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  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
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  مقدمة
  

تهدف هذه الدراسة إلى رسم صورة واضحة وشاملة عن تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   
شهدت هذه الفترة مجموعة من العوامل االيجابية وأخرى سلبية أثرت . ٢٠٠٩ إلى بداية ٢٠٠٧ للفترة من نهاية

  .باشر أو غير مباشر على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطينبشكل م
  

ان القيود التي يفرضها االحتالل على الوضع العام في فلسطين قد آان له االثر السلبي على القطاع  
لي االقتصادي بشكل عام وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص آما ان االنقسام السياسي الداخ

  .قد آان له االثر السلبي على تطوير وتنمية هذا القطاع
  

االيجابية التي عملت اليها الجهات الحكومية وخاصة وزارة  النتائج  العوامل االيجابية فهيأما 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تحرير سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء مدة االحتكار 

االتصاالت الفلسطينية وشرآة جوال الخلوية وتميز وقوة القطاع الخاص الفلسطيني في هذا من قبل شرآة 
  .المجال قد ادى الى استمرار النمو في هذا القطاع

  
  : هم المالمح الوطنية لفلسطين التي اتسمت بها هذه الفترة أ  

 
          شغلين جدد وبـدء    تحرير سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بعد فترة االحتكار وترخيص م

  .عمل المشغلين الجدد
 نمو وزيادة االستثمار في هذا القطاع خالل هذه الفترة.  
                     النشاط الحكومي الفعال في هذه الفترة ادى الى اصدار عدة قرارات واقـرار عـدة    أنظمـة

  .وقوانين تنظم عملية تحرير السوق تزيد من المنافسة وفرص االستثمار وتطوير القطاع
  مشاريع حكومية هامة خاصة بهذا القطاع في الخطة الحكوميـة متوسـطة المـدى               اعتماد عدة 

٢٠١٠-٢٠٠٨.  
      ودخول شريك استراتيجي إلـى الـسوق       "  موبايل الوطنية"بدء عمل مشغل الهاتف الخلوي الثاني

  ."زين"
 

 مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء دور  -أوالً
 

 لومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونيةسياسات مجتمع المع  -ألف
  

مع وجود اإلستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وخطة العمل االستراتيجية للحكومة   
االلكترونية شهد القطاع في هذه الفترة تطورًا آبيرًا وحراآًا نشطًا وخاصة من جانب الحكومة ونتيجة للوضع 

" االتصاالت وفي ظل تجميد عمل األطر التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعيالجديد بعد تحرير سوق 
 عدة قرارات لالستجابة مع متطلبات تحرير تنتيجة لالنقسام السياسي الداخلي إال أن الحكومة اتخذ" البرلمان

ابرز النتائج السوق وقد آانت نتائج هذا النشاط من جانب الحكومة وبشراآة حقيقية مع جميع االطراف نلخص 
  :بما يلي

  
                تحديث قانون تنظيم قطاع االتصاالت وإقراره من مجلس الوزراء والذي ينص على انشاء هيئـة

  .تنطيم قطاع االتصاالت من اجل إقرارها بقانون من قبل الرئيس
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         والذي ينظم عملية الـربط     . ٢٠٠٧ سنة إقرار واعتماد نظام الربط البيني من قبل مجلس الوزراء
  .ت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المرخص لهابين  شركا

               إقرار واعتماد شروط منح الرخص المختلفة مثل نقل الصوت عبر برتوكول االنترنـت)VoIP (
  .وغيرها) Broadband(والنطاق العريض 

 واعتماد النظام الداخلي واستراتيجية وخطة عمل مبادرة التعليم الفلسطينيةإقرار .  
  ـالبيني للمكالمات والخدمات أل الربط تعرفهاعتماد  RIO )Reference Interconnection Offer(.  
                  عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تتعلق بالـسياسات واالسـتراتيجيات للنهـوض

  .بالقطاع
 إعداد مسودة مشروع سياسة القطاع الخاص بتكنولوجيا المعلومات من قبل القطاع الخاص.  
 قوانين العتمادها مثل قانون االنترنـت وقـانون التوقيعـات والمـصادقات             عدة مشاريع    إدراج

  .االلكترونية وغيرها في الخطة التشريعية للحكومة من اجل مناقشتها والمصادقة عليها
                بعد إنشاء اللجنة الوزارية للحكومة االلكترونية الفلسطينية وبعد اقرار واعتمـاد خطـة العمـل

رونية اتخذت الحكومة عدة قرارات في هذا الـصدد وهـو اعتمـاد             اإلستراتيجية للحكومة االلكت  
الهيكل اإلداري للحكومة االلكترونية ضمن الهيكل اإلداري لـوزارة االتـصاالت وتكنولوجيـا             
المعلومات وكذلك قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة النشاء مركز البيانـات الحكـومي              

  .مي وتطوير الشبكة الحكوميةوقرارات اخرى بتطوير مركز الحاسوب الحكو
             تخصيص واعتماد موازنة اعلى لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الخطة الحكوميـة

 حيث أدرجت مشاريع خاصة بتطوير قطـاع االتـصاالت وقطـاع تكنولوجيـا              ٢٠١٠-٢٠٠٨
 .المعلومات وقطاع البريد

    
 القطاعات تعددةم الشراكة والشراكة بين القطاعين العام والخاص أ  -باء

 
 أثر سلبيًا على نمو قطاع االتصاالت والمعلومات ن الظروف السياسية وعدم االستقرار في المنطقةإ  

 القيود المفروضة من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي على الوضع االقتصادي بشكل عام خاصة بوجود
از االجهزة والمعدات لشرآات والحصار المفروض على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واحتج

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات األآاديمية ومنع إدخال تجهيزات خاصة بالحكومة من اجل 
مراقبة وتنظيم قطاع االتصاالت واعتداء الشرآات االسرائيلية على السوق الفلسطيني بطريقة غير شرعية 

صة لها والسيطرة على البوابة الدولية آان آخرها التدمير ومصادرة حق فلسطين في استخدام الترددات المخص
  . الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزه خالل االعتداء اإلسرائيلي األخير

  
بالرغم من ذلك نشطت جميع األطراف والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير   

مساعدة منظمات المجتمع الدولي القامة عدة مشاريع الحكومية والمؤسسات االآاديمية والمنظمات االهلية وب
  :شراآة ناجحة ومنها ما يلي

    
 سنة الحكومة الشراكة بين شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة زين وذلك بدعم وتشجيع من 

٢٠٠٨.  
  والتي تمثل شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصموبايل فلسطينالشركة الوطنية  

  .٢٠٠٦سنة 
  مشروع الحدائق االلكترونية والذي يمثل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص

  . لم يبدأ العمل بهذا المشروع حتى االنوالمنظمات الدولية
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  إدراج المشاريع المقدمة من القطاع الخاص والتي تدعم نمو وتطوير وتنظيم القطاع الخاص في
 .ها من قبل الحكومة واعتماد٢٠١٠-٢٠٠٨خطة العمل الحكومية 

  
  المشاريع الحكومية المشتركة مثل مشروع تبادل البيانات بين وزارة الداخلية ووزارة النقل

 وكذلك مشروع توحيد مكان  وقد تم تنفيذ المرحلة االولى الخاص بربط البياناتوالمواصالت
ت وتكنولوجيا خدمة المواطن عن طريق البريد بين وزارة النقل والمواصالت ووزارة االتصاال

  .المعلومات
  مشروع تطوير الشبكة الحكومية لربط جميع الوزارات وافرعها بشبكة حكومية متطورة باستخدام

وهو مشروع شراكة بين وزارة االتصاالت ) IP VPN(االلياف الضوئية واستخدام تقنية 
ت المرحلة االولى  وقد انجزنوتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية وشركة االتصاالت الفلسطينية

منه بربط جميع المراكز الرئيسية للوزارات والمؤسسات الحكومية بمركز الحاسوب الحكومي 
   .ووزارة المالية

  مشاريع اخرى تعكس مدى الشراكة متعددة االطراف مثل مشروع ربط البلديات بين وزارة
ال ومشاريع شراكة الحكم المحلي ومنظمات دولية ومشروع دعم الغرف التجارية في هذا المج

