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 1مـقـدمــة
توفــر الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي ،مــن خــال العمليــات التــي ينفذهــا موظفوهــا ،عــدداً كبيــراً مــن الخدمــات لألفــراد والشــركات عبــر
قنــوات مبتكــرة متعــددة؛  .وقــد لعبــت مبــادرة حكومــة دبــي اإللكترونيــة دوراً فــي تحويــل الخدمــات والعمليــات الخاصــة بحكومــة دبــي إلــى
قنــوات إلكترونيــة متعــددة اعتبــاراً مــن عــام  .2000وأطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي" ،مبــادرة الحكومــة الذكيــة" فــي العــام  ،2013بتركيــز غيــر مســبوق علــى توفيــر الخدمــات عبــر قنــاة األجهــزة
المحمولــة كنمــوذج جديــد ووســيلة مبتكــرة.
ووفقـاً لسياســة تعريــف الخدمــة الذكيــة الخاصــة بدائــرة حكومــة دبــي الذكيــة ،فــإن قنــاة األجهــزة المحمولــة هــي الخيــار األول للتحــول
اإللكترونــي إذا كانــت الخدمــة مؤهلــة لهــذا التحــول (يرجــى االطــاع علــى "وثيقــة سياســة تعريــف الخدمــة الذكيــة" الصــادرة عــن دائــرة
حكومــة دبــي الذكيــة لالطــاع علــى التعاريــف والمصطلحــات) .وفــى هــذا الســياق ،ســوف تقــوم الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي بتقديــم
خدماتهــا ،إن كان تلــك القائمــة حاليــا أو الجديــدة ،عبــر األجهــزة المحمولــة بحســب أســلوب معتمــد لتحديــد األولويــات وجدولــة التنفيــذ.
وترحــب دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة بالمقترحــات والمالحظــات المختلفــة لتحســين جــودة هــذه الوثيقــة ومضمونهــا  ،وهــي جاهــزة لتقديــم
المشــورة والتوضيحــات بشــأن تنفيــذ هــذه اإلرشــادات  .ويجــوز لدائــرة حكومــة دبــي الذكيــة تنقيــح اإلصــدارات الجديــدة لهــذه الوثيقــة
ومراجعتهــا  ،متــى أعتبــر ذلــك ضروريـاً.
 1.3ملكية هذه الوثيقة

 1.1الغرض من هذه الوثيقة
الغــرض الرئيــس مــن إعــداد هــذه الوثيقــة هــو تزويــد الجهــات
التابعــة لحكومــة دبــي باإلرشــادات التوجيهيــة لمســاعدتها فــي
صياغــة خطــط تنفيــذ فعالــة لتمكيــن خدماتهــا وعملياتهــا الداخليــة
علــى األجهــزة المحمولــة.
وستساعد هذه الوثيقة الجهات التابعة لحكومة دبي في:

تعــود ملكيــة وثيقــة "الدليــل اإلرشــادي لتخطيــط تنفيــذ الخدمــات
الذكيــة" وحقــوق الملكيــة الفكريــة لهــذه الوثيقــة ،بمــا فيــه حقــوق
التأليــف والنشــر ،إلــى دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة ؛ مــا لــم يُنــص
صراحــة علــى خــاف ذلــك .وتكــون دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة
مســؤولة عــن صيانــة هــذه الوثيقــة وتنقيحهــا وتعزيزهــا.

•تحديــد نطــاق خدمــات الجهــات الحكوميــة وعملياتهــا
الداخليــة المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة.
•تحديــد أولويــات الخدمــات /العمليــات الداخليــة للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة مــن خــال أخــذ عــدة معاييــر
بعيــن االعتبــار.
•تحديــد أنــواع التقنيــات المحمولــة التــي يتــم عبرهــا تمكيــن
الخدمــات /العمليــات علــى األجهــزة المحمولــة.
•تحديــد المكونــات الخاصــة بتمكيــن الخدمــات /العمليــات
علــى األجهــزة المحمولــة.
 1.2نطاق هذه الوثيقة
يســري نطــاق هــذه الوثيقــة علــى الخدمــات /العمليــات الداخليــة
التــي تقدمهــا و /أو تديرهــا حكومــة دبــي والجهــات التابعــة لهــا،
باإلضافــة إلــى الخدمــات المترابطــة بيــن هــذه الجهــات والخدمــات
المشــتركة التــي تقدمهــا .ويشــتمل نطــاق هــذه الوثيقــة علــى
مبــادئ إرشــادية تخطيطيــة فقــط لتمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة.
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 2اإلطار الخاص بتخطيط تمكين الخدمات
على األجهزة المحمولة
لقــد قامــت العديــد مــن الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي بتأســيس
حضــور لهــا علــى األجهــزة المحمولــة من خــال خدمــات معلوماتية،
وتفاعليــة ،وإجرائيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد أجــازت مبــادرة
"الحكومــة الذكيــة" تقديــم كافــة خدمــات الجهــات الحكوميــة عبــر
قنــاة األجهــزة المحمولــة .وبالتالــي ،فإنــه مــن المهــم للجهــات
الحكوميــة ،كخطــوة أولــى ،القيــام بالتخطيــط الســليم للجهــود
الراميــة لتمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة.
وتقــدم دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة مــن خــال هــذه الوثيقــة اإلطــار
الخــاص بتخطيــط تمكيــن خدمــات الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي
علــى األجهــزة المحمولــة .حيــث يهــدف اإلطــار إلــى أن يكــون
بمثابــة الدليــل اإلرشــادي لتخطيــط التنفيــذ الفعــال والتوصــل إلــى
فهــم مشــترك بيــن الجهــات التابعــة لحكومــة دبــي التــي ســتتولى
جهــود التنفيــذ.
ويتكــون اإلطــار مــن ثالثــة عناصــر وهــى أهليــة الخدمــة للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة ،وأولويتهــا وكذلــك توفيرهــا ،حيــث
يشــتمل كل عنصــر علــى اإلرشــادات التــي مــن المحتمــل أن
تســاعد الجهــات الحكوميــة أثنــاء مرحلــة التخطيــط لتمكيــن الخدمــة
علــى األجهــزة المحمولــة .وقــد تــم شــرح هــذه العناصــر الثالثــة
بإيجــاز أدنــاه:
 .1أهليــة الخدمــات /العمليــات للتمكيــن علــى األجهــزة
المحمولــة :يســاعد فــي تحديــد الخدمــات والعمليــات الداخليــة
المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة..
 .2تصنيــف الخدمات/العمليــات بحســب أولويتهــا للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة :يوفــر مجموعــة مــن المعاييــر
المحــددة مســبقاً التــي مــن الممكــن اســتخدامها لتحديــد
األولويــات بالنســبة لتمكيــن الخدمــات والعمليــات الداخليــة علــى
األجهــزة المحمولــة .
 .3تمكيــن الخدمــات /العمليــات علــى األجهــزة المحمولــة:
يســاعد فــي تحديــد نمــوذج التمكيــن علــى المحمــول 1بالنســبة
لمكونــات الخدمــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات والعمليــات الداخليــة
المؤهلــة للتمكيــن علــى المحمــول 2والتــي تشــكل أولويــة لناحيــة
التنفيــذ.

تقـدّم األبــواب أدنــاه وصفـاً موجــزاً لــكل عنصــر مــن العناصــر الثالثــة
وتتطــرق إلــى مجموعــة مســائل متنوعــة.
 2.1عنصر أهلية الخدمة للتمكين على األجهزة المحمولة

توفــر الجهــات الحكوميــة عــدداً كبيــراً مــن الخدمــات؛ ولهــذا فإنــه
مــن المهــم كخطــوة أوليــة تحديــد قائمــة بالخدمــات المؤهلــة
للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة (وتســمى "الخدمــة المؤهلــة
للتمكيــن")3
ينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة بحــث واســتعراض الفئــات
الرئيســة الثالثــة أدنــاه لتحديــد أهليــة الخدمــة للتمكيــن علــى
األجهــزة المحمولــة:
 .1الخـدمـات العـامة المتوفرة حالياً
ينبغــي علــى الجهــة الحكوميــة اســتخدام اإلرشــادات المتاحــة
فــي "وثيقــة سياســة تعريــف الخدمــة الذكيــة" لتحديــد أهليــة
خدماتهــا العامــة القائمــة حاليـاً للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة.
ويمكــن للجهــات الحكوميــة التــي تســتخدم نظــام قاعــدة الخدمــات
الحكوميــة ( )G%SSأن تعتمــده كمُدخــل /مصــدر لهــذا النشــاط.
ومــن ث ـمّ ،يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة صياغــة الئحــة موحــدة
للخدمــات المرشــحة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة.
 .2العـمـلـيات الداخلية
يجــب علــى الجهــة الحكوميــة األخــذ باالعتبــار عملياتهــا الداخليــة
بمــا فــي ذلــك اإلدارة ومهــام الدعــم المختلفــة .وهــذا ســوف
يســمح للجهــة الحكوميــة بتحديــد العمليــات المؤهلــة للتمكيــن
علــى األجهــزة المحمولــة؛ وبعبــارة أخــرى ،تحديــد المهــام وأنشــطة
العمليــات الداخليــة المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة.
ومــن االســتخدامات األكثــر شــيوعاً لألجهــزة المحمولــة اســتخدام
العامليــن الميدانييــن (مثــل عمليــات التفتيــش ،وإدارة المخــزون،
وجمــع البيانــات ذات الصلــة بالخدمــات األساســية ،ومــا إلــى ذلــك).
ويمكــن لموظفــي الجهــات الحكوميــة الذيــن يجــرون مختلــف المهام
واألنشــطة الخارجيــة (علــى ســبيل المثــال :مراكــز العمــاء أو
المواقــع البعيــدة عــن مقــرات تلــك الجهــات الحكوميــة) االســتفادة
مــن تطبيقــات األجهــزة المحمولــة كجــزء مــن أداء واجباتهــم .فمــن
شــأن هــذه التطبيقــات تعزيــز االســتجابة والدقــة وتقديــم الخدمــة
الشــاملة فــي حينهــا ،وكســب رضــا المتعامليــن مــع الجهــات
الحكوميــة.
لذلــك ،يجــب تشــجيع الجهــات الحكوميــة علــى التركيــز علــى
عملياتهــا ذات الصلــة بالخدمــات األساســية وخدمــات الدعــم
والخدمــات اإلداريــة؛ فهــذا مــن شــأنه تكويــن قائمــة بالعمليــات
الداخليــة المرشــحة للتقديــم عبــر قنــاة األجهــزة المحمولــة.

