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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٣البند 

ــرار   ــشة واختــاذ الق ــود للمناق ــا : بن تكنولوجي
        املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

ر الـشراكة املعنيـة بقيـاس اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت          تقري    
  واالتصاالت إحصاءات تكنولوجيا املعلومات: ألغراض التنمية

  
  مذكرة من األمني العام    

  
، يتـشرف األمـني العـام بـأن         ٢٠١٣/٢٣٥وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         

ا املعلومات واالتصاالت الذي أعدته الشراكة املعنيـة        حييل التقرير املتعلق بإحصاءات تكنولوجي    
ويقـدم التقريـر حملـة عامـة        . بقياس استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة       

عن العمل الذي تقوم به الشراكة يف اآلونة األخرية، مبا يف ذلك التنقيحات الـيت أُدخلـت علـى           
دليــل ”املعلومــات واالتــصاالت؛ والــصيغة املنقحــة لـــ  القائمــة األساســية ملؤشــرات تكنولوجيــا 

ــات واالتــصاالت          ــى تكنولوجيــا املعلوم ــراد عل ــر املعيــشية واألف ــة حــصول األس ــاس إمكاني قي
؛ والقيام بأعمال جديدة فيما يتعلق بقيـاس مـدى االسـتفادة مـن تكنولوجيـا                “واستخدامهم هلا 

خبـصوص قيـاس النفايـات اإللكترونيـة،        املعلومات واالتصاالت يف ضوء االعتبارات اجلنسانية و      
ــا املعلومـــات واالتـــصاالت واخلـــدمات القائمـــة علـــى اســـتخدام    وجتـــارة خـــدمات تكنولوجيـ

 االت؛ والتقييم النهائي للتقدم احملرز يف ما يتعلق بأهـداف القمـة         ـات واالتص ــتكنولوجيا املعلوم 
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 الـــيت تواجـــه املكاتـــب ويـــسلط التقريـــر الـــضوء علـــى التحـــديات. العامليـــة جملتمـــع املعلومـــات
اإلحصائية يف حتسني نوعية ومدى توافر إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، مبـا يف           

ويرجـى مـن    . ذلك تزايد عدد منتجي البيانـات، وينـاقش دور التنـسيق الـوطين يف هـذا الـصدد                 
 اخلـامس مـن     فـرع اللجنة اإلحـصائية إبـداء آرائهـا يف املـسائل املطروحـة للمناقـشة واملبّينـة يف ال                 

  .هذا التقرير
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لومــات واالتــصاالت تقريــر الــشراكة املعنيــة بقيــاس اســتخدام تكنولوجيــات املع     
  ألغراض التنمية

  
  احملتويات

الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٧. . . . . . . . . . . . أوجه التقدم احملرز مؤخرا يف جمال قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -ثانيا   
١٤. . .  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودور التنسيق على الصعيد الوطينتعزيز إنتاج  - ثالثا   
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعا   

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقاط املطروحة على اللجنة للمناقشة  -خامسا   
  املرفق  

ة املعنية لقائمة األساسية املنقحة ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت وضعتها الشراكا    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بقياس تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
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  مقدمة  -أوال   
أُقيمت الشراكة املعنية بقيـاس اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض                 - ١

 من أجـل حتـسني مـدى تـوافر إحـصاءات قابلـة للمقارنـة دوليـا يف جمـال                     ٢٠٠٤التنمية يف عام    
ومنـــذ ذلـــك احلـــني، ظلـــت إحـــصاءات تكنولوجيـــا . )١(علومـــات واالتـــصاالتتكنولوجيـــا امل

ــاً يف جــداول أعمــال اللجنــة اإلحــصائية، وقــدمت الــشراكة      املعلومــات واالتــصاالت بنــداً ثابت
 ٢٠١٢ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥تقارير عن التقدم الـذي أحرزتـه يف األعـوام           

)E/CN.3/2005/23 ٢٠١٢/١٢ و ٢٠١٠/٢٨ و ٢٠٠٩/١٩ و ٢٠٠٧/٥ و.(  
ونظرت اللجنة يف إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت كبنـد للمناقـشة يف                  - ٢

، ودورهتــا الثالثــة واألربعــني املعقــودة يف عــام ٢٠٠٧دورهتــا الثامنــة والــثالثني املعقــودة يف عــام 
 االرتياح، يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني، مجلـة أمـور منـها التقـدم                 والحظت اللجنة مع  . ٢٠١٢

الذي أُحرز على صعيد توافر إحصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ولكنـها سـلّمت       
أيضا بالعمل الذي ال يزال يتعني القيام به؛ ووافقت علـى التوصـيات الـواردة يف التقريـر بـشأن              

تعزيــز إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت؛ وأيــدت  الــُنهج الــيت يــتعني األخــذ هبــا ل 
تأييــدا تامــا القائمــة األساســية املنقحــة واملوســعة ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 
وطلبــت تعميميهــا علــى نطــاق واســع لكــي يتــسىن للبلــدان والوكــاالت األخــرى اســتخدامها    

رات يف ضـــوء أوجـــه التقـــدم    كمرجـــع؛ وطلبـــت إىل الـــشراكة مواصـــلة اســـتعراض املؤشـــ     
ــات واالتـــصاالت؛     ــا املعلومـ ــاق لتكنولوجيـ ــع النطـ ــتخدام الواسـ ــسريع واالسـ ــوجي الـ التكنولـ
ــشركاء          ــا بعــض ال ــوم هب ــيت يق ــشطة ال ــدرات، ورحبــت باألن ــاء الق ــشطة بن ــة أن وســلمت بأمهي
 اإلمنــائيني يف ذلــك اجملــال، وحثــت الــشركاء اإلمنــائيني اآلخــرين علــى تقــدمي املــساعدة يف هــذا  
الصدد؛ ووافقت على إدراج إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف برنـامج عملـها              
املتعــدد الــسنوات؛ وطلبــت إىل الــشراكة تقــدمي تقريــر عــن التقــدم احملــرز يف الــدورة اخلامــسة     

 ، الفـــصل األول، الفـــرع بـــاء، واملقـــرر E/CN.3/2012/34 (٢٠١٤واألربعـــني للجنـــة يف عـــام 
٤٣١/١٠٩.(  

__________ 
، كانـت الـشراكة تـضم يف عـضويتها االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، ومنظمـة                  ٢٠١٣نـوفمرب   /رين الثـاين  يف تش   )١(  

التعاون االقتصادي والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة، ومعهـد اإلحـصاء                
نة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة       ، واللج )اليونسكو(التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        

البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط             
اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة، واملكتـب         

ي للجماعات األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة، وأمانـة اتفاقيـة بـازل بـشأن الـتحكم يف نقـل            اإلحصائ
النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، ومعهد االستدامة والسالم التابع جلامعة األمم املتحدة، والبنـك               

 .الدويل
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ــه علــى نطــاق واســع أن لتكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت دورا       - ٣ ومــن املــسلم ب
ــسيا   ــا رئيـ ــا إمنائيـ ــامال متكينيـ ــا عـ ــات   . باعتبارهـ ــا املعلومـ ــاع تكنولوجيـ ــن لقطـ ويف حـــني ميكـ

ر تكنولوجيـات املعلومـات   واالتصاالت نفسه أن يكون مصدرا رئيسيا للنمو، فقد تبني أن نـش      
واالتــصاالت يف االقتــصاد يــؤدي إىل تيــسري أداء االقتــصاد الكلــي ومنــو األعمــال التجاريــة مــن  
خـــالل زيـــادة إنتاجيـــة العمـــل، وتوســـيع نطـــاق وصـــول املؤســـسات إىل األســـواق، وخفـــض 

ــشجيع االبتكــار   ــة      .)٢(التكــاليف وت ــا لكفال ــدة مهم ــات اجلدي ــد الوصــول إىل التكنولوجي ويع
ــش اركة مجيــع النــاس مــشاركة كاملــة يف الفــرص اجلديــدة ذات الــصلة بالعمــل أو التعلــيم        م
الصحة أو اإلدارة أو بناء السالم، مما يؤدي بالتايل إىل تسريع وترية التقدم احملرز حنـو حتقيـق              أو

وما من شـك يف أن تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت سـوف      . األهداف اإلمنائية األخرى  
نتشار عرب مجيع قطاعات اجملتمع واالقتصاد لتـصبح بـشكل متزايـد وسـيلة ال غـىن                 تستمر يف اال  

ــها ــن   . عنـ ــر مـ ــري أن أكثـ ــامل     ٤غـ ــاء العـ ــع أحنـ ــسمة يف مجيـ ــني نـ ــك  - باليـ ــب أولئـ  يف الغالـ
.  مـا زالـوا غـري متـصلني بـشبكة اإلنترنـت            -يعيشون يف املنـاطق الريفيـة بالبلـدان الناميـة            الذين

ــذين     وقــد تتعمــق الفجــوة الرقميــ  ــذين يــشكلون جــزءا مــن جمتمــع املعلومــات وبــني ال ة بــني ال
ــة األخــرية تتخلــف عــن الركــب          ال ــذه الفئ ــك ألن ه ــذا اجملتمــع، وذل ــن ه ــشكلون جــزءا م ي
  .)٣(حترز إال تقدما بسيطا وال
فـذلك العـام هـو التـاريخ املـستهدف لتحقيـق األهـداف        .  وشـيكا ٢٠١٥وبـات العـام     - ٤

هـداف الـيت حـددهتا القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات وجلنـة النطـاق                  اإلمنائية لأللفية وكذلك األ   
وتعمــل الــشراكة علــى إعــداد تقريــر تقيــيم كمــي هنــائي عــن  . العــريض املعنيــة بالتنميــة الرقميــة

، علـى   ٢٠١٤اإلجنازات اليت حتققت على صعيد أهداف القمة، علـى أن يـتم إصـداره يف عـام                  
  ).انظر الفرع الثاين أدناه (٢٠١٥ة ما بعد عام سبيل املسامهة يف املناقشة بشأن فتر

ويف حني أن األهداف اإلمنائية الدولية املـستقبلية مل ُتحـدد بعـد، سـتظل تكنولوجيـات           - ٥
املعلومـــات واالتـــصاالت تـــؤدي دورا رئيـــسيا يف تيـــسري الوصـــول إىل املعلومـــات واملعـــارف   

إىل جمتمـع املعلومـات، ومـع حتـول         ومع تزايد عدد الناس الـذين ينـضمون         . واخلدمات الرئيسية 
__________ 

 يف املائـــة مـــن النـــاتج ٣,٢ت مـــا متوســـطه علـــى ســـبيل املثـــال، متثـــل تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاال  )٢(  
 ١٩٩٥ويف الفتــرة مـــن  ). األرجنــتني والربازيـــل وشــيلي واملكـــسيك  (اإلمجـــايل يف أمريكــا الالتينيـــة   احمللــي 
ــسبة     ٢٠٠٨ إىل ــصاالت نـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــول تكنولوجيـ ــكلت أصـ ــاتج   ١٤، شـ ــو النـ ــن منـ ــة مـ  يف املائـ

ــي ــل، و   احملل ــة ٧اإلمجــايل يف الربازي ــتني ٥يف شــيلي واملكــسيك، و   يف املائ ــة يف األرجن ــرة .  يف املائ ويف الفت
نفـسها، تراوحـت مـسامهة رأس املـال املتـصل بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف منـو إنتاجيـة العمـل يف            

اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،       ( يف املائــة ١٣ يف املائــة و ٨املنطقــة بــني  
”Economic digital para el cambio estructural ya la igualdad“) ٢٠١٣مارس /سانتياغو، آذار.( 

 ).٢٠١٣جنيف، (، Measuring the Information Society 2013 االحتاد الدويل لالتصاالت،  )٣(  
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شبكات االتصال العالية السرعة إىل هياكل أساسية ال غـىن عنـها، يـصبح تتبـع التطـورات الـيت                
وسيـساعد الرصـد   . تتحقق على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقياسها أكثـر أمهيـة        

ت علـى حتديـد التقـدم       والقياس املستمران للتطورات يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاال          
احملــرز والثغــرات القائمــة كمــا سُيــسترشد هبمــا لوضــع الــسياسات الــيت تكفــل املــساواة يف           

  .االستفادة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن األثر الذي حتدثه
ــع املــستوى املعــين خبطــة التن      - ٦ ــارزة الرفي ــق الشخــصيات الب ــا بعــد عــام   ودعــا فري ــة مل مي

ــره، يف٢٠١٥ ــورة يف جمــال      )٤( تقري ــها إحــداث ث ــة أمــور من املقــدم إىل األمــني العــام، إىل مجل
ــن حتــسن املوصــولية       ــدة وم ــا اجلدي ــن التكنولوجي ــستفيد م ــات ت ــات  . البيان وميكــن لتكنولوجي

ــصلة         ــئة املت ــسائل الناش ــشأن امل ــشة ب ــسي يف املناق ــدور رئي ــوم ب ــصاالت أن تق ــات واالت املعلوم
فــأوال، ميثــل قطــاع تكنولوجيــا    . ٢٠١٥أن التنميــة ملــا بعــد عــام    بالبيانــات يف املناقــشة بــش  

املعلومات واالتصاالت يف حد ذاته مـصدرا جديـدا للبيانـات، تـوفره علـى سـبيل املثـال شـبكة                     
ــلكية   ــتخدام  . اإلنترنـــت وشـــركات االتـــصاالت الـــسلكية والالسـ ــيح انتـــشار واسـ ــا، يتـ وثانيـ

امة واخلاصة يف مجيع القطاعـات االقتـصادية   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للكيانات الع   
غري أن رصـد إمكانيـة اسـتفادة األشـخاص          . إنتاج وختزين وحتليل كميات ضخمة من البيانات      

والكيانات العامة واخلاصة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلا سـيكون يف            
عنيــة يف قطــاع تكنولوجيــا الوقــت نفــسه ضــروريا لتحديــد مــدى إمكانيــة اســتخدام اجلهــات امل

ــات   ــديل للبيانــ ــصدر بــ ــصاالت كمــ ــات واالتــ ــات  . املعلومــ ــات املعلومــ ــدون تكنولوجيــ وبــ
واالتــصاالت، لــن حتــصل أي ثــورة يف جمــال البيانــات القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات          

ات وأن تــشارك وينبغــي أن تــويل اإلحــصاءات الرمسيــة اهتمامــا إىل تلــك املناقــش. واالتــصاالت
  .مشاركة بناءةفيها 
ويعرض التقرير التقدم الذي أحرزته مؤخرا الـشراكة وأعـضاؤها يف قيـاس تكنولوجيـا               - ٧