  .خاصة بالمؤسسات االكاديمية
  

 الحكومية غير دور المنظمات  -جيم
  

تنشط العديد من المنظمات غير الحكومية في العمل على تشجيع استخدامات تكنولوجيا المعلومات   
لفلسطيني واالتصاالت وتطبيقاتها في المجتمع الفلسطيني، وذلك ايمانا منها باهمية تطوير خدماتها للجمهور ا

 هي مؤسسة غير ربحيةو) PICTI(ومن االمثلة على ذلك حاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية 
تدعم وتتبنى تطوير االبداعات الفلسطينية في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وآذلك مراآز 

آز في الجامعات الفلسطينية ومشروع تطوير البلديات مرا) ٦(التميز في الجامعات الفلسطينية والتي بلغ عددها 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها لتطوير عمل البلديات ومشروع تطوير عمل الغرف 

وآذلك مشروع تدريب المرأة الريفية .التجارية باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها
  .ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للترويج لمنتجات المرأة الريفيةأدوعلى استخدام 

 
 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً

  
 البنية األساسية  -ألف

  
مع بداية تحرير سوق االتصاالت الفلسطيني بدأت الشرآات الفلسطينية المرخص لها بالعمل في بناء   

بسبب احتجاز ) الشرآة الوطنية(لرغم من تأخر انطالق عمل المشغل الثاني للهاتف الخلوي بنيتها التحتية وبا
 وموافقة الحكومة ٢٠٠٩الترددات من جانب االحتالل االسرائيلي الى انه من المتوقع ان تبدأ العمل في شهر ايار 

 وآذلك ,البنية االساسيةعلى دخول زين آشريك استراتيجي لشرآة االتصاالت الفلسطينية سيعمل على تطوير 
العمل ببناء بنيتها   في مجالي النطاق العريض ونقل الصوت عبر بروتوآوالت االنترنتشرآاتبدأت عدة 

هم مساهمة آبيرة في بناء البنية االساسية وتحسين جودة الخدمة وخفض اسعار خدمات االتحتية مما سيس
 من قبل WiMAX ـد تنطيم خدمة استخدام تقنية التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانتشارها وخاصة بع

  .الحكومة والجدول التالي يبين عدد الشرآات المرخص لها ونوع الخدمة باستثناء قطاع غزة لعدم توفر المصدر
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  ٢٠٠٨عدد الشركات المرخصة للخدمات األساسية حتى نهاية   -١ الجدول
  

 نوع الترخيص عدد الشرآات
٦ Wi-Fi

١٧ VoIP

٧ Broadband

إعادة بيع خدمات االنترنت ٢٩
مقاهي انترنت ١٩
الهاتف الخلوي ٢
  الثابتالهاتف  ١

  . وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات–اإلدارة العامة للتراخيص : المصدر
  

  في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المشاريع /المبادرات  -باء
 وتطوير خدمات جديدة

  
 ومن المتوقع ان ،يلعب تحرير سوق االتصاالت دورا هاما في مجموع االستثمارات في هذ السوق  

 ٥٠٠يصل مجموع حجم االستثمارات في هذا القطاع سواء من المشغلين القائمين او من المشغلين الجدد الى 
سية للمشغل الخلوي وسيبلغ حجم االستثمار مشاريع البنية االسا) ٢٠١٣-٢٠٠٨(مليون دوالر في الفترة 

 مليون دوالر ٣٥٠ مليون دوالر هذا عدا رسوم التردد المدفوع للحكومة والبالغة ٢٥٠الجديد للشركة الوطنية 
 أما شركة االتصاالت الفلسطينية ،والتي ستصرفها الحكومة على الصحة وتحسين شبكات الطرق وغيرها

) NGN(للجيل الجديد   وتطوير بنيتها االساسية مليون دوالر لتوسعة٢٠٠فمن المتوقع ان تستثمر حوالي 
 من اجل تقديم خدماتها للشركات الجديدة المرخص لها وسيبلغ حجم االستثمار ،والبنية االساسية لجوال

 مليون دوالر ويبقى ان دخول زين كشريك ٥٠بحوالي ) VoIP(للشركات المرخص لها للنطاق العريض و
  نية سيعزز ويزيد من حجم االستثمار في هذا القطاعاستراتيجي لشركة االتصاالت الفلسطي

   
 فقد تمت الموافقة من ٢٠١٠ - ٢٠٠٨أما بالنسبة للقطاع الحكومي وبناءاً على خطة متوسطة المدى   

ا المعلومات في ي مليون دوالر في الخطة من اجل تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوج٣٥قبل الحكومة على 
 المشاريع مشروع الشبكة الحكومية ومشروع مركز البيانات الحكومي  ومن هذه.المؤسسات الحكومية

ومشروع ربط البيانات بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمحاكم الشرعية ومشروع النظام المالي 
  .المركزي للمؤسسات الحكومية

  
 )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم

  
خدمات المقدمة من شرآة االتصاالت الفلسطينية وهو االشتراك المجاني لالنترنت وخطوط باإلضافة لل  

، هناك  شرآة جوال للهاتف الخلويهالذي تقدم) GPRS(وخدمة الفيديو المرئي ونظام ) ADSL(الهاتف الرقمية 
مية ومقدمي خدمات رقمية اخرى مثل الخطوط المستأجرة لربط مؤسسات قطاع االعمال والمؤسسات االآادي

  .خدمة االنترنت والمؤسسات الحكومية
  

وانسجامًا مع توجه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتحرير سوق االتصاالت، منحت الوزارة   
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وذلك  WiMaxوتنظيم خدمات ) VoIP( و)Broadband (تراخيص لعدة شرآات لتقديم خدمات النطاق العريض
وتنفيذ المرحلة االولى من الشبكة ؛ الخدمةبية احتياجات الطلب على بهدف تطوير ورفع جودة الخدم وتل

ومرآز البيانات الحكومي الذي يهدف الى ربط وتشبيك وتبادل المعلومات بين المؤسسات ) IP VPN( الحكومية
  .الحكومية

 
  ٢٠٠٨مؤشرات نمو اشتراكات االنترنت   -٢ الجدول

   

  مالحظات  المؤشر  نوع الخدمة

    ث/ جيجا بت٢،٣٢٥   شبكات االنترنت العالميةسعة الربط مع

    ٦٢،٨٥١ عدد مستخدمي خدمة االنترنت دون اشتراك

   خط١٤٠   مزود ٥٢  عدد مزودي خدمة االنترنت دون اشتراك 

   ٢٠٠٧  مشترك زيادة عن١٦،٥٠٣  ٧٢،١٨٧   ADSL  عدد مشترآي خدمة
  .ية مجموعة االتصاالت الفلسطين– ٢٠٠٨التقرير السنوي : المصدر

  
  البنية األساسية لإلنترنت  -دال

 
وذلك  ٢٠١٠-٢٠٠٩ستشهد البنية التحتية لالنترنت نقلة نوعية وتطورًا آبيرًا في السنتين القادمتين   

لدخول مشغلين جدد وترخيص شرآات ستلعب دورًا هامًا في تطور البنية االساسية لالنترنت في النطاق 
ف النقال وتطوير البنية التحتية لشرآات االتصاالت الفلسطينة لخدمة وتطبيقات شرآات الهات) VoIP(العريض و

) NGN(الشرآات المرخصة، والمشاريع التي تقوم بها الحكومة مثل تطوير الشبكة الحكومية إلى الجيل الجديد 
 وانشاء مرآز البيانات الحكومي ومشروع الحكومة االلكترونية، وآذلك مشاريع ومبادرات حكومية أخرى مثل

نية، ومشاريع وزارة المالية، مثل النظام المالي المرآزي والذي يربط جميع الوزارة بقاعدة يمبادرة التعليم الفلسط
  .بيانات موحده

  
  نترنتلإلالبنية التحتية   -٣ الجدول

  

 النسبة المؤية  المؤشر

 ٣٢٫٨  نسبة األسر التي تمتلك جهاز حاسوب في المسكن
 ١٥٫٩   إلى االنترنت في المسكننسبة األسر التي لديها نفاذ

 ٥٠٫٨  نسبة األسر التي تمتلك خط هاتف ثابت في المسكن
 ٨١  ) واحد على األقل( هاتف خلوي  نسبة األسر التي تمتلك

