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 تقديم
 

 تكنولوجيا المعلومات   تيـسر الجهـاز المركـزي لالحـصاء الفلـسطيني أن يصدر تقرير الوضع الراهن حول إحصاءا                

لوضع الراهن التي أصدرها الجهاز      ضمن سلسلة تقارير ا    نواالتـصاالت في األراضي الفلسطينية، ليكون هذا التقرير الثام        

كمـا يعتبـر إصـدار مثل هذا التقرير حجر أساس لالنطالق نحو إعداد إحصاءات تكنولوجيا المعلومات                 .  مـنذ تأسيـسه   

 .واالتصاالت في األراضي الفلسطينية ضمن برنامج اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
 

ـ         جيا المعلومات واالتصاالت بالحصول على كافة إحصاءات        باستخدامات تكنولو  ةتطمـح جمـيع المؤسـسات ذات العالق

تكنولوجـيا المعلـومات واالتصاالت، ومدى النفاذ إليها من قبل الجمهور الفلسطيني، وكذلك مدى اندماج أدوات تكنولوجيا                 

ع هذه  المعلـومات واالتصاالت في كافة مجاالت الحياة التنموية، ولكن هذا الطموح يصطدم بوجود ضعف في تسجيل وجم                

 األراضي  يمـن أجـل الوصـول إلـى مؤشرات دقيقة وبطريقة علمية حول واقع تكنولوجيا المعلومات ف                .  اإلحـصاءات 

 .   لجمع البيانات واإلحصاءات بهذا القطاع الهام من مختلف مصادرها الوطنيةمالفلسطينية، بات من الضروري توفر نظا
 

ئية المتوفرة من مصادر مختلفة، كان من أبرزها إصدارات الجهاز المركزي            اعتمد إعداد هذا التقرير على البيانات اإلحصا      

لإلحـصاء الفلـسطيني، وعلـى بعـض المواقـع علـى الـشبكة العالمـية لعـدد من المنظمات الدولية كاالتحاد الدولي                              

واقع التكنولوجي  يهدف إعداد  تقرير الوضع الراهن إلى عرض إحصائي لبعض أوجه ال           .  لالتـصاالت، والبـنك الدولـي     

الفلـسطيني بمـا يتوفـر من بيانات،  وذلك كخطوة أولى نحو بناء نظام إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                    

 . األراضي الفلسطينية
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقسمه حسب القطاعات        حول المتوفرة يتناول هذا التقرير مجموعة هامة من المؤشرات     

 صانعي السياسات  كما يزود هذا التقرير .  رت إليها قائمة المؤشرات المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات    التي أشا 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتوصيات مستقبلية على ضوء المؤشرات الحالية لعلها تسهم في بناء قاعدة            

 .الت في األراضي الفلسطينية    بيانات شاملة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصا      
 

نأمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يسهم هذا التقرير في تمكين المخططين وصناع القرار باتخاذ القرارات              

السليمة نحو تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار              

 . ت في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن      وصانعي السياسا  
 

 واهللا نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح
 
 
 
 

 لؤي شبانه

 رئيس الجهاز

 2007آذار، 
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

فقد .  ضع الراهن من األنشطة التي أوالها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اهتماما خاصا منذ تأسيسه             تعتبر تقارير الو  

قـام الجهـاز بإصـدار سلسلة تقارير عن الوضع الراهن لمواضيع مختلفة مثل القوى العاملة، والصحة          والتعليم،                           

 من إحصاءات عن تلك المواضيع ونشرها ر تجميع ما هو متوف تم من خالل هذه األنشطة    .  واالقتصاد وغيرها من المواضيع   

 أولى في توفير إحصاءات عن هذه المواضيع، والتي استمر جمع البيانات            ةضـمن تقاريـر خاصة، والتي اعتبرت كانطالق       

ليم المستند  عنها فيما بعد لبناء قاعدة بيانات تحدث بشكل دوري لتخدم سياسة صنع القرار على أسس مبنية على التخطيط الس                  

 .على األرقام اإلحصائية الدقيقة
 

 مدى أهمية إحصاءات العلم والتكنولوجيا وأهمية العمل على توفير هذه           يأدرك الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطين        

يأتي إصدار تقرير الوضع    .   اإلحصاءات من خالل آلية لجمع البيانات تستجيب للتوصيات الدولية لقياس مجتمع المعلومات           

لـراهن عـن إحصاءات العلم والتكنولوجيا في األراضي الفلسطينية ليساعد على رسم صورة إحصائية لمجتمع المعلومات                 ا

كما يساهم هذا التقرير في التأسيس إلعداد       .  الفلسطيني تعطي القارئ صورة حول بعض أوجه الواقع التكنولوجي الفلسطيني         

 . يتوافق مع التوصيات الدولية في هذا المجال بشكلتإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 

  أهداف التقرير 1.1

 : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يليتتتمحور أهداف تقرير الوضع الراهن حول إحصاءا

مـراجعة وتقيـيم لمـصادر البـيانات اإلحصائية المتوفرة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                .1

 .األراضي الفلسطينية

فة واقـع األراضـي الفلـسطينية ومـدى تقـدمها في مجال استخدام وانتاج تكنولوجيا المعلومات       معـر  .2

 . واالتصاالت

التعـرف على موقع األراضي الفلسطينية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من خالل بعض               .3

 .  مع بعض الدول العربية المجاورةتالمقارنا

، كذلك التعرف على أهم     تءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال   التعـرف على أوجه تطوير وبناء إحصا       .4

 في األراضي الفلسطينية  بشكل شامل       تالعقبات التي تواجه توفير إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال       

 .ومنتظم

مـساعدة المخططـين وصـناع القـرار لوضـع الخطط الالزمة للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات                 .5

 . ستناد على اإلحصاءات الدقيقةواالتصاالت باال
 

  منهجية التقرير 2.1

اعـتمدت منهجية إعداد هذا التقرير على مراجعة األدبيات المتوفرة حول إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من                

لمصادر الرئيسية  ، والتي اعتبرت إحدى ا    )اإلنترنت( للمعلومات   ةمصادرها المختلفة ال سيما المنشورة على الشبكة اإللكتروني       
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كذلك تم  .  للبيانات، كما تم التنسيق مع المؤسسات والوزارات ذات العالقة للحصول على ما يتوفر لديها من بيانات إحصائية                

 اإلحصائية والمواضيع اإلحصائية ذات العالقة في الجهاز للخروج بمجموعة مؤشرات على شكل             تالتنسيق مع كافة اإلدارا   

 وكان أهم هذه القطاعات     تالقطاعات التي تتضمن وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال       جـداول إحـصائية لكافة      

 .قطاع التعليم والقطاع االقتصادي سواء كان على مستوى اإلنتاج أو التصدير أو االستيراد
 

شتمل على مؤشرات   كمـا تـم االعـتماد فـي إعداد هذا التقرير على جمع ما أمكن من بيانات من مختلف المصادر التي ت                     

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانسجاما مع التوصيات المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمحاوالت الدولية              

 .األخرى لتوفير قائمة مؤشرات معيارية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  
 

  هيكلية التقرير3.1

يتناول الفصل األول مقدمة    .  ئيسية باإلضافة إلى الجداول اإلحصائية واألشكال البيانية      يتكون هذا التقرير من تسعة فصول ر      

حـول إحـصاءات العلم والتكنولوجيا وأهداف التقرير وهيكليته، ويتضمن الفصل الثاني  قائمة بأهم المصطلحات في مجال                  

ولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث تم تسليط      تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت، بينما يتناول الفصل الثالث مؤشرات تكن         

الضوء على المؤشرات األساسية حول إحصاءات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي أوصت بعض المنظمات الدولية              

 بجمـع البـيانات حـولها، مثل المؤشرات المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقائمة مؤشرات اللجنة االجتماعية                 

والتي أخذت بعين االعتبار خصوصية منطقة االسكوا، كذلك تم         ) االسكوا(واالقتـصادية لغربـي آسيا التابعة لألمم المتحدة         

عـرض مؤشـرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، والتي عرضت               

 .في جمع البياناتبشكل تفصيلي على مستوى المؤشر والمصدر المستخدم 
 

تطرق الفصل الرابع للبنية األساسية، ومصادر البيانات األساسية والتي أعتمد عليها في كتابة التقرير ومنهجية تلك المصادر                 

فـي جمـع البـيانات المـتعلقة بموضوع الفصل، كما تم الحديث عن اإلحصاءات المتوفرة عن البنية األساسية لتكنولوجيا                    

، و تم إجراء مقارنات دولية لمعرفة ترتيب األراضي الفلسطينية في مجال التقدم في استخدام وسائل                تالمعلومات واالتصاال 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

أما الفصل الخامس فيتعرض لالستخدام والنفاذ لألسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب الخصائص الخلفية              

ية وعلى عدة مستويات جغرافية، وقد تم جمع هذه البيانات  من المسوح األسرية المختلفة التي نفذها                 الديمغـرافية واالجتماع  

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني، كما تم التطرق لإلحصاءات المتوفرة والمنهجية المتبعة في جمع البيانات على                  

ت عالمية وإقليمية والتي تنشر إحصاءات عن األراضي       المواقـع اإللكتـرونية المتوفـرة علـى الشبكة العالمية لعدة منظما           

 .الفلسطينية في هذا المجال
 

فـي حـين يعـرض الفصل السادس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم، وتم في هذا الفصل نشر                    

قبل وزارة التربية والتعليم    أحـدث مـا توفر من بيانات عن تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي نشرت من                

، )المدارس(الشق األول؛ التعليم العام أو النظامي                   : تم التطرق لموضوع إحصاءات التعليم بشقيه األساسيين      .  العالـي 
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، حيث تم عرض أعداد ونسب المدارس التي يتوفر لديها          )الجامعات والكليات المتوسطة  (والـشق الثانـي؛ التعلـيم العالي        

المختلفة لوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كذلك أعداد المعلمين حسب تخصصهم في مجال تكنولوجيا             التجهيـزات   

وتم التطرق في هذا الفصل إلى بناء القدرات البشرية من حيث التخصصات في مجال تكنولوجيا               .  المعلومات واالتصاالت 

مسجلين والخريجين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات      المعلـومات واالتـصاالت، كما تم عرض نسب وأعداد الطلبة ال          

 والتي يتوفر لديها تخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات         ةواالتـصاالت علـى مـستوى التخصص والجامعة أو الكلي         

 .واالتصاالت
 

 في هذا الفصل    تم التطرق في الفصل السابع إلى استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في القطاع االقتصادي، حيث تم              

الحديث عن إحصاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوفرة، من خالل عرض ما توفر من بيانات حول قطاع                 

كذلك تم عرض عدد من المؤشرات      .  االتصاالت السلكية والالسلكية على شكل سلسلة زمنية لبعض المؤشرات االقتصادية         

كذلك . ب، وبيانات التجارة الخارجية لسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        االقتصادية لألنشطة المتعلقة بالحاسو   

 . تم التطرق إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع االقتصادي والذي يعرف بالتجارة اإللكترونية
 

يا المعلومات واالتصاالت إلعطاء صورة     تـناول الفصل الثامن عرضاً للقرارات والمشاريع الوطنية لتطوير قطاع تكنولوج          

مـستقبلية لمـا سـيكون علـيه قطـاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السنوات القادمة، وما يتطلبه ذلك من تطوير             

 .للمؤشرات اإلحصائية لتوفير قاعدة بيانات شاملة إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية
 

عـرض الفصل التاسع بعض التوصيات وأوجه تطوير وبناء إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبناء              وأخيـرا   

 . قاعدة بيانات إحصائية تسهم في قياس مجتمع المعلومات الفلسطيني
 
 



    
 
  
 



 23

 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
  

القيام بعمليات استرجاع   ، و توصـف أدوات وطـرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلوما        

كذلك وصف وسائل   .   البـيانات، وتخـزينها، وتنظيمها، وأساليب معالجتها وانتاجها       

ومن بعض   .    واليدوية ةعـرض المعلـومات وتـبادلها من خالل الطرق اإللكتروني         

، الحواســيب، والماســحات الــضوئية، والكاميــرات  تأدوات تكنولوجــيا المعلــوما

، والفاكسات، واألقراص المضغوطة، والبرامج مثل نظام قواعد        الـرقمية، والهواتـف   

 .البيانات والتطبيقات متعددة الوسائط

تكنولوجيا المعلومات 

 :واالتصاالت

  
الـشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الكمبيوتر المختلفة             

بادل المعلومات بين مختلف    األنـواع  واألحجـام فـي العالم، وهي وسيلة للتواصل وت           

ويمكـن الـنفاذ لخدمـة اإلنترنت بعدة طرق منها االتصال  . األفـراد والمؤسـسات   

 .يالهاتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد اإللكترون

 :اإلنترنت

  
وخط هاتفي، والذي   ) مودوم( عن طريق مغير الترددات      توسـيلة اتـصال باإلنتـرن     

.   النفاذ لإلنترنت  ى الترددات بطلب رقم هاتف عند الحاجة إل       يـتطلب أن يقـوم مغيـر      

وتقتـصر سرعة مغير الترددات لالتصال باإلنترنت عموما على سرعة تتراوح ما بين      

 . كيلوا بايت56 -28

االتصال الهاتفي 

 :باإلنترنت

  
 النص، بضمن ذلك    الرسائل  لتبادل  لمستعملي الشبكِة محلياً وحول العالم     تسمحوسـيلة   

 .والملحقات

 :البريد اإللكتروني

  
خـط هاتفـي يـصل المعـدات الطرفية للمشترك بالشبكة العمومية التبديلية وله منفذ               

 .مخصص في معدات البدالة الهاتفية

خطوط الهواتف 

 :الرئيسية

  سلع َأو خدمات، سواء بين األعمال       البـيع َأو شراء     مـن  صـفقة إلكتـرونية    إجـراء 

 األفـراد، الحكومات، و منظمات عامة أو خاصة و تنفذ بواسطة             األسـر،  الـتجارية، 

اإلنتـرنت، حيث تنفذ عملية طلب الشراء أو البيع عبر اإلنترنت بغض النظر عن آلية               

 .الدفع وطريقته

 :التجارة اإللكترونية

الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة، وقد حددت             

 شهر الماضية من تاريخ اإلسناد      12الستخدام في فترة زمنية محددة هي خالل        فتـرة ا  

 . الزمني  في المسوح

 استخدام اإلنترنت
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وقد حددت تـشغيل الجهـاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها،            

ناد  شهر الماضية من تاريخ اإلس     12فتـرة االستخدام في فترة زمنية محددة هي خالل          

 .الزمني  في المسوح

 استخدام الحاسوب

 عن طريق كرت يشبه كرت الفاكس، ولكنه أسرع منه         تإحدى وسائل االتصال باإلنترن   

خمـسة أضـعاف، يحـتاج إلـى خط هاتف خاص ومستقل، تكلفته تعتمد على شركة  

 .     الهاتف، وهو نظام اتصال رقمي إلرسال واستقبال البيانات والصوت

الرقمية متكاملة الشبكة 

 :الخدمة

إحـدى وسائل االتصال باإلنترنت وهو نظام منبثق عن الخط الرقمي، يستخدم في نقل              

وألغــراض محــددة فــي المؤســسات الــصغيرة  . البــيانات والملفــات والــصور

وهو جهاز يتم شبكه في جهاز الكمبيوتر ويقدم        .   ميجابايت 6والمـنازل، سرعته تفوق     

 .  االتصاالت المزودة للخدمةمن قبل شركة

 :الخط المتماثل

جهاز يستخدم الستقبال اإلذاعة التلفزيونية مباشرة من السوائل، كذلك هو إحدى وسائل            

 .االتصال باإلنترنت من خالل بطاقة خاصة به

 :الالقط الفضائي

ل العمليات  التصاالت بهدف تسهي  المعلومات وا االستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات      

 مؤسسة حكومية وأخرى وما بين فيما بين التي تتم اإلدارية اليومية للقطاعات الحكومية

القطاع  والمؤسسة الحكومية باإلضافة إلى العمليات اإلدارية التي تتم ما بين           المواطنين  

 .الخاص والمؤسسات الحكومية

 :الحكومة اإللكترونية

  
 من عدة شبكات محلية متصلة مع بعضها         تتكون دشـبكة موجـودة داخـل مؤسسة ق       

البعض وكذلك شبكات أخرى خارجية وربما متصلة بشبكة اإلنترنت والغرض الرئيسي           

 هو تبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسة وكذلك الموارد األخرى         تمـن وجود اإلنتراني   

 .بين الموظفين

 :تاإلنتراني

  
 :الهواتف العمومية .والمركبة في أماكن خاصةجميع أنواع الهواتف العمومية المتاحة للجمهور 

  
مـستعملو الهواتف المحمولة والمشتركون في خدمة عمومية للهواتف المتنقلة تتيح نفاذا    

إلـى الـشبكة الهاتفـية العمومـية التبديلية باستعمال التكنولوجيا الخلوية، ويشمل ذلك              

 .األنظمة الخلوية التماثلية والرقمية

المشتركون في 

 :واتف الخلويةاله

  
 :  المكالمة المحلية .المكالمة التي يتم إرسالها واستقبالها باستخدام المقسم نفسه
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المشتركون في اإلنترنت سواء عن طريق االتصال الهاتفي والخطوط المؤجرة والنطاق           

 .العريض

المشتركون في 

 :اإلنترنت
  

ع بعضها داخل مبنى أو جامعة أو       الـشبكة التـي تـستخدم لـربط أجهزة الحاسوب م          

 . مؤسسة

الشبكة اإللكترونية 

 :  المحلية
  

 احتماليةمع  ( مؤسـسة أو جـزء مـنها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع               

 حـيث يحقـق هـذا النـشاط الرئيسي غالبية القيمة           ) اإلنـتاج مـن أنـشطة ثانـوية       

 خلق وحدات إحصائية    منشآت إلى  عدة   المضافة، ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى     

 .أكثر تجانساً من الناحية اإلنتاجية

 :المنشأة

  
والتي يتم  قـيمة المنـتجات النهائـية مـن السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما                

 لغايات التكوين   أوستهالك ذاتياً   اسـتخدامها مـن قـبل وحـدات أخرى ألغراض اال          

 .تي الذااإلجماليالرأسمالي الثابت 

 :اإلنتاج

  
 المحولة في العملية    أو المتلفة   أو المستهلكة   أومجمـوع قـيمة  المدخالت المستخدمة          

 .    اإلنتاجية

 :االستهالك الوسيط

  
ويعرف إجمالي القيمة المضافة    .  إنتاجي وحدة تمارس أي نشاط      أليةالقـيمة المتولدة    

 .بحاصل طرح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج

 :لقيمة المضافةا

  
 النقدية والعينية، بما في ذلك المساهمات في الضمان االجتماعي، والتي           األجورمجموع  

 . مستخدم مقابل عمل يؤديهأليتدفع 

 :تعويضات العاملين

  
 الرأسـمالي الثابت اإلجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته من            الـتكوين  يعـرف 

 . منها قيمة األصول التي تم التخلص منها أو مستعملة مخصوماًجديدةأصول 

التكوين الرأسمالي 

 :الثابت اإلجمالي
  

 :معدل النمو السنوي التراكمي وتحسب من خالل المعادلة التالية

-1 ] (Pv / P0)(1/n) [  حـيث أن ،Pv =   ،القـيمة الحاليةP0 =  ،القيمة البدائيةn =  عدد

 . للحصول على النسبة100ـ، ثم يتم ضرب الناتج ب)السنوات(الفترات 

نسبة معدل النمو 

 السنوي التراكمي 

)CAGR:( 
    

الرمـز المـستخدم لكل نشاط منصوص عليه في التصنيف الصناعي الدولي لألنشطة             

 .االقتصادية

دليل النشاط           

)ISIC-3:( 
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إسرائيل عنوة بعيد   الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته           

 .1967احتاللها للضفة الغربية في حزيران من عام 

 :باقي الضفة الغربية

  
ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية             

 .1967في حزيران من عام 

 ):J1منطقة (القدس 

  
ومية التبديلية التي لم يمكن تنفيذها بسبب       الطلبات المعلقة للتوصيل بالشبكة الهاتفية العم     

وتحدد الفترة العادية   .).  المعدات أو الخطوط، إلخ   (االفـتقار إلـى التـسهيالت التقنية        

أكثر من أسبوعين من تاريخ تقديم      (لالسـتجابة لطلـبات الحـصول علـى خط جديد           

 ). الطلب
 

 :قائمة االنتظار
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 الفصل الثالث
 

 ت واالتصاالتمؤشرات تكنولوجيا المعلوما
 

تعتبـر مؤشـرات تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت أداة لوصف مجتمع المعلومات ومراقبة مدى التقدم في مجال التطور         

التكنولوجـي وتـضمين وسـائلها فـي مجـاالت الحـياة كافة كذلك تقييم سياسات الدولة المعتمدة في مجال قياس مجتمع                        

يا المعلومات واالتصاالت اللبنة األساسية إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات ومن         المعلـومات، كمـا تعتبر مؤشرات تكنولوج      

اجـل تحقـيق األهداف المنشودة من توفير هذه المؤشرات كان ال بد لها أن تلبي االحتياجات الوطنية وتتفق مع المؤشرات                     

 .الموصى بها دولياً
  

  مجموعة المؤشرات الدولية ومجاالتها1.3

بيرة التي بذلتها المنظمات الدولية واإلقليمية واألجهزة اإلحصائية الوطنية للخروج بقائمة مؤشرات حول             أسـفرت الجهود الك   

احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى اقتراح العديد من القوائم، وتكاد كل قائمة تدعى باسم الجهة التي اقترحتها                 

، وقائمة مؤشرات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        )ITU(مـثل قائمـة مؤشـرات االتحـاد الدولي لالتصاالت           

الشراكة في  "، وقائمة مؤشرات األمم المتحدة و       )OECD(، وقائمـة مؤشرات منظمة التعاون للتنمية االقتصادية         )االسـكوا (

شتركة تتعلق ببيئة   ، وجميع القوائم تشترك في قواسم م      "قـياس تـسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية        

تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت، والنفاذ لهذه التكنولوجيا، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمعوقات وراء             

 .عدم االستخدام، وتكلفة االستخدام، والمحتوى الرقمي
   

ة والدولية في السنوات القليلة الماضية فـيما يلـي ملخـصا ألبرز مجموعات المؤشرات التي اقترحت في المنتديات اإلقليمي     

 ): 1جدول : 1انظر الملحق رقم (
 

، وتـشمل عـدد الـسكان، ومعـدل الـنمو السكاني، وتوزيع السكان حسب نوع التجمع                        مؤشـرات التمكـين األساسـية     

ية، ومعدل االلتحاق   الـسكاني، ومعـدالت األمـية، والدخل القومي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي حسب قطاعات رئيس              

 .اإلجمالي بالتعليم، ومعدالت معرفة القراءة والكتابة، والعمر المتوقع عند الوالدة
 

، عدد خطوط الهاتف الثابت، عدد المشتركين بالهاتف الثابت، عدد المشتركين بالهاتف       مؤشـرات البنى األساسية لالتصاالت    

النقال، عدد متعهدي تشغيل خطوط الهاتف الثابت       /وي بالهاتف الثابت  الـنقال، عـدد الهواتف العمومية، كلفة االشتراك السن        

 .والهاتف النقال، المكالمات الصادرة بالدقائق، والقيود التنظيمية عن سوق الهواتف الثابتة والنقالة
 

العامة  فرد من السكان، وعدد محطات اإلذاعة        100، عدد أجهزة الراديو لكل      مؤشـرات البنـى األساسية لوسائل اإلعالم      

 فرد من السكان، ونسبة المنازل التي لديها أجهزة تلفزيون،  وعدد القنوات             100والخاصـة، وعـدد أجهـزة الـتلفاز لكل          

 . فرد من السكان100التلفزيونية الوطنية، وعدد أجهزة االستقبال من التوابع لكل 
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 من السكان، نسبة مستخدمي الحاسوب       فرد 100، عدد الحواسيب الشخصية لكل      مؤشـرات إمكانـات الـنفاذ إلى اإلنترنت       

الشخـصية، المـشتركين فـي اإلنترنت، تكلفة الحاسوب الشخصية، تكلفة االشتراك في اإلنترنت، تكلفة النفاذ لإلنترنت في          

الذين ينفذون لإلنترنت، عدد نقاط النفاذ لإلنترنت، عدد موردي خدمة          )  سـنوات فاكثـر    10(الـساعة، عـدد األشـخاص       

يب الـنفاذ إلـى اإلنترنت، الطاقة الكاملة لنظام دعم نقل البيانات، عرض الحزمة محسوبا لكل فرد، عدد         اإلنتـرنت، أسـال   

 فرد من السكان، عدد حواسيب الخدمة المأمونة بين كل          1000مستـضيفي اإلنترنت، عدد مواقع الشبكة محلية المنشأ لكل          

 .مليون من السكان
 

لألسر التي لديها حواسيب شخصية، النسبة المئوية لألسر التي تستطيع النفاذ           النسبة المئوية   مؤشـرات الجاهـزية لألسـر،       

كما يتفرع من هذه المؤشرات مؤشرات أخرى مثل تكلفة الحاسوب الشخصي           .   لإلنتـرنت، ونـسبة مـستخدمي اإلنترنت      

اذ إلى اإلنترنت والهدف    ونسبته إلى متوسط دخل الفرد، والنفاذ حسب المحتوى الرقمي واالستخدام الشخصي، ومعوقات النف            

، البحث عن سلع وخدمات، والحصول على معلومات من الحكومة، والبحث عن            يالبريد اإللكترون (مـن االسـتخدام مـثل       

 ).معلومات عن الصحة، واالطالع على األخبار، وتحميل برامج وموسيقى وألعاب، والخدمات المالية، والتعليم
 

، عدد الذين أنهوا الدراسة الثانوية، وعدد       ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   مؤشـرات مهـارات القـوى العاملة في قطا        

الطالب الملتحقين في معاهد التدريب المهني في تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدد خريجي التعليم العالي               

ي مؤسسات التعليم العالي في     ومتخصـصين فـي مجـاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدد الطالب الملتحقين ف            

تخصـصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدد الفنيين حاملي شهادات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ونسبة              

الحاصـلين علـى تدريب أساسي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل شهادة قيادة الحاسوب، وعدد مراكز التدريب                 

 .  صة تلك التي تقدم تدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألساسية والفنية وخا
 

 وجود استراتيجية أو رؤية وطنية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووجود     مؤشـرات الـسياسات واالستراتيجيات،    

ت       خطـة عمـل بـشأن تكنولوجـيا المعلـومات واالتـصاالت، ووجـود هيـئة تنظيمـية في مجال تكنولوجيا المعلوما                     

واالتـصاالت، ووجـود قانـون بشأن براءات االختراعات، ووجود قانون حول حقوق الملكية الفكرية، وجود قانون بشأن                  

خـصوصيات االتصاالت على الشبكة، ونسبة اإلنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة من الناتج المحلي                

 .اإلجمالي
 

عدد الشركات   البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها،          مؤشـرات التجارة واإلنفاق على    

العاملـة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عدد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومساهمة               

األعمال التجارية، وتأييد اتفاقية باريس، وعدد      قطـاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القيمة اإلجمالية لإلنتاج ضمن           

 .البراءات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

ونسبة صناعة  ،  وجود استراتيجية أو مبادرة وطنية لتطوير محتوى رقمي محلي        مؤشـرات المحـتوى الرقمـي المحلـي،         

تصاالت، ومعدل النمو في صناعة المحتوى         المحـتوى الرقمـي ضـمن الـصناعة المـرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واال            

الرقمي، وعدد مواقع اإلنترنت التي لها محتوى رقمي باللغة المحلية، وعدد مواقع اإلنترنت التي يتم زيارتها مصنفة حسب                  
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و التي يتم   ، وعدد األقراص المدمجة أو أشرطة الفيدي      )وسـائل اإلعالم، الترفيه، وسائل التعليم، التجارة اإللكترونية       (الفـئة   

إنـتاجها سنويا باللغة المحلية، واإلنفاق على البحث والتطوير في مجال أدوات الترجمة اآللية، وعدد البرمجيات التي توزع                  

باللغة المحلية، وعدد البرامج أو المبادرات الرامية إلى ترويج وتسهيل استخدام اللغة المحلية، وعدد المؤسسات الثقافية التي                 

اإلنترنت، وعدد المؤسسات الثقافية التي تقدم خدمات مباشرة على اإلنترنت، وعدد سجالت المحفوظات             لهـا مواقـع على      

الـرقمية، وعـدد المكتبات التي تستطيع النفاذ إلى اإلنترنت، وعدد المكتبات التي لها مواقع على اإلنترنت، وعدد المكتبات                   

 .خدمات، وعدد المكتبات التي ترتبط بأنشطة قراءة مرقمةالتي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم ال
 

، وجـود اسـتراتيجية وطنـية أو رؤيـة وطنـية السـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                مؤشـرات الحكـومة   

لية الحكومة، ووجود خطة رئيسية، ووجود مخصصات في الميزانية، ووجود هيكل تنظيمي لتنفيذ الخطة الرئيسية، ووجود آ               

