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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

ــشة وا  ــود للمناقــ ــرار بنــ ــاذ القــ ــصاءات : ختــ إحــ
   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تقرير الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض          
 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: التنمية

 
 مذكرة من األمني العام  

 
ــسابعة        ــا ال ــة اإلحــصائية يف دور ــه اللجن ــذي قدمت ــب ال ــتجابة للطل ــثالثنياس ، ** وال

إحصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت الـذي أعدتـه           يتشرف األمني العام بإحالة تقرير      
ــا املعلومــات واالتــصاالت ألغــراض التنميــة    وتعــرض هــذه . الــشراكة املعنيــة بقيــاس تكنولوجي

ات  حتسني توفر إحصاءات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـ          يف الورقة التقدم الذي أحرزته الشراكة    
 مبؤشـرات أساسـية يف هـذا         حتديـد قائمـة    يفواالتصاالت قابلة للمقارنة على املـستوى الـدويل و        

ة حلــرالبلــدان الــيت متــر اقتــصاداا مبوــدف الــشراكة إىل بنــاء قــدرات البلــدان الناميــة و. اــال
 ومتثـل   . جمتمعـات املعلومـات فيهـا      عـن رمسية  الؤشرات  املبيانات و الانتقالية يف جمال مجع وحتليل      

 لـصياغة وتقيـيم   علومـات واالتـصاالت مرجعـا أساسـيا      تكنولوجيا امل لملؤشرات األساسية   اقائمة  
 .السياسات املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

 

 *  E/CN.3/2007/1. 
، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦،  االقتــصادي واالجتمــاعيلمجلــسالوثــائق الرمسيــة ل انظــر  ** 

 .األول، باء
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ــاس تكنولو      ــة بقيـ ــشراكة املعنيـ ــر الـ ــصاالت   تقريـ ــات واالتـ ــا املعلومـ جيـ
 التنمية ألغراض

 
 احملتويات

فحةالصالفقرات 

.معلومات أساسية  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٣-١
.التنميةجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الشراكة املعنية بقياس تكنولو  -ثانيا   . . . . .٧٤-٤
.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلاألساسية املؤشرات قائمة   -ثالثا   . . . . . . . . . . .١٦٥-٨
.االستنتاجات  -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٨٨-١٧

.تتخذها اللجنةاإلجراءات اليت س  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨
 اناملرفق 
.موجز عن أنشطة الشراكة الرئيسية -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٠
.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلساسية األملؤشرات اقائمة   -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
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 معلومات أساسية -أوال  
ــود األخــــرية،   - ١ ــان لخــــالل العقــ ــا املعلومــــات  كــ ــدم يف الوصــــول إىل تكنولوجيــ لتقــ

كقوة دفع وراء التغريات الـيت حـصلت يف جمـال األعمـال ويف              دوره  ت واستخدامها   واالتصاال
وفيمــا ميثــل انتــشار تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامها فرصــة بالنــسبة   . اتمــع

، مـا زالـت قائمـة     النمـو   للبلدان النامية، فإن الفجوة الرقمية بني هذه البلـدان والبلـدان املتقدمـة              
 . أمام التنميةديا جديدامما يشكل حت

منائيـة لأللفيـة،    مـن األهـداف اإل    ) ٨وهـي جـزء مـن اهلـدف          (١٨وهذا ما أقرته الغاية      - ٢
يـدة وخباصـة    التعاون مـع القطـاع اخلـاص إلتاحـة فوائـد التكنولوجيـات اجلد             ”واليت تنص على    

التنميـة  وميكن لقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض            . “املعلومات واالتصاالت 
 املـسامهة يف قيـاس أثـر        كمـا ميكنـه أيـضا     . حتقيق هذا اهلـدف   أن يدعم تقييم التقدم احملرز باجتاه       

 .)١(هذه التكنولوجيا يف حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية
جتمـع  مب  العـاملي املعـين     مـن مـؤمتر القمـة       األوىل رحلةاملويف سياق التنمية هذا، سلطت       - ٣

 الــضوء علــى أمهيــة وضــع أســس للمقارنــة وقيــاس  ٢٠٠٣ ة يف جنيــف عــام املعقــوداملعلومــات
التقدم احملرز حنو جمتمع املعلومات من خالل مؤشرات إحصائية ميكـن مقارنتـها علـى املـستوى                 

ــدويل ــرت . )٢(ال ــةاملوأق ــودة يف رحل ــة املعق ــونس الثاني ــام ت ــة وضــع مؤشــرات   ٢٠٠٥  ع  بأمهي
ــصاالت   ــات واالت ــا املعلوم ــاس يفتكنولوجي ــدان واملنظمــات     قي ــة، ودعــت البل  الفجــوة الرقمي

__________ 
ــاد الـــدويل لالتـــصاالت، تقريـــر االتـــصاالت العامليـــة   )١(  ــا املعلومـــات  / انظـــر االحتـ ــر تطـــورات تكنولوجيـ تقريـ

وجيا االتصاالت واملعلومـات ألغـراض التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة،            قياس تكنول : ٢٠٠٦واالتصاالت،  
 .٥الفصل 

ديـسمرب  / األول كـانون  ١٢ إىل   ١٠جنيـف مـن     ( عقد مؤمتر القمة العـاملي تمـع املعلومـات علـى مـرحلتني               )٢( 
-WSIS(وتـــنص خطـــة عمـــل جنيـــف ). ٢٠٠٥نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرين ١٨ إىل ١٥ وتـــونس مـــن ٢٠٠٣