الشكل ( – )1عناصر اإلطار الخاص بتخطيط تنفيذ الخدمات الذكية عبر
األجهزة المحمولة

1
 2يرجى مراجعة وثيقة "سياسة تعريف الخدمات الذكية" الصادرة عن دائرة حكومة دبي الذكية لالطالع على التفاصيل.
 3يرجى مراجعة وثيقة "سياسة تعريف الخدمات الذكية" الصادرة عن دائرة حكومة دبي الذكية لالطالع على التفاصيل.
يرجى مراجعة وثيقة "سياسة تعريف الخدمات الذكية" الصادرة عن دائرة حكومة دبي الذكية لالطالع على التفاصيل.
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 .3الخدمات العامة الجديدة المبتكرة
ينبغــى علــى الجهــة الحكوميــة التفكيــر بطريقــة مبتكــرة غيــر
نمطيــة وغيــر تقليديــة فيمــا يخــص الخدمــات العامــة الجديــدة التــى
يمكــن تطبيقهــا عبــر األجهــزة المحمولــة والتــي تلبــي إحتياجــات
الجمهــور (مــن األفــراد والشــركات) .فاألجهــزة المحمولــة تتيــح
تطبيــق خدمــات مطــورة جديــدة تتضمــن ميــزات مبنيــة علــى
التفاعــل الفــوري وتحديــد المواقــع عبــر األقمــار الصناعيــة وغيرهــا
مــن الخصائــص .ويمكــن للجهــات الحكوميــة اإلســتفادة مــن هــذه
الجوانــب المتعلقــة باألجهــزة المحمولــة فــى صياغــة الخدمــات
العامــة المبتكــرة الجديــدة التــى لــم تكــن متاحــة للتطبيــق ســابقاً.
وينبغــى علــى الجهــات الحكوميــة وضــع خطــط رســمية لهــذه
الخدمــات العامــة المبتكــرة الجديــدة وإعــداد قائمــة بالتنفيــذ
المحتمــل.

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

-

-

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎً
ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )(G٪SS

-

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل ( ،)2ينبغــى علــى الجهــات الجكوميــة
تشــكيل قائمــة محتملــة مــن الخدمــات والعمليــات التــى تنتمــى
إلــى الفئــات الثالثــة المذكــورة أعــاه .فــى حيــن يتعيــن أن تكــون
الخطــوة التاليــة هــى تحديــد الخدمــات المؤهلــة للتمكيــن علــى
األجهــزة المحمولــة .ويجــب تشــجيع الجهــات الحكوميــة علــى
الرجــوع إلــى وثيقــة "سياســة تعريــف الخدمــة الذكيــة" الصــادرة
عــن دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة ،وبشــكل أكثــر تحديــداً البنــد
الفرعــى الخــاص بأهليــة الخدمــات للتمكيــن علــى األجهــزة
المحمولــة ،لإلطــاع علــى اإلرشــادات ذات الصلــة .ويمكــن لعوامــل
مختلفــة مثــل التفاعــات التقليديــة اإللزاميــة ،والطبيعــة التنفيذيــة
للخدمــات ،وحجــم الخدمــة ،وتعقيداتهــا ،وغيرهــا مــن العوامــل
لعــب دور فــي تحديــد أهليــة الخدمــات للتمكيــن علــى االجهــزة
المحمولــة ،كمــا يمكــن أن تســاعد الجهــات الحكوميــة فــى تقييــم
الجــدوى مــن تمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة.
وبالتالــي ،فإنــه يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة صياغــة قائمــة
محــددة للخدمــات /العمليــات المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة
المحمولــة؛ حيــث ســتكون تلــك الخدمــات /العمليــات الناتــج الرئيس
لعنصــر أهليــة الخدمــات للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة ضمــن
إطــار تخطيــط تنفيــذ الخدمــات عبــر األجهــزة المحمولــة .كمــا يتعيــن
عليهــا أيضــاً القيــام بتشــكيل قائمــة بالخدمــات /العمليــات التــي
ســتكون المدخــات لعنصــر تحديــد األولويــات ضمــن هــذا اإلطــار.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ

الشكل ( )2أهلية الفئات المختلفة لخدمات وعمليات الجهة الحكومية للتمكين
على األجهزة المحمولة
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ويتنــاول الرســم التوضيحــي أدنــاه المســائل الخاصــة بعنصــر أهليــة الخدمــات للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة مــع شــرح تلــك المســائل
بإيجاز.

 .1أهلية الخدمة للتمكين على األجهزة المحمولة
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 2.2عنصر أولوية تمكين الخدمة على األجهزة المحمولة

