
 

             

 

النقل واالتصاالت في    إلحصاءات   حول نتائج التقرير السنوي    اإلحـصاء الفلـسطيني يـصدر بياناً صحفياً         

 2009 الفلسطينية للعام األراضي
 

، 2009في األراضي الفلسطينية خالل العام  أجمالي العاملينمن % 5.7عمل في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت ما نسبته 

 2008عدد خطوط الهاتف الرئيسية مقارنة مع العام في % 3.8وارتفاع بنسبة 
 

  والذي   2009اصـدر الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني التقرير السنوي حول احصاءات النقل واالتصاالت للعام              

 في  النقل واالتصاالت   قطاع جزء من البيانات الالزمة لبناء وتحديث قواعد البيانات اإلحصائية حول          إلى توفير يهدف  

العاملين في قطاع النقل والتخزين     راضي الفلسطينية، وبشكل عام تتمحور أهداف هذا التقرير في توفير بيانات عن             األ

الـنقل البـري بما في ذلك اعداد المركبات بأنواعها، واعداد السائقين ومدارس تعليم السياقة واعداد                ، و واإلتـصاالت 

لبريد الوارد والصادر واعداد صناديق البريد والمكاتب       وا الكـراجات وحـوادث الطـرق واالصـابات الناجمة عنها،         

البـريدية، واعـداد خطوط الهاتف الرئيسية والمكالمات الهاتفية واعداد المشتركين في الهاتف الخلوي جوال، وخدمة                

 .اإلنترنت وعدد مقاهي االنترنت
 

 ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته باستثناء ( تشير النتائج إلى أن أعداد المركبات المرخصة في الضفة الغربية

ـ  ةإسـرائيل عـنو    مركبة كما وتبين النتائج بان الغالبية       123,621، قد بلغ    )1967عام  للضفة الغربية   د احتاللها   ي بع

من مجموع المركبات، أما الشاحنات     % 73.7العظمـى مـن المـركبات هـي سيارات خاصة حيث شكلت ما نسبته               

ـ        % 2.4، و %0.3، والجرارات الزراعية    %7.2، وسيارات األجرة    %16.4ا نسبته   والـسيارات الـتجارية مـثلت م

 . للمركبات األخرى
 

 حادثاً تسببت في أضرار     1,681حادثاً، منها    4,671 بالنـسبة لحوادث الطرق المسجلة في الضفة الغربية فقد بلغت           

 . إصابة5,859مادية فقط، وعدد اإلصابات الناتجة عن حوادث الطرق بلغت 
 

 من مجموع اإلصابات كانت     %81.4أمـا مـن حيث التوزيع النسبي لإلصابات حسب نوعها في الضفة الغربية فإن               

% 2.2مقارنة مع   % 2.1أما اإلصابات القاتلة فشكلت     .  إصابات خطيرة  %2.5 إصـابات متوسطة     %14.0بـسيطة     

 2008إصابات قاتلة خالل العام 
 

 مادة بريدية،           267,451واد البريد الدولي الوارد إلى الضفة الغربية         فـيما يـتعلق بنـشاط البـريد فقـد بلـغ عدد م             

  .مادة بريدية دولية صادرة، وحوالي مليون مادة بريد داخلي 13,416و
 

 خطاً للعام   354,804خطاً مقارنة مع     368,216بلـغ مجموع خطوط الهاتف الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة            

، كما وبلغ المعدل الشهري ألعداد المكالمات الهاتفية المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي %3.8  بزيادة2008

مقارنة مع  % 36,9 مليون مشترك بزيادة     8.1" جوال" ملـيون مكالمة، وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي           94.7

 .2008العام 