للرصـد والتقييم، وعدد الحواسيب الشخصية في المؤسسات الحكومية، وعدد الموظفين الحكوميين ذوي المؤهالت األساسية               

فـي تكنولوجـيا المعلـومات واالتـصاالت، ووجـود دائـرة للصيانة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                        

، والنسبة المئوية للمؤسسات الحكومية     )إنترانت(لتي لديها شبكات داخلية     الدولـة، والنـسبة المـئوية للمؤسسات الحكومية ا        

المرتبطة بشبكات، والنسبة المئوية للمؤسسات الحكومية التي لها مواقع على اإلنترنت، والنسبة المئوية للمؤسسات الحكومية               

متاحة مباشرة على اإلنترنت حسب     التـي تقـدم خـدمات مباشرة على اإلنترنت، وكمية المعلومات المرتبطة بالحكومة وال             

الـصفحات أو المـيغابايت، النسبة المئوية للمؤسسات الحكومية المرتبطة بمؤسسات أخرى، النسبة المئوية للمواطنين الذين                

يـستفيدون من خدمات الحكومة مباشرة على اإلنترنت، وعدد البوابات الخاصة بالحكومة على اإلنترنت، وكثافة المشتريات                

 . اإللكترونية، ونسبة المؤسسات الحكومية التي تستخدم المدفوعات اإللكترونيةالحكومية
 

وجود استراتيجية وطنية أو رؤية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في          مؤشـرات التعلـيم االبتدائـي والـثانوي،         

وجيا المعلومات واالتصاالت من    التعلـيم، وجود خطة رئيسية، ووجود مخصصات مالية، والنسبة المئوية المخصصة لتكنول           

مـوازنة التعلـيم، ووجـود هيكل تنظيمي لتنفيذ الخطة، وجود آلية للرصد والتقييم، وعدد المدارس ومراكز التعليم، وعدد                   

الطـالب، وعـدد المعلمـين، وعدد المكتبات في المدارس، ومتوسط عدد الكتب في كل مدرسة، وعدد المدارس المتصلة                   

تصاالت الرئيسية، والمدارس المجهزة بمختبرات حاسوب، وعدد المدارس المجهزة باإلنترنت، ونمط    بالكهـرباء ومرافق اال   

اتـصال المدرسـة باإلنتـرنت، ونسبة المدارس التي تتلقى دعما فنيا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ونسبة                  

 طالب  100اإلدارية، وعدد أجهزة الحاسوب لكل      المـدارس التـي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال           

ووجـود تـدريب للمعلمـين فـي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وعدد الساعات المخصصة لتدريس                  

تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت في المدارس، ومتوسط عدد الساعات األسبوعية التي يستخدم فيها المعلم الحاسوب في                

، نسبة المعلمين الذين لديهم عناوين إلكترونية، ومتوسط عدد الساعات األسبوعية التي يستخدم فيها التلميذ الحاسوب                التعلـيم 

فـي المـدارس، ومتوسط عدد الساعات األسبوعية التي يستخدم فيها التلميذ اإلنترنت في المدارس، واالستخدامات المفضلة                 

، ونسبة المدارس التي    )الواجبات المدرسية، للنفاذ إلى اإلنترنت، للمحادثة     للتـسلية، البحث عن معلومات، لحل       (للحاسـوب   

لديها مواقع على اإلنترنت، ونسبة المدارس التي يتوفر لديها خدمات االتصال المباشر، ووجود دورات دراسية منظمة على                 

 ).ديو في التعليممثل التلفزيون، والرا(اإلنترنت مباشرة، استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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وجود استراتيجية وطنية أو رؤية وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، ووجود            مؤشـرات التعلـيم العالي،      

خطة رئيسية، ووجود مخصصات مالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووجود هيكل تنظيمي لتنفيذ الخطة، وجود آلية               

سات التعليم الجامعي، وعدد أساتذة التعليم الجامعي، وعدد طالب التعليم الجامعي، وعدد الكليات             للرصد والتقييم، وعدد مؤس   

المتوسـطة، وعـدد الكـتب فـي المكتـبات الجامعية، وعدد الدوريات في المكتبات الجامعية، والنسبة المئوية المخصصة        

 طالب، وعدد الحواسيب الموصولة     100ية لكل   لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت في كل كلية، وعدد الحواسيب الشخص         

 طالـب، وعـدد الكلـيات التـي لـديها مواقع على اإلنترنت، وعدد األساتذة الذين لديهم عنوان                         100باإلنتـرنت لكـل     

إلكترونـي، وعـدد الطـالب الـذين لـديهم عنوان إلكتروني، وعدد الكليات التي لديها خدمة تقديم الخدمات على الشبكة                         

اشـرة، وتنظـيم دورات دراسـية مباشـرة على الشبكة مباشرة، النسبة المئوية للمناهج الدراسية القائمة على تكنولوجيا                   مب

المعلـومات واالتـصاالت والمعدة للتعليم عن بعد، وعدد الجامعات والكليات االفتراضية، وعدد الكليات المرتبطة ببرامج                 

 . دولية
 

راتيجية وطنية لتطوير التعليم المستمر، ووجود ميزانية خصصتها الحكومة للتعليم          وجود است مؤشـرات التعلـيم المستمر،      

المستمر، ومتوسط عدد الطالب الذين يسجلون سنويا في مؤسسات التعليم المستمر، وعدد مؤسسات التعليم العالي التي توفر                 

لمدمجة أو تنظيم دورات على الشبكة          تعلـيم مـستمر، وعـدد المؤسـسات التي تنتج مواد للتعليم المستمر مثل األقراص ا               

 .مباشرة، وعدد المواطنين الملتحقين ببرامج محو األمية
 

نسبة مؤسسات األعمال التي لديها حواسيب شخصية، ونسبة مؤسسات األعمال التي لديها            مؤشـرات مؤسـسات األعمال،      

صي في العمل، ونسبة الحاسوب المرتبطة      ، ونسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسوب الشخ      )إنتـرانت (شـبكات داخلـية     

بأجهزة السالمة مثل قارءات البطاقات الذكية أو برمجيات السالمة، ونسبة المؤسسات التي لديها نفاذ على اإلنترنت، ونسبة                 

ة الموظفـين الذين يستخدمون اإلنترنت للعمل والبحث عن معلومات، ونسبة الموظفين الذين لديهم عناوين إلكترونية، ونسب               

المؤسـسات التـي لديها مواقع على اإلنترنت، نسبة المؤسسات التي تجري تدريبا أثناء الخدمة على تكنولوجيا المعلومات                  

واالتصاالت، ونسبة المؤسسات التي تتلقى طلبات على اإلنترنت، ونسبة المؤسسات التي ترسل طلبات على اإلنترنت وعدد                

لمحلية، ووجود تشريع يختص بالتواقيع الرقمية، ووجود قانون يختص بحماية          مواقـع البوابات الخاصة بمؤسسات األعمال ا      

الخـصوصيات فـي مجـال االتـصاالت، وعـدد المواقـع الـتجارية علـى اإلنترنت مع بيانات حول السياسة المتعلقة                         

 ونسبة المؤسسات   بالخصوصيات، وعدد وحدات الخدمة المأمونة للشبكة، ووجود سياسة لمكافحة البريد غير المرغوب فيه،            

التـي تـنظم تدريب في موقع العمل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                

) مؤسسات صغيرة، متوسطة، كبيرة   (حـسب القطـاع، استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب حجم المؤسسات            

 ).عات، مشترياتمبي(والتجارة اإللكترونية حسب النشاط 
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  في الجهاز تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال مؤشرات 2.3

 على مستوى العالم، باشر الجهاز المركزي لإلحصاء        تنظـرا لحداثة موضوع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال       

على تطوير مؤشرات    بتوفير إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويجري العمل         2000الفلـسطيني مـنذ  العـام        

انظر .  (تكنولوجـيا المعلـومات واالتصاالت بصورة منتظمة ومتناسقة مع الجهود الدولية المبذولة لتطوير هذه المؤشرات              

 ).2جدول رقم : 2الملحق رقم 
 

 والنفاذ  تغطي مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ينتجها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني البنية األساسية            

باإلضـافة السـتخدام األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال أن هذه المؤشرات ما زالت تحتاج إلى تطوير              

بـشكل مستمر لتحاكي النمو المتسارع لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولتتالءم مع ما يتم تطويره من مؤشرات                 

كما يالحظ أن هذه القائمة     .  لية في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      مـن قبل المؤسسات والمنظمات الدو     

تخلـو من مؤشرات عن عدة قطاعات هامة مثل قطاع مؤسسات األعمال، والتعليم، والصحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات                 

ع التكنولوجي الفلسطيني وتنسجم مع     واالتصاالت، والتي تعتبر ضرورية من اجل الخروج بقائمة متكاملة تعكس حقيقة الوض           

 .المؤشرات الدولية
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 الفصل الرابع
 

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1.4

 :تشمل البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التقنيات التالية
 

وكذلك .  ويشمل عدد خطوط الهواتف المتوفرة في البلد، ومؤشر الكثافة، وخطوط الهاتف الثابتة العاملة             :الهواتـف الثابـتة   

الـتوقع المستقبلي لتلبية الطلبات المستقبلية لخطوط الهواتف الثابتة والنمو المتوقع من خالل معرفة عدة مؤشرات من أهمها                  

 .القدرة االستيعابية للبداالت المحلية
 

 انتشر الهاتف النقال في معظم دول العالم بشكل كبير فاق عدد خطوط الهاتف الثابت في كثير من بلدان                   :لـنقالة الهواتـف ا  

ويستخدم مؤشر  .  العـالم، فقد اصبح مؤشر استخدام الهواتف النقالة أمرا هاما في معرفة مدى حجم النفاذ لخدمة االتصاالت                

في المعرفة الدقيقة النتشار الهواتف النقالة، كما       ) نقالة لكل مائه من السكان    عدد مشتركي الهواتف ال   (كـثافة الهواتف النقالة     

، كما تستخدم نسبة السكان الذين تشملهم       ")الفاتورة"مسبوق الدفع، االشتراك الشهري     (يراعى نوع االشتراك في الهاتف النقال       

 .ظل التغطية المتوفرةتغطية الهاتف النقال كمؤشر مستقبلي لتطور وانتشار الهواتف النقالة في 
 

 يعتبـر الـنفاذ للحاسوب أداة للمعرفة في حد ذاتها، عالوة على كون النفاذ للحاسوب البوابة الفعلية للنفاذ على                    :الحواسـيب 

اإلنترنت باإلضافة لفوائده المتعددة في تعلم المهارات الالزمة للتعامل مع اإلنترنت ومختلف المواضيع العلمية المتوفرة على                

) عدد الحواسيب المتوفرة لكل مائه من السكان      (ويستخدم عدد الحواسيب المتوفرة وكثافتها لعدد السكان        .  كة العالمـية  الـشب 

 .كمؤشرات رئيسية لمعرفة مدى تطور أي دولة في مجال تكنولوجيا المعلومات
 

عرفة لشتى بقاع العالم بطريقة سهلة ويسيرة       الوسيلة األمثل لنقل الم   " الشبكة العنكبوتية " تعتبر اإلنترنت أو ما يسمى       :اإلنترنت

وهناك مؤشرات هامة تساعد في     .  التكالـيف نـسبيا، وأصبحت إحدى الركائز الرئيسية للنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي           

الكـشف عـن مـدى الـنفاذ الحالـي وما يمكن استيعابه في المستقبل القريب، ويتم ذلك من خالل معرفة أعداد مستخدمي                       

كي اإلنتـرنت، والهدف من االستخدام، وآلية الدخول لهذه الشبكة سواء عن طريق الهاتف من خالل استخدام مغير                  ومـشتر 

"            Broadband"، أو مـن خـالل اسـتخدام شبكات ثابتة للنفاذ بطريقة الحزمة العريضة               Modem)(التـرددات المـودم     

)Satellite broadband، DSL ، Cable Modem services(          وميـزات الدخـول مـن حيث قياس السرعة والكفاءة ،

"Bandwidth"     وغيرها من المؤشرات التي تعطي وصفا دقيقا لنفاذ المجتمع          )حاسـوب، هاتف نقال   (، واألداة المـستخدمة ،

 . لإلنترنت
 

م التلفزيون لنقل المعرفة كما      يعتبر توفر التلفزيون والراديو من المؤشرات اإلضافية للنفاذ، حيث يستخد          :التلفزيون والراديو 

أما جهاز الراديو فيعتبر أداة سهلة تستخدم للتعليم ونقل العلوم المختلفة لكافة            .  يعتبـر أداة فاعلة وبسيطة للنفاذ إلى المعلومة       

 يتم قياس مدى انتشار هذه األجهزة من خالل رصد أعداد األجهزة المتوفرة في البلد، ويستخدم مؤشر               .  أطـياف المجـتمع   

 . العطاء صورة أوضح لمدى انتشار هذه األجهزة) من السكان فرد 100عدد األجهزة لكل (الكثافة 
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 ) 1997 - 1967( االتصاالت الفلسطينية خالل الفترة 2.4

 والذي تسلمت فيه    1997 وحتى العام    1967خـالل فتـرة السيطرة اإلسرائيلية على قطاع االتصاالت الفلسطيني منذ العام             

طنـية الفلسطينية مسؤولية تشغيل قطاع االتصاالت في األراضي الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل، لم ينشر                الـسلطة الو  

اإلحـصاء اإلسـرائيلي إحصاءات حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تخص األراضي الفلسطينية خالل فترة سيطرته               

ت في فترة السيطرة اإلسرائيلية على قطاع االتصاالت تعود         وما تم اعتماده من إحصاءا    .   على قطاع االتصاالت الفلسطيني   

 .1997والتي تعود لما قبل عام ) ITU(بشكل أساسي لإلحصاءات المتوفرة لدى االتحاد الدولي لالتصاالت 
 

خالل خضوع قطاع االتصاالت للسيطرة اإلسرائيلية تطور هذا القطاع بشكل بطيء ألسباب تعود إلى ظروف االحتالل  فلم                  

ـ   لكل مائه من    30 لكل مائه من السكان فقط بمقابل        3.14تجاوز كثافة توفر الهاتف الثابت في الضفة الغربية وقطاع غزة           ت

 بينما كان يستغرق االنتظار للحصول على خط هاتفي آنذاك مدة زمنية ال تقل عن                  1994الـسكان فـي إسـرائيل في العام         

 .1جهاز الفاكس وأجهزة االتصال األخرى عاما وحظر في بعض األحيان استخدام 15 – 10
 

 إن التدنـي فـي توفيـر خدمات االتصاالت للسكان في األراضي الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية وغياب                   

االهـتمام بتطويـر شبكة االتصاالت أسهم في بقاء الوضع على حالته المتواضعة قبل تأسيس شركة االتصاالت الفلسطينية                  

على ترخيص بإعادة بناء البنية التحتية وتجهيز شبكة رقمية متطورة وإعادة  اتصال فلسطين مع العالم عبر نقلة                  وحـصولها   

 .  ةنوعية تجاوزت فيها نسبة امتياز تشغيل قطاع االتصاالت الفلسطيني
 

االتصاالت مقارنة مع   فـيما يلـي استعراض التطور في البنية التحتية لالتصاالت منذ سيطرة الجانب الفلسطيني على قطاع                 

 : فترة السيطرة اإلسرائيلية
 

 شهدت شبكة الهواتف الثابتة تطورا كبيرا من حيث توسع الشبكة وازدياد أعداد المشتركين، كما تم                :شـبكة الهواتف الثابتة   

 مقسما في عام    14تجهيـز البنـية التحتية للشبكة الستيعاب األعداد المتزايدة من الطلبات، حيث كان عدد المقاسم الرئيسية                 

 مقسما رئيسيا، وكان عدد التجمعات التي يتم خدمتها في عام           53 إلى   2002 بينما وصل عدد المقاسم حتى نهاية عام         1996

كما وصل عدد الذين على قوائم      .   تجمعا 498 إلى   2002 تجمعا بينما وصل عدد هذه التجمعات في عام          48 حوالي   1996

 ليصل إلى  2002، في حين انخفض هذا العدد في عام 1996 طلب للعام  206,000االنـتظار للحـصول على خط هاتف  

 إلى               1996 طلـب فقـط، ووصـل عـدد مراكـز خـدمات المـشتركين المنتشرة في األراضي الفلسطينية في عام                      729

 جغرافية مختلفة من     مركزا منتشرة في مناطق    26 إلى   2002 مراكز، بينما وصل عدد مراكز خدمات المشتركين في عام           9

 1996من ناحية أخرى كانت رسوم توصيل خط الهاتف الرئيسي في عام            .  اجل توفير خدمات قريبة من تواجد المشتركين      

 دوالر أمريكي، وساهم هذا     84.5 لتصل إلى    2001 دوالر أمريكي، بينما انخفضت هذه الرسوم في عام          497.0تبلغ حوالي   

كنتيجة طبيعية للتطور في البنية التحتية لالتصاالت       .  ة بشكل كبير في األراضي الفلسطينية     اإلجـراء في نشر الهواتف الثابت     

 كان  1996 خط هاتف رئيسي، بينما في عام        337,025 إلى   2005فقـد وصلت أعداد خطوط الهواتف الرئيسية الثابتة عام          

 ). 12، 5، 1،2:انظر الجداول. ( خط83,621هناك 

                                                 
 .2003، ئية الواردة في هذه الفقرة مصدرها الورقة القطرية الفلسطينية المقدمة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف  األرقام اإلحصا1
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 أعـداد الهواتف العمومية المنتشرة في معظم التجمعات السكانية عما كان عليه فترة السيطرة                ازداد :الهواتـف العمومـية   

 هاتفا عموميا، بينما ازداد هذا العدد ليصل في عام          1,630 يبلغ   1996اإلسرائيلية، حيث كان عدد الهواتف العمومية في عام         

 ).7:انظر الجدول. ( هاتفا عموميا2,031 إلى 1999
 

 على قطاع  االتصاالت، ووصل      ة كانـت الهواتـف النقالة نادرة االنتشار في فترة السيطرة اإلسرائيلي           :قالةالهواتـف الـن   

 لكل مائه من السكان، وفي منتصف       0.99 مشتركا أي بكثافة     25,000 إلى   1996انتشارها في األراضي الفلسطينية في عام       

شركة االتصاالت الخلوية   "لشركة جوال الفلسطينية    ) GSM(  مـنح مشروع النظام العالمي لالتصاالت الخلوية       1998عـام   

 في األراضي الفلسطينية حسب الرخصة الممنوحة لشركة        1999تشرين أول عام     والتي تم البدء في تشغيلها في     " الفلسطينية

ية الضرس  كذلك خدمة الصور وتقن   ) SMS(تقوم الشركة بتقديم خدمة االتصال والرسائل القصيرة        .  االتصاالت الفلسطينية 

 ).Bluetooth(األزرق 
 

 11.8 مشتركاً أي بكثافة     436,628 حوالي   2004في عام   " جوال"وصـل عـدد المـشتركين في الهاتف النقال الفلسطيني           

"         الكرت" مشتركاً لنظام الدفع المسبق      399,875مـشترك لكـل مائـه مـن السكان، موزعين حسب نوع االشتراك بواقع               

بينما وصل عدد المشتركين في الهواتف النقالة اإلسرائيلية        ".  الفاتورة"ام االشـتراك الـشهري       مـشتركا بـنظ    36,753و

، 5، 3: انظر الجداول. ( لكل مائه من السكان    26.44 مشترك أي بكثافة     974,300 إلى حوالي    2004والفلسطينية معا للعام    

8 ،9.( 
 

 لفلسطينية  واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي ا3.4

بالـرغم مـن الـصعوبات التـي تواجه الشعب الفلسطيني إال انه استطاع أن يمضي قدما في تطوير البنية التحتية والكادر                   

البـشري من اجل خلق مجتمع متطور يحاكي التطور العالمي مستفيداً من الثورة المعلوماتية التي أصبحت من أهم ميزات                   

 : حصاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينيةفيما يلي عرضاً ألهم اإل.  هذا العصر
 

 1967والتي استمرت منذ    (لـم تتوفر إحصاءات عن مشتركي أو مستخدمي اإلنترنت إبان السيطرة اإلسرائيلية             : اإلنتـرنت 

 .  ، ويعود ذلك إما لعدم توفر هذه الخدمة أو لندرة وجودها)1997وحتى عام 

 مشتركا، وبلغ عدد الشركات     39,015 في األراضي الفلسطينية     2004ركين في خدمة اإلنترنت في العام       فيما بلغ عدد المشت   

 موقعاً لإلنترنت في األراضي     55كما بلغ عدد مواقع اإلنترنت المسجلة       .   شركات 9التـي تقدم خدمة اإلنترنت للمشتركين       

 .2004الفلسطينية وللعام 
  

 على مضاعفة حجم الوصول إلى شبكة       ت على النفاذ للعالم الخارجي، كما ساعد      سـاهمت مقاهـي اإلنتـرنت في التشجيع       

 مقهى، في حين وصل عدد مقاهي اإلنترنت  138 لم يتجاوز عدد مقاهي اإلنترنت المرخصة   2003اإلنتـرنت، ففـي العام      

افظات والتجمعات السكانية    بما فيها مقاهي اإلنترنت في مختلف المح       2004 مقهـى عام للنفاذ على اإلنترنت في العام          366

 ). 32، 11: انظر الجداول. (مما ساهم في وصول اكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى هذه الخدمة
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  .تعتبـر أجهزة الحاسوب الوسيلة الرئيسية التي تستخدم للنفاذ إلى اإلنترنت، وتستخدم كأداة اتصال بين األفراد               : الحاسـوب 

في حين ال   .  صية نتيجة الزدياد أعداد المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       ازدادت أعداد الحواسيب الشخ    وقـد 

 إحـصائيات دقيقة حول أعداد الحواسيب الشخصية في األراضي الفلسطينية ولكن هناك تقديرات تشير إلى أن نسبة                  دتـوج 

  ).13:ظر الجدولان.  ( جهاز لكل مائه من السكان4.59 بلغت 2004انتشار الحواسيب الشخصية لعام 
 

يعتبر مؤشر أعداد أجهزة التلفزيون والراديو من المؤشرات المساندة  واإلضافية للداللة على             : أجهـزة التلفزيون والراديو   

في حين ال توجد بيانات حول أعداد أجهزة        .  مـدى الـنفاذ والـتقدم وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أي بلد            

فلسطينية، ولكن توجد بعض التقديرات حول معدل أجهزة التلفزيون المتوفرة في األراضي الفلسطينية             الراديو في األراضي ال   

 ).14: انظر الجدول. (2003 جهاز تلفزيون لكل ألف من السكان في عام 148من السكان وكانت  فرد 1000لكل 
 

 في األراضي الفلسطينية وفق     2004بت لعام   بلغت أعداد خطوط الهاتف الثا    : شـبكة الهواتـف الفلسطينية الثابتة والنقالة      

وقد احتلت  .   لكل مائه فرد من السكان     7.9 خطا، أي بمعدل     271,458معطـيات الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

 خطا يليها أعداد خطوط     225,625أعـداد خطـوط الهواتف المنزلية العدد األكبر من إجمالي أعداد الخطوط، حيث بلغت               

 . خطا9,001 خطا فيما بلغت عدد خطوط الهاتف الثابت في القطاع الحكومي 36,832ي  القطاع التجار
 

المكتب اإلقليمي العربي، فقد أشارت إلى أن معدل انتشار خطوط الهواتف           / أمـا بالنسبة لبيانات االتحاد الدولي لالتصاالت      

.     خطا لكل مائة منزل    47 خطوط الهاتف الثابت      خطا لكل مائه فرد من السكان، فيما بلغ معدل         8.78 بلغ   2004الثابتة عام   

أما بالنسبة للبيانات المنشورة على الصفحة اإللكترونية لالتحاد الدولي         .   عطال 60وبلغـت نـسبة األعطال لكل مائة خط         

م    ألف خط لعا   357.3لالتـصاالت أشـارت البـيانات  بـأن أعداد خطوط الهواتف الثابتة في األراضي الفلسطينية قد بلغ                   

 ).8، 7، 5، 4، 2: انظر الجداول.  ( لكل مائه فرد من السكان9.7، أي بنسبة 2004
 

 أن أعداد المشتركين في الهواتف النقالة في        2004المكتب اإلقليمي العربي لعام     / أشـارت بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت     

 مشتركا لكل مائه فرد من السكان، بيد أن االتحاد          7.36 ألف مشتركا، أي بما نسبته       265األراضي الفلسطينية قد بلغ حوالي      

 مشترك أي بنسبة 974,300 بلغ حوالي 2004الدولـي لالتـصاالت أشار إلى أن أعداد المشتركين في الهواتف النقالة لعام     

 ).8، 5:انظر الجداول.  ( مشترك لكل مائه فرد من السكان26.44
 

 تصاالت مصادر بيانات تكنولوجيا المعلومات واال4.4

نظـرا لحداثـة االهتمام بإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام، فان اإلحصاءات المتوفرة عن تكنولوجيا                

المعلـومات واالتـصاالت تعتبر قليلة وغير ممثلة بسالسل زمنية، كما أنها تفتقر للشمول، وينطبق هذا على كافة المصادر                   

تقوم أربعة جهات رئيسية بإصدار مؤشرات تكنولوجيا المعلومات        .  سطينيةالتـي نـشرت إحـصاءات عـن األراضي الفل         

 :واالتصاالت حول األراضي الفلسطينية وهي
 
 
 
 



 37

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني1.4.4

تعتبـر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من المجاالت التي أوالها الجهاز اهتمامه، وعمل على إصدار تقارير                

حـصائية ترصـد البنـية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل مبكر نسبيا، حيث يقوم الجهاز بإصدار تقارير                  إ

 حول إحصاءات النقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية،  كما ينفذ الجهاز سلسلة من المسوح               1998دوريـة مـنذ عام      

ت، كان آخرها المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             األسـرية المـتعلقة بتكنولوجـيا المعلـومات واالتصاال        

 مسحا متخصصا لمقاهي اإلنترنت من اجل حصر كافة مقاهي اإلنترنت غير      2005، كمـا نفـذ الجهـاز فـي عام           2006

 .المسجلة في سجل المنشآت
 

ل السجالت اإلدارية بشكل أساسي، حيث أما بخصوص منهجية جمع البيانات في الجهاز، يتم الحصول على البيانات من خال        

يتم الحصول على البيانات المتعلقة بأعداد خطوط الهواتف الرئيسية  والطلب عليها، و أعداد المكالمات ومدة المكالمات من                  

على خالل نماذج يتم تزويد شركة االتصاالت الفلسطينية بها، حيث تقوم الشركة باستيفاء هذه النماذج بصورة دورية مستندة                  

قاعدة البيانات لديها، وبعد ذلك يتم تدقيق منطقية هذه البيانات من خالل مقارنة بيانات الشهور مع بعضها، وفي حالة وجود                    

 .  تباين كبير في األرقام عن المتوسط الشهري يتم مراجعة مصدر البيانات لتفسير هذه التباينات

فيتم الحصول عليها من خالل نموذج خاص بشركة االتصاالت الخلوية          " جوال"أما فيما يتعلق ببيانات خدمة الهاتف الخلوي        

وفيما يتعلق بخدمة اإلنترنت    .  وكذلك يتم مراجعة موقع الشركة على اإلنترنت للتأكد من بعض البيانات          " جوال"الفلـسطينية   

تم تجميع هذه البيانات من     فيتم الحصول عليها من شركات تقديم هذه الخدمة، من خالل تزويدهم بنماذج خاصة، وبعد ذلك ي               

 .مصادرها والتأكد من دقتها ومصداقيتها بالتعاون مع مصادر البيانات ذاتها
 

بعـد االنتهاء من عملية المعالجة، يتم تفريغ البيانات في جداول نهائية معدة لهذا الغرض، وفحص النتائج وفي حالة وجود                    

بهدف الوصول إلى تفسير منطقي حول مصداقية هذه البيانات أو          مالحظـات حول صحة النتائج يتم مراجعة الجهة المعنية          

 .تعديلها
 

أمـا بالنسبة للعقبات التي يواجهها الجهاز بخصوص بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يمكن تلخيصها على النحو                

 :التالي

 والخدمية، والذي يشكل    الـتقاطع الكبيـر الحاصل بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وكافة القطاعات الصناعية            .1

 .بدوره تحدي لألجهزة اإلحصائية في جمع البيانات الالزمة ضمن مواعيد محددة وبالمواصفات المطلوبة

عدم وجود قائمة مؤشرات معتمدة حسب القطاعات االقتصادية والخدمية، مثل مؤشرات تكنولوجيا المعلومات              .2

 .الةفي الصحة والزراعة ومكافحة الفقر والتقليل من البط

 .عدم توفر إحصائيات حول مستخدمي الهواتف النقالة التابعة للشركات اإلسرائيلية .3

 أو  نتعكـس البيانات المتعلقة بعدد المشتركين في خدمة اإلنترنت، كافة المشتركين سواء أكانوا من الفلسطينيي               .4

 .من غير الفلسطينيين، من المقيمين أو الزوار
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 ت االتحاد الدولي لالتصاال2.4.4

يعتبـر االتحاد الدولي لالتصاالت الجهة الدولية المتخصصة في كل ما يتعلق بمجال االتصاالت في كافة أرجاء العالم، وله                   

