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 تستعرض أهم ،السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني

 وابرز مؤشرات مجتمع المعلومات في األراضي الفلسطينية
 

أسرة واحدة من أسرتين في األراضي الفلسطينية لديها جهاز 

 حاسوب 

بواقع ،  2010 في العام    لديها جهاز حاسوب   مـن األسر     48.8%

، مقارنة مع  زةفي قطاع غ  % 46.6، و في الضفة الغربية  % 49.9

 في العام   لديها جهاز حاسوب   األسراكثـر مـن الربع بقليل من        

اإلنترنت، فقد بينت النتائج أن  ب بخصوص االتصال    أمـا .  2004

 لديها اتصال   مـن األسـر فـي األراضـي الفلسطينية        29.1%

في العام  من األسر   % 9.2مقارنة مع    ،2010باإلنترنت في العام    

2004  . 

حسب        توفر لديها جهاز حاسوبنسبة األسر التي ي

  سنوات مختارة،المنطقة
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معظم األسر في األراضي الفلسطينية لديها القط فضائي 

 ) ستااليت(

القط فضائي    من األسر في األراضي الفلسطينية لديها      91.4%

% 90.9في الضفة الغربية، و % 91.6، بواقع 2010في العام 

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

  .2004في العام   القط فضائي 
  

الغالبية العظمى من األسر في األراضي الفلسطينية لديها هاتف 

 نقال 

في من األسر لديها هاتف نقال      % 93.8أظهـرت البـيانات أن      

في % 72.8، مقارنة مع    2010 في العام    األراضـي الفلسطينية  

 األسر في األراضي الفلسطينية      هذا وقد بلغت نسبة     .2004م  العا

% 48.5، بواقع 2010 في العام   %45.5 ثابت   لديها هاتف التـي   

% 40.8قطاع غزة، مقارنة مع     في% 39.7في الضفة الغربية، و   

 .  2004 في العام من األسر في األراضي الفلسطينية
 

وقعا على أسرة واحدة من كل عشر اسر يمتلك أحد أفرادها م

 اإلنترنت 

 أكثر من نصف األفراد     أن إلى2009البيانات في العام   أشارت 

يستخدمون    ، في األراضي الفلسطينية     ) سنوات فأكثر 10(

في حين أشارت  .  2004للعام % 35.7مقارنة مع الحاسوب، 

البيانات إلى أن حوالي ثلث األفراد يستخدمون اإلنترنت في             

في الضفة  % 32.7، بواقع 2009عام األراضي الفلسطينية في ال   

هذه النسبة بين      وتتفاوت    . في قطاع غزة% 31.5الغربية، و 

على التوالي،    ) %26.2، %38.2(الذكور واإلناث حيث بلغت  

من األفراد يستخدمون اإلنترنت في األراضي     % 11.9مقارنة مع 

 .  2004الفلسطينية في العام       
 

ا موقعا على اإلنترنت في     من األسر يمتلك أحد أفراده % 9.1فيما 

، مقارنة مع أسرة من كل 2009األراضي الفلسطينية في العام       

كان يمتلك أحد أفرادها موقعا على اإلنترنت في العام    عشرين

2004. 
   

في األراضي    يشخصان من كل عشرة لديهم بريد إلكترون 

، مقارنة مع شخص من كل عشرين  2009 في العام   الفلسطينية    

 .2004لكتروني في العام    لديهم بريد إ
 

 معظم الشباب يستخدمون الحاسوب 

 في األراضي الفلسطينية    سنة ) 29-15(مـن الـشباب     % 87.9

في % 47.6، مقارنة مع    2009يـستخدمون الحاسوب في العام      

هذا وما زالت الفجوة قائمة بين الذكور واإلناث        .  2004العـام   

مقابل % 91.0 فـيما يتعلق باستخدام الحاسوب، اذ بلغت للذكور       

مــن الــشباب % 46.7.  2009لإلنــاث فــي العــام % 84.4

، مقارنة  2009يستخدمون اإلنترنت في األراضي الفلسطينية عام       

وتتفاوت هذه النسبة بين الذكور      .  2004في العام   % 20.3مع  

 .  على التوالي%) 40.2، %53.0(واإلناث حيث بلغت 
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  سنوات مختارة،استخدام اإلنترنت بين الشباب حسب الجنس
 

53.0

35.5
26.3

40.2

23.0

14.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2006 2009         
 السنة

سبة
 الن

   

إناث   ذآور

 
 

أمـا فيما يتعلق بالغرض من استخدام اإلنترنت بين فئة الشباب،           

من المستخدمين لإلنترنت   % 87.3فقـد أشارت البيانات إلى أن       

يستخدمونها % 68.2يـستخدمونها بغرض االطالع والمعرفة، و     

 %75.1بغـرض االتصال، فيما     % 60.8بغـرض الدراسـة و    

بغـرض التـسلية والتـرفيه، في حين بلغت نسبة الشباب الذين            

 . 2009في العام % 11.8يستخدمون اإلنترنت بغرض العمل 
  

مـن الـشباب فـي األراضي الفلسطينية يمتلكون بريد          % 32.9

إلكترونـي مقارنـة مـع اقـل من خمس الشباب يمتلكون بريد             

 .  2004الكتروني في العام 
 

 حاسوب ثلث المنشآت تستخدم ال

في األراضي الفلسطينية استخدمت         المنشآت  من إجمالي % 29.6

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

من % 20.4 اإلنترنت التي تستخدم   المنشآت  بلغت نسبة  كما

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

ي قامت بمعامالت تجارية   التالمنشآت   نسبة فيما بلغت . 2007

، مقارنة مع  2009المنشآت في العام    من إجمالي % 4.2إلكترونيا   

 .  2007في العام % 2.3
 

  باحث لكل مليون نسمة275

في احدث تقديرات للجهاز حول البحث والتطوير في األراضي        

، بلغ عدد الباحثين في مجال البحث     2009الفلسطينية للعام     

 وباحثة، في حين بلغ عدد الباحثين       باحثا2,512 والتطوير    

 باحثا وباحثة، فيما شكلت الدراسات  1,098بمعادل الوقت التام 

هذا وبلغ     .  من إجمالي أنشطة البحث والتطوير      % 66.3ما نسبته  

 مليون دوالر 45.5اإلنفاق على البحث والتطوير ما قيمته       

 .  2009أمريكي في العام   
 

 أعداد الباحثين لكل مليون نسمة
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