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•البنية األساسية لالنترنت
•البنية األساسية لشبكة االنترنت  /حزمه عريضة ) (Broad bandھناك عشرة شركات
تعمل في ھذا المجال ليس ھناك أي من ھذه الشركات العشرة تعمل من خالل السواتل وبينما
ھناك شركة واحدة مستخدمة للمصادر البديلة )شبكات الكھرباء( في نقل المعلومات واعتمادھا
كوسيلة متاحة .
•ھناك ) (75شركة عاملة في مجال  WiFiموزعة في مختلف مناطق األراضي الفلسطينية ،
بينما ليس ھناك أي شركة تعمل على تقنية  WiMaxوھذا يعود لعدم اإلفراج عن المعدات
الالزمة والترددات الالزمة من قبل الجانب اإلسرائيلي .
•شبكات الھاتف النقال تعمل حاليا ً على تقنية نظام الجيل الثاني  2.75وليس ھناك أي من
شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع وھذا يعود لعدم اإلفراج عن الترددات الالزمة لتشغيلھا من
قبل الجانب اإلسرائيلي .

الحكومة اإللكترونية
تتكون الحكومة اإللكترونية من خمسة أطر رئيسية:
إطار البنية التحتية
تأسيس الشبكة الحكومية في نيسان  ،2010وتربط الشبكة الوزارات والمؤسسات
الحكومية من خالل خطوط األلياف البصرية بھدف توفير سرعة وقدرة عالية  ،كما
تشكل الشبكة كذلك وسيلة حماية للمعلومات بإعتبار أن تبادل البيانات بين مراكز
تخزين المعلومات في الوزارات والھيئات المختلفة يتم عبر شبكة خاصة بدال من
شبكة اإلنترنت العامة والمعرضة للقرصنة واإلنقطاع .وتصل الشبكة الحكومية بين
أكثر من  54مؤسسة حكومية و 340فرعا.

إطار أمن المعلومات:
•تشيكل الفريق الوطني ألمن األنظمة والمعلومات 2011 ،كانون األول بقرار من مجلس
الوزراء.
•ويعنى الفريق بوضع سياسات و معايير أمن و حماية المعلومات و تدريب طواقم الوزارات على
مواضيع أمن وحماية المعلومات المختلفة ورفع نسبة الوعي حول مواضيع أمن و حماية
المعلومات.
•وقد تم إعداد وثيقة سياسة أمن المعلومات في كانون الثاني .2012
•وضع تصور إلنشاء مركز إستجابة لطوارئ أمن المعلومات PALCERTوتحديد المواصفات
التقنية والفنية للتجھيزات والخبراء العاملين فيه.

•تشكيل فريق وطني لإلستجابة لطوارئ أمن المعلومات PALCERTبھدف تحصين
وحماية المعلومات والتعامل مع أي طارئ كالتصدي لھجمات القرصنة وجرائم اإلنترنت
أو آثار الكوارث الطبيعية والتعاون والتواصل مع مراكز اإلستجابة العالمية

اطار التبادل البيني
إعتماد إطار التبادل البيني الفلسطيني "زنار" من قبل مجلس الوزراء ) مارس  (2013كمرجع للتبادل البيني
والتوافقية ضمن الحكومة اإللكترونية.
ويتكون من خمسة أجزاء مختلفة :
خادم األنطولوجيا) ، (Ontology Serverيوفر الوصف للبيانات االلكترونية المتبادلة في خدمات الحكومة
اإللكترونية.
خادم الكينونات) ، (Entity Serverويحوي المواصفات والمقاييس للمسميات والمعاني الداللية.
خادم العناوين) ، (Address Serverيھدف تطوير نظام ترقيم وعنونة فلسطيني حديث.
سجل قواعد البيانات) ، (Database of Databasesكمرجع للمعلومات عن جميع قواعد البيانات
والسجالت في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
سجل الخدمات) ، (Service Repositoryيمثل مرجعا للمعلومات عن جميع الخدمات المقدمة من قبل
المؤسسات الحكومية الفلسطينية.
تشكيل اللجنة الوطنية إلطار التبادل البيني "زنار"
تتكون اللجنة من  17عضو )مؤسسة( وتھدف إلى تعزيز وإدارة وتطوير وضمان التبادل البيني بين الوزارات
والمؤسسات المختلفة وفق األطر والمعايير والمقاييس المدرجة في زنار.

