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         اإلحصائية        اللجنة
         واألربعون         التاسعة        الدورة

     ٨١٠٢           آذار/مارس   ٩- ٦
       املؤقت*        األعمال      جدول    من     )و(   4       البند
           تكنولوجيوووا         إحصوووا ا         للعلووو        بنوووود

            واالتصاال           املعلوما 
        التنمية               واالتصاال  ألغراض             جيا املعلوما         تكنولو        بقياس        املعنية         الشراكة       تقرير  

  
      العام      األمني    من       مذكرة  

      األمـن       يتشـر           السـاقق،            واملمارسـا      ٨٨٢ /    ٨١٠2           واالجتمـاع           االقتصـاي       اجمللس      ملقرر        وفقا   
          واالتصـــاال           املعلومـــا            تكنولوجيـــا       ققيـــاس        املعنيـــ،         الشـــرا ،         تقريـــر            اإلحصـــا ي،        اللجنـــ،    إىل     حييـــ     أبن       العـــا 

        اللجنــ،      يورة     منــ     هبــا        اضــعلعت     الــي        األعمــال    عــن      عامــ،      حملــ،           تقريرهــا   يف      را ،   الشــ       وتقــد   .        التنميــ،       ألغــرا 
           تكنولوجيــا        ملؤشــرا          األساســي،         القا مــ،      حتــدي      ذلــ    يف    مبــا        ٨١٠٦     عــا    يف         املعقــوية         واألرقعــن         الســاقع،

         التجــارة      )مثــ         الرقمــ          االقتصــاي      قيــاس   يف       األخــ ة          ابلتعــورا          املتعلقــ،           واملعلومــا           واالتصــاال           املعلومــا 
       وقياس           واالتصاال (          املعلوما            تكنولوجيا         استخدا      على         القا م،        اخلدما    يف         الدولي،          والتجارة           اإللكرتوني،
           تكنولوجيـــا        مبؤشـــرا           مواضـــيعي،       قا مـــ،       إعـــداي      قشـــ ن        اقرتاحـــا         الشـــرا ،      تعـــر       مـــا  .          اإللكرتونيـــ،         النفـــا  
       الضـو        وتسلط        ٨١0١      لعا           املستدام،         التنمي،     خع،       تنفي     حنو      احملرز        التقد       لرصد          واالتصاال           املعلوما 

           تكنولوجيــا         إحصــا ا        إنتــا    يف         الوطنيــ،          اإلحصــا ي،        املكاتــ        تواجــ      الــي         التحــد       علــى       الصــدي     هــ ا   يف
  .       القدرا       قنا       سياق   يف     ذل    يف    مبا           واالتصاال            املعلوما 
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      مقدمة -     أوال 
ـــــــ،         الشـــــــرا ،   ُ    أُقيمـــــــت -   ٠ ـــــــا       ققيـــــــاس        املعني    يف         التنميـــــــ،       ألغـــــــرا           واالتصـــــــاال           املعلومـــــــا            تكنولوجي

           تكنولوجيــــــا     جمــــــال   يف       يوليــــــا          للمقارنــــــ،       قاقلــــــ،         إحصــــــا ا        تــــــوافر     مــــــد      حتســــــن     أجــــــ     مــــــن      ٨١١4     عــــــا 
          املعلومــــــــــــا            تكنولوجيــــــــــــا         إحصـــــــــــا ا      ظلــــــــــــت      احلـــــــــــن      ذلــــــــــــ       ومنـــــــــــ    . (٠ )        واالتصــــــــــــاال           املعلومـــــــــــا 

ــــــــدا            واالتصــــــــاال  ــــــــدمت           اإلحصــــــــا ي،         اللجنــــــــ،       أعمــــــــال      جــــــــدول   يف        اثقتــــــــا          قن     عــــــــن        تقــــــــارير         الشــــــــرا ،       وق
      ٨١٠٨   و      ٨١٠١   و      ٨١١٩  و      ٨١١2   و      ٨١١2        األعــــــــــــوا    يف        أعماهلــــــــــــا   يف        أحرزتــــــــــــ       الــــــــــــ          التقــــــــــــد 

           E/CN.     3/2009/19  و          E/CN.     3/2007/5   و           E/CN.     3/2005/23       )انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر      ٨١٠٦   و      ٨١٠4   و
  . (         E/CN.     3/2016/13  و          E/CN.     3/2014/8   و           E/CN.     3/2012/12   و           E/CN.     3/2010/28  و
          للمناقشـ،      قنـدا       قوصـف           واالتصـاال           املعلومـا            تكنولوجيـا         إحصـا ا        موضوع   يف        اللجن،       ونظر  -   ٨
        ٨١٠٨     عـــا    يف         املعقــوية         واألرقعـــن         الثالثــ،        ويورهتــا        ٨١١2     عـــا    يف         املعقــوية         والثالثـــن         الثامنــ،       يورهتــا   يف

  .     ٨١٠٦     عــا    يف         املعقــوية         واألرقعـن         الســاقع،        ويورهتـا        ٨١٠4     عــا    يف         املعقــوية         واألرقعـن        اخلامســ،        ويورهتـا
        متكينيـا      عـامال        قوصـفاا          واالتصـاال           املعلوما            تكنولوجيا      قدور         واألرقعن         الساقع،       يورهتا   يف        اللجن،       وأقر 
        ر يســيا       مقــدما       قوصــف           واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا   ع    قعــا        وقــدور          املســتدام،         التنميــ،       أهــدا         لتحقيــ 
       صــاحب،       اجلاــا       خمتلــ     مــ          التعــاون       لتحســن         توجياــا          الشــرا ،     تضــ     أبن       وأوصــت         الضــخم،          للبيــا  
        املناســ        الوقــت    ويف       اجلــوية       عاليــ،          واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا         إحصــا ا        إنتــا        ألغــرا         املصــلح،