املعلومات واالتصاالت على الصعيد الدويل، ويسلط الضوء على التحديات الـيت تعيـق حتـسني               
م وبـالنظر إىل مـا تتـس      . توافر اإلحصاءات الرمسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجودهتـا       

به تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت مـن طـابع شـامل لعـدة قطاعـات وللعـدد الكـبري مـن                     
ــا         ــشر إحــصاءات تكنولوجي ــاج ون ــسيق إنت ــام خــاص لتن ــالء اهتم ــات، جيــري إي ــدمي البيان مق

ويقدم التقرير توصـيات هتـدف إىل حتـسني مـدى           . املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطين    
ــا   ــصاءات تكنولوجيــ ــوافر إحــ ــة يف     تــ ــق الفعاليــ ــل حتقيــ ــن أجــ ــصاالت مــ ــات واالتــ  املعلومــ

  .السياسات صنع
__________ 

  )٤(  www.un.org/sg/management/pdf/HLP-P2015-Report.pdf. 
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 تكنولوجيـــــــا أوجـــــــه التقـــــــدم احملـــــــرز مـــــــؤخرا يف جمـــــــال قيـــــــاس   -ثانيا   
  واالتصاالت املعلومات

  
  القائمة األساسية للمؤشرات والتعاريف واملعايري اإلحصائية  -ألف   

يـة بقيـاس تكنولوجيـا املعلومـات        يتمثل أحد أهم اإلجنازات اليت حققتـها الـشراكة املعن           - ٨
ــا املعلومـــات     ــية مبؤشـــرات تكنولوجيـ ــة أساسـ ــة يف وضـــع قائمـ واالتـــصاالت ألغـــراض التنميـ

، أقرهتـــا اللجنـــة يف دورهتـــا الثامنـــة والـــثالثني  )، املرفـــق الثـــاينE/CN.3/2007/5(واالتـــصاالت 
يف دورهتـا   ) ، املرفـق  E/CN.3/2012/12(وأقرت اللجنة نـسخة منقحـة       . ٢٠٠٧املعقودة يف عام    

ــة واألربعــني املعقــودة يف عــام   ــة األســاس الــذي   . ٢٠١٢الثالث وكانــت القائمــة األساســية مبثاب
نولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      ُيستند إليه جلمع إحصاءات قابلـة للمقارنـة دوليـا يف جمـال تك             

اهلياكــل األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات : يف مجيــع أحنــاء العــامل وهــي تغطــي اجملــاالت التاليــة 
واالتـــصاالت وإمكانيـــة االســـتفادة منـــها؛ وإمكانيـــة اســـتفادة األســـر املعيـــشية واألفـــراد مـــن   

ــتخدام تكنول    ــا؛ واسـ ــتخدامها هلـ ــصاالت واسـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــات  تكنولوجيـ ــا املعلومـ وجيـ
ــصاالت؛         ــات واالت ــا املعلوم ــاع تكنولوجي ــة؛ وقط ــال التجاري ــب األعم ــن جان ــصاالت م واالت
واالجتار يف سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ودور تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت           

  .يف التعليم؛ واحلكومة اإللكترونية
) أو الـيت ختطـط جلمـع   (الـيت جتمـع   ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي منـها يف مـساعدة البلـدان         - ٩

إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إنتاج بيانات عالية اجلـودة وقابلـة للمقارنـة              
ومن أجل حتقيق ذلك، مجعـت املؤشـرات اإلحـصائية بـني املعـايري اإلحـصائية والبيانـات                  . دوليا

  .الوصفية اإلحصائية
ملؤشـرات األساسـية الـيت وضـعتها الـشراكة بـشأن           وخالل العامني املاضيني، مت تنقـيح ا        - ١٠

إمكانية استفادة األسر املعيشية واألفـراد مـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت واسـتخدامها                
وعلـى وجـه   . هلا حبيث تعكس التغيريات الرئيسية يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت     

ريق العديد من األجهـزة، مبـا يف ذلـك     اخلصوص، يتم الوصول إىل شبكة اإلنترنت حاليا عن ط        
وبفضل االنتشار الواسع لـشبكات اهلواتـف       . اللوحات اإللكترونية واحلواسيب احملمولة املماثلة    

احملمولة العريضة النطاق، وصلت شبكة اإلنترنت إىل األسـر املعيـشية واألشـخاص يف األمـاكن         
املثـال، خـارج املنـاطق احلـضرية        حيث اهلياكل األساسية لشبكة اإلنترنت حمدودة، علـى سـبيل           

ــدان الناميــة   ــتعني إجــراء     . الكــربى، وال ســيما يف البل ــيريات، ي ومــن أجــل اســتيعاب هــذه التغ
اســتعراض مــستمر للقائمــة احلاليــة ملؤشــرات اســتخدام األســر املعيــشية لتكنولوجيــا املعلومــات  

  .واالتصاالت ولتعاريفها

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12�
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 لالتـــصاالت مـــسؤولية مجـــع املؤشـــرات ويف إطـــار الـــشراكة، يتـــوىل االحتـــاد الـــدويل  - ١١
. األساسية الستخدام األسـر املعيـشية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ومواءمتـها ونـشرها               

وبالتايل، فقد قام االحتاد الـدويل لالتـصاالت بـدور قيـادي يف عمليـة تنقـيح هـذه اجملموعـة مـن               
عاملي املعين مبؤشـرات االتـصاالت   وبناء على توصية من الدورة التاسعة لالجتماع ال    . املؤشرات

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت عقدت يف موريـشيوس يف كـانون           /ةيالسلكية والالسلك 
أُنــشئ فريــق اخلــرباء املعــين مبؤشــرات اســتخدام األســر املعيـــشية         ،)٥(٢٠١١ديــسمرب  /األول

مــة اســتعراض ، وأوكلــت إليــه مه٢٠١٢لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف أوائــل عــام  
وتنقيح املؤشـرات اإلحـصائية يف هـذا اجملـال، إضـافة إىل دليـل االحتـاد الـدويل لالتـصاالت ذي                      

 عن طريق منتدى للمناقشة عـرب اإلنترنـت         ٢٠١٢مايو  /ويعمل فريق اخلرباء منذ أيار     .)٦(الصلة
ومت وضــع الــصيغة النهائيــة للتنقيحــات الــيت أُدخلــت علــى  .  بلــدا٦٥ خــبريا مــن ١٧٠يــشمل 

ــران     ــد يف حزيـ ــرباء عقـ ــق اخلـ ــاع لفريـ ــالل اجتمـ ــية خـ ــرات األساسـ ــ/املؤشـ ، يف ٢٠١٣ه يونيـ
  .باولو، الربازيل سان
مـن املؤشـرات    )  مؤشـرا  ١٢من أصل   (ووافق فريق اخلرباء على تنقيح تسعة مؤشرات          - ١٢

ــا املعلومــات واالتــصاالت، ومفهــوم إمكانيــة     األساســية الســتخدام األســر املعيــشية لتكنولوجي
دة األســر املعيــشية مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، والــشرحية العمريــة، والفتــرة اســتفا

وتــشمل التنقيحــات أيــضا أربعــة مؤشــرات أساســية جديــدة تغطــي التلفــزة املتعــددة   . املرجعيــة
 األفـراد   ةالقنوات، والعوائق اليت حتول دون وصول األسر املعيشية إىل شبكة اإلنترنـت، ومهـار             

لوجيا املعلومات واالتصاالت، وإنفاق األسر املعيشية على تكنولوجيـا املعلومـات         يف جمال تكنو  
وأقرتَّ القائمةَ املنقحة الندوةُ العاملية احلادية عشرة املعنيـة مبؤشـرات االتـصاالت             . واالتصاالت

اليت عقدت يف مكسيكو يف كـانون        )٧(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /السلكية والالسلكية 
، وهــي تــرد يف الــدليل املــنقح الــذي وضــعه االحتــاد الــدويل لالتــصاالت ٢٠١٣يــسمرب د/األول

ــصاالت        ــا املعلومــات واالت ــى تكنولوجي ــراد عل ــشية واألف ــة حــصول األســر املعي ــاس إمكاني لقي
  .٢٠١٤يناير /واستخدامهم هلا، الذي سيصدر يف كانون الثاين

__________ 
تكنولوجيـا  /اع العـاملي التاسـع املعـين مبؤشـرات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية       انظر التقرير النهائي لالجتم     )٥(  

ــام    ــود يف عـ ــصاالت املعقـ ــات واالتـ ــايل  ٢٠١١املعلومـ ــرابط التـ ــى الـ ــاح علـ -http://www.itu.int/ITU: ، املتـ

D/ict/wtim11/index.html. 

  )٦(  www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual2009.aspx. 

تكنولوجيـا  /ةيكؤشرات االتصاالت الـسلكية والالسـل     ، مت تغيري اسم االجتماع العاملي املعين مب       ٢٠١٣يف عام     )٧(  
ــة مبؤشــرات ا    ــة املعني ــدوة العاملي ــسلكية والالســلكية املعلومــات واالتــصاالت إىل الن ــا /التــصاالت ال تكنولوجي

 .املعلومات واالتصاالت
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ــر     - ١٣ ــيل املؤشـ ــر تفاصـ ــذا التقريـ ــق األول هلـ ــضمن املرفـ ــددها  ويتـ ــالغ عـ ــيت ٥٧ات البـ  الـ
ــرد ــا        يف ت ــشراكة ملؤشــرات تكنولوجي ــيت وضــعتها ال ــسخة مــن القائمــة األساســية ال أحــدث ن

  .املعلومات واالتصاالت
  

  رصد األهداف اإلمنائية الدولية  -باء   
، وبعد وقت قصري من اختتام املرحلـة      ٢٠٠٤اضطلعت الشراكة، منذ إنشائها يف عام         - ١٤

املية جملتمع املعلومات، بدور رئيسي يف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق نتـائج             األوىل من القمة الع   
وأسـهمت أعماهلـا املنهجيـة إسـهاما كـبريا يف مجـع األدلـة بـشأن التطـورات يف                    . القمة وغاياهتا 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي، استنادا إىل املؤشرات اإلحـصائية            
وتغطي القائمة األساسية ملؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           . رنة دوليا القابلة للمقا 

 العديـد مـن جوانـب       )٨(اليت وضعتها الـشراكة واملؤشـرات الـيت ُوضـعت لقيـاس أهـداف القمـة               
  . املعلوماتجمتمع املعلومات واقتصاد

ــام   - ١٥ ــدة     ٢٠١٠ويف ع ــصف امل ــداد اســتعراض منت ــشركاء يف إع ــن ال ــد م  ، ســاهم العدي
ويف وقــت الحــق، أطلقــت الــشراكة فرقــة عمــل  .)٩(ألهــداف القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات

، ٢٠١١ويف عـام  . وضـعت جمموعـة مـن املؤشـرات لقيـاس أهـداف القمـة العـشرة            )١٠(جديدة
الـذي أصـبح الوثيقـة      “ قياس أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومـات      ”أصدرت املنشور املعنون    

مـات بعـد عـشر       لالستعراض الكمـي لتنفيـذ نتـائج القمـة العـاملي جملتمـع املعلو              املرجعية الرئيسية 
  .سنوات على انعقادها

وتعمل الشراكة، من خالل فرقة العمل هذه، على إعداد تقرير تقييم كمي هنـائي عـن      - ١٦
وسيــستعرض التقريــر التقــدم احملــرز منــذ عــام  . نتــائج القمــة بعــد عــشر ســنوات علــى انعقادهــا 

__________ 
 Measuring the WSIS Targets: Aالشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة،     )٨(  

Statistical Framework )٢٠١١أبريل /جنيف، نيسان.( 

 World Telecommunication/ICT Development Reportكية، االحتـاد الـدويل لالتـصاالت الــسلكية والالسـل      )٩(  

2010: Monitoring the WSIS Targets:. A mid-term review)   ،ويـشمل الـشركاء املـسامهون    ). ٢٠١٠جنيـف
 .معهد اإلحصاء التابع لليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

فرقــة العمــل املعنيــة بقيــاس أهــداف القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات االحتــاد الــدويل          يــشمل األعــضاء يف    )١٠(  
، وإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا،  )قائــد فريــق العمــل(لالتــصاالت 

جنة االقتـصادية   ، والل ENUMERATEواللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومشروع         
، ومنظمـة   Maayaواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا، وشـبكة               

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، معهــد اإلحــصاء التــابع لليونــسكو، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة  
 .دي العاملي، ومنظمة الصحة العامليةوالتنمية، وجامعة األمم املتحدة، واالحتاد الربي



E/CN.3/2014/8
 

10/25 13-60999 
 

ســة اوحتقيقــا هلــذه الغايــة، أُرســلت الدر. صــعيد كــل مــن أهــداف القمــة العــشرة علــى ٢٠٠٣
 مــن أجــل مجــع البيانــات علــى الــصعيد الــوطين  ٢٠١٣االستقــصائية إىل مجيــع البلــدان يف عــام 

وســيكون التقريــر جــزءا مــن عمليــة اســتعراض  .)١١(بــشأن املؤشــرات احملــددة لقيــاس األهــداف
استعراضـــي رفيـــع املـــستوى مـــن املقـــرر عقـــده يف الـــسنوات العـــشر، وســـُيعرض يف اجتمـــاع 

، ٢٠١٥وسيتــضمن التقريــر أيــضا مناقــشة بــشأن خطــة مــا بعــد عــام    . ٢٠١٤أبريــل /نيــسان
وسيسلط الـضوء علـى أمهيـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة، والـدروس                   

ــة رصــد القمــة، وسيــضع أهــداف القمــة يف ســياق خطــة التنميــ      ــا بعــد  املــستفادة مــن عملي ة مل
وسيــشمل ذلــك إجــراء مناقــشة بــشأن األهــداف والغايــات واملؤشــرات املمكنــة  . ٢٠١٥ عــام

  . ٢٠١٥لفترة ما بعد عام 
ومتاشيا مع جدول أعمـال املناقـشات املتـصلة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ملـا بعـد عـام                       - ١٧

 ملـــا بعــد عـــام  القمــة العامليـــة جملتمــع املعلومــات   ”، جتــري مناقــشات بـــشأن ســيناريو    ٢٠١٥
ــة     .)١٢(“٢٠١٥ ــة ختامي ــداد وثيق ــشمل إع ــذا ي ــة جملتمــع     ”-وه ــة العاملي ــة القم ــشروع رؤي م

