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كلمة العدد

عصر «إنترنت األشياء» ...هل نحن مستعدون؟
نجحــت رشكــة مايكروســوفت يف تســعينات القــرن املــايض يف تحقيــق رســالتها« ،جهــاز عــى كل مكتــب ويف كل منــزل» ،وعــاش العــامل يف
عــر الحواســب املكتبيــة والشــخصية وكانــت هــذه املوجــة هــي الطابــع املميــز لذلــك العــر .ومــع مــا شــهده تطــور املعالجــات والشاشــات
وأنظمــة االتصــاالت انتقلنــا إىل عــر التجــوال Mobility؛ حيــث أســس ظهــور اآلي فــون يف مطلــع العــام  2007بدايــة انطالقــة حقبــة جديــدة مــن
التكنولوجيــا والحوســبة أتاحــت لنــا أن نحمــل بــن أيدينــا ويف جيوبنــا أجهــزة صغــرة الحجــم ،تســتطيع القيــام مبهــام وتنفيــذ عمليــات تفــوق بشــكل
خيــايل تلــك التــي كان يقــوم بهــا حاســب مكتبــي ضخــم يرقــد عــى مكاتبنــا أو يف بيوتنــا قبــل  10أعــوام.
***
مــا ال يقبــل الشــك أن كل املــؤرشات تؤكــد أننــا ســنعيش يف عــر األجهــزة املحمولــة الذكيــة لســنوات عــدة مقبلــة لتصبــح هــي األداة التــي
نعتمــد عليهــا يف الحصــول عــى احتياجاتنــا الحياتيــة والعمليــة مهــا َص ُغــرت أو كــرت أو وصلــت إىل درجــة مــن التداخــل والتعقيــد.
ومــع دخولنــا عــر الحكومــة اإللكرتونيــة وبدايــات ولوجنــا للحكومــة الذكيــة التــي تعتمــد يف توفــر الخدمــات الحكوميــة للمتعاملــن عــى
اإلمكانــات الفائقــة لتلــك األجهــزة الذكيــة وقدرتهــا عــى االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت ،باتــت تطــرق أســاعنا ثــورة بــدأت تصلنــا بعــض مالمحهــا يف
اآلونــة األخــرة يف مــا يُعــرف بـــ «إنرتنــت األشــياء» Internet Of Things؛ وهــو مفهــوم متطــور لشــبكة اإلنرتنــت بحيــث متتلــك كل األشــياء مــن حولنا
قابليــة االتصــال باإلنرتنــت أو ببعضهــا البعــض إلرســال واســتقبال كميــات ضخمــة مــن البيانــات وتحليلهــا والقيــام بــأداء مهــام محــددة مــن خــال
الشــبكة وأجهــزة استشــعار دون الحاجــة إىل تفاعــل بــن إنســان وآخــر أو بــن إنســان وحاســوب.
***
وقــد كان كيفــن أشــتون ،أحــد مؤســي مركــز أوتــو -آي دي ســنرت ومديــره التنفيــذي ،أول مــن ذكــر مصطلــح «إنرتنــت األشــياء» يف العــرض
التقدميــي الــذي قدمــه إىل رشكــة بروكــر أنــد غامبــل ،ورشح فيــه رؤيتــه وإمكانــات «إنرتنــت األشــياء» ألول مــرة قائـاً« :أجهــزة الحاســوب وبالتــايل
شــبكة اإلنرتنــت تعتمــدان عــى البــر بشــكل كيل تقريبـاً للحصــول عــى املعلومــات .ويبلــغ حجــم البيانــات املتوافــرة عــى اإلنرتنــت مــا يقــرب مــن
 50بيتابايــت (البيتابايــت =  1024تريابايــت) وقــد قــام البــر باالســتحواذ عليهــا ومــن ثــم التعامــل معهــا عــن طريــق الطباعــة ،أو الضغــط عــى زر
التســجيل ،أو التقــاط صــورة رقميــة ،أو مســح باركــود».
«وتكمــن املشــكلة يف وجــود مقــدار محــدود مــن الوقــت واالهتــام والدقــة لــدى النــاس ،وهــذا يعنــي أنهــم ليســوا بارعــن مبــا يكفــي اللتقــاط
البيانــات حــول األشــياء يف العــامل الحقيقــي .فلــو كانــت لدينــا أجهــزة حاســوب تعــرف كل يشء يجــب معرفتــه عــن األشــياء  -باســتخدام البيانــات
التــي جمعتهــا مــن دون أي مســاعدة منــا  -فســوف يكــون بوســعنا عندئـ ٍـذ تتبــع كل يشء واحتســابه وبالتــايل التقليــل إىل حــد بعيــد مــن النفايــات
والخســائر والتكاليــف .وســوف يكــون مبقدورنــا أن نعــرف متــى تكــون األشــياء بحاجــة إىل اســتبدال أو إصــاح أو اســرجاع ومــا إذا كانــت جديــدة
أو أنهــا تجــاوزت أفضــل أحوالهــا».
***
بعــض األشــياء التــي نســتخدمها اآلن أصبــح بالفعــل لديــه قــدرة االتصــال باإلنرتنــت ،مثــل :الســاعات ،التلفزيونــات ،أســاور اليــد ،النظــارات،
وبعــض أجهــزة املطبــخ .ولكــن يبقــى املفهــوم الجديــد أعــم وأشــمل مــن ذلــك بكثــر؛ فنحــن نتحــدث عــن ثــورة جديــدة مــن نوعهــا ســتجعل كل
يشء حولنــا تقريب ـاً وباملعنــى الحــريف للكلمــة متصــل باإلنرتنــت :أعضــاء الجســم ،املالبــس ،األواين املنزليــة ،األثــاث ،الشــوارع ،األجهــزة الكهربائيــة،
إشــارات املــرور ،حاويــات القاممــة ،الســيارات ،أدوات الحالقــة ،فرشــاة األســنان ،املــرآة ،أجهــزة التكييــف ،أماكــن تخزيــن األدويــة بــل وحتــى الطيــور
والحيوانــات ،أي يشء ميكــن أن تلتصــق بــه وحــدة معالجــة وإمــكان االتصــال باإلنرتنــت ســيدخل حت ـاً ضمــن عــامل «إنرتنــت األشــياء» ،والهــدف
األســمى هــو تحســن حيــاة البــر ومنحهــم مزيــدا ً مــن الراحــة والســعادة يف الحصــول عــى الخدمــات واملعلومــات والتــي تفــوق توقعاتهــم حتـاً.
وحســب موقــع  Business Insiderالشــهري فإنــه وبحلــول العــام  ،2020ســيكون حجــم ســوق «إنرتنــت األشــياء» أكــر مــن ســوق الهواتــف
املحمولــة وأجهــزة الحاســب واألجهــزة اللوحيــة مجتمعــة مبقــدار الضعفــن ،ويقــدر الخـراء أن تصــل عــدد أجهــزة «إنرتنــت األشــياء» التــي ســتطرح
يف العــامل إىل  50مليــار جهــاز متصــل باإلنرتنــت مــا ســينتج عنــه طفــرة نوعيــة بحيــاة البــر.
***
ويجــدر بالحكومــات أال تغمــض عينيهــا أمــام ثــورة «إنرتنــت األشــياء» والــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه يف دعــم مســرة بنــاء الحكومــة الذكيــة
واملدينــة الذكيــة ،واالرتقــاء بهــا نحــو معايــر جديــدة تتــاىش مــع رؤى وتطلعــات القيــادات لحكومــات املســتقبل التــي تقــوم أساسـاً عــى توفــر
خدمــات سلســة وأكــر ذكا ًء ملجتمعاتهــا.
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األخبار

أخبار الخدمات والتطبيقات الذكية
تابعونا عبر تويتر

@Dubaismartgov

تطبيــق ذكــي للتفتيــش علــى
المواقــف فــي دبــي
أطلقــت هيئــة الطــرق واملواصــات يف ديب تطبيقــاً
ذكيـاً جديــدا ً يتيــح ملفتــي املواقــف التعــرف بســهولة
ويــر عــى املركبــات غــر امللتزمــة بقانــون تنظيــم
املواقــف العامــة يف اإلمــارة ،وذلــك عــر هواتــف ذكية
للتفتيــش عــى املواقــف العامــة ،ســعياً مــن الهيئــة
لتقديــم أفضــل الوســائل وأيرسهــا للمســتفيدين مــن
هــذه الخدمــة.