ــــــــا           الســــــــتخدا         احملتملــــــــ،         الفوا ــــــــد    مــــــــن           واالســــــــتفاية         الرمسيــــــــ،          اإلحصــــــــا ا        ألغــــــــرا         الضــــــــخم،         البي
      ٨١٠٢     عـا    يف        اللجنـ،    إىل        تقريـرا         الشرا ،      تقد     أن      طلبت      ما  .  (         E/  2016/24       –E/CN.     3/2016/34      )انظر

     خعــ،     رصــد      إطــار   يف       ويجماــا          واالتصــاال           املعلومــا             لتكنولوجيــا        الرمسيــ،          اإلحصــا ا       حالــ،     فيــ         تســتعر 
       النظم      قدرة       تعزيز    إىل         الرامي،       اجلاوي       قز ية        اللجن،      أوصت         السياق      ه ا    ويف  .     ٨١0١      لعا           املستدام،         التنمي،

   .         واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا         إحصا ا        إنتا      على         الوطني،          اإلحصا ي،
      الـ          السـاق          تقريرهـا     منـ          الشـرا ،    قـ         اضـعلعت      الـ         العمـ     عـن      عامـ،    حملـ،         التقريـر     هـ ا       ويقـد  -   0

       أهدا       حتقي     حنو      احملرز        التقد       قرصد       يتعل       فيما      سيما    وال        ٨١٠٦     عا    يف           اإلحصا ي،         اللجن،    إىل       قدمت 
  .        املستدام،         التنمي،

  
             واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا      قياس   يف       مؤخرا      احملرز        التقدم -      اثنيا 
                                                             للمؤشرا  والتعاريف واملعايري اإلحصائية يف جمال تكنولوجيا املعلوما                  القائمة األساسية -     ألف 

          املعلومـا            تكنولوجيـا        مبؤشـرا         أساسـي،       قا م،     وض          الشرا ،        حققتاا     الي          الر يسي،         اإلجنازا     من -   4
       وقـــدمت        ٨١١2     عـــا    يف         املعقـــوية          والثالثـــن          الثامنـــ،       يورهتـــا   يف          اإلحصـــا ي،        اللجنـــ،       أقرهتـــا           واالتصـــاال  
__________ 

ــــــا         انــــــت        ٨١٠2             الثــــــاب/نوفمر       تشــــــرين   يف  (٠ )  ــــــ،         الشــــــرا ،   يف       أعضــــــا          التاليــــــ،         الكي           املعلومــــــا            تكنولوجيــــــا       ققيــــــاس        املعني
      األمــم       ومــؤمتر           االقتصــاي          امليــدان   يف          والتنميــ،         التعــاون        ومنظمــ،          لالتصــاال         الــدوي       االحتــاي          التنميــ،        ألغــرا           واالتصــاال 

        ألمريكـا           االقتصـايي،         واللجنـ،           والثقافـ،         والعلـم        للرتقيـ،        املتحـدة      األمـم       ملنظمـ،        التـاق         اإلحصـا        ومعاـد           والتنمي،          للتجارة        املتحدة
      آلســـيا            واالجتماعيـــ،           االقتصـــايي،         واللجنـــ،       آســـيا       لغـــري            واالجتماعيـــ،           االقتصـــايي،         واللجنـــ،          الكـــاري         البحـــر        ومنعقـــ،          الالتينيـــ،
        واملكتــ          املتحــدة       لألمــم        العامــ،        ابألمانــ،            واالجتماعيــ،           االقتصــايي،        الشــؤون        وإيارة          ألفريقيــا            االقتصــايي،         واللجنــ،        اهلــاي         واحملــيط

         والـتخل        اخلعـرة         النفـا       نقـ    يف        التحكم      قش ن     ابزل         اتفاقي،        وأمان،         للبيئ،         املتحدة      األمم        وقر مج         األوروي        لالحتاي         اإلحصا  
       العمـ         ومنظمـ،        الـدوي         والبن         أورواب    يف        املتحدة      األمم       جامع،      رائس،        لنياق،        التاق           املستدام،         الدورا         وقر مج        احلدوي     عر      مناا

  .       الدولي،

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2005/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2010/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
https://undocs.org/ar/E/2016/24–E/CN.3/2016/34
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          E/CN.     3/2007/5       )انظــر         واألرقعـن          والســاقع،         واألرقعـن         واخلامســ،         واألرقعـن         الثالثــ،        يوراهتـا   يف    هلــا     حـا     تنقي
ـــــ،         األساســـــي،         القا مـــــ،         وتســـــتخد   .  (         E/CN.     3/2016/34   و          E/CN.     3/2014/8   و           E/CN.     3/2012/12  و        مبثاق

    ا   أحنــ     مجيــ    يف          واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا     جمــال   يف       يوليــا          للمقارنــ،       قاقلــ،         إحصــا ا      جلمــ       أســاس
       ووصـول        إلياا؛        الوصول      وسب           املعلوما             لتكنولوجيا         األساسي،        اهليا            التالي،        اجملاال       تغع      وه         العامل 

                                                                                         األسر املعيشي، واألفراي إىل تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  واسـتخدامام هلـا؛ واسـتعمال مؤسسـا  العمـ  
                                  املعلومــا  واالتصــاال ؛ والتجــارة يف ســل                                                        التجــار  لتكنولوجيــا املعلومــا  واالتصــاال ؛ وقعــاع تكنولوجيــا 

                                                                                        وخدما  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ؛ واستخدا  تكنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال  يف جمـال التعلـيم؛ 
                                                     ويتمث  الغر  الر يس  من القا م، يف مساعدة البلـدان الـي    . (٨ )                                     واحلكوم، اإللكرتوني،؛ والنفا   اإللكرتوني،

                                                                       جيــا املعلومــا  واالتصــاال   أو الــي تعتــز  القيــا  قــ ل   علــى إنتــا  قيــا   عاليــ،                    جتمــ  إحصــا ا  تكنولو 
                                                                                   اجلوية وقاقل، للمقارن، يوليا. وحتقيقا ل ل   تقرتن ابملؤشرا  معاي  إحصا ي، وقيا   وصفي،.

