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أدى انتشــار التطبيقــات الذكيــة إلــى إحــداث ثــورة فــي مجــال خدمــة المتعامليــن ،حيــث
ّ
متخصصــة مــع أدنــى قــدر مــن التفاعــات .إذ تفــرض
يحتــاج المتعاملــون إلــى خدمــات
ً
ضغوطــا تجــاه
هــذه الحاجــة علــى مقدمــي الخدمــات ،فــي القطاعيــن العــام والخــاص،
فرصــا كبــرى
تغييــر نمــاذج أعمالهــم عبــر التحــول الرقمــي .وتقــدم هــذه التغييــرات ً
وتحديــات رئيســية أمــام الجهــات الحكوميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي .مــا
يجــب أن تهــدف هــذه الجهــات المتمثــل إلــى تبنــي مفهــوم «الحكومــة غيــر المرئيــة»،
التــي تقــدم خدمــات اســتباقية بطريقــة سلســة تســمح للحكومــة بالعمــل بوصفهــا عامــل
تمكيــن .فمــن شــأن خدمــة المتعامليــن التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة (غيــر المرئيــة)
أن تســهل حيــاة الفئــات المســتهدفة ،وتســمح لهــذه الجهــات بالعمــل بشــكل أكثــر كفاءة.
وتعــد هــذه خطــوة ذات أهميــة حيويــة ،حيــث يتعيــن علــى الحكومــات فــي الوقــت الراهــن
التنافــس مــع بعضهــا البعــض لجــذب الفئــات المســتهدفة والشــركات؛ نظ ـرًا ألن العالــم
ً
وترابطــا.
بــات أكثــر عولمــة

بغيــة تحقيــق هــذا التحــول ،تحتــاج الجهــات الحكوميــة إلــى وضــع االســتراتيجيات الراميــة
إلــى تكثيــف جهودهــا لرقمنــة الخدمــات .وعلــى وجــه الخصــوص ،يتعيــن علــى هــذه
الجهــات تجــاوز مفهــوم تقديــم الخدمــة التــي يُطلــق عليهــا «مركــز الخدمــات الموحــدة».
ً
بــدال مــن ذلــك ،تحتــاج الجهــات إلــى تأســيس حكومــة غيــر مرئيــة ،حتــى ال يضطــر
المتعاملــون إلــى طلــب الخدمــات .بــل يســتفيد المتعاملــون تلقائ ًيــا مــن الخدمــات التــي
يحــق لهــم الحصــول عليهــا ،دون الحاجــة لتفاعــل إضافــي .فعلــى ســبيل المثال ،ســتحصل
شــركات القطــاع الخــاص علــى التصاريــح والموافقــات أثنــاء أداء معامالتهــم اليوميــة دون
تقديــم طلــب .وبغيــة تقديــم مثــل هــذه الخدمــات ،يتعيــن علــى الجهــات الحكوميــة بنــاء
معرفتهــا بشــأن المتعامليــن عبــر تســهيل تبــادل البيانــات فيمــا بينهــا.

يتطلــب التحــول الناجــح ً
أيضــا مــن الحكومــة تغييــر آليــة تطويرهــا للخدمــات؛ لغايــات تعزيــز
المنصــات الرقميــة التــي تمكــن مــن تقديــم الخدمــة بشــكل تدريجــي وتراكمــي ،وذلــك
بالتنســيق مــع جميــع الجهــات الحكوميــة وبصفــة خاصــة ،يتعيــن علــى جميــع الجهــات
ً
بــدءا مــن
الحكوميــة اعتمــاد ممارســات جديــدة عبــر سلســلة القيمــة لتقديــم الخدمــة
مرحلــة التخطيــط إلــى مرحلــة التنفيــذ .إذ يجــب علــى هــذه الجهــات اإلســراع فــي وضــع
تصــور وتقديــم خدمــات جديــدة ومتكاملــة للمتعامليــن .وعلــى صعيــد التكنولوجيــا ،يتعيــن
عليهــا تقديــم منصــات تســمح بتوســيع الخدمــات الرقميــة بفعاليــة.

ثورة الخدمات
تتنافــس الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم لتشــجيع الشــركات علــى إقامــة المشــاريع
فــي بلدانهــا ،حيــث تعــد ســهولة التفاعــات ومالءمتهــا مــع الحكومــات إحــدى العوامــل
الحاســمة للشــركات فــي تحديــد مقرهــا .وفــي حــال رغبــت الحكومــات فــي تعزيــز
جاذبيتهــا لشــركات القطــاع الخــاص ،فإنــه يتعيــن عليهــا اعتمــاد نهــج الحكومــة غيــر
المرئيــة لتقديــم الخدمــات.

ومــن األمثلــة علــى ذلــك ،منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث يمكــن أن
تكــون التفاعــات مــع الحكومــة مرهقــة وتســتغرق وق ًتــا طويـ ً
ـا ،ممــا يمنــع العديــد مــن
ً
ـتجابة لذلــك ،بذلــت
الشــركات مــن إقامــة مشــاريعها فــي منطقــة الخليــج العربيــة .واسـ

الجهــات الحكوميــة فــي المنطقــة جهـ ً
ـودا حثيثــة خــال الســنوات األخيــرة مــن أجــل تحديــث
ورقمنــة خدماتهــا .فعلــى ســبيل المثــال ،أنشــأت حكومــة أبوظبــي نقطــة الخدمــات
الموحــدة لتقديــم جميــع الخدمــات الحكوميــة .ويشــار إليهــا بمنصــة «تــم»؛ وهــي منصــة
ذكيــة تقــدم كافــة خدمــات حكومــة أبوظبــي ،حيــث تضــم أكثــر مــن  500خدمــة رقميــة.
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(الشكل التوضيحي رقم )1
تؤدي رحالت المتعاملين المتكاملة إلى تحسين مستوى الخدمات

النقل

التقــدم بطلــب للحصــول علــى رخصــة قيــادة ،ودفــع المخالفــات المروريــة ،والبحــث عــن ســيارة وشــرائها،
والحصــول علــى تمويــل لشــراء الســيارة وتأميــن الســيارة ،ومــا إلــى ذلــك.

الصحة

البحــث عــن طبيــب أو مستشــفى ،وحجــز موعــد طبــي ،والتحقــق مــن األدويــة ،ومقارنــة وثائــق التأميــن،
ومــا إلــى ذلــك.

التعليم

البحــث عــن المــدارس والتقــدم بطلــب االلتحــاق إليهــا ،وطلــب وثائــق مصدقــة ،وتتبــع أداء الطــاب ،ومــا

إلــى ذلــك.

وفــي الوقــت الراهــن فقــد تــم أتمتــة  %98مــن خدمــات حكومــة أبوظبــي ،كمــا يتــم

المجتمع

تحصيــل  %85مــن رســوم خدمــات حكومــة أبوظبــي عبــر قنــوات الدفــع اإللكترونيــة ،وهــو

البحــث عــن خدمــات الدعــم االجتماعــي التــي تقدمهــا جميــع الجهــات الحكوميــة والتقــدم بطلــب

األمــر الــذي مــن شــأنه أن يرفــع مســتويات رضــا المواطنيــن والمقيميــن والــزوار عــن

للحصــول عليهــا.

خدمــات حكومــة أبوظبــي.
اإلسكان والمرافق

إجــراء بحــث جغرافــي عــن المرافــق القريبــة مــن المنــزل ،واالشــتراك فــي المرافــق وســاحات انتظــار

وبالرغــم مــن ذلــك ،ال يــزال المتعاملــون يبحثــون عــن المزيــد مــن الخدمــات المتخصصــة،

الســيارات ،ودفــع الغرامــات.