جمــارك دبــي تؤســس اللجنــة
االستشــارية للخدمــات الذكيــة
قامــت دائــرة جــارك ديب بتأســيس اللجنــة
االستشــارية للخدمــات الذكيــة ،وذلــك مبشــاركة 34
رشكــة متثــل جميعهــا الرشيحــة األكــر مــن املتعاملــن
يف مختلــف قطاعــات العمــل ،ويــأيت تأســيس هــذه
اللجنــة بهــدف إطــاق أفــكار إبداعيــة متميــزة يف
مجــال الخدمــات الذكيــة ،مبــا يخــدم االســراتيجية
الذكيــة للدائــرة ،ويحقــق األهــداف املســتقبلية لــديب.

حكومــة اإلمــارات الذكيــة
تشــرك المتعامليــن فــي تطويــر
بوابتهــا
قامــت حكومــة اإلمــارات الذكيــة بإج ـراء عــدد مــن
التغيــرات عــى البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة
اإلمــارات  ،government.aeوذلــك اســتجاب ًة لعــدد
مــن طلبــات الجمهــور والتــي تــم إرســالها عــر منتدى
النقــاش ومدونــة الحكومــة ومــن خــال قنــوات
التواصــل االجتامعــي التــي متثــل حســاب الحكومــة
عــى فيــس بــوك وتويــر وغريهــا .وتهــدف هــذه
التغيــرات إىل إرشاك عــدد أكــر مــن املســتخدمني
لــإدالء بآرائهــم لتحســن خدمــات البوابــة.

«اتحــاد مصــارف اإلمــارات» يقــر
مشــروع «المحفظــة الذكيــة»
أعلــن مجلــس إدارة اتحــاد مصــارف اإلمــارات عــن
إطــاق مــروع «املحفظــة الذكيــة» .ويعــد هــذا
املــروع أحــد أهــم مبــادرات اتحــاد مصــارف
اإلمــارات والداعمــة لتعزيــز االقتصــاد الرقمــي يف
املســتقبل .وميثــل هــذا املــروع مســاهمة رئيســة يف
دعــم مبــادرة «الحكومــة الذكيــة».

لمزيد من أخبار التحول الذكي يمكن متابعتنا على موقع فيس بوك

www.facebook.com/dubaismartgovernment
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موضوع الغالف

الحكومة الذكية وتقديم الخدمات
الحكومية عبر «إنترنت األشياء»
م ّثــل تقديــم الخدمــات الحكوميــة عــن بعــد مــن خــال شــبكة اإلنرتنــت يف منتصــف التســعينيات نقلــة نوعيــة يف منــوذج العمــل الحكومــي ،ومنــذ
ذلــك اليــوم واألجهــزة الحكوميــة حــول العــامل يف تفاعــل متواصــل وإعــادة هيكلــة وأمتتــة مــن أجــل فتــح أكــر عــدد ممكــن مــن قنــوات الخدمــة
املبتكــرة للمتعاملــن .وقــد واكبــت ديب هــذا التوجــه مــن بدايــة العــام  2000عندمــا أطلقــت أول حكومــة إلكرتونيــة ومــن ثــم بإطالقهــا أول حكومــة
ذكيــة يف املنطقــة ،وهــا نحــن اليــوم نقــف عــى أعتــاب ثــورة جديــدة يف مجــال تقديــم الخدمــات الحكوميــة مــن خــال تكاملهــا مــع «إنرتنــت
األشــياء» ،لتصبــح الخدمــات الحكوميــة متكاملــة مــع مرافــق املدينــة وأثــاث املنــازل وكل مــا يحيــط بنــا مــن أدوات .هــذا مــا عرضــه ســعادة أحمــد
بــن حميــدان ،مديــر عــام دائــرة حكومــة ديب الذكيــة يف مؤمتــر ومعــرض إنرتنــت األشــياء  ،2015والــذي عقــد بــديب يف شــهر يونيــو املــايض.
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ما هي «إنترنت األشياء»؟
تعتــر «إنرتنــت األشــياء» تزويــدا ً لألجهــزة واألدوات مبختلــف أنواعهــا
بالقــدرة عــى التواصــل وفــق بروتوكــول اإلنرتنــت  ،IP Protocolســواء عــى
نطــاق شــبكة ضيقــة ،أو مــن خــال االنضــام إىل البنيــة التحتيــة للشــبكة
الدوليــة ،وميكــن أن يكــون هــذا االرتبــاط ســلكياً أو ال ســلكياً مــن خــال شــبكة
واي فــاي أو رشائــح الهواتــف املحمولــة.
وقــد انتــر ربــط األجهــزة واملرافــق بشــبكة اإلنرتنــت بشــكل كبــر يف
مجــال البنيــة التحتيــة وأنظمــة التحكــم باملرافــق العامــة واملبــاين ،واقتــر
تــداول تلــك التقنيــات ملــدة طويلــة عــى املؤسســات الحكوميــة والــركات
التــي تديــر منظومــة واســعة مــن مرافــق البنــى التحتيــة ،الســيام مرافــق توليــد
الطاقــة والتحكــم بالطــرق وأنظمــة الســامة والحاميــة واملراقبــة.
ولكــن مــع ظهــور ثــورة املنــازل الذكيــة ،ومــن ثــم ثــورة األجهــزة الذكيــة
التــي يرتديهــا األفــراد كالســاعات وامليداليــات الذكيــة وغريهــا ،بــدأ مفهــوم
إنرتنــت األشــياء يتحــول تدريجيـاً إىل منــط حيــاة شــامل يؤثــر يف املجتمــع متامـاً
كــا حــدث مــع ثــورة االتصــاالت واملعلومــات.
«إنترنت األشياء» في دبي
باعتبــار أن ديب حرصــت منــذ مــدة طويلــة عــى أن تكــون يف الريــادة عــى
املســتوى العاملــي كمركــز اقتصــادي ومعــريف متطــور ،فقــد وضعــت يف خطتهــا
االسـراتيجية توفــر أحــدث مقومــات البنيــة التحتيــة يف اإلمــارة وامتــاك أحدث
التجهي ـزات املرتابطــة فيــا بينهــا مــن أجــل تعزيــز أداء املنظومــة الحكوميــة،
ومــن أهــم تلــك التجهيـزات التــي تطبــق مبــادئ ومفاهيــم «إنرتنــت األشــياء»:

 )1منظومة املباين الذكية للدفاع املدين:
حيــث توفــر هــذه املنظومــة ربطـاً شــامالً بــن مختلــف املجســات وأجهــزة
املراقبــة لحالــة املبــاين ومرافقهــا الرئيســة ،مثــل نظــام مكافحــة الحريــق ،ونظــام
إدارة املصاعــد ،والتحكــم باملداخــل وكامـرات املراقبــة ،وكل مــا يرتبــط بجهــاز
التحكــم املركــزي يف املبنــى ،ليكــون مرتبطـاً مبــارشة يف منظومــة اإلنــذار املبكــر
لغرفــة العمليــات والدفــاع املــدين وغريهــا مــن الجهــات الحكوميــة املعنيــة
بالتدخــل الرسيــع لحاميــة ســامة وأمــن األرواح القاطنــة يف املبــاين الذكيــة
يف ديب.
 )2منظومة العدادات الذكية لهيئة كهرباء ومياه ديب:
وهــي عــدادات ذكيــة مرتبطــة مبــارشة مــع الشــبكة املركزيــة للهيئــة،
وتســمح لهــا بقـراءة كميــات االســتهالك للــاء والكهربــاء مــن دون الحاجــة إىل
إرســال موظــف للقـراءة ،كــا أنهــا تســاعد يف احتســاب الرســوم وفقـاً لرشائــح
التعرفــة التــي تطبقهــا هيئــة كهربــاء وميــاه ديب مــن أجــل تشــجيع املســتهلكني
عــى االقتصــاد وترشــيد اســتهالك املــاء والكهربــاء.
 )3نظام التحكم بالطرق لهيئة الطرق واملواصالت:
ويرتبــط هــذا املركــز بكافــة الكام ـرات وشاشــات املعلومــات املوزعــة يف
إمــارة ديب مــن أجــل تحديــد أماكــن الحــوادث واالختناقــات املروريــة ،وتوجيــه
الســائقني إىل الطــرق البديلــة عــر الشاشــات أو تطبيقــات الهيئــة الذكيــة.
آفاق جديدة للخدمات الحكومية عبر األشياء
تفتــح «إنرتنــت األشــياء» اآلفــاق واســعة أمــام أنــواع جديــدة مــن الخدمــات
الذكيــة التــي تحســن مــن منــط حيــاة املتعاملــن مــن ناحيــة ،وتســاعد يف تعزيز
مامرســات االســتدامة وترشــيد املــوارد يف املدينــة مــن ناحيــة أخــرى.

وفيــا يــي أهــم القطاعــات التــي ميكــن أن تقــدم خدماتهــا للمتعاملــن
عــر األشــياء الذكيــة:
 )1قطاع الخدمات الصحية:
يرتقــب العاملــون يف قطــاع الخدمــات الصحيــة يف إمــارة ديب نضــوج
األجهــزة القابلــة لالرتــداء مــن أجــل تحويلهــا إىل مجســات مراقبــة للحالــة
الصحيــة للعميــل والعمــل عــى توفــر نوعــن مــن الرعايــة الصحيــة لــه :األول
الرعايــة الوقائيــة مــن خــال رصــد املــؤرشات الحيويــة للمتعامــل كضغــط الــدم
ومســتوى الســكر واألمــاح وغريهــا مــن املــؤرشات الحيويــة ،والثــاين الرعايــة
العالجيــة للتعامــل مــع األمــراض والحــاالت الطارئــة التــي قــد يتعــرض لهــا
املواطنــون .وتتطلــع الجهــات الصحيــة إىل أن متــارس دورا ً يف تعزيــز ســلوك
الحيــاة الصحــي املعتمــد عــى الحركــة ومامرســة النشــاط البــدين والريــايض
مــن خــال ربــط تلــك التقنيــات امللبوســة مبنظومــة مــن املرافــق واألجهــزة
التــي تتابــع حالــة كل متعامــل عــى حــدة كــا ولــو أنــه ميتلــك مدربـاً شــخصياً.
 )2قطاع املواصالت العامة:
تعمــل هيئــة الطــرق واملواصــات عــى جيــل جديــد مــن الخدمــات الذكيــة
التــي تعتمــد عــى توفــر خدمــات النقــل العــام واملواصــات وســيارات األجــرة
للجمهــور يف أماكــن تواجدهــم عــر التعــرف عــى املوقــع الجغـرايف للمتعامــل
وتحديــد تفضيالتــه يف الخدمــة التــي يرغــب بالحصــول عليهــا ،فضــاً عــن
تزويــد الســيارات بأنظمــة ذكيــة للمالحــة تســمح لهــا بتفــادي االختناقــات
املروريــة وتوفــر الوقــود عــر الســر يف أقــل األماكــن ازدحام ـاً.
متطلبات الريادة في «إنترنت األشياء»
أمــام الحكومــة الذكيــة تحديــات واســتحقاقات يفرضهــا توفــر الخدمــات
الذكيــة عــر األشــياء ،ومنهــا تعريــف املعايــر التــي يجــب عــى الجهــات
الحكوميــة التزامهــا عنــد طــرح خدماتهــا عرب األشــياء ،وأهــم تلك االســتحقاقات:

 )1معايري قياسية وأدلة إرشادية:
يجــب العمــل عــى بنــاء وثائــق وأدلــة إرشــادية تضــم املعايــر القياســية
التــي يجــب عــى الجهــات الحكوميــة االلتـزام بهــا عنــد تقديــم خدماتهــا عــر
األشــياء ،وتعمــم أفضــل املامرســات التــي يجــب مراعاتهــا مــن أجــل تعزيــز
تبنــي املتعاملــن لتلــك الخدمــات.
 )2معايري أمن وحامية:
كــا هــو الحــال يف مجــال أمــن املعلومــات ،فــإن األشــياء املرتبطــة بشــبكة
اإلنرتنــت هــي أيضــاً بحاجــة إىل ضبــط يف مجــال أمنهــا املعلومــايت ،وإال
فــإن «إنرتنــت األشــياء» قــد تفتــح للقراصنــة واملجرمــن اإللكرتونيــن أبوابــاً
للتســلل تصــل إىل مضاجــع املتعاملــن وليــس فقــط إىل معلوماتهــم الشــخصية
وحســاباتهم البنكيــة.
 )3مخترب تجربة املتعامل:
ميثــل مختــر تجربــة املتعامــل الــذي أطلقتــه حكومــة ديب الذكيــة حاضنــة
مثاليــة لتطويــر الخدمــات الحكوميــة عــر األشــياء بالشــكل األمثل الــذي يضمن
تبنــي املتعاملــن لهــا وإقبالهــم عليهــا ،مــن أجــل تحســن مســتوى ونوعيــة
الخدمــات الحكوميــة ،لتحقــق يف النهايــة غايــة تســهيل حيــاة املتعاملــن التــي
تعمــل لهــا كافــة دوائــر حكومــة ديب.
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مؤشرات ذكية

توفــر دائــرة حكومــة ديب الذكيــة باقــة متميــزة مــن الخدمــات املشــركة (الذكيــة واإللكرتونيــة) والبنــى التحتيــة التــي تحتاجهــا الجهــات
الحكوميــة يف إمــارة ديب لتســتفيد منهــا يف تقديــم خدماتهــا للجمهــور إلكرتونيـاً أو عــر قنــوات ذكيــة بأمــان وجــودة عاليــن؛ موفــرة بذلــك
لتلــك الجهــات فرصــة التفــرغ واإلبــداع والتميــز يف مجاالتهــا التخصصيــة .هنــا مجموعــة مــن اإلحصــاءات ومــؤرشات األداء ألهــم تلــك
الخدمــات خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري مقارنــة مــع الفــرة نفســها مــن العــام املــايض .2014

مؤشرات أداء حكومة دبي الذكية
في النصف األول من العام الجاري 2015
تطبيق دبي للتوظيف

mJobs

للبحث عن الوظائف الشاغرة في حكومة دبي
والتقديمعليها

قنوات
الخدمات

20
20300
18324

الجهات املشرتكة
التحميالت
طلبات التوظيف

تطبيق الموظف الذكي

Smart Employee

يوفر قائمة بالخدمات الحكومية الذاتية التي يحتاجها
الموظف الحكومي
الجهات الحكومية املتاح لها استخدام التطبيق

دبي .امارات

املوظفون الحكوميون املستفيدون

البوابة الرسمية لحكومة دبي
عدد باقات الخدمات الحياتية للمواطنني واملقيمني

21

عدد باقات الخدمات الحياتية للزوار

4
4
1623
4926
160
14
46
+1700

عدد باقات الخدمات الحياتية لألعامل
عدد صفحات املحتوى بالبوابة
عدد الروابط
عدد باقات الخدمات الحياتية الفرعية
عدد املوضوعات
عدد الجهات الحكومية يف البوابة
روابط إىل خدمات إلكرتونية وتطبيقات ذكية
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20000

تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية

mPay

دفع رسوم المعامالت والخدمات الحكومية وشبه
الحكومية من خالل الهواتف الذكية ،وتوفر  10خدمات
مقدمة من  9جهات حكومية مشتركة في التطبيق
العام

عدد املعامالت

127,888 2014
284,903 2015
الزيادة %123+

املبالغ املحصلة

54,388,033.03
134,254,947.32
%147+

الخدمات
المشتركة

نظم تخطيط الموارد الحكومية

منظومة متكاملة من الحلول المركزية لتشغيل كافة
العمليات الحكومية الداخلية األساسية
الجهات الحكومية املشرتكة يف النظم
51
األنظمة
32
املوردون املسجلون يف النظام
45000
األنظمة الحكومية الرئيسة التي تتكامل معها النظم +60
املوظفون الذين يستخدمون النظم
75000
املستخدمون الرئيسون للنظم
4000

هويتي اإللكترونية MYID

دخول موحد إلى جميع خدمات حكومة دبي
(الذكية/اإللكترونية) عبر الرابط https://myid.
dubai.gov.ae
الجهات الحكومية املشرتكة يف الخدمة
الخدمات
املتعاملون املسجلون
األكشاك اإللكرتونية للتسجيل

11
250
45000
24

بوابة الدفع اإللكتروني

دفع رسوم المعامالت والخدمات الحكومية على مدار
الساعة ،وتضم  31جهة حكومية مشتركة
العام

2014
2015
الزيادة

مركز البيانات الحكومي الموحد
للتعافي من الكوارث

يهدف إلى توفير بيئة آمنة ألمن المعلومات
الحكومية وضمان استمرارية العمل

الجهات الحكومية التي
ترتبط مع املركز

28

عدد املعامالت

املبالغ املحصلة

317,245,441,768 2,558,902
416,130,431,650 3,281,764
%31
%28

شبكة المعلومات الحكومية

تربط أنظمة الجهات الحكومية بدبي من أجل نقل
المعلومات والمعامالت وتبادلها فيما بينها بدرجة
عالية من الحماية

نقاط االتصال التي تربطها الشبكة
مع الجهات الحكومية
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بنية تحتية

مطر الحمريي خالل ورشة عمل
دراسة ربط الجهات الحكومية
بشبكة الياف ضوئية

لرفع كفاءة بنيتها التقنية

حكومة دبي الذكية تدرس ربط الجهات الحكومية بشبكة ألياف ضوئية
منــذ انطــاق مبــادرة التحــول اإللكــروين يف العــام  2000شــكلت شــبكة املعلومــات الحكوميــة إحــدى أهــم دعائــم التحــول
اإللكــروين ومــن ثــم الــذيك ،إذ مــن خاللهــا متكنــت الدوائــر الحكوميــة مــن تبــادل املعلومــات فيــا بينهــا باالعتــاد عــى شــبكة
رسيعــة وآمنــة تضمــن حاميــة املعلومــات واملعامــات الحكوميــة مــن االخ ـراق ،وتوفــر هــذه الشــبكة حالي ـاً كافــة األنظمــة
املشــركة لحكومــة ديب الذكيــة ،كــا أنهــا املنفــذ الــذي يربــط املواقــع الحكوميــة املختلفــة بشــبكة اإلنرتنــت ،واليــوم تطلــق
حكومــة ديب الذكيــة دراســة ملــروع طمــوح لربــط الجهــات الحكوميــة يف ديب بشــبكة أليــاف ضوئيــة حديثــة متطــورة ،وهــو
مــا يســتعرضه معنــا مطــر الحمــري مديــر إدارة البنيــة التحتيــة يف دائــرة حكومــة ديب الذكيــة.
ما الفائدة من هذا املرشوع؟
يعتــر هــذا املــروع أحــد مرشوعــات البنيــة التحتيــة اإللكرتونيــة
االســراتيجية يف إمــارة ديب ،كــا هــي الطــرق الرئيســة وشــبكات توزيــع
الكهربــاء واملــاء ،وال ميكــن تحقيــق رؤيــة املدينــة الذكيــة مــن دون هــذا
املــروع ،إذ مــن خاللــه تســتطيع الجهــات الحكوميــة تقديــم املزيــد
مــن الخدمــات الذكيــة التــي تحتــاج إىل رسعــات عاليــة يف نقــل البيانــات
واملعلومــات .مــن ناحيــة أخــرى فــإن املــروع يحقــق وفــورات ماليــة كبــرة
عــى املــدى البعيــد يف عــدة نواحــي ذات عالقــة برتابــط الخدمــات والبنيــة
التحتيــة اإللكرتونيــة للحكومــة.
من هم رشكاؤكم يف هذا املرشوع؟
نحــن اآلن يف مرحلــة دراســة املــروع ونعمــل بالرشاكــة مــع الجهــات
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة يف عمليــة الدراســة والتقييــم ،ويبلــغ عــدد
الجهــات املرتبطــة بالشــبكة الحاليــة  58جهــة حكوميــة ،ونحصل عــى خدمات
الربــط مــن كل مــن اتصــاالت ودو ،لــذا ميكــن اعتبــار هــذا املــروع وطنــي
بامتيــاز تشــرك فيــه مختلــف الجهــات واملؤسســات املعنيــة يف إمــارة ديب.
ما الخدمات الذكية التي سيتم تطويرها استناداً إىل شبكة األلياف الضوئية
الحكومية الجديدة؟
هــذه الشــبكة ســتفتح األفــق واســعاً أمــام الخيــال اإلبداعــي للجهــات
الحكوميــة بــا حــدود ،إذ إنهــا توفــر إمكانــات مل تكــن متاحــة يف الســابق
عــى صعيــد الرسعــة واالعتامديــة ،وســرى إمكانــات جديــدة أمــام خدمــات
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إنرتنــت األشــياء وتطبيقــات الصــوت والصــورة ،وكذلــك تبــادل املعلومــات بــن
الجهــات الحكوميــة لبنــاء خدمــات حكوميــة متكاملــة تحقــق مفهــوم رضــا
وســعادة املتعاملــن بشــكل فعــي.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن الكفــاءة يف التواصــل بــن فــرق العمــل الحكوميــة
ســتكون أعــى ،وهــذا بحــد ذاتــه مــن أهــم املمكنــات لتعزيــز األداء الحكومي
ورفــع كفــاءة االســتجابة مــن األجهــزة الحكوميــة.
ذكرتم الخدمات الحكومية عرب األشياء ،كيف سيستفيد هذا القطاع من
الشبكة الجديدة؟
تعلمــون أن إنرتنــت األشــياء تتطلــب مقــدارا ً كبـرا ً مــن تبــادل املعلومــات
وامللفــات بــن األجهــزة واملكونــات املختلفــة للشــبكة ،مــا يتســبب يف املزيــد
مــن الضغــط عــى شــبكة البيانــات ،مــن أجــل ذلــك ميثــل زيــادة رسعــة
الشــبكة رضورة أساســية لتقديــم خدمــات إنرتنــت األشــياء بفاعليــة أكــر.
وكيف ستحقق هذه الشبكة رؤية املدينة الذكية؟
ســتكون تجربــة التعامــل مــع الخدمــات الحكوميــة بكافــة أنواعهــا
أفضــل بالنســبة للمســتخدمني ،كــا أن املدينــة الذكيــة تحتــاج إىل قــوة كبــرة
ملعالجــة البيانــات الضخمــة ،إذ إن مرافقهــا ســتتواصل فيــا بينهــا بشــكل
ذايت ،وكأن لهــا عقــل ذيك يســتفيد مــن مواردهــا مــن أجــل تحقيــق االســتدامة،
مــن ناحيــة أخــرى فــإن أداء الــركات العاملــة يف ديب سيتحســن عــر تحســن
كفــاءة الخدمــات الحكوميــة التــي تعتمــد عليهــا تلــك الــركات .باختصــار
فــإن هــذا املــروع هــو مــروع املســتقبل لــديب.

•

التطبيقات الذكية

التطبيق الذكي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

خدمات ذكية سياحية وتجارية في كل يد
متتــاز ديب بكونهــا مدينــة تحتضــن مجموعــة كبــرة مــن املعــامل الســياحية والرتفيهيــة ،وبجانــب موقعهــا
االس ـراتيجي بــن الــرق والغــرب ،وهبــوط مــا يزيــد عــى  125خــط ط ـران عاملــي يف مطاراتهــا ،فهــي مقــر
للعديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة الثقافيــة والتجاريــة التــي تجتــذب كل عــام ماليــن الــزوار .ويــأيت تطبيــق
دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بــديب ليواكــب تلــك النقلــة النوعيــة التــي شــهدتها املدينــة بعــد ســنوات
طويلــة مــن العمــل الجــاد إلنجــاز بنيتهــا التحتيــة التــي تعتــر األفضــل يف منطقــة الــرق األوســط ،وليلبــي
حاجــات الــزوار مــن ســياح ورجــال أعــال عــى حــد ســواء.

وتشــمل املعلومــات التــي يقدمهــا التطبيــق كل مــن الشــواطئ ،واملنتجعــات،
وأماكــن الرتفيــه ،باإلضافــة إىل الكثــر مــن الخدمــات األخــرى التــي قــد يحتاجهــا
الزائــر .ويتميــز تطبيــق هيئــة ديب للســياحة بتوفــر معلومــات غنيــة وثريــة حول
أماكــن الجــذب والفعاليــات ملســاعدة الزائــر عــى تحقيــق أفضــل اســتفادة مــن
زيارتــه ،لجعــل كل يــوم لــه يف ديب مبثابــة حــدث مميّــز .وعــر هــذا التطبيــق
يحصــل الزائــر عــى أفــكار مختلفــة حــول مــا ميكنــه القيــام بــه ،حيــث يصنــف
التطبيــق الفعاليــات واملعــامل الســياحية والعــروض ،ويقــدم للمســتخدم أداة

«مــاي تريــب» القابلــة للتخصيــص ،باإلضافــة إىل معلومــات مفيــدة عــن ثقافــة
ديب وعاداتهــا .باإلضافــة لذلــك يوفــر التطبيــق خدمــات مثــل طلــب ســيارة أجــرة،
وحتــى طلــب املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ بنقــرة واحــدة.
كــا ميكــن للمســتخدم إنشــاء حســاب مجــاين ،وتحديــد األنشــطة املفضلــة
لديــه ،حيــث يوفــر التطبيــق تغطيــة مفصلــة لجميــع املعــامل الســياحية الرئيســية
يف ديب تشــمل مــا يقــرب مــن  13.000مــكان جــذب ســياحي وترفيهــي ،مــع
خريطــة شــاملة ووافيــة لــديب وضواحيهــا..

•
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التميز الذكي

برنامج دبي لألداء الحكومي
المتميز يطلق فئة جديدة لقياس
التميز في التحول الذكي

الدكتور أحمد النصريات
املنسق العام لربنامج
ديب لألداء الحكومي
املتميز

حقــق برنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتميــز مســتويات مرتفعــة مــن التم ّيــز املؤســي واإلداري والوظيفــي
حيــث ازدادت نســبة رضــا املتعاملــن مــن  %83يف  2010إىل  %91يف  ،2014كــا ازدادت نســبة رضــا
املوظفــن مــن  %72يف  2010إىل  %78يف  ،2014وشــهد الربنامــج نتائــج متفوقــة عامليــاً يف الكفــاءة
الحكوميــة ،ويف البنيــة التحتيــة .كــا ارتفعــت نســبة التحــول اإللكــروين إىل أكــر مــن  %90لجميــع
الجهــات الحكوميــة ،وارتفــع العديــد منهــا إىل أكــر مــن  %95وذلــك ضمــن ســعي الجهــات الحكوميــة
لتحقيــق رؤيــة ديب كأذىك مدينــة يف العــامل .حــول هــذه الربنامــج والفئــة الجديــدة التــي أطلقهــا لقيــاس
التحــول الــذيك يف املؤسســات الحكوميــة كان لنــا هــذا الحــوار مــع الدكتــور أحمــد النصـرات املنســق العــام
لربنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتميــز.
نقلة نوعية في الخدمات الحكومية
ابتــدأ الدكتــور أحمــد النص ـرات حديثــه عــن
الــدور الــذي لعبــه برنامــج ديب لــأداء الحكومــي
املتميــز يف إحــداث نقلــة نوعيــة حقيقيــة يف
برامــج وخدمــات وطــرق عمــل وثقافــة عمــل
القطــاع الحكومــي بأكملــه ،وأوضــح النصــرات
أن املعايــر العامليــة للتميــز يتــم تطبيقهــا بشــكل
فعــال يف القطــاع الحكومــي بــديب حيــث أصبــح
يخــدم املتعاملــن بشــكل أفضــل وفق ـاً ملــا وجــه
بــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء ،حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،بالعمــل عــى
إســعاد املتعاملــن وليــس مجــرد إرضائهــم .وقــال
الدكتــور النصـرات« :يهــدف الربنامــج إىل تبســيط
اإلج ـراءات وتحســن الخدمــات؛ وهــا مكونــان
أساســيان يف معايــر الربنامــج مــن أجــل تحقيــق
التم ّيــز ،حيــث ال ميكــن الوصــول إىل التميــز
املســتدام مــن غــر اإلبــداع والتحســن
املســتمر للعمليــات واإلجراءات

والخدمــات الحكوميــة» .وأضــاف «متثّــل معايرينــا
الجديــدة للجهــة الحكوميــة املتم ّيــزة يف التح ـ ّول
الــذيك أفضــل املامرســات يف هــذا املجــال وجــاءت
كتطـ ّور طبيعــي لفئــة الجهــة الحكوميــة املتم ّيــزة
إلكرتونيــاً ،والتــي حققــت أهدافهــا بعــد أن
حققــت كافــة الجهــات الحكوميــة نســبة تح ـ ّول
إلكــروين بلــغ أكــر مــن »%90
التميز القيادي
مــن ناحي ـ ٍة أخــرى قــال النص ـرات« :بســبب
معايــر التميــز أصبحــت الحكومــة تهتــم
باملوظفــن أيضــاً ليتمكنــوا مــن تقديــم خدمــة
أفضــل للمتعاملــن؛ مــا م ّكــن القطــاع الحكومــي
مــن إدارة مــوارده بكفــاءة وفاعليــة مــن ناحيــة
التكلفــة ،وتحــول هــذا القطــاع إىل قطــاع يعمــل
عــى إعــداد القيــادات وتطويرهــا ،وتطبيــق
أفضــل املامرســات يف مجــال القيــادة والتخطيــط
والــراكات والخدمــات املقدمــة للمتعاملــن،
فهــو اليــوم قطــاع حكومــي مبــدع والحكومــة مل
تعــد أســرة للروتــن والبريوقراطيــة.
شراكة مع حكومة دبي الذكية
وحــول مــا قدمــه برنامــج ديب لــأداء الحكومي
املتميــز للحكومــة الذكيــة ،قــال النصـرات:
«إن حكومــة ديب الذكيــة هــي من
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أهــم الــركاء الرئيســن الذيــن يعملــون جنبــاً إىل
جنــب مــع برنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتميــز
مــن أجــل رفــع مســتوى التم ّيــز للجهــات الحكوميــة
وخاصــة يف مجــال التحــول اإللكــروين والــذيك،
وبنــا ًء عــى ذلــك فقــد تــم تطويــر املعايــر الخاصــة
بفئــة الجهــة الحكوميــة املتميــزة يف التحــول الــذيك
بالتعــاون مــع الخـراء واملختصــن مــن حكومــة ديب
الذكيــة ،التــي تتــوىل قيــاس مــؤرشات التحـ ّول الــذيك
وتســاهم يف تقييــم الجهــات الحكوميــة يف هــذه
الفئــة».
كيفية تطوير معايير التميّز في التحوّل
الذكي
وحــول آليــة تطويــر معايــر التم ّيــز يف التحــول
الــذيك التــي يقــوم بتنفيذهــا برنامــج ديب لــأداء
الحكومــي املتم ّيــز ،بـ ّـن الدكتــور النصـرات أن لــدى
الربنامــج إج ـراءات قياســية يتبعهــا إلعــداد معايــر
أي فئــة جديــدة يطلقهــا .حيــث قــام الربنامــج
بتحديــد األهــداف مــن إطــاق الفئــة ومراجعــة
أفضــل املامرســات والتطبيقــات العامليــة يف التح ـ ّول
الحكومــي الــذيك ،مــن ثــم مراجعــة اإلنجــازات
التــي تحققــت مــن خــال تطبيــق معايــر فئــة
الجهــة الحكومــة املتم ّيــزة إلكرتوني ـاً للبنــاء عليهــا،
كــا تــم دراســة متطلبــات خطــة ديب االس ـراتيجية
 2021واســراتيجية حكومــة ديب الذكيــة وأخذهــا
بعــن االعتبــار يف صياغــة املعايــر الجديــدة ،تحقيقـاً
لرؤيــة القيــادة الرشــيدة بــأن تكــون ديب املدينــة
األذىك يف العــامل.
وكجــزء مــن تعــاون الربنامــج االس ـراتيجي مــع
حكومــة ديب الذكيــة فقــد اجتمــع خـراء التميّــز مــن
الربنامــج مــع الخــراء واملختصــن يف حكومــة ديب
الذكيــة ،حيــث تــم االتفــاق عــى املحــاور الرئيســة
التــي ســتغطيها معايــر تلــك الفئــة حســب منــوذج
التم ّيــز املعتمــد مــن الربنامــج والتــي غطــت كافــة
مجــاالت العمــل الحكومــي مــن عمليــات وخدمــات
وتطبيقــات .كــا تــم االتفــاق عــى تحديــد أوزان
املحــاور واملعايــر الرئيســة والفرعيــة وصياغتهــا
وإخراجهــا بالصــورة املالمئــة ،لتكــون مفهومــة
وســهلة التطبيــق بالنســبة للجهــات الحكوميــة.
ويف املرحلــة النهائيــة إلعــداد املعايــر ،تــم عقــد
ورشــة عمــل متخصصــة مــع الجهــات الحكوميــة
ملناقشــتها مبســودتها النهائيــة وأخــذ التغذيــة
الراجعــة منهــم عليهــا والتعديــل بنــاء عــى ذلــك،
ومــن ثــم تــم اعتــاد ونــر املعايــر والبــدء يف
تدريــب الجهــات الحكوميــة عــى تطبيقاتهــا.
قياس مدى كفاءة التحول الذكي
وعــن قيــاس مــدى كفــاءة التحــول الــذيك يف

أهم مؤشرات قياس ونتائج كفاءة التحول الذكي
نسبة متكني وتبني
واكتامل التطبيقات
والخدمات
الحكومية

مدى مطابقة
الخدمات والبوابة
اإللكرتونية مع معايري
حكومة ديب الذكية

نسبة التخفيض يف
أعداد املتعاملني
من مراجعي مراكز
الخدمات الحكومية

فئة الجهة
الحكومية
المتميزة
في التحول
الذكي

نسبة إنجاز خطة
التحول الذيك

حكومــة ديب الذكيــة ،أوضــح النص ـرات أن برنامــج
ديب لــأداء الحكومــي املتميــز بالتعــاون مــع حكومــة
ديب الذكيــة يقــوم بتحديــد مجموعــة مــن املــؤرشات
التــي تقيــس التحــول الــذيك ،وتشــمل:
 نسبة إنجاز خطة التحول الذيك. نســبة متكــن وتبنــي واكتــال التطبيقــاتوالخدمــات الحكوميــة.
 نســبة التخفيــض يف أعــداد املتعاملــن مــنمراجعــي مراكــز الخدمــات الحكوميــة.
 مــدى مطابقــة البوابــة اإللكرتونيــة مــع معايــرحكومــة ديب الذكيــة.
 مســتوى متكــن املــوارد البرشيــة يف مجــالالتحــول الــذيك.
تلــك املــؤرشات يف مجموعهــا تشــكّل املــؤرش
اإلجــايل للتحــول الــذيك يف الجهــة الحكوميــة وبنــاء
عليــه وعــى تقييــم املعايــر األخــرى مــن املمكنــات
والنتائــج ،يتــم تحديــد الجهــة األوىل يف هــذه الفئــة.
حكومات عالمية على خطى تميز دبي
عــر الدكتــور النصــرات عــن مــدى الفخــر
ّ
والســعادة بكــون دوائــر حكومــة ديب وهيئاتهــا قــد
أصبحــت بيــوت خــرة متخصصــة يف كافــة املجــاالت،
وقــال« :تأتينــا وفــود مــن مختلــف دول العــامل لــي
تطلــع عــى تجربــة التميــز الحكومــي ،وال متلــك إال
أن تحــرم هــذه التجربــة وتحــاول أن تطبقهــا ،وقــد

مستوى متكني املوارد
البرشية يف مجال
التحول الذيك

الوفر املتحقق يف
تكلفة العمليات
والخدمات
زارنــا مؤخـرا ً وفــد برازيــي مكــون مــن  20مســؤوالً
ومديــرا ً لــركات عامليــة ،ورشحنــا لهــم متطلبــات
التميــز لدينــا فأعلمونــا أن مقاطعــة «باريبــا»
الربازيليــة ســتطبق برنامجــاً مشــابهاً لربنامــج
التميــز يف ديب ،كــا أن الحكومــة االتحاديــة وبقيــة
اإلمــارات قــد اســتفادت مــن تجربتنــا ،ولدينــا اآلن 9
برامــج مشــابهة يف العــامل اتخــذت مــن برنامــج ديب
لــأداء الحكومــي املتميــز منوذج ـاً وقامــت بتطبيــق
معايــره».
وأضــاف النصــرات بــأن برنامــج ديب لــأداء
الحكومــي املتميــز يضــم اآلن  27فئــة لهــا معايــر
ومتطلبــات عامليــة املســتوى ،متثــل خارطــة طريــق
للجهــات الحكوميــة الراغبــة يف رفــع مســتوى مت ّيزهــا
وتف ـ ّوق أدائهــا.
التميز أسلوب ومنهج حياة
وحــول أهميــة التميــز ودوره يف إســعاد النــاس،
قــال الدكتــور النصــرات« :إن التميــز هــو املظلــة
األهــم ألســلوب حيــاة ومنهــج عمــل ونهــج معيــي
لــكل إنســان وخاصــة ملــن يخدمــون النــاس ،ويجــب
أن يتــم االســتفادة مــن التكنولوجيــا لتحقيــق هــذه
األهــداف النبيلــة؛ ونعمــل يــدا ً بيــد مــع حكومة ديب
الذكيــة لوضــع املعايــر ملــؤرش الســعادة للمتعاملــن
وقياســه لحظــة بلحظــة مــن أجــل أن تكــون ديب
املدينــة األســعد يف العــامل».
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االستراتيجية الذكية

«رؤيتنا للحكومة أنها ليست
كياناً منفصالً عن الناس ،بل هي
جزء منهم ،وتعمل من أجلهم،
وبهم تحقق أهدافها ،ومن
خاللهم تقيس نجاحها»
صاحب الســــمو الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم نائــــب
رئيــــس الدولة رئيــــس مجلــس الــوزراء حاكم ديب

استراتيجية حكومة دبي الذكية ( – )2017 – 2014الحلقة الثالثة

التمكين الذكي عبر إشراك الجمهور
تركــــز اســـراتيجية(  ) SG21علــى دعــم تجربة املتعاملني فــي مــا يتصــل
بحكومــــة دبــــي ،ويتطلــــب ذلك فهـاً أعمق للمتعاملــن وتقديـرا ً الحتياجاتهم
وتوقعاتهــــم وفهــم طريقــــة اســــتهالكهم لهــــذه الخدمــــات؛ لــــذا نخطــــط
لتحقيــق ذلــك مــن خــالل التعــاون الوثيــق معهــم ،آخذيــن بعيــن االعتبــار
مقرتحاتهــــم وآرائهــم بخصــوص خدماتنــا وذلــك عرب التعــــاون واالشـــراك فــــي
خلــــق وابتــكار تجربــة مدعومــة لهــم.
وتســعى حكومــة ديب الذكيــة لتوفيــــر وســــائل عديــــدة شــــاملة ومتاحــــة
للجميــــع لجمــــع آراء املتعامليــن فــــي شــكل تغذيــــات راجعــة ومقرتحــات
وشــــكاوى واســــتطالعات رأي وتفاعــــات مباشــــرة وتقييــــم الخدمــــات؛
باســــتخدام وســــائل ذكيــة ،حيــث يــؤدي ذلــــك إلــى زيــادة النطــاق العــام
للمعلومــــات التــــي يقدمهــــا املتعاملــون ويحافــظ علــى اســــتمراريتها؛ ممــا
يــــؤدي بــــدوره إلــى دعــــم الخدمــــات املقدمــة لهــم.
وتؤكد االسرتاتجية باإلضافــــة إلــــى ذلــــك عىل تحفيــــز املتعامليــــن علــــى
املطالبــــة بالبيانــــات املتاحــــة للجميــــع وجــــذب فئــــات معينــــة للحصــــول
علــــى أكبــــر قــدر مــن الفائــدة مــن هــــذه البيانــات بصفتهــم املســتهلكني
النهائييــــن لهــــا .كمــــا تخطط للتعاون بشــــكل وثيــــق مــــع فئــــة املطوريــن
لتشــــجيعهم علــى املشــاركة فــي اســتخدام البيانــات املتاحــة للجميــع مــن
أجــــل ابتــــكار تطبيقــــات منهــــا ،فحكومــة ديب الذكيــة تؤمــن بــــأن العامــــة
واملطوريــــن ســوف يجــدون طرقاً ابتكاريــــة وفريــــدة لالســــتفادة مــــن تلــــك
البيانــات عــر اســــتخدامها كأســــاس البتكاراتهــــم.
وقــــد طبقــت حكومــة ديب الذكيــة كجــــزء مــــن جهودها املنهجيــــة نظــــام
“مختبــر تصميــم تجربــة املتعامــل” واســتخدمت فــي ذلــك أحــدث األدوات
للحصــــول علــــى بيانــــات املتعامليــــن املتناســــقة فــــي خدمــــات األجهــــزة
املحمولــــة وتصميــم التطبيقــــات .وســيجري توســيع نطــــاق نظــام «مختبــر
تصميــــم تجربــــة املتعامــــل» ليشــــمل مســــائل إدارة تجربــــة املتعامليــــن
الواســــعة عنــد تنفيــــذ االســرتاتيجية.
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إ َّن املشــــاركة القويــــة مــــن قبــــل املتعامليــــن ســــوف تســــاعد علــــى
تشــــخيص وتحديــــد الخدمــــات الذكيــــة والبيانــــات املقدمــــة للمتعامــــل
لخدمتــــه بشــــكل أفضــــل.
تقديم البيانات واستخدامها كأصول استراتيجية
تســــعى الحكومــــة مــــن خــــال عمليــة التحــــول الذكــي إلــــى أن تكون
حكومــــة معتمدة علــــى البيانــــات ،مبعنــــى آخــــر سيتم الرتكيز عىل اســتخدام
البيانــــات كأصــــول اســـراتيجية مــــن أجــــل مصلحــــة الجمهــــور والحكومــة
نفســها.
تعمل حكومة ديب الذكية بوجــــه التحديــــد عىل تقديــــم بيانــــات شــــاملة
وعامــــة للمتعامليــــن ،وســــوف يجــــري توفيــــر بوابــــة حكوميــــة واســــعة
للبيانــــات املتاحــــة للجميــــع ،تتســــع للبيانــــات املقدمــة مــن قبــل حكومــة
ديب .إ َّن البيانــــات املتاحــــة للجميــع ســوف تشــــجع علــى االبتــكار باإلضافــة
إلــى دعــم الكفــاءة التشــغيلية بتقليــل تكاليــف الحصــول علــى البيانــات..
والتعــــاون الوثيــــق مــن قبــــل املتعامــل ســوف يزيــــد الطلــب علــى هــذه
البيانــــات مــن خــالل األنشــــطة الهادفــة.
كمــــا تحرص حكومة ديب الذكية عىل االســــتفادة مــــن البيانــات الحكوميــة
وغيــــر الحكوميــــة الــــواردة مــــن مصــــادر متعــــددة مــــن أجــــل خدمــــة
املتعامليــــن بشــكل أفضــــل ولتوزيــع املــوارد ،وســــوف تتكــون بعــض هــذا
البيانــات مــن مجموعــات هائلــة مــن البيانــات املشــار إليهــا بـــ «البيانــات
الضخمــة».
لقد اكتســــب موظفــــو الحكومــة املدنيــــون قدرا ً كبريا ً من الخربة واملعرفــة
فــــي خدمــــة املواطنيــــن واملقيميــــن فــــي دبــــي وخدمــــة قطــــاع األعمــال
والســــياح عىل مر السنني ،وإمتــــام هــــذه الخبــرة الواســــعة بالبيانــات ســوف
يســــاعد علــى وضــع سياســات أفضــل وتقديــم خدمــات أفضــل للمتعاملني.
تهــدف اســراتجية حكومــة ديب الذكيــة إىل تحديــد قطاعــــات ومجــــاالت
محــددة لرتكيز الجهود عليهــا وســوف يتم استخدام بيانــات جديــدة لتحســني
العمليــــات الداخليــــة والخدمــــات الخارجيــــة املقدمــــة لهذه القطاعات.