03/GENEVA/DOC/5-A)على ما يلي : 
 املتابعة والتقييم -هاء ’’   
ملتابعة حتقيق الغايات واألهداف واملقاصد الواردة يف خطـة العمـل هـذه، ومـع                -٢٨’’     

مراعاة الظروف املختلفة ينبغي صياغة خمطـط واقعـي ودويل لتقيـيم األداء وحتديـد عالمـات          
 .صائية املقارنة ونتائج البحوثبواسطة املؤشرات اإلح) النوعية والكمية(القياس 

      ’’... 
ينبغي أن تنشئ مجيـع البلـدان واألقـاليم أدوات لتـوفري معلومـات إحـصائية                 )و(’’      

وينبغــي أن تقــدم مؤشــرات أساســية وحتلــيال بــشأن األبعــاد  . عــن جمتمــع املعلومــات
املؤشـرات  كما ينبغي إعطاء األولويـة لوضـع أنظمـة مـن            . الرئيسية تمع املعلومات  

 .‘‘املتناسقة القابلة للمقارنة دوليا، مع مراعاة مستويات التنمية املتفاوتة
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 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،       عـن حـصاءات   اإلالدولية لتخصيص موارد مناسبة لتـوفري       
ــة    ــاس فعال ــهجيات قي ــوير من ــك  ،ولتط ــا يف ذل ــات   األؤشــرات امل مب ــا املعلوم ــية لتكنولوجي ساس

 ت الـدول األعـضاء    دعـ ،  وعلـى وجـه اخلـصوص     . واالتصاالت وحتليل وضع جمتمـع املعلومـات      
 ورة يف الفقــراتذكإىل إجــراء تقيــيم دوري باســتخدام منهجيــة متفــق عليهــا مثــل تلــك املــ        

ــشراكة  )٣( مــن جــدول أعمــال تــونس تمــع املعلومــات   ١٢٠-١١٣ ، وباالسترشــاد بعمــل ال
 .ومات واالتصاالت ألغراض التنميةاملعنية بقياس تكنولوجيا املعل

 
ــا  -ثانيا   ــة بقيــــ ــا املعلومــــــات واالتــــــصاالت  س تكنولوالــــــشراكة املعنيــــ جيــــ

 التنمية ألغراض
واملرحلـة األوىل مـن     لأللفيـة    اإلمنائيـة    األهـداف  مع املسائل اليت طرحتـها قمـة         استجابة - ٤

مــؤمتر القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات، جتمــع عــدد مــن أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني   
مــات لتــشكيل شــراكة تعــىن بقيــاس تكنولوجيــا  املــشاركني يف القيــاس اإلحــصائي تمــع املعلو

علـن بـشكل رمسـي عـن بـدء أعماهلـا خـالل            املعلومات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة، حيـث أُ         
ــة      ــارة والتنميـ ــدة للتجـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــشرة ملـ ــة عـ ــدورة احلاديـ ــاولو، (الـ ــاو بـ ــل،سـ   الربازيـ

صاالت، ومنظمـة التعـاون     ويضم الشركاء احلاليون االحتاد الدويل لالت     ). ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
ــة، ومــؤمتر األمــم       ــصادي، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــدان االقت ــة يف املي والتنمي

 واللجنـة   األربـع وهـي اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا         قليميـة   اإللجان  الاملتحدة للتجارة والتنمية، و   
قتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا     االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة اال           

، ومعهــد اليونــسكو لإلحــصاء، قتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســياواحملــيط اهلــادئ واللجنــة اال
 ت املعلومات واالتصاالت عـضوا    وكانت فرقة عمل األمم املتحدة لتكنولوجيا     . والبنك الدويل 

 .يف هذه الشراكة حىت انتهاء واليتها
حتديــد وحتليــل مؤشــرات  ) أ: ( مــا يلــييفه الــشراكة األهــداف الرئيــسية هلــذ تتمثــل و - ٥

إحــصائية لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت ميكــن مقارنتــها علــى املــستوى الــدويل، ووضــع 
اإلحـصائية للبلـدان الناميـة؛      املـساعدة يف بنـاء القـدرات        ) ب(منهجيات جلمع هذه املؤشرات؛     

اخلاصـة باملؤشـرات الرئيـسية لتكنولوجيـا        إنشاء قاعدة بيانـات عامليـة ختـزن فيهـا البيانـات             ) ج(
ولتحقيــق هــذه األهــداف عمــد الــشركاء املعنيــون إىل جتميــع املــوارد  . املعلومــات واالتــصاالت

 .البشرية واملالية وتنسيق األنشطة املتعلقة بقياس جمتمع املعلومات

__________ 
 )٣(  WSIS05/TUNIS/DOC/6 (Rev.1). 
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  اللجنـــة يف التقريـــر الـــسابق للـــشراكة   ، عنـــدما نظـــرت ٢٠٠٥مـــارس / آذارومنـــذ - ٦
)E/CN.3/2005/23(       وقـد مت إحـراز هـذا       . ، والتقدم مستمر حنو حتقيق األهداف املعلنة للشراكة

التقدم من خالل تنظـيم عـدة مناسـبات وأنـشطة تعـاون فيهـا مجيـع الـشركاء فيمـا بينـهم ومـع                         
مكاتب اإلحصاء الوطنية وواضعي السياسات بغية تعزيز الوعي ومناقشة املـسائل التقنيـة وبنـاء           

 ). هلذا التقرير املرفق األولانظر(القدرات 
 على مواضيع أفرقة العمل األربعـة التابعـة هلـا           يف املستقبل وستركز الشراكة يف أعماهلا      - ٧

بيانات، وقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف          الواملعنية ببناء القدرات، وإنشاء قاعدة      
الـشراكة طلبـات مـن      رات، اسـتلمت    وفيما يتعلق ببناء القد   . احلكومةيف ميدان   التعليم و ميدان  
 للحــصول علــى مــساعدة تقنيــة يف جمــال إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات         بلــدا ناميــا ٣٥

ــا بــني أعــضاء    كمــا أعــدت قائمــة بأمســاء اخلــ  . واالتــصاالت رباء يف هــذا اــال، وتنــسق حالي
 . تقدمي املساعدة التقنيةالشراكة بشأن

 
 نولوجيا املعلومات واالتصاالتتكلاألساسية املؤشرات قائمة  -ثالثا  

تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت الـواردة يف هـذه    لاألساسية  املؤشرات  قائمة  جاءت   - ٨
كنتيجـة لعمليـة تـشاور مكثفـة حـول قيـاس تكنولوجيـا املعلومـات                ) انظر املرفق الثـاين   (الوثيقة  

 مـن   حـصاء الوطنيـة    مكاتب اإل  واالتصاالت ألغراض التنمية قامت ا الشراكة وشاركت فيها       
 :مجيع أرجاء العامل

، رعــت اللجــان اإلقليميــة ٢٠٠٤ لعمليــة التقيــيم الــيت أجرــا الــشراكة يف عــام الحقــا • 
لألمم املتحدة عدة حلقات عمل إحصائية إقليميـة حـول قيـاس تكنولوجيـا املعلومـات                

  يف حلقــات مكاتــب اإلحــصاء الوطنيــةوناقــشت). انظــر املرفــق األول(واالتــصاالت 
بلـداا،  و هـا العمل هذه وضع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف مناطق         

تكنولوجيـــا لرصـــد اهلياكـــل األساســـية واقترحـــت قـــوائم أساســـية إقليميـــة ملؤشـــرات 
 ســط األســر املعيــشية واألفــراد ومــدى    املعلومــات واالتــصاالت ومــدى انتــشارها و   

ذه التكنولوجيــا، فــضال عــن   هلــحــصوهلم عليهــا واســتخدامها، واســتخدام الــشركات 
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كقطاعرصد 

ــدم •  ــم املتحــدة اإلحــصائية يف      توق ــة األم ــم، إىل جلن ــة، للعل ــوائم املؤشــرات اإلقليمي  ق
 ).E/CN.3/2005/23 انظر (٢٠٠٥مارس /دسة والثالثني املعقودة يف آذاردورا السا

مكاتـب اإلحـصاء     الردود اليت استلمتها الشراكة مـن         إىل القوائم اإلقليمية وإىل    استنادا • 
ــة ــع       الوطني ــني مجي ــا ب ــذه املؤشــرات، ومت تعميمه ــة أساســية هل ــشراكة قائم ، مجعــت ال
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 نوقـشت و.  للحصول منها على تعليقات واقتراحات إضـافية       مكاتب اإلحصاء الوطنية  
لقمـة العـاملي املعـين       أثناء االجتماع املوضوعي ملؤمتر ا     عليهااالتفاق  مت  القائمة النهائية و  

ملنعقـد يف جنيـف مـن     صص لقيـاس جمتمـع املعلومـات وا        والـذي خـ    ،مبجتمع املعلومات 
  بلـدا عـضوا    ٨٥ منـدوبا مـن      ٢٧٠تمـاع   وحـضر االج  . ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٩إىل   ٧

ومنظمـــات ) مـــن املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة بـــشكل أساســـي(يف األمـــم املتحـــدة 
 . ومنظمات اتمع املدين ومنظمات غري حكوميةحكومية دولية

مـؤمتر  املرحلـة الثانيـة مـن       األساسـية النهائيـة بـشكل رمسـي إىل          املؤشرات  قائمة  قدمت   • 
ــاينة يف تــونسالقمــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات املنعقــد   نــوفمرب / يف تــشرين الث

. ومــات، وذلــك أثنــاء حــدث مــوازٍ نظمتــه الــشراكة حــول قيــاس جمتمــع املعل   ٢٠٠٥
 .ذا التقرير على القائمة املرفق الثاين هلويشتمل

منــذ ذلــك احلــني، جــرى نــشر القائمــة علــى نطــاق واســع وأصــبحت اليــوم تــستخدم    • 
 .كأساس لعمل الشراكة يف جمال قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
يف  ة معـا الناميـ البلـدان   و النمـو  الوطنية من البلدان املتقدمةإن إشراك مكاتب اإلحصاء   - ٩

وقـدمت مكاتـب    . ذ إنـشائها  مجيع أنشطة الـشراكة كـان يف غايـة األمهيـة بالنـسبة للـشراكة منـ                
التوجيـه بـشأن املنـهجيات واخلـربات يف جمـال مجـع       النمـو   الوطنية من البلدان املتقدمة  اإلحصاء

عـن طريـق الفريـق      أساسـا    وذلـك    ،بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتليلها ونشرها     
.  التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي املعـين مبؤشـرات جمتمـع املعلومـات                العامل

واجههــا مــن حتــديات واحتياجــات   الوطنيــة يف البلــدان الناميــة مــا ي وبينــت مكاتــب اإلحــصاء 
 ت ممــا جعــل الــشراكة منتــدى عمليــا    يتعلــق بقيــاس تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاال     فيمــا
 .اخلربات لتبادل
األساسـية  املؤشـرات  وتوصي مجيع املنظمات األعـضاء يف الـشراكة باسـتخدام القائمـة         - ١٠
تكنولوجيـا املعلومــات واالتـصاالت كأســاس جلمــع إحـصاءات قابلــة للمقارنـة علــى املــستوى     ل

