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منهجية عمل مشروع منظومة إ ار املستندات

والوثائق اإللكرتونية
إن النجاح ألي مشروع مقرون بالتخطيط السليم واملدروس لكل جوانب املشروع واملخاطر اليت قدد يديدط
باملشروع حتى يتسنى تطبيقه بكل سالسة وسهولة  ،لذلك أوىل فريق املشروع اهتماما بالدادا بدد دا
اخلطط واملنهجيات الواجب اتباعها ليس فقط لنجاح املشروع يف هيئة الوثائق واحملفوظات الوطنيدة واادا
للكل اجلهات احلكومية  .ولذلك قام الفريق بدعدا منهجية عمل مشروع منظومدة إ ار املسدتدنددات
والوثائق اإللكرتونية“ واليت يتوي على النهج واخلطوات الواجب اتباعها من قبل أي جهة حكومية حتى
يتم تطبيق مشاريعهم بسهولة وسالسة وتكلل بالنجاح يف نهاية املطاف .يتم استخالص منهجية عمل اجلهة بدمدج املدعدطديدات
املختلفة اليت حيصل عليها فريق العمل من تقييم وضع اجلهة واألنظمة املستخدمة فيها إن وجدت وذلك لتقديم التوصيات املناسدبدة
ويديد نطاق العمل للجهة  ،ثم يلي ذلك متابعة تطبيق املشروع من قبل اجلهة وبدشراف من فريق العمل ليتم تقييدم املدخدرجدات ،
ويليه اختبار النظام يف املركز الوطين لالختبار ومساعد اجلهات يف موضوع إ ار التايري.
يقدم الفريق أنواع خمتلفة من التقييم للجهات حيث يقدم الفريق تقييم ذاتي لتقييم جاهزية اجلدهدة تقدتدندا
نظام إل ار الوثائق اإللكرتونية ، ،وتقييم تقين لتقييم مدى توافق األنظمة املستخدمة يف اجلهدات مدع لديدل
اإلجرا ات الوطين إل ار الوثائق اإللكرتونية يلي التقييمني األول والثاني ارسال التقارير للجهات واليت تتضمدن
التوصيات الالزمة  .أما النوع األخري من التقييم اختبار األنظمة تقنيا يف املركز الوطين لالختبار ومنح شدهدا ات
للتوافق مع ليل اإلجرا ات ،يشمل هذا النوع من اإلختبار اجلهات احلكومية والشركات املسوقة ألنظمدة إ ار
الوثائق على حد سوا  .كما بقوم الفريق مبتابعة تطبيق مشاريع اجلهات واتشراف على خمرجات كل مرحلة.

ب على اجلهات أن تولي موضوع إ ار الوثائق اهتماما أكرب حيث أنه من األمور املوصى بها أن يتم تعيني
مدير للمشروع باجلهات احلكومية كونه من األمور املهمة لنجاح أي مشروع  ،حبيث يكون مسؤول عدن
متابعة العمل وتطبيق كل املتطلبات واخلطط املوضوعة للمشروع واإلشراف على سري عمل فريق العمل
اخلاص باملشروع  .وغريها من األمور اليت مت ذكرها يف منهجية العمل حول موضوع مدير املشروع.
من األمور األخرى اليت توصي بها الفريق أن يتم تعيني شخص يف كل تقسيم يتم تدريبه يف جانب الوثائق
ليكون كمرجع لباقي املوظفني لكل ما يتعلق مبوضوع حفظ وإ ار الوثائق بالطريقدة الصدحديدحدة
ويسمى ” مسؤول الوثائق“  ،حبيث أن يكون كحلقة وصل بني التقسيم اخلاص به وبني ائر الدوثدائدق
لكل ما يتعلق بالوثيقة.
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للحصول على منهجية العمل اخلاصدة هدهدة
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منهجية عمل مشروع منظومة إ ار املستندات

والوثائق اإللكرتونية
فوائد املنهجية:
من املتوقع أن حيقق تنفيذ منهجية عمل مشروع منظومة إدارة املستندات والوثائق اإللكرتونية عدد منن
الفوائد يف اجلوانب التالية:

 . 1حتقيق اعلى فرص لنجاح املشروع
يف كل جهة.

 . 4وصول اجلهات اىل انشطة وتوقنعنات
متوافقة مع رؤية اهليئة

 . 2تقلنينل املنرناحملنر احملنتنمنل
حصوهلا اثنا اعنداد وتنطنبنينق
النظام.

 .3التزام واستمرارية الدعن منن
االدارة العليا يف اجلهة للمشروع

 . 5اجناز مشنارينع اجلنهنات يف
الوقت احملدد هلا.

