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كلمة تقديم

تشــهد دول العالــم ســباقًا محمومــًا لمواكبــة عصــر العولمــة والتكنولوجيــا وأدوات المعرفــة 
والحداثــة العالميــة فــي المجــاالت كافــة، ومتابعــة ثوراتهــا الســريعة المتتاليــة لالســتفادة 
مــن تأثيراتهــا علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــو مــا يتطلــب صياغــة سياســات 
للفــرص  وتســتجيب  المســتقبل  تستشــرف  اإلنتاجيــة  للقطاعــات  وطنيــة  واســتراتيجيات 
والتحديــات المنظــورة. ومــع هــذه المقاربــات فــإن فلســطين واحــدة مــن الــدول التــي تعايــش 
واقعــًا مختلفــًا، فهــي تقــع تحــت احتــالل اســتعماري اســرائيلي طــال أمــده، يفــرض علينــا 
أنظمــة تحكــم وســيطرة تعســفّية، وقيــودًا علــى تدفــق الســلع والبضائــع والمــواد الخــام 
وحركــة األفــراد، ويســيطر علــى مواردنــا فــي أكثــر مــن %60 مــن أرضنــا المحتلــة، األمــر الــذي 
يُحــد مــن قدرتنــا للســيطرة علــى مواردنــا، ويمنــع التنميــة. وبالرغــم مــن ذلــك فإننــا نواجــه هــذه 
التحديــات بعزيمــة وإصــرار، ونخطــط لمســتقبلنا باســتراتيجية المتشــبث بأرضــه وبالصمــود 
واألمــل، مــن أجــل بنــاء فلســطين المســتقبل، دولــة عصريــة ديمقراطيــة واعــدة ألبنائهــا، 
تترجــم وجودهــا وتثّبــت حدودهــا فــي خارطــة العالــم، وفــي المجــال التكنولوجــي والمعرفــي 

الــذي يشــتهُر بــه أبناؤهــا. 

مــن هنــا، وبتصميــم الحكومــة علــى بــذل أقصــى إمكانياتهــا لمواصلــة العمليــة التنمويــة لتعزيــز 
صمــود شــعبنا فــي وطنــه، جــاءت وثيقــة »عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة« كجهــد 
حكومــي يهــدف إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة بالخدمــات الحكوميــة، وتســريع اإلجــراءات والترابــط 
البينــي بيــن المؤسســات الحكوميــة، وتحســين بيئــة األعمــال لتشــجيع وتحفيــز االســتثمار، 
ومواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أهميــة إدمــاج التكنولوجيــا 
الرقميــة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة كالصناعــة والزراعــة إلبــداع منتجــات ذات قيمــة عاليــة 
تنافــس المنتجــات العالميــة. ويتطلــب ذلــك التركيــز علــى االســتثمار فــي رأســمال البشــري 
مــن  والتكنولوجيــا  المعلومــات  خدمــات  وتســويق  إلنتــاج  القــدرات  وبنــاء  الفلســطيني، 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وتقديمهــا محليــًا وفــي األســواق العالميــة بســهولة نســبية. 
E-gov- )كمــا تتطلــب هــذه الخدمــات تواصــاًل الكترونيــًا فعــااًل، تشــمل الخدمــات الحكوميــة 

ernment(، وخدمــات القطــاع الخــاص للحلــول اإلداريــة والبرامــج اإللكترونيــة والتطبيقــات 
عنهــا  الناتجــة  »البضائــع«  نقــل  ليتــم   ،)Outsourcing( الـــ  وخدمــات  واالبتكاريــة  الذكيــة 
بواســطة التراســل اإللكترونــي مــن المؤسســات والشــركات واألفــراد الُمنِتجــة فــي فلســطين 

الــى دول العالــم المســتفيدة مــن هــذه الخدمــات. 

ولقــد جــاءت وثيقــة »عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة« لتضع اللبنــات األولى نحو اقتصاد 
رقمــي فلســطيني كعنــوان وهــدف محــوري، يتجــاوز قيــود االحتــالل، وينطلــق للعالميــة، 
ويســاهم فــي تحويــل فلســطين القتصــاد يعتمــد علــى المعرفــة، ويقــدم خدماتــه الحكوميــة 
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التجــارة االلكترونيــة، وتمكيــن  إلــى تعزيــز  وغيــر الحكوميــة بطــرق عصريــة. ســيؤدي ذلــك 
الشــباب مــن إطــالق طاقاتهــم وابتكاراتهــم وإبداعاتهــم، وتحفيزهــم إلنشــاء مشــاريعهم 
ومبادراتهــم المســتقبلية وإبداعاتهــم فــي صناعــة وتســويق وتقديــم منتجاتهــم وخدماتهــم 

ــة وغيرهــا. ــة واالجتماعي ــة والصحي ــة والتعليمي فــي كافــة المجــاالت التكنولوجي

الفلســطينية  أولويــة للحكومــة  المرّكــب  العنقــود  التســريع فــي تطبيــق هــذا  لقــد أصبــح 
خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، لتحويــل التحديــات إلــى فــرص لالرتقــاء بالخدمــات والعمليــات 
الحكوميــة الداخليــة والخارجيــة، والحفــاظ علــى نشــاط األعمــال ومواكبــة التغييــرات التــي 

يشــهدها العالــم. 

لقد اعتمدت الوثيقة في بنائها على المنهج العلمي المستند إلى تحليل واقع التكنولوجيا، 
وواقــع العمــل الحكومــي الحالــي فــي فلســطين، وحــددت نقــاط الضعــف والقــوة والفــرص 
والتحديــات، ومــن ثــم اســتنباط أهدافــًا عامــة واســتراتيجية مرتبطــة بمؤشــرات قيــاس عالميــة 
ومواءمتهــا مــع الواقــع الفلســطيني، وصــواًل إلــى خارطــة طريــق شــملت التدخــالت الرئيســية 

وموازنتهــا التقريبيــة والجهــات المســؤولة عــن تنفيذهــا.

وفــي الختــام، أثمــن الجهــود التــي بذلتهــا كافــة الجهــات واألشــخاص إلنجــاز هــذه الخطــة 
الطموحــة وإخراجهــا لحيــز الوجــود، واألمــل يحذونــا لرؤيتهــا واقعــًا يتحقــق علــى األرض منتجــًة 

ثمــارًا متجــددة مــن غــراس أبنائهــا المبدعيــن.  

د. أمجد غانم

األمين العام لمجلس الوزراء

رئيس لجنة عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة
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الملخص التنفيذي

اعتمــدت الحكومــة الثامنــة عشــرة  فــي توجههــا الفلســطيني الجديــد » التنميــة بالعناقيــد« 
المنتــج الوطنــي  التدريجــي عــن االحتــالل، وتعزيــز  إلــى االنفــكاك  الراميــة  علــى سياســتها 
باالعتمــاد علــى الــذات، وهــي تــدرك أن أمامهــا تحديــات كبــرى، أبرزهــا النهــوض بالقطاعــات 
االقتصاديــة االنتاجيــة التــي تعــزز االنتــاج الوطنــي، وإيجــاد االســتثمار األمثــل للمــوارد والثروات 
الطبيعية الموجودة في فلســطين. وأهم هذه الثروات هي اإلنســان الفلســطيني ومهاراته 
وقدراتــه لبنــاء اقتصــاد رقمــي يقــوم علــى المعرفــة واالبتــكار واإلبــداع والبحــث العلمــي، 
وزيــادة النمــو االقتصــادي وتحســين الخدمــات العامــة، وإنشــاء مجتمــع ذكــي تقــوم فيــه 
ــات والتطبيقــات  ــة، واألفــراد، باســتخدام التقني ــة والخاصــة واألهلي ــع الجهــات الحكومي جمي
واالتصــاالت الحديثــة لتوفيــر حيــاة أفضــل وخدمــات أشــمل وأســهل. ومــن هنــا نشــأت فكــرة 
عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة الــذي يتماثــل بمكوناتــه مــع عناصــر االقتصــاد الرقمــي 
باعتمــاده علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخدمــات اإلنترنــت لمختلــف األنشــطة 
االقتصاديــة، ممــا يشــكل رافعــة لإلقتصــاد الفلســطيني حيــث بإمكاننــا تجــاوز معظــم الحــدود 
وحركــة  والخدمــات  والســلع  المعلومــات  تدفــق  أمــام  االحتــالل  يفرضهــا  التــي  والحواجــز 
اســتراتيجيي  إطــار  لتوفيــر  العنقــود  هــذا  مــن  الحكومــة  تســعى  ولذلــك  األمــوال.  رؤوس 
وخارطــة طريــق لتطويــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة فــي فلســطين، وبنــاء منظومــة محوســبة 
متكاملــة لرفــع كفــاءة الخدمــات الحكومــة، واالســتثمار بالعقــول والخبــرات الفلســطينية 
ودعــم األفــكار الرياديــة والشــركات الناشــئة، إيمانــًا مــن الحكومــة بضــرورة تكامــل الخدمــات 
العامــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي تعتبــر أساســًا لنجــاح العمــل الحكومــي، 
وتطبيقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة الحديثــة فــي مجــال الخدمــات االلكترونيــة للمواطنيــن 
والمؤسســات، وتعزيــزًا لمبــدأ الشــفافية والنزاهــة. ويرمــي العنقــود التكنولوجــي واإلدارة 

العامــة بتوجهــه نحــو االقتصــاد الرقمــي إلــى تحقيــق األهــداف العامــة التاليــة: 
بنــاء وتعزيــز بيئــة عمــل ُممّكنــة ecosystem الســتغالل أمثــل لتكنولوجيــا المعلومــات 	 

ممكنــة،  درجــة  أقصــى  إلــى  الفلســطيني  الرقمــي  االقتصــاد  يخــدم  بمــا  واإلتصــاالت 
وزيــادة مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتطويــره مــن خــالل تأهيــل 
الشــباب فــي مجــاالت المعرفــة واإلبــداع واالبتــكار وريــادة األعمــال والبحــث العلمــي، 

واســتخدامات الــذكاء اإلصطناعــي فــي إدارة المهــام والعمليــات.
ربــط وموائمــة وتنســيق الجهــود الحكوميــة لتطويــر قطــاع التكنولوجيــا واإلدارة العامــة 	 

وتطويــر الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والشــركات والمؤسســات لتســهيل الحصــول 
علــى الخدمــة بكفــاءة عاليــة.

إعطــاء األولويــة للمجــاالت التطويريــة الضروريــة وتحويلها لتدخالت كبرى وفق اســتراتيجية 	 
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الحكومــة بمــا فــي ذلــك زيادة عــدد العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مــن الكفــاءات الفلســطينية وخريجــي الجامعــات والمعاهــد فــي التخصصــات ذات العالقــة 

للحد من البطالة وتحســين مســتوى المعيشــة لألســر الفلســطينية.

ودفعــًا بهــذه التوجهــات لألمــام، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل اللجنــة الوزاريــة إلعــداد 
أميــن عــام  برئاســة  تنفيذهــا،  العامــة ومتابعــة  التكنولوجيــا واإلدارة  تنميــة عنقــود  خطــة 
مجلــس الــوزراء، وعضويــة وزراء اإلختصــاص، حيــث انبثــق عنهــا لجنــة فنيــة مــن القطــاع العــام 
مــن ممثلــي الــوزارات األعضــاء باللجنــة الوزاريــة، وكذلــك ممثلــي القطــاع الخاص من الشــركات 
واإلتحــادات. وتــم تشــكيل فريــق فنــي مســاند مــن األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ليتولــى 

التنســيق وإعــداد مســودة وثيقــة العنقــود.

يعــرض الجــزء األول مــن الوثيقــة تحليــل واقــع قطــاع التكنولوجيــا واالتصــاالت فــي فلســطين 
ــرات والقــوى البشــرية مــن خريجــي الجامعــات بمعــدل  ــن أن فلســطين تمتلــك الخب حيــث تبّي
2270 خريــج ســنوي فــي مجــال التكنولوجيــا. هــذا إضافــة الــى 20 برنامجــًا لحاضنــات األعمــال 
ــادة والتمكيــن والشــركات الناشــئة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كمــا  ومؤسســات الري
يوجــد نجــاح جزئــي فــي جانــب تصديــر الحلــول التقنيــة والمنتجــات. وبالمقابــل هنــاك حاجــة 
لبــذل مزيــد مــن الجهــود لتأهيــل خريجــي الجامعــات وإنشــاء بيئــة محفــزة لإلبــداع والريــادة 
للشــركات واألفــراد وخاصــة فــي مجــال التشــريعات الناظمــة والصناديــق الداعمــة والمحفــزة 
لالســتثمار. وتمتلــك فلســطين البنــى التحتيــة مثــل شــبكات األليــاف الضوئيــة للشــركات 
والمنــازل، وبلــغ عــدد المؤسســات الحكوميــة المرتبطــة بالشــبكة الحكوميــة عبــر األليــاف 
الضوئيــة بتقنيــة الشــبكات الخاصــة االفتراضيــة )VPN( المــزودة باإلنترنــت )107( مؤسســات، 
بإجمالــي)857( خــط بيانــات، و(1079) خــط انترنــت، وتــم ربــط (48) مؤسســة حكوميــة علــى 
ناقــل بيانــات حكومــي )X-Road( بهــدف تبــادل البيانــات بطريقــة آمنــة. وهنــاك انتشــار عــاٍل 
 G2فــي المحافظــات الشــمالية و G3 لالنترنــت فــي البيــوت والمنشــآت، كذلــك هنــاك شــبكة

فــي المحافظــات الجنوبيــة.  

بالنســبة للشــركات المحليــة العاملــة فــي القطــاع التكنولوجــي فهنــاك حوالــي )700( شــركة 
متخصصــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت منهــا )250( شــركة يمثلهــا اتحــاد 
شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية )بيتــا(. كذلــك يوجــد وكالء معتمــدون وموزعــون 
 Google, مثــل  واالتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  العالميــة  الشــركات  لكبــرى 
Cisco, Dell, IBM, Intell , وغيرهــا. وهنــاك العديــد مــن المبــادرات التنمويــة والمشــاريع 
والبرامــج التــي تمــت مــن خــالل الشــراكات الدوليــة للنهــوض بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، إلــى جانــب مــا يقــوم بــه القطــاع الخــاص  بالشــراكة مــع القطــاع الحكومــي مــن 
ــي  ــة كالدفــع االلكترون ــة والبنكي ــا فــي التعامــالت المالي برامــج تتضمــن توظيــف التكنولوجي
والـ«الفنتــك« مــن خــالل تنفيــذ اســتراتيجية الشــمول المالــي الُمصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء 

فــي التوجــه نحــو االقتصــاد الرقمــي. 

وأخيــرًا هنــاك عــدد مــن القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات الحكوميــة الناظمــة والحــزم التحفيزية 
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ــة  ــل هيئ ــة التــي تقــدم مــن قب ــل الحوافــز الضريبي ــة أو االســتثمارية لهــذا القطــاع مث الضريبي
تشــجيع االســتثمار، ويتــم حاليــًا العمــل علــى إعــداد قانــون حديــث وعصــري لالتصــاالت، وآخــر 

للمنافســة، وقانــون الشــركات.

فــي الجــزء الثانــي مــن الوثيقــة تــم مناقشــة واقــع العمــل الحكومــي بدوائــره وإداراتــه العامــة 
خــالل  مــن  تنفيــذ سياســاتها،  فــي  الحكومــات  تعتمدهــا  التــي  الرئيســية  الوســيلة  كونهــا 
الحكومــي وفــق أفضــل  الجهــاز اإلداري  المناســبة فــي  التشــريعية واإلداريــة  اإلصالحــات 
األســاليب والمعاييــر العالميــة. ولــذا، وبهــدف تهيئــة الخدمــات الحكوميــة لنقلهــا للصــورة 
الرقميــة، تــم تحليــل واقــع الخدمــات الحكوميــة الحاليــة وتحديــد المعاييــر الضروريــة لتحويــل 
الخدمــات إلــى شــكل مؤتمــت وذكــي ذات جــودة عاليــة، َيســُهل علــى المواطــن الحصــول 
عليهــا بجــودة وســرعة وعدالــة. هنــاك تصنيــف للخدمــات الحكوميــة حســب المســتفيد مــن 
الخدمــة )للمواطــنG2C أو مؤسســة حكوميــة G2G أو باقــي القطاعــات G2B( بينمــا ال توجــد 
ــغ مجمــوع الخدمــات  ــوزارات، حيــث بل ــن ال معلومــات متوفــرة حــول الخدمــات المشــتركة بي
الحكوميــة )1420( منهــا )991( خدمــة ُتقــدم مقابــل رســوم و)429( خدمــة مجانيــة، وُتقــّدم 
فــي مجموعهــا بطــرق وجاهيــة تقليديــة. وتشــكل اإليرادات الحكومية مــن الخدمات )ايراداات 
غيــر ضريبيــة( نســبة %11 مــن مجمــوع اإليــرادات العامــة وهــي نســبة أقــل مــن مثيالتهــا فــي 
الــدول المشــابهة، ممــا يســتدعي إعــادة النظــر بأنظمــة رســوم الخدمــات وموائمتهــا مــع 

جــودة الخدمــات والممارســات العالميــة الجيــدة. 

ومــن ناحيــة أمــن المعلومــات، يتولــى فريــق أمــن المعلومــات المتخصــص الــذي تــم تشــكيله 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فحــص وتقييــم حالــة أمــن المعلومــات فــي الدوائــر الحكوميــة ووضع 
التوصيــات الالزمــة لحمايــة األصــول المعلوماتيــة وإغــالق الثغــرات. وقــد تــم تحديــث سياســة 
أمــن المعلومــات ونظــام إدارة أمــن المعلومــات، كمــا تــم تشــكيل فريــق االســتجابة لطــوارئ 

الحاســب )CERT( – موظفــون مدربــون للتعامــل الفــوري والصحيــح مــع الحــوادث األمنيــة.

وترتبــط جــودة الخدمــات الحكوميــة - كعنصــر أساســي فــي التحــول الرقمــي - باإلصــالح 
بــه الحكومــة  بــدأت  الــذي  القانونــي واإلداري المتمثــل بحوكمــة المؤسســات الحكوميــة 
لتقليــل عــدد المؤسســات وتحديــد المرجعيــات القانونيــة للمؤسســات والسياســات والهيــاكل 
التنظيميــة، وإجــراءات العمــل وإعــادة هندســة العمليــات فيهــا، وتحديــد الضوابــط التــي يتــم 
آليــات  بنزاهــة وشــفافية ووفــق  بموجبهــا إدارة المؤسســة الحكوميــة لتحقيــق أهدافهــا 
للمتابعــة والتقييــم. وهــذا يحتــاج لنظــام واضــح للمســاءلة لضمــان كفــاءة وفعاليــة األداء 
ــة مــن جهــة أخــرى، بمــا يعــزز ثقــة المواطنيــن  ــة بعدال ــر الخدمــات الحكومي مــن جهــة، وتوفي
بالدولــة ومؤسســاتها. إن اإلرتقــاء بجــودة الخدمــات الحكوميــة يتطلــب نمــوذج واضــح إلدارة 
األداء الحكومــي يســتند إلــى معاييــر عالميــة ومؤشــرات معرفــة بأدلــة عمــل إجرائيــة وإرشــادية 
للمؤسســات الحكوميــة توضــح المســؤوليات والمهــام ومســارات تدفــق العمليــات والبيانات، 
ــن  ــم األداء الوظيفــي للموظفي ــم األداء المؤسســي مــن جهــة وتقيي ــى ُيبنــى عليهــا تقيي حت

مــن جهــة أخــرى. 
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ومــن ناحيــة اإلطــار القانونــي الناظــم يجــري حاليــًا العمــل علــى حصــر جميــع التشــريعات النافــذة 
ذات العالقــة بالحكومــة اإللكترونيــة، إلــى جانــب القوانيــن األخــرى ســارية المفعــول مثــل قــرار 
بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة، وقــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 
2017م بشــأن المعامــالت اإللكترونيــة، كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقم )3( لســنة 2019م 

بشــأن حمايــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بالمواطنيــن. 

لعنقــود  والفرعيــة  االســتراتيجية  األهــداف  تحديــد  تــم  الوثيقــة  مــن  الثالــث  الجــزء  وفــي 
المطلــوب  النتائــج  ُتبِيــن  التــي  للمؤشــرات  موجــز  شــرح  مــع  العامــة  واإلدارة  التكنولوجيــا 

يلــي: كمــا  تحقيقهــا، 

تعزيــز البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات: إمكانيــة تحقيــق هــذا الهــدف مــن 
خــالل تطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت فــي فلســطين بمــا يشــمل شــبكات الجيــل الرابــع 
والخامــس وشــبكة أليــاف ضوئيــة شــاملة، ومواكبــة تكنولوجيــا الشــبكات النقالــة والحصــول 
الُمعــّدات  علــى  للحصــول  دوليــًا  حكوميــًا  جهــدأ  يتطلــب  وهــذا  الالزمــة،  التــرددات  علــى 
والتــرددات الخاصــة بالجيــل الرابــع والخامــس وتأميــن كافــة حقــوق فلســطين المعتــرف بهــا 
 National Data Center( دوليــًا. ويتطلــب هــذا الهــدف إنشــاء مركــز بيانــات حكومــي وطنــي
NDC( ليشــّكل موقعــًا مركزيــًا لبيانــات المؤسســات الحكوميــة، إضافــة إلى مركــز بيانات مصغر 
خــاص بــكل مؤسســة، لتحقيــق مبــدأ اســتمرارية العمــل وضمان عــدم انقطاع الخدمة، ليشــكل 
هــذا المركــز نــواة للحوســبة الســحابية الحكوميــة واســتضافة قواعــد البيانــات المركزيــة. كمــا 
ال بــد مــن إنشــاء واختبــار خطــة إدارة المخاطــر للنظــم االلكترونيــة فــي الدوائــر الحكوميــة، 
واالســتفادة مــن مركــز البيانــات الحكومــي الوطنــي ومراكــز البيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص. 
وأخيــرًا، دراســة إمكانيــة إصــدار عملــة رقميــة فلســطينية نظــرًا ألهميتهــا الخاصــة لفلســطين 
وإطــالق اســتراتيجية الشــمول المالــي التــي تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة االجتماعيــة وتحســين 
مســتويات المعيشــة لــدى المواطنيــن وتقليــل نســب البطالــة، وتمكيــن فئــة الشــباب والنســاء 

 . Fintech ماليــا والتــي يعتبــر أحــد أهــم محاورهــا التكنولوجيــا الماليــة ال
والعمليــات 	  الخدمــات  فــي  والشــفافية  والعدالــة  والفاعليــة  الكفــاءة  مســتوى  رفــع 

الحكوميــة، حيــث أن أتمتــة الخدمــات الحكومّيــة وتقديمهــا بالطــرق اإللكترونيــة والذكيــة 
ُيعــد بحــد ذاتــه تكريســًا للشــفافية والعدالــة فــي توفيــر الخدمــات الحكوميــة، يتحقــق 
ــا لخدمــة المواطــن للحصــول علــى الخدمــات  هــذا الهــدف مــن خــالل تســخير التكنولوجي
الحكوميــة بســهولة ويســر ونزاهــة، عبــر تطويــر أنظمــة مؤتمتــة وتطبيقــات ذكيــة، وربــط 
للتواصــل  وإنشــاء عمليــات مؤتمتــة  عبــر شــبكة موحــدة،  الحكوميــة  الخدمــات  جميــع 
ــق  ــة )workflow(، وتطبي ــر الحكومي ــن الدوائ ــات المشــتركة بي ــي وإدارة العملي االلكترون
ــن القطــاع الحكومــي مــن التفــوق فــي أنظمتــه  منظومــة التميــز الحكومــي التــي ُتمكِّ
وأدائــه وخدماتــه ونتائجــه ومــوارده البشــرية، وإنشــاء آليــات عمــل تنافســية إيجابيــة لــدى 
الدوائــر الحكوميــة وإطــالق مجموعــة مــن جوائــز التميــز التطويريــة. وكذلــك إنشــاء أدلــة 
إجرائيــة للعمليــات والخدمــات الحكوميــة وفــق المعاييــر العالميــة التــي تســاعد علــى 
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تقييــم األداء وتفعيــل الرقابــة علــى أداء المؤسســات الحكوميــة بمــا يعــزز ثقــة المواطــن 
فــي العمــل الحكومــي، وبنــاء نمــوذج  modelألتمتــة الخدمــات الحكوميــة وبنــاء منظومــة 
الكترونيــة ذكيــة  تقديــم خدمــات  مــن  تمكــن  اســتراتيجية وطنيــة  عبــر  الكترونــي  دفــع 

ومدفوعــة. 
تعزيــز الشــراكات المحليــة والدوليــة فــي المجــاالت التقنيــة واالبتــكار والشــركات الناشــئة، 	 

تتطلــب  التــي  العالميــة  التكنولوجيــة  الخارطــة  لتثبيــت مكانــة فلســطين ضمــن  ســعيًا 
تنســيق وتوحيــد الجهــود مــع كافــة الجهــات لتعزيــز االســتثمار فــي القطــاع االبتــكاري 
والتقنــي، وتهيئــة المنــاخ المناســب لألعمــال والشــركات والســيما الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة، بمــا فــي ذلــك األطــر القانونيــة لعملهــا ومنــح الحوافــز لهــا. إضافــة الــى 
دعــم ريادّيــي األعمــال والشــركات الناشــئة، وخاصــة فــي مجــال التحــّول الرقمــي، مــن خــالل 
إنشــاء وتشــغيل الحاضنــات التكنولوجيــة ومســرعات األعمــال ومختبــرات االبتــكار، بهــدف 
تشــجيع التغييــر المنهجــي فــي ريــادة األعمــال إلطــالق القــدرة التنافســية واإلبداعيــة 
لــدى الشــركات الفلســطينية الناشــئة. كذلــك تطويــر رزم تشــجيع اســتثمار خاصــة لتحفيــز 
الشــركات العالميــة واإلقليميــة لفتــح مكاتــب تمثيــل لهــا فــي فلســطين خاصــة فــي مجــال 
التكنولوجيــا والبحــث والتطويــر، وإنشــاء صنــدوق لألبحــاث العلميــة فــي مجــال التقنيــات 
والتعليــم،  الصحــة  ســيما  التنمويــة  القطاعــات  لخدمــة  االصطناعــي  والــذكاء  الحديثــة 

ــن الحكومــة والجامعــات والجهــات المانحــة.  بالشــراكة بي

ويتطلــب هــذا الهــدف دعــم وتشــجيع الصناعــات الرقميــة والتقنيــة وتعزيــز المحتــوى الرقمــي، 
والمشــاركة الفاعلــة للقطاعيــن العــام والخــاص الفلســطيني فــي المؤتمــرات والمعــارض 
الدوليــة الخاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لفتــح آفــاق التعــرف والتعــاون بيــن 
الشــركات الفلســطينية والعالميــة واســتقطاب بيــوت االســتثمار االقليميــة والدوليــة، وإنتــاج 
هويــة تكنولوجيــة )Branding( لفلســطين يجعلهــا وجهــة لإلســتثمار التكنولوجــي وللشــركات 
العالميــة واإلقليميــة لعقــد شــراكات ثنائيــة وتبــادل تجــاري بينهــا للتنافــس مــع المنتجــات 

العالميــة. 
بنــاء القــدرات البشــرية الفلســطينية فــي مجــال البرمجة والعلوم التقنيــة والبيانات والذكاء 	 

اإلصطناعــي، حيــث تتميــز فلســطين بالكفــاءات المبدعــة القــادرة علــى مواكبــة التطــور 
التكنولوجــي العالمــي، وهــي تحتــاج لمزيــد مــن التدريــب والتوجيــه، وتوطيــن المهــارات 
والخبــرات وإعــداد طواقــم خبيــرة ومؤهلــة لرفــع مســتوى أعمــال outsourcing وإنشــاء 
شــركات ناشــئة. وهــذا يتطلــب تهيئــة برنامــج مســتمر لتوفيــر الدعــم التقنــي للتعليــم 
الجامعــي لســد حاجــة الســوق مــن المهــارات التقنيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ودعــم التعليــم المهنــي والتقنــي وبرامــج التعليــم المدمــج بيــن الجامعــات 
والشــركات والمؤسســات الحكوميــة، ومبــادرات مســتمرة لدعــم المناهــج التعليميــة فــي 
المــدراس والجامعــات للتأســيس لمهــارات المســتقبل )حــل المشــاكل/التفكير اإلبداعــي/

التواصــل الفعال/البرمجــة الحديثــة(.
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تعزيــز البيئــة التشــريعية الممكنــة لعمــل قطــاع التكنولوجيــا واإلدارة العامــة، والتــي يمكــن 	 
تحقيقهــا مــن خــالل تحديــث منظومــة التشــريعات الالزمــة لمواكبــة الحداثــة لتنظيــم 
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ورياديــي األعمــال والشــركات الناشــئة فــي 
فلســطين بمــا يضمــن االســتخدام األمثــل للخدمــات وأســعارها وإمكانيــة الوصــول لهــا 
مــن قبــل الجميــع، وكذلــك التشــريعات الخاصــة بحوافــز االســتثمار وقانــون الشــركات 
القانونيــة  االصالحــات  حزمــة  وتطويــر  تحديــد  الــى  إضافــة  الفكريــة.  الملكيــة  وقانــون 
واإلداريــة والسياســات المرتبطــة بانتاجيــة وفاعليــة المؤسســات الحكوميــة وموظفيهــا 
وتشــمل هــذه القوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة مثــل قانــون الخدمــة المدنيــة وملحقاتــه، 
وقوانيــن وأنظمــة الخدمــات الحكوميــة ورســومها وقوانيــن وأنظمــة الضرائــب وأنظمــة 
وسياســات التعليــم العــام والعالــي بمــا يضمــن تخريــج أجيــال مــن المــدارس والجامعــات 
قــادرة علــى التفكيــر االبداعــي وتمتلــك المهــارات لمواكبــة التكنولوجيــا العالميــة وتحفيــز 

ــة.  ــة والعالمي ــات المحلي ــول للتحدي ــاج معــارف وحل ــكار وانت البحــث العلمــي واالبت

وبالنتيجــة، تســعى هــذه الوثيقــة إلــى وضــع األســس والُممكنــات التــي ُتوِصــل فلســطين 
إلــى االقتصــاد الرقمــي المبنــي علــى المعرفــة واالبتــكار بمــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، ويســاعد فــي انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي جميــع المناحــي 
النمــو  ويحّفــز  واالبتــكار،  االســتثمارية  الفــرص  نطــاق  لتوســيع  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
بنــاء  فــي  الهــام  دوره  إلــى  إضافــة  والعامــة،  الحكوميــة  الخدمــات  ويحســن  االقتصــادي، 
»مجتمعــات ذكيــة« تعــزز قــدرات جميــع الجهــات الفاعلــة فــي القطاعــات المختلفــة بمــا 

يشــمل رياديــي األعمــال والشــركات الناشــئة.

ــر ضمــن هــذه الوثيقــة،  ــع واألخي ــم إعدادهــا فــي الجــزء الراب ــق التــي ت وتشــكل خارطــة الطري
أداًة لتنفيــذ وتقييــم ومتابعــة مســتندة إلــى مؤشــرات أداء واضحــة ضمــن مســؤوليات معينــة 
للجهــات ذات العالقــة، خــالل فتــرات زمنيــة محــددة مرتبطــة بالتدخــالت، ولتكــون بمثابــة 
العامــة وأهدافــه  لتحقيــق أهدافــه  العنقــود  لتنفيــذ مــا جــاء فــي وثيقــة هــذا  المرجعيــة 
االســتراتيجية.  علمــًا أنــه بعــد المصادقــة علــى هــذه الوثيقــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء، ســيتم 
إعــداد خطــة تفصيليــة لــكل مــن التدخــالت المطلوبــة لضمــان تنفيذهــا فــي الوقــت المطلــوب 
ويتــم قيــاس النتائــج واألثــر المترتــب علــى ذلــك ضمــن الضوابــط ومؤشــرات األداء التــي تــم 

اعتمادهــا باســتخدام نظــام محوســب. 
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رسم توضيحي يوضح ملخص لخطة العنقود التكنولوجي واإلدارة العامة ومكوناته الرئيسة
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1. المقدمة 

أولــت الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة اهتمامــًا خاصــًا بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
واإلدارة العامــة لمــا يشــكله مــن ركيــزة تســتند إليهــا القطاعــات األخــرى كافــة، بمــا فيهــا 
الصناعــة والزراعــة والنقــل والصحــة والتعليــم والُحكــم والتجــارة والمصــارف والســياحة، كمــا 
يعتبــر محــركًا رئيســيًا للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بأبعادهــا المختلفــة. عملــت الحكومــة 
بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء وجهــات اإلختصــاص علــى تطويــر وحمايــة ودعــم نمــو هــذا 
القطــاع الهــام الــذي يتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تمكنــه مــن تجــاوز القيــود التــي 
وضعهــا االحتــالل االســرائيلي، خاصــة مــع توســع سياســات االحتــالل الراميــة إلــى تدميــر 
االقتصــاد الفلســطيني وربطــه باالقتصــاد االســرائيلي بشــكل جــذري، ووجــدت الحكومــة أنــه 
مــن الضــروري التوجــه نحــو نمــوذج اقتصــادي يركــز علــى المعرفــة واإلبــداع واالبتــكار وهــو مــا 

ــاره رافعــة مهمــة للنمــو االقتصــادي العــام.  يســمى االقتصــاد الرقمــي المعرفــي باعتب

يقــدر الحجــم الحالــي لســوق تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت في فلســطين حوالي )651( 
مليــون دوالر ويشــكل حوالــي )%4( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني، ويوجــد فــي 
فلســطين حوالــي )700( شــركة متخصصــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت. 
وتعتبــر القــدرات والطاقــات البشــرية أهــم مميــزات هــذا القطــاع حيــث يتخــرج 2270 شــخص 
ســنويًا مــن مختلــف الجامعــات الفلســطينية بطاقــات وقــدرات مميــزة، ولديهــم المعرفــة 
والخبــرة بلغــات البرمجــة والهندســة اإللكترونيــة والتقنيــات الحديثــة وغيرهــا مــن األدوات 
التكنولوجيــة، التــي تعتبــر لبنــة مهمــة وأساســية لتطويــر هــذا القطــاع وإلمكانيــة توســع 
العمــل فيــه. كمــا يعتبــر هــذا القطــاع نافــذة لفتــح فــرص االبتــكارات واالبداعــات واإلنتــاج 
لالســتثمار  فرصــة  ويشــكل  الشــابة،  األجيــال  لــدى  األعمــال  وريــادة  والصناعــي  الفكــري 
بالشــركات الناشــئة مــن خــالل البرامــج التكنولوجيــة المختلفــة، كمــا أنــه مــن أوســع القطاعــات 

ــة المختلفــة.  ــادة فــرص العمــل بالقطــاع نفســه وبالقطاعــات االقتصادي ــة لزي المحتمل

لذلــك جــاء قــرار الحكومــة بتطويــر فكــرة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة لتحديــد وتثبيــت 
هويــة فلســطين التكنولوجيــة علــى المســرح العالمــي، وليشــكل رافعة لإلقتصــاد الوطني على 
المــدى المتوســط والطويــل، مــن خــالل إعــداد خطــة اســتراتيجية شــاملة للعنقــود للحفاظ على 
عمليــة تنميــة مســتدامة ونمــو اقتصــادي متواصــل، وتهيئــة الظــروف المناســبة والبنية التحتية 
الالزمــة لتشــجيع االســتثمار فــي فلســطين. وتــدرك الحكومــة بــذات الوقــت بــأن الوصــول 
إلــى مســتوى متقــدم مــن التكنولوجيــا واإلدارة العامــة يتطلــب تضافــر جهــود القطــاع العــام 
والخــاص والمؤسســات األهليــة والمؤسســات الدوليــة لتحقيــق الغايــات والنتائــج المنشــودة 

فــي هــذا القطــاع.
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1.1 الهدف من الوثيقة 
العامــة  واإلدارة  التكنولوجيــا  عنقــود  لبنــاء  طريــق  خارطــة  لرســم  الوثيقــة  هــذه  تهــدف 
ووصــف التدخــالت وخطــوط التشــارك والتواصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي مجــال 
التكنولوجيــا واإلدارة العامــة بمــا يحقــق بنــاء عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة لفلســطين 
نحــو االقتصــاد الرقمــي. وتــم هــذا مــن خــالل تحليــل واقــع التكنولوجيــا واإلدارة العامــة فــي 
فلســطين والبنــاء عليهــا والتركيــز علــى نقــاط القــوة واالســتفادة مــن الفــرص ووضــع الخطــط 
الالزمــة لتذليــل المعيقــات ومواجهــة التحديــات، بالتعــاون مــع المؤسســات ذات العالقــة 
ســواًء الدوليــة أو المحليــة العاملــة فــي هــذا المجــال والجهــات المانحــة، خاصــًة مؤسســات 
القطــاع الخــاص واالتحــادات والجمعيــات التــي تختــص فــي هــذا المجــال والتــي لهــا دورًا فاعــاًل 

ــا المعلومــات واالتصــاالت واإلدارة العامــة. ــر قطــاع تكنولوجي فــي تطوي

إن الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة تهــدف مــن هــذا العنقــود إلــى إنشــاء مرجعيــة 
وطنيــة شــاملة تعمــل علــى تعزيــز وتطويــر ودعــم قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
الفلســطيني ليصبــح عنصــرًا أساســيًا فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل أتمتــة جميــع الخدمــات 
إضافــة  وســهولة.  بُيســر  والمؤسســات  المواطنيــن  لجميــع  متوفــرة  وجعلهــا  الحكوميــة 
ــز  إلــى تعظيــم مســاهمة الصــادرات الفلســطينية ومشــاريع العمــل عــن بعــد مــن خــالل تعزي
التنافســية فــي الصــادرات، والبنــاء والترويــج لصــورة فلســطين كمــزود لمنتجــات وخدمــات 
 ecosystem ممكنــة  أعمــال  بيئــة  يســتوجب  ممــا  مضافــة،  قيمــة  وذات  الجــودة  عاليــة 
ومدعومــة ووضــع سياســات وقوانيــن تدعــم الشــركات الناشــئة واالبتــكارات واالســتثمارات 
وريــادة األعمــال فــي هــذا القطــاع وتطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي، وفتــح أســواق جديــدة 
وخلــق فــرص عمــل لتخفيــض البطالــة. وهــذا يعنــي تكاتــف الجهــود مــن جميــع األطــراف 
ذات العالقــة )الحكومــة، الجامعــات، القطــاع الخــاص، الحاضنــات التكنولوجيــة، المؤسســات 
الدوليــة ذات العالقــة، الجهــات المانحــة، ومؤسســات المجتمــع المدني( لبناء شــراكة حقيقية 
لتحقيــق هــذا الهــدف لتكــون فلســطين وجهــة إقليميــة وعالميــة فــي قطــاع التكنولوجيــا 

واإلدارة العامــة. 

الحكومــة  تعتمدهــا  التــي  الرســمية  الوثيقــة  تعتبــر  الوثيقــة  هــذه  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
واإلدارة  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  مجــال  فــي  أساســية  كوثيقــة  الفلســطينية 
العامــة فــي فلســطين ليتــم موائمــة االســتراتيجيات والسياســات والتشــريعات ذات العالقــة 
معهــا فــي ســبيل تحقيــق التكامليــة فــي العمــل بيــن الجهــات الشــريكة. وتعتبــر خطــة قطاعيــة 
ــا المعلومــات واإلدارة العامــة لتشــكل  ــدة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجي واســتراتيجية ُموحِّ
خارطــة طريــق ينبثــق عنهــا العديــد مــن الخطــط التنفيذيــة وفــرق العمــل المتخصصــة لضمــان 
تنفيذهــا بالشــكل األمثــل وبالوقــت المطلــوب ضمــن مؤشــرات محــددة. علمــًا أنــه تــم أثنــاء 
اإلعــداد لهــذه الوثيقــة مراجعــة مســودة الخطــة القطاعيــة لقطــاع االتصــاالت الفلســطيني 
ووثيقــة سياســة دعــم الشــركات الناشــئة ووثيقــة المحافظــة علــى الحقــوق الرقميــة ووثيقــة 
سياســة التحــول الرقمــي، التــي تــم إعدادهــا تحــت إشــراف وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
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المعلومــات، والخطــة االســتراتيجية للريــادة واالبتــكار والخطــة االســتراتيجية لــوزارة االقتصــاد 
الوطنــي. 

1.2 الجهات الشريكة ببناء العنقود
فــي االجتمــاع األول للجنــة الوزاريــة التــي شــكلها مجلــس الــوزراء تــم تحديــد الشــركاء فــي بنــاء 

العنقــود وهــم:

القطــاع الحكومــي: الدوائــر الحكوميــة ذات العالقــة بتطويــر البنــى التحتيــة التكنولوجيــة 
االقتصــاد واالتصــاالت  وزارات  العامــة، وشــملت  الذكيــة، واإلدارة  الحكوميــة  والخدمــات 
وتكنولوجيــا المعلومــات والريــادة والتمكيــن والماليــة والتربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي 
وديــوان الموظفيــن، وســلطة النقــد، وتنســيق وإشــراف األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء. 

القطــاع الخــاص: وشــمل اتحــاد شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية )بيتــا(، شــركة بالتــل، 
شــركة أوريــدو، إتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة الفلســطينية، جمعيــة البنــوك، 

اتحــاد الشــركات االستشــارية واإلداريــة )مستشــار(، ونقابــة المهندســين. 

1.3 اللجان المشاركة 

اللجنة الوزارية إلعداد خطة تنمية العنقود التكنولوجي واإلدارة العامة	 

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17/44/م18/م.و/م.أ( لعــام 2020، بتشــكيل لجنــة مكونــة 
مــن مؤسســات االختصــاص تضــم أميــن عــام مجلس الــوزراء مقررًا، وزير االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات، وزيــر الدولــة للريــادة والتمكيــن، وزيــر الماليــة، وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، وزيــر االقتصــاد الوطنــي، رئيــس ديــوان الموظفيــن العــام، ورئيــس ســلطة النقــد. 
 ecosystem مهمــة هــذه اللجنــة وضــع الخطــة الواضحــة لبنــاء وتوجيــه بيئــة فلســطينية
ُمَمكنــة للنهــوض بالقطــاع التكنولوجــي واإلدارة العامــة بكافــة جوانبــه الفنيــة والقانونيــة 

والبشــرية والماليــة، بالتعــاون مــع الشــركاء فــي هــذا المجــال.  

