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{آمـ ـ ـ ـ ـ ــر}..
إبداع في الخدمة
الحكومية

آفاق إلكترونية

اإلبداع في تقديم الخدمات اإللكترونية
يف اللقاء الذي جمعنا مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،حفظه اهلل ،يف ديوان �سموه بتاريخ
 ،2012/5/20ا�ستمعت مع ر�ؤ�ساء ومديري الدوائر املحلية �إىل توجيهاته بالنزول
�إىل امليدان و�إطالق املبادرات اجلديدة واخل ّالقة ،والنظر �إىل امل�ستقبل ،لكي تظل
دولتنا يف مقدمة ال��دول الأف�ضل على م�ستوى العامل .حينها خاطب �سموه اجلميع
ب�صراحته و�شفافيته املعهودتني قائ ًال" :من رحم الأزم��ات يولد الإب��داع واملبادرات
اخلالقة .ال �أريدكم بعد �أي �إجناز �أن جتل�سوا وراء مكاتبكم ،وتقولوا �أجنزنا كذا
وكذا وهذا يكفي ..ال بل عليكم كر�ؤ�ساء ومديري دوائر ،ومعكم فريق عمل من قيادات
ال�صفني الثاين والثالث� ،أن تبادروا باملزيد واملزيد من �إطالق الأفكار والت�صورات
التي تبني وت�ؤ�س�س ملبادرات خالقة".
كما طالبنا �سموه بالنهو�ض مب�ستوى اخلدمات العامة للجمهور �إىل م�ستويات �أرقى
و�أف�ضل؛ م�شري ًا �إىل �أهمية اقتنا�ص الفر�ص ال�سانحة وتوظيف الوقت كي نبدع �أكرث
و�أكرث.
***
امل�ؤ�شرات الإيجابية التي حتملها املرحلة احلالية من م�سرية التحول الإلكرتوين،
ومنها تزايد ن�سب �إقبال اجلمهور على تبني اخلدمات الإلكرتونية ،واملكانة املتقدمة
التي متثلت يف �إح��راز ال��دول��ة املرتبة الأوىل خليجي ًا وعربي ًا يف جم��ال احلكومة
الإلكرتونية ت�ستلزم بذل مزيد من الإبداع يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية احلكومية
للجمهور َ
جل ْ�سر الفجوة بني ما ُيطرح من خدمات وبني �إقبال اجلمهور عليها.
هذه امل�س�ألة باتت �ضرورية يف ظل ما ن�شهده من تطورات �سريعة ومتالحقة يف
�أ�سلوب توفري اخلدمات للجمهور ويف قنوات تنفيذها؛ وتتلخ�ص يف الرتكيز على
الكيف ال على الكم؛ على النوعية ال على العدد ،وهذا �أمر مرجعيته كامنة يف �أن نعتمد
"الإبداع يف تقدمي اخلدمة" منهج ًا للمرحلة احلالية ،وهو لي�س بالأمر ال�صعب على
�أبناء الإمارات الذين كان لهم ال�سبق يف �إطالق �أول حكومة �إلكرتونية يف املنطقة.
***
يف اللغة� ،أبد َع ال�شي َء :اخرتعه على غري مثال �سبق .واملبدع هو :املُن�شئ �أو املحدث
الذي مل ي�سبقه �أحد؛ وبهذا املعنى فاجلميع قادرون على نحو ما على الإبداع بدرجات
متفاوتة ،وي�ؤيد هذا الر�أيَ ر�أيُ املتخ�ص�صني يف �أن التفكري املبدع هو موهبة فطرية
يولد بها الإن�سان ،تعززها جمموعة من املهارات املكت�سبة .ومن االعتقادات اخلاطئة
حول مفهوم الإبداع �أنه حم�صور يف فئة الأذكياء ،بينما الواقع ي�شهد ب�أن معدل ذكاء
كثريين من املبدعني عاديٌ  .ولقد دلت الأبحاث على �أن طاقة الإبداع يف مخ الإن�سان
ال حدود لها ،والقيد الوحيد على انطالقها ينبع من اعتقادنا يف دواخلنا ب�أننا ل�سنا
مبدعني ..وت�صبح هذه الإ�شكالية حقيقية عندما نتقبل هذا االعتقاد من دون �أي
تفكري �أو نقا�ش .بهذه النظرة �سن�ستنتج �أن �أول درجة يف �سلم الإب��داع تكمن يف �أن
ي�ؤمن كل منا ب�أنه ميكن �أن يكون مبدع ًا؛ ليبد�أ تالي ًا بتغيري اعتقاده الذي يجعله على
هام�ش الإبداع.

 ..ويف دبيَ ،مل ال نبدع وبيئتنا حمفّزة للإبداع؛ بنيتنا التحتية� ،أنظمتنا الإدارية
احلديثة ،ال�شوط الطويل الذي قطعناه يف احلكومة الإلكرتونية ،واملعامل التي تركناها
�شواهد يف هذا الإط��ار؟! وبالتايل قد تكون ال�صيغة الأدق لت�سا�ؤلنا هي :ما الذي
ينق�صنا لكي ن�ستمر يف الإبداع؟
***
حني طالبنا �سموه باعتبارنا �أفراد ًا بالإبداع ،فهو يدرك �أن تلك املهارة لي�ست قوة
غام�ضة �أو موهبة خارقة يحتكرها الأفراد ذوو احلظ ال�سعيد فقط ،بل يعترب الإبداع
طاقة ميتلكها كل �إن�سان ،و�إنْ بدرجات متفاوتة ،وبالتايل كل �شخ�ص ميكن �أن يكت�سب
هذه املهارة وي�صبح من املبدعني.
�أما على �صعيد خدمة املتعاملني فنحن مطالبون بالإبداع اجلماعي ال الإبداع
ال�ف��ردي ،فال بد لنا من العمل ب��روح الفريق ،و�أف�ضل �أ�سلوب ل�ل�إب��داع اجلماعي
هو �أ�سلوب الأفكار املكثفة �أو ما يعرف بجل�سات "الع�صف الذهني" التي غالب ًا ما
ت�أتي ب�أفكار خالقة ت�صلح لتكون عناوين للمرحلة املقبلة من الإب��داع يف اخلدمات
الإلكرتونية من خالل توافقها مع املراحل احلياتية للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،لنحقق هدف
رفع معدالت ن�سب ا�ستخدام تلك اخلدمات.

املدير العام

هيئة التحرير
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رؤيت ـ ــنا
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.
وت�ت��وىل "حكومة دب��ي الإلكرتونية" مهمة ت�ق��دمي ال�ب��واب��ة الر�سمية امل��وح��دة حلكومة دبي
(دبي.امارات) ،التي تزود القاطنني يف الإمارة وم�ؤ�س�ساتها وقطاع الأعمال والزوار 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 هذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع باخلدمات
الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإمارة نحو جمتمع املعرفة..

جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الإلكرتونية

موضوعات العدد

رئي�س التحرير
�أحمد حممد بن حميدان
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ahmad.binhumaidan@deg.gov.ae

مدير التحرير

عامر حممد احلمايدة
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amer.alhamayda@deg.gov.ae

من�سق املجلة

جمال خليفة املال

"�شريان" لإمداد القطاع ال�صحي يف دبي
ب�أف�ضل الكوادر الطبية

jamal.almulla@deg.gov.ae

حمرر اللغة العربية

يقظان م�صطفى عريوطة

yaqdhan.mustafa@deg.gov.ae

حمرر اللغة الإجنليزية

جارث ميت�شيل

garth.mitchell@deg.gov.ae

الإ�شراف الفني

فاطمة �إبراهيم
عائ�شة الأن�صاري

7
�إقبال كبري على قناة يوتيوب اخلا�صة
مبحمد بن را�شد �آل مكتوم

designer@deg.gov.ae
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املرا�سالت
الإمارات العربية املتحدة  -دبي
حكومة دبي الإلكرتونية
هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :

"دبي الإلكرتونية" توفر خدمة
الدفع التلقائي على بوابة الدفع عرب
الهاتف املتحرك

الربيد الإلكرتوين:

quality@deg.gov.ae

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية
من املجلة على البوابة :دبي.امارات
الآراء امل�ن���ش��ورة ب��أ��س�م��اء �أ��ص�ح��اب�ه��ا ال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي املجلة.
مينع منع ًا بات ًا �إع��ادة الن�شر �أو التوزيع للمواد
ال ��واردة باملجلة �إال ب��الإ��ش��ارة �إىل امل�صدر �أو
مبوافقة خطية من املجلة.
2
العدد  -104يونيو 2012

9
جولة يف كوالي�س مركزها
«�آمر»� ..إبداع يف اخلدمة احلكومية

قنوات االتصال

{دبي اإللكترونية} تعزز البوابة الرسمية لحكومة دبي
{دبي.امارات} بميزات تفاعلية لخدمة المتعاملين
قامت حكومة دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة �أخ�ي�راً بتعزيز
وترقية البوابة الر�سمية حلكومة دبي "دبي.امارات"؛
بوابة اخلدمات الإلكرتونية للجهات احلكومية ،عرب
�إدخ��ال مزايا تفاعلية جديدة عليها؛ لت�سهيل حياة
ج�م�ه��ور املتعاملني معها ومت�ك�ين ��ش��رائ��ح املجتمع
من مواطنني ومقيمني وقطاع الأعمال والزوار من
الو�صول ال�سهل وال�سريع للخدمات الإلكرتونية.

التصفح بالنص والصوت

وت�شمل التح�ســــينات التي ُ�أدخ�ل��ت على البوابة
خيار حتويل املحتوى املقروء (الن�صو�ص) �إىل �صوت
باللغتني العربية والإجنليزية ،للم�ستخدمني الذين
ّ
يف�ضلون اال�ستماع �إىل حمتوى البوابة بد ًال من قراءته؛
وهو ما يفيد بالدرجة الأوىل فئة امل�ستخدمني الذين
يعانون �إع��اق��ات ب�صرية� .أم��ا التح�سينات اخلا�صة
بقنوات التوا�صل االجتماعي فت�شمل ا�ستحداث نافذة
لـ "تويرت" تعر�ض تغريدات فورية للرتويج للخدمات
الإلكرتونية للجهات احلكومية خ�صو�ص ًا وللتحول
الإلكرتوين بوجه عام ،مع توفري خيار امل�شاركة بقنوات
الإعالم االجتماعي للم�شاركة ب�أي �صفحة من �صفحات
املحتوى عرب الـ "في�سبوك" و"تويرت" و"غوغل .."+
و�أك�ث�ر م��ن  300تطبيق �آخ��ر م��ن تطبيقات و�سائل
الإعالم االجتماعي.
وانطالق ًا من واقع �أن دبي مدينة ديناميكية ت�شهد
على ال��دوام ع��دد ًا كبري ًا من الأح��داث والفعاليات،
عملت حكومة دبي الإلكرتونية ب�شكل وثيق مع م�ؤ�س�سة
دب��ي للفعاليات وال�تروي��ج ال�ت�ج��اري لتوفري جدول
بفعاليات دبي على البوابة (دبي.امارات) ..ما ترتب
عليه �إجراء العديد من التح�سينات الرامية �إىل تعزيز
البوابة ل�ضمان ت�صفح �أكرث �سال�سة للم�ستخدمني.

اهتمام بذوي اإلعاقة

ويف تعليقه على تلك التح�سينات ،قال �سعادة �أحمد
بن حميدان مدير عام حكومة دبي الإلكرتونية" :نحن
ن�ستلهم ما نقوم به من ر�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،وهو يذكرنا دوم ًا ب�أنه "يف
�سباق التميز لي�س هناك خط للنهاية" ،لذا تفاعلنا مع
رغبات العديد ممن تربطهم �صلة بالبوابة ،عرب �إجراء
ا�ستطالعات لآراء م�ستخدميها ومعرفة احتياجاتهم.
وقد وجدنا �أن بع�ض امل�ستخدمني املحتملني مل يتمكنوا
من ا�ستخدام البوابة ب�سبب �إعاقات ب�صرية �أو �ضعف
يف القراءة فكانوا يعتمدون على �شخ�ص �آخ��ر ليقر�أ
املحتوى لهم .هذه التقنية اجلديدة بتحويل الن�صو�ص
املقروءة �إىل ن�صو�ص م�سموعة على "دبي.امارات"
تتيح مل�ستخدمي البوابة باللغتني الإجنليزية والعربية
اال�ستماع �إىل �أي �صفحة منها �أو �إىل جزء منها ب�شكل
تلقائي ،مع �إمكان التحكم ب�سرعة القراءة .وتع ّد هذه

التح�سينات منوذج ًا من مناذج ا�ستخدامنا التقنيات
احلديثة لت�أمني احللول املنا�سبة لعمالئنا على البوابة،
و� �س��وف ن�ستمر يف حت�سينها وت�ع��زي��زه��ا ا�ستجابة
الحتياجات امل�ستخدمني ومتطلباتهم".

المزيد من التحسينات

و�أ�ضاف بن حميدان قائ ًال" :بنا ًء على املعايري
والإر� �ش��ادات ال�صادرة عن حكومة دب��ي الإلكرتونية
اخلا�صة باملواقع الإلكرتونية جلهات حكومة دبي،
جند لزام ًا علينا ترقية بوابتها الر�سمية وتعزيزها
على الدوام جلعلها معيار ًا للتميز ،على �أن ن�ستمر يف
الرتكيز على ترويج اخلدمات التي يوفرها �شركا�ؤنا يف
اجلهات احلكومية من خالل حمتوى مقروء ب�سال�سة،
واال�ستماع �إليه �أي�ض ًا� .إن التح�سينات اجلديدة التي
�أجريناها �سوف تتيح مل�ستخدمي البوابة �أن يبقوا
على اطالع دائم على �أحدث ما يجري يف هذه الإمارة
الديناميكية من �أح��داث وفعاليات ،والتفاعل معنا،
وحتى امل�شاركة مبحتوى البوابة".