وجيــــا املعلومــــات املؤشــــرات األساســــية لتكنولويــــوفر منــــشور الــــشراكة املعنــــون . الـــدويل 
 .ؤشرات وأسئلة منوذجية جلمعها تعاريف هذه املواالتصاالت

 زها على معايري متفق عليهـا دوليـا       الواردة يف القائمة بارتكا   األساسية  ومتتاز املؤشرات    - ١١
سيما تلك الـيت وضـعها االحتـاد الـدويل لالتـصاالت ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                      وال(

ــة    ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــصادي، واملكت ــل). االقت ــشراكة   ويتمث ــداف ال  أحــد أه
 .بتدعيم املعايري على املستوى العاملي مع مراعاة احتياجات البلدان النامية وظروفها اخلاصة
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ــا املعلومـــات لاألساســـية املؤشـــرات قائمـــة وقـــد أدرج عـــدد مـــن البلـــدان   - ١٢ تكنولوجيـ
عـضاء يف   ويقـدم أ  . واالتصاالت ضمن دراساا االستقصائية احلالية لألسـر املعيـشية واألعمـال          

 بلـدان مـن     ٧ففي أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، تبنت        . الشراكة املساعدة يف هذه العملية    
قائمة املؤشرات األساسية املعنية بقيـاس مـدى حـصول األسـر املعيـشية واألفـراد                بلدا   ١٩أصل  

مـن   ، يف حني اعتمد بلـدان آخـران جـزءا         على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها    
 يف هذه املنطقة بإدراج املؤشرات األساسـية اخلاصـة مبـدى            ويقوم ثالثة عشر بلدا   . ه القائمة هذ

احلــصول علــى هــذه التكنولوجيــا ضــمن دراســاا االستقــصائية املــستمرة، مثــل الدراســات         
االستقصائية للظـروف احلياتيـة لألسـر املعيـشية أو الدراسـات االستقـصائية متعـددة األغـراض،                  

وتبنـت سـتة بلـدان مـن أمريكـا          .  ضـمن املـرتل    ةستخدمرح أسئلة عن األجهـزة املـ      من خالل ط  
اجلنوبية املؤشرات األساسية املعنية بقياس استخدام الشركات التجاريـة لتكنولوجيـا املعلومـات             

 .واالتصاالت يف دراساا االستقصائية احلالية لقطاع األعمال
ــة اإلحــصائية ا ويف غــريب - ١٣ ــة   آســيا، أوصــت اللجن ــة االقتــصادية واالجتماعي لتابعــة للجن

 تــــشرين ٩ إىل ٧ بــــريوت مــــن يف دورــــا الــــسابعة املنعقــــدة يف) اإليــــسكوا(لغــــريب آســــيا 
 يـدعو   ارقـر بتقـدمي    والعـشرين اخلامـسة   ـا   أثنـاء دور  اإليـسكوا   م  وتقـ أن   ب ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

ــا    ــدان األعــضاء فيه ــع البل ــاد إىل مجي ــة اعتم ــات  لاألساســية املؤشــرات قائم ــا املعلوم تكنولوجي
وأوصـى االجتمـاع الـسنوي      . واالتصاالت ومجع اإلحصاءات الالزمة حلساب هذه املؤشـرات       

ــا املعلومــات      ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب املعــين بقيــاس تكنولوجي الثالــث لــدول أمريكــا الالتيني
ــاس هــذه         ــهجيات قي ــة عــن من ــداد خالصــة ممارســات وافي ــة بإع ــصاالت ألغــراض التنمي واالت

إلحـــــصائي لألمـــــريكتني التـــــابع تكنولوجيـــــا وتقـــــدميها إىل االجتمـــــاع الرابـــــع للمـــــؤمتر اال
إلضــافة للتوصــية باعتمــاد   االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، با      للجنــة

 .األساسيةاملؤشرات 
  مــؤمتر األمــمها، وقــد اعتمــد البيانــات الدوليــة جلمــعوتــوفر القائمــة األساســية أساســا - ١٤

مــع بيانــات اســتخدام الــشركات التجاريــة لتكنولوجيــا جل  يف عمليتــهاملتحــدة للتجــارة والتنميــة
الحتــاد املعلومــات واالتــصاالت وقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، كمــا اعتمــدها ا  

مع البيانات حول مدى حصول األسر املعيـشية واألفـراد علـى            جل الدويل لالتصاالت يف عمليته   
ــا واســـتخدامهاتكنولهـــذه ال ــة فرعيـــة مـــن مؤشـــرات   . وجيـ ــية جمموعـ ــة األساسـ ومتثـــل القائمـ

ــصاالت    ــات واالت ــا املعلوم ــيت تكنولوجي ــة     ال ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــا املكت مجعه
 . من الدول األعضاء فيهما يف امليدان االقتصاديوالتنميةنظمة التعاون وم
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ملعلومـات واالتـصاالت األسـاس الـذي        تكنولوجيـا ا  لاألساسـية   املؤشـرات   قائمـة   ومتثل   - ١٥
ــه  ــصاالت الــيت اعتمــدها      موضــوعاتارتكــزت علي ــا املعلومــات واالت ــوفر أجهــزة تكنولوجي  ت

فريق خرباء األمـم املتحـدة بـشأن الربنـامج العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام                اجتماع  
املتحـدة وتوصـياا    مبـادئ األمـم     ، بغية إدراجها يف     ٢٠٠٦يوليه  /متوز، الذي انعقد يف     ٢٠١٠

 أساســـية يف اتعو، كموضـــاإلســـكان، الـــصيغة املنقحـــة الثانيـــةبــشأن إحـــصاءات الـــسكان و 
 .تعدادات املساكن

وكمــا هــو احلــال بالنــسبة جلميــع التوصــيات بــشأن املؤشــرات، ينبغــي اختــاذ القائمــة       - ١٦
 قائمـة   عـد ولـيس اهلـدف أن ت     . تـاج إىل تعـديالت يف املـستقبل       األساسية كنقطـة مرجعيـة قـد حت       

ــا املعلومـــات واالتـــصاالت احلاليـــة كقائمـــة ائيـــة  لمؤشـــرات  فالعمليـــة مـــستمرة . تكنولوجيـ
ومع اكتساب البلدان اخلربات يف جمال مجـع البيانـات          . وستخضع القائمة إىل استعراض دوري    

املؤشرات، وتبدل احتياجات السياسات، قـد ختـضع املؤشـرات لتعـديل أو حـذف أو               ألغراض  
 يقــا العمــل التابعــان للــشراكة واملعنيــان سهم فراملنتظــر، علــى ســبيل املثــال، أن يــ ن ومــ .إضــافة

ــا املعلومــات واالتــصاالت يف   ــدانبقيــاس تكنولوجي ــيم و مي ــدان  التعل احلكومــة يف وضــع  يف مي
 .مؤشرات يف هذين االني قابلة للمقارنة على املستوى الدويل

 
 االستنتاجات -رابعا  

بلـدان ناميـة اسـتراتيجيات وطنيـة لقيـاس تطـورات جمتمـع        وضعت، بالفعـل، عـدة     - ١٧
ويف هـذا الـسياق، قـدمت الـشراكة         . املعلومات، ومثة بلدان أخرى يف طريقها إلجناز ذلك       

. علومـات واالتـصاالت إرشـادا قيمـا       والقائمة املقترحة للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا امل     
ملـؤمتر القمـة     االجتماع املواضـيعي     وأصبحت القائمة، بعد انقضاء سنتني على اعتمادها يف       

 ، مرجعـا مـشتركا    )٢٠٠٥فربايـر   /باط شـ  ٩-٧جنيـف،   (العاملي املعين مبجتمع املعلومـات      
 . الوطنية يف البلدان الناميةملكاتب اإلحصاء

ــا  والتعــاون الــ  - ١٨ ــشراكة مقترن ــذي تقدمــه ال ــذ القائمــة   تقين، ال ــدان بتنفي ــالتزام البل  ب
سية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هو أساسي لتحـسني    املوصى ا للمؤشرات األسا   

ــا املعل      ــشأن تكنولوجيـ ــاً بـ ــة دوليـ ــة للمقارنـ ــصاءات قابلـ ــوافر إحـ ــصاالت  تـ ــات واالتـ ومـ
 .التنمية ألغراض

 
 اإلجراءات اليت ستتخذها اللجنة -خامسا  

 : إىل القيام مبا يلي إىل اللجنةتدعى - ١٩
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شراكـة اخلاصـة بقيـاس تكنولوجيـا      رزتـه الـ    بالتقدم الذي أح   أن حتيط علما   )أ( 
مقارنـة بـشأن    قابلـة لل   يف زيـادة تـوفر إحـصاءات         املعلومات واالتصاالت ألغـراض التنميـة     

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

ــا املعلومــات واالتــصاالت  لؤشــرات األساســية  املقائمــة تقــر أن  )ب(  تكنولوجي
 ذا القرير؛ الثاين هلالواردة يف املرفق

تكنولوجيـا  األساسـية ل  ؤشـرات   املأن تشجع البلدان على اسـتخدام قائمـة          )ج( 
كنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      تمع بيانـات    جلاملعلومات واالتصاالت باعتبارها أساساً     

 .ستقصائيةاالدراسات الوإجراء 
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 املرفق األول
 موجز عن أنشطة الشراكة الرئيسية  

 
 النشاط التاريخ

شراكة اخلاصة بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة         إطالق ال  ٢٠٠٤يونيه /حزيران
 ، الربازيلأثناء انعقاد مؤمتر األونكتاد احلادي عشر يف سان باولو

ــه/حزيـــــــــــــران  - يونيـــــــــــ
 ٢٠٠٤أغسطس /آب

ــات يف      ــع املعلوم ــة إحــصاءات جمتم ــيم حال ــة تقي ــب اإلحــصاء عملي ــة مكات  الوطني
 ١٧٩ مـــن أصـــل ٨٦ســـلت الـــشراكة اســـتبياناً أجـــاب عليـــه أر(للبلـــدان الناميـــة 

قيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات ”ج ذلـــك التقيـــيم واردة يف املنــشور  ونتـــائ.)أ()بلــداً 
 الـذي   “الوضع العاملي ملؤشرات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت       : واالتصاالت
 ٢٠٠٥نوفمرب /رين الثاينصدر يف تش

ــشرين األول ــوبر /تــــــ أكتــــــ
٢٠٠٤ 

اللجنــة / املــشتركة بــني االحتــاد الــدويل لالتــصاالت  الفرعيــة اإلقليميــةحلقــة العمــل
االقتصادية ألفريقيا املعنية مبؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، املعقـودة             

 يف غابورون
ــشرين األول ــوبر /تــــــ أكتــــــ

٢٠٠٤ 
املعنيـة مبؤشـرات ومالمـح جمتمـع        وسكوا التابعة لألمـم املتحـدة       لإلاملائدة املستديرة   

  آسيا، بريوتعلومات منطقة غريبم
حلقة العمل اإلقليمية للجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

املعنيـــة بقيـــاس جمتمـــع املعلومـــات يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، 
 سانتياغو

 - نــــوفمرب/تــــشرين الثــــاين 
 ديــــــــسمرب/كـــــــانون األول 

٢٠٠٤ 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت ملنطقــة آســيا واحملــيط االجتمــاع الــتقين املعــين ب
 اهلادئ، ويلينغتون، نيوزيلندا

 - ينــــــاير/كــــــانون الثــــــاين
 ٢٠٠٥فرباير /شباط

، جتمـع املعلومـات   املعـين مب  مؤمتر أفريقيـا اإلقليمـي التحـضريي ملـؤمتر القمـة العـاملي              
ف ومؤشـــرات تكنولوجيـــا املعلومـــات   تقيـــيم تنفيـــذ خطـــة عمـــل جنيـــ    بـــشأن 

 ، أكراواالتصاالت
قيــاس ، بــشأن  املعلومــاتاملعــين مبجتمــعاالجتمــاع املواضــيعي ملــؤمتر القمــة العــاملي   ٢٠٠٥فرباير /شباط

 جمتمع املعلومات، جنيف
 وعرض نتائج االجتماع املواضيعي ملـؤمتر القمـة     E/CN.3/2005/23)(تقرير الشراكة    ٢٠٠٥مارس /آذار

  )ب( للجنة اإلحصائية٣٦ الدورة يفجتمع املعلومات املعين مباملي الع
:  لبنـاء القـدرات املعنيـة بقياسـات جمتمـع املعلومـات            حلقة عمل اإلسـكوا اإلقليميـة       ٢٠٠٥ه ينيو/حزيران

 املؤشرات األساسية واإلحصاءات ومجع املعلومات، بريوت
ئ للبحـث علـى اإلنترنـت،        آسـيا واحملـيط اهلـاد      املؤمتر الدويل الثاين لتحالف منطقـة      ٢٠٠٥أغسطس /آب

 سول
ــشرين األول ــوبر /تــــــ أكتــــــ

٢٠٠٥ 
االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  حلقــة العمــل اإلقليميــة الثانيــة للجنــة  

الكـــارييب املعنيـــة بقيـــاس جمتمـــع املعلومـــات يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر   
 الكارييب، سانتو دومينغو

قيـاس جمتمـع    ”حـول    املعلومـات    املعـين مبجتمـع   احلدث املوازي ملؤمتر القمة العاملي       ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
لـسة العامـة ملـؤمتر    وقـد عرضـت نتـائج هـذا احلـدث علـى اجل            .  تـونس  ،“املعلومات

 تقــديرهيف تــونس، يف نتــائج املــؤمتر، عــن     مــؤمتر القمــة العــاملي   القمــة، وأعــرب 
 الشراكة لعمل
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 النشاط التاريخ

ــشراكة  ٢٠٠٥وفمرب ن/تشرين الثاين ــشوري الــ ــدار منــ ــات   ”إصــ ــا املعلومــ ــية لتكنولوجيــ ــرات األساســ املؤشــ
الوضـــع العـــاملي : قيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت”  و“واالتـــصاالت

مـن   خـالل مرحلـة تـونس        ، وذلـك  “ملؤشرات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت     
 جتمع املعلومات املعين مبؤمتر القمة العاملي م

حتـاد الـدويل لالتـصاالت واللجنـة        األونكتـاد واال  (إنشاء اللجنة التوجيهية للشراكة       ٢٠٠٦يناير /لثاينكانون ا
 )االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ووضـع  ) ٢(بنـاء القـدرات،     ) ١: (إنشاء أربعة أفرقة عمـل للـشراكة تعـىن مبـا يلـي              ٢٠٠٦مارس /آذار
قيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف التعلـــيم،  و) ٣(قاعـــدة للبيانـــات، 

 وقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة )٤(
لجنـة  الحلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األونكتاد واالحتاد الدويل لالتـصاالت و            ٢٠٠٦يوليه /متوز

س جمتمـع املعلومـات      واملعنيـة مبقـايي    ،االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ      
 يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك

تــــشرين  - يونيــــه/حزيــــران
  ٢٠٠٦أكتوبر /األول

ــات       ــا املعلومـ ــصاءات تكنولوجيـ ــال إحـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــات بنـ ــيم احتياجـ تقيـ
 )استبيان أرسلته الشراكة(واالتصاالت يف بلدان نامية 

االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ميــة الثالثــة املــشتركة بــني اللجنــة  حلقــة العمــل اإلقلي ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
واالحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت واملعنيـــة بقيـــاس جمتمـــع  ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب 

 املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مدينة بنما
املعـين  و ،سـكوا ومعهـد اليونـسكو لإلحـصاء       اجتماع فريق اخلرباء املـشترك بـني اإل        ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 ، بريوتاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومجع بيانامؤشرات باعتماد 
 

جــرى تقيــيم تغطيــة عمليــة املقارنــة مــن جهــة الــسكان والنــسبة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل للبلــدان    )أ( 
 مــن يف املائــة٤٣ بلــدا، ٥٢أصــل  مــن ١٩: أفريقيــا: املــستجيبة، وكانــت النتــائج علــى النحــو التــايل

 يف املائـة  ٨٣ بلـدا،    ١٣ مـن أصـل      ١٠: ب آسـيا   من الناتج احمللي اإلمجايل؛ غـر      يف املائة ٢٩السكان،  
 بلـدا،  ٤٤أصـل   مـن  ١٨:  من الناتج احمللي اإلمجايل؛ آسيا واحملـيط اهلـادئ      يف املائة ٨٣من السكان،   

لـي اإلمجـايل؛ أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر             مـن النـاتج احمل     يف املائة  ٥٠ من السكان،    يف املائة  ٥١
 من الناتج احمللـي اإلمجـايل؛   يف املائة٩٥ من السكان، يف املائة ٩١ بلدا،   ٣٦ من أصل    ٢٠: الكارييب

