
 فلسطين
 

.   لم يتسنى للفلسطينيين في ظل الوضع السياسي وانعدام األمان التقدم ومتابعة التطورات التكنولوجية                       
 حركة السلع واألفراد على األراضي           في قيود خارجية تؤثر    من كافة القطاعات الفلسطينية،         وتعاني   

مرتفعة، وضعف أداء    ال بطالة    ال، وكاني  تزايد الس  ال و قلة الموارد الطبيعية      تتمثل في قيود داخلية و الفلسطينية،   
 .  المؤسسات العامة       

 
 نسمة، ومن المتوقع أن       ٣،٧٦٢،٠٠٠ حوالي   ٢٠٠٥عام  بلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة        

 . ٢٠١٥١في عام  تقريباً نسمة    مليون   ٥سنوياً ليبلغ   %  ٣يرتفع هذا العدد بنسبة  
 

 السياسات واالستراتيجيات  -١
 

وضع استراتيجية وطنية      ل لجنة وطنية عليا       بتأليف  ٢٠٠٥  مطلع عام     اء قراراً في  أصدر مجلس الوزر  
الجامعات والمؤسسات غير            والمجتمع المدني       ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع القطاع الخاص                     

، ن لمواطني   ا حياة    استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين              تتمثل في  ةرؤي انطالقاً من     و،الحكومية   
رسمياً      االستراتيجية     اعتمدت وفي اجتماع مجلس الوزراء في مايو هذا العام،             . سهام في النمو االقتصادي    واإل 

 .   تطوير العديد من المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات              على يساعد   وهو ما س 
 

قتصاد التطويرية المختلفة لال      الحاجات     ٢٠٠٧-٢٠٠٥عالجت خطة التنمية متوسطة المدى             
 التربية والتعليم العالي          ات وأنهت كالً من وزار       .، بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات             ئالمعلوماتي الناش      

هذه  إلى تحسين استخدام        الهادفة  "  مبادرة التعليم الفلسطينية    " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مسودة            و
منتدى االقتصاد   "عن المبادرة في     وأعلن    . عام والخاص   تكنولوجيا في التعليم، وتحسين التعاون بين القطاع ال             ال

 . ٢٠٠٥مايو  / أيار الذي عقد في البحر الميت في    " العالمي   
 

تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية اآلن بالتحضير لمشاركتها في قمة تونس، بالتعاون مع القطاع                    
 . الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات السلطة المختلفة              

 
 والتنظيميةة األطر القانوني  -٢

 
براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق          وتشمل القوانين الجديدة حماية حقوق الملكية الفكرية،         س

وتقوم وزارة تكنولوجيا المعلومات          .   هذه القوانين بما يالئم منظمة التجارة العالمية            أعدت  حيث  ، الطبع والنشر   
 هيئة  لها عالقة بقطاع االتصاالت، وإنشاء          ىانين أخر  إضافة إلى قو  االتصاالت   واالتصاالت بتحديث قانون    

وجد تشريعات كافية لمحاربة قرصنة            تال ولكن     . وتقوم الوزارة بمراقبة القطاع وتنظيمه       .  ة مستقل  ةتنظيمي 
 . البرمجيات   

 
هدف بلورة السياسات        ب ،  ٢٠٠٣ منتصف عام   في ) بنينا  (نترنت إل الهيئة الوطنية لمسميات ا         أحدثت
 .  نترنت في فلسطين  إل في النطاق الفلسطيني ووضع سياسات مالئمة لتدعيم استخدامات ا               المهمة للتسجيل      
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 حيث تسعى     ،منظمة التجارة العالمية       إلى   بالتحضير لالنضمام   ١٩٩٨بدأت وزارة االقتصاد الوطني منذ عام   
 .   ذات عضوية فاعلة في النظام التجاري المتعدد األطراف          ألن تكون   فلسطين   

 
 ساسيةاألالبنية   -٣

 
 : يبين الجدول اآلتي قيم مؤشرات البنية األساسية         

 
 مؤشرات ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
 المشتركون في الهاتف الثابت        ٣٣٢,٥٠٠ ٣١٥,٨٠٠ ٣٠١,٦٠٠ ٢٩٢,٠٠٠

 كثافة الهاتف الثابت       ٨,٨ ٨,٧ ٨,٦ ٨,٩
 المشتركون في الخلوي      مجموع     ٨٥٤,٠٠٠ ٦٦٠,٠٠٠ ٥٤٥,٥٠٠ ٤١٩,٠٠٠

