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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  
  
  
  

 ر ـتقري
 

  :ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلومات
  لمؤشرات األساسية واإلحصاءات وجمع البياناتا

  ٢٠٠٥ يونيو/حزيران ١٠-٧بيروت، 
  

  زـموج
  

ورشة عمل حول بناء القدرات فـي  ) اإلسكوا(لغربي آسيا  ةنظّمت اللجنة االقتصادية واالجتماعي  
 ١٠-٧، بيـروت (المؤشرات األساسية واإلحصاءات وجمع البيانـات  : مجال قياسات مجتمع المعلومات

مع المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت والمعهـد   بالتعاون، وذلك )٢٠٠٥يونيو /انحزير
وكانت هذه الورشة هي األولى التي تتناول بناء القـدرات فـي   .  العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

كـذلك الحلقـة   وهي تمثـل  .  القياسات اإلحصائية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا والمنطقة العربية
األولى في سلسلة ورشات عمل لبناء القدرات تخطط لتنفيذها اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة، تمهيداً لعقد 

  .  مرحلة تونس من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات
  

وركزت ورشة العمل على تعريف واعتماد وجمـع مؤشـرات بشـأن تكنولوجيـا المعلومـات        
وفي هذا السياق، نظرت ورشة العمل في منهجيات جمع البيانات بشأن .  لدان العربيةواالتصاالت في الب

المؤشرات األساسية في عدد من المجاالت والقطاعات، بما في ذلك البنية األساسـية والنفـاذ واألسـر    
ونظرت ورشـة العمـل   .  المعيشية واألفراد والشركات التجارية وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

ضاً في األساليب والتوصيات المتصلة بتصميم استمارات ومسوح نموذجية تستهدف جمع إحصـاءات  أي
وعرضت أثناء ورشة العمل، تحديداً، قاعـدة بيانـات المؤشـرات    .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  اإلحصائية الخاصة بنظام المعلومات اإلحصائية في اإلسكوا؛ ونوقش موضوع تطبيقهـا فـي مسـاعي    
  . بناء القدرات تلبية لمتطلبات برامج اإلسكوا الفرعية، وكذلك بلدانها األعضاء



 

  
  وأتاحت ورشة العمل منتدى لعدد من دراسات الحالة، بحيث سلطت الضـوء علـى اإلنجـازات      

وساهم .  التي تحققها البلدان المعنية والتحديات التي تواجهها في بناء القدرات في مجال جمع المؤشرات
ل المعلومات ذات الصلة بين تونس والعراق وعمان وفلسطين وقطر ومصر وموريتانيا في تكـوين  تباد

فكرة عملية عن الحاجات الفعلية للبلدان العربية، وساعد في تحديد األبعاد الحاسمة واإلجراءات الموصى 
  الموصـى   وتشـكل اإلجـراءات  .  باتخاذها لتخطيط بناء القدرات في غربي آسيا والمنطقـة العربيـة  

باتخاذها خطة لبناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة، هدفها اعتمـاد وجمـع المؤشـرات األساسـية     
 .  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية دعم رسم السياسات علـى الصـعيدين الـوطني واإلقليمـي    

المعنيـة بقيـاس    وخطة بناء القدرات هي مساهمة من اإلسكوا تستهدف الوفاء بوالية الشراكة العالميـة 
تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، والتي تصبو بـدورها إلـى بنـاء قـدرات     
  األجهزة اإلحصائية الوطنية في البلدان النامية، وإلى تعزيز الكفاءات في بـرامج تجميـع اإلحصـاءات    

  .عن مجتمع المعلومات، استناداً إلى مؤشرات دولية
 

  
  المحتويات

  
  الصفحة      الفقرات      

 
  ٤  ٦- ١    ............................................................................  مقدمة

  
  الفصل

  
  ٥  ١٢- ٧    ..........................................  التوصيات الصادرة عن الورشة  -أوالً

  
  ٥  ٨    ...................  المبادئ التوجيهية الدولية وبرامج المساعدة الفنية  - ألف  

  ٦  ٩    ..................................  التعاون اإلقليمي والتنسيق الوطني  - باء  

  نظام قواعد البيانات العالمية واإلقليمية والوطنية لمؤشرات  -جيم  
  ٧  ١٠    ..................................  ومات واالتصاالتلكنولوجيا المعت    

  ٧  ١١    .......................  التعاريف والمنهجيات واالستبيانات النموذجية  -دال  

  ٧  ١٢    ...............................................  المؤشرات المستقبلية  -هاء  
  

  ٨  ٤٢-١٣    ................................................  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً
  

  ٨  ١٣    ....................  وضع مؤشرات لرسم السياسات المدعوم باألدلة  - ألف  
  ٨  ٢٥-١٤    ......................  النموذجية  التعاريف والمنهجيات واالستبيانات  - باء  
  ١١  ٣٥-٢٦    ....................  مؤشرات المنطقة العربية: القدرات اإلقليمية بناء  -جيم  
  ١٣  ٣٧-٣٦    ................................  نظام المعلومات اإلحصائية لإلسكوا  -دال  
  ١٣  ٤٢-٣٨    ...............................................  تخطيط بناء القدرات  -هاء  

  



 

  )تابع( المحتويات
  

  الصفحة      الفقرات      
  

  ١٤  ٤٩-٤٣    ............................................  الحضور وتنظيم ورشة العمل  -ثالثاً
    
  ١٤  ٤٣    ...................................  العملورشة وتاريخ انعقاد مكان   - ألف  
  ١٤  ٤٦-٤٤    ............................................................  االفتتاح  - باء  
  ١٥  ٤٧    ...........................................................  الحضور  -جيم  
  ١٥  ٤٨    .....................................................  جدول األعمال  -دال  
  ١٦  ٤٩    .............................................................  الوثائق  -هاء  

  
  المرفقات

  
  ١٧      .................................................  قائمة المشاركين  -المرفق األول
  ٢٢      ....................................................  قائمة الوثائق  -المرفق الثاني
  ٢٤      .......  مسائل الموضوعية لورشة العملتعليقات المشاركين على ال -المرفق الثالث
  ٢٦      ..............................  قائمة الشراكة بالمؤشرات األساسية  -المرفق الرابع



 

  مقدمة
  
يؤدي توفر البيانات اإلحصائية والمؤشرات الموثوقة عن التأهب اإللكتروني وعن استخدام تكنولوجيا   -١

يمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنميـة  المعلومات واالتصاالت وتأثيرها دوراً أساسياً في صياغة استراتيجيات سل
وإضافة إلى ذلك، يمكن لتوفر البيانات وتطبيقهـا أن  .  اجتماعية تحركهما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتحقيقاً لهـذه الغايـة، أقـرت    .  يساعدا في وضع البلدان على المسار الصحيح نحو بناء مجتمع المعلومات
لى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات التـي عقـدت فـي    الحكومات خطة عمل خالل المرحلة األو

ودعت خطة العمل جميع البلدان والمناطق إلى تطوير أدوات تؤمن .  ٢٠٠٣ديسمبر /جنيف في كانون األول
وطلبت كذلك إعطاء أولوية إلنشاء نظم .  معلومات إحصائية عن التقدم المحرز في تحقيق مجتمع المعلومات

  .كة قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، مع أخذ اختالف مستويات التنمية في الحسبانمؤشرات متماس
  
وعقب المرحلة األولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، وحد عدد من أصحاب المصلحة   -٢

اكة العالميـة  الدوليين الرئيسيين المعنيين بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصفوف بهدف إنشاء الشر
وأطلقت الشراكة رسمياً خـالل الـدورة   .  لقياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

يونيو /تحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في سان باولو بالبرازيل في حزيرانمالحادية عشرة لمؤتمر األمم ال
يين المعنيين بالقيـاس اإلحصـائي لتكنولوجيـا    ة الرئيسحوتستهدف الشراكة جمع أصحاب المصل.  ٢٠٠٤

المعلومات واالتصاالت، بغية العمل معاً على سد فجوة البيانات على الصعيد الدولي، وال سيما فـي البلـدان   
  . النامية

  
  : ولهذه الشراكة ثالثة أهداف مترابطة هي  -٣
  

ـ   )أ(   ات واالتصـاالت، تلبـي   تكوين مجموعة موحدة من المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلوم
  ة على اختالفهم، والتي سيجري تنسيقها واالتفاق عليها دوليـا، وستشـكل أساسـاً لقاعـدة     حأصحاب المصل

  بيانات إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
  

تعزيز قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في البلدان النامية وبناء الكفاءة في مجـال بـرامج     )ب(  
  اإلحصاءات بشأن مجتمع المعلومات؛ تجميع

  
إنشاء قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإتاحتها علـى شـبكة     )ج(  
  . اإلنترنت

  
والغاية من هذه األهداف تصميم المتغيرات المالئمة، وتحسين آليات القياس، ودعم األدوات الالزمـة    -٤

  .  ومات وطنيا وإقليميا ودوليالتقييم ورصد تطور مجتمع المعل
  
وقد ركز عمل الشراكة حتى اآلن على تحقيق هدفها األول، وهو توحيد قوائم المؤشرات األساسـية    -٥

وتحقق ذلك عن طريق منظمات .  بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموضوعة على الصعيد اإلقليمي
وفي هـذا السـياق، حـل    .  وبما ينسجم مع واليتهادولية متخصصة، تعمل كل منها في مجال اختصاصها 

ونظمت اإلسكوا .  االتحاد الدولي لالتصاالت في الطليعة في جمع بيانات االتصاالت في مختلف أنحاء العالم
  بيـروت،  (كذلك مائدة مسـتديرة حـول مؤشـرات ومالمـح مجتمـع المعلومـات فـي غربـي آسـيا          



 

لها األجهزة اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء قائمـة  ، اعتمدت خال)٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ٥-٤
وتتضمن هذه القائمة مجموعـة أساسـية عالميـة    .  بالمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وهـذه  .  لغرض حفظ االتساق مع الجهود الدولية، وكذلك مجموعة إضافية تراعي الخصوصيات اإلقليميـة 
ط الهادئ وأمريكا الالتينية يطقة اإلسكوا، مع قوائم موازية من مناطق أفريقيا وآسيا والمحالقائمة قُدمت من من

