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  بنود للعلم
          ولوجيا املعلومات واالتصاالتإحصاءات تكن
  الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    

  
  مذكرة من األمني العام    

يتــشرف األمــني العــام  ،**األربعــنيبنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا   
ــا املعلومــات    ــاس تكنولوجي ــة بقي ــشراكة املعني ــر ال ــة تقري ــة بإحال ،  واالتــصاالت ألغــراض التنمي

  .املعروض على اللجنة للعلم
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  .األول، الفرع ألف
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ـــتقري     ــصاالت    ــ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــاس تكنولوجيـ ــة بقيـ ــشراكة املعنيـ ر الـ
  ألغراض التنمية
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  مقدمة  - أوال  
 يف الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة         أُطلقت    - ١

ــة     ٢٠٠٤عــام  ــا املعلومــات واالتــصاالت القابل ــوافر إحــصاءات تكنولوجي  مــن أجــل حتــسني ت
واالتـصاالت  ومنـذ ذلـك احلـني، ظلـت إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات              .)١(للمقارنة الدولية 

بندا ثابتا يف جداول أعمال اللجنة اإلحـصائية، وقـدمت الـشراكة تقـارير عـن التقـدم احملـرز يف                     
، )E/CN.3/2007/5انظـــر  (٢٠٠٧، وعـــام )E/CN.3/2005/23انظـــر  (٢٠٠٥أعماهلـــا يف عـــام 

  ).E/CN.3/2009/19انظر  (٢٠٠٩وعام 
، أقـرت  ٢٠٠٧ويف عـام   .)٢(جنـة علمـا بتقريـر الـشراكة    ، أحاطت الل٢٠٠٥ويف عام    - ٢

 ؛وهنأت الـشراكة علـى عملـها      القائمة األساسية ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛       
وسـلمت بـأن    ؛  وشجعت البلـدان علـى اسـتخدام القائمـة األساسـية يف براجمهـا جلمـع البيانـات                 

تطور، وشـجعت الـشراكة علـى مواصـلة     جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال سريع ال 
ــاس مــدى اســتخدام    األساســية العمــل علــى حتــسني القائمــة    واســتكماهلا، ال ســيما لغــرض قي

ــصادي      ــة، ومــسامهتها يف النمــو االقت ــيم واحلكوم ــصاالت يف التعل ــا املعلومــات واالت تكنولوجي
  وشـجعت ؛االتوالتنمية االجتماعيـة، والعوائـق أمـام اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـص            

ــدراهت     ــاء ق ــدان يف جهودهــا لبن ــى مــساعدة البل ــشراكة عل ــضا ال ــى مجــ اأي ــشأن   عل ــات ب ع البيان
  .)٣(مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وُعرضــت عليهــا أيــضا  . )٤(، أحاطــت اللجنــة علمــا بتقريــر الــشراكة ٢٠٠٩ويف عــام   - ٣
الـيت أعـدهتا   ‘‘ افات يف القائمـة األساسـية  التنقيحات واإلض’’وثيقة املعلومات األساسية املعنونة   

  .الشراكة

_________________ 
ومنظمـة التعـاون والتنميـة     ؛االحتاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية    :  همالشراكةيف   احلاليونعضاءاأل  )١(  

 التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة         إلحـصاء اومعهـد   ؛   األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة        ومؤمتر؛  يف امليدان االقتصادي  
لجنــة الو؛ لجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييبالو؛ )اليونــسكو(للتربيــة والعلــم والثقافــة 

لجنـة  الو سيا واحمليط اهلادئ؛لجنة االقتصادية واالجتماعية آلالو؛ )اإلسكوا (االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 
املكتـب اإلحـصائي   و ؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة؛االقتصادية ألفريقيا

  والبنك الدويل للجماعات األوروبية؛
الفــصل ؛ )E/2005/24 (٤؛ امللحــق رقــم ٢٠٠٥انظــر الــسجالت الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي؛     )٢(  

  .٣٤السادس واو، الفقرة 
  .٣٨/١٠٤؛ الفصل األول باء، املقرر )E/2007/24 (٤امللحق رقم ؛ ٢٠٠٧املرجع نفسه؛   )٣(  
  .٤٠/١١٥؛ الفصل األول باء، املقرر )E/2009/24 (٤امللحق رقم ؛ ٢٠٠٩املرجع نفسه؛   )٤(  
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ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقـدم الـذي أحرزتـه الـشراكة منـذ الـدورة األربعـني                      - ٤
 نقطة منتصف الطريق بني مرحلة تـونس        ٢٠١٠وميثل عام   . ٢٠٠٩للجنة اليت عقدت يف عام      

فيـه اجلمعيـة العامـة        الـذي ستـستعرض    ٢٠١٥ وعـام    مؤمتر القمة العـاملي جملتمـع املعلومـات       من  
وتتمثـل  . مؤمتر القمـة  التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية باإلضافة إىل أهداف           

التعـاون مـع القطـاع اخلـاص إلتاحـة فوائـد            :  مـن األهـداف اإلمنائيـة يف       ٨ مـن اهلـدف      ٥الغاية  
أمـا مـؤمتر    . تـصاالت للبلـدان كافـة     التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة تكنولوجيا املعلومـات واال      

فقد سلط الضوء على أمهيـة قيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت مـن حيـث تقيـيم               القمة
الفجوة الرقمية واستعراض أداء البلدان، باالستناد إىل مؤشرات إحصائية قابلـة للمقارنـة ورقـم             

  .قياسي مركب
 املـؤرخ   ٢٠٠٨/٣قـراره    مـن    ٢٩رة  وأوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف الفقـ        - ٥

