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 تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال 
   
 تقرير الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية  

  
 مذكرة من األمني العام  

 
وللممارســــاس الةــــارق ا مت ــــر  األم   2019/210وفقاً ملقرر اجمللس االقتصــــااال واالجتماع   

يل إىل اللجن  اإلحصــــــــــــالي  كقرمرع ال ــــــــــــراا  املعني  رقياس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــــاالس العام أبن حي
ألغراض التنميــ و وكعرض ال ـــــــــــــــرااــ ا ا ةــنا التقرمرا جــ  عــامــ  عن ،عمــا ــا املنج ة ا ا و ــ  األ  ةا 

ذلك كنقيح املباائ الت جيهي  املنهجي  املتعلق  مبؤشـــــــــــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــــــاالسا ال   ا مبا
كتضـمن مؤشـراس جدمدة كعالس ،حدا املةـتجداس فيما متعلع معتماا واسـت دام كالن ل جيا املعل ماس 

البياانس الضـــــ م  واالكصـــــاالس من قبل األســـــر املعي ـــــي  واألفرااا وعن التقدم اجرا مؤ را ا اســـــت دام 
لقياس جمتمع املعل ماسو وكقّدم ال ــــــــراا  ،مضــــــــا معل ماس مةــــــــتالمل  عن قالمتها امل ا ــــــــيعي  مبؤشــــــــراس 

و 2030كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــــــاالس لر ــــــــــــــد التقدم اجرا ا كنمين     التنمي  املةــــــــــــــتدام  لعام 
إطالع فرمع اخلرباء امل رتك ر  ال ااالس  والقالم  امل ا يعي  متاح  ا ن لال  كةت دمها البلدانا وقد مت

املعين مبؤشــراس ،ةدا  التنمي  املةــتدام  عليهاو واللجن  مدع ة  إىل ،ن كةــتعرض التقدم اجرا ر ــ ن ك افر 
إحصــــــاءاس كالن ل جياس املعل ماس واالكصــــــاالسا وكرّحو مملباائ الت جيهي  املنّقح  إل تا  إحصــــــاءاس 

كصـــــاالسا وكقّر القالم  امل ا ـــــيعي  مبؤشـــــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــاالس كالن ل جيا املعل ماس واال
ا وكعرب عن الت ميد لألعمال املةـــــــــــتمرة ال  كضـــــــــــ لع  ا 2030لر ـــــــــــد التقدم اجرا ا كنمين     عام 

 ال راا  املعني  رقياس كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس ألغراض التنمي و
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 املعنية بقياس تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  ألغراض التنميةتقرير الشراكة   
  

 مقّدمة -أوال  
 2004 اسـتههلت ال ـراا  املعني  رقياس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـاالس ألغراض التنمي  ا عام - 1

من ،جل حتةــــــــ  ك افر إحصــــــــاءاس ر ــــــــ ن كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــاالس كال ن قارل  للمقار   عل  
و ومنن ذلك احل ا ظّلت إحصــــاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــاالس رنداً ىرتاً عل  (1)الصــــعيد الدوي

جدول ،عمال اللجن  اإلحصـــــــــــــــالي ا وقدمت ال ـــــــــــــــراا  كقارمر عن التقدم النال ،حراك  ا ،عما ا  الل 
 E/CN.3/2005/23)ا ظر  2018 و 2016و  2014و  2012و  2010و  2009و  2007و  2005الةن اس 

 E/CN.3/2014/8و  E/CN.3/2012/12 و E/CN.3/2010/28و  E/CN.3/2009/19و  E/CN.3/2007/5و 
 (وE/CN.3/2018/26و  E/CN.3/2016/13و 
و ظرس اللجن  ا م  ـــ ع إحصـــاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــاالس ر  ـــم  رندا للمناق ــ   - 2

ا واورهتا 2012ا واورهتا الثالث  واألررع  املعق اة ا عام 2007ا اورهتا الثامن  والثالث  املعق اة ا عام 
ا واورهتا 2016عق اة ا عام ا واورهتا الةـــــــــــــــارع  واألررع  امل2014اخلامةـــــــــــــــ  واألررع  املعق اة ا عام 
و وا الدورة التاســـــع  واألررع  للجن ا قّدمت ال ـــــراا  كقرمرا إىل 2018التاســـــع  واألررع  املعق اة ا عام 

اللجن  ،رراس في  ،   ســـيتعّ  عل  البلدان ،ن كنظر ا مؤشـــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــاالس  ار  
حىت متةـــــــ   ا ،ن كقيّ م ر ـــــــالل وا  ،ثر كالن ل جياس املعل ماس إطار ر ـــــــد ،ةدا  التنمي  املةـــــــتدام  

واالكصـــــاالس عل  كنميتها املةـــــتدام  ال طني و ومتضـــــمن التقرمر رياان أبعمال فرق  العمل املعني  رتالن ل جيا 
املعل ماس واالكصـــــــــاالس ألغراض ،ةدا  التنمي  املةـــــــــتدام ا مبا ا ذلك ةدفها املتمثل ا و ـــــــــع قالم  

   مبؤشراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس لبل غ كلك األةدا وم ا يعي
وكعرض ال ــراا  ا ةنا التقرمر ج  عام  عن األعمال ال  ا ــ لعت  ا منن كقرمرةا الةــارع املقد م  - 3

 وم سيما عملها املتعّلع رر د التقّدم اجرا ا حتقيع ،ةدا  التنمي  املةتدا ا وال2018إىل اللجن  ا عام 
  

 التقّدم احملرز مؤخرا يف قياس تكنولوجيا  املعلوما  واالتصاال  -اثنيا  
 قائمة أساسية ابملؤشرا  والتعاريف واملعايري اإلحصائية يف جمال تكنولوجيا املعلوما  -ألف  

من اإلجناااس الرليةــي  ال  حققتها ال ــراا  و ــع قالم  ،ســاســي  مبؤشــراس كالن ل جيا املعل ماس  - 4
ا وإجراء 2007االكصاالسا حظيت مب افق  اللجن  اإلحصالي  ا اورهتا الثامن  والثالث ا املعق اة ا عام و 

كنقيحاس عل  ةنه القالم  قهّدمت إىل اللجن  ا اوراهتا الثالث  واألررع  واخلامةــــــــــــ  واألررع  والةــــــــــــارع  

__________ 

ا اا ت الالياانس التالي  ،عضــــــــــــاء ا ال ــــــــــــراا س االحتاا الدوي لالكصــــــــــــاالس الةــــــــــــلالي  2019حىت ك ــــــــــــرمن الثا /  فمرب  (1) 
امليدان االقتصــــــــــــااالا ومؤدر األمم املتحدة للتجارة والتنمي ا ومعهد الي  ةـــــــــــال  والالســــــــــــلالي ا ومنظم  التعاون والتنمي  ا 

لإلحصــــــــاءا واللجن  االقتصــــــــاام  ألمرمالا الالكيني  ومن ق  البحر الالارماا واللجن  االقتصــــــــاام  واالجتماعي  ل ر  آســــــــياا 
ألفرمقياا وإاارة ال ـؤون االقتصـاام  واالجتماعي   واللجن  االقتصـاام  واالجتماعي   سـيا واجيا ا اائا واللجن  االقتصـاام 

مألما   العام  لألمم املتحدةا واملالتو اإلحصــــال  لالحتاا األورو ا و،ما   ررانمم األمم املتحدة للبيت  الكماقي  مال ر ــــ ن 
ملالتو انلو رليس جامع  التحالم ا  قل النماايس اخل رة والت لص منها عرب احلدواا وررانمم الدوراس املةـــــــــتدام  التارع 

 واألمم املتحدة ا ،وروما والبنك الدويا ومنظم  العمل الدولي 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2005/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2005/23
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/19
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2010/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2010/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/26


E/CN.3/2020/23 
 

 

19-21740 3/15 

 

(و وك    E/2016/24 و E/CN.3/2014/8 و E/CN.3/2012/12 و E/CN.3/2007/5واألررع  )ا ظر 
األســـــــاســـــــي ا املةـــــــت دم  ا ســـــــاس نمع إحصـــــــاءاس من العا  ر ـــــــ ن كالن ل جيا املعل ماس ةنه القالم  

واالكصــــاالس كال ن قارل  للمقار   اولياا اجملاالس التالي س ا ياال األســــاســــي  لتالن ل جيا املعل ماس وســــبل 
الس واســتعما م ال  ــ ل إليهاا وإمالا ي  و ــ ل األســر املعي ــي  واألفراا إىل كالن ل جيا املعل ماس واالكصــا

 اا واست دام مؤسةاس ق اع األعمال لتالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسا وق اع كالن ل جيا املعل ماس 
واالكصــــــــــاالسا والتجارة ا ســــــــــلع و دماس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــاالسا واســــــــــت دام كالن ل جيا 

ثـــل ال رض الرليةـــــــــــــــ  من القـــالمـــ  و ومتم(2)املعل مـــاس واالكصـــــــــــــــــاالس ا التعليما واحل امـــ  اإللالرتو يـــ 
مةـــاعدة البلدان ال   مع إحصـــاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــاالسا ،و ال  كعت م القيام رنلكا  ا

عل  إ تا  رياانس عالي  ان اة قارل  للمقار   اولياو وحتقيقا  نه ال ام ا كقرتن املؤشــــراس مبعام  إحصــــالي  
 ورياانس و مي و

ل ــراا ا مت ىل االحتاا الدوي لالكصــاالس املةــؤولي  عن سع وكنةــيع و  ــر املؤشــراس وا إطار ا - 5
األساسي  املتعلق  إبمالا ي  ال   ل إىل كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسا ومبدى استعمال األسر املعي ي  

اس ،مهي  لتالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــاالسا وة  مةـــــتعرض اوراي كعارمل املؤشـــــراس لضـــــمان ،ن كظل ذ
النةـع الةـرمع لت ّ ر كالن ل جيا املعل ماس واالكصـاالسو ومق م فرمع اخلرباء املعين مبؤشـراس االكصـاالس  ا

عض ا وفرمع اخلرباء  1 100الةلالي  والالسلالي /كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسا النال مضم ،اثر من 
 800 ماس واالكصـــاالسا النال مضـــم ،اثر مناملعين مبؤشـــراس اســـت دام األســـر املعي ـــي  لتالن ل جيا املعل  

 تالم  عضـــــــــــ ا رتةـــــــــــي  ،عما ما من  الل منتدايس للنقاّ عرب شـــــــــــبال  اإل رت تا ومقّدمان كقارمر عن
عملهما إىل الندوة العاملي  املعني  مبؤشــــــــــــراس االكصــــــــــــاالس الةــــــــــــلالي  والالســــــــــــلالي /كالن ل جيا املعل ماس 

فرمقْ  اخلرباء ا الندوة ال  عهقدس ا جنيل ا اا  ن واالكصـــــاالسو وقد عهر ـــــت ،حدا  تالم ،عمال 
 و2019األول/امةمرب 

انق ـــــا في  مةـــــ ل  كنقيح الدليل  املنهجي   2019وعقد فرمقعا اخلرباء اجتماعا ا ،مل ل/ســـــبتمرب  - 6
يّو اتلالحتاا الدوي لالكصــاالس ر ــ ن مؤشــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالسو والدليل األولا ،اْل 

اإلرشــــــــــاا عل  سع البياانس اإلاارم  املتعلق  مالكصــــــــــاالس الةــــــــــلالي  والالســــــــــلالي /كالن ل جيا املعل ماس 
ولالن  ظّل قيد التحدمث املنتظم لي ــــمل مؤشــــراس جدمدة  2011ا اان قد  قح آ ر مرة ا واالكصــــاالس

عل ماس واالكصـــــاالسو   ق ـــــت  الل اجتماعاس فرمع اخلرباء املعين مبؤشـــــراس االكصـــــاالس/كالن ل جيا امل
المر   إلارا  سيع املؤشراس املتمع عليها ا االجتماعاس الةارق  لمرمع  2019وقد ،اتح كنقيح  ا عام 

اخلرباءا والمر ــــــــ  للت ســــــــع ا كناول الن اق واملنهجي  واألمثل  املقد م  ومدى ،مهي  املؤشــــــــراسو ســــــــيهن ــــــــر 
2020الالتّيو املنّقح ا ردام  العام 

 و(3)
ومملثلا انقش فرمع اخلرباء املعين مبؤشـــراس اســـتعمال األســـر لتالن ل جيا املعل ماس واالكصـــاالسا  - 7

قياس و ــ ل األســر املعي ــي  واألفراا إىل كالن ل جيا  اليلا مةــ ل  كنقيح 2019ا اجتماع  املعق ا ا عام 
ا مث  ه ــــــرس من  ا عام 2009و وقد  ه ــــــر الدليل ،ول مرة ا عام املعل ماس واالكصــــــاالس واســــــتعما م  ا

طبع  ى ي  كضــّمنت ك ســع  لقالم  مؤشــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالسا و، ــيل  ا فصــل  2014

__________ 

 وwww.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2016.pdfا ظر  (2) 
 وwww.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspxا ظر  (3) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/E/2016/24
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2016.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx
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عن كنةــــيع النظم االحصــــالي  ال طني  ا جمال إحصــــاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــاالسو و،ّاد فرمع 
الدليل وعل  إارا  املؤشـــــــــــــــراس املتمع عليها  الل  اخلرباء ،مهي  الدليل ا ثيق  مرجعي ا ووافع عل  ةيالل

ا ،مثل  وإمضـــاحاس ، رىا مبا ا 2020اجتماع و ومتضـــمن الدليل املنقح حدمثاا النال ســـين ـــر ا ردام  
ذلك ،مثل  ق رم  جدمدة وحمدث ا عن م ا يع مثل ،اواس االستقصاءا وكصميم الدراساس االستقصالي ا 

 و(4)البياانسا وال حداس/األستل  اإل افي ا وك امع املؤشراسا و،شالال الن رو،ساليو سع 
ومست دام الالتّيو والدليل ا ساسا م ّو االحتاا الدي لالكصاالس احلال ماس ا البلدان النامي   - 8

واالكصــــالو وة  مقّدم مملةــــاعدة ا جه اةا من ،جل سع و  ــــر البياانس املتعلق  رتالن ل جيا املعل ماس 
الدعم عل  إ تا  اإلحصــاءاس  ــمن اجملاالس املتعلق   ياال كالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالس ور  ــ ل 
األســـر املعي ـــي  واألفراا إىل كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــاالس واســـتعما م  او وكهعقد حلقاس عمل كقني  

ومناق ـــــ  املنهجياس والتعارمل و،ســـــاليو االســـــتقصـــــاء عل  الصـــــعيدمن ال طين واإلقليم  لتباال اخلرباس 
 ومةالل ، رى ذاس  ل  جبمع إحصاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسو

ا اقرتحـــت فرقـــ  العمـــل التـــارعـــ  لل ـــــــــــــــرااـــ  واملعنيـــ  رقيـــاس  ـــدمـــاس كالن ل جيــا 2016وا عـــام  - 9
عل ماس واالكصـــــاالس ،ن كهضـــــا  املعل ماس واالكصـــــاالس واخلدماس القالم  عل  اســـــت دام كالن ل جيا امل

إىل قالم  املؤشــــــــــــــراس األســــــــــــــاســــــــــــــي  ،ررع ه مؤشــــــــــــــراس كتعلع ملصــــــــــــــااراس وال ارااس من كلك اخلدماس 
(و واســـــــــــــــتنــــااا إىل ذلــــك العمــــلا قــــدم مؤدر األمم املتحــــدة للتجــــارة والتنميــــ  E/CN.3/2016/13 )ا ظر
املةــــــاعدة التقني  لتنمين اســــــتقصــــــاءاس للم ــــــارمع التجرمبي  ا جمال  ــــــااراس  2017عام  و التاا( ا)األ

اخلدماس القالم  عل  اســــت دام كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــاالس ا اتملند وا ســــتارمالا وا ندو وقامت 
و ورمضـــــــــــل ةنا رتنمين ةنه االســـــــــــتقصـــــــــــاءاس ال ااالس اإلحصـــــــــــالي  ال طني  ملتعاون مع الق اع اخلا 

امل ــــروعا داّلنت ال ااالس ال طني  من إ تا  إحصــــاءاس رلي  عن الصــــااراس من اخلدماس القالم  عل  
 اســــــــــــــت دام كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــــــاالسو و ه ــــــــــــــرس منارة كقني  ملنتالم الرليةــــــــــــــي  ا ح مران/

2018 م  ي 
 و(6)ثل و و،عررت رلدان ، رى عن اةتمامها إبجراء استقصاءاس مما(5)

