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“إن الوحدة العربية التي تعتبر دولة اإلمارات نواتها ،ليست حلمًا أو ضربًا من الخيال ،ويمكن لهذه األمة تحقيقه إذا صدقت النوايا وتفاعلت األماني
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه
بالعمل ”

ترأســت دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ممثلــة بالهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت االجتمــاع
الرابــع والعشــرين للفريــق العربــي
الدائــم للطيــف التــرددي ،والــذي
عقــد فــي العاصمــة األردنيــة عمــان
بمشــاركة  14دولــة عربيــة.
وناقــش االجتمــاع عــدد مــن المواضيــع
المهمــة.
(اقرأ المزيد)...

االتحاد الدولي لالتصاالت
ترأســت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ممثلــة بالهيئــة النــدوة العالميــة السادســة
عشــرة لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت المعنيــة
بالمؤشــرات العالميــة لالتصــاالت والتكنولوجيــا،
والتــي اختتمــت أعمالهــا فــي العاصمــة
السويســرية جنيــف.
(اقرأ المزيد)...
حصلــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت علــى شــهادتي آيــزو فــي إدارة
المخاطــر والحوكمــة ،وقــد اســتلم ســعادة
حمــد عبيــد المنصــوري ،مديــر عــام الهيئــة
العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت الشــهادتين
مــن الســيد احمــد الخطيــب ،مديــر عــام معهــد
المقاييــس البريطانــي فــي منطقــة الشــرق
األوســط.
وجــاء حصــول الهيئــة علــى شــهادة اآليــزو فــي
نظــام إدارة الحوكمــة « “ BS 13500:2013نتيجــة
تطبيــق أعلــى المعاييــر العالميــة فــي مجــال
الحوكمــة المؤسســية.
(اقرأ المزيد)...

جلسة

تبادل الخبرات
اســتقبلت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت فــي مقرهــا فــي دبــي وفــدًا مــن
دائــرة النيابــة العامــة بــرأس الخيمــة ،وأتــت هــذه
الزيــارة فــي إطــار تفعيــل مبــدأ تبــادل الخبــرات
والمعــارف بيــن المؤسســات بهــدف االرتقــاء
بالعمــل الحكومــي.
(اقرأ المزيد)...

نظمــت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت ممثلــة بفريــق
االســتجابة لطــوارئ الحاســب اآللــي
تمرينــً خاصــً باألمــن اإللكترونــي،
وذلــك لتعزيــز المهــارات والتأكــد مــن
جاهزيــة فــرق األمــن اإللكترونــي فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وجــاء هــذا التمريــن بالتعــاون
مــع عــدد مــن الهيئــات االتحاديــة
و ا لمحليــة .
(اقرأ المزيد)...

عقــدت الهيئــة الجلســة التمهيديــة لهاكاثــون
اإلمــارات  ،2019والــذي يأتــي تحــت شــعار «بيانــات
مــن أجــل الســعادة ،وذلــك فــي مقــر الهيئــة
فــي دبــي ،بحضــور شــركائها االســتراتيجيين
مــن عــدد مــن الجهــات االتحاديــة والحكومــات
اإللكترونيــة المحليــة.
(اقرأ المزيد)...

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة اليــوم « عــام  « 2019فــي دولــة
اإلمــارات « عامــا للتســامح « يرســخ دولــة اإلمــارات عاصمــة عالميــة للتســامح وتأكيــد قيمــة التســامح
باعتبارهــا عمــال مؤسســيا مســتداما مــن خــالل مجموعــة مــن التشــريعات والسياســات الهادفــة
إلــى تعميــق قيــم التســامح والحــوار وتقبــل اآلخــر واالنفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة خصوصــا
لــدى األجيــال الجديــدة بمــا تنعكــس آثــاره اإليجابيــة علــى المجتمــع بصــورة عامــة.
المتعامليــن الخارجي ّيــن  :هــم المســتخدمون المســتفيدون مــن خدمــات الجهــات الحكوميــة،
وهــم األشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الجهــات الحكوميــة بهــدف الحصــول علــى المعلومــات
أو تقديــم طلبــات الخدمــة وتلقيهــا  .والمتعاملــون هــم االفــراد أو الشــركات الذيــن تســعى
الحكومــة للوصــول إليهــم وخدمتهــم .
األطــراف المعنيّــة ( أطــراف ذوو عالقــة ) :هــم موظفــو الجهــات الحكوميــة األخــرى الذيــن
يحتاجــون الــى خدمــات ومعلومــات مــن الجهــة تمكنهــم مــن أداء عملهــم  ،وال يُعتبــر هــؤالء
متعامليــن تقليدييــن مــن جمهــور المتعامليــن  ،إال أنهــم يحتاجــون نفــس الخدمــات التــي يحتاجها
جمهــور المتعامليــن.
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تجربة المتعامل ( .6الحصول على الخدمة )
عنــد وصــول المتعامــل إلــى مــكان تقديــم الخدمــة  ،فــان أول مــا يتوقعــه هــو ان يكــون مــكان
خــال مــن الحواجــز حســب توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
تقديــم الخدمــة مــكان
ٍ
بــن راشــد آل مكتــوم  ،حفظــه اهلل  ،ويتوقــع أن يعمــل كل مــن نظــام الحاســب اآللــي والبرامــج
واالنترنــت والطابعــة وآلــة التصويــر  ،كلهــا بصــورة ممتــازة وســريعة ومــن دون أعطــال  .كمــا يتوقــع
توافــر األوراق واألقــالم وكل األدوات المكتبيــة واألجهــزة المســاعدة  ،فــال تكــن ســببً ألي تأخيــر أثنــاء
تقديــم الخدمــة  ،بمعنــى آخــر  ،يتوقــع المتعامــل أن يكــون موظــف إســعاد المتعامليــن وأدواتــه
فــي كامــل الجهوزيــة واالســتعداد والترتيــب .
كمــا يتوقــع أن تكــون الجهــة قــد درســت الســيناريو الخــاص بتعطيــل األجهــزة أو األنظمــة
 ،وجهــزت خططــً بديلــة تضمــن ســير العمــل مــن دون أن يتأثــر المتعامليــن  ،وبالتالــي ال يتفاجــأ
موظــف إســعاد المتعامليــن فــي حــال تعطــل النظــام  ،بــل يتــدارك المشــكلة بــكل سالســة
ويســر وبحســب اإلجــراء المخطــط لمثــل هــذه الحــاالت ( خطــط ضمــان اســتمرارية األعمــال وعــدم
انقطــاع الخدمــة ).
أدوات كسر الجمود
• لعبة ذكاء
يتــم اســتخدام هــذه األداة لشــحن الطاقــات التفكيريّــة لــدى المشــاركين وتهيئتهــم لتماريــن
ّ
العصــف الذهنــي  .نذكــر علــى ســبيل المثــال  :عــرض جملــة باللغــة اإلنجليزيــة علــى المشــاركين
والطلــب منهــم البحــث عــن حــرف مع ّيــن ( حــرف  Fمثـ ً
ال وتحديــد عــدد المــرات التــي يتكــرّ ر فيهــا .
التوصــل إلــى العــدد الصحيــح  .وبالتالــي
باالســتناد إلــى تجــارب ســابقة  ،ال يســتطيع معظــم النــاس
ّ
 ،تســاعد هــذه األداة علــى تحديــد مســتوى ذكاء المشــاركين.
«ما هو الفشل إال هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح »
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

