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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4

 )ف( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

بنود للمناااق ااااااااااة وا خاااء التكارل جحصااااااااااا ا    نولوجياا  
 المعلوما  واال صاال  

   
   نولوجيا المعلوما  واال صاال  ألغكاض التنمية  تكيك ال كاكة المعنية بقياس    

  
 مذككة من األمين العام  

 
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــرف األم ن  2021/224وفقًا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع   

العام ألأن يح ل إلى اللجني اإلحصـــــــــــاالي اقر رل ال ـــــــــــراوي المعنلي ألالاس اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــــــــاالب 
راز الحاجي إلى انف ذ ألغراض التنملي. واللجني مدعاة إلى إقرار القاامي األســـــــــاســـــــــلي المنقحي للمؤ ـــــــــرابن إل  

المباجئ التاج هلي المنقحي ألغلي اح ــ ن ااافر وعاةلي المؤ ــراب المتعلقي  تتنالاجلا المعلاماب واالاصــاالبن 
(ن وجعم 19-مرض ف روس كاروعا )واف د الرقم  لمااجهي أزماب مثل الك الت  ي ببها  التأهبواح  ن اق لم  

ــلي ألاســــتثدام أحد  المااج المنهجلي جمع المؤ ــــراب المتعلقي  نفاياب المعداب ا لتهرباالي واإللتتروعلي والتاصــ
 نتجها ال راوي.ا وما  تصل  ها من ماارج  ناء القدراب الت  

  

 

 * E/CN.3/2022/1. 
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 متدمة  - أوال   

  2004اســتلهلت ال ــراوي المعنلي ألالاس اتنالاجلا المعلاماب واالاصــاالب ألغراض التنملي ف  عام   - 1
ن اتنالاجلا المعلاماب واالاصــاالب اتان قا لي للمقارعي على الصــع د من أجل اح ــ ن ااافر إحصــاءاب أل ــأ

 ندا منتظما ف  جدول   2005. وقد أصـبحت إحصـاءاب اتنالاجلا المعلاماب واالاصـاالب منذ عام ( 1) الدول 
ــدرب ال ــــــــــــــراوـي أحـد  اقر ر لهـا ف  عـام   ــااـلين  تترر كـل ســــــــــــــنت ن. وأصــــــــــــ   2020أعمـال اللجـني اإلحصــــــــــــ

(E/CN.3/2020/23 وف  هذا التقر رن اقدم ال ــــراوي لمحي عامي عن العمل الذت اتــــملعت ألك منذ ذلك .)
 .19-الح نن وانظر ف  أثر جااحي كاف د

  
 اال جاها  الحديثة في قياس   نولوجيا المعلوما  واال صاال   - ثانيا  

 طلب على جحصا ا    نولوجيا المعلوما  واال صاال  وإنتاجهاأثك الجائحة على ال -ألف   

 وجها  النظك اإلقليمية  -   1 

 ال اريبي منطتة البحك  أمكيكا الال ينية و  )أ(  

ألــالتحال الرقم  ف  أمر  ــا اليا نلــي ومنمقــي البحر التــار ب  وأ هرب    19-عجلــت جــااحــي كاف ــد - 2
ف  جعم األع ــــــمي ألجملع أعااعها والتم  ن من ممارســــــي الحقا    اإلم اعاب الت  انمات عل ها الحلال الرقملي

األســاســلي مثل التعللم والصــحي. وف  الاقت عف ــكن ك ــفت الجااحي إلى أت مدف اتح م الفجااب الرقملي   ن 
البلدان وجاخلها ف  اإلجماج االجتماع  والنما االقتصـــــــــاجت. واحتاج المنمقي إلى ســـــــــلاســـــــــاب فعالي وقراراب  

قاامي على األجلي لتعز ز التنملي الرقملي واجنب افاقم الفجااب االجتماةلي واالقتصـــــاجيي الماجاجة   اســـــتراالجلي
 من قبل.

ــتثدام  - 3 ــاالب واســـــ ــراب النفاذ إلى اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــ ــبت مؤ ـــــ وخيل هذه الجااحين اوت ـــــ
ــرنلي عبر اإلعترعت  الحلال الرقملي مثل العمل عن ألعد والتعللم عن ألعد والتجارة اإللتتروعل  ي والثدماب المصــــــــ

أهملي أوبر ف  وتـــع ال ـــلاســـاب واالســـتراالجلاب المحدجة واعر فها. وامثل التحدت الرال ـــ  الذت كان  ااجك  
المنمقي ف  احتلاجها إلى جل ل على هذا الناع من االســــتثدامن ألاإلتــــافي إلى مؤ ــــراب االاصــــال اإللتتروع  

االاصــال اإللتتروع  على م ــتاف الفرج واألســرة المخل ــلي خيل الجااحي    التقل ديي. ومع ذلكن كاعت مؤ ــراب
ن على 2018عامي حاســــما ف  احد د ا ثار االجتماةلي واالقتصــــاجيي للفجاة الرقملي جاخل البلدان. فف  عام 

ل مل ان أســرة مخل ــلي امث  23ســب ل المثالن كاعت ال ــر حتان الثلم ــ تان األجعى جخي ااــمان ما يقر  من 
ف  المااي من أطفال المنمقي   46عصـــــد العدج اإلجمال  للســـــر المخل ـــــلي غ ر المتصـــــلي ألاإلعترعت. وكان 

سـني ف  أسـر مخل ـلي غ ر متصـلي ألاإلعترعتن مما يعن  أن أوثر من   12سـنااب و  5المتراوحي أعمارهم   ن  

 __________ 

ــاء ف  ال ــــــــــراوي المعنلي ألالاس اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــــــــاالب 2021ف  ا ــــــــــر ن الثاع /عافمبر  (1)  ن كاعت التلاعاب التاللي أعاــــــــ
ــاجت  ومؤامر األمم المتحـدة للتجـارة ألغراض التنمـلي  االاحـاج  ــاالبن ومنظمـي التعـاون والتنمـلي ف  المـ دان االقتصــــــــــــ اـلدول  لياصــــــــــــ

ر  والتنملي  ومعهد اإلحصــــــــــــاء التاألع لمنظمي األمم المتحدة للتربلي والعلم والثقافي  واللجني االقتصــــــــــــاجيي ألمر  ا اليا نلي ومنمقي البح 
اةلي لغرب  آســـلا  واللجني االقتصـــاجيي واالجتماةلي  ســـلا والمحلو الهاجئ واللجني االقتصـــاجيي التار ب   واللجني االقتصـــاجيي واالجتم

ج ألفر الا  وإجارة ال ــؤون االقتصــاجيي واالجتماةلي ألاألماعي العامي للمم المتحدة  والم تب اإلحصــاا  لياحاج األوروب   وأماعي  رعام
لتح م ف  عقل النفاياب الثمرة والتثلص منها عبر الحدوج  وبرعامج الدوراب الم ــــــــــــتدامي  األمم المتحدة للب ئي الافاقلي ألازل أل ــــــــــــأن ا

 التاألع لم تب عااب رالس جامعي األمم المتحدة ف  أوروبا  والبنك الدول   ومنظمي العمل الدوللي.
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جروس عن طر ق التااصــل  اف ر ا مل ان طفل قد اســتبعدوا فعللا من التعللم عندما لم اتم ن المدارس من  32
وجها لاجك. و ؤجت اععدام القدرة على الحصـال على التعللم ومزاولي العمل أل ـبب اععدام االاصـال اإللتتروع  
ــدت لك على وجك   ــاواة يجب التصـــ ــدر لعدم الم ـــ ــ ر والمتاســـــو. وها مصـــ إلى آثار عملقي على المد  ن القصـــ

 .ال امل  النفاذال رعي ألاعتماج سلاساب اعزز إم اعلي 

واســــتناجا إلى المؤ ــــراب التقل ديي واال تتار ف  مجال البلاعابن وتــــعت اللجني االقتصــــاجيي ألمر  ا   - 4
اعملم النفاذ إلى التتنالاجلا الرقملي لمااجهي  ”اليا نلي ومنمقي البحر التار ب  ماجزا لل ـــــلاســـــي العامي عنااعك  

ااصــلاب متعلقي ألال ــلاســي العامي اتناول التحدياب الناجمي عن . و تاــمن الماجز  “19-عااقب جااحي كاف د
الجااحي والتعاف  ف  الم ـــــــتقبل. وقد أســـــــفرب التاصـــــــلاب عن اقتران  تاف ر ســـــــلي أســـــــاســـــــلي من المنتجاب 

لتعز ز م ــاركي المرأة ف    التتنالاجلي اتألد من حاســا  محمال وهااد ذك  وجهاز لاح  يم ن اســتثدامها
 على سب ل المثال.ن سد الفجاة الرقملي   ن الجن  ناالقتصاج الرقم  و 

 
 آسيا والمحيط الهادئ  )ب(  

أ رزب الق اج المتصـــــلي ألالجااحي ف  منمقي آســـــلا والمحلو الهاجئ أن االاصـــــال اإللتتروع  الرقم   - 5
ــلي   ــاســـ الح ا ي والثدماب  والتتنالاجلا الرقملي  ؤجيان جورا حاســـــما ف  تـــــمان اســـــتمرار ا ـــــغ ل الهلاول األســـ

وسـيسـل اإلمداج وف  التم  ن من العمل عن ألعد والق  التعللم المدرسـ  من المنزل. وأ رزب الجااحي الحاجيل  
إلى الاصــال إلى مصــاجر جد دة للبلاعاب واإلحصــاءاب المتعلقي  تتنالاجلا المعلاماب واالاصــاالب من أجل  

ــرر الذت الحقك الف ــل لمدف الاـــ ــال على فهم أفاـــ ــخلفي  الحصـــ ــاع ألالفئاب الاـــ جاة الرقملي ا خذة ف  االا ـــ
ــل ف  أعقا  جااحي كاف د ــ ل أفاـــــــــ ــت اللجني  19-والحاجيل إلى إعاجة البناء أل ـــــــــ ــتجاألي لذلكن جرســـــــــ . واســـــــــ

االقتصـــــــــــاجيي واالجتماةلي  ســـــــــــلا والمحلو الهاجئ االاجاهاب اإلقللملي المتصـــــــــــلي ألالفجاة الرقملي والمناطق  
ــاجر  لاعاب من قب ل المنثفاـــــــــــــي االعتفاع  تتنالا  جلا النما  العر ض )الثا تي والمتنقلي(ن ألاســـــــــــــتثدام مصـــــــــــ

ومصــاجر البلاعاب الجد دة الم ــتندة إلى البلاعاب الجغرانلي الم اعلي   ( 2) إحصــاءاب االاحاج الدول  لياصــاالب
 .( 3) عن سرعي النما  العر ض وجاجاك )االعتظار( Ooklaالت  اتلحها  ركي 

أصــبه هناف فهم أفاــل الاجاهاب االاصــال الرقم  ف  منمقي آســلا والمحلو الهاجئ وعتلجي لذلكن   - 6
ي ــ ل أســاســا ج دا للحااراب اإلقللملي المتعلقي ألال ــلاســي العامي واإلجراءاب التعاوعلي على الصــع د اإلقللم . 

واعت  المنمقي و  ــــــــ ر التحل ل الذت أجراك اللجني االقتصــــــــاجيي واالجتماةلي  ســــــــلا والمحلو الهاجئ إلى أن
متقدمي رقملا ف  خاـم الجااحي ولتنها كاعت أياـا المنمقي ذاب الفجاة الرقملي األوثر اا ـاعا. ووفقا لبلاعاب 

ن كاعت ســــــــرعي النما  العر ض الثا ت اتفاوب افاواا كب را   ن  لدان المنمقي أثناء الجااحي.  Ookla ــــــــركي 
ملغاألا ت/ثاعلي( وجمهار ي   109العر ض الثا ت ف  اا لند )فقد فاقت سرعاب انز ل الملفاب ألاستثدام النما   

ملغاألا ت/ثاعلي( المتاســــــو اإلقللم  ألمقدار أربعي أتــــــعاف. وباإلتــــــافي إلى ذلكن اتاج ســــــرعي   103وار ا )
التنز ل ألاســــــتثدام النما  العر ض المتنقل أن اتان ماحدة ف  جملع أعحاء البلد ف  ألعض االقتصــــــاجاب ف   

 __________ 

 .ESCAP/76/21اعظر  (2) 

 Siope Vakataki ‘Ofa and Cristina Bernal Aparicio, “Visualizing broadband speeds in Asia andاعظر   (3) 

the Pacific”, Asia-Pacific Information Superhighway Working Paper, No. 02/2021 (Bangkok, 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2021). 
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ذـلك هاع  كاع  والصــــــــــــــ نن إلى جـاـعب جمهارـ ي كارـ ا والـلاأـلان وـاا لـند وف ـ ت ـعامن وإلى حد   المنمـقين ألمـا ف 
 جمهار ي الو الديمقراطلي ال عبلي. ما

ــلا والبلدان غ ر  - 7 ــلا و ـــــمال ووســـــو آســـ ومع ذلكن ي ـــــهد ألعض البلدان ف  جنا  وجنا  غر  آســـ
المناطق الحاــــر ي والر فلي ف  ســــرعي النما   ال ــــاحللي ف  منمقي آســــلا والمحلو الهاجئ افاوااب كب رة   ن  

العر ضن الثا ت والمتنقل على ال ـااء. ووفقا إلحصـاءاب االاحاج الدول  لياصـاالب أل ـأن النفاذ إلى النما   
العر ضن كاعت المناطق جون اإلقللملي الت  ســـــــجلت أجعى متاســـــــو لن ـــــــب اال ـــــــتراواب ف  إعترعت النما   

ف  المااي(ن   3ف  المااي من ال  ان(ن وجنا  وجنا  غر  آسلا )  6لا )العر ض الثا ت ه  جنا   ر  آس
ألــالنمــا  العر ض المتنقــلن كــاعــت  ف  المــااــي(. ونلمــا  تعلق  1والبلــدان الجزر ــي النــاملــي ف  المحلو الهــاجئ )

إحصــــــــاءاب النفاذ ف  أجعى م ــــــــتا ااها ف  جنا  وجنا  غر  آســــــــلان ح ن لم ي ن  نتفع ألثدماب النما   
 ف  المااي من ال  ان. 40ساف   العر ض

للتعاون   ن اللجني االقتصــاجيي واالجتماةلي  ســلا والمحلو الهاجئ  اً ووفرب هذه اإلحصــاءاب ســلاق - 8
والدول األعاــــــــاء ف ها لاتــــــــع خمي عمل طر ق المعلاماب الفااق ال ــــــــرعي لمنمقي آســــــــلا والمحلو الهاجئ 

ــي مت 2022-2026) ــاء منصــ ــ تم ألماجبها إع ــ ــال الرقم  (ن الت  ســ ــ ق االاصــ ــلحي لتن ــ ــحا  المصــ عدجة أصــ
 وامبلقاب التتنالاجلا الرقملي والبلاعاب الرقملي.

 
 أوروبا  )ج(  

ف  أوروبان القى أعاـاء النظام اإلحصـاا  األوروب  طلباب للحصـال على  لاعاب لدعم المز د من  - 9
ــلاســـــــاب ف  وقت أتـــــــحت نلك أع ـــــــمي التعللم والتعللم المدرســـــــ  وا ــلا   اقر ر ال ـــــ لعمل اتم عن ألعد ف  ســـــ

الجااحي. وكان هناف اهتمام على وجك الثصاص ألاألسر الت  لد ها أطفال أو طي  جاخل األسرة المخل لين 
للنظر ف  متغ راب  ـتى اتعلقن مثين ألااصـالها ألاإلعترعت وال ـر حي الرلبخلي لدخل األسـرة المخل ـلين وم ـتاف 

مـام أـلالبـلاـعاب المتعلقـي ألمؤ ــــــــــــــر المهـاراب الرقمـلي على الم ــــــــــــــتاف التعللم. وعيوة على ذلـكن كـان هـناف اهت 
ــال على خدماب اإلعترعت خارج   ــال ألاإلعترعتن والحصـــــ ــأن االاصـــــ اإلقللم ن ألاالقتران مع متغ راب مع ني أل ـــــ
المنزلن وجخل األســــــــرة المخل ــــــــلي. والح  النظام اإلحصــــــــاا  األوروب  اهتماما كب را ألالبلاعاب المتعلقي ألأثر 

ــاء الجااح ــتقصـــــ ي على المر قي الت  اعمل  ها ال ـــــــركاب. وف  وقت الحقن أتـــــــلفت وحدة خاصـــــــي إلى اســـــ
أل ــــأن اســــتثدام اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالب والتجارة اإللتتروعلي ف  المؤســــ ــــاب ااــــمنت   2021 عام

ع عبر أســــــئلي عن الاصــــــال عن ألعد إلى ماارج ال ــــــركابن وعقد االجتماعاب عن ألعدن وبذل جهاج أوبر للبل 
أل ـــــــــأن اســـــــــتثدام اتنالاجلا المعلاماب  2022اإلعترعت. وعيوة على ذلكن أتـــــــــلفت إلى اســـــــــتقصـــــــــاء عام 

واالاصــــاالب والتجارة اإللتتروعلي ف  المؤســــ ــــاب أســــئلي جد دة عن عقد االجتماعاب عن ألعد والاصــــال إلى 
 ماارج ال ركاب عن ألعد.

أن الجااحي اعا  ألمر  عد دة جمع البلاعاب  والح  الم تب اإلحصــــــــاا  لياحاج األوروب  أياــــــــا  - 10
ونلما  تعلق ألالدراسـي االسـتقصـاالي أل ـأن اسـتثدام األسـر المخل ـلي    .ف  الدول األعاـاء ف  االاحاج األوروب 

واألفراج لتتنالاجلا المعلاماب واالاصــــــــاالبن كان الاصــــــــال إلى المج ب ن محدوجا )فقد اأثر إجراء المقا يب 
ــد ــاب اتنالاجلا المعلاماب وجها لاجك اأثرا  ــــ ــ ــــ ــاء المتعلق ألمؤســــ ــتقصــــ ــتجاألي ليســــ  دا(ن وكذلك معدل االســــ

ــ ــــــاب األعمال التجار ي علقت أع ــــــمتها أو أعهتها.   د أن الم ااب  واالاصــــــاالبن عظرا ألن العد د من مؤســــ
اإلحصــــــــاالي الاطنلي  ذلت جهاجا إتــــــــانلي هاالي لتت لي أســــــــال ب جمع البلاعاب الثاصــــــــي  ها )عن طر ق  
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التحال من عمو المقــا يب الت  اجرف وجهــا لاجــك إلى المقــا يب الهــاافلــي أو الت  اتم عبر اإلعترعــتن على 
ســب ل المثال( أو قامت  تمد د فتراب جمع البلاعابن مما أســفر عن عجان جمع البلاعاب وع ــر  لاعاب ماثاقي  

 خيل فترة الجااحي.

 
 غكب آسيا  )د(  

أثر معمل للنظم اإلحصــاالي الاطنلي العربلي وكان لها ألال  األثر على  وان للجااحي ف  غر  آســلا - 11
جمع اإلحصـاءاب الرسـملي. وف  اسـتقصـاء أجراك اللجني االقتصـاجيي واالجتماةلي لغرب  آسـلا ف  الربع األول  

ف  المااي من البلدان المج بي إلى أن عملها اإلحصــــــــــــاا  قد اأثر ألالجااحين    84,6ن أ ــــــــــــار 2020من عام  
ــلما جمع البلاعاب. وأرجأب أربع جول عربلي اعداجها الاطن  من عام   الو  . وســــــــ ق  2021إلى عام    2020ســــــ

 سببان رال لان لذلك هما عمللاب اإلغي  ال امل وعدم القدرة على إجراء استقصاءاب حاار ي. 

وعلى الرغم من أن جمع البـلاـعاب المـ داعـلي ربمـا ي ان ـقد اعثفض أو ااقد امـامـا ف  معظم البـلدان  - 12
ــار حاال    ف  المـاـاي من البلـدان المج ـبي إلى أن الجـااحـي كـاـعت إـ ذاـعا ألعهـد جـدـ د ف  جمع  77العربـلين أ ــــــــــــ

وع  ووســـاال التااصـــل االجتماع  البلاعاب ألمر  غ ر اقل ديين مثل الم الماب الهاافلي ورســـاال البر د اإللتتر 
اعاون ما كان مم نا من قبل  وحد  وســجيب افاصــ ل الم الماب الهاافلي واســتثيص البلاعاب من ال ــب ي. 

املتها  ووجاجل منصـاب لتتبع التمخلم 19-فرتـتك الحاجيل إلى اقديم اقار ر  املي عن حاالب اإلصـاألي أل اف د
عملـت    19-الثـاص. وباجـك عـامن فعلى الرغم من أن جـااحـي كاف ـدواـد رهـا وكـاالب وطنلـي مثتلفـي والقمـاع  

جمع البلاعابن فقد أجب إلى حدو  احال ف  مجال اإلحصـــــــــاءاب ف  المنمقي وأوجدب زخما غ ر م ـــــــــبا   
عحا اســـتثدام اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــاالب ف  اإلحصـــاءابن وإجماج مصـــاجر  لاعاب جد دة )لها جذور  

 وها ما يم ن أن يصبه الاتع المبلع  الجد د. ب الرقملي( وجمع البلاعاب الرقملينراسثي ألعمق ف  البلاعا

الت  ع ــــراها إجارة   2020اســــتقصــــاء الح امي اإللتتروعلي لعام ن أ هرب عتااج  2020وف  اماز/ اللك   - 13
إلى   19- كاف د   ال ــــؤون االقتصــــاجيي واالجتماةلي أعك على الرغم من الفجاة الرقملي الم ــــتمرةن فقد جفعت جااحي 

ــمي الح املي عبر اإلعترعت. وأحرز اقدم عامن ح ن اراقى   ف  المااي من البلدان  22الالام ألالمز د من األع ــــ
إلى م ــــــتا اب أعلى على صــــــع د اما ر الح امي اإللتتروعلي. وواصــــــلت الح اماب اقديم الثدماب الرقملي. 

ــافي إلى ذلكن أجبرب الجااحي ــر أ وباإلتــــــــ جواب وخدماب جد دة مثل  ااألاب المعلاماب الح اماب على ع ــــــــ
ــلين  19-المثصـــــصـــــي لتاف د ــلع المبلين والمااع د المبلي االفتراتـــ ن والثدماب اإللتتروعلي اليزمي لتار د ال ـــ

والعمل عن ألعدن والتعلم عن ألعدن وطلباب اسـتصـدار  ـهاجاب التمخلمن واتبع المثالم ن والت ـثلص الذاا . 
 .( 4) 2021ف  حز ران/ اعلك  2022لح امي اإللتتروعلي لعام استقصاء ا جا إلجراءواختتمت الم اوراب استعدا

 
 استخدام البيانا  الضخمة الستخالص مؤشكا  ب أن   نولوجيا المعلوما  واال صاال   -   2 

ــاءاب المتاحي ألمر  اقل ديي المعلامابال اليزميل لتحد د هذه التغ راب ف  الرقمني ف   - 14 ال اافر اإلحصــ
اقـت المـناســــــــــــــب. وقـد  رهـنت الجـااحـي على أن هـناف حـاجـي إلى اعز ز اال تتـار ف  مجـال البـلاـعاب كم مـل ال

للمؤ ـــــراب التقل ديي المتعلقي  تتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــاالب. ولجأب اللجني االقتصـــــاجيي ألمر  ا اليا نلي 
 جااعب مثتلفي ليقتصاج الرقم .ومنمقي البحر التار ب  إلى استثدام اقنلاب البلاعاب الاثمي لالاس 

 __________ 

 .https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys اعظر (4) 
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ذلك احل لل البلاعاب الاــــــــثمي الذت أجراك اللجني االقتصــــــــاجيي ألمر  ا اليا نلي ومنمقي   وقد أ هر - 15
من وجاجها على اإلعترعت للاصـال   األعمال التجار يالبحر التار ب  ف   دايي الجااحي. واسـتفاجب مؤسـ ـاب  

ألعمال التجار ي من سـني  مؤسـ ـاب االتب رة ف  عدج المااقع ال ـب لي ل  إلى الم ـتهلت نن كما  تاـه من الز اجة
ــان/أ رـ ل وأـيار/مـا ا     2020إلى أخرف ف  البرازـ ل و ــــــــــــــ ل  وكالامبـلا والم  ـــــــــــــــلك ف  آذار/مـارس وعل ــــــــــــ

ــبي  لغت) ــلكن وعحا  800ز اجة  ال ع ــــــ ــ ل (.    360ف  المااي ف  كالامبلا والم  ــــــ ف  المااي ف  البراز ل و ــــــ
)الاجاج الفاعل(  التجار ي الن ــبي األوبر من الز اجاب ف  أعداج مااقع األعمال القاامي على المعاميبوكاعت 

ــبي  ــلك  ن ــ ــاب التجارة اإللتتروعلي. فقد ارافع عدج مااقع التجارة اإللتتروعلي الجد دة ف  البراز ل والم  ــ ومنصــ
. وف  الاقت عف كن زاج  2019ف ك من عام مقارعي ألال هر ع   2020ف  المااي ف  عل ان/أ ر ل   450از د عن 

ف  المـااي ف  الفترة   500عدج المااقع ال ــــــــــــــب ـلي الـقاامـي على الاجاج الـفاعل ف  كالامبـلا والم  ـــــــــــــــلك  نحا  
عف ــــــها. واظهر البلاعاب المتعلقي ألالبااع ن الجدج ف  األســــــاا  اإلقللملي أياــــــا حدو  ز اجة كب رة ف  التجارة  

 الصغ رة والمتاسمي إلى عمياها. المؤس ابن وف  أهم تها لاصال 2020اإللتتروعلي ف  عام 

ــلي من  - 16 ــاســ ــلي أســ ــنا ي ل ــ ــب لين يم ن اقد ر التتلفي ال ــ ــعار من المااقع ال ــ ــتقاء األســ ومن خيل اســ
المنتجاب التتنالاجلي اتألد من حاســا  محمال وهااد ذك  وجهاز لاح . واســتناجا إلى اتلفي هذه األجهزة  
والمبل  ال ــــهرت المدفاع للحصــــال على وصــــلي ثا تي وا ــــتراف ف  خدمي المحمالن قدرب اللجني االقتصــــاجيي  
ألمر  ا اليا نلي ومنمقي البحر التار ب  أعك يم ن ف  كث ر من  لدان المنمقي ااف ر سلي أساسلي من منتجاب 

ف  المااي من  1 تتلفي ســــنا ي اقل عن اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالب للســــر المخل ــــلي الت  ال امتلتها  
 النااج المحل  اإلجمال .

ــتثدام   - 17 ــال ب مبتترة من أجل اســـــــــ ــاالب حاللا ف  إم اعلي امب ق أســـــــــ و نظر االاحاج الدول  لياصـــــــــ
البلاعاب الاــثمي ألاعتبارها مصــدرا جد دا للبلاعابن ول ــدو الفجااب التب رة ف  البلاعاب. وأجر ت مناق ــاب ف   

الندوة العالملي المعنلي ألمؤ ــــــراب االاصــــــاالب/اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــــاالب ف    اعاب عقداهاعدة اجتم
ــتعمال األســـــــــــــر  2020إلى عام   2013الفترة من عام   ن وخيل أعمال فر ق الثبراء المعن  ألمؤ ـــــــــــــراب اســـــــــــ

المعلاماب لتتنالاجـلا المعلاماب واالاصــــــــــــــاالب وفر ق الثبراء المعن  ألمؤ ــــــــــــــراب االاصــــــــــــــاالب/اتنالاجـلا  
ــثمي   ــملع االاحاج  دور ع ـــو ف  لجني الثبراء المعنلي ألالبلاعاب الاـ ــافي إلى ذلكن ياـ ــاالب. وباإلتـ واالاصـ

ألغراض اإلحصـاءاب الرسـملي من خيل أفرقي العمل التاألعي لك المعنلي ألالمهاراب وبناء القدرابن   وعلام البلاعاب 
   اج حاللا فر ق العمل المعن   بلاعاب الهااد المحمال. والبلاعاب الاثمين وأهداف التنملي الم تدامين و ق 

وكإسـهام رال ـ  ف  اسـتت ـاف مصـاجر جد دة للبلاعاب خدمًي ألغراض اإلحصـاءاب الرسـملين أطلق   - 18
م ـروعا اجر بلا أل ـأن اسـتثدام البلاعاب الاـثمي لالاس   2016االاحاج الدول  لياصـاالب ف  حز ران/ اعلي 

عفذ الم ــــروع ف  ســــتي  لدان )اإلماراب العربلي المتحدةن وجارجلان وال ــــا دن والفلب نن    مجتمع المعلاماب. وقد
)إعدوعل ــلا والبراز ل(ن الســتت ــاف كلي يم ن أن اتمل  2020وكالامبلان وك نلا( وف   لد ن آخر ن ف  عام 

ع المعلاماب. وف   البلاعاب الاــــثمي الاارجة من م ــــغل  االاصــــاالب المتنقلي المؤ ــــراب القاامي لالاس مجتم
الم ــــــــــروع ن التجر ب  ن إلعدوعل ــــــــــلا والبراز لن جرف اختبار المنهجلاب المتصــــــــــلي ألمؤ ــــــــــرت أهداف التنملي 

كت ب عن استثدام  لاعاب الهااد المحمال لالاس    2022وس ن ر ف  عام  1-8-17و   1-ج-9الم تدامي 
ــاالب ألغراض أهداف التنملي ــراب اتنالاجلا المعلاماب واالاصــ ــفك واحدا من التت باب  مؤ ــ ــتدامين  اصــ الم ــ

  ال ـــــــــتي لفر ق عمل لجني الثبراء المعن   بلاعاب الهااد المحمال. كما ســـــــــ ن ـــــــــر االاحاج ف  كاعان الثاع / 
أول كت ب لك عن اســــــــــتثدام  لاعاب الهااد المحمال لالاس مجتمع المعلاماب. وســــــــــ تاــــــــــمن  2022  نا ر
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ــأن مجماعي أوب  ــلاب أل ـــ ــتتمل  دورة ادر بلي على اإلعترعت  التت ب منهجلاب وااصـــ ــلل ـــ ــرابن وســـ ر من المؤ ـــ
 أل أن استثدام  لاعاب الهااد المحمال.

وباإلتافي إلى ذلكن عاقش الفر ق العامل المعن  ألالاس التجارة اإللتتروعلي واالقتصاج الرقم  التاألع   - 19
ن اسـتثدام  2020المعقاج ف  أيار/ما ا    لمؤامر األمم المتحدة للتجارة والتنملي )األوعتتاج( ف  اجتماعك الثاع ن

مصاجر  لاعاب غ ر االستقصاءاب لتتملي الالاس التقل دت للتجارة اإللتتروعلي واالقتصاج الرقم . وخلص إلى 
 ــ لت تــغما على الم ااب اإلحصــاالي الاطنلي اتــمرها إلى إعتاج  لاعاب مصــنفي عن  19-أن أزمي كاف د

أح ــــــــــــن ااق تان وأوثر ماثاقلي. واال تتار ف  مجال البلاعاب ال  افر ر ف الرقمني ات ــــــــــــم ألأعها أوثر جاجةن و 
جد دة ربما اتان النهج التقل ديي قد أغفلتها فح ـبن  ل ها  بدو أياـا أمرا حتملا. وسـتؤجت البلاعاب الاـثمي  

اق لم جورا محار ًا ف  إحدا  احال ف  إعتاج اإلحصـاءاب من خيل اقديم مدخيب ذاب صـلي وا ـتراع إعاجة 
حاكمي البلاعاب. وســـــــتحتاج البلدان الناملي إلى الدعم ف   ناء قدراب عظمها اإلحصـــــــاالي الاطنلي الســـــــتغيل  
ــاجر البـلاـعاب الـبد ـلي )من خيل المنهجـلي أو البرمجـلاب(ن وإـقامـي ج ــــــــــــــار من الثقـي   ن جهـاب ااف ر  مصــــــــــــ

 لمي عامي.البلاعاب وجهاب إعتاجهان واحا ل البلاعاب إلى مؤ راب قا ي ذاب ق
 

التائمة األساااااااااسااااااااية للمؤشااااااااكا  والتعاريم والمعاييك اإلحصااااااااائية في مجا    نولوجيا   -با    
 المعلوما 

القاامي األســـــــــاســـــــــلي    2007أقرب اللجني اإلحصـــــــــاالي ف  جوراها الثامني والثيث ن المعقاجة ف  عام   - 20
  2007 دمت انالحاب للقاامي ف  األعااملمؤ راب اتنالاجلا المعلاماب واالاصاالب الصاجرة عن ال راوين وقل 

ن م ـــفاعي ألاقتران ألأن 2021. و تاـــمن هذا التقر ر قاامي أســـاســـلي منقحي لعام 2016و   2014و   2012و 
 .  ( 5) اقرها اللجني أياا

وا ــــمل القاامي األســــاســــلي المجاالب التاللي  الهلاول األســــاســــلي لتتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالب  - 21
ل إل ها  وإم اعلي عفاذ األسر المخل لي واألفراج إلى اتنالاجلا المعلاماب واالاصاالب واستعمالهم وسبل الاصا 

مؤســــــ ــــــاب األعمال التجار ي وقماع اتنالاجلا من جاعب  لها  واســــــتثدام اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــــاالب  
صــــاالب  واســــتثدام اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالب  والتجارة ف  ســــلع وخدماب اتنالاجلا المعلاماب واالا 

المعلاماب واالاصــــــاالب ف  التعللم والح امي اإللتتروعلي. و تمثل الغرض الرال ــــــ  من القاامي ف  م ــــــاعدة  
ــاالبن أو الت  اعتزم الالام  ذلكن على إعتاج  ــاءاب اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــــــــ البلدان الت  اجمع إحصـــــــــــ

ــفلي   لاعاب عاللي الجاجة قا لي للمقارعي جولل  ــاالي وبلاعاب وصـــ ا. ولهذا الغرضن ااجد للمؤ ـــــراب معا  ر إحصـــ
اغ  راب ف  مؤ ـراب األسـر المخل ـلي والتعار ي المتعلقي ألمؤ ـراب   2021مرابمي  ها. واتاـمن ع ـثي عام 

مؤسـ ـاب األعمال التجار ي. وإتـافي إلى القاامي األسـاسـلين أتـلفت مؤ ـراب النفاياب اإللتتروعلي إلى القاامي 
واتاــــــــــــمن مؤ ــــــــــــراب اتنالاجلا المعلاماب  2020اتــــــــــــلخلي لل ــــــــــــراوي الت  قدمت إلى اللجني ف  عام الما 

. وجرف أياـــــــــا ااف ر إر ـــــــــاجاب منهجلي جد دة إلعتاج  ( 6) واالاصـــــــــاالب ألغراض أهداف التنملي الم ـــــــــتدامي
 إحصاءاب اتنالاجلا المعلاماب واالاصاالب ف  عدة مجاالب.

 
 __________ 

 .www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx اعظر (5) 

 www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Thematic_ICT_indicators_for  عـظـرا (6) 

_the_SDGs.pdf. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Thematic_ICT_indicators_for%20_the_SDGs.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Thematic_ICT_indicators_for%20_the_SDGs.pdf


 E/CN.3/2022/21 

 

8/11 21-17851 

 

 الهياكل األساسية ب أن   نولوجيا المعلوما  واال صاال  مؤشكا  األسك المعي ية و  -   1 

 تالى االاحاج الدول  لياصــاالب ف  إطار ال ــراوي الم ــؤوللي عن جمع ومااءمي وع ــر المؤ ــراب   - 22
األســـاســـلي المتعلقي ألإم اعلي النفاذ إلى اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــاالبن وبمدف اســـتعمال األســـر المخل ـــلي  

معلاماب واالاصــاالبن وها ي ــتعرض جور ا اعار ي المؤ ــراب لاــمان أن اظل ذاب أهملي ف   لتتنالاجلا ال
ر اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــــــاالب. و عمل كل من فر ق الثبراء المعن  ألمؤ ــــــــراب   الن ــــــــق ال ــــــــر ع لتماو

عاــــان وفر ق الثبراء المعن   1 100االاصــــاالب/اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالبن الذت ياــــم أوثر من 
عاــان من خيل    800ألمؤ ــراب اســتعمال األســر لتتنالاجلا المعلاماب واالاصــاالبن الذت ياــم أوثر من  

مان اقار ر عن عتااج عملهما إلى الندوة العالملي المعنلي ألمؤ ـــراب   منتدياب للنقاش عبر  ـــب ي اإلعترعتن و قدو
ب. وقد علرتـــــت أحد  عتااج أعمال فر ق ب الثبراء خيل الندوة االاصـــــاالب/اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــاال

 .2020ال األعي ع رة الت  علقدب ف  جنلي ف  كاعان األول/جي مبر 

ــبتمبر   - 23 ــب اب االاصــــــاالب  2021واجتمع فر قا الثبراء ف  أ لال/ســــ ــا المؤ ــــــراب المتعلقي أل ــــ وعاق ــــ
ــب ي    المتنقلي من الج ل الثامس )مع الترك ز على االعتماج والم ـــــــــترك ن( والتمبلقاب المتاحي ألحر ي على  ـــــــ

(. األمم المتحدة المعن  ألإحصـــــاءاب ال ـــــلاحي اإلعترعت وخدماب األماال المتنقلي )ألاال ـــــتراف مع فر ق خبراء
ــتعمال األســـــــــر لتتنالاجلا المعلاماب وما  جرب مناق ـــــــــي خيل اجتماع فر ق الثبراء المعن  ألمؤ ـــــــــراب اســـــــ

ــاالب الذت عقد ف ــاءاب األســــــــر  2021  عام واالاصــــــ ــتقصــــــ ــراب النفاياب اإللتتروعلي ف  اســــــ ن اناولت مؤ ــــــ
المخل ــلين وحمايي األطفال على  ــب ي اإلعترعت وقلاس خدماب األماال المتنقلي )ألاال ــتراف مع فر ق الثبراء  

ن  المعن  ألمؤ ـــــــــراب االاصـــــــــاالب/اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــــــاالب(. ومن المقرر عقد االجتماع ن المقبل  
لفر ق الثبراء المذكار وفر ق الثبراء المعن  ألمؤ راب استعمال األسر لتتنالاجلا المعلاماب واالاصاالب ف   

 .2022أ لال/سبتمبر  

ن ع ـــــــر االاحاج الدول  2020والثم ـــــــ ن للجني اإلحصـــــــاالي ف  عام   الحاجييومنذ اععقاج الجل ـــــــي   - 24
ــثتك المنقحي والمحدثي من  ــاالب ع ــــــــــ ــاالب/اتنالاجلا وت ب جمع الياصــــــــــ لبلاعاب اإلجار ي المتعلقي ألاالاصــــــــــ

ــاالب  ــاالب  والمعلاماب واالاصــــ ــلي واألفراج إلى اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــ ــر المخل ــــ جل ل قلاس عفاذ األســــ
. و  ـــــتثدم االاحاج كي المن ـــــار ن المنهج  ن لم ـــــاعدة ح اماب البلدان الناملي ف  جهاجها واســـــتعمالهم لها

ف  صـــارة   أياـــا الدل لوع ـــر البلاعاب المتعلقي  تتنالاجلا المعلاماب واالاصـــاالب. و تافر جمع  الراملي إلى
 .  ( 7) جورة ادر بلي إلتتروعلي انظمها أواجيملي االاحاج

 
مؤشاكا  األعما  التجارية ب اأن   نولوجيا المعلوما  واال صااال ا والتجارة في سالد وتدما    نولوجيا   -   2 

 المعلوما  واال صاال  

 تالى األوعتتاج ف  إطار ال راوي م ؤوللي جمع وع ر المؤ راب األساسلي أل أن استثدام مؤس اب   - 25
األعمال التجار ي لتتنالاجلا المعلاماب واالاصـاالب وب ـأن قماع اتنالاجلا المعلاماب واالاصـاالبن والتجارة  

المقدمي رقملا. واجتمع فر ق األوعتتاج الدوللي ف  ســــلع وخدماب اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالب والثدماب 
لمناق ــــي التقدم المحرز ف    2021العامل المعن  ألالاس التجارة اإللتتروعلي واالقتصــــاج الرقم  ف  أيار/ما ا 

 __________ 

الـراألـو (7)  مـن  ــك  عـلــلـــــ االطـيع  -https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/measuring-digital  يـمــ ــن 

development-telecommunicationict-indicators. 

https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/measuring-digital-development-telecommunicationict-indicators
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/measuring-digital-development-telecommunicationict-indicators
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عمل المنظماب الدوللين وبناء القدراب ومصــــــــــاجر البلاعاب غ ر االســــــــــتقصــــــــــاءاب لالاس التجارة اإللتتروعلي 
 . 2022قرر عقد االجتماع المقبل للفر ق العامل ف  خر ي عام واالقتصاج الرقم . ومن الم

ــتقبلن ع ـــــــر األوعتتاج المبعي المنقحي من  - 26 جل لك الثاص ألإعتاج  وجعما لجهاج  ناء القدراب ف  الم ـــــ
لإلحصــــــاءاب    لجهاب المنتجيوالدل ل ها أياــــــا مرجع م ــــــتقل ل  .2020إحصــــــاءاب االقتصــــــاج الرقم  لعام  

ــا ــلما االرســـــملي عن االقتصـــ ــاءاب ف  البلدان الناملي. و تاـــــمن  لجهاب المنتجيج الرقم ن وال ســـ لهذه اإلحصـــ
الدل ل القاامي األسـاسـلي لمؤ ـراب اسـتثدام اتنالاجلا المعلاماب واالاصـاالب ف  قماع األعمال التجار ي إلى 

لي النماذجلين جاعب اعار ي محدثي ومقترحاب أل ـأن وتـع مؤ ـراب ف  الم ـتقبلن والحاالب القمر ين واألسـئ 
اجر ب جورة ادر بلي على اإلعترعت ا ـــــــــتند إلى الدل ل مع   2022واالســـــــــتبلاعاب النماذجلي. وســـــــــ تم ف  عام  

الم ااب اإلحصـــــــــاالي الاطنلي ف  منمقي المحلو الهاجئن يفترض أن اافر قاعدة للجلي وأجاة رصـــــــــد لبرعامج 
 . تالدةقتصاج الرقم  المإقللم  أل أن سلاساب االقتصاج الرقم  من خيل إحصاءاب اال

منظمــي التعــاون والتنملــي ف  الم ــدان   ا ــــــــــــــتركـتوبـاإلتـــــــــــــــافـي إلى العمــل الـذت قـام ألـك األوعتتــاجن   - 27
ــندو  النقد الدول  ف  ع ـــر  2020االقتصـــاجت ف  عام  من كت ب  1الن ـــثي  مع منظمي التجارة العالملي وصـ
ألد من منظمــاب جوللــي وم ــااــب إحصـــــــــــــــاالــي وطنلـي  . وقــد أعــد التت ــب فر ق خبراء  تــ قلــاس التجــارة الرقملــي

ومصــــارف مركز ي. وها وثلقي حلي على اإلعترعت مصــــممي على أســــاس أن  تم احد ثها أل ــــ ل م ــــتمر كلما 
جرف اجملع خبراب وطنلـي وجوللـي جـد ـدة. و تاــــــــــــــمن التت ـب إطـارا مفـاالملـا لتعر ي التجـارة الرقملـي وآللـي 

ي لالاس التجارة الرقملين ألما ف  ذلك عماذج لإل يغ لم ـــــــــه مصـــــــــاجر لتقاســـــــــم االســـــــــتفاجة من الجهاج القاام
البلاعاب المثتلفي. و قدم أمثلي على طر  قلاس المعاميب التجار ي على منصــاب الاســاطي الرقملي ألاســتثدام 

 البلاعاب الاثمي واالستقصاءاب. 
 

 الحكومية استخدام   نولوجيا المعلوما  واال صاال  في المؤشكا    -   3 

ف  مجــال المؤ ــــــــــــــراب المتعلقــي ألــاســــــــــــــتثــدام اتنالاجلــا المعلامــاب واالاصـــــــــــــــاالب ف  الح امــي   - 28
اإللتتروعلي(ن اجرت إجارة ال ــــــــؤون االقتصــــــــاجيي واالجتماةلي كل ســــــــنت ن اســــــــتقصــــــــاءها للم ااب  )الح امي

ــتناجا إلى المنهجلي الم ـــتثدمي   ــافي المؤ ـــراب    ف  إجراءالح املي الرقملي. واسـ ــتقترن اإلجارة إتـ ــتبلانن سـ االسـ
  التاللي إلى القاامي األساسلي

 وجاج استراالجلي وطنلي أو ما يعاجلها أل أن الح امي اإللتتروعلي  • 

أو أ ـــ ال مماثلي من التحقق من الها ي ال د منها للاصـــال إلى الثدماب  للها ي  وجاج احد د رقم   • 
 عبر اإلعترعت

 لم تر اب العامي.وجاج  ااألي ل • 

ــاركـي اإللتتروعـلي ومؤ ــــــــــــــرهـا لتما ر  - 29 ــافـي إلى ذلـكن اقام اإلجارة  بـناء مؤ ــــــــــــــرهـا للم ــــــــــــ وـباإلتــــــــــــ
ن وها مؤ ــــــر  اســـــــتقصـــــــاء الح امي اإللتتروعليالمفتاحي ألاســـــــتثدام ســـــــماب مؤ ـــــــر آخر يظهر ف   الح امي

 الثدماب اإللتتروعلي.
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 مؤشكا  النفايا  اإلل تكونية   -   4 

ل ـــــــراوي العالملي إلحصـــــــاءاب النفاياب اإللتتروعلين الت  ااـــــــم االاحاج الدول  لياصـــــــاالب اقام ا - 30
وجامعي األمم المتحدةن  رصد التماراب المتصلي ألالنفاياب اإللتتروعلين وا اعد البلدان على إعتاج إحصاءاب  

عن النفــايــاب اإللتتروعلــي   للنفــايــاب اإللتتروعلــي. واهــدف المبــاجرة إلى اعز ز فهم واف ــــــــــــــ ر البلــاعــاب العــالملــي
المرصـــــد العالم  إصـــــدار المن ـــــار المعنان    2020وعيقتها ألأهداف التنملي الم ـــــتدامي. و ـــــهد اماز/ اللك  

ن اـلذت  تاــــــــــــــمن لمحـي عـامـي عن التحـدت العـالم  اـلذت ا ــــــــــــــ لـك النفـاـياب 2020للنفـاـياب اإللتتروعـلي لعـام  
ي ألح ــــــــــــــب البـلد والمنمقـين وجعاة صـــــــــــــــناع القرار إلى زـ اجة اإللتتروعـلين واحل ي لتمـلاب النفـاـياب اإللتتروعلـ 

 األع مي الراملي إلى قلاس ورصد النفاياب اإللتتروعلي ألاستثدام إطار منهج  معترف ألك جوللا. 

وال  بل  حاللا ســــــاف عدج قل ل جدا من البلدان عن إحصــــــاءاب النفاياب اإللتتروعلين و م ن للبلدان   - 31
إحصاءاب النفاياب اإللتتروعلي  مباجئ ااج هلي أل أن أن ارجع إلى المبعي الثاعلي من البدء ف  ذلك  الت  ااج

تاــــــــــمن هذه المبعي إطارا ذا أهملي عالملي لالاس النفاياب اإللتتروعلي  ا . و التصــــــــــنلي واإل يغ والمؤ ــــــــــراب
ياب اإللتتروعلي ف   واصـنلفا للنفاياب اإللتتروعلي  هدف إلى ال ـ ر انف ذ مفاالم من ـقي لالاس حجم سـا  النفا

ــد مــان وحركــي النفــايــاب اإللتتروعلــي العــا رة للحــدوجن وأجاء عمللــي إعــاجة اــدو ر النفــايــاب اإللتتروعلــي جاخــل    ل
حدوجه. كما أعك  افر أجواب ومباجئ ااج هلي عمللي ومنهجلاب ر اتـــــــلي وســـــــل ـــــــاعد البلدان على فهم كلفلي 

 اياب اإللتتروعلي اتان قا لي للمقارعي جوللا.جمع مصاجر البلاعاب لتجملع إحصاءاب أل أن النف
  

 استنتاجا   - ثالثا  

أل ـــــــــ ل واتـــــــــه على قدرة البلدان على الالام ألجمع البلاعاب اســـــــــتناجا إلى  19-أثرب جااحي كاف د - 32
االســتقصــاءاب وأجب إلى اأخر اإلعتاج اإلحصــاا  أل ــ ل عام. وعتلجي لذلكن أثرب الجااحي على قدرة البلدان 

 ـــــ ن ااافر إحصـــــاءاب اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــاالب أياـــــا. وف  الاقت عف ـــــكن جعلت الرقمني على اح
ــاءاب اتنالاجـلا المعلامـاب واالاصــــــــــــــاالب   الجبرـ ي للعـدـ د من جااـعب الحـلاة ال امـلي إعـتاج المزـ د من إحصــــــــــــ

الجااحي أوجك    واح ـــــ نها تـــــرورة أوثر إلحاحا جعما للجهاج المبذولي لرصـــــد ســـــلاســـــاب اإلععاش. وقد أ رزب
القصـــــــــار الت  ا ـــــــــا  اســـــــــتثدام المصـــــــــاجر التقل ديي للبلاعاب ألغراض إحصـــــــــاءاب اتنالاجلا المعلاماب 
ــثمين   ــاجر  لاعاب مبتترة وبد لين مثل البلاعاب اإلجار ين والبلاعاب الاــ ــاالبن وحفزب البحن عن مصــ واالاصــ

ااـب اإلحصـــــــــــــــاالــي الاطنلــي على إعتــاج وخمو ابــاجل البلــاعـاب مع القمــاع الثــاص. ومـازال  نــاء قـدراب الم ــ 
إحصــــاءاب اتنالاجلا المعلاماب واالاصــــاالب يمثل م ــــألي ذاب أولا ين وســــ تملب جعم ال ــــركاء ف  التنملي 
 والمنظماب الدوللين  اساال منها ال راوي المعنلي ألالاس اتنالاجلا المعلاماب واالاصاالب ألغراض التنملي. 

  



E/CN.3/2022/21  

 

21-17851 11/11 

 

 يتعين أن  تخذها اللجنة اإلحصائية اإلجكا ا  التي  - رابعا  

 :اللجنة مدعوة جلى القيام بما يلي - 33

  ؛( 8) جقكار التائمة األساسية المنتحة للمؤشكا  )أ( 

 نفيذ المبادئ التوجيهية المنتحة من أجل  حساين  وافك ونويية مؤشاكا   جبكاز ضاكورة  ) ( 
 ؛19-الكقمي لمواجهة أزما  مثل جائحة كوفيد التأهب  نولوجيا المعلوما  واال صاال ا و حسين  تييم 

 دعم جمد مؤشكا  للنفايا  اإلل تكونية؛ )ج( 

لتدرا  ءا  الصاااااااالة التي  التوصااااااااية باسااااااااتخدام أحدة المواد المنهجية وموارد بنا  ا )ج( 
 ؛ال كاكة  نتجها

من المكا ب اإلحصااائية الوينية اساات  اااد اسااتخدام البيانا  الضااخمة لقياس  الطلب   )ه( 
 اقتصاد المعلوما  ومجتمد المعلوما .

 

 __________ 

يم ن االطيع على القاامي األســـــاســـــلي لمؤ ـــــراب اتنالاجلا المعلاماب واالاصـــــاالب والتعار ي والتاصـــــلفاب ذاب الصـــــلي من خيل  (8) 
 .www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspxالراألو 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx

