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 استبيان حول الخطوات المتخذة من قبل الدول األعضاء
 ة العربيةلتوافق بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقتنفيذاً 

  الصادر عن الدورة الثالثين لإلسكوا 
 

 2018يونيو / حزيران 28 ف
.  تنش  مالحظة:                       المملكة األردنية الهاشمية  اسم الدولة  هذه الوثيقة كما وردت من الدولة المعنية، من دون تحرير رسمي
المستدامة في  التنمية أجل من التكنولوجيا حول بيروت توافق"تنفيذ  متابعة تنفيذاً لتوصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس بأهمية تعزيز ا االستبيانتم تطوير هذ : تعليمات

 16و 15المقرر عقده في وسيخصص بند في االجتماع السادس للجنة التنفيذية لإلسكوا،  .من قبل الدول األعضاء من خالل آلية للمتابعة "ةالمنطقة العربي
ً لهذا االستبيان االسترشادي ،2019يونيو /حزيران نرجو التكرم االستفسار،  عند الحاجة إلى .لتقوم كل دولة بعرض التقدم المحرز على المستوى الوطني وفقا

م االستبيان ليعكس كافة محاور التوافق من خالل أسئلة م  وقد ص   .Khalil31@un.orgاإللكتروني: البريد إلسكوا عبر ا أمين سر كريم خليل بالتواصل مع السيد

 ن اإلجابة عليها تحديد ما إذا كان اإلجراء قد تم تنفيذه أم ال.مك  تمحددة 

 

 على اإلجابة المناسبة لكل سؤال وذكر أمثلة تتعلق بالتوصيات.إشارة نرجو التكرم بوضع 

 

نُُظم تكنولوجية 

 مؤازرة
وطنية وإقليمية تدعم تطوير نُظُم تكنولوجية ُمكيّفة حسب الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية في البلدان العربية، سنسعى إلى وضع سياسات 

ياسات وسنضع مقترحات للس. قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص، وعلى تشجيع االبتكار، وال سيما تطوير المحتوى التكنولوجي المحلي وريادة األعمال

تكنولوجيات الجديدة التشريعية والمالية لزيادة االستثمار في التكنولوجيا واالبتكار، وتشجيع رواد األعمال والمستثمرين على استكشاف فرص االستثمار في ال

 .عن طريق الحوافز الموجهة

يرجى ذكر   ؟ي؟ هل هناك جهود لتطوير المحتوى التكنولوجي المحلفي التكنولوجيااالستثمار وضعها أو تحديثها تخص  اقتراحها أو أو سياسات جديدة تم ات وطنيةتشريع هل من .1

  . أمثلة

 :2018لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد  السياسة العامة      

السفارات األردنية، تطوير وإدارة برنامج لتسويق صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات  هيئة االستثمار ، وبدعم من جمعيات تكنولوجيا المعلومات وتطلب الحكومة من ( 65) •

المعلومات والتي تحتاج إلى الحلول التي تبيعها شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية، والتي قد تحتاج إلى االستعانة إلى الدول التي تعاني من نقص في مهارات تكنولوجيا 

يستهدف البرنامج التسويقي شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية والوطنية الكبيرة التي قد تعمل كقنوات يجب أن بالمصادر الخارجية في إجراءات العمل. باإلضافة إلى ذلك، 

ن منتجاتها وخدماتها. وتتوقع الحكومة ألحلول تكنولوجيا المعلومات األردنية أو تستخدم شركات تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير أو تكامل النظم الداخلية الخاصة المرتبطة ب

تتواجد لتركيز على األسواق التي تواصل جمعيات تكنولوجيا المعلومات في متابعة التطورات التي تحدث في أسواق وقطاعات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، مع ا

 لشركات األردنية، وإبقاء الشركات الوطنية على دراية بهذه التطورات.ابها 

ت ستثمار العمل على تعزيز االستثمار األجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وفي هذا الصدد، يمكن لهيئة االستثمار ترويج ميزا( تطلب الحكومة من هيئة اال66) •

 ة والدولية.وطنياألردن كمركز للمهارات، وكموقع لمراكز االتصال ولعملية االستعانة بالمصادر الخارجية في إجراءات األعمال وكموقع لمراكز البيانات ال

ردها، أو المشاركة في ( يتواجد عدد كبير من الشركات الصغيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات غير القادرة على االستثمار في تطوير منتجات أو خدمات جديدة بمف67) •

لخدمات تكنولوجيا المعلومات، اندماج  مشترياتهان خالل إجراءات ومواردها المالية المحدودة؛ وعليه ستشجع الحكومة، م الصغيرمشاريع كبيرة من تلقاء نفسها بسبب حجمها 

ذ المشاريع وتقديم خدمات شركات األعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل انشاء شركات أعمال بحجم مناسب لالستثمار في مجال تطوير الملكية الفكرية، ولتنفي

حجام في المنطقة العربية. وسيتم وضع إجراءات المشتريات الحكومية للعقود الكبيرة لتطوير تكنولوجيا المعلومات وعقود تكنولوجيا المعلومات للحكومة والشركات من جميع األ

https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
https://www.unescwa.org/about-escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
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 تقديمال ها من نتشكيل كيانات كبيرة يكون لديها العديد من المهارات والخبرات التي يمكواالستعانة بالمصادر الخارجية بشكل يسمح للشركات األردنية الصغيرة بالمشاركة معاً 

اج رسمية بين الشركات المشاركة في عطاءات هذه العقود. وتتوقع الحكومة أن تشجع تجربة العمل المشتركة في مثل هذه العقود على تشكيل كيانات أكبر من خالل عمليات اندم

 في هذه العقود.

 .يا المعلومات، وجذب استثمارات جديدة وزيادة عدد الوظائف المتاحة في األردنلتحفيز قطاع تكنولوج 2016( تلتزم الحكومة باإلعفاءات المعتمدة في عام 68) •

 هلة.( ستستمر الحكومة من خالل شركة الصندوق االردني للريادة، والذي يديره البنك المركزي األردني، في تقديم الدعم المالي للمشاريع المؤ69) •

برنامج تمويل ودعم لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة بهدف تطوير وتسويق الملكية الفكرية المرتبطة بها، وسيوفر هذا ( باإلضافة لذلك على هيئة االستثمار وضع 70) •

ية في وغيره على توفير التمويل واحتضان هذه الشركات بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تسويق األبحاث األكاديم (Angel Investor) البرنامج إطاراً للمستثمر المالك

 تكنولوجيا المعلومات.

لة بالدفعات اإللزامية التي ال ترتبط ( تعاني شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة في الغالب، من العوائد المحدودة أو المنعدمة في مرحلة البداية، باإلضافة إلى كونها مثق71) •

لشركات من اقتطاعات الضمان االجتماعي الذي سيشجع المزيد من رجال األعمال على إنشاء أعمال بإيراداتها أو أرباحها، وعليه ستقوم الحكومة بمنح فترة إعفاء لهذه ا

 التجارية.
 :  4/2016اوال : االعفاءات والحوافز المطبقة منذ شهر 

 .ة عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو االستيراد من الخارجاعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركي •

  .اعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات •

 .%20% بدالً من 5تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى  •

 .2015خل لمدة عشر سنوات ومنذ عام اعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الد •

  .%5شمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة ال يزيد عن  •

 الغاء شرط وجود حد ادنى لالستثمارات غير االردنية وعدم تقييد االستثمار في القطاع. •
 قانوني للريادة والشركات الناشئة.ثانياً: يجري العمل حالياً اعداد اطار 

 

 

 

