آفاق إلكترونية

تكامل الخدمات الحكومية
طريق «الحكومة المترابطة»
ح�ضور ق ّلما يلتئم� ،إال يف فعاليات ك�ب�رى :م��دي��رون تنفيذيون ،م��دي��رو تقنية
معلومات وم��وارد ب�شرية ،و�أي�ضاً مديرو تخطيط ا�سرتاتيجي؛ � 150شخ�صية
ميثلون جهات حكومة دبي جمعهم "ملتقى التحول الإلكرتوين الثالث" املعني
ب��ا��س�ت�ع��را���ض وم�ن��اق���ش��ة "ا�سرتاتيجية ال�ت�ح��ول الإل� �ك�ت�روين حل�ك��وم��ة دبي"..
وبتنفيذها.
ولأن دبي ال ترتك حمدّدات امل�ستقبل حتت حكم املتغريات ،فامل�ؤتلفون حول هدف
�إجناح ا�سرتاتيجية التحول الإلكرتوين يف الإم��ارة ،باال�ستناد �إىل مرتكزات تعزز
ال�تراب��ط الإل �ك�تروين وحت�سن الكفاءة الت�شغيلية وت�سهم يف تطوير ر�أ���س املال
الب�شري ل�ضمان تقدمي خدمات �إلكرتونية متكاملة وف��ق �أعلى معايري اجلودة
واملوثوقية؛ كانوا ي�ستهدفون االقرتاب املتوايل �إىل حتقيق هدف "املتعامل �أو ًال"
لريقى �إىل تطلعات املتعاملني من املواطنني واملقيمني والز ّوار وقطاع الأعمال.
***
لقد ج��اء ه��ذا امللتقى ليعك�س ا�سرتاتيجية التحول الإل �ك�تروين حلكومة دبي؛
التزاماً بتج�سيد ال��ر�ؤي��ة الثاقبة والتوجيهات احلكيمة ل�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 ،لتوفري خدمات �إلكرتونية �إبداعية عرب قنوات مبتكرة على مدار ال�ساعة،
وخا�صة عرب الهواتف املحمولة؛ على طريق حتقيق اجلهات احلكومية الريادة
�ضمن مدينة معرفية �إبداعية مرتابطة يف القرن احلادي والع�شرين.
لقد �أُعدت هذه اال�سرتاتيجية لتم ّثل نقلة نوعية للو�صول بالإمارة �إىل م�ستوى
ج��دي��د م��ن التميز على ط��ري��ق حتقيق ال��ري��ادة يف العمل احل�ك��وم��ي واخلدمات
احلكومية ،ولتكون �إمارتنا منوذجاً مثالياً للمدن املعرفية املتكاملة يف القرن احلادي
والع�شرين ،ما يتطلب �ضرورة توحيد اجلهود احلكومية يف �سبيل اال�ستثمار الأمثل
يف املوارد الب�شرية والتقنيات املتطورة والإمكانات املتاحة ،ملوا�صلة م�سرية الإجناز
والنجاح يف بناء اقت�صاد تناف�سي قائم على املعرفة واالبتكار ،وكذلك لرت�سيخ مكانة
الدولة �ضمن �أف�ضل دول العامل؛ متا�شياً مع �أهداف الوثيقة الوطنية للإمارات
.2021
***
�إن ال�شفافية وال�صراحة اللذين جرى عربهما ا�ستعرا�ض الو�ضع احلايل للتحول
الإلكرتوين بكافة حم��اوره يف �إم��ارة دبي ،ابتدا ًء من البنية التحتية ونظم �أمتتة
العمليات الداخلية للدوائر احلكومية ،واخل��دم��ات الإلكرتونية وم�ستوى تبني
املتعاملني لها ،ي�ؤكد �أن الطريق الأمثل للريادة يف التحول الإلكرتوين يف دبي،
يتط ّلب ت�ضافر جهود جميع اجلهات احلكومية.
ول�ع��ل م��ن ال�ن�م��اذج ال�ن��اج�ح��ة للتكامل الإل �ك�ت�روين �أت ��ت جت��رب��ة دائ ��رة التنمية
االقت�صادية يف خدمة حتديث الرخ�ص التجارية ،وال�ت��ي تتكامل ع�بر "من�صة

تكامل اخلدمات احلكومية" مع العديد من اجلهات املحلية واالحتادية ،مثل وزارة
العمل وهيئة الطرق ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري ،وجهات �أخرى عديدة..
وكذلك �أت��ى تطبيق الهاتف املحمول حلكومة دب��ي الإلكرتونية وال��ذي ي�ستفيد
�أي�ضاً من من�صة تكامل اخلدمات احلكومية لبناء حمطة توقف �شاملة للخدمات
الإلكرتونية واملعلوماتية عرب الهواتف الذكية املتوافقة مع نظام �آي فون.
***
�إن احلوارات التي ا�ستغرقت هذا امللتقى �أ ّكدت جمدداً �أولوية تعزيز التعاون القائم
بني اجلهات احلكومية ،وكذلك القطاع اخلا�ص ،على مدى الأعوام الثالثة املقبلة
من عمر ا�سرتاتيجية التح ّول الإلكرتوين لتتما�شى وخطة دبي اال�سرتاتيجية
2015؛ باعتبار ه��ذا التعاون �شرطاً جوهرياً لإجن��از التكامل الإلكرتوين؛
كمقدّم ٍة حتمية للو�صول �إىل "احلكومة املرتابطة" ،واالنتهاء من مرحلة �أ�سا�سية
يف م�سرية التحول الإلكرتوين.

املدير العام
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رؤيتـــــنا
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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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amer.alhamayda@deg.gov.ae
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jamal.almulla@deg.gov.ae

ا�سرتاتيجية «دبي الإلكرتونية»
و�شركائها احلكوميني لتحقيق
"احلكومة املرتابطة"

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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«جمل�س �آمر» من �إقامة
دب � � ��ي ..خ ��دم ��ات ذاتية
متكاملة

media@deg.gov.ae

10

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.
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م� �ط ��ال ��ب ال �� �ش ��رك ��ات
الأج � � � �ن � � � �ب � � � �ي� � � ��ة م ��ن
اخلدمات الإلكرتونية
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"دبي الإلكرتونية" تعزز
م �ن �ظ��وم��ة "التوا�صل
والرتا�سل الإلكرتوين"

الدفع اإللكتروني

"اتصاالت" تنضم إلى بوابة الدفع عبر الهاتف المحمول
ر�سوم اخلدمات الوا�سعة االنت�شار التي تو ّفرها م�ؤ�س�سة
"ات�صاالت" على �صعيد اال�شرتاك يف الإنرتنت �أو يف
خدمات الهاتف املحمول �أو يف باقات التلفزة.
وبهذا االن�ضمام يرتفع عدد اجلهات امل�شاركة يف خدمة
كل من:
الدفع عرب البوابة �إىل خم�س جهات� ،إىل جانب ٍ
هيئة الطرق واملوا�صالت ،و�شرطة دبي ،وهيئة كهرباء
ومياه دب��ي ،وم�ؤ�س�سة دب��ي العطاء .و�سيكون ب�إمكان
امل�ستفيدين �سداد فواتري اال�شرتاك يف �أي من اخلدمات
اخلم�س التي تقدمها "ات�صاالت" �أو جميعها ،تبع ًا
لرغبته ،وهي:
1 .1دفع فاتورة "جي �إ�س �إم" للهاتف املتحرك
2 .2دفع فاتورة "النطاق العري�ض للإنرتنت"
3 .3دفع فاتورة "�إي فيجن" للقنوات التلفزيونية
4 .4دفع فاتورة "�إنرتنت دايل �آب"
5 .5دفع فاتورة هاتف اخلط الأر�ضي

ان�سجاماً مع دع��وة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي ،رع��اه اهلل ،يف القمة احلكومية،
يف �أن ينجز امل��واط��ن معامالته احلكومية كافة من
م�ك��ان واح ��د؛ تعمل ح�ك��وم��ة دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة على خطوات الخدمة
تعزيز م�ستوى ر�ضا املتعاملني من خالل التطويرات
بعد �إج��راء عملية الت�سجيل يف املوقع الإلكرتوين
املحمول،
التي �أدخلتها على بوابة الدفع عرب الهاتف
�سي�صل �إىل امل�شرتك بريد �إلكرتوين بالرموز الواجب
ومن خالل توفري خيارات جديدة للدفع ومزيد من
�إدخالها يف الر�سالة الن�صية لإمت��ام عملية الدفع مع
الت�سهيالت �أمام امل�ستخدم.
رقمه ال�سري اخلا�ص باخلدمة.
ف�إذا كان املتعامل م�شرتك ًا �سابق ًا يف خدمة البوابة
يكفي اختياره "ات�صاالت" من قائمة اجلهات امل�شرتكة؛
"اتصاالت" ..الجهة الخامسة
وقد �أعلنت حكومة دبي الإلكرتونية عن ان�ضمام وت�شمل:
"ات�صاالت" �إىل خدمة الدفع عرب بوابة الهاتف املتحرك 1 .1ت�سديد فواتري "ات�صاالت"
التابعة لها ،الأمر الذي يتيح للجمهور �سداد جمموعة من 2 .2تربعات لـم�ؤ�س�سة دبي العطاء

�3 .3إ��ض��اف��ة ر�صيد �إىل ك��ل م��ن بطاقتي "�سالك"
و"نول" املقدمتني من هيئة الطرق واملوا�صالت
عند نفاد غري متوقع للر�صيد
4 .4دف��ع املخالفات امل��روري��ة م��ع �شرطة دب��ي �أثناء
جتديد رخ�صة القيادة �أو ملكية ال�سيارة
5 .5دفع فواتري الكهرباء واملياه مع هيئة كهرباء ومياه
دبي تالفي ًا لقطع التيار الكهربائي