ــا املعلومــات    ، ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٨ بــأن تواصــل الــشراكة عملــها املتعلــق بقيــاس تكنولوجي
  .واالتصاالت من أجل تتبع التقدم احملرز صوب حتقيق أهداف مؤمتر القمة وغاياته

هنـا  ويف ظـل هـذه اخللفيـة، تتـيح الـدورة احلاديـة األربعـون للجنـة فرصـة جـاءت يف أوا            - ٦
متاما للنظر يف سبل حتسني توافر إحصاءات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت الالزمـة لرصـد          

  .وقياس التقدم احملرز صوب بلوغ األهداف املتفق عليها دوليا
  

التقـــدم الـــذي أحرزتـــه الـــشراكة املعنيـــة بقيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات   - ثانيا  
  واالتصاالت ألغراض التنمية

، واصـلت الـشراكة تطـوير عملـها املتعلـق بإحـصاءات تكنولوجيـا        ٢٠٠٩خـالل عـام     - ٧
ــام       ــة ع ــيت وضــعتها اللجن ــصاالت، آخــذة التوصــيات ال ــات واالت .  يف حــسباهنا٢٠٠٧املعلوم

وبوجه خاص، صقلت الشراكة عملها املنهجي وقدمت مـساعدة تقنيـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة         
علومــات واالتــصاالت تــستند إىل معــايري البلــدان الناميــة علــى إنتــاج بيانــات عــن تكنولوجيــا امل

ومـضت قـدما يف عملـها التنـسيقي الرامـي إىل مجـع ونـشر املؤشـرات علـى                    . متفق عليها دوليـا   
كما اسـتمرت الـشراكة يف دراسـة مـسائل جديـدة تتعلـق بقيـاس                . الصعيدين العاملي واإلقليمي  

االتـصاالت، وتكنولوجيـا    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل أثر تكنولوجيـا املعلومـات و         
ورحبت بانضمام إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة        . املعلومات واالتصاالت يف احلكومة   

ويـورد مرفـق هـذا التقريـر قائمـة األنـشطة            . باألمانة العامة لألمـم املتحـدة إليهـا كعـضو جديـد           
  .٢٠٠٩الرئيسية اليت نفذهتا الشراكة يف عام 
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  العمل املنهجي  - ألف  
 تقـدم كـبري يف ميـدان تكنولوجيـا          ٢٠٠٩يف عـام     فيما خيـص وضـع املؤشـرات، حتقـق          - ٨

وأنـشأ معهـد اإلحـصاء التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة              . املعلومات واالتـصاالت يف جمـال التعلـيم       
فريقا عامال دوليـا معنيـا بإحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات            ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

 بلـدا، مـن أجـل اعتمـاد األدوات املنهجيـة          ٢٥جمال التعليم، يتـألف مـن ممثلـي         واالتصاالت يف   
دليل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض مؤشـرات التعلـيم،     (اليت وضعها املعهد    

ووضــــع اســــتبيانا منوذجيــــا عــــن تكنولوجيــــا املعلومــــات ) ومــــواد الدراســــات االستقــــصائية
  .واالتصاالت يف جمال التعليم

ــهى  - ٩ ــة باســتخدام االســتبيان      وانت ــق العامــل مــن دراســة استقــصائية جتريبي  أعــضاء الفري
وتـشكل هـذه الدراسـة االستقـصائية التجريبيـة أساسـا            . النموذجي، وقدموا نتائجها إىل املعهـد     

ــا املعلومــات        ــا املعهــد عــن إدمــاج تكنولوجي ــدة جيريه ــه يف دراســة استقــصائية جدي ــستند إلي ي
ــي ، بــاالقتران مــع ٢٠١٠م، وهــي دراســة يعتــزم توزيعهــا مبــدئيا يف عــام   واالتــصاالت يف التعل

  .الدراسة االستقصائية السنوية اليت جيريها املعهد عن التعليم
يف  وعقد البنـك الـدويل وحكومـة مجهوريـة كوريـا اجتماعـا مـشتركا بـني الوكـاالت                    - ١٠

د والدراسـة االستقـصائية      أقر األدوات املنهجية اليت وضـعها املعهـ        ٢٠٠٩يوليه  /بوسان يف متوز  
التجريبية اليت أجراها، وقرر أنـه ينبغـي االسـتعانة هبمـا لـدعم جهـود بنـاء القـدرات، مـن أجـل                        

  .توسيع قاعدة البلدان اليت ستشارك الحقا يف أنشطة املعهد الرئيسية جلمع البيانات
يت تنــسقها وجــددت فرقــة العمــل املعنيــة باحلكومــة اإللكترونيــة، التابعــة للــشراكة، الــ     - ١١

ــا، مناقــشاهتا يف عــام    ــة االقتــصادية ألفريقي  بــشأن وضــع جمموعــة مــن املؤشــرات   ٢٠٠٩اللجن
وناقـشت اللجـان اإلقليميـة، وال سـيما اللجنـة االقتـصادية         . األساسية عن احلكومة اإللكترونيـة    

شـرات  ألفريقيا واللجنة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، مؤ             
، وتلقـت مـدخالت     ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلكومة اإللكترونية اخلاصة مبنطقة كل منـهما يف الفتـرة           

وقــد حــدد املكتــب اإلحــصائي للجماعــات  .)٥(مــن أصــحاب املــصلحة علــى املــستوى الــوطين
األوروبية بالفعل جمموعة من مؤشرات احلكومة اإللكترونية من أجل االحتاد األورويب، ويقـوم             

  . بيانات عن جانب الطلب على خدمات احلكومة اإللكترونيةاملكتب أيضا جبمع
_________________ 

ة البحـر الكـارييب علـى إعـداد كتيـب إرشـادي             تعكف جلنة األمم املتحـدة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـ              )٥(  
منــهجي مرجعــي عــن إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف جمــال احلكومــة اإللكترونيــة، يتــضمن  

