتا ًء عاملي ـاً محايــدا عــى شــعبية ســموه ومحبــة
النــاس لــه؛ فلقــد تجــاوز عــدد املعجبــن بهــذه الصفحــة ثالثــة ماليــن ،ومائــة
وأربعــة آالف معجــب ،ومــن مختلــف أنحــاء العــامل .وعــر هــذه الصفحــة
يتواصــل ســموه مــع وســائل اإلعــام ،ويشــارك الجمهــور يف أفــكاره وقراراتــه
حــول اإلمــارة.
موقع تويرت @HHShkMohd
يعكــس اشـراك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عــى
موقــع تويــر كيــف يكــون القائــد الســيايس محبوبـاً يف قلــوب أبنــاء شــعبه؛ فقــد
تجــاوز عــدد متابعــي هــذه املنصــة  5ماليــن وثالمثائــة وثالثــن ألــف متابــع
حتــى اآلن.
يوتيوب HHSMohammedBinRashid
وتكريس ـاً لحضــوره اإللكــروين الــذي يقربــه أكــر فأكــر مــن النــاس ،أطلــق
ســموه قناتــه الرســمية عــى موقــع يوتيــوب الخــاص ببــث مقاطــع الفيديــو.

مجلس محمد بن راشد الذيك
يُعتــر مجلــس محمــد بــن راشــد الــذيك فعلي ـاً أكــر منصــة ذكيــة وتفاعليــة
متكاملــة يف ديب ،وهــذه املنصــة تضــم  30دائــرة حكوميــة ،تهــدف إىل تلقــي
كل االفــكار واالقرتاحــات ومالحظــات الجمهــور عــى مــدار الســاعة ،وإجــراء
جلســات العصــف الذهنــي الذكيــة مبتابعــة مبــارشة مــن ســموه ،وميثــل هــذا
املجلــس تحــوالً نوعي ـاً يف مفهــوم التواصــل نحــو تطويــر ديب ،وترســيخاً لجهــود
ومســاعي رفــع مــؤرشات الســعادة يف حيــاة الســكان ،فهــو بــاب مفتــوح لــكل
رشائــح املجتمــع يف ديب للتحســن والتطويــر املســتمر حيــث يؤمــن صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،أن الوصــول لألهــداف املنشــودة
بــأن تكــون ديب هــي املدينــة األذىك عامليـاً ،ال يتحقــق إال مبســاعدة الجمهــور مــن
مواطنــن ومقيمــن وزائريــن.
القائد األكرث متابع ًة عىل املنصات االجتامعية
يعتــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،األعــى متابعــ ًة عــى منصــات
التواصــل االجتامعــي كفيــس بــوك ،وتويــر ،وغريهــا .ووفق ـاً لدراســة أعدتهــا
رشكــة «بريســون مارســتيلر» ،وهــي املؤسســة الرائــدة عــى مســتوى العــامل فيــا
يتعلــق بدراســات العالقــات العامــة ،جــاء ســموه يف املرتبــة األوىل كأكــر شــخصية
قياديــة متابعـ ًة عــى فيــس بــوك يف منطقــة الخليــج العــريب ،حيــث يتابــع ســموه
مــا يزيــد عــى  3.1مليــون متابــع.
وبوجــه عــام يعتــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
الشــخصية السياســية والقياديــة الرائــدة عــى جميــع منصــات التواصــل اإلعالمــي
يف العــامل العــريب مــع أكــر مــن  11.4مليــون متابــع عــى منصــات التواصــل
االجتامعــي كتويــر وإنســتغرام ولينكــد إن و غوغــل بلــس.
أمــا عــى مســتوى الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،فقــد حــل صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،يف املرتبــة الثالثــة بــن القــادة األكرث
متابع ـ ًة عــى فيــس بــوك .وتشــر نتائــج الدراســة إىل مــدى التواصــل والتفاعــل
القائــم بــن ســموه وبــن شــعب دولــة اإلمــارات وأبنــاء املنطقــة العربيــة ،الذيــن
لطاملــا اعتــروا ســموه منوذج ـاً يحتــذى بــه يف املبــادرة إىل التطويــر والتنميــة،
واألفــكار املبدعــة التــي لطاملــا خدمــت اإلنســان أينــا كان.
ذكرى سنوية إلطالق املبادرات
يف كل عــام تشــهد الذكــرى الســنوية لجلــوس ســموه إطالقــه ملبــادرات عــدة،
حيــث شــهدت الذكــرى الخامســة لجلــوس ســموه إطــاق مبــادرة توجيــه جميــع
امليزانيــات اإلعالنيــة الخاصــة بتلــك املناســبة إىل الجمعيــات الخرييــة يف الدولــة،
وخاصــة مــا تقدمــه تلــك الجمعيــات لأليتــام .أمــا يف يــوم الجلــوس لهــذا العــام
فقــد طلــب ســموه يف مبــادرة أن يقــوم مهنئيــه بتوجيــه جميــع االحتفــاالت يف
هــذا اليــوم لتكريــم جميــع األمهــات عــى أرض دولــة اإلمــارات.
وعــى صفحــة ســموه عــى تويــر غــرد ســموه قائـاً«« :ال أحتــاج احتفــاالت
خاصــة لتكرميــي ..بــل نريــد أن نحتفــل بطريقتنــا الخاصــة ،ومبــا يتناســب مــع
مجتمعنــا ومــع عاداتنــا وتقاليدنــا ،نريــد أن نكــرم يف كل ســنة فئــة تســتحق
التكريــم واالهتــام ..ركزنــا الســنة املاضيــة عــى األيتــام ،واليــوم نريــد أن نكــرم
األمهــات ،فهــن رس وجودنــا يف هــذه الحيــاة».
ومــن جهـ ٍة أخــرى وجــه ســموه باســتبدال االحتفــال بيــوم الجلــوس لتكريــم
أبنــاء القــوات املســلحة ،وموظفــي الخدمــات العامــة يف الدولــة كعــال النظافــة،
واملزارعــن ،وخــدم املنــازل ،وســائقي املواصــات العامــة يف لفتــة ليســت غريبــة
عــن ســموه الــذي لطاملــا أعــى قيمــة اإلنســان.
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المعرفة الذكية