من أجل ذلك   .  نشاطات عديدة يسعى االتحاد من خاللها لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى العالم             

 سنوية عن كافة البلدان تشمل البنية التحتية واالستخدام لألسر واألفراد، واستخدام            فقـد عمل االتحاد على إصدار إحصائيات      

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع مؤسسات األعمال، والتعليم وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

ل ما نشر على الصفحة اإللكترونية      تـم الحـصول على بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت عن األراضي الفلسطينية من خال             

، حيث تم جمع هذه     /http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics): (لالتحـاد كمنـشورات مجانـية على الموقع التالي        

البـيانات وتحديد ما توفر من مؤشرات مختلفة ضمن السالسل الزمنية الموجودة، ثم تم صياغتها على شكل جداول إحصائية    

 .االطالع عليها بسهولةتمكن القارئ من 
 

أمـا بخـصوص منهجـية جمع البيانات في االتحاد الدولي لالتصاالت، يعتمد االتحاد الدولي لالتصاالت في البيانات التي                   

ينـشرها عـن فلـسطين علـى السجالت اإلدارية بشكل أساسي، وبعض المسوح الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء                   

صدر محدد من هذه المصادر لكل السنوات التي توفر فيها بيانات عن األراضي الفلسطينية،              الفلسطيني، حيث لم يتم اعتماد م     

، وشركة االتصاالت       ةفقـد تـم  االعـتماد علـى قـواعد البـيانات لـوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني                  

ت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      في معظم بيانا  " جوال"الفلسطينية، والشركة الفلسطينية لالتصاالت الخلوية      

، فيما تم االعتماد على     )مـشتركي اإلنترنت، والخطوط الرئيسية للهواتف الثابتة، وأعداد المشتركين في خدمة الهاتف النقال            (

لسطينية، كما أخذ    على قطاع االتصاالت في األراضي الف      ة تحديدا خالل السيطرة اإلسرائيلي    ةمـصادر االتصاالت اإلسرائيلي   

بينما تم تقدير بعض بيانات البنية التحتية مثل أعداد أجهزة          .  بعـين االعتبار أعداد المشتركين في الهواتف النقالة اإلسرائيلية        

 . التلفزيون والراديو وذلك باالعتماد على نتائج بعض المسوح األسرية التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

تحـاد الدولي لالتصاالت على عدة منهجيات لمعالجة البيانات ولنفس المؤشر، وفيما يلي وصفاً لبعض المنهجيات                اعـتمد اال  

 :المستخدمة من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت
 

لم تكن المنهجية واضحة بما يكفي فيما يتعلق باألرقام المنشورة حول أعداد أجهزة الحاسوب في األراضي          : أجهزة الحاسوب 

إحـدى طرق التقدير الواضحة والتي تعتمد على أعداد الحواسيب المباعة في بلد ما لكل عام مضروبا بمعدل                  .  فلـسطينية ال

تقديـري حـول عمـر الجهـاز االفتراضـي والـذي يعتمد على عدة عوامل يصعب حصرها لكنها تكون في الغالب بين                                 

ب بإضافة قطع تساعد على زيادة حجم الذاكرة والسرعة، اعتمد في            سنوات، وبسبب القدرة على تحديث أجهزة الحاسو       3-5

 . سنوات سابقة لتقدير أعداد الحواسيب في بلد ما5بعض األحيان على أعداد الحواسيب المباعة خالل 
 

يانا معرفة كيفية تقدير أعداد أجهزة التلفزيون المتوفرة في األراضي الفلسطينية، تستخدم أح            مـن أجل  : أجهـزة التلفـزيون   

الـسجالت اإلداريـة، ولكـن هذا األسلوب يعطي في معظم األحيان أرقاما اقل من الواقع، و يعود ذلك لألعداد الكبيرة من                      

 رخص ألجهزة التلفزيون في األراضي الفلسطينية، ويتم االعتماد أحيانا       داألجهزة التي ال يتم تسجيلها مع مالحظة انه ال توج         

ونسكو، وقد تستخدم أحيانا أعداد األجهزة المباعة كأداة للتقدير، لكن فيما يخص األراضي      علـى األعـداد المتوفـرة لدى الي       
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الفلـسطينية تـم االعتماد على بعض المسوح األسرية التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتقدير أعداد أجهزة                  

 .التلفزيون في األراضي الفلسطينية
 

 في األراضي الفلسطينية والصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت، يمكن تقييمها بأنها            أما بخصوص جودة البيانات الخاصة    

غيـر شـاملة حـيث لم ينشر إال القليل من المؤشرات حول األراضي الفلسطينية والتي ال تعكس الصورة الحقيقية لقطاع                     

تعريف واضح لألراضي الفلسطينية من   كذلك لم يكن هناك     .  االتـصاالت وتكنولوجـيا المعلومات في األراضي الفلسطينية       

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في               ( J1حـيث شـمولها للقـدس       

 ).   1967حزيران من عام 
 

 المكتب اإلقليمي العربي/  االتحاد الدولي لالتصاالت3.4.4

إلقليمي العربي فرع لالتحاد الدولي لالتصاالت في المنطقة العربية بهدف العمل           المكتب ا / يعتبـر االتحاد الدولي لالتصاالت    

علـى تنميتها وتطويرها في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل التركيز على نقاط الضعف التي تعاني منها                  

دارية المتوفرة لدى الجهات الرسمية في      الـبلدان العربية في هذا المجال، ويعتمد المكتب اإلقليمي العربي على السجالت اإل            

يتـبع المكتب اإلقليمي العربي نفس المنهجية المتبعة في االتحاد الدولي لالتصاالت، إال انه يوجد بعض                .  الـبلدان العـربية   

 .االختالف في البيانات عن نفس المؤشرات بين المؤسستين تعود إلى اختالف في المصدر أو اختالف اإلسناد الزمني
 
   البنك الدولي4.4.4 

. اهـتم البنك الدولي بنشر احصاءات ترصد البنية التحتية ومدى استخدام األفراد واألسر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت               

تعـتمد إحصاءات البنك الدولي في هذا المجال بشكل رئيسي على اإلحصاءات المتوفرة لدى االتحاد الدولي لالتصاالت، وقد         

لصفحة اإللكترونية للبنك الدولي والتي نشر فيها بيانات حديثة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للضفة              تم الرجوع إلى ا   

 .  الغربية وقطاع غزة
 

   التباين في بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت5.4

حاد الدولي مقارنة مع بخـصوص عـدد المـشتركين في خدمة الهواتف النقالة، لوحظ بعض االختالفات بين إحصاءات االت          

إحـصائيات المكتب اإلقليمي العربي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لنفس األعوام تقريبا، حيث أن عدد المشتركين                

 ألف مشترك، بينما أشارت إحصاءات الجهاز       480 حـسب بـيانات االتحـاد الدولي لالتصاالت بلغ حوالي            2003للعـام   

فيما اظهر بيانات المكتب اإلقليمي العربي      .   مشتركا 264,091ى أن عدد المشتركين هو        المركـزي لإلحصاء الفلسطيني إل    

 ).8، 5، 3:انظر الجداول . ( ألف مشترك250لالتصاالت أن عدد المشتركين لنفس العام بلغ حوالي 
 

صدر الذي قام      مـن المالحـظ أن هـناك بعـض التـباين في البيانات المنشورة عن أعداد خطوط الهاتف الثابت حسب الم                    

فمثال معدل خطوط الهواتف    .  بنـشرها، وقـد تعددت المنهجيات في حساب مثل هذه المؤشرات وذلك حسب مصدر النشر              

 مشتركا لكل مائة فرد من السكان لعام        8.78الثابـتة حسب بيانات المكتب اإلقليمي العربي التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت            

 مشتركا، فيما أشارت    9.7 الموقع اإللكتروني لالتحاد الدولي لالتصاالت ولنفس العام         ىشور عل ، بينما كان المعدل المن    2004

 .   لكل مائه فرد من السكان7.9بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن المعدل كان 
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، حيث تقاربت بيانات    2004كمـا يالحظ بعض الفروق في معدالت مشتركي الهواتف النقالة لكل مائه فرد من السكان للعام                 

 لكل مائه فرد من     11.8 لكل مائه فرد من السكان و      8.5المكتب العربي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وكانت قيمها         

 مشترك لكل مائه فرد من           26.44السكان على التوالي، بينما كانت بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت اكبر بكثير حيث كانت              

برر هذا االختالف أن االتحاد الدولي لالتصاالت يجمع بين الهواتف النقالة اإلسرائيلية والفلسطينية المستخدمة من               السكان، وي 

قبل الفلسطينيين، بينما الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمكتب اإلقليمي العربي يعتمدون أرقام شركة الهواتف الخلوية               

 ).8، 5، 3: اولانظر الجد.  (فقط" جوال"الفلسطينية 
 

  مقارنات دولية6.4

تعتبـر األراضـي الفلـسطينية مـن الـدول المتوسـطة مـن حيث التقدم التكنولوجي والتطور في شبكة الهواتف الثابتة                            

والخلـوية، ويأتي ترتيب األراضي الفلسطينية في المرتبة العاشرة من بين الدول العربية في انتشار الهواتف الثابتة والخلوية                  

كما .  2004من السكان للعام     فرد 100 هاتف خلوي لكل     26.44 منزل، و  100 هاتف لكل    47لكل مائة منزل والتي بلغت      

  هاتف لكل مائه فرد      9.7يأتـي ترتيب األراضي الفلسطينية في المرتبة الثانية عشرة من حيث معدل انتشار الهواتف الثابتة                

 في المرتبة التاسعة بين الدول العربية من حيث انتشار أجهزة الحاسوب            مـن الـسكان، ويأتـي ترتيب األراضي الفلسطينية        

 .2004 جهاز حاسوب لكل مائه فرد من السكان للعام 4.59والذي بلغ 
 

المجال   من أجل معرفة مدى تقدم فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومدى الرضى عما تم تحقيقه في هذا          

 بعض الدول المجاورة وتحديدا بعض البلدان العربية المحيطة باألراضي الفلسطينية، ومن هذه             تمـت مقارنـة فلـسطين مع      

، كذلك تمت المقارنة لبعض المؤشرات األساسية مع إسرائيل وذلك لتحديد مدى الفجوة             )األردن، لبنان، سوريا، مصر   (الدول  

من خالل هذه المقارنات يالحظ أن األراضي       .   ولوجيالموجودة بين األراضي الفلسطينية وإسرائيل في مجال التطور التكن        

الفلـسطينية سجلت أعلى نسب نمو تراكمية سنوية للهواتف الثابتة بين الدول العربية األربعة المحيطة باألراضي الفلسطينية                 

 2002عام  في  % 20.7، فكانـت نسبة النمو التراكمية السنوية للهواتف الثابتة حوالي           )األردن، لبـنان، سـوريا، مـصر      (

 .  لكل مائه فرد من السكان% 14.0 أي بمعدل 1995بالمقارنة مع سنة األساس 
 

 لكل ألف   0.66احـتلت األراضي الفلسطينية المرتبة الثانية بعد األردن من حيث معدل انتشار الهواتف العمومية، والذي بلغ                 

يسي بينما كانت هذه القيم  في األردن ولنفس         من عدد خطوط الهاتف الرئ    % 0.96 أي بنسبة      2001فـرد من السكان للعام      

أما بخصوص فترة االنتظار    .   من عدد خطوط الهاتف الرئيسي    % 1.2 لكـل ألـف فـرد من السكان بنسبة             1.47العـام   

 سنة، بينما كانت نسبة ما تم     0.3 سنة، في حين بلغت هذه الفترة في األردن          1.3للحـصول على خط هاتف ثابت فقد  بلغت          

 . 2001من إجمالي الطلبات وللعام % 97.8من إجمالي الطلبات، في حين كانت في األردن % 86.9ن طلبات إنجازه م
 

تـنمو البنية التحتية لالتصاالت األرضية في األراضي الفلسطينية بشكل بطيء بسبب االغالقات والحصار المتواصل للمدن                

 كما تدنى النمو في عدد خطوط الهاتف الرئيسي ليصبح أقل           ،2000خالل انتفاضة األقصى التي اندلعت في شهر أيلول عام          

 لكل مائه فرد من     9.7فقد وصل عدد خطوط الهاتف الرئيسي       )  األردن، مصر، لبنان، سوريا   (من الدول العربية المجاورة     

شار خطوط ، فـي حـين كانت لبنان تتصدر الدول العربية األربعة المذكورة والتي بلغ فيها معدل انت          2004الـسكان لعـام     
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فيما ارتفعت نسبة الذين يستخدمون الهواتف النقالة في األعوام األخيرة         .    لكل مائه فرد من السكان      17.75الهواتـف الثابتة    

 هاتف نقال لكل مائه فرد من السكان للعام         26.44لتـصل إلى الدولة الثانية بعد األردن، فكان معدل انتشار الهواتف النقالة             

 .  هاتف نقال لكل مائه فرد من السكان ولنفس العام28.41ألردن معدل انتشار للهواتف النقالة  ، فيما سجلت ا2004

 ).30-18: انظر الجداول (
 

 المتعمد من قبل    ليعود السبب وراء التطور المحدود لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية إلى اإلهما            

ـ        ية لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية خالل فترة السيطرة           االحـتالل اإلسـرائيلي للبنـية التحت

اإلسرائيلية على هذا القطاع الهام، وما تقوم به إسرائيل في الوقت الحاضر من إجراءات مثل السيطرة على طيف الترددات                   

بكات االتصاالت لتكنولوجيا     الفلـسطيني، وتعطـيل اإلدخـال واإلفـراج عـن البـضائع واألجهزة المخصصة لتطوير ش               

المعلـومات، ومنع النفاذ المباشر إلى الشبكة العالمية للمعلومات، كل هذه المعوقات حالت دون تطوير ونمو قطاع تكنولوجيا                  

 .المعلومات واالتصاالت كما هو الحال في الكثير من الدول المجاورة
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 الفصل الخامس 
 

 سر واألفراد الجاهزية والنفاذ واالستخدام لأل
 

تـنوعت الجهـات التي تتناول موضوع الجاهزية ونفاذ األسر واألفراد واستخدامهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                

كما ينشر  .  األراضـي الفلـسطينية، ويعتبـر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ابرز مصادر البيانات في هذا المجال               

اإلحـصاءات فـي مجـال الجاهزية ونفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات               االتحـاد الدولـي لالتـصاالت بعـض         

.   يواالتـصاالت، وذلك استنادا لتقديرات تعتمد باألساس على بعض المسوح التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين               

 الخطط في مجال تكنولوجيا     تعـد مؤشـرات الـنفاذ لألسـر واألفـراد من المؤشرات الهامة لراسمي السياسات وواضعي               

المعلـومات واالتصاالت، وتهتم الحكومات بمؤشرات االستخدام والنفاذ من اجل تحديد مواطن الكثافة الجغرافية وتوزيعاتها               

 .  مما يساعد على تلبية االحتياجات المتزايدة خاصة في المناطق التي تمتاز بكثافة سكانية متنامية
 

 لومات واالتصاالت النفاذ لتكنولوجيا المع1.5

تـسعى الدول إلى توفير خدمات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة من منظومة الخدمات العالمية التي                 

خطوط (تقـدمها هـذه التكنولوجيا ألكبر قدر ممكن من السكان، كما تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                  

بكافة تجهيزاتها ومدى تطورها األدوات األساسية للنفاذ إلى الخدمات         ) ، الهواتف النقالة، الحواسيب، اإلنترنت    الهواتف الثابتة 

كما تعتبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عنصرا أساسيا في          .  المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

 .ورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في شتى مناحي الحياةالتعرف على مدى التطور واالستفادة من ث
 

يقـاس حجم النفاذ لألفراد واألسر وقطاع مؤسسات األعمال ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمدى جاهزية البنية                

فاذ في المستقبل لكافة شرائح     التحتية لهذه التكنولوجيا، والتي تحدد بدورها واقع النفاذ في الوقت الحاضر وما سيكون عليه الن              

 :وتحدد الفئات المستهدفة في مجال النفاذ ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالفئات التالية.  المجتمع
 

.  تـشمل مؤشـرات مثل عدد الخطوط الثابتة لكل مائه فرد من السكان، ونسبة السكان الذين يستخدمون اإلنترنت                 : األفـراد 

شرات الفضائية مثل التغطية أو البعد عن التسهيالت للوصول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والنسبة             باإلضافة إلى المؤ  

الفرضـية للـسكان الـذين يستطيعون من ناحية نظرية االستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل تغطية                  

 .الهواتف النقالة
 

فر وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البيت، مثل نسبة           تـشمل مجموعة مؤشرات تقيس مدى تو       :األسـر 

 .، واألسر التي تمتلك حاسوبتاألسر المزودة بخط هاتف، أو اإلنترن
 

 والتـي تشتمل على مؤشرات النفاذ واالستخدام ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع              :مؤسـسات األعمـال   

المؤشرات إجراء المعامالت التجارية من خالل الشبكة العالمية، وتوفر موقع للمؤسسات على           مؤسـسات األعمال، ومن هذه      

 .اإلنترنت، أعداد الحواسيب وأجهزة االتصال المتوفرة في المؤسسة
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  مصادر بيانات الجاهزية والنفاذ واالستخدام لألسر واألفراد2.5

متبعة في جمع بيانات الجاهزية والنفاذ لألسر واألفراد في مجال فـيما يلي استعراض ألهم المصادر اإلحصائية والمنهجية ال   

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني1.2.5

قـام الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني بعدة مسوح تم من خاللها رصد مدى استخدام ونفاذ األسر واألفراد لمجتمع                    

هذه األنشطة تنفيذ مسح وسائل اإلعالم والذي خصص جزءاً كبيراً منه لمعرفة مدى استخدام األسر          المعلـومات، وكان أول     

 والذي خصص جزءاً منه     2003، وتنفيذ مسح الشباب     2000واألفـراد لتكنولوجـيا المعلـومات واالتـصاالت في العام           

الكمبيوتر "ا المعلومات واالتصاالت وهو مسح      لتكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت، كما تم تنفيذ مسحاً متخصصاً بتكنولوجي         

، والـذي رصـد أكبر قدر ممكن من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات                2004فـي العـام     " واإلنتـرنت والهاتـف الـنقال     

واالتصاالت، كما تم تنفيذ مسح النفاذ المباشر لإلنترنت والذي سعى لمعرفة مدى رضى مستخدمي خدمة اإلنترنت المباشرة                 

)ADSL(      ويقوم  2006كما نفذ أخيراً المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العام           .  2005 فـي العـام ،

الجهـاز بـشكل دوري بإدراج عدد من األسئلة في المسوح التي ينفذها تتضمن امتالك األسر لوسائل تكنولوجيا المعلومات                   

تنفيذ سلسلة مسوح دورية حول البنية األساسية والجاهزية والنفاذ         هذا وتتضمن خطة الجهاز السنوية      .  واالتـصاالت والنفاذ  

 .واالستخدام ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

أمـا بخـصوص المنهجية المتعبة في الجهاز في جمع بيانات الجاهزية والنفاذ لألسر واألفراد ، تعتبر المسوح المتخصصة                   

لذين يستخدمون ويستطيعون النفاذ  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعتمد          ا دالوسـيلة الرئيـسية مـن اجل تقدير أعدا        

 :المنهجية المتبعة في إجراء المسوح على المراحل التالية
 

 في بداية األمر يتم التخطيط إلجراء المسح  من خالل تشكيل فريق فني من ذوي الخبرة                 :مـرحلة التخطـيط والتحـضير     

اعي من اجل تحديد االحتياجات المحلية واالستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ مسوح             والكفـاءة، ويـتم العمـل بشكل جم       

ومن ثم يتم تصميم استمارة المسح لتتوافق مع التوصيات الدولية، ثم يتم تصميم العينة              . تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت   

 . لتمثل مجتمع الدراسة، حيث يتم اختار عينة علمية ممثلة
 

 تتم العمليات الميدانية بشكل منهجي منذ بداية العمل، حيث يتم إعداد كتيب إرشادات الباحثين               :نفيذ وجمع البيانات  مرحلة الت 

الميدانيـين ويـتم تـدريب الباحثين على كيفية استيفاء االستمارة، و يتم تدقيق البيانات من قبل طاقم مدرب، ثم يتم إدخال                      

 .تم برمجته بقواعد خاصة تضمن اكبر قدر من الدقةالبيانات إلى الحاسوب من خالل برنامج ت
 

   المنظمات الدولية2.2.5

نـشر االتحـاد الدولـي لالتصاالت والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت والبنك الدولي بعض البيانات عن                  

انات على النفاذ واستخدام اإلنترنت     اسـتخدام ونفـاذ األفراد واألسر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتركزت هذه البي           

 . بشكل أساسي، بينما يالحظ افتقار البيانات المنشورة الستخدام األسر واألفراد ألجهزة االتصاالت المختلفة
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 واضحة وموحدة لكافة البيانات، وتم      ةأمـا بخـصوص المنهجية المتعبة في االتحاد الدولي لالتصاالت، لم تكن هذه المنهجي             

المستخدمين ونسبة مستخدمي اإلنترنت باالعتماد على أعداد المشتركين في اإلنترنت من خالل ضرب أعداد              تقديـر أعداد    

كما يتم في بعض األحيان االعتماد على نتائج بعض المسوح مثل           .  المـشتركين لـدى مزودي خدمة اإلنترنت بعامل معين        

كذلك يعتمد المكتب اإلقليمي العربي نفس      .  لفلسطيني، الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء ا      2000مـسح وسائل اإلعالم     

المنهجية المتبعة في االتحاد الدولي لالتصاالت إال انه في بعض البيانات يظهر بعض التباين الناتج عن اختالف في مصادر                   

 .البيانات
 

  واقع الجاهزية والنفاذ واالستخدام لألسر واألفراد3.5

سارع في أعداد األسر التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فقد            تميـزت األراضي الفلسطينية بنمو مت     

من إجمالي األسر، بينما كانت األسر التي يتوفر        % 32.8 التي يتوفر لديها جهاز حاسوب       2006بلغت نسبة األسر في عام      

أما % .  72.8 تصل إلى    2004نة بعام   ، بنسبة نمو مقار   2006من األسر للعام    % 15.9لـديها خدمة اإلنترنت في البيت       

، بينما كانت   %95.3بخـصوص توفـر جهاز التلفزيون لدى األسر، فقد بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون                  

ولنفس العام، في حين كانت نسبة األسر التي لديها جهاز فيديو               % 80.4نـسبة األسـر التـي يتوفـر لـديها القط فضائي             

%   50.8 أجهزة اتصاالت لتبلغ نسبة األسر التي توفر لديها هاتف ثابت وهاتف نقال              ء استمر االهتمام باقتنا   ، كمـا  30.0%

 ).19: أنظر الجدول.  (على التوالي% 81.0و
 

الـذين يـستخدمون الحاسوب ويستخدمون اإلنترنت فقد بلغت نسبتهم                    )  سـنوات فاكثـر    10(أمـا بخـصوص األفـراد       

فيما  تركزت نسبة من يستخدمون اإلنترنت حسب وسيلة الدخول حسب           .  2006 علـى التوالـي للعام       %18.4و% 50.9

"، و نسبة من يستخدمون وسيلة خط اشتراك مباشر %68.5بنسبة  " Dial Up" على استخدام الهاتف 2006بـيانات العام  

ADSL "14.8   .%        ة والدراسة هما أكثر األغراض انتشارا بين       أما بالنسبة للغرض من استخدام اإلنترنت فقد كانت التسلي

علـى التوالـي، فيما كنت هذه النسب بين المستخدمات اإلناث                  % 29.6و% 43.8المـستخدمين الذكـور والتـي بلغـت         

 . على التوالي% 50.7و%  34.3
 

التصاالت المتوفرة  بخـصوص معدالت اإلنفاق األسري الشهري على مجموعة مختارة من الخدمات التكنولوجية ووسائل ا             

البرامج المحوسبة، قطع إضافية للحاسوب، تصليح برامج التشغيل للحاسوب، واستخدام اإلنترنت في            (لـدى األسـر، وهي      

 64.7 شيقل في الضفة الغربية، و     50.8 شيقالً إسرائيلياً، بواقع     55.3، فقد بلغ معدل اإلنفاق الشهري لهذه الخدمات         )البـيت 

 شيقل  64.8 شيقل، بواقع    68.5ان أقصى معدل لإلنفاق على استخدام اإلنترنت في البيت حيث بلغ            وك.  شيقل في قطاع غزة   

 . 2006 شيقل في قطاع غزة للعام 75.4في الضفة الغربية، و 
 

التي لديها بعض خدمات التكنولوجيا ووسائل االتصاالت       )  سنوات فأكثر  10(أما بخصوص معدالت اإلنفاق الشهري لألفراد       

، فقد بلغ معدل    )النقال الفلسطيني واإلسرائيلي بمختلف أنواعه، استخدام اإلنترنت خارج البيت        (ة لدى األفراد، وهي     المتوفـر 

.   شيقل في قطاع غزة    20.1 شيقل في الضفة الغربية، و       69.7 شيقل إسرائيلي، بواقع     58.1اإلنفاق الشهري لهذه الخدمات     
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 خالل  ة شيقل على مستوى األراضي الفلسطيني     99.0 حيث بلغ    ي اإلسرائيل وكـان أقصى معدل لإلنفاق على استخدام النقال       

 ). 26 ،25: أنظر الجداول.  (2006العام 
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 الفصل السادس
 

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم
 

ـ                  صيب جـيد من ثورة تكنولوجيا المعلومات               يحظـى قطـاع التعلـيم بكافـة مـستوياته فـي األراضـي الفلـسطينية بن

واالتـصاالت، ويظهـر األثر على هذا القطاع بشكل واضح من خالل تطوير المناهج وأساليب التدريس ونظرا لسهولة نقل                   

ائل المعلـومة وتـبادلها مـع اآلخرين بوسائل التكنولوجيا الحديثة، مما حذا بواضعي السياسات التعليمية لالستفادة من الوس                 

الجديـدة فـي نـشر العلـم وتـبادله فـي أرجـاء المعمورة من خالل نشر األبحاث والمؤلفات وأوراق العمل على شبكة                             

، ةاإلنترنت، كما اتجه البعض إلعداد برامج ومناهج تعليمية تنقل من خالل اإلنترنت أو من خالل بثها عبر القنوات الفضائي                  

والذي أدى بدوره إلى نشر المعلومة بأساليب حديثة وظهور ما          ) CDs(اص مضغوطة   وكذلك  توفير المواد العلمية على أقر      

اصـطلح علـيه بالتعلـيم اإللكترونـي، أي التعليم الذي يتم استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيه، وقد بدأ                    

 .باالنتشار بشكل ملحوظ على مستوى العالم في األعوام القليلة الماضية
 

ـ    تخدام تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت في التعليم أساسيا وليس من قبيل الترف، واعتبرت اليونسكو انه من                اصـبح اس

الـضروري اسـتخدام الطـالب وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم كما انه من الضروري إتقان                  

تشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم في        المعلمـين لمهـارات استخدام هذه التكنولوجيا، كما نالحظ ان         

المـنطقة العـربية سـواء كـان عبر دروس وبرامج تعليمية عبر التلفاز من خالل الفضائيات أم من خالل الشبكة العالمية                      

 ". اإلنترنت"للمعلومات 
 

، والتي جاءت نتيجة للشراكه بين 2005في العام تـم اإلعالن عن إطالق مبادرة التعليم اإللكتروني في األراضي الفلسطينية   

تجهيزات حاسوب للمدارس وربط هذه المدارس بشبكة        توفيرقطاعـي التعلـيم العـام والخاص، وقد تضمنت هذه المبادرة            

 كما يستخدم التعليم اإللكتروني في بعض.  اإللكترونيةالمعلمين وتطوير المناهج   لتسهيل االتصال وكذلك تدريباإلنتـرنت 

الجامعات الفلسطينية من خالل نشر المحاضرات والمواد الدراسية وإجراء االختبارات في نهاية الفصل، وقد تم استخدام هذا                 

األسلوب في التدريس الجامعي بشكل مكثف في فترة االجتياح اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية أو في أوقات حظر التجوال وعدم                  

 .متمكن الطالب من االلتحاق بجامعاته
 

 ي مؤشرات التعليم اإللكترون1.6

تهتم إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برصد مدى انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع              

التعلـيم، وتعمل إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل جمع بيانات مجموعة من المؤشرات ترصد تضمين                

 : في مجاالت ثالثة هييل التكنولوجيا في التعليم، وتصنف مؤشرات التعليم اإللكترونأدوات ووسائ
 

ويـشمل هذا المجال، أعداد ومواصفات أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ لإلنترنت، والبرامج             : التكنولوجـيا 

 .التعليمية المحوسبة
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ر على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتخصص وكفاءة يشمل هذا المجال، التدريب والتطوي    : طـاقم الـتدريس   

 .المدرسين
 

نفاذ الطالب لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألهداف المحققة من النفاذ إلى تكنولوجيا            يـشمل هذا المجال،   : الطـالب 

 .المعلومات واالتصاالت، وتخصصات طالب الدراسات العليا
 

تتطرق الجداول في هذا التقرير إلى      .  فلسطين إلى نوعين رئيسيين هما التعليم العام والتعليم العالي        ينقـسم قطاع التعليم في      

تجهيـزات تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت في المدارس والتي تعتبر البنية التحتية التي تؤهل الطالب والمدرسين للنفاذ                 

.  قاء بالمستوى التعليمي وتطوير الكادر البشري على المدى البعيد        لمجـتمع المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لالرت      

يعتبـر القطـاع التعليمـي القطـاع المـسؤول عن بناء القدرات الالزمة لتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات                        

 الركيزة األساسية لتطوير    واالتـصاالت، ويعتبر خريجي الدراسات العليا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          

مجتمع يعتمد على المعلوماتية كأساس للنمو االقتصادي والتقدم االجتماعي، كذلك حجم الكادر البشري المدرب والمؤهل من                

الناحـية التكنولوجـية والـذي يعكس مدى الوعي واالهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية، ويعطينا مؤشراً                 

 .    مستقبل التكنولوجي في األراضي الفلسطينية من ناحية أخرىإيجابيا عن ال
 

 :ي واقع التعليم اإللكترون2.6

تقـوم وزارة التـربية والتعليم العالي بإجراء مسح التعليم للمدارس والذي يشمل ضمن المواضيع التي يغطيها أسئلة خاصة                   

 . وتخصصات المعلمينبمدى توفر البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 إلى مدى انتشار مختبرات الحاسوب في مدارس األراضي           2005/2006تـشير بـيانات مـسح التعلـيم للعـام الدراسي            

 مختبرا موزعة حسب الجهة المشرفة على          1,237الفلـسطينية، وقـد بلـغ إجمالـي مختبـرات الحاسـوب في المدارس               

من المدارس  % 67.3 مختبر حاسوب أي بنسبة      183في المدارس الخاصة    المـدارس، فقد بلغ إجمالي مختبرات الحاسوب        

من المدارس الحكومية، وفي مدارس وكالة      % 56.7 مختبر حاسوب أي بنسبة      978الخاصـة، وفـي المـدارس الحكومية        

 . من مدارس الوكالة% 27.1 مختبر حاسوب أي بنسبة 76الغوث الدولية 
   

رس يالحظ أن معظم المدارس يتوفر فيها هاتف، فقد بلغ عدد المدارس التي يتوفر فيها               أمـا بالنـسبة لتوفر الهاتف في المدا       

 مدرسة بنسبة   910من مجمل المدارس، وبلغ عدد المدارس التي يتوفر فيها فاكس           % 90.1 مدرسـة بنسبة     2,051هاتـف   

% 94.6 مدرسة أي ما نسبته   2,154من مجمل المدارس، أما عدد المدارس التي توفر فيها جهاز حاسوب فقد بلغت              % 40.0

فقد بلغت  " scanner"أما بخصوص عدد المدارس التي توفر فيها طابعة حاسوب وماسح ضوئي            . من إجمالي عدد المدارس   

 .من مجموع المدارس على التوالي% 31.0، و %89.7 مدرسة على التوالي، بما نسبته  705، و2,043
 

ات فيها تخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كليات مختلفة، ويالحظ          بالنـسبة للتعليم العالي نجد أن معظم الجامع       

أن إقـبال الذكـور على دراسة تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلغ حوالي الضعف مقارنة مع اإلناث، حيث                  
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ة الجامعات بواقع   من مجموع طلب  % 8.8كانـت نـسبة الطلبة المتخصصين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت            

 ). 31 -27: انظر الجداول.  (2004/2005لإلناث خالل العام الدراسي % 6.4للذكور و% 11.2
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 الفصل السابع
 

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع االقتصادي
 

أو ما ) New Economy(ديد بدأ تضمين وسائل تكنولوجيا المعلومات في االقتصاد العالمي وعرف ما يسمى باالقتصاد الج

 ويالحظ توجه العالم نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات وتضمينها في تنمية           (e-economic)يقصد به االقتصاد اإللكتروني     

االقتـصاد وتطويـره بكافـة جوانبه الصناعية والتجارية، كما تسهم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النهوض                 

 في محاربة   اوتقليص الفوارق االقتصادية الهائلة بين البلدان النامية والمتطورة بما يعرف بتضمين التكنولوجي           باقتصاد البلدان   

 .الفقر
 

لقـد اسهم دخول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقوة في نمو القطاع االقتصادي وزاد استخدام التكنولوجيا المتطورة في                 

كما خلق نظام االتصاالت السلكية والالسلكية المتطورة أجواء اقتصادية مثالية مكنت           اإلنتاجية وخاصة في القطاع الصناعي،      

سهل من إمكانية "  اإلنترنت"كذلك فان انتشار الشبكة العنكبوتية   .  مـن أجراء المعامالت االقتصادية بصورة سلسلة وسريعة       

 أي  e-commerce)( يعرف بالتجارة اإللكترونية     الـنفاذ إلـى األسواق العالمية واالنفتاح على السوق العالمي من خالل ما            

كما سهل التطور التكنولوجي عملية عرض      .  تبادل السلع والخدمات بين كافة قطاعات المجتمع بواسطة الشبكات اإللكترونية         

لك أسهم  وخـدمات الشركات العالمية من خالل الشبكة اإللكترونية لتكون متاحة للجميع في كافة أرجاء العالم، كذ    تالمنـتجا 

 . استخدام اإلنترنت في التعريف بالسلع والمنتجات وخلق بيئة تنافسية بين األسواق العالمية
 

 : مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد1.7

مؤشرات  لقـياس حجم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد طورت بعض المنظمات اإلقليمية والعالمية             

 :خاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تركز بشكل أساسي على المؤشرات التالية
 

، وهي المؤشرات التي تساعد     كقطاع اقتصادي مستقل بذاته    المؤشـرات التي تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       

وتتلخص .  الت بين كافة القطاعات االقتصادية األخرى     علـى معرفة الثقل الذي يشكله قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصا         

 :هذه المؤشرات بالشكل التالي

 تنـسبة قـيمة تكنولوجـيا المعلـومات واالتـصاالت المستوردة والمصدرة من إجمالي الصادرا               

 .والواردات

 .نسبة القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القيمة المضافة 

 .ل للصادرات والواردات والقيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالنمو الحاص 

 .نسبة الذكور واإلناث العاملين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القوى العاملة 
 

ؤشرات ، وتلخص هذه الم   "Business "المؤشـرات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال         

حجـم الـنفاذ واالستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات والمنشآت االقتصادية المختلفة ويتم من خاللها                
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وتشمل .  رصـد حجم التبادل التجاري اإللكتروني من خالل معرفة قيمة طلبات الشراء والبيع التي تتم من خالل اإلنترنت                 

 :صاالت في قطاع األعمال ما يليمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالت

 .نسبة المؤسسات ونسبة الموظفين الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب ومدى حجم النفاذ لإلنترنت 

 .نسبة المؤسسات التي ترسل وتتسلم طلباتها عبر اإلنترنت 

 .نسبة المؤسسات التي لها موقع على اإلنترنت أو تلك التي لها شبكة إلكترونية داخلية 

 : التجارة اإللكترونية تصنف حسب طبيعة التبادل التجاري إلى ثالثة أقسام افتراضية هيأما بخصوص

التـسوق، ويتم بين المستهلك ومنتج السلعة أو الخدمة وهي المؤسسة أو المنشأة االقتصادية التي يشتري منها                  .1

 Business to Consumer “B(المستهلك بشكل مباشر عبر استخدام اإلنترنت، مؤسسة األعمال إلى المستهلك 

to C”.( 

التـبادل الـتجاري الحاصـل بين مؤسسات األعمال التجارية من إرسال واستقبال طلباتها من خالل استخدام               .2

 ).”Business to Business “ B to B(، )مؤسسات األعمال إلى مؤسسات األعمال(اإلنترنت 

أو غيرها من العمليات التجارية الحاصلة بين البـيع والـشراء بـين المستهلكين أنفسهم مثل المزادات العلنية       .3

 ). (”Consumer to Consumer “C to Cالمستهلكين 
 

  بشكل حقيقي وال توجد سوى بعض        ةتفتقـر اإلحـصاءات فـي األراضي الفلسطينية التي بيانات ترصد التجارة اإللكتروني            

، هذا  2006 و 2004 والتسوق لألعوام    ة اإللكتروني اإلحـصاءات التي تمثل نسبة استخدام األفراد لإلنترنت ألغراض التجارة         

 وهي نسبة ضئيلة جدا وال تمثل أي ثقل حقيقي في االقتصاد            2006في العام   % 1ولـم تـتعدى نـسبة التجارة اإللكترونية         

ظاهرة أما بالنسبة للتبادل التجاري اإللكتروني بين المؤسسات والمنشآت االقتصادية فال توجد إحصاءات ترصد              .  الفلسطيني

 .يالتبادل التجاري اإللكترون
 

 :د واقع تكنولوجيا المعلومات في االقتصا2.7

يـساهم حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية بشكل محدود جدا في الناتج المحلي اإلجمالي                 

 فان أعداد المنشآت العاملة في      2004داد المنشآت   بالمقارنة مع باقي القطاعات االقتصادية األخرى، وباالستناد إلى بيانات تع         

 موظفا تمثل اإلناث عددا قليال فيها          5,452 منشأة تعمل على تشغيل      835مجـال تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت قد بلغ         

االت ويمكن تقسيم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتص     .   موظفة 595مـوظفة، تركزن في قطاع االتصاالت بواقع          ) 693(

 :الفلسطيني إلى قسمين رئيسيين وهما
 
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. أ

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية بمجمله قطاعا خدماتيا كما هو الطابع العام لالقتصاد                

 :لى ثالثة أنشطة أساسية، هيالفلسطيني وتقسم األنشطة الخدماتيه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إ
 
 :االتصاالت السلكية والالسلكية .1
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 بلغ  2004يتركـز معظم العاملين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نشاط االتصاالت السلكية والالسلكية، ففي عام                

قيمة المضافة لقطاع    مشتغال، كذلك فان الجزء األكبر من ال       3,146 يعمل فيها    130عـدد المنـشآت العامله في هذا النشاط         

     2003تكنولوجـيا المعلـومات واالتصاالت ينتجها نشاط االتصاالت السلكية والالسلكية، حيث بلغت القيمة المضافة للعام                

 ).  دوالر أمريكي156,633(
 
 :الحاسب اإللكتروني واألنشطة ذات الصلة .2

 انه يتوقع أن يشهد هذا ا نموا ملحوظا نتيجة التأثر           علـى الرغم من ضعف مساهمة التكنولوجيا في االقتصاد الفلسطيني إال          

 منشأة، وبلغ عدد المشتغلين     339 حوالي   2004بالـنمو التكنولوجي العالمي المتسارع، وقد اشتغل بهذا النشاط خالل العام            

 .  لي اإلجمالي مشتغالً، وال توجد إحصاءات اقتصادية تفصيلية عن مدى ما يساهم به هذا النشاط في الناتج المح917فيها 
 
 :مقاهي اإلنترنت .3

سـاهم انتـشار خدمة اإلنترنت في األراضي الفلسطينية في ازدياد أعداد مقاهي اإلنترنت، وقد بلغ عدد المنشآت االقتصادية    

 عامال، وال توجد إحصاءات اقتصادية      696،  تشغل    2004 منشأة في العام     366التـي تعمل في تقديم خدمة النفاذ لإلنترنت         

 ).36-32: انظر الجداول.  (ية عن مدى ما يساهم به هذا النشاط في الناتج المحلي اإلجماليتفصيل
 
 التجارة الخارجية لسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .ب

فـي ظل ضعف الصناعة التكنولوجية في األراضي الفلسطينية فإن التبادل التجاري مع باقي العالم لسلع وخدمات تكنولوجيا                  

شكلت الواردات من خدمات تكنولوجيا     .  معلومات واالتصاالت هو المنفذ الرئيسي للتواصل مع التقدم التكنولوجي العالمي         ال

 إلى   2004 دوالر أمريكي، فيما انخفضت في العام        360,023 بقيمة   2000المعلومات واالتصاالت أعلى قيمه لها في العام        

درات من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقد سجلت أعلى قيمة لها           أما بالنسبة للصا  .   دوالر أمريكـي     20,266

انظر .  (2004 دوالر أمريكي في العام      11,520 دوالر أمريكـي، فيما انخفضت إلى        20,023 لتـبلغ    2002فـي العـام     

 ).36-35: الجداول
 

 د تعقيب على بيانات تكنولوجيا المعلومات في االقتصا3.7

دة التفصيل فيما يتعلق بالتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويعود ذلك كون البيانات             كانـت البيانات محدو   

والتي ال تسمح بنشر    ) ISIC-3(المتوفـرة علـى الحد الرابع للتصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية التنقيح الثالث              

ت الداخلية والتي تحتاج إلى تفصيل على الحد الخامس للتصنيف          بـيانات عـن أنشطة تجارة تكنولوجيا المعلومات االتصاال        

 .الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية
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 الفصل الثامن
 

 المشاريع الوطنية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

ل وضع الخطط   سـعت الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية للنهوض بواقع مجتمع المعلومات في األراضي الفلسطينية من خال                

 الرسمية الالزمة لتطبيق هذه الخطط والمشاريع، وكان هناك مجموعة قرارات           تواالسـتراتيجيات المستقبلية واتخاذ القرارا    

 لدعم الخطط واالستراتيجيات المستقبلية المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات         2005اقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في العام       

 :   هذه القراراتالفلسطيني، وكان من أهم
 

  االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات1.8

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وتمثل هذه االستراتيجية الخطوط العريضة التي              

ابة للتوصيات الدولية والتي حثت     تـنظم جهود المجتمع الفلسطيني نحو تطوير مجتمع المعلومات الفلسطيني والتي تأتي استج            

 في مجال االتصال    يويةوتم وضع مقترحات لمجموعة من المشاريع الح      .  2003علـيها قمـة مجـتمع المعلـومات جنيف          

 المستويات ومواكبة التطور الخارجي على     ،وتكنولوجـيا المعلـومات للتواصل مع كافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية          

وكانت هذه االستراتيجية نتاج عمل جماعي ضم القطاع الحكومي ممثال بعدد من الوزارات             .  لدولية وا  ة واإلقليمي ةالمحلـي 

 ).2أنظر الملحق رقم . (ذات العالقة وبالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات الفلسطينية
 

 مشروع فلسطين اإللكترونية  2.8

، والذي  2005 في شهر أيار من العام       E-Palestine) (ةلكترونيصادق مجلس الوزراء الفلسطيني على مشروع فلسطين اإل       

 تنفيذ  ، واشتمل المشروع على   ةفلسطين اإللكتروني مشروع  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلطالق      اسـتعدت فـيه وزارة    

ل االتصال   مليون دوالر تقريباً في مجا     100خطـة مدروسة وممنهجة يستغرق تنفيذها من ثالث إلى خمس سنوات، وبكلفة             

 حيوية في مجال االتصال وتكنولوجيا المعلومات       مشاريعالخطة على تنفيذ ستة     هـذه   تـشتمل      .وتكنولوجـيا المعلـومات   

 ة واإلقليمي ة المحلي ات على المستوي  التكنولوجي ومواكبة التطور    ،للتواصـل مـع كافـة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية         

ـ  يعمل على توفير المعلومات بطريقة إلكترونية،      سالذي  ،  و  حكومة اإللكترونية  مشروع ال    ومـن مـشاريع الخطة      .يةوالدول

 معامالت  تسهيل  على مشروع الحكومة اإللكترونية  وسيعمل  .  لكافة الوزارات ومؤسسات السلطة   وتحـدد الوضـع القـائم       

لف دوالر بدعم من برنامج      أ 300 المشروع قرابة    تنفيذالمواطنـين من خالل أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت، وتبلغ كلفة           

، إال أنه 2006 مشروع الحكومة اإللكترونية مطلع شهر حزيرانعلى المتوقع بدء العمل وقد كان من  األمم المتحدة اإلنمائي،    

باإلضافة إلى تنفيذ مشروع    هذا  .  وبـسبب ظروف الحصار التي تمر به األراضي الفلسطينية لم ينجز الكثير على المشروع             

   .ية التي تحمل كافة المعلومات والبيانات للمواطنالبطاقة الذك
 

 مبادرة التعليم اإللكتروني  3.8

المدارس ي   إلى تطوير المناهج اإللكترونية، والبنية التحتية ف       ،2005، والتي أطلقت في صيف عام       المـبادرة هـذه   تهـدف   

 في تطوير اقتصاد يسهم الفلسطيني، بما التعليم الفلـسطينية، وتحـسين واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

 .وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فلسطيني معتمد على مجتمع المعرفة،
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 تصنيع وتعديل واستخدام مصادر المعلومات وآليات تبادلها، بما في ذلك بناء القدرات  إلى تشجيع أيضاكمـا تهدف المبادرة 
المتمركز  الممكنة، ودفع عملية التعلم    تعليم واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الحلول     لبشرية والمادية في قطاعي ال    ا

 كما يهدف  .  حـول األطفـال الفلسطينيين لتزويدهم بالمهارات والمعارف والخبرات التي تعزز فرص التحاقهم بسوق العمل              

وفير أجهزة في المدارس وتدريب المعلمين وإشراك       ، وت  المدرسي حوسبة المنهاج  إلى   مـشروع مـبادرة التعليم التكنولوجي     

  . أمريكي مليون دوالر المشروع حوالياألهل بالعملية ذاتها، حيث يكلف تنفيذ
 

     على نظام الحوسبة والبرمجة إلكسابهم الخبرة       الملتحقينسـيتم إنـشاء المعهـد القومـي لالتصاالت، بهدف تدريب            كمـا   

إلشراك الفتيات في قطاع    " فلسطينية  "  ريع صغيرة تعود عليهم بالفائدة، وتنفيذ مشروع      العملـية، لتـساعدهم على تنفيذ مشا      

االتـصاالت والتكنولوجـيا السـتيعاب المرأة في سوق العمل الفلسطيني، إلى جانب اإلعداد لمشروع تشجيع االستثمارات                 

 ممكن من الحواسيب الشخصية تجري      ومن أجل نشر أكبر قدر    . متوسطة لدعم القطاع الخاص على االستثمار     الالـصغيرة و  

والتي تساعد على تشجيع المواطنين القتناء حاسوب        إعفـاء أجهزة الحاسوب الشخصية من قيمة الضريبة المضافة           مناقـشة 

 .شخصي مما يساعد على محو األمية التكنولوجية
 

 2006قتصادي العالمي في حزيران من عام        تم إطالق مبادرة التعليم الفلسطيني في المنتدى اال        يوفي سياق التعليم اإللكترون   

 ى أعلن عنها خالل االجتماع السنوي للمنتد      يوالتي تبنتها الحكومة الفلسطينية والتي تعتبر جزء من مبادرة التعليم العالمي الت           

 دمج  ىالي عل تهدف مبادرة التعليم الفلسطيني إلى مساعدة وزارة التربية والتعليم الع         .  2003االقتـصادي العالمي في العام      

 لتشجيع طرق التعليم اإلبداعية واستخدام أدوات تكنولوجيا        كوسـائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نظام التعليم وذل        

المعلومات واالتصال بشكل فعال، والتأكيد على التعليم الذي يكون فيه الطالب محوراً له وتعزيز الروابط بين التعليم وبيئات                  

 .   اطار شراكه القطاع العام والخاص وبدعم من المؤسسات الدوليةالعمل المحيطة في
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 الفصل التاسع
 

 التوصيات 
 

تعـد إحـصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من اإلحصاءات الحديثة لحداثة الموضوع برمته، ومن أجل بناء قاعدة                 

 بد من توفر المتطلبات األساسية الالزمة العداد هذه اإلحصاءات          بـيانات إحصائية موثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية، فال        

 والتوصيات التي يتوجب العمل عليها خالل المرحلة القادمة لالنطالق بإعداد           تفيما يلي أهم المتطلبا   .   الوطني ىعلى المستو 

 :إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين
 
يانات السجالت اإلدارية في الجهاز، لتغطي كافة مؤشرات البنية التحتية          العمل على زيادة شمولية قاعدة ب      .1

 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، على أن يتم األخذ بعين االعتبار المؤشرات المعتمدة دوليا في هذا المجال

تطويـر قـوائم مؤشـرات تكنولوجـيا المعلـومات واالتصاالت لتلبي االحتياجات المحلية وتتوافق مع                 .2

المؤشـرات الدولـية، لتـشمل كافة القطاعات االقتصادية والخدمية مثل التعليم، الصحة، الزراعة، ومكافحة الفقر       

 .ةوالحد من البطالة، والحكومة اإللكتروني

تحديد تصانيف سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لرصد حجم التجارة الخارجية، وتفصيل             .3

، والتي تسمح بنشر بيانات  )ISIC-3(د الخامس للتصنيف الصناعي الدولي الموحد األنـشطة االقتصادية على الح  

 .عن التجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قـياس حجم القوى العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعتماد تصانيف القوى العاملة               .4

 .لتخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إعداد قاعدة بيانات عن البنية التحتية واستخدام ونفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعليم               .5

 .وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي) المدارس والتعليم العالي(

تكنولوجيا تنفـيذ مـسح للمنشآت االقتصادية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتنفيذ مسح قطاع               .6

المعلـومات واالتصاالت، كذلك االستمرار في تنفيذ المسوح األسرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             

 .بشكل دوري كل سنتين حسب التوصيات الدولية
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ـ جلا .1 ـ رملا زاه  –المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     .2006لإلحـصاء الفلسطيني،     يزك

 . فلسطين-رام اهللا.  النتائج الرئيسية.  2006
 
نشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .2006، )االسكوا(اللجـنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    .2

 . نيويورك–األمم المتحدة .  ة في غربي آسياللتنمي
 
مؤشرات اقتصاد المعرفة وموقع المرأة من       .2006المعهـد العربـي للـتدريب والـبحوث اإلحصائية،           .3

 . عمان–المملكة األردنية الهاشمية .  تطورها
 
 .  2005/2006  قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي .2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .4

 . فلسطين–رام اهللا 
 
،   الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني     .2006وزارة التـربية والتعلـيم العالي،        .5

 . فلسطين–رام اهللا 2005/ 2004
 
 خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع       .2005،  )االسكوا(اللجـنة االقتـصادية واالجتماعـية لغربي آسيا          .6

 . نيويورك–األمم المتحدة .  ات المعلوم
 
  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات    .2005،  )اليونسكو(مـنظمة األمـم المـتحدة للتربية والعلوم والثقافة           .7

 . سويسرا–جنيف .  واالتصاالت في التعليم
 

ـ جلا .8   -هللارام ا .   قاعدة البيانات  ، سلسلة المسوح االقتصادية    .2005لإلحصاء الفلسطيني،    يزكرملا زاه

 .ينفلسط
 

ـ جلا .9 ـ رملا زاه  -رام اهللا .   النتائج الرئيسية  ،2004 –تعداد المنشآت   .2005لإلحصاء الفلسطيني،    يزك
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 2002  -1996تطور شبكة الهاتف الثابت الفلسطينية، : 1جدول 
Table 1: The Development of the Palestinian Fixed Telephone Network, 1996- 2002 

 

Indicator 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 المؤشر 

No. of Main Exchanges 53 54 52 35 28 15 14 مقاسم الرئيسيةعدد ال 
No. of Secondary 
Exchanges 86 88 79 57 41 34 4 عدد المقاسم الفرعية 

Capacity 426,880 435,002 415,355 314,221 232,005 134,202 89,958 السعة المجهزة 
No. of Served 
Communities 498 460 453 354 210 74 48 عدد التجمعات المخدومة 

Number of Subscribers 301,579 292,022 272,212 222,198 167,271 110,893 83,331 عدد المشتركين 

Waiting List 729 2,351 14,488 38,750 156,248 182,866 206,000 قائمة االنتظار 

Teledensity 0 0 0 0 0 0 0 معدل االنتشار 

No. of Subscriber 
Service Centers 26 23 22 21 18 10 9 

خدمات عدد مراكز 

 المشتركين

Source: The Palestinian Country Paper Presented in the 
WSIS, Geneva 2003 

 الورقة القطرية الفلسطينية المقدمة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، جنيف :المصدر
2003 

 
 

 
 2005-1996 نة والمنطقة، الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب السالهاتفأعداد خطوط : 2جدول 

Table 2: Number of Main Telephone Lines in Remaining West Bank and Gaza Strip by 
Year and Region, 1996-2005 

 

Year الغربيةالضفة باقي  
Remaining West Bank 

 غزة  قطاع
Gaza Strip 

  الغربية وقطاع غزةالضفة باقي
Remaining West Bank and Gaza 

Strip 
 السنة

1996   59,383 24,238 83,621 1996 

1997   77,478 33,415 110,893 1997 

1998 114,419 52,852 167,271 1998 

1999 153,813 68,385 222,198 1999 

2000 188,024 84,187 272,211 2000 

2001 176,867 78,351 255,218 2001 

2002 164,770 77,124 241,894 2002 

2003 162,254 81,240 243,494 2003 

2004 180,759 90,699 271,458 2004 

2005 225,088 111,937 337,025 2005 

Source: PCBS, Annual Report of Transportation and 
Communication Statistics, 2005 

التقرير السنوي إلحصاءات النقل ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

 2005صاالت، واالت
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 والمنطقة ونوع السنة حسب في األراضي الفلسطينية" جوال"  الفلسطيني المشترآين في خدمة الهاتف الخلويأعداد: 3جدول 
 االشتراك

 2000-2005 
Table 3: Number of Palestinian Cellular phone “Jawwal” Subscriptions in the Palestinian 

Territory by Year, Region and Type of Subscription, 2000-2005 
 

  نظام الكرتمستخدمي
Card system users 

  الفاتورةنظام مستخدمي
Bill system users Year 

  الكليالمجموع
Grand 
Total المجموع 

Total 
 غزة  قطاع

Gaza Strip 
  الغربيةالضفة

West Bank 
 المجموع
Total 

 غزة  قطاع
Gaza Strip 

 لغربية االضفة
West Bank 

 السنة

2000 85,000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 2000 

2001 175,941 163,734  
- 

 
- 12,207  

- 
 
- 2001 

2002 251,602 236,122 118,510 117,612 15,480 4,356 11,124 2002 

2003 264,091 245,567  
- 

 
- 18,524  

- 
 
- 2003 

2004 436,628 399,875 243,924 155,951 36,753 12,864 23,889 2004 

2005 567,584 508,753 244,201 264,552 58,831 28,239 30,592 2005 

Source: PCBS, Annual Reports of Transportation and Communication 
Statistics, 2000 – 2005 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التقارير السنوية : المصدر

 2005- 2000 إلحصاءات النقل واالتصاالت،
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 فرد من السكان في األراضي الفلسطينية 100لكل " جوال "ةأعدد خطوط الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية الفلسطيني: 4جدول 

 2005 – 1998حسب المنطقة والسنة، 
Table 4: The Number of Main Telephone Lines and Mobile Telephones Per 100 Inhabitants 

in the Palestinian Territory, 1998 -2005 
 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 باقي الضفة الغربية
Remaining of West Bank 

 األراضي الفلسطينية
Palestinian Territory 

Year 
ــف  هواتـ

 خلوية
Mobile 

Telephones 

 هواتف ثابتة
Main 

Telephone 
Lines 

ــف  هواتـ

 خلوية
Mobile 

Telephones 

 هواتف ثابتة
Main 

Telephone 
Lines 

ــف  هواتـ

 خلوية
Mobile 

Telephones 

 هواتف ثابتة
Main 

Telephone 
Lines 

 السنة

2.1 1998  
- 5.0  

- 6.8  
- 6.1 1998

1999  
- 6.1  

- 8.8  
- 7.7 1999 

2000  
- 7.2  

- 10.3 2.6 9.1 2000 

2001  
- 6.4  

- 9.2 5.2 8.1 2001 

2002 9.5 6.0 5.7 8.2 7.1 7.3 2002 

2003  
- 5.9  

- 6.4 7.1 6.3 2003 

2004 18.8 6.5 8.6 8.7 11.8 7.9 2004 

2005 19.2 7.9 12.3 10.4 14.8 9.4 2005 

Source: PCBS, Annual Reports of Transportation and 
Communication Statistics, 1998-2005 

التقارير السنوية  ، الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني       : المـصدر 

 2005 - 1998ات النقل واالتصاالت، إلحصاء

Note: Fixed Telephones Data Excluded J1  بيانات الهواتف الثابتة ال تشمل منطقة القدس : مالحظةj1  
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 2004 - 2000مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألراضي الفلسطينية، : 5جدول 
Table 5: Selected ICT Indicators for the Palestinian Territory, 2004 - 2000  

 

 تكنولوجيا المعلومات
Information Technology 

 الهواتف الخلوية

Cellular Subscribers 
 خطوط الهواتف الرئيسية

Main Telephone Lines  

 أجهزة الحاسوب
PCs 

 اإلنترنت
Internet 

 فرد من 100النسبة لكل 

 السكان
Per 100 

Inhabitants 
Item  لكل

100 
فرد من 

 السكان
Per 
100 

Inhab. 

 المجموع
Total 

(1000) 

المستخدمين 

10لكل 
 آالف

Users 
Per 

10000 
Inhab. 

 المستخدمين
Users 
(1000) 

كنسبة من 

إجمالي مشتركي 

 الهواتف
As % of 

Total 
Telephone 
Subscribers 

 فرد 100لكل 

 من السكان
Per 100 

Inhabitants 

 المجموع
Total 

(1000) 

نسبة النمو 

التراكمي 

 السنوي
CAGR(%) 

2000-
2004 

(%) 

 المجموع
Total 

(1000) 

 البيان

2000 - - - - 39.3 9.1 175.9 8.6 272.2 2000 

2001 - - 181.9 60.0 50.7 9.1 300.0 8.9 292.0 2001 

2002 3.6 125.0 303.9 105.0 51.5 9.3 320.0 8.7 301.6 2002 

2003 - - 400.7 145.0 60.3 13.3 480.0 8.7 315.8 2003 

2004 4.6 169.0 434.2 160.0 73.2 26.4 974.3 

2.9 

9.7 357.3 2004 

Source: ITU, Database in the Web:  www.itu.int االتحاد الدولي لالتصاالت،  قاعدة البيانات على الصفحة اإللكترونية: المصدر:www.Itu.int   

 
 
 

 2005-1998 والمنطقة، السنةب على خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الطل: 6جدول 
Table 6: Waiting List for Main Telephone Lines in Remaining West Bank and Gaza Strip by 

Month and Region, 1998 – 2005 
 

Year الغربيةالضفة باقي  
Remaining West Bank 

 غزة  عقطا
Gaza Strip 

  الغربية وقطاع غزةالضفة باقي
Remaining West Bank and Gaza 

Strip 
 السنة

1998 48,979 107,230 156,209 1998 

1999 12,153 26,597 38,750 1999 

2000 5,636 8,852 14,488 2000 

2001 1,855 1,940 3,795 2001 

2002 715 1 716 2002 

2003 10 5 15 2003 

2004 760 43 803 2004 

2005 4,922 1,024 5,954 2005 

Source: PCBS, Annual Reports of Transportation and 
Communication Statistics, 1998 - 2005 

التقارير السنوية  ، الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلسطيني      : المـصدر 

 2005 – 1998إلحصاءات النقل واالتصاالت، 
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 2001 – 1992 الهواتف الثابتة في األراضي الفلسطينية، شبكة خطوط: 7جدول 
Table 7: The Main Telephone Lines Network in the Palestinian Territory, 1992 – 2001 

 

Item 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البيان 
Main Telephone Lines in 
Operation 292,022.0 272,212.0 222,198.0 167,271.0 110,893.0 83,381.0 80,000.0 7,400.0 75,000.0 73,000.0 خطوط الهواتف الرئيسية العاملة 

Main Telephone lines Per 
100 Inhabitants 8.9 8.6 7.4 5.8 4.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 

خطوط الهواتف الرئيسية لكل 

  فرد من السكان100
% Households With A 
telephone  - - - - - - 22.7 - - - نسبة األسر المزودة بهاتف 

Residential Main Lines Per 
100 Households - 53.0 - - - - - - - - 

خطوط الهواتف السكنية لكل 

  أسرة100

% Digital Main Lines 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.0 - 75.0 - - نسبة خطوط الهواتف الرقمية 

% Residential Main Lines - 82.8 - - - - - - - - نسبة خطوط الهواتف السكنية 

Public Payphones - - 2,031 2,655 2,250 1,630 - - - - الهواتف العمومية 

Waiting List for Main Lines 2,351 14,488 38,750 156,248 182,866 182,866 - 61,262 - - الطلب على الهواتف 

Source: ITU, Database in the Web:  www.itu.int االتحاد الدولي لالتصاالت،  قاعدة البيانات على الصفحة اإللكترونية: المصدر:www.itu.int   
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 2004، 2003أعداد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الخلوي ومستخدمي اإلنترنت في األراضي الفلسطينية، : 8جدول 
Table 8: Number of Main Lines and Mobile Telephones and the Users of Internet in the 

Palestinian Territory, 2003, 2004 
 

 اإلنترنت
Internet 

 الهواتف الخلوية
Mobile 

Telephones 

 خطوط الهواتف الثابتة
Main Telephone Lines 

Item 
 )باأللف(المستخدمون 

Users (000) 

 فرد 100لكل 

 من السكان
Per 100 

Inhabitants 
 

المجموع 

 )باأللف(
Total 
(000) 

عدد األعطال 

  خط100لكل 
Number of 

Faults 
Lines Per 

100 
Inhabitants 

 لكل موظف
Per 

Employee 

لكل 
100 
 منزل
Per 
100 

House 

 فرد 100لكل 

 من السكان
Per 100 

Inhabitants 

المجموع 

 )باأللف(
Total 
(000) 

 البيان

2003 80 7.74 250 72.3 154 9 9.32 301 2003 

2004 110 7.36 265 60 164 47 8.78 316 2004 

Source: Arabic Regional Office ITU. Data Base on the Web: 
ww.ituarabic.int  

قاعدة .  المكتب اإلقليمي العربي/االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر 

 www.ituarabic.int: البيانات على الصفحة اإللكترونية
 

 

 
 

 2004 - 1995المشتركون في الهواتف النقالة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، : 9جدول 
Table 9: The Israelis  Mobile Telephone Subscribers in the Palestinian Territory, 1995 – 2004 

 

Year  السنة 
Item 

2004* 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 
 البيان

Cellular Mobile 
Telephone 
Subscribers (000) 

974.3 480.0 320.0 300.0 175.9 100.0 100.0 400.0 25.0 200.0 

المشتركون في 

الهاتف 

 )باأللف(الخلوي

Cellular 
Subscribers Per 
100 Inhabitants 

26.44 13.27 9.26 9.09 5.59 3.87 3.45 1.44 0.99 0.86 

المشتركون في 

خلوي لكل الهاتف ال

 فرد من 100

 السكان
Source: ITU, Database in the Web:  www.itu.int االتحاد الدولي لالتصاالت،  قاعدة البيانات على الصفحة اإللكترونية: المصدر:www.itu.int  

* Data include the Palestinian and Israelis mobiles   *ة واإلسرائيليةالبيانات تشمل الهواتف النقالة الفلسطيني 
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 2002، 2000، 1995خطوط الهواتف الثابتة ومشتركي الهواتف النقالة ومستخدمي اإلنترنت في األراضي الفلسطينية، : 10جدول 
Table 10: The Main Telephone lines, Subscribers of Mobile Telephones and Internet Users, in the 

Palestinian Territory, 1995,2000, 2002 
 

Year 

 الهواتف الرئيسية
 ) فرد من السكان100لكل (

Main telephone lines 
per 100 inhabitants 

 الهواتف النقالة
 ) فرد من السكان100لكل ( 

Cellular mobile 
subscribers per 100 

inhabitants 

خطوط الهواتف 

 الرئيسية
Main Telephone 

Lines (000) 

 مشتركي الهاتف النقال
Cellular mobile 

subscribers (000) 
 السنة

1995 3.45 0.86 80.0 20.0 1995 

2000 9.72 2.67 274 75 2000 

2002 8.64 9.26 298.5 320.0 2002 
Source: Arabic Regional Office of ITU. Data Base on the 
Website: ww.ituarabic.int  

قاعدة البيانات على .  اإلقليمي العربيالمكتب /االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر

 www.ituarabic.int: الصفحة اإللكترونية
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 2005 -2001،  في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب بعض المؤشرات المختارةاإلنترنتشركات تقديم خدمة : 11جدول 
Table 11: Companies Providing the Internet Service in Remaining West Bank and Gaza Strip by Selected Indicators,  

2001 – 2005 
 

  الضفة الغربية وقطاع غزةباقي 
Remaining West Bank and Gaza Strip 

  غزةقطاع
Gaza Strip 

  الضفة الغربيةباقي
Remaining West Bank Item 

2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001
 البيان

Number of Companies 
providing the service 47 9 11 13 13 12 2 1 1 2 35 7 10 12 11 شركات تقديم الخدمة ال عدد 

Subscribers by Type of 
Service: 6,567 39,015 23,265 20,718 9,459 6,127 6,756 6,364 6,527 2,334 440 32,259 16,901 14,191 7,125

 حسب نوع   ونالمشترك

 :الخدمة

Internet  4,967 32,661 14,064 19,420 7,843 4,527 6,712 6,320 6,489 1,714 440 25,949 7,744 12,931 6,129  إنترنت

E-mail only 1,600 6,354 9,201 1,298 1,616 1,600 44 44 38 620 0 6,310 9,157 1,260 996   فقطإلكتروني بريد

Employees in the 
companies by sex: 43 124 122 135 127 30 38 23 23 43 13 86 99 112 84

 في شركات تقديم العاملون

 : حسب الجنسالخدمة

Male 35 100 90 104 109 26 33 21 21 37 9 67 69 83 72  ذكور
Female 8 24 32 31 18 4 5 2 2 6 4 19 30 29 12  إناث

Source : PCBS, Data Base of  Transportation and Communication Statistics, 2005  2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اقاعدة بيانات إحصاءات النقل واالتصاالت، : المصدر 
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 2004مؤشرات االتصاالت األساسية للدول العربية، : 12جدول 
Table 12: Arab Basic Telecommunication Indicators, 2004 

 

  الخلويةالهواتف
Cellular 

Subscribers 

 خطوط الهواتف الرئيسية
Main Telephone Lines 

Country 
 100لكل 

فرد من 

 السكان
Per 100 
Inhabita

nts 

 المجموع
Total 

)1000( 

خطوط الهاتف 

 لكل موظف
ML Per 

Employee 

العاطل لكل 

خط  100

 لكل سنة
Faults 

Per 100 
ML Per 

Year 

  منزل100لكل 
Per 100 

Households 

 فرد 100لكل 

 من السكان
Per 100 

Inhabitants 

 المجموع
Total 

)1000( 

 الدولة

Jordan 30 1600 202.76 9.99 67 11.6 618 األردن 

Bahrain 76.65 544.2 87.7 2.4 1.7 26.3 186.3 البحرين 

Tunisia 6.1 1899 130 20 46.7 11.77 1163 تونس 

Algeria 14.97 488.41 32000 3.5 42 9.2 3 الجزائر 

Comoros 0.25 2 39 84.8 - 1.66 13.2 جزر القمر 

Djibouti 3.44 23 18 98 4.2 1.42 9.5 جيبوتي 

Saudi Arabia 40 9176 334 97 92 16.3 3695 العربية السعودية 

Sudan 3.04 1050 473.4 17 0.61 3.97 1368 السودان 

Syria 13 2346 117 0.5 65 15 2658 سوريا 

Somalia*** 0.01 17 - 6 0.6 6 83 الصومال*** 

Iraq 6.72 1630 - - 2.86 2.78 675 العراق 

Oman 25.5 593.94 113 19.3 72 10.13 236.178 عمان 

Palestine 8.5 265 164 60 47 9 316 فلسطين 

Qatar 65.9 490.333 112 13.9 250 25.7 191 قطر 

Kuwait 14.8 329.1 100 27 200 25.5 460.2 الكويت 

Lebanon 22 813 124 31 55 16 600 لبنان 

Libya 1.81 100 32 - 50.6 13.56 750 ليبيا 

Egypt** 7.5 7560 146 0.1 54 12 9500 مصر** 

Morocco 31.23 9,337 - - 13.03 4.38 13,08 المغرب 

Mauritania 0.46 12.1 29.64 128 3.78 0.72 18.9 موريتانيا 

Yemen 0.15 27 53 - 5.6 1.67 291.4 اليمن 

Source : Arab Regional Office of ITU, Database, on the 
Website : www.ituarabic.int. 
* We think that this number is not correct 
* Last Update 2005 
** Last Update 2003 
- Rest of data Last Update 2004 

 

المكتب اإلقليمي العربي، قاعدة البيانات على / االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر

 int.ituarabic.www : :الصفحة اإللكترونية
 نعتقد أن الرقم غير صحيح* 

  2005آخر تحديث للبيانات في عام  **  

 2003 في عام آخر تحديث للبيانات*** 

 2004 تم تحديث باقي البيانات في عام -
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 2004مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للدول العربية، : 13جدول 
Table 13: Selected ICT Indicators for the Arab Countries, 2004 

 

Country تكنولوجيا المعلومات 
Information Technology 

 Cellular ةالهواتف الخلوي
Subscribers 

 أجهزة الحاسوب
PCs 

 اإلنترنت
Internet 

 
 خطوط الهواتف الرئيسية
Main Telephone 

Lines 

 فرد من 100النسبة لكل  

 السكان
Per 100 Inhab. 

 المجموع
Total 

تخدمين لكل المس

 آالف10
Hosts Per 

10000 
Inhab. 

نسبة المواقع 

 10المسجلة لكل 

 آالف
Hosts Per 

10000 Inhab. 

مجموع المواقع 

 المسجلة
Hosts Total 

كنسبة من إجمالي مشتركي 

 الهواتف
As a Percentage of 

Total Telephone 
Subscribers 

نسبة النمو التراكمي 

 السنوي
CAGR(%) 
2000-2004 

 الدولة

Jordan 5.34 300.00 1,068.95  األردن -2.8 72.10 2,966.00 5.28

United Arab Emirates 11.99 450.00 3,185.00  اإلمارات العربية -3.4 75.60 26,570.00 61.11

Bahrain 16.37 121.00 2,066.59  البحرين -1.0 77.20 1,850.00 25.03

Tunisia 4.75 472.00 840.29  تونس 4.90 75.60 373.00 0.38

Algeria 0.90 290.00 261.29  الجزائر 6.10 68.00 944.00 0.29

Comoros 0.63 5.00 101.27  جزر القمر 19.30 13.10 9.00 0.11

Djibouti 3.09 21.00 132.35  جيبوتي 1.50 69.30 772.00 11.35

Saudi Arabia 34.01 8,476.00 636.46  السعودية 1.10 71.30 16,665.00 6.69

Sudan 1.76 606.00 330.32  السودان 24.40 50.50 - -

Syria 3.29 600.00 439.01  سوريا 9.00 46.90 11.00 0.01

Oman 4.02 118.00 834.75  عمان -3.0 77.00 1,506.00 5.13

Palestine 4.59 169.00 434.19  فلسطين 2.90 73.20 - -

Qatar 21.49 133.00 2,665.59  قطر 4.00 72.00 315.00 5.09

Kuwait 17.34 450.00 2,312.14  الكويت -2.7 80.10 2,791.00 10.76

Lebanon 11.27 400.00 1,690.14  لبنان 0.30 58.50 6,875.00 19.37

Libya 2.34 130.00 362.25  ليبيا 7.90 14.50 67.00 0.12

Egypt* 3.29 2,300.00 557.17  مصر 11.80 44.70 3,499.00 0.50
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 2004مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للدول العربية، : تابع) 13(جدول
Table (13) Cont.: Selected ICT Indicators for the Arab Countries, 2004 

Country تكنولوجيا المعلومات 
Information Technology 

 Cellular الهواتف الخلوية
Subscribers 

 أجهزة الحاسوب
PCs 

 اإلنترنت
Internet 

 
 خطوط الهواتف الرئيسية
Main Telephone 

Lines 

 فرد من 100النسبة لكل  

 السكان
Per 100 Inhab. 

 المجموع
Total 

المستخدمين لكل 

 آالف10
Hosts Per 

10000 
Inhab. 

نسبة المواقع 

 10المسجلة لكل 

 آالف
Hosts Per 

10000 Inhab. 

مجموع المواقع 

 جلةالمس
Hosts Total 

بة من إجمالي مشتركي كنس

 الهواتف
As a Percentage of 

Total Telephone 
Subscribers 

نسبة النمو التراكمي 

 السنوي
CAGR(%) 
2000-2004 

 الدولة

Jordan 2.07 620.00 1,170.57 1.38 4,118.00 87.70 3.1- األردن 

United Arab Emirates 1.41 42.00 46.98 0.09 27.00 93.20 23.10 اإلمارات العربية 

Bahrain 1.45 300.00 86.82 0.08 162.00 57.30 19.50 بحرينال 

Source: ITU, Database in the Web: www.itu.int  قاعدة البيانات على الصفحة اإللكترونية.  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر :www.itu.int 
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بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبعض المؤشرات المختارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض : 14جدول 

 2003مجاورة، الدول ال
Table 14: Selected Indicators of ICT in the West Bank and Gaza, and Some Neighbor  

Countries, 2003 
 

Item إسرائيل 
Israel 

 سوريا
Syria 

 لبنان
Lebanon 

 مصر
Egypt 

 األردن
Jordan 

 وقطاع الغربية الضفة

 غزه
West Bank and 

Gaza Strip 

 البيان

Television sets per 1000 
people 330 182 357 229 177 148 

 فرد 1000أجهزة التلفزيون لكل 

 من السكان

Cable subscribers per 
1000 people 1,467.7 0.0 29.9 0.0 - - 

 فرد 1000مشتركوا الكوابل لكل 

 من السكان

Personal computer per 
1000 people 242.6 19.4 80.5 21.9 44.7 36.2 

وتر الشخصية لكل أجهزة الكمبي

  فرد من السكان1000

Internet users per 1000 
people 301 - 117 39 81 40 

 من 1000مستخدمو اإلنترنت لكل 

 السكان

20 hours of internet use 
(US$) 30 55 37 5 26 25 

 ساعة استخدام لإلنترنت 20ثمن 

 )دوالر أمريكي(

20 hours of internet use as 
% of Monthly GNI Per 
Capita (US$) 

2.1 58.6  11.1 4.5 18 32.8 

 ساعة استخدام لإلنترنت 20ثمن 

كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي 

 )دوالر أمريكي(الشهري لكل فرد 

Source: World Bank, 2005.   World Development, 2005 2005، تقرير تنمية العالم. 2005البنك الدولي، : المصدر. 

 
 
 

 2002 - 1995نسب النمو في خطوط الهواتف الثابتة والنقالة في األراضي الفلسطينية وبعض الدول المجاورة، : 15جدول 
Table 15: The Growth Rates of the Main Telephone Lines, Mobiles in the Palestinian Territory, 

and Some Neighbor Countries, 1995- 2002 
 

- Item مصر 
Egypt 

 سوريا
Syria 

 لبنان
Lebanon 

 األردن
Jordan 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 البيان

Percentage of CAGR in 
mobiles subscribers  150 - 30.5 102.9 48.6 

نسبة النمو التراكمية السنوية في أعداد 

 المشتركين في  الهواتف النقالة

Percentage of CAGR in main 
telephone lines  

15.5 10.1 6.1 11.5 20.7 
نسبة النمو التراكمية السنوية في أعداد 

 خطوط الهواتف الرئيسية

Percentage of CGAR in main 
lines (per 100 inhabitants) 

13.5 7.2 4.2 8.1 14.0 

نسبة النمو التراكمية السنوية في أعداد 

 فرد 100لكل (خطوط الهواتف الرئيسية 

 )من السكان

Source: Arab Regional Office of ITU, Database, Website: 
www.ituarabic.int  

 ىقاعدة البيانات عل.  المكتب اإلقليمي العربي/االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر

 www.ituarabic.int: الصفحة اإللكترونية
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 2001سطينية وبعض الدول المجاورة، قائمة االنتظار للحصول على خط هاتف ثابت في األراضي الفل: 16جدول 
Table 16: Waiting List for Telephones Lines in the Palestinian Territory, and Some 

Neighbor Countries, 2001 
 

Item سوريا 
Syria 

 لبنان
Lebanon 

 مصر
Egypt 

 األردن
Jordan 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 البيان

Waiting List for 
Telephones Lines (000) 3,025.8 - 1,300 14.6 38.8  000(قائمة االنتظار( 

Total Demand (000) 4,833.4 - 7,950 674.6 295.6  000(الطلب الكلي( 

Percentage of Satisfied 
Demand 

 نسبة الطلبات المنجزة  86.9 97.8 83.6 - 37.4

Waiting Tim (years) >10 - 1.5 0.3 1.3  سنة(زمن االنتظار( 

Source: Arab Regional Office of ITU, Database, Website: 
www.ituarabic.int  

 ىقاعدة البيانات عل.  المكتب اإلقليمي العربي/االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر

 www.ituarabic.int: الصفحة اإللكترونية
 

 
 

 2001ي الفلسطينية وبعض الدول المجاورة، شبكة الهواتف المحلية في األراض: 17جدول 
Table 17: Local Telephone Network in the Palestinian Territory, and Some Neighbor 

Countries, 2001 
 

Item سوريا 
Syria 

 لبنان
Lebanon 

 مصر
Egypt 

 األردن
Jordan 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 البيان

Percentage of 
Capacity Used  

 نسبة السعة المستخدمة  67.4 73.9 69.8 71 79.7

 Percentage of 
Automatic  100 100 91 100 100  نسبة اآللي 

Percentage of Digital  99 100 96 94 100  نسبة الرقمي 

Faults Per 100 Main 
Per Year 50 - 6.9 18.2 72.3 

 خط رئيسي   100التالف لكل   

 لكل سنة

Source: Arab Regional Office of ITU, Database, Website: 
www.ituarabic.int  

قاعدة .  المكتب اإلقليمي العربي/االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر

 www.ituarabic.int:  الصفحة اإللكترونيةىالبيانات عل
  
 
 

 2001ينية وبعض الدول المجاورة، أجهزة التلفزيونات واللواقط الفضائية في األراضي الفلسط: 18جدول 
Table 18: Television Receivers, Satellite Antennas, in the Palestinian Territory, and Some 

Neighbor Countries, 2001 
 

Item سوريا 
Syria 

 لبنان
Lebanon 

 مصر
Egypt 

 األردن
Jordan 

األراضي 

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 البيان

Total (000) 1,080 1195 12,000 560 427  000(المجموع( 
Television 
Receivers Per 100 

Inhabitants 6.7 33.6 18.9 11.1 13.4 
 فرد من 100لكل 

 السكان

 أجهزة التلفزيون

Satellite Antennas  
 )000(لواقط فضائية  214.5 109 - 300 435 (000)

Source: Arab Regional Office of ITU, Database, 
Website: www.ituarabic.int  

 الصفحة ىقاعدة البيانات عل.  المكتب اإلقليمي العربي/االتحاد الدولي لالتصاالت : المصدر

 www.ituarabic.int: اإللكترونية
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 2006، 2004بعض المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : 19جدول 

Table 19: Main Selected (ICT) Indicators 2004, 2006 
 

Indicator 
 نسبة التغير

Percentage 
of Change 

2006 
% 

2004 
 المؤشر  %

Households that Own Computer 24.2 32.8 26.4 األسر التي لديها جهاز حاسوب 
Households that Have Access to 

Internet 72.8 15.9 9.2 لبيتاألسر التي لديها خدمة إنترنت في ا  

Households that Have Computer by 
Main Purpose:    الغرض من وراء اقتناء األسرة جهاز حاسوب:  

For Education 10.6 62.7 56.7 للتعليم 

For Entertainment 8.0 17.5 16.2 للترفيه 

For Work 27.6 - 8.4 11.6 للعمل 
Main Reasons Behind Not Having a 
Computer by the Households     األسباب وراء عدم اقتناء األسرة جهاز حاسوب:  

High cost of the computer -1.3 77.7 78.7 ارتفاع سعر الحاسوب 
No one in the household is qualified 
to use   the computer 

 ال يوجد أحد مؤهل الستخدام الحاسوب 42.3 38.6 8.7-

Time Wasting 37.0 18.5 13.5 يهدر الوقت 
Households Who Monitor 
TheirMembers Once they Use the 
Internet at Home 

- 9.5 61.8 68.3 
األسر التي تراقب أفرادها عند استخدم اإلنترنت 

  البيت يف
Households Who Have Satellite Dish 8.1 80.4 74.4  ستااليت(األسر التي لديها القط فضائي(  
Households Who Have Telephone 
Line 24.5 50.8 40.8 األسر التي لديها خط هاتف 

Households Who Have Mobile Line 11.3 81.0 72.8  محمول(األسر التي لديها خط هاتف نقال( 
Households With One of Its Members 
has a Personal Website 3.9 5.3 5.1 لى الشبكةاألسر التي يمتلك أحد أفرادها موقع ع  

Persons (10 Years and Over) Who 
Use the Computer 42.5 50.9 35.7 

الذين يستخدمون )  سنوات فاكثر10( األفراد

 الحاسوب
Persons (10 Years and Over) Who 
Use the Internet 54.6 18.4 11.9 

الذين يستخدمون )  سنوات فاكثر10( األفراد

 اإلنترنت
Persons (10 Years and Over) by Main 
Purpose Internet Use    

حسب الغرض )  سنوات فاكثر10( األفراد

:الرئيس الستخدام اإلنترنت  

For Education -2.6 19.3 19.8 للدراسة 

For Entertainment 32.1 16.5 11.2 للتسلية والترفيه 

Knowledge Acquisition -83.3 15.0 27.5 لالطالع والمعرفة 

For Work -17.2 9.3 10.9 للعمل 

E-mailing -86.8 9.1 17.0 للمراسالت 

Source: PCPS, Household surveys, 2004,2006 2006، 2004المسوح األسرية ،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

 



 

 79 
 

 2006- 2000المنطقة، حسب ات واالتصاالت التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلوم نسبة األسر في األراضي الفلسطينية: 20جدول 
Table 20: Percentage of Households in the Palestinian Territory by Region and Availability of 

(ICT) Tools at Home, 2000 – 2006 
 

Year السنة 
ICT Tools and Region 

2006 2004 2003 2.2 2002 2000 

أدوات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

 والمنطقة

 Palestinian Territory     الفلسطينيةاألراضي  

Computer 32.8 26.4 21.3 12.6 10.8 جهاز حاسوب 

Telephone Line 50.8 40.8 42.6 36.1 42.1 خط هاتف 

Internet at Home 15.9 9.2 6.0 1.8 1.9 خدمة اإلنترنت في البيت 

Mobile Phone  81.0 72.8 66.1 60.4 43.7 هاتف خلوي 

TV Set 95.3 93.4 91.9 93.0 89.7 جهاز تلفزيون 

Video Player  30.0 22.9 20.4 16.7 23.0 جهاز فيديو 

Satellite Dish  80.4 69.5 60.4 54.2 45.4 القط فضائي 

 West Bank      الغربيةالضفة  

Computer 33.9 28.4 23.2 13.6 11.4 جهاز حاسوب 

Telephone Line 53.5 42.9 45.4 40.1 45.0 خط هاتف 

Internet at Home 15.7 9.8 7.1 2.0 2.3 خدمة اإلنترنت في البيت 

Mobile Phone  82.1 77.6 70.9 66.9 51.0 هاتف خلوي 

TV Set 96.3 94.6 93.2 95.1 90.6 جهاز تلفزيون 

Video Player  36.1 27.4 25.4 20.2 26.4 جهاز فيديو 

Satellite Dish  82.7 69.0 61.3 54.2 42.4 القط فضائي 

 Gaza Strip      غزةقطاع  

Computer 30.8 22.5 17.5 10.6 9.6 جهاز حاسوب 

Telephone Line 45.6 36.5 37.0 27.7 36.5 خط هاتف 

Internet at Home 16.2 7.8 3.6 1.6 1.1 خدمة اإلنترنت في البيت 

Mobile Phone  78.6 64.1 56.6 48.4 29.8 هاتف خلوي 

TV Set 93.4 91.2 89.4 89.2 87.9 جهاز تلفزيون 

Video Player  18.2 14.0 10.4 10.1 16.4 جهاز فيديو 

Satellite Dish  75.9 70.5 58.6 54.3 51.1 القط فضائي 

Source: PCPS, Household surveys, 2000-2006 2006-2000مسوح األسرية ال،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر
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 2006هاتف خلوي وبعض الخصائص الخلفية،  امتالكحسب )  فاكثرسنوات 10 (لألفراد النسبي التوزيع: 21جدول 
Table 21: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Having Mobile Phone and 

Selected Background Characteristics, 2006 
 

Having Mobile Phone هاتف خلوي امتالك 
Background Characteristics المجموع 

Total ال يمتلك 
Do Not Have A mobile 

 يمتلك
Have A mobile 

 الخصائص الخلقية

Region    المنطقة 

Palestinian Territory 100 62.3 37.7 األراضي الفلسطينية 

West Bank 100 58.1 41.9 الغربية الضفة  

Gaza Strip 100 69.9 30.1 غزةقطاع  

Sex    الجنس 

Males 100 47.3 52.7 ذكور 

Females 100 77.6 22.4 اناث 

Type of Locality    التجمعنوع  

Urban 100 59.8 40.2 حضر 

Rural 100 66.0 34.0 ريف 

Camps 100 63.9 36.1 مخيمات 

Source: PCPS, ICT Survey, 2006 2006  األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسح،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 

 
 
 

 2006خدمة إنترنت في البيت حسب وسيلة الدخول الرئيسة للخدمة والمنطقة،  التي لديها لألسر النسبي التوزيع: 22 جدول
Table 22: Percentage Distribution of Households Who Have Access to the Internet at Home by 

the Mean of Connection and Region, 2006 
 

Region المنطقة 
Mean of Connection غزةقطاع  

Gaza Strip
  الغربيةالضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 وسيلة الدخول الرئيسة

Dial -up 54.5 75.9 68.5 الهاتف 

Mobile 1.3 1.5 1.4 الهاتف النقال 

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 15.3 14.5 14.8 الخط الرقمي المتماثل 

Satellite 4.0 0.9 2.0 ستااليت 

Integrated Service Digital Network (ISDN) 1.4 0.5 0.8 الشبكة الرقمية متكاملة الخدمة 

Wireless 0.4 0.5 0.5 السلكي 

Digital Subscriber Line (DSL) 0.9 2.0 1.6 الخط الرقمي 

Do Not Know 1.0 2.9 2.2 ال أعرف 

Other* 21.0 1.4 8.1 أخرى*  

Total 100 100 100 المجموع 
Source: PCPS, ICT Survey, 2006 2006 لمعلومات واالتصاالت، األسري لتكنولوجيا ا المسح،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 

 . يوجد مجموعة من الحاالت معظمها في قطاع غزة تفيد بأن وسيلة الدخول الرئيسة لإلنترنت من خالل تمديد سلك مباشرة من مقهى اإلنترنت للبيت*
* There are some cases in Gaza Strip mainly indicate that the mean of connection to the Internet is directly through a 
cable from an Internet coffee to the home. 
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 2006حالة االستخدام للحاسوب وبعض الخصائص الخلفية،  حسب ) سنوات فاكثر10(لألفراد  النسبي التوزيع: 23جدول 
Table 23: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Status of Computer Use, 

and Selected Background Characteristics, 2006  
 

 حالة االستخدام للحاسوب  Status of Computer Use المجموع
Background 
Characteristics Total 

 ال يستخدم نهائيا
Can not use 
absolutely 

 يستخدم بشكل مقبول
Can use in an 

acceptable manner 

 ستخدم بشكل جيدي
Can use in a good 

manner 

 الخصائص الخلفية

Palestinian Territory 100 49.0 30.1 20.9 األراضي الفلسطينية 

West bank 100 48.2 30.2 21.6 الضفة الغربية 

Gaza Strip 100 50.5 30.0 19.5 قطاع غزة 

Type of Locality     نوع التجمع 

Urban 100 48.4 31.1 20.5 حضر 

Rural 100 51.4 28.2 20.4 ريف 

Camps  100 47.0 30.0 23.0 مخيمات 

Age     العمر 
10-14 100 33.2 43.9 22.9 14-10 
15-19 100 23.9 45.6 30.5 15-19  
20-29 100 38.5 29.5 32.0 20-29  
30-39 100 62.4 24.6 13.0 30-39  
40-49 100 69.4 19.4 11.2 40-49  
50+ 100 89.8 6.9 3.3 50+  

Source: PCPS, ICT Survey, 2006 2006  األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسح،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 
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 الغرض الرئيس لالستخدامحسب )  شهر الماضية12خالل ( الحاسوب استخدمواالذين )  فاكثرسنوات 10(لألفراد  النسبي التوزيع: 24جدول 

 2006والجنس والمنطقة، 
Table 24: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Used the Computer 

(During the Last Twelve Months) by the Main Purpose of Use, Sex and Region, 2006 
 

Region  المنطقة  
Main Purpose of Use and Sex غزةقطاع  

Gaza Strip 
  الغربيةالضفة

West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

Palestinian Territory 

 دام والجنسالستخالرئيس ل غرضال

 Both Sexes    الجنسين كال 

 Entertainment 41.5 38.7 39.7 والترفيه التسلية 

Windows Applications 2.6 2.3 2.4 النوافذالستخدام  

Learning and Study 37.5 39.4 38.7 البرامج التعليمية( والتعلم للدراسة( 

Work 8.7 8.9 8.8 العمل 

Internet 9.4 10.3 10.0 استخدام اإلنترنت 

Other  0.3 0.4 0.4  أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 Males    ذكور 

 Entertainment 45.4 43.0 43.8 والترفيه التسلية 

Windows Applications 2.7 2.4 2.5 النوافذالستخدام  

Learning and Study 26.5 31.3 29.6 البرامج التعليمية( والتعلم للدراسة( 

Work 12.0 10.4 11.0 العمل 

Internet 13.2 12.4 12.7 استخدام اإلنترنت 

Other  0.2 0.5 0.4  أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 

 Females    إناث 

 Entertainment 36.7 32.9 34.3 والترفيه التسلية 

Windows Applications 2.4 2.2 2.3 النوافذالستخدام  

Learning and Study 51.3 50.4 50.7 البرامج التعليمية( والتعلم للدراسة( 

Work 4.6 6.8 6.0 العمل 

Internet 4.6 7.4 6.4 استخدام اإلنترنت 

Other  0.4 0.3 0.3  أخرى 

Total 100 100 100 وعالمجم  

Source: PCPS, ICT Survey, 2006 2006  األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسح،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 
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متوفرة لدى  بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب الخدمة الىمعدل اإلنفاق الشهري بالشيقل اإلسرائيلي لألسر عل: 25جدول 

 2006األسرة والمنطقة، 
Table 25: Monthly Average Households Expenditure in NIS on ICT by Service Available and 

Region, 2006 
 

Region  المنطقة 
ICT Services غزةقطاع  

 Gaza Strip 
  الغربيةالضفة

 West Bank 
  الفلسطينيةاألراضي

 Palestinian Territory

 خدمات تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت

Programs 6.8 4.6 5.3   ةالبرامج المحوسب

Accessories 8.7 8.8 8.8  قطع إضافية للحاسوب

Repair of Programs 7.2 10.1 8.9  تصليح برامج تشغيل الحاسوب

Repair of Accessories 16.0 14.3 15.0  تصليح قطع جهاز الحاسوب

Use the Internet 75.4 64.8 68.5  استخدام اإلنترنت في البيت

Average 64.7 50.8 55.3  المعدل

Source: PCPS, ICT Survey, 2006 2006  األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسح،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 

 
 
 

 بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب ىعل)  سنوات فأكثر10(راد معدل اإلنفاق الشهري بالشيقل اإلسرائيلي لألف: 26جدول 

 2006الخدمة والمنطقة، 
Table 26: Monthly Average Expenditure in NIS For Persons (10 years and over) on ICT Services by Service 

Available and Region, 2006 
 

Region   المنطقة 

ICT Services غزةقطاع  
 Gaza Strip 

  الغربيةالضفة
 West Bank 

  الفلسطينيةاألراضي
 Palestinian 

Territory 

 مات تكنولوجيا المعلوماتخد
 واالتصاالت

Mobile Line by Type   الهاتف النقال حسب النوع 

Palestinian Mobile (JAWWAL) 72.2 97.8 86.0  جوال(النقال الفلسطيني( 
Israeli Mobile (CELECOM, 
ORANGE, BELEPHONE) - 99.3 99.0 سلكوم، بلفون، اورانج(النقال اإلسرائيلي( 
Access to the Internet (Outside 
Home) 10.1 8.3 8.9 استخدام اإلنترنت خارج البيت 

Average 20.1 69.7 58.1 المعدل 

Source: PCPS, ICT Survey, 2006 2006  األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المسح،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر 
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 للعام  ، التي يتوفر فيها مختبر حاسوب حسب المنطقة والجهة المشرفة في األراضي الفلسطينيةد المدارساعدأ :27جدول 

 2006/2005 الدراسي
Table 27: The Number of Schools in the Palestinian Territory, Which Have Computer Lab by 

Region, and Supervising Authority for the Scholastic Year 2005/2006 
 

 الجهة المشرفة
Supervising Authority 

Region 
 خاصة

Private 

 وكالة
UNRWA 

 

 حكومة
Government 

 المجموع
Total 

 المنطقة

Palestinian Territory 183 76  الفلسطينية األراضي 1,237 978

West Bank 160 45   الغربيةالضفة 932 727

Gaza Strip 23 31   غزةقطاع 305 251

Source: PCBS 2007, Database for education survey for the year 
2005/2006 Ministry of high education Ramallah - Palestine 

(Unpublished data).   

 قاعدة بيانات مسح ،2007صاء الفلسطيني  المركزي لإلحالجهاز: المصدر

 -رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-2005/2006التعليم للعام الدراسي 

).منشورةبيانات غير (   .فلسطين  

 
 
 

 للعام التي يتوفر فيها مختبر حاسوب حسب المنطقة والجهة المشرفة  في األراضي الفلسطينيةنسبة المدارس: 28جدول 

 2006/2005 سي الدرا
Table 28: The Percentage of Schools in the Palestinian Territory, Which Have Computer Lab by 

Region, and Supervising Authority for the Scholastic Year 2005/2006 
 

 الجهة المشرفة
Supervising Authority Region 

 خاصة
Private 

 كالةو
UNRWA 

 حكومة
Government 

 المجموع
Total 

 المنطقة

Palestinian Territory 67.3 27.2 56.7 54.3 الفلسطينيةاألراضي  

West Bank 65.8 48.9 52.7 54.3 الغربيةالضفة  

Gaza Strip 79.3 16.6 72.5 54.3 غزةقطاع  

Source: PCBS 2007, Database for education survey for the year 
2005/2006 Ministry of high education Ramallah -Palestine 

(Unpublished data).   

 قاعدة بيانات مسح ،2007 المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز: المصدر

 -رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-2005/2006التعليم للعام الدراسي 

).منشورةبيانات غير (   .فلسطين  
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 الجهاز والمنطقة والجهة  نوع حسبأجهزة تكنولوجيا معلومات واتصاالت التي يتوفر فيها  في األراضي الفلسطينيةدارسد الماعدأ: 29جدول 

  2005/2006  الدراسيللعام ،المشرفة
Table 29: The Number of Schools in the Palestinian Territory Having ICT Equipment by the 

Equipment, Region and Supervising Authority for the Scholastic Year 2005/2006 
 

 الجهة المشرفة
Supervising Authority Equipments Region 

 خاصة
Private 

 وكالة
UNRWA 

 حكومة
Government 

 المجموع
Total 

 الجهاز المنطقة

Palestinian Territory  246 268 1,640 2,154 الفلسطينية األراضي 

West Bank 218 87 1,312 1,617 الغربيةالضفة  Computer 

Gaza Strip 28 181 328 537 غزةقطاع  

 كمبيوتر

Palestinian Territory  226 225 1,455 1,906 الفلسطينية األراضي 

West Bank 203 73 1,201 1,477 الغربيةالضفة  Television 

Gaza Strip 23 152 254 429 غزةقطاع  

 تلفاز

Palestinian Territory  211 205 1,412 1,828 الفلسطينية األراضي 

West Bank 190 69 1,172 1,431 الغربيةالضفة  Video 

Gaza Strip 21 136 240 397 غزةقطاع  

 فيديو

Palestinian Territory  225 264 1,554 2,043 الفلسطينية األراضي 

West Bank 199 87 1,239 1,525 الغربيةالضفة  Computer 
Printer 

Gaza Strip 26 177 315 518 غزةقطاع  

  كمبيوترطابعة

Palestinian Territory  80 20 78 178 الفلسطينية األراضي 

West Bank 72 11 59 142 الغربيةالضفة  Video 
Camera 

Gaza Strip 8 9 19 36 غزةقطاع  

  فيديوكاميرا

Palestinian Territory  90 65 550 705 الفلسطينية األراضي 

West Bank 79 33 490 602 الغربيةالضفة  Scanner 

Gaza Strip 11 32 60 103 غزةقطاع  

  ضوئيماسح

Palestinian Territory  247 250 1,554 2,051 الفلسطينية األراضي 

West Bank 221 78 1,233 1,532 الغربيةالضفة  Telephone 

Gaza Strip 26 172 321 519 غزةقطاع  

 الهاتف

Palestinian Territory  173 98 639 910 الفلسطينية األراضي 

West Bank 156 57 614 827 الغربيةالضفة  Fax 

Gaza Strip 17 41 25 83 غزةقطاع  

 فاكس

Palestinian Territory  55 16 200 271 الفلسطينية األراضي 

West Bank 51 7 175 233 الغربيةالضفة  Digital 
Camera 

Gaza Strip 4 9 25 38 غزةقطاع  

  رقميةكاميرا

Source: PCBS 2007, Database for education survey for the 
year 2005/2006 Ministry of high education Ramallah - Palestine 

(Unpublished data).   

 قاعدة بيانات مسح ،2007صاء الفلسطيني  المركزي لإلحالجهاز: المصدر

 -رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-2005/2006التعليم للعام الدراسي 

).منشورةبيانات غير (   .فلسطين  
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المنطقة والجهة  الجهاز و نوع حسبأجهزة تكنولوجيا معلومات واتصاالت التي يتوفر فيها  في األراضي الفلسطينية المدارسنسبة: 30جدول 

 2005/2006  الدراسيللعام ،المشرفة
Table 30: The Percentage of Schools in the Palestinian Territory Having ICT Equipment by the 

Equipment, Region and Supervising Authority for the Scholastic Year 2005/2006 
 

 الجهة المشرفة
Supervising Authority 

Equipments Region خاصة 
Private 

(%) 

 وكالة
UNRWA 

(%) 

 حكومة
Government 

(%) 

 النسبة الكلية
Total 
(%) 

 الجهاز المنطقة

Palestinian Territory  90.4 96.1  الفلسطينية األراضي 94.6 95.0

West Bank 89.7 94.6  Computer  الغربيةالضفة 94.3 95.1

Gaza Strip 96.6 96.8   غزةقطاع 95.6 94.8

 كمبيوتر

Palestinian Territory  83.1 80.6  الفلسطينية األراضي 83.7 84.3

West Bank 83.5 79.3  Television  الغربيةالضفة 86.1 87.0

Gaza Strip 79.3 81.3   غزةقطاع 76.3 73.4

 تلفاز

Palestinian Territory  77.6 73.5  الفلسطينية ضياألرا 80.3 81.8

West Bank 78.2 75.0  Video  الغربيةالضفة 83.4 84.9

Gaza Strip 72.4 72.7   غزةقطاع 70.6 69.4

 فيديو

Palestinian Territory  82.7 94.6  الفلسطينية األراضي 89.7 90.0

West Bank 81.9 94.6  Computer  الغربيةالضفة 88.9 89.8
Printer 

Gaza Strip 89.7 94.7   غزةقطاع 92.2 91.0

 طابعة

 كمبيوتر

Palestinian Territory  29.4 7.2  الفلسطينية األراضي 7.8 4.5

West Bank 29.6 12.0  Video  الغربيةالضفة 8.3 4.3
Camera 

Gaza Strip 27.6 4.8   غزةقطاع 6.4 5.5

 كاميرا

 فيديو

Palestinian Territory  33.1 23.3  الفلسطينية األراضي 31.0 31.9

West Bank 32.5 35.9  Scanner  الغربيةالضفة 35.1 35.5

Gaza Strip 37.9 17.1   غزةقطاع 18.3 17.3

 ماسح

 ضوئي

Palestinian Territory  90.8 89.6  الفلسطينية األراضي 90.1 90.0

West Bank 90.9 84.8  Telephone  الغربيةالضفة 89.3 89.3

Gaza Strip 89.7 92.0   غزةقطاع 92.3 92.8

 الهاتف

Palestinian Territory  63.6 35.1  الفلسطينية األراضي 40.0 37.0

West Bank 64.2 62.0  Fax  الغربيةالضفة 48.2 44.5

Gaza Strip 58.6 21.9   غزةقطاع 14.8 7.2

 الفاكس

Palestinian Territory  20.2 5.7  الفلسطينية األراضي 11.9 11.6

West Bank 21.0 7.6  Digital  الغربيةالضفة 13.6 12.7
Camera 

Gaza Strip 13.8 4.8   غزةقطاع 6.8 7.2

 كاميرا

 رقمية

Source: PCBS 2007, Database for education survey for the 
year 2005/2006 Ministry of high education Ramallah - Palestine 

(Unpublished data).   

 قاعدة بيانات مسح التعليم ،2007 المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز: المصدر

   . فلسطين-رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-2005/2006للعام الدراسي 

).منشورةبيانات غير (   
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 تكنولوجيا حسب التخصص والمنطقة والجهة الفلسطينية الحاصلين على تخصصات األراضي المعلمين في مدارس أعداد :31جدول 

 2005/2006 الدراسي للعام  ،المشرفة
Table 31: The Number of Teachers With ICT Majors in the Palestinian Territory by the 

Majors, Region, and supervising Authority for the Scholastic Year 2005/2006 
 

 شرفةالجهة الم
Supervising Authority 

Majors Region 
 خاصة

Private 

 وكالة
UNRW

A 

 حكومة
Government 

 المجموع
Total 

 
 التخصص المنطقة

Palestinian 
Territory 151 42 976 1,169  الفلسطينية األراضي

West Bank 123 27 765 915 Total  الغربيةالضفة

Gaza Strip 28 15 211 254   غزةقطاع

 مجموع

Palestinian 
Territory 134 42 917 1,093  الفلسطينية األراضي

West Bank 106 27 714 847 Computer  الغربيةالضفة

Gaza Strip 28 15 203 246   غزةقطاع

 حاسوب
 
 

Palestinian 
Territory 14 0 54 68  الفلسطينية األراضي

West Bank 14 0 46 60 .Electronic Eng  الغربيةالضفة

Gaza Strip 0 0 8 8   غزةقطاع

 هندسة

 إلكترونية
 
 

Palestinian 
Territory 3 0 5 8  الفلسطينية األراضي

West Bank 3 0 5 8 Communication  الغربيةالضفة

Gaza Strip 0 0 0 0   غزةقطاع

 اتصاالت
 
 

Source: PCBS 2007, Database for education survey 
for the year 2005/2006 Ministry of high education 
Ramallah - Palestine (Unpublished data).   

 قاعدة بيانات مسح ،2007 المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز: المصدر

 -رام اهللا. وزارة التربية والتعليم العالي-2005/2006التعليم للعام الدراسي 

).منشورةبيانات غير (        .فلسطين
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أعداد المنشآت والعاملين في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية والحاسب اإللكتروني واألنشطة ذات الصلة ومقاهي اإلنترنت في : 32جدول 

 2004األراضي الفلسطينية، حسب الجنس والمحافظة، 
Table 32: The Number of the Establishment and Employees in the Sectors of Telecommunications and 

Computer and Relative Activities and Internet Cafe's in the Palestinian Territory by Sex and  
Governorate, 2004 

 

 اإلنترنتمقاهي 
Internet Cafe's 

 ذات واألنشطة اإللكترونيالحاسب 

 الصلة
Computer and Relative 

Activities 

 تصاالت السلكية والالسلكيةاال
Telecommunications 

Governorate  
 إناث

Female
s 

 ذكور
Male

s 

 المنشآت
Establis

h. 

 إناث
Females 

 ذكور
Male

s 

 المنشآت
Establish

. 

 إناث
Female

s 

 ذكور
Male

s 

 المنشآت
Establis

h. 

 المحافظة 

Jenin 0 27 19 0 14 9 12 89 9 جنين 

Tubas Area 0 3 2 1 7 5 0 4 4 طوباسة منطق 

Tulkarm 2 43 24 0 14 10 11 53 2 طولكرم 

Nablus 1 53 33 13 62 28 222 1538 17 نابلس 

Qalqiliya 0 41 23 0 14 13 4 8 4 قلقيلية 

Salfit 2 11 9 0 5 3 1 8 2 سلفيت 
Ramallah & 
Al-Bireh 2 73 45 31 217 42 193 675 30 رام اهللا والبيرة 

Jericho and Al 
Aghwar 0 5 4 1 5 5 5 24 2 واألغوار أريحا 

Jerusalem 1 58 26 0 36 13 7 20 4 القدس 

Bethlehem 1 26 19 4 15 10 12 73 5  بيت لحم 

Hebron 2 32 21 3 84 49 24 242 15 الخليل 

Gaza North 0 33 17 0 28 21 0 62 2 شمال غزة 

Gaza 4 134 62 25 328 78 90 245 26 غزة 

Deir El-Balah 1 61 26 0 22 13 7 47 2 دير البلح 

Khan Yunis 2 64 25 2 41 25 7 57 5 خانيونس 

Rafah 0 32 11 0 25 15 0 1 1 رفح 

Total 18 696 366 80 917 339 595 3,146 130 المجموع 
Source: PCBS, Establishment Census, 2004 
(Unpublished Data).  بيانات غير منشورة. ( 2004تعداد المنشآت .  فلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء ال:المصدر .(  
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 نشطة االتصاالت السلكية والالسلكية في باقي الضفة الغربية أل االقتصادية المؤسسات والمشتغلين وأهم المؤشرات أعداد: 33جدول 

 2003 – 1997 وقطاع غزة
Table 33: Number of Enterprises and Persons Engaged and Main Economic Indicators by the 

Telecommunications Activity in Remaining West Bank and Gaza Strip, 1997- 2003 
 

 (Value in US $ 1000)   )القيمة باأللف دوالر      ( 

Economic Indicators  االقتصاديةالمؤشرات 

Year الرأسمالي التكوين

 اإلجمالي الثابت
G. F. C. F 

  القيمةإجمالي
 المضافة

Gross Value 
Added 

 االستهالك
 الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 اإلنتاج
Output 

 تعويضات
 العاملين

Compensation of 
Employees 

 المشتغلين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

 عدد
 المؤسسات
No. of 

Ent. 

 
 السنة

1997 15,125.6 30,488.3 10,998.0 41,486.2 6,886.8 1,127.0 146.0 1997 

1998 19,094.6 63,572.8 12,134.1 75,706.9 11,416.0 2,006.0 138.0 1998 

1999 95,417.9 72,906.7 22,221.7 95,128.4 14,818.3 2,243.0 138.0 1999 

2000 48,507.9 87,010.5 41,110.1 128,120.6 20,163.5 2,305.0 118.0 2000 

2001 9,321.1 123,264.1 12,775.8 136,039.9 21,356.2 2,196.0 102.0 2001 

2002 12,888.0 133,282.8 10,591.3 143,874.1 21,670.0 1,886.0 97.0 2002 

2003 12,101.4 156,633.0 12,897.3 169,530.2 26,237.4 2,205.0 97.0 2003 

Source : PCBS, Economic Surveys 1997- 2003 2003 -1997المسوح االقتصادية، ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر 
 

 
 
 

 معدل النمو في نسبة القيمة المضافة ألنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة : 34جدول 

  1999 بالمقارنة مع العام 
Table 34: The Growth Rate in the Percentage of the Value Added for the ICT Activities in 

Remaining West Bank and Gaza, Compared With the Year 1999 
 

The Percentage of the Value 
Added  نسبة القيمة المضافة 

Year األنشطة المتعلقة بالحاسوب 
Computer and Related 

Activities 
(%) 

 والالسلكيةاألنشطة السلكية 
Communications 

Activities 
(%) 

ــومات   ــيا المعل ــشطة تكنولوج أن

 واالتصاالت
ICT Activities 

(%) 

 السنة

2000 5.9 26.2 25.6 2000 

2001 74.5 90.9 90.4 2001 

2002 -57.4 114.1 109.1 2002 

2003 24.7 161.6 157.6 2003 
Source: PCBS, Economic Surveys 1999- 2003, 
(Unpublished Data). 

 ، 2003 -1999المسوح االقتصادية، ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
 ).بيانات غير منشورة(
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 2004 – 1996بيانات التجارة الخارجية لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : 35جدول 
Table 35: Foreign Trade Data on the ICT Commodities, 1996 - 2004 

  

Value in US $ 1000)( )القيمة باأللف دوالر أمريكي( 

Year 
 صافي الصادرات والواردات
Net of Imports and 

Exports 

 السلع المعاد تصديرها
Re Export  

 الصادر الوطني
National 

Export 
 الواردات

Imports السنة 

1996 -79,077.7 4,052.2 860.0 83,989.8 1996 

1997 -75,883.9 2,926.8 1,066.2 79,876.9 1997 

1998 -198,174.0 - - 198,174.2 1998 

1999 -109,660.0 5,044.3 1,657.8 116,361.9 1999 

2000 -126,188.0 6,107.0 2,404.9 134,699.7 2000 

2001 -75,487.3 2,927.0 1,004.5 79,418.8 2001 

2002 -71,590.2 2,239.6 1,468.9 75,298.7 2002 

2003 - 78,348.82 2,619.78 1,518.97 82,487.57 2003 

2004 -125,458.33 3,303.40 1,393.66 130,155.39 2004 

Source: PCBS 2006, (Unpublished data). بيانات غير منشورة( ، 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر.(  
         

 
 
 

 2004 – 2000 تالصادرات والواردات من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما: 36جدول 
Table 36:The Exports and Imports of ICT Services, 2000 – 2004 

                              

Value in US $ 1000)( )القيمة باأللف دوالر أمريكي(

Year    السنة 
Item 

2004 2003 2002 2001 2000 
 البند

Exports of Services 11520 5180.2 2022.8 748.6   من الخدماتالصادر 1828.4

Imports of Services 20662 17986.4 15836.6 23491.1   من الخدماتالوارد 36023.4

Source: PCBS 2006, (Unpublished data). ).بيانات غير منشورة( ، 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
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 األشكال البيانية
Figures 
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 2005-1996  الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب السنة والمنطقة،الهاتفأعداد خطوط : 1شكل 
Figure 1: Number of Main Telephone Lines in Remaining West Bank and Gaza Strip by 

Year and Region, 1996-2005 
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 2005 -2000 السنة، الفلسطينية حسب األراضي المشترآين في خدمة الهاتف الخلوي جوال في أعداد: 2شكل 
Figure 2: Number of “Jawwal” Cellular phone Subscriptions in The Palestinian Territory 

by Year, 2000-2005 
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  2005 – 1998 من السكان في األراضي الفلسطينية، 100أعدد خطوط الهواتف الثابتة والهواتف الخلوية لكل : 3شكل 
Figure3: The Number of Main Telephone Lines and Mobile Telephones Per 100 

Inhabitants in The Palestinian Territory, 1998 – 2005 
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  2004 مؤشرات مختارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية وبعض الدول المجاورة لعام، :4شكل 
Figure 4: Selected ICT Indicators in The Palestinian Territory and some Neighbours 

Countries for the Year, 2004 
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 التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية حسب توفر جهاز تلفزيون، القط فضائي، جهاز فيديو حسب  : 5شكل 

 2006المنطقة، 
Figure 5: Percentage Distribution of Households in the Palestinian Territory by 

Availability of TV Set, Video, Satellite Dish, by Region, 2006 
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 المنطقةحسب التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نسبة األسر في األراضي الفلسطينية :6شكل 
 2000- 2004 

Figure 6: Percentage of Households in the Palestinian Territory by Availability of ICT Tools at 
Home, 2000 – 2004 
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 الدراسيفي العام   التي يتوفر فيها مختبر حاسوب حسب المنطقة والجهة المشرفة في األراضي الفلسطينيةد المدارساعدأ :7شكل 
2005/2006 

Figure 7: The Number of Schools in the Palestinian Territory, Which Have Computer Lab 
by Region, and Supervising Authority in the Scholastic Year 2005/2006 
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 ، مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن اجتماع القمة العالمية لمجتمع المعلومات حول قياس مجتمع المعلومات: 1جدول 

 2005 شباط 9-7جنيف 
Table 1: ICT Indicators Proposed by The World Summit on The Information Society Geneva,7-9 

February 2005 
 

Infrastructure and Access 
 مؤشرات البنية األساسية والنفاذ 

Core Indicators مؤشرات أساسية 

A-1 Fixed telephone lines per 100 population  شخص) 100(عدد خطوط التليفون الثابت لكل مائة A-1 

A-2 Mobile cellular subscribers per 100 population  شخص) 100(عدد خطوط المحمول لكل مائة A-2 

A-3 Computers per 100 population  شخص) 100(عدد أجهزة الحاسب لكل A-3 

A-4 Internet subscribers per 100 population  شخص) 100(عدد المشتركين في اإلنترنت لكل مائة A-4 

A-5 
Broadband Internet subscribers per 100 
population (fixed and mobile) 
  

) 100(عدد المشتركين في خدمة الحزمة العريضة لإلنترنت لكل 

 شخص
A-5 

A-6 International Internet bandwidth per population  نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنت A-6 

A-7 Proportion of population covered by mobile 
cellular telephony  نسبة السكان في المناطق التي لديها خدمة االتصال بالتليفون المحمول A-7 

A-8 Internet access tariffs (20 hours per month), in 
US$  بالدوالر األمريكي)  ساعة شهريا20(تكلفة النفاذ لإلنترنت A-8 

A-9 Mobile cellular tariffs (100 minutes of use per 
month), in US$ 

بالدوالر )  دقيقة شهريا100(تكلفة استخدام خدمة التليفون المحمول 

 األمريكي
A-9 

A-10 
Proportion of localities with public Internet access 
centers 
(PIACs) by number of population (rural/urban) 

 المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت لعدد السكان نسبة

 البادية/الريف/بالحضر
A-10 

A-11 Extra  Indicators مؤشرات إضافية A-11 

A-12 Radio sets per 100 population  شخص) 100(عدد أجهزة الراديو لكل A-12 

A-13 Television sets per 100 population  شخص) 100(عدد أجهزة التليفزيون لكل A-13 

 
Access and Use by Households and Individuals 

 مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد 

Core Indicators مؤشرات أساسية 

HH-1 Proportion of households with a radio نسبة المنازل التي بها أجهزة راديو HH-1 

HH-2 Proportion of households with a TV نسبة المنازل التي بها أجهزة تليفون HH-2 

HH-3 Proportion of households with a fixed line 
telephone نسبة المنازل التي بها خط تليفون ثابت HH-3 

HH-4 Proportion of households with a mobile cellular 
telephone نسبة المنازل التي بها خط تليفون محمول HH-4 

HH-5 Proportion of households with a computer نسبة المنازل التي بها أجهزة حاسوب HH-5 

HH-6 Proportion of individuals that used a computer 
(from any location) in the last 12 months 

 12نسبة األفراد الذين استخدموا الحاسوب من أي مكان خالل الـ

 شهرا األخيرة
HH-6 

HH-7 Proportion of households with Internet access at 
home نسبة المنازل التي تتصل باإلنترنت HH-7 

 
Access and Use by Households and Individuals 

 مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد 

Core Indicators مؤشرات أساسية 

HH-8 Proportion of individuals that used the Internet 
(from any location) in the last 12 months 

 12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت من أي مكان خالل أل 

 شهرا األخيرة
HH-8 

HH-9 Location of individual use of the Internet from all 
locations in the last 12 months: 

ت نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترن 

  شهرا 12خالل أل 
HH-9 

 

• At home 
• At work 
• Place of education 
• At another person’s home 

 األخيرة طبقا لمكان النفاذ

 المنزل 

 عملال 
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Access and Use by Households and Individuals 
 مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد 

Core Indicators مؤشرات أساسية 

• Free Public Internet Access Centre 
(specific 

• denomination depends on national 
practices) 

• Charged Public Internet Access Centre 
• Others 

 /..)الجامعة/المدرسة(مكان التعليم  

 منزل شخص آخر 

 مركز عام للنفاذ لإلنترنت المجاني 

 مركز عام للنفاذ لإلنترنت برسوم  

 مكان آخر 

HH-10 

Internet activities undertaken by individuals in 
the last 12 months: 

• For communicating 
• For getting information 
• Purchasing or ordering goods or 

services 
• Internet banking or other financial 

services 
• For education and learning 
• For dealing with government 

organizations/public 
• authorities 
• For leisure activities 

 
 
 
 

 شهرا األخيرة 12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل أل 

 غرض االستخدامطبقا ل

 /..)يالبريد اإللكترون(االتصال  

 الحصول على معلومات 

 طلب شراء بضائع 

 تحصيل خدمات بنكية ومالية 

 التعليم 

 التعامل مع المؤسسات الحكومية أو العامة 

 الترويح والتسلية 

HH-10 

Extended Core مؤشرات إضافية 

HH-11 
Proportion of individuals with use of a mobile 
telephone 

 
 HH-11 نسبة األفراد الذين يستخدمون التليفون المحمول

HH-12 

Proportion of households with access to the 
Internet by type of access from home. Response 
categories should allow an aggregation to 
narrowband and broadband, where broadband 
will exclude slower speed technologies, such as 
dial-up modem, ISDN and most 2G mobile 
phone access, and which will usually result in a 
speed of at least 256 k bit/s. 