وينتظر أن يـسهم الكتيـب اإلرشـادي        . تعاريف، وأسئلة منوذجية ومعلومات هامة أخرى فيما خيص كل مؤشر         
  . التناسق بني تعريف مؤشرات احلكومة اإللكترونية يف مجيع املناطقيف العملية العاملية الرامية إىل حتقيق
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وستشكل اخلربات اإلقليمية يف جمال وضع مؤشرات احلكومـة اإللكترونيـة إسـهاما يف                - ١٢
وأنشأت فرقة العمـل، الـيت تنـاقش قائمـة     . العملية الدولية، وستجرى مشاورات إقليمية إضافية     

ويف . رنــت لتيــسري النقــاش بــني أعــضائها     مؤشــرا، مجاعــة نقــاش علــى اإلنت   ١٨أوليــة تــضم  
ــام ــة أساســية مبؤشــرات      ٢٠١٠ ع ــسط، وستوضــع قائم ــة وتب ، ســتدرس االقتراحــات اإلقليمي

وستستعرض القائمة األساسية بعد ذلك على يـد فرقـة          . احلكومة اإللكترونية، تشمل التعاريف   
 / نيــسانالعمــل، وســتجري مناقــشتها واعتمادهــا يف اجتمــاع تــشاوري دويل يعتــزم عقــده يف   

  .٢٠١٠أبريل 
وحــددت فرقــة العمــل املعنيــة باآلثــار، التابعــة للــشراكة، الــيت تنــسقها منظمــة التعــاون    - ١٣

، بـدأت   ٢٠٠٩وخالل عام   . ٢٠٠٨والتنمية يف امليدان االقتصادي، اختصاصاهتا يف هناية عام         
ة ألثـر تكنولوجيـا     فرقة العمل املعنية باآلثار العمل بشأن وثيقة إطارية ستصف األنـواع املختلفـ            

ــار    ــاس تلــك اآلث ــة قي ــصاالت، وكيفي ــدان    . املعلومــات واالت ــد البل ــوخى هــو تزوي واهلــدف املت
مبجموعة من األدوات اإلحصائية والتحليلية اليت قد جتدها مفيدة يف إجـراء التقيـيم اخلـاص هبـا                  

ولوجيــا ألثــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، بغيــة دعــم صــياغة الــسياسات املتعلقــة بتكن  
  .املعلومات واالتصاالت وتقييمها وحتسينها

 ٢٠٠٩ونظمت الشراكة، يف إطار منتدى مؤمتر القمة العامليـة جملتمـع املعلومـات لعـام                  - ١٤
الــذي عقــد يف جنيــف، جلــسة بــشأن موضــوع قيــاس أثــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 

لوجيا املعلومـات واالتـصاالت وحتديـد       وأمهيته يف املساعدة على تقييم السياسات املتعلقة بتكنو       
والحظـت الـشراكة أن تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت أدوات            . األولويات اخلاصـة هبـا    

قويـــة لتعزيـــز اإلنتاجيـــة والنمـــو عنـــدما تقـــرن مبـــوارد تكميليـــة مثـــل املهـــارات املتعلقـــة هبـــذه  
ويـــستلزم األمـــر . خراالتكنولوجيـــات، لكـــن قيـــاس أثرهـــا يف البلـــدان الناميـــة مل يبـــدأ إال مـــؤ 

 تـــشمل بيانـــات النطـــاق الـــصغري، ومؤشـــرات اســـتخدام تكنولوجيـــات -إحـــصاءات أفـــضل 
 مـن أجـل حتليـل أثـر تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت بـشكل                 -املعلومات واالتـصاالت    

صـائب، مبـا يف ذلـك التـأثريات غـري املباشــرة الواقعـة علـى القطاعـات االقتـصادية غـري املرتبطــة           
وجيا املعلومات واالتصاالت وكيف ميكن هلذه التكنولوجيـات أن تـساعد علـى تعجيـل               بتكنول

ــة لغــريب آســيا     . نــشر املعرفــة ــة األمــم املتحــدة االقتــصادية واالجتماعي ومــن ذلــك مــثال أن جلن
قد أمتت دراسة تتنـاول أثـر تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت علـى تنميـة اجملتمـع           ) اإلسكوا(

  .)٦( األعضاء يف اإلسكوااحمللي يف البلدان

_________________ 
جتري دراسة اإلسكوا استقصاء لعدد من مـشاريع ومبـادرات تنميـة اجملتمـع املـستندة إىل تكنولوجيـا املعلومـات                       )٦(  

. تمـع احمللـي   واالتصاالت من املنطقة، وتقترح سبال لقياس أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تنميـة اجمل             
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ــصائي        - ١٥ ــب اإلحـ ــصادي واملكتـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــلت منظمـ وواصـ
ومــن . للجماعــات األوروبيــة عملــهما املتعلــق بقيــاس أثــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 

 ، بـإدارة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ذلك مثال أن املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية قام، يف الفتـرة      
دراسة مقارنة استخدمت فيها املكاتب اإلحصائية الوطنية بيانـات النطـاق الـصغري لتحليـل أثـر                 

وأوليـت عنايـة خاصـة آلثـار االسـتثمارات          . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت علـى االقتـصاد      
ــى         ــات عل ــذه التكنولوجي ــتخدام ه ــصاالت وآثــار اس ــات واالت ــا املعلوم ــة يف تكنولوجي املوظف

عمل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية علـى الـربط بـني البيانـات املـستمدة        وي. اإلنتاجية
ــصاالت      ــات واالتـ ــا املعلومـ ــر تكنولوجيـ ــة أثـ ــة دراسـ ــة بغيـ ــصائية خمتلفـ ــات استقـ ــن دراسـ . مـ