و�أ� �ش��ار ب��ن ح�م�ي��دان �إىل �أن ه�ن��اك امل��زي��د من
مثل هذه التح�سينات يجري العمل عليها ،و�سرياها
امل�ستخدمون قريب ًا ،ما ي�ؤكد �أن حكومة دبي الإلكرتونية
ما�ضية يف رحلتها نحو جعل (دب��ي.ام��ارات) وجهة
حقيقية ومق�صد ًا عملي ًا لكافة الباحثني عن اخلدمات
الإلكرتونية يف دبي".
جدير بالذكر �أن��ه يف ال�ع��ام � 2009أ�صبحت
حكومة دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة �إح ��دى �أوائ���ل احلكومات
الإلكرتونية ح��ول العامل التي تعيد ت�شكيل حمتواها
الإل �ك�تروين مب��ا يلبي احتياجات قطاعات املجتمع،
مبنهجية م�ب�ت�ك��رة �أط �ل��ق عليها م���س�م��ى" :باقات
اخل��دم��ات احلياتية"؛ جتتمع مبوجبها املعلومات
واخل��دم��ات مع ًا وت�صنف تبع ًا ملراحل حياة الأف��راد
وال�شركات والزوار ..وت�ستمر حكومة دبي الإلكرتونية
يف ا�ستخدام العديد م��ن القنوات وامل��زاي��ا اجلدية
اخلا�صة بتقنية املعلومات واالت�صال لتوفري خدماتها
جلميع ال�شرائح ،مبا ين�سجم مع ر�ؤيتها يف حت�سني حياة
النا�س وال�شركات يف دبي وحتقيق �شعارها (نعمل مع ًا
لت�سهيل حياتك).

•
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موضوع الغالف

ٌ
شامل للتراخيص الطبية
إلكتروني
نظام
ٌ
ٌ

{شريان} إلمداد القطاع الصحي في
دبي بأفضل الكوادر الطبية

متثل دبي مدينة عاملية جتتمع فيها �أعداد كبرية من اجلن�سيات والثقافات ،ومتثل مق�صداً لرجال الأعمال
وال�شركات العاملية وامل�ستثمرين ،ووجهة �سياحية رئي�سة على م�ستوى املنطقة ،ما يفر�ض عليها تقدمي خدمات
�صحية لهم حتقق �أعلى معايري ال�سالمة لرعاية حياتهم.
وميثل انتقاء اخلربات الطبية امل�ؤهلة واملحرتفة حتدياً جدياً لتحقيق هذا الهدف ،ال�سيما و�أن دبي متثل
مكان عمل مف�ض ً
ال ،وتتوافد �إليه اخلربات والكفاءات من �شتى دول العامل.
ً
ً
ً
وقد �أطلقت هيئة ال�صحة يف دبي خدمة "�شريان" باعتبارها نظاما �إلكرتونيا �شامال لرتخي�ص املهنيني و
املن�ش�آت الطبية و يحاول ا�ستجالب �أف�ضل اخلربات والكفاءات الطبية يف العامل للعمل يف الإمارة والنهو�ض
بقطاع خدماتها الطبية.
حول "�شريان" ب�شكل خا�ص واخلدمات الإلكرتونية للهيئة ب�شكل عام ،كان لنا هذا احلوار مع ال�سيدة خولة
لوتاه،م�ساعد مدير �إدارة تقنية املعلومات ومدير التطبيقات امل�ؤ�س�سية يف الهيئة..
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نو ّد بدءاً �أن نتعرف خدمة "�شريان" ب�شكل وا�ضح..
نظام "�شريان" هو نظام منح الرتاخي�ص للأفراد ملزاولة مهنة الطب يف �إمارة دبي
و ترخي�ص املن�ش�آت الطبية ،وكذلك لال�ستثمار يف القطاع ال�صحي .وهو يتيح ملمار�سي
املهن الطبية �إنهاء كافة �إجراءات احل�صول على رخ�ص مزاولة املهنة بدبي وهم يف
�أماكن وجودهم يف �أيٍّ من دول العامل ،لإعفائهم من حتمل عبء ال�سفر واالنتقال �إىل
دبي لتقدمي معاملة احل�صول على الرخ�صة ..وكذلك الأم��ر بالن�سبة للم�ستثمرين
الذين يرغبون بفتح م�ست�شفيات �أو عيادات خا�صة؛ فيمكنهم التقدم بطلب الرخ�صة
مل�ؤ�س�ساتهم الطبية مبا�شرة عرب اخلدمة.
يف الواقع ميثل نظام "�شريان" خدمة �إلكرتونية متكاملة� ،إذ بعد �أن يقدم العميل
طلبه عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة يجري تدقيقه ،ومن ثم الت�أكد من موثوقية املعلومات
الواردة فيه من امل�صدر ،وكذلك الت�أكد من م�صداقية ال�شهادات العلمية املرفقة من
الدول واجلامعات املانحة لها ( ،) Primary source verificationب�شكل
�إل�ك�تروين ال ت�ستدعي ح�ضور مقدم الطلب من خ��ارج ال��دول��ة .كما يتيح للمهنيني
تقدمي االختبار يف �أق��رب موقع لهم يتبع مراكز اختبارات بروميرتيك؛حيث �إن
نظام "�شريان" مرتبط �إلكرتونيا بنظام االختبارات ،ويتم �إر�سال النتائج �إلكرتوني ًا
�إىل قاعدة بيانات هيئة ال�صحة ،مما ي�سهل على الأفراد ويخفف عنهم عناء وتكاليف
ال�سفر من �أجل �إجراء االختبار ذاته يف دبي.
وكيف ن�ش�أت الفكرة لديكم؟
كان هناك نظام �سابق ب�سيط ن�ستخدمه فقط لإدخال البيانات ،مثل ا�سم املن�ش�أة
والأ�شخا�ص الذين يعملون فيها ،وتاريخ �صالحية الرخ�صة ،ومعلومات �إدارية �أخرى.
وهو نظام مل يكن ف ّعا ًال كما نريد لكونه يوفر فقط خا�صية تقدمي الطلب �إلكرتوني ًا� ،أما
باقي خطوات �إجناز الإجراء فتنفذ يدوي ًا� .إ�ضافة �إىل ذلك مل يكن النظام متكام ًال؛
مث ًال مل يقدم خدمة "التذكري بانتهاء الرتخي�ص" �أو خدمة "التقارير املر�سلة" لتتبع
تف مبتطلبات العمل وفق اللوائح والأنظمة املعمول بها لتقدمي
تلك املن�ش�آت التي مل ِ
خدمات �صحية �آمنة وم�ضمونة ,على �سبيل املثال تلك املن�ش�آت التي لي�س لديها مدير
طبي .كذلك كان على املتقدمني لطلب الرتاخي�ص احل�ضور �إىل �إدارة التنظيم ال�صحي
لال�ستف�سار واملتابعة لطلباتهم� ،أما الآن فيمكنهم متابعة حالة الطلب �إلكرتونيا و�إمتام
الإجراءات املطلوبة و التوا�صل مع موظفي التنظيم ال�صحي �إلكرتوني ًا.
يف نظام "�شريان" اجلديد ميكن للم�س�ؤول االطالع على كافة احليثيات من خالل
التقارير اليومية التي تر�سل �إليه ،والتي ال يوجد �أي احتمال للخط�أ فيها ،لكون النظام
يلزم العميل واملوظف املتابع لطلبه �إلكرتوني ًا �أن مير بكل مرحلة من مراحل الرتخي�ص
بكافة تفا�صيلها ،ومينعه من تخطي �أي �إج��راء الزم ال�ستكمال الرخ�صة ال�صحية.
ومينح "�شريان" �إدارة التنظيم ال�صحي تلقي الطلبات �إلكرتوني ًا ومراجعتها والبت
فيها وكذلك متابعتها� .إ�ضافة �إىل تنظيم �آلية العمل داخلي ًا ومراقبة �أداء املوظفني.
كما يوفر خا�صية الإ�شعار والتذكري �إلكرتوني ًا يف كل خطوة من خطوات �إجراءات
الرتاخي�ص؛ �سواء ملوظفي الهيئة �أو للأطباء و املن�ش�آت املرخ�صة.
وما اخلطوات التي ينبغي �أن متر بها املعاملة يف نظام "�شريان"؟
تختلف خطوات تقدمي املعاملة بناء على نوع اخلدمة املطلوبة؛ فالنظام يحتوي على
عدد من اخلدمات املختلفة من �ضمنها منح الرتخي�ص �أو جتديده للم�ؤ�س�سة الطبية
�أو للأفراد العاملني فيها .ففي حالة �إ�صدار الرتخي�ص مل�ستثمر يف القطاع ال�صحي
يرغب بفتح عيادة �صحية يف �إمارة دبي ،يجب عليه تقدمي طلب للح�صول على ترخي�ص
و�إرفاق كافة امل�ستندات املطلوبة ،لينتقل �إىل اخلطوة الثانية وهي قيام هيئة ال�صحة
بدبي مبعاينة مقر امل�ؤ�س�سة الطبية واملبنى املوجودة فيه من خالل هيئة مفت�شني
خمت�صني للت�أكد من �أنه متوافق مع كافة املعايري ال�صحية ..املرحلة الثالثة هي تعيني
املدير الطبي ..وهكذا حتى ت�صل �إىل املرحلة النهائية .هذه املراحل كلها تنفذ �آلي ًا من
قبل النظام ولي�س من قبل موظف هيئة ال�صحة.
ما الت�سهيالت التي يوفرها النظام ل�ل�أف��راد واملن�ش�آت الطبية التي تتعامل معه
لإ�صدار الرتاخي�ص؟
�أه��م الت�سهيالت هي �سرعة �إجن��از املعامالت ،وتوفري اجلهد وتكاليف ال�سفر
والعناء على طالبي الرتاخي�ص .كانت هذه الرتاخي�ص تتكلف قدر ًا كبري ًا من النفقات
والزمن حتى تتمكن الهيئة من متحي�صها واال�ستيثاق منها و�إ�صدار ترخي�ص مزاولة
املهنة الطبية ،يف مهنة تتعامل مع �أرواح النا�س ومت�س �سالمتهم ال�شخ�صية وحياتهم

��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ي�ستعر�ض خدمات
هيئة ال�صحة مع خولة لوتاه ،م�ساعد
مدير �إدارة تقنية املعلومات ومدير
التطبيقات امل�ؤ�س�سية يف الهيئة
ب�شكل مبا�شر ،وكان على املتقدم االنتظار طوي ًال� ..أما اليوم فيمكن للعميل �إنهاء
كافة �إجراءات احل�صول على رخ�صة مزاولة املهنة بدبي يف �أثناء وجوده يف �أية دولة
�أخرى.
وبالأرقام ،ف�إن النظام يتيح للمتقدم �إجراء �أكرث من  90%من املعامالت التي
توفرها الهيئة من داخل منزله ،ليتبقى فقط  10%منها للمعامالت التي يجب �أن
تتم يف دبي،
ويحتوي النظام على حمرك خا�ص لتعريف ر�سوم اخلدمات واملخالفات والتحقق
من االلتزام بتطبيق اللوائح والقوانني يف جميع �إجراءات النظام؛ ما ي�سهل على موظفي
هيئة ال�صحة �إجراءات تخلي�ص املعامالت والرتكيز على جودة العمل.
ما ال�صعوبات التي واجهتموها خالل تطبيقكم النظام؟
من �أكرث ال�صعوبات التي واجهتنا كانت تغيري ثقافة موظفي الهيئة نف�سها ،فقد
كانوا معتادين ا�ستقبال العميل وا�ستالم امل�ستندات والقيام بكل العمليات يدوي ًا .و�شكل
النظام اجلديد نقلة نوعية قامت بها الهيئة ملواكبة التطور ال�سريع الذي حر�صت دبي
على �أن تكون �سباقة فيه من �أجل حتقيق التنمية والو�صول �إىل جمتمع املعرفة.
كذلك واجهنا �صعوبة يف حتويل البيانات م��ن النظام ال�ق��دمي �شبه اليدوي
�إىل النظام اجلديد ،حيث وجدنا نق�ص ًا يف املعلومات الالزمة لإدخالها يف حقول
�شا�شات النظام اجلديد ب�شموليتها وتكاملها :فالنظام القدمي يعتمد فقط على
�إدخ ��ال البيانات� ،أم��ا نظام "�شريان" فيعتمد على دورة عمل مربوطة مبحرك

النظام يتيح إجراء  %90من المعامالت التي
تقدمها الهيئة ،وإنهاء كافة إجراءات الحصول
ع��ل��ى رخ��ص��ة م��زاول��ة مهنة طبية ف��ي دبي..
إلكتروني ًا
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ما الوقت الالزم العتماد الطلب؟
بعد تطبيق النظام ي�ستغرق الطلب من � 10أيام �إىل �شهرين باحلد الأق�صى من
�أجل �إ�صدار رخ�صة مهني،ومن يوم �إيل يومني لتجديد رخ�صة مهني �أو من�شاة ،ونفخر
�أنه معدل قيا�سي مقارنة بدول �أخرى ،حيث ي�ستغرق مثل هذا الرتخي�ص �أكرث من
خم�سة �أ�شهر يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وقد �أ�شاد الدكتور �أن��دور �أوردن والدكتور ريتو �شربا من الربنامج التلفزيوين
ال�شهري "ذا دكتورز" بنظام "�شريان" ومميزاته ،و�سهولة ا�ستخدامه واعتماد طلبه
خالل � 24ساعة للح�صول على الرتخي�ص خالل � 10أيام فقط ،مع العلم �أننا مل نكن
نعلم يف بداية الأمر �أنهم هم من فريق "ذا دكتورز" ،ونحن ن�ؤكد �أن النظام مفتوح
للجميع كي يح�صل على �أعلى م�ستوى من اجلودة يف اخلدمة.

