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   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تقرير الشراكة املعنية بقياس تسخري تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت             
 ألغراض التنمية

 
 مذكرة من األمني العام  

 
يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحصــائية تقريــر الشــراكة املعنيــة بقيــاس   

وحيــال التقريــر إىل اللجنــة وفقــا لطلــب  . تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة 
 .ة للعلموالتقرير يقدم إىل اللجن. ) أ(اللجنة اإلحصائية يف دورهتا اخلامسة والثالثني

__________ 
 * E/CN.3/2005/1. 
ــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،   : انظــر ) أ(  ، الفصــل (E/2004/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٤الوث

 . ألف-األول 
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 مقدمة -أوال  
الل جلسـتها اخلامسـة والـثالثني، يف مسـألة إحصـاءات تكنولوجيـا              نظرت اللجنـة، خـ     - ١

وبعد دراسة عدة وثـائق، أكـدت اللجنـة،         . املعلومات واالتصاالت كجزء من جدول األعمال     
يف مجلة أمور، على احلاجة إىل بذل جهد منسق لتطـوير إضـايف للمؤشـرات بشـأن تكنولوجيـا                    

 بنــاء القــدرات يف هــذا اجملــال، وخاصــة يف املعلومــات واالتصــاالت، وأعربــت عــن احلاجــة إىل
 .البلدان النامية

ويقدم هذا التقرير الذي يشكل مسامهة مشتركة لعدة وكاالت دوليـة تعمـل يف جمـال                 - ٢
القياس اإلحصائي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، استعراضا شـامال للعمـل اجلـاري حاليـا       

وهو يقـدم يف البدايـة      . يا املعلومات واالتصاالت  يف اجملتمع الدويل يف جمال إحصاءات تكنولوج      
ــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض       ــة بقيــاس تكنولوجي ــة املعني عرضــا مــوجزا للشــراكة العاملي

مث سـيتناول حبسـب كــل منطقـة مـن املنـاطق، عمليــة      . التنميـة، مبـا يف ذلـك أهــدافها وأنشـطتها    
ويتبــع هــذا مناقشــة . لومــات واالتصــاالتالتقيــيم العامليــة لإلحصــاءات الرمسيــة لتكنولوجيــا املع

املؤشــرات األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الــيت يناقشــها اجملتمــع الــدويل حاليــا   
والــيت تشــمل جمــاالت مثــل اهلياكــل األساســية الــدنيا هلــذه التكنولوجيــا وفــرص اإلفــادة منــها،    

 .علومات واالتصاالت، والتعليمواألسر املعيشية، واملؤسسات التجارية، وقطاع تكنولوجيا امل
 

ــا املعلومـــات واالتصـــاالت    -ثانيا   الشـــراكة املعنيـــة بقيـــاس تســـخري تكنولوجيـ
 ألغراض التنمية

عقب املرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومـات، الـذي انعقـد يف                 - ٣
 الـدوليني الرئيسـيني     قام عدد مـن أصـحاب املصـلحة       ،  ٢٠٠٣ديسمرب  /جنيف يف كانون األول   

بتوحيـد الصـفوف مـن    العاملني يف جمال القياس اإلحصائي لتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت       
ألغـراض  أجل إنشـاء شـراكة عامليـة معنيـة بقيـاس تسـخري تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت                    

حـدة للتجـارة    وقد أطلقت الشراكة رمسيا خالل الدورة احلادية عشـرة ملـؤمتر األمـم املت             . التنمية
ويضـم  . ٢٠٠٤يونيـه  /، اليت انعقدت يف سان بولـو، الربازيـل، يف حزيـران    )األونكتاد(والتنمية  

الشركاء احلاليون االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف              
) اليونســكو(افــة دان االقتصــادي، واألونكتــاد، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقيــامل

اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا، واللجنــة    (، وأربــع جلــان إقليميــة   ومعهــد اليونســكو لإلحصــاء  
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا                

ة العمـل املعنيـة     ، وفرقـ  )اإلسـكوا (واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا            
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحـدة،            
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وقد دعيت مكاتب إحصائية وطنيـة مـن بلـدان متقدمـة إحصـائيا للمسـامهة يف        . والبنك الدويل 
نيــة مــن الــدول  أنشــطة الشــراكة وتقــدمي اخلــربة الفنيــة واملشــورة إىل املكاتــب اإلحصــائية الوط  

 .النامية ونقل املعارف إليها يف جماالت مثل املنهجيات وبرامج الدراسات االستقصائية
 

 األهداف -ألف  
هتدف الشراكة إىل مسـاعدة خمتلـف املبـادرات ومواصـلة تطويرهـا يف مـا يتعلـق بتـوفر                     - ٤

قليميــة وقيــاس مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت علــى املســتويات الوطنيــة واإل       
وهي توفر إطارا مفتوحا لتنسيق األنشطة اجلارية واملستقبلية، ووضـع هنـج متماسـك              . والدولية

ومنظم للنهوض بوضع مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامليا، وخاصة يف البلـدان            
 .النامية

ــي   - ٥ ــراكة هـ ــداف الشـ ــية     ) أ: (وأهـ ــرات األساسـ ــن املؤشـ ــدة مـ ــة موحـ ــق جمموعـ حتقيـ
جيا املعلومات واالتصاالت، يـتم تنسـيقها واالتفـاق عليهـا دوليـا، ممـا سيشـكل أساسـا           لتكنولو

ــا املعلومــات واالتصــاالت؛     ــز قــدرات  ) ب(لقاعــدة بيانــات بشــأن إحصــاءات تكنولوجي تعزي
املكاتـب اإلحصــائية الوطنيــة يف البلــدان الناميــة وبنــاء القــدرات علــى اســتحداث بــرامج جتميــع  

إنشـاء قاعـدة    ) ج(علومات، بناء على مؤشرات متفـق عليهـا دوليـا؛ و            إحصائية بشأن جمتمع امل   
بيانــات عامليــة بشــأن مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وإتاحتــها علــى شــبكة         

 .اإلنترنت
 

 األنشطة -باء  
 :ومنذ إطالق الشراكة، نفذت األنشطة التالية حتت مظلتها - ٦

ملية حلالـة إحصـاءات جمتمـع املعلومـات يف       عملية تقييم عا   ٢٠٠٤بدأت يف صيف عام      � 
ويرد يف الفصل الثالـث مـوجز لنتـائج هـذه العمليـة، الـيت               . املكاتب اإلحصائية الوطنية  

 .نفذت باستخدام استبيانات بيانات فوقية
ونظمــت حلقــات عمــل إقليميــة، شــاركت فيهــا املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة، علــى     � 

حىت يتم أخذ نتـائج عمليـة التقيـيم ومـا حتقـق يف       ٢٠٠٤امتداد النصف الثاين من عام   
وقد عقـدت حلقـات العمـل يف غـريب آسـيا            . قياسات إلكترونية يف املنطقة يف احلسبان     

أكتـوبر  /غـابورون، تشـرين األول    (، وأفريقيـا    )٢٠٠٤أكتـوبر   /بريوت، تشرين األول  (
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   )٢٠٠٤ تشــرين ســانتياغو دي شــيلي، (، وأمريكــا الالتيني
وقــد حــددت حلقــات العمــل األولويــات اإلقليميــة للعمــل يف ). ٢٠٠٤نــوفمرب /الثـاين 
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ت قـوائم إقليميـة باملؤشـرات       ضعجمال مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وو     
 .األساسية اليت يتعني على البلدان مجعها

احنـة  ، للجهـات امل   ٢٠٠٤أكتـوبر   /قدمت إحاطـة شـفوية، يف جنيـف يف تشـرين األول            � 
احملتملــة، وذلــك لطلــب الــدعم ألنشــطة الشــراكة، وخاصــة عــن طريــق متويــل أنشــطة   
ــع          ــاج إحصــاءات جمتم ــى إنت ــة عل ــدان النامي ــاعدة البل ــة الضــرورية ملس املســاعدة الفني

التدريب يف املكاتب اإلحصائية الوطنيـة،      : وتشمل أنشطة بناء القدرة هذه    . املعلومات
ــة علــى املســتوى اإلق   ــهاج  وحلقــات عمــل فني ــة بشــأن  ليمــي، ووضــع من دورة تدريبي

 .إحصاءات جمتمع املعلومات، وإعداد كتيب إرشادي عن مؤشرات جمتمع املعلومات
جمتمــع املعلومــات، املنبثــق عــن قيــاس د االجتمــاع العــاملي املخصــص ملوضــوع قوســيع - ٧

، يف الفتـرة  مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات، وذلك يف جنيف، حتت مظلة الشـراكة           
، من أجل عرض نتـائج عمليـة التقيـيم العامليـة وجتميـع نتـائج                ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٩ إىل   ٧من  

كمــا ســيناقش . حلقــات العمــل اإلقليميــة، واالتفــاق علــى قائمــة هنائيــة للمؤشــرات األساســية  
ا االجتماع احتياجات البلدان النامية من املساعدة الفنية فيما خيص جتميع مؤشـرات تكنولوجيـ             

املعلومــات واالتصــاالت، وحتديــد مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ذات الصــلة    
بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، والعمــل اجلــاري حاليــا بشــأن إنشــاء قاعــدة بيانــات دوليــة 

وسـتقدم هـذه النتـائج كمعلومـات يسـتفاد منـها            . ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
ثانيــة مــن مــؤمتر القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات، الــذي ســيعقد يف تــونس يف املرحلــة ال

 .٢٠٠٥نوفمرب /العاصمة يف تشرين الثاين
نــوفمرب /ويتــوخى أن تكــون هنــاك مرحلــة ثانيــة للشــراكة يف الفتــرة بــني تشــرين الثــاين  - ٨

العمــل واهلــدف مــن املرحلــة الثــاين هــو التعريــف ب  . ٢٠٠٨ والنصــف األول مــن عــام  ٢٠٠٥
املضطلع به لقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوسيع نطاقه، مما يؤدي إىل زيادة تـوفر              

وسـيتم حتقيـق هـذا    . البيانات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت علـى النطـاق الـدويل           
امج اهلــدف مبواصــلة تنميــة أنشــطة بنــاء القــدرات املضــطلع هبــا يف املرحلــة األوىل وتقــدمي الــرب    

وستتواصـــل تنميـــة قاعـــدة البيانـــات الدوليـــة ملؤشـــرات  . التدريبيـــة لبلـــدان مســـتفيدة جديـــدة
ــات   ــا املعلوم ــائج اجللســة  . واالتصــاالتتكنولوجي ــيت    وســتدمج نت ــة املســتوى ال ــة الرفيع  العام

ومـؤمتر القمـة   ) ٢٠٠٥سـبتمرب  /أيلول(ستعقدها اجلمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية       
نــوفمرب /تشــرين الثــاين (ي املعــين مبجتمــع املعلومــات املقــرر عقــده يف تــونس العاصــمة       العــامل

 .، يف عملية التخطيط للمرحلة الثانية من مشروع الشراكة)٢٠٠٥
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 الوضع العاملي إلحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -ثالثا  
ــوز  - ٩ ــدأت يف مت ــه /ب ــة ملؤشــرات تكنو   ٢٠٠٤يولي ــيم عاملي ــة تقي ــات  عملي ــا املعلوم  لوجي

واالتصـــاالت يف خمتلـــف املنـــاطق عـــن طريـــق اســـتبيان بيانـــات فوقيـــة تتعلـــق بالوضـــع احلـــايل 
ومتثلـت  . إلحصاءات جمتمع املعلومات أرسل إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان الناميـة            

جــــرد مؤشــــرات تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت  ) أ: (أهــــداف التقيــــيم يف مــــا يلــــي
مجــع املعلومــات الــيت ) ب(تبيانات وطــرق مجــع اإلحصــاءات، احلاليــة واملخطــط هلــا؛ و  واالســ

ميكن أن تؤدي إىل وضع تعاريف موحدة وجمموعـة مـن املؤشـرات األساسـية املقبولـة عمومـا؛                   
حتديد أفضل املمارسات واالحتياجات للمكاتب اإلحصائية الوطنية مـن أجـل اإلعـداد             ) ج( و

أسـئلة عامـة    : وقـد قُسـم االسـتبيان إىل أربعـة أقسـام          . وتبـادل املعلومـات   لتقدمي املساعدة الفنية    
ــا املعلومـــات     ــاءات تكنولوجيـ ــا املعلومـــات واالتصـــاالت؛ وإحصـ ــاءات تكنولوجيـ عـــن إحصـ
واالتصاالت ضمن الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية؛ وإحصاءات تكنولوجيـا املعلومـات        

عمـــال التجاريـــة؛ وإحصـــاءات تكنولوجيـــا واالتصـــاالت ضـــمن الدراســـات االستقصـــائية لأل
 .املعلومات واالتصاالت يف قطاعات أخرى، مثل الصناعة والتجارة أو التعليم أو احلكومة

ــة ومنطقــة     - ١٠ ــة االقتصــادية ألمريكــا الالتيني ــا، واللجن ــة االقتصــادية ألفريقي وقامــت اللجن
يط اهلـادئ، واللجنـة االقتصـادية       البحر الكارييب، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـ           

. واالجتماعية لغريب آسيا بإرسال االسـتبيان إىل املكاتـب اإلحصـائية يف البلـدان األعضـاء فيهـا                 
األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا اليت ال تغطيهـا         البلدان  وأرسلت األونكتاد االستبيان إىل     

. املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــةمنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أو 
ــة     ــيم العاملي ــة التقي ــائج عملي ــاه مــوجز لنت ــرد أدن ــة    . وي ــوجز عــرض شــامل حلال ويكمــل هــذا امل

إحصـــاءات جمتمـــع املعلومـــات يف البلـــدان األعضـــاء يف منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   
 .٢٠٠٥ عام وسيقدم تقرير هنائي عن نتائج الدراسة االستقصائية يف. االقتصادي

