
لتكنولوجيا  ينظم حلقة نقاش حول الدراسة التحليلية لنتائج مسح قطاع األعمال            اإلحصاء الفلسطيني 

 2008المعلومات واالتصاالت 
 

 :عال عوض
اإلحصاء الفلسطيني سيواصل جهوده في قياس مجتمع المعرفة والمعلومات الفلسطيني، من أجل إغناء قاعدة بيانات 

 ت بمؤشرات تلبي االحتياجات المحلية وتنسجم مع التوصيات الدوليةتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 

 في مقر الرئيس بمدينة البيره حلقة       23/07/2009نظـم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني صباح اليوم الخميس الموافق           

سح  قطاع األعمال    نقـاش حـول أهـم النـتائج والتوصـيات التي خرجت بها الدراسة التحليلية المعمقة من واقع بيانات م                   

صبري صيدم مستشار السيد الرئيس لتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن         . لتكنولوجـيا المعلـومات واالتصاالت بمشاركة د      

الـوزارات والمؤسـسات الرسـمية والخاصة المعنية والمهتمة بالموضوع والجامعات والمؤسسات العاملة في التكنولوجيا               

 .  ى مجموعة من المتخصصين والمهنيين وخبراء في االقتصاد وفي قياس مجتمع المعلوماتوالمؤسسات البحثية، باإلضافة إل
 

 

وأشارت السيدة  عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، خالل افتتاحها ورشة العمل إلى أن هذا النشاط  يأتي                    

لتي ينتجها اإلحصاء، بهدف توفير المعلومات      ضـمن سياسـة اإلحـصاء بالتشاور مع المستفيدين من البيانات اإلحصائية ا            

اإلحـصائية لصناع القرار، واستكماال لجهود اإلحصاء الفلسطيني في قياس مجتمع المعرفة والمعلومات الفلسطيني من أجل                

ة إغـناء قاعـدة بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمؤشرات تلبي االحتياجات المحلية وتنسجم مع التوصيات الدولي               

وتـساعد علـى معرفة مدى التقدم والنمو االقتصادي لواقع االقتصاد الفلسطيني من خالل تأثره بثورة تكنولوجيا المعلومات                  

 و قياس اقتصاد المعرفة في      ةواالتـصاالت التي أصبحت سمة هذا العصر، وتساعد على توصيف ظاهرة التجارة اإللكتروني            

 .المنشآت االقتصادية الفلسطينية
 

صيدم مستشار الرئيس لتكنولوجيا المعلومات بدور الجهاز في جمع البيانات ونشرها، وأوضح أن من أهم               . شـاد د  بـدوره أ  

 .العوامل المؤثرة في زيادة نسب انتشار وسائل التكنولوجيا في المجتمع الفلسطيني هو ضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية
 

ت العلم والتكنولوجيا في الجهاز، نبذه حول أهمية المسح وأهدافه،          مـن جهـة أخـرى قدم خالد قاللوه، مدير دائرة إحصاءا           

 منتجي هذه البيانات أنفسهم من مؤسسات       مومنهجيـته، موضـحاً أن أهـم المستفيدين من قاعدة بيانات مجتمع المعلومات ه             

ئات الدولية، مشيراٌ انه    ، والهي  والمختصون واألكاديميون  الباحثوناألبحاث والدراسات، و  مراكز  و الجامعاتالقطاع الخاص و  

 العام لجمهور   متـم نشر التقرير بالكامل على موقع الجهاز على اإلنترنت، وكذلك تم تجهيز البيانات الخام وإتاحتها لالستخدا                

 . الباحثين
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أهم النتائج من جهته قدم الدكتور خالد ربايعه، مدير مركز أبحاث المعلوماتية في الجامعة العربية األمريكية،  عرضا بين فيه 

 ةوالتوصـيات التـي جاءت في التقرير التحليلي، وأهمها نسب متدنية الستخدام تكنولوجيا المعلومات في المنشآت االقتصادي                

بـوجه عـام، وأشار إلى  مجموعة من العوامل التي تعيق استخدام المنشآت للتكنولوجيا منها ما هو مرتبط بالثقافة السائدة                     

يا في العملية اإلنتاجية، باإلضافة إلى تدني جودة الخدمات وخاصة خدمة اإلنترنت، مؤكداً على              والوعـي بأهمـية التكنولوج    

 .    المعرفة وتحويل المعلومة إلى معرفة ضمن خطة تنموية شاملةةضرورة تبني إستراتيجي
 

من ابرزها ضرورة االهتمام    وقد تم مناقشة النتائج من كافة الجوانب، حيث تم في نهاية الورشة الخروج بعدة توصيات هامة                 

بالكـادر البـشري كرافع للتنمية، وتدريب الكوادر والخريجين لخلق سلوك إبداعي يتالءم وطبيعة التكنولوجيا كأحد مظاهر                 

 .البحث واالبتكار
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