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اللجنة اإلحصائية

الدورة التاسعة واألربعون
 ٩-٦آذار/مارس ٨١٠٢
البند ( 4و) من جدول األعمال املؤقت*
بن ووود للعلو و إحص ووا ا تكنولوجي ووا
املعلوما واالتصاال

تقرير الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ألغراض التنمية
مذكرة من األمني العام
وفقا ملقرر اجمللس االقتصـاي واالجتمـاع  ٨٨٢/٨١٠2واملمارسـا السـاقق ،يتشـر األمـن
الع ــا أبن حيي ـ إىل اللجن ــ ،اإلحص ــا ي ،تقري ــر الش ـرا  ،املعني ــ ،ققي ــاس تكنولوجي ــا املعلوم ــا واالتص ــاال
ألغـرا التنميــ .،وتقــد الشـرا  ،يف تقريرهــا حملــ ،عامــ ،عــن األعمــال الــي اضــعلعت هبــا منـ يورة اللجنــ،
الســاقع ،واألرقعــن املعقــوية يف عــا  ٨١٠٦مبــا يف ذل ـ حتــدي القا مــ ،األساســي ،ملؤش ـرا تكنولوجيــا
املعلومــا واالتصــاال واملعلومــا املتعلقــ ،ابلتعــورا األخ ـ ة يف قيــاس االقتصــاي الرقم ـ (مث ـ التجــارة
اإللكرتوني ،والتجارة الدولي ،يف اخلدما القا م ،على استخدا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ) وقياس
النفــا اإللكرتونيــ .،م ــا تعــر الش ـرا  ،اقرتاح ــا قش ـ ن إعــداي قا م ــ ،مواضــيعي ،مبؤش ـرا تكنولوجي ــا
املعلوما واالتصاال لرصد التقد احملرز حنو تنفي خع ،التنمي ،املستدام ،لعا  ٨١0١وتسلط الضـو
يف هـ ا الصــدي علــى التحــد الــي تواج ـ املكاتـ اإلحصــا ي ،الوطنيــ ،يف إنتــا إحصــا ا تكنولوجيــا
املعلوما واالتصاال مبا يف ذل يف سياق قنا القدرا .
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أوال  -مقدمة
 - ٠أُُقيم ـ ـ ــت الشـ ـ ـ ـرا  ،املعني ـ ـ ــ ،ققي ـ ـ ــاس تكنولوجي ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ــا واالتص ـ ـ ــاال ألغـ ـ ـ ـرا التنمي ـ ـ ــ ،يف
ع ـ ــا  ٨١١4م ـ ــن أجـ ـ ـ حتس ـ ــن م ـ ــد تـ ـ ـوافر إحص ـ ــا ا قاقل ـ ــ ،للمقارن ـ ــ ،يولي ـ ــا يف جم ـ ــال تكنولوجي ـ ــا
املعلوم ـ ـ ـ ـ ــا واالتص ـ ـ ـ ـ ــاال ( .)٠ومنـ ـ ـ ـ ـ ـ ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ احل ـ ـ ـ ـ ــن ظل ـ ـ ـ ـ ــت إحص ـ ـ ـ ـ ــا ا تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ـ ـ ــا
واالتص ـ ـ ــاال قن ـ ـ ــدا اثقت ـ ـ ــا يف ج ـ ـ ــدول أعم ـ ـ ــال اللجن ـ ـ ــ ،اإلحص ـ ـ ــا ي ،وق ـ ـ ــدمت الش ـ ـ ـ ـرا  ،تق ـ ـ ــارير ع ـ ـ ــن
التق ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ أحرزتـ ـ ـ ـ ـ ـ يف أعماهل ـ ـ ـ ـ ــا يف األعـ ـ ـ ـ ـ ـوا  ٨١١2و  ٨١١2و  ٨١١٩و  ٨١٠١و ٨١٠٨
و  ٨١٠4و ( ٨١٠٦انظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  E/CN.3/2005/23و  E/CN.3/2007/5و E/CN.3/2009/19
و  E/CN.3/2010/28و  E/CN.3/2012/12و  E/CN.3/2014/8و .)E/CN.3/2016/13
 - ٨ونظر اللجن ،يف موضوع إحصـا ا تكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال قوصـف قنـدا للمناقشـ،
يف يورهتــا الثامنــ ،والثالثــن املعقــوية يف عــا  ٨١١2ويورهتــا الثالثــ ،واألرقعــن املعقــوية يف عــا ٨١٠٨
ويورهتـا اخلامســ ،واألرقعـن املعقــوية يف عــا  ٨١٠4ويورهتـا الســاقع ،واألرقعـن املعقــوية يف عــا .٨١٠٦
وأقر اللجن ،يف يورهتا الساقع ،واألرقعن قدور تكنولوجيا املعلوما واالتصـاال قوصـفاا عـامال متكينيـا
لتحقيـ أهــدا التنميــ ،املســتدام ،وقــدور قعــاع تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال قوصــف مقــدما ر يســيا
للبيــا الضــخم ،وأوصــت أبن تضـ الشـرا  ،توجياــا لتحســن التعــاون مـ خمتلـ اجلاــا صــاحب،
املصــلح ،ألغـرا إنتــا إحصــا ا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال عاليــ ،اجلــوية ويف الوقــت املناسـ
واالس ـ ـ ــتفاية مـ ـ ـ ــن الفوا ـ ـ ـ ــد احملتملـ ـ ـ ــ ،السـ ـ ـ ــتخدا البي ـ ـ ــا الضـ ـ ـ ــخم ،ألغ ـ ـ ـ ـرا اإلحصـ ـ ـ ــا ا الرمسيـ ـ ـ ــ،
(انظر  .)E/2016/24–E/CN.3/2016/34ما طلبت أن تقد الشرا  ،تقريـرا إىل اللجنـ ،يف عـا ٨١٠٢
تســتعر فيـ حالــ ،اإلحصــا ا الرمسيــ ،لتكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال ويجماــا يف إطــار رصــد خعــ،
التنمي ،املستدام ،لعا  .٨١0١ويف ه ا السياق أوصت اللجن ،قز ية اجلاوي الرامي ،إىل تعزيز قدرة النظم
اإلحصا ي ،الوطني ،على إنتا إحصا ا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال .
 - 0ويقـد هـ ا التقريـر حملـ ،عامـ ،عـن العمـ الـ اضـعلعت قـ الشـرا  ،منـ تقريرهـا السـاق الـ
قدمت إىل اللجن ،اإلحصا ي ،يف عا  ٨١٠٦وال سيما فيما يتعل قرصد التقد احملرز حنو حتقي أهدا
التنمي ،املستدام.،