وأن تكــون الحكومــات أكثــر اســتباقية .وينبغــي لهــذه الرغبــة مــن جانــب الفئــات
المســتهدفة أن تدفــع الحكومــات إلــى أن تكــون طموحــة مــع بــذل المزيــد مــن الجهــود.
ً
ووفقــا الســتبيان ُأجــري مؤخ ـرًا فــي إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن قرابــة

التوظيف

البحــث عــن وظائــف ،والحصــول علــى المشــورة المهنيــة ،ونشــر إعالنــات الوظائــف الشــاغرة (ألصحــاب

 %30مــن المتعامليــن “غيــر راضيــن” عــن تعقيــد المعلومــات المقدمــة علــى المواقــع

العمــل) ،ومــا إلــى ذلــك.

اإللكترونيــة الرســمية ،ورســوم الخدمــات ،إذ يســعى المتعاملــون للحصــول علــى خدمــات
أكثــر ســهولة ومالءمــة .ويرغــب المســتثمرون فــي توضيــح عمليــة التســجيل والمتطلبــات
وفــرص االســتثمار ،بينمــا يبحــث الســائقون عــن التدريــب عبــر اإلنترنــت وإجــراءات التراخيــص
وتســليمها بشــكل أســرع.

تأسيس شركة
بدء مشروع تجاري جديد بما في ذلك تأسيس شركة جديدة وتسجيلها.

أطلقــت الحكومــة منصــات موحــدة لتقديــم الخدمــات ،وذلــك بغيــة تحســين تجربــة
المتعامليــن .وفــي هــذا النمــوذج األكثــر مركزيــة ،قائمــة الخدمــات والعــروض مبســطة،
ممــا يســاهم فــي تحســين تجربــة المتعامليــن (انظــر الشــكل التوضيحــي رقــم .)1

السياحة
الترويج للفعاليات المحلية التي ترعاها جهات مختلفة ،وتقديم تقويم موحد وميزات الحجز.

Abu Dhabi Digital Authority
&Strategy
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ً
بعيــدا عــن اإلجــراءات البيروقراطيــة
بالرغــم مــن ذلــك ،تحتــاج الحكومــات إلــى التحــول
التقليديــة فــي التعامــل مــع طلبــات الخدمــة .وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،تنطــوي الرؤيــة الجديــدة
للحكومــة غيــر المرئيــة علــى التكامــل بيــن الخدمــات المختلفــة للحــد مــن االزدواجيــة غيــر
الضروريــة فــي عمليــات تقديــم الطلبــات للمتعامليــن أو الشــركات .كمــا تتطلــب ً
أيضــا
محـ ً
ـركا رقم ًيــا يقيــم تلقائ ًيــا اشــتراطات المتعامليــن للحصــول علــى الخدمــات ،بجانــب إجراء
التحليــات التنبؤيــة لتحليــل اســتهالك المتعامليــن للخدمــات ،واقتــراح الخدمــات المحتملــة.
وتعتمــد التحليــات التنبؤيــة علــى كفــاءة رصــد البيانــات ،ومراقبتهــا ،ومشــاركتها داخــل
ً
وبــدل مــن أن تطلــب الفئــات المســتهدفة الخدمــات مــن
المنصــة الحكوميــة الموحــدة.
جهــة حكوميــة ،فــإن الجهــة الحكوميــة تســتبق فــي تقديــم هــذه الخدمــات لجمهــور
المتعامليــن.

يــؤدي وضــع هــذا النظــام مــن الحكومــة غيــر المرئيــة إلــى تحقيــق مزايــا هائلــة ،حيــث
ّ
محســنة ،نظ ـرًا ألنهــم يســتفيدون مــن الخدمــات الحكوميــة
يســتمتع المتعاملــون بتجربــة
دون الحاجــة إلــى تقديــم أي معلومــات ،وهــذا يقلــل العــبء اإلداري علــى الحكومــة،
نظـرًا النخفــاض الحاجــة إلــى إجــراء التحقــق مــن االشــتراطات بصــورة يدويــة .وفــي هــذه
األثنــاء ،تتولــي الحكومــة عمليــة جمــع البيانــات بشــأن المتعامليــن لتمكيــن العمليــات
المؤتمتــة واالقتراحــات االســتباقية.

تنطوي الرؤية
الجديدة للحكومة غير
المرئية على التكامل
بين الخدمات المختلفة
للحد من االزدواجية
غير الضرورية في
عمليات تقديم
الطلبات للمتعاملين

الحكومة غير المرئية
ثمــة الكثيــر مــن المجــاالت التــي يمكــن للحكومــة غيــر المرئيــة توفيــر خدمــات لألفــراد أو

ً
ً
كبيــرا مــن بيانــات المتعامليــن ،وهــو مــا يتيــح
قــدرا
لقــد ســجلت منصــة «تــم» بالفعــل
لوحــدة التحليــات اســتخالص اســتنتاجات مجديــة .وتتمثــل النتيجــة النهائيــة فــي إقامــة
حكومــة أكثــر اســتجابة لمتطلبــات المتعامليــن ،وتوقعاتهــم ،بمــا يوفــر تجربــة سلســة
لهــم ،ويعــزز جاذبيــة اإلمــارة لألعمــال التجاريــة والشــركات الخاصــة.

ـاء علــى أحــداث معينــة فــي الحيــاة دون الحاجــة إلــى تقديــم هــؤالء األفــراد أو
الشــركات بنـ ً
الشــركات لمعلومــات إضافيــة .فيمــا تطبــق العديــد مــن الحكومــات إصالحــات راميــة إلــى
تحقيــق تعــاون أوثــق بيــن الجهــات الحكوميــة ،باالســتعانة بمبــدأ «مــرة واحــدة فقــط»
إلدخــال بيانــات المتعامليــن لتقديــم خدمــات اســتباقية .كمــا يمكــن للحكومــة ً
أيضــا تقديــم
هــذه الخدمــات عبــر إقامــة شــراكة مــع الشــركات الخاصــة.

ُتعــد دولــة إســتونيا إحــدى الــدول الرائــدة فــي مجــال إطــاق مبــادرات الحكومــة غيــر
ـروعا جديـ ً
ـدا ،فإنهــم لــن يكونــوا قلقين
المرئيــة .فعندمــا يؤســس رواد األعمــال هنــاك مشـ ً
بشــأن توفيــر البيانــات الماليــة ،واإلقــرارات الضريبيــة الشــهرية ومدفوعــات الضرائب .وفي
مثــال علــى إقامــة شــراكة مــع الحكومــة غيــر المرئيــة ،يمكــن لرجــال األعمــال فتــح حســاب
بنكــي فــي أحــد البنــوك التــي تنقــل تلقائ ًيــا المعلومــات المتعلقــة بالدخــل والمصروفــات
إلــى الســلطات الضريبيــة ،ويمكــن لهــذه الســلطات بعــد ذلــك إجــراء حســاباتها الضريبيــة،
دون أن ترهــق الشــركة بإجــراءات مــلء االســتمارات.

ومــن األمثلــة األخــرى علــى الدفــع اآللــي الســتحقاقات األطفــال أو األمومــة؛ عندمــا
يســجل أحــد الوالديــن والدة الطفــل وبياناتــه لــدى الجهــة الحكوميــة ذات الصلــة ،ثــم يبلــغ
النظــام ســلطات الضمــان االجتماعــي تلقائ ًيــا .وحينهــا تــوزع ســلطات الضمــان االجتماعــي
االســتحقاقات الالزمــة ،ممــا يغنــي عــن الحاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن الطلبــات التــي
تســتغرق وق ًتــا طويـ ً
ـا.