•

الكفاءة الحكومية

العوامل األربعة الرئيسة للكفاءة الحكومية
متثــل الكفــاءة الحكوميــة غايــة مــن الغايــات العليــا للتحــول الــذيك ،وفيــا يــي ملخــص ألهــم العوامــل
الرئيســة لتحقيــق الكفــاءة الحكوميــة ،واســتعراض لنــاذج متعــددة يف العمــل الحكومــي يف دولــة
اإلمــارات لتحقيــق هــذه الغايــة.
ال تقتــر مراجعــات الكفــاءة عــى خفــض
التكاليــف ،بــل متثــل أيض ـاً فرصــة لدراســة الربامــج
والخدمــات للتأكــد مــن أنهــا تلبــي أهــداف
الحكومــة وتصبــح أكــر فاعليــة ،وتقــدم خدمــة
ذات جــودة أعــى ،وميكــن للكفــاءة أن تســر جنبـاً
إىل جنــب مــع زيــادة رضــا املواطنــن بينــا يف
أوقــات أخــرى يكــون هنــاك مفاضلــة بــن التكلفــة
والجــودة .وهنــاك أربعــة عوامــل رئيســة للكفــاءة
املنهجيــة يف العمــل الحكومــي:

اإلبداع:
يجــب أن تكــون هنــاك عمليــة إبــداع مســتمرة،
ويجــب أن يتــم تحديــد املامرســات الرائــدة
وتعديلهــا مبــا يناســب تنفيذهــا.
ومثــال عــى تكريــس اإلبــداع يف املؤسســة
الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات برنامــج تصنيــف
مراكــز الخدمــة بنظــام النجــوم الــذي فتــح آفاق ـاً
واســعة أمــام تقديــم الخدمــات الحكوميــة مبعايــر
فندقيــة.
توسيع النطاق:
يجــب أن تكــون هنــاك قــدرة عــى تكليــف أو
توجيــه واضــح لتوســيع نطــاق اإلبداعــات .وبــدون

بنيــة حوكمــة مســتجيبة للمامرســات املبتكــرة
والرائــدة ال يكــون لألفــكار الجيــدة تأثــر.
ومثــال عــى توســيع نطــاق اإلبــداع يف دولــة
اإلمــارات إعــان عــام  2015عامـاً لالبتــكار وإطــاق
مختـرات تصميــم تجربــة املتعامــل يف عــدة جهــات
حكوميــة مــن بينهــا دائــرة حكومــة ديب الذكيــة.

القياس:
يجــب أن يكــون هنــاك تركيــز واضــح عــى
القيــاس والتحليــل ،فبــدون القــدرة التحليليــة
متيــل املامرســات عدميــة الكفــاءة لالســتمرار ويقــل
احتــال التوســع يف املامرســات الكفــؤة بصــورة
مالمئــة.
ومثــال كفــاءة القيــاس يف املؤسســة الحكوميــة
برنامــج اإلمــارات للهويــة الــذي ســمح بقيــاس
التعــداد الســكاين بدقــة تصــل إىل أكــر مــن .%98
التحفيز:
تحتــاج الحكومــات إىل عقوبــات أشــد وحوافــز
أكــر وضوحـاً لدفــع الكفــاءة إىل أعــى املســتويات.
ومثــال عــى تحفيــز الكفــاءة يف املؤسســات
الحكوميــة برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز

الحكومــي والــذي شــكل رافعــة لجــودة وكفــاءة
الخدمــات الحكوميــة والعمليــات الداخليــة
املشــغلة لهــا.
وأخـرا ً ميثــل منــوذج حكومــة ديب الذكيــة القائــم
عــى توفــر الخدمــات املشــركة املمكّنــة للتحــول
اإللكــروين والــذيك منوذجـاً للبنيــة الحكوميــة عاليــة
الكفــاءة.

•

�سلـ�س ـ ــلة ب ـحــوث
الق ـمــة احلكـ ـ ــومية
حتقيق الكفاءة احلكومية
الإبداع .التو�سع .القيا�س .التحفيز.
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بانوراما التطبيقات

بانوراما لجديد التـطـبـــيـقات
الذكــية فــي شــهر يـوليــو
شرطة دبي تقيس سعادة
موظفيها بتطبيق ذكي

أطلقــت رشطــة ديب أول تطبيــق ذيك مــن نوعــه
لرصــد ســعادة موظفيهــا ،والوقــوف عــى الحالــة
النفســية لهــم وذلــك بهــدف ضــان تحقيــق أعــى
معــدالت اإلنتاجيــة يف العمــل.
ويعــد التطبيــق والــذي يحمــل اســم «نبــض
الســعادة» مبثابــة أداة متطــورة وذكيــة لقيــاس
االنطباعــات الوظيفيــة لــدى املوظفــن ،حيث يســتند
مــؤرش التطبيــق إىل عــدة معايــر ترتبــط جميعهــا
بآليــة العمــل يف اإلدارات املختلفــة يف الرشطــة
ودرجــة رضــا املوظــف عــن واقعــه املهنــي ،وكيفيــة
تعامــل مديريــه معــه ،باإلضافــة إىل مســائل أخــرى
مرتبطــة مبحــاور عــدة تتعلــق بوضعــه الوظيفــي.

تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي
على ساعات «أبل» الذكية،
أطلقــت هيئــة كهربــاء
وميــاه ديب تطبيقــاً يتوافــق مــع
ســاعات «أبــل» الذكيــة ،وذلــك
بهــدف متكــن مســتخدمي هــذه
الســاعات للحصــول عــى تجربــة
جديــدة ومتميــزة تســاعدهم
يف الوصــول إىل خدمــات الهيئــة
بــكل ســهولة ويــر.
ويوفــر تطبيــق الهيئــة
خدمــات ومعلومــات للمتعاملــن
تشــمل االســتعالم عــن الفواتــر،
واســتالم اإلشــعارات ،باإلضافــة إىل
خدمــات متعــددة أخــرى.

DEWA

هيئة تنمية المجتمع تطلق
التطبيق الذكي لمركز سند للتواصل
أعلنــت هيئــة تنميــة املجتمــع ،الجهــة
الحكوميــة املســؤولة عــن تطويــر أطــر التنميــة
املجتمعيــة يف إمــارة ديب ،عــن إطــاق التطبيــق
الــذيك ملركــز ســند للتواصــل.
ويعــد التطبيــق مبثابــة جــر للربــط بــن
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية وجميــع
موفــري الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا لــذوي
اإلعاقــة بالدولــة ،حيــث يســتطيع األشــخاص
مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية التقــدم بطلــب
املســاعدة إمــا عــن طريــق املحادثــة الفوريــة أو

عــر مكاملــة فيديــو ،وتتــم االســتجابة لهــم خــال
ثــوانٍ قليلــة مــن قبــل القامئــن عــى مركــز ســند
والذيــن بدورهــم يقومــون بتوفــر الدعــم الــازم
لهــم إمــا عــن طريــق ربطهــم مبوفــري خدمــة
معينــه ورشح متطلباتهــم أو مــن خــال اإلجابــة
عــن استفســاراتهم ،حيــث يوفــر التطبيــق منصــة
موحــدة للمعلومــات الخاصــة بخدمــات ذوي
اإلعاقــة يف الدولــة وموفــري هــذه الخدمــات.

Sanad Relay
Centre
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مجتمع ذكي

تويتر محمد بن راشد  -مبادرات تتعدى التغريد

ســعدت اليــوم بلقــاء األوائــل مــن الطــاب والطالبــات
 ..تهنئتــي لجميــع الناجحــن ..
اإلخوة واألخوات أحببت
أن أثني عىل مبادرة رجل
األعامل عبدالله الغرير
بإيقاف ثلث ثروته (4.2
مليار درهم) لدعم التعليم

ودعت اإلمارات الشهيد سيف الفاليس  ..أحد فرسانها بعدما ترجل دفاعا
عن أمته وتلبية لنداء وطنه

السيرة الذاتية لمدينة دبي عبر شبكة إنستغرام

#MyDubai
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مرشد التطبيقات

تطبيق ""UAE MOFA
من وزارة الخارجية
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركتي أبل وغوغل.

1
من الشاشة الرئيسة تظهر
أيقونات ألهم الوظائف
والخدمات التي يوفرها التطبيق

2
ميكن أيضاً الوصول إىل تلك
الوظائف من خالل القامئة
الجانبية يف أي وقت ومن خالل
أي شاشة للتطبيق

3
للتعامل مع خدمات املوقع
يجب التسجيل حسب
التعليامت املبينة يف شاشة
التسجيل وإنشاء الحساب

4
يوفر التطبيق مجموعة قيمة
من التحذيرات ملواطني دولة
اإلمارات خالل السفر ،وميكن
أيضاً من خالل التطبيق
التسجيل يف خدمة «تواجدي»

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

80044444
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