 

عرض حزمة /نسبة المنازل التي تتصل باإلنترنت طبقا لسرعة

 االتصال

اإلجابة إلى وسائط تختار وسائط االتصال بحيث تسمح بتقسيم {

ومعظم  ، DIAL-UP، ISDNمثل مودم (الحزمة الضيقة 

ووسائط الحزمة العريضة  ) 2Gالتليفونات المحمولة بتكنولوجيا 

 }) كليلو بت بالثانية256سرعة اتصال ال تقل عن (

HH-12 

HH-13 

Frequency of individual access to the Internet in 
the last 12 months (from any location 
• at least once a day 
• at least once a week but not every day 
• at least once a month but not every week 
• less than once a month 

 

 شهرا األخيرة 12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل الـ

 طبقا لتكرار االستخدام

مرة واحدة على  -

 األقل

ة مرة واحد -

 ولكن ليس يوميا، أسبوعيا على األقل

مرة واحدة شهريا  -

 لكن ليس أسبوعيا، على األقل 

اقل من مرة  -

 واحدة شهريا على مدار العام

HH-13 

Reference Indicator مؤشر مرجعي 

HH-R1 Proportion of households with electricity نسبة المنازل المتصلة بشبكة الكهرباء HH-R1 

 
Access and Use by Businesses مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال 

Core Indicators مؤشرات أساسية 

B-1 Proportion of businesses using computers نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم الحاسب B-1 

B-2 Proportion of employees using computers لحاسبنسبة الموظفين الذين يستخدمون ا B-2 

B-3 Proportion of businesses using the Internet .... نسبة مؤسسات األعمال التي تتصل باإلنترنت B-3 
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Access and Use by Businesses مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال 

Core Indicators مؤشرات أساسية 

B-4 Proportion of employees using the Internet نسبة الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت B-4 

B-5 
Proportion of businesses with a website (or web 
presence where the business has control over 
the content) 

 B-5  األعمال التي تمتلك موقع على اإلنترنتتنسبة مؤسسا

B-6 Proportion of businesses with an INTRANET  نسبة مؤسسات اإلعمال التي لديها شبكة معلومات داخلية
INTRANET 

B-6 

B-7 Proportion of businesses receiving orders over 
the internet نسبة مؤسسات األعمال التي تستلم طلبيات عبر اإلنترنت B-7 

B-8 Proportion of businesses placing orders over the 
Internet نسبة األعمال التي ترسل طلبيات عبر اإلنترنت B-8 

Extended Core 
 مؤشرات إضافية 

B-9 

Proportion of businesses accessing the Internet 
by modes of access. 
Response categories should allow an 
aggregation to 
narrowband and broadband, where broadband 
will exclude slower speed technologies, such as 
dial-up modem, ISDN and most 2G mobile phone 
access, and which will usually result in a speed of 
at least 256 kbit/s. 

عرض /نسبة مؤسسات األعمال التي تتصل باإلنترنت طبقا لسرعة 

 .حزمة االتصال

تختار وسائط االتصال بحيث تسمح بتقسيم اإلجابة إلى وسائط الحزمة 

ومعظم التليفونات  ، DIAL-UP، ISDNمثل مودم (الضيقة 

سرعة اتصال (ووسائط الحزمة العريضة  ) 2Gالمحمولة بتكنولوجيا 

 )ليلو بت بالثانية ك256ال تقل عن 
  

B-9 

B-10 Proportion of businesses with a Local Area 
Network (LAN)  نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة حاسبات محليةLAN B-10 

B-11 Proportion of businesses with an EXTRANET  نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة معلومات خارجية
EXTRANET 

B-11 

B-12 

Proportion of businesses using the Internet by 
type of activity: 

• Internet e-mail 
• Getting 

information 
• Performing 

Internet banking 
or accessing other 
financial services 

• Dealing with 
government 
organizations/publ
ic 

• authorities 
• Providing 

customer services 
• Delivering 

products online 

 نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت طبقا لنوع النشاط

 استخدام البريد اإللكتروني -

 الحصول على معلومات -

 تقديم خدمات بنكية ومالية/تحصيل -

التعامل مع المؤسسات الحكومية أو  -

 العامة

 تقديم خدمات للعمالء -

 استالم طلبيات -

B-12 

 
ICT Sector واالتصاالتمؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات  

Core Indicators مؤشرات أساسية 

ICT-1 Proportion of male workforce of the total workforce 
involved in the ICT sector 

نسبة الذكور من إجمالي العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
ICT-1 

ICT-2 Value added in the ICT sector (as a percentage of 
total value added) 

نسبة القيمة المضافة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

 القيمة الشاملة المضافة
ICT-2 

ICT-3 ICT goods imports as percentage of total imports 
نسبة قيمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المصدرة من إجمالي 

 التصدير
ICT-3 

ICT-4 ICT goods exports as percentage of total exports 
نسبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستوردة من إجمالي 

 االستيراد
ICT-4 
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 2005قائمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : 2جدول 
Table 2: The ICT Indicators Produced By PCBS, 2005 

 المصدر
Source 

Indicators Characteristic السجالت اإلدارية 
Administrative 

Records 

المسوح األسرية
Household 

Surveys 

 المؤشر خصائصه

Infrastructure and Access البنية األساسية والنفاذ 

1 Number of Main telephone lines Year\Region √  1 عدد خطوط الهواتف الرئيسية  المنطقة/السنة 

2 Number of Main telephone lines Month\Region\Type of 
Subscription √  2 عدد خطوط الهواتف الرئيسية نوع االشتراك/المنطقة/الشهر 

3 Number of public telephone lines Month\Region √  3 وميةعدد خطوط الهواتف العم المنطقة/الشهر 

4 Number of telephone calls  Month\Region\Type of calls √  4 عدد المكالمات الهاتفية المنطقة/نوع المكالمة/الشهر 

5 Length of calls in minutes month\Region\Type of calls √  5 مدة المكالمات بالدقائق نوع االشتراك/المنطقة/الشهر 

6 Number of dispatched telephone 
calls and length to cellular phone Month\Region √  المنطقة/الشهر 

أعداد المكالمات الصادرة ومدتها 

 إلى هواتف خلوية
6 

7 Number of cellular   Subscription 
“jawwal” phone Month\Type of subscription √  نوع االشتراك/الشهر 

أعداد المشتركين في خدمة الهاتف 

 "جوال"لخلويا
7 

8 Companies providing the internet 
service 

Number of Companies\Type of 
service\Number and sex of the 
Employees 

√  
عدد /نوع الخدمة /عـدد الـشركات   

 وجنس العاملين
 8 شركات تقديم خدمة اإلنترنت

9 Internet Cafes Number of Governorate\ Number of 
Employees\Number of Computers √  

عدد أجهزة  /عدد العاملين /المحافظة

 الحاسوب
 9  أعداد مقاهي اإلنترنت

Access and Use by Households and Individuals النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد 

Households األسـر 

1 
Percentage Distribution of 
Households by Availability of 
Computer  

Region\ Governorate\Type of 
Location  √ نوع التجمع/المحافظة/المنطقة 

التوزيع النسبي لألسر حسب توفر 

 الحاسوب
1 

2 Percentage Distribution of 
Households Who have computer  

main reason for having 
computer\Region  √ المنطقة/سبب الشراء 

 يتوفر التوزيع النسبي لألسر التي

 لديها حاسوب
2 
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 2005قائمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : تابع) 2(جدول 

Table 2 Cont. : The ICT Indicators Produced By PCBS, 2005 

 المصدر
Source 

Indicators Characteristic جالت اإلداريةالس 
Administrative 

Records 

المسوح األسرية
Household 

Surveys 

 المؤشر خصائصه

3 Percentage of Household 
who do not have computer Reason for not having computer\Region  √ المنطقة/أسباب عدم الشراء 

 لديها رنسبة األسر التي ال يتوف

 حاسوب
3 

4 
Percentage Distribution of 
Households by Availability 
of Internet at home 

Region\Governorate\Type of Locality  √ نوع التجمع/المحافظة/المنطقة 
التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر 

 لديها خدمة اإلنترنت في البيت
4 

5 
Percentage Distribution of 
Households having Internet 
at home  

Connection service\Region  √ المنطقة/وسيلة الدخول للخدمة 
التوزيع النسبي لألسر التي لديها 

 إنترنت في البيت
5 

6 

Percentage Distribution of 
Households by controlling 
the visited internet sites at 
home 

Region  √ المنطقة 

التوزيع النسبي لألسر حسب مراقبة 

ألفراد بزيارتها المواقع التي يقوم ا

 على اإلنترنت في البيت

6 

7 

Percentage Distribution of 
Households - by the opinion 
of household about 
monthly expenditure on 
the use of internet at home 

Region  √ المنطقة 

التوزيع النسبي لألسر حسب وجهة 

نظرها حول ما تدفعه شهريا بدل 

 نترنت في البيتاستخدام اإل

7 

8 
Percentage of household 
which any member of 
household use the internet 

Period of time\Region  √ المنطقة/الفترة الزمنية 

نسبة األسر التي قام فرد من 

أفرادها باستخدام اإلنترنت في 

 البيت

8 

9 
Percentage Distribution of 
Households by having any 
member Website  

Region  √ المنطقة 

التوزيع النسبي لألسر حسب 

امتالك أي فرد من أفرادها موقع 

 على اإلنترنت

9 

10 
Percentage Distribution of 
Households by availability 
of  Television set  

Region\Governorate\Type of Locality  √ نوع التجمع/المحافظة/المنطقة 
يع النسبي لألسر حسب توفر التوز

 جهاز تلفزيون
10

11 

Percentage Distribution of 
Households having TV set 
by availability of satellite 
dish 

Region\Governorate\Type of Locality  √ نوع التجمع/المحافظة/المنطقة 
التوزيع النسبي لألسر التي لديها 

 يتلفزيون حسب توفر القط فضائ
11
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 2005قائمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : تابع) 2(جدول 

Table 2 Cont. : The ICT Indicators Produced By PCBS, 2005 

 المصدر
Source 

Indicators Characteristic جالت اإلداريةالس 
Administrative 

Records 

المسوح األسرية
Household 

Surveys 

 المؤشر خصائصه

12 

Percentage Distribution of 
Households having TV set 
by availability of video 
player 

Region\Governorate\Type of Locality  √ نوع التجمع/المحافظة/المنطقة 
التوزيع النسبي لألسر التي لديها 

 تلفزيون حسب توفر جهاز فيديو
12

13 Percentage Distribution of 
Households by availability 
of Telephone line 

Region\Governorate\Type of Locality √ التوزيع النسبي لألسر حسب توفر  نوع التجمع/المحافظة/المنطقة

 خط هاتف
13

Individuals األفراد 

14 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
by usage of computer  

Region\Sex\Age\Type of locality\Qualification 
 √ 

المؤهل /نوع التجمع /العمر/الجنس

 العلمي

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد  

 حسب استخدام الحاسوب) فاكثر
14

15 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the computer 

Sex\Region\Governorate 
 √ 

)  سنوات فاكثر  10(نـسبة األفراد     المحافظة/المنطقة/الجنس

 الذين يستخدمون الحاسوب
15

16 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use computer 

Place of usage(most frequently)\Sex\Region 
 √ 

ــا  ــر مكــــ  ن اكثــــ

 المنطقة/الجنس/لالستخدام

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد  

 الذين يستخدمون الحاسوب ) فاكثر
16

17 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use computer 

Purpose of use (most frequently)\Sex\Region 
 √ 

ــرض   ــر غــــ اكثــــ

 المنطقة/الجنس/لالستخدام

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد    

 سوب الذين يستخدمون الحا) فاكثر
17

18 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use computer  

Main time of using the computer\Sex\Region 
 √ 

وقـــــت االســـــتخدام  

 المنطقة/الجنس/الرئيسي

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد    

 الذين يستخدمون الحاسوب) فاكثر
18

19 

Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who don’t use computer 

Main reason for not using 
computer\Sex\Region 

 √ 

الـسبب الرئيـسي لعدم استخدام      

 الجنس/الحاسوب

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد    

ــر ــستخدمو ) فاكث ــذين ال ي  نال

 الحاسوب

19

20 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
by using the internet 

Region\Sex\Age\Type of Locality 
\Qualification  √ 

ــنطقة ــنس/المـ ــوع /الجـ نـ

 المؤهل العلمي/التجمع

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد    

 حسب استخدام اإلنترنت) فاكثر
20

21 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use computer  

knowledge of internet service\Sex\Region 
 √ 

حـــــسب معـــــرفتهم  

 المنطقة/الجنس/باإلنترنت

 سنوات  10(التوزيع النسبي لألفراد    

 الذين يستخدمون الحاسوب) فاكثر
21
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Table 2 Cont. : The ICT Indicators Produced By PCBS, 2005 

 المصدر
Source 

Indicators Characteristic جالت اإلداريةالس 
Administrative 

Records 

المسوح األسرية
Household 

Surveys 

 المؤشر خصائصه

22 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use computer and 
use the internet 

Sex\Region\Governorate  √ سنوات فاكثر10(نسبة األفراد  المحافظة/المنطقة/الجنس  (

الذين يستخدمون الحاسوب 

 واإلنترنت

22

23 Percentage of persons (10 
years and over) whom use 
the internet  

Period of time\Sex\Region  √ سنوات فاكثر10(اد نسبة األفر المنطقة/الجنس/الفترة الزمنية  (

 الذين قاموا باستخدام اإلنترنت
23

24 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the internet  

Purpose of use (most frequently)\ Sex\Region  √  اكثر غرض

 المنطقة/الجنس/لالستخدام
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 لذين يستخدمون اإلنترنتا) فاكثر
24

25 Average number of weekly 
hours spent of persons(10 
years and over) who use 
the internet 

Purpose of use (most frequently)\ Sex\Region  √  غرض

 المنطقة/الجنس/االستخدام

متوسط عدد ساعات استخدام 

 10(اإلنترنت األسبوعية لألفراد 

 )اكثرسنوات ف

25

26 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the internet  

Place of usage (most frequently)\Sex\Region  √  اكثر مكان يستخدمون فيه

 المنطقة/الجنس/اإلنترنت
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 الذين يستخدمون اإلنترنت ) فاكثر
26

27 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the internet 

Main time of using the internet\Sex\Region  √  وقت االستخدام

 المنطقة/الجنس/الرئيسي
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 الذين يستخدمون اإلنترنت) فاكثر
27

28 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the internet  

Subjects (most frequently)\Sex\Region  √  اكثر المواضيع التي يبحث

 المنطقة/الجنس/عنها
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 الذين يستخدمون اإلنترنت) فاكثر
28

29 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the internet  

Having e-mail\Region  √ المنطقة/امتالك بريد إلكتروني 
 

 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 الذين يستخدمون اإلنترنت) فاكثر
29

30 Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who have e-mail  

Purpose of use\ Sex\Region  √  غرض

 المنطقة/الجنس/االستخدام
)  سنوات فاكثر10(نسبة األفراد 

 الذين يمتلكون بريد إلكتروني
30

31 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who use the computer 

Main reason not using the 
internet\Sex\Region 

السبب الرئيسي لعدم استخدام  √ 

 المنطقة/الجنس/اإلنترنت
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 الذين يستخدمون الحاسوب) فاكثر

31
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Table 2 Cont. : The ICT Indicators Produced By PCBS, 2005 

 المصدر
Source 

Indicators Characteristic جالت اإلداريةالس 
Administrative 

Records 

المسوح األسرية
Household 

Surveys 

 المؤشر خصائصه

32 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
by having of mobile phone 

Region\ Governorate \Sex\Age\Type of 
Locality\Qualification 

نوع /الجنس/المحافظة/ المنطقة √ 

 المؤهل العلمي/التجمع
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 حسب امتالك هاتف خلوي) فاكثر

32

33 

Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
by availability of mobile 
phone 

Region 

 المنطقة √ 
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 حسب توفر هاتف خلوي) فاكثر

33

34 
Percentage Distribution of 
persons (10 years and over) 
who have mobile phone 

Main reason for purpose of use\Sex\Region 
غرض االستخدام  √ 

 المنطقة/الجنس/الرئيسي
 سنوات 10(التوزيع النسبي لألفراد 

 الذين يمتلكون هاتف خلوي) فاكثر

34

Note: “ "√  Indicate to the Type of Data Source. تشير إلى مصدر جمع البيانات" √: " مالحظة. 
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 :الرؤية

علوماتية وسيلة رئيسية للنهوض بالشعب     بـناء مجـتمع معلـومات فلـسطيني قـائم على إتاحة المعرفة للجميع واعتماد الم               

 .الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في مختلف الميادين
 

 :مقدمة

والصادر بتاريخ  ) أق(ق. م 09110تهـدف هذه االستراتيجية والتي أعدت انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم              

ود المجتمع الفلسطيني لتطوير مجتمع معلومات      ، إلـى وضع الخطوط العريضة والمحاور العامة التي تنظم جه          26/1/2004

 .يلعب دوراً فاعالً في تحقيق التنمية الشاملة في فلسطين
 

لقـد ُأعـدت االستراتيجية بمشاركة كافة األطراف الرئيسية في المجتمع الفلسطيني على الصعيد الحكومي والقطاع الخاص                 

رش العمل واالجتماعات والمناقشات، وذلك في ضوء       ومؤسـسات المجـتمع المدنـي والجامعـات، من خالل سلسلة من و            

تـوجهات االسـتراتيجية العـربية لمجـتمع المعلومات وبناء على أسس إعالن المبادئ الصادر عن قمة مجتمع المعلومات                      

 .وبما يتالءم مع الوضع الراهن في فلسطين واالحتياجات المستقبلية) 2003جنيف (
 

بارة عن محاور عامة توطد الجهود لتطوير مجتمع المعلومات تستند إلى االعتبارات            إن هـذه االسـتراتيجية والتـي هي ع        

 :التالية
 

إن مجـتمع المعلومات ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه وسيلة رئيسية للتنمية، من خالل استخدام معطيات هذا المجتمع في                     .1

 .دعم مقومات الدولة وتحقيق أهداف تنمية المجتمع الفلسطيني الشاملة

إن مجـتمع المعلومات في فلسطين ال يبدأ من الصفر، فهناك العديد من اإلنجازات التي تمثل قاعدة مالئمة للبناء عليها                     .2

فـوزارة االتـصاالت أعـدت عدة قوانين تخدم تطوير مجتمع المعلومات، باإلضافة إلى جهودها في اإلعداد لمشروع                  

تكنولوجيا المعلومات، كذلك قام القطاع الخاص والجامعات       الحكـومة اإللكتـرونية وتأهـيل كـوادر السلطة في مجال            

 .والمجتمع المدني بجهود كبيرة تشكل األساس لتنفيذ مجتمع المعلومات

إن هـذه االستراتيجية ال يمكن أن تكون فاعلة إال بتظافر كافة الجهود من أجل تحويلها إلى واقع ملموس، ويمثل الدور                      .3

سياسات والتصورات العامة خاصة اإللكترونية منها، بينما يلعب القطاع الخاص          الحكومـي األساس في وضع وتنفيذ ال      

دوراً أساسياً في تطوير ونشر تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، سواء ما يتعلق بالبني التحتية أو المحتوى والتطبيقات                 

 المجتمع المدني ومشاركته مسألة ال تقل       وتنفـيذ المشاريع باعتباره شريكاً في تحقيق التنمية في فلسطين، ويعتبر التزام           

 .أهمية في إنشاء مجتمع معلومات حيوي وتنفيذ المبادرات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 يساهم مع أن مجتمع المعلومات البد أناعتماد مجتمع المعلومات كوسيلة للتنمية واالرتقاء بالشعب الفلسطيني يعني  .4

على سبيل المثال و ليس الحصر تشتت (ؤسسات في تقديم حلول بديلة لمشاكل الدولة الملحة غيره من الهيئات والم

 .)ومشكلة البطالة و انخفاض مستوى الدخل، قلة الوعي الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني ،  الدولة أجزاء

 وفق جدول زمني    بعـد اعـتماد هذه االستراتيجية ستشكل لجان عمل متخصصة لترجمتها إلى خطط وبرامج ومشاريع               .5

 .محدد وضمن اإلمكانيات المالية والفنية المتاحة لتحقق أهدافها في تطوير مجتمع المعلومات في فلسطين



 

 114

إن تحليل واقع مجتمع المعلومات في فلسطين يحدد لنا مواضع القوة والضعف والفرص والمخاطر في هذا المجتمع، من                   .6

واستغالل الفرص المتاحة وتفادي المخاطر، وفيما يلي ملخصاً        أجـل االسـتفادة مـن مواضع القوة ومعالجة الضعف           

 -:لذلك

 :مواضع القوة •

 .اهتمام حكومي بتطوير مجتمع المعلومات -

 .مشاركة كافة األطراف الفاعلة، القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات -

 .نسبة عالية من المتعلمين والحاصلين على شهادات عليا -

 .طينتدني نسبة األمية في فلس -

 .وجود رأس مال محلي قادر على االستثمار في هذا القطاع -

 .ظروف دولية مناسبة لمساعدة المجتمع الفلسطيني -

 .تبنى الحكومة سياسة السوق الحر وتحفيز المشاركة الواسعة من قبل القطاع الخاص في التنمية االقتصادية -

 .المعرفةمشاركة  فلسطينيي المهجر في االقتصاد الوطني ونقل الخبرات و -
 

 :مواضع الضعف •

وجـود االحـتالل ومـا يترتب عليه من عدم وجود السيادة على الموارد المختلفة وعدم االستقرار األمني الذي ال                     -

 . يشجع القطاع الخاص على االستثمار 

 .بيئة قانونية غير مكتملة وآلية تشريعية بطيئة  -

 .لضعف األداء المؤسسي وعدم توفر الخطط العامة طويلة األج -

 .انخفاض مستوى الدخل والمعيشة للمواطن الفلسطيني -

 .قلة الموارد البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وضعف البحث العلمي -
 

 :الفرص المتاحة •

 .سوق عربي ودولي مفتوح أمام المنتجات الفلسطينية -

 .ت وزيادة اإلقبال عليهاتوسع في مجال التعليم التقني وإنشاء العديد من المراكز المتخصصة في الجامعا -

 .اهتمام واسع من األسرة الدولية بتنمية االقتصاد الفلسطيني -

 .تطور العملية السلمية واالستقرار ومن ثم زيادة معدالت التنمية -
 
 :المخاطر •

 .تعثر العملية السلمية وزيادة التوتر وعدم االستقرار -

 .لفلسطينيعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها في تطوير المجتمع ا -

 .زيادة تدهور الوضع االقتصادي -

 .تباطؤ السلطة في المضي بعملية اإلصالح ومحاربة الفساد -
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 :األهداف العامة لالستراتيجية

االستمرار في تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لضبط وتنظيم وحماية العمل والتعامل في هذا القطاع بما يتالءم مع                  .1

 . تقنيات ونظم المعلومات االلكترونيهالمستجدات في مجال استخدام

 تأهـيل الموارد البشرية وإكسابها القدرة على التخطيط واالداره والتشغيل واالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات    .2

 .واالتصاالت

، جتمعوتعزيز القدرة على امتالك واستخدام التقنيات الحديثة لدى كافة فئات وطبقات الم           ، تعمـيم ثقافة المعلوماتية    .3

 .ومحو االميه الحاسوبيه

ورفع مستوى  ، ومحاربة الفقر والبطالة  ، التوظيف األمثل للتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية الشاملة         .4

 .وآمن، سريع، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل سهل، المعيشة

 .زيادة وتشجيع القدرة البحثية ودعم االبتكار .5

 بما يخدم القضايا االساسيه للمجتمع الفلسطيني وبلغات مختلفة         تشجيع صناعه المحتوى المحلي   و وتحـسين    زيـادة  .6

 .وتشجيع استخدام اللغة العربية

 . التي يمكن استخدامها للتطويرخاصة) open source  (المجانية البرمجيات ثقافةنشر وتشجيع  .7

 .كل سريع وآمن لجميع شرائح المجتمعتسهيل الوصول إلى المعلومات والمعرفة واستخدام اإلنترنت بش .8

الخاص في الخطط التنفيذية وبشكل خاص في نقل وتوطين         بين القطاع العام و   تبنـى مفهـوم الـشراكة الحقيقـية          .9

 .التكنولوجيا والمعرفة

 .توفير المناخ االستثماري المناسب لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .10

 .ات األفرادحماية البيانات الفردية وخصوصي .11

 حماية الملكية الفكرية .12

 . تطوير التعليم التقني في االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .13
 

 :المحاور الرئيسية لالستراتيجية الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 

 :المحور األول
 

 : الدور الحكومي

ا المعلومات واالتصاالت، وستلعب وزارة االتصاالت      الحكـومة سـتقود عملية بناء وتفعيل االستراتيجية الوطنية لتكنولوجي         

وتكنولوجـيا المعلومات دوراً رئيسياً في وضع السياسات والخطط الالزمة لتفعيل هذه االستراتيجية وتنسيق جهود األطراف                

 .المشاركة، وذلك بصفتها منظماً لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، و بناًء على قرار مجلس الوزراء
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 :وستقوم الحكومة بالعمل على تحقيق ما يلي

 :تطوير وتهيئة اإلطار التشريعي والتنظيمي .1

يهـدف اإلطـار التشريعي والتنظيمي إلى دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و تطبيقاته واستخداماته في مجاالت                 

 :الوزارة في هذا المجال يعالج هذا اإلطار   ما يليالحياة المختلفة، وحماية المستهلكين والمنتجين، وانطالقاً مما حققته 
 

 :أ ـ تشريعياً  .2

إيجـاد البيـئة القانونـية المتمـثلة باسـتحداث وتحديث القوانين واألنظمة واللوائح الالزمة للوصول إلى مجتمع                   -

 .المعلومات

ام السلطة بدور المنظم الذي     توفيـر اإلطار القانوني الشامل والمرن والمتماسك لمواكبة التغير المتسمر، ولتأكيد قي            -

 .ُيرسي القواعد والسياسات نحو تحرير قطاع االتصاالت، ومنع االحتكار، وخلق مناخ تنافسي

صـياغة التـشريعات ذات الصلة، مع إعطاء القطاع الخاص الدور الوطني المطلوب للمساهمة في تحقيق مجتمع                  -

 .عقولةالمعلومات، وتقديم الخدمة للجميع بجودة عالية وأسعار م

األخـذ بعـين االعتبار عوامل التطور التكنولوجي في التشريعات والقوانين الخاصة بالمعلوماتية، والقيام بالتحليل                -

 .القانوني لهذه المتغيرات، لتجاوز تقادم طرق وتقنيات اإلدارة واإلجراءات القانونية

ساسي، بغية تشجيع االستثمار، عالوة على      تفعـيل العمـل بقواعد السوق الحر المقرة فلسطينياً بموجب القانون األ            -

مجاراة االبتكارات التكنولوجية الحديثة، وإيجاد بيئة جاذبة لرأس المال الخاص مع ضمان إنشاء هياكل وإجراءات               

 .لكفالة الفعالية القانونية واتخاذ القرارات على الصعيد الوطني
 
 : تنظيمياً-ب
 

 :إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

د شروط نجاح تحرير قطاع االتصاالت يكمن في وجود هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مستقلة وفاعلة، وبناء على قرار                  إن أح 

 .مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة، قامت وزارة االتصاالت بإعداد مشروع إنشاء الهيئة، وستحيله إلى مجلس الوزراء إلقراره
  

 :تهيئة بيئة تمكينية .3

 -:يئة داعمة وشفافة تشجع المنافسة واالستثمار المحلي والخارجيالبد أن توفر الحكومة ب

 .تطبيق سيادة القانون وتنفيذ خطة اإلصالح ومحاربة الفساد .1

 .وضع السياسات المشجعة على االبتكار وروح العمل في المشاريع .2

 .اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص .3

ي والعمل على زيادة وعي المواطن الفلسطيني ليكون عنصراً فاعالً تـرويج مفهوم مجتمع المعلومات الفلسطين    .4

 .في بناء مجتمع المعلومات الفلسطيني

وضـع السياسات الالزمة لتدارك مواطن القصور والخلل في السوق والحفاظ على المنافسة النزيهة بما يخدم                 .5

 .األولويات الوطنية
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ليات التدريب للكوادر العاملة حاليا في الوزارات أو من         العمـل على بناء الكوادر البشرية سواء من خالل عم          .6

 . موظفين جدد ذوي خبرات وكفاءات عاليةبخالل استقطا

العمـل على توفير الدعم وخاصة المالي الالزم للمشاريع االستراتيجية وهذا يتطلب العمل على زيادة ميزانية                 .7

 .الوزارة وحصتها من موازنة الدولة

الستراتيجية ومتابعة تطبيقها سواء داخل الحكومة أو بالتنسيق مع الجهات  األخرى            مـتابعة وتنسيق نشاطات ا     .8

 .ذات الصلة
 

 :توفير اإلمكانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الخاصة بالدور الحكومي وعلى رأسها .4

 .ى مراحل محددةالحكومة اإللكترونية التي أعدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخطة الالزمة لتنفيذها عل .1

 وآمنة تغطي قطاعات ةيجب على الحكومة أن تدعم إنشاء قاعدة بيانات محوسب:  توفيـر قاعـدة بـيانات وطنية شاملة     .2

الدولة المختلفة من خالل الهيئات المتخصصة مثل هيئة االستعالمات والجهاز المركزي لإلحصاء بحيث يتم تصميم هذه                

يلة لدعم اتخاذ القرار وتقديم الخدمات ألفراد المجتمع من خالل مشروع الحكومة            البيانات بطريقة تسمح باستخدامها كوس    

 . اإللكترونية
 

 :العمل على تحرير الفضاء المعلوماتي الفلسطيني .5

قطعـت وزارة االتـصاالت وتكنولوجـيا المعلـومات شـوطاً كبيراً من أجل تحديد واستعادة الحقوق الفلسطينية في مجال                    

ا المعلـومات مـن خالل القرارات التي حصلت عليها من االتحاد الدولي لالتصاالت، ومن خالل                االتـصاالت وتكنولوجـي   

المفاوضـات مـع الجانب اإلسرائيلي، وهي تسعى الستكمال هذه اإلنجازات التي عطل تنفيذها الجانب اإلسرائيلي لسنوات                 

عه، و ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة        عديـدة سـواء المتعلقة بقرارات االتحاد الدولي أو االتفاقيات الثنائية م           

 :بالمفاوضات لتحقيق ما يلي
 

 .تحقيق استقاللية شبكة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وخاصة النفاذ الدولي المباشر .1

 .تحرير الطيف الترددي المخصص لفلسطين .2

 .تحرير السوق الفلسطيني من قرصنة الشركات اإلسرائيلية .3
 

 :يالمحور الثان
 

 : تطوير البنية التحتية

لتحقـيق بنـية اتـصاالت قوية وآمنة وقادرة على دعم بناء مجتمع معلومات فلسطيني، البد من العمل على تحقيق األهداف           

 :التالية
 
 : خلق بيئة تنافسية مناسبة في قطاع االتصاالت. 1

المعلومات أمام المنافسة والعمل على     سـوف تعمـل الحكومة وبأسرع وقت ممكن على فتح سوق االتصاالت وتكنولوجيا              

إدخـال مشغلين جدد مع األخذ بعين االعتبار احترام االتفاقيات المعقودة والرخص الممنوحة من أجل توفير خدمات أفضل                  
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وأسـعار أقل للمواطنين، األمر الذي يوسع قاعدة المستخدمين لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ويسرع تطوير               

معلـومات الفلسطيني، ونظراً لألهمية القصوى للموضوع فإنه إلى أن يتم تحرير قطاع االتصاالت والمعلومات               مجـتمع ال  

يجب على وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهي جهة االختصاص، مراجعة نوعية الخدمات وأسعارها مع شركة               

 .بموجب بنود العقد المبرم بين الشركة والحكومةاالتصاالت الفلسطينية صاحبة حق االمتياز في طرح هذه الخدمات 
 

 :الشبكة والخدمات .2

 .االستمرار في تحديث وتطوير شبكة االتصاالت الرقمية وتوسيعها، بما يكفل النفاذ الشامل للمعلومات بسهولة ويسر .1

 .التوسع في استخدام الشبكة الذكية .2

 .السلطة والشبكة األكاديمية للجامعات والمدارس لربط كافة مؤسسات ةإنجاز مشروع الشبكة الحكومية المحو سب .3

 .توسيع مشروع تلفنة الريف ليشمل كافة المناطق والتجمعات الفلسطينية .4

 .زيادة معدل انتشار الخطوط الهاتفية .5

زيـادة وتطويـر خدمات االتصال وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع خدمات الهاتف الخلوي وخدمات الهاتف الالسلكي                .6

 . االتصاالت عبر األقمار االصطناعيةوتوفير خدمات
 
 :اإلنترنت. 3

إتاحـة الوصـول المجاني لإلنترنت، وهو عامل أساسي لزيادة نسبة مستخدمي اإلنترنت حسب تجارب الدول         .1

 .العربية

 .زيادة السعات والسرعات بما يتناسب مع سهولة النفاذ .2

 . تعزيز عمل القطاع الخاص في مجال اإلنترنت وتنظيمه .3

قـاط وصول على الشبكة الوطنية للدخول إلى كافة خدمات الشبكة العالمية لإلنترنت، وتطوير النقاط               إقامـة ن   .4

 .الموجودة وتحسينها

 .زيادة خدمات اإلنترنت والخدمات اإللكترونية األخرى .5

 تـشجيع إقامة مناطق أو مراكز عامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات،  كما يجب االنتفاع  بكافة المناطق                 .6

 .والمرافق العامة كنقاط وصول مالئمة، مثل مكاتب البريد ونوادي اإلنترنت والنوادي الرياضية
 

 :المحور الثالث
 

 :تنمية الموارد البشرية وتشجيع اإلبداع

يـشمل مفهـوم تنمـية الموارد البشرية، التطوير والتعليم والتدريب، ويشترك في إنجاز هذه المهام كافة القطاعات الوطنية                     

 ). الحكومي، والخاص، والمجتمع المدني، والجامعات والمعاهد والكليات(
 

وتحـتاج فلـسطين إلـى برامج طموحة وخالقة من أجل بناء القدرات البشرية باالستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا                    

 .مات إلى مستويات أعلى وأفضلالمعلومات المتوفرة، وفي ذات الوقت من أجل توفير الكوادر التي ترتقي بتكنولوجيا المعلو
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لهـذا يجـب أن يتم معالجة تعليم المعلوماتية على كل المستويات وجميع األصعدة، بداية من التعليم اإللزامي مرورا بالتعليم                    

 . الثانوي والجامعي والدراسات العليا ومن ثم التعليم المستمر ونشر ثقافة المعلوماتية بين جميع شرائح المجتمع
 
 :ء بمستوى تعليم تكنولوجيا المعلوماتاالرتقا .1

إن تبنـي الحكـومة سياسـات ومبادرات تشجيعية مثل العمل على تخفيض أسعار أجهزة الحاسب ونشر خدمات االنترنت                   

المجانـية يمكـن أن يـسهم فـي زيادة كفاءة الخدمات التعليمية وتحسين نوعيتها، وأن يسهم كذلك في الوصول إلى الفئات                      

 :فة، وفقاً لما يليالعريضة المستهد

 .تحسين نوعية وجودة التعليم المدرسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات .1

 .االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تدريب المدربين .2

 .تحسين مهارات المعلمين والبرامج التعليمية حتى يكونوا قادرين على تزويد الطالب بمفاهيم تكنولوجيا المعلومات .3

لوجيا المعلومات على نطاق واسع في التعليم االبتدائي وفي سن مبكر من أجل إطالق عملية حيوية                ينبغـي إدماج تكنو    .4

 .وفعالة لمحو األمية اإللكترونية

اعـتماد التعليم عن بعد وسيلة غير تقليدية للتعليم والتعلم في المدارس والجامعات، كلما كان ذلك ممكناً، لالستفادة من                    .5

 .مكانية إشراك جميع الفئات في التعليم وتخفيض التكلفةمزاياه المتعددة وأهمها إ
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 :بناء القدرات في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .2

يجـب أن يحصل الناس على معرفة مناسبة بتكنولوجيا المعلومات وعلى مهارات في هذه التكنولوجيا من أجل االستفادة إلى                   

 .أقصى حد ممكن من مجتمع المعلومات

جـب تعزيز التعليم والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات لجميع المستويات من المرحلة االبتدائية وحتى               ي .1

 .تعليم الكبار، إلتاحة الفرص أمام أكبر عدد من الناس بما فيهم ذوي االحتياجات الخاصة وتوفير اإلمكانات المادية لذلك

المعلوماتية وهو الدور المنوط بالوزارة من خالل       االسـتمرار فـي تأهيل وتدريب موظفي السلطة في مجال            .2

 .مراكز الحاسوب الحكومي

توفيـر بـرامج محـو األمية اإللكترونية خارج نظام التعليم، لكي يتدرب المواطنون على استعمال تكنولوجيا      .3

 .المعلومات في مختلف شئون حياتهم
 
 :جسر الفجوة بين الذكور واإلناث. 3

فإنه البد من إعطاء أولوية خاصة لتزويد النساء بالمعارف والمهارات          ،  في المجاالت المختلفة   فـي ظل تدني مشاركة المرأة     

 . في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل إعدادهم للمشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات
 
 :زيادة وتأهيل المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. 4

ساسي والثانوي والجامعي من أجل المساعدة في تهيئة كوادر من المهنيين والخبراء على           البـد من تحسين وتطوير التعليم األ      

 -:مستوى عال في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .االرتقاء بالتعليم والتدريب التقني بكافة تخصصاته  .1

يمية موجهة لحاجات   العمـل علـى تحـسين نوعية وزيادة إعداد الخريجين عن طريق مراجعة وتطوير برامج أكاد                .2

 السوق المحلي

إعداد قوة عاملة وتطويرها وتأهيلها لكي تكون العمود الفقري لمجتمع المعلومات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص                 .3

 .والمجتمع المدني

جال تهيـئة البيـئة المناسـبة لالحتفاظ بالكوادر المؤهلة، والعمل على التعاون مع الكوادر الفلسطينية المهاجرة في م                  .4

 . تكنولوجيا المعلومات واستعادتها للوطن 

تشجيع التعاون بين القطاع األكاديمي والقطاع الخاص واصحاب األعمال بهدف المشاركة في تعريف األسس الواجب         .5

 .تبينها في بناء الخطط الدراسية وكيفية االرتقاء بمستوى الخريجين بما يتالءم مع حاجات السوق              
 

 :العلمي و التطبيقي والتطوير ونقل التكنولوجياتطوير مجاالت البحث . 5

إن دعـم حـركة البحث العلمي والتطبيقي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح هذه االستراتيجية، فال بد من تطوير البحوث العلمية                    

 :والتطبيقية بما يتالءم مع حاجات المجتمع الفلسطيني الملحة، لذلك البد من

 .كومة لهذا الغرضتخصيص نسبة معقولة من موازنة الح .1

مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحوث العلمية والعمل على نقل التكنولوجيا وتشجيع الشراكة في مشاريع األبحاث                 .2

 .ةالعلمية مع المؤسسات األكاديمي
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تية    تحفيز الجامعات ومراكز األبحاث على االهتمام بهذا الجانب من أجل المساهمة في ابتكار حلول جديدة في المعلوما   .3

 .وخاصة البرمجيات، لسد احتياجات السوق  
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 :المحور الرابع
 

 :تطوير وإدارة المحتوى الفلسطيني

إن وجود محتوى قوى ومناسب لتاريخ الشعب الفلسطيني ومنسجماً مع توجهاته وتطلعاته، يعتبر العنصر الرئيسي في تيسير                 

مالئماً لكافة األغراض وجذاباً وبلغه يفهمها الناس، لذلك البد         النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات، شريطة أن يكون هذا المحتوى          

أن تقـوم المـبادرات لصياغة المحتوى الفلسطيني الذي يسخر تكنولوجيا المعلومات لخدمة القضية الفلسطينية بكافة جوانبها                 

 :وتراثها وتاريخها، ولتحقيق ذلك البد من

وى الوطني الفلسطيني وحجم الحضور الفلسطيني على صفحات        وضـع خطة واضحة المعالم تهدف إلى االرتقاء بالمحت         -

 .اإلنترنت

 ). اإلمكانيات– األدوات –األهداف ( تحديد مقومات المحتوى المطلوب  -

 .تحديد المعايير ومؤشرات القياس المعتمدة في بناء المحتوى -

 .تحديد المرجعيات اللغوية والثقافية واألخالقية للمحتوى -

 . حرية صناعة المحتوى ونشرهاتحديد آليات ضبط ومدى -

 .العمل على بناء العنصر البشري القادر على إنجاز صناعة المحتوى -
 

 :المحور الخامس
 

 :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية كوسيلة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

لول بديلة لمشاكل المجتمع تعتمد على      إن تحقـيق الهـدف التـنموي المرجو من مجتمع المعلومات يكون من خالل طرح ح               

تكنولوجـيا االتصاالت والمعلومات التي هي الركيزة األساسية إلقامة اقتصاد المعرفة ومن هنا كان لها دور هام في تعزيز                   

 .التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل واستئصال الفقر
 

 :تطوير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كقطاع إنتاجي .1

لك أن يصبح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قطاعاً منتجاً لخدمات وحلول أفضل عن طريق زيادة إنتاجيته                يقصد بذ 

وفعاليـته وتحسين مقدرته على اإلبداع واالبتكار لسد حاجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، ويلعب القطاع الخاص                 

من بيئة تشريعية وتمكينية محفزة، فيما يلي بعض األنشطة المطلوب          دوراً رئيـسياً فـي ذلـك في إطار ما توفره الحكومة             

 :تحقيقها

 .خلق بيئة مواتية لصناعة تكنولوجية فلسطينية متطورة .1

 .إنشاء منطقة خاصة لشركات التكنولوجيا ودعم إنشاء الحاضنات اإللكترونية  .2

 .تطوير البيئة الريادية وروح المبادرة .3
 
 :نيةدعم مبادرات التجارة اإللكترو .2

علـى الحكـومة أن تسهل وتدعم تبني واستخدام تقنيات المعلوماتية واالتصاالت في الكثير من القطاعات االقتصادية المهمة                  

 .والداعمة لالقتصاد الوطني
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 يهـتم هذا البند بإطالق عدة مبادرات لمساعدة القطاع الخاص في المجاالت المختلفة في تقبل تقنيات المعلوماتية واستخدامها                 

فـي تحـسين ظروف عملهم وقدراتهم اإلبداعية واإلنتاجية والتسويقية، من المهم جداً التركيز على استخدام المعلوماتية في                  

 .إقامة عالقات تجارية جديدة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية
 

 . الفلسطينيةنذكر فيما يلي بعض المبادرات والنشاطات المقترح القيام بها لدعم الشركات والمنتجات

 .تدشين بوابات ومواقع إلكترونية للتجارة الفلسطينية •

 تبني سياسات لتقليل تكاليف تطبيقات االتصاالت والمعلوماتية  •
 
 : التوجه نحو تطوير البرمجيات واإلبداع .3

ختلفة مـن الـضروري إعطاء األولوية في تطوير قطاع المعلوماتية كقطاع منتج لصناعة البرمجيات في التطبيقات الم                 -

خاصـة تطبـيقات اإلنتـرنت والشبكات والتركيز على إقحام اللغة العربية في هذه البرمجيات بغية استهداف األسواق                  

 ثم   التطبيق ـ  Knowledgeالعربية، في هذا المجال يجب تبني النموذج اإلبداعي ذو الثالثة أطر الذي يبدأ بالمعرفة 

Know-how واإلبداع creativityيدعم ويشجع عمليات التطوير وخاصة تطوير البرمجيات هذا النموذج  . 
 

اعـتماد سياسـة مالـية ونقديـة تخدم التوجهات السابقة، وتسهل األنشطة الخاصة باستيراد وتصدير ما يلزم لتطوير                    -

 . المعلومات وتعطى مزايا تفضيلية لهذه التعامالت مثل اإلعفاءات الجمركية وتسهيل االقتراض
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) is pleased to introduce a new Current 
Status Report (CSR) on Information and Communications Technology (ICT) Statistics in the 
Palestinian Territory.  This CSR constitutes a serious contribution to making available of     
accurate statistical figures for the Palestinian planners, policy makers, decisions takers and 
other concerned parties in the political and developmental arena.   
 
This CSR report was based on the statistical data available from different data sources, mainly 
PCBS through a set of households and institutions surveys, administrative records and from 
some international organizations, such as, International Telecommunications Union, World 
Bank.  This report aims to present certain sides of the current situation of the Palestinian 
information society as a first step on building the formal Science and Technology statistics in 
the Palestinian Territory. 
 
 
This CSR presents key statistical indicators on ICT in the Palestinian Territory and 
objectively assesses the methodologies adopted by different data sources.  The available 
indicators in this report are classified into sectors as pointed in the World Summits for 
Information Society (WSIS). 
  
The Palestinian Central Bureau of Statistics 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; and, enlighten decision and policy makers engaged in the 
comprehensive national development process in the country. 
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Executive Summary 
 

 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) publishes official statistical data to 
decision makers on different fields in the Palestinian society.  Accordingly, it prepared a 
series of current status reports on different subjects, one of which is the current status report 
(CSR) on Information and Communications Technology (ICT) Statistics in the Palestinians 
Territory. 
  
 
Objectives of the Report 
The main objective of this CSR is to provide statistical data on Information and 
Communication Technology for the Palestinian society; the specific objectives can be 
summarized in the following:  
  

1. Review and evaluation of the different data sources about ICT in the Palestinian 
Territory. 

2. Assess the current situation of the Palestinians information society and recognize the 
progress achieved in this aspect. 

3. Setting up the challenges facing the official statistics on ICT in the Palestinian 
Territory. 

4. Enable planners and decision makers to carry out their duties of caring and promoting 
the ICT sector in the Palestinian territory. 

 
Data Sources 
This CSR is basically prepared on literature reviews about ICT statistics both at national and 
international levels, and through a coordination process between PCBS and some concerned 
ministries like the Ministry of Telecommunication and Information Technology, and Ministry 
of Education and Higher Education.  Also this report based on different data sources; mainly 
the conducted household surveys series on ICT by PCBS in the years 2000, 2004 and 2006.  
In addition to these data sources, this report based on some international organizations which 
disseminate data on ICT such as, the International Telecommunications Union (ITU), and 
World Bank (WB). 
 
Palestinian Telecommunications Sector During the Period (1967-1997) 
Since 1967 after the Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip till Oslo declaration 
in 1994, there was no data available about the Palestinian telecommunications activities.  
Only certain international organizations disseminate some indicators about this sector such as 
International Telecommunications Union (ITU). 
 
Status of the Information and Communications Technology  
In 2004, there were 39,015 persons linked to the Internet, while there was 9 Internet Provider 
companies.  The computer considered as the mean of access to the Internet, the computer 
acquisition increases among Palestinians during the last ten years, the number of personal 
computers per 100 inhabitants was 4.59 computers in the year 2004.   Regarding to the 
number of TV sets reached 148 Devices per 1000 inhabitants in the same year.  
 
About Palestinian fixed phone network, the number of fixed phone was 271,458 lines in the 
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year 2004, with average 7.9 lines per100 inhabitants.  The home line presented 225,625 lines, 
and the commercial lines presented 36,832 lines, while the governmental fixed line reached 
9,001 lines. 
 
Status of Access and Penetration of Individuals and Households to (ICT)  
A considerable progress on Access and Penetration Indicators of ICT tools among Palestinian 
households and individuals, was reported in 2006 compared with 2004; as 72.8% as a 
percentage of change of households who have access to internet service at home, by 24.2% of 
households who have a computer, 54.6% of persons who use the computer, and by 42.5% as a 
percentage of change of persons who know how to use the computer. 

 
Data revealed that 62.7% of the households who have a computer indicated that the main 
purpose for having it is for learning, while 17.5% for entertainment purposes, 8.4% for work, 
7.1% for improving skills of using the computer, 4.0% for access to Internet, and finally 0.3% 
for other purposes in the year 2006. 
 
Furthermore, the findings revealed that the most common purposes for using the Internet 
(During the last Twelve Months) were; study, entertainment and knowledge purposes (19.3%, 
16.5% and 15.0% respectively), with significant differences between males and females, 
which were for males (12.8%, 20.0% and 16.5% respectively), and (31.2%, 9.9% and 12.3% 
respectively) for females in the year 2006.  

 
Data showed that the monthly average of expenditures for selected (ICT) services and tools 
that are available at households for the year 2006, were 55.3 New Israeli Shekels (NIS).   The 
maximum average expenditure was for using the Internet at home amounted to 68.5 NIS. 
 
Regarding to Individual’s expenditure (10 years and over) on certain (ICT) services and tools, 
which are (mobile lines both Palestinian and Israeli, and use of Internet outside home).  Data 
showed that the monthly average of expenditures for mentioned services were 58.1 NIS. The 
maximum average of expenditures was for using the Israeli mobile amounted to 99.0 NIS in 
the Palestinian Territory in the year 2006.  
 
Status of Electronic Education 
The Palestinian Ministry of Education and Higher Education conducts the schools survey, 
which includes the infrastructure and the building block of ICT in schools and among 
teachers.   Data revealed that the prevalence of computer laboratories in the schools for the 
Scholastic year 2005/2006, was 1,237 computer laboratories distributed based on the 
supervision side of the school, as 183 computer laboratories in the private schools, 978 
laboratories in the governmental schools, and 76 computer laboratories in the United Nations 
Relief Works Agency (UNRWA) schools.   
 
Regarding to the availability of fixed phone in the schools, it was noticeable that majority of 
schools have a fixed phone about 90.1% of schools, while the availability of fax was 40% of 
schools have a fax devices, and the availability of computer in the schools was 94.6% of 
schools have at least one computer. 
 
Status of Electronic Economics 
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The contribution of ICT sector in the Palestinian Gross Domestic Product (GDP) is very 
minor compared to other economic sectors.  The Establishment census in the year 2004 
showed that the number of establishments dealing with ICT activities was 835 establishments, 
employing 5,452 employees, out of them 693 female members.  
 
The Palestinian ICT sector can be divided into two main sub-sectors, first one is information 
and communications technology sector, which consist of three main activities, wire and 
wireless communications, where the data showed that there is 130 institutions working in this 
field, with 3,146 employees in the year 2004. While the value added was 156,633 USD in the 
year 2003. The other activity is computers and other related activities, with 339 working 
institutions employing 917 employees and there is no data about the value added.  And the 
third activity is the Internet coffees, with 366 working institutions employing 696 employees.   
   
The second sub-sector is foreign trade of ICT tools and services.  The imports of ICT services 
reached the highest level in the year 2000, which was 360,023 USD, and decreased, to 20,266 
USD in the year 2004.  While the exports of ICT services reached its highest level in the year 
2002, which was 20,023 USD while it decreased to 11,520 USD in the year 2004.     
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Concepts and Definitions 
 

  
Asymmetric Subscriber 
line (ADSL): 

 A form of DSL, a data communications technology that 
enables faster data transmission over copper telephone lines 
than a conventional modem can provide. 

  
Computer Use: The basic uses of the computer (during the last twelve months) 

like: opening the computer and files as well, create, copy, 
paste, and saving files.     

  
Compensation of 
employees:  

Wages, salaries and other allowances and remuneration in cash 
or in kind. 

  
Digital Subscriber Line 
DSL): 

It is an Internet connection via MODEM and dial-up software 
utilizing the Public Switch Telecommunications Network 
(PSTN). 

  
Gross Fixed Capital 
Formation:  

It is measured by value of acquisitions less disposals of new or 
existing fixed assets. 

  
Gross value added:   Output minus intermediate consumption 
  
E- Government It is government’s use of (ICT) to exchange information and 

services with citizens, businesses, and other arms of 
government. E-Government may be applied by legislature, 
judiciary, or administration, in order to improve internal 
efficiency, the delivery of public services, or processes of 
democratic governance.  

  
E mail: It is a mean for exchange messages, texts and attached files 

among internet or intranet users. 
  
E- Commerce: It is the conducting of business communication and 

transactions over computer networks and through individual 
computers linked to the Word Wide Web. Strictly defined,  
e-commerce is the buying and selling of goods and services, 
and the transfer of funds, through digital communications. 

  
Establishments: An enterprise or part of an enterprise in which one group of 

goods and services is produced (with the possibility of having 
secondary activities). 
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Household 
Membership: 

Persons staying in the dwelling unit at the time of an interview 
are considered members of the household if (1) the dwelling 
unit is their usual or only place of residence or (2) a place of 
residence is maintained for them here and elsewhere, but they 
spend most of their time in this residence. 

  
Household: One person or a group of persons with or without a family 

relationship who live in the same dwelling unit, share meals 
and make joint provisions for food and other essentials of 
living. 

  
Information Technology 
and Communications 
(ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, 
retrieve, store, organize manipulate, produce present and 
exchange information by electronic and other manual 
automated means. 

  
Intermediate 
Consumption: 
 

The value of goods and services that are transformed or 
entirely used up in the course of production during the 
accounting period, despite of the nature for institution which 
offer services.  

  
Internet: A worldwide public computer network. Organizations and 

persons can connect their computers to this network and 
exchange information across a country and/or across the world. 
The Internet provides access to a number of communication 
services including the World Wide Web and carries email, 
news, entertainment and data files. 

  
Intranet: It is a private computer network that uses Internet protocols, 

network connectivity, and possibly the public 
telecommunication system to securely share part of an 
organization's information or operations with its employees. 
Sometimes the term refers only to the most visible service, the 
internal website. 

  
Internet Use: The basic uses of the Internet (during the last twelve months) 

like: access to certain sites, reading newsletters, and download 
files or programs from the web. 

  
Integrated Services 
Digital Network (ISDN): 

A digital access technique for both voice and data. Digital 
alternative to an analog public switched telephone service and 
carries data or voltages consisting of discrete steps or levels, as 
opposed to continuously variable analog data. ISDN enables 
digital transmission over the PSTN. 
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International Standard 
Industrial Classification 
(ISIC) 

It is a system for classifying economic data.  It is a wide use 
has been made of ISIC, both nationally and internationally, in 
classifying data according to kind of economic activity in the 
fields of production, employment, gross domestic product and 
other statistical areas.  

  
Main Telephone Lines It is a telephone line connecting the subscriber’s terminal 

equipment to the public switched network and which has 
dedicated port in the telephone exchange equipment. 

  
Mobile Phone: The mobile phone that belongs to any telecommunication 

company.  
  
National Call: The call, which is sent or received by using two switchboards 

in the Same country. 
  
Remaining West Bank 
Governorates: 

Refers to the West Bank except the Jerusalem Governorate 
(i.e. J1 & J2). 

  
Remaining West Bank: 
 

Refers to all of the West Bank, excluding those parts of 
Jerusalem, which were annexed by Israel in 1967. 

  
Satellite:  A satellite stationed in geosynchronous orbit that acts as a 

microwave relay station, receiving signals sent from a ground 
based station, amplifying them, and retransmitting them on a 
different frequency to another ground-based station. Satellites 
can be used for high-speed transmission of computer data. 

  
 

 