و،  ـــــــ  األو التاا ،مضـــــــا فرمقا عامال جدمدا معنيا رقياس التجارة اإللالرتو ي  واالقتصـــــــاا الرقم ا  - 10
2019اــا  ن األول/امةـــــــــــــــمرب   4 و 3عقــد اجتمــاعــ  األول ا 

و ومهــد  المرمع العــامــل إىل النه ض (7)
ةنه اإلحصــــاءاس و ــــمان ج اهتا ملتعاون عل  قياس التجارة اإللالرتو ي  واالقتصــــاا الرقم  وكع م  ك افر 

وقارليتها للمقار   وســـــــه ل  اســـــــت دامها و،مهيتهاا وذلك ر ي  اعم و ـــــــع ســـــــياســـــــاس قالم  عل  األال ا 
األو التاا ر ـــ ن إ تا   اليلســـيما ا البلدان النامي و ورّا  المرمع العامل ا ةنا االجتماع عل  كنقيح  وال

ا وعل  قياس التجارة اإللالرتو ي  2009النال اان قد  هقح آ ر مرة ا عام  إحصاءاس اقتصاا املعل ماسا

__________ 

 وwww.itu.int/pub/D-IND-ITCMEAS-2014ا ظر  (4) 
 وhttps://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d11_en.pdfا ظر  (5) 
فيما متعلع جبدمد مؤشراس األسر املعي ي  عن التجارة اإللالرتو ي  وملعمل املنمن لقياس التجارة الدولي  ا اخلدماس القالم   (6) 

ةتماما مت امدا رقياس التجارة اإللالرتو ي  عرب احلدواو عل  اســـــــــــت دام كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــــــاالسا ،ردس البلدان ا
ومتعــاون األو التــاا مع منظمــاس من  ــار  ال ـــــــــــــــرااــ  عل  إ،ــاا وســــــــــــــــالــل نمع كلــك البيــاانسا مبــا ا ذلــك من  الل 

 وhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d06_en.pdf استقصاءاس املؤسةاس التجارم ا ا ظر
 وhttps://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2259 ا ظر (7) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/13
http://www.itu.int/pub/D-IND-ITCMEAS-2014
http://www.itu.int/pub/D-IND-ITCMEAS-2014
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d11_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d11_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d06_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d06_en.pdf
https://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2259
https://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2259
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اجلي  والعاررة للحدواو وســــــــيدعم المرمع العامل األعمال ال  كنهر  ا ال ــــــــراا   ــــــــمن جماالس و ـــــــع 
 املؤشراس واملنهجياس املتعلق  مالقتصاا الرقم  الناشئو

و ع وسع املؤشراس املتعلق  مل   ل إىل كالن ل جيا ومت ىل معهد الي  ةال  لإلحصاء مةؤولي   - 11
املعل ماس واالكصــاالس واســت دامها ا التعليمو وقد قاا املعهد األعمال املتعلق  ر  ــع القالم  األســاســي  
ملؤشـــــــــــــــراس كالن ل جيــا املعل مــاس واالكصــــــــــــــــاالس ا جمــال التعليما مبــا ا ذلــك التعــارمل وإعــداا املبــاائ 

ا النال  ه ر قياس كالن ل جياس املعل ماس واالكصاالس ا جمال التعليم اليلا وال سيما الت جيهي  املنهجي 
و وساعد املعهد عل  سع رياانس قارل  للمقار   اوليا عن كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس 2009ا عام 

،فرمقيــا جن ب ا التعليم اا ــل ،مرمالــا الالكينيــ  ومن قــ  البحر الالــارماا ويس اول عرريــ ا وآســـــــــــــــيــاا و 
الصـــــــــحراء الالربى وذلك مســـــــــت دام اراســـــــــاس اســـــــــتقصـــــــــالي  مت ك  مرةا مع المرمع العامل الدوي املعين 
إبحصــــــاءاس كالن ل جيا املعل ماس ا التعليما النال ،  ــــــ ه املعهدو ومقدم المرمع العامل رأم  قّيم  ر ــــــ ن 

نا العمل ،مضــــا عل  كعاون وثيع كصــــميم وكنمين ،اواس االســــتقصــــاء واملنهجياس ذاس الصــــل و ومن  ال ة
 ق اع االكصاالس واملعل ماس ملي  ةال  ومع غ ه من املؤسةاس االسرتاكيجي  ال رمال و مع
ا وا لت إاارة ال ؤون االقتصاام  واالجتماعي  مألما   العام  العمل عل  إعداا 2019وا عام  - 12

و وســــــــــته ــــــــــاّلل ةنه الدراســــــــــ  2020ي  لعام اراســــــــــ  األمم املتحدة االســــــــــتقصــــــــــالي  عن احل ام  اإللالرتو 
و 2003ال بع  احلاام  ع ـــــــــرا وفقا ملنهجي  متةـــــــــق  مت اعتمااةا ،ّول مرّة ا  2020االســـــــــتقصـــــــــالي  لعام 

وذلك  اوكةــــــــــع  الدراســــــــــ  إىل كقييم عملي  ك  مر احل ام  اإللالرتو ي  عل  الصــــــــــعيدمن العامل  واإلقليم 
ال طني و وة  ســــتةــــتمر ،مضــــا ا إارا  كقييماس لعملياس   الل كصــــنيل مقارن لب امس احلال ماس من

رع  ك  مر احل ام  اإللالرتو ي  عل  الصـــــــــعيد اجل ا فيما ســـــــــت    إحدى الدراســـــــــاس التجرمبي ا ال  شـــــــــه
 و2020مدمن  ا عام  80ا ،اثر من 2018كنمينةا  من إطار طبع  عام  ا
يا مع إاارة ال ــــــؤون االقتصــــــاام  واالجتماعي  وكعمل اللجن  االقتصــــــاام  واالجتماعي  ل ر  آســــــ - 13

عل  الصــــعيد اإلقليم ا وذلك اج ء من كقييمها الدراســــ  االســــتقصــــالي  للح ام  اإللالرتو ي  عل  إعداا 
ال ـــــــــامل للتنمي  الرقمي  ،و من اســـــــــتعرا ـــــــــاهتا التقييمي  ال طني  ملةـــــــــ ل  كةـــــــــ   كالن ل جياس املعل ماس 

  كةــــــتند إىل يم ياســــــ  اجملم عاس ا إجراء االســــــتعرا ــــــاس ال طني  واالكصــــــاالس ألغراض التنمي ا ال
ملةــــــــاراس عمل القم  العاملي  جملتمع املعل ماسو وعالوة عل  ذلكا كعمل اإلســــــــال ا عل  إعداا مؤشــــــــرةا 
ر ـــــ ن  ضـــــ   اخلدماس احلال مي  اإللالرتو ي  والنّقال ا معتباره ،ااة للقياس ولتقرمر الةـــــياســـــاس من ،جل 

 خلدماس اإللالرتو ي  واخلدماس النّقال  ا البلدان األعضاءوالنه ض م
  

تسةةةةةصري إحصةةةةةاتا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصةةةةةاال  ألغراض قياس التقدم  -اثلثا  
 احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

مل معني  ا ،ّيا قد ،  ــــــــــ س فرق  ع2018ذارس ال ــــــــــراا ا ا كقرمرةا املقّدم إىل اللجن  ا عام  - 14
رتالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــاالس ألغراض ،ةدا  التنمي  املةــــــــــتدام ا ةدفها اقرتاح قالم  م ا ــــــــــيعي  
مبؤشــــــــــراس لتالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــاالس  الن اســــــــــت دامها ا قياس مدى ك افر ةنه التالن ل جيا 

ال م ــــملها إطار املؤشــــراس  ومدى اســــت دامها ا الق اعاس ذاس الصــــل  أبةدا  التنمي  املةــــتدام  ال 
العاملي و واان ،حد األةدا  الرليةـــــي  لمرق  العمل متمثل ا  ـــــبا قالم  م ا ـــــيعي  مبؤشـــــراس كالن ل جيا 
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املعل ماس واالكصــــــاالس ال   الن للبلدان سعها من ،جل كقييم مةــــــت ى اعتمااةا لتالن ل جيا املعل ماس 
 واالكصاالس واست دامها  او

 تتمت فرق  العملا ال  م ـــــــــــــــرتك ا قيااهتا االحتاا الدوي لالكصـــــــــــــــاالس وإاارة ا ا2019وا  - 15
ال ـــــــؤون االقتصـــــــاام  واالجتماعي ا ،عما ا وو ـــــــعت القالم  امل ا ـــــــيعي  مبؤشـــــــراس كالن ل جيا املعل ماس 
واالكصــــــــال ا  ــــــــي تها النهالي و وةنه املؤشــــــــراس منبثق  ا معظمها عن القالم  األســــــــاســــــــي  ملؤشــــــــراس 

ل جيا املعل ماس واالكصــــــاالس ال  و ــــــعتها ال ــــــراا ا وة  كةــــــتند إىل ما ة  ســــــالد من منهجياس كالن  
وكعـــارملو وقـــد ،قّرس اللجنـــ  عـــداا اب ا من ةـــنه املؤشـــــــــــــــراس ال  كعرت  ،مضـــــــــــــــــا ملـــدور ا ـــام  ـــنه 

و وا ت  عـــدا منهـــا من ،جـــل متـــارعـــ  العـــدمـــد 2015التالن ل جيـــاس  ـــــــــــــــمن إطـــار التنميـــ  ملـــا رعـــد عـــام 
ال اايس املركب   أبةدا  التنمي  املةـــــــتدام ا وة  ما معالس ال ارع ال ـــــــامل لتالن ل جياس االكصـــــــال  من

والتالن ل جياو وقد اا ت فرق  العمل هتد  من وراء ذلك إىل حتةـــــــــــــــ  ك افر البياانس املصـــــــــــــــّنم   دم  
 ألغراض املؤشراس املدرج  ا القالم  امل ا يعي و

من مؤشــــــــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــاالسا ال   ا  26عي  عل  وكن  ال القالم  امل ا ــــــــي - 16
ةدفا من ،ةدا  التنمي  املةتدام ا وال    ق ت ومت االكماق عليها  من  11 رـــــ غام  مركب   27 رـــــ  ل 

إطار عملي  ك ـــــــاور شـــــــارات فيها احلال ماس واملنظماس الدولي و وك    القالم  اجملاالس التالي س ا ياال 
األســـــــاســـــــي  لتالن ل جيا املعل ماس وســـــــبل ال  ـــــــ ل إليهاا وإمالا ي  و ـــــــ ل األســـــــر املعي ـــــــي  واألفراا إىل 

الن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــاالس واســــــــتعما م  اا واســــــــت دام مؤســــــــةــــــــاس ق اع األعمال لتالن ل جيا ك
املعل ماس واالكصــاالسا وق اع كالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالسا والتجارة ا ســلع و دماس كالن ل جيا 

نماايس اإللالرتو ي ا املعل ماس واالكصــــاالسا واســــت دام كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــاالس ا التعليما وال
واحل امــ  اإللالرتو يــ و ومرا ا املرفع  ــنا التقرمر م ج    ــنه القــالمــ و ريــد ، ــّ   الن االطالع عل  عرض 

و واســت ــرافا للمةــتقبلا ســتق م ال ــراا  رن ــر (8)ممصــل  ا ا امل قع ال ــبال  لالحتاا الدوي لالكصــاالس
 ر حاليا ا إعداا كقرمر  نا ال  نوالقالم  عل    اق واسع عل  البلدانا وة  كنظ

رنجاح إطالقه ال ــــــراا  العاملي  إلحصــــــاءاس النماايس اإللالرتو ي ا ال   2017ورعد ،ن مت ا عام  - 17
هتــد  إىل رنــاء القــدراس ا البلــدان عل  إعــداا إحصــــــــــــــــاءاس م ث قــ  وقــارلــ  للمقــار ــ  ا جمــال النمــاايس 

  للنماايس اإللالرتو ي  لتتبع ما مةــــــــتجد من ك  راس مبرور ال من وإانرة اإللالرتو ي  ورناء قاعدة رياانس عاملي
املر ــــــد العامل  للنماايس ”الةــــــبيل ،مام مقررال الةــــــياســــــاس والق اعا   ــــــرس ةنه ال ــــــراا  كقرمرا رعن ان 

 إحصـــاءاس ا مقّدم ،مشل ج  عما ة  مت فر الي م من“س الالمياس والتدفقاس وامل ارا2017اإللالرتو ي  لعام 
من البلدان كق م جبمع إحصــــــاءاس ر ــــــ ن النماايس اإللالرتو ي  قارل   41النماايس اإللالرتو ي  العاملي  )فقا 

للمقار   اولياً(ا مبا ا ذلك ج  عن حجم م ــــالل  النماايس اإللالرتو ي  ا  تلل املناطعو وكه را ال ــــراا  
معل ماس حمدث  عما متم ك ليده وإعااة كدومره  العاملي  إلحصـــــــــــــــاءاس النماايس اإللالرتو ي ا ا ةنا التقرمرا

ا ومعل مـاس عن التقـدم اجرا ا 2021من النمـاايس اإللالرتو يـ ا وكهقـّدم ك قعـاس  ـنا ال ـــــــــــــــ ن حىت عـام 
ا ،طلقــت ةــنه ال ـــــــــــــــرااــ  امل قع ال ـــــــــــــــبال  2019  ك ـــــــــــــــرمعــاس النمــاايس اإللالرتو يــ و وا ح مران/م  يــ

globalewaste.org ا رصرم  لبياانس وإحصاءاس النماايس اإللالرتو ي  مضعها ا متناول ا النال مقّدم عرو
مقررال الةـياسـاس والدوالر الصـناعي  واألوسـاك األااا ي  وعام  انمه رو ومقدم امل قع ،مضـا كما ـيل عن 

__________ 

 _http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Thematic_ICT ا ـــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــر (8) 
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عهقــدس  الاليميــ  ال   الن  ــا اعم البلــدان من  الل ،  ـــــــــــــــ ــ  رنــاء القــدراس لتع م  سع البيــاانسو وقــد
عمل إقليمي  لبناء القدراس ا شرق ،فرمقيا و،مرمالا الالكيني  والدول العرري ا  تم عنها كدرمو ،اثر حلقاس 

رلداً عل  إحصــــــاءاس النماايس اإللالرتو ي و و ــــــدرس ،مضــــــا ال بع  الثا ي  من  40شــــــ صــــــاً من  180من 
 واملؤشـــــــــــــــراسإحصــــــــــــــــاءاس النمــاايس اإللالرتو يــ س مبــاائ ك جيهيــ  ر ــــــــــــــــ ن التصـــــــــــــــنيل وكقــد  التقــارمر 

(E-Waste Statistics: Guidelines on Classification, Reporting and Indicators ا فيما ،رال العمل)
و ومل ــــراا  مع جامع  األمم املتحدة 2020ا ،والل عام  املر ــــد العامل  للنماايس اإللالرتو ي عل  إ ــــدار 

ص للنماايس وررانمم األمم املتحدة للبيت  وجهاس  ب ة ، رىا ،رال ،م ضــــــــــا و ــــــــــع مؤشــــــــــر فرع   صــــــــــّ
معدالس إعااة التدومر ”من مؤشــراس ،ةدا  التنمي  املةــتدام ا  1-5-12اإللالرتو ي   ــمن إطار املؤشــر 

 والثالث ىا النال ة  حاليا من مؤشراس املةت  “ال طني ا وامياس امل اا املعاا كدومرةا مألطنان
 

  إحصاتا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال البياان  الضصمة ألغراض  -رابعا  
،ســـــمر ن  كالن ل جياس املعل ماس واالكصـــــاالس عن ااياة ســـــرمع  ا مصـــــاار البياانس اندمدةا  - 18
ا ذلك مصـــــــــــاار البياانس الضـــــــــــ م ا وال ســـــــــــيما البياانس املةـــــــــــتقاة من ق اع كالن ل جيا املعل ماس  مبا

لالكصـــــــــــاالس ا إمالا ي  اســـــــــــت دام ،ســـــــــــاليو مبتالرة لالســـــــــــتمااة واالكصـــــــــــاالسو ومنظر االحتاا الدوي 
البياانس الضــ م  معتبارةا مصــدرا جدمدا للبياانسا ولةــّد المج اس ا ام  ا البياانسو وقد عهقدس  من

 نا ال رض مناق ـــــــــــــــاس  الل جلةـــــــــــــــاس الندوة العاملي  املعني  مبؤشـــــــــــــــراس االكصـــــــــــــــاالس الةـــــــــــــــلالي  
ا و من إطار 2017 و 2013اس واالكصاالسا املعق اة ا المرتة ر  عام  والالسلالي /كالن ل جيا املعل م

