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“إن العلم والتاريخ يسيران جنبًا إلى جنب ،فبالعلم يستطيع اإلنسان أن يسطر تاريخه ويحفظه لألجيال ،ليطلعوا عليه ويعرفوا ما قام به األجداد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه
واآلباء ”

شــاركت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت ،ممثلــة بمديرهــا
العــام ســعادة حمــد عبيــد المنصــوري
فــي االجتمــاع الــدوري للجنــة النطــاق
العريــض ،الــذي عقــد فــي مدينــة
نيويــورك بالواليــات المتحــدة األميركيــة
وألقــى ســعادته كلمــة فــي االجتمــاع
تطــرق فيهــا إلــى عــدد مــن القضايــا
المهمــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات.
(اقرأ المزيد)...

ورش

إطالق

ورش

عقــدت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت ورشــة عمــل بعنــوان «نمــوذج اإلمارات
لنضــج الحكومــة الرقميــة كممكــن لتحقيــق
مســتهدفات المؤشــر الوطنــي» ،حضرهــا
ممثلــو الحكومــات اإللكترونيــة فــي الدولــة.

عقــدت الهيئــة ورشــة عمــل بعنــوان
«المســتجدات وأفضــل الممارســات فــي
اســتبيان األمــم المتحــدة للحكومــات
اإللكترونيــة  2018بحضــور ســعادة حميــد عبيــد
المنصــوري مديــر عــام الهيئــة.

(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

أعلنــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم
مــع سيســكو فــي دولــة اإلمــارات لتســريع
التحــول الذكــي ،وتعزيــز التعــاون فــي
مجــاالت صناعــة المســتقبل الرقمــي فــي
الدولــة
وتشــكل مذكــرة التفاهــم إضافــة نوعيــة
للبرنامــج العالمــي «التســريع الرقمــي لدولــة
اإلمــارات» ،الهــادف إلــى بنــاء وتعزيــز العالقــات
االســتراتيجية مــع الشــخصيات والجهــات فــي
القطاعيــن الحكومــي والخــاص والمؤسســات
األكاديميــة ،لدفــع جهــود تســريع تنفيــذ
خطــط البنيــة التحتيــة الرقميــة الوطنيــة.
(اقرأ المزيد)...

حققــت دولــة اإلمــارات إنجــازًا
جديــدًا فــي التنافســية العالميــة
فــي قطــاع االتصــاالت بتحقيقهــا
مراكــز متقدمــة فــي مؤشــرات
التنافســية العالميــة ،وذلــك
حســب النتائــج التــي نشــرها
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت مؤخــرًا.
(اقرأ المزيد)...

فــي إطــار تطبيــق أفضــل األســاليب
والممارســات العالميــة لتعزيــز المشــاركة
الفعالــة بيــن الحكومــة والمتعامليــن ،أطلقــت
الهيئــة حملــة ترويجيــة إلثــراء محتــوى البوابــة
الرســمية لحكومــة الدولــة ،تعتمــد علــى
أســلوب «التعهيــد الجماعــي».
(اقرأ المزيد)...

االبتكار في إسعاد المتعاملين :
أفــكار جديــدة ومفيــدة ومتصلــة بحــل مشــكالت معينــة تصــادف المتعامليــن أو إلثــراء تجربتهــم
وإبهارهــم  ،كمــا يمكــن أن يشــمل االبتــكار تجميــع وإعــادة تركيــب األنمــاط المعروفــة ســابقًا مــن
المعرفــة فــي أشــكال فريــدة وجديــدة  ،واالبتــكار ليــس إال رؤيــة الفــرد لظاهــرة مــا بطريقــة جديــدة
والتفكيــر بهــا بشــكل مختلــف وغيــر نمطــي أو تقليــدي .إن االبتــكار يتطلــب أو ً
ال القــدرة علــى
اإلحســاس بوجــود مشــكلة تتطلــب المعالجــة  ،ومــن ثــم القــدرة علــى التفكيــر بشــكل مختلــف
وغيــر نمطــي إليجــاد الحــل المناســب.
رضــا المتعامــل الحكومــي :يتحقــق عــن طريــق االلتــزام بتقديــم خدمــة حكوميــة تــوازي وتحقــق
مــا يتوقعــه المتعامــل .
ســعادة المتعامــل الحكومــي :مفاجــأة المتعامــل بخدمــة حكوميــة تبهــره وتفــوق توقعاتــه ،
وتتــرك انطباعــًا ايجابيــًا وذكــرى طيبــة .
تجربــة المتعامــل :هــي حالــة التفاعــل بيــن الجهــة الحكوميــة ومتعامليهــا خــالل جميــع مراحــل
تقديــم الخدمــة  ،بــدءًا مــن األنشــطة التــي تبــدأ مــن العالقــة مــع المتعامــل وصــو ً
ال إلــى األنشــطة
التــي تديــم هــذه العالقــة وتضمــن اســتمراريتها.
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺷﻜﺎوى ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ

أﺑﻮﻇﺒﻲ
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ﻋﺪداﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ

3753

 422اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

46

ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﺸﻜﺎوى
ﺷﻜﺎوى

رﺳﺎﺋﻞ
دردﺷﺎت
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت

4

ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت 913
ﺷﻜﺎوى ﻋﻠﻰ دو 1143

ﺷﻜﺎوى
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮﺟﻦ

 788دﺑﻲ

9610

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت

تجربة المتعامل (الوصول إلى مركز إسعاد المتعاملين )
فــي هــذه المرحلــة يقــرر المتعامــل تــرك أعماله ومصالحــه والتوجــه إلى مركــز ســعادة المتعاملين
علــي الحضــور بشــكل شــخصي
 .إن أول وأهــم ســؤال ســيظل يشــغل بالــه هــو ( لمــاذا يتوجــب
ّ
للحصــول علــى الخدمــة ؟ لمــاذا ال أســتطيع الحصــول عليهــا مــن دون الحاجــة إلــى القــدوم إلــى
المركــز ؟) .هــذا الســؤال المحــوري والمهــم يجــب ان يبقــى فــي صميــم تفكيــر الجهــات الحكومية
عنــد إعــادة تصميــم خدماتهــا  ،بحيــث يكــون ( تقليــل حاجــة المتعامــل إلــى زيــارة مراكــز ســعادة
المتعامليــن وتوفيــر قنــوات بديلــة ) مــن أهــم أهــداف مشــاريع ومبــادرات تطويــر الخدمــات .
فــي حالــة وجــود ســبب ال يمكــن تجــاوزه يتطلــب حضــور المتعامــل إلــى مركــز إســعاد المتعامليــن،
فعلــى الجهــة أن تقــوم بتوضيحــه للمتعامــل خــالل المرحلتيــن الســابقتين ( مرحلة التوعيــة والتذكير
ومرحلــة االستفســار ) حيــث أن الشــفافية ستســاعد فــي تقبلــه لألمــر وتجعلــه أكثــر إيجابيــة.
أدوات تصميم الخدمات .3 :أنظمة المحاكاة الكمبيوترية
• ماهي ؟ أنظمة كمبيوترية تعتمد على نماذج ومعلومات إحصائية.
• كيــف تتــم ؟ تجميــع المعلومــات اإلحصائيــة عــن معــدل القــدوم  ،وزمــن االنتظــار  ،ومعــدل
تقديــم زمــن الخدمــة  ،وســاعات الــذروة  -إدخــال المعلومــات اإلحصائيــة فــي النظــام  -تحليــل
ودراســة التبعــات علــى كل عامــل مــن العوامــل بشــكل آلــي وتقديــم اقتراحــات وتوصيــات.
• لمــاذا تســتخدم؟ تســتخدم هــذه األنظمــة بشــكل خــاص لدراســة وتحليــل تدفــق المتعاملين،
وبالتالــي تحديــد العــدد األمثــل مــن الموظفيــن ومســاحة قاعــة االنتظــار ومواقــف الســيارات
وغيرهــا مــن الخدمــات .
«كن ايجابيًا وتذكر أن الفشل هو النكهة الجميلة التي تجعل للنجاح طعم رائع »
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

