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 قدمةم
 

لتنمية الوطنية الشاملة ا من جوانب أساسي جانبكبناء مجتمع المعلومات  أهميةالسلطة الفلسطينية تدرك  

لتطوير ، سواء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي أيامنا  تؤديهالذي  المهم الدور ذلكتدرك أيضاً ، والمستدامة

أهم في  اً دورويأخذ مجتمع المعلومات . أو للدفع بعجلة النمو االقتصادي اإللكترونيةالعمل الحكومي والحكومة 

انتاجية تعيق تطور قطاعات  الفلسطينية لما تعانيه من قيود تفرضها إسرائيل عليها على األرض ةحالة الدول

 .تجاوز مثل هذه القيود في مجاالت عدةتتيح اإلنترنت واالتصاالت الحديثة في حين ، عديدة

 

يبين هذا التقرير مدى الجهود المبذولة في فلسطين سواء على المستوى الحكومي، أو في القطاع الخاص،  

 . ويبين أيًضا جانبا من أثر الهيمنة اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني المتعلق بمجتمع المعلومات

 

ة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بخطى ثابتة ومنهجية نحو بناء حكومة تسير الحكومة الفلسطينية برياد

 interoperabilityهم ما قامت به حتى اآلن هو تبني إطار موحد لتبادل المعطيات أإلكترونية فاعلة، ومن 

framework  ،ستربط أساسية ا بالزنار التقليدي الفلسطيني، وألنه بنية تيمنً " زنار"تحت اسم بين البنى الحكومية

لألفراد والشركات وللجهات  الموجهة اإللكترونيةبين مؤسسات الدولة وتسهل التواصل بينها وبناء الخدمات 

 .الحكومية

 

باإلنترنت  المدارس الفلسطينيةربط تحسين لالالزم إلى الحصول على الدعم لسلطة ا من جهة ثانية تسعى 

قد أطلقت بهذا ، ووتوفير البنية الالزمة الستخدام تقانات التعلم الحديثة بهدف تخريج أجيال قادرة على االبتكار

سيعمل في ، والذي موعة االتصاالت الفلسطينيةجبالتعاون مع م" أبجد نت"مشروع  1013في صيف  الشأن

 . مدرسة باإلنترنت 1000مرحلته األولى على ربط 

 

مجتمع المعلومات مرئيا أكثر في القطاع الخاص وفي النجاح الذي تالقيه الشركات العاملة ربما كان تقدم  

للتقدم المحرك األساسي بأن يكونوا  أماًل لطالما اهتم الفلسطينيون بتعليم أبنائهم و. في مجال تكنولوجيا المعلومات

في وفعال، تشير كل الدراسات إلى أن نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات عائد . في فلسطين ينالزدهار المنشودوا

إلى ارتفاع أداء المطورين الفلسطينيينأحد أسبابه 
1

 Cisco شركة سيسكومثل ، وهذا ما شجع الشركات العالمية 

.1008، وذلك منذ العام واالستثمار فيه إلى دخول السوق الفلسطينية
2

 

 

ومن المالحظ تعدد أشكال االستثمار الخارجي الذي لم يعد يقتصر فقط على أموال المساعدات من خالل  

 Intelالمنظمات غير الحكومية أو برامج التنمية التي تقوم بها بعض الشركات العمالقة مثل سيسكو وإنتل 

سطينية إما مباشرة أو من خالل لقد بدأت هذه الشركات باالستثمار في الشركات الفل. Microsoft وميكروسوفت

وقد تعددت أيضا بنى االحتضان ومسرعات نمو الشركات . صناديق أموال مخاطرة ورؤوس أموال تأسيسية

 .الصاعدة

 

من منظمات وشركات محلية وأجنبية تسعى لتطوير هذا القطاع وإلى بث روح  عديدةوهناك دراسات  

سيرد ذكر هذه الدراسات خالل هذا التقرير، ونخص بالذكر هنا و. االبتكار والتجديد في الشركات الفلسطينية

دراسة أجرتها شركة حلول التابعة لمجموعة االتصاالت الفلسطينية والتي حددت أهم ما يجب القيام به لدعم 

                                                 
تموز /يوليو 19والمقال المنشور في صحيفة النيويورك تايمز في  (The Portland Trust ،1011)لمزيد من التفاصيل اقرأ النشرة   1

1011: bank.html-west-in-hub-tech-building-http://www.nytimes.com/2012/07/30/world/middleeast/palestinians  

 .(White, et al., 2012): لمزيد من المعلومات حول دور سيسكو الريادي في تطوير السوق الفلسطينية  2

http://www.nytimes.com/2012/07/30/world/middleeast/palestinians-building-tech-hub-in-west-bank.html
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استبيان قامت به مبنية على المدرج هنا، نتائج  1الشكل  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ونورد في

المتعلقة  هاوقدراتالشركات حلول، ويبين أن الشركات الفلسطينية تعطي األولوية األولى لتطوير مهارات  شركة

بالتسويق وبإدارة األعمال وتطويرها وبإدارة المشاريع، فيما تأتي األولويات التالية بأهمية متكافئة تقريبًا في نظر 

ونشر صورة  ،وتشجيع االبتكار ،الشركات، وتتعلق بتحسين البنى التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  .محلياً ودولياً االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الشركات الفلسطينية كشركات رائدة في مجال 

 

لقد بدأ بالفعل نشاط الشركات الصاعدة الفلسطينية ينعكس إيجابيًا على اقتصاد فلسطين، فتبًعا لتقارير  

 نسبته ما المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع في اإلنتاج حجم ، بلغوتكنولوجيا المعلومات وزارة االتصاالت

إلى خارج أراضي السلطة الفلسطينية، من مجمله % 30 رالخدمات، وهو إنتاج يصد   قطاع إنتاج مجمل من % 17

وبالمجمل . أو إلى دول الخليج واألردن والواليات المتحدة ،خاصة إلى إسرائيل من خالل عقود التعهيد الخارجي

% 6معلومات يسهم بما يزيد على أن إنتاج قطاع تكنولوجيا الإلى تشير إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء 

 معدالت في يجعل هذا القطاع يساهم بدور أساسي ما وهذا ،1009منذ العام ( GDP)االجمالي من الناتج المحلي 

 3.واالجتماعية في فلسطين االقتصادية والتنمية النمو

 

 األولويات الخمس لتطوير قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين .1الشكل 

 
 

االتصاالت الخاص في مجال قطاع لأعوام ل ةاستراتيجية وخطة عمل لثالث"بعنوان  شركة حلول  من إعداد تقرير: المصدر

 (SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT CONSULTING CO, 2012) .وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين

 
                                                 

. النسب المئوية لكافة القطاعات في الناتج المحلي االجمالي  3
11E.htm-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CONCUR09  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/CONCUR09-11E.htm
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أن نمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األعوام الماضية لم يصحبه نمو  من المالحظولكن  

لبنك االضغوط اإلسرائيلية، وهذا ما كرسه بوضوح تقرير ما يتعرض له من عام في االقتصاد الفلسطيني بسبب 

.1013آذار مارس در في اصالالدولي 
4
ومن المؤكد أن ازدياد هذه الضغوط وعدم االستقرار في المنطقة سيؤثر  

االستثمارات  هروبمن هذا القطاع وتنافسية االقتصاد الفلسطيني عموًما، لما يُعرف  ايضا سلبا على تنافسية

 .العمل في المناطق غير المستقرةا عن وعزوفهورؤوس األموال 

 

التقرير اقتصر على دراسة جوانب مجتمع المعلومات التي تعمل على جدر اإلشارة هنا إلى أن هذا ت 

 وربما أكثر تقدما في)تطويرها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولكن ال يجب إغفال وجود جهود مماثلة 

اإللكترونيةمجال الحكومة بعض المجاالت مثل 
5

في قطاع غزة، ومن المؤسف رؤية هذه االزدواجية في ( 

ومن المؤكد أن توحيد جهود  .ود في بلد يعاني أصال من ضغوط خارجية كبيرة ومن نقص حاد في المواردالجه

 .إلى مجتمع معلومات ناجح ومستدام بسرعة اعد على تحقيق نجاح أكبر والوصول سالطرفين سي

 

  

                                                 
http://www.worldbank.org/en/news/press-بيان صحفي يتناول تقرير البنك الدولي فيما يخص الوضع االقتصادي في فلسطين  4 

competitiveness-term-long-losing-economy-release/2013/03/11/palestinian  

. موقع الخدمات اإللكترونية في وزارة االتصاالت في قطاع غزة  5
http://www.mtit.gov.ps/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=139  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/03/11/palestinian-economy-losing-long-term-competitiveness
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/03/11/palestinian-economy-losing-long-term-competitiveness
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/03/11/palestinian-economy-losing-long-term-competitiveness
http://www.mtit.gov.ps/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=139
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 مجتمع المعلومات دورالحكومات والفرقاء األساسيين في بناء  -أولا 
 

 اإللكترونية الستراتيجياتمجتمع المعلومات الوطنية و سياسات  -ألف
 

مع القطاع الخاص واألكاديمي  من خالل شراكة واسعةتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قامت وزارة اال 

عتماد الخطة في اوتم  ،1013-1011لألعوام  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإنجاز الخطة اإلستراتيجية

باإلضافة إلى قطاع البريد تصاالت وتكنولوجيا المعلومات هذه الخطة شاملة لجميع قطاع االوكانت  1010عام 

.في فلسطين
6
 

 

تاحة المعرفة للجميع إقائم على  مجتمع معلومات فلسطيني  تأسيس لاألساسية للخطة  الرؤية هدفتوقد  

ة قانونية خالل توفير بيئدوات ووسائل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وخدمات البريد من أوتسخير 

فاعلة وحقيقية يسهم  مة وتطبيق سياسات وإجراءات عادلة وشفافة تتيح شراكةءمالمن خالل و ،وتشريعية داعمة

لدعم  فيها القطاع الخاص بدوره الفاعل في ظل بيئة جاذبة تؤدي إلى تدفق حركة االستثمارات الوطنية واألجنبية

 قامة دولةإحياة المواطن للنهوض بالشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في  التنمية الشاملة المستدامة وتحسين

.فلسطينية مستقلة
7
  

 

تضمنت الخطة و .شملت أهداف الخطة كل من قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد قدو 

ً  هاؤداأوكان  1013الحالي خالل العام آليات للمتابعة والتقويم، قامت وفقها الوزارة بتقويم تنفيذ هذه الخطة   تبعا

-03-31وحتى  1013-04-01خطة عمل لهذا العام من قد طرحت الوزارة عقب ذلك و. جيًدا لتقويم الوزارة

1014.
8
 

 

قطاعي لالجديدة ستراتيجية الخطة اال وتكنولوجيا المعلومات بإعداد االتصاالتوزارة وقد جرى تكليف  

الخاص  ينمن القطاع اوطنيً  افريقً وقد شكلت الوزارة  .1016-1014لألعوام تصاالت وتكنولوجيا المعلومات اال

عتمادها خالل هذا اإعدادها وعمل على مؤسسسات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك للمن واألكاديمي و

 .1013العام 

 

 المعتمدة في فلسطين اإللكترونيةالستراتيجية . 1الجدول  
 

 المعلومات تكنولوجيا استراتيجية وجود

 واالتصاالت
 1013-1011 نعم

 1010 االستراتيجية اعتماد تاريخ

 الهيئة الحكومية المسؤولة اسم

 عن االستراتيجية
 تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة اال

Ministry of Telecommunications & Information Technology 

 جيد تنفيذالمستوى  تنفيذ االستراتيجية وتيرة

 

  

                                                 
 (1010االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزارة ) 1013-1011 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية  6

 .المرجع السابق  7

 .الفلسطينية تكنولوجيا المعلوماتو التصاالتلمعلومات مقدمة من منسق تقرير المالمح الوطنية في وزارة : المصدر  8
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 القطاعات متعددة الشراكةبين القطاعين العام والخاص أو  الشراكة  -باء
 

يبدو بوضوح أن الحكومة الفلسطينية تحرص على إنشاء حوار جدي  ومستمر مع جميع الفرقاء المعنيين  

. ذ خطط العمل المتعلقة بهاي، أو لتنفالمعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا  اإللكترونيةصياغة االستراتيجيات سواء ل

ن عن الوسط وممثل 1013-1011لألعوام تكنولوجيا المعلومات و التصاالتااستراتيجية في صياغة أسهم فقد 

.ن الشركات الخاصة والجمعيات غير الحكوميةعاألكاديمي و
9
 

 

 الحكومية غير المنظمات دور  -جيم
 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا طاعق في دعم ا فعااًل دورً  تؤديأبرز المنظمات غير الحكومية التي  من 

الناشطة لإلغاثة،  Mercy Corps ميرسي كوربس يسمح له باالزدهار والتطور منظمة بماوتوجيهه  فلسطين في

والدعم في أوقات  في مجال التربية والتعليم باإلضافة إلى المساعدات اإلنسانيةو .1986 عامفي فلسطين منذ ال

.في فلسطين تكنولوجيا المعلوماتالعديد من الدراسات بخصوص قطاع األزمات، تدعم هذه المنظمة 
10
ونذكر  

تقدم للعاملين في القطاع المعلومات  1013في نيسان وصدرت  Mercy Corpsكمثال دراسة حديثة  دعمتها 

 الشركاتالتي تسمح لهم باتخاذ القرارات بشأن األسواق الخارجية والمنتجات البرمجية التي بمقدور والمعطيات 

.تميز فيهاتن أ ةالفلسطيني
11
 

 

 Source of Hopeومؤسسة نبع األمل جوجلبالتعاون مع  1011منذ عام  Mercy Corpsتشرف منظمة و 

Foundation  العرب مبادرة شبكة المطورينعلى Arab Developer Network Initiative (ADNI) تي تهدف إلى ال

من خالل تقديم تدريب عالي السوية وإتاحة الفرصة لهم إليجاد موارد تمويل ومساعدتهم  دعم المبرمجين الشباب

.على وضع أفكارهم قيد التطبيق الفعال وإطالق شركات رائدة واعدة
12
 

 

، تنظم فيها دورات Gaza Sky Geeksافتتحت المنظمة نفسها حاضنة في قطاع غزة تحت اسم  1011عام الوفي 

وتستقبل . تدريبية ومسابقات بهدف الجمع بين المبرمجين الشباب لحثهم على الخروج بأفكار ومشاريع خالقة

لخروج بخطط عمل قابلة للتنفيذ الحاضنة أيضا عدة فرق من الشباب وتقدم لهم الدعم الفني واإلشراف والتمويل ل