اثنيا  -التقدم احملرز مؤخرا يف قياس تكنولوجيا املعلوما واالتصاال

ألف  -القائمة األساسية للمؤشرا والتعاريف واملعايري اإلحصائية يف جمال تكنولوجيا املعلوما
 - 4من اإلجنازا الر يسي ،الي حققتاا الشرا  ،وض قا م ،أساسـي ،مبؤشـرا تكنولوجيـا املعلومـا
واالتص ــاال أقرهت ــا اللجن ــ ،اإلحص ــا ي ،يف يورهت ــا الثامن ــ ،والثالث ــن املعق ــوية يف ع ــا  ٨١١2وق ــدمت

__________
( )٠يف تشـ ـ ـرين الث ـ ــاب/نوفمر  ٨١٠2ان ـ ــت الكي ـ ــا التاليـ ــ ،أعض ـ ــا يف الش ـ ـرا  ،املعني ـ ــ ،ققيـ ــاس تكنولوجيـ ــا املعلوم ـ ــا
واالتصــاال ألغ ـرا التنميــ ،االحتــاي الــدوي لالتصــاال ومنظمــ ،التعــاون والتنميــ ،يف امليــدان االقتصــاي وم ـؤمتر األمــم
املتحدة للتجارة والتنمي ،ومعاـد اإلحصـا التـاق ملنظمـ ،األمـم املتحـدة للرتقيـ ،والعلـم والثقافـ ،واللجنـ ،االقتصـايي ،ألمريكـا
الالتينيــ ،ومنعقــ ،البحــر الكــاري واللجنــ ،االقتصــايي ،واالجتماعيــ ،لغــري آســيا واللجنــ ،االقتصــايي ،واالجتماعيــ ،آلســيا
واحملــيط اهلــاي واللجنــ ،االقتصــايي ،ألفريقيــا وإيارة الشــؤون االقتصــايي ،واالجتماعيــ ،ابألمانــ ،العامــ ،لألمــم املتحــدة واملكتـ
اإلحصا لالحتاي األوروي وقر مج األمم املتحدة للبيئ ،وأمان ،اتفاقي ،ابزل قش ن التحكم يف نقـ النفـا اخلعـرة والـتخل
مناا عر احلدوي وقر مج الدورا املستدام ،التاق لنياق ،رائس ،جامع ،األمم املتحدة يف أورواب والبن الـدوي ومنظمـ ،العمـ
الدولي.،
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تنقيحـا هلــا يف يوراهتـا الثالثــ ،واألرقعـن واخلامســ ،واألرقعـن والســاقع ،واألرقعـن (انظــر
و  E/CN.3/2012/12و  E/CN.3/2014/8و  .)E/CN.3/2016/34وتس ـ ــتخد القا م ـ ــ ،األساس ـ ــي ،مبثاق ـ ــ،
أســاس جلم ـ إحصــا ا قاقلــ ،للمقارنــ ،يوليــا يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال يف مجي ـ أحن ـا
العامل وه تغع اجملاال التالي ،اهليا األساسي ،لتكنولوجيا املعلوما وسب الوصول إلياا؛ ووصـول
األسر املعيشي ،واألفراي إىل تكنولوجيا املعلوما واالتصاال واسـتخدامام هلـا؛ واسـتعمال مؤسسـا العمـ
التجــار لتكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال ؛ وقعــاع تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال ؛ والتجــارة يف ســل
وخدما تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ؛ واستخدا تكنولوجيا املعلومـا واالتصـاال يف جمـال التعلـيم؛
واحلكوم ،اإللكرتوني،؛ والنفا اإللكرتوني .)٨(،ويتمث الغر الر يس من القا م ،يف مساعدة البلـدان الـي
جتمـ إحصــا ا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال أو الــي تعتــز القيــا قـ ل علــى إنتــا قيــا عاليــ،
اجلوية وقاقل ،للمقارن ،يوليا .وحتقيقا ل ل تقرتن ابملؤشرا معاي إحصا ي ،وقيا وصفي.،
E/CN.3/2007/5