ليــس مــن غيــر المألــوف أن يكــون هنــاك عــدد كبيــر مــن الخدمــات
المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة بعــد القيــام بعمليــة
التصفيــة .وبالتالــي ،فــإن الخطــوة المنطقيــة التاليــة للجهــات
الحكوميــة تتمثــل فــي صياغــة خارطــة طريــق لعمليــة التنفيــذ مــن
خــال األخــذ بالحســبان معاييــر واضحــة المعالــم لتحديــد األولويــات.
وتوصــي حكومــة دبــي الذكيــة بإطــار عــام لتحديــد أولويــات تمكيــن
الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة يشــتمل علــى معياريــن
رئيســين همــا القيمــة وســهولة التنفيــذ .كلٌ مــن هذيــن المعياريــن
يشــتمل علــى معاييــر فرعيــة.
 .1القيمــة :تشــتمل علــى وجهــة المتعامــل ،وجوانــب
االســتخدام ،كمــا يمكــن أن تحتــوي علــى المعاييــر الفرعيــة
التاليــة مــع أثقــال القيــاس المناســبة المحــدَّدة لهــا مــن
قبــل الجهــة الحكوميــة:
• إجمالي عدد المعامالت
يُعــد ارتفــاع حجــم المعامــات بمثابــة مؤشــر علــى
الحاجــة /االســتخدام بالنســبة للخدمــات /العمليــات،
وربمــا يحتمــل أن يكــون لــه أولويــة أثنــاء عمليــة التخطيــط
لتمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة.
• النسبة المئوية للمعامالت اإللكترونية
يُعــد ارتفــاع حجــم المعامــات اإللكترونيــة (مقارنــة مــع
إجمالــي عــدد المعامــات بالمعيــار الفرعــي الســابق)
مؤشــراً علــى تبنــي الخدمــة /العمليــة مــن خــال
القنــوات اإللكترونيــة وربمــا يحتمــل أن يكــون لــه أولويــة
أثنــاء عمليــة التخطيــط لتمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة.
• أولوية الخدمة /العملية بالنسبة للمتعاملين
يتيــح هــذا المعيــار الفرعــي للجهــات الحكوميــة إدراج
آراء وخيــارات المتعامليــن الفعليــة فــى تحديــد أولويــات
الخدمــات /العمليــات .حيــث ســينتج عــن تلــك الخدمــات/
العمليــات ،التــى تــم اإلشــارة إليهــا بصفتهــا أكثــر أهميــة
لدى المتعاملين ،أولويـــات نسبيـــة أعلى يتم إستنتاجها
وفقـاً لهــذا المعيــار الفرعي .ونشــجع الجهـــات الحكومية
بقــوة علــى إشــراك المتعامليـــن لديهــا
وضمــان مشــاركتهم عبــر الوســائل المختلفــة (مثــل
االســتبانات ومجموعــات التركيــز ،واإلقتراحــات ،إلــخ)
لهــذا المعيــار الفرعــي لتقييــم األهميــة النســبية
للخدمــات .
• الخدمات /العمليات المترابطة
يتيــح هــذا المعيــار الفرعــي للجهــات الحكوميــة أن تميــز
الخدمــات /العمليــات المجمعــة (المتضافــرة) ووضــع
أولويــات نســبية أعلــى تجــاه الخدمــات /العمليــات
المترابطــة التــي تركــز علــى المتعامليــن (علــى ســبيل
المثــال؛ المحطــة الموحــدة للخدمــات ،باقــات الخدمــات
الحياتيــة ،والتبــادل اإللكترونــي للمعلومــات فيمــا بيــن
الجهــات الحكوميــة ،إلــخ).

