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                 اللجنة اإلحصائية
                         الدورة الثالثة واألربعون

      ٢٠١٢     مارس  /      آذار ٢  -       فرباير /      شباط  ٢٨
   *                   ن جدول األعمال املؤقتـ  م  )  ط   ( ٣  د ـ     البن

        إحصاءات   :                              بنود للمناقشة واختاذ القرار   
                                   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

           واالتـصاالت     ت   ا                     تكنولوجيـا املعلومـ            استخدام      اس   ي     ة بق  ي                الشراكة املعن   ر    تقري    
 (             ألغراض التنمية

 

١(   
  

                     مذكرة من األمني العام    
  

  ،                                                                                            بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني    
                        تكنولوجيـا املعلومـات               اسـتخدام                                                                              يتشرف األمني العـام بـأن حييـل تقريـر الـشراكة املعنيـة بقيـاس                 

                                        حملـرز يف جمـال إحـصاءات تكنولوجيـا                                           ويعرض هذا التقريـر التقـدم ا        .                        واالتصال ألغراض التنمية  
                                                                                          املعلومات واالتصاالت على نطاق العامل خالل السنوات اخلمس األخرية، مبا يف ذلـك القائمـة               
                                                                                                   األساســـية املنقحـــة واملوســـعة ملؤشـــرات تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت الـــيت وضـــعتها    

                               تقـدم والفجـوات الرئيـسية                                 ُ                                   وحيدد املؤشرات والبلدان اليت أُحرز فيها أكرب قـدر مـن ال             .        الشراكة
                        ً                                                         ويسلط التقرير الضوء أيضاً على التحديات اإلحصائية اهلامة ويقترح جمموعة مـن              .            يف البيانات 

                             ً                           مؤشــرات قابلــة للمقارنــة دوليــاً عــن تكنولوجيــا          تــوافر                                            اإلجــراءات الــيت يــتعني اختاذهــا لتعزيــز  
  

__________ 
  *   E/CN.3/2012/1.   

ــوافر املؤشــرات األساســية            )١ (   ــة عــن ت ــدم معلومــات قُطري ــة معلومــات أساســية تق ــر بوثيق   ُ                                                     ُ                                                                اســُتكمل هــذا التقري
  .                            لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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     سـري                     ه السـتعراض تقـدم   ـ    يـ                       و التـاريخ املتفـق عل  ـ     ، وه    ٢٠١٥   ام  ـ ـ                         املعلومات واالتصاالت حبلول ع 
ــة جملتمــع                      العمــل حنــو   ــة العاملي ــيت حــددهتا القم ــة واألهــداف ال ــة لأللفي ــوغ األهــداف اإلمنائي                                                                                            بل
                                                           ّ                                         ويرجى مـن اللجنـة إبـداء آرائهـا يف املـسائل املطروحـة للمناقـشة واملبّينـة يف الفـرع                       .         املعلومات

   .                    اخلامس من هذا التقرير
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           واالتـصاالت     ت   ا                     تكنولوجيـا املعلومـ            استخدام    اس   ي     ة بق  ي                الشراكة املعن   ر    تقري    
               ألغراض التنمية

  
         احملتويات

الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٦. . . . . . . . ٢٠٠٧التقدم احملرز يف جمال إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ عام   -ثانيا   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات اإلحصائية والعمل يف املستقبل  - ثالثا   
٢١. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعا   

٢٢. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقاط للمناقشة من قبل اللجنة  -خامسا   
  املرفقات  

ــا املعلومــات      ســ              القائمــة األسا     ــصاالت                                                          ية املنقحــة واملوســعة ملؤشــرات تكنولوجي ــيت وضــعتها          واالت             ال
٢٣. . . . . . . . .                       ألغراض التنمية                                   املعلومات واالتصاالت                         تكنولوجيا                  استخدام                                   الشراكة املعنية بقياس          

  



E/CN.3/2012/12
 

4 11-62455 
 

       مقدمة  -    أوال   
                                             تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض                   اسـتخدام                            لشراكة املعنية بقيـاس      ُ       أُقيمت ا   -   ١

                 دوليــا يف جمــال                                                                مــن أجــل حتــسني تــوافر إحــصاءات قابلــة للمقارنــة           ٢٠٠٤                   التنميــة يف عــام  
 (                                    تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت

 

                                                      ومنـــذ ذلـــك احلـــني، ظلـــت إحـــصاءات تكنولوجيـــا   .  )٢
ــاً يف جــدا                                                       ول أعمــال اللجنــة اإلحــصائية، وقــدمت الــشراكة                         ً      ً                  املعلومــات واالتــصاالت بنــداً ثابت

      ٢٠١٠    و    ٢٠٠٩    و    ٢٠٠٧    و    ٢٠٠٥                                                                    تقـــــارير عـــــن التقـــــدم الـــــذي أحرزتـــــه يف األعـــــوام 
) E/CN.3/2005/23 و    E/CN.3/2007/5 و    E/CN.3/2009/19 و    E/CN.3/2010/28.(    
ــا املعلومـــات واالتـــصال كبنـــد      -   ٢ ــة يف موضـــوع إحـــصاءات تكنولوجيـ                                                                                         ونظـــرت اللجنـ

ــشة يف د ــام                 للمناق ــثالثني يف ع ــة وال ــا الثامن ــدت القائمــة األساســية ملؤشــرات     .     ٢٠٠٧                                     ورهت   ّ                                     وأّي
                                                                                                تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت وضعتها الشراكة وحثـت البلـدان علـى اسـتخدام تلـك                

                                                             واعترفـــت اللجنـــة كـــذلك بـــأن تكنولوجيـــا املعلومـــات   .                                          القائمـــة يف براجمهـــا جلمـــع البيانـــات
                                                             حثــت الــشراكة علــى مواصــلة العمــل علــى حتــسني قائمــة                                      واالتــصاالت جمــال ســريع التطــور و 

   .                 املؤشرات واستكماهلا
                                                                                   وجــرى االعتــراف علــى الــصعيد الــدوىل وعلــى أعلــى مــستوى باحلاجــة إىل مؤشــرات   -   ٣

         وتـضمنت    .                                                                      التطورات الـيت يـشهدها جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                  بشأن           إحصائية  
                                                              ة جملتمـع املعلومـات جمموعـة مـن األهـداف الـيت يـتعني                                                  اخلتامية الصادرة عن القمة العاملي             الوثائق  

  .                                                             التـاريخ املـستهدف لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                          جريـا علـى        ،      ٢٠١٥                   حتقيقها حبلول عام    
                              بالـدور الـذي تـضطلع بـه        )     ٢٠٠٣ (                                                                    واعترفت خطـة عمـل جنيـف الـصادرة عـن القمـة العامليـة                

                                        وكـرر برنـامج عمـل تـونس بـشأن            .  ة                          يف حتقيـق نتـائج القمـ                   سري العمـل                            الشراكة يف قياس تقدم     
   ُ                        مـا ُيحـرز مـن تقـدم                                                          تأكيد أمهية عملية القياس تلك، ودعا إىل تتبع           )     ٢٠٠٥ (                جمتمع املعلومات   

__________ 
                                       االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، ومنظمـة                      يف عـضويتها       م                        ، كانت الشراكة تـض        ٢٠١١       نوفمرب   /                حىت تشرين الثاين     )٢ (  

                   ، ومعهـد اإلحـصاء    )        األونكتاد (                                                                            التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      
  ة                                                   ، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـ        )        اليونسكو (                                                        التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        

                                                                                                            البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط             
                                                                                                                  اهلـــادئ، واللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا، وإدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة، واملكتـــب اإلحـــصائي   

                              ، قـدمت أمانـة اتفاقيـة           ٢٠١١       نوفمرب   /   ثاين             ويف تشرين ال    .                 ، والبنك الدويل   )        يوروستات (                    للجماعات األوروبية   
                                                                                                                   بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منـها عـرب احلـدود املنبثقـة عـن برنـامج األمـم املتحـدة                  

                                                ً     ً             ويف انتظار قرار األعـضاء، يتوقـع أن تـصبح األمانـة عـضواً كـامالً         .            ً                            للبيئة طلباً لالنضمام إىل عضوية الشراكة   
  . ٢   ٢٠١                يف الشراكة يف عام 
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                                                                     ً                              يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيـق األهـداف املتفـق عليهـا دوليـاً، وأشـار                 
 (                          إىل اجلهود اليت تبذهلا الشراكة

 

٣( .   
        واجمللــس                                                           املعنيــة بتــسخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة                           وتعهــد قــرارات اللجنــة   -   ٤

ــصادي واالجتمــاعي   ــائج القمــة                              االقت ــذ نت ــدم احملــرز يف تنفي ــة يف رصــد التق ــشراكة بوالي                                                                             إىل ال
 (         العامليــة

 

                                                                 ، أوصــى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي بــأن تنظــر الــشراكة يف      ٢٠٠٨         ويف عــام   .  )٤
                                                            جـل تتبـع التقـدم احملـرز يف حتقيـق غايـات القمـة                                                                 وضع معايري مرجعيـة ومؤشـرات إضـافية مـن أ          

                           مبـا طـرأ عليهـا مـن                                                 مبا أجنزتـه الـشراكة مـن أعمـال، و                      اعترف اجمللس      ،      ٢٠٠٩         ويف عام     .        العاملية
   ت                                                                           إنــشاء فريــق عامــل لقيــاس األثــر االقتــصادي واالجتمــاعي لتكنولوجيــا    ب                  تعزيــز مؤســسي، و

                               عايري مرجعية ومؤشرات لقيـاس                                                              املعلومات واالتصاالت، وأوصى بأن تنظر الشراكة يف وضع م        
   ّ            ، أّيــد اجمللــس     ٢٠١١         ويف عــام   .                    اللجنــة اإلحــصائية                           ِ                  متهيــدا ملواصــلة النظــر فيهــا مــن ِقبــل          األثــر 

                                                ، عمــل الــشراكة وأهــاب هبــا مواصــلة عملــها   ١٦ /    ٢٠١١                                  االقتــصادي واالجتمــاعي، يف قــراره 
ــا    ــاس أثــر تكنولوجي ــى قي ــادئ توجيهيــة       ت                                 عل ــق وضــع مب ــصاالت عــن طري                                                                    املعلومــات واالت
              ً                                           وشجع اجمللس أيضاً احلكومات على مجـع البيانـات ذات الـصلة        .                         ومنهجيات ومؤشرات عملية  

                            ، وعلــى تبــادل املعلومــات                                            بــشأن تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت                      علــى املــستوى الــوطين
                                          يف إطـار بـرامج التبـادل يف جمـال بنـاء           أخرى                                           دراسات احلالة القطرية، والتعاون مع بلدان        حول  

               أجـل تـسهيل                                                                         خلتام، أهاب بالشركاء الدوليني يف التنمية تقدمي الدعم املايل مـن                 ويف ا   .        القدرات
   .                                                           مواصلة بناء القدرات وتوفري املساعدة التقنية يف البلدان النامية

                                                         مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بأمهيـة إتاحـة فوائـد           ٨                         الغايـة واو مـن اهلـدف           عتـرف   ت و  -   ٥
                                ً               املعلومات واالتصاالت، اليت تعد جزءاً مـن عمليـة                                          التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة تكنولوجيا   

        ً                                                   واعترافــاً بالــصلة الــيت تــربط بــني تلــك األهــداف         .                                             رصــد بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    
                                                                                           املعلومات واالتصاالت ومـا هلـا مـن أثـر اقتـصادي واجتمـاعي متزايـد، أنـشئت                    ت          وتكنولوجيا

 (      قميـة              لتنميـة الر              املعنيـة با                              جلنة النطـاق العـريض           ٢٠١٠        يف عام   
 

                                   وهـي تـدعو إىل حتقيـق أربعـة           .  )٥
 (    ٢٠١٥                            أهداف قابلة للقياس حبلول عام 

 

٦( .   
                                                        وقد بدأ اإلعداد السـتعراض نتـائج القمـة العامليـة            .                يقترب بسرعة      ٢٠١٥              وها هو عام      -   ٦

                                               ومـن املتوقـع أن تعـد الـشراكة تقريـر             .                              سـنوات علـى انعقادهـا        ١٠                           جملتمع املعلومات بعد مرور     
__________ 

 .http://www.itu.int/wsis/index.html     انظر    )٣ (  

  .  ١٦ /    ٢٠١١    و  ٧ /    ٢٠٠٩    و  ٣ /    ٢٠٠٨                                     انظر قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٤ (  

 .http://www.broadbandcommission.org     انظر    )٥ (  

  .http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf     انظر    )٦ (  
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ــا     ــذ نت ــي عــن تنفي ــيم كّم ّ                             تقي ــاء              ــدعم املناقــشات أثن ــدافها ل ــة وحتقيــق أه          هــذا                                                                      ئج القمــة العاملي
ــات       .                     االســتعراض العــشري  ــد الفجــوات املوجــودة يف البيان ــاك حاجــة ماســة إىل حتدي ــذا، هن                                                                            ل

                                                                                                واجملــاالت ذات األولويــة الــيت ينبغــي أن يتحــسن فيهــا تــوافر إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات 
   .        واالتصاالت

                                            عنـدما نظـرت اللجنـة اإلحـصائية يف              ٢٠٠٧                         قدم احملرز منـذ عـام           ِّ                    ويقيِّم هذا التقرير الت     -   ٧
ــا املعلومــات واالتــصاالت كبنــد للمناقــشة يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني      .                                                                                               إحــصاءات تكنولوجي

          قابلـة                        ُ                                                                             ويشمل هذا التقييم ما أُحـرز مـن تقـدم يف كـل مـن اجلوانـب املنهجيـة وتـوافر مؤشـرات                    
ــا املعل   ــا يف جمــال تكنولوجي ــة دولي ــسية يف         وحيــدد   .                   ومــات واالتــصاالت                                              للمقارن                         الفجــوات الرئي

                                                                                               البيانات ويقدم توصيات باإلجراءات اليت يتعني اختاذهـا بغـرض حتـسني إحـصاءات تكنولوجيـا                
   .                                         املعلومات واالتصاالت من أجل رسم سياسات فعالة

  
                                                                      التقدم احملرز يف جمال إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت منـذ             -      ثانيا   

        ٢٠٠٧    عام 
ـــ       التعاري  -    ألف    ـــ        ف واملعاي    ـ ــ  :  ة ـ ـ           ري اإلحــصائي    ـ ـــ        ة األساسيـ         القائم ـــ     ة ملؤش    ـ ـــ            رات تكنولوجي    ـ   ا      ــ

                    املعلومات واالتصاالت 
                                                    القائمــة األساســية ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات       وضــع                          أهــم إجنــازات الــشراكة      مــن   -   ٨

ــة يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني يف عــام         ُ         قــد اُتخــذت  و  .     ٢٠٠٧                                                                            واالتــصاالت، الــيت أقرهتــا اللجن
                         ً                                                                        القائمة منذ ذلك احلني أساسـاً جلمـع إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف مجيـع                   

   .          أحناء العامل
        ، بــدأ     ٢٠٠٣          يف عــام                                                                   ويف أعقـاب مرحلــة جنيــف مـن القمــة العامليــة جملتمـع املعلومــات     -   ٩

                        ات علــى وضــع قائمــة   ـ ـ        الــسياس         ومقــرري            اإلحــصائية          األجهــزة                                  أعــضاء الــشراكة يعملــون مــع  
ُ                                                                   وُعقد عدد من االجتماعـات اإلقليميـة بـشأن قيـاس تكنولوجيـا                .                           مؤشرات أساسية متفق عليها     

  ُ                     واُتفـق علـى قائمـة       .           الـسياسات          مقـرري                                                         املعلومات واالتصاالت ونوقـشت فيهـا مؤشـرات هتـم           
                                                                                              أثناء االجتماع املواضيعي للقمة العامليـة جملتمـع املعلومـات بـشأن قيـاس جمتمـع املعلومـات                    هنائية  

ُ   الذي ُعقد    .    ٢٠٠٥      فرباير  /               يف جنيف يف شباط     
          املؤشــرات  ”             حتــت عنــوان       ٢٠٠٥         يف عــام                       لقائمــة، الــيت نــشرت                     ومت اإلطــالق الرمســي ل  -    ١٠

                                                   خالل املرحلة الثانيـة مـن القمـة العامليـة جملتمـع         ، “                                       األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
      ً     مؤشـراً     ٤١           القائمـة             وتـضمنت     .     ٢٠٠٥         نـوفمرب    /                 يف تشرين الثـاين            العاصمة                     املعلومات يف تونس    

                   ؛ ووصـول األسـر               وتوافرهـا       ً                                                               أساسياً يشمل البنية األساسية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           
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ــتخدام      ــا؛ واسـ ــتخدامهم هلـ ــصاالت واسـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــراد إىل تكنولوجيـ ــشية واألفـ                                                                                                    املعيـ
  ت                                                                   لتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت؛ وقطـاع تكنولوجيـا املعلومـا                       قطاع األعمال           مؤسسات  

                            ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي        .                                                               واالتصاالت؛ والتجارة يف سلع تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت        
                                                                                                       مـــن القائمـــة األساســـية يف مـــساعدة البلـــدان الـــيت جتمـــع إحـــصاءات تكنولوجيـــا املعلومـــات   

  .           دوليـا                                                                على إنتـاج بيانـات عاليـة اجلـودة وقابلـة للمقارنـة              )                    أو اليت ختطط جلمعها    (          واالتصاالت  
   . )         امليتاداتا   (                                                        اهلدف، مجعت املؤشرات بني املعايري اإلحصائية والبيانات الوصفية           ولتحقيق هذا

                                                                                         وتعمــل الــشراكة وأعــضاؤها باســتمرار علــى حتــسني القائمــة األساســية، بالتــشاور مــع   -    ١١
  .                             ً                                                                            البلدان األعـضاء، وذلـك اسـتناداً إىل جتـارب مجـع البيانـات ويف ضـوء الـتغريات التكنولوجيـة                    

ُ                   وُعرض على اللجنة م       ُ                                                                                ا أُدخل على القائمـة األساسـية مـن تنقيحـات وإضـافات كبنـد للعلـم يف                   
                          ومـن أهـم التحـسينات        .                          ً                  ، وأحاط أعـضاء اللجنـة علمـاً بـذلك             ٢٠٠٩                        دورهتا األربعني، يف عام     

ــاس         ــدة يف جمــال قي ــة مؤشــرات جدي ــى القائمــة األساســية األوىل إضــافة مثاني ــيت أُدخلــت عل      ُ                                                                                               ال
   .               ت يف جمال التعليم                                  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

          احلكومـــة                                                          القائمـــة األساســـية جمموعـــة مـــن املؤشـــرات لقيـــاس    إىل          ُ             وآخـــر مـــا أُضـــيف   -    ١٢
                                                                                           وقامــت فرقــة العمــل املعنيــة باحلكومــة اإللكترونيــة املنبثقــة عــن الــشراكة، بقيــادة    .             اإللكترونيــة

                   ومنطقـة البحـر                                                                                            اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وبالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة            
                                                                                             الكارييب، واالحتاد الدويل لالتصاالت، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، بإعـداد تقريـر            

 (            اإللكترونيـة          للحكومة                          عن إطار لوضع مؤشرات     
 

                                                 وتقتـرح الوثيقـة اإلطاريـة جمموعـة تتـألف            .  )٧
                 ترونيـة، وهـو        اإللك          احلكومـة       ال      ـــ     ي جم ـ                           ِ                              من سبعة مؤشرات أساسية مقارِنة على الصعيد العاملي ف        

          الـشراكة            أن توسـع                                  اإللكترونيـة واقتـراح اللجنـة             احلكومـة                                             ما يعكس تركيز القمـة العامليـة علـى         
                                                                                        نطاق قائمتها األساسية لتشمل مؤشرات يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت            

ّ                          وتــشتمل عناصــر اإلطــار علــى مؤشــرات أساســية معّرفــة ومعــايري  .                             مباشــرة املهــام احلكوميــة يف                                          
ــا   ــة     .                          إحــصائية مرتبطــة هب ــد خــضعت الوثيق ــل أعــضاء      ل                         وق ــن قب ــن االستعراضــات م ــسلة م                                                  سل

   .    ٢٠١١      نوفمرب  /                                                               الشراكة، بالتشاور مع البلدان األعضاء، قبل اعتمادها يف تشرين الثاين
  -                                الواردة يف النسخة األخـرية         ٥٣          رات الـ   ـ                ر تفاصيل املؤش  ـ           ذا التقري ـ           ي مرفق ه  ـ      رد ف ـ  ت و  -    ١٣

                                                                                    مـن القائمـة األساسـية ملؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت الـيت                 -                   املنقحة واملوسـعة  
   .              وضعتها الشراكة

__________ 
  .                                               هذا العمل من الدعم املايل املقدم من حكومة فنلندا      استفاد   )٧ (  
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                                                                                              واســتفاد العمــل املنــهجي الــذي أدتــه الــشراكة اســتفادة كــبرية مــن اجلهــد الرامــي إىل     -    ١٤
                ويف ذات الوقــت،   .                     علــى أفــضل وجــه                                                      اســتخدام الكفــاءات املوجــودة يف كــل منظمــة شــريكة 

       وكـان    .                          ُ                                          تداخل بـني جمـاالت العمـل الـيت كُلـف هبـا خمتلـف الـشركاء                                         ساعد ذلك على تفادي ال    
                                                                                            هناك تعاون مستمر مع املكاتب اإلحصائية الوطنية يف وضع املنـهجيات وتنفيـذ األنـشطة علـى            
ــا        ــزدوج باعتباره ــدور م ــة ب ــشركاء؛ وهكــذا، اضــطلعت املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــدي ال                                                                                                    أي

                                            شطة الــشركاء بالتعــاون مــع طائفــة مــن   ُ           وُنفــذت أنــ  .                                      جهــات مــسامهة ومــستفيدة يف آن واحــد
                                                                                     أصحاب املصلحة يف جمال إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسياساهتا، مبن فـيهم            

   .               الوزارات املعنية
ــام   -    ١٥ ــشراكة      ٢٠١٠          ويف عـ ــشأت الـ ــة                        ، أنـ ــدويل            فرقـ ــاد الـ ــادة االحتـ ــدة بقيـ ــل جديـ                                                عمـ

                 وتتنـاول هـذه      .             ة العامليـة                       حتقيق أهـداف القمـ         مدى                                        لالتصاالت من أجل وضع مؤشرات لقياس       
                                                                                               األهــداف جمتمــع املعلومــات ككــل وتتعــدى اجملــاالت الــيت تغطيهــا املؤشــرات األساســية الــيت     
                                                                                             وضعتها الشراكة لتشمل مواضيع مثل الصحة، وحمتوى املواقع الشبكية، والتنوع اللغوي علـى             

   .                         ً                           اإلنترنت، والربط إلكترونياً بني املراكز العلمية والبحثية
ــا كانــ   -    ١٦ ــة   ت             ومل ــدد أصــحاب             فرق ــسم بتع ــة املت                                                                            العمــل هــذه تعكــس طــابع القمــة العاملي

ــشراكة       ــة مــن غــري األعــضاء يف ال ــة املعني   .                                                                                                     املــصلحة، فإهنــا ترحــب بإســهامات العناصــر الفاعل
        أهــداف              مــدى حتقيــق         لقيــاس            اإلحــصائية                                            ، كــأول إســهام هلــا، الوثيقــة اإلطاريــة         الفرقــة        وأعــدت 

                                                                  يت تقتـرح مؤشـرات قابلـة للقيـاس مـصحوبة بتعـاريف هلـا                                                       القمة العاملية على الصعيد الوطين، الـ      
       مـايو   /                                                                         وأصدرت الـشراكة يف منتـدى القمـة العامليـة املعقـود يف جنيـف يف أيـار           .               وأسئلة منوذجية 

       إطــار   :                                            أهــداف القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات             مــدى حتقيــق        قيــاس  ”                    املنــشور املعنــون     ٢٠١١
                                                 ثابة أساس جلمع البيانات الوطنيـة والدوليـة                                           والغرض من هذا اإلطار أن يكون مب        .  )٨  ( “      إحصائي

ــة     .                                         املتـــصلة بنتـــائج القمـــة العامليـــة                                                                        ومـــن املتوقـــع أن يـــصبح املرجـــع الرئيـــسي يف إعـــداد وثيقـ
   .                     الكمي للقمة العاملية ي            ستعراض العشر ال ا

                                                                                                  وتسهم الشراكة يف عـدد مـن األنـشطة األخـرى الـيت تـدعم تنفيـذ مهمتـها املتمثلـة يف                        -    ١٧
  .                                              يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                 دوليـا                        ة وقابلة للمقارنة     ـ ـ     موثوق      اءات   ـ ـ         توفري إحص 

ـــ   ل ه ـ ـ      وتــشم ـــ     ة جتمي ـ ـ          ذه األنــشط    ـ ـــ      ع بيان    ـ ـــ           ات تكنولوجي    ـ ـــ        ا املعلوم    ـ               االت ونــشرها،  ـ ـ          ات واالتــص     ــ
                                               ة مــن مجــع البيانــات الــيت تــستند إليهــا    ـ ـ         اإلحــصائي         األجهــزة   ن ـ                                     وتقــدمي املــساعدة التقنيــة لتمكيــ 

   .    اسية           املؤشرات األس

__________ 
   .http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-MEAS_WSIS-2011-PDF-E.pdf                 ميكن االطالع عليه يف    )٨ (  
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                                                                                               ويف جمال بناء القدرات، ال يـزال تـضافر جهـود املنظمـات األعـضاء يف الـشراكة يتـيح                      -    ١٨
                                                                           ً                              للعديد من البلدان النامية االستفادة مـن املـساعدة التقنيـة والتـدريب املـصممني خصيـصاً لتلبيـة                

                                                                              وقد حتسنت قدرات البلدان النامية على إنتاج إحصاءات قابلـة للمقارنـة             .            كل منها          احتياجات
        غـري أن    .                              ً       ً                                             يف جمال تكنولوجيا املعلومـات حتـسناً ملحوظـاً عـن طريـق طائفـة مـن املبـادرات                  دوليا  

                                                                                  ومل تـستفد بعـض املنـاطق والبلـدان بعـد مـن أنـشطة بنـاء القـدرات                     .                           هذا اجلهد مل يكتمل بعـد     
ــتعلّم عــن بعــد وتــدريب املــدربني علــى الــصعيد                                            ّ                                                                 وهنــاك طلــب علــى تنفيــذ أنــشطة يف جمــال ال

                                                   ّ                                      مــا مــن شــأنه أن يــساعد علــى بنــاء قــدرات البلــدان بطريقــة فّعالــة مــن حيــث                    اإلقليمــي، وهــو 
   .                        ً                                   وسيكون توافر املوارد مهماً لتحقيق النجاح يف هذا اجملال يف املستقبل  .         التكاليف

  يف                        دراسـات استقـصائية                                                                           ويفتقر العديد من أقل البلدان منوا إىل املوارد الالزمـة إلجـراء               -    ١٩
                                                                         تـصاالت، وهلـذا الـسبب ال يـزال يفتقـر إىل البيانـات املرجعيـة                                              قطاع تكنولوجيا املعلومات واال   

ــذا القطــاع   ــة يف ه ــن       .                             الوطني ــة م ــوارد كــثرية إلجــراء طائف ــصاءات                                                       ورغــم ختــصيص م              االستق
            استقـصاءات                         ً             يف التمويل املرصود عمومـاً إلجـراء     ا                                              اإلحصائية يف البلدان النامية، فإن هناك نقص      
   .                                   ، ومن الضروري معاجلته على وجه السرعة                                 يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  
                 توافر البيانات   -   اء  ب  

ُ                                                                        ، عندما ُعرضـت القائمـة األساسـية الـيت وضـعتها الـشراكة ألول مـرة،                     ٢٠٠٥        يف عام     -    ٢٠         
               تــزال جمهولــة                                                                              كانــت عمليــة مجــع االحــصاءات الرمسيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت ال

 ُ                      وُيـــستثىن مـــن ذلـــك   .                              يـــة يف امليـــدان االقتـــصادي                                                    نـــسبيا خـــارج بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنم
ّ                                                                                إحصاءات االتـصاالت الـيت ّمجعهـا االحتـاد الـدويل لالتـصاالت علـى مـدى عقـود مـن مـصادر                                            

      عــدد                                                                           وهــي تــشمل كــال مــن مؤشــرات تقليديــة، مثــل خطــوط اهلــاتف الثابــت و  .                 إداريــة وطنيــة
ــة  ــة معين ــة مثــل اشــترا                                     املكاملــات يف نقطــة زمني ــر حداث              كات اهلواتــف                                                  ، وكــذلك مؤشــرات أكث

ُ                  مــدى ُعــرض النطــاق              النطــاق و       عريــضة                                                      اخللويــة احملمولــة، واالشــتراكات يف شــبكة اإلنترنــت ال      
    .        اإلنترنت                الترددي لتوصيالت 

ــصاالت         -    ٢١ ــات واالت ــا املعلوم ــصلة بإحــصاءات تكنولوجي ــسية املت ــن التحــديات الرئي                                                                                         وم
              املعلومـات    ت            تكنولوجيا                                                                    سرعة الوترية اليت تتطور وتنتشر هبا التكنولوجيات، وسرعة استيعاب        

                                 إىل اإلنترنـت عـرب األجهـزة           خول د       ن للـ    يك                      فعلى سبيل املثال، مل     .                          واالتصاالت يف مجيع البلدان   
                                              اشـتراكات اهلواتـف احملمولـة ذات النطـاق             أن              ، يف حـني         ٢٠٠٥             يف عـام      ُ        ُنـذكر                احملمولة وجـود  

             اسـتخدام          يقتـصر                           وباإلضـافة إىل ذلـك، ال       .     ٢٠١١          يف عـام                      بليون اشتراك       ١,٢      بلغت          العريض  
             فقـد جعـل      .                                                                                        تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت علـى فئـات معينـة أو قطاعـات جمتمعيـة حمـددة                

ــا    ــزة تكنولوجي ــوط أســعار اخلــدمات واألجه ــع    ت                                                هب ــاول مجي ــصاالت يف متن ــات واالت                                            املعلوم
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                   ويتطلب رصد تلـك      .                                                  ّ                األشخاص والقطاعات االقتصادية يف جمتمع معلومات عاملي مطّرد النمو        
         الفــرع       انظــر  (                                                                   صــلة مجــع البيانــات وتنقــيح التعــاريف ووضــع مؤشــرات جديــدة               االجتاهــات موا

     ).      أدناه  ا    ثالث
                                            لمؤشـرات األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات      ل         بيانـات    ال        تـوافر          فرع مدى                ويقارن هذا ال    -    ٢٢

                 تــضمن مؤشــرات   ي   وال  .     ٢٠١٠     و    ٢٠٠٥                        الــشراكة بــني عــامي                   الــيت وضــعتها             واالتــصاالت 
                             وتـدل النتـائج علـى أن         .                               متـت إضـافته مـن مؤشـرات                    أحـدث مـا                   الـيت هـي                        احلكومة اإللكترونية 

                     مبـا يف ذلـك منـط        (          إلنترنـت        إىل ا                       األسـر املعيـشية            وصـول                                               تقدما كبريا قـد أحـرز يف قيـاس نـسبة            
                                 ، واســتخدام اإلنترنــت واهلواتــف  )                                                           وصــول، أي عــرب وصــلة ضــيقة النطــاق أم عريــضة النطــاق   ال

                                     لتجاريـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات                        مؤشـــرات األعمـــال ا              ينـــاهز كـــل        يف مـــا                    احملمولـــة، وكـــذلك 
                                       تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف                      بشأن استخدام           مؤشرات       بعد     ُ       ومل ُتجمع     .         واالتصاالت

ُ             خيص البلدان اليت ُجمعت فيها                                                   جمال التعليم على املستوى العاملي، ولكن فيما                     املؤشـرات،           هـذه                 
                          رنـت واسـتخدام املـدارس                                                                        أحرز أكرب قدر من التقـدم يف قيـاس إمكانيـة اسـتخدام املـدارس لإلنت      

                    بقيــاس اســتخدام  ة      تعلقــ  امل             البيانــات                       هنــاك نقــص كــبري يف   زال   يــ   وال  .                           لإلذاعــة ألغــراض تعليميــة
                                                                               ال لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وكـذلك البيانـات الدالـة علـى               م ع                  األفراد وموظفي األ  

        علـــى                        القيمـــة املـــضافة،   (                                                                        مـــسامهة قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف البلـــدان      
    ).     املثال     سبيل
          مـدى                  مفـصلة عـن     ة                                                                            وترد يف وثيقـة املعلومـات األساسـية هلـذا التقريـر معلومـات قطريـ                 -    ٢٣

    .                         توافر كل مؤشر من املؤشرات
                                                                                           مؤشرات البنيـة األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت هـي أكثـر املؤشـرات                  و  -    ٢٤

                                    البيانـات اإلداريـة، وبـصورة           ُ                                 وهـي ُتـستمد عـادة مـن مـصادر           .                                   توافرا بـني املؤشـرات األساسـية      
ــوطين                                                                                                      رئيــسية مــن مــشغلي أجهــزة االتــصاالت، وتقــوم احلكومــات جبمعهــا علــى املــستوى ال

ــوزارات أو اهل ( ــ                ال ــة     ات ال    يئ ــدويل لالتــصاالت جبمعهــا علــى املــستوى      )          تنظيمي                                                             ويقــوم االحتــاد ال
      ٢٠٠٥          عـام                                                                                وفيما خيص بعض املؤشرات، كان توافر البيانات بالفعـل كـبريا نـسبيا يف               .       العاملي

                                                                   وتــشمل تلــك البيانــات اخلطــوط اهلاتفيــة الثابتــة واشــتراكات     .  )٩  ( )                           انظــر الــشكل األول أدنــاه (
          ومل يكـن      .                                                                                      اهلواتف اخللوية احملمولـة واالشـتراكات يف اإلنترنـت الـسلكي ذي النطـاق العـريض               

                                                            ، وقـد تزايـدت تزايـدا ملحوظـا منـذ ذلـك احلـني، مثـل             ٢٠٠٥        عـام                     ملؤشرات أخرى وجود يف 
    يف   ٣٤                بـاإلبالغ عنـه   / ه  مع     قام جب                                                ت اهلواتف احملمولة ذات النطاق العريض، وهو مؤشر            اشتراكا

                   تعريفـة اإلنترنــت   (  )  “         التــوافر ”           مـن فئـة    (   ٨- ت      ؤشــر   امل      أمـا    .     ٢٠١٠                               املائـة مـن البلــدان يف عـام    
__________ 

   .                                                             انظر املرفق لالطالع على شرح لقائمة املؤشرات الواردة يف الشكل األول   )٩ (  
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  ،     ٢٠٠٥                                                               ، وعلى الرغم من أنه متاح، من حيث املبدأ، منـذ عـام               )                          السلكي ذي النطاق العريض   
           ني أن مـن    ب       قد تـ   و  .     ٢٠٠٨                                                 يل لالتصاالت جبمع البيانات املتعلقة به حىت عام                         يقم االحتاد الدو    مل