ــا بعــد عــام        ــرة م ــا لفت ــى انعقاده ــد عــشر ســنوات عل ــات  ٢٠١٥املعلومــات بع  يف إطــار والي
ــة تــشاورية مفتوحــة تــستمر حــىت     -“ الوكــاالت املــشاركة  جيــري العمــل عليهــا خــالل عملي

  .٢٠١٤مارس /آذار ١
وبـــصرف النظـــر عـــن عمليـــة القمـــة ومناقـــشاهتا، فـــإن موضـــوع تطـــوير تكنولوجيـــا    - ١٨

ــشكل أيــضا جــزءا مــن          ــرات اإلحــصائية ذات الــصلة ي ــات واالتــصاالت ومجــع املؤش املعلوم
ــام        ــا بعـــد عـ ــداف اإلمنائيـــة الدوليـــة ملـ ــشات بـــشأن األهـ وتـــتم مناقـــشة دور  . ٢٠١٥املناقـ

فأوال، أصبحت تكنولوجيات املعلومـات     . واياتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من عدة ز     
واالتصاالت هياكل أساسية اقتصادية بالغة األمهية، على غرار امليـاه والطـرق وقطاعـات النقـل                

وتؤدي التطورات األخـرية يف الـشبكات العريـضة النطـاق علـى وجـه اخلـصوص إىل                  . األخرى
د متنامٍ مـن األدلـة والبحـوث الـيت          وهناك عد . تعزيز توسيع نطاق األنشطة اإلنتاجية يف البلدان      

تشري إىل أن نشر شـبكات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية وخـدمات تكنولوجيـا املعلومـات                  
  .واالتصاالت يسهم يف حتقيق النمو االقتصادي وتوليد فرص العمل على نطاق واسع

__________ 
ــصادية         )١١(   ــة االقت ــا، واللجن ــصادية ألفريقي ــة االقت ــق اللجن ــدان عــن طري ــصائية إىل البل مت إرســال الدراســة االستق

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة                    
اعية لغريب آسيا، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة التعاون والتنميـة يف            االقتصادية واالجتم 

 .امليدان االقتصادي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  )١٢(  http://www.itu.int/wsis/review/mpp/index.html. 
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تحقيــق وثانيــا، تعتــرب تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت عوامــل متكينيــة رئيــسية ل    - ١٩
وهـي تـسهم يف حتقيـق        .)١٣(التنمية، إذ تعّجل بتحقيق األهداف اإلمنائيـة يف خمتلـف القطاعـات           

األهداف االجتماعية من خالل جمموعة من اخلدمات املبتكرة اجلديـدة واحملـسنة، باإلضـافة إىل               
الت وميكن أن يكون لتكنولوجيات املعلومات واالتـصا      . أهداف التنمية املستدامة ومحاية البيئة    

تأثري مباشر على رفع مستويات املعيشة وحتسني نوعية حيـاة الفقـراء، كمـا أهنـا تـسهم بـشكل                    
وهـي تـوفر أيـضا      . غري مباشر يف التخفيف من حدة الفقر، عـن طريـق تعزيـز النمـو واإلنتاجيـة                

فرصا كبرية يف اجملالني االجتماعي واإلمنائي وهلا إمكانات حتويلية هامة من خالل فـتح قنـوات                 
فعلى سـبيل املثـال، يف جمـال التعلـيم،         . صال جديدة وحمّسنة، وزيادة الشفافية وتعزيز اإلدماج      ات

حتسن تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت إمكانيـة االطـالع علـى املـوارد التعليميـة بالنـسبة                   
وهنـاك أيـضا    . لعدد أكرب من النـاس وتـؤدي إىل تـوفري تعلـيم عـايل اجلـودة بتكـاليف منخفـضة                   

من األمثلة عـن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا لتكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت أن تقـوم            العديد  
ميـة واحلكوميـة إىل   بدور رئيسي يف تقدمي اخلـدمات األساسـية، مثـل اخلـدمات الـصحية والتعلي         

  .سكان األرياف
ويف ضـــوء مـــا تقـــّدم، ســـيزداد الطلــــب علـــى إحـــصاءات تكنولوجيـــا املعلومــــات          - ٢٠

ويف الوقت نفـسه، ال تـزال هنـاك         .  كبري على مدى السنوات القليلة املقبلة      واالتصاالت بشكل 
ويؤثر هذا األمر على مجلـة أمـور    .)١٤(فجوات رئيسية يف البيانات، وال سيما يف البلدان النامية  

منها مدى توافر اإلحـصاءات املتعلقـة باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت مـن قبـل                   
حلكومات ومنظمات القطاع العام األخرى وقطـاع تكنولوجيـا املعلومـات           األفراد واألعمال وا  

ــى شــبكة اإلنترنــت واجلــرائم        ــاألمن عل ــصلة ب ــات املت ــصاالت نفــسه، باإلضــافة إىل البيان واالت
ويف ظــل جمتمــع . اإللكترونيــة واجلوانــب املتــصلة باملــسائل اجلنــسانية والــشباب والثقافــة والبيئــة

 أن يتم توفري عدد أكـرب وأفـضل نوعيـة مـن اإلحـصاءات مـن أجـل                   املعلومات املتنامي، سيتعني  
تقيـــيم آثـــار تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت علـــى الـــصعيد االجتمـــاعي واالقتـــصادي 

ويتناول الفرع الثالث أدناه أحـد التحـديات الرئيـسية الـيت تواجههـا البلـدان يف إنتـاج                   . والبيئي
 بـشأن كيفيـة معاجلـة       اتــــ دم مقترح ـــ تـصاالت، ويق  ات واال ــــ ا املعلوم ـــ اءات تكنولوجي ــإحص

  .هذه املسألة
__________ 

، ٢٠١٥ترك بـشأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        انظر فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات، البيـان املـش            )١٣(  
 .www.ungis.org: ميكن االطالع عليه على املوقع التايل

يف االجتماع السابع للمؤمتر اإلحصائي لألمريكتني الذي عقدته اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة                 )١٤(  
يكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب إىل           ، أشارت بلدان أمر   ٢٠١٣نوفمرب  /البحر الكارييب يف تشرين الثاين    

ــة        ــا عملي ــصاالت الــيت ســتخلص إليه ــا املعلومــات واالت ــاج إحــصاءات تكنولوجي ــيت تواجــه إنت التحــديات ال
 .استعراض القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد عشر سنوات على انعقادها
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  أعمال القياس األخرى اليت اضطلعت هبا الشراكة مؤخرا  -جيم   
يف حــني ازداد تــوافر إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت بوجــه عــام علــى   - ٢١

س ال تـزال نـادرة،      مدى السنوات املاضية، فإن البيانات اليت ميكـن تـصنيفها حـسب نـوع اجلـن               
وتلبية للطلـب علـى املزيـد مـن البيانـات عـن مـدى االسـتفادة مـن              . وال سيما يف البلدان النامية    

أطلقــت الــشراكة يف  ،)١٥(تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف ضــوء االعتبــارات اجلنــسانية 
ــة عــام   ــن تكنولوجيــا املعلومــ       ٢٠١٣بداي ــدى االســتفادة م ــة بقيــاس م ــة العمــل املعني ات  فرق

ويتمثل اهلدف منـها يف االسـتفادة ممـا اضـطُلع            .)١٦(واالتصاالت يف ضوء االعتبارات اجلنسانية    
به سـابقا مـن أعمـال وحتـسني مـدى تـوافر البيانـات واملؤشـرات القابلـة للمقارنـة دوليـا بـشأن                         
مــدى االســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف ضــوء االعتبــارات اجلنــسانية،         

  . يف البلدان الناميةسيما  وال
يقـــيم األعمـــال الـــيت يـــتم  )١٧(وكخطـــوة أوىل، أصـــدرت فرقـــة العمـــل تقريـــر تقيـــيم  - ٢٢

االضطالع هبا حاليا واملؤشرات املتاحة ويتضمن اقتراحات تدعو إىل تنقـيح املؤشـرات القائمـة               
ووضع مؤشرات جديدة تتصل بقياس مدى االستفادة من تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت        

ومت التــشاور بــشأن هــذا التقريــر مــع خــرباء قطــريني خمتــارين   .  ضــوء االعتبــارات اجلنــسانيةيف
ــة عــشر املعنيــة مبؤشــرات            ــالتزامن مــع النــدوة العامليــة احلادي ــاع للخــرباء عقــد ب خــالل اجتم

تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت الـيت ُعقـدت يف مكـسيكو           /االتصاالت السلكية والالسلكية  
كــذلك نــوقش التقريــر يف دورة مكرســة هلــذا الغــرض  . )١٨(٢٠١٣ديــسمرب /يف كــانون األول

__________ 
ة مـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف          أُطلقت دعوات إىل حتسني اإلحصاءات املتعلقة مبـدى االسـتفاد           )١٥(  

ضوء االعتبارات اجلنسانية من خالل الوثائق اخلتامية للقمة العاملية جملتمـع املعلومـات وجلنـة النطـاق العـريض                   
املعنية بالتنمية الرقمية واملشاركني يف الدورة العاشرة لالجتماع العاملي املعين مبؤشـرات االتـصاالت الـسلكية                

ــا املعلومــات واالتــصاالت املعقــودة يف بــانكوك  /والالســلكية واالئــتالف ) ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول(تكنولوجي
 .املعقود بني أصحاب املصلحة املتعددين للنساء يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

ومـات واالتـصاالت يف ضـوء       يتشارك يف قيادة فرقة العمل املعنية بقياس مدى االسـتفادة مـن تكنولوجيـا املعل                )١٦(  
االعتبــارات اجلنــسانية االحتــاُد الــدويل لالتــصاالت ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة وتتــضمن أعــضاء 

معهد اإلحصاء التابع لليونسكو، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة               (الشراكة  
منظمــة العمــل الدوليــة،  (عــضاء يف الــشراكة أل وكيانــات مــن غــري ا ،)االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا 

، وشبكات البحوث األفريقية يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ومؤسـسة      LIRNEasiaومؤسسة  
  ).الشبكة العاملية، ومؤسسة النساء يف العلوم والتكنولوجيا على الصعيد العاملي

 ”Stocktaking and Assessmentات واالتصاالت ألغـراض التنميـة،   ــا املعلومـالشراكة املعنية بقياس تكنولوجي  )١٧(  

on Measuring ICT and Gender” (2013(      ميكـن االطـالع عليـه علـى الـرابط التـايل ،: www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/events/wtis2013/001_E_doc.pdf. 

 .www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2013/default.aspxانظر   )١٨(  
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وكخطــوة تاليــة، ســتعمل فرقــة العمــل مــن أجــل وضــع  . خــالل النــدوة الــيت نظمتــها الــشراكة
الـــصيغة األخـــرية للمؤشـــرات اإلحـــصائية املقترحـــة ووضـــع التعـــاريف الالزمـــة واملواصـــفات  

  .األخرى املنهجية
أت جتــارة دوليــة واســعة النطــاق يف احلواســيب الشخــصية ويف الــسنوات األخــرية، نــش  - ٢٣

املــستعملة ومــا يــرتبط هبــا مــن معــدات حاســوبية، واملعــدات اإللكترونيــة املــستعملة واهلواتــف   
اخللوية املستعملة ألغـراض مـن قبيـل جتديـدها وإعـادة اسـتخدامها، وإزالـة األجـزاء الـيت ميكـن                      

النفايـــات (ايـــات الكهربائيـــة واإللكترونيـــة  اســـتخدامها، أو اســـتخراج املـــواد اخلـــام مـــن النف 
واســتجابة لطلــب حمللــي الــسياسات وقطــاع الــصناعة بوضــع مؤشــرات تتــصل    ). اإللكترونيــة

بقياس النفايات اإللكترونية، أُنـشئت فرقـة العمـل معنيـة بقيـاس النفايـات اإللكترونيـة يف إطـار                    
ــشراكة ــام . ال ــة اإل  ٢٠١٣ويف ع ــسودة أوىل للوثيق ــق م ــات   ، أعــد الفري ــصنيف النفاي ــة لت طاري

وبعـد ذلـك،    . اإللكترونية واملؤشرات املتصلة هبا، أصبحت اآلن قيد املناقشة يف إطار الـشراكة           
مــن املتوقــع أن تعقــد مــشاورات مــع البلــدان والفئــات املعنيــة األخــرى لوضــع الــصيغة النهائيــة   

يـا وجتميـع بيانـات      لإلطار املقترح لرصد النفايات اإللكترونية على أساس مؤشـرات حمـددة دول           
موثوقــة عــن النفايــات اإللكترونيــة باعتبارهــا أساســا تــستند إليــه عمليــة صــنع القــرار الــسياسي  
واختـــاذ مزيـــد مـــن اإلجـــراءات بـــشأن اإلدارة الـــسليمة بيئيـــا ملعـــدات تكنولوجيـــا املعلومـــات  

  .واالتصاالت املستعملة واليت انتهى عمرها االفتراضي
ــام   - ٢٤ قــة العمــل املعنيــة باحلكومــة اإللكترونيــة واملنبثقــة عــن       ، أعــّدت فر٢٠١٣ويف ع

الشراكة، بقيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا، دليال لقيـاس أداء احلكومـة اإللكترونيـة يـستند إىل                
ــون   ــشور املعن ــة    ”املن ــة اإللكتروني ــة مؤشــرات أساســية للحكوم ــذي “إطــار لوضــع جمموع ، ال

ويعكـس الـدليل واإلطـار الـذي     . ٢٠١٢قيا يف عـام  أصدرته الشراكة واللجنة االقتصادية ألفري 
سبقه األمهية اليت أولتها القمة العاملية جملتمع املعلومات للحكومـة اإللكترونيـة، وعّززهـا اقتـراح               
اللجنة اإلحصائية الداعي إىل أن توّسع الشراكة نطاق قائمتـها األساسـية ملؤشـرات تكنولوجيـا             

ن اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف     املعلومات واالتصاالت لتشمل مؤشرات ع   
ويتمثل اهلدف الرئيسي من الدليل يف دعم جهود البلـدان املبذولـة     .)١٩(مباشرة املهام احلكومية  

ويتنـــاول الـــدليل . لتجميـــع املؤشـــرات األساســـية للحكومـــة اإللكترونيـــة واحملـــددة يف اإلطـــار 
. ا وخمططــات نــشر املؤشــرات األساســيةبالتفـصيل مــصادر البيانــات وأســاليب مجعهــا وجتهيزهـ  