.إلطالق شركات صاعدة
13
 

 

للتنمية  مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينيةأول مؤسسة تنمية محلية وهي سست أت ،1008عام الفي  

وتقوم هذه المؤسسة  .مجموعة االتصاالت الفلسطينية التي تقوم بدعمها ماديًامن المجتمعية التي تاسست بمبادرة 

بالعديد من النشاطات لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأن تسعى لتوفير التجهيزات واالتصال 

 ي المؤسسةتعطو. لمدة عام مع التدريب الالزم للجمعيات المحلية ذات الموارد المحدودة اإلنترنتبالمجاني 

يتام والتي ية والريفية والتي تقدم الخدمات للنساء والشباب واألالمتواجدة في المناطق النائجمعيات ولوية للاأل

.تتبنى مبادئ العمل التطوعي
14
 

                                                 
 (1010االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزارة ) 1013-1011 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية  9

 http://www.mercycorps.org/west-bank-and-gaza منظمة ميرسي كوربس في فلسطين  10

 SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT)دراسة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، اإلصدار الثاني   11

CONSULTING CO., April 2013) 

12 http://www.mercycorps.org/tags/adni 

13 incubating.html-is-corps-mercy-http://www.bizjournals.com/portland/morning_call/2013/06/how  

   http://www.pgfoundation.ps/?page_id=284قطاعات نشاط مؤسسة مجموعة االتصاالت 14

http://www.bizjournals.com/portland/morning_call/2013/06/how-mercy-corps-is-incubating.html
http://www.pgfoundation.ps/?page_id=284
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 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت  -ثانياا 
 

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية  -ألف
 

ومحدود اإلمكانات بسبب العوامل السياسية واالقتصادية  اً صغير اً سوق االتصاالت الفلسطيني سوقيُعد   

وزارة االتصاالت  .في البلدان األخرىالمشابهة سواق األتطور على نحو مماثل لتطوره  وتعيقالتي تحيط به 

 .وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق وإصدار الرخص للشركات العاملة فيه

 

وبال تل هي إحدى شركات . Paltelبال تل في فلسطين شركة وحيدة هي  الثابت فخدمات الهاتتقدم  

خدمات  أخرى من شركات هذه المجموعة وتقدم شركة. ذات المساهمة العامة مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 "الوطنية"وقد دخل مشغل ثان إلى سوق الهواتف النقالة تحت اسم . Jawwal ”جوال“شركة  وهيالهاتف النقال 

Wataniya  من السوق المحلية فيما تجتذب % 85وتستحوذ شركة جوال على ما يقارب من . 1009في نهاية العام

سوق الهاتف النقال في فلسطين من قرصنة عدة شركات اسرائيلية تتيح يعاني ولكن . الوطنية ما تبقى من السوق

خسائر إذ إنها ال تدفع د شركات االتصاالت والدولة تكبوالخدمة داخل األراضي الفلسطينية دون ترخيص قانوني 

.راضي الفلسطينيةيص وال الضرائب المترتبة على نشاطها في األأجور التراخ
15
  

 

، وقد عبر شركتها حضارة ADSLعبر خطوط  اإلنترنتأيضا خدمة  مجموعة االتصاالت الفلسطينيةتقدم  

التي ADSL  بتقديم خدماتهم عبر خطوط آخرين إنترنتلمزودي بالسماح  1010بدأت الشركة في نهاية عام 

سوق اإلنترنت فتح وقد ساعد ذلك في  .Bit Stream Accessوذلك باعتماد تكنولوجيا  تل للمشتركين توفرها بال

مواجهة المنافسة غير و في فلسطين وتوسيع انتشاره اإلنترنتتطوير خدمات  بهدف ،يجابيةوتعزيز المنافسة اإل

.الضفةشركة في  11شركات في غزة و ADSL 8قدم خدمات اشتراك تو .ةاإلسرائيلي للشركات الشرعية
16
 

 

حصلت على انفتاح السوق الفلسطينية على المنافسة إذ آخر  مثااًل  Global Comغلوبال كوم شركة تمثل و 

ذات  اإلنترنتوخدمات  (VoIP) اإلنترنتلتقديم خدمات نقل الصوت عبر شركة على التراخيص الالزمة ال

 شبكة السلكية من خاللتقدم الشركة خدمات اإلنترنت بسرعات عالية و .1008الحزمة العريضة منذ العام 

.الضفة الغربية تغطي مدنًا في WiFiباستخدام تقنية 
17
 

 

 بنية سوق خدمات التصالت الفلسطينية . 2الجدول  
 

 مزودان خدمات الهاتف النقال

 مزود وحيد خدمات الهاتف الثابت

 اإلنترنتخدمات 
 Bit Streamخدمة تنافسية باستخدام البنية التحتية لشركة بال تل عبر نظام 

Access . عدد المزودينISP  مزوًدا 16الكلي. 

 

  

                                                 
 (Madar for Research and Development, 2012)ير تقرير شركة مدار للبحث والتطو  15

  http://paltel.ps/ar/adsl_access_bsa__1المزودون المرخصون  16

  internet-http://www.globalcom.ps/solution%20and%20services/wirlessأسعار خدمات اإلنترنت الالسلكي من غلوبال كوم  17 
 (1013اكتوبر تشرين األول  11زيارة الصفحة في )

http://paltel.ps/ar/adsl_access_bsa__1
http://www.globalcom.ps/solution%20and%20services/wirless-internet
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 انتشار تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -اءب
 

، 1013األول  النصففي فلسطين في نهاية  الثابتة الخطوط عدد بلغ ،العرب المستشارينلمجموعة  تبًعا 

.%9.10 نفاذ بنسبة ،خطًا 402.000
18
 3.347، 1013في نهاية حزيران  المحمول الهاتف خطوط عدد بلغ فيما 

ويتضمن هذا الرقم  %.10فوق ي السابق العام عن نمو وبمعدل ،%77 تقارب مجملة نفاذ بنسبة مليون خط

، والتي على األراضي الفلسطينية الخطوط المقدمة من الشركات اإلسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي

.من السوق% 3تستحوذ على ما يقارب من 
19
  

 

يقارب بما  1011في فلسطين في العام  عدد الحواسيب للبحث والتطوير لشركة مدار تقرير ويقد ر 

.مستخدًما 3.13متوسط عدد مستخدمين للحاسوب الواحد تقارب مع حاسوبًا  400,000
20
 

 
 مستخدما، 2,865,000بـ فلسطين في اإلنترنت مستخدمي عدد ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت قدر يفيما  

%.68 تقارب البالد في اإلنترنت نفاذ نسبة يجعل ما وهذا
21
مجموعة الخبراء العرب أن خطوط لويبين تقرير  

ADSL  من شركات وأفراد، وقد وصل عدد  للفلسطينيين اإلنترنتالتي تتيح استخدام هي الطريقة األساسية

.عن العام السابق %17.1بمعدل نمو  1013 النصف األول من العام في نهاية 103.681إلى  خطوطه
22
 

 
إال من في فلسطين غير متاحة  فالخدمة،  3Gالنقال باستخدام تقنية الجيل الثالثاإلنترنت أما فيما يخص  

تمتنع عن حتى اآلن نية، إذ إن إسرائيل ما زالتيخالل شركات االتصاالت اإلسرائيلية المتعدية على السوق الفلسط

  .الجيل الثالثزمة لتشغيل خدمات الالتصاالت الفلسطينية الترددات المنح شركات ا

 

 :أهم المؤشرات التي تحدثنا عنها في هذا المقطع 3الجدول يلخص 
 

 أهم مؤشرات التصالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين . 3الجدول 

 
 مؤشر التصالت أحدث التقديرات نسبة النفاذ

9.10 %  عدد خطوط الهاتف الثابت 402,000 
 عدد خطوط الهاتف المحمول 3.347.000 76.8  %
 ADSLعدد خطوط اإلنترنت  103.681 4.67 %
 عدد مستخدمي اإلنترنت 2,283,803 55 %
10%  عدد الحواسيب 400,000 

 

 

 

 

                                                 
18 An overview of Palestine’s fixed voice market by end of June 2013, AAG, August, 2013. 

19 An overview of Palestine’s cellular market by end of June 2013. AAG, August, 2013. 

 (Madar for Research and Development, 2012)تقرير شركة مدار للبحث والتطوير  20

 .المرجع السابق 21

22 An update of Palestine’s fixed Internet market by end of June 2013, AAG, Sep. 2013. 
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 (ICT Connectivity)ترابطية تكنولوجيا المعلومات والتصالت   -جيم
 

في األراضي الفلسطينية غير متاح لجميع شرائح المجتمع بسبب العديد من اإلنترنت ب ال شك أن االتصال 

إال أن السلطات المعنية والشركات والجمعيات غير الحكومية تبذل الكثير من . العوائق التي تعرقل انتشاره

 ، أصدرهمشترك   صحفي   بيان  الجهود لتحسين الوضع، وهذا يبدو واضحا عبر تطور اإلحصائيات كما بينه 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي 

.1013مايو أيار  17في لالتصاالت ومجتمع المعلومات 
23
من الشباب في % 55.0وتبي ن هذه اإلحصائيات أن  

 .1004في العام  % 10 بنسبة مقارنة نترنتاإلسنة يستخدمون  19و 15الذين تتراوح أعمارهم بين فلسطين 

 .إحدى المنافذ األساسية التي تتيح االتصال للفلسطينيين اإلنترنتوتعد مقاهي 

 

ما اليزيد عن  أن 1013ن انيسأبريل صدرت في ء خرى لليونسكو مع مؤسسة أبو غزالةتبين دراسة أ 

فع هذه النسبة إلى ما ، وترتاإلنترنتمن الحواسيب الموجودة في المدارس العامة مزودة باتصال مع % 10

.ذا أجملنا المدارس الخاصة والعامةإ% 30يقارب 
24
وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع  

ربط سيتم وفقه  الذي "أبجد نت"برنامج  1013آب  أغسطس في نهاية شهرجموعة االتصاالت الفلسطينية م

مدة وخالل ، 1014-1013مع بداية الفصل األول من العام الدراسي  اإلنترنتمدرسة في الضفة وغزة ب 1000

.مدرسة 1000مدرسة إضافية ليصل العدد الى  1000مع توقع ربط  ،خمس سنوات قادمة
25
 

 

  ترتبط الجامعات الفلسطينية المبينة في  

                                                 
2391&mid=3265&wversion=Staginghttp://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=7 

 - Talal Abu Ghazaleh Organization)تحليل مقارن الستخدام  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في التعليم في خمس دول عربية   24

UNESCO, 2013) 

 "أبجد نت"والتعليم العالي تطلق برنامج مجموعة االتصاالت الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة التربية  25

http://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=1123  

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=791&mid=3265&wversion=Staging
http://www.mohe.gov.ps/ShowArticle.aspx?ID=1123
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فيما بينها ومع الشبكة  الشبكة البحثية األكاديمية الفلسطينيةمخطط يبين الجامعات المشتركة في  .2 الشكل

 Palestinian National Research and Educationالشبكة البحثية األكاديمية الفلسطينية اليورومتوسطية عبر 

Network (www.palnren.net) هدفها األساسي  ،لياف الضوئيةة اتصاالت عالية السرعة تعتمد األشبك، وهي

كل جامعة من ،حيث تربط شركة االتصاالت الفلسطينيةوتدير الشبكة الوطنية  .تشجيع وتفعيل البحث العلمي

مع الشبكة  وتتصل الشبكة الوطنية. ميجا بت في الثانية 15بوصلة سعتها المشتركة الجامعات الفلسطينية 

ويجري العمل بالتوازي  .EumedConnectعبر مشروع  بت في الثانية ميجا 45 تهاسعوصلة اليورومتوسطية ب

وتهدف إلى بناء شبكة شاملة تقدم ساسية أكبنية  الوطنيةمدارس باعتماد الشبكة العلى بناء شبكة تعليمية تربط 

.في فلسطين محتوى تعليميًا وخدمات متاحة لكل المؤسسات التعليمية
26
 

 

 Arab Statesالعربية للبحث والتعليم الدول بمشروع شبكة الفلسطينية الشبكة البحثية األكاديمية وتشترك  

Research and Education Network (ASREN)  الذي يهدف إلى دعم ترابطية الشبكات البحثية العربية وتفعيل

.التعاون بين الدول العربية في مجال البحث العلمي
27
 

 

  

                                                 
 /http://www.palnren.net/arالفلسطينية  األكاديمية البحثية الشبكة عن لمحة  26

networks.html-members/national-and-http://www.asrenorg.net/about/partners 27  

http://www.asrenorg.net/about/partners-and-members/national-networks.html
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 الشبكة البحثية األكاديمية الفلسطينيةمخطط يبين الجامعات المشتركة في  .2الشكل 
 

 
آب /نت صفحة الوب متاحة في شهر أغسطسكا) /htm www.palnren.net/ar.الفلسطينية-األكاديمية-البحثية-الشبكة/عن-لمحة : المصدر

 )1013أكتوبر تشرين األول  11بتاريخ ، فيما تعذر الوصول إليها 1013

 

 البنية األساسية لإلنترنت  -دال
 

تتصل الشبكة الفقارية الفلسطينية عبر األردن ومصر والمملكة المتحدة، فيما هناك اتصال ميكروي  

microwave مع األردن وإسرائيل.
28
ولكنها تتصل  كابالت بحرية حتى اآلن، ةمازالت فلسطين غير متصلة بأيو 

ن شراكة مع ع 1011 سبتمبر/مجموعة االتصاالت الفلسطينية في أيلولأعلنت  وقد .بكابل ضوئي مع األردن

.بهدف وصل فلسطين بكابل اتصاالت بحري Pantel International AG الشركة التركية بانتل
29
 

 

 اإلنترنتما زالت شركات الهاتف النقال عاجزة عن تقديم خدمات الجيل الثالث ويقدم بعض مزودي خدمة  

.WiFiبديال من خالل نشر شبكات 
30
ولكنها تواجه  WiMAXنشر شبكات تحاول أيًضا وهناك شركات فلسطينية  

.منًعا إلدخال معداتها من الجانب اإلسرائيلي
31
 

 

تحت اسم ، Internet Exchangeاتخاذ قرار بإنشاء مقسم تبادل إنترنت فلسطيني  1011جرى في العام  

                                                 
28 profile-sector-http://www.pita.ps/content/ict .ICT Sector Profile  

29 Palestine Telecom Market Landscape, AAG, Feb. 2013. 

  http://alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=149.تستعد إلطالق خدمة االنترنت الجوالجلوبل كوم  30

services/maxnet/http://pcit.ps/ 31  

http://www.pita.ps/content/ict-sector-profile
http://pcit.ps/services/maxnet/
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 Internet Society-palestine الفلسطيني اإلنترنتجمعية مجتمع ، على أن تقوم "PIXمقسم تبادل إنترنت فلسطين "

(ISOC-PS) بإدارته.
32
مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت  لدى ستضافهو مو وقد انطلق المقسم حديثًا 

 .هب ةمزودي خدم 7ربط  قد جرى حتى اآلنتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووبدعم من وزارة اال

 

في  (international bandwidth)لإلنترنت الحزمة الدولية وتقدر دراسة لمجموعة المستشارين العرب  

%.16.3 يساويميغا بت بالثانية، بنمو مقدر عن العام الفائت  7,755 بـ 1013فلسطين في العام 
33
 

 

  

                                                 
17Jul2011.pdf-http://isoc.ps/ISOC_BoD_on_PIX 32  

33  Palestine Telecommunications Market Indicators and Projections, AAG, July 2013. 

http://isoc.ps/ISOC_BoD_on_PIX-17Jul2011.pdf
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 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاا 
 

 المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
 

حضور يمكننا القول إن جميع الوزارات والعديد من المؤسسات العامة التابعة للحكومة الفلسطينية لها  

الكثير من المعلومات واألخبار التي تهم  وشبكات التواصل االجتماعي وبالإلكتروني وتقدم من خالل مواقع 

. المواطن الفلسطيني، وتقدم له إرشادات عن الخدمات التي تقدمها كل واحدة من هذه الوزارات أو المؤسسات

نشاطات مواقع الوب حقال أو صفحة آلخر أخبار الجهة الرسمية المعنية تعلم المواطنين بآخر ال معظموتتضمن 

.التي تقوم بها
34
 

 

العديد من المواقع التي توثق تأريخ األحداث التي أدت إلى الوضع الحالي في توفر تعن ذلك، فضألً  

ومن بين هذه  .في أرضهمالفلسطينيين  وعلى تعزيز حق فلسطين والتي تحرص على إحياء الذاكرة الفلسطينية،

وهوموقع غني ونشط يواكب  لمصادر حقوق المواطنة والالجئين،المركز الفلسطيني ، بديلالمواقع موقع مؤسسة 

.نشاطات المؤسسة
35
 

 

ذات  اإللكترونيةوتمتلك معظم الجامعات الفلسطينية مواقع مكتبات إلكترونية، بعضها يتيح بعض المراجع  

صفحة تضم  لطالب الجامعة ومدرسيها يوفر موقع جامعة البوليتكنيك في فلسطينو. الفائدة لطالبها وللعموم

، وقد تتيح النفاذ إلى هذه المكتبات عناوين مكتبات إلكترونية في جامعات أخرى ومواقع أخرى ذات صلة

.باستخدام معطيات النفاذ نفسها المستخدمة في مكتبة جامعة البوليتكنيك
36
تقدم أيًضا وكالة وفا لألنباء عبر  

بأس به من التقارير وكتب التاريخ والسياسة والثقافة،  مركزها الوطني للمعلومات مكتبة إلكترونية تضم عدًدا ال

.إلخ
37
 

 

 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء
 

توفر نفاذ مالئم للمعلومات العامة الرسمية من خالل مختلف وسائل االتصال بما فيها اإلنترنت بحيث  -

واألطفال، خاصة المهمشين منهم، تغطي كافة شرائح المجتمع مثل المسنين وذوي االحتياجات الخاصة 

 من المجموعات المحرومة والضعيفة؛ إضافة إلى غيرهم
 

واألرشيف العلمي ذات النفاذ المفتوح أو  إلى المجالت والكتب( المجاني أو الرمزي الكلفة)الوصول  -

 .المجاني
 

 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم
 

من وسائل  المهام مستدامة ومجانية أو ذات رسوم رمزية تتيح عدداً  وجود نقاط نفاذ مجتمعية متعددة -

 االتصال خاصة اإلنترنت؛

تقديم خدمات المساعدة للمستخدمين في المكتبات والمؤسسات التعليمية واإلدارات العامة ومراكز  -

 يز على المناطق الريفية والفقيرة؛البريد وغيرها من المؤسسات العامة مع الترك

 .استخدام المعلومات وتشارك المعرفةتشجيع  -

                                                 
 /http://zinnar.pna.ps/GovernmentLinks مواقع إلكترونية حكومية   34

badil-http://www.badil.org/ar/about 35 

36 http://library.ppu.edu/ar/freeresources/P_resources.aspx  

  http://www.wafainfo.ps/library.aspxالمكتبة اإللكترونية في مركز المعلومات الوطني وفا 37 

http://www.badil.org/ar/about-badil
http://library.ppu.edu/ar/freeresources/P_resources.aspx
http://www.wafainfo.ps/library.aspx
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 في تكنولوجيا المعلومات والتصالت بناء القدرات  -رابعاا 
 

 تكنولوجيا المعلومات والتصالت في التعليم والتدريب  -ألف
 

بالتعاون بين الحكومة الفلسطينية  قائم واسع النطاق مشروعتشرف وزارة التربية والتعليم العالي على  

خلق جو و ،هدف رفع جودة التعليمب تعزيز التعلم اإللكتروني في المدارس الفلسطينيةيهدف لوالحكومة البلجيكية 

ماليين يورو تشمل  4بـالمشروع  تُقدَّركلفة. المدرسةتفاعلي بين الطالب والمعلمين والمجتمع داخل وخارج 

الموزعة على  واألجهزة اللوحية اإللكترونيةالتعليمية البوابة إنشاء و قوم بها المدارسالتي ست نفقات المبادرات

.1015-1010ويمتد المشروع على الفترة  .للمدرسين والدورات التدريبية المدارس
38
 

 

 برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -باء
 

وبسويات تتراوح في تكنولوجيا المعلومات هناك جهات عديدة في فلسطين تضطلع بتنظيم دورات تدريبية  

 .دورات االختصاصية في أحدث التطبيقاتالمن دورات المبتدئين حتى 

 

في وزارة  قدم دائرة التدريب التابعة لمركز الحاسوب الحكومي، تفإلى جانب معاهد التدريب الخاصة 

منذ عدة سنوات وهي موجهة أساًسا لموظفي الجهات  ICDLالعديد من دورات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

وتقدم دائرة التدريب أيًضا دورات فنية متخصصة ألعداد . عداد المتدربين في ازدياد مستمرأالحكومية، و

  ، ويبين كوسكاديمية سيأمحدودة من المهندسين بالتعاون مع 

                                                 
  http://www.elearn.edu.ps/?q=node/15نبذة عن المشروع  38

http://www.elearn.edu.ps/?q=node/15
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.1011أعداد المتدربين في كال البرنامجين حتى العام  3 الشكل
39
وتعمل الوزارة حاليا على إنشاء مركز تدريب  

ومن (. الجنوبية ةكوريوكالة التعاون الدولي ال)يكا تقني متخصص بتكنولوجيا المعلومات وبتمويل من مؤسسة كو

.1013المتوقع أن يتم افتتاح المركز مع نهاية عام 
40
 

 

  

                                                 
  http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=main&id=1183مؤشرات وبيانات 39

 .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية: المصدر  40

http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=main&id=1183
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 زارة التصالت عدد المتدربين في مركز الحاسوب الحكومي التابع لو. 3الشكل 

 وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية

  
 http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=main&id=1183 االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتموقع وزارة : المصدر

 (1013أكتوبر تشرين األول  14تم النفاذ إلى الصفحة في )

 

جامعة القدس المفتوحة معتمدة كمركز في التدريب وهناك جامعات مثل مهماً الجامعات أيضا دوًرا تؤدي  

.الشركات العالمية مثل ميكروسوفت واوراكل وغيرهما أكاديميات تدريب وامتحان للعديد من
41
وتقدم جامعة  

فلسطين في غزة بالتعاون مع منظمة ميرسي كورب دورات تخصصية متقدمة ومجانية لطالب الجامعة 

.والخريجين الجدد
42
 

 

برنامًجا جريئًا لبناء قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال  1011 رأياتبنت شركة سيسكو في  

tamkeen.netإذ قامت بتمويل ودعم برنامج يُدعى تمكين  امتد على مدى عام، تكنولوجيا المعلومات
43
تلقى من  

إجمالي  بلغقد و. اختصاصيون في هندسة البرمجيات تدريبًا مكثفًا فلسطينيونومديرون خالله أصحاب شركات 

وكان الهدف الرئيس من وراء التدريب فتح الشركات الفلسطينية .شركة 14متدربًا من  70عدد المتدريبين 

.الناشئة على السوق العالمية ومساعدتها لدخول هذه السوق
44
 

 

  

                                                 
  :http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=140أكاديميات ومراكز امتحانات دولية معتمدة دوليا   41 

  http://up.edu.ps/ar/viewAdv-730 إعالن برامج تدريبية متخصصة مجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال 42 

 http://www.positeam.co.il/tamkeennet نت .برنامج التدريب تمكين 43

-of-training-israels-cisco-inside-glimpse-a-positeam-http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2013/07/24/positively 44

entrepreneurs-palestinian/  

http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=main&id=1183
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=140
http://up.edu.ps/ar/viewAdv-307
http://www.positeam.co.il/tamkeennet
http://www.positeam.co.il/tamkeennet
http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2013/07/24/positively-positeam-a-glimpse-inside-cisco-israels-training-of-palestinian-entrepreneurs/
http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2013/07/24/positively-positeam-a-glimpse-inside-cisco-israels-training-of-palestinian-entrepreneurs/
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 واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت الثقة ناءب  -خامساا 
 

 اإللكترونيةالمسودة األولى لمشروع قانون المعامالت أعدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

.مجلس الوزراء بانتظار مناقشته فيوهو  1010منذ العام 
45
 

 

 theفريق أمن وحماية المعلوماتشكلت الحكومة الفلسطينية  ،اإللكترونيةمشروع الحكومة في إطار و 

Information Security Team  المنقولة عبر الشبكة بين الوزارات  المعطياتبكل ما يتعلق بحماية الذي يُعنى

المخزنة في قواعد طيات حماية المععن  مسؤولالفريق الهو أيًضا و ."زنار"ضمن إطار التبادل البيني المختلفة 

ات التوثق والتحقق الالزمة عند التعامل مع من خالل تعريف عمليات التشفير واإلجراءالمعطيات الحكومية 

.المعطيات الحكومية
46
الكيان المؤسس للكيانات التي تؤسس عادة لضمان أمن على أنه الفريق  اعتبارويمكن  

  :ما يلييق الحالية مسؤوليات الفر ، ويدخل في إطاراإللكترونيةالمعلومات في الحكومات 

 

  ؛المعلوماتوضع سياسات و معايير أمن و حماية  

 ؛(PKI) البنية األساسية للمفاتيح العموميةواعتماد  اإللكترونيةهيئة المصادقات  تشكيل •

 ؛المعطياتتشفير  •

  ؛وضع تصور إلنشاء مركز الطوارئ الحاسوبية •

  ؛الوزارات على مواضيع أمن و حماية المعلومات المختلفة فرق فيتدريب  •

 .عن مواضيع أمن و حماية المعلومات رفع نسبة الوعي و المعرفة لدى المستخدمين •

  

مددن أمجلددس الددوزراء الفلسددطيني مددؤخًرا قددراًرا بإنشدداء فريددق فلسددطين السددتجابة طددوارئ  ولقددد أصدددر  

من ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية  مكون   Palestine Computer Emergency Response Teamالمعلومات 

، وقدد تدم تفدويض وزارة االتصداالت وتكنولوجيدا المعلومدات بالتنسديق مدع المعنية بتطبيق سياسة أمن المعلومدات

كافددة الجهددات الحكوميددة الختيددار مرشددحيها فددي عضددوية الفريددق الددذي سددتكون مددن أولددى مهامدده إعددداد خطددط 

 .ومبادرات توعية شاملة داخل المؤسسات والوزارات

 

 

  

                                                 
 /http://www.mtit.pna.ps/e-laws. المسودة األولى لمشروع قانون المعامالت اإللكترونية 45

 /http://zinnar.pna.ps/E-Government/securityFramework فريق أمن وحماية المعلومات 46
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 التمكينية البيئة  -سادساا 
 

 والتنظيميةالبيئة القانونية   -ألف
 

عدة تؤدي  باإلضافة إلى مشروع المعامالت اإللكتروينة الذي تجري مناقشته حاليًا في مجلس الوزراء، 

ن حماية الملكية ومشروع قان :في تنظيم النشاط االقتصادي في مجتمع المعلومات، نذكرمنها اً مشاريع قوانين دور

وزارة االقتصاد الوطني وبمشاركة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ةبرئاس ةلجنالذي أعدته الصناعية 

 اخاصً  تضمن فصاًل الذي يمشروع قانون العقوبات وهناك أيًضا . وبعض المؤسسات ذات العالقه بالموضوع

 .اإلنترنتبجرائم الحاسوب و
 

 والمحلي االستثمار األجنبي ودعملتشجيع  القوانين والتشريعات االقتصادية من اً إطار وقد أصدرت السلطة 

 Palestinian Investmentالفلسطيني ترويج االستثمار هيئةوسمت جهة منفذة لهذه القوانين هي  .فلسطين في

Promotion Agency (PIPA).  األخطار من المستثمرين المحتملين للمساعدة في حماية هذه القوانين وقد صيغت ،

.استثماراتهم أرباحوتعزيز 
47
 

 

 إدارة أسماء النطاقات  -باء
 

الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات هو  (ps.) اإلنترنتعلى شبكة المسجل الرسمي للمجال الفلسطيني  

وتدير الهيئة اسم النطاق الرئيس . The Palestinian National Internet Naming Authority (PNINA) اإلنترنت

فيما تتيح التسجيل على أسماء النطاق عبر عدد كبير من المسجلين com.ps, .org.ps. سماء النطاقات الفرعية مثلوأ

داخل فلسطين والعديد من  اإلنترنتخدمة مزودو ومن أهمهم ( مسجال معتمدا 80يفوق عددهم )المعتمدين 

.الشركات المنتشرة في العديد من البلدان األجنبية
48
 

 

 في بداية العام( فلسطين).يني على شبكة اإلنترنت باللغة العربية لمجال الفلسطوقد بدأت الهيئة التسجيل ل 