• ســهولة االســتخدام مــن منظــور المتعامليــن
(مثــل ســهولة الوصــول إلــى الخدمــة ،عــدد المدخــات
المطلوبــة مــن المتعامليــن ،عــدد الحقــول المطلــوب
تعبئتهــا ،المســتندات المطلــوب إرفاقها ،توافــر المدخالت
المطلوبــة مــن المتعامليــن ،إلــخ)
يمكــن لســهولة اســتخدام الخدمــة أن تلعــب دوراً
حاســماً فــي تبنــي الخدمــات /العمليــات واســتخدامها
عبــر قنــاة األجهــزة المحمولــة ،حيــث يتيــح هــذا المعيــار
الفرعــي للجهــات الحكوميــة الوصــول إلــى الجوانــب ذات
الصلــة بســهولة اســتخدام الخدمــات /العمليــات مــن
أجــل تحديــد أولويــات تمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة
المحمولــة.
• المالءمــة الســتخدامات المحمــول (الجوانــب
التلقائيــة ،االحتياجــات المفاجئــة ،إلــخ)
قــد تكــون بعــض الخدمــات /العمليــات محــددة بزمــن
معيــنً ،وربمــا تتطلــب إجــراءات فوريــة أو اســتخدامها
اعتمــاداً علــى حــدث منبــه معيـــن .يتيــح هــذا المعيــار
الفرعــي للجهــات الحكوميــة إدراج هــذا الجانــب الخــاص
بالخدمــات /العمليــات خــال عمليــة تمكيــن الخدمــة
علــى األجهــزة المحمولــة.
• الحاجة للخدمة خالل التنقل والحركة
هنــاك بعــض الخدمــات /العمليــات التــي قــد تكــون أكثــر
مالءمــة لالســتخدام أثنــاء التنقــل ويمكــن أن تســتلزم
تحديــد المواقــع أو يمكــن للمواقــع المحــددة إطــاق
خدمــة /عمليــة معينــة .يتيــح هــذا المعيــار الفرعــي
للجهــات الحكوميــة القيــام بــإدراج هــذا الجانــب الخــاص
بالخدمــات /العمليــات خــال عمليــة تحديــد أولويــات
تمكيــن الخدمــة علــى األجهــزة المحمولــة.
• األهمية االستراتيجية
يمكــن للجهــات الحكوميــة التركيــز علــى بعــض الخدمات/
العمليــات تبعـاً ألهميتها وارتباطها باســتراتيجية ورســالة
الجهــة الحكوميــة (مثــال :الخدمــات األساســية فــي
مقابــل الخدمــات المســاندة) ،وتلبيــة احتياجــات شــريحة
معينــة مــن المتعامليــن لهــا أولويـــة (علــى ســبيل
المثــال :يمكــن للخدمــات الخاصــة بمواطنــي الدولــة أن
تكــون لهــا األولويــة علــى الخدمــات الخاصــة بالوافديــن،
كذلــك يمكــن لخدمــات األعمــال أن يكــون لهــا األولويــة
علــى خدمــات األفراد؛ بالنســبة لجهة حكوميـــة معينـــة،
إلــخ ،).والمســاهمة فــي تعزيــز صــورة وســمعة الجهــة
الحكوميـــة ،والزيــادة المحتملــة فــي اإليــرادات ،والـــتأثير
الخــاص بالمتعامليــن فيمــا يتعلــق بمــدى المالءمــة،
وتوفيــر الوقــت والمــال ،والزيــادة المحتملــة فــي الكفــاءة
التشــغيلية الداخليــة ،إلــخ  .يتيــح هــذا المعيــار الفرعــي
إمكانيــة تحقيــق هــذا التركيــز المتعلــق بالجهــة
الحكوميــة خــال مرحلــة تحديــد األولويــات.
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 .2ســهولة التنفيــذ :تتضمــن إدراج الجوانــب الداخليــة
ذات الصلــة بالخدمــة /العمليــة لــدى الجهــة الحكوميــة
وتعكــس الســهولة التــي يمكــن مــن خاللهــا تمكيــن
الخدمــة /العمليــة علــى األجهــزة المحمولــة .يمكــن
للجهــات الحكوميــة اســتخدام المعاييــر الفرعيــة أدنــاه مــن
أجــل تحديــد الســهولة النســبية فــى تنفيــذ خدمــة /عمليــة
معينــة.
• جاهزيــة الخدمــة /العمليــة للتمكيــن علــى
األجهــزة المحمولــة
يتضمــن هــذا المعيــار الفرعــي جاهزيــة الخدمــة/
العمليــة أو بعــض مــن عناصرهــا ومكوناتهــا لعمليــة
التمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة .فــي بعــض الحــاالت؛
قــد يكــون لخدمــة مــن الخدمــات التــي جــرى تمكينهــا
إلكترونيــاً مــن المكونــات والنظــم ذات الصلــة مــا قــد
تخفــف مــن الجهــود الالزمــة لتمكيــن الخدمــة علــى
األجهــزة المحمولــة (والــذي يبــدو فــي النهايــة أنــه
عبــارة عــن تمكيــن طبقــة عــرض الخدمــة عبــر األجهــزة
المتحركــة أكثــر مــن كونــه عمليــة تمكيــن شــامل تغطــي
كافــة مراحــل الخدمــة) .ومــن ناحيــة أخــرى؛ قــد تكــون
الخدمــة العامــة المبتكــرة الجديــدة ومكوناتهــا /نظمهــا
ذات الصلــة غيــر متوافــرة علــى اإلطــاق ،وقــد يتطلــب
تمكيــن الخدمــة للتقديــم عبــر األجهــزة المحمولــة إتبــاع
نهــج التمكيــن الشــامل للخدمــات الــذي يقــوم بتغطيــة
كافــة مراحــل الخدمــة مــع بــذل جهــود كبيــرة.
• توافر المهارات (من منظوري المعرفة
والتوقيت)
يتضمــن هــذا المعيــار الفرعــي توافــر المهــارات الالزمــة
لتمكيــن الخدمــة /العمليــة للتقديــم عبــر األجهــزة
المحمولــة مــن منظــوري المعرفــة والتوقيــت .فقــد
تتطلــب بعــض الخدمــات مهــارات متخصصــة أو متطــورة
قــد تختلــف عــن الخدمــات العاديــة الممكنــة علــى
األجهــزة المحمولــة.

• إجمالي الوقت الالزم لتنفيذ الخدمة
يتضمــن هــذا المعيــار الفرعــي عنصــر الوقــت الــازم
للتطويــر والتنفيــذ المتعلــق بتمكيــن الخدمــات /العمليــات
علــى األجهــزة المحمولــة.
• الجهود /التكاليف المطلوبة لتنفيذ الخدمة
يتضمــن هــذا المعيــار الفرعــي إجمالــي جهــود المــوارد
البشــرية الالزمــة لتطويــر وتنفيــذ الخدمــة /العمليــة
(علــى ســبيل المثــال؛ ســاعات العمــل الداخلــي
للفــرد وربمــا ســاعات العمــل الخارجــي للمــورّد أيض ـاً)،
وإجمالــي العنصــر الخــاص بالتكلفــة الماليــة لتطويــر
وتنفيــذ الخدمــة /العمليــة.
• مخاطر االعتمادية
ويشــمل هــذا المعيــار الفرعــي االعتمــاد على مشــاريع/
منجــزات أخــرى ،أو االعتمــاد علــى الشــركاء الخارجييــن
مثــل الجهــات الحكوميــة األخــرى لتنفيــذ الخدمــات
الذكيــة المترابطــة ،أو االعتمــاد علــى إيجــاد شــركاء أو
مورديــن مناســبين مــن القطــاع الخــاص ،إلــخ.
يمكــن تحديــد قيمــة لــكل معيــار فرعــي تحــت بنــد معاييــر القيمــة
وســهولة التنفيــذ تبع ـاً ألهميتــه للجهــة الحكوميــة .ويتميــز اإلطــار
المقتــرح الخــاص بتحديــد األولويــات بالمرونــة الكافيــة لتكييفــه وفقـاً
الحتياجــات وظــروف الجهــة الحكوميــة .ويمكــن للجهــات الحكوميــة
اإلســتفادة مــن جــزء مــن مجموعــات المعاييــر الفرعيــة فقــط إذا
كان ذلــك ضروريــاً .ويمكــن أيضــا تعديــل القيــم النســبية للمعاييــر
الفرعيــة لتعكــس خصوصيــات الجهــات الحكوميــة .ولهــذا الســبب،
يتــم إنشــاء مصفوفــة اتخــاذ القــرارات الخاصــة بترتيــب أولويــات
تمكيــن الخدمــات /العمليــات علــى األجهــزة المحمولــة مــن خــال
إدراج النقــاط الخاصــة بالقيمــة وســهولة التنفيــذ ومعاييرهــا الفرعيــة
ذات الصلــة.

• توافر البنية التحتية التقنية الالزمة
يتضمــن هــذا المعيــار الفرعــي توافــر البنيــة التحتيــة
التقنيــة الالزمــة (مثــل األجهــزة والبرمجيــات ،إلــى جانــب
البيئــات المختلفــة مثــل التطويــر ،واالختبــار ،واإلنتــاج
وغيرهــا) مــن أجــل تمكيــن الخدمــات /العمليــات علــى
األجهــزة المحمولــة .
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يُـــستخدم مقيــاس التصنيــف المكــون مــن  3نقــاط ؛ عاليــة ومتوســطة ومنخفضــة؛ بنمــوذج الجــدول المبيــن أدنــاه ،الجــدول ( ،)1لتوضيــح
المفهــوم بواســطة  10أمثلــة للخدمــات.

الجدول ( )1مصفوفة اتخاذ القرارات الخاصة بترتيب األولويات بالنسبة للخدمات /العمليات المطبقة عبر األجهزة المحمولة

يمثــل الشــكل ( )3القيمــة اإلجماليــة علــى المحــور  ،Yفــي حيــن يمثــل المحــور  Xالســهولة العامــة للتنفيــذ فيمــا يخــص الخدمــات
المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة وذات األولويــة علــى ســبيل المثــال .تقــوم التقاطعــات الخاصــة بكافــة القيــم المحتملــة
لســهولة التنفيــذ والقيمــة  -المرتفعــة ( ،)3والمتوســطة ( ،)2والمنخفضــة ( - )1بإنشــاء مصفوفــة مــن  9كتــل ألغــراض القــرارات .وينبغــي
علــى الجهــات الحكوميــة مباشــرة الخدمــات /العمليــات فــي الزاويــة العليــا اليمنــى حيــث تمثــل هــذه الخدمــات قيمــة مرتفعــة للمتعامليــن
وســهولة مرتفعــة للتنفيــذ.
عنــد إكمــال هــذا العنصــر ،ســيكون لــدى الجهــات الحكوميــة مجموعــة مــن األولويــات فيمــا يخــص عمليــة تمكيــن الخدمــات /العمليــات
علــى األجهــزة المحمولــة.

الشكل ( ) )3مصفوفة اتخاذ القرارات الخاصة بترتيب األولويات بالنسبة للخدمات /العمليات الممكنة على األجهزة المحمولة
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يوضح الرسم التوضيحي أدناه العناصر المعنية بعنصر ترتيب األولويات بالنسبة للخدمات الممكنة على األجهزة المحمولة.

 .2أولوية تمكين الخدمة على االجهزة المحمولة
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 2.3عنصر تمكين الخدمة على األجهزة المحمولة
مــن شــأن انتشــار األجهــزة ،والمنصــات ،والتطبيقــات المحمولــة المتوفــرة مــن خــال التقنيــات المحمولــة الســريعة التغيــر أن يطــرح
تحديــات أمــام الجهــات الحكوميــة خــال عمليــة تمكيــن الخدمــة علــى األجهــزة المحمولــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن القيــود المتالزمــة
والمرتبطــة باألجهــزة المحمولــة تشــكل قيــوداً علــى تمكيــن مكونــات الخدمــة علــى األجهــزة المحمولــة.
وكخطــوة الحقـةً لمرحلــة تحديــد األولويــات بالنســبة للخدمــات المحتمــل تمكينهــا علــى األجهــزة المحمولــة ،توصــى دائــرة حكومــة دبــي
الذكيــة بتحديــد جانبيــن مــن جوانــب تمكيــن الخدمــات /العمليــات علــى األجهــزة المحمولــة قبــل أنشــطة التطويــر والتنفيــذ:
 .1تعريف نموذج التمكين على المحمول:
يشــير نمــوذج التمكيــن علــى المحمــول إلــى أســاليب إعــداد البرمجيــات ومنصــات تشــغيل األجهــزة المحمولــة التــي ســيتم مــن
خاللهــا تمكيــن الخدمــات  /العمليــات علــى األجهــزة المحمولــة وهــي موضحــة بالجــدول اآلتــي:4
منصة المحمول

أسلوب وشكل التطبيق

آي أو إس
أندرويد

الهاتف المحمول
(التطبيق االصلية)

بالك بيري
ويندوز
أخرى
آي أو إس
أندرويد

األجهزة اللوحية المحمولة
(التطبيق االصلية)
نموذج
التمكين
على
المحمول

بالك بيري
ويندوز
أخرى

الموقع اإللكتروني المخصص لألجهزة المحمولة

الكل
آي أو إس
أندرويد

التطبيق الهجين للهواتف المحمولة
(تســتخدم تقنيــات الويــب المحمــول مثــل  ،HTML5و ،CSSوجافــا بالك بيري
ســكريبت مــع التطبيقــات االصليــة)
ويندوز
أخرى
آي أو إس

التطبيق الهجين لألجهزة اللوحية المحمولة
ـا
ـ
وجاف
و،CSS
،HTML5
(تســتخدم تقنيــات الويــب المحمــول مثــل
أندرويد
ســكريبت مــع التطبيقــات االصليــة)
بالك بيري
ويندوز
أخرى
التطبيق المبنية على الرسائل النصية القصيرة

الكل

الجدول ( )2منصات وأنواع خدمات األجهزة المحمول

يجــب بالتالــي علــى الجهــات الحكوميــة تحديــد نــوع (أنــواع) نمــوذج التمكيــن علــى المحمــول المناســبة لجميــع الخدمــات /العمليــات ذات
األولويــة لعمليــة تمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة قبــل التنفيــذ.

4

يرجى مراجعة وثيقة "سياسة تعريف الخدمات الذكية" الصادرة عن دائرة حكومة دبي الذكية لالطالع على التفاصيل.

الدليل االرشادي لتخطيط تنفيذ الخدمات الذكية  -اإلصدار رقم 1.0

12

 .2تعريــف مكوّنــات الخدمــة الممكنــة علــى األجهــزة
المحمولــة
قامــت دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة (دائــرة حكومــة دبــي
اإللكترونيــة ســابقاً) بتعريــف "نمــوذج التميــز فــي تقديــم
الخدمــات اإللكترونيــة" 5والــذى يتضمــن إرشــادات بشــأن
كيفيــة تطويــر وتقديــم الخدمــات اإللكترونيــة .فمــن وجهــة
نظــر شــريحة المتعامليــن بالخدمــات اإللكترونيــة فــي
"نمــوذج التميــز فــي تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة" ،هنــاك
أربعــة مكوّنــات رئيســة للخدمــة اإللكترونيــة ،وهــي الوصــول
للخدمــة ،وتنفيذهــا ،والحصــول عليهــا ،وخدمــة دعــم
المتعامليــن .وســيتم اســتخدام نفــس المكونــات األربعــة
لتعريــف مك ـوّن الخدمــة التــي يتــم تمكينهــا علــى األجهــزة
المحمولــة.
• الوصــول للخدمــة عبــر األجهــزة المحمولــة:
يشــير هــذا المكــوّن إلــى مباشــرة (إطــاق) الخدمــة
الممكنــة علــى األجهــزة المحمولــة مــن خــال واحــد
أو أكثــر مــن نمــاذج التمكيــن علــى المحمــول المختــارة
ســابقاً للتنفيــذ.
• تنفيــذ الخدمــة عبــر األجهــزة المحمولــة :يشــير
هــذا المك ـوّن إلــى كافــة الخطــوات /األنشــطة /المهــام
المطلوبــة التــي يتعيــن علــى الجهــة الحكوميــة إجراؤهــا
داخليــاً لتقديــم الخدمــة الممكنــة علــى األجهــزة
المحمولــة .وهــذا يشــمل كافــة تفاعــات المتعامليــن
الوســيطة ،وزياراتهــم الشــخصية ،وتفاعالتهــم عبــر
اإلنترنــت.
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• الحصــول علــى الخدمة عبر األجهــزة المحمولة:
ويشــير هــذا المكــوّن إلــى التســليم النهائــي للخدمــة
المقدمــة عبــر األجهــزة المحمولــة بمــا فــي ذلــك جميــع
مخرجاتهــا؛ حيــث يمثــل هــذا المك ـوّن النقطــة النهائيــة
لعمليــة تقديــم الخدمــة إلــى المتعامليــن ،والتــي قــد
تــؤدي إلــى استحســان المتعامــل أو عــدم استحســانه،
وقــد تشــمل تســليم إخطــارات ووثائــق ومــا إلــى ذلــك
إلــى المتعامليــن.
• خدمــة المتعامليــن بالخدمــات المقدمــة عبــر
األجهــزة المحمولــة :يشــير هــذا المك ـوّن إلــى رعايــة
المتعامليــن وخدمــات دعمهــم التــي يجــرى االســتفادة
منهــا عبــر عمليــة تقديــم الخدمــة بالكامــل عبــر األجهــزة
المحمولــة.
ينبغــي علــى الجهــة الحكوميــة تحديــد أي مكــوّن مــن
المكونــات األربعــة المذكــورة أعــاه ســيتم تمكينــه عبــر
قنــاة األجهــزة المحمولــة لــكل نمــوذج للتمكيــن علــى
المحمــول يتــم اختيــاره لتنفيــذ خدماتهــا .وتشــجع دائــرة
حكومــة دبــي الذكيــة الجهــات الحكوميــة بقــوة علــى
تمكيــن كافــة المكونــات األربعــة لخدماتهــا المقدمــة عبــر
األجهــزة المحمولــة مــن أجــل ضمــان التفاعــل الســلس
مــع المتعامليــن معهــا وكذلــك التســليم الســلس
للخدمــات عبــر األجهــزة المحمولــة.