�آيل للتحكم يف ال�صالحيات وامل��واف �ق��ات على ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل املعاملة
 ،Rule Engine and Workflow Engineوهنالك بيانات يجب �أن
تتوافر يف كل مرحلة من مراحل املعاملة حتى يقبل النظام متريرها �إىل التي تليها.
لتخطي هذه امل�شكلة ا�ستعنا باملتعاملني �أنف�سهم الذين كنا نحولهم للتعامل مع
النظام عند جتديد تراخي�صهم الطبية ،حيث �صممنا �شا�شة خا�صة �أطلقنا عليها
م�سمى "�شا�شة معلومات البدء" ' 'First edit screenحتتوي املعلومات املفقودة
من النظام القدمي ليتم تعبئتها من قبل العميل ،ومن ثم تدخل دورة التدقيق واملراجعة
الآلية التي يقوم بها النظام ،وبذلك اجتزنا العقبة الأهم يف ت�شغيل النظام ب�سهولة
وي�سر� ..أي�ض ًا كان هناك �صعوبة يف تدريب امل�ستخدمني ،ومع ذلك فقد دربنا �أكرث من
15,000متعامل يف �أكرث من  2000م�ؤ�س�سة طبية.
ولت�سهيل عملية االنتقال من النظام القدمي �إىل اجلديد� ،أطلقنا مرحلة جتريبية
لتقدمي اخلدمة حتت م�سمى  ،'’Pilot Phaseفقط للم�ست�شفيات الرئي�سة مثل
امل�ست�شفى الأمريكي وامل�ست�شفى الإيراين وم�ست�شفى ويل كري ،وقمنا بتدريب العاملني
فيها على النظام ،ملعرفتنا �أن موظفي تلك امل�ست�شفيات ميتازون بكفاءة عالية ولديهم
خدمات متنوعة ..ثم ر�صدنا ردود �أفعالهم ومالحظاتهم على النظام.
بعد ذلك عقدنا دورة تدريبية مفتوحة خالل � 5أيام دعونا �إليها كافة امل�ست�شفيات
اخلا�صة يف دبي ،ولت�سهيل التدريب و�ضعنا درو�س ًا خا�صة على موقع يوتيوب تو�ضح
خطوات تقدمي الطلب بال�صوت وال�صورة ،وبذلك وظفنا تقنيات التعليم الإلكرتوين
يف الرتويج للخدمات احلكومية.

ما خمططاتكم لتطوير امل�شروع م�ستقب ً
ال؟
�أهم خطوة نقوم بها حالي ًا على هذا ال�صعيد هي �سد جميع الثغرات املوجودة يف
النظام ،والتي تعود �إىل �أن نظام "�شريان" مربوط بهيئات خارجية يجب االرتباط
بها لإ�صدار الرتخي�ص؛ مثل نظام االختبارات وت�صديق ال�شهادات الأكادميية ..والآن
نحن نفكر جدي ًا باالرتباط مع الدائرة االقت�صادية لتوفري الوقت واجلهد على املتعامل،
وجعل دورة ترخي�ص امل�ؤ�س�سة الطبية عابرة حلدود الدوائر و�إلكرتونية ب�شكل كامل.
بخ�صو�ص واج�ه��ة ا�ستخدام ال�ن�ظ��ام ،فنظامنا يت�سم بالب�ساطة وال�سهولة
وال�شفافية ،وقد مت تطويره داخلي ًا من قبل فريق العمل لدينا بحيث يكون مبني ًا على
حمرك مرن للتعامل مع دورة العمل ،وميكن تعديل خطوات املعاملة ب�أقل من 10
دقائق فقط؛ فالنظام عبارة عن واجهة مرئية �سهلة ميكن التعامل معها عن طريق
ال�سحب والإلقاء ملكونات اخلدمة .Drag and drop
كم يبلغ معدل �إقبال امل�ستخدمني على التعامل مع النظام؟
هناك �إق�ب��ال كبري ،فمنذ �أطلقناه يف �أكتوبر  2011جت��اوز ع��دد الطلبات
 102,000طلب من قبل الأفراد واملن�ش�آت� ،أما معدل الطلبات التي ت�صل يومي ًا
ل�شريان فترتاوح ما بني � 600إىل  1000طلب.

ما العوائد االقت�صادية التي توفرها اخلدمة على كل من املتعامل واحلكومة؟
�أهم العوائد االقت�صادية التي قدمها نظام "�شريان" للإمارة م�ساهمته ب�شكل
فاعل يف ت�شجيع اال�ستثمار ال�صحي يف دبي ..وبالن�سبة ل�صاحب املن�ش�أة فقد �سهل
النظام عليه �أمور ًا كثرية �أبرزها �إ�صدار البطاقات ال�صحية وجتديدها ،واال�ستف�سار
كم عدد املراكز التي تقوم بتطبيق هذا النظام؟
عن الفواتري واخلدمات ،و�أي�ض ًا ميكن ل�صاحب املن�ش�أة طلب الك�شف الطبي ملوظفي
النظام،
يف
وم�سجلة
إمارة
ل
ا
يف
عاملة
يوجد الآن �أكرث من  2100من�ش�أة �صحية
امل�ؤ�س�سة العاملني لديه.
موزعة ما بني امل�ست�شفيات والعيادات واملراكز ال�صحية املتخ�ص�صة واملختربات
بالن�سبة للفرد فقد حقق النظام وفورات كبرية تتمثل يف التقليل من تكاليف وعناء
وال�صيدليات� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من � 15ألف مهني �صحي يعملون يف الإمارة.
ال�سفر.
كيف تتوا�صلون مع مقدم الطلب؟
�أو ًال ،ميكن للمتقدم االط�لاع على كل ما يتعلق ب�أمور الرتاخي�ص عرب موقعنا
الإلكرتوين يف ق�سم اخلدمات الإلكرتونية للرتاخي�ص ،ليتعرف اخلطوات الالزمة
للح�صول على الرتخي�ص� ،سواء كان مل�ؤ�س�سة �أو لفرد.
يف حالة وجود �أي ا�ستف�سارات �أو �أ�سئلة ميكن للمتقدم االت�صال مبركز خدمة
العمالء للهيئة والذي يعمل على مدار ال�ساعة� ،أو عرب موقعنا الإلكرتوين للتوا�صل
مبا�شرة مع امل�س�ؤولني يف الهيئة عن ترخي�ص ومزاولة املهن الطبية.
بعد الت�سجيل واحل�صول على ا�سم م�ستخدم يجري تقدمي الطلب ،لي�صل مبا�شرة
�إىل الإدارة املعنية بالرتاخي�ص للتحقق من امل�ستندات ،ومن ثم يتم التوا�صل مع
موظفي "�شريان" مبا�شرة.
�أما بخ�صو�ص تقدمي العميل االمتحان ،فنظام "�شريان" يتعامل مع االختبار
الإلكرتوين ،وهو اختبار قمنا بربطه مع نظام اختبار "بروميرتيك" العاملي املقدم
من �شركة �سعودية متخ�ص�صة يف اختبارات املجال ال�صحي ،ومتتلك اكرث من 400
مركز حول العامل خلدمة املتقدمني للح�صول على الرتاخي�ص.
بعد اجتياز العميل االختبار بنجاح ميكنه متابعة اخلطوات التالية عن طريق
النظام للح�صول على الرتخي�ص.
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هل مت ت�صدير جتربتكم الناجحة �إىل هيئات حكومية داخل الدولة� ،أو خارجها؟
بالطبع ،فمدينة دبي الطبية �أبدت اهتمامها الكبري بنظام "�شريان" ..وكذلك
خدمات الإ�سعاف الذين �أبدوا رغبتهم يف ا�ستخدام النظام لرتخي�ص امل�سعفني� ،أي�ض ًا
هناك هيئة ال�صحة يف �أبوظبي ،حيث مت توقيع اتفاقية بني تراخي�ص �أبوظبي ودبي
لرتخي�ص الأطباء والعاملني يف جمال القطاع ال�صحي يف �أبوظبي عن طريق هيئة
ال�صحة يف دبي.
ما ال��ذي حتتاجون �إليه من حكومة دب��ي الإلكرتونية لتطوير خدماتكم ب�شكل
�أف�ضل وزيادة معدل تبني املتعاملني اخلدمات الإلكرتونية؟
�أبرز ما نحتاج �إليه من حكومة دبي الإلكرتونية هو مو�ضوع بطاقة االئتمان ،حيث
�أغلقت احلكومة الإلكرتونية خدمة ا�ستخدام البطاقات من خارج الدولة ،ما �شكل
لدينا عائق ًا كبري ًا يف قبول املعامالت وا�ستالم الدفعات من املتعاملني معنا من خارج
الدولة .نتمنى �أن يعاد النظر يف هذا املو�ضوع ،لكونه مهم ًا جد ًا للعميل ولنا �أي�ض ًا؛
على حد �سواء.

•

الشبكات المجتمعية

إقبال كبير على قناة يوتيوب الخاصة بمحمد بن راشد آل مكتوم
380,000

شــاهدوها خـ ــالل
 110أي ـ ـ ـ ــام

كعادته التي �أ�صبحت ال�سمة الأبرز من بني �سماته،
يوا�صل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
متيزه يف ح�ضوره الإلكرتوين يف ال�شبكات االجتماعية،
والتي كان �آخرها �إطالقه قناة فيديو حتتوي �أر�شيف ًا
ك��ام� ً
لا م��ن �إجن��ازات��ه وفعالياته على �شبكة التوا�صل
االجتماعي يوتيوب.
"تقنية للجميع" تر�صد هذه القناة بعد � 110أيام
من انطالقها لرت�صد م�سرية النجاح والتميز ل�سموه يف
�صناعة الكاريزما وبناء النجومية احلكومية.

وق��د �ضمت ال�ق�ن��اة ال�ت��ي انطلقت يف  29يناير
وه��و رق��م يعترب قيا�سي ًا ملثل ه��ذه القنوات التي تركز
يف حمتواها على اجل��دي��ة والر�سمية وت �ن��اول ال�ش�أن � 2012أكرث من  346مقطع فيديو حتى تاريخ �إعداد
احلكومي ..ولي�س هذا بغريب على �صاحب ال�سمو الذي هذا املقال يف  18مايو .2012
 380,000مشاهدة
خالل الوقت الق�صري الذي مت فيه �إط�لاق القناة ،يحتل مكانة كبرية يف قلوب املاليني من النا�س داخل
متكنت من ا�ستقطاب �أك�ثر من � 380أل��ف م�شاهد ،الإمارات وخارجها.

الفروسية والحنان األبوي..
األكثر مشاهدة

وعند ترتيب مقاطع الفيديو ح�سب عدد امل�شاهدات،
ف�إن الرتتيب الأول هو من ن�صيب مقطع نادر ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد وهو يقفز من على ظهر
فر�س �إىل �آخر خالل عد ٍو �سريع ،بح�ضور املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم .وتظهر يف
هذه اللقطة النادرة الفرو�سية والفتوة اللتني ميتلكهما
�سموه.
يف املرتبة الثانية ت�أتي لقطة ل�سموه وهو يتفقد �إحدى
امل��دار���س االبتدائية يف ال��دول��ة ،يف م�شهد �أب��وي غامر
باحلنان على الطالبات اللواتي �أ�سعدتهن ر�ؤية منوذج
�أعلى بالن�سبة لهم وهو يتفقد �أحوالهن ويطمئن عليهن.
الرتتيب الثالث ح�صلت عليه لقطة ل�سموه وهو يقود
طائرة مروحية ع�سكرية يف �سماء دبي.

االشتراك في القناة

مي�ك��ن ل�ل�إع�لام�ي�ين وامل�ت��اب�ع�ين لأخ �ب��ار ��س�م��وه �أن
ي�شرتكوا يف القناة للبقاء على اط�لاع �أو ًال ب ��أول على
الأن�شطة والفعاليات ال�سيا�سية وال�شخ�صية التي يقوم
بها ،وحتى ي�شعر حمبو �سموه بح�ضوره حلظة بلحظة
ك�أنهم يعاي�شون �صديق ًا حميم ًا يحبهم ويحبونه.
كما ميكن التفاعل مع مقاطع الفيديو التي حتتويها
القناة وامل�شاركة يف التعليقات والنقا�شات التي يقوم بها
فريق املعجبني واملتابعني لقناة �سموه املتفاعلة.

•
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الدفع اإللكتروني

{دبي اإللكترونية} توفر خدمة الدفع التلقائي

على بوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك

�أع�ل�ن��ت حكومة دب��ي الإل�ك�ترون�ي��ة ع��ن حتديثات
وم��زاي��ا ج��دي��دة قامت ب�إ�ضافتها �أخ�ي�راً على "بوابة
ال��دف��ع ع�بر ال�ه��ات��ف املتحرك" با�ستخدام الر�سائل
ال�ن���ص�ي��ة ال �ق �� �ص�يرة ،ت �ه��دف �إىل ت��وف�ير م��زي��د من
ال���س�ه��ول��ة وال��راح��ة للم�ستخدمني؛ وذل ��ك ب�إر�سال
ر�سالة ن�ص ّية ق�صرية من الهاتف املتحرك �إىل الرقم
 4488لال�ستعالم عن ر�سوم املعامالت احلكومية �أو
املبالغ امل�ستحقة� ،أو لدفعها.
وحالي ًا ي�شرتك يف هذه اخلدمة عدد من اجلهات
احلكومية ،وتغطي� :إ�ضافة ر�صيد �إىل بطاقة "�سالك"
املقدمة من هيئة الطرق واملوا�صالت ،عند نفاد غري
متوقع للر�صيد ..وكذلك دفع املخالفات املرورية مع
"�شرطة دبي" يف �أثناء جتديد رخ�صة القيادة �أو ملكية
ال�سيارة واكت�شاف املتعامل �أنه ال يحمل الر�صيد الكايف
للت�سديد ..و�أي�ض ًا دفع فواتري الكهرباء مع "هيئة كهرباء
ومياه دبي" تالفي ًا لقطع التيار الكهربائي.
وتتيح التحديثات اجلديدة التي �أدخلتها حكومة دبي
الإلكرتونية للم�ستخدمني تفعيل خا�صية الدفع التلقائي
�أو �إعادة تعبئة الر�صيد تلقائي ًا للخدمات احلكومية التي
توفرها بوابة خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك وب�شكل
دوري (يومي� ،أ�سبوعي� ،شهري� ،أو بتحديد تاريخ معني
كل
للدفع �أو �إع��ادة التعبئة)� ،إ�ضافة �إىل التحكم يف ٍ
من احلد الأدن��ى للر�صيد املتوافر يف احل�ساب واحلد
الأق�صى للدفع و�إعادة التعبئة.
ك�م��ا تتيح ال�ت�ح��دي�ث��ات اجل��دي��دة للم�ستخدمني
اال�ستفادة من خا�صية "احل�سابات املتعددة" التي تتيح
لهم �إمكان �ضبط �إع ��دادات اخلدمة لدعم ح�سابات
متعددة خلدمة حكومية واحدة؛ مث ًال :ميكن للمتعامل
�إع��ادة تعبئة ر�صيد "�سالك" ل�سيارته ،وكذلك �إعادة
تعبئة ر�صيد "�سالك" �آخر ل�سيارة �أخرى ميتلكها ،من
ح�سابه يف خدمة الدفع عرب الهاتف املتحرك.
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وق��ال و�سام لوتاه م�ساعد مدير ع��ام حكومة دبي
الإلكرتونية" :هذه البوابة جزء من مبادرتنا التي تهدف
�إىل توفري اخل��دم��ات احلكومية ع�بر ق�ن��وات مبتكرة
بهدف ت�سهيل التعامالت احلكومية للجمهور وجمتمع
الأعمال يف دبي .حتتاج كافة الدوائر �إىل جمموعة من
املكونات والبنى التحتية الإلكرتونية لتوفري خدماتها
�إلكرتوني ًا يف ظل ا�شرتاطات �أمان وجودة عاليني ،ونحن
يف حكومة دبي الإلكرتونية نعمل لتقدمي تلك املكونات
على �شكل خدمات �إلكرتونية وبنية حتتية م�شرتكة يف ما
بني الدوائر ،لن�س ّهل على تلك الدوائر تقدمي خدماتها
للجمهور �إلكرتوني ًا ،موفرين لها بذلك �أر�ضية للإبداع
والتميز يف جماالتها التخ�ص�صية".
و�أ�ضاف لوتاه قائ ًال" :توفر حكومة دبي الإلكرتونية
خ��دم��ات ال��دف��ع الإل� �ك�ت�روين ع�بر �شبكة الإن�ت�رن��ت،
وال�ه��ات��ف امل�ت�ح��رك ،لإج ��راء عمليات ال��دف��ع الفوري
للر�سوم احلكومية عرب و�سائل ف ّعالة ومريحة منع ًا
لهدر الوقت واملعاناة يف الذهاب �إىل مقا ّر البنوك �أو
مراجعة الدوائر ذات ال�صلة .كما �أن الدفع عرب الهاتف
املتحرك ال يتطلب ا�ستخدام جهاز كمبيوتر مو�صول
ب�شبكة الإن�ترن��ت؛ وهو ما يتيح تنفيذ اخلدمة حلظي ًا
ومن �أي مكان".
و�أ�شار لوتاه �إىل �أن حكومة دبي الإلكرتونية تدر�س
الآن تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من هذه اخلدمة� ،أفراد ًا
وم�ؤ�س�سات ،من خالل �إ�شراك دوائ��ر وجهات جديدة
فيها� ،أو من خ�لال �إ�ضافة خدمات �أخ��رى �إليها تهم
املتعاملني.
وال��س�ت�خ��دام ه��ذه اخل��دم��ة ينبغي على املتعامل
ال �ت �� �س �ج �ي��ل �أو ًال يف امل ��وق ��ع الإل�� �ك�ت��روين للخدمة
 https://mpay.dubai.aeمل��رة واحدة،
وتعريف بطاقة ائتمانه .كما ميكن اال�ستف�سار عن
اخل��دم��ة وحت��دي�ث��ات�ه��ا م��ن خ�ل�ال االت �� �ص��ال مبركز
االت���ص��ال امل��وح��د "ا�س�أل دبي" التابع حلكومة دبي
الإلكرتونية على الرقم ..700040000

•

ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه دب���ي
ت���ف ّ���ع���ل ال����دف����ع م����ع بنك
أبوظبي التجاري

قامت هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي بتفعيل
خدمة الدفع املبا�شر من احل�ساب ملتعامليها
ومتعاملي "بنك �أبوظبي التجاري" ،حيث
مت�ك��ن ه ��ذه اخل��دم��ة متعاملي ال�ه�ي�ئ��ة من
ت�سديد الر�سوم امل�ستحقة عن طريق القنوات
الإل�ك�ترون�ي��ة للبنك وال�ت��ي يتم م��ن خاللها
حتويل املبالغ �إىل ح�ساب متعامل الهيئة،
وبذلك تعمل على التحديث الفوري حل�ساب
املتعامل.
وت�أتي ه��ذه اخلطوة �ضمن ا�سرتاتيجية
الهيئة لت�أ�سي�س بنية حتتية �إلكرتونية فعالة
ومتوازنة تعزز م�سرية التحول الإلكرتوين
وتبني اخلدمات الإلكرتونية ،وتقدمي كفاءة
وج���ودة ع��ال�ي��ة يف ح�ق��ل خ��دم��ة املتعاملني،
كما تعد ه��ذه ج��زء ًا من خطط الهيئة ملنح
متعامليها فر�ص اال�ستفادة م��ن خدماتها
املختلفة و�ضمن جهودها املتوا�صلة لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات الإلكرتونية والتعريف بها
ملتعامليها توفري ًا لوقتهم وجهدهم.
وت�سهم ه��ذه العملية يف تقليل الوقت
املتطلب لدفع فواتري الكهرباء واملياه ،حيث �إن
الهدف الأ�سا�سي من �إطالقها هو اال�ستفادة
من قنوات االت�صال احلديثة التي يتم من
خاللها منح قاعدة تفاعلية للمتعاملني .وقد
مت �إط�لاق اخلدمة بعد النجاح الكبري الذي
حققته مع البنوك الأخرى والتي مت الإعالن
عنها �سابق ًا ،و�ضمت ك ًال من "بنك الإمارات
دبي الوطني"" ،وبنك اخلليج الأول" ،و"بنك
دبي التجاري" ،و"بنك عجمان" ،و"م�صرف
الإم � ��ارات الإ�سالمي" ،و"بنك �ستاندرد
ت�شارترد" ،و"م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي"،
و"بنك لويدز تي� .إ�س.بي".
واجلدير بالذكر �أن املعامالت الإلكرتونية
من خالل خدمة الدفع املبا�شر من احل�ساب
ب�ل�غ��ت  349,483م�ع��ام�ل��ة م �ن��ذ بداية
الإطالق التدريجي لهذه اخلدمة يف �أغ�سط�س
.2010

خدمة العمالء

جولة في كواليس مركزها

{آمـ ـ ـ ـ ــر} ..إبداع في الخدمة الحكومية
اتخذت الإدارة العامة للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب يف دب��ي من ال�شعار الذي
�أطلقه اللواء حممد املري مديرها العام "ر�ضا املتعاملني غاية تدرك" منهاجاً
لتعاملها مع مراجعيها وعنواناً ملركز خدمة العمالء فيها.
"تقنية للجميع" قامت بجولة يف كوالي�س ه��ذا امل��رك��ز� ،صحبها خاللها
املقدم خالد ال��رزوق��ي ،م�ساعد املدير ل�ش�ؤون اخلدمات الإلكرتونية يف الإدارة،
للتعرف �إىل املزيد حول خدمة "�آمر" التي ت�سعى �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للمتعاملني من خالل هوية متميزة وديناميكية حديثة على مدار � 24ساعة يف
جميع �أيام الأ�سبوع.

خبراء ومناوبات ذكية

�أول ما لفت انتباهنا يف مركز خدمة "�آمر" هو ذلك العدد الكبري من املوظفني
املوجودين للرد على ا�ستف�سارات العمالء ،والذي يتناوب فيه موظفون مدربون من
كادر الإدارة ولي�س من �شركات خا�صة.
وعند اال�ستف�سار عن ال�سبب يف هذه ال�سيا�سة �أجاب املقدم خالد ب�أن الإدارة
تود �ضمان �أن يكون املوظف الذي يجيب عن ت�سا�ؤالت املت�صلني على قدر من اخلربة
الكافية ت�ؤهله لتقدمي خدمة حقيقية للمتعامل ،ولي�س فقط حتويله �إىل موظف
الكاونرت ليح�صل على املعلومة �أو اخلدمة التي يحتاج �إليها؛ فمن ال�صعب �أن تتم
هذه العملية يف مركز خدمة العمالء �إذا كان فريق العمل من خارج الإدارة ب�سبب
طبيعة عملها الأمنية واحل�سا�سة.
وعند اال�ستف�سار عن طريقة توزيع املوظفني على مدار �ساعات العمل التي تبد�أ
من ال�سابعة والن�صف �صباح ًا وحتى العا�شرة م�ساء ط��وال �أي��ام الأ�سبوع� ،أجاب
الرزوقي ب�أن توزيع �أع��داد املوظفني غري منتظم ويعتمد على ر�صد م�ستمر لعدد
املكاملات الواردة للمركز خالل �ساعات اليوم عرب �أيام الأ�سبوع ،وبناء على عملية
الر�صد هذه يتم توزيع فريق العمل ب�شكل ديناميكي ي�سمح باال�ستفادة من الكوادر
العاملة ب�أق�صى فاعلية ممكنة خلدمة املتعاملني ومن دون �أي ت�أخري يف الرد عليهم.

{آمر} واالتصال الشامل

الأمر الالفت يف املركز هو الطيف ال�شامل من قنوات االت�صال التي ميكن ملوظفي
املركز التعامل معها ،فاملوظف ميكنه الرد على املكاملات الهاتفية ،وم�شاهدة ر�سائل
الفاك�س التي ت�صل للمركز ،كذلك ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،والر�سائل ال�صوتية
التي يقوم املتعاملون بت�سجيلها لطلب االت�صال بهم يف وقت الحق.
لكن الالفت بني كافة تلك القنوات هو التكامل الذي نفّذته فرق تقنية املعلومات
يف الإدارة بني �صفحتها على موقع في�سبوك وبني مركز خدمة "�آمر" ،حيث تظهر
الر�سالة مبا�شرة على �شا�شة املوظف متام ًا مثلها مثل ر�سالة الربيد الإلكرتوين �أو
ر�سالة الفاك�س ،وهذا ما نعتربه حق ًا �إبداع ًا �إلكرتوني ًا يف اخلدمة احلكومية.

بطبيعة احلال ف�إن "تقنية للجميع" قد اختربت هذا املو�ضوع مبا�شرة ،وقام
فريق التحرير باالت�صال وترك ر�سالة من دون �أن يعرف فريق العمل ،وبالفعل جاء
الرد خالل �أقل من خم�س دقائق.

شاشة التحدي

من الأم��ور التي لفتت انتباهنا يف ال�صالة وجود �شا�شة كبرية مثبتة يف مكان
ي�شاهده اجلميع ،والتي تظهر عدد املكاملات الواردة ،وعدد املعامالت املنجزة ،وتلك
التي مل تنجز �أو يف االنتظار ،مع �إظهار رقم كل موظف ومعدل �إجنازه ،يف طريقة
رائعة لتعزيز احلما�سة والتناف�سية بني �أفراد فريق العمل ،ولي�شعر املوظف ب�أنه �أمام
حتدٍ حقيقي مع �أكرث زمالئه كفاءة يف العمل.

المزيد آتٍ

بعد كل ما �شاهدناه من �إب��داع �شامل يف خدمة املتعاملني عن طريق مركز
االت�صال ،قدم لنا فريق عمل خدمة "�آمر" مفاج�آت �أخ��رى تبني كيف يتم دعم
املتعاملني مع الأك�شاك الإلكرتونية اخلا�صة بالإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب
بال�صوت وال�صورة عن بعد ،من خالل متابعة املتعامل خطوة بخطوة عند �إجراء
معاملته ،عرب الكامريا املثبتة يف الأك�شاك الإلكرتونية املوزعة يف خمتلف املراكز
التجارية و�صاالت اخلدمة يف دبي.
كما �أو�ضح لنا املقدم خالد الرزوقي �أن الإدارة ب�صدد �إطالق املزيد من مفاج�آت
�آمر عرب تطبيقات الهواتف الذكية ،والتي �ستفتح �أفق ًا جديد ًا للإبداع الذي يهدف
َ
احل�صول على اخلدمة..
�إىل التي�سري على العمالء

•

عتبة الـ {خمس دقائق}

يو�ضح املقدم خالد �أن م�ؤ�شرات قيا�س �أداء فريق العمل يف مركز "�آمر"
م�ضبوطة على عتبة خم�س دقائق كحد �أق�صى للقيام بالرد على املت�صل �أو �صاحب
الر�سالة الإلكرتونية ،ويف حال حدوث ت�أخري يف عملية الرد على ر�سائل املت�صلني
ف�إن �إ�شعار ًا ي�صل �إىل امل�شرف على الفريق والذي يجب عليه اتخاذ الإجراء الالزم
من �أجل ت�سريع دورة العمل �أو زيادة عدد املوظفني املناوبني بحيث ال يتم تعدي هذه
العتبة يف زمن انتظار املوظف للرد على الر�سالة.
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• الإر�شاد :توفري روابط داخلية وخارجية فعالة:
من املهم �أن تعمل كافة الروابط املوجودة على املواقع الإلكرتونية احلكومية كما
ينبغي لها �أن تعمل ،و�أن تكون حديثة .وميكن لتلك الروابط �أن تكون:
• رواب� ��ط داخ �ل �ي��ة :وه ��ي رواب� ��ط ت �ق��ود �إىل ��ص�ف�ح��ات /حم �ت��وى ع�ل��ى املوقع
الإلكرتوين نف�سه.
• روابط خارجية :وهي روابط تقود �إىل مواقع �إلكرتونية� /صفحات /حمتوى،
ع�ل��ى م��واق��ع �إل �ك�ترون �ي��ة ال ت �ن��درج حت��ت ع �ن��وان امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين للجهة
احلكومية.
بالن�سبة للروابط اخلارجية ،لي�س من ال�سهل �أن ن�ؤكد �أن كافة الروابط اخلارجية
للموقع الإل�ك�تروين فعالة؛ لذا يجب �أن يكون لدى اجلهات احلكومية �آلية جاهزة
للتحقق من الروابط اخلارجية على �أ�سا�س منتظم ..فالروابط التي مل تعد تعمل يجب
ت�صحيحها �أو �إزالتها ،علم ًا �أن بع�ض حمركات البحث تقوم ب�إبطال فهر�سة املوقع
الإلكرتوين من قائمتها �إذا جتاوز عدد الروابط التي ال تعمل كما ينبغي حد ًا معين ًا.
يتعني على الروابط اخلارجية املوجودة على املواقع الإلكرتونية احلكومية:
• �أن تفتح ب�صفحة جديدة و�أن حتيط امل�ستخدم علماً �إن �أمكن ب�أنه ب�صدد
مغادرة املوقع الإلكرتوين
• �أن تفتح باللغة ذات ال�صلة� ،أي �أن الرابط املوجود يف ال�صفحة الإجنليزية
يجب �أال يفتح �إال يف موقع باللغة الإجنليزية ..والعك�س بالعك�س� .إذا مل يكن
املوقع الإلكرتوين ال��ذي �أحيل امل�ستخدم �إليه باللغة نف�سها ،فيتعني �إحاطته
علماً قبل �أن يكت�شف ذلك بنف�سه.

2011

• الإر�شاد :توفري روابط وا�ضحة وذات معنى على املوقع الإلكرتوين:
يجب �أن تكون الروابط املوجودة على املواقع الإلكرتونية احلكومية ذات معنى؛ وهو
ما يرتب على تلك املواقع:
• �أن توفر روابط ق�صرية وو�صفية.
• �أن ت�ضيف ن�صاً و�صفياً �إىل جانب الرابط �أو عند مترير الف�أرة عليه ،بغية
جعل ال��رواب��ط �أك�ثر تعبرياً .ويف ح��ال وج��ود رواب��ط م�ض ّمنة ،يجب �أن يكون
الرابط مف�سراً لذاته بحيث ال ي�ضطر امل�ستخدم لقراءة الن�ص املحيط بالرابط
ب�شكل كامل .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان ا�سم اجلهة احلكومية رابطاً يف الن�ص،
فيجب ذكره بالكامل و�أن يكون قاب ً
ال للنقر.
• �أن ت�شري بو�ضوح �إىل جهة هذه الروابط �أو وظيفتها.

ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ

باعتبار حكومة دبي الإلكرتونية الدائرة امل�س�ؤولة عن توفري القيادة والتوجيه
والإ� �ش��راف على عمليات التحول الإل �ك�تروين على م�ستوى اجل�ه��ات احلكومية،
وامل�ساهمة يف حتقيق هدف بناء جمتمع املعرفة يف دبي ،فهي تقدم خدمات موجهة
للجمهور وال��دوائ��ر احلكومية ت�ستند على خم�س دعائم �أ�سا�سية ،متثل كل منها
ركيزة يف حتقيق هذه املهمة:
 .1خدمات ر�سم ال�سيا�سات العامة واال�ست�شارات
 .2خدمات االت�صال والتوا�صل والبنية التحتية الإلكرتونية
 .3نظم تخطيط املوارد احلكومية
 .4اخلدمات امل�شرتكة
 .5اخلدمات املوجهة للجمهور
ولعل الدعامة الأهم من بني تلك الدعامات اخلم�س والتي تتميز بها حكومة
دب��ي الإلكرتونية ،هي ر�سم ال�سيا�سات العامة ،والتي تقوم بعدة �أع�م��ال؛ �أبرزها
و�أكرثها ت�أثرياً يف اخلدمات الإلكرتونية هي "وثيقة معايري منوذج التميز للمواقع
الإلكرتونية احلكومية".
ولتعميم ثقافة التميز التي تهدف حكومة دبي الإلكرتونية �إىل تكري�سها يف
�إم��ارة دبي لتحقق مكانة مرموقة يف اقت�صاد املعرفة ،ومتا�شياً مع توجيهات من
�أطلق هذه املبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،ب��أن تكون جلميع العرب؛ فنحن يف (تقنية للجميع)
نن�شر يف �سل�سلة خال�صة تلك الوثيقة اال�سرتاتيجية املهمة ،م�ساهمة يف حتقيق
�إ�ضافة نوعية مل�ستوى قنوات االت�صال احلكومية مع اجلمهور.
ون �ت �ن��اول يف ه��ذا ال �ع��دد اجل ��زء ال �ث��اين (ج) م��ن حم��ور "�سهولة اال�ستخدام
والت�صميم".

ﻧـﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟـﺤﻜـﻮﻣﻴـﺔ

نموذج التميز للمواقع اإللكترونية الحكومية – /3ج
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• الإر� �ش ��اد :ت��وج�ي��ه رواب ��ط امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين ال�ق��دمي��ة �إىل رواب ��ط جديدة
وحمدثة:
ين�صرف امل�ستخدمون �إىل حفظ روابطهم املف�ضلة ليت�سنى لهم العودة ب�سهولة �إىل
املوقع الإلكرتوين يف امل�ستقبل .غري �أن �صفحات الويب واملحتوى يتغريان با�ستمرار،
وه��ذا ينطبق �أي�ض ًا على املواقع الإلكرتونية للجهات احلكومية .ويو�صى ب��أن تقود
الروابط القدمية للمواقع الإلكرتونية احلكومية امل�ستخدمني �إىل روابط جديدة بغية
تعزيز ا�ستمرارية املوقع الإلكرتوين و�سهولة ا�ستخدامه ور�ضا املتعاملني معه.
كما يو�صى ب�أن تقوم اجلهات احلكومية ب�إبالغ فريق البوابة الر�سمية حلكومة دبي
(دبي.امارات) يف حال طر�أت مثل هذه التغيريات على مواقعها الإلكرتونية ليت�سنى له
اتخاذ الإجراءات الالزمة وحتديث حمتوى البوابة تبع ًا لذلك.
• الإر�شاد :توفري ا�ستمارات ب�سيطة و�سهلة اال�ستخدام:
ت�ستخدم اال�ستمارات يف املوقع الإلكرتوين لتقدمي معلومات من امل�ستخدم �إىل
اجلهة احلكومية بغية معاجلتها .ومن املهم �ضمان �أن تكون اال�ستمارات الإلكرتونية
املوجودة على املوقع الإلكرتوين �صديقة للم�ستخدم و�سهلة اال�ستعمال وب�سيطة.
يف ما ي�أتي بع�ض الإر�شادات التي يتعني على اجلهات احلكومية اتباعها لتقدمي
ا�ستمارات �صديقة للم�ستخدم و�سهلة اال�ستعمال وب�سيطة:
• يجب و�ضع �إ��ش��ارة وا�ضحة على كافة احلقول الإل��زام�ي��ة للإ�شارة �إىل �أن
ه��ذه احل�ق��ول مطلوبة .وم��ن الو�سائل ال�شائعة اال�ستخدام ل�ل�إ��ش��ارة �إىل �أن
حق ً
ال ما مطلوب نذكر ا�ستخدام مفتاح يحتوي على رم��وز مثل النجمة "*"
ويف�ضل �أن تكون بن�سق بارز وا�ضح وبلون خمتلف تبعاً لت�صميم املوقع .و�إذا كان
هناك جمال من حيث امل�ساحة والت�صميم ،ميكن �إ�ضافة "حقل مطلوب" �إىل
الن�ص .ومهما يكن ،ف�إن الطريقة امل�ستخدمة للتعبري عن ذلك يجب �أن تكون
وا�ضحة� .إن اكت�شاف امل�ستخدم عدم تعبئة حقل من احلقول املطلوبة بعد تقدمي
اال�ستمارة وا�ضطراره �إىل �إع��ادة تعبئة اال�ستمارة ب�أكملها من �ش�أنه �أن يبعث
�شعوراً بعدم ال�سرور ح�سب و�صف ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة بتقييم �صداقة
اال�ستمارات الإلكرتونية للم�ستخدمني .ووفقاً لإحدى املمار�سات اجليدة بهذا
ال�صدد ،يتعني ت�صميم اال�ستمارة بطريقة تنبه امل�ستخدم �إىل احلقل املحدد
املطلوب قبل تقدمي اال�ستمارة فعلياً.
• يجب �أن يذكر ن�سق بيانات احلقل �ضمن احلقل �أو املنطقة امل �ج��اورة له
م��ع �إع �ط��اء م �ث��ال .ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال� ،إذا ك ��ان احل �ق��ل ب�ح��اج��ة �إىل �إدخ ��ال
ت ��اري ��خ ،ف�ي�ج��ب ع�ل�ي��ه الإ�� �ش ��ارة �إىل م��ا �إذا ك ��ان ال�ن���س��ق امل �ط �ل��وب ط��وي�ل ً�ا �أم
ق���ص�يراً م��ع و� �ض��ع ال��رم��وز امل�ع�ي��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة م�ث��ل � DD-MM-YYأو
 DD-MM-YYYYلأمثلة مثل � 03-12-06أو .03-12-2006
وعلى نحو مماثل ،يجب توافر التعليمات اخلا�صة برقم الهاتف حول ما �إذا
كان يتعني �إدخال رمز املنطقة بني قو�سني �أو با�ستعمال خط فا�صل �أو من غري
�أي فراغ .يجب ذكر ن�سق البيانات بو�ضوح لتجنب �أدنى درجات الغمو�ض .هذا
من �ش�أنه �أن مينع امل�ستخدم من التخمني يف العرف �أو الن�سق الذي يجب عليه
اتباعه ،كما �سي�ساعد بالن�سبة �إىل اخلادم ( )Serverيف �ضمان �أن تكون كافة
البيانات من غري اختالف يف ن�سق ثابت.

• الإر�شاد :توجيه �إر�شادات منا�سبة و�سهلة الفهم لإكمال (تعبئة) اال�ستمارات
الإلكرتونية:
يجب �أن تتوافر تعليمات �إلكرتونية لكافة اال�ستمارات الإلكرتونية ..و�أن تظهر
هذه التعليمات �إما على ال�صفحة التي تقود �إىل اال�ستمارة ويف �أعلى ال�صفحة فوق
اال�ستمارة و�إما على �صفحة منف�صلة مع وجود رابط يف �أعلى اال�ستمارة.
جتتذب املواقع الإلكرتونية احلكومية ت�شكيلة وا�سعة من امل�ستخدمني ويجب
ت�صميمها ب�صورة �شاملة .لي�س من غري املعتاد زيارة امل�ستخدمني املبتدئني للمواقع
الإلكرتونية احلكومية �أو حتى �شبكة الويب العاملية ب�صورة عامة .ومن هذا املنطلق،
يعترب من املمار�سات اجليدة توافر تعليمات �إلكرتونية ت�صف بالتف�صيل كيفية تعبئة
اال�ستمارات الإلكرتونية.
• الإر�شاد :توفري ا�ستمارات ب�صورة �صحيحة:
�إن جمرد تقدمي ا�ستمارة ال ي�ضمن �أنها تعمل ب�صورة �صحيحة؛ بل يجب معاجلة
ا�ستف�سار /طلب امل�ستخدم� .أدناه بع�ض الإر�شادات التي يجب على اجلهات احلكومية
اتباعها ل�ضمان عمل اال�ستمارات ب�صورة �صحيحة:
• توفري �شا�شة ت�أكيد فور تقدمي اال�ستمارة� ،إىل جانب رقم مرجعي لأغرا�ض
املتابعة �إذا ل��زم الأم ��ر .وميكن ل�شا�شة الت�أكيد �أن حتتوي �أي���ض� ًا على رقم
االت�صال �أو الربيد الإلكرتوين ال��ذي يجب ا�ستخدامه مع هذا الرقم املرجعي
لال�ستف�سار �أو للح�صول على �أي �إي�ضاح.
• توفري بيان حول وقت /تاريخ �إمتام الطلب.
• توفري و�سيلة لطباعة �شا�شة الت�أكيد للرجوع �إليها �أو ا�ستخدامها يف امل�ستقبل.
• الإر�شاد :توفري و�سيلة طباعة فعالة على �صفحات املوقع الإلكرتوين:
ميكن للم�ستخدم طباعة �صفحة من الويب با�ستخدام و�سيلة الطباعة املتوافرة
�ضمن املت�صفحات؛ غري �أن هذه الو�سيلة ال تتيح يف كل الأحوال طباعة حمتوى �صفحة
الويب ب�شكل منا�سب .لذا ف�إن اجلهات احلكومية يجب �أن توفر رابط طباعة على
�صفحات املحتوى املهمة والق ّيمة كحد �أدنى ،نظر ًا لأن هذا من �ش�أنه �إتاحة املجال
للم�ستخدم لطباعة املحتوى بن�سق منا�سب ال�ستخدامه كمرجع الحق ًا.
• الإر�شاد:توفري منط خط ثابت يف كافة �صفحات املوقع الإلكرتوين:
يع ّد ا�ستخدام �أمن ��اط خ��ط ثابتة م��ن ال�ع��وام��ل الأ�سا�سية يف ت�صميم املوقع
الإلكرتوين ب�شكل فعال .ويو�صى ب�أن ت�ستخدم املواقع الإلكرتونية احلكومية �أمناط خط
�سهلة القراءة على �شا�شة الكمبيوتر .وعلى اجلهات احلكومية �أن ت�أخذ بعني االعتبار
الإر�شادات املذكورة �أدناه عند اختيار �أمناط خط املوقع الإلكرتوين وا�ستخدامها:
• ن�سق خط املوقع الإل�ك�تروين يجب �أن يكون موحد ًا �إىل حد معني يف كافة
�صفحات املوقع الإلكرتوين.
•  Serifهي اخلطوط التي تتميز بوجود انحناءات للحروف امل�ستخدمة فيها
ميكن ر�ؤيتها عادة يف املواد املطبوعة� ،أما  Sans serifفهي اخلطوط التي
لي�س حلروفها انحناءات لذا تعترب عاد ًة �أ�سهل للقراءة على �شا�شات الكمبيوتر.
وبالن�سبة ل�صفحات املوقع الإلكرتوين ،يو�صى با�ستخدام �أمناط خط ذات حروف
بال انحناءات  Sans serifوالتي ميكن م�شاهدتها عادة على كل كمبيوتر �أو
نظام ت�شغيل نظر ًا لأن هذه اخلطوط �شائعة اال�ستعمال .وت�شمل هذه الأمناط
""Arial" ،"Tahoma" ،"Trechuchet MS" ،"Verdana
بالن�سبة للغة الإجنليزية؛ و"Arial" ،"Tahoma" ،"Simplified
 "Arabicو" "Times New Romanبالن�سبة للغة العربية.
• قد يتغري حجم اخلط تبع ًا للمحتوى ،رغم �أنه ين�صح ب�أن ال يقل حجم اخلط
بالن�سبة للحروف التي لي�س لها انحناءات( Sans Serifبا�ستثناء العناوين)
عن  10نقاط للغة الإجنليزية و 12نقطة للغة العربية .ويجب �أي�ض ًا توفري و�سائل
لزيادة� /إنقا�ص حجم اخلط.
ً
ً
• ت�صميم اخلط قد يتغري �أي�ضا تبعا للمحتوىّ .
ويف�ضل بالن�سبة للن�ص الرئي�س
ا�ستخدام اللون الأ�سود على خلفية عادية عالية التباين؛ وبالن�سبة للفقرات
الطويلة ،يجوز ا�ستخدام مزيج من احلروف الكبرية وال�صغرية وخ�صائ�ص اخلط
اخلا�صة كتمييز اخلط /تلوينه �أو ا�ستخدام �أحجام خمتلفة.
• يجب جتنب و�ضع خطوط حتت الكلمات بالن�سبة للن�صو�ص غري القابلة للنقر
عليها.
• يجب جتنب فرط ا�ستخدام الن�صو�ص التي حتتوي على �أحرف كبرية ومائلة.

• الإر�شاد:توفري �شكل ثابت يف كافة �صفحات املوقع الإلكرتوين:
يعد ا�ستخدام �شكل ثابت للموقع الإلكرتوين �إحدى �أكرث �سمات املواقع الإلكرتونية
اجليدة �شيوع ًا .وي�شمل �شكل املوقع الإلكرتوين كافة البنود املتعلقة بالت�صميم وال�شكل
واالنطباع العام للموقع الإلكرتوين مثل الأل��وان امل�ستخدمة ،وت�صميم ال�صفحات،
وموقع القائمة ،ومنط اخلط وحجمه� ..إلخ .ومن �ش�أن امل�ستخدمني �أن ي�شعروا براحة
�أكرب �إذا كان للموقع الإلكرتوين �شكل وانطباع عام ثابتان يف كافة �صفحاته ،نظر ًا
لأن هذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد امل�ستخدمني يف التعرف �إىل املوقع الإلكرتوين ب�سهولة
ويجعل الإبحار �أي�سر .ويجب على اجلهات احلكومية �أن حتافظ على �شكل ثابت يف
كافة �صفحات املوقع الإلكرتوين.
يف ما ي�أتي بع�ض الإر�شادات التي يتعني على اجلهات احلكومية اتباعها ل�ضمان
ت�صميم �صفحات الويب ور�سوم الغرافيك ب�صورة منا�سبة:
• ا�ستخدام قيا�س معقول لل�صورة :يجب �أن تكون ال�صور املتوافرة على املوقع
الإل �ك�تروين ذات قيا�س معقول ل�ضمان حتميل املوقع ب�سرعة .فال�صور ذات
القيا�س الكبري قد تقلل من �أداء املوقع الإلكرتوين بالن�سبة لبع�ض امل�ستخدمني.
و�إذا لزم الأم��ر وجود �صور كبرية على املوقع الإلكرتوين ميكن ا�ستخدام �صور
م�صغّرة ،ويتيح النقر عليها م�شاهدة ال�صورة الكاملة.
• ا�ستخدام الألوان املالئمة :يجب �أن يتباين لون منطقة الن�ص الأ�سا�سية دوم ًا
مع خلفية �أح��ادي��ة اللون ،ويف�ضل �أن تكون خلفية بي�ضاء .ويجب دوم � ًا جتنب
ا�ستخدام ال�صور املتموجة الظالل والنماذج وال�صور يف اخللفية.
• جتنب ا�ستخدام �صفحة وم�ضية(فال�ش) يف �صفحة املقدمة :يجب جتنيب
امل�ستخدم الدخول �إىل املوقع الإل�ك�تروين من خالل �صفحة وم�ضية .ويف حال
توجب ا�ستخدام خيار الومي�ض يف ال�صفحات الداخلية فعلى �أن يكون ذلك
مبح�ض اختيار امل�ستخدم من خالل و�سيلة اختيار جلية.
• احلد من ا�ستخدام الر�سوم املتحركة :تعمل الر�سوم املتحركة عادة على ت�شتيت
ذهن م�ستخدمي املوقع الإلكرتوين وغالب ًا ما تزعجهم .ويف حال اال�ضطرار �إىل
ا�ستخدام الر�سوم املتحركة يف �صفحات املوقع الإلكرتوين فيجب �أن ت�ضفي قيمة
على الت�صميم واملحتوى.
• توفري عر�ض منا�سب ل�صفحات املوقع الإلكرتوين :يجب �أن تكون ال�صفحة
الرئي�سة وكافة ال�صفحات الأخ��رى يف املوقع الإلكرتوين م�ستقلة عن اعدادات
دقة ال�شا�شة ( )Screen Resolutionبحيث تتكيف مع خمتلف �أحجام
ال�شا�شات.
• احلد من ا�ستخدام التمرير االفقي ( :)Horizontal Scrollingيجب
جتنب ا�ستخدام �أ�شرطة التمرير الأف�ق��ي نظر ًا لأنها تقود امل�ستخدمني �إىل
فقدان �سياق ما تبقى من ال�صفحة .من ناحية �أخ��رى ،ف�إن تغيري حجم الن�ص
وب�شكل عام ،يجب �أن يهدف املوقع
ميكن �أن ي��ؤدي �إىل وجود التمرير الأفقي.
ٍ
الإلكرتوين على �أقل تقدير �إىل جتنب مثل هذا التمرير بالن�سبة �إىل �أول مرتني �أو
ثالث مرات يتم فيها تغيري حجم ال�شا�شة عن القيمة االفرتا�ضية.
• احلد من ا�ستخدام التمرير العمودي ( :)Vertical Scrollingيجب
�أن يكون التمرير ال�ع�م��ودي يف ح��ده الأدن���ى ،حيث �أن �أقلية ال ب��أ���س بها من
امل�ستخدمني يختارون ا�ستعرا�ض ال�صفحة �إىل الأ�سفل .ويف بع�ض احلاالت ت�صبح
�أ�شرطة التمرير العمودي �ضرورية ويف�ضل ا�ستخدام هذا اخليار بد ًال من االنتقال
�إىل ال�صفحة التالية؛ ويو�صى يف هذه احلالة بو�ضع رابط "�إىل �أعلى ال�صفحة"
لكي يتمكن امل�ستخدمون من العودة.
• الإر�شاد ::توفري عناوين جيدة الت�صميم ل�صفحات املوقع الإلكرتوين:
من املهم بالن�سبة للجهات احلكومية �أن تعمل على توفري عناوين جيدة الت�صميم
ل�صفحات املوقع الإلكرتوين� .إن معظم م�ستخدمي الإنرتنت يعتمدون على حمركات
البحث لإيجاد ما يحتاجون �إليه ،فيما ت�ستخدم حمركات البحث عناوين ال�صفحات
َ
ال�شروط
لعر�ض النتائج .ويجب �أن يلبي عنوانُ �صفحة املوقع الإلكرتوين جي ُد الت�صميم
الآتية:
• �أن ي�صف حمتوى �صفحة املوقع الإلكرتوين جيد ًا با�ستخدام الكلمات الرئي�سة
ال�شائعة.
• �أن يكون وجيز ًا وق�صري ًا و�سهل القراءة ووا�ضح ًا.
• �أن يتوافر ح�سب لغة املوقع الإلكرتوين (عناوين �إجنليزية /عناوين عربية).
الإر�شادات الكاملة املتعلقة بـ "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية"،
وال �ت��ي تقع يف � 41صفحة ،متاحة على م��وق��ع دائ ��رة حكومة دب��ي الإلكرتونية
 .www.deg.gov.aeللدخول �إىل ملف الإر�شادات املتوافر بن�سق بي دي �إف
وحتميله ،انقر على بانر "منوذج التميز للمواقع الإلكرتونية احلكومية"� ..أو ادخل �إىل
امللف من خالل "�إ�صداراتنا".

•

11
العدد  104-يونيو 2012

استراتيجيات

{دبي اإللكترونية} تعقد اجتماع ًا لموظفيها لتعزيز التواصل
المحرز في الربع األول من العام
ومتابعة التق ّدم ُ

حر�صاً من دائ��رة حكومة دبي الإلكرتونية على
تفعيل ال�ت��وا��ص��ل ال �ب � ّن��اء ب�ين ال �ق �ي��ادة واملوظفني،
وو�ضعهم يف �صورة امل�ستجدات النوعية ،دعت كادرها
الوظيفي �إىل اجتماع مع املدير العام للدائرة �سعادة
�أح �م��د ب��ن ح�م�ي��دان ،بح�ضور و� �س��ام ل��وت��اه م�ساعد
املدير العام ومديري الإدارات والأق�سام فيها مبق ّرها
يف دي� ��وان ��س�م��و احل��اك��م ب��دب��ي ،ك �ج��زء م��ن مبادرة
فريق التم ّيز وتطوير الأداء؛ لتعزيز التوا�صل بني
خمتلف امل�ستويات الوظيفية ،ولنقل اخل�برات بني
�إدارات الدائرة ،ولت�أكيد �أهمية العمل بروح الفريق
ما ي�شجع الإبداع لدى املوظفني وحثهم على تقدمي
االقرتاحات.

االستلهام من رؤية دبي

افتُتح االجتماع بكلمة ل�سعادة املدير العام رحب
فيها باحل�ضور ،وعر�ض نبذة موجزة عن ر�ؤية حكومة
دبي الإلكرتونية وتوافقها مع ر�ؤية الإم��ارات 2021
باعتبارها واحدة من املبادرات التي �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي؛ بهدف تعزيز
مكانة دب��ي كمركز عاملي رائ��د يف ميادين الأعمال
واقت�صاد املعرفة والثقافة االجتماعية ..م�شري ًا �إىل
�أنه منذ �إطالقها �أراد لها �صاحب ال�سمو حاكم دبي
�أن يكون العمي ُل َّ
حمط اهتمامها .و�أ ّكد �سعادته �ضرورة
تعميم هذه النوعية من امللتقيات ،قائ ًال" :ن�ستهدف من
عقد هذه الفعالية التي �ستكون ربع �سنوية ،رفع م�ستوى
التوا�صل وامل�شاركة وعر�ض �صورة مبا�شرة و�صريحة
من قبل كل مدير �إدارة يف دائرتنا عن التقدم الذي
�أحرزته خالل كل ربع من العام .وهذه ور�شتنا العملية
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الأوىل التي ن�ستهدف جعلها ملتقى ح��واري � ًا :يطرح
الأ�سئلة ،ويعر�ض االهتمامات ،ويفتح قناة للحوار
املبا�شر الب ّناء بني خمتلف امل�ستويات الإدارية".