__________ 
  )١٩(  E/2007/24 ٣٨/١٠٤، الفصل األول، الفرع باء، املقرر. 
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ومن مساته املفيدة مرفـق يتـضمن عـددا مـن األمثلـة علـى الدراسـات االستقـصائية القطريـة عـن              
  .)٢٠(احلكومة اإللكترونية

ــام   - ٢٥ ــا      ٢٠١٣ويف ع ــة خبــدمات تكنولوجي ــة العمــل املعني ــشراكة فرق ــشأت ال ــضا، أن  أي
الـيت   )٢١(نولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت     املعلومات واالتـصاالت واخلـدمات القائمـة علـى تك         

ستسعى إىل إعداد إطار منهجي لقياس التجارة الدولية يف تلك اخلدمات وكذلك ما ميكـن أن                
 عمليـة  ٢٠١٣وبدأت يف هناية عـام  . ُيّتفق عليه دوليا من مؤشرات أساسية ذات صلة بالتجارة      

ــد قيــاس ال     ــيم الثغــرات الــيت تعتــري البيانــات عن ــوخى تقي ــة يف خــدمات  جــرد تت تجــارة الدولي
ــصاالت ويف اخلـــدمات القائمـــة علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات         تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـ

وسـيغطّي التقريـر الـذي ينبثـق عـن تلـك       . واالتصاالت، مع إيالء اهتمام خاص للبلـدان الناميـة        
ــة التعــاريف القائمــة وعمليــات مجــع البيانــات ويلقــي الــضوء علــى احتياجــات مقــرّ     ري العملي

ــات اإلحــصائية     ــة لتحــسني البيان ــات الالزم ــسياسات إىل املعلوم ــر األســاس   . ال ويرســي التقري
ــا يف عــام     ــشاورية ودراســة أوســع نطاق ــة ت ــيم جــدوى وضــع   ٢٠١٤إلجــراء عملي  هبــدف تقي

  .املؤشرات اإلحصائية
تعزيز إنتاج إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودور التنسيق          -ثالثا   

  )٢٢( الوطينعلى الصعيد
ألقــــى تقريــــر الــــشراكة املقــــدم إىل الــــدورة الثالثــــة واألربعــــني للجنــــة اإلحــــصائية     - ٢٦

)E/CN.3/2012/12 (    الــضوء علــى عــدد مــن التحــديات اإلحــصائية وقــدم توصــيات عــن ســبل
احلاجـة إىل إدمـاج إحـصاءات تكنولوجيـا         وتشمل هـذه التوصـيات، يف مجلـة أمـور،           . معاجلتها

املعلومات واالتـصاالت ضـمن بـرامج العمـل اإلحـصائي علـى الـصعيدين القطـري واإلقليمـي،                   
__________ 

 .خيضع الدليل حاليا لعملية التحرير والترمجة التحريرية والطباعة لكي يتسىن نشره على نطاق أوسع  )٢٠(  

دمات القائمة على تكنولوجيـا املعلومـات       فرقة العمل املعنية خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخل         )٢١(  
، وتضم كيانات أعـضاء     )األونكتاد(واالتصاالت هي فرقة يتوىل قيادهتا مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية           

يف الشراكة هي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا، واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، ومنظمـة التعـاون                   
ومنظمة التجارة العامليـة هـي مـن األعـضاء غـري املنـتمني إىل الـشراكة، ويظـل                   . االقتصاديوالتنمية يف امليدان    

باب االنضمام إىل فرقة العمـل مفتوحـا أمـام أعـضاء آخـرين، وال سـيما املنظمـات املـشتركة يف فرقـة العمـل                          
يمــة املــضافة املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات، أو الــيت هلــا مــصلحة يف ذلــك مــن منظــور الق  

وسُتوّجه دعوة للمسامهة يف العمليـة التـشاورية إىل أصـحاب املـصلحة اآلخـرين، مثـل                 . العمالة أو التجارة   أو
 .الدول األعضاء ومنظمات القطاع اخلاص واخلرباء املستقلني

د علـى   دليـل قيـاس إمكانيـة حـصول األسـر املعيـشية واألفـرا             ” مـن    ٢تستند أجزاء من هذا الفرع إىل الفصل          )٢٢(  
، الـصادر عـن االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، طبعـة عـام               “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامهم هلـا     

 ).٢٠١٤يناير /املتوقع صدورها يف كانون الثاين (٢٠١٤

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12�
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وخباصة يف البلدان النامية؛ وإىل االستمرار يف عملية وضع مؤشرات ومعايري وتعـاريف جديـدة           
ة، وإىل زيادة بناء القـدرات      بالنظر إىل التغريات السريعة يف التكنولوجيات واخلدمات واألجهز       

ويف ذلـك الـسياق،     . من أجل اإلسراع يف إنتاج املؤشرات األساسية لكـثري مـن البلـدان الناميـة              
  .يعترب الدعم املقدم من املاحنني أمرا ضروريا

ويــرتبط أحــد التحــديات اخلاصــة الــيت ســلط عليهــا التقريــر الــضوء بالطبيعــة الــشاملة       - ٢٧
ونتيجـة لـذلك،    . االتصاالت، اليت تتغلغل يف مجيع قطاعـات اجملتمـع        لتكنولوجيات املعلومات و  

ويف ظـل تنـّوع مـصادر بيانـات        . كثريا ما يكون مجع البيانات اإلحصائية ونشرها عمليـة جمـّزأَة          
تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت احلاليــة، فــإن التنــسيق بــني الوكــاالت اإلحــصائية الوطنيــة   

 البلــدان أمــر حاســم لتحــسني إتاحــة إحــصاءات رمسيــة  وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة داخــل 
وقد عاجلت الـشراكة وأعـضاؤها مـسألة        . وذات نوعية عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

التنسيق على الصعيد الوطين يف ما عقدته من دورات املساعدة التقنية والتدريب، وما أصـدرته               
ات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      من أدلة إحصائية، وما نظّمته من مناسبات عن إحصاء        

  .)٢٣(على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
، أوصـت الوفـود الـيت حـضرت الـدورة العاشـرة لالجتمـاع           ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   - ٢٨

تكنولوجيـا املعلومـات واالتــصاالت   /العـاملي املعـين مبؤشـرات االتـصاالت الــسلكية والالسـلكية     
 يف بانكوك بأن تـضع البلـدان آليـة تنـسيق جتمـع أصـحاب                ٢٠١٢سبتمرب  /الذي ُعقد يف أيلول   

املصلحة على الصعيد الـوطين ملناقـشة املـسائل املتـصلة جبمـع إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات           
واتفق املشاركون على أنه ينبغي للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة           . واالتصاالت ونشرها وحتليلها  

ــصاءات و      ــع إحـ ــسيق مجـ ــدور نـــشط يف تنـ ــضطلع بـ ــا املعلومـــات   أن تـ ــرات تكنولوجيـ مؤشـ
وشددوا أيضا على احلاجة إىل إدراج إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات            . واالتصاالت ونشرها 

__________ 
عوجلت مسألة التنسيق الوطين يف الدورات التدريبية اليت نظمها مؤمتر األونكتاد واالحتاد الدويل لالتـصاالت                 )٢٣(  

ــسلكية         و ــصاالت الـ ــرات االتـ ــين مبؤشـ ــاملي املعـ ــاع العـ ــرة لالجتمـ ــدورة العاشـ ــدراها، والـ ــيت أصـ ــة الـ األدلـ
، ونـشاط مـواز الجتمـاع اللجنـة اإلحـصائية           ٢٠١٢تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف عـام        /والالسلكية

 احلاديـة عـشرة للنـدوة    ، والـدورة ٢٠١٢التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف عـام           
وقـد  . ٢٠١٣تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف عـام     /العاملية ملؤشرات االتصاالت السلكية والالسـلكية    

قدمت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، باعتبارها األمانة الفنية خلطة عمـل جمتمـع         
ة ومنطقة البحر الكارييب، والفريـق العامـل املعـين بتكنولوجيـا املعلومـات              املعلومات واملعرفة يف أمريكا الالتيني    

واالتصاالت التابع للمؤمتر اإلحصائي لألمريكتني الذي أنشأته اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                 
ة البحــر الكــارييب، الــدعم إىل عمليــة إنــشاء جلنــة معنيــة بوضــع مؤشــرات ضــمن إطــار خطــة العمــل، مبــشارك

املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة والــوزارات املــسؤولة عــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت لبلــدان أمريكــا    
 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وذلك من أجل تشجيع التنسيق الوطين على الصعيدين اإلقليمي والقطري
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غي كذلك أن يكون مجـع البيانـات   نبوي. واالتصاالت يف االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء  
  .جزءا من أي استراتيجية وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وميكن أن جيري التنسيق بني منتجـي إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،                 - ٢٩
وبني منتجيها ومستعمليها، وبني منتجيها ومقـدمي البيانـات الـذين ُيمثّلـون مـصدر املعلومـات                 

ــا املعلومــات     . األساســية وينبغــي أن يــشمل التنــسيق مراحــل التخطــيط إلحــصاءات تكنولوجي
فمن شأن عـدم التنـسيق أن يـؤدي إىل نـشر بيانـات قـد تفتقـر                  . رهاواالتصاالت وإنتاجها ونش  

ــال     ــة يف جمـ ــاذ قـــرارات خاطئـ ــا ُيحتمـــل أن يـــؤدي بـــدوره إىل اختـ ــة أو االتـــساق، ممـ إىل الدقـ
وتشمل فوائد التنسيق األخـرى التقليـل مـن عـبء االسـتجابة عمومـا امللقـى علـى                   . السياسات

ــة يف    ــات، وجتّنــب االزدواجي ــدر أكــرب مــن الكفــاءة يف    عــاتق مقــدمي البيان ــوّخي ق اجلهــود وت
ويساعد التنسيق أيضا على حتديد الثغرات يف البيانات واملواءمة بـني أهـداف             . استخدام املوارد 

ــا        ــاج إحــصاءات تكنولوجي ــة إنت ــصلحة، وحتــسني رصــد عملي ــات خمتلــف أصــحاب امل وأولوي
  .املعلومات واالتصاالت وتقييمها

 املعلومات واالتصاالت الـيت تـستند إىل إجـراء دراسـات         ومبا أن إحصاءات تكنولوجيا     - ٣٠
استقصائية ال تزال جمـاال حـديثا يف كـثري مـن البلـدان الناميـة، فـإن املبـادرة بإنتـاج بيانـات عـن                          
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كثريا ما تنشأ بناء على طلب مـن مقـّرري الـسياسات، مـن                 

ــا ا   ــوزارات املــسؤولة عــن تكنولوجي ملعلومــات واالتــصاالت واهليئــات املنظِّمــة لقطــاع   قبيــل ال
ومقّـــررو الـــسياسات املـــسؤولون عـــن وضـــع سياســـات تكنولوجيـــا املعلومـــات  . االتـــصاالت

واالتصاالت هم عادةً أكثر مـستخدمي البيانـات نفـوذا، رغـم أن مـستخدميها مـن مؤسـسات                   
 تكــون هلــم إســهامات األعمــال التجاريــة وقطــاع املنظمــات اخلرييــة واألوســاط األكادمييــة قــد 

وتـستلزم الطبيعـة الـشاملة لتكنولوجيـا املعلومـات       . مهمة وينبغي مراعاة ما لـديهم مـن خـربات         
ــصحة        ــيم وال ــة والتعل ــيت تتعامــل مــع مــسائل الثقاف ــصة ال ــوزارات املخت واالتــصاالت إشــراك ال

يف واالقتــصاد والزراعــة، الــيت قــد تــشمل مــسائل تتــصل بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت    
ــة     ــد  . دراســاهتا االستقــصائية أو احلــصول علــى البيانــات مــن الــسجالت اإلداري ويــشكّل حتدي
  .خمتلف املستعملني واحتياجاهتم خطوة أساسية يف التخطيط جلمع البيانات

ويف ســياق وطــين، تــشترك ثــالث جمموعــات رئيــسية مــن أصــحاب املــصلحة يف نظــام    - ٣١
  :ت، وهيإحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

منتجــو البيانــات، ال ســيما املكاتـــب اإلحــصائية الوطنيــة، ولكــن يف بعـــض         )أ(  
البلــدان، تنــدرج أيــضا ضــمن هــذه اجملموعــة اهليئــات املنظّمــة لقطــاع االتــصاالت والــوزارات    

  القطاعية واملصادر غري الرمسية مثل شركات القطاع اخلاص واجلامعات ومراكز البحث؛
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ــوزارات   مـــستعملو البيانـــات،   )ب(   ــيما الـ ــّررو الـــسياسات، وال سـ ــيهم مقـ مبـــن فـ
القطاعية واهليئات التنظيمية وغريها مثل املنظمات الدولية، وقطاع األعمال التجاريـة اخلاصـة،             

  واألوساط األكادميية، ووسائط اإلعالم، وعامة اجلمهور؛
مـال  اجمليبون، ومنهم علـى سـبيل املثـال فـرادى األسـر أو األع            /مقّدمو البيانات   )ج(  

  .التجارية اليت تؤخذ منها عينات
ــات         - ٣٢ ــا املعلومـ ــات تكنولوجيـ ــع بيانـ ــال مجـ ــشطة يف جمـ ــع األنـ ــرتبط توزيـ ــا، يـ وعمومـ

. واالتـــصاالت بإمكانيـــة الوصـــول إىل مقـــّدمي البيانـــات ومـــسؤوليات املؤســـسات املعنيـــة       
كات فيهـا   فمؤشرات اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأسعارها واالشترا       

كثريا ما ُتستّمد من اهليئات الوطنية املنظِّمـة لقطـاع االتـصاالت، الـيت لـديها إمكانيـة احلـصول                    
وقـد درجـت العـادة علـى أن تتـوىل           . على البيانـات اإلداريـة مـن شـركات تـشغيل االتـصاالت            

ائية املكاتب اإلحصائية الوطنية إنتاج اإلحصاءات اليت ُتجمَّع مـن بيانـات الدراسـات االستقـص              
املــستقاة مــن قطــاع األعمــال التجاريــة واألســر املعيــشية، ولكــن يف بعــض البلــدان، تنــتج تلــك  
ــة لقطـــاع االتـــصاالت     اإلحـــصاءات أيـــضا مؤســـساٌت أخـــرى مثـــل اهليئـــات الوطنيـــة املنظِّمـ

الوزارات املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو كيانات أخـرى ُتكلـف بتلـك               أو
ن تتوىل وزارة التعليم أو وزارة الصحة مجع البيانـات عـن سـبل احلـصول علـى                  وميكن أ . املهمة