 - 2ويف إطار الشرا  ،يتوىل االحتاي الدوي لالتصاال املسـؤولي ،عـن مجـ وتنسـي ونشـر املؤشـرا
األساســي ،املتعلقــ ،إبمكانيــ ،الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال وابســتعمال األســر املعيشــي،
لتكنولوجيا املعلوما واالتصاال وهو يضعل ابنتظـا ابسـتعرا تعريـ املؤشـرا لضـمان أن تظـ لـ
أمهيت يف التعور السري لتكنولوجيا املعلوما واالتصاال  .ويقو فري اخلرا املعين مبؤشرا االتصاال
الســلكي ،والالســلكي/،تكنولوجيا املعلومــا واالتصــاال ال ـ يضــم  ٢٠2عض ـوا وفري ـ اخل ـرا املعــين
مبؤشرا اسـتخدا األسـر املعيشـي ،لتكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال الـ يضـم  224عضـوا قتسـي
أعماهلمــا مــن خــالل منتــدين للنقــا عــر شــبك ،اإلنرتنــت وتقــدم تقــارير عــن نتــا ج عملامــا إىل النــدوة
العاملي ،املعني ،مبؤشرا االتصاال السلكي ،والالسلكي/،تكنولوجيا املعلومـا واالتصـاال  .وقـد عرضـت
أحـ ــد نتـ ــا ج أعمـ ــال فري ـ ـ اخل ـ ـرا املعـ ــين مبؤش ـ ـرا اسـ ــتخدا األسـ ــر املعيشـ ــي ،لتكنولوجيـ ــا املعلومـ ــا
واالتصاال يف الندوة العاملي ،الساقع ،عشـرة املعنيـ ،مبؤشـرا االتصـاال السـلكي ،والالسـلكي/،تكنولوجيا
املعلوما واالتصاال املعقوية يف مدينـ ،احلمامـا قتـونس يف تشـرين الثـاب/نوفمر  ٨١٠2وتضـمنت
مؤشـرا جديــدة قشـ ن التجــارة اإللكرتونيــ( ،انظــر املرفـ ) وإيرا اهلواتـ ال يــ ،فئــ ،فرعيــ ،جديــدة يف
املؤشرا التالي،
• مؤشر األسر املعيشي 0 ،نسب ،األسر املعيشي ،الي لدياا هات
• مؤشر األسر املعيشي ٠١ ،نسب ،األفراي ال ين يستخدمون هاتفا خلو حمموال؛
• مؤشر األسر املعيشي ٠٢ ،نسب ،األفراي ال ين ميلكون هاتفا حمموال؛
وستدر ه ه املؤشـرا يف يليـ قيـاس وصـول األسـر املعيشـي ،واألفـراي إىل تكنولوجيـا املعلومـا
واالتصاال واستعماهلم هلا.
 - ٦ويف ع ــا  ٨١٠٦اقرتح ــت فرق ــ ،العم ـ ـ التاقع ــ ،للشـ ـرا  ،واملعني ــ ،ققي ــاس خ ــدما تكنولوجي ــا
املعلوما واالتصاال واخلدما القا م ،علـى اسـتخدا تكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال إضـاف ،أرقعـ،
مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا تتعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قص ـ ـ ـ ـ ـ ــايرا وواريا تل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــدما إىل القا م ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،األساس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،للمؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
(انظ ـ ــر  .)E/CN.3/2016/13واس ـ ــتنايا إىل ذل ـ ـ العم ـ ـ ق ـ ــد م ـ ـؤمتر األم ـ ــم املتح ـ ــدة للتج ـ ــارة والتنمي ـ ــ،
__________
( )٨انظر .www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2016.pdf
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(األونكتــاي) يف عــا  ٨١٠2املســاعدة التقنيــ ،لتنفيـ استقصــا ا للمشــاري للتجريبيــ ،يف جمــال صــايرا
اخلــدما القا مــ ،علــى اســتخدا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال يف اتيلن ـد و وســتاريكا واهلنــد .وقــا
قتنفي االستقصا ا الو اال اإلحصا ي ،الوطني ،ابلتعاون م القعاع اخلاص .وياد املشروع إىل تعزيز
قــدرا الو ــاال الوطنيــ ،علــى إنتــا إحصــا ا رمسيــ ،قش ـ ن التجــارة الدوليــ ،يف اخلــدما القا مــ ،علــى
استخدا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  .وقدمت جمموع ،أوىل من النتا ج األولوي ،يف اجتماع للخرا
يف تش ـرين الثــاب/نوفمر  ٨١٠2وجيــر مراعــاة الــدروس املســتفاية مــن اجلولــ ،األوىل مــن التنفي ـ لتنقــيح
اســتبيان االستقصــا النمــوذج واملبــاي التوجيايــ ،املتعلقــ ،ابملناجيــ .،وســيعد األونكتــاي يف عــا ٨١٠٢
تقريرا يتضمن النتا ج الر يسي .،وأعرقت قلدان أخر عن اهتماماا إبجرا استقصا ا مماثل.)0(،