 10صدى الموارد البشرية

صدى الموارد البشرية 11

ً
عــادة مــا تشــتمل عمليــة بيــع الســيارة وتســجيل تغييــر ملكيتهــا علــى تقديــم طلبيــن
منفصليــن .وبغــرض توحيــد هــذه العمليــات وتبســيط النظــام ،يؤكــد البائــع والمشــتري
علــى تفاصيــل المعاملــة فــي بوابــة إلكترونيــة حكوميــة مــن شــأنها ً
أيضــا تفعيــل التغييــر
فــي ســجل مركبــات الجهــة .وهــو مــا يقــود مجـ ً
ـددا إلــى إلغــاء الحاجــة إلــى اإلجــراءات
المرهقــة ،ممــا يعــزز رضــا المتعامليــن عــن الخدمــات الحكوميــة.

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،كانــت هنــاك تحــركات نحــو إقامــة حكومــة غيــر مرئية.
شــيوعا عندمــا يغيــر
وفــي إمــارة أبوظبــي ،أصبحــت اإلجــراءات واإلعفــاءات اآلليــة أكثــر
ً
المتعاملــون حالتهــم أو يطلبــون خدمــات معينــة .فعلــى ســبيل المثــال ،يُســجل الشــخص
مــن ذوي الهمــم فــي مرفــق طبــي بصــورة اســتباقية ،وذلــك لالســتفادة مــن مجموعــة
مــن الخدمــات واالمتيــازات الحكوميــة ،ممــا يتيــح للحكومــة الوصــول بشــكل أفضــل إلــى
أصحــاب الهمــم؛ بجانــب تقليــل أعبــاء طلبــات التقديــم وأوقــات االنتظــار.
تســاهم إقامــة الشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي القضــاء علــى تعقيــد الخدمــات
تمامــا .ويتــم بالفعــل تنفيــذ المبــادرات
الحكوميــة ،أو حجــب تلــك الخدمــات عــن المتعامليــن
ً
المشــتركة بيــن الحكومــة والشــركات التــي تقــدم الخدمــات بسالســة للمتعامليــن مــن
القطــاع الخــاص.

الشراكة بين القطاعين
الحكومي والخاص
تسهم في القضاء
على تعقيد الخدمات
الحكومية

وبجانــب تقديــم الخدمــات ذاتهــا ،يمكــن أن يصبــح الدعــم الفنــي المقــدم للمســتخدمين
أكثــر اســتباقية ،وهــو مــا يحــدث بالفعــل فــي حكومــة أبوظبــي .فعلــى ســبيل المثــال،
إذا تلقــى المتعاملــون فــي المنصــة الرقميــة رســالة بوجــود خطــأ فــي المعاملــة
اإللكترونيــة ،فحينهــا ســيتواصل معهــم مســاعد رقمــي أو مســؤول دعــم مــدرب جيـ ً
ـدا.

وتخطــط إحــدى الشــراكات الحكوميــة القائمــة فــي أبوظبــي مــع شــركة مــن القطــاع
الخــاص إلــى إعفــاء الموظفيــن مــن االلتــزام بتبريــر الغيــاب المرضــي مــن خــال تقديــم

تمكين النظام البيئي التكنولوجي

َعــد
الحكوميــة ،ســتتمكن الشــركة مــن البحــث عــن حالــة التقريــر الطبــي إلكترونيًــا .إذ ي ِ

يتعيــن علــى اإلطــار القانونــي المناســب والقــدرات والحوكمــة دعــم التكنولوجيــا

تقاريــر طبيــة صــادرة عــن الســلطات الصحيــة .ومــن خــال التكامــل مــع البنيــة التحتيــة
هــذا التغييــر المخطــط لــه بالتخفيــف مــن عــبء التحقــق بشــكل يــدوي مــن آالف تقاريــر
ً
ســنويا.
اإلجــازات المرضيــة التــي يقدمهــا الموظفــون

األساســية لتحقيــق طمــوح الحكومــة غيــر المرئيــة.

حيــث تنتقــل الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى مســتوى جديــد مــن النضــج
الرقمــي ،مــع توفــر تطبيقــات الهاتــف الجــوال المتطــورة فــي صميــم هــذا التطــور .فقــد
أتاحــت إحــدى الحكومــات فــي المنطقــة بالفعــل جميــع الخدمــات الحكوميــة عبــر تطبيــق
واحــد للهاتــف المحمــول.

ويتجســد الهــدف الحالــي لحكومــات المنطقــة فــي تأســيس منصــة موحــدة عبــر اإلنترنــت.
ويتعيــن أن يتضمــن هــذا الهــدف ً
أيضــا إقامــة حكومــة غيــر مرئيــة تقــدم خدمــات آليــة
للمتعامليــن ،باالســتعانة بمبــدأ مشــاركة البيانــات «مــرة واحــدة فقــط» عبــر الجهــات
الحكوميــة .فعندمــا يقــدم األفــراد والشــركات معلومــة مــن المعلومــات العامــة إلــى
أي جهــة حكوميــة ،أو عندمــا تقــدم جهــة حكوميــة معلومــة عامــة ذات صلــة بــأي مــن
المتعامليــن ،يتعيــن علــى الجهــات األخــرى االســتفادة منهــا.

تهــدف حكومــة أبوظبــي إلــى تحويــل نســبة كبيــرة مــن خدماتهــا إلــى «خدمــات بــدون
عــبء» .حيــث ال تحتــاج الخدمــات إلــى أي متطلبــات ،وســيصبح مــن الســهل تقديــم الطلــب
(بــدون خطــوات) ،بجانــب إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــة مــن أي مــكان وفــي أي زمــان.
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وبغيــة تحقيــق هــذه الرؤيــة ،يتعيــن علــى الحكومــات إقامــة األســس الالزمــة لتســهيل

5

تبــادل البيانــات العامــة غيــر الحساســة وتفســيرها وإعــادة اســتخدامها.

منصــات التشــغيل البينــي :إصــدار دليــل بيانــات مركــزي يخــزن ســجالت بيانــات
الحكومــة والمســتخدمين؛ لضمــان إعــادة االســتخدام ،ويلغــي طلــب البيانــات المكــررة
مــن المتعامليــن ،ومحــرك فعاليــات الشــركات الــذي يســمح بــاإلدارة المرنــة ،وتعديــل
قواعــد الخدمــة مــن جانــب الجهــات الحكوميــة كلمــا تغيــرت القوانيــن ،وإصــدار دليــل

يمثــل تبنــي مفهــوم «مــرة واحــدة فقــط» علــى نطــاق واســع تحد ًيــا ،لــذا يتعيــن علــى
الحكومــات تطويــر منصــات رقميــة قابلــة للتشــغيل البينــي .كمــا يتعيــن عليهــا ً
أيضــا بنــاء
مجموعــة واســعة مــن القــدرات التكنولوجيــة مــن المركــز (انظــر الشــكل التوضيحــي رقــم

للخدمــات المركزيــة يتضمــن جميــع الخدمــات الحكوميــة ،ووصفهــا ومؤشــرات أدائهــا
وخطــوات العمليــة.
6

الحكوميــة االســتفادة منهــا فــي تحســين إمكانيــة الوصــول ورحلــة المتعامليــن.

 .)2ويتضمــن ذلــك مــا يلــي:
1

ويتضمــن ذلــك العديــد مــن المكونــات الشــائعة ،بمــا فــي ذلــك أداة قفــل المســتندات

القنــوات الموحــدة :يتعيــن توفيــر جميــع الخدمــات الحكوميــة عبــر منصــة موحــدة

أو ســجالت بيانــات التعريــف لجميــع معلومــات المتعامليــن فــي منصــة موحــدة ،وإدارة

وتقديــم تجربــة متعــددة القنــوات للمتعامليــن ،حيــث يتعيــن علــى هــذه القنــوات أن

الهويــة الرقميــة ،والمحفظــة الرقميــة للحكومــة ،ومحــرك اإلشــعارات ،ومكــون

تتضمــن البصمــة األكثــر كفــاءة لمراكــز الخدمــة الفعليــة التــي تعمــل فــي إطــار عالمــة
حكوميــة موحــدة ،وبوابــة إلكترونيــة موحــدة ،وتطبيــق موحــد للهاتــف الجــوال.
2

إدارة تجربــة المتعامــل  :أدوات متطــورة مركز ًيــا إلدارة تجربــة المتعامليــن والمحتــوى

3

7

تحليــات المتعامليــن :أدوات متقدمــة تهــدف إلــى رصــد تصــور المتعامليــن ،مــع

9

األداء.

