آفاق إلكترونية

من الحكومة اإللكترونية
إلى «حكومة ذكية» ..ال تنام
�وج�ه�اً ب�إن�شاء �أول حكومة �إل�ك�ترون�ي��ة يف ال�شرق
قبل ث�لاث��ة ع�شر ع��ام�اً وق��ف م� ّ
الأو�سط قبل �أن يفكر فيها �أحد يف املنطقة؛ معلناً بذلك مفهوماً وع�صراً جديدين
لتقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور وت�سهيل حياة النا�س ..وقتها �شغل الدنيا
و�أثار حرية وت�سا�ؤالت كبار امل�س�ؤولني عن �شكل هذه احلكومة ونهاية الدرب الذي
�سيقودهم فيه.
وبعد �أن جنحت دبي خالل هذه الأع��وام الثالثة ع�شر يف تكري�س مفهوم ع�صري
حلكومة �إلكرتونية مبدعة ور�سخت لدولة الإم��ارات مكانتها العاملية يف التحول
الإلكرتوين بتجربة حققت املركز ال�سابع يف خدمات احلكومة الإلكرتونية على
م�ستوى العامل ،حتى �صارت يُ�شار �إليها بالبنان و ُتعر�ض يف املحافل الدولية �ضمن
�أجن��ح املمار�سات يف احلكومة الإلكرتونية ،ها هو �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،رعاه
اهلل ،يقف ثانية ليفاجئ اجلميع بر�ؤية قائد ملهم طاملا تعودنا منه بُع َد النظر
وا�ستقراء الواقع وا�ست�شراف امل�ستقبل بتطلعات ت�سابق الزمن؛ معلناً عن ر�ؤيته
حلكومة امل�ستقبل وهو يطلق مبادرة "احلكومة الذكية" :مرحلة ما بعد احلكومة
الإلكرتونية ،وذلك عرب توفري اخلدمات احلكومية من خالل الهواتف والأجهزة
امل�ح�م��ول��ة للمتعاملني ،يف واح ��دة م��ن جت�ل�ي��ات ر�ؤي ��ة ��س�م��وه ل�ت��وف�ير اخلدمات
احلكومية وت�سهيل و�صولها للمتعاملني يف �أي مكان وزمان ،لتعزز الدولة بذلك
ريادتها ب�إطالق وتبني احلكومة املتنقلة الأكرث تطوراً.
***
�إنّ �سم َّوه الذي عودنا على اجرتاح املعجزات وعلمنا �أن ن�سابق الزمن لنكون على
الدوام الرقم واحد فاج�أ اجلميع بتوجيهاته ملختلف اجلهات احلكومية االحتادية
واملحلية لتقدمي خدماتها ب�شكل �إبداعي و�سهل عرب الأجهزة املحمولة للمتعاملني
يف مدة �أق�صاها � 24شهراً ،خا�صة و�أن دولة الإمارات العربية املتحدة متتلك �أف�ضل
بنية حتتية يف قطاع االت�صاالت يف العامل ،وعدد امل�شرتكني يف الهواتف املحمولة
يف الدولة يقارب نحو  14مليوناً؛ مبعدل هاتفني حممولني لكل فرد؛ لي�ضعنا
جميعاً �أمام حتدٍ جديد ،وهدف �آخر يحفز اجلميع على الإبداع مب�سابقة الزمن؛
معتمدين على الطاقة الإيجابية التي يحر�ص �صاحب ال�سمو على بثها يف خمتلف
قطاعات وفعاليات املجتمع ،لتقدم هذه احلكومة الذكية املعززة ب�أف�ضل التقنيات
احلديثة خدماتها للمتعاملني يف �أي مكان من بقاع العامل ويف �أي زمان :يف الطائرة
واملكتب واملنزل وخالل ال�سفر ،وللمواطن واملقيم والزائر ورجل الأعمال.
***
م�ب��ادرة �سموه ت��أت��ي �ضمن �إط��ار اال�ستفادة م��ن الإم�ك��ان��ات الهائلة التي يوفرها
الهاتف املحمول الذي بات �أحد �أكرث الأجهزة انت�شاراً يف العامل� ،إذ تك�شف �أحدث
التقارير ال�صادرة عن االحتاد الدويل لالت�صاالت الذي �صدر حتت عنوان "العامل
يف  :2013حقائق و�أرقام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت"� ،أن عدد اال�شرتاكات
املتنقلة اخللوية �سي�ضاهي قريباً عدد �سكان الكوكب ،ليفوق الـ  7مليارات ا�شرتاك
يف مطلع العام املقبل  .2014كما ت�أتي مبادرة �سموه �ضمن حر�ص القيادة على

فهم وا�ضح
تطبيق �أف�ضل التقنيات يف جم��ال اخلدمات احلكومية انطالقاً من ٍ
الحتياجات املواطنني وكافة املتعاملني؛ مبا يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم..
عالوة على ما حتمله يف طياتها من دالالت على بعد نظر �سموه يف اال�ستفادة مما
توفره التقنيات احلديثة ،واملبادرة �إىل توظيفها بالطرق املثلى لتحقيق ال�سعادة
للمواطنني واملقيمني يف دولة الإمارات ،مبا يوفر اجلهد واملال ،و�أوقات املتعاملني؛
بالو�صول �إليهم يف كل مكان يكونون فيه.
***
نحن من جهتنا ،يف حكومة دب��ي الإلكرتونية ،ن�ؤكد على جاهزيتنا لالنطالق
بتوافق مع هذه النقلة اجلريئة واملبدعة ،والتي ننظر اليها كامتداد مل�سار التحول
الإلكرتوين الإبداعي لإ�سعاد املتعاملني ولدينا -ولدى اجلهات احلكومية -اليوم
العديد من اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الرائدة التي نقدمها للمتعاملني
عرب الهواتف املحمولة والتي ميكن اعتبارها نقطة البداية لالنطالق لتوفري
تطبيقات �أكرث �إبداعاً ،تعززها بنية حتتية ومن�صات متطورة �ستتكامل حتماً مع
متطلبات حتقيق �أه��داف احلكومة الذكية ،لن�ساهم معاً يف حتقيق ر�ؤي��ة �سموه
حلكومة امل�ستقبل" :التي ال تنام ..تعمل � 24ساعة يف اليوم  365يوماً يف ال�سنة..
م�ضيافة كالفنادق� ..سريعة يف معامالتها� ..سهلة يف �إجراءاتها".

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

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الإلكرتونية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة
يف جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وتتوىل "حكومة دب��ي الإلكرتونية" مهمة تقدمي البوابة الر�سمية املوحدة حلكومة 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  2000خدمة 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@deg.gov.ae
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jamal.almulla@deg.gov.ae

حممد بن را�شد يعلن االنتقال
من احلكومة الإلكرتونية �إىل
«الذكية» خالل عامني

عامر حممد احلمايدة
منسق المجلة

جمال خليفة املال

محرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

محرر اللغة اإلنجليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

اإلشراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري
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م� �ط ��ار دب � ��ي ال � � ��دويل..
ب� ��واب� ��ات ذك� �ي ��ة ت�سابق
الثواين

media@deg.gov.ae
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الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
...الربيد الإلكرتوينquality@deg.gov.ae :
...
ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من املجلة على
ميكن
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.
العدد  - 116يونيو 2013

بوابة الدفع الإلكرتوين
حلكومة دبي الإلكرتونية
ت �ع��زز خ �ي��ارات �ه��ا باجليل
ال � � � � � �ث� � � � � ��اين ل � � �ل � � ��دره � � ��م
الإلكرتوين
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"ملتقى �أم��ن املعلومات
الأول" ي�ستعر�ض "نظام
�أم��ن املعلومات حلكومة
دبي"

التكامل اإللكتروني

«منصة تكامل الخدمات الحكومية» تجسيد عملي لرؤية
الحكومة المترابطة
منذ �أن �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي ،يف معر�ض جيتك�س  ،2012و�إجنازات
من�صة تكامل اخلدمات احلكومية التابعة حلكومة دبي الإلكرتونية تتواىل ب�شكل
مت�سارع .وقد �شهد �شهر مايو حراكاً الفتاً يف هذا املجال من خالل ان�ضمام �شركاء
ا�سرتاتيجيني ملنظومتها ،من �أجل حتقيق ر�ؤية احلكومة املرتابطة وبناء خدمات
�إلكرتونية مر�ضية للمتعامل تتناول احتياجاته مبا�شرة ،من دون حاجة �إىل زيارة
�أكرث من دائرة حكومية لتنفيذ تلك اخلدمات.

وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
ومياه دبي" :ت�أتي هذه اخلطوة �ضمن ا�سرتاتيجيتنا لت�أ�سي�س بنية حتتية �إلكرتونية
ف ّعالة ومتوازنة وتطوير خدماتنا الإلكرتونية واالرتقاء بها؛ تعزيز ًا ملفهوم احلكومة
املرتابطة ،وتي�سري خدمات املتعاملني عرب ربط قاعدة بيانات الهيئة ب�شكل �آمن مع
احلكومة الإلكرتونية ،وكذلك التقليل من املعامالت الورقية والزيارات ال�شخ�صية
للمتعاملني ،لتتكامل مع �أه��داف خطة دبي اال�سرتاتيجية يف تر�سيخ �أ�س�س التنمية
امل�ستدامة".

"كهرباء دبي" أو ً
ال

انضمام "إقامة دبي"

ان�ضمت هيئة كهرباء ومياه دبي ،ك�أول جهة حكومية� ،إىل "من�صة تكامل اخلدمات
احلكومية" بهدف متكني اجلهات احلكومية يف الإم��ارة من احل�صول على بيانات
�أ�صحاب احل�سابات امل�سجلني من قاعدة بيانات الهيئة �إلكرتوني ًا ،ب�سهولة و�سال�سة.
ويتيح تنفيذ الربط الإلكرتوين بني �أنظمة الهيئة واملن�صة املرتبطة �إلكرتونياً
باجلهات احلكومية يف �إمارة دبي ،مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة
الأرا�ضي والأمالك احل�صول �إلكرتوني ًا على بيانات املتعاملني الالزمة لها واملتعلقة
ب�صاحب ح�ساب الكهرباء واملياه من قاعدة بيانات الهيئة ،ب�شكل �سريع و�آمن وفعال؛
لتكون ريرا بذلك �أول امل�ستفيدين من الربط ..عالوة على ا�ستفادة مراجعيها من ذلك
لإجناز معامالتهم بعدم ا�ضطرارهم �إىل االنتقال بني اجلهتني للح�صول على �أختام
وموافقات �أو معلومات .كذلك �سيكون ب�إمكان � ّأي من اجلهات احلكومية الراغبة يف
احل�صول على معلومات املتعاملني امل�سجلني لدى قاعدة بيانات الهيئة خماطبتها
مبا�شرة لل�سماح لها باال�ستفادة من تلك املعلومات ..ومبجرد منحها الإذن �سوف يتاح
تلقائي ًا للجهة احلكومية اال�ستفادة من اخلدمة.
ً
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية ،تعليقا على هذا
االن�ضمام" :ي�أتي ان�ضمام هيئة كهرباء ومياه دبي �إىل هذه املن�صة ان�سجام ًا مع الدعوة
التي وجهتها حكومة دبي الإلكرتونية جلميع اجلهات احلكومية خالل ملتقى التحول
الإلكرتوين الثالث الذي عقد �أخ�ير ًا ،لالن�ضمام للمن�صة؛ باعتبارها �أحد املمكنات
الأ�سا�سية للتميز يف تكامل اخلدمات ،لناحية ت�سهيلها ربط اخلدمات الإلكرتونية
والأنظمة ب�شكل مرن و�آمن وبتكلفة �أقل وب�سرعة عالية ،متيحة تبادل املعلومات الالزمة
لإمتام املعامالت احلكومية.