         املؤشـرا       ونشـر        وتنسـي     مجـ     عـن          املسـؤولي،         لالتصاال        الدوي       االحتاي      يتوىل          الشرا ،       إطار    ويف -   2
         املعيشـــي،      األســـر          وابســـتعمال          واالتصـــاال           املعلومـــا            تكنولوجيـــا    إىل        الوصـــول         إبمكانيـــ،         املتعلقـــ،         األساســـي،
    لـ      تظـ     أن       لضـمان         املؤشـرا        تعريـ          ابسـتعرا         ابنتظـا        يضعل      وهو          واالتصاال           املعلوما             لتكنولوجيا

         االتصاال         مبؤشرا       املعين       اخلرا       فري        ويقو   .         واالتصاال           املعلوما             لتكنولوجيا        السري         التعور   يف       أمهيت 
      املعـــين       اخلــرا        وفريــ        عضــوا      ٢٠2     يضــم      الـــ             واالتصــاال            املعلومــا                      والالســلكي،/تكنولوجيا         الســلكي،
       قتسـي        عضـوا      224     يضـم      الـ             واالتصـاال            املعلومـا             لتكنولوجيـا         املعيشـي،      األسـر         اسـتخدا         مبؤشرا 
        النــدوة    إىل        عملامــا       نتــا ج    عــن        تقــارير       وتقــدم         اإلنرتنــت       شــبك،    عــر        للنقــا         منتــدين     خــالل    مــن         أعماهلمــا
      عرضـت     وقـد  .         واالتصـاال           املعلومـا                      والالسلكي،/تكنولوجيا         السلكي،         االتصاال         مبؤشرا         املعني،         العاملي،

          املعلومـــــا             لتكنولوجيــــا         املعيشــــي،      األســــر         اســــتخدا         مبؤشــــرا       املعـــــين       اخلــــرا       فريــــ        أعمــــال       نتــــا ج      أحــــد 
                     والالسـلكي،/تكنولوجيا         السـلكي،         االتصـاال         مبؤشـرا         املعنيـ،      عشـرة         الساقع،         العاملي،        الندوة   يف          واالتصاال 
        وتضـمنت        ٨١٠2             الثـاب/نوفمر       تشـرين   يف       قتـونس         احلمامـا        مدينـ،   يف         املعقوية           واالتصاال            املعلوما 
   يف       جديــدة       فرعيــ،       فئــ،        ال  يــ،        اهلواتــ         وإيرا         املرفــ (       )انظــر           اإللكرتونيــ،         التجــارة      قشــ ن       جديــدة        مؤشــرا 
         التالي،          املؤشرا 
       هات        لدياا     الي         املعيشي،      األسر      نسب،     0         املعيشي،      األسر      مؤشر  • 
        حمموال؛      خلو        هاتفا          يستخدمون       ال ين        األفراي      نسب،      ٠١         املعيشي،      األسر      مؤشر  • 
        حمموال؛       هاتفا       ميلكون       ال ين        األفراي      نسب،      ٠٢         املعيشي،      األسر      مؤشر  • 

          املعلومـا            تكنولوجيـا    إىل         واألفـراي         املعيشـي،      األسـر      وصـول      قيـاس      يليـ    يف         املؤشـرا      ه ه        وستدر  
   .   هلا           واستعماهلم          واالتصاال 

           تكنولوجيــــا       خــــدما        ققيــــاس         واملعنيــــ،         للشــــرا ،         التاقعــــ،       العمــــ       فرقــــ،       اقرتحــــت        ٨١٠٦     عــــا     ويف -   ٦
       أرقعـ،         إضـاف،            واالتصـاال           املعلومـا            تكنولوجيـا         اسـتخدا      علـى         القا م،         واخلدما           واالتصاال           املعلوما 

          للمؤشــــــــــــــرا          األساســــــــــــــي،         القا مــــــــــــــ،    إىل        اخلــــــــــــــدما      تلــــــــــــــ        واريا    و          قصــــــــــــــايرا        تتعلــــــــــــــ         مؤشــــــــــــــرا 
ـــــ     إىل          واســـــتنايا  .  (         E /CN.    3/2016/13     انظـــــر ) ـــــد         العمـــــ       ذل ـــــ،         للتجـــــارة        املتحـــــدة      األمـــــم      مـــــؤمتر     ق           والتنمي

__________ 

  .    www.itu.int/en/ITU                  -D/Statistics/Documents/coreindicators/Core                                          -List    -of  -Indicators_March                2016    .pdf     انظر   (٨ ) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/34
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
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        صــايرا      جمــال   يف           للتجريبيــ،          للمشــاري            استقصــا ا         لتنفيــ          التقنيــ،         املســاعدة      ٨١٠2     عــا    يف            )األونكتــاي(
      وقــا   .      واهلنــد            و وســتاريكا   د نــ   اتيل   يف          واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا         اســتخدا      علــى         القا مــ،        اخلــدما 

         تعزيز    إىل        املشروع       وياد   .     اخلاص        القعاع    م          ابلتعاون         الوطني،          اإلحصا ي،         الو اال             االستقصا ا         قتنفي 
     علــى         القا مــ،        اخلــدما    يف         الدوليــ،         التجــارة      قشــ ن      رمسيــ،         إحصــا ا        إنتــا      علــى         الوطنيــ،         الو ــاال        قــدرا 

        للخرا         اجتماع   يف         األولوي،         النتا ج    من     أوىل       جمموع،       وقدمت  .         واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا         استخدا 
   ح     لتنقـــي         التنفيــ     مـــن      األوىل      جلولــ، ا    مـــن          املســتفاية        الـــدروس        مراعــاة      وجيـــر         ٨١٠2             الثــاب/نوفمر       تشــرين   يف

      ٨١٠٢     عــا    يف          األونكتــاي       وســيعد  .        ابملناجيــ،         املتعلقــ،           التوجيايــ،         واملبــاي           النمــوذج           االستقصــا          اســتبيان
  . (0 )     مماثل،           استقصا ا        إبجرا           اهتماماا    عن      أخر        قلدان        وأعرقت  .         الر يسي،         النتا ج       يتضمن        تقريرا

  
        التقوودم      قيوواس       ألغووراض          واالتصوواال           املعلومووا            تكنولوجيووا         إحصووا ا       تسوو ري -      اثلثا 

     0202     عام     خطة       أهداف      حتقيق    حنو      احملرز
     علــــى      ٨١٠2           آذار/مــــارس   يف         املعقــــوية         واألرقعــــن         الثامنــــ،       يورهتــــا   يف          اإلحصــــا ي،        اللجنــــ،       وافقــــت -   2

       اخلرا       فري       ٨١٠٦           آذار/مارس   يف      وضع          ان قد        ال            املستدام،         التنمي،       أهدا         ملؤشرا         العامل        اإلطار
   يف         الـوارية     ٨0٨   الــ         املؤشـرا       جممـوع     ومـن  .         املسـتدام،         التنمي،       أهدا         مبؤشرا       املعين         الو اال     قن       املشرتك
      أقــر       ذلــ       ومــ   .         واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا        مؤشــرا     مــن     فقــط        مؤشــرا    2       أيرجــت        اإلطــار 
        املعنيــ،         ُ واللجنــ،ُ            املعلومـا        جملتمــ          العامليــ،       القمـ،   يف     ذلــ    يف    مبــا           واالتصـاال            املعلومــا            تكنولوجيــا       ُ يوا ـرُ 

             قتكنولوجيـا            املعلومـا         مبجتم       املعين        املتحدة      األمم       ُ وفري ُ           التنمي،        ألغرا               والتكنولوجيا       العلم       قتسخ 
       أهـدا       حتقيـ    يف       يورهـا     علـى      شـدي       مـا          التنميـ،        لتمكـن        ر يسـيا      عـامال        قوصـفاا         واالتصـال          املعلوما 
            تكنولوجيــــا       فياــــا        ستضــــعل      الــــي       اجملــــاال      مجيــــ       ورصــــد      قيــــاس      املاــــم     فمــــن       ولــــ ل   .         املســــتدام،         التنميــــ،

   .     قدور          واالتصاال           املعلوما 
       ألغـرا           واالتصاال           املعلوما             قتكنولوجيا       معني،     عم       فرق،         الشرا ،       أنش           املنعل       ه ا     ومن -   ٢

          واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا        مبؤشــرا           مواضــيعي،       قا مــ،       اقــرتا     إىل     هتــد           املســتدام،         التنميــ،       أهــدا 
          القعاعــا    يف            واســتخداماا          واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا       تــوافر     مــد        لقيــاس           اســتخداماا     ميكــن     الــي
         القا مــ،       تتضــمن     وقــد  .         للمؤشــرا         العــامل        اإلطــار        يشــملاا   مل     الــي          املســتدام،         التنميــ،       أبهــدا        الصــل،     ذا 

  .          اإللكرتونيـ،          والنفـا             اإللكرتونيـ،     وم،    واحلك      املاي         والشمول           اإللكرتوني،          والتجارة         املاارا       قش ن        مؤشرا 
   يف       ســـتعر       والـــي         ابملؤشـــرا         املتصـــل،        املصـــنف،         البيـــا         تـــوافر     حتســـن        مواصـــل،    إىل       العمـــ       فرقـــ،        وســـتاد 

        وعضوي،  .       األهدا       قياس      إطار   يف        املدرج،          واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا         ومؤشرا            املواضيعي،         القا م،
   .       املاتم،        املعني،        واجلاا          الو اال     من       وغ هم         الشرا ،       أعضا      مجي       أما         مفتوح،       العم       فرق،
        مبناسـب،      ٨١٠2              حزيران/يونيـ    يف   ُ     وأُطلقـت      ٨١٠2             الثاب/ينـاير        انون   يف       العم       فرق،  ُ    قُد ت     وقد -   ٩

  .        الشــرا ،        نظمتاــا     الــي           املواضــيعي،       اجللســ،       أثنــا       جنيــ    يف        املعقــوي          املعلومــا       جملتمــ          العامليــ،       القمــ،       منتــد 

__________ 

                                                                                                      فيمـــا يتعلـــ  مبؤشـــرا  األســـر املعيشـــي، اجلديـــدة قشـــ ن التجـــارة اإللكرتونيـــ، والعمـــ  املضـــعل  قـــ  لقيـــاس التجـــارة الدوليـــ، يف   (0 ) 
                                                                                                   اخلــــدما  القا مــــ، علــــى اســــتخدا  تكنولوجيــــا املعلومــــا  واالتصــــاال   أقــــد  البلــــدان اهتمامــــا متزايــــدا ققيــــاس التجــــارة 

                                                                 تعاون م  املنظما  خار  الشرا ، على إجياي وسا   جلم  تل  البيـا    مـن                                      اإللكرتوني، عر احلدوي. ويعم  األونكتاي ابل
   (.       http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict                                                      4 d 06  _en.pdf                            خالل استقصا ا  املشاري  )انظر 
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      ٨١0١     عا     حىت       الفرتة     ه ه      متديد      وميكن      ٨١٨١     عا     إىل      ٨١٠2     عا     من       الفرتة   يف       العم       فرق،        وستعم 
   .         املستدام،         التنمي،       ألهدا        العا         النقا       تعور       ملعاجل،
      املعــين        املســتو         الرفيــ          السياســ         املنتــد     إىل       مــدخال          الشــرا ،      قــدمت        ٨١٠2          أ ر/مــايو    ويف -    ٠١

          واالتصـاال           املعلومـا             تكنولوجيـا        مسـامه،      قيـاس        مبؤشـرا        يتعلـ       فيمـا      ٨١٠2      لعـا           املسـتدام،         ابلتنمي،
         التنميــ،       أهــدا      رصــد      إطــار   يف         الــوارية         املؤشــرا     إىل        ابإلضــاف،      فياــا       النظــر       ينبغــ      الــي          املســتدام،         التنميــ،   يف

         املتعلقــ،         اإلضــافي،         املؤشــرا     مــن        تســتفيد    أن      شــ  ا    مــن      غايــ،    0١         الشــرا ،    ت  حــدتي         وإمجــاال    . (4 )        املســتدام،
        الرفي          السياس         املنتد       وأقر  .         املستدام،         التنمي،    حنو      احملرز        التقد    يف          واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا     أبثر

      قيـــاس      أمـــا        بـــ ا     حتـــد       يـــزال   ال      رمسيـــ،       فعالـــ،     رصـــد      ونظـــم        وقيـــا           إحصـــا ا       وجـــوي     عـــد     أبن        املســـتو 
  . (2 )        املستدام،         التنمي،       أهدا     حتت         املندرج،        الغا         مستو      على      سيما    وال         التقد  

        اســتاالك      أمنــا       وجــوي      ضــمان      قشــ ن    ٠٨      اهلــد    يف      حمــدية       مســامه،  ُ  ت  ُقــدتمت      ذلــ      إىل          وإضــاف،   -    ٠٠
             اإللكرتوني،         النفا           إبحصا ا          املتعلق،           التوجياي،        املباي       ٨١٠2     عا    يف      نشر     أن     قعد         مستدام،        وإنتا 
       االحتـاي     قـا         ٨١٠2     عـا     ويف  .          اإللكرتونيـ،         النفا         ققياس         واملعني،         للشرا ،         التاقع،       العم       فرق،       أعدهتا     الي

         العامليــ،         الشــرا ،        قتشــكي          الصــلب،          للنفــا           الدوليــ،          والراقعــ،         املتحــدة       األمــم        وجامعــ،          لالتصــاال         الــدوي
        موثوقـ،         إحصـا ا        إعـداي     على         البلدان   يف         القدرا       قنا     إىل     هتد      الي            اإللكرتوني،          النفا           إلحصا ا 

    مــا       لتتبــ            اإللكرتونيــ،         للنفــا         عامليــ،       قيــا         قاعــدة       وقنــا             اإللكرتونيــ،         لنفــا   ا     جمــال   يف          للمقارنــ،        وقاقلــ،
  .        املتخصصـ،           والقعاعـا           السياسـا        واضـعو    هبـا       يسـتن          معلومـا        وتـوف        الزمن      مبرور        تعورا     من       يستجد

        املعنون         تقريرها           اإللكرتوني،         النفا           إلحصا ا          العاملي،         الشرا ،      نشر         ٨١٠2             الثاب/نوفمر       تشرين    ويف
   يف        املاثلــ،         التحــد          يســتعر       شــام        تقريــر     وهــو     “    ٨١٠2      لعــا            اإللكرتونيــ،         للنفــا          العــامل        املرصــد ”

    عـن       يوليـا        مقارنـ،         إحصـا ا         قتجميـ       تقـو      الـي    هـ      فقـط      قلـدا    4٠    أن       ومناـا            اإللكرتونيـ،          النفـا       جمال
      وهتـــد   .     ٨١٠2      لعــا          العامليــ،           اإللكرتونيــ،         النفــا          قكميــا          املتعلقــ،            والتقــديرا             اإللكرتونيــ،          النفــا  
   يف          املمارســا        وأفضــ          التــدوير       إعــاية     فــرص      حتديــد    إىل           اإللكرتونيــ،         النفــا           إلحصــا ا          العامليــ،         الشــرا ،

       العا          القعاعن   يف       آخرين       شر ا     م        العم     إىل      تسعى     وه         العامل         الصعيد     على           اإللكرتوني،         النفا         إيارة
  .         اإللكرتوني،         النفا         تفرض       ال          العامل         للتحد         ابلتصد         اهتما        لديام       واخلاص

          املعلومـا            تكنولوجيـا       ققيـاس        املعنيـ،         الشـرا ،      عقـد         ٨١٠2             الثـاب/نوفمر       تشـرين     ففـ         وأخ ا  -    ٠٨
         السـلكي،         االتصـاال         مبؤشرا         املعني،      عشرة        اخلامس،         العاملي،        الندوة   يف        جلس،           التنمي،       ألغرا           واالتصاال 
        الرقمـ          االقتصـاي       لتتب       خالهلا    من     ميكن     الي       السب         ملناقش،          واالتصاال           املعلوما           كنولوجيا           والالسلكي،/ت

     حتـوال       أحـدثت         الرقمنـ،    أن      لـوح         اجللسـ،       وخـالل  .         املسـتدام،         التنميـ،       أهـدا       حتقي      على         البلدان        مساعدة
         وسياسـا        العمـ           ومتعلبـا          التجـار           والتبايل         التجارة     على       ب ا      أتث ا     أثر        الرقم          االقتصاي     وأن       العامل   يف

          واملاـــارا         الفعـــال           واالســـتخدا          اإللكـــرتوب        االتصـــال         إبمكانيـــ،        املتصـــل،          السياســـا       ســـيما    وال          احلكومـــا  
  . (٦ )         االسرتاتيج           والتنسي           واخلصوصي،       واألمن

__________ 

  .       https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/                                                        14826     ict.pdf     انظر   (4 ) 

 .https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Presidents_summary.pdfانظر  (2) 

  .               http://www.itu.int/en/ITU                         -D/Statistics/Pages/events/wtis                              2017    /Programme.aspx     انظر   (٦ ) 
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         واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا         إحصا ا        ألغراض        الض مة         البياان  -       رابعا 
         اجلديــدة          البيــا         مصــاير   يف       ســريع،      ز ية    عــن          واالتصــاال           املعلومــا             تكنولوجيــا     منــو      أســفر -    ٠0
       االحتــاي       وينظــر  .         واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا       صــناع،    مــن      ســيما    وال         الضــخم،          البيــا       ذلــ    يف   مبــا

          ابعتبارهـــا        الضـــخم،         البيـــا      مـــن          لالســـتفاية        مبتكـــرة        أســـالي          اســـتخدا          إمكانيـــ،   يف         لالتصـــاال        الـــدوي
       خمتلفــ،       جلســا    يف         مناقشــا        وعقــد   .      اهلامــ،         البيــا         فجــوا      علــى         وللتغلــ          للبيــا         جديــدا       مصــدرا
   يف          واالتصـــاال           املعلومـــا                      والالســـلكي،/تكنولوجيا         الســـلكي،         االتصـــاال         مبؤشـــرا         املعنيـــ،         العامليـــ،        للنـــدوة
         املعيشـي،      األسـر         اسـتخدا         مبؤشـرا       املعين       اخلرا       فري      عم       سياق    ويف      ٨١٠2   و      ٨١٠0      عام     قن       الفرتة

        العامـــ         الفريـــ    يف     نشـــط      قـــدور       االحتـــاي       يضـــعل       ذلـــ      إىل          وإضـــاف،    .         واالتصـــاال           املعلومـــا             لتكنولوجيـــا
    لـ          التاقعـ،       العمـ        أفرقـ،     خـالل    مـن        الرمسي،          اإلحصا ا        ألغرا         الضخم،         البيا           ابستخدا       املعين        العامل 
         التواصــــ         ووســــا            والســــوات         احملمولـــ،        اهلواتــــ           وابســــتخدا          القــــدرا        وقنـــا           واملاــــارا           ابملناجيــــا         املعنيـــ،

   .       الرمسي،          اإلحصا ا        ألغرا           االجتماع 
      أطلـــ          الرمسيـــ،           اإلحصـــا ا        ألغـــرا          للبيـــا         جديـــدة       مصـــاير         استكشـــا    يف       ر يســـ          و إســـاا -    ٠4

      جمتمـــــ        لقيـــــاس        الضـــــخم،         البيـــــا   ”       موضـــــوع      قشـــــ ن        جتريبيـــــا        مشـــــروعا      ٨١٠٦              حزيران/يونيـــــ    يف       االحتـــــاي
         والسـويد         وجورجيـا        املتحدة         العرقي،          )اإلمارا        قلدان     ست،   يف        جتريبي،        يراسا         املشروع       وتضمن  .  “        املعلوما 
         املسـتمدة        الضخم،         للبيا        خالهلا    من     ميكن     الي       السب          استكشا          استادفت         و ينيا(           و ولومبيا         والفلبن

            والالســلكي،          الســلكي،         االتصــاال        مشــغل     مــن      سـيما    وال           واالتصــاال            املعلومــا            تكنولوجيــا       صــناع،    مـن
        املشــروع       نتــا ج    مــن      و ــان  .         املعلومــا       جمتمــ        لقيــاس         القا مــ،         املؤشــرا        تكميــ     أو       جديــدة        مؤشــرا        إنتــا 

         البيــــا        قشــــ ن          واالتصــــاال           املعلومــــا             لتكنولوجيــــا          ومناجيــــا         مؤشــــرا      علــــى       تشــــتم        وثيقــــ،      صــــدور
        قتنفيـــ         املاتمـــ،         للبلــدان         مـــرجعن          املناجيــا         ووثيقـــ،         الرا ـــدة         البلــدان      جتـــار          اســتخدا       وميكـــن  .       الضــخم،
  .     مماثل،       أنشع،
                                                                                      و قشت منظم، األمم املتحدة للرتقي، والعلم والثقاف، )اليونسكو( أيضا استخدا  البيا   الضـخم،  -    ٠2

                                                                                          لتكنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال  يف التعلـيم. ويف املنتـد  الـدوي املعـين قتكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال  
                               الحــــ  املشــــار ون أن قيــــاس وتتبــــ      ٨١٠2                             ملعقــــوي يف  ينغــــداو  الصــــن  يف عــــا       ا    ٨١0١              والتعلــــيم لعــــا  

                                                                ٌ                          البيا   املتصل، مبد  توافر واستخدا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  أمٌر أساس  لوض  سياسا  قا م، 
                                                                                   علــى األيلــ،. وعلــى وجــ  اخلصــوص  ميكــن للبيــا   املصــنف، حســ  نــوع اجلــنس والعمــر واملســتو  التعليمــ  

                                                                                         احلالـ، االقتصــايي، واالجتماعيــ، وغ هــا مــن املتغــ ا  الر يسـي، أن تقــد  مؤشــرا  أوضــح وأيق قكثــ  لقيــاس   و 
                                                                   مـــن أهـــدا  التنميـــ، املســـتدام، املتعلـــ  قضـــمان التعلـــيم العـــاي اجلـــوية والشـــام     4                    التقـــد  احملـــرز حنـــو اهلـــد  

            الت  يــد علــى       ٨١٠2              ينغــداو لعــا                                                                للجميــ  وتعزيــز فــرص الــتعلم مــد  احليــاة. ويف هــ ا الســياق  أعــاي قيــان  
                                                                                    وجــــوي حاجــــ، متزايــــدة إىل السياســــا  واالســــرتاتيجيا  لضــــمان اســــتخدا  البيــــا   قصــــورة آمنــــ، ومناســــب، 

                                                                      وأخالقي،  مبا يف ذل  أتمن اخلصوصي، والسري، للمعلوما  احملدية للاوي، الشخصي،.
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          استنتاجا  -       خامسا 
          واالتصـاال           املعلومـا            تكنولوجيـا         إحصـا ا       وحتسـن    ية  ز     إىل       ابحلاجـ،        النعاق      واس        إقرار    مث، -    ٠٦