تصاعد ّ
مطرد

ت�شري التقارير �إىل تقدم ملمو�س يف قيمة املبالغ
امل�ح���ص�ل��ة خ�ل�ال ال �ع��ام  2012مل�صلحة اجلهات
احلكومية املحلية امل�شرتكة يف ه��ذه اخلدمة ،حمققة
زي��ادة تبلغ  11يف املئة ،مقارنة مع تلك املح�صلة يف
ال �ع��ام  2011وب��زي��ادة  %39يف ع��دد املعامالت
املنفذة .وتعمل حكومة دب��ي الإلكرتونية حالي ًا على
تو�سيع دائ ��رة امل�ستفيدين م��ن ه��ذه اخل��دم��ة �أف ��راد ًا
وم�ؤ�س�سات من خالل �إ�شراك دوائر وجهات جديدة فيها
�أو من خالل �إ�ضافة خدمات �أخرى تهم املتعاملني .
وق��د �أ�صبحت خدمات الدفع الإلكرتونية اخليار
املف�ضل للعديد م��ن امل�شرتكني؛ لكونها ب��دي� ً
لا ي�ؤمن
الراحة وال�سهولة ويوفر الوقت واجلهد على املتعاملني..
ويف ظل وج��ود �أك�ثر من ت�سعة ماليني م�شرتك لها يف
دولة الإمارات �سوف تكون "ات�صاالت" م�ساهم ًا فعا ًال يف
بوابة الدفع عرب الهاتف املحمول �ضمن مبادرة حكومة
دبي الإلكرتونية.

•
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موضوع الغالف

"ملتقى التحول اإللكتروني الثالث"

استراتيجية «دبي اإللكترونية» وشركائها
الحكوميين لتحقيق "الحكومة المترابطة"
�أن تكون الرقم واحد جترب ٌة فريد ٌة من نوعها؛ فهو
�أمر ي�صعب حتقيقه ،ومن الأ�صعب املحافظة عليه ..غري
�أن ال�صعوبة احلقيقية تكمن يف كيفية معاجلة الق�ضايا
وامل�ستجدات التي يواجهها �صاحب الرقم واحد يف عامله
اجلديد الذي ال يجد فيه من يتعلم منه ،فيكون الأ�سلوب
الوحيد للمعاجلة هو ممار�سة الإبداع واالبتكار ،ولتنتج
تلك املمار�س ُة معاي َري يرجع لها الآخرون فيما بعد.

4
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النقا�شات
تلك كانت احلالة التي ع�شناها ونحن نتابع
ِ
َ
والعرو�ض التي قدمها فريق عمل حكومة دبي الإلكرتونية
وكوكبة من قيادات العمل احلكومي يف دب��ي ،الإمارة
املالكة لأول حكومة �إلكرتونية عربية ،خ�لال "ملتقى
التحول الإلكرتوين الثالث" الذي انعقد حتت �شعار "مع ًا
لتحقيق الريادة" ،وقد كانت تلك النقا�شات والعرو�ض
مفعمة ح ّق ًا باجلدة واالبتكار والإبداع.

حضور رفيع يكرس العمل

أحم�د ب�ن حمي�دان :أُع�دت
االستراتيجية لتمثّل نقلة نوعية

�ضم نحو ()150
متيز امللتقى بح�ضور قياديّ ،
�شخ�صية ميثلون جهات حكومة دب��ي ،بينهم مديرون
عامون وتنفيذيون وم��دي��رو تقنية املعلومات وامل��وارد
الب�شرية والتخطيط اال�سرتاتيجي يف تلك اجلهات..
و�شهدت نقا�شات امللتقى م�شاركة وا�سعة م��ن تلك
ال�شخ�صيات والقيادات املعنية ب�صياغة ا�سرتاتيجية
التحول الإلكرتوين ،وتنفيذها.
هذا احل�ضور الكبري �أ ّكد االلتفاف حول هدف �إجناح
ا�سرتاتيجية التحول الإلكرتوين يف الإمارة ،والتي ت�ستند
�إىل مرتكزات تعزز الرتابط الإل�ك�تروين نحو حتقيق
التكامل احلكومي وحت�سن الكفاءة الت�شغيلية وت�سهم
يف تطوير ر�أ���س امل��ال الب�شري ل�ضمان تقدمي خدمات
�إلكرتونية متكاملة وفق �أعلى معايري اجلودة واملوثوقية؛
مبا يرقى �إىل تطلعات املتعاملني من املواطنني واملقيمني
والز ّوار وقطاع الأعمال.
ويف كلمته التي افتتح بها �أعمال امللتقى� ،أو�ضح �سعادة
�أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية،
م�لام��ح اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للتحول الإل �ك�تروين
حلكومة دبي ،قائ ًال�" :أُعدت هذه اال�سرتاتيجية لتم ّثل
نقلة نوعية للو�صول ب��الإم��ارة �إىل م�ستوى جديد من
التميز على طريق حتقيق الريادة يف العمل احلكومي
واخل��دم��ات احلكومية ،وتكون من��وذج� ًا مثالي ًا للمدن
املعرفية املتكاملة يف القرن احل��ادي والع�شرين ،ما
يتطلب � �ض��رورة توحيد اجل�ه��ود احلكومية يف �سبيل
اال�ستثمار الأمثل يف املوارد الب�شرية والتقنيات املتطورة
والإمكانات املتاحة ،ملوا�صلة م�سرية الإجن��از والنجاح

للوص�ول باإلمارة إلى مس�توى

الجماعي

جديد من التميز
يف بناء اقت�صاد تناف�سي قائم على املعرفة واالبتكار
وتر�سيخ مكانة الدولة �ضمن �أف�ضل دول العامل؛ متا�شي ًا
مع �أهداف الوثيقة الوطنية للإمارات ."2021
وحول امل�ستهدفات التي و�ضعها مبدع فكرة (احلكومة
الإلكرتونية) ،قال بن حميدان" :تعك�س (ا�سرتاتيجية
التحول الإل �ك�تروين حلكومة دب��ي) التزامنا امل�ستمر
بتج�سيد الر�ؤية الثاقبة والتوجيهات احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،الذي
�شدّد على �ضرورة توفري خدمات �إلكرتونية �إبداعية عرب
قنوات مبتكرة على مدار ال�ساعة ،وخا�صة عرب الهواتف
امل�ح�م��ول��ة؛ يف �سبيل حتقيق ال��ري��ادة �ضمن جمتمع
املعرفة .وي�أتي انعقاد امللتقى لن�ؤكد جم��دد ًا حر�صنا
على تعزيز التعاون القائم مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني
من خمتلف اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص بغية
حتقيق التكامل احلكومي وال�تراب��ط الإل �ك�تروين مبا
ي�صب يف خدمة م�سرية التحول الإلكرتوين".

أين نقف اآلن؟

بكل �شفافية و�صراحة ج��رى ا�ستعرا�ض الو�ضع
احلايل للتحول الإلكرتوين بكافة حماوره يف �إمارة دبي،

�سعادة �أحمد بن حميدان
مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية
ابتدا ًء من البنية التحتية ونظم �أمتتة العمليات الداخلية
للدوائر احلكومية ،وان�ت�ه��ا ًء باخلدمات الإلكرتونية
وم�ستوى تبني املتعاملني لها .وقد مت اال�ستناد يف تقييم
اخلدمات الإلكرتونية �إىل قاعدة اخلدمات احلكومية
( ،)G%SSمعزّز ًا بنتائج اال�ستطالع الذي �أجرته
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية بالتعاون مع مركز دبي
للإح�صاء عرب الهاتف لـنحو  1100م�شارك ،لقيا�س
معرفة ال�شركات و�أفراد جمتمع �إمارة دبي باخلدمات
الإلكرتونية للجهات احلكومية التابعة حلكومة دبي
ور�ضاهم عنها.
�أي�ض ًا ُ�س ّلط ال�ضوء على مع�ضلة عزوف املتعاملني
ع��ن التعامل م��ع اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة وتف�ضيلهم
القنوات التقليدية يف التعامل مع احلكومة ،وا�ستعر�ضت
عدة م�س ّببات لهذا العزوف� ،أهمها احلاجة �إىل املزيد
من التكامل بني اجلهات احلكومية يف تقدمي اخلدمات
الإلكرتوينة عرب نوافذ موحدة� ،سواء عرب الإنرتنت �أو
مركز خدمة العمالء �أو الهاتف املحمول.
وا�ستعر�ض ال��دك�ت��ور �أوك���ان ج�ي�راي ،ا�ست�شاري
ال�ت�خ�ط�ي��ط اال� �س�ترات �ي �ج��ي يف دائ � ��رة ح �ك��وم��ة دبي
الإلكرتونية ،تفا�صيل اكتمال التحول الإلكرتوين ،مب ّين ًا
وجود  775خدمة حكومية �إلكرتونية تامة ب�شكل كامل،
بينما التزال هناك  414خدمة �إلكرتونية يف مرحلة
املعلومات فقط ومل تنجز �أمتتة تنفيذها عرب القنوات
املبتكرة..عالوة على  113خدمة تقليدية بالكامل
مل يتم البدء بتحويلها �إل�ك�ترون�ي� ًا ..وب��ذا يبلغ معدل
التحول الإلكرتوين الإجمايل لكافة دوائر حكومة دبي
.%66.8

التكامل اإللكتروني

بني و�سام العبا�س لوتاه ،م�ساعد مدير عام حكومة
دبي الإلكرتونية� ،أن فرق خدمة العمالء يف العديد من
اجلهات احلكومية ال متلك لغاية الآن �أن تقدم حلو ًال
ناجعة للمتعامل الباحث عن خدمات متكاملة ،فال
تتجاوز م�ستوى �إر�شاده �إىل الأماكن التي يجب عليه �أن
يزورها بنف�سه لتنفيذ اخلدمات اجلزئية ،من �أجل �أن
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الطرق ودائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري ..وجهات
�أخرى.
كما مت التطرق �إىل تطبيق الهاتف املحمول حلكومة
دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة ،وال��ذي ي�ستفيد �أي���ض� ًا م��ن من�صة
التكامل لبناء حمطة توقف �شاملة للخدمات الإلكرتونية
واملعلوماتية عرب نظام �آي فون.
واختُتم العر�ض بذكر اخلدمات املتكاملة التي يجري
التح�ضري لإطالقها خ�لال وق��ت قريب ،ومنها خدمة
حتديث نظام ال�سجل ال�سكاين ،وخدمة اال�ستف�سار عن
فواتري هيئة كهرباء ومياه دبي.

أين موقعنا من العالم؟

و�سام العبا�س لوتاه
م�ساعد مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية
يتمكن من �إمتام الإجراء الذي يحتاج �إليه!! وكان من
الفت ًا �إعالن لوتاه عن �أن هناك  597خدمة �إلكرتونية
يجب العمل على تكاملها ،من �أ�صل  1897خدمة
�إلكرتونية مطروحة حالي ًا للمتعاملني ع�بر خمتلف
املواقع الإلكرتونية لدوائر حكومة دبي.
وب�ين لوتاه �أن الأف��ق الآن �صار مفتوح ًا لالنتقال
باخلدمات احلكومية �إىل من��وذج احلكومة املرتابطة
والتي باتت يف حيز التنفيذ؛ متمثلة يف منوذج (من�صة
تكامل اخلدمات احلكومية) باعتبارها �أحد املمكنات
الأ�سا�سية للتميز يف تكامل اخل��دم��ات ،م�س ّهل ًة ربط
اخلدمات الإلكرتونية والأنظمة ب�شكل مرن و�آمن وبتكلفة
�أقل وب�سرعة عالية ،عن طريق توفري بنية حتتية موحدة
ونظام ربط مركزي ما بني اجلهات احلكومية يتيحان
تبادل املعلومات الالزمة لإمتام املعامالت احلكومية.
و�أ�شار لوتاه �إىل �أن املمكنات الأخرى ،هي:
 )1منهاجية العمل الناجحة
 )2الت�شريعات وال�سيا�سات واحلوكمة
 )3اعتماد الرقم التعريفي املوحد
 )4معايري تبادل الوثائق واملعلومات
وذلك بهدف تغيري الو�ضع احلايل لعدد كبري من
اخل��دم��ات احلكومية الإلكرتونية عالية اجل��ودة التي
يعاين معظمها من ع��دم ال�تراب��ط ،وبالتايل الت�سبب
يف ا�ضطرار املتعامل �إىل مراجعة عدة جهات حكومية
للح�صول على املوافقات املطلوبة.

ق��ص��ص ن��ج��اح ل��ل��ت��راب��ط
اإللكتروني

ا�ستعر�ض امللتقى مناذج م�شرقة للتكامل الإلكرتوين
ت�صدّرتها جتربة دائرة التنمية االقت�صادية يف خدمة
حتديث الرخ�ص التجارية ،حيث تتكامل اخلدمة -عرب
من�صة تكامل اخل��دم��ات احلكومية -م��ع العديد من
اجلهات املحلية واالحتادية ،ومنها وزارة العمل وهيئة
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حول هذا املو�ضوع �صحبنا الدكتور �أوكان يف جولة
بانورامية رائعة طاف عربها احل�ضور على �أهم التجارب
الإلكرتونية القيادية يف العامل ،ومنها جتربة الواليات
املتحدة الأمريكية التي تت�شابه مع جتربة دولة الإمارات
كل
باعتبارها دولة فيدرالية يف نظام احلكم ،وجتارب ٍ
من بريطانيا وهونغ كونغ واالحتاد الأوروبي.
وك��ان م��ن ال�لاف��ت التنويه �إىل حقيقة �أن جتربة
حكومة دبي الإلكرتونية قد جت��اوزت العديد من تلك
التجارب يف قطاعات مع ّينة؛ �أهمها قطاع نظم تخطيط
املوارد احلكومية التي �صارت ت�شغل الآن �أكرث من 29
دائ��رة حكومية وتوفر �أك�ثر من  30تطبيق ًا ..وكذلك
بوابة الدفع الإلكرتوين املركزية التي متثل ق�صة جناح
متقدمة حلكومة دب��ي الإلكرتونية مقارنة بالنماذج
العاملية الأخرى.
من ثم جرى تناول ا�سرتاتيجية التحول الإلكرتوين
حلكومة دب��ي و�أه��داف�ه��ا على م��دى � 3سنوات ،والتي

ت�شمل احلكومة الإلكرتونية وقطاع الأعمال واملجتمع،
وت�ه��دف �إىل االرت �ق��اء بجهود التحول الإل �ك�تروين يف
دب��ي �إىل م�ستويات ج��دي��دة مب��ا يتما�شى وخطة دبي
اال�سرتاتيجية  ،2015للو�صول ب�سال�سة �إىل جمتمع
املعرفة واحلكومة املرتابطة.
وقد �أو�ضح الدكتور �أوك��ان �أن �إدارة اال�سرتاتيجية
�أجرت العديد من البحوث واملقارنات املعيارية لعدد من
ال��دول وامل��دن التي متتلك خطط ًا ا�سرتاتيجية للتحول
الإل �ك�تروين ،وو�ضعت على �أ�سا�سها مقايي�س للأداء،
ومعاي َري للجودة ولل�سيا�سات ،وعلى اجلانب املقابل
ق ّيمت جودة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من اجلهات
احلكومية املحلية ..ويف كل ذل��ك ك��ان منهجها توفري
احتياجات العميل من اخلدمات الإلكرتونية الإبداعية
عرب قنوات مبتكرة ،على مدار ال�ساعة وحيثما وجد.

"المتعامل أو ً
ال"

يف �سياق ا�ستعرا�ض مالمح ا�سرتاتيجية التحول
الإلكرتوين حلكومة دبي � 2015أو�ضح الدكتور �أوكان
�أنه يجب الرتكيز على تطوير طريقة عر�ض اخلدمات
الإلكرتونية عرب قنوات التوا�صل الإلكرتوين وفق منوذج
"�أحداث احلياة" ،بحيث يتم تعزيزها باملزيد من
اخلدمات الإلكرتونية ،والرتكيز على قطاعي ال�شركات
والأفراد على حد �سواء.
كما يجب العمل على تعزيز الوعي لدى اجلمهور مبا
يكر�س الثقة واالعتمادية من قبل املتعاملني باخلدمات
الإلكرتونية مقارنة بالثقة الكبرية التي حتظى بها
اخلدمات التقليدية.

•

معدل تقييم مستوى جودة المواقع اإللكترونية لدوائر حكومة دبي

معدل تقييم مستوى جودة الخدمات اإللكترونية لدوائر حكومة دبي

جولة ميدانية

معزز ًا بأكشاك إلكترونية
وشاشات لمس

«مجلس آمر» من إقامة
دبي ..خدمات ذاتية
متكاملة
يبدو �أن ال�شعار الذي رفعته الإدارة العامة للإقامة
و�ش�ؤون الأجانب يف تقدمي خدماتها للجمهور ،وهو
"ر�ضا النا�س غاية تدرك" ال ّ
ينفك عن دفع الإدارة �إىل
تقدمي املزيد من الإب��داع��ات والأف�ك��ار اجلديدة التي
تفاجئ اجلمهور وت�ستحوذ على ر�ضاه.
ن�ستعر�ض هنا ف�ك��رة �إب��داع�ي��ة ج��دي��دة م��ن �أفكار
فريق الإدارة عنوانها "جمل�س �آمر" ،الذي يرحب فيه
(�ساعد امل�ساعد) ب�ضيوفه املتعاملني.

ما هو مجلس آمر؟

الإلكرتونية� ،أن��ه يتحدد يف توفري مكتب خدمة ذاتية
للمتعاملني مع الدائرة حتت الطلب .ويقدم هذا املكتب
خدمات غاية يف الأهمية للم�سافرين يف املطارات،
خ�صو�ص ًا م��ا يتعلق بطباعة ت�أ�شرية ال��دخ��ول ..كما
ي�ساعدهم يف حال احلاجة �إىل حجز تذاكر ال�سفر يف
رحالت الرتانزيت وتغيري مواعيد الرحالت.

شاشات اللمس العامة

لفتة مميزة من فريق الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأج��ان��ب يف دب��ي متثلت يف و�ضع �شا�شات مل�س عامة
تقدم خدمات �إلكرتونية للجمهور خارج نطاق خدمات
ال��دائ��رة ،منها خدمات �شحن ر�صيد �سالك والهاتف
املحمول ،والتربع ودفع الزكاة وال�صدقات ،وخدمات
�أخرى عديدة .ومتثل هذه ال�شا�شات قيمة م�ضافة تعزز
مفهوم التكامل الإلكرتوين بني خدمات القطاع العام
واخلا�ص ،واخلدمات احلياتية العامة التي يحتاج �إليها
اجلمهور.

يف ��ص��ال��ة اال��س�ت�ق�ب��ال الرئي�سة يف م�ق��ر الإدارة
العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف اجلافلية ،وبجوار
مكان ا�سرتاحة املراجعني ،جند زاوية مفعمة بالألوان
جم�سم لأيقونة خدمة املتعاملني يف
والأ�ضواء ،يتو�سطها ّ
الإدارة "�ساعد" امل�ساعد ،وهو يرحب باجلمهور ..ويف
حميط املجل�س تتوزع �شا�شات اللم�س الإلكرتونية وك�شك
�إلكرتوين متخ�ص�ص بتقدمي اخلدمات الإلكرتونية.
توجهنا للموظف املناوب يف املجل�س ،العريف حممد
من�صور العو�ضي ،وهو �أو�ضح لنا طبيعة اخلدمات التي
ميكن احل�صول عليها من خالل �شا�شات اللم�س والك�شك "ساعد المساعد"
ال يقل جمال ت�صميم البيئة الداخلية ملجل�س �آمر
الإلكرتوين :ميكن اال�ستعالم عن حاالت املعامالت من
املجل�س
�شا�شات اللم�س ،وميكن طباعة ت�أ�شرية الإق��ام��ة من عن قيمة اخلدمات التي يوفرها ،حيث يتو�سط
َ
جم�س ٌم م�ضي ٌء لل�شخ�صية الكرتونية التي تعتمدها
خالل الك�شك.
ويرتبط الك�شك مبجموعة من اخلدمات الإلكرتونية الإدارة يف ت�سويق خدماتها للجمهور وحت�م��ل ا�سم
جلهات �أخ��رى� ،أهمها خدمة حجز تذاكر ال�سفر من "�ساعد" امل�ساعد .ويرحب هذا الـ "�ساعد" بكل من
طريان فالي دبي.
ويناوب موظف دائم يف املجل�س يف الفرتة ال�صباحية
وامل�سائية ،مقدم ًا الإر� �ش��اد وامل�ساعدة للمتعاملني،
والذين يبدي العديد منهم اهتمامه باال�ستفادة من
خدمات املجل�س؛ �إذ يف�ضلونها على االنتظار يف طوابري
�صالة املراجعني.
ويبني العو�ضي �أن غالبية رواد املجل�س ه��م من
مندوبي ال�شركات ،وي�ستعملون نظام الأرق��ام ال�سرية
التي مت تزويدهم بها من قبل الإدارة لال�ستعالم عن
معامالت املوظفني التابعني ل�شركاتهم.

العقيد خ��ال��د ال ��رزوق ��ي ،م�ساعد امل��دي��ر العام
لقطاع اخلدمات الإلكرتونية
اللغتني العربية والإجنليزية بجمهور املراجعني ،التي
جتتذب العديد من الأطفال للوقوف بجواره واللعب معه
يف �أجواء من الفرحة وال�سرور.
لعل ه��ذا النموذج ال��ذي يقدمه جمل�س �آم��ر ميثل
ا�ستثمار ًا ذك�ي� ًا م��ن الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
الأجانب يف دبي ل�صاالت املراجعني املكتظة بالزوار؛
بعدما جنحت بتحويلها �إىل م�ساحة لت�سويق اخلدمات
الإلكرتونية والرتويج لها.

•

مكتب ذاتي تحت الطلب

حول الهدف الأ�سا�سي من املجل�س �أو�ضح لنا العقيد
خالد الرزوقي ،م�ساعد املدير العام لقطاع اخلدمات
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تغريدات

تويتر ..منتدى قيادات
اإلمارات للتواصل مع
المواطنين
بانوراما مجتمعية من تغريدات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد وكوكبة من المسؤولين
على تويتر ..خالل أبريل 2013

بانوراما جمتمعية جتول بنا يف ف�ضاء تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم وكوكبة من �أ�صحاب ال�سمو وال�سعادة امل�س�ؤولني و�صناع القرار
يف حكومة دولة الإم��ارات عرب موقع تويرت و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وكيف
�أ�صبحت هذه ال�شبكات حموراً يجتمع حوله �أبناء الوطن ،وو�سيلة جديدة ت�ستبدل
بالدواوين التقليدية دواوي��ن �إلكرتونية تناق�ش ق�ضايا الوطن وتتداول �أحداثه
الرئي�سة و�إجنازاته.

وتظهر ه��ذه ال�صفحة كيف جنحت جتربة الإم ��ارات عرب ال�شبكات االجتماعية
بامتياز يف حتقيق االنت�شار العاملي ،وبناء الكاريزما احلكومية ،لت�صبح �إحدى �أدوات
�صناعة احل��دث والت�أثري يف دولتنا احلبيبة .وق��د جنحت القيادات احلكومية يف
الدولة بتحقيق منوذج متميز للأبواب الإلكرتونية ،ي�صل �إىل املواطن العادي من
دون حواجز �أو عوائق ،ويفتح املجال ل�صاحب القرار �أن يتعرف �إىل حاجات النا�س
ويتعاي�ش معهم.

@HHShkMohd

@HHShkMohd

فخور �أي�ضا بابنتي ن��ورة خليفة الكتبي  ..و�أهنئها بفوزها
بجائزة الريا�ضية املتميزة ذات الإعاقة � ..إرادة نورة تلهمنا..

التقيت اليوم مع بيل جيت�س وناق�شنا جمموعة من املبادرات
الإن�سانية واخلريية

@HHShkMohd

�أعجبتني فكرة مكتبة وكافيه الأر�شيف بحديقة ال�صفا بدبي عند البوابة ..5
مقهي ع�صري ي�ضم مكتبة متميزة و�سط حديقة عامة رائعة

ن �� �س �ت �� �ض �ي��ف م �ل �ت �ق��ى ال�سالم
وال��ري��ا��ض��ة -دب��ي  2013اميانا
منا بق�ضية ال�سالم العاملي

اف �ت �ت��اح م��دار���س ت���س�ت��وع��ب 4
�آالف الج ��ئ �� �س ��وري باملخيم
الإماراتي الأردين قريباً

ال�شيخ من�صور بن زايد

حمدان بن محمد بن ر ا�شد

@HHMansoor

@HamdanMohammed

��س�ع�ي��د ب ��الإف ��راج ع��ن الرهائن
ال �ف��رن �� �س �ي�ي�ن يف ال � �ك� ��ام �ي�رون،
املجتمع الدويل مطالب بالتوحد
�ضد العنف والتطرف

عبداهلل بن زايد
@ABZayed
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القواعد العامة للنجاح وا�ضحة
مل��ن ي��ري��د ان يتعظ؛ الو�سطية
وال�شراكة والت�سامح والتعاون
و�أول��وي��ة االقت�صاد ،فمن خالل
هذه املباديء تبنى الأوطان

منذ بداية م��ارس تصاعد عدد
متابعي اشتراك صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

د� .أنور قرقا�ش
@AnwarGargash

على تويتر بمقدار  200ألف متابع

الحكومة المحمولة

تطبيقات محمولة لخدمات
التسوق والسياحة
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.

تطبيق دبي مول -

قوائم دبي  -آي فون

آي فون

تطبيق تفاعلي يقدم �أ�سعار الوجبات
املحدثة �أو ًال ب�أول من معظم املطاعم
امل�شهورة يف �إمارة دبي.
وي�ع��ر���ض التطبيق �أرق� ��ام الهواتف
وعناوين املطاعم امل�شرتكة ،ما ي�سمح
ب�ت�ق��دمي خ �ي��ارات م �ت �ع��ددة لطلبات
التو�صيل للم�ستخدم.
FR

EE

تطبيق يتيح التعرف على العرو�ض
اخل��ا� �ص��ة والأن �� �ش �ط��ة والفعاليات
الرتفيهية التي يقدمها �أك�بر مركز
ت�سوق يف العامل.
وب��ال �ت��ايل تتحول زي ��ارة م��رك��ز دبي
للت�سوق �إىل فر�صة م��ن ال�صفقات
والتوفري.
FR

EE

Dubai Menus

The Dubai Mall
By Emaar Technologies

By Drumbeat Marketing

الدليل السياحي لزوار
دبي  -آي فون/أندرويد

ديفينيتلي دبي -
أندرويد

تطبيق ي�ق��دم ملحة �سياحية ل��زوار
دب � ��ي وي� �ب��رز ع���رو����ض ال �ت �� �س��وق،
ومغامرات ال�سفاري يف ال�صحراء،
وفعاليات الرتفيه ،و�أه��م الأح��داث
واملهرجانات� ،إ�ضافة �إىل الأن�شطة
الرتفيهية يف احل��دائ��ق والفعاليات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�ت�راث��ي��ة واملتاحف
واملعامل.

ت�ط�ب�ي��ق ي �ق��دم م �ع �ل��وم��ات �سياحية
وجت��اري��ة كاملة عن �إم��ارة دب��ي ،من
دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري،
ويعر�ض �أهم املعامل واملرافق ،وميثل
دل� �ي�ل ً�ا يف ج �ي��ب ك ��ل زائ� ��ر ومقيم
يف الإم� ��ارة ،كما �أن��ه م�ع��زز بتقومي
للفعاليات والأن�شطة الرتفيهية.

EE

FR

Dubai Visitor
Tourist Guide

EE

FR

Definitely Dubai
By DTCM

By Dubaiglimpses
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تحقيق

مطالب الشركات األجنبية من الخدمات اإللكترونية
متثل �سياحة املعار�ض يف دبي �أحد �أهم روافع احلركة االقت�صادية يف الإمارة،
�إذ ت�ستقطب امل�ع��ار���ض ال�ك�برى ماليني ال ��زوار م��ن رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
والتجار ،وتن�شط �إث��ر ه��ذه احلركة التجارية قطاعات رديفة كالفنادق واملطاعم
وخ��دم��ات النقل وامل��وا��ص�لات ،وقطاعات �أخ��رى ع��دي��دة ،ف�ض ً
ال ع��ن توفري قيمة
تناف�سية مل�صلحة دبي ت�شجع العديد من رجال الأعمال على اختيارها مقراً �إقليمياً
ل�شركاتهم و�أن�شطتهم التجارية.
"تقنية للجميع" كان لها جولة يف جمموعة من املعار�ض التجارية ،التقت
خاللها عدداً من ممثلي ال�شركات الأجنبية لتطلع على متطلباتهم من احلكومة
الإلكرتونية لت�سهيل م�شاركتهم يف املعار�ض التجارية.

من قبل �شركته وموظف تخلي�ص املعامالت فيها ،ولكنه ي�ستعمل اخلدمات الإلكرتونية
ب�شكل ن�شط يف ت�سيري �أموره ال�شخ�صية الأخرى ،ال �س ّيما ب�ش�أن الت�سوق والتجوال يف
املدينة ..من ّوه ًا �إىل �أنه يعترب املوقع الإلكرتوين ملركز دبي مول حتفة رائعة �ساعدته
على اال�ستمتاع الفعلي بزيارة املركز ،والتجول يف كافة �أق�سامه ومتاجره الرئي�سة؛ ما
�أتاح له �شراء جمموعة كبرية من التذكارات والهدايا من �أف�ضل العالمات التجارية
وب�أ�سعار خيالية ،ح�صل عليها من خالل العرو�ض اخلا�صة املن�شورة على املوقع.
�أم��ا كر�ستني بيرت م��ن فرن�سا فقد �أ� �ش��ادت مبوقع دائ��رة ال�سياحة والت�سويق
التجاري الذي �أفادها جد ًا يف ا�ستثمار اليوم الأخري من زيارتها لدبي� ،إذ خ�ص�صته
�وم ترفيه ملوظفيها بعد اجلهد امل�ضني ال��ذي بذلوه خالل م�شاركتهم يف
�شركتها ي� َ
املعر�ض ملدة �أربعة �أيام ،وقد متكنت من التخطيط ليومها الرتفيهي ب�شكل منا�سب
عرب االط�لاع على �أج�ن��دة الفعاليات والأن�شطة يف دب��ي من خ�لال موقع الدائرة.

مركز المعارض
بد�أنا من مقر مركز دبي للمعار�ض يف مركز دبي التجاري العاملي ،م�ستف�سرين التوعية بالخدمات اإللكترونية

عن اخلدمات الإلكرتونية التي يقدمها املركز لل�شركات امل�شاركة يف معار�ض دبي،
وقد تبني لنا �أن كافة �إجراءات التعرف �إىل امل�ساحات وحتديد الأ�سعار ودفع الر�سوم
املتعلقة باحلجوزات تتم ب�شكل مبا�شر من خ�لال الرتا�سل عرب الفاك�س والربيد
الإلكرتوين ،و�أن املركز ال يوفر �أية خدمات �إلكرتونية لل�شركات؛ �إذ تقت�ضي طبيعة تلك
الإجراءات التعامل مع ال�شركات وجه ًا لوجه للت�أكد من هويتها وكافة تفا�صيل حالتها
التجارية والتعاقدية.

جهل بوجود خدمات إلكترونية

عند �س�ؤال بع�ض امل�شاركني عن ال�سبل التي يرون �أنها تعزز معرفتهم باخلدمات
الإلكرتونية ،ر�أى جورج دوغال�س ،من الواليات املتحدة الأمريكية� ،أن �شركته ت�شرتك
يف عدد من املعار�ض يف دبي ب�شكل دوري ،و�أنه بف�ضل قوائم تف�صيلية بعناوين الربيد
الإلكرتوين لل�شركات املداومة على احل�ضور �إىل معار�ض دبي لدى �إدارة مركز دبي
للمعار�ض "ميكن �إر�سال معلومات حول اخلدمات الإلكرتونية التي ت�ساعدنا على ت�سهيل
تعامالتنا مع حكومة دبي وامل�شاركة يف الفعاليات التجارية التي جتري يف الإمارة".
�سارة بول ،من هولندا ،ت�شري �إىل �أن غالبية ال�شركات تتعامل مع طريان الإمارات
يف احل�صول على خدمات ال�سفر و�شحن الأجهزة التي يتم عر�ضها يف دبي ..وميكن
اال�ستفادة من نظام الرتفيه العامل على منت طائراتها بتخ�صي�ص قناة لتعريف قطاع
التجار والزوار على حد �سواء باخلدمات الإلكرتونية لقطاع الأعمال ،ومن خالل هذه
اخلدمة ميكن توعية �آالف من امل�سافرين الذين حتملهم طائرات الإم��ارات حول
العامل.

لدى طرحنا ال�س�ؤال عن �أهم اخلدمات الإلكرتونية التي تتعامل معها ال�شركات
املوجودة يف املعار�ض لت�سهيل م�شاركاتها ،جاءت �إجابات ممثليها واح��دة ،وهي �أن
�أحد ًا منهم ال يعلم بوجود تلك اخلدمات الإلكرتونية �أ�سا�س ًا ،وال يعلم امل�شاركون �شيئ ًا
عن البوابة الإلكرتونية حلكومة دبي (دبي.امارات).
وعند ال�س�ؤال عن �إمكان ا�ستعمال تلك اخلدمات يف حال توافرها� ،أجاب �إدوارد
روبرت من اململكة املتحدة ب�أنه �سريحب بالتعامل معها لو كانت لديه فكرة م�سبقة باقة خدمات جديدة
ت�برز املالحظات التي �أب��داه��ا جمهور امل�شاركني الأج��ان��ب يف معار�ض جتارية
عنها ،و�سيعتربها قيمة م�ضافة توفرها دبي له لت�سهيل �أعماله ..واجلواب نف�سه كان
من ليزا جون من �أملانيا ،حيث كررت �أنه "من امل�ستحيل �أن ن�ستفيد من اخلدمات تعقد يف دبي احلاجة �إىل باقة خدمات جديدة على بوابة حكومة دبي موجهة لقطاع
الأعمال ،وب�شكل خا�ص لل�شركات الأجنبية التي ت�شارك يف تلك املعار�ض .وميكن لهكذا
الإلكرتونية �إن مل نكن نعلم بوجودها �أ�ص ًال"!!
باقة �أن ت�ضم جمموعة كبرية من اخلدمات اخلا�صة بت�أ�شريات الزيارة والتعامل مع
دائرة اجلمارك يف ما يتعلق بالإدخال امل�ؤقت لل�سلع والأجهزة ،وكذلك توفري جمموعة
الخدمات اإللكترونية الشخصية
من خدمات ترخي�ص الأجهزة اخلا�صة باالت�صاالت والتقنيات املتقدمة من اجلهات
من بني جمهور امل�شاركني باملعر�ض كان �أن قابلنا "يل وان" من ال�صني لن�س�أله املعنية من �أجل ت�صريح عدم املمانعة ب�إدخالها �إىل الدولة ..وخدمات �إلكرتونية �أخرى
عن مدى تعامله مع اخلدمات الإلكرتونية على امل�ستوى ال�شخ�صي يف ت�صريف �ش�ؤونه عديدة جتعل تعامالت ال�شركات مع اجلهات احلكومية �أكرث �سهولة ،ما يرفع مميزات
اخلا�صة ،و�أجابنا �أن كل ما يتعلق برتتيبات الفيزا والزيارة واحلجز والإقامة مت ت�أمينه التناف�سية لإمارة دبي ب�أن تكون مركز ًا للمال والأعمال.

•
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البلد اإللكتروني

جولة إلكترونية في
الخدمات الحكومية
للجهات المحلية
واالتحادية
حققت الإمارات قفزة نوعية يف جمال التحول الإلكرتوين ،جعلت منها مركزاً مهماً للمال والأعمال على م�ستوى العامل ...وت�سري عملية التحول النوعية
هذه بوترية مت�سارعة� ،سواء على �صعيد الوزارات والهيئات االحتادية �أو على �صعيد اجلهات املحلية .وقد باتت العملية معلماً من معامل روح االحتاد التي تتجلى
يف التكامل والرتابط الإلكرتوين بني كافة اجلهات والهيئات احلكومية ،لتجعل من الإمارات بلداً �إلكرتونياً ،متحداً �أي�ضاً يف خدماته ومعلوماته.
"تقنية للجميع" ت�ستعر�ض بع�ض اخلدمات الإلكرتونية املقدمة من جهات احتادية وحملية يف الإمارات الأخرى ،لت�ساهم يف تعريف اجلمهور بامل�ستوى
املتقدم الذي يحققه القطاع احلكومي يف الدولة ب�شكل عام ،ولتتيح لهم ا�ستخدامها بال�شكل الأمثل.

طلب المساكن واألراضي السكنية من
شؤون الرئاسة

خ��دم��ة "طلب الأرا� �ض��ي والإ�سكان" الإل�ك�ترون�ي��ة تقدمها وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة للمواطنني الذين ا�ستوفوا ال�شروط الالزمة للح�صول على امل�ساكن
�أو الأرا�ضي ال�سكنية ،بهدف ت�سهيل �إج��راءات تقدمي طلبات امل�ستحقني لها يف
�إمارة �أبوظبي.
• تقدم هذه اخلدمة عن طريق املوقع الإلكرتوين حلكومة �أبوظبي الإلكرتونية
www.abudhabi.ae
• من ال�صفحة الرئي�سة نختار رابط الأرا�ضي واملنازل والبيئة.
• نختار راب��ط الإ�سكان ،ثم توزيع امل�ساكن؛ حيث تعر�ض ال�شا�شة فر�ص ًا
وخ �ي��ارات كثرية لال�ستمرار يف �إج���راءات الت�سجيل ..م��ع �إدراج ل�ل��أوراق
والوثائق املطلوبة.

دفع الزكاة والفتاوى
إلكتروني ًا

ي�ستقطب املوقع الإلكرتوين ل�صندوق الزكاة � www.zf.aeأعداداً كبرية
من امل�ستخدمني� ،سواء ممن يرغبون يف دفع الزكاة والتربع� ،أو ممن يرغبون يف

اال�ستعالم عن الأحكام ال�شرعية للزكاة وم�صارفها؛ حيث ارتفع عدد م�ستخدمي
بوابة اخل��دم��ات الإلكرتونية لل�صندوق �إىل نحو رب��ع مليون م�ستخدم فقط
خالل الربع الأول من العام اجلاري 2013؛ لي�صل �إجمايل عدد م�ستخدميها
منذ �إطالقها �إىل  733000م�ستخدم ،وفقاً لآخر �إح�صاء �أعلنه ال�صندوق.
ويتنوع م�ستخدمو املوقع الإل�ك�تروين بني دافعي ال��زك��اة الذين يريدون
التعرف �إىل م�صارف الزكاة وطرق دفعها وح�ساب قيمتها وبني م�ستحقي الزكاة
الذين يتاح لهم من خالل االطالع من خالل املوقع على �شروط تقدمي الطلبات
ومواعيدها ،عالوة على زائ��ري منتدى ال�صندوق والراغبني يف االط�لاع على
الفتاوى.
ً
وق��د �أ�سهم �إط�لاق خدمتي الفتاوى وح�ساب الزكاة �آليا �ضمن نظام الرد
التفاعلي الـ  IVRب�شكل كبري يف زيادة �أعداد املتعاملني �إلكرتونياً مع القنوات
املبتكرة لل�صندوق ،حيث يتم توفري نحو  60خدمة �إلكرتونية ت�ساعد على
تي�سري ت�أدية الزكاة ،متا�شياً مع الثورة التكنولوجية احلديثة.

خدمة ي�س�ألونك �أون الين

• يبد�أ احل�صول على اخلدمة من خالل الت�سجيل يف املوقع www.zf.ae
• ا�ضغط على �إ�ضافة فتوى ،ثم �أدخ��ل الفتوى املطلوب التع ّرف �إليها..
و�ست�صلك الإجابة خالل يومي عمل.
• خدمة فتاوى الزكاة متوافرة فقط لأع�ضاء موقع �صندوق الزكاة ،لذا ينبغي
عليك �أن ت�سجل يف املوقع لت�ستفيد منها.

•
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التواصل والتراسل

"دبي اإللكترونية" تعزز منظومة " التواصل والتراسل اإللكتروني"
م��ن �أج ��ل ت�ع��زي��ز فاعلية ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي ال ب � ّد م��ن ت��وف�ير �آل �ي��ة للإجناز
ب�سرعة وكفاءة على �صعيد التوا�صل بني فرق العمل والكوادر الب�شرية يف اجلهات
احلكومية ،وهو ما عملت حكومة دبي الإلكرتونية على حتقيقه عرب توفري من�صات
خا�صة لت�شغيل �أف�ضل برامج التوا�صل والرتا�سل الإلكرتوين بني موظفي دوائر
وجهات حكومة دبي ،مبا ّ
يعظم ت�أثري التكنولوجيا يف تنفيذ اخلدمات احلكومية
التقليدية لتحويلها �إىل خدمات �إلكرتونية.
 ..هكذا ي�صف جمعة بن �شاهني ،مدير ق�سم التوا�صل والرتا�سل الإلكرتوين/
�إدارة البنية التحتية يف دائرة حكومة دبي الإلكرتونية ،يف لقائنا معه ،منظومة
التوا�صل والرتا�سل الإلكرتوين التي توفرها الدائرة..

التعريف بالخدمة

وقد �أو�ضح بن �شاهني �أن هذه املنظومة املميزة ت�ضم باقة من اخلدمات واحللول
الإلكرتونية التي ت�ستهدف تعزيز التوا�صل بني موظفي الدوائر احلكومية لإجناز
�أعمالهم املتنوعة ب�سهولة و�سرعة ،وت�شتمل على الآتي:
 خدمة الربيد الإلكرتوين خدمة �أماكن العمل امل�شرتكة للفرق خدمة ا�ست�ضافة املواقع الإلكرتونية -خدمات التوا�صل والرتا�سل عن طريق الهواتف الذكية

جمعة بن �شاهني
مدير ق�سم التوا�صل والرتا�سل الإلكرتوين

وهذا �أمر ميثل �ضمانة لتحقيق هدف احلكومة الإلكرتونية يف تقدمي خدمات عالية
اجلودة يف كل وقت ومن �أي مكان يف العامل .وقد و�صل عدد الدوائر احلكومية و�شبه
خدمة البريد اإللكتروني
ي�شري بن �شاهني �إىل �أن خدمة الربيد الإلكرتوين عبارة عن خدمة م�شرتكة تتيح احلكومية التي تتعامل مع اخلدمة �إىل  25دائرة تت�ضمن  3505م�ستخدمني.
جلميع موظفي الدوائر احلكومية امل�ست�ضافة قنوات متعددة للدخول �إىل اخلدمة،
وتتوافق مع كافة �أنواع الأجهزة الذكية.
�إن ما �سبق ي�سمح للموظف احلكومي بالتوا�صل مع بريده الإلكرتوين �سواء ا�ستعمل خدمة أماكن عمل الفرق المشتركة
ميثل تطبيق "�شري بوينت" من مايكرو�سوفت نقطة جتميع وم�شاركة يف امل�ؤ�س�سة
جهازه ال�شخ�صي داخل الدائرة� ،أو عرب مت�صفح الإنرتنت يف املنزل� ،أو كان متنق ًال
داخل الدولة عرب هاتفه املحمول مبختلف الأنواع ..وحتى حول العامل عرب بالك بري .لكافة املعلومات وامللفات املتداولة بني فرق العمل� ،إ�ضافة �إىل كونه من�صة لإجناز
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مجتمع المعرفة
الأعمال امل�شرتكة و�إدارة االجتماعات واملواعيد واملهام الوظيفية ،عرب تقومي موحد
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �أو الإدارة �أو الق�سم ،وكذلك من خالل �أدوات �أخرى عديدة
جتعل من العمل الت�شاركي �أمر ًا يف غاية ال�سهولة وال�سرعة.
ووفق ًا لهذه املزايا ،يقول جمعة بن �شاهني ،فقد وفرت حكومة دبي الإلكرتونية
هذه اخلدمة التي تظهر على �شكل موقع �أو �صفحة ملجموعة �أفراد لر�صد الفعاليات
التي ينجزها فريق العمل ولتتبعها..
ً
وتتيح هذه اخلدمة مناق�شة �أي مو�ضوع �إلكرتونيا ،كما ميكن لأي موظف داخل
امل�ؤ�س�سة �إن�شاء موقعه اخلا�ص الذي ميكنه من م�شاركة معلوماته مع الآخرين.

خدمة الدردشة والعمل االفتراضي

ي�ستعر�ض جمعة بن �شاهني هنا خدمة الدرد�شة التي ت�ؤمن للم�ستخدم عملية
التوا�صل عن بعد و�إجراء اجتماع بني عدد من املوظفني واملديرين ..ما مي ّكن فريق
الدعم الإلكرتوين يف الدائرة احلكومية� ،أو يف حكومة دبي الإلكرتونية ،من تقدمي
الدعم الفني املطلوب عن بعد ،ويعفي من االنتقال �إىل مق ّر املوظف الذي يطلب
اخلدمة ،وذلك عن طريق التحكم عن بعد باجلهاز لإ�صالح خلله الفني .وتتيح هذه
اخلدمة كذلك عدد ًا من املميزات منها:
 االجتماعات عرب ال�صوت والفيديو نقل امللفات -م�شاركة �سطح املكتب

خدمة استضافة المواقع اإللكترونية

اخلا�صة باجلهات احلكومية يبني
وحول خدمة ا�ست�ضافة املواقع الإلكرتونية
ّ
ّ
بن �شاهني �أن حكومة دب��ي الإلكرتونية قد وف��رت للدوائر واجلهات احلكومية
حلول ا�ست�ضافة ت�أخذ بعني االعتبار مطابقة هذه املواقع للموا�صفات وال�شروط
القيا�سية؛ لناحية ت�أمني املعلومات احلكومية وحماية تطبيقاتها من االخرتاق..
وهو ما �أزاح عن كاهلها تبعات اال�ست�ضافات التجارية غري امل�ضمونة من ناحية
الأمان واملوثوقية.

جدوى اقتصادية ..وبيئية

وعن جدوى عملية الرتابط الإلكرتوين عن طريق حكومة دبي الإلكرتونية عرب
منظومة التوا�صل والرتا�سل  ،قال بن �شاهني �إنها توفر ،من جهة ،مبالغ كبرية
على الدوائر احلكومية و�شبه احلكومية� ،سواء على �صعيد تكاليف �شراء املعدات
وال�سريفرات �أو توفري ف��رق العمل وال�صيانة واخلدمة الالزمة لدميومة عمل
املنظومة يف كل دائرة على حدة.
ومن جهة �أخرى ف�إن املنظومة ت�ساعد على بناء بيئة عمل خالية من الورق ،كما
ت�سمح ب�إجناز املهام من �أي مكان ويف �أي وقت من دون احلاجة �إىل انتقال املوظف
�إىل مقر الدائرة ،مما يوفر ب�شكل ملحوظ يف الوقت واجلهد.

خطط تطوير الخدمة

يختم جمعة بن �شاهني حديثه بالت�أكيد على �أن النجاح يلزمه متابعة ،تتمثل
يف اخلطط امل�ستقبلية لتطوير اخلدمة من قبل حكومة دبي الإلكرتونية ،و�ستكون
مرحلتها الأوىل هذا العام عرب ترقية اخلدمات املقدمة ،بالتوازي مع دورات
تدريبية لكل ما هو جديد يف الن�سخة املطورة.
كذلك مت توفري خدمة الأر�شفة الإلكرتونية على الأجهزة اخلادمة املركزية
حلكومة دبي الإلكرتونية ،وهو ما يتيح �إمكان الدخول �إىل امللفات القدمية ور�سائل
الربيد الإلكرتوين عرب نظام �إدارة الوثائق و�إدارة ال�سجالت.
ومتنى بن �شاهني على اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية يف دبي �أال تتوانى عن
االن�ضمام لهذه املنظومة رفيعة امل�ستوى التي ت�شجع حكومة دبي الإلكرتونية كافة
الدوائر لالن�ضمام �إليها ،و�أن تتبناها ب�شكل ر�سمي ،نظر ًا لكون التب ّني �أحد �صور
الرتابط احلكومي وميثل مرحلة متقدمة من عملية التكامل احلكومي التي ت�سعى
دبي لإجنازها.

•

اعتماد "أمن وحماية المعلومات" ضمن
المناهج الدراسية في الدولة
�أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت ،من خالل فريق اال�ستجابة
لطوارئ احلا�سب الآيل� ،إحدى مبادرات م�شروع "منهج �أمن وحماية املعلومات"
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم؛ بهدف توعية م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت
من الطالب يف كافة املراحل التعليمية ب�أهمية الأمن وال�سالمة يف ف�ضاء العامل
الرقمي ،وتعزيز ثقة امل�ستخدم يف املحافظة على املعلومات اخلا�صة به ،وحمايته
من املخاطر املحيطة بعامل الإنرتنت.
وقد قام فريق اال�ستجابة التابع للهيئة بالتعاون مع ال��وزارة ،بتطوير منهج
متعدد امل�ستويات لرعاية ثقافة �إلكرتونية �آمنة وفق ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة تتيح
ن�شر الإر�شادات الوا�ضحة للتغلب على التحديات وامل�شكالت التي تعرت�ض �شريحة
الطالب والطالبات يف مراحلهم العمرية املتعددة ،ولت�شجيع ا�ستخدام موارد
تقنية املعلومات ب�صورة �سليمة و�آمنة .وقد ا�ستغرق تطوير هذا املنهج ال�شامل
�أكرث من عامني ،وي�شمل :كتاب الطالب ودليل للمعلم يف ن�سختني مطبوعة ورقمية،
تت�ألف من الن�شاطات والعرو�ض املرئية والق�ص�ص الت�صويرية املتعددة التي تقدم
�أ�سلوب ًا حديث ًا يف طرح املعلومات.
ً
ً
و ُيعد الأمن الإلكرتوين عن�صرا رئي�سا لتعزيز التنمية امل�ستدامة لالقت�صاد
املعريف يف الدولة ،يعتمد على املعرفة والوعي لدى اجلمهور ب�شكل عام .وتهدف ك ٌل
من الهيئة والوزارة �إىل التوعية ب�أمن وحماية املعلومات لدى كافة الفئات العمرية
والتعليمية وتر�سيخ مفاهيم �أمن املعلومات كجزء من �سلوك الإن�سان يف مراحل
عمرية مبكرة.
وي�أتي هذا الإجن��از لتعزيز دور املدار�س يف القيام بدور حموري يف تثقيف
الطالب حول �أف�ضل ممار�سات ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من خالل منهج تعليمي
وطني ،ل�ضمان �أمن �أبنائنا على �شبكة الإنرتنت؛ باعتباره �أحد �أهم �أولويات جميع
الآباء…
مكونات المنهج
يت�ضمن املنهج التعليمي ن�شاطات خمتلفة عرب الإنرتنت وحما�ضرات �صممت
خ�صي�ص ُا بهدف االرت�ق��اء مب�ستوى التعليم يف ه��ذا النطاق ،ومتكني طواقم
التدري�س من نقل هذه املعارف �إىل طالبهم ،مراعي ًا �إ�شراك ويل الأمر يف بناء
الوعي الأ�سا�سي والتعلم من جانبني؛ البيت واملدر�سة من �أجل حتقيق الهدف
واع و�آمن للجميع.
املتمثل يف �إقامة جمتمع معلوماتي ٍ
كما يقوم املنهج اجلديد بالرتكيز ب�شكل �أكرب على مو�ضوعات االت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ويتدرج بعر�ض املهمة منها يف جمال �أمن وحماية املعلومات،
ب��دء ًا من �أخالقيات ا�ستخدام احلا�سب الآيل وط��رق املحافظة على اجلهاز،
فمو�ضوعات املحافظة على املعلومات اخل��ا��ص��ة ،و�سرية ال�ب�ي��ان��ات ،وحفظ
اخل�صو�صية ،و�ضرورة املحافظة على كلمات املرور و�سبل تقويتها حلفظ �سرية
الأنظمة واملعلومات و�سالمتها من ت�سلل املخربني واملتطفلني� ..إ�ضاف ًة �إىل �أمن
مت�صفحات املواقع الإلكرتونية وحماية ر�سائل الربيد الإلكرتوين.
مراجعة تواكب التكنولوجيا
يغطي املنهج الذي جرى االتفاق مع وزارة الرتبية والتعليم على �أن تراجعه
جلنة مراجعة املناهج فيها �سنوي ًا ،جميع املراحل التعليمية من ال�صف الأول �إىل
ال�صف الثاين ع�شر ،ويت�ضمن تعريف ًا بالتهديدات واملخاطر عرب مواقع �شبكة
الإنرتنت وعر�ض ًا للم�شكالت الرئي�سة الناجمة عن االت�صال بها؛ مثل الر�سائل غري
املرغوب بها ،والربامج ال�ضارة (الفريو�سات وملفات التج�س�س ،وامللفات اخلبيثة
وال�ضارة) ،وامل�شكالت االجتماعية الناجمة عن �إهمال م�ستخدمي التقنيات يف
�أثناء تعاملهم عرب الإنرتنت ،مثل الهند�سة االجتماعية ،والت�صيد الإلكرتوين،
وق�ضايا التعدي الإلكرتوين ،وخرق ت�شريعات حقوق امللكية الفكرية.

•
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األمم اإللكترونية

الموقع اإللكتروني
للحكومة الهولندية
www.government.nl
بساطة غنية
بالمعلومات والخدمات
ا�ستجابة للتو�صية التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،يف القمة
احلكومية يف دبي بدرا�سة التجارب العاملية يف جمال
احلكومة الإلكرتونية؛ ن�ستعر�ض هنا �أه��م التجارب
ال �ت��ي جن �ح��ت م ��ن خ�لال �ه��ا احل �ك ��وم ��ات يف حت�سني
نوعية حياة املواطنني عرب ممار�سات مبتكرة ..وت�أتي
البوابات الر�سمية احلكومية كو�سيلة مثالية للو�صول
�إىل اخلدمات واملعلومات احلكومية من قبل كل من
الأفراد وال�شركات.
بوابتنا الإلكرتونية لهذا العدد �ستكون مع حكومة
هولندا ،والتي متثل منوذجاً يقدم م�ستوى متطوراً
من الأداء احلكومي.

من ثم يتم التنقل بني ال�صفحات عن طريق ال�ضغط أكثر الموضوعات متابعة

على اخل�ي��ارات املعرو�ضة وال��رواب��ط امل�صنفة ح�سب
املو�ضوع التي تظهر عند الت�صفح� ،إ�ضافة �إىل �إمكان
ت�صفح الروابط للخدمات واجلهات احلكومية ذاتها
وفق الرتتيب الأبجدي.
ً
ً
ق�سم مهم يف البوابة يقدم عر�ضا �شامال عن الهيكل
احلكومي وال��وزارات ،ويعر�ض املهام املنوطة بها ،مع
�إمكان االت�صال وال�س�ؤال عرب البوابة واال�ستف�سار عن
املعلومات واخلدمات احلكومية.

حكومة واحدة ..لغات
متعددة

اخل��دم��ات ال�ت��ي الق��ت اه�ت�م��ام� ًا م��ن املت�صفحني
وحظيت ب�أعلى معدالت الزيارة هي:
 الأمن وال�سالم الدويل الطاقة يف امل�ستقبل احلماية من اجلرمية �إدارة املياه والبيئةومم��ا يلفت االن�ت�ب��اه ه��و ع��ر���ض ج�ه��ود احلكومة
الهولندية يف ال�سنوات املقبلة ل��زي��ادة ن�سبة الطاقة
اخل�ضراء التي ت�ستخدمها ،وخف�ض االعتماد على النفط
والغاز ،مبا يعالج ارتفاع تكلفة ا�ستهالك الطاقة ،ويفتح
جما ًال لتحقيق النمو وفر�ص العمل وزيادة الإيرادات.

نظر ًا لوجود هولندا �ضمن االحت��اد الأوروب��ي فقد
�سعت البوابة �إىل تقدمي اخلدمات الإلكرتونية بلغات مواقع التواصل االجتماعي
هيكل الموقع
ت�أتي ال�صفحة الرئي�سة للموقع ب�سيطة الت�صميم متعددة لي�ستفيد منها �أك�بر ع��دد من املتعاملني من
يقدم املوقع فر�صة للجمهور للم�شاركة يف �إبداء
خمت�صرة امل���واد ،وتقت�صر على ع�ن��اوي��ن االت�صال مواطني دول االحت ��اد الأوروب� ��ي ،وه��ذه اللغات هي :ر�أيه يف ال�سيا�سات وامل�شروعات احلكومية عرب مواقع
لا وممتع ًا البابيامنتو ،بيامنتو ،ندرلند�س� ..إ�ضافة �إىل اللغة التوا�صل االجتماعي املتعددة ،مثل في�س بوك وتويرت؛
وخ��ري�ط��ة امل��وق��ع ال �ت��ي ت �ق��دم ع��ر��ض��ا ��س�ه� ً
ن�ظ��ر ًا لالهتمام الكبري م��ن قبل احلكومة ب�إ�شراك
الإجنليزية.
للخدمات املوجودة يف البوابة احلكومية.
املواطنني بالق�ضايا احلياتية والثقافية واملجتمعية،
على الرتوي�سة تظهر الهوية الوطنية لهولندا متمثلة
ومتكني الأف ��راد م��ن ال��و��ص��ول ب�صوتهم �إىل �صاحب
يف ال�شعار الذي يرمز للعائلة امللكية ،والتي تعود بداية
القرار ..وكذلك االرتقاء مب�ستوى اخلدمات احلكومية
حكمها �إىل تاريخ ح�صول البالد على ا�ستقاللها من أكثر من خدمات حكومية
ال يقت�صر املوقع على اخلدمات الإلكرتونية فقط بل التي ت�أتي عرب تطبيق مبد�أ امل�ساهمة املجتمعية �أكرث
ال�سويد يف عام 1905م.
يتعداها لعر�ض دور احلكومة يف تنظيم برامج احلماية كفاءة وحتقيق ًا لر�ضا املتعاملني.
وتت�صدر ال�صفح َة ��ص��ور ُة امللكة بياتريك�س التي
�أعلنت تنازلها ع��ن العر�ش ي��وم الإث �ن�ين  28يناير ال�صحية للموظفني يف العمل للرتويج لنمط حياة �صحي،
 2013لتن�صيب امللك اجلديد يف �أم�سرتدام بتاريخ يحقق مبد�أ ال�سالمة للجميع للعب دور ن�شط يف املجتمع الخالصة
الهولندي.
� 30أبريل .2013
�سعى القائمون على ال�ب��واب��ة الر�سمية حلكومة
ه��ول�ن��دا �إىل ع��ر���ض ق�ط��اع اخل��دم��ات احلكومية من
وجهة نظر اجلمهور وحاجاته اليومية يف التعامل مع
دليل المستخدم
سهولة التصفح
احلكومة ،لتحقيق �أك�بر ق��در من اال�ستفادة للجهات
ً
ً
للم�ستخدم
ا
مرجعي
ال
دلي
إلكرتوين
ل
ا
املوقع
يقدم
معلومات
للم�ستخدم
لتقدم
ت�أتي القائمة الرئي�سة
املهتمة بالتعامل مع القطاع العام .وركز فريق البوابة
امل�صدرين
يخدم
اال�سرتاتيجية؛
واخلدمات
ال�سلع
عن
وافية عن املجاالت املتعددة التي يحتاج �إليها مت�صفح
على ا�ستخدام واجهة ت�صميم تالئم الت�صفح عرب كافة
البوابة؛ �سواء يف ما يتعلق بال�ش�أن الداخلي �أو بالق�ضايا والتجار وال�سما�سرة ،وي�ساعد يف الرقابة على ال�صادرات �أن��واع الأجهزة والهواتف املحمولة ،حيث تكرر البوابة
ال�سيا�سية العامة �أو ب��الأم��ور الداخلية االقت�صادية وال�سلع امل�سموح بها يف هولندا .ويتم الو�صول �إىل هذه الهولندية ما �شاهدناه يف البوابة الربيطانية يف العدد
اخلدمة عن طريق رابط وثائق ومن�شورات.
املا�ضي من تطبيق منهجية "ما قل ودل".
واالجتماعية.

•
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"طرق دبي" تطلق خدمة"إس إم
إس" لالستفسار عن مواعيد المترو

�أط �ل �ق��ت م��ؤ��س���س��ة ال �ق �ط��ارات يف ه�ي�ئ��ة الطرق
وامل��وا� �ص�لات خ��دم��ة اال�ستف�سار ع��ن م��واع�ي��د حركة
رح�لات مرتو دبي يف كل الأوق��ات ،وذل��ك عرب �إر�سال
ر�سائل ن�صية ق�صرية �إىل الرقم “ ،”5223بالتعاون
م��ع "م�ؤ�س�سة امل��وا��ص�لات العامة" م��ن خ�لال جدولة
املواعيد يف نظام خمطط الرحالت "وجهتي" الذي
ي�ساهم يف تقليل اجلهد �أمام اجلمهور امل�ستخدم للمرتو
ويجعله �أكرث �سال�سة و�سهولة.
وحت��ر���ص هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات على �إطالق
باقة من اخلدمات التقنية اجلديدة التي تلبي رغبات
املتعاملني وت�س ّهل الإجراءات �أمامهم ،عند ا�ستخدامهم
و�سائل النقل اجلماعي واملرتو ب�شكل خا�ص .تقدمي هذه
اخلدمة يتما�شى و�أرقى املعايري العاملية يف جمال النقل
اجلماعي من �أجل زيادة ر�ضا املتعاملني .كما �أن �سعي
امل�ؤ�س�سة لتحقيق الغايات اال�سرتاتيجية للهيئة و�أبرزها

"املتعاملون �أو ًال" وخدمة �إر�سال الر�سائل الن�صية
�ستمنح م�ستخدمي املرتو فر�صة التع ّرف �إىل مواعيد
ومي�سر ،ما ي�سهل ح�صولهم على
الرحالت ب�شكل دقيق ّ
املعلومات ب�شكل فوري للم�ساعدة الف ّعالة يف التنقل بكل
�سال�سة ،و ي�ؤكد ذلك مدى ان�سجام املبادرات مع مكانة
دبي كمركز جتاري واقت�صادي عاملي.
وللح�صول على اخل��دم��ة يتم �إر� �س��ال ال��رم��ز D
يتبعه رقم املن�صة املوجود عند مكان و�صول املرتو عرب
�شا�شات عر�ض املعلومات �إىل الرقم � ،5223أو يف
دليل املرتو املتوافر يف كافة حمطات اخلطني الأحمر
والأخ�ضر ،ومن ثم ي�ستقبل امل�ستف�سر الرد عن �أوقات
�آخر ثالث رحالت تالية ..ويف حال رغب امل�ستخدم يف
معرفة الأوقات املتعددة للرحالت ينبغي و�ضع الرمز D
ثم رقم املن�صة يتبعه الوقت املطلوب.

اإلمارات الثانية عالمي ًا وفق
مؤشر االستخدام الحكومي
لتقنية المعلومات

احتلت الإم��ارات املرتبة الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط و�إفريقيا ،واملرتبة الـثانية عاملي ًا يف م�ؤ�شر
اال�ستخدام احلكومي لتقنية املعلومات ،من بني 144
دول��ة �شملها التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات
واالت �� �ص��االت ل �ع��ام  2013ال �� �ص��ادر ع��ن املنتدى
االقت�صادي العاملي .وي�أتي هذا الإجن��از املهم بعد �أن
قفز ت�صنيف الإمارات  30مركز ًا عن ت�صنيفها لعام
 2012يف امل�ؤ�شر نف�سه ،ما ميثل �أكرب قفزة على
الإطالق يتم ر�صدها يف م�ؤ�شر هذا العام.
ويعتمد التقرير على �أربعة معايري رئي�سـة فـي تقيـيم
جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا املعلومات ،وهي:
البيئة امل�ساعدة ،ومدى اجلاهزية ،واال�ستخدام ،ومدى
ت�أثري تقنية املعلومات.
يقي�س التقرير �ضمن ه��ذه امل�ع��اي�ير م��دى توافر
بيئة تتيح ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وتطويرها ون�شر تطبيقاتها يف اجل�ه��ات احلكومية
املتعدد ،ويف اجلهات اخلا�صة ..وكذلك عوامل �أخرى،
م�ث��ل بيئة الت�شريعات التنظيمية وق �ط��اع الأعمال
واال�ستثمار.

محاكم دبي تشكل فريق «توعيتي»..الثالث!
لل�سنة الثالثة على التوايل ويف �إط��ار �سعيها لرت�سيخ املعرفة
جلميع �أفراد املجتمع وتفعيل ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وا�صلت �إدارة خدمات الق�ضايا يف حماكم
دبي ت�شكيل فريق "توعيتي" الذي �سيتوىل مهمة تو�ضيح �آلية �سري
الإجراءات يف حماكم دبي والتعريف بخدماتها� ..إ�ضافة �إىل توعية
�أفراد املجتمع بر�سالة وخدمات املحاكم ،وفق الأ�ساليب والأدوات
املتاحة.
وتعتمد خطة عمل الفريق على ا�ستغالل ال�شراكات اال�سرتاتيجية
مع الدوائر واجلهات احلكومية ،وزيارة الدوائر احلكومية االحتادية
واملحلية ومكاتب املحاماة لعر�ض �أهداف الفريق والتعريف بخدمات
املحاكم ،وتدريب املكاتب على الت�سجيل الإلكرتوين من �أجل ت�سويق
اخلدمات الإلكرتونية املتعددة.
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التقدم لوظيفة في مجموعة اإلمارات
هذه الوظيفة متاحة للجمهور عبر
الموقع اإللكتروني لمجموعة طيران
اإلمارات عبر الموقع اإللكتروني:
www.emiratesgroupcareers.com

1

2

يجب الت�سجيل يف املوقع من �أج��ل �إم�ك��ان التقدم للوظائف
املعرو�ضة فيه ،للبحث عن وظائف انقر رابط
""Find a job vacancy

للت�سجيل يف املوقع يجب ملء منوذج الت�سجيل
ب�ب�ي��ان��ات �صحيحة ،ومي�ك��ن اخ�ت�ي��ار تنبيه
امل���ش�ترك ب��ال��وظ��ائ��ف امل�لائ�م��ة لتخ�ص�صه
املهني

3

ب�ع��د ال�ن�ق��ر ع�ل��ى راب���ط ال�ب�ح��ث عن
وظيفة ،يظهر حمرك البحث اخلا�ص
بالوظائف املتاحة ،م��ع قائمة كاملة
بكافة الوظائف احلالية يف املجموعة.
للتقدم لوظيفة يجب النقر على زر:
Save Job

لمزيد من المعلومات يمكن طلب المساعدة
عبر الموقع اإللكتروني:

www.emiratesgroupcareers.com
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