كذلك �أعلنت حكومة دب��ي الإلكرتونية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة
العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي ،بهدف متكني اجلهات احلكومية امل�صرح
لها يف الإمارة من احل�صول ب�سهولة على بيانات املتعاملني من قاعدة بيانات الإدارة،
�إلكرتوني ًا ،با�ستخدام من�صة تكامل اخلدمات احلكومية التي توفرها حكومة دبي
الإلكرتونية ،وحتقق الربط الإلكرتوين بني �أنظمة "الإدارة العامة" ومن�صة تكامل
اخلدمات احلكومية املرتبطة �إلكرتوني ًا باجلهات احلكومية يف �إمارة دبي ،ب�شكل �سريع
و�آمن وف ّعال ،وكذلك تبادل املعلومات عن معامالت اجلمهور ..و�إجنازها.
و�أك��د �سعادة اللواء حممد �أحمد امل��ري مدير الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأجانب-دبي على �أهمية الربط بني اجلهات احلكومية بالإمارة لتقدمي خدمات
ذات جودة عالية لتي�سري �إجناز املعامالت ب�أ�سرع وقت ممكن للجمهور؛ توفري ًا لوقتهم
وجهدهم.
وتو ّفر املن�صة التي ي�ستفيد منها نحو  20دائرة وجهة حكومية البنية التحتية
امل�شرتكة الالزمة لتمكني تلك اجلهات من القيام بعمليات تكامل خدماتها الإلكرتونية
�ضمن بيئة �آمنة وموثوقة ،حيث تعمل احلكومة الإلكرتونية و�سيط ًا بني اخلدمات؛
متيحة جمموعة من الت�سهيالت امل�شرتكة بني تلك اجلهات لتبادل البيانات واملعلومات،
والتحقق من هوية امل�ستخدم يف الوقت نف�سه.
كما ت�ستهدف املن�صة �إح��داث تكامل ف ّعال يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية
وتوفري التكلفة املادية على اجلهات احلكومية ،من خالل ت�أمينها بني ًة حتتية موحدة
ونظام ًا مركزي ًا يربطها ب�شكل �آمن ومرن ،وب�سرعة عالية.

•
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موضوع الغالف

أدواتها الهواتف واألجهزة المحمولة

محمد بن راشد يعلن االنتقال من الحكومة
اإللكترونية إلى «الذكية» خالل عامين

"بتوجيهات �أخي رئي�س الدولة نطلق احلكومة
ال��ذك �ي��ة ،ول�ق��د ت���ش�ـ��اورت م�ع��ه ق�ب��ل الإط�ل��اق وبارك
ه��ذه اخل�ط��وة ،كما تكلمت م��ع �أخ��ي حممد ب��ن زايد،
ووجدت منه ارتياحاً كبرياً لهذا الأمر".
بهذه العبارة �أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،مبادرة "احلكومة الذكية" ،معلناً
م��رح�ل��ة ج��دي��دة يف ط�ب�ي�ع��ة اخل ��دم ��ات والتعامالت
الإلكرتونية للجمهور مع اجلهات احلكومية� ،أ�سا�سها
توفري اخلدمات احلكومية على الهواتف والأجهزة
املتحركة للمتعاملني ،وهو ما يتوافق مع ر�ؤية �سموه
يف ت�سهيل و��ص��ول احلكومة �إىل املتعاملني :م��ن �أي
مكان ويف �أي زم��ان" :دورنا كحكومة �أن ن�سهل حياة
النا�س ونحقق لهم ال�سعادة ،وواجبنا �أن ن�صل لكافة
�شرائح املجتمع على اختالف م�ستوياتهم وثقافتهم
الإلكرتونية ونقدم لهم �أف�ضل اخلدمات احلكومية".
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دور لشركات االتصاالت

م��ن "اإلل��ك��ت��رون��ي��ة" إلى
"المحمولة"

و�أك��د �سموه �أن احلكومة ق��ادرة على امل�ضي بنجاح
يف تفعيل املبادرة ،مو�ضح ًا �أن" :احلكومة الذكية هي
مرحلة ما بعد احلكومة الإلكرتونية ،فيها نريد �أن ن�صل
�إىل النا�س ال �أن ي�صلوا �إلينا ..و�سن�صلهم عرب هواتفهم
الذكية" ،م�شري ًا �إىل �أن هذه املرحلة اجلديدة "تتطلب
تعاون جميع اجلهات احلكومية؛ احتادية وحملية ،ونحن
قادرون على هذا".
ون � ّوه �سموه �إىل دور الإب ��داع يف تقدمي اخلدمات
احلكومية ،و�أن احلكومة املبدعة هي حكومة متطورة
مت�ضي للأمام ،وتك�سر الروتني ،وت�ستطيع �أن تكون دائم ًا
الرقم واحد ..داعي ًا �إىل التعاون والتن�سيق بني اجلهات
احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية ،لتبا�شر مع ًا مواكبة
التطورات وامل�ستجدات والأخذ بزمام املبادرة.
وذ ّك ��ر �سموه ب���أن ال ��دور الأ��س��ا��س��ي للحكومة هو
�إ��س�ع��اد امل��واط��ن ،وت�سهيل ح�ي��ات��ه ..وه��و �أم��ر يتطلب
حتقيقه اتخاذ خطوات عدة؛ م�شري ًا �إىل �أن "اجلهات
احلكومية االحت��ادي��ة متتلك الآن  420حمطة فعلية
خلدمة امل��راج�ع�ين ،لكننا نحتاج �إىل توفري حمطات
بتعداد �سكان ال��دول��ة كافة ،ولكي يتحقق ه��ذا الأمر
البد �أن ت�صل اجلهات بخدماتها �إىل العميل عرب هاتفه
املتحرك ،بعدما �صار �ضرورة ال ي�ستغني عنها الفرد
وي�لازم��ه يف ك��ل حتركاته" ..و"الآن نطلق احلكومة
الذكية ،عرب املفهوم املتنقل ال��ذي ي�صل للنا�س 24
�ساعة يف اليوم ،و� 7أيام يف الأ�سبوع ،و 365يوم ًا يف
ال�سنة ،ب�شكل ي�سمح ب�إجراء املعامالت ومتابعتها يف كل
وقت على مدار اليوم".

حكومة عصرية

وحتدّث �سموه عن جناح دولة الإم��ارات يف تكري�س
مفهوم ع�صري حلكومة �إلكرتونية مبدعة ،لكن �آن
الأوان وبعد �أن احتلت الدولة املركز ال�سابع يف خدمات
احلكومة الإلكرتونية على م�ستوى العامل لالنتقال نحو
حكومة توفر خدماتها ع�بر الهاتف املحمول لتعزز
مكانتها ب ��إط�لاق احل�ك��وم��ة املتنقلة الأك�ث�ر تطور ًا،
خ�صو�ص ًا و�أن عدد امل�شرتكني يف الهواتف املحمولة يف
دولة الإمارات يكاد يبلغ الرقم  14مليون م�شرتك� ،أي
توجهات
مبعدل هاتفني حممولني لكل فرد ..مو�ضح ًا �أن ّ
دول��ة الإم ��ارات هي ا�ستغالل منتجات ع�صر التقنية
لتوفري املزيد من عوامل �إ�سعاد املواطنني واملقيمني
على هذه الأر���ض ،وق��ال" :نريد اليوم �أن ننقل مراكز
اخلدمات وا�ستقبال املعامالت احلكومية �إىل كل هاتف
وجهاز متحرك يف يد �أي متعامل ،ومبا ميكنه من تقدمي
طلبه للحكومة من هاتفه حيثما كان ودون �أي انتظار،
فاحلكومة الناجحة هي التي تذهب للنا�س وال تنتظرهم
لي�أتوا �إليها".

�سعادة �أحمد بن حميدان
مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية

بنظرته الثاقبة التي ت�سابق الزمن ،وهو الذي وجه قبل
 13عام ًا ب�إن�شاء حكومة دبي الإلكرتونية قبل �أن يفكر
فيها �أحد ..م�ضيف ًا �أن احلكومة الذكية املتنقلة هي حتد
جديد ،وهدف �آخر يحفز اجلميع على الإبداع ،وم�صدر
�إ�ضايف للطاقة الإيجابية التي يحر�ص �صاحب ال�سمو
على بثها يف خمتلف قطاعات وفعاليات املجتمع..
و�أكد �سعادته على جاهزية حكومة دبي الإلكرتونية
للتوافق مع هذه النقلة اجلريئة واملبدعة ،م�ؤكد ًا �أن لدى
حكومة دبي الإلكرتونية واجلهات احلكومية عدد من
اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الرائدة التي نقدمها
عرب الهواتف املحمولة ،تعززها بنية حتتية ومن�صات
متطورة �ستتكامل حتم ًا م��ع متطلبات حتقيق هدف
احلكومة النقالة الذكية الحق ًا ،لن�ساهم مع ًا يف حتقيق
ر�ؤية �سموه حلكومة امل�ستقبل التي ال تنام.