 
 أفريقيا -ألف  

 بلدا أفريقيـا علـى االسـتبيان املرسـل مـن اللجنـة االقتصـادية        ٥٢ بلدا من أصل     ٢٢رد   - ١١
ووجــدت الدراســة االستقصــائية أن غالبيــة املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة لــيس لــديها  . ألفريقيــا

شـكل عـام    ومـع ذلـك، فقـد كـان هنـاك طلـب ب            . تعريف لتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت     
علـــى إحصـــاءات اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات يف األســـر املعيشـــية وطلـــب مرتفـــع علـــى 
إحصاءات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت يف األوسـاط التجاريـة يف البلـدان الـيت                

. تنفذ استراتيجية إلكترونية أو وضعت خططا للـبىن التحتيـة الوطنيـة للمعلومـات واالتصـاالت               
حصاءات احلالية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف املقـام األول بوجـود الراديـو                وهتتم اإل 
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وهتتم بعض البلدان بوجود واسـتخدام      . والتلفزيون واهلواتف الثابتة واحملمولة يف األسر املعيشية      
احلواســيب الشخصــية واإلنترنــت، وجتمــع إحصــاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف   

 .رية واجملاالت األخرىاألعمال التجا
وتصــدر غالبيــة البلــدان منشــورات حــول اإلحصــاءت الســالفة الــذكر، وتوجــد فيهــا     - ١٢

ومـع ذاك، هنــاك حاجـة إىل منهجيــة   . آليـات متويـل خمتلفــة لـدعم املكاتــب اإلحصـائية الوطنيــة    
ويف هـذا  . متسقة وإىل مجع جمموعة أساسية من إحصاءات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت           

 مالئمـة   (SCAN-ICT)اخلصوص، تـبني أن منهجيـة مسـح تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت               
وتــرد يف املرفــق الثــاين القائمــة املقترحــة ملؤشــرات  . )١( الوطنيــةاإلحصــائيةالســتخدام املكاتــب 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمنطقة األفريقية
 

 آسيا واحمليط اهلادئ -باء  
 بلدا يف آسيا واحمليط اهلادئ علـى اسـتبيان البيانـات الفوقيـة              ٥٣من أصل    بلدا   ١٧رد   - ١٣

ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ     ــة االقتصــادية واالجتماعي ــد وجــدت الدراســة  . املرســل مــن اللجن وق
ــا املعلومــات       ــا خاصــا لتكنولوجي ــا يســتخدم تعريف ــدان تقريب االستقصــائية أن نصــف هــذه البل

ــاع   . واالتصــاالت ــة أرب ــوِّل ثالث ــا     ومت ــة مجــع مؤشــرات تكنولوجي ــب اإلحصــائية الوطني املكات
املعلومات واالتصاالت من ميزانياهتا العادية، كما أشارت نسبة مئوية مشاهبة مـن املكاتـب إىل      
أهنــا أصــدرت منشــورات بشــأن إحصــاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت أو منشــورات 

 .حتوي مثل هذه اإلحصاءات
 األســر املعيشــية اخلاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وفيمــا يتعلــق مبؤشــرات - ١٤
ردت بأن مسـتوى الطلـب كـان      )  يف املائة  ٧٠( مكتبا من املكاتب اإلحصائية الوطنية       ١٢فإن  

وأكثر املؤشرات شيوعا هي وجود الكهرباء والراديـو واهلـاتف الثابـت            . مرتفعا أو مرتفعا جدا   
 .ب واإلنترنتواهلاتف احملمول والتلفزيون واحلواسي

 املكاتب بقليل إىل وجـود طلـب مرتفـع أو مرتفـع جـدا علـى                 وأشار ما يتجاوز نصف    - ١٥
 عـن طريـق الدراسـات االستقصـائية         تمؤشرات تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت الـيت مجعـ         

إن أكثـر مؤشـرات األعمـال التجاريـة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت               . لألعمال التجارية 
وجـــود هـــاتف ثابـــت وحممـــول، ووجـــود احلواســـيب وعـــددها، والوصـــول إىل   شـــيوعا هـــو 

 .اإلنترنت
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 وسط آسيا ودول أوروبية خمتارة -جيم  
ــدا مــن أصــل  ١٩رد  - ١٦ ــى االســتبيان ٢٤ بل ــدا عل ــاد ويســتخدم    بل  املرســل مــن األونكت
 يربو بقليل على نصـف البلـدان مـن أصـحاب الـردود تعريفـا خاصـا بتكنولوجيـا املعلومـات                    ما

واالتصاالت؛ بينما ال تزال ثالثة بلدان يف طور وضع تعريف هلا، ومل تستخدم ستة بلـدان أي                 
مجـع بيانـات    )  يف املائـة   ٦٠( بلـدا    ١١وميـول   . تعريف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد    

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عـن طريـق امليزانيـة العاديـة، بينمـا يسـتفيد بلـدان اثنـان مـن                     
تعاون مع املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة علـى األغلـب، ويسـتفيد بلـد واحـد مـن                    ال

وأشـارت مثانيـة    . بعد أي مصدر للتمويـل    جتد  وأشارت ربع البلدان إىل أهنا مل       . التعاون الوطين 
منشـــورات تتضـــمن /إىل أهنـــا تنـــتج بالفعـــل وثـــائق)  يف املائـــة٤٢(مكاتـــب إحصـــائية وطنيـــة 

 .املعلومات واالتصاالتإحصاءات تكنولوجيا 
وفيما يتعلق مبؤشرات األسر املعيشية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت فـإن             - ١٧
ــا املعلومــات واالتصــاالت يف    ١٩ بلــدا مــن أصــل  ١٨ ــدا أدرجــت أســئلة تتعلــق بتكنولوجي  بل

ب علـى  وأفـاد نصـف البلـدان تقريبـا بـأن مسـتوى الطلـ          . دراستها االستقصائية لألسـر املعيشـية     
أمـا أكثـر املؤشـرات شـيوعا فهـي وجـود            . هذا النـوع مـن اإلحصـاءات مرتفـع أو مرتفـع جـدا             

وكـان مجـع    . الكهرباء، والراديو، واهلاتف الثابت، واهلاتف احملمول، والتلفزيـون، واحلواسـيب         
مؤشرات األسر املعيشية املتعلقة باستخدام اإلنترنت أقل شيوعا، وال خيطـط أحـد عشـر مكتبـا                 

 .لقياس هذه املؤشرات يف املستقبل القريب)  يف املائة٦٠(كاتب اإلحصائية الوطنية من امل
 بلـدا مؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف            ١٩ بلدا من أصل     ١٢وضمن   - ١٨

 يف ٤٢(وأفــادت مثانيــة بلــدان  ).  يف املائــة٦٣(دراســاهتا االستقصــائية عــن القطــاع التجــاري   
 أو متوســط علــى مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت   بوجــود طلــب مرتفــع ) املائــة

إىل أي )  يف املائــة٣٧(ومل تشــر ســبعة مكاتــب إحصــائية وطنيــة  . اخلاصــة بالقطــاع التجــاري 
 واالتصــاالت املتعلقــة املعلومــاتأمــا أكثــر مؤشــرات تكنولوجيــا . مســتوى مــن الطلــب عليهــا

حملمـول، ووجـود احلواسـيب وعـددها،     بالتجارة شـيوعا فهـي وجـود اهلـاتف الثابـت واهلـاتف ا        
. أمـا املؤشــرات املتعلقـة بالتجــارة اإللكترونيـة فتجمــع علـى حنــو أقــل    . والوصـول إىل اإلنترنــت 

ــا املعلومــات      ــان لوضــع جمموعــات مــن مؤشــرات تكنولوجي ــان إحصــائيان وطني وخيطــط مكتب
ــام واالتصــاالت يف االستقصــاءات التجاريــة يف العــام القــادم، كمــا ختطــط ثالثــة مك    اتــب للقي

ويف ربــع البلــدان، قامــت مؤسســات وطنيــة غــري املكاتــب   . بــذلك يف األعــوام الثالثــة القادمــة 
اإلحصـــائية الوطنيـــة بتنفيـــذ دراســـات استقصـــائية جتاريـــة تتضـــمن أســـئلة تتعلـــق بتكنولوجيـــا 

 .املعلومات واالتصاالت
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يف جمـاالت   وأخريا، مجعت عـدة دول إحصـاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت               - ١٩
فقد مجع ربع أصحاب الـردود مؤشـرات لتكنولوجيـا املعلومـات            . غري األسر املعيشية والتجارة   

مؤشرات تتعلـق بالتجـارة     )  يف املائة  ٢١(واالتصاالت تتصل بالتعليم، كما مجعت أربعة بلدان        
اخلارجية، ومجعت أخرى إحصاءات تتعلق على وجـه التحديـد بقطـاع تكنولوجيـا املعلومـات                

مؤشرات لتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت     )  يف املائة  ٦٣( بلدا   ١٢ومل جيمع   . تصاالتواال
 .يف قطاعات أخرى

 
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب -دال  

 بلدا على االستبيان املرسل مـن اللجنـة االقتصـادية ألمريكـا       ٣٦ بلدا من أصل     ٢٠رد   - ٢٠
 يف  ٣٠( ووجد االستبيان أن ستة بلدان من أصـحاب الـردود            .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

تعريفـا لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، بينمـا ال تـزال ثالثـة               بالفعل  قد استخدمت   ) املائة
أمــا فيمــا خيــص مــوارد التمويــل جلمــع مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات . منــها يف طــور وضــعه

ــا مــن املكاتــب  ١٤واالتصــاالت، فقــد مــّول   ــة  مكتب ــة )  يف املائــة٧٠(اإلحصــائية الوطني عملي
اجلمع من ميزانيتها العاديـة، كمـا اسـتفاد ربعهـا مـن التعـاون الـوطين مـن مؤسسـات حكوميـة                      

ــا املعلومـــات    . أخـــرى وقـــد نشـــرت نصـــف املكاتـــب وثـــائق تتضـــمن إحصـــاءات تكنولوجيـ
 .واالتصاالت

ــة يف املنطقــة  ١٣أفــاد  - ٢١ ــا مــن املكاتــب اإلحصــائية الوطني بوجــود )  يف املائــة٦٥ ( مكتب
طلــب مرتفــع أو متوســط علــى مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت اخلاصــة باألســر  

كمــا ضــمنت مجيــع البلــدان يف دراســاهتا االستقصــائية لألســر املعيشــية أســئلة بشــأن   . املعيشــية
ــيب      ــون، واحلواسـ ــول، والتلفزيـ ــت واحملمـ ــاتف الثابـ ــو، واهلـ ــاء، والراديـ ــول إىل الكهربـ  الوصـ

كما ضمنت ستة بلدان أسئلة تتعلق باستخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت      . واإلنترنت
يف دراســاهتا االستقصــائية لألســر املعيشــية، وتنــوي ثالثــة بلــدان القيــام بــذلك خــالل األعــوام    

وقــد مجعــت ثالثــة بلــدان مؤشــرات تتعلــق بــالعوائق أمــام اســتخدام اإلنترنــت  . الثالثــة القادمــة
 . اإللكترونية، بينما ستقوم أربعة بلدان بذلك يف األعوام الثالثة القادمةوالتجارة

وفيمــا يتعلــق باملؤشــرات التجاريــة اخلاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فــإن   - ٢٢
وأفادت ثالثـة بلـدان   . أفادت بوجود طلب مرتفع أو متوسط عليها)  يف املائة٣٥(سبعة بلدان  

ملؤشـرات األكثـر مجعـا فتتعلـق بوجـود اهلـاتف الثابـت واحملمـول،                أما ا . بوجود طلب منخفض  
 .ووجود احلواسيب وعددها، والوصول إىل اإلنترنت

نـوفمرب  /ومن اجلدير باملالحظة أن حلقة العمل اإلقليمية الـيت عقـدت يف تشـرين الثـاين                - ٢٣
تعلــق األســئلة األساســية ت مــن  أوصــت املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة باعتمــاد قائمــة      ٢٠٠٤
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، )انظـر املرفـق الثالـث     (بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدراسات االستقصائية املنتظمة        
ــا         ــق بتكنولوجي ــة تتعل ــاول مواضــيع معين ــرت باحلاجــة إىل إجــراء دراســات استقصــائية تتن وأق
املعلومات واالتصاالت لألسـر املعيشـية واألعمـال التجاريـة وقطاعـات االقتصـاد األخـرى مـن                  

 .لتوصل إىل فهم أفضل لتطور جمتمع املعلومات يف املنطقةأجل ا
 

 غرب آسيا -هاء  
 بلدا من البلـدان األعضـاء يف اإلسـكوا علـى اسـتبيان              ١٣ردت عشرة بلدان من أصل       - ٢٤

ــة املرســل مــن اإلســكوا    ــات الفوقي ــا خاصــا     . البيان ــدان تســتخدم تعريف ــة بل ــبني أن أربع ــد ت وق
. ت، وأن بلـــدين يضـــعان تعريفـــا هلـــا يف الوقـــت احلاضـــر لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاال

 .يستخدم أحد البلدان أي تعريف حمدد، ومل تقدم البلدان املتبقية ردا على هذا السؤال وال
وفيما خيص إحصـاءات األسـر املعيشـية اخلاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت،                 - ٢٥

 إىل وجـود طلـب مرتفـع أو متوسـط        فإن أكثر من نصف املكاتب اإلحصـائية الوطنيـة أشـارت          
كمــا وجــد مســتوى مشــابه مــن الطلــب علــى اإلحصــاءات   . علــى هــذا النــوع مــن املؤشــرات 

إن أكثـــر مؤشـــرات تكنولوجيـــا املعلومـــات  . التجاريـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت 
 واالتصــاالت اخلاصــة باألســر املعيشــية شــيوعا هــي وجــود الكهربــاء والراديــو واهلــاتف الثابــت

 .واهلاتف احملمول والتلفزيون واإلنترنت
ــات واالتصــاالت اخلاصــة يف        - ٢٦ ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــية الس ــرات الرئيس ــا املؤش أم