البنيــة التحتيــة لتبــادل البيانــات :تبــادل بيانــات موحــد يربــط بشــكل متبــادل جميــع
ً
اســتنادا إلــى بنيــة تحتيــة آمنــة للشــبكة الحكوميــة
أنظمــة الجهــات الحكوميــة،

8

تحديــد احتياجــات المتعامليــن والتنبــؤ بهــا مــن خــال خوارزميــات التعلــم اآللــي وتصــور
4

الخرائــط المركــزي.

علــى القنــوات الموحــدة ،وكذلــك إلدارة رحــات المتعامليــن المرنــة ،وتتألــف هــذه
األدوات مــن سلســلة مــن الخدمــات المترابطــة التــي ُأنجــزت مــن خــال أفضــل تجربــة
لتقديــم نتيجــة للمتعامليــن.

منصــات التمكيــن الرقميــة :مجموعــة مــن المنصــات الرقميــة التــي يمكــن للخدمــات

بأكملهــا.
ســجالت الخدمــات والمعلومــات :تخزيــن مســارات العمــل الخلفيــة ،والبيانــات
الحكوميــة ،وبيانــات معلومــات المســتخدم.
عوامــل تمكيــن التحــول :إدارة التغييــر ومنهجيــات التســليم الســريع لتســهيل الترويــج
للتصميــم الرقمــي علــى نطــاق الحكومــة.

المنصــات الحكوميــة المفتوحــة :واجهــات موحــدة وأدوات إلدارة الشــراكة تســهل
الوصــول للخدمــات الحكوميــة والمشــاركة فــي إنشــاء الخدمــات مــع شــركاء القطــاع
الخــاص.
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(الشكل التوضيحي رقم )2
تتطلب القنوات الموحدة مجموعة من القدرات

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

إدارة ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

أدوات
اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
إدارة رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ

إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

إدارة اﻟﻤﺤﺘﻮى

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ/اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟﻲ

ذﻛﺎء اﻻﻋﻤﺎل
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮن

ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ

اﻟﻤﻨﺼﺎت

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

إدارة اﻟﺸﺮاﻛﺎت

ﺳﺠﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﺤﺮك اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺳﺠﻼت
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Abu Dhabi Digital Authority
&Strategy

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

دﻟﻴﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ

أداة
ﻗﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

اﻟﺨﺮاﺋﻂ

ﻣﺤﻔﻈﺔ رﻗﻤﻴﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت

اﻟﻤﻌﺮّف اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﻦ

ﺳﺠﻼت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

أﺧﺮى

ﺳﺠﻼت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم

اﻷﻣﻦ واﻟﺴﺮﻳﺔ

تســاهم الحوكمــة الصارمــة فــي تســهيل عمليــة وضــع القــدرات التكنولوجيــة ،كمــا
يتعيــن تحديــد السياســات الداعمــة وتعزيزهــا فــي نطــاق الحكومــة .ويتعيــن كذلــك الرصــد
الدقيــق لعمليــة تحديــد وتصنيــف البيانــات الــواردة مــن جميــع الجهــات فــي المنصــة
الحكوميــة بأكملهــا .ويتعيــن أن تكــون التشــريعات مقــروءة آليًــا ،ممــا يعنــي أنــه يجــب
كتابــة القوانيــن بطريقــة يمكــن للخدمــات الرقميــة الوصــول إليهــا وفهمهــا تلقائ ًيــا كلمــا
كان هنــاك تحديــث .ويمثــل التطبيــق الصــارم لقوانيــن خصوصيــة وأمــن البيانــات أمــرًا
ضروريًــا.

ويعــد الهيــكل التنظيمــي المناســب ،والثقافــة ،وإدارة التغييــر مــن العناصــر الضروريــة
للحوكمــة مــن أجــل العمــل بفاعليــة ،وبالتالــي تســهيل االنتقــال إلــى نظــام «المــرة
الواحــدة فقــط» .لــذا ســيكون مــن األهميــة بمــكان إشــراك القــادة الحكومييــن وأصحــاب
المصلحــة الرئيســيين عــن كثــب .وتعتبــر الرعايــة مــن الفريــق القيــادي رفيــع المســتوى،
علــى ســبيل المثــال مجلــس اإلدارة الرقميــة ،أم ـرًا حيو ًيــا لتســريع االنتقــال نحــو حكومــة
غيــر مرئيــة .كمــا يُعــد التحديــد الواضــح لموعــد التصعيــد أمــر ضروريًــا ،بينمــا ســيضمن
اســتخدام اتفاقيــات مســتوى الخدمــة ســرعة اتخــاذ القــرارات وتســوية النزاعــات بكفــاءة.
إذ يتعيــن توزيــع جميــع المســؤوليات بدقــة ،وذلــك بغــرض الحفــاظ علــى المســاءلة فيمــا
يتعلــق باالمتثــال.

َّ
إن المزايــا طويلــة األمــد لالســتثمار فــي القــدرات تجعــل النفقــات الكبيــرة جديــرة
باالهتمــام ،كمــا ســتكون هنــاك مزايــا مباشــرة وغيــر مباشــرة للمتعامليــن والحكومــة.
حيــث سيســتفيد المتعاملــون مــن الخدمــات المتخصصــة والحــد مــن تعبئــة االســتمارات،
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الحفاظ على النموذج التشغيلي المناسب

بينمــا ستســتفيد الحكومــات مــن تحســين القــدرة التنافســية االقتصاديــة ،وزيــادة إنتاجيــة
الموظفيــن ،والتــآزر التكنولوجــي الناتــج عــن دمــج القنــوات الرقميــة ومنصــات التمكيــن
الرقميــة .فقــد تمكنــت حكومــة أبوظبــي مــن تحقيــق فوائــد للمتعامليــن ُتقــدر بحوالــي

تحتــاج الحكومــات إلــى تغييــر آليــة عملهــا لتحقيــق التحــول المطلــوب ،وهــي بحاجــة إلــى
اعتمــاد ممارســات جديــدة فــي إطــار النمــوذج التشــغيلي الخــاص بهــا ،يتضمــن ذلــك وضع

 2.7مليــار درهــم إماراتــي ( 750مليــون دوالر أمريكــي) ،وفوائــد للحكومــة نفســها
ُتقــدر بحوالــي  750مليــون درهــم إماراتــي ( 204مليــون دوالر أمريكــي) (انظــر الشــكل

االســتراتيجية وتنفيذهــا ،وتطويــر المنتجــات ،والتكنولوجيــا ،والتخطيــط واألداء ،والتنظيــم.

التوضيحــي رقــم .)3
(الشكل التوضيحي رقم )3

فــي الماضــي كان المــدراء يلجــأون إلــى وضــع خطــط ثابتــة تتضمــن مراحــل طويلــة األمــد،
ولكــن لــم يكــن هنــاك مجــال إلدخــال تعديــات عليهــا .بينمــا فــي العالــم الرقمــي ،يمكــن

مزايا للمتعاملين والحكومة

الحصــول علــى تعليقــات المتعامليــن ومرئياتهــم بســهولة وبصــورة اقتصاديــة ،لذلــك
يمكــن اختبــار االفتراضــات بانتظــام لضمــان تحقيــق الجــدوى االســتراتيجية والنجــاح ،ويتعين
علــى الحكومــات التــي تنفــذ التحــوالت الرقميــة أن توفــر المرونــة مــن خــال تقديــم دورات
قصيــرة لتطويــر التخطيــط واالختبــار والمعايــرة والتنفيــذ.
ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
ﺷـــﺨﺼﻴﺔ :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﻤﻤـــﺔ
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻟﻘـــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﻘﺪرة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻣﻼﺋﻤﺔُ :ﺗ ّ
ﻴﺴـــﺮ وﺻـــﻮل اﻷﺷـــﺨﺎص واﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻋﺒﺮ
اﻟﻘﻨﻮات.

اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ :اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ :ﺗﺴﺘﺒﻖ وﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ

ﻣﺒﺴـــﻄﺔ :ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺧﺪﻣـــﺎت ﻣﺘﺴـــﻘﺔ وﺳـــﻬﻠﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪام.

ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل  :ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت راﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

وﺻﻮل اﻟﺨﺪﻣـــﺔ إﻟﻰ ﻣﺴـــﺘﺤﻘﻴﻬﺎ :ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻔﺌﺎت وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :اﻟﺤﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﻘﻨﻴﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻮرﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
)دراﺳـــﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﺑﻮﻇﺒـــﻲ ،ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
750
71

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺣﺪ

66

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

36

ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﻴﺔ

27

ﻗﻨﻮات رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة

11

ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺣﺪ

يتعيــن تطويــر قــدرات تطويــر المنتــج مركزيًــا ،حيــث يجــب اســتبدال العمليــات الخطيــة
والثابتــة لتطويــر المنتجــات فــي الخدمــات المشــتركة لتكنولوجيــا المعلومــات بنمــاذج أكثــر
مرونــة تســتخدم مبــادئ «التفكيــر التصميمــي».

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

Abu Dhabi Digital Authority
&Strategy
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إذ تتضمــن هــذه النمــاذج المرنــة عـ ً
ـادة علــى تكويــن األفــكار ،وجمــع المتطلبــات المرنــة،

يتعيــن اســتكمال قنــوات المتعامليــن عبــر  ،Chatbotبجانــب إجــراء تحليــات تنبؤيــة لتجربــة

وعمليــات التنفيــذ الســريعة ،والمراجعــات .أثنــاء مرحلــة تكويــن األفــكار ،يتعيــن علــى

المتعامليــن .وينبغــي أن تتيــح تقنيــات تحليــل البيانــات وإدارة تجربــة المتعامليــن تحليــل

فــرق التفكيــر إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة ،بمــا فــي ذلــك المتعامليــن ،فــي تحديــد

آراء المتعامليــن واســتخدامهم عبــر القنــوات بمــا يمكــن تحســين التجربــة .ومــن الضــروري

رحلــة المتعامليــن ووضــع المفاهيــم األخــرى .كمــا تســتفيد الفــرق بعــد ذلــك مــن مراحــل
العمليــة المتبقيــة لتحويــل األفــكار المدرجــة فــي القائمــة المختصــرة إلــى نمــاذج أوليــة
يتــم إطالقهــا واختبارهــا مــع المتعامليــن.

ينبغــي إطــاق ميــزات المنتــج الجديــدة باســتمرار ،ممــا يتيــح جمــع تعليقــات الســوق
وتعديــل المنتجــات خــال وقــت مبكــر مــن العمليــة .وفــي العــام  ،2020أطلقــت حكومــة
أبوظبــي مركــ ًزا لالبتــكار إلضفــاء الطابــع المؤسســي علــى التنميــة الرقميــة لجميــع
الخدمــات والرحــات الحكوميــة ،وهــذا المركــز مجهــز بــأدوات وممارســات عاليــة الجــودة

تحسين تجربة
المتعاملين يتطلب
من المؤسسات
استخدام التقنيات
الحديثة لتحليل
بيانات المتعاملين
وآرائهم حول الخدمات
المقدمة لهم

االســتعانة بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي تتبــع تأخيــر الخدمــة ،ومعرفــة أســباب
إخفاقهــا قبــل إثــارة المتعامليــن لهــذه المشــكالت.

التكنولوجيا والبنية
يجــب ً
أيضــا تحديــث العنصــر التكنولوجــي للنمــوذج التشــغيلي ،ويُعــد هــذا العنصــر
منفصـ ً
ـا عــن القــدرات التكنولوجيــة .وينبغــي أن يكــون تطويــر وتشــغيل القنــوات األماميــة
والتطبيقــات ذات الصلــة مركزيًــا ،لــذا يجــب فصلهــا عــن األنظمــة الخلفيــة المعقــدة.

للتطويــر والتســليم الرقمــي ،للســماح لجميــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص
بوضــع مفاهيــم للخدمــات الجديــدة.
يتعيــن أن تتغيــر البنــى التقليديــة ذات األنظمــة المتجانســة إلى بنيــات الخدمــات المصغرة،
والوحــدات المنفصلــة مــن البرامــج ذات األغــراض المحــددة ،مثــل توصيــات الخدمــة،

التغييرات في القدرات اإلدارية وقنوات المتعاملين

والمدفوعــات عبــر اإلنترنــت .كمــا يجــب أن تشــتمل علــى واجهــات برمجــة التطبيقــات
والبيانــات المنفصلــة رقميًــا عــن األنظمــة التقليديــة .تمتلــك العديــد مــن الجهــات

يتعيــن ً
أيضــا تغييــر القــدرات اإلداريــة لرعايــة وتجربــة المتعامليــن .فقــد نجحــت الحكومــات

الحكوميــة حال ًيــا هيــاكل تقنيــة تقليديــة مــزودة بتطبيقــات أحاديــة الغــرض تعتمــد علــى

بالفعــل فــي جعــل مراكــز االتصــال مركزيــة فــي نطــاق جهاتهــا .كمــا تمكنــت إحــدى

قواعــد رمــوز كبيــرة ومعقــدة .وفــي هــذه البيئــات ،فــإن إجــراء تعديــات بســيطة علــى

الحكومــات فــي المنطقــة مــن تطويــر مســتودعاتها المركزيــة إلدارة المعرفــة .ويجــدر
الذكــر أن نســبة المشــكالت التــي تمــت تســويتها حتــى اآلن بعــد تلقــى المكالمــة األولــى

ـدا ويســتغرق وق ًتــا طويـ ً
العمليــات يســتلزم عمـ ً
ـا فــي العديــد مــن التطبيقــاتَّ .
ـا معقـ ً
إن

البنــى الرقميــة المتقدمــة تتمحــور حــول الخدمــات المصغــرة.

بلغــت .%90
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(الشكل التوضيحي رقم )4
تحول النموذج التشغيلي

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

لقــد صممــت حكومــة أبوظبــي منصــة مركزيــة لتطويــر وتشــغيل القنــوات الحكوميــة
األماميــة القائمــة علــى بنيــة الخدمــات المصغــرة تلــك ،وتســهم هــذه المنصــة فــي
ً
نظــرا لفاعليتهــا وكفاءتهــا ،فيمــا تبلــغ تكلفــة تشــغيل
تحقيــق عوائــد ماليــة كبيــرة؛

دورات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

دورات ﻗﺼﻴـــﺮة اﻷﻣﺪ ﻣﻦ أﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻘﺎط ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺤﻮر

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻠﺴـــﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺗﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ

اﻟﻤﻨﻌﺰﻟﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
وإدارة ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ؛ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ(
وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس

اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻨﻮات ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻼت
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ُ
ﻃﻮرت ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﻐـــﺮة واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺼﻞ
رﻗﻤﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒـــﻊ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ ذات ﻫﻴـــﺎﻛﻞ اﻹﺑﻼغ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

ﻓﺮق ﻣﺘﻌـــﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻧﺔ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸـــﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ

Abu Dhabi Digital Authority
&Strategy

المنصــة المركزيــة حوالــي  75ألــف دوالر أمريكــي لتطويــر موقــع إلكترونــي ،و 40ألــف
دوالر أمريكــي للحفــاظ عليــه ســنويًا .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تكلفــة التطويــر لــكل جهــة
منفصلــة تبلــغ فــي المتوســط 150ألــف دوالر أمريكــي ،و 70ألــف دوالر أمريكــي للعمــل
بشــكل منفصــل كل عــام.