وخالل جل�سة خا�صة عقدت �ضمن فعاليات (ندوة
احلكومة املتنقلة) يف دب��ي ،بعد الإع�لان عن مبادرة
"احلكومة الذكية" ،قال حممد الغامن ،املدير العام
للهيئة العامة لتنظيم قطاع االت���ص��االت� ،إن الدولة
تتمتع ببنية حتتية عالية الكفاءة يف ما يخت�ص بخدمات
الهاتف املتحرك� ،إذ ت�صل ن�سبة تغطية �شبكات اجليل
ال�ث��ال��ث �إىل  100باملئة م��ن امل�ن��اط��ق احل�ضرية يف
الدولة ،فيما ت�صل ن�سبة التغطية ل�شبكات اجليل الرابع
(� )LTEإىل  80باملئة حالي ًا.
وح��ول ر�ؤي��ة �شركتي "ات�صاالت" و"دو" مل�ستقبل
خدمات احلكومة املتنقلة� ،أف��اد �أحمد جلفار الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت "ات�صاالت"،
�أن البنية التحتية املتوافرة للهواتف والأجهزة املتحركة
و�صل حجم اال�ستثمار بها �إىل  50مليار درهم ،ومن
املتوقع خ�لال ال�سنوات اخلم�س املقبلة �أن يت�ضاعف
لي�صل �إىل  100مليار دره��م ،م��ا ينبئ مبزيد من
انت�شار الأجهزة الذكية يف �أيدي اجلمهور ،وذلك يتطلب
مواكبة هذا االنت�شار بخدمات حكومية توفر عرب هذه
الأجهزة.
عثمان �سلطان ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة "دو" �أو�ضح�" :أن تقنية املحفظة
الإلكرتونية املتنقلة �سيتم االنتهاء من �إن�شاء من�صتها
ب�شكل ك��ام��ل نهاية ال �ع��ام اجلاري" ..الف �ت � ًا �إىل �أن
ا�ستخدام الهواتف املتحركة الذكية ي�ستحوذ على 41
باملئة م��ن �إج �م��ايل ال�ه��وات��ف املتحركة امل�سجلة على
�شبكات االت�صاالت يف ال��دول��ة ،الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي
العمل ب�سرعة على مواكبة اجلهات احلكومية للحداثة
التكنولوجية ،بتوفري خدماتها عرب هذه الهواتف"..
م�شري ًا �إىل �أن الإم��ارات قادرة ب�إمكاناتها على حتقيق
هذا التحول؛ �إذ يفيد تقرير الأمم املتحدة ب�أن الدولة
حت�ت��ل امل��رت�ب��ة  28ع��امل�ي� ًا يف ا��س�ت�خ��دام احلكومات
للتكنولوجيا لتقدمي خدماتها للعام  ،2012مرتفعة
من املرتبة  49يف .2010
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العدد  - 116يونيو 2013

5

موضوع الغالف

لتحفيز عملية االنتقال إلى الحكومة «الذكية»

محمد بن راشد يطلق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول
حتفيزاً للجهات احلكومية على املبا�شرة الفورية بتنفيذ تطبيقات �
إجرائية؛ فئات الجائزة
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س

جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،جائزة «�أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف
املحمول» يف مبادرة تن�سجم مع توجهات «احلكومة الذكية» ،بهدف ت�شجيع تلك
اجل�ه��ات على تقدمي خدماتها وف��ق حلول �إب��داع�ي��ة مبتكرة ق��ادرة على الو�صول
بخدماتها لكل �شرائح املجتمع حيثما كانوا وعلى مدار ال�ساعة.

وت�أتي هذه اجلائزة لتكرم اجلهات التي تلقت الر�سالة وبا�شرت العمل مبوجبها
و�أكدت قدرتها على التفاعل مع املتغريات واال�ستجابة للمتطلبات مبا يخدم النا�س
ويحقق لهم ال�سعادة.
و�أمر �سموه بتخ�صي�ص فئة من اجلائزة لطالب اجلامعات يف الدولة بقيمة مليون
درهم ،وقال �سموه�« :أريد �أن �أفاخر بهم �أمام العامل يف القمة احلكومية القادمة و�أقول
للم�شاركني فيها �إن هذه هي �إبداعات ال�شباب يف الإم��ارات وهذه ر�ؤيتهم مل�ستقبل
اخلدمات يف حكومتهم ..ونحن متفائلون وواثقون بكم وندعمكم فبادروا من الآن
و�أبدعوا و�أنتم �أهل لها».

وتنق�سم فئات (جائزة �أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول) �إىل خم�س
فئات رئي�سة:
� -1أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى االحتادي.
� -2أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى املحلي.
� -3أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى العربي.
� -4أف�ضل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستوى العاملي.
 -5فئة طالب اجلامعات يف دولة الإمارات.
وتهدف اجلائزة التي ت�ستند �إىل جمموعة من املعايري� ,أبرزها الكفاءة والفعالية
والوظائف التطبيقية والتعاون� ،إىل توفري اخلدمات احلكومية على مدار ال�ساعة
ب�إجراءات �سهلة ومب�سطة وكفاءة عالية و�شفافية ،لتلبي بذلك احتياجات وتوقعات
املتعاملني وت�شعرهم ب�أهمية التوا�صل معهم يف �أي مكان وت�ضمن حتقيق جودة حياة
عالية ملواطني دولة الإمارات واملقيمني على �أر�ضها ،وفق ًا لر�ؤية الإمارات .2021

و�أ��ض��اف �سموه قائ ًال" :وجهنا �أي�ض ًا ب ��أن تكون جائزة �أف�ضل خدمة حكومية
عرب الهاتف املحمول �إماراتية املن�ش�أ عربية الآفاق عاملية املدى لتعك�س حر�ص دولة تلقي الطلبات
الإم��ارات على �إر�ساء منوذج �إقليمي وعاملي رائد يف الإبداع و�أف�ضل املمار�سات على
ومت حتديد الفرتة من � 8إىل  12دي�سمرب  2013لتلقي طلبات الرت�شح للجائزة
�صعيد اخلدمات احلكومية املتميزة واملبتكرة" ..منوها �سموه �إىل �أن اجلائزة �ست�شمل
�ضمن فئاتها الإب��داع��ات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية يف دول��ة الإم ��ارات و�أف�ضل عرب املوقع الإلكرتوين  www.mgov-award.aeالذي يتيح االطالع على
التجارب العربية والعاملية بالإ�ضافة �إىل فئة طالب اجلامعات يف الإمارات ,مبا يعك�س فئاتها ومعايريها وكيفية الرت�شح وامل�شاركة بها ..على �أن يعلن عن اجلهات الفائزة
بها خالل الدورة الثانية للقمة احلكومية التي �ستعقد يف فرباير  2014املقبل.
ريادة دولة الإمارات على �صعيد تعميم الفائدة والتجارب اخلدمية املتميزة.

•
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الدعم اإللكتروني

نظام الدعم
اإللكتروني..
eSupport System
تميُّز في خدمة
الحكومة للحكومة

•
•
•
•
•

•
•

تقدميه واجهة ا�ستخدام باللغتني العربية والإجنليزية تتميز ب�سهولة اال�ستخدام
ودينامكية القوائم.
تفعيل دور امل�ستخدمني الرئي�سني من خالل متكينهم ال�ستخدام قاعدة البيانات
اخلا�صة ب�إدارة املعرفة.
منح امل�ستخدمني فر�صة متابعة "حالة الطلب" عن طريق �إ�شعارات الربيد
الإلكرتوين التي ت�صلهم �أو ًال ب��أول ،وت�شرح حالة طلب الدعم ،واخلطوات التي
مت تنفيذها حلل امل�شكالت التي تواجههم.
ال�سابقة.
�سرعة و�سهولة الو�صول لطلبات الدعم ّ
توفري العديد من التقارير الآنية والتحليلية ملتابعة حتقيق الأهداف وم�ؤ�شرات
الأداء الت�شغيلية امل �ح��ددة ،وتف�سري �سلوكيات امل�ستخدمني ،وال�ت�ع� ّرف �إىل
االجتاهات امل�ستقبلية ،من �أجل دعم اتخاذ �أف�ضل القرارات لتطوير �أداء اخلدمات
امل�شرتكة والأنظمة واحللول التي تقدمها حكومة دبي الإلكرتونية ،وخدمات الدعم
املتعلقة بذلك ،لتمكني التحول الإلكرتوين يف اجلهات احلكومية.
تقدمي النظام كخدمة م�شرتكة " "Shared Serviceمن قبل حكومة دبي
الإلكرتونية للجهات احلكومية.
تكامله مع جمموعة من الأنظمة املطبقّة لدى حكومة دبي الإلكرتونية.

ُتوفر حكومة دبي الإلكرتونية باقة �شاملة من التطبيقات واخلدمات املُم ّكنة

للجهات احلكومية يف �إمارة دبي من �أجل تنفيذ التحول الإلكرتوين يف دورة عملها دعم فني عبر الهاتف المحمول

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وان�سجام ًا مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،يف �أن ينجز
املواطن معامالته احلكومية كاف ًة من مكان واح��د ،قامت حكومة دبي الإلكرتونية
ب�إطالق املرحلة الأوىل من النظام على �شكل تطبيق يتم حتميله على الهواتف املحركة
ويجري ا�ستخدامه حالي ًا من قبل الفرق املعنية لدى حكومة دبي الإلكرتونية ،بحيث
يتم توفريه الحق ًا لكافة امل�ستخدمني لدى اجلهات احلكومية.