اثلثا  -تس و ري إحصووا ا تكنولوجيووا املعلومووا واالتصوواال ألغ وراض قيوواس التقوودم
احملرز حنو حتقيق أهداف خطة عام 0202
 - 2وافق ــت اللجن ــ ،اإلحص ــا ي ،يف يورهت ــا الثامن ــ ،واألرقع ــن املعق ــوية يف آذار/م ــارس  ٨١٠2عل ــى
ان قد وضع يف آذار/مارس  ٨١٠٦فري اخلرا
اإلطار العامل ملؤشرا أهدا التنمي ،املستدام ،ال
املشرتك قن الو اال املعين مبؤشرا أهدا التنمي ،املسـتدام .،ومـن جممـوع املؤشـرا ال ـ ٨0٨الـوارية يف
اإلطــار أيرجــت  2مؤش ـرا فقــط مــن مؤش ـرا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال  .وم ـ ذل ـ أقــر
يوا ُـر تكنولوجيــا املعلومــا واالتصـاال مبــا يف ذلـ يف القمـ ،العامليــ ،جملتمـ املعلومـا واللجنـ ُ،املعنيــ،
قتسخ العلم والتكنولوجيا ألغرا التنمي ،وفري ُ األمم املتحدة املعين مبجتم املعلومـا قتكنولوجيـا
املعلوما واالتصـال قوصـفاا عـامال ر يسـيا لتمكـن التنميـ ،مـا شـدي علـى يورهـا يف حتقيـ أهـدا
التنمي ــ ،املس ــتدام .،ولـ ـ ل فم ــن املا ــم قي ــاس ورص ــد مجيـ ـ اجمل ــاال ال ــي ستض ــعل فيا ــا تكنولوجي ــا
املعلوما واالتصاال قدور.
 - ٢ومن ه ا املنعل أنش الشرا  ،فرق ،عم معني ،قتكنولوجيا املعلوما واالتصاال ألغـرا
أهــدا التنميــ ،املســتدام ،هتــد إىل اقـرتا قا مــ ،مواضــيعي ،مبؤشـرا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال
الــي ميكــن اســتخداماا لقيــاس مــد تـوافر تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال واســتخداماا يف القعاعــا
ذا الصــل ،أبهــدا التنميــ ،املســتدام ،الــي مل يشــملاا اإلطــار العــامل للمؤش ـرا  .وقــد تتضــمن القا مــ،
مؤشرا قش ن املاارا والتجارة اإللكرتوني ،والشمول املاي واحلكوم ،اإللكرتونيـ ،والنفـا اإللكرتونيـ.،
وســتاد فرقــ ،العم ـ إىل مواصــل ،حتســن ت ـوافر البيــا املصــنف ،املتصــل ،ابملؤش ـرا والــي ســتعر يف
القا م ،املواضيعي ،ومؤشرا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال املدرج ،يف إطار قياس األهدا  .وعضوي،
فرق ،العم مفتوح ،أما مجي أعضا الشرا  ،وغ هم من الو اال واجلاا املعني ،املاتم.،
 - ٩وقد قُد ت فرق ،العم يف انون الثاب/ينـاير  ٨١٠2وأُُطلقـت يف حزيران/يونيـ  ٨١٠2مبناسـب،
منتــد القمــ ،العامليــ ،جملتمـ املعلومــا املعقــوي يف جني ـ أثنــا اجللســ ،املواضــيعي ،الــي نظمتاــا الش ـرا .،
__________
( )0فيمــا يتعل ـ مبؤش ـرا األســر املعيش ــي ،اجلديــدة قش ـ ن التج ــارة اإللكرتونيــ ،والعم ـ املضــعل ق ـ لقي ــاس التجــارة الدولي ــ ،يف
اخل ــدما القا م ــ ،علـ ــى اسـ ــتخدا تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــا واالتصـ ــاال أق ــد البل ــدان اهتمام ــا متزاي ــدا ققي ــاس التج ــارة
مـن
اإللكرتوني ،عر احلدوي .ويعم األونكتاي ابلتعاون م املنظما خار الشرا  ،على إجياي وسا جلم تل البيـا
خالل استقصا ا املشاري (انظر .)http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d06_en.pdf
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وستعم فرق ،العم يف الفرتة من عا  ٨١٠2إىل عا  ٨١٨١وميكن متديد ه ه الفرتة حىت عا ٨١0١
ملعاجل ،تعور النقا العا ألهدا التنمي ،املستدام.،
 - ٠١ويف أ ر/مــايو  ٨١٠2قــدمت الش ـرا  ،مــدخال إىل املنتــد السياس ـ الرفي ـ املســتو املعــين
ابلتنمي ،املسـتدام ،لعـا  ٨١٠2فيمـا يتعلـ مبؤشـرا قيـاس مسـامه ،تكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال
يف التنميــ ،املســتدام ،الــي ينبغـ النظــر فياــا ابإلضــاف ،إىل املؤشـرا الـوارية يف إطــار رصــد أهــدا التنميــ،
املســتدام .)4(،وإمجــاال حـ تدتي الشـرا  0١ ،غايــ ،مــن شـ ا أن تســتفيد مــن املؤشـرا اإلضــافي ،املتعلقــ،
أبثر تكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف التقد احملرز حنو التنمي ،املستدام .،وأقر املنتد السياس الرفي
املســتو أبن عــد وجــوي إحصــا ا وقيــا ونظــم رصــد فعالــ ،رمسيــ ،ال ي ـزال حتــد ب ـ ا أمــا قيــاس
التقد وال سيما على مستو الغا املندرج ،حتت أهدا التنمي ،املستدام.)2(،
 - ٠٠وإضــاف ،إىل ذل ـ قُـ تدمت مســامه ،حمــدية يف اهلــد  ٠٨قش ـ ن ضــمان وجــوي أمنــا اســتاالك
وإنتا مستدام ،قعد أن نشر يف عا  ٨١٠2املباي التوجياي ،املتعلق ،إبحصا ا النفا اإللكرتوني،
الي أعدهتا فرق ،العم التاقع ،للشرا  ،واملعني ،ققياس النفا اإللكرتونيـ .،ويف عـا  ٨١٠2قـا االحتـاي
الــدوي لالتصــاال وجامعــ ،األمــم املتحــدة والراقعــ ،الدوليــ ،للنفــا الصــلب ،قتشــكي الشـرا  ،العامليــ،
إلحصا ا النفا اإللكرتوني ،الي هتد إىل قنا القدرا يف البلدان على إعـداي إحصـا ا موثوقـ،
وقاقلــ ،للمقارنــ ،يف جمــال النفــا اإللكرتونيــ ،وقنــا قاعــدة قيــا عامليــ ،للنفــا اإللكرتونيــ ،لتتبـ مــا
يستجد من تعورا مبرور الزمن وتـوف معلومـا يسـتن هبـا واضـعو السياسـا والقعاعـا املتخصصـ.،
ويف تشرين الثاب/نوفمر  ٨١٠2نشر الشرا  ،العاملي ،إلحصا ا النفا اإللكرتوني ،تقريرها املعنون
”املرصــد العــامل للنفــا اإللكرتونيــ ،لعــا  “٨١٠2وهــو تقريــر شــام يســتعر التحــد املاثلــ ،يف
جمال النفـا اإللكرتونيـ ،ومناـا أن  4٠قلـدا فقـط هـ الـي تقـو قتجميـ إحصـا ا مقارنـ ،يوليـا عـن
النفــا اإللكرتونيــ ،والتقــديرا املتعلقــ ،قكميــا النفــا اإللكرتونيــ ،العامليــ ،لعــا  .٨١٠2وهتــد
الشـرا  ،العامليــ ،إلحصــا ا النفــا اإللكرتونيــ ،إىل حتديــد فــرص إعــاية التــدوير وأفض ـ املمارســا يف
إيارة النفا اإللكرتوني ،على الصعيد العامل وه تسعى إىل العم م شر ا آخرين يف القعاعن العا
واخلاص لديام اهتما ابلتصد للتحد العامل ال تفرض النفا اإللكرتوني.،
 - ٠٨وأخ ا ففـ تشـرين الثـاب/نوفمر  ٨١٠2عقـد الشـرا  ،املعنيـ ،ققيـاس تكنولوجيـا املعلومـا
واالتصاال ألغرا التنمي ،جلس ،يف الندوة العاملي ،اخلامس ،عشرة املعني ،مبؤشرا االتصـاال السـلكي،
والالسلكي/،تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ملناقش ،السب الي ميكن من خالهلا لتتب االقتصـاي الرقمـ
مساعدة البلدان على حتقي أهـدا التنميـ ،املسـتدام .،وخـالل اجللسـ ،لـوح أن الرقمنـ ،أحـدثت حتـوال
يف العامل وأن االقتصاي الرقم أثر أتث ا ب ا على التجارة والتبايل التجـار ومتعلبـا العمـ وسياسـا
احلكومــا وال ســيما السياســا املتصــل ،إبمكانيــ ،االتصــال اإللكــرتوب واالســتخدا الفعــال واملاــارا
واألمن واخلصوصي ،والتنسي االسرتاتيج (.)٦
__________
( )4انظر .https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14826ict.pdf
( )2انظر .https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Presidents_summary.pdf
( )٦انظر .http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2017/Programme.aspx
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رابعا  -البياان الض مة ألغراض إحصا ا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال
 - ٠0أســفر منــو تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال عــن ز ية سـريع ،يف مصــاير البيــا اجلديــدة
مبــا يف ذلـ البيــا الضــخم ،وال ســيما مــن صــناع ،تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال  .وينظــر االحتــاي
ال ــدوي لالتص ــاال يف إمكاني ــ ،اس ــتخدا أس ــالي مبتك ــرة لالس ــتفاية م ــن البي ــا الض ــخم ،ابعتباره ــا
مصــدرا جديــدا للبيــا وللتغلـ علــى فجـوا البيــا اهلامــ .،وعقــد مناقشــا يف جلســا خمتلفــ،
للن ــدوة العاملي ــ ،املعني ــ ،مبؤش ـرا االتص ــاال الس ــلكي ،والالس ــلكي/،تكنولوجيا املعلوم ــا واالتص ــاال يف
الفرتة قن عام  ٨١٠0و  ٨١٠2ويف سياق عم فري اخلرا املعين مبؤشـرا اسـتخدا األسـر املعيشـي،
لتكنولوجيــا املعلوم ــا واالتص ــاال  .وإض ــاف ،إىل ذل ـ يض ــعل االحت ــاي ق ــدور نش ــط يف الفري ـ العام ـ
العامل املعين ابستخدا البيا الضخم ،ألغرا اإلحصا ا الرمسي ،مـن خـالل أفرقـ ،العمـ التاقعـ ،لـ
املعني ــ ،ابملناجي ــا واملا ــارا وقن ــا الق ــدرا وابس ــتخدا اهلواتـ ـ احملمول ــ ،والسـ ـوات ووس ــا التواصـ ـ
االجتماع ألغرا اإلحصا ا الرمسي.،
- ٠4و إس ــاا ر يس ـ يف استكش ــا مص ــاير جدي ــدة للبي ــا ألغ ـرا اإلحص ــا ا الرمسي ــ ،أطل ـ
االحتـ ــاي يف حزيران/يوني ـ ـ  ٨١٠٦مشـ ــروعا جتريبيـ ــا قش ـ ـ ن موضـ ــوع ”البيـ ــا الضـ ــخم ،لقيـ ــاس جمتم ـ ـ
املعلوما “ .وتضمن املشروع يراسا جتريبي ،يف ست ،قلدان (اإلمارا العرقي ،املتحدة وجورجيـا والسـويد
والفلبن و ولومبيا و ينيا) استادفت استكشا السب الي ميكن من خالهلا للبيا الضخم ،املسـتمدة
مـن صــناع ،تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال وال سـيما مــن مشــغل االتصــاال الســلكي ،والالســلكي،
إنتــا مؤش ـرا جديــدة أو تكمي ـ املؤش ـرا القا مــ ،لقيــاس جمتم ـ املعلومــا  .و ــان مــن نتــا ج املشــروع
ص ــدور وثيق ــ ،تش ــتم عل ــى مؤشـ ـرا ومناجي ــا لتكنولوجي ــا املعلوم ــا واالتص ــاال قشـ ـ ن البي ــا
الضــخم .،وميكــن اســتخدا جتــار البلــدان الرا ــدة ووثيقــ ،املناجيــا مــرجعن للبلــدان املاتمــ ،قتنفي ـ
أنشع ،مماثل.،
 - ٠2و قشت منظم ،األمم املتحدة للرتقي ،والعلم والثقاف( ،اليونسكو) أيضا استخدا البيا الضـخم،
لتكنولوجيا املعلومـا واالتصـاال يف التعلـيم .ويف املنتـد الـدوي املعـين قتكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال
والتعل ــيم لع ــا  ٨١0١املعق ــوي يف ينغ ــداو الص ــن يف ع ــا  ٨١٠2الحـ ـ املش ــار ون أن قي ــاس وتتب ـ ـ
أمر أساس لوض سياسا قا م،
البيا املتصل ،مبد توافر واستخدا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ٌ
علــى األيلــ .،وعلــى وجـ اخلصــوص ميكــن للبيــا املصــنف ،حسـ نــوع اجلــنس والعمــر واملســتو التعليمـ
واحلالـ ،االقتصــايي ،واالجتماعيــ ،وغ هــا مــن املتغـ ا الر يسـي ،أن تقــد مؤشـرا أوضــح وأيق قكثـ لقيــاس
التقــد احملــرز حنــو اهلــد  4مــن أهــدا التنميــ ،املســتدام ،املتعل ـ قضــمان التعلــيم العــاي اجلــوية والشــام
للجميـ وتعزيــز فــرص الــتعلم مــد احليــاة .ويف هـ ا الســياق أعــاي قيــان ينغــداو لعــا  ٨١٠2الت يــد علــى
وج ــوي حاج ــ ،متزاي ــدة إىل السياس ــا واالس ـ ـرتاتيجيا لض ــمان اس ــتخدا البي ــا قص ــورة آمن ــ ،ومناس ــب،
وأخالقي ،مبا يف ذل أتمن اخلصوصي ،والسري ،للمعلوما احملدية للاوي ،الشخصي.،