1011.
49
 

   

 8002عدد النطاقات المسجلة في فلسطين منذ العام . 4الجدول  
   

 اإلنترنتالوطنية الفلسطينية لمسميات الهيئة   ؤولة عن تسجيل النطاق العلوي للبلدسالجهة الم اسم
The Palestinian National Internet Naming 

Authority 

  /http://www.pnina.ps لهذه الجهة اإلنترنتعنوان 

 تجديد تسجيل جديد السنة السابقةإجمالي عدد النطاقات المسجلة في البلد للسنوات 

1008 1558 2273 

1009 2040 2632 

1010 2019 2996 

1011 3204 3405 

1011 2258 3781  
 http://www.pnina.ps/ar/domains/statistics-2012  الوطنية الفلسطينية لمسميات اإلنترنتالهيئة إحصائيات  :المصدر

 

  

                                                 
  http://www.pipa.gov.ps/index.aspوكالة ترويج االستثمار الفلسطيني  47

48 list/-http://www.pnina.ps/ar/registrars/registrars   

49launched/-been-has-registration-name-omaind-http://www.pnina.ps/ar/2011/01/falasteen  

http://www.pnina.ps/
http://www.pnina.ps/ar/domains/statistics-2012
http://www.pipa.gov.ps/index.asp
http://www.pnina.ps/ar/registrars/registrars-list/
http://www.pnina.ps/ar/2011/01/falasteen-domain-name-registration-has-been-launched/
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 والتصالتتوحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات   -جيم
 

 1011في العام  لكترونية ناجحة، قامت الوزارات المعنية في الحكومة الفلسطينيةاإلعداد لحكومة إبهدف  

مجموعة من األطر والمواصفات والمقاييس التي تحكم عمليات المكون من " إطار التبادل البيني، زنار"بإطالق 

يوفر ومن المفترض أن . ا بين المؤسسات الحكومية لضمان تبادل سليم و متفق عليهلكترونيً إ المعطياتتبادل 

ال وقابل للتوسع والتطور اإللكترونيةالمناسبة لتصميم وبناء الحكومة  األساسيةالبنية " زن ار"  50.بشكل سليم وفع 

 

 ةالستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتصالت والتدابير الحكومية الداعم  -دال
 

ا وتبعً . في فلسطين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتهناك جهود واسعة محلية ودولية لدعم نمو قطاع  

دعما كبيرا لهذا  نشكالالعالمية وتدفق أموال المساعدات ي، فإن تواجد الشركات ترست لتقرير لمؤسسة بورتالند

صندوق رأس المال المخاطر في  أولبنك االستثمار األوروبي أطلق ، فعلى سبيل المثال، القطاع منذ عدة سنوات

ماليين يورو  5أعلن عن التزامه بتقديم استثمارات بقيمة ، حيث 1009في كانون األول  األراضي الفلسطينية

.شركات تكنولوجيا المعلومات الموجهة للتصدير في األراضي الفلسطينيةموجهة خاصة ل
51
أطلق وزير وبالمثل  

 Palestinian ICT Capacity Buildingمبادرة بناء القدرات  1010 ديسمبر/األمريكي في كانون األولالخارجية 

Initiative (PITI)..
52
 

 

يرى البعض أنها مثلت نقطة تحول للشركات  مبادرة 1008منذ  سيسكو ىرعتوفي اإلطار نفسه  

.الفلسطينية
53
بناء القدرات واالحتضان واستثمارات رؤوس أموال ل برنامًجا تدريبي ًا مساهمات سيسكو تضمنوت 

 11، دعم هذه المبادرةلمليون دوالر  15 ما يصل إلى 1011حتى منتصف  الشركة استثمرتمخاطرة، وقد 

.رؤوس أموال مخاطرةمليون منها في استثمارات للشركة في 
54
 

 

بتمويل يبلغ  Soros Economic Development Fund (SEDV)صندوق سوروس للتنمية االقتصادية  يستثمرو 

 Middle East Venture Capital Fundمليون دوالر في صندوق رأس المال المخاطر للشرق األوسط  5

(MEVCF).
55
 

 

هو  ،Sadaraصدارة هنا في رأس مال مخاطر اسمه  المذكورةاجتمع جزء من أموال االستثمارات وقد  

إلى دعم شركات تكنولوجيا المعلومات الصاعدة في ويهدف  األول من نوعه في األراضي الفلسطينية،

.فلسطين
56
 

 

                                                 
 /http://zinnar.pna.psإطار التبادل البيني زنار  50

 .ar.htm-09-release_BEI-http://europa.eu/rapid/press_269 . إطالق صنوق راس المال المخاطر من بنك االستثمار األوربي 51

52 The ICT sector in the Palestinian Territory بورتالند ترست ،Portland Trust ، 1011نشرة آب. 

، West Bank’s Emerging Silicon Valley Evades Issues of Bordersصحيفة نيويورك تايمز،  53
bank.html-west-in-hub-tech-building-http://www.nytimes.com/2012/07/30/world/middleeast/palestinians  

 .1011حزيران . .Cisco Pioneers Market Development Approach in Palestine: مبادرة سيسكو 54

  portfolio/mevcf.html-http://sedfny.org/portfolio/activeصدوق رأس المال المخاطر للشرق األوسط  55

56 ups-start-palestinian-promise-see-investors-http://www.sadaravc.com/?q=content/early  

http://zinnar.pna.ps/
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-09-269_ar.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-09-269_ar.htm
http://www.nytimes.com/2012/07/30/world/middleeast/palestinians-building-tech-hub-in-west-bank.html
http://sedfny.org/portfolio/active-portfolio/mevcf.html
http://www.sadaravc.com/?q=content/early-investors-see-promise-palestinian-start-ups
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"قيادات"أسست مجموعة من أعضاء مؤسسة  1011في أواخر العام  
57
 "فاست فوروورد"الشركة الرائدة  

Fast Forwardالتأسيسي ، وهي أول شركة لتسريع النمو  وصندوق لالستثمار seed fund وتأتي  .في الضفة الغربية

الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا هذه الشركة لتتابع دعم الشركات بعد مرورها عبر حاضنات أخرى مثل 

التي يعود  Palestine Information and Communications Technology Incubator (PICTI) المعلومات واالتصاالت

.1004عام تاريخ تأسيسها إلى ال
58
 

 

، مجموعة من رواد األعمال الشباب المتحمسين في فلسطين وعبر شراكة بين 1013وفي ربيع العام  

التحالف التشيكي لتكنولوجيا المعلومات هو  في الجمهورية التشيكية مع شريك ،PALinnO" بال إن أو"تحت اسم 

بناء جسر  عبور للشركات الناشئة بين  مهمة على عاتقهاأخذت المجموعة  ،Czech ICT Alliance واالتصاالت

المصمم  P2SV" فلسطين إلى وادي السيليكون" اسمبرنامجها األول على أطلقت و .فلسطين ووادي السيليكون

اختبار منتج الشركة في ( 1احتضان الشركة في فلسطين، و ( 1: ليجول بالشركات الناشئة على ثالث مراحل

أطلقت الشركة جولة تقديم قد و. لفكرة على المستثمرين في وادي السيليكونعرض ا( 3السوق األوروبية، و 

.1013 اغسطس/في األول من آبانتهت الطلبات األولى التي 
59
 

 

منها فرصة الذهاب إلى سان  3وفي نهاية هذه الجولة تم اختيار ست شركات فلسطينية رائدة، ونالت  

رض أفكارهم أمام مستثمرين من وادي السيليكون باإلضافة لع 1013 أكتوبر/فرانسيسكو في شهر تشرين األول

.$50,000إلى مبلغ من التمويل التاسيسي قدره 
60
 

 

عبر مشروعها  USAIDالوكالة األميركية للتنمية الدولية وقعت ، 1013حزيران  يونيو في منتصف 

االستثمارات  إلنشاء صندوق ،Mena Appsلالستثمار، وباالشتراك مع  الدولية اتفاقًا مع Compete" نافس"

هي مبادرة ، و" Arabreneurالمستثمر العربي"، وذلك تحت اسم Angel investorsواالستثمارات الراعية  التأسيسية

عن مرحلة االستثمارات  في القفزة التي تفصل مرحلة االحتضان الشباب رواد األعمال دعمل فريدة من نوعها

ات التي بدأت نشاطها ربما داخل إحدى الحاضنات الفلسطينية العديدة، وهي مبادرة موجهة للشرك .المخاطرة

وتبلور لديها منتج جاهز للتسويق، فيقدم لها الصندوق المزيد من الدعم والتمويل بمبالغ استثمارات تأسيسية 

و باإلضافة لتقديم مكان عمل داخل فلسطين أو في دبي أ$ 150,000-50,000واستثمارات راعية تتراوح بين 

.األردن، وتقديم إشراف من خبراء ربما من دول منطقة غرب آسيا وشمال إفريقية وليس فقط من فلسطين
61
 

والهدف الرئيس هو األخذ بيد هذه الشركات الرائدة إليصالها إلى مرحلة من النضج تشجع رؤوس األموال 

.على المساهمة فيها" صدارة"المخاطرة المتوافرة في المنطقة من أمثال 
62
  

 

حصول على القطاع الخاص التي تسهل ال برامج دعموتشرف هيئة ترويج االستثمار الفلسطينية على  

ومن . ائتمانيةتسهيالت  أو مدعومة دوليا من خالل برامج قروض، وذلك فلسطين في تمويل لمشاريع تقام

.فرنسيةالقرض المسهل من الحكومة اإليطالية، ومنحة أعمال : حاليًاالمتاحة  البرامج
63
 

 

                                                 
  /ps/arhttp://www.leaders.مؤسسة قيادات  57

  www.picti.ps  الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 58 

  /http://ar.wamda.com/2013/07 جسر عبور للشركات من فلسطين إلى وادي السيليكون 59

  /http://ar.wamda.com/2013/09ثالث شركات فلسطينية فازت بفرصة عرض أفكارها أمام مستثمرين في وادي السيليكون  60

usaid-and-apps-mena-by-supported-fund-seed-first-its-gets-http://www.wamda.com/2013/07/palestine 61  

Dawliah Investmentwith USAID's Compete Project signs agreement  62 ،-angel-supports-http://www.ameinfo.com/usaid

345584-territories-palestinian-fund-investorseed 

http://www.pipa.gov.ps/investment_climate.asp 63  

http://leaders.ps/fastforward
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http://www.leaders.ps/ar/
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http://ar.wamda.com/2013/07/
http://ar.wamda.com/2013/09/
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 والتصالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاا 
 

 اإللكترونيةالحكومة   -ألف
 

الفلسطينية في طور التأسيس وهناك العديد من مشاريع التعاون التي  اإللكترونيةيمكن القول إن الحكومة  

 Palestinian e-Government اإللكترونيةومن بين هذه المشاريع نذكر أكاديمية الحكومة . تسعى إلى تأسيسها

academy  وهو مشروع تعاون أوربي في إطار مشاريعTempus ، 1011امتد على عامين وانتهى في العام ،

ج من برنامج التدريب  اإللكترونيةوكان هدفه األساسي بناء القدرات الفلسطينية واإلعداد لبناء الخدمات  وقد تخر 

، وتلقوا لقطاعين العام والخاص والبلدياتمن ا متدربًا 60 ،1011 يناير/الذي انطلق في نهاية كانون الثاني األول

.أمن المعلومات والتوافقية والتبادل البيني باإلضافة إلى اإلطار القانوني والتشريعات القانونية تدريبًا في
64
 

 

 معطيات شبكةإذ إن هناك  ،اإللكترونيةبال الخدمات الستقجاهزة  اإللكترونيةللحكومة األساسية البنية إن  

الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية الرئيسية بشبكة  بين تربط وهي، 1010في آذار تأسست حكومية 

بط الفروع توتر .لضمان أمن المعلومات المتبادلة VPNفتراضية من األلياف الضوئية وبتقنية الشبكة اال رئيسية

 الوزارات األخرى، عبربشبكة منفصلة تماماً عن شبكات ل مؤسسة أو وزارة مركزية رئيسية الخاصة بك

ويرتبط عبرهذه الشبكة الحكومية . تقنية الشبكة اإلفتراضيةو SHDSLباستخدام تقنية خطوط األسالك النحاسية 

.عاً فر 360مؤسسة مركزية رئيسية و 57
65
 

 

الذي ورد ذكره " زنار"مجلس الوزراء إطار التبادل البيني الفلسطيني اعتمد  1013 مارس وفي آذار 

اللجنة الوطنية إلطار التبادل البيني  وتشكلت .اإللكترونيةسابقًا كمرجع للتبادل البيني والتوافقية ضمن الحكومة 

لبيني بين تهدف إلى تعزيز وإدارة وتطوير وضمان التبادل االتي و( مؤسسة) اعضوً  17من  ةكونالم "زنار"

.الوزارات والمؤسسات المختلفة وفق األطر والمعايير والمقاييس المدرجة في زنار
66 

 

بالتعاون مع منظمة التعاون أُعد ت لكترونية إطريق لتنفيذ سياسة حكومة  لخريطة ويجري العمل حاليًا تبًعا 

وزارة  18مشاركة وب Organization for Economic Cooperation and Development OECDوالتنمية قتصادي اال

وبجداول زمنية محددة ( 1014-1011)خالل األعوام أولويات التنفيذ هذه الخارطة د تحد  . ومؤسسة حكومية

.بهدف الوصول إلى تقديم الخدمات عبر النافذة الواحدة
67
 

 

 إطالق نظام، ب1011في العام  وتكنولجيا المعلومات قامت وزارة االتصاالت G2Gوكمثال على خدمة  

."تراخـيـص"االتصاالت وذلك تحت اسم تراخيص لتقديم خدمة لكتروني تجريبي إ
68
حاليًا يجري العمل فيما  

كومة بالتعاون مع الحذلك و ،تنفيذ مشروع تجريبي لتطوير سبع خدمات إلكترونية بين سبع وزارات مختلفةعلى 

 :هيالمعنية الخدمات و .اإلستونية اإللكترونيةاإلستونية من خالل أكاديمية الحكومة 

 

                                                 
 /http://www.egovacademy.ps/aboutنبذة عن مشروع أكاديمية الحكومة اإللكترونية  64

   /ntNetworkGovernment/governme-http://zinnar.pna.ps/Eالشبكة الحكومية  65

 .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية: المصدر 66

 .المصدر السابق 67

. "تراخـيـص"ورشة عمل إطالق نظام التراخيص االلكتروني  68
http://zinnar.pna.ps/News/ZinnarNews/TarakheesKickoffWorkshop/  

http://zinnar.pna.ps/E-Government/governmentNetwork/
http://zinnar.pna.ps/News/ZinnarNews/TarakheesKickoffWorkshop/
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    ؛وزارة الداخلية/ستعالم عن مواطنا -