اإلطار القانوني
قرار بقانون رقم  17لسنة ) 2012بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني ( :حيث يسري على جميع
التحويالت االلكترونية المالية والسجل االلكتروني والتوقيع االلكتروني إلجراء خدمات المدفوعات.
مشاريع القوانين:
مشروع قانون المعامالت االلكترونية  :والموجود على أجندة مجلس الوزراء وتمت مناقشته في جلسات
مجلس الوزراء ،ويعتبر التوقيع االلكتروني جزء من األحكام الواردة في مشروع قانون المعامالت
االلكترونية .
مشروع قوانين الملكية الفكرية  :مشروع قانون حماية الملكية الصناعية تم إعداده من قبل لجنه برئاسه
وزارة االقتصاد الوطني وبمشاركة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبعض المؤسسات ذات
العالقه بالموضوع .حيث تكمن اھمية اعداد ھذا المشروع في تنظيم حقوق الملكية الفكرية من ناحية
تسجيلھا وترخيصھا لدى الجھات المختصة ) وزارة االقتصاد الوطني ( بما يضمن حمايتھا .
مشروع قانون العقوبات حيث تضمن فصل خاص بجرائم الحاسوب واالنترنت .

 اطار السياسات الوطنيةإعداد النسخة النھائية من وثيقة سياسات الحكومة اإللكترونية  2011بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية
اإلقتصادية .OECD
إعداد النسخة النھائية من خارطة الطريق لتنفيذ سياسة الحكومة االلكترونية  2013وتحديد أولويات التنفيذ
بمشاركة  18وزارة ومؤسسة حكومية ) (2014-2012وبجداول زمنية محددة بھدف الوصول إلى تقديم
الخدمات عبر النافذة الواحدة.
العمل على تفعيل قرار تشكيل اللجنة الوزارية لالشراف على الحكومة اإللكترونية وتكون الوزارة مقرراً
فيھا لضمان تطبيق ما تخرج به الفرق الفنية المختلفة.
تحديد أولوية تنفيذ الخدمات الحكومة اإللكترونية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية OECD
بعد مناقشة ورقة السياسات والتطبيقات التي أعدت بمشاركة الجميع ضمن إطار الخطة التحويلية للحكومة من
المعامالت الورقية إلى اإللكترونية زمن ثم الخروج بورقة شروط مرجعية لحوكمة النافذة الواحدة بعد إقرار
الخدمات التي سيتم إدراجھا ضمن النافذة الواحدة.

الخدمات:
تنفيذ مشروع تجريبي لتطوير سبع خدمات إلكترونية بين سبع وزارات مختلفة وبالتعاون مع
الحكومة اإلستونية من خالل أكاديمية الحكومة اإللكترونية اإلستونية.
والخدمات ھي:
• إستعالم عن مواطن  /وزارة الداخلية
• تبليغ عن مولود جديد  /وزارة الصحة
تبليغ عن وفاة  /وزارة الصحة
• استعالم عن بيانات موظف  /ديوان الموظفين العام
• سجل الشركات  /وزارة االقتصاد الوطني
• قرار حظر سفر  /وزارة العدل
• بيانات قسيمة راتب  /وزارة المالية
• أسعار العمالت  /سلطة النقد الفلسطينية

التدريب
تخريج  60متدرب ومتدربة ضمن المرحلة األولى من برنامج أكاديمية الحكومة اإللكترونية
) (http://www.egovacademy.psبتمويل من تيمبوس وبتنسيق وإشراف جامعة بيرزيت
ووزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع عدة جامعات محلية ودولية ووزارتي
الداخلية والحكم المحلي ،وتھدف الدورات إلى إعداد وتمكين الكوادر في القطاعين العام والخاص
والبلديات في مجال أمن المعلومات ومجال التوافقية والتبادل البيني باإلضافة إلى اإلطار القانوني
والتشريعات القانونية.
وشمل البرنامج التدريبي ستة دورات )ما يعادل  300ساعة تدريبية متخصصة( تم تطويرھا من
قبل مختصين فلسطينين وأوروبيين لتالئم الواقع والحاجات الفلسطينية،وقد تم تصوير الدورات
التدريبية بشقيھا النظري والعملي وتوفيرھا على الموقع االلكتروني الخاص باألكاديمية لتكون
متاحة للجميع باالضافة الى توفير الفائدة ألكبر قدر ممكن من أصحاب االختصاص والمعنيين
بمواضيع الحكومة االلكترونية.

•االستراتيجية أو السياسة المتعلقة بالحكومة االلكترونية
•تاريخ اعدادھا واعتمادھا :تم اعداد النسخة النھائية من سياسة الحكومة االلكترونية .2011

•الجھة التي قامت باإلعداد :وزارة الإلتصاالت و تكنولوجيا المعلومات حيث تم تطويرھا في إطار مبادرة منظمة التعاون اإلقتصادي للتنمية MENA-OECD
لدعم فلسطين ,واستندت تفاصيل خارطة الطريق للتنفيذ على تحليل الوضع الحالي وسياسة التركيبات التي توجه اختيار األولويات والمھام الرئيسية وذلك
بالتعاون مع  18إدارة عامة في مختلف المؤسسات الحكومية.
•الجھة التي تتولى التنفيذ وتبعيتھا االدارية :الفرق واللجان المختلفة القائمة على أعمال الحكومة اإللكترونية ،باإلضافة إلى اإلدارة العامة للحكومة اإللكترونية،
وتكون تبعيتھا اإلدارية وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
•الجھة التي تتولى االشراف على التنفيذ وتبعيتھا االدارية :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
•خطة العمل  :تم اعداد خارطة الطريق لتنفيذ سياسة الحكومة االلكترونية  2012واعتماد النسخة النھائية منھا في النصف االول من .2013
•أھم المبادرات المتضمنة :تحديد أھم الخدمات الحكومية التي تعد من أولويات الحكومة اإللكترونية مثل شھادتي الميالد والوفاة وسجل السكان بحيث يحصل
المواطن على الخدمة من مكان واحد لتقديم الخدمة بوقت قياسي وجھد أقل ,ويجري العمل حاليا مع منظمة التعاون اإلقتصادي للتنمية  OECDعلى تحديد

أولوية تنفيذ الخدمات الحكومة اإللكترونيةبعد مناقشة ورقة السياسات والتطبيقات التي أعدت بمشاركة الجميع والتي تأتي في إطار الخطة التحويلية للحكومة من
المعامالت الورقية إلى اإللكترونية ,والخروج بورقة شروط مرجعية لحوكمة النافذة الواحدة بعد إقرار الخدمات التي سيتم إدراجھا في النافذة الواحدة.
•الية الرصد والتقييم :غير متوفرة حاليا
•الية التمويل والجھات المشاركة بالتمويل :الحكومة الفلسطينية ولكن ال يوجد جھات مشاركة بالتمويل
•ھيكلية فريق التنفيذ :اإلدارة العامة للحكومة اإللكترونية بالتعاون مع فريق التبادل البيني زنار ،فريق امن المعلومات ،فريق السياسات ،فريق البنية التحتية،
لجنة وزارية إلعداد اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية والفريق المركزي اإلستشاري.

•بوابة الحكومة االلكترونية:

•العنوانhttp://zinnar.pna.ps :
•تاريخ االطالق 1 :حزيران 2011
•الجھة المسؤولة عن ادارة البواية :االدارة العامة للحكومة االلكترونية في وزارة االتصاالت.
•عدد الجھات المشاركة في البوابة 17 :مؤسسة حكومية
•عدد الخدمات المتاحة على البوابة 221 :خدمات إعالمية منھا  17خدمات تفاعلية ولكن مجرد وصف
لإلجراءات لھذه الخدمات ويجرى العمل حاليا على اضافة جميع الخدمات االلكترونية المتاحة للمواطن
•نوع ھذه الخدمات :اعالمية وتفاعلية بحيث يضم سجل الخدمات بيانات عن الخدمات الحكومية المقدمة
إلكترونيا ً .فھذا السجل يحوي المواصفات التقنية لكل خدمات الويب ) (Web Servicesباإلضافة إلى وصف
مفصل لإلجراءت الحكومية )ممثلة بالنماذج(
•ال يوجد احصائيات لالستخدام
الخطة المستقبلية للتطوير :ضم المزيد من الوزارات ،وز

•االطار القانوني والتشريعي الستخدام الحكومة االلكترونية:
•قانون المعامالت االلكترونية و التوقيع االلكتروني :تمت صياغة المسودة النھائية من قانون المعامالت
االلكترونية والتوقيع االلكتروني ولكن ال يزال بحاجة إلى موافقة و اعتماد من مجلس الوزراء ورئيس دولة
فلسطين.
•قانون حماية الخصوصية الفردية :غير متوفر
•قانون الجرائم االلكترونية :غير متوفر
•القوانين قيد االعداد :قانون الحق في الحصول على المعلومة

•اطار التشغيل البيني :متوفر
•اھم المعايير المستخدمة للتخاطب :إطار التبادل البيني الفلسطيني " ّ
زنار" .تأسس واعتمد من قبل مجلس
الوزراء بتاريخ )مارس  (2013وھو مجموعة من المواصفات والمقاييس التي تحكم عمليات تبادل المعلومات
والسجالت بين المؤسسات لضمان تبادل سليم ومتفق عليه للبيانات إلكترونيا )وربما ورقيا ً( خاصة فيما يتعلق
بالرموز والتسميات العربية واإلنجليزية للدول والمدن والعمالت واألجناس البشرية والديانات والبنوك
والجامعات والمناطق البريدية وغيرھا ويتكون من خمسة أجزاء مختلفة:
•خادم األنطولوجيا ) ، (Ontology Serverويحوي وصفا ً دقيقا ً للبيانات االلكترونية المتبادلة في خدمات
الحكومة اإللكترونية،
•خادم الكينونات ) ، (Entity Serverويحوي المواصفات والمقاييس التي تم بناءھا واإلجماع عليھا،
•خادم العناوين ) ، (Address Serverويمثل البنية التحتية المؤتمتة لنظام العنونة الفلسطيني،
•سجل قواعد البيانات ) ، (Database of Databasesويحوي معلومات عن جميع قواعد البيانات
والسجالت في المؤسسات الحكومية الفلسطينية،
•سجل الخدمات ) ، (Service Repositoryويحوي معلومات عن جميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات
الحكومية الفلسطينية.
•توفر دليل للخدمات االلكترونية :جاري العمل عليه
•البنية المستخدمة للحكومة االلكترونية :تتكون من شبكة حكومية خاصة بحيث تربط ھذه الشبكة الوزارات
والمؤسسات الحكومية من خالل خطوط األلياف البصرية لضمان سرعة عالية وقدرة كافية من أجل ضمان
أمن وسالمة وصحة المعلومات ،حيث يجرى نقل البيانات المتوفرة عبر الشبكة الحكومية بين الوزارات
المتصلة أو البيانات المخزنة في مراكز البيانات ،و يرتكز بناء الخدمات الحكومة اإللكترونية وتنفيذ تطبيقاتھا
على تقنيات و منھجية ) Service oriented architecture (SOAو enterprise service
)bus (ESB