 ٥٠٫٩  الذين استخدموا الحاسوب )  سنوات فأآثر١٠(نسبة األشخاص 
 ٤٩٫٩   استخدام االنترنتالذين استخدموا الحاسوب ويتقنون)  سنوات فأآثر١٠(نسبة األشخاص 

 ١٨٫١  )  سنوات فأآثر١٠(نسبة مستخدمي االنترنت 
 ٥٨٫٣  الذين يملكون بريد الكتروني )  سنوات فأآثر١٠(نسبة األشخاص 

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً
 

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
  

السنوات الثالث األخيرة تطورًا نوعيًا في تطوير وزيادة المحتوى الرقمي والمعلومات المتاحة شهدت   
للعموم من قبل القطاعين الحكومي والخاص، فجميع الوزارات تمتلك مواقع الكترونية ومعظم المؤسسات 

ب حصار الضفة الحكومية حدثت المحتوى الرقمي لمواقعها من اجل تقديم خدماتها للمواطنين وخاصة بسب
الغربية وإغالق قطاع غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي وعدم تمكن المواطنين من التنقل ارتفعت نسبة االعتماد 

 . على زيارة المواقع الحكومية من قبل المواطنين للحصول على المعلومات والخدمات التي تقدمها المؤسسات
  

 ٣٠،٠٠٠وقعها أتاح للمستخدم االطالع على أآثر من  بم٢٠٠٧آما أن إطالق شرآة بال بلو بيجز عام   
  .منشأة تجارية في دليلها باإلضافة إلى تطبيقات الموقع بالدخول عبر أجهزة الهاتف الخلوي

  
 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء

  
وتطوير تطوير معظم المواقع للمؤسسات الحكومية وادخال المعلومات عن خدمات الوزارة عليها   

ة وتطوير الخدمات االلكترونية للجامعات الفلسطينية زادت نسبة يالمحتوى الرقمي للمواقع االلكترونية الحكوم
االعتماد على االنترنت للحصول على المعلومات بشكل آبير، آما أن تطوير األنظمة وأتمتها في الوزارات 

سسات الحكومية ومثال هو النظام المالي المرآزي المختلفة ساعد على سهولة الوصول الى المعلومة داخل المؤ
 ويعتبر انجاز مختبري حاسوب للمكفوفين في جامعة القدس .وتصميم البوابة االلكترونية للحكومة االلكترونية

 اجهزة ٣المفتوحة خطوة عملية وسباقة لصالح الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ويحتوي آل مختبر على 
ادوات وطابعات خاصة لتعامل المكفوفين مع الحاسوب من المشاريع الرائدة في هذا حاسوب مزودة ببرمجيات و

  . المجال والذي يأتي ضمن خطة لفتح مراآز اخرى في جميع المحافظات
  

أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد آان الرائد في توفير المعلومة للمواطن وخاصة البنوك وشرآات   
  .أميناالتصاالت للمعلوماتية وشرآات الت

  
  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

  
 ولكن وحسب الخطة الحكومية في تطوير ،اليوجد تطور يذآر في هذا المجال في الفترة الماضية  

الخدمات البريدية وجعلها مراآز نفاذ متعددة الخدمات للخدمات الحكومية ضمن إطار مشروع الحكومة 
 يبشر بتعميم هذه التجربة حسب الخطة ، هذه التجربة في احدى مراآز البريدااللكترونية والبدء في تطبيق

  .الموضوعة آما أن تطوير المحتوى الرقمي للمواقع الحكومية قد ساهم في ازدياد عدد المواقع
  

وقد لعب مرآز الحاسوب الحكومي دورًا مهمًا في تصميم واستضافة أعداد جديدة من المواقع   
  . هو قائم للمؤسسات الحكومية في الفترة السابقةالحكومية وتطوير ما

  
 استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال

  
شهدت هذه الفترة وانسجامًا مع التوجه العام لالستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   
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قطاع الخاص والقطاع ملحوظًا في استخدام هذه البرمجيات من ال باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر تطورًا
مثل توجه مرآز الحاسوب الحكومي في هذا المجال وآذلك جامعة بيرزيت والمؤسسات الحكومية  الحكومي

وزاد االعتماد عليها وذلك بسبب مجانية هذه االنظمة وعدم توفر الموارد المالية وزيادة الثقة والمتخصصين في 
  .ت وهناك تطبيقات مختلفة لهذه البرمجيا،استخدامها

  
أما بالنسبة للبرمجيات األخرى فيلعب القطاع الخاص الدور االآبر، وتوجد هناك برامج محلية   

بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السوق مثل برنامج بيسان المالي وبرامج خاصة بالبنوك تعالج اعمال خاص 
  . بالبنوك المحلية

  
ماذج برمجيات محلية أما نماذج البرمجيات ويشهد القطاع الخاص تطورًا ومنافسة شديدة في تصميم ن  

من النماذج الحالية في السوق والشرآات الكبيرة  في المائة ٦٠التجارية الدولية فتشكل نسبة آبيرة تصل الى 
  .وخاصة قطاع البنوك وقطاع شرآات التأمين

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  بناء القدرات  -رابعاً

  
 ةاألساسياالمية   -ألف

 
 سنة الى ١٥تشير االحصاءات الرسمية أن نسبة المتعلمين في المرحلة االساسية للذين تقل أعمارهم عن   
أما حسب التقرير السنوي لالمم  في المائة ٦٫١ سنة فأآثر فقد بلغت ١٥لإلفراد  أما نسبة األمية في المائة ٩٩٫٨

 وتأتي المائة في ٩٢٫٤ ـليم مقارنه بعدد السكان ب فقد بلغت نسبة التع٢٠٠٨المتحدة للتنمية اإلنسانية للعام 
  .فلسطين عربيًا ثانيًا بعد الكويت حسب التقرير

  
شهدت هذه الفترة تنفيذ العديد من برامج محو األمية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي آما   

راج مادة الحاسوب الى الجامعات آمادة  في المدارس واد٢٠٠٣/٢٠٠٤ عام  ادخال مادة تكنولوجيا المعلوماتان
إلزامية لجميع التخصصات، وآذلك الدعم األسري القوي قد ساهم مساهمة آبيرة في تعزيز وانتشار استخدام 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات االتصاالت، وآذلك التوجه الجدي من قبل مؤسسات قطاع األعمال إلى استخدام 

 .التصاالت في أعمالها وتشجيع وتدريب موظفيها على ذلكأدوات تكنولوجيا المعلومات وا
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء
  

 مرحلة جديدة في استخدام أدوات ٢٠٠٧ في حزيران عام شكل انطالق مبادرة التعليم االلكترونيي  
السياسات واالستراتيجيات الحكومية حثت على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب، آما ان 

استخدام هذه التقنيات في التعليم والتدريب، تهدف هذه المبادرة إلى إدخال التعليم االلكتروني في النظام التعليمي 
  .الفلسطيني احدى اهم رآائز خطة الوزارة التطويرية

  
محاضرات والمواد ال في وضع ولعل تطوير المحتوى الرقمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي  

 قفزة نوعيه في تطوير المحتوى التعليمي للمواد الدراسية والزام المحاضرين قد شكل الدراسية على هذه المواقع
والطالب الى اعتماد هذا المحتوى قد عزز من استخدام هذه التطبيقات الخاصة بعد تطوير البرامج التعليمية 

آما وان جدية المؤسسات التعليمية , امعه القدس المفتوحة وجامعة بيرزيتالمتخصصة ومن األمثلة على ذلك ج
واصرارها على تطوير هذا المجال ببرامج واعدة قد يعزز من استخدام ادوات االتصاالت وتكنولجيا المعلومات 
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ول التعليم في التعليم والتدريب وفي مجال التعليم العالي ومثال على ذلك ما تقوم به جامعه النجاح الوطنية ح
  .بدعم من البنك الدولي) SCORM (االلكتروني وانتاج المواد التعليمية االلكرتوينة باستخدام النظام العالمي

  
أما على صعيد التعليم في المدارس فهناك عدة مبادرات ومشاريع تقوم بها وزرا ة التربية والتعليم العالي   

في العملية التعليمية بشكل فاعل وذلك بعد إدخال مادة من اجل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
هدفه تحسين جودة نوعيه التعليم واستراتيجية  التكنولوجيا آمبحث في المنهاج الفلسطيني آما ان مشروع أنتل

 ٣ معلم في المرحلة التمهيدية من هذا البرنامج على مدى ١٠٫٠٠٠والذي سيتم تدريب نحو . تأهيل المعلمين
  .٢٠٠٩اًء من عام سنوات ابتد

  
 جهاز ٩٠٠آما إن اطالق مشروع حاسوب لكل طالب وطالبة والذي بدأ في مرحلته االولى بتوزيع    

محمول على المدارس يتماشى مع التطورات العلمية ومع خطة الوزارة الخمسية الثانية والتي تؤآد على أهمية 
وتأتي ضمن . م الفصل بين التكنولوجيا والتعليمالتكنولوجيا في تحسين جودة ونوعية التعليم وعلى اهمية عد
  .مسابقة الحاسوب للبرامج التعليمية التي تطلقها سنوياً  الوزارة

  
ن المواقع التعليمية االلكترونية تلعب دورًا هامًا في التعليم والتدريس، فقد طورت وزارة التربية أآما   

اهج الدراسية للمدارس ومساهمات المعلمين والطالب والتعليم موقعها التعليمي زاجل، الذي يحوي جميع المن
والخبراء، وهناك عدة مواقع تعليمية يشرف عليها مجموعة من المعلمين والمهنيين في مجال التعليم وجميعها 
تطوعية مجانية تلقى رواجًا واسعًا بين المدرسين والطالب على حد سواء في تحضير الدروس النموذجية او 

آما أن هناك مؤسسات غير حكومية لها اسهام في هذا المجال تدعم هذا  . والخطط العالجيةاسئلة االمتحانات
  .التوجه مثل مؤسسات قطان وغيرها

  
  نسبة المدارس التي يتوفر فيها جهاز حاسوب حسب العام الدراسي والجهة المشرفة  -٤ الجدول

  
 العام الدراسي

٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
 الجهة المشرفة

حكومي ٥٦٫٧ ٩٢٫٩ ٩٥٫٦
وآالة الغوث ٢٧٫٢ ٩٢٫٠ ٩٠٫٩
خاص ٦٧٫٣ ٩١٫٧ ٩٠٫٣
المجموع ٥٤٫٣ ٩٢٫٦ ٩٤٫٤

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

 برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
  

) ٦(عها الحكومة في هذا المجال تلعب مراآز التميز الذي عددها باالضافة للسياسات العامة التي تتب  
وحدات والتعليم المستمر دورا آبيرا في نشر ثقافة الحاسوب في المجتمع الفلسطيني وذلك باقامة الدورات 
االساسية في استخدام الحاسوب، باالضافة الى دورات متخصصة في رفع آفائة الخريجين في مجال الحاسوب، 

آما قامت جامعة القدس المفتوحة باطالق اول مختبر حاسوب ) PICTI(لحاضنة االلكترونية الفلسطينية وآذلك ا
اما على الصعيد الحكومي فيلعب مرآز الحاسوب الحكومي دورًا . للمكفوفين وهو االول من نوعه في فلسطين

 التدريب المتقدم في مجال رائدا في تدريب موظفي القطاع الحكومي والخريجين في البرامج التي ترآز على
 متخصص معتمد دوليًا في مجال الشبكات ١٦٠ تم تخريج ٢٠٠٨تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، في عام 
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 ٢٨٠وهناك أيضا تأهيل موظفي القطاع الحكومي ببرنامج الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب فقد تم تأهيل عدد 
  .مرمستخدم من القطاع الحكومي وهذا البرنامج مست

  
اما على صعيد المدارس فقد ارتفعت نسبة مختبرات الحاسوب بشكل آبير في هذه الفترة وذلك من اجل   

تمكين الطالب المرحلة االساسية على تعلم الحاسوب واالنترنت، آما وتقدم وزارة العمل الفلسطيني برامج 
  .ي المحافظاتتدريب في استخدام الحاسوب ومن خالل مراآز التدريب المهني المنتشرة ف

  
عدد العاملين في المدارس أصحاب االختصاصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -٥ الجدول

  حسب العام الدراسي والجهة المشرفة
  

 العام الدراسي
٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  الجهة المشرفة 

حكومي ٩٧٦ ١١٩٤ ١٢٣٨
وآالة الغوث ٤٢ ١٨٨ ١٩٢
خاص ١٥١ ١٦٤ ١٦٤
المجموع ١١٦٩ ١٥٤٦ ١٥٩٤

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

 االبتكار وبراءات االختراع  -دال
  

بالرغم من شح الموارد في هذا المجال حيث تعطى االولويات لدعم جهود االغاثة والطوارئ الى ان   
 عدم توفر األموال وعدم وجود منح .الختراعهناك موازنات صغيرة من الدول المانحة لدعم االبتكار وبراءات ا

  .دراسية للباحثين تسبب في اعاقة البحث واالبتكار
  

اال ان هناك آثير من االمثلة تعبر على اإلصرار في البحث واالبتكار والمثال على ذلك الجوائز التي   
الحسني على جائزة أحمد . حصل عليها طالب الجامعات الفلسطينية في بناء محرآات بحث عربية وحصول م

مهندسي الكهرباء مؤسسة  وحصول مجموعة من المهندسين على جائزة ٢٠٠٨لعام ) Google(شرآة 
وآما حصلت جامعة القدس على براءات اختراع في مجال تطبيقات الحاسوب في ). IEEE(اإللكترونيات و

  .الكيمياء العضوية
 

 لمعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام تكنولوجيا ا الثقة بناء  -خامساً
 

  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف
  

عملت المؤسسات الفلسطينية في هذه الفترة على زيادة االعتماد على استخدام المعامالت والوثائق   
االلكترونية في فلسطين سواء أآانت حكومية أو قطاع خاص، وهناك اهتمام رسمي حكومي بأمن المعامالت 

للعمالء ) البنك االلكتروني (معامالت المالية للبنوك الونية والتطبيقات الموثوقة وانعكس هذا في تطور االلكتر
من تحويل االموال وتدقيق االرصدة والشرآات الخاصة مثل تسديد الفواتير، تقديم طلبات وظائف، طلب خدمات 

 شرآات مزودي االنترنت وشرآة  مثل خدمات شرآة االتصاالت الفلسطينية و بعضوالغاء خدمات للشرآات
  . والجامعات الفلسطينية بشكل آبير آما تطورت الخدمات االلكترونية في المؤسسات األآاديمية.جوال 
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وفي القطاع الحكومي زاد االعتماد على التراسل االلكتروني وتبادل الوثائق االلكترونية بشكل آبير فقد   

 .اعتمد البريد االلكتروني آوسيلة للمراسالت الرسمية بين المؤسسات الحكومية
 

  أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء
  

منية المتبعة ويتم التحقيق من سالمة االجراءات على لم بحدث تطور في هذه الفترة على االجراءات اال  
المعامالت االلكترونية على التطبيقات المنفذة على نظم التشغيل، وتعتمد التقنيات العالمية المتوفرة للحماية مع 

 .بعض االجراءات الخاصة بكل مؤسسة لحماية تطبيقاتها ويستخدم تشفير البيانات في عدد قليل من المؤسسات
 

 حماية الخصوصية والبيانات  -جيم
  

، ٢٠٠٩تم ادراج القوانين الخاصة بحماية البيانات، وحماية الخصوصية ضمن الخطة التشريعية للعام   
وتم اعتماد وحدة الحماية الفكرية وحقوق النشر االلكتروني في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وترآز 

ت الحكومية تدابير امنية مشددة لحماية البيانات وخاصة انه تتم الحكومة على هذا المجال وتتخذ المؤسسا
  .محاوالت مختلفة الختراق المواقع الحكومية من قبل جهات اسرائيلية

  
  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
االت مثل قانون نصت بعض القوانين والتشريعات لمجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص  

تعالج سوء استخدام الشبكة ونقل البيانات والوسائط آما ان قانون تنظيم  العقوبات حيث أفرد عدة فصول وماد
الحديث نص بمواد واضحة على سوء استخدام ادوات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  االتصاالت

كومية االجراءات الكفيلة لمحاولة منع وآشف واالتصاالت وعادة ما تتخذ جميع المؤسسات سواء الخاصة او الح
  .الجرائم االلكترونية

  
 التمكينية البيئة  -سادساً

 
إن توفير البيئة التمكينية أمر أساسي من أجل تحريك الموارد وتوفير مناخ يشجع على اقتناء ونـشر                 

ـ     وعالوة على ذلك،  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ة القانونيـة والتنظيميـة     تعتبر الثقة والشفافية والبيئ
  .األساس للتعاون بين القطاعين العام والخاص المعتدلة القاعدة

  
 البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

  
شهدت هذه الفترة وبسبب تحرير سوق ) المجلس التشريعي (بالرغم من غياب االطر التشريعية   

دف تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االتصاالت الى اقرار العديد من االنظمة والقوانين وذلك به
  :فقد اقر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزارة االتصاالت وتكنولجيا المعلومات مجموعة من االنظمة

  
 نظام الربط البيني. 
  نظام ألتعرفه بشأن الربط البيني للمكالمات والخدمات االلكترونيةRIO.  
 ت وتكنولوجيا المعلومات مثلانظمة منح الرخص لخدمات االتصاال VoIP وBroadband  
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 تشكيل لجنة فنية النشاء مركز البيانات الحكومي.  
 المصادقة على الهيكل االداري المعدل لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.  
 اقرار الئحة اجور الترددات وعوائد انشاء المحطات اإلذاعية الجديد.  
 االتصاالت الى الرئيس للمصادقة عليهاحالة مشروع قانون تنظيم قطاع .  

  
أن ادراج عدة مشاريع وقوانين خاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ضمن الخطة التشريعية   

 من اجل مناقشتها واقرارها من قبل مجلس الوزراء يأتي لتهيئة البيئة التنظيمية والقانونية لفتح سوق ٢٠٠٩لسنة 
افئة لمشغلين وتلبية مصالح المستخدمين للحصول على خدمات ذات جودة عالية االتصاالت للمنافسة المت

  .  وآذلك تطوير وتنمية االقتصاد الفلسطيني،معقولةوبأسعار 
  

  إدارة أسماء النطاقات  -باء
 
والقواعد  هي مؤسسة رسمية تعمل على وضع األسس" الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت  

ام بكافة األعمال المتعلقة بإدارة وتسجيل النطاقات ضمن المجال الفلسطيني لإلنترنت والمساهمة واللوائح والقي
اإلنترنت في  )ps ccTLD. (في وضع القوانين ورسم السياسات التي تضبط وتطور وتشجع وتنمي استخدامات

 بين مختلف قطاعات وتهدف الهيئة إلى دعم التعاون المثمر. فلسطين وفق ما يتماشى مع المصلحة العامة
االقتصاد الفلسطيني والعمل في أجواء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة قطاع المعلوماتية في 

ويلعب مركز .فلسطين والمساهمة في رسم السياسات الخاصة باستخدام وتطوير اإلنترنت في فلسطين
 وتسجيل النطاقات الخاصة بالمؤسسات الحكومية الحاسوب الحكومي دوراً هاماً باألعمال المتعلقة بإدارة

والجداول التالية  )ps.( واألكاديمية والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن المجال الفلسطيني
  .تبين إحصائية بعدد أسماء النطاقات

 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤عدد أسماء النطاقات من سنة   -٦ الجدول

 
  المجموع  إعادة تسجيل  تسجيل جديد  السنة

٨٠٥  ١٦  ٧٨٩  ٢٠٠٤  
٢٢٤٩  ٥٧٨  ١٦٧١  ٢٠٠٥  
٢٧٩٣  ١٢٨٢  ١٥١١  ٢٠٠٦  
٣٢٥٦  ١٨٦٢  ١٣٩٤  ٢٠٠٧  
٣٨٣٤  ٢٢٧٣  ١٥٦١  ٢٠٠٨  

  ١٢٩٣٧  ٦٠١١  ٦٩٢٦  المجموع 
  .PNINA –الهيئة الفلسطينية لمسميات االنترنت : المصدر

  
 التتوحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصا  -جيم           

  
تبذل الحكومة والمؤسسات القطاع الخاص جهدا آبيرا في هذا المجال ولعل تشكيل مجلس الوزراء فريق   

وطني دائم لوضع المواصفات والمعايير الالزمة للربط بين قواعد البيانات وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 
هناك ضمن االنظة التي تم اقرارها من مجلس  آما ان ،فنية النشاء مرآز البيانات الحكومي يأتي في هذا السياق

 .الوزراء مواد تحدد المواصفات والمقاييس لكفاءة وجودة خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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 التدابير الداعمة  -دال
 
 تضمنت هذه ،شجعت الحكومة الشراآة الحقيقية مع الفرقاء االساسين من اجل تطوير مجتمع المعلومات  

قطاع الخاص ومبادرات المؤسسات الديد من المسارات مثل المبادرات الحكومية ومبادرات الشراآة الع
االآاديمية والمنظمات غير الحكومية واهمها مبادرات الشراآة بين عدة جهات مثل مبادرة التعليم االلكتروينة 

لوجيا المعلومات الفلسطينية ومشروع فلسطينية الذي يعنى بتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع تكنو
 ومبادرة تدريب المرأة الريفية على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومراآز ،واالتصاالت

البحث في المؤسسات االآاديمية والحاضنة الفلسطينية لكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تتبنى وتدعم 
  .ت للشباب المحترفين والمبدعيين المعلومات واالتصاالمشاريع االفكار االبداعية ذات الصلة بتكنولوجيا

  
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً

 
  الحكومة اإللكترونية  -ألف

  
 صادقت الحكومة على خطة العمل االستراتيجية لمشروع الحكومة االلكترونية ٢٠٠٦في شباط   

 بتشكيل لجنة وزارية خاصة بها وكذلك لجنة فنية قامت الفلسطينية والتي تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء
 كما أن اقرار واعتماد االداره العامة للحكومة االلكترونية قد خطت في المشروع الى ،بانجاز خطة العمل

-  ٢٠٠٨االمام وتم ادراج عدة مشاريع للحكومة االلكترونية وتم اعتمادها في الخطة المتوسطة المدى 
٢٠١٠.  

  
دراسات الالزمة النشاء مركز البيانات الحكومي وتطوير الشبكة الحكومية لربط جميع تم إعداد ال  

الوزارات بمركز الحاسوب الحكومي واعتماد مركز طوارئ الحاسوب في الخطة يأتي ضمن تحقيق البنية 
  .االساسية والتحتية لمشروع الحكومة االلكترونية

  
 حلول الحكومة االلكترونية

  
 ووضع بعض خدمات الوزارات  تحت االنشاء)E-gov Portal(لحكومة االلكترونية أن تصميم بوابة ا  

الرئيسة على الموقع وبعض الخدمات االلكترونية يعني انطالق المرحلة االولى من الخدمات االلكتروينة لبوابة 
المالي المرآزي  آما ان اعتماد النظام ٢٠٠٩الحكومة االلكترونية ومن المنتظر اطالق الموقع في شهر حزيران 

وربط جميع المؤسسات الحكومية ضمن اتمتت االنظمة المالية في جميع المؤسسات الحكومية وتقديم خدمات 
المواصالت  ت بين وزرا ةالكترونية للمستفيدين يأتي ضمن حلول الحكومة االلكترونية وآذلك ربط وتبادل البيانا

حكومية وتصنيفها من أجل البدء باعادة هندسة الخدمات ، هذا باالضافة مشروع حصر المعامالت الوالداخلية
الحكومية يأتي ضمن التحضير لتقديم خدمات حكومية الكترونية هذا باالضافة لخدمات الكترونية خاصة بالقطاع 

  .الخاص لشرآات االتصاالت والخدمات االلكترونية للبنوك، والخدمات االلكترونية للجامعات
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  كترونيةالتجارة اإلل  -باء
  

أالقتصاد  مع التواصل الفلسطيني لالقتصاد تتيح التي النفاذ بوابات أهم أحد اإللكتروني االقتصاد يعتبر  
بعض المؤسسات االقتصادية  ولهذا استخدمت. اإلسرائيلي االحتالل من عليه المفروضة وتجاوز القيود العالمي

مات واالتصاالت في الترويج للخدمات والصناعات والمالية والسياحية والصناعية أدوات تكنولوجيا المعلو
المحلية مثل صناعة األخشاب وخدمات التأمين والخدمات البنكية االلكترونية والخدمات السياحية والفندقية 

  .وآذلك بعض خدمات شرآات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  

الذي قام به  ،٦/٢٠٠٨ مال لغاية شهراألع لقطاع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مسح نتائج أظهرت  
الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و اتحاد شرآات 

 استخدمت قد الفلسطينية األراضي المؤسسات في إجمالي من في المائة ٢١٫٣ أن انظمة المعلومات الفلسطينية
 المؤسسات ونسبة إجمالي من في المائة ١٢٫٧ اإلنترنت تستخدم التي تالمؤسسا نسبة بلغت آما الحاسوب
 خدمات تقديم ألغراض الحاسوب وبلغت تستخدم التي المؤسسات بين من المائةفي  ٦٧٫٨ اإلنترنت استخدام
 المؤسسات مع التعامل وألغراض ،في المائة ١٫٦ والبنكية المالية للخدمات  وبلغت.المائة في ٧٫٧الزبائن
 ،المائةفي  ٢٫٠ اإلنترنت عبر إلكترونية تجارية بمعامالت قامت التي المؤسسات نسبة. المائة في ١٫٣ومية الحك

 إجمالي من المائةفي  ٠٫٤ الشبكات عبر إلكترونية تجارية بمعامالت قامت التي المؤسسات وبلغت نسبة
 الحاسوب تستخدم التي سساتالمؤ من اإلنترنت عبر بيع بمعامالت قامت التي أما المؤسسات. المؤسسات
 خدمات على (باأللف) األمريكي بالدوالر السنوي اإلنفاق مجموع بلغ. المائةفي  ٩٫٨ بلغت نسبتها فقد واإلنترنت
 دوالر ١٧٥،٢٨٣ الفلسطينية األراضي في االقتصادية في المؤسسات واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 .أمريكي

  
 التعلم اإللكتروني  -جيم

  
ك آثير من المبادرات الحكومية في هذا المجال اهمها مبادرة التعليم االلكترونية الفلسطينية والتي هنا  

بدأت في تنفيذ خططها لتطوير عملية التعلم والتعليم باستخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتحول 
 يأتي ضمن خطط وزارة التربية والتعليم )E-School( آما ان مشروع المدرسة االلكترونية ،للتعليم االلكتروني

هذا باالضافة .  وآذلك مشروع حاسوب لكل طالب،بالشراآة مع الشرآاء االخرين على تطوير العملية التعليمية
الى ان اجهزة الحاسوب متوفرة في المدارس بدعم مباشر من الحكومة او من خالل المنح وترتبط جميع 

تعمل جميع , بشبكة مرآزية تابعة للوزارة  في المائة ٤٤٫٤بتها بالمدارس مختبرات الحاسوب التي تبلغ نس
الجامعات على توفير خدمات التعليم االلكتروني على بواباتها االلكترونية وقد شهدت هذه الفترة نقله نوعية في 

  .تطوير المحتوى االلكتروني وخدمات التعليم االلكتروني الخاصة بالطالب والمحاضرين
  

 الصحة اإللكترونية  -دال
    
بالرغم من الترآيز على تقديم الخدمات الصحية األساسية للمواطنين إال أن المؤسسات الصحية   

الفلسطينية وفي مقدمتها وزارة الصحة قد أولت الجانب التطويري وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين 
القطاع الصحي وعلى سبيل المثال ال واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطوير خدمات 
 ومشروع تطوير وربط ،٢٠١٠-٢٠٠٨الحصر فقد نال القطاع الصحي نصيبًا هاما من خطة اإلصالح والتنمية 

ومشارآة وتبادل البيانات بين ثالث مؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية والمحاآم الشرعية 
وبدعم من الجهات المانحة بدء العمل بتطوير إدارة  ،مة وبدء عملية التنفيذوالذي تم االنتهاء من الدراسات الالز
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 وما لذلك من تأثير على عملية إصالح وتطوير النظام (HIS) ونظام المعلومات الصحية (MIS)نظم المعلومات 
مدة هذا  ها التأمين الصحي وغير،الصيدلة, الرعاية األولية, الصحي الفلسطيني في مختلف قطاعاته المستشفيات

  . ضمن خطة الوزارة التطويرية.٢٠١٤المشروع خمس سنوات ينتهي تنفيدة سنة 
  

 العمالة اإللكترونية  -هاء
 

اتجهت معظم المؤسسات الحكومية على نشر الوظائف الحكومية على مواقعها االلكترونية وآذلك نتائج   
اع الخاص والبنوك والجامعات اعتمدت على آما أن بعض شرآات القط, المقابالت والفحوصات للتقدم للوظيفة

ومن األمثلة على استخدام أدوات , اإلعالن عن الوظائف وتقديم الطلبات الكترونيًا بواسطة مواقعها االلكترونية 
 تستخدم الهاتف الخلوي  وهي شرآة سوقتلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا المجال هناك شرآة

آما أن هناك بعض الشرآات  .ية التوظيف والبحث عن الوظائف لمشترآيهاوالرسائل المسجلة في عمل
البرمجة وتصميم وتطوير األنظمة المعلوماتية يعملون لصالح شرآات  الفلسطينية واالختصاصيين في مجال

  . أجنبية عن بعد
  

 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
  

 واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي تالمعلوما استخدام تكنولوجيا  -ألف
  

ن من أآثر التطبيقات لمهارات وادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد انصبت في المجالين إ  
الوطني والثقافي نتيجة لوعي المجتمع الفلسطيني للمحافظة على التراث الثقافي والهوية الوطنية آأحد أوجه 

واالطر السياسية  يلي فقد رآزت المؤسسات الرسمية والمدنية واالهلية واالحزابالصراع مع االحتالل االسرائ
على ابراز وتوثيق القضايا السياسية والثقافية والفلكلور الشعبي والتاريخ واإلرث الثقافي للعشب الفلسطيني، وقد 

تصاالت وتكنولوجيا  وقد استخدمت ادوات اال، على هذه القضايافي المائة ٧٠شكلت هذه التطبيقات أآثر من 
 والترآيز على التراث ،المعلومات بشكل فعال وبكفاءة عالية في هذه القضايا من حفظ التسجيالت التاريخية

  .والقضايا التاريخية
  

وقد نشطت المؤسسات الثقافية الرسمية مثل وزارة الثقافة ووزارة االعالم والسياحة والعديد من المراآز   
 الوطن والخارج وبأآثر من لغة على هذا المجال وآذلك االطر واالحزاب السياسية على والمنتديات الثقافية في
 .مواقعها االلكترونية

  
 تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

 
حددت اإلستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في احد محاورها الرئيسية على تطوير   

 الهميتة في تنمية مجتمع المعلومات الفلسطيني، ولنفس السبب وهو توثيق التراث وتوصيف المحتوى الرقمي
الثقافي الفلسطيني والمحافظة على الهوية الوطنية آان احد الدوافع الستخدام ادوات االتصاالت وتكنولوجيا 

وثائقية، والتاريخية، المعلومات في تطوير االتطبيقات المختلفة بشكل آبير وبمهارة عالية مثل انتاج االفالم ال
 آما ان المحتوى االعالمي الرقمي قد ،والسياحية والفلكلورية والشعبية، وتخزينها بوسائط مختلفة وبعدة لغات

شهد تطورًا واضحًا خالل هذه الفترة، ومحاولة تطوير محتوى المكتبات االلكترونية والبدء في تطوير محتوى 
الجامعات الفلسطينية في تطوير المحتوى المحلي والوطني، آالمتاحف مرآز المعلومات الفلسطيني، ونذآر هنا 

  .االفتراضية والمراآز اإلعالمية والثقافية للجامعات
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 والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم
  

لى هذا المجال على الرغم من أن اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد حثت ع  
ودعت مؤسسات القطاع الخاص والجامعات للشراآة ودعم عملية البحث والتطوير ودعت الحكومة لرصد 
موازنة خاصة لهذا الغرض إال أن الوضع االقتصادي وأالولويات واالحتياجات من التعليم والصحة والبنية 

  .م تمكن الحكومة لدعم لهذا المجالالتحتيه االساسية ل
  

ه الفترة جهود مميزة للجامعات الفلسطينية في تطوير ادوات مثل محرآات البحث متعددة شهدت هذ  
اللغات والتطبيقا ت المتعلقة باالبحاث في مجال البيو آيميائية وتجري االن محاوالت لشراآات دولية في هذا 

يا في مجال الشراآة اليورو المجال من قبل الجامعات الفلسطينية وخاصة االآاديمية الفلسطينة للعوم والتكنولوج
  .متوسطية

  
  اإلعالم وسائل  -تاسعاً

 
  

 تنوع واستقاللية اإلعالم  -ألف
  
ممارسات االحتالل  الوضع السياسي الخاص في فلسطين جعل من وسائل االعالم وسيلة نضالية ضد  

 وتشير اإلحصاءات لعام االسرائيلي ولذلك كان الصحفيون الفلسطينيون هدفاً لالعتداءات االسرائيلية المتكررة
 صحفين فلسطينين ٥ واعتقل ١٩ صحفيين فلسطينيين وأصيب ٧ الى اغتيال ٢٠٠٩ وحتى بداية ٢٠٠٨

 وتم قصف وتدمير وإغالق عدة مؤسسات إعالمية ومنع دخول الصحف إلى .يمثلون وسائل اعالم مختلفة
سع في هذا المجال فجميع الصحف قطاع غزة وبالرغم من ذلك تتميز فلسطين بنشاط واستقاللية وتنوع وا

 وهناك مواقع ، من وسائل اإلعالمفي المائة ٩٨المحلية تمتلك مواقع الكترونية وتمتلك الشركات الخاصة 
متخصصة وأشهرها موقع وكالة معا اإلخبارية ووكالة وفا وصوت الوطن والقدس برس  الكترونية إعالمية

نولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل كبير مثل المواقع  وتستخدم هذه الشركات جميع أدوات تك،وغيرها
  .االلكترونية واألقمار الصناعية والهاتف الخلوي

 
 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء

 
 ،جميع الصحف المحلية لها مواقع الكترونية واشهرها صحيفة القدس والحياة الجديدة وااليام وغيرها  

 باالضافة الى ،ي الحياة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية والتكنولوجيهوتهتم هذه الصحف بجميع نواح
 كما ان المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية غير الرسمية ،التغطيه السياسية للحياة اليومية في فلسطين

ستقالل وتلفزيون  نذكر منها تلفزيون اال،تغطي جانب كبير من هذه المجاالت باالضافة الى االخبار المحلية
وطن وراديو اجيال وراديو الحرية وغيرها كما ان هناك مواقع الكتروينة متخصصة منها االخبارية مثل 

  . ووكالة وفا لإلعالم وأخرى محلية تغطي جميع مجاالت الحياة،وكالة معاً اإلخبارية
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  ملخص عدد وسائل اإلعالم  -٧ الجدول
  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  نوع الوسط اإلعالمي
  ١٤  ٨  صحافة الكترونية

  ٨٣  ٥٦  صحف ومكاتب صحفية
  ٦٧  ٦٢  محطات إذاعية وتلفزيونية

  ٢٦  -  مجالت
  ٦  -  مؤسسات خدمات البث الفضائي

  . وزارة اإلعالم– ٢٠٠٩الدليل اإلعالمي : المصدر
 

 واإلقليمي الدولي  التعاون -عاشراً
  

صلحة على الصعيدين الدولي واإلقليمي،     يتطلب بناء مجتمع المعلومات التعاون بين جميع أصحاب الم        
خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتنفيذ وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنشاء خطة عمل لبناء مجتمـع          

  .المعلومات
  

 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف
 

 ، بناء البنية التحتيةلتعليم والصحة وإعادةتركزت جميع الدعم والتمويل على الخدمات األساسية مثل ا
ولكن هناك جهات دعمت بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات لبعض المؤسسات الحكومية كما أن هناك 

ولكن معظم الدعم جاء , توجه من البنك الدولي لدعم بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات 
  .٢٠١٠-٢٠٠٨في خطة اإلصالح والتنمية بمبادرة من الحكومة ونعكس ذلك 

  
  مشروعات تنمية البنية األساسية  -باء

  
تركزت معظم الجهود الدولية في هذا المجال على التدريب وبناء القدرات واالستشارات وتطوير 

،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبعض خدمات المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية باستخدام
 والوكالة األلمانية للتعاون الفني والبنك الدولي ، والتحاد األوروبي،للتعاون الدوليوكالة اليابانية مثل ال
 الوكالة الدولية ، والحكومة الهندية، واالسكوا،ت والتحاد الدولي لالتصاال،كالة األمريكية للتنمية الدوليةوالو

اآلن لتنفيذ مشروع الحديقة االلكترونية والمدعوم وجاري العمل , والحكومة الصينية) KOICA(للتعاون الدولي 
   .من الحكومة الهندية

 
 لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -حادي عشر

 
 تحقيق أهداف األلفيةوالتقدم المحرز نح  -ألف

  
ة على الحركة بسبب وجود االحتالل والعوائق التي يضعها من االغالقات والقيود المفروض

  وعدم توفراالقتصادية وعدم السيطرة على الموارد وعدم االستقرار في فلسطين والحالة السياسية الداخلية
الموارد المالية الكافية جميع هذه العوامل أدت إلى عدم تنفيذ الكثير من البرامج والخطط التنموية والتي أدرج 
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بالرغم من , ل كبير في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةقسم منها في الخطة الحكومية وعدم التقدم بشك
محاوالت الحكومة للعمل على مكافحة الفقر وتنفيذ برامج خاصة للحماية االجتماعية واستحداث وظائف 

والجدول التالي يبين الزيادة في نسبة العاملين من أفراد األسرة والمساهمين في نفقاته ومساهمة اإلناث  جديدة
 . قات األسرةدعم نففي 

  
نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد األسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع   -٨ الجدول

  العاملين
 

  إناث  ذآور  المجموع  السنة
٤٣٫٤  ٢٦٫٦  ٢٩٫٣  ٢٠٠٠  
٣٥٫٠  ٣٢٫٩  ٣٣٫٢  ٢٠٠١  
٣٨٫٤  ٣٦٫٨  ٣٧٫١  ٢٠٠٢  
٤٤٫٤  ٣٨٫١  ٣٩٫٢  ٢٠٠٣  
٤٢٫٦  ٣٦٫٥  ٣٧٫٦  ٢٠٠٤  
٤٢٫٧  ٣٤٫٩  ٣٦٫٢  ٢٠٠٥  
٤٤٫٢  ٣٤٫٣  ٣٦٫١  ٢٠٠٦  
٤٧٫٢  ٣٣٫٥  ٣٦٫٢  ٢٠٠٧  

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
  

أما في البرامج التعليمية فقد تم تحقيق تعميم التعليم االبتدائي وتم انجاز العديد من األهداف التعليمية 
والبرامج في هذا المجال وكذلك بلغت نسبة في السنوات الماضية والجدول التالي يبين ما تحقق من الخطط 

 و في المائة ١١٣,٣ في التعليم الثانوي والتعليم العالي على التوالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨اإلناث إلى الذكور عام 
  .في المائة ١١٧

  
 التعليم من األخير الصف ويبلغون األول الصف في الدراسة يباشرون الذين التالميذ نسبة  -٩ الجدول

  االبتدائي
 

  النسبة  لسنةا

٩٧٫٥  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٩٧٫٢  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٩٩٫٣  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٩٩٫٤  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٩٩٫٤  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٩٩٫٤  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٩٩٫٤  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
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 واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات ستخدام تكنولوجيا  -باء
  

 البرامج الصغيرة والمتوسطة سواًء بدعم من الحكومة أو عن طريق المنح الدولية والتي هناك بعض
تسخر أدوات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مشاريع إنمائية في مجاالت التعليم والصحة 

قطاعات مختلفة والمشاريع اإلنتاجية الصغيرة مثل المشاريع التي تنفذها الحكومة لتطوير خدماتها للمواطنين و
وبرامج تعني بتدريب المرأة الريفية على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومشروع فلسطينية لدعم 

  .الخريجات الفلسطينيات في هذا المجال
  

 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثاني عشر
  

 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف
  

البنية التحتية وأدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات  ير من المؤسسات التي تعمل في تطويرهناك الكث  
واالتصاالت سواًء آان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغير الحكومي 

 التعداد العام  حسب مؤسسة٩٦١عدد المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث بلغ 
  :مل في تطوير وتنمية هذا القطاع ونذآر هنا أهم المؤسسات التي تع، ٢٠٠٨للمنشآت المحدث 

 
  ؛االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة  
 ؛اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني 
 ؛الحاضنة االلكترونية 
 ؛الهيئة الفلسطينية لمسميات االنترنت 
  ؛الفلسطينيةجمعية االنترنت 
 ؛مركز التجارة الفلسطيني 
 ؛صندوق االستثمار الفلسطيني 
 ؛وزارة االقتصاد الوطني 
 ؛وزارة المالية 
 ؛مبادرة التعليم االلكتروني الفلسطينية 
 ؛مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
 ؛الوطنية لالتصاالت الفلسطينية 
 ؛مراكز التميز 
 ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 ؛ة والمانحينالجهات الدولي   

 
 المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطوير والمبادرات  -باء

  
بالرغم من ترتيب األولويات للشعب الفلسطيني نتيجة للظروف التي يعيشها والتي تتمثل في التعليم   

 لدعم عملية البحث والتطوير فأن هناك بعض المحاوالت, والصحة وجزء من خدمات البنية التحتية األساسية 
أشارت نتائج إحصاءات البحث والتطوير للضفة الغربية حيث  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ٩٨١، أن عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير قد بلغ ٢٠٠٧بناء على بيانات السجالت اإلدارية للعام 
تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي العاملين ما (التام   باحث وباحثة، يشكلون وفق معادل الوقت
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 باحثا ٢٨٠)  فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطويرفي المائة ٩٠,٠نسبته 
 باحثا وعدد الباحثات اإلناث بمعادل الوقت التام ١٨٧وبلغ عدد الباحثين الذكور بمعادل الوقت التام  .وباحثة
كما بلغ إجمالي القيمة المضافة ألنشطة البحث والتطوير خمسة أضعاف ما كانت . ٢٠٠٧في العام   باحثة٩٣

، ٢٠٠٧ مليون دوالر في العام ٣,٥ مليون دوالر، لتصل إلى ٠,٧ والتي بلغت حوالي ٢٠٠٠عليه في العام 
   .في المائة ٤٦وبمتوسط نمو سنوي 

 
 صاالت في االقتصاد الوطنيمساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت  -جيم

 
بالرغم من أن حركة االقتصاد بشكل عام تمر في ظروف الحصار واالغالقات وعدم سيطرة السلطة   

الوطنية الفلسطينية على المعابر التجارية وكذلك قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى أن القطاع 
 فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع . القطاعالخاص وبتشجيع من الحكومة قد عمل جاهداً لتنمية هذا

 ٣٣٠ مليون دوالر، لتصل إلى حوالي ٨٧ والتي بلغت حوالي ٢٠٠٠ثالثة أضعاف ما كانت عليه في العام 
أما بخصوص األنشطة ذات العالقة  .في المائة ٣٠، وبمتوسط نمو سنوي ٢٠٠٧مليون دوالر في العام 

 والتي بلغت حوالي ٢٠٠٠لقيمة المضافة خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام  فقد بلغ إجمالي ا،بالحاسوب
  . مليون دوالر١٦ مليون دوالر، لتصل إلى ٢,٢

 
تشكل األنشطة االقتصادية الثالث المذكورة  .في المائة ٧٦، وبمتوسط نمو سنوي ٢٠٠٧في العام   

ما يسمى ) بالحاسوب، وأنشطة البحث والتطويراالتصاالت السلكية والالسلكية، واألنشطة ذات العالقة (آنفا 
في  ٨,٠ (ا من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، معظمهفي المائة ٨,٥والذي يشكل ما نسبته  "اقتصاد المعرفة"

  .من قطاع االتصاالت) المائة
  

  مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -١٠ الجدول
  

 العاملةعدد المؤسسات
 في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

٢٠٠٨التعداد العام للمنشآت المحدث ٩٦١  

قيمة واردات قطاع تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت آنسبة مئوية من مجموع الواردات

٢٠٠٧إحصاءات التجارة الخارجية ٦٫٥  

قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات
 مئوية من مجموع الصادرات واالتصاالت آنسبة

٢٠٠٧إحصاءات التجارة الخارجية ٥٫٥  

  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
    

 التسهيالت الحكومية  -دال
  
عملت الحكومات المتعاقبة على ايالء هذا القطاع أهمية خاصة وتمثل ذلك في التشريعات والقوانين   

مات مثل قانون تشجيع االستثمار وتحرير سوق االتصاالت وإعفاء واألنظمة التي صادقت عليها هذه الحكو
الشركات العاملة في القطاع من بعض الضرائب وتسهيل عمليات الدفع للرسوم للشركات المرخصة نتيجة 
للظروف االقتصادية الصعبة وخفض رسوم الترخيص للشركات العاملة في القطاع والمصادقة على هيئة 

وإدراج بعض مشاريع القطاع الخاص لتنمية قطاع ,  من قبل مجلس الوزراء تنظيم قطاع االتصاالت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خطة الحكومة متوسطة المدى ودعم الحكومة للشراكات متعددة 

  .األطراف لتطوير القطاع
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   والمراجعالمصادر
  
  

 .طة الوطنية الفلسطينية السل– وزارة التخطيط ، ٢٠١٠-٢٠٠٨خطة االصالح واالتنمية   )١(
 
  .قرارات  مجلس الوزراء الدورة الثاني عشر  )٢(
 
 PITA. ps.pita.wwwاتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية   )٣(
 
  . وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات–مركز الحاسوب الحكومي   )٤(
  
  .وعة االتصاالت الفلسطينية مجم– ٢٠٠٨التقرير السنوي   )٥(
 
  ps.gov.pcbs.www .الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيكتاب   )٦(
 
 .، األمم المتحدة)ESCWA (٢٠٠٧المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات الفلسطيني   )٧(
  
 org.un.escwa.www .٢٠٠٧بيروت  –لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا   )٨(
  
  .االستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية  )٩(
  
  .خطة العمل االستراتيجية للحكومة االلكترونية الفلسطينية  )١٠(
 
 .اللجنة الوزارية المكلفة بأنشاء مركز البيانات الحكومي  )١١(
  
 PNINA .ps.pnina.www ،الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت  )٢١(
  
  ps.pmtit.www . االدارة العامة للتراخيص–وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   )١٣(
  
  .وزارة التعليم العالي الفلسطينية  )١٤(
  
  . زارة الداخلية الفلسطينيةو  )١٥(
  
  .وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية  )١٦(
  
  .  االدارة العامة للحكومة االلكترونية–وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   )١٧(
  
 ps.maannews.www .اإلخبارية معاوكالة   )٨١(
  
  . وفا-الفلسطينيةوكالة االنباء والمعلومات   )١٩(
  
 ps.gov.minfo.www . ٢٠٠٩الدليل األعالمي , وزارة األعالم الفلسطيني   )٢٠(
  
   org.2009alquds.www. ٢٠٠٩القدس عاصمة الثقافة العربية   )٢١(
  
  ps.felesteen.www .صحيفة فلسطين  )٢٢(
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  ps.pei.www .مبادرة التعليم االلكتروني الفلسطينية  )٢٣(
  
   ps.edu.zajel.www .موقع زاجل التعليمي  )٢٤(
  
   ps.gov.pei.www .موقع مبادرة التعليم الفلسطينية  )٢٥(
  
   com.alquds.www .موقع جريدة القدس  )٢٦(
  
   com.j-alhayat.www .موقع جريدة الحياة الجديدة  )٢٧(
  
   com.ayyam-al.www .موقع جريدة االيام الفلسطينية  )٢٨(
  
   org.souktel.www .موقع شركة سوقتل  )٢٩(
  
   ps.gov.moe.www .موقع وزارة التربية والتعليم العالي  )٣٠(
  
   com.palestine-wataniya.www . فلسطين-موقع الشركة الوطنية موبايل  )٣١(
  
  edu.qou.www . موقع جامعة القدس المفتوحة  )٣٢(
  
)٣٣(  statistics/en/org.undp.hdr://http  
  
)٤٣(  ps.picti.www  
  
)٣٥(  Palestine Academy for Science and Technology ، www.palestineacademy.org  
  
)٣٦(  Palestinian ICT Market Liberalization Economic Analysis and Future Roadmap kalid

  S.rabayah, Sami Awad      
    


