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 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: بنود للعلم
    

رير الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض        تق    
 إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: التنمية

  
 مذكرة من األمني العام    

    
، يتـشرف األمـني     **بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسـعة والـثالثني            

س تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة           العام بإحالة تقرير الشراكة املعنية بقيـا      
ــصاالت   ــا املعلومــات واالت ــشأن إحــصاءات تكنولوجي ــة أن حتــيط علمــا   . ب وُيطلــب مــن اللجن

 .هبالتقرير وبالقائمة األساسية املنقحة ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الواردة في
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ـــتقري     ــا امل  ــ ــاس تكنولوجيـ ــة بقيـ ــشراكة املعنيـ ــصاالت  ر الـ ــات واالتـ علومـ
  ألغراض التنمية

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات عامة  - أوال   
٤. . التقدم الذي أحرزته الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املنهجي  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات  - اء ـب    
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رهامجع البيانات ونش  - جيم     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنسيق واإلدارة  - دال     

٦. . . عمليات تنقيح القائمة األساسية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوسيع نطاقها  - ثالثا   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات واألعمال املقبلة  - رابعا   
  املرافق
ت واالتصاالت ألغراض التنمية موجز لألنشطة الرئيسية للشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلوما  - األول   

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨-٢٠٠٧للفترة 
١٣. . . . . . . . . . القائمة األساسية املنقحة واملوسعة ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -الثاين   
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 معلومات عامة  - أوال  
هتـا الـسادسة والـثالثني يف التقريـر األول للـشراكة املعنيـة بقيـاس          دورنظرت اللجنـة يف       - ١

 عـــن حالـــة إحـــصاءات تكنولوجيـــا )١(علومـــات واالتـــصاالت ألغـــراض التنميـــةتكنولوجيـــا امل
وعرض التقرير الـشراكة وأهـدافها      . )E/CN.3/2005/23انظر   (املعلومات واالتصاالت يف العامل   

الرئيــسية وتنــاول اجلهــود الــيت بذلتــها مــن أجــل مواءمــة إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات          
 .حاطت اللجنة علما بالتقريروأ .واالتصاالت على الصعيد الدويل

للــشراكة، الــذي تنــاول ونظــرت اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني يف التقريــر الثــاين   - ٢
حققته الشراكة من تقدم منذ الدورة السادسة والثالثني، وال سـيما مـا يتعلـق بوضـع قائمـة                     ما

 جلمــع بيانــات قابلــة أساســية ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، باعتبارهــا أساســا 
واعتمــدت . )E/CN.3/2007/5انظــر  (عــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالتدوليــا للمقارنــة 

ــدان علــى اســتخدام       ــها، وشــجعت البل ــشراكة علــى عمل ــة القائمــة األساســية وهنــأت ال اللجن
وســلمت اللجنــة أيــضا بــأن جمــال تكنولوجيــا . )٢(القائمــة األساســية يف براجمهــا جلمــع البيانــات

املعلومــات واالتــصاالت جمــال ســريع التطــور، وشــجعت الــشراكة علــى مواصــلة العمــل علــى   
ــة   ــية حتــسني القائم ــا      األساس ــتخدام تكنولوجي ــدى اس ــاس م ــرض قي ــيما لغ ــتكماهلا، ال س واس

املعلومـــات واالتـــصاالت يف التعلـــيم واحلكومـــة، ومـــسامهتها يف النمـــو االقتـــصادي والتنميـــة   
وشــجعت اللجنــة . ســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالتاالجتماعيــة، والعوائــق أمــام ا

ــدراهت     ــاء ق ــدان يف جهودهــا لبن ــى مــساعدة البل ــضا عل ــشراكة أي ــى مجــ اال ــشأن   عل ــات ب ع البيان
 .مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لتقـدم الـذي أحرزتـه الـشراكة منـذ انعقـاد الـدورة        حملـة عامـة عـن ا   ويقدم هـذا التقريـر       - ٣
ــة ــة،  الثامن ــثالثني للجن ــا املعلومــات      ويتــضمن  وال ــرات تكنولوجي ــية منقحــة ملؤش ــة أساس قائم

 مؤشـــرات جديـــدة تتعلـــق بقيـــاس اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات       تـــشملواالتـــصاالت 
  . واالتصاالت يف التعليم

  
 

__________ 

ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف     ؛، وهي االحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية     الشراكةيف أعضاء اجلهات التالية   )١(  
لجنـة االقتـصادية ألمريكـا      الو؛  إلحـصاء اليونـسكو ل  ومعهـد   ؛  ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة         ؛امليدان االقتصادي 

لجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا        الو؛  لجنة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا        الو؛  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   
  .والبنك الدويل  اإلحصائي للجماعات األوروبية؛املكتبو لجنة االقتصادية ألفريقيا؛الو واحمليط اهلادئ؛

  .)E/2007/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )٢(  
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التقـــدم الـــذي أحرزتـــه الـــشراكة املعنيـــة بقيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات   - ثانيا  
 لتنميةواالتصاالت ألغراض ا

 علـى إجنـاز أهـدافها واالسـتجابة         ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧عمل أعضاء اللجنـة خـالل عـامي           - ٤
ــة علــى مجــع    . لتوصــيات اللجنــة ونــشط أعــضاء الــشراكة خصيــصا يف مــساعدة البلــدان النامي

البيانــات عــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، اســتنادا إىل معــايري متفــق عليهــا دوليــا،          
للمؤشـرات وتوسـيع     مهـا عامليـا وإقليميـا، وتنقـيح القائمـة األساسـية           وتصنيف املؤشرات وتعمي  

نطاقها والنظر يف مسائل جديدة تتعلق بقياس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، مثـل قيـاس                 
ــا   ــر االقتــصادي واالجتمــاعي هلــذه التكنولوجي ــورد املرفــق األول   .األث ــر  وي مــوجزا هلــذا التقري

 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي لشراكة خالل لألنشطة الرئيسية اليت نفذهتا ا
  

 العمل املنهجي  - ألف  
 .اســتمرت الــشراكة يف وضــع معــايري إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت   - ٥

 توعقــد).  أدنــاهانظــر الفــرع الثالــث(وروجعــت القائمــة األساســية للمؤشــرات مــرة أخــرى  
مـشاورات  ) معهـد اليونـسكو لإلحـصاء     بقيـادة   ( للـشراكة    ة بـالتعليم التابعـ    ة املعنيـ  ة العامل ةالفرق

موسعة بشأن جمموعـة مـن املؤشـرات التعليميـة املقـرر إدراجهـا يف القائمـة األساسـية للـشراكة                      
لجنـة  البقيـادة  (وعقدت فرقـة العمـل املعنيـة باحلكومـة اإللكترونيـة         ).  أدناه انظر الفرع الثالث  (

 التقـدم احملـرز يف األعمـال املتعلقـة           ملناقـشة  ٢٠٠٨مـايو   /اجتماعـا يف أيـار    ) االقتصادية ألفريقيـا  
ــا املعلومــات واالتــصاالت يف احلكومــة وإعــداد مــشروع قائمــة للمؤشــرات      بقيــاس تكنولوجي

 .للتشاور بشأهنا مع مجيع البلدان

األثـر االجتمـاعي   لطلب بيانات عن    نداءات مكررة وجهها صانعو السياسات      وعقب    - ٦
ــصا   ــا املعلومــات واالت ــرر واالقتــصادي لتكنولوجي ــشراكة  الت، ق ــة عمــل  أعــضاء ال ــشاء فرق إن

ــا املعلومــات واالتــصاالت  ةجديــد ــادة   .  معنيــة بآثــار تكنولوجي وتــسعى فرقــة العمــل، حتــت قي
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت تتـصدر اجلهـود الدوليـة يف جمـال قيـاس األثـر         

ة الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا قيـاس تـأثري             االقتصادي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل دراسـ      
واهلدف هو تزويـد البلـدان مبجموعـة مـن األدوات           . هذه التكنولوجيا وطبيعة البيانات املطلوبة    

اإلحـصائية والتحليليــة لتمكينــها مــن إجــراء تقييماهتـا ألثــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت   
  .بنفسها
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 بناء القدرات  - باء  
بقيــادة مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة  (لــة املعنيــة ببنــاء القــدرات  وضــعت الفرقــة العام  - ٧

برنامج عمـل متعلقـا باملـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف االقتـصادات الناميـة ينفـذه                    ) والتنمية
 قيـام مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة واالحتـاد        الربنامجويشمل . فرادى أعضاء الشراكة  

لكية والالســـلكية بوضـــع وتنفيـــذ دورات تدريبيـــة، وإيفـــاد بعثـــات  الـــدويل لالتـــصاالت الـــس
ــة ينظمهــا خمتلــف األعــضاء، وإعــداد       ــة ووطني ــة، وعقــد حلقــات عمــل إقليمي استــشارية قطري

منظمـة   الـذي وضـعته     جتمـع املعلومـات   مب التوجيهي املتعلـق  دليل  الكتيبات إرشادية عملية مثل     
 إنتـاج إحـصاءات اقتـصاد املعلومـات    املتعلـق ب  دليلالـ  و،التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي       

اسـتخدام اُألسـر املعيـشية    ، ودليل إحـصاءات     الذي وضعه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      
ــسلكية     ل ــصاالت الـ ــدويل لالتـ ــاد الـ ــعه االحتـ ــذي وضـ ــصاالت الـ ــات واالتـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ

 .)٢٠٠٩يصدر يف بداية عام  (والالسلكية
  

 نشرها لبيانات ومجع ا  - جيم  
 بعنــوان  ٢٠٠٨مــايو /ت تقريــرا إحــصائيا شــامال يف أيــار   أصــدر أُعــدت الــشراكة و   - ٨
”Partnership (2008): The Global Information Society: a Statistical View“ يشمل عرضا ،

رز ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة على الصعيد العاملي وتقييمـا للتقـدم احملـ             
ــة يف البيانــات    ــشور خــالل املناســبة   . يف قيــاس جمتمــع املعلومــات والفجــوات املتبقي وصــدر املن

 اليت نظمتها الشراكة بشأن قياس جمتمع املعلومات يف جنيف يف الفترة مـن              ٢٠٠٨العاملية لعام   
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٩ إىل ٢٧

علـى إدراج  ) ة البنـك الـدويل  بقيـاد (ووافقت فرقة العمل املعنية بتطوير قواعد البيانات        - ٩
يف بوابــة بيانــات األمــم املتحــدة    أعــضاء الــشراكة  املؤشــرات األساســية الــيت مجعهــا خمتلــف     

وقـد قُـدمت     .اإللكترونية املنشأة حديثا اليت تتوىل شؤوهنا الشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة             
 .٢٠٠٨أكتوبر /إىل الشعبة يف تشرين األول) مبا فيها البيانات الفوقية(البيانات 

  
   واإلدارةنسيقالت  -دال   

 هم، هبــدف زيــادة تعزيــز التــزام ٢٠٠٧ع أعــضاء الــشراكة مــذكرة تفــاهم يف عــام  وقّــ  - ١٠
 .املرتقبنياملؤسسي وتوفري مبادئ توجيهية لألعضاء 

ــشراكة يف     - ١١ ــه ال ــار٣٠وخــالل اجتمــاع عقدت ــايو / أي ــد انتخــاب أعــضاء  ٢٠٠٨م  أُعي
الــسلكية والالســلكية،  االحتــاد الــدويل لالتــصاالت (٢٠١٠-٢٠٠٨ة اللجنــة التوجيهيــة للفتــر

 ).لجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييبوالمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، و
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ــات       - ثالثا   ــا املعلومـ ــرات تكنولوجيـ ــية ملؤشـ ــة األساسـ ــيح القائمـ ــات تنقـ عمليـ
 واالتصاالت وتوسيع نطاقها

بواسـطة  ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الصيغة األوىل للقائمة األساسية يف الفتـرة        طورت الشراكة     - ١٢
مـــشاورات مكثفـــة مـــع املكاتـــب اإلحـــصائية وصـــانعي سياســـات تكنولوجيـــا املعلومـــات         

 يف ، اليت وردت يف تقريـر الـشراكة،      وُنشرت القائمة . واالتصاالت واخلرباء الوطنيني والدوليني   
ــام   ــة ع ــة يف دورهتــا  ٢٠٠٥هناي ــودة يف عــام     واعتمــدهتا اللجن ــة والــثالثني املعق . ٢٠٠٧ الثامن

 هـذه  إتاحـة  األساسية لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت و  بنيةومشلت القائمة مؤشرات عن ال   
ــشية   ــر املعيـ ــول اُألسـ ــا، ووصـ ــراد التكنولوجيـ ــصاالت   واألفـ ــات واالتـ ــا املعلومـ إىل تكنولوجيـ

 املعلومـات واالتـصاالت، وقطـاع    تكنولوجيـا شاريع التجاريـة ل  ، واسـتخدام املـ    م هلا واستخدامه
 . سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجتار

. مرجعيــة ختــضع لالســتعراض الــدوريوثيقــة واعُتــربت القائمــة األساســية منــذ البدايــة   - ١٣
وبقـــدر مـــا تكتـــسب البلـــدان جتـــارب يف جمـــال مجـــع إحـــصاءات تكنولوجيـــا املعلومـــات          

تصاالت، وبقدر ما تتطور التكنولوجيا واالحتياجات املتعلقة بالسياسات، ميكـن أن ُتعـدل         واال
 . املؤشرات أو ُتحذف أو ُتضاف

ــستندو  - ١٤ ــات   تــ ــة للتنقيحــ ــات احلاليــ ــات وردت مإىل  املقترحــ ــن   علومــ ــدد مــ ــن عــ مــ
 :منها املصادر

الدراسـية  الجتماعـات واحللقـات     ا عرب عنها أثنـاء   ردود أفعال املستخدمني امل     )أ(  
إنتــاج املتعلــق ب الــدليل املــشاورات حــول أثنــاءوحلقــات العمــل التدريبيــة املتعلقــة باإلحــصاء، و

 ؛ الذي وضعه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةإحصاءات اقتصاد املعلومات

 ذي وضـعه التنقيحات املدخلة علـى كتيـب مؤشـرات االتـصاالت الـسلكية الـ           ) ب(  
 املعنـيني   سادسالت السلكية والالسلكية، عقب االجتماعني اخلـامس والـ        الحتاد الدويل لالتصا  ا

يف (تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف العـامل اللـذين عقـدمها االحتـاد              /مبؤشرات االتصاالت 
 ؛)٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي 

التنقيحات املدخلة علـى االسـتبيان النمـوذجي املتعلـق بتكنولوجيـا املعلومـات                ) ج(  
 ملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية؛ ذي وضعه ا الواالتصاالت

التغيريات املدخلة على املعايري الدولية األخرى واالمتثال بصورة أفـضل لتلـك              ) د(  
 ).وال سيما معايري الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية(املعايري 
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مناســـبتها العامليـــة لعـــام  يف اتلـــذلك عرضـــت الـــشراكة تنقيحـــات مقترحـــ ونتيجـــة   - ١٥
وأُعد مشروع وثيقة يف وقت الحق وُعمم على مجيع البلدان إلبداء التعليقـات عليـه،        . ٢٠٠٨

ميكــــن االطــــالع عليــــه يف العنــــوان (مناســــبة العامليــــة كمــــا ُنــــشر علــــى املوقــــع الــــشبكي لل
http://new.unctad.org/templates/Event____888.aspx( . ملنقحــة وتعكــس القائمــة األساســية ا

 .التعليقات الواردة بشأن مشروع الوثيقة

 :القائمة األساسية احلالية ما يلياملدخلة على تنقيحات الوتشمل   - ١٦

إزالـــة التمييـــز بـــني املؤشـــرات األساســـية القاعديـــة واملوســـعة وإلغـــاء بعـــض     ) أ(  
 املؤشرات؛

ــا يعكـــ      ) ب(   ــرات مبـ ــستخدمة يف املؤشـ ــصطلحات املـ ــيريات يف تعريـــف املـ س التغـ
 التغريات يف املعايري الدولية؛

ــتغريات يف         ) ج(   ــس الـ ــا يعكـ ــرات، مبـ ــى املؤشـ ــة علـ ــات األجوبـ ــيريات يف فئـ التغـ
 التكنولوجيا ويف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

مثــل حجــم  (التــصنيفيةالتنقيحــات املتعلقــة بنطــاق مجــع البيانــات واملــتغريات    ) د(  
 .مبا يعكس التغريات يف املعايري الدولية) ألعمار، ونطاقات اشروع التجاريامل

ومن االعتبـارات اهلامـة عنـد تنقـيح مفـاهيم املؤشـرات وتعاريفهـا إجيـاد أفـضل الـسبل                       - ١٧
وتعترب الشراكة أن معظم التنقيحـات الـيت        . لالحتفاظ بقيمة التسلسل الزمين للبيانات املوجودة     
 .لزمين القائمأُجريت سيكون هلا تأثري حمدود على التسلسل ا

ــام       - ١٨ ــة األساســية لع ــة يف القائم ــن التحــسينات اهلام ــة مؤشــرات   ٢٠٠٥وم  إضــافة مثاني
وقد طور معهـد اليونـسكو       .جديدة تتعلق بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم       

 ةاسـع يتم إخضاعها لتجارب ومـشاورات و     لإلحصاء هذه املؤشرات على مدى عدة سنوات و       
الدراسـات االستقـصائية     عـن طريـق إجـراء عـدد كـبري مـن              شمل االستعراض املوسـع   النطاق، ت 
اليت متتاز باألمهيـة    ويعكس اخليار املطروح قائمة واقعية ألقل عدد ممكن من املؤشرات           . الدولية

 ميكـن ألغلبيـة البلـدان إنتاجهـا بـسهولة           ،قارنـة عـرب األقطـار     وقابليتـها للم  بالسياسات  وبصلتها  
وباإلشـارة إىل املـستوى املـنخفض نـسبيا          .ء كبري فيما يتعلـق جبمـع البيانـات        دون مواجهة عب  

لتنفيذ سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كثري من البلدان النامية اليت تواجـه أكـرب      
التحــديات يف جمــال التعلــيم، ستــساعد القائمــة األوليــة بــصورة مناســبة علــى رصــد مــا حتققــه     

الصعيد الدويل يف استخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت إليـصال           البلدان من تقدم على     
وتــوفر اجملموعــة املقترحــة مــن مؤشــرات اســتخدام   .اخلــدمات التعليميــة، ونطــاق ذلــك التقــدم 
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعلـيم خليطـا متوازنـا مـن املقـاييس يغطـي التكنولوجيـا         
التعلـيم القـائم علـى اإلذاعـة أو         (التكنولوجيا األقدم   و ،)نتأجهزة احلاسوب واإلنتر  (األحدث  
، حيث ال تزال األخرية ُتعترب حىت اآلن األيسر كلفـة للبلـدان الناميـة الـيت حتتـاج إىل                    )التلفزيون

  . التوسع السريع يف فرص التعليم والتعلم
واملوسـعة ملؤشـرات    موجزا للقائمة الرئيـسية املنقحـة       هلذا التقرير   ويتضمن املرفق الثاين      - ١٩

معلومــات للويــرد وصــف تفــصيلي للتنقيحــات يف وثيقــة . تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت
أعدهتا الشراكة لتقـدميها إىل الـدورة       تتناول التنقيحات واإلضافات يف القائمة األساسية،       العامة  

  . األربعني للجنة
  

 املقبلةاالستنتاجات واألعمال   - رابعا  
ايد من البلدان النامية خالل السنوات القليلـة املاضـية قيـاس التطـورات يف               بدأ عدد متز    - ٢٠

وقدم أعضاء الـشراكة توجيهـات قيمـة يف هـذا الـسياق، وأصـبحت القائمـة                 . جمتمع املعلومات 
 .األساسية مرجعا مشتركا للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية

من أجل حتسني اإلحصاءات القابلة للمقارنـة       وسيستمر أعضاء الشراكة يف العمل معا         - ٢١
وعمـال بالتوصـيات الـيت قدمتـها اللجنـة      . دوليا على الصعيد العاملي، ال سيما يف البلدان الناميـة        

ــدمها املــشاركون يف ا    ــثالثني، وتلــك الــيت ق ــة ال ــملناســبة يف دورهتــا الثامن ــام ةالعاملي ، ٢٠٠٨ لع
 :ستركز األعمال املستقبلية على ما يلي

مواصــلة تنقــيح القائمــة األساســية للمؤشــرات، مبــا يف ذلــك وضــع مؤشــرات      )أ(  
بقيـادة  (وتعمـل فرقـة العمـل املعنيـة باحلكومـة اإللكترونيـة              .متعلقة بقياس احلكومة اإللكترونية   

علــى وضــع مقترحــات بــشأن كيفيــة قيــاس اســتخدام تكنولوجيــا  ) اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا
 كومة؛املعلومات واالتصاالت يف احل

ــصاالت      ) ب(   ــا املعلومــات واالت ــر تكنولوجي ــاس أث ــشطة قي ــد . توســيع نطــاق أن وق
ــا املعلومــات واالتــصاالت      ــأثر تكنولوجي ــادة منظمــة (أنــشئت فرقــة عاملــة جديــدة معنيــة ب بقي

ســتقوم بتطــوير أدوات للمــساعدة علــى قيــاس األثــر  ) التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي 
  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ االقتصادي واالجتماعي

البلدان النامية على تعزيز أعماهلـا يف جمـال    مواصلة اجلهود الرامية إىل مساعدة    ) ج(  
اإلحصاءات وتوسـيع نطـاق تلـك اجلهـود، عـرب احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل التدريبيـة                     

مؤمتر األمـم  اللذان وضعهما   ندليالالأما  . اإلقليمية والوطنية، فضال عن إسداء املشورة للبلدان      
املتحــدة للتجــارة والتنميــة واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية بــشأن قيــاس          
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تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،     ل واُألسـر املعيـشية    شاريع التجاريـة  إحصاءات استخدام املـ   
 مفيـدة يف إطـار هـذا       أدواتاليت تعقدها املنظمتـان، فستـشكل       رات التدريبية ذات الصلة     ودالو

 اجملهود؛ 

مواصــــلة تعميــــق الــــوعي الــــسياسي بأمهيــــة قيــــاس تكنولوجيــــا املعلومــــات   )د(  
واالتــصاالت، عــن طريــق حتــسني وســائل االتــصال اخلاصــة بالــشراكة، واملــشاركة النــشطة يف   

يـة  اجلهود الدولية الرامية إىل قيـاس التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ األهـداف الـيت حـددهتا القمـة العامل                      
 .جملتمع املعلومات، واألهداف اإلمنائية لأللفية
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  املرفق األول 
موجز لألنـشطة الرئيـسية للـشراكة املعنيـة بقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات                   

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧واالتصاالت ألغراض التنمية للفترة 
  

 النشاط التاريخ

م املتحــدة للتجــارة والتنميــة بــشأن مــؤمتر األمــالــيت نظمهــا الــدورة التدريبيــة  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
ــات       ــا املعلومـ ــات تكنولوجيـ ــل بيانـ ــى حتليـ ــصادي علـ ــهج االقتـ ــق املنـ تطبيـ

 واالتصاالت لصاحل املكتب اإلحصائي الوطين التايلندي، بانكوك
اجتماع فريق اخلرباء املـشترك للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا،                ٢٠٠٧فرباير /شباط

ــسكو لإلحــ   ــد اليون ــشعبة اإلدارة    ومعه ــابع ل ــارف الت ــرع إدارة املع صاء، وف
العامـــة وإدارة التنميـــة بـــإدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة، ومركـــز 

 :املعلومات ودعـم اختـاذ القـرار مبجلـس الـوزراء يف مـصر، بـشأن املوضـوع                 
ــات       ــا املعلومــ ــال تكنولوجيــ ــات يف جمــ ــع البيانــ ــرات ومجــ ــاد املؤشــ اعتمــ

ــا املعلومــات واالتــصاالت يف  مؤشــرات اســتخ  :واالتــصاالت دام تكنولوجي
 التعليم واحلكومة اإللكترونية، القاهرة

ــة،       ٢٠٠٧مارس /آذار ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــشتركة مل ــة امل ــة العمــل اإلقليمي حلق
واللجنــــة االقتــــصادية ألفريقيــــا، واالحتــــاد الــــدويل لالتــــصاالت الــــسلكية 

  لومات يف أفريقيا، أديس أباباوالالسلكية، بشأن قياس جمتمع املع
ــارس/آذار ــوز- مـــ ــه / متـــ يوليـــ

٢٠٠٧ 
 األعضاء العشرة يف الشراكة  اليت وقعها مذكرة تفاهمصدور 

 
ــة يف     ٢٠٠٧أبريل /نيسان االجتمــاع احلــادي عــشر لفرقــة العمــل التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي

 امليدان االقتصادي املعنية مبؤشرات جمتمع املعلومات، باريس
 بــني اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة  ة املــشتركحلقــة عمــل بنــاء القــدرات  ٢٠٠٧يونيه /حزيران

ــاون        ــة التع ــة، ومنظم ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــيا، وم ــريب آس لغ
والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واملكتــب اإلقليمــي العــريب لالحتــاد الــدويل   

ـــ   ــلكية، وجامعـ ــسلكية والالســ ــصاالت الــ ــة، ووزارة  لالتــ ــدول العربيــ ة الــ
ــشأن املوضــوع    ــا املعلومــات يف مــصر، ب ــصاالت وتكنولوجي قياســات  :االت

ــات ــع املعلومـ ــشية واملـــ   :جمتمـ ــر املعيـ ــصائية لألسـ ــات االستقـ شاريع الدراسـ
 ، القاهرةالتجارية

ــة لقيــاس مؤشــرات تكنولوجيــا     ”صــدور الدراســة التقنيــة    ٢٠٠٧يوليه /متوز مبــادئ توجيهي
ــات واالتــ  ــة    “صاالتاملعلوم ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــها اللجن ــيت أنتجت ، ال

ــال       ــث يف جمـ ــدريب والبحـ ــريب للتـ ــد العـ ــع املعهـ ــاون مـ ــيا بالتعـ ــريب آسـ لغـ
تـب  ااإلحصاءات، باللغة العربية استنادا إىل عمـل الـشراكة ومـسامهات املك           

  اإلحصائية الوطنية
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 تشرين - أكتوبر /تشرين األول
 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

ــدورة التدر ــة لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية بــشأن    ال يبي
إنشاء قاعدة بيانـات ملؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، لـصاحل              
املكاتب اإلحصائية الوطنية واهليئة اإلندونيسية لتنظـيم االتـصاالت الـسلكية           

  والالسلكية، جاكرتا
ت الـيت نظمهـا االحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكية        حلقة عمل بنـاء القـدرا      ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

والالسلكية، ومجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية           
ــة املؤشــرات املتعلقــة بال :إحــصاءات جمتمــع العلومــات  :بــشأن املوضــوع بني

  واُألسر املعيشية، بانكوكاألساسية
 لـدليل إنتـاج اإلحـصاءات املتعلقـة باقتـصاد املعلومـات             صدور الطبعة األوىل   ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

  الذي وضعه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
ــات      ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ــا املعلومـ ــية لتكنولوجيـ ــرات األساسـ ــة للمؤشـ ــسخة العربيـ ــدور النـ صـ

ــريب آســيا        ــصادية واالجتماعيــة لغ ــة االقت ــيت وضــعتها اللجن واالتــصاالت ال
 ع املعهد العريب للتدريب والبحث يف جمال اإلحصاءاتبالتعاون م

الدورة التدريبية بشأن إنتاج اإلحـصاءات ألغـراض اقتـصاد املعلومـات الـيت               ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول
نظمهــا مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة يف كولومبيــا، بالتعــاون مــع   

، )Centro Andino de Altos Estudios(مركز دول األنـديز للدراسـات العليـا    
لصاحل البلدان األعضاء يف مجاعة دول األنـديز واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا         

 الالتينية والكارييب 
تكنولوجيـــا املعلومـــات /االجتمـــاع الـــسادس املعـــين مبؤشـــرات االتـــصاالت ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

ــصاالت الــ      ــدويل لالت ــده االحتــاد ال ــذي عق ــامل ال ــصاالت يف الع سلكية واالت
 والالسلكية يف جنيف

ــة      ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ــسكو لإلحــصاء واللجن ــشاورية الــيت عقــدها معهــد اليون حلقــة العمــل الت
ــا    ــتخدام تكنولوجيـ ــية السـ ــا بـــشأن املؤشـــرات األساسـ االقتـــصادية ألفريقيـ

 املعلومات واالتصاالت يف التعليم، أديس أبابا
ن إنتاج اإلحـصاءات عـن اقتـصاد املعلومـات يف آسـيا،             الدورة التدريبية بشأ   ٢٠٠٨فرباير /شباط

ــا  ــة كوري ــشيون، مجهوري ــم املتحــدة للتجــارة     .إن ــؤمتر األم ــدورة م ونظــم ال
والتنمية واستضافها مركز التدريب من أجل تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات            

 التـابع للجنـة     ئميـة يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـاد          واالتصاالت ألغـراض التن   
الجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، بالتعــاون مــع معهــد األمــم االقتــصادية وا

 ئحمليط اهلاداملتحدة اإلحصائي ملنطقة آسيا وا
ــصادية      ٢٠٠٨فرباير /شباط ــة االقت ــة الــيت عقــدهتا يف ســان ســلفادور اللجن حلقــة العمــل اإلقليمي

ألمريكا الالتينية والكارييب بشأن قياس جمتمـع املعلومـات، بـدعم مـن مـؤمتر        
م املتحدة للتجارة والتنمية واملكتب اإلحصائي الوطين ووزارة الـشؤون          األم

 االقتصادية
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حلقة عمل أمريكا الالتينية بشأن مؤشرات استخدام تكنولوجيـا املعلومـات            ٢٠٠٨مارس /آذار
واالتــصاالت يف التعلــيم، الــيت نظمهــا مرصــد جمتمــع املعلومــات يف أمريكــا    

صادية ألمريكا الالتينية والكارييب، بالتعـاون      الالتينية والكارييب واللجنة االقت   
 مع املكتب اإلحصائي وأمانة التعليم، سانتو دومنغو

االجتماع الثاين عشر لفرقة العمل التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان              ٢٠٠٨أبريل /نيسان
 االقتصادي املعنية مبؤشرات جمتمع املعلومات، باريس

الــشراكة منــشورا عامليــا عــن اســتعراض حالــة مؤشــرات تكنولوجيــا إصــدار  ٢٠٠٨مايو /أيار
ــوعه  ــصاالت موضـ ــات واالتـ ــامل  :املعلومـ ــات يف العـ ــع املعلومـ ــرة  :جمتمـ نظـ

  إحصائية
اجتماع فريق اخلرباء املشترك ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة والـشعبة             ٢٠٠٨مايو /أيار

تعلـق بإنتـاج إحـصاءات اقتـصاد        اإلحصائية يف األمم املتحدة بشأن الدليل امل      
  املعلومات الذي وضعه املؤمتر

 الــيت نظمتــها الــشراكة يف جنيــف بــشأن قيــاس ٢٠٠٨املناســبة العامليــة لعــام  ٢٠٠٨مايو /أيار
وقد ُنظمت املناسبة كجـزء مـن جمموعـة مناسـبات القمـة              .جمتمع املعلومات 

 إىل ١٩رة مــن  العامليــة جملتمــع املعلومــات الــيت ُعقــدت يف جنيــف يف الفتــ      
  ٢٠٠٨مايو /أيار ٣٠

-٢٠٠٨اجتماع أعضاء الشراكة وانتخاب أعضاء جلنتها التوجيهية للفتـرة     ٢٠٠٨مايو /أيار
٢٠١٠ 

البعثــة االستــشارية الــيت أوفــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة إىل    ٢٠٠٨يونيه /حزيران
ختطـيط جمموعـات    نيبال ملساعدة املكتب اإلحـصائي الـوطين علـى صـياغة و           

  البيانات اإلحصائية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حلقــة العمــل اإلقليميــة املعنيــة بإحــصاءات التعلــيم يف بلــدان أفريقيــا الناطقــة  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

ــوع       ــشأن املوضـ ــصاء بـ ــسكو لإلحـ ــد اليونـ ــا معهـ ــيت نظمهـ ــسية الـ  :بالفرنـ
ــشرو  ــسودة مـ ــتعراض األويل ملـ ــة  االسـ ــتبيان اخلـــاص بالدراسـ ــود االسـ ع بنـ

ــام   ــة لع ــا املعلومــات   ٢٠٠٩االستقــصائية التجريبي  عــن اســتخدام تكنولوجي
  واالتصاالت يف التعليم، أبيدجان

إصـدار االحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية الطبعـة األوىل مــن         ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
ــشية    ــر املعيــ ــتخدام اُألســ ــصاءات اســ ــل إحــ ــات  ل دليــ ــا املعلومــ تكنولوجيــ

 واالتصاالت
حلقـــة عمـــل بنـــاء القـــدرات بـــشأن قياســـات جمتمـــع املعلومـــات يف بلـــدان  ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

ــارييب،        ــة والك ــا الالتيني ــصادية ألمريك ــة االقت ــها اللجن ــيت نظمت ــارييب، ال الك
واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية، ومــؤمتر األمــم املتحــدة   

   ارة والتنمية، واستضافتها وزارة اإلدارة العامة يف ترينيداد وتوباغوللتج
لـدليل املتعلـق بإنتـاج إحـصاءات اقتـصاد املعلومـات       لر الطبعـة املنقحـة     وصد ٢٠٠٩فرباير /شباط

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية الذي وضعه
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  املرفق الثاين
رات تكنولوجيـــا املعلومـــات القائمـــة األساســـية املنقحـــة واملوســـعة ملؤشـــ    

  )أ(واالتصاالت
ـــاملؤش     ـــرات األساسيــــــ ـــبنيلل ةـــــــ ـــة األساسيـــــــ ــات ةـــــــ ــا املعلومـــ  لتكنولوجيـــ

 واالتصاالت وإتاحتها
  

  من السكان١٠٠ لكل سلكيةعدد اخلطوط اهلاتفية ال ١ - فئة اإلتاحة

  السكان من١٠٠اهلاتف اخللوي لكل املشتركني يف عدد  ٢ - فئة اإلتاحة

  من السكان١٠٠ لكل سلكي اإلنترنت الاملشتركني يفعدد  ٣ - فئة اإلتاحة

ــسلكي ذ  عــدد املــشتركني يف  ٤ - فئة اإلتاحة  مــن ١٠٠ النطــاق العــريض لكــل  ياإلنترنــت ال
  السكان

 مـــن ١٠٠ النطـــاق العـــريض لكـــل يعـــدد املـــشتركني يف اإلنترنـــت النقـــال ذ ٥ - فئة اإلتاحة
 السكان

بايـت لكـل ثانيـة      (عرض النطاق الترددي لوصلة اإلنترنت الدولية لكل مواطن          ٦ - احةفئة اإلت
 )لكل مواطن

 النسبة املئوية للسكان املشمولني بشبكة اهلاتف اخللوي ٧ - فئة اإلتاحة

، بــدوالرات )شــهريا(تعريفــة وصــلة اإلنترنــت الــسلكية ذات النطــاق العــريض   ٨ - فئة اإلتاحة
 وكنسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل الشهري الواليات املتحدة، 

، بدوالرات الواليـات املتحـدة،      )شهريا(تعريفة اهلاتف اخللوي املدفوعة مسبقا       ٩ - فئة اإلتاحة
 وكنسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل الشهري 

ــة ل  ١٠ - فئة اإلتاحة ــسبة املئوي ــداتالن ــيت لبل ــام ل   ت ال ــا مراكــز لالســتخدام الع إلنترنــت وجــد فيه
  حسب عدد السكان

  
املؤشرات األساسية حلصول األسر املعيشية واألفراد على تكنولوجيا املعلومـات              

  واالتصاالت واستخدامهم هلا
  

 لديها راديونسبة اُألسر املعيشية اليت  ١ - فئة األسر املعيشية

 تلفزيونلديها نسبة اُألسر املعيشية اليت  ٢ - فئة األسر املعيشية

 هاتفلديها نسبة اُألسر املعيشية اليت  ٣ -   األسر املعيشيةفئة

 اهلاتف السلكي فقط  •  

 اهلاتف اخللوي فقط  •  

 اهلاتف السلكي واخللوي معا  •  

 حاسوبلديها نسبة اُألسر املعيشية اليت  ٤ -  فئة األسر املعيشية
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 شـهرا  ١٢ ـخالل فترة الـ ) مكانيف أي   (انسبة األفراد الذين استخدموا حاسوب     ٥ -  فئة األسر املعيشية
 خريةاأل

 نسبة األسر املعيشية اليت تتوفر لديها إمكانية استخدام اإلنترنت يف املرتل ٦ -  فئة األسر املعيشية

ـــ ) يف أي مكــان(نــسبة األفــراد الــذين اســتخدموا اإلنترنــت    ٧ -  فئة األسر املعيشية  ١٢ خــالل فتــرة ال
 شهرا األخرية

  شهرا األخرية١٢  لإلنترنت خالل فترة الـالفرديستخدام االمكان   ٨ -  فئة األسر املعيشية

 رتلامل  •  

 العمل  •  

 مكان التعليم   •  

  شخص آخرمرتل  •  

تتوقـــف التـــسمية احملـــددة علـــى    (مرفـــق حملـــي الســـتخدام اإلنترنـــت      •  
 )املمارسات الوطنية

ــتخدام اإلنترنـــت    •   ــاري السـ ــق جتـ ــى  (مرفـ ــددة علـ ــسمية احملـ تتوقـــف التـ
 )ملمارسات الوطنيةا

 اهلاتف اخللويأي مكان عرب   •  

 أجهزة نقالة أخرى لوصلة اإلنترنتأي مكان عرب   •  

يف أي (شهرا األخـرية  ١٢أنشطة اإلنترنت اليت اضطلع هبا األفراد خالل فترة الـ       ٩ -  فئة األسر املعيشية
 ) مكان

  احلصول على معلومات عن السلع أو اخلدمات  •  
 دمات صحيةخبالصحة أو ب تتعلقمعلومات احلصول على   •  

  حكومية عامةهيئاتاحلصول على معلومات من   •  

  حكومية عامةهيئاتالتعامل مع   •  

 إرسال أو تلقي الربيد اإللكتروين  •  

بروتوكـول ربـط احملادثـات الـصوتية عـرب      /االتصال هاتفيـا عـرب اإلنترنـت       •  
 اإلنترنت 

 ةنشر معلومات أو تبادل رسائل فوري  •  

 سلع أو خدمات أو طلب شراء   •  

 إجراء معامالت مصرفية عرب اإلنترنت   •  

 التعلم التعليم أوأنشطة   •  

 حاسوبيةألعاب فيديو أو استخدام أو حتميل ألعاب   •  

 أفالم أو صور أو موسيقى؛ أو مشاهدة التلفزيـون أو الفيـديو؛ أو              حتميل  •  
 االستماع إىل اإلذاعة أو املوسيقى
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 لربامج احلاسوبيةيل احتم  •  

يل الصحف أو اجملالت أو الكتب اإللكترونية على الشبكة حتمقراءة أو   •  
 خللويانسبة األفراد املستخدمني للهاتف   ١٠ - فئة األسر املعيشية

 نسبة األسر املعيشية املستخدمة لإلنترنت حبسب منط إمكانية االستخدام  ١١ -  فئة األسر املعيشية

 لنطاق الضيق ذات اةالوصل  •  

  السلكية ذات النطاق العريض لةالوص  •  

  النقالة ذات النطاق العريض ةالوصل  •  

 ) يف أي مكان (خرية شهراً األ١٢تواتر استخدام الفرد لإلنترنت خالل فترة الـ   ١٢ -  فئة األسر املعيشية

   ال يقل عن مرة يف اليوم  •  
  ال يقل عن مرة يف األسبوع، ولكن ليس كل يوم  •  
 يقل عن مرٍة يف الشهر  •  

    املؤشر املرجعي
ــر امل  لفئــــة األســــررجعــــياملؤشــ

 املعيشية
  كهرباءالبنسبة األسر املعيشية املزودة 

  
  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شاريع التجاريةاملستخدام الاملؤشرات األساسية     

  
 ة للحواسيب املستخدمشاريع التجاريةنسبة امل ١ - فئة املشاريع التجارية
 بصورة اعتيادية نسبة املوظفني املستخدمني للحواسيب ٢ - فئة املشاريع التجارية
 إلنترنتستخدمة ل املشاريع التجاريةنسبة امل ٣ - فئة املشاريع التجارية
 إلنترنت بصورة اعتياديةستخدمني لنسبة املوظفني امل ٤ - فئة املشاريع التجارية
 نسبة األعمال التجارية املمثلة مبوقعٍ على اإلنترنت ٥ - فئة املشاريع التجارية
 )تانتران(ية املزودة بشبكة داخلية نسبة األعمال التجار ٦ - فئة املشاريع التجارية
 نسبة األعمال التجارية املتلقية لطلبات عن طريق اإلنترنت ٧ - فئة املشاريع التجارية
 لتجارية املقدِّمة لطلبات عن طريق اإلنترنتنسبة األعمال ا ٨ - فئة املشاريع التجارية
 نسبة األعمال التجارية املستخدمة لإلنترنت حبسب منط إمكانية االستخدام ٩ - فئة املشاريع التجارية

  ذات النطاق الضيقةالوصل  •  

  السلكية ذات النطاق العريض ةالوصل  •  

   النقالة ذات النطاق العريضةالوصل  •  
  التجارية املزودة بشبكة حمليةشاريعنسبة امل ١٠ - اريةفئة املشاريع التج

  املزودة بشبكة خارجيةشاريع التجاريةنسبة امل ١١ - فئة املشاريع التجارية
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  التجارية املستخِدمة لإلنترنت حبسب منط النشاطشاريعنسبة امل ١٢ - فئة املشاريع التجارية
 إرسال أو تلقي الربيد اإللكتروين  •  

بروتوكـول ربـط احملادثـات الـصوتية عـرب      /ال هاتفيـا عـرب اإلنترنـت     االتص  •  
 اإلنترنت، أو التداول بالفيديو

 استخدام رسائل فورية أو لوحات إعالنات إلكترونية  •  

 احلصول على معلومات عن السلع أو اخلدمات  •  

 احلصول على معلومات من اهليئات احلكومية العامة  •  

 مية العامةالتعامل مع اهليئات احلكو  •  

 إجراء املعامالت املصرفية عرب اإلنترنت   •  

 احلصول على خدمات مالية أخرى  •  

  خدمات للزبائنوفريت  •  

  اإلنترنتن طريق منتجات عتسليم  •  

 استقدام املوظفني داخليا أو خارجيا  •  

 تدريب املوظفني  •  
  

الجتار بسلع تكنولوجيا   قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وا    لاملؤشرات األساسية       
 واالتصاالت   املعلومات

  
ــا املعلومــات   ــة تكنولوجي فئ

 ١ - واالتصاالت
نسبة إمجايل القوى العاملة لقطاع األعمال التجارية املسامهة يف قطـاع تكنولوجيـا        

 )كنسبة مئوية (املعلومات واالتصاالت
ــا املعلومــات   ــة تكنولوجي فئ

 ٢ -واالتصاالت 
ــا املعلو  ــة  (مــات واالتــصاالت مــن القيمــة املــضافة   نــصيب تكنولوجي ــسبة مئوي كن

 )إلمجايل القيمة املضافة لقطاع األعمال التجارية
ــا املعلومــات   ــة تكنولوجي فئ

 ٣ -واالتصاالت 
ــواردات مــن ســلع تكنول  ــسبة  ال ــصاالت كن ــا املعلومــات واالت ــة جملمــوع  وجي  مئوي

 الواردات 
ــا املعلومــات   ــة تكنولوجي فئ

 ٤ - واالتصاالت
 مئويــة جملمــوع وجيــا املعلومــات واالتــصاالت كنــسبة ت مــن ســلع تكنولالــصادرا

 الصادرات 
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  وجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليملستخدام تكنوالاملؤشرات األساسية     
  

ــيت    ١ - فئة التعليم ــدارس ال ــسبة امل ــو  ن ــديها رادي ــيم   ل ــراض التعل ــستخدم ألغ ــن  (ُي ــستويات م ــن٣ إىل ١للم  م
 )وحد للتعليمالتصنيف الدويل امل

 مــن٣ إىل ١للمــستويات مــن (تلفزيــون ُيــستخدم ألغــراض التعلــيم  لــديها نــسبة املــدارس الــيت  ٢ - فئة التعليم
 )التصنيف الدويل املوحد للتعليم

 مـن التـصنيف الـدويل٣ إىل ١للمـستويات مـن   (مرفـق اتـصال هـاتفي    لـديها  نسبة املدارس اليت     ٣ - فئة التعليم
 )املوحد للتعليم

 ) من التصنيف الدويل املوحد للتعليم٣ إىل ١للمستويات من (نسبة احلواسيب إىل التالميذ  ٤ - فئة التعليم
 مـن التـصنيف٣ إىل   ١للمستويات مـن    (نسبة املدارس املوصلة باإلنترنت، حسب نوع الوصلة         ٥ - فئة التعليم

 )الدويل املوحد للتعليم
  السلكية ذات النطاق الضيق ةالوصل  •  
  السلكية ذات النطاق العريض ةالوصل  •  
  ذات النطاق الضيق وذات النطاق العريض معاالسلكية ةالوصل  •  

 مـن التـصنيف٣ إىل   ١للمـستويات مـن     (هلـم اإلنترنـت يف املدرسـة        الـذين يتـوفر     نسبة التالميـذ     ٦ - فئة التعليم
 )الدويل املوحد للتعليم

 يف املرحلــة اجلامعيــة يف جمــاالت ذات صــلة بتكنولوجيــا املعلومــاتنــسبة التالميــذ املــسجلني   ٧ - فئة التعليم
 )  من التصنيف الدويل املوحد للتعليم٦ و ٥للمستويني (واالتصاالت حسب اجلنس 

ــدارس ٨ - فئة التعليم ــصاالت يف املـــ ــات واالتـــ ــا املعلومـــ ــال تكنولوجيـــ ــؤهلني يف جمـــ ــني املـــ ــسبة املعلمـــ نـــ
 والثانوية  االبتدائية

 رجعياملؤشر امل
املؤشـــر املرجعـــي 

 ١ - فئة التعليمل
 مــن التــصنيف الــدويل املوحــد٣ إىل ١للمــستويات مــن   (ءالكهربــا زودة بنــسبة املــدارس املــ  

 )ب()للتعليم

  
  

 
  

لالطالع على تفاصيل التنقيحات املدخلـة علـى القائمـة األساسـية الـسابقة يرجـى الرجـوع إىل التقريـر عـن                         )أ(  
ائمــة األساســية ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، الــذي أعدتــه   التنقيحــات واإلضــافات يف الق

الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية كوثيقة معلومـات عامـة ُتقـدم إىل                
  . الدورة األربعني للجنة اإلحصائية

علومــات واالتــصاالت، لكنــها شــرط هــام مبــا أن الكهربــاء ليــست بالتحديــد ســلعة مــن ســلع تكنولوجيــا امل   )ب(  
. الستخدام كثري من أشكال هذه التكنولوجيا، فهي غري مدرجة يف القائمة األساسية، إمنا كمؤشر مرجعـي               

وقد أظهرت الدراسات الدولية اليت استعرضها معهد اليونـسكو لإلحـصاء أن االفتقـار إىل الكهربـاء يـشكل       
امية، لدرجة جتعل رصد اجتاهـات توفريهـا يتـسم بـنفس األمهيـة الـيت                عقبة كبرية يف كثري من االقتصادات الن      

  . يتسم هبا رصد توافر واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت


