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وضــع وتنفيــذ السياســات واملبــادرات الذكيــة وتعزيز
اإلبــداع واالبتــكار باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت لتحقيــق الرفاهيــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة إلمــارة ديب مبــا يحقــق تنافســيتها عامليـاً
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دبي نموذج ًا للوصول للمدينة األذكى عالمي ًا
نغــادر العــام  2015وقــد اكتملــت اس ـراتيجية تحويــل ديب ملدينــة ذكيــة بتأكيــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب عــى ذلــك حــن قــال « أكملنــا اليــوم الهيــكل التنظيمــي والترشيعــي
لتحويــل ديب إىل املدينــة األذىك عاملي ـاً ،لنقــدم للعــامل منوذج ـاً جديــدا ً وفريــدا ً يف تنميــة املــدن وإدارتهــا التــي بحاجــة دامئ ـاً لفكــر
مختلــف وإبداعــات مبتكــرة»
االبتــكار والتميــز واإلبــداع ســات جليــة يف فكــر ســموه ،فقــد كان ُمبدعـاً يف رســم الــرؤى والعبــور إىل املســتقبل بهمــة عاليــة ،مــا
رســخ ريــادة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف كل املجــاالت ،ويف مجــال التحــول الــذيك عــى الصعيــد العاملــي ،خصوصـاً يف إمــارة
ديب التــي أصبحــت منوذجـاً يحتــذى بــه عــى املســتوى العاملــي للمدينــة الذكيــة املتكاملــة املرتابطــة ،وصــوالً ملدينــة ديب األذىك عامليـاً.
تجــى ذلــك يف الترشيعــات واألطــر القانونيــة املؤسســية التــي أصدرهــا ســموه «رعــاه اللــه» أخـرا ً إيذانـاً ببــدء مرحلــة جديــدة
مــن التطــور النوعــي يف اإلمــارة عنوانهــا التحــول إىل املدينــة األذىك عامليــاً ،مــا يكفــل إدارة كل املرافــق والخدمــات عــر أنظمــة
إلكرتونيــة ذكيــة ومرتابطــة ،وتســخري كل الســبل والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة لراحــة وإســعاد النــاس ،وشــملت الترشيعــات
الجديــدة إنشــاء «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» بهــدف تعزيــز مكانــة إمــارة ديب يف مجــال التحــول إىل مدينــة ذكيــة ،و إنشــاء «مؤسســة
حكومــة ديب الذكيــة» لتحــل محــل «دائــرة حكومــة ديب الذكيــة» ،وتتبــع «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» وتعمــل تحــت مظلتــه ،وتقــوم
بعــرض االسـراتيجية العامــة التــي تعدهــا حــول التحــول إىل الحكومــة الذكيــة يف اإلمــارة عــى املكتــب العتامدهــا ومتابعــة تنفيذهــا،
حيــث يعتــر املكتــب ومجلســه اإلداري مرجعـاً معتمــدا ً للمؤسســة مــا ســينعكس إيجابـاً عــى رسعــة وسالســة ســر العمــل ،وذلــك
بهــدف اســتكامل مهــام املؤسســة يف تقديــم خدمــات حكوميــة ذكيــة إبداعيــة لجميــع فئــات املجتمــع ،والقيــام بالعديــد مــن املهــام
والصالحيــات مــن بينهــا :اقـراح االسـراتيجية العامــة للحكومــة الذكيــة ،واإلرشاف عــى عمليــات التحــول الــذيك عــى مســتوى الجهــات
الحكوميــة ،ومراجعــة خطــط وميزانيــات الجهــات الحكوميــة املتعلقــة بالتحــول الــذيك وتقنيــة املعلومــات والخدمــات الذكيــة والبنيــة
التحتيــة ،واقـراح الترشيعــات الالزمــة لتســهيل عمليــة التحــول الــذيك.
ولقــد وظفــت مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة املهــارات ،وامل ُمكّنـ ِ
ـات العاليــة املتاحــة لديهــا ،مــن بني ـ ٍة تحتي ـ ٍة ذكي ـ ٍة متطــورة
وأنظمـ ِة خدمــات ذكيــة ودعــم فنــي عــايل املســتوى ،مبنتهــى االحرتافيــة واملهنيــة يف ســبيل االرتقــاء بــأداء الخدمــات الذكيــة وإحـ ِ
ـداث
بصمــة إيجابيــة عــى صعيــد مســاهمتها يف إمتــام التحــول إىل الحكومــة الذكيــة املتكاملــة املرتابطــة والوصــول بــديب إىل املدينــة
األذىك ،وقــد قامــت ببنــاء نظــام للــذكاء املؤســي ،باالســتفادة مــن البيانــات املفتوحــة والبيانــات الضخمــة بالتعــاون مــع الجهــات
الحكوميــة والــركاء ،متاشــياً مــع اســراتيجيتها  ،2017-2014التــي تض ّمنــت  7مبــادرات «ذكيــة ومم ّيــزة» ،هــي :خدمــات ذكيــة
إلســعاد املتعاملــن ،وأنظمــة مشــركة ذكيــة ،واملشــاركة الذكيــة والتبنــي الــذيك ،والتمكــن الــذيك للمــوارد البرشيــة ،وأمــن املعلومــات
الذكيــة ،وبيانــات ذكيــة ،وإدارة ذكيــة ،مــا يربهــن عــى أن مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة تعمــل وفــق اسـراتيجية تقــوم عــى إيجــاد
حكومــة مرتابطــة متضافــرة لتلبيــة احتياجــات املتعاملــن وتصميــم الخدمــات مبــا يتوافــق مــع متطلباتهــم ،بهــدف تســهيل حيــاة
النــاس وتحقيــق ســعادتهم.
وجديــر بالذكــر أن دولــة اإلمــارات احتلــت املرتبــة األوىل عربي ـاً ،والـــ  23عاملي ـاً مــن بــن  143دولــة شــملها مــؤرش جاهزيــة
الشــبكات الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي ضمــن التقريــر العاملــي لتقنيــة املعلومــات  ،2015مــا يعــد تأكيــدا ً لجهــود الدولــة
نحــو جنــي املزايــا كافــة التــي توفرهــا تقنيــات االتصــاالت واملعلومــات وتوظيفهــا يف مجــال التحــول الــذيك .إن اإلمــارات وهــي تــودع
عامـاً وتســتقبل آخــر تســر بخطــى ثابتــة ومدروســة نحــو املســتقبل لتســتكمل إنجازاتهــا ،فقــد اســتطاعت دولــة اإلمــارات يف عــام
الصعــد ،يف إطــار نهضتهــا الشــاملة التــي أســهمت يف ترســيخ مكانتهــا عــى املســتويني اإلقليمــي
 2015تحقيــق املنج ـزات عــى كل ُ
والــدويل يف مختلــف مســارات العمــل التنمــوي ،يف ســبيل إســعاد النــاس عــى أـــرضها ،وتجــى ذلــك يف معظــم التصنيفــات واملــؤرشات
الدوليــة ،مــا يتضــح مــن خــال تبوئهــا املرتبــة األوىل للعــام الرابــع عــى التــوايل عــى قامئــة الــدول امل ُفضلــة للشــباب للعيــش واإلقامــة،
كــا تصــدرت قامئــة الــدول األكــر جذبـاً للكفــاءات املهنيــة يف العــامل للعــام الثــاين عــى التــوايل ،وأخـرا ً وليــس آخـرا ً فقــد تصــدرت
دولــة اإلمــارات املرتبــة األوىل عربيـاً بحســب تقريــر الســعادة العاملــي.
ديب اليــوم ال تبنــي لنفســها فقــط وال تنشــد الســعادة لقاطنيهــا فقــط ،بــل تســاهم بفعاليــة يف وضــع منــوذج عمــي لبنــاء املــدن
الذكيــة عــى املســتوى العاملــي ،وهــذا هــو دورنــا الحضــاري الــذي تســعى قيادتنــا الرشــيدة لتكريســه.
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أخبار

أخبار التحول الذكي في مدينة دبي

مذكرة تفاهم بين «تجار دبي»
و«دبي الذكية»
وقَّــع برنامــج «تجــار ديب» مذكــرة تفاهــم مــع «مبــادرة ديب الذكيــة» تهــدف
إىل نــر ثقافــة االبتــكار يف القطــاع الخــاص ،وعــى وجــه الخصــوص بــن
املؤسســات التــي لهــا أنشــطة تتعلــق مببادرات حكومــة ديب الذكيــة .ومبوجب
هــذه االتفاقيــة ســيقوم برنامــج «تجــار ديب» باســتعراض املرشوعــات
التجاريــة الجديــدة ،وتحفيــز تلــك املؤسســات لتطبيــق املعايــر والتوجهــات
التــي وضعتهــا «مدينــة ديب الذكيــة» ،وصــوالً إىل تنفيــذ املبــادرات الخاصــة بـ
«مدينــة ديب الذكيــة» مــن قبــل القطــاع الخــاص.

وسام العباس لوتاه ،المدير التنفيذي لمؤسسة
حكومة دبي الذكية يجتمع بالموظفين
مــن أجــل اســتعراض مالمــح املرحلــة القادمــة يف مســرة التحــول الــذيك يف
إمــارة ديب ،قــام وســام العبــاس لوتــاه ،املديــر التنفيــذي ملؤسســة حكومــة
ديب الذكيــة ،بعقــد لقــاء جامــع لكافــة موظفــي املؤسســة اســتعرض فيــه
أبعــاد القانــون الــذي أطلقــه صاحــب الســمو محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،بخصــوص إنشــاء
مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة ،وتحــدث خــال اللقــاء عــن اآلفــاق الجديــدة
التــي تنتظــر فريــق املؤسســة باعتبــاره مســؤوالً عــن توفــر املنظومــة
اإللكرتونيــة والبنيــة التحتيــة الذكيــة التــي ستســتند إليهــا باقــي الجهــات
الحكوميــة يف تحقيــق رؤيــة املدينــة الذكيــة.

«مؤسســة حكومــة دبــي الذكيــة» تدعــم باقــة
خدمــات «إقامــة دبــي» اإللكترونيــة والذكيــة
وقَعــت كل مــن «مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة» و»إقامــة ديب» مذكــرة
تهــدف إىل قيــام «مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة» بتقديــم الدعــم الــازم
لباقــة الخدمــات اإللكرتونيــة والذكيــة املشــركة التــي تقــوم «إقامــة ديب»
بتقدميهــا عــى مــدار الســاعة خدمــ ًة للمتعاملــن.
وتشــمل باقــة الخدمــات التــي ســتتمكن اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون
األجانــب بــديب مــن االنتفــاع منهــا :خدمــة هويتــي اإللكرتونيــة ،ومنصــة
تكامــل الخدمــات الحكوميــة ،ونظــام املراســات الحكومية ،ومؤرش الســعادة،
واالســتطالع اإللكــروين ،ونظــام الشــكاوى اإللكــروين ،ونظــام االقرتاحــات
اإللكــروين ،وخدمــة الرســائل النصيــة ،واســتضافة املواقــع اإللكرتونيــة،
وشــبكة املعلومــات الحكوميــة ،ونظــم تخطيــط املــوارد الحكوميــة.

إضافة شريك استراتيجي «للدفع الذكي» عبر
رقم الهاتف المتحرك
أعلنــت مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة أخــرا ً عــن توقيــع عقــد رشاكــة
اســراتيجية مــع رشكــة «كويســك الــرق األوســط» لخدمــات وحلــول
الدفــع الرقميــة ،بهــدف توفــر الدعــم الــازم لتفعيــل قنــاة خدمــة
«الدفــع الــذيك» ملتعامــي قطــاع التجزئــة مــن األفـراد والــركات يف إمــارة
ديب مــن خــال رقــم الهاتــف املتحــرك.

لمزيد من أخبار التحول الذكي تابعوا صفحتنا على فيس بوك

www.facebook.com/dubaismartgovernment
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موضوع الغالف

مدينة دبي الذكية

...
قطاعات سبعة تقود التحول الذكي
حتى عام 2020
ميكــن قيــاس نجــاح اإلنســان يف تحقيــق إنجازاتــه بقيــاس املــدة الزمنيــة التــي يضــع لهــا خطــة يف حياتــه ،ويف حــن
أن غالبيــة النــاس ال يضعــون خطــة تتعــدى يومــاً واحــداً ،فــإن القيــادة يف دولــة اإلمــارات تضــع خططهــا ملــا بعــد
خمســن عامــاً ،عندمــا يكــون النفــط قــد نضــب ،وعــدد ســكان املــدن يف الدولــة قــد تضاعــف ،وتبعــات التغــر
املناخــي قــد تحولــت مــن توقعــات ونبــوءات علميــة إىل نــرة أحــوال جويــة تعيشــها األجيــال القادمــة كل يــوم.
مــن أجــل ذلــك تخطــط إمــارة ديب اليــوم أن تكــون مهيئــة لتلــك الفــرة عــر ســعيها نحــو التحــول إىل مدينــة ذكيــة ،حيــث ســتعمل
ســبعة قطاعــات يف حكومــة ديب عــى قيــادة التحــول الــذيك .وســتعزز هــذه القطاعــات الجهــود الراميــة لتحويــل املدينــة إىل مدينــة
ذكيــة مــع حلــول العــام الــذي ســيقام فيــه «إكســبو .»2020
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التحول الذكي ضرورة وطنية
ميثــل التحــول الــذيك اســراتيجية وطنيــة
العتبــارات عديــدة أهمهــا رضورة البحــث عــن موارد
اقتصاديــة جديــدة بديلــة للنفــط ،والــذي ميثــل
حاليــاً عصــب االقتصــاد واملمكــن األهــم لتوفــر
مــوارد الحيــاة ،الســيام ميــاه الــرب التــي يتــم
تحليتهــا مــن البحــر عــر اســتعامل كميــات كبــرة
مــن الوقــود النفطــي ،فضــاً عــن االعتــاد عليــه
يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة التــي يتــم اســتهالكها
بكميــات كبــرة نســبياً يف هــذه املنطقــة الســيام يف
التكييــف خــال فصــول ارتفــاع الحــرارة ،ولتأمــن
الظــروف املالمئــة للحيــاة يف املبــاين الســكنية
والتجاريــة متعــددة الطوابــق التــي متتــاز بهــا
الدولــة ،والتــي تســتهلك كميــات كبــرة مــن الطاقــة
مــن أجــل توفــر ظــروف مالمئــة الســتعاملها.
كــا أن التحــول الــذيك يضــم عمليــة إعــادة
صياغــة الشــخصية الوطنيــة ليصبــح املواطــن
اإلمــارايت رمـزا ً لالبتــكار واإلبــداع عامليـاً ،وقــد أصبــح
كذلــك اليــوم عــى صعيــد التجــارة واملرونــة يف
الخدمــات الحكوميــة ،وكذلــك عــى صعيد الســياحة
واملرافــق العمرانيــة ،غــر أن القيــادة تطمــح إىل أن
تكــون الدولــة مرك ـزا ً للتصنيــع واالخ ـراع والبحــث
العلمــي والتطويــر يقــود الصناعــات يف العــامل
ويتعــدى حــدود األرض ليصــل إىل أقــى أماكــن
الفضــاء.
أعمدة التحول السبعة
وفقــاً لتقريــر أعدتــه «سيســكو» بعنــوان «ديب
وإنرتنــت األشــياء :فــرص عنــد مفــرق الطــرق»،
ســيقوم التحــول الــذيك يف ديب عــى ســبعة قطاعــات
رأســية تضــم البلديــة ،والرشطــة ،واألمــن الوطنــي
والدفــاع ،وشــبكة الكهربــاء الذكيــة ،والســفر
والســياحة ،والتجزئــة ،وأمتتــة وســائل النقــل الربيــة.
وفيــا يــي مالمــح التحــول يف كل قطــاع مــن تلــك
القطاعــات الرئيســة:

البلديــة الذكيــة :ومــن املتوقــع أن يكــون
قطــاع البلديــة هــو األكــر تأث ـرا ً يف مســرة التحــول
الــذيك ملدينــة ديب ،حيــث ميكــن للبلديــة أن تفتــح
املجــال نحــو تعزيــز مشــاركة الســكان ،وتفعيــل دور
التقنيــة الحديثــة بطريقــة سلســة وانســيابية وآمنــة،
مــا مــن شــأنه أن يرســخ طــرق تواصــل الســكان مــع
املؤسســات الحكوميــة بوجــه عــام.
النقــل الــذيك :أمــا أمتتــة وســائل النقــل الربيــة
فتهــدف إىل تطويــع البنيــة التحتيــة مــن أجــل
ربطهــا بسالســة ويــر يف شــبكة «إنرتنــت كل يشء»

الدكتــورة عائشــة بطــي بــن بــر ،مديــر عــام مكتــب مدينــة
ديب الذكيــة :تحســن جــودة الحيــاة اليوميــة مــن أهــم أهدافنــا
مــن أجــل تعزيــز قــدرة هيئــة الطــرق واملواصــات
بــديب لتحقيــق معــدالت رضــا عاليــة بــن الســكان،
واملعالجــة الرسيعــة لألعطــال التــي تطــال الخدمــات
التــي تقدمهــا الهيئــة.
الرشطــة الذكيــة :تعــد زيــادة تقنيــات االتصــال
يف قطــاع الرشطــة وربطهــا بـــ «إنرتنــت كل يشء»
مبثابــة خطــوة متقدمــة عــى طريــق ترســيخ فاعليــة
مدينــة ديب كمدينــة ذكيــة ،باإلضافــة إىل الخدمــات
الجديــدة التــي ســتصاحب فعاليــات إكســبو 2020
كخدمــة الرتجمــة الفوريــة عــن بعــد عــر الفيديــو.
وكجــزء مــن مســرة التحــول الــذيك ملدينــة ديب،
ســيتم نــر منصــة اتصــاالت شــبكية موحــدة
ســتعمل عــى تســهيل تبــادل املعلومــات والتنســيق
فيــا بــن أجهــزة الطــوارئ والســامة املختلفــة.
الدفــاع املــدين الــذيك :عــر منظومــة متطــورة
مــن املبــاين الذكيــة ،وخدمــات الســامة واألمــن
واإلســعاف واإلنقــاذ وإطفــاء الحريــق مــن خــال
التنبيــه االســتباقي الوقــايئ فضــاً عــن اإلنــذار
الرسيــع عــن الحرائــق والحــوادث واإلصابــات ،فــإن
ديب ســتكون مــن بــن املــدن األكــر ســامة وأمنــاً
يف العــامل.
الكهربــاء الذكيــة :ســتعزز شــبكة «إنرتنــت كل
يشء» مــن زخــم إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ،كــا
ستســهم يف ترشــيد االســتهالك ،واملحافظــة عــى
البيئــة مــن خــال تقليــل تأثــر البصمــة الكربونيــة،
وكجــزء مــن هــذا التحــول ســتقوم هيئــة كهربــاء
وميــاه ديب «ديــوا» بنــر شــبكة قــادرة عــى أمتتــة

قــرارت التحكــم بشــبكة الكهربــاء مــا سيحســن
بــدوره مــن نوعيــة الخدمــات املقدمــة للمســتهلك.
الســياحة الذكيــة :يف قطــاع الســياحة والســفر،
ســتوفر شــبكة «إنرتنــت كل يشء» منصــة موحــدة
الســتضافة الســياح والتفاعــل معهــم ،باإلضافــة إىل
تزويدهــم مبعلومــات اســتقصائية عــن معــامل ديب
املختلفــة األكــر زيــار ًة مــن قبــل الســياح .ومــن
املتوقــع أن يــزور ديب أكــر مــن  25مليــون زائــر
خــال «إكســبو .»2020
التجــارة الذكيــة :أمــا قطــاع التجزئــة الوثيــق
الصلــة بالســفر والســياحة فســوف يكــون ضمــن
إطــار هــذا التحــول الــذيك ملدينــة ديب ،وســوف يتــم
تقدميــه كواجهــة مركزيــة للرتويــج للمدينــة كوجهــة
للتســوق والبيــع بالتجزئــة .ومــن املتوقــع أن يحقــق
كل مــن القطاعــن العــام والخــاص بــديب مــا قــد
يناهــز  17.9مليــار درهــم بحلــول عــام 2019
كنتيجــة إلطــاق مــروع تحويــل املدينــة إىل ذكيــة.
فرص جديدة لدولة اإلمارات والمنطقة
ويف تعليقهــا عــى الجهــود التــي تبــذل لتنفيــذ
خطــة تحويــل ديب إىل مدينــة ذكيــة ،قالــت الدكتــورة
عائشــة بطــي بــن بــر ،مديــر عــام مكتــب مدينــة
ديب الذكيــة« :نشــهد اليــوم عــددا ً غــر مســبوق
مــن املشــاريع الجديــدة التــي تضطلــع بــدور كبــر
ومؤثــر يف تحقيــق رؤيــة ديب كمدينــة ذكيــة ذات
اتصاليــة شــبكية فائقــة ،فمــن بــن أهــم أهدافنــا
تحســن جــودة الحيــاة اليوميــة باالســتعانة بالتقنيــة
الفائقــة ،ونحــن نريــد أن تصــل خدماتنــا إىل كافــة
األمهــات واآلبــاء واألبنــاء والشــبان ورجــال األعــال
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والســياح مــن أجــل االرتقــاء بحياتهــم جميعـاً .هــذه
مرحلــة حافلــة بالفــرص لــديب ودولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة عامــةً ،وبلــدان الــرق األوســط
قاطبــةً ،مــع نــر الحلــول التقنيــة املســتدامة
عــى امتــداد القطاعــات املختلفــة لتحقيــق ذلــك
الهــدف».
الثورة الذكية القادمة ..
«إنترنت األشياء»
يتوقــع الخــراء أن يصــل عــدد األشــياء التــي
ســتكون متصلــة بشــبكة «إنرتنــت كل يشء» مــا
يقــرب مــن  50مليــار بحلــول عــام  ،2020مــا
سيســهم يف تحســن منــط ومســتوى معيشــة
القاطنــن يف املــدن الذكيــة ،وتحقيــق فوائــد كــرى
للقطاعــن الحكومــي والخــاص ،ونقــل منــط معيشــة
الســكان إىل آفــاق جديــدة غــر مســبوقة يف التاريــخ
اإلنســاين .وبدخــول «إنرتنــت األشــياء» إىل مرحلــة
جديــدة معــززة باالبتــكار ،أضحــى التحــول الــذيك
يف مدينــة ديب مطلبــاً ورضورة إذ مل يكــن يومــاً
ترف ـاً يف مدينــة تعــي منــذ بدايــة مســرتها حقيقــة
ـى عنهــا للوصــول إىل
أن االبتــكار هــو حاجــة ال غنـ ً
العامليــة.
جديــ ٌر بالذكــر أن حقبــة «إنرتنــت األشــياء»
ســوف تنقــل العــامل إىل مرحلــة جديــدة يف مجــال
الخدمــات الذكيــة ،وتــأيت هــذه الحقبــة متزامنــة
مــع زيــادة عامليــة واســعة يف عــدد املــدن الذكيــة
حــول العــامل ،حيــث تســخِّر تلــك املــدن األليــاف

الضوئيــة وشــبكات الــواي  -فــاي بهــدف إثـراء حيــاة
األفـراد اليوميــة ،وتعزيــز ســبل االســتدامة ،وتحســن
مخرجــات إدارة الطاقــة بشــكل ف َعــال ،باإلضافــة
إىل إيجــاد حلــول جذريــة ملشــكالت شــائعة مثــل
االختناقــات املروريــة ،وذلــك كلــه مــن خــال وصــل
كل مــا هــو غــر متصــل وربــط ذلــك بالتطبيقــات
الشــبكية.
األعمدة السبعة ..ما المطلوب؟
وللوصــول إىل املســتوى املطلــوب مــن خدمــات
«إنرتنــت كل يشء» ،عــى أعمــدة التحــول الــذيك
الســبعة أن تواكــب تحــوالت األســواق وذلــك مــن
خــال تطويــر املنتجــات والحلــول والخدمــات
القــادرة عــى تحقيــق القيمــة املضافــة املرجــوة
للســكان وللمؤسســات الحكوميــة والخاصــة .ومــن
املنتظــر أن تؤســس هــذه الخدمــات لفــرص غــر
مســبوقة ســتعمل عــى تعزيــز ريــادة ديب كمدينــة
ذكيــة .ومــن شــأن شــبكة «إنرتنــت كل يشء»
أن توفــر للحكومــة البيانــات واملعلومــات التــي
ســتمكنها مــن اتخــاذ الق ـرارات األنســب واألفضــل
وفــق حاجــات املجتمــع ،كــا أنهــا ســتوفر مــوارد
ماليــة جديــدة ،لتحقــق نقلــة عــى مســتوى األداء
االقتصــادي يف اإلمــارة مــا ســيدعم يف نهايــة املطــاف
منــو الوظائــف ،وتحســن مخرجــات التعليــم،
واالرتقــاء بالرعايــة الطبيــة املقدمــة.
وليــس رسا ً أن دولــة اإلمــارات تضــم املــدن
األكــر ذكا ًء يف منطقــة الــرق األوســط كأبوظبــي

وديب ،وليــس مثــة مــدن أكــر التزامــاً مــن مــدن
اإلمــارات برؤيــة التحــول إىل منــط املدينــة الــذيك
مــن بــن مــدن املنطقــة ،وتعــد اإلمكانــات الهائلــة
والكبــرة لحقبــة «إنرتنــت كل يشء» املحفــز الرئيــس
الــذي ســاعد مــدن اإلمــارات عــى االتجــاه بقــوة
نحــو تفعيــل خططهــا التنمويــة وصــوالً إىل املدينــة
الذكيــة ،مــا ســيمكن الحكومــة يف نهايــة املطــاف
مــن تحقيــق قيمــة مضافــة ملموســة وحقيقيــة عــى
عــدة صعــد تشــمل املامرســات الحياتيــة اليوميــة
للســكان ،والســياحة ،والتجــارة.
نفقات أقل وربحية أعلى
وســتعمل حقبــة «إنرتنــت األشــياء» عــى تقليــل
حجــم النفقــات الحكوميــة ،وزيــادة ربحيــة قطــاع
األعــال الــذي سيســتفيد مــن القــدرات االتصاليــة
الجديــدة ،مــا سيشــكل مرحلــة واعــدة ،حيــث
ســيقاس نجــاح هــذا التوجــه مــن خــال قــدرة
الجميــع بــا اســتثناء عــى تســخري هــذا النمــط
الــذيك مــن املعيشــة لخدمــة كافــة القطاعــات .ومــا
الشــك فيــه أن البــدء يف التوجــه نحــو تأســيس مدينة
ذكيــة يتيــح ملدينــة مثــل ديب أن تســتفيد مــن عنــر
املبــادرة والســبق عــى املســتوى العاملــي ،إذ إن
االنتقــال إىل منــط املدينــة الذكيــة مبكـرا ً مــن شــأنه
أن يؤســس ملزايــا تنافســية مســتدامة للمدينــة،
وســيعزز مــن قدرتهــا عــى خدمــة الســكان يف
ظــروف اقتصاديــة تســمح بنجــاح خطــة التحــول
املنشــودة.

النخلــة الذكيــة تــرب جذورهــا يف شــواطئ وحدائــق ديب..
منــوذج للخيــال املفعــم بالجــال يف مدينــة ديب الذكيــة
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تحليل البيانات الضخمة في المدينة الذكية
يف مرحلــة املدينــة الذكيــة ســتكون أمــام هــذا املفهــوم آفــاق جديــدة تســتدعي التفكــر والتحليــل مــن أجــل ضــان أعــى مســتوى مــن الســعادة
للمدينــة وســكانها ،ففــي الســابق كانــت تجربــة املتعامــل يف مرحلــة التحــول الــذيك ومــن قبلــه التحــول اإللكــروين مقصــورة عــى واجهــة الخدمــة
الحكوميــة ومرونتهــا يف تنفيــذ اإلج ـراءات الحكوميــة عــر الهواتــف املحمولــة أو مواقــع اإلنرتنــت ،وبالتــايل فــإن تجربــة املتعامــل ال تخــرج عــن
هــذا اإلطــار بشــكل عــام ،أمــا اليــوم ومــع التحــول نحــو املدينــة الذكيــة فــإن تجربــة املتعامــل ســتكون مختلفــة متامـاً.
يف املدينــة الذكيــة لــن تكــون الخدمــات الذكيــة محصــورة عــر الحواســيب
واألجهــزة الذكيــة ،وإمنــا ســيعيش املتعامــل يف املدينــة التــي تقــدم لــه خدماتهــا
عــر أنــواع جديــدة مــن الوســائل والقنــوات أهمهــا:
 )1املبــاين الذكيــة :حيــث ســيكون املبنــى الــذي يعيــش فيــه الفــرد بكليتــه
مجموعــة مــن املجســات واألنظمــة والكامـرات التــي تراقــب ســامة وراحــة
املتعامــل ليــل نهــار ،وتضمــن أنــه آمــن ومحمــي مــن الحــوادث واإلصابــات
بأعــى درجــة ممكنــة.
 )2الطــرق الذكيــة :مبجــرد خــروج الســاكن يف املدينــة الذكيــة مــن منزلــه فــإن
الطــرق الذكيــة ســتكون أول مــا يلمســه مــن ذكاء املدينــة ،عــر مجموعــة
مــن الشاشــات واملجســات ووســائل النقــل العــام ورســائل التنبيــه باملواعيــد
وحالــة الطــرق ،كل تلــك الوظائــف الذكيــة يف طــرق املدينــة ســتجعله يشــعر
أنــه يتعامــل مــع كائــن حــي ذو عقــل واع.
 )3الصحــة الذكيــة :خــال نشــاط يومــه العــادي ،ســيتعامل الســاكن يف املدينــة
وعلقــة
الذكيــة عــر العديــد مــن األدوات التقنيــات التــي يرتديهــا ،كالســاعة ّ
املفاتيــح والنظــارة ،مــع خدمــات تضعــه أوالً بــأول يف صــورة حالتــه الصحيــة،
أو حالــة أرستــه الصحيــة ،مــن أجــل ضــان الوقايــة املســبقة مــن األمـراض،
والتـزام نظــام الحيــاة الصحــي بأكــر قــدر ممكــن.
كل مــا ســبق يجعــل مــن طريقــة تواصــل الحكومــة املنظمــة للمدينــة الذكية
تجربــة حيــاة وليــس تجربــة تعامــل ،وبالتــايل فــإن هنــاك مجــاالت جديــدة

ســيتم إجـراء االختبــارات بهــا لتحســن طريقــة التعامــل يف الحيــاة اليوميــة مــع
مرافــق املدينــة الذكيــة وخدماتهــا.
المعلومات أو ًال
أبــرز مــا يجــب مراعاتــه يف مفهــوم «تجربــة الحيــاة» يف املدينــة الذكيــة هــو
فهــم وتحليــل املعلومــات املتدفقــة يف هــذه املدينــة بــن كل مــن الســاكن يف
املدينــة ،مرافــق املدينــة ،والجهــات الحكوميــة ،وهــذا األمــر ميثــل تحديـاً كبـرا ً؛
إذ تدخــل فيــه كميــات هائلــة مــن البيانــات الضخمــة التــي تحتــاج إىل تحليــل
فــوري وعــى مــدار اللحظــة ،كــا أنــه يضــم أنواعــاً متعــددة مــن الرســائل
واملعلومــات البيانيــة واإلحصائيــة والبرصيــة والصوتيــة ،ســواء عــر املجســات
املنتــرة يف املدينــة التــي يعتــر كل يشء فيهــا مربوطـاً بشــبكة اإلنرتنــت ،أو مــن
خــال املعلومــات التــي يجــب أن تصــل إىل الســاكن مــن أجــل تنظيــم شــؤون
حياتــه اليوميــة.
هــذا الفهــم العميــق للمعلومــات وبنــاء هيــكل محكــم لهــا يضمــن انســيابية
تدفقهــا ،وقــدرة األنظمــة اإللكرتونيــة الحكوميــة عــى التعامــل معهــا وإصــدار
النتائــج الصحيحــة بنــاء عليهــا هــو األهــم ،وبطبيعــة الحــال فإننــا ســنكون أمــام
مســؤولية كبــرة تتحملهــا الجهــات الحكوميــة التــي يجــب عليهــا اآلن أن توحــد
قواعــد بياناتهــا ضمــن هــذا الهيــكل املحكــم والشــامل ،وإال فــإن الوصــول إىل
منــوذج فعــي مــن املدينــة الذكيــة القــادرة عــى إســعاد النــاس ســيكون رضب ـاً
مــن الخيــال ،ولــن تعــدو املبــادرة يف حــال عــدم التكامــل املعلومــايت عــن كونهــا
كومــة مــن األجهــزة املنتــرة مــن دون توظيــف فعــي لهــا بشــكل مفيــد،
ورسعــان مــا ســتتحول إىل خــردة إلكرتونيــة خــال ســنوات قليلــة.
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دبي الذكية

«مكتب مدينة دبي الذكية»

من أجل توفير اإلطار المؤسسي والتشريعي للرؤية
المستقبلية في إمارة دبي

ضمــن اســراتيجية تحويــل ديب
ملدينــة ذكيــة ،أصــدر صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه،
قــراراً بتأســيس «مكتــب مدينــة
ديب الذكيــة» ،بهــدف وضــع اإلطــار
الترشيعــي واملؤســي الــازم إلدارة
مرافــق وخدمــات اإلمــارة وفــق
أنظمــة ذكيــة ،مــن أجــل إســعاد
الســكان ودفــع عجلــة االقتصــاد
والتنميــة يف اإلمــارة.

نقلة نوعية
يعــد إنشــاء «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» نقلــ ًة نوعيــة عــى مســتوى
الترشيعــات الخاصــة بالخطــط االســراتيجية الهادفــة إىل جعــل ديب املدينــة
األذىك عامليـاً ،وســيقود املكتــب مرحلــة جديــدة ســيكون عنوانهــا االبتــكار ،وذلــك
عــر منظومــة مؤسســية ســتطلق رشاكــة كاملــة بــن القطاعــن العــام والخــاص،
وتحــت إرشاف فــرق عمــل متخصصــة متتلــك املؤهــات والخــرات الكفيلــة
بتحقيــق اســراتيجيات املرحلــة القادمــة.
صالحيات المكتب
ســيقوم املكتــب برســم السياســات العامــة ووضــع الخطــط االســراتيجية
الخاصــة بتحويــل اإلمــارة إىل مدينــة ذكيــة .وســيرشف املكتــب عــى عمليــات
التحــول الــذيك ،وكل مــا يتعلــق باســتخدامات تقنيــة املعلومــات ضمــن إطــار
هــذا التحــول ،كــا ســيعتمد املكتــب املشــاريع واملبــادرات الخاصــة بالخدمــات
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الذكيــة املوحــدة وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة .ووفقــاً للقانــون
فســيكون مبقــدور «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» عقــد رشاكات داخــل اإلمــارة
وخارجهــا يف مجــاالت التحــول الــذيك .وســيتمكن املكتــب مــن إق ـرار امليزانيــات
الخاصــة مبشــاريع التحــول الــذيك بالتنســيق مــع دائــرة املاليــة ،ومراجعــة
الترشيعــات الخاصــة بــدور القطــاع الخــاص يف مســرة التحــول الــذيك ،والســبل
الكفيلــة بتفعيــل هــذا الــدور وتحفيــزه.
وســيضطلع «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» مبهــام إنشــاء وإدارة قاعــدة
البيانــات املركزيــة الخاصــة باإلمــارة والتــي ستشــمل جميــع املعلومــات املطلوبــة
إلنجــاز تحــول املدينــة إىل مدينــة ذكيــة .وتشــمل مهــام املكتــب أيضـاً رفــد قاعدة
البيانــات تلــك مبعلومــات تتعلــق بالقطاعــن الحكومــي والخــاص وبشــكل ســلس
وآمــن ،باإلضافــة إىل مهــام إنشــاء بوابــة للتطبيقــات الذكيــة ،ورصــد مــؤرشات
األداء الخاصــة بالتــزام الجهــات املعنيــة بتطبيــق االســراتيجيات واملشــاريع
واملعايــر التــي تتعلــق بالتحــول الــذيك .وســيكون عــى كافــة الجهــات الحكوميــة
التعــاون مــع املكتــب وتقديــم الدعــم الكامــل لــه مــن أجــل تحقيــق أهدافــه.

