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 .1ملخص عام
ٌعتبر هذا الجزء ملخصا ً ٌشتمل على النقاط الرئٌسٌة التً تحوٌها هذه الدراسة .لقد عرضنا اهم
المواضٌع التً تبٌن لنا اثناء الدراسة أنها بحاجة الى مزٌد من البحث والتحلٌل وسٌشار إلى مرجعٌة
كل جزء منها بما ٌتبعه من تحلٌالت تفصٌلٌة.
(e-
تهدف هذه الدراسة الى مراجعة البنٌة التكنولوجٌة الالزمة إلنشاء الحكومة-االلكترونٌة
 )governmentوإعداد التصامٌم األساسٌة ) (Blueprintووضع خطة عمل) (Roadmapلتنفٌذ
مراحل الحكومة-االلكترونٌة فً االردن.
فٌما ٌلً ملخص ألهم المالحظات والتوصٌات:
ً
 تمثل الحكومة-االلكترونٌة تغٌٌراً رئٌسٌا فً ثقافة وممارسة االعمال الحكومٌة .حٌث تعتبر
الحكومة هنا كمصدر للخدمات وٌعد المواطنون والشركات كمستهلكٌن (مستفٌدٌن) من هذه
الخدمات.
 لكً تكون الحكومة-االلكترونٌة فعالة من الضروري اجراء تغٌٌرات فً الجوانب التشغٌلٌة
للحكومة مع بناء التكنولوجٌا الممكنة.
ً
 إن الحكومة-االلكترونٌة اكثر من االنترنت ،انها تشمل انواعا متعددة من التكنولوجٌا مثل
الفاكس والتلفون .لذا ،من المهم ان ال تقتصر رؤٌة الحكومة االردنٌة على االنترنت فقط ،بل
ٌجب ان تحاول االستفادة من جمٌع االمكانات التكنولوجٌة المتوفرة منذ البداٌة.
 ال تنحصر الحكومة-االلكترونٌة فً وسٌلة واحدة بل هً اكثر من وسٌلة ٌستطٌع من خاللها
المواطنون ورجال االعمال التعامل مع الحكومة بشكل افضل.
 مع اننا نعتقد بأن الحكومة االردنٌة ترى فً "الحكومة-االلكترونٌة" على انها تغٌٌر رئٌسً
لتحدٌث عمل الحكومة الذي بدأ فعالً فً بعض الحاالت ،اال أن الحكومة-االلكترونٌة ما هً
اال بداٌة لبرنامج طوٌل.
الحكومة-
 لقد قامت وزارة االتصاالت والبرٌد بعمل متمٌز فً توضٌح االستفادة من
االلكترونٌة ،اال انه من الضروري مشاركة الوزارات والدوائر الحكومٌة االخرى لكً
نضمن التزامها ببرنامج الحكومة-االلكترونٌة.
 لكً نضمن نجاح برنامج الحكومة-االلكترونٌة من الضروري ان تقوم السلطات العلٌا بتبنً
ودعم هذا المشروع.
 لكً نضمن نجاح برنامج الحكومة-االلكترونٌة ٌجب اسناد مسؤولٌة هذا المشروع بالكامل
الـى شخص مؤثر ولدٌه نفوذ واعتبـاره مدٌـراً عـاما ً للمشروع.
 لقد قمنا بوضع اولوٌات تنفٌذ مشروع الحكومة-االلكترونٌة على شكل عدد من المراحل
المتداخلة التالٌة-:
 مرحلة ( :)1وتمثل المشارٌع الرٌادٌة .سرٌعة التنفٌذ )(Pilot Projects - Fast Trackوهً حالٌا فً مرحلة االنجاز.
 مرحلة ( :)2تطوٌر اسلوب التحكم االداري فً المشروع مع تصمٌم بعض االسسالتكنولوجٌة الرئٌسٌة وتحدٌد الموارد الالزمة.
 مرحلة ( :)3بناء خدمات تبادل للرسائل  ،واعادة الهندسة (التصمٌم) للخدماتواجراءات العمل.
 مرحلة ( :)4اختٌار وبناء انظمة المعلومات الرئٌسة الخاصة بأنظمة المكاتب الخلفٌة) ،(Backofficeانظمة ادارة الوثائق ،حركة الوثائق ،بوابة اإلنترنت
).(Portal
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 مرحلة ( :)5بناء بوابة للدفع (بواسطة الدفع-االلكترونً ،)Payment Gatewayوتحلٌل الحركة عبر شبكة اإلتصاالت ،وبناء خطط لضمان إستمرارٌة
العمل.
 -مرحلة ( :)6تعمٌم ونشر إستخدام إجراءات الحكومة اإللكترونٌة.







ستحتاج الحكومة االردنٌة لإلستعانة بخبرة شركات متخصصة كمتعاقد رئٌسً من أجل
توفٌر الخبرات واالمكانٌات االخرى الضرورٌة لتنفٌذ مشروع على هذه الدرجة من التعقٌد.
ان مشروعا ً فً هذا المستوى من حٌث المدة والطبٌعة سٌفرض تغٌٌرات تنظٌمٌة وثقافٌة فً
أسلوب أداء عمل الحكومة وذلك ٌتطلب تطوٌر إطار إلدارة عملٌة التغٌٌر بهدف ضمان
إنجاز مشروع الحكومة-االلكترونٌة بنجاح.
اٌضا فان مشروعا ً بهذا التعقٌد من حٌث ادارة الموارد واالمكانٌات والعملٌات بحاجة الى
وضع برنامج الدارة العملٌات التنفٌذٌة ).(Programme Management Process
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 .2مقدمة
1/2

أهداف الدراسة

تهدف هـذه الدراسة الـى مراجعة االمكانات التكـنولوجٌة الالزمـة لبنـاء الحكومة-االلكترونٌة من
حٌث اعداد التصامٌم االساسٌة ) (blueprintبشكل كامل ووضع خطة العمل) (Roadmapالالزمة
لتنفٌذها فً االردن.
وٌمكن تقسٌم مرحلة إعداد التصمٌم األساسٌة ) (Blueprintالى عدة مواضٌع:
 اطار تداخل العمليات ):(Inter-Operability Framework
وٌشمل ذلك العملٌات ،المعاٌٌر ،القواعد والقوانٌن ،االنظمة والتطبٌقات الالزمة لبناء
الحكومة-االلكترونٌة.
 التكنولوجيا:
المتطلبات الفنٌة الضرورٌة لتفعٌل الحكومة-االلكترونٌة.
 اعتبارات عامة:
كالبنٌة التحتٌة والبنٌة االفتراضٌة واعتبارات خاصة للوصول الى حلول الحكومة-
االلكترونٌة.
سوف تمثل خطة العمل قائمة من االجراءات والمسؤولٌات مع وضع جدول زمنً لتنفٌذ
التصامٌم االساسٌة .وبالتالً فإن خطة العمل هذه تعد نقطة البدء لتنفٌذ اٌا من المشارٌع ،كما
ان المشروع الواحد ٌتطلب وثائق لضمان حسن سٌر التنفٌذ ،مثل دراسة "بدء المشروع"
“) ”Project initiation Document (PIDالتً تحدد اهداف المشروع ،المخرجات،
االجراءات ،الموارد المطلوبة والمخاطر.
لقد تم تحضٌر هذه الدراسة كورقة عمل لتعرٌف الحكومة االردنٌة بالصورة الكاملة لمشروع
الحكومة االلكترونٌة وشرح الخطوات الضرورٌة للتنفٌذ وال تتطرق هذه الدراسة الى المشارٌع
الرٌادٌة ) (Pilot Projects-Fast trackالتً تنفذ حالٌا ً والتً تشمل:
 دائرة تسجٌل الشركات.
 هٌئة تنظٌم االتصاالت.
لقد قمنا ،أثناء تحضٌر هذا التقرٌر ،بمقابلة عدد من االشخاص المسؤولٌن ذوي العالقة ونود هنا ان
نقدم الشكر لهم على مساهمتهم فً إثراء هذه الدراسة:
د .فواز الزعبً وزٌر البرٌد االتصاالت
مدٌر أنظمة المعلومات/وزارة البرٌد واالتصاالت
محمود خصاونة
مستشارالخطط واالستراتٌجٌات/وزارة البرٌد واالتصاالت
روجر جوشارد
مستشارة فنٌة  /وزارة البرٌد واالتصاالت
روال برغوثً
مستشارة الخطط واالستراتٌجٌات  /وزارة البرٌد واالتصاالت
دٌما عنانً
مستشار تطوٌرتكنولوجٌا المعلومات  /وزارة البرٌد واالتصاالت
امٌل قبٌسً
مدٌر عام  /مركز المعلومات الوطنً
دٌ.وسف نصٌر
مدٌر الخدمات الفنٌة  /مركز المعلومات الوطنً
فضل سوٌدان
مدٌر التسوٌق  /شركة االتصاالت االردنٌة
حسن شرٌم
مهندس تراسل البٌانات /شركة االتصاالت االردنٌة
م .نبٌل عاشور
رئٌس هندسة اتصاالت المعلومات /شركة االتصاالت االردنٌة
مٌ .نال ابزاك
مدٌر مكتب الفرص االقتصادٌة /وكالة المساعدات االمرٌكٌة
جون لندبٌرج
مدٌر عام  /برنامج أمٌر
ستٌفن وٌد
د .صالح الدٌن البشٌر المدٌر المشارك  /التجمع القانونً لألعمال
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عامر ناصر الدٌن
ماهر مهتدي
اٌاس شعٌبً

مدٌر التسوٌق والمبٌعات /شركة براٌموس
المدٌر الفنً  /شركة براٌموس
شركة ون وورد

لقد قمنا خالل هذه الدراسة باالطالع على الوثائق التالٌة:
" استراتٌجٌات وسٌاسات المعلوماتٌة فً االردن" -مركز المعلومات الوطنً.
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”“Access to Micro-Finance and Improved Implementation of Policy and reform
 Ministry of Post and Communication Implementation Planروجر جوشارد
"انطالقة الحكومة-االلكترونٌة فً االردن :جاهزٌة واسلوب )(The Services Group

أهداف الحكومة االلكترونية

هناك هدفان رئٌسٌان للحكومة-االلكترونٌة هما :
 تقلٌل كلفة االجراءات الحكومٌة وما ٌتعلق بها من عملٌات ادارٌة عن طرٌق تقوٌم هذه
العملٌات واالجراءات المتعلقة بها.
 زٌادة كفاءة عمل الحكومة خالل تعاملها مع المواطنٌن والشركات.
ان الفلسفة الرئٌسٌة للحكومة-االلكترونٌة هً نظرتها الى الحكومة كمصدر للخدمات والمواطنٌن
والشركات كزبائن او عمالء ٌرغبون فً االستفادة من هذه الخدمات .بما ٌمثل بدوره تغٌراً جذرٌا ً
فً ثقافة تنفٌذ العملٌات الحكومٌة وفً نظرة المواطنٌن والشركات لها .ان النظرة الحالٌة تتمثل فً
الكثٌر من التشكٌك فً اعمال الحكومة مما ٌتطلب خطوات حثٌثة لتطوٌر وبناء الثقة بٌن الطرفٌن
لتغٌٌر تلك النظرة .مع ان الحكومة هً المبادرة فً هذا التغٌر اال انها ال تستطٌع ان تجعل هذا
التغٌر ناجحا ً بمفردها .وكذلك فإن هناك حاجة الى تغٌٌر االسلوب الذي تؤدي به الحكومة اعمالها
مع ادخال تكنولوجٌا جدٌدة واسلوب عمل جدٌد لحكومة منفتحة على المواطنٌن .
تقوم الكثٌر من الحكومات الوطنٌة االخرى اآلن باستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت على
نطاق واسع لكً تجعل االتصال مع مواطنٌها اسرع وأكثر كفاءة واقل كلفة .تتمثل هذه التكنولوجٌا
عادة فً اجهزة التلفون والفاكس وحدٌثا ً االنترنت.
ان استخدام هذه التكنولوجٌا ٌخلق اساسا ً من خالله ٌمكن الهداف الحكومة -االلكترونٌة ان تتحقق.
وإن الفوائد الناتجة عن ذلك تشمل:







انشاء قنوات اتصال اضافٌة ما بٌن المواطنٌن والشركات من جهة والحكومة من جهة
اخرى.
تأكٌد واظهار الشفافٌة فً عمل الحكومة.
العمل على توفٌر المعلومات للمواطنٌن داخل االردن.
تسوٌق االردن عالمٌا ً مع اجتذاب االستثمارات.
العمل على توفٌر المعلومات الحدٌثة بوقت مناسب.

Allan
شارك فً إعداد هذا التقرٌر فرٌق من خبراء شركة “) ”Electronic Data Systems (EDSمكون من
 Gormley and Alistair Hodcroftوفرٌق من خبراء شركة دار الخبرة لإلستشارات اإلدارية ) (MMISمكون من
سلوى بامٌة ود .خمٌس عمر.
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تبسٌط االعمال الحكومٌة وجعلها اكثر كفاءة ،وبالتالً تقلٌل تكالٌف االجراءات الحكومٌة
تقلٌل فً كلفة الحكومة من خالل تحسٌن ادائها وجعلها اكثر كفاءة.
تقلٌل كلفة االعمال التجارٌة عن طرٌق جعل تعاملها مع الحكومة اكثر سهولة وبساطة .
زٌادة نشر اجهزة الحاسوب وزٌادة وعً المواطنٌن بخدمة االنترنت.
زٌادة مستوى التعلٌم والتدرٌب فً صفوف القطاعٌن العام والخاص.
تشجٌع قطاع المعلوماتٌة فً االردن.
تشجٌع التكنولوجٌا الحدٌثة بإعتبارها مستقبل األردن.

