
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

االجتماع الخامس المشترك بين فريق الخبراء والوكاالت المعنية بإحصاءات
النوع االجتماعي في البلدان العربية

2018تشرين األول / 16-15عمان، 



كنولوجيا تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ، ال سيما ت(: ب)5الغاية 
المعلومات واالتصاالت ، لتعزيز تمكين المرأة

بحسب خلوية/نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة:5-ب -1المؤشر
الجنس

فلسطين:البلداسم 

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: 5الهدف 



وصف المسح

المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:اسم المسح

2014:السنة

ي فلسطين جميع األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بشكل اعتيادي ف:حجم السكان
.2014لعام ( سنوات فأكثر10)ويركز على األفراد من الفئة العمرية 

 تكون إطار المعاينة من قائمة مناطق عد من تعداد السكان والمساكن والمنشآت
2007 .(4,550,368)

سرةأ6,000المستجابة 7,268:حجم العينة



وصف المسح

 مجتمع الدراسة نسبة العينة من:

100*حجم العينة = طريقة االحتساب 

2014عام عدد االسرفي 

 =7,268*100 =0.9%

846,129



خلوية/نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة

سالجنحسب،نقالةهواتفيمتلكونالذيناألفرادنسبةتُعرَّف:التعريف

بطاقة قل يحتوي على يمتلك الفرد هاتًفا خلوًيا متنقال إذا كان لديه هاتف خلوي متن: القضايا المنهجية
SIM ة التي يوفرها وهي تشمل الهواتف الخلوية المتنقل.الشخصيواحدة نشطة على األقل لالستخدام

ول إلى ، والوصشخصية إلجراء مكالمات )شخصية أصحاب العمل والتي يمكن استخدامها ألغراض 
ير مسجل وأولئك الذين لديهم هاتف خلوي متنقل لالستخدام الشخصي غ( اإلنترنت، وما إلى ذلك

نشطة وليس جهاًزا SIM( بطاقات)بطاقة ويستثنى من ذلك األفراد الذين ليس لديهم سوى .بإسمه
.ن وليس بالمالكينويتم جمع بياناتهم من وزارة االتصاالت ويتم تسميتهم بالمشتركي.للهاتف الخلوي

نقال؟هاتفتمتلكهل:للمؤشرالمسحاستبيانفيمبينهوكماالسؤال



خلوية/نسبة األفراد الحائزين على هواتف نقالة

سنوات فأكثر الذين 10يتم السؤال عن االفراد : فئة السكان المراد دراستها مع تفصيل العمر الجنس

واناث رذكويمتلكون الهواتف النقالة 

طريقة احتساب المؤشر:

100*  سنوات فأكثر الذين يمتلكون هواتف نقالة 10عدد األفراد = المعادلة 

عدد السكان الكلي





2014م نسبة األفراد الحائزين على هواتف خلوية حسب الجنس والمنطقة في العا
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فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة
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2014المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، .2018الفلسطيني،الجهاز المركزي لإلحصاء .المصدر 



2017حسب المنطقة في العام نقالة هواتف التي تمتلكاألسرنسبة 
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فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة

2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، .2018الفلسطيني،الجهاز المركزي لإلحصاء .المصدر 


