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 شكر وتقدير 
 

وعدد من أعضاء   ) PNA(مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية        بدعم مالي   هذا التقرير    إعـداد   تـم  لقـد 

ة النرويجية لدى السلطة الوطنية      ممثلة بمكتب الممثلي   2010لعام  ) CFG(مجمـوعة الـتمويل الرئيـسية للجهـاز         

 .  )SDC(الفلسطينية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 
ل الرئيسيـة  يومتلا  ةعومجمأعضـاء  قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى             يت

 .لتقرير، الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا ا)CFG(للجـهاز 
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  محمود جرادات 
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 قديمت
 

يعتبر نفاذ المجتمع الفلسطيني لوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد المدخالت الرئيسية لتحقيق تنمية اجتماعية              

وتغير اقتصادي لواقع المجتمع الفلسطيني، على أساس تأثره بثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي أصبحت سمة               

ـ    لذلك وضمن سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بنشر الرقم اإلحصائي الفلسطيني حول كافة             .  صرهـذا الع

المجـاالت، قام الجهاز بتنفيذ سلسلة من المسوح األسرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منذ                

ومن أجل االستثمار األمثل لبيانات هذه المسوح   .  ، بهـدف توفيـر المعلومات اإلحصائية لصانعي القرار        2000العـام   

األسـرية، تـم إعـداد هذا التقرير المقارن حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي                  

 .2009-2000الفلسطينية خالل الفترة 
 

واالستخدام لتكنولوجيا المعلومات   اتجاهات النفاذ   فهم  يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة التحليلية في محاولة            

وما يترتب على ذلك من تأثير في التنمية االقتصادية            واالتصاالت من قبل األسر واألفراد في األراضي الفلسطينية،        

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في    وتحديد وجهات النظر ألفراد المجتمع فيما يتعلق بدور         .    واالجتماعية بوجه عام  

   .تنفيذ وادارة شؤون حياتهم اليوميةالمساهمة في 
 
في رسم السياسات التنموية حول       ن القيام بأعبائهم   م القرارع  هذا التقرير في تمكين المخططين وصنا     م  سه ي أنل  أمن

تخذي القرار  م  برد  يرني وأن   ،ةيالقضايا األساسية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطين        

 .ا الوطنذي هلة فملشاات ضمن  مسيرة التنمية الوطنية ااسسيلاوصانعي 
 
 

                                                          واهللا ولي التوفيق،،،
 
 

 
 2010أيلول،  عال عوض

ئيس الجهازرالقائم بأعمال    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 خدمينه للمستيتنو
 

راء واألفكار الواردة في هذه الدراسة تعبر عن رأي معدها، وال تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز المركزي                 آلن ا إ •

 .يمسره القفلإلحصاء الفلسطيني أو مو
 
 معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبعض المصادر األخرى، وال يتحمل                دعتما •

 .أي خطأ في هذه البياناتالجهاز مسئولية 
 
 .في الجداول تعني ال يوجد مشاهدات أو عدد المشاهدات غير كاف  : -
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 الملخص التنفيذي
 
شـهد قطـاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني تطورات مهمة خالل العقود الثالثة الماضية، وساهمت هذه                

وقد عانى قطاع االتصاالت خالل فترة      .   خالل الفترة الحالية   هالـتطورات فـي رسـم مالمحه وتحديد مستوى مؤشرات         

على النهوض والتطور، وظل انتشار خدمات االتصال بين        االحـتالل اإلسرائيلي من معيقات إسرائيلية حدت من قدرته          

وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وتطوير البنية األساسية لالتصاالت، شهدت          .  األسر الفلسطينية في أدنى مستوياته    

ية قانون  وأصدرت السلطة الوطن  .  األراضـي الفلسطينية نقلة كمية ونوعية في مستوى خدمات االتصال الثابت والنقال           

 عاماً على صدور    14إال أن مرور أكثر من      .   بموجب مرسوم رئاسي   1996االتـصاالت السلكية والالسلكية في العام       

القانـون، وظهـور العديد من المستجدات على قطاع االتصاالت في الفترة الالحقة إلصدار القانون، يعزز الحاجة إلى                  

 . قانون جديد يراعي المعطيات الجديدة
 

 مؤشرات النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من تسعينيات القرن               تطورت

وعلـى وجـه الخصوص، شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التطورات التالية على المؤشرات              .  الماضـي 

 :الرئيسية

إلى   %19.6  من  2009 و   1997بين العامين   ف الثابت   نسبة األسر الفلسطينية المستفيدة من خدمة الهات       ارتفعت   •

كما ترتفع  .     وترتفع هذه النسبة في كل من المناطق الحضرية والمخيمات عن نظيرتها في المناطق الريفية              %.47.5

 .النسبة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة
 

 من  100 مشترك لكل    0.86 من    المؤشر وارتفعتزايد أعداد األفراد واألسر التي تستخدم خدمات الهاتف النقال            •

  المؤشر وصل)  جوال(  وبعد إنشاء شركة      .1999 من السكان في العام      100 لكل   3.87   إلى 1995السكان في العام    

 المتصلة بهذه الخدمة  الفلسطينية  نسبة األسر     وبالنتيجة وصلت     .2005في العام   شخص    100خط لكل     14.8إلى  

 .2009 العام فيمن إجمالي األسر % 92.4إلى 
 
 

في العام  %  28.5 إلى   2000عام  %  2.0ارتفعت نسبة األسر الفلسطينية التي لديها خدمة اإلنترنت في البيت من              •

، وانعكس  2004وبدا التفوق واضحاً في نسبة االستخدام في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة حتى العام                .    2009

النسبة المناظرة في الضفة الغربية               %)  30.9(في قطاع غزة     الوضع بعد هذا العام، حيث فاقت نسبة األسر           

، وتظل هذه النسب متدنية، وقد يرتبط ذلك بضعف المعرفة باستخدام اإلنترنت بين                2009في العام   %)  27.2(

 .الفلسطينيين
  
 

ية األسر الفلسطينية عند    تتباين دوافع األسر المتالك أجهزة الحاسوب، وتستحوذ الدوافع التعليمية على اهتمام غالب             •

، وينخفض اهتمام األسر باقتناء الحاسوب ألغراض العمل وتنمية         األسباب المتعلّقة بالترفيه  امتالكها للحاسوب، يليها    

كما .    أغراض التسلية والترفيه  أما من وجهة نظر األفراد، فألن اقتناء الحاسوب يرتبط في المقام األول ب            .    المهارات

ب الجنس، فتولي اإلناث اهتماماً أكبر بالحاسوب لألسباب المتعلقة بالتعليم مقابل تركيز الذكور              تختلف الدوافع حس  

وفيما يتعلق  .  توفّر أجهزة الحاسوب بين أوساط قطاع األعمال الفلسطيني محدوداً        وال يزال   .    على الترفيه والتسلية  

نترنت يتركز على أغراض االطالع والمعرفة، تليه       بدوافع استخدام اإلنترنت، بينت النتائج أن استخدام األفراد لإل         

وتستخدم غالبية اإلناث   .    األغراض المتعلّقة بالتسلية والترفيه، واالتصال، والدراسة، وأخيراً ألغراض العمل          



   

بينما يهتم  .    اإلنترنت للبحث عن المواضيع العلمية والصحية والمواضيع الخاصة بالمرأة والطفل وأغراض الدراسة           

 . في المواضيع السياسية واألخبار واستخدام اإلنترنت ألغراض التسلية والترفيهالذكور
 

تشير البيانات المقارنة مع عدد من الدول العربية إلى أن قيمة مؤشر تكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية                   •

الثابت، والهاتف النقّال،   تعتبر متدنية جداً في ظل تواضع قيم المؤشرات األربعة المكونة له، وهي الهاتف                   

وبالتالي، تصنف األراضي الفلسطينية ضمن مجموعة الدول المتأخرة من حيث مستوى            .    والحاسوب، واإلنترنت 

وتسهم مجموعة من العوامل في تحديد مستوى نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا              .    انتشار تكنولوجيا المعلومات  

 ومن هذه العوامل انخفاض مستويات الدخول وارتفاع تكلفة اقتناء وسائل            المعلومات واالتصاالت وانتشار خدماتها،   

.  االتصال بالتكنولوجيا، وانخفاض مستوى المعرفة بين الفلسطينيين في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات              

 . والمخيماتوتنخفض مستويات االستخدام والنفاذ مع تزايد الفئة العمرية، كما تنخفض في الريف مقارنة بالحضر
 

فـي ظل هذه المعطيات والواقع، يقترح التقرير عدداً من التوصيات الهادفة إلى االرتقاء بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا                 

. المعلومات في األراضي الفلسطينية، وتحسين المؤشرات المرتبطة به، وزيادة مستوى النفاذ واالنتشار بين الفلسطينيين             

 :وفيما يلي أهم هذه التوصيات
 

إيجاد إطار قانوني يستجيب للتطورات التي شهدها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي                •

والعالمي، ومن الضروري أن يحقق القانون التوازن المطلوب بين مصالح مختلف األطراف المؤثرة والمتأثرة بهذا                

 . )كالجهات اإلشرافية، والمشغلين، والمستهلكين(القطاع 
 

التركيز على نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وتطوير وتنمية معرفتهم ومهارتهم باستخدام التكنولوجيا                   •

 . وأدواتها، ويتوجب أن تطال حمالت التوعية طلبة المدارس وقطاع األعمال الفلسطيني
 

وزيادة المخصصات وتوجيه الموارد    تحسين البنية التحتية والفوقية، ويتم ذلك من خالل تحسين خدمات البنية التحتية              •

ومن جهة أخرى، زيادة فاعلية اإلطار المؤسسي بما يشمله من جهات إشرافية حكومية وأهلية وممثلة                 .    من جهة 

للقطاع الخاص، وتنشيط المؤسسات المؤثرة، وتعزيز دورها للنهوض بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات               

 .الفلسطيني
 

صوى من التجارب الدولية والتطورات العالمية، عبر توسيع دائرة ونوعية مشاركة العاملين في              تحقيق االستفادة الق   •

 .مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالمعارض والفعاليات المحلية واإلقليمية والدولية
 

ت الفلسطيني،  زيادة حجم الموارد المالية والمخصصات الالزمة لتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما              •

 .واالستفادة من الموارد المخصصة في تبني االبتكارات واألفكار لتحويلها إلى منجزات عملية وواقعية
 

من الضروري مراعاة التباين في مستوى االستخدام والنفاذ لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويتم ذلك من خالل                 •

لمناطق التي تنخفض فيها مؤشرات النفاذ واالستخدام لوسائل         تبني استراتيجيات وسياسات تمييزية إيجابية تجاه ا       

 .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتحديداً قطاع غزة، وجنوب الضفة الغربية، والمناطق الريفية
 

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مزودي الخدمات، وتشجيع الجهود الرسمية الهادفة إلى تحرير قطاع االتصاالت الثابتة                 •

األمر الذي سيسهم بالنتيجة في تطور مؤشرات النفاذ واالستخدام لدى الفلسطينيين           .  وية واألنشطة المرتبطة بهما   والخل

 .للخدمات المرتبطة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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 الفصل األول
 
 مقدمة
 
 توفير الرقم اإلحصائي الرسمي في شتى المجاالت، قام         ىضمن سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الرامية إل       

الجهاز بإعداد تقرير تحليلي مقارن حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية               

 المعلومات والمعرفة الفلسطيني، معتمدا على المسوح األسرية التي نفذها الجهاز المركزي             لقياس مجتمع  2000-2009

، ومسح الكمبيوتر   2000مسح وسائل اإلعالم    :  لإلحصاء الفلسطيني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهي       

، ومسح الثقافة األسري    2006االت   المعلومات واالتص  لتكنولوجيا، والمسح األسري    2004واإلنترنت والهاتف النقال    

2009. 
 

 2009-2000سلسلة المسوح األسرية  1.1
 

  2000مسح وسائل اإلعالم،  •

تعتبر وسائل اإلعالم أحد الموارد الثقافية، وتصنف على أنها الموارد المرتبطة باإلعالم الحديث لنشر الثقافة، حيث                  

قام .    الم اإللكتروني مثل الراديو والتلفزيون واإلنترنت     يتضمن ذلك اإلعالم المطبوع مثل الصحف والمجالت، أو اإلع        

أسرة، منها    8,276 من   ة على عينة عشوائية من األسر الفلسطينية مؤلف        2000الجهاز بتنفيذ مسح وسائل اإلعالم       

وقد استهدف المسح باإلضافة إلى األسرة كوحدة        .    أسرة في قطاع غزة     2,543أسرة في الضفة الغربية و      5,733

وهدف هذا المسح بشكل أساسي إلى      .     سنة فاكثر  18 سنة، وكذلك األفراد     17-6، األطفال ضمن الفئة العمرية      واحدة

 .توفير العديد من المؤشرات والمعلومات القابلة للقياس الكمي التي تتعلق باإلعالم الحديث لنشر الثقافة
 
  2004مسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف النقال،  •

ح أول مسح شامل ومتخصص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذي رصد اكبر قدر ممكن من                يعتبر هذا المس  

على عينة    2004مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقد نفذ مسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف النقال               

إلى  هذا المسح    هدف.    اع غزة  في قط  2,271و   أسرة في الضفة الغربية      4,508 أسرة، منها    6,799  عشوائية مؤلفة من  

كمدخل لدراسة جاهزية المجتمع الفلسطيني للتعامل مع       اإلنترنت  ب بيانات حول مدى انتشار الحواسيب واالتصال        رتوفي

الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف   بيانات حول العديد من المواضيع المرتبطة باستخدام        وكذلك    ثورة تكنولوجيا المعلومات،  

 .ئل اإلعالمالنقال وكذلك وسا
 
 2006المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  •

، وقد نفذ على عينة عشوائية من األسر         2004يعتبر هذا المسح إعادة لمسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف النقال            

  وقد استهدف    .في قطاع غزة  أسرة    1,361 و أسرة في الضفة الغربية     2,614أسرة، منها     3,975الفلسطينية بلغ حجمها    

 . فأكثروات سن10األفراد المسح باإلضافة إلى األسرة كوحدة واحدة، 
 
 2009مسح الثقافة األسري،  •

 2009تم إضافة مجموعة من األسئلة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمرفق مع مسح الثقافة األسري للعام                  

 في  أسرة  1,559وأسرة في الضفة الغربية       4,049 منها   أسرة،  5,608  على عينة عشوائية مؤلفة من    والذي تم تنفيذه    
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  هدف المسح بشكل رئيسي إلى توفير بيانات إحصائية شاملة عن توفر وسائل واستخدامات أدوات                    .قطاع غزة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وظروف وأهداف وميزات استخدام شرائح المجتمع المختلفة لتقنيات المعلومات               

كذلك رصد ظاهرة مجتمع المعرفة من خالل دراسة آليات النفاذ واالستخدام لألدوات األساسية لتكنولوجيا              .    واالتصاالت

 .   المعلومات واالتصاالت من قبل أفراد المجتمع الفلسطيني
 

 أهمية التقرير 2.1

حد ذاته، والنمو   تتصل أهمية رصد المؤشرات المتعلقة بتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأهمية القطاع ب             

ومن المتوقع أن يسهم تتبع التطورات في        .    المتسارع والمستجدات التي يشهدها هذا القطاع خالل فترات متقاربة          

مساعدة صانعي السياسات على اتخاذ القرارات وإعداد االستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع بما يعزز من نقاط القوة                  

 .ضع االستراتيجيات لمعالجة االختالالت التي يعانيها هذا القطاعويطور من مؤشراته، وفي نفس الوقت و
 

 أهداف التقرير 3.1

يهدف هذا التقرير إلى رصد التطورات التي شهدتها المؤشرات المتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف               

. ر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات   على أهم استخدامات التكنولوجيا، والعوائق التي تعترض تطور المؤشرات ونفاذ األس          

 . ويقدم التقرير عدد من التوصيات التي تهدف إلى النهوض بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 المنهجية 4.1

وعلى وجه  .    اعتمد الباحث أسلوب التحليل الوصفي للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني              

إحصاءات تكنولوجيا  :  قارير الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومنها       الخصوص استعان الباحث بالت   

، والنتائج الرئيسية للمسح األسري لتكنولوجيا المعلومات          2007المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية     

ا المعلومات واالتصاالت   ، وتقارير نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجي      2000، ومسح وسائل اإلعالم     2006واالتصاالت  

، ومسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف     2005-1998  التقارير السنوية إلحصاءات النقل واالتصاالت    و  ،2007-2009

) مدار( ومركز دراسات االقتصاد الرقمي      التحاد الدولي لالتصاالت  لقاعدة البيانات   كما استخدم الباحث    .    2004النقال  

 ول المؤشرات المختلفةإلجراء المقارنات الدولية ح
 

   هيكلية التقرير5.1

يتكون التقرير من خمسة أجزاء، تشكل المقدمة الجزء األول وتضم أهمية التقرير وأهدافه والمنهجية المستخدمة في                  

ر ويتناول الجزء الثاني البنية األساسية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك اإلطا          .    إعداد التقرير ومحتوياته  

أما الجزء الثالث، فيتضمن    .    القانوني والمؤسسي المنظم للقطاع ومستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات في فلسطين           

ويتطرق الجزء الرابع للتطورات الرئيسية     .    تحليالً مقارناً لمجاالت استخدام وسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات       

في فلسطين، ويورد هذا الجزء بعض المقارنات الدولية في المؤشرات          على مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات      

ويعرض الجزء الخامس ملخصاً ألهم النتائج، ويقدم مجموعة من المقترحات الهادفة لتحسين واقع قطاع              .    محل الدراسة 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطيني
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 الثانيالفصل 
 

 نولوجيا المعلوماتالبنية األساسية لالتصاالت وتك
 

   اإلطار المؤسسي 1.2

عانت األنشطة االقتصادية الفلسطينية بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة من تشوهات هيكلية ساهمت                

وقيدت السياسات اإلسرائيلية محاوالت النهوض     ).    1994-1967(في رسم مالمح االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة         

وكغيره من القطاعات االقتصادية، تأثر قطاع االتصاالت باإلجراءات         .    فلسطينية في مختلف المجاالت   والتطور ال 

حيث احتكرت شركات االتصاالت اإلسرائيلية السوق الفلسطينية، وظلت خدمات االتصال المحلي           .    والقيود اإلسرائيلية 

نية تحتية لالتصاالت في التجمعات الفلسطينية،      وساهم غياب ب  .    والدولي حكراً على شريحة محدودة من الفلسطينيين      

وتعقيد إجراءات الموافقة على منح خطوط الهاتف الثابت، إضافة إلى التكلفة المرتفعة للحصول على الخدمة، ساهم ذلك                 

 .كله في محدودية انتشار خدمات االتصال بالنسبة للفلسطينيين
 

 تطورات مهمة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا       1994طينية في العام    شهدت الفترة الالحقة إلنشاء السلطة الوطنية الفلس      

ومن منطلق إدراك السلطة الوطنية الفلسطينية ألهمية قطاع االتصاالت ودوره في إحداث تنمية اقتصادية،              .    المعلومات

.   القطاع الحيوي  وتحقيق مستوى رفاه مجتمعي، بذلت السلطة الوطنية الفلسطينية جهوداً كبيرة من أجل النهوض بهذا              