عمل فرمع اخلرباء املعين مبؤشــراس اســتعمال األســر لتالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالسو وعالوة عل  ذلكا 
مضـــــــــــــ لع االحتاا ردور   ـــــــــــــا ا المرمع العامل العامل  املعين مســـــــــــــت دام البياانس الضـــــــــــــ م  ألغراض 

س الرلي ا وذلك من  الل ،فرق  العمل التارع  ل  واملعني  مملنهجياس واملهاراس ورناء القدراسا اإلحصاءا
ور اســــــــ   كباال اخلرباس عن ايمي  اســــــــت دام ا  اكل النقال  والةــــــــ اكل ووســــــــالل الت ا ــــــــل االجتماع  

للمرمع العامل العامل  واملعني  ،غراض اإلحصــــاءاس الرلي و ومت ىل االحتاا حالياً قيااة فرق  العمل التارع   ا
 مست دام رياانس ا  اكل النقال  ا اإلحصاءاس الرلي و

واإســهام رليةــ  ا اســتال ــا  مصــاار جدمدة للبياانس  دمً  ألغراض اإلحصــاءاس الرلي ا  - 19
الض م  م روعا  رمبيا ر  ن است دام البياانس  2016،طلع االحتاا الدوي لالكصاالس ا ح مران/م  ي  

لقياس جمتمع املعل ماسو وكضـــــــّمن امل ـــــــروع إجراء اراســـــــاس  رمبي  ا ســـــــت  رلدانا ة  اإلماراس العرري  
 ال ا  املتحدة وج رجيا والة مد والملب  وا ل مبيا واينياا وذلك  د  استال ا  الةبل ال   الن من

م ـــــــــــ ل   سا وال ســـــــــــيما منللبياانس الضـــــــــــ م  املةـــــــــــتمدة من ق اع كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــــــاال
االكصــــاالس الةــــلالي  والالســــلالي ا ،ن كنتم مؤشــــراس جدمدة ،و كالّمل املؤشــــراس القالم  من ،جل قياس 
جمتمع املعل ماسو واان من  تالم امل ـــــــــــروع  ـــــــــــدور وثيق  كن  ال عل  مؤشـــــــــــراس لتالن ل جيا املعل ماس 

املنهجياس املةـــت دم  ا  ـــب هاو واالكصـــاالس مت  ـــب ها ر اســـ   اســـت دام البياانس الضـــ م ا وعل  
و الن اســـت دام اخلرباس املةـــتمااة من البلدان الدراســـاس التجرمبي  ومن ال ثيق  اخلتامي  امراجع كعتمدةا 
البلدان املهتم  رتنمين ،  ــــــــــــــ   مماثل و و الن االطالع عل  ال ىلع ال  كعرض   اكم امل ــــــــــــــروع ا امل قع 

و وخي ا االحتاا لت ســـيع   اق ،عمال  املتعلق  ملبياانس الضـــ م  (9)ال ـــبال  لالحتاا الدوي لالكصـــاالس
__________ 

 وwww.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/bigdata/default.aspxا ظر  (9) 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/bigdata/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/bigdata/default.aspx
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وذلك من  الل كنمين امل ــــــــروع ا رلدان ، رى ،ردس اةتماما مســــــــت دام البياانس الضــــــــ م  ا قياس 
 جمتمع املعل ماسو

س مةــــــــــع  وكت ىل اللجن  االقتصــــــــــاام  ألمرمالا الالكيني  ومن ق  البحر الالارما قيااة  ترب للبياان - 20
كع م  االرتالار ا اســـت دام مصـــاار البياانس البدمل  وسعها مع اإلحصـــاءاس الرلي  لقياس االقتصـــاا  إىل

الرقم و وا ةنا اإلطارا ا تارس اللجن  اســـــــــــــت دام البياانس العام  املتاح  عل  شـــــــــــــبال  اإل رت تا ال  
ا وانلك اســـت دام واجهاس ررجم   ميعها ر اســـ   كقنياس مةـــح البياانس واســـت ال ـــها من ال ـــبال  مت

الت بيقاسو وك ـــــــمل امل ا ـــــــيع ال  جرى حتليلها ســـــــ ق العمل عل  اإل رت ت واملهاراس الرقمي ا و،ســـــــعار 
الةـــــلع التالن ل جي ا والتم مل انماع ا والتجارة اإللالرتو ي ا وا اةاس العمالس امل ـــــم رةا وحتليل حمت ى 

 ةدا  التنمي  املةتدام وشبالاس الت ا ل االجتماع  املتعلق  أب
  

 االستنتاجا  -خامسا  
مث  إقرار واســـــــع الن اق رضـــــــرورة ااياة وحتةـــــــ  إحصـــــــاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــاالس  - 21

و وســـــــــــــــيتعّ  عل  البلدان ،ن كنظر 2030الرلي  للمةـــــــــــــــاعدة عل  قياس التقدم اجرا ا كنمين     عام 
املعل ماس واالكصــــــــــاالس  ار  إطار ر ــــــــــد ،ةدا  التنمي  املةــــــــــتدام  لتتماّلن مؤشــــــــــراس كالن ل جيا  ا
إجراء كقييم وا  ألثر كالن ل جياس املعل ماس واالكصـــــاالس عل  كنميتها املةـــــتدام و وســـــت ّفر القالم   من

امل ا ـــــــيعي  مبؤشـــــــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــاالس ألغراض ،ةدا  التنمي  املةـــــــتدام ا ال  ،عدهتا 
 ال راا ا الت جي  للبلدان ا ةنا الصداو

وقياس االقتصـــــاا الرقم  الناشـــــئا عل  وج  اخلصـــــ  ا ة  من ج ا و إحصـــــاءاس كالن ل جيا  - 22
املعل ماس واالكصــــــــاالس ال  كلق  اةتماما مت امدا من قبل فرااى األطرا  ال ــــــــرمال   ــــــــمن إطار ال الم  

عار  فيما ر  ،عضـــــاء ال ـــــراا و ومن األمثل  عل  ةنا املن ط  رالل منهاا وة  مةـــــهم ،مضـــــا ا كباال امل
 Digital Economy Report 2019: Value) 2019العمل كقرمر األو التاا عن االقتصـــــــــــــــاا الرقم  لعام 

Implications for Developing Countries –Creation and Capture )(10)  ا وم  ـــــــــ ع الندوة العاملي
الي  والالســــــــــلالي /كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــاالسا املعق اة ا املعني  مبؤشــــــــــراس االكصــــــــــاالس الةــــــــــل

قياس التح ل الرقم س  ارط  ”ا وكقرمر منظم  التعاون والتنمي  ا امليدان االقتصــــــــــااال املعن ن 2019 عام
(ا النال Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future) “طرمع للمةـــــتقبل
و ولتلبي  احتياجاس االقتصــاا الرقم  اندمدة من البياانسا ســيتع  عل  البلدان كع م  2019 ه ــر ا عام 

التنةـيع ال طين وإشـراك سيع ، ـحاب املصـلح  من ،جل حتةـ  ج اة البياانس وك افرةا معتبارةا وسـيل  
 إلانرة الةبيل ،مام عملي  كقرمر الةياساسو

م  مؤشــــــــراس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــاالس وســــــــت ا ــــــــل ال ــــــــراا  اســــــــتعراضع وحتدمث قال - 23
و ــــعتهاا والتعاونع عل  ك  مر املؤشــــراس اندمدة وما متصــــل  ا من منهجياسا واملةــــامه ع ا التنمي   ال 

 اإلحصالي  للبلدان من  الل ك ف  املةاعدة ا جمال رناء القدراسو

__________ 

 ومرّا  المصل الثالث من ةنا التقرمر عل  قياس القيم  ا االقتصاا الرقم  (10) 
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االقتصاا الرقم  الناشئا وال سيما البياانس  وكقّر ال راا  إبمالاانس البياانس الض م  ال  منتجها - 24
ال  كنتجها التالن ل جياس من قبيل إ رت ت األشـــــياءا واحل ســـــب  الةـــــحاري ا والنااء اال ـــــ ناع و وا ال قت 
 مة ا سيتع  التصدال ملةالل احلص ل عل  البياانس وكباا ا ومحامتهاا واخلص  ي ا واألمنا وسيتع  عل  