 ؛وزارة الصحة/تبليغ عن مولود جديد -

 ؛وزارة الصحة/تبليغ عن وفاة -

 ؛ديوان الموظفين العام/استعالم عن بيانات موظف -

 ؛الوطنيوزارة االقتصاد /سجل الشركات -

     ؛وزارة العدل/قرار حظر سفر -

 ؛وزارة المالية/بيانات قسيمة راتب -

 .سلطة النقد الفلسطينية/أسعار العمالت -

 

 (                  //:http):   موقع الوب للبوابة الحكومية

 (ال/نعم) معلومات عامة المعلومات

 (ال/نعم) القوانين

 (ال/نعم) األدلة

 (ال/نعم) تفاعليةخدمات  الخدمات

 (ال/نعم) نماذج يمكن تنزيلها

 (ال/نعم) معلومات ساكنة

 (ال/نعم) الدفع اإللكتروني 

 (ال/نعم) تسجيل المستخدمين

العربية، اإلنكليزية، الفرنسية، لغة ) وجود أكثر من لغة للموقع

 (أخرى

 (ال/نعم) استسقاءات مشاركة المواطنين

 (ال/نعم) مدونات

وسائل اإلعالم أدوات 

 االجتماعي

 (ال/نعم) فايسبوك

 (ال/نعم) تويتر

 (ال/نعم) لينكدإن

 (ال/نعم) يوتيوب

 (الرجاء التحديد) خدمات أخرى

 (ال/نعم) (RSS)قناة الوب  خدمات إضافية

 (ال/نعم) إحصاءات الوب

 (ال/نعم) بحث

نسخة للهاتف 

 األجهزة اللوحية/المحمول

األجهزة /للهاتف الذكي دعم

 اللوحية

 (ال/نعم)

للهاتف تطبيق مخصص 

 iOS or) األجهزة اللوحية/الذكي

Android based) 

 (ال/نعم)

 (الرجاء التحديد) خدمات أخرى

 

الجهة المسؤولة عن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى 

 اإلدارات العامة

 (باللغتين العربية واإلنكليزية)
(http://                  )              

 (باللغتين العربية واإلنكليزية) اإللكترونيةالحكومة هيئة 
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(http://                  ) 

  التي تم تنفيذها اإللكترونيةعدد الخدمات الحكومية 

  المزمع تنفيذها اإللكترونيةعدد الخدمات الحكومية 
 

 اإللكترونيةالتجارة   -باء
 

التعهيد الشركات مثل تطوير البرمجيات وخدمات  الفلسطينيين تبرز في مجالي لعل قدرات المطورين 

وذلك لما  staff augmentationورفع عدد العاملين  outsourcing business processإلجراءات األعمال الخارجي 

.من مهارات في اإلدارة واللغات والتواصلالفلسطينيون يتمتع به المطورون 
69
   

 

إال أن ، اإلنترنتهذا النوع من األعمال والخدمات اعتماًدا شبه كامل على التواصل عبر شبكة يعتمد  

 زالت تواجه العديد من العوائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية بمعناها المتعارف عليه ما اإللكترونيةالتجارة 

 e-banking اإللكترونيةالصيرفة هناك على سبيل المثال صعوبات لوجستية وصعوبات في نشر ف، في فلسطين

وعدم جاهزية اإلطار القانوني الضروري  بين األسر الفلسطينية اإلنترنتناهيك عن انخفاض معدل انتشار 

  .اإللكترونيةلضمان حسن أداء األعمال 
 

ولكن البد من الحديث عن وجود محاوالت محلية للتأقلم مع وضع المجتمع والسوق الفلسطيني وتشجيع  

رة االتصاالت وتكنولوجيا فعلى سبيل المثال، تقوم الحكومة الفلسطينية متمثلة بوزا .اإللكترونيةنشاطات التجارة 

المعتمدة  اإللكترونيةرا على نمو التجارة يساعد كثيما  ات بعملية تحديث واسعة لخدمات البريد، وهذا المعلوم

.على التوصيل الموثوق للمشتريات
70
 

 

تقدم  وعبر الرسائل القصيرة، اإلنترنتباإلضافة إلى الخدمات المصرفية المتعارف عليها عبر و ،بالمثل 

التي يصدرها البنك  اإلنترنتبطاقة التسوق عبر مثل  اإللكترونيةلتشجيع التجارة بعض المصارف حلواًل مبتكرة 

والتي  ،ومنفصل عن البطاقات االئتمانية األخرى وبأجور أخفض سقف ائتماني منخفضالعربي في فلسطين ب

.يمكن استخدامها للتسوق على الشبكة كأية بطاقة فيزا
71
 

 

 النظام هذاوقد أطلق بنك فلسطين حديثًا خدمة جديدة للتسديد اإللكتروني وأسس شركة تابعة له لتطوير  

خدمات تسديد الفواتير والقروض وشراء خدمات الشركات عبر  األفراديسهل على  وهو نظام .PalPayتحت اسم 

في الضفة الغربية  الموزعةالهاتف النقال أو الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة مباشرة أو في نقاط البيع 

 72.وغزة

 

، 1000mazad.comعدد محدود من المحاوالت إلطالق منصات تجارة إلكترونية مثل موقع المزادات هناك  

، وهي في مجملها منصات Safqaonline.com موقع إعالنات األفراد ، أوyamsafer.meأو موقع خدمات السفر 

ستثني من ذلك ن. موجهة للوطن العربي وال تقتصر على فلسطين، لصغر حجم السوق المحلية وعدم نضجها

 .للداخل الفلسطينيحصراً الموجه  shobiddak.com" شوبدك"موقع 

 

                                                 
 SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT CONSULTING)قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، اإلصدار الثاني   69

CO., April 2013) 

  http://www.palpost.ps/postcodes/index.php?p=homeموقع البريد الفلسطيني  70

  net.aspxhttp://www.arabbank.ps/ar/perscardinter بطاقة التسوق عبر االنترنت من البنك العربي 71

 PalPay http://palpay.ps/arخدمة  72

http://www.palpost.ps/postcodes/index.php?p=home
http://www.arabbank.ps/ar/perscardinternet.aspx
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إال أنه يمكن الحديث عن نشاطات بالمعنى الكامل تجارة إلكترونية فلسطينية  وعلى الرغم من عدم توفر 

صفحتها على تسويقية إلكترونية، مثل الذي تقوم به جمعية إنعاش األسرة من تسويق للمطرزات الفلسطينية عبر 

.الفيس بوك
73
 

 

 رقم القانون (ال/نعم) اإللكترونيةوجود خدمات الصيرفة 

 رقم القانون (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قانون للتجارة 

 رقم القانون (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قانون للمعامالت 

 رقم القانون (ال/نعم) اإللكترونيةوجود قوانين أخرى للخدمات 
 

 التعلم اإللكتروني  -جيم
 

تعد  الطالب الستخدام تكنولوجيا المعلومات  مواد  القرن الماضي  منذ تسعينيات يضم المنهاج الفلسطيني 

اإلسرائيلي يجعل تجهيز االحتالل من الصف الرابع االبتدائي، ولكن نقص الموارد والتخريب الناتج عن  اً بدء

على أموال المساعدات  اً ساسأيعتمد  اً مكلف راً أم اإلنترنتكة المدارس بالحواسيب وربطها بشبكات محلية وبشب

وتدريب المعلمين لتهيئة بيئة األساسية تسعى وزارة التعليم الفلسطينية جاهدة إلى إعداد البنية ذلك ومع . الخارجية

لتنمية  ةً داعم اوجعله التعليم في المدارس الفلسطينية طرائق فاعلة وخالقة تستخدم تكنولوجيا المعلومات لتحديث

 .مهارات الطلبة وقدراتهم

 

مجموعة مع بالتعاون  1013 أغسطس/في نهاية شهر آبالوزارة  تأطلق وكما ُذكر سابقاً  

وهذا ما سيرفع ، اإلنترنتمدرسة ب 1000برنامج يتضمن ربط  وهو، "أبجد نت"االتصاالت الفلسطينية برنامج 

5 الجدوليبين  .%50 إلى اإلنترنتنسبة المدارس المرتبطة ب في الضفة مؤشرات تجهيز المدارس الفلسطينية  .

بالحواسيب الغربية   

 :الفلسطينيةالوضع الحالي في المدارس 5الجدول  1011إلحصائيات  واتصالها باإلنترنت تبعاً 

 

 بالحواسيب في الضفة الغربية مؤشرات تجهيز المدارس الفلسطينية  .5الجدول 

8008إلحصائيات  واتصالها باإلنترنت تبعاا 
74
  

 

الذي تدعمه  تعزيز التعلم اإللكتروني في المدارس الفلسطينيةمشروع  ،في هذا التقريرسابقاً  ،ُذكرولقد  

ونواة هذه البوابة متاحة . الحكومة البلجيكية، والذي يعد  تدريب المعلمين وتطوير بوابة تعليمية من أهم أهدافه

بإنتاجهم ومواردهم  تدريجيًا ، ومن المفترض أن يغنيها المدرسونhttp://www.elearn.edu.psعلى العنوان 

 .عليميةالت
 

                                                 
73 https://www.facebook.com/InashAlusra/photos_stream 

 - Talal Abu Ghazaleh Organization) تحليل مقارن الستخدام  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في التعليم في خمس دول عربية  74

UNESCO, 2013) 

 الثانوي التمهيدي االبتدائي  نسبة الطالب للحواسيب

19 15 6  
  18 41 44 اإلنترنتالمتصلة ب الطالب للحواسيب نسبة

 %10 اإلنترنتنسبة المدارس العامة المتصلة ب

http://www.elearn.edu.ps/
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 Partners for sustainable لتنمية المستدامةلسسة شركاء أما على صعيد الطالب فقد أطلقت مؤ 

Development (PSD)  نت كتابي"مشروع  1011في العام Netketabi " من خالل آليات قروض الذي يهدف

مخصصة ألهداف التعل م محمولة  بحواسيب طلبة المدارس في المحافظات الفلسطينيةتزويد  إلىصغيرة 

تحتوي على برامج خاصة بالتعليم وتساعد على رفع مستوى  Intel Classmateوهي حواسيب من نوع  .اإلبداعي

تهدف المرحلة  .الالزمة لالنتقال إلى مجتمع المعرفةمهارات العلى اكتساب  وتساعدهم الذكاء لدى الطالب

 طالب   150,000سيني فيما هناك مرحلة ثانية لتزويد طالب فلط 130,000األولى من المشروع إلى تزويد 

.جديد  
75
 

  

، فقد كانت الجامعات الفلسطينية بحكم الحصار الذي كانت تفرضه والجامعي التعليم العالي ما يخصفي 

عليها إسرائيل من الجامعات السباقة في الوطن العربي لتبني التعليم اإللكتروني ووسائل التواصل من بعد مع 

 .طالبها

 

ن جميع الجامعات الفلسطينية فيهدا مراكدز تميدز لتكنولوجيدا المعلومدات، تعمدل علدى تددريب القول إيمكن و 

وبعدض مراكدز التميدز مثدل مركدز سدعيد الخدوري للتميدز . اإللكترونيةالمدرسين والطالب وعلى تطوير المناهج 

ر أيًضاالتي تحتاجها الجامعة و البرمجيات والمنصاتالذي يعمل على تطوير التابع لجامعة القدس  برمجيات  يطو 

.وللمنطقةللسوق المحلية 
76
  

 

عبر بوابة الكترونية، وفي كثير من األحيان عبر منصة  االعديد من الجامعات الفلسطينية برامجهقدم ت 

مثل موقع جامعة بيرزيت) المفتوحة المصدر Moodleمودل 
77

أو جامعة القدس المفتوحة 
78

أو جامعة  

بوليتكنيك
79
وعات المكتبة ، وطبًعا جميع هذه الجامعات لها موقع لمكتباتها يتيح القيام بكافة العمليات على مجم(

  .أخرى خارج فلسطين وإلى موارد مجانيةإلكترونية لى مكتبات ويتيح أيضا الوصول إ

 

خبار الجامعة ونتائج أعلى  مثل تسجيل الطالب والحصولبعض الجامعات ايضا خدماتها اإلدارية تتيح  

لجامعة بيرزيت" رتاج"ة، نذكر منها منصة عبر منصات إلكترونياالمتحانات 
80

لجامعة " زاجل"، ومنصة 

  .النجاح

 

من يقوم بنشاطات احتضان كما هو حال مركز سعيد الخوري للتميز التابع الفلسطينية  الجامعات ومن 

لجامعة القدس
81

 Menaمذكرة تفاهم مع مينا أبس  1013، وكما هو حال جامعة بيرزيت التي وقعت في حزيران 

Apps
.بهدف افتتاح حاضنة لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة 82

83
 

                                                 
 . -do/netketabi-we-http://psdpal.org/en/whatنبذة عن مشروع نت كتابي  75

  /http://www.itce.alquds.eduمركز تميز تكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس  76

  http://itc.birzeit.eduمركز تقانات التعليم في جامعة بيرزيت  77

  http://eactivities.qou.edu/login/index.phpموقع المقررات المدمجة في جامعة القدس المفتوحة  78

  http://elearning.ppu.edu جامعة بوليتكنك فلسطينفي موقع التعليم االلكتروني  79

  https://ritaj.birzeit.edu/register/?return_url=%2fالبوابة اإلدارية واألكاديمية لجامعة بيرزيت  80

  /http://www.itce.alquds.eduمركز تميز تكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس  81

http://menaapps.com 82/  

apps-mena-understanding-memorandum-signs-university-http://www.birzeit.edu/news/birzeit 83  

http://psdpal.org/en/what-we-do/netketabi-
http://www.itce.alquds.edu/
http://itc.birzeit.edu/
http://eactivities.qou.edu/login/index.php
http://elearning.ppu.edu/
https://ritaj.birzeit.edu/register/?return_url=%2f
http://www.itce.alquds.edu/
http://menaapps.com/
http://menaapps.com/
http://www.birzeit.edu/news/birzeit-university-signs-memorandum-understanding-mena-apps
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تح في كان قد افتُ  University of the Peopleاالفتراضية المجانية " لجامعة الشعب"نشير هنا إلى وجود فرع  