االستراتيجية اإللكترونية

حت��دث �أو ًال ال��دك �ت��ور �أوك� ��ان غ ��ري ،ا�ست�شاري
التخطيط اال�سرتاتيجي يف الدائرة ،ب�شكل موجز عن
ا�سرتاتيجيتها  2015-2011التي ت�شمل احلكومة
الإلكرتونية وقطاع الأعمال واملجتمع ،للو�صول ب�سال�سة
�إىل جمتمع املعرفة واحلكومة امل�تراب�ط��ة؛ مو�ضح ًا
�أن �إدارة اال�سرتاتيجية قد و�ضعت مقايي�س للأداء،
ومعايري للجودة ولل�سيا�سات ،ع�لاوة على تقييمها
ج��ودة اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة املقدمة م��ن اجلهات
احلكومية ،بهدف جعل دبي مدينة املعرفة التكاملية
التعاونية االبتكارية ،والتي تركز على توفري احتياجات
العميل من اخلدمات الإلكرتونية الإبداعية عرب قنوات
مبتكرة ،على مدار ال�ساعة وحيثما وجد.

قطاعات العمل الرئيسة

ثم حتدث �سعيد �أهلي ،مدير �إدارة الدعم امل�ؤ�س�سي
بفرعيها :ق�سم املوارد الب�شرية وق�سم ال�ش�ؤون املالية،
مو�ضح ًا مهامها و�أهمية امل��وارد الب�شرية خ�صو�ص ًا
يف حتقيق الإجن ��ازات ،عار�ض ًا لإجنازاتها يف الربع
الأول من العام على �صعيد تنفيذ تطبيقات �إلكرتونية،
وخ�صو�ص ًا تطبيقها نظام متابعة الأ�صول الثابتة من
نظم تخطيط امل��وارد احلكومية ،ونظام االقرتاحات
حلكومة دبي الإلكرتونية ،ونظام التوظيف الإلكرتوين،
ونظام احل�ضور واالن�صراف ..م�شري ًا �إىل ممار�سة

�أن�شطة قامت بها �إدارت��ه �ضمن م�س�ؤوليتها املجتمعية
جتاه موظفيها .ثم تناول خطط وم�شروعات الإدارة
للفرتة املتبقية من العام .2012
وا�ستعر�ضت �سمية ح ّماد ،مدير �إدارة االت�صال
وتطوير الأعمال مهام �إدارتها ،و ّ
خل�صت �إجنازاتها
بخم�سة عناوين رئي�سة ،هي :تعزيز �إمكانات عملية
الدفع الإلكرتوين ،وعملية الرتابط والتكامل احلكومي،
وت�سهيل ال��دخ��ول �إىل املعلومات العامة واخلدمات
احل�ك��وم�ي��ة ،وت��وف�ير اخل��دم��ات و�إدارة احل�سابات،
واال�ست�ضافة الإلكرتونية وتعزيز ال�شبكة الداخلية
(الإن�تران��ت) .كما ا�ستعر�ضت التح�سينات الأخرية
التي متت على البوابة الر�سمية حلكومة دبي (دبي.
ام��ارات) ،وبع�ض الإح�صاءات املنجزة للربع الأول..
�إ�ضافة �إىل امل�شروعات وخطط الإدارة للمدة املتبقية
من العام اجلاري.
ثم ذك��رت هدى الها�شمي ،مدير �إدارة تخطيط
املوارد احلكومية ومدير �إدارة تطوير النظم بالإنابة� ،أن
�إجنازات �إدارتها تتمثل يف ترقية كربى لنظم تخطيط
امل ��وارد احلكومية م��ن ن�سختها احلالية �إىل ن�سخة
 R12مل�سايرة التطويرات التي �أطلقتها �أوراكل..
و�أي�ض ًا يف حتقيق التكامل مع بوابة "جتاري" ،عالوة
على تطبيقاتها يف منظومة تت ّبع الأ�صول ،ومنظومة
اخلدمة الذاتية ملوظفي حكومة دبي .و�شارك جميل
و�صفت �أحمد ،مدير ق�سم تطوير احللول الإلكرتونية،
يف عر�ض مزيد من التفا�صيل حول منجزات الق�سم
وم�شروعاته املقبلة.
مدير �إدارة البنية التحتية مطر احلمريي بينّ
�أنه ترتبط مبنظومة البنية التحتية الإلكرتونية التي
تقدمها "حكومة دبي الإلكرتونية"  49جهة حكومية
يف دب��ي ل�ت��وف�ير �أع �ل��ى م�ع��اي�ير الأم���ن ل �ـ "احلكومة
املرتابطة" ..وتتمثل خطة �إدارة البنية التحتية للعام
 2012يف ا�ستمرارية العمل ال�ست�ضافة املزيد من
امل��واق��ع ،ومت�ك�ين ن�ظ��ام ال�ترا��س��ل ال��داخ�ل��ي Lync
على املوبايل ،وكذلك توفري خدمة "ت�ساهيل" ملوظفي
حكومة دبي على خطوط "دو".

األمن اإللكتروني

واختتم امللتقى بعر�ض مرية �سلطان ،مدير ق�سم
�أم��ن امل�ع�ل��وم��ات ،لإجن� ��ازات ال��رب��ع الأول امللخ�صة
يف �سيا�سات �أم��ن املعلومات ،ونظام �أم��ن املعلومات
حلكومة دبي ،وتنفيذ متطلبات الت�أهل للح�صول على
�شهادة الآيزو  27001على م�ستوى جميع الإدارات..
وم�شروعات وخطط الق�سم للعام اجلاري.
ويف نهاية امللتقى وجهت جمموعة من الأ�سئلة �إىل
مديري الإدارات لتو�ضيح بع�ض النقاط يف م�شروعات
الربع الثاين من العام ،و�أخرى تت�صل مبمار�سة املزيد
من التوا�صل ما بني الإدارات العليا واملوظفني.

•

مرصد الخدمات

{الهوية} تبدأ تشغيل  20جهاز ًا للخدمة الذاتية على مستوى الدولة
�أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن �إطالق عدد من اخلدمات الإلكرتونية للمتعاملني
من خالل توزيع  20ك�شك ًا للخدمة الذاتية على م�ستوى الدولة ،وذلك يف �إطار �سعيها
لتوفري قنوات جديدة ت�سهل عملية الت�سجيل على املتعاملني.
وق��ال �سعادة الدكتور املهند�س علي حممد اخل��وري مدير ع��ام هيئة الإم��ارات
للهوية ،يف ت�صريحات ن�شرتها جريدة "االحتاد" �أخ� ً
يرا� ،إن اخلدمات التي توفرها
الأجهزة اجلديدة تت�ضمن �إن�شاء وتعديل الرقم ال�سري اخلا�ص ببطاقة الهوية ب�شكل
فوري ،وخدمة تعديل وحتديث البيانات املخزنة يف �شريحة البطاقة ،وخدمة �إيقاف
عمل بطاقة الهوية يف حال فقدانها.
و�أو��ض��ح الدكتور اخل��وري �أن  16جهاز خدمة ذاتية ب��د�أت بتقدمي خدماتها
للمتعاملني بالفعل يف جميع �إم��ارات الدولة ،حيث توزعت �سبعة منها على خمتلف
مناطق �إمارة �أبوظبي منها جهازان يف مبنى الإدارة مبزيد مول ،وجهاز واحد يف مركز
مدينة زايد باملنطقة الغربية ،وجهاز يف مركز م�صفح ب�أبوظبي ،وجهاز يف مركز
الوحدة مول ،وجهاز واحد يف مركز بريد الإمارات ب�أبوظبي ،وجهاز واحد يف مركز
العني للت�سجيل.
من جانب �آخر ،مت توزيع �أربعة �أجهزة يف �إمارة دبي :جهاز واحد يف مركز الرب�شاء
بدبي ،وجهازان يف مركز الكرامة ،وجهاز يف مركز الرا�شدية ،يف حني مت توزيع خم�سة
�أجهزة خدمة ذاتية على مراكز الت�سجيل يف الإمارات الأخرى.
و�أ�شار الدكتور اخلوري �إىل �أن � 4أجهزة �أخرى �سيتم ت�شغيلها يف الفرتة املقبلة،
�ضمن خطط الهيئة لإ�ضافة خدمات جديدة تتمثل يف جتديد البطاقات وطباعتها
وا�ستالمها فوري ًا من الأجهزة ،م�شري ًا �إىل �أن الهيئة تركز يف املرحلة احلالية على
�إتاحة الفر�صة للمتعاملني لبدء ا�ستخدام �أجهزة �أو "�أك�شاك اخلدمة الذاتية" يف
�سبيل توفري الوقت واجلهد على املتعاملني.

وكانت الهيئة �أطلقت خدماتها الإلكرتونية ب�شكل جتريبي من خالل �أربعة �أجهزة
توزعت على مراكز ت�سجيل م�صفح والوحدة ب�أبوظبي ،ومركز ت�سجيل الرب�شاء يف
دبي ،ومركز ت�سجيل ال�شارقة.
ولفت الدكتور اخل��وري �إىل �أن الرقم ال�سري لتعريف بطاقات الهوية والذي
ميكن للعمالء �إدخاله �أو تعديله من خالل �أك�شاك اخلدمة الذاتية �سي�ضيف العديد
من املزايا يف امل�ستقبل القريب ،حيث ميكن لأ�صحاب البطاقات الذين لديهم الرقم
ال�سري التمتع بخدمات �إ�ضافية يف اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة وذلك
ل�سهولة قراءة البطاقة من الرقم ال�سري بد ًال من الب�صمة الع�شرية.

محاكم دبي تنجز المرحلة الثانية من
نموذج دبي للخدمات الحكومية 2012

بوابة ذكية في مطار دبي تنجز إجراءات
الدخول في  12ثانية

�أجن��زت حماكم دبي املرحلتني الأوىل والثانية �ضمن مراحل تطبيق
منوذج دبي للخدمات احلكومية ،وذلك �ضمن جهود املحاكم يف دعم وتفعيل
برامج احلكومة املركزية ،والتي تت�ضمن ت�سع مراحل �سيتم تنفيذها على
مدار ال�سنة.
وق��د انتهت املرحلة الثانية التي تتطلب �إع��داد البطاقات التعريفية
خلدمات حماكم دبي مت�ضمنة ت�صنيف اخلدمات على عدة م�ستويات ت�صل
�إىل �أربعة م�ستويات مدعمة بتو�صيف دقيق لتلك اخلدمات بالإ�ضافة �إىل
حتديد اجلهات احلكومية امل�شاركة يف تقدمي اخلدمات ،بجانب احت�ساب
تكلفة تقدمي اخلدمات تلك ،وتوفري بيانات ح�صر خدمات الدائرة الرئي�سة
والفرعية.
وتت�ضمن خطة تطبيق النظام ت�سع مراحل وهي كالتايل تر�شيح قائد
التح�سني ونائبه ،وحتديد اخلدمات الرئي�سة يف اجلهة احلكومية ،واختيار
خدمات التح�سني اال�سرتاتيجية املراد حت�سينها وت�شكيل فريق التح�سني،
وتعريف خط �أ�سا�س اخلدمات اال�سرتاتيجية ،واختيار مبادرات التح�سني،
بالإ�ضافة �إىل تطوير خطة التح�سني وتطبيقها ،والقيا�س امل�ستمر لنتائج
م �ب��ادرات التح�سني ،ك��ذل��ك االح�ت�ف��اء بالنجاحات وامل�ت��اب�ع��ة امل�ستمرة
للإجنازات.
و يف ال�سياق نف�سه بادرت حماكم دبي �إىل ا�ست�ضافة الور�ش التدريبية
على م�ستوى دوائر حكومة دبي ل�شرح املراحل املقبلة لتطبيق النظام على
م��دى �أرب�ع��ة �أي��ام يف مبنى املحاكم خ�لال �شهري �إب��ري��ل ومايو ،2012
وذلك دعم ًا من املحاكم ل�ضمان التطبيق الفعال لنموذج دبي للخدمات
احلكومية.

ك�شف �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان
املدين رئي�س مطارات دبي� ،أن قطاع �إجراءات دخول وخروج امل�سافرين عرب
املطار ي�شهد حقبة جديدة يف تاريخه مع تركيب �أول (بوابة �إلكرتونية ذكية)
لت�سريع �إجناز �إجراءات امل�سافرين.
ي�أتي �إطالق هذه البوابة �ضمن ر�ؤية متكاملة لتحويل مطار دبي �إىل مطار
ذكي ،ملواكبة التحديات امل�ستقبلية التي يفر�ضها النمو القيا�سي ب�أعداد
امل�سافرين عرب املطار ،الذين يتوقع �أن يرتفع عددهم �إىل نحو  98مليون
م�سافر بنهاية العام .2020
وحتمل البوابة الإلكرتونية اجلديدة موا�صفات متعددة �أبرزها �سرعتها
يف امل�سح الآيل للجوازات وعدم �ضرورة الت�سجيل امل�سبق مل�ستخدميها لدى
الإدارة ،كما هو متبع يف بطاقة بوابة الإمارات الإلكرتونية .وتت�ألف من عدة
�أجهزة تقنية متطورة ت�ساعدها على قراءة اجلوازات �آلي ًا �إىل جانب التقاط
�صورة لب�صمة الوجه والعني عن بعد من خالل كامريا عالية الدقة واملقارنة
الفورية بني �صورة امل�ستخدم و�صورته على ج��واز ال�سفر ،وتخزين جميع
املعلومات املتعلقة مب�ستخدميها ،والتدقيق على �أ�سماء امل�سافرين ح�سب
القائمة ال�سوداء التي ت�ضم الأ�شخا�ص املطلوبني وغريها من الإجراءات ،كل
ذلك خالل �أقل من  14ثانية فقط.
وميكن جلميع حاملي ج��وازات ال�سفر احلديثة امل��زودة ب�أرقام ت�سمح
لأجهزة القارئ الآيل بالتعرف �إليها ،ا�ستخدام البوابة مبا يف ذلك الأطفال
فوق �سبع �سنوات ،يف حني يتعني على الذين يحملون ج��وازات �سفر عادية
التوجه �إىل الكاونرتات العادية لإجناز �إجراءات دخولهم.
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البلد اإللكتروني

برنامج المواطن اإللكتروني في أبوظبي
برنامج امل��واط��ن الإل �ك�تروين ه��و برنامج مبتكر
للمعرفة الإلكرتونية تقدمه حكومة �أبوظبي ،ويهدف
�إىل ت�أهيل �شرائح م�ستهدفة م��ن املجتمع ال متلك
امل�ه��ارات الالزمة ال�ستخدام �أجهزة احلا�سب الآيل
والإنرتنت يف �أداء الأعمال اليومية ،مثل التفاعل مع
اجلهات احلكومية �أو �إجناز املعامالت واخلدمات �أو
البحث عن املعلومات �أو قراءة الأخبار �أو �شراء ال�سلع
واملنتجات �أو التوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء ..وغريها
من املهارات.
وق��د �أطلق مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية
واملعلومات هذا الربنامج الذي يعد الأول من نوعه على
م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط� ،ضمن برنامج املعرفة
الإل�ك�ترون�ي��ة ،وي�ه��دف �إىل حت�سني م�ه��ارات وق��درات
الأف��راد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
عن طريق تقدمي دورات تدريبية حم��ددة ،لينعك�س
�إي�ج��اب� ًا على مكانة الإم ��ارة يف م��ؤ��ش��رات اجلاهزية
الإلكرتونية.

برنامج التدريب

هو عبارة عن برنامج تدريبي جماين مدته 10
�أي��ام ،يت�ضمن دورات تدريبية مالئمة للم�شاركني،
ويهدف �إىل متكني ال�شرائح امل�ستهدفة من معرفة
كيفية ا�ستخدام �أجهزة احلا�سب الآيل والإنرتنت يف
ت�سيري الأعمال اليومية.
يقدم الربنامج دورات تدريبية خم�ص�صة ملن
ت�أخر عن اللحاق بركب تقنية احلا�سب الآيل والإنرتنت
باللغة العربية يف بيئة تعليمية مالئمة حتت �إ�شراف
كوادر مدربة من كليات التقنية العليا ،ويتّبع املدرب
دليل منهاج املواطن الإلكرتوين ..ليخ�ضع امل�شاركون
يف نهاية الربنامج الختبار مبا�شر عرب الإنرتنت ملدة
 45دقيقة .و�س ُيمنح امل�شاركون الذين يجتازون الدورة
بنجاح �شهادة املواطن الإلكرتوين الدولية ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سب الآيل.

المستهدفون

ي�ستهدف ب��رن��ام��ج امل��واط��ن الإل� �ك�ت�روين عموم
اجلمهور ،ال �سيما البالغني ،من الفئات الآتية:
• فئة كبار ال�سن
• العاطلني عن العمل
• �أولياء الأمور
• الن�ساء

المجموعات التدريبية

ينق�سم برنامج �شهادة املواطن الإلكرتوين �إىل 3
جمموعات تدريبية:

املهارات الأ�سا�سية
تقدم هذه املجموعة املهارات واملعلومات الالزمة
ال�ستخدام احلا�سب الآيل والإنرتنت ،وتغطي الوظائف
الأ�سا�سية جلهاز احلا�سب الآيل وامللفات واملجلدات،
مع �شرح تطبيقات ب�سيطة و�أ�سا�سيات الإنرتنت والربيد
الإلكرتوين.

البحث عن املعلومات
ت�شرح جمموعة البحث ع��ن امل�ع�ل��وم��ات طبيعة
املعلومات املتوافرة على �شبكة الإنرتنت ،ونطاق البحث
عنها يف جماالت الأخبار واملعلومات احلكومية وق�ضايا
امل�ستهلكني وال�سفر والتعليم وال�ت��دري��ب والتوظيف
وال�صحة والأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة ..وق�ضايا وخماطر
وم�صداقية املعلومات.
امل�شاركة والتفاعل الإلكرتوين
تعترب هذه املجموعة مك ّملة للمهارات ال�ضرورية
ال �ت��ي ي�ح�ت��اج �إل�ي�ه��ا امل �� �ش��ارك ل�ك��ي ي�صبح مواطن ًا
�إلكرتوني ًا ،بالبناء على مهارات البحث التي اكت�سبها
من خالل املجموعات ال�سابقة .وتتناول هذه املجموعة
اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات العملية للمهارات.
الت�سجيل
لال�ستف�سار ع��ن كيفية الت�سجيل يف الربنامج،
ميكن االت�صال مبركز ات�صال حكومة �أبوظبي على
الرقم � 800 555أو ا�ستخدام �أي و�سيلة ات�صال
�أخرى يوفرها املركز.

•

{تنظيم االتصاالت} تعقد ورشة عمل عن إدارة التحول اإللكتروني للجهات االتحادية
عقدت هيئة تنظيم االت�صاالت ممثلة بقطاع املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
ور�شة عمل لتعريف اجلهات احلكومية االحت��ادي��ة بالتطورات التي �أجرتها
على نظام �إدارة من�صة قيا�س ومراقبة التحول الإلكرتوين للجهات االحتادية
"خدماتي".
ً
ً
ت�ضمنت الور�شة نقا�شا م�ستفي�ضا حول النظام ودوره يف تنفيذ التحول
الإل �ك�تروين وف��ق توجيهات القيادة الر�شيدة بتحويل اخل��دم��ات احلكومية
االحتادية �إىل خدمات �إلكرتونية خالل عامني.
وتندرج هذه الور�شة يف �سياق دور قطاع احلكومة الإلكرتونية يف هيئة تنظيم
االت�صاالت ،بالإ�شراف على عملية التحول الإلكرتوين ال�شامل خالل عامني
تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
وتهدف الور�شة من خالل بناء م�ستودع اخلدمات احلكومية �إىل �إقامة
ركن �أ�سا�سي من �أركان احلكومة الإلكرتونية ،حيث يتعني على فريق اخلدمات
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التعامل مع نظام �إلكرتوين �شامل وفائق الدقة لإدارتها وقيا�س مدى تطورها،
ويف الوقت نف�سه يتمتع ب�سهولة اال�ستخدام حتى يت�سنى للوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية االحتادية �إدخال خدماتها وت�صنيفها بال�شكل املطلوب.
نظام "خدماتي" عبارة عن نظام �إلكرتوين يتم الو�صول �إليه عرب �شبكة
الإن�ترن��ت وي�ستخدم بغر�ض بناء بنك للخدمات ويقوم بت�سجيل اخلدمات
احلكومية مبختلف �أنواعها ،مع ت�سجيل الإح�صاءات اخلا�صة بعدد املعامالت
احلكومية التي يتم تنفيذها.
وي�سعى النظام �إىل حتقيق عدد من الأهداف منها بناء مقايي�س احت�ساب
ن�سبة التحول/اكتمال التحول الإلكرتوين للخدمات احلكومية .وبناء مقايي�س
احت�ساب تكلفة اخلدمة ومعادالت ح�ساب العائد الناجت عن التحول الإلكرتوين
كما يدعم و�ضع خطة م�ستقبلية مليكنة اخلدمات غري املميكنة يف اجلهات
االحتادية بنا ًء على �أولوية التحول االلكرتوين.

أسئلة شائعة

معتز عرباسي:

محمد هشام لطفي:

ال ،ال �أ�ستخدم الهاتف املحمول اخلا�ص بي
للتخطيط لل�سفر �أو الإج��ازات �أو العطالت،
�أ��ش�ع��ر �أن��ه غ�ير مهيئ بعد ل��ذل��ك و�أف�ضل
التعامل يف هذه الأمور وجها لوجه ،لأتفادى
�أي مفاج�آت تت�سبب بها �أخطاء التطبيقات
الإلكرتونية.

د .ريما عادل صادق:

�أنا �أ�ستخدم برنامج بوكينج دوت كوم حلجز
الفنادق واالطالع على �أف�ضل الفر�ص ،كما
�أ�ستفيد من برامج اخلرائط للتعرف على
املعامل والفعاليات التي حتدث من حويل،
و�أ�ستطيع الو�صول �إىل املرافق العامة التي
�أحتاجها يف املناطق التي �أزورها.

ه������ـ������ل ت����س����ـ����ت����خ����دم
ت���������ط���������ب���������ي���������ق���������ات
ال��ه��ات��ف المحمول
ف���������ي ال����ت����خ����ط����ي����ط
إلج�����������ازة ال���ص���ي���ف؟

بالطبع� ،أنا �أ�ستخدم تطبيق هيئة ال�سياحة
وال�ت���س��وي��ق ال �ت �ج��اري ل�لاط�لاع ع�ل��ى كافة
الفعاليات ال�سياحية التي تقوم بها دبي،
ال�سيما مهرجان مفاج�آت �صيف دبي الذي
يحتاج �إىل م�ساعد حقيقي ملتابعة فعالياته
املنت�شر يف كل مركز جتاري ومعر�ض.
وقد بد�أت �أعتمد على تطبيق هيئة ال�سياحة
يف دبي �أك�ثر مما �أعتمد على نظام حتديد
املوقع اجل�غ��رايف يف �سيارتي ،فكل ما علي
فعله هو ت�شغيل الكامريا �أثناء القيادة لأجد
�أن�ه��ا تتفاعل م��ع اجت��اه��ات الطريق وتبد�أ
ب�إر�شادي �إىل �أه��م الأم��اك��ن وامل��راف��ق التي
تهمني كباحث عن اال�سرتخاء واال�ستمتاع،
لأ�شعر �أن�ه��ا مر�شد متفاعل ي�سري ب��ي �إىل
وجهى �سياحية مميزة �أينما كنت.
وقد اكت�شفت �أماكن �سياحية عديدة مل �أكن
�أع��رف�ه��ا �أن�ه��ا ب�ج��وار م�ك��ان �سكني �أو مقر
عملي.

بروين جوهر:

يف احلقيقة يقت�صر ا�ستخدامي للهاتف املحمول على
حجز تذاكر ال�سفر وا�ستقبال التذكرة الإلكرتونية التي �أعتربها خدمة هامة جدا ،ال�سيما
خدمة ت�أكيد احل�ضور �إىل املطار والتي �أ�ستلم من خاللها بطاقة ال�صعود �إىل الطائرة على هاتفي
املحمول ،من دون احلاجة للوقوف يف طوابري ومن دون ورق� ،إنها خدمة رائعة.
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مرشد الخدمات

طلب {تأمين مسكن} من شرطة دبي
ه��ذه اخل��دم��ة متاحة لكافة �أف��راد
اجل �م �ه��ور م��ن دون احل��اج��ة �إىل
الت�سجيل ،وميكن احل�صول عليها
عرب املوقع الإلكرتوين ل�شرطة دبي
www.dubaipolice.gov.ae

1

م��ن ق�سم اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة يف
م��وق��ع �شرطة دب ��ي ،اخ�تر اخلدمات
الأمنية ،وانقر على خدمة "طلب ت�أمني
م�سكن" لتظهر �شا�شة التعليمات،
من ثم ا�ضغط على خيار تقدمي طلب
اخلدمة.
تظهر �شا�شة طلب اخلدمة حيث يجب
املوافقة على موا�صفات املنزل املطلوب
ت�أمينه ،ح�سب متطلبات �شرطة دبي.
واف ��ق على ك��اف��ة م��وا��ص�ف��ات املنزل،
ليظهر منوذج معلومات املنزل.

2
�أدخل املعلومات الأ�سا�سية للم�سافر
ال��ذي يطلب ت�أمني م�سكنه ،والتي
ت�ضم �أرق��ام الهواتف واال�سم الذي
يجب �أن يكون مطابق ًا جلواز ال�سفر
باللغة الإجنليزية

3
بعد �إدخال املعلومات اخرت "�إر�سال"� ،سيظهر رقم املرجع،
والذي من خالله ميكن متابعة حالة الطلب.

بعد الرجوع من الإجازة يجب تعبئة
من��وذج ال�ع��ودة �إىل امل�ن��زل لإعالم
� �ش��رط��ة دب ��ي و�إي� �ق ��اف �إج � ��راءات
احلماية واملراقبة.

ملزيد من املعلومات ح��ول ا�ستعمال خدمة �أم��ن امل�ساكن من
�شرطة دبي ميكن االت�صال على مركز االت�صال املوحد حلكومة
دبي الإلكرتونية على الرقم:

700040000
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