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وضــع وتنفيــذ السياســات واملبــادرات الذكيــة وتعزيز
اإلبــداع واالبتــكار باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت لتحقيــق الرفاهيــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة إلمــارة ديب مبــا يحقــق تنافســيتها عامليـاً
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اإلشراف العام

قسم اإلعالم وإدارة املحتوى
إدارة التسويق واالتصال املؤسيس

للتواصل مع المجلة

حكومة ديب الذكية
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ص.ب90300 :
الربيد اإللكرتوينmedia@dsg.gov.ae :

ميكن تصفح النسخة اإللكرتونية من
املجلة عىل البوابة :ديب.امارات
اآلراء املنشــورة بأســاء أصحابهــا ال تعــر
بالــرورة عــن رأي املجلــة .ومينــع منع ـاً
باتــاً إعــادة النــر أو التوزيــع للمــواد
الــواردة باملجلــة إال باإلشــارة إىل املصــدر
أو مبوافقــة خطيــة مــن املجلــة.
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كلمة العدد

الحكومة الذكية تعزز التنافسية
«العــامل اليــوم يتغــر برسعــة ،وتوقعــات النــاس أيضـاً تتغــر برسعــة والبــد مــن رصــد ذلــك بشــكل يومــي ،وإســعاد
النــاس مهمــة ال تحتمــل التأجيــل»..
لعلنــا نــدرك مــن كلــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،هــذه ،رس تفــرد تجربــة دولــة اإلمــارات يف تطويــر قطاعهــا الحكومــي الــذي بــات يحتــل
مراكــز متقدمــة عــى صعيــد التنافســية العامليــة؛ باعتبــاره عصــب التنميــة واألكــر احتــكاكاً بتطلعــات وطموحــات
املواطنــن ،بعدمــا أصبحــت مفاهيــم التنافســية العامليــة الجديــدة خاصــة يف القطــاع الحكومــي تقــوم عــى رضــا وإســعاد
املتعامــل يف املقــام األول.
***
يشــر أحــدث إصــدار لتقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العامليــة للعــام الجــاري  2015أن دولــة اإلمــارات احتلــت
املركــز األول إقليمي ـاً للعــام الثالــث عــى التــوايل يف التنافســية العامليــة ،كــا ُصنفــت يف املركــز الثــاين عــر عاملي ـاً يف
التقريــر العــام .وضمــن الســياق نفســه كان تقريــر املنتــدى االقتصــادي العاملــي للعــام املــايض  2014قــد أظهــر أيض ـاً
تفــوق الدولــة يف عــدد مــن املــؤرشات الرياديــة ذات الصلــة باســتخدامات التقنيــة ،حيــث جــاءت اإلمــارات يف املركــز
الثــاين عامليــاً يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للحكومــة ونجاحهــا يف تعزيــز هــذه التكنولوجيــا ،بفضــل رؤيــة
القيــادة الرشــيدة القامئــة عــى العمــل بشــكل تنافــي ومبــؤرشات رياديــة.
ويف أحــدث إصــدار لتقريــر «الكتــاب الســنوي للتنافســية العامليــة» لعــام  2015الــذي يقيــس التنافســية العامليــة
ألهــم  60دولــة حــول العــامل ،أثبتــت دولــة اإلمــارات جدارتهــا مــرة أخــرى حيــث جــاءت يف املراكــز الثالثــة األُول عامليـاً
يف العديــد مــن املــؤرشات الفرعيــة املدرجــة تحــت محــور الكفــاءة الحكوميــة؛ وأهمهــا :املركــز األول عاملي ـاً يف مــؤرش
«السياســات املاليــة العامــة» ،واملركــز الثــاين عاملي ـاً يف مــؤرش «جــودة الق ـرارات الحكوميــة» وكذلــك الثــاين عاملي ـاً يف
«مرونــة السياســات الحكوميــة».
***
هــذه اإلنجــازات املتميــزة التــي حققتهــا الدولــة عــى هــذه الصعــد بشــكل عــام وبشــكل خــاص يف «الكفــاءة
الحكوميــة» جــاءت محصلــة طبيعيــة لعــدة عوامــل اعتمــدت عليهــا السياســة الحكيمــة الواعيــة للقيــادة ،ومــا يهمنــا
منهــا هنــا هــو التحــول إىل الحكومــة اإللكرتونيــة وتصــدر الدولــة منــذ ســنتني ونيــف لقيــادة مســرة التحــول إىل
الحكومــة الذكيــة يف منطقــة الــرق األوســط ،ومــا كان لهــا مــن أثــر ملمــوس يف إعــادة هندســة اإلجـراءات الحكوميــة
مبــا يضمــن تقديــم الخدمــات للمتعاملــن بأســاليب أكــر ذكا ًء وفعاليــة ،لتصبــح املعامــات الحكوميــة متاحــة للجمهــور
عــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان بــل ويف جيوبهــم وعــى بُعــد نقــرة أصبــع.
ويــأيت وضــع دائــرة حكومــة ديب الذكيــة لخطتهــا االســراتيجية يف هــذا اإلطــار ،ليدعــم وينظــم جهــود الجهــات
الحكوميــة يف ديب لتقديــم خدمــات حكوميــة ذكيــة مرتابطــة ومتكاملــة وبشــكل يركــز عــى املتعاملــن وتفضيالتهــم
الشــخصية ،وتعزيــز الخدمــات الحكوميــة عــر تقنيــات وبنــى تحتيــة ذكيــة ،وتوفــر بيانــات مفتوحــة تتيــح االبتــكار
املشــرك ،وتعزيــز حوكمــة البيانــات ونظــم دعــم القــرار ،وتحســن أمــن البنــى التحتيــة واملعلومــات والخدمــات
الحكوميــة.
***
يــأيت تســهيل حيــاة األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الحكومــة مبختلــف فئاتهــم عــى رأس أولويــات الخدمــات
الذكيــة واإللكرتونيــة ،مــن خــال توفــر خدمــات حكوميــة محورهــا املتعاملــن أنفســهم ،ولعــل ذلــك هــو مــا يــرر
حصــول اإلمــارات عــى املركــز األول عربيـاً وخليجيـاً يف التقريــر الــدويل عــن مــؤرش الســعادة للعــام الجــاري  2015الــذي
يصــدر تحــت إرشاف األمــم املتحــدة.
أرسة التحرير
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مرصد الخدمات

أخبار الخدمات والتطبيقات الذكية

تطويــر الخدمــات الذكيــة محــور
جلســة عصــف ذهنــي لشــرطة دبــي
نظَّمــت القيــادة العامــة لرشطــة ديب جلســة عصــف
ذهنــي بهــدف تقليــل عــدد املراجعــن مــن خــال
اســتخدام التطبيقــات الذكيــة ،ملناقشــة آليــة حجــز
املرافــق الرياضيــة التابعــة لرشطــة ديب مــن ِقبــل
املــدارس واألنديــة الرياضيــة ،وتطويــر آليــة التعامــل
مــع طلبــات التدريــب العمــي املقدمــة مــن قبــل طالب
الجامعــات ،وآليــة الــرد عــى أهــل الصحافــة واإلعالميــن
والتعامــل مــع األجنــدة اإللكرتونيــة الداخليــة الخاصــة
بجــداول فعاليــات رشطــة ديب بشــكل ذيك ،باإلضافــة إىل
مناقشــة ســبل تطويــر الخدمــات املقدمــة يف أقســام
مختلفــة كربنامــج التصاميــم الفنيــة وخدمــات حجــز
القاعــات وطلبــات زيــارة متحــف رشطــة ديب.

 38ألف معاملة ذكية في محاكم
دبي خالل النصف األول من 2015
اســتقبلت محاكــم ديب  38ألفــاً و 444معاملــة ذكيــة
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري ،مكرس ـ ًة بذلــك
مبــدأ العمليــات الذكيــة يف إدارة أعاملهــا الرئيســة ،وهــو
مــا ســاعد عــى إلغــاء  76ألــف مراجعــة ملبنــى الدائــرة،
يف نه ـ ٍج يؤكــد عــى حــرص الدائــرة عــى تحقيــق رؤيــة
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب،
رعــاه اللــه ،لالرتقــاء مبســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا
الدائــرة.

الهيئة الوطنية للمؤهالت
تطلق تطبيق ًا ذكي ًا
عربة تسوق ذكية
قدمــت جمعيــة االتحــاد التعاونيــة يف ديب عربــة
ذكيــة توفــر للمتســوق موظــف كاشــر يرافقــه طيلــة
رحلــة التســوق لرتيحــه مــن عنــاء الوقــوف يف الطوابــر
لدفــع تكلفــة مشــرياته ،حيــث يقــوم الكاشــر املرافــق
للمتســوق بحســاب قيمــة املشــريات عــر شاشــة مثبتــة
عــى العربــة ليتمكــن املتســوق يف نهايــة املطــاف مــن
دفــع قيمــة مشــرياته نقــدا ً أو عــر البطاقــة االئتامنيــة
للكاشــر املرافــق لــه ومــن ثــم يقــوم الكاشــر بإيصــال
املشــريات إىل ســيارة املتســوق.

أطلقــت الهيئــة الوطنيــة للمؤهــات تطبيقــاً ذكيــاً
بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات للمهتمــن بقطــاع
التعليــم والتدريــب ،وتهــدف الهيئــة مــن خــال هــذا
التطبيــق املجــاين ســهل االســتخدام إىل تقديــم باقــة مــن
الخدمــات التــي مــن أهمهــا خدمــة تقييــم التعليــم
والخــرات الســابقة للفــرد ،وخدمــة توثيــق بيانــات
املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة يف قاعــدة بيانــات
الهيئــة .كــا تهــدف الهيئــة مــن خــال هــذا التطبيــق
إىل تســهيل العمــل وتيســر اإلجــراءات واالســتجابة
لالحتياجــات املتزايــدة للمســتفيدين مــن الخدمــات
التعليميــة والتدريبيــة املتنوعــة.
العدد 143
سبتمرب 2015

3

موضوع الغالف

خدمات خيرية ذكية
تحقق السعادة

تواصــل مبــادرة التحــول إىل الحكومــة الذكيــة طــرح املزيــد مــن الخدمــات التــي تجعــل لحظاتنــا الســعيدة متواصلــة دون انقطــاع،
وتســتمر حكومــة ديب الذكيــة ومــن خلفهــا كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة يف جهودهــا لجعــل املدينــة مكان ـاً ســعيداً ســوا ًء
للمحتاجــن أو امليســورين عــى حــد ســواء ،مــن خــال إطــاق خدمــات ذكيــة لتيســر متطلبــات الحيــاة.

إمارات
الخير
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صندوق
الزكاة

تطبيق إمارات الخير
يهــدف تطبيــق إمــارات الخــر الــذي تــرف عليــه دائــرة الشــؤون اإلســامية
والعمــل الخــري يف ديب إىل ربــط الجمعيــات الخرييــة يف إمــارة ديب بنظــام إلكرتوين
موحــد يتيــح التكامــل فيــا بــن تلــك الجمعيــات مــن ناحيــة ماليــة وإداريــة
بهــدف تســهيل توزيــع الصدقــات عــى املحتاجــن مــن خالل التــرع عــر اإلنرتنت
أو الهواتــف الذكيــة ،وتحســن إدارة العمليــات املاليــة واإلداريــة يف مؤسســات
العمــل الخــري .كــا يهــدف التطبيــق أيضـاً إىل إتاحــة الفرصــة للهيئــات الخرييــة
لتبــادل املعلومــات بينهــا وبــن دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري بإمــارة
ديب ،وصــوالً إىل تقديــم أفضــل الخدمــات ملســتحقي الصدقــات.
وتوفــر دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل الخــري خدمــات عــدة تشــمل
التــرع ببنــاء املســاجد ،وخدمــة جمــع أمــوال الــزكاة والصدقــات ،وخدمــة إقامــة
خيمــة إفطــار للصامئــن ،وطلــب إقامــة فعاليــة خرييــة ،باإلضافــة إىل خدمــة
ترخيــص املؤسســات الخرييــة .ومتثــل الهيئــة وجه ـ ًة رســمية ترعــى الكثــر مــن
الفعاليــات الخرييــة ،وتقــدم يــد العــون للجهــات العاملــة يف العمــل الخــري
باإلمــارة.
تبرعات تسعد اآلخرين
تحتضــن إمــارة ديب العديــد مــن الجمعيــات الخرييــة التــي تقبــل التربعــات
عربالرســائل النصيــة  SMSوتتيــح هــذه الخدمــات للمســتخدمني إرســال تربعاتهم
ملجموعــة مــن الجمعيــات الخرييــة يف ديب مثــل:

صندوق الزكاة

مؤسسة األوقاف وشؤون القصّـر

جمعية بيت الخير

جمعية دار البر

جمعية دبي الخيرية

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف

الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

هيئة األعمال الخيرية

دبي العطاء

مؤسسة الجليلة

تطبيق صندوق الزكاة
يهــدف تطبيــق صنــدوق الــزكاة إىل زيــادة الوعــي بالــزكاة وترســيخ مفهــوم
فاعليــة الــزكاة ودورهــا الهــام يف مجــال التنميــة عــى صعيــد الفــرد واملجتمــع.
ويقــدم التطبيــق خدماتــه لفئتــن رئيســتني هــا :املزكّــون ومســتحقو الــزكاة،
بينــا مل يغفــل التطبيــق حاجــة فئــة ثالثــة وهــي فئــة «املســتفتون» الذيــن
يرغبــون مبعرفــة رأي الــرع يف قضايــا الــزكاة ،إذ يتيــح التطبيــق لهــذه الفئــة
خدمــة الحصــول عــى فتــوى عــر طــرح أســئلتهم عــى شــكل نصــوص ،ومــن
ثــم تقــوم اللجنــة الرشعيــة باإلجابــة عــى تلــك االستفســارات .وميكــن للمزكــن
اســتخدام واجهــة «ادفــع زكاتــك» والتــي متكنهــم مــن تحديــد نــوع التــرع
واالختيــار مــن بــن أربــع فئــات هــي «صدقــة» أو «زكاة» أو «التــرع للصنــدوق»
أو «زكاة الفطــر».

دبي العطاء
يتيــح موقــع «ديب العطــاء» للمتربعــن إنجــاز عمليــات التــرع إلكرتونيـاً عــر
املوقــع ،إذ يتوجــب عــى املتــرع تعبئــة اســتامرة التــرع وتحديــد املبلــغ امل ـراد
التــرع بــه ،مــع اختيــار مــدة التــرع ،وتحديــد الجهــة امل ـراد التــرع لهــا ســوا ًء
كانــت تلــك الجهــة ضمــن فئــة األف ـراد أو فئــة املؤسســات.
www.dubaicares.ae

هيئة األعمال الخيرية
يتيــح املوقــع اإللكــروين لـــ «هيئــة األعــال الخرييــة» بــديب التــرع عــر تعبئة
منــوذج وتحديــد املبلــغ املـراد التــرع بــه يف خطــوة متثــل تســهيالً عــى املتربعــن
وتســاعد يف ذات الوقــت عــى رسعــة حصــول الجمعيــة عــى املبالــغ الرضوريــة
لتمويــل مشــاريعها الخرييــة التــي تنتــر يف كثــر مــن أرجــاء العــامل.
www.hai.ae

مؤسسة الجليلة
تقــدم «مؤسســة الجليلــة» العديــد مــن الخدمــات الخرييــة لألفـراد ،وتشــمل
تلــك الخدمــات برنامجــاً للمنــح الدراســية ،وبرنامــج عــاون والــذي يختــص
بتقديــم املســاعدات الطبيــة .ويتيــح موقــع املؤسســة التــرع إلكرتونيـاً للراغبــن
باملســاهمة يف دعــم الخدمــات الخرييــة التــي تقدمهــا املؤسســة.

www.aljalilafoundation.ae

دور حكومة دبي الذكية

أولــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة اهتاممـاً لدعــم الخدمــات الخرييــة الذكيــة
مبــا يتناســب واســراتيجيتها يف تعزيــز دورهــا املجتمعــي واملســاهمة الفاعلــة
بهــدف توفــر الراحــة التامــة ومزيــد مــن الســعادة للمتعاملــن يف هــذه النوعيــة
مــن الخدمــات الخرييــة.
ويف هــذا اإلطــار ،يتيــح تطبيــق الدفــع عــر الهواتــف الذكيــة
 mPayللمتعامــل ،فــردا ً أو مؤسســة ،تقديــم تربعــات ملصلحــة
«ديب العطــاء» والراغبــن كذلــك بالتــرع ملرشوعــات «مؤسســة
الجليلــة» ،مــع إمــكان االســتفادة مــن خاصيــة الدفــع التلقــايئ
املتوافــرة يف التطبيــق ،للدفــع بشــكل دوري (يومي ،أســبوعي ،شــهري ،أو حســب
الرغبــة :بتحديــد املتعامــل تاريخ ـاً معين ـاً للخصــم مــن حســابه).
ومــن ناحيــة أخــرى توفــر بوابــة الدفــع اإللكــروين  ePayالتابعــة لحكومــة
ديب الذكيــة للمتعاملــن إمــكان القيــام بالتــرع إلكرتونيــاً لجمعيــة دار الــر
ومؤسســة الجليلــة وديب العطــاء ونــور ديب إضافــة إىل دفــع الصدقــات والــزكاة
لصنــدوق الــزكاة يف أبوظبــي.
وتتواصــل مبــادرة حكومــة ديب الذكيــة مــن أجــل طــرح املزيــد مــن الخدمات
الذكيــة التــي يحتاجهــا ســكان اإلمــارة مــن أجــل املزيــد مــن التســهيالت التــي
تتعلــق بحيــاة كل فــرد ،مــا مــن شــأنه أن يعــزز مكانــة ديب كمدينــة ذكيــة،
ويحقــق املزيــد مــن الســعادة ألهلهــا وزوارهــا.
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متحف المستقبل

متحف المستقبل

حجر جديد في بناء مدينة دبي النموذج
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب «رعــاه
اللــه» بصفتــه حاك ـاً إلمــارة ديب ،قانــون إنشــاء متحــف املســتقبل الهــادف إىل دعــم توجهــات الدولــة يف تعزيــز مســرة
االبتــكار وتطويــر بيئــة تحفــز عــى االبتــكار تتوائــم مــع متطلبــات الجيــل الجديــد يف بنــاء مــدن املســتقبل الذكيــة.
متحف المتاحف
ليــس املتحــف األول عامليــاً ولكنــه ســيكون
املتحــف األكــر تأث ـرا ً ،إذ إنــه ســينقل االبتــكارات
التقنيــة والذكيــة إىل منصــة اتخــاذ القــرار
الحكومــي ،مــا يجعــل مــن معروضــات هــذا
املتحــف مرشوعــات واقعيــة حقيقيــة يف البنــى
التحتيــة للمــدن والــدول ،وبالتــايل قيمــة حقيقيــة
يســعد بهــا النــاس ويشــعرون مبردودهــا.
تحفة معمارية
ســيتم إقامــة متحــف املســتقبل عــى شــارع
الشــيخ زايــد مبدينــة ديب ضمن حــرم أبـراج اإلمارات
وســيمثل تحفــة معامريــة فريــدة مــن نوعهــا ،وقــد
يبــدو هــذا املتحــف عمــاً فنيــاً ضخــاً يبــدو
للوهلــة األوىل كبنــاء غريــب الشــكل وســط مدينــة
ديب ،لكــن طبيعــة مــا ســيعرضه هــذا املتحــف مــن
أبحــاث ومخرتعــات تتحــدث عــن املســتقبل يقتــي
أن يكــون بنــاؤه ممي ـزا ً يعــر يف ذات الوقــت عــن
منــوذج تفكــر مختلــف عــن منــاذج الوقــت الحارض.
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وميثــل هــذا املتحــف قيمــة مضافــة عــى
املســتوى العاملــي عنــد مقارنتــه مــع املتاحــف
الفنيــة والتاريخيــة وحتــى العلميــة ،التــي تعــرض
املعلومــات العلميــة بكثــر مــن اإلبــداع والتم ُّيــز،
ولكنهــا ال تحقــق اثــرا ً عميقــاً يف حيــاة مرتاديهــا،
وخاصــة تلــك العالقــة املســتحدثة بــن املواطنــن
والجهــاز الحكومــي يف عــر الخدمــات الذكيــة.
ويهــدف املتحــف أيضــاً إىل وضــع ديب يف مكانــة
متقدمــة كوجهــة للســياحة العامليــة.
دبي كوجهة علمية دولية
ســيضم املتحــف بــن جنباتــه مخت ـرات ابتــكار
تتنــاول مجــاالت عــدة كالصحــة ،والتعليــم ،واملــدن
الذكيــة ،والطاقــة ،والنقــل ،باإلضافــة إىل مخت ـرات
لتوليــد واختبــار األفــكار خاصــة يف املجــاالت
التنمويــة التــي تتعلــق بالتحديــات التــي تواجــه
الحكومــات .كــا ســيضم املتحــف جناحــاً دامئــاً
البتــكارات املســتقبل يف جميــع املجــاالت العلميــة
والتقنيــة.

وســيحتضن املتحــف منصــة لعــرض واختبــار
االبتــكارات التــي تقدمهــا الــركات التكنولوجيــة
العامليــة الرائــدة ،كــا ســينظم دورات بحثيــة
متقدمــة حــول آخــر مــا توصلــت إليــه العلــوم يف
كافــة املجــاالت.
التنبؤ باالتجاهات المستقبلية
ســيمثل املتحــف عنــد إنجــازه املركــز األكــر
لدراســات التنبــؤ باالتجاهــات املســتقبلية يف
املنطقــة يف مجــاالت العلــوم والتقنيــة ،حيــث
ســيعمل املتحــف عــى تطويــر األســس الكفيلــة
بالتعــاون مــع جميــع الجهــات املعنيــة ،بهــدف
تطويــر حلــول تقنيــة للتحديــات التــي تواجــه
املجتمعــات ،كــا سيســهم يف تطويــر املناهــج
التعليميــة ،إلطــاق جرعــات أكــر مــن فــرص
االبتــكار بــن الطــاب مــن جميــع أنحــاء العــامل
بالتعــاون مــع أفضــل الجامعــات العامليــة ومراكــز
األبحــاث املتخصصــة.

•

تطبيقات ذكية

حكومة دبي الذكية تطلق نسخة من تطبيق
«دبي للتوظيف» لمستخدمي أندرويد
بعــد أن بلغــت معــدالت تحميلــه  200مــرة يوميـاً لنســخة متجــر أبــل للتطبيقــات ،أعلنــت دائــرة حكومــة ديب الذكيــة عــن
االنتهــاء مــن إج ـراءات إطــاق نســخة مــن تطبيقهــا الــذيك «ديب للتوظيــف» عــى متجــر غوغــل بــاي .وأصبــح بإمــكان
املتعاملــن اآلن الوصــول إىل التطبيــق املجــاين تحــت االســم  mJobsمــن متجــر غوغــل بــاي تلبيـ ًة لرغبــة مســتخدمي أجهــزة
أندرويــد إىل جانــب متجــر أبــل ملســتخدمي أجهــزة آي فــون.
باقة خدمات توظيف شاملة
ومبجــرد تحميــل التطبيــق ســوف يتــاح
للمتعاملــن االســتفادة مــن باقــة خدمــات
التوظيــف املتميــزة التــي توفرهــا 20جهــة حكوميــة
يف إمــارة ديب ،وتشــمل :إنشــاء حســاب جديــد
وتحديــث امللــف الشــخيص ،واالطــاع عــى جميــع
الشــواغر الوظيفيــة يف الجهــات الحكوميــة املشــاركة
فيــه بشــكل ســلس ،والبحــث حســب الدائــرة
وتاريــخ النــر والكلــات املفتاحيــة ،وإضافــة
الشــواغر الوظيفيــة إىل «ســلة الوظائــف» لالطــاع
عليهــا والتقــدم لهــا الحقــاً ،ومشــاركة وظيفــة
شــاغرة مــع األصدقــاء ،وتحميــل الســرة الذاتيــة
عــن طريــق  Dropboxأو الهاتــف الــذيك ،إضافــة
إىل مشــاهدة اإلشــعارات ذات الصلــة ومتابعــة
حالــة الطلــب ..كــا ميكــن للباحثــن عــن وظائــف
الدخــول إىل التطبيــق مــن خــال عــدة قنــوات،
ومنهــا الدخــول عــر حســاب الفيســبوك الخــاص
باملتقــدم إىل الوظيفــة وإمــكان اســتخدام نفــس

الحســاب الخــاص ببوابــة التوظيــف اإللكــروين
 www.ejob.aeالتابعة لحكومة ديب الذكية.
إقبال كبير من الجمهور
ويشــهد تطبيــق «ديب للتوظيــف» الــذي
أطلقتــه دائــرة حكومــة ديب الذكيــة يف  27أبريــل
املــايض إقبــاالً متزايــدا ً عــى تحميلــه والتقــدم مــن
خاللــه بطلبــات التوظيــف للشــواغر الوظيفيــة يف

حكومــة ديب ،حيــث تــم تحميــل التطبيــق مــن
متجــر آبــل  21,000مــرة منــذ إطالقــه وحتــى اآلن.
كــا بلــغ عــدد مــن قامــوا بالتســجيل يف التطبيــق
بإنشــاء حســابات جديــدة خــال نفــس الفــرة
 4800شــخص ،فيــا بلــغ عــدد طلبــات التوظيــف
التــي تــم تقدميهــا للوظائــف الشــاغرة امل ُعلــن عنهــا
 27,000طلــب.
محتويات التطبيق
ويحتــوي التطبيــق عــى العديــد مــن الخدمــات
األخــرى ،منهــا معلومــات عــن التطبيــق وكيفيــة
التواصــل مــع حكومــة ديب الذكيــة ،إضافــة إىل
مواقــع الجهــات الحكوميــة .كــا تقــدم الدائــرة
الدعــم الــازم للجمهــور حــول التطبيــق الجديــد
يوميــاً وعــى مــدار الســاعة مــن خــال التواصــل
مــع مركــز االتصــال املوحــد «اســأل ديب» عــى
الرقــم  ،600560000أو الربيــد اإللكــروين
.help@dsg.gov.ae
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االبتكار

مركز دبي التجاري العالمي

ريادة األعمال تنتقل إلى حقبة جديدة
عبر الخدمات الذكية
يحــرص القامئــون عــى إدارة مركــز ديب التجــاري العاملــي والــذي تأســس عــام  1979أن يقدمــوا أفضــل تجربــة للــزوار والعارضــن ورشكات تنظيــم املعــارض
التــي ترتــاد املركــز ،ولذلــك قــام املركــز بإطــاق تطبيــق ذيك ُص ِّممــم بشــكل فريــد لتقديــم خدمــات ذكيــة تُسـ ِعد الــركات التــي تشــارك يف املعــارض التــي
ينظمهــا املركــز ،وتســعد يف ذات الوقــت الــزوار ،حيــث يبلــغ عــدد ز َّوار مركــز ديب التجــاري العاملــي مــا يزيــد عــى  2مليــون زائــر ســنوياً.
زائر سعيد وزيارة بال عناء
يخــدم هــذا التطبيــق ز َّوار املركــز ويزودهــم
باملعلومــات الالزمــة للوصــول إىل الخدمــات التــي
يوفِّرهــا املركــز ويبقيهــم عــى اطــاع حــول آخــر
املســتجدات املتعلقــة بأنشــطة املعــارض القامئــة
والقادمــة .وتعتــر هــذه املعلومــات ذات أهميــة
بالغــة ملرتــادي املعــارض التــي ينظمهــا املركــز
حيــث تســهم تلــك املعلومــات يف مســاعدة الــز َّوار
عــى تنظيــم أوقاتهــم وعــى التفاعــل بــذكاء مــع
الفعاليــات التــي يتــم تنظيمهــا .يقــدم التطبيــق
أيضــاً خدمــة صــف الســيارات للــزوار لتســهيل
وصولهــم إىل أماكــن الفعاليــات ،حيــث تتوفــر
مواقــف متعــددة الطوابــق .ويوفــر التطبيــق أيض ـاً
معلومــات مفصلــة حــول وصــف اتجــاه الطــرق
التــي يجــب أن يســلكها الزائــر إذا فكــر بالوصــول
إىل املركــز بســيارته الخاصــة .ويوفــر التطبيــق
معلومــات حــول املواصــات العامــة التــي ميكــن
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للــزوار اســتخدامها وتشــمل الحافــات العامــة،
وســيارات األجــرة ،وخطــوط املــرو.
دليل للتجول االفتراضي
تــم تطويــر دليــل تجــول افــرايض ميكــن
اســتخدامه بــكل ســهولة وسالســة ،ويف حــال أراد
أي مــن مســتخدمي التطبيــق التوجــه إىل إحــدى
قاعــات املركــز فــا عليــه إال أن يســتخدم التطبيــق
ومــن خــال خطــوات بســيطة فقــط يحصــل عــى
دالالت افرتاضيــة ونصيــة تســاعده عــى الوصــول إىل
وجهتــه يف أي مــكان داخــل املركــز مــا يوفــر عــى
املســتخدم الوقــت والجهــد.
آخر األخبار بين يديك
ميكِّــن هــذ الدليــل املســتخدم مــن البحــث
عــن الفعاليــات والوصــول إىل كل املعلومــات
املتعلقــة بهــا ،باإلضافــة إىل الحصــول عــى تعليقــات
وتغريــدات حقيقيــة مــن قبــل املنظمــن يتحدثــون
فيهــا عــن الفعاليــات ،وميكــن للمســتخدم أيضــاً

تحديــد فعاليــة مــا كفعاليــة مفضلــة لــه يقــوم
بتثبيتهــا عــى التقويــم الخــاص بهاتفــه الــذيك
ومشــاركتها مــع األصدقــاء عــر وســائل التواصــل
االجتامعيــة بــكل ســهولة مــن خــال بعــض
الخطــوات الرسيعــة .باإلضافــة إلمكانيــة تحديــد
موقــع كل فعاليــة سـتُقام يف املركــز مــا يســهل عــى
الــزوار الوصــول إىل أماكــن الفعاليــات القادمــة.
البحث في الجوار
يقــدم التطبيــق خاصيــة «البحــث يف الجــوار»
ملســاعدة املســتخدم عــى استكشــاف املنطقــة
املجــاورة للمركــز بســهولة ،ومعرفــة كل مــا قــد
يكــون ضمــن نطــاق اهتامماتــه يف تلــك املنطقــة ،ما
يعــد قيمــة مضافــة يقدمهــا التطبيــق ملســتخدميه،
حيــث تشــمل املعلومــات الفنــادق ،وأماكــن الجذب
الســياحي ،وغريهــا مــن األماكــن العامــة.
يعمــل هــذا التطبيــق عــى األجهــزة التــي تعمــل
بنظــام األندرويــد ونظــام أي أو إس.

•

اإلحصاءات الذكية

تطبيق مركز دبي لإلحصاء
مؤشرات حية ...لمدينة ذكية
تتكــون منظومــة اإلحصــاء الــذيك التــي يقدمهــا مركــز ديب لإلحصــاء عــر تطبيقــه مــن خمســة أنظمــة مرتابطــة ومتكاملــة ،يتــم مــن
خاللهــا إدارة العمــل اإلحصــايئ عــى مســتوى إمــارة ديب باســتخدام أحــدث التقنيــات وأكرثهــا تقدم ـاً .ويهــدف التطبيــق إىل جمــع
ومعالجــة ونــر املعلومــات اإلحصائيــة عــر قنــوات متعــددة ،حيــث تســتند منظومــة اإلحصــاء الــذيك إىل عامــل االبتــكار واإلبــداع،
ذلــك أنهــا تجمــع العديــد مــن الحلــول والتقنيــات املتقدمــة ،وهــي اليــوم واحــدة مــن أفضــل املامرســات اإلحصائيــة التقنيــة العامليــة.
تطبيق متكامل
يشــمل تطبيــق اإلحصــاء الــذيك مجموعــة مــن
النظــم الفرعيــة ،التــي تتمثــل يف نظــام «مــؤرشات»
املصمــم للقيــادات العليــا ولصنــاع القــرار ،حيــث
ميكنهــم مــن متابعــة أحــدث املــؤرشات واملتغـرات
املختلفــة يف اإلمــارة مــن خــال واجهــة بيانيــة
تفاعليــة ذكيــة ومتطــورة تعمــل عــى تحديــث
قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة املركزيــة بشــكل
مســتمر ومتواصــل مــن خــال الربــط املبــارش
مبصــادر البيانــات أو مــن خــال نظــام «املصــادر
اإلحصائيــة» ،الــذي يرتبــط بأكــر مــن مصــدر
إحصــايئ رئيــي وفرعــي.
قواعد بيانات تفاعلية
يتيــح التطبيــق ملســتخدميه التفاعــل املبــارش
مــع قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الخاصــة مبختلــف
أشــكال التعــداد واملســح اإلحصــايئ واالقتصــادي
والدميوغــرايف واالجتامعــي التــي ينفذهــا مركــز
ديب لإلحصــاء ،مــا مــن شــأنه أن يوفــر للمختصــن
أدوات تقنيــة ذكيــة متكنهــم مــن إنشــاء التقاريــر
اإلحصائيــة وفقــاً ملتطلباتهــم.
ربط إلكتروني
يوفــر التطبيــق آليــات متكــن املختصــن مــن
االطــاع عــى أحــدث البيانــات واملعلومــات
اإلحصائيــة الســجلية التــي تقــوم مختلــف الدوائــر
واملؤسســات الحكوميــة يف إمــارة ديب بإصدارهــا ،مــا
يتيــح للخــراء واملختصــن الفرصــة لالطــاع عــى
أحــدث التقاريــر اإلحصائيــة الدقيقــة واملعتمــدة،
ويغطــي التطبيــق التقاريــر اإلحصائيــة الســجلية
الخاصــة لعــدد مــن الدوائــر والهيئــات واملؤسســات
الحكوميــة ،مــن خــال الربــط اإللكــروين معهــا.
أنظمة مترابطة ومتكاملة
المصادر اإلحصائية
يعــد نظــام «املصــادر اإلحصائيــة» مبثابــة
ذراع مــن أذرع منظومــة اإلحصــاء الــذيك ملركــز

أعــى مســتويات الجــودة يف تنفيــذ الدراســات
االســتطالعية والوصــول إىل نتائــج عاليــة الدقــة
والحياديــة.
خريطة إحصائية
تعتــر الخريطــة اإلحصائيــة أحــد أذرع منظومــة
اإلحصــاء الــذيك يف حكومــة ديب .وقــد رســمت هــذه
الخريطــة اســتنادا ً إىل رضورات املــزج بــن نظــم
املعلومــات الجغرافيــة واملعلومــات اإلحصائيــة،
حيــث يتــم مــن خاللهــا عــرض البيانــات اإلحصائيــة
ملختلــف القطاعــات الدميوغرافيــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة عــى خريطــة اإلمــارة مــن خــال
الربــط بــن املعلومــة اإلحصائيــة وموقعهــا
الجغــرايف ،مــا يُضفــي قيمــة مضاعفــة عــى
املعلومــات اإلحصائيــة.

ديب لإلحصــاء ،وهــو البوابــة الرئيســية الرضوريــة
لتدفــق البيانــات إىل قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة
املركزيــة مــن مختلــف املصــادر املعتمــدة للبيانــات
اإلحصائيــة ،ويوفــر هــذا النظــام مجموعــة مــن
الحلــول التقنيــة التــي يتــم اســتخدامها بغيــة
الربــط اإلحصــايئ وذلــك مــن أجــل تحقيــق تكاملــه
مــع إمكانــات مصــادر البيانــات وطبيعــة قواعــد
بياناتهــا.
استطالعات

يعتــر نظــام «اســتطالعات» ،أحــد أذرع
منظومــة اإلحصــاء الــذيك ،ويتــم مــن خاللــه تنفيــذ
الدراســات االســتطالعية مبختلــف أنواعهــا لدعــم
العمــل االسـراتيجي يف إمــارة ديب .ويُراعــي النظــام
الجوانــب التقنيــة واملعايــر اإلحصائيــة التــي تضمن

مؤشرات
يعتــر نظــام «مــؤرشات» ،واحــدا ً مــن أهــم
أذرع منظومــة اإلحصــاء الــذيك ملركــز ديب لإلحصــاء،
وقــد تــم تصميــم هــذا النظــام خصيصــاً لتلبيــة
احتياجــات صنــاع القــرار وكبــار املســؤولني ،إذ
يقــوم بعــرض أحــدث املــؤرشات اإلحصائيــة يف
مختلــف القطاعــات الدميوغرافيــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة عــى املســؤولني وذلــك عــر شاشــات
بيانيــة مرتابطــة وتفاعليــة.
واجهة للمخططين والخبراء
يشــتمل التطبيــق عــى نظــام «اإلحصــاء
التفاعــي» ،واملخصــص للمخططــن والخـراء ،حيــث
يوفــر لهــم التطبيــق آليــات ذكيــة للتعامــل مــع
قواعــد البيانــات اإلحصائيــة املركزيــة الضخمــة
وبشــكل مبــارش ،كــا ميكنهــم مــن إنشــاء التقاريــر
اإلحصائيــة ،وفقـاً ملتطلباتهــم الفنيــة ،دون الحاجــة
إىل أي دعــم فنــي أو تقنــي ،باإلضافــة إىل مــا يقدمــه
مــن خدمــة «اســتطالعات» الخاصــة باســتطالعات
الــرأي.
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التنافسية الحكومية

التنافسية العالمية

اإلمارات تواصل جهودها وصو ًال للرقم واحد
تضــع قيــادة إمــارة ديب دوم ـاً مســتهدفات تنمويــة طموحــة للوصــول إىل الرقــم واحــد يف ســباق التنافســية العامليــة ،وتقيــس القيــادات
الحكوميــة تنافســية اإلمــارة وتضــع سياســات ثــم تقــارن أداء إداراتهــا مــع اإلدارات الحكوميــة األخــرى حــول العــامل ،وتدفــع بـــاملوارد املاليــة
يف اتجــاه تحقيــق األهــداف االسـراتيجية .وتعــزز دور القطــاع الخــاص مــن خــال قانــون الرشاكــة بــن القطاعــن الخــاص والعــام .ويعمــل
لــدى حكومــة ديب موظفــون ذوو كفــاءة عاليــة وميتلكــون أدوات لالبتــكار واإلبــداع حيــث وفــرت الحكومــة للموظفــن كل مــا هــو مطلــوب
لتحقيــق الريــادة عــى مســتوى األداء الحكومــي ،فاملوظــف املتم ِّيــز هــو املوظــف القــادر عــى االبتــكار.

حكومــة دبي ورحلة الرقم واحد
مــن أجــل هــذه املفاهيــم وهــذه األهــداف جــاء امللتقــى الحــواري
الــذي نظمــه برنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتم ِّيــز يف  19أغســطس املــايض
يف فنــدق أبــراج اإلمــارات ليؤكــد عــى اإلنجــازات التــي حققتهــا الدولــة
يف إطــار معايــر الكفــاءة الحكوميــة والتنافســية تحــت شــعار «الكفــاءة
الحكوميــة ...كيــف نحافــظ عــى املركــز األول» ،مســلطاً الضــوء عــى
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تجربــة حكومــة ديب ودولــة اإلمــارات يف التنافســية العامليــة عــى مســتوى
الكفــاءة الحكوميــة.
واســتعرض امللتقــى مــؤرشات الكفــاءة العامليــة والجهــود التــي بذلتهــا
دولــة اإلمــارات للوصــول إىل مراكــز متقدمــة يف ســباق التميــز الحكومــي
خــال العقــد األخــر ،حيــث ناقــش املشــاركون مجموعــة مــن التوصيــات
الكفيلــة بتذليــل العقبــات التــي تواجــه برامــج التميُّــز الحكومــي وصــوالً
إىل تحقيــق االســتدامة يف الكفــاءة الحكوميــة.

مسيرة  18عام ًا وخطة دبي 2021
تســر إمــارة ديب وفــق املنهجيــة التــي حددهــا صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم
ديب رعــاه اللــه ،وتوجيهــات الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
ويل عهــد ديب رئيــس املجلــس التنفيــذي ،حيــث تقــوم حكومــة ديب بتحديــد
أولوياتهــا مــن أجــل الوصــول باإلمــارة إىل تطبيــق حقيقــي وف َّعــال وشــفاف
ملعايــر الكفــاءة الحكوميــة التــي مــن شــأنها ضــان مركــز متقــدم لإلمــارة يف
مجــال التنافســية العامليــة .واســتعرض ســعادة عبداللــه الشــيباين األمــن العــام
للمجلــس التنفيــذي إلمــارة ديب يف هــذا اإلطــار رصــد املجلــس التنفيــذي يف
حكومــة ديب ألفضــل املامرســات الدوليــة ومراقبتــه ألداء حكومــة ديب وفــق
برامــج منهجيــة قــادرة عــى تعزيــز مبــدأ الشــفافية وصــوالً إىل نتائــج متقدمــة
مســتقبالً عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل ،ومــن أجــل تحقيــق أهــداف
«خطــة ديب .»2021
«ال يوجــد كفــاءة حكوميــة دون مت ُّيــز .ولــوال معايــر التم ُّيــز التــي أقرهــا
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه عــام  ١٩٩٧ملــا وصلنــا إىل التميُّــز
يف الكفــاءة ،ولهــذا يجــب ربــط املعايــر باملــؤرشات والحكومــة تراقــب هــذه
املــؤرشات» .بهــذه العبــارات افتتــح الســيد هـزاع النعيمــي مديــر أول مبــادرات
التم ُّيــز يف برنامــج ديب لــأداء الحكومــي املتم ِّيــز ،ملتقــى الحــوار الحكومــي
والــذي دعــا مــن خاللــه إىل تفعيــل األفــكار الرياديــة مــن خــال نــر ثقافــة
األداء الحكومــي املتميِّــز ،وتطويــر اإلدارات الحكوميــة للوصــول إىل تفعيــل روح
الفريــق بقــدر أكــر ،لتحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه.
وتحــدث النعيمــي عــن الــدور الكبــر الــذي لعبــه برنامــج ديب لــأداء الحكومــي
املتميــز خــال  18ســنة ،حيــث متكــن الربنامــج مــن تعزيــز مســتوى الكفــاءة يف
اإلدارات الحكوميــة محقق ـاً نتائــج كان مــن شــأنها رفــع مركــز دولــة اإلمــارات
إىل مراتــب متقدمــة ضمــن املنافســة الدوليــة املحتدمــة عــى املراكــز العــر
األوىل للتميــز الحكومــي والكفــاءة الحكوميــة.
التميُّز يبدأ من المؤسسة
اعتــر ســعادة حســن لوتــاه مديــر عــام بلديــة ديب أن للســبق والنجــاح
ســلامً يبــدأ مــن املؤسســة ،ومــن ثــم نصــل مــن خاللــه إىل العامليــة والتنافســية،
موضح ـاً أن التميُّــز يتطلــب طــرح وتنفيــذ أفــكار مبدعــة ومبتكــرة ومقارنتهــا
بالسياســات الناجحــة محليـاً وإقليميـاً وعامليـاً ،حيــث ســيتطلب الحفــاظ عــى
املركــز األول تحفيــزا ً لربامــج التميــز يف املؤسســات الحكوميــة ،وانتقــاالً مــن
الحوكمــة إىل اإلبــداع ومــن ثــم الوصــول إىل مقاييــس متقدمــة يف االبتــكار مــن
أجــل تحقيــق الســعادة للمجتمــع.
شرطة دبي ومؤشرات أداء عالمية عالية
أشــار ســعادة اللــواء الدكتــور عبدالقــدوس عبدالــرزاق العبيــديل ،مســاعد
القائــد العــام لشــؤون الجــودة والتميــز يف القيــادة العامــة لرشطــة ديب يف إطــار
مشــاركته يف الحــوار إىل جهــود رشطــة ديب يف تعزيــز معايــر الكفــاءة الحكوميــة

موضح ـاً أن الرشطــة ألزمــت إداراتهــا بتلــك املعايــر منــذ إنشــائها ،مش ـرا ً إىل
أن الفريــق ضاحــي خلفــان نائــب رئيــس رشطــة ديب كان دائــم اإلرصار عــى
إرشاك الرشطــة يف برامــج الكفــاءة ووضــع رؤيــة مفادهــا أن األمــن هــو ركيــزة
للتنميــة ،وذكــر اللــواء العبيــديل أن رشطــة ديب للســنة الثانيــة عــى التــوايل
متتلــك مــؤرشات أداء عاليــة عــى املســتوى العاملــي يف محاربــة الجرميــة ،عــر
اعتــاد إداراتهــا ملقاييــس رأي تعطــي كفــاءة يف اتخــاذ الق ـرار.
وأضــاف اللــواء العبيــديل أنــه مــا ال شــك فيــه أن االحرتافيــة تقــود إىل
الكفــاءة ،ولذلــك ربطــت الرشطــة أهدافهــا بالكفــاءة وخاصــة تلــك األهــداف
املتعلقــة باألمــن ،ونقلــت رشطــة ديب خرباتهــا للدوائــر الحكوميــة األخــرى،
وهــي اليــوم متتلــك منهجيــات العمــل ،وأصبحــت أداة لنقــل املعرفــة ،وعــى
مــدى 13عامـاً تنظــم الرشطــة ملتقــى يتنــاول أفضــل التطبيقــات لربامــج األداء
الحكومــي املتميِّــز بالتعــاون مــع رشكاء يف الدوائــر االتحاديــة ،ومتتلــك رشطة ديب
إحصــاءات لطاملــا اســتفادت منهــا جهــات حكوميــة مختلفــة كالعــدل والرتبيــة
والتعليــم وجهــات أخــرى.
االحتفاظ بالقمة أكبر التحديات
تــرى الســيدة عائشــة مريان مســاعد األمــن العام لقطــاع اإلدارة االسـراتيجية
والحوكمــة يف املجلــس التنفيــذي لحكومــة ديب ،أن متطلبــات التم ُّيــز تســتلزم
وضــع األهــداف ،ووضــع مخطــط زمنــي للتنفيــذ ،والبعــد عــن ردود األفعــال
يف حــال وقــوع مشــكالت تعيــق تنفيــذ الخطــط والربامــج ،مؤكــد ًة عــى أن
الصعوبــة ليســت يف الوصــول إىل القمــة بــل تكمــن يف البقــاء يف املقدمــة ،ومــن
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف تــرى مـران أن البقــاء عــى القمــة يســتلزم تفعيـاً
دامئـاً لــأدوات ،باإلضافــة إىل رضورة إرشاك أفـراد املجتمــع وجعلهــم جــزءا ً مــن
الخطــط الحكوميــة إذ إن الفــرد معنــي أيض ـاً بالكفــاءة وتطويــر الــذات .كــا
أوضحــت م ـران أن كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي تلعــب دورا ً هام ـاً يف تصنيــف
الدولــة ضمــن املراكــز املتقدمــة يف مجــال التميُّــز الحكومــي.
ومــن أجــل الحفــاظ عــى املركــز األول يف ســباق التميُّــز الحكومــي يجــب
توافــر عــدة منهجيــات وأدوات عــى رأســها الفهــم الصحيــح ملتطلبــات الريــادة
يف األداء الحكومــي مــن قبــل قــادة اإلدارات .أشــارت مــران إىل أن قــادة
املؤسســات الحكوميــة يف حكومــة ديب كان لديهــم مفاهيــم مختلفــة حــول رؤية
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه حــول الرقــم واحــد ،والقليــل
منهــم فهــم أن املقصــود بهــا االبتــكار وهــذا هــو الفهــم الصحيــح.
األزمة المالية  ..دبي أقوى اليوم
قــال جــال املــري املديــر التنفيــذي لقطــاع الحســابات املركزيــة يف دائــرة
املاليــة ،إن أهــم الــدروس املســتفادة مــن األزمــة املاليــة هــو أن تكــون مســتعدا ً
بشــكل جيــد ألي أزمــة حيــث إنــه مــن املعــروف أن مراحــل االزدهــار يعقبهــا
أزمــات متوقعــة ،ونحــن يف حكومــة ديب منتلــك الهيكليــة اإلداريــة ،وقــد
اســتثمرنا يف مشــاريع ذات عائــد اســتثامري أيض ـاً حيــث اســتفدنا مــن األزمــة
مــن خــال إنشــاء مؤسســات ف َّعالــة تســتطيع أن تواجــه أي أزمــات مســتقبلية
ودربنــا املوظفــن فيــا يخــص الكفــاءة املاليــة .واليــوم تنتقــل ديب مــن مرحلــة
التم ُّيــز إىل مرحلــة االبتــكار.
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االستراتيجية الذكية

« الحياة السهلة ال تصنع الرجال وال تبني
األوطان .التحديات هي التي تصنع الرجال،
وهؤالء الرجال تُصنع بهم األوطان»
صاحــب الســــمو الشــــيخ محمــد بــن راشــــد آل مكتــوم نائــــب رئيــــس
الدولــة رئيــــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب

البيئة ــــــــ ِّ
المُمَكنة ،المحور االستراتيجي
الرابع لحكومة دبي الذكية
المحاور الرئيسة للبيئة الممكنة
تعــد البيئــة امل ُ َمكِّنــة مبثابــة املحــور الرابــع يف حكومــة ديب الذكيــة ،حيــث
تــم تحديــد أربعــة عوامــل مســاعدة مــن شــأنها توفــر الدعــم التأســييس
السـراتيجية الحكومــة الذكيــة تكمــن يف تعزيــز محاورهــا االسـراتيجية األخــرى
ومجــاالت تركيزهــا مــن خــال أربعــة محــاور رئيســة هــي:
نشر ثقافة الخدمات الذكية
تعمــل الحكومــة الذكيــة عــى نــر األنشــطة التســويقية املســتهدفة مــن
خــال إطــاق حمــات لزيــادة وعــي املتعاملــن بالخدمــات الذكيــة .وتقــدم
الحكومــة جــزءا ً مــن أنشــطتها التســويقية كمكافــآت ،وتشــجع املتعاملــن
لينتفعــوا مــن خدماتهــا الذكيــة ،وســوف يــؤدي هــذا إىل تحقيــق املنفعــة
املشــركة للحكومــة وللمتعاملــن؛ وتكمــن منفعــة املتعاملــن يف الحصــول
عــى الخدمــات الحكوميــة دومنــا جهــد ،وعــى الجانــب اآلخــر ســوف تســتفيد
حكومــة ديب عــر زيــادة العائــدات الناشــئة عــن االســتثامر يف الخدمــات
والتكنولوجيــا الذكيــة مــن خــال زيــادة اإلقبــال عــى تبنــي الخدمــات الذكيــة.
وتخطــط الحكومــة الذكيــة بشــكل اسـراتيجي إىل زيــادة تطبيقــات الخدمــات
املقدمــة عــن طريــق الهاتــف املحمــول ،ويف الوقــت نفســه زيــادة اإلقبــال عــى
خدماتهــا اإللكرتونيــة والذكيــة.
تعزيز المهارات الذكية
ت ُعتَــر الحكومــة الذكيــة مبثابــة اتجــاه اس ـراتيجي هــام يتناغــم وبشــكل
ـب عــى
يومــي مــع املهــام التــي يقــوم بهــا موظفــوا حكومــة ديب ،ولهــذا و َجـ َ
الحكومــة الحفــاظ عــى إنجازاتهــا مــن خــال تزويــد موظفيهــا باملهــارات
الالزمــة ،ولهــذا ســتقوم الحكومــة الذكيــة بتطويــر نظــام مناســب يحــدد كفــاءة
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«املهــارات الذكيــة» ويتعامــل مــع املهــارات التــي تتطلبهــا حكومــة ديب .تحــرص
الحكومــة الذكيــة أيضـاً عــى وضــع برامــج إلدارة التعلــم واملعرفــة عــى نطــاق
الحكومــة لدعــم «املهــارات الذكيــة» ،وصــوالً إىل تنفيــذ خطتهــا بنجــاح وتأكيــد
اســتمرارية مبــادرات الحكومــة الذكيــة.
اإلطار القانوني وسياسات العمل
يتطلــب تنفيــذ اسـراتيجية حكومــة ديب الذكيــة للقــرن الحــادي والعرشيــن
التعاطــي مــع املســائل القانونيــة واملتعلقــة بسياســات العمــل يف مجــاالت
عديــدة ،لــذا ســوف تقــوم الحكومــة بتحديــد وتطويــر التوصيــات الترشيعيــة
والسياســات واألنظمــة واألُطُــر واإلرشــادات بغيــة توفــر بيئــة تقــود إىل النجاح.
وتشــمل املحــاور الجديــدة يف االســراتيجية :البيانــات املفتوحــة والبيانــات
الضخمــة ومشــاركة املتعاملــن والحكومــة املنفتحــة والخدمــات املرتابطــة
وتعزيــز الخدمــات الذكيــة ،وكل ذلــك يشــكل مجــاالت قابلــة للتدخــل عــى
املســتوى الحكومــي مــن منظــور اإلطــار القانــوين وسياســات العمــل.
حماية المعلومات واألصول
تســتلزم اســراتيجية الحكومــة الذكيــة إجــراء الخدمــات الحكوميــة
عــر اإلنرتنــت مــن خــال القنــوات الذكيــة ،ولذلــك مــن املهــم كســب ثقــة
املتعاملــن يف مجــايل األمــن والســامة .ســتقوم حكومــة ديب الذكيــة بتفعيــل
التدابــر املناســبة ذات الصلــة بأمــن املعلومــات لحاميــة خدماتهــا الحكوميــة
والبنــى التحتيــة التــي تدعمهــا بشــكل دائــم ،حيــث إن حاميــة رسيــة أصــول
املعلومــات الحكوميــة وســامتها وتوافرهــا مــن شــأنها أن ُي ِّكــن حكومــة ديب
الذكيــة ومتعامليهــا مــن اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت كمنصــة مشــركة وف َّعالــة
إلج ـراء الخدمــات الحكوميــة عــر اإلنرتنــت.

•

حكومات عالمية

األداء اإللكتروني الحكومي األلماني في
نطاق الخدمات العامة
تحتــل أملانيــا املســتوى التاســع وفــق معايــر النضــج الرقمــي وفقـاً لدراســة اكســنترش العامليــة لــأداء الحكومــي الرقمــي ،ويهــدف
إطــار عمــل الحكومــة اإللكرتونيــة يف أملانيــا إىل تفعيــل املســؤولية ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أثــر تكنولوجيــا املعلومــات عــى
إنتاجيــة القطــاع العــام مــا دفــع الحكومــة األملانيــة إىل تفعيــل نظــام «وايــب» للتقييــم الــذي يضــع خطــة للعائــدات النقديــة
وغــر النقديــة املتحصلــة مــن اســتثامرات الحكومــة الرقميــة لــإدارات العامــة واملســتخدمني ،ويقيــس إطــار العمــل قيمــة مبــادرات
الحكومــة األملانيــة فيــا يتعلــق بالتكاليــف واملميــزات واألهميــة االســراتيجية ملــروع تكنولوجيــا املعلومــات ،وآثــار ونتائــج
اســتثامرات الحكومــة الرقميــة ،وميكــن إجــال موضــوع التوجــه الحكومــي األملــاين وفــق الســياق التــايل:
النهج واالستراتيجية الرقمية
ميثــل النهــج الرقمــي الــذي تطبقــه الحكومــة األملانيــة خطــط الحكومــة
لالســتفادة مــن تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات لتحســن التنميــة االقتصاديــة
املســتدامة حيــث تســعى الحكومــة إىل املســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة
املســتدامة ,واملســاعدة يف خلــق وظائــف جديــدة وضــان مخرجــات أفضــل
للمجتمــع ،وتــرى الحكومــة األملانيــة أن تكنولوجيــا املعلومــات الخاصــة
بالحكومــة االتحاديــة الحديثــة والفعالــة ســوف تكــون مبثابــة حجــر أســاس
للتنظيــم الفعــال للمســتقبل الرقمــي للدولــة .ويتــم تحديــد االس ـراتيجية مــن
خــال تقويــة التنافســية االقتصاديــة عــر اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت يف جميــع القطاعــات ،وتوســعة البنيــة التحتيــة الرقميــة والشــبكات
ملواجهــة تحديــات املســتقبل ،باإلضافــة إىل حاميــة الحقــوق الشــخصية
للمســتخدمني يف جميــع القنــوات الرقميــة ،وتعزيــز البحــث والتطويــر يف قطــاع
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وترجمــة نتائــج األبحــاث العلميــة إىل
منتجــات وخدمــات ميكــن تســويقها ،وتعزيــز التعليــم والتدريــب يف مجــاالت
التعامــل مــع قنــوات رقميــة جديــدة ،باإلضافــة إىل االســتفادة مــن تكنولوجيــا

املعلومــات واالتصــاالت عنــد تنــاول موضــوع اســتدامة البيئــة وحاميــة املنــاخ
والصحــة وتحســن نوعيــة حيــاة الســكان.
سوق العمل اإلفتراضي والخدمات البرلمانية
طــ َّورت وزارة العــدل األملانيــة االتحاديــة منصــة ســوق العمــل االفــرايض
بهــدف إعــادة دمــج الباحثــن عــن وظائــف يف ســوق العمــل وتوفــر منصــة
توضــح احتياجــات ســوق العمــل وإعالنــات التوظيــف ،بينــا تتوافــر الخدمــات
اإللكرتونيــة للربملــان األملــاين عــر موقــع وزارة العــدل اإللكــروين الــذي يتمتــع
بخصائــص تفاعليــة كإجـراءات االلتــاس ،واملجموعــات النقاشــية وحجــز زيــارات
الربملــان عــر اإلنرتنــت ،وقاعــدة بيانــات غنيــة باملعلومــات وصفحــات البــي دي
إف ،ومقاطــع الفيديــو.
هــذا وتســعى أملانيــا إىل التطويــر املســتدام والتحســن املســتمر يف خدماتهــا
الحكوميــة ،وتحــاول االســتفادة مــن كل وســائل التكنولوجيــا العلميــة واملــوارد
الحديثــة مــن أجــل رفــع مســتوى الجــودة بشــكل مســتمر ،وال تكتفــي الحكومــة
فقــط بإيصــال تلــك الخدمــات ورفــع جودتهــا ،ولكنهــا تعمــل أيضـاً عــى القيــاس
املســتمر لرضــا املتعاملــن والســكان عــن هــذه الخدمــات ،ووضــع معايــر مت ِّكــن
الحكومــة مــن قيــاس أدائهــا بشــكل مســتمر.
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بانوراما التطبيقات
بانوراما عالمية للتطبيقات الذكية في شهر سبتمبر