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم..
مبادرات ركيزتها المعرفة
تهــدف مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم إىل بنــاء قــدرات الشــباب وصــوالً إىل تأســيس
مجتمعــات قامئــة عــى املعرفــة واالبتــكار واإلبــداع .وتتمثــل رســالة املؤسســة يف دعــم الشــباب
عــى مســتوى العــامل مــن خــال تفعيــل دور الربامــج التعليميــة ودعــم األبحــاث العلميــة
وتطويــر ريــادة األعــال.

مبادرة شخصية
أبــرتمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  www.mbrf.aeالنــور مببادرة
شــخصية مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيس
الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب يف مايــو  ،2007وأطلقــت املؤسســة
العديــد مــن املبــادرات التــي متيــزت بالريــادة ،إذ ســعت إىل تيســر الحركــة
العلميــة والثقافيــة يف العــامل العــريب ،وصــوالً إىل هدفها االسـراتيجي الــذي تطمح
إليــه وهــو تأســيس مجتمعــات عربيــة تقــوم عــى املعرفــة والعلــوم .ولتحقيــق
هــذا الهــدف الســامي قامــت املؤسســة بتمويــل عــدة مرشوعــات بحثيــة ،كــا
قامــت بدعــم الحـراك الثقــايف املبنــي عــى تبــادل األفــكار والتجــارب ،معليـ ًة يف
ذات الوقــت القيمــة الراســخة لــدور التعليــم واملؤسســات التعليميــة يف توجيــه
دفــة البحــث العلمــي وتطويــره يف منطقتنــا.
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المعرفة  ..الحجر األساس
تــدرك املؤسســة وبتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم أن ازدهــار املجتمــع يقــوم يف أساســه عــى املعرفــة ،وأن الحاجــة
إىل هــدم الهــوة املعرفيــة بــن العــامل العــريب والــدول املتقدمــة ،هــي هــدف
اســراتيجي ال غنــى عنــه ،وهــو الضــان الحقيقــي ملســتقبل أفضــل لألجيــال
القادمــة ،ومــن أجــل هــذا تســعى املؤسســة إىل تقديــم كافــة أشــكال الدعــم
للبحــث العلمــي والحــراك الثقــايف والتعليمــي ،كــا أنهــا تســتثمر يف ترســيخ
البنيــة األساســية للمعرفــة ،مــن أجــل تحســن مخرجــات التعليــم ،وتحفيــز
الشــباب عــى االبتــكار ،ودعــم الجهــود الفرديــة واملؤسســية الراميــة إىل متكــن
الجيــل الشــاب مــن املشــاركة يف رســم مســتقبله بنفســه.

تنمية الموارد البشرية الوطنية
تــويل املؤسســة أهميــة خاصــة لتنميــة املــوارد البرشيــة اإلماراتيــة .وتــدرك
املؤسســة أن هــذا الهــدف ميثــل مفتــاح اســتدامة االقتصــاد القــوي يف الدولــة.
وتحــرص املؤسســة عــى بنــاء خــرات محليــة تتمتــع باملعرفــة والكفــاءة ،مــا
يعــود بالنفــع يف نهايــة املطــاف عــى تلــك الكــوادر ويســهم يف تحســن مســتواها
املعيــي ،ومــن ثــم متكينهــا مــن قيــادة املجتمــع والســر بــه قدمـاً عــى طريــق
التنميــة والتحديــث يف كافــة القطاعــات .وتعمــل املؤسســة عــى تحقيــق هــذه
األهــداف مــن خــال تعزيــز وســائل البحــث العلمــي وفــق املقاييــس العامليــة،
وتشــجيع الشــباب عــى خــوض غــار االبتــكار دون تــردد ،وتذليــل العقبــات
التــي تواجههــم مــن أجــل تحقيــق مشــاريعهم االبتكاريــة .ويف ذات الوقــت ال
تغفــل املؤسســة أهميــة الحفــاظ عــى ال ـراث والثقافــة يف الدولــة ،مــع األخــذ
بعــن االعتبــار األهميــة البالغــة ملــد جســور التواصــل مــع كافــة الثقافــات دون
اســتثناء.
ركائز المؤسسة
تقــوم ركائــز املؤسســة عــى التعليــم بكافــة مراحلــه ،باإلضافــة إىل منصــات
التعليــم اإللكــروين عــى شــبكة اإلنرتنــت مــن خــال توفــر دورات متخصصــة
وكتــب إلكرتونيــة عــى الشــبكة ،مــع االهتــام بالــدورات التعليميــة التــي يتــم
تقدميهــا للكبــار ،واملنــح الدراســية والجوائــز الخاصــة بــاألدب العــريب والفــن
والثقافــة.
كــا تســتند ركائــز املؤسســة أيضــاً إىل ريــادة األعــال مــن خــال توفــر
حاضنــات لتمويــل ودعــم األعــال ،وتوفــر بيئــة تنظيميــة داعمــة ،وبيئــة
اقتصاديــة مشــجعة .كــا تســتند ركائزهــا أيضــاً إىل البحــث والتطويــر عــر
مجــاالت الهندســة ،والزراعــة ،والعلــوم ،والرياضيــات ،وعلــوم البيئــة والطاقــة
باإلضافــة إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.
مبادرات المؤسسة
شــملت مبــادرات املؤسســة منــذ تأسيســها إطــاق جوائــز ،وفعاليــات ثقافية،
وبرامــج ومنصــات بحثيــة .ومــن بــن املبــادرات التــي أطلقتها املؤسســة:
جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تقــام هــذه الجائــزة كل عــام ضمــن فعاليــات قمــة املعرفــة الســنوية ،حيــث
يتــم تكريــم شــخصية عامليــة قدمــت إســهامات مؤثــرة يف مجــال نــر املعرفــة،
ذلــك أن الهــدف األســاس مــن تأســيس هــذه الجائــزة هــو التأكيــد عــى دور
املعرفــة يف التطــور اإلنســاين ،وســعادة الشــعوب واألمــم.
متحف نوبل
اســتضافت املؤسســة وبالتعــاون مــع مؤسســة نوبــل« ،متحــف نوبــل :أفــكار
تغــر العــامل» ،وكان الحــدث األول مــن نوعــه يف العــامل العــريب .وقــد أتيحــت
الفرصــة للــزوار ليتعرفــوا عــن قــرب عــى هــذه الجائــزة العامليــة الشــهرية ،ومــن
فــازوا بهــا ،ومــاذا كانــت إنجازاتهــم .وكان لنجــاح املتحــف الــدور الرئيــس يف
تحويــل هــذا الحــدث إىل حــدث ســنوي يقــام ضمــن فعاليــات مهرجــان ديب
للتســوق.
مؤشر المعرفة العربي
يرصــد هــذا املــؤرش حالــة املعرفــة يف العــامل العــريب كل عــام ،ويتضمــن عــددا ً
مــن املــؤرشات التــي تتعلــق باملعرفــة ،واملجتمــع ،واالقتصــاد .ويهــدف املــؤرش
إىل تحديــد مواطــن الخلــل يف املجتمعــات العربيــة لتمكــن صنــاع الق ـرار مــن

