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 مقدمة

ي صياغة االستعراضات الوطنية للدول العربية مم هذا اص  
 
اء ف شادي لتسهيل عمل الختر

لنموذج االستر

وع اإلسكوا للتنمية الرقمية  ي مشر
 
وأهدافها السبعة  2030خطة التنمية المستدامة لعام المرتبط بالمشاركة ف

ة ض أن ت . 1عشر ي  هذه االستعراضات عكسويفتر
 و  ،الواقع الرقمي عىل الصعيد الوطن 

 
 عىل الصعيد الحقا

 ، ي ي أصدرها األمي   العام لألمم المتحدة بشأن اإلقليمي العربر
مع االستلهام بالمبادئ التوجيهية العامة النر

ام والحماية  ،المصطلح العالمي الجديد للتعاون الرقمي  ز عىل التواصل واالحتر
ّ
 connect, respectالذي يرك

and protectشاد بخريطة الطريق العالمي ي شهر ، واالستر
 
ي أطلقها األمي   العام ف

ة للتعاون الرقمي النر

 . 20192حزيران/يونيو 

ي أوردتها البلدان المشاركة  هذا  يأخذ 
شادي بعي   االعتبار المالحظات النر

ي إعداد النموذج االستر
 
ف

  . 2019-2018االستعراضات الوطنية خالل 
 
شادي ص  وكان قد است ة نموذج استر ي هذه الفتر

 
من مم خدم ف

دراسة استقصائية للحالة الراهنة للبلدان األعضاء فيما يتعلق بخطوط العمل الرئيسة لبناء مجتمع خالل 

ي من عام وجرت مراجعته  المعلومات. 
ي اجتماعات 2020خالل النصف الثاب 

 
مع الدول  ومراسالت ف

حات والتوصيات المستخلصة لالمشاركة  ي الدروس المستقاة وأفضل الممارسات والمقتر
 
تحسي   للنظر ف

إطالق الدورة و اعتمادها قبل  منهجية العمل وإجراءات وأدوات إعداد استعراضات التنمية الوطنية القادمة

ي بداية عام 
 
ي  . 2021القادمة ف

 
حذف بعض و ضمنه  مع توزيعها النموذج وجرت مراجعة األسئلة الواردة ف

ي وردت
ي النموذج االستر  األجزاء وإضافة أخرى عىل الكتل الخمس النر

 
لعكس واقع  2018شادي لعام ف

 . المعلومات لدى الدول العربية واإلنجازات المحققة بشكل فاعل

تي    ي هذا النموذج تتعلق بالسنتي   األخت 
 
اء  إذا ارتأى الخإال  2020-2019إن جميع المعلومات المطلوبة ف تر

ورة وأهمية مناقشة وتحليل بعض المعلومات األقدم.  تخطي األسئلة  يمكنمن جهة أخرى،  الوطنيون ض 

ي ال 
ة الزمنية المطلوبة.  المعلومات ذات الصلة بها  تتوفر  النر  مع ذكر عدم توفرها للفتر

ي مجال يبقر الهدف األساسي من هذا العمل 
 
ي الدول العربية ف

 
تسليط الضوء عىل الجهود المبذولة ف

ي تكنولوجيات الرقمية، 
خطة التنمية المستدامة تحقيق بغية تشمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، النر

ة 2030لعام   . وأهدافها السبعة عشر

 

  

                                                           
 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A، ٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  ٠ 1

2-General, Roadmap for Digital Cooperation, 2020, https://www.un.org/ar/content/digital-Report of the Secretary 
cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf 
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القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

2كتلةال
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االقتصادي

4كتلةال

المجتمع
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 الهوية الثقافية، التنوع اللغوي، واإلعالم

 



4 
 

اتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية -1  األطر االستر

اتيجيات الرقمية الوطنية )دور الحكومة وجميع أصحاب المصلحة( -أ  االستر

ي هذا القسم 
 
اتيجيات والسياسات الرقمية الوطنيةالمطلوب ف  ملء الجدول التالي ومناقشة تطوير االستر

اتيجيات  )إن وجدت(الحديثة العهد  اتيجية الوطنية الشاملة واالستر السياسات و/أو واإلشارة إل االستر

اتيجية، االقطاعية. لكل سياسة/  ي االسنة الرسالتها ورؤيتها و نبذة عن ج ا أدر يرجر ستر
 نر

 
 ت فيها و/أو مدعت

يرجر مع تقييم تنفيذها حنر اآلن. بالنسبة للقطاعات الرئيسية،  ووضعها الحالي  أن تنطلق المخطط لها 

الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات أو االقتصاد الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية  ذكر أهم

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحص 
 
الحكومة والتعليم والصناعة والتجارة والصحة؛  المستدامة، بما ف

اتيجيات الوطنية هذه ووصف التقدم المحرز نحو تحقيق   . ها إنجاز و السياسات واالستر

اتيجية رقمية وطنية شاملة )مثل األمة الرقمية  هل توجد استر
 واألمة الذكية واالقتصاد الرقمي ... الخ(؟

 )نعم / ال(

اتيجية   اسم االستر

  االعتماد وآخر تحديثسنة 

  الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها

ة التنفيذ  )ممتازة / جيدة / متوسطة / محدودة( وتت 

 كلمة(  150وصف التقدم الحاصل )بما ال يتجاوز 
 
 

 

اتيجية/خطة قطاعية لتكنولوجيا المعلومات  هل توجد استر
؟واالتصاالت قيد التنفيذ أو مخطط لها االنطالق 

 
 قريبا

 )نعم / ال(

اتيجية أو الخطة   اسم االستر

  سنة االعتماد وآخر تحديث

  الجهة الحكومية المسؤولة

ة التنفيذ  )ممتازة / جيدة / متوسطة / محدودة( وتت 

 كلمة(  150وصف التقدم الحاصل )بما ال يتجاوز 
 

 

 قطاعات أخرى: 
م الرقمي / الصحة 

ُّ
اتيجية تحويل رقمي / التعل  الرقمية ... استر

 الصفوف الخمسة التالية:  لكل منها يرجر إضافة

 

اتيجية أو الخطة   اسم االستر

  سنة االعتماد وآخر تحديث

  الجهة الحكومية المسؤولة

ة التنفيذ   وتت 

 كلمة(  150وصف التقدم الحاصل )بما ال يتجاوز 
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ي مبادرات التعاون الدولي واإلقليمي   -ب
 
 المشاركة الوطنّية ف

ي بناء مجتمع المعلومات  يتطلب
 عىل المستوى الوطن 

 
إضافة إل الخاص القطاع بي   القطاع العام و و تعاونا

ي 
عتتر التعاون عىل الصعيدين الدولي )المنظمات غت  الحكومية(. أما عىل المستوى العالمي ف المجتمع المدب 

 ي 

ي النجاح للوصول إل مجتمع المعلوما
 
 ف
 
 أساسيا

ً
ي تمويل وتنفيذ التنمية الو ت، واإلقليمي عامال

 