         سـتجري          ولـذلك      ).                          املواقع املوصولة باإلنترنت     (  ١٠- ت                                  مجع البيانات املتعلقة باملؤشر           الصعب
                                        ُ        ُ                                                  إزالته من استبيان االحتاد الدويل لالتصاالت، وُيرجح أن ُيزال من القائمة األساسية يف التنقـيح                

                                                                   وهـي عـادة املؤشـرات الـيت حتظـى بـأكرب قـدر مـن طلـب                   (                  خيص بعض املؤشرات           وفيما    .      املقبل
ــدويل لالتــصاالت      فــإن  ،  )                  املــستخدمني عليهــا ــدما          يقــوم                            االحتــاد ال                                      بإعــداد ونــشر تقــديرات عن

   .                          تكون البيانات الرمسية متاحة  ال
  

            الشكل األول
                 تـصاالت حـسبما                                                                                   توافر املؤشـرات األساسيـة للبنيــة األساسيــة لتكنولوجيـا املعلومـات واال           

         النـسبة     (    ٢٠١٠-    ٢٠٠٩            وللفترة       ٢٠٠٥ ُ                                            أُبلغت به إىل االحتاد الدويل لالتصاالت، لعام        
   )              املئوية للبلدان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .                     االحتاد الدويل لالتصاالت   :     املصدر  
    

                                                          خيــص مؤشــرات وصــول األســر املعيــشية إىل تكنولوجيــا         ُ                            وأُحــرز تقــدم كــبري فيمــا     -    ٢٥
                         انظـر الـشكل الثـاين       (                                            ذلك مؤشرات الوصول يف البلدان الناميـة           يف                          املعلومات واالتصاالت، مبا  

                    العـامل، منـها                   علـى مـستوى             بلـد       ١٠٠             يزيد علـى                                       وعلى وجه اخلصوص، يقوم حاليا ما        ).      أدناه
                                       يف املائــة مــن البلــدان الواقعــة يف   ٤١                                                املائــة مــن البلــدان الواقعــة يف أوروبــا، و  يف     ٨٠            أكثــر مــن 

              يف املائـة      ٦٧                                                      املائة من البلدان الواقعة يف غـرب آسـيا، و              يف   ٥٠                               منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و    

توافر املؤشـرات األساسيـة للبنيـة األساسيـة لتكنولوجيا املعلومات 
              ُ                              تصاالت حسبما أ بلغت به إىل االحتاد الدويل لالتصاالتواال

دان
 البل

مجيع
ىل 
ية إ
ملئو
بة ا
لنس
ا

 

 املؤشرات األساسية     ١- ت   ٢- ت     ٣- ت   ٤-ت  ٥-ت٦-  ت٧-ت٨-ت٩-ت ١٠-  ت
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                                      يف املائة من البلـدان الواقعـة          ٥٥                                                               من البلدان الواقعة يف آسيا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، و         
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، بتجميــع بيانــات ع                   إمكــان األســر  ب  ن              مــا إذا كــا                                                                        يف أمريكــا الالتيني

                                        وقد زاد عـدد الـدول األعـضاء يف األمـم       .              استخدام حاسوب                   إىل اإلنترنت أو             الوصول        املعيشية
     بـني                 بلـد فيمـا    ٩٨     إىل   ٦٥                                                                      املتحدة اليت جتمع بيانات عن األسر املعيشية اليت لديها إنترنـت مـن           

                 يف املائــة مــن   ٢٠               نــسبته حــوايل             وجيمــع مــا  .     ٢٠١٠-    ٢٠٠٨            والفتــرة     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣         الفتــرة 
  .     ٢٠٠٥                         يف املائـة يف عـام         ٤                       ر، مقارنـة بنـسبة                                                                 البلدان الواقعة يف أفريقيا بيانـات عـن هـذا املؤشـ           

      فهـي                                                        األسـر املعيـشية متلـك تلفـازا أو مـذياعا،                        إذا كانـت                     مـن قبيـل مـا                          املؤشرات التقليدية،       أما
                    يـتم بـصورة أقـل                                                           مجع البيانات املتعلقة هبـا علـى الـصعيد العـاملي             أصبح                      أقل أمهية، ولذلك         تغدو
                                                 علـى أمهيتـها يف العديـد مـن البلـدان                  تـزال             ولكنـها ال    .                     منـذ مخـس سـنوات             احلـال              كان عليه      مما

       تعلـق       امل                           جيـري بالنـسبة للمؤشـر                              املؤشر بوترية أكرب مما     ا ذ ه            بيانات عن       فيها   ُ        ُتجمع      اليت          األفريقية  
             وهــي عــادة  (                             وفيمــا خيــص بعــض املؤشــرات   .                                                    باألســر املعيــشية الــيت لــديها حاســوب أو إنترنــت

                            ، يقـــوم االحتـــاد الـــدويل  )      يهـــا                                                                   املؤشـــرات الـــيت حتظـــى بـــأكرب قـــدر مـــن طلـــب املـــستخدمني عل
   .          رمسية متاحة  ال              تكون البيانات                                     لالتصاالت بإعداد ونشر تقديرات عندما ال

ــر          -    ٢٦ ــة باألس ــية متعلق ــة مؤشــرات أساس ــبرية إدراج مثاني ــازات الك ــني اإلجن ــن ب                                                                                             وكــان م
  .  )١٠  ( “ ٢                                                             مبادئ وتوصـيات لتعـداد املـساكن والـسكان، والتنقـيح          ”                املنشور املعنون               املعيشية يف   

                                                                                                حــدا بالعديــد مــن البلــدان الناميــة إىل إدراج بعــض األســئلة املتعلقــة بتكنولوجيــا                 ا مــا      وهــذ
        يتعلـق                                                وأحـرز أكـرب قـدر مـن التقـدم فيمـا             .                 خـرية للتعـداد                                     املعلومات واالتصاالت يف اجلولـة األ     

ّ        ، ولكّن املؤشر  )                             األسر املعيشية اليت لديها إنترنت   ) ( ٦- س        باملؤشر                          األسـر املعيـشية الـيت       ( ٣- س     
                         أظهـرا أيـضا زيـادة        )                                 األسر املعيشية اليت لديها حاسوب       ( ٤- س           ، واملؤشر    )         اتف حممول         لديها ه 

                                            بيـد أن املعـايري والتعـاريف الدوليـة           .     ٢٠٠٠                                   مقارنة جبولـة تعـداد عـام             ٢٠١٠                ملحوظة يف عام    
    .                                    ميكن مقارنة بعض البيانات ببعضها اآلخر    َّ                تطبَّق دائما، ولذلك ال  ال
                                                           قــة مبؤشــرات اســتخدام األفــراد لتكنولوجيــات املعلومــات                                 أمــا املعلومــات املتاحــة املتعل  -    ٢٧

                                                                                                     واالتــصاالت، باســتثناء أوروبــا وبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي عامــة،  
                ويـبني الـشكل      .                                                                                        فهي أقـل بكـثري، لكنـها زادت زيـادة كـبرية خـالل الـسنوات اخلمـس املاضـية                   

    ١٢    و  ١٠      و  ٩      و  ٨      و  ٧      و  ٥   س                       تـوافر املؤشـرات                                        ُ             الثاين الوارد أدناه التقدم الكبري املُحـرز يف       
                          وتـوفر هـذه املؤشـرات         ).                                                                           انظر املرفق لالطالع على قائمـة املؤشـرات املتعلقـة باألسـر املعيـشية              (

                                          حــسب الــسن واجلــنس واملــستوى التعليمــي  (            اإلنترنــت          مــستعملي         هويــة                      معلومــات مهمــة عــن
                          يقــضونه علــى اإلنترنــت                            نترنــت، والوقــت الــذي                       اســتعمال األشــخاص لإل           ، وأمــاكن  )       املكــان و

__________ 
  .http://unstats.un.org/unds/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev-2.pdf  :.       ّ         ميكن االطّالع عليه يف   )١٠ (  
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                                 ألغـراض الـسياسات والتحليـل،       و  .                                                              لذي يقومون به فعليـا عنـدما يكونـون علـى اإلنترنـت             ا    وما
                                          املعلومـات واالتـصاالت علـى التغـيري         ت                        تقييم تأثري تكنولوجيـا    ل             أمهية بالغة    ب               هذه البيانات         تتسم  

                   ات عـن إمكانيـة                                                        ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت سـنويا جبمـع بيانـ           .         االقتصادي  -          االجتماعي  
                                                                                             وصول األسر املعيشية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدام األفراد هلـا عـن طريـق               

َ                             استبيان يرَسل إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية            .    
ــدان   -    ٢٨ ــع البل ــراد    ( ٥- س        ؤشــرات   امل                      مجــع بيانــات عــن  -            كحــد أدىن -                           ينبغــي جلمي          األف

          األفـــراد    (  ١٠- س و  )                   ستخدمون لإلنترنـــت                األفـــراد املـــ    ( ٧- س و  ،  )                        املـــستخدمون للحاســـوب 
                                                        فهـو أحـد املؤشـرات الـيت حتظـى بـأكرب قـدر                ٧- س            أما املؤشر      ).                         املستخدمون للهاتف احملمول  

                    وهـو أيـضا أحـد       .                                                                          من الطلب من بني املؤشرات األساسية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           
  يف                             لقيـاس التقـدم احملـرز       م      ويستخد                             األهداف اإلمنائية لأللفية،                 مدى حتقيق                      املؤشرات الدالة على  

         ُ                 فعلـى حـني أُحـرز تقـدم       .                                        واألهداف اليت حددهتا جلنة النطاق العريض   ة             القمة العاملي               تنفيذ نتائج   
              عنـه يف عـام               بيانـات                يقـوم جبمـع                          اقتـصادا ناميـا        ٣٥          سـوى      كن ي     مل                 يتصل هبذا املؤشر          فيما    جيد

ــر س    ٢٣              يكـــن ســـوى              وكـــذلك مل    ٢٠١٠   .   ١٠-                                                        اقتـــصادا يقـــوم جبمـــع بيانـــات عـــن املؤشـ
                                                                            تتوافر فيها بيانات عـن مـستخدمي اإلنترنـت، يقـوم االحتـاد الـدويل                                   خيص البلدان اليت ال         وفيما

                لوقـــوف علـــى             ضـــروري ل  ١٠- س          واملؤشـــر   .                هبـــذا اخلـــصوص                              لالتـــصاالت بوضـــع تقـــديرات 
               تنطــوي عليــه        مــا                                                                                  االســتخدام الفعلــي للــهواتف احملمولــة، وخاصــة يف البلــدان الناميــة، وبالتــايل  

ــ ـــدمة اهلـ ــة        ـاتف ا              خـ ــن إمكانـــات تنمويـ ــول مـ ــع                                      حملمـ ــا علـــى نطـــاق واسـ ــشاد هبـ            ويـــشمل   .                                       مـ
             املؤشـرات                   ، وهـو أكثـر     )         نـسمة     ١٠٠                                         اشتراكات اهلواتف اخللوية احملمولة لكـل          ( ٢-        املؤشر ت 

      فهـو           ولـذلك                                                          وقد جتاوز حد املائة من مائة يف معظـم البلـدان؛               َّ              عدَّا مزدوجا،     ،       استعماال         توافرا و 
   .                            اص الذين يستخدمون هاتفا حمموال                              يقدم معلومات دقيقة عن عدد األشخ  ال
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          الثاين      الشكل
ــا املعلومــات          ـــة لفــرص وصــول األســر املعيــشية إىل تكنولوجي ــوافر املؤشــرات األساسي                                                                                           ت

                                   ُ                                                      واالتــصاالت واســتعمال األفــراد هلــا حــسبما أُبلغــت بــه إىل االحتــاد الــدويل لالتــصاالت   
     )                     النسبة املئوية للبلدان   (    ٢٠١٠-     ٢٠٠٨    و     ٢٠٠٥-     ٢٠٠٣    تني     للفتر

