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مقدمة
ى م• ع يتماش ى أرض الواق ة عل ة اإللكتروني ق الحكوم ة للإن تطبي ة الوطني ةع الخط  تنمي

و  "2021-2023 د نح ة بالعناقي اك والتنمي اوم واالنفك مود المق تقاللالص ث ، "االس حي

اس( يساهم بشكل كبير في تحقيق وانجاز ما ورد فيها ة الن ي خدم ن) التميز ف ا م  اولوياته

واطن( ة الم ي خدم ة ف اء (و) الحكوم واطناالرتق ة للم ة المقدم دمات العام توى الخ     ) بمس

ة (و ةالحكوم ة الفعال ن البيوقراطي دة ع زب) والبعي ة تعزي فو النزاه اءلة والش  افيةالمس

ز  اد، تعزي ة الفس ةومكافح اءة وفعالي ة كف اءة وفعالي ة، كف ات العام وارد  إدارة المؤسس الم

.المتاحة

ة تحقيفي المضي قدماً في تطبيق الحكومة اإللكترونية يخدم وبشكل كبير • داف التنمي ق أه

.(SDGs) 2030 المستدامة



مبررات الحكومة االلكترونية

  .المواطن حياة تحسين•

.القرار اتخاذ في المواطن اشراك تعزيز•

 .الحكومي القطاع في والفاعلية الكفاءة زيادة•

  .النفقات وتقليل االيرادات زيادة عبر االقتصاد تطوير•

.الشتات في الفلسطينين الالجئين•



يةاألطر الناظمة للحكومة االلكترون



إطار االستراتيجيات والسياسات 
)1/2( الوطنية

 
 واالنفكاك المقاوم الصمود" 2023-2021 للتنمية الوطنية الخطة•

."االستقالل نحو بالعناقيد والتنمية
  وماتالمعل وتكنولوجيا التصاالتا قطاعل القطاعية االستراتيجية•

2021-2023.
.االلكترونية للحكومة االستراتيجية الخطة•
.الرقمي للتحول الوطنية السياسة•
 منظمة مع بالتعاون 2011 اإللكترونية الحكومة سياسات وثيقة•

.االقتصادية والتنمية التعاون
   



إطار االستراتيجيات والسياسات 
)2/2( الوطنية

 
.العامة واالدارة التكنولوجي العنقود وثيقة•
.االلكترونية للحكومة الوزارية اللجنة•
.االلكترونية للحكومة الدائم المركزي الفريق•
.2017 االلكتروني، للدفع الوطنية اإلستراتيجية•
-2019( لألعوام الكترونية بلديات إلى للتحول اإلستراتيجي اإلطار•

2023(.
   



اإلطار القانوني

 
   2017 االلكترونية، المعامالت بشأن بقانونقرار•
2012 الوطني، المدفوعات تسوية بقانون قرار•
2012 الوطني، المدفوعات تسوية بقانون قرار•

:قوانين مشاريع
الشخصية البيانات حماية قانون مشروع•
الصناعية الملكية حماية قانون مشروع•
"الفكرية الملكية" المجاورة والحقوق المؤلف حق قانون مشروع•
   



إطار البنية التحتية
 

 ية،النحاس واالسالك البصرية األلياف خطوط خالل من متطورة حكومية شبكة •

.وبيانات انترنت خط 2150 وعددها

.الخدمات ومستهلكة مقدمة المؤسسات بين الوطني البيانات ناقل توفر•

 استضافة يف والبدء االفتراضية البيئة بتقنية الوطني البيانات مركز تشغيل•

.الخاصة السحابية الحوسبة على الحكومية والمؤسسات الوزارات

.نفلسطي خارج الكوارث من التعافي مركز انشاء عطاء طرح على العمل جاري•
  



إطار أمن المعلومات
 

 معلوماتال وحماية أمن ومعايير سياسات الفريق وضع والمعلومات، األنظمة ألمن الوطني الفريق تشكيل•

.واالنظمة

 عام ليالداخ النظام على والمصادقة ‘‘بالسيرت‘‘ الحاسوب لطوارئ لالستجابة فلسطين فريق تشكيل•

2017.

بالسيرت الحاسوب لطوارئ لالستجابة فلسطين مركز•

.ISMS المعلومات أمن إدارة نظام إعتماد•

  .المعدلة المعلومات أمن سياسة إعتماد•

.الدولة مؤسسات جميع في المعلومات منأ وتقييم فحص بهدف المعلومات، أمن فريق تشكيل•

.ISMS المعلومات أمن ادارة نظام لتطبيق دائمة لجان تشكيل•
  



)زنار(  يإطار التبادل البين

 
"زنار" البيني التبادل إلطار الوطني الفريق تشكيل•

اتللبيان البيني التبادل عمليات إدارة ومعايير ضوابط وثيقة•

 ضمن يةوالتوافق البيني للتبادل كمرجع "زنار" االلكتروني الموقع•

.اإللكترونية الحكومة

.والتسميات الترميزات تحديث•
   



UXPناقل البيانات الوطني 
 

انات ناقل• ة ه ال ة م ح تق ادل ت انات ت اع ب آم ل ال انات ق  ال
مات ون عل ة ال م ة وغ ال م لفة ال ف وذل ال ماتا تق به  ل

ة م ا ال اع لل ال وق ف االع مات   االرتقاء به  امةالع ال
مة ق ا ال  .لل

ة54 ر ت• س ة م م انات ناقل على ح ي ال  .ال

.الوطني البيانات ناقل على G2G حكومية خدمة 50 تبادل•
 

  



1/2حكومتي الدفع االلكتروني منظومة 

:تم التطوير واالنتهاء من

.SSO موحد دخول تسجيل نظام•

Web خالل من االلكترونية الحكومية للخدمات الموحدة البوابة•

Portal.

Mobile.المحمول الهاتف تطبيق خالل من الموحدة البوابة• Apps  

.االلكتروني الدفع بوابة•



2/2حكومتي الدفع االلكتروني منظومة 

 في المدينةو الدائنة البطاقات مشغل مع االلكتروني الدفع بوابة ربط تم •

  .االلكتروني الدفع وشركات فلسطين

.المواطن الى الحكومة من الكترونية خدمة 17 ربط•

 المؤسسات داخل من 30/12/2021 في التجريبي االطالق تم•

.الحكومية



السياسة الوطنية للتحول الرقمي

 مظلة تعتبر والتي الرقمي للتحول الوطنية السياسة على الوزراء مجلس صادق

 عند ابه واالسترشاد لالستناس عامة توجهات على تحتوي مرجعية ووثيقة واسعة

 مالمح وضع إلى السياسة تسعى بحيث العالقة، ذات المستقبلية العمل خطط إعداد

 والبيانات ولوجياالتكن في فلسطين لدولة المستقبلية التوجهات وتحديد المقبلة المرحلة

.الحياة مناحي وجميع القطاعات كافة الرقمي التحول يشمل حيث الرقمية،



الحكومية والخدمات  المشاريع
)1/2( المستقبليةوالعمليات 

 تيوال حكومتي الحكومية االلكتروني الدفع منظومة اطالق على العمل

 للخدمات الموحدة والبوابة SSO الموحد الدخول تسجيل نظام( تشمل

 وبوابة "حكومتي" الموحد المحول الهاتف وتطبيق الحكومية االلكترونية

 الحكومية الخدمات لجميع الموحدة النافذة عتبرت والتي )االلكتروني الدفع

ً  رسومها لدفع ً ت الحكومية المؤسساتو الوزارات لجميع الكترونيا  جاريا

  روتوفي للمواطنين المقدمة العامة الخدمات بمستوى االرتقاء بهدف

.لهم االساسية الخدمات



المشاريع والخدمات الحكومية 
)2/2(المستقبلية العمليات و

.G2G الحكومية الخدمات تبادل استكمال على العمل•

.االلكترونية الحكومة استراتيجة تطوير على العمل•

  .الحكومية الخدمات وتصنيف حصر على العمل•

 لبوابةا على وربطها ألتمتتها موحد اطار تنفيذ من الحكومية الخدمات أتمتة على العمل•

."االلكتروني الدفع منظومة" الحكومية االلكترونية للخدمات الموحدة

 لنائيةا األماكن في للمواطنين الحكومية الخدمات تقديم أجل من للخدمات الوصول مراكز•

  .والمهمشة

 ةالمتحد األمم لجنة مع السيبراني لألمن الوطنية االستراتيجية اعداد على العمل•

  .آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية



لحسن استماعكم شكراً 