اتخــاذ الق ـرارات املناســبة والتــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن التقــدم املعــريف يف
كل مجتمــع.
برنامج دبي الدولي للكتابة
تــم إطــاق برنامــج ديب الــدويل للكتابــة يف أكتوبــر  ،2013إســهاماً يف دعــم
الحركــة األدبيــة والثقافيــة يف الدولــة ويف كافــة أنحــاء العــامل ،وذلــك مــن خــال
دعــم املواهــب الشــابة وتشــجيعها عــى الكتابــة يف مختلــف فــروع املعرفــة،
إســهاماً مــن الربنامــج يف دعــم جهودهــم للوصــول إىل العامليــة.
بوابة المعرفة العربية :المعرفة للجميع
تعتــر هــذه املبــادرة مبثابــة منصــة إلكرتونيــة للباحثــن واألكادمييــن وصنــاع
الق ـرار يف مؤسســات املجتمــع املــدين ،فيــا يتعلــق بالبيانــات واألبحــاث التــي
تتعلــق باملعرفــة والتنميــة بوجــه عــام .وتقــدم املنصــة تلــك البيانــات باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة ،وهــي واجهــة رقميــة هامــة ملــروع املعرفــة العــريب
الشــامل ،أتــت لتعزيــز البيانــات ومــؤرشات املعرفــة الرضرويــة لبنــاء واقــع
تنمــوي عــريب حقيقــي ،تكــون التنميــة املســتدامة فيــه الحجــر األســاس.
بالعربي
أطلقــت هــذه املبــادرة يف ديســمرب  ،2013وبالتزامــن مــع احتفــال األمــم
املتحــدة باليــوم العاملــي للغــة العربيــة .وتهــدف املبــادرة إىل تعزيــز اللغــة
العربيــة كلغــة رئيســة يف مضــار الثقافــة العامليــة ،وتعريــف العــامل بكنوزهــا
التــي ال تنضــب ،وبرقــي مفرداتهــا ،وتألــق أســاليبها.
تقارير المعرفة العربية
تقــوم مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وبالتعــاون مــع برنامــج األمــم
املتحــدة اإلمنــايئ بإعــداد تقاريــر املعرفــة العربيــة ،وهــي التقاريــر التــي ي ـراد
مــن خاللهــا إطــاق مجتمــع معــريف شــامل عــر تفعيــل دور الثقافــة العربيــة
واالهتــام بأبحاثهــا عــى نطــاق واســع.
عائلتي تقرأ
تهــدف هــذه املبــادرة إىل تحســن مســتويات املعرفــة يف مجتمــع دولــة
اإلمــارات ،وذلــك عــر ترجمــة مجموعــة مختــارة مــن األعــال العامليــة الشــهرية
إىل العربيــة يف مجــاالت الـراث ،والتاريــخ ،واإلدارة ،والقصــص الناجحــة .وتســعى
املبــادرة إىل تنميــة مهــارات الطفــل مــن خــال اســتخدام أدوات تثقيفيــة مبتكــرة
وجديــدة.
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التوجه اإللكتروني في الهند
بين الواقع والطموحات
تحتــل الهنــد املرتبــة الثامنــة عامليـاً مــن حيــث النضــج الرقمــي ،ويبلــغ عــدد ســكانها  1,2مليــار نســمة ،مــع إجــايل ناتــج
محــي للفــرد يبلــغ  3,813دوالر أمريــي .وتقــوم رؤيــة الهنــد حــول الخدمــات اإللكرتونيــة يف جعــل جميــع الخدمــات
الحكوميــة يف متنــاول اإلنســان العــادي وهــو يف مكانــه مــن خــال املنافــذ العامــة لتقديــم الخدمــة ،وضــان فعاليــة
وموثوقيــة وشــفافية هــذه الخدمــات بتكاليــف معقولــة.

الحوكمة اإللكترونية
تطــورت الحوكمــة اإللكرتونيــة يف الهنــد ابتــدا ًء مــن حوســبة اإلدارات
والســجالت الحكوميــة ،إىل تصميــم الربامــج ،وشــملت الخطــة الوطنيــة
للحوكــة اإللكرتونيــة مشــاريع ركــزت عــى املجــاالت الرئيســية لعمــل الحكومــة
كالخدمــات املرصفيــة ،وخدمــات األرايض والرضائــب التجاريــة .وضمــت الخطــة
 27مرشوعــاً منســجمة منهــا  10مشــاريع حكوميــة ،و 10مركزيــة ،و 7تابعــة
ألكــر مــن جهــة .وبإمــكان كل حكومــة مــن حكومــات الواليــات تحديــد خمســة
مشــاريع منســجمة مــع تلــك الخطــة الوطنيــة.

 التخطيــط عــى املــدى البعيــد وامتــاك رؤيــة مســتقبلية لتقديــم خدمــاتإلكرتونيــة أكــر تطــورا ً.
 فهــم اولويــات املواطنــن واملجتمعــات بشــكل أفضــل ،مــن خــال تقديــممنصــات خدمــة أكــر تطــورا ً لتعزيــز التفاعــل بــن املواطــن واإلدارات
الحكوميــة.
 تحســن مهــارات املتعاملــن يف الخدمــات الحكوميــة مــن خــال تدريــبموظفــي القطــاع العــام.

نظام الهوية اإللكتروني
ومنــذ عــام  2013تــم إصــدار مــا يزيــد عــى  316مليــون بطاقــة هويــة
للســكان عــر نظــم الحوكمــة اإللكرتونيــة ،ورصــدت الدراســة رىض الســكان عــن
تلــك الخدمــات ،واعتــرت لجنــة التخطيــط الهنديــة أن مــروع الهويــة كان دليالً
عــى التقــدم الفعــال يف الخدمــات الحكوميــة املؤمتتــة .وتخصــص الحكومــة دعــم
مــايل قــوي للمــروع ،وســاهمت الحملــة اإلعالنيــة التــي صاحبــت املــروع إىل
زيــادة معــدالت تبنيــه بــن الســكان.

تجربة المتعامل
وتســعى الحكومــة حاليــاً إىل إرشاك املواطنــن يف تحســن مســتوى جــودة
الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة املقدمــة .كــا تســعى إىل دعــم الخطــة
الوطنيــة الهنديــة للحوكمــة اإللكرتونيــة وذلــك مــن خــال االســتثامرات يف البنيــة
التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،بهــدف تعزيــز قــدرة املواطنــن
عــى الوصــول إىل هــذه التكنولوجيــا واســتخدامها.
وتشــر عبــارة «منســجمة مــع الرؤيــة» إىل أن املشــاريع التــي تطلقهــا
الحكومــة لتعزيــز نظــم الحوكمــة اإللكرتونيــة هــي مشــاريع ذات أهــداف
ونطاقــات ومواعيــد زمنيــة للتطبيــق ،ويف ذات الوقــت متتلــك أســس ومخرجــات
قابلــة للقيــاس.

متطلبات السكان
ويــرى املواطنــون يف الهنــد أن الخدمــات الحكوميــة اإللكرتونيــة يف املســتقبل
يجــب أن تراعــي:
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كيف تكون المدينة الذكية مضادة للحرائق؟
فندق العنوان نموذج ًا
متكَّنــت اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين بــديب مــن اجتيــاز تحــدي غــر مســبوق عامليـاً ،إذ توجــب عليهــا ويف وقــت قيــايس الســيطرة عــى الحريــق الــذي
طــال  60طابق ـاً يف فنــدق العنــوان القريــب مــن بــرج خليفــة ،وإنقــاذ مئــات األشــخاص يف الفنــدق ويف محيطــه ،وكانــت الثــاث ســاعات ونصــف
الســاعة وهــو الوقــت الــذي اســتغرقه رجــال اإلطفــال للســيطرة عــى الحريــق شــاهداً عــى إمكانــات ديب مــن حيــث البنيــة التحتيــة ،وقدرتهــا عــى
التعامــل برسعــة مــع حــاالت الطــوارىء ،ومــدى ارتبــاط أجهــزة الدفــاع املــدين فيهــا مبنهــج وأســلوب عمــل املدينــة الذكيــة.
البيئة كانت البداية
كانــت ديب قــد حصلــت عــى درع التميــز الذهبــي يف مجــال املــدن الذكيــة
للمبــادرات البيئيــة عــى مســتوى مــدن العــامل العــريب خــال الــدورة الثالثــة
مــن ملتقــى املامرســات البيئيــة .وكان قطــاع البيئــة عــى الــدوام مــن األولويــات
االســراتيجية يف خطــة ديب  ،2021ضمــن محــور املدينــة الذكيــة واملســتدامة
والتــي توصــف بأنهــا متصلــة ومتكاملــة ،وآمنــة وموثوقــة .كــا كان الحتضــان
ديب للعديــد مــن الفعاليــات اللوجســتية كالنقــل الــري والجــوي ،أثــر إيجــايب
عــى تطويــر قطــاع الدفــاع املــدين ،وتعزيــز إمكاناتــه مبــا يتفــق مــع خارطــة
طريــق املدينــة الذكيــة.
دفاع مدني ذكي %100
شــهدت اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين بــديب تحويــل كافــة خدماتهــا إىل
ذكيــة بنســبة  ،% 100حيــث تقــوم اإلدارة بتقديــم  60خدمــة مقســمة إىل 9
محــاور رئيســة .وتشــمل الخدمــات الذكيــة تلــك املراقبــة الذكيــة ألنظمــة
الحريــق ،واالســتجابة لحــاالت الطــوارىء للمبــاين التجاريــة ،مــا أدى إىل تخفيــض
عــدد حــوادث الحريــق بنســبة زادت عــن  ،% 61وهــي ذات الخدمــات التــي
تــم تنفيذهــا للمنــازل الســكنية ،حيــث تــم ربــط تلــك املبــاين مبركــز التحكــم
والقيــادة بالدفــاع املــدين مبــارشة ،مــا يتيــح لرجــال الدفــاع املــدين فرصــة أكــر
للتعامــل مــع حــاالت الطــوارىء ،ويقلــل مــن نســبة الخســائر ،بضغضطــة زر
واحــدة.
ومبجــرد تلقــي البــاغ ،يظهــر لرجــال الدفــاع املــدين عــرض تفصيــي للموقــع،
باإلضافــة إىل اســتعداد مركبــات خدمــات الطــوارىء للتحــرك ،عرب تقنيــة ()M2M
الالســلكية وهــي تقنيــة تواصــل بــن اآلالت وغرفــة التحكــم والســيطرة املركزيــة،

والتــي تعمــل وفــق أنظمــة الحواســيب الســحابية املتطــورة .ووفق ـاً للقوانــن
املتبعــة فــإن األنظمــة الذكيــة بوجــه عــام تلــزم أصحــاب املبــاين واملنشــئات
برتكيــب أجهــزة تقــوم مبراقبــة إشــارات التنبيــه الــواردة مــن أنظمــة الحريــق
عــى مــدار الســاعة ،باإلضافــة إىل التنســيق مــع فــرق اإلطفــاء ،والرشطــة،
والخدمــات الطبيــة.
ويتــم تركيــب تلــك األنظمــة الذكيــة يف املبــاين ،وربطهــا مبركــز التحكــم
الرئيــي يف مقــر الدفــاع املــدين مــن خــال األقــار الصناعيــة عــر تقنيــة ،GPRS
وهــي التقنيــة التــي ال تســمح فقــط مبراقبــة املبنــى عــى مــدار اليــوم ،وإمنــا
أيض ـاً تعمــل عــى تبــادل املعلومــات والبيانــات حــول ســامة املبنــى.
تواصل مع الجمهور
ميكــن لألفـراد التواصــل الدائــم مــع اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين عــر مواقــع
التواصــل االجتامعيــة واإلبــاغ عــن أيــة حالــة طارئــة مــن خــال التطبيــق الــذي
أطلقتــه اإلدارة ،حيــث يقــوم التطبيــق بإبــاغ األجهــزة واإلدارات املعنيــة ،متيحـاً
إرســال صــور ومقاطــع فيديــو عــن الحالــة املبلــغ عنهــا .ويتيــح التطبيــق أيض ـاً
للمســتخدمني التقــدم باقرتاحــات أو شــكاوى لــإدارة ،كــا يتيــح لهــم االســتعالم
عــن أقــرب مركــز للدفــاع املــدين ،وأقــرب مستشــفى ،وخدمــات أخــرى متعــددة.
الطائرات الشخصية إلطفاء الحرائق
قــررت إدارة الدفــاع املــدين بــديب التعاقــد مــع رشكــة نيوزيلنديــة لــراء
 20طائــرة نفاثــة شــخصية ،باإلضافــة إىل معــدات تدريــب ومحــاكاة عــى
اســتخدامها .وتســعى اإلدارة مــن خــال رشاء هــذه الطائــرات النفاثــة إىل
اســتخدامها يف عمليــات اإلنقــاذ يف ناطحــات الســحاب التــي متثــل دومـاً تحديـاً
لرجــال الدفــاع املــدين.

•
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مؤشرات ذكية

ملخص وإحصاءات حول خدمات وتطبيقات

حكومة دبي الذكية خالل العام  2015مقارنة مع العام 2014
تتيح خدمة الدفع اإللكتروني  ePayللمتعاملين الدفع عبر هواتفهم الذكية.

إجمالي
المبالغ
المحصلة

إجمالي عدد
العمليات
المنفذة

 7مليارات
درهم

5,260,125
في عام 2014

في عام 2014

 9مليارات
درهم

6,742,722
في عام 2015

في عام 2015

نسبة الزيادة

%28

نسبة الزيادة

%29

يتيــح تطبيــق  mPayللجمهــور اســتخدام الهواتــف الذكيــة لالستفســار عــن وتســديد رســوم المعامــات والخدمــات الحكوميــة
وشــبه الحكوميــة للجهــات المشــتركة فيــه.

إجمالي عدد
العمليات
المنفذة

إجمالي
المبالغ
المحصلة
163,185,555

325,147

في عام 2014

في عام 2014

660,443
في عام 2015

نسبة الزيادة

%103

12

العدد 147
يناير 2016

338,451,245
في عام 2015

نسبة الزيادة

%107

عدد األنظمة

عدد الجهات الحكومية
المشتركة في النظم

 30نظام ًا

52جهة

تعتبــر منظومــة  GRPSبمثابــة منظومــة متكاملــة مــن الحلــول
التقنيــة المشــتركة توفرهــا الحكومــة لجميــع الجهــات الحكوميــة.

