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  مقدمة
 

.  ة وقطاع غزة نقطة تحول في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربي٢٠٠٧ و٢٠٠٦تمثل السنتان 
، والتي نتج ٢٠٠٦ يناير/قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإجراء االنتخابات التشريعية في كانون الثاني

وكان التأثير المباشر لفوز حماس في االنتخابات التشريعية وتغيير .  على الساحة" حماس"عنها ظهور 
  :الحكومة، كما يلي

  
سلطة الوطنية الفلسطينية بحجة رفضهم التعامل مع جمدت كل الدول المانحة مساعداتها لل •

 ؛حكومة تشكلها حماس

نتج عن هذا التغيير السياسي موقفا خطيرا بين المستثمرين األجانب والقطاع الخاص مؤداه  •
 ".انتظر وشاهد"

  
وعلى أية حال، كان قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األقل تأثرا بهذه التغييرات، حيث استمر 

  : بما يلي٢٠٠٧-٢٠٠٦واتسم مجتمع المعلومات في فلسطين في الفترة .  ي النمو ولكن بزخم أقلف
  
زيادة فرص النمو في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث شهدت هذه الفترة نهاية االحتكار  •

- ٢٠٠٣إضافة إلى ذلك، أن التشريعات التي تمت دراستها وتناولها في الفترة .  وبداية التنافس
 ؛ قد وجدت طريقها إلى التنفيذ حتى ولو بشكل جزئي٢٠٠٥

 في االقتصاد الفلسطيني األخرىن القطاعات عفصل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •
والى حد بعيد، وان كان يبدو مستحيال، إال أن االقتصاد الفلسطيني ال يملك كثيرا من الخيارات 

  السلطة الوطنية الفلسطينية؛قد أضرت بعمليات ة  االقتصادية والمالية المقاطعحيث أن

توثيق التعاون بين التي تم تنفيذها ب اآلليات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسمح •
 .   ودون تدخل الحكومةالمانحة من الجهات ةمباشرمساعدة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني 

  
 مجتمع المعلومات  في بناءالفرقاء األساسيين وةدورالحكوم   -ألف

  
   الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع   -١

  
 وقد ،٢٠٠٤ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام الوطنية الستراتيجيةعلى ا تمت الموافقة

هو التصاالت تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واأن  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اعتبرت
  :يلي ما ها من أبرز،٢٠٠٥ خالل العام ةاألنشط بعدد من األمام إلى تقد دفعو.   الرئيسيةاالولوياتحد أ

  
 بإعداد  مزيد من الدراسات المتعلقةإلى ها من السعيوتمكينهيئة تنظيم االتصاالت اعتماد  •

 ؛في المجلس التشريعيالموافقة عليه تشريع، و

في تنفيذ لسياسات واالولويات ا ة للحكومة االلكترونية إلعداد مسودةاللجنة الفلسطيني إنشاء •
 ،في الوقت الراهن.  ٢٠٠٧ صيف  وإصدار التعليمات التنظيمية بحلولااللكترونيةلحكومة ا
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 أيمنع قيام ي هأنعلى الرغم من وجود مثل هذه الخطة، فان الجمود السياسي الداخلي يبدو و
 المسالة؛تحرك فوري بشان هذه 

 خطة التنمية الفلسطينية في أعلى لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ةتخصيص ميزاني •
 ولكن اآلن، حتى صعب المنال هذا يبدو أنمن  وبالرغم.  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ على المدى المتوسط

) االتصاالت، والتخطيط(فكال الوزيرين  السياسية الداخلية، ةأالزمعندما تنتهي بطريقة ما 
 ؛مضي قدما في هذه الخطة على المصمم

 من شركة االتصاالت "جوال" جانب القائم الوحيد شركة إلى ،النقالترخيص آخر للهاتف إن  •
عندما .   تعزيز تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي آخر رئيسيعامل هو الفلسطينية، 

تأثر بدرجه ي أنشأنه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من فان  ، عملهجديدالمشغل يبدأ ال
 .كبيرة

  
إنشاء الجمعية  وزارة االقتصاد الوطني شجعت ٢٠٠٥-٢٠٠٣ نتذكر انه خالل أنومن المهم 

 ةبسبب المقاطعولكن، و.   في القطاع الصناعياإلدارات العديد من تنشأأو تكنولوجيا المعلوماتالفلسطينية ل
  .جداً محدود ٢٠٠٧-٢٠٠٥خالل فان ما تم تحقيقه  االقتصادية،
  

.  ٢٠٠٦ بداية في تأطلققد  ،٢٠٠٥ والتعليم الفلسطينية التي كانت مقررة في ةمبادرة التربيإن 
، وتعزيز التواصل ها لدعمة ونظم تربويااللكترونيةالمناهج الدراسية  تطوير ونشر تهدف هذه المبادرة إلى

وتقديم   حول كيفية بناءاإلداريينو  الصفوف، وتطوير وتوفير التدريب للمدرسينواستخدام التكنولوجيا داخل
  .الدراسيةمحتوى االلكتروني في الفصول 

  
 وجود باالنترنت بالرغم من المتصلةلخدمات لقوانين تنظيمية فلسطين  ال يوجد في هأنوقد لوحظ 

 السياسات الالزمة لصياغة ٢٠٠٣ تشكلت في منتصف التي "لمسميات االنترنتالوطنية الفلسطينية الهيئة "
وقد عهد إلى هذه .   في فلسطيناالنترنت لتعزيز استخدام ةووضع السياسات المناسب  (ps.) النطاقلجيلتس

 المعايير أساسعلى   (ps.)للنطاق ة والجوانب التقنية والماليةاإلداريإدارة جميع الشؤون و تسجيلالهيئة 
 وبحلول ،٦٣٤طاقات المسجلة عدد الن كان ،٢٠٠٤وخالل سنة .   هذا الصددفي الممارسات وأفضلالدولية 

 .٣٥١٠ إلى العدد زاد هذا ٢٠٠٦عام  تشرين الثاني
 

 القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة  -باء
  

في ة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أن تنمو  هناك ظروف تمنع الشراكأنومن الواضح 
 لكن ذلك ال ينفي حقيقة األسباب،حد أقرار السياسي داخل السلطة هو ولعل ندرة المال وعدم االست.  فلسطين

 التي اإلسرائيلي، تفرضها سلطات االحتالل التيواإلجراءات  السماح بالتنقل السبب الرئيسي هو عدم أن
  .الفلسطينيلمجتمع ابشدة سبل حياة و تقطع

  
مشابه للشراكة وكمثال .  ء المعنيينالفرقا بين مختلف ةومع ذلك، هناك أمثلة عديدة من قنوات الشراك

عدة شراكات لتعزيز تكنولوجيا المعلومات شركة االتصاالت الفلسطينية القطاعين العام والخاص، نفذت بين 
وترتبط في مستشفى نابلس، عن بعد  في التطبيب ةمتخصصتركيب وحدة  المثال،على سبيل .  واالتصاالت

وربط هذه الوحدة مع المراكز الطبية المحلية بالمجتمعات الصحية ، النجاح الوطنيةبكلية الطب في جامعة 
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شركة االتصاالت  أنشأت ذلك، إلى وباإلضافة.  الدولية، وتقدم خدماتها االستشارية لجميع األطباء في فلسطين
ي  فةتربط بين المستشفيات الحكومي تإنترن شبكة فلسطين، في ةاإليطاليبالتعاون مع السفارة و، الفلسطينية

 وهناك مثال آخر،.   من اجل توحيد المعلومات الطبية وتعزيز التبادل بين المستشفياتفلسطين، أنحاءجميع 
 لكل حاسوب توفير جهاز إلىهدف الذي ي" صندوق الحاسوب "إلنشاءمليون دوالر الشركة  خصصت حيث

يأتي .  ء من فواتير الهاتفجزيتم تسديدها كبيت في فلسطين، من خالل تمكين الدفع عن طريق األقساط التي 
 . في المجتمع الفلسطينيالوعي الحاسوبيزيادة للشركة لذلك باعتباره خطوة استراتيجية 

 
 الحكومية غير دور المنظمات  -جيم

  
 تكنولوجيا المعلومات أدوات في فلسطين على استخدام ة من المنظمات غير الحكوميدركز عد

استخدام  أن  هذه المنظماتأدركت.   المشتركة بين القطاعاتةطاألنش إطارواالتصاالت وتطبيقاتها في 
 على هذه األمثلةومن .  همأمر ضروري لتسهيل عملهم وخدماتهو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مدة طويلة من نشط  التي ت الطبية الفلسطينيةاإلغاثة الزراعية الفلسطينية، وجمعية اإلغاثةالمنظمات هي لجان 
تكنولوجيا المعلومات ، تدفع هذه المنظمات في اتجاه استخدام  والخدمات الصحيةاإلغاثة في عمليات
 إحدىهو مثال آخر من   في القدسة التطبيقياألبحاث معهد إنكما .  في كثير من مشاريعها واالتصاالت

 .ت الجغرافية البحوث والعمل من خالل تكنولوجيا نظم المعلوماإجراءحيث يقوم ب ة،المنظمات غير الحكومي
لتصميم  االفلسطينية، والتي تم إنشاءهحاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهي  آخرالعب وهناك 

  .وتطوير وتنفيذ وتشجيع المبادرات التي من شأنها تطوير مشاريع تجارية
 

 التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية   -دال
  

  :على ما يلي سنتين الماضيتينخالل ال  التقدماقتصر
  
هذه المساهمة .  فئات مستهدفة محددةلمحلي ال والصغيرة في التقدم ةساهمت المبادرات الفردي •

 ةبين المنظمات غير الحكومية  عدم وجود موقف للشراكإلى في األساسرجع ت الخجولة
 ؛األجنبية ةوالقطاع الخاص والجهات المانح

 يبدو من المستحيل الفلسطيني،تصاالت داخل الطيف السياسي الل نوزارتيومع وجود حكومتين  •
 .اإلنجاز تقدم كبير نحو تحقيق مثل هذا إحراز

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل   -ثانياً

  
 البنية األساسية  -ألف

  
ين، وقد ، كانت شركة االتصاالت الفلسطينية هي المشغل الوحيد في فلسط٢٠٠٧مايو /حتى أيار

 مليون ٦٣ برأسمال مدفوع ١٩٩٧ كانون ثاني ١ كشركة مساهمة عامة، وبدأت عملها في ١٩٩٥تأسست في 
 مليون دوالر، كما بلغ عدد ١٤٢، بلغ رأسمال الشركة ما يعادل ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون أول٣١دوالر، وفي 
ت المحلية والدولية، واالنترنت،  مساهم، وتقدم لمشتركيها خدمات متنوعة تشمل المكالما٧٥٠٠حملة األسهم 

العمود الفقري لخدمات ، وخدمة الجيل التالي من االتصاالت، وهي وخدمة الهاتف مدفوعة القيمة مسبقا
 قامت الشركة بتقديم خدمة الهواتف ١٩٩٨وفي عام .   ذات الصلةاألخرى ة والالسلكيةاالتصاالت السلكي
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  .  وهي الشركة الوحيدة في فلسطين التي تقدم هذه الخدمة" الجوال"الخلوية، من خالل تأسيسها لشركة 
وتجري التحضيرات النهائية لبدء .   بليون دوالر في قطاع االتصاالت٢وقد استثمرت الشركتان أكثر من 

  .  ٢٠٠٧ة في صيف النقالللهواتف " الوطنية"عمل مشغل آخر 
  

ت، وهي المزود الوحيد لتراسل البيانات في تمتلك شركة االتصاالت الفلسطينية البنية التحتية لالتصاال
لتطوير قطاع باالتفاق مع هيئة تنظيم االتصاالت حصري  حصلت الشركة على ترخيصوقد .  فلسطين

  .٢٠٠٦في تشرين الثاني  االحتكار هذا التفردوينتهي .  ة والالسلكيةاالتصاالت السلكي
  
  وتطوير خدمات جديدةمعلومات واالتصاالتتكنولوجيا الالبنية األساسية ل االستثمارات في  -باء

  
 شركة في الضفة ١٢٠ آالف فرد في أكثر من ٣يوظف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، وتشمل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأنواعوتوجد شركات متخصصة في جميع .  الغربية وغزة
ت، واتصاالت، وتزويد خدمات االنترنت، وأجهزة ، وتطوير برمجيات، واستشارا)وكالء أو تجميع(األجهزة 

.  يأتي معظم الطلب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من رام اهللا والقدس وغزة.  أتمتة المكاتب
ومع تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات .  ومقر معظم الشركات في هذه المدن وأكثرها في رام اهللا

  .يب المتطورة وتصميم المواقع االلكترونيةواالتصاالت يزداد الطلب على الحواس
  

 في ٥٦، بعد أن كان عددهم ٢٠٠٦ يوليو/ في تموز٣٧وصل عدد مزودي خدمات االنترنت إلى 
   من المشتركين هم من المنازل ٪٩٤إن .   يمنحون اشتراكات انترنت مجانية٢٣، ومنهم ٢٠٠٥نهاية 

 كيلوبت بينما المشتركون ١٢٨ من المنازل يطلبون إضافة إلى ذلك، معظم المشتركين.   أعمال تجارية٪٦و
  . ميجابت٢من المؤسسات التجارية يفضلون 

  
  انتشار الحواسيب في المجتمع الفلسطيني -١ الجدول

 
 السنة عدد الحواسيب  )نسبة مئوية( معدل االنتشار

٢٠٠٢ ١٣٠٠٠٠ ٢,٦ 
٢٠٠٣ ١٧٠٠٠٠ ٣,٤ 
٢٠٠٤ ٢٠٠٠٠٠ ٤,٠ 
٢٠٠٥ ٢٥٠٠٠٠ ٥,٠ 
٢٠٠٦ ٣٠٠٠٠٠ ٦,٠ 
٢٠٠٧ ٣٤٠٠٠٠ ٦,٨ 
٢٠٠٨ ٣٨٠٠٠٠ ٧,٦ 
٢٠٠٩ ٤٣٠٠٠٠ ٨,٦ 
٢٠١٠ ٤٨٠٠٠٠ ٩,٦ 

  تقرير المستشارون العرب: المصدر
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتترابطية   -جيم
  

   خط الهاتف الرقميوخدمة النترنت خدمة االشتراك المجاني ل "بال تل" أطلقت، ٢٠٠٥خالل العام 
)ADSL(، أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين، وفي يشكل نقطة تحول األمرين وكال 

هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الشركة  أطلقتوقد .  االنترنت في متناول جميع المشتركين إلىالوصول 
 إلى ترنتخدمة االنالتي وفرت واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات اإلنترنت في فلسطين، 

 عند مثل الفيديو ،ةإضافي إنترنتالطريق لتقديم خدمات مهدت و.  قطاعات جديدة من السوق الفلسطينية
 .وخدمات أخرى اإللكترونيوالتعلم األلعاب  والطلب

  
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥نمو اشتراكات اإلنترنت  -٢الجدول 

  
 نوع االشتراك ٢٠٠٥ ٢٠٠٦
 الهاتف  ١٨٨٨ ٦٥٣٢
  جديدةاشتراكات ٤٣٤٤١- ٤,٦٤٤
 ٪النمو  ٪٩٦- ٪٢٤٦

 االشتراك المجاني  ٧٠,٤٢٧ ٦٥٠٤٤
 ٪النمو   ٪٨-

 ADSLاشتراك  ٧٤٦٣ ١٧١٨١
 ٪النمو   ٪١٣٠

 مجموع االشتراكات  ٧٩٧٧٨ ٨٨٧٥٧
 اشتراكات جديدة  ٣٤٤٤٩ ٨٩٧٩
 ٪النمو  ٪٧٦ ٪١١

  تقرير المستشارون العرب: المصدر       
  

 ةاألكاديمي لربط المؤسسات ةجرتأالمسالخطوط باستخدام  ةالرقمي هاتقديم خدمات" بال تل"اصلت و
 تاتصاال نوعية أفضل وبغية توفير ،معينةحاالت في و.  نترنتإلواالقتصادية وكذلك لمقدمي خدمات ا

 ةوكنتيج.   الضوئيةاألليافلهم ذلك من خالل خطوط وفر فإنها ت كبيرة، لسعات هم احتياجاتوتلبيةللعمالء 
  .تلبية احتياجات المستهلكينل ٪٣٠٠بنسبة قدراتها زادت الشركة من   ،نترنتإل الطلب على شبكة اللزيادة في
  
من خالل شراء كشركة استثمارية تكنولوجية " هدارا"شركة " بال تل" أسست ،٢٠٠٥ فبراير/ شباطفي
واالستثمار في  ADSLعلى تقديم خدمة " هدارا"تركز .  نترنتإلامقدمي خدمات شركات من أربع  ودمج أهم

 في هاماً دوراًتكنولوجيا المعلومات وتكامل الخدمات، والمشاركة في تمهيد الطريق للمستقبل حيث أنها تلعب 
  .عملية النمو والتنمية في فلسطين

  
 المحلية الشبكاتتركيب : وإنشاء الشبكات التجارية مثلاالنترنت بتقديم خدمات "هدارا" تقوم شركة

 واستضافة المحتوى ،أمن المعلوماتو ،خادمجهاز  وتركيب إعدادو، لشبكات الالسلكيةاو ة الواسعوالشبكات
  .استضافة خادم المحتوىو الكترونيةتشمل البريد االلكتروني واستضافة مواقع أخرى وخدمات 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتجهيزات وخدمات   -دال
  

األسر من  ٪٣٢,٨إن  ،)٢٠٠٦ة ألسراح مس (لإلحصاءحسب الجهاز المركزي الفلسطيني 
من  ٪٥٠,٩ وأن.   االنترنتإلى النفاذ نهكمي) ٪١٥,٩(نصفهم و ، في المنزلاحاسوبتمتلك  ةالفلسطيني
 شبكة إلى هم يستخدمونه للنفاذمن ٪١٨,٤، الحاسوب  يستخدمونما فوقف وات سن١٠ من سن السكان

  .االنترنت
  

، وهي في معظمها نترنتإلاعلى شبكة االلكترونية وقع مال و البواباتفلسطين العديد منيوجد في 
 الطالعوقراءة  واأللعاب النكاتمثل التسلية كما توفر العديد من معلومات .  توفر معلومات عامة عن البلد

المحتوى مزودي هذا معظم يهدف .   في المنطقةاألخرىمعلومات عن البلدان ة، كما توفرالدردشوغرف 
  . أخرى لشركات ةإعالنيتأجير الفتات من خالل  مإيراداته أكثر الحصول على إلى

  
من واحدة على سبيل المثال، في كل . االنترنتعلى لعديد من المنظمات والشركات مواقع ل
 التعلم ،، ويشمل ذلكمن الوصول إلى هذه المواقع تمكن الطالب والموظفين  بوابة إلكترونيةالجامعات

  .معلوماتفي تبادل الالطالب وهيئة التدريس مشاركة  والواجبات ودراسيةمواد الال إيصالااللكتروني مثل 
  

بوابة الكترونية رئيسية، كما توجد مواقع الكترونية لعدد من وسائل  ٢٤ كان هناك ،٢٠٠٥في عام 
 اً مصرف١٦ومحطة تلفزيونية واحدة، كما يستخدم  ةإذاعي محطات ٨ و مجالت٧صحيفة و ١٥:اإلعالم منها

  .  المصرفيةي المعامالت فاالنترنت 
  

تكنولوجيا ذات الصلة بمشاريع اللتنفيذ أصبح للحكومة ذراع ، الحكوميوبفضل مركز الحاسوب 
كل وزارة معلومات ل أن المركز يعمل بأسلوب ال مركزي حيثومع ذلك، فان .  المعلومات واالتصاالت

 شبكة إلىالوصول توفير مثل كومة يقوم المركز هو بتقديم خدمات أساسية للح.  الخاصة بها مواردها
أسماء ، وتسجيل الكترونية، والبريد االلكتروني، واستضافة مواقع  من خالل الحزم العريضةاالنترنت

  ".بال تل"باالنترنت من خالل بط توير.  )ps.(النطاقات تحت نطاق
  

لعامة التحول  جميع الوزارات والمؤسسات امن طلب مجلس الوزراء ،٢٠٠٤ يناير/في كانون الثاني
 أوخدمات مماثلة المركز  يقدم أن، شريطة للحصول على خدمات االنترنت الحكوميإلى مركز الحاسوب 

  .   القطاع الخاصالتي يقدمها من تلك أفضل
  

  نترنتإلا  حوكمة -هاء
  

ال يوجد في فلسطين وصلة رئيسية رسمية لالنترنت، وتتم كافة التوصيالت من خالل توصيل 
وتوصيل هذه النقاط إلى نقطة رئيسية ومن ثم تحويلها  قاط فنية في جميع المناطق الفلسطينية،المؤسسات بن

وقد عقدت عدة لقاءات لمناقشة إقامة وصلة منفصلة بين فلسطين وكل من .  إلى بوابة لالنترنت في إسرائيل
  .مصر واألردن
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عملها، " الوطنية"أنه حالما تبدأ وبناء على ما صرحت به وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ب
  سوف يتم تشكيل لجنة إلعداد السياسات واالستراتيجيات والتوصيات ورفعها إلى الوزير لمتابعة تقديم 

  .  WiMAXخدمة 
  

، كانت هناك مبادرة لربط المراكز األكاديمية في فلسطين بالشبكة ٢٠٠٥وفي وقت مبكر من عام 
، لتكون نقطة االتصال ٢الرأي على إقامة جمعية فلسطينية لتطوير إنترنتاألوروبية المتوسطية، وقد استقر 

  .  بالشبكة، ولكن قلة الموارد المالية المتاحة أخرت إنجاز هذه المبادرة
  

 اإلعالم التقليدي  -واو
  

  تلفزيون  تمتلك  الفلسطينيةاألسر من ٪٩٣  فان،لإلحصاءلجهاز المركزي الفلسطيني لوفقا 
زيادة استخدام وسائل إن .  تمتلك جهاز استقبال لمشاهدة المحطات التلفزيونية الفضائية راألسمن  ٪٨٠,٤و

ال أنه من رغم وبال.  مجتمع المعلوماتفي  نموا األسرعالمؤشر في المجتمع الفلسطيني ربما كان اإلعالم
  :يلي ما منها بذلك،  االعتقادإلى تدعو األسباب العديد من إال أن هذا البيان، إلثبات إحصائي مؤشر يوجد

  
المستخدمة في إنتاج جميع أنواع التكنولوجيات في  الحوسبةاستخدام سهولة ثمة تزايد معقول في  •

 ؛الوثائقي القصيرلفيلم ا زيادة تطبيقات الفيديو ومعارض يتضح منوهذا .   والفيديوالسمعيةالمواد 

جعله متاحا  لتوثيق عملهم وخرىاأل والهيئات الحكوميةالميل المتزايد من جميع المنظمات غير  •
 تكنولوجيا المعلومات أدوات، وتزايد الحافز الستخدام المعلومات المتاحة للعمومكجزء من 
 .بصورة فنية المواد ةعا طبإلى باإلضافة الفيديو إنتاج وبالتالي الفيديو،تسجيالت في واالتصاالت 

  
  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى    -ثالثاً

  
  علومات المتاحة للعمومالم  -ألف

  
.  استخدامهعلى تشجيع كبير للليس هناك جهد ولكن ، المتاحة للعموم المعلومات فيهناك نمو كبير 

يمكن أن على سبيل المثال، ف.  ستخدام المحتوى الرقميال هناك تعليمات إجبارية تكون أنمن الضروري و
للحصول على ها على شبكة االنترنت مواقعزيارة  المواطنين من ة الحكوميالمؤسساتطلب بعض ت

 .مكاتبال زيارة أوالهاتف دعوتهم الستخدام  بدال من إليهاالمعلومات التي يحتاجون 
  

    النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة-باء
  

بدأوا  قد نترنتإلايتصلون بشبكة  من السكان الذين عددا كبيرا أنفي السنتين الماضيتين لوحظ 
 يستطيع التعليم حيثبدأ هذا في قطاع .  ئهم بين شركاوتبادلها للحصول على المعلومات ايه عليعتمدون

.   مع أي من المستشارين أو الطالب المالحظات وتبادلهم األكاديميةالحصول على سجالتات طالب الجامع
تشجيع ب ةحكومي الالمؤسسات، بدأت شيئاً فشيئاً.   السجالت الماليةإلىالوصول أصبح بامكانهم وتدريجيا 

 إلىعمل بشكل جيد بسبب االفتقار يال ولكن ذلك  ،موظفيها على استخدام االنترنت كمصدر رئيسي لالتصال
  الدوليةةالرخص والحصول على للتدريب  هام برنامجتم إطالق وبالتالي الموظفين، بالحاسوب لدى المعرفة
  .   الحاسوبلتشغيل
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  . في فلسطيننترنتإلا شبكة إلى والنفاذيوضح الجدول التالي استخدام الحاسوب 
 

  )٢٠٠٧مارس /آذار(نسبة الذين يستخدمون الحاسوب والوصول إلى االنترنت  -٣الجدول 
  

  مكان االستخدام نترنتإلاالنفاذ إلى   استخدام الحاسوب
  )٪(إناث   )٪(ذكور   )٪(إناث   )٪(ذكور 

 ٥٣,٣ ٣١,٦ ٤٩,٢ ٤٥,٤ المنزل
 ٥,١ ١٤,٥ ٤,٦ ١١,٤ مكان العمل

 ١٥,٦ ٨,٩ ٣٢,٩ ١٣,٠ جامعة/مدرسة
 ١٥,٦ ٣٩,١ ٢ ١٤,٦ مقهى إنترنت
 ٥,٧ ٤,٩ ٥,٩ ٩,٠ منزل صديق
   ٠,٧ ١,٦ ثقافي/نادي رياضي
   ٠,٦ ١,٠ مركز شباب
 ٤,٧ ١,٠ ٤,١ ٤,٠ أماكن أخرى

   لإلحصاء الجهاز المركزي الفلسطيني:المصدر
 

  لعموممتعددة المهام لمجتمعية نفاذ مراكز    -جيم
  

.  النترنتإلى ا نفاذ نقاط على إنشاءعددا كبيرا من المؤسسات  الحكومةشجعت  ،٢٠٠٥في عام 
كن هناك تومع ذلك، لم .   على إنشاء مواقع لها على اإلنترنتلحكومةا المؤسساتتمكين ب مقترناًكان هذا و

 ة عمومينفاذء نقاط  إنشاتشجيعل محددة ومباشرة أو جهد من جانب الحكومة والوزارات ةرسمي خطة
 اإلغاثة جهود إلىاالولويات  حيث تعطى، ويعود السبب في ذلك إلى قضايا إدارية ومالية ،مجتمعيه

  .والطوارئ
  

  استخدام نماذج برمجيات مختلفة  -دال
  

 لتشمل تقريبا تمتد نماذج البرمجيات المستخدمة في فلسطين ،الناميةعلى غرار العديد من البلدان 
  :يلي ما إلىيمكن تصنيفها ، والنماذج الحالية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات أنواعجميع 

   
في فلسطين يقوم عدد قليل من الشركات  :التجاريالمهني العمل  في متخصصةبرمجيات  •

 متواصل  هناك جهداهللا،في منطقة رام .   داخل الوطن وخارجهتطوير تطبيقات للعمالءب
  الواليات المتحدةمع خصوصا الخارج، برمجيات في اتكتطوير عالقات فنية مع شرل

 أو ةسريأروابط لهم  تكون أن إما هناك مهنيين أن حقيقة إلى أساسا ويرجع ذلك األمريكية،
شكل أعمال إلى  تطورت العالقات ها خاللمنوالتي  في الواليات المتحدة اإلقامةامتيازات 
 من المتضررة من األنظمةأي برتبطة بشكل مباشر  مألنها غير متنامية إمكانياتها إن.  ةمشترك

   ؛٢٠٠٨و ٢٠٠٧ في األعمالمزيد من أن يكون هناك الوضع السياسي، ومن المتوقع 

في  من النماذج الحالية ٪٤٠ من أكثردوليا تشكل طورت نماذج البرمجيات التجارية التي  •
 وبالتالي استخدامها،على را تؤثر كثيحقوق الطبع  والفكرية الملكية ومع ذلك فان حقوق ،لسوقا

 ؛ البنوك ذلك فيالشركات الكبيرة، بما على  هااستخدامينحصر
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 أنومع ذلك، يبدو .   من النماذج األخرى شعبيةوهي أكثر ةالمفتوحنماذج المصادر  وأخيرا •
 الحصول إمكانية الدعم أو الثقة في خدمات إلىهو إما بسبب االفتقار لهذه البرمجيات المقاومة 

 .من خالل الهبات وغيرها من الوسائل التجاريةالمملوكة للشركات العالمية  البرمجيات على
 

     النفاذ الحر والمفتوح إلى المعرفة العلمية-هاء
  

عرضا إلى  األوروبياالتحاد وقد قدم .  العلمية المعلومات إلى النفاذثمة نقص خطير في فرص 
المجالت  للوصول إلى مسبقال ع الدفيشترط ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الجامعات الفلسطينية خالل فياألكاديميين 
 .العلمية المعرفة إلى الوحيدة للنفاذفرصة ال هذه هيكون توربما .   من خالل االنترنتالعلميةوالمعلومات 

  
 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً

  
 األمية األساسية  -ألف

  
 هناك اتجاه متزايد لتطبيق تكنولوجيا المعلومات األمية،د من برامج محو  تنفيذ العديباإلضافة إلى

تكنولوجيا وتعلم قتناء الالقوي األسري هذا الدعم يعود ذلك إلى ربما .   العديد من القطاعاتفيواالتصاالت 
استخدام  على م موظفيه حثّوا، العامةالمؤسسات بما فيها العمل، أربابكثير من .  المعلومات واالتصاالت

  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأدوات
  
تكنولوجيا المعلومات وممارسة مؤشرات معينة الستخدام مسح األسر في فلسطين عرض ي

  .هذه المؤشراتلويبين الجدول التالي موجزا .  واالتصاالت
 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٤استخدام األسر للحاسوب والغرض من الوصول إلى اإلنترنت،  -٤الجدول 
  )بة المئويةبالنس(

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤  المؤشر

 ٣٢,٨ ٢٦,٤  األسر التي تمتلك حاسوب
 ١٥,٩ ٩,٢  األسر التي تستخدم اإلنترنت

    :الغرض من استخدام الحاسوب
 ٦٢,٧ ٥٦,٧   للتعلم-
 ١٧,٥ ١٦,٢   للتسلية-
 ٨,٤ ١١,٦   للعمل-
 ٦١,٨ ٦٨,٣   إنترنت في البيت-
 ٥,٣ ٥,١   أحد األفراد له موقع إلكتروني-

    :الغرض من اإلنترنت
 ١٩,٣ ١٩,٨   للتعلم-
 ١٦,٥ ١١,٢   للتسلية-
 ١٥,٠ ٢٧,٥   طلب المعرفة-
 ٩,٣ ١٠,٩   للعمل-
 ٩,١  ١٧,٠   للبريد االلكتروني-
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  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -باء
 

وهذا ال يقتصر .   والتدريبمجال التعليمفي  إلى بذل جهود مكثفة المانحةجهات والدعت الوزارات 
تكنولوجيا الكتساب مهارات  والتدريب المهني التعليمجميع قطاعات بل تعدى ذلك ليشمل على التعليم العالي، 

ه التكنولوجيات دون التكيف مع هذ خدماتهم  تستمرأنيمكن  للذين ال يملكونها وال المعلومات واالتصاالت
  .الحديثة

  
جميع هيئة لدى اتجاه هناك التعليم العالي، بغض النظر عن التخصصات، في جميع مجاالت  

وتوسع ذلك . في تحضير المواد الدراسية وتعليمها تكنولوجيا المعلومات استخدام أدواتإلىالتدريس للجوء 
عبر إجراء االمتحانات ، وتعليمية متخصصة وتطبيق برامج المحاكاة،تقنيات  إلى العرض البسيطمن مجرد 

، مما أدى إلى المزيد من التعلم الذاتي وهذا في تعزيز التعلم مدى الحياةساعد . االنترنت وما شابه ذلك
نحو التقدم في تعزيز وتيرة ساهم كل ذلك  التعليم، قطاع فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام 

  . تطوير مجتمع المعلومات
  
وفي التعليم  عامة العائق الرئيسي أمام الحياة الفلسطينية في جميع القطاعات ت صعوبة التنقلقد كان ل

 من فقد عقدت العديد.  بشكل فعالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهذا أدى إلى استخدام بصفة خاصة، 
بعض  المثال،على سبيل ف.  االتصاالتباستخدام دوائرالتدريس تم الفيديو، ومؤتمرات المحاضرات بواسطة 

  التطبيق هذاأنالجدير بالمالحظة ومن .  للطالب في غزةكانت تدرس في جامعة بيت لحم المحاضرات التي 
 كان يستخدم في االجتماعات السياسية مثل ، فقدعلى التعليميقتصرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال ل

ومثل ،  النائيةبعض مقدمي الخدمات الصحية في المناطقو اهللا،اجتماعات المجلس التشريعي بين غزة ورام 
، وتكنولوجيا  عن بعدلتعلمل المؤسسي الطابع إضفاء إلى الراميةوهناك حاليا العديد من الجهود .  ذلك كثير

لجنة من وزارة التعليم وقد تم تكليف .  تحقيق ذلك في وأساسي عنصر رئيسي هيالمعلومات واالتصاالت 
  .  الوزارة علىإليها  تتوصلدراسة هذه النماذج من التدريس من أجل عرض النتائج التي العالي ل

   
   ٢٠٠٦خالل ظهر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التدريب في مجال ىمثال آخر عل

 .  التعليمفي تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدق،، على نحو أو التعلم االلكتروني و ه٢٠٠٧وأوائل 
.   التعليم العاليإلى من الحضانة :المراحل جميع وفي للمواد الدراسية المحتوى التعليمي إنتاجهذا يتضمن 

يبدو و التطبيقات،شجع الطالب على االنخراط في مثل هذه ت برامج التعليم في مرحلة الدراسات العليا معظم
السياسي الراهن الوضع  بغض النظر عن ،والتنمية المستمرمن حيث النمو هو األكثر نجاحاً  هذا الجزء أن

  . هذا القطاع األوروبي البنك الدولي واليونسكو واالتحاديدعم.   االقتصادية في المجتمع الفلسطينيواألزمة
 

 لبناء القدرات برامج التدريب  -جيم
  

لتشغيل الرخصة الدولية  برنامج هوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شعبية البرامج األكثر احد 
وشملت هذه الدورات .  المجتمعوأفراد جميع الجامعات دورات تدريبية للطالب والموظفين تعقد .  الحاسوب
 واستخدام المكتبية، األعمالو النصوص، مثل معالجة واالتصاالت، المختلفة لتكنولوجيا المعلومات التدريبية

حصلوا ٪ من العاملين في جميع الشركات ٨٦ن  مأكثر أنومن المقدر .  شبكة االنترنت والبريد االلكتروني
  . التدريب في مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلى
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 محو األمية في مجال الحاسوب، وخاصة في بأنشطة منها، االبتدائية كثير من المدارس، خاصة تقوم
 تكنولوجيا سنوات ١٠-٨ أعمارهم الذين تتراوح مدارس األطفالأدخلت .  الصيفية والمخيمات الدروس

 شبكة االنترنت إلى للنفاذاستخدام الحواسيب من خالل غير مباشرة بطريقة المعلومات واالتصاالت 
كتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات الللشباب ذلك عن فرص متزايدة  أسفروقد .   مع أصدقائهموالدردشة

  .واالتصاالت
  

 المدارس التي لها مختبرات حاسوب -٥الجدول 
 

  ة المدارس التي لها مختبرات حاسوبنسب
 )نسبة مئوية (

 نوع المدرسة عدد مختبرات الحاسوب

 حكومية عامة ٩٧٨ ٥٦,٧
 خاصة ١٨٣ ٦٧,٣
 )مدارس الالجئين(اونروا  ٧٦ ٢٧,١

  المجموع ١٢٣٧ 
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سات التعليم العالي منخرطون في برامج من الطالب الفلسطينيين في مؤس ٪٨,٨ومن المالحظ أن 
  .  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العام الدراسي 

  
تركز على التدريب المتقدم في مجال تكنولوجيا التي برامج العدد قليل جدا من وال يوجد إال 
، ونظم المعلومات اإلحصائيةز البيانات  في الوقت الحقيقي، وتجهيالبرمجة تشمل التيالمعلومات واالتصاالت 

 وفي بعض الميادين، في هذه متخصصة حكوميةمنظمات غير تقوم بهذه البرامج .  الجغرافية وغيرها
 .الصلة في الوزارات ذات الحكومية المؤسسات بناء على طلب من بعض األحيان

  
 والتطوير البحث  -دال

  
 في األبحاث، معظمه من مصادر عربية، لدعم رحصلت وزارة التعليم العالي على تمويل صغي

، األوروبياالتحاد  للدعم من إضافيةمصادر هناك وكانت .  مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 النظرية في معظمها على الجوانب األبحاث تتركز ذلك،ومع .  واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية

.  البحثفي إعاقة للبحث والتدريس قد تسبب منح دراسية دم وجود  وعاألموالعدم توفر إن .  للحوسبة
ندرة هي السبب في  األبحاثالوقت وتكلفة فان ،  نوعا ما والبنية التحتيةةجهزألامن توفررغم على الو

 .الباحثين
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء   -خامساً
  

  ت والوثاق االلكترونيةستخدام المعامال  ا-ألف
  
 احد االهتمامات الرئيسية في تطوير مجتمع المعلومات في فلسطين هو تعزيز واعتماد التدابير إن
 والمعامالت، اإللكترونية بأمن المعلومات، وامن الشبكات، واستخدام المستندات المتصلة والعلميةالقانونية 
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 أيضاوهذا يشمل .  ةموثوقااللكترونية والتطبيقات العامالت  وأمن الم،للتحقق االلكترونيةبما فيها الوسائل 
  . البياناتوحماية الخصوصيةمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير 

  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البطاقات المستخدمة في المعامالت االلكترونية  -٦الجدول 

 
 نوع البطاقة ٢٠٠٤ ٢٠٠٥
 ببطاقات السح ٤٠٠٠ ٦٨٠٩٨
 بطاقات ائتمان  ١٥٧٥٠ ٢١٢٧٩
 بطاقات الصرف اآللي  ١٦٩١٤٦ ١٤٧٠٧٤

 المجموع ١٨٩٩٢٨ ٢٣٦٤٥١

  تقرير المستشارون العرب: المصدر    
  

.   التجارية وغيرها من التطبيقاتاألعمال في أيضا والوثائق االلكترونيةتستخدم المعامالت التجارية 
 البورصة ال سيما في سوق المالية، المعامالت في االتواالتص تكنولوجيا المعلومات استخدامحديثا تم 
 مثل تحويل اإلنترنت،عدة معامالت على لعمالئها بإجراء لمصارف  سمحت اعلى سبيل المثال.  الفلسطينية
  .وتدقيق األرصدة وتسديد الفواتير األموال

  
  أمن المعامالت االلكترونية   -باء

  
المستخدم في إجراء النوع الوحيد  والشبكات هو  نظم التشغيلفيالمتوفرة  العادية األمنية اإلجراءات

 على نظم  المنفذةتويعتمد التحقق من سالمة اإلجراءات على التطبيقا.  اآلن العمليات االلكترونية حتى
 على التحققتعتمد غالبية هذه التطبيقات على .  هذا النحو غير موجودااللكتروني على  األمن.   هذهالتشغيل
  . الترميز والتشفير للبياناتيستخدم من التطبيقات جداًتويات، وعدد قليل عدة مس

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة   -جيم

  
 يتعرض القضاءال و.   هي صعبة بالفعل ونادرا ما تجرى بشكل فعالااللكترونيةمنع وكشف الجرائم 

  .مثل هذه الجرائملع واضح  وذلك بسبب عدم وجود تشري،مثل هذه الجرائمل
  

  بياناتة وحماية الخصوصي  حماية ال-دال
  

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في في جدا حساسة مسألة ي البيانات هوحماية الخصوصية
 المؤسساتاتخذت وقد .  الحساسية كبير على هذه تأثيره ولعل الوضع المتفجر في المجتمع ل.  فلسطين

  .  لحماية البيانات صارمة أمنية تدابير الحكوميةت العامة والوزارا
  

سوف  وبالتالي البيانات، حماية تجرى دراسة التشريعات القتراح قوانين ،الحاضر وفى الوقت 
  .الفكرية والملكيةالمسائل المتعلقة بالخصوصيات والمعلومات تطرح 
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  والمعلومات الشبكات أمن   -هاء
  

أكثر المعلومات إن استخدام معايير موحدة يجعل .  غالب بحماية جيدةتتمتع الشبكات المنفصلة في ال
موظفين و كافية أمنية تدابير مؤسسةيجد المرء في كل .  وليس من الصعب النجاح في ذلكأمنا وتكامال، 

البحث عن نفسه في لفرد األمر في الحاالت الفردية متروك لولكن .  المعلوماتأمن على التعامل مع مدربين 
 .بذلكئل للقيام وسا

  
 التمكينية البيئة  -سادساً

  
   القانونية والتنظيميةبيئةال  -ألف

  
، قرارا بتشكيل هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت ٢٠٠٣أغسطس /آب في مجلس الوزراء اقترح

االتصاالت وصناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لفائدة قطاع تنظيم بهدف ، وتكنولوجيا المعلومات
لحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ا من خالل تمكين الشعب الفلسطيني الجميع

 وبما يتفق مع أفضل المناسبة البيئة التنظيمية إليجاد المعنية األطرافالعمل مع جميع و ،بأسعار معقولة
  .ياالقتصاد الفلسطينم ويخد وتلبية مصالح المستخدمين النهائيين واالستثمار، المنافسة، وتسهل الممارسات،

  
وقد استمرت .  الفلسطينية القانون المقترحالوطنية  رئيس السلطة يدأ ،٢٠٠٦ فبراير/ شباط١١وفي 

ن التي أعربت ع الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات، الجمعيةخصوصا من المناقشات حول القانون المقترح، 
  . القانونفقرات بعض تعديل على ونيتها هاقلق

  
على سبيل المثال، القضايا القانونية ف.  ممارسات أكثر نشاطاً إلىسبات  بعد من المواتيةبيئة  النمت

وتبقى .  اهتشريعالتخاذ ما يلزم ل الحكومة إلى توصيات على شكل اوالتنظيمية هي قيد الدرس ولكن اكثره
 . عليهامتنازع من المسائل ال هيالفكرية الملكيةحقوق تطبيق مسألة 

 
  ألرشيفاو حماية وسائط الخزن   أطر-باء

  
وفي هذا .  ك هذه الوثائقلمي يحتفظ بها كل من الكترونية المعلومات في أشكال وأرشفةتخزين 

ساعد على ت أن  وجدت،نا، إمن شأنهتوجد أية معايير موحدة موافق عليها من أية جهة رسمية الصدد، ال 
  .األمنت فضال عن  لتسهيل نقل المعلوماوإطارتوفير طرق آمنة ومتكاملة 

  
    إدارة أسماء النطاقات-جيم

تعمل على وضع األسس  مؤسسة رسمية يه" لمسميات االنترنتالوطنية الفلسطينية الهيئة   
والقواعد واللوائح والقيام بكافة األعمال المتعلقة بإدارة وتسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت 

).PS ccTLD(لقوانين ورسم السياسات التي تضبط وتطور وتشجع وتنمي استخدامات  والمساهمة في وضع ا
وتهدف الهيئة إلى دعم التعاون المثمر بين .  اإلنترنت في فلسطين وفق ما يتماشى مع المصلحة العامة

مختلف قطاعات االقتصاد الفلسطيني والعمل في أجواء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة 
 . والمساهمة في رسم السياسات الخاصة باستخدام وتطوير اإلنترنت في فلسطينوماتية في فلسطينقطاع المعل
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، ps.، معظمها ٣٣٥٠ كان مجموع عدد النطاقات المسجلة ٢٠٠٦ ديسمبر/األول كانون ٣١حتى   
org.ps  ٢٠٠٥عام  ضعف ما تم تسجيله في ٢٠٠٦ في أن ما تم تسجيله ومن المالحظ. 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي التقييس    -دال
  

 التوصيات والتقارير رصدتعن قلقها و تعرب أصواتعبارة عن مجرد العمل في هذا الميدان كان 
 المصرفية األعمالاستخدام وربما يعمل .   على المستوى الوطنيشيءه لم يتم اعتماد أي ، ولكنالفنية

 .التنظيميةاكتمال العملية ن يتم تنفيذ مقاييس موحدة عند أومن المؤمل .  المقاييستوحيد  على االلكترونية
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   قطاع -هاء
  

 وتتفاوت.   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتة من ستين شرك أكثر الفلسطينيةاألراضي في يعمل
ال تتلقى .  يع كبيرة شركات تنفذ مشارإلىوتوريد منتجات شركات خدمات دعم بسيطة  الشركات من هذه

 على تطوير عالقات ا تشجعهالمانحة الكثير من البلدان أنالحكومة، بيد من الشركات مساعدات مالية هذه 
  التياهللا، وباستثناء عدد قليل من الشركات في منطقة رام اآلن،حتى و.  األخرىتجارية مع الهيئات الدولية 

صادرات من خدمات تكنولوجيا ، فانه ال توجد جيةخارشركات مع وبشكل محدود  تتعاقد من الباطن
 .المعلومات واالتصاالت

   
 التدابير واإلجراءات المساندة  -واو

  
 مع الفرقاء األساسيين، من الشراكة تشجيع على ٢٠٠٦ في حد ما وإلى ٢٠٠٥عملت الحكومة في 

الفنيين ولخبراء اتشجيع ها أهم العديد من المسارات، الشراكةتضمنت هذه .   مجتمع المعلوماتاجل تطوير
 من اجل القيام بدور كبير الحكومية المنظمات غير إطار في مستقل، بشكل العملمن مختلف الخلفيات على 

لجان ومنظمات على دمج تكنولوجيا المعلومات  عدة شجعتوقد .   هذا المجالفي توجيه مسار التنمية في
التعليم العالي، وتطوير تسريع ربط مؤسسات مل على  الع،وشمل ذلك.   التعليم مباشرةفيواالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات وإنتاج مواد إعالمية وغير ذلك من األمور التي تعتمد على  االلكترونية اإلعالموسائل 
 للمختصين في تكنولوجيا المعلومات توفير فرصدورا بارزا في القطاع الخاص وقد لعب .  واالتصاالت

 اإلنتاجالمصارف والمؤسسات المالية وشركات وشركات تكنولوجيا المعلومات  واالتصاالت للعمل في
  .، الخشركات األدويةالكبيرة مثل 

  
الرئيسية لتطوير مشاريع تكنولوجيا  الجهة  بوصفها"الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا االتصاالت"دعم ت

 .  للشباب المحترفينالمعلومات واالتصاالت بتكنولوجيا األفكار اإلبداعية ذات الصلة  ،المعلومات واالتصاالت
  

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

     فلسطين االلكترونية-ألف
  
.  " اإللكترونيةفلسطين "إنشاءمشروع  الحكومة الفلسطينية على ت وافق،٢٠٠٥ مايو/أيار في

لمعارف والمعلومات فيما راً مركزياً لومصدكون مستودعا الكترونيا ي أنهذا المشروع هو والغرض من 
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وقد تم تصميم المشروع ليضم الحكومة اإللكترونية، والتعليم اإللكتروني،  ،يتعلق بفلسطين وتاريخها
اليورو -ومشروع البطاقة الذكية، والمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والشراكة الفلسطينية

 - وتشغيل فلسطينإنشاءإن .  واإليديولوجياتانات للثقافة الفلسطينية  قاعدة بي، ومشروع إنشاءةمتوسطي
، المشروعهيكلية  وتنظيمي إطاررسم هي  الرئيسية مهمتها  وزارية هو من مسؤولية لجنةااللكترونية
 .جميع مكوناته  الراعية وتنفيذالدول الالزمة من موالوتوفير األ
  

  الحكومة اإللكترونية  -باء
  

من ودائرة  االلكترونيةلحكومة ل لجنة إنشاءالقاضية ب التشريعاتصدرت  ،٢٠٠٥ مايو/أيارفي 
للتحول إلى  استراتيجية إعداد والتي تشمل اإللكترونية،شأنها دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع الحكومة 

لهذا الراعين التعامل مع  من مسؤولية اللجنة أنكما .   مجلس الوزراءإلىالحكومة االلكترونية وتقديمها 
 واالتصاالت بالتعاون اإلنترنتتعرفة خفض وتهدف إلى   .، وتأمين األموال الالزمة مالياً وإدارتهالمشروع،

االلكترونية كال المشروعين، فلسطين .   المعنية في القطاع الخاصواألطراف مع مشغلي االتصاالت
 .بعدلم يتم اطالقهما  االلكترونية،والحكومة 
  

 وني  التعلم اإللكتر-جيم
  

جميع ترتبط .  أجهزة الحاسوب متوفرة في المدارس بدعم مباشر من الحكومة أو من خالل منح
  .مختبراً بشبكة المدارس ١٢٣٧الحكومية وعددها مختبرات الحاسوب في المدارس 

   
ما  توفير خدمة اقرب علىعمل ت المفتوحةالقدس جامعة  حتى اآلن، ولكن افتراضيةوجد جامعة تال   

  الكترونيةجهود مماثلة باستخدام بواباتاألخرى بالجامعات كما تقوم .  االفتراضية الجامعة تكون إلى
  . بيئة التعلم االلكترونيإلى أقرب وهذا هيئة التدريس،لطالب ول

   
 تحويل التعليم في المدارس المبادرة فمن شأن هذه ،بعث على التفاؤلتالتعليم الفلسطينية إن مبادرة   

  .لمجتمع المعلومات يةتعليم بيئة إلى
   

  اإللكترونيةالصحة   -دال
  

مراكز إعادة تأهيل بعض المشروع لدعم بتمويل  ،٢٠٠٦ أكتوبر/األولفي تشرين قامت النرويج 
 عادةوطنية إل مراكز أربعة، بحيث يتم ربط اإللكترونية فلسطين عن طريق التطبيب عن بعد والصحة في
 وبث من خطوط اتصال عريضة السعة، الشبكةوستتألف هذه .  رجفي الخابمراكز ذات الصلة  فلسطين في

وفي .   للمؤتمرات فيديوةوحدبكل مستشفى  يتم تجهيزسوف  ، شبكة الحاسوبإلى باإلضافةو.  تلفزيوني
 ينفذ أنومن المتوقع .   التأهيلإلعادة الجوانب المختلفة  فياالنترنتعلى  سيتم تطوير دورات ذلك، موازاة

 .٢٠٠٧ أواخر في هذا المشروع
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 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
  