      تنظـر    أن         البلـدان     علـى        وسـيتعن  .     ٨١0١     عـا      خعـ،      حتقيـ     حنـو      احملرز        التقد       قياس     على          للمساعدة        الرمسي،
    هلـا      يتسـى    حىت          املستدام،         التنمي،       أهدا      رصد      إطار      خار           واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا        مؤشرا    يف
       العم       فرق،        وستقو   .         املستدام،         تنميتاا     على          واالتصاال           املعلوما             تكنولوجيا      أثر     وا       قشك      تِّ تقيتِّم    أن

          املســـتدام،         التنميـــ،       أهــدا        ألغـــرا           واالتصـــاال           املعلومــا             قتكنولوجيـــا         واملعنيـــ،         للشــرا ،         التاقعـــ،        اجلديــدة
   .      الصدي     ه ا   يف         للبلدان         التوجي        قتوف 
           تكنولوجيــا         إحصــا ا     مــن         جانبــا         اخلصــوص     وجــ      علــى        املتعــور        الرقمــ          االقتصــاي      قيــاس       ويشــك  -    ٠2

             وهـو مـا انعكـس           الشـرا ،       واليـ،      إطـار   يف         الشـر ا        فراي     من         متزايدا         اهتماما      تلقى          واالتصاال           املعلوما 
          املعلومــــــا                      والالســــــلكي،/تكنولوجيا         الســــــلكي،         االتصــــــاال         مبؤشــــــرا         املعنيــــــ،         العامليــــــ،        النــــــدوة       موضــــــوع   يف

     مثــ           الشــرا ،        أعضــا     قــن        املعــار        تبــايل   يف       قــدوره       العمــ      ذلــ        ويســام  .     ٨١٠2    عــا    يف          واالتصــاال 
ـــاي       تقريـــر       لعـــا         الرقمـــ          االقتصـــاي      آفـــاق ”        وتقريـــر     (2 ) “    ٨١٠2      لعـــا           املعلومـــا         اقتصـــاي ”        املعنـــون          األونكت

         البيــا      مــن        اجلديــدة           االحتياجــا          ولتلبيــ،   . (٢ ) “        االقتصــاي         امليــدان   يف          والتنميــ،         التعــاون       ملنظمــ،      ٨١٠2
     أجـ     مـن        املصـلح،       أصـحا      مجيـ         وإشـراك       الـوطين         التنسـي        تعزيـز         البلـدان     علـى       سـيتعن         الرقم           لالقتصاي
  .        السياسا      وض    يف    هبا        يستنار     لك           وتوافرها         البيا        جوية     حتسن
     الــي          واالتصــاال           املعلومــا            تكنولوجيــا        مؤشــرا        قا مــ،       وحتــدي            اســتعرا            الشــرا ،         وستواصــ  -    ٠٢

          اإلحصـا ي،         التنميـ،   يف           واملسـامه،       هبـا         املتصـل،         املناجي،      ووض        جديدة        مؤشرا      وض    يف            والتعاون           وضعتاا 
  .       القدرا       قنا      جمال   يف         ابملساعدة      مدها     خالل    من         للبلدان

                                                                               وتقــر الشــرا ، إبمكــا   البيــا   الضــخم، الناجتــ، عــن االقتصــاي الرقمــ  املتعــور  وال ســيما عـــن  -    ٠٩
                                                     سب، السحاقي،  وال  ا  االصعناع . ويف الوقت نفس   سيتعن                                       تكنولوجيا  من قبي  إنرتنت األشيا   واحلو 

                                                                                         التصد  ملسا   احلصول على البيا   وتبايهلا  ومحاي، البيا    واخلصوصي،  واألمن  وسيتعن على النظم 
                                  ت                                             اإلحصا ي، الوطني، وض  قروتو وال  متكتناا من االستفاية من تل  املصاير اجلديدة للبيا  .

         التقنيـ،          للمسـاعدة       يعماـم      نعـاق       توسي    يف        ينظروا    أن         التنمي،        قشر ا          الشرا ،     هتي        أخر        ومرة -    ٨١
       وغــ هم         الــوطنين          اإلحصــا ين        قتـدري       ســيما    وال           واالتصــاال            املعلومـا            تكنولوجيــا         إحصــا ا      جمـال   يف
    مجـــ         عمليـــا        ومتويـــ          الرمسيـــ،           واالتصـــاال           املعلومـــا            تكنولوجيـــا         إحصـــا ا           ومســـتخدم        منتجـــ     مـــن

   .      الصل،     ذا          البيا        ونشر       وحتلي 
ـــاي         تقريرهـــا         الشـــرا ،        وســـتقد  -    ٨٠         اللجنـــ،       لـــر مج      وفقـــا        ٨١٨١     عـــا    يف          اإلحصـــا ي،        اللجنـــ،    إىل       الت

   .        السنوا         املتعدي
           تكنولوجيــــا         إبحصــــا ا        يتعلــــ       فيمــــا      تقــــد     مــــن  ُ    ُأحــــرز    مبــــا      علمــــا        اإلحاطــــ،    إىل       مــــدعوة         واللجنــــ، -    ٨٨

  .        واالتصاال           املعلوما 
__________ 

               . والفصــ  الثــاب        http://unctad.org/en/Publi                          cationsLibrary/ier                  2017    _en.pdf                                  ميكــن االطــالع عليــ  علــى العنــوان التــاي    (2 ) 
  . “                          قياس االقتصاي الرقم  املتعور ”          خمص  ملوضوع 

-             www.oecd.org/sti/oecd                     -digital       -economy       -outlook       -2017    -9789264276284                                     ميكـــــن االطـــــالع عليـــــ  يف املوقـــــ  الشـــــبك  التـــــاي    (٢ ) 

en.htm      .  
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      املرفق
         واألفراد(         املعيشية       )األسر           اإللكرتونية         ابلتجارة         املتعلقة        اجلديدة         املؤشرا   

          واالتصــاال           املعلومــا             لتكنولوجيــا         املعيشــي،      األســر         اســتخدا         مبؤشــرا       املعــين       اخلــرا       فريــ       وافــ  
          املعلومــــا            تكنولوجيــــا    إىل         واألفــــراي         املعيشــــي،      األســــر      وصــــول      قيــــاس      يليــــ    يف         التاليــــ،         املؤشــــرا        إيرا      علــــى

   .     سنو     هبا        املتصل،         البيا       جبم          لالتصاال        الدوي       االحتاي      يقو     أن      وعلى    هلا            واستخدامام          واالتصاال 
 

       اإلنرتنت    عرب        املشرتاة         واخلدما        السلع       أنواع     ١       املؤشر  
         إمكانيــ،       )تتــا         للــريوي        فئــا         اإلنرتنــت    عــر        املشــرتاة         واخلــدما        الســل     مــن         التاليــ،        األنــواع      تــدر  
          املتعدية(          اخليارا 
      الصح     أو      اجملال     أو      لكت  ا  • 
          التكميلي،         اللواز     أو         الر ضي،       السل     أو        األح ي،    أو      ملالقس ا  • 
        امللحق،(        املعدا      ذل    يف     )مبا          احلاسوقي،        األجزا     أو        املعدا   • 
        الفيديو    أو        احلاسو        ألعا   • 
         األلعا (؛     عدا          املدفوع،             والتعبيقا            التحسينا      ذل    يف     )مبا        احلاسو          قراجميا   • 
        التجمي       مواي  • 
         والت من(       األسام     ذل    يف     )مبا        املالي،        ملنتجا  ا  • 
      التبغ    أو        الكحول    أو         البقال،       مشرت      أو        األغ ي،  • 
           اإللكرتوني،(       السل      عدا      ذل      إىل     وما         واأللعا       األاث       )مث          املنزلي،        األغرا   • 
          الراجميا (      )عدا          واالتصاال           املعلوما            تكنولوجيا       خدما   • 
       األيوي،  • 
      الصور    أو        القص ة       األفال     أو       األفال   • 
         املوسيقي،         املنتجا   • 
        البصري،        املعدا     أو           والالسلكي،         السلكي،         االتصاال     أو            الفوتوغرايف         التصوير       معدا   • 
        واحلفــــال          املســــرحي،         والعــــرو          الر ضــــي،          )املبــــار            الرتفيايــــ،          املناســــبا         حجــــوزا     أو         التــــ ا ر  • 

     ذل (    إىل     وما           املوسيقي، 
     ذل (    إىل     وما        النق          وخدما           املر با            واستئجار          واإلقام،         السفر         )ت ا ر       السفر        منتجا   • 

  .      اإلنرتنت    عر        منتجا        اشرتوا       ال ين        األفراي           املستادف،         الشرحي، 
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       اإلنرتنت    عرب         للمشرتاي        الدفع       قنوا      0       املؤشر  
            املتعدية(          اخليارا          إمكاني،       )تتا         للريوي        فئا        الدف        قنوا     من         التالي،        األنواع      تدر  

          التسليم     عند       الدف   • 
       اإلنرتنت    عر        ا تمان       قعاق،  • 
       اإلنرتنت    عر        إلكرتوب      مصريف      حتوي     أو     سح        قعاق،  • 
      احملمول       اهلات       قرقم       مرقو       نقد       حسا   • 
  (        Google        Checkout    أو        PayPal      خدم،      )مث         اإلنرتنت    عر       الدف       خدم،  • 
         إلكرتوني،       قسيم،    أو       مسبقا        مدفوعا      هدا        قعاق،  • 
      اجلو (       السفر       أميال      )مث        النقد         الستعاية    أو          للمكافآ        قر مج    من        مكتسب،      نقا   • 
     ذل (    إىل     وما        ابلريد       مصريف     شي       )مث       أخر        وسا    • 

  .      اإلنرتنت    عر        منتجا        اشرتوا       ال ين        األفراي           املستادف،         الشرحي، 
 

       اإلنرتنت    عرب        الشرا      عدم       أسباب     0       املؤشر  
                                                                                        تدر  األسبا  التالي، لعد  الشرا  عر اإلنرتنت  فئا  للريوي )تتا  إمكاني، اخليارا  املتعدية(   

       اهتما      لد      ليس  • 
      قشخص         التسوق      أفض   • 
         اال تمان(       قعاق،    أو       السح        قعاق،        تفاصي        إععا       قش ن        املثال       سبي       )على       أمني،       شواغ   • 
         الشخصي،(          التفاصي        إععا       قش ن        املثال       سبي       )على         ابخلصوصي،       تتعل        شواغ   • 
         التسليم(    أو       الدف     أو         الشبكي،        املواق       قش ن        املثال       سبي       )على       تقني،       شواغ   • 
                                                                                    شواغ  تتعل  ابلثق، يف اآلخرين )على سبي  املثال  قش ن الضما   أو تسلم املنتجا  أو إعايهتا(  • 
        املاارا     أو         واملعرف،       الثق،        انعدا   • 

  .      اإلنرتنت    عر        منتجا        يشرتوا   مل       ال ين        األفراي           املستادف،         الشرحي، 
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        التسلي        طريقة     ٤       املؤشر  
            املتعدية(          اخليارا          إمكاني،       )تتا         للريوي        فئا          التالي،         التسليم     طرق      تدر  

      األخر          التسليم       أشكال    أو         العايي،       الريد       خدما          ابستخدا         للمشرت         املباشر         التسليم  • 
      اخلدم،    أو       البي       منف     من       املنتج       استال   • 
        قرجميـا     أو       تعبيـ      خـالل    من    أو      شبك       موق     من       املنتج        قتنزي         اإلنرتنت            اإللكرتوب/عر         التسليم  • 

          التـدفق        البـ         وخـدما         احملمولـ،        األجاـزة         تعبيقـا      خـالل    مـن        املشرت        )مث      آخر      جااز    أو
     ذل (    إىل     وما
  .      اإلنرتنت    عر        منتجا        اشرتوا       ال ين        األفراي           املستادف،         الشرحي، 