اننا نعتقد بأن هناك الكثٌر من الفوائد التً ستعود على االردن وعلى مواطنٌه بالخٌر نتٌجة لعدد
من المبادرات الناجحة لبناء الحكومة-االلكترونٌة .ان التصامٌم األساسٌة ( )Blueprintتتعامل مع
انواع هذه المبادرات ،أما خطة العمل ) )Roadmapفتضع الخطوات الالزمة الخراج هذه الفوائد
لحٌز الوجود.
3/2عوامل النجاح الضرورية للحكومة-االلكترونية
ٌمكن تصنٌف عوامل النجاح الضرورٌة ضمن مجموعتٌن-:
 عوامل التحكم :وهً العوامل التً ٌجب توفرها للتأكد من نجاح تطبٌق الحكومة
االلكترونٌة.
 عوامل القياس :وهً العوامل التً تمكننا من قٌاس هذا النجاح او التقدم.
العوامل التً تندرج تحت التحكم والتً تمثل االساس للتطبٌق الناجح للحكومة-االلكترونٌة هً-:
 توفر مستوى مناسب للبنٌة التحتٌة فً البلد.
 توفر التقنٌة الالزمة للوصول لخدمات الحكومة االلكترونٌة مثل أجهزة الحاسب ومفاتٌح
االدخال وغٌرها.
 توفر مستوى مناسب من التعلٌم للمواطنٌن (المستخدمٌن).
 توفر مستوى مناسب من التدرٌب واالهتمام من قبل موظفً الحكومة.
 توفر روح القٌادة والرؤٌا من قبل الوزراء المختصٌن فً الحكومة.
 توفر المستوى المناسب للتموٌل من قبل الحكومة.
 توفر السرٌة واالمن للمعلومات الشخصٌة (الحفاظ على خصوصٌة المعلومات).
العوامل التً تندرج تحت القياس هً-:
 قٌام المواطنٌن والشركات بتقبل الحكومة-االلكترونٌة مع االستمرار باستخدام خدماتها .ان
هذا العامل ٌقٌس مدى تطبٌق هذه الخدمات.
 توفر مواقع مختصة على شبكة االنترنت ،سوف ٌقٌس هذا العامل مدى سهولة استخدام
المواقع.
 توفر مركز متخصص ٌكون قادراً على تقدٌم االشراف والدعم للحكومة-االلكترونٌة
ومساعدة مجموعة المستخدمٌن الرئٌسٌن (المواطنٌن العادٌٌن والشركات).
 مساهمة الصحافة المحلٌة فً نشر الجوانب االٌجابٌة والنجاحات فً استخدام الحكومة
االلكترونٌة ،على ان ٌكون ذلك من ضمن خطة تسوٌقٌة شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.
 توحٌد معنى استخدام المفاتٌح الجهزة االتصال لجمٌع المواقع مما ٌزٌد من سهولة استخدام
الحكومة-االلكترونٌة.
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قٌاس عدد االشخاص الذٌن ٌستخدمون النظام للقٌام باالعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد
االشخاص الذٌن ٌستخدمون النظام الكثر من خدمة مما ٌحدد سرعة وسهولة استخدام
النظام.
امكانٌة الوصول الى النظام من قبل المواطنٌن االجانب لنشر المعلومات عن االردن فً
الخارج.
امكانٌة حصول المواطنٌن والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالٌة.
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حقائق عن االردن

ٌحتوي هذا الجزء على بعض المعلومات االساسٌة عن الوضع الحالً فً االردن وعن مواطنٌه والتً
تتعلق بمبادرة الحكومة-االلكترونٌة .لقد تم تقسٌم هذه المعلومات على النحو التالً :أوال ,معلومات
دٌموغرافٌة؛ ثانياً ,إحصائٌات أساسٌة عن استخدامات ومهارات المعلوماتٌة فً االردن؛ ثالثاًً ،
المعلومات التجارٌة الحالٌة فً االردن).(
 1/4/2معلومات ديموغرافية
بلغ عدد سكان االردن فً عام ( 5.1 )2222ملٌونا ً نسمة ،بمعدل زٌادة سكانٌة سنوٌة تقرب
من ٌ .%3عتبر حوالً  %92من السكان مواطنون اردنٌون %52 ،منهم ذكوراً و %48
منهم إناثاً .نسبة السكان التً تقل اعمارهم عن  15سنة هً  %42كما أن  %55من
السكان هم من ذوي االعمار ما بٌن  64-15سنة الذٌن ٌمثلون القوى العاملة .اما معدل
دخل الفرد السنوي فهو  $1.652دوالراً (عام .)2221ومعدل التضخم السنوي الثابت هو
.%4.6
لقد بدأ إستخدام االنترنت فً االردن فً عام  .1996وتشٌر اإلحصاءات انه لغاٌة  27آذار
من عام  2221بلغ عدد الشركات المرخصة لتقدٌم خدمة اتصاالت البٌانات  27شركة من
بٌنها ( )11شركة تقدم خدمات االنترنت ) .(ISPوٌوضح الجدول التالً شكل النمو فً عدد
مشتركً االنترنت فً االردن:
الســنة
1996
1997
1998
1999
2000

عدد المشتركٌن(بمعدل :مشترك واحد = 3مستخدمٌن)
3,000
12,000
20,000
29,000
32,000

) (ان مصدر االحصائٌات هو تقرٌر" " The Global competitiveness Report 2000الصادر عن المؤتمر
االقتصادي العالمً -جنٌفا2222-
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 2/4/2إحصائيات إستخدامات ومهارات المعلوماتية
على إعتبار  122.22مستخدم لالنترنت فً االردنٌ ،مكن حساب نسبة انتشار االنترنت
 %2من عدد السكان االجمالً وهً تساوي  %4من السكان العاملٌن( .بعض مستخدمً
االنترنت من الطالب)ٌ .حتوي االردن على كثافة عالٌة من مقاهً االنترنت تصل الى
( 322وٌشكل الطلبة اعلى نسبة من مستخدمً مقاهً االنترنت) .اضافة ،فإن إحصائٌات
عام  2222تشٌر الى أسباب استخدام الشركات لالنترنت هً التالً-:
الغرض من استخدام االنترنت
التجارة االلكترونٌة
خدمات العمالء
عالقات الموردٌن
معلومات عامة

النسبة%
30.2
76.0
75.0
100.0

إن هذه االحصائٌات تؤكد ان الشركات االردنٌة القادرة على استخدام االنترنت قد قامت
بإنشاء مواقع خاصة بها لتقدٌم معلومات تخص اعمالها التجارٌة.
تشٌرالنسبة العالٌة من استخدام االنترنت فً أغراض "خدمات العمالء" "والعالقات مع
الموردٌن" الى ان الكثٌر من المؤسسات تستخدم االنترنت بغرض تبادل المعلومات .وترجع
النسبة المتدنٌة لالستخدام فً "التجارة االلكترونٌة" الى ان التحوٌالت بٌن المؤسسات ال تتم
عبر استخدام االنترنت.
إن هذا التحلٌل ٌتطابق مع
توضٌحه فً الشكل التالً:

نظرتنا للتطور التارٌخً الستخدام االنترنت الذي ٌمكن
مراحل التجارة الرقمية
2222-1995

الفعالية

 المرحلة الحالية/الجديدة :إستفادة المؤسسات من االساليب الحديثة في
العمل الناتجة عن استخدام التكنولوجيا.

الكفاءة

 المرحلة االولى :استخدام االنترنت لالتصاالت الداخلية للمؤسسات
 المرحلة الثانية :استخدام االنترنت لالتصاالت مع المؤسسات االخرى
 المرحلة الثالثة :توسيع مصادر المعلومات لتشمل قطاع اوسع من
الجهات (مواطنين وشركات).

تعتبر العدٌد من المؤسسات الغربٌة اآلن ان الفعالية هً الفائدة الرئٌسٌة للتجارة الرقمٌة
بدالً من الكفاءة .وبالتالً فقد تم التركٌز على إعادة تصمٌم إجراءات العمل كمفتاح رئٌسً
لبناء الحلول التجارٌة-االلكترونٌة .مع أن االردن قد بدء بإدخال االنترنت كوسٌلة
اتصاالت ،فمن الواضح أن بناءالحكومة-االلكترونٌة الناجحة ٌتطلب تغٌٌر قواعد االعمال
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ً
خاصة تقلٌل عدد مستوٌات البٌروقراطٌة .وبغٌر ذلك فإن سرعة اإلستجابة لنظام
التجارٌة
الحكومة-االلكترونٌة سٌتأثر بسرعة االجراءات الٌدوٌة المطبقة حالٌا.
ٌوجد شركتان تقدمان خدمات التلفون المحمول ( الخلوي) فً االردن وهما :شركة فاست
لٌنك (تأسست عام  )1995وشركة موباٌلكم ( تأسست فً عام  .)2222تشٌر االحصائٌات
االخٌرة (تموز  )2221بأن شركة فاست لٌنك لدٌها  552.222مشتركا ً بٌنما لدى شركة
موباٌلكم حوالً ( 122.222كما اننا نعتقد بأن  %82من المشتركٌن هم المستخدمٌن
الدائمٌن) .مع هذا ،فإن معدل نسبة انتشار التلفون الخلوي هً  %13وهً أعلى من النسبة
االعتٌادٌة لإلنتشار فً شبكة التلفونات العامة (احصائٌات عام  2221تقدر عدد التلفونات
الخلوٌة لكل  122مواطن هً  ،11.76بٌنما عدد التلفونات فً الشبكة المحلٌة لكل 122
مواطن هً .)12.75
وتقدر عدد اجهزة الحاسوب الشخصٌة المستخدمة فً االردن فً نهاٌة عام 2221
بحوالً( )152.222جهازاً ،موزعة بالتساوي بٌن االستخدامات المنزلٌة والقطاع التجاري
والقطاع الحكومً والجامعات ،وتشٌر هذه االرقام بأن نسبة االنتشار ألجهزة الحاسوب هً
 %3من السكان ،وتتركز معظم هذه االجهزة فً منطقة عمان.
 3/4/2معلومات اقتصادية وتجارية
ان استخدام بطاقات التسلٌف ( )credit cardsفً االردن هو اقل بكثٌر من استخدام
بطاقات الصرف اآللً( )ATMومن البطاقات الدائنة ) (debit cardsالتً تستخدم أساسا ً
فً االعمال التجارٌة .تصدر معظم البنوك االردنٌة بطاقات تسلٌف محلٌة وعالمٌة من
االنواع المختلفة مثل :فٌزا ،وماستركارد وناشٌونال وأمرٌكان اكسبرسٌ .قدر عدد بطاقات
التسلٌف المستخدمة فً االردن ( 53.222بنسبة انتشار  )%1.24وعدد بطاقات الصراف
اآللً والبطاقات الدائنة ( 522.222بنسبة انتشار  %9.8من عدد السكان ونسبة انتشار
 % 22من القوة العاملة) .ان استخدام بطاقات الدفع فً تزاٌد كبٌر  ،وٌتوقع ان تصل نسبة
الزٌادة الى  %32فً عام  .2222ومع أن هذه النسبة(  )%32تعتبر كبٌرة اال انها ال تمثل
فعلٌا ً اال  16.222-15.222مستخدم .وبذلك فإن نسبة حاملً بطاقات التسلٌف من القوة
العاملة ستظل صغٌرة حوالً.%3
ٌمكن تصنٌف الشركات التجارٌة فً االردن حسب الحجم الى ثالث اقسام:
 شركات صغٌرة ( 52-12موظف)  %26من الشركات.
 شركات متوسطة ( 252-51موظف)  %55من الشركات.
 شركات كبٌرة ( 522-251موظف)  %19من الشركات.
ان الخد مات التً تقوم الحكومة بتقدٌمها الى المواطنٌن أو الشركات تمٌل إلى التعقٌد وطول
مدة االجراءات .وٌعود ذلك لتواجد ما بٌن  52-32دائرة حكومٌة مختلفة تتداخل أعمال
بعضها مع البعض اآلخر مما ٌتطلب إستخدام نماذج متعددة .باإلضافة الى ذلك ،فإن
التواصل بٌن هذه الدوائر ضعٌف مما ٌجبر المواطنٌن بالذهاب و التواجد فعلٌا ً فً كل دائرة
للحصول على الخدمة المطلوبه له .وٌمكن اعتبار عملٌة تحدٌد الدائرة المختصة لتقدٌم
خدمة ما ،هً مشكلة رئٌسٌة بحد ذاتها للمواطنٌن.
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سيناريوهات تحقيق الحكومة-االلكترونية

ما زالت نسبة انتشار االنترنت فً االردن قلٌلة نسبٌا ً حتى مع الزٌادة المتوقعة خالل  12-5سنوات
القادمة .وبالتالً ٌجب عدم حصر طرٌقة تقدٌم خدمات الحكومة-االلكترونٌة باالنترنت فقط واالخذ
بعٌن االعتبار استخدام طرق ووسائل بدٌلة .لقد تم بناء حكومات-الكترونٌة ناجحة فً اماكن مختلفة
من ال عالم باستخدام انواع اخرى من التكنولوجٌا غٌر االنترنت ،مما نتج عنها تحسٌن أداء الخدمات
الحكومٌة .وفً حاالت عدة ٌمكن تطبٌق الحكومة االلكترونٌة على خطوات مرحلٌة تبدأ متواضعة
وتتعاظم مع مرور الوقت ،حٌث ٌتم بداٌة إستخدام الفاكس والتلفون وتكنولوجٌا اخرى لالتصاالت
وٌقتصر استخدام االنترنت على نشر المعلومات عن الخدمات المقدمة فً الحكومة االلكترونٌة قبل
ادخال خدمات المعامالت من خالل االنترنت .إن العوامل االساسٌة للنجاح فً نشر المعلومات هً
استخدام البوابات ) (portalsالتً تقوم بالتعرف على المستخدمٌن وتمٌٌزهم وتقدٌم خدمات موحدة
لمستخدمً الشبكة .وبإعتقادنا ان اسلوب بناء الحكومة-االلكترونٌة ٌتطلب فً البداٌة استخدام القواعد
واالسالٌب التً جربت سابقا والتً تأخذ بعٌن االعتبار التصور المستقبلً الشمولً.
وبناء على ما سبق ،هناك ثالث احتماالت أساسٌة من خاللها ٌمكن للحكومة االردنٌة بناء الحكومة-
االلكترونٌة وهً موضحة تالٌاً .علما ً بأنه باالمكان استخدام واحد او اكثر من سٌنارٌو فً نفس
الوقت.