  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
  

 تطبيق تكنولوجيا انصبت الجهود على الوطنية،مع تزايد القلق على التراث الثقافي والهوية 
تكنولوجيا المعلومات وقد شمل ذلك استخدام المهارات وأدوات .  جالالمعلومات واالتصاالت في هذا الم

وقد ركز   . تسجيالت الفيديو والتحرير وغيرها من التطبيقاتإلىااللكترونية  المواقع بدءا من ،واالتصاالت
 . بناء الجدار الفاصلهامن والسياسيةعلى القضايا  ،٢٠٠٦ عام فيالتطبيقات  من نصف هذه أكثر

  
  وير المحتوى الرقمي المحلي والوطنيتط  -باء

  
واللغات أقراص مدمجة باللغة العربية قواعد البيانات ومحتوى وسائط متعددة على من  دتم تخزين عد

 نمو كبير في مهارات إلىتطوير هذه التطبيقات وقد أدى .  المطبوعة اإلعالموقد شمل هذا وسائل .  األخرى
ويبدو ذلك واضحا في إنتاج أفالم الفيديو الوثائقية وما .  واالتصاالتوخبرة استخدام تكنولوجيا المعلومات 

تعتبر جامعة بير .  متحف افتراضينشاءإل ثالثة مشاريع األقلعلى هناك .  يرافقها من التسجيالت الصوتية
فلسطين وجامعة  لحم في جامعة بيت ة رقميإعالم مراكز كما توجد العمل، رائدة في هذا النوع من زيت

  . وغيرهاالتطبيقيةنون لفل
  

  العربية النطاقات أسماء نظام  -جيم
  

 .العمل حتى اآلنلم يجر التخطيط لهذا 
  

  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -دال
  

 بعض الجامعات الفلسطينية تقوم.   من جانب الشركات في هذا المجالمتواضعةتجري محاوالت 
 من أدوات تطوير إلى ،لبحث والتطويرمبتدئة للتعليم وجهود في مجال اتسعى عدة مشاريع .  بعض البحوث

وتشكل .   للحروفيوالتمييز الضوئ ،اللغاتمحركات البحث متعددة و ،الترجمات قضايا مثل معالجةشأنها 
 .لبحث والتطوير المزيد من انحوجدية خطوة الجهود هذه 

  
 اإلعالم وسائل  -تاسعاً

  
  تنوع واستقاللية اإلعالم   -ألف

  
المكاتب و التلفزيون، ومحطات واإلذاعةمثل الصحف  (اإلعالم طوسائ أن هناك العديد من بالرغم من

ا  المعلومات واالتصاالت في عملهتكنولوجياالشركات تستخدم .  وفعال طينشالقليل منها ولكن )  الخ،ةيالصحف
تمتلك الشركات .  ومنتجات فيديو ولبعضها مواقع إلكترونية ،األقمار الصناعيةا بعضهيستخدم  و،بثقة كبيرة
  .منها٪ ٢أقل من  وسائل اإلعالم، وتمتلك الحكومة معظمالخاصة 
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 ملخص عدد وسائل اإلعالم -٧الجدول 
 

 نوع الوسط ٢٠٠٧
 صحافة اإلنترنت ٨
 صحف ومكاتب صحفية ٥٦
 محطات إذاعية وتلفزيونية ٦٢

  ٢٠٠٧ PASSIA اإلعالم في دليل دليل وسائل: المصدر      
  

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
  

الكثير من المعلومات وتحتوي على في فلسطين، اليومية هي أكثر الصحف توزيعا " القدس"صحيفة 
.   في فلسطيناليوميةلحياة ل السياسية التغطية إلى باإلضافةعن الثقافة، والرياضة، والجوانب االجتماعية 

  إصدارفي أييصعب أن ال تجد .   ومخيمات الالجئينالريفية في العديد من المناطق متاحةذه الصحيفة هو
تفعل صحف أخرى .  شيء متصل بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتما يشير إلى ،  لهذه الصحيفةيومي

التي لها موقع " البيادر "عدد من المجالت، مثلوهناك .  تغطيةوأقل قل شعبية ها أنفس الشيء ولكن
 .الكتروني
  

 تصوير النوع االجتماعي في اإلعالم  -جيم
  

ويتم التركيز على  تسليط الضوء على قضايا الجنسين، إلى يميل ةاإلعالمي التغطيةالجزء األكبر من 
 في ازدياد مستمر، اإلعالمي اإلنتاجفي المرأة مشاركة إن .   ومساهمتها في المجتمعأة المروأخبار ةأنشط

، وتقوم المرأة بإنتاج األفالم وأنشطة أخرى اإلناثالمراسلين الصحفيين هم من ى سبيل المثال، الكثير من علف
 .في فلسطين السينمائية المهرجاناتوإدارة تنظيم إلى حد  فعالة

  
 واإلقليمي الدولي التعاون   -عاشراً

  
  واالتصاالت وخدماتها المعلومات تمويل شبكات تكنولوجيا  -ألف

  
 فلسطين قد توقف في الحكومي، يكاد يكون جميع التمويل والدعم ٢٠٠٧ أوائل إلى ٢٠٠٦ل خال

 تقديم الدعم لمنظمات استمرومع ذلك، .  حماس وفتحمجموعتين سياسيتين هما بسبب النزاع السياسي بين 
أنها  ٢٠٠٧م  لعاالتشغيلية التخطيط، في خطتها لوزارةووفقا .   الشعب الفلسطينيإلى ومن ثم حكوميةغير 

في و.   البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطويرمليون دوالر ل ٧،٥ بحاجة إلى ما يقارب من
.  الفلسطينيةالوطنية  السلطة إلى ةمنحتقديم  األوروبياستأنف االتحاد  ،٢٠٠٧يوليو /تموز ،وقت متأخر
 لرواتب ، حيث أن األولوية هيأكثر ينتظر أنت  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالفإن علىومع ذلك، 

  .اإلغاثة وأنشطهالحكومة والطوارئ موظفي 
  

  مشاريع تطوير البنية األساسية  -باء
  

، وتشجيع المزيد من  منافستاتصاالشغل كترخيص م األخرى عن المشاريع الرئيسية بعيدا
 من اهناك عددنجد  ،ات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومخدمات  فيالعاملة الخاصة التجارية المؤسسات 
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.  في الموعد المحدده من الصعب تنفيذها  ولكنوتمويلها، التي يجري التخطيط لها اإلقليميمشاريع التعاون 
ومن بين الجهات .  تشمل معظم هذه المشاريع التدريب وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو

 والوكالة األوروبي، للتعاون الدولي، واالتحاد يةاليابانالوكالة وة الدولية،  للتنميالسويدية هي الوكالة المانحة
 . للتنمية الدولية وغيرهااألمريكية، والبنك الدولي، والوكالة الفني للتعاون ةاأللماني

  
  (RPoA)المعلومات  مجتمع لبناء اإلقليمية العمل خطة  -جيم

  
 العمالقة لدعم المشاريع المانحة بعض البلدان كانت هناك مفاوضات معوزارة التخطيط خالل من 

.  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتذات الصلة  األساسيةعزز البنية أن ت امن شانهوالتي في فلسطين للتنمية 
  .  من جدول األولويات أسقطت المشاريعهذه كل ولكن 

  
 لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل  -حادي عشر

  
  األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيق التقدم المحرز نحو   -ألف

  
 بين  التوفيق، دونالتقليدية تنفذ بالطريقة أن ال يمكن  لأللفيةاإلنمائية األهداف أنن الواضح م

ما هو واقعي وممكن، ليس فقط ألن فلسطين هي بلد فقير ولكن و األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيق متطلبات 
األهداف التطبيق المحلي لتحقيق " عملية تسمى هناك.  تي تواجهها الالمعقدة السياسية الحالة بسبب أيضا

وقد .  اإلنمائي المتحدة األممبرنامج تقوم بها وزارة التخطيط بالتعاون مع "  فلسطينفي اإلنمائية لأللفية
لجنة وهناك .  الجهات ذات الصلةومشاركة  عمل، سياسات وطنية وخطط إيجادانطوت هذه العملية على 

 مجاالت أربعةفي  األهدافهذه  نظموقد تم ت.  ما يتحقق في هذا الشأن تعمل على رصد ة التخطيطوزارفي 
راس المال  وةالبشريفي النواحي االجتماعية واالستثمار ) ٢(،  االجتماعيةالحمايةضمان ) ١( : هيرئيسية

  .قطاع الخاصلنمو المواتية خلق بيئة ) ٤(، في مؤسسات الحكم الرشيد االستثمار) ٣(المادي، 
  

 خطةوتم إعداد تحقيق تعميم التعليم االبتدائي، فقد ، ٢ رقمالهدف ب، وفيما يتعلق  ما تحققوكمثال على
 في السنوات التعليمية األهدافمن ، وتم إنجاز العديد  والتعليم العالي والتعليمالتربية لوزارة  طموحةةخماسي

 وتوزيع الكتب وإنتاج، ١٠-١هج الجديد في الصفوف  المنكما قامت الوزارة باعتماد.  الخمس الماضية
في  النظام المدرسي  الحفاظ على على الوزارةركزت الفترة،وخالل هذه .   لكل طالب١/١ بنسبةالمدرسية 

 .تأدية وظيفته
 
 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات استخدام تكنولوجيا   -باء

  
  إنمائية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مشاريعتضمين حد بعيد في لىإساعدت المنح الدولية 
 تكنولوجيا إدماج) ١(:  في هذا الصدديوجد شاغالن رئيسيان.  مجاالت أخرىفي مجاالت الصحة والتعليم و
ق زيادة التركيز على المناط) ٢(الشاملة لقطاعات متعددة،  الخدمات الحكوميةالمعلومات واالتصاالت في 

  .الريفية
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 األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات المشاريع الميدانية في تكنولوجيا   -جيم
  

وقد قامت .  ٢٠٠٥تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ل ةفلسطينياستراتيجية  أول تم اإلعالن عن
 بقية قطاعات االقتصاد إلىها ونشرالقطاع الخاص بدور فعال في تطوير تكنولوجيات جديدة شركات 

القطاعين العام والخاص في الحقيقي في تنمية الشراكة بين  وبدأت معالجة التحدي.  والمجتمع الفلسطيني
العديد من مبادرات تكنولوجيا المعلومات عن  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إعالن مع ٢٠٠٥

، الذكيةخالية من رسوم االشتراك، والبطاقات لالنترنت  ADSL خطوط وتشمل ،واالتصاالت ومشاريع جديدة
 . وأنظمة اتصاالت وغيرهاالفلسطينية، التعليم ومبادرة االلكترونية،والحكومة 
  

 WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية القّمة  -ثاني عشر
  

  متقييالمتابعة وال  -ألف
  

 لقياس الفرصة أخرىعاون مع وكاالت  بالتالرقميةاالتحاد الدولي لالتصاالت مؤشر الفرصة وضع 
من ثالثة المؤشرهذا يتكون .  مجتمع المعلوماتأن يتطور إلى ستطيع من خاللها ما، والتي يفي مجتمع 

  : هيمؤشرات فرعية
  
، نسبة تعرفة االنترنت إلى دخل الفرد، النقالنسبة السكان المشمولين بتغطية الهاتف : الفرصة •

  لى دخل الفرد؛ إالهاتف النقالنسبة تعرفة 

نسبة المنازل التي عندها خط هاتف ثابت، نسبة المنازل التي تمتلك حاسوب، : البنية التحتية •
 ١٠٠ لكل الهاتف النقالنسبة المنازل التي لها نفاذ إلى االنترنت، نسبة المشتركين بخدمة 

   مواطن؛١٠٠مواطن، نسبة المشتركين بخدمة جوال االنترنت لكل 

األفراد الذين يستخدمون االنترنت، نسبة مشتركي االنترنت بخطوط ثابتة نسبة : االستخدام •
عريضة النطاق من مجموع مشتركي االنترنت، نسبة مشتركي خدمة جوال االنترنت من 

  .  الهاتف النقالمجموع مشتركي 
  

  : وبناء على هذه المؤشرات تم احتساب ما يلي
 

  مؤشر الفرصة الرقمية -٨الجدول 
  

 المؤشر ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٥
 الفرصة ٠,٦٣ ٠,٩٠
 البنية األساسية ٠,٢١ ٠,٢٣
 االستخدام ٠,٠٢ ٠,٠٥
 مؤشر الفرصة الرقمية ٠,٢٩ ٠,٤٠
 البنك الدولي ١٢٢ ٩٩

  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر
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 المبادرات والمشاريع  -باء
  

فريق لتشكيل  لفلسطينية،ا األراضي في الحكوميةن العديد من المنظمات غير مثمة جهد مستمر 
تكنولوجيا لمشاريع مبنية على  تمويل والدوليين من اجل التنافس للحصول على اإلقليميينمع الشركاء عمل 

 هناك نقص في التخطيط االستراتيجي ذلك،ومع .   جزئيانجحتوهذه الجهود .  المعلومات واالتصاالت
 لتعظيم الفوائد من المكملةلتركيز على المشاريع هذه المنظمات نحو اوتوجيه  المشورةالحكومي لتقديم 

  . التنميةةأنشط
  
لكنها تفتقر إلى القوة المشاريع، عن مراقبة تنفيذ  مسئولة ةي الحكومالمؤسسات بعض أنمن رغم بالو
 .يالحكومالتخطيط لها تأثير على ليس  المانحة والجهات اإللزامية،
 

  قصص النجاح   -جيم
  

لمنتدى االقتصادي ا التعليم الفلسطينية التي أطلقت خالل مبادرةهو نجاح ال صقصكمثال على 
 دمج تكنولوجيا وزارة التربية والتعليم علىوالهدف من المبادرة هو مساعدة .  ٢٠٠٥العالمي عام 

 وحفز التنمية االقتصادية في المبتكرةالمعلومات واالتصاالت في النظام التعليمي لتشجيع تدريس النماذج 
  .وذج للشراكة العامة والخاصة، وبدعم من الوكاالت الدولية والمؤسسات التجارية نمإطار

  
 أدخلتقد وأن الوزارة  ، حاسوبة بمختبراتمجهزالحكومية مدارس من ال ٪٥٠ما يقرب من إن 

 .األول من الصف ةاإلنجليزي واللغة ١٢ إلى ٥في المناهج الجديدة من الصفوف تعليم تكنولوجيا المعلومات 
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  لمراجعا
  
  

• Al-bayader http://www.al-bayader.com 

• Alquds http://www.alquds.com  

• An online survey results of Connectivity to the Internet 

• Arab Advisers Group, 2006, Palestine Internet and Datacomm Landscape Report 

• Arab Advisers Group, 2006, Palestine Internet and Datacomm Landscape Report 

• As an example, Ma’an Palestinian News network, http://www.maannet.org 

• Banks: Palestinian Monetary Authority, and “Palestinian Internet and Datacomm Landscape 
Report”: Arab Advisers’ group 

• Current Status reports #8) Palestinian Central Bureaus of Stataitcs, Book 1331 

• Digital Opportunity Platform: www.itu.int/digitalopportunity 

• e-Government, http://www.egov.ps   

• http://www.eumedconnect.net/.  The EUMEDCONNECT project of the IS of the EU aimed at 
connecting European and Mediterranean research centers and institutions 

• http://www.gcc.gov.ps 

• http://www.itu.int/osg/spu/statistics/DOI/index.phtml 

• http://www.mtit.gov.ps/mtit/show_poll.asp?id=59 

• http://www.sahem-inv.com 

• International Telecommunication Union & United Nations Conference on Trade and 
Development: World Information Society Report: 2007 beyond WSIS. 

• International Telecommunication Union, ITU/Korea WSIS Thematic Meeting on Multi-
Stakeholder Partnerships for Bridging the Digital Divide Document: BDB WSIS/06, Seoul, 
Republic of Korea, 23 - 24 June 2005 

• International Telecommunication Union: 2006: World Information Society Report 

• Internet 2 (PADI2), http://www.padi2.ps 

• Medium Term Development Plan 2005-2007 (MoP). 

• Ministry of Telecommunications and Information Technology 

• Palestinian Internet and Datacomm Landscape Report: Arab Advisers’ group 

• Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC), http://www.parc.ps 

• Palestinian Medical Relief Society (PMRS) http://www.upmrc.org  

• Palestinian National Authority Operational Plan For 2007 (Ministry of Planning) 

• Palestinian Occupied Territory, 2005 Progress Report 

• Palestinian Telecommunications Regulatory Authority Internal Rules And Procedures, Gilbert 
and Tolbin Law Firm  
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• PalTel 2006 Annual Report 

• PICTI, http://www.picti.ps   

• Regional Profile of the Information Society in Western Asia: United Nations, New York, 2005 

• The Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ), http://www.arij.org  

• The Digital Opportunity Index: A Users’ Guide, The International Telecommunication Union 
(ITU), in collaboration with Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion (KADO) 

• The Palestinian Education Initiative (PEI), http://www.pei.ps  

• UNDP: www.undp.org: Millennium Development Goals: 

• World Bank 

• World information society report 2007: International Telecommunications Union: Conference 
on trade and development: Beyond WSIS: International Telecommunications Union  

• World Information Society Report: International Telecommunications Union, August 2006 

 

  