 . التكنولوجيا؟ الرجاء ذكرهافي مجال  ريادة األعمال لتشجيعهل من أمثلة على مبادرات جديدة ومحددة  .2
  

 -2019معرفة الى حاضنات أعمال الحتضان األفكار الريادية خالل العامين محطة  80محطة معرفة الى حاضنات أعمال : يتضمن المشروع تحويل  80أوال: مشروع تحويل 

محطة معرفة الى  40، موزعة على جميع أنحاء المملكة، إلتاحة الفرص للشباب للبدء بمشاريعهم الخاصة من المحافظات وتأسيس شركات ريادية حيث سيتم تحويل 2020

 المشروع.كمرحلة أولى من  2019حاضنات أعمال خالل العام 
 ً تتضمن المبادرة التشبيك ما بين ريادي االعمال في األردن والمستثمرين األردنيين في االمارات العربية المتحدة   :startup pitch  : تشبيك ريادي االعمال مع المستثمرينثانيا

 :لتبني المشاريع الريادية من خالل الدخول في شراكات استراتيجية من خالل تقديم الدعم المالي والتقني، وبهدف

 (.الناشئةتعزيز االستثمار لريادي االعمال )اصحاب الشركات  .1

 .فتح االسواق االقليمية والدولية امامهم .2
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 ً زها وبما يضمن وجود بيئة محفزة : إعداد إطار تشريعي للشركات الناشئة: تتضمن المبادرة إعداد إطار قانوني للشركات الريادية الناشئة لتشجيع الريادة في األردن وتعزيثالثا

 :لالستثمار ، وبهدف

 .لنشوء الشركات الريادية الجديدة وتطورها تطوير بيئة عمل محفزة .1

 .تشجيع ريادة األعمال في األردن .2

 خلق بيئة تشريعية محفزة للشركات الناشئة بشكل يضمن تطورها المستمر في األردن. 3.

ُظم تكنولوجية ن

 مؤازرة
مرنة تسّهل تبني التكنولوجيات الجديدة وتوجيهها، وتساعد العاملين وأصحاب سنعمل على مراجعة النُُّظم الضريبية ونظم الحماية االجتماعية، واعتماد سياسات 

 ؛األعمال على التكيّف مع المطالب الجديدة، وتضمن تعميم المكاسب على نطاق واسع

 . الرجاء ذكر أمثلةلدعم تبنى التكنولوجيات الجديدة؟  يبيةالضر ألنظمةلهل تم تحديث  .3

 ت والحوافز مثل:نعم ، تم ذكرها بالسابق ضمن االعفاءات من الضرائب ، تضمين االنشطة الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن االستفادة من االعفاءا

 بوابات االنترنت والمحتوى •

 خدمات مراكز التعاقد الخارجي ) التعهيد ( •

 االلكترونيةالمحتوى الرقمي وااللعاب  •

 معالجة البيانات الرقمية •

 هل تم تطوير برامج حماية اجتماعية للتعامل مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيات الجديدة على سوق العمل؟ الرجاء ذكر أمثلة. .4
 .ت بعمل برامج توعيه بهذا الخصوصقوم هيئة تنظيم االتصاالت

نُُظم تكنولوجية 

 مؤازرة
في اإلنتاجية  سنتعاون في وضع استراتيجيات إقليمية تسّهل نقل التكنولوجيا، وفي تعزيز التآزر بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع الصناعة، لسد النواقص

 ؛الصناعية وبناء القدرة التنافسية، وبالتالي الحد من التبعية في التكنولوجيا

 ؟بين مخرجات البحث العلمي والقطاعات الصناعية المختلفة بطرفي الفترة األخيرة لل نماذج ناجحةهل هناك  .5

نُُظم تعليم متطورة 

 لفرص عمل الئق
بلية لسوق سنعمل على تسهيل عملية إدماج خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس في سوق العمل، من خالل مواءمة مخرجات التعليم مع االحتياجات المستق

ً وميسوراً، وإ لى بناء المهارات العمل، وسنسعى إلى توسيع فرص التعليم الجيّد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث يصبح متوفراً ومتاحا

الشباب بالمهارات الالزمة لليوم، وبفرص وسنعمل على تحسين التعليم والتدريب المهني وتوسيع آفاقه لتزويد . الرقمية في التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي

 ؛التعلّم مدى الحياة، فيرضون طموحاتهم الشخصية ويلبّون احتياجات سوق العمل

 خاصة في قطاع التكنولوجيا؟و ،ما هي أبرز البرامج الخاصة بإعادة تدريب خريجي الجامعات ليكونوا أكثر قدرة على االندماج في سوق العمل .6
 

 
ا
ي شهر أيار عام  :(GIP) برنامج تدريب وتشغيل الخريجي    : أول

ي قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإطالقه ف 
كمبادرة ملكية سامية يتم   2009وهو برنامج وطن 

ي 
اكة مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهن  نامج للعام الحالي وي  هدف ال تدريب تنفيذها من خالل الوزارة وبالش  ، وقد تم إطالق المرحلة الثامنة للبر ي

 500والتقن 
كات القطاع الخاص كالتالي  ي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجامعات الحكومية وش   :خري    ج من خريجر

نامج عىل توفب  حوافز ود .1 كات القطاع الخاص:  يعمل البر ي ش 
ي القطاع الخاص حيث تقوم الحكومة بدفع التدريب ف 

% من مكافأة المتدرب 50عم حكومي للتعيي   ف 
كة 12طوال مدة التدريب ) تب عىل الش  نامج. ويبر امها بتنفيذ البر  

كات بموجب اتفاقيات موقعة تبي   البر ي مواقع العمل لدى الش 
( ويتم التدريب والتشغيل ف 

ً
% 50دفع  شهرا
 . بي   فقطمن رواتب الموظفي   المتدر 
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ي ا . 2
 
نامج عىل توفب  حوافز ودعم حكومي للتدريب ف ي الجامعات الحكومية: بهدف توفب  فرص عمل اكبر ألبناء المحافظات، يعمل البر

 
لجامعات الحكومية التدريب ف

ي مو  12% من مكافأة المتدرب طوال مدة التدريب )100حيث تقوم الحكومة بدفع 
 
(، ويتم التدريب والتشغيل ف

ً
اقع العمل لدى الجامعات بموجب اتفاقيات موقعة شهرا

نامج.  امها بتنفيذ البر  
 تبي   البر

 

 
 
ي قطاع  500لتدريب  2019خري    ج عىل أحدث المهارات  التقنية بالتعاون مع جامعة الحسي   التقنية: مبادرة تم إطالقها مع بداية عام  500تدريب  : ثانيا خري    ج من خريجر

ي المملكة االردنية الهاشمية حيث سيتم تدريبهم عىل أحدث  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
من غب  العاملي   وتزويدهم بالمهارات االساسية الالزمة لسوق العمل ف 

ي سوق العمل وتشبيكهم مع القطاع الخاص. وحيث يشمل برنامج التدريب المواضيع التالية
 :المهارات المطلوبة ف 

 .الدورات الفنية المتخصصة •
 .عىل المهارات الحياتيةالتدريب  •
ية •  .اللغة االنجلب  

 : تهدف هذه المبادرة ال
ي القطاع لسوق العمل بغاية توفب  فرص عمل ل  .1  .خري    ج 500اعداد خريجر
ية .2 مجة والمهارات الحياتية ، اضافة ال اللغة االنجلب    .اكساب الخريجي   المهارات الفنية الحديثة ولغات البر
ي  . 3

  القطاع وتحفب   القطاع الخاص عىل التوظيف. تقليل البطالة ف 
 

 :
 
ي والجانب األرد  ثالثا

ي من العام الحالي وبالتعاون ما بي   الجانب اإلمارانر
ي : وهي مبادرة ستطلق خالل النصف الثان 