الداخلية ،كما يف خدماتها اخلارجية للمتعاملني .ولت�سهيل ح�صول هذه اجلهات
على الدعم الفني وامل�ساعدة من الفرق املعنية لدى حكومة دبي الإلكرتونية ،فقد
�أطلقت هذا العام نظام الدعم الإلكرتوين ""eSupport System؛ ليحقق
ر�ؤية احلكومة املرتابطة يف �إر�ضاء املتعاملني من اجلهات احلكومية ،وتقدمي �أف�ضل
م�ستوى م��ن اخل��دم��ات ي��واك��ب الطموح ال��ذي ت�سعى دب��ي �إىل حتقيقه ب ��أن تكون
احلكومة يف خدمة املتعاملني على مدار ال�ساعة.
لت�سليط ال�ضوء على �أهمية هذا النظام ودوره يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات،
كان لنا لقا ٌء مع الفريق امل�س�ؤول عن النظام ليقدم لنا فكرة �شاملة تو�ضح دوره
احلايل ،و�آفاقه امل�ستقبلية.
التدريب على النظام
ول��زي��ادة كفاءة ا�ستخدام نظام الدعم الإل �ك�تروين ون�سبة ا�ستخدامه ،تقوم
حكومة دب��ي الإلكرتونية بعقد دورات م�ستمرة مل�ستخدمي النظام ل��دى اجلهات
ما هو النظام؟
هو نظام ي�ستخدم من قبل اجلهات احلكومية للتقدم بطلبات دعم فني تتعلق والدوائر احلكومية تو�ضح كيفية التعامل معه ،ولتزويدهم مبعلومات �إ�ضافية تلبي
باخلدمات امل�ستخدمة من قبلها ،واملقدمة من قبل حكومة دبي الإلكرتونية؛ على �سبيل احتياجاتهم.
املثال �أنظمة تخطيط املوارد احلكومية وخدمات �إدارة البنية التحتية ،حيث مُي ّكن
النظام فريق الدعم الفني لدى حكومة دبي الإلكرتونية من �إدارة ور�صد هذه الطلبات
ابتداء من عملية الت�سجيل ،والت�صنيف ،وحتديد �أولوية الدعم ،وتتبع هذه الطلبات ،قنوات الوصول المتاحة للنظام
يتم احل�صول على خدمات الدعم عرب النظام من خالل القنوات الآتية:
و�إ�صدار التقارير املتعلقة بذلك.
 )1ب� ّواب��ة اخل��دم��ة الذاتية على �شبكة الإن�ترن��ت :تتيح هذه الب ّوابة الو�صول �إىل
النظام من خالل الرابط http://servicedesk.dubai.gov.ae
كما ُيعترب النظام واجهة توا�صل رئي�سة بني حكومة دبي الإلكرتونية واجلهات
حيث ُيطلب من امل�ستخدمني ت�سجيل الدخول �إىل هذه البوابة ومن ثم الو�صول
امل�ستفيدة من خدماتها جلميع اخلدمات املتعلقة بالدعم الفني ،وي�سهم مبا�شر ًة يف
رفع ُمعدّل ر�ضا اجلهات احلكومية عن تلك اخلدمات.
�إىل قاعدة املعرفة ملحاولة حل امل�شكلة ب�أنف�سهم قبل �إر�سالها �إىل مكتب اخلدمة
لدى حكومة دبي الإلكرتونية� ،أو ا�ستكمال خانات البيانات الالزمة والنقر على
"�إر�سال" لإمتام الت�سجيل التلقائي لطلباتهم يف نظام الدعم الإلكرتوين.
أهداف النظام
 )2الربيد الإلكرتوين :يتيح الربيد الإلكرتوين الو�صول �إىل مكتب اخلدمة لدى
التالية:
أهداف
ل
ا
حتقيق
إىل
�
النظام
يهدف تطبيق هذا
حكومة دب��ي الإلكرتونية من خ�لال �إر��س��ال الطلبات بالربيد الإل �ك�تروين على
أهداف
ل
ا
من
جمموعة
حتقيق
خالل
من
الدعم
عمليات
وفعالية
• حت�سني كفاءة
العنوان  .helpdesk@deg.gov.aeحيث ُيطلب من امل�ستخدمني و�ضع
الت�شغيلية.
أداء
وم�ؤ�شرات ال
كلمة مفتاحية حمددة يف خانة العنوان لإمتام الت�سجيل التلقائي لتلك الطلبات يف
• تعزيز التجربة الإيجابية للم�ستخدمني �أثناء تلقيهم خدمات الدعم.
نظام الدعم االلكرتوين ،عالوة على و�ضع و�صف تف�صيلي �إ�ضافة �إىل املعلومات
• حت�سني جودة خدمات الدّعم املقدمة.
ال�ضرورية يف ن�ص الربيد الإلكرتوين.
• وبالتايل ،زيادة م�ستوى ر�ضا امل�ستخدمني عن خدمات الدعم.

مزايا وتسهيالت النظام

أرقام وإحصاءات

تعتمد العديد من اجلهات احلكومية يف �إم��ارة دبي نظام الدعم الإلكرتوين يف
يوفر النظام مزايا عديدة للم�ستخدمني من الدوائر واجلهات احلكومية� ،أهمها:
• ت�صميمه وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية يف جمال "�إدارة خدمات تكنولوجيا توا�صلها مع حكومة دبي الإلكرتونية ،حيث ي�ستخدم النظام  925م�ستخدم ًا ميثلون
 50جهة حكومية ،وير�سلون نحو  850طلب ًا �أ�سبوعي ًا عربه ،لتتم معاجلة �أكرث من
املعلومات ."ITSM -
• اتباعه الإ�صدار الثالث ملنهجية "مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات %98 -من هذه الطلبات من قبل الفرق املعنية لدى حكومة دبي الإلكرتونية قيا�س ًا
للزمن امل�ستهدف حللها.
 "ITILيف تقدمي عمليات الدعم.

•
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التحول اإللكتروني
 14ثانية إلجراءات دخول المسافر

بوابات مطار
دبي الدولي
الذكية تسابق
الزمن
مي�ضي مطار دبي الدويل قدماً باجتاه املركز الأول على قائمة �أف�ضل مطارات
العامل ،بف�ضل الر�ؤية احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب ��ي ..وبف�ضل اال�ستثمارات
ال�ضخمة طويلة الأمد التي ر�صدتها حكومة دبي لتطوير البنى التحتية لقطاع
الطريان يف الإمارة وجعله �أحد خياراتها االقت�صادية اال�سرتاتيجية.
و�ضمن تلك اال�ستثمارات ت�أتي "البوابات الذكية" من الإدارة العامة للإقامة
و�ش�ؤون الأجانب يف دبي ،لتد�شن حقبة جديدة من تاريخ املطار تهدف �إىل ت�سريع
�إجن��از �إج ��راءات امل�سافرين ،ولتتوج م�سرية من التفاين يف العمل ،ون�شر ثقافة
التميز حتقيقاً ل�شعار "ر�ضا النا�س غاية تدرك" ،وهو �سر من �أ�سرار جناح مطار
دبي الدويل ،واحتالله املركز الرابع على قائمة مطارات العامل حالياً.
حول هذا امل�شروع الرائد كان لنا لقاء مع املقدم خالد الرزوقي ،م�ساعد القائد
العام ل�ش�ؤون تقنية املعلومات يف الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب.

املتعلقة مب�ستخدميها يف قاعدة البيانات املركزية� .أي�ض ًا بو�سع البوابة التدقيق على
�أ�سماء امل�سافرين رجوع ًا للقائمة ال�سوداء التي ت�ضم �أ�سماء الأ�شخا�ص املطلوبني..
�إ�ضافة �إىل العديد من الإج��راءات الأمنية التي تتم يف وقت قيا�سي ال يتجاوز 14
ثانية.

ضرورة تفرضها أعداد المسافرين

ت�أتي هذه البوابات لتواجه الكثري من التحديات التي حتملها الفرتة املقبلة يف ظل
التو�سع ال�سريع والكبري ل�شركتي (طريان الإمارات) و(فالي دبي) ،وما ي�صاحب هذا
التو�سع من منو قيا�سي يف عدد امل�سافرين عرب مطار دبي� ،إذ من املتوقع ارتفاعه �إىل
�أكرث من  75مليون م�سافر يف عام 2015؛ مبعدل � 200ألف م�سافر يومي ًا ،و�أكرث
من  98مليون م�سافر يف عام  ،2020وهو �أمر يجب معاجلته بطريقة فعالة حتافظ
على تناف�سية دبي كوجهة �سياحية وجتارية مف�ضلة على م�ستوى املنطقة ،ال �سيما و�أن
الوقت الذي يق�ضيه امل�سافرون يف االنتظار على طوابري موظفي اجل��وازات كان يف
بع�ض الأحيان ي�صل �إىل  30دقيقة يف �أوقات الذروة ،على الرغم من وجود ع�شرات
ما هي البوابات الذكية؟
يو�ضح املقدم خالد الرزوقي �أنها بوابات عبور عالية التقنية وذاتية اال�ستخدام املوظفني املناوبني على مدار ال�ساعة.
يف �آن واحد� ،إذ تقدم منوذج ًا متطور ًا من بوابة الإمارات التي كانت ت�ستخدم لدخول
امل�سافرين من دون احلاجة �إىل الوقوف يف الطوابري وختم جواز ال�سفر حلاملي بطاقة
بوابة الإمارات من قبل موظف اجلوازات� ،أو ملن ي�ستخدمون بطاقة الهوية امل�سجلة يف فترة تجريبية
وحول هذه البوابات الذكية قال اللواء حممد املري ،مدير الإدارة العامة للإقامة
نظام البوابات الإلكرتونية.
فالبوابة الذكية ال تتطلب �أن يكون امل�ستخدم م�سج ًال م�سبق ًا لدى الإدارة العامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي�" :إن الإدارة �ستجرب البوابة �شهرين ،يتخللهما متابعة يومية
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب ،وكل ما يحتاج �إليه هو �أن يقوم مب�سح جواز �سفره من خالل من �ضباط وم�أموري الإدارة لتقييم معايري �أدائها ،ومدى كفاءتها الت�شغيلية يف �إجناز
جهاز م�سح ال�صور املدمج يف البوابة ،ومن ثم ت�سجيل ب�صمة يده و�صورة للوجه من �إجراءات دخول امل�سافرين� ،إذ من املفرت�ض �أن يتم �إجناز الإجراء يف فرتة ترتاوح بني
خالل جهاز م�سح ب�صمة اليد وكامريا الت�صوير املدجمة يف البوابة ،ومن ثم يتم  12و 14ثانية فقط" ،م�ؤكد ًا �أن هذا رقم قيا�سي بكل معنى الكلمة ،مع الأخذ بعني
ربط تلك العالمات البيولوجية مبا�شرة مبعلومات جواز ال�سفر اخلا�ص به ،ليتمكن االعتبار �أن البوابة اجلديدة تعمل وفق معايري �أمنية فائقة الدقة.
من العبور يف املرات التالية مبا�شرة من دون احلاجة �إىل �إبراز اجلواز �أو ا�ستعمال
�أي بطاقة �إلكرتونية ،و�ستفتح �أمامه �أبواب دبي بكل �سرعة وي�سر ،كما لو �أنه ي�سجل
ح�ضوره يف دوام عمله.

•

مواصفات عالية التقنية

يبني الرزوقي �أن هذه البوابات تتمتع مبزايا خا�صة وحتمل موا�صفات متعددة،
�أبرزها �سرعتها يف امل�سح الآيل للجوازات ،وعدم �ضرورة الت�سجيل امل�سبق مل�ستخدميها
لدى الإدارة ،كما هو متبع يف بطاقة بوابة الإم��ارات الإلكرتونية ..فهي تت�ألف من
�أجهزة تقنية متطورة عدة ،ت�ساعدها على قراءة اجلوازات �آلي ًا ،ف�ض ًال عن التقاط
�صورة لب�صمة الوجه والعني عن بعد من خالل كامريا عالية الدقة.
وترتبط البوابة بقاعدة البيانات املركزية للإدارة ،وجتري مقارنة فورية بني �صورة
امل�ستخدم و�صورته على جواز ال�سفر لت�ضمن مطابقتها ،كما تخزّن جميع املعلومات
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الحكومة المحمولة

تطبيقات محمولة لخدمات
التسوق والسياحة في دبي
حتقيقاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ب�أن تقدم احلكومة خدماتها للجمهور
يف كل وقت ومن �أي مكان ب�شكل �سهل ومب�سط عرب الهاتف املحمول ،ن�ستعر�ض عرب �سل�سلة من الأعداد جمموعة من باقات التطبيقات الإلكرتونية التي تقدمها
اجلهات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص ،والتي تخدم املتعاملني مع احلكومة يف حياتهم و�أعمالهم.