يرجى االطالع على وثيقة "نموذج التميز في تقديم الخدمات اإللكترونية ،اإلصدار  – "3.1الملحق (أ)
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نــوع تقنيــة المحمــول -النمــوذج المبيــن أدنــاه لمصفوفــة مكونــات تقديــم الخدمــة عبــر األجهــزة المحمولــة يســاعد الجهــات الحكوميــة فــي
تحديــد جانبيــن مــن الجوانــب الخاصــة بمكـوّن توفيــر خدماتهــا عبــر األجهــزة المحمولــة .
نموذج التمكين على المحمول – مصفوفة مكونات تقديم الخدمة عبر األجهزة المحمولة
اسم الخدمـة:
مكوّن تقديم الخدمة عبر األجهزة المحمولة
الوصول للخدمة

تنفيذ الخدمة

الحصول على
الخدمة

دعم المتعاملين

نظام تشغيل الـ iOS
خدمة الهاتف
المحمول (التطبيق
االصلي)

أندرويد
بالكبيرى
ويندوز
أخرى
نظام تشغيل الـ iOS

خدمة الجهاز للوحي
المحمول (التطبيق
االصلي)

أندرويد
بالكبيرى
ويندوز
أخرى

نموذج
التمكين
على
المحمول

خدمة ويب
المخصصة لألجهزة
المحمولة
نظام تشغيل الـ iOS
التطبيق الهجين
للهاتف
المحمول

أندرويد
بالكبيرى
ويندوز
أخرى
نظام تشغيل الـ iOS

التطبيق الهجين
لألجهزة اللوحية

أندرويد
بالكبيرى
ويندوز
أخرى

الخدمة المستندة
إلى الرسائل النصية
القصيرة
ينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة التأشــير علــى كل خليــة قابلــة للتطبيــق ضمــن المصفوفــة المبينــة أعــاه مــن أجــل تمكيــن الخدمــة
علــى األجهــزة المحمولــة؛ فهــذا مــن شــأنه أيض ـاً المســاعدة فــي تحديــد نطــاق العمــل الفعلــي خــال عمليــة تمكيــن هــذه الخدمــة.
وكمالحظــة عامــة؛ فــإن االســتفادة مــن أي مكــون فــردي ضمــن قنــاة األجهــزة المحمولــة ال يضمــن بالضــرورة توافــر المكونــات األخــرى عبــر
قنــاة األجهــزة المحمولــة .وينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة النظــر فــي كل مك ـوّن علــى حــدة واالســتفادة مــا أمكــن مــن قنــاة األجهــزة
المحمولــة مــن أجــل ضمــان تقديــم الخدمــة بسالســة.

الدليل االرشادي لتخطيط تنفيذ الخدمات الذكية  -اإلصدار رقم 1.0

14

يوضح الرسم التوضيحي المبين أدناه العناصر المعنية بعنصر توفير الخدمة المختارة للتمكين عبر األجهزة المحمولة.

 .3تمكين الخدمة على االجهزة المحمولة
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 5الخاتمة
تحــدد وثيقــة اإلرشــادات هــذه طريقــة منهجيــة مــن خــال إطــار بســيط يمكــن اســتخدامه مــن قبــل الجهــات الحكوميــة أثنــاء مرحلــة
تخطيطهــا لعمليــة تمكيــن الخدمــات عبــر األجهــزة المحمولــة .ويتميــز اإلطــار ببســاطته ومرونتــه بمــا يكفــى لدمــج مختلــف المســائل
التــي قــد تنشــأ خــال مرحلــة التخطيــط .وتتمحــور تلــك المســائل حــول ثالثــة عناصــر بســيطة :أهليــة الخدمــة للتمكيــن علــى األجهــزة
المحمولــة ،وتحديــد االولويــات بالنســبة للخدمــات المؤهلــة للتمكيــن علــى األجهــزة المحمولــة ،وتوفيــر الخدمــة عبــر األجهــزة المحمولــة.
وســيتعين علــى الجهــات الحكوميــة معالجــة المســائل التــي تــم عرضهــا فــي هــذا اإلطــار العــام ،إمــا صراحــة أو ضمن ـاً .ويهــدف هــذا
اإلطــار إلــى تحديــد تلــك المســائل ومعالجتهــا بوضــوح خــال مرحلــة التخطيــط .حيــث أن الغــرض منــه يتمثــل فــي أن يكــون بمثابــة وســيلة
بســيطة للتخطيــط لتمكيــن الخدمــات علــى األجهــزة المحمولــة ،وتوفيــر التوجيــه والمســاعدة لمواجهــة التحديــات المشــتركة التــي قــد
تواجههــا الجهــات الحكوميــة.
ويمكــن لدائــرة حكومــة دبــي الذكيــة القيــام بعمــل المزيــد مــن التحســينات األخــرى فــي الوقــت المناســب بنــاءً علــى التشــاور المتبــادل
مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة.

الدليل االرشادي لتخطيط تنفيذ الخدمات الذكية  -اإلصدار رقم 1.0

16

