الدليل اإلرشادي
لإلجراءات التقنية عند العودة للعمل
بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية

تمهيد
تــم إعــداد هــذا الدليــل اإلرشــادي مــن قبــل برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
(يســر) فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلرشــاد الجهــات الحكوميــة
الحكوميــة ّ
الراغبــة فــي تبنــي مفاهيــم وسياســات العــودة للعمــل بعــد جائحــة كورونــا بحيــث
يســهل علــى الموظفيــن الحكومييــن أداء أعمالهــم بــكل يســر وســهولة وفــق
االحتــرازات واإلجــراءات الوقائيــة للســيطرة والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا.

مقدمة

لكــي تســتمر الحيــاة اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية عــدة إجــراءات احترازيــة ووقائيــة
للســيطرة وللحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ،لذلــك مــن الواجــب علــى كل جهــة حكوميــة
التقيــد وااللتــزام بهــذه اإلجــراءات ،والتأكــد مــن مواءمــة بيئــة العمــل للفتــرة المقبلــة،
وذلــك باتبــاع أفضــل معاييــر الصحــة والســامة فــي أماكــن العمــل.

والجمهــور المســتهدف مــن هــذا الدليــل هــو الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وقــد ُأعـ ّـد هــذا الدليــل لتســتخدمه الوحــدات اإلداريــة في تقنيــة المعلومات لدى
الجهــات الحكوميــة؛ بهــدف تطويــر وتجهيــز بيئــة العمــل للموظفيــن الحكومييــن باســتخدام
تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت لديهــا.
وتُ عنــى كل جهــة حكوميــة بمســئولية إعــداد وتجهيــز أماكــن العمــل باســتخدام تقنيــات
المعلومــات واالتصــاالت بمــا يتوافــق مــع احتياجاتهــا المحــددة .وينبغــي علــى الجهــات
الحكوميــة التــي ليــس لديهــا حاليـ ًـا سياســات متعلقــة باســتمرارية األعمــال والتعافــي مــن
الكــوارث؛ أن تنشــئ السياســات واإلجــراءات التــي تناســبها ،أمــا الجهــات الحكوميــة التــي
لديهــا تلــك السياســات واإلجــراءات فينبغــي عليهــا التأكــد مــن مالءمتهــا مــع المعاييــر
الدوليــة والسياســات واإلجــراءات التــي تصدرهــا الجهــات ذات العالقــة.
ومــن المستحســن أن تقــوم كل جهــة حكوميــة بدراســة هــذا الدليــل بعنايــة ،ومواءمتــه
ليناســب احتياجاتهــا وأولويــات عملهــا والســياق الــذي تعمــل فيــه بصــورة تامــة .وأثنــاء
(يســر) للمســاعدة أو طلــب الدعــم.
ذلــك ،يمكــن للجهــات أن تلجــأ إلــى برنامــج ّ
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بيان إخالء المسئولية

(يســر) الدليــل اإلرشــادي لإلجــراءات التقنيــة
أعـ ّـد برنامــج التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
عنــد العــودة للعمــل بعــد جائحــة كورونــا فــي الجهــات الحكوميــة لمســاعدتها فــي تطبيــق
أفضــل الممارســات التقنيــة عنــد العــودة للعمــل بعــد جائحــة كورونــا  ،COVID -19وتعتبــر
كل جهــة حكوميــة مســئولة بنفســها عــن إعــداد وتطبيــق ضوابطهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا،
والتأكــد مــن االلتــزام المطلــوب منهــا.

التحديث والمراجعة:

(يســر) التحديــث والمراجعــة الدورية للدليل اإلرشــادي لإلجــراءات التقنية عند العودة
يتولــى ّ
للعمــل بعــد جائحــة كورونــا فــي الجهــات الحكوميــة حســب المتطلبــات والمســتجدات
(يســر) إعــان اإلصــدار المحــدث مــن هــذا الدليــل.
ذات العالقــة .كمــا يتولــى ّ
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التعريفات

إدارة استمرارية االعمال

هــي مجموعــة مــن العمليــات التــي تحــدد
وتقيــم المخاطــر المحتملــة التي قــد تواجهها
الجهــات الحكوميــة والتأكــد مــن تحقيــق
األهــداف الضروريــة عــن طريــق تأميــن توافــر
النظــم وكافــة المــوارد المعلوماتيــة

التعافي من الكوارث
هــي مجموعــة من السياســات واإلجراءات التي
تتعلــق بإعــداد واســترداد واســتمرار عمــل جميــع
خدمــات البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات،
وكافــة األنظمــة الداعمــة بعــد وقــوع كارثــة
طبيعيــة أو خطــأ مــن صنــع اإلنســان.