  
  
  
  
  
  
  
    
    .                    االحتاد الدويل لالتصاالت   :     املصدر  
    

                                                                                    وفيما خيص مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقـة باقتـصاد املعلومـات،              -    ٢٩
                                                                                                     فقد حدثت زيادة كبرية يف البيانات اليت مجعها وأتاحها مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                 

                                                      وارتفـع عـدد البلـدان الـيت تتـوافر بيانـات              .     ٢٠١٠      و     ٢٠٠٥                         يف الفترة بـني عـامي         )         األونكتاد (
                                                    التجاريـة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت               عمـال                                              مؤشراهتا األساسـية املتعلقـة باسـتخدام األ       

                                                                                            وبقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية، علــى النحــو  
   .       أدناه ١              املوضح يف اجلدول 

                           أجـرت شـبكة منظمـة               فقـد               الـشراكة،                 الـيت وضـعتها                       ؤشـرات األساسـية       امل             استنادا إىل    و  -    ٣٠
       شـبكة     (                             اجلامعيـة يف جمـال االتـصال                لكراسـي    ل  )         اليونسكو (                                         األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

        إلجــراء   )                                                  يف الربازيــل والكــامريون وماليزيــا ومــصر واهلنــد (                      مخــس دراســات قطريــة   )           أوربيكــون
             ومـن أجـل      .                  مواضـع القـصور                                ومـات واالتـصاالت وحتليـل                                             القياسات يف قطـاع تكنولوجيـا املعل      

                                                                                                            زيادة عـدد دراسـات احلـاالت اإلفراديـة تلـك وملـساعدة البلـدان علـى حتـسني إمكانيـة مقارنـة                       
                                                                                               البيانات الوطنية واجتاهات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،              

                                     ملـسامهة يف قيـاس تلـك االجتاهـات          ا                حملـيط اهلـادئ                                            اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا         زمع   ت
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                                                            ، جترى بالتشاور مع البلدان املعنية يف جنوب شرق آسـيا                 إضافية                            بإدراج ثالث دراسات قطرية     
    .                        وجنوب آسيا وآسيا الوسطى

  
   ١  -        اجلدول

ــة،                             إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة ل            املعلومــات                                                                      عــدد البلــدان املبلغــة باملؤشــرات األساســية املتعلقــة باقتــصاد                          لتجــارة والتنمي
        ٢٠١٠     و    ٢٠٠٥       لعامي

  
               عـــدد البلـــدان الـــيت
             تتـــــــوافر بيانـــــــات
ــسب ــشأهنا حــــ          بــــ

  ٢‐     ت م ص  ١‐     ت م ص    ١٢‐ ع    ١١‐ ع    ١٠‐ ع   ٩‐ع   ٨‐ع   ٧‐ع   ٦‐ع   ٥‐ع   ٤‐ع   ٣‐ع   ٢‐ ع   ١‐ ع       املؤشر

٣٦    ٤٠    ٣٩    ٣٣    ١٤   ٣٦    ٣٩    ٣٩   ٣٦    ٤٢    ٣٠    ٤٢    ٣١    ٤٠      ٢٠٠٥    
٤٦    ٥٢    ٦٣    ٥٩    ٦٠   ٦٣    ٦٤    ٦٤   ٦٠    ٦٨    ٥٥    ٦٩    ٥٧    ٦٨   *    ٢٠١٠    

  
    .     ٢٠٠٩     و    ٢٠٠٧        بني عامي                             يشري إىل توافر املؤشرات فيما   *   :     مالحظة 

    .                                               قاعدة بيانات األونكتاد املتعلقة باقتصاد املعلومات   :     املصدر  
    

                                                                                 وفيما خيص املؤشرات األساسية املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت            -    ٣١
                                           ، زاد تــوافر البيانــات بنــسبة الثلــثني   )          بــاملرفق  ١٢- ع     إىل  ١- ع               املؤشــرات مــن  (            يف املؤســسات 

                                               يتعلـق باالقتـصادات الناميـة واالقتـصادات                                              وكانت الزيادة أكثر بـروزا فيمـا        .                  تقريبا يف املتوسط  
                                  ، ازداد عـدد البلـدان الناميـة        ٢٠١٠      و       ٢٠٠٥                               ففـي الفتـرة بـني عـامي           .           انتقاليـة                   اليت متر مبرحلـة     

ــا املعلومــات واالتــصاالت يف جمــال       ِّ                                     املبلِّغــة باملؤشــرات األساســية املتعلقــة                                                          باســتخدام تكنولوجي
                وخـالل الفتـرة     .             يف املائـة     ١٧٠                                بلـدا، بزيـادة نـسبتها          ٢٧                بلـدان إىل       ١٠                        األعمال التجارية مـن     

                             ِّ                                                                             نفسها، ارتفع عدد البلدان املبلِّغـة باملؤشـرات األساسـية املتعلقـة بقطـاع تكنولوجيـا املعلومـات                  
    .                            واالتصاالت بنسبة الثلث تقريبا

        ويرمـز   (                                                                       البيانات املتعلقة بتجارة سـلع تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            ُ        ُتستخلص   و  -    ٣٢
                                           حتليــل بيانــات التجــارة الدوليــة الــيت             مــن خــالل   )            يف املرفــق ٤- ص       وت م  ٣- ص              هلــا بـــ ت م 

                                                              على املستوى الـدويل يف قواعـد بيانـات مثـل قاعـدة                 صنف           ُ    الوطنية وتُ    ية     اجلمرك    ات    اهليئ       جتمعها  
                  وهــذه البيانــات   .  )١١   ( )Comtrade (                                              ملتحــدة اإلحــصائية لتجــارة الــسلع األساســية                  بيانــات األمــم ا

    .                خيص معظم البلدان           متاحة فيما

__________ 
  .http://comtrade.un.org /     انظر    )١١ (  
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                                       تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف                 سـتخدام                          املؤشـرات األساسـية ال     ب   ل ص   تـ         وفيما ي   -    ٣٣
  .             الـشراكة        داخـل                                                                                     جمال التعليم، يواصل معهد اليونسكو لإلحصاء قيـادة جهـود إعـداد البيانـات               

                                                                                                                   ونظرا للنـدرة النـسبية للبيانـات الـيت لوحظـت يف خمتلـف البلـدان مـن الدراسـة الـسابقة األوليـة                        
  )   ٠٧  ٢٠ /    ٢٠٠٦ (                                                                                 املتعلقـــة باســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت يف جمـــال التعلـــيم  

ــسابقة ال ــة الـ ــ ر  تج                         والدراسـ ــام    )  ١٠  ٢٠ /    ٢٠٠٩ (  ة       يبيـ ــصاء يف عـ ــسكو لإلحـ ــد اليونـ ــدأ معهـ                                                   ، بـ
ـــ   يف   ،     ٢٠١٠ ــز عل ــا ال    ى                  التركيـ ــدان أساسـ ــب البلـ ــاذ طلـ ــذ                                        اختـ ــدء تنفيـ ــتراتيجية بـ ــته                               سـ           دراسـ

       نطقـة   مب                                                                    باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم، بدءا           ة         املتعلق           االستقصائية
         سياسـايت                     وجـود إطـار                                                              الـيت توجـد هبـا حاجـة واضـحة يـدلل عليهـا                                            أمريكا الالتينيـة والكـارييب    

              ففيمـا بـني      .                                                وجيا املعلومات واالتـصاالت يف جمـال التعلـيم                      استخدام تكنول       بشأن                إقليمي صريح   
ــة جلمــع        ٢٠١١       مــارس  /       وآذار    ٢٠١٠               أواخــر عــام   ــسكو لإلحــصاء عملي                                                      ، أجــرى معهــد اليون

                                           بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات                                  أمريكــا الالتينيــة والكــارييب                           البيانــات يف عمــوم منطقــة
                      تلـك املبـادرة وضـع         مـن      دف           كان اهلـ   و  .     نطقة  امل               مجيع بلدان       مشلت                           واالتصاالت يف جمال التعليم     

                                                                                                     مؤشرات أساسية بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف جمـال التعلـيم لرصـد                  
           حتياجــات                                                                              أهــداف القمــة العامليــة املتعلقــة بــذلك، وكــذلك املــسامهة يف تلبيــة اال               مــدى حتقيــق
        ألغــراض            واالتــصاالت                        تكنولوجيــا املعلومــات        تــسخري    ل                              للمنــرب الــسياسايت اإلقليمــي          اإلحــصائية

                  الـيت يـشترك يف       ) eLAC2015 (                                                               خطـة العمـل اإلقليميـة املتعلقـة مبجتمـع املعلومـات                هو    ، و        التنمية
                                                                                             رصدها مرصد جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واملـؤمتر اإلحـصائي             

       انظـر   (                   لبحـر الكـارييب                                                                                         لألمريكتني الـذي أنـشأته اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة ا               
    ).     أدناه          فرع ثالثا        أيضا ال
                             بلـدا وإقليمـا مـستهدفا      ٤٠         جمموعـه                                   بلدا وإقليما من أصل مـا        ٣٨       بنجاح         استوىف       وقد    -    ٣٤

ــسب                عــدل اســتجابة  مب ( ــة  ٩٥    ته       ن        َ                                                    اســتبيانَ معهــد اليونــسكو لإلحــصاء اإلقليمــي املتعلــق      )            يف املائ
                                     وأظهرت النتـائج األوليـة الـيت مت         .       لتعليم                                                  باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال ا      

ُ                                       ُعقـدت يف سـاو بـاولو بالربازيـل،          (         ألقـران    ل                      يف حلقـة اسـتعراض             عليها                       البلدان املشاركة        إطالع
                                                                  أن عـددا كـبريا مـن بلـدان املنطقـة قـادر علـى وضـع                   )     ٢٠١١         سـبتمرب    /          أيلـول    ٣٠      و   ٢٩      يومي  

  ُ       وسُتنـشر    .                       يف جمـال التعلـيم                                                                     املؤشرات األساسية السـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت         
ــصيلية   ــائج التف ــصاء                       النت ــام             لالستق ــن ع ــع األول م ــي       ٢٠١٢                                  خــالل الرب ــر حتليل                             يف شــكل تقري

   ت                                                                                         العامة إلدمـاج بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب لتكنولوجيـا                 صورة         يتضمن ال 
ــة    ــة والثانويـ ــها االبتدائيـ ــصاالت يف مدارسـ ــات واالتـ ــع   وي  .                                                                  املعلومـ ــد تو       زمـ ــاق             املعهـ ــيع نطـ                 سـ

   .    ٢٠١٢                                                                             استراتيجيته اإلقليمية املتعلقة ببدء التنفيذ لتشمل آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ يف عام 
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  يف                                      تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                استخدام                                     وتشكل املؤشرات األساسية املتعلقة ب      -    ٣٥
 ُ        ُتختــرب  مل و               تها الــشراكة،      وضــع                                              أحــدث إضــافة إىل القائمــة األساســية الــيت                       أداء املهــام احلكوميــة

                                                                 وهي هتدف إىل دعم جهود البلدان يف مجـع اإلحـصاءات املتعلقـة               .                         حىت اآلن على نطاق واسع    
                                         إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة             تبعـه                                   واستنادا إىل النـهج الـذي ت        .                    باحلكومة اإللكترونية 

        هنـج                          ز بشكل خاص على توفري     ي  رك       ري الت                       احلكومة اإللكترونية، جي   ب                             يف إجراء القياسات املتعلقة     
                                                                       للبلـدان الناميـة، ويـدعم جهودهـا الراميـة إىل االسـتفادة                                    قابال للتطبيق بالنسبة                   يف القياس يكون    

                               وســتقوم اللجنــة االقتــصادية    .             التجاريــة        األعمــال                                               مــن احلكومــة اإللكترونيــة لــصاحل املــواطنني و  
                                                                                                    ألفريقيــا وأعــضاء آخــرون يف الــشراكة بإعــداد دليــل منــهجي جلمــع البيانــات الالزمــة لوضــع     

                         ومـن املقـرر، كـذلك،        .     ٢٠١٢                                                                    ملؤشرات األساسـية للحكومـة اإللكترونيـة يف البلـدان يف عـام               ا
                              معنية أخرى، بعـد الفـراغ              وأطراف                                                          إقامة حلقات عمل عن بناء القدرات لتدريب اإلحصائيني         

   .               من إعداد الدليل
                                                                                                 وأخريا، تشمل املؤشرات احملـددة لقيـاس أهـداف القمـة العامليـة العديـد مـن املؤشـرات                    -    ٣٦

                                                                                                 األساسية اليت وضعتها الشراكة واملتعلقة بالبنيـة األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            
      وهـي    .                                                                                  واستخدام لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف األسر املعيـشية والتعلـيم واحلكومـة        

                                                                                                  تتناول، باإلضـافة إىل ذلـك، جمـاالت مثـل اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف                   
              اإللكتــروين   ربط    الــ   و         لكتــروين،                                                          ت الــصحة، والتنــوع اللغــوي علــى اإلنترنــت، واحملتــوى اإل     جمــاال

ــة ومراكــز البحــوث     ل   .                                                                                             لمؤســسات العامــة كاملتــاحف واحملفوظــات واملكتبــات واملراكــز العلمي
     قـد   و  .                                                                                              يزال توافر البيانـات املتعلقـة بتلـك املؤشـرات حمـدودا، وخـصوصا يف البلـدان الناميـة                وال

                ؛ وشرعت بعـض     ة                                                        ؤشرات قابلة للقياس لكل هدف من أهداف القمة العاملي                        حددت الشراكة م  
ــة   ــدان يف اســتخدامها جلمــع بيانــات وطني        لقمــة  ل                                        ويف ضــوء االســتعراض العــشري القــادم     .                                                 البل

   ُ                                      ، ُيتوقع أن يزداد الطلـب علـى املؤشـرات        ٢٠١٥-    ٢٠١٤                                على الصعيد العاملي يف الفترة     ة      العاملي
                                                             احملرز يف جمتمع املعلومات العاملي زيادة كبرية خالل الـسنوات                                            اإلحصائية الالزمة لتقييم التقدم     

                                               اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا              زمـع                                    ودعما إلجراء هـذا االسـتعراض، ت        .                 القليلة القادمة 
                                                                                           واحملــيط اهلــادئ، بالتعــاون مــع االحتــاد الــدويل لالتــصاالت واألونكتــاد ومؤســسات أخــرى يف  

                                                   الـسياسات املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات              مقرري          ع لكبار                                    منظومة األمم املتحدة، عقد اجتما    
   ة                                                                                                 واالتصاالت من أجل أن يقوموا على املـستوى اإلقليمـي مبراجعـة تنفيـذ أهـداف القمـة العامليـ              

                 ضـمن سـيناريو                                              تبقـى مـن ثغـرات يـتعني معاجلتـها             ُ                        أُحرز من تقدم وحتديد ما                       من أجل تقييم ما   
     .    ٢٠١٥        لعام ة           لقمة العاملي ل                  خيص الفترة الالحقة
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                                    التحديات اإلحصائية والعمل يف املستقبل  -       ثالثا  
                                      حـرز بـشأن إحـصاءات تكنولوجيـا              ُ    الـذي أُ                         أعاله التقدم الكـبري             املذكور                وضح التقييم    ُ ُي -    ٣٧

ــسنوات اخلمــس املاضــية، و     ــى مــدى ال ــصاالت عل ــد         خباصــة                                                                   املعلومــات واالت                    مــن حيــث حتدي
               حتــسني تــوافر     إىل            وأدى هــذا   .   ات                                                                 املؤشــرات وتــوفري مبــادئ توجيهيــة منهجيــة جلمــع البيانــ      

   .                    قابلة للمقارنة دوليا                          مؤشرات ذات صلة بالسياسات
ــذه التحــسينات،    و  -    ٣٨ ــم ه ــاك                             رغ ــرات               تظــل هن ــسية         ثغ ــة يف          رئي ــق ب           قائم ــا يتعل ــات                م          بيان

             ، مـن بـني                ه الثغـرات      هـذ         وتتعلق    .                    يف البلدان النامية        خباصة                                   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و   
                                                                  اءات عــن اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت مــن قبــل               تــوافر إحــص ب               أمــور أخــرى، 
            تكنولوجيـا          وبقطاع     ،                                             واحلكومات وغريها من مؤسسات القطاع العام            األعمال               األفراد وقطاع   

ــ                        املعلومـــات واالتـــصاالت                لكترونيـــة،  اإل    ائم                 نترنـــت واجلـــر                                 البيانـــات املتعلقـــة بـــأمن اإل ب    ه، و      ذاتـ
   .                لثقافية والبيئية        اجلوانب ا ب          والشباب، و     انية     اجلنس        بالشؤون  و

                                         يف املائـة مـن البلـدان يف مجيـع             ٨٠                 ن أكثـر مـن       أل   ا        نظـر   رب            أمهيـة أكـ            األمـر ب       هذا         ويتسم    -    ٣٩
        وتقـوم                                   تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت    ل                             سياسات واستراتيجيات وطنية       ت    ضع و             أحناء العامل   

ــا ب ــذها،         حالي ــدان   و          تنفي ــصدد     ة     كــثري   ا          ألن بل ــة                  أخــرى ب ــذ خطــط وطني ــد وتنفي   ت         لتوصــيال                                حتدي
ــسريعة   ــضة النطــاق  (                     اإلنترنــت ال ــامي    .  )                   العري ــد     شكل            تطلــب بــ  ي                               فمجتمــع املعلومــات املتن          متزاي

                                                                                                       إحصاءات أكثر وأفضل لتقيـيم اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة لتكنولوجيـا املعلومـات               
   .              عدد من القضايا       معاجلة      ينبغي   ،       ا اهلدف ذ ه       لتحقيق  و  .         واالتصاالت

                               وأكثـر مـا ينطبـق عليـه          .        الـوطين       صعيد                               مجـع البيانـات علـى الـ              تنسيق         تعزيز       ينبغي        أوال،    -    ٤٠
ــذا األمــر مــن                                              إنتــاج إحــصاءات ومؤشــرات تكنولوجيــا                  الــيت تعــوق                          التحــديات املؤســسية                     ه

            املكاتـب       هـا            ، مبـا في         عنيـة                                                                              املعلومات واالتـصاالت، هـو إنـشاء آليـات للتنـسيق بـني املؤسـسات امل               
ــة، واهل  ــات املُنظِّمــة لقطــاع                            اإلحــصائية الوطني ــصاالت   اال       ُ  ِّ                يئ ــسؤولة عــن   و        ت ــوزارات امل       وضــع                            ال

ــ ــا املعلومــات واالتــصاالت            املتعلقــة ب       سياسات     ال ــا           وحيــث إن  .                                   تكنولوجي                          إحــصاءات تكنولوجي
              نـسبيا يف     ا      جديـد        جمـاال            ال تزال                                           القائمة على إجراء دراسات استقصائية                          املعلومات واالتصاالت   
       كـثريا                             ا املعلومـات واالتـصاالت                                   إنتـاج بيانـات تكنولوجيـ      ب       بادرة         فإن امل                             كثري من البلدان النامية،     

                           اهليئـات الوطنيـة الـيت                                              قد جـرت العـادة علـى أن تقـوم            و  .                مقرري السياسات     من       طلب   ب     نشأ   ت    ما  
ــنظِّم قطــاع   ــصاالت ُ   ِّ            ُت ــصاالت أو وزارات االت ــصاالت                                االت              اســتنادا إىل   ،                              جبمــع إحــصاءات االت

ــ              اإلحــصائية         املكاتــب                          أنــه ينبغــي التوجــه إىل                واضــح دائمــا        مــن ال        لــيس  ك ل ذ                      مــصادر إداريــة، ول
            تكنولوجيـا                           إمكانيـة الوصـول إىل                                    دراسـات االستقـصائية بـشأن                       مجع بيانـات ال      ل      من أج          الوطنية  

   ت                                                           وعالوة على ذلك، فـإن الطبيعـة الـشاملة لتكنولوجيـا            .                               املعلومات واالتصاالت واستخدامها  
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                                           الــيت تتعامــل مــع الثقافــة والتعلــيم             التنفيذيــة                           تطلــب إشــراك الــوزارات  ت                      املعلومــات واالتــصاالت 
ــة،    ــصاد والزراعـ ــصحة واالقتـ ــضمن                                        والـ ــد يتـ ــا قـ ــسائل                        ممـ ــات    ت         مـ ــا املعلومـ ــصل بتكنولوجيـ                                    تـ

   .                                  ، أو احلصول عليها من السجالت اإلدارية        ستقصائية  اال        دراساهتا            واالتصاالت يف 
                                                               إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف بــرامج العمــل         دمــج        ينبغــي   ،  ا      ثانيــ و  -    ٤١

        تنفيــذ           وبإدمــاج   .                      يف البلــدان الناميــة       خباصــة           قليمــي، و            القطــري واإل       صعيدين                     اإلحــصائي علــى الــ
          الوطنيـة                    بـرامج العمـل        يف                                       تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                   املتعلقـة ب            ستقصائية  اال          الدراسات  

              ، قــد تكــون                                                                                           العاديــة للبلــدان الناميــة ويف اســتراتيجياهتا أو خططهــا الرئيــسية اإلحــصائية الوطنيــة
   .          هذا املوضوع   عن        مستقلة         تقصائية  س             جراء دراسات ا إل                    قادرة على تأمني متويل             تلك البلدان 

                 الـيت مت فيهـا                                                                                ويف أمريكا الالتينية، ميكن العثور على مثال جيد على أفضل املمارسـات               -    ٤٢
                                                                                     حتسني توافر إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت علـى الـصعيدين الـوطين واالقليمـي       

  ،     ٢٠٠٥            ففــي عــام   .               صائية اجلاريــة              األعمــال اإلحــُ      ُصــلب                    هــذا املوضــوع يف                   مــن خــالل إدخــال
                                                                                                      أنـشأ املــؤمتر اإلحــصائي لألمـريكتني التــابع للجنــة االقتــصادية ألمريكـا الالتينيــة ومنطقــة البحــر    
                                                                                               الكــارييب فريقــا عــامال معنيــا بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، وذلــك هبــدف املــسامهة يف   

           ويف جعلــها         تــصاالت                                                                        وضــع ونــشر إحــصاءات ومؤشــرات متعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات واال  
  .                                                                                         على الصعيد اإلقليمـي عـن طريـق تبـادل اخلـربات الوطنيـة ومواءمـة املنـهجيات                    ة       مقارن         قابلة لل 

                                                                                                      وقام الفريق العامل، منذ إنشائه، بتنسيق مجيع أنشطته مع مرصـد جمتمـع املعلومـات يف أمريكـا                  
                    إمكانيـة الوصـول                                                                                     الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، األمر الذي مكنه من تبادل اخلـربات بـشأن            

ــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامها يف املنطقــة     إىل  ــة    .                                                            تكنولوجي                                 وعمــل الفريــق أيــضا مبثاب
                     وذلـك عـن طريـق                                                                                              منتدى ملناقـشة ونـشر املـسائل املنهجيـة واملؤشـرات الـيت اقترحتـها الـشراكة                  

             طقة وتيـسري                                                                                  تعزيز تنفيذ وتنسيق اإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املن         
                                                                                                              قيام اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب بوضـع قاعـدة بيانـات إقليميـة                   

                                                وجيتمـع الفريـق العامـل، الـذي ينـسقه ممثـل         .                                         عن إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
ــد      ــضورة ُمنتظمــة، وق ــة، ب ــة الدومينيكي ــوطين للجمهوري ــام ب                                                  ُ                               املكتــب اإلحــصائي ال   ن           عــدد مــ        ق

                                                                                                       األنشطة، مبا فيها تنظيم حلقات عمـل إقليميـة، ووضـع مـواد منهجيـة وخالصـة وافيـة ألفـضل                     
ــاريره بانتظــام إىل     .           املمارســات ــق تق ــشأن    ا ُ                                         وُيقــدم الفري ــريكتني ب ــؤمتر اإلحــصائي لألم ــا مت                                      مل        م

ــة     ال      أســاس         الفريــق                           إضــافة إىل ذلــك، أصــبح   و  .       تقــدم               إحــرازه مــن   ــة ب       لجن                  املؤشــرات الــيت            املعني
                                     خطــة العمــل اإلقليميــة جملتمــع                          مــدى حتقيــق أهــداف         قيــاس  ل                ديــد مؤشــرات   حت  يف         تــساعد  س

ــة           هــذه ال      تــضم  و   ). eLAC2015 (           املعلومــات  ــة ومؤســسات وطني ــة مكاتــب إحــصائية وطني                                                      لجن
                  مناقـشات لتحــسني    يف        لبـدء         هبـدف ا                                                          تتعامـل مـع سياسـات تكنولوجيـا املعلومــات واالتـصاالت      

   .                ملعلومات واالتصاالت             تكنولوجيا ا  ات      سياس              مدى حتقيق أهداف             قياس ومتابعة 
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   إىل       تــربز                     يف الوقــت املناســب،              الــيت تــصدر                                   يف ظــل غيــاب اإلحــصاءات الرمسيــة  و  ،  ً اً      ثالثــ  -    ٤٣
                         تكنولوجيـــا املعلومـــات         بـــشأن                               تابعـــة ألطـــراف ثالثـــة )             غـــري رمسيـــة (                   مـــصادر بيانـــات           الوجـــود 

ـــ   .            واالتـــصاالت ــوم ال ــشارية   اال      شركات                وتقـ ــصة يف   امل           ستـ ــال            تخصـ ــات         جمـ ــا املعلومـ                           تكنولوجيـ
              مـع وحتليـل     جب                                تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،     /              شركات االتصاالت        وكذلك         صاالت،      واالت

                                   مـن املعلومـات عـن املـصادر         ا                            كـثري مـن األحيـان كـثري          يف                           يف حني أهنـا ال تـوفر                         ونشر البيانات، 
       اصـة   اخل         ؤسـسات            هتـتم امل                          وعـالوة علـى ذلـك،         .              البيانـات     تلك                     واملنهجيات املرتبطة ب             والتعاريف  

        تنفيــذ  ب                           تطــوير جمتمــع املعلومــات،  ب                                 ة أو املراصــد الوطنيــة املعنيــة  ي          ت الــصناع     بطــا ا   الر        ، مثــل       أيــضا
ــ   ، ال         تقــصائية س          دراســات ا ــة وال   ق س      تت ــات الرمسي ــضرورة مــع البيان ــع                                           بال ــايري           تتب ــضرورة املع                      بال

      جهـة        مـن    و  .                    للمقارنـة دوليـا            قابلـة                   للبلـد أو      ة                                            نتيجة لذلك، قد ال تكون البيانـات ممثلـ         و  .        الدولية
                          وفر معلومـات هامـة عـن     ُ تُـ     اصة   اخل      شركات              اليت تنشرها ال       توقعات   ال /    انات        بعض البي    فإن        أخرى،  

  ،  )          االجتمـاعي           التواصـل                      اسـتخدام مواقـع    :     مثـل    (            اإللكترونيـة          املواقـع            اسـتخدام   و              تطور اإلنترنت  
   .                    يكمل البيانات الرمسية   مبا
                               فـي ضـوء الـتغريات الـسريعة      ف  .            ريف جديـدة  ا                 مؤشرات ومعايري وتع   ضع  و      ينبغي    ،   ً اً    رابع  -    ٤٤
ــا املعلومـــات    و           واخلـــدمات              كنولوجيـــات  ت    يف ال ــال إحـــصاءات تكنولوجيـ ــزة، حيتـــاج جمـ                                                                 األجهـ

              املعلومـات    ت           تكنولوجيـا                 وبسبب تغلغـل                     عالوة على ذلك،      .                             واالتصاالت إىل مراجعة مستمرة   
                                                                                             واالتــصاالت يف مجيــع القطاعــات االقتــصادية واالجتماعيــة، فــإن الطلــب آخــذ يف النمــو علــى  

           الـشراكة،                 الـيت وضـعتها           األساسية         املؤشرات       قائمة     بعد        تشملها        اليت مل       االت                 اإلحصاءات يف اجمل  
               وعلـت أيـضا      .                        الصحة أو الزراعـة                                 املعلومات واالتصاالت يف جمايل     ت         تكنولوجيا         استخدام       مثل  

                                             كـشف بعـض اجلوانـب الـسلبية املرتبطـة                  الـيت ت            حـصاءات                            على ضـرورة إتاحـة اإل         حتث         أصوات  
  ل  ا    طفـ                           مبـا يف ذلـك سـالمة األ        (              تعلقة باألمن                                       املعلومات واالتصاالت، مثل تلك امل      ت          بتكنولوجيا

          اتفاقيـة                             االنـضمام املتوقـع ألمانـة            سـيوفر    ،      طـار         يف هذا اإل و  .                واآلثار البيئية   )      نترنت  اإل      شبكة       على  
                  قيــاس النفايــات        بــشأن                                                                              بــازل إىل الــشراكة فرصــة ممتــازة لبــدء مناقــشات علــى الــصعيد الــدويل   

ــة ــدة مــشاركة البلــدان                             وضــع معــايري ومؤشــرات جد         مــسألة        تطلــب  ت و  .             اإللكتروني ــة    فعال ب                          ي     يف     ي
 (                            الشراكة واملنظمات األعضاء فيها      نظمها            اخلرباء اليت ت      أفرقة               احملافل اجلارية و

  

   .            بشكل منتظم )١٢

__________ 
                                                                                                  على سبيل املثال، االجتماع العاملي ملؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت التـابع لالحتـاد          )١٢ (  

                                                       االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، والفرقـة                                                    الدويل لالتصاالت، وفريق اخلرباء املعين مبؤشرات       
                                                                                                                        العاملــة املعنيــة مبؤشــرات جمتمــع املعلومــات التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والفريــق   
                                                                                                       العامل املعين بإحصاءات جمتمع املعلومات التابع للمكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة، والفريـق العامـل         

                                                                                                         بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املنبثـق عـن املـؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني التـابع للجنـة االقتـصادية               املعين
  .                                    ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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         سـراع يف                                                                                       أخريا، ال تزال هناك حاجـة كـبرية للمزيـد مـن بنـاء القـدرات مـن أجـل اإل                  و  -    ٤٥
                           علـى املؤشـرات القدميـة              األمـر      ا             ينطبق هـذ   و  .                                                    إنتاج املؤشرات األساسية لكثري من البلدان النامية      

ــدة    ا         ضــروري ا                    دعــم املــاحنني أمــر ُ       ُيعتــرب   ،      طــار          يف هــذا اإل و  .                     علــى حــد ســواء                     و املؤشــرات اجلدي
                                            عمليـة حتـسني تـوافر البيانـات لـدعم                         يلزم تـسريع   و  .                                توسع يف تقدمي املساعدة التقنية       بال        للسماح  

          البلـدان           فـرادى                  تمع الـدويل و    جمل       أراد ا                                     تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذا               املتعلقة ب         سياسات    ال
   ت           تكنولوجيـا            اسـتخدام                        جتمـع املعلومـات و                    مـا يتعلـق مب       يف          احملـرز                                  إجراء استعراض كبري للتقـدم      

   .    ٢٠١٥                                          املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية حبلول عام 
  

                      االستنتاجات والتوصيات  -       رابعا  
                     حـصاءات تكنولوجيـا              مجع ونـشر إ          ت عمليات  ن                       ّ السنوات اخلمس املاضية، حتّس          يف أثناء       -    ٤٦

        قابلـة    ال         ؤشـرات            فـإن امل                                    استنادا إىل أعمـال الـشراكة،        و  .                                املعلومات واالتصاالت بشكل ملحوظ   
      وقـد    .      الوطين      صعيد                 متزايد على ال            ها بشكل     مجع     جيري                                            للمقارنة دوليا متاحة على نطاق واسع و      

       طريـق     ن     عـ                                              مجع مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت             بشأن                             حرز أكرب قدر من التقدم       ُ أُ
   .         املعيشية   ألسر         تقصائية ل س         دراسات اال  ال

                                        التقريــر أنــه ال تــزال هنــاك فجــوات       هــذا                                             ومــع ذلــك، أظهــرت التحلــيالت الــواردة يف   -    ٤٧
ــق    يف        كــبرية  ــا يتعل ــصاالت، و    ب              م ــات واالت ــا املعلوم ــيما   ال                                                 إحــصاءات تكنولوجي ــدان        س             يف البل
                               تخدام تكنولوجيـا املعلومـات         اسـ             املتعلقـة ب          حصاءات                   مثة حمدودية يف اإل       ة، ص ا خ        وبصورة    .        النامية

                                          واحلكومــات وغريهــا مــن مؤســسات القطــاع                 قطــاع األعمــال                                 واالتــصاالت مــن قبــل األفــراد و
                    تـوافر البيانـات              ويـرتبط     .     ذاته                                     قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                     وكذلك من قبل            العام،  

              ان املنخفـضة                         البيانـات يف البلـد                 قـدر مـن            أقـل       ُ           حيـث ُيتـاح                     الدخل القومي،    ب             وثيق الصلة            ارتباطا  
                                        القطـري الـواردة يف وثيقـة املعلومـات          صعيد     الـ       علـى                انظر البيانات  (                  أقل البلدان منوا      يف          الدخل و 
    ).          ذا التقرير هل        األساسية 

                                                         الطلــب علــى بيانــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت         ســيزيد           املقبلــة،        عــوام     يف األ و  -    ٤٨
  .                           علـى القطاعـات األخـرى           أثريه   تـ                      جمتمـع املعلومـات و                             ل النمو الذي يـشهده       ظ   يف     ،   رب  أك       بدرجة  

                  إجنــازات األهــداف          يف حتقيــق                                                         هــو املوعــد املتفــق عليــه الســتعراض التقــدم احملــرز     ٢٠١٥      عـام     وال
                        تمـع املعلومـات وجلنـة     جمل   ة                القمـة العامليـ            كـل مـن      ا   هت                      األهـداف الـيت حـدد           حتقيق                    اإلمنائية لأللفية و  
ــريض  ــاق الع ــرات اإلحــصائية حامســة      .                   النط ــتكون املؤش ــيم حا  يف                                         وس ــدان يف             تقي ــدم البل ــة تق                           ل

   .  ها                واستخدامها وتأثري                     املعلومات واالتصاالت ت         تكنولوجيا                    بإمكانية الوصول إىل      يتعلق    ما
                                                                                     من أجل حتسني توافر إحصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، حـدد التقريـر                و  -    ٤٩

  .  ا                                     مـا ميكـن عملـه للتغلـب عليهـ          ع                                      التصدي هلـا، وقـدم اقتراحـات             يلزم                         عددا من التحديات اليت     
   :                            هذه التوصيات على النحو التايل     إجياز      وميكن 
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                             القائمة األساسـية ملؤشـرات      ب        املتصلة          البيانات            مجع ونشر         عمليات     ز   ي          ينبغي تعز    ) أ (  
                                                                                                    تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت علـــى الـــصعيدين الـــوطين والـــدويل، اســـتنادا إىل املعـــايري 

              ريف الدولية؛ ا     والتع
ــا ا  در إ             ينبغـــــــي    ) ب (                                       املعلومـــــــات واالتـــــــصاالت يف                                  ج إحـــــــصاءات تكنولوجيـــــ

                                               بــرامج العمــل اإلحــصائي اإلقليميــة، مــع        ويف                               وطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات     ال             ســتراتيجيات   اال
ــات                  سترشــاد ب  اال ــا املعلوم ــين مبؤشــرات تكنولوجي ــل املع ــق العام ــن الفري ــستفادة م ــدروس امل                                                                                          ال

            ية ألمريكــا                   اللجنــة االقتــصاد                الــذي أنــشأته                               للمــؤمتر اإلحــصائي لألمــريكتني          التــابع            واالتــصاالت 
   ؛ ُ      ُيحتذى    مثاال             هذه الدروس    أخذ و                              الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

                 إنـشاء آليـات          طريق     ن   ع                                                       ينبغي تعزيز تنسيق مجع البيانات على الصعيد الوطين            ) ج (  
     مـة    ِّ نظِّ  ُ املُ       يئـات                                                                      لتنسيق بني املؤسسات ذات الصلة، مبا يف ذلك املكاتب اإلحصائية الوطنية، واهل   ل

                                      سياســــات تكنولوجيــــا املعلومــــات         وضــــع                           وزارات املــــسؤولة عــــن       الــــ و            االتــــصاالت           لقطـــاع  
   ؛     فيذية ن   الت           الوزارات   ها               واالتصاالت، مبا في

               مثـل الـصحة     (      ديدة    اجل    الت ا ج م ل              وضع مؤشرات ل   ب         الشراكة                    ينبغي أن تضطلع       ) د (  
                                                         وثيـق مـع املنظمـات اإلحـصائية الوطنيـة وغريهـا مـن           ال         تنـسيق              وذلـك بال    )                      والنفايات اإللكترونية 

                   األولويات الوطنية؛     حتسني       من أجل               نية ذات الصلة             املؤسسات الوط
     مــن           حتياجــات   اال        تقيــيم        طريــق   ن    عــ                                              ينبغــي تعزيــز القــدرات اإلحــصائية احملليــة     )ـ  ه (  

   .                                   إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت            املوجه يف جمال                       القدرات وتقدمي التدريب 
  

                             نقاط للمناقشة من قبل اللجنة  -       خامسا 
   :      ما يلي   ىل إ       اللجنة ُ     ُتدعى   -    ٥٠

                                                                     التقدم احملرز بـشأن إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                     استعراض     ) أ (  
   ؛  يه                               السنوات اخلمس املاضية والتعليق عل      أثناء 

ــة علـــى    ) ب (   ــة   ال                  املوافقـ ــية   األ         قائمـ ــة و  امل         ساسـ ــعة   امل         نقحـ ــا  مل        وسـ ــرات تكنولوجيـ                       ؤشـ
                   مرفق هذا التقرير؛          الواردة يف                   املعلومات واالتصاالت 

ــتعراض    ) ج (   ــرار  و           اسـ ــصاءات            إقـ ــة لتحـــسني إحـ                تكنولوجيـــا                                              التوصـــيات املقترحـ
   ؛                 املعلومات واالتصاالت

            تكنولوجيـا           استخدام        قياس           املعنية ب             ل الشراكة    ا  عم أ        دعم    ة    واصل             اإلعراب عن م     ) د (  
   .       التنمية      ألغراض                   املعلومات واالتصاالت 
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       املرفق
            واالتـصاالت                                                       ية املنقحة واملوسعة ملؤشرات تكنولوجيـا املعلومـات        س             القائمة األسا     

ــاس    ــة بقيــ ــشراكة املعنيــ ــعتها الــ ــتخدام                                                       الــــيت وضــ ــا             اســ ــات               تكنولوجيــ              املعلومــ
                 ألغراض التنمية        واالتصاالت

  
        نسمة   ١٠٠                              عدد اخلطوط اهلاتفية السلكية لكل    ١- * ت
       نسمة   ١٠٠                        اهلاتف اخللوي احملمول لكل                      عدد االشتراكات يف خدمات  ٢- ت
      نسمة      ١٠٠                   اإلنترنت السلكي لكل                عدد املشتركني يف  ٣- ت
                               النطـــاق العـــريض لكـــل    ي                       اإلنترنـــت الـــسلكي ذ                       عـــدد املـــشتركني يف   ٤- ت

      نسمة    ١٠٠
                               النطـــاق العـــريض لكـــل    ي                           يف اإلنترنـــت النقـــال ذ   ات ك ا      شـــتر         عـــدد اال  ٥- ت

     نسمة    ١٠٠
ــلة     ٦- ت ــرددي لوصــ ــاق التــ ــرض النطــ ــل                                             عــ ــة لكــ ــت الدوليــ ــسمة                                 اإلنترنــ           نــ

  )    نسمة /     ثانية /  بت (
        احملمول                                              النسبة املئوية للسكان املشمولني بشبكة اهلاتف اخللوي  ٧- ت
ــ ي   تعر  ٨- ت ــريض      ة    فـ ــاق العـ ــسلكية ذات النطـ ــت الـ ــلة اإلنترنـ ــهريا (                                                            وصـ   ،  )        شـ

                                              نسبة مئوية من نصيب الفـرد مـن الـدخل           ك                           بدوالرات الواليات املتحدة،    
       الشهري

            ، بــدوالرات  )       شــهريا (                  املدفوعــة مــسبقا         احملمــول         اخللــوي              فــة اهلــاتف  ي   تعر  ٩- ت
                                         نسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل الشهري ك                الواليات املتحدة، 

                                       وجد فيها مراكز لالستخدام العام لإلنترنت  ت      اليت       لبلدات               النسبة املئوية ل    ١٠- ت
ُ                نسبة اُألسر املعيشية اليت    ١-  ** س       مذياع      لديها       
ُ             نسبة اُألسر املعيشية ا  ٢- س         تلفزيون      لديها    ليت       
ُ                نسبة اُألسر املعيشية اليت   ٣- س       هاتف      لديها       
ُ                نسبة اُألسر املعيشية اليت   ٤- س       حاسوب      لديها       
    خرية         شهرا األ  ١٢  ـ        فترة ال      أثناء    ا                                نسبة األفراد الذين استخدموا حاسوب  ٥- س
                                                          نسبة األسر املعيشية اليت تتوفر لديها إمكانية استخدام اإلنترنت  ٦- س
             شهرا األخرية  ١٢     الـ      فترة      أثناء                           اد الذين استخدموا اإلنترنت          نسبة األفر  ٧- س

 
  

   . “       التوافر ”       إىل فئة   “  ت ”         يشري احلرف    *  
  . “            األسر املعيشية ”       إىل فئة   “  س ”         يشري احلرف     **  
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              شهرا األخرية  ١٢          فترة الـ      أثناء           لإلنترنت       الفردي       ستخدام   اال     مكان    ٨- س
            شهرا األخرية  ١٢         فترة الـ       أثناء                                   أنشطة اإلنترنت اليت اضطلع هبا األفراد    ٩- س
           شهرا األخرية  ١٢    الـ      فترة         أثناء     خللوي ا                            نسبة األفراد املستخدمني للهاتف     ١٠- س
                                                           نسبة األسر املعيشية املستخدمة لإلنترنت حبسب منط إمكانية االستخدام    ١١- س
      خرية     ً    شهراً األ  ١٢         فترة الـ       أثناء           لإلنترنت  ي            ستخدام الفرد  اال      تواتر     ١٢- س
                    املستخدمة للحواسيب      األعمال     نسبة    ١- * ع
        اعتيادي    شكل  ب                               نسبة املوظفني املستخدمني للحواسيب  ٢- ع
       إلنترنت        ستخدمة ل    امل      األعمال     نسبة   ٣- ع
                      إلنترنت بصورة اعتيادية        ستخدمني ل              نسبة املوظفني امل  ٤- ع
        اإلنترنت           على شبكة     وجود     هلا    اليت            نسبة األعمال   ٥- ع
  )      نترانت إ (                                نسبة األعمال املزودة بشبكة داخلية   ٦- ع
                   ات عن طريق اإلنترنت ي                        نسبة األعمال املتلقية لطلب  ٧- ع
                  عن طريق اإلنترنت                  الصادر عنها طلبيات            نسبة األعمال   ٨- ع
                   إمكانية االستخدام   نوع                                 نسبة األعمال املستخدمة لإلنترنت حبسب   ٩- ع
                           ة األعمال املزودة بشبكة حملية   نسب   ١٠- ع
  )        إكسترانت   (                               نسبة األعمال املزودة بشبكة خارجية   ١١- ع
ِ                نسبة األعمال املستخِدمة لإلنترنت حبسب    ١٢- ع          النشاط   نوع                 

            يف قطـــاع           املـــشاركة                  قطـــاع األعمـــال   يف                                      نـــسبة إمجـــايل القـــوى العاملـــة    ١- * *     ت م ص
                            تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

                                                 كنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل القيمة املضافة ت         حصة قطاع   ٢-     ت م ص
من نسبة مئوية كالواردات من سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٣- ت م ص

 جمموع الواردات
من نسبة مئوية كالصادرات من سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٤- ت م ص

 جمموع الصادرات
   ية             ألغراض التعليم لُ       ُيستخدم        مذياع   ها    لدي                نسبة املدارس اليت    ١-   *** ل
   ية             ألغراض التعليم ل        ُ       تلفزيون ُيستخدم       لديها                 نسبة املدارس اليت   ٢- ل

 
  

   . “      األعمال ”       إىل فئة   “  ع ”         يشري احلرف    *  
   . “          ت واالتصاالت                 تكنولوجيا املعلوما ”         إىل فئة  “     ت م ص ”         شري احلروف  ت    **  
   . “       التعليم ”       إىل فئة   “  ل ”         يشري احلرف      ***  
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                 مرفق اتصال هاتفي      لديها                 نسبة املدارس اليت   ٣- ل
         واسـيب                            يف املـدارس املـستعينة باحل               احلواسـيب            إىل عدد            التالميذ       عدد        نسبة    ٤- ل

      تعليم  ال  يف 
                         باإلنترنت، حسب نوع الوصلة              املدارس املوصلة     عدد      نسبة   ٥- ل
                    هلم اإلنترنت يف املدرسة            الذين يتوفر              نسبة التالميذ   ٦- ل
    صلة     متــ           يف جمــاالت                  فــوق الثانويــة                                         نــسبة التالميــذ املــسجلني يف املرحلــة      ٧- ل

                             بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
                                                                       نــسبة املعلمــني املــؤهلني يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف     ٨- ل

     رس    املدا
ــسبة مــوظفي    ١- * ح ــة                 ن ــة املركزي ــ                                 املؤســسات احلكومي          حواســيب  ل        ستخدمني ل    امل

        اعتيادي    شكل  ب
          إلنترنـــت         ستخدمني ل     املـــ                                   املؤســـسات احلكوميـــة املركزيـــة                 نـــسبة مـــوظفي  ٢- ح

        اعتيادي    شكل  ب
       ة حملية   شبك      زودة ب  امل                        املؤسسات احلكومية املركزية      نسبة   ٣- ح
  )      نترانت إ (            شبكة داخلية       زودة ب  امل                        املؤسسات احلكومية املركزية      نسبة   ٤- ح
                                  املوصــلة باإلنترنــت، حــسب نــوع                                 املؤســسات احلكوميــة املركزيــة         نــسبة   ٥- ح

       الوصلة
        اإلنترنت           على شبكة     وجود                               املؤسسات احلكومية املركزية اليت هلا      نسبة   ٦- ح
ــة   ٧- ح ــارة          جمموعـ ــن          خمتـ ــدمات اإل      مـ ــ            اخلـ ــى            لكترونيـ ــواطنني علـ ــة للمـ                                 ة املتاحـ

                 تطور مستوى اخلدمة    حبسب          اإلنترنت، 
  
  

 
  

  . “                        إىل فئة احلكومة اإللكترونية “ ح ”         يشري احلرف    *  