تعهيد خدمات تكنولوجيا الجامعة  1011 مارس /رام هللا، وقد قرر صاحب المشروع في آذارفي  1011العام 

إلحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين وهي شركة أسال
84
.للتكنولوجيا 

85
 

 

 اإللكترونيةالصحة   -دال
 

 وتدرك وزارة الصحة أهمية ذلك،. في فلسطين بحاجة إلى الكثير من الجهود اإللكترونيةما تزال الصحة  

أهمية  1013-1011وتولي استراتيجية الوزارة لألعوام . التابع لهامركز المعلومات الصحية وهي توكل المهمة ل

.وفق استراتيجية وأهداف واضحة نظام معلوماتي صحي وطنيخاصة إلنشاء 
86
 

 

.1010ني قيد التقويم منذ العام والنظام الصحي الفلسطي 
87
وقد انطلقت منذ ذلك الحين بعض تطبيقات  

مركز القلب األلماني في برلين بتمويل من جمهورية ألمانيا االتحادية  التطبيب من بعد مثل المشروع الذي يدعمه

بعد مع  والتي تسمح بتشارك الخبرات واالستشارة من ”شبكة اختصاص للعيوب الخلقية في القلب“ إلنشاء

.األطباء األلمان، وخاصة في مجال أمراض القلب وعلوم األورام والطب اإلشعاعي
88
 

 

في بعض مشافي فلسطين  أنظمة إدارة المعلومات الصحيةوتفيد مصادر وزارة الصحة عن وجود  

ولكن هذه األنظمة ما الرعاية الطبية وإدارة الصيدليات، سجالت  إدارةوتشمل  .والعيادات ومديريات الصحة

.زالت محلية وغير مرتبطة بعضها ببعض شبكي ًا
89
 

 

 اإللكترونية العمالة  -هاء
 

. تقدم معظم مواقع وب وزارات ومؤسسات الدولة صفحة خاصة لإلعالن عن الوظائف الشاغرة لديها 

الوظيفي ولغير الموظفين لكترونية تسمح للموظفين باالستعالم عن وضعهم اويتيح ديوان الموظفين العام خدمة 

.والمشاركة بمسابقات التوظيف بالتسجيل عبر الشبكة
90
 

 

باحثين عن البنك معلومات كما يتيح موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خدمة التسجيل في  

.في القطاع العام عمل
91
 http://jobs.psمواقع للتسجيل والبحث عن عروض عمل في القطاع الخاص، منها  وثمة 

 .http://getjobs.ps و 

 

                                                 
www.asaltech.com 84  

http://www.uopeople.org/179127 85  

  http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&pid=84مركز المعلومات الصحية  86

موجز عن مبادرات إصالح النظام الصحي في فلسطين  87
http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=3227&ed=187&edid=187  

  palestine.org-http://telemedشبكة التطبيب من بعد  88 

 . لصحة الفلسطينيةوزارة ا: المصدر  89

  http://www.gpc.pna.ps/diwan/startRegister.gpcصفحة الخدمة اإللكترونية من ديوان الموظفين العام  90

 http://www.mtit.pna.ps/ar/index.php?p=jobsبنك معلومات الباحثين عن عمل  91

http://jobs.ps/
http://getjobs.ps/
http://getjobs.ps/
http://www.asaltech.com/
http://www.uopeople.org/179127
http://www.moh.ps/?lang=0&page=4&pid=84
http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=3227&ed=187&edid=187
http://telemed-palestine.org/
http://www.gpc.pna.ps/diwan/startRegister.gpc
http://www.mtit.pna.ps/ar/index.php?p=jobs
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األساسي في إتاحة المجال لشركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين  اإلنترنتدور  إغفالوال يمكن  

للمهندسين والمطورين للتواصل مع زبائنهم الخارجيين في كل أنحاء العالم، وهذا ما يقدم فرص عمل كبيرة 

 .الفلسطينيين

 

خدماتها في عدة  وتنشر، مركزها في رام هللا Souktelسوق تيل : رائدة   شركة  عن أيضا  يمكن الحديث 

زء األكبر من المجتمع الذي جعبر الرسائل القصيرة لتصل إلى ال اخدماته سوق تيل تقدمو. دول، ومنها فلسطين

وقد  .، وهي تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب عروض العملبشكل سهل ومستمر اإلنترنتال تتوفر له 

وقد نجح سوق تيل مؤخًرا في  .1006منذ بدء نشاطها في العام عامل طالب  10,000الشركة في تشغيل أسهمت 

ة ونال أيضا موقع الصدارة في المسابق جذب استثمار بمليون دوالر من ضندوق رأس المال المخاطر صدارة

تبني في وادي الدعم والإمكانية البحث عن  لشركةوالذي سيتيح ل Palinnoاألولى الت أجرتها مجموعة بال إن أو 

.سيليكون
92
 

 

شركة  أيًضا شركة للعمالة على الوب، وهي الشركة التي حازت على المركزالثالث في المسابقة نفسها هي

وفق مبدأ التعهيد للمنطقة العربية للعمل عن بعد عبر االنترنت  الكترونيً إ اسوقً تدير التي  Analancer ناالنسرأ

.الخارجي
93
 

 

  

                                                 
 /http://ar.wamda.com/2013/09ثالث شركات فلسطينية فازت بفرصة عرض أفكارها أمام مستثمرين في وادي السيليكون  92

 http://www.analancer.com/ar/default/aboutر أناالنس 93

http://ar.wamda.com/2013/09/
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 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناا 
 

 والتصالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
 

شكال تدفعه إلى اللجوء إلى كافة أ ،الفلسطيني لشعبالثقافي ل نشاطلل اً كبير اً محرك الفلسطينية لقضيةاتمثل  

وهذا ما جعل العديد من الحركات السياسية واالجتماعية في الداخل . التعبير ليظهر قضيته على المأل ويدافع عنها

 القضية إلبراز واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدواتوعلى نحو مكث ف  الفلسطيني وفي الشتات تتبنى سريًعا

 .تهوهوي والتاريخي الثقافي هموروث على للمحافظةو الفلسطيني للشعب والثقافية الوطنية

 

جهود كبيرة تُبذل لى التواجد الناشط على الشبكات االجتماعية، أشكال المحتوى، فباإلضافة إتنوع تو 

 .ولتوثيق صور القرى والمدن الفلسطينية والتأكيد على هويتها الفلسطينية ،التاريخيةلتوثيق الوقائع واألحداث 

 وتسجيلهبأشكاله المكتوبة والمحكية،  الفلسطيني والفلكلوري الثقافي الموروث إنتاج عادةجهود أخرى إلوثمة 

 .ونشره وحفظه

 

استخدام أدوات تكنولوجيا بوحفظ اإلرث والتاريخ  اإللكترونيةويضطلع بجزء من مهمة األرشفة  

مؤسسات رسمية مثل وزارة الثقافةالمعلومات عدة 
94
ووزارة اإلعالم 

95
األرشيف الوطنيو 

96
التابع لمجلس  

أيضا المحرك لنشاط  هذه المهمة ال تقتصر على الهيئات الحكومية فهي ولكن. الوزراء والجامعات الفلسطينية

بديل: سطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئينالمركز الفلالعديد من المؤسسات األهلية مثل 
97
الذي يقوم  

يصدر العديد من وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بالعديد من النشاطات في إطار 

 .الغني المنشورات المتاحة أيضا عبر موقعه اإللكتروني

 

لخدمة  1000غير ربحي تأسس في عام هو مشروع و" فلسطين في الذاكرة"موقع ذكر في السياق نفسه يُ و 

.حفظ الذاكرة الفلسطينية من الضياع والعبثو الشعب الفلسطيني
98
 

 

وتقوم العديد من الجمعيات األهلية بنشاطات ثقافية باإلضافة إلى النشاطات االجتماعية المعهودة، فعلى  

الذي يجري  "والمجتمع الفلسطينيمركز دراسات التراث "سبيل المثال يتبع لجمعية إنعاش األسرة في البيرة 

األبحاث ويصدر العديد من المنشورات ويشارك في العديد من التظاهرات ويقوم أيًضا بنشاط أرشفة حاسوبية 

.واسع لحفظ الذاكرة الفلسطينية
99
 

 

 تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء
 

وجرى التأكيد على  اإلنترنتورشة إلثراء المحتوى الرقمي العربي على ،  1011ُعقدت في أغسطس آب  

أهداف االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  منالمحتوى الرقمي العربي والمحتوى الفلسطيني "أن 

                                                 
  http://www.moc.pna.ps/index.phpوزارة الثقافة  94

  agess=homehttp://www.minfo.ps/arabic/index.php?pوزارة اإلعالم  95

  http://www.pnac.pna.ps/ar/index.php?p=homeاألرشيف الوطني الفلسطيني  96

  badil-http://www.badil.org/ar/aboutنبذة عن مركز بديل  97

  http://www.palestineremembered.com/ar/MissionStatement.htmفلسطين في الذاكرة  98

 :www.inash.org/Heritage/Definition.aspxhttp//  مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني 99

http://www.moc.pna.ps/index.php
http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=home
http://www.pnac.pna.ps/ar/index.php?p=home
http://www.badil.org/ar/about-badil
http://www.palestineremembered.com/ar/MissionStatement.htm
http://www.inash.org/Heritage/Definition.aspx
http://www.inash.org/Heritage/Definition.aspx
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قامة الدولة الفلسطينية وتعزيز وجودها على إوذلك لدعم خطة  ،1013-1011واالتصاالت في فلسطين لألعوام 

."الشبكة العالمية
100
 1013حزيران يونيو ، سبق الورشة، وفي شهر وتأكيداً على هذا االهتمام بالمحتوى العربي 

بالتعاون مع وزارة االتصاالت ( بيكتي)الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إطالق

التي كان قد سبقها مسابقة مماثلة في العام و 1013مسابقة المحتوى الرقمي العربي للعام ل وتكنولوجيا المعلومات

 .تحت رعاية اإلسكوا 1008

 

 والتطوير في معالجة اللغة العربية والتصالت وبرامج البحث المعلومات أدوات وبرمجيات تكنولوجيا  -جيم
 

ذات عالقة بمعالجة اللغة العربية تنضوي تحت تطبيقات حاسوبية ترعى جامعة بيرزيت عدة مشاريع  

تشرف عليه و أقرته الجامعة العربية الذي ،إطار مشروع النهوض باللغة العربية والتوجه نحو مجتمع المعرفة

لشبكة العربية للبرمجيات وتقوم بذلك بالتعاون مع جهات عربية أخرى تشارك فيما يُعرف با األلكسومنظمة 

101"تشارك" الحرة والمصادر المفتوحة
اللغة معالجة لعديد من المشاريع المتعلقة بوبالمثل تشارك جامعة النجاح با.

.العربية
102
  

 

 أسماء النطاقات العربية  -دال
 

وبلغ عدد أسماء النطاقات . 1011العام في بداية  فلسطين.لوي للبلد باللغة العربية تم اعتماد اسم النطاق العُ  

   .الويً عُ  اً نطاق 173لوية والمسجلة باللغة العربية العُ 

 

  

                                                 
  /http://zinnar.pna.ps/News/ZinnarNews/DAC ورشة إلثراء المحتوى الرقمي العربي100 

 - http://www.pnn.ps/index.php/culture/41132 مؤتمر لخبراء الشبكة العربية للبرمجيات بتونس بمشاركة فلسطينية101

symposium-palestinian-http://www.birzeit.edu/news/2nd- نندوة في بيرزيت للسانيات الحاسوبية والمحتوى العربي في فلسطي 102

content-arabic-and-linguistics-computational  

http://zinnar.pna.ps/News/ZinnarNews/DAC/
http://www.pnn.ps/index.php/culture/41132%20-
http://www.birzeit.edu/news/2nd-palestinian-symposium-computational-linguistics-and-arabic-content
http://www.birzeit.edu/news/2nd-palestinian-symposium-computational-linguistics-and-arabic-content
http://www.birzeit.edu/news/2nd-palestinian-symposium-computational-linguistics-and-arabic-content
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 اإلعالم وسائل  -تاسعاا 
 

 تنوع واستقاللية وتعدد اإلعالم  -ألف
 

ه منذ االحتالل ونمن نضالهم السياسي والعسكري الذي يخوض االنضال اإلعالمي جزءً يعتبر الفلسطينيون  

يحميهما القانون  وقد اقترن هذا النضال عموًما بحرية واستقالل في التعبير .وحتى اآلن ماإلسرائيلي ألرضه

 ي كان بتأسيس مؤسسة إعالمية ويحظر الرقابةؤكد أيضا على حق أالذي ي حرية الصحافة ساسي حولألا

.إال بأمر قضائي وفرض القيود
103
من إذاعة، وتلفزة، وصحافة مكتوبة بتنوع كبير اإلعالم الفلسطيني ويتميز  

 .وصحافة إلكترونية وتنوع في لغات التعبير إليصال الرسالة الفلسطينية إلى العالم

 

 لت األنباءوكا
 

 :منها أنباءهناك عدة وكاالت  

 

 العربية واالنجليزية باللغات، وتنشر أخبارها 1971التي أنشئت في العام  الوكالة الرسمية وفا 

؛والعبرية
104

 

  وهي تنشر  ،1003أنشئت في العام .التي تعد أول وكالة أنباء فلسطينية مستقلة  يةخباراإلفلسطين شبكة

؛األخبار بست لغات
105
  

  ؛1003في العام  وكالة أنباء فلسطينية مستقلة تأسست أيضاً ' فلسطين برس'وكالة 

 وهي تنشر أخبارها بالعبرية باإلضافة إلى العربية 1005التي انطلقت في العام  وكالة معا اإلخبارية ،

.واالنجليزية
106

 

 

وهي توزع نشرتها  العنكبوتية،أول إذاعة فلسطينية على الشبكة  شبكة فلسطين اإلخباريةوقد أطلقت  

خدمات ، وتقدم قنوات تلفزة محلية 8وتبث أيضا نشرتها على . اإلخبارية على عدة إذاعات محلية وأوربية

في  الشبكة الذي افتتحتهقسم اإلنتاج التلفزيوني من خالل  إنتاج أفالم وثائقية فيما يخص المساهمة فيإعالمية 

.1005العام 
107
 

 

 1001، وهي مؤسسة إعالمية غير ربحية تأسست عام "شبكة معا" ء منجزفهي اإلخبارية " وكالة معا" أما 

بهدف تعزيز اإلعالم المستقل في فلسطين، وإقامة عالقات بين وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية 

مفهوم الديمقراطية وحقوق وتعزيز حرية الكلمة والتعددية في التغطية اإلعالمية كعناصر محورية لتعزيز 

 . اإلنسان

 

في تسع  الذين يسهمونمن الصحفيين المستقلين في أنحاء فلسطين  يضم عدداً  اً مشترك اً كيان" شبكة معا"تُعد   

                                                 
  http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=110 من القانون اساسي حول حرية الصحافة 103

  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16وكالة األنباء الرسمية وفا  104

  http://www.pnn.ps/index.php/home/pnn/pnn/aboutusشبكة فلسطين اإلخبارية  105

ا اإلخبارية  106   http://www.maannews.net/arb/ViewContent.aspx?PAGE=AboutUsوكالة مع 

 http://www.pnn.ps/index.php/home/pnn/pnn/aboutusشبكة فلسطين اإلخبارية  107

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=110
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16
http://www.pnn.ps/index.php/home/pnn/pnn/aboutus
http://www.maannews.net/arb/ViewContent.aspx?PAGE=AboutUs
http://www.pnn.ps/index.php/home/pnn/pnn/aboutus
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مثل شبكة  ،"شبكة معا"اإلخبارية، تقوم " وكالة معا"وباإلضافة إلى  ،محطات تلفزة محلية وتسع محطات إذاعية

الفضائية التي  ميكس-فهي تدير أيًضا قناة مًعا ،بنشاطات أخرى مثل األعمال التلفزيونية ،فلسطين اإلخبارية

تقيم وتصوير الفيديو واإلنتاج اإلذاعي، تقوم الشبكة بوتركز على المحتوى المحلي الفلسطيني وتنقله للعالم، 

 108.ييناإلعالمودورات تدريبية للصحفيين الفلسطينيين 

 

 الصحافة المكتوبة
 

 :هامعظم الجرائد اليومية مواقع لها على الوب ومنتدير 

 

 ؛جريدة األيام
109

 

  ً؛لألخبار والبرامج من قناة القدس صحيفة القدس التي يقدم موقعها أيضا بثا
110

 

 وتسمي . 1006المؤسسة في العام وفي مدينة غزة األولى حيفة فلسطين، اليومية السياسية الشاملة، ص

.الينفلسطين أون : موقعها اإللكتروني
111
  

 

 اإللكترونيةمواقع الصحافة 

 

  112؛باللغة العربية موقع إخباري فلسطينيوهو ( فلسطين اآلن)موقع  

 ولها كصحيفة الكترونية مهتمة بالشأن الفلسطيني والعربي 1003في العام صدرت ن التي دنيا الوط ،

  113؛، تحت اسم دنيا الرأيمختص بنشر النتاج الفكري والثقافي واألدبيرديف 

 اليوم ومركزه مدينة غزة موقع فلسطين.
114

 

 

 اإلذاعات

 

قناة  36كوسيلة بث لتوصل صوتها إلى العالم، إذ يحصي موقع شوبدك  اإلنترنتتستخدم اإلذاعات الفلسطينية 

.إذاعية محلية من كافة المدن الفلسطينية تتيح بثها عبر الموقع
115
 

 

 واإلعالمتقارب تكنولوجيا المعلومات والتصالت   -جيم

 

والصحافة العديد من مواقع األخبار إذ يتيح تقارب كبير ومتنام بين وسائل اإلعالم المختلفة في فلسطين، ثمة 

 .محليةتلفزيوني، أو االستماع إلى إذاعات المشاهدة مقاطع من البث 

 

                                                 
ا اإلخبارية 108   http://www.maannews.net/arb/ViewContent.aspx?PAGE=AboutUs وكالة مع 

 109  ayyam.com-http://www.al 

  /http://www.alquds.comصحيفة القدس  110

  http://felesteen.psفلسطين أونالين  111

 /http://paltimes.netفلسطين اآلن  112

  http://www.alwatanvoice.com دنيا الوطن113 

 /http://paltoday.ps/ar موقع فلسطين اليوم 114

  /http://www.shobiddak.com/radiosإذاعات عبر الوب  115

http://www.maannews.net/arb/ViewContent.aspx?PAGE=AboutUs
http://www.al-ayyam.com/
http://www.al-ayyam.com/
http://www.alquds.com/
http://felesteen.ps/
http://paltimes.net/
http://www.alwatanvoice.com/
http://www.shobiddak.com/radios/
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بد من ذكر دور مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت في تقليص الفجوة بين وسائل اإلعالم  وال 

بناء القدرات اإلعالمية والحفاظ على األساسي مركز الهدف . التقليدي ووسائط مجتمع المعلومات الجديدة

وهو في  .مجتمع المدنيديمومتها وتعزيز مهنيتها، وتقديم المشورة والمساندة للمؤسسات الحكومية ومنظمات ال

التحديات التي يواجهها اإلعالم المطبوع ويتعاون مع وسائل اإلعالم والمراكز والمنتديات  هذا السياق يتابع

.المتخصصة لتحقيق التواؤم المنشود مع التقنيات الحديثة في مجالي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
116 

 

 1أيلول سبتمبر في المركز على موقعه أجرى الفعلية، ن اإلعالمييبهدف مواكبة المركز الحتياجات و 

لها، واستخداماتهم  ومواقع التواصل االجتماعي اإلنترنتب معرفة الصحفيين الفسطينيينمدى حول  اً استبيان 013

.مواءمة البرامج التدريبية التي يطرحها المركز مع احتياجات الصحفيين وذلك بهدف
117
  

 

 

 وسيلة اإلعالم

 

 العدد

 

 اللغة

 الملكية

 أجنبية حكومية متعددة خاصة

       الجرائد

       اإللكترونيةالجرائد 

       المجالت

       الهيئات اإلخبارية

       الراديو

       التلفزيون

 

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
 

 ؛مجتمع المعلومات دور اإلعالم المكتوب واإلذاعي إضافة إلى اإلعالم الحديث في -

 .استخدام اإلعالم التقليدي في تقليص الفجوة المعرفية وتيسير وصول المعرفة خاصة إلى المناطق الريفية -

 

 تقارب تكنولوجيا المعلومات والتصالت واإلعالم  -جيم

 

 .وصف االستعدادية الوطنية لتقارب التلفاز واإلنترنت والهاتف

 

  

                                                 
  /http://mdc.birzeit.eduمركز تطوير اإلعالم  116

ا بعد انتهاء المركز من طرحه) 117  (قد ال يبقى االستبيان متاح 

RzVFMDJKZ2c6MQhttps://spreadsheets.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFJLWXFiUEc2RXRfRnNF  

http://mdc.birzeit.edu/
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFJLWXFiUEc2RXRfRnNFRzVFMDJKZ2c6MQ
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 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراا 
 

، مع بعض 1010منذ العام  ITU االتحاد الدولي لالتصاالتُمنحت فلسطين صفة عضو مراقب في  

نفسه إلى آخر في العام  ويشير قرار. الحقوق اإلضافية التي تعزز وجودها ومشاركتها في اجتماعات االتحاد

ويقول القرار . الدولي في مساعدة فلسطين في إقامة شبكة اتصاالت حديثة يمكن االعتماد عليهاالمجتمع  مسؤولية

وتدعو . لالتصاالت الفلسطينية أصيب بأضرار شديدة في السنوات األخيرة األساسيةإن جزءاً كبيراً من البنية 

والدعم لفلسطين، على أساس تعديالت أخرى للقرار الدول األعضاء إلى بذل كل جهد ممكن لتقديم المساعدة 

ثنائي أو من خالل التدابير التنفيذية التي يتخذها االتحاد الدولي لالتصاالت، إلعادة بناء وترميم وتطوير شبكة 

ويكلف القرار مدير مكتب تنمية االتصاالت باتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل إنشاء شبكات  .االتصاالت الفلسطينية

ذلك المحطات األرضية والفضائية والكبالت البحرية، وأنظمة األلياف البصرية والموجات  النفاذ الدولي، بما في

.شديدة القَِصر
118
 

 

باإلجماع على منح فلسطين صفة  1011يعتقد بعض الخبراء أن تصويت األمم المتحدة في أواخر العام  

املة في االتحاد الدولي بحقوق ك مراقب غير عضو يزيد كثيرا من فرص الدولة في الحصول على صفة عضو

يقوي من موقفها في مواجهة التعديات اإلسرائيلية الدائمة على سوق االتصاالت الفلسطيني وهذا ما لالتصاالت 

وفي مواجهة حجبها لكثير من الخدمات التي باتت تعد من أساسيات منظومة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

.جتمع البلد بأكملهالحديثة التي قد تدعم وتحفز اقتصاد وم
119
 

 

 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات والتصالت وخدماتها  -ألف
 

البلدان المتقدمة )جذب االستثمارات الوطنية واألجنبية في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  -

 ؛من خالل إنشاء شفاف ومستقر ويمكن التنبؤ به بيئة االستثمار( والمنظمات المالية الدولية

 إدخال تحسينات وابتكارات من آليات التمويل -

 

 تكنولوجيا المعلومات والتصالتاألساسية لالبنية  طويرع تيرامش  -باء
 

 ؛المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها المدعومة أو الممولة من قبل المنظمات الدولية أو اإلقليمية -

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورفع أولويتها الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المشاريع  -

على المستوى الوطني، وللعمل على تفعيل التعاون الدولي والمساعدة على تنمية مشاريع البنية التحتية من 

 البلدان المتقدمة والمنظمات المالية الدولية

 

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم
 

به السلطة الفلسطينية لتحقيق أهداف القمة العالمية هو بناء القدرات وإعداد الجيل الجديد  لعل أهم ما تقوم 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا تدير  ،باإلضافة إلى ذلك .ليكون فاعال ومبتكرا في مجتمع المعلومات الجديد

في مجال تكنولوجيا يقدم خدمات عديدة للجهات الحكومية  اَ الفلسطينية مركز حاسوب حكوميالمعلومات 

                                                 
  https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1144 1010في غواداالخارا، قرارات االتحاد الدولي لالتصاالت  118

itu.html-israel-palestine-monitor.com/pulse/originals/2013/01/internet-http://www.al 119 

https://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=1144
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/internet-palestine-israel-itu.html
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من تدريب وصيانة وخدمات وب المعلومات
120
حفظ  ووظيفته مركز البيانات الوطني وتدير الوزارة أيًضا ،

ومن . األنظمة والبيانات الحكومية وتطوير أنظمة المعلومات بهدف مواكبة احدث المستجدات التقنية في العالم

باستخدام أفضل التقنيات والبرمجيات الحديثة ضمن إطار ترسيخ بناء نظام متكامل للمعلومات مهام هذا المركز 

اإلستراتيجية الوطنية لتوفير المعلومات والمعارف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية األحدث واألكثر 

.لكل المعنيينهذه المعلومات ضمان متاحية و ،شمولية
121
 

 

 لمبادئل تبًعاعزيز النظام اإلحصائي الفلسطيني طوير وتبدور مهم في تلإلحصاء  المركزي الجهازيقوم و 

على عضوية فلسطين في إيجابي أثر ، لما في ذلك من األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة

وجهود  .في المنتديات والمحافل الدولية ذات العالقة لهاالمنظمات والهيئات الدولية، وضمان مشاركة فاعلة 

ويتيح  .المهتمينالمركزي تساند أحد أهداف اقمة العالمية إذ يسعى إلتاحة المعلومات والمعطيات لجميع  جهازال

فيما يخص األهداف  1011و 1994ن يب حول تطور مؤشرات أداء فلسطين ما المركز على موقعه تقريًرا

.1000في العام  التي أصدرتها األمم المتحدة Millenium Development Goalsاإلنمائية لأللفية 
122
 

 

ت ومشاريع عديدة كي تصبح معدة تماما لخدمة الى استثماربحاجة إعن ذلك فما زالت البنى التحتية فضالً  

رد واألموال الالزمة ساسا إلى القيود التي تفرضها إسرائيل وإلى نقص المواأمجتمع المعلومات، ويعود ذلك 

لصياغة اإلطار القانوني الالزم لخدمة النشاط االقتصادي  وعلى الصعيد القانوني، هناك جهود. لالستثمارات

 .ثمر بعد عن القوانين المنتظرةتلم  اوالحكومي ولكنه

 

 المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت  -دال
 

في نشاطات  remote hubsتنظيم عدة محاور من بعد تنشط فلسطين منذ عدة سنوات في المشاركة في  

 ورشة عمل في في تنظيم، وقد شاركت هذا العام IGFومنتدى حوكمة اإلنترنت  ICANNواجتماعات منظمة 

.الجزائر في 2013التي عقدت في الجزائر في بداية شهر أكتوبر تشرين األول  العربي اإلنترنت منتدى إدارة
123
 

 

  

                                                 
  http://www.gcc.gov.ps//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=114 دليل خدمات الحاسوب 120

  http://www.mtit.pna.ps/ar/index.php?p=5_4 مركز البيانات الوطني 121

  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/MDGsPal_2011_Arabic.pdfتقرير حول مؤشرات األهداف اإلنمائية  122

 .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية: المصدر  123

http://www.gcc.gov.ps/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=114
http://www.mtit.pna.ps/ar/index.php?p=5_4
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/MDGsPal_2011_Arabic.pdf
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت بناء  -حادي عشر
 

 والتصالتشركات تكنولوجيا المعلومات   -ألف

 

أن نشاط الشركات الفلسطينية في المجال  PITAتفيد جمعية الشركات العاملة في تكنولوجيا االتصاالت  

، وشركات تطوير البرمجيات، ومزودي خدمة والتجهيزات الشبكية موزعي أجهزة الحاسوبمستوردي ويشمل 

التدريب والخدمات اإلستشارية في  تصاالت، وشركات، وشركات االاإلنترنتأتمتة المكاتب، ومزودي خدمة 

وتبين  .مليون دوالر 530وتُقد ر مساهمتها في االقتصاد بما يقارب  .االتصاالتمجال تكنولوجيا المعلومات و

من الشركات تعمل في مجال تطوير البرمجيات وفي الخدمات االستشارية والخدمات عبر % 50الجمعية أن 

من الشركات الفلسطينية % 50ويفيد المصدر نفسه أن . ة أعداد العاملينمثل التعهيد الخارجي وزياد اإلنترنت

.ر خدماته ومنتجاته إلى خارج فلسطينمنها يصد   305تعقد شراكات مع شركات أجنبية ، وأن 
124
 

 

 التسهيالت الحكومية  -باء
 

المستثمرين وجذب مناخ االستثمار  تحسينتسعى السلطة الفلسطينية من خالل مجموعة من القوانين إلى  

يجري  ، فيماقوانين التحكم في المنافسة ومحاربة الفساد ما زالت قيد الدراسةمثل القوانين  بعض هذه ،األجانب

قانون االستثمار المعدل في العام ثانية ل ةعلى مراجعحاليا لعمل ا
125

ضافة مجموعة من الحوافز الجديدة إل 1011

.ليهإ
126
 

 

 المعلومات والتصالت في القتصاد الوطنيمساهمة قطاع تكنولوجيا   -جيم

 

واالتصاالت من القطاعات الواعدة فعال لالقتصاد الفلسطيني فهو يشغ ل  إن قطاع تكنولوجيا المعلومات 

من % 8فيما يول د ( تبًعا لمصادر مختلفة شخًصا 5000ما يزيد عن )من القوة العاملة % 3حالياً فقط ما يقارب 

، الدخل
127
من الناتج % 13مليون دوالر، ويسهم بما يقارب من  700االستثمارات في هذا القطاع بـ وتقدر حجم  

، وتقتصر الصادرات على البرمجيات والخدمات فيما يجري استيراد كل التجهيزات الالزمة المحلي اإلجمالي

.لتنشيط هذا القطاع
128
 

 

حثيثة  اجهودً  PITAممثلين بجمعيتهم يه علالعاملون  إذ يبذل. %30ر معدل نمو القطاع سنويًا بمقدار ويقد   

، دعمه من خالل السعي إلى زيادة قدرة الشركات الفلسطينية على الوصول إلى األسواق المجاورة والعالميةل

.ومن خالل تنويع المجاالت التي تنشط فيها هذه الشركات
129
 

 

                                                 
  profile-sector-http://www.pita.ps/content/ictلمحة عن القطاع  124

 .1011، الصادرفي العام االستثمار في فلسطين تعديل قانون تشجيع  125

، 1013سبتبمر أيلول  1، نشر بتاريخ العمل جار على مراجعة قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني 126
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=626301  

 SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT CONSULTING CO., April)قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، اإلصدار الثاني   127

2013) 

   .http://export.gov/westbank/palestinianmarketbriefs/index.asp معلومات موجزة عن السوق الفلسطينية 128

 (White, 2010)دراسة بنيوية للسوق الفلسطينية أجرتها منظمة ميرسي كوربس   129

http://www.pita.ps/content/ict-sector-profile
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=626301
http://export.gov/westbank/palestinianmarketbriefs/index.asp
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 والتصالتالبحث والتطوير والبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات   -دال

 

وذلك بدعم من  في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكبيرة لتعزيز االبتكار  اً ال شك أن هناك جهود 

شركات عالمية مثل سيسكو وجوجل، أو بدفع من الحاضنات التكنولوجية ومسرعات نمو الشركات التي تتكاثر 

 .وفي المنطقة كلها عموًما في فلسطين

 

لجامعات الفلسطينية باع طويل في البحث والتطوير، وهي قادرة من خالل انفتاحها على جامعات ذات لو 

ز روح االبتكار لدى طالبها، وأن تأخذ بيدهم ليأتوا بأفكار مبدعة تتلقفها منهم وتعينهم يتعز علىسمعة عالمية 

 .على تطويرها الحاضنات التكنولوجية

 

 ولوجيا المعلومات والتصالتالستثمارات في قطاع تكن  -هاء

 

هي شركات  بال تيل والوطنية وغلوبال كوم: من المالحظ أن شركات االتصاالت الكبرى في فلسطين 

يجعلها وهذا ما ، ةالفلسطيني ةهي جميعها مدرجة في سوق األوراق الماليمساهمة عامة، وال حصة للدولة فيها و

.ستثمارات أيضااالحصولها على ييسر تخضع لقوانين السوق التي تدفعها لتسعى دائما للتطور وهذا ما 
130
 

 

 ه على الرغم من األوضاع السياسية وعدم االستقرار الذي تعاني منه فلسطينيتفق المحللون على أنو 

والذي يؤثر على تنافسيتها
131

تصاالت الفلسطيني غير المسبوق يجعله نمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اال ، فإن

وخير مثال على ذلك االستثمارات التي قامت بها شركة سيسكو . ا للعديد من االستثمارات األجنبية والمحليةجذابً 

زالت آثارها ملموسة حتى اآلن والتي ما 1008منذ العام 
132
 

 

والواليات المتحدة التي تشجع شركاتها على  المملكة المتحدة تيحكوموهناك حكومات متعددة مثل  

هو يجيد اللغة العربية واإلنجليزية، ف، الفلسطيني من مهارات جيل الشبابلما يتمتع به  االستثمار في فلسطين،

قائمة متزايدة من الشركات الدولية وهناك فعال . ةيالهندسفي األعمال وفي إدارة األعمال  جيدة مهارات ويمتلك

التي بدأت ، ومايكروسوفت، وسيسكو، وإنتل جوجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل مجال  فيالعمالقة 

.فلسطين باالستثمار في
133
 

 

باإلضافة إلى  اإلشارة إلى أن وجود هذه البيئة الديناميكية يعوزه أيًضا ضروريه من الولعل 

وخاصة  اإللكترونيةيتعلق األمر بقوانين التجارة . إطار قانوني ما زال المستثمرون بانتظاره االستقرارالسياسي

موضوع سن قوانين تتعلق بالتعامل ومن المأمول أن تأخذ السلطة الفلسطينية . ما يتعلق منها بالتسديد اإللكتروني

.أعمالهاعلى أنها من المواضيع ذات األولوية على جدول  اإلنترنتواألعمال عبر 
134
  

 

  

                                                 
 http://www.fxnewstoday.ae/arab-marketsسوق األوراق المالية الفلسطينية  130

131 competitiveness-term-long-losing-economy-release/2013/03/11/palestinian-http://www.worldbank.org/en/news/press   

 (The Portland Trust, 2012) .قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية  132

133 telecoms-ict-palestinian-targets-http://investpalestine.wordpress.com/2012/05/14/uk /  

  /http://ar.wamda.com/2013/01 تحظى فلسطين بأول شركة ناشئة لتسريع النمو134 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/03/11/palestinian-economy-losing-long-term-competitiveness
http://investpalestine.wordpress.com/2012/05/14/uk-targets-palestinian-ict-telecoms/
http://investpalestine.wordpress.com/2012/05/14/uk-targets-palestinian-ict-telecoms/
http://ar.wamda.com/2013/01/
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 الملحق األول
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمؤشرات األساسية ل
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

A1 Fixed telephone 

lines per 100 

inhabitants 

Fixed telephone lines per 100 inhabitants is 

calculated by dividing the number of fixed telephone 

lines by the population and then multiplying by 100. 

Fixed telephone lines refer to telephone lines 

connecting a subscriber’s terminal equipment to the 

public switched telephone network (PSTN) and 

which have a dedicated port on a telephone 

exchange. This term is synonymous with the terms 

“main station” and “Direct Exchange Line” (DEL) 

that are commonly used in telecommunication 

documents. It may not be the same as an access line 

or a subscriber. The number of ISDN channels and 

fixed wireless subscribers are included.  

 

 

8.9% 

 

 

9.1% 

 
9.2% 

A2 Mobile cellular 

telephone 

subscribers per 

100 inhabitants 

Mobile cellular telephone subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number of 

mobile cellular subscribers by the population and 

then multiplying by 100. 

Mobile cellular telephone subscribers refer to users 

of portable telephones subscribing to a public mobile 

telephone service using cellular technology, which 

provides access to the PSTN. This includes analogue 

and digital cellular systems, including IMT-2000 

(Third Generation, 3G). Post-paid and prepaid 

subscribers are included. Prepaid subscribers are 

those that have used their account within a 

reasonable period of time. This period (e.g. 3 

months) should be indicated in a note. Inactive users, 

which refers to owners of a prepaid card that have 

not made or received a call within the last 3 months, 

should be excluded. 

 

 

64.3% 

 

 

69.2% 

 

 

74.3% 

A3 Fixed Internet 

subscribers per 

100 inhabitants 

Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants is 

obtained by dividing the number of fixed Internet 

subscribers by the population and then multiplying 

by 100. 

Fixed Internet subscribers refer to the total number 

of Internet subscribers with fixed access, which 

includes dial-up and total fixed broadband 

subscribers: cable modem, DSL Internet subscribers, 

other fixed broadband and leased line Internet 

subscribers.  

 

 

3.9% 

 

 

4.3% 

 

 

4.9% 

A4 Fixed 

broadband 

Internet 

subscribers per 

100 inhabitants  

Fixed broadband Internet subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number of 

fixed broadband Internet subscribers by the 

population and then multiplying by 100. 

Fixed broadband Internet subscribers refer to users 

of the Internet subscribing to paid high-speed access 

 

 

 

2.9% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

4.8% 
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to the public Internet (a TCP/IP connection). High 

speed access is defined as being at least 256 kbit/s, in 

one or both directions. Fixed broadband Internet 

includes cable modem, DSL, fibre and other fixed 

broadband technology (such as satellite broadband 

Internet, Ethernet LANs, fixed-wireless access, 

Wireless Local Area Network, WiMAX etc.) 

Subscribers with access to data communications 

(including the Internet) via mobile cellular networks 

are excluded.  

A5 Mobile 

broadband 

subscribers per 

100 inhabitants 

Mobile broadband subscribers per 100 inhabitants is 

obtained by dividing the number of mobile 

broadband subscribers by the population and then 

multiplying by 100. 

Mobile broadband subscribers refer to subscribers to 

mobile cellular networks with access to data 

communications (e.g. the Internet) at broadband 

speeds (here defined as greater than or equal to 256 

kbit/s in one or both directions) such as WCDMA, 

HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 

1xEV-DV etc, irrespective of the device used to 

access the Internet (handheld computer, laptop or 

mobile cellular telephone etc). These services are 

typically referred to as 3G or 3.5G and include: 

-Wideband CDMA (W-CDMA), an IMT-2000 3G 

mobile network technology, based on CDMA that 

presently delivers packet-switched data transmission 

speeds up to 384 kbit/s and up to 2 Mbit/s when fully 

implemented. It is known as Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) in Europe. 

-High-speed Downlink Packet Access (HSDPA), an 

upgrade to W-CDMA to allow downlink data 

transmission at speeds of typically 8-10 Mbit/s. It is 

complemented by High-Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA), which offers uplink speeds of around 5 

Mbit/s. 

-CDMA2000 1xEV-DO (Evolution, Data 

Optimised), an IMT-2000 3G mobile network 

technology, based on CDMA that delivers packet-

switched data transmission speeds of up to 4.9 

Mbit/s. 

 

 

 

 

Not 

applic

able  

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

A6 International 

Internet 

bandwidth per 

inhabitant 

(bits/second/inh

abitant) 

International Internet bandwidth per inhabitant is 

obtained by dividing the amount of bandwidth (in 

bits/second) by the population. 

International Internet bandwidth refers to the 

capacity which backbone operators provide to carry 

Internet traffic. It is measured in bits per second. 

 

1193b

ps 

 

2576b

ps 

 

4502b

ps 

A7 Percentage of 

population 

covered by a 

mobile cellular 

Percentage of population covered by a mobile 

cellular telephone network refers to the percentage of 

a country’s inhabitants that live within areas served 

by a mobile cellular signal, irrespective of whether or 

 

98% 

 

98% 

 

98% 
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telephone 

network 

not they choose to use it. Note that this measures the 

theoretical ability to use mobile cellular services if 

one has a cellular telephone and a subscription. 

A8 Fixed broadband 

Internet access 

tariffs (per 

month), in US$, 

and as a 

percentage of 

monthly per 

capita income 

Fixed broadband Internet access tariffs are the lowest 

sampled cost in US$ per 100 kbit/s per month and are 

calculated from two different broadband prices, low 

and high speed monthly ISP charges. Low speed 

monthly charge refers to a typical ‘entry-level’ 

broadband lower-speed connection (download speeds 

of 256 – 1,024 kbit/s). High speed monthly charge 

refers to a faster and typically more expensive offer. 

Monthly charges do not include installation fees nor 

modem rentals. The lowest sampled cost in US$ per 

100 kbit/s is the most cost-effective offer for a 

country based on the criterion, the ‘lowest cost per 

100 kbit/s’. The cost per 100 kbit/s is calculated by 

dividing the monthly subscription charge in US$ by 

the theoretical download speed, and then multiplying 

by 100.  

As a percentage of monthly per capital income refers 

to the lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s 

divided by the average monthly gross national 

income per capita (World Bank, Atlas method, 

current US$) and expressed as a percentage. 

To ensure international comparability, this indicator 

is compiled by ITU.  

 

 

 

 

 

1M= 

31.5 

US$ 

 

 

 

1M= 

22.3U

S$ 

 

 

 

1M= 

22.3 

US$ 

A9 Mobile cellular 

prepaid tariffs, 

in US$, and as a 

percentage of  

monthly per 

capita income 

Mobile cellular prepaid tariffs are based on the 

methodology of the OECD monthly low-user 

basket
135

 (version 2001), includes the cost of monthly 

mobile usage for 25 outgoing calls (on-net, off-net 

and to a fixed line) in predetermined ratios plus 30 

SMS messages.  

As a percentage of monthly per capita income 

involves dividing the price of the monthly low user 

basket by the average monthly gross national income 

per capita of the country. 

To ensure international comparability, this indicator 

is compiled by ITU. 

 

--- 

 

---- 

 

0.10U

S$ 

A10 Percentage of 

localities with 

public Internet 

access centres 

(PIACs) by 

number of 

inhabitants 

Percentage of localities with public Internet access 

centres (PIACs) is computed by dividing the number 

of localities with at least one PIAC by the total 

number of the country's localities and then 

multiplying by 100. 

A public Internet access centre (PIAC) is a site, 

location, or centre of instruction at which Internet 

access is made available to the public, on a full-time 

or part-time basis. PIACs include telecentres, digital 

 

 

 

 

110 

Intern

et 

Café  

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

                                                 
135 For definition, see: http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm. 

http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm
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community centres, Internet cafés, libraries, 

education centres and other similar establishments, 

whenever they offer Internet access to the general 

public. All such centres should have at least one 

public computer for Internet access. Localities can 

refer to a country’s villages, towns, cities or 

enumeration areas used by the national statistics 

office for survey purposes. 

Note that this indicator is used to measure the WSIS 

target "to connect villages with ICTs and establish 

community access points" by 2015. 

 

 

 


