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إلى أرواح شهداء فلسطين عامة..
وإلى شهداء الحركة اإلعالمية خاصة..
نهدي هذا الكتاب

رئيس الوزراء إسماعيل هنية يُكرِّم طاقم المكتب اإلعالمي الحكومي

صورة تذكارية تجمع طاقم المكتب اإلعالمي الحكومي مع رئيس الوزراء

أ.د.يوسف رزقة

د.مصطفى البرغوثي

وزير اإلعالم في الحكومة العاشرة

وزير اإلعالم في حكومة الوحدة الوطنية
مارس 2007م  -يونيو 2007م

أبريل 2006م  -مارس 2007م

د .حسن محمد أبو حشيش
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رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي
2007م 2012 -م

مقدمة:
ونحن نطوي صفحة ست سنوات من عمر وزارة االعالم (ابريل 2006م -ابريل
2012م ) وبعد تغلبها على كافة الصعوبات والعراقيل التي وضعت في طريقها،
ونجاحها في تخطي التحديات التي واجهتها ،بدءاً من غياب الرؤية الواضحة في
طبيعة الدور المفترض للوزارة ،مرورا باستنكاف أغلبية الموظفين ،وعدم امتالك
الوزارة ألية ادوات او منابر اعالمية تتيح لها االضطالع بواجباتها ،وانتهاء بالحرب
والحصار...
نقف اليوم لنقيم ما أنجزناه مستحضرين مسيرة سنوات من العمل والجد واالجتهاد،
مستخلصين العبر والعظات ،لتشكل لنا دروسا في التخطيط للمستقبل الواعد-بإذن
اهلل.
فقد تخطت وزارة اإلعالم مراحل هامة ومصيرية بخطى مثابرة وثابتة نحو تحقيق
إعالم فلسطيني يتمتع بالمسئولية تجاه القضايا الوطنية المتعددة ويساهم في
تكريس الحق الفلسطيني وتعزيز الحضور الفلسطيني إعالميا بما يدعم المواقف
السياسية  ،وتعزيز تواصل الشعب الفلسطيني بمحيطه العربي واإلسالمي ،والتأكيد
على كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لألمة.
لقد وجدت الهيئة اإلدارية بوزارة اإلعالم نفسها مضطرة للبدء من جديد بعد تسلمها
لزمام األمور في أعقاب تشكيل حركة حماس للحكومة العاشرة بعد فوزها في
االنتخابات البرلمانية التي أجريت بتاريخ .25/1/2006
وذلك االضطرار يرجع إلى حالة المناكفات السياسية التي افتعلتها بعض القوى
الفلسطينية الرافضة للنتائج التي تمخضت عنها نتائج االنتخابات رغم الشهادات
الكثيرة الداخلية والدولية على نزاهتها ومطابقتها لرأي الشارع الفلسطيني  ،وتمثلت
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تلك المناكفات في احتكار المعلومات ،ورفض بعض التكليفات
والتسويف الطويل في تنفيذ أخرى  ،وتلقي تعليمات من جهات
حركية غير مرتبطة بالعمل الحكومي ،وتكوين كوتات خاصة داخل
الوزارة ،وتنفيذ اضرابات مسيسة لشل عجلة العمل.
وارتبط البدء من جديد ببلورة استراتيجية لعمل الوزارة والبدء
بتنفيذ خطة عمل للنهوض بواقع الوزارة غير المنضبط اداريا،
والشروع بتنظيم هيكلي جديد ،ووضع تصور لالستفادة من األدوات
االعالمية الرسمية ،إال ان تسارع أحداث االنفالت والفوضى ،وصوال
ألحداث يونيو 2007م التي تعرضت فيها ممتلكات الوزارة إلى النهب
والسرقة ،وما تبعها من استنكاف الغالبية العظمى من الموظفين،
قد فرض تحديات جديدة ،حتى أنه بات على طاقم مكون من ستة
أفراد أن يقوم بعمل كامل طاقم الوزارة المستنكفين عن واجبهم
الوظيفي.
ومن هنا ظهرت فكرة استحداث المكتب اإلعالمي الحكومي الذي
يعمل على تجميع الطاقات اإلعالمية في الوزارات والمؤسسات
الحكومية المختلفة لقيادة اإلعالم الحكومي وتوجيهه لخدمة
األهداف الوطنية العليا ،وزاوج المكتب بين عمل الوزارة
االداري في تنظيم الحصول على التراخيص وترتيب واقع
المؤسسات االعالمية ،وبين االرتقاء باألداء االعالمي
الحكومي وتوفير البيئة المناسبة للعمل ،وتطوير
العالقة مع االعالميين.
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واستقطب المكتب في عام 2008م عدداً من الكفاءات
الذين اجتازوا مسابقات توظيف ومقابالت شخصية
بالتعاون مع ديوان الموظفين العام  ،وشارك المكتب
في اختبار موظفي دوائر العالقات العامة واإلعالم
في كافة الوزارات والهيئات الحكومية الختيار األصلح
للعمل اإلعالمي حتى تسير دفته بمهنية دقيقة.

واستطاع المكتب اإلعالمي الحكومي أن يجتاز هذه المنعطفات
الخطيرة ويرتقي بمستوى األداء اإلعالمي الحكومي ،ويوفر المنابر
التي تتحدث باسم الحكومة ،فأنشأ لذلك صحيفة الرأي الحكومية،
والموقع اإللكتروني اإلخباري ،واستحدث برامج اذاعية اسبوعية
ضمن ساعة البث الحكومية ،وأعاد تفعيل برامج قديمة للوزارة
تم تهميشها سابقا ،وأصدرت الكتب والنشرات المختلفة ،وعقدت
األنشطة والفعاليات االعالمية ،ونظمت ورش العمل والندوات
واأليام الدراسية ،وأُطلقت مواقع إلكترونية لكافة الوزارات وغالبية
المؤسسات الحكومية وصفحات على فيس بوك وتويتر ،وقنوات
على يوتيوب.
واليوم نضع بين أيديكم خالصة ما حققته وزارة االعالم-المكتب
االعالمي الحكومي في السنوات الست الماضية :فرغم قلة الكادر
ونقص االمكانات ،إال اننا تمكنا من ان نعيد االعتبار للوزارة والثقة
بها من قبل االعالميين ،والحفاظ على الحقوق اإلعالمية وزيادة
هوامش الحرية ،وبناء عالقات إيجابية مع اإلعالميين ،وترتيب
الساحة اإلعالمية وتنظيم عمل المؤسسات بما سمح بزيادة عدد
التراخيص ،وتسهيل انسياب المعلومات الخاصة بالحكومة وتوفيرها
لوسائل اإلعالم ،وبناء المكاتب اإلعالمية للوزارات لتشكيل حلقة
وصل بين الوزارة والوسط اإلعالمي ،وإنشاء برامج ووسائل وأساليب
إعالمية حكومية جديدة ،والمساهمة في تدريب وتأهيل الكادر
اإلعالمي الحكومي وغير الحكومي ،وطرح مبادرات حول أخالقيات
المهنة ،والمسئولية االجتماعية ،وتطوير القانون ،وإصدار الكتب
اإلعالمية المتخصصة ،واالنفتاح على المجتمع الخارجي.

