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« الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة واآلداب والفنون ،وأن األمم ال تقاس بثرواتها المادية وحدها وإنما تقاس بأصالتها الحضارية.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

ورش

أعلنــت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت عــن إطــاق
«هاكاثــون اإلمــارات» ،التحــدي األكبــر
مــن نوعــه علــى مســتوى الدولــة
فــي مجــال تحليــل البيانــات ،والــذي
يقــام هــذا التحــدث فــي جميــع
إمــارات الدولــة خــال فبرايــر بالتزامن
مــع شــهر االبتــكار.

تتضمــن ســتة هاكاثونــات تشــمل
إمــارات الدولــة الســبع وعلــى نحــو
متوافــق مــع توزيــع أنشــطة اإلمــارات
خــال شــهر االبتــكار .ويبلــغ العــدد
اإلجمالــي المتوقــع للمشــاركين
حوالــي  1200مشــارك مــن كافــة
اإلمــارات ،بحيــث يشــارك نحــو 200
شــخص فــي كل هاكاثــون.

يقــام الهاكاثــون علــى أربــع مراحــل

(اقرأ المزيد)...

إنجازات

اســتكملت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت بنجــاح اختبــارات التشــغيل الخاصــة
بالنســخة السادســة مــن بروتكــول اإلنترنــت
( )IPV6علــى الشــبكة اإللكترونيــة االتحاديــة
(. ،)FedNet
(اقرأ المزيد)...

عقــدت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت مؤتمــرًا صحفيــً بمشــاركة
عــدد مــن الجامعــات والجهــات
الحكوميــة المحليــة فضــ ً
ا عــن الهيئــة
االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء ،أعلنــت
خالــه انتهــاء التحضيــرات النطــاق
هاكاثــون اإلمــارات تحــت شــعار بيانــات
مــن أجــل الســعادة.
(اقرأ المزيد)...

كشــفت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت عــن وصــول عــدد األســماء المســجلة
ضمــن النطــاق الوطنــي ( )ae.إلــى أكثــر مــن
 210ألــف اســم نطــاق بحلــول نهايــة العــام
 2017محققــة المســتهدف لعــدد األســماء
المســتهدفة لعــام .2017
(اقرأ المزيد)...

مبادرة
انطلــق هاكاثــون اإلمــارات ،المبــادرة الوطنيــة
التــي تنظمهــا الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت ،بتاريــخ الرابــع مــن فبرايــر  .2018حيــث
تعتبــر جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا
المحطــة األولــى فــي رحلــة الهاكاثــون .
(اقرأ المزيد)...

تــم اصــدار مصفوفــة الصاحيــات والمســؤوليات فــي قســم إســعاد المتعامليــن  ،و التــي تهــدف
الــى :
 .1تحديد الصاحيات والمسؤوليات المعتمدة لتنفيذ مهام قسم إسعاد المتعاملين.
 .2تحديــد المســميات الوظيفيــة الواجــب التعــاون والتنســيق معهــا إلنجــاز المهــام بالشــكل
المطلــوب.
 .3معالجة مشاكل تأخر وقت تنفيذ المهام او تسليم المهام بشكل غير مكتمل.
 .4توضيح العاقات المتباينة بين اإلدارات والمرتبطة بتنفيذ المهام لتسهيل عمليات التطبيق.
معيار الخدمة  :هي نتيجة الخدمة المتوقعة ( مث ً
ا  :اإلطار الزمني  ،النوعية  ،الرضا ،إلخ) .
خدمــة الرســائل القصيــرة  :هــي شــكل مــن أشــكال خدمــات التواصــل التــي يؤمنهــا النظــام
العالمــي لاتصــاالت الخلويــة (  ، ) GSMالــذي يســتخدم بروتوكــوالت االتصــاالت الموحــدة التــي
تســمح بتبــادل رســائل نصيــة قصيــرة بيــن أجهــزة الهاتــف المتحــرك.
اتفاقيــة مســتوى الخدمــة  :هــي عقــدٌ بيــن الجهــة وطــرف ثالــث  ،يتفــق الطرفــان بموجبــه علــى
« مــا يجــب قياســه « ومــا ســتكون عليــه مخرجــات ( المكافــآت والغرامــات ) هــذا القيــاس  ،وتغطــي
اتفاقيــات مســتوى الخدمــة عــادة مجموعــة مــن فئــات األداء  /أنــواع المقاييــس  ،التــي تتضمــن
بدورهــا مســتوى او اكثــر مــن مســتويات الخدمــة  /المقاييــس.
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أفكار إلسعاد المتعاملين
• تخيــل أن تطــور الجهــة جميــع خدماتهــا بحيــث يســتطيع المتعامــل الحصــول علــى كل
الخدمــات دون الحاجــة الــى القــدوم الــى مركــز إســعاد المتعامليــن .
• تخيــل قيــام الجهــة بتوفيــر مكتــب متنقــل يــزور األحيــاء والمناطــق المختلفــة لتقديــم
الخدمــة ألهالــي تلــك المناطــق .
• تخيــل ان تقــوم الجهــة بالتنســيق مــع هيئــة الطــرق لضمــان وجــود موقــف حافــات أمــام
المبنــى مباشــرة حتــى ال يضطــر المتعاملــون للمشــي لمســافات طويلــة ( خصوصــً أثنــاء
أشــهر الصيــف ).
استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي :
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي ،اســتراتيجية اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي ،أول مشــروع ضخــم ضمــن مئويــة
اإلمــارات  ،2071الــذي يمثــل الموجــة الجديــدة بعــد الحكومــة الذكيــة ،بحيــث ســتعتمد عليهــا
الخدمــات والقطاعــات والبنيــة التحتيــة المســتقبلية فــي الدولــة.
الــذكاء االصطناعــي هــو ســلوك تتســم بهــا البرامــج الحاســوبية  ،تجعلها تحاكــي القــدرات الذهنية
البشــرية وأنمــاط عملهــا  .مــن أهــم هــذه الخاصيــات القــدرة علــى التعلــم واالســتنتاج ورد الفعــل
علــى أوضــاع لــم تبرمــج فــي اآللــة.
« إذا عودت نفسك على اإلبداع في األشياء الصغيرة ،
فستبدع أيضًا في األشياء العظيمة «
محمد بن راشد آل مكتوم

 ERMإن الغرض من إدارة المخاطر هو:
تحديــد المخاطــر ،وقيــاس تأثيرهــا المحتمــل علــى أهــداف وغايــات
الهيئــة ،وتطبيــق اســتراتيجيات إدارة المخاطــر التــي يتــم مــن خالهــا
قبــول المخاطــر ،وتجنبهــا ،وتقاســمها أو تخفيضهــا.
إدارة المخاطــر الفعالــة هــي شــيء ضــروري للهيئــة مــن أجــل تحقيــق
أهدافهــا ،وفهــم المخاطــر التــي تواجــه هيئــات االتصــاالت ،ولضمــان
إدارتهــا علــى نحــو مائــم .وفيمــا يلــي أغــراض وأهــداف أخــرى:
• يوفــر قســم إدارة المخاطــر عمليــات موحــدة لتحديــد وتحليــل
وتقييــم وعــاج ورصــد واإلبــاغ عــن المخاطــر الرئيســية .وهــو يدعــم
متطلبــات الرقابــة والحوكمــة فــي الهيئــة ويتيــح الفرصــة إلــى اتخــاذ
قــرارات مســتنيرة.
• توفــر عمليــات إدارة المخاطــر الفعالــة ضمانــا معقــو ً
ال ،وإن لــم يكــن
مطلقــا ،بــأن األهــداف تتحقــق ويتــم ممارســة مســتوى متســق
مــن الرقابــة .وكجــزء ال يتجــزأ مــن جميــع عمليــات صنــع القــرار،
فــإن الهيئــة يجــب أن تكــون علــى درايــة بمخاطرهــا واآلثــار المترتبــة
عليهــا.
• تســاعد إدارة المخاطــر علــى حمايــة أصــول الهيئــة ،بمــا فــي ذلــك
المــوارد البشــرية والماليــة والممتلــكات والمعــدات والســمعة،
وتحــدد المســاءلة الواضحــة.

 BCMإن الغرض من عملية استمرارية
األعمال هو:

•
•
•
•

•

التقليــل مــن تأثيــر انقطــاع األعمــال ،وتحديــدا علــى الصحــة
والســامة ،واآلثــار الماليــة والســمعة.
دعم مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين.
تمكيــن اإلداريــة العليــا ،وصنــاع القــرار ،وتحديــد أولويــات النشــاط،
واالتصــاالت الداخليــة  /الخارجيــة خــال االنقطــاع.
تمكيــن اســتمرارية العمليــات فــي حالــة تعطــل األعمــال لضمــان
اســتئناف األنشــطة الرئيســية ضمــن اإلطــار الزمنــي المتفــق عليــه
والمحــدد مســبقا.
تحديــد الحــد األدنــى مــن الهــدف مــن اســتمرارية األعمــال ()MBCO
لتحديــد الحــد األدنــى مــن الخدمــات المقبولــة مــن قبــل الهيئــة
لتحقيــق أهــداف أعمالهــا خــال انقطــاع األعمــال.

 Corporate Governanceحوكمة السلوك المهني:
 .1االلتزام بالمحافظة على الكرامة المهنية للوظائف العامة:
• يقــع علــى الموظــف العــام االلتــزام بالمحافظــة علــى الكرامــة المهنيــة والتقيــد بالقيــم األساســية للمــوارد البشــرية الحكوميــة بالدولــة وذلــك
فــي حياتــه وفــي ســلوكه االجتماعــي وفــي جميــع األوقــات.
• يجب على الموظف العام أن يحافظ على المظهر العام وأن يرتدي مابسه بطريقة الئقة ومحتشمة.
 .2االلتزام بعدم استغال التأثير المتعلق بالمنصب:
• ال يجــوز للموظــف العــام اســتغال منصبــه أو واجباتــه أو عاقاتــه التــي يقيمهــا أثنــاء عملــه أو وضعــه أو صاحياتــه للحصــول علــى خدمــة مــن أي
جهــة كانــت أو مزايــا أو فوائــد لمصلحتــه الشــخصية أو لمصلحــة عائلتــه حتــى الدرجــة الرابعــة.
 .3االلتزام باستخدام الموارد بطريقة أصولية:
• علــى الموظــف العــام المحافظــة علــى جميــع الممتلــكات والمــواد والمعلومــات الحكوميــة التــي تصــرف لــه أو التــي تكــون بحوزتــه أو تحــت
ســيطرته وعــدم اســتخدامها ألغــراض شــخصية باســتثناء الحــد المنصــوص عليــه صراحــة وخطيــا أو بموجــب القانــون.
َ
• علــى الموظــف العــام عــدم إتــاف أو تشــويه أو إســاءة اســتخدام المــوارد أو الممتلــكات الحكوميــة ،وفــي حالــة تســببه فــي الإضــرار بتلــك
الممتلــكات يكــون عرضــة للمســاءلة اإلداريــة المناســبة ودون إخــال بمســاءلته مــن الناحيــة الجزائيــة أو المدنيــة.
• علــى الموظــف العــام اســتخدام أنظمــة االتصــال الحكومــي بمــا فــي ذلــك البريــد االلكترونــي وأجهــزة الكمبيوتــر واالنترنــت والهاتــف فقــط لمــا
هــو ضــروري ألداء واجباتــه ووفقــً لسياســة جهــة العمــل ووفقــً للقانــون.
• علــى الموظــف العــام التقيــد بكافــة القوانيــن وأيــة قواعــد وإجــراءات جهــة عملــه بخصــوص شــراء البضائــع والخدمــات واألعمــال مــن قبــل جهــة
عملــه لضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد الحكوميــة وااللتــزام بالمحاســبية والقانونيــة واإلنصــاف والنزاهــة فــي عمليــة الشــراء.