دبي داون تاون-

دليل السفر  -آي فون

آي فون

تطبيق تفاعلي يقدم دلي ًال متكام ًال
لأهم املرافق ال�سياحية والرتفيهية يف
�إمارة دبي ،ويحول الكامريا وخا�صية
حت��دي��د امل��وق��ع اجل �غ��رايف �إىل بلورة
�سحرية تظهر من خاللها معلومات
تف�صيلية عن كل ما تقع عليه عد�سة
الهاتف امل�ح�م��ول ،لتظهر معلومات
�شاملة عن املوقع.
FR

EE

تعرف �إىل كافة املرافق الرائعة يف
�أف�خ��م كيلو م�تر م��رب��ع يف ال�ع��امل يف
منطقة برج خليفة ودبي مول.
ميكن ا�ستعرا�ض �أ��س�م��اء املطاعم
وامل��راف��ق �أب �ج��دي � ًا� ،أو ط��ال��ع قوائم
ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن �� �ش �ط��ة والعرو�ض
اخلا�صة من �أفخم املعار�ض واملتاجر
العاملية.

FR

EE

Dubai Travel Guide
By eTips LTD

Downtown Dubai
By Emaar Technologies

دليل دبي السياحي-
أندرويد

دليل السياحة التراثية
 -أندرويد

ت�ط�ب�ي��ق ي �ت �ي��ح ل ��ك م �ع �ل��وم��ات عن
املرافق العامة ،وي�ضم مكتبة �صور،
ودل �ي� ً
لا للفنادق وخ��رائ��ط الأقمار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة م��ن حم��رك البحث
غ��وغ��ل لإم���ارة دب��ي وك��ذل��ك مدينة
دبي.
وي�ضم ه��ذا الدليل بو�صلة مالحية
ملعرفة االجتاهات.

ت�ط�ب�ي��ق ي �ق��دم م �ع �ل��وم��ات �سياحية
ك��ام�ل��ة ع��ن �إم� ��ارة دب��ي وخ�صو�ص ًا
الأماكن الرتاثية ،يوفر �أي�ض ًا خريطة
ومعلومات تف�صيلية عن الفعاليات
الرتفيهية التي حتدث يف الإمارة.

EE

FR

FR

Dubai Travel Guide
By Wizcom Ltd

EE

Dubai Travel Guide
By Application Nexus
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الدفع اإللكتروني

بوابة الدفع اإللكتروني التابعة لحكومة دبي اإللكترونية تعزز
خياراتها بالجيل الثاني للدرهم اإللكتروني
بعد �أن كر�ست نف�سها ك�أهم ممكنات التحول الإلكرتوين للخدمات احلكومية،
تقدم بوابة الدفع الإل�ك�تروين املركزية التابعة حلكومة دبي الإلكرتونية خياراً
جديداً لدفع ر�سوم املعامالت احلكومية يتمثل يف اعتماد اجليل الثاين من بطاقة
الدرهم الإلكرتوين التي ت�صدرها وزارة املالية ،والتي تعترب الو�سيلة املعتمدة يف
حت�صيل ر�سوم املعامالت يف احلكومة االحتادية.
وبهذه الإ�ضافة ي�صبح عدد طرق الدفع الإلكرتوين التي توفرها حكومة دبي
اخلا�ص والعام للدفع عرب الإن�ترن��ت ثالث
الإلكرتونية للجمهور يف القطاعني
ّ
طرق؛ مبا فيها :البطاقات االئتمانية ،واخل�صم املبا�شر من احل�ساب البنكي للعميل،
مثل ت�سديد فواتري هيئة كهرباء ومياه دبي ،ودفع ر�سوم جتديد الرتاخي�ص بدبي،
وتعبئة ر�صيدي �سالك ونول من هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي ،وت�سديد خمالفات
�شرطة دبي ،ومنح تربعات لـ "دبي العطاء" ،و�شهادة فح�ص اللياقة الطبية ،وجتديد
تراخي�ص املن�ش�آت الطبية من هيئة ال�صحة بدبي.

مزايا الجيل الثاني

يوفر اجليل الثاين من منظومة الدرهم الإلكرتوين مزايا متعددة ،جتعل منه
الطريقة ال�سهلة والآمنة لتح�صيل الإيرادات ول�سداد ر�سوم اخلدمات احلكومية وغري
احلكومية� ،إذ تتبنى منظومة الدرهم الإلكرتوين �أحدث تقنيات الدفع الإلكرتوين
وتوفر م�ستوى عاملي ًا وعايل الأمان والفاعلية ،وت�ضمن التغطية الأف�ضل والأو�سع؛ ما
يجعلها منظومة متكاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويعمل النظام اجلديد على ت�سهيل �إجناز املعامالت وحت�صيل ر�سوم اخلدمات
احلكومية وغري احلكومية ،من خالل الآتي:
• نظام الدفع املتكامل للبطاقات املدفوعة م�سبق ًا والبطاقات االئتمانية:
يتيح النظام اجلديد خيار �سداد الدفعات با�ستخدام �أي من بطاقات فيزا �أو ما�سرت
كارد عرب نقاط البيع (� )EFTPOSأو الإنرتنت ( ،)EIPGبالإ�ضافة �إىل
بطاقات اجليل الثاين من الدرهم الإلكرتوين.
10
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• نقاط البيع والتح�صيل الإلكرتونية  :EFTPOSيتيح النظام اجلديد
خيار �سداد ثمن امل�شرتيات و�إعادة تعبئة بطاقات احلا�صلة عرب �أجهزة حت�صيل
�إلكرتونية ( )EFTPOSتتوافق مع �أحدث �شبكات التح�صيل العاملية .وتقبل
هذه الأجهزة �سداد ثمن امل�شرتيات من قبل �أي من بطاقات فيزا �أو ما�سرت كارد،
بالإ�ضافة �إىل بطاقات اجليل الثاين من الدرهم الإلكرتوين.
• الدفع عرب الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية  :EIPGميكن �سداد الدفعات
عرب الإنرتنت ب�أعلى درجات الأمان واحلماية من خالل بوابة الدفع الإلكرتوين
اخلا�صة بنظام اجليل الثاين من الدرهم الإلكرتوين ..وهذه البوابة تقبل �سداد
ثمن امل�شرتيات من قبل �أي من بطاقات فيزا �أو ما�سرت ك��ارد ،وكذلك بطاقات
اجليل الثاين من الدرهم الإلكرتوين.
و�سيتم قريب ًا �إطالق القنوات الآتية للدفع عرب اجليل الثاين للدرهم الإلكرتوين:
• البطاقات الورقية eVouchers
• التحويل واخل�صم املبا�شر من احل�سابات البنكية eDebit & eDirect
• الدفع بو�ساطة الهاتف النقال eMobile
• الدفع بو�ساطة الأك�شاك الإلكرتونية eKiosks
• الدفع بو�ساطة املحفظة الإلكرتونية االفرتا�ضية eWallets

أنواع بطاقات الدرهم اإللكتروني

يوفر الدرهم الإلكرتوين جمموعة من البطاقات م�سبقة الدفع متكن املتعامل
من التحكم يف الإنفاق ،حيث مت ت�صميم كل من بطاقة احلا�صلة الزرقاء والبطاقة
احلا�صلة احلمراء وبطاقة احلا�صلة الذهبية لتتالءم مع احتياجات املتعاملني مبا
حتتويه من مميزات .وتعترب هذه البطاقات كالأموال النقدية؛ كما تتميز ب�سهولة
التعبئة و�إعادة التعبئة و�إمكان مراجعة العمليات املنفذة عليها.
ومي� �ك ��ن االط� �ل��اع ع �ل��ى م ��زاي ��ا ك ��ل ن� ��وع م ��ن �أن � � ��واع ه� ��ذه ال��ب��ط��اق��ات من
خ �ل�ال ج � ��دول ت�ف���ص�ي�ل��ي ل �ل �م �ق��ارن��ة يف م ��ا ب �ي �ن �ه��ا ،ع �ل��ى امل ��وق ��ع الإل� �ك�ت�روين
.www.edirhamg2.ae

•

موقع الشهر

جولة في الموقع
اإللكتروني
لمفاجآت صيف
دبي
"ال�صيف ..حتماً دبي" هو �شعار (مفاج�آت �صيف دبي) لهذا العام  ،2013بهدف ا�ستقطاب الزوار وال�سياح خالل الفرتة املمتدة ما بني  7يونيو
� 2013إىل � 7سبتمرب  ،2013حيث ا�ستطاعت املفاج�آت عرب �سنوات من �إطالقها �أن تر�سخ مكانة دانة الدنيا كوجهة رائدة لق�ضاء �إجازة �صيفية تنا�سب
جميع �أفراد العائلة .وجنحت يف ا�ستقطاب الزوار من �أبناء جمل�س التعاون اخلليجي ،وغريهم من ال�سياح املقيمني والوافدين ،لت�ساهم بذلك يف دعم االقت�صاد
دعماً ملمو�ساً .وتعترب (مفاج�آت �صيف دبي) و(عامل مده�ش) من �أبرز الفعاليات التي توفر للأطفال عاملاً غنياً بالفعاليات والن�شاطات الرتفيهية ..كما تتيح
فر�صة مثالية للت�سوق ،من خالل العرو�ض املذهلة التي تن�سي حر ال�صيف وتثلج القلوب باجلوائز والهدايا.
هذا النجاح ترافق مع قنوات التوا�صل الإلكرتوين التي جعلت من هذه الفعالية من�صة مفعمة بالفرح ميكن الو�صول �إليها يف كل بيت
عن طريق املوقع الإلكرتوين .www.summerisdubai.com

هيكل الموقع

يف تروي�سة ال�صفحة تطالعنا روابط متعددة ،وعند ال�ضغط على �أي منها
تظهر حزمة من املعلومات وال�صور تنقل لنا ما يقدمه املهرجان ه��ذا العام
من عرو�ض مبهرة ومفاج�آت� ..إ�ضافة �إىل فعاليات عامل مده�ش التي جتذب
امل�شاركني ،الكبار منهم وال�صغار .ومن �أهم تلك الروابط:

معلومات سياحية

عمد املوقع �إىل الرتويج لهذا اجلانب من خالل عر�ض جمموعة فنادق
ومن�ش�آت �سياحية يف دبي ،مع رابط لعر�ض �صور خا�صة بهذا املجال ،وتوفري عدة
قوائم تت�ضمن الأ�سعار واخلدمات ال�سياحية ،مبا يكامل هذه ال�صفحة مع بوابة
دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري .www.definitelydubai.com

التواصل االجتماعي
حر�ص املوقع على التوا�صل االجتماعي مع �أك�بر �شريحة من اجلمهور،
وذلك عن طريق �صفحة املهرجان على كل من في�سبوك وتويرت ويوتيوب ،ما
يتيح فر�صة لالندماج مع الفعاليات ومتابعة كافة التفا�صيل الرتفيهية.

معرض الصور والفيديو

يوفر امل��وق��ع توثيقاً ك��ام�ل ً
ا لل�صور واللحظات املمتعة التي يعي�شها زوار
مهرجان ال�صيف� ،إ��ض��اف��ة �إىل توفري مقاطع فيديو م�شوقة ع��ن الفعاليات
مبجرد ال�ضغط على �شا�شة العر�ض.