 ول طني  و ع رروك ا الس داّلنها من االستمااة من ةنه املصاار اندمدة للبياانسالنُّظم اإلحصالي  ا
ومرة ، رىا هتيو ال راا  مألطرا  ال رمال  ا التنمي  ،ن كنظر ا ك سيع   اق اعمها املقّدم  - 25

 رباء للمةاعدة التقني  ا جمال إحصاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسا وال سيما من ،جل كدرمو 
اإلحصــاء ال طني  وغ ةم من منتج  ومةــت دم  إحصــاءاس كالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالس الرلي ا 

 ود مل عملياس سع البياانس ذاس الصل  وحتليلها و  رةاو
  

 اإلجرات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه -سادسا  
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 26

 الّتقدم احملرز يف توافر إحصاتا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ؛استعراض  )،( 
 الّّتحيب ابملبادئ التوجيهية املنّقحة إلنتاج إحصاتا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال ؛ )ب( 
إقرار القائمة املواضةيعية مبؤشةرا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصةاال  لراةد التقدم  ) ( 

 ؛2030تنمية املستدامة لعام احملرز يف تنفيذ خطة ال
لة الل تقوم اا الشةةةةةةةةةةةراكة املعنية بقياس  )ا(  اإلعراب عن الدعم لألعمال املتوااةةةةةةةةةةة

 واستصدام تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  ألغراض التنمية
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 املرفق
واالتصةةةةةةةةةةةةاال  ألغراض أهةةداف قةةائمةةة مواضةةةةةةةةةةةيعيةةة مبؤشةةةةةةةةةةةرا  تكنولوجيةةا املعلومةةا    

 املستدامة التنمية
 

 معلوما  أساسية - 1 
ةناك كةــــليم أبّن كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــاالس عامل ،ســــاســــ  من الع امل املةــــاعدة عل   - 1

حتقيع التنمي و فالدور املهم النال كؤام  ةنه التالن ل جيا ا رل غ ،ةدا  التنمي  املةـــــــــتدام  جرى الت ايد 
جا و الدوالر املعني  رتالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــــــاالسا ومنها القم  العاملي  جملتمع املعل ماس علي  من 

 واللجن  املعني  رتة   العلم والتالن ل جيا ألغراض التنمي  وفرمعه األمم املتحدة املعين مبجتمع املعل ماسو
ت ــــــــــــــــار كالن ل جيــا املعل مــاس اإلقرار أبن ا  2030وقــد ورا ا   ــ  التنميــ  املةـــــــــــــــتــدامــ  لعــام  - 2

واالكصـــــــــاالس والرتارا العامل  مع دان إبمالاانس اب ة كتيح التعجيل رتقّدم الب ـــــــــرم  وســـــــــّد المج ة الرقمي  
وإ،اا جمتمعاس كق م عل  املعرف و ومن  ال العدمد من ال اايس املركب   أبةدا  التنمي  املةـــــــــــــــتدام  عل  

االس وإىل التالن ل جيا رصــــ رة عام ا مع الت ــــدمد عل   ــــرورة إشــــارة إىل كالن ل جياس املعل ماس واالكصــــ
 إارا  مؤشراس  ا   رتالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس ا اإلطار اخلا  رر د كلك األةدا و

اورا قياااي  (1)وقد ك لت ال راا  املعني  رقياس كالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس ألغراض التنمي  - 3
كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــاالس ألغراض التنمي ا وا ر ــــد كالن ل جيا املعل ماس  ا ااياة ال ع  أبمهي 

واالكصــــــاالس عل  الصــــــعيد الدويو ورنلت ال ــــــراا  جه اا متضــــــافرة لتةــــــليا الضــــــ ء عل  الدور النال 
ســــــــتضــــــــ لع ر  كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــاالس ا حتقيع ،ةدا  التنمي  املةــــــــتدام ا و،عدس مقرتحا 

  مبؤشـــــــــراس لتالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــــاالس كةـــــــــاعد ا كتبع األةدا  وال اايسو وا آذار/م ـــــــــرتااً 
ا اعتمدس اللجن  اإلحصــــــــالي ا ا اورهتا الثامن  واألررع ا إطار املؤشــــــــراس العاملي  ألةدا  2017 مارس

مبؤشــــراس ،ةدا  التنمي   وغاايس التنمي  املةــــتدام ا النال ،عّده فرمع اخلرباء امل ــــرتك ر  ال ااالس املعين
مؤشــــــــــراو غ  ،ّن ســــــــــبعا فقا من ةنه املؤشــــــــــراس ة  مؤشــــــــــراس  232املةــــــــــتدام و ومن  ال اإلطار عل  

 و17 و 9 و 5 و 4غاايس مركب   مألةدا   6لتالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسا ك    
كالن ل جياس املعل ماس واالكصــاالس وال رهّد من قياس ور ــد سيع اجملاالس ال  ســتضــ لع فيها  - 4

ردورو وللتعب  ر ــــــــــــــالل ،فضــــــــــــــل عن اور كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــــــــــاالس ا حتقيع ،ةدا  التنمي  
املةتدام ا ،عّدس ال راا  قالم  م ا يعي  مبؤشراس لتالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس  الن است دامها 

دامها ا الق اعاس ذاس الصـــــــــــــــل  أبةدا  التنمي  ا قياس مدى ك افر ةنه التالن ل جيا ومدى اســـــــــــــــت 
 املةتدام  ال  ال م ملها إطار املؤشراس العاملي و

واملؤشـــــــــراس املقرتح ا ال    ق ـــــــــت ومت االكماق عليها من  الل عملي  ك ـــــــــاور شـــــــــارات فيها  - 5
األفراا إىل احلال ماس واملنظماس الدولي ا ك    اجملاالس التالي س إمالا ي  و ـــــــــــــــ ل األســـــــــــــــر املعي ـــــــــــــــي  و 

كالن ل جيا املعل ماس واالكصـــــــــــــــاالسا واســـــــــــــــت دام مؤســـــــــــــــةـــــــــــــــاس ق اع األعمال لتالن ل جيا املعل ماس 
واالكصــاالسا وق اع كالن ل جيا املعل ماس واالكصــاالسا والتجارة ا ســلع و دماس كالن ل جيا املعل ماس 

__________ 

من ،جل حتةــــ  ك افر رياانس  2004ال ــــراا  عبارة عن مباارة اولي  متعداة انهاس  ــــاحب  املصــــلح  مت إطالقها ا عام  (1) 
 وكالن ل جيا املعل ماس واالكصاالس ومؤشراهتا جب اة عالي ا وال سيما ا البلدان النامي 
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اايس اإللالرتو ي ا واحل ام  واالكصــــــاالسا واســــــت دام كالن ل جيا املعل ماس واالكصــــــاالس ا التعليما والنم
ــــــــ مؤشرا لتالن ل جيا املعل ماس واالكصاالسا كتعلع 26اإللالرتو ي و وك مل ةنه القالم    غام  مركب   27 رـ

ـــــــــــــــــــ  ةدفاو وســـــتعرض ال ـــــراا ه القالم ع امل ا ـــــيعي   ـــــمن كقرمرةا النال ســـــيهقد م إىل اللجن  ا آذار/ 11 رـ
ل ـــراا  رن ـــر القالم  عل    اق واســـع عل  البلدانا وة  و واســـت ـــرافا للمةـــتقبلا ســـتق م ا2020 مارس

 كنظر حاليا ا إعداا كقرمر  نا ال  نو
 

 املعايري - 2 
للحةم ا مة ل  ا تيار املؤشر وإاراج   من القالم  امل ا يعي و فالّل  (2)طهّبقت املعام  التالي  - 6

 مؤشر منب   ،نس
 معاجل مة ل  واحدةا (،) 
 ياانس قياس م ث ق  مبا في  الالمام اكال ن لدم  ر )ب( 
 مةتند إىل منهجياس متمع عليها اولياا ) ( 
 مال ن امياا قدر اإلمالانا )ا( 
 مال ن قارال للتحقع ر الل مةتقلا حيثما ،مالنا )ه( 
مةـــمح قدر اإلمالان ملتصـــنيل حةـــو اخلصـــالص ذاس الصـــل  للةـــالان قيد النظرو  )و( 

  سبيل املثال ال احلصرا اننس والمت  العمرم  وامل قع )حضرال/رمم ( فبالنةب  لألفرااا م مل املؤشرا عل
واملرا  االجتماع  واالقتصـــــااال والد ل المراال واملةـــــت ال التعليم و وملنةـــــب  لألســـــر املعي ـــــي ا م ـــــمل 