مج أردن  ي حيث تهدف المبادرة إل تزويد مبادرة مليون مبر
ن 

ي 
ي بالقدرات والمهارات األساسية النر

ودهم بمهارات لغة العرص الشباب األردن  ي المستقبل، فبر 
ي الحصول عىل فرص عمل ف 

مجة  –سيحتاجونها ف  من خالل دورات  –لغة البر
مجيات. وحيث تهدف المباد ي مجال البر

 ف 
ً
ي من أربعة مسارات هي األكبر طلبا نامج التدرينر نت، وحيث يتكون البر  :رة التدريبية مجانية عبر األنبر

مجياتتشجيع الشباب عىل ر  .1 ي مجال البر
 .فع مهاراتهم و تطويرها ف 

ي تؤهلهم لالنخراط بسوق العمل .2
 .تزويد الشباب بالقدرات والمهارات االساسية التقنية والنر

مجة والتفوق فيه .3 نت لمساعدتهم عىل إتقان لغة البر ي عبر االنبر
مجة بشكل سهل ومجان   .إتاحة التدريب عىل أحدث مساقات البر

ي تحفب    .4
 .الشباب عىل مهارة التعلم الذانر

ي مجاالت العلوم المتقدمة .5
 
اتهم ف  .تأهيل وصقل مهارات الشباب وإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خبر

 مساعدتهم للحصول عىل فرص عمل.  . 6

 هل هناك جهود لتطوير التعليم والتدريب المهني في بلدكم؟ .7
ي الحكومية

 هنالك عدة مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة تعن  بهذا الموضوع مثل مؤسسة التدريب المهن 
 

ية ) اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البش   مع اإلسبر
ً
ل وكذلك صدر قانون 2025-2016إنسجاما

ّ
ي المعد

تنمية وتطوير المهارات المهنية ( فقد صدور قانون تنظيم العمل المهن 
ي األردن األمر الذي يتطلب إلغاء وتعديل العديد من ال

 
ي ف

ي والتقن 
يعات مما يستدعي تعديل الهياكل والتقنية بحيث سيكون هناك جهة واحدة تعن  بالتعليم والتدريب المهن  تش 
 التنظيمية ونظم التنظيم اإلداري للمؤسسات الخاضعة للقانون الجديد. 

نُُظم تعليم متطورة 

 لفرص عمل الئق
ة المرأة في سنسعى إلى سد الفجوة المستمرة بين الجنسين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء المنطقة، وزيادة مشارك

 ؛ور المساواة بين الجنسيناالقتصاد الرقمي، ووضع السياسات التي تنظم استخدام التكنولوجيا واالبتكار وتنفيذها من منظ
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  التكنولوجيا والهندسة والرياضيات؟العلوم ولزيادة نسب اإلناث في تعل م وضعها  اقتراحها أو تم مبادراتهل من  .8

ي األردن واالس  التعاون مع
ي مجال تمكي   االش و المرأة ف 

تفادة من اإلرشادات مؤسسة التعليم ألجل التوظيف / صندوق مشاري    ع المرأة العربية  بهدف  فتح آفاق التعاون ف 
ي الوزارة ووض

ع خطة عمل خاصة بهذه الوحدة بحيث تعن  بإنشاء والخدمات والبيانات المتوفرة لدى الجهتي   لتحقيق غايتها من خالل العمل عىل إنشاء وحدة لتمكي   المرأة ف 
ي المبادرات. روابط السوق الفعالة والمستدامة بي   المرأة وقطاعات تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إل استبقاء وتحديث قاعدة بيانات النساء المشار 

 كي   ف 

ي توفر 
 للتدريب والتشغيل للخريجي   تأخذ الوزارة بعي   االعتبار توافر نسبة جيدة من االناث لالستفادة من هذه أما فيما يتعلق بمشاري    ع ومبادرات الوزارة المختلفة والنر

ً
فرصا

ي المشاري    ع والمبادرات، حيث بلغت نسبة تدريب وتشغيل االناث الخريجات بتخصصات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرات الوزا
 :رة كاالنر

ي م % 47  نامج من متدرنر  .2018 -2009بادرة تدريب وتشغيل الخريجي   خالل المراحل السبعة للبر

ونية 90%  يد لتقديم الخدمات الحكومية االلكبر ي مبادرة تفعيل مكاتب البر  .من متدرنر

ي برنامج التدريب عىل المهارات الحياتية وتطبيقات الموبايل 51%   .من متدرنر

ي برنامج 87 -  التدريب مع جامعة الحسي   التقنية لمرحلته االول. % من متدرنر

ع على مشاركة المرأة في االقتصاد الرقميوضعها  اقتراحها أو هل من سياسات وطنية تم .9   ؟تشج 

( على وزارة العمل والبلديات ذات الصلة تسهيل وتشجيع الفرص للعاملين في مجال تكنولوجيا 88)،المادة 2018السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد 

عمل بمجرد أن يصبحن أمهات، وبالتالي يفقد االقتصاد الوطني المهارات التي كموظفين. ونظرا ألن العديد من النساء يتوقفن عن ال نالمعلومات، وخاصة النساء منهم، للعمل من منازله
 قطاع.حصلن عليها، ونظرا ألن النساء يشكلن نسبة عالية من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فإن خسارتهن ملحوظة بصفة خاصة في هذا ال

 . والتي ما زالت في مرحلة الموافقة النهائية جزء خاصاً بتمكين المرأة تحت بند العمل من المنزل 2018امة لقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ورد في السياسة الع

 العمل من المنزل 3.3.2

وخاصة النساء منهم، للعمل من منازلهن كموظفين. ونظرا ألن العديد من  ( على وزارة العمل والبلديات ذات الصلة تسهيل وتشجيع الفرص للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات،88)

سبة عالية من العاملين في قطاع تكنولوجيا النساء يتوقفن عن العمل بمجرد أن يصبحن أمهات، وبالتالي يفقد االقتصاد الوطني المهارات التي حصلن عليها، ونظرا ألن النساء يشكلن ن
 حوظة بصفة خاصة في هذا القطاع.المعلومات، فإن خسارتهن مل

اإلدماج االجتماعي 

 باستخدام التكنولوجيا
 ً وسنعمل على إيصال فوائد التكنولوجيا . سنسعى إلى نشر التكنولوجيا المساعِدة لضمان الدمج الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة، حسب المعايير المتفق عليها دوليا

النائية والفئات المعرضة للمخاطر والمجتمعات التي تعرضت مدنها إلى التدمير بسبب النزاعات والصراعات، في إطار السعي واالبتكار إلى المجتمعات المحلية 

 ؛إلى ترسيخ العدالة االجتماعية

 ؟الخدمات التكنولوجيةنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى  هي أهم اإلجراءات المتخذة لتشجيعما  .10
ي 
ون     .بالطبع ، هنالك تنسيق دائم بي   مؤسسات الدولة لنش  خدمات التكنولوجيا والتحول اإللكبر

 اإلجراءات المتخذة لتشجيع نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إل الخدمات التكنولوجية: 

ي  -1
ونية التابعة لها لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها. تقديم الدعم الفن   للمؤسسات الحكومية والرسمية لتهيئة المواقع اإللكبر
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ائب بما فيها الرسوم الجمركية والذي يتضمن األج -2 عف  من كافة أشكال الرسوم والرص 
ُ
ي ست

ية النر تيبات التيسب  هزة والتقنيات الحديثة العمل عىل إعداد جدول بالبر

 شخاص ذوي اإلعاقة. الخاصة باأل 

وع خط الطوارئ ) -3 ي حاالت الخطر والطوارئ من خالل المكالمات المرئية وبالتعاون مع 114تنفيذ مش 
( لضمان وصول األشخاص الصم إل خدمات الطوارئ ف 

كة زين لالتصاالت.  ي مديرية األمن العام وش 
 مركز القيادة والسيطرة ف 

ونية ATMل تهيئة أجهزة الرصاف اآللي )اتاحة الخدمات المرصفية والبنكية من خال -4 ي   E/Banking( وأجهزة تنظيم الدور واالصطفاف وإتاحة الخدمات االلكبر
ف 

ي 
 البنوك بالتعاون مع البنك المركزي األردن 

ي المدارس الدامجة.  -5
ي لتوفب  التكنولوجيا المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة ف 

 تقديم الدعم الفن 

تيبات التي -6 ها لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي يتضمن األجهزة والتقنيات الحديثة. إعداد جدول بالبر ية المطلوب من الجامعات توفب   سب 

7-  :  تهيئة وسائل النقل لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل توفب 

ي بمحطات التوقف لذوي اإلعاقة البرصية داخل وسائل النقل العام.  .أ 
 أجهزة التنبيه الصونر

 ت التوقف لألشخاص الصم داخل وسائل النقل العام. أنظمة تنبيه بلغة اإلشارة لمحطا .ب

.  .ت ي بحالة اإلشارة لألشخاص المكفوفي  
 إشارات مرور ضوئية مزودة بأنظمة تنبيه صونر

ي الجامعات بشكل سنوي وبواقع جهاز لكل طالب.  -8
 يقوم المجلس بتوزي    ع أجهزة كمبيوتر محمول عىل الطالب من ذوي اإلعاقة البرصية ف 

ي تمكن األشخاص 2017( لسنة )20ألزم قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ) -9
( المؤسسات الحكومية والرسمية بتوفب  المعلومات باألشكال الميشة والنر

 ذوي اإلعاقة من االطالع عليها وفهم مضامينها وتوفب  األجهزة والتقنيات الحديثة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.  

ها لألشخاص ذوي اإلعاقة.  تنفيذ ورشات  -10  عمل تدريبية للجهات الحكومية والرسمية بخصوص األجهزة والتقنيات المطلوب توفب 

 فيما يتعلق بحقوق الفئات األكثر ضعفاً وحاجةً للحماية، والتي من بينها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ▪
باتخاذ االجراءات التنظيمية المناسبة التي من شأنها تيسير استخدام األشخاص وزيادة تمكينهم من الولوج   وتعديالته 1995لسنة  13قانون االتصاالت رقم تلتزم الهيئة واستنادا الى 

مبينة بالسياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع . كما أن دورها يتكامل من خالل مهامها اللخدمات االتصاالت العامة في المملكة بسهولة ويسر، شأنهم شأن األصحاء من أقرانهم

المشغلين المرخص لهم لهم، ، التي تضمنت متابعة توفير أجهزة مالئمة لتلك الفئة ودليل االستعالمات والخدمات المساندة بطريقة مالئمة لذوي اإلعاقة من قبل كافة 2004االتصاالت 

 حيث تم القيام بما يلي:

تمكين ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات برئاسة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وعضوية كل من المجلس تشكيل فريق عمل متخصص ل •

ف المتــنقــة )زين( شــــركة أمنــية ات الهواتاألعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، شـــــــــركة الــــــبتراء األردنـــــية لالتصاالت المتنقلة )اورانج( والشركة األردنية لخدم

لتقى الثقافي للمكفوفين باإلضافة الى ممثلين لالتـــــصاالت المتـــنقلة والجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلــومات واالتــصـاالت )إنتاج( واالئتالف االردني لذوي اإلعاقة والم

 الحركية.عن كل من اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية واإلعاقة 

جتمع، باإلضافة إلى توفير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتسخيرها للمساهمة ما أمكن في تعزيز العيش المستقل لذوي االعاقة واالندماج في الم هدف فريق العمل •

ي توفير بيئة مناسبة خالية من العوائق الستخدام ذوي اإلعاقة وأخيراً إلى توفير أجهزة وتقنيات تقدم الحلول المناسبة لذوي اإلعاقة في تيسير طريقة معاشهم، والمساهمة ف
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 توفير الخدمات التأهيلية والتدريبية لذوي اإلعاقة من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في قطاع االتصاالت تكنولوجيا المعلومات.

ة السمعية وذلك من خالل توفير تواصل مرئي )بالصوت والصورة( مع مترجم للغة اإلشارة توفير خدمة الترجمة بلغة االشارة لمراجعي الهيئة من االشخاص ذوي اإلعاقتم  •

ياجاته ومتطلباته وبنفس والذي يقوم بدوره بتقديم ترجمة فورية للشخص من ذوي االعاقة السمعية وللموظف الذي يتواصل معه ليتمكن الشخص االصم من التعبير عن احت

 لخدمة المطلوبة وبأحسن وجه، علماً أن الهيئة أول مؤسسة حكومية تقدم هذه الخدمة.الوقت يتمكن الموظف من تقديم ا

ن، أورانج األردن، أمنية(، عقد برنامج تدريبي لموظفي أقسام خدمات الجمهور وشؤون المستفيدين في كل من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وشركات االتصاالت الخلوية )زي •

كما تم عقد  شخاص ذوي اإلعاقة، وكيفية تذليل المعيقات التي يواجهونها عند حصولهم على خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.حول آليات وطرق التواصل مع األ

الخاصة باالتحاد الدولي دعما منها للمبادرات االقليمية  "تعزيز نفاذ األشخاص ذوي االعاقة الى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات "ورشة عمل متخصصة حول 

التعرف على السياسات حيث إستهدف اورشة  بمشاركة واسعة من الجهات ذات العالقة،و ،لالتصاالت في مجال تعزيز النفاذ لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

، األشخاص ذوي االعاقة الى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتواالجراءات واألدوات والمبادرات التي تتبناها وتعمل بها الجهات المعنية في سبيل تعزيز نفاذ 

 . عاقةوعرض قصص نجاح للتوعية والتحفيز تتضمن عرض واقعي وتطبيقي للخبرة المتوفرة في مجال موائمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لذوي اإل

الهادفة الى تفعيل المسؤولية المجتمعية لتبني العديد من النشاطات واالجراءات المختلفة التي من  العاقةبمناسبة اليوم العالمي لالشخاص ذوي اأقوى(  -اطالق مبادرة )معكم  •

( جهاز تابلت على بعض الجمعيات التي تعنى 55توزيع )وقد تم  شأنها تسريع وتسهيل نفاذ االشخاص ذوي اإلعاقة إلى وسائل وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 .فادة منهااقة من مختلف محافظات المملكة، حيث تم تزويد عدد منها ببرامج تتيح توفير لغة االشارة ليتمكن االشخاص ذوي االعاقة السمعية من االستبذوى اإلع

ة كرتونية تقوم بترجمة النص إلى لغة استالم الشكاوى عن طريق موقع الهيئة االلكتروني الذي يتيح تقديم الشكاوى لذوي التحديات السمعية والنطقية كونه يحتوي على شخصي •

 االشارة.

•  ً ذوي االعاقة من قراءة عقود االشتراك الخاصة بخدمات األشخاص وبالتعاون مع مشغلي خدمات االتصاالت في المملكة لتطوير وسائل من شأنها تمكين  تسعى الهيئة حاليا

ئيسية للتوائم مع متطلبات إستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة من كافة فئاتهم بالتعاون مع أعضاء الفريق تهيئة مواقعهم اإللكترونية ومعارضهم الراالتصاالت، باالضافة الى 

 .والسيما المعنيين بالمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
؟ هل من سياسات أو برامج لتوسيع رقعة هذه الخدمات هو وصول واسع أو ضيق النطاق وصول الخدمات التكنولوجية المتطورة إلى المجتمعات المحلية النائية في بلدكم هل ي عتبر .11

  . أو الفئات؟ الرجاء ذكر أمثلة محددة/ إلى هذه المناطق و

عات العالية، كما أن التغطية الخلوية إن الوصول هو واسع النطاق عبر ما يقدم من خدمات عبر الهاتف النقال التي ال تقتصر على الصوت بل تتعداه إلى خدمات البيانات ذات السر ▪

 تشمل جميع المحافظات. 
 عالية لكافة مناطق المملكة، فقد تم التالي:فيما يتعلق بالبرامج أو المبادرات التي تعنى بضمان وصول التكنولجيات وبجودة  ▪

( وتقييم الشبكة من خالل استخدام مؤشرات Quality of Experienceتطبيق احدث الممارسات العالمية في تقييم جودة الخدمة، واستخدام منظور جودة التجربة للمستفيد ) •

 .(KQIsالجودة الرئيسية )

"جائزة حيث أطلقت الهيئة ى من نوعها في منطقة الشرق االوسط في العمل التنظيمي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ تعتبر االول والتي رياديةالهيئة المبادرة  •

ل محافظة من أجل توفير خدمات االتصاالت الخلوية بأعلى المستويات المطلوبة في كل اقليم وفي ك وذلك " 2016المشغل االفضل في تقديم خدمات االتصاالت الخلوية لعام 

 في المملكة.

حيث تم تنفيذ المشروع خالل  موقع في مختلف محافظات المملكة لبناء مواقع راديوية فيها شملت تحسين التغطية وجودة المكالمات فيها، 100وباالضافة الى مشروع اختيار  •

 .صاالت في مختلف مناطق المملكة"سنوات وعلى اتم وجه مما كان له االثرالكبير في تحسين خدمات االت 3عدة مراحل وعلى مدى 

 أما فيما يتعلق بالسياسات لتوسيع رقعة هذه الخدمات إلى هذه المناطق و/أو الفئات : ▪

ً سياسة عامة للخدمة الشمولية  • نولوجيا في قطاع االتصاالت وتكفانها توضع من قبل وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات المعنية، على أنه يتوفر حاليا

، وهدفت إلى توسيع رقعة وزيادة شمولية خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في كافة أنحاء المملكة،  وبشكل خاص 2004المعلومات والبريد الصادرة منذ العام 



8 
 

ألساسية وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى خدمات المناطق والتجمعات السكانية األقل حظاً ولتمكين شرائح المملكة المختلفة من الحصول على خدمات االتصاالت ا

 المسؤولة الجهة هي الوزارة وأن( broadband) النطاق عريضة الخدمات على وليس فقط االساسية الصوت خدمات بتقديم اإلتصاالت.إال أن السياسة تتضمن االلتزام

السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء إلقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع لتوسيع " إقتراح  من ذات السياسة عن (1.3)بموجب المادة 

ً بشكل يلبي إحتياجات التنمية االقتصادية واإلجتماعية الشاملة ف ً وعاموديا  تهدف ذيال األمر ي المملكة"  وهورقعة انتشار خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أفقيا

   .2018المعلومات والبريد لعام  وتكنولوجيا االتصاالت العامة للحكومة في قطاعات السياسة بحسب القريب المستقبل في إلنجازه الوزارة

 في حاالت النزاع، هل هناك مقترحات أو أفكار لالستفادة من التكنولوجيا في دعم عملية إعادة اإلعمار؟ .12
 

 ال بد من االستفادة من التكنولوجيا المتاحة وتوظيفها في عملية إعادة اإلعمار، وعلى النحو التالي:

 استقدام ونقل تكنولوجيا جديدة ومتطورة وتوطينها. .1

 تكنولوجيا التصوير ثالثي األبعاد في عمليات إعادة بناء رقمي لمواقع مختلفة. .2
 ثي األبعاد.استخدام المسح والرسم ثال .3

 التكنولوجيا يمكن أن تتيح لنا وضع خطط واقعية وقابلة للتطبيق. .4

 استخدام تقنيات جمع البيانات عن بعد الخاصة بالكوارث الطبيعية. .5

اإلدماج االجتماعي 

 باستخدام التكنولوجيا
وسنشجع استخدام . ترسيخ نهج المشاركة في وضع وتنفيذ السياساتسنعمل على بناء شراكات قوية مع المجتمع المدني الستخدام التكنولوجيا وتعميمها نحو 

 ؛لقطاعاتالتكنولوجيا لتعزيز وزيادة مشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، وتعميم االبتكار انطالقاً من القاعدة ليتسع نطاقها وتشمل جميع ا

 وما هي اآلليات القائمة لتعزيز هذا التعاون؟ ؟التكنولوجياهل هناك تعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تعميم خدمات  .13
 

  . يتم تطويرها أو العمل عليها لتعزيز مشاركة الشباب في صنع السياسات العامةأو سياسات وتشريعات الرجاء ذكر أية برامج أو خطط  .14
التنسيق مع الجهات المعنية لتحديث السياسات الوطنية والنصوص التشريعية الالزمة ومن أبرز مهام المجلس  وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس االستشاري لقطاع االتصاالت 

رة واالختصاص عضواً من ذوي الخب  16وتحفيز بيئة االستثمار. ويتكون المجلس من رئيس المجلس "وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات" باإلضافة الى  لتطوير القطاع

ثمرة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص، وممثلي عدد من المؤسسات االقتصادية والريادية، والصناديق التمويلية، والشركات المحلية واالقليمية المست
 .المعلومات

 

( سنة. حيث أن تمكين 15( سنة. كما ويشكل ثلث آخر من الشباب من الذين تقل أعمارهم عن )29-15العربية ممن هم ضمن الفئة العمرية )يشكل الشباب ثلث سكان المنطقة 

اتيجية الوطنية للشباب وقد صدرت االستر  الشباب واشراكهم في المجتمع خالل هذه الفترة من تاريخ المنطقة، لهما أمران حيويان لوضع أسس جديدة وأكثر استدامة لالستقرار.

 والذي تتضمن على العديد من البرامج والمشاريع ذات العالقة بـــ:

 برنامج الشباب والتعليم والتكنولوجيا. .1
 برنامج الشباب وسيادة القانون والحاكمية الرشيدة. .2

 برنامج الشباب واألمن والسلم المجتمعي. .3

 الفاعلة.برنامج الشباب والمشاركة والمواطنة  .4
 برنامج الشباب والتمكين االقتصادي. .5
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 برنامج الشباب والصحة والرياضة. .6
 برنامج الشباب وريادة األعمال والريادة المجتمعية. .7

 حيث أن كل برنامج من البرامج المذكورة أعاله يتكون من عدة مشاريع لتحقيق البرنامج.

على اعتماد الممارسات الحكومية الذكية، وتحسين الشفافية والمساءلة، وتوسيع الوصول إلى المعلومات، وتوفير سنركز، من خالل استخدام التكنولوجيا،  الحوكمة الداعمة

 ؛(open data)البيانات المفتوحة 

   . مة الذكية وتوفير البيانات المفتوحةكوالرجاء ذكر أي مبادرات تم القيام أو الشروع بها في إطار ممارسة الح .15
      

والتي تهدف الى إتاحة البيانات الحكومية ما لم تكن سرية او يعتبر االفصاح عنها انتهاكاً   1/8/2017تم العمل على اصدار سياسة البيانات الحكومية المفتوحة بتاريخ  •

 بما يسمح للمستفيدين بإعاده استخدامها وتوزيعها ودمجها الغراض متعددة.للخصوصية بشكل مجاني وتوفيرها بالصيغة المفتوحة عبر شبكة االنترنت 
 انشاء منصة البيانات الحكومية المفتوحة لنشر مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة عليها. •
البيانات المفتوحة التي يتم نشرها على منصة البيانات الحكومية اعداد خطة عمل تنفيذية لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تهدف الى زيادة عدد مجموعات  •

 المفتوحة والبدء بتنفيذها.
بياناتها المفتوحة على اصدار تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة للجهات الحكومية بهدف توضيح االجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية لنشر  •

 سات الدولية.المنصة بما يوافق الممار
 اعداد المسودة االولية لرخصة البيانات الحكومية المفتوحة وعرضها على االستشارة العامة. •
مبادرة شراكة الحكومات  ادخال مشروع تطبيق وتنفيذ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة  "االلتزام الثاني" ضمن التزامات االردن في الخطة الوطنية الرابعة ضمن •

 .2020-2019عوام الشفافة لال

التحليل بهدف زيادة سنعمل على زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الحكومة اإللكترونية، وعلى اعتماد التكنولوجيات الجديدة لنظم  الحوكمة الداعمة

الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية، وصوالً إلى أكثر الفئات الكفاءة والفعالية في وضع السياسات العامة وتنفيذها، بما في ذلك سياسات الحد من 

 ؛تعّرضاً للفقر

 . خدمات الحكومة اإللكترونيةبرز الجهود خالل الفترة األخيرة في تطوير الرجاء ذكر أ .16

ازات االلكترونية باتمتة الخدمات الحكومية ذات االولوية ومعدل الطلب المرتفع والتي تستهدف المواطنين وقطاع االعمال حيث كانت ابرز االنجيقوم برنامج الحكومة  •

 كالتالي:
o  خدمة الكترونية 186 2018أطلق برنامج الحكومة االلكترونية لغاية عام 

o خدمة الكترونية 53ية ، اطلق برنامج الحكومة االلكترون2019 لغاية شهر نيسان 

o  2019خدمة الكترونية خالل ما تبقى من عام  42من المتوقع اطالق 

o  2020خدمة الكترونية خالل عام  115من المخطط اطالق 

ف التنمية المستدامة، ودعم تنفيذها سنعمل على توفير األدوات والشبكات التكنولوجية لتسهيل التفاعل بين الجهات المعنيّة، وتحفيز النقاش العام حول أهدا الحوكمة الداعمة

وسنركز على استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل نظم المعلومات الجغرافية المكانية، وعمليات رصد األرض، والبيانات . ورصد التقدم المحرز وتحسين المساءلة

هود لتوظيف هذه المصادر للمعلومات واستخدامها بطريقة عالية الجودة الضخمة واإلحصاءات، دعماً لالستراتيجيات اإلنمائية اإلقليمية والوطنية، مع بذل الج

 ومتسقة، بحيث تكّمل اإلحصاءات الرسمية في توجيه وضع السياسات، وتنفيذها، ومتابعتها
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  وجودة البيانات؟ في أية مجاالت تم اعتمادها؟هل تم اعتماد نظم تكنولوجية جديدة، مثل نظم المعلومات الجغرافية المكانية، والبيانات الضخمة في تحسين توفر  .17
مؤسسات حكومية مختلفة لتشكل هذه القاعدة  مصدر بيانات من  46بدأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عطاء لقاعدة بيانات تحتوي اهم البيانات ل  •

 البيانات الكبيرة نواة لتحليل

 لتوفيره لدى متخذي القرار الكبيرة ببناء نظام دعم القرار باالعتماد على قاعدة البيانات ستقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  •

 مشاكل على المستوى الوطنيهذه القرارات لحل السيعمل النظام على اتاحة ادوات لتحليل البيانات والوصول الى نماذج وصفية وتنبؤ بالمشكالت التخاذ افضل  •

 .والمساهمة في وضع السياسات واالستراجيات الوطنية وتنفيذها

الحلول مة سنعمل على تتبّع التقدم التكنولوجي وعلى ترسيخه وتشجيعه في القطاعات الناشئة حيث يخطو البحث والتسويق خطوات هامة، ونحرص على استدا االستدامة البيئية

 التكنولوجية وتيّسر كلفتها ومالءمتها لسد النقص في الموارد الطبيعية

ع استخدام الحلول التكنولوجية  .18   إطار إدارة الموارد الطبيعية؟ فيالرجاء ذكر أمثلة عن السياسات أو الخطط التي تشج 
وير البرمجيات في إطار إدارة الموارد الطبيعية المشاريع المطورة باستخدام التكنولوجيا في الجمعية العلمية الملكية بالتعاون ما بين مركز البيئة والمياه ودائرة هندسة األنظمة وتط

اه( لصالح وزارة البيئة والمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بعد وفي الوقت هي: )مشروع إدارة بيانات ومراقبة نوعية الهواء، المشروع الوطني إلدارة ومراقبة نوعية المي

 Mercy Corp + USAIDالحقيقي لصالح الوحدة المركزية للبحث والرصد البيئي، ومشروع تقنيات االبتكارات المائية لصالح 
 
 
 
 

 : وجية  الدارة الموارد الطبيعية وذلك من خاللتقوم الوزارة بتشجيع الحلول التكنول
 

 .توفير األجهزة والبرمجيات لتخزين المعلومات المتعلقه بالثروات المعدنيه بكافة أشكالها وأنواعها بحيث تكون متاحه للمتلقي الخدمة 1.

 .لدعم المشاريع الفنية (GIS, Prosource) خصصةبناء قاعدة معلومات جغرافية وتأمين المرجعية المعلوماتية واستخدام أنظمة معلومات مت 2.
 استخدام المواقع االلكترونية لنشر معلومات وبيانات الموارد الطبيعية واتاحتها للمهتمين. .3

الموارد وال سيما المياه والطاقة، على نحو يؤدي إلى سنسّهل استخدام ونقل التكنولوجيا الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية، بحيث يمكن تحسين كفاءة استخدام  االستدامة البيئية

كما سنسعى إلى التشارك في التكنولوجيات المالئمة والموثوقة والميسورة الكلفة . تحقيق األمن الغذائي واالستدامة البيئية، معتمدين نهج الترابط بين القطاعات

 وتعميمها ونقلها

  ؟ الرجاء ذكر أمثلة.اعتماد الوسائل التكنولوجية فرصالمناطق الريفية ن وسكاتوفر للمزارعين هل من سياسات أو برامج  .19
جيات وبالتعاون مع مركز البيئة والمياه في مجال توفير برامج توفر للمزارعين وسكان المناطق الريفية فرص اعتماد الوسائل التكنولوجية تقوم دائرة هندسة األنظمة وتطوير البرم

والمدار من  ابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخصندوق التكيف التللمشروع الممول من  المكون الثانيحاليا بتطوير مشروعين لمصلحة وزارة البيئة ضمن 

عزيز قدرات الفقراء هذه المشاريع المطورة ركزت على ت بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ونشر المعرفة، وتعميم السياسات والتشريعات. وزارة التخطيط )المكون الثاني:

ستخدام تكنولوجيا المعلومات وا ضل مع آثار تغير المناخ السلبية )في األربع مناطق الجغرافية لبرنامج التكيف في وادي األردن ووادي موسى(والمناطق النائية للتكيف بشكل أف

 واالتصاالت كأداة تمكينية لبرامج تنموية وتكيف مناخي أكثر فعالية.

كز البيئة والمياه بتطوير نظام المراقبة واإلبالغ والتحقق للمشاريع التي تؤثر على التخفيف من األثر البيئي في مجال كفاءة استخدام موارد الطاقة، قامت الدائرة بالتعاون مع مر

لبيان مصادر الطاقة وتوزيعاتها   (www.energydata.jo). ومع مركز بحوث الطاقة بتطوير موقع ادارة موارد الطاقة(MRV)والتغير المناخي بتمويل من البنك الدولي  
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 رات األداء المتعلقة بها.ومؤش

تمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ، ونقدم مقترحات للحصول على التمويل من  و سنعمل على ضمان استفادة كافة الدول األعضاء إلى أقصى حد من حلول االستدامة البيئية

ياً، وتحويلها إلى رؤى الصناديق العالمية المعنيّة بالمناخ، ونلتمس المساعدة التقنية من الشبكات العالمية واإلقليمية من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطن

 وخطط عمل

هل تم تقديم مقترحات جديدة لهذه الصناديق من أجل المساعدة في تنفيذ   تم تمويلها من خالل الصناديق المختلفة المتعلقة بأنشطة تغير المناخ؟هل من مشاريع وطنية جديدة  .20

 المساهمات المحددة وطنيا؟
 

 التنفيذية  للمساهمات المحددة وطنياً وأن عملية اعتمادها قيد اإلجراء. أما فيما يتعلق بالمشاريع:لقد تم االنتهاء من إعداد الخطة 

 .JREEEFمشاريع الطاقة المتجددة / صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة  .1

 مشروع اعتماد النقل الكهربائي )مقترح قيد التمويل من مرفق البيئة العالمي. .2
 المباني تنفذه أمانة عمان وممول من مرفق البيئة العالمي. مشروع كفاءة الطاقة في .3

 مشروع استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المزارع ممول من االتحاد األوروبي. .4
 والممول من الحكومة الكندية. SEEDمشروع التنمية االقتصادية والطاقة المستدامة في األردن  .5

 انات مياه شمسية. + سخ PVدعم المجتمعات المحلية ) تركيب  .6

 هناك العديد من المشاريع والمبادرات لترشيد استهالك باإلضافة إلى تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. .7

 (Climate Med. Project).، واالتحاد األوروبيGEF)(، ومرفق البيئة العالمي )GCFهذا وقد تم تقديم مقترحات مشاريع إلى صندوق المناخ األخضر )

                           المكون الثاني: بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ونشر المعرفة، وتعميم السياسات والتشريعات.                              قوم الجمعية العلمية الملكية حاليا بتطوير مشروعين ضمن ت

عزيز والمدار من وزارة التخطيط. هذه المشاريع المطورة ركزت على ت صندوق التكيف التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخزارة البيئة وبتمويل من لمصلحة و

ستخدام وا لبرنامج التكيف في وادي األردن ووادي موسى( قدرات الفقراء والمناطق النائية للتكيف بشكل أفضل مع آثار تغير المناخ السلبية )في األربع مناطق الجغرافية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة تمكينية لبرامج تنموية وتكيف مناخي أكثر فعالية.

درء النزاعات والحد 

 من مخاطر الكوارث
والحد من مخاطر الكوارث، ودرء النزاعات ومواجهة تداعياتها، بما في ذلك سنستخدم التكنولوجيا في جمع المعلومات وتقييمها ونشرها، في مجال تغيّر المناخ، 

كما سنعمل على تحسين استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد .  أدوات تقديم المساعدة اإلنسانية، ونُُظم اإلنذار المبكر، تحقيقاً للتعافي والمصالحة وإعادة التأهيل

 لطبيعة أو اإلنسانمن آثار الكوارث، سواء أكانت من صنع ا

 . ؟ الرجاء ذكر أمثلة محددةللحد من آثار الكوارث جديدةستخدام التكنولوجيات الالهل من مشاريع  .21
 ال يوجد مشاريع تكنولوجية مطورة حاليا

 

في القطاعات التي تقع ضمن نطاق تنظيمها أي في مجال االتصاالت  التكنولوجيا في جمع المعلومات وتقييمها ونشرها الهيئة ستسعى إلى دراسة مدى إمكانية استخدام •

 وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ع الجهات المعنية بالمملكة ومنها المركز كما ستعمل على تحسين استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من آثار الكوارث المتعلقة بالتحديد بالقطاعات التي تنظمها، بالتنسيق م •

قنيات التهديد وإمكانيات االستجابة الوطني لألمن وإدارة األزمات، الفرق الوطنية لالستجابة لحوادث األمن السبراني المعنية المعني بتولي إجراء رقابة دائمة للشبكات ولت

ت في المملكة وقدرتها العامة على التكيف لضمان استمرارية الخدمة في البنية التحتية وال سيما في حاالت للحوادث. ومن تلك التحسينات تأكيد مالئمة أمن أنظمة االتصاال

 الكوارث، والتهديدات السبرانية.
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درء النزاعات والحد 

 من مخاطر الكوارث
لبيانات على المستوى الوطني، صوناً للحقوق والحريات سنركز على وضع وتحديث استراتيجيات لألمن السيبراني وأطر للتشريعات السيبرانية ونُُظم لحماية ا

 األساسية، في مواجهة مخاطر الحروب واألعمال اإلرهابية والجرائم السيبرانية

   للحفاظ على األمن السيبراني وحماية بيانات المستخدمين؟أو وضعها اقتراحها  تمأو التي  ما االستراتيجيات أو الخطط الموضوعة .22

 : ي وحماية بيانات المستخدمي  
ان  ي لتعزيز األمن السيبر

 الجهود المبذولة عىل المستوى الوطن 

ي  -تم تكليف القوات المسلحة االردنية .1
ي عىل المستوى الوطن 

ان  ي ببناء برنامج أمن سيبر  حيث تمت االنجازات التالية: الجيش العرنر
ي وتحديد الثغرات األمنية ومواطن الضعف والبدء بعالجها وتالفيها بماء عىل خطة عمل واضحة ومدروسة. تقييم شبكات المعلومات عىل  -

 المستوى الوطن 
ي ) -

ان  ي القوات المسلحة االردنيةCERTsانشاء مركزي استجابة لحوادث األمن السيبر
ي الحكومة األردنية.  -( أحدهما ف 

ي واالخر ف   الجيش العرنر
ي لكافة الكوادر الحكومية والعسكرية. تنفيذ برامج توعية  -

ي عىل المستوى الوطن 
ان  ي مجال األمن السيبر

 وتثقيف ف 
ي لكافة الكوادر الحكومية والعسكرية.  -

ي عىل المستوى الوطن 
ان  ي مجال األمن السيبر

 تنفيذ برامج تدريب تخصصي ف 
ي حيث تم اعتماد معيار ) -

ان   ( للقوات المسلحة. NISTزارات والمؤسسات الحكومية واعتماد معيار )( للو ISO 27001اعتماد معايب  دولية لألمن السيبر
يعية والتنظيمية لالستخدام والتبادل اآلمن للمعلوما .2 ي وبشكل مستمر لوضع األطر التش 

ت وحماية بيانات يتم مراجعة األنظمة والقواني   عىل المستوى الوطن 
:  جعة لالستثمار ومنالمستخدمي   وخلق بيئة وطنية محفزة ومش  هذه القواني  

ونية.  -  قانون الجرائم االلكبر
ونية .  -  قانون المعامالت االلكبر
-  .  قانون المطبوعات والنش 
 قانون منع االرهاب.  -
 قانون حماية البيانات الشخصية.  -
  سياسة البيانات المفتوحة.  -

 

ي عام  •
 
ي حققت مجموعة من االنجازات اهمهاقامت الحكومة االردنية بإعداد  2012ف

اتيجية الوطنية لضمان أمن المعلومات والنر  االسبر

، ويتم اآلن رنامج تقييم مخاطر الشبكات الحساسة بناًء عىل المعايب  انجاز ب •
ً
مخرجات هذا التقييم لوضع مجموعة من معايب   استغالل المعتمدة دوليا

ي أمن المعلومات والسياسات الالزمة العتماد توجه متطور 
 تحسي   اإلجراءات األمنية الوقائية.  باإلضافة ال ومتناسق تجاه أمن المعلومات الوطن 

 االستجابة للحوادث. ائمة للشبكات ولتقنيات التهديد وإمكانيات إجراء رقابة دلتتول  (CERTs)إنشاء فرق وطنية لالستجابة لطوارئ الحاسب اآللي  •

 إلدارة تراسل المعلومات والتحقق من الهوية والتوقيع الرقمي بشكل آمن.  (PKI)إنشاء البنية التحتية للمفتاح العام •

ات و  • ي مجال أمن المعلومات لدعم تبادل المعلومات والخبر
 
 تطوير القدرات. البدء بإنشاء برنامج للتعاون الدولي ف

ي لألعوام  •
ان  اتيجية الوطنية لألمن السيبر

ي المتسارع تم اعداد االسبر ي تهدف ال استعراض الهيكلية العامة لتوفب   2023-2018ولمواكبة التطور التكنولوجر
والنر

ي 
ي الوطن 

ان  ي وذلك من خالل انشاء مركز يعن  باألمن السيبر
ي عىل المستوى الوطن 

ان  ، اضافة ال ذلك فقد سعت الحكومة من خالل هذه الحماية للفضاء السيبر

 . ي
ي الوطن 

ان  ي ادارة منظومة االمن السيبر
اتيجية إل تحديد اولوياتها ف   االسبر

ي وتم اعداد مجموعة من السياسات الوطنية المؤسسية ذات العالقة باأل  •
ان  ي بناء عىل اولويات الحكومة تم اعداد االطار العام لألمن السيبر

ان   20وعددها من السيبر

اإلفراد، وأمن سياسة. حيث تضمنت هذه السياسات مجموعة من المواضيع كتحديد االدوار والمسؤوليات، وإدارة المخاطر، والتدقيق والمتابعة، ومعايب  امن 

ها...   المعلومات، وضمان أمن المعلومات، واالستجابة للحوادث، والمراقبة الوقائية، وادارة التغيب  وغب 
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ي سياق ا •
 
ي عام وف

 
ونية: قامت الحكومة ف ونية  2015لجرائم االلكبر  بإعداد قانون يتعلق بالجرائم االلكبر

•  :  تم اعداد ما يىلي
ي سبيل حماية بيانات المستخدمي  

 
 وف

كاء واصحاب المصلحة ولذلك بهدف اثراء محتوى المسودة بما يضمن تحفب   اس اتتم اعداد مجموعة من حلق .أ تثمار العمل التشاورية مع كافة الش 

كات المحلية والدولية  الش 

 تم اعداد المسودة الرابعة من قانون حماية البيانات الشخصية وتم عرضها لالستشارة العامة .ب

 يتم العمل عىل اعداد سياسة الخصوصية لكافة التطبيقات الحكومية .ج
ً
 حاليا

 

 2023-2018السيبراني االستراتيجية الوطنية لألمن  •

ي  •
ان   السياسات الوطنية لألمن السيبر

ي 
ان   إطار سياسة األمن السيبر

 أ( سياسة األدوار والمساءلة والمسؤوليات)1
 ب( سياسة إدارة المخاطر)1
 ج( سياسة التدقيق والضمان)1
 د( سياسة االمتثال الدولي )1
 أ( سياسة نظام العالمات الوقائية)2
 فصاحب( سياسة الحماية واإل)2
 ج( سياسة إدارة الموارد)2
 أ( سياسة معايب  أمن األفراد)3
ي )3

 ب( سياسة الترصي    ح األمن 
 أ( سياسة أمن المعلومات)4
 ب( سياسة ضمان المعلومات)4
 ج( سياسة إدارة توليف الشبكات)4
 د( سياسة األجهزة المحمولة)4
 ه( سياسة المراقبة الوقائية)4
 الدفاعية المتعمقةأ( سياسة الوسائل )5
 ب( سياسة الحاويات والتخزين)5
 ج( سياسة الدخول ال الموقع)5
 أ( سياسة إدارة التغيب  )6
 ب( سياسة االستجابة لدى وقوع حادث)6

 ر)ج( سياسة التحسي   المستم6
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اتيجية المطبقة هي  اتيجية الوطنية ألمن المعلومات لألعوام اإلسبر ي  2023 -2018اإلسبر
ان   عىل إقرار قانون األمن السيبر

ً
ي تم إقرارها من مجلس الوزراء وجاري العمل حاليا

والنر

 . ي
 الوطن 

 

 

درء النزاعات والحد 

 من مخاطر الكوارث
المعلومات وتحليلها ونشرها بهدف التوعية باالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي في األراضي سنسعى إلى تحقيق االستعمال األمثل للتكنولوجيا في توثيق 

 المحتلة وأثر االحتالل على التنمية

األراضي المحتلة؟ وهل هذا التحديث ناتج هل من تحديث في توفر ودقة البيانات والمعلومات عن االنتهاكات اإلسرائيلية في بالنسبة لدولة فلسطين والجمهورية العربية السورية،  .23

هة  ؟ ما هي؟أو برامج بعينها عن سياسات موج ِّ

تمويل التكنولوجيا من 

أجل التنمية 

 المستدامة

عماً ألهداف التنمية مواً، دسنعمل على تعبئة وزيادة التمويل واالستثمار على مستوى البلدان والمنطقة في مجال التكنولوجيا واالبتكار، وال سيما في أقل البلدان ن

 المستدامة، ونستفيد من خدمات المرافق المالية المتاحة ألقل البلدان العربية نمواً 

 توفر فرص التمويل واالستثمار في التكنولوجيا واالبتكار؟ تزيد من  وضعها أو تحديثها اقتراحها أو تم أو برامج أو تشريعات أو خططهل من سياسات  .24

 :4/2016االعفاءات والحوافز المطبقة منذ شهر 

اء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو االست • يبة المبيعات والرسوم الجمركية عند ش  اد من الخارجاعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ض   .ب 

يبة المبيعات عند بيع الخدمات •   .اعفاء انشطة القطاع من ض 

يبة الدخل المفروضة عىل دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات ال  •  من 5تخفيض ض 
ً
 .%20% بدال

يبة الدخل لمدة عش  سنوات ومنذ عام  •  .2015اعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ض 

  .%5المعلومات تحت مظلة القروض الميشة من البنوك التجارية وبسعر فائدة ال يزيد عن  شمول قطاع تكنولوجيا  •
ي القطاع. 

 
ط وجود حد ادن  لالستثمارات غب  االردنية وعدم تقييد االستثمار ف  الغاء ش 

تمويل التكنولوجيا من 

أجل التنمية 

 المستدامة

والتطوير وإلى تحفيز القطاع الخاص على تمويل التكنولوجيا واالبتكار، وال سيما في المجاالت التي لها األثر األكبر سنسعى إلى زيادة االستثمار العام في البحث 

 على التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية

في أية مجاالت  و ،ع الخاص على تمويل التكنولوجيا واالبتكارتحفيز القطال هل تم زيادة االستثمارات العامة في البحث والتطوير خالل الفترة األخيرة؟  وهل تم وضع إجراءات .25

 ؟تركيز الجهود التحفيزيةيتم 

 