فبراير /شباط ٩-٧يف، نج(ومنطقة البحر الكاريبي، إلى االجتماع المعني بموضوع قياس مجتمع المعلومات 
لوجيـا المعلومـات   وكانت حصيلة هذا االجتماع قائمة تضم اثنين وأربعين مؤشراً أساسـياً لتكنو ).  ٢٠٠٥

  األسـر المعيشـية واألفـراد؛    ) ب(البنية األساسية والنفاذ؛ ) أ: (واالتصاالت تندرج في الفئات األربع التالية
وفي مرحلة الحقة، أحاطـت اللجنـة   .  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) د(األعمال التجارية؛ ) ج(

مـارس  /آذار ٤-١نيويـورك،  (ي دورتها السادسـة والثالثـين   اإلحصائية لألمم المتحدة علماً بهذه القائمة ف
٢٠٠٥ .(  

  
المؤشـرات األساسـية   : ورشة العمل حول بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلوماتوتمثل   -٦

، أول نشاط ينفذ في بناء القدرات في مجال القياس اإلحصائي لمجتمع المعلومات واإلحصاءات وجمع البيانات
وإضافة إلى ذلك، تمثل هذه الورشة الحلقة األولى في سلسلة ورشات عمل .  ا والمنطقة العربيةفي غربي آسي

لبناء القدرات تخطط لجان األمم المتحدة اإلقليمية لتنفيذها تمهيداً لعقد مرحلة تونس من مؤتمر القمة العـالمي  
المشاركين علـى عمليـة تطـوير     تعريف) أ: (وفيما يلي األهداف العامة لهذه الورشة.  لمجتمع المعلومات

مؤشرات من شأنها أن تدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، السيما من حيث رصد التقـدم وقيـاس   
إطالع المشاركين على المؤشرات والتعاريف األساسية المتاحة، وأسـاليب جمـع   ) ب(النواتج وتقييم األثر؛ 

المساعدة في صياغة خطط وطنيـة وإقليميـة لبنـاء    ) ج(مات؛ البيانات، وأجهزة إدارة البيانات ونشر المعلو
  .   القدرات

  
  الصادرة عن ورشة العمل التوصيات  -أوالً

  
تعرف المشاركون أثناء ورشة العمل على أبعاد عديدة اعتُبرت حاسمة لنجاح تخطيط بناء القـدرات    -٧

ي إجراءات موصى بها ينبغـي ألصـحاب   وهذه األبعاد الحاسمة تتجسد ف.  في غربي آسيا والمنطقة العربية
المصلحة اتخاذها بغية تشجيع اعتماد وجمع المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار 

ويـرد أدنـاه ملخـص لإلجـراءات     .  من رسم السياسات المدعوم باألدلة على الصعيدين الوطني واإلقليمي
  المبادئ التوجيهية الدولية وبـرامج المسـاعدة الفنيـة؛    ) أ: (تاليةالموصى باتخاذها وهي تتصل بالمجاالت ال

نظام قواعد البيانات العالمية واإلقليمية والوطنيـة لمؤشـرات   ) ج(التعاون اإلقليمي والتنسيق الوطني؛ ) ب(
 المؤشـرات ) •(النموذجيـة؛  التعاريف والمنهجيـات واالسـتبيانات   ) د(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

  .مستقبليةال
  

  المبادئ التوجيهية الدولية وبرامج المساعدة الفنية  -ألف
  
 : فيما يلي اإلجراءات الموصى باتخاذها في هذا المجال  -٨
  

أن تعمل اإلسكوا مع الشراكة بهدف تقديم توصيات إلى اجتماع الخبراء بشأن البرنامج العالمي   )أ(  
التوصيات حيوية بشكل خاص، ألن من المقرر أن تتضمن وهذه  . ٢٠١٠لتعدادات السكان والمساكن، دورة 

  متغيرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قائمة المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛



 

أن تشجع اإلسكوا والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الـدولي لالتصـاالت والمعهـد العربـي       )ب(  
ة البلدان العربية على إعداد مقترحات إعالمية وتقديمها إلـى االتحـاد الـدولي    للتدريب والبحوث اإلحصائي

  لالتصاالت بشأن مسوح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألسر المعيشية، تشمل النقاط المذكورة آنفاً؛
  

في تنظـيم ورشـة عمـل    ) األونكتاد(أن تشرك اإلسكوا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   )ج(  
إقليمية لبناء القدرات حول إحصاءات ومسوح األعمال التجارية اإللكترونية يكون الهدف منها إطالق مسـح  

  .األعمال التجارية اإللكترونية في غربي آسيا والمنطقة العربية
  

  التعاون اإلقليمي والتنسيق الوطني  -باء
  
  :فيما يلي اإلجراءات الموصى باتخاذها في هذا المجال  -٩
  

ن تشرك اإلسكوا والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية رؤساء األجهزة اإلحصـائية  أ  )أ(  
الوطنية في التوعية بالعمل الجاري على جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإبراز أهميـة  

بد من زيـادة الـوعي   وفي هذا السياق ال  . هذا العمل في رسم السياسات المعنية بالتنمية الوطنية واإلقليمية
، المعنيـة بتكنولوجيـا   ٨من الهدف  ١٨بجميع المؤشرات المتصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية، السيما الغاية 

  المعلومات واالتصاالت؛ 
  

أن تعمل اإلسكوا والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت والمعهد العربي للتدريب   )ب(  
تشجيع األجهزة اإلحصائية الوطنية العربية والوزارات العربية المعنية بالمعلومات والبحوث اإلحصائية على 

واالتصاالت على إنشاء أفرقة ومراصد متعددة التخصصات تركز على قياسات مجتمع المعلومات، وال سيما 
ثارهـا، مـع   رصد التقدم في السياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقياس نواتجها، وتقييم آ

  التركيز على قضايا الجنسين وتمكين المرأة؛
  

أن تشرك اإلسكوا والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الـدولي لالتصـاالت والمعهـد العربـي       )ج(  
لها عن الوضع الـراهن  اللتدريب والبحوث اإلحصائية البلدان األعضاء في وضع تقارير وطنية يمكن استكم

واعتمادا على العبر المكتسبة من التقييم الـذي أجرتـه    . علومات واالتصاالتلجمع إحصاءات تكنولوجيا الم
الشراكة، تُشجع اإلسكوا على التعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية بهدف إنشـاء قاعـدة   

ليـة  رنت، بحيث تسهل اسـتمرار عم تبياناتها الخاصة باألجهزة اإلحصائية الوطنية وإتاحتها على شبكة اإلن
المتابعة والتحديث، وتحسن معدالت االستجابة، وتعزز عمل األجهزة اإلحصائية الوطنية والوحدات المشاركة 

  ؛ المعنية باالتصاالت
  

اإلسكوا وغيرها من هيئات األمم المتحدة العاملة في المنطقة، وال سيما برنامج األمم أن تعمل   )د(  
علومات واالتصاالت للتنمية في المنطقة العربية، على إنشاء بوابـة  برنامج تكنولوجيا الم - المتحدة اإلنمائي

  عربية لقياسات مجتمع المعلومات؛
  

أن تعمل اإلسكوا والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على التعاون فـي تنظـيم دورات     )•(  
هود بناء القدرات التي تبـذلها  مع مراعاة اختالف أنماط ج تدريبية تجمع بين فعالية المشاركة وسعة االنتشار،

  .وتقدير المزايا التي يتحلى بها كل نمطكل من اإلسكوا والمنظمة 
  



 

  نظام قواعد البيانات العالمية واإلقليمية والوطنية   -جيم
  لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         

  
  : فيما يلي اإلجراءات الموصى باتخاذها في هذا المجال  -١٠

 
أن تواصل اإلسكوا جهدها التطويري بوضع نموذج أولي لنظام مفتوح المصـدر للمعلومـات     )أ(  

ثل لمعايير محددة لنظم إدارة قواعد البيانات، آخذة في الحسبان إمكانية اعتماده فـي اللجـان   متاإلحصائية، ي
  اإلقليمية لألمم المتحدة وتكييفه حسب حاجات األجهزة اإلحصائية الوطنية؛

  
تعد اإلسكوا، من خالل شعبة تخطيط البرامج والتعاون الفني، خططاً لتنفيذ مهام استشـارية  أن   )ب(  

تستهدف مساعدة األجهزة اإلحصائية الوطنية على تكييف نظام المعلومـات اإلحصـائية حسـب حاجاتهـا     
صـائي  الخاصة، بما في ذلك تكييف هذا النظام مع نظام جمع البيانات ونشر المعلومات في كـل جهـاز إح  

  ؛وطني
  

ة مشروع إنمائي يستهدف تأمين المـوارد الالزمـة   غأن تعمل اإلسكوا مع الشراكة على صيا  )ج(  
  .لبناء قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعميمها

  
  التعاريف والمنهجيات واالستبيانات النموذجية  -دال

  
  :باتخاذها في هذا المجالفيما يلي اإلجراءات الموصى   -١١
  

" كيفيـة "أن يعمل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية على وضع وإصدار سلسلة عن   )أ(  
جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونشرها باللغة العربية، بهدف تجسيد السياق اإلقليمي على 

  تنفيذ المسـوح وجمـع البيانـات؛    ) ٢(ريف والمنهجيات؛ التعا) ١: (أن تتناول هذه السلسلة المواضيع التالية
  تطوير قاعدة البيانات وتحليلها؛) ٤(تدقيق البيانات؛ ) ٣(
  

أن يعمل المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، بدعم من اإلسكوا بصفتها عضواً فـي    )ب(  
إلحصـائي للجماعـات األوروبيـة    الشراكة، مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتـب ا 

   ؛للحصول على إذنهما بقصد ترجمة الدليل المنهجي العائد لكل منهما إلى اللغة العربية
  

  .أن تعمل اإلسكوا على وضع دليل منهجي لقياس مجتمع المعلومات  )ج(  
  

  المؤشرات المستقبلية  -هاء
  
  :فيما يلي اإلجراءات الموصى باتخاذها في هذا المجال  -١٢
  

أن تضطلع اإلسكوا وجامعة الدول العربية بدور ريادي في المشاريع والبرامج التي تسـتهدف    )أ(  
تطوير أدوات، منها نظام ألسماء النطاقات العربية والمحتويات ذات الصلة، بهدف زيـادة اسـتخدام اللغـة    

  ؛العربية على اإلنترنت



 