 مةت ى الد ل وامل قع )حضرال/رمم (و وملنةب  للمؤسةاسا م مل الق اع واحلجما
 رتاللم  معق ل  من حيث ال قت واملال ا معظم البلدانامال ن قارال للجمع  )ا( 
 مض ل ،ن مال ن قد سعت  من قبل إحدى ال ااالس الدولي ومه  )ح( 

 
 التصنيفا  - 3 

املرفع الرارع( منب   ا E/CN.3/2016/2/Rev.1مؤشـــــــــــــــراس ،ةـــدا  التنميـــ  املةـــــــــــــــتـــدامـــ  )ا ظر  - 7
كهصــــّنلا عند االقتضــــاءا حةــــو الد ل واننس والةــــن واال تماء العرق  واإلثين وال  ــــع إااء ا جرة  ،ن

واإلعاق  وامل قع ان رااا ،و غ  ذلك من اخلصــــالصا وفقاً للمباائ األســــاســــي  لإلحصــــاءاس الرلي  ال  
 و68/261،قرهتا انمعي  العام  ا قرارةا 

 سووفقا  نا املبد، العاما مهقرتح ،ن مال ن احلد األاىن من التصنيماس املمصل  للمؤشراس امل ا يعي  اا يت - 8
ملنةــــــــــب  للمؤشــــــــــراس املتعلق  مألفرااا  الن ،ن كال ن التصــــــــــنيماس ممصــــــــــل  اا يتس  )،( 

 ضرال(ا ومةت ال التعليما وال  ع إااء الق ة العامل ا واملهن ااننسا والةنا وامل قع )رمم /ح

__________ 

ةنه املعام  مهةــــــــــتلهم  مما ا ــــــــــ لعت ر  منظم  األمم املتحدة للرتري  والعلم والثقاف  من عمل ر ــــــــــ ن مؤشــــــــــراهتا اخلا ـــــــــ   (2) 
 اإل رت تو رعاملي 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
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ملنةـــــــب  للمؤشـــــــراس املتعلق  مألســـــــر املعي ـــــــي ا  الن ،ن كال ن التصـــــــنيماس ممصـــــــل   )ب( 
 اا يتس الد لا وامل قع )رمم /حضرال(ا وكال من األسر املعي ي ا وحجم األسرة املعي ي ا

 اع األعمالا  الن ،ن كال ن التصــــــنيماس ملنةــــــب  للمؤشــــــراس املتعلق  مبؤســــــةــــــاس ق ) ( 
 ممصل  اا يتس احلجم وامل قع ان رااا

ملنةــــــــــب  للمؤشــــــــــراس املتعلق  ملتعليما  الن ،ن كال ن التصــــــــــنيماس ممصــــــــــل  اا يتس  )ا( 
 اننسا والتصنيل عل  ،ساس التصنيل الدوي امل حد للتعليما

ن ،ن كال ن التصــــنيماس ممصــــل  اا يتس ملنةــــب  للمؤشــــراس املتعلق  ملتالن ل جياا  ال )ه( 
م ا ـــــــماس التالن ل جيا )ىرت /متنقل ا شـــــــبالاس اكصـــــــاالس انيل الثالث/،ل يت إال/انيل الرارع(ا وامل قع 

 )رمم /حضرال(ا والةرع ا
ملنةـــب  للمؤشـــراس املتعلق  ملنماايس اإللالرتو ي ا  الن ،ن كال ن التصـــنيماس  ةـــو  )و( 

   عي  ةنه النماايسو
 

 القائمة املواضيعية مبؤشرا  تكنولوجيا املعلوما  واالتصاال  ألغراض أهداف التنمية املستدامة - 4 
 عي  ا اندول ،اانهسيكرا القالم  امل ا  - 9
 

املــــــــؤشــــــــــــــــــــــر 
 مت سع  من قبل كما يل املؤشر املقرتح املقرتح )م م(

ال ـــــــاايس ذاس الصــــــــــــــلـــــــ  من 
 املنهجي  ،ةدا  التنمي  املةتدام 

 ةــــــب  األفراا النمن مةــــــت دم ن  1 م م     
 اإل رت ت

  مالتـــــــو اإلحصـــــــــــــــــــــاء ال طين
اســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاءاس كالن ل جيا )

 (املعل مــــــــاس واالكصــــــــــــــــــــــاالس
 االحتاا الدوي لالكصاالس

با -5ا 5-4ا 3-2ا 1-4
-16 ا8-12 ا -9ا 8-5
 8-17ا 10

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس
 األسر املعي ي 

ال  كت فر  ةـــــب  األســـــر املعي ـــــي   2 م م
 لدمها إمالا ي  است دام اإل رت ت

  مالتـــــــو اإلحصـــــــــــــــــــــاء ال طين
اســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاءاس كالن ل جيا )

 (املعل مــــــــاس واالكصــــــــــــــــــــــاالس
 االحتاا الدوي لالكصاالس

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس 1-9 ا1-4
 األسر املعي ي 

 ةــــب  األفراا النمن  لال ن ةاكما  3 م م
 حمم ال

  مالتـــــــو اإلحصـــــــــــــــــــــاء ال طين
اســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاءاس كالن ل جيا )

 (املعل مــــــــاس واالكصــــــــــــــــــــــاالس
 االحتاا الدوي لالكصاالس

ا 8-3 ا -2ا 3-2ا 1-4
-10ا 10-8ا 5-8با -5
 10-16  ا

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس
 األسر املعي ي 

الةـــــــــــالان امل ـــــــــــم ل ن ر ـــــــــــبال   4 م م
 متنقل  عرمض  الن اق

االحتاا  -منظم  االكصـــــــاالس 
 لالكصاالسالدوي 

 ا -2،ا -2ا 3-2ا 1-4
،ا -9ا 1-9ا 2-8ا 8-1
9-  

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس
كــــالــــنــــ لــــ جــــيــــــــا املــــعــــلــــ مـــــــاس 

 واالكصاالس
عدا االشـــــــــــــــرتاااس ا اإل رت ت  5 م م

 100ذال الن ــــاق العرمر لالــــل 
  ةم 

االحتاا  -منظم  االكصـــــــاالس 
 الدوي لالكصاالس

 - لالكصـــاالساالحتاا الدوي  6-17 ا -9
كــــالــــنــــ لــــ جــــيــــــــا املــــعــــلــــ مـــــــاس 

 واالكصاالس
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املــــــــؤشــــــــــــــــــــــر 
 مت سع  من قبل كما يل املؤشر املقرتح املقرتح )م م(

ال ـــــــاايس ذاس الصــــــــــــــلـــــــ  من 
 املنهجي  ،ةدا  التنمي  املةتدام 

البلـــدان ال  اعتمـــدس ســـــــــــــــجال  6 م م     
 وطنيا للصح  اإللالرتو ي 

 منظم  الصح  العاملي  8-3 منظم  الصح  العاملي 

املــهــــــــاراس رــــــــدوراس االلــتــحــــــــاق  7 م م
احلاس ري  األساسي  و/،و اوراس 

 احل سب  ا التعليم الثا  ال

مـــعـــهــــــــد  -وااراس الـــتـــعـــلـــيـــم 
 الي  ةال  لإلحصاء

 - معهد الي  ةــال  لإلحصــاء 4-5
 التعليم

 ةــب  اخلر،  ا املياامن املتصــل   8 م م
رـــــتـــــالـــــنـــــ لـــــ جـــــيــــــــا املـــــعـــــلـــــ مـــــــاس 
واالكصــــــــــاالس ا مةــــــــــت ايس ما 
رعد املرحل  الثا  م  )التصـــــــــــــــنيل 

ا املةــت ايس الدوي امل حد للتعليم
 (8إىل  5من 

مـــعـــهــــــــد  -وااراس الـــتـــعـــلـــيـــم 
 الي  ةال  لإلحصاء

 - معهد الي  ةــال  لإلحصــاء 4-5
 التعليم

ـــــنمن متمتع ن مبهـــــاراس  9 م م األفراا ال
كــــــالــــــنــــــ لــــــ جــــــيــــــــا املــــــعــــــلــــــ مـــــــاس 
واالكصـــــــــــــــــاالسا حةـــــــــــــــــو   ع 

 املهاراس

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس 2-8ا 4-4 االحتاا الدوي لالكصاالس
 األسر املعي ي 

لل ــــــــباب/البال   النةــــــــب  املت م   10 م م
الـــــنمن حقق ا عل  األقـــــل احلـــــد 
األاىن من الالمــــاءة ا مهــــاراس 

 حم  األمي  الرقمي 

 معهد الي  ةال  لإلحصاء 4-4 معهد الي  ةال  لإلحصاء

عــــــــدا إىل    ةــــــــــــــــبــــــــ  املــتــعــلــمــ 11 م م
)التصـــــــــــــنيل الدوي احل اســـــــــــــيو 
 1من  ا املةـــــت ايسامل حد للتعليم

 (3إىل 

مـــعـــهــــــــد  -وااراس الـــتـــعـــلـــيـــم 
 الي  ةال  لإلحصاء

 - معهد الي  ةــال  لإلحصــاء ،-4
 التعليم

 ةـــــب  املؤســـــةـــــاس التعليمي  ال   12 م م
 ـــا ح اســـــــــــــــيـــو ألغراض كرر مـــ  
ا )التصنيل الدوي امل حد للتعليم

 (3إىل  1من  املةت ايس

مـــعـــهــــــــد  -وااراس الـــتـــعـــلـــيـــم 
 الي  ةال  لإلحصاء

 - معهد الي  ةــال  لإلحصــاء ،-4
 التعليم

 ةـــــب  املؤســـــةـــــاس التعليمي  ال   13 م م
اإل رت ـــت ألغراض كرر مـــ   كعتمـــد

)التصنيل الدوي امل حد للتعليما 
 (3إىل  1من  املةت ايس

مـــعـــهــــــــد  -وااراس الـــتـــعـــلـــيـــم 
 الي  ةال  لإلحصاء

 - معهد الي  ةــال  لإلحصــاء ،-4
 التعليم

ـــــــــرت ـــــــــت كـــــــــدفـــــــــع اإلحـــــــــراـــــــــ   14 م م  
 )مإلاةاممت(

االحتاا  -منظم  االكصـــــــاالس 
 الدوي لالكصاالس

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس 8-2
كــــالــــنــــ لــــ جــــيــــــــا املــــعــــلــــ مـــــــاس 

 واالكصاالس
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املــــــــؤشــــــــــــــــــــــر 
 مت سع  من قبل كما يل املؤشر املقرتح املقرتح )م م(

ال ـــــــاايس ذاس الصــــــــــــــلـــــــ  من 
 املنهجي  ،ةدا  التنمي  املةتدام 

 ةــــــب  األفراا النمن مةــــــت دم ن  15 م م     
اخلــــــدمــــــاس  إجنــــــاا اإل رت ــــــت ا

 املصرفي 

  مالتـــــــو اإلحصـــــــــــــــــــــاء ال طين
اســـــــــــــــتقصـــــــــــــــاءاس كالن ل جيا )

 (املعل مــــــــاس واالكصــــــــــــــــــــــاالس
 االحتاا الدوي لالكصاالس

 ا3-8ا 1-8ا 1-4
  -10ا 8-10

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس
 األسر املعي ي 

األعمال ال  مؤســــــــةــــــــاس ق اع  16 م م
إجنــــاا كةـــــــــــــــت ــــدم اإل رت ــــت ا 

ل  ـــــ ل إىل وااخلدماس املصـــــرفي  
 اخلدماس املالي  األ رى

مؤدر األمم املتحــــــدة للتجــــــارة 
 والتنمي 

األمم املتحــــدة للتجــــارة مؤدر  8-3
 والتنمي 

ال  املؤســـــــــــــــةــــــــــــــــــــاس التعليميــــــ   17 م م
اإل رت ت )التصــــــــــنيل  كةــــــــــت دم

 ا املةــت ايسالدوي امل حد للتعليم
 (3إىل  1من 

االحتــــــــاا  -وااراس الــــتــــعــــلــــيــــم 
ا معهــد الــدوي لالكصـــــــــــــــــاالس
 الي  ةال  لإلحصاء

 - معهد الي  ةــال  لإلحصــاء 9-1
ـــــم/ االحتـــــــاا الــــــــدوي الـــــتـــــعـــــلـــــي
 األسر املعي ي  - لالكصاالس

،ســـــــــــــــعــــار كالن ل جيــــا املعل مــــاس  18 م م
واالكصــــــــــاالس انةــــــــــب  مت م  من 
 صــــــيو المرا من الد ل الق م  

 اإلساي

االحتاا  -منظم  االكصـــــــاالس 
 الدوي لالكصاالس

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس  -9ا 9-1
كــــالــــنــــ لــــ جــــيــــــــا املــــعــــلــــ مـــــــاس 

 واالكصاالس

الن ــاق الرتااال ل  ــــــــــــــلـ  عرض  19 م م
رــت وحــداس ) اإل رت ــت الــدوليــ 

 لالل مةت دم ملنةب  ا الثا ي (

االحتاا  -منظم  االكصـــــــاالس 
 الدوي لالكصاالس

 - االحتاا الدوي لالكصـــاالس ،-9ا 9-5
كــــالــــنــــ لــــ جــــيــــــــا املــــعــــلــــ مـــــــاس 

 واالكصاالس
ال  مؤســــــــةــــــــاس ق اع األعمال  20 م م

 كةت دم اإل رت ت
املتحــــــدة للتجــــــارة مؤدر األمم 

 والتنمي 
مؤدر األمم املتحــــدة للتجــــارة  17-8

 والتنمي 
مؤشــــــــر األمم املتحدة للم ــــــــارا   21 م م

 اإللالرتو ي 
إاارة ال ـــــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــــاام  

 واالجتماعي 
إاارة ال ـــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــاام   10-16 ا7-16ا 16-6

مـؤشـــــــــــــــر  - واالجـتـمــــــــاعـيــــــــ 
 امل ارا  اإللالرتو ي 

 ةـــــــــــــــبــــــ  النمــــــاايس اإللالرتو يــــــ   22 م م
   ر رمق  سليم  ريتياً املعانع 

منظمــــــ  التعــــــاون والتنميــــــ  ا 
امليدان االقتصـــــــــااالا ال ـــــــــعب  

ـــــــــــ  ـــــــــــي مألمـــــــــــم  اإلحصـــــــــــــــــــــــــال
مم األمم املتحــــدة رراناملتحــــدة/

 للبيت ا جامع  األمم املتحدة

 النماايس اإللالرتو ي  5-12ا 12-4

األعمال مؤســــةــــاس ق اع  ةــــب   23 م م
املـتـلـقـيــــــــ  لـ ـلـبـيــــــــاس عـن طـرمع 

 اإل رت ت

مؤدر األمم املتحــــــدة للتجــــــارة 
 والتنمي 

مؤدر األمم املتحــــدة للتجــــارة  17-8
 والتنمي 

األعمال  مؤســــةــــاس ق اع  ةــــب  24 م م
طلبياس عن طرمع  ال  كصـــــــــــــــدر

 اإل رت ت

مؤدر األمم املتحــــــدة للتجــــــارة 
 والتنمي 

مؤدر األمم املتحــــدة للتجــــارة  17-8
 والتنمي 
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املــــــــؤشــــــــــــــــــــــر 
 مت سع  من قبل كما يل املؤشر املقرتح املقرتح )م م(

ال ـــــــاايس ذاس الصــــــــــــــلـــــــ  من 
 املنهجي  ،ةدا  التنمي  املةتدام 

مدى اســت دام مؤســةــاس ق اع  25 م م     
الن ـــاق  األعمـــال الشـــــــــــــــرتااـــاس

 العرمر

مؤدر األمم املتحــــــدة للتجــــــارة 
 والتنمي 

مؤدر األمم املتحــــدة للتجــــارة  8-2
 والتنمي 

التجـــــارة الـــــدوليـــــ  ا اخلـــــدمـــــاس  26 م م
القارل  للتةليم رقمياً انةب  مت م  

 جمم ع  ارة اخلدماسمن 

مالتـــــــو اإلحصـــــــــــــــــــــاء ال طين 
ي ان التجارم  ملحصــــــــــــاءاس اإل)

 املدف عاس(

مؤدر األمم املتحــــدة للتجــــارة  8-2
كـــالـــنـــ لـــ جـــيـــــــا  - والـــتـــنـــمـــيـــــــ 

 املعل ماس واالكصاالس
 
 