باقة من األنشطة

يقدم املوقع معلومات تف�صيلية عن "عامل مده�ش"؛ �إحدى �أكرب الوجهات
الرتفيهية التعليمية املغطاة يف املنطقة ،والتي توفر العديد من الفعاليات
والأن���ش�ط��ة وع��رو���ض ال�شخ�صيات الكرتونية وال��دم��ى وامل���س��رح�ي��ات املوجهة
للأطفال.
كما يعرب رابط حملة "رم�ضان يف دبي" عن قيم ال�شهر الف�ضيل من ت�سامح
وحمبة و�إح�سان وطاعة ..من خالل فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة ،كفعالية
"اختربوا كرم ال�ضيافة الإماراتية" و"�شاركوا يف موائد الإفطار وال�سحور"،
والعديد من الفعاليات املميزة.

العيد في دبي

يقدم امل��وق��ع العديد م��ن الأن�شطة واالح�ت�ف��االت التقليدية ،مثل �ضيافة
العيد ،والألعاب النارية الرائعة ،وعرو�ض مراكز الت�سوق الكبرية ،وتخفي�ضات
املحال ،وباقات الفنادق املميزة ،واحلفالت العاملية املتنوعة ..كل ه��ذا وغريه
الكثري عر�ضه املوقع من خ�لال راب��ط (�أل�ب��وم العيد يف دب��ي)؛ مما يجعل من
العطلة فرتة لن تن�ساها العائلة طوال العام.

الخالصة

ميثل املوقع برو�شوراً �إلكرتونياً متفاع ً
ال للمهرجان ،مع عر�ض املحتوى
باللغة العربية والإجنليزية باخت�صار لطيف ،ومن دون �إ�سهاب ممل للقارئ
الذي يبحث عن املعلومة ال�سريعة عن طريق ال�شا�شة؛ ما يفتح للجمهور بوابات
عديدة ال�ستثمار �أوقات ال�سعادة والبهجة الكبرية التي �ستده�شهم يف �إمارة دبي:
�أر�ض مده�ش والفعاليات املده�شة.
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أمن المعلومات

لخدمات حكومية عالية الموثوقية والكفاءة

"ملتقى أمن المعلومات األول" يستعرض "نظام أمن المعلومات
لحكومة دبي"
حتقيقها ،عالوة على و�ضع ال�ضوابط الالزمة حلماية الأنظمة واملعلومات اخلا�صة
باملتعاملني مع القطاع احلكومي حفاظ ًا على ال�سمعة اجليدة لإمارة دبي ،وتعزيز ثقة
املتعاملني باخلدمات احلكومية ،وهو �أي�ض ًا مم ّكن �أ�سا�سي من ممكنات اال�ستقرار
والتنمية اللذين تنعم بهما الإمارة.

ميثل �أمن املعلومات يف املنظومة احلكومية دعامة رئي�سة من دعامات الأمن
ال��وط�ن��ي ،ال�سيما م��ع دخ��ول الأن�ظ�م��ة الإل�ك�ترون�ي��ة يف �آل �ي��ات العمل احلكومي،
وت�شغيل عدة مرافق حيوية يف البنية التحتية بو�ساطة تلك الأنظمة ،ما يجعل
من ال�ضروري تكري�س �أعلى درجات االهتمام واملتابعة للمحافظة على املعلومات
احلكومية وحمايتها من االخ�تراق �أو التالعب ،تالفياً لأن مي�س حياة الأفراد
عقد من النمو
و�سالمتهم ال�شخ�صية ،ف� ً
ضال عن �آثاره االقت�صادية والأمنية اخلطرية.
وت�أكيد ًا على �أهمية �أمن املعلومات يف ا�سرتاتيجية �إمارة دبي ،قال �سعادة �أحمد
مع تطور تقنيات االت�صاالت وبنيات نظم املعلومات �أ�صبحت منظومة املعلومات بن حميدان رئي�س جلنة �أمن املعلومات يف افتتاح امللتقى" :لقد �سجلت دبي منو ًا
مكون ًا ح�سا�س ًا للدول وامل�ؤ�س�سات الكربى ،وحتولت تلك املنظومة �إىل املكان الأكرث اقت�صادي ًا واجتماعي ًا مذه ًال خالل العقد املا�ضي ور�سخت مكانتها كاقت�صاد نا�شئ
ا�ستهداف ًا من قبل العديد من اجلهات ولأغرا�ض متعددة؛ �أولها العبث وحب الظهور قوي بف�ضل الر�ؤية الثاقبة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
عرب �إث�ب��ات التفوق يف ال��ذك��اء واملعرفة بتقنيات املعلومات من قبل املتل�ص�صني رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وحقّقت ال�سبق يف �إطالق
والقرا�صنة ،و�آخ��ره��ا تدمري املقومات االقت�صادية وامل��راف��ق احليوية كجزء من املبادرات اال�سرتاتيجية التي تدعم االقت�صاد الوطني ،بف�ضل الأداء املتميز مل�ؤ�س�ساتها
و�آليات احلوكمة فيها وبنيتها التحتية وتوافقها مع �أبرز املمار�سات العاملية؛ ما انعك�س
املواجهة الناعمة بني الدول املت�صارعة.
وتت�سبب تلك االع�ت��داءات على املعلومات والنظم امل�شغلة لها بخ�سائر �سنوية على حت�سني جودة خدماتها يف جميع القطاعات .ويف معظم الأحيان اعتمدت دبي
تتجاوز مليارات ال��دوالرات ،وغالب ًا ما يتم التكتم على تلك اخل�سائر لأنها مت�س على الإبداع املبني على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي كانت حا�ضنة للتعامل
قطاعات حيوية وح�سا�سة ،ولكن ما �أعلن عنه يف العام  2012من اخل�سائر املبا�شرة مع الكم الهائل من املعلومات املتوافرة لديها و�إدارتها ومعاجلتها وحتديثها وتخزينها
على م�ستوى  24دولة بلغ  114مليار دوالر ،يف حني تخطت اخل�سائر غري املبا�شرة ونقلها ،وقد ترتب على ذلك �أن �أ�صبح ت�أمني حماية تلك املعلومات �أمر ًا حتمي ًا ل�ضمان
ا�ستدامتها".
العتداءات املعلومات  274مليار دوالر.
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال�" :إن القرار الذي �أ�صدره �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،ب�ش�أن �أمن املعلومات
دبي ..محط األنظار
يف حكومة دبي ينطوي على فهم و�إدراك عميقني للمتطلبات احليوية للإمارة لو�ضع
كل من املعلومات و�أنظمة
هذه احلقيقة يدركها القائمون على العمل احلكومي يف دبي ،وهم �أولوا ح�ضور ا�سرتاتيجية متكاملة تنبثق عنها �سيا�سة موحدة حلماية ٍ
"ملتقى �أمن املعلومات الأول" الذي نظمته جلنة �أمن املعلومات -بالتعاون مع "حكومة املعلومات اخلا�صة باحلكومة".
دبي الإلكرتونية" -اهتمام ًا كبري ًا ،فكان ح�ضور  80من جهات حكومة دبي الفت ًا.
و�أ�شاد �سعادته باجلهود التي بذلتها اجلهات املحلية ،م�ؤكد ًا �أن قرار �سموه ي�أتي
ً
وا�ستهدفت �أعمال امللتقى ا�ستعرا�ض تفا�صيل "نظام �أمن املعلومات حلكومة دبي" تعزيزا للجهود التي بذلتها اجلهات املحلية يف جمال �أمن املعلومات ،فهو يجمعها
الذي اعتمدته جلنة �أمن املعلومات �أخري ًا ،وباللغتني العربية والإجنليزية ،لإدارة بيئة �ضمن نظام موحد ذي ثالثة حماور رئي�سة هي :حوكمة �أمن املعلومات ،وعمليات
�أمن املعلومات احلكومية وو�ضع �ضوابط لها.
ت�شغيلها ،و�ضمان حمايتها على م�ستوى اجلهات احلكومية يف الإمارة ،كي ال تتباين
معايري الأمن واحلماية وال�سيا�سات بينها.

