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...الهيئة العامة لالستعالمات   

في صناعة القرار، أيًا آان القرار، تشكل المعلومات المادة  
الخام األولى التي ستخضع لسلسلة من المعالجات  

المترابطة على نحو يعيد إنتاجها في بيئة خاصة ألغراض       
.محددة 

لقد أصبح امتالك المعلومات، وابتكار طرائق معالجتها   
وتطوير آليات إنتاجها، واحدًا من المعايير الحاسمة في     
قياس معدالت التطور العام، والقدرة على االندماج في    

.المحيط الدولي



ps.govwww.sis.

: ها هنا، إذن، رسالة الهيئة العامة لالستعالمات    
، جمعًا وتصنيفًا وتنظيمًا وتحليًال وتوثيقًا       المعلومات

وتشكيًال وإنتاجًا،    
، بما يعنيه من القدرة على صياغة الخطاب    واإلعالم 

المالئم، وامتالك أدوات نقله، وتعزيز مصداقيته، وتنويع      
أشكاله، وصقل مهارات العاملين فيه، والتكيف مع ضرورة   

توظيف ما أفضت إليه المنافسة من تطور نوعي في  
.تقنياته   

http://www.sis.gov.ps/
http://www.sis.gov.ps/




 –مرحلة عصر المعلومات           –مع دخول العالم مرحلة جديدة            
متزامنة مع ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات                         

واالتصاالت، غيرت الكثير من المفاهيم السائدة حول                         
عناصر القوة والضعف لدى الدول، حيث اصبح ينظر إلى                        
من يملك المعلومات وتقنياتها نظرة مختلفة آليا عما سبق،                              

وبات استعمال المعلومات سالحا فعاال لغايات التنمية                               
والتطوير وبناء المجتمع الحديث،                    



وتواجه الكثير من الدول النامية مشاآل خطيرة في هذا                        
المجال الذي سيعمل على زيادة الفارق التكنولوجي                     

والعلمي والمادي وسيصبح من العسير اللحاق بالدول                        
المتقدمة في هذا المجال إذا لم تبدأ الدول المختلفة بوضع                     
سياسات معلومات على المستوى الوطني تعنى بشؤون                             

المعلومات وتقنياتها، ويقع جزء من هذا الحمل الثقيل                         
على عاتق المؤسسات التي يجب أن تعي حساسية وأهمية                              

مثل هذه المسائل      



...مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

 عبارة عن الية لمعرفة وحصر المعلومات عن فلسطين 
واعادة تنظيمها بطريقة تكون قابلة للتداول من خالل    

شبكات الكمبيوتر وشبكة االنترنت العالمية، بحيث تساهم            
جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في رفد     
هذا المرآز بالمعلومات التي تنتجها او تقوم بالربط مع   

المرآز آل حسب نوع المعلومات التي يتنجها،    



مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

 استخدم مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني أحدث وسائل    
لدعم المجتمع الفلسطيني   ) االنترنت   (تكنولوجيا المعلومات  

وقطاع الشباب والمرأة في المناطق النائية بشكل خاص     
للوصول إلى معلومات أساسية للمساعدة علي بدء مشاريع     

صغيرة تهدف إلي خلق فرص عمل ، و تنمية وتطوير       
.المجتمع وحل جزء من مشكلة البطالة



مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

قدمها مرآز  يومن خالل الخدمة االلكترونية التي  
المعلومات الوطني، فهو يعرض على موقعه العديد من    

 ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرص االستثمارية     



مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

آما يزود قطاع المراة والشباب وأصحاب المشاريع    
الصغيرة والمستثمرين بالعديد من دراسات الجدوى       

االقتصادية والمقترحات واالستشارات الفنية التي تساهم         
في إنجاح مشاريعهم وتفعيل دورهم، وتحفيز قدراتهم    
وتوظيفها بالشكل األمثل، بل وتمكنهم من تطوير تلك         
القدرات ورفع آفاءاتهم من خالل تسلحيهم بالمهارات  

. والمعلومات الالزمة للدخول إلى سوق العمل







وقد أثبتت هذه التجربة فعالية آبيرة إذ أن تقديم المعرفة       
بالمشاريع اإلنتاجية الصغيرة باستخدام تكنولوجيا      

المعلومات، قد أتاح فرصًا هائلة للنساء والشباب لالستفادة     
وساهم في تمكين هذا   . منها، واقتحام مجاالت عمل جديدة   

القطاع من االعتماد الذاتي في خلق فرص عمل ال بأس بها    
في ظل مستوى البطالة المرتفعة في فلسطين والتي وصلت    

%. 70إلى حد 



مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

وقد أثبتت هذه التجربة فعالية آبيرة إذ أن تقديم المعرفة       
بالمشاريع اإلنتاجية الصغيرة باستخدام تكنولوجيا      

المعلومات، قد أتاح فرصًا هائلة للنساء والشباب لالستفادة     
وساهم في تمكين هذا   . منها، واقتحام مجاالت عمل جديدة   

القطاع من االعتماد الذاتي في خلق فرص عمل ال بأس بها    
في ظل مستوى البطالة المرتفعة في فلسطين والتي وصلت    

%. 70إلى حد 



أمثلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يعرضها          
مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني    

المشاريع الزراعية:  أوال   
 الصناعات الغذائية: ثانيا 
 الصناعات النسيجية: ثالثا 
 الصناعات الكهربائية واألسمنتية والكيميائية : رابعا

مصنع لألدوات الحرفية والخزف والتحف: خامسا 



 وبذلك يكون مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني    
باستخدامه شبكة االنترنت قد ساهم في تحفيز قطاع المرأة        
والشباب في المناطق النائية والمهمشة الستخدام الحاسوب       

مما يساهم في دمج قضايا المرأة والشباب في سياسات      
التنمية الوطنية   



مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

آما آان للمعلومات المعروضة على مرآز المعلومات 
الدور الهام في تحديد نقاط الضعف و القوة والتي ساعدت      

الكثير من المؤسسات المحلية والدولية في تخطيط   
المشاريع و معرفة الحاجات الحقيقية للفئات المستهدفة من    

مشاريعهم عبر استعراض الوضع التفصيلي للمناطق    
السكاني ، االقتصادي ، االجتماعي ،  ( الفلسطينية   

) ...السياسي 



مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني 

 قطاع معلوماتي يشمل آل ما يتعلق بفلسطين و      32
.الفلسطينيين   

 زيارة للموقع شهريا بما يتجاوز    300000اآثر من 
)  .HIT(  نقرة 1500000







المكتبة االلكترونية  
/ps.govhttp://library.sis.

 والمساعدة في إنشاء وإقرار إنشاء المكتبة اإللكترونية
 احد الرآائز الترآيبة الفلسطينية الموحدة للمعلومات   

.االساسية للمعلومات ونشرها  
لقد آانت خطوة سباقة على مستوى فلسطين والوطن    

العربي ، تحتوي المكتبة على االرشيف الصحفي بحيث      
يمكنك االطالع على آل ما نشر عن الموضوع الفلسطيني       

القدس ، االيام  (في الصحف اليومية الفسطينية الثالث  
. وثيقة  500بزيادة يومية     ) والحياة 

http://library.sis.gov.ps/


المكتبة االلكترونية  

دليل المكتبات و الذي يحتوي على ما يزيد عن مليون     
سجل معلوماتي لما تحتويه اآبر تسع مكتبات على مستوى        

.الوطن 
تطويراول برنامج لنشر الكتب العربية الكترونيا مع       

 اول آتاب  –امكانية البحث وسهولة استرجاع المعلومات    
) .موسوعة المسيري  ( سيتم نشره  قريبا    





المرآز الصحفي الدولي
ps.gov.ipcwww.

المرآز الصحفي الدولي هو أحد اإلدارات الرئيسية في     
الهيئة العامة لالستعالمات، يختص بتقديم الخدمات      

للزائرين والمقيمين من مراسلي الصحف ووآاالت األنباء    
ومحطات الراديو وشبكات التلفزيون، فيمنح البطاقات    

الصحفية ويعقد المؤتمرات الصحفية وينظم االتصال بين       
وسائل االعالم وصناع القرار الفلسطيني، ويتابع اتجاهات          

االعالم الدولي ومواقفه إزاء القضية الفلسطينية ويصدر      
. المطبوعات الخاصة بالشؤون الفلسطينية    

http://www.ipc.gov.ps/


المرآز الصحفي الدولي

و مع اندالع انتفاضة األقصى آنتيجة مباشرة للعدوان      
اإلسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني منذ ستبمبر          

، وأخذًا بعين االعتبار ضرورة توفير المعلومات   2000
المتعلقة باالنتفاضة والشؤون الفلسطينية العامة، أطلق      
المرآز الصحفي الدولي صفحته اإللكترونية باللغات   

العربية واإلنكليزية والفرنسية لتعرض األخبار والتقارير      
والتعليقات والشهادات والصور واألفالم التي تنقل صور     

. وأثار العدوان اإلسرائيلي المتصاعد  



المرآز الصحفي الدولي

لقد استفاد المرآز من شبكة االنترنت بشكل آبير في         
تصدير االخبار و المعلومات واالحداث للعالم اجمع بثالث      

لغات طوال فترة االنتفاضة وآانت شبكة الهيئة العامة     
.لالستعالمات هدفا للهجمات التخريبية طوال الوقت    

آان للمرآز الصحفي الدور الريادي في تسليط االضواء    
على مناطق فلسطينية تعاني من اوضاع اقتصادية و امنية         
صعبة نتيجة لسياسات االحتالل مما آان له االثر في تدخل       

المنظمات الغير حكومية لتحسين اوضاع هذه المناطق  







 زائر بما يزيد عن 250000ان زائري موقع المرآز الصحفي يتجاوز     
). HIT( نقرة 1500000

.اتخاذ القرار      
.التنمية 

.التخطيط و التطوير 
.طرح القضايا والدفاع عنها

آل هذا يحتاج الى معلومات دقيقة واعالم فعال 
. لنجعل تكنولوجيا المعلومات احد وسائلنا             
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