األمن السيبراني
حمايــة الشــبكات وأنظمــة تقنيــة المعلومــات وأنظمــة التقنيــات التشــغيلية ،ومكوناتهــا مــن أجهــزة
وبرمجيــات ،ومــا تقدمــه مــن خدمــات ،ومــا تحويــه مــن بيانــات ،مــن أي اختــراق أو تعطيــل أو تعديــل أو
دخــول أو اســتخدام أو اســتغالل غيــر مشــروع ،ويشــمل مفهــوم األمــن الســيبراني :أمــن المعلومــات،
واألمــن اإللكترونــي ،واألمــن الرقمــي ،ونحــو ذلــك.

االتصال المرئي

العمل عن بعد

تقنيات اســتقبال وإرســال اإلشــارات الصوتية
والمرئيــة مــن قبــل المســتخدمين فــي
مواقــع مختلفــة ،للتواصــل بيــن األشــخاص
فــي نفــس الوقــت.

هــو نظــام عمــل يــؤدي فيــه العامــل واجباتــه
الوظيفيــة لمصلحــة جهــة عملــه ،وتحــت
إشــرافها ،فــي غيــر مــكان العمــل المعتــاد
بمقــرات جهــة عملــه داخــل المملكــة ،ســواء
ً
ً
ً
مستخدما في
جزئيا،
كليا أو
كان دوام العمل
ذلــك وســائل االتصــال وتقنيــة المعلومــات.
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أهداف الدليل اإلرشادي
يهدف هذا الدليل إلى تحقيق األهداف التالية:

1

التسهيل على الجهات الحكومية ألداء
مهامها وفق أفضل الممارسات التقنية
عند العودة الى مقرات العمل بعد
جائحة كورونا COVID -19

2

3

التأكد من جاهزية الجهات الحكومية
لتحقيق أهدافها عند تطبيق السياسات
واإلجراءات الخاصة باستمرارية األعمال.

اتباع أفضل الممارسات في مجال
التعافي من الكوارث.

4

اتباع أفضل الممارسات واإلجراءات
الوقائية لحد من انتشار فيروس كورونا
في بيئة العمل في الجهات الحكومية.
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الدليل اإلرشادي

أوال :السياســات التقنيــة التــي ينبغــي للجهــات الحكوميــة اتباعهــا عنــد
ً
العــودة للعمــل بعــد جائحــة كورونــا :COVID - 19
1-1

تطوير السياسة الخاصة بإدارة استمرارية األعمال

• ضمان توافر جميع الخدمات التقنية الرئيسية واألنظمة الداعمة دون انقطاع.

• تحديد اآلثار المحتملة التي تهدد الجهة والقدرة على االستجابة الفعالة.

الهدف • إعداد خطة استمرارية العمل من أجل تحديد العمليات والمخاطر الحرجة.
• توفير خطة للحفاظ على العمليات الحرجة أو استعادتها أثناء األزمة.
• وضع خطة للتواصل مع األشخاص الرئيسيين أثناء األزمة.

توصيات التطبيق:
1-1-1
1-1-2

1-2

إنشاء السياسات والمعايير المتعلقة بإدارة استمرارية األعمال وتحديثها بشكل دوري.

تحديــد األنظمــة والتطبيقــات التقنيــة المهمــة المطلــوب تشــغيلها خــال األزمــة وذلــك بعمــل
االختبــارات الدوريــة لتأكــد مــن جاهزيتهــا

تطوير السياسة الخاصة بالتعافي من الكوارث

• ضمان حماية الجهة من آثار األحداث السلبية.

الهدف • الحفــاظ علــى الخدمــات التقنيــة األساســية وكافــة األنظمــة الداعمــة ،واســتئنافها بســرعة بعــد
حــدوث أي نــوع مــن أنــواع االنقطــاع.

توصيات التطبيق:

1-2-1

إنشاء السياسات والمعايير المتعلقة بالتعافي من الكوارث ،وتحديثها بشكل دوري.

1-3

تطوير سياسة مشاركة الملفات وحفظها
• تقليل االتصال المباشر بين الموظفين.

الهدف • التأكد من عدم مشاركة الموظفين ألدوات المكتب.
• زيادة مشاركة البيانات من خالل القنوات المختلفة.

توصيات التطبيق:
1-3-1

تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمشاركة الملفات وتحديثها بشكل دوري

4-1

االمتثال لمتطلبات الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

الهدف تلتزم الجهات الحكومية بكافة التشريعات المتعلقة باألمن السيبراني و الصادرة عن الجهات المختصة.

توصيات التطبيق:
1-4-1

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة اســتحداث إطــار وخطط عمل رســمية لالمتثــال للمتطلبات التشــريعية
الصــادرة عــن الهيئــة الوطنية لألمن الســيبراني.

 1-4-2يجب على الجهات الحكومية استحداث عمليات رسمية لتقييم مدى امتثال الجهة للمتطلبات التشريعية.
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ثانيـ ًـا :األنظمــة والخدمــات التقنية األساســية الالزم توفرها
عنــد العــودة للعمل بعــد الجائحة:
• الخدمات واألنظمة األساسية
التأكــد مــن ســامة وتوفــر الخدمــات واألنظمــة التــي يعمــل عليهــا موظفــو التقنيــة
لتوفيــر الدعــم الــازم لألنظمــة والخدمــات مثــل :مراكــز البيانــات والبنيــة التحتيــة وخالفــه

• الخدمات التقنية لالتصاالت
التأكــد مــن توفــر جميــع الخدمــات واألنظمــة المتعلقــة بمهــام وأعمــال الجهــة
والتــي يحتاجهــا الموظــف للقيــام بأعمالــه اليوميــة مثل :خدمــات البريــد اإللكتروني،
وخدمــات االتصــال الصوتــي ،ومشــاركة الملفــات ،وخدمــات إدارة المهــام وغيرهــا
مــن الخدمــات الرئيســية.

• خدمات وأنظمة الدعم الفني
التأكــد مــن قــدرة الموظفيــن علــى اســتخدام أنظمــة الدعــم الفنــي لتســهيل الرفــع
بالمشــاكلالتقنيــةبشــكلالكترونــيودونالحاجــةالــىاالتصــالالمباشــربيــنالموظفيــن
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ً
ثالثا :الخدمات التقنية التي تزيد من التباعد االجتماعي:
• الخدمات واألنظمة الذاتية
توفيــر كل مــا يتعلــق بالخدمــات الذاتيــة للموظفيــن ،والتــي تقدمهــا أنظمــة الـــ ERP
المختلفــة بشــكل إلكترونــي ،ودون الحاجــة إلــى االتصــال المباشــر بيــن الموظفيــن،
مثــل :خدمــات تقديــم اإلجــازات ،والحصــول علــى خطابــات التعريــف ،وغيرهــا.

• االتصال المرئي والمسموع
لتطبيــق التباعــد االجتماعــي الصحــي مــن أجــل التقليل مــن انتقال العــدوى والموصى
بــه مــن وزارة الصحــة فــي االجتماعــات التــي تزيــد عــن خمســة اشــخاص ،ومــن أجــل
التقليــل  -قــدر اإلمــكان  -مــن االتصــال المباشــر بيــن الموظفيــن فــي هــذه الحالــة،
علــى الجهــات الحكوميــة التأكــد مــن جاهزيــة خدمــات االتصــال المرئــي والمســموع،
واســتخدام الحلــول التقنيــة المســاعدة  Microsoft Teamو.Cisco WebEx

• المراسالت الحكومية
للتقليــل قــدر اإلمــكان مــن نقــل المعامالت يدويا واالتصال المباشــر بين الموظفين؛
ً
رقميا إلعداد المراســات والوثائــق ،وتبادلها،
يجــب علــى الجهــات الحكوميــة التحول
وتخزينها ،وتتبعها ،واســترجاعها باســتخدام القنوات اإللكترونية المختلفة.

• التصديق الرقمي
ً
خطيــا يقربــك مــن اآلخريــن أقــل مــن المســافة الموصــى بهــا
إن توقيــع المســتندات
صحيـ ًـا؛ لــذا يجــب علــى الجهــات الحكوميــة التحــول رقميـ ًـا ،واســتخدم التوقيــع الرقمــي عبــر
اإلنترنــت.
ويمكــن الحصــول علــى خدمــات التصديــق الرقمــي ،والتــي يقدمهــا المركــز الوطنــي
(يســر)،بالضغــطهنــا.
للتصديــقالرقمــي،التابــعلبرنامــجالتعامــاتاإللكترونيــةالحكوميــة ّ
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ً
رابعا :التوعية التقنية الصحية
• الرسائل التوعوية الدورية
مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي لــدى الموظفيــن ،البــد مــن العمل مــع اقســام التواصل
الداخلــي مــن أجــل نشــر الرســائل التوعويــة المتعلقــة بتقليــل االتصــال المباشــر بيــن
الموظفيــن ورفــع مســتوى الوعــي الصحــي مــن خــال القنــوات التقنيــة التاليــة:
	•إرسال اإلرشادات الصحية من خالل البريد اإللكتروني بشكل دوري.
	•تفعيل الرسائل النصية لنشر النصائح والتوجيهات الصحية.
	•تفعيــل الشاشــات الذكيــة لنشــر معلومــات وإرشــادات توعوية ،مثل :أهميــة التعقيم،
واســتخدام الكمامات القماشية.

• اإلفصاح عن مخالطة المصابين
توفيــر ونشــر اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن مخالطــة
المصابيــن ،وتوفيــر خدمــات اإلفصــاح إلكترونيــا مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة،
مثــل :إنشــاء بريــد إلكترونــي خــاص الســتقبال بيانــات اإلفصــاح عــن أماكــن التواجــد،
أو المخالطــة لمصابيــن أو مشــتبه بإصابتهــم ،وأيضــا اإلفصــاح عــن الحالــة الصحيــة
فــي حــال ظهــور أي مــن أعــراض مــرض كورونــا.

• التوعية بالخدمات التفاعلية الخاصة بالمواطنين
علــى الجهــات الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات مباشــرة للمواطنين عن طريــق فروعها،
وضــع خطــة إرشــادية موجهــة للمواطنيــن المســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة مــن
هــذه الجهــة ،باســتخدام المنصــات الرقميــة للحصــول علــى الخدمــات المطلوبة.
علــى أن تشــمل الخطــة اإلرشــادية :التعريــف بالخدمــات ،وطريقــة االســتفادة منهــا
عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي والقنــوات اإلعالميــة.
وفــي حــال تعــذر وجــود الخدمــات المطلوبــة علــى المنصــات الرقميــة؛ علــى الجهــات
الحكوميــة تهيئــة الفــروع وفــق االحتــرازات الصحية ،مثل :توفير الملصقات اإلرشــادية
عنــد المداخــل الرئيســية ،ووضــع عالمــات توضيحيــة فــي األرضيــات للمســافات
المســموح بهــا ،واســتخدام المعقمــات والكمامــات.
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• تفعيل النظام المرن ونظام الورديات
علــى الجهــات اإلداريــة فــي الجهــة الحكوميــة تفعيــل النظــام المــرن ونظــام
الورديــات مــا بيــن الموظفيــن ،وفــق السياســات الخاصــة بالجهــة؛ للحــد مــن كثــرة
عــدد الموظفيــن فــي كل إدارة وقســم ،وإيقــاف حضــور ذوي الظــروف الخاصــة
إلــى العمــل.

ً
خامسا :االلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العالقة
• األمن السيبراني
التقيــد بمــا تصــدره الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــن ضوابــط وإرشــادات
لرفــع مســتوى الحمايــة ،وتعزيــز مفهــوم األمــن الســيبراني.

• الصحة العامة
التقيد بما تصدره الجهات ذات العالقة من أدلة توعوية لرفع الوعي في الصحة
العامة وجميع مناحي الحياة.
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