عدد األنظمة الحكومية
الرئيسة التي تتكامل
معها النظم

عدد الموردين
المسجلين في النظام

ما يزيد على
 60نظام ًا

 45ألف مورد

عدد الموظفين الذين
يستخدمون النظم

54,458
موظف ًا

عدد المستخدمين
الرئيسين للنظم

4000
مستخدم

توفــر “مؤسســة حكومــة دبــي الذكيــة” منظومــة
متكاملــة مــن خدمــات التواصــل والتراســل اإللكترونــي
لكافــة الدوائــر الحكوميــة؛ متمثلــة فــي إنشــاء بريــد
إلكترونــي لــكل الموظفيــن فــي الجهــة الحكوميــة مــن
خــال برنامــج التصفــح آوت لــوك.

الموظفون الذين
يتلقون رواتبهم من
خالل النظم

ما يزيد على
65,000

عدد المواقع التي
تستضيفها على شبكة
اإلنترنت لقطاعات
حكومية

 35جهة

عدد الجهات
الحكومية
المستفيدة من
الخدمة

 38جهة

تستخدم خدمات
البريد اإللكتروني
عدد مستخدمي خدمات
التواصل والتراسل
اإللكتروني وأدوات التعاون

 7000مستخدم

 16جهة

تستفيد من خدمة
استضافة المواقع
اإللكترونية
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عدد الجهات الحكومية
المشتركة في الخدمة

عدد المتعاملين المسجلين
حتى نهاية العام 2015

14جهة

تمثــل خدمــة “هويتــي اإللكترونيــة  ””MyIDمنصــة دخول
موحّــدة لخدمــات حكومــة دبــي” ّ
تمكــن الجمهــور مــن
الوصــول إلــى كافــة الخدمــات الحكوميــة (اإللكترونيــة
والذكيــة) عبــر الهواتــف الذكيــة أو عبــر اإلنترنــت.

 48ألف
مسجل

عدد الخدمات

عدد األكشاك
اإللكترونية للتسجيل

أكثر من 250
خدمة

 24جهاز ًا

إلكترونية وذكية

عدد الجهات الحكومية
المشتركة بالتطبيق
حتى اآلن

 20جهة

عدد طلبات التوظيف التي
تم تقديمها للوظائف
الشاغرة المُعلن عنها

 29,472طلب ًا

عدد مرات تحميل التطبيق
منذ إطالقه حتى نهاية
العام 2015

34,238

عدد المسجلين من خالل
التطبيق منذ إطالقه حتى
نهاية العام 2015

5,935

يتيــح تطبيــق دبــي للتوظيــف “ ”mJobsلمســتخدميه
التقــدم إلــى الوظائــف الشــاغرة فــي حكومــة دبــي
عبــر األجهــزة الذكيــة ســواء للخريجيــن الجــدد أو مــن
المهنييــن المتمرســين .يمكــن التســجيل فــي التطبيــق
مجانــ ًا والوصــول إليــه مــن متجــر غوغــل بــاي أو
متجــر أبــل.

يتوفــر تطبيــق “الموظــف الذكــي” لألجهــزة الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة والمخصــص لخدمــة موظفــي حكومــة دبــي ،باللغتيــن العربية
واإلنجليزيــة ،وهــو تطبيــق مخصــص للجهــات الحكوميــة التــي تســتخدم “نظــم تخطيــط المــوارد الحكوميــة”؛ ويوفــر لمســتخدميه
قائمــة متنوعــة مــن الخدمــات.

من مميزات التطبيق
	•اعتامد اإلجازات وطلبات الرشاء أينام كنت
	•التقديم عىل اإلجازات بأنواعها
	•إدارة الوقت بني يديك
	•طلب شهادات الراتب بسهولة
	•قسائم الراتب يف جيبك
	•ملف وظيفي متكامل
	•رسعــة يف الوصــول إىل أي موظــف واالطــاع عــى الهيــكل التنظيمــي لوحدتــك اإلدارية
بكبسة زر
	•املوظف الذيك– كن عىل اتصال
	•متوافر باللغتني العربية واإلنجليزية
	•متوافر عىل متجري أبل وغوغل بالي
	•واجهة مستخدم موحدة للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية
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عدد الجهات الحكومية
المتاح لها استخدام
التطبيق

 54جهة
عدد الموظفين
الحكوميين المستفيدين
من التطبيق

 50,784ألف
موظف

عدد الطلبات التي تم تنفيذها
من خالل التطبيق منذ إطالقه
في أكتوبر  2014حتى نهاية
العام 2015

48,110
طلبات

عدد زوار البوابة
اإللكترونية لحكومة دبي

مؤشر السعادة

تســاعد بوابــة دبي.إمــارات الجمهــور وقطــاع األعمــال علــى تذكــر أســماء
عشــرات المواقــع اإللكترونيــة للجهــات الحكوميــة والوصــول إليهــا
بســهولة ومــن مــكانٍ واحــد.

يعتبــر مؤشــر الســعادة وهــو أداة ذكيــة تفاعليــة ســهلة االســتخدام
مرتبطــة بشــبكة إلكترونيــة مركزيــة أداة لقيــاس “مؤشــر الســعادة”
للجمهــور ورضاهــم عــن الخدمــات الحكوميــة المقدمــة لهــم.