القطــاع التجــاري الــيت مت مجعهــا فهــي وجــود اهلــاتف الثابــت واهلــاتف احملمــول، واحلواســيب    
أمـا  . ترنـت مـن أجلـها     وعددها، والوصول إىل اإلنترنـت، وأنـواع اخلـدمات الـيت تسـتخدم اإلن             

أمـا القائمـة   .  فهي إمـا غـري متاحـة أو خيطـط جلمعهـا يف األعـوام الثالثـة القادمـة        املؤشراتبقية  
اإلقليمية املتفق عليها للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت فتـرد يف املرفـق              

 .الرابع
 

 اديأعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص -واو  
، ُينفذ عمـل منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يف جمـال                  ١٩٩٧منذ عام    - ٢٧

مؤشرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، وعلـى حنـو رئيسـي، عـن طريـق الفرقـة العاملـة                     
وأدى هــذا العمــل إىل وضــع . املعنيــة بوضــع مؤشــرات جملتمــع املعلومــات التابعــة هلــذه املنظمــة  

 عليها بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وبضـائع تكنولوجيـا املعلومـات            تعاريف متفق 
وعــالوة علــى ذلــك، فقــد وضــعت اســتبيانات منوذجيــة  . واالتصــاالت، والتجــارة اإللكترونيــة

ختــص اســتخدام املؤسســات التجاريــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدام األســر    
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علومــات واالتصــاالت وجيــري حاليــا تنقــيح هــذه االســتبيانات   األفــراد لتكنولوجيــا امل/املعيشــية
وتشـمل األعمـال األخـرى اجلاريـة وضـع تعريـف خلـدمات تكنولوجيـا املعلومـات                  . النموذجية

ــات       ــة، واحملتوي ــات التجــارة اإللكتروني ــل عملي ــود املعقــدة مث ــاس خمتلــف البن واالتصــاالت وقي
وقـد اضـطلعت البلـدان      . ومة اإللكترونيـة  الرقمية، وأمن تكنولوجيا املعلومات، وخدمات احلك     

األعضــاء أنفســها بــاجلزء األكــرب مــن العمــل املنفــذ يف جمــال تقيــيم آثــار تكنولوجيــا املعلومــات   
واالتصاالت خالل السنوات القليلة املاضية أما األمانة العامة فسعت إىل جتميع النتائج القطريـة              

 أن يلعـب دورا أكثـر أمهيـة يف السـنوات            وهذا العمل سيستمر ويتوقع لـه     . على الصعيد الدويل  
 .القادمة
وجتمــــع البيانــــات اإلحصــــائية املتعلقــــة بتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت مــــن   - ٢٨

األعضــــاء يف منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي ســــنويا وتنشــــر يف   الــــدول
� نــولوجيــــــــــا والصناعـــــــةقيــــــد العلــــــــوم والتكلـــوح �عـــــــدة، أمههـــــا فـــــــي  منشـــورات

(Science, Technology and Industry Scoreboard)      الصـادر عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف 
وهــذا املنشــور جيمــع بــني التفســريات املنهجيــة للمؤشــرات والتحاليــل        . امليــدان االقتصــادي 
 .التجريبية للنتائج

ــام   - ٢٩ ــدأ منـــذ عـ ــتخدا ٢٠٠١وبـ ــراد   مجـــع املؤشـــرات عـــن اسـ ــية واألفـ ــر املعيشـ م األسـ
، ٢٠٠١ بلـدا يف عـام       ١٧لتكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، وكانـت البيانـات متاحـة عـن              

كما أن طلـب احلصـول علـى بيانـات مـن أجـل إعـداد                . ٢٠٠٣ بلدا يف عام     ٢٠ووصلت إىل   
 للمنشور السالف الذكر فيتضـمن طلـب البيانـات املتاحـة عـن مجيـع البلـدان                  ٢٠٠٥طبعة عام   

األعضــاء يف االحتــاد األورويب وبعــض البلــدان األعضــاء يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  
واملؤشــرات ذات األولويــة الــيت ســتجمع هــي  . االقتصــادي غــري األعضــاء يف االحتــاد األورويب 

األســر املعيشــية الــيت تســتخدم احلاســوب واإلنترنــت وأجهــزة االتصــال فائقــة الســرعة؛ : التاليــة
د الذين يسـتخدمون اإلنترنـت، ويطلبـون بضـائع وخـدمات عـرب اإلنترنـت، وتصـادفهم                  واألفرا

وعالوة على ذلـك، سـتطلب البيانـات عـن موقـع      . مشاكل أمنية وعوائق أخرى على اإلنترنت  
ــذين يســتخدمون اإلنترنــت يف       اســتخدام اإلنترنــت مــن قبــل األفــراد، وعــن نســبة املــوظفني ال

 يف مكـان تعلـيمهم، وعـن األنشـطة     اإلنترنـت سـتخدمون  عملهم، وعن نسـبة الطـالب الـذين ي     
 .األخرى اليت يضطلع هبا األفراد عرب اإلنترنت

، وقـد ازدادت تغطيـة البلـدان        ٢٠٠١ومجعت مؤشرات االستخدام التجارية منذ عـام         - ٣٠
ويف طلـب احلصـول علـى       . ٢٠٠٣ بلـدا يف عـام       ٢١ إىل   ٢٠٠١ بلـدان يف عـام       ٧بسرعة مـن    

ــداد طبعــ   ــات إلع ــام بيان ــن       ٢٠٠٥ة ع ــات ع ــة بيان ــاب األولوي ــن ب ــن املنشــور، ســتطلب م  م
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املؤسسات التجارية اليت تستخدم اإلنترنت، ولديها أجهـزة اتصـال فائقـة السـرعة، وهلـا موقـع                  
على اإلنترنت أو صفحة استقبال، ولديها تدابري أمنية خاصـة بتكنولوجيـا املعلومـات، وتواجـه              

املعلومات، وتقوم بإرسـال واسـتالم طلبـات مشـتريات         مشاكل أمنية حمددة خاصة بتكنولوجيا      
كما ستطلب قيمة طلبـات املشـتريات عـرب اإلنترنـت، وطلبـات املشـتريات الـيت                 . عرب اإلنترنت 

وباإلضـافة إىل ذلـك، سـتطلب       ). غري اإلنترنت (تتلقاها عرب شبكات أخرى متصلة باحلاسوب       
ــة أدىن عــن اســتخدام املؤسســات التجاريــ   ة للحواســيب يف تنفيــذ عمليــات  بيانــات ذات أولوي

جتاريــة حمــددة بواســطة اإلنترنــت، واســتخدام الربيــد اإللكتــروين لإلنترنــت والشــبكة الداخليــة   
ــت( ــة  ) إنتران ــبكة اخلارجي ــترانت(والش ــة  ) إكس ــبكة احمللي ــتريات  (LAN)أو الش ــب املش ، وطل

ــ)غــــري اإلنترنــــت(باســــتخدام شــــبكات متصــــلة باحلاســــوب  ر ، وحصــــة مبيعاهتــــا إىل األســ
األفراد عرب اإلنترنت، واستالم الطلبات باستخدام شبكات أخـرى متصـلة باحلاسـوب             /املعيشية

، والتعــرف علــى الفوائــد والقيــود النامجــة حتديــدا عــن اســتخدام اإلنترنــت يف   )غــري اإلنترنــت(
 . بلدا٢٠ويتوقع أن تتوفر البيانات بشأن هذه املؤشرات يف أكثر من . استالم طلبات الشراء

 جبمـع البيانـات     ٢٠٠٠تقوم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي منـذ عـام             و - ٣١
ــات واالتصــاالت     ــا املعلوم ــات   (عــن قطــاع تكنولوجي ــا املعلوم التوظيــف يف قطــاع تكنولوجي

ــا املعلومــات واالتصــاالت، قيمــة        واالتصــاالت، القيمــة املضــافة الناجتــة عــن قطــاع تكنولوجي
ــا    ــاج لقطــاع تكنولوجي ــات واالتصــاالت، إخل اإلنت ــوفر    .) املعلوم ــع ت ــداهنا األعضــاء، م مــن بل

. البيانات عموما عن أغلب البلدان األعضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي                
مصـادر أخـرى، مثـل احلسـابات الوطنيـة      وأصبحت هذه البيانات متوفرة على حنـو متزايـد مـن          

ؤسســات التجاريــة، وقــد ال تعــود هنــاك حاجــة جلمــع  والدراســات االستقصــائية يف هيكليــة امل
 .منفصل هلذه البيانات

ــات       - ٣٢ ــا املعلومـ ــاءات تكنولوجيـ ــول إحصـ ــة حـ ــات الفوقيـ ــات البيانـ ــمن معلومـ وسُتضـ
ــق       ــدان االقتصــادي يف املرف ــة يف املي ــاون والتنمي ــدان األعضــاء يف منظمــة التع واالتصــاالت للبل

الوشـيك الصـدور، والـذي سـينتهي العمـل بـه يف             � دليل قيـاس جمتمـع املعلومـات      �الثالث من   
وسـيطلب إىل البلـدان أن تنتـهي يف مـلء اسـتبيانات البيانـات               . ٢٠٠٥النصف الثـاين مـن عـام        

، وسـتكون نتـائج مجـع البيانـات متاحـة يف هنايـة              ٢٠٠٥ينـاير   /الفوقية يف منتصف كانون الثاين    
 .سنويااجملمعة ومن املزمع حتديث املعلومات . ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 
 املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -رابعا  

ــية       - ٣٣ ــرات أساسـ ــة مؤشـ ــد جمموعـ ــراكة يف حتديـ ــية للشـ ــداف الرئيسـ ــد األهـ ــل أحـ يتمثـ
. لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، توافـق عليهـا مجيـع البلـدان وتنسـق علـى النطـاق الـدويل                  
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ة مـدخالت هامـة هلـذه العمليـة، حيـث أهنـا تسـاعد يف                وستوفر نتائج استقصاء البيانـات الفوقيـ      
 .حتديد البلدان اليت تعترب حاليا مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مؤشرات أساسية

ــا     - ٣٤ ــية لتكنولوجيـ ــائية األساسـ ــة مـــن املؤشـــرات اإلحصـ ــدم الفصـــل الرابـــع جمموعـ ويقـ
ــا املعلومــــات املعلومــــات واالتصــــاالت الضــــرورية لقيــــاس جاهزيــــة واســــتخدام ت   كنولوجيــ

واهلـدف مـن    . واالتصاالت من قبـل األفـراد واألسـر املعيشـية واملؤسسـات التجاريـة واملـدارس               
املناقشة اجلارية على النطاق الوطين واإلقليمي والدويل هـو االتفـاق علـى جمموعـة موحـدة مـن             

هـا، وتشـكل    املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت تقـوم مجيـع البلـدان جبمع            
 .أساسا لقاعدة بيانات قابلة للمقارنة دوليا إلحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ــى     - ٣٥ ــة بشــكل رئيســي عل ــة باحلــد األدىن يف  املؤشــراتوتركــز املالحظــات التالي  املتعلق
إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت واسـتخدامها مـن قبـل األسـر املعيشـية                 

األفـراد واألسـر املعيشـية      ) أ: (والسبب يف ذلك التركيز هـو أن      . فراد واملؤسسات التجارية  واأل
هنـاك إمجـاع ناشـئ      ) ب(واملؤسسات التجارية هم العبون أساسيون يف جمتمـع املعلومـات، و            

ــا املعلومــات         ــرات تكنولوجي ــهجيات املتعلقــة مبؤش ــة واملن ــاريف واملبــادئ التوجيهي حــول التع
اصة باألفراد واألسر املعيشية واملؤسسات التجارية، كما يتضح يف العديد مـن            واالتصاالت اخل 

ت منظمـة التعـاون والتنميـة يف        عضـ فعلى سبيل املثـال، و    . املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية   
امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة دراســات استقصــائية منوذجيــة  

ولكنـه مل يتحقـق سـوى تقـدم قليـل بالنسـبة للمؤشـرات               . التجاريةؤسسات  لألسر املعيشية وامل  
وسـيتم تنـاول    . األخرى املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثـل احلكومـة أو الصـحة           

 .األخرية يف مرحلة الحقة
 

 مؤشرات اهلياكل األساسية وإمكانية الوصول إليها واألسر املعيشية -ألف  
ــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها وامتالكهــا   ملؤشــرات الوصــ - ٣٦ ول إىل تكنولوجي

علــى مســتوى الفــرد أو األســرة املعيشــية آثــار هامــة يف جمــال السياســات العامــة، فهــي تســاعد  
ــا املعلومــات واالتصــاالت حبســب املوقــع      احلكومــات يف تقيــيم حالــة الــبىن التحتيــة لتكنولوجي

قتصــادي، ويف حتديــد طلــب األفــراد عليهــا، وتقيــيم اجلغــرايف أو قطــاع الســكان أو القطــاع اال
التفــاوت يف االســتخدام الناشــئ عــن القــدرة علــى حتمــل التكــاليف، وقيــاس تــأثري السياســات    

ويقــوم االحتــاد الــدويل   . املتصــلة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت علــى األســر املعيشــية      
تعلقـة باهلياكـل األساسـية والوصـول        لالتصاالت السلكية والالسلكية سنويا جبمع املؤشـرات امل       

وجيـــري تعريفهـــا ومناقشـــتها خـــالل اجتمـــاع مؤشـــرات  . إليهـــا وتقـــاس بالنســـبة لكـــل فـــرد 
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االتصاالت السلكية والالسلكية العاملية، وتنشر يف كتيب االحتاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية               
 .والالسلكية اخلاص مبؤشرات االتصاالت السلكية والالسلكية

 على ذلك، فإن مؤشرات إمكانية الوصول اجملتمعي والعـام إليهـا يتسـم بأمهيـة                وعالوة - ٣٧
خاصة بالنسبة للبلدان النامية واألقل منوا، حيث وصول الفـرد أو األسـرة املعيشـية إىل اهلواتـف        

وتعـد التغطيـة بـاهلواتف    . واحلواسيب الشخصية واإلنترنت ال يزال بعيدا عن أن يكـون شـامال           
النسبة املئوية للسكان املشـمولني بتغطيـة هـاتف         ( طريقة أخرى لقياس الوصول      اخللوية احملمولة 

 ).خلوي حممول بغض النظر عن االشتراك
وجتمع بعض املكاتب اإلحصائية الوطنية بيانات عـن وصـول األسـر املعيشـية واألفـراد                 - ٣٨

 بلـدا   ٥٠، نفـذ حـوايل      ٢٠٠٣ففي عام   . بشكل خاص إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
دراســات استقصــائية ملســتخدمي اإلنترنــت  ) الــدول املتقدمــة النمــو والناشــئة يف املقــام األول  (

وتنشر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات       . األفراد
هلـذه  األوروبية بانتظام بيانات وتعاريف للمؤشرات اخلاصة باستخدام األسر املعيشـية واألفـراد            

ــا ــا املعلومـــات       . التكنولوجيـ ــتخدام تكنولوجيـ ــة حـــول اسـ ــات موثوقـ ــن وجـــود معلومـ ولكـ
 .واالتصاالت يف الدول النامية ويف أقل البلدان منوا بوجه خاص أمر نادر

إن الوصول إىل البث اإلذاعـي والتلفزيـوين يف البلـدان الناميـة سـائد وأعلـى بكـثري مـن                      - ٣٩
ومن املهـم بالتـايل مجـع املؤشـرات     . ت واالتصاالت األخرى املعلوماتالوصول إىل تكنولوجيا  

وتشـــمل املؤشـــرات األساســـية ). انظـــر املرفـــق األول(املتعلقـــة بالوصـــول إىل شـــبكات البـــث 
، وإىل احلواســيب الشخصــية )الثابتــة منــها واحملمولــة(األخــرى الوصــول إىل اخلــدمات اهلاتفيــة  

لوصــول إىل احلواســيب الشخصــية النســبة  وجيــب أن تشــمل املؤشــرات املتعلقــة با . واإلنترنــت
املئويــة مــن األســر املعيشــية الــيت تقــتين حاســوبا وعــدد األشــخاص يف األســرة املعيشــية الــذين     

ــدل علــى وجــود احلــد األدىن    (يســتخدمون حاســوبا   مــن مهــارات اســتخدام  ميكــن هلــذا أن ي
 ).احلاسوب

 تشـكل األســاس  وعـالوة علــى ذلـك، فــإن مؤشـرات الوصــول إىل خـدمات اإلنترنــت     - ٤٠
الذي تدور حوله املناقشات حول الفجوة الرقمية، مبا يف ذلـك نسـبة األسـر املعيشـية املوصـولة           

ــذين يســتخدمون اإلنترنــت    ــراد ال وميكــن تصــنيف املؤشــرات األخــرية   . باإلنترنــت وعــدد األف
السـن، ووتـرية االسـتخدام، ونـوع أجهـزة الوصـل املسـتخدمة، وموقـع                : بتفصيل أكرب حسـب   

ولكـن لضـمان إمكانيـة مقارنـة البيانـات، ال بـد             . دام، والغرض من استخدام اإلنترنـت     االستخ
ثال بإظهـار مـدى اسـتخدام اإلنترنـت مـن جانـب             مـ (من االتفاق علـى تعريـف سـن املسـتخدم           

، وعلـى وتـرية االسـتخدام       )٢() حمددة ومدى انتشارها لدى فئات عمرية حمـددة        بأعمارمبتدئني  
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، ونـوع أجهـزة     ) األشهر الثالثـة املاضـية، شـهريا، أسـبوعيا، يوميـا           خالل العام املاضي، خالل   (
حاسـوب، هـاتف حممـول جمهـز بإنترنـت، أجهـزة تلفزيونيـة جمهـزة بإنترنـت،                  (الوصل باخلدمة   

 ).إخل
فيمــا يتعلــق بتصــنيف بيانــات الوصــول إىل اإلنترنــت حســب موقــع االســتخدام، فــإن    - ٤١

لـدول الناميـة متتلـك حواسـيب شخصـية أو لـيس لـديها               الغالبية العظمى من األسر املعيشية يف ا      
اشــتراك خبــدمات اإلنترنــت، ويعتمــد مســتخدمون كــثريون علــى أمــاكن أخــرى لالســتخدام     

لـذلك اقتـرح    ). مثل، أسر معيشية أخرى، مكان العمل، املدرسـة، املكتبـة، مقـاهي اإلنترنـت             (
. فـة نقـاط الوصـول العموميـة       أيضا استخدام املؤشرات اليت تظهر موقع استخدام اإلنترنـت ملعر         

مثـل، االتصـاالت،    (نـات حسـب الغـرض مـن اسـتخدام اإلنترنـت             اوباملثل، ينبغـي تصـنيف البي     
البحــث عــن معلومــات التجــارة اإللكترونيــة، االتصــال بالســلطات العامــة، التــدريب والتعلــيم، 

 ).أغراض صحية
ت واالتصاالت مبـا مت مجعـه       وميكن ربط البيانات املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلوما       - ٤٢
كــل شــخص مــأل االســتبيان يف جمــاالت مثــل الــدخل، ونــوع اجلــنس، عــن بيانــات أخــرى مــن 

، وذلـك مـن أجـل حتســني حتليـل الفجـوات الرقميــة      ىاألخــروالتعلـيم، واخلصـائص الدميغرافيـة    
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الكهربــاء تشــكل عائقــا كــبريا أمــام تطــور تكنولوجيــا          . الوطنيــة

ومات واالتصاالت يف عـدد مـن الـدول الناميـة، حيـث أن عـدم تـوفر مصـدر طاقـة مالئـم                        املعل
ويف هـذا اخلصـوص، ميكـن      . يؤثر يف القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت         

ملؤشر مرتبط باألسر املعيشية بشأن احلصول على الطاقة الكهربائية أن يكون مفيدا لـدى مجـع                
 .)٣(وجيات املعلومات واالتصاالتالبيانات بشأن تكنول

 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقطاع /املؤسسات - باء 

ــى     تســم ت - ٤٣ ــة عل ــن حصــول املؤسســات التجاري ــات  اإلحصــاءات ع ــا املعلوم تكنولوجي
، تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     واإلحصـاءات عـن قطـاع       ها هلـا،     واستخدام واالتصاالت

أوال، متكن هذه اإلحصاءات صناع القـرار مـن رصـد التطـورات يف            . أمهية لعدد من األسباب   ب
ــة ذات الصــلة، مــثال يف ســياق      ــة يف املناقشــات الدولي جمتمــع املعلومــات ومــن املشــاركة بفعالي

 .أو مفاوضات منظمة التجـارة العامليـة      املعين مبجتمع املعلومات،    العاملي  مؤمتر القمة   مفاوضات  
االتصـاالت البـاحثني مـن حتليـل التطـورات يف           ملعلومـات و  هذا ومتكّـن إحصـاءات تكنولوجيـا ا       

تكنولوجيـا  اجتاهـات  بتنـوير صـناع السياسـات    مـن    و جمال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت      
تأثري هذه التكنولوجيـا علـى التنميـة االقتصـادية     ب ،، بل واألهم من ذلك املعلومات واالتصاالت 

اجون إىل بيانــات موثــوق هبــا يتخــذون علــى   فــإن رجــال األعمــال حيتــ ،وأخــريا .واالجتماعيــة
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ــتراتيجية   ــراراهتم االسـ ــتثمار وقـ ــراراهتم بشـــأن االسـ ــتخدام  . ضـــوئها قـ ــاءات عـــن اسـ فاإلحصـ
ســـب حب تعـــرض االســـتخدام )أ(تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت املؤسســـات التجاريـــة ل
ــركة؛ و  ــائص الشـ ــة  )ب (خصـ ــر مقارنـ ــا    تيسـ ــا املعلومـ ــني تكنولوجيـ ــة بـ ــالت القائمـ ت الصـ

 تفســر أســباب عــدم اســتخدام )ج (و؛  وإنتاجيــة الشــركة وقــدرهتا علــى املنافســةواالتصــاالت
 لتمكني صناع السياسات فيهـا      تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  التجارية ل املؤسسات  بعض  

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلتشجيع الطلب على تطبيقات إجراءات من اختاذ 
ــوفر يف ا  - ٤٤ ــا تت ــة   وفيم ــات رمسي ــة بيان ــدان املتقدم ــا   لبل عــن النشــاط التجــاري لتكنولوجي

ومــع أن بعــض . )٤(تــزال هــذه البيانــات نــادرة يف البلــدان الناميــةفــال ، املعلومــات واالتصــاالت
يف واالتصـاالت  تكنولوجيا املعلومـات  عن النشاط التجاري ل   البلدان النامية جتمع بيانات رمسية      

 سـوى    فلـيس لـدي    ،)صـل الثالـث   نظر الف ا(لمؤسسات التجارية   إطار الدراسات االستقصائية ل   
تكنولوجيـا  التجارية علـى    املؤسسات  القليل منها دراسات استقصائية حمددة عن مدى حصول         

فعلـى سـبيل املثـال، تتـوفر أغلبيـة         . وعـن اسـتخدامها هلـذه التكنولوجيـا        املعلومات واالتصاالت 
بيانات مـن القطـاع اخلـاص؛       الوزة جهات تقدمي    حبالبيانات اإلحصائية عن التجارة اإللكترونية      

وكـثريا مـا يـتم      . بياناهتا غري قابلة للمقارنـة     تكون    وبالتايل ،ريف واملنهجيات احيث ختتلف التع  
إىل  و.لــذا ميكــن أن تكــون تقــديراهتا وتنبؤاهتــا غــري موثــوق هبــاحســب احلاجــة، مجــع البيانــات 

شـاط التجـاري لتكنولوجيـا املعلومـات        عـن الن  جانب ذلـك، ال تتـوفر عمليـا مؤشـرات أخـرى             
 .املتعلقة باستخدام التجارة اإللكترونية واحلواجز والتأثرياتواالتصاالت، مبا يف ذلك 

ينبغــي أن تقــيس مؤشــرات النشــاط التجــاري لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف   - ٤٥
التصـــاالت املؤسســـات التجاريـــة إمكانيـــة احلصـــول عمومـــا علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات وا  

على سبيل املثال، عدد املؤسسات التجارية اليت تتوفر هلا حواسيب، وسـبل مثـل              (واستخدامها  
، والعمليـات   )املبيعـات واملشـتريات عـرب اإلنترنـت       (، والتجارة اإللكترونيـة     )استخدام اإلنترنت 

، أو علــى ســبيل املثــال، التشــغيل اآليل خلــدمات رعايــة شــؤون الزبــائن  (التجاريــة اإللكترونيــة 
وينبغــي أن تقتصــر املؤشــرات األساســية  ). املاليــة، أو اللوجســتيات أو تتبــع الطلبــات التجاريــة 

للنشاط التجـاري لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـى املعلومـات األساسـية، وأن تكـون          
ــة، وصــناع السياســات وأن يســهل علــى       ــها املؤسســات التجاري ــة حبيــث تســتفيد من ذات أمهي

وبالتـايل، فـإن القائمـة املقترحـة مبؤشـرات      . ائية الوطنية يف البلدان النامية مجعها املكاتب اإلحص 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املؤسسات التجارية تشمل عددا من مؤشـرات اجلاهزيـة             

مثــــل اســــتخدام احلواســــيب الشخصــــية (الســــتخدام تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت 
ـــ   ــوظفني ال ــدد املـ ــت، وعـ ــت أو    واإلنترنـ ــبكي، وإنترانـ ــع شـ ــود موقـ ــتخدموهنا، ووجـ ذين يسـ

 ).املبيعات واملشتريات عرب اإلنترنت(، ومؤشرين على األقل بشأن االستخدام )إكسترانت
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ف ، املعـرّ تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت   وميكن دراسة املؤشرات املتصـلة بقطـاع      - ٤٦
 من التصنيف الصناعي الدويل املوحد، بشكل منفصـل عـن مؤشـرات املؤسسـات         ٣يف التنقيح   

تكنولوجيـا   بيانات قطـاع     يوتكتس). األول والثاين والثالث  نظر املرفقات   ا( التجارية األخرى   
املتعلقــة القطــاع للسياســات الوطنيــة أمهيــة هــذا  أمهيــة يف حتديــد مــدى املعلومــات واالتصــاالت

ويف  .، باإلضــافة إىل مســامهة وتــأثري القطــاع يف االقتصــادا املعلومــات واالتصــاالتبتكنولوجيــ
 تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالتح فيهــا قطــاع بســيما الــيت أصــ بعــض البلــدان الناميــة، وال

الفلــبني، وعلــى ســبيل املثــال ســنغافورة، ( التنميــة االقتصــاديةمــن مكونــات مكونــا اســتراتيجيا 
 .أمهية قصوىذات هذه البيانات تعترب ، )زيا، واهلندماليوكوستاريكا، و

نظـر املـرفقني    ا (تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     قطاع  األساسية ل ؤشرات  املوتشري   - ٤٧
أمهيتــه للقيمــة املضــافة وإىل أمهيــة قطــاع   و،القطــاع للتجــارة الدوليــةأمهيــة إىل ) الثــاين والرابــع

أما بالنسـبة للمكاتـب     . سب نوع اجلنس  حبة، مصنفة    للعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
ــة،    ــدان النامي ــة يف البل ــة مجــع هــذه   هلــا ينبغــي أن يتســىن  فاإلحصــائية الوطني ــة العملي مــن الناحي

ــق دراســات استقصــائية     ــة أو مــن   املعلومــات عــن طري ــة مصــادرخاصــة بصــناعات معين  إداري
، تقتــرح منظمــة تلــك املصــادر باإلضــافة إىلو). باملصــادر اخلاصــةاألخــذ ال يوصــى (حكوميــة 

تكنولوجيـا  لقطـاع  اإلنتاجيـة  قيمـة  لالتعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي مؤشـرات أساسـية ل           
. تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت   وبراءات االختراع يف   ، وللتجارة املعلومات واالتصاالت، 

العـامل مـن قواعـد البيانـات        بـراءات االختـراع ملعظـم البلـدان يف          ووتتوفر البيانات عـن التجـارة       
 ).األولنظر املرفق ا(املوجودة 

 
 التعليم - جيم 

ــا املعلومــات واالتصــاالت ميكــن أن تســاعد مؤشــرات   - ٤٨ ــة  تكنولوجي ــالتعليم يف املتعلق ب
 لكعلـى التعلـيم ويف مجيـع املسـتويات، وكـذ     اجلميـع   تقييم جوانب معينة من جوانب حصـول        

 لتحقيق بعض األهـداف الدوليـة يف جمـايل          مات واالتصاالت تكنولوجيا املعلو جوانب استخدام   
تكنولوجيـــا ومؤشـــرات العاليـــة اجلـــودة كمـــا أن البيانـــات عـــرب الوطنيـــة  .)٥(التعلـــيم والتنميـــة

وميكـن   . األهـداف  و حتقيـق هـذه    حنـ  للتعلـيم ستسـاعد يف رصـد التقـدم           املعلومات واالتصاالت 
صـناع السياسـات يف     أن تسـاعد     املـدارس     يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     لبيانات عن   ل

ــرارات مســتنرية بشــأن ال  اختــاذ  ــق ب سياســات ق ــا يتعل ــات  االســتثمار يف فيم ــا املعلوم تكنولوجي
 اســتخدام بري لتحســني نتــائج التعلــيم عــن طريــق يف جمــال التعلــيم أو يف تنفيــذ تــداواالتصــاالت

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 االستقصـائية الـيت حتظـى بالرعايـة الدوليـة وجتـرى دوريـا،               وهناك عدد من الدراسـات     - ٤٩
 مـن   تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     جتمع كل دراسة منها بعـض املعلومـات احملـدودة عـن             

وباإلضـافة إىل ذلـك، خيطـط       .)٦(لحالـة يف الكـثري مـن البلـدان        استعراضا أوليا ل  وتوفر   املدارس،
تكنولوجيـا املعلومـات    ، أسـئلة متصـلة ب     ٢٠٠٥ أن يضيف، يف عـام    ليونسكو لإلحصاء،   معهد ا 

، )األساسـية والتـوافر   اهلياكـل   بشـأن   ( دراسته االستقصـائية التعليميـة السـنوية        إىل   واالتصاالت
حـول  ( وكذلك ضمن مشروع دراسة استقصائية جديدة عن األسر املعيشية تتناول حمو األميـة            

ــأثريات    ــافع والت ــدارس واملن ــا يف امل ــدرة يف    .)٧()وخــاة املتاســتعمال التكنولوجي ــاك ن ــد أن هن بي
واحلصـول   ،تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت عن مدى توافر    منتظمة  البيانات اجملمعة بصورة    

وبــالرغم مــن أن كــثريا مــن  .عليهــا، واســتخدامها، وتأثريهــا يف التعلــيم علــى املســتوى الــوطين 
وم غالبيـة وزارات التعلـيم      البلدان ال جتري دراسـات استقصـائية وطنيـة مكرسـة للمـدارس، تقـ              

باهلياكـل  الوطنية أو مكاتب اإلحصاء الوطنية جبمع بعـض البيانـات اإلداريـة األساسـية املتصـلة                 
منـها  ميكـن أن تـبىن      والـيت   وتوافرهـا يف املـدارس      املعلومـات واالتصـاالت      األساسية لتكنولوجيا 
 .املؤشرات وحتليلهاجمموعة أساسية من 

تكنولوجيـــا املعلومـــات يل اجلـــاري حاليـــا حـــول مؤشـــرات الـــدوالنقـــاش ســـفر أقـــد  - ٥٠
) الثـاين والرابـع  نظـر املـرفقني   ا(  عن حتديد مؤشرات أساسية معينة متصـلة بـالتعليم      واالتصاالت

الدراسـات  يف   لألغـراض التعليميـة      تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت    وتناول مسألة استخدام    
ــرفقني ا(االستقصــائية لألســر املعيشــية    ــثنظــر امل ــيس املؤشــرات   ).  األول والثال ــي أن تق وينبغ

ملـدارس الـيت    ااألساسية نسبة الطـالب إىل احلواسـيب يف املـدرارس االبتدائيـة والثانويـة، ونسـبة                 
العــايل يف أي لطــالب املســجلني يف التعلــيم ا، أو نســبة  اســتخدام اإلنترنــتفيهــا للطــالبيتــاح 
تكنولوجيـا  وميكـن أن تكـون مؤشـرات        .تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     من جمـاالت    جمال  

 مؤشـرات إضـافية جتمـع يف مسـتوى          نجزءا م املتصلة بالتعليم    األخرى   املعلومات واالتصاالت 
 .آخر

 
 املؤشرات اإلضافية - خامسا 

ــية ل   - ٥١ ــرات األساســ ــن املؤشــ ــدودة مــ ــة حمــ ــات  وإىل جانــــب قائمــ ــا املعلومــ تكنولوجيــ
ــبعض ، واالتصــاالت ــر تقــدما يف مجــع مؤشــرات  ســيما  البلــدان، والجيــوز ل ــا األكث تكنولوجي

.  بقيـاس جمتمـع املعلومـات      ة، أن جتمع مؤشرات إحصائية إضافية متصـل       املعلومات واالتصاالت 
املؤشـرات العقبـات    تلـك   ويف جمال الدراسـات االستقصـائية لألسـر املعيشـية، ميكـن أن تشـمل                

 األفـراد عـن طريـق    ة مشـتريات وترية استخدام اإلنترنت أو قيمـ     وأأمام الوصول إىل اإلنترنت،     
ــة    .اإلنترنــت ــا ميكــن أن تغطــي    ف،ويف جمــال الدراســات االستقصــائية للمؤسســات التجاري إهن
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ــتثمارات يف   ــا املعلومـــات واالتصـــاالت مســـائل متعلقـــة باالسـ   أو عمليـــات جتاريـــةتكنولوجيـ
كــن أن ومي. تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالتأمــام اســتخدام العقبــات كترونيــة حمــددة، أو إل

أيضـا لتشـمل قطاعـات أخـرى تغطـي جمـاالت مثـل احلكومـة،                اإلضـافية   تتسع دائرة املؤشرات    
 .واملؤسسات املالية، وقطاع الصحة

 
 اخلالصة والطريق إىل األمام - سادسا 

قدمت هذه الورقة عرضا جممال للتقـدم احملـرز علـى الصـعيد الـدويل فيمـا بتعلـق جبمـع                      - ٥٢
ــرات ا ــائية لإلاملؤشـ ــة   تكنحصـ ــاالت، وخباصـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــة ولوجيـ ــدان الناميـ . يف البلـ

وعرضت أيضـا اجلهـود الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل حاليـا لتنسـيق تلـك اجلهـود واالتفـاق علـى                         
، لتكـون أساسـا     تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     من املؤشـرات األساسـية ل     موحدة  جمموعة  
وسيتواصل خـالل   . ولوجيا املعلومات واالتصاالت  تكنكن مقارنتها دوليا ل   ميصاءات  حلتطوير إ 

ويـتم تنظيمـه يف إطـار الشـراكة          العمل الذي ظلـت تبذلـه شـىت املنظمـات الدوليـة،           ٢٠٠٥عام  
نتـائج  ميـع   وسيتم جت . التنميةألغراض   تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   لاملعنية  العاملية  
خصص ملوضوع قياس جمتمع املعلومات املنبثق عـن        املعاملية يف االجتماع العاملي     التقييم ال عملية  

 ٩ إىل  ٧مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمـع املعلومـات، املزمـع عقـده يف جنيـف، يف الفتـرة مـن                     
وسيحدد االجتماع جماالت العمـل ذات األولويـة، وسـيتفق علـى قائمـة              . ٢٠٠٥فرباير  /شباط

عتبـار املناقشـات    اليف ا آخـذا   ،  واالتصـاالت تكنولوجيـا املعلومـات     هنائية باملؤشرات األساسـية ل    
وسـترفع نتـائج االجتمـاع ونتـائج        . اليت دارت حول املؤشرات األساسية على الصعيد اإلقليمي       

صـناع السياسـات الـذين حيضـرون املرحلـة الثانيـة            حتققت حىت تارخيـه إىل      أنشطة الشراكة اليت    
والـدورة السـابعة والـثالثني      ) ٢٠٠٥نـوفمرب   /تشرين الثـاين  ( العاصمة   من مؤمتر القمة يف تونس    

 .٢٠٠٦يف عام اإلحصائية للجنة 
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 احلواشي
االقتصـادية   مشروع مسح تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت وهـو إحـدى مبـادرات اللجنـة              )١( 

والوكالة النروجييـة    ألفريقيا، ومبادرة آكاسيا ملركز حبوث التنمية الدولية، واالحتاد األورويب،        
املة علـى   وهو يهدف إىل حشد الدعم للتنمية املمرحلة لقدرات أفريقيـة شـ           . للتعاون اإلمنائي 

ــتثمارات   ــدعم االسـ ــرورية لـ ــية الضـ ــع وإدارة املعلومـــات الرئيسـ ــا  مجـ ــة يف تكنولوجيـ املتناميـ
وميكن االطالع على   . وكذلك النتقال أفريقيا حنو جمتمع املعلومات     . املعلومات واالتصاالت 

 .http://www.uneca.org/aisi/scanict.htmمعلومات إضافية بزيارة املوقع 
ــة        )٢(  ــات عمريـ ــس فئـ ــات يف مخـ ــدة بيانـ ــات املتحـ ــات الواليـ ــدم بيانـ ــال، تقـ ــبيل املثـ ــى سـ  علـ

وتقـــدم بيانـــات مجهوريـــة كوريـــا بيانـــات +) ٥٠، و ٤٩-٢٥، ٢٤-١٨، ١٧-٩، ٨-٣(
ني  ومـا فوقهـا، يف حـ       ٥٠، عشرينيات، وثالثينيات، وأربعينيـات، و       ١٩-٦: مصنفة كالتايل 

 +.٥٥، و ٥٤-٤٠، ٣٩-٢٥، ٢٤-١٥: تصنف بيانات االحتاد األورويب إىل اربع فئات
بالتســاوي تشــري البيانــات مــن البلــدان الناميــة إىل أنــه يف حــني تتــوزع ملكيــة أجهــزة الراديــو   )٣( 

بــــني املنــــاطق الريفيــــة واحلضــــرية، إال أن هنــــاك فجــــوة كــــبرية بالنســــبة لتــــوزع    تقريبــــا
فر الطاقـــة الكهربائيـــة يف عـــزى هـــذا إىل حـــد كـــبري إىل حمدوديـــة تـــو التلفزيـــون، وي أجهـــزة
... يؤدي نقص الطاقـة الكهربائيـة يف املنـاطق الريفيـة إىل حرمـان اجملتمعـات               �:الريفية املناطق
ــن ــة      ...مـ ــواغل التنمويـ ــأن الشـ ــات بشـ ــر املعلومـ ــية لنشـ ــائل أساسـ ــي وسـ ــون، وهـ والتلفزيـ

 Recherring batteries� Zimbabwe”, Sharing Iunovative Experiences: Examples of العامـة 

successful uses of Renewable energy Sources in the South, vol.8     ميكـن الرجـوع إليـه يف 
 .http://tcdc.undp.org/experiences/vol18/zimbabwe.pdf: املوقع التايل

، بـــدأ، مـــؤمتر األونكتـــاد، يف إطـــار إعـــداد تقريـــره الســـنوي عـــن التجـــارة   ٢٠٠٤يف عـــام  )٤( 
ــا املعلومــات      ــة، جبمــع مؤشــرات بشــأن اســتخدام املؤسســات لتكنولوجي ــة والتنمي اإللكتروني

 .واالتصاالت يف عدد من البلدان النامية
هـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واألهـداف        أهداف برنامج اليونسكو من أجـل التعلـيم للجميـع واأل           )٥( 

 .اإلرشادية خلدمة عمل مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات
مثل برنـامج تقيـيم الطـالب الـدوليني التـابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي،                       )٦( 

 والعلـوم يف العـامل      ودراسة االجتاهات السائدة يف اإلجنازات اليت حتققت يف جمـايل الرياضـيات           
الصادرة عن الرابطـة الدوليـة لتقيـيم اإلجنـاز التعليمـي، ودراسـة التقـدم الـدويل يف حمـو األميـة                  
لتقييم اإلجناز التعليمي، وجتمع اجلنـوب األفريقـي املعـين برصـد نوعيـة التعلـيم وخمتـرب أمريكـا                    

 .الالتينية لتقييم نوعية التعليم
 .يةبرنامج تقييم ورصد حمو األم )٧( 
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 املرفق األول
القائمـــة املقترحـــة   :منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي      

 باملؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 

 املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 اهلياكل األساسية: يةمؤشر اجلاهز
 قاعـدة بيانـات االحتـاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية             املؤشرات املتـوفرة يف    املؤشرات

 )متاحة لبلدان كثرية(والالسلكية 
 فرد ١٠٠خطوط اهلاتف الرئيسية الثابتة لكل  � 

 فرد ١٠٠لكل  اهلاتف  خدمةركني يفتجمموع املش �
 فرد ١٠٠ اهلاتف اخللوي لكلركني يف املشت •
 فرد ١٠٠عدد احلواسيب الشخصية لكل  �
 فرد ١٠٠ لكلعدد مستعملي اإلنترنت  •
 يلرتشتراك الشهري يف اهلاتف املالتكاليف ا �
 اخللويشتراك الشهري يف اهلاتف التكاليف ا �
 شتراك الشهري يف اهلاتف التجاريالتكاليف ا �

 )ن كثريةمتاح لبلدا (نترنتإلجميات اابراحتاد يتوفر املؤشر عرب  
 اإلنترنتمواقع عدد مضيفي  �

 )خلاصةجتمع من املصادر الوطنية أو من املصادر ا( مؤشرات أخرى  
 فرد ١٠٠ لكلاإلنترنت خدمة عدد املشتركني يف  �
 فرد ١ ٠٠٠عدد املواقع الشبكية لكل  �
  اإلنترنت خدماتتكلفة احلصول على �

مجعهــا بيانــات (  والالســلكيةالســلطات الوطنيــة لالتصــاالت الســلكية � املصادر
 )الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكيةاالحتاد 

 الدراسات االستقصائية ملقدمي خدمات اإلنترنت �
 الدراسات االستقصائية لناقلي االتصاالت الالسلكية �
 net craft، و net sizer مثال( مصادر خاصة �
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 التجارة: مؤشرات اجلاهزية
 

 االتصاالت املعلومات ودات وصادرات سلع تكنولوجيات قيمة وار � املتغريات
 قيمة إمجايل الواردات والصادرات �

 تعرفـه (املعلومـات واالتصـاالت    لقطاع تكنولوجيات   امليزان التجاري    � املؤشرات
يســاوي  لتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى أنــه     منظمــة ا

 واردات االتصــــاالت ناقصــــا املعلومــــات و صــــادرات تكنولوجيــــا 
جتـــارة االتصـــاالت مقســـومة علـــى جممـــوع املعلومـــات وتكنولوجيـــا 

 ))متوسط الصادرات والواردات(الصناعات التحويلية 
 املعلومات واالتصاالتمعدل منو واردات تكنولوجيا  �
االتصـــاالت كنســـبة مئويـــة مـــن املعلومـــات وواردات تكنولوجيـــات  �

 جمموع الواردات

االتصاالت كنسبة مئوية من جمموع    ت و املعلوماصادرات تكنولوجيا    •
 الصادرات

 لنظام املنسقل ١التنقيح  التصنيف
قواعد البيانات التجاريـة، مثـل قاعـدة البيانـات اإلحصـائية لتجـارة السـلع              املصادر

  األساسية
 املؤهالت: مؤشر اجلاهزية

 
 الثانوي نسبة السكان الذين أكملوا التعليم  � املؤشرات

 العايللذين أكملوا التعليم نسبة السكان ا �
  والعايلة يف التعليم االبتدائي والثانوينسبة التسجيل للدراس �
نســــبة التســــجيل للدراســــة يف التعلــــيم العــــايل يف جمــــال دراســــة   �

كنســبة مئويـة مــن جممــوع  (االتصـاالت  املعلومــات وتكنولوجيـات  
 )ةالفئة العمرية املقابلعدد املسجلني للدراسة، وكنسبة مئوية من 

ــبة  � ــا     نسـ ــة تكنولوجيـ ــال دراسـ ــايل يف جمـ ــيم العـ ــرجيني يف التعلـ اخلـ
كنسبة مئوية مـن جممـوع عـدد اخلـرجيني،          (املعلومات واالتصاالت   

 )ية املقابلةروكنسبة مئوية من الفئة العم
ــيم     التصنيف ؛ وجمــال دراســة تكنولوجيــات   ٩٧التصــنيف الــدويل املوحــد للتعل

ــات و ــال الت  املعلوم ــو جم ــيم    االتصــاالت ه ــدويل املوحــد للتعل صــنيف ال
 احلوسبة :٤٨

 )اليونسكو( � املصادر

 حصاءات الوطنية التعليميةإلا �
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قطـــاع : اإلمـــداد بتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت واســـتخدامهامؤشـــرات 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
 قيمة اإلنتاج � املتغريات

 القيمة املضافة  �
 العمالة •

ــا � املؤشرات ــات   مســ ــاع تكنولوجيــ ــافة يف قطــ ــة املضــ ــات مهة القيمــ املعلومــ
 قطاع األعمال التجاريةلجمموع القيمة املضافة يف االتصاالت و

  واالتصاالتو القيمة املضافة يف قطاع تكنولوجيات املعلوماتمن �
يف االتصـاالت  املعلومـات و مسامهة العمالة يف قطاع تكنولوجيـات     �

 لتجاريةقطاع األعمال الجمموع العمالة 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمنو العمالة قي قطاع  •
املعلومـــــات مســـــامهة قيمـــــة اإلنتـــــاج يف قطـــــاع تكنولوجيـــــات  �

 االتصاالت يف جمموع قيمة اإلنتاج يف قطاع األعمال التجاريةو
  واالتصاالتمنو قيمة اإلنتاج قي قطاع تكنولوجيات املعلومات �

للتعلـيم؛ تصـنف البيانـات إن أمكـن         الدويل املوحد    للتصنيف   ٣التنقيح   التصنيف
 :حسب ما يلي

 املعلومات واالتصاالت صناعات تكنولوجيا � 
 املعلومات واالتصاالت خدمات تكنولوجيا � 
 جمموع الصناعات � 
 جمموع اخلدمات � 
 جمموع قطاع األعمال التجارية � 

مفصـلة بالقـدر    (ريـة   بيانات الدراسات االستقصائية لألعمـال التجا      � املصادر
، املعلومـات واالتصـاالت   يسمح بقياس قطـاع تكنولوجيـات      يالذ
 )نظر املرفق للمزيد من املعلوماتا

 مصادر إدارية •
 ) هباىال يوص(خاصة  مصادر •
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ــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها  مؤشــرات  ــة : اإلمــداد بتكنولوجي جاهزي
 لوجيات املعلومات واالتصاالتاألسر املعيشية واألفراد واستخدامهم لتكنو

 
كنسـبة مئويـة    (بـاملرتل   نسبة األسر املعيشية احلاصلة على حاسوب        • املؤشرات

 )من اجملموع
كنسبة مئوية (نسبة األسر املعيشية احلاصلة على خدمات اإلنترنت      �

 )من اجملموع
احلاصــلني علــى )  فمــا فــوق١٦البــالغني مــن العمــر (نســبة األفــراد  �

 :نت من املواقع التاليةخدمات اإلنتر
 املرتل - 

 مقهى إنترنت أو أماكن مشاهبة - 
 مكان العمل - 
 أماكن أخرى - 
 مكان الدراسة - 

الذين يسـتخدمون   )  فيما فوق  ١٦البالغني من العمر    (نسبة األفراد    •
 :اإلنترنت لألنشطة التالية

 �الدردشة�غرف /استخدام الربيد اإللكتروين - 
 عن السلع واخلدماتإجياد معلومات  - 
 التعامل مع احلكومة/احلصول على معلومات من احلكومة - 
 احلصول على معلومات متعلقة بالصحة - 
ــراءة -  ــى  /استنســاخ حاســويب لصــحف /ق ــة عل جمــالت إخباري

 اإلنترنت
 استنساخ حاسويب أللعاب، أو موسيقى، أو براجميات/لعب - 
 خلدمات املاليةاستخدام اخلدمات املصرفية أو غريها من ا - 
 طلب سلع أو خدمات/شراء - 
 أنشطة تعليمية - 

 أنشطة أخرى - 
ــها    � التصنيف ــع ان، زوجــانزوجــ( األســر املعيشــية مصــنفة حســب تكوين  م

أشـباه  ،  هفـرد مبأسـر أخـرى، شـخص       ية الوالـد،    دأسرة أحا أطفال،  
 )األسر

 سب نوع اجلنسحن وأفراد مصنف •
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-٤٥،  ٤٤-٢٥ ،٢٤-١٦(يـة   العمرالفئـة   ن حسـب    وأفراد مصنف  •
٧٤-٦٥، ٦٤( 

ــراد مصــنف  • ــى مســتوى تعليمــي   وأف ــوه ن حســب أعل ــدائي، ا(تلق بت
 ) التعليم العايل)خالف التعليم العايل(ثانوي، ما بعد الثانوي 

 السكانية العامةالدراسات االستقصائية  � املصادر

 دراسات استقصائية حمددة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •

  اصةمصادر خ •
ــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها  مؤشــرات  ــة : اإلمــداد بتكنولوجي جاهزي
  املعلومات واالتصاالت التجارية واستخدام تكنولوجيااملؤسسات

 
كنسـبة  (نسبة املؤسسـات التجاريـة املـزودة باحلواسـيب الشخصـية             � املؤشرات 

 )مئوية من اجملموع
كنســبة (الشخصــية احلواســيب الــذين يســتخدمون املــوظفني نســبة  �

 )اجملموعن مئوية م
ئويـة  كنسية م (اإلنترنت  دمات  نسبة املؤسسات التجارية املزودة خب     �

 )ن اجملموعم
تصل إىل اإلنترنت بواسطة الوسـائل      نسبة املؤسسات التجارية اليت      •

 :التالية
 تناظري) مودم(مضمن  - 
 هاتف خلوي - 
 الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة - 
 wifiة النقل الالسلكي أمان - 

 خط االشتراك الرقمي - 
 غري ذلك - 

نســـبة مئويـــة مـــن (نســـبة العـــاملني الـــذين يســـتخدمون اإلنترنـــت  �
 )اجملموع

نسـبة مئويـة مـن      ك(نسبة املؤسسات التجارية اليت هلا مواقع شبكية         �
 )اجملموع

نسبة املؤسسات التجارية اليت تتلقـى طلبـات جتاريـة عـرب اإلنترنـت               �
 )بة مئوية من اجملموعنسك(

 



 

04-65008A 27 
 

E/CN.3/2005/23  

نسـبة مئويـة مـن      ك(قيمة الطلبـات التجاريـة الـواردة عـرب اإلنترنـت             �
 )العائدات السنوية

نسبة املؤسسات التجارية اليت جتري طلباهتا التجارية عرب اإلنترنـت           �
 )نسبة مئوية من اجملموعك(

علـى مسـتوى رقمـني      (الصـناعة   /املؤسسات مصنفة حسب النشاط    � التصنيف
 )٣التصنيف الصناعي املوحد، التنقيح يف 

عـدد   :الفئات - احلجم( الفئة - املؤسسات مصنفة حسب احلجم   �
  +)٢٥٠، ٢٤٩-٥٠، ٤٩-١٠، ٩-١العاملني صفر، 

 الدراسات االستقصائية العامة للمؤسسات التجارية � املصادر
املعلومــات الدراســات االستقصــائية اخلاصــة الســتخدام تكنولوجيــا  �

 أو التجارة اإللكترونية/ت واالتصاالو
  مصادر خاصة �

ــداد مؤشــرات اإل ــا بم ــات وتكنولوجي ــراءات :  واســتخدامهااالتصــاالتاملعلوم ب
 ختراعالا

 
 املعلومات واالتصاالتعدد براءات االختراع يف تكنولوجيا  � املتغريات

 موع عدد براءات االختراعجم •
كنســبة (علومــات واالتصـاالت  املبـراءات االختــراع يف تكنولوجيـا    � املؤشرات

 )مئوية من جمموع براءات االختراع
االتصـاالت كنسـبة    املعلومات و براءات االختراع يف تكنولوجيات      •

املعلومــات مئويــة مــن جممــوع بــراءات االختــراع يف تكنولوجيــات  
 االتصاالت على نطاق العاملو

  واالتصاالت املعلوماتبراءات االختراع يف تكنولوجياتزايد  �
 التصنيف الدويل لرباءات االختراع � التصنيف
ــراع      � املصادر ــراءات االخت ــب ب ــراع، مكت ــرباءات االخت ــب األورويب ل املكت

والعالمــات التجاريــة للواليــات املتحــدة، املكتــب اليابــاين لــرباءات  
ــب   ــراع، املكات ــة(االخت ــيت    ألا) الوطني ــراع ال ــرباءات االخت خــرى ل

 ت االختراعتستخدم التصنيف الدويل لرباءا
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 املرفق الثاين
 )أ(أفريقيا، قائمة املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 املؤشرات  
 ياكل األساسية وإمكانية الوصول إليهااهل  

  فرد١٠٠خطوط اهلاتف الرئيسية لكل  - ١ 
  فرد١٠٠لكل احملمول عدد املشتركني يف اهلاتف اخللوي  - ٢ 
  فرد١٠٠عدد أجهزة الراديو لكل  - ٣ 
  فرد١٠٠عدد أجهزة التلفزيون لكل  - ٤ 
  فرد١٠٠عدد احلواسيب الشخصية لكل  - ٥ 
  فرد١٠٠ني يف اإلنترنت لكل عدد املشترك - ٦ 
النســبة املئويــة للمنــاطق احملليــة الــيت تتــوفر فيهــا مراكــز عامــة للوصــول إىل          - ٧ 

 )احلضريني/الريفيني(اإلنترنت حسب عدد السكان 
النسبة املئوية للسكان الـذين تتـوفر هلـم مراكـز عامـة للوصـول إىل اإلنترنـت،                   - ٨ 

 )خاصة/حكومية(نترنت حسب نوع املراكز العامة للوصول إىل اإل
 النسبة املئوية للسكان املشمولني خبدمات اهلاتف احملمول - ٩ 

 
 مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

النسبة املئوية جملموع القوى العاملـة املشـتغلة يف قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات                - ١٠ 
 )حسب نوع اجلنس(االتصاالت 

ــا  - ١١  ــن    صــادرات وواردات تكنولوجي ــة م  املعلومــات واالتصــاالت كنســبة مئوي
 .إمجايل الواردات والصادرات

كنسبة مئوية مـن    (القيمة املضافة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         - ١٢ 
 )إمجايل القيمة املضافة

 

اللجنــة االقتصــادية ألفريقيــا، حلقــة العمــل اإلقليميــة املعنيــة مبؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،    )أ( 
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩-٢٦غبورون 
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 األسر املعيشية  
 ة اليت متتلك أجهزة راديوالنسبة املئوية لألسر املعيشي - ١٣ 
 وية لألسر املعيشية اليت متتلك أجهزة تلفزيونالنسبة املئ - ١٤ 
ثابـت فقـط، حممـول    (النسبة املئوية لألسر املعيشـية الـيت متتلـك أجهـزة هـاتف        - ١٥ 

 )فقط، ثابت وحممول
 النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت متتلك حواسيب شخصية - ١٦ 
 )املرتلمن (النسبة املئوية لألسر املعيشية املوصولة باإلنترنت  - ١٧ 

 
 )حسب العمر، ونوع اجلنس، مبا يف ذلك املعوقون(األفراد   

 النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون احلاسوب - ١٨ 
حسـب  (النسبة املئوية للسكان الذين تتوفر هلم إمكانية الوصول إىل اإلنترنت            - ١٩ 

 )نوع الوصول، والغرض، ومكان االستعمال
 

 املؤسسات التجارية  
 النسبة املئوية للمؤسسات التجارية املزودة حبواسيب - ٢٠ 
النســبة املئويــة للمؤسســات التجاريــة الــيت تتــوفر هلــا إمكانيــة الوصــول إىل          - ٢١ 

 اإلنترنت
 النسبة املئوية للمؤسسات التجارية اليت هلا مواقع شبكية - ٢٢ 
 النسبة املئوية للعاملني الذين يستخدمون احلواسيب الشخصية - ٢٣ 
 النسبة املئوية للعاملني الذين يستخدمون اإلنترنت - ٢٤ 
 النسبة املئوية للمؤسسات التجارية اليت تتلقى طلبات جتارية عرب اإلنترنت - ٢٥ 
 النسبة املئوية للمؤسسات التجارية اليت تقدم طلباهتا التجارية عرب اإلنترنت - ٢٦ 
 )إنترانت(كة داخلية النسبة املئوية للمؤسسات التجارية املزودة بشب - ٢٧ 
كنسـبة مئويـة مـن إمجـايل قيمـة          (قيمة الطلبات التجارية الواردة عرب اإلنترنت        - ٢٨ 

 )الطلبات
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 التعليم  
النسبة املئوية للطـالب املسـجلني يف التعلـيم العـايل الـذي تتـوافر فيـه للطـالب                    - ٢٩ 

 إمكانية الوصول إىل اإلنترنت لألغراض الدراسية
يف املـدارس االبتدائيـة   ( املسجلني إىل نسبة احلواسيب الشخصية نسبة الطالب  - ٣٠ 

 )والثانوية ومؤسسات التعليم العايل
النســـبة املئويـــة للطـــالب املســـجلني يف التعلـــيم العـــايل يف جمـــال مـــن جمـــاالت  - ٣١ 

ــا      ــه تكنولوجيـ ــال تغلـــب عليـ ــاالت أو يف جمـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ
 )حسب نوع اجلنس) (موع عدد الطالبإىل جم(املعلومات واالتصاالت 

ــا املعلومـــات واالتصـــاالت    - ٣٢  ــة للمعلمـــني املـــؤهلني يف تكنولوجيـ ــبة املئويـ النسـ
 )من جمموع عدد املعلمني(باملدارس االبتدائية والثانوية 

النسـبة املئويــة ملؤسســات التعلــيم العــايل الــيت تقــدم دورات دراســية إلكترونيــة   - ٣٣ 
 ) التعليم العايلمن جمموع عدد مؤسسات(

النسبة املئويـة   (اإلنترنت  /املعلمون احلواسيب /ألي األغراض يستخدم الطالب    - ٣٤ 
 )ألمور مثل الربيد اإللكتروين، البحوث، فرص العمل، الرباجميات التطبيقية

 
 احلكومة  

 توافر احلواسيب الشخصية إىل عدد املوظفنينسبة  - ٣٥ 
لوصـــول إىل الـــيت تتـــوافر هلـــا إمكانيـــة اكوميـــة ملئويـــة للمكاتـــب احلاالنســـبة  - ٣٦ 

 اإلنترنت

 ة املئوية للمكاتب والوكاالت احلكومية اليت هلا مواقع شبكيةالنسب - ٣٧ 

الوصــول إىل إمكانيــة ة املئويــة للمــوظفني احلكــوميني الــذين تتــوفر هلــم   النســب - ٣٨ 
 اإلنترنت من املكاتب

املعلومـات  ذين يسـتخدمون تكنولوجيـات       املئوية للعاملني احلكوميني ال    النسبة - ٣٩ 
 االتصاالت و

للربيـد اإللكتـروين، البحـوث، أعمـال        ) النسـبة املئويـة   (الغرض من االستخدام     - ٤٠ 
 .ىل ذلكإقواعد البيانات، علم القياس، براجميات تطبيقية، وما 
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 الزراعة  
ــة للمــزارعني واملرشــدين الــزراعيني املعنــيني بتســخري   - ٤١  ــا النســبة املئوي  تكنولوجي

 املعلومات واالتصاالت ونشرها يف هذا القطاع
علـى  (أمناط استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القطـاع الزراعـي            - ٤٢ 

سبيل املثال، النسبة املئوية يف البحوث والتطوير، األعمال التجارية، الطقـس،            
 )األسعار

ات املــزودة باملعلومــات عــدد املواقــع الشــبكية احملليــة وقواعــد البيانــ - ٤٣ 
 الزراعيةاملعطيات و

 
 الصحة
النســبة املئويــة للمؤسســات الصــحية الــيت تســتخدم تكنولوجيــات    - ٤٤ 

: مصـنفة حسـب نـوع املؤسسـة الصـحية         (االتصـاالت   املعلومات و 
 )مستشفى جامعي، صيدليةة، ي، احلكوماخلاصةثل العيادات م

ــحية املـــز     - ٤٥  ــع اجلغـــرايف للمؤسســـات الصـ ودة باحلواســـيب، التوزيـ
 اإلنترنتاالتصال بواهلواتف، و

ــا    - ٤٦  النســبة املئويــة للمهنــيني الصــحيني الــذين يســتخدمون تكنولوجي
 االتصاالت لألغراض الطبيةاملعلومات و

عـن بعـد، الربيـد      طبابـة   الغرض من االستخدام والنسبة املئويـة يف ال        - ٤٧ 
  املسـتمر   الطـيب  ، التعلـيم  )املعلومات الصحية (اإللكتروين، البحوث   

ويشـمل ذلـك نظـم املعلومـات        (الصـحة   عن بعد، تعزيز    أو التعليم   
 ذلكما إىل قواعد البيانات وتطبيقات الربجميات، و) الصحية

ــزودة      - ٤٨  ــة امل ــات احمللي ــع الشــبكية وقواعــد البيان ــة للمواق النســبة املئوي
 باملعلومات الطبية
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 املرفق الثالث
ــة     ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــر الأمريكـ ــارييببحـ ــئلة : الكـ ــة األسـ قائمـ

 االتصاالت املعلومات و األساسية املتعلقة بتكنولوجيا
 

 املعايري    

 املرجع الدويل خيارات األجوبة  أسئلة أساسية للدراسات االستقصائية املنتظمة لألسر املعيشيةمثانية 

ــا   ــع أمريكــــ مرجــــ
ــة  ــة ومنطقــ الالتينيــ

 البحر الكارييب
ــدة  الوحـــــــــــــــ

 املالحظة

 نعم هل هلذه األسرة خط هاتف ثابت؟ ١ -أسرة معيشية 

 ال

إحصــــــاءات كنــــــدا، املفوضــــــية   
األوروبية، منظمة التعـاون والتنميـة      

  االقتصادييف امليدان

 أسرة معيشية)٢٠(مجيع البلدان 

 نعم هل هلذه األسرة هاتف حممول؟ )أ (٢ -أسرة معيشية 

 ال

ــاءات،   ــترايل لإلحصـ املكتـــب األسـ
ــدا، منظمــة التعــاون  إحصــاءات ك ن

 والتنمية يف امليدان االقتصادي

 أسرة معيشية ١٩

كم عدد أفراد األسرة املعيشية الذين تتوفر        )ب (٢ -أسرة معيشية 
 هلم إمكانية استخدام اهلاتف احملمول؟

 أسرة معيشية - - العدد

ــاز      ٣ -أسرة معيشية  ــية جه ــرة املعيش ــذه األس ــك ه ــل متتل ه
 تلفزيون؟

 نعم

 ال

 أسرة معيشية ١٩ -

هل متتلك هـذه األسـرة املعيشـية حاسـوب           ٤ -أسرة معيشية 
 ؟)حاسوب شخصي(

 نعم

 ال

ــاءات،   ــترايل لإلحصـ املكتـــب األسـ
ــدا، منظمــة التعــاون    إحصــاءات كن
والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي، 

ــام    ــة لع  ٢٠٠٥النســخة غــري الرمسي
املؤسســـات /مـــن األســـر املعيشـــية  

ــا املعلومـــــــــــــات   وتكنولوجيـــــــــــ
الت للمكتــب اإلحصــائي  واالتصــا

 للجماعات األوروبية

 أسرة معيشية)٢٠(مجيع البلدان 

هل يتوفر هلذه األسرة إمكانية الوصول إىل  ٥ -أسرة معيشية 
 اإلنترنت يف املرتل؟

 نعم

 ال

ــاءات،   ــترايل لإلحصـ املكتـــب األسـ
إحصــــــاءات كنــــــدا، املفوضــــــية   
األوروبية، منظمة التعـاون والتنميـة      

غـري   دي، النسخة يف امليدان االقتصا  
 مـــن األســـــر ٢٠٠٥الرمسيـــة لعـــام 

 وتكنولوجيا  املؤسســـات/املعيشيــــة
املعلومــات واالتصــاالت للمكتــب    

 اإلحصائي للجماعات األوروبية

 أسرة معيشية)٢٠(مجيع البلدان 
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 املعايري    

 املرجع الدويل خيارات األجوبة  أسئلة أساسية للدراسات االستقصائية املنتظمة لألسر املعيشيةمثانية 

ــا   ــع أمريكــــ مرجــــ
ــة  ــة ومنطقــ الالتينيــ

 البحر الكارييب
ــدة  الوحـــــــــــــــ

 املالحظة

أيــن كــان أغلــب اســتعمالك لإلنترنــت يف   ٦ -أسرة معيشية 
 الشهور الثالثة املاضية؟

 )ة على كل ما ينطبقضع عالم(

 مل استعملها

 يف املرتل 

 يف مكان العمل 

 يف مؤسسة تعليمية 

يف مركـــــز عـــــام مفتـــــوح    
للوصـــــــول إىل اإلنترنـــــــت 

تتوقــــف التســــمية احملــــددة (
 )على املمارسات الوطنية

مركز جتـاري عـام للوصـول       
تتوقـــــــف (إىل اإلنترنـــــــت 

ــى   ــددة علــــ ــمية احملــــ التســــ
 )املمارسات الوطنية

 جارمرتل صديق أو  

 غري ذلك

إحصــــــاءات كنــــــدا، املفوضــــــية   
األوروبية، منظمة التعـاون والتنميـة      
يف امليدان االقتصادي، النسخة غـري      

ــام   ــة لعـ ــر  ٢٠٠٥الرمسيـ ــن األسـ  مـ
ــا  / املعيشــية املؤسســات وتكنولوجي

واالتصــاالت للمكتــب   املعلومــات  
 اإلحصائي للجماعات األوروبية

بربادوس، ترينيـداد   
ــيلي،   ــاغو، شـ وتوبـ

كا، كوســـــــــــــتاري
ــا،  كولومبيـــــــــــــــــ

 املكسيك

) أفـــــراد(فـــــرد 
ــرة  األســــــــــــــــ

 )أ(املعيشية

ــرية وصــول   )أ( ٧ -سرة معيشية أ ــي وت ــا ه ــت يف كم  إىل اإلنترن
 الشهور الثالثة املاضية؟

 )علم على واحدة(

 مرة يف اليوم على األقل

ــى   ــبوع علـــ ــرة يف األســـ مـــ
 األقل، ولكن ليس يوميا

مــرة يف الشــهر علــى األقــل، 
 يا،ولكن ليس أسبوع

 أقل من مرة يف الشهر

 ال أدري

إحصــــــاءات كنــــــدا، املفوضــــــية   
األوروبية، منظمة التعـاون والتنميـة      
يف امليدان االقتصادي، النسخة غـري      

ــام   ــة لعـ ــر  ٢٠٠٥الرمسيـ ــن األسـ  مـ
ــية ــا /املعيشـ املؤسســـات وتكنولوجيـ

املعلومــات واالتصــاالت للمكتــب    
 اإلحصائي للجماعات األوروبية

بربادوس، ترينيـداد   
وتوبــــــــــــــــــــاغو،  
ــا،  كولومبيـــــــــــــــــ

 املكسيك

) أفـــــراد(فـــــرد 
األسرة املعيشية   
الـــــــــــــــــــــذين 
يســـــــــتخدمون 

 )أ(اإلنترنت

ــا   )ب (٧ -أسرة معيشية  كـــم ســـاعة كنـــت عـــادة تســـتخدم فيهـ
ــة   ــهور الثالثــ ــبوعيا يف الشــ اإلنترنــــت أســ

 املاضية؟

 اتد الساع

 ألسبوع

 دري

) أفـــــراد(فـــــرد  - -
األسرة املعيشية   
الـــــــــــــــــــــذين 
يســـــــــتخدمون 

 )أ(نترنتاإل
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 املعايري    

 املرجع الدويل خيارات األجوبة  أسئلة أساسية للدراسات االستقصائية املنتظمة لألسر املعيشيةمثانية 

ــا   ــع أمريكــــ مرجــــ
ــة  ــة ومنطقــ الالتينيــ

 البحر الكارييب
ــدة  الوحـــــــــــــــ

 املالحظة

ألي خــــدمات أنشــــطة كنــــت تســــتخدم  ٨ -أسرة معيشية 
 اإلنترنت يف الشهور الثالثة املاضية؟

 )ضع عالمة على كل ما ينطبق(

الربيــــــــــد (االتصــــــــــاالت 
 )�الدردشة�اإللكتروين، 

 حث عن املعلومات

ــراء ــلع أو /شــــ طلــــــب ســــ
خـــدمات األنشـــطة املتصـــلة 

 بالصحة

التعلــيم؛ البحــث واألنشــطة 
 ذات الصلة

ــلطات   ــع السـ ــامالت مـ املعـ
 العامة

استخدام اخلدمات املصرفية   
اإللكترونيـــــة أو اخلـــــدمات 

 املالية األخرى

استنســـاخ حاســـويب /قـــراءة
ــحف ــة  /لصـ ــالت إخباريـ جمـ
 إلكترونية

استنســـاخ إلكتـــروين /لعـــب
لأللعــــــــاب، املوســـــــــيقى،  

 الرباجميات

 أنشطة أخرى

ــاءات،   ــترايل لإلحصـ املكتـــب األسـ
 منظمـة   كندا، املفوضـية األوروبيـة،    

ــة يف امليـــــــدان   التعـــــــاون والتنميـــــ
ــة     االقتصــادي، النســخة غــري الرمسي

ــام  ــر ٢٠٠٥لعـــــــ ــن األســـــــ  مـــــــ
ــية املؤسســـات وتكولوجيـــا  /املعيشـ

املعلومــات واالتصــاالت للمكتــب    
 اإلحصائي للجماعات األوروبية

بربادوس، ترينيـداد   
ــيلي،   ــاغو، شـ وتوبـ
كوســـــــــــــتاريكا، 
ــا،  كولومبيـــــــــــــــــ

 املكسيك

) أفـــــراد(فـــــرد 
ة األسرة املعيشي  

ــتخدم   ــيت تسـ الـ
 )أ(اإلنترنت

هــل تســتخدم املؤسســة إحــدى الشــبكات   ٢ - مؤسسة جتارية
 التالية؟

 )ضع عالمة على كل ما ينطبق(

 إنترانت

 )إنترانت(شبكة داخلية 

 اكسترانت

 LANشبكة حملية 

 WANشبكة واسعة 

 إحصاءات كندا

 املكتب األسترايل لإلحصاءات 

 املفوضية األوروبية

لتنميــة يف امليــدان منظمــة التعــاون وا
ــة     االقتصــادي، النســخة غــري الرمسي

ــام  /  مــن األســر املعيشــية ٢٠٠٥لع
املؤسسات وتكنولوجيـا املعلومـات     
واالتصــاالت للمكتــب اإلحصــائي  

 للجماعات األوروبية

ــتني،  األرجنـــــــــــــــ
أوروغـــــــــــــــواي، 
ــاراغواي،  بــــــــــــــــ
ــل،  الربازيـــــــــــــــــــ
ــز،   ــادوس، بليــ بربــ
ــداد   ــريو، ترينيــــ بــــ
ــيلي،   ــاغو، شـ وتوبـ
كوســـــــــــــتاريكا، 

ــا، كولومب يـــــــــــــــــ
 املكسيك

 مؤسسة
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 املعايري    

 املرجع الدويل خيارات األجوبة  أسئلة أساسية للدراسات االستقصائية املنتظمة لألسر املعيشيةمثانية 

ــا   ــع أمريكــــ مرجــــ
ــة  ــة ومنطقــ الالتينيــ

 البحر الكارييب
ــدة  الوحـــــــــــــــ

 املالحظة

 نعم هل للمؤسسة موقع شبكي؟ ٣ - مؤسسة جتارية

 ال

 يف طور اإلنشاء

 إحصاءات كندا

 املكتب األسترايل لإلحصاءات 

 إحصاءات املفوضية األوروبية

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 
ــة     االقتصــادي، النســخة غــري الرمسي

ــام  /  مــن األســر املعيشــية ٢٠٠٥لع
وجيـا املعلومـات    املؤسسات وتكنول 

واالتصــاالت للمكتــب اإلحصــائي  
 للجماعات األوروبية

 

ــتني،  األرجنـــــــــــــــ
، أوروغـــــــــــــــواي

ــاراغواي،  بــــــــــــــــ
ــل،  الربازيـــــــــــــــــــ
بربادوس، ترينيـداد   
ــيلي،   ــاغو، شـ وتوبـ
ــا،  كولومبيـــــــــــــــــ

 املكسيك

 مؤسسة

ما هي حصة جمموع عـدد العـاملني الـذين           ٤ - مؤسسة جتارية
يســتخدمون حواســيب موصــلة باإلنترنــت 

 ؟العاديةيف أعماهلم 

ــن جممــوع    ــة م النســبة املئوي
 العاملني 

 ال أدري

إحصــــــاءات كنــــــدا، املفوضــــــية   
األوروبية، منظمة التعـاون والتنميـة      
يف امليدان االقتصادي، النسخة غـري      

ــام   ــة لعـ ــر  ٢٠٠٥الرمسيـ ــن األسـ  مـ
ــية ــا /املعيشـ املؤسســـات وتكنولوجيـ

املعلومــات واالتصــاالت للمكتــب    
 اإلحصائي للجماعات األوروبية

ــتني، األ رجنـــــــــــــــ
أوروغـــــــــــــــواي، 
ــاغو،   ــداد وتوب تريني
 شيلي، كولومبيا

مؤسســة تتــوفر  
 نيــــــةهلــــــا إمكا

الوصــــــــول إىل 
 اإلنترنت
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 املعايري    

 املرجع الدويل خيارات األجوبة  أسئلة أساسية للدراسات االستقصائية املنتظمة لألسر املعيشيةمثانية 

ــا   ــع أمريكــــ مرجــــ
ــة  ــة ومنطقــ الالتينيــ

 البحر الكارييب
ــدة  الوحـــــــــــــــ

 املالحظة

األنشــطة الــيت تســتخدم /مــا هــي اخلــدمات ٥ - مؤسسة جتارية
ــة اإلنترنـــت    ــها املؤسسـ ــن أجلـ ــز [مـ تركيـ

 ]خارجي

 )ضع عالمة على كل ما ينطبق(

بريـــــــــــد (االتصـــــــــــاالت 
ــروين،  ــة�إلكتــــ ) �دردشــــ

 ن معلوماتالبحث ع

 تقدمي طلبات جتارية

 تلقي طلبات جتارية

 اخلدمات املالية واملصرفية

ــلطات   ــع السـ ــامالت مـ املعـ
 العامة 

 التسويق أو دعم الزبائن

التعلـــــــيم أو البحـــــــوث أو 
 التدريب

 غري ذلك

إحصــــــاءات كنــــــدا، املفوضــــــية   
األوروبية، منظمة التعـاون والتنميـة      
يف امليدان االقتصادي، النسخة غـري      

ــام  الرمس ــة لعـ ــر  ٢٠٠٥يـ ــن األسـ  مـ
ــية ــا /املعيشـ املؤسســـات وتكنولوجيـ

املعلومــات واالتصــاالت للمكتــب    
 اإلحصائي

ــداد   ــريو، ترينيــــ بــــ
ــيلي،   ــاغو، شـ وتوبـ

 كولومبيا

مؤسســة تتــوفر  
هلــــــا إمكانيــــــة 
الوصــــــــول إىل 

 اإلنترنت

  
جمتمع املعلومات قياس شأن  بل، حلقة العمالكارييبالبحر اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة : املصدر  

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤-٣  سانتياغو،الكارييب،البحر  ومنطقة ةألمريكا الالتيني
 .يف األسر املعيشية) األفراد(فيما يتعلق بالتنفيذ املنهجي، يتعني النظر يف طريقة اختيار الفرد  )أ( 
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 املرفق الرابع
  ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتائمة باملؤشرات األساسيق: غريب آسيا  

 املصادر املمكنة املصادر املتوفرة املؤشرات األساسية  

 
 اجلاهزية

   اهلياكل األساسية وإمكانية الوصول

  فرد١٠٠متوسط عدد خطوط اهلاتف الثابتة لكل  ١
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 

  والالسلكية

  فرد١٠٠احملمول لكل اتف اهلعدد املشتركني يف خطوط  ٢
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 

  والالسلكية

التكلفة الشهرية الشتراك خط اهلاتف الثابت املخصص لالستخدام املرتيل  ٣
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 

  والالسلكية

 خبط اهلاتف الثابت)  دقائق٣ملدة (تكلفة الكاملة الداخلية  ٤
يل لالتصــــــاالت الســــــلكية االحتــــــاد الــــــدو

  والالسلكية

 التكلفة الشهرية الشتراك خط اهلاتف الثابت لقطاع األعمال ٥
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 

  والالسلكية

 تكاليف االشتراك خبط اهلاتف احملمول ٦
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 

  والالسلكية

 ٠ئق باخلط اهلاتف احملمول دقا٣تكلفة املكاملة الداخلية ملدة  ٧
االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 

  والالسلكية

االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية   فرد١٠٠متوسط عدد أجهزة التلفزيون لكل  ٨
 والالسلكية، ومعهد اليونسكو لإلحصاء

 

االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية   فرد١٠٠متوسط عدد احلواسيب الشخصية لكل  ٩
 الالسلكيةو

 

االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية   فرد١٠ ٠٠٠متوسط عدد احلواسيب املضيفة لإلنترنت لكل  ١٠
 والالسلكية، واحتاد أنظمة اإلنترنت

 

الدراســات االستقصــائية     فرد١٠٠متوسط عدد مشتركي اإلنترنت لكل  ١١
 ملقدمي خدمة اإلنترنت

االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية  يةنصيب الفرد من سعة اإلنترنت العامل ١٢
 والالسلكية

 

 ١ ٠٠٠ املشتركني يف خدمة اإلنترنت الفائقة السرعة لكل دمتوسط عد ١٣
 فــــرد

االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية 
 والالسلكية
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 املصادر املمكنة املصادر املتوفرة املؤشرات األساسية  

   قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ة يف قطاع تكنولوجيا النسبة املئوية من إمجايل القوى العاملة الناشط ١٤
 )مقسمة حسب نوع اجلنس(املعلومات واالتصاالت 

الدراســات االستقصــائية   
 لقطاع األعمال

النسبة املئوية السترياد وتصدير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من  ١٥
 إمجايل االسترياد والتصدير

ــغوطة   ــة املضــــ ــدة البيانــــــات التجاريــــ قاعــــ
(COMTRADE) 

 

كنسبة مئوية (ة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القيمة املضاف ١٦
 )من القيمة الشاملة املضافة

الدراســات االستقصــائية   
 لقطاع األعمال

 قوى االستخدام 
 األسر املعيشية

  

االحتــــــاد الــــــدويل لالتصــــــاالت الســــــلكية  ل املرتيل باإلنترنتيالتكلفة الشهرية للتوص ١٧
 والالسلكية

 

الدراســات االستقصــائية    وية للمنازل املوصولة باإلنترنتالنسبة املئ ١٨
أو اإلحصاءات األسرية

الدراســات االستقصــائية    عدد املنازل اليت تقتين حاسوبا شخصيا ١٩
أو اإلحصاءات األسرية

/ عدد األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت بواسطة نقطة اتصال مباشرة ٢٠
 )مقسم حسب العمر ونوع اجلنس(أولية 

الدراســات االستقصــائية   
أو اإلحصاءات األسرية

الدراســات االستقصــائية    عدد األفراد املستخدمني لإلنترنت حسب النشاط ٢١
أو اإلحصاءات األسرية

   قطاع األعمال 

الدراســات االستقصــائية    النسبة املئوية ملؤسسات األعمال اليت تستخدم احلاسوب ٢٢
 لقطاع األعمال

الدراســات االستقصــائية    ئوية ملؤسسات األعمال املوصولة باإلنترنتالنسبة امل ٢٣
 لقطاع األعمال

الدراســات االستقصــائية    النسبة املئوية ملؤسسات األعمال اليت لديها موقع على اإلنترنت ٢٤
 لقطاع األعمال

الدراســات االستقصــائية    النسبة املئوية للموظفني الذين يستخدمون احلاسوب ٢٥
 ألعماللقطاع ا

الدراســات االستقصــائية    النسبة املئوية للموظفني الذين يستخدمون اإلنترنت ٢٦
 لقطاع األعمال
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 املصادر املمكنة املصادر املتوفرة املؤشرات األساسية  

الدراســات االستقصــائية    النسبة املئوية ملؤسسات األعمال اليت تستلم طلبيات عرب اإلنترنت ٢٧
 لقطاع األعمال

الدراســات االستقصــائية    إلنترنتالنسبة املئوية ملؤسسات األعمال اليت ترسل طلبياهتا عرب ا ٢٨
 لقطاع األعمال

النسبة املئوية ملؤسسات األعمال اليت لديها شبكة معلومات داخلية  ٢٩
 )إنترانت(

الدراســات االستقصــائية   
 لقطاع األعمال

الدراســات االستقصــائية   )كنسبة مئوية(قيمة املعامالت التجارية عرب اإلنترنت من القيمة اإلمجالية  ٣٠
 اع األعماللقط

   التعليم 

 نسبة الطالب املسجلني يف املدارس االبتدائية والثانوية إىل عـدد احلواسـيب        ٣١
 فيها

 وزارة التعليم 

ــوفر        ٣٢ ــت وت ــة املوصــولة باإلنترن ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــة للم النســبة املئوي
 الوصول لتالمذهتا ألهداف الدراسة

 وزارة التعليم 

ــة  ٣٣ ــا   النســبة املئوي للطــالب املســجلني يف التعلــيم العــايل يف ميــدان تكنولوجي
من إمجـايل  (املعلومات واالتصاالت أو ميدان يطلب فيه تدريس هذه املادة       

 )مقسمة حسب نوع اجلنس) (عدد الطالب

 وزارة التعليم العايل قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء

ــد    ٣٤ ــاءة يف مي ــة للمدرســني ذات الكف ــا املعلومــات  النســبة املئوي ان تكنولوجي
 )من إمجايل عدد املدرسني(واالتصاالت يف املدارس االبتدائية والثانوية 

 وزارة التعليم 

النسبة املئوية ملؤسسات التعليم العايل الـيت تـوفر منـاهج التعلـيم اإللكتـروين           ٣٥
 )من إمجايل عدد مؤسسات التعليم العايل(

 وزارة التعليم العايل 

 
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٥-٤، مائدة مستديرة حول مؤشرات ومالمح جمتمع املعلومات يف غريب آسيا، سكواإ: املصدر  

 