أهداف النظام

تُ�شكل اجلهات احلكومية وال�شركات التي متلكها حكومة دبي جزء ًا كبري ًا من الوضع الراهن
من جانبه تناول و�سام لوتاه ،م�ساعد مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية ،ع�ضو
اقت�صاد �إم��ارة دبي الذي ميثل ج��زء ًا كبري ًا من اقت�صاد دولة الإم��ارات ،وبالتايل
تعد حماية هذا االقت�صاد من �أهم الأه��داف التي ي�سعى نظام �أمن املعلومات �إىل جلنة �أمن املعلومات ،يف عر�ضه التقدميي "نظرة عامة على نظام �أمن املعلومات"،
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بع�ض املفاهيم املهمة و�إدارة املخاطر ،مو�ضح ًا م�ستويات �ضوابط �أمن املعلومات ..املعلومات التي مت حتديد مهامها وجمال اخت�صا�صها كجهة مرجعية عليا ت�ضبط كافة
ثم عر�ض للو�ضع احل��ايل على امل�ستوى املحلي بدبي؛ لناحية توفري تدابري موحدة ال�ش�ؤون املتعلقة ب�أمن املعلومات.
لال�ستجابة حلوادث �أمن املعلومات على نطاق احلكومة ومنهجية مركزية للتدقيق
والتحقق من االلتزام حول �أمن املعلومات ،وهو ما جاء النظام لي�سد ثغرته ..على
�أن توايف اجلهاتُ حكوم َة دبي الإلكرتونية بجدول زمني يبني خطط و�آليات ومراحل الخطوات التالية
وفق ًا لقرار �أمن املعلومات ،ومن �أجل �إجناح النظام الناجت عن هذا القرار ،على
تطبيق املجاالت املوائمة لكل جهة ،لي�ستتبع ذلك قيام حكومة دبي الإلكرتونية ب�إعداد
اجلهات احلكومية تزويد جلنة �أمن املعلومات خالل مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ
اخلطط الالزمة لتنفيذ االلتزامات اخلا�صة بها.
و�أو�ضح لوتاه �أن امل�ستجدات التي دخلت على تقنيات االت�صاالت واملعلومات تعترب �إر�سال النظام بوثيقة موا َءمة؛ تت�ضمن بيان جماالت النظام القابلة للتطبيق لديها
�إحدى �أهم التحديات التي تواجه منظومة املعلومات وتهدد �أمنها داخل امل�ؤ�س�سات وكذلك جدو ًال زمني ًا يبني خطط و�آليات ومراحل تطبيق هذه املجاالت.
من جهتها �ستقوم حكومة دب��ي الإلكرتونية ب��إع��داد اخلطط ال�لازم��ة لتنفيذ
احلكومية ،و�أهم هذه امل�ستجدات:
)1انت�شار ال�شبكات االجتماعية :متثل ال�شبكات االجتماعية �إح��دى �أه��م و�سائل االلتزامات اخلا�صة بها ،و�أهمها:
االخرتاق والت�سلل للمعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ،من خالل قيام موظفي تلك • و�ضع خطة طوارئ عامة على م�ستوى احلكومة واجلهات احلكومية للمحافظة
على �أمن املعلومات ومراقبة تنفيذها.
امل�ؤ�س�سات بن�شر معلومات داخلية ذات طبيعة �سرية من غري ق�صد على �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،ف�ض ًال عن ا�ستثمار تلك ال�شبكات من قبل العديد من • �إخطار اجلهات احلكومية باحلوادث الطارئة التي ميكن �أن ت�ؤثر يف �أمن
املعلومات ،من خالل تطبيق نظام وبنية حتتية قادرين على �إ�صدار حتذيرات
القرا�صنة يف عمليات التل�ص�ص والت�سلل للأجهزة الداخلية للم�ؤ�س�سات ،ومن ثم
�أولية عن �أح��دث الهجمات والثغرات الأمنية على خمتلف التقنيات ،ومن ثم
القيام بعمليات ال�سرقة والتخريب.
�إخطار اجلهات احلكومية بها.
 )2ت�ضخم املعلومات :مع تطور الأجهزة امل�ستخدمة يف عمليات �أمتتة �إجراءات
اخلدمات احلكومية� ،أ�صبح حجم املعلومات املرتبطة بتلك اخلدمات يف تزايد • و�ضع وت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جمال �أمن املعلومات
تواكب التطور التقني يف هذا املجال ،وت�شمل:
مطرد ،ما يجعل من عملية املحافظة عليها وحمايتها حتدي ًا حقيقي ًا.
 و�ضع وت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة يف جمال �أمن املعلومات من )3احلو�سبة ال�سحابية :متثل احلو�سبة ال�سحابية ح ًال للكثري من امل�شكالت التقنية
�أجل �ضمان اال�ستخدام والإدارة الآمنة ملختلف التقنيات التي تقتنيها اجلهات
والفنية من خالل توفري تطبيقات وخدمات �إلكرتونية للجهات احلكومية عرب
احلكومية.
�شبكة الإنرتنت مبا�شرة من دون احلاجة �إىل حتمل �أعباء وتكاليف البنية التحتية
 و�ضع وت�صميم وتنفيذ برامج تهدف �إىل ن�شر الوعي حول �أمن املعلومات لدى�أو العملية الت�شغيلية الالزمة لتوفري و�صيانة تلك التطبيقات ،ولكنها يف املقابل
موظفي اجلهات احلكومية واملتعاملني معها بهدف رفع م�ستوى الوعي الأمني
تعر�ض �أمن املعلومات احلكومية املخزنة على مواقع احلو�سبة ال�سحابية خلطر
ومدى �أهميته.
�شديد� ،إذ ال ميكن �ضمان �سريتها وحمايتها �سواء خالل عملية التحميل �أو من
• ن�شر ثقافة �أمن املعلومات لدى موظفي اجلهات احلكومية واملتعاملني معها.
خالل تخزين تلك املعلومات لدى جهات خا�صة خارج الدولة.
 )4الأج�ه��زة املحمولة :تنت�شر الأجهزة املحمولة حالي ًا بني املوظفني احلكوميني،
ال�سيما امل�س�ؤولني منهم ،ب�شكل كبري� ،إذ يف�ضلون ا�ستخدامها ل�سهولة التعامل
معها يف �أي وقت ومن �أي مكان ،ما يجعل من املهام الطارئة �أمر ًا ممكن التنفيذ تفاصيل النظام
وقدمت مرية �سلطان عبيد ،مدير ق�سم �أمن املعلومات يف حكومة دبي الإلكرتونية،
من دون تعطل الإجراءات احلكومية .غري �أن هذه الأجهزة قد تكون حمملة بكمية
كبرية من املعلومات احلكومية ال�سرية واخلا�صة ،والتي ال يجوز ت�سربها �إىل �أي تفا�صيل عن نظام �أمن املعلومات ونطاقه والغر�ض منه ،م�شرية �إىل �أنه يتكون من اثني
جهات خارجية ،ويف حال فقدان اجلهاز املحمول �أو �سرقته ف�إن �ضرر ًا بالغ ًا ميكن ع�شر جما ًال ت�شكل هيكل �أمن املعلومات ،وت�أخذ بعني االعتبار �أحد املحاور الرئي�سة
لأمن املعلومات �أو �أكرث ،وهي :احلوكمة ،والت�شغيل ،وال�ضمان ..و�أكدت �أن نظام �أمن
�أن يلحق بامل�ؤ�س�سة احلكومية ومعلوماتها املهمة.
من �أجل ذلك كان من ال�ضروري توحيد اجلهود يف �ش�ؤون �أمن املعلومات ،واالرتقاء املعلومات من �ش�أنه �أن ي�ؤ�س�س لثقافة خا�صة ب�أمن املعلومات يف كافة اجلهات التابعة
باجلهات احلكومية �إىل حد مقبول يف هذا املجال ،من خالل و�ضع �إط��ار عام حلكومة دبي والتي بات لديها حالي ًا �إطار ل�ضمان �سر ّية ونزاهة وتوافر معلوماتها
ومعايري قيا�سية موحدة وتعريف احلد الأدنى لل�ضوابط الأمنية املطلوبة لتفر�ض احلكومية ،وحتديد امل�س�ؤوليات ذات ال�صلة بهذه املعلومات.
تدابري موحدة لال�ستجابة حلوادث �أمن املعلومات ،وت�ضمن توفري منهجية مركزية
للتدقيق والتحقق من االلتزام حول هذا الأمر.
وهو ما جاء ب�ش�أنه قرار �أمن املعلومات يف � 11أبريل  2012الذي �أ�صدره �سمو ال�شيخ اإلرشادات وفترة التسليم
حتت عنوان :الإر�شادات اخلا�صة بتطبيق نظام �أمن املعلومات� ،أ�شار الدكتور
حمدان بن حممد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي،
لي�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة و�سيا�سة موحدة لأمن املعلومات والأنظمة يف حكومة �أوك��ان جرياي ،ا�ست�شاري التخطيط اال�سرتاتيجي يف حكومة دبي الإلكرتونية� ،إىل
خم�سة �إر�شادات الزمة لتطبيق النظام تتمثل يف و�ضع نظام حوكمة �أمنية مالئمة
دبي.
على امل�ستوى احلكومي والتعاون من خالل ت�سهيل توفري املعلومات وتبادل اخلربات
اخلا�صة ب�أمن املعلومات وو�ضع جدول زمني للتطبيق على امل�ستوى احلكومي ومراقبة
تطبيق هذا اجلدول.
ما هي المعلومات؟
و�ستكون نهاية فرتة ت�سليم الدوائر احلكومية خطة تطبيق نظام �أمن املعلومات �إىل
وتناول لوتاه يف عر�ضه تعريف املعلومات؛ ب�أنها �أي نوع من �أنواع البيانات احلكومية
وب�أي �صيغة من ال�صيغ� ،سواء امللفوظة �أو املكتوبة واملحفوظة ورقي ًا� ،أو املرئية واملخزنة جلنة �أمن املعلومات مع نهاية �سبتمرب  ،2013مع �ضرورة �إجراء اجلهات عمليات
�إلكرتوني ًا ،وبذلك ينظر �إىل �أم��ن املعلومات ب�شمول ،ولي�س بو�سيلة �أو �شكل حفظ تقييم ذاتي بخ�صو�ص �أمن املعلومات على �أ�سا�س دوري.
املعلومات ،ما يعزز من �أمن وحماية املنظومة احلكومية ،وي�ضمن عدم ت�سرب �أي نوع
من �أنواع املعلومات اخلا�صة بها.

•

هيكل آلية حماية أمن المعلومات

ي�ؤ�س�س قرار �أمن املعلومات الذي �أ�صدره �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،هيك ًال لآلية حماية �أمن املعلومات يف الإم��ارة ،تقع يف مركزه جلنة �أمن

الجهات الحكومية مطالبة بتسليم خطة
تطبيق نظام أمن المعلومات للّجنة بنهاية
سبتمبر المقبل
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العدالة اإللكترونية

التحول اإللكتروني في محاكم دبي

«السالفة» تسجل القضايا ..و«شور» لالستشارات المجانية
متثل اخلدمات الإلكرتونية اخلا�صة بالتقا�ضي وال�ش�ؤون القانونية (منطقة
خالية) م��ن التحول الإل �ك�تروين يف معظم دول ال�ع��امل� ،إذ ال غنى للمتقا�ضني
واملتخا�صمني من احل�ضور ال�شخ�صي ل�ضمان ت�سليم احلقوق �إىل �أ�صحابها والت�أكد
من عدم االحتيال �أو االنتحال ..لكن حماكم دبي تعترب نف�سها ا�ستثناء من هذه
القاعدة منذ �أن و�ضعت �شعاراً داخ��ل �صاالتها مقتب�ساً من كلمات ور�ؤي��ة القائد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي" :ال معنى لكلمة م�ستحيل يف قامو�س القيادة يف دبي".
ن�ستعر�ض جديد التطبيقات التي �أطلقتها حماكم دبي لتكر�س ريادة الإمارة
على م�ستوى املنطقة وتر�سخ مفهوم العدالة الإلكرتونية.

للمحاماة �أول ق�ضية �إلكرتونية متكاملة مت�ضمنة تعريف بيانات و�أط��راف الدعوى
و�إرفاق م�ستنداتها والدفع الإلكرتوين و�إ�صدار رقم للق�ضية و�إ�سنادها لدائرة ق�ضائية
وحتديد اجلل�سة الأوىل لها ،كل ذلك ب�صورة �إلكرتونية.
وت�شمل عملية الت�سجيل الإلكرتوين عرب برنامج "ال�سالفة" حتديد نوع الق�ضية
ومو�ضوعها وقيمة املطالبة ،بالإ�ضافة �إىل معلومات �أطراف الدعوى و�إرفاق �صحيفة
الدعوى وحافظة امل�ستندات والوثائق والوكاالت ودفع الر�سوم الكرتوني ًا ،وبعد ذلك
يتم اعطاء رقم للق�ضية مع حتديد الدائرة الق�ضائية وموعد اجلل�سة الأوىل لنظر
الق�ضية �إلكرتوني ًا دون احلاجة �إىل احل�ضور �شخ�صي ًا للمحاكم .وتتم هذه اخلطوات
عرب �آلية حلوكمة عملية الت�سجيل من خالل تدقيق طلبات الت�سجيل للت�أكد من �سالمة
املعلومات والوثائق وحتديد الر�سوم القانونية.

"السالفة"
جاء �إطالق ا�سم "ال�سالفة" على هذا الربنامج الإلكرتوين انطالق ًا من حر�ص "شور"

حماكم دبي على ربط جميع خدماتها بهوية دولة الإمارات ،فهذه الكلمة معروفة يف
الرتاث الإماراتي ،وهي ت�شري �إىل �شخ�ص كان يقوم بدور القا�ضي قدمي ًا.
"ال�سالفة" هي خدمة ت�سجيل الق�ضايا عن بعد ،دون احلاجة �إىل احل�ضور �إىل
مقر املحكمة ،بهذا فاخلدمة تعد الأوىل من نوعها على م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط التي تتيح ملكاتب املحاماة وجميع املتقا�ضني ت�سجيل الق�ضايا �إلكرتوني ًا
وتدوين كل تفا�صيلها ،وحتميل الأوراق الثبوتية ،و�إر�سالها �إلكرتوني ًا �إىل حماكم دبي
دون احل�ضور �إىل املق ّر� ،إذ �ستقوم اجلهة املخت�صة باالطالع على تفا�صيل الق�ضية
والأوراق املرفقة والت�أكد من �صحتها ،ومن ثم التوا�صل �إلكرتوني ًا مع �صاحب الق�ضية
و�إفادته بو�ضع معاملته وما �إذا كانت م�ستكملة لكل الأوراق �أم �أنها حتتاج �إىل �أية
�إ�ضافات قبل �أن يتم حتديد قيمة الر�سوم ،والتي �سيتمكن �صاحب الق�ضية �أي�ض ًا من
ت�سديدها �إلكرتوني ًا ..لي�صله ما يفيد بت�سجيل الق�ضية وحتديد املحكمة �أو الدائرة
التي �ستنظر �أمامها وموعد اجلل�سة الأوىل ،كذلك �إلكرتوني ًا.
وق��د ب��د�أ العمل التجريبي لهذا الربنامج يف الأول من �شهر فرباير من العام
اجلاري  ،2013و�أتيح �أمام مكاتب املحاماة ا�ستخدامه اختياري ًا ،والآن وبعد النجاح
الذي حققه الربنامج �سيتم تطبيقه ب�شكل �إلزامي ابتدا ًء من الأول من �شهر يونيو
اجلاري؛ بت�سجيل جميع الق�ضايا التي �ستقدم �إىل حماكم دبي �إلكرتوني ًا ومن �أي مكان
يف العامل.
وت�ضمنت خطة الت�شغيل التجريبي خلدمة "ال�سالفة" توفريها عدد ًا من مكاتب
املحاماة التي �أب��دت ا�ستعدادها لتجريبها ،حيث �سجل مكتب دمل��وك حممد دملوك
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برنامج "�شور" هو برنامج �إلكرتوين لال�ست�شارات القانونية املجانية ،مت تنفيذه
بالتعاون مع جمموعة من مكاتب املحاماة يف �إمارة دبي ،بهدف تعزيز ثقة املجتمع
بالنظام الق�ضائي من خالل تقدمي ا�ست�شارات قانونية جمانية حول خمتلف �أنواع
الق�ضايا والدعاوى ،مب�شاركة حمامني خمت�صني يتطوعون للقيام بهذه اخلدمة.
ويهدف برنامج "�شور" �إىل �إبراز دور املحاكم واملحامني يف جمال تقدمي اخلدمات
املجتمعية ،وتعزيز ال�شراكة بني املحاكم ومكاتب املحاماة يف ن�شر املعرفة القانونية يف
املجتمع ،وتي�سري عملية التقا�ضي �أمام جميع �أفراد املجتمع� ،إذ ي�ستهدف الربنامج
جميع املراجعني يف الدعاوى املدنية ،والعقارية ،والعمالية ،والأحوال ال�شخ�صية.
وبلغ عدد املحامني املتطوعني لتقدمي امل�شورة يف برنامج "�شور"  46حمامي ًا
وحمامية ،قدموا نحو � 600ساعة ا�ست�شارات جمانية.

أرقام وإنجازات

بلغ ع��دد الطلبات املقدمة من قبل العمالء �ضمن برنامج خدمات الت�سجيل
الإلكرتوين عن بعد "ال�سالفة" اعتبار ًا من تاريخ الإطالق التجريبي للخدمة يف الأول
من �شهر فرباير  2013وحتى مايو قرابة  2000طلب ،بالتن�سيق مع �أحد مكاتب
الطباعة ال�ستخدام طلبات الت�سجيل الإلكرتونية �ضمن خطة الت�شغيل التجريبي ،ومت
ت�سجيل نحو  100ق�ضية من خالل الطلبات الإلكرتونية للت�سجيل؛ متهيد ًا لإطالقها
لكافة متعاملي املحاكم.

•

مرصد الخدمات

نظام "تكامل" اآللي من هيئة
الطرق الحتساب تكاليف الحافالت

د�شنت هيئة الطرق واملوا�صالت النظام الآيل (تكامل) الحت�ساب تكاليف ن�شاط حافالت املوا�صالت العامة،
الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط يف قطاع املوا�صالت ،وهو يهدف لربط الأنظمة التقنية املختلفة من خالل نظام
مركزي واحد ،واحت�ساب عنا�صر التكلفة والإيراد لن�شاط احلافالت ،و�إ�صدار م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بعنا�صر
التكلفة والإيراد ،وكذلك �إ�صدار التقارير املالية �آلي ًا.
وي�شمل النظام �سبعة �أنظمة خمتلفة هي :نظام املوا�صالت الإلكرتوين ،ونظام تخطيط املوارد احلكومية ،ونظام
الوقود ،ونظام اجلدولة ،ونظام (مك�سيمو) لل�صيانة ،ونظام البطاقة املوحدة (ن��ول) ،ونظام التحكم الآيل يف
املركبات.
يقوم النظام باحت�ساب التكاليف والإيرادات املبا�شرة وغري املبا�شرة لقرابة  46عن�صر ًا ،منها :تكاليف ا�ستهالك
احلافالت ،والوقود ،وت�أمني احلافالت ،وال�صيانة الداخلية واخلارجية ،ورواتب ال�سائقني والزي الوظيفي ،وتكاليف
غ�سيل وتنظيف احلافالت ،والإي��رادات من ت�أجري احلافالت ،ور�سوم النقل العام ،والنقل عرب املدن ..وغريها،
وبنا ًء على هذه املعطيات يوفر عدد ًا من امل�ؤ�شرات منها ن�سبة تغطية التكاليف ،وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة ،والتقارير
املالية.

نظام إلكتروني يقدم
محطة توقف شاملة
للمستثمرين في دبي

تعتزم دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دب��ي �إن�شاء
بوابة �إلكرتونية موحدة للم�ستثمرين الأجانب ،متكنهم
من �إن�شاء �شركاتهم واحل�صول على كل الت�سهيالت
االقت�صادية واالجتماعية الالزمة لإطالق �أعمالهم يف
الإمارة.
وتدر�س الدائرة حالي ًا و�ضع نظام �إلكرتوين خا�ص
ي��رت�ب��ط مب�ع�ل��وم��ات دوائ���ر حملية واحت��ادي��ة �أخ ��رى،
ليمكن امل�ستثمر من �إجناز خريطة �أعماله وحياته يف
دبي من خالل الإنرتنت ،ومن دون التعامل ال�شخ�صي
مع الدوائر احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ذات
ال�صلة .ويتوقع �أن تر�شد البوابة الإلكرتونية ،والتي
تعتزم الدائرة �إن�شاءها ،امل�ستثمر من اخلطوة الأوىل
لبدء �أعماله ،حتى ا�ستكمال جميع �إج ��راءات �إن�شاء
ال�شركة ،وما بعدها .كما �سيتمكن امل�ستثمر من خاللها
من التقدم للح�صول على ح�ساب م�صريف ،وا�ستئجـار
عقـار جتـاري كمقر لل�شركة ،وا�ستئجار عقار لل�سكن،
و�أي�ضا تقدمي �أوراق �أبنائه يف املدار�س �أو اجلامعــات
التي تعـمل فـي دبـي.

إدارة التخطيط في بلدية دبي تعلن أن التقديم لمعامالتها  %100إلكتروني ًا
�أعلنت �إدارة التخطيط ببلدية دبي عن �إطالق حزمة خدمات �إلكرتونية جديدة خا�صة
مبعامالت الإدارة ،حيث �أ�صبح التقدمي على جميع املعامالت �إلكرتوني ًا بدء ًا من �شهر مايو
 ،2013لتعفي العميل من زيارة مبنى البلدية الرئي�س� ،أو �أحد فروعها ،لتقدمي الطلبات �أو
ملتابعة حالة الطلب.
وقد د�أب��ت الإدارة على تقدمي خدمات �إلكرتونية مبتكرة جديدة ،كما �أ�سهمت �إدارة
التخطيط يف الأمتتة الكاملة جلميع �إجراءات العمل من خالل متكني املتعاملني من تقدمي
ومتابعة تفا�صيل طلباتهم� ،إذ �شملت حزمة اخل��دم��ات الإلكرتونية اجل��دي��دة لأول مرة
اخلدمات اخلا�صة بق�سم البحوث التخطيطية ،وطلب اعتماد خمططاتـ اعتماد التعديل على
خمططات امل�شاريع العمرانية ،وطلب ن�سخة من املخطط العام املعتمد للم�شاريع العمرانية
الكربى ،وطلب حتديد مواقع مل�سارات املرافق العامة ،وطلب حتديد مواقع ال�ستعماالت
تخطيطية خمتلفة .و�شملت عملية الأمتتة �أي�ض ًا باقي خدمات ق�سم الت�شريعات والإح�صاءات
التخطيطية وق�سم تخ�صي�ص الأرا�ضي واخلدمات.
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مرشد الخدمات

البحث عن وظائف عبر بوابة التوظيف اإللكتروني
لحكومة دبي
للحصول على هذه الخدمة
يجب التسجيل للدخول عبر
موقع www.ejob.ae

1

عند اال�ستخدام للمرة الأوىل للبوابة يتم الدخول �إىل رابط
الت�سجيل وملء البيانات املطلوبة وكلمة ال�سر اخلا�صة

2
تقوم اخلدمة بالبحث عن وظيفة عرب نظام
التوظيف الإلكرتوين املرتبط مع  13جهة
حكومية يف �إمارة دبي

3

ت�ت�ي��ح ب��واب��ة ال �ت��وظ �ي��ف الإل� �ك�ت�روين
( )www.ejob.aeاالط�ل�اع
على الوظائف ال�شاغرة لدى الدوائر
احلكومية يف دبي؛ واختيار �إحدى فئات
الوظائف من بني الروابط الظاهرة،
�أو ا�ستخدام احل�ق��ول لتوجيه عملية
البحث .وخليارات �أكرث حتديد ًا؛ يتم
النقر على زر "بحث متقدم".

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على رقم مركز
حد -اسأل دبي:
االتصال المو ّ
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