، وجرى الحقاً تغيير اسم الوزارة      1995أولى الجهود المبذولة تمثل بإنشاء وزارة مختصة للبريد واالتصاالت في العام            

واختصت الوزارة عموماً   .    إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تغيرت صالحيات ومهام الوزارة          

ووضع الخطط والبرامج الالزمة    .    التصاالت الفلسطيني وتنظيم الشؤون المتعلقة به     باإلشراف والرقابة على قطاع ا    

 . لتحسين مؤشرات القطاع وتسهيل إجراءات حصول الفلسطينيين على الخدمات المرتبطة بهذا القطاع
 

التي تأسست عام   كما وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية تشغيل الهاتف الثابت مع شركة االتصاالت الفلسطينية               

.   كمشغل ومقدم لخدمات االتصال األرضي     1997، وباشرت أعمالها كأول شركة اتصاالت فلسطينية في العام           1995

وخصصت السلطة الوطنية الفلسطينية ماليين الدوالرات من موازناتها السنوية وأموال المانحين لتطوير البنية التحتية               

 . المساندة لقطاع االتصاالت
 

 للشركات المسجلة   م1999في مطلع عام    )  بيتا(تأسس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية        السياق،  في نفس   

شركة في فلسطين متخصصة في مختلف المجاالت         90ويمثل االتحاد أكثر من         .رسميا في مجال أنظمة المعلومات    

لمختلفة، وكذلك شركات مختصة في      الفرعية والتي من أهمها شركات توزيع األجهزة، وأخرى لتطوير البرامج ا             

 واالتصاالت واالستشارات في حقل أنظمة المعلومات والتدريب        اإلنترنت للمكاتب وفي خدمات     اإللكترونيةالتجهيزات  

 كما تم تأسيس الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات في         .على أنظمة المعلومات وما يتعلق بها من خدمات أخرى        

 . ختصة لتقديم الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات كجهة م2004العام 
 

 كأول شركة اتصال خلوي فلسطينية، وساهم إنشاء الشركة في          2000تم تأسيس شركة جوال لالتصاالت النقالة في العام         

 في هذا المجال وتطوير قطاع      ومن منطلق تعزيز بيئة المنافسة    .    انتشار خدمة الهاتف النقال في األراضي الفلسطينية      

االتصال النقال، وتزايد الطلب على خدماته، فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية المجال لدخول مشغلين جدد في هذا                   
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 ونتيجة لهذه التسهيالت، تقدمت شركة الوطنية موبايل بعطاء للحصول على رخصة المشغل الثاني، وحازت              .    المجال

 .  2009ماتها في الربع األخير من العام على الرخصة وبدأت تقديم خد
 

   اإلطار القانوني2.2

حيث تسهم التشريعات   .  يشكل اإلطار القانوني المنظم ألي قطاع اقتصادي متطلباً أساسياً ومحدداً رئيساً لنموه وتطوره            

طاع االتصاالت  ، وتنطبق هذه القاعدة على ق     1المطـبقة فـي تحديـد تنافـسية القطـاع والصناعات العاملة في اطاره             

وتكنولوجـيا المعلـومات بـسبب تعدد مكوناته وتباين مصالح األطراف العاملة فيه والحاجة الشديدة لفرض رقابة على                  

 . أنشطته لضمان تقديم خدمات أفضل من حيث النوعية والسعر
 

صاالت السلكية   بشأن االت  1996 لسنة   3ينظم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطيني القانون رقم            

وصدر هذا القانون بموجب مرسوم رئاسي، ولم يصدر عن المجلس التشريعي حتى اآلن أي قانون لتنظيم                 .  والالسلكية

 عاما على صدور القانون الحالي وما شهدته هذه           15قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بالرغم من مرور         

ورغم القرارات الحكومية المتصلة بهذا     .  ألنشطة المرتبطة بها  السنوات من تطور متسارع في مجال االتصاالت وا        

الحيوي والهادفة إلى تنظيم الشؤون المتعلقة به، إال أنها ال تعد كافية نظراً لتوسع القطاع وتشعب أنشطته،                    القطاع  

صاالت واستمرار الحاجة الملحة إلصدار قانون جديد لمواكبة التطورات وضمان تغطيته لجميع فروع قطاع االت                 

 .    المعلوماتوتكنولوجيا
 

  مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  3.2

 على قياس مدى انتشار     تركز، لكنها في المجمل      المرتبطة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات     تعـددت المؤشرات  

الهاتف :  وهي د في األراضي الفلسطينية،    بين األسر واألفرا   أربعـة أنواع من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة       

 . ، واإلنترنتالحاسوب، النقالالثابت، الهاتف 
 

  تكنولوجيا المعلومات  أدواتتـشير بـيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى نمو متسارع في مستويات توفّر               

 بين مستوى توفّر اإليجابيات االرتباط  كما تظهر البيان . األربعـة الـسابقة بين أوساط األسر الفلسطينية        واالتـصاالت 

 والمنطقة  ،)ريف، حضر، مخيم  (نوع التجمع السكني    تتمثل بشكل أساسي ب   التكنولوجـيا وبـين مجموعة من المتغيرات        

 .، وغيرها من المتغيرات التي سترد الحقاً)محافظات الضفة الغربية، ومحافظات قطاع غزة(الجغرافية 
 

  الثابت  انتشار خدمة الهاتف 1.3.2

االتصاالت الثابتة  ب  فرصة أوسع للربط   أمام األسر الفلسطينية     1995 وفّر إنشاء شركة االتصاالت الفلسطينية في العام      

 ،1967بعد العزلة التي كانت مفروضة عليها في ظل االحتالل اإلسرائيلي الذي احتكر هذا القطاع منذ العام                       

، كارتفاع رسوم التركيب، واالنتظار     ة في سبيل الحصول على الخدمة     والصعوبات التي وضعها أمام األسر الفلسطيني     

هي )  بيزك(فقبل تأسيس شركة االتصاالت الفلسطينية، كانت شركة الهاتف اإلسرائيلية          .  الطويل للحصول على الخدمة   

 .المزود الوحيد للخدمة في األراضي الفلسطينية، إال أن أعداد المشتركين فيها كانت محدودة جداً
                                                 

2007تأثيرات تطبيق قانون تنظيم أعمال الوكالء التجاريين على تنافسية القطاع التجاري، ).  ماس(  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  1  
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نمواً مطرداً في استخدام شبكة الهاتف الثابت خاصة          منذ إنشاء شركة االتصاالت الفلسطينية      هدت األراضي الفلسطينية  ش

 األسر الفلسطينية،   بينوقد ازداد استخدام شبكة الهاتف الثابت       .    2في ظل توسيع البنى التحتية لشبكة االتصاالت الثابتة       

 . )اري، حكوميمنزلي، تج( عدد خطوط الهاتف الرئيسيةو
 
% 19.6 من   )المنزلي  (، ارتفعت نسبة األسر الفلسطينية المستفيدة من خدمة الهاتف الثابت         2009 و 1997 العامين   بين

 الخدمات   وفي السنوات األخيرة، زاد اهتمام األسر بتكنولوجيا االتصاالت الثابتة بزيادة الطلب على                %.47.5  إلى

في األراضي الفلسطينية قد       كما أن عدد خطوط الهاتف الرئيسية      .  ت بشكل أساسي  ممثلة بخدمة اإلنترن  المرتبطة فيها   

 وفي    .3 خط 337,025       خط، إلى  83,381 مرات، مرتفعاً من     أربع بأكثر من    2005و  1996تضاعف ما بين العامين     

ال أنه وصل حده    ، إ 4 فرد من السكان بشكل متذبذب      100نفس الفترة تقريباً، ارتفع عدد خطوط الهاتف الثابت لكل           

 و 1996 وما بين العامين       .)1.2  (الجدول   فرد من السكان   100 خط هاتف ثابت لكل      9.4 ِبـ   2005األعلى في العام    

 مشترك نهاية العام    301,579سنوياً، وصوالً إلى    %  37، ازداد عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت بمعدل          2002

2002. 
 

 خط في   156,209ة الهاتف الثابت، انخفض الطلب على خطوط الهاتف الرئيسية من           بارتفاع أعداد المشتركين في خدم    

 االستجابة، وهو ما قد يؤشر على قدرة القطاع خالل السنوات الماضية على             2004 خط في العام     803 إلى   1998العام  

ألسر الفلسطينية من عدد الخطوط      على خدمة الهاتف الثابت، باإلضافة إلى اكتفاء ا         والمتنامية  للطلبات المتسارعة  الفعالة

 إال أن الطلب على  .ترافق ذلك باستحداث شركة الهاتف النقال كما سنرى الحقاً        في ظل   المتوفّرة في هذه الخدمة خاصة      

 بسبب ما أشرنا إليه سابقاً من زيادة طلب األسر الفلسطينية على             2005خطوط الهاتف الثابتة عاد لالرتفاع في العام        

وبلغ الطلب على خطوط الهاتف الرئيسية        .  باالتصاالت الثابتة رنت التي ارتبطت في بداياتها بشكل كبير        اإلنتخدمات  

 .5خطاً) 5,954 (2005في العام 
 

هي ملك لشركة   )  بشكل خاص في الضفة الغربية    (جدير بالذكر أن بعض خطوط الهاتف الثابت في األراضي الفلسطينية           

، بلغت نسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي تحصل على خدمة           2006 وفي العام    ).  بيزك(االتصاالت اإلسرائيلية   

 .6في قطاع غزة% 0.2في الضفة الغربية، و% 13.9، بواقع %9.7االتصاالت الثابتة من شركة بيزك 
 

                                                 
مطردة لعدد المقاسم الرئيسية والفرعية التابعة لشركة الهاتف الثابت، وبالتالي زيادة عدد التجمعات السكانية المخدومة بشكل   تمثّل ذلك بالزيادة السريعة وال 2

 .كبير عبر السنوات المختلفة
 تقارير الوضع الراهن، رقم  إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، سلسلة.  2007،   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3

 . فلسطين-رام اهللا. 2007آذار ). 8(
 من السكان من أكثر المؤشرات المستخدمة عالمياً لقياس درجة انتشار الهاتف الثابت في المجتمعات، وهي 100يعتبر مؤشر خطوط الهاتف الثابت لكل    4

 وينطبق ذلك على قياس. المتوفرة في بلد ما، على عدد السكان الكلي في ذلك البلد) جاريةالمنزلية وليست الت(تقوم على قسمة جميع أعداد الهاتف الثابت 

 . من السكان كما سيرد في األقسام الالحقة100مؤشرات الهاتف النقال والحواسيب واإلنترنت لكل 
األراضي الفلسطينية، سلسلة تقارير الوضع الراهن، رقم   إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في .  2007،   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني5

 . فلسطين-رام اهللا. 2007آذار ). 8(
 -رام اهللا.  2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، .  2006 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   6

 .فلسطين
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 وتشير    .صاالت واالت كما أشرنا سابقاً، فإن مجموعة من المتغيرات ترتبط بمدى نفاذ األسر إلى تكنولوجيا المعلومات              

حيث ترتفع نسبة انتشار خدمة الهاتف الثابت بين        البيانات إلى ارتباط نوع التجمع بمستوى انتشار خدمة الهاتف الثابت،           

من إجمالي األسر الفلسطينية التي تسكن المناطق       %  50.5أوساط األسر التي تعيش في المناطق الحضرية، حيث بلغت          

فيما بلغت أدناها في مناطق الريف      %.    37.5ألسر تلك التي تسكن المخيمات بنسبة       ، تليها ا  2000الحضرية في العام    

 .  7%30.7الفلسطيني بنسبة 
 

بشكل عام، يمكن القول أن ارتفاع نسب األسر في المناطق الحضرية التي تملك خط هاتف ثابت يعود بشكل أساسي إلى                    

ي المناطق الريفية، التي تتصف بالبعد الجغرافي فيما بينها ما           أن البنية التحتية في هذه المناطق أكثر تطوراً منها ف          

وترتفع النسبة بين أوساط األسر في المخيمات في ظل أن غالبية المخيمات هي             .    يصعب عملية ربطها بشبكات الهاتف    

 .في منتصف، أو قريبة، من مراكز المدن، ما يعني سهولة ربطها بشبكة الهاتف
 

في العام  .    متصلة بشبكة الهاتف في محافظات الضفة الغربية مقارنة بمحافظات قطاع غزة           كما ترتفع نسب األسر ال    

فيما بلغت %.  59.8في محافظات الضفة، حيث بلغت أعالها في محافظة بيت لحم بنسبة            %  45.0، بلغت النسبة    2000

 . 8%24.8في محافظات قطاع غزة، وسجلت النسبة األدنى في محافظة خانيونس % 36.5
 

  النقال انتشار خدمة الهاتف  2.3.2

 عن دول   اً متأخر 2000في األراضي الفلسطينية في العام       )  جوال(جاء إنشاء شركة االتصاالت النقالة الفلسطينية        

المنطقة، ففي األردن مثالً، تم منح أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف النقالة العامة للشركة األردنية لخدمات الهواتف                  

 الناشئة، فقد تم تأسيس أول شركة       االقتصاديات أما في إسرائيل التي تعتبر من          .91994 العام   لينك في  استف/  النقالة

 .1986مبكّراً في العام ) بيلفون (نقالةهواتف 
 

 االتصاالت النقالة ، إال أن    2000 قبل العام    وجودةلم تكن م  )  جوال(وبالرغم من أن شركة االتصاالت النقالة الفلسطينية        

. ت متوفّرة بشكل محدود في السوق الفلسطيني بطريقة غير قانونية عبر شركات الهاتف النقال اإلسرائيلية المختلفة                كان

 من السكان في    100تشير البيانات إلى أن عدد المشتركين في الهواتف النقالة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية لكل                

 مشترك  0.86ضة جداً، إال أنها كانت تزداد باستمرار، وارتفعت من          كانت منخف   1999 و 1995الفترة ما بين العامين     

 وقد استمرت هذه الزيادة بعد        .1999 من السكان في العام      100 لكل   3.87  ، إلى 1995 من السكان في العام      100لكل  

، 2000العام   وفي     .10 ولكن بوتيرة أسرع في ظل استحداث شركة الهاتف النقال الفلسطينية بشكل قانوني            1999العام  

.  ، على التوالي   من السكان  100لكل   هاتف   2.6و  5.59بلغ عدد المشتركين في الهواتف النقّالة اإلسرائيلية، والفلسطينية         

من إجمالي األسر   %  43.7بلغت نسبة األسر التي لديها خط هاتف نقال بغض النظر عن مصدره               وفي نفس العام،    

 .11في نفس العام% 42.1لتي لديها خط هاتف ثابت، والتي بلغت الفلسطينية، متجاوزة بذلك نسبة األسر ا
                                                 

  . فلسطين-رام اهللا.  2002كانون الثاني، .   نتائج أساسية-2000مسح وسائل اإلعالم .  2000، اء الفلسطيني  الجهاز المركزي لإلحص 7
 . فلسطين-رام اهللا.  2002كانون الثاني، .   نتائج أساسية-2000مسح وسائل اإلعالم .  2000،   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 8

:الهاشمية األردنية المملكة.  2010 ،االتصاالت قطاع تنظيم   هيئة 9
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=976&lang=arabic 

 ،الراهن الوضع تقارير سلسلة، الفلسطينية األراضي في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إحصاءات.  2007 ،لفلسطينيا لإلحصاء المركزي الجهاز   10
 www.itu.int:  فلسطين، نقالً عن االتحاد الدولي لالتصاالت، قاعدة البيانات على الصفحة االلكترونية-رام اهللا.  2007آذار ). 8 (رقم

 .2009-2007تقرير نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، .  2009، اء الفلسطيني لإلحصالمركزي الجهاز   11
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إن ارتفاع نسبة األسر التي لديها خط هاتف نقّال بشكل كبير بعد عام واحد من طرح الخدمة بشكل قانوني في السوق                      

وعدد المشتركين  فقد ارتفع مؤشر كل من نسبة األسر المتصلة بالخدمة            .  الفلسطينية يدلّل على سرعة انتشار هذه الخدمة      

 ارتفعت نسبة األسر المتصلة بهذه الخدمة بشكل مستمر عبر السنوات العشر            حيث    . من السكان بشكل كبير    100لكل  

 نسبة األسر التي يمتلك أحد أفرادها       تزايد)  1  (يوضح الشكل   و  .122009في العام   %  92.4األخيرة حتى وصلت إلى     

 . هاتف نقّال
 

 سنوات مختارةنقال، متلك أحد أفرادها هاتف نسبة األسر التي ي: 1 شكل
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   فلسطين-رام اهللا .   مسوح مختلفة-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 

 فرد من السكان عبر السنوات الماضية، متجاوزاً عدد خطوط الهاتف           100ارتفع مؤشر عدد خطوط الهواتف النقالة لكل        

 خط  14.8 إلى   100لكل  )  جوال( وصل عدد خطوط الهواتف النقالة الفلسطينية        ، حيث  فرد من السكان   100بت لكل   الثا

، بلغت  2006وفي العام       .2005  -2000تحسن هذا المؤشر عبر السنوات      )  1.2  ( الجدول  ويظهر .  2005في العام   

من إجمالي األفراد في    %  37.7 النظر عن نوع الشبكة      فأكثر الذين يملكون هاتفاً نقّاالً بغض     )   سنوات 10(نسبة األفراد   

وقد ارتفعت النسبة بشكل واضح     ).    في قطاع غزة  %  30.1في الضفة الغربية، و   %  41.9بواقع  (األراضي الفلسطينية   

في %  48.9في الضفة   الغربية، و     %  57.4بواقع    (2009في العام   %  54.3بعد ثالثة أعوام من ذلك، وصوالً إلى        

 .13)قطاع غزة
 
 
 
 

                                                 
 .2009-2007تقرير نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، .  2009، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   12

 
      .2009أكتوبر، . 2009-2007رير حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تق.  2009 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   13

 . فلسطين-رام اهللا
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 ، سنوات مختارة من السكان100 لكل والهواتف النقالةعدد الهواتف الثابتة : 1.2جدول 
 

 هواتف خلوية

 )جوال(شبكة فلسطينية  *شبكات إسرائيلية
 السنة هواتف ثابتة

0.86 - - 1995 
0.99 - - 1996 
1.44 - - 1997 
3.45 - 6.1 1998 
3.87 - 7.7 1999 
5.59 2.6 9.1 2000 
9.09 5.2 8.1 2001 
9.26 7.1 7.3 2002 

13.27 7.1 6.3 2003 
26.44** 11.8 7.9 2004 

- 14.8 9.4 2005 
 www.itu.int: اإللكترونيةاالتحاد الدولي لالتصاالت، قاعدة البيانات على الصفحة * 

 .تضم الشبكات اإلسرائيلية والفلسطينية** 

 
، هي المشغّل القانوني الوحيد     2009بقيت، وحتى الربع الثالث     )  جوال(بالرغم من أن االتصاالت النقالة الفلسطينية        

لخدمة االتصاالت النقالة في األراضي الفلسطينية، إال أن الشركات اإلسرائيلية ال تزال تعمل في مناطق السلطة الوطنية                 

، بلغت نسبة األفراد المشتركين     2006في العام   .     السوق الفلسطيني  الفلسطينية، وال تزال تستحوذ على حصة من       