طوير مؤشرات عن استخدام تكنولوجيا أن تشرك اإلسكوا معهد اليونسكو لإلحصاء في متابعة ت  )ب(  
  المعلومات واالتصاالت وأثرها في التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة؛  

  
أن تتعاون اإلسكوا والمكتب اإلقليمي العربي لالتصاالت السلكية والالسلكية والمعهد العربـي    )ج(  

بالمؤشرات األساسـية لتكنولوجيـا    للتدريب والبحوث اإلحصائية مع جامعة الدول العربية على وضع قائمة
  .المعلومات واالتصاالت، تشمل مؤشرات استخدام هذه التكنولوجيا وأثرها

  
  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً

  
  وضع مؤشرات لرسم السياسات المدعوم باألدلة  -ألف

  
لتكنولوجيا  قدمت اإلسكوا عرضاً عن عملية تطوير المؤشرات المتصلة برسم السياسات الوطنية  -١٣

وسلّطت الضوء على دراسة حالة عن السياسة الوطنية الراهنة المعنية بتكنولوجيا .  المعلومات باالتصاالت
وركزت على أهمية رسم سياسات وطنية واضحة وقابلة .  المعلومات واالتصاالت في أحد البلدان األعضاء

تهيئة بيئة مؤاتية ) أ: (دي بدورها إلى ما يليللتطبيق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من شأنها أن تؤ
  بناء ) ج(تحقيق المستوى األمثل في استخدام الموارد؛ ) ب(لتحسين الفوائد االقتصادية واالجتماعية؛ 
وإضافة إلى ذلك، يلزم تحديد .  تشجيع اتخاذ القرارات الرشيدة) د(القدرات التكنولوجية المحلية أو تعزيزها؛ 

المعلومات واالتصاالت وتعريفها وجمعها بانتظام بهدف التدقيق في الوضع الراهن  مؤشرات تكنولوجيا
لمجتمع المعلومات؛ ورصد التقدم المحرز في تنفيذ  سياسة ما لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وقياس 

أو على /النواتج المباشرة وغير المباشرة على حد سواء؛ وتقييم أثر السياسات على النمو االقتصادي و
وعالوة على ذلك، أوضحت اإلسكوا الدور الحيوي الذي تؤديه التعدادات في تزويد .  االرتقاء االجتماعي

راسمي السياسات باإلحصاءات الراهنة، واألطر النموذجية الستكمال اإلحصاءات المجمعة، وغيرها من 
  . الصلةالمؤشرات التي يمكن استخدامها في تصحيح السياسات وقياس النواتج ذات 

  
  التعاريف والمنهجيات واالستبيانات النموذجية  -باء

  
  مؤشرات البنية األساسية والنفاذ  - ١

  
قدم االتحاد الدولي لالتصاالت عرضاً عن واليته ومنهجيته في إنتـاج إحصـاءات تغطـي قطـاع       -١٤

ى الهيئات الحكوميـة المعنيـة   وتنفيذاً لهذه المهمة، يعد االتحاد استمارتين كل عام يوزعهما عل.  االتصاالت
بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطني، ويجمع معلومات من تقارير سنوية وبحـوث  

وتتركز عملية جمع البيانات هذه على شبكات الهاتف، وخدمات الهـاتف النقـال، وحركـة    .  على اإلنترنت
.  اإليرادات واالستثمارات، والبث وتكنولوجيا المعلوماتاالتصاالت والرسوم، ونوعية الخدمات والموظفين، و

وفي إطار تكنولوجيا المعلومات، تشمل البيانات معلومات عن عدد الحواسيب الشخصية، والمشـتركين فـي   
وتستكمل قاعدة البيانات هذه بانتظام بحيث تستطيع .  اإلنترنت ومستخدميها، وعرض حزمة االتصال وسعتها

.  ر بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وأن تسـتوعب دائمـاً مؤشـرات جديـدة    أن تجاري سرعة تطو
وأوضح االتحاد أن تحرير الخطوط الثابتة ال يزال محدوداً نسبياً، بينما بلغ معدل نمو خدمات الهاتف النقـال  

  . في المائة في المنطقة العربية ٦٨.٦
  
١٥-  يات التي يواجهها في جمع بيانات قابلة للمقارنة على وأشار االتحاد الدولي لالتصاالت إلى التحد

.  عة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فئات أخرىمالصعيد الدولي يمكن أن تلتقي مع البيانات المج



 

.  وأوضح االتحاد أن معدالت اإلجابة على استمارات مؤشرات االتصاالت تختلف حسب طول االستبيان
إضافة إلى ذلك، ما زالت البيانات عن الحركة .  ة، عامة، سجلت معدالت إجابة أعلىفاالستبيانات القصير

ويتصل تحد آخر .  اإليرادات نادرة جداً، وقد اضطر االتحاد لبذل جهود كبيرة للحصول عليها/واالستثمارات
تشجيع هذه الجهات ة، يجب لولتفادي هذه المشك.  بالعمل الالزم لتحصيل البيانات من جهات التشغيل الوطنية

على تزويد األجهزة والمعاهد اإلحصائية الوطنية بما تملكه من بيانات دونما خشية من أن يكون في هذا 
  وفضال عن ذلك، ال تستوفي البيانات المجمعة دائماً تعاريف .  اإلفصاح خرق للسرية المهنية

وأخيراً لم تجرِ البلدان المنخفضة الدخل أية   .االتحاد ومؤشراته، وهذا يعرقل المقارنات مع البيانات الدولية
  . مسوح عن مستخدمي اإلنترنت تستهدف كشف الفجوتين اإلحصائية والرقمية في تلك البلدان

  
وقد صنّفت هـذه  .  ووصف االتحاد الدولي لالتصاالت مختلف فئات مؤشرات النفاذ والبنية األساسية  -١٦

البنية األساسية الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت؛  توفر ) أ: (المؤشرات في الفئات التالية
وإضافة إلى ذلك، أدرج مؤشران أساسيان .  شمول النفاذ) د(نوعية الخدمة؛ ) ج(توفرها بكلفة معقولة؛ ) ب(

ف وقدم التعاري.  من السكان ١٠٠من السكان وعدد أجهزة التلفزيون لكل  ١٠٠هما عدد أجهزة الراديو لكل 
وتناولت المناقشة التي أثيرت بعد هذا العرض معـادل القـوة   .  واألساليب األساسية لحساب هذه المؤشرات

وأوضح االتحاد الدولي لالتصـاالت  .  رنتتالشرائية المستخدم في رسوم الهاتف النقال ورسوم النفاذ إلى اإلن
الواليات المتحدة األمريكية، ومن ثم إما أن مقارنة األسعار تجري بعملة شائعة االستخدام، وهي عادة دوالر 

وهـذا ممكـن ألن   .  تحول على أساس متوسط سعر صرف العملة المحلية أو تحسب بمعادل القوة الشرائية
وتحسب .  سعر صرف معادل القوة الشرائية يستمد من القيمة النسبية لسلة سلع يمكن شراؤها بالعملة الوطنية

ويحدد معادل القوة الشرائية من خـالل  .  اس على أساس أهميتها في االقتصادأسعار سلع كثيرة، عادة، أو تق
وعبر بعض المشاركين عن خشيتهم من حساب المؤشر، وال سـيما  .  برنامج المقارنات الدولية للبنك الدولي

مـن ربـع    وأشار السودان تحديداً إلى أن أكثر.  في تقييم نسبة المواقع إلى مراكز النفاذ العام إلى اإلنترنت
وتواجه مصر الوضع نفسـه  .  سكانه يتركزون في الخرطوم ومحيطها، مما يعطي قيماً مغلوطة لهذا المؤشر

  .  إذ تتركز غالبية سكانها في القاهرة
  
وباإلضافة إلى ذلك أكد االتحاد الدولي لالتصاالت أنه خطط لمواصلة حساب دليل النفاذ الرقمي، وإن   -١٧

فقد استعيض عن االسم السابق بدليل الفرصة الرقمية .  ٢٠٠٦قريره المقبل لعام يكن تحت اسم مختلف في ت
   . للتعبير عن سرعة التنمية في البلدان

  
  مؤشرات األسر المعيشية واألفراد  - ٢

  
أبرزت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مسـائل متصـلة باسـتراتيجيات الشـراكة       -١٨

وقد طرحـت األسـر المعيشـية واألفـراد     .  لمؤشرات المتصلة باألسر واألفرادوعرضت قائمة أساسية با
ودعت المنظمة المشاركين إلى مناقشة النطـاق األكثـر   .  باعتبارها وحدات إحصائية في المنهجية المقترحة

 . مالءمة للمسح ومدى تغطيته، بما في ذلك مسائل منها الحدود القصوى والدنيا للعمر في عينة مسـح معـين  
وبينما عبـر   .  وطلبت من المشاركين إبداء تعليقاتهم على صياغة األسئلة المتصلة بقائمة المؤشرات األساسية

عدة مشاركين عن اهتمامهم بإضافة مؤشر يتصل باالستثمارات إلى قائمة المؤشرات األساسية، أقـروا بـأن   
وركزت تعليقات أخرى علـى  .  القبيل التجربة تدل على أن المجيبين لم يفصحوا عموماً عن بيانات من هذا

استخدام مؤشر أو دليل يمثل الفجوة الرقمية البينية، التي تعرف على أنها الفجـوة الرقميـة بـين مختلـف     
وهذا المؤشر يمكن أن يوضح معالم االستراتيجية الوطنية المعتمدة لنشر اسـتخدام  .  القطاعات في بلد معين

  .  في شتى المجاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 



 

وتطرق االتحاد الدولي لالتصاالت إلى التعاريف والمنهجيات األساسية التي تسـتهدف تقـدير عـدد      -١٩
وتعريف المشتركين هو التعريـف  .  جرةأالمستخدمين في حالتي خطوط االشتراك المباشرة والخطوط المست

وعلى صعيد المنهجيات، أوضح االتحـاد  .  انتظامالذي يعتمده االتحاد في قائمة المؤشرات التي يتم تحديثها ب
ــك       ــة، وذل ــي المنطق ــت ف ــتخدمي اإلنترن ــدد مس ــدير ع ــة لتق ــة دقيق ــد منهجي ــه ال توج   أن

.  غير أن العدد في البلدان المتقدمة بلغ مستخدمين اثنين لكـل مشـترك  .  عائد إلى عدم توفر بيانات موثوقة
لم يعد ذا أهمية تذكر، وسيصار إلـى  " ضافة في اإلنترنتاالست"وإضافة إلى ذلك، أوضح االتحاد أن مقياس 