واصــلت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي تطــوير إحــصاءات تكنولوجيــا     كمــا
قــة العاملــة املعنيــة بوضــع مؤشــرات جملتمــع املعلومــات، املعلومــات واالتــصاالت عــن طريــق الفر

التابعة هلا، اليت ناقشت يف مجلة أمور أوجه التآزر بني اإلحصاءات الرمسية والبيانـات املـستمدة                
من املصادر اخلاصة، وقياس األثر االقتـصادي لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، والـتغريات            

  .يف املعايري والتعاريف
عقــاب االجتمــاع الــسابع لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت الــذي عقــد يف القــاهرة يف ويف أ  - ١٦
تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،    / بشأن املؤشـرات العامليـة لالتـصاالت       ٢٠٠٩مارس  /آذار

ُشكِّل فريق خرباء لدراسة وتنقيح مؤشرات االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة بالبنية األساسـية             
يا املعلومات واالتصاالت وبفرص الوصول إليها، وكـذلك تعـاريف هـذه            تكنولوج/االتصاالت

وظل اخلـرباء يعملـون عـن طريـق اإلنترنـت طـوال العـام وسـينهون                 . املؤشرات وأساليب مجعها  
، ٢٠٠٩مـارس   /ويف آذار . ٢٠١٠عملهم إبان اجتماع يعتـزم عقـده يف الربـع األول مـن عـام                

ســي لتطــور تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،  نــشر االحتــاد الــدويل لالتــصاالت رقمــه القيا 
الــذي يــستند إىل أرقــام قياســية ســابقة وحيــسنها تيــسريا لتتبــع الفجــوة الرقميــة واســتعراض           

  .التطورات املتعلقة مبجتمع املعلومات
وانتهت الشراكة من إعداد منشور عن القائمة األساسية املنقحة ملؤشـرات تكنولوجيـا       - ١٧

ت الــيت عرضــت كوثيقــة معلومــات أساســية يف الــدورة األربعــني للجنــة   املعلومــات واالتــصاال
وسيــسهم املنــشور يف زيــادة تــرويج القائمــة األساســية الــيت ميكــن أن تــستخدمها    . اإلحــصائية

ــا املعلومــات واالتــصاالت    ــاس تكنولوجي ــا كــأداة لقي ــدان مجيع وتتــضمن القائمــة املنقحــة  . البل
وليـة، وال سـيما املعـايري اخلاصـة بالـشعبة اإلحـصائية يف           التغريات الـيت أدخلـت علـى املعـايري الد         

_________________ 
وينبغي أن تساعد النتائج البلدان األعضاء على وضع برامج لتحـسني قيـاس أثـر فـرص الوصـول إىل تكنولوجيـا                

  .املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية
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األمم املتحدة، واالحتاد الدويل لالتـصاالت، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،                 
ــة  ــة واألربعــني   وســيكون هــذا املنــشور متاحــا . ومنظمــة العمــل الدولي ــة يف دورهتــا احلادي للجن
  .كوثيقة معلومات أساسية

  
   القدراتبناء  - باء  

واصلت فرقة العمل املعنية ببناء القـدرات، الـيت ينـسقها مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة                     - ١٨
، توجيـه طلبـات املـساعدة الـواردة مـن البلـدان، وسـعت إىل تعزيـز أوجـه                  )األونكتـاد (والتنمية  

ــاء القــدرات الــيت يقومــون هبــا     وتعــاون الــشركاء يف عقــد . التــآزر بــني الــشركاء يف أنــشطة بن
الدورات التدريبية وتنظـيم حلقـات العمـل، وواصـل الـشركاء أيـضا إعـداد ونـشر أدوات بنـاء                     
ــز إنتاجهــا مــن إحــصاءات       ــدان أن تــستخدمها لتعزي القــدرات اخلاصــة هبــم، الــيت تــستطيع البل

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
صــول دليــل قيــاس فــرص و ’’ مــن ٢٠٠٩وأصــدر االحتــاد الــدويل لالتــصاالت طبعــة     - ١٩

الـذي يركـز    ‘‘ األسر املعيشية واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلـا         
ــا         ــراد إىل تكنولوجي ــشية واألف ــرص وصــول األســر املعي ــة بف ــية املتعلق ــى املؤشــرات األساس عل

وميكن أن يستخدم الـدليل، املتـوافر بلغـات األمـم            .)٧(املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلا   
تحـــدة الـــست الرمسيـــة مجيعـــا، كمرجـــع أساســـي يف إعـــداد وتـــصميم وتنفيـــذ الدراســـات    امل

ــا املعلومــات واالتــصاالت، وهــو األســاس     االستقــصائية الســتخدام األســر املعيــشية لتكنولوجي
الــذي يــستند إليــه يف تنظــيم الــدورة التدريبيــة لالحتــاد الــدويل لالتــصاالت بــشأن اإلحــصاءات  

وسـيكون هـذا الـدليل      . املعيـشية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت       املتعلقة باستخدام األسـر     
  .للجنة يف دورهتا احلادية واألربعني كوثيقة معلومات أساسية متاحا
الــذي  ‘‘دليــل قيــاس جمتمــع املعلومــات ’’مــن نــسخة منقحــة ٢٠٠٩ونــشرت يف عــام   - ٢٠

ن الـتغريات الـيت أدخلـت       أصدرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والـذي يتـضم          
وقـام املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة       .)٨(على تـصنيف منتجـات اقتـصاد املعلومـات       

 الـذي يتعلـق بدراسـته اإلحـصائية لعـام           املرجع املنهجي إلحصاءات جمتمع املعلومـات     بتحديث  
اخــل  االقتــصادية دلألنــشطةلتــصنيف الــصناعي العــام ، والــذي يتــضمن التنقــيح الثــاين ل٢٠٠٩

طبعـة  : اقتصاد املعلومـات  دليل إنتاج إحصاءات’’وُترجم ). NACE Rev.2(األوروبية اجلماعة 

_________________ 
-http://www.itu.int/ITU: ميكـــــن ترتيـــــل دليـــــل االحتـــــاد الـــــدويل لالتـــــصاالت جمانـــــا مـــــن املوقـــــع التـــــايل  )٧(  

D/ict/publications/hhmanual/2009/index.html.  
  .http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf :متاح يف العنوان التايل  )٨(  
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الــذي أصــدره األونكتــاد، إىل الفرنــسية مــن جانــب اللجنــة االقتــصادية     ،)٩(‘‘ املنقحــة٢٠٠٩
ألفريقيــا، وجيــري ترمجتــه إىل العربيــة مــن جانــب اإلســكوا، وإىل اإلســبانية مــن جانــب اللجنــة  

  .دية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييباالقتصا
ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت واألونكتاد دورة تدريبية للمدربني مـدهتا مخـسة أيـام                - ٢١

ــران    ــا املعلومــات واالتــصاالت يف جنيــف يف حزي ــه /بــشأن إحــصاءات تكنولوجي . ٢٠٠٩يوني
تنفيـذ الـدورات التدريبيـة الـيت      وساعدت هذه املبـادرة علـى إعـداد مخـسة خـرباء يف اإلحـصاء ل               
وبالتعـاون الوثيـق مـع اللجـان        . ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت واألونكتاد يف البلدان النامية       

اإلقليمية املعنية ومنظمـات أخـرى، نظمـت هـذه الـدورات التدريبيـة بـصورة مـشتركة يف عـام                     
ــة البحــر الكــارييب  ٢٠٠٩ ــدان منطق ــة ويف   يف بل ــة باإلنكليزي ــدانالناطق ــة    البل ــة الناطق األفريقي

ة لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت يف منطقـة آسـيا واحملـيط              يكما نظمت الدورة التدريي   . باإلنكليزية
  .اهلادئ، ونظمت الدورة التدريبية لألونكتاد يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية

البحــر الكــارييب  ونظمــت اإلســكوا واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا اجلنوبيــة ومنطقــة         - ٢٢
ويف غـريب آسـيا، عقـدت       . حلقات عمل إقليمية عن قياس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          

يف الكويـت    حلقة عمل دون إقليمية عـن قيـاس مؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت               
وقد نظمـت هـذه احللقـة مـن جانـب اإلسـكوا بالتعـاون مـع الوكالـة                   . ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 
. ٢٠٠٩يوليـه   /يف دمـشق يف متـوز      وعقدت حلقة عمل أخرى   . لتكنولوجيا املعلومات املركزية  

. وقد نظمت هذه احللقة اإلسكوا بالتعاون مع مكتب اإلحصاء يف اجلمهورية العربيـة الـسورية        
وعقد معهد اليونسكو لإلحصاء حلقة تدريبيـة عـن قيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                 

 بالقاهرة يف إطار مشروع مت التعاقـد عليـه   ٢٠٠٩يونيه / يف حزيران   دولة عربية  ١٥ملمثلني من   
  .مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

وتواصل الشراكة تلقي طلبات للمساعدة التقنية مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر                - ٢٣
وملـا كانـت قـدرة      . تصاالتاقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واال        

تتوقـف علـى تـوافر املـوارد فـإن           الشركاء على االستجابة لالحتياجـات املتعلقـة ببنـاء القـدرات          
  .استمرار الدعم املايل من قبل املاحنني يتسم بأمهية كربى

  
  مجع البيانات ونشرها  - جيم  

اختتمت فرقة العمل املعنية بتطوير قواعد البيانات، اليت ينسقها البنـك الـدويل، عملـها       - ٢٤
ــشعبة       ــة بيانــات األمــم املتحــدة، الــيت تتعهــدها ال الرامــي إىل وضــع اتفــاق بــني الــشركاء وبواب

_________________ 
  .http://measuring-ict.unctad.org: ميكن ترتيل دليل األونكتاد جمانا من املوقع التايل  )٩(  
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، )١٠()UNdata(بيانــات األمــم املتحــدة  وســيزود الــشركاء بوابــة. اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة
بإحصاءات عن املؤشـرات األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، كـي               دورية،بصفة  

وقــد اســتهل االحتــاد الــدويل لالتــصاالت هــذه العمليــة، . تــصبح متــوافرة جلمهــور أوســع نطاقــا
وأصــبحت بوابــة بيانــات األمــم املتحــدة تــضم اآلن بيانــات عــن ســتة مؤشــرات تتعلــق بالبنيــة     

وسـتوفر  . ومات واالتصاالت وفرص الوصـول إىل هـذه التكنولوجيـا         األساسية لتكنولوجيا املعل  
  .٢٠١٠مؤشرات أساسية أخرى يف عام 

ــا املعلومــات واالتــصاالت،       - ٢٥ ــدويل للبيانــات املتعلقــة بتكنولوجي ــوافر ال وفيمــا خيــص الت
أصــدر االحتــاد الــدويل لالتــصاالت الطبعــتني الثالثــة عــشرة والرابعــة عــشرة مــن قاعــدة بياناتــه    

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والطبعـة اخلامـسة والـثالثني       /شرات العاملية لالتصاالت  للمؤ
ــة اإلحــصائية مــن  ــة جملتمــع       احلولي ــضا مخــسة مــوجزات إحــصائية إقليمي ــشر أي ــه، ون اخلاصــة ب

لألمــــريكتني، وأفريقيــــا، وآســــيا واحملــــيط اهلــــادئ، ورابطــــة الــــدول املــــستقلة، (املعلومــــات 
ألونكتــاد بياناتــه املتعلقــة باســتخدام املؤســسات لتكنولوجيــا املعلومــات  ونــشر ا. )١١()وأوروبــا

    تقريــر اقتــصاد املعلومــات لعــام واالتــصاالت، وبقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف 
 وتنــشر منظمــة التعــاون والتنميــة يف  .)١٢(االجتاهــات والتوقعــات يف أوقــات مــضطربة : ٢٠٠٩

 مؤشـرا لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت         ١٥علـى اإلنترنـت     امليدان االقتصادي يف موقعها     
مــستمدة مــن منــشورات وقواعــد بيانــات خمتلفــة ُتحــدَّث ســنويا بــصفة متجــددة مبجــرد تــوافر   

  .)١٣(البيانات
وأحرز أيضا تقدم فيما يتعلق بتوافر بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبـا يف               - ٢٦

ــك املؤشــرات األساســية لتكنو   . لوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، علــى املــستوى اإلقليمــي     ذل
وحــدَّث املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة قاعــدة بياناتــه املتعلقــة مبجتمــع املعلومــات   

وحــدَّثت اإلســكوا بوابــة .  بلــدا أوروبيــا٣١املتاحــة علــى اإلنترنــت بإحــصاءات مــستمدة مــن 
وأصـدرت   )١٤()ISPER( تعـىن هبـا اإلسـكوا    جمتمع املعلومات اخلاصة هبا مـن أجـل املنطقـة الـيت       

_________________ 
  )١٠(  http://data.un.org/.  
  .http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/index.html: انظر  )١١(  
:  التـــــــايل؛ ومتـــــــاح أيـــــــضا مـــــــن املوقـــــــعE.09.II.D.18منـــــــشورات األمـــــــم املتحـــــــدة، رقـــــــم املبيـــــــع   )١٢(  

http://www.unctad.org/en/docs/ier2009_en.pdf.  
  .http://www.oecd.org/sti/ICTindicators :انظر  )١٣(  
  )١٤(  http://isper.escwa.un.org.lb/isper/  .     تعد البوابة أداة دينامية مستندة إىل قواعـد بيانـات ثنائيـة اللغـة)  اإلنكليزيـة

وهـي تتـيح    . لقياس التقدم احملرز صوب بناء جمتمـع املعلومـات يف منطقـة غـريب آسـيا واملنطقـة العربيـة                   ) والعربية
مـــع املعلومـــات، احلالـــة والـــشراكات، ومؤشـــرات جمت: الوصـــول إىل معلومـــات عـــن خطـــة العمـــل اإلقليميـــة 

  .اإلقليمية، وأدوات االتصاالت والربط الشبكي/واملنشورات، واملوجزات القطرية
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الـيت ترصـد التقـدم احملـرز يف          ‘‘٢٠٠٩ آسيا لعـام      جملتمع املعلومات يف غريب    ةقليمياملالمح اإل ’’
ــة    ــصاالت واســتخدامها يف املنطق ــا املعلومــات واالت ــق مرصــد جمتمــع  . اعتمــاد تكنولوجي وأطل

ــارييب،     ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ــات يف أمريك ــا    املعلوم ــصادية ألمريك ــة االقت ــابع للجن  الت
ــات       ــا املعلومـ ــصاءات تكنولوجيـ ــايت إلحـ ــه املعلومـ ــارييب، نظامـ ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ الالتينيـ

ــصاالت ــات        ،)١٥(واالتـ ــا املعلومـ ــة بتكنولوجيـ ــات املتعلقـ ــدرج البيانـ ــات تـ ــدة بيانـ ــو قاعـ وهـ
 املنطقـة، يف سـياق      واالتصاالت، املستمدة من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية يف بلدان        

لجنـة االقتـصادية    ، ستـصدر ال   ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول  . املؤشرات األساسية للشراكة  
ــا        ــة لتطــور تكنولوجي ــة الراهن ــبني احلال ــشورات ت ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ عــدة من واالجتماعي

  .)١٦()انظر املرفق(املعلومات واالتصاالت واالجتاهات املستجدة يف املنطقة 
أن هنـاك اختالفـا    )١٧(٢٠٠٨ يما خيـص تـوافر البيانـات، الحظـت الـشراكة يف عـام          وف  - ٢٧

كبريا بني توافر املؤشرات األساسية الـيت تـستند إىل مـصادر البيانـات املتـوافرة بـشكل معقـول،         
لألســـر املعيـــشية (وتـــوافر املؤشـــرات الـــيت تـــستوجب إجـــراء دراســـات استقـــصائية إحـــصائية 

ن الناميـة مـا زالـت حمدوديـة املـوارد والـبىن األساسـية تـؤثر علـى                   وبالنـسبة للبلـدا   ). والشركات
ومع ذلـك، فعلـى الـرغم       . قدرهتا على إنتاج إحصاءات عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       

مــن بــطء التقــدم احملــرز، فــإن عــدد البلــدان الــيت تنــتج بيانــات عــن تكنولوجيــا املعلومــات             
 لئن كانت املؤشرات املتعلقة بالبنيـة األساسـية         ومن جهة أخرى،  . واالتصاالت يتزايد كل عام   

ــا       وبفــرص الوصــول متاحــة علــى نطــاق واســع، فــإن املؤشــرات املتعلقــة باســتخدام تكنولوجي
تتـوافر  ) وذلك مثال من جانب األسر املعيشية، واألفـراد، والـشركات         (املعلومات واالتصاالت   

 قصور ال تـزال موجـودة فيمـا يتعلـق           وهناك أيضا أوجه  . بوترية أقل، وخاصة يف البلدان النامية     
ــة عقــد املقارنــات   ومــستوى جــودة  ) وخاصــة بــشأن نطــاق الدراســات االستقــصائية  (بإمكاني