نسبة الزيادة:

%8.41+

إجمالي عدد
األصوات لسنة 2015

1,228,016

عدد زوار البوابة
في العام 2015

عدد زوار البوابة
في العام 2014

2,500,749

2,306,680

الجهات التي
طبقت المبادرة

عدد مراكز الخدمة التي
طبقت فيها المبادرة

36

66

االستبانة اإللكترونية

التدريب
تقــدم مؤسســة حكومــة دبــي
الذكيــة تدريبــ ًا علــى الخدمــات
المشــتركة ونظــم تخطيــط المــوارد
والدعــم الفنــي للجهــات الحكوميــة
التــي تتعامــل معهــا مــن أجــل تعزيــز
التحــول الذكــي ورفــع مســتوى
الخبــرات الحكوميــة

تعتبــر خدمــة االســتبانة اإللكترونيــة بمثابــة منصّــة إلكترونيــة ّ
توفرهــا
حكومــة دبــي الذكيــة لتحســين الخدمــات اإللكترونيــة والذكيــة التــي
تقدمهــا الجهــات الحكوميــة للجمهــور.

االستبانات
في :2014

1,444

2015 2014
عدد الدورات التدريبية وورشات العمل

172

162

عــدد الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة
التــي اســتفادت مــن هــذه الــدورات

105

80

عــدد املوظفــن الحكوميــن الذيــن اســتفادوا
مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل

1539 1690

الردود في
:2014

78,918
الجهـــات
المشاركة:

39

االستبانات
في :2015

1,306
الردود في
:2015
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تطبيقات ذكية

تطبيق دبي اآلن ..
ثورة في عالم الخدمات الذكية
يضــم التطبيــق لوحــة بيانــات شــخصية هــي األوىل مــن نوعهــا وتعمــل عــى تســهيل اســتخدام
التطبيــق بشــكل غــر مســبوق
لوحة بيانات شخصية
نظ ـرا ً لوجــود لوحــة بيانــات شــخصية يوفرهــا التطبيــق ،يكفــي أن يطلــب
املســتخدم مــن التطبيــق إنجــاز معاملــة مــا ،فيقــوم التطبيــق بإنجازهــا دون
طلــب أيــة بيانــات شــخصية .وميكــن للمســتخدم عمــل مفضلــة يضــع فيهــا
الخدمــات التــي يحتاجهــا فقــط ،مــا يجعلــه غــر مضطــر لتصفــح قامئــة
الخدمــات الرئيســة والتــي قــد تكــون زائــدة عــن حاجتــه .وتضــم اللوحــة مــؤرشا ً
للســعادة لقيــاس مــدى رىض املســتخدم عــن إنجــاز معامالتــه.

التكامل في الخدمات
يتيــح التكامــل الــذي يقدمــه التطبيــق يف الخدمــات فرصــة لتمكني املســتخدم
مــن الحصــول عــى خدمــات مرتابطــة ،فــإذا مــا أراد املســتخدم الحصــول عــى
خدمــة طبيــة لفحــص عينيــه ،فيمكنــه أوالً الحصــول عــى أســاء وعناويــن
وأرقــام هواتــف املستشــفيات التــي تقــدم خدمــة طبيــة تتعلــق بالعيــون ،ومــن
ثــم يطلــع املســتخدم عــى أســاء وصــور األطبــاء وجنســياتهم يف كل مستشــفى
ليتمكــن مــن تحديــد الطبيــب الــذي يرغــب بزيارتــه ،وســيحدد التطبيــق مــكان
وجــود الطبيــب عــى الخارطــة لريســم للمســتخدم خــط الســر الــذي يجــب أن
يســلكه عــر طرقــات ديب ،وإذا كان املســتخدم ال ميتلــك ســيارة شــخصية سريشــده
التطبيــق إىل عــدة وســائل مواصــات ميكنــه اختيــار األنســب مــن بينهــا ،أمــا إذا
كان املســتخدم ميتلــك ســيارة شــخصية أو أكــر وقــام بتســجيل تلــك املركبــات
يف التطبيــق ،فــإن التطبيــق ســيخربه أي ســيارة يختارهــا مــن بــن ســياراته
املســجلة هــي األنســب لبلــوغ املستشــفى والوقــت الــذي سيســتغرقه لبلوغهــا.
كــا ســينبه التطبيــق صاحــب املركبــة يف حــال احتــاج أثنــاء رحلتــه للمــرور عــر
بوابــات ســالك وإذا كان بحاجــة إىل إضافــة رصيــد لحســاب ســالك فــإن التطبيــق
ميكّنــه مــن ذلــك أيضـاً.
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