فيما .    سلكوم، أورانج، بلفون، على التوالي    :  ، للشركات %3.4و%  15.2و%    26.5بشبكات الهاتف النقال اإلسرائيلية     

 . من إجمالي األفراد الفلسطينيين14%60.9بلغت نسبة األفراد المشتركين بشبكة جوال الفلسطينية   
 

تشير البيانات إلى أن نسب األسر التي يتوفّر لديها هاتف نقّال ترتفع في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية                     

في %  50.2، بلغت نسبة األسر التي يملك أي فرد من أفرادها خط هاتف نقّال                2000وفي العام   .    وفي المخيمات 

وتأتي هذه  .    15%30.1فيما بلغت أدناها في المخيمات بنسبة       %.    42.9المناطق الريفية، تليها المناطق الحضرية بنسبة       

النسب مخالفة في ترتيبها لنسب توفّر الهاتف الثابت، حيث أن األسر الريفية التي يصعب اتصالها بشبكات الهاتف                    

 .لألسباب التي تم ذكرها مسبقاً، قد تجد البديل في االتصال بخدمات الهاتف النقّال
 

الذي يستخدمون الهاتف النقّال بحسب نوع التجمع في العامين          )   سنوات فأكثر  10(إلى أن نسب األفراد     تشير النتائج   

كما تشير البيانات إلى أن أعلى نسبة لألفراد الذي يملكون الهاتف           .     جاءت مختلفة عن البيانات السابقة     2009 و 2006

في حين كانت النسبة األقل بين أوساط األفراد        .    لمخيماتالنقال كانت بين أوساط األفراد في المناطق الحضرية، تليها ا         

وارتفعت النسب  .    16، على التوالي  %34.0و%  36.1و%  40.2:  2006وبلغت النسب في العام     .  في التجمعات الريفية  
                                                 

 ،           الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر.  ، حيث أن بعض األفراد لديهم أكثر من خط ألكثر من شبكة%100 مجموع النسب ال تساوي   14

 . فلسطين-رام اهللا.  2006آب، . النتائج الرئيسية: 2006سح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الم . 2006
 . فلسطين-رام اهللا.  2002كانون الثاني، .  نتائج أساسية-2000مسح وسائل اإلعالم .  2000، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   15

.  2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح  .2006، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر    16

 . فلسطين-رام اهللا
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، إال أن وتيرة ارتفاعها كانت األعلى في المخيمات، وبالتالي انحسرت الفجوة ما بين نسبة                  2009الثالث في العام    

فيما .    على التوالي %  54.0و%  55.8األفراد الذي يملكون الهاتف النقال في المناطق الحضرية وبين المخيمات، وبلغت            

 .17في نفس العام% 48.3بقيت النسبة في المناطق الريفية األقل وبلغت 
 

  انتشار الحواسيب  3.3.2

، 2000في العام   %  10.8 وقد ارتفعت النسبة من        . في نسبة األسر التي تملك أجهزة حاسوب       ا متسارع اكان هنالك نمو  

، تضاعف عدد الحواسيب المملوكة من قبل       2007 و 1997 وبين العامين      ).2  ( الشكل 2009في العام   %  49.2إلى  

 152,054 مرة خالل العامين، وبلغ      11.4 وفي الضفة الغربية، تضاعف عددها بحوالي        .  األسر الفلسطينية بشكل كبير   

 3,799، إال أنها بلغت     2007 في حين ال تتوفر بيانات عن أعدادها في قطاع غزة في العام                .2007  حاسوب في العام  

 .1997في العام 
 

 سنوات مختارةنسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب، : 2 شكل
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  فلسطين- اهللا رام.  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 .)J1(، وال تشمل منطقة القدس تشمل الضفة الغربية فقط 2007بيانات العام  *

 

 إلى التباينات الكبيرة على مستوى المناطق والمحافظات الفلسطينية في نسب األسر التي تملك              2000تشير بيانات العام    

، %)16.4بنسبة  (محافظات معينة مثل نابلس     أجهزة الحاسوب، فهي ترتفع في محافظات الضفة الغربية، وتتركز في            

. على التوالي% 13.4و%  14.5، ومن ثم محافظة بيت لحم ومحافظة رام اهللا والبيرة بنحو            %)15.8بنسبة  (تليها القدس   

أما النسب في   %).    4.6(، ومنطقة طوباس    %)3.9(فيما تنخفض النسب بشكل كبير في محافظة أريحا واألغوار            

 فهي متوسطة مقارنة بنسبها في محافظات الضفة الغربية، وتقّل التباينات بينها، وبلغت أعالها في               محافظات قطاع غزة،  

 .18%)7.6(، وأدناها في محافظة دير البلح %)12.3(محافظة شمال قطاع غزة 

تباينة أبقت  إال أن النسب السابقة شهدت بعض التغيرات خالل أربع سنوات تمثّلت بارتفاع جميع النسب ولكن بمعدالت م                

وبشكل عام،  .  على وجود فجوات في نسب تملّك أجهزة الحاسوب بين المناطق الجغرافية وبين أنواع التجمعات الثالث               

 .2004 و2000يمكن القول بأن تلك الفجوات قد تقّلصت بين العامين 
                                                 

.  2009أكتوبر، .  2009-2007تقرير حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  . 2009 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   17

 . فلسطين-م اهللارا
 . فلسطين-رام اهللا.  2002كانون الثاني، .  نتائج أساسية-2000مسح وسائل اإلعالم .  2000،  الفلسطينيلإلحصاء المركزي الجهاز   18
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ظات الضفة الغربية أو    أن ترتيب المحافظات من حيث نسب التملّك قد تغيرت سواء في محاف             )  2.2(يبين الجدول   

تتمثّل أبرز التغيرات باالرتفاع الكبير لنسب االمتالك في القدس ما أدى إلى وضعها في المرتبة               .    محافظات قطاع غزة  

وقد يعود  .     نقطة مئوية  17.3التي ارتفعت فيها نسب التملك بنحو       %)  29.6(، تليها محافظة قلقيلية     %)45.6(األولى  

 إلى التوفّر الواسع ألجهزة الحاسوب المستعملة في         لّك أجهزة الحاسوب في محافظة قلقيلية     في ارتفاع نسب تم   السبب  

وحيث أن  .    المدينة بشكل خاص، وذلك بسبب نشاط عملية تجارة األجهزة الكهربائية المستعملة والتي مصدرها إسرائيل             

 .  لمحافظةتلك األجهزة مستعملة، فإن أسعارها عادة ما كانت مالئمة لدخل األسر في ا
 

أما الزيادة التي طرأت على نسب األسر التي تملك أجهزة في محافظة نابلس بين العامين، فقد كانت متدنية نسبياً ما أدى                     

وتظّل محافظة أريحا واألغوار هي األقل بين محافظات الضفة الغربية          .    إلى تراجع ترتيبها بين المحافظات بشكل كبير      

تلك أجهزة حاسوب، وفي محافظات قطاع غزة، فقد كانت نسب االرتفاع متفاوتة األمر              من حيث نسبة األسر التي تم     

 ). 2.2(الذي أدى أيضاً إلى تغيير ترتيب المحافظات من حيث نسب التملّك كما يظهر في الجدول 
 

حيث .    ماتالحضر، الريف والمخي  :   التجمعات الثالث  أنواعيبين الجدول أيضاً نسب امتالك األجهزة لدى األسر في           

وكانت أقلها في المناطق الريفية       %).    10.5(، تليها المخيمات    %)14.3(سجلّت النسبة األعلى في المناطق الحضرية       

وبعد أربعة أعوام من ذلك، وبالرغم من ارتفاع نسبة االمتالك بشكل ملحوظ، إال أن                 .    2000في العام   %)  5.4(

سبة األسر التي تملك األجهزة في المناطق الريفية بوتيرة أسرع من مثيلتها في             الترتيب ال يزال كما هو باستثناء ارتفاع ن       

 .المناطق الحضرية والمخيمات
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نسبة األسر حسب توفر جهاز حاسوب والمحافظة ونوع التجمع، سنوات مختارة: 2.2جدول   
 

 والسنة حاسوب جهاز توفر التغير بين العامين
 2000 2004 نسبة التغير نقطة مئوية

 وع التجمعالمحافظة ون

 األراضي الفلسطينية 10.8 26.4 144.4 15.6

 الضفة الغربية 11.4 28.4 149.1 17.0

 جنين 5.4 24.7 357.4 19.3

 طوباس 4.6 15.5 237.0 10.9

 طولكرم 10.1 25.5 152.5 15.4

 نابلس 16.4 24.0 46.3 7.6

 ليةقلقي 12.3 29.6 140.7 17.3

 سلفيت 9.4 18.6 97.9 9.2

 رام اهللا والبيرة 13.4 28.6 113.4 15.2

  واألغوارأريحا 3.9 12.1 210.3 8.2

 القدس 15.8 45.6 188.6 29.8

 بيت لحم 14.5 25.7 77.2 11.2

 الخليل 8.2 23.8 190.2 15.6

 قطاع غزة 9.6 22.5 134.4 12.9

 شمال غزة 12.3 22.8 85.4 10.5

 غزة 9.6 27.1 182.3 17.5

 دير البلح 7.6 19.3 153.9 11.7

 خانيونس 7.7 16.6 115.6 8.9

 رفح 11.1 21.7 95.5 10.6

 نوع التجمع    

 حضر 14.3 30.7 114.7 16.4

 ريف 5.4 17.8 229.6 12.4

 مخيمات 10.5 24.5 133.3 14.0

  فلسطين-م اهللا را.  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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 2006حسب االستخدام للحاسوب والمنطقة ونوع التجمع، )  سنوات فأكثر10(نسبة األفراد : 3شكل 
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االراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة حضر ريف مخيم
المنطقة  ونوع التجمع

سبة
الن

المنطقة نوع التجمع

 

.        2006آب، .  لرئيسيةالنتائج ا: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح  ،2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر

 . فلسطين-رام اهللا
 

 2004الذين يستخدمون الحاسوب بشكل كبير خالل العامين        )   سنوات فأكثر  10( األفراد   نسبة ارتفعت   من جهة أخرى،  

ومن الملفت للنظر   .      وتتقارب مستويات االستخدام بين الضفة الغربية وقطاع غزة         %.50.9إلى  %  35.7 من   2006و

نسبة األفراد  )  3.2(يبين الجدول   ).    3(في المخيمات مقارنة بالمناطق الحضرية والريفية حسب ما يبينه الشكل           ارتفاعها  

)       14-10(الذين يستخدمون الحاسوب بحسب الفئة العمرية، حيث أن أكثر من ثلثي األفراد من الفئتين العمريتين                    

 . باالنخفاض بازدياد عمر الفردسنة يستخدمون الحاسوب، وتبدأ هذه النسبة) 19-15(و
 

 2006حسب استخدام الحاسوب والفئة العمرية، )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 3.2جدول 
 

 حالة االستخدام
 المجموع

 يستخدمون الحاسوب الحاسوب يستخدمون ال
 الفئة العمرية

100 33.2 66.8 10-14 

100 23.9 76.1 15-19 

100 38.5 61.5 20-29 

100 62.4 37.6 30-39 

100 69.4 30.6 40-49 

100 89.8 10.2 50+ 

.    2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح.  2006 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 . فلسطين-رام اهللا
 

  انتشار اإلنترنت  4.3.2

، وبقيت النسبة متدنية حتى     2000في العام   %  2.0نسبة األسر الفلسطينية التي لديها خدمة اإلنترنت في البيت          لم تتجاوز   

وبالرغم .    ، وبدأ االرتفاع وسرعة االنتشار تدريجياً بين أوساط األسر الفلسطينية في األعوام الالحقة            2004نهاية العام   

فقط في         %  28.5بة األسر التي لديها خدمة اإلنترنت في البيت           من ذلك ال تزال مستوياتها متدنية، فقد بلغت نس          

ومنذ البدء في توفّر الخدمة في األراضي الفلسطينية، كانت نسب توفّرها في بيوت الفلسطينيين أعلى في                .    2009العام  

ة أخذت، منذ بداية العام     الضفة الغربية منها في قطاع غزة، إال أن نسبة األسر التي لديها خدمة اإلنترنت في قطاع غز                 
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في %  27.2 مقابل   2009في العام   %  30.9، باالزدياد بوتيرة أسرع من زيادتها في الضفة الغربية وصوالً إلى            2004

 ).4(الضفة الغربية الشكل 
 

 ةنسبة األسر في األراضي الفلسطينية التي يتوفر لديها خدمة اإلنترنت في البيت حسب المنطقة، سنوات مختار: 4شكل 
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االراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 
   فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 

، فإن نسب األفراد    )البيت، المدرسة أو غيرها   (بغض النظر عن المكان الذي يستخدمه األفراد للولوج إلى اإلنترنت            

ي األراضي الفلسطينية، بالرغم من أن استخدام الحاسوب واإلنترنت بات     الذين يجيدون استخدام اإلنترنت منخفضة جداً ف      

 .ُينظر إليه كجزء من أساسيات التعليم، وأنه معيار مهم في تحديد نسب األمية في المجتمعات
  

  كانوا ال يعرفون أي شيء عن      2006 تشير البيانات المتوفرة إلى أن نصف األفراد في األراضي الفلسطينية في العام             

ويتركّز عدم المعرفة باستخدام اإلنترنت     .    في قطاع غزة  %  49.4في الضفة الغربية و   %  50.4استخدام اإلنترنت بواقع    

في محافظات  %  37.8، في حين أنها تنخفض إلى       %61.2بشكل كبير في محافظات جنوب الضفة الغربية بنسبة بلغت          

سنة انظر  )  14  -10(، والفئة   )خمسون عاماً فأكثر  ( العمرية   كما أن النسبة ترتفع في أوساط الفئة      .  وسط الضفة الغربية  

 ). 4.2(الجدول 
 

 يمكن االستدالل على أن ارتفاع النسبة بين األفراد في هذه الفئة هو مؤشر على عدم تضمين مواد اإلنترنت ضمن                     

هم على مقاعد   )  14-10(ية  المناهج المدرسية في المدارس الفلسطينية، على اعتبار أن غالبية األفراد من الفئة العمر             

 .الدراسة
 

باإلضافة إلى إجادة استخدام األفراد لإلنترنت، فإن األمر اآلخر المهم فيما يخص نفاذ األفراد إلى اإلنترنت هو نسبة                    

إن توفّر الخدمة في البيت أو في أي مكان آخر يرتاده الفرد، وإجادة استخدام اإلنترنت ليس                 .    االستخدام لهذه الخدمة  

وفي هذا الصدد، فإننا نتطلّع إلى معرفة نسب         .    راً كافياً على النفاذ واالستخدام الفعلي لهذه األداة التكنولوجية         مؤش

أن نسبة االستخدام منخفضة    )  4.2(كما يوضح الجدول    .    استخدام اإلنترنت بين أوساط األفراد الذين يجيدون استخدامه       

فقط من  %  36.9، وفي نفس الوقت فإن      ) سنوات فأكثر  10(م اإلنترنت   جدا بين أوساط األفراد الذين يجيدون استخدا      

وتثير هذه المعطيات تساؤالت حول المحددات والمعيقات التي        .    األفراد الذين يجيدون استخدام اإلنترنت يستخدمونه فعالً      

 .لتقريرتعترض نفاذ األسر واألفراد لخدمات التكنولوجيا، وهذا ما سنتطرق له في الفصل الرابع من ا
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تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة االستخدام في محافظات شمال الضفة الغربية بالرغم من أن نسبة األفراد الذي يجيدون                   

وهو ما يدّل على أن     .    استخدام اإلنترنت فيها، ونسب األسر التي يتوفر لها خدمة اإلنترنت في البيت لم تكن األعلى               

ن استخدام اإلنترنت ويتوفّر لديهم في البيت في محافظات شمال الضفة الغربية هم              نسبة كبيرة من األفراد الذين يجيدو     

وترتفع نسبة االستخدام في أوساط الفئتين العمريتين             .    يستخدمونه فعالً، على عكس محافظات وسط الضفة الغربية        

ي سنتطرق لها في الفصل     ، وهو ما قد يعزى إلى حد ما إلى أسباب وغايات االستخدام والت              )19-15(و)  20-29(

 .التالي
 

 الثابت،  الهاتف(بالرغم من أن نوع التجمع قد أظهر ارتباطاً بينه وبين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات الثالثة السابقة                  

. ، إال أنه في حالة تكنولوجيا اإلنترنت لم يظهر أي اختالفات عبر أنواع التجمعات الثالث                )الهاتف النقّال، الحاسوب  

تقارب نسب المعرفة باستخدام تكنولوجيا اإلنترنت في كل من التجمعات الحضرية والريفية               )  4.2( الجدول   ويبين

 .والمخيمات، كما تتقارب نسب االستخدام إلى حد ما
 

حسب معرفتهم واستخدامهم لإلنترنت وبعض المؤشرات            )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 4.2جدول 

 2006رة، المختا
 

 نسبة األسر التي حالة المعرفة واالستخدام لإلنترنت

يتوفر لديها إنترنت في 

 البيت

ال يعرف شيء عن  المجموع نسبة االستخدام

 اإلنترنت
  يعرف اإلنترنت

 المؤشرات المختارة

  المنطقة     
 األراضي الفلسطينية 49.9 50.1 100 36.9 15.9

 الضفة الغربية 49.6 50.4 100 38.1 15.7

 شمال الضفة الغربية 47.9 52.1 100 43.6 15.5

 وسط الضفة الغربية 62.2 37.8 100 33.3 18.9

 جنوب الضفة الغربية 38.8 61.2 100 35.8 12.5

 قطاع غزة 50.6 49.4 100 34.8 16.2

 الفئة العمرية     ..

.. 32.4 100 59.0 41.0 10-14 

.. 39.4 100 33.0 67.0 15-19 

.. 47.4 100 33.8 66.2 20-29 

.. 30.3 100 54.1 45.9 30-39 

.. 27.0 100 56.3 43.7 40-49 

.. 15.0 100 78.7 21.3 50+ 

 نوع التجمع     ..

 حضر 50.8 49.2 100 36.8 17.5

 ريف 48.2 51.8 100 34.0 12.1

 مخيمات 50.5 49.5 100 42.2 16.7

.         2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح، 2006ء الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصا: المصدر

 . فلسطين-رام اهللا

 ال ينطبق..: 
 

تتعدد وسائل الولوج لإلنترنت، فباإلضافة إلى الطريقة التقليدية عبر الهاتف الثابت، توجد وسائل أخرى مثل الخط                   

وبسبب التطور  .    ، وعبر الستااليت، والطرق الالسلكية، وعبر الهاتف النقّال وغيرها          )ADSL(تماثلي  الرقمي الال 
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السريع في وسائل التكنولوجيا، فإنه يتم ابتكار أساليب جديدة بشكل مستمر، إال أن األساليب الجديدة عادة ما تتصف                    

 .بارتفاع التكلفة في بداياتها وعند نقلها للدول النامية
 
 عبر الهاتف الثابت أكثر الطرق شيوعاً لدى األسر الفلسطينية بسبب عدم الحاجة ألدوات غير                لإلنترنتعتبر الولوج   ي

، بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تستخدم الهاتف        2006وفي العام   .    خط الهاتف الثابت من أجل االشتراك في الخدمة       

بالتراجع إال أن هذه الطريقة بدأت      .    19في قطاع غزة  %  54.5في الضفة الغربية و   %  75.9، بواقع   %68.5الثابت  

، والتي تتشابه متطلبات     )ADSL(لحساب الطريقة األحدث واألعلى سرعة والمعروفة بالخط الرقمي الالتماثلي             

لة ، ارتفعت نسبة األسر المتص    2009في العام   .    االشتراك بها، إلى حد ما، مع متطلبات الربط من خالل الهاتف الثابت           

 .في األراضي الفلسطينية% 41.2 بأكثر من الضعف، وبلغت ADSLبشبكة اإلنترنت عبر خدمة الـ 
 

ويالحظ، إلى  .    2009 و 2006التغيرات التي طرأت على وسائل الربط باإلنترنت ما بين العامين           )  5.2(يوضح الجدول   

ـ      ارتفاع نسبة األسر المرتبطة باإلنترنت عبر       في مقابل الهاتف الثابت،       ADSLجانب ارتفاع االعتماد على خدمة ال

وال تتوفر بيانات حول الربط باإلنترنت عبر الهاتف النقّال في العام            .    الطرق الالسلكية، خاصة في الضفة الغربية      

 في ظل انخفاض أسعار أجهزة الهاتف النقّال        2006، إال أنه يتوقّع أن تكون مستوياتها قد ارتفعت مقارنة بالعام            2009

 .لتي تدعم خدمة اإلنترنتا
 

التوزيع النسبي لألسر التي لديها إنترنت في البيت حسب نوع الربط والمنطقة، سنوات مختارة: 5.2جدول   
 

 المنطقة والسنة
2009 2006 

 الضفة الغربية قطاع غزة
األراضي 

 الفلسطينية
 الضفة الغربية قطاع غزة

األراضي 

 الفلسطينية

 نوع الربط مع اإلنترنت

 الهاتف 68.5 75.9 54.5 27.2 34.1 15.5

 )ADSL (الخط الرقمي الالتماثلي 14.8 14.5 15.3 41.2 49.9 26.4

 ستااليت 2.0 0.9 4.0 0.9 1.3 0.2

 )ISDN (الشبكة الرقمية متكاملة الخدمة 0.8 0.5 1.4 0.8 0.0 2.0

 السلكي 0.5 0.5 0.4 4.2 6.6 0.1

 )DSL (الرقميالخط  1.6 2.0 0.9 2.6 1.0 5.5

 الهاتف النقال 1.4 1.5 1.3 - - -

 ال أعرف 2.2 2.8 1.2 1.3 1.8 0.8

 *أخرى 8.2 1.4 21.0 21.8 5.3 49.5

 المجموع 100 100 100 100 100 100

  فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 ).Leased Line(لكترونية، والدائرة المؤجرة تشمل الهاتف النقّال، البطاقة اإل* 
 

 
                                                 

قد يعود ذلك بشكل أساسي إلى   يالحظ أن نسبة األسر التي تتصل باإلنترنت عبر الهاتف الثابت ترتفع عن نسبة األسر التي لديها هاتف ثابت لذات العام، و 19

اشتراك العديد من األسر في خط إنترنت واحد، حيث يتم االشتراك بخدمة اإلنترنت عبر الهاتف من قبل أسرة معينة بالخدمة، وتتم مشاركة الخدمة مع أسر 

 .أخرى مجاورة
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 الثالثالفصل 
 

 االتصاالت و مجاالت استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات
 

 الحاسوباستخدامات   1.3

تتعدد أسباب تملّك األسر ألجهزة الحاسوب، وبحسب هذه األسر، فإن الهدف األساسي القتناء أجهزة حاسوب في البيت                  

 في حين أن نسباً أقل من األسر تقتني أجهزة الحاسوب ألسباب              .مية، يلي ذلك األسباب المتعلّقة بالترفيه     هو ألسباب تعلي  

وتقتني النسب األقل من األسر أجهز        .  متعلّقة بالعمل، أو ألغراض تنمية المهارات والقدرات على استخدام الحاسوب          

 .الحاسوب ألسباب االتصال باإلنترنت، أو ألسباب أخرى
 

، ازدادت نسبة األسر التي تقتني أجهزة الحاسوب ألسباب التعليم، في مقابل انخفاض نسبة               2006 و 2004ن العامين   بي

 فقد ارتفعت نسبة األسر التي ترى أن اقتناء أجهزة الحاسوب في بيتها هو في األساس                  .األسر التي تقتنيه ألسباب العمل    

 وانخفضت نسبة األسر التي تقتني        .2006في العام   %  62.7، إلى   2004في العام   %  56.7ألغراض تعليمية من    

 أما فيما يتعلق باقتناء أجهزة الحاسوب في          %.8.4إلى  %  11.6أجهزة الحاسوب ألغراض العمل خالل نفس الفترة من         

ب  أما بقية األسر التي كانت تقتني أجهزة حاسو          %.17.5إلى  %  16.2  المنزل ألغراض الترفيه فقد ارتفعت قليالً من      

، ألسباب  %7.1ألغراض تنمية المهارات والقدرات على استخدام الحاسوب         :  ، فكانت أسبابها كاآلتي   2006في العام   

  ).1.3(، انظر الجدول 1%0.3أخرى  ، أو ألسباب%4.0االتصال باإلنترنت 
 

  2006-2004التوزيع النسبي لألسر حسب السبب الرئيس القتناء الحاسوب، : 1.3جدول 
 

 السنة

2006 2004 
 الحاسوب استخدام من الرئيس رضالغ

 التعليم والدراسة 56.7 62.7

 العمل 11.6 8.4

 الترفيه والتسلية 16.2 17.5

 تنمية المهارات والقدرات على استخدام الحاسوب 9.0 7.1

 االتصال باإلنترنت 6.3 4.0

 أخرى 0.2 0.3

 المجموع 100 100

  فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر
 

تشير .    إن استخدام أجهزة الحاسوب ال يعني بالضرورة اقتناءها، حيث يمكن استخدامها من أماكن مختلفة غير المنزل                

يستخدمون الحاسوب في البيت، في حين أن           )   سنوات فأكثر  10(من األفراد   %  64.9 إلى أن    2009بيانات العام   

  لذلك،   .  )2.3( الجدول   2%6.7   العمل نهم يستخدمونه في المدرسة أو الجامعة، كما يتم استخدامه من مكان          م%  14.6

 استخدام تكنولوجيا الحاسوب، حيث يعتمد هذا المؤشر على         غاياتيه لمتابعة   عل  االعتمادفإن هنالك مؤشراً آخر يمكن      

 .، بدل استطالع آراء األسر التي تملك أجهزةر المالكينغياستطالع آراء األفراد، سواء المالكين ألجهزة حاسوب أو 
                                                 

 .الرئيسية النتائج: 2006، واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح.  2006 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز  1
 .فلسطين -اهللا رام.  الرئيسية النتائج: 2004، النقال والهاتف واإلنترنت الكمبيوتر مسح.  2004 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز  2
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 الذين يستخدمون الحاسوب حسب مكان االستخدام، سنوات مختارة)  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 2.3جدول 
 

 السنة
2009 2006 2004 

 االستخدام مكان

 البيت 47.0 52.0 64.9

 العمل 8.4 8.2 6.7

 الجامعة/ مدرسةال 21.7 21.0 14.6

 مقاهي اإلنترنت 9.1 7.1 5.8

 بيت األصدقاء 7.6 7.1 6.2

 ثقافي/ نادي رياضي 2.0 0.7 0.2

 أماكن أخرى 4.2 3.9 1.6

 المجموع 100 100 100

 . فلسطين-رام اهللا.  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 

 عنها بين   ) سنوات فأكثر  10  (ولويات الستخدام أجهزة الحاسوب بين أوساط األفراد      تشير البيانات إلى اختالف ترتيب األ     

، حيث يحّل استخدام الحاسوب ألغراض التسلية والترفيه في المرتبة األولى بين               )3.3( أنظر الجدول    أوساط األسر 

بدو غريباً أن يكون السبب األهم       وال ي    .مقابل وروده في المرتبة الثانية فيما يخص األسر       %  39.7  أوساط األفراد بنسبة  

 ارتفاع أسعار في ظلالقتناء الحاسوب في البيت هو األغراض التعليمية في ظل اهتمام األسر الفلسطينية بتعليم أبنائها، و      

في ترتيب متأخر   المستوى المعيشي لألسر الفلسطينية، ما يجعل استخدامه للترفيه والتسلية           ب  مقارنةأجهزة الحاسوب   

 .األولويات لدى األسرعلى سلم 
 

إن توفّر أجهزة الحاسوب بين أوساط قطاع األعمال الفلسطيني ال يزال محدوداً، ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة                     

قليلة االعتماد على   والمنشآت العاملة في األراضي الفلسطينية من حيث صغر حجمها واستخدامها أساليب إنتاجية قديمة              

،  باإلضافة إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية ال تزال محدودة              .ثةتكنولوجيا المعلومات الحدي  

 إن  .32005 ألف دوالر في العام  125إذ بلغ االستثمار في المنشآت التي تعمل في أنشطة ذات صلة بالحاسوب أقل من               

في %  9   النسبة  ألسباب العمل، فلم تتجاوز     يستخدمون الحاسوب  ناألسباب السابقة أدت إلى انخفاض نسبة األفراد الذي       

 . 2006العام 
 

ترتفع نسبة األفراد الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب ألغراض االتصال بشبكة اإلنترنت في أوساط األفراد مقارنة                  

التالي ويبدو أن لذلك عالقة بانتشار مقاهي اإلنترنت المتاحة لألفراد، وب           ،%4مقابل  %  10بمستواها بين أوساط األسر     

في المقابل، فإن   .      ارتفاع قدرتهم على استخدام أجهزة الحاسوب في تلك المقاهي ألغراض االتصال بشبكة اإلنترنت             

كما .    مثل هذه التسهيالت تظل محدودة لدى األسر، مما يؤثر في قدرة األسر على استخدام األجهزة ألغراض اإلنترنت                

 .دام الحاسوب متقاربة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزةيالحظ أن توجهات األفراد وأغراضهم من استخ
 

                                                 
، سلسلة تقارير الوضع الراهن، رقم    لفلسطينيةا في األراضي واالتصاالت، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   3

 . فلسطين-رام اهللا.  2007آذار ). 8(
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الذين يستخدمون الحاسوب حسب الغرض الرئيس     )  سنوات فاكثر10(التوزيع النسبي لألسر واألفراد : 3.3 جدول

 2006 لالستخدام،
 

  والمنطقةاألفراد

 ينيةاألراضي الفلسط الضفة الغربية قطاع غزة
 الغرض الرئيسي لالستخدام األسر

 التعليم والدراسة 62.7 38.7 39.4 37.5

 العمل 8.4 8.8 8.9 8.7

 الترفيه والتسلية 17.5 39.7 38.7 41.5

 تنمية المهارات والقدرات على استخدام الحاسوب 7.1 - - -

 االتصال باإلنترنت 4.0 10.0 10.3 9.4

 )التطبيقات المختلفة(استخدام النوافذ  - 2.4 2.3 2.6

 أخرى 0.3 0.4 0.4 0.3

 المجموع 100 100 100 100

رام .      2006آب،  .    النتائج الرئيسية :  2006 المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         ،2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     :  المصدر

  فلسطين-اهللا

 
ففي الوقت  ).    4.3( مستوى الجنس الجدول     إال أن هنالك اختالفات كبيرة في أغراض استخدام األفراد للحاسوب على           

، فإن النسبة األكبر من اإلناث      %)43.8(الذي تستخدم فيه النسبة األكبر من الذكور الحاسوب ألغراض الترفيه والتسلية            

حيث .    ويمكن رد جزء من التباينات السابقة ألسباب اجتماعية       %).      50.7(تستخدمه ألسباب متعلّقة بالتعليم والدراسة      

تصطدم اإلناث بمعيقات ومحددات اجتماعية تحد من قدرتهن على ارتياد مقاهي اإلنترنت، مما ينعكس في انخفاض                  

ويمكن تعزيز هذا االنطباع من خالل       .    قدرتهن على استخدام الحاسوب ألغراض اإلنترنت أو الترفيه والتسلية          

قد استخدموا الحاسوب من أماكن غير المنزل          2006من األفراد في العام     %  50المعطيات التي تشير إلى أن نحو        

 . كمقاهي اإلنترنت وغيرها
 

   ستخدام لالالغرض الرئيس الذين يستخدمون الحاسوب حسب  ) سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 4.3 جدول

 2006والجنس، 
 

 الجنس

 ذكور إناث
 الغرض من استخدام الحاسوب

 التعليم والدراسة 29.6 50.7

 العمل 11.0 6.0

 الترفيه والتسلية 43.8 34.3

 االتصال باإلنترنت 12.7 6.4

 )التطبيقات المختلفة(استخدام النوافذ  2.5 2.3

 أخرى 0.4 0.3

 المجموع 100 100

رام .      2006آب،  .     الرئيسية النتائج:  2006 المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         .2006  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   :  المصدر

  فلسطين-اهللا
 

  اإلنترنت  استخدامات2.3

 أجهزة الحاسوب في البيت، وذلك في ظل توفّر مقاهي اإلنترنت            بامتالكإن استخدام اإلنترنت ال يرتبط بالضرورة        

اتف النقال، إال أن هذه      كما أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت إمكانية الولوج إلى اإلنترنت عن طريق أجهزة اله                .العامة
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 أساسية الستخدام   كوسيلةالخدمة ال تزال محدودة كماً ونوعاً في األراضي الفلسطينية، وال يمكن التعويل عليها                  

 .2006في العام % 1.4  نسبة األسر التي تستخدمهالم تتجاوزاإلنترنت، حيث 
  

 وعند  ،لسطينية مرتبطة منزلياً بخدمة اإلنترنت    من األسر في األراضي الف    %  28.5أن  إلى    2009تشير بيانات العام    

فقط من    %60حوالي  ، فهذا يعني أن     %49.2  األخذ بعين االعتبار نسبة األسر التي تمتلك أجهزة حاسوب في المنزل           

 ويؤكد تدني نسبة استخدام       .األسر التي تمتلك أجهزة حاسوب في المنزل متصلة بشبكة اإلنترنت، وهي نسبة متدنية جداً             

 إال أن     .2004فقط في العام    %  11.9الذي يستخدمونه، حيث بلغت نسبتهم      )   سنوات فأكثر  10(نترنت عدد األفراد    اإل

في         %  32.3، ومن ثم     2006في العام   %  18.4 خالل عامين، وصوالً إلى        ت بشكل ملحوظ  هذه النسبة ارتفع  

 .2009العام 
 

  وبالرغم من أن هذه      .لى حد كبير عن أسباب اقتناء أجهزة الحاسوب        إ تختلفأما عن أسباب الولوج إلى اإلنترنت، فهي        

 يوضح أهم     )5.3  ( الجدول .  ، إال أنها لم تشهد الكثير من التغير       2009 و 2006 و 2004:  البيانات متوفرة لثالثة أعوام   

البيانات المتوفرة أن   ويالحظ من   .    األعوام الثالثة  في األراضي الفلسطينية خالل       لإلنترنتأسباب استخدام األفراد    

اإلنترنت يستخدم بشكل أساسي ألهداف االطالع والمعرفة، تليه األغراض المتعلّقة بالتسلية والترفيه، واالتصال،                 

ويمكن أن يعزى انخفاض نسبة     .    في حين أن استخدام الحاسوب في العمل يأتي في آخر قائمة األسباب            .    والدراسة

 ألغراض العمل، مقارنة باألغراض األخرى،  إلى أن غالبية من يستخدمون              األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت   

 .اإلنترنت هم من األفراد خارج سوق العمل، وهم في الغالب من الطالب على مقاعد الدراسة
 

 الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الغرض الرئيس لالستخدام، سنوات مختارة)  سنوات فأكثر10(نسبة األفراد : 5.3 جدول
 

 لسنةا

2009 2006 2004 
  الستخدام اإلنترنتالغرض الرئيس

 للعمل 19.5 27.8 20.3

 لإلطالع والمعرفة 85.4 86.6 85.6

 الدراسة 50.5 62.9 55.3

 للتسلية والترفيه 59.6 77.9 68.8

 تصاللال 65.1 60.6 53.3

  فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 

، أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،             2006في العام   

 شهر السابقة، وتم استخدام أسباب أكثر       12والذي تضمن أسئلة عن أغراض األفراد من استخدام اإلنترنت خالل الـ             

المنهجية مختلفة، إال أن النتائج قد تساهم في توضيح احتياجات األفراد           بالرغم من أن    .    تفصيالً مما تم توضيحه سابقاً    

تبين النتائج أن االعتماد على اإلنترنت للقيام بالمعامالت والعمليات          .    خالل عام من استخدامهم لتكنولوجيا اإلنترنت     

 متطورة في األراضي الفلسطينية،     المالية المختلفة منخفض جداً، األمر الذي قد يعود إلى أن هذه الخدمات ال تزال غير              

 .4باإلضافة لضعف الثقة باإلنترنت للقيام بعمليات مثل التسوق والعمليات التجارية عبر اإلنترنت
                                                 
أبحاث السياسات االقتصادية "معهد ". مراجعة نقدية لمشروعي قانوني المبادالت أو لتجارة اإللكترونية وتنظيم التوقيعات اإللكترونية.  "2006علوان، رامي  4

. ماس-الفلسطيني  
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وال يزال الترفيه والتسلية، واإلطالع والمعرفة، باإلضافة للدراسة هي األغراض األكثر تكراراً، وهو ما يؤكده أيضاً                  

 أن مواد اإلطالع والمعرفة ال تبدو محددة، إال أن المسح قد ذهب باتجاه أسئلة أكثر تحديداً                 وبالرغم من ).  6.3(الجدول  

عن مواضيع البحث عبر اإلنترنت، حيث تبين أن المواضيع العلمية، ومتابعة المواضيع السياسية واألخبار هي األكثر                 

، المرأة واألسرة ، و لحاسوب واإلنترنت افيما كان البحث في مواضيع الصحة، والمواضيع المختصة ب           .    تكراراً

وبشكل عام، يمكن االستنتاج أن استخدام األفراد لإلنترنت في األراضي          ).    6.3(هي األقل الجدول    المواضيع الدينية   و

الفلسطينية في مجاالت البحث هو ألغراض المعرفة السريعة، وليس ألغراض البحث المعمق والمتخصص في مجال                

 .معين
 

يالحظ وجود  .    إلى أغراض استخدام اإلنترنت على مستوى الجنس، فكما هو الحال في استخدام الحاسوب             عند النظر   

يالحظ أن اإلناث أكثر اهتماماً باستخدام اإلنترنت للبحث عن المواضيع العلمية والصحية،               .    العديد من التباينات  

في حين أن اهتمام الذكور أعلى في        .    دراسةوالمواضيع الخاصة بالمرأة والطفل، باإلضافة الستخدامه ألغراض ال        

إن النتائج، بالرغم من اختالفها على       .    المواضيع السياسية واألخبار، واستخدام اإلنترنت ألغراض التسلية والترفيه        

مستوى الجنس، ال تزال تؤكد النتيجة السابقة في انخفاض لجوء األفراد لإلنترنت كأداة أساسية في إجراء البحوث                    

 .ة في شتى مجاالت المعرفة، وأن استخدامه يتركّز أكثر في المعرفة العامةالمعمق
 

الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الغرض الرئيس لالستخدام     )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 6.3 جدول

 2006والجنس، 
 

 الجنس

 كال الجنسين ذكور إناث
 الغرض الرئيس الستخدام اإلنترنت

 العمل 9.3 9.7 8.6

 الخدمات البنكية والمالية 0.6 0.9 -

 التعامل مع المؤسسات الحكومية 0.2 - 0.5

 التجارة اإللكترونية والتسوق 0.3 0.1 0.6

 لالطالع والمعرفة 15.0 16.5 12.3

 للمراسالت 9.1 9.9 7.7

 للدراسة 19.3 12.8 31.2

 للتسلية والترفيه 16.5 20.0 9.9

 المواضيع العلمية 8.5 7.2 11.1

 مواضيع الحاسوب واإلنترنت وتحديث البرامج 1.0 1.4 0.2

 المواضيع الخاصة بالمرأة واألسرة 1.8 0.8 3.6

 الدردشة 4.8 5.8 3.0

 المواضيع الدينية 2.4 2.8 1.6

 المواضيع السياسية واألخبار 8.8 11.0 4.6

 المواضيع الصحية 1.4 0.4 3.3

 أخرى 1.0 0.7 1.8

 المجموع 100 100 100

.  2006آب،  .    النتائج الرئيسية :  2006 المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         .  2006  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    :  المصدر

  فلسطين-رام اهللا
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د قام الجهاز المركزي    ونظراً لكون كل فرد يستخدم اإلنترنت لمجموعة مختلفة من األسباب وليس لسبب واحد، فق               

 بسؤال األفراد عن    2009لإلحصاء الفلسطيني في مسح أجراه حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات في العام              

 وبالرغم من .     استخداماً لإلنترنت  15وجود    )  7.3(استخدامهم لإلنترنت ألغراض محددة مسبقاً، ويظهر الجدول         

  مما ال يتيح متابعة التغيرات الحاصلة على نسب         2006 هذا المسح عن بيانات العام       اختالف المنهجية المستخدمة في   

االستخدام لألغراض المختلفة، إال أنه يمكن المقارنة بين بيانات العامين عن طريق النظر إلى ترتيب أولويات                     

 .االستخدام
 

 األفراد قد شهد بعض التغير فيما يخص ثالثة         تشير البيانات إلى أن ترتيب األولويات في استخدام اإلنترنت بين أوساط          

إذ شهد استخدام اإلنترنت ألغراض اإلطالع والمعرفة تقدماً واضحاً، حيث أن أكثر من              .    أغراض الستخدام اإلنترنت  

في المقابل، هنالك   .    من األفراد المستطلعين يعتبرون اإلطالع والمعرفة واحداً من أسباب استخدامهم لإلنترنت           %  85

من المالحظ أن هذا التراجع في األولويات ال يعني         .    اجع في أولويات استخدام اإلنترنت ألغراض العمل والدراسة       تر

بالضرورة تراجعاً في نسب االستخدام، وإنما قد يعني أن تزايد االهتمام في استخدام اإلنترنت ألهداف اإلطالع                    

أما فيما يخص باقي االستخدامات،     .    ض الدراسة والعمل  والمعرفة قد نما بسرعة ووتيرة أعلى مما هو حاصل ألغرا          

 .فإن ترتيب أولويات استخدامها لم تشهد اختالفاً جوهرياً
 

 2009الذين يستخدمون اإلنترنت حسب غرض االستخدام، )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 7.3 جدول
 

 استخدام اإلنترنت
 المجموع

 نعم ال
 غرض االستخدام

 العمل 20.3 79.7 100

 للخدمات المالية والبنكية 6.0 94.0 100

 التجارة اإللكترونية والتسوق 4.9 95.1 100

 االطالع والمعرفة 85.6 14.4 100

 االتصال 53.3 46.7 100

 الدراسة 55.3 44.7 100

 التسلية والترفيه 68.8 31.2 100

 المواضيع العلمية 53.3 46.7 100

 المواضيع الوثائقية والثقافية 53.9 46.1 100

 المواضيع الخاصة بالمرأة واألسرة والطفل 23.4 76.6 100

 الدردشة 37.1 62.9 100

 المواضيع الدينية 46.8 53.2 100

 األخبار والمواضيع السياسية 48.2 51.8 100

 المواضيع الصحية 34.6 65.4 100

 أخرى 1.7 98.3 100

 .2009-2007 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا واألفراد األسر نفاذ تقرير . 2009حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإل: المصدر
 

إن أحد المجاالت التي يوفّرها اإلنترنت هي إنشاء المواقع اإللكترونية المختلفة، سواء المواقع التي تروج لمنتجات                   

كما يتم استخدامها للترويج    .    سسات غير الربحية وغيرها   وخدمات الشركات المختلفة، أو المؤسسات الحكومية والمؤ      

وفي ظل إتاحة إنشاء مواقع إلكترونية غير مدفوعة بخدمات ومساحات          .    ألفكار مختلفة من قبل المؤسسات أو األفراد      
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ت محددة، فقد أضحى إنشاء هذه المواقع، لمن يجيد استخدام لغات الحاسوب، طريقة للتعبير عن األفكار والمعتقدا                  

وفي األراضي الفلسطينية، تنخفض نسب األسر التي يمتلك أي فرد من أفرادها موقعاً على                .    ومشاركة االهتمامات 

في العام  )  %3.3(غزة  في الضفة الغربية، في حين أنها أقل من ذلك في قطاع            %  6.0  وقد بلغت هذه النسبة   .    اإلنترنت

لكن الجدير  .    ، إال أنها ال تزال منخفضة     2006ب في العام    وبالرغم من االرتفاع الذي طرأ على هذه النس        .    2004

بالمالحظة أن وتيرة االرتفاع كانت أعلى في قطاع غزة منها في الضفة الغربية مما أدى إلى أن نسب امتالك المواقع                     

  ).  8.3(اإللكترونية الخاصة في قطاع غزة أصبحت أعلى منها في الضفة الغربية أنظر الجدول 
 

 ارتفاع تكلفة اإلنترنت في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، سواء اإلنترنت في المنزل أو في األماكن                   بالرغم من 

األخرى، إال أن مقاهي اإلنترنت منتشرة في قطاع غزة، حيث تنخفض تكلفة استخدام اإلنترنت في المقاهي عنها في                    

ما بينها، فإن توافر مقاهي اإلنترنت يطال غالبية         وفي ظل القرب الجغرافي الكبير بين مناطق قطاع غزة في          .    البيت

 .التجمعات السكنية، وبالتالي السهولة النسبية النتشار هذه التكنولوجيا بين أوساط األفراد
 

 2006-2004التوزيع النسبي لألسر حسب امتالك أي فرد من أفرادها موقع على اإلنترنت والمنطقة، : 8.3 جدول
 

 المنطقة والسنة

2006 2004 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 وقع على اإلنترنتامتالك م

 يمتلك 5.1 6.0 3.3 5.3 4.6 6.7

 ال يمتلك 93.0 92.0 95.0 91.3 91.7 90.7

 ال أعرف 1.9 2.0 1.7 3.4 3.7 2.6

 مجموعال 100 100 100 100 100 100

   فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: صدرالم
 

ويتبع توفّر خدمة اإلنترنت توفّر خدمة البريد اإللكتروني، وتشير البيانات إلى انخفاض نسبة األفراد في األراضي                   

في الضفة  %  22.0نية، بواقع   في األراضي الفلسطي  %  21.3الفلسطينية الذين يملكون بريداً إلكترونياً، حيث بلغت         

 ).5(، أنظر الشكل 2009في قطاع غزة في العام % 20.0الغربية 
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 2009حسب امتالك بريد إلكتروني والمنطقة، )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 5شكل 
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االراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

المنطقة

النسبة

يمتلك ال يمتلك

 
 .2009-2007 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا واألفراد األسر نفاذ يرتقر . 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :  المصدر

 

وتشير .  تتراوح استخدامات البريد اإللكتروني بشكل عام بين المجاالت الشخصية ومجاالت العمل وغيرها من المجاالت             

ن ارتفاعها عبر السنوات    البيانات إلى أن نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ألهداف العمل منخفضة، وبالرغم م             

 قد ساهم في عدم تجاوز النسبة       2009الماضية في الضفة الغربية، إال أن االنخفاض في نسبتها في قطاع غزة في العام               

ويشير الجدول أن الغالبية العظمى من األفراد في األراضي          ).    9.3(في األراضي الفلسطينية أنظر الجدول      %  23.0

وترتفع هذه النسبة بشكل كبير في كل       .     البريد اإللكتروني يستخدمونه للمراسالت الشخصية     الفلسطينية الذين يستخدمون  

 . من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبقيت ثابتة نسبيا عبر السنوات األخيرة
 

عت وقد ارتف .    2004في العام   %  36.1أما نسب استخدام البريد اإللكتروني للدراسة في األراضي الفلسطينية، فقد بلغت            

 في كل من الضفة الغربية وقطاع       2009، إال أنها عاودت االنخفاض في العام        2006النسبة بحسب إحصائيات العام     

كما أن نسب استخدام البريد اإللكتروني من أجل التجارة والتسوق ال تزال منخفضة جداً، وبلغت أعالها في                   .    غزة

 %.6.6 وبنسبة 2009الضفة الغربية في العام 
 

 الذين يمتلكون بريد إلكتروني حسب غرض االستخدام والمنطقة، سنوات مختارة)  سنوات فأكثر10(نسبة األفراد : 9.3 جدول
 

 المنطقة والسنة

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

2009 2006 2004 2009 2006 2004 2009 2006 2004 

غرض استخدام البريد 

 اإللكتروني

 للمراسالت الشخصية 93.9 93.1 93.1 93.5 95.1 91.8 94.7 89.3 95.7

 العمل 19.3 24.3 22.6 20.1 23.3 26.1 17.6 26.0 15.9

 الدراسة 36.1 44.7 41.3 40.6 45.5 42.5 27.3 43.4 39.1

 التجارة والتسوق 4.1 4.3 4.5 5.3 3.1 6.6 1.7 6.6 0.4

 أخرى - 2.0 0.8 - 1.2 1.2 - 3.3 0.0

   فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، ز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجها: المصدر
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تختلف نسب استخدام البريد اإللكتروني لألغراض المختلفة بحسب الجنس، وتشير البيانات أن نسب استخدام البريد                  

تفع نسب استخدام   في المقابل، تر  .    اإللكتروني للعمل ترتفع في أوساط الذكور مقارنة بمستوياتها بين أوساط اإلناث           

أما فيما يخص استخدام البريد اإللكتروني       .    البريد اإللكتروني ألهداف الدراسة بين أوساط اإلناث مقارنة بالذكور          

  ).10.3(للمراسالت الشخصية، فإنها ترتفع بين أوساط الجنسين، وهي متقاربة من بعضها، أنظر الجدول 
 

  الذين يمتلكون بريد إلكتروني حسب غرض االستخدام والجنس، سنوات مختارة) سنوات فأكثر10(نسبة األفراد : 10.3 جدول
 

 الجنس والسنة

 ذكور إناث

2009 2006 2004 2009 2006 2004 

 غرض االستخدام

 للمراسالت الشخصية 94.2 94.2 93.7 93.2 90.4 92.2

 العمل 23.0 25.6 26.1 9.8 21.2 16.2

 الدراسة 34.0 40.3 38.9 41.7 55.1 45.8

 التجارة والتسوق 5.1 6.0 5.8 1.5 0.4 2.2

 أخرى - 2.5 0.9 - 0.6 0.6

  فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 

   استخدامات الهاتف النقال3.3

خرين، سواء عبر االتصال المباشر أو      إن اقتناء الهاتف النقال عادة ما يكون لتلبية احتياجات االتصال والتواصل مع اآل            

 .  ويشمل التواصل كالً من التواصل االجتماعي والتواصل ألسباب متعلّقة بالعمل.  إرسال الرسائل القصيرة
 

 إلى اختالف أغراض استخدام الهاتف النقال بين الضفة الغربية وقطاع غزة،             2004تشير البيانات المتوفّرة عن العام      

لهاتف النقال ألغراض العمل بشكل رئيس ترتفع في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة                                 حيث أن استخدام ا    

، من جهة أخرى، فإن استخدام الهاتف النقال ألغراض االتصال مع األصدقاء واألهل بشكل              %)28.1مقابل  %  38.6 (

أما استخدام الهاتف النقال إلرسال     %).    57.8مقابل  %  70.1(رئيس أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية          

  ).11.3( أنظر الجدول 2004في العام % 3.0الرسائل القصيرة كغرض رئيسي فهو هامشي، وبلغت نسبته حوالي 
 

يجدر بالذكر أن هذه البيانات قديمة، ويتوقّع أن تكون قد تغيرت على مستوى غرض االستخدام الرئيس والمنطقة                     

لكن .    دياد النسبي لالعتماد على التكنولوجيا الحديثة في األعمال في األراضي الفلسطينية          الجغرافية خاصة في ظل االز    

 لم تفصل بين    2006بالرغم من ذلك ال يمكن التكهن بما يمكن أن قد تكون آلت إليه النسب الجديدة، إذ أن بيانات العام                     

  ). 11.3(لعمل كما يوضحها الجدول استخدام الهاتف النقال في االتصال لألهداف االجتماعية أو أهداف ا
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الذين يمتلكون هاتف نقال حسب الغرض الرئيس لالستخدام         )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 11.3 جدول

 والمنطقة، سنوات مختارة
 

 المنطقة والسنة

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

2006* 2004 2006* 2004 2006* 2004 

 الغرض الرئيس لالستخدام

 العمل 35.8 38.6 28.1
97.6 

70.1 
94.4 

57.8 
95.3 

 االتصال مع األصدقاء واألهل 61.0

 خدمة الرسائل القصيرة 2.9 4.0 3.3 4.6 1.7 2.4

 أخرى 0.3 0.7 0.3 0.9 0.1 -

 المجموع 100 100 100 100 100 100

   فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، لسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الف: المصدر

 .2006كغرض واحد الستخدام الهاتف النقال للعام ) العمل واالتصال مع األصدقاء واألهل(تم دمج الخيارين *: 
 

. الستخدام الهاتف النقال ألغراض العمل    %)  6.9(أكثر ميالً من اإلناث     %)  45.1( أن الذكور    2004تظهر بيانات العام    

 ال يبدو غريباً في ظل انخفاض أعداد النساء الفلسطينيات العامالت، وانخفاض أعداد اللواتي يعملن منهن في                   وهو ما 

إن انخفاض استخدام اإلناث للهاتف النقال ألغراض العمل كهدف رئيسي          .    أعمال قد تحتاج إلى تكنولوجيا اتصال حديثة      

مقابل %  85.1صدقاء واألهل كهدف رئيسي، وبلغت النسبة       انعكس على ارتفاع نسب استخدامه ألهداف االتصال مع األ        

 .بين أوساط الذكور% 53.3
   

 لم تفصل بين استخدام الهاتف النقال في االتصال لألهداف االجتماعية أو              2006وكما ذكرنا سابقاً فإن بيانات العام        

هاتف النقال ألهداف العمل أو االتصال      أهداف العمل ما يصعب من عملية متابعة التغير الذي طرأ على نسب استخدام ال             

  ). 12.3(مع األهل واألصدقاء أنظر الجدول 
 

الذين يمتلكون هاتف نقال حسب الغرض الرئيس لالستخدام    )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 12.3 جدول

 والجنس، سنوات مختارة
 

 الجنس والسنة

2006* 2004 

 ذكور إناث ذكور ناثإ

 الغرض الرئيس لالستخدام

 العمل 45.1 6.9
91.0 97.1 

 االتصال مع األصدقاء واألهل 53.3 85.1

 خدمة الرسائل 1.5 7.2 2.0 8.8

 أخرى 0.1 0.8 0.9 0.2

 المجموع 100 100 100 100

   فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 .2006كغرض واحد الستخدام الهاتف النقال للعام ) العمل واالتصال مع األصدقاء واألهل(ين تم دمج الخيار*: 
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 الفصل الرابع
 

 التطورات الرئيسية على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

 في األراضي الفلسطينية، ومدى نفاذها بين أوساط         واالتصاالت  تكنولوجيا المعلومات   إليه إن تقييم المستوى الذي وصلت    

حيث يمكن إجراء   .    تها في باقي الدول   األسر واألفراد يتطلّب مقارنة مؤشرات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بمثيل        

المقارنة مع العديد من مجموعات الدول؛ الدول المتقدمة التي تمتاز بتقدم وسائل التكنولوجيا فيها، الدول الناشئة والتي                  

نة إجراء المقار بفي هذا الجزء سنقوم     .    تمتاز بمعدالت تطور ونمو سريعة في المؤشرات المختلفة، ودول العالم الثالث          

 .على مستوى دول المنطقة، والتي في غالبيتها دول غير متقدمة اقتصادياً
 

 الثابت الهاتف  انتشارقياس مؤشرات  1.4
وفي هذا  .    كما ذكرنا سابقاً، فإن هنالك عدة مؤشرات لقياس مدى نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا اتصال الهاتف الثابت                

 من  100عاً للمقارنة بين الدول المختلفة، وهو عدد الهواتف الثابتة لكل             الجزء، سيتم استخدام المؤشر األكثر شيو      

 .  السكان
 

 من السكان في اثنتي عشرة دولة من بينها األراضي الفلسطينية، حيث            100عدد الهواتف الثابتة لكل     )  1.4(يبين الجدول   

 و 19.4اص البحرين وقطر، وبمعدالت     أن أعالها سجل في الدول التي تمتاز بارتفاع مستوى الدخل فيها وبشكل خ             

 8.7 من السكان في األراضي الفلسطينية فبلغ        100أما معدل الهواتف الثابتة لكل      .    2007 على التوالي في العام      18.1

وباستثناء العراق  ).    1.4(، وهو يبدو منخفضاً عندما تتم مقارنته بباقي الدول المدرجة في الجدول               2007في العام   

 من السكان، سجل المعدل األدنى في األراضي        100 لكل    على التوالي  4.4 و 5.1بلغ فيها المعدل حوالي     واليمن التي   

 .الفلسطينية
 

 مختارة سنوات، الدولة حسب السكان من 100 لكل الثابتة الهواتف عدد: 1.4 جدول
 

 بين التغير نسبة السنة

 2004 2006 2007 2007و 2006
 الدولة

 العراق 2.8 4.1 5.1 24.4

 سوريا 15.0 17.5 17.9 2.3

 مصر 12.0 14.2 15.1 6.3

 السعودية العربية المملكة 16.3 15.9 15.7 1.3-

 عمان 10.1 10.3 9.8 4.9-

 اليمن 1.7 4.4 4.4 0.0

 األردن 11.6 11.8 9.8 16.9-

 الفلسطينية األراضي 9.0 8.8 8.7 1.1-

 قطر 25.7 24.9 18.1 27.3-

 لبنان 16.0 14.5 14.7 1.4

 البحرين 26.3 26.9 19.4 27.9-

 الكويت 25.5 16.1 15.2 5.6-

 مركز  عن  نقالً  .  2007-1997  الفلسطيني  المجتمع  في  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مستوى.    2010  ،الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز:  المصدر

 ).مدار (الرقمي االقتصاد دراسات
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 في السنوات األخيرة، خاصة في      - وأحيانا النمو السالب   -اتف الثابت، فقد أخذ بالنمو البطيء       أما معدل انتشار خدمة اله    

وقد يعود السبب في ذلك إلى انتشار خدمات الهاتف         .    الدول التي امتازت في فترات سابقة بارتفاع معدل االنتشار فيها         

وفي األراضي الفلسطينية،   .    خدمة الهاتف الثابت  النقّال بشكل كبير كما سنرى تالياً، وبدت في بعض األحيان كبديل ل            

 .فإن معدل انتشار خدمة الهاتف الثابت تناقص بشكل بطيء خالل السنوات األخيرة
 

 الهاتف النقّالانتشار   مؤشرات قياس 2.4
.  السكان  فرد من  100هنالك تفاوت كبير بين دول المنطقة في معدل انتشار الهواتف النقالة ممثالً بعدد الهواتف لكل                 

 دولة من بينها األراضي الفلسطينية قد       12إلى أن معدل انتشار الهواتف النقالة لـ        )  6(والشكل  )  2.4(ويشير الجدول   

أما ).    في اليمن   (17.6، وبين أدناها    )في المملكة العربية السعودية     (111.4 بين أعالها    2007ترواح في العام    

، يتضح أن معدل انتشار     )2.4(وعند النظر إلى الجدول     .     لنفس العام  43.5ها  األراضي الفلسطينية، فقد بلغ المعدل في     

 .خدمة الهاتف النقّال في األراضي الفلسطينية هي من المستويات المنخفضة مقارنة بدول المنطقة
 

 مختارة سنوات الدولة، حسب السكان من 100 لكل النقالة الهواتف عدد: 2.4 جدول
 

 بين التغير نسبة السنة

 2007و 2006
 بين السنوي التغير معدل

 2004 2006 2007 *2006و 2004
 الدولة

 العراق 6.72 33.0 46.6 195.5 41.2

 سوريا 13.0 25.3 33.5 47.3 32.4

 مصر 7.5 23.6 39.6 107.3 67.8

 السعودية العربية المملكة 40.0 80.4 111.4 50.5 38.6

 عمان 25.5 68.9 91.1 85.1 32.2

 اليمن 4.15 13.9 17.6 117.4 26.6

 األردن 30.0 72.3 83.4 70.5 15.4

 الفلسطينية األراضي 8.5 37.7 43.5 171.8 15.4

 قطر 65.9 105.5 94.2 30.0 10.7-

 لبنان 22.0 24.4 25.9 5.5 6.1

 البحرين 76.65 113.8 106.6 24.2 6.3-

 الكويت 14.8 79.0 81.6 216.9 3.3

 . مقسوما على اثنين2006 والعام 2004التغير السنوي على انه نسبة التغير ما بين العام تم احتساب معدل * 
 مركز  عن  نقالً    .2007-1997  الفلسطيني  المجتمع  في  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مستوى  .  2010  ،الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز:  المصدر

 ) مدار (الرقمي االقتصاد دراسات
 

مو في هذا المؤشر، فهو على العكس من مؤشر الهواتف الثابتة، فقد شهد معدالت نمو مرتفعة جداً في                    أما معدل الن  

إن االنتشار السريع لخدمة الهاتف النقّال حدث في        .    2007، ومعدالت نمو مرتفعة نسبياً في العام        2006-2004الفترة  

سها فيما بينها على تقديم السعر األفضل والخدمة         ظل دخول العديد من شركات الهاتف النقّال لدول المنطقة، وتناف           

كما أن تعدد الخدمات والمزايا المرتبطة بالهاتف النقّال خاصة في ظل ترافق ذلك مع صناعة أجهزة نقال                   .    األفضل

نفس حيث يستطيع الهاتف النقّال تقديم      .    متطورة، أدى إلى الحد من انتشار خدمة الهاتف الثابت لحساب الهاتف النقّال           

وهذا ينطبق أيضاً على األراضي الفلسطينية لكن بشكل        .    الخدمة التي يقدمها الهاتف الثابت، باإلضافة للمزايا اإلضافية       

محدود، إذ أن عوائق وقيود االحتالل منعت في كثير من األحيان تطور الخدمات التي تقدمها شركة االتصاالت النقالة                   
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كما أن عدم وجود منافسة في السوق في ظل سيطرة شركة           .     األراضي الفلسطينية  في)  2009حتى نهاية العام    (الوحيدة  

واحدة على سوق االتصال النقال، أبقت أسعار الخدمات مرتفعة نسبياً، وبالتالي حد ذلك من تزايد االنتشار للخدمة كما                   

 .هو الحال في غالبية دول المنطقة محل المقارنة
 

 2007 الدولة، حسب السكان من 100 لكل النقّال الهاتف خطوط عدد: 6 شكل
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 مركز عن نقالً  .2007-1997 الفلسطيني المجتمع في المعلومات تكنولوجيا انتشار مستوى  .2010 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز: لمصدرا

 ).مدار (الرقمي االقتصاد دراسات

 
 بالحاسو انتشار قياس مؤشرات  3.4

. إن مدى انتشار أجهزة الحاسوب يعد من أهم المؤشرات على مدى انتشار تكنولوجيا المعلومات في أوساط مجتمع معين                 

وفي الوقت الذي تشهد فيه الدول المتقدمة انتشاراً واسعاً لهذه التكنولوجيا، وإدخالها ضمن مناهج التعليم لكافة المراحل                  

كما أن مستوياتها بين أوساط هذه الدول، كما        .    متواضعة في الكثير من دول المنطقة     الدراسية، ال تزال هذه التكنولوجيا      

هذه التباينات على مستوى األثنتى     )  7(يوضح الشكل   .    هو الحال بالنسبة للهاتف الثابت والهاتف النقّال، متباينة جداً         

 من  100 جهاز حاسوب لكل     26.3 في قطر بمعدل     2007عشرة دولة محل المقارنة، حيث بلغت أعالها في العام           

وفي حين بلغ المعدل في األراضي الفلسطينية       .     من السكان  100 حاسوب لكل    1.9السكان، وأدناها في اليمن بمعدل      

وهو أقل بكثير من    .    ، فهو من المستويات المنخفضة في المنطقة       2007 شخص في عام     100 حواسيب لكل    7.9

لذي يعتبر من االقتصاديات والمجتمعات القريبة من االقتصاد والمجتمع           ، وا )12.4(المستوى المتحقق في األردن      

 .الفلسطيني
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 2007-2006 الدولة، حسب السكان من 100 لكل الحاسوب أجهزة عدد: 7 شكل
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 مركز عن نقالً  .2007-1997 الفلسطيني المجتمع في لوماتالمع تكنولوجيا انتشار مستوى.  2010 ،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر

 ).مدار (الرقمي االقتصاد دراسات

 
 اإلنترنت انتشار قياس مؤشرات  4.4

كما سبق وذكرنا، فإن عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة ال يعكس بشكل تام مدى استخدام اإلنترنت، حيث باتت خدمة                    

ولذلك، فإن السنوات األخيرة    .    وادي، وحتى على أجهزة الهاتف النقال، وغيرها      اإلنترنت تتوفر في المقاهي العامة، والن     

  ).8(قد شهدت ارتفاعاً أكبر في مؤشرات انتشار اإلنترنت مقارنة بمؤشرات انتشار أجهزة الحاسوب أنظر الشكل 
 

 2007 لة،الدو حسب السكان من 100 لكل اإلنترنت، بخدمة المشتركين وعدد الحاسوب أجهزة عدد: 8 شكل
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 عن نقالً . 2007-1997 الفلسطيني المجتمع في المعلومات تكنولوجيا انتشار مستوى.  2010، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر
 ). مدار (الرقمي االقتصاد دراسات مركز
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 مشترك  31.5 بين أوساط الدول محل المقارنة، وبلغ         أعلى معدل انتشار في اإلنترنت     2007سجلت البحرين في العام     

أما أدناها، فما زالت في اليمن وبمعدل أقل من         .     مشترك 30.9 من السكان، تلتها الكويت بمعدل       100في اإلنترنت لكل    

بلغت أما األراضي الفلسطينية فقد شهدت معدالت انتشار لإلنترنت متوسطة نسبياً، و          .     من السكان  100 مشتركين لكل    5

 في األراضي الفلسطينية كان منخفضاً      2007 و 2006إال أن نمو المؤشر بين العامين       .    2007 مشتركاً في العام     13.8

  ).3.4(أنظر الجدول % 2.2جداً مقارنة مع معدالت النمو في الدول األخرى محل المقارنة، إذ لم يتجاوز 
 

 مختارة سنوات الدولة، حسب السكان من 100 لكل اإلنترنت بخدمة المشتركين عدد: 3.4 جدول
 

 السنة
 2007و 2006 بين التغير نسبة

2007 2006 
 السنة

 العراق 6.5 7.3 12.3

 سوريا 8.2 9.2 12.2

 مصر 7.9 11.2 41.8

 السعودية العربية المملكة 21.8 25.1 15.1

 عمان 11.3 13.5 19.5

 اليمن 4.4 4.8 9.1

 األردن 13.8 19.2 39.1

 الفلسطينية األراضي 13.5 13.8 2.2

 قطر 27.5 31.4 14.2

 لبنان 18.3 19.9 8.7

 البحرين 34 31.5 7.4-

 الكويت 26.6 30.9 16.2

 مركز  عن  نقالً  .  2007-1997  الفلسطيني  المجتمع  في  المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  مستوى  .  2010  ،الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز:  المصدر

 ). مدار (الرقمي اداالقتص دراسات
 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مؤشر  5.4
الهاتف الثابت، الهاتف النقّال، الحاسوب واإلنترنت،      :  اعتماداً على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األربعة      

وقد تم حساب   .    1"مدار"تكنولوجيا المعلومات من قبل مركز دراسات االقتصاد الرقمي          )  Index(تم تصميم مؤشر    

المؤشر بجمع عدد مشتركي خطوط الهواتف الثابتة والنقالة وعدد مستخدمي اإلنترنت والحواسيب، ثم قسمة الناتج على                

. 2ويدل ارتفاع المؤشر في دولة على زيادة تبنّي هذه الدولة لوسائل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة               .    عدد السكان 

 . 2008-2005 دولة عربية خالل الفترة 13ا المؤشر لـ تطور هذ ) 4.4(ويوضح الجدول 
 

 قد تم تسجيله في كل من البحرين وقطر،         2005 المعلومات في العام     تكنولوجيابأن أعلى مؤشر      )  4.4(يشير الجدول   

شر أما األراضي الفلسطينية، فتبدو قيمة مؤ     ).    0.2( على التوالي، في حين سجلت اليمن أدنى قيمة          1.59 و 1.90وبلغ  

إال أن قيم   .    تكنولوجيا المعلومات فيها متواضعة جداً في ظل تواضع قيم المؤشرات األربعة المكونة له كما رأينا سابقاً               

  ).9(المؤشر للدول المختلفة شهدت نمواً متفاوتاً خالل السنين الالحقة، وصوالً إلى المستويات التي يوضحها الشكل 
 

 
                                                 

 .الدورية نشراتها في) االسكوا (آلسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة تستخدمه المثال، سبيل فعلى. الدولية الجهات قبل من المعتمدة المؤشرات من المؤشر هذا ريعتب   1
 estatid?aspx.estatdetail/journal/com.madarresearch.www://http=7):مدار (الرقمي االقتصاد دراسات لمركز اإللكتروني الموقع  2 
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 مختارة سنوات الدولة، حسب واالتصاالت لوماتالمع تكنولوجيا مؤشر: 4.4 جدول
 

 بين التغير نسبة السنة

 2008و 2007

 بين التغير نسبة

 2007و 2006

 بين التغير نسبة

 2005 2006 2007 2008 2006و 2005
 الدولة

 المتحدة العربية اإلمارات 1.84 2.25 2.19 2.39 22.3 2.7- 9.1

 العراق 0.31 0.47 0.62 0.8 51.6 31.9 29.0

 سوريا 0.43 0.55 0.65 0.82 27.9 18.2 26.2

 مصر 0.4 0.49 0.7 0.96 22.5 42.9 37.1

 السعودية العربية المملكة 1.05 1.3 1.66 2.09 23.8 27.7 25.9

 عمان 0.81 0.98 1.23 1.48 21.0 25.5 20.3

 اليمن 0.2 0.24 0.3 0.41 20.0 25.0 36.7

 األردن 0.91 1.08 1.25 1.4 18.7 15.7 12.0

 الفلسطينية األراضي 0.56 0.65 0.71 0.76 16.1 9.2 7.0

 قطر 1.59 1.81 1.7 2.12 13.8 6.1- 24.7

 لبنان 0.64 0.69 0.73 0.91 7.8 5.8 24.7

 البحرين 1.9 2 1.78 2.18 5.3 11.0- 22.5

 الكويت 1.41 1.4 1.49 1.81 0.7- 6.4 21.5

 estatid?aspx.estatdetail/journal/com.madarresearch.www://http=7):مدار (الرقمي االقتصاد دراسات مركزل اإللكتروني الموقع: المصدر
 

علومات واالتصاالت، إذ بلغت قيمته     ، سجلت اإلمارات العربية المتحدة أعلى قيمة لمؤشر تكنولوجيا الم         2007في العام   

وال تزال  .    2.18، وبلغت قيمة المؤشر فيها      )2005التي كانت في المرتبة األولى في العام         (تلتها البحرين   .    2.39

 في العام    0.41اليمن تسجل أدنى المستويات في جميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات، وبلغت قيمة المؤشر العام                 

، فقد استقر   2008-2005ضي الفلسطينية التي شهدت نمواً متواضعاً في قيمة المؤشر خالل األعوام            وفي األرا .    2007

، وهو حوالي   2007  في العام     1.4 دولة محل المقارنة، فقد بلغ       13بحساب متوسط المؤشر للـ     .    0.76المؤشر عند   

 .ضعف القيمة التي سجلها المؤشر في األراضي الفلسطينية
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 2007 الدولة، حسب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مؤشر: 9 شكل
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  واالستخدام للنفاذ المحددة العوامل  4.6
يتحدد مستوى نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات بفعل العديد من العوامل، وفي األراضي الفلسطينية، تلعب                  

ي تحد من نسب االستخدام والنفاذ إلى أربع          ويمكن تقسيم األسباب الت   .    العديد من العوامل أدوراً مهمة في ذلك       

 :مجموعات كاآلتي

األسباب االقتصادية، وهو ما يختص بمستويات المعيشة واإلنفاق لألسر الفلسطينية، وتكلفة االستخدام واالمتالك                •

ية على  ألدوات التكنولوجيا الحديثة مقارنة بمستويات دخل األسر، ومقدار اإلنفاق الذي تتحمله األسر الفلسطين               

 .الوسائل التكنولوجية الحديثة

كثيراً ما يحكم المجتمع الفلسطيني أفكار ومعتقدات مختلفة تؤثر على العديد من تصرفاته               :  األسباب االجتماعية  •

كما أن هنالك معتقدات شخصية معينة قد تنتشر بين مجموعة من األفراد            .    وآرائه تجاه األشياء الجديدة والمستحدثة    

ومن ذلك، عدم   .    لى قرارات تجاه تبنّي األدوات الجديدة، ومنها وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة          تؤثر بدورها ع  

اإليمان بأهمية وفائدة هذه الوسائل، واالعتقاد بانعكاساتها السلبية على الصحة وعلى سلوكيات األفراد وهدرها                 

 .للوقت، وغيرها

كنولوجيا وعدم توفّرها على نطاق واسع، ال تزال المناطق الفلسطينية          إذ أنه في ظل حداثة هذه الت      :  األسباب المعرفية  •

باإلضافة إلى عدم دمجها بشكل كبير بالتعليم،       .    تعاني من عدم وجود مؤهالت وخبرات ومعلومات كافية الستخدامها        

ألساسية من  خاصة فيما يخص تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت عبر التعليم العملي التطبيقي، وخاصة في المراحل ا              

 .التعليم

خاصة (وفي ظل حداثة هذه التكنولوجيا، وعدم اإللمام بالمجاالت واألفق الذي تمنحه هذه التكنولوجيا              :  أسباب أخرى  •

، فإن ارتباطها باألعمال في األراضي الفلسطينية منخفض جداً، ما يقصر استخدامها على مستوى األسر                )اإلنترنت

ليم، والخصائص العمرية لألفراد، ونوع التجمعات السكنية تساهم في تشكيل مستوى           كما أن مستويات التع   .    واألفراد

 .نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصال
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات على اإلنفاق 4.6.1
دوات تكنولوجيا المعلومات، إال أن هنالك      ال تتوفر بيانات عن متوسط ما تنفقه األسرة واألفراد الفلسطينيون كامالً على أ            

) 5.4(بعض البيانات التي تخص اإلنفاق على بعض تلك األدوات مثل اإلنترنت والهاتف النقّال كما يوضحه الجدول                   

 شيكل شهرياً من أجل الحصول على خدمة اإلنترنت في البيت حسب            69تنفق األسرة الفلسطينية حوالي     ).    10(والشكل  

وتعتقد .  )شيكل  64.8( مقارنة بالضفة الغربية     ) شيكل 75.4  (، وترتفع هذه التكلفة في قطاع غزة      2006م  بيانات العا 

ويلجأ بعض األفراد بسبب عدم توفّر خدمة        .    أكثر من ثلث األسر الفلسطينية بارتفاع تكلفة الحصول على اإلنترنت          

وينفق األفراد  .     األجر وعة وغير مدفوعة  اإلنترنت في البيت إلى استخدامها من عدة مصادر خارج البيت، مدف             

 .  شيكل شهريا9ًالفلسطينيون على خدمات اإلنترنت خارج المنزل ما معدله 
 

 ارتفاع اإلنفاق على هذه الخدمة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، إال أن ذلك ال يشير                   )5.4( ويوضح الجدول   

 خارج المنزل في قطاع غزة، وإنما يشير باألغلب إلى ارتفاع تكلفة             بالضرورة إلى ارتفاع معدالت استخدام اإلنترنت     

) إنترنت داخل المنزل، برامج حاسوب وقطع الصيانة       (االستخدام نفسها، خاصة وأن الخدمات األخرى ذات العالقة          

 .ترتفع في قطاع غزة عن مستوياتها في الضفة الغربية
 

المحوسبة وصيانة أجهزة الحاسوب لديها، وشراء قطع جديدة له،          تصل نفقات األسر الفلسطينية على شراء البرامج         

وال تتوفر انطباعات واضحة حول رضا األسر الفلسطينية عن          .     شيكل شهرياً  38واصالح برامج الحاسوب حوالي     

 هي بالغالب منخفضة السعر في األراضي      )  soft ware(أسعار هذه المنتجات، إال أن المنتجات المتعلّقة بالبرامج           

 .الفلسطينية
 

 الخدمة حسب واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات بعض على لألسر اإلسرائيلي بالشيكل الشهري اإلنفاق معدل: 5.4 جدول

 2006 والمنطقة، المتوفرة
 

 المنطقة

 الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع
 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المحوسبة مجالبرا 5.3 4.6 6.8

 للحاسوب إضافية قطع 8.8 8.8 8.7

 الحاسوب تشغيل برامج تصليح 8.9 10.1 7.2

 الحاسوب جهاز قطع تصليح 15.0 14.3 16.0

 البيت في اإلنترنت استخدام 68.5 64.8 75.4

 )فأكثر سنوات 10 األفراد (البيت خارج اإلنترنت استخدام 8.9 8.3 10.1

 المعدل 55.3 50.8 64.7

.       2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح . 2006 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 . فلسطين-رام اهللا
 
 

خاص  بشكل عام، وأجهزة الحاسوب الحديثة بشكل        وقد يكون من األسباب وراء عدم اقتناء أجهزة الحاسوب لدى األسرة          

 أن تكنولوجيا الحاسوب هي تكنولوجيا سريعة التطور، ومواكبة هذه التكنولوجيا تحتاج إلى اإلنفاق المتكرر لشراء                 إلى

في المقابل، فإن التطور السريع لهذه التكنولوجيا قد يقدم منفعة أخرى لألسر ذات مستويات المعيشة                 .    أجهزة جديدة 
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وتشير البيانات  .    زة المستعملة أو ذات األنواع األقدم طرازاً بأسعار معقولة نسبياً         المنخفضة، إذ يسمح لها باقتناء األجه     

 .من األسر التي اشترت أجهزة حاسوب قد ابتاعته مستعمالً% 41.5إلى أن حوالي 
 

 2006 والمنطقة، البيت في اإلنترنت خدمة مقابل شهرياً تدفعه بما رأيها حسب لألسر النسبي التوزيع: 10 شكل
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آثير جدا آثير مناسب قليل

.     2006آب،  .    النتائج الرئيسية :  2006 واالتصاالت،   المعلومات لتكنولوجيا   األسري  المسح  .  2006  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا

 
ي تحديد مدى نفاذه لألسر     وما يدلّل أيضاً على أن اإلنفاق على شراء أجهزة الحاسوب هو من األسباب األساسية ف                

واألفراد لتكنولوجيا الحاسوب ما تشير إليه البيانات من لجوء األسر إلى شراء األجهزة بطريقة التقسيط عوضاً عن الدفع                  

من األسر قد عمدت إلى شراء أجهزة الحاسوب        %  53.1 إلى أن النسبة الكبرى      2006وتشير بيانات العام    .    مرة واحدة 

في قطاع غزة،   %  58.9وقد بلغت النسبة    .    ذه النسبة في قطاع غزة عن مثيلتها في الضفة الغربية         بالتقسيط، وترتفع ه  

  ).6.4(في الضفة الغربية انظر الجدول % 50.4في مقابل 
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 2006 والمنطقة، المختارة المؤشرات بعض حسب حاسوب جهاز لديها  التي لألسر النسبي التوزيع: 6.4 جدول
 

 المنطقة
 الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع

 المختارة المؤشرات

 طريقة دفع ثمن أول جهاز حاسوب   

 دفعة واحدة 42.1 43.9 38.4

 بالتقسيط 53.1 50.4 58.9

 هدية/ مجاناً 4.8 5.7 2.7

 المجموع 100 100 100

 حالة الحاسوب   

 مستعمل 41.5 44.5 35.2

 جديد 58.1 55.0 64.8

 ال أعرف 0.4 0.5 -

 المجموع 100 100 100

.  2006آب،  .    النتائج الرئيسية :  2006 المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،       .  2006  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   :  المصدر

 . فلسطين-رام اهللا

 
وكما أوضحنا سابقاً، فإن هذه الخدمة      .    الف مزود الخدمة  أما فيما يخص اإلنفاق على الهاتف النقّال، فإنه يختلف باخت         

 . تقدم للفلسطينيين عبر مصادر فلسطينية بطريقة قانونية، ومن قبل الشركات اإلسرائيلية المختلفة بطريقة غير قانونية               

وبحسب .    اإلنفاق عليه إال أن البيانات المتوفّرة هي عن معدل اإلنفاق الشهري على خدمة الهاتف النقّال وليس عن تكلفة                 

 شيكل في الضفة    99.3، بلغ معدل إنفاق األفراد الفلسطينيين على خدمات الهاتف النقال اإلسرائيلية            2006بيانات العام   

أما اإلنفاق على خدمة الهاتف النقال      .    الغربية، فيما لم يرصد أي إنفاق على الهاتف النقال اإلسرائيلي في قطاع غزة             

 97.8 شيكل، بواقع    86، فقد بلغت    2009 والتي كانت المزود الوحيد للخدمة حتى الربع الثالث           ،)جوال(الفلسطيني  

 . شيكل في قطاع غزة72.2شيكل في الضفة الغربية و
 

إن االختالفات بين اإلنفاق على خدمة الهاتف النقال الفلسطيني والخدمة اإلسرائيلية قد تعكس بشكل رئيسي اختالف                  

أما االختالف في اإلنفاق على الخدمة ما بين الضفة الغربية           .   عن معدل االستهالك واالستخدام    تكلفة الخدمة عوضاً  

 تعكس إلى حد كبير مدى      قد،  )خاصة فيما يتعلّق بالهاتف النقال الفلسطيني     (وقطاع غزة، وفي ظل تكلفة موحدة تقريباً        

النقال بين األفراد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة         واختالف نسب امتالك الهاتف     استخدام الخدمة من قبل الفرد الواحد       

  ).11(أنظر الشكل 
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  الخدمة مزود حسب النقال الهاتف على)فأكثر سنوات 10 (لألفراد اإلسرائيلي بالشيكل الشهري اإلنفاق معدل: 11 شكل
 2006 والمنطقة،
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.         2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح . 2006 ،حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل: المصدر

 . فلسطين-رام اهللا
 .لم يرصد المسح أي إنفاق على الهاتف النقال اإلسرائيلي في قطاع غزة* 
 

  عوائق أخرى2.6.4

فة، غير اإلنفاق، تحدد مدى نفاذ األسر واألفراد في األراضي الفلسطينية           كما أوضحنا سابقاً، فإن عوامل وعوائق مختل      

لكن البيانات المتوفّرة تتعلق بعدد محدود من هذه العوائق، وبشكل خاص تلك المرتبطة             .    لخدمات تكنولوجيا المعلومات  

 . باألسباب االجتماعية
 
حاسوب، هذا ويصعب تقدير تكلفته في ظل تنوع أنواع          تحتل التكلفة السبب األول وراء عدم اقتناء األسرة لجهاز ال           

من األسر الفلسطينية في العام     %  50أكثر من   في حين تشير البيانات إلى أن       .    األجهزة وموديالتها وبالتالي أسعارها   

من األسر ال تملك    %  78.7 إلى أن حوالي     2004 بيانات العام    كما أشارت .     ال تملك أجهزة حاسوب في البيت      2009

 تزال هذه النسب مرتفعة نسبياً، إذ انخفضت بواقع نقطة          وبعد عامين من ذلك، ال    .     بسبب ارتفاع التكلفة   هزة حاسوب أج

         مقارنة بالنسبة المناظرة في الضفة الغربية        )%81.9(كما أن هذه النسب ترتفع بقطاع غزة          .    مئوية واحدة فقط  

تويات المعيشة ودخول األسر في قطاع غزة بشكل عام عن           ، وذلك في ظل انخفاض مس     2006في العام   %)  75.5(

 . مستوياتها في الضفة الغربية
 

تشير البيانات إلى أن السبب الثاني، بعد ارتفاع التكلفة، الذي يؤدي إلى عزوف األسر عن امتالك الحواسيب هو حداثة                    

أفراد مؤهلين في األسرة الستخدام التكنولوجيا      التكنولوجيا التي يترتّب عليها عدم اإللمام بطرق استخدامها، وعدم وجود           

وترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية مقارنة       .     في األراضي الفلسطينية   2004في العام   %  42.3والتي بلغت   .    الحديثة

، وهو ما يشير إلى أن ثقافة استخدام الحاسوب منتشرة بين أوساط األسر              %)39.7مقارنة بـ   %  43.7(بقطاع غزة   

 أكثر منها بين أوساط األسر في الضفة الغربية، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن قطاع غزة يمتاز بوجود                        الغزية

).  2010الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     (معدالت التحاق بالتعليم أعلى ومعدل أمية أقل مقارنة بالضفة الغربية           
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ية مقارنة باألسر في الضفة الغربية، وهو ما يزيد من احتمالية            إال أن سبباً آخر يتعلّق بارتفاع عدد أفراد األسرة الغز          

 .  وجود أفراد في األسرة على دراية بكيفية استخدام أجهزة الحاسوب
 

بعدم وجود أفراد مؤهلين في األسرة الستخدام        " تشير إلى تراجع المؤشر المتعلق        2006بالرغم من أن بيانات العام      

، إال أن النسب ال تزال مرتفعة، فهي لم         2004تناء أجهزة الحاسوب مقارنة بالعام      كسبب من أسباب عدم اق    "  الحاسوب

 . ويالحظ أن انخفاضها في قطاع غزة كان أعلى مما هو في الضفة الغربية.   نقاط مئوية3.7تنخفض بأكثر من 
 

.  لعدم امتالك هذه األجهزة    وتشير األسر الفلسطينية إلى عدم الحاجة القتناء أجهزة الحاسوب باعتبارها السبب الثالث            

التي ال تقتنني أجهزة    %  32.6وتبدو هذه النسب مرتفعة بين أوساط األسر الفلسطينية، حيث أن حوالي ثلث األسر                

وترتفع هذه النسبة في الضفة     .    حاسوب تعتقد بأن عدم حاجتها له هو من ضمن األسباب الرئيسية لعدم السعي المتالكه             

 في قطاع غزة    2006وقد كان انخفاضها في العام      .    2004في العام   %  30.3طاع غزة   مقارنة بق %  33.9الغربية  

 .  نقطة مئوية0.4 نقاط مئوية، في حين أنها ارتفعت في الضفة الغربية بمقدار 8.4كبيراً، إذ انخفضت بواقع 
 

قادات معينة لدى هذه األسر،     وتشير األسر الفلسطينية أيضا إلى وجود أسباب أخرى لعدم اقتناء هذه األجهزة تتمثل باعت             

 بنسب  2006وعند مقارنة نسب العام     .    مثل أن الحاسوب يهدر الوقت، وأنه مضر بالصحة، وأسباب أخرى مختلفة           

 المتعلّقة بهذه األسباب، يالحظ أن اعتقاد األسر بهذه األسباب قد ارتفع بشكل كبير، خاصة في الضفة                    2004العام  

  ).7.4(الغربية أنظر الجدول 
 

   2006-2004 والمنطقة، السبب حسب حاسوب جهاز لديها يتوفر ال التي األسر نسبة: 7.4 جدول
 

 والسنة المنطقة

2006 2004 

 الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع الفلسطينية األراضي الغربية الضفة غزة قطاع

 حاسوب جهاز اقتناء عدم في السبب

34.3 40.9 38.6 39.7 43.7 42.3 
 الستخدام  مؤهل  األسرة  في  أحد  يوجد  ال

 الحاسوب

 الحاسوب أجهزة سعر ارتفاع 78.7 75.7 84.4 77.7 75.5 81.9

 الوقت يهدر 13.5 13.3 13.7 18.5 20.8 14.1

 له الحاجة عدم 32.6 33.9 30.3 30.0 34.3 21.9

 بالصحة مضر 7.3 7.3 7.3 9.5 10.6 7.6

 رىأخ 1.2 1.4 0.8 9.5 9.8 8.9

  فلسطين-رام اهللا .  مسوح مختلفة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 

قد تكمن بعض محددات نفاذ األفراد إلى تكنولوجيا المعلومات في الخصائص االجتماعية والديمغرافية لألفراد                   

وراً في التأثير على مدى     المستخدمين للحاسوب، إذ أن خصائص معينة مثل العمر، الجنس، منطقة السكن قد تلعب د              

بعض هذه الخصائص وتأثيرها على قدرة األفراد         )  8.4(ويبين الجدول   .    استخدام األفراد لتكنولوجيا المعلومات الحديثة    

 .على استخدام الحاسوب
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راجع يتأثر مدى استخدام األفراد لتكنولوجيا الحاسوب بالفئة العمرية، ويوضح الجدول أن نسب استخدام الحاسوب تت                

 أنظر  19-15 هي أقل من نسبها للفئة       14-10 يالحظ أيضاً أن نسب االستخدام للفئة العمرية         ، فيما بارتفاع الفئة العمرية  

  ).8.4(الجدول 
 

 المؤشرات وبعض االستخدام حالة حسب الحاسوب يستخدمون الذين) فأكثر سنوات 10 (لألفراد النسبي التوزيع: 8.4 جدول

 2006 المختارة،
 

 حالة االستخدام للحاسوب
 جموعالم

 يستخدم يستخدم ال
 المختارة المؤشرات

 نوع التجمع   

 حضر 51.6 48.4 100

 ريف 48.6 51.4 100

 مخيمات 53.0 47.0 100

 الفئة العمرية    

100 33.2 66.8 10-14 

100 23.9 76.1 15-19 

100 38.5 61.5 20-29 

100 62.4 37.6 30-39 

100 69.4 30.6 40-49 

100 89.8 10.2 50+ 

.        2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح . 2006 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 . فلسطين-رام اهللا

 
ترنت، فهي مشابهة إلى حد كبير لتأثيرها       عند النظر إلى عالقة الخصائص السابقة وارتباطها بمدى معرفة استخدام اإلن          

، إذ يتأثر مدى معرفة األفراد لكيفية        اإلنترنت يؤثر عمر األفراد على نسب استخدام     حيث  .    على نسب استخدام الحاسوب   

.  بارتفاع الفئة العمرية   استخدام اإلنترنت وبشكل عام، تنخفض نسب معرفة      .    استخدام تكنولوجيا اإلنترنت بالفئة العمرية    

، فإن نسب معرفة األفراد الستخدام اإلنترنت بين أوساطها منخفضة جداً، وهي أقل             14-10أما فيما يخض الفئة العمرية      

إن هذا المؤشر بالتحديد يدلل     ).    9.4(نسبة بعد نسب معرفة االستخدام للفئة العمرية خمسين عاماً فأكثر أنظر الجدول              

 سنة، سواًء على مستوى البيت أو على مستوى إدماجه          14األفراد أقل من    على انخفاض االهتمام بثقافة اإلنترنت لدى       

 .بالتعليم المدرسي االبتدائي
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2006حسب معرفتهم باإلنترنت وبعض المؤشرات المختارة، )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 9.4جدول   
 

 باإلنترنت المعرفة حالة
 المجموع

 يعرف فال يعر
 المؤشرات المختارة

 نوع التجمع   

 حضر 50.8 49.2 100
 ريف 48.2 51.8 100

 مخيمات 50.5 49.5 100
 الفئة العمرية   

100 59.0 41.0 10-14 

100 33.0 67.0 15-19 

100 33.8 66.2 20-29 

100 54.1 45.9 30-39 

100 56.3 43.7 40-49 

100 78.7 21.3 50+ 
 المؤهل العلمي   

 ثانوي من أقل 39.6 60.4 100

 فأعلى ثانوي 76.8 23.2 100

.        2006آب، .  النتائج الرئيسية: 2006 واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا األسري المسح . 2006 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 . فلسطين-رام اهللا
 

ذي يوضح ارتباط المؤهل العلمي بنسب معرفة         ال)  9.4(يمكن متابعة عالقة نسب معرفة االستخدام من الجدول           

إن .    حيث يشير الجدول إلى االرتفاع الكبير لنسب معرفة االستخدام للحاصلين على مؤهل علمي ثانوي فأقل              .    اإلنترنت

 ممثلة باإلنترنت هذه  (هذا المؤشر قد يتوقّع منه أن يدلل على مدى ارتباط التحصيل األكاديمي بالمعرفة التكنولوجية                 

، لكن هذا مؤشر غير صحيح في األراضي الفلسطينية، ويعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن نسب التعليم في                      )المرة

اقل من  األراضي الفلسطينية مرتفعة، وبالذات فيما يخص األفراد الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، كما أن حوالي                

وبذلك، .    وبالتالي فهم لم يصلوا المرحلة الثانوية بطبيعة الحال       .     عاماً 15هم أقل من       أفراد المجتمع  النصف بقليل من  

فإن المؤشر األخير يؤكد في جوهره على مدى االرتباط بين الفئة العمرية ونسب معرفة كيفية استخدام اإلنترنت كما                    

 .الحظنا في موضع سابق
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 الفصل الخامس
 

  النتائج والتوصيات
 
   أهم النتائج5.1

، حيث تأسست السلطة    1994سمت المالمح الرئيسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في العام            ارت

الوطنية الفلسطينية، وارتبط قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية قبل ذلك العام بإجراءات االحتالل اإلسرائيلي                

لت السلطة الوطنية الفلسطينية جهوداً مميزة في سياق سعيها          التي حدت من تطور القطاع واالستفادة من مزاياه، وبذ         

 .  للنهوض بهذا القطاع الحيوي
 

يعاني قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني من ضعف اإلطار القانوني، حيث ينظم هذا القطاع قانون                 

لقانون للتطورات المتسارعة التي شهدها      عاماً، وال يستجيب هذا ا     14صادر عن الرئيس، وليس المجلس التشريعي، قبل        

 .قطاع االتصاالت، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي
 

 شهدت المؤشرات المتعلقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية تطورات كمية ونوعية في              

التحتية الالزمة لمختلف أنواع التكنولوجيا واالتصاالت      الفترة التي تلت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتأسيس البنية          

 : ومن أبرز التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .األرضية والنقالة
 

 إلى  البيانات  وتشير.    الثابت  الهاتف  خدمات  انتشار  في  1995  العام  في  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  إنشاء  ساهم •

 إلى%  19.6  من  2007و  1997  العامين  بين  الثابت  الهاتف  خدمة  من  المستفيدة  طينيةالفلس  األسر  نسبة  ارتفاع

 كما.    الريفية  المناطق  في  نظيرتها  عن  والمخيمات  الحضرية  المناطق  من  كل  في  النسبة  هذه  وترتفع%.  47.5

 .غزة بقطاع مقارنة الغربية الضفة في النسبة ترتفع
 

 وارتفع  النقال  الهاتف  خدمات  انتشار  مجال  في  مهماً  تطوراً  ماضيال  القرن  تسعينيات  من  الثاني  النصف  شهد •

  العام  في  السكان  من  100  لكل  3.87  إلى  ،1995  العام  في  السكان  من  100  لكل  مشترك  0.86  من  المؤشر

.  بعد  أنشئت  قد  تكن  لم)  جوال  (الفلسطينية  النقالة  االتصاالت  شركة  أن  بالرغم  التطورات  هذه  وتأتي.  1999

 النسبة  وصلت  حيث  ،)جوال  (شركة  استحداث  ظل  في  أسرع  بوتيرة  ولكن  1999  العام  بعد  الزيادة  هذه  واستمرت

 الخدمة  بهذه  المتصلة  الفلسطينية  األسر  نسبة  وصلت  وبالنتيجة.    2005  العام  في  شخص  100  لكل  خط  14.8  إلى

 لتعويض  ملحوظ  بشكل  فيةالري  المناطق  في  النسبة  وترتفع.    2009  العام  في  األسر  إجمالي  من%  92.4  إلى

 .الثابت الهاتف بشبكة االتصال مجال في الريفية المناطق في األسر نسبة انخفاض
 

 العام  في%  10.8  من  النسبة  ارتفعت  وقد  حاسوب،  أجهزة  تملك  التي  األسر  نسبة  في  متسارعاً  نمواً  النتائج  أظهرت •

 في  الفلسطينية  والمحافظات  المناطق  ستوىم  على  كبيرة  تباينات  ويوجد.    2009  العام  في%  49.2  إلى  ،2000

 كبير  تفاوت  يوجد  كما.    غزة  بقطاع  مقارنة  الغربية  الضفة  في  ترتفع  فهي  الحاسوب،  أجهزة  تملك  التي  األسر  نسب

 نسبة  الحاسوب  أجهزة  مستخدمي  نسبة  وتفوق.    غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في  الفلسطينية  المحافظات  بين

 والمؤسسات  كالعمل  المنزل،  خارج  أماكن  في  يتم  الحاسوب  استخدام  أن  إلى  يشير  مما  ألجهزة،ا  لتلك  األسر  امتالك

 .اإلنترنت ومقاهي التعليمية
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 األسر  نسبة  تتجاوز  لم  الذي  الوقت  ففي  الفلسطينية،  األراضي  في  متسارعاً  تطوراً  اإلنترنت  خدمة  شهدت •

.  2009  العام  في%  28.5  إلى  النسبة  ارتفعت  ،2000  عام%  2  البيت  في  اإلنترنت  خدمة  لديها  التي  الفلسطينية

 مقارنة  الغربية  الضفة  في  الخدمة  هذه  لديها  التي  األسر  نسبة  ارتفاع  الخدمة  توفر  من  األولى  السنوات  وشهدت

 الضفة  في%  27.2  مقابل  غزة  في%  30.9  إلى  النسبة  وصلت  حيث  ،2004  العام  بعد  تغير  الواقع  أن  إال  بغزة،

 نصف  نحو  قبل  من  والمعرفة  الوعي  ضعف  بسبب  منخفضة  النسب  هذه  وتظل.  2009ام   في الع  الغربية

 ال  اإلنترنت  استخدام  يجيدون  ممن  كبيرة  نسبة  فإن  أخرى،  جهة  من.    اإلنترنت  استخدام  بمهارة  الفلسطينيين

 الحضرية  عاتالتجم  من  كل  في  اإلنترنت  لتكنولوجيا  واالستخدام  المعرفة  نسب  تقارب  النتائج  وتظهر.    يستخدمونه

 باقي  على  الثابت  الهاتف  عبر  لإلنترنت  الولوج  وسيلة  سيطرت  ،2006  العام  وحتى.    والمخيمات  والريفية

 للدخول  الثابت  الهاتف  وسيلة  على)  ADSL  (خدمات  انتشرت  حيث  العام،  ذلك  بعد  الوضع  وتغير  الوسائل،

 .لإلنترنت
 

هدف األساسي القتناء أجهزة حاسوب في البيت هو ألسباب تعليمية،          تتعدد دوافع األسر لتملّك أجهزة الحاسوب، ويعتبر ال       

في حين أن نسباً أقل من األسر تقتني أجهزة الحاسوب ألسباب تتعلق بالعمل، أو               .    يلي ذلك األسباب المتعلّقة بالترفيه    

إلنترنت في آخر قائمة    وحلت الدوافع المتعلقة باالتصال با    .    ألغراض تنمية المهارات والقدرات على استخدام الحاسوب      

     واختلفت األولويات الستخدام أجهزة الحاسوب بين أوساط األفراد        .    األسباب التي تدفع األسر القتناء أجهز الحاسوب      

 عنها بين أوساط األسر، حيث يحّل استخدام الحاسوب ألغراض التسلية والترفيه في المرتبة األولى               ) سنوات فاكثر  10(

وتختلف دوافع استخدام األفراد للحاسوب على مستوى       .    قابل وروده في المرتبة الثانية بين األسر      بين أوساط األفراد م   

الجنس، حيث يتركز استخدام الذكور للحاسوب ألغراض الترفيه والتسلية، في حين تركز اإلناث على األسباب المتعلقة                

 .قطاع األعمال الفلسطيني محدوداًمن جهة أخرى، ال يزال توفّر أجهزة الحاسوب بين أوساط .  بالتعليم
 

يستخدم اإلنترنت بشكل أساسي ألهداف االطالع والمعرفة، تليه األغراض المتعلّقة بالتسلية والترفيه، واالتصال،                 

ويمكن أن يعزى انخفاض نسبة     .    في حين أن استخدام اإلنترنت في العمل يأتي في آخر قائمة األسباب            .    والدراسة

دمون اإلنترنت ألغراض العمل، مقارنة باألغراض األخرى، إلى أن غالبية من يستخدمون               األشخاص الذين يستخ  

ويالحظ أن  .    اإلنترنت هم من األفراد الذين لم يدخلوا سوق العمل، وهم في الغالب من الطالب على مقاعد الدراسة                  

لمواضيع الخاصة بالمرأة والطفل،    اإلناث أكثر ميوالً الستخدام اإلنترنت للبحث عن المواضيع العلمية والصحية، وا            

في حين أن اهتمام الذكور أعلى في المواضيع السياسية واألخبار، واستخدام            .    باإلضافة الستخدامه ألغراض الدراسة   

 .اإلنترنت ألغراض التسلية والترفيه
 

تف النقال ألغراض   تختلف أغراض استخدام الهاتف النقال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن استخدام الها                

من جهة أخرى، فإن استخدام الهاتف النقال ألغراض        .    العمل بشكل رئيس ترتفع في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة         

تظهر البيانات أن الذكور أكثر     .    االتصال مع األصدقاء واألهل بشكل رئيس أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية            

في المقابل، ترتفع نسبة استخدام الهاتف النقال بين اإلناث          .    اتف النقال ألغراض العمل   ميالً من اإلناث الستخدام اله    

 . ألهداف االتصال مع األصدقاء واألهل

الهاتف الثابت، والهاتف النقّال، والحاسوب،     :  تضم قيمة مؤشر تكنولوجيا المعلومات أربعة مؤشرات رئيسية، وهي         

مة هذا المؤشر في األراضي الفلسطينية تعتبر متواضعة جداً في ظل تواضع قيم             وتشير البيانات إلى أن قي    .    واإلنترنت
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بالمقارنة مع عدد من الدول العربية، حلت األراضي الفلسطينية في تصنيف متأخر من             .    المؤشرات األربعة المكونة له   

 .حيث مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات
 

جيا المعلومات بفعل العديد من العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والمعرفية،         يتحدد مستوى نفاذ األسر واألفراد لتكنولو     

وخصائص األفراد، تشير النتائج إلى أن ارتفاع تكلفة اقتناء أجهزة الحاسوب يعد محدداً لنفاذ األسر الفلسطينية                     

.  مام بطرق استخدامها بين األفراد    ومن المحددات األخرى، حداثة التكنولوجيا التي يترتّب عليها عدم اإلل          .    للتكنولوجيا

ومن جهة أخرى، تؤثر    .    وتبرز العوامل المتعلقة بعدم حاجة األفراد الستخدام الحاسوب كمحدد ثالث الستخدامه            

الخصائص االجتماعية والديمغرافية في مستوى النفاذ، حيث تنخفض مستويات النفاذ بارتفاع الفئة العمرية، كما تنخفض               

 .بالحضر والمخيماتفي الريف مقارنة 
 

   أهم التوصيات2.5

 قانوني  إطار  وجود  مع  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  النهوض  يستهدف  جهد  أي  يترافق  أن  يتوجب •

 والمشغلين،  اإلشرافية،  كالجهات  (القطاع  بهذا  والمتأثرة  المؤثرة  األطراف  مختلف  بين  العالقات  لتنظيم

 االتصاالت  مجال  في  العالمية  المستجدات  مع  المقترح  القانون  يستجيب  أن  الضروري  من).    والمستهلكين

.  الفلسطينية  األراضي  في  القطاع  على  طرأت  التي  والتشعبات  الكبير  التنوع  يراعي  وأن  المعلومات،  وتكنولوجيا

 ماتالخد  توصيل  وضمان.    للتنافس  المناهضة  الممارسات  ومن  الهيمنة،  استعمال  إساءة  من  الحماية  يوفر  وأن

 .المنصفة غير الممارسات من المستهلكين وحماية الرئيسة،
 

 مقاعد  على  الطلبة  وتحديداً  المجتمع،  في  الفئات  لمختلف  واإلدراك  الوعي  نشر  تستهدف  التي  الجهود  تكثيف •

 األعمال  قطاع  ذلك  ويشمل  حياتهم،  شؤون  مختلف  في  المعلومات  تكنولوجيا  وسائل  استخدام  ألهمية  الدراسة

 األدوات  إدخال  خالل  من  الشأن  هذا  في  بدورها  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تضطلع  أن  يتوجب  هنا.    يالفلسطين

 .بأسرها التعليمية والعملية الدراسية المناهج في التكنولوجيا نشر على المحفزة والمفاهيم الحديثة التعليمية والوسائل
 

 العالقة  ذات  األطراف  مصالح  على  الحفاظ  في  ودورها  ةاإلشرافي  الجهات  أداء  وتطوير  المؤسسي  اإلطار  تحسين •

 ذلك  ويشمل.    المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاع  والفوقية،  التحتية  األساسية،  البنية  وتطوير    القطاع،  بهذا

 الفلسطينية  المعلومات  أنظمة  شركات  اتحاد  دور  وتعزيز  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أداء  تعزيز

 الحاضنة  وأداء  عمل  وتفعيل  العاملة،  للشركات  ممثالً  باعتبارها  بالقطاع  المتعلقة  السياسات  صياغة  في)  ابيت(

 وفاعلية  دور  تطوير  أيضاً  المهم  ومن  االستشارية،  للخدمات  كمقدم)  PICTI  (المعلومات  لتكنولوجيا  الفلسطينية

 .  عالقطا على المشرفة الجهة باعتبارها االتصاالت قطاع تنظيم هيئة
 

 واإلقليمية  المحلية  والفعاليات  بالمعارض  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  العاملين  مشاركة  حجم  توسيع •

 في  يسهم  بما  النجاح  وقصص  التجارب  نقل  عبر  الفعاليات  هذه  من  االستفادة  وتعزيز  المجال،  هذا  في  والدولية

 .الفلسطيني المجتمع في التكنولوجيا نشر زيادة
 

 تستهدف  التي  المالية  والموارد  المخصصات  حجم  من  المانحة  والجهات  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تزيد  أن  جبيتو •

.  المعلومات  تكنولوجيا  مؤشرات  لتطوير  الالزمة  اللوجستية  والفنية  المادية  التسهيالت  وتوفير  القطاع،  هذا  تطوير

 أرض  على  ومنجزات  أعمال  إلى  النظرية  واالبتكارات  األفكار  وتترجم  تستوعب  التي  والحاضنات  المشاريع  وإقامة

 .الواقع
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 ،)مخيم  ريف،  حضر،  (التجمع  نوع  أو  ،)غزة  ضفة،  (للمنطقة  وفقاً  سواء  السكانية،  التجمعات  بين  التباين  يستوجب •

 االتصاالت  لوسائل  النفاذ  مؤشرات  فيها  تنخفض  التي  التجمعات  تجاه  إيجابية  تمييزية  سياسة  واتباع  تبني  ضرورة

 والمناطق  الغربية،  الضفة  وجنوب  غزة،  قطاع  في  السكانية  التجمعات  هنا  بالذكر  ونخص  المعلومات،  وتكنولوجيا

 .الريفية
 

 واألنشطة  والنقالة  الثابتة  االتصاالت  قطاع  تحرير  إلى  الرامية  وتوجهاتها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  جهود  تعزيز •

 نهاية  في  يصب  بما  الخدمات،  مزودي  بين  الفرص  تكافؤ  ومبدأ  لةالعاد  المنافسة  فرص  وزيادة  بهما،  المرتبطة

 زيادة  في  سيسهم  الذي  األمر.    المقدمة  الخدمات  وجودة  أسعار  حيث  من  الفلسطيني  المستهلك  مصلحة  في  المطاف

 . المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بقطاع المرتبطة للخدمات الفلسطينيين واستخدام نفاذ
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Preface 
 

In line with the policy of PCBS with regard publishing Palestinian statistics, the ICT 
Households surveys were carried out since 2000 to make statistical information available for 
decision and policy makers.  The comparative Report on  ICT Access of Households and 
Individuals, in the Palestinian Territory 2000-2009  will substantially contribute in enriching 
the database of information and communications technology (ICT), through providing 
detailed indicators necessary for local needs, and consistent with the international practices. In 
line with these guidelines, PCBS accomplished this comparative report focusing on ICT data 
analysis aiming at maximizing the benefits foreseen from the ICT Households Surveys.  
 
The study aimed to understand the socioeconomic impact of ICT on the Palestinian society, 
and to assess the penetration level of ICT among Palestinian Households and Individuals.  
 
PCBS hopes that this report will enable planners and decision makers to carry out their duties 
of caring and promoting the ICT sector in the Palestinian Territory which will definitely 
reflect on the overall development processes in the whole society; and will enlighten decision 
and policy makers engaged in the comprehensive national development process in the 
country. 
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Users Notes 
 

• The ideas and analysis presented in this document represents authors views and do not 
necessarily express PCBS official views. 

 
• The Researcher prepared this study depending on data derived from PCBS databases and 

other data sources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 

-: Means in the table that there are no observations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 Executive Summary 
 
PCBS publishes official statistical data to the decision makers on different fields in the 
Palestinian society.  Accordingly, it carried out several surveys and statistical reports on 
different categories of the Palestinian society, one of which is this report “Comparative 
Report on  ICT-Access of Households and Individuals, in the Palestinian Territory 2000-
2009”, which is based mainly on a set of Households Surveys conducted during the period 
2000-2009, these surveys are: Mass Media Survey 2000, Computer, Internet and Mobile 
Phone Survey 2004, Household Survey on Information and Communications Technology 
2006, and Culture Survey 2009. 

 
The Palestinian Information Communication and Technology Sector has witnessed important 
developments during the past three decades, and these developments have contributed in 
shaping this sector and defining the level of ICT indicators for the current period.  The 
communication sector in Palestine has suffered during the Israeli occupation as a result of the 
Israeli obstacles, which limited its development and negatively affected the spread of 
communication services among the Palestinian households. 
 
 However, the communication infrastructure in the Palestinian Territory has witnessed large 
developments after the establishment of the Palestinian National Authority especially in the 
quality and quantity of fixed and mobile phone communication.  Furthermore, the Palestinian 
National Authority issued, through presidential decree in 1996, a law that regulates the 
Telecommunications sector. 
 
The passage of more than 14 years since the law was passed, and the emergence of many new 
developments in the communication sector since then, reinforce the need for a new legislative 
framework that takes into consideration new developments and addresses the specific 
limitations of the existing law. 

 
Conclusions:  
Access indicators to communication and information technology services have been 
significantly developed in the second half of the nineties in the last century.  Particularly, the 
communication and information technology sector in the Palestinian Territory has witnessed 
developments in the most of  ICT indicators, which can be concluded in the following points: 
 

• The percentage of Palestinian households that benefit from the fixed telephone services 
between the years 1997 and 2009 had increased from 19.6% to 47.5%.  While the 
percentage of households benefiting from this service in urban areas and refugee camps 
exceeds those in rural areas.  In addition, the percentage of households  that benefit from 
this service is higher in the West Bank than in the Gaza Strip. 

 

• The number of households and persons who use mobile services had increased in the past 
years.  The relevant indicator had increased from 0.86 subscriber per 100 inhabitants in 
1995 to 3.87 subscriber per 100 inhabitants in 1999.  While, this indicator reached 14.8 
subscriber per 100 inhabitants in 2005 after the establishment of Jawwal Mobile company. 
As a result, the percentage of households that benefit from this service reached 92.4% of 
total households in 2009. 

 

• The percentage of households that have Internet services at home had increased from 
2.0% in year 2000 to 28.5% in 2009.  The percentage of households that use the internet 
had remained in favor of the West Bank till the year 2004.  Then, the percentage of 
households in Gaza Strip (30.9%) exceeded  the percentage in the West Bank (27.2%). 



 
 

 

However, these percentages remain generally low due to poor knowledge of using the 
Internet among the Palestinians. 

 

• From household's perspectives, reasons for ownership of a computer vary from mostly for 
educational purposes followed by recreational/entertainment activities.  However, lesser 
households own computers for work or skill-development purposes.  In contrast, persons 
(in contrast to households) own computers for recreational/entertainment purposes in the 
first place.  From gender perspectives, females own computers for educational purposes 
while males for recreational/entertainment reasons.  In addition, the use of computers in 
the Palestinian business sector is still limited.  
 

In regards to the use of the Internet,  the majority of persons use the Internet for 
information and knowledge, followed by entertainment or recreation, communication, 
study and finally for work purposes.  The majority of females use the Internet for 
information relevant to science, health, women and child issues in addition to studying 
purposes.  On the other hand, males use the internet for information relevant to politics, 
news, as well as entertainment and recreational purposes. 

 

In comparison with a number of Arab countries,  the index value of Information and 
Communication Technology (ICT) in the Palestinian Territory is very low in light of the 
modest values of the four component indicators: fixed telephone, mobile phones, 
computers and the internet.  As a result, the Palestinian Territory is classified in the group 
of underdeveloped countries in respect to the wide spread of information technology.  
There are many factors that limit the accessibility level of households and persons to ICT 
in the Palestinian Territory, mainly:     low income, high cost of ICT services, and low ICT 
literacy. The accessibility and use of ICT decrease with higher age groups, and in rural 
areas compared with urban areas and camps. 

 
Recommendations: 
Given these conclusions, the report proposes a number of recommendations aimed at 
improving the ICT sector in the Palestinian Territory, the ICT  indicators, and increasing the 
accessibility and use of ICT services among the Palestinians.  The following are the most 
important recommendations: 
 

• Provide a legal framework to respond to recent developments in the ICT at the local and 
global levels.  It is necessary that the legal framework achieves the required balance 
between the interests of various stakeholders (supervisory authorities, operators, and 
consumers). 

 

• Promote awareness among different groups in society including schools and businesses, 
and the development of relevant knowledge and skills to use ICT. 

  

• Improve the infrastructure and superstructure through the strengthening of services and 
increasing in the allocation and channeling of resources.  In addition, the need to increase 
the effectiveness of the institutional framework through participation of the supervisory 
governmental bodies, civil societies and the private sector. 

 

• Achieve maximum benefit from international experiences and global developments, 
through active participation in ICT exhibitions and events at the local, regional and 
international levels 

• Increase the volume of financial resources allocated for the development of the Palestinian 
ICT sector, and to utilize these resources for local innovations. 

 

• To consider the variations in the level of usage and access to ICT in the Palestinian 
Territory through the adoption of strategies and policies of positive discrimination 



 
 

 

targeted at areas with low ICT indicators in the access and use of ICT, specifically Gaza 
Strip, southern of West Bank, and rural areas. 

 

• Provide equal opportunities for service providers, and encourage official efforts towards 
the liberalization of the telecommunication and cellular sectors.  Such efforts shall 
contribute to the development of relevant ICT indicators in the Palestinian Territory. 

 
 
 
 
 
 