 .6تتبع خمرجات اجلهات يف
كل مرحلة اثننا تنننفنينذ
املشروع.

 . 7حتديد املسؤوليات ،تسريع آلية التواصل،
وسرعة وصول املعلومات للجهات منن الن ل
اللجان اليت تنشئها اجلهات للمشروع
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ملرص أحداث الفرتة املاضية :
مستجدات مستند املناقصة :
مت حملرح مناقصة مشروع منظومة إدارة املستندات والوثائق اإللكرتوني باجلريدة الرمسية يف يوم اخلميس بتارين
 25أغسطس  2116عن حملريق جملس املناقصات  ،وقد قامت عدد من الشركات بشرا مستند املناقصة اسنتنعندادا
للتقدي عطائاته حول املشروع  ،كما مت عقد لقا تعريفي للشركات املتناقصة على مستند املناقصة ( tender

سسسسأحداث ومستجدات

 )briefingيف يوم األحد بتاري  25سبتمرب  2116بهدف تعريف الشركات باملتطلبات الواردة يف املستنند وفنتن
اجملال لإلجابة على االستفسارات  .كما مت تنظي زيارات امليدانية للجهات احلكومية الدااللة يف املشروع حبضور
ممثلي الشركات املتناقصة للحصول على كافة املعلومات ال زم ادراجها يف العطا املقدم من قبله  ،ال ل النفنرتة
بني  22سبتمرب وحتى  13أكتوبر . 2116

مشاركة هيئة الوثائق واحملفوظات الوحملنية يف مؤمتر اجمللس الدولني
لألرشيف يف سبتمرب  2116يف كوريا :
شاركت هيئة الوثائق واحملفوظات بورقة عمل تستعرض جتربة السلطنة يف جمال ادارة الوثائق اإللكرتونية مننذ
انشا اهليئة اىل وقتنا احلاضر واملبادرات اليت قادتها اهليئة لتطوير هذا القطاع  .مت تقدي ورقة العمل ضمنن اعنمنال
اليوم الرابع للمؤمتر بتاري  2سبتمرب  . ٦١٠٢استعرضت ورقة العمل جتربة السلطنة من ال ل تسليط الضو علنى
دور اهليئة احلالي ومهمتها املرتبطة بتطوير قطاع الوثائق واحملفوظات يف السلطنة  .حنينمت مت اسنتنعنراض ننبنذ
تارخيية عن اهليئة واهدافها ورؤيتها ورسالتها  .من ث مت تسليط الضو على وضع الوثائق االلكرتونية بشكل عنام
يف السلطنة قبل انشا اهليئة ومبادراتها يف هذا اجملال  ،وضرورة وجود اسرتاتيجية وحملنية يف هذا اجلانب تتنمناشنى
مع الرؤية احلكومية واالسرتاتيجية العامة الرامية اىل انشا حكومة الكرتونية يف السنلنطنننة  .حنينمت مت
استعراض احملاور الرئيسية اليت قامت عليها اسرتاتيجية اهليئة لتطوير قطاع الوثائق االلكرتونية من الن ل انشنا
السياسات واخلطط  .مت بعد ذلك سرد بعض التفاصيل حول السياسات اليت انشأتها اهليئة واخلطط النيت مت اعندادهنا
والتطرق اىل املبادرة اخلاصة مبشروع منظومة ادارة املستندات والوثائق االلكرتونية واليت تهندف اىل ااناد ننظنام
الكرتوني يعمل على ادارة املستندات والوثائق االلكرتونية يف اجلهات احلكومية ضمن نطناق املنرحنلنة االوىل
للمشروع  .كما مت التطرق اسرتاتيجية العمل اليت مت انتهاجها مع اجلهات احلكومية فيما خيص ورقة العمل  ،منن
ال ل تقسي اجلهات اىل مرحلتني االوىل الثانية واستعراض اآللية اليت مت انتهاجها لتقيي اجلهات وانظمتنهنا وآلنينة
تقدي التوصيات  ،باإلضافة اىل استعراض استمارة التقيي الذاتي واليت تهدف اىل تقيي جاهزية اجلنهنة لنبنننا او
اقتنا نظام الكرتوني الدارة وثائقها  .يف اجلز االالري من ورقة العمل مت التطرق اىل ابرز الصعوبات والتحديات النيت
واجهت فريق العمل وماهي احللول اليت مت ابتكارها للتقليل من اثار هذ الصعوبات والتحديات  .شهدت ورقة العمنل
حضور مميز يف القاعة املرصصة للعرض كما القت ردود فعل ااابية هلذ التجربة من قبل احلضور .
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ملرص أحداث الفرتة املاضية :
إقامة سلسلة العروض التجريبية ألنظمة إدارة الوثائق اإللكرتونية
عرب الويب (:)webinar
عقد فريق منظومة إدارة املستندات والوثائق اإللكرتونية سلسلة من العروض النتنجنرينبنينة ألننظنمنة إدارة