وزارة اإلعالم
المكتب اإلعالمي الحكومي
غزة  -فلسطين
رجب  1433هـ  -مايو  2012م
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الرؤية:

تعزيز حرية الرأي والعمل اإلعالمي من خالل
العمل على تنظيم الواقع اإلعالمي وتطوير
القوانين المنظمة للعمل اإلعالمي بشكل عصري
يلبي جوانب التطور التكنولوجي ،مما يستدعي
تعزيز دور الوزارة ورفدها باإلمكانيات الالزمة.

الرسالة:
تتمثل رسالتنا في االرتقاء بأداء اإلعالم الفلسطيني عامة
والحكومي بشكل خاص ،وتوطيد العالقة مع اإلعالميين
وتسهيل مهامهم ،والحفاظ على حرية الكلمة والرأي
والنقاش الحر المنضبط بالنزاهة والموضوعية وأصول
العمل المهني.

وقفة تضامنية
للمكتب مع
المرضى الذين
يعانون نتيجة
الحصار
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األهداف العامة:

 .1سيادة ثقافة حرية الرأي والتعبير عبر االحتكام للقوانين المنظمة
لإلعالم وتعزيز الديمقراطية.
 .2الحفاظ على الرواية الرسمية والموقف اإلعالمي للحكومة من
القضايا المختلفة في وسائل اإلعالم.
 .3تكريس الحق الفلسطيني وتعزيز الحضور الفلسطيني إعالميا بما
يدعم المواقف السياسية.
 .4تعزيز تواصل الشعب الفلسطيني بمحيطه العربي واإلسالمي،
والتأكيد على كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية
لألمة.
 .5االرتقاء بمضمون الخطاب اإلعالمي الموجه للخارج ،وتطوير
األدوات المستخدمة لذات الغرض.
 .6ابراز اشكال مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل،
واالستشهاد بالنصوص
الوسائل العامة:
 .1بلورة السياسة اإلعالمية ووضع المحددات للخطاب اإلعالمي
الحكومي ،عبر إصدار البيانات والتصريحات في المواقف
والمناسبات المختلفة.

 .2إعداد وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باإلعالم
وعرضها على المجلس التشريعي ،ومتابعة تطبيقها
ومدى االلتزام بها.
 .3إنتاج المواد اإلعالمية كالبوسترات والتقارير والنشرات
والكتب واألفالم ألغراض إعالمية في المناسبات
المختلفة.
 .4متابعة إنشاء الوسائل واألدوات اإلعالمية التي تتبع
الحكومة كالصحيفة والموقع االلكتروني واإلذاعة.
 .5توفير البرامج التدريبية للصحفيين وللعاملين في
المكاتب اإلعالمية للوزارات والمؤسسات الحكومية
والمؤسسات اإلعالمية الخاصة.
 .6تواصل الزيارات للمؤسسات اإلعالمية ،والتفاعل مع
األنشطة المختلفة للصحفيين.
 .7تبني هموم ومشاكل اإلعالميين والعمل
على حلها ،وتذليل العقبات أمامهم.
 .8إحياء المناسبات األساسية لإلعالميين
( 3/5اليوم العالمي لحرية الصحافة26/9 ،
يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني،
 31/12يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني)
بأشكال مختلفة.
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كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة خالل لقاء مع اإلعالميين بمقر المكتب

هيكلية وزارة اإلعالم-
المكتب اإلعالمي الحكومي:
عملنا من خالل هيكلية بسيطة بعيدا عن التعقيد
النظري ,وذلك مراعاة للواقع وإلمكانياتنا المتاحة
وذلك على النحو التالي:
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اإلدارة العامة
للمطبوعات والنشر
تسعى لضبط حركة المطبوعات والمواد اإلعالمية المقروءة والمسموعة
والمرئية ،والمؤسسات الصحافية المختلفة من خالل تطبيق قانون
المطبوعات والنشر لسنة  ، 1995وما يرافقه من أنظمة ولوائح وقوانين
وزارية تتعلق بالعمل اإلعالمي .
حيث تمنح التراخيص لوسائل اإلعالم التي يتقدم مالكوها بطلب إلى
الوزارة للحصول على التراخيص الالزمة وفقا ألحكام نصوص القوانين
واألنظمة المرعية  ,ومتابعتها لكافة األنشطة اإلعالمية .

اإلدارة العامة

خالل تخريج إحدى الدورات التي نظمها المكتب

للخدمات اإلعالمية
تعنى بتقديم التسهيالت الخدماتية للصحفيين والمؤسسات اإلعالمية،
فهي تهتم بكل األنشطة والفعاليات التي تمس الصحافيين واإلعالميين،
وكذلك رعاية وإدارة األدوات اإلعالمية التي تملكها الوزارة كالبيانات
والتصريحات والنشرات واإلصدارات ،والصحيفة  ,والموقع االلكتروني،
وتسهيل عمل اإلعالميين وتذليل العقبات التي تواجههم من خالل
إصدار البطاقات الصحفية وكتب تسهيل المهمات ،وعقد الجوالت
الميدانية ،وتسهيل دخول الصحفيين األجانب.
وتسعى إلى تمتين وتقوية العالقة مع الصحافيين والمؤسسات
اإلعالمية المختلفة ،وكذلك إبراز الرواية الرسمية والموقف اإلعالمي
للحكومة من القضايا المختلفة وتسهيل عمل الطواقم الصحفية،
وتذليل العقبات ومتابعة مضمون المادة اإلعالمية التي يقدمها
اإلعالميون عن الحكومة.