  .البيانات
  التنسيق والعضوية - دال  

بفضل استمرار التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني الـشركاء تـسىن للـشراكة أن حتقـق تقـدما                       - ٢٨
وتظـل الـشراكة   . ملتعلقة ببناء القدرات ونـشر البيانـات      كبريا يف عملها املنهجي، ويف أنشطتها ا      

كمــا اســتمر التعــاون مــع املكاتــب اإلحــصائية . منوذجــا ممتــازا للتعــاون النــاجح بــني الوكــاالت
الوطنيــة يف تنفيــذ األنــشطة علــى أيــدي الــشركاء، بوصــفهم مــسامهني ومــستفيدين علــى حــد    

_________________ 
  )١٥(  http://www.cepal.org/tic/flash/default.asp?idioma=IN.  
أيــضا بــإدراج فــصل عــن تكنولوجيــا املعلومــات  آلســيا واحملــيط اهلــادئ لجنــة االقتــصادية واالجتماعيــةســتقوم ال  )١٦(  

  ).سيجري إصدارها(اخلاصة هبا  ٢٠١٠احلولية اإلحصائية لعام واالتصاالت يف 
: ، متــــاح يف املوقــــع التــــايل)LC/W.190) (٢٠٠٨(‘‘ نظــــرة إحــــصائية: جمتمــــع املعلومــــات العــــاملي’’انظــــر   )١٧(  

http://measuring-ict.unctad.org.  
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اب املـصلحة يف جمـال إحـصاءات    وتتضمن أنشطة الشركاء أيضا طائفة أوسع من أصـح        . سواء
ــا        ــة بتكنولوجي ــة املعني ــوزارات الوطني ــل ال ــصاالت وسياســتها، مث ــات واالت ــا املعلوم تكنولوجي

  .املعلومات واالتصاالت
، ٢٠٠٩مـايو  /وخالل منتدى مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات الذي عقـد يف أيـار            - ٢٩

ألمانة العامـة لألمـم املتحـدة       ا واالجتماعية ب  رحبت الشراكة بانضمام إدارة الشؤون االقتصادية     
وستسهم اإلدارة خبربهتا القيمة، وعلى وجه اخلصوص يف جمـال قيـاس     . إليها كأحدث أعضائها  
  .احلكومة اإللكترونية

  
  االستنتاجات  - ثالثا  

مــؤمتر القمــة العــاملي  نقطــة منتــصف الطريــق بــني مرحلــة تــونس مــن ٢٠١٠ميثــل عــام   - ٣٠
 الذي ستستعرض اجلمعية العامة فيه التقدم احملرز صـوب حتقيـق            ٢٠١٥ وعام   اتجملتمع املعلوم 

وقـد حتقـق تقـدم كـبري يف         . األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      باإلضـافة إىل  مؤمتر القمة العاملي    أهداف  
 يف عمل الشراكة املتعلق بزيادة توافر اإلحـصاءات املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات               ٢٠٠٩عام  

 أن الفجــوات القائمــة يف هــذه اإلحــصاءات تؤكــد احلاجــة إىل بــذل جهــد   غــري. واالتــصاالت
  .متضافر من أجل تعزيز مجع البيانات ذات الصلة ونشرها

ــصاالت،          - ٣١ ــات واالت ــا املعلوم ــة بتكنولوجي ــات املتعلق ــوافر البيان ــى حتــسني ت وعمــال عل
  :ستشجع الشراكة البلدان على القيام باألعمال التالية

ــصاالت يف االســتراتيجيات    إدراج اإلحــص  •   ــات واالت ــا املعلوم ــة بتكنولوجي اءات املتعلق
وســـيعجل هـــذا بإنتـــاج إحـــصاءات . الوطنيـــة يف جمـــال اإلحـــصاء واخلطـــط الرئيـــسية

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة الستعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ أهـداف              
  .٢٠١٥منائية لأللفية حبلول عام مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات واألهداف اإل

تعزيــز القــدرات الوطنيــة إلحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت عــن طريــق     •  
ويعـد الـدعم املقـدم      . استخدام أدوات بناء القـدرات والتـدريب الـيت توفرهـا الـشراكة            

مـــن املـــاحنني هامـــا لتنفيـــذ املـــساعدة التقنيـــة يف جمـــال قيـــاس تكنولوجيـــا املعلومـــات   
  .التصاالتوا

تنسيق املنـهجيات املـستخدمة يف قيـاس تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت باالسـتناد                  •  
  .إىل املعايري الدولية اليت وضعتها الشراكة ضمانا إلمكانية املقارنة الدولية بني البيانات

وستواصل الشراكة رصد التقدم احملرز يف جمال توافر إحصاءات تكنولوجيا املعلومـات              - ٣٢
  .واالتصاالت وستقدم تقارير يف هذا الشأن إىل اللجنة اإلحصائية

  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير  - ٣٣
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  املرفق
  ٢٠٠٩موجز األنشطة الرئيسية للشراكة يف عام     

  
  النشاط  الشهر

س فــرص وصــول األســردليــل قيــا’’أصــدر االحتــاد الــدويل لالتــصاالت النــسخة األوىل مــن    يناير /كانون الثاين
  اخلاص به‘‘ املعيشية واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلا

الدورة التدريبيـة املـشتركة بـني االحتـاد الـدويل لالتـصاالت واألونكتـاد واللجنـة االقتـصادية
ألمريكــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحــر الكـــارييب بـــشأن قيـــاس فــرص وصـــول األســـر املعيـــشية

الــشركات إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامها هلــا، بــورت أوف ســبني،و
  ترينيداد وتوباغو

  اخلاص به‘‘ دليل إنتاج إحصاءات اقتصاد املعلومات’’أصدر األونكتاد نسخة منقحة من  فرباير /شباط
املرحلــي،عــرض التقريــر  :ُمثِّلــت الــشراكة يف الــدورة األربعــني للجنــة اإلحــصائية، نيويــورك

والقائمــة األساســية املنقحــة ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، والــدليل املــنقح
  اخلاص باألونكتاد

الـرقم القياسـي لتطـور تكنولوجيـا: أصدر االحتاد الدويل لالتصاالت قياس جمتمع املعلومـات         مارس /آذار
  )٢٠٠٩جنيف،  (٢٠٠٩املعلومات واالتصاالت، عام 

تكنولوجيـا/سابع لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن املؤشرات العاملية لالتصاالت       االجتماع ال 
  املعلومات واالتصاالت، القاهرة

حلقة العمل اإلقليمية اخلامـسة للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب  أبريل /نيسان
البحـر الكـارييب، ريـو دي جـانريو،بشأن قياس جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة         

  الربازيل
الفرقة العاملة املعنية مبؤشرات جمتمـع املعلومـات، التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان

  االقتصادي، باريس
حلقة العمل التدريبية لإلسكوا بـشأن قيـاس مؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،

  مدينة الكويت
املــوجزات اإلحــصائية جملتمــع املعلومــات لعــام’’ منــشور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت إصــدار  مايو /أيار

  ‘‘آسيا واحمليط اهلادئ: ٢٠٠٩
حـدث: ، جنيف ٢٠٠٩ُمثِّلت الشراكة يف منتدى مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات لعام           

  ‘‘قياس آثار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت’’جانيب بشأن موضوع 
ــشأن  يونيه /حزيران ــاد ب ــصاالت واألونكت ــدويل لالت ــني االحتــاد ال ــشتركة ب ــة للمــدربني امل ــدورة التدريبي ال

  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جنيف
املــوجزات اإلحــصائية جملتمــع املعلومــات لعــام’’إصــدار منــشور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت 

  ‘‘أفريقيا: ٢٠٠٩
ؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، املشتركة بني اإلسـكوا واالحتـاداملتابعة اإلقليمية لنتائج م   

تضمنت مسارا موازيا عـن قيـاس جمتمـع املعلومـات(الدويل لالتصاالت واليونسكو، دمشق     
  )ومؤشراته

حلقة العمـل التدريبيـة الـيت نظمهـا االحتـاد الـدويل لالتـصاالت للبلـدان العربيـة بـشأن قيـاس
   واالتصاالت يف جمال التعليم، القاهرةتكنولوجيا املعلومات
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  احللقة التدريبية لإلسكوا بشأن قياس مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، دمشق  يوليه /متوز
الدورة التدريبيـة املـشتركة بـني األونكتـاد واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت واللجنـة االقتـصادية

 والــشركات إىل تكنولوجيــا املعلومــاتألفريقيــا بــشأن قيــاس فــرص وصــول األســر املعيــشية
  )للبلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية(واالتصاالت واستخدامها هلا، أديس أبابا 

املــوجزات اإلحــصائية جملتمــع املعلومــات لعــام’’إصــدار منــشور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت   أغسطس /آب
  ‘‘األمريكتان: ٢٠٠٩

LIRNEasiaبيــة املــشتركة بــني االحتــاد الــدويل لالتــصاالت ومؤســسة الــتفكري   الــدورة التدري  أكتوبر /تشرين األول

بشأن قياس فـرص وصـول األسـر املعيـشية واألفـراد إىل تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت
 واستخدامهم هلا، اليت استضافتها وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بانكوك

املــوجزات اإلحــصائية جملتمــع املعلومــات لعــام’’االحتــاد الــدويل لالتــصاالت إصــدار منــشور   نوفمرب /تشرين الثاين
  ‘‘رابطة الدول املستقلة: ٢٠٠٩

االجتماع الثاين للفريق العامل املعين بإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمـال  ديسمرب /كانون األول
ــديو؛ وإ     ــسكو لإلحــصاء، مونتيف ــد اليون ــابع ملعه ــيم، الت ــسكوالتعل ــد اليون ــل معه صــدار دلي

  لإلحصاء بشأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض مؤشرات التعليم
املــوجزات اإلحــصائية جملتمــع املعلومــات لعــام’’إصــدار منــشور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت 

  ‘‘أوروبا: ٢٠٠٩
أن قيــاس فــرصالــدورة التدريبيــة املــشتركة بــني األونكتــاد واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا بــش 

للبلـدان(وصول الشركات إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها هلـا، الربـاط            
  )األفريقية الناطقة بالفرنسية

حلقة العمل التدريبية لإلسكوا بـشأن قيـاس مؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،
  السودان

ــشور اإلســكوا    ــع امل  ’’إصــدار من ــة جملتم ــح اإلقليمي ــيا  املالم ــريب آس ــات يف غ ٢٠٠٩‘‘ علوم
  )باإلنكليزية(

إصــدار دراســة اإلســكوا بــشأن أثــر تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت علــى تنميــة اجملتمــع
  )باإلنكليزية(احمللي يف البلدان األعضاء يف اإلسكوا 

قيــاس تكنولوجيــا’’إصــدار منــشور اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ  
  ‘‘ومات واالتصاالت من أجل تنمية وبناء جمتمع املعلومات يف آسيا واحمليط اهلادئاملعل

ــادئ        ــيا واحملــيط اهل ــصادية واالجتماعيــة آلس ــة االقت ــشور اللجن ــع ووضــع’’إصــدار من جتمي
تطبيقــات: مؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت وتقييمــات االســتعداد اإللكتــروين

ــا املعلومــات   ــامؤشــرات تكنولوجي ــة لتكنولوجي ــة الراهن ــيم احلال واالتــصاالت مــن أجــل تقي
  ‘‘املعلومات واالتصاالت واالستعداد اإللكتروين يف آسيا واحمليط اهلادئ

  

  