 1/5/2سيناريو ( :)1تكنولوجيا الفاكس والتلفون
تعتبر أجهزة الفاكس والتلفون مناسبة جداً لبدء إستخدامات الحكومة-االلكترونٌة
نظراً النتشارها العالً فً معظم البلدان وبسبب بساطة إستخدامها نسبٌا وقلة
كلفتها.
تناسب هذه التكنولوجٌا تلك الدول التً تفتقر الى بنٌة اتصاالت تحتٌة تكفً الستخدامات
االنترنت الكثٌفة ،او الحاالت التً ال ٌستطٌع المواطنون الحصول على التدرٌب الفنً
لالنترنت المناسب او صعوبة حصولهم على االجهزة .فً كل هذه الحاالت ٌمثل التلفون
والفاكس فرصة لبدء استخدام الحكومة-االلكترونٌة دون الحاجة الى االستثمارات العالٌة
والوقت الطوٌل الالزمٌن لتطوٌر البنٌة التحتٌة الضرورٌة لالنترنت على المستوى الوطنً.
وعادة ما تقوم الحكومة بتقدٌم الخدمة المركزٌة او عن طرٌق مركز المناداة (Call
) Centerحٌث ٌمثل ذلك محطة لتجمٌع وتصنٌف المكالمات والفاكسات الورادة ومن ثم
اعادة توجٌهها إلى الدوائر الحكومٌة ذات العالقة .تقوم الحكومة-المركزٌة اٌضا ً بإدارة
الوثائق عن طرٌق فهرستها ضمن نظام مناسب لٌتسنى استخدام الوثائق والرجوع الٌها من
قبل عدة دوائر حكومٌة.
باالضافة لذلك ،ضرورة توفر امكانٌة ضمان وصول أي وثٌقة او التأكد من إعالم
المستخدم عن موعد تجهٌز هذه الوثائق لكً ٌعمل على استالمها .كما أن هناك ضرورة
لتوفٌر معلومات عن طرٌق االتصاالت عن حالة او المرحلة التً وصلت الٌها الوثٌقة
للمستخدمٌن الذٌن طلبوها.
 2/5/2سيناريو ( :)2تكنولوجيا االنترنت (حواسيب شخصية واكشاك حاسوبية)
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تعتمد العدٌد من الحكومات فً العالم على إستخدام تكنولوجٌا االنترنت فً تطبٌق
الحكومة-االلكترونٌة .وٌتطلب ذلك وضع استثمارات عالٌة كأجهزة توصٌل المستخدمٌن
(غالبا ً ما تكون أجهزة حواسٌب شخصٌة أو اكشاك حاسوبٌة للعامة) ،بنٌة تحتٌة وطنٌة
لإلتصاالت ،ونقطة اتصال واحدة مع الحكومة (غالبا ً ما تكون البوابة الرئٌسٌة لالنترنت)،
شبكة حكومٌة آمنة لتوصٌل الدوائر الحكومٌة فٌما بٌنها ،وتوفٌر أجهزة حاسوب لتقدٌم هذه
الخدمات.
هناك أٌضا ً حاجة كبٌرة لالستثمار فً مجال مهم آخر مثل نشر الوعً العام بٌن المواطنٌن
وتقدٌم التدرٌب المناسب لهم وتدرٌب موظفً الحكومة واعادة تصمٌم االجراءات واالنظمة
المستخدمة فً الدوائر الحكومٌة والعمل على تطوٌر معاٌٌر استخدام وتبادل المعلومات .لقد
تبٌن فً العدٌد من الحاالت بأن التحدي الرئٌسً ٌكمن فً التغلب على الفوارق فً ثقافة
العمل ما بٌن دوائر الحكومة المختلفة (فمثالً المشاركة فً المعلومات ما بٌن دائرة ضرٌبة
الدخل ودائرة الضمان االجتماعً).
 3/5/2سيناريو ( :)3الوسيط ما بين السيناريو االول والثاني
تقوم معظم الحكومات الوطنٌة التً تقدم خدمات الحكومة-االلكترونٌة اعتماداً على
االنترنت بتقدٌم هذه الخدمات أٌضا ً اعتماداً على تكنولوجٌا التلفون و الفاكس وبالتوازي مع
االنترنت ،وذلك لكً تتغلب على الفوارق فً المعرفة واستخدام التكنولوجٌا بٌن افراد
المجمتع ) (Digital Divideلتقدٌم الخدمات الى قطاعات المجتمع التً ال تمتلك اجهزة
حاسوب شخصٌة وال ٌتوفر لدٌها امكانٌة االتصال بخدمات االنترنت.
ان هذا السٌنارٌو ٌجمع ما بٌن اسلوب االنترنت واسلوب التلفون/الفاكس بطرٌقة تناسب
حاجة المستخدم الفردي.
ٌمثل هذا االسلوب نقطة البداٌة النموذجٌة لتلك الحكومات التً على وشك البدء فً بناء
الحكومة-االلكترونٌة .حٌث ٌسمح للحكومات فً البدء بسرعة فً مشروع الحكومة-
االلكترونٌة مستخدما ً ماهو متوفر من التكنولوجٌا التً تعتمد على التلفون لكً تكسب
الخبرة الالزمة وتعمل على تأسٌس مجموعة من المواطنٌن دائمً االستخدام للتكنولوجٌا.
وبناء علٌه ٌمكن لهذه الخدمه ان تنمو مع الزمن لتصبح خدمة تستخدم االنترنت.
كما ٌمكن لالنترنت ان تستخدم بكفاءة كمصدر للمعلومات او كمصدر لنماذج الكترونٌة
ٌمكن طباعتها فً اي وقت وفً اي مكان ،أو كدلٌل إلجراءات العمل الالزم إتباعها.
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 .3التصاميم األساسية )(Blueprint
إطار تداخل العمليات )(Interoperability Framework
ٌقدم إطار تداخل العملٌات آلٌة من خاللها:
ٌ مكن الدوائر الحكومٌة أن تتبادل المعلومات فٌما بٌنها.
ٌ مكن المواطنٌن والمؤسسات التجارٌة ان تتبادل المعلومات مع الحكومة.
ٌ مكن الحكومة االردنٌة من اظهار صورة االردن الحدٌث للعالم الخارجً.
ٌ مكن الحكومة االردنٌة من تبادل المعلومات مع الحكومات األخرى.
وبالتالً فإن إطار تداخل العملٌات ٌحتاج أن ٌتعامل مع عدد من القضاٌا األساسٌة والتً تشمل:
 اجراءات االعمال للحكومة.
 سٌر العمل
 المحتوٌات
 ادارة الوثائق
 معاٌٌر تداخل العملٌات المعلوماتٌة.
 التطبٌقات الرئٌسٌة
 اللغة.
 آلٌة/محرك البحث ).(Search Engine
 بوابة الدفع اآللً.
 إدارة المعرفة والتعلم.
 دراسة وتحلٌل حركة انسٌاب المعلومات.
إشتملت هذه الدراسة على مناقشة مختصرة للمواضٌع التً نعتقد بوجود حاجة العتمادها خالل
 12شهراً القادمة والتً تضمن نجاح مبادرة الحكومة-االلكترونٌة.
1/3

اجراءات العمل في الحكومة )(Business Processes of Government

إن الحكومة االردنٌة كغٌرها من الحكومات االخرى فً العالم تتوزع أنشطتها إلى خدمات
وظٌفٌة وخدمات تخصصٌة مثل وزارة االتصاالت والبرٌد ،وزارة الزراعة وزارة
المالٌة ،ودائرة العطاءات فً وزارة المالٌة.
وفً العادة ال تلتزم الخدمات الحكومٌة بحواجز التخصصات الوظٌفٌة وغالبا ما تشمل هذه
الخدمات اكثر من وزارة أو دائرة حكومٌة ،مما ٌتطلب القٌام باالجراءات الالزمة لتنفٌذ عملٌات
اإلتصال بأكثر من وزارة أو دائرة حكومٌة .فً األنظمة الٌدوٌة ،ان كل زٌارة من مواطن
لدائرة حكومٌة أو طلب معلومات من دائرة ألخرى ٌزٌد بالتالً من الوقت الالزم النهاء
االجراء .كما إن امكانٌة التعامل ما بٌن الدوائر الحكومٌة الكترونٌا ً سوف ٌحسن كثٌراً من
سرعة انجاز االجراءات حٌث ٌتم ارسال المعلومات المطلوبة مباشرة عن طرٌق مسار محدد
مسبقاً .ومن الضروري أٌضا ً ان نتأكد من أن لكل خدمة حكومٌة ٌوجد دائرة حكومٌة محددة
مسؤولة عن تقدٌم هذه الخدمة وعن انهاء العملٌات واالجراءات الالزمة لها.
من الضروري عندما نقوم بإعادة تصمٌم (هندسة) االجراءات الحكومٌة ،ان ٌتم تصمٌمها
بشكل انسٌابً لتخطً الصعوبات التً تواجه الزبائن عند استخدامهم لالجراءات الحالٌة.
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فمثالٌ :جب العمل على التقلٌل من حاجة المواطن لزٌارة عدة وزارات ودوائر حكومٌة أو
حتى إلغائها ان أمكن .إن هذا التوجه سٌكرس مبدأ اعتبار أن المواطن هو أعلى ما نملك.
على كل ،هناك عامالن آخران فً االردن ٌجب ان نأخذهما باالعتبار .األول ،ان هناك العدٌد
من االجراءات المعقدة وٌجب العمل على تصحٌحها لكً ٌصبح باالمكان :
 جعلها أكثر بساطة.
 فهمها من قبل المواطنٌن وقطاع االعمال فً االردن.
 ادخالها فً صمٌم النظام.
 تكراراها فً كل مرة.
ثانيا ًٌ ،حتاج االردن الى توفرنوع من التدقٌق على نتائج العملٌات (بعد-العملٌة) بدالً من
الفحوصات التً تتم قبل اجراء العملٌاتٌ .حتاج هذا الفحص الى وقت طوٌل وقد ٌؤدي ذلك
الى تأخٌر انهاء العملٌات بسبب أن العدٌد من االجراءات بحاجة الى فحص دقٌق قبل انهائها.
اننا نعتقد بأن هذه الطرٌقة من الفحص (قبل-العملٌة) تتعارض مع االهداف الرئٌسٌة للحكومة-
االلكترونٌة وهً السرعة والكفاءة.
ٌؤثر التدقٌق (بعد-العملٌة) فً تغٌٌر طبٌعة اجراءات العمل ،حٌث ٌمكن تأجٌل العدٌد من
الخطوات ،التً غالبا ما تتم أثناء الدورة الطبٌعٌة للعملٌة الى مرحلة الحقة .وٌؤدي إستخدام
اسلوب التدقٌق (بعد-العملٌة) الى تسرٌع تنفٌذ العملٌة عن طرٌق:
 حذف العدٌد من الفحوصات التً تؤدي الى بطء العملٌات.
 تقلٌل عدد الدوائر الحكومٌة للعملٌة الواحدة.

 1/1/3توصيات
فٌما ٌتعلق باجراءات اعمال الحكومة فإننا نوصً بماٌلً:








2/3

تعرٌف الخدمات الحالٌة ومن ٌقوم بها.
وصف كل من الخدمات الحالٌة بالتفصٌل.
تحدٌد عالقة وتداخل االجراءات مع الوزارات أو الدوائر المختلفة
بالتفصٌل.
اعادة تصمٌم (هندسة) االجراءات حٌث ٌتم حذف االجزاء الغٌر الزمة
منها لتقدٌم خدمة متكاملة.
نشر تفاصٌل االجراءات الجدٌدة على موقع االنترنت فً األماكن
المخصصة لإلجراء.

سير العمل )(Workflow
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سٌر العمل هو الطرٌقة التً ٌحددها النظام كمسار ٌسلكه المواطنٌن والعاملٌن أثناء تنفٌذ
اإلجراءات الحكومٌةٌ .مكن لسٌر العمل أن ٌكون أكثر كفاءة اذا ما كان التفاعل ما بٌن
اإلجراءات وقواعد العمل أكثر وضوحا وال غموض فٌه .إن هذا ٌتطلب إعادة تصمٌم وهندسة
كاملة الجراءات العمل قبل اعتمادها فً النظام .
3/3

إدارة المحتويات )(Content Management

هناك نوعان من المحتوى :
 المحتوى الثابت الذي ٌقدم معلومات عن الخدمات الحكومٌة.
 المحتوى المتغٌر الذي ٌسمح بإجراء التعامالت ما بٌن الحكومة وقطاع االعمال وما بٌن
الحكومة والمواطنٌن.
 1/3/3نشر المحتويات )(Publishing Content
ٌجب التأكد من تحدٌث المحتوٌات الثابتة والمحتوٌات المتغٌرة ألن المحتوٌات تمثل الوجه
الذي تتعامل به الحكومة مع الجمهور .إن موضوع النقاش الرئٌسً هو هل من الضروري
تطوٌر وادارة جمٌع المحتوٌات بشكل مركزي أو السماح لكل دائرة حكومٌة بتطوٌر
المحتوٌات الخاصة بها ضمن كل دائرة قبل وضعها ونشرها عن طرٌق البوابة الرئٌسٌة
لالنترنت .إن تطوٌر المحتوٌات مركزٌا ً سوف ٌسلب ملكٌة المحتوٌات من الدوائر التً
تملك المعلومات والتعامالت ولكنها ستؤدي الى تطوٌر المحتوى بشكل موحد وقٌاسً.
ان تطوٌر المحتوٌات ضمن الدائرة الحكومٌة ٌضمن بأن تملك كل دائرة المعلومات التً
تخصها .وبالتالً فإنه غالبا ً ما تحافظ هذه الدوائر على إدامة وتحدٌث هذه المعلومات ألن
التغٌٌرات التً تصدر على مستوى الوزارات أو الدوائر تنعكس بسرعة على البٌانات
وهناك فوائد أخرى حٌث أن العالقة مع األنظمة الخلفٌة
الثابتة والمتغٌرة.
( )backofficeتكون ضمن هذه الدوائر وبالتالً ٌمكن فحص دقة بٌاناتها قبل اعتمادها
ودمجها بالنظام العامل .ومن الضروري اٌضا ً ان تكون المؤسسات المحلٌة مسؤولة عن
تصحٌح وتحدٌث البٌانات وعن تحدٌد كمٌة المعلومات التارٌخٌة التً ٌتطلب تحوٌلها
وجعلها متوفرة على الشبكة.
إننا نعتقد بأن أفضل أسلوب هو الذي ٌعتمد التطوٌر والبناء محلٌا ً و ابقاء االدارة مركزٌة.
وٌمكن التغلب على أي من هذه السلبٌات بواسطة:
 تطوٌر ونشر تعلٌمات بناء المواقع ،بما فً ذلك االلوان والشكل العام واالستخدامات
العملٌة للمفاتٌح ،ومع أن الكثٌر من هذه االمور ٌمكن تحقٌقها من خالل بوابة رئٌسٌة
للشبكة تدمج المعلومات المطلوبة فً مكان واحد.
 التأكد من أن جمٌع مواقع الشبكة قد تم فحصها قبل السماح لها بتقدٌم الخدمات بشكل
فعلً للبوابة.
 نشر فهرس خاص بالبوابة الرئٌسٌة وعن طرٌقهٌ ،تمكن المستخدم من رؤٌة مكان
تواجده على الشبكة فً أي وقت.
كما هو فً عملٌة النشر ،تحتاج الحكومة إلستخالص أسلوب ٌعمل على تحدٌد مستوٌات
للمسؤولٌات وللصالحٌات التنظٌمٌة الخاصة بنشر محتوٌات المواقع واستبدال المحتوٌات
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المتوفرة .كما إننا نوصً بإعتماد البناء الهرمً الذي ٌملك صالحٌات االسلوب المركزي
واالسلوب الالمركزي.
تحتاج كل معلومةٌ ،تم تطوٌرها ،إلى التحوٌل من شكل الى آخر ٌتناسب مع الجهاز الذي
ٌستخدم معه ( فمثالً المعلومات المخصصة للتلفونات الخلوٌة ال تستطٌع ان تحوي
رسومات معقدة كما هو فً أجهزة الحاسوب الشخصٌة) ،اي وضع المعلومة فً عدة قوالب
او اشكال لتتناسب مع اجهزة او وسائل نقل المعلومات المتوفرة "إعادة توصٌف" .وتعنً
هذه الحاجة البقاء المعلومة الواحدة فً عدة اشكال (وكذلك لالبقاء على جمٌع الصٌغ عند
تعدٌل الصٌغة األصلٌة) أن نظام إدارة المحتوٌات الذاتً ٌجب ان ٌمثل جز ًء أساسٌا ً من
نظام الحكومة-االلكترونٌة.
 2/3/3المعايير والنماذج )(Standards and Forms
ٌعتبر استخدام المعاٌٌر من أهم المواضٌع فً ادارة المحتوٌات وذلك لكً نضمن بأن
المعلومات/البٌانات/والمعامالت جمٌعها صحٌحة وحدٌثة .فلو أصبحت المعلومات غٌر
محدثة سٌؤدي ذلك إلى فشل النظام بالكامل نتٌجة لتوقف الناس عن استخدامه كمصدر
للمعلومات .بجانب ملكٌة المعلومات هناك ضرورة لتمثٌل واظهار أي معلومة أو معاملة
فً صٌغة محددة ومتطابقة تتماشى مع الشكل العام الذي تحاول أن تظهره أو توضحه.
أحد وسائل التعامل األساسٌة فً أي حكومة هو استخدام النماذج ،وغالبا ً ما ٌكون إستخدام
النموذج هو نقطة البداٌة لكل معاملة (بٌن الحكومة والمواطنٌن وبٌن الحكومة وقطاع
االعمال) .وتحتاج النماذج أن تكون مصممة لتخدم األهداف التً وجدت ألجلها فً
الحصول على المعلومات المطلوبة بأبسط الطرق الممكنة.
3/3/3

التوصيات

التوصٌات الرئٌسٌة فً مجال ادارة المحتوٌات هً:
 تطوٌر المحتوى محلٌا ً ونشره علىبوابة تدار بشكل مركزي.
 نشر التوجٌهات الخاصة بتصمٌم المواقع لضمان التجانس شكال ومضمونا.
 فصل عملٌات التطوٌر ،الفحص ،وتصمٌم االنظمة عن بعضها البعض.
 فحص جمٌع تصامٌم المواقع لكً نضمن تجانسها قبل السماح لها باالتصال مع
بوابة الشبكة.
 إدامة تحدٌث المحتوٌات وخاصة النماذج الالزمة الجراء المعامالت الحكومٌة.
 ربط المعلومات الداخلٌة للدوائر مع نظام المواقع للتأكد من تحدٌثها بإستمرار
وإظهارها فً مواقع الشبكة بشكل اوتوماتٌكً.
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تطوٌر معاٌٌر عامة للمواقع على الشبكة وإلجراء المعامالت.
تطوٌر سٌنارٌوهات للفحص وبٌئة الفحص فً عملٌة تطوٌر المواقع.
مراجعة جمٌع النماذج المتوفرة وتوحٌدها مع إجراءات العمل التً تم تعدٌلها.
تطوٌر ادلة لتصمٌم النماذج الجدٌدة و تعدٌل النماذج الحالٌة.
تطوٌر أسلوب فحص للنماذج من خالل اختبارها على عٌنة من المستخدمٌن.
النظر فً امكانٌة طباعة النماذج وتوزٌعها من خالل مراكز خدمات الحكومة المحلٌة
الحالٌة كمكاتب البرٌد.

معايير تداخل العمليات )(Information Interoperability Standards

من أهم العناصر األساسٌة ألي نظام حكومة-الكترونٌة هو تعرٌفها لمجموعة السٌاسات
والمعاٌٌر العامة المتعلقة بتبادل أو إرسال الرسائل ما بٌن االطراف المختلفة .ومن الضروري
تعرٌف ذلك ضمن وثٌقة إطار "تداخل العملٌات المعلوماتٌة" فً الحكومة االردنٌة حٌث ٌجب
أن ٌحوي هذ االطار تعرٌفا ً دقٌقا ً للمعاٌٌر لكل مماٌلً:
 معاٌٌر تداخل للخدمات.
 معاٌٌر تكامل البٌانات.
 معاٌٌر الوصول الى المعلومات.

1/4/3

التوصيات
إننا نوصً بأن تقوم الحكومة االردنٌة بماٌلً:
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إنشاء إطارعمل لتداخل العملٌات.
تحدٌد معاٌٌر لتداخل الخدمات وانتقال البٌانات والوصول الى المعلومات.
التأكد بأن المعاٌٌر متاحة وقابلة للتطبٌق ومرنة.

آلية/محرك البحث )(Search Engine

ٌجب توفر آلٌة/محرك للبحث باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة لتغطٌة جمٌع المواقع فً
الحكومة االردنٌة .وٌجب أن توفر للمستخدم أدوات البحث الالزمة عن الخدمات،
المعلومات ،والعملٌات المتواجدة على أي موقع أو فً جهاز للتطبٌقات تملكه الحكومة.
كما ٌجب أن تمكن آلٌة/محرك البحث المستخدمٌن من القٌام بتقدٌم طلبات الحصول
على معلومات باللغة العربٌة أو اإلنجلٌزٌة على ان ٌتم حصر البحث بمجاالت الحكومة
االردنٌة.
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6/3

التوصيات

إننا نوصً آللٌة/محرك البحث بما ٌلً:
توفٌر البحث عن الكلمات والنصوص باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة.
استخدام أسلوب اإلشارات المتعاقبة زمنٌا ) (meta tagsللمساعدة على تصنٌف
المحتوى.
تطوٌر فهرس موحد لتسرٌع عملٌة البحث.
مراجعة الحاجة لتوفٌر قواعد بٌانات الكثر من لغة واحدة.

إدارة المعرفة )(Knowledge Management

المقصود هنا بإدارة المعرفة هو إمكانٌة توصٌل المطالبات وردودها بٌن المواطن
والحك ومة .أن إمكانٌة القٌام بذلك بسرٌة تامة وبموثوقٌة عالٌة هً األساس ألي مشروع
حكومة-الكترونٌة على االطالق .ومن الضروري أٌضا ً ألسباب أمنٌة واخرى تتعلق
بالكفاءة مرور جمٌع التعامالت من خالل بوابة رئٌسٌة أو مزود رئٌسً فً نظام
الحكومة-االلكترونٌة .إن التكنولوجٌا الرئٌسٌة التً ٌمكن استخدامها فً تبادل الرسائل هً
التلفون ،الفاكس والبرٌد االلكترونً.
وٌمكن لهذه االنواع الثالث من التكنولوجٌا أن تكون جزءاً من مشروع الحكومة-االلكترونٌة
المبنٌة على أساس االنترنت (أي استخدام خدمات الفاكس والتلفون بالتوازي لخدمة المواطنٌن
الذٌن ال ٌستطٌعون الوصول لالنترنت) أو كمرحلة تمهٌدٌة لها .ان إستخدام هذه االنواع الثالث
معا ً فً تقدٌم خدمات الحكومة-االلكترونٌة ٌمكن ان تكون كافٌة فً حالة ضعف الجاهزٌة
إلستخدام األنترنت.
ٌمثل البرٌد االلكترونً تكنولوجٌا جدٌدة فً مجال تبادل الرسائل .حٌث أن للرسائل المرسلة
على هذا الشكل فوائد عدة وهً:
 وصول الرسائل بسرعة اكبر من الطرق التقلٌدٌة.
 مالئمتها لرغبة المستلم (حٌث ال ٌحتاج مستلم الرسالة إلى الرد المباشر كما فً
حالة المكالمة التلفونٌة).
 توفرها فً صٌغة الكترونٌة بحٌث ال حاجة إلى إعادة إدخال بٌاناتها مرة أخرى.
 الحصول على اشعار بوصول البرٌد للجهة المستلمة.
 موثقة وهو ما ال ٌمكن توفره فً المكالمة التلفونٌة.
ٌ مكن توزٌعه على عدة مستقبلٌن فً آن واحد.
لقد أصبح البرٌد االلكترونً من أهم المكونات األساسٌة إلستخدام االنترنت .إنه ٌسمح للناس
باإلتصال مع بعضهم مباشره وٌسمح لهم بالمشاركة فً االطالع على نفس الملفات.
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1/6/3






التوصيات

إننا نوصً بماٌلً:
تطوٌر(صٌغة موحدة) معٌارٌة للبرٌد االلكترونً وإختٌار نظام واحد له كً ٌستخدم
ضمن الحكومة االردنٌة.
تدرٌب موظفً الحكومة على إستخدام البرٌد االلكترونً.
نشر الوعً عن البرٌد االلكترونً بٌن المواطنٌن وقطاع األعمال.
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التصاميم األساسي )(Blueprint
 .4لبنات بناء التكنولوجيا )(The Technology Building Blocks
ٌقدم هذا الجزء وصفا ً للمكونات االساسٌة للبنٌة التحتٌة الالزمة لتطبٌق مشروع الحكومة-
اإللكترونٌة المقترحة للحكومة االردنٌة .وتمثل هذه المكونات المواضٌع الرئٌسٌة الملموسة التً
ٌجب مناقشتها من أجل تحقٌق رؤٌا الحكومة-االلكترونٌة.
سوف ٌمكن الحل الفنً الذي ٌمثل تحقٌق رؤٌا الحكومة-االلكترونٌة للحكومة االردنٌة المستخدمٌن
من الوصول ،عن طرٌق االنترنت ،إلى البوابة التً ستتقبل الطلبات من المستخدمٌن ومن ثم
تمرٌرها إلى األنظمة الخلفٌة (أنظمة الحاسوب الرئٌسٌة) المتوفرة فً الوزارات والدوائر الحكومٌة
ذات العالقة.
لبنات بناء التكنولوجيا األساسية

