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ستعرض أهم يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

وابرز مؤشرات مجتمع المعلومات في األراضي 

  .اليوم العالمي لمجتمع المعلومات بمناسبة الفلسطينية
  

  في األراضي الفلسطينية لديها جهاز حاسوب  نصف االسر

بواقـع  ، 2011في العام  لديها جهاز حاسوبمن األسر  50.9%

، مقارنـة  في قطاع غزة% 46.5، وفي الضفة الغربية% 53.2

لـديها جهـاز    األسـر مـن   %)26.4( مع اكثر من الربع بقليل

  .  2004في العام  حاسوب

حسب        نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب

  سنوات مختارة ،المنطقة

  
  

في األراضي الفلسطينية  سنوات فأكثر 10 األفرادمن  53.7%

في الضفة % 54.8ع بواق، 2011عام  يستخدمون الحاسوب

للذكور، % 58.5في قطاع غزة، وبواقع % 51.7الغربية، مقابل 

فقد بلغت نسبة  2004لإلناث، وعند المقارنة مع العام % 48.7و

 %.  35.7سوب سنوات فأكثر الذين يستخدمون الحا 10األفراد 
  

من األسر في األراضي الفلسطينية التي ليس لديها جهاز % 49.4

قد عزت السبب إلى ارتفـاع  سـعر   ، 2011في العام  حاسوب

% 49.6الضفة الغربيـة، و  في% 49.3أجهزة الحاسوب، بواقع 

عدم وجود  عزت السبب الى من االسر% 23.2و قطاع غزة، في

فـي الضـفة   % 19.0فرد مؤهل الستخدام الحاسـوب، بواقـع   

  . في قطاع غزة% 30.4الغربية، و

  
 قليل مـن االسـر لـديها اتصـال باالنترنـت     بما يقارب الثلث 

لـديها اتصـال    من األسر في األراضـي الفلسـطينية  30.4%

الضـفة   على مستوى% 30.6بواقع  ،2011باإلنترنت في العام 

% 9.2مقارنة مـع   ،قطاع غزة على مستوى% 30.0و ،الغربية

  .  2004في العام  لديها اتصال باالنترنت من األسر

  

  بريد الكتروني لديهممستخدمي االنترنت  اثلث

يستخدمون اإلنترنت في  سنوات فأكثر 10 األفرادمن % 39.4

هذه النسبة بين وتتفاوت   .2011األراضي الفلسطينية في العام 

   .لإلناث %34.3و، للذكور %44.3الذكور واإلناث حيث بلغت 

في  يلديهم بريد إلكترون مستخدمي االنترنت من% 69.7

  .2011في العام  األراضي الفلسطينية

  

  اكثر من نصف الشباب يستخدمون االنترنت

يستخدمون اإلنترنـت فـي    )سنة 29-15(من الشباب  55.0% 

%          59.4 بواقـــع ،2011األراضـــي الفلســـطينية عـــام 

  .   2004في العام  الخمسمقارنة مع  ،إلناثل% 50.5و ،لذكورل

  

     حسب  )سنة 29-15( استخدام اإلنترنت بين الشباب

  سنوات مختارة ،الجنس
  

  
  

  

أما فيما يتعلق بالغرض من استخدام اإلنترنت بين فئة الشـباب،  

، االتصـال غرض ل االنترنت يستخدمون الشباب من% 27.7فان 
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يستخدمونها بغرض الدراسـة فـي العـام     من الشباب% 19.8و

2011.  

من الشـباب فـي   % 42.9 وحول امتالك البريد االلكتروني فان

بريد إلكتروني مقارنـة  يمتلكون  2011عام األراضي الفلسطينية 

يمتلكون بريد الكتروني في العام  كانوا مع اقل من خمس الشباب

2004  .  

  

الغالبية العظمى من األسر في األراضي الفلسطينية لديها هاتف 

  نقال 

في  في األراضي الفلسطينيةمن األسر لديها هاتف نقال % 95.0

هـذا وقـد     .2004في العام % 72.8، مقارنة مع 2011العام 

ثابت  لديها هاتفالتي األسر في األراضي الفلسطينية  بلغت نسبة

في الضـفة الغربيـة،   % 45.3، بواقع 2011في العام  44.0%

من األسـر فـي   % 40.8قطاع غزة، مقارنة مع  في% 41.6و

  .  2004في العام  األراضي الفلسطينية

  

  معظم األسر في األراضي الفلسطينية لديها القط فضائي 

القط فضائي من األسر في األراضي الفلسطينية لديها  93.9%

% 90.1في الضفة الغربية، و% 95.9، بواقع 2011في العام 

في قطاع غزة، مقارنة مع حوالي ثالث أرباع األسر كان لديها 

   .2004في العام القط فضائي 

  

  ثلث المنشآت تستخدم الحاسوب 

سطينية استخدمت في األراضي الفلالمنشآت من إجمالي % 29.6

  .2007في العام % 21.3مقارنة مع ، 2009الحاسوب في العام 

من % 20.4 اإلنترنتالتي تستخدم المنشآت بلغت نسبة  كما

في العام % 12.7مقارنة مع  ،2009المنشآت في العام إجمالي 

التي قامت بمعامالت تجارية المنشآت نسبة  فيما بلغت . 2007

، مقارنة 2009المنشآت في العام من إجمالي % 4.2إلكترونيا 

  .  2007في العام % 2.3مع 

  

  

   باحث لكل مليون نسمة 324

بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير في األراضي الفلسطينية 

الوقت التام في العام  مكافئعامل ب 2,072عامال يشكلون  3,790

 2,348، فيما بلغ عدد الباحثين في األراضي الفلسطينية 2010

 . باحثا وباحثة بمكافئ الوقت التام 1,312باحثا وباحثة يشكلون 

باحثا وباحثة لكل  324الوقت التام  مكافئوقد بلغ عدد الباحثين ب

 ، وعددباحثا 1,763، كما بلغ عدد الباحثين الذكور مليون نسمة

  . 2010باحثة  في العام  585الباحثين اإلناث 

  

   إنجازات البحث والتطوير

جائزة محلية ودولية في  71حصلت األراضي الفلسطينية على 

بحثا ودراسة  559، ونفذ 2010عام  مجال البحث والتطوير

نشرت في  اتدراس 803مة، وأنجز كّنشرت في مجالت مح

من % 56.0شكلت الدراسات واالستشارات .  مجالت محلية

تطوير، وشكلت البحوث األساسية إجمالي أنشطة البحث وال

، وشكلت البحوث %12.0، فيما شكلت البحوث التطبيقية 25.4%

  .من إجمالي أنشطة البحث والتطوير% 6.6التجريبية 

  

  اإلنفاق على البحث والتطوير

مليون دوالر  35بلغ اإلنفاق على البحث والتطوير ما قيمته  

دوالر أمريكي لكل  26,700، بما يعادل 2010في العام  أمريكي

االنفاق على البحث  في حين شكل  .الوقت التام مكافئباحث ب

    .من الناتج المحلي االجمالي% 0.6 ما نسبتهوالتطوير 

  
  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647ب  .فلسطين  ص-رام اهللا

  )972/970( 2 2700 298: هاتف

 )972/970( 2 2710 298: فاكس

     1800300300: هاتف مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

  http://www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية
 