املركز الوحملين لإلالتبار:
مت االنتها من جتهيز مركز االالتبار الوحملين من كافة اجلوانب ويعمل اآلن الفريق على اتاحة اجملال للشركات
للتقدم للمركز بطلب االالتبار  ،حيمت قام الفريق بإتاحة مجيع متطلبات واستمارات التقدم لن النتنبنار عنن
حملريق املوقع الرمسي للهيئة  ،حتى يسهل على الشركات املسوقة ألنظمة إدارة الوثائق واجلنهنات النراغنبنة يف
التقدم لإلالتبار ،احلصول على كافة املتطلبات وتعبأة استمارات التقدم ل التبار عن حملريق الويب .كنل منا
على الراغبني بالتقدم ل التبار فعله هو زيارة املوقع الرمسي هليئة الوثائق واحملفوظات الوحملنية  ،القس اخلناص
باملركز الوحملين ل التبار واتباع كافة التعليمات .

سسسسأحداث ومستجدات

املستندات والوثائق اإللكرتونية عن حملريق الويب ال ل الفرتة ( 23 - 17أغسطس  ، ) 2116مت فنينهنا مننن
الفرصة للشركات املسوقة ألنظمة إدارة الوثائق بتقدي عرض جترييب مبنسنط لنألننظنمنة النيت تسنوق هلنا
والرتكيز على اخلصائص املتوفرة إلدارة املستندات والوثائق  ،كما مت فت اجملال جلميع اجلهات احلنكنومنينة
لتسجيل رغبتها واالحمل ع على األنظمة عن حملريق الويب دون احلاجة ل نتقال من مؤسساته  .يساه هذا األمنر
يف رفع مستوى ثقافة األفراد الذين يتعاملون مع الوثائق باألنظمة األالرى املتوفرة كما يساعد يف التأكيد من
تفعيل الصائص إدارة الوثائق والتأكد من تطبيقها يف أنظمته القائمة  ،كما أتاحت هذ العروض النفنرصنة
للشركات للتسويق ألنظمتها للجهات الراغبة يف اقتنا أنظمة جديدة بأشراف من هيئة الوثائق واحملنفنوظنات
الوحملنية .كما تقوم اهليئة حاليا بالتنسيق مع الشركات إلقامة سلسة جديدة من العروض التجريبية.

إدارة التغيري:
قام الفريق بإعداد استبيان مبسط حول الوثائق اإللكرتونية ،اهلدف منه قياس مدى معرفة العنامنلنني بنقنطناع
الوثائق باألمور األساسية لنظام إدارة الوثائق اإللكرتونية  .ومدى املامه بأساسيات قطاع الوثائق بشكل عام منن
حيمت استردام نظام التصنيف وغريها من األمور .سيساعد االستبيان يف التعامل مع خمتلف املستويات للعامنلنني
بهذا القطاع  .أما على الصعيد الدااللي بهيئة الوثائق واحملفوظات الوحملنية فقد قام الفريق باإلجتمناع بناإلدارة
العليا لتوضي كافة األمور املتعلقة جبانب الوثائق اإللكرتونية وتوضي اللبس واحلصول على الدع للمضني
قدما باملشروع  ،وسوف يستمر تطبيق ذلك على اجلهات احلكومية األالرى.
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تشفري البيانات من مقدمي اخلدمات السحابية
للردمات السحابية  ،حيمت اشارت الدراسة اىل بعض املعطيات اإلاابية والسلبية فيما خيص امن املعلومات يف هذ اخلدمات
السحابية  .املعطيات اإلاابية تتمثل يف ان ما يعادل  %21.1من مقدمي اخلدمات السحابية النذينن تنلنتنهن الندراسنة
يقومون بتشفري قنوات نقل البيانات اليت يت رفعها من املستردمني اىل اخلدمات السحابية وهذا ما يساعد على توفري بنينئنة
آمنه للبيانات واملعلومات اليت حتفظ لدى هؤال املزودين  .ولكن املعطيات السلبية تتمثل يف ان نسبة  % 4.4فقط من مقدمي
اخلدمات السحابية الذين تلته الدراسة يقومون بتشفري هذ البيانات فور حفظها يف اخلوادم اخلاصة بنهن ممنا ينتنين
إمكانية الوصول اىل هذ املعلومات واالستي

عليها من قبل غري املرولني يف حال جناحه يف االرتاق هؤال املزودين.

كما تبني االحصائيات بأن نسبة  %34من مستردمي اخلدمات السحابية يقومون حبفظ بياناته الشنرنصنينة يف هنذ
اخلدمات كاملعلومات الشرصية وبيانات بطاقات الدفع وغريها من البيانات  .وتشنري االحصنائنينات اىل نسنبنة  %21منن
املستندات املرفوعة اىل الدمات مشاركة امللفات حتوي على معلومات شرصية حيمت يف حالة مل تشفر هذ البيانات فأنه من
املمكن ان يت االستي
إقرأ املزيد

عليها من قبل اشراص غري خمولني يف حال تعرض مزود اخلدمة السحابية ل الرتاق .
املوقع www.skyhighnetwork.com :

التاري  16 :فرباير 2116

كلمات السر الشائعة بني املستردمني
يوصى املرتصني يف جمال االمن باستردام كلمات مرور قوية من ال ل املزج بني احلروف واالرقام والرموز  .حيمت أن واحد
من االسباب عن عزوف بعض املستردمني عن استردام كلمات مرور قوية هو صعوبة تذكرها والسبب الثاني أن أغلب
التطبيقات ال تطلب كلمات سر قوية حيمت تشري االحصائيات أن  %6.5من التطبيقات تطلب كلمات مرور قوية وأن
 %6.13أالرى تطلب كلمات سر معتدلة يف حني %4.74من التطبيقات تطلب كلمات سر ضعيفة كما تشري الدراسات
والتحلي ت أن اكثر كلمات السر املستردمة يف املواقع والتطبيقات هي " "123456وتشكل بنسبة  . %4.1حيمت أن
استردام مثل هذ الكلمات هو مبثابة ترك مفتاح الباب االمامي اخلاص بك حتت املمسحة يف منطقة الطرية وغري امنة.
املوقع www.skyhighnetworks.com :

إقرأ املزيد

سسسسأخبار األمن واخلدمات السحابية

قامت شركة  Skyhighبإجرا دراسة وحتليل لضوابط التشفري للردمات السحابية املنقندمنة منن قنبنل  12111منزود

التاري  16 :فرباير 2116
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أخبار

كيف تتجنب الوقوع يف فخ الفدية أو
((Ransomware

متنوعة

اتيا اتوروبي يقوم بتحديث قوانني التوقيع
اإللكرتوني

 Ransomwareاو ما يسمى بالفدية يعتنرب ننوع منن

قام االحتاد األوروبي بتطبيق قوانني جديدة للتوقيع

الربجميات اخلبيثة اليت حتد من وصول املستنرندمنني اىل

اإللكرتوني لتحل حمل القوانني املطبنقنة حنالنينا

النظام اخلاص به إما عن حملريق قفل شاشة النظام أو منن

واليت أصبحت صعبة للتطبيق يف ظنل النتنكنتنل

قبل قفل ملفات املستردمني ما مل يت دفع فدية  .وحلنل

االقتصادي واليت ستحل حمل القائمة املعمنول بنهنا

هذا النوع من املشاكل وجتنبها اب على اجلميع زينارة

للتوقيع اإللكرتوني منذ عام  . 1444ال ل الفنرتة

موقع ” “NoMoreRansom.orgللتعرف على الفندينة

املاضية مل يتوسع استرندام وتنطنبنينق النتنوقنينع

أو ” “Ransomwareومساعدة املتضررين يف احلصنول

اإللكرتوني يف دول االحتاد األوروبي وذلك نتينجنة

على بياناته مرة االرى ان امكن ويشمل املوقع على قس
االسئلة الشائعة حيمت يقدم مشورة يف كنينفنينة منننع
التعرض هلذا النوع من االالرتاق  ،اما بالنسبة للمتضررينن
مسبقا فيجب عليه حتميل اثنني من امللفات املشفرة والنيت
يت فحصها من قبل النظام ملعرفة امكانية فك تشنفنري .
كما أن املوقع يقوم بالتذكري دائما بعدم دفنع النفندينة
النه يتي للمررتقني الفوز والتشجيع على هذا النننشنا

لعدة أسباب منها تنوع القوانني الفنردينة بنني دول
االحتاد األوروبي اليت حتكن منوضنوع النتنوقنينع
اإللكرتوني وعدم توافر البنية التحية النتنقنننينة.
وقد جا ت جمموعة القوانني اجلديدة لتحل حمنل
مجيع القوانني الفنردينة منن قنبنل دول االحتناد

األوروبي وحتقق اهداف االحتاد األوروبي يف املضني
قدما حنو سوق رقمي موحد.

وميكن للجميع التعل من هذا املوقع لكب هذ الربامن

إقرا املزيد

اخلبيثة.

املوقعwww.theverge.com :

إقرا املزيد

التاري  31 :يونيو 2116

املوقع www.makeuseof.com :
التاري  3 :أغسطس 2116
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أخبار متنوعة
مكتب التحقيقات الفدرالية حيقق جنائيا على رسائل الربيد اإللكرتوني املرسلة من هاتف
كلينتون واليت تبني موافقتها على تنفيذ اغتياتت باستخدام طائرات بدون طيار
قا م مكتب التحقيقات الفيدرالية األمريكي بالتحقيق جنائي ًا لعدة أشهر حول حملريقة
تعامل وتداول هي ري كلينتون مع معلومات تصنف كمعلومات سرية يف فرتة شغلها
ملنصب وزير الارجية الواليات املتحدة االمريكية .كما أشار تقرير جديد اىل أن
مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحمت عن رسائل الربيد اإللكرتوني املرسلة من هاتف
هي ري كلينتون عندما كانت وزيرة للرارجية االمريكية واليت أعطت من ال هلا
املوافقة على تنفيذ عدد من االغتياالت باستردام حملائرات بدون حمليار يف باكستان .ومن
ال ل هذ التحقيقات والتقارير تبني ان احد مساعدي هي ري كلينتون قام بإحالة
بعض الرسائل من بريد العمل اىل بريدها اإللكرتوني الشرصي ،على اخلادم اخلاص يف
منزهلا يف ضاحية نيويورك ،وذلك اما لكونها الارج نطاق املكتب لتداوهلا او للحصول
على نسرة احتياحملية للرسائل وهو االمر الذي زاد من فرص االرتاق هذ اخلوادم والوصول
اىل هذ املعلومات السرية.
ويذكر بعض مسؤولي وزارة اخلارجية ان سبب استردام هواتفه النقالة يف تداول هذ الرسائل قد مت بسبب إشعاره عن اهلجوم
املرطط له والرد على الرسائل واملوافقة يف إحملار زمين ضيق قد يكون اقل من  31دقيقة .وقال مسؤولون يف مكتب التحقيقات
الفيدرالي أنه استردموا نظام أقل أمنا من االتصاالت الختاذ قرار بسرعة لكونه الارج املكتب.
بالرغ من صرامة الواليات املتحدة ووكالة املرابرات املركزية حول سرية مح ت االغتيال بطائرات بدون حمليار .وقواعد مناقشة
القتل بدون حمليار علنا والارج أنظمة اتصاالت آمنة اال انه مازال بعض املسؤولني يقومون بتداول هذ الوثائق بطريقة اقل امنا.
اقرأ املزيد

املوقع www.salon.com :

التاري  11 :يونيو 2116

قراصنة تابعون للحكومة الروسية ينجحون يف اخرتاق أنظمة اللجنة الوطنية الدميوقراطية  ،DNCوسرقة
حبث ومعلومات حول اخلصم الرئاسي ونالد ترامب
متكن خمرتقون يعملون لصاحل احلكومة الروسية من الوصول اىل الشبكة اخلاصة باللجننة
الوحملنية الدميقراحملية ومتكنوا من الوصول إىل قاعدة البيانات اليت حتتوي على حبوث ومعلومات
حول الص هي ري كلنتون مرش الرئاسة اجلمهوري دونالد ترامنب ،وذلنك وفنقنا لنتنصنرين
مسؤولني اللجنة واخلربا األمنيني الذين تعاملوا مع هذا االالرتاق .
وقال املسؤولون من اللجنة واخلربا ان بعض من املتسللني متكنوا من الوصول إىل شبكة اللجننة
(  ) DNCملدة عام تقريبا ،وانه االري متكنوا من حملرده يف محلة مت القيام بها لتأمني سن منة
وامن شبكة احلاسوب اخلاصة باللجنة.
وقد أشار بعض احملللون أن وصول املررتقني اىل هذ التقارير والبحوث واملعلنومنات امنر لنينس ذا
أهمية بالغة ويرجحون عدم نشرها على أي حال ومع ذلك فقد مت احتوا هذا االالرتاق وحتنجنين
االضرار الناجتة عنه بعد اكتشافه مباشرة .
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اقرأ املزيد:

املوقع www.washingtonpost.com :

التاري  41 :يونيو 6142
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24131131 - 24131116

@nraaoman
سس
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edrms@nraa.gov.om