قنوات االتصال

حواسٌب
شخصٌة فً
المؤسسات

حواسٌب
شخصٌة فً
المنازل

اكشاك
الكترونٌة فً
المراكز العامة

أجهزة التلفون
الخلوي

نقاط اتصال
أخرى

االنترنث
البوابة وإدارة المحتوٌات

البوابة

تحوٌل البٌانات

التعرف على المستخدم
واكتشاف الدخالء
والفاٌروسات

وظائف التدقٌق واإلدارة

تبادل الرسائل

آلٌة المعامالت وسٌر
العمل والوسائل
الوسٌطة

انظمة الدفع

الشبكة الحكومية اآلمنة
الخدمات المشتركة
دائرة حكومٌة
(أ)
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دائرة حكومٌة
(ب)

المؤسسات المالية
الخارجية

تمثل البنود التالٌة مكونات الحلول الفنٌة المتكاملة:
 قناة اتصال مكونة من عدة أنواع من أجهزة االتصال.
 شبكة رئٌسٌة وطنٌة ألنظمة المعلومات.
 بوابة رئٌسٌة للحكومة-االلكترونٌة.
 نظام إلدارة المحتوٌات.
 بوابة رئٌسٌة للحكومة-االلكترونٌة مكونة من:
 التعرف على المستخدمٌن. اكتشاف الدخالء على النظام. اكتشاف الفاٌروسات. آلٌة المعامالت فً النظام. آلٌة لسٌر العمل فً النظام. الوسائل الوسٌطة. آلٌة تحوٌل البٌانات. آلٌة تبادل الرسائل. آلٌة للدفع اآللً. إدارة البوابة الرئٌسٌة.الخدمات المشتركة:
 شبكة حكومٌة رئٌسٌة آمنة (انترانت) لتوصٌل أنظمة المعلومات فً الدوائروالوزارات الحكومٌة المختلفة.
 إتصاالت داخلٌة ضمن دوائر ووزارات الحكومة االردنٌة. مراكز معلومات آمنة ).(Data Center -مركز المناداة ). (Call Center



ان هذه المكونات تمثل لبنات البناء الفنٌة للحلول الشاملة .وعند بدء مشروع الحكومة-االكترونٌة،
ال ٌتوجب بناء جمٌع هذه الوحدات فً وقت واحد ولكن ٌتوجب توفر عدد قلٌل منها فقط.
إن وحدات األجهزة ،التً تم ذكرها أعاله ،تمثل العناصر الملموسة االساسٌة لوحدات البناء الفنٌة.
وهناك عدد آخر من العناصر الغٌر ملموسة ذات العالقة وهً ضرورٌة أٌضا ً والزمة للتنفٌذ الناجح
لمكونات البناء وتشمل:








سٌاسة أمنٌة شاملة لجمٌع الدوائر والوزارات.
وحدة تقٌٌم وترخٌص مسؤولة عن وضع السٌاسة األمنٌة وسٌاسة تقٌٌم (تقٌٌم نسبة المخاطرة،
دراسة وتحلٌل االجراءات االمنٌة الحالٌة...الخ) كل دائرة أو وزارة حكومٌة قبل السماح لها
باالتصال مع الشبكة الحكومٌة.
فرٌق تدرٌب مخصص لتدرٌب موظفً الحكومة.
فرٌق دعم مخصص لتقدٌم االستشارات والتدرٌب للمستخدمٌن من مواطنٌن وعاملٌن فً
القطاع الخاص.
سٌاسة موحدة للتعامل مع المواضٌع مثل تطوٌر األنظمة التطبٌقٌة والتصامٌم المناسبة
الموحدة ...الخ.
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التصميم األساسي )(blueprint
 .5إعتبارات عامة
توجد اعتبارات عامة تؤثر فً كل من اطار تداخل العملٌات و "لبنات بناء التكنولوجٌا" ،هذه
المجاالت مهمة للحكومة االردنٌة وهً:
 المعاٌٌر االمنٌة
 الخصوصٌة
 اإلنتشار والتروٌج
 الدعم
 التعلٌم
 المتطلبات القانونٌة
1/5المعايير االمنية )(Security Standards
وتعد مدخالً مهما ً فً نظام أي حكومة-الكترونٌة وهو تعرٌف لمجموعة من السٌاسات والمعاٌٌر
العامة المتعلقة باألمنٌ .جب ان تشمل السٌاسات والمعاٌٌر كل من الشبكة الفعلٌة وأمن األنظمة
والبٌانات و أٌضا ً أسلوب الصالحٌات والوصول الى المعلومات الشخصٌة .وعلٌه ٌجب وصف
هذه المعاٌٌر فً وثائق السٌاسة االمنٌة فً الحكومة االردنٌة .كما وٌجب ان تعرف الوثٌقة
الرئٌسٌة المعاٌٌر الالزمة لمجتمع الحكومة-االلكترونٌة والتً تحوي على:
 المبادئ االمنٌة كما تم تعرٌفها من قبل الحكومة.
 االدوار والواجبات ضمن الهٌاكل االمنٌة.
 واجبات كل نوع من المستخدمٌن.
1/5/5

التوصيات
إننا نوصً بماٌلً:







إعداد سٌاسة أمنٌة.
تعرٌف االجراءات الالزمة للتخزٌن والنسخ البدٌلة اإلضافٌة.
تطوٌر خطة لضمان إستمرارٌة األعمال.
توفٌر اإلحتٌاطات الالزمة لمواجهة الكوارث.
القٌام بالمراجعة والتدقٌق األمنً مرة كل ( )4شهور على األقل.

2/5الخصوصية )(Privacy
هناك العدٌد من المواضٌع المتعلقة بخصوصٌة االفراد على الشبكة .من أهمها امكانٌة االنظمة
تخزٌن البٌانات عن االفراد وعاداتهم فً استخدام الشبكة والمواقع التً زاروها والمعامالت
واالجراءات التً أجروها على الشبكة.
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ومن الضروري وجود اسلوب السماح للمستخدمٌن للتأكد من ان اٌة معلومات شخصٌة ال
ٌتم تقدٌمها إال من خالل االشخاص الذٌن لهم صالحٌة الوصول الٌها .ان العدٌد من الدول
تدرس استخدام البطاقات الذكٌة كوسٌلة للتحكم بالوصول للمعلومات وقد قاموا بتطوٌر
عالقات مع جهة متخصصة بمنح الرخص لإلستخدام الشخصً .ان توفر المعلومات بهذا
األسلوب سٌمكن الحكومة من إستخدامها فً تقدٌم خدماتها فً مجال اصدار جوازات
السفر ورخص السواقة والفٌزا...الخ .إن استخدام هذه التكنولوجٌا ٌتطلب استثمارات كبٌرة
لٌس فقط فً تكلفة البطاقات ولكن فً البنٌة التحتٌة الالزمة لكتابة واسترجاع المعلومات،
حٌث ٌتم استخدام ذلك فً معامالت خارجٌة كاصدار الفٌزا وهذه بدورها تتطلب مشاركة
حكومات اخرى.
3/5اإلنتشار والترويج
ٌعتمد نجاح التجارة االلكترونٌة بشكل عام والحكومة-االلكترونٌة بشكل خاص على مدى
إستخدامها من قبل المواطنٌن وقطاع األعمال فً االردن .وتعتبر تكلفة اإلنتشار والتروٌج
من أهم المصارٌف الالزمة ألي من قنوات االعمال االلكترونٌة الجدٌدة بداٌة لجعل
المواطنٌن ٌشعرون بوجودها ثم االستمرار بتروٌجها للتأكد بأن توقعات المواطنٌن قد تم
تحقٌقها.
ٌجب ان ٌعتبر التروٌج جزء من التوجه العام "اإلتصال باالردنٌٌن" والذي ٌهدف إلى
سٌاسة أشمل لتعزٌز االهتمام بتكنولوجٌا المعلوماتٌة فً االردن وتروٌج دور وزارة البرٌد
واالتصاالت الجدٌد فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
وحتى لو اعددنا حملة تروٌج ناجحة ،فإن هناك إحتمالٌن رئٌسٌٌن ٌنبغً دراستهما بعمق
ضمن برنامج التروٌج الخارجً وهما:
 مدى انتشار إستخدام الحواسٌب الشخصٌة الحالً لالنترنت فً السوق
المحلً.
 مستوى مهارات التجارة-االلكترونٌة للمواطنٌن وللعاملٌن فً الحكومة.
مع أن الحافز األساسً للحكومة-االلكترونٌة عادة ما ٌظهر فً السرعة المتزاٌدة إلنجاز
االعمال مع الحكومة ،فإن بعض الحكومات تقوم بتقدٌم حوافز إضافٌة لمواطنٌها لرفع
مستوى الوعً للخدمة المقدمة( .فعلى سبٌل المثال فإن حكومة المملكة الممتحدة تعرض
خصما ً تشجٌعٌا للضرٌبة لمن ٌقوم بتعبئة النماذج الخاصة بها عن طرٌق االنترنت).

1/3/5

التوصيات
إننا نوصً بالخطوات التالٌة:









تأسٌس فرٌقً عمل:
لتطوٌر أفكارا بما ٌختص بخدمات الحكومة
فرٌق عام:
للمواطن
لتطوٌر افكارا بما ٌتعلق بخدمات الحكومة لقطاع
فرٌق للتجارة:
األعمال.
تطوٌر سٌاسة تسوٌقٌة مع تحدٌد الرسائل األساسٌة لتروٌج الحكومة-االلكترونٌة.
بناء عالقات مع الصحافة للبدء فً تحدٌد التوقعات من تطبٌق الحكومة
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اإللكترونٌة.
تقدٌم الدعم المالً الكافً للتسوٌق والعالقات العامة.
تطوٌر طرٌقة لتحدٌد أولوٌات الخدمات وأسالٌب تقدٌمها.

4/5الدعم
لضمان نجاح مبادرة الحكومة-االلكترونٌة ٌوجد عدة سٌنارٌوهات نرى من الضروري تطوٌر
آلٌة دعم لها .ان االفتراض االساسً هو ان الحكومة االردنٌة سترغب بتطوٌر اجراءات عملٌة
موحدة ) (Single Business Processألٌا من االجراءات التالٌة الخاصة" :حكومة-قطاع
أعمال"" ،حكومة-مواطن"" ،قطاع أعمال-حكومة"" ،مواطن-حكومة" .وٌمكننا تصور أنواع
مختلفة من الدعم لكل سٌنارٌو.
5/5التعليم
ٌعتبر المستوى العام لثقافة إستخدام االنترنت والحواسٌب الشخصٌة من أهم العوامل التً تؤثر
فً نشر التجارة-االلكترونٌة .فً الوالٌات المتحدة واوروبا تم رفع المستوى العام لتعلٌم
االنترنت فً البداٌة عن طرٌق اهتمام الشركات الكبرى باالنترنت بإعتباره أحد وسائل العمل.
ً
فرق
ولقد قامت المدارس والجامعات بزٌادة عدد مستخدمً االنترنت ،مع مالحظة أن هناك
كبٌر بٌن استخدام االنترنت وبٌن التعلٌم الفنً الالزم لنٌل درجة فً الحاسوب.
هناك عامال مهما لتطبٌق الحكومة-االلكترونٌة وهو التعرٌف بالمفاهٌم الضرورٌة لتمكٌن
المواطنٌن من مناقشة فوائد المجتمع االلكترونً .وتبرز هنا اهمٌة دور المدارس وكلٌات التعلٌم
العالً ،ومن الضروري لذلك أن تعمل وزارة االتصاالت والبرٌد بشكل مشترك مع وزارة
التربٌة والتعلٌم للتعرٌف بأساسٌات وفوائد الحكومة االلكترونٌة.
1/5/5









التوصيات

إننا نوصً بما ٌلً:
مشاركة وزارة التعلٌم فً مرحلة مبكرة فً مشروع الحكومة-االلكترونٌة.
توجٌه التدرٌب الجامعً فً مختلف الجامعات لٌتناسب مع حاجات العمل الحالٌة
(بالتعاون ما بٌن الحكومة والقطاع الخاص).
تقدٌم برنامج تعلٌمً لقطاع األعمال.
تقدٌم برنامج تعلٌمً للمواطنٌن ( ٌمكن ان ٌتم من خالل مراكز خدمة
المجتمع).
تقدٌم برنامج تعلٌمً لموظفً الحكومة.

6/5المتطلبات القانونية
من المعلوم بأن الحكومة االردنٌة قد أنشأت إطارا قانونٌا جدٌدا للتجارة-االلكترونٌة فً
االردن .لكن هذا القانون مازال بإنتظار مصادقة البرلمان علٌه.
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 .6خطة العمل لخدمات الحكومة-االلكترونية )(Roadmap
تتمثل خطة العمل بقائمة من اإلجراءات والمسؤولٌات مع الجدول الزمنً الالزم لتنفٌذ التصامٌم
األساسٌة كما ذكر فً األجزاء  5،4،3من الدراسة.
وبالتالً فقد قمنا بتجمٌع معظم المعلومات المطلوبة فً جدول واحد ٌوضح ما ٌلً:
 قائمة المهام.
 النتائج المتوقعة.
 أولوٌة كل مهمة.
كما قمنا بتضمٌن شرح مختصر عن المراحل التً تم تحدٌدها من وضع لالولوٌات وتخطٌط
للبرامج بناء على عدة عناوٌن وهً:
 الجدول الزمنً أو المرحلً المتوقع.
 إدارة العملٌات.
1/6قائمة المهام )(Task List
الملحق رقم (ٌ )1شمل قائمة بالمهام الضرورٌة لتنفٌذ خطة العمل .لقد قمنا بتحضٌر القائمة تحت
نفس العناوٌن التً استخدمت فً الخطة .كما وجدنا ضرورة إضافة إطارٌن أحدهما إلدارة
البرنامج (إدارة البرنامج) واآلخر إلدارة التغٌٌر (إنشاء برنامج التغٌر).
واٌنما تؤدي المهمة إلى نتٌجة محددة فلقد قمنا بتحدٌد هذه النتٌجة .وفً حاالت عدة فإن المهمة
الواحدة تحتوي على عدة مهام تفصٌلٌة ولقد صنفت إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة هً:
 وثٌقة الشرح (النقاش).
 وثٌقة التصمٌم.
 خطة التنفٌذ.
وثيقة "الشرح"
وثٌقة "الشرح" هً وثٌقة تهدف إلى تمكٌن اآلخرٌن من التعرف على القضاٌا وتحدٌد
المتطلبات وتقٌٌم البدائل الممكنة وتنتج هذه الوثٌقة توصٌات محددة.
وثيقة "التصميم"
وثٌقة التصمٌم هدفها تعرٌف البدائل وتحدٌد مسار العمل ،وتوضح وثٌقة التصمٌم
االهداف التفصٌلٌة والخطوات الالحقة.
خطة "التنفيذ"
تقدم خطة التنفٌد االسلوب الذي سوف ٌتم به تنفٌذ التصمٌم ،وتوضح الخطة المراحل
التفصٌلٌة والجدول الزمنً للتنفٌذ.
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2/6الجدول الزمني أو المرحلي المتوقع
لقد قمنا وفً "الملحق رقم ( – )1قائمة المهام" ،بوضع األولوٌات لكل عمل من األعمال بناء
على خبرتنا فً مجال الحكومة-االلكترونٌة ،حٌث ٌمكن إعتماد ترتٌب االولوٌات كماٌلً:






 2االكثر أهمٌة (حاالً).
3
4
5
 -6غٌر مطلوب اآلن (ٌمكن تأجٌله لوقت آخر)

لقد إستخدمنا أٌضا ً ترتٌب األولوٌات هذا لتطوٌر المراحل المكون منها المشروع .فمثالً:
 األولوٌة ( )2تقترح عمالً سوف ٌتم فقط فً مرحلة (.)2
 األولوٌة ( )4تقترح عمالً سوف ٌتم فقط فً مرحلة (.)4
 الترتٌب (ٌ )6- - -2قترح العمل الذي ٌحتاج أن ٌبدأ حاالً (دون تأخٌر)
وسوف ٌستمر خالل كل مرحلة من مراحل البرنامج.
 الترتٌب (ٌ )4- - -2عنً بأن العمل ٌحتاج البدء به خالل المرحلة ()2
وٌستمر تنفٌذه خالل المراحل (.)4،3
لقد قمنا بوضع ترتٌب لألولوٌات ومراحل التنفٌذ بناء على معرفتنا بالعوامل السٌاسٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة .ومن المهم مراجعة قائمة المهام
وترتٌب االولوٌات ومراحل التنفٌذ باستمرار حٌث أن التغٌرات فً المناخ السٌاسً واالجتماعً
واالقتصادي سوف ٌتطلب تغٌرا فً مراحل التنفٌذ .فمثالً ،إذا إزداد معدل إنتشار الحواسٌب
الشخصٌة واستخدام االنترنت بمعدل كبٌر فإن عدد مستخدمً مواقع االنترنت ٌصبح كبٌرا مما
ٌتطلب توفر بوابة ) (Portalلخدمة هذا العدد واالسراع فً توفٌر مستوٌات عالٌة من الدعم
الالزم .كذلك فإن استخدام اسلوب الدفع-االلكترونً لدفع الرخص والرسوم ٌمكن أن ٌتأثر
باإلتجاهات االجتماعٌة المتعلقة بمدى إنتشار بطاقات التسلٌف والحسابات البنكٌة.
إننا نقترح أن ٌكون هناك خمس مراحل تمتد على مدى فترة خمس سنوات من التنفٌذ.
وتوضح المراحل التالٌة المجاالت الهامة التً ستغطٌها كل مرحلة:
 :1/2/6مرحلة ()1
تمثل المرحلة الحالٌة الذي ٌجري تنفٌذها حالٌا ً فٌما ٌختص بالحكومة-
االلكترونٌة.
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 :2/2/6مرحلة ()2
هً باألساس مرحلة التحضٌر حٌث ٌتم تعرٌف عناصر "إدارة المشروع" و
"متطلبات إدارة التغٌٌر" .وٌتم تعٌٌن األشخاص الرئٌسٌٌن فً المشروع مثل
"مدٌر المشروع" و"مدٌر إدارة التغٌٌر" وٌتم تحدٌد وتوفٌر الموارد المطلوبة.
كما تحتاج المرحلة إلى تحضٌر بعض وثائق الدراسات واعداد التصامٌم
المباشرة مثل التعرٌف بالخدمات الحكومٌة والجهات التً تقوم بها والتعرٌف
بفرٌق العمل المسؤول عن التروٌج الخارجً وتصمٌم مركز البٌانات اآلمن
) (Secure Date Centereومركز المناداة ) .(Call Centerومن
المفترض استمرارٌة مهام "إدارة البرنامج" طٌلة مدة التنفٌذ الشاملة.
ٌحتاج تنفٌذ هذه المرحلة إلى ثالثة شهور.
 :3/2/6مرحلة ()3
هذه المرحلة ستركز على:
 بناء أنظمة تبادل الرسائل إلستخدامها ضمن الدوائر الحكومٌة.
 تطوٌر الخدمات واجراءات العمل المتعلقة بها.
 تطوٌر محتوٌات المواقع على االنترنت.
 تطوٌر السٌاسة االمنٌة للنظام.
 تطوٌر معاٌٌر تداخل العملٌات.
 اختٌار مورد لنظام المعلومات الوطنً.
 تعمٌم وبناء غالبٌة البوابات الرئٌسٌة للحكومة اإللكترونٌة.
وٌحتاج تنفٌذ هذه المرحلة إلى ما بٌن ( )15 – 12شهرا.
 :4/2/6مرحلة ()4












تشمل هذه المرحلة:
اختٌار وبناء البوابة الرئٌسٌة ) (Portalلتوحٌد التعرف على
المستخدمٌن وتوحٌد المواقع شكال ومضمونا.
تطوٌر وبناء نظام سٌر العمل.
تطوٌر وبناء نظام إدارة الوثائق.
التعرف على مسار تطبٌقات المكتب الخلفً (أنظمة
المعلومات الرئٌسً)
بناء الشبكة الحكومٌة اآلمنة.
إستمرار عمل نظام تبادل الرسائل.
بناء نقاط اإلتصال للحكومة-اإللكترونٌة.
تطوٌر اسلوب تقٌٌم إتفاقٌات مستوى الخدمة (.)SLAs
ٌحتاج تنفٌذ هذه المرحلة إلى ما بٌن ( )21-18شهرا.
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 :5/2/6مرحلة ()5









تشمل هذه المرحلة على:
إعداد خطة إستمرارٌة االعمال
تصمٌم وتنفٌذ بوابة الدفع
تطبٌق انظمة تحلٌل حركة البٌانات والمعلومات
تحدٌد انواع ومواصفات التقارٌر
اإلستمرار فً خطة التعلٌم
اإلستمرار فً تطوٌر اإلجراءات اإلدارٌة
اإلستمرار فً تطبٌق األنظمة اإلدارٌة
ٌحتاج تنفٌذ هذه المرحلة إلى ما بٌن ( )15-12شهرا.
 :6/2/6مرحلة ()6
تتضمن هذه المرحلة إستكمال العدٌد من المشارٌع الحالٌة وهً تمثل نهاٌة
البرنامج األول.
ٌحتاج هذه المرحلة إلى ما بٌن ( )18-15شهراً.

من المالحظ أن تنفٌذ المراحل ال ٌتم بالضرورة بشكل متسلسل ومن المتوقع وجود درجة من
التداخل بٌن المراحل إعتمادا على محددات الموارد المالٌة والموارد األخرى وضمان
اإلستمرارٌة الدارة المشروع
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3/6ادارة العمليات )(Operational Management





تشتمل إدارة العملٌات على األمور التالٌة:
إدارة المشروع.
إدارة التغٌٌر.
المخطط التنظٌمً.
 1/3/6إدارة المشروع )(Programme Management
لدى شركة  EDSاسلوبا متكامال إلدارة المشروع ) (ePMOالذي تم تطوٌره
من أجل البرامج ذات الطابع اإللكترونً ) . (e-typeإن المدخل إلـى ()ePMO
ٌتمثل فً الحاجة إلى تحضٌر وثٌقة "قواعد البرنامج Programme -
 "Charterأو "وثٌقة إنشاء المشروع Programme Initiation Document-
 ." PIDإن وثٌقة "قواعد البرنامج" ٌجب االستمرار فً تحدٌثها وتطوٌرها بناء
على التغٌرات التً تطرأ على البرنامج .وهذه الوثٌقة توضح مبررات إنشاء
المشروع وما ٌلزم عمله ومن سٌقوم به وكٌفٌة تنفٌذه ومكان تنفٌذه (أٌن) وموعد
(وقت) تنفٌذه وهذا ٌشمل:















هدف المشروع
إطار المشروع
دراسة الجدوى (كلفة وفوائد)
التنظٌم (األدوار والمسؤولٌات)
األسالٌب واألدوات القٌاسٌة
مكتبة المشروع (التوثٌق)
خطة اإلنتشار والتروٌج
خطة الجودة
األسلوب المتبع
خطة المشروع والبرنامج الزمنً للمشروع
المخاطر والطوارىء
سجل القضاٌا وتقدمها
التحكم بالتغٌٌر
إن مدٌر المشروع هو المسؤول عن تنفٌذ المشروع وعن إدارة وتسٌٌر المهام
المطلوب إنجازها من خالل كادر ٌساعده فً تنفٌذ بنود المشروع.
 2/3/6إدارة التغيير )(Change Management
إن إدارة التغٌٌر تهدف إلى التغٌٌر المؤسسً الشامل ولٌس التغٌٌر الجزئً المتعلق
بمشروع أو جزء من إدارة معٌنة مما ٌتطلب الفعالٌة فً اإلتصاالت داخل
المؤسسة ،حٌث ٌبدأ التغٌٌر من قٌادة المؤسسة وٌتوسع لٌشمل كافة العاملٌن الذٌن
سٌتأثرون بالتغٌٌر بطرق مختلفة .وألهمٌة هذا األمر فإننا نوصً بوضع هٌكلٌة
للتغٌٌر تكون على الشكل التالً:
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"القائد –  :"Championوهو من ٌملك الرؤٌا
وتتوفر لدٌه الصالحٌات والمسؤولٌات
الحكومة
ببناء
المتعلقة
العامة
اإللكترونٌة.
"الداعم –  :"Sponsorوهو الشخص المعنً بوضع
اإلستراتٌجٌات والسٌاسات التً تؤثر فً
تطبٌق الحكومة اإللكترونٌة.
"لداعمٌن الدائمٌن – :"Sustaining Sponsors
وهم األشخاص الذٌن تتأثر وزاراتهم أو
دوائرهم بالبرنامج وٌجب إشراكهم فً
تقرٌر كٌفٌة ونوعٌة التغٌٌر الخاصة
ببرامجهم.
"محفزي التغٌٌر –  :"Change Agentsوهم
االشخاص ضمن الوزارة أو الدائرة
المسؤولون عن توجٌه التغٌٌر والتأثٌر
فٌه والمساعدة فً حل المشاكل الٌومٌة
الناتجة عن عملٌة التغٌٌر.
"رواد التغٌٌر –  :"Business Championsوهم
االشخاص المسؤولون ضمن الوزارات
والدوائر عن تقدٌم الخدمات وتطوٌر
اجراءات العمل.
"أهداف التغٌٌر –  :"Change Targetsهم
االشخاص المعنٌون بالتعامل الٌومً
لألعمال الحكومٌة مع المواطنٌن وقطاع
األعمال فً األردن.

 3/3/6الهيكل التنظيمي )(Organization Structure
ٌوضح الملحق ( )2الهٌكل التنظٌمً لمشروع الحكومة األلكترونٌة








ونفترض بأن ٌكون المدٌر العام للمشروع ومدٌر المشروع ممثلٌن فً فرٌق التوجٌه
والذي ٌ تألف من الداعمٌن الدائمٌن لبرنامج التغٌٌر .كما ونفترض أن ٌترأس هذا
الفرٌق "القائد  ،"Champion -أما بالنسبة للمسارات الرئٌسٌة للمشروع فهً
كالتالً:
التكنولوجٌا
نشر المحتوٌات
التروٌج والتعلٌم
النظم األساسٌة
تصمٌم العملٌات وتعدٌالتها
الدعم
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إن كل من هذه المسارات ٌحتاج إلى مدٌر مشروع لإلشراف على عدد من المشارٌع
المختلفة ،أما فً الحاالت التً تحتاج الى جهد كبٌر أو تلك التً تحتاج إلى معلومات
فً مجال موحد فقد قمنا بتوزٌع المسؤولٌات كالتالً:
توزٌع نواحً التكنولوجيا إلى :الشبكات واإلتصال ،البوابة
الرئٌسٌة ،والحكومة.
تجزئة نشر المحتويات إلى :النماذج ،والمعلومات ،والمعامالت،
وآلٌة/محرك البحث.
تجزئة األنظمة األساسية إلى :المكاتب الخلفٌة ،إدارة الوثائق،
إجراءات سٌر العمل ،وإدارة المعرفة.
وكل حالة تحتاج إلى مسؤول مشروع.
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 .7اإلستنتاجات والخطوات المستقبلية
نود أن ننتهز هذه الفرصة لكً نشكر كافة األشخاص الذٌن ساهموا فً اثراء هذه الدراسة من
خالل النقاش والمداوالت التً نتج عنها إعداد التصاميم األساسية وخطة العمل للحكومة-
اإللكترونٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة.
ونعتقد بأن هناك عدد من الخطوات التالٌة والهامة التً ستؤدي إلى النجاح المستمر لبرنامج
الحكومة اإللكترونٌة مثل:









إنشاء "إدارة التغٌٌر" كعامل مهم فً تنفٌذ البرنامج وخاصة التعرٌف بالمسؤولٌن
الرئٌسٌٌن للتغٌٌر وأداور كل منهم.
تحضٌر "وثٌقة البرنامج" التً تحدد الخطة الشاملة للبرنامج بما فً ذلك الخطة التفصٌلٌة
النصف سنوٌة التً ستمكن الحكومة من التركٌز على تأمٌن الموارد الالزمة لتصمٌم
وتنفٌذ مشروع الحكومة-اإللكترونٌة.
إعادة تصمٌم الخدمات وإجراءات العمل المتعلقة بها ،مع تحدٌد الجهة المعنٌة بكل خدمة.
تطوٌر محتوٌات ومعلومات الموقع المحلً وإعداد أدلة موحدة للنشر.
تصمٌم البنٌة التحتٌة لنظام المعلومات الوطنً.
تحدٌد جهة لإلتفاق معها كمتعاقد رئٌسً "للعمل على التصمٌم والتنفٌذ لمساعدة الحكومة
األردنٌة فً إنجاز مشروع الحكومة األلكترونٌة.
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المالحق

ملحق ( )1قائمة المهام

وصف المهمة النتائج

األولويات

ادارة البرنامج
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تطوٌر قواعد البرنامج
تطوير خطة عمل تفصيلية
تطوٌر هٌكلٌة المشروع
تعٌٌن مدٌر للمشروع
تعٌٌن إدارة المشروع
إجتماعات فرٌق القٌادة
إجتماعات مراجعة البرنامج
تحدٌد الموارد

قواعد البرنامج
خطة العمل

6...2
6...2

المخطط التنظٌمً

2
2
6...2
6...2
2
6...2

قواعد عمل الفرٌق
خطة التحرك

إعداد برنامج التغيير
 .9تطوٌر معاٌٌر التغٌٌر
 .12تحدٌد المسؤولٌن عن برنامج التغٌٌر
 .11تصمٌم نموذج التغٌٌر
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

تعرٌف جهات التغٌٌر والداعمٌن األساسٌٌن
تعرٌف األهداف األساسٌة للتغٌٌر (المجموعات)
تعرٌف األفراد األساسٌٌن (قطاع األعمال)
إعداد برنامج لإلتصال
تطوٌر مسارات التسرٌع
تحدٌد برامج التوعٌة
تطوٌر البرامج التعلٌمٌة

وثٌقة مخطط  -التغٌٌر
خطة تطبٌق  -التغٌٌر
األدوار والصالحٌات الالزمة
للتغٌٌر
خطة التطبٌق  -للتغٌٌر
خطة التطبٌق  -للتغٌٌر
خطة التطبٌق  -للتغٌٌر
خطة اإلتصاالت
تصمٌم خطة  -التوعٌة
تصمٌم خطة  -التعلٌم

2
2
2
2
2
2
2
2
4...2
6...3

إجراءات العمل
 .19تعرٌف خدمات الحكومة الحالٌة
 .22تعرٌف الجهات التً تقوم بهذه الخدمات
 .21تحدٌد الخدمات المرغوب أتمتتها
 .22تطوٌر أسلوب لتحدٌد األولوٌات
 .23تحدٌد أثر التفعٌل األلكترونً
 .24تحدٌد الوزارات المتأثرة بالخدمات
 .25تحدٌد إجراءات العمل الالزمة للخدمات الحالٌة
 .26تحدٌد اإلجراءات الغٌر ضرورٌة

وثٌقة للمناقشة – خدمات
الحكومة الحالٌة
وثٌقة للمناقشة – الخدمات
المرغوب أتمتها
وثٌقة للمناقشة – أولوٌات
الخدمات
وثٌقة للمناقشة – أثر التفعٌل
األلكترونً
وثٌقة للمناقشة – أثر التفعٌل
األلكترونً
وثٌقة للمناقشة – إجراءات
العمل

2
2
3
3
3
3
6...3
6...3

 .27مراجعة الحاجة لإلجراءات الغٌر ضرورٌة
.28
.29
.32
.31

تفصٌل الخدمات وإجراءات العمل المعدلة
نشر أدلة الخدمات المعدلة
تطوٌر النماذج الجدٌدة (مراجعة وتعدٌل)
خطة تنفٌذ الخدمات المستحدثة

وثٌقة للمناقشة – إجراءات
العمل
وثٌقة تصمٌم – إجراءات العمل
وثٌقة تصمٌم – نماذج الخدمات
خطة تنفٌذ

6...3
6...3
6...3
6...3
6...3

سير العمل
.32
.33
.34
.35
.36
.37

إختٌار تطبٌقات سٌر العمل
تحدٌد معاٌٌر سٌر العمل
تحدٌد سٌر العملٌات األخرى
تعرٌف مستوى الصالحٌات لقواعد العمل
تعرٌف قواعد العمل الالزم تعدٌلها للحكومة
االلكترونٌة
تقٌٌم األثر الناتج عن تعدٌل قوانٌن العمل (عملٌا
وتشغٌلٌا)

وثٌقة تصمٌم – سٌر العمل
خطة تنفٌذ سٌر العمل
خطة تنفٌذ سٌر العمل
وثٌقة مناقشة – سٌر العمل
وثٌقة مناقشة – سٌر العمل

4
6...4
6...4
6...4
6...4

وثٌقة مناقشة – سٌر العمل

6...4

إدارة المحتويات
.38
.39
.42
.41
.42
.43
.44

اختٌار بوابة الشبكة الرئٌسٌة
تطوٌر تعلٌمات معٌارٌة للشبكة
تحدٌد المواقع المختصة بتقدٌم كل خدمة
وصف للخدمات المتوفرة لكل موقع
تصمٌم وتنفٌذ محتوٌات المواقع
تحدٌد مصادر المعلومات
انشاء نموذج للبٌانات المشتركة

.45
.46
.47
.48
.49

تطوٌر إجراءات تحدٌث معلومات الموقع
تطوٌر مداخل لمصادر ربط المواقع
تحدٌد اسلوب فحص محتوٌات الموقع
تطوٌر قوانٌن تقادم المحتوٌات
تحدٌد اجراءات النشر والصالحٌات المرتبطة بها

 .52تحدٌد قواعد إستبدال المحتوٌات المتقادمة
 .51تحدٌد الخدمات التً تحتاج إلى مواقع متعددة اللغات
 .52تحدٌد لغة قواعد البٌانات والحاجة إلى تعدد قواعد
البٌانات األخرى

4
وثٌقة تصمٌم – بوابة الشبكة
3
وثٌقة تصمٌم – معاٌٌر الشبكة
3
خطة تنفٌذ – إدارة المحتوٌات
6...3
خطة تنفٌذ – إدراة المحتوٌات
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 6...3
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 5...3
وثٌقة تصمٌم – نموذج البٌانات 3
المشتركة
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 5...3
6...3
خطة تنفٌذ إدارة المحتوٌات
3
وثٌقة تصمٌم – فحص الموقع
4
وثٌقة تصمٌم – فحص الموقع
4
وثٌقة مناقشة – النشر على
الموقع
4
وثٌقة مناقشة – النشر على
الموقع
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 6...3
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 3

إدارة الوثائق
 .53إختٌار تطبٌقات إدارة الوثائق
 .54تطوٌر نظام فهرسة
 .55تطوٌر إجراءات تشغٌلٌة إلدارة الوثائق
 .56مراجعة المتطلبات القانونٌة للتواقٌع األلكترونٌة
 .57تطوٌر إدارة الوثائق من ٌدوٌة إلى آلٌة

وثٌقة تصمٌم – إدارة الوثائق
خطة تنفٌذ إدارة الوثائق
وثٌقة تصمٌم – إجراءات إدارة
الوثائق
وثٌقة مناقشة – إدارة الوثائق
وثٌقة مناقشة – إدارة الوثائق

4
4
4
4
4

معايير تداخل العمميات
 .58تطوٌر إطر تداخل العملٌات

وثٌقة تصمٌم – معاٌٌر تداخل

3

 .59تعرٌف معاٌٌر إلٌصال الخدمات
 .62تعرٌف معاٌٌر إلنتقال البٌانات
 .61تعرٌف معاٌٌر الوصول إلى البٌانات

العملٌات
وثٌقة تصمٌم – معاٌٌر تداخل
العملٌات
وثٌقة تصمٌم – معاٌٌر تداخل
العملٌات
وثٌقة تصمٌم – معاٌٌر تداخل
العملٌات

3
3
3

األمن
 .62إعداد إستراتٌجٌة أمن المعلومات
 .63تطوٌر خطة إستمرارٌة األعمال
 .64تحدٌد المواقع المتوقع إستخدامها فً اإلسترجاع
والنسخ اإلحتٌاطٌة
 .65تحضٌر اإلجراءات اإلدارٌة
.66
.67
.68
.69

تحضٌر إتفاقٌة مستوى الخدمة فٌما ٌتعلق باألمن
)(SALs
تحدٌد جدوى إستخدام البطاقات الذكٌة
تصمٌم أسالٌب التعرف على المستخدمٌن
تحدٌد الشرٌك الذي ٌقوم بالتعرف على المستخدمٌن

وثٌقة تصمٌم – أمن المعلومات
وثٌقة مناقشة – إستمرارٌة
األعمال
وثٌقة تصمٌم – إستمرارٌة
األعمال
وثٌقة تصمٌم – اإلجراءات
األمنٌة
وثٌقة تصمٌم – اإلجراءات
األمنٌة
وثٌقة مناقشة – التأهٌل
وثٌقة تصمٌم – التأهٌل
خطة التنفٌذ

3
5
3
4...3
3
2
3
4...3

تطبيقات المكاتب الخمفية
 .72تحضٌر متطلبات تطبٌقات المكاتب الخلفٌة
 .71تعرٌف إجراءات العمل فً المكاتب الخلفٌة
.72
.73

تطوٌر وثائق مواصفات العطاء
مراجعة األنظمة والتشرٌعات مقارنة مع مواصفات
العطاء
مراجعة وتحدٌد معاٌٌر رقمٌة لألنظمة
تحدٌد كلفة وأثر شراء أجهزة جدٌدة بالمقارنة مع
اإلستئجار
تطوٌر مخطط لألنظمة الحالٌة مع تحدٌد نقاط
التداخل الرئٌسٌة
تطوٌر مخطط لألنظمة المدققة موضحا تداخالتها

.78
.79

تطوٌر معاٌٌر الدمج او التوحٌد
تحدٌد الجهات المسؤولة عن معلومات وعملٌات
المكاتب الخلفٌة
تحدٌد المعلومات األساسٌة الالزمة إلعداد التقارٌر
تحضٌر خطة موحدة (جدٌدة أو حالٌة)
إعداد إتفاقٌات مستوى الخدمة لعملٌات المكاتب
الخلفٌة

.74
.75
.76
.77

.82
.81
.82

وثٌقة تصمٌم – تطبٌقات المكتب 4
الخلفً
4
وثٌقة تصمٌم – إجراءات
المكتب الخلفً
4
4
وثٌقة مناقشة – قانونً
وثٌقة مناقشة – أنظمة رقمٌة
وثٌقة مناقشة – قانونً

5...3
4

وثٌقة تصمٌم – تطبٌقات المكتب 3
الخلفً
وثٌقة تصمٌم – تطبٌقات المكتب 3
الخلفً
4
وثٌقة مناقشة – قانونً
4
خطة تنفٌذ
5
وثٌقة مناقشة – إعداد التقارٌر
5
خطة تنفٌذ
وثٌقة تصمٌم – عملٌات المكاتب 5
الخلفٌة

آلية/محرك البحث
 .83تعرٌف حاجة البحث للغتٌن
 .84إختٌار آلٌة بحث (محرك بحث)
 .85تركٌب محرك آلٌة البحث

وثٌقة تصمٌم – آلٌة البحث
تشغٌل

3
3
3

 .86تعرٌف المؤشرات الدالة اإلفتراضٌة
 .87تطوٌر فهرس عام

وثٌقة تصمٌم – آلٌة البحث
خطة تنفٌذ – آلٌة بحث

6...3
6...3

بوابة الدفع
.88
.89
.92
.91

تطوٌر الحاجة إلى الدفع األلكترونً
تحدٌد طرق الدفع (بواسطة اإلنترنت) لكل من
الخدمات الرئٌسٌة
تحدٌد شركاء الدفع األلكترونً (شركات مختصة)
تطوٌر بوابة (بوابات) الدفع األلكترونً

وثٌقة تصمٌم – دفع ألكترونً
وثٌقة تصمٌم – دفع ألكترونً

5
5

وثٌقة تصمٌم – دفع ألكترونً
وثٌقة تصمٌم – دفع ألكترونً

5
5

الترويج والتسويق
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98

تحدٌد عدد من المجموعات العاملة
وضع معاٌٌر لعمل المجموعات العاملة
تطوٌر سٌاسة تسوٌق
تحدٌد الرسائل الرئٌسٌة للحكومة اإللكترونٌة
بناء عالقات مع الصحافة
إعداد إستراتٌجٌة لسلم التوقعات
تطوٌر سٌاسة لوضع أولوٌات الخدمات والمحتوٌات

وثٌقة تصمٌم  -تروٌج
خطة تنفٌذ – تروٌج
وثٌقة تصمٌم – تروٌج
وثٌقة تصمٌم – تروٌج
وثٌقة مناقشة – تروٌج
خطة تنفٌذ – خدمات جدٌدة

2
2
4
6...3
6...2
4
3

إدارة المعرفة
.99
.122
.121
.122
.123

تطوٌر معاٌٌر البرٌد األلكترونً
إختٌار نظام برٌد إلكترونً إلستخدامات الحكومة
الداخلٌة
إعداد قوانٌن البرٌد األلكترونً
تدرٌب مستخدمً الحكومة على إستخدام البرٌد
األلكترونً
نشر وعً البرٌد األلكترونً بٌن المواطنٌن وقطاع
األعمال

وثٌقة تصمٌم – برٌد ألكترونً
خطة تنفٌذ

3
3

وثٌقة تصمٌم – برٌد ألكترونً
خطة تنفٌذ

3
6...3

خطة تنفٌذ

6...5

المعايير والنماذج
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.112
.111
.112
.113

تطوٌر المعاٌٌر الرئٌسٌة للمواقع والمعامالت على
اإلنترنت
تطوٌر سٌنارٌوهات الفحص
بناء بٌئة لتطوٌر البوابة الرئٌسٌة
بناء بٌئة فحص لمواقع الشبكة
تطوٌر إجراءات إدارٌة إلجراء الفحص على الواقع
مراجعة وتعدٌل النماذج الخارجٌة الحالٌة ومقارنتها
مع التغٌرات المطلوبة
مراجعة وتعدٌل النماذج الداخلٌة الحالٌة ومقارنتها مع
التغٌرات المطلوبة
تطوٌر تعلٌمات إلدخال نماذج جدٌدة
تطوٌر أسلوب فحص إلدخال النماذج المعدلة
والجدٌدة
تحدٌد العملٌات الفعلٌة لطباعة وتوزٌع النماذج

وثٌقة تصمٌم – معاٌٌر الموقع

3

وثٌقة تصمٌم – فحص
وثٌقة تصمٌم – بٌئة العمل
وثٌقة تصمٌم – بٌئة العمل
إجراءات إدارٌة
خطة تنفٌذ  -نماذج

3
4
4
6...3
6...3

خطة تنفٌذ – نماذج

6...4

خطة تنفٌذ – نماذج
خطة تنفٌذ – نماذج

3
3

وثٌقة مناقشة – نماذج

6...5

الدعم
 .114تطوٌر إتفاقٌات مستوٌات الخدمة للدعم SLAs

دعم مستوٌات الخدمة

3

 .115تطوٌر سٌنارٌوهات ألكترونٌة لتبادل
المعلومات(حكومة-مواطن ،حكومة-قطاع أعمال)
 .116تحدٌد مستوٌات الدعم المطلوب
 .117تحدٌد الحاجة لمركز لمعالجة البٌانات
.118
.119
.122
.121

تطوٌر إجراءات إدارٌة للدعم ومركز معالجة
البٌانات
وصف متطلبات تطبٌقات CRM
إختٌار وتنفٌذ تطبٌقات CRM
إنشاء نصوص على الشبكة

وثٌقة تصمٌم – تبادل

3

خطة تنفٌذ – دعم
وثٌقة مناقشة – مركز معالجة
البٌانات
خطة تنفٌذٌة – دعم

6...3
6...3

وثٌقة تصمٌم – CRM
خطة تنفٌذ CRM -

5
5
5
5

قانوني
.122
.123
.124
.125
.126

تنفٌذ اإلطار القانونً الذي تم وضعه
مراجعة األثر القانونً للتواقٌع األلكترونٌة
مراجعة األثر القانونً للطوابع األلكترونٌة
مراجعة األثر القانونً للدفع المالً األلكترونً
مراجعة األثر القانونٌة للخدمات التً تم مراجعتها

وثٌقة مناقشة – قانونً
وثٌقة مناقشة – قانونً
وثٌقة مناقشة – قانونً
وثٌقة مناقشة – قانونً
وثٌقة مناقشة – قانونً

2
3
3
4
3

حركة مرور البيانات
 .127تطوٌر تقٌٌم أداء إتفاقٌات مستوى الخدمة SLA
 .128تعرٌف لمحددات طباعة التقارٌر
 .129وضع تطبٌقات حركة المرور قٌد التنفٌذ

وثٌقة تصمٌم – حركة مرور
البٌانات
وثٌقة تصمٌم – حركة مرور
البٌانات
خطة بناء

5
5
5

التعميم
.132
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137

تطوٌر برامج تعلٌمٌة
تحدٌد الحاجات إلى التعلٌم
تحدٌد المهارات الالزمة لبناء وإدامة الحكومة
اإللكترونٌة
تطوٌر برامج جامعٌة
تطوٌر برامج تدرٌب داخلٌة لموظفً الحكومة
تطوٌر برامج تعلٌم للمواطنٌن
تطوٌر برامج تعلٌم لقطاع األعمال
تطوٌر مراكز على الشبكة إلستخدام المواطنٌن

وثٌقة تصمٌم – تعلٌم
وثٌقة تصمٌم – تعلٌم
وثٌقة مناقشة – مهارات

6...4
5
3

وثٌقة مناقشة – تعلٌم
وثٌقة تصمٌم – تعلٌم
وثٌقة تصمٌم – تعلٌم
وثٌقة تصمٌم – تعلٌم
وثٌقة تصمٌم – تعلٌم

5
3
6...4
6...4
6...4

التصاميم األساسية )(Blueprint
.138
.139
.142
.141
.142

تعرٌف السٌاسٌة األمنٌة العامة للحكومة األلكترونٌة
نشر السٌاسة األمنٌة
إنشاء وحدة إلعتماد وتطبٌق السٌاسة األمنٌة
إعداد فرٌق تدرٌب ودعم للمواطنٌن وموظفً
الحكومة
إنشاء وحدة إعتماد وتدرٌب وفرٌق دعم فنً

وثٌقة مناقشة – سٌاسة أمنٌة
وثٌقة تصمٌم – سٌاسة أمنٌة
وثٌقة تصمٌم – ساسٌة أمنٌة
وثٌقة تصمٌم – تدرٌب

3
3
4
6...4

خطة تنفٌذ المشروع

6...4

نقاط اإلتصال في الحكومة األلكترونية
 .143تقسم فئات السكان كمستخدمٌن للحكومة األلكترونٌة
 .144تحدٌد القطاعات التً ستبادر إلى إستخدام الخدمة

وثٌقة مناقشة – توفٌر نقاط
اإلتصال
وثٌقة مناقشة – توفٌر نقاط
اإلتصال

4
4

 .145تسوٌق وتحدٌد نقاط اإلتصال لهذا القطاع المبكر
 .146تسوٌق وتحدٌد نقاط اإلتصال ألغلبٌة المواطنٌن
 .147تحدٌد المتطلبات من األجهزة
 .148البدء فً البناء والتنفٌذ

وثٌقة مناقشة – توفٌر نقاط
اإلتصال
وثٌقة مناقشة – توفٌر نقاط
اإلتصال
وثٌقة مناقشة – توفٌر نقاط
اإلتصال
خطة تنفٌذ المشروع

4
4
4
4

شبكة الحكومة األلكترونية للمعلومات الوطنية التي تربط المراكز
السكانية الرئيسية
 .149دراسة جدوى لبنٌة الشبكة الوطنٌة
 .152إختٌار الموارد لبنٌة الشبكة الوطنٌة
 .151تحدٌد إتفاقٌات لمستوى الخدمات )(SLA

وثٌقة مناقشة – بنٌة الحكومة
اإللكترونٌة
وثٌقة تصمٌم – بنٌة الحكومة
اإللكترونٌة
وثٌقة مناقشة – إتفاقٌات مستوى
الخدمات

3
3
4

البوابة الرئيسية لمحكومة اإللكترونية
 .152تصمٌم بوابة الحكومة اإللكترونٌة
 .153البناء والتنفٌذ
 .154تحدٌد إتفاقٌات مستوى الخدمات

وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
خطة تنفٌذ المشروع
وثٌقة مناقشة – إتفاقٌات مستوى
الخدمات

3
5...4
5

نظام إدارة المحتويات
 .155إختٌار أنظمة تطبٌق إدارة المحتوٌات
 .156تعرٌف سٌاسة إدارة المحتوٌات
 .157تطوٌر تعلٌمات لمواقع معٌارٌة للحكومة اإللكترونٌة
 .158اإلختٌار والبناء

3

وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 3
وثٌقة تصمٌم – محتوٌات الموقع 3
4...3
خطة تنفٌذ المشروع

مدخل الحكومة اإللكترونية )(Gateway
 .159تصمٌم مكونات البرمجٌات الدقٌقة لمدخل الحكومة
 .162المكونات المرتبة حسب األولوٌة لمدخل الحكومة
 .161تطوٌر خطة إنتقال البٌانات – مدخل الحكومة
 .162التعرف على المستخدمٌن – تجربة المعاٌٌر
واإلجراءات
 .163التعرف على المستخدمٌن – تصمٌم أسلوب الدخول
 .164إكتشاف الدخالء – إنشاء معاٌٌر وإجراءات
 .165إكتشاف الدخالء – إختٌار حزمة برمجٌات
 .166إكتشاف الفٌروسات – إنشاء معاٌٌر وإجراءات
 .167إكتشاف الفٌروسات – إختٌار حزمة برمجٌات

وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
خطة تنفٌذ المشروع
وثٌقة تصمٌم – إجراءات األمن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – إجراءات
األمنٌة
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – إجراءات
األمنٌة
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة

3
3
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 .168تصمٌم آلٌة المعامالت اإلدارٌة
 .169تصمٌم آلٌة سٌر العمل
 .172برمجٌات وسٌطة – تصمٌم وإختٌار التطبٌقات
 .171آلٌة تحوٌل البٌنات – تصمٌم وإختٌار التطبٌقات
 .172آلٌة الرسائل – تصمٌم وإختٌار التطبٌقات
 .173إدارة المدخل – إنشاء معاٌٌر وإجراءات
 .174إدارة المدخل – تصمٌم

اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – اإلجراءات
األمنٌة
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن

3
4
3
4
3
3
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بوابة الدفع
 .175آلٌة الدفع اآللً – تحدٌد الشرٌك وطرٌقة الدفع
 .176آلٌة الدفع اآللً – إنشاء معاٌٌر وإجراءات
 .177آلٌة الدفع اآللً – تصمٌم وإختٌار التطبٌقات
 .178مدخل الحكومة اإللكترونٌة – تحدٌد المتطلبات من
األجهزة
 .179شراء ،بناء وتنفٌذ
 .182تحدٌد إتفاقٌات مستوٌات الخدمة
الخدمات المشتركة للحكومة اإللكترونية )(SGN
 .181دراسة الجدوى – الخدمات المشتركة
 .182إعداد اإلجراءات والمعاٌٌر – الخدمات المشتركة
 .183تصمٌم وإختٌار حزم برمجٌة – الخدمات المشتركة
 .184شراء وبناء – الخدمات المشتركة
 .185دراسة جدوى إطار تداخل العملٌات
 .186تحدٌد – إطار تداخل العملٌات
 .187تعرٌف إتفاقٌات مستوٌات الخدمة )(SALs
خدمات الحكومة األلكترونية المشتركة (اإلتصال
الداخلي)
 .188اإلتصاالت الداخلٌة ضمن دوائر الحكومة – جدوى
إقتصادٌة
 .189اإلتصاالت الداخلٌة ضمن دوائر الحكومة – تصمٌم
 .192اإلتصاالت الداخلٌة ضمن دوائر الحكومة – إختٌار
التطبٌقات
 .191اإلتصاالت الداخلٌة – شراء وبناء

وثٌقة نقاش – الدفع اآللً
والحكومة األردنٌة
وثٌقة تصمٌم – إجراءات أمنٌة
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لألردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لألردن
خطة تنفٌذ المشروع
وثٌقة مناقشة مستوٌات الخدمة

وثٌقة مناقشة – اإلنترنت
للحكومة األردنٌة
وثٌقة تصمٌم – اإلجراءات
األمنٌة
وٌثقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لألردن
خطة تنفٌذ المشروع
وثٌقة مناقشة – المشاركة
بالمعلومات
وثٌقة تصمٌم – المشاركة
بالمعلومات
وثٌقة مناقشة – مستوى الخدمة

وثٌقة مناقشة – مشاركة
بالمعلومات
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
وثٌقة تصمٌم – مخطط الحكومة
اإللكترونٌة لالردن
خطة تنفٌذ المشروع
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 .192تعرٌف إتفاقٌات مستوى الخدمة )(SALs
خدمات الحكومة اإللكترونية المشتركة (مركز
المعلومات اآلمن)
 .193تصمٌم – مركز المعلومات اآلمن )(SDC
 .194إعداد اإلجراءات والمعاٌٌر – SDC
 .195شراء ،بناء وتنفٌذ – SDC
 .196تعرٌف إتفاقٌات مستوى الخدمة )(SALs
خدمات الحكومة اإللكترونية المشتركة (مركز
المناداة – )Call Center
 .197إعداد اإلجراءات والمعاٌٌر – مركز المناداة
 .198الشراء والبناء والتنفٌذ – مركز المناداة
 .199تعرٌف إتفاقٌات مستوى الخدمة )(SALs

وثٌقة مناقشات – مستوى
الخدمة

وثٌقة مناقشة – مركز
المعلومات اآلمن
وثٌقة تصمٌم – اإلجراءات
األمنٌة
خطة تنفٌذ المشروع
وثٌقة مناقشة – مستوى الخدمة

وثٌقة تصمٌم – اإلجراءات
األمنٌة
خطة تنفٌذ المشروع
وثٌقة مناقشة مستوى الخدمة
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