اللجنة الفنية المكونة من القطاع العام والخاص	 

انبثــق عــن اللجنــة الوزاريــة إلعــداد خطــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة لجنــة فنيــة 
مكونــة مــن ممثليــن عــن الــوزارات األعضــاء فــي اللجنــة الوزاريــة وتــم إضافــة وزارة االقتصــاد 
الوطنــي، باإلضافــة الــى ممثليــن عــن الشــركاء مــن القطــاع الخــاص وهــم اتحاد شــركات أنظمة 
المعلومــات الفلســطينية)بيتا(، شــركة بالتــل، شــركة أوريــدو، إتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة 
والزراعيــة الفلســطينية، جمعيــة البنــوك، اتحــاد الشــركات االستشــارية واإلداريــة )مستشــار(، 

ونقابــة المهندســين. بحيــث تكــون مهامهــا مــا يلــي: 
جمــع الدراســات واألدبيــات الفلســطينية المتعلقــة بواقــع القطــاع التكنولوجــي واإلدارة 	 

العامــة فــي فلســطين.
تحليل واقع التكنولوجيا واإلدارة العامة في فلسطين. 	 
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وضــع رؤيــة وتصــور واضــح واســتراتيجية شــاملة لعنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة 	 
 ،KPIs لفلســطين يتضمــن التدخــالت، والمؤشــرات االحصائيــة ومؤشــرات قيــاس األداء

وتحديــد البرامــج والخطــط التنفيذيــة. 

الفريق المساند	 

تــم تشــكيل فريــق مســاند مــن قبــل أميــن عــام مجلــس الــوزراء بصفتــه مقــررًا للجنتيــن الوزاريــة 
العامــة  األمانــة  فــي  العامليــن  الموظفيــن  مــن  مــن مجموعــة  الفريــق  والفنيــة، ويتكــون 
لمجلــس الــوزراء، ومهمتــه العمــل وفــق توجيهــات األميــن العــام إلعــداد مســودة عنقــود 
التكنولوجيــا واإلدارة العامــة بالتنســيق والمتابعــة مــع ممثلــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي 

اللجنــة الفنيــة. 

1.4 عنوان الوثيقة  
يرتبــط نجــاح خطــة التنميــة فــي هــذا العنقــود ارتباطــًا وثيقــًا بمزيــد مــن إصــالح اإلدارة العامــة 
وطــرق تقديــم الخدمــات الحكوميــة للمؤسســات والمواطنيــن، بمــا يتوائــم مــع المســتجدات 
ذلــك مــن إصالحــات تشــريعية وإداريــة وماليــة فــي  يتطلبــه  العالميــة، وبمــا  والتوجهــات 
منظومــة العمــل الحكومــي، والتــي تحتــاج أيضــًا إلــى بنيــة تحتيــة معلوماتيــة متكاملــة تشــمل 
شــبكات الكترونيــة وأليــاف ضوئيــة وقواعــد بيانــات متطــورة وخدمــات انترنــت وكــوادر بشــرية 

مدربــة ومؤهلــة لتشــغيل وصيانــة المنظومــات التكنولوجيــة. 

وجــاءت هــذه الوثيقــة أيضــًا بعنــوان فلســطين نحــو اقتصــاد رقمــي للداللــة علــى هــدف 
محــوري لهــذا العنقــود، وهــو المســاهمة فــي تحويــل فلســطين إلــى اقتصــاد رقمــي يقــوم 
علــى المعرفــة، ويقــدم خدماتــه الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بطــرق عصريــة، ويوظــف قنــوات 
Fin- الماليــة  والتكنولوجيــا  الكترونــي  الدفــع  االلكترونيــة، وأدواتهــا كاســتخدام  »التجــارة 
tech«، وُيمكــن الشــباب الفلســطيني مــن صناعــة وتســويق وتقديــم منتجاتهــم وخدماتهــم 
فــي االبتــكار والبرمجــة والشــركات الناشــئة التكنولوجيــة والتعليميــة والصحيــة واإلجتماعيــة 

وغيرهــا.  

1.5 مؤشرات األداء
 ال بــد مــن تحديــد مؤشــرات أداء رئيســية لتســهيل مهمــة الجهــات ذات العالقــة بتنفيــذ مــا 
جــاء فــي هــذه الوثيقــة مــن أهــداف اســتراتيجية وتدخــالت، إضافــة إلــى كونهــا أداة لهــذه 
الجهــات لمتابعــة وتقييــم اإلنجــازات بصــورة أســرع، وقــد تــم اختيــار هــذه المؤشــرات الرئيســية 
بنــاًء علــى أفضــل المعاييــر الدوليــة والتجــارب العالميــة مثــل أهــداف التنميــة المســتدامة 
لألمــم المتحــدة، االتحــاد العالمــي لالتصــاالت، التجربــة اإلســتونية، باإلضافــة إلــى مؤشــرات 

أداء تــم إضافتهــا لهــذه الوثيقــة مــن دراســات عالميــة متعــددة. 
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1.6 المستهدفات
مــا  الوثيقــة وفــق  هــذه  فــي  األداء  رقميــة ونســبية لمؤشــرات  إضافــة مســتهدفات  تــم 
يتناســب مــع واقــع فلســطين فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واإلدارة العامــة، 
وذلــك بعــد الرجــوع للعديــد مــن المصــادر االحصائيــة الفلســطينية وجهــات االختصــاص، حيــث 
تعــد المســتهدفات المقيــاس الحقيقــي لمعرفــة مــدى تأثيــر الخطــط والمشــاريع والتدخــالت 
علــى األهــداف التــي تــم تحديدهــا، كمــا تســاعد فــي عمليــة متابعــة التنفيــذ وتطويــر األداء 
قبــل  مــن  بشــكل دوري  المســتهدفات ســيتم مراجعتهــا  هــذه  أن  بشــكل مســتمر، علمــًا 

الجهــات المختصــة.

1.7 العالقة مع العناقيد األخرى
التمكيــن  عوامــل  أهــم  أحــد  العامــة  واإلدارة  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  تعتبــر 
لمعظــم القطاعــات االقتصاديــة والحيويــة فــي المجتمعــات، ويعتبــر عنقــود التكنولوجيــا 
واإلدارة العامــة أحــد العناقيــد الرئيســية التــي قامــت الحكومــة باعتمادهــا بالتــوازي مــع 
اعتمــاد وتطويــر العديــد مــن العناقيــد االقتصاديــة اإلنتاجيــة األخــرى. وال بــد مــن التذكيــر 
بشــكل واضــح فــي هــذه الوثيقــة إلــى ضــرورة تنســيق الجهــود الوطنيــة فــي انســجام خطــط 

العناقيــد المختلفــة مــع هــذا العنقــود. 

ومــن أمثلــة العناقيــد التنمويــة التــي أنشــأتها الحكومــة حتــى اآلن العنقــود الزراعــي فــي 
منطقــة طوبــاس وقلقيليــة وجنيــن وطولكــرم وأريحــا واألغــوار، والعنقــود الســياحي فــي بيــت 
لحــم وأريحــا، والعنقــود الصناعــي فــي منطقــة الخليــل ونابلــس، وعنقــود قطــاع غــزة المتنــوع 

بالبيئــة البحريــة، الزراعــة، الصناعــة والمينــاء والمطــار، وعنقــود العاصمــة القــدس. 

عالقــة  لهــا  مباشــرة  تدخــالت  إلــى  بحاجــة  العناقيــد  مــن  العديــد  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات العامــة لتســهيل مهمــة تنفيذهــا وتحقيــق 
غاياتهــا وأهدافهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك، فــإن بعــض التوجهــات العالميــة اليــوم تقــوم علــى 
الدمــج المباشــر بيــن القطاعــات االقتصاديــة وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات مثــل التكنولوجيــا 
 )EduTech( التعليــم  )FinTech( وتكنولوجيــا  الماليــة  )AgriTech( والتكنولوجيــا  الزراعيــة 
Artificial Intelli-( االصطناعــي  والــذكاء   )TourisimTech الســياحية  )والتكنولوجيــا 

gence(، والــذي يعنــي بشــكل مباشــر أن التكنولوجيــا الحديثــة هــي جــزء أساســي مــن نجــاح 
هــذه النشــاطات االقتصاديــة اإلنتاجيــة المختلفــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى كونهــا ممكنــًا رئيســيًا 

لعمــل بعــض القطاعــات أو النشــاطات األساســية لهــذه القطاعــات.

ولذلــك فــإن تنســيق الجهــود الوطنيــة فــي تنفيــذ خطــط العناقيــد يجــب أن تركــز علــى نقــاط 
الترابــط بينهــا مــن جهــة، والعنقــود التكنولوجــي واإلدارة العامــة مــن جهــة أخــرى خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالمحــاور التاليــة:
توفيــر قواعــد بيانــات مركزيــة محدثــة وشــاملة ومتكاملــة خاصــة بــكل عنقــود وتدخالتــه 	 

ونشــاطاته
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توفيــر أنظمــة محوســبة لدعــم نشــاطات العناقيــد وتســهيل مهمــة تنفيــذ النشــاطات 	 
المتعلقــة بهــا.

ــد ســواء 	  ــذ التدخــالت المتعلقــة بهــذه العناقي ــة الخاصــة بتنفي ــات الحكومي ــة العملي أتمت
بمــا يتعلــق باالجــراءات الحكوميــة أو مؤسســات القطــاع الخــاص واألهلــي.

دعــم إنشــاء شــركات تكنولوجيــا معلومــات متخصصــة فــي مجــال التطبيقــات الخاصــة 	 
AgriTech, Artificial Intelli- بهــا مثــل المرتبطــة  المختلفــة والقطاعــات   بالعناقيــد 

       gence, TourismTech, and FinTech
والدراســات 	  والتطويــر  البحــث  لتســهيل عمليــة   )Open Data( بيانــات مفتوحــة  توفيــر 

المختلفــة. اإلقتصاديــة  القطاعــات  تطويــر  فــي ســبيل  اإلســتراتيجية 
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تعريفات 

االقتصــاد الرقمــي )Digital Economy(: اقتصــاد تتمحــور أغلــب عملياتــه فــي اســتخدام 
االنتاجيــة، ويتميــز  العمليــة  أطــراف  بيــن مختلــف  التكنولوجيــا والمعلوماتيــة واالتصــاالت 
االقتصاديــة  األنشــطة  جميــع  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  بدخــول  الرقمــي  االقتصــاد 
الكترونــي  بشــكل  الماليــة  بالمدفوعــات  ويقــوم  المؤسســة وخارجهــا،  داخــل  والعملياتيــة 
لحظــي فــي أي مــكان أو زمــان، ويتميــز باالفصــاح والشــفافية والحيــاد، ويــؤدي الــى إزالــة 

الهيكليــة.1  والعوائــق  الزمانيــة  والعوائــق  الجغرافيــة  العوائــق 

التحــول الرقمــي )Digital Transformation(: عمليــة تحويــل نمــوذج أعمــال المؤسســات 
الحكوميــة أو شــركات القطــاع الخــاص أو األهليــة إلــى نمــوذج يعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة 

فــي تقديــم الخدمــات وتصنيــع المنتجــات وتســيير أعمــال وشــؤون المــوارد البشــرية.2

الخدمــات االلكترونيــة )Electronic Services - eServices(: أحــد أوجــه االســتفادة مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المتطــورة فــي إنجــاز وتقديــم الخدمــات للمســتفيدين، 

بحيــث يتــم تقديــم الخدمــات لللمســتفيدين مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة أو الذكيــة.3

اإلدارة العامــة: نــوع ُمتخصــص مــن اإلدارة تهتــم بكافــة النشــاطات الُمرتبطــة باألعمــال 
خــالل  مــن  الدولــة،  فــي  العامــة  السياســات  تطبيــق  مــن خاللهــا  تتــم  والتــي  الحكوميــة، 
األنشــطة الموجهــة وتنظيــم األعمــال داخــل المؤسســات نحــو تقديــم الخدمــات الحكوميــة 
واإلنتــاج الحكومــي بكفــاءة وفاعليــة، وألغــراض هــذه الوثيقــة، تــم التركيــز فــي اإلدارة العامــة 
علــى إدارة الخدمــات الحكوميــة التــي تقــدم للمواطنيــن نظــرًا الرتباطهــا الوثيــق بنجــاح عنقــود 

التكنولوجيــا.

التجــارة اإللكترونيــة )E-Commerce(: هــي أحــد المصطلحــات التــي ظهــرت حديثــًا فــي عالــم 
االقتصــاد مــع انتشــار اإلنترنــت فــي بدايــات التســعينات مــن القــرن العشــرين، وُيقصــد بهــا 
األنشــطة والمعامــالت التجاريــة والتبــادالت التجاريــة مــن عمليــات البيــع والشــراء التــي تتــم 
بيــن طرفيــن أو أكثــر، محليــًا أو دوليــًا، عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت وأدوات التواصــل اإللكترونيــة 

وتقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات.  

1.  https://wikiarab.com
Harvard Business Review  .2  مجلة لإلدارة ، تصدر عن دار النشر التابعة لكلية هارفارد لألعمال هارفارد بزنس ببلشنغ.

https://www.mosoah.com/career-and-education/education 3.  منصة الموسوعة العربية الشاملة
Investopedia - https://www.investopedia.com 4.   موقع

Entrepreneurs    https://www.rowadalaamal.com: 5.  مجلة رواد األعمال
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الشــركات الناشــة )startups(: مصطلــح يســتخدم لتحديــد الشــركات حديثــة النشــأة، والتــي 
تكونــت مــن فكــرة رياديــة إبداعيــة وأمامهــا احتمــاالت كبيــرة للنمــو واالزدهــار بســرعة. وهــي 
شــركة حديثــة العهــد يتــم تأسيســها بواســطة رائــد أعمــال أو مجموعــة رّواد، بهــدف تطويــر 
منَتــج أو خدمــة مميــزة إلطالقهــا فــي الســوق. وبحســب طبيعتهــا، تميــل الشــركات الناشــئة 
إلــى التمتــع بأعمالهــا المحــدودة عنــد التأســيس وانطالقهــا مــع مســتثمرين وفــق أســس 

يتفــق عليهــا4. 

التنولوجيــا الماليــة »الفنتــك«Fintech(5( : ُيطلــق مصطلــح » الفنتــك Fintech« علــى كل 
ــر الخدمــات الماليــة وتســهيل جميــع  ــا المعلومــات بهــدف تطوي تطبيــق يســتخدم تكنولوجي
عملياتهــا المختلفــة. ومــن تطبيقــات تقنيــة Fintech   التــي تســتخد فــي الحيــاة اليوميــة هــو 

التســوق االلكترونــي والدفــع عــن طريــق شــبكة االنترنــت.

Investopedia - https://www.investopedia.com 4.   موقع
Entrepreneurs    https://www.rowadalaamal.com: 5.  مجلة رواد األعمال
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2. تحليل واقع قطاع التكنولوجيا واإلدارة العامة في فلسطين  

1.2 تحليل واقع القطاع التكنولوجي في فلسطين 

أواًل: اســتخدام المجتمــع لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت )الخدمــات التكنولوجيــة، 
ــة، وســائل االتصــاالت( البرمجــة، الحاســوب، التجــارة اإللكتروني

شــهد قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي فلســطين فــي بدايــة عــام 2018، 
الغربيــة وتمكيــن  الضفــة  G3فــي  الثالــث   الجيــل  قفــزة نوعيــة مــن خــالل إطــالق خدمــة 
زاد مــن  الــذي  األمــر  غــزة،  G2 فــي قطــاع  توفيــر خدماتهــا  الوطنيــة موبايــل مــن  شــركة 
حجــم االســتخدامات التكنولوجيــة فــي المجتمــع الفلســطيني وبــدأ التوجــه نحــو توظيــف 
التكنولوجيــا فــي التعامــالت الماليــة كالدفــع االلكترونــي وتطبيــق تقنيــة ال »Fintech«  مــن 
خــالل تنفيــذ اســتراتيجية الشــمول المالــي الُمصــادق عليهــا مجلــس الــوزراء فــي الطريــق نحــو 
االقتصــاد الرقمــي.  وأظهــرت بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني للعــام 2019 

الصــادرة خــالل العــام 2020 المســوحات حــول القطــاع التكنولوجــي كمــا يلــي:
ارتفــاع اشــتراكات االتصــاالت الخلويــة فــي فلســطين مــع نهايــة العــام 2019 لتصــل إلــى 	 

4.2 مليــون اشــتراك، كمــا بلــغ معــدل انتشــار الهاتــف النقــال 85 هاتــف نقــال لــكل 100 
مــن الســكان فــي نهايــة العــام 2019 .

وصــل إجمالــي عــدد مشــتركي االنترنــت فائــق الســرعة ADSL فــي فلســطين إلــى حوالــي 	 
363 ألــف مشــترك فــي نهايــة العــام 2019 .

%97 مــن األســر فــي فلســطين لديهــا خــط هاتــف نقــال واحــد علــى األقــل، كمــا أظهــرت 	 
النتائــج أن نســبة األســر التــي تمتلــك هاتــف نقــال ذكــي واحــد أو أكثــر فــي فلســطين بلغــت 

. 86%
بلغت نسبة األفراد )10 سنوات فأكثر( الذين يمتلكون هاتف نقال %75 في فلسطين.	 
بلــغ عــدد األســر التــي لديهــا جهــاز حاســوب )حاســوب مكتبــي أو محمــول أو لوحــي( 	 

324,101  أســرة وهــو مــا يعــادل نســبة %33 مــن األســر فــي فلســطين بواقــع %36 فــي 
ــة و%29 فــي قطــاع غــزة.  الضفــة الغربي

بلغــت نســبة األســر التــي لديهــا أطفــال )17-10( ســنة وملتحقيــن حاليــًا فــي التعليــم 	 
ويتوفــر لديهــا جهــاز حاســوب )حاســوب مكتبــي أو محمــول أو لوحــي( %44 بواقــع 50% 
فــي الضفــة الغربيــة و%36 فــي قطــاع غــزة. بينمــا بلغــت نســبة األســر التــي لديهــا أفــراد 
)24-18( ســنة وملتحقيــن حاليــًا فــي التعليــم ويتوفــر لديهــا جهــاز حاســوب )حاســوب 
مكتبــي أو محمــول أو لوحــي( %60 فــي فلســطين بواقــع %63 فــي الضفــة الغربيــة 

و%55 فــي قطــاع غــزة..
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بلغــت نســبة األســر التــي لديهــا نفــاذ إلــى خدمــة اإلنترنــت فــي المنــزل %80، كمــا أظهــرت 	 
النتائــج عــدم وجــود فجــوة كبيــرة فــي توفــر خدمــة االنترنــت لــدى األســر الفلســطينية 
فــي المنــزل بيــن الحضــر والريــف حيــث بلغــت النســبة %80 فــي الحضــر و%81 فــي الريــف، 

بينمــا بلغــت %75 فــي المخيمــات.
بلغــت نســبة األســر التــي لديهــا أطفــال )17-10( ســنة وملتحقيــن حاليــًا فــي التعليــم 	 

ويتوفــر لديهــا خدمــة االنترنــت فــي المنــزل بلغــت %86 فــي فلســطين بواقــع %91 فــي 
الضفــة الغربيــة و%78 فــي قطــاع غــزة، بينمــا بلغــت نســبة األســر التــي لديهــا أفــراد )-18
24( ســنة وملتحقيــن حاليــًا فــي التعليــم ولديهــا خدمــة االنترنــت فــي المنــزل بلغــت 93% 

فــي فلســطين بواقــع %96 فــي الضفــة الغربيــة و%89 فــي قطــاع غــزة.
يســتخدمون 	  لمــن  األعلــى  النســبة  ســنة   18-29 العمريــة  الفئــة  مــن  الشــباب  يشــكل 

.86% بلغــت  حيــث  االنترنــت 
نســبة األفــراد )10 ســنوات فأكثــر( الذيــن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتماعــي أو 	 

المهنــي فــي فلســطين بلغــت %86 بواقــع %90 فــي الضفــة الغربيــة و%79 فــي قطــاع 
غــزة.

هنــاك نســبة %8 مــن مســتخدمي االنترنــت قامــوا بشــراء ســلع أو خدمــات عبــر اإلنترنــت 	 
فــي فلســطين بواقــع %9 فــي الضفــة الغربيــة و%6 فــي قطــاع غــزة. 

ثانيًا: الشركات المحلية العاملة في القطاع التكنولوجي

اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية
يوجد في فلســطين )698( شــركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت6. 
وُيمثــل اتحــاد شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية )بيتــا( أكثــر مــن )250( شــركة، والتــي 
ُتعــّد مــن أهــم الشــركات العاملــة والمؤثــرة فــي فلســطين فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصاالت. 