6/10

17-21685

E/CN.3/2018/26

خامسا  -استنتاجا
 - ٠٦مث ،إقرار واس النعاق ابحلاجـ ،إىل ز ية وحتسـن إحصـا ا تكنولوجيـا املعلومـا واالتصـاال
الرمسي ،للمساعدة على قياس التقد احملرز حنـو حتقيـ خعـ ،عـا  .٨١0١وسـيتعن علـى البلـدان أن تنظـر
يف مؤشرا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال خار إطار رصد أهدا التنمي ،املستدام ،حىت يتسـى هلـا
أن تقيِّتم قشك وا أثر تكنولوجيا املعلوما واالتصاال على تنميتاا املستدام .،وستقو فرق ،العم
اجلديــدة التاقعــ ،للش ـرا  ،واملعنيــ ،قتكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال ألغ ـرا أهــدا التنميــ ،املســتدام،
قتوف التوجي للبلدان يف ه ا الصدي.
 - ٠2ويشــك قيــاس االقتصــاي الرقم ـ املتعــور علــى وجـ اخلصــوص جانبــا مــن إحصــا ا تكنولوجيــا
املعلوما واالتصاال تلقى اهتماما متزايدا من فراي الشـر ا يف إطـار واليـ ،الشـرا  ،وهـو مـا انعكـس
يف موض ـ ــوع الن ـ ــدوة العاملي ـ ــ ،املعني ـ ــ ،مبؤشـ ـ ـرا االتص ـ ــاال الس ـ ــلكي ،والالس ـ ــلكي/،تكنولوجيا املعلوم ـ ــا
واالتصــاال يف عــا  .٨١٠2ويســام ذل ـ العم ـ قــدوره يف تبــايل املعــار قــن أعضــا الش ـرا  ،مث ـ
تقري ــر األونكت ــاي املعن ــون ”اقتص ــاي املعلوم ــا لع ــا  )2(“٨١٠2وتقري ــر ”آف ــاق االقتص ــاي الرقم ـ لع ــا
 ٨١٠2ملنظمــ ،التعــاون والتنميــ ،يف امليــدان االقتصــاي “( .)٢ولتلبيــ ،االحتياجــا اجلديــدة مــن البيــا
لالقتصاي الرقم سـيتعن علـى البلـدان تعزيـز التنسـي الـوطين وإشـراك مجيـ أصـحا املصـلح ،مـن أجـ
حتسن جوية البيا وتوافرها لك يستنار هبا يف وض السياسا .
 - ٠٢وستواص ـ الش ـرا  ،اســتعرا وحتــدي قا مــ ،مؤش ـرا تكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال الــي
وضعتاا والتعاون يف وض مؤشرا جديدة ووض املناجي ،املتصـل ،هبـا واملسـامه ،يف التنميـ ،اإلحصـا ي،
للبلدان من خالل مدها ابملساعدة يف جمال قنا القدرا .
 - ٠٩وتقــر الش ـرا  ،إبمكــا البيــا الضــخم ،الناجتــ ،عــن االقتصــاي الرقم ـ املتعــور وال ســيما عــن
تكنولوجيا من قبي إنرتنت األشيا واحلوسب ،السحاقي ،وال ا االصعناع  .ويف الوقت نفس سيتعن
واخلصوصي ،واألمن وسيتعن على النظم
التصد ملسا احلصول على البيا وتبايهلا ومحاي ،البيا
اإلحصا ي ،الوطني ،وض قروتو وال مت تكناا من االستفاية من تل املصاير اجلديدة للبيا .
 - ٨١ومرة أخر هتي الشرا  ،قشر ا التنمي ،أن ينظروا يف توسي نعـاق يعماـم للمسـاعدة التقنيـ،
يف جمـال إحصــا ا تكنولوجيــا املعلومـا واالتصــاال وال ســيما قتـدري اإلحصــا ين الــوطنين وغـ هم
مــن منتج ـ ومســتخدم إحص ــا ا تكنولوجي ــا املعلومــا واالتص ــاال الرمسي ــ ،ومتوي ـ عملي ــا مج ـ
وحتلي ونشر البيا ذا الصل.،
 - ٨٠وس ــتقد الش ـرا  ،تقريره ــا الت ــاي إىل اللجن ــ ،اإلحص ــا ي ،يف ع ــا  ٨١٨١وفق ــا ل ــر مج اللجن ــ،
املتعدي السنوا .
 - ٨٨واللجن ــ ،م ــدعوة إىل اإلحاط ــ ،علم ــا مب ــا أُح ــرز م ــن تق ــد فيم ــا يتعل ـ ـ إبحص ــا ا تكنولوجي ــا
املعلوما واالتصاال .

__________
( )2ميكــن االطــالع عليـ علــى العنـوان التــاي  .http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdfوالفصـ الثــاب
خمص ملوضوع ”قياس االقتصاي الرقم املتعور“.
( )٢ميك ـ ــن االط ـ ــالع عليـ ـ ـ يف املوقـ ـ ـ الش ـ ــبك الت ـ ــاي www.oecd.org/sti/oecd-digital-economy-outlook-2017-9789264276284-
.en.htm
17-21685
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املرفق
املؤشرا اجلديدة املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية (األسر املعيشية واألفراد)
وافـ فريـ اخلـرا املعــين مبؤشـرا اســتخدا األســر املعيشــي ،لتكنولوجيــا املعلومــا واالتصــاال
عل ــى إيرا املؤشـ ـرا التالي ــ ،يف يليـ ـ قي ــاس وص ــول األس ــر املعيش ــي ،واألفـ ـراي إىل تكنولوجي ــا املعلوم ــا
واالتصاال واستخدامام هلا وعلى أن يقو االحتاي الدوي لالتصاال جبم البيا املتصل ،هبا سنو .
املؤشر  ١أنواع السلع واخلدما املشرتاة عرب اإلنرتنت
تــدر األنـواع التاليــ ،مــن الســل واخلــدما املشـرتاة عــر اإلنرتنــت فئــا للــريوي (تتــا إمكانيــ،
اخليارا املتعدية)
• الكت أو اجملال أو الصح
• املالقس أو األح ي ،أو السل الر ضي ،أو اللواز التكميلي،
• املعدا أو األجزا احلاسوقي( ،مبا يف ذل املعدا امللحق)،
• ألعا احلاسو أو الفيديو
• قراجميا احلاسو (مبا يف ذل التحسينا والتعبيقا املدفوع ،عدا األلعا )؛
• مواي التجمي
• املنتجا املالي( ،مبا يف ذل األسام والت من)
• األغ ي ،أو مشرت
• األغرا

البقال ،أو الكحول أو التبغ

املنزلي( ،مث األاث واأللعا وما إىل ذل

عدا السل اإللكرتوني)،

• خدما تكنولوجيا املعلوما واالتصاال (عدا الراجميا )
• األيوي،
• األفال أو األفال القص ة أو الصور
• املنتجا املوسيقي،
• معدا التصوير الفوتوغرايف أو االتصاال السلكي ،والالسلكي ،أو املعدا البصري،
• التـ ـ ا ر أو حج ــوزا املناس ــبا الرتفياي ــ( ،املب ــار
املوسيقي ،وما إىل ذل )

الر ض ــي ،والع ــرو

• منتجا السفر (ت ا ر السفر واإلقام ،واستئجار املر با

املس ــرحي ،واحلف ــال

وخدما النق وما إىل ذل )

الشرحي ،املستادف ،األفراي ال ين اشرتوا منتجا عر اإلنرتنت.
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املؤشر  0قنوا الدفع للمشرتاي عرب اإلنرتنت
تدر األنواع التالي ،من قنوا الدف

فئا للريوي (تتا إمكاني ،اخليارا املتعدية)

• الدف عند التسليم
• قعاق ،ا تمان عر اإلنرتنت
• قعاق ،سح أو حتوي مصريف إلكرتوب عر اإلنرتنت
• حسا نقد مرقو قرقم اهلات احملمول
• خدم ،الدف عر اإلنرتنت (مث خدم PayPal ،أو )Google Checkout
• قعاق ،هدا مدفوعا مسبقا أو قسيم ،إلكرتوني،
• نقا مكتسب ،من قر مج للمكافآ أو الستعاية النقد (مث أميال السفر اجلو )
• وسا أخر (مث شي مصريف ابلريد وما إىل ذل )
الشرحي ،املستادف ،األفراي ال ين اشرتوا منتجا عر اإلنرتنت.
املؤشر  0أسباب عدم الشرا عرب اإلنرتنت
تدر األسبا التالي ،لعد الشرا عر اإلنرتنت فئا للريوي (تتا إمكاني ،اخليارا املتعدية)
• ليس لد اهتما
• أفض التسوق قشخص
• شواغ أمني( ،على سبي املثال قش ن إععا تفاصي قعاق ،السح أو قعاق ،اال تمان)
• شواغ تتعل ابخلصوصي( ،على سبي املثال قش ن إععا التفاصي الشخصي)،
• شواغ تقني( ،على سبي املثال قش ن املواق الشبكي ،أو الدف أو التسليم)
• شواغ تتعل ابلثق ،يف اآلخرين (على سبي املثال قش ن الضما

أو تسلم املنتجا أو إعايهتا)

• انعدا الثق ،واملعرف ،أو املاارا
الشرحي ،املستادف ،األفراي ال ين مل يشرتوا منتجا عر اإلنرتنت.
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املؤشر  ٤طريقة التسلي
تدر طرق التسليم التالي ،فئا للريوي (تتا إمكاني ،اخليارا املتعدية)
• التسليم املباشر للمشرت ابستخدا خدما الريد العايي ،أو أشكال التسليم األخر
• استال املنتج من منف البي أو اخلدم،
• التسليم اإللكرتوب/عر اإلنرتنت قتنزي املنتج من موق شبك أو من خـالل تعبيـ أو قرجميـا
أو جااز آخر (مث املشرت مـن خـالل تعبيقـا األجاـزة احملمولـ ،وخـدما البـ التـدفق
وما إىل ذل )
الشرحي ،املستادف ،األفراي ال ين اشرتوا منتجا عر اإلنرتنت.

10/10

17-21685

