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"القدس المفتوحة" واليونسكو تنظمان ورشة حول حق الحصول على المعلومة

نابلس- معا- تحت رعاية رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، نظم مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة،

بالشراكة مع منظمة التنمیة والثقافة والعلوم التابعة لألمم المتحدة "الیونسكو"، ورشة عمل حول "حق الحصول على المعلومة"، وذلك

يوم اإلثنین ، في قاعة عزام يعیش بفرع الجامعة في نابلس.

وتأتي ھذه الورشة بالتزامن مع األسبوع العالمي لحق الحصول على المعلومة، وفي اإلدراج أو االحتواء الرقمي وتعزيز حق االنتفاع

بالمعلومة، والذي تقیمه منظمة "الیونسكو" سنوياً عبر مكتبھا في فلسطین.

افتتح الورشة أ. د. يوسف ذياب عواد مدير فرع نابلس، مرحباً بالحضور الكريم، ناقالً تحیات رئیس الجامعة راعي الورشة، مؤكداً أن ھذه

الورشة تنسجم مع شعار الجامعة بأن "التعلیم حق للجمیع"، مشدداً على أھمیة الحصول على المعلومات في الجامعات الفلسطینیة، ما

يعزز نجاح عملھا األكاديمي.

وأشار أ. د. عواد إلى أن قطاع التعلیم عبر اإلنترنت يعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، الفتاً إلى أن جامعة القدس المفتوحة

تقدم لطلبتھا بیئة تعلیم رقمیة متكاملة تخدم فلسفة التعلیم المدمج.

وأضاف: "تسعى الجامعة لتعزيز المصادر التربوية المفتوحة والممارسات التربوية الحسنة في شتى المجاالت، وتزيد من فرص التعلیم

والتعلم مدى الحیاة، وتعزز مھارات التعلیم للقرن الـ21، بالتعاون مع المؤسسات المحلیة والدولیة واألكاديمیة، وقد حصلت على العديد من

الجوائز الدولیة في ھذا المجال".

إلى ذلك، قال السید أحمد جنید والي، مدير مكتب الیونسكو في رام هللا، إن الیوم الدولي لتعمیم االنتفاع بالمعلومات الذي تشرف علیه

"الیونسكو" مرتبط بتدفق األفكار والمعلومات وأھمیتھا ضمن توجھات المنظمة الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، مشیراً إلى

ضرورة أن تنجز فلسطین قانوناً عصرياً بالتشاور مع مختلف المؤسسات األھلیة الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقیق االتفاقات

الدولیة، تمھیداً لدخول فلسطین في مزيد من المنظمات الدولیة في ھذا االتجاه.

وأوضح "أننا نعیش في مجتمع متشابك ومترابط، لذلك فإن المعلومات حق للجمیع بالحصول علیھا"، شاكراً "القدس المفتوحة" لدورھا في

تنظیم ھذه الورشة وتسھیل الحصول على المعلومات، تحديداً مركز االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات على دوره في ھذا المجال، وبینھا

استضافة ھذه الورشة وتقديم مبادرات وإنجازات ممیزة.

وفي جلسة العمل األولى التي كانت بعنوان: "الحصول على المعلومات"، تحدث د. م. إسالم عمرو مساعد رئیس الجامعة لشؤون

التكنولوجیا واإلنتاج الفني، مؤكداً ضرورة تحسین التعلیم والعمل على تغییر السیاسات واألسالیب المتبعة وإدخال التكنولوجیا للوصول إلى



11/5/2019 القدس المفتوحة" والیونسكو تنظمان ورشة حول حق الحصول على المعلومة"

www.maannews.net/Content.aspx?id=996446 2/3

المعلومات، ألنھا تعطي المعلم وصانع القرار والطالب أيضاً فرصة أفضل التخاذ القرار.

وأشار د. م. عمرو إلى أن "الیونسكو" تدعم فلسطین في مجال احتواء ذوي اإلعاقة وإدماجھم في المجتمع، وكان لـ"الیونسكو" دور

رئیسي إلى جانب مؤسسات األمم المتحدة الست العاملة في فلسطین في ھذا المجال، وكان لجامعة القدس المفتوحة شرف العمل

في ھذا الجھد من خالل تقديم مبادرات في غاية األھمیة على مستوى العالم العربي"، مشیراً إلى أن الجامعة تمكنت عبر دعم

"الیونسكو" من نقل ھذه المعرفة إلى منظمات إقلیمیة مھمة، منھا وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، والجامعة األمريكیة في القاھرة.

وفیما يتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، قال د. م عمرو إن "عدم الحصول المنتظم على المعلومات يمكن أن يؤثر على التعلیم العام

والتعلیم العالي، ففي التعلیم العام صدر قبل فترة تقرير يتحدث عن تقییم التعلیم في فلسطین، يحتوي على إشكاالت بنیوية بسبب

عدم الحصول على المعلومات، حیث جاءت فلسطین ضمن ترتیب منخفض، ودافعت الوزارة عن نفسھا بشكل غیر منظم لعدم قدرتھا في

عكس المعلومات بشكل مناسب"، موضحاً أن عدم ترتیب المعلومات وطرحھا بشكل علمي ودقیق يعد مشكلة قائمة.

ولفت د. م. عمرو إلى أن ھناك حجب معلومات في مؤسسات التعلیم العالي، فعلى سبیل المثال ال توجد وسیلة شفافة للحصول على

المعلومة تعكس واقع الجامعات الفلسطینیة، مؤكداً الحاجة الفلسطینیة لصیاغة لسیاسات وطنیة فاعلة ضابطة لعملیة الحصول على

المعلومات.

وأشار إلى أھمیة توفر المعلومات التفصیلیة في قطاعات مھمة مثل التشغیل والبطالة لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات، مشیراً

إلى خطورة توجیه بعض المعلومات بشكل مضلل، كما حصل في تقرير للجھاز المركزي لإلحصاء حول التخصصات والبطالة، موضحاً أن

"الجامعات غیر مسؤولة عن مشاكل البطالة في بعض التخصصات، إنما المسؤول عنھا صانع القرار الفلسطیني الذي يرسم سیاسات

عامة ومحددة تلزم الجامعات بھا".

ولفت إلى أھمیة الوصول إلى المعلومات في البحث العلمي، معرباً عن التزام "القدس المفتوحة" بالترويج لثقافة حق الحصول على

المعلومة.

أما أ. ھال طنوس، منسقة مشاريع االتصال والتواصل في "الیونسكو" بفلسطین، فأوضحت أنه "بعالم رقمي متزايد يستطیع األشخاص

المتمیزون نسبیاً استخدام إمكانیة الوصول إلى تقنیات المحمول واإلنترنت للوصول إلى المعلومات الصحیة والتعلیمیة واإلفصاح المالي،

وأي جانب اقتصادي أو سیاسي أيضاً".

وأشارت إلى أن عدم اقرار قانون الحصول على المعلومة يعیق من تطور التكنولوجیا وال يوفر بیئة تعزز اإلبداع وتكافح الفساد في العديد من

الدول، الفتة إلى أن ثلث سكان العالم ال يملكون ھاتفاً محموالً، وإن 50% من سكان العالم لیس لديھم وصول لإلنترنت.

وأوضحت أن "الیونسكو "عملت مع الحكومة الفلسطینیة على مواءمة القانون المحلي الفلسطیني مع القوانین العالمیة في مجال

الحصول على المعلومات، ونحن ال نزال نتنظر إقراره".

إلى ذلك، قال مدير دائرة اإلعالم في ھیئة مكافحة الفساد أ. منتصر حمدان، إنه "ال يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي دون أن تكون

ھناك معلومات مع حق الوصول إلیھا بمساواة وعدل وإنصاف، فالحديث عن قانون حق الحصول على المعلومات ھو حق مكفول على

المستوى الدولي وكل ما ھو مرتبط بھذا الجانب".

وتحدث أ. حمدان عن االتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد، وتحديداً المادة العاشرة منھا، "فھناك أھمیة إلبالغ الدولة مواطنیھا عن كل فعل

أو سیاسة أو خطط أو توجھات مستقبلیة، ويمنع علیھا اتخاذ إجراءات دون علم مواطنیھا".

وأضاف أن وجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات "يسھل على العامة مثالً الحصول على معلومات عن المرشحین القادمین

للمجلس التشريعي بعد إقرار ذممھم المالیة"، مشیراً إلى أنه ال يجوز الربط بین ھذا القانون وتعطل المجلس التشريعي.

في جلسة العمل الثانیة التي جاءت بعنوان: "احتضان اإلنترنت عالمیاً"، تحدث كل من أ. سعید زيدان رئیس مجلس إدارة اتحاد شركات

أنظمة المعلومات الفلسطینیة (بیتا) ومؤسس ومالك شركة (Ultimate)، عن تعزيز التفاعل بین مؤسسات التعلیم العالي والقطاع الخاص،

وعقد اتفاقیات تدريبیة إلعطاء الطالب المھارات الالزمة لالنخراط في سوق العمل.

وقال أ. زيدان إن القطاع الخاص مكمل لعمل الحكومة ورافعة رئیسیة لالقتصاد الوطني، وھو الجھة التي تستثمر في بناء بنیة اإلنترنت في

جمیع الدول، ومنھا فلسطین، مشیراً إلى وجود فجوة في مجال البحث العلمي مقارنة مع الدول المتقدمة والمجاورة، لذا "ھناك ضرورة

لتوفیر الحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز البحث العلمي، ومساعدة القطاع الخاص على تحديد قراراته وتوجھاته".
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ثم تحدث عن عدم وجود معلومات لدى االتحاد حول قطاع تكنولوجیا المعلومات، في حین تتوفر لجھات دون أخرى، مستعرضاً بعض

المعیقات األخرى، مثل الحد من استخدام الجیل الثالث في فلسطین، ووجود شركات تابعة لالحتالل تنافس الشركات الوطنیة.

وشدد أ. زيدان على أھمیة الفصل بین الحق بالحصول على المعلومات والحصول على البیانات الخاصة بالشركات، فللبیانات خصوصیتھا

وسريتھا، ولكن المطلوب ھو الحصول على المعلومات.

وفي كلمته، عرض د. نضال الجیوسي، مدير مكتب "ايراسموس" في فلسطین، نتائج مشاريع "ايراسموس" المرتبطة بعالمیة اإلنترنت،

حیث إن بعض ھذه المشاريع يتعامل مع تطوير القدرات وتصمیم المناھج الدراسیة، وكذلك تعزيز روح المبادرة في العلوم والتكنولوجیا

والھندسة والرياضیات وبرامج(STEM) في نظام التعلیم العالي الفلسطیني، وثمة مشاريع أخرى تخص مأسسة األكاديمیة اإللكترونیة

لدعم عملیات المدن الذكیة في فلسطین؛ لبناء القدرات وتعزيز مھارات األكاديمیین الفلسطینیین، وتطوير ماجستیر العلوم في نظام

سايبر الفیزيائي.

وتحدث عن ضرورة وجود قانون حقوق الملكیة ومستودع بحثي متاح لجمیع الباحثین، ألن ھذا يسھم في تطوير المحاضرين في الجامعات

لیكونوا متابعین للتطورات التكنولوجیا المختلفة، واختتم بأھمیة تطوير وسائل البحث العلمي لدى الباحثین.

وفي نھاية الورشة التي أدارھا المھندس محمد فحل، القائم بأعمال مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع، تم فتح باب النقاش والخروج

بتوصیات.