•

بوابة ذكية

بوابة دبي الذكية ..نافذة متكاملة لمتابعة قصة مدينة

يــأيت إطــاق «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة» لبوابــة ديب الذكيــة  www.smartdubai.aeبهــدف توفــر تجربــة منوذجيــة للمســتخدم ،حيــث توفــر لــه
املنصــة املوحــدة كافــة الخدمــات الحكوميــة تحــت مظلــة موحــدة .وتهــدف البوابــة إىل مــد جســور التعــاون بــن «مكتــب مدينــة ديب الذكيــة»
ومــدن العــامل عــر توفــر قاعــدة بيانــات واســعة ســتوفر كافــة املعلومــات املتعلقــة مببــادرات ومشــاريع ديب الذكيــة .كــا تتيــح البوابــة لزوارهــا
فرصــة التعــرف عــى خطــط واس ـراتيجيات ديب يف مســرة تحولهــا الــذيك ،وتقــدم اإلمــارة مــن خــال هــذه البيانــات املبــادئ االس ـراتيجية التــي
ميكــن ملــدن العــامل األخــرى أن تســتفيد منهــا يف خططهــا التنمويــة .كــا تقــدم البوابــة أيضـاً مخططـاً يهــدف إىل توحيــد أطــر قيــاس التحــول الــذيك
ضمــن أنظمــة املدينــة بهــدف ضــان أعــى معــدالت األداء ،باإلضافــة إىل تعزيــز أوجــه الرتابــط بــن أنظمتهــا.
وســتتاح الفرصــة للجمهــور لالطــاع عــى
خارطــة طريــق تحــول ديب إىل مدينــة ذكيــة؛ حيــث
ســتنرش البوابــة تقريــرا ً حــول املبــادرات التــي
يقــوم رشكاؤهــا بطرحهــا ،وآليــة ســر عمــل تلــك
املبــادرات ،ونوعيــة الخدمــات التــي ســيتم تقدميهــا.
مكونات البوابة
تتيــح البوابــة لزوارهــا التعــرف إىل الخطــوط
العريضــة السـراتيجية ديب للتحــول إىل املدينــة األذىك
عامليــاً ،والرؤيــة والرســالة التــي تعمــل ديب مــن
خاللهــا لتحقيــق هــذا الهــدف ،بتعــاون مؤسســاتها
الحكوميــة والخاصــة مــن خــال ركائــز أساســية
هــي :الكفــاءة والسالســة واألمــان وقــوة التأثــر.
وتتضمــن البوابــة أول دليــل لتحــول املدينــة
الــذيك ،مــن خــال ضــان تطبيــق نهــج ســلس
وموحــد إلثــراء نوعيــة الحيــاة للجميــع ،ويقــدم
املخطــط نظــرة عامــة عــى االس ـراتيجية واملعايــر
واألنظمــة الالزمــة لتنفيــذ املــدن الذكيــة والخدمــات
التــي تطورهــا واملبــادئ التوجيهيــة الالزمــة لذلــك.
ويهــدف املخطــط إىل توحيــد قيــاس أنظمــة
املدينــة لتعزيــز خدماتهــا ،ويحــدد الربوتوكــوالت

التــي مــن شــأنها تعزيــز الرتابــط بــن أنظمــة املدينــة
والتشــارك يف املتطلبــات اإلجامليــة ملنصــة املدينــة.
خارطة التحول الذكي
متكــن البوابــة الجمهــور أيضـاً مــن االطــاع عــى
خارطــة طريــق ديب الذكيــة ،والتــي تتضمــن تقري ـرا ً
حــول مبــادرات الــركاء االســراتيجيني املقــررة
واملســتقبلية ،وآليــة ســر عملهــا وتطورهــا وطبيعــة
الخدمــات التــي تقدمهــا ،إضافــة إىل مبــادرات ديب
الذكيــة مثــل «مــؤرش الســعادة» ،األول مــن نوعــه
عــى مــدن العــامل ،الــذي يتــم مــن خاللــه رســم
خارطــة ســعادة ملختلــف أنحــاء املدينــة ،وتســمح
للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة التعــرف إىل مــدى
رضــا متعامليهــا عــا تقدمــه مــن خدمــات.
األحياء الذكية وقصص االبتكار
كــا تتضمــن املبــادرات «إرشــادات مبــادرة
ديب الذكيــة لألحيــاء» ،التــي تهــدف إىل تقديــم
تجــارب مؤثــرة ملقيمــي وزوار ديب مبــا يتــاىش مــع
رؤيــة وخطــط املدينــة الذكيــة ،ومتثــل البوابــة
مركــزا ً معرفيــاً حــول آخــر املســتجدات واألخبــار
واملعلومــات املتعلقــة باملبــادرات الذكيــة العامليــة.

وتســلط الضــوء عــى قصــص االبتــكار املختلفــة،
وتــم تدشــينها لتصبــح منصــة معتمــدة لبيانــات
ومعلومــات وأخبــار مدينــة ديب الذكيــة واملبــادرات
واملشــاريع املتعلقــة بهــا ،لوضعهــا يف متنــاول أيــدي
الجمهــور وأصحــاب األعــال واملســتثمرين.
جسور عالمية للمدن الذكية
ويأمــل فريــق بوابــة ديب الذكيــة أن تعمــل عــى
مــد جســور التواصــل بــن «مكتــب مدينــة ديب
الذكيــة» ومــدن العــامل ،مــن خــال قاعــدة بيانــات
توفــر كافــة املعلومــات واملبــادرات الذكيــة التــي
تطلقهــا ديب ،وكذلــك الخطــط املســتقبلية التــي
تقــوم بهــا املدينــة يف ســبيلها إىل التحــول الــذيك.
وتلقــي البوابــة الضــوء عــى املنهجيــة الفريــدة
واملتميــزة املســتخدمة يف تحويــل ديب إىل منــوذج
مبتكــر مــن املــدن الذكيــة كــا تســتعرض مبــادرات
الـراكات االسـراتيجية وإنجازاتهــا وتجاربهــا فضـاً
عــن تقديــم معلومــات تحظــى باهتــام األفــراد
كقصــص نجــاح املشــاريع الذكيــة وأفضل املامرســات
الذكيــة يف ديب.
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المعرفة الذكية

بوابة المعرفة العربية...
ترسخ شعار المعرفة للجميع
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم ديب
رعــاه اللــه ،بوابــة املعرفــة العربيــة وهــي منصــة إلكرتونيــة مرجعيــة تعتــر مصــدراً ثريـاً هــو األول مــن نوعــه يف العــامل
العــريب يســعى إىل رفــد الباحثــن واألكادمييــن وصنــاع القــرار ومؤسســات املجتمــع املــدين والحكومــات يف املنطقــة
العربيــة بــكل مــا يحتاجونــه مــن معلومــات وبيانــات وأبحــاث حــول املعرفــة والتنميــة املســتدامة ومــا يتصــل بهــا مــن
قضايــا .وســركز املؤسســة عــى األدبيــات التــي تتمحــور حــول املنطقــة العربيــة ،ومــا يتصــل بتلــك األدبيــات مــن محــاور
نظريــة وتطبيقيــة ،ينظــر إليهــا يف الســياق العــام كأعمــدة مــن أعمــدة التنميــة يف منطقتنــا.
مشروع معرفي عربي للتنمية
تعتــر هــذه البوابــة التــي تــم تطويرهــا بالرشاكــة بــن مؤسســة محمــد بــن
راشــد  www.mbrfoundation.aeوبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،واجهــ ًة
رقميــة متقدمــة يف إطــار املــروع املعــريف العــريب الشــامل ،والــذي مــن املنتظــر
أن يلعــب دورا ً مركزيـاً يف تنميــة املجتمعــات العربيــة ،وســد الفجــوة القامئــة يف
العــامل العــريب عــى صعيــد البيانــات واألدبيــات املعرفيــة ومؤرشاتهــا التــي تعتــر
حيويــة لتنفيــذ وإنجــاز املشــاريع التنمويــة املســتقبلية يف عــامل أصبحــت األرقــام
والبيانــات فيــه ركيــزة أوىل للتخطيــط الناجــح عــى املــدى البعيــد ،ومصــدرا ً ال
ـى عنــه إلنجــاز خطــط التنميــة وفــق أطــر جديــدة يف الثقافــة التنمويــة التــي
غنـ ً
باتــت مكرســة يف كثــر مــن عنارصهــا ملبــدأ االســتدامة وضــان أقــى درجــات
الســامة البيئيــة.
دعم جاد للبحث العلمي
وستســهم بوابــة املعرفــة العربيــة يف دعــم ونــر الجهــود البحثيــة التــي
تتعلــق باملعرفــة يف العــامل العــريب ،كــا ســتلعب دورا ً محوريــاً يف التأســيس
لنمــط جديــد مــن تعاطــي األفــراد ومؤسســات املجتمــع املــدين والحكومــات
مــع متطلبــات التنميــة املســتقبلية عــى املــدى البعيــد والقصــر ،مــا ســيقود
إىل تحســن وتطويــر منتجــات التخطيــط االســراتيجي ،وزيــادة وتــرة متكــن
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املجتمعــات مــن املشــاركة يف رســم الخطــط واالس ـراتيجيات الخاصــة بتطويــر
مدنهــم وبلدانهــم.
اقتصاد أكثر ارتباط ًا بالمعرفة
ويف ديب ،املدينــة التــي تحتضــن هــذه البوابــة وتقــدم لهــا الدعــم ،تهــدف
حكومــة اإلمــارة إىل زيــادة جرعــة ربــط اقتصــاد ديب باملعرفــة ،حيــث تســعى
الحكومــة إىل تنميــة املــوارد البرشيــة الوطنيــة عــر تشــجيع املهــارات القياديــة
لــدى الشــباب ،بهــدف تحســن نوعيــة أدائهــم املعــريف وصــوالً إىل إيجــاد قاعــدة
عريضــة مــن الكفــاءات اإلماراتيــة التــي تتمتــع مبعــارف واســعة ،ومواهــب
متعــددة ،حيــث مــن املؤمــل أن تســهم هــذه املــوارد البرشيــة يف مزيــد مــن
التنميــة يف دولــة اإلمــارات واملنطقــة والعــامل ككل.
تفعيل الدور الحضاري للعرب
وتــأيت هــذه البوابــة كأداة اسـراتيجية هامــة عــى صعيــد ردم الهــوة املعرفيــة
بــن الــدول العربيــة والــدول املتقدمــة ،عــر االســتثامر يف البنيــة األساســية
للمعرفــة ،وتفعيــل دور البحــث العلمــي الجــاد واملعتــر ،وصــوالً إىل التأســيس
إلســهام حقيقــي ومشــاركة فاعلــة يف تطويــر العلــوم ،وتقديــم إبداعــات العــرب
إىل العــامل ،وكــر الحاجــز النفــي الــذي ســببته ســنوات طويلــة تراكــم فيهــا
شــعور العــريب بالتأخــر والتقهقــر عــن ركــب األمــم التــي أبدعــت ،وقدمــت
العديــد مــن اإلســهامات اإليجابيــة لإلنســانية.

•

المدن الذكية

فوجيساوا اليابانية ...
المدينة الذكية النموذج
متثــل املدينــة الذكيــة مفهومـاً قامئـاً عــى التصالــح بــن النشــاط اإلنســاين املــدين ،واآلثــار الناتجــة عنــه بكافــة أنواعهــا ،مــع
البيئــة ومكوناتهــا ،بحيــث يتــم بنــاء دورة مســتدامة بــن هــذا النشــاط والكوكــب ،مبــا يجعــل مــن الحيــاة فيــه تجربــة
متميــزة ،تحقــق الســعادة لســكان املــدن وتحمــي الطبيعــة مــن اآلثــار الضــارة الناتجــة عــن متطلبــات الحيــاة الرغيــدة
للجنــس البــري .ويف دراســة نرشهــا «مركــز البيئــة للمــدن العربيــة» حــول منــوذج مدينــة فوجيســاوا التابعــة لرشكــة
باناســونيك ،تــم اســتعراض مقومــات تلــك املدينــة ،التــي تــأيت مبثابــة خطــوة كبــرة وقفــزة متقدمــة عــى طريــق تحقيــق
مفاهيــم املدينــة الذكيــة مــن أجــل دعــم منــط جديــد للحيــاة واملعيشــة.
زلزال يحرك الوعي باالستدامة
منــا مفهــوم االســتدامة وتطــور بصــورة رسيعــة
خــال الســنوات املاضيــة حيــث أصبــح اليــوم مبثابــة
عنــر أســايس مــن عنــارص بنــاء األعــال ،وقــد
ســيطرت فكــرة االســتدامة عــى أســس الحوكمــة
يف كل مــن القطاعــن الخــاص والعــام حتــى غــدت
رشطــاً أساســياً لنجــاح املــدن والحكومــات عــى
املــدى الطويــل.
ومــا الشــك فيــه أن النمــو اإلنســاين لــه تأثــر
بالــغ عــى البيئــة ،مــا يســتنزف مواردهــا الطبيعيــة،
ويزيــد مــن انبعاثــات غــاز ثــاين أكســد الكربــون،
ومنــذ أن وقــع زلــزال اليابــان التاريخــي يف 11
مــارس  ،2011ازدادت املطالبــات يف اليابــان بالتحــول
إىل منــاذج جديــدة للطاقــة وهــي الطاقــة املتجــددة
التــي ال يكــون لهــا رضر عــى البيئــة يف حــال وقــوع
كــوارث مــا يســهم يف نهايــة املطــاف يف توفــر بيئــة
آمنــة للســكان.
ويف عــامل ترتفــع فيــه أســعار الطاقــة ،وتــزداد
فيــه نــدرة املــوارد الطبيعيــة ،مــع مــا يعتمــل فيــه
مــن متغـرات متالحقــة يف املنــاخ ،تعمــل الحكومات

ٍ
وقــت مــى عــى التأســيس لحيــاة
أكــر مــن أي
مســتدامة يكــون الســكان مــن خاللهــا أكــر قرب ـاً
مــن إيجــاد حلــول ناجعــة ملشــكالتهم.
نموذج لمدن مستقبلية
وال تعتــر مدينــة فوجيســاوا اليابانيــة مدينــ ًة
ذكيـ ًة فقــط ،بــل هــي أيضـاً املدينــة األكــر صداقـ ًة
للبيئــة يف العــامل ،وهــي مبثابــة منــوذج أول ملشــاريع
املــدن املســتقبلية ،وميكــن لـــ  3000شــخص العيــش
يف هــذه املدينــة والتــي تضــم  1000منــزل ،تتيــح
لســكانها اســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة يف
حياتهــم اليوميــة ،باإلضافــة إىل مــا تتيحــه املدينــة
لهــم مــن دراجــات هوائيــة وســيارات كهربائيــة
ميكــن اســتخدامها يف شــوارع املدينــة املصغَّــرة،
والتــي يأمــل مــن أطلقــوا فكرتهــا أن تنتــر مثيالتهــا
ٍ
ســنوات قليلــة.
يف كل أرجــاء العــامل يف
وســتواصل املدينــة التطــور كــا يقــول
املســؤولون عنهــا حتــى عــام  .2018وحتــى اليــوم
يحصــل ســكان املدينــة عــى  30%مــن الكهربــاء
عــر الخاليــا الشمســية ،أمــا الباقــي فيحصلــون عليــه

مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة األخــرى .ويأمــل
القامئــون عــى املدينــة أن تســاعد يف تخفيــض
انبعاثــات الكربــون بنســبة  .70%جديــر بالذكــر أن
إجــايل تكلفــة املــروع قــد بلغــت مــا يقــرب مــن
 500مليــون دوالر أمريــي.
تنظيم بلدي لحياة رغيدة
وتعتــر ســاحة مدينــة فوجيســاوا املســتدامة
الذكيــة ،املعلــم الرئيــس يف املدينــة حيــث يجتمــع
الســكان فيهــا ،وتتوافــر يف الســاحة زاويــة للمقاهــي،
وزاويــة عــرض تقــوم بتعريــف الــزوار باملزايــا
األساســية للمدينــة ،كــا تضــم الســاحة اســتوديو
للطعــام والحــرف يتيــح للســكان عقــد ورش عمــل
تفاعليــة .ويقــدم «ســكوير موبيليتــي» للســكان
وســائل نقــل صديقــة للبيئــة .وتضــم الســاحة
مجمعــاً ثقافيــاً .أمــا الســكان الذيــن ال ميتلكــون
ســيارات فقــد خصصــت لهــم بلديــة املدينــة
منطقــة ســكنية منفصلــة .وســيتمكن الســكان مــن
توليــد الطاقــة النظيفــة يف منازلهــم عــر األلــواح
الشمسية.
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أسبوع اإلمارات لالبتكار ..خطوة متقدمة
إلنجاز «رؤية اإلمارات »2021
بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة رعــاه اللــه ،انطلــق
أســبوع اإلمــارات لالبتــكار ،والــذي
اســتمرت فعالياتــه مــن  22إىل 28
نوفمــر  ، 2015وتــم إعــان هــذا
العــام عامـاً لالبتــكار يف الدولــة ،وفــق
مبــادرة تســعى إىل تكثيــف الجهــود
ومراجعــة السياســات الحكوميــة
العامــة؛ لتحفيــز االبتــكار ودعــم كافــة
الســبل الراميــة إىل خلــق بيئــة ابتــكار
فعالــة يف الدولــة يف الســنوات املقبلــة.

االستراتيجية الوطنية لالبتكار
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،رعــاه اللــه ،االس ـراتيجية الوطنيــة
لالبتــكار ،بهــدف جعــل دولــة اإلمــارات واحــدة مــن الــدول األكــر ابتــكارا ً عــى
مســتوى العــامل خــال الســبع ســنوات املقبلــة .وســتعمل االســراتيجية التــي
أطلقهــا ســموه وفــق مســارات أربعــة متوازيــة ســينفذ مــن خاللهــا  30مبــادرة
وطنيــة يف الســنوات الثــاث القادمــة ضمــن املرحلــة األوىل مــن االس ـراتيجية،
حيــث ستشــمل محــاور املرحلــة األوىل ترشيعــات جديــدة ،وتقديــم دعــم كامــل
للقــدرات الوطنيــة يف شــتى املجــاالت ،باإلضافــة إىل تحفيــز القطــاع الخــاص،
وتفعيــل جميــع أشــكال الرشاكــة مــع هــذا القطــاع ،وبنــاء رشاكات بحثيــة مــع
مؤسســات البحــث العلمــي العامليــة ،ودعــم أطــر االبتــكار يف قطاعــات وطنيــة
هــي التعليــم ،والصحــة ،وامليــاه ،والتكنولوجيــا ،والنقــل ،والطاقــة املتجــددة،
والفضــاء.
بناء بيئة إماراتية لالبتكار
هــدف «أســبوع اإلمــارات لالبتــكار» إىل التأســيس لبيئــة إماراتيــة وطنيــة
يكــون االبتــكار فيهــا محــورا ً رئيســاً مــن محــاور الحــراك املجتمعــي وتفاعــل
املجتمــع مــع املؤسســات الحكوميــة والخاصــة التــي ســتكون جــزءا ً مــن
االســراتيجية الوطنيــة لالبتــكار .وتســعى هــذه املبــادرة إىل توثيــق مــؤرشات
قيــاس االبتــكار عــى مســتوى كل إمــارة عــى حــدة ،وعــى مســتوى الدولــة
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بوج ـ ٍه عــام ،مــع الوقــوف عــى إمكانــات القطــاع الخــاص والــدور الــذي ميكــن
أن يلعبــه يف تحقيــق األهــداف املنشــودة ،باإلضافــة إىل الوقــوف عــى تصنيــف
دولــة اإلمــارات ضمــن مــؤرشات قيــاس االبتــكار.
وكان أســبوع اإلمــارات لالبتــكار قــد شــهد أنشــطة عــدة شــارك فيهــا
الجمهــور شــملت ورش عمــل ،ومســابقات هاكاثــون ،وبرامــج تفاعليــة باإلضافــة
إىل مؤمتـرات وحلقــات حواريــة ونــدوات متخصصــة ،ومعــارض وعــروض عديــدة
البتــكارات متميــزة ،وتــم اإلعــان عــن مبــادرات وطنيــة ورشاكات عامليــة ضمــن
فعاليــات األســبوع.
ابتكارات مؤسسة حكومة دبي الذكية
مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة كان لهــا حضورهــا املتميــز يف أســبوع االبتــكار
باعتبارهــا يف جوهرهــا ابتــكار جديــد يف أســلوب تقديــم الخدمــات الحكوميــة
للجمهــور وتعتمــد عــى القنــوات املبتكــرة يف تســهيل حيــاة النــاس ،وقد شــاركت
املؤسســة يف جنــاح متكامــل اســتعرضت فيــه أهــم مرشوعاتهــا وخدماتهــا
املوجهــة للجمهــور .وأبــرز مــا متيــزت ابتــكارات مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة
خــال العــام :2015

 )1إطــاق مختــر تصميــم تجربــة املتعامــل :ويقــوم هــذا املختــر عــى فكــرة
جعــل املتعامــل رشيــكاً يف عمليــة تطويــر واجهــة اســتعامل الخدمــات
اإللكرتونيــة والتطبيقــات الذكيــة ،ويســتخدم أدوات متطــورة تراقــب تفاعــل

املتعامــل وتجاوبــه مــع الخدمــات اإللكرتونيــة ،ويعــد هــذا املختــر األول مــن
نوعــه يف حكومــة ذكيــة عربيــة.
وقــد أتــاح هــذا املختــر الفرصــة للجمهــور طــوال أيــام «أســبوع
اإلمــارات لالبتــكار» القيــام بتجــارب عمليــة لعــدد مــن أحــدث خدمــات
وتطبيقــات حكومــة ديب الذكيــة اعتــادا ً عــى رصــد حركــة عــن امل ُتعامــل
أثنــاء عمليــات البحــث واالســتخدام لتلــك الخدمــات والتطبيقــات ،لالســتفادة
الحقـاً مــن النتائــج يف إعــادة تصميمهــا لتصبــح أكــر راحــة عنــد اســتخدامها.
كــا أتــاح املختــر وألول مــرة إج ـراء تجــارب عمليــة حيــة لل ُمتعاملــن مــن
ذوي اإلعاقــة الجســدية لتجربــة أشــكال ُمختلفــة مــن األكشــاك اإللكرتونيــة
امل ُبتكــرة خصيصـاً إلســعادهم ،وســوف يتــم االســتفادة مــن هــذه التجــارب يف
إعــادة تصميــم هــذه األكشــاك مبــا يتــاءم مــع احتياجاتهــم الجســدية ،إضافة
إىل تجــارب أخــرى تــم إجراؤهــا لفئــة املتعاملــن مــن ذوي اإلعاقــة ضعــاف
البــر ليشــاركوا عملي ـاً يف تطويــر درجــة التبايــن اللــوين لتصبــح نصــوص
التطبيقــات أكــر وضوح ـاً وأســهل يف قراءتهــا.
 )2تطبيــق «ديب اآلن» :يجــدر الذكــر أن مؤسســة حكومــة ديب الذكيــة عرضــت
خــال «أســبوع اإلمــارات لالبتــكار» أحــدث خدماتهــا وتطبيقاتهــا الذكيــة،
ِ
ومنهــا :تطبيــق «ديب اآلن» املبتكــرُ ،
للخدمــات
أول منصــ ٍة موحــد ٍة
الحكوميــة ،الــذي يض ـ ُم أكــر مــن  53خدم ـ ًة ذكي ـ ًة مقدمــة مــن  22جهــة
حكوميــة ،وخدمــة «هويتــي اإللكرتونيــة» للدخــول املو ّحــد لخدمــات
حكومــة ديب ،وتطبيــق «ديب للتوظيــف» أحــد الحلــول امل ُبتكــرة التــي وفرتهــا
حكومــة ديب الذكيــة ضمــن نظــم تخطيــط املــوارد الحكوميــة التــي متثــل
اسـراتيجية املؤسســة يف توفــر نافــذة واحــدة للمتعاملــن لتســهيل حياتهــم
وإضفــاء مزيــد مــن الســعادة عليهــا .كذلــك تشــهد منصتهــا مبــردف ســيتي
ســنرت عــددا ً مــن ورش العمــل والــورش التوعويــة واملحــارضات التــي تســلط
الضــوء عــى الخدمــات املشــركة ،وكيفيــة االســتفادة مــن البيانــات الضخمــة
إىل جانــب املســابقات املبتكــرة اليوميــة.
 )3تطبيــق «ديب للتوظيــف»  :mJobsيخصــص هــذا التطبيــق الــذيك الرســمي
عــر األجهــزة الذكيــة للبحــث عــن وظائــف حكوميــة يف ديب ،ســواء للخريجني
الجــدد أو مــن املهنيــن املتمرســن وميكــن التســجيل يف التطبيــق مجانــاً
والبحــث عــن الشــواغر املتوافــرة والتقــدم لهــا ،وبإمــكان املتعاملــن الوصــول
إىل التطبيــق تحــت االســم  mJobsمــن متجــر غوغــل بــاي ملســتخدمي
أجهــزة أندرويــد ومتجــر أبــل ملســتخدمي أجهــزة آي فــون ،ومبجــرد تحميــل
التطبيــق ســوف يتــاح للمتعاملــن االســتفادة مــن باقــة خدمــات التوظيــف
املتميــزة التــي توفرهــا 20جهــة حكوميــة يف إمــارة ديب مشــركة بالتطبيــق
حتــى اآلن.
 )٤خدمــة «هويتــي اإللكرتونيــة « للدخــول املوحــد لخدمــات حكومــة ديب:
تتيــح الوصــول إىل أكــر مــن  250خدمــة إلكرتونيــة وذكيــة تقدمهــا  13جهــة
حكوميــة مشــركة يف الخدمــة حتــى اآلن عــر هواتفهــم الذكيــة أو عــر
اإلنرتنــت ،مــن خــال تعريــف واحــد فقــط (اســم املســتخدم ورقــم املــرور).
كذلــك تتيــح الخدمــة لــكل من ميتلــك قارئـاً للبطاقــات ( )Card Readerإمتام
عمليــة التســجيل مــن بيتــه أو مكتبــه مــن دون الحاجــة إىل التســجيل عــر
الجهــاز (الكيوســك) .وتخضــع خدمــة هويتــي اإللكرتونيــة للدخــول املو ّحــد
لخدمــات حكومــة ديب ملعايــر أمنيــة قويــة تعتمــد تقنيــات منوذجيــة مــا
مينــح املتعاملــن مزيــدا ً مــن الشــعور بالثقــة واألمــان.

•

دبي التجارية توفر خيارات تأمين
أوسع لعمالئها مع انضمام عمان
للتأمين إلى «تريد شيلد»

أعلنــت ديب التجاريــة ،الجهــة الرائــدة يف تيســر التجــارة عــر
الحــدود ،عــن توســيع خيــارات تأمــن البضائــع والشــحن املقدمــة
لعمالئهــا مــن خــال ضــم رشكــة ُعــان للتأمــن ،رشكــة التأمــن
الرائــدة يف اإلمــارات ،إىل منصتهــا اإللكرتونيــة املبتكــرة لحلــول
التأمــن «تريــد شــيلد».
تتيــح هــذه الخطــوة لعمــاء «ديب التجاريــة» االختيــار مــن
بــن مجموعــة مــن رشكات التأمــن الرئيســة والحصــول عــى أســعار
تنافســية لتأمــن بضائعهــم وشــحناتهم بيــر وســهولة.
وجــاء هــذا اإلعــان بعــد توقيــع اتفاقيــة بــن كل مــن ديب
التجاريــة ورشكــة ُعــان للتأمــن تهــدف إىل تعزيــز سالســة
الحركــة التجاريــة متاشــياً مــع رؤيــة ديب التجاريــة .تتيــح االتفاقيــة
ملســتخدمي خدمــة «تريــد شــيلد» الحصــول عــى عــروض أســعار
التأمــن مــن رشكــة عــان للتأمــن باإلضافــة إىل رشكات التأمــن
األخــرى املتواجــدة عــى املنصــة وهــي رشكــة أبوظبــي الوطنيــة
للتأمــن (أدنيــك) ،و آر إس آيــه للتأمــن ،ونــور تكافــل ،واملقارنــة
بينهــا وإمتــام عمليــة رشاء البوليصــة مــن خــال الدفــع عــر بوابــة
الدفــع اإللكــروين اآلمنــة التابعــة لــديب التجاريــة «رســوم».
وباملناســبة ،قــال املهنــدس محمــود البســتيك ،املديــر التنفيــذي
لــديب التجاريــة« :نحــن ســعداء بتوافــر خدمــات التأمــن مــن رشكــة
ُعــان للتأمــن إىل جانــب الــركات العامليــة األخــرى املســجلة يف
املنصــة ،وهــذا يضمــن لعمالئنــا الحصــول عــى أســعار تنافســية
وخدمــات تأمــن مبقاييــس عامليــة مــا يســهم يف تأمــن الشــحن
والبضائــع بشــكل آمــن وبــدون عنــاء».
وميكــن للعميــل عــر منصــة «تريــد شــيلد» عــى املوقــع
 tradeshield.aeإمتــام عمليــة تأمــن شــحنته كاملــة مــن أي
مــكان مبجــرد تعبئتــه للبيانــات املطلوبــة والخاصــة بالبضاعــة
امل ـراد شــحنها ومــن ثــم اختيــار بوليصــة التأمــن املناســبة والدفــع
إلكرتونيـاً عــر خدمــة «رســوم» ،وقريبـاً ســتوفر ديب التجاريــة نظــام
الغطــاء التأمينــي املفتــوح لتغطيــة األرضار والخســائر عــن كافــة
الشــحنات املنقولــة مــن قبــل رشكــة شــحن أو نقــل معينــة خــال
فــرة زمنيــة محــددة.
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أسبوع االبتكار

السعادة
ميكــن للمتعامــل تحديــد
مســتوى رضــاه عــن
تطبيــق «ديب اآلن»

المزيد
مــن هنــا ميكــن الدخــول
عــى كافــة الخدمــات
التــي يقدمهــا تطبيــق
«ديب اآلن»
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لوحة البيانات
تقــدم هــذه اللوحــة
ملخصــاً لكافــة البيانــات
واملعامــات الخاصــة
با ملتعا مــل

المفضلة
ميكــن للمتعامــل تجميــع
الخدمــات األكــر اســتعامالً
مــن قبلــه للوصــول إليهــا

 22جهــة حكوميــة حتــى اآلن تقــدم
أكــر مــن  50خدمــة ذكيــة للمتعاملــن عــر
منصــة واحــدة توفــر عليهــم الجهــد والوقــت،
وبدخــول موحــد (رقــم تعريــف شــخيص ورقــم
رسي) ميكــن للمتعاملــن أن يتنقلــوا بــن كل
الخدمــات أثنــاء رحلتهــم يف تطبيــق «ديب اآلن»،
الــذي ميكــن تحميلــه عــر كل مــن متجــري
«آبــل» و«غوغــل بــاي» ،كــا ميكــن لــكل مــن
ميتلــك حســاباً يف خدمــة «هويتــي اإللكرتونيــة»

أو يف تطبيــق الدفــع عــر الهواتــف الذكيــة
 mPayالدخــول إىل التطبيــق بــكل ســهولة
ويــر.
ويغنــي تطبيــق «ديب اآلن» بتصميمــه
املبتكــر املتعاملــن مــن كافــة فئــات املجتمــع
عــن التنقــل بــن املواقــع والتطبيقــات
الحكوميــة املتعــددة ،حيــث يصلهــم بعــدد
كبــر مــن الخدمــات الحكوميــة الذكيــة املختارة
بعنايــة مــن الجهــات الحكوميــة املشــركة فيــه،

مــن خــال مجموعــة الباقــات الخدماتيــة التــي
يحتويهــا التطبيــق ،والتــي بُنيــت بالكامــل
لتلبــي رغبــات املتعاملــن ،وجــرى تجميعهــا
ضمــن باقــات فرعيــة؛ مص ّنفــة بدورهــا تحــت
 11فئــة ،وهــي :الدفعــات والفواتــر ،واإلســكان،
واملواصــات العامــة ،واألمــن والعــدل ،والصحــة،
وقيــادة املركبــات ،وتأشـرات اإلقامــة ،وخدمــات
التعليــم ،وخدمــة إســام ،واألعــال والتوظيــف،
وخدمــات عامــة.

الدفعات والفواتير
دفع الكل ،سالك ،نول ،هيئة
كهرباء ومياه ديب ،اتصاالت،
دو ،املخالفات املرورية ،بلدية
ديب ،جامرك ديب ،ديب للعطاء،
مؤسسة الجليلة

المواصالت العامة
نول ،معلومات عن رحلة
الطريان ،خريطة املرتو،
مخطط الرحالت،
طلب سيارة أجرة

األمن والعدل
أرقام الطوارئ ،كلنا رشطة،
محطات الرشطة،
البحث يف القضايا

الصحة
أرقام الطوارئ ،الصيدليات،
خطة اللقاحات،
األطباء والعيادات

قيادة المركبات
سالك ،املخالفات املرورية،
خدمة املواقف ،mParking
مخطط الرحالت ،حدود
الرسعة ،مراكز «تسجيل»،
مواقع محطات الوقود،
سياريت ،إخطاءات الحوادث

تأشيرات اإلقامة
خدمة االستعالم،
التأشرية واإلقامة

اإلسالم
مواقيت الصالة واملساجد،
املساجد

تعليم
املدارس ،الجامعات

األعمال والتوظيف
البحث عن نشاط تجاري،
الرخصة التجارية،
حجز اسم تجاري

اإلسكان
حاسبة الزيادة اإليجارية،
طلب صيانة ،الصفقات
العقارية ،لوحة استهالك
الكهرباء واملياه ،حاسبة
القرض التجريبي،
حالة مقدم الطلب

عام
أجهزة الرصاف اآللية ،جدول
الفعاليات ،أجور إمبوست
واملتابعة ،حالة الطقس،
اقرتاحايت
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تواصل حكومي

مختارات من مواقع التواصل االجتماعي الحكومية

فيلم مؤثر جد ًا على قناة يوتيوب لشرطة دبي
عرضــت رشطــة ديب فيلــاً إرشــادياً بعنــوان «وال تعتــدوا مــع إبراهيــم
الفــايس» ،تــم نــره بتاريــخ  27نوفمــر  ،2015وحــاز حتــى ســاعة إعــداد
هــذا الخــر عــى  909مشــاهدة .ويتحــدث الفيديــو عــن تــرك بعــض اآلبــاء
واألمهــات ألطفالهــم يف ســياراتهم دون إطفــاء املحــرك ،مــا يعــرض األطفــال
ملخاطــر مميتــة قــد تتمثــل يف قيــام الطفــل بتحريــك الســيارة .وقــد ذكَّــر
مقــدم الفيديــو باملســؤولية الدينيــة واملجتمعيــة التــي يضطلــع بهــا اآلبــاء
تجــاه أبنائهــم.
https://youtu.be/976bVbfDfIE

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق حملة
«المستهلك المثالي» عبر فيس بوك
يعتــر ترشــيد اســتهالك املــوارد مــن أهــم األولويــات االس ـراتيجية لهيئــة
كهربــاء وميــاه ديب ،حيــث وضعــت الهيئــة هدفــاً طــوال األعــوام العــر
املاضيــة ،متثــل بتشــجيع ومكافــأة املســتهلكني املثاليــن يف املجتمــع عــى
الرتشــيد واالســتهالك األمثــل للمــوارد .وجائــزة املســتهلك املثــايل تهــدف
إىل تشــجيع وتحفيــز املتعاملــن وحثهــم عــى تبنــي ســلوكيات االســتهالك
الرشــيد وزيــادة وعيهــم حــول كيفيــة اتبــاع مامرســات صديقــة للبيئــة.
وتأمــل الهيئــة مــن وراء ذلــك إىل إحــداث تغيــر مؤثــر وإيجــايب ينعكــس
عــى أســلوب حيــاة النــاس يف مجتمعنــا املحــي ويكــون دافعــا للتطلــع نحــو
األفضــل.

رضا المتعاملين مع دبي لإلعالم
عبر فيس بوك
اســتبيان قيــاس إســعاد املجتمــع ملؤسســة ديب لإلعــام عــر الرابــط:
 ،http://bit.ly/1T7Inshوذلــك يف إطــار حرصهــا عــى املســاهمة يف إســعاد
املجتمــع ،نــرت مؤسســة ديب لإلعــام عــر حســابها عــى موقــع فيــس بــوك،
دعــو ًة للجمهــور للمشــاركة يف اســتبيان أطلقتــه املؤسســة ملعرفــة آرائهــم
حــول خدماتهــا وذلــك بهــدف الوقــوف عــى تلــك اآلراء وتحليلهــا ملعرفــة
متطلبــات إســعاد الجمهــور والعمــل عــى تلبيــة رغباتهــم ،باإلضافــة إىل مــا
يقدمــه االســتبيان مــن معلومــات قــد تســهم يف تحســن أيــة خدمــات ال
يــرىض عنهــا الجمهــور.
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عبــر صفحــة فيــس بــوك الخاصــة بهيئــة الطــرق
والمواصــات ،فلم ١١=١+١
«الفريــق الناجــح هــو الــذي يجعــل مــن - »11=1+1صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم «رعــاه اللــه»
#جائزة_حمدان_بن_محمد_للحكومة_الذكية