 لخلوي  كثافة ا  ٢٢ ١٨  ١٣
 الهواتف العمومية      عدد   ٢٦٤٤ ٢٦٧٩ ٣,٢٤٠

 
من    %   ٩٩  ويغطي الخلوي    فرع من شركة االتصاالت الفلسطينية،            للهاتف الخلوي مشغل وحيد هو        

سرائيلية للهاتف     إ تنافس مع أربع شركات        ي و وه. سوق ال  من  %   ٤٧   ويحظى بنسبة    األراضي الفلسطينية   
 . الخلوي 

 
نترنت للنشاط      استخدمت اإل      و.  للفلسطينيين لتبادل المعلومات        ط المفضل    يأصبحت اإلنترنت هي الوس    

 .   ٢٠٠٠عام   نتفاضةالاإللكتروني منذ بداية ا     
 

في بعض المناطق في      وخدمات الالسلكية في فلسطين       التقوم شركة االتصاالت الفلسطينية بتزويد      
حجز   ولكترونية،   إلحات ا استضافة الصف  و،   الخطوط المؤجرة، واإلنترنت السريعة          وتشمل خدماتها      . سرائيل إ

 .أسماء النطاق     
 

من مجمل الخطوط في منتصف       %  ٨٥ شملت  شبكة ألياف ضوئية رقمية،     هي  "بالنت  " شبكة   إن
الخطوط     عدد  وبلغ   .٢٠٠٥ في شهر مايو عام     فقد بدأت ADSLأما خدمة     . ISDNخدمة    وتتيح  ٢٠٠٤

 نهاية   خطاً في    ١٨٤٧ )نترنت إلالجامعات، ومزودي خدمات ا       والحكومة،     ولقطاع األعمال،       (المؤجرة  
 .  ٢٠٠٤عام  

 
 فقد بدأت  2 أما شركة بالستاين أون الين           .١٩٩٥عام  "  بالنت "نترنت تجاري   إ أول مزود خدمة   بدأ

تتوفر و   . المختلفة   نترنت  خدمات اإل   الخطوط المؤجرة والعديد من          وخدمات   ١٩٩٧نترنت عام    خدمة اإل بتقديم 
  اً نترنت دوالر  اإل  كلفة ساعة  وتصل  .  سرائيلي إ خالل مزود  ينية من   األراضي الفلسط   نترنت في  خدمات اإل   

نسبة    فإن لذا  .اً، وهي كلف عالية مقارنة بالدخل الوسطي        دوالر ١٥وسطياً   تبلغ الربط التي  كلفة ضافة إلى إ
، بدأت االتصاالت الفلسطينية          ٢٠٠٤ومنذ بداية      . من مجمل السكان        %  ١٠  مستخدمي اإلنترنت ال تزيد عن        

 .  كلفة استخدام دقيقة الهاتف    ب درة النفاذ المباشر،     مبا
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من البيوت     %  ٩,٢أن  و. من العائالت لديها جهاز حاسوب        % ٢٦,٤أن  المسح الميداني    بين وقد 
 ت نترنت التي تزيد أعمارهم عن عشر سنوات وصل         نترنت وأن نسبة مستخدمي اإل      اإل   موصولة إلى الفلسطينية   

 % . ٣٣,٣إلى  
 

 توفير  بغية  االتصاالت الفلسطينية مبادرة صندوق الحاسوب،           ؤسسة   م، أطلقت    ٢٠٠٤في عام  و
 . بيت فلسطيني   حاسوب لكل   

 
  بناء القدرات  -٤

 
قامت السلطة الوطنية الفلسطينية برعاية العديد من مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع                                

ويوجد العديد من المؤسسات         .  طين القطاع الخاص والجامعات المختلفة، لترويج استخدام التكنولوجيا في فلس                
 وتساعد أندية الحاسوب ومقاهي االنترنت           .المحلية والدولية التي تقدم العديد من الخدمات المجتمعية للجمهور                

   . ، وكذلك المعارض التكنولوجية       على انتشار ثقافة الحاسوب      
 

امت وزارة التربية   وق.   المدارس الثانوية وبعض المدارس االبتدائية مختبر للحاسوب           ويتوفر في
وتقوم الشبكة      . ٢٠٠٤ طابعة للمدارس الفلسطينية في العام          ٢٩٣ جهاز حاسوب و      ٢٥٨٨والتعليم بتوزيع  

وأيضاً تربط عدد من       . نترنت إلاألكاديمية الفلسطينية بربط الجامعات والكليات وكذلك المدارس بشبكة ا                      
 . الوزارات وتوفر االتصال بين المدن وداخل المدن ذاتها         

 
 المهارات     تطوير وهناك برنامج آخر يسمى برنامج التكنولوجيا للشباب، لمدة أربع سنوات يهدف إلى                

 هذا    ويعمل  . التعليمية وتوفير فرص العمالة للشباب الفلسطيني من خالل تكنولوجيا المعلومات والحاسوب                      
 القروية المحلية، والمدارس،         البرنامج مع المؤسسات المحلية مثل وزارة التربية والتعليم العالي، والمجالس                         

وتقوم وزارة العمل بتدريب المهنيين من شتى المجاالت على الحاسوب،                    . ومركز تدريب أطفال المستقبل    
 .  لدمج ثقافة الحاسوب في مختلف المهن في معظم القطاعات             

 
الكليات     وجد بعض  تو.   مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات        دروساًال تشمل البرامج المهنية في المدارس         و

 .  المهنية ومراكز التعليم المستمر التي تقوم بعقد ورشات تدريبية ومحاضرات في الحاسوب                 
 

ت دوائر لتكنولوجيا     ئ  جامعات درجة في علم الحاسوب وأنظمة المعلومات، وأنش                     وتمنح تسع  
 والرؤية    أما البحث العلمي فيعاني من مشاكل ضعف الكوادر والتمويل                     .  المعلومات توفر التدريب للجمهور         

 . االستراتيجية   
 

  قطاعالبناء   -٥
 

 للصناعة الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسات              األساسية    بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بتحسين البنية            
"   بيتا -تحاد شركات أنظمة المعلومات           ا"إنشاء   على  ساعدت وزارة االقتصاد الوطني     و. دولية مختلفة  

 . حتى اآلن، لم يكن دور الحكومة في القيام بمهامها فعاالً               لكن    و. اتحادات صناعية   ومؤسسات أخرى     و
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 السياسات واآلليات والبيئة المحيطة          في هو من المؤثرين  ،  3اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات         و
الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات             مووكذلك تق .  لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص محلياً ودولياً          

 .    المرافق وتدعم تحويل األفكار للكسب التجاري        بتقديم،  4ت واالتصاال 
 

من الشركات في معارض محلية ودولية، ونجحت بعض الشركات بكسب بعض                        %  ٣٠  تشارك  
 مليون دوالر في عامي     ١٢٠بحوالي   دخل الشركات   قّدر و. شركات عربية خليجية وأخرى دولية      مع العقود  
نترنت بنسبة    إل، زاد عدد شركات مزودي ا       ١٩٩٥ومنذ   . منها في قطاع البرمجيات       %  ٣٠،  ٢٠٠٠-١٩٩٩
 . على األقل  %  ٥٠

 
ويعطي قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات بما فيها شركات                             

 يشمل     الذيصدر دليل المستثمرين   وأ  %.٢٠عفاءات الضرائب أو تخفيضاتها إلى    إوتصل  . البرمجيات   
 .   بليون دوالر ١,٦ إلى   ا تصل قيمته اً مقترح اًمشروع     ١٣٠
 

 ةيالحكومالمؤسسات  في االستخدامات  -٦
 

ألتمتة بعض    وهناك مشروع مماثل آخر       .  الرواتب الحكومية بواسطة شركات محلية           أتمتة نظام   جرى
نشاء شبكات االتصال الحكومية            إ وبدأت الحكومة ب       . المالية بواسطة شركة محلية           األنشطة الخاصة بوزارة     

 . رات المختلفة ومكاتبها       اخلية وبين الوز   الدا
 

 أول وزارة تقدم  وهي. حوسبة جميع أعمال وزارة االقتصاد الوطني، وتدريب موظفيها       أيضاً  وجرى
تجارة من بيته      للالحصول على رخصة    ولكترونية للجمهور، مما ُيمكّن أي مواطن من تسجيل شركة                    إخدمات   
 . أو مكتبه  

 
إللكترونية باعتباره خياراً استراتيجياً في الظروف الراهنة، وال يوجد            يتزايد التوجه نحو الحكومة ا     

الشراء     ب بها تسمح لألفراد       برمجيات    شركات فلسطينية      لدى حتى اآلن شراء إلكتروني حكومي ولكن           
 . اإللكتروني  

 
 التعاون     ، ضمن نفذ العديد من المشاريع     ويعملت السلطة الوطنية جاهدة لتطوير دائرة الجمارك             

البناء     و جمركية حديثة، تشمل القوانين والتعليمات          أساسية   بناء بنية   ، التي تهدف إلى    اني الفلسطيني  األلم  
يهدف    وهناك مشروع آخر    .تبطة بالخدمات     رجراءات الم   التجهيزات واإل     وتطوير الكادر البشري   والمؤسساتي   

الذي سيستعمل     UNCTADلتجارة    األمم المتحدة للتنمية وا     مؤتمرمع  إلى رفع أداء العمل الجمركي بالتعاون        
 .  بيانات الجمارك     لحوسبة   أسيكودا   برمجيات  

 
ودمجه مع    "  باتاكس  " إدارة الضرائب  على نظام حوسبة    االتحاد األوروبي،    مع  وزارة المالية    وتتعاون 

 .  خرى المجودة في الوزارة   األنظمة األ    
 

  في التعليماالستخدامات  -٧
 

  األساسية    ة  ياالتصاالت الفلسطينية، إلنشاء البن          مؤسسة    اهم مع    شركة سيسكو العالمية مذكرة تف           وقّعت  
د الطالب الفلسطينيين بأجهزة الحاسوب، والبرامج والتدريب على مواضيع                 يتزو ول لالتصاالت في فلسطين   
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 وقد بادرت وزارة التربية والتعليم     .تكنولوجيا المعلومات واللغة العربية            وليزية كناللغة اإل     ومثل الرياضيات،  
 وتحتل تكنولوجيا المعلومات      .   الثاني عشر   و الحادي  للصفينعالي إلى تعليم مادة تكنولوجيا المعلومات           ال 

 . من مادة التكنولوجيا في الصفوف من الخامس إلى العاشر               %  ٢٥
 

نترنت، ليستفيد    تها على اإل   اعلى المستوى الجامعي، تقوم الجامعات بنشر مادتها التعليمية على صفح                 
سرائيلية والحصار    إل ألولى الطالب الذين ال يستطيعون الوصول للجامعة بسبب العراقيل ا             منها بالدرجة ا    

نشاء في عدد من الجامعات الفلسطينية لتطوير التعليم                  ويوجد مشاريع عديدة ما زالت في طور اإل            .  واإلغالق  
 .لكتروني، بواسطة أدوات وأساليب مختلفة         إل ا

 
  في التجارة واألعمالاالستخدامات  -٨

 
جراءات القانونية    إن التجارة اإللكترونية ما زالت في بداياتها، ويوجد اهتمام رسمي جّدي لتيسير اإل              

وحتى    . كترونية ل شركة توفر خدمات التجارة اإل         ١٤يوجد اآلن     و. التي تساعد على نشر التجارة اإللكترونية         
 . اآلن ال تضع السلطة الوطنية أية ضرائب على التجارة اإللكترونية             

 
استخدام الصراف اآللي، والخدمات          ب بدأ الفلسطينيون   وقد .    اليوم محدودة  المصرفية إن الخدمات      

 .  فقط في المدن  المصرفية 
 

  الصحةفي االستخدامات  -٩
 

بوجود أجهزة الطب اإللكتروني، أصبح لدى مراكز التأهيل الفلسطينية الفرصة لتقديم خدمات صحية               
هزة االتصاالت التي تبث الصورة مع الصوت والكتابة عن طريق            بغض النظر عن المسافة بواسطة أج         

إمكانية      وأظهرت دراسة أولية     .   االتحاد النرويجي للمعاقين      يدعمها   مراكز تأهيل    ة هناك أربع   .نترنت اإل
   . قات مراكز التأهيل    و مع  لمواجهة    فنياً تطوير شبكة   حيث يمكن   " لكتروني  تحطيم الجدار في فلسطين بالطب اإل     "

 .  دأت المستشفيات والمراكز الصحية بإعطاء األهمية المطلوبة إلنشاء أنظمة المعلومات الخاصة بهم                          وقد ب
 

 المحتوى الرقمي العربي  -١٠
 

 بين org. و com. و net.يقدر عدد الصفحات الفلسطينية المسجلة على النطاقات العالمية المهمة مثل                 
صحاب العالمات التجارية الفلسطينية               أل اً  موقع ١٢٥٠بتسجيل   " بنينا"  قامت  وقد   . موقع ٥٠٠٠ و  ٣٠٠٠
 في اً  رسمي   مسجالً   ٢٠بتسجيل المواقع على النطاق الفلسطيني من خالل أكثر من                 " بنينا"وتقوم  .  والدولية

 .فلسطين والعالم    
 

 البرامج    ولكن   أهمية أنظمة المعلومات في مؤسسات السلطة الفلسطينية،                     ببالرغم من زيادة الوعي       و
ليزية فقط لم تعد تفي باحتياجات أصحاب القرار، وصار لزاماً العمل على إعداد البرامج                     كن باللغة اإل    المعدة  
 .  اإلنكليزية والعربية     باللغتين  

 
 بإحدى   مكتوب  ليزية، وقليل منها      كن إل باللغتين العربية وا      مكتوب  معظم المواقع الفلسطينية           محتوى  إن

 . ليزية كن إلاللغتين العربية أو ا     
 