ً
ممثــا عــن الجهــة
قــد يضــم الفريــق الفعــال متعــدد الوظائــف ،علــى ســبيل المثــال،
الحكوميــة ،ومديــر المنتــج ،ومحللــي األعمــال ،ومصمــم تجربــة المتعامليــن ،ومهندســي
الحلــول واألنظمــة ،ومديــري المشــروعات ،والمطوريــن ،والمختبريــن.

التغييرات التنظيمية

ســيتولى هــذا الفريــق تنفيــذ مشــروع واحــد فــي كل مــرة ،والعمــل بطريقــة مرنــة

علــى الجانــب التنظيمــي ،يتعيــن اســتبدال الفــرق التــي تعمــل بشــكل منفصــل بفــرق

ومتكــررة .وســيركز الفريــق علــى منتــج واحــد أو عــدة منتجــات لبنــاء الخبــرة وتطويــر

متعــددة الوظائــف تضــم جهــات مختلفــة ،وتعمــل علــى أســاس كل مشــروع علــى حــدة.

التخصــص ،وبالتالــي تعزيــز الكفــاءة فــي مهامــه ومشــاريعه.

فــي حيــن أن مركــز االبتــكار المركــزي هــو الجهــة المســؤولة عــن إجــراء هــذه العمليــة
متعــددة الوظائــف ،فــا تــزال الجهــات الحكوميــة هــي الجهــة المالكــة لألعمــال المتعلقــة
بالخدمــات والرحــات الجديــدة الخاصــة بقطاعاتهــا (انظــر الشــكل التوضيحــي رقــم .)4

يمكــن أن يســتغرق االنتقــال نحــو النمــوذج التشــغيلي الجديــد مــن ثــاث إلــى خمــس
ســنوات .وتعتبــر النجاحــات التدريجيــة علــى طــول الرحلــة أم ـرًا حيو ًيــا فــي الحفــاظ علــى
االلتــزام بالتحــول وهيــكل الحوكمــة الجديــد.
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خارطة الطريق :اتخاذ خطوات إلحراز التقدم
تبــدأ رحلــة إنشــاء حكومــة غيــر مرئيــة ببنــاء األســس ،والتــي تشــمل وضــع اســتراتيجية
حكوميــة رقميــة وطنيــة وإقامــة بنيــة تحتيــة لتبــادل البيانــات .ويتعيــن التســريع برقمنــة
المســتندات ،مــع إطــاق رحــات محــددة متمحــورة حــول المتعامليــن عبــر القنــوات الرقمية
الحكوميــة الموحــدة إليجــاد الزخــم الــازم (انظــر الشــكل التوضيحــي رقــم .)5

(الشكل التوضيحي رقم )5
خارطة الطريق لخدمة أفضل

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة

 ﻗﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ رﺣﻼت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ -ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

 ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ )دﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺤﺮك اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت( اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺣﻼت اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ -اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﺼﺔ

يتضمــن اعتمــاد الحكومــة غيــر المرئيــة علــى قابليــة التشــغيل البينــي للبيانــات الناضجــة،
والتــي تتبــع مبــدأ «مــرة واحــدة فقــط» وتســتخدم تحليــات البيانــات لتقديــم خدمــات
حكوميــة اســتباقية ورحــات اســتباقية وديناميكيــة للمتعامليــن .وفــي نهايــة األمــر،
ســتتمكن الحكومــات مــن فتــح المنصــة أمــام شــركات القطــاع الخــاص والجهــات الحكومية

ﺑﻨﺎء اﻷًﺳﺲ

ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة"

Abu Dhabi Digital Authority
&Strategy

ﺗﻄﻮﻳﺮ "ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة"

على الدول الراغبة
في تبني مفهوم
الحكومة غير المرئية
االستفادة من تقنيات
الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا الرقمية

لتطويــر خدماتهــا المتكاملــة الخاصــة باســتخدام الخدمــات الحكوميــة عبــر منصــة ســحابة
مفتوحــة لواجهــة برمجــة التطبيقــات.

الخاتمة
ُتوصــف الحكومــة غيــر المرئيــة بأنهــا حكومــة طموحــة وضروريــة وقابلــة للتحقيــق ،لــذا
يتعيــن علــى الحكومــات تحويــل خدماتهــا إلــى منهــج الحكومــة غيــر المرئيــة مــن خــال
االســتفادة مــن التطــورات فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة .كمــا يتعيــن علــى الحكومــات
تعزيــز منصــات الخدمــة الرقميــة الخاصــة بهــا بطريقــة منســقة وتدريجيــة ،وبدء ممارســات

عقــب مرحلــة بنــاء ُ
األســس ،يتعيــن علــى الحكومــات دمــج الخدمــات الحكوميــة األكثــر
اســتخداما فــي النظــام الجديــد بهــدف تعزيــز القنــوات الموحــدة ،كمــا يتعيــن تجميــع
ً
الخدمــات حــول رحــات المتعامليــن .لقــد تبيــن أن تصميــم الخدمــات حــول رحــات المتعاملين
هــو اآلليــة األكثــر فعاليــة لتقليــل نقــاط اتصــال المتعامليــن فــي الخدمــات الحكوميــة.

جديــدة عبــر سلســلة القيمــة لتقديــم الخدمــات مــن مرحلــة التخطيــط إلــى مرحلــة التنفيــذ،
وســرعة تصــور وتطويــر خدمــات جديــدة ومتكاملــة .كمــا يتعيــن علــى الحكومــات ً
أيضــا
تقديــم منصــات تهــدف إلــى زيــادة فاعليــة التكلفــة واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات
الرقميــة ،ومــن خــال اتخــاذ الحكومــات لهــذه الخطــوات ،يمكنهــا تقديــم خدمــات عاليــة
الجــودة بطريقــة تمكــن المتعامليــن وتجــذب األعمــال التجاريــة واالســتثمارات الدوليــة إلــى
بالدهــا.
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EXECUTIVE SUMMARY
The proliferation of digital applications has revolutionized customer service.
Customers need personalized service with minimal interactions. That need puts
service providers, both public and private, under pressure to change their business
models through digital transformation. Such changes offer major opportunities
and challenges for government entities in Gulf Cooperation Council (GCC)1
countries. What these entities must aim for is the ambitious goal of “invisible
government,” proactively providing services in a seamless manner that
allows government to act as an enabler. Such invisible government customer
service will make constituents’ lives easier and allow these entities to operate
more efficiently. This is a vital step as governments must now compete with each
other to attract constituents and businesses as the world becomes more global
and interconnected.
To achieve this transformation, government entities need strategies to intensify
their efforts to digitize services. In particular, they must progress beyond the “onestop-shop” service delivery concept. Instead, they need invisible government so
that customers do not have to request a service. Rather, they benefit automatically
from the services for which they are eligible, without additional interaction.
For example, private companies would receive clearances and approvals while

performing their daily business without filing a request. To provide such a service,
government entities should build their knowledge of their customers through
facilitating data exchange among themselves.
Successful transformation also requires the government to change how it
develops services. It must enhance the digital platforms that enable service
delivery, gradually, cumulatively, and in coordination with all government
entities. In particular, all government entities must adopt new practices across
the value chain of service delivery from planning to implementation. They must
rapidly conceptualize and develop new, integrated services for customers. On the
technology front, they must introduce platforms that allow digital services to be
expanded efficiently.