  .  حذفه من التقارير المقبلة لالتحاد
 

.  وقدم معهد اليونسكو لإلحصاء لمحة عن المجاالت المتصلة بقياس مجتمع المعلومات من منظـوره   -٢٠
صلة بها، واستهدف وركز العرض على جدوى مجموعات البيانات في البلدان النامية والمشاكل المحتملة المت

تعزيز إمكانية تطبيق دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بحيث تنشأ آليات أكثر اتساقاً لجمع 
وعدد بعض المبادئ التوجيهية التي تحكم أنشطة القياس في البلدان النامية، .  بيانات قابلة للمقارنة عبر البلدان

لرئيسية المتصلة بقياسات منتجات تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت،   وسلّط الضوء على بعض المسائل ا
 . والعرض والمحتوى والطلب، حسب شركات األعمال واألسر المعيشية واألفراد

  
  مؤشرات قطاع األعمال وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ٣

  
حصاءات مجتمع المعلومات فـي  قدم األونكتاد عرضاً عن التقييم العالمي الذي استهدف تقييم وضع إ  -٢١

وإضافة إلى ذلك، قدم تحليالً مقارناً لجميع الـردود التـي   .  األجهزة اإلحصائية الوطنية في مختلف المناطق
غير أن التحليل لم يكن شافياً، ما دام بعض مؤشرات شـركات تكنولوجيـا   .  حصلت عليها اللجان اإلقليمية

ب في البلدان، وما دامت هذه المؤشرات تتوقف علـى المـوارد   المعلومات واالتصاالت تتصل بمستوى الطل
وبين العرض أن بلدان اإلسكوا كانت بين البلدان األكثر نشـاطاً فـي   .  المتاحة لألجهزة اإلحصائية الوطنية

وعلى الرغم من هذه النتيجة المشجعة، يمكن إحراز المزيد من التقدم فـي زيـادة   .  التخطيط لجمع البيانات
على مستوى السياسة العامة، بالحاجة إلى البيانات اإلحصائية فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات     الوعي، 

وهذا الوعي يمكن أن يعزز جمع البيانات، وال سيما عن الوصـول إلـى   .  واالتصاالت وأهمية هذه البيانات
  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في قطاع األعمال

  
األمم المتحدة للتجارة والتنمية، باالشتراك مع منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان     وقدم مؤتمر   -٢٢

االقتصادي، عرضاً عن التعاريف والمنهجيات األساسية في احتساب مؤشرات وصول قطاع األعمـال إلـى   
وتضمن العرض كذلك أسئلة وبيانـات مقترحـة تتصـل بالمؤشـرات     .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتضمنت االستمارة النموذجية المقترحة المنطق والتعاريف والمالحظات، فيما يتصل بمؤشـرات  .  ساسيةاأل
  .قطاع األعمال المقصودة من األسئلة

  
وقدمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عرضاً عن التعاريف األساسـية لمؤشـرات     -٢٣

  رق العرض بالتفصيل للمبـادئ والتصـنيفات  الحاليـة فـي     وتط.  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ق بقطاعي الصناعة التحويلية والخدمات واألنشطة المتصلة لجيا المعلومات واالتصاالت فيما يتعوقطاع تكنول

وأوضح المبدأ التوجيهي في تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهو أن هذه السلع يجـب  .  بهما
يفتها في تجهيز المعلومات أو االتصاالت بالطرق اإللكترونية؛ أو أن تكشف الظواهر المادية إما أن تؤدي وظ

وتصنّف السلع اإللكترونية في أربـع فئـات   .  أو ترصدها باستخدام التجهيز اإللكتروني/وتقيسها وتراقبها و
المعدات اإللكترونيـة  ) ج(؛ المعدات الحاسوبية والمعدات ذات الصلة) ب(معدات االتصاالت؛ ) أ: (كبيرة هي

وإضافة إلى ذلك، قدمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـادي  .  ومنها المعدات السمعية والبصرية



 

  إحصاءات أساسية عن المصدرين الرئيسيين لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي مختلـف أنحـاء    
  .  ن حيث حجم الصادرات أم نسبتها من مجمل التجارةالعالم وفي المنطقة العربية، سواء أكان م

  
وأبرزت العروض ضرورة جمع البيانات الوطنية حسب نوعها، مما يساعد صانعي السياسـات فـي     -٢٤

فالبلدان التي تعتمد، مثالً، سياسات إنمائيـة واضـحة   .  االستجابة للفائدة الحقيقية والمتوقعة من هذه البيانات
علومات واالتصاالت أو تمتلك قطاعات ناشـطة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات      تتصل بتكنولوجيا الم

  .  واالتصاالت تحتاج إلى مؤشرات محددة لتقييم السياسات وقياسها
  

  المؤشرات المستقبلية  - ٤
  
قدم معهد اليونسكو لإلحصاء عرضاً عن تجربته في الدروس المستفادة من جمع إحصاءات التعلـيم    -٢٥

واستهدف العرض تقديم بيان ببعض المسوح الرائدة التي .  قراءة والكتابة في مختلف أنحاء العالمواإللمام بال
أجراها المعهد، والبيانات المتيسرة عن التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة، وكذلك المساعدة في فهـم المبـادئ   

ليم، والمتغيرات ذات الصلة التي ينبغي األساسية المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التع
وأوضح المعهد أنه في صدد تطوير مؤشـرات أساسـية عـن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات       .  قياسها

واالتصاالت في التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة، ويزمع إنجاز هذه العملية قبل عقد المرحلـة الثانيـة مـن    
  .   ماتمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلو

  
  مؤشرات المنطقة العربية: بناء القدرات اإلقليمية  -جيم

  
.  خالل ورشة العمل قدمت تونس والعراق وعمان وفلسطين وقطر ومصر وموريتانيا تقارير قطريـة   -٢٦

وأسهم تبادل المعلومات بهذه الطريقة في تكوين صورة عملية عن الحاجات الفعلية فـي البلـدان واألقـاليم    
وساعد في تحديد األبعاد الحاسمة واإلجراءات الموصى باتخاذها بشأن تخطيط بناء القـدرات فـي    العربية،

  .  غربي آسيا والمنطقة العربية
  
أثر هذا القطاع على سائر  إظهار وأفادت مصر بأن جمع اإلحصاءات عن مجتمع المعلومات استهدف  -٢٧

اءات تكنولوجيات المعلومـات واالتصـاالت،   وعرضت مسحها الشامل عن قياس إحص.  القطاعات في البلد
.  الذي اشترك في تنفيذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

البنية األساسية لالتصاالت، : واعتمد المسح مؤشرات وطنية ودولية في القطاعات الرئيسية التالية من المجتمع
واعتمد المسح أساليب الفـرز  .  والقطاع العام، والتعليم، والخريجين الجامعيين، والصناعةواألسر المعيشية، 

  توخياً للشفافية، وأجري استجابة للطلب المتزايد على تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي مختلـف      
اسـتراتيجيات  ونتيجة لهذا المسح، ستنشأ قاعدة بيانات لدعم متخذي القرارات فـي صـياغة   .  قطاعات البلد

تستهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، والمساهمة في تضييق الفجوة الرقمية داخل البلد 
  . وبين القطاعات

  
وقدم العراق عرضاً عن المشاكل التي يواجهها نتيجة للصراعات اإلقليمية والعقوبات التـي شـهدها     -٢٨

رة جديدة انشئت وزأمن هذه الصعوبات، رسمت سياسة وطنية جديدة، و وعلى الرغم.  طيلة العقدين الفائتين
للعلم والتكنولوجيا، وازداد انتشار اإلنترنت، وكل هذه العناصر ساهمت مساهمة كبيرة فـي تحسـين البنيـة    

وأجريت مسوح متخصصة منها مسح اإلنترنت، الذي .  األساسية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  . ٢٠٠٤و ٢٠٠٣يانات عن عدد مستخدمي اإلنترنت وأنواع الخدمات المتاحة لعامي جمع ب



 

وأبرزت عمان مصدرين مختلفين لجمع البيانات، هما السجالت اإلدارية لجمع البيانات عـن البنيـة     -٢٩
صـول   األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ومسوح وتعدادات األسر المعيشية لجمع البيانات عن الو

  .  إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحواسيب واإلنترنت واستخدامها فـي األسـر والمنشـآت   
واسـتخدمت فيـه    ٢٠٠٣وفي هذا السياق، قدمت عمان بعض النتائج ذات الصلة من تعداد أجرته في عـام  

نشأت عمان فرقـة  أإضافة إلى ذلك، و.  األجهزة المحمولة باليد لجمع البيانات ألول مرة في المنطقة العربية
عمل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعنى بتنسيق جهود جهازها اإلحصائي المركزي وسـائر األجهـزة   

واعتمدت فرقة العمل هذه .  اإلحصائية الوطنية المعنية بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلد
وأشـارت  .  ن المصنفة والمعرفة في جنيف، لجمع البيانات في المستقبلالمؤشرات األساسية االثنين واألربعي

عمان إلى تعاونها مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهدف إجراء مسح للمؤشـرات التـي تتـوفر    
  . بشأنها بيانات في الوقت الراهن

  
اً إنشاء الجهـاز المركـزي   وذكرت تحديد.  وقدمت فلسطين عرضاً عن إطارها اإلحصائي الوطني  -٣٠

لإلحصاء الفلسطيني الذي تتمثل مهمته في أن يكون أداة لتوجيه عملية تشخيص المشاكل وتقييم التقدم المحرز 
وإضافة إلى ذلك، سلّطت فلسطين الضوء على المشاريع الوطنية المنفذة في مجال تكنولوجيا .  في هذا المجال

ي تواجه جمع بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي األرض  المعلومات واالتصاالت؛ والتحديات الت
  . المحتلة؛ وأهمية الشراكات باعتبارها أفضل وسيلة لبناء قطاع االتصاالت الفلسطيني وتطويره

  
وخالل ورشة العمل، وزعت قرصاً مدمجاً .  ٢٠٠٤وعرضت قطر نتيجة آخر مسح أجرته في عام   -٣١

كما وزع قرص آخر يتضمن معلومات عن التجـارة  .  ي استخرجتها من التعداديتضمن جميع المعلومات الت
  .  ٢٠٠٠الخارجية لعام 

  
ومن األهداف الرئيسية لتونس، باعتبارها البلد المضيف للمرحلة الثانية من مؤتمر القمـة العـالمي     -٣٢

ويجمع المعهد الوطني .  ناتلمجتمع المعلومات، تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وجمع البيا
لإلحصاء، ووزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات، والوكالة التونسية لإلنترنت، بيانات عن البنية 
األساسية لالتصاالت، ووصول األسر المعيشية واألفراد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واسـتخدامهم  

وإضافة إلى ذلك، يمكن إيجـاد  .  ، وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلها، والحديقة الوطنية للحواسيب
بيانات متصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن االستثمار والتجارة والتعليم فـي السـجالت اإلداريـة    

وعرضت تونس خططها إلجراء المسوح بهـدف جمـع البيانـات عـن     .  للوزارات كل حسب اختصاصها
  . صلة باألعمالالمؤشرات المت

  
وعرضت موريتانيا تجربتها في جمع البيانات عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مـن خـالل     -٣٣

عن وصول المنشآت الخاصة والعامـة واألفـراد واألسـر     ٢٠٠٤المسوح ذات الصلة التي أجرتها في عام 
رت النتـائج أن نسـبة عاليـة مـن     وأظه.  المعيشية إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامهم لها

المنشآت يمكنها الوصول إلى اإلنترنت، وهذه النسبة تضع إحدى مدن هذا البلد في المرتبة األولى بين المدن 
وعلى عكس ذلك تماما، أظهرت نتائج .   العربية من حيث عدد المنشآت التي تحظى بالوصول إلى اإلنترنت

  . كنها الوصول إلى اإلنترنت منخفضة جداًالمسح أن نسبة األسر المعيشية التي يم
  
وقدم االتحاد الدولي لالتصاالت بياناً مفصالً بأنشـطته الراهنـة وخططـه المسـتقبلية فـي جمـع         -٣٤

وقدم أيضاً عرضاً عن قاعدة البيانات المخصصة لهذه .  اإلحصاءات ونشرها عن البنية األساسية لالتصاالت
  .  اإلحصاءات على اإلنترنت



 

وقدمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عرضاً موجزاً عن أنشطتها في مجـال المؤشـرات     -٣٥
اإلحصائية، فركزت على استخدام منظومة المحطات الطرفية ألغراض التدريب عن طريق التعليم عن بعـد  

العربية للتربية والثقافـة  وتضم منظومة المحطات الطرفية محطة في مقر المنظمة .  وتضييق الفجوة الرقمية
 ١٥محطـة طرفيـة فـي     ١٥والعلوم وأربعة مكاتب خارجية مجهزة بمحطات لالستقبال التلفزيوني فقط، و

المحطات الطرفية ) عربسات(وتربط المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية .  محطة عربية تلفزيونية وإذاعية
للتربية والثقافة والعلوم خططاً متوسطة األجـل وطويلـة   وقد وضعت المنظمة العربية .  بلداً عربياً ١٧في 

األجل ألنشطتها الجارية والمستقبلية، تتضمن عقد دورات تدريبية من خالل منظومة المحطات الطرفية عـن  
  . المؤشرات اإلحصائية لقياس التقدم المحرز في تضييق الفجوة الرقمية في البلدان العربية

  
  صائية في اإلسكوانظام المعلومات اإلح  -دال

  
قدمت اإلسكوا لمحة عن نظام المعلومات اإلحصائية الذي أنشئ لتلبية الحاجات اإلحصائية لبرامج   -٣٦

وهذا النظام هو أيضاً بمثابة نموذج يمكن استخدامه في .  على حد سواء األعضاءاإلسكوا الفرعية ولبلدانها 
.  ومات واالتصاالت، بهدف دعم جهود بناء القدراتمعالجة المسائل المتصلة بمؤشرات تكنولوجيا المعل

وأوضح العرض النموذج المفاهيمي المستخدم في التعامل مع المؤشرات المتعددة اللغات، وتعريف السلسالت 
وعرض أيضاً محرك التبليغ عبر اإلنترنت .  الزمنية، وتصنيف البيانات في فئات فرعية حسب المواضيع

 . تتيح لجميع البلدان العربية تداول بياناتها ووضعها في متناول جمهور أوسعباعتباره منهجية محتملة 
  
  وعرضت مبادئ تصميم النظام بهدف تمكين المشاركين من تبين المسـائل البـارزة عنـد تصـميم       -٣٧

لتا وفي هذا السياق، أثيرت مسـأ   .أو تعديل نظام المعلومات اإلحصائية وفقاً لحاجاتهم الخاصة/أنظمة مماثلة
تبادل البيانات وتزامنها بهدف إفساح المجال أمام إرساء المعالم األساسية إلنشـاء قاعـدة بيانـات إقليميـة     

مية يويتسم نظام المعلومات اإلحصائية بخصائص تسمح باعتماده ضمن لجان األمم المتحدة اإلقل.  للمؤشرات
وهكذا يمكن تحقيق هـدف الشـراكة   .  صائيةواألجهزة اإلحصائية الوطنية للمساعدة في ترابط بياناتها اإلح

المتمثل في إنشاء قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بربط نظـم المعلومـات   
اإلحصائية المكيفة على المستوى الوطني مع نظيراتها اإلقليمية وترتيب العناصر اإلقليمية في منظومة قواعد 

  . عددبيانات تتسم بالتفرع والت
  

  تخطيط بناء القدرات  -هاء
  
أتاحت ورشة العمل عقد حلقة حوار لبحث األبعاد الحاسمة لتخطيط بناء القدرات، بما في ذلـك دور    -٣٨

  .  المبادئ التوجيهية الدولية وبرامج المساعدة الفنية في مساعي بناء القدرات
  
ع الخبراء بشأن البرنامج العالمي لتعدادات ووجه اهتمام المشاركين في ورشة العمل إلى مهمة اجتما  -٣٩

، المتمثلة في تنقيح وتحديث المبادئ والتوصيات العالمية لتعـدادات السـكان   ٢٠١٠السكان والمساكن، دورة 
  فتعدادات السكان والمساكن هي المصـدر الرئيسـي السـتقاء المعلومـات عـن الخصـائص       .  والمساكن

فهذه التعدادات تؤمن معلومات إحصائية حاسمة عن .  للسكان في بلد ما االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية
ولـذلك،  .  وضع السكان والمساكن على مختلف المستويات اإلدارية، فتتيح رسم السياسات المدعوم باألدلـة 

أن ولما كان من المقـرر  .  تشكل هذه التعدادات أداة أساسية لجمع البيانات الالزمة لقياس مجتمع المعلومات
بالترتيب، فـال بـد مـن     ٢٠١٠و ٢٠٠٨و ٢٠٠٦تها في أعوام اتجري فلسطين ومصر وبلدان الخليج تعداد

وضع مبادئ أساسية جديدة تتضمن متغيرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتصـلة بقائمـة الشـراكة    
  . للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 

د حاليا برامج دولية عديدة للمساعدة الفنية تركز خصوصاً على بنـاء القـدرات   وإضافة إلى أنه توج  -٤٠
وأعلن االتحاد الدولي لالتصاالت تحديداً عن برنـامج  .  اإلحصائية، اقتُرحت برامج أخرى أثناء ورشة العمل

لومـات  تعاون فني مع البلدان العربية المشاركة في ورشة العمل والمهتمة بـإجراء مسـح لتكنولوجيـا المع   
وأبلغت البلدان المهتمة بأن عليها أن تقدم إلى االتحـاد الـدولي لالتصـاالت    .  واالتصاالت لألسر المعيشية

  : مقترحاً إعالمياً موجزا يشمل النقاط التالية
  

  ؛وصف المنظمة التي ستجري المسح، مثل الجهاز اإلحصائي الوطني  )أ(  
  

معلومات تتضمن أنواع البيانات المتاحة وأسـاليب  لمحة عن الوضع الراهن لقياسات مجتمع ال  )ب(  
  ؛جمعها، على أن يتناول ذلك تحديداً قائمة المؤشرات األساسية التي حددتها الشراكة

  
وصف نسق المسح، أي ما إذا كان مسحا مستقال أو ملحقا بأي مسح آخر موجود، وحيث يكون   )ج(  

يصف المقترح المعالم البارزة للمسح السابق، ومنها  هذا المسح ملحقاً بمسح آخر لألسر المعيشية، يجب أن
 العينة والتغطية والكلفة المقدرة؛

  
التزام المنظمة بإجراء مسوح الحقة حيث تكون قد أمنت الموارد وأنجز بناء القدرات إلجراء   )د(  

  المسح األولي؛
  

  .اء المسحنوع بناء القدرات ومستوى المساعدة اللذين يراهما البلد الزمين إلجر  )•(  
  
ويتوقف إطالق هذا البرنامج على نتيجة المفاوضات بين االتحاد الـدولي لالتصـاالت والمـانحين      -٤١

  .  المحتملين
  
ونظراً إلى أن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ليس له مكاتب وطنية، أعلن عن استعداده   -٤٢

  .ال اإللكترونية على المستوى اإلقليميللمشاركة في بناء القدرات في مجال جمع إحصاءات األعم
  

  تنظيم ورشة العمل  -ثالثاً
  

  مكان وتاريخ انعقاد ورشة العمل   -ألف
  
ت ورشة العمل، التي نظمتها اإلسكوا والمكتب اإلقليمي العربي لالتحـاد الـدولي لالتصـاالت    عقد  -٤٣

 ١٠إلى  ٧في بيروت، خالل الفترة من  المتحدة في بيت األمموالمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، 
  . ٢٠٠٥ يونيو/حزيران

  
  االفتتاح  -باء

  
افتتح ورشة العمل السيد عمر بزري، مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي اإلسـكوا،       -٤٤

فأشار إلى موضوع ورشة العمل وأهدافها، وشدد على دور الشراكات في تعزيـز اإلحصـاءات المتصـلة    
  وفي هذا السياق، وجه نداء إلـى متخـذي القـرارات والخبـراء فـي      .  وجيا المعلومات واالتصاالتبتكنول

سياسات في الهيئات الوطنيـة العامـة،   المجالي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلحصاء، ومنهم صانعو 
لقطـاع االتصـاالت فـي    والباحثون في األجهزة اإلحصائية الوطنية ومعاهد التعليم العالي، وهيئات منظمة 



 

البلدان العربية، وخبراء من المنظمات اإلقليمية والدولية، لدعم عملية التخطيط االستراتيجي الوطني واإلقليمي 
على مجاالت منهـا قيـاس    واقترح تحديداً إنشاء مراصد للعلم والتكنولوجيا تركز.  لبناء مجتمع المعلومات

  . لوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجتمع المعلومات وتقييم أثر السياسات ا
  
وألقى السيد خالد خواجه، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، كلمة ركز فيهـا    -٤٥

وأعلن أن هدف الورشة الرئيسي هو استكشـاف الوسـائل العلميـة    .  على موضوع ورشة العمل وأهدافها
ية في قياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على حيـاة  والتوصيات وأفضل الممارسات الدول

  . األفراد
  
التصاالت، كلمة شـدد  ل، موظف المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي وألقى السيد خليل أبو رزق  -٤٦

.  تفيها على أن ورشة العمل عقدت استجابة لمتطلّبات قياس مؤشرات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاال   
  .  وتطرق إلى أهمية هذه المؤشرات باعتبارها أداة لقياس مجتمع المعلومات والى فائدتها في سد الفجوة الرقمية

  
  الحضور  -جيم

  
حضر ورشة العمل ثمانية وأربعون مشاركاً من ستة عشر بلداً عربياً، منها أحد عشـر بلـدا مـن      -٤٧

  المستويين المتوسط والرفيـع، وبـاحثون وممارسـون    وكان بين المشاركين إداريون من .  سكواأعضاء اإل
  أو االتصـاالت، يمثلـون األجهـزة    /من ذوي المعرفة والخبرة في مختلـف اختصاصـات اإلحصـاءات و   

  .  اإلحصائية الوطنية، ووزارات المعلومات واالتصـاالت، والجهـات المشـغلة والمنظمـة لهـذا القطـاع      
قليمية ودولية، منها االتحاد الدولي لالتصـاالت، ومنظمـة   وحضر ورشة العمل أيضاً خبراء من منظمات إ

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، واألونكتاد، وهي المنظمات األعضاء في 
برنـامج   - برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي  الشراكة، إضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، و

ولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في المنطقة العربية، ومكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية فـي الـدول   تكن
  . وترد قائمة المشاركين في المرفق األول من هذا التقرير.  العربية

  
  جدول األعمال  -دال

  
  : يرد أدناه جدول أعمال ورشة العمل  -٤٨
  

  . االفتتاح  -١  
  

رصـد التقـدم وقيـاس    -من السياسات إلى المؤشرات: ت واتخاذ القراراتدعم رسم السياسا  -٢  
  .النواتج وتقييم األثر

  
الشراكة وتقييم الوضع : تكنولوجيا المعلومات االتصاالتلالمنظور العالمي للمؤشرات األساسية   -٣  

  .الراهن والمواءمة
  

  .جمع البيانات ونشرها: تصاالتالمؤشرات العالمية لالتصاالت الصادرة عن االتحاد الدولي لال   -٤  
  

  .آفاق المستقبل: مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  -٥  



 

  .تعاريف ومنهجيات واستمارات نموذجية: مؤشرات البنية األساسية والنفاذ  -٦  
  

  .نات نموذجيةتعاريف ومنهجيات واستبيا: مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر المعيشية واألفراد  -٧  
 

تعـاريف  : مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال وتكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت    -٨  
  .ومنهجيات واستبيانات نموذجية

  
  .عاون والتنمية في الميدان االقتصاديتتطبيق مقياس منظمة ال: قياس مجتمع المعلومات  -٩  

  
  .المنطقة العربية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  -١٠  

  
  .استخدام منظومة المحطات الطرفية للتعليم والتدريب عن بعد  -١١  

  
دراسات حالة تونس والعراق وعمان وفلسطين وقطر ومصـر  (التقارير الوطنية والممارسات   -١٢  

  ).وموريتانيا
  

  . نظام المعلومات اإلحصائية لإلسكوا  -١٣  
  

  .منتدى مفتوح: تخطيط بناء القدرات  -١٤  
  

حلقة حوار حول تطوير مؤشرات مستقبلية وبنـاء  : الطريق إلى المستقبل واختتام ورشة العمل  -١٥  
  . القدرات في غربي آسيا والمنطقة العربية

  
  الوثائق  -هاء

  
  .ترد في المرفق الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة خالل ورشة العمل  -٤٩
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  المملكة األردنية الهاشمية
  

  السيد يوسف الحنيطي
  موظف أقدم ألبحاث السوق

  لجنة تنظيم االتصاالت
  

  السيدة خولة فؤاد توفيق النمري
  مدير إدارة المعلومات

  دائرة اإلحصاءات العامة
  

 اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيدة سارة النعيمي
  سوقمحلل أبحاث ال

  اتصاالت -مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 
  

  الجمهورية التونسية
  

  السيد محمد أمين الجلولي
  ات المؤسساتءمهندس أول بإدارة إحصا
  المعهد الوطني لإلحصاء

  
  السيد جمال الزنكري

  رئيس إدارة المسح التكنولوجي
  مركز الدراسات وبحوث االتصاالت 

  
  المملكة العربية السعودية

  
  أحمد البديوي السيد ياسر

  محلل نظم حاسباتي
  مصلحة اإلحصاءات العامة

  
  السيد عبد الرحيم محمد الحامزي

  خبير اقتصادي، إدارة إحصاءات التجارة الخارجية
  مصلحة اإلحصاءات العامة

  
  السيد علي صالح السوما

  مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات
  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

  

  الرحمن العرينيالسيد عبد 
  مستشار الوزير

  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 

  السيد محمد العقيلي
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  السيد سامي الفخري
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  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
  

  السيد فوزي المحمدي
  شؤون الترخيصخبير التنظيم، السياسات التنظيمية و
  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

  
  السيد أحمد اليحيا

  اختصاصي في شبكات المعلومات
  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

  
  جمهورية السودان

  
  السيدة هدى محمد عصمان

  مبرمج، معالجة البيانات اإلحصائية
  الجهاز المركزي لإلحصاء

  
  السيد خالد عبد المنعم عبد اهللا علي

  ضابط بحوث السوق، إدارة البحوث ونظم المعلومات
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  )تابع( الجمهورية العربية السورية
  

  السيد عبد الحميد شلش
  معاون مدير التخطيط، إدارة التخطيط واإلحصاء

  المؤسسة العامة لالتصاالت
  

  جمهورية العراق
  

  السيدة أحالم سلمان أحمد
  نائب مدير إحصائي

  الشركة العامة لالتصاالت والبريد
  وزارة االتصاالت العراقية

  
  اسين عبد القادر جميلالسيد ي

  مدير شعبة اإلحصاء
  الشركة العامة لالتصاالت والبريد

  وزارة االتصاالت العراقية
  

  السيدة ميساء محمد فاضل
  مدير هندسة النظم، دائرة تكنولوجيا المعلومات

  الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات
 

  السيدة حنان عبد الهادي محمد
  تكنولوجيا المعلوماتإحصائي أقدم، دائرة 

  الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات
  

  سلطنة عمان
  

  السيدة لجينة سيف الخروصي
  التخطيط واإلحصاء - خبيرة اقتصادية 

  هيئة تنظيم االتصاالت
  

  السيد حمد بن سعود بن ناصر الدغيشي
  باحث إحصائي، إحصائيات السكان واإلسكان

  وزارة االقتصاد الوطني
  
  يد طالل الراهبيالس

  مدير معلومات السوق
  عمان موبايل -الشركة العمانية لالتصاالت 
  السيد سليم سلطان الرزيقي

  رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات
  وزارة الخارجية

  
  
  
  

  السلطة الفلسطينية
  

  السيد سفيان ابو حرب
  مدير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  
  دولة قطر

  
  السيد خالد الشافعي

  مبرمج، األمانة العامة
  المجلس األعلى للتخطيط

  
  الجمهورية اللبنانية

  
  السيدة ديانا بوغانم
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  وزارة االتصاالت

  
  السيد فكتور حاموش

  رئيس هيئة شؤون الطيران المدني
  مطار بيروت الدولي

  
  السيد عالء الدين حجار

  تكنولوجيا المعلوماتمبرمج، إدارة 
  إدارة اإلحصاء المركزي

  
  السيد محمد خيوة

  أمين عام هيئة شؤون الطيران المدني
  مطار بيروت الدولي

  
  السيد خليل ضاوي

  مهندس ومراقب اإلدارة التقنية، التدريب والتطوير اإلداري
  مطار بيروت الدولي

  
  السيد زياد عبد اهللا

  إحصائي ورئيس مصلحة المركز اآللي
  ارة اإلحصاء المركزيإد
  

  السيد مرتضى فواز
  رئيس الشؤون القانونية للطيران المدني

  مطار بيروت الدولي
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  ليبيا لالتصاالت والتقنية



 

  )تابع( الجماهيرية العربية الليبية
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  محاسب اختصاصي أقدم
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  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  

  المملكة المغربية
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  السيد محمد سالم ولد محمد مبارك
  كادر إحصائي مسؤول عن المسوحات والبيانات اإلحصائية

  التقنيات الجديدةكتابة الدولة لدى الوزير األول المكلفة ب
  

  الجمهورية اليمنية
  

  السيد محمد صالح احمد البهلولي
  مدير عام اإلدارة العامة للحاسبات والشبكة اآللية

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  

  السيد عبد اإلله ناصر بابريك
  مدير عام التخطيط والعالقات الدولية
  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

 
  السيد رشاد ضافر

  قسم المعلومات رئيس
  المؤسسة العامة لالتصاالت

  
  
  
  
  

  أجهزة األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية  -باء
  

 (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت
  

  السيد خليل أبو رزق
مسؤول إقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت، المكتب اإلقليمي 

  العربي في القاهرة
  جمهورية مصر العربية

  
  فانيسا غرايالسيدة 

محلل نظم اتصاالت، مكتب تطوير االتصاالت، وحدة 
  اقتصاد وتمويل السوق
  االتحاد الدولي لالتصاالت

  سويسرا
  
  
  

  (AITRS) المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
  

  الدكتور خالد خواجة
  المدير العام

  المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
 ميةالمملكة األردنية الهاش

  
  السيد سهيل محمد صالح

  المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
  المملكة األردنية الهاشمية

 
  (ALECSO) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  
  الدكتور أحمد الشيخ األمين

  مدير إدارة المعلومات واالتصال
  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  نسيةالجمهورية التو



 

ـ استخدام تكنولوجيا  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 
المعلومات واالتصاالت للتنمية في المنطقة العربية 

(ICTDAR) 
  

  اآلنسة نجاة رشدي
المنسق اإلقليمي، استخدام تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت للتنمية في المنطقة العربية
  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

  لعربيةجمهورية مصر ا
 

 (The Economist House) ذي ايكونومست هوس
  

  السيد حسن نعمي حجازي
  مدير عام/رئيس مجلس إدارة 

  ذي ايكونومست هوس 
  الجمهورية اللبنانية

  
 (UNCTAD) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

  
  السيدة سكارلت فوندور جيل
  موظف للشؤون االقتصادية
  والتنمية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة

  سويسرا
 

  مجموعة طالل أبوغزاله
  

  السيدة ساندرا برو
  منسق الشبكات

  مجموعة طالل أبوغزاله
  الجمهورية اللبنانية

  
  السيد صادق مفتي
  منسق الشبكات

  مجموعة طالل أبوغزاله
  الجمهورية اللبنانية

  
 (UNESCO) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  
  السيد سيمون إيلس

  دير المشاريع الخاصةم
  معهد اليونسكو لإلحصائيات

  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  كندا

  
  
  

  السيد جورج عوض
مستشار إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، مكتب اليونسكو 

  اإلقليمي في بيروت
  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 الجمهورية اللبنانية
 

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة األمم 
 )اإلسكوا(
  

  السيد عمر بزري
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبةمدير 
  اإلسكوا

  الجمهورية اللبنانية
  

  السيد منصور فرح
موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل، 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  شعبة
  اإلسكوا

  اللبنانيةالجمهورية 
  

  السيد هشام عودة
موظف أول لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل، 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبة
  اإلسكوا

  الجمهورية اللبنانية
  

  السيد عبد االلة الديوجي
تكنولوجيا  شعبةمستشار إقليمي لالتصاالت والشبكات، 

  المعلومات واالتصاالت 
  اإلسكوا

  انيةالجمهورية اللبن
  

  السيدة نبال إدلبي
تكنولوجيا  شعبةموظف أول لتكنولوجيا المعلومات، 

  المعلومات واالتصاالت
  اإلسكوا

  الجمهورية اللبنانية
  

  السيد وجدي مطر
تكنولوجيا المعلومات  شعبةموظف لتكنولوجيا المعلومات، 

  واالتصاالت
  اإلسكوا

  الجمهورية اللبنانية
  
  
  



 

ية واالجتماعية لغربي آسيا لجنة األمم المتحدة االقتصاد
  )تابع( )اإلسكوا(
  

  السيد ماثيو بركنز
تكنولوجيا المعلومات  شعبةموظف لتكنولوجيا المعلومات، 

  واالتصاالت
  اإلسكوا

  الجمهورية اللبنانية
  

  زهر بوغانم اآلنسة
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبةمساعدة أبحاث، 

  اإلسكوا
  الجمهورية اللبنانية

  

  ة جوليانا ضاهرالسيد
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبةمساعدة أبحاث، 

  اإلسكوا
  الجمهورية اللبنانية

  
  سكينة النصراوي اآلنسة

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شعبةمساعدة أبحاث، 
  اإلسكوا

  الجمهورية اللبنانية
  
  
  
  

  
  



 

  

  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

  العنوان الرمز

E/ESCWA/ICTD/2005/WG.1/2  ورقة موجزة حول أنشطة اإلسكوا في الشراكة 

 قائمة مؤشرات الشراكة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

  بدون رمز
مالحظات اإلسكوا على القائمة المقترحة بالمؤشرات األساسية 

  ) باإلنكليزية(لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  بدون رمز
النفاذ والبنية : تحاد الدولي لالتصاالتالمؤشرات األساسية لال

 )باإلنكليزية(األساسية 

E/ESCWA/ICTD/2005/WG.1/3 
مؤشرات النفاذ : منهجيات جمع البيانات واالستبيانات النموذجية

 )باإلنكليزية(د اواالستخدام لألسر واألفر

E/CN.3/2005/23 
ومات لتقرير الشراكة المعنية بقياس تسخير تكنولوجيا المع

  واالتصاالت ألغراض التنمية

DSTI/ICCP/IIS(2005)4  باإلنكليزية(مشروع دليل قياسات مجتمع المعلومات( 

E/ESCWA/ICTD/2005/WG.1/5 
المؤشرات األساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات : المنهجيات

 )زيةيباإلنكل(واالتصاالت 

 
 مؤشرات رصد التقدم : دعم رسم السياسات واتخاذ القرارات

 المحرز وقياس النواتج وتقييم األثر

 

المنظور العالمي للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
 الشراكة العالمية واالستبيان العالمي وتحديد : واالتصاالت

  المؤشرات وتنسيق المؤشرات

 
جمع البيانات : مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن االتصاالت

 ونشرها

 )باإلنكليزية( لوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليممؤشرات تكنو 

 النفاذ والبنية األساسية: مجموعة المؤشرات األساسية 

    



 

  

  العنوان الرمز

  بدون رمز
مؤشـرات النفـاذ   : منهجيات جمع البيانات واالستبيانات النموذجيـة 

  واالستخدام لألسر واألفراد

  المؤشرات األساسية لقطاع األعمال 

  لوجيا المعلومات واالتصاالتاعتماد مؤشرات تكنو 

 نظام المعلومات اإلحصائية لإلسكوا 

  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية  بدون رمز

  بدون رمز
 للتعلـيم  لطرفيةا المحطات منظومةاأللكسو في مجال استخدام  تجربة

  الحاضر وآفاق المستقبل رؤى :والتدريب عن بعد

  وطنية والممارسات المثلىالتقارير ال 

  )مصر(المؤشرات اإللكترونية األساسية لقياس مجتمع المعلومات  

  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمان 

 
تكنولوجيـا المعلومـات    إحصاءاتالتجربة الوطنية في جمع ونشر 

 فلسطين: واالتصاالت

 
حـدات السـكنية،   المباني، والسـكان، والو : ٢٠٠٤عام  تعداد نتائج

 قطر: والمنشآت

  تجربة تونس في جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العراق 

 
اهيرية العربيـة  مفي الج  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشرات 

  الليبية

 
لومـات  التجربة الموريتانية في مجال قياس مؤشرات تكنولوجيا المع

  واالتصاالت

  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن 



 

  

  المرفق الثالث
  

  تعليقات المشاركين على المسائل الموضوعية لورشة العمل
  

عـرض لألسـئلة   يلي وفيما .  يتضمن هذا المرفق تعليقات المشاركين على بعض المسائل الموضوعية لورشة العمل  
  . في المائة ٧٥ل معدل استجابة قدره مثاألسئلة، ما ي نمشاركاً ع ٣٧ أجاب وقد.  واألجوبة

  
إلى أي حد نجحت ورشة العمل في تحقيق هدفها، وهو تقديم القـوائم المتاحـة بالمؤشـرات األساسـية لتكنولوجيـا        

  المعلومات واالتصاالت وعملية وضعها؟
  

  كلياً  إلى حد بعيد  جزئياً  لم تنجح
  في المائة ١٣  ائةفي الم ٦٥  في المائة ٢٢  ٠

  
إلى أي حد، برأيك، يمكن أن تبلغ فعالية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قياس مجتمـع المعلومـات     
  العربي؟

  
  كلياً  إلى حد بعيد  جزئياً  عدم فعالية

  في المائة ٢٢  في المائة ٤٦  في المائة ٣٢  ٠
  

  والمنطقة العربية؟ اء القدرات في منطقة اإلسكوأي حد كانت ورشة العمل مالئمة لوضع خطط لبنا إلى  
  

  كلياً  إلى حد بعيد  جزئياً  غير مالئمة
  في المائة ١٤  في المائة ٤٩  في المائة ٣٤  ٣

  
  إلى أي حد لبت الخطط التي قُدمت أثناء ورشة العمل حاجات المنطقة العربية في بناء مجتمع المعلومات العربي؟  

  
  كلياً  دإلى حد بعي  جزئياً  لم تلبها
  في المائة ٤٩  في المائة ٢٤  في المائة ٢٤  ٣

  
  برأيك إلى أي حد ستنفذ هذه الخطط؟  

  
  كلياً  إلى حد بعيد  جزئياً  لن تنفذ
  في المائة ٤٤  في المائة ٦  في المائة ٤٤  ٦

  
  )باإلمكان اختيار أكثر من نوع(برأيك ما هي أنواع الصعوبات التي ستواجه تنفيذ هذه الخطط؟   

  
  مالية  إدارية  سياسية  فنية  أخرى

  في المائة ٦٢  في المائة ٥٤  في المائة ٤٣  ٤٣  في المائة ٣
  

إلى أي حد أسهمت ورشة العمل في تعزيز التفاهم واألهداف المشتركة بين اإلحصائيين والممارسين فـي تكنولوجيـا     
  المعلومات واالتصاالت؟

  
  كلياً  إلى حد بعيد  جزئياً  لم تسهم

  في المائة ٣٥  في المائة ٤١  في المائة ١٩  في المائة ٥



 

  

  المرفق الرابع
  

  قائمة الشراكة بالمؤشرات األساسية
  

Infrastructure and Access مؤشرات البنية األساسية والنفاذ
Basic Core  مؤشرات أساسية
A-1 Fixed telephone lines per 100 population  من السكان ١٠٠عدد خطوط الهاتف الثابت لكل A-1 

A-2 Mobile cellular subscribers per 100 
population  من السكان ١٠٠عدد خطوط الهاتف الخليوي لكل A-2 

A-3 Computers per 100 population  من السكان ١٠٠عدد أجهزة الحاسوب لكل A-3 

A-4 Internet subscribers per 100 population 
من  ١٠٠ عدد المشتركين في خدمة اإلنترنت لكل

 A-4 السكان

A-5 Broadband Internet subscribers per 100 
population (fixed and mobile) 

عدد المشتركين في خدمة الحزمة العريضة 
 A-5 من السكان ١٠٠لإلنترنت لكل 

A-6 International Internet bandwidth per 
population نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنت A-6 

A-7 Proportion of population covered by mobile 
cellular telephony نسبة السكان الذين تشملهم خدمة الهاتف الخليوي  A-7 

A-8a Internet access tariffs (20 hours per month), 
in US$ 

بدوالر ) ساعة شهرياً ٢٠(رسوم النفاذ إلى اإلنترنت 
 A-8a الواليات المتحدة األمريكية

A-8b Internet access tariffs (20 hours per month) 
as a percentage of per capita income 

ساعة  ٢٠(النسبة المئوية لرسوم النفاذ إلى اإلنترنت 
  A-8b من دخل الفرد) شهرياً

A-9a Mobile cellular tariffs (100 minutes of use 
per month), in US$ 

) دقيقة شهرياً ١٠٠(الخليوي  رسوم استخدام الهاتف
 A-9a بالدوالر

A-9b 
Mobile cellular tariffs (100 minutes of use 
per month) as a percentage of per capita 
income 

النسبة المئوية لرسوم استخدام الهاتف الخليوي 
  A-9b من دخل الفرد) دقيقة شهرياً ١٠٠(

A-10
Proportion of localities with public Internet 
access centres (PIACs) by number of 
population (rural/urban) 

نسبة األماكن التي فيها مراكز عامة للنفاذ إلى 
 A-10 )الريف/الحضر(اإلنترنت إلى عدد السكان 

Extended Core مؤشـرات إضـافية 
A-11 Radio sets per 100 population  من السكان ١٠٠عدد أجهزة المذياع لكل A-11 
A-12 Television sets per 100 population  من السكان ١٠٠عدد أجهزة التلفاز لكل  A-12 

  
Access and Use by Households and Individuals مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد
Basic Core مؤشرات أساسية 
HH-1 Proportion of households with a radio نسبة المنازل التي فيها جهاز مذياع HH-1 
HH-2 Proportion of households with a TV نسبة المنازل التي فيها جهاز تلفاز HH-2 

HH-3 Proportion of households with a fixed line 
telephone نسبة المنازل التي فيها خط هاتف ثابت HH-3 

HH-4 Proportion of households with a mobile 
cellular telephone نسبة المنازل التي فيها خط هاتف خليوي HH-4 

HH-5 Proportion of households with a computer  نسبة المنازل التي فيها جهاز حاسوب HH-5 

HH-6
Proportion of individuals that used a 
computer (from any location) in the last 12 
months 

األفراد الذين استخدموا الحاسوب من أي مكان  نسبة
 HH-6 شهراً األخيرة ١٢خالل الـ 

HH-7 Proportion of households with Internet 
access at home 

 HH-7  نسبة المنازل التي تتصل باإلنترنت

HH-8
Proportion of individuals that used the 
Internet (from any location) in the last 12 
months 

نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت من أي مكان 
 HH-8  شهراً األخيرة ١٢خالل الـ 



 

  

Access and Use by Households and Individuals مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد
Basic Core مؤشرات أساسية 

HH-9 

Location of individual use of the Internet 
from all locations in the last 12 months: 

• At home 
• At work 
• Place of education 
• At another person’s home 
• Free Public Internet Access 

Centre (specific denomination 
depends on national practices) 

• Charged Public Internet 
Access Centre 

• Others 

  نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل 
  :لمكان النفاذ وفقاًشهراً األخيرة  ١٢الـ 
  المنزل •
  العمل •
 مكان التعليم •
 منزل شخص آخر •
 بدون رسمنفاذ لإلنترنت مركز عام لل •
 رسوملقاء مركز عام للنفاذ لإلنترنت  •
  مكان آخر •

HH-9  

HH-10

Internet activities undertaken by individuals 
in the last 12 months: 
• For communicating 
• For getting information 
• Purchasing or ordering goods or 

services 
• Internet banking or other financial 

services 
• For education and learning 
• For dealing with government 

organizations/public authorities 
• For leisure activities 

  نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل 
  :لغرض االستخدام وفقاًشهراً األخيرة  ١٢الـ 
  )مثالً البريد اإللكتروني(االتصال  •
 ول على معلوماتالحص •
 طلب أو شراء بضائع •
  ومالية مصرفيةتحصيل خدمات  •
 التعليم •
  التعامل مع المؤسسات الحكومية أو العامة •
 الترويح والتسلية •

HH-10 

Extended Core  مؤشـرات إضـافية

HH-11 Proportion of individuals with use of a 
mobile telephone  تف الخليويالهانسبة األفراد الذين يستخدمون HH-11 

HH-12

Proportion of households with access to the 
Internet by type of access from home. 
Response categories should allow an 
aggregation to narrowband and broadband, 
where broadband will exclude slower speed 
technologies, such as dial-up modem, ISDN 
and most 2G mobile phone access, and 
which will usually result in a speed of at 
least 256 kbit/s. 

عرض ل وفقاًنسبة المنازل التي تتصل باإلنترنت 
  حزمة االتصال

تُختار وسائط االتصال بحيث تسمح بتقسيم اإلجابة 
، مودمات الكابالتمثل (إلى وسائط الحزمة الضيقة 

واالتصال الهاتفي، والشبكة الرقمية للخدمات 
المتكاملة، ومعظم الهواتف الخليوية بتكنولوجيا 

سرعة ب(ووسائط الحزمة العريضة ) الجيل الثاني
   ٢٥٦اتصال ال تقل عن 

 )الثانيةفي كيلوبت 

HH-12 

HH-13

Frequency of individual access to the 
Internet in the last 12 months (from any 
location): 
• at least once a day 
• at least once a week but not every 

day 
• at least once a month but not every 

week 
• less than once a month 

  نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل 
  :لتكرار االستخدام وفقاًشهراً األخيرة  ١٢الـ 

  قلمرة واحدة يومياً على األ -
كل  مرة واحدة أسبوعياَ على األقل، ولكن ليس -

  يوم
كل مرة واحدة شهرياً على األقل، ولكن ليس  -

  أسبوع
 أقل من مرة واحدة شهرياً على مدار العام -

HH-13 

Reference Indicator  مؤشـر مرجعي
HH-R1 Proportion of households with electricity لكهرباءنسبة المنازل المتصلة بشبكة ا HH-R1 

  
Access and Use by Businesses مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال
Basic Core  مؤشـرات أسـاسية
B-1 Proportion of businesses using computers األعمال التي تستخدم الحاسوب مؤسسات نسبة B-1 
B-2 Proportion of employees using computers ظفين الذين يستخدمون الحاسوبالمو نسبة B-2 



 

  

Access and Use by Businesses مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال
Basic Core  مؤشـرات أسـاسية
B-3 Proportion of businesses using the Internet تتصل باإلنترنت األعمال التي مؤسسات نسبة B-3 
B-4 Proportion of employees using the Internet اإلنترنتالموظفين الذين يستخدمون  نسبة B-4 

B-5
Proportion of businesses with a website (or 
web presence where the business has control 
over the content) 

على  اًنسبة مؤسسات األعمال التي تمتلك موقع
أو وجوداً على اإلنترنت تتحكم فيه ( اإلنترنت
 )بالمحتوى

B-5 

B-6 Proportion of businesses with an 
INTRANET 

مات نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة معلو
 B-6 )إنترانت(داخلية 

B-7 Proportion of businesses receiving orders 
over the Internet 

مؤسسات األعمال التي تستلم طلبيات عبر  نسبة
 B-7  اإلنترنت

B-8 Proportion of businesses placing orders over 
the Internet 

األعمال التي ترسل طلبيات عبر  مؤسسات نسبة
 B-8 نت اإلنتر

Extended Core  مؤشـرات إضـافية

B-9

Proportion of businesses accessing the 
Internet by modes of access. 
Response categories should allow an 
aggregation to narrowband and broadband, 
where broadband will exclude slower speed 
technologies, such as dial-up modem, ISDN 
and most 2G mobile phone access, and 
which will usually result in a speed of at 
least 256 kbit/s. 

 وفقاًنسبة مؤسسات األعمال التي تتصل باإلنترنت 
  لعرض حزمة االتصال

تُختار وسائط االتصال بحيث تسمح بتقسيم اإلجابة 
دمات الكابالت، مومثل (وسائط الحزمة الضيقة  ىإل

واالتصال الهاتفي، والشبكة الرقمية للخدمات 
بتكنولوجيا  خليويةال هواتفومعظم ال المتكاملة،

سرعة ب(ووسائط الحزمة العريضة ) الجيل الثاني
 )الثانيةفي كيلوبت  ٢٥٦اتصال ال تقل عن 

B-9 

B-10 Proportion of businesses with a Local Area 
Network (LAN) 

 السلكيةمؤسسات األعمال التي لديها شبكة نسبة 
 B-10 محلية

B-11 Proportion of businesses with an 
EXTRANET 

نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة معلومات 
 B-11 )اكسترانت(خارجية 

B-12

Proportion of businesses using the Internet 
by type of activity: 
• Internet e-mail 
• Getting information 
• Performing Internet banking or 

accessing other financial services 
• Dealing with government 

organizations/public authorities 
• Providing customer services 
• Delivering products online 

 وفقاًنسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت 
  :لنوع النشاط

  استخدام البريد اإللكتروني -
 الحصول على معلومات -
  ومالية مصرفيةتقديم خدمات /تحصيل -
  الهيئاتالتعامل مع المؤسسات الحكومية أو  -

  العامة   
  تقديم خدمات للعمالء -
 استالم طلبيات -

B-12 

  
ICT Sector مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
Basic Core  سيةمؤشـرات أسـا

ICT-1a Proportion of male workforce of the total 
workforce involved in the ICT sector 

في قطاع  ينالذكور من مجموع العامل نسبة
 ICT-1a واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

ICT-1b Proportion of female workforce of the total 
workforce involved in the ICT sector 

في قطاع  يناإلناث من مجموع العامل نسبة
 ICT-1b واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

ICT-2 Value added in the ICT sector (as a 
percentage of total value added) 

المضافة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  القيمة
بالنسبة المئوية من مجموع القيمة (واالتصاالت 

 )المضافة
ICT-2 

ICT-3 ICT goods imports as percentage of total 
imports 

المئوية للواردات من منتجات تكنولوجيا  نسبةال
 ICT-3 من مجموع قيمة الواردات المعلومات واالتصاالت

ICT-4 ICT goods exports as percentage of total 
exports 

النسبة المئوية للصادرات من منتجات تكنولوجيا 
 ICT-4 ت واالتصاالت من مجموع قيمة الصادراتالمعلوما

 