 يف املائـة   ٩٥ من السكان،    يف املائة  ٨٩ بلدا،   ٢٤ من أصل    ١٩: وسط آسيا ووسط وشرق أوروبا    
 .من الناتج احمللي اإلمجايل

ــع          نتيجــة )ب(  ــى املوق ــة عل ــات متاح ــع املعلوم ــين مبجتم ــاملي املع ــة الع ــؤمتر القم ــاع املوضــوعي مل  االجتم
 . .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/WSIS-ICTMembers.pdf:التايل

 
 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/WSIS-ICTMembers.pdf.
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 املرفق الثاين
 )أ(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتلساسية األملؤشرات ا قائمة  

 
مؤشــــرات أساســــية للبنيــــة التحتيــــة لتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتــــصاالت وإلمكانيــــة   

 عليها احلصول
 

  نسمة١٠٠نسبة اخلطوط اهلاتفية السلكية لكل  ١فئة احلصول 
 نسمة  ١٠٠نسبة املشتركني يف خدمات اهلاتف احملمول لكل  ٢فئة احلصول 
  نسمة١٠٠نسبة احلواسيب لكل  ٣فئة احلصول 
  نسمة١٠٠نسبة املشتركني يف خدمة اإلنترنت لكل  ٤فئة احلصول 
  نسمة١٠٠نسبة املشتركني يف اإلنترنت الواسعة النطاق لكل  ٥فئة احلصول 
 لكل نسمةاحلزمة  العريضة ةاإلنترنـت الدولينسبة املشتركني يف  ٦فئة احلصول 

 النسبة املئوية للسكان املشمولني خبدمة اهلاتف احملمول ٧صول فئة احل
، بدوالرات ) ساعة يف الشهر٢٠(تعريفة احلصول على خدمة اإلنترنت  ٨فئة احلصول 

 الواليات املتحدة، وكنسبة مئوية من دخل الفرد
  دقيقة من االستعمال يف١٠٠(تعريفة احلصول على خدمة اهلاتف احملمول  ٩فئة احلصول 

 ، بدوالرات الواليات املتحدة، وكنسبة مئوية من دخل الفرد)الشهر
النسبة املئوية لألماكن اليت يوجد فيها مراكز لالستخدام العام لإلنترنت  ١٠فئة احلصول 

 )املدن/القرى(حبسب عدد سكان 
  نسمة١٠٠نسبة أجهزة الراديو لكل  ١١فئة احلصول 
  نسمة١٠٠ن لكل نسبة أجهزة التلفزيو ١٢فئة احلصول 

 
مؤشرات أساسية إلمكانيـة حـصول األسـر املعيـشية واألفـراد علـى تكنولوجيـا املعلومـات                  

 واالتصاالت والستخدامها
 

 نسبة األسر املعيشية اليت لديها راديو ١فئة األسر املعيشية 
 نسبة األسر املعيشية اليت لديها تلفزيون ٢فئة األسر املعيشية 
 نسبة األسر املعيشية اليت لديها هاتف سلكي ٣فئة األسر املعيشية 
 نسبة األسر املعيشية اليت لديها هاتف جوال ٤فئة األسر املعيشية 
 نسبة األسر املعيشية اليت لديها حاسوب ٥فئة األسر املعيشية 
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خالل فترة ) من أي مكان(نسبة األسر املعيشية اليت استخدمت حاسوباً  ٦فئة األسر املعيشية 
  شهراً األخرية١٢ الـ

 نسبة األسر املعيشية اليت تتوفر لديها إمكانية استخدام اإلنترنت يف املرتل ٧فئة األسر املعيشية 
 ١٢خالل فترة الـ ) من أي مكان(نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت  ٨فئة األسر املعيشية 

 شهراً األخرية
  األخرية شهرا١٢نترنت خالل فترة الـ  لإلمكان االستخدام الفردي ٩فئة األسر املعيشية 

 املرتل •
 العمل •
 مكان التعليم •
 مرتل شخص آخر •
تتوقف التسمية احملددة على املمارسات (مرفق حملي الستخدام اإلنترنت  •

 ) الوطنية
تتوقف التسمية احملددة على (مرفق جتاري الستخدام اإلنترنت  •

 )املمارسات الوطنية
 أماكن أخرى •

 : األخريةشهرا١٢ الـ  فترةأنشطة اإلنترنت اليت اضطلع ا األفراد خالل ١٠ئة األسر املعيشية ف
 احلصول على معلومات •

o عن السلع أو اخلدمات 
o تتعلق بالصحة أو خبدمات صحية 
o هيئات عامة عن طريق املواقع أو بواسطة /من منظمات حكومية

 الربيد اإللكتروين
o رب املواقعات أخرى أو تصفح عام عمعلوم 

 االتصال •
 شراء أو طلب سلعٍ أو خدمات •
 إجراء معامالت مصرفية عرب اإلنترنت •
 أنشطة رمسية للتعليم أو التدريب •
 هيئات عامة/التعامل مع منظمات حكومية •
 أنشطة ترفيهية •

o حتميل أفالم فيديو أو استخدام ألعاب حاسوبية/مشاهدة 
o اجمياتن أو برىحتميل أفالم أو موسيق 
o حتميل كتب أو صحف أو جمالت إلكترونية/قراءة 
o أنشطة ترفيهية أخرى 

 نسبة األفراد املستخدمني للهاتف احملمول ١١فئة األسر املعيشية 
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 نسبة األسر املعيشية املستخدمة لإلنترنت حبسب منط إمكانية االستخدام ١٢فئة األسر املعيشية 
تستبعد ة العريضة، واحلزمالضيقة احلزمة فئات جتمع بني ترددات  •

تكنولوجيات السرعة البطيئة، مثل مودم احلزمة العريضة فيها أجهزة 
االتصال اهلاتفي والشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة ومعظم طرق 

يكون عادةً و. 2Gاالستخدام عن طريق اهلاتف احملمول من طراز 
تقل سرعة حتميل معلنة ال احلزمة العريضة لإلنترنت ذات ترددات 

  كيلو بايت يف الثانية٢٥٦عن 
من أي ( شهراً املاضية ١٢تواتر استخدام الفرد لإلنترنت خالل فترة الـ  ١٣فئة األسر املعيشية 

 )مكان
 ال يقل عن مرة يف اليوم  •
 ال يقل عن مرة يف األسبوع، ولكن ليس كل يوم •
 ال يقل عن مرة يف الشهر، ولكن ليس كل أسبوع •
 لشهريقل عن مرة يف ا •

  
 املؤشر املرجعي 
 نسبة األسر املعيشية املزودة بكهرباء     )ب(املؤشر املرجعي لألسر املعيشية 

 
 مؤشرات أساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مصنفة حبسب العمل التجاري  

 
 نسبة األعمال التجارية املستخدمة للحواسيب ١فئة العمل التجاري 
 سبة املوظفني املستخدمني للحواسيبن ٢فئة العمل التجاري 
 نسبة األعمال التجارية املستخدمة لإلنترنت ٣فئة العمل التجاري 
 نسبة املوظفني املستخدمني لإلنترنت ٤فئة العمل التجاري 
 نسبة األعمال التجارية املمثلة مبوقعٍ على اإلنترنت ٥فئة العمل التجاري 
 )انترانيت(بشبكة داخلية لتجارية املزودة نسبة األعمال ا ٦فئة العمل التجاري 
 نسبة األعمال التجارية املتلقية لطلبات عن طريق اإلنترنت ٧فئة العمل التجاري 
 مة لطلبات عن طريق اإلنترنتنسبة األعمال التجارية املقد ٨فئة العمل التجاري 
 سب منط إمكانية االستخدام املستخدمة لإلنترنت حباألعمال التجاريةنسبة  ٩فئة العمل التجاري 

تـستبعد فيهـا   احلزمـة وعريـضة احلزمـة،       فئات جتمع بني ترددات ضيقة       •
ــزة  ــضة  أجه ــة العري ــودم    احلزم ــل م ــة، مث ــسرعة البطيئ ــات ال تكنولوجي

االتصال اهلـاتفي والـشبكة الرقميـة للخـدمات املتكاملـة ومعظـم طـرق          
 عــادةً يكــونو. 2Gاالســتخدام عــن طريــق اهلــاتف احملمــول مــن طــراز 

 ســرعة حتميــل معلنــة ال تقــل احلزمــة العريــضةنترنـت ذات تــرددات  لال
  كيلو بايت يف الثانية٢٥٦عن 

 نسبة األعمال التجارية املزودة بشبكة حملية  ١٠فئة العمل التجاري 
 نسبة األعمال التجارية املزودة بشبكة خارجية ١١فئة العمل التجاري 
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 ال التجارية املستخدمة لإلنترنت حبسب منط النشاطنسبة األعم ١٢فئة العمل التجاري 
 إرسال وتلقي الربيد اإللكتروين •
 احلصول على معلومات •

o بشأن السلع واخلدمات 
o   هيئــات عامـــة عــن طريـــق مواقــع علـــى    /مــن منظمــات حكوميـــة

 اإلنترنت أو بواسطة الربيد اإللكتروين
o ثعمليات أخرى تتعلق بالبحث عن املعلومات أو بأنشطة البح 

إجـــراء معـــامالت مـــصرفية عـــن طريـــق اإلنترنـــت أو احلـــصول علـــى   •
 خدمات مالية أخرى

 هيئات عامة/التعامل مع منظمات حكومية •
 توفري خدمات للزبائن •
  تسليم منتجات عن طريق اإلنترنت •

 
 مؤشرات أساسية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
 وللتجارة يف سلع هذه التكنولوجيا  

 
فئـــــــة تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات 

 ١واالتصاالت 
نــسبة إمجــايل القــوى العاملــة لقطــاع األعمــال التجاريــة املــسامهة يف قطــاع  

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فئـــــــة تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات 

 ٢واالتصاالت 
كنـسبة مئويـة   (القيمة املضافة يف قطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت       

 )ملضافة لقطاع األعمال التجاريةإلمجايل القيمة ا
فئـــــــة تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات 

 ٣واالتصاالت 
الــواردات مــن ســـلع تكنولوجيــا املعلومــات واالتـــصاالت كنــسبة مئويـــة      

 موع الواردات
فئـــــــة تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات 

 ٤واالتصاالت 
ــة       ــسبة مئوي ــصاالت كن ــات واالت ــا املعلوم ــن ســلع تكنولوجي ــصادرات م ال

 ات موع الصادر
  

 احلواشي 

، املتـاح باإلسـبانية     )٢٠٠٥ (“املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      ”انظر منشور الشراكة     )أ( 
 .http://measuring-ict.unctad.org: التايلواإلنكليزية والفرنسية على املوقع 

مات واالتصاالت، لكنها شرط هام الستخدام      مبا أن الكهرباء ليست بالتحديد سلعةً من سلع تكنولوجيا املعلو          )ب( 
 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فهي غري مدرجة يف القائمة األساسية، إمنا كمؤشرٍ من مرجعية

 
 