المكتب يكرم الدائرة اإلعالمية لوزارة الزراعة

اإلدارة العامة
لإلنتاج اإلعالمي
تقوم بعدة مهام للخروج بإنتاج مميز يخدم الحكومة،
ويقدم لها المعلومات واألخبار والقضايا التي تهمها
بالطريقة المناسبة وهذه المهام هي :إصدار نشرة يومية
تحمل اسم" عناوين أحداث اليوم" بحيث ترصد أهم األخبار
والقضايا التي تهم الحكومة الفلسطينية وذلك بشكل
مختصر ،وإصدار تقارير يومية وأسبوعية ترصد اتجاهات
االعالم وتعاملها مع شؤون الحكومة ،وإعداد ملفات
عن القضايا الهامة التي يتم تناولها في وسائل
اإلعالم ،والتواصل مع الصحفيين والمؤسسات
اإلعالمية من خالل زيارات دورية تقوم بها
الوزارة ،كذلك متابعة المناسبات الوطنية
واالجتماعية للصحفيين والتواصل معهم
بهذا الشأن ،وحل المشكالت والبت في
الشكاوى المختلفة ،وتنظيم دورات تدريبية،
وإصدار األفالم الوثائقية وتوثيق األنشطة
والفعاليات الحكومية بالصوت والصورة،
إضافة إلى تنظيم وترتيب الندوات وورش
العمل والمؤتمرات الصحفية.
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لقاء د.إبراهيم حمامي مع عدد من اإلعالميين في مقر المكتب

دائرة الشئون
االدارية والمالية:
وتشرف على تسيير اإلجراءات اإلدارية والمالية للوزارة بكل حيثياتها ،وفقا للقوانين
واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العالقة ،وذلك على قاعدة تطوير
وتسهيل عمل كافة اإلدارات بما يكفل تنفيذ البرامج والخطط وتتوزع األعمال
على :حصر االحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ،المحافظة على سير عمل شئون
الموظفين ،حصر الشواغر الالزمة ،متابعة األمور الفنية والخدماتية في الوزارة
واإلشراف على مقدراتها والمحافظة عليها ،متابعة األمور المالية الخاصة بالموظفين،
استالم األوامر المالية والحواالت الواردة وتسجيلها حسب األصول ،إعداد الموازنة
التقديرية للوزارة ورفعها للمناقشة واإلقرار ،تجهيز سندات الصرف ،تقدير احتياجات
الوزارة بشكل مستمر وعمل الالزم لشرائها حسب األصول .

حفل تكريم الموظف
المثالي للعام 2010

أو ًال :إعادة االعتبار لوزارة
اإلعالم والثقة بها
عملنا منذ اللحظة األولى على تغيير الصورة النمطية المكونة في
أذهان وضمائر الوسط اإلعالمي عن وزارة اإلعالم وعدم اإليمان
بدورها وبكيانها ،وعدم الثقة بها ،والتي نتج عنها عدم تعاون ومقاطعة
فعالياتها ورفض االستجابة لدعواتها وتوصياتها...فاليوم وبعد ستة
أعوام من التواصل والعطاء وتذليل العقبات نجد العالقة مع الوزارة
تغيرت إلى االحترام والتعاون والمشاركة الفعالة اإليجابية مع كل ما
يصدر عن الوزارة ،وكل ذلك ما كان ليتم لوال جهود مستمرة وتكريس
احترام مهنة االعالم على مختلف المستويات.

جولة إعالمية للصحفيين على مقرات وزارة الداخلية

ثانياً :الحفاظ على الحقوق
اإلعالمية وزيادة هوامش الحرية
تعاملنا بروح قانون المطبوعات والنشر لعام1995م،
وأوجدنا حالة من التوازن النسبي بين حقوق
الصحفيين وواجباتهم ،وبين الحريات اإلعالمية
وبين المسئوليات الوطنية واالجتماعية وأخالقيات
مهنة اإلعالم.
فعالجنا كل القضايا ذات الصلة وأنصفنا الصحفيين
في عالقاتهم مع المستوى األمني والسياسي،
واجتهدنا في تطبيق شعار "انصر الصحفي ظالماً
أو مظلوماً" ،ظالماً بالتوجيه والنصح واإلرشاد،
ومظلوماً باإلنصاف وإعادة االعتبار له ،ونستطيع
القول أن هذه السنوات الست هي األفضل بشكل
إجمالي على صعيد الحريات والحقوق قياساً على ما
سبق من سنوات ،وكان لنا الدور البارز في حل أي
إشكالية تقع بين اإلعالم وبين أي مؤسسة حكومية
أمنية كانت أم سياسية ووجدنا مؤازرة ودعم في
ذلك من أعلى المستويات األمنية والسياسية في
الحكومة ،كما عملنا على حل كثير من الخالفات
والمشكالت ما بين الصحفيين ومؤسساتهم أو ما
بين المؤسسات الصحفية على خلفية الحقوق ،وذلك
لسد الفجوة التي أحدثها الواقع الصحفي في غياب
وجود نقابة فاعلة وممثلة لجموع الصحفيين.

وقفة تضامنية للمكتب مع األسرى المضربين عن الطعام

تكريم اإلعالميين على هامش يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني

ثالثاً :بناء عالقات إيجابية
مع اإلعالميين :

وقفنا بجانب اإلعالمي في أفراحه وأتراحه ،في همومه و مشاكله،
وعقدنا عشرات اللقاءات مع العديد منهم لمناقشة أوضاعهم،
ونظمنا عشرات االحتفاالت لتكريمهم ووفا ًء لجهدهم ودورهم،
وكرمنا الشهداء والجرحى من الحركة اإلعالمية ،وسجلنا في
كتاب التاريخ الصحفي الفلسطيني يوم  31/12من كل عام يوماً
للوفاء للصحفي الفلسطيني ،كمناسبة فلسطينية خالصة يحتفى
فيها بالصحفي الفلسطيني تقديرا لعطائه وتضحياته ،وذلك
بجانب تاريخي  3/5اليوم العالمي لحرية الصحافة ،و 26/9يوم
التضامن مع الصحفي الفلسطيني ،وكنا في زيارات ميدانية على
مدار الساعة ،وكرمنا قدامى االعالميين العاملين منذ  15عام،

والحاصلين على جوائز دولية وعربية ومحلية ،وكرم المكتب قدامى
اإلعالميين العاملين منذ  15عاماً و الصحفيين الحاصلين على جوائز
دولية وعربية ومحلية وكرمنا في سابقة أكثر من  140زميلة صحفية
 ،كما ونظمت الوزارة  15احتفا ًال مركزياً عاماً في المناسبات االعالمية
المختلفة.
عملت الوزارة على منح ما يقرب من” ”900إذن دخول وإقامة للصحفيين
األجانب وتسهيل مهمة عمل وإصدار بطاقات صحفية ،بينما أقمنا “”30

ندوة ويوم دراسي وورشة عمل تخصصية ،كما ونظمنا
الكثير من الوقفات التضامنية في المناسبات المختلفة
مثل :وقفة تضامنية مع شهداء سفينة أسطول الحرية،
وقفة تضامنية ضد قرار توقف بث فضائية األقصى،
وقفة تضامنية أمام مقر الصليب األحمر بغزة للتضامن
مع األسير خضر عدنان ،وقفة تضامنية مع مصور الجزيرة
الزميل علي الجابر الذي قتل في ليبيا ،وقفة تضامنية مع
األسيرة هناء الشلبي والنائب أحمد الحاج.

جانب من تكريم المكتب اإلعالمي الحكومي للصحفيين الحجاج
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رابعاً :ترتيب الساحة اإلعالمية وتنظيم عمل
المؤسسات بما يسمح زيادة عدد التراخيص:
تواصلنا مع مئات المؤسسات اإلعالمية العاملة في قطاع غزة،
وجددنا بياناتها ،وحددنا اختصاصاتها ومهامها وعناوينها ،وسهلنا
حصولها على التراخيص المؤهلة الستمرار العمل بحرية كاملة،
حيث تم منح تراخيص وتوفيق اوضاع حوالى” ”300مؤسسة
تعمل في إطار الصحافة واإلعالم في مختلف القطاعات.

والدولية وفي مختلف المجاالت :المطبوعة ،والمسموعة ،والمرئية،
والبحثية ،والتدريب اإلعالمي ،واإللكتروني ،وشركات اإلنتاج
اإلعالمي ،وتم طباعة آالف النسخ منه في طبعته األولى 2011م،
وطبعته الثانية عام2012م ،ووفر قاعدة معلومات مهمة عن
مجمل العمل اإلعالمي.

ال شام ً
وأصدرنا دلي ً
ال عن الحالة اإلعالمية المحلية والعربية
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وقفة تضامنية للمكتب مع األسرى المضربين عن الطعام

خامساً :تسهيل انسياب المعلومات الخاصة
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بالحكومة وتوفيرها لوسائل اإلعالم:
عملنا كحلقة وصل بين الصحفيين ووسائل اإلعالم وبين المسئولين
الحكوميين بكافة مسئولياتهم ،وتوفير المعلومات المناسبة التي تساعدهم
في بناء تقاريرهم وقصصهم اإلخبارية ،وسهلنا لقاء الصحفيين بكبار رجال
الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية سواء في مناسبات
محددة أو كلما سنحت الظروف ،وكثفنا المؤتمرات الصحفية ،وأصدرنا أكثر
من  450بيانا وتصريحا صحفيا ،بحيث تعبر هذه البيانات والتصريحات عن
رأي وموقف الحكومة من مجمل التطورات الميدانية المحلية واإلقليمية

والدولية ذات العالقة واألثر على القضية الفلسطينية ،كما
كنا جزءاً اساسياً في لجان ادارة األزمات المختلفة التي مرت بها
الحكومة ،وعملنا خاللها على ضمان قيام اإلعالم بدوره المجتمعي
في اطالع الرأي العام على كافة الحقائق والمعلومات ،كما شاركت
الوزارة في  27من اللجان الحكومية الكبرى في جوانب متعددة ،مثل:
اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة ،واللجنة العليا للتضامن مع األسرى
في سجون االحتالل ،ولجنة توثيق جرائم االحتالل...

رئيس الوزراء إسماعيل هنية يتوسط ممثلي الدوائر اإلعالمية في الحكومة

سادساً :بناء المكاتب اإلعالمية للوزارات لتشكيل حلقة
وصل بين الوزارة والوسط اإلعالمي:
يعرف الجميع مدى المعاناة التي كان يجدها أي صحفي يريد معلومة أو
يرغب بمقابلة أي مسئول في أي مؤسسة حكومية  ..اآلن وبعد جهود
كبيرة من المكتب في ترتيب اختبارات وتنظيم امتحانات االعالميين
الحكوميين ،تم ردف المكاتب اإلعالمية في الوزارات المختلفة بموظفين
مؤهلين ومتخصصين في اإلعالم والعالقات العامة وهذا ساعد على أن
تكون المكاتب اإلعالمية في الوزارات والهيئات الحكومية حلقة وصل
مع المجتمع ،مما عمق العالقة وسهل تذليل العقبات وضاقت الفجوة
التي كانت موجودة بدرجة كبيرة ،ونستطيع القول أن هناك عشرات
اإلعالميين يعملون في الوزارات بعد حالة من التهميش واإلهمال،
وبالخصوص فإننا عقدنا عشرات االجتماعات مع اإلعالميين الحكوميين
من أجل تطوير العمل اإلعالمي الحكومي ،كما نعقد لقاء شهريا بانتظام
لمتابعة مجريات تطبيق رؤية الحكومة االعالمية.

ممثلي الدوائر اإلعالمية في الحكومة خالل رحلة نظمها المكتب اإلعالمي الحكومي

سابعاً :إنشاء برامج ووسائل وأساليب
إعالمية حكومية جديدة:

وجدنا أهمية لوجود منابر وبرامج وأدوات إعالمية تساعد الحكومة في
التعبير عن آرائها ،وتوضح من خاللها مواقفها ونشاطاتها وقراراتها
وتساعد الصحفي في الحصول على المعلومات التي يحتاجها في عمله
وتغطيته وتساعده على االلتقاء بالمسئولين ،ومن أهمها :
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وهي صحيفة حكومية يومية تصدر أسبوعيا مؤقتا وهي ناطقة باسم
،5/3/2009 الحكومة الفلسطينية حيث صدر العدد األول منها بتاريخ
 وتطورت هذه الصحيفة،بعد ايام قليلة من انتهاء الحرب على غزة
4000  وتطبع، عددا150  حيث صدر منها حتى اآلن،شكال وموضوعا
 كما تحوي العديد من،نسخة توزع على كافة محافظات قطاع غزة
.المالحق الدورية وغير الدورية

صحيفة الرأي األسبوعية
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ
ﺗﻔﺴـﺢ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﻟﻠﺘــــــﻨﺎﻓـﺲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻣـــــﺔ
ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ
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ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ
 ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ.. ﻭﻗﺪﻳﻤﺔ
ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪ

:ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

: ﺑﺤﺮ.ﺭﻏﻢ ﺁﻻﻡ ﻏﺰﺓ ﻭﺣﺼﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩ
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موقع الرأي أون الين اإلخباري:
موقع الرأي أون الين اإلخباري :المحدث على مدار الساعة ،حيث
نشر الموقع منذ انشائه في العام 2008م آالف الموضوعات ،تحت
التصنيفات التالية :أخبار وتقارير عدد  10208موضوعا ،خبر عاجل
 ،94صحافة عبرية  ،576إعالنات الوزارة  ،72بيانات وتصريحات ،725
مقاالت  ،703بحوث وإحصاءات  ،366عناوين األخبار  ،618إصدارات
 ،93استطالعات الرأي  ،17تقرير االنتهاكات ضد الصحفيين  ،26ملف
القدس  ،142ملف لجنة األسرى  ،170ملف أسطول الحرية  ،34ملف
أحداث األقصى  ،18ملف نقابة الصحفيين  ،21ملف يوميات الحرب
 22المواد التي تم إبرازها  ،376المواد التي تم إرسالها إلى القائمة
البريدية الخاص بالموقع  ،974الصور  ،11674الملفات  ،576ويمتلك
الموقع قاعدة بيانات ضخمة تضم آالف االيميالت للتواصل والمراسلة،
كما يزود قوائم الصحفيين المعتمدة لديه بتفاصيل كافة الفعاليات
واألنشطة الحكومية ،عبر خدمة الرسائل القصيرة.

برنامج لقاء مع مسئول:
وهو برنامج قديم للوزارة وقد كان مهمشا ،حتى تم تفعيله
وتطويره خالل عام 2010م ويستضيف في كل حلقة شخصية
حكومية مسئولة مرة أو مرتين وأحيانا ثالث مرات أسبوعيا بحسب
ما تقتضي األحداث ،حيث وصلت عدد حلقات البرنامج  60حلقة
حتى إعداد هذا الكتاب ،وذلك لتسليط الضوء على القضايا الهامة
ونشاطات وفعاليات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

28

تنظيم ساعة البث اإلذاعية
في اإلذاعات المحلية:
تنظيم ساعة البث اإلذاعية في اإلذاعات المحلية ،واالستفادة منها
حكوميا تحت عنوان :لقاء مع مسئول حكومي ،حيث بلغ عدد الحلقات
اإلذاعية  20حلقة ،بواقع حلقة واحدة اسبوعيا كل يوم خميس ،وقد
عملت الوزارة باالتفاق مع االذاعات المحلية على تفعيل واستثمار ساعة
البث الحكومية عبر تنظيم برنامج تقوم عليه الوزارة منذ ستة شهور،
وذلك ألول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية

29

تنظيم وتفعيل برامج حوارية
خاصة بالحكومة:
تنظيم وتفعيل برامج حوارية خاصة بالحكومة
في بعض الفضائيات الفلسطينية ،بالتعاون مع
الوزارات المختلفة.

إصدار أفالم وثائقية
عن األداء الحكومي:
اصدار أفالم وثائقية عن األداء الحكومي واإلشراف
على أفالم توثق انجازات الوزارات والمؤسسات
الحكومية المختلفة.الفضائيات الفلسطينية،
بالتعاون مع الوزارات المختلفة.
خالل دورة
لإلعالميين
عن استخدام
شبكات التواصل
االجتماعي

المؤتمرات الصحفية:
المؤتمرات الصحفية ،كوسيلة اضافية مساعدة مع
البرامج األخرى ،حيث عقدت الوزارة  25مؤتمرا
صحفيا تتناول قضايا اعالمية وسياسية عامة.

32

ثامناً :المساهمة في تدريب وتأهيل الكادر
اإلعالمي الحكومي وغير الحكومي :
وضعنا نصب اعيننا هدف االرتقاء بمستوى
مهنة االعالم ،فنظمنا منذ عام 2009م أكثر
من  30دورة تدريبية متخصصة في مجاالت
اإلعالم المختلفة ،حيث التحق بها مئات
الصحفيين والصحفيات من مختلف التخصصات،
ومن أبرز مجاالت التدريب :التحرير الصحفي،
واإلخراج الصحفي ،والفيلم الوثائقي ،والتصوير
الفوتوغرافي والتلفزيوني ،والتغطية اإلعالمية
في الحروب ،وأخالقيات المهنة ،وحرية اإلعالم
في المواثيق الدولية ،واإلعالم الجديد ،الناطق
االعالمي ،كيفية التعامل مع وسائل االعالم.

بعض الدورات
الدريبية التي
نظمها المكتب
اإلعالمي
الحكومي

33

تاسعاً :طرح مبادرات حول أخالقيات المهنة،
والمسئولية االجتماعية ،وتطوير القانون :
كان لنا العديد من المبادرات المكتوبة حول العديد من القضايا ذات الصلة
بتطوير األداء اإلعالمي الفلسطيني ،فأطلقنا مبادرة حول أخالقيات
المهنة والمسئولية االجتماعية ،وناقشناها من خالل عدة ورش عمل،
وكللناها بإصدارها بوثيقة مطبوعة مازالت موجودة بين أيادي المهتمين
واإلعالميين ،وأطلقنا عدة مبادرات حول تفعيل نقابة الصحفيين ،وتحقيق
المصالحة اإلعالمية ،وحول دور اإلعالم في تحقيق المصالحة المجتمعية
السياسية ،وحول تطوير قانون المطبوعات والنشر لعام95م وهو
المستند الوحيد الذي ينظم العمل اإلعالمي في األراضي الفلسطينية،
ونظمنا حول هذه المواضيع المهمة الكثير من اللقاءات الخاصة وورش
عمل داخلية مع الكتل اإلعالمية المختلفة والجهات المهتمة سواء من
داخل الوسط اإلعالمي أم الوسط القانوني والنقابي والسياسي.
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المكتب اإلعالمي الحكومي يُكرم الصحفيين الحاصلين على جوائز خالل عام 2011

عاشراً :إصدار الكتب
اإلعالمية المتخصصة:
أصدرنا العديد من الكتب واإلصدارات حول موضوعات إعالمية
وسياسية ذات عالقة بتثقيف الوسط اإلعالمي ،وبقضايا وطنية
كبرى كالقدس واألسرى ،وبتوثيق تجارب اإلعالميين خاصة
في المفاصل الصعبة والمحطات المعقدة كتجربة العمل خالل
العدوان على قطاع غزة ،وتمت طباعة آالف النسخ وتوزيعها
على كافة وسائل اإلعالم لالستفادة منها.

 .1كتاب توثيقي لندوة حرية العمل الصحفي في األراضي الفلسطينية ،اصدار 2008م ،عدد
 300نسخة.
 .2كتاب “التجارب اإلعالمية خالل حرب الفرقان” ،اصدار 2009م ،عدد  1000نسخة.
 .3كتاب “سفراء صغار” ،اصدار 2009م عدد  500نسخة.
 .4كتاب “أخالقيات المهنة الصحفية” ،اصدار 2010م ،عدد  1000نسخة.
 .5كتاب “أربعة أعوام على حكم حماس” ،اصدار 2010م ،عدد  2000نسخة.
 .6كتاب “اإلعالم وقضايا المجتمع” ،اصدار عام 2010م ،عدد  200نسخة.

 .7كتاب ذاكرة التاريخ “إلكتروني” عبر موقع الرأي أون الين ،اصدار 2008م.
 .8كتاب “الخطوط العريضة إلنجازات الحكومة” ،اصدار 2010م ،عدد 5000
نسخة.
 .9كتاب “األمن واإلعالم تكامل أم تضاد” ،اصدار 2011م ،عدد  1000نسخة.
 .10كتاب “األداء اإلعالمي خالل الحرب” ،اصدار 2011م ،عدد  1000نسخة.
 .11كتاب “الدليل اإلعالمي،”1اصدار 2010م ،عدد  1000نسخة.
 .12كتاب “الدليل اإلعالمي،”2اصدار 2011م ،عدد  1000نسخة.
 .13كتاب “اإلنجازات الرقمية للحكومة الفلسطينية  ،”2006-2012اصدار
2012م ،عدد  2000نسخة
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حادي عشر :االنفتاح على المجتمع الخارجي :
نظمنا العديد من الجوالت الخارجية سواء األجنبية أو العربية ،وشرحنا أبعاد الواقع اإلعالمي
الفلسطيني ،واستمعنا إلى مجاالت االستفادة وتبادل الخبرات والتجارب ،كما تم توقيع مذكرات
تفاهم لتبادل الخبرات والتدريب ،كذلك استقبلنا العديد من الوفود اإلعالمية الخارجية التي
زارت قطاع غزة ،وعملنا على تسهيل عملهم وتنقلهم ومقابلتهم للمسئولين ،ونحن حاليا في
طور االعداد والترتيب لبرامج تبادل خبرات وتدريب مشترك في العديد من الدول العربية.

لقاء مع عبد
العظيم
درويش نائب
رئيس تحرير
صحيفة
األهرام
المصرية

خالل لقاء
مع رئيس
مجلس
إدارة وكالة
أنباء الشرق
األوسط
المصرية

لقاء مع راشد
الغنوشي
رئيس حركة
النهضة
التونسية
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د.يوسف رزقة وزير اإلعالم في الحكومة العاشرة يلتقي بوزير اإلعالم
المغربي على هامش اجتماعات مجلس وزراء اإلعالم العربي2006

وأخيرا،،،
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الطموح واألمل
هذه العناوين هي غيض من فيض ما حققته الوزارة خدمة لقطاع االعالم الفلسطيني ،وكل ذلك وال زلنا نرى امامنا
الكثير من العمل لينفذ ،والجهد ليبذل ،فموظفو الوزارة والعاملون فيها لديهم طموحات كبيرة وإرادة وعزيمة قوية
للتجديد وتطوير االداء ،ولقد تم اختصار بيانات هذا الكتاب وحصر نطاقه في العناوين آنفة الذكر ،إلعطاء لمحة
تمكن القارئ من المعرفة السريعة لمجمل هذه الجهود.
ويمكننا القول أنه وبعد ستة أعوام من التواصل والعطاء مع الصحفيين وممثلي وسائل اإلعالم وتذليل العقبات نجد
العالقة مع الوزارة تغيرت إلى االحترام والتعاون والمشاركة الفعالة اإليجابية مع كل ما يصدر عن الوزارة ،وكل ذلك
ما كان ليتم لوال جهود مستمرة وتكريس احترام مهنة اإلعالم على مختلف المستويات.
وتبقى الطموحات دافعنا لالنجاز ،فطموحاتنا اليوم هي وقائع الغد ،ومن هذه الطموحات انشاء وتأسيس
اذاعة حكومية لتشكل اضافة نوعية لألداء االعالمي الحكومي ،ومنبراً إعالمياً جديداً تستند عليه الحكومة في
طرح رؤاها ،وإطالع الرأي العام على أدائها ،كما نطمح لتجهيز مركز تدريب اعالمي متكامل ،ليخدم االعالميين
الفلسطينيين ،وليشكل رافعة لتطوير االعالم الفلسطيني ،عبر االعتماد على الكفاءات االعالمية الفلسطينية
المؤهلة ،واالستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال االعالم ،وكذا نسعى لتوفير تمويل لمشروع مركز
الخدمات االعالمية المتكاملة ،ليكون مساندا لإلعالميين في عملهم سيما الشباب منهم ،بحيث يكون مزودا بكافة
التقنيات الالزمة ،و تسعى إلى وضع استراتيجية إعالمية متطورة يتم من خاللها تحديد الرؤى واألهداف والوسائل
لتطوير القانون وتعزيز الحريات وأخالقيات المهنة.
وفي اطار مبادرات المكتب الدائمة لتطوير واقع اإلعالم الفلسطيني ،وإشراك الصحفيين في صناعة واقعهم وبلورة
مستقبلهم ،طرح المكتب أفكاراً تصلح كإطار الستراتيجية شاملة لإلعالم الفلسطيني ،تمثلت هذه األفكار في المحاور
العامة التالية :شكل النظام اإلعالمي ،إقرار قانون عصري لإلعالم ،تعزيز حريات العمل اإلعالمي وتوثيق عرى العالقة
بين األجهزة الحكومية والصحفيين ،بلورة ميثاق الشرف اإلعالمي ومبادئ أخالقيات العمل المهني ووضع آليات االلتزام
به ،توحيد الصف الصحفي وتجاوز آثار االنقسام وتداعياته على المجتمع اإلعالمي ،وأخيراً ،وضع رؤية واضحة للعالقة
بين أقسام اإلعالم في الجامعات والمعاهد من جهة والعالقة بينها وبين سوق العمل اإلعالمي من جهة أخرى.
وتبقى كلمة الشكر األخيرة لجميع االعالميين الفلسطينيين ألننا لهم نعمل ،ومعهم نسمو ونرتقي ،وبهم
تنقل الرواية.

Finally,,

Ambition and hope

The above mentioned headlines are only the tip of the iceberg of the Ministry achievements aimed to
serve the Palestinian media. However, the employees of the Ministry have great ambitions and strong
well to improve their performance and they also believe that there is still great work to do. Therefore, the
above headlines only mentioned to give a glimpse for the reader about these great efforts.
One can say that after six years of communication and cooperation with the journalists and media representatives, their relationship with the Ministry has changed. It becomes more positives and interactive,
due to the efforts of the Ministry.
The Ministry has great ambitions such as : establishing governmental radio to enhance the performance of
the government media and to be reliable source of coverage of the news of the government when addressing
the public. We also aspire to equip media training center to serve the Palestinian journalists and to improve
the reality of the Palestinian media through depending on qualified Palestinian media competence and to
benefit from the Arab and international experts. We also seek to provide fund for the project of media service
center to support the young journalists in their work since it will be supplied with all necessary equipments.
The Ministry also seeks to put a developed media strategy, through identifying the aims, visions, means,
developing the law and enhancing the ethics of the profession.
The Government Media Office keen to improve the conditions of the Palestinian Media reality and involve
the journalists in improving their future. Therefore, the GMO held a meeting with a group of veteran journalists to discuss forming strategic plan for the work of the Palestinian media. It was agreed to form three committees: the mission of the first committee is to draft new media law, the second committee to put charter
of ethics, and the third committee to overcome the impacts of the political division on the media reality. We
hope that these committees succeeded in their missions to meet the Palestinian journalists’ ambitions.
At the end, we thank all the Palestinian journalists because we work for their sake and developed along
with them
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Eleventh: Contact with
the outside community
The Government Media Office organized several outside
tours to Arab and Foreign countries, in order to achieve the
expertise and experience. The GMO signed memorandum of
understanding for the exchange of experience and training.
It also received several media delegations which visited the
Gaza Strip, and facilitate their work and their meetings with
the government officials. The GMO is currently preparing and
arranging for the programs of joint training with many Arab
countries.

The issued books and publications are the following:
1- Documentary book of a seminar about “Freedom of the Press in the Palestinian Territories”
issued in 2008, 300 copies.
2- The book “Media Experiences during EL-Forqan War” issued in 2009, 1000 copies
3- The book “Young Ambassadors”, issued in 2009, 500 copies.
4- The book “Ethics of Press”, issued in 2010, 1000 copies.
5- The book “Four years on the rule of Hamas”, issued in 2010, 2000 copies.
6- The book “ Media and Social issues” issued in 2012, 200 copies
7- The book “ Electronic Memory of History “,through Alray Online Website issued in 2008
8- The book “ Broad headlines of the Government Achievements”, issued in 2012, 5000 copies
9- The book “ Security and Media: Integration or Contradiction”. Issued in 2011, copies 1000.
10- The book “ Media Performance during War”, issued in 2010, 1000 copies
11- The book “ Media Guide 1”, issued in 2010, copies 1000
12- The book “ Media Guide 2”, issued in 2011, copies 1000
13- The book “The Achievements
of the Palestinian Government
2006-2012”, issued in 2012, copies 2000.
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Tenth: the Publication of Books
related to Media
The Government Media Office issued several books and
publications about political and media subjects and also related to national issues like Jerusalem and the detainees and
to document the experiences of journalists during the war
time on the Gaza Strip. It printed thousands of copies and
distributed them to all mass media

Eighth: Training and qualifying the
governmental and
non-governmental journalists
The Government Media Office organized, since 2009, more
than 30 training course in media fields. The subject of the
courses were: News Editing , Documentary Films, Photography and Television, Media Coverage during War, Ethics of
the Profession, Media Freedom in International Conventions,
New Media Means, How to deal with Media.

Ninth: Presenting initiatives on the Ethics of the Profession,
Social Responsibility, and the Development of the Law:
The Government Media Office presented number of initiatives related to the development of the Palestinian Media
performance such as an initiative about the ethics of the
profession and the social responsibility. The GMO also presented number of initiatives about activating the syndicate
of the journalists, the role of media in achieving the social
and political reconciliation, and about developing Press and
Publications Law of 95. It also held several workshops to
discuss these topics with media professionals.

19

and reports (10208 subjects), breaking news (94 subjects), Hebrew press
(576 subjects), Ministry ads ( 72 subjects), statements (725 subjects), Articles (703 subjects), Research and Statistics (366 subjects), headlines (618
subjects) , opinion polls (17 subjects), reports of violations against journalists
(26 subjects), the Jerusalem file (142 subjects), Committee of Detainees (170
subjects), freedom Flotilla file (34 subjects), the events El-Aqsa (18 subjects),
Journalists’ Syndicate (21 subjects), the file of the war included (22 materials)
and (376 have been highlighted), (974 )were sent to the mailing list of the
website. The website also owned huge database that include thousands of
emails for communication and correspondence, it also provides the journalists with the details of all events and government activities, via short message
service.
- “Interview with an official program”: this program has been improved during
2010, and on each episode it hosts a new government official weekly. The
number of episodes reached to 60. The aim of this program is to shed some
light on the important issues, and the activities of the ministries and governmental institutions.
- Organize broadcasting hour in the local radio for the government under the
title “Interview with an official”. The number of the broadcasting hour is 20
episodes.
- Organizing and activating the talk shows, especially the government in some
Palestinian satellite TV, in cooperation with various ministries.
- Issued documentary films on government performance and supervised on
the production of films which document the achievements of the ministries
and various government institutions.
- Held press conferences, as an additional tool to assist with other programs.
The Ministry held 25 press conferences addressing the issues of media and
public policy.

Seventh: Create new
governmental mass media
The Government Media Office found that it is so important to create new
means and tools that help the government express its views and explain their
positions, activities and decisions. This will help the journalists to get the information they need to complete their works. These media tools include:
- Alray weekly newspaper: it is a daily government newspaper published
weekly temporarily. The first issue was published on 5/3/2009, few days after
the end of Gaza War. The newspaper has been improved in its form and in
its subject. The GMO published 150 issues, and 4000 thousands copies for
each issue.
- Alray Online website: it is created since 2008 and it is updated around the
clock and contains thousands of topics, under the following categories: news
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ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ
w w w . a l r a y . p s
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Fifth: Provide government
information to mass media

The Government Media Office connected between journalists
and government officials and provided proper information that
helps them to make their reports. The GMO also facilitated
the meeting of the journalists with government officials such
as the Prime Minister Ismail Haniyeh. It also issued more than
450 press statements reflected the opinion and the attitude
of the government. The GMO also played basic role in the
committees of crisis management in time of recent crisis. The
Ministry also participated in 27 major governmental committees such as: the National Committee to Commemorate the
Nakba, the Supreme Committee for solidarity with the Detainees in the prisons of the occupation, and the Committee
to document crimes of the occupation…

Sixth: Form Media Offices at the
Governmental Ministries
The Government Media Office helped to provide the ministries
with qualified employees specialized in media and public relations. These media offices at the governmental ministries connect the ministries with the society. Nowadays, tens of journalists work at the ministries, therefore, the GMO held periodical
meeting with them in order to improve the governmental media
works.

Thirdly: creating good
relations with Journalists:

Fourth: Organize and arrange the
work of Media organizations
The Government Media Office communicated with hundreds of
media organizations operating in the Gaza Strip, renewed their
data, and identified its terms of reference, functions and titles.
This leads to an increase in the number of media institutions that
operate in the Gaza Strip.

We stand by the journalists in all their occasions, and
held tens of meetings with tem to discuss their issues.
In addition, we celebrates the media occasions (3/5 International Day for Press Freedom, 26/9 International
Day of Solidarity with Palestinian Journalists, 31/12 the
Day of Palestinian Day). And honored the journalists
who gain prizes. Moreover, we facilitated the access of
foreign journalists and held many solidarity sits in with
the detainees who launch a hunger strike .

The GMO also issued a comprehensive guide about local, Arab,
and international media status. The guide included various information about different fields such as: printed, audio, and visual
media, media training, and media production companies.
Thousands of copies have been printed in the first and second
editions (2011, 2012). This guide provided an important media
data base for the workers in the media field.
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Firstly: Preserving
the dignity of the ministry:
From the first moment the ministry worked hard to change
the stereotyped image in the minds and consciences of the
media field about the ministry. After 6 years of hard working,
the relations between the ministry and others are strengthen
and an atmosphere of respect and cooperation involved the
media field.

Secondly: Protecting the
media rights and freedom:
We applied Press and Publications Law of 1995, and
tried to clear the rights and duties of the journalists
and defined what are media freedoms and the national, social and morals responsibility. We dealt with
deferent issues, as we could say that these six years
are the best if we compare them the previous. The
ministry has an important role in resolving any problems took place between any media institutions and
governmental one as well as any problems happened
between the journalists.

Department of Administrative
and Financial Affairs:
It runs the administrative and financial procedures of the ministry according to the rules and laws. It’s missions summarize
as follows: find out the training needs of the employees, follows up the work of affairs staff, find out the vacancies, follows
up the technical and service issues, follows up the financial
matters of staff, received the financial orders and incoming
transfers and duly registered, preparing the budget and submitted it to be discussed, assess the needs of the ministry
continually to be bide.

General Department
of Media Services:
It serves journalist and media institutions and interests with all
media activities. It runs the media means of the ministry such
as statements, releases, publications, newspaper, the web
site, and facilitating the missions of journalists. It also gave the
journalists press cards, carries out field visits; facilitate the access of foreign journalists.
In addition it strengthens the relations between the journalists
and different media institutions and highlights the official version and the governmental point of view.

General department of Media Production:
It carries out several and distinguish services such as: publishing the Daily
News which summarize the important news and issues, issued daily and weekly
report about the government affairs, preparing files about important issues in
the media, contacting with journalists and media institutions, carries out periodic
visits, celebrates the national and social occasions, carries out training course,
publishes documentary film and documents the governmental activities, and arranges seminars, workshops and press conferences.

The Structure of Ministry of Information – Government Media Office
The structure of ministry is simple and
hasn’t any theoretical complexity, so that
it is line with the capacities of the ministry.
The structure of the ministry as follow:

The General Department
of Press and Publication:
The mission of this department is to control the
publications and printed and audio-visuals materials besides the press institutions by applying the
Press and Publications Law of 1995 and the rules
and regulations of journalistic work.
It also gave licenses to media institutions in accordance with the provisions of law and regulations. Moreover, it follows up the media activities
and carries out the activities, events, and training
courses that serve the media field.
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General procedures:
1. Forming the media policy, putting the rules of government
media discourse, and issuing the statements and declarations in the several occasions.
2. Preparing the media bill to be discussed by the Legislative
Council and acted when it passed.
3. Producing media materials such as posters, reports, publications, books and films in different occasions.
4. Following up the creating of the governmental media materials and means.
5. Carrying out training programs for journalists who are
works in the media offices of the ministries and governmental
and private institutions.
6. Resuming visits to the media institutions and interacting
with the various activities of journalist.
7. Dealing with the problems of journalist and facilitating the
obstacles.
8. Celebrating the media events (3/5 International Day for
Press Freedom, 26/9 International Day of Solidarity with Palestinian Journalists, 31/12 the Day of Palestinian Day).

General Goals:
1. Prevailing in freedom of opinion and expressions by referring to rules that control media and enhance democratic.
2. Preserving on the official version and the Governmental
media stance.
3. Devoting the Palestinian right and enhancing the role of
Palestinian media in the political arena.
4. Promoting the intercommunication of the Palestinian people with the Arab and Islamic nations as the Palestinian cause
is the important issue.
5. Improving the language and the content of mass media
discourse.
6. Shedding the light on the Palestinian resistance and citing
evidence.

Vision:
Promoting the freedom of expressions and media work by
managing the media field and improving the rules that controls
the Media Work to meet the technological developments. It is
needed to enhance the role of ministry and provided it with
the necessary needs.

Mission:
It aims to enhance the performance of Palestinian Media and
the governmental media. It also keen to strengthen relations
with journalists and facilitate their duties. It interested in protecting the freedom of expressions, opinion, and conversations that is governed by honesty, objectivity and the rules of
professional work.

Hence, the idea of setting up the government media office is emerged , the office coupled between the
administrative work – giving license and organizing the media institutions- and improving the government media performance and the relations with others journalists.
The office has employed those who passed the recruitment competitions and interviews in cooperation
with General Personnel council , also it participated in choosing the best employees for public relation
and media departments to realize the best work.
The Government Media Office could overcome all these challenges and improve the quality of government media performance. Moreover, it set up government platforms such as Alray government
newspaper, news website, the government hour for broadcasting programs, activating old programs of
the ministry, publishing books and publications , held activities and events, organized workshops and
seminars, and launched websites for all ministries and government institutions and pages on Facebook
and Twitter.
We presented to you the main achievements of the Ministry of Information – the Government Media
Office in the past six years: despite the lack of resources we were able to preserve the dignity of the
ministry, protect the media rights and freedom, create good relation with the journalists, organize and
arrange the work of Media organizations , provide government information to mass media, form Media
Offices at the Governmental Ministries, create new governmental mass media, training and qualifying
the governmental and non-governmental journalists, presenting initiatives on the Ethics of the Profession, social responsibility, and the development of the law, published books related to Media and contacted with the outside community.

Ministry of Information
Governement Media Office
Gaza-Palestine
June 2012

7

6

Introduction:
After six years of hard working , the ministry could faced all obstacles and difficulties and overcame all
the challenges that it faced. Some examples of the problems were: no clear vision for the ministry , staff
abstention , no platforms , the blockade and the war.
However, the ministry drew the lessons from these years that will enable the ministry to put a strategic
plan for future.
The ministry took stability and confident steps to overcome important stages and realize a responsible
Palestinian media. This media dealt with different national issues, enhance the Palestinian right, promote the role of Palestinian media in the political arena, raise the level of communication between the
Palestinian people and Arab and Islamic surrounding , and raise the Palestinian cause in all forums.
After Hamas has won the legislative elections in 25th January 2006 and formed the tenth government,
the Ministry of information found itself compelled to start from scratch.
This bad condition results from the political disputes which some Palestinian factions creates because
they refused the elections results. They were at hammer and tongs as some denied the access of information to the others, rejects the duties, receives instructions from third part, forms clusters within the
ministry, carries out political strikes to cripple the work.
The ministry starts to draw a strategic plan and apply it so it could run the work. Also it form a new structure for the employees, and conceived to take advantage of the official media tools. However, chaos
and anarchy are escalated till the events of June 2007 in which most of the property of the ministry are
stolen, most of the employees are abstained and the ministry faced more challenges. Worth mentioned
that only six employees have to carry out the duties of the rest.

Dedication
This book is dedicated to the souls of the Palestinian
martyrs, and especially to the martyrs of
the journalists’ movement.
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