التحول الذكي في أبعاده الجديدة
تطبيق  Matterإلضافة تأثيرات
مذهلة على صورك الخاصة

تطبيق “ ”Friendlyلفتح أكثر
من حساب على الفيس بوك

يقــدم هــذا التطبيــق ملحبــي إضافــة املؤثــرات للصــور إمــكان
تحريــر صورهــم عــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة عــر إضافــة تأث ـرات
ثالثيــة األبعــاد متنــح الكثــر مــن الحيــاة للصــورة .يتيــح التطبيــق
للمســتخدم إضافــة أشــكال هندســية وهيــاكل معامريــة ثالثيــة
األبعــاد ،تشــتمل عــى ظــال لجعــل املشــهد يبــدو حقيقي ـاً بشــكل
كبــر.

يقــدم هــذا التطبيــق ميــزة فتــح أكــر مــن حســاب عــى موقــع فيــس
بــوك والتبديــل بــن عــدة حســابات بطريقــة ســهلة ،ومــن خــال نقـرات
بســيطة ودون الحاجــة إىل تســجيل الخــروج ومــن ثــم الدخــول بحســاب
آخــر .وتكمــن أهميــة هــذا التطبيــق يف الفائــدة التــي يقدمهــا ألولئــك
الذيــن ميتلكــون أكــر مــن حســاب فيــس بــوك حيــث يفضــل البعــض
امتــاك حســاب فيــس بــوك عائــي يكــون املضافــون إليــه فقــط مــن
أفـراد العائلــة حفاظـاً عــى خصوصيــة العائلــة ،ويف ذات الوقــت امتــاك
حســاب آخــر لألصدقــاء والغربــاء.

تحدَّث بكل لغات العالم بسهولة
مع تطبيق «برافولول»

لطاملــا كان الســياح يحملقــون يف كتيبــات صغــرة الحجــم يحملونهــا يف جيوبهــم
لينقــذون أنفســهم مــن موقــف مــا وهــم يبحثــون عــن وجهــة يريــدون الوصــول إليهــا
أثنــاء تجوالهــم يف بــا ٍد غريبــة ،وكانــت مشــكلة التواصــل مــع أهــل تلــك البــاد التــي
يزورونهــا هــي الهاجــس األكــر عنــد بــدء إجازاتهــم .ويقــوم تطبيــق «برافولــول» بقـراءة
العبــارة األجنبيــة بصـ ٍ
ـوت عــالٍ ،وإذا واجــه املســتخدم صعوبــة يف التقــاط اللفــظ الصحيــح
ميكنــه إبطــاء القــراءة مــن أجــل التقــاط أفضــل وأكــر وضوحــاً للفــظ الصحيــح .ويف
حــال كان الســائح خجــوالً أو ال يشــعر باالرتيــاح للتحــدث بلغــة ال يعرفهــا ،فيمكنــه تــرك
املجــال للهاتــف ليقــوم بقـراءة العبــارة للشــخص الــذي يريــد التعامــل معــه .مينــح تطبيق
«برافولــول» أيض ـاً خدمــات أخــرى للســياح مثــل الطــرق واملواقــع املهمــة يف عــدد مــن
املــدن التــي يشــملها التطبيــق.
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تطبيق ذكي لـ «الطباعة
عن بعد»
ُص ِّمــ َم تطبيــق  Direct Printل ُيلبــي االحتياجــات
املتناميــة للمحرتفــن أثنــاء فــرة تنقلهــم وبعدهــم عــن
أماكــن العمــل ،حيــث يوفــر التطبيــق لهــم حــاً سلســاً
ومي ـرا ً للطباعــة واملســح عــى األجهــزة املتحركــة متيح ـاً
لهــم إمكانيــة طباعــة رســائلهم اإللكرتونيــة وامللفــات
املرفقــة بهــا ،إىل جانــب الصــور التــي يتــم تخزينهــا يف
ألبومــات الصــور وبشــكل مبــارش مــن هواتفهــم الذكيــة إىل
الطابعــات املتوافقــة.

مجتمع ذكي

شبكات التواصل االجتماعي لدائرة حكومة دبي الذكية

كن أول من يعرف جديد الخدمات الذكية
توفــر دائــرة حكومــة ديب الذكيــة طيفـاً شــامالً ومتكامـاً مــن قنــوات التواصــل االجتامعــي التــي تســاعد الجمهــور عــى معرفــة كل مــا يتعلــق بالخدمــات
اإللكرتونيــة والتطبيقــات الذكيــة وجديــد حكومــة ديب الذكيــة أوالً بــأول ،كــا تعــزز تلــك القنــوات مبختلــف أنــواع املحتــوى املكتــوب واملــريئ .وميكــن
متابعــة تلــك القنــوات عــن طريــق أجهــزة الحاســوب أو عــر الهواتــف الذكيــة .وفيــا يــي بانورامــا شــاملة لقنــوات التواصــل االجتامعــي لدائــرة حكومــة
ديب الذكيــة ومزايــا كل قنــاة مــن تلــك القنــوات مــن ناحيــة طبيعــة املحتــوى الــذي يعــرض عليهــا.

التغريدة رقم  3333لحكومة دبي الذكية:

رؤية محمد بن راشد للتحول إلى الحكومة
الذكية عززت تنافسية اإلمارات دولي ًا

@DubaiSmartGov

dubaismartgov

 75,000متابع حتى سبتمرب 2015

 5,429متابعاً حتى سبتمرب 2015

DubaiSmartGov

 11,361متابعاً حتى سبتمرب 2015

Dubai Smart Gov

Dubai Smart Gov

 30,842مشاهدة حتى سبتمرب 2015

 23,652متابعاً حتى سبتمرب 2015
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مرشد التطبيقات

تطبيق محاكم دبي

قانون َ
تُسْعِد المتعاملين
يُط
بَّق بإجراءات سهلة ــــــــ
ـــــــ
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر التطبيقات لشركتي أبل وغوغل.
يوفــر تطبيــق «ن ـراس» ملحاكــم ديب عــى األيبــاد واآلي فــون مجموعــة مــن الخدمــات تشــمل البحــث يف
القضايــا ملعرفــة وضعيــة القضيــة ،موعــد الجلســة القادمــة ،والقاعــة املنظــورة فيهــا القضيــة وذلــك مــن خــال
االستفســار باســتخدام رقــم القضيــة ،وســنة القضيــة ونوعهــا لجميــع أنــواع القضايــا ،مــع توفــر خاصيــة البحــث
عــن الترشيعــات االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وترشيعــات إمــارة ديب ،باإلضافــة إىل دليــل
اإلجـراءات وهــو دليــل حــريك ملعرفــة اإلجـراءات واملتطلبــات لخدمــات محاكــم ديب مــع رشح مبســط للخطوات.

1
يف هذه النافذة ميكنك البحث يف القضايا،
وجدول الجلسات اليومية ،واملحكمة
الذكية ،وأوراق قانونية ،والبحث يف
القانون ،باإلضافة إىل صالحيات الوكاالت.

2
يف هذه النافذة ميكنك االطالع عىل دليل
اإلجراءات ويشمل خدمات القضايا،
والقضايا املستعجلة ،ومحكمة األحوال
الشخصية ،والكاتب العدل.

4

3
توفر هذه النافذة للمستخدم
معلومات عن جدول الجلسات
اليومية موضحاً فيها مكان الجلسة
والفئة التي تنتمي إليها القضية.

توفر هذه النافذة معلومات إما
من خالل رقم القضية أوحالة
القضية.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

80051115
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