ــا( مصــدر المعلومــات الرئيســي لهــذا القطــاع فــي فلســطين حيــث تأســس  ــر اتحــاد )بيت يعتب
الفلســطينيين، والذيــن  رجــال األعمــال  يــد مجموعــة مــن  1999 علــى  اللــه عــام  رام  فــي 
تشــاركوا فــي الرؤيــة إلنشــاء منظمــة غيــر ربحيــة ُتعنــى بمصالــح قطــاع اإلتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات الفلســطيني. ويضــّم االتحــاد جيــاًل جديــدًا من الرياديين والمبتكرين الفلســطينيين 
الذيــن يجمعــون بيــن إبداعاتهــم العصريــة مــن أجــل تحقيــق التقــّدم المنشــود علــى المشــهد 
التكنولوجــي والخدمــي فــي فلســطين، لــذا يســّخر اتحــاد بيتــا خبرتــه في مجال إعــداد المحتوى 
الرقمــي والبرمجــة والتواصــل العالمــي وتنظيــم الفعاليــات لتنميــة القطــاع بشــكل عــام وفتــح 

أســواق جديــدة، وتمكيــن الشــركات الناشــئة، والمشــاركة كمحّفــز وداعــم لهــذا القطــاع.

http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=1adfe4y1761252Y1adfe4 6.   حسب بيانات هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية- الموقع اإللكتروني
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القطاعات الفرعية من الشركات المحلية العاملة في القطاع التكنولوجي
تنــدرج معظــم الخدمــات ذات الصلــة بالقطــاع التكنولوجــي ضمــن الفئــات التاليــة: خدمــات 
 )VoIP( االتصــاالت التــي تركــز علــى خدمــات الهاتــف، وبروتوكــول نقــل الصــوت عبــر اإلنترنــت
وإنشــائه وخدمــات اإلنترنــت، والبرمجيــات وعتــاد الحاســوب واألجهــزة االلكترونيــة والتدريــب 

واالستشــارات.

ثالثًا: الشركات العالمية العاملة في فلسطين في هذا القطاع

وجــدت العالمــات التجاريــة الدوليــة بصمتهــا فــي الســوق الفلســطينية مــن خــالل عــدد كبيــر 
مــن الشــراكات التــي نشــأت بيــن الشــركات الفلســطينية والشــركات العالميــة، حيــث يوجــد 
ــرى الشــركات العالميــة فــي مجــال  ــد مــن الــوكالء المعتمــدون والموزعــون لكب اليــوم العدي

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مثــل: 

Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, SanDisk, Ericsson, Google, Samsung, 
Cisco, SAP, Laserfiche, Qlik, OODOO, etc. 

رابعــًا: المؤسســات الدوليــة الداعمــة )اإلتحادات/الجمعيات/النقابــات العاملــة فــي هــذا 
القطــاع(

أتــاح التعــاون الدولــي والشــراكات االســتراتيجية مــع مجموعــة مــن المؤسســات الدوليــة 
ــة والمشــاريع والبرامــج التــي نهضــت بقطــاع  ــادرات التنموي الداعمــة إطــالق عــددًا مــن المب
وجذابــًا  باهــرًا  قطاعــًا  منــه  وجعلــت  فلســطين  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
المعلومــات  تكنولوجيــا  لقطــاع  الداعمــة  الدوليــة  المؤسســات  بعــض  ومــن  لالســتثمار، 

الفلســطيني هــي:  الســوق  واالتصــاالت فــي 

GIZ, UNDP, Government of Japan, Spanish Agency for International 
Development Cooperation )AECID(, World Bank, EU, Belgian Development 
Agency )ENABEL(, etc.

خامسًا: الكفاءات والموارد البشرية

تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الصــادرة فــي 14 تمــوز 2019 حــول مســح 
القــوى العاملــة فــي فلســطين لنهايــة عــام 2018، إلــى دخــول حوالــي 40 ألــف شــخص ســنويًا 
لســوق العمــل ثلثهــم تقريبــًا مــن الشــباب، وفــي المقابــل فــإن ســوق العمــل الفلســطينية ال 
يســتوعب أكثــر مــن 8 آالف فرصــة عمــل بالحــد األقصــى، فــإن هــذا العــدد الكبيــر مــن الطاقــات 
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  لتعظيــم  كبيــرة  فائــدة  ذا  ليكــون  فيــه  االســتثمار  يمكــن 
واالتصــاالت الفلســطيني فــي أســواق خدمــات التكنولوجيــا العالميــة. ومــن الميــزات األخــرى 
للمواهــب الفلســطينية هــو إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة، والتــي تعتبــر اللغــة األساســية للتدريــس 
فــي مقــررات العلــوم وعلــوم الكمبيوتــر، وتجهيــز خريجــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
بلغــات البرمجــة المختلفــة، مثــل: .Net و Java و Python و PHP و MySQL و HTML و 

.Microsoft و oracle و Laravel
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سادسًا: التكنولوجيا والتعليم المدرسي والجامعي

دمج منهج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم المدرسي	 

 بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم بتدريــس مناهــج التكنولوجيــا مــن الصــف الخامــس حتــى الصــف 
التعليــم فــي فلســطين مــن خــالل  جــودة  الــدؤوب علــى تحســين  الثانــي عشــر؛ والعمــل 
ــر وتحديــث المناهــج بطريقــة تواكــب أحــدث االتجاهــات  ــة تغيي التعليــم االلكترونــي، ومحاول
ريــاض األطفــال ولجميــع شــرائح المجتمــع  بــدءًا مــن  إلــى دمجهــا  التكنولوجيــة. وتســعى 

لتشــكل أولويــة فــي العمليــة التعليميــة.

إنتــاج  الــى  ســيؤدي  التكنولوجيــة  التنشــئة  فــي  التعليميــة  المؤسســات  علــى  التركيــز  إن 
أجيــال مســتعدة بالحــد الكافــي للتحديــات المســتقبلية ووظائــف المســتقبل، حيــث تســاعد 
إلبداعاتهــم  كحافــز  التكنولوجيــا  وإدراك  فهــم  علــى  الطــالب  العــام  التعليــم  مؤسســات 

وتطويــر تفكيرهــم فــي الحيــاة مســتقباًل.

التكنولوجيا في التعليم العالي	 

س تخصصــات  ــدرِّ ــة وقطــاع غــزة، ُت ــع أنحــاء الضفــة الغربي ــة وجامعــة فــي جمي ــاك 38 كلي هن
مختلفــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت وتســعى إلــى التركيز على جميع التخصصات 
التقنيــة والفنيــة والعمليــة الُممّكنــة لزيــادة قــدرات ومهــارات الخريجيــن وتمكينهــم مــن دخــول 
ســوق العمــل، مثــل )بكالوريــوس علــوم الكمبيوتــر، تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
معلوماتيــة األعمــال، علــوم وتكنولوجيــا اإلنترنــت، الهندســة الكهربائيــة الحاســوبية، هندســة 
الميكاترونكــس وغيرهــا(. وتعمــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي حاليــًا علــى تطويــر 
واقتــراح التخصصــات التــي تســد الثغــرة فــي التخصصــات المطلوبــة لتتوافــق مــع احتياجــات 
الســوق. فحســب بيانــات وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي هنــاك 2270 خريــج يحملــون 

شــهادات متعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت يدخلــون ســوق العمــل ســنويًا. 

جدول 1: خريجين علوم تكنولوجيا عام 2018-2019

المجموع الكليماجستيربكالوريوسدبلوم متوسط

4051774912270المجموع العام

جدول)1(

)هناك جدول تفصيلي للتخصصات ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجامعات الفلسطينية – ملحق 3(
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دور الجامعات 	 

أتاحــت الشــراكات االســتراتيجية المتمثلــة باتفاقيــات تعــاون بيــن مجموعــة مــن الجامعــات 
الفلســطينية إلــى إطــالق عــددًا مــن المبــادرات التنمويــة والمشــاريع والبرامــج التــي عملــت 
ــى إنشــاء  ــات الســوق، إضافــة إل ــة ومتطلب ــن المناهــج التعليمي ــة بي علــى ســد الثغــرة الرقمي
الجامعــات لعــدد مــن مراكــز اإلبــداع والتميــز لخلــق منظومــة الريــادة مثــل مركــز نجــاد زعنــي 
لتكنولوجيــا  خــوري  ســعيد  مركــز  بيرزيــت،  جامعــة   – المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  للتميــز 
المعلومــات – جامعــة القــدس، ومركــز حســيب الصبــاغ للتميــز بتكنولوجيــا المعلومــات – 

الجامعــة العربيــة األمريكيــة.

سابعًا: حاضنات األعمال ومؤسسات الريادة والتمكين

هنالك 20 برنامجًا مسرعًا للشركات الناشئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها:
حاضنــة 	  وهــي   –  )PICTI( واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا  الفلســطينية  الحاضنــة 

فلســطينية غيــر ربحيــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت، تأسســت عــام 
2004 كحاضنــة تقــدم التســهيالت والمرافــق الماديــة ثــم نمــت وتطــورت لتقــدم خدمــات 

تجاريــة للريادييــن الفلســطينيين.
بدر - حاضنة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت التي توفر رأس مال أساسي يدعم الشركات 	 

الناشــئة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت. وتركــز حاضنــة بدر على نمو وتوســع 
الشــركات الناشــئة من خالل إمدادها بالتمويل الالزم والموارد التجارية والمرشــدين.

حاضنــة بيــت لحــم لألعمــال )BBI( - تقــدم خدمــات عــدة مــن ضمنهــا اإلرشــاد وورش 	 
العمــل والتدريــب فــي الشــركات، وهــذا باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص التواصــل مــع اآلخريــن 
مــن الشــركات الناشــئة فــي مرحلــة مبكــرة، مــع تســليط الضــوء علــى النســاء والشــباب 

المهتميــن بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واألتصــاالت.
برنامــج دعــم حاضنــات األعمــال )BSIS( – وهــو مــن أوائــل البرامــج التــي ركــزت علــى الريــادة 	 

الرقميــة فــي رام اللــه، ويركــز برنامــج دعــم حاضنــات األعمــال علــى احتضــان الشــركات 
الناشــئة فــي كل مــن نابلــس ورام اللــه وبيــت لحــم والخليــل والقــدس وقطــاع غــزة، وتوفــر 

للريادييــن مســاحات مكتبيــة والمــوارد الالزمــة، واالستشــارات والتدريــب.
حاضنــة  األعمــال التكنولوجيــة )BTI( - وتهــدف إلــى تصميــم وتطويــر وتنفيــذ وتعزيــز 	 

المبــادرات التــي تدعــم  الشــباب والريادييــن الفلســطينيين المهمشــين من خــالل إمدادهم 
بأفــكار إبداعيــة وفريــدة مــن نوعهــا لتحويــل تلــك األفــكار إلــى مؤسســات ربحيــة صغيــرة 

.)SMEs( ومتوســطة الحجــم
مركــز نجــاد زعنــي للتميــز فــي تكنولوجيــا المعلومــات - جامعــة بيرزيــت: يديــر هــذا المركــز 	 

برنامــج مــا قبــل االحتضــان ومنافســات فــي مجــال إعــداد خطــط العمــل للشــركات الناشــئة 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، كمــا يوفــر المركــز تمويــاًل أوليــًا ألصحــاب 

المشــاريع وفــرص االتصــال والتواصــل مــع مســتثمرين محتمليــن.
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CEWAS - برنامــج الشــرق األوســط للشــركات الناشــئة فــي فلســطين نشــأ عــام 2015. 	 
وقــد احتضــن البرنامــج 10 شــركات ناشــئة مبتكــرة مــن خــالل وحــدات التدريــب، والتدريــب 
الفــردي والتوجيــه وأنشــطة التواصــل. وتركــز CEWAS علــى القضايــا البيئيــة بمــا فيهــا 

ــات. ــاه والصــرف الصحــي وإدارة النفاي ــا المي قضاي
شــركة  Fast forward فاســت فــوروورد لتســريع األعمــال – وهــي واحــدة مــن أوائــل 	 

الشــركات العاملــة فــي تســريع األعمــال فــي فلســطين والتــي تأسســت عــام 2013. تقــوم 
الشــركة بتقديــم تمويــل أولــي )يصــل إلــى 20,000 دوالر( إلــى جانــب المســاحات المكتبيــة 
والتقنيــات التكنولوجيــة وامكانيــة التواصــل مــع المرشــدين وإجــراء الــدورات التدريبيــة علــى 

مــدار أربعــة شــهور.
مؤسســة Gaza Sky Geek - وهــي أول مؤسســة تعمــل فــي مجــال تســريع األعمــال 	 

فــي قطــاع غــزة، حيــث تــم إنشــائها بالشــراكة مــع كل مــن Google وMercy Corps عــام 
2011. وتعمــل علــى تســريع أعمــال الشــركات الناشــئة وتزويدهــم بالمســاحات المكتبيــة 

الالزمــة للعمــل والتعليــم فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت. 
مبــادرة إبــداع - أنشــأت لدعــم وترويــج البحــث والتطويــر فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومات 	 

التشــبيك  وخدمــات  الجامعيــة  الخدمــات  يوفــر  تمويــل  صنــدوق  وهــو  واإلتصــاالت، 
واإلرشــاد وبنــاء القــدرات. يعقــد الصنــدوق منافســات عديــدة يتــم فيهــا اختيــار خمســة 
إلــى عشــرة شــركات ناشــئة، حيــث يتــم احتضانهــا وتقديــم التمويــل األولــي لهــا. وتركــز 
إبــداع بشــكل أساســي علــى قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت وتتمتــع بشــراكات 

مــع الجامعــات الفلســطينية.
النســاء 	  نابلــس، وتركــز علــى تمكيــن وتعزيــز  الغــد TYO - مقرهــا فــي  منظمــة شــباب 

والمشــاريع الصغيــرة جــدًا  والصغيــرة  والمتوســطة الحجــم، بهــدف رفــع مســتوى 15 
امــرأة مــن خــالل احتضانهــم واإلســتثمار فــي أفكارهــم.

ثامنًا: القوانين واألنظمة واإلجراءات الحكومية الناظمة قطاع تكنولوجيا المعلومات
يتــم حاليــًا إعــداد قانــون جديــد لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، والذي يلبــي متطلبات 	 

قطــاع تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت.
يجــري حاليــًا صياغــة قانــون شــركات جديــد والــذي ُيلبــي احتياجــات الشــركات العاملــة فــي 	 

القطــاع التكنولوجــي.
يوجــد قانــون لتشــجيع االســتثمار ينــص علــى تقديــم حوافــز اســتثمارية تتــم عبــر هيئــة 	 

تشــجيع االســتثمار الفلســطينية، حيــث تقــدم الحوافــز وإعفــاءات فــي ضريبــة الدخــل لمــدة 
10 ســنوات تصــل مــا بيــن %100-30 وال زال هنالــك مــداوالت لتطويــر رزمــة أخــرى مــن 

الحوافــز.
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2.2  واقع العمل الحكومي في فلسطين

أواًل:  االصالحات في العمليات والخدمات الحكومية

كان لتطــور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وانتشــار تطبيقهــا علــى نطــاق واســع تأثيــرًا 
علــى كل جانــب مــن جوانــب المجتمــع، فقــد لجــأت معظــم حكومــات الــدول لتغييــر طريقــة 
تقديــم خدماتهــا مــن الطريقــة التقليديــة )الوجاهيــة( إلــى الطريقــة اإللكترونيــة أو الرقميــة 
ــح المواطــن يطمــح  ــة، حيــث أصب ــورة المعرفي ــة التقــدم التقنــي والث ــة، بهــدف مواكب الحديث
أن تلبــي اإلدارة العامــة رغبتــه فــي اختصــار الوقــت وإلغــاء البيروقراطيــة االداريــة، وتقديــم 

ــة.   خدمــات عامــة بجــودة عاليــة ونزاهــة وعدال

وُتعــد اإلدارة العامــة مــن أهــم الوســائل الرئيســية التــي تعتمدهــا الحكومــات فــي تنفيــذ 
ــة وفــق أفضــل  سياســاتها، مــن خــالل اتباعهــا اإلصالحــات المناســبة فــي األجهــزة الحكومي
األســاليب اإلداريــة بهــدف تقديــم الخدمــات العامــة لمواطنيهــا بكفــاءة وفاعليــة. وتعتبــر 
التحــول  أركان  ركنــًا مــن  للمواطنيــن  الحكومــة  التــي تقدمهــا  الحكوميــة  الخدمــات  جــودة 
الرقمــي الــذي تســعى الحكومــة لتحقيقــه بهــدف تنظيــم وتســهيل حياتهــم، وتحقيــق قــدرًا 
حــدود ســلطتها  المجــاالت ضمــن  فــي مختلــف  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الرفاهيــة  مــن 
وقدرتهــا الماديــة، بمــا يتوافــق مــع القوانيــن المحليــة والمعاييــر العالميــة. وهــذا يتطلــب 
عليــه  تعكــف  الــذي  الحكوميــة  المؤسســات  بحوكمــة  يبــدأ  الــذي  التشــريعي  االصــالح 
الحكومــة حاليــًا والمتمثــل بمراجعــة ودراســة التشــريعات بأشــكالها وإجــراء التعديــالت الالزمــة 
وتحديــد المرجعيــات القانونيــة والسياســات والهيــاكل التنظيميــة، والضوابــط التــي تــدار بهــا 
ــاج الــى إجــراءات عمــل مهنيــة تتصــف  المؤسســات الحكوميــة لتحقيــق أهدافهــا. وهــذا يحت
بالسالســة والنزاهــة ووفــق آليــات محــددة للمتابعــة والتقييــم، ونظــام واضــح للمســاءلة 
لضمــان كفــاءة وفعاليــة األداء مــن جهــة، وتوفيــر الخدمــات الحكوميــة بعدالــة مــن جهــة 

أخــرى، بمــا يعــزز ثقــة المواطنيــن بالدولــة ومؤسســاتها.

ثانيًا: الخدمات الحكومية في فلسطين

الوجاهيــة  الطــرق  منهــا  عديــدة  بطــرق  للمواطــن  الحكوميــة  الخدمــات  الــدول  ُتقــدم   
وااللكترونيــة والذكيــة، مــن خــالل عمليــات وإجــراءات قانونيــة صــادرة عــن مؤسســات الدولــة 
المختلفــة مــن وزارات، وهيئــات، ومجالــس، وســلطات، ومراكــز شــرطة، ومحاكــم وغيرهــا، 
وهنــاك خدمــات تقــدم بشــكل مجانــي وأخــرى تتقاضــى الحكومــة مقابلهــا رســوم محــددة 
بموجــب القانــون. وحســب موازنــة الحكومــة فــي فلســطين للعــام 2019 بلغــت إيــرادات 
ــة ومليــون شــيقل، أي مــا نســبته  ــار وثالثمائ ــة ملي الحكومــة مــن رســوم الخدمــات الحكومي
)%11( مــن مجمــوع اإليــرادات المحليــة. وحســب إحصائيــات عــام 2018 بلــغ عــدد الخدمــات 
التــي تقدمهــا الــوزارات )1420( خدمــة، منهــا)991( خدمــة مدفوعــة الرســوم، و)429( خدمــة 
بــدون رســوم. وتوزعــت هــذه الخدمــات بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة، فمثــاًل تقــدم وزارة 
الزراعــة )375( خدمــة منهــا )360( خدمــة مدفوعــة الرســوم، وزارة االقتصــاد الوطنــي )163( 
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خدمــة   )152( والمواصــالت  النقــل  وزارة  الرســوم،  مدفوعــة  خدمــة   )151( منهــا  خدمــة 
يتــم تقديمهــا عبــر المديريــات فــي  الرســم. وهــذه الخدمــات  منهــا)97( خدمــة مدفوعــة 

ــد. ــر بعــض مراكــز البري المحافظــات، إلــى جانــب عــدد مــن الخدمــات التــي تقــدم عب

البنية التحتية التكنولوجية للخدمات الحكومية
ال زالــت الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن بطريقــة رقميــة فــي مراحلهــا األولــى، 
وهــي بحاجــة لتطويــر مــن عــدة جوانــب، فمثــاًل، ال توجــد منصــات الكترونيــة تمكــن المواطنيــن 
مــن الحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة عــن بعــد، وال توجــد خدمــة دفــع الكترونــي حكومــي، 
وال توجــد قواعــد بيانــات مركزيــة ومترابطــة تمكــن مــن تدقيــق البيانــات. وكذلــك هنــاك 
ضــرورة إلعــادة هندســة آليــات تقديــم الخدمــات ودراســة وتحديــث رســوم الخدمــات وفــق 
التطــورات العالميــة واحتياجــات التنميــة. ومــع ذلــك يمكــن القــول أن البنيــة التحتيــة الحكوميــة 

الحاليــة تتمتــع ببعــض الجوانــب الضروريــة للتحــول الرقمــي حيــث يتوفــر مــا يلــي:
شــبكة حكوميــة بتقنيــة الشــبكات الخاصــة االفتراضيــة )VPN( مــزودة باإلنترنــت، حيــث 	 

بلــغ عــدد المؤسســات الحكوميــة المرتبطــة 107 بإجمالــي 857 خــط بيانــات، و1079 خــط 
انترنــت.

ناقــل البيانــات الحكومــي )X-Road(، حيــث تــم حتــى اآلن ربــط 48 مؤسســة حكوميــة 	 
ــه  ــد احتياجات ــة تعمــل علــى تحدي ــاك فــرق فني ــات بشــكل آمــن، وهن ــل انتقــال البيان لتفعي

المســتقبلية ومتابعــة تشــغيله.

بينمــا هنــاك محدوديــة فــي عــدد الخدمــات التــي تقــدم فــي مكاتب البريــد والنافــذة الموحدة 
حيــث تبلــغ )9( خدمــات فقــط.  أمــا البيانــات حــول الخدمــات االلكترونيــة فهــي كمــا هــو مبيــن 

بجــدول رقــم 2: 

جدول رقم )2(

20182019الموضوع

9851990عدد المؤسسات الحكومية وفروعها ودوائرها المربوطة بالشبكة الحكومية

2223عدد الخدمات الحكومية المربوطة بناقل البيانات الحكومي

G-G 3038عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية
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المعلومات المتوفرة حول الخدمات الحكومية 
يمكن تحديد نوع البيانات الموجودة حول الخدمات الحكومية كما يلي:  

الدوائر الحكومية التي تقدم الخدمات )للمواطن، للمؤسسات، للقطاعات األخرى(.	 
الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة )عددها، أنواعها، تفاصيلها، النماذج، الرسوم(.	 
مراكز الخدمات التابعة للدوائر الحكومية في المحافظات وأماكن تواجدها.	 
حجم اإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات. 	 

ويمكن تحليل وضع الخدمات الحكومية الحالية من خالل عدة محاور كما يلي: 

1. من ناحية قاعدة البيانات الموحدة التي تحتوي عدد وتفاصيل الخدمات

يحتــوي الموقــع الرســمي لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء الفلســطيني علــى دليــل الخدمــات 
الــذي يضــم الخدمــات الحكوميــة مــع تفاصيلهــا، وبالرغــم مــن أن المعلومــات الموجــودة غيــر 
محدثــة بشــكل دائــم، إال أنــه يمكــن للمواطــن الحصــول علــى معلومــات الخدمــات وتفاصيلهــا.  

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService

كمــا يمكــن االطــالع علــى الخدمــات عبــر المواقــع الرســمية الخاصــة بــكل وزارة أو مؤسســة 
حكوميــة. ويوجــد مصــدر للمعلومــات المحدثــة لــدى األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء وتــم 
االســتعانة بهــا وتناولهــا فــي جزئيــات هــذه الوثيقــة. علمــًا بــأن هــذه المعلومــات ال تتضمــن 
علــى  الموجــود  الحكوميــة  الخدمــات  دليــل  فقــط  تشــكل  أنهــا  حيــث  الخدمــات،  تقديــم 
الموقــع االلكترونــي لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء كونــه يمثــل البوابــة الرئيســية للحكومــة 

االلكترونيــة.  

2. من ناحية تعريف ووصف الخدمات وتصنيفها

ال يوجــد أي معلومــات حــول المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا فــي تعريــف الخدمــة ووصفهــا، 
حيــث ال بــد أن يتــم تعريــف الخدمــة وفــق مفهــوم المســتفيد مــن الخدمــة )المواطــن( وليــس 
وفــق مــا تــراه الجهــة المقدمــة للخدمــة أو وفــق اإلجــراءات التــي تمــر بهــا الخدمــة أو النمــاذج 
المعتمــدة لالســتخدام.  كذلــك األمــر فــي تصنيــف الخدمــات، إن كانــت خدمــات رئيســية أو 
مســاندة أو تحمــل تصنيــف آخــر، ال بــد مــن مــن توفيــر قاعــدة بيانــات موحــدة وفــق تعريــف 

موحــد للخدمــات وتصنيفاتهــا.

3. من ناحية المستفيد من الخدمة والتبادل البيني بين المؤسسات الحكومية

تــم تصنيــف أنــواع المســتفيدين مــن الخدمــات الحكوميــة حســب اســتراتيجية وزارة االتصــاالت 
 ،G2Cوتكنولوجيــا المعلومــات للعــام )2020( ضمــن ثــالث أنــواع )مــن الحكومــة إلــى المواطــن
مــن مؤسســات حكوميــة الــى مؤسســات حكوميــةG2G ، مــن مؤسســات حكوميــة إلــى باقــي 
القطاعات G2B(، وهناك محدودية في أتمتة الخدمات المقدمة لكل المستفيدين بأصنافهم، 

حيــث ال يــزال العمــل محــدودًا جــدًا فــي موضــوع التبــادل البينــي بيــن المؤسســات الحكوميــة.
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4. من ناحية حصر الخدمات المشتركة بين المؤسسات 

ال تتوفــر معلومــات حــول الخدمــات المشــتركة بيــن المؤسســات الحكوميــة، ومــا يقصــد هنــا 
هــو الخدمــة التــي تمــر فــي خطواتهــا عبــر أكثــر مــن مؤسســة حكوميــة واحــدة أو تلــك التــي 
يســبقها إجــراء فــي مؤسســة حكوميــة أخــرى )حــركات الخدمــة الواحــدة(. مثــال ذلــك، الحصــول 
علــى بــراءة ذمــة ماليــة مــن دائــرة ضريبــة األمــالك لغايــات بيــع عقــار إذ البــد مــن الحصــول علــى 
نمــوذج ورقــي فــارغ مختــوم مــن دائــرة الطابــو أواًل، وإلجــراء معاملــة بيــع عقــار البــد مــن بــراءة 
الذمــة مــن الهيئــة المحليــة، ومــن ثــم اإلقــرار العدلــي مــن المحكمــة بخلــو العقــار مــن الرهــن 

والتأجيــر، كذلــك األمــر فــي تجديــد ترخيــص مركبــة وإجــراءات فحــص المركبــة.

5. من ناحية طريقة تقديم الخدمة والموظفين القائمين على تقديمها

التواجــد  تتطلــب  مباشــرة،  تقليديــة  بطريقــة  تقــدم  الحكوميــة  الخدمــات  تــزال معظــم  ال 
الشــخصي فــي كل الخطــوات، بالتالــي تعتمــد الخدمــة علــى مراكــز تقديــم الخدمــة التــي 
تواجــه معيقــات كبيــرة تتعلــق بالحيــز المكانــي، وأجهــزة الحاســوب المســتخدمة، ونــوع وجودة 
الشــبكات المســتخدمة لتقديــم الخدمــة، وتوفــر النمــاذج الورقيــة المســتخدمة ووضوحهــا 
للمواطــن، وغيرهــا. وبالتالــي فــإن وجــود أي عائــق بســيط قــد يتســبب بتأخيــر تلقــي الخدمــة، 
ســيما االزدحــام فــي مــكان تقديــم الخدمــة، أو كانقطــاع التيــار الكهربائــي، وتوقــف أجهــزة 
الحاســوب عــن العمــل، باإلضافــة لحاجــة الموظفيــن القائميــن علــى تقديــم الخدمــات لتدريــب 

وتأهيــل نحــو االنتقــال التدريجــي إلــى الطــرق الحديثــة فــي تقديــم الخدمــة.

6. مــن ناحيــة الخدمــات التــي يســتوفى مقابلهــا رســوم والتــي ال يســتوفى مقابلهــا رســوم 
)ملحــق رقم2(

مجموع عدد الخدمات المقدمة 1420 خدمة.	 
الخدمــات مدفوعــة الرســوم 991 خدمــة، الخدمــات التــي ال يســتوفى عليهــا رســوم 429 	 

خدمة 

أمــا اإليــرادات المتحصلــة عــن الخدمــات التــي يســتوفى مقابلهــا رســوم فبلغــت تقريبــًا مليــار 
الحكوميــة  اإليــرادات  %11 مــن حجــم  2019، وتشــكل  للعــام  وثالثمائــة ومليــون شــيقل 
وحاجــة  المقدمــة  الخدمــات  حجــم  حســب  تختلــف  وهــي  ضريبيــة(،  غيــر  إيــرادات  )تســمة 

المواطــن لهاخــالل العــام.

العامــة  اإلدارات  فــي  العامليــن  والموظفيــن  والتقنــي(  الفنــي  )الدعــم  ناحيــة  مــن   .7
المعلومــات   لتكنولوجيــا 

للتنويــع فــي تخصصــات تكنولوجيــا المعلومــات  هنــاك حاجــة فــي المؤسســات الخدميــة 
الدوائــر  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدارات  موظفــي  مــن  الموجــودة  الكــوادر  وتدريــب 
الحكوميــة علــى المهــارات والمتطلبــات الالزمــة ليتمكنــوا مــن أتمتــة العمليــات واإلجــراءات 
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ــل  ــاك حاجــة إلجــراء تعدي ــة علــى اســتخداماتها. كمــا أن هن الخدميــة وتدريــب الكــوادر العامل
علــى هيــكل اإلدارات العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ليشــمل أقســام متخصصــة تواكــب 

المتطلبــات التكنولوجيــة الحديثــة ومنهــا أمــن المعلومــات.

8. من ناحية أمن المعلومات

تشــكل حمايــة المعلومــات والبيانــات المتداولــة فــي قواعــد البيانــات وعبــر شــبكة اإلنترنــت 
مــن العبــث والتخريــب والتبديــل أو مــن أي خطــر يهددهــا مثــل وصــول أي شــخص غيــر مخــول 
إليهــا والعبــث واالطــالع عليهــا مــن أولويــات أي عمــل المؤسســي. ويتــم ذلــك مــن خــالل 
توفيــر الوســائل والطــرق الالزمــة لحمايــة هــذه البيانــات مــن المخاطــر الداخلّيــة والخارجّيــة عبــر 
توفيــر العناصــر األساســية ألمــن المعلومــات مــن حيــث الســرية والتكامليــة وتوافــر البيانــات 
عنــد الحاجــة اليهــا. ونظــرًا لزيــادة االعتمــاد علــى المعلومــات الرقميــة فــي فلســطين وتزايــد 

التهديــدات الخاصــة بأمــن المعلومــات، عمــدت الحكومــة الفلســطينية الــى مــا يلــي:
تشــكيل فريــق أمــن معلومــات متخصــص لفحــص وتقييــم حالــة أمــن المعلومــات فــي 	 

وإغــالق  المعلوماتيــة  األصــول  لحمايــة  الالزمــة  التوصيــات  الحكوميــة ووضــع  الدوائــر 
الثغــرات إن وجــدت. حــددت مهــام الفريــق ضمــن قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء رقــم 
بمهــام وتكليفــه  المعلومــات  أمــن  فريــق  بتشــكيل    2019 لعــام  )10/12/18/م.و/م.أ( 

1. فحص وتقييم أمن المعلومات.

2. اقتراح التدابير الالزمة لحماية المعلومات والحفاظ عليها.

3. تحديد جميع االحتياجات الالزمة لحماية المعلومات والحفاظ عليها
تــم تشــكيل فريــق االســتجابة لطــوارئ الحاســب )CERT(، وهــو مجموعــة مختــارة بعنايــة 	 

ومدربــة جيــدًا والغــرض منهــا التعامــل مــع الحــوادث األمنيــة علــى الفــور وبشــكل صحيــح، 
ومــن مهامــه األخــرى المســاعدة علــى الحــد والوقايــة مــن الحوادث الرئيســية، كما يســاعد 
علــى حمايــة األصــول المعلوماتيــة القيمــة، ويشــكل نقطــة تنســيق مركزيــة لقضايــا أمــن 
تكنولوجيــا المعلومــات )نقطــة اتصــال( ووســيلة مركزيــة ومتخصصة لمعالجة واالســتجابة 
لحــوادث تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــالل خبــراء تكــون مســؤوليتهم دعــم المؤسســات 
للتعافــي بســرعة مــن األحــداث األمنيــة، كمــا يتعامــل أيضــًا مــع القضايــا القانونيــة ويحفــظ 
األدلــة فــي حــال وجــود دعــاوى قضائيــة، ويحفــز التعــاون ضمــن دائــرة أمــن تكنولوجيــا 

المعلومــات )بنــاء التوعيــة( ويتتبــع التطــور فــي مجــال أمــن تكنولوجيــا المعلومــات.
تــم تحديــث سياســة أمــن المعلومــات واعتمــد مجلــس الــوزراء تطبيــق النظــام الدولــي 	 

إلدارة أمــن المعلومــات )ISMS( اآليــزو 27002 كمواصفــة إلزاميــة فــي كافــة الدوائــر 
الحكوميــة. 

ومــع كل مــا ذكــر فــان قطــاع ومفهــوم أمــن المعلومــات ال يــزال فــي بداياتــه وهــو بحاجــة إلــى 
تعزيــز مــن حيــث المــوارد البشــرية والمعرفــة والمعدات.
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9. من ناحية اإلطار القانوني الناظم: 

إن وضــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة إلعــداد أنشــطة الحكومــة اإللكترونيــة والتحــول 
الرقمــي هــو شــرط أساســي لنجــاح أتمتــة الخدمــات الحكوميــة. وحتــى بعــد اإلنتهــاء مــن تنفيــذ 
عمليــات األتمتــة تقنيــًا، ال بــد أن تتغيــر طريقــة العمــل والتفكيــر لــدى الموظفيــن العمومييــن 

والمواطنيــن مــن خــالل القوانيــن واللوائــح الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة التقنيــة. 

يجــري حاليــًا العمــل علــى حصــر جميــع التشــريعات النافــذة ذات العالقــة بالحكومــة اإللكترونية 
والتحــول الرقمــي،  إلــى جانــب القوانيــن األخــرى ســارية المفعــول مثــل قــرار بقانــون رقــم )10( 
لســنة 2018م بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة، وقــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2017م بشــأن 
المعامــالت اإللكترونيــة، كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2019م بشــأن حمايــة 

البيانــات الشــخصية الخاصــة بالمواطنيــن. 
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SWOT 2.3 ملخص عملية التحليل/ تحليل

SWOT جدول رقم )4( ملخص عملية التحليل/ تحليل

نقاط الضعفنقاط القوة

ارتفاع نسبة التعلیم في المجتمع 	 
الفلسطیني.

توفر عدد كبير من الخريجين في مجال 	 
التكنولوجيا

بنیة تحتیة واسعة لالتصاالت على 	 
مستوى الشبكات وانتشار االنترنت في 

البيوت وأجهزة المحمول والحواسيب.

قدر كبیر من التعاون والشراكة بین أركان 	 
القطاع.

مقدرة القطاع على تجاوز العديد 	 
من العقبات التي يفرضها اإلحتالل 

اإلسرائيلي.

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 	 
الفلسطيني  قطاع منظم وممثل إلى حد 

كبير.

القدرة على تصدير بعض الخدمات 	 
Out-  والمنتجات واستقطاب مشاريع الـ

. sourcing

القدرة على المنافسة من ناحية األسعار 	 
. Time Zoneوالموقع الجغرافي و

حافزية لدى الخبرات والقوى البشرية 	 
للتوظيف في القطاع التكنولوجي 

والعمل مع الشركات العالمية.

يوجد نجاح جزئي في تصدير بعض الحلول 	 
.)Products(القنية والمنتجات

اطالق استراتيجية الشمول المالي 	 
التي تركز على تعزيز حماية المستهلك 

والتكنولوجيا الرقمية.

بعض القوانين المتعلقة باالتصاالت 	 
وتكنولوجيا المعلومات ما زالت تحتاج إلى 

إقرار أو تحديث.

الفجوة بین مخرجات التعلیم وحاجة سوق 	 
العمل.

محدودية الخدمات االلكترونیة الحكومية.	 

ضعف مواءمة الخدمات مع ذوي 	 
اإلحتیاجات الخاصة.

ضعف الموارد المالیة الذاتیة المتاحة 	 
للشباب.

ضعف مساهمة القطاع في الناتج 	 
المحلي.

ضعف توجیه وتحفیز وتمويل البحث 	 
العلمي.

عدم وجود هيئة لتنظیم قطاع تكنولوجیا 	 
المعلومات واإلتصاالت.

ضعف الشركات المحلية وعدم قدرتها 	 
على المنافسة محليًا وخارجيًا مع 

الشركات العالمية.  

ضعف البیئة الحاضنة للریادة والتمیز 	 
واالبتكار.

قلة الصناديق الداعمة والمبادرات 	 
الحكومية والمحفزة لالستثمار.

نسبة النجاحات في الشركات الناشئة 	 
محدودة.

محدودية المنافسة وغياب توفر التمويل 	 
الصغير الذي يلبي احتياجات المستفيدين 

المحرومين من الخدمات المالية.
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SWOT جدول رقم )4( ملخص عملية التحليل/ تحليل

نقاط الضعفنقاط القوة

الطلب المتزاید على تكنولوجيا 	 
المعلومات.

االستثمار في الخريجين في مجاالت 	 
التكنولوجيا.

االستفادة من خبراء ورجال أعمال الشتات.	 

المنافسة الدولیة المفتوحة.	 

وجود نسب كبيرة من العاطلين على 	 
العمل يمكن االستفادة منهم بتشغيلهم 

في خدمات التسويق الرقمي.

التقدم التكنولوجي الهائل والمتسارع - 	 
الثورة الصناعیة الرابعة.

الدعم والمساندة الدولیة للحقوق 	 
الوطنیة ذات العالقة.

تنفيذ اإلدماج الرقمي ذوي االحتياجات 	 
الخاصة، على استخدام تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات بما يسهل 
حياتهم واندماجهم في المجتمع.

توسع نطاق الوصول للخدمات المالية 	 
المصرفية. 

دراسة موضوع إصدار عملة رقمية 	 
فلسطينية.  

اإلحتالل اإلسرائیلي يتحكم في الترددات 	 
والموارد والمعابر.

ُشح الموارد المالیة الخارجیة المتاحة 	 
للقطاع وعدم استدامتها.

الطاقات الفلسطينية مهددة للتسرب 	 
والعمل في الشركات االسرائيلية. 

ضعف البیئة اإلستثماریة وقدرتها على 	 
جذب االستثمارات الداخلیة والخارجیة.
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3. األهداف العامة للعنقود التكنولوجي واإلدارة العامة

الرقمــي  االقتصــاد  يخــدم  بمــا  المعلومــات  لتكنولوجيــا  األمثــل  االســتغالل   3.1
إلــى أقصــى درجــة ممكنــة الفلســطيني 

مــن األهــداف العامــة إلنشــاء هــذا العنقــود هــو المســاهمة الفاعلــة فــي تنميــة االقتصــاد 
الفلســطيني مــن خــالل زيــادة القيمــة المضافــة وخلــق فــرص عمــل مســتدامة فــي فلســطين، 
وتعظيــم الصــادرات الخدميــه لقطــاع التكنولوجيــا والخدمــات، وتشــجيع االبــداع واإلبتــكار 
وريــادة األعمــال ورفــع قــدرات شــركات التكنولوجيــا والخدمــات بكافــة أنواعهــا للوصــول إلــى 
األســواق الخارجيــة. باإلضافــة إلــى تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا لزيــادة الكفــاءة والفاعليــة 
فــي اإلدارة العامــة مــن خــالل التدخــالت واألنشــطة التــي تقــوم بهــا الحكومــة ســعيًا لتنفيــذ 

وتحقيــق سياســاتها العامــة فــي االنفــكاك التدريجــي عــن االقتصــاد اإلســرائيلي. 

3.2 ربــط وموائمــة وتنســيق الجهــود الحكوميــة لتطويــر قطــاع التكنولوجيا واإلدارة 
العامة

مــن خــالل النهــج الــذي تتبعــه الحكومــة للتنميــة بالعناقيد ومنهــا عنقــود التكنولوجيا واإلدارة 
العامــة الــذي يتصــل بجميــع العناقيــد التنمويــة األخــرى، تأتــي أهميــة ربــط وموائمــة الجهــود 
بيــن القطاعــات المختلفــة فــي كل المجــاالت ممــا يرفــع مــن جــودة المخرجــات فــي كل عنقود 
المؤسســات  تطويــر  مــن ضمنهــا  يأتــي  الفلســطيني. كذلــك  االقتصــاد  تحســين  وبالتالــي 
ــي تقــدم تحســينات هامــة للقطاعــات المختلفــة، ضمــن المنظومــة  ــة الت ــة الحكومي الخدمي
القيميــة والتــي ينتــج عنهــا تحقيــق مفاهيــم ومرتكــزات الحكــم الرشــيد، بمــا ينعكــس علــى 

القطاعــات المختلفــة فــي عمليــة تكامليــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

3.3 إعطــاء األولويــة للمجــاالت التطويريــة الضروريــة وتحويلهــا لتدخــالت كبــرى 
وفــق اســتراتيجية الحكومــة

التغيــرات األخيــرة التــي طــرأت على المجتمعات نتيجة األزمات المتتالية الصحية واإلقتصادية 
واالجتماعيــة، وكذلــك التســارع التكنولوجــي، أدت إلــى إعــادة التفكيــر بترتيــب األولويــات لــدى 
الحكومــات للمحافظــة علــى تــوازن المنظومــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فيهــا ومنعهــا مــن 
االنهيــار. مــن هنــا جــاء هــذا الهــدف الــذي يؤكــد علــى ضــرورة ترتيــب األولويــات الحكوميــة 
التطويريــة ودمــج التكنولوجيــا ضمــن مســاراتها، علــى شــكل تدخــالت كبــرى الهــدف منهــا 
تطويرهــا وتعظيــم مخرجاتهــا، ذلــك أن التقــدم فــي اســتخدام التكنولوجيــا بطريقــة مخططــة 
القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة  إلــى تطــورات هائلــة فــي جميــع  يــؤدي  ومدروســة 

األخــرى.
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4. األهداف االستراتيجية لعنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة 

القطــاع  واقــع  تحليــل  علــى  بنــاء  للعنقــود  المحــددة  االســتراتيجية  األهــداف  تحديــد  تــم 
التكنولوجــي واإلدارة العامــة فــي فلســطين وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة وفــرص العمــل 
فــي ســبيل التحــول نحــو االقتصــاد الرقمــي القائــم علــى المعرفــة ومقارنتــه بالتجــارب العالمية 

واالقليميــة. وكانــت كمــا يلــي: 

أواًل: تعزيز البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

مــع  طرديــًا  تناســبًا  المعلومــات  وتكنولوجيــا  لالتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  يتناســب 
مســتوى جــودة الخدمــات التــي ينشــدها المواطــن، وتحســين بيئــة األعمــال، إذ أن توفيــر 
شــبكات عاليــة الســرعة مــن أجــل النفــاذ إلــى قواعــد البيانــات والتطبيقــات المختلفــة، تعتبــر 
متطلبــات أساســية ليــس فقــط للتواصــل بيــن الدوائــر الحكوميــة وإنمــا أيضــًا بيــن المواطنيــن 
ــاء الثقــة واألمــن فــي اســتخدام االتصــاالت  ــن الشــركات والمؤسســات وهــذا يشــمل بن وبي

المعلومــات.  وتكنولوجيــا 

مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي األول
توفر تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس G4,G5 لخدمات اإلنترنت	 

يقيــس هــذا المؤشــر جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن حيــث أن هــذه الشــبكات ضروريــة 
بيــن  التواصــل  آليــات  عليهــا  وتســتند  الســريعة،  االلكترونيــة  العامــة  الخدمــات  لتقديــم 
المؤسســات فــي تبــادل البيانــات والمعلومــات، ومعظــم الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين 
مرتبطــة ارتباطــًا مباشــرًا بخدمــات الشــبكات الخلويــة مــن الجيــل الرابــع والخامــس، لتوفيــر 

ســرعات عاليــة وجــودة عمــل لتطبيقــات الخدمــات علــى مــدار الســاعة.

نسبة زيادة اشتراكات النطاق العريض الثابت سنويًا 	 

يقيــس هــذا المؤشــر مقــدار كفــاءة البنيــة التحتيــة مــن حيث قوة وســرعة االنترنت وانعكاســها 
علــى تحفيــز نمــو االقتصــاد وخلــق فــرص العمــل، مقارنة بالعام الســابق.

نسبة االنترنت المتاحة لألفراد	 

يقيــس هــذا المؤشــر مســتوى البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة فــي فلســطين مــن خــالل قيــاس 
نســبة األفــراد الذيــن يصلهــم االنترنــت علــى درجــة االعتماديــة والموثوقيــة فيهــا، إذ ُيقــاس 
ــة هــذه النســبة مــع  ــة إلــى جانــب قيــاس ســرعة االنترنــت، ومقارن هــذا المؤشــر بصــورة دوري

الســنوات الســابقة. 

حكوميــة 	  ضوئيــة  أليــاف  شــبكة  لديهــا  يتوفــر  التــي  الحكوميــة  المؤسســات  نســبة 
وآمنــة   فاعلــة  متطــورة 
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الحكوميــة  الخدمــات  لتقديــم  الحكوميــة  التحتيــة  البنيــة  جاهزيــة  المؤشــر  هــذا  يقيــس 
حكوميــة  أليــاف ضوئيــة  شــبكة  فوجــود  آمنــة،  الكترونيــة  بصــورة  والشــركات  للمواطنيــن 
متطــورة ســيوفر خدمــات اتصــاالت ســريعة وآمنــة وبجــودة عاليــة تنعكــس إيجابــًا علــى تقديــم 
خدمــات حكوميــة الكترونيــة للمواطنيــن والشــركات والمؤسســات بفاعليــة وكفــاءة عاليــة 

ودقــة وموثوقيــة. 

وآمنــة 	  مركزيــة  حكوميــة  بيانــات  بقواعــد  مرتبطــة  الحكوميــة  المؤسســات  نســبة 
ومترابطــة

يقيــس هــذا المؤشــر قــدرة المؤسســات علــى اإلســتفادة مــن التكنولوجيــا فــي تعزيــز العمــل 
الحكومــي إذ يســمح هــذا النظــام بتخزيــن البيانــات واســتغاللها بشــكل مركــزي يضمــن تكامــل 
البيانــات فــي الدوائــر الحكوميــة، واالســتعالم عنهــا وقــت الحاجــة بطــرق مختلفــة وبكفــاءة 
عاليــة ضمــن موثوقيــة عاليــة، وضمــن صالحيــات محــددة. يقيــس هــذا االمؤشــر أيضــًا قــدرة 
البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة الحكوميــة علــى توفيــر درجــة مقارنــة عالميــًا ألمــن المعلومــات 

والبيانــات.

الــى 	  اإلعاقــة  لنفــاذ ذوي  بيئــة ممكنــة  لديهــا  التــي  الحكوميــة  المؤسســات  نســبة 
المعلومــات وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

يقيــس هــذا المؤشــر مقــدار االهتمــام بالمســاواة فــي حقــوق األفــراد للنفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
حقــوق  بشــأن  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  بأحــكام  التزامــًا  وذلــك  واالتصــاالت  المعلومــات 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــو يتطلــب تطويــر محتــوى وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت لتلبيــة احتياجاتهــم، ممــا يعــزز أيضــًا األخالقيــات االلكترونيــة التــي يجــب أن ال 

تختفــي مــع مواكبــة التطــور التكنولوجــي. 

اإلنتهاء من الدراسة والقرار إلصدار عملة رقمية أو افتراضية فلسطينية.	 

افتراضيــة  أو  رقميــة  عملــة  إصــدار  بتبعــات  الكاملــة  الدرايــة  مقــدار  المؤشــر  هــذا  يقيــس 
والماليــة  واالقتصاديــة  والسياســية  القانونيــة  واألبعــاد  النواحــي  جميــع  مــن  فلســطينية 
العملــة واألصــول  الواجــب توافرهــا فــي  ويوضــح جميــع اإليجابيــات والمحاذيــر والعناصــر 
المســتخدمة والبنيــة التحتيــة الالزمــة لهــا بمــا يمكنهــا مــن أن تكــون عملــة آمنــة وقابلــة 

للتــداول ترفــع مــن كفــاءة نظــام الدفــع وزيــادة الشــمول المالــي .

درجة وصول الخدمات المالية للمستفيدين	 

يقيــس هــذا المؤشــر جاهزيــة البنيــة التحتيــة الدمــاج كافــة فئــات المجتمــع وشــرائحه بالنظــام 
المالــي الرســمي وحمايــة حقوقهــم ماليــًا مــن خــالل قيــاس درجــة وصــول واســتخدام كافــة 
فئــات المجتمــع للخدمــات والمنتجــات الماليــة مــن القنــوات الرســمية المرخصــة فــي القطــاع 
المالــي بشــقيه المصرفــي وغيــر المصرفــي التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم بالتكلفــة والوقــت، 
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وحمايــة حقوقهــم وتعزيــز معرفتهــم الماليــة. بمــا يســاعد علــى تحقيــق االســتقرار المالــي 
والنمــو االقتصــادي فــي فلســطين. 

التدخالت لتحقيق الهدف االستراتيجي األول 
الرابــع 	  الجيــل  شــبكات  يشــمل  بمــا  فلســطين  فــي  لالتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 

الشــبكات  تكنولوجيــا  ومواكبــة  وحديثــة،  متطــورة  ضوئيــة  أليــاف  وشــبكة  والخامــس 
الالزمــة. التــرددات  علــى  والحصــول  النقالــة 

قيــادة فلســطين لجهــد دولــي للحصــول علــى المعــدات والتــرددات الخاصــة بالجيــل الرابــع 	 
والخامــس، وتأميــن كافــة حقــوق فلســطين فــي هــذا الشــأن.

إعطاء التراخيص للقطاع الخاص للتوسع بإنشاء شبكات األلياف الضوئية.	 
إنشاء شركة حكومية لأللياف الضوئية.	 
ــات حكومــي وطنــي )National Data Center ”NDC”( يشــكل موقعــًا 	  إنشــاء مركــز بيان

ــًا لبيانــات المؤسســات الحكوميــة. مركزي
إنشــاء خطــة إدارة المخاطــر للنظــم االلكترونيــة فــي الدوائــر الحكوميــة، واالســتفادة مــن 	 

مركــز البيانــات الحكومــي الوطنــي ومراكــز البيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص لتحقيــق مبــدأ 
اســتمرارية األعمــال وضمــان عــدم انقطــاع الخدمــة.

 	 ISO مبــادرة حوكمــة أمــن المعلومــات فــي الدوائــر الحكوميــة وفــق المواصفــة الدوليــة
27001 وإعــداد فريــق وطنــي مؤهــل فــي األمــن الســبراني.

دراسة منهجية شاملة وتوصيات لقرارات نهائية إلصدار عملة رقمية فلسطينية.	 
إطــالق اســتراتيجية الشــمول المالــي التــي تهــدف الــى تعزيــز التنميــة االجتماعية وتحســين 	 

مســتويات المعيشــة لــدى المواطنيــن وتقليــل نســب البطالــة، وتمكيــن فئــة الشــباب 
 .Fintech والنســاء ماليــا والتــي يعتبــر أحــد أهــم محاورهــا التكنولوجيــا الماليــة الـــ

ثانيًا: رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والشفافية في العمليات والخدمات الحكومية  

إن اســتخدام النظــم االلكترونيــة لحوكمــة اإلجــراءات اإلداريــة في الخدمات الحكومية يســاعد 
علــى إنجــاز العمــل بوقــت أســرع ودون التعامــل المباشــر بيــن مقــدم الخدمــة والمواطــن، 
بحيــث يتــم إنجــاز المعامــالت وفــق إجــراءات وآليــات ورســوم محــددة ونمــاذج معتمــدة، وهــو 
مــا يعــزز الشــفافية اإلداريــة والماليــة فــي العمــل الحكومــي ويحقــق الكفــاءة والفاعليــة 
والعدالــة فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة للمســتفيدين، ويضمــن إدارة الحســابات الماليــة 
للخدمــات بشــكل متكامــل، ويــؤدي إلــى االلتــزام بمعاييــر تقديــم الخدمــات دون تمييــز حيــث 

أن االجــراءات كلهــا مؤتمتــة ومحوســبة وموثقــة. 

مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي الثاني
نســبة الخدمــات الحكوميــة المقدمــة للمســتفيدين مــن خــالل القنــوات االلكترونيــة 	 

والذكيــة
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إلــى  تقليديــة  مــن خدمــات  الحكوميــة  للخدمــات  التحــول  المؤشــر مســتوى  هــذا  يقيــس 
الكترونيــة وذكيــة ومــن بدايــة تقديمهــا لحيــن وصولهــا للمواطــن عبــر الوســائط االلكترونيــة 

والذكيــة. 

علــى 	  للحصــول  والذكيــة  االلكترونيــة  الوســائل  يســتخدمون  الذيــن  الســكان  نســبة 
الحكوميــة  الخدمــات 

يقيس هذا المؤشــر مســتوى وثوقية المســتفيدين بكفاءة وأمان البنية التحتية التكنولوجية 
الحكوميــة علــى بياناتهــم مــن خــالل اســتخدامهم الوســائل االلكترونيــة والذكيــة للحصــول 

علــى خدماتهــم وإنجــاز معامالتهــم الحكوميــة. 

نسبة رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية	 

يقيــس هــذا المؤشــر جــودة الخدمــات المقدمــة المســتفيدين بمــا ينســجم مــع توقعاتهــم، 
ويتناســب هــذا المؤشــر عكســيًا مــع نســبة الشــكاوى حــول الخدمــات الحكوميــة، فتعتبــر 
ــر مــا يلمســه المواطــن مــن العمــل الحكومــي ويمكــن مــن خاللهــا  ــة أكث الخدمــات الحكومي

قيــاس مســتوى األداء الحكومــي بشــكل عــام. 

نسبة رضا الشركاء الداخليين والخارجيين عن العمل الحكومي 	 

يقيــس هــذا المؤشــر درجــة تلبيــة احتياجــات وتوقعــات الشــركاء الرئيســيين للحكومــة، حيــث 
يمكــن العمــل علــى نتائــج هــذا المؤشــر وترجمتــه إلــى برامــج وخطــط عمــل تلبــي احتياجاتهــم 
وتوقعاتهــم، كمــا يمكــن تنفيــذ برامــج عمــل مشــتركة تســاهم فــي رفــع مســتوى األداء 

الحكومــي وفاعليتــه.

نســبة التوفيــر الســنوي فــي النفقــات التشــغيلية لتقديــم الخدمــات فــي المؤسســات 	 
الحكوميــة 

يقيــس هــذا المؤشــر جــودة الخدمــات الحكوميــة مــن خــالل توفيــر الخدمــة بطريقــة الكترونيــة 
بســهولة ويســر عــن طريــق تدفــق البيانــات بيــن المؤسســات الحكومية بشــكل آمــن وتقديمها 
ــة واحــدة، ممــا يوفــر التكلفــة والنفقــات مــن حيــث أماكــن  ــة الكتروني ــر بواب للمســتفيدين عب
تقديــم الخدمــات والمصاريــف التشــغيلية وأعــداد الموظفيــن. هــذا باإلضافــة الــى توفيــر 
الوقــت والجهــد مــن خــالل أنظمــة إدارة العمليــات داخــل الدائــرة وبيــن الدوائــر الحكوميــة مــن 

 .)workflow systems( خــالل برامــج وقواعــد بيانــات الكترونيــة

التدخالت لتحقيق الهدف االستراتيجي الثاني 
بنــاء »نمــوذج model« للخدمــات ليتــم تعميمــه وتطبيقــه ألتمتــة الخدمــات الحكوميــة 	 

ــة المقدمــة للمســتفيدين. االلكتروني
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بنــاء وتطبيــق منظومــة دفــع الكترونــي عبــر اســتراتيجية وطنيــة تمّكــن مــن تقديــم خدمــات 	 
الكترونيــة وذكيــة مدفوعة. 

مبــادرة توعيــة وتوجيــه الســكان الســتخدام منظومــة الخدمــات الحكوميــة االلكترونيــة 	 
ــة. والذكي

تطوير مراكز تقديم الخدمات الحكومية وتهيئتها للمواطنين. 	 
بنــاء وتطبيــق منظومــة تميــز حكومــي لتمكيــن الحكومــة مــن التفــوق فــي أنظمتهــا 	 

وخدماتهــا ونتائجهــا ومواردهــا البشــرية، وإنشــاء آليــات عمــل تنافســية لديهــا مــن خــالل 
نمــوذج عالمــي للتميــز وإطــالق مجموعــة مــن جوائــز التميــز المؤسســية والفرديــة لتعزيــز 

ــدى موظفــي الحكومــة. ــكار ل ــوالء واالبت ــداع وال ثقافــة اإلب
 	 workflow بنــاء وتطبيــق نظــم إدارة العمليــات البينيــة فــي الحكومــة مــن خــالل نظــم الـــ

 .systems
تشــكيل فريــق وطنــي إلعــداد خطــة لموائمــة خدمــات المؤسســات بمــا يســاعد علــى نفــاذ 	 

ذوي اإلعاقــة الــى اســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات.

ثالثــًا: تعزيــز الشــراكات المحليــة والدوليــة فــي المجــاالت التقنيــة واالبتــكار والشــركات 
الناشــئة

يســتوجب تثبيــت مكانــة فلســطين ضمــن الخارطــة التكنولوجيــة العالميــة تنســيق وتوحيــد 
الجهــود بيــن كافــة الجهــات لتعزيــز االســتثمار فــي القطــاع االبتــكاري والتقنــي عبــر خطــط 
إلطالق مبادرات واســتقطاب شــركات الدولية وشــركات ناشــئة ومبتكرة وتمكينها ودعمها 
وجــذب بيــوت االســتثمار االقليميــة والعالميــة. ونحتــاج لدعــم وتشــجيع الصناعــات الرقميــة 
والتقنيــة وتعزيــز المحتــوى الرقمــي، وتوفيــر بيئــة حاضنــة لإلبداع واالبتكار والشــركات الناشــئة 
وتشــجيع البحــث العلمــي والتطويــر لإلرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي المجتمــع الفلســطيني وبنــاء 

اقتصــاد رقمــي مســتدام قائــم علــى المعرفــة.

مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي الثالث

نســبة الزيــادة فــي عــدد الشــركات العالميــة العاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 	 
واالتصــاالت فــي فلســطين 

يقيــس هــذا المؤشــر مســتوى فلســطين فــي مجــاالت التكنولوجيــا والتقنيــة واالبتــكار، حيــث 
أن اســتقطاب شــركات عالميــة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات لبناء روابط بين 
األعمــال التجاريــة هــو مؤشــر واضــح علــى نجــاح خطــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة في 
وضــع فلســطين علــى خارطــة تكنولوجيــا المعلومــات العالميــة، والــذي ســيكون بمثابــة نقلــة 
 )Outsourcing(. ــادة فــرص ــن وزي ــات وتوظيــف الخريجي ــة فــي مجــال خدمــات البرمجي نوعي
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وإن التوجــه نحــو اقتصــاد رقمــي ناجــح يتطلــب التشــبيك مــع شــركات إقليميــة وعالميــة وعقــد 
شــراكات ثنائيــة فــي مجــال البحــث والتطويــر والتوزيــع وتبــادل الخبــرات وصقــل المهــارات. 

 	startups success rate  نسبة نجاح الشركات الناشئة

يقيــس هــذا المؤشــر مقــدار نمــو الشــركات الناشــئة وأعــداد المســتفيدين منهــا ونســبة مــا 
تحققــه مــن األربــاح والعوائــد علــى االســتثمار، إذ أن هنــاك العديــد مــن الشــركات التــي تنشــأ 
ولكنهــا تقــف فــي منتصــف الطريــق ثــم تنتهــي، فــإن الهــدف مــن تعزيــز الشــراكات هــو دعــم 

االبتــكار الــذي يتحــول لشــركات ناشــئة ثــم تكمــل فــي النمــو وتبــدأ فــي الربحيــة. 

نســبة زيــادة االســتثمار فــي البحــث والتطويــر في مجــال التكنولوجيــا واالبتكار)الحكومة 	 
والجامعات والشركات( 

يقيــس هــذا المؤشــر حجــم االســتثمار فــي القطــاع االبتــكاري والقــدرة التنافســية للصناعــات 
الفلســطينية التــي تعتبــر مــن الدعائــم الرئيســية لبنــاء اقتصــاد رقمــي فلســطيني تنافســي 
القــدرة  لمضاعفــة  رافعــة  والتطويــر  البحــث  يشــكل  إذ  المعرفــة،  علــى  وقائــم  مســتقل 
التنافســية للصناعــة الفلســطينية، مــن خــالل تحفيــز االبتــكار القائــم علــى البحــث، وتوفيــر 

البيئــة الخارجيــة والداخليــة الالزمــة لــه.

نسبة الشركات التي يتم تسجيلها بشكل آلي عبر خدمات مؤتمتة	 

التــي  يقيــس هــذا المؤشــر منظومــة الحوافــز المقدمــة للمســتثمرين وأصحــاب األعمــال 
تتضمــن االجــراءات األقــل تكلفــة واألكثــر تيســيرًا مــن خــالل ســرعة إنجــاز المعامــالت، وهــو مــا 
يحفــز الشــركات لاللتــزام باســتصدار التراخيــص فــي الوقــت الــالزم وهــو يعتبــر مــن مؤشــرات 
بيئــة أداء األعمــال وهــو كذلــك مؤشــر لبــدء النشــاط التجــاري، فــإن وجــود فلســطين ضمــن 

ــة. ــة العالمي ــة يثبتهــا علــى الخارطــة التكنولوجي ــر العالمي مؤشــرات التقاري

عدد الشركات الناشئة التي يتم اإلستثمار بها من قبل شركات رأس المال المخاطر	 

يقيــس هــذا المؤشــر قــدرة الشــركات الناشــئة فــي فلســطين علــى اســتقطاب رأس المــال 
الخطــر أو المغامــر حيــث يتــم عــادة اختيــار هــذه المشــاريع مــن قبــل أصحــاب رأس المــال بعنايــة 
فائقــة ومــا تحملــه مــن المنتجــات واألفــكار التــي تحتــاج إلــى رأس مــال أساســي فــي المراحــل 

التشــكيلية مــن دورات حيــاة الشــركات. 

التدخالت لتحقيق الهدف االستراتيجي الثالث 
إنشــاء 	  علــى  الفلســطيني  الخــاص  القطــاع  شــركات  لمســاعدة  حكومــي  جهــد  قيــادة 

والدوليــة. المحليــة  الفلســطينية  الشــركات  بيــن  شــراكات 
تطويــر رزم تشــجيع اســتثمار خاصــة لتحفيــز الشــركات العالميــة واإلقليميــة لفتــح مكاتــب 	 

تمثيــل لهــا فــي فلســطين خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا والبحــث والتطويــر.
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إنشــاء وتفعيــل الحاضنــات التكنولوجيــة ومســرعات األعمــال ومختبــرات االبتــكار، واشــراك 	 
ــادة االعمــال  ــر المنهجــي فــي ري ــل بهــدف تشــجيع التغيي الجامعــات ومؤسســات التموي
ورجــال  الناشــئة  الفلســطينية  الشــركات  لــدى  واإلبداعيــة  التنافســية  القــدرة  إلطــالق 

األعمــال.
إنشــاء صنــدوق لألبحــاث العلميــة فــي مجــال التقنيــات الحديثــة والــذكاء اإلصطناعــي 	 

لخدمــة القطاعــات التنمويــة ســيما الصحــة والتعليــم، بالشــراكة بيــن الحكومــة والجامعــات 
والجهــات المانحــة والقطــاع الخــاص.

مبادرة ألتمتة إدارة تسجيل الشركات لتحسين بيئة األعمال.	 
ــة للقطاعيــن العــام والخــاص الفلســطيني فــي المؤتمــرات والمعــارض 	  المشــاركة الفاعل

الدوليــة الخاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت لفتــح آفــاق التعــرف والتعــاون بيــن 
الشــركات الفلســطينية والشــركات العالميــة. 

لإلســتثمار 	  وجهــة  يجعلهــا  بشــكل  لفلســطين   )Branding( تكنولوجيــة  هويــة  عمــل 
التكنولوجــي ووجهــة للشــركات العالميــة واإلقليميــة لعقــد شــراكات ثنائيــة وتبــادل تجاري 

بينهــا، للتنافــس مــع المنتجــات العالميــة.

رابعــًا: بنــاء القــدرات البشــرية فــي مجــال البرمجــة والعلــوم التقنيــة والبيانــات والــذكاء 
اإلصطناعــي 

تتميــز فلســطين بالكفــاءات والعقــول المبدعــة القــادرة علــى صنــع التغييــر، ومواكبــة التطــور 
الرعايــة والتوجيــه، حيــث يتخــرج اآلالف  العالمــي، ولكنهــا تحتــاج لمزيــد مــن  التكنولوجــي 
مــن الجامعــات ســنويًا مــن التخصصــات الهندســية والتكنولوجيــة وعلــوم البيانــات والــذكاء 
اإلصطناعــي وهــؤالء يشــكلون فرصــة ذهبيــة المكانيــة تأهيلهــم وربطهــم مــع المؤسســات 
المحليــة والعالميــة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت والتكنولوجيــا بمــا يســاعدهم علــى تحقيق 

االبتــكار واإلبــداع ويشــجعهم علــى ريــادة األعمــال. 

مؤشرات قياس لتحقيق الهدف االستراتيجي الرابع

نســبة الخريجيــن فــي مجــال البرمجــة والعلــوم التقنيــة والبيانــات والــذكاء اإلصطناعــي 	 
جاهزيــن لســوق العمــل

يقيــس هــذا المؤشــر درجــة التقــدم فــي إعــداد كــوادر مؤهلــة وخبــرات متعــددة مــن حملــة 
الهواتــف  وتطبيقــات  والبرمجيــات  المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  المتخصصــة  الشــهادات 
الذكيــة والــذكاء اإلصطناعــي والبيانــات الكبيــرة، وتشــغيل الخريجيــن بســرعة، ممــا يتطلــب 

إعــادة هندســة ودعــم برامــج التعليــم الجامعــي فــي المجــاالت التقنيــة.

خدمــات 	  مجــال  فــي  العاملــة  البشــرية  الكــوادر  عــدد  فــي  الســنوية  الزيــادة  نســبة 
Outsourcing التكنولوجيــا 
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يقيــس هــذا المؤشــر نســبة االســتثمار فــي القــدرات البشــرية المؤهلــة للعمــل فــي مجــاالت 
التكنولوجيــا وعلــم البيانــات والــذكاء اإلصطناعــي، والتــي تــم تأهيلهــا مــن خــالل التعليــم 
الخدمــات  تقديــم  مجــاالت  فــي  العامليــة  أو  المحليــة  الشــركات  مــع  للعمــل  والتدريــب، 

.Outsourcing البرمجيــة 

نســبة الزيــادة فــي بــراءات اإلختــراع والمؤلفــات المحكمــة والمنشــورة فــي مجــاالت 	 
التقنيــة الحديثــة

األفــكار  تقــدم ألصحــاب  التــي  والخدمــات  والتحفيــز  الدعــم  مقــدار  المؤشــر  هــذا  يقيــس 
الرياديــة بهــدف تطويرهــا وتحويلهــا إلــى مشــاريع ناشــئة، وضمــان ممارســة أعمالهــم وحمايــة 
حقوقهــم. البــد مــن توفيــر موازنــات لدعــم االبتــكار القائــم علــى إيجــاد حلــول نمويــة للتحديــات 

علــى أســس علميــة مبتكــرة. 

نســبة الزيــادة فــي عــدد الحاصليــن علــى الشــهادة الدوليــة فــي القيــادة الدوليــة للــذكاء 	 
AIDL االصطناعــي

يقيــس هــذا المؤشــر توفــر القــدرة علــى االســتجابة الفعالــة لتنفيــذ أدوات اإلدارة المســتقبلية 
وتغييــر احتياجــات الخدمــة واإلنتــاج التــي ستشــكل تحديــًا مســتقبليًا عالميــًا، مــن خــالل تأهيــل 
المشــكالت  وحــل  المســتقبل  إدارة  علــى  قــادرة  االصطناعــي  بالــذكاء  متخصصــة  كــوادر 

واالســتدالل واإلدراك وتمثيــل المعرفــة والتعلــم.

نســبة الطلبــة الخريجيــن فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت الذيــن يحصلــون 	 
علــى وظائــف خــالل الســنة االولــى لتخرجهــم 

يقيــس هــذا المؤشــر مالئمــة المــوارد البشــرية الفلســطينية لعمــل فــي البرمجــة والعلــوم 
التقنيــة والبيانــات والــذكاء اإلصطناعــي مــن خــالل موائمــة مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات 
المجتمــع وســوق العمــل إذ أن فلســفة أهــداف التعليــم بشــكل عــام والتعليــم العالــي بشــكل 

خــاص تقــوم أساســًا علــى اإلســهام فــي تحقيــق التنميــة فــي المجتمــع.

 	)Self Employed( نسبة الخريجين الذين يعملون بشكل ذاتي وأعمال حرة

يقيــس هــذا المؤشــر قــدرة الخريجيــن لالعتمــاد علــى ذاتهــم مــن خــالل تمكنهــم فــي مجــال 
ــا المعلومــات واالتصــاالت التــي تتيــح لهــم نوافــذ جديــدة لخلــق فــرص مــن خــالل  تكنولوجي

إنشــاء أعملهــم الخاصــة بهــم. 

التدخالت لتحقيق الهدف االستراتيجي الرابع  
قيــادة جهــد حكومــي مــع القطــاع الخــاص والشــركات التكنولوجيــة العالميــة لتدريــب 	 

مبرمجيــن مؤهليــن وتوظيفهــم للعمــل فــي الشــركات التكنولوجيــة المحليــة، مثــل مبــادرة 
تدريــب 5000 مبرمــج وتأهيلهــم للعمــل فــي الســوق التكنولوجــي فــي مكتــب رؤيــس 
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الــذكاء  300 كادر فلســطيني حكومــي فــي مجــاالت  الــوزراء، وكذلــك مبــادرة تدريــب 
اإلصطناعــي. 

برنامــج مســتمر لتوفيــر الدعــم التقنــي التكميلــي للتعليــم الجامعــي لســد حاجــة الســوق مــن 
المهــارات التكنولوجيــة وبرامــج التعليــم بيــن الجامعــات والشــركات والمؤسســات الحكوميــة، 

لدعــم احتياجــات الســوق ووظائــف المســتقبل. 
مجــال 	  فــي  والدوليــة  االقليميــة  والشــركات  الخــاص  القطــاع  بيــن  شــراكات  إنشــاء 

تكنولوجيــا المعلومــات لتمكيــن الشــركات المحليــة مــن بيــع خدمــات ومنتجــات تكنولوجيــا 
فلســطين. خــارج  المعلومــات 

مبــادرة مســتمرة لتعديــل المناهــج التعليميــة فــي المــدراس لتأســيس مهــارات المســتقبل 	 
لــدى الطلبــة مثــل حــل المشــاكل والتفكيــر اإلبداعــي والتواصــل الفعــال وطــرق البرمجــة.

مبــادرة إنشــاء مختبــرات ومســرعات الحلــول التقنيــة لتحويلهــا الــى منتجــات وخدمــات ينتــج 	 
عنهــا أبحــاث ومؤلفــات ونشــرات بالتعــاون بيــن وزارة التربيــة والتعليــم  والتعليــم العالــي 

ووزارة االتصــاالت ووزارة الريــادة والتمكيــن والجامعــات وشــركات القطــاع الخــاص.
دعــم وتنســيق الجهــود بيــن الحاضنــات القائمــة حاليــًا وإنشــاء حاضنــات جديــدة متخصصــة 	 

فــي مجــاالت محــددة. 
مبــادرة تدريــب 300 كادر فلســطيني حكومــي وخــاص للحصــول علــى الرخصــة الدوليــة 	 

للــذكاء االصطناعــي.
برنامــج مســتمر لتوفيــر الدعــم التقنــي التكميلــي للتعليــم الجامعــي لســد حاجــة الســوق 	 

مــن المهــارات التكنولوجيــة وبرامــج التعليــم بيــن الجامعــات والشــركات والمؤسســات 
الحكوميــة، لدعــم احتياجــات الســوق ووظائــف المســتقبل.

خامسًا : تعزيز البيئة التشريعية الممكنة لعمل قطاع التكنولوجيا واإلدارة العامة

إن تعزيــز دور القطــاع التكنولوجــي واإلدارة العامــة فــي المجتمــع الفلســطيني يشــكل داعمــًا 
رئيســيًا لالقتصــاد الرقمــي وأداًة لتســريع التنميــة، وال يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف دون توفيــر 
بيئــة قانونيــة تضمــن تقديــم الخدمــات التكنولوجيــة فيــه وفــق أســس الشــفافية والمســائلة 

والنزاهة. 

مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي الخامس

درجــة كفايــة السياســات والتشــريعات التــي تــم إعدادهــا وتطبيقهــا لتطويــر بيئــة عمــل 	 
التكنولوجيــا واالبتــكار

يقيــس هــذا المؤشــر مــدى جاهزيــة البيئــة المنظمــة لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات لبنــاء 
تكنولوجيــا  لقطــاع  الناظمــة  التشــريعات  بعــض  وتطويــر  تعديــل  يعتبــر  إذ  رقمــي  اقتصــاد 
المعلومــات واالتصــاالت لتكــون متالئمــة مــع االحتياجــات الحديثــة ومســتجدات متطلبــات 
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الســوق فــي هــذا القطــاع الواعــد أساســًا لنجــاح الكثيــر مــن المبــادرات واألفــكار التكنولوجيــة 
الجديــدة.

درجــة كفايــة السياســات والتشــريعات التــي تــم إعدادهــا وتطبيقهــا لتطويــر الكــوادر 	 
البشــرية الحكوميــة  

يقيــس هــذا المؤشــر حجــم السياســات المرتبطــة بإنتاجيــة وفاعليــة المؤسســات الحكوميــة 
وموظفيهــا والتــي تشــمل القوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة مثــل قانــون الخدمــة المدنيــة 
وملحقاتــه، وقوانيــن وأنظمــة رســوم الخدمــات الحكوميــة وقوانيــن وأنظمــة وسياســات 
المؤسســية  الكــوادر  كفــاءة  تعزيــز  إلــى  بمجملهــا  تهــدف  التــي  والعالــي،  العــام  التعليــم 
الحكوميــة وزيــادة فاعليتهــم وزيــادة الحافزيــة للعمــل لديهــم بمــا ينعكــس علــى ثقــة المواطن 

فــي العمــل الحكومــي. 

التدخالت لتحقيق الهدف االستراتيجي الخامس  
سياســة توجيــه اســتثمار أراضــي الدولــة إلنشــاء مشــاريع تكنولوجيــة ومراجعــة حزم تشــجيع 	 

االستثمار.
وتكنولوجيــا 	  االتصــاالت  لقطــاع  الناظمــة  والقوانيــن  التشــريعات  منظومــة  تحديــث 

االتصــاالت وهيئــة  وقانــون  الناشــئة  والشــركات  الشــركات  قانــون  خاصــة  المعلومــات 
تنظيــم قطــاع االتصــاالت وقانــون الملكيــة الفكريــة وقانــون المعامــالت االلكترونيــة بمــا 
يشــمل الدفع االلكتروني والتشــريعات الخاصة بالحوافز لتشــجيع االســتثمار والتشــريعات 

الخاصــة بإســناد القطــاع التكنولوجــي والخدمــات الحكوميــة.
موائمة قوانين وأنظمة وسياسات التعليم والتعليم العالي بما يضمن:	 

1. تخريــج أجيــال مــن المــدارس والجامعــات قــادرة علــى التفكيــر اإلبداعــي، وتمتلــك المهــارات 
المواكبــة للتكنولوجيــا العالميــة.

2. تحفيز البحث العلمي واالبتكار وإنتاج معارف وحلول للتحديات المحلية والعالمية.
المرتبطــة 	  والسياســات  واإلداريــة  التشــريعية  االصالحــات  مــن  حزمــة  وتطويــر  تحديــد 

بإنتاجيــة وفاعليــة المؤسســات الحكوميــة وموظفيهــا وتشــمل هــذه القوانيــن واألنظمــة 
ذات العالقــة مثــل قانــون الخدمــة المدنيــة وملحقاتــه، وقوانيــن وأنظمة رســوم الخدمات 

الحكوميــة وأنظمــة الضرائــب وقوانيــن وأنظمــة التعليــم العالــي والتربيــة والتعليــم.
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طة موائمة خدما

خ
ي اإلعاقة 

ى نفاذ ذو
ساعد عل

بما ي
ت وتكنولوجيا 

صاال
ستخدام االت

ى ا
ال

ت.
المعلوما
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

ف 
الهد

ي
ستراتيج

ال
ا

شر
المؤ

ت للفترة 
ستهدفا

الم
ث 

ال
طية لث

طي
التخ

ت
سنوا

ي كل عام
ت ف

ستهدفا
الم

التدخل
التكلفة

المتوقعة
الر(

)بالدو
سية

ت الرئي
سؤوليا

الم
2021

2022
2023

3. تعزيز 
ت 

شراكا
ال

المحلية والدولية 
ت 

ي المجاال
ف

التقنية واالبتكار 
ت 

شركا
وال

شئة
النا

ي عدد 
سبة الزيادة ف

ن
ت العالمية 

شركا
ال

ي  مجال 
العاملة ف

ت 
تكنولوجيا المعلوما

ي 
ت ف

صاال
واإلت

طين.
س

فل

ت 
شركا

ث 
 )3( ثال

ي مجال 
عالمية عاملة ف

ت 
تكنولوجيا المعلوما

ي 
ت ف

صاال
واإلت

طين
س

فل

شركة
 )1(

شركة
 )1(

شركة
 )1(

 	
ساعدة 

ي لم
قيادة جهد حكوم

ي 
طين

س
ص الفل

طاع الخا
ت الق

شركا
ت 

شركا
ت بين ال

شراكا
شاء 

ى إن
عل

طينية المحلية والدولية.
س

	 الفل
ستثمار 

شجيع ا
طوير رزم ت

ت
ت العالمية 

شركا
صة لتحفيز ال

خا
ب تمثيل 

واإلقليمية لفتح مكات
ي مجال 

صة ف
طين خا

س
ي فل

لها ف
طوير.

ث والت
التكنولوجيا والبح

20M

وزارة الدولة للريادة 
ق مع 

سي
والتمكين بالتن

ص أبرزها 
صا

ت االخت
جها

التالية:
 	

	 وزارة العمل 
ت 

صاال
وزارة االت

وتكنولوجيا 
ت

	 المعلوما
ص 

طاع الخا
الق

ي
طين

س
	 الفل

صاد 
وزارة االقت

ي
طن

	 الو
س 

االمانة العامة لمجل
	 الوزراء

شؤون الخارجية 
وزارة ال

	 والمغتربين
ي

وزارة التعليم العال

ت 
شركا

سبة نجاح ال
ن

 startups  شئة
النا

success rate

سبة نجاح 
%15 ن

شئة  
ت النا

شركا
ال

 startups success
rate

5%
10%

15%

 	
ت 

شركا
دعم رواد األعمال وال

ي مجال التحول 
صة ف

شئة، وخا
النا

شغيل 
شاء وت

ي، من خالل إن
الرقم

ت التكنولوجية والتركيز 
ضنا

الحا
ي تقدمها 

ت الت
ى نوعية الخدما

عل
ت 

ت األعمال ومختبرا
سرعا

وم
االبتكار.

ستثمار 
سبة  زيادة اال

ن
طوير 

ث والت
ي البح

ف
ي مجال التكنولوجيا 

ف
واالبتكار )الحكومة 

ت(
شركا

ت وال
والجامعا

ستثمار 
سبة زيادة اال

ن
طوير 

ث والت
ي البح

ف
ي مجال التكنولوجيا 

ف
واالبتكار )الحكومة 

ت( 
شركا

ت وال
والجامعا

% عن العام 
سبة 10

بن
ق

ساب
ال

10%
10%

10%

 	
ث العلمية 

ق لألبحا
صندو

شاء 
إن

ت الحديثة والذكاء 
ي مجال التقنيا

ف
ت 

طاعا
ي لخدمة الق

طناع
ص

اإل
صحة والتعليم، 

سيما ال
التنموية 

ت 
شراكة بين الحكومة والجامعا

بال
ص. 

طاع الخا
ت المانحة والق

	 والجها
شراكة 

طوير ب
ث والت

مبادرة للبح
طاع 

ت أهلية وق
حكومية وجامعا

ث لتقديم حلول 
ص إلجراء أبحا

خا
ت الحالية.

مبتكرة للتحديا

 10M

ي 
ت الت

شركا
سبة ال

ن
ي 

شكل آل
سجيلها ب

يتم ت
ت مؤتمتة

وعبر خدما

ت يتم 
شركا

% من ال
 70

ي 
شكل آل

سجيلها ب
ت

ت مؤتمتة
وعبر خدما

10%
40%

70%
 	

ت
شركا

سجيل ال
مبادرة أتمتة ت

2.5 M
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

ف 
الهد

ي
ستراتيج

ال
ا

شر
المؤ

ت للفترة 
ستهدفا

الم
ث 

ال
طية لث

طي
التخ

ت
سنوا

ي كل عام
ت ف

ستهدفا
الم

التدخل
التكلفة

المتوقعة
الر(

)بالدو
سية

ت الرئي
سؤوليا

الم
2021

2022
2023

3. تعزيز 
ت 

شراكا
ال

المحلية والدولية 
ت 

ي المجاال
ف

التقنية واالبتكار 
ت 

شركا
وال

شئة
النا

شئة 
ت النا

شركا
عدد  ال

ستثمار بها 
ي يتم اإل

الت
س 

ت رأ
شركا

من قبل 
طر

المال المخا

شر 
واحدة من كل ع

شئة يتم 
ت نا

شركا
سنويًا من 

ستثمار بها 
اال

س المال 
ت رأ

شركا
قبل 

طر
المخا

شركة
 )1(

شركة
 )1(

شركة
 )1(

 	
طاعين 

شاركة الفاعلة للق
الم

ي 
ي ف

طين
س

ص الفل
العام والخا

ض الدولية 
ت والمعار

المؤتمرا
ت 

صة بتكنولوجيا المعلوما
الخا

ف 
ق التعر

ت لفتح آفا
صاال

واإلت
ت 

شركا
والتعاون ما بين ال

ت العالمية، 
شركا

طينية وال
س

الفل
Brand- وعمل هوية تكنولوجية

(
شكل يجعلها 

طين ب
س

ing( لفل
ي 

ستثمار التكنولوج
وجهة لإل

ت العالمية 
شركا

ووجهة لل
ت ثنائية 

شراكا
واإلقليمية لعقد 

س مع 
ي بينها، للتناف

وتبادل تجار
ت العالمية.

المنتجا

20M

وزارة الدولة للريادة 
ق مع 

سي
والتمكين بالتن

ص أبرزها 
صا

ت االخت
جها

التالية:
 	

	 وزارة العمل 
ت 

صاال
وزارة االت

وتكنولوجيا 
ت

	 المعلوما
ص 

طاع الخا
الق

ي
طين

س
	 الفل

صاد 
وزارة االقت

ي
طن

	 الو
س 

االمانة العامة لمجل
	 الوزراء

شؤون الخارجية 
وزارة ال

	 والمغتربين
ي

وزارة التعليم العال
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

ف 
الهد

ي
ستراتيج

ال
ا

شر
المؤ

ت للفترة 
ستهدفا

الم
ث 

ال
طية لث

طي
التخ

ت
سنوا

ي كل عام
ت ف

ستهدفا
الم

التدخل
التكلفة

المتوقعة
الر(

)بالدو
سية

ت الرئي
سؤوليا

الم
2021

2022
2023

ت 
4. بناء القدرا
ي 

شرية ف
الب

مجال البرمجة 
والعلوم التقنية 

ت والذكاء 
والبيانا

ي
طناع

ص
اإل

ي 
سبة الخريجين ف

ن
مجال البرمجة والعلوم 

ت 
التقنية والبيانا

ي 
طناع

ص
والذكاء اإل

ق العمل
سو

جاهزين ل

ي 
%50 من الخريجين ف

مجال البرمجة والعلوم 
ت 

التقنية والبيانا
ي 

طناع
ص

والذكاء اإل
ق العمل

سو
جاهزين ل

20%
30%

50%

 	
ستمر لتوفير الدعم 

برنامج م
ي 

ي للتعليم الجامع
ي التكميل

التقن
ت 

ق من المهارا
سو

سد حاجة ال
ل

التكنولوجية وبرامج التعليم بين 
ت 

سا
س

ت والمؤ
شركا

ت وال
الجامعا

ق 
سو

ت ال
الحكومية، لدعم احتياجا

ستقبل. 
ف الم

ظائ
وو

10 M

ي 
وزارة التعليم العال

ق 
سي

ي بالتن
ث العلم

والبح
ص 

صا
ت االخت

مع جها
أبرزها التالية:

 	
	 وزارة التربية والتعليم
-وزارة الدولة للريادة 

	 والتمكين
س 

األمانة العامة لمجل
	 الوزراء

	 وزارة العمل
ت 

صاال
وزارة االت

وتكنولوجيا 
ت

	 المعلوما
ي 

ب المهن
هيئة التدري

	 /الجامعة المهنية
ص

طاع الخا
الق

سنوية 
سبة الزيادة ال

ن
ي عدد الكوادر 

ف
شرية العاملة 

الب
ت 

ي مجال خدما
ف

outsourc-التكنولوجيا
 

ing

ي عدد 
%15 زيادة ف

شرية العاملة 
الكوادر الب

ت 
ي مجال خدما

ف
outsourc-التكنولوجيا

 
ing

15%
15%

15%

 	
طاع 

ي مع الق
قيادة جهد حكوم

ت التكنولوجية 
شركا

ص وال
الخا

طواقم خبيرة 
العالمية وإعداد 

ب مبرمجين 
ومؤهلة من خالل تدري

ي 
ظيفهم للعمل ف

مؤهلين وتو
ى 

ت التكنولوجية المحلية، عل
شركا

ال
ب 5000 مبرمج 

غرار مبادرة تدري
ق 

سو
ي ال

وتأهيلهم للعمل ف
ى أعمال 

ستو
ي. لرفع م

التكنولوج
ت 

شركا
شاء 

outsourcing وإن
شئة. 

نا
15M

 	
ص 

طاع الخا
ت بين الق

شراكا
شاء 

 إن
ي 

ت االقليمية والدولية ف
شركا

وال
ت لتمكين 

مجال تكنولوجيا المعلوما
ت 

ت المحلية من بيع خدما
شركا

ال
ت 

ت تكنولوجيا المعلوما
ومنتجا

طين.
س

خارج فل
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

ف 
الهد

ي
ستراتيج

ال
ا

شر
المؤ

ت للفترة 
ستهدفا

الم
ث 

ال
طية لث

طي
التخ

ت
سنوا

ي كل عام
ت ف

ستهدفا
الم

التدخل
التكلفة

المتوقعة
الر(

)بالدو
سية

ت الرئي
سؤوليا

الم
2021

2022
2023

ت 
4. بناء القدرا
ي 

شرية ف
الب

مجال البرمجة 
والعلوم التقنية 

ت والذكاء 
والبيانا

ي
طناع

ص
اإل

ت 
ي براءا

سبة الزيادة ف
ن

ت 
اإلختراع والمؤلفا

شورة 
المحكمة والمن

ت التقنية 
ي مجاال

ف
الحديثة

سنوية 
%10 الزيادة ال

ت اإلختراع 
ي براءا

ف
ت المحكمة 

والمؤلفا
ت 

ي مجاال
شورة ف

والمن
التقنية الحديثة 

10%
10%

10%

 	
ستمرة لتعديل المناهج 

مبادرة م
س 

سي
س لتأ

ي المدرا
التعليمية ف

طلبة مثل 
ى ال

ستقبل لد
ت الم

مهارا
ي 

شاكل والتفكير اإلبداع
حل الم

ق البرمجة.
طر

صل الفعال و
	 والتوا

ت 
سرعا

ت وم
شاء مختبرا

مبادرة إن
ى 

الحلول التقنية لتحويلها ال
ث 

ت ينتج عنها ابحا
ت وخدما

منتجا
ت بالتعاون ما بين 

شرا
ت ون

ومؤلفا
وزارة التربية والتعليم  والتعليم 
ت ووزارة 

صاال
ي ووزارة االت

العال
ت 

الريادة والتمكين  والجامعا
ص 

طاع الخا
ت الق

شركا
و

ت التمويل.
سا

س
ومؤ

10 M

ي 
وزارة التعليم العال

ق 
سي

ي بالتن
ث العلم

والبح
ص 

صا
ت االخت

مع جها
أبرزها التالية:

 	
	 وزارة التربية والتعليم
-وزارة الدولة للريادة 

	 والتمكين
س 

األمانة العامة لمجل
	 الوزراء

	 وزارة العمل
ت 

صاال
وزارة االت

وتكنولوجيا 
ت

	 المعلوما
ي 

ب المهن
هيئة التدري

	 /الجامعة المهنية
ص

طاع الخا
الق

ي 
سبة الزيادة ف

ن
ى 

صلين عل
عدد الحا

ي 
شهادة الدولية ف

ال
القيادة الدولية للذكاء 

AIDL ي
طناع

ص
اال

صول 300 كادر 
ح

ى 
ي عل

طين
س

فل
ي 

شهادة الدولية ف
ال

القيادة الدولية للذكاء 
AIDL ي

طناع
ص

اال

50
150

300
 	

ي 
طين

س
ب 300 كادر فل

مبادرة تدري
ص

ي وخا
حكوم

1M

طلبة الخريجين 
سبة  ال

ن
ي مجال تكنولوجيا 

ف
ت 

صاال
ت واالت

المعلوما
ى 

صلون عل
الذين يح

سنة 
ف خالل ال

ظائ
و

ى لتخرجهم.
االول

طلبة 
%75 من ال

ي مجال 
الخريجين ف

ت 
تكنولوجيا المعلوما

صلون 
ت يح

صاال
واالت

ف خالل 
ظائ

ى و
عل

ى لتخرجهم 
سنة االول

ال
ي 

%5 منهم يعملون ف
شئة

ت النا
شركا

ال

25%
50%

75%

 	
ستمر لتوفير الدعم 

برنامج م
ي 

ي للتعليم الجامع
ي التكميل

التقن
ت 

ق من المهارا
سو

سد حاجة ال
ل

التكنولوجية وبرامج التعليم بين 
ت 

سا
س

ت والمؤ
شركا

ت وال
الجامعا

ق 
سو

ت ال
الحكومية، لدعم احتياجا

ستقبل.
ف الم

ظائ
وو

سبة الخريجين الذين 
ن

ي 
شكل ذات

يعملون ب
 Self( وأعمال حرة

)Em
ployed

%10 من الخريجين 
ي

شكل ذات
يعملون ب

3%
6%

10%

 	
ق الجهود بين 

سي
مبادرة دعم وتن

شاء 
ت القائمة حاليًا وإن

ضنا
الحا

ي 
صة ف

ص
ت جديدة متخ

ضنا
حا

ت محددة
مجاال
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ت التمويل

ستراتيجية وفجوا
طة العمل اال

صادر المالية الالزمة لتنفيذ خ
جدول 12: الم

ف 
الهد

ي
ستراتيج

ال
ا

شر
المؤ

ت 
ستهدفا

الم
طية 

طي
للفترة التخ

ت
سنوا

ث 
ال

لث

ي كل عام
ت ف

ستهدفا
الم

التدخل
التكلفة

المتوقعة
الر(

)بالدو
سية

ت الرئي
سؤوليا

الم
2021

2022
2023

5. تعزيز البيئة 
شريعية 

الت
ت 

سا
سيا

وال
الممكنة 

طاع 
لعمل ق

التكنولوجيا 
واإلدارة العامة

درجة كفاية 
ت 

سا
سيا

ال
ت 

شريعا
والت

ي تم إعدادها 
الت

طبيقها 
وت

طوير بيئة 
لت

عمل التكنولوجيا 
واالبتكار

%100 درجة 
ت 

سا
سيا

كفاية ال
ت 

شريعا
والت

ي تم إعدادها 
الت

طبيقها 
وت

طوير بيئة 
لت

عمل التكنولوجيا 
واالبتكار

50%
75%

100%

 	
شاء 

ي الدولة إلن
ض

ستثمار أرا
سة توجيه ا

سيا
شجيع 

شاريع تكنولوجية ومراجعة حزم ت
م

ستثمار.
	 اال

ظمة 
ت والقوانين النا

شريعا
ظومة الت

ث من
تحدي

ت 
ت وتكنولوجيا المعلوما

صاال
طاع االت

لق
شئة قانون 

ت النا
شركا

ت وال
شركا

صة قانون ال
خا

ت 
صاال

طاع االت
ظيم ق

ت وهيئة تن
صاال

االت
ت 

وقانون الملكية الفكرية وقانون المعامال
ي. 

شمل الدفع االلكترون
االلكترونية بما ي

ي، قانون التربية والتعليم، 
وقانون التعليم العال

ستثمار 
شجيع اال

صة بالحوافز لت
ت الخا

شريعا
والت

ي 
طاع التكنولوج

سناد الق
صة ال

ت الخا
شريعا

والت
ت الحكومية.

	 والخدما
ت التعليم بما 

سا
سيا

ظمة و
موائمة قوانين وأن

ت 
س والجامعا

ضمن: 1. تخريج أجيال من المدار
ي

ت 
ك المهارا

ي، وتمتل
ى التفكير اإلبداع

قادرة عل
المواكبة للتكنولوجيا العالمية. 2. تحفيز 

ف وحلول 
ي واالبتكار وإنتاج معار

ث العلم
البح

ت المحلية والعالمية.
للتحديا

10 M

ي 
طن

صاد الو
وزارة االقت

ت العالقة
ت ذا

	 والجها
ستثمار

شجيع اال
	 هيئة ت

ت 
صاال

وزارة االت
وتكنولوجيا 
ت

	 المعلوما
األمانة العامة مع 
ص 

صا
ت االخت

وزارا
	 وزارة التربية والتعليم،
ي 

وزارة التعليم العال
ي

ث العلم
	 والبح
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6. آلية التنفيذ والمتابعة

أواًل: اللجان 
بعــد إقــرار وثيقــة العنقــود التكنولوجــي واإلدارة العامــة مــن قبــل مجلس الوزراء الفلســطيني، 
ولضمــان تطبيــق خطــة عنقــود التكنولوجيــا واإلدارة العامــة وتحقيــق أهدافــه فــال بــد أن تتــم 

المتابعــة مــن خــالل اللجــان التاليــة: 

اللجنــة الوزاريــة للعنقــود المشــكلة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة أميــن عــام مجلــس . 1
الــوزراء.

اللجنــة الفنيــة مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة مــن القطــاع الحكومــي واألكاديمــي . 2
ومؤسســات القطــاع الخــاص.

الفريــق المســاند المشــكل مــن األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء والــذي يتولــى المتابعــة . 3
والتنســيق مــع اللجنــة الفنيــة.
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ثانيًا: آلية المتابعة 
تقــوم اللجنــة الوزاريــة بالمتابعــة مــع جهــات االختصــاص للوقــوف علــى مســتوى تنفيــذ مــا 	 

جــاء مــن تدخــالت وتحقيــق نتائــج وفــق وثيقــة عنقــود التكنولوجيــا واالدارة العامــة هــذه، 
وعكــس ذلــك بتقاريــر تقــدم إلــى مجلــس الوزراءألخــذ قــرارات التمويــل وتذليــل المعيقــات 

وتحســين األداء وتقديــم المالحظــات والتوجيهــات حــول التنفيــذ.
تتولــى اللجنــة الفنيــة المنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة العمــل علــى دراســة تفاصيــل التدخــالت 	 

وقيــاس المؤشــرات، بحيــث تقــوم كل جهــة ضمــن اختصاصهــا بتوثيــق كل مهمــة منفــذة 
عبــر النظــام المحوســب بشــكل متواتــر، ويتــم تجميــع مــا أنجــز وعكســه فــي تقاريــر دوريــة 
يتــم إعدادهــا بالتعــاون مــع الفريــق المســاند حيــث تعتمــد وتصــدر عــن اللجنــة الفنيــة ليتــم 

عرضهــا علــى اللجنــة الوزاريــة كل ثالثــة أشــهر.  
لضمــان متابعــة وتنفيــذ المهــام فــي وقتهــا وحســب الخطــط المعــدة لذلــك، ســيتم 	 

اســتخدام نظــام محوســب متخصــص يتضمــن قاعــدة كاملــة مــن المبــادرات واإلنجــازات 
والمؤشــرات كوســيلة لمتابعــة وضمــان تطبيــق مــا جــاء فــي هــذه الوثيقــة بطريقــة مثاليــة 
وبشــكل آلــي. حيــث ســيقوم فريــق مختــص بتجهيــز هــذا النظــام واعتمــاده مــن قبــل 
األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، ثــم تعميمــه علــى جميــع الجهــات ذات العالقــة، كل 

حســب اختصاصــه والمهــام المكلــف بهــا. 
يتولــى الفريــق المســاند مــن األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء المتابعــة والتنســيق مــع 	 

اللجنــة الفنيــة فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة للجهــات ذات االختصــاص وفــي إعــداد التقاريــر 
ذات العالقــة لتعتمــد وتصــدر عــن اللجنــة الفنيــة لعرضهــا علــى اللجنــة الوزاريــة. 

خــالل 	  مــن  الرقمــي  الفلســطيني  لالقتصــاد  للوصــول  المتحقــق  اإلنجــاز  قيــاس  يتــم 
المقارنــات المعياريــة بيــن الــدول العربيــة واإلقليميــة حســب التقاريــر الرســمية الصــادرة من 
المؤسســات المختصــة حيــث يمكــن االســتفادة مــن المحــاور والمؤشــرات الــواردة فيهــا 
حــول مؤشــرات قيــاس االقتصــاد الرقمــي فــي تنفيــذ وثيقــة العنقــود، لقيــاس مقــدار 
تطــور االقتصــاد الرقمــي فــي فلســطين والمفاصــل التــي يجــب العمــل عليهــا وتطويرهــا 

ــة األخــرى. ــالد العربي ومقارنتهــا مــع الب





المالحق



عنقود التكنولوجيا واإلدارة العامة60

7.1 ملحق رقم )1(: بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2019-2018 ألعداد خريجي 
التخصصات التكنولوجية

الموضوع

خريجي التخصصات التكنولوجية للعام 2018-2019
المجموع 

العام لثالثة 
أعوام

مجموعماجستيربكالوريوسدبلوم متوسط

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

247847   15295247   أنظمة المعلومات الحاسوبية

55210643 13174205   هندسة الحاسوب

76114190101020210642   علوم الحاسوب

247507   139108247   هندسة أنظمة الحاسوب

125482   6362125   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

114444   30711018513تكنولوجيا الوسائط المتعددة

146358   9551146   أنظمة المعلومات المحوسبة

106296      6046106البرمجيات وقواعد البيانات

1672713404131764253تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير 
72203   246402666الويب

38198 553    هندسة البرمجيات

77181   18826411051االتصاالت

17170   21517   الوسائط المتعددة

169          الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

56133   189242347هندسة االتصاالت

49116   391049   الوسائط المتعدده/جرافيكس

44115   242411920 نظم المعلومات الجغرافية

46113   37946   هندسة و تكنولوجيا االتصاالت

4297   222042   الحوسبة التطبيقية

3594   191635   أنظمة المعلومات اإلدارية

هندسة كهربائية فرع هندسة أنظمة 
4494   261844   الحاسوب

2587      121325تكنولوجيا الحاسوب

3186   141731   هندسة الحاسوب و االتصاالت

1984   10919   نظم المعلومات

2180   77 31114تكنولوجيا المعلومات المحوسبة

1069      1910تكنولوجيا هندسة اإلتصاالت

2663      42226شبكات الحاسوب واإلنترنت

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية واساليب 
1249   10212   تدريسها

540   325   نظم تكنولوجيا المعلومات

هندسة كهربائية فرع هندسة إتصاالت 
1140   8311   وإلكترونيات
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7.1 ملحق رقم )1(: بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2019-2018 ألعداد خريجي 
التخصصات التكنولوجية

الموضوع

خريجي التخصصات التكنولوجية للعام 2018-2019
المجموع 

العام لثالثة 
أعوام

مجموعماجستيربكالوريوسدبلوم متوسط

مجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثىمجموعذكرأنثى

1539      51015تصميم وتطوير صفحات الويب

64101027      الحوسبة

1024   2810   تطوير البرمجيات

624      66 شبكات الحاسوب والدعم الفني

24          معلوماتية إدارة األعمال

اإللكترونيات الصناعية وتكنولوجيا 
23          الحاسوب

1122      1111 برمجيات وقواعد بيانات

448822      هندسة اإللكترونيات والحاسوب

325520      الذكاء الصناعي

319      33 التصميم والمونتاج

1018   1910   المعلومات واالتصاالت

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
)GIS(   10717   1717

1616   9716   الشبكات وامن المعلومات

115      11 فني صيانة الحاسب اآللي

66614       هندسة كهربائية- أنظمة اتصاالت

1013      1010 إدارة وتطوير مواقع اإلنترنت

516612      الرياضيات المحوسبة

28101010      الحوسبة ونظم المعلومات

7          تطوير نظم الحاسوب

55      55 تكنولوجيا الهواتف النقالة

3          شبكات الحاسوب

1112       ماجستير حوسبة متقدمه

تكنولوجيا معلومات -ادارة نظم 
11   11    معلومات

1372684051019755177437549122707130المجموع العام
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7.2 ملحق رقم)2(: عدد الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية – بيانات األمانة العامة 
لمجلس الوزراء

عدد الخدمات المستوفاة عدد الخدمات المقدمةالجهة الحكومية#
عليها رسوم

عدد الخدمات ال يستوفى 
عليها رسوم

12 خدمة163151 خدمةوزارة االقتصاد الوطني1
3 خدمات7 خدمات10 خدماتوزارة االشغال العامة واالسكان2
-11 خدمة11 خدمةوزارة العدل 3
15 خدمة360 خدمة375 خدمةوزارة الزراعة4
5 خدمات-5 خدماتدار االفتاء الفلسطينية5
-11 خدمة11 خدمةهيئة تشجيع االستثمار6
14 خدمة-14 خدمةسلطة جودة البيئة7
-45 خدمة45 خدمةمجلس القضاء االعلى8
-48 خدمة48 خدمةالنيابة العامة9

-2 خدمة2 خدمةالمحكمة الدستورية10
خدمة واحدة-خدمة واحدةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني11
11 خدمة-11 خدمةهيئة التقاعد الفلسطينية12
16 خدمة44 خدمة60خدمةوزارة الداخلية13
9 خدمات6 خدمات15 خدمةوزارة الخارجية14
3 خدمات35 خدمة38 خدمةوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات15
20 خدمة10 خدمات30 خدمةوزارة المالية16
14 خدمة8 خدمات22 خدمةوزارة التربية والتعليم العالي17
23 خدمة-23 خدمةوزارة الحكم المحلي18
خدمة واحدةخدمة واحدة2 خدمةوزارة الثقافة19
21 خدمة4 خدمات25 خدمةوزارة االوقاف والشؤون الدينية20
5 خدمات6 خدمات11 خدمةوزارة السياحة واآلثار21
32 خدمةخدمة واحدة33 خدمةوزارة التنمية االجتماعية22
21 خدمة37 خدمة58 خدمةوزارة الصحة23
12 خدمة-12 خدمةوزارة العمل24
55 خدمة97 خدمة152خدمةوزارة النقل والمواصالت24
15 خدمة-15 خدمةوزارة شؤون القدس25
10 خدمات15 خدمة25 خدمةوزارة االعالم26
4 خدماتصفر4  خدماتوزارة شؤون المرأة26
17 خدمةصفر17 خدمةوزارة شؤون االسرى والمحررين27
6 خدمات26 خدمة32 خدمةمؤسسة المواصفات والمقاييس28
3 خدمات3خدمات6خدماتهيئة تسوية االراضي والمياه29
3 خدمات-3 خدماتهيئة مقاومة الجدار30
3 خدمات-3 خدماتهيئة شؤون المنظمات31
26 خدمةخدمة واحدة27 خدمةالهيئة العامة للشؤون المدنية32
-5 خدمات5 خدماتهيئة سوق راس المال33
11 خدمة-11 خدمةهيئة التقاعد الفلسطيني34
9 خدمات2 خدمة11 خدمةالمجلس االعلى للشباب والرياضة35
3 خدمات-3 خدماتمجلس تنظيم الكهرباء36
11 خدمة-11 خدمةسلطة الطاقة  والموارد الطبيعية37
3 خدمات2 خدمة5 خدماتسلطة األراضي38
5 خدمات53 خدمة58 خدمةديوان قاضي القضاة39
2 خدمة-2 خدمةديوان الرقابة المالية واالدارية40
الهيئة العامة للمدن الصناعية41
5 خدمات-5 خدماتاللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم42
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8. المراجع

بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 16/5/2020 – ببيــان صحفــي بمناســبة اليــوم العالمــي 	 
لالتصــاالت ومجتمــع المعلومــات.

الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 2018-2019	 
الخطة االستراتيجية لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020	 
سياسة التحول الرقمي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2020	 
الخطة االستراتيجية للريادة والتمكين 2020  	 
الخطة االستراتيجية لالقتصاد الوطني 2020	 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي حــول أعــداد الخريجيــن فــي تخصصــات التكنولوجيــا 	  بيانــات وزارة 

2018-2019
تقرير األمانة العامة لمجلس الوزراء حول عدد الخدمات )برسوم/ بدون رسوم(، 2020	 
الموقع االلكتروني لألمانة العامة لمجلس الوزراء	 
 	http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/GovService
ورقــة مفهــوم حــول الرســوم التــي تجبيهــا الدوائــر الحكوميــة 2020 – األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 	 

الفلســطيني
بيانات وزارة المالية، إيرادات الخدمات- الموازنة العامة- 2020	 
موقع هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 	 
 	http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=1adfe4y1761252Y1adfe4
بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني الصــادرة فــي 14/7/2019 حــول مســح القــوى العاملــة 	 

فــي فلســطين لنهايــة عــام 2018 
ورقــة موقــف حــول أهميــة دعــم العمــل الحــر عبــر االنترنــت فــي فلســطين مــن أجــل محاربــة البطالــة- 	 

وزارة العمــل
 	PITA Annual Report – 2019
التكنولوجيــا كمحــرك لنمــو االقتصــاد الفلســطيني، معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطينية 	 

- مــاس – 2019.
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