A SERVICE REVOLUTION
Governments throughout the world are competing to encourage businesses to
open in their countries. The ease and convenience of interaction with the relevant
government is one of the crucial factors for companies in deciding where to be
located. If governments wish to succeed in this contest, they should adopt the
invisible government approach to providing services.
Take, for example, the GCC region where interaction with the government can
be time- consuming and frustrating, deterring many companies from setting
up operations. In response, government entities in the region have made great
efforts in recent years to modernize and digitize their services. For example, the
government of Abu Dhabi has established a one-stop- shop for all government
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EXHIBIT 1
Integrated customer journeys lead to improved service

TRANSPORT
Apply for a driver’s license, pay traffic fines, search for and buy a
car, get financing and insurance, etc.

HEALTH
Apply for a driver’s license, pay traffic fines, search for and buy a
car, get financing and insurance, etc.

EDUCATION
Search for and apply to schools, request attested documents, track
students’ performance, etc.
services. It is referred to as “TAMM” and is the home of Abu Dhabi Government
Services across its digital, contact, and services centers. TAMM is built on an entire
ecosystem of digital capabilities and offers a growing portfolio of more than 500

COMMUNITY
Search and apply for social and financial support services offered
by all government entities

digital services.
Around 98 percent of the Abu Dhabi government’s citizen services are now carried
out through digital channels, such as mobile apps or online. The vast majority of
government service fees, some 85 percent in some jurisdictions, are also collected

HOUSING AND UTILITIES
Conduct geo-search for facilities nearby a house, subscribe to
utilities and parking, and pay fines

electronically, such as through online payment. These developments will have
a positive impact for all businesses, citizens, residents, and even visitors to Abu
Dhabi.

EMPLOYMENT
Search for jobs, get career advice, post job vacancies (employers),
intelligent matching, etc.

However, customers are still looking for more personalization and for governments
to be more proactive. This desire from constituents should push governments
to be ambitious and do more. According to a recent survey in one GCC country,
around 30 percent of customers are “dissatisfied” with the complexity of the

BUSINESS
Start a new business including setting up and registering a new
company

information on official websites and the amount they were required to provide.
Customers seek services that are intuitive and convenient. Investors want clarity
on the registration process and requirements and on investment opportunities,
while drivers are looking for online training and speedier license processing and
delivery.
To improve the customer experience, governments have been building unified

TOURISM
Promote local events sponsored by different entities, provide a
consolidated calendar and booking features
Abu Dhabi Digital Authority
Strategy&

service delivery platforms. In this more centralized model, the list of services and
offerings are simplified, thus contributing to enhanced customer experience (see
Exhibit 1).
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However, governments need to move away from legacy bureaucracy to deal
with service requests. Instead, the new vision of invisible government involves
integration between various services to limit unnecessary duplication of application
processes for the customer or business. It also calls for a digital engine that
automatically assesses customers’ eligibility for services, together with predictive
analytics to analyze customer consumption of services and suggest potential
services. The predictive analytics would be based on efficient data monitoring,
control, and sharing within the unified government platform. Rather than the
constituent requesting a service from a government entity, the government entity
would provide the service to the constituent proactively.
Such a system of invisible government creates significant benefits. Customers would
enjoy an improved experience as they would benefit from government services
without submitting any information. They might not even notice that a necessary
government service was triggered
in the background to complete a private sector service. The need for fewer manual

Customers would enjoy an improved experience as they would benefit from

eligibility checks reduces the administrative burden on the government. All the

government services without submitting any information. They might not even

while, the government would accumulate data about its customers to enable

notice that a necessary government service was triggered in the background to

automatic processes and proactive suggestions. The TAMM platform has already

complete a private sector service.

captured a significant amount of customer data, and is steadily deepening this
secure reservoir of information, enabling the analytics and insights unit to derive
meaningful conclusions. The end result is a more responsive and caring government
that provides customers with a seamless experience, while fostering a business-

THE INVISIBLE GOVERNMENT

friendly environment.
There are many areas in which the invisible government can provide a service
to an individual or business based on certain life events without that individual
or business needing to supply additional information. Several governments are
applying reforms to achieve closer cooperation among government entities, and
using the once-only principle for customer data entry to offer
services proactively. The government can also provide these services through a
partnership with private companies.
Estonia is a pioneer of invisible government initiatives. When entrepreneurs set
up a new business, they already face a significant number of daily and strategic
concerns, without constantly having to worry about financial statements, monthly
tax declarations, and tax payments. In an example of an invisible government
partnership, businesspeople can open an account with a bank that would
automatically transfer information on income and expenses to the tax authorities.
The authorities can then make their tax calculations, without the business being
weighed down by onerous form filling.
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Another example involves the automatic payment of child or maternity benefits.
When a parent registers a birth and the baby’s details with the relevant government
entity, the system informs the social security authorities automatically. The social
security authorities then dispense the benefits, eliminating the need for further
time-consuming applications.
The sale of a vehicle, and the registration of the change of its ownership, normally
involve two separate submissions. To unify these processes and streamline the
system, the buyer and seller would confirm the details of the transaction in a
government portal that will also enact the change in the entity’s vehicle registry.
Again, burdensome processes are eliminated, boosting customer satisfaction with
government services.
In the GCC, there have been moves towards invisible government. In Abu Dhabi,
automatic exemptions and actions are becoming more common when customers
change status or request certain services. For example, a person diagnosed with a
certain disability at a medical facility
is proactively registered to benefit from a range of government services and
privileges. This enables the government to better reach people of determination,
the official term for those with special needs, and reduce the application burden
and waiting times.
Partnership with the private sector can either eliminate the complexity of
government services, or conceal those services from customers altogether.

Joint government–business initiatives that offer services seamlessly to private
customers or businesses are already under way.
One government partnership with a private-sector company plans to remove
employees’ obligation to justify sickness absence through the submission of
medical reports issued by health authorities. By means of integration with
government infrastructure, the company will be able to look up their medical
report status electronically. This planned change promises to alleviate the
burden of manually checking thousands of sickness absence notifications from
employees every year.
Along with the services themselves, the technical support offered to users can
also become more proactive, which is already happening in Abu Dhabi. For
example, if digital platform customers receive an error message or are stuck at
a particular stage, they are now contacted by a digital assistant or a well-trained
support officer.

ENABLING THE TECHNOLOGY ECOSYSTEM
The appropriate legal framework, capabilities, and governance must support the
essential technology to realize the ambition of invisible government.
Governments throughout the world are moving to a new level of digital maturity,
with sophisticated mobile applications at the core of this development. One
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government in the region has already made all government services available in
a single mobile application.
The current target of governments in the region is to build an online one-stop
shop. This aim should also include establishing an invisible government that
provides automatic services to customers, based on the principle of once-only
data sharing across government entities. When individuals and businesses submit
an item of public information to any government entity, or when a government
entity produces a piece of public information pertinent to any customer, other
entities should make use of it.
The Abu Dhabi government aims to transfer a significant proportion of its
services into “zero burden services.” Services will not have any requirements (zero
requirements), will be easy to apply for (zero steps), and can be accessed from
anywhere.
To achieve this vision, governments should build the necessary foundations to
facilitate the exchange, interpretation, and reusability of non-sensitive public
data.
Implementing the once-only principle at scale is challenging. Governments must
develop digital platforms that are interoperable. They also should build a broad
range of technological capabilities from the center (see Exhibit 2). These include:
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1. Unified channels: All government services should be offered in one place and
deliver an omnichannel experience for customers. Channels should include
the most efficient footprint of physical service centers operating under one
government brand, a single portal, and a single mobile application.
2. Configuration and experience management: tools developed centrally for
managing customer experience and the content on the unified channels, as
well as for managing flexible customer journeys. These tools are a series of
interconnected services fulfilled through the best experience to deliver an
outcome to customers.
3. Customer analytics: advanced customer experience management tools that
monitor customer perception, while identifying and predicting customer
needs through machine learning algorithms and performance visualization.
4. Open government platforms: standardized interfaces and partnership
management tools that facilitate open access to government services and
co-creation of services with private- sector partners.
5. Interoperability platforms: a central data catalog that stores government
and user data registries to ensure reusability and eliminates requesting the
same data from customers; a business events engine that allows for the
flexible administration and amendment of service rules by government
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entities as the laws change; and a central service catalog that incorporates
all the government services and their description, and their performance
indicators and process steps.
6. Digital enablement platforms: a set of digital platforms that government
services can utilize to improve accessibility and experience. These involve
several common components, including a document locker or a meta-data
store of all customer information in one place, digital identity management,
a digital wallet for the government, a notification engine, and a central maps
component.
7. Data exchange infrastructure: a single data exchange that mutually
connects all systems of government entities, built on a whole-of-government
secure network infrastructure.
8. Service and information registers: store the back-end workflows,
government data, and user information data.
9. Transformation enablers: change management and agile delivery
methodologies to facilitate the promotion of digital design across the

EXHIBIT 2
Unified channels require a range of capabilities

government.

Source: Strategy&
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Rigorous governance will facilitate the development of technological capabilities.

substantial expenditure worthwhile. There will be direct and indirect benefits for

Supporting policies need to be defined and promoted across government. The

customers and the government.

identification and classification of data from all entities throughout the entire
government platform should be closely monitored. Legislation should be

Customers will benefit from personalized services and a reduction in form-filling,

machine-readable, which means that laws need to be written in a way that digital

while governments will gain from improved economic competitiveness, higher

services can automatically access and understand them whenever there is an

employee productivity, and technology synergies generated by the consolidation

update. Strict application of data privacy and security laws is also essential.

of digital channels and digital enablement platforms. Abu Dhabi has managed
to generate benefits to customers estimated at around AED2.7 billion (US$750

The right organizational structure, culture, and change management are necessary

million) and benefits to the government itself of around AED750 million ($204

for governance to work effectively, thereby smoothing the transition to a once-

million) (see Exhibit 3).

only system. It will be important
EXHIBIT 3
to closely engage government leaders, and key stakeholders. Sponsorship from the

Customer and government benefits

top-level leadership team, such as through a digital board, is vital for accelerating
the transition toward invisible government. Explicit definition of when escalation
is necessary, and utilization of service- level agreements, will ensure fast decisionmaking processes and efficient conflict resolution. To maintain accountability for
compliance, all responsibilities should be clearly allocated.
The longer-term advantages of the investment in capabilities makes the

Abu Dhabi Digital Authority
Strategy&

Keeping the operating model relevant
To achieve the transformation, governments need to change the way they work.
They need to adopt new practices right across their operating model, including
strategy development and execution, product development, technology,
planning and performance, and organization.
Managers have in the past tended to create fixed plans, containing long-term
milestones but no room for adjustment. In the digital world, customer feedback
can be obtained easily and economically, so assumptions can be regularly tested
to ensure strategic viability and success. Governments that are implementing
digital transformations should therefore introduce flexibility through short cycles
of planning development, testing, calibration, and execution.
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Product development capabilities should be developed centrally. Linear and rigid
processes for product development in IT shared services should be replaced with
more agile models that use the principles of “design thinking.”
These agile models typically include ideation, agile requirements gathering,
implementation sprints, and reviews. During the ideation phase, design thinking
teams should involve all stakeholders, including customers, in defining a customer
journey and other concepts. Teams then make use of the remaining process
stages to turn short-listed ideas into prototypes that are launched and tested with
the customers.
New product features need to be launched continually, enabling market feedback
to be collected and products to be adjusted early on in the process. In 2020, the
Abu Dhabi government launched a central innovation hub to institutionalize
digital development for all government services and journeys. The center is
equipped with high-quality digital development and delivery tools and practices
to allow all government and private-sector entities to devise concepts for new
services.

Changes to management capabilities and customer channels
Management capabilities for customer care and experience must also change.
Governments have already had success in centralizing contact centers across
their entities. One government in the region managed to develop its central
knowledge management repositories. Issues are now resolved after the first call
at a rate of 90 percent.
Customer channels should be complemented by chatbots and predictive
customer experience analytics. Customer experience management and data
analytics technologies should enable analysis of customer sentiment and usage
across channels so that the experience can be improved. It is important that
governments use artificial intelligence to track service delays and failures before
clients raise these issues.
Technology and architecture
The technological component of the operating model must also be updated.
This element is separate from technological capabilities. The development and
operations of front-end channels and related applications should be centralized.
They should be separated from complex back- end systems.
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innovation hub is responsible for conducting this cross-functional exercise,
government entities continue to be the business owners of the new services and
journeys specific to their sectors (see Exhibit 4)
EXHIBIT 4
Operating model shift

Legacy architectures with monolithic systems should change into microservice
architectures, discrete units of software with a specific business purpose such as
service recommendations and online payments. These should include application
programing interfaces (APIs) and data that is digitally decoupled from nowoutdated systems. Numerous government entities currently have traditional
technology architectures with monolithic single-purpose applications that rest
on large and complicated code bases. In these environments, making even
trivial adjustments to business processes entails complex and time-consuming
work on numerous applications. Advanced digital architectures are built around
microservices.
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The Abu Dhabi government designed a central platform for the development and
operations of government front-end channels founded on such a microservice
architecture. The platform

An effective cross-functional team would include, for example, a representative
from the government entity, a product manager, business analysts, an experience

promises to generate technology-related savings for the government as a result

designer, solution and system architects, project managers, developers, and

of synergies and efficiencies. The cost of operating the platform centrally would

testers. Such a team would undertake one project at a time, and work in an agile

be around $75,000 to develop a website and $40,000 to maintain annually. On the

and iterative manner. The team would focus on one or a few products to build

other hand, it costs on average $150,000 to develop for each separate entity, and

expertise and develop specialization, thus boosting efficiency in their tasks and

$70,000 to operate separately each year.

projects.

Organizational changes

The transition toward the new operating model can take three to five years.
Incremental successes along the journey are vital in maintaining commitment to

On the organizational side, rigid silos should be replaced with cross-functional

the transformation and the new governance structure.

teams from different entities working on a project basis. While the central
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THE ROAD MAP: TAKING STEPS TO PROGRESS
The process toward invisible government begins by laying the foundations, which
include creating a nationwide digital government strategy and infrastructure
for data exchange. Document digitization should be expedited, and selected
customer-centric journeys should be launched on the unified government digital
channels to create momentum (see Exhibit 5).
EXHIBIT 5
The road map to better service

CONCLUSION
The invisible government is an ambitious, attainable, and necessary. Governments
should transform their services toward invisible government by taking advantage
of advances in digital technology. They must strengthen their digital service
Abu Dhabi Digital Authority
Strategy&

platforms in a coordinated, incremental manner; start new practices across the
value chain of service delivery from planning to implementation; and quickly
conceptualize and develop new, integrated services. They must also introduce
platforms that lead to the cost-efficient scaling up of digital services. By taking

After building the foundations, governments should incorporate the most-used

these steps, governments can provide quality services in a manner that enables

government services into the new system in order to bolster the unified channels.

their customers and attracts international business and investment to their

Services need to be bundled around customer journeys or life events. Designing

country.

services around life events has proved to be the most effective way of reducing
customer touchpoints in government services.
Introducing invisible government involves mature data interoperability, which
follows the once- only principle and uses data analytics to offer proactive
government services and predictive and dynamic journeys. Ultimately,
governments would be able to open the platform to private- sector companies
and government entities to develop their own integrated services by using
government services through an open API cloud platform.
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