•اطار الرصد والتقييم :ال يوجد
•أھم المشاريع:
 -1التعاون اإلستوني الفلسطيني للتبادل البيني للمعلومات
•الھدف من المشروع :تعزيز الحكومة اإللكترونية في فلسطين بالشراكة مع الحكومة االستونية من خالل أكاديمية
الحكومة اإللكترونية االستونية التي ساعدتنا في تنفيذ خدمات الحكومة اإللكترونية لتكون في سبع وزارات في
المرحلة التجريبية له .
•الجھة المستفيدة :الوزارات والمؤسسات الحكومية
•نوع المشروعG2G :
•تاريخ االطالق 29:حزيران 2010
•عدد المستخدمين 7 :وزارات ومؤسسات حكومية
•التكامل مع خدمات اخرى :متوفرة حيث انه مرتيط مع جميع اطر و تطبيقات الحكومة االلكترونية من حيث
ارتباطه مع مشروع الشبكة الحكومية و اطار التبادل البيني زنار و السياسات و االطار القانوني و امن
المعلومات.
 -2مشروع العنونة والترميز البريدي
•الھدف من المشروع :يحوي بيانات الترميز البريدي التي تم تطويرھا وإعدادھا مؤخراً من ِقبل وزارة
اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .كما ويھدف الى انتاج نظام عنونة فلسطيني حديث بتكامله مع نظم المعلومات
الجغرافية
•الجھة المستفيدة :الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطن
•نوع المشروعG2C / G2B / G2G :
•تاريخ االطالق :حزيران 2011

 -3الشبكة الحكومية واإلكاديمية
•الھدف من المشروع :انشأت الشبكة الحكومية من أجل أن تستخدم كبنية تحتية للحكومة اإللكترونية ,روابط ھذه الشبكة
الوزارات والمؤسسات الحكومية من خالل خطوط األلياف البصرية لضمان سرعة عالية وقدرة كافية من أجل ضمان أمن
وسالمة وصحة المعلومات ،حيث يجرى نقل البيانات المتوفرة عبر الشبكة الحكومية بين الوزارات المتصلة أو البيانات
المخزنة في مراكز البيانات ،وقد تم تطوير إطار أمني لھا.
•الجھة المستفيدة :الوزارات والمؤسسات الحكومية

•نوع المشروعG2G :

•تاريخ االطالق :نيسان 2010

•عدد المستخدمين 54 :وزارة ومؤسسه حكومية و  340فرع
 -4أكاديمية الحكومة اإللكترونية
•الھدف من المشروع :إثراء القطاعين العام والخاص في فلسطين مع المھارة والمعرفة الالزمة لبناء الحكومة اإللكترونية
الفلسطينية بأيد فلسطينية ماھرة ،وقد وجھت ھذه الدورات التدريبية من أجل بناء خدمات الحكومة اإللكترونية,ويتكون البرنامج
من  6دورات )حوالي  300ساعة تدريبية متقدمة للغاية ومتخصصة(,
•الجھة المستفيدة :الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
•نوع المشروعG2G :

•تاريخ االطالق :كانون الثاني 2012
•عدد المستخدمين 60 :متدرب و متدربة من مختلف القطاعات.

مادة ) (2أھداف القانون
يھدف ھذا القانون الى ما يلي :
•تسھيل وتنظيم المعامالت اإللكترونية بواسطة رسائل أو سجالت إلكترونية يعتمد عليھا.
• إزال ة آي ة عوائ ق أو تح ديات أم ام المع امالت اإللكتروني ة والت ي تن تج ع ن الغم وض المتعلق ة بمتطلب ات الكتاب ة
والتوقيع وتعزيز تطور البنية األساسية القانونية لتطبيق التعامالت اإللكترونية والتعديالت الالحقة.
• الح د م ن ح االت تزوي ر المراس الت اإللكتروني ة والتع ديالت الالحق ة وم ن ف رص االحتي ال ف ي المع امالت
األلكترونية.
•إرس اء مب اديء قانوني ة موح دة للقواع د والل وائح والمع ايير المتعلق ة بتوثي ق وس المة المراس الت وال سجالت
اإللكترونية.
• تعزيز تطوير التجارة اإللكترونية والمعامالت األخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق اس تخدام
تواقيع إلكترونية.
مادة ) (3نطاق التطبيق
تسري أحكام ھذا القانون على ما يلي :
• المعامالت والسجالت والتوقيعات اإللكترونية وأية رسالة بيانات إلكترونية.
• المعامالت اإللكترونية التي تعتمدھا أي دائرة حكومية أو مؤسسات رسمية أو مؤس سات القط اع الخ اص ب صورة
كلية أو جزئية.

الفصل الثاني :األثار القانونية المترتبه على المعامالت اإللكترونية
مادة )(8
•يكون للمعامالت والتوقيعات االلكترونيه أثرھا القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ ش أنھا ف ي
ذل ك ش أن الوث ائق والم ستندات الخطي ة بموج ب أحك ام الت شريعات الناف ذة م ن حي ث إلزامھ ا
ألطرافھا أو صالحيتھا في اإلثبات.
•تعتبر الصوره المنسوخه على الورق من رسالة البيانات االلكترونيه الرس ميه حج ه عل ى الكاف ه
بالقدر الذي تكون فيه مطابقه الصل ھذه الرساله.

الفصل السادس :التوقيع االلكتروني
مادة)(34
يجب على الموقع عند استخدام أداة توقيعه ألحداث توقيع له أثر قانوني مراعاة ما يلي-:
-1الحفاظ على أداة توقيعه لتفادي استخدامه استخدام غير مصرح به.
 -2اخطاراألش خاص المعني ين والجھ ات ذات االخت صاص ب دون ت أخير غي ر مب رر ،وذل ك ف ي
حالة:
أ-معرفة الموقع بان أداة توقيعه قد تم اإلخالل بھا.
ب -إذا كانت الظروف والدالئل المعرفة لدى الموقع تدل على أن أداة توقيعه قد تم اإلخالل بھا.
-3اتخ اذ كاف ة اإلج راءات الالزم ة ل ضمان دق ة واكتم ال ك ل م ا يقدم ه م ن بيان ات وت صريحات
جوھرية ذات صلة بالشھادة طيلة فترة سريانھا ،وذلك في الحاالت التي ت سلتزم فيھ ا أداة التوقي ع
استخدام شھادة.
 -4يكون الموقع مسئوال عن تقصيره في استيفاء المتطلبات التي حددتھاھذه المادة .

الفصل السابع :طرق حماية المعامالت اإللكترونية:
مادة )(38
يجب استخدام الطرق األتية لحماية نظم المعلومات:
-1التشفير بطريق المفتاح العام.
 -2الجدران النارية.
•مرشحات المعلومات.
4ـ وسائل منع اإلنكار.
 -5إجراءات حماية نسخ الحفظ اإلحتياطية.
-6البرامج المضادة للفيروسات.
 -7آية طريقة اخرى تجيزھا الھيئه .

الفصل التاسع :اإلستخدام الحكومي للسجالت والتوقيعات اإللكترونية .
مادة )(47
يجوز للحكومة أن تقوم بالمھام التالية باستخدام السجالت والتوقيعات اإللكترونية-:
•قبول إيداع او تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.
• إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو شھاده أو إنشاء أو حفظ مستندات.
 -3قبول الرسوم او أية مدفوعات.
 -4طرح المناقصات وتسليم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

الفصل العاشر :الجرائم والعقوبات
مادة )(49
.1يعاقب بالسجن المؤقت كل من :
أ-زور أو تالعب في توقي ع أو أداة أو نظ ام توقي ع إلكترون ي للحكوم ه أو للھيئ ات أو للمؤس سات
العام ه س واء ت م ذل ك باص طناعه أوإتالف ه أو تعييب ه أو تعديل ه أو تح ويره أو ب أي طريق ة أخ رى
تؤدي إلى تغيير الحقيقية في بياناته.
ب -إنشأ أوتواطأ مع الغير إلنشاء بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني للحكومه أو للھيئ ات
أو للمؤسسات العامه ال يحق ل ه الح صول علي ه م ستخدما ف ي ذل ك معلوم ات أوبيان ات كاذب ة أو
خاطئة.
.1مع مراعاة ما ورد في الفقره ) (1تكون عقوبة التزوير الحبس والغرام ه أو اح دى ھ اتين
العقوبتين ،اذا وقع التزوير فيم ا ع دا التواقي ع االلكتروني ه للحكوم ه أو للمؤس سات العام ه أو
للھيئات.
.2يعاقب بالعقوبه المقررة لجريمة التزوير حسب االحوال  ،من استعمل المستند المزور مع
علمه بتزويره.