ــق الــــصحية      ــيم أو يف املرافــ ــال التعلــ ــصاالت يف جمــ ــات واالتــ ــا املعلومــ ــدمات تكنولوجيــ خــ
  .واستعماالت تلك التكنولوجيا

ويف بعـض البلـدان، بـدأت مؤسـسات حكوميـة مـن غـري املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة             - ٣٣
كنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، منـها علـى سـبيل املثـال، الـوزارات أو غريهـا          مجع بيانات ت  

ــات واالتـــصاالت،      ــا املعلومـ ــال علـــى تكنولوجيـ ــزز اإلقبـ ــة الـــيت تعـ ــاالت احلكوميـ مـــن الوكـ
ورغم أن هذه املؤسسات قد تكون لديها خربة تقنية يف املوضوع، فـإن             . والوكاالت التنظيمية 

تقـصائية ألسـرة معيـشية أو مـشروع جتـاري اسـتنادا إىل منهجيـة                إمكانياهتا لتنفيـذ دراسـات اس     
وباإلضـافة إىل ذلـك، هنـاك حالـة مـن عـدم التأكـد فيمـا يتعلـق                   . سليمة هي إمكانيات حمدودة   

باستدامة مجع البيانات إذا قامت به اجلهة التنظيمية أو الـوزارة املعنيـة، ألنـه ال ُيـدرج عـادةً يف                     
  .ا ما يُنجز ليس إال لقياس حجم السوق يف فترة معّينةبرنامج عملها املعتاد، بل كثري

ولذلك يوصى بـأن ُتـسند مهمـة مجـع إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                    - ٣٤
وينبغـي مراعـاة اخلـربة املتاحـة يف         . إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية أو أن جتـري بالتـشاور معهـا           

وبوجـه خـاص، ينبغـي أن       . ت مجـع البيانـات    الوزارات وغريها من الوكاالت عند تصميم أدوا      
ُيتخذ القرار بإدراج مواضيع تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، وتكييـف التوصـيات الدوليـة              
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وحتليل النتـائج،   ) من قبيل وسائل االتصال املتاحة بشبكة اإلنترنت يف البلد        (مع املعايري الوطنية    
  .بتعاون وثيق مع وكاالت متخصصة

نطبق عليه هذا األمر من التحديات املؤسـسية املاثلـة أمـام إنتـاج إحـصاءات                وأكثر ما ي    - ٣٥
ومؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، هو إنشاء آليات تنسيق بني املؤسـسات املعنيـة،            
مبا فيها املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة واهليئـات الوطنيـة املنظِّمـة لقطـاع االتـصاالت والـوزارات                   

ومـن الـنُّهج الـيت      . لـسياسات املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت         املسؤولة عن وضع ا   
ميكن األخذ هبا يف هذا الصدد، إنشاء جلان أو أفرقة عاملـة مـشتركة بـني املؤسـسات، وآليـات                   

  .للربجمة املتعددة السنوات وآليات للتشاور مع املستعملني
  

  إنشاء جلنة إحصائية وطنية    
ان، تــوفر اللجــان اإلحــصائية الوطنيــة حمفــالً ملناقــشة االحتياجــات  يف العديــد مــن البلــد  - ٣٦

) مــن مجلــة مــسائل أخــرى(الرئيــسية يف جمــال إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  
وحتقيقـا هلـذا الغـرض، ميكـن إنـشاء فريـق            . وتوزيع املهام فيما بني خمتلف منتجـي اإلحـصاءات        

ــا املعلومــات   عامــل ذي خــربة يف املوضــوع ملناقــشة اجلوا   ــة إلحــصاءات تكنولوجي نــب املنهجي
وينبغي أن يضم الفريـق العامـل ممـثلني عـن املكتـب اإلحـصائي الـوطين والـوزارة                   . واالتصاالت

املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واهليئات الوطنية املنظِّمة لقطاع االتـصاالت،           
ــا   ــاحثني وخــرباء يف مــسائل تكنولوجي وينبغــي أن .  املعلومــات واالتــصاالتوحيثمــا أمكــن، ب

ــا       ــة وجــود إطــار قــانوين مناســب ميكّــن مــن تنفيــذ إحــصاءات تكنولوجي تكفــل اللجنــة الوطني
وينبغـي أيـضا أن تـستعرض       . املعلومات واالتـصاالت واعتبارهـا بيانـات رمسيـة ويكفـل متويلـها            

صلة بتكنولوجيــات برجمــة الدراســات االستقــصائية املتعــددة الــسنوات، الســتيعاب املــسائل املتــ  
املعلومــات واالتــصاالت يف الدراســات االستقــصائية املقــّررة حيثمــا أمكــن، أو أن هتيــئ ســبل    

  .تنفيذ دراسات استقصائية حمددة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  

  إنشاء فرقة عمل مشتركة بني املؤسسات    
نــة مــن هــذا القبيــل يف حالــة عــدم وجــود جلنــة إحــصائية وطنيــة أو يف حالــة وجــود جل   - ٣٧
، ميكــن لفرقــة عمــل أو فريــق عامــل مــشترك بــني )ألســباب إداريــة أو غريهــا(تــؤدي عملــها  ال

املؤســسات أن يكــون، علــى مــستوى تقــين أكثــر، مبثابــة حمفــل ملناقــشة تفاصــيل التنفيــذ بــشأن   
وميكــن ربــط فرقــة العمــل هــذه باملكتــب       . إحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت    

الــوطين، أو، إذا مل تكــن املــسؤولية الرئيــسية عــن إنتــاج إحــصاءات تكنولوجيــا        اإلحــصائي 
املعلومــات واالتــصاالت منوطــة هبــذه املؤســسة، بوحــدة إداريــة عليــا يف احلكومــة مثــل الــوزارة 

  .املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو املكتب الرئاسي
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  وضع برنامج متعدد السنوات    
لنظم اإلحصائية الوطنيـة لربنـامج متعـدد الـسنوات إلعـداد اإلحـصاءات              ختضع معظم ا    - ٣٨

وينبغــي ملثــل هــذا . الرمسيــة ونــشرها، يُُــدَرج ضــمن خطــة تنميــة إحــصائية وطنيــة أوســع نطاقــا 
الربنامج أن يشمل ترتيبات التنفيـذ بـشأن إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت وأن                 

موعةُ العمليـات اإلحـصائية خمتلـف اجملـاالت، مـن قبيـل             وينبغي أن تشمل جم   . يتضمن وصفا هلا  
ــصاالت، والدراســات       ــات واالت ــا املعلوم ــة باهلياكــل األساســية لتكنولوجي اإلحــصاءات املتعلق

وتعد الفلبني مثاال علـى الربجمـة       . االستقصائية لألعمال التجارية واألسر املعيشية، وما إىل ذلك       
  .جيا املعلومات واالتصاالتمتعددة السنوات يف جمال إحصاءات تكنولو

وباإلضافة إىل اآلليات اليت يتعدد فيها أصحاب املصلحة، ميكن ترتيـب اتفاقـات ثنائيـة          - ٣٩
ــستخِدمني   ــتجني وامل ــا املعلومــات    (بــني املن ــوطين ووزارة تكنولوجي بــني املكتــب اإلحــصائي ال

. لـك متويـل العمليـات     بشأن جوانب التنفيذ التفصيلية لالستقـصاء، مبـا يف ذ         ) واالتصاالت مثال 
وميكن أن تتكفل جهات فاعلة خمتلفة ببنـود التكلفـة املختلفـة، إذ ميكـن مـثال أن يقـوم املكتـب          
اإلحصائي الوطين جبمع البيانات واإلشراف عليها يف إطـار متويـل خـارجي، يف حـني ميكـن أن            

  .ميم العينةيتوىل املكتب اإلحصائي الوطين مباشرة تصميم االستقصاء وعملية االختبار وتص
. إنـشاء مرصـد وطـين جملتمـع املعلومـات     ) املغـرب وإسـبانيا مـثال   (ومت يف بعض البلـدان      - ٤٠

-ويقوم هذا النوع من الكيانات جبمع البيانات من مصادر خمتلفة، وإعـداد منـشورات حمـددة                 
وقـد  .  ونْشر البيانات عن طريق موقـع مركـزي علـى شـبكة االنترنـت              - مثل التقارير القطاعية  

شمل الترتيبــات ملثــل هــذا املرصــد مــشاركةَ مــستخدمي تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  تــ
وتـشمل أمثلــةٌ أخـرى مركــز الربازيـل لدراســات    . ومنتجيهـا يف هيئاتــه اإلداريـة أو االستــشارية  

تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت الـذي يعقـد اجتماعـات تـشاورية منتظمـة مـع مـستخدمي                   
  . إلجراء استقصاٍء يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتصميمهالبيانات قبل التخطيط

ــد يف        - ٤١ ــصاالت عقـ ــات واالتـ ــا املعلومـ ــصاءات تكنولوجيـ ــن إحـ ــانيب عـ ــشاط جـ ويف نـ
 خالل الدورة الثالثـة للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا             ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١٤

وكـان اعتمـاد    . ألة التنسيق الوطين بأهنا حتدٍّ كبري     واحمليط اهلادئ، َوصف العديُد من الوفود مس      
وميكـن  . إطار قـانوين مالئـم الـشرط املـسبق لتبـادل البيانـات والتنـسيق بـني أصـحاب املـصلحة                    

لعدم وجود مثل هذا اإلطار أن يشل التنسيق يف بعـض احلـاالت، وبالتـايل يـشل حماولـة إعـداد                     
ــا املعلومــات واالتــصاالت   ــات تكنولوجي ــد حــ . بيان ــشاط اجلــانيب أفــضل املمارســات   وق دد الن

آليـات  : املتعلقة بالتنسيق الوطين إلحصاءات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، وهـي التاليـة            
التنــسيق بــني الوكــاالت، مثــل إنــشاء جلنــة وطنيــة مــشتركة بــني الوكــاالت معنيــة بتكنولوجيــا   
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ام واخلـــاص، وإدراج اإلحـــصاءات؛ والـــشراكة بـــني القطـــاعني العـــواملعلومـــات واالتـــصاالت 
إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات             

  .)٢٤(أو اخلطط الرئيسية
ولــيس هنــاك منــوذج واحــد مناســب للجميــع ميكــن اتباعــه للتنــسيق الــوطين يف جمــال       - ٤٢

يـف العمليـة مـع      وسـيكون علـى كـل بلـد تكي        . إحصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت      
وردود الفعل اليت تلقاها أعضاء الشراكة مـن البلـدان يف هـذا             . الظروف الوطنية واحمللية احملددة   

الصدد ال ُتربز احلاجة إىل التنسيق الوطين فقط، بل تـبني أيـضا أن التنـسيق يكـون يف كـثري مـن        
. واالتــصاالتاألحيــان مهمــةً جديــدة عنــدما يتعلــق األمــر بإحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات   

ونظرا للفوائد املتأتية من توليد بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ونـشرها، ويف ضـوء               
األمثلة الناجحة وأفضل املمارسات لدى البلدان، ُيستحسن جدا تعزيـز التنـسيق الـوطين الـذي                

م بـدور  وينبغـي للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة القيـا      . ُيشرك مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة         
وميكـن للـشراكة    . فعال يف تنسيق مجع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ونـشرها          

  .وأعضائها تيسري املناقشات على املستوى الوطين وتوفري حمفل لتبادل اخلربات بني البلدان
  

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
دورا رئيسيا يف ظل النمـو      ستظل إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي         - ٤٣

وباعتبــار . الــذي يــشهده جمتمــع املعلومــات العــاملي ويف ظــل تأثريهــا علــى القطاعــات األخــرى 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـصدرا جديـدا للبيانـات الـيت تـستخدمها الكيانـات العامـة                 

ي أيـضا يف    واخلاصة بشكل متزايـد يف مجيـع القطاعـات االقتـصادية، فإهنـا تـضطلع بـدور رئيـس                  
. ٢٠١٥مناقــشة مــسائل البيانــات اآلخــذة يف الــربوز يف النقــاش املتعلــق بالتنميــة ملــا بعــد عــام    

وينبغــي للمجتمــع اإلحــصائي الــدويل واملكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة االخنــراط بفعاليــة يف هــذه  
  .النقاشات

ــا املعلومــات واالتــصاالت مــن دور كــبري يف التنميــة      - ٤٤ ويف حتقيــق ونظــرا ملــا لتكنولوجي
األهداف اإلمنائية الدولية، مثة حاجة ألن حتدد البيانات اجلوانب املختلفـة للفجـوة الرقميـة وأن                

وسيقتضي هذا من اجملتمع اإلحـصائي      . حتدد الذين ختلّفوا عن اللحاق بركب جمتمع املعلومات       
علومـات  الوطين والدويل بـذل جهـود متواصـلة وحمـسنة لزيـادة تـوافر إحـصاءات تكنولوجيـا امل                  

  .واالتصاالت، ال سيما يف البلدان النامية ذات الكثافة السكانية الكبرية يف الريف
__________ 

-http://www.unescap.org/stat/cst/3/side-event/report :لالطالع على التقريـر املتعلـق بالنـشاط اجلـانيب، انظـر             )٢٤(  

side-event-ICT.pdf. 
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ومـن مث ينبغـي   . ويبقى تنقيح مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمرا أساسيا   - ٤٥
للشراكة أن تواصل استعراض القائمة األساسـية ملؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            

فهناك مثال حاجـة    . بانتظام، فضال عن وضع مؤشرات جديدة حيثما دعت الضرورة        وحتديثها  
إىل توليد مزيد من البيانـات عـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت واملـساواة بـني اجلنـسني،                    
والتجــارة يف خــدمات تكنولوجيــا املعلومــات واخلــدمات القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات   

لكترونية، واملهـارات اإللكترونيـة، واملهـن ذات الـصلة بتكنولوجيـا            واالتصاالت، والنفايات اإل  
  .املعلومات واالتصاالت، والصحة اإللكترونية

ومن أجـل حتـسني مـدى تـوافر إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ركـز                    - ٤٦
الت هذا التقرير على دور التنسيق الوطين يف إعداد إحـصاءات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصا              

بنجاح وقدَّم عددا من االقتراحات بشأن كيفية تعزيز التنسيق الـوطين إلحـصاءات تكنولوجيـا                
ويوصــي التقريــر خاصــة بتعزيــز تنــسيق مجــع البيانــات علــى الــصعيد   . املعلومــات واالتــصاالت

الــوطين عــن طريــق إنــشاء آليــات للتنــسيق بــني املؤســسات ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك املكاتــب   
طنيــة واهليئــات املُنظِّمــة لقطــاع االتــصاالت والــوزارات املــسؤولة عــن وضــع        اإلحــصائية الو

  .سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا فيها الوزارات التنفيذية
  

  النقاط املطروحة على اللجنة للمناقشة  - خامسا 
  :إن اللجنة مدعوة إىل  - ٤٧

جيــــا املعلومــــات  اســــتعراض التقــــدم احملــــرز يف جمــــال إحــــصاءات تكنولو      )أ(  
  واالتصاالت والتعليق عليه؛

تأييد القائمة األساسية املنقحـة ملؤشـرات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت               )ب(  
املتعلقة حبصول األسر املعيـشية علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت واالسـتخدام الفـردي            

   التقرير؛اهلا، وهي القائمة الواردة يف مرفق هذ
ــتعراضِ  )ج(   ــات     اس ــا املعلوم ــة لتحــسني إحــصاءات تكنولوجي  التوصــيات املقترح

  واالتصاالت وتأييِدها؛
تــشجيع البلــدان علــى زيــادة التنــسيق الــوطين يف جمــال إحــصاءات تكنولوجيــا    )د(  

  املعلومات واالتصاالت؛
التعبري عن الدعم الستمرار عمل الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومـات             )هـ(  
  .ت ألغراض التنميةواالتصاال
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  املرفق
 القائمــة األساســية املنقحــة ملؤشــرات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت    

ــات       ــات املعلومــ ــاس تكنولوجيــ ــة بقيــ ــشراكة املعنيــ ــعتها الــ ــيت وضــ الــ
  )٢٦)(٢٥(واالتصاالت ألغراض التنمية

  
   نسمة١٠٠عدد االشتراكات يف اخلطوط اهلاتفية السلكية لكل      ١-ت
   نسمة١٠٠راكات يف خدمات اهلاتف اخللوي احملمول لكل عدد االشت     ٢-ت
   نسمة١٠٠عدد االشتراكات يف اإلنترنت السلكي لكل      ٣-ت
ــل          ٤-ت ــريض لكــ ــاق العــ ــسلكي ذي النطــ ــتراكات يف اإلنترنــــت الــ ــدد االشــ عــ

  نسمة ١٠٠
  نسمة ١٠٠عدد االشتراكات يف اإلنترنت النقال ذي النطاق العريض لكل      ٥-ت
ــرض الن     ٦-ت ــسمة      عـــ ــل نـــ ــة لكـــ ــت الدوليـــ ــلة اإلنترنـــ ــرددي لوصـــ ــاق التـــ طـــ

  )نسمة/ثانية/بت(
  النسبة املئوية للسكان املشمولني بشبكة اهلاتف اخللوي احملمول     ٧-ت
  أسعار الوصول إىل اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض     ٨-ت
  أسعار اهلاتف اخللوي احملمول املدفوعة مسبقا      ٩-ت
  لدات اليت توجد فيها مراكز لالستخدام العام لإلنترنتالنسبة املئوية للب   ١٠-ت
  

__________ 
 هي قيد املناقشة من قبل فريق اخلرباء املعين مبؤشرات االتـصاالت الـسلكية   ١٠- إىل ت  ١-املؤشرات من ت    )٢٥(  

 االتفاق  ومن املتوقع أن يتم   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت      /والالسلكية
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣  و ٢على نسخة منقحة خالل اجتماع لفريـق اخلـرباء سـيعقد يف مكـسيكو يـومي                 

، وتقـسيم املؤشـر     ١٠- و ت  ٣-حـذف املؤشـرين ت    : والتنقيحات املقترحة هي على النحـو التـايل       . ٢٠١٣
عـريض الالسـلكي     إىل اشتراكات يف النطـاق ال      ٥- احلايل حسب مستويات السرعة، وتغيري املؤشر ت       ٤-ت

 إىل النسبة املئوية للـسكان الـيت تغطيهـا علـى األقـل شـبكة للـهاتف                  ٧- نسمة، وتعديل املؤشر ت    ١٠٠لكل  
ــدين      ــث، وإضــافة مؤشــرين جدي ــل الثال ــن اجلي ــريض    : احملمــول م ــة ذات النطــاق الع ــت املتنقل أســعار االنترن

 .واشتراكات البث التلفزيوين

، “األســر املعيــشية”إىل فئــة “ س”، واحلــرف “التــوافر”رات إىل فئــة يف قائمــة املؤشــ“ ت”يــشري احلــرف   )٢٦(  
، “تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت   ”إىل فئة   “ ت م ص  ”، واحلروف   “األعمال”إىل فئة   “ ع”واحلرف  
  .“احلكومة اإللكترونية”إىل فئة  “ح”، واحلرف “التعليم”إىل فئة “ ل”واحلرف 
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  نسبة اُألسر املعيشية اليت لديها مذياع     ١-س
  نسبة اُألسر املعيشية اليت لديها تلفزيون     ٢-س
  نسبة اُألسر املعيشية اليت لديها هاتف     ٣-س
  نسبة اُألسر املعيشية اليت لديها حاسوب     ٤-س
  تخدمون حاسوبانسبة األفراد الذين يس     ٥-س
  نسبة األسر املعيشية اليت يتوفر لديها اإلنترنت     ٦-س
  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت     ٧-س
  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، حسب املكان     ٨-س
  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، حسب نوع النشاط      ٩-س
  ن اهلاتف اخللوينسبة األفراد الذين يستخدمو   ١٠-س
  نسبة األسر املعيشية اليت تستخدم اإلنترنت، حسب نوع اخلدمة   ١١-س
  نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، حسب تواتر االستخدام   ١٢-س
  نسبة األسر املعيشية اليت لديها تلفزيون متعدد القنوات، حسب النوع   ١٣-س
  حلصول على اإلنترنتالعوائق اليت متنع األسر املعيشية من ا   ١٤-س
األفراد الذين يتمتعون مبهـارات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، حـسب                ١٥-س

  نوع املهارات 
  إنفاق األسر املعيشية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ١٦-س
  
  نسبة األعمال املستخدمة للحواسيب     ١-ع
  دينسبة املوظفني املستخدمني للحواسيب بشكل اعتيا     ٢-ع
  نسبة األعمال املستخدمة لإلنترنت     ٣-ع
  نسبة املوظفني املستخدمني لإلنترنت بصورة اعتيادية     ٤-ع
  نسبة األعمال اليت هلا وجود على شبكة اإلنترنت     ٥-ع
  )إنترانت(نسبة األعمال املزودة بشبكة داخلية      ٦-ع
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  نسبة األعمال املتلقية لطلبيات عن طريق اإلنترنت     ٧-ع
  نسبة األعمال الصادر عنها طلبيات عن طريق اإلنترنت     ٨-ع
  نسبة األعمال املستخدمة لإلنترنت حسب نوع الوصلة     ٩-ع
  نسبة األعمال املزودة بشبكة حملية    ١٠-ع
  )إكسترانت(نسبة األعمال املزودة بشبكة خارجية     ١١-ع
  نسبة األعمال املستخِدمة لإلنترنت حبسب نوع النشاط    ١٢-ع
  

  نسبــة إمجايل القوى العاملة يف قطاع األعمال املشاركة يف قطاع تكنولوجيا   ١-ت م ص
  املعلومات واالتصاالت  واالتصاالت
  حصة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من إمجايل القيمة املضافة   ٢-ت م ص
ــة مــن        ٣-ت م ص ــسبة مئوي ــا املعلومــات واالتــصاالت كن ــواردات مــن ســلع تكنولوجي ال

  ع الوارداتجممو
الــصادرات مــن ســلع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت كنــسبة مئويــة مــن      ٤-ت م ص

  جمموع الصادرات
  
  نسبة املدارس اليت لديها مذياع ُيستخدم لألغراض التعليمية     ١-ل
  نسبة املدارس اليت لديها تلفزيون ُيستخدم لألغراض التعليمية     ٢-ل
  فق اتصال هاتفينسبة املدارس اليت لديها مر     ٣-ل
نسبة عـدد التالميـذ إىل عـدد احلواسـيب يف املـدارس املـستعينة باحلواسـيب يف                ٤-ل

  التعليم
نــسبة عــدد املــدارس الــيت تتــوفر فيهــا إمكانيــة الوصــول إىل شــبكة اإلنترنــت،       ٥-ل

  حسب وسيلة االتصال بالشبكة
   يف املدرسةنسبة التالميذ الذين تتوفر هلم سبل الوصول إىل اإلنترنت     ٦-ل
نــــسبة التالميــــذ املــــسجلني يف املرحلــــة فــــوق الثانويــــة يف جمــــاالت متــــصلة      ٧-ل

  بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ــات واالتــــصاالت         ٨-ل ــا املعلومــ ــال تكنولوجيــ ــؤهلني يف جمــ ــسبة املعلمــــني املــ نــ

  املدارس يف
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 بـشكل  نسبة موظفي املؤسسات احلكوميـة املركزيـة املـستخدمني للحواسـيب             ١-ح

  اعتيادي
نــسبة مــوظفي املؤســسات احلكوميــة املركزيــة املــستخدمني لإلنترنــت بــشكل       ٢-ح

  اعتيادي
  نسبة املؤسسات احلكومية املركزية املزودة بشبكة حملية     ٣-ح
  )إنترانت(نسبة املؤسسات احلكومية املركزية املزودة بشبكة داخلية      ٤-ح
ــة        ٥-ح ــة املركزي ــسبة املؤســسات احلكومي ــة الوصــول إىل   ن ــوفر فيهــا إمكاني الــيت تت

  شبكة اإلنترنت، حسب وسيلة االتصال بالشبكة
  نسبة املؤسسات احلكومية املركزية اليت هلا وجود على شبكة اإلنترنت     ٦-ح
جمموعة خمتـارة مـن اخلـدمات اإللكترونيـة املتاحـة للمـواطنني علـى اإلنترنـت،                     ٧-ح

  حبسب تطور مستوى اخلدمة
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	6 - ودعا فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، في تقريره() المقدم إلى الأمين العام، إلى جملة أمور منها إحداث ثورة في مجال البيانات تستفيد من التكنولوجيا الجديدة ومن تحسن الموصولية. ويمكن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تقوم بدور رئيسي في المناقشة بشأن المسائل الناشئة المتصلة بالبيانات في المناقشة بشأن التنمية لما بعد عام 2015. فأولا، يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حد ذاته مصدرا جديدا للبيانات، توفره على سبيل المثال شبكة الإنترنت وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وثانيا، يتيح انتشار واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للكيانات العامة والخاصة في جميع القطاعات الاقتصادية إنتاج وتخزين وتحليل كميات ضخمة من البيانات. غير أن رصد إمكانية استفادة الأشخاص والكيانات العامة والخاصة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها سيكون في الوقت نفسه ضروريا لتحديد مدى إمكانية استخدام الجهات المعنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمصدر بديل للبيانات. وبدون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لن تحصل أي ثورة في مجال البيانات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي أن تولي الإحصاءات الرسمية اهتماما إلى تلك المناقشات وأن تشارك فيها مشاركة بناءة.
	7 - ويعرض التقرير التقدم الذي أحرزته مؤخرا الشراكة وأعضاؤها في قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي، ويسلط الضوء على التحديات التي تعيق تحسين توافر الإحصاءات الرسمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجودتها. وبالنظر إلى ما تتسم به تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من طابع شامل لعدة قطاعات وللعدد الكبير من مقدمي البيانات، يجري إيلاء اهتمام خاص لتنسيق إنتاج ونشر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني. ويقدم التقرير توصيات تهدف إلى تحسين مدى توافر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق الفعالية في صنع السياسات.
	ثانيا - أوجه التقدم المحرز مؤخرا في مجال قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	ألف - القائمة الأساسية للمؤشرات والتعاريف والمعايير الإحصائية
	8 - يتمثل أحد أهم الإنجازات التي حققتها الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية في وضع قائمة أساسية بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (E/CN.3/2007/5، المرفق الثاني)، أقرتها اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين المعقودة في عام 2007. وأقرت اللجنة نسخة منقحة (E/CN.3/2012/12، المرفق) في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2012. وكانت القائمة الأساسية بمثابة الأساس الذي يُستند إليه لجمع إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم وهي تغطي المجالات التالية: الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانية الاستفادة منها؛ وإمكانية استفادة الأسر المعيشية والأفراد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لها؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب الأعمال التجارية؛ وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والاتجار في سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم؛ والحكومة الإلكترونية.
	9 - ويتمثل الهدف الرئيسي منها في مساعدة البلدان التي تجمع (أو التي تخطط لجمع) إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إنتاج بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة دوليا. ومن أجل تحقيق ذلك، جمعت المؤشرات الإحصائية بين المعايير الإحصائية والبيانات الوصفية الإحصائية.
	10 - وخلال العامين الماضيين، تم تنقيح المؤشرات الأساسية التي وضعتها الشراكة بشأن إمكانية استفادة الأسر المعيشية والأفراد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لها بحيث تعكس التغييرات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى وجه الخصوص، يتم الوصول إلى شبكة الإنترنت حاليا عن طريق العديد من الأجهزة، بما في ذلك اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة المماثلة. وبفضل الانتشار الواسع لشبكات الهواتف المحمولة العريضة النطاق، وصلت شبكة الإنترنت إلى الأسر المعيشية والأشخاص في الأماكن حيث الهياكل الأساسية لشبكة الإنترنت محدودة، على سبيل المثال، خارج المناطق الحضرية الكبرى، ولا سيما في البلدان النامية. ومن أجل استيعاب هذه التغييرات، يتعين إجراء استعراض مستمر للقائمة الحالية لمؤشرات استخدام الأسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعاريفها.
	11 - وفي إطار الشراكة، يتولى الاتحاد الدولي للاتصالات مسؤولية جمع المؤشرات الأساسية لاستخدام الأسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواءمتها ونشرها. وبالتالي، فقد قام الاتحاد الدولي للاتصالات بدور قيادي في عملية تنقيح هذه المجموعة من المؤشرات. وبناء على توصية من الدورة التاسعة للاجتماع العالمي المعني بمؤشرات الاتصالات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عقدت في موريشيوس في كانون الأول/ديسمبر 2011()، أُنشئ فريق الخبراء المعني بمؤشرات استخدام الأسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوائل عام 2012، وأوكلت إليه مهمة استعراض وتنقيح المؤشرات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى دليل الاتحاد الدولي للاتصالات ذي الصلة(). ويعمل فريق الخبراء منذ أيار/مايو 2012 عن طريق منتدى للمناقشة عبر الإنترنت يشمل 170 خبيرا من 65 بلدا. وتم وضع الصيغة النهائية للتنقيحات التي أُدخلت على المؤشرات الأساسية خلال اجتماع لفريق الخبراء عقد في حزيران/يونيه 2013، في سان باولو، البرازيل.
	12 - ووافق فريق الخبراء على تنقيح تسعة مؤشرات (من أصل 12 مؤشرا) من المؤشرات الأساسية لاستخدام الأسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومفهوم إمكانية استفادة الأسر المعيشية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشريحة العمرية، والفترة المرجعية. وتشمل التنقيحات أيضا أربعة مؤشرات أساسية جديدة تغطي التلفزة المتعددة القنوات، والعوائق التي تحول دون وصول الأسر المعيشية إلى شبكة الإنترنت، ومهارة الأفراد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنفاق الأسر المعيشية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأقرتَّ القائمةَ المنقحة الندوةُ العالمية الحادية عشرة المعنية بمؤشرات الاتصالات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات() التي عقدت في مكسيكو في كانون الأول/ديسمبر 2013، وهي ترد في الدليل المنقح الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس إمكانية حصول الأسر المعيشية والأفراد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها، الذي سيصدر في كانون الثاني/يناير 2014.
	13 - ويتضمن المرفق الأول لهذا التقرير تفاصيل المؤشرات البالغ عددها 57 التي ترد في أحدث نسخة من القائمة الأساسية التي وضعتها الشراكة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	باء - رصد الأهداف الإنمائية الدولية
	14 - اضطلعت الشراكة، منذ إنشائها في عام 2004، وبعد وقت قصير من اختتام المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بدور رئيسي في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج القمة وغاياتها. وأسهمت أعمالها المنهجية إسهاما كبيرا في جمع الأدلة بشأن التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، استنادا إلى المؤشرات الإحصائية القابلة للمقارنة دوليا. وتغطي القائمة الأساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي وضعتها الشراكة والمؤشرات التي وُضعت لقياس أهداف القمة() العديد من جوانب مجتمع المعلومات واقتصاد المعلومات.
	15 - وفي عام 2010، ساهم العديد من الشركاء في إعداد استعراض منتصف المدة لأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات(). وفي وقت لاحق، أطلقت الشراكة فرقة عمل جديدة() وضعت مجموعة من المؤشرات لقياس أهداف القمة العشرة. وفي عام 2011، أصدرت المنشور المعنون ”قياس أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات“ الذي أصبح الوثيقة المرجعية الرئيسية للاستعراض الكمي لتنفيذ نتائج القمة العالمي لمجتمع المعلومات بعد عشر سنوات على انعقادها.
	16 - وتعمل الشراكة، من خلال فرقة العمل هذه، على إعداد تقرير تقييم كمي نهائي عن نتائج القمة بعد عشر سنوات على انعقادها. وسيستعرض التقرير التقدم المحرز منذ عام 2003 على صعيد كل من أهداف القمة العشرة. وتحقيقا لهذه الغاية، أُرسلت الدراسة الاستقصائية إلى جميع البلدان في عام 2013 من أجل جمع البيانات على الصعيد الوطني بشأن المؤشرات المحددة لقياس الأهداف(). وسيكون التقرير جزءا من عملية استعراض السنوات العشر، وسيُعرض في اجتماع استعراضي رفيع المستوى من المقرر عقده في نيسان/أبريل 2014. وسيتضمن التقرير أيضا مناقشة بشأن خطة ما بعد عام 2015، وسيسلط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، والدروس المستفادة من عملية رصد القمة، وسيضع أهداف القمة في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015. وسيشمل ذلك إجراء مناقشة بشأن الأهداف والغايات والمؤشرات الممكنة لفترة ما بعد عام 2015. 
	17 - وتماشيا مع جدول أعمال المناقشات المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، تجري مناقشات بشأن سيناريو ”القمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد عام 2015“(). وهذا يشمل إعداد وثيقة ختامية - ”مشروع رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشر سنوات على انعقادها لفترة ما بعد عام 2015 في إطار ولايات الوكالات المشاركة“ - يجري العمل عليها خلال عملية تشاورية مفتوحة تستمر حتى 1 آذار/مارس 2014.
	18 - وبصرف النظر عن عملية القمة ومناقشاتها، فإن موضوع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمع المؤشرات الإحصائية ذات الصلة يشكل أيضا جزءا من المناقشات بشأن الأهداف الإنمائية الدولية لما بعد عام 2015. وتتم مناقشة دور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من عدة زوايا. فأولا، أصبحت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هياكل أساسية اقتصادية بالغة الأهمية، على غرار المياه والطرق وقطاعات النقل الأخرى. وتؤدي التطورات الأخيرة في الشبكات العريضة النطاق على وجه الخصوص إلى تعزيز توسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية في البلدان. وهناك عدد متنامٍ من الأدلة والبحوث التي تشير إلى أن نشر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل على نطاق واسع.
	19 - وثانيا، تعتبر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عوامل تمكينية رئيسية لتحقيق التنمية، إذ تعجّل بتحقيق الأهداف الإنمائية في مختلف القطاعات(). وهي تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال مجموعة من الخدمات المبتكرة الجديدة والمحسنة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة. ويمكن أن يكون لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات تأثير مباشر على رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية حياة الفقراء، كما أنها تسهم بشكل غير مباشر في التخفيف من حدة الفقر، عن طريق تعزيز النمو والإنتاجية. وهي توفر أيضا فرصا كبيرة في المجالين الاجتماعي والإنمائي ولها إمكانات تحويلية هامة من خلال فتح قنوات اتصال جديدة ومحسّنة، وزيادة الشفافية وتعزيز الإدماج. فعلى سبيل المثال، في مجال التعليم، تحسن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إمكانية الاطلاع على الموارد التعليمية بالنسبة لعدد أكبر من الناس وتؤدي إلى توفير تعليم عالي الجودة بتكاليف منخفضة. وهناك أيضا العديد من الأمثلة عن الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تقوم بدور رئيسي في تقديم الخدمات الأساسية، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والحكومية إلى سكان الأرياف.
	20 - وفي ضوء ما تقدّم، سيزداد الطلب على إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك فجوات رئيسية في البيانات، ولا سيما في البلدان النامية(). ويؤثر هذا الأمر على جملة أمور منها مدى توافر الإحصاءات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الأفراد والأعمال والحكومات ومنظمات القطاع العام الأخرى وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسه، بالإضافة إلى البيانات المتصلة بالأمن على شبكة الإنترنت والجرائم الإلكترونية والجوانب المتصلة بالمسائل الجنسانية والشباب والثقافة والبيئة. وفي ظل مجتمع المعلومات المتنامي، سيتعين أن يتم توفير عدد أكبر وأفضل نوعية من الإحصاءات من أجل تقييم آثار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. ويتناول الفرع الثالث أدناه أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في إنتاج إحصــاءات تكنولوجيــا المعلومـــات والاتصالات، ويقــدم مقترحـــات بشأن كيفية معالجة هذه المسألة.
	جيم - أعمال القياس الأخرى التي اضطلعت بها الشراكة مؤخرا
	21 - في حين ازداد توافر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه عام على مدى السنوات الماضية، فإن البيانات التي يمكن تصنيفها حسب نوع الجنس لا تزال نادرة، ولا سيما في البلدان النامية. وتلبية للطلب على المزيد من البيانات عن مدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضوء الاعتبارات الجنسانية()، أطلقت الشراكة في بداية عام 2013 فرقة العمل المعنية بقياس مدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضوء الاعتبارات الجنسانية(). ويتمثل الهدف منها في الاستفادة مما اضطُلع به سابقا من أعمال وتحسين مدى توافر البيانات والمؤشرات القابلة للمقارنة دوليا بشأن مدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضوء الاعتبارات الجنسانية، ولا سيما في البلدان النامية. 
	22 - وكخطوة أولى، أصدرت فرقة العمل تقرير تقييم() يقيم الأعمال التي يتم الاضطلاع بها حاليا والمؤشرات المتاحة ويتضمن اقتراحات تدعو إلى تنقيح المؤشرات القائمة ووضع مؤشرات جديدة تتصل بقياس مدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضوء الاعتبارات الجنسانية. وتم التشاور بشأن هذا التقرير مع خبراء قطريين مختارين خلال اجتماع للخبراء عقد بالتزامن مع الندوة العالمية الحادية عشر المعنية بمؤشرات الاتصالات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عُقدت في مكسيكو في كانون الأول/ديسمبر 2013(). كذلك نوقش التقرير في دورة مكرسة لهذا الغرض خلال الندوة التي نظمتها الشراكة. وكخطوة تالية، ستعمل فرقة العمل من أجل وضع الصيغة الأخيرة للمؤشرات الإحصائية المقترحة ووضع التعاريف اللازمة والمواصفات المنهجية الأخرى.
	23 - وفي السنوات الأخيرة، نشأت تجارة دولية واسعة النطاق في الحواسيب الشخصية المستعملة وما يرتبط بها من معدات حاسوبية، والمعدات الإلكترونية المستعملة والهواتف الخلوية المستعملة لأغراض من قبيل تجديدها وإعادة استخدامها، وإزالة الأجزاء التي يمكن استخدامها، أو استخراج المواد الخام من النفايات الكهربائية والإلكترونية (النفايات الإلكترونية). واستجابة لطلب محللي السياسات وقطاع الصناعة بوضع مؤشرات تتصل بقياس النفايات الإلكترونية، أُنشئت فرقة العمل معنية بقياس النفايات الإلكترونية في إطار الشراكة. وفي عام 2013، أعد الفريق مسودة أولى للوثيقة الإطارية لتصنيف النفايات الإلكترونية والمؤشرات المتصلة بها، أصبحت الآن قيد المناقشة في إطار الشراكة. وبعد ذلك، من المتوقع أن تعقد مشاورات مع البلدان والفئات المعنية الأخرى لوضع الصيغة النهائية للإطار المقترح لرصد النفايات الإلكترونية على أساس مؤشرات محددة دوليا وتجميع بيانات موثوقة عن النفايات الإلكترونية باعتبارها أساسا تستند إليه عملية صنع القرار السياسي واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الإدارة السليمة بيئيا لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستعملة والتي انتهى عمرها الافتراضي.
	24 - وفي عام 2013، أعدّت فرقة العمل المعنية بالحكومة الإلكترونية والمنبثقة عن الشراكة، بقيادة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، دليلا لقياس أداء الحكومة الإلكترونية يستند إلى المنشور المعنون ”إطار لوضع مجموعة مؤشرات أساسية للحكومة الإلكترونية“، الذي أصدرته الشراكة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا في عام 2012. ويعكس الدليل والإطار الذي سبقه الأهمية التي أولتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات للحكومة الإلكترونية، وعزّزها اقتراح اللجنة الإحصائية الداعي إلى أن توسّع الشراكة نطاق قائمتها الأساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل مؤشرات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مباشرة المهام الحكومية(). ويتمثل الهدف الرئيسي من الدليل في دعم جهود البلدان المبذولة لتجميع المؤشرات الأساسية للحكومة الإلكترونية والمحددة في الإطار. ويتناول الدليل بالتفصيل مصادر البيانات وأساليب جمعها وتجهيزها ومخططات نشر المؤشرات الأساسية. ومن سماته المفيدة مرفق يتضمن عددا من الأمثلة على الدراسات الاستقصائية القطرية عن الحكومة الإلكترونية().
	25 - وفي عام 2013 أيضا، أنشأت الشراكة فرقة العمل المعنية بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات() التي ستسعى إلى إعداد إطار منهجي لقياس التجارة الدولية في تلك الخدمات وكذلك ما يمكن أن يُتّفق عليه دوليا من مؤشرات أساسية ذات صلة بالتجارة. وبدأت في نهاية عام 2013 عملية جرد تتوخى تقييم الثغرات التي تعتري البيانات عند قياس التجارة الدولية في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان النامية. وسيغطّي التقرير الذي ينبثق عن تلك العملية التعاريف القائمة وعمليات جمع البيانات ويلقي الضوء على احتياجات مقرّري السياسات إلى المعلومات اللازمة لتحسين البيانات الإحصائية. ويرسي التقرير الأساس لإجراء عملية تشاورية ودراسة أوسع نطاقا في عام 2014 بهدف تقييم جدوى وضع المؤشرات الإحصائية.
	ثالثا - تعزيز إنتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودور التنسيق على الصعيد الوطني()
	26 - ألقى تقرير الشراكة المقدم إلى الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية (E/CN.3/2012/12) الضوء على عدد من التحديات الإحصائية وقدم توصيات عن سبل معالجتها. وتشمل هذه التوصيات، في جملة أمور، الحاجة إلى إدماج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن برامج العمل الإحصائي على الصعيدين القطري والإقليمي، وبخاصة في البلدان النامية؛ وإلى الاستمرار في عملية وضع مؤشرات ومعايير وتعاريف جديدة بالنظر إلى التغيرات السريعة في التكنولوجيات والخدمات والأجهزة، وإلى زيادة بناء القدرات من أجل الإسراع في إنتاج المؤشرات الأساسية لكثير من البلدان النامية. وفي ذلك السياق، يعتبر الدعم المقدم من المانحين أمرا ضروريا.
	27 - ويرتبط أحد التحديات الخاصة التي سلط عليها التقرير الضوء بالطبيعة الشاملة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، التي تتغلغل في جميع قطاعات المجتمع. ونتيجة لذلك، كثيرا ما يكون جمع البيانات الإحصائية ونشرها عملية مجزّأَة. وفي ظل تنوّع مصادر بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية، فإن التنسيق بين الوكالات الإحصائية الوطنية وغيرها من أصحاب المصلحة داخل البلدان أمر حاسم لتحسين إتاحة إحصاءات رسمية وذات نوعية عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد عالجت الشراكة وأعضاؤها مسألة التنسيق على الصعيد الوطني في ما عقدته من دورات المساعدة التقنية والتدريب، وما أصدرته من أدلة إحصائية، وما نظّمته من مناسبات عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي().
	28 - وفي أيلول/سبتمبر 2012، أوصت الوفود التي حضرت الدورة العاشرة للاجتماع العالمي المعني بمؤشرات الاتصالات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2012 في بانكوك بأن تضع البلدان آلية تنسيق تجمع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني لمناقشة المسائل المتصلة بجمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها وتحليلها. واتفق المشاركون على أنه ينبغي للمكاتب الإحصائية الوطنية أن تضطلع بدور نشط في تنسيق جمع إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها. وشددوا أيضا على الحاجة إلى إدراج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء. وينبغي كذلك أن يكون جمع البيانات جزءا من أي استراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	29 - ويمكن أن يجري التنسيق بين منتجي إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبين منتجيها ومستعمليها، وبين منتجيها ومقدمي البيانات الذين يُمثّلون مصدر المعلومات الأساسية. وينبغي أن يشمل التنسيق مراحل التخطيط لإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنتاجها ونشرها. فمن شأن عدم التنسيق أن يؤدي إلى نشر بيانات قد تفتقر إلى الدقة أو الاتساق، مما يُحتمل أن يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات خاطئة في مجال السياسات. وتشمل فوائد التنسيق الأخرى التقليل من عبء الاستجابة عموما الملقى على عاتق مقدمي البيانات، وتجنّب الازدواجية في الجهود وتوخّي قدر أكبر من الكفاءة في استخدام الموارد. ويساعد التنسيق أيضا على تحديد الثغرات في البيانات والمواءمة بين أهداف وأولويات مختلف أصحاب المصلحة، وتحسين رصد عملية إنتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييمها.
	30 - وبما أن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستند إلى إجراء دراسات استقصائية لا تزال مجالا حديثا في كثير من البلدان النامية، فإن المبادرة بإنتاج بيانات عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كثيرا ما تنشأ بناء على طلب من مقرّري السياسات، من قبيل الوزارات المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيئات المنظِّمة لقطاع الاتصالات. ومقّررو السياسات المسؤولون عن وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم عادةً أكثر مستخدمي البيانات نفوذا، رغم أن مستخدميها من مؤسسات الأعمال التجارية وقطاع المنظمات الخيرية والأوساط الأكاديمية قد تكون لهم إسهامات مهمة وينبغي مراعاة ما لديهم من خبرات. وتستلزم الطبيعة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إشراك الوزارات المختصة التي تتعامل مع مسائل الثقافة والتعليم والصحة والاقتصاد والزراعة، التي قد تشمل مسائل تتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دراساتها الاستقصائية أو الحصول على البيانات من السجلات الإدارية. ويشكّل تحديد مختلف المستعملين واحتياجاتهم خطوة أساسية في التخطيط لجمع البيانات.
	31 - وفي سياق وطني، تشترك ثلاث مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة في نظام إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي:
	(أ) منتجو البيانات، لا سيما المكاتب الإحصائية الوطنية، ولكن في بعض البلدان، تندرج أيضا ضمن هذه المجموعة الهيئات المنظّمة لقطاع الاتصالات والوزارات القطاعية والمصادر غير الرسمية مثل شركات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث؛
	(ب) مستعملو البيانات، بمن فيهم مقرّرو السياسات، ولا سيما الوزارات القطاعية والهيئات التنظيمية وغيرها مثل المنظمات الدولية، وقطاع الأعمال التجارية الخاصة، والأوساط الأكاديمية، ووسائط الإعلام، وعامة الجمهور؛
	(ج) مقدّمو البيانات/المجيبون، ومنهم على سبيل المثال فرادى الأسر أو الأعمال التجارية التي تؤخذ منها عينات.
	32 - وعموما، يرتبط توزيع الأنشطة في مجال جمع بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانية الوصول إلى مقدّمي البيانات ومسؤوليات المؤسسات المعنية. فمؤشرات الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسعارها والاشتراكات فيها كثيرا ما تُستمّد من الهيئات الوطنية المنظِّمة لقطاع الاتصالات، التي لديها إمكانية الحصول على البيانات الإدارية من شركات تشغيل الاتصالات. وقد درجت العادة على أن تتولى المكاتب الإحصائية الوطنية إنتاج الإحصاءات التي تُجمَّع من بيانات الدراسات الاستقصائية المستقاة من قطاع الأعمال التجارية والأسر المعيشية، ولكن في بعض البلدان، تنتج تلك الإحصاءات أيضا مؤسساتٌ أخرى مثل الهيئات الوطنية المنظِّمة لقطاع الاتصالات أو الوزارات المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو كيانات أخرى تُكلف بتلك المهمة. ويمكن أن تتولى وزارة التعليم أو وزارة الصحة جمع البيانات عن سبل الحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم أو في المرافق الصحية واستعمالات تلك التكنولوجيا.
	33 - وفي بعض البلدان، بدأت مؤسسات حكومية من غير المكاتب الإحصائية الوطنية جمع بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها على سبيل المثال، الوزارات أو غيرها من الوكالات الحكومية التي تعزز الإقبال على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوكالات التنظيمية. ورغم أن هذه المؤسسات قد تكون لديها خبرة تقنية في الموضوع، فإن إمكانياتها لتنفيذ دراسات استقصائية لأسرة معيشية أو مشروع تجاري استنادا إلى منهجية سليمة هي إمكانيات محدودة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالة من عدم التأكد فيما يتعلق باستدامة جمع البيانات إذا قامت به الجهة التنظيمية أو الوزارة المعنية، لأنه لا يُدرج عادةً في برنامج عملها المعتاد، بل كثيرا ما ينُجز ليس إلا لقياس حجم السوق في فترة معيّنة.
	34 - ولذلك يوصى بأن تُسند مهمة جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المكاتب الإحصائية الوطنية أو أن تجري بالتشاور معها. وينبغي مراعاة الخبرة المتاحة في الوزارات وغيرها من الوكالات عند تصميم أدوات جمع البيانات. وبوجه خاص، ينبغي أن يُتخذ القرار بإدراج مواضيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكييف التوصيات الدولية مع المعايير الوطنية (من قبيل وسائل الاتصال المتاحة بشبكة الإنترنت في البلد) وتحليل النتائج، بتعاون وثيق مع وكالات متخصصة.
	35 - وأكثر ما ينطبق عليه هذا الأمر من التحديات المؤسسية الماثلة أمام إنتاج إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو إنشاء آليات تنسيق بين المؤسسات المعنية، بما فيها المكاتب الإحصائية الوطنية والهيئات الوطنية المنظِّمة لقطاع الاتصالات والوزارات المسؤولة عن وضع السياسات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن النُّهج التي يمكن الأخذ بها في هذا الصدد، إنشاء لجان أو أفرقة عاملة مشتركة بين المؤسسات، وآليات للبرمجة المتعددة السنوات وآليات للتشاور مع المستعملين.
	إنشاء لجنة إحصائية وطنية

	36 - في العديد من البلدان، توفر اللجان الإحصائية الوطنية محفلاً لمناقشة الاحتياجات الرئيسية في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (من جملة مسائل أخرى) وتوزيع المهام فيما بين مختلف منتجي الإحصاءات. وتحقيقا لهذا الغرض، يمكن إنشاء فريق عامل ذي خبرة في الموضوع لمناقشة الجوانب المنهجية لإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي أن يضم الفريق العامل ممثلين عن المكتب الإحصائي الوطني والوزارة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهيئات الوطنية المنظِّمة لقطاع الاتصالات، وحيثما أمكن، باحثين وخبراء في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي أن تكفل اللجنة الوطنية وجود إطار قانوني مناسب يمكّن من تنفيذ إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتبارها بيانات رسمية ويكفل تمويلها. وينبغي أيضا أن تستعرض برمجة الدراسات الاستقصائية المتعددة السنوات، لاستيعاب المسائل المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الدراسات الاستقصائية المقرّرة حيثما أمكن، أو أن تهيئ سبل تنفيذ دراسات استقصائية محددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	إنشاء فرقة عمل مشتركة بين المؤسسات

	37 - في حالة عدم وجود لجنة إحصائية وطنية أو في حالة وجود لجنة من هذا القبيل لا تؤدي عملها (لأسباب إدارية أو غيرها)، يمكن لفرقة عمل أو فريق عامل مشترك بين المؤسسات أن يكون، على مستوى تقني أكثر، بمثابة محفل لمناقشة تفاصيل التنفيذ بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن ربط فرقة العمل هذه بالمكتب الإحصائي الوطني، أو، إذا لم تكن المسؤولية الرئيسية عن إنتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منوطة بهذه المؤسسة، بوحدة إدارية عليا في الحكومة مثل الوزارة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المكتب الرئاسي.
	وضع برنامج متعدد السنوات

	38 - تخضع معظم النظم الإحصائية الوطنية لبرنامج متعدد السنوات لإعداد الإحصاءات الرسمية ونشرها، يُُدرَج ضمن خطة تنمية إحصائية وطنية أوسع نطاقا. وينبغي لمثل هذا البرنامج أن يشمل ترتيبات التنفيذ بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يتضمن وصفا لها. وينبغي أن تشمل مجموعةُ العمليات الإحصائية مختلف المجالات، من قبيل الإحصاءات المتعلقة بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية والأسر المعيشية، وما إلى ذلك. وتعد الفلبين مثالا على البرمجة متعددة السنوات في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	39 - وبالإضافة إلى الآليات التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة، يمكن ترتيب اتفاقات ثنائية بين المنتجين والمستخدِمين (بين المكتب الإحصائي الوطني ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثلا) بشأن جوانب التنفيذ التفصيلية للاستقصاء، بما في ذلك تمويل العمليات. ويمكن أن تتكفل جهات فاعلة مختلفة ببنود التكلفة المختلفة، إذ يمكن مثلا أن يقوم المكتب الإحصائي الوطني بجمع البيانات والإشراف عليها في إطار تمويل خارجي، في حين يمكن أن يتولى المكتب الإحصائي الوطني مباشرة تصميم الاستقصاء وعملية الاختبار وتصميم العينة.
	40 - وتم في بعض البلدان (المغرب وإسبانيا مثلا) إنشاء مرصد وطني لمجتمع المعلومات. ويقوم هذا النوع من الكيانات بجمع البيانات من مصادر مختلفة، وإعداد منشورات محددة -مثل التقارير القطاعية - ونشْر البيانات عن طريق موقع مركزي على شبكة الانترنت. وقد تشمل الترتيبات لمثل هذا المرصد مشاركةَ مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتجيها في هيئاته الإدارية أو الاستشارية. وتشمل أمثلةٌ أخرى مركز البرازيل لدراسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعقد اجتماعات تشاورية منتظمة مع مستخدمي البيانات قبل التخطيط لإجراء استقصاءٍ يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميمه.
	41 - وفي نشاط جانبي عن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عقد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 خلال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وَصف العديدُ من الوفود مسألة التنسيق الوطني بأنها تحدٍّ كبير. وكان اعتماد إطار قانوني ملائم الشرط المسبق لتبادل البيانات والتنسيق بين أصحاب المصلحة. ويمكن لعدم وجود مثل هذا الإطار أن يشل التنسيق في بعض الحالات، وبالتالي يشل محاولة إعداد بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد حدد النشاط الجانبي أفضل الممارسات المتعلقة بالتنسيق الوطني لإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي التالية: آليات التنسيق بين الوكالات، مثل إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين الوكالات معنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإحصاءات؛ والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدراج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات أو الخطط الرئيسية().
	42 - وليس هناك نموذج واحد مناسب للجميع يمكن اتباعه للتنسيق الوطني في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيكون على كل بلد تكييف العملية مع الظروف الوطنية والمحلية المحددة. وردود الفعل التي تلقاها أعضاء الشراكة من البلدان في هذا الصدد لا تُبرز الحاجة إلى التنسيق الوطني فقط، بل تبين أيضا أن التنسيق يكون في كثير من الأحيان مهمةً جديدة عندما يتعلق الأمر بإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونظرا للفوائد المتأتية من توليد بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها، وفي ضوء الأمثلة الناجحة وأفضل الممارسات لدى البلدان، يُستحسن جدا تعزيز التنسيق الوطني الذي يُشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وينبغي للمكاتب الإحصائية الوطنية القيام بدور فعال في تنسيق جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها. ويمكن للشراكة وأعضائها تيسير المناقشات على المستوى الوطني وتوفير محفل لتبادل الخبرات بين البلدان.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	43 - ستظل إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دورا رئيسيا في ظل النمو الذي يشهده مجتمع المعلومات العالمي وفي ظل تأثيرها على القطاعات الأخرى. وباعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصدرا جديدا للبيانات التي تستخدمها الكيانات العامة والخاصة بشكل متزايد في جميع القطاعات الاقتصادية، فإنها تضطلع بدور رئيسي أيضا في مناقشة مسائل البيانات الآخذة في البروز في النقاش المتعلق بالتنمية لما بعد عام 2015. وينبغي للمجتمع الإحصائي الدولي والمكاتب الإحصائية الوطنية الانخراط بفعالية في هذه النقاشات.
	44 - ونظرا لما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دور كبير في التنمية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، ثمة حاجة لأن تحدد البيانات الجوانب المختلفة للفجوة الرقمية وأن تحدد الذين تخلّفوا عن اللحاق بركب مجتمع المعلومات. وسيقتضي هذا من المجتمع الإحصائي الوطني والدولي بذل جهود متواصلة ومحسنة لزيادة توافر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في البلدان النامية ذات الكثافة السكانية الكبيرة في الريف.
	45 - ويبقى تنقيح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا أساسيا. ومن ثم ينبغي للشراكة أن تواصل استعراض القائمة الأساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديثها بانتظام، فضلا عن وضع مؤشرات جديدة حيثما دعت الضرورة. فهناك مثلا حاجة إلى توليد مزيد من البيانات عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساواة بين الجنسين، والتجارة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفايات الإلكترونية، والمهارات الإلكترونية، والمهن ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة الإلكترونية.
	46 - ومن أجل تحسين مدى توافر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ركز هذا التقرير على دور التنسيق الوطني في إعداد إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح وقدَّم عددا من الاقتراحات بشأن كيفية تعزيز التنسيق الوطني لإحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويوصي التقرير خاصة بتعزيز تنسيق جمع البيانات على الصعيد الوطني عن طريق إنشاء آليات للتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك المكاتب الإحصائية الوطنية والهيئات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات والوزارات المسؤولة عن وضع سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها الوزارات التنفيذية.
	خامسا - النقاط المطروحة على اللجنة للمناقشة
	47 - إن اللجنة مدعوة إلى:
	(أ) استعراض التقدم المحرز في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليق عليه؛
	(ب) تأييد القائمة الأساسية المنقحة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بحصول الأسر المعيشية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستخدام الفردي لها، وهي القائمة الواردة في مرفق هذا التقرير؛
	(ج) استعراضِ التوصيات المقترحة لتحسين إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأييدِها؛
	(د) تشجيع البلدان على زيادة التنسيق الوطني في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
	(هـ) التعبير عن الدعم لاستمرار عمل الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.
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