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ـز ل ووزارة االتصـاالت إلحصـاء الفلسـطیني الجهاز المر
ـــا المعلومـــات ا  وتكنولوج ا مشـــتر انـــا صـــحف صـــدران ب

ة لمجتمـــــــــع المعلومـــــــــات الیـــــــــوم العـــــــــالمي  مناســـــــــ
17/05/2017  

حتفل العالم في الیوم العـالمي لمجتمـع المعلومـات لهـذا العـام تحـت 
انــات الضــخمة مــن اجــل إحــداث تــأثیر "  شــعار ــز  ". بیــرالب ر و

انــات الضــخمة  مــن أجــل تحفیــز التقــدم نحــو تحقیــ علــى تــأثیر الب
ـــة المســـتدامة ـــة للتنم انـــات غیـــر األهـــداف الدول ـــل الب ـــة تحو ف ، و

ان إلى معلومـات  ثیر من األح الكاملة والمعقدة وغیر المنظمة في 
ل قابلة  م ذات معنى إلىللتحو ة لعبت قد و  . ق التطورات التكنولوج

بیــــراً  ســــمى ظهــــور  فــــي دورًا  انــــات الضــــخمة، و مــــا  وضــــع تــــم الب
ـــــ ب ـــــك معـــــاییر تتعل ـــــاتتل ان ـــــد مصـــــادر الب   هااماتواســـــتخد ها، وتحدی

   .المتعددة
  عدد خطوط النفاذ لإلنترنت ألف خط 320أكثر من 
 خط في ألف 432في فلسطین  الثابتخطو الهاتف بلغ عدد 

ة ي الهاتف النقال 2016لعام ا نها لغ عدد مشتر  3.6، هذا و
ة الهاتف  ؛مشتركلیون م ش ة المشمولة  ة المناط الجغراف نس

  %.98النقال حوالي 
ما  ي االتصال السرع  وصلف أكثر من  إلىاالنترنت عدد مشتر
ة  مشترك ألف 320   .2016عام نها

  

ة نصف األسر ي تمتلك الفلسطین   هاتف ذ
ــع حــوالي الر ــي  متلكــون هــاتف ذ ة األفــراد الــذین  ــا نســ  تقــدر حال

متلكون هاتف نقالاأل إجماليمن  ةبلغت  ، في حینفراد الذین   نسـ
ـــيلـــدیها التـــي األســـر فـــي فلســـطین  فـــي العـــام  )%52.1( هـــاتف ذ

ــــــة% 60.7 (، 2015 فــــــي قطــــــاع % 35.7، و فــــــي الضــــــفة الغر
  . 2014عن العام  %2.0 مقدارها ةبزاد، مقارنة )غزة
  
  
  

  
  
  

ة ات التواصل االجتماع  ش

ة ارتفعت ال في فلسطین مستخدمي االنترنت  األفراد نس من 
بناء على تقدیرات االتحاد  2015العام  في% 57.4إلى الجنسین 

ه خالل العام الدولي لالتصاالت  انت عل ما  بزادة  2014مقارنة 
لغ عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ، و %6مقدارها 

اً  1,250,000 معدل ساعتین یوم   .مستخدم، 
  

  

  
  

ة   التهدیدات المعلومات
ة األسر وا وتعرضاالنترنت أحد أفرادها  ستخدم التي بلغت نس

ة على مواقع االنترنت   2016في العام % 3.8 لتهدیدات معلومات
ة وفي ا% 2.9بواقع (   .)في قطاع غزة% 5.4لضفة الغر
  

ة األسر ة  أحد أفرادها االنترنت وتعرضأفرادها ستخدمون  التي نس لتهدیدات معلومات
  2016على مواقع االنترنت حسب المنطقة، 

 

ة تالتهدیدا ة فلسطین  المعلومات  قطاع غزة الضفة الغر
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ة مستخدمي وسائل التواصل   نس
 2015االجتماعي حسب نوع الوسیلة ،
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ة واالتصاالت ات قطاع المعلومات   اقتصاد
ـــــة التشـــــیر  ـــــأن المؤسســـــات العاملـــــة فـــــي قطـــــاع المعلومات انـــــات  ب
لت مــــا نســــبته واالت جمــــالي المنشــــآت مــــن إ% 0.5صــــاالت قــــد شــــ

ة شـــغل هـــذا القطـــاع مـــا نســـبته 2015فـــي العـــام  االقتصـــاد مـــا  ، ف
ل اإلنتاج لهذا القطاع % 1.6 ش  ما نسـبتهمن إجمالي العاملین، و
ه مــــــــن إجمــــــــالي اإلنتــــــــاج% 7.3 .  الكلــــــــي للقطاعــــــــات اإلقتصــــــــاد

مة المضافة لقطـاع  وتجاوزت ـاالق  واالتصـاالتالمعلومـات  تكنولوج
ة ال ار دوالر بنس فـي من الناتج المحلي اإلجمالي % 4.1نصف مل

ه    .  2015للعام  المختلفةالقطاعات اإلقتصاد

  
            

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

د من المعلومات    :یرجى االتصاللمز
  

ز لإلحصاء الفلسطیني   الجهاز المر
  1647.  ب.فلسطین  ص  - رام هللا
  2982700  02 (970/972): هاتف
  2982710  02 (970/972): فاكس

  1800300300: الرقم المجاني
    diwan@pcbs.gov.ps: برد إلكتروني

ة      http://www.pcbs.gov.ps :الصفحة اإللكترون

  
  

ا المعلومات    وزارة االتصاالت وتكنولوج
   674.  ب.فلسطین  ص – رام هللا 
   02 (970/972)2429350: هاتف
   02 (970/972)2429357 :فاكس

او     131: رقم خط الش
  pr@mtit.pna.ps: برد إلكتروني

ة    http://www.pmtit.pna.ps :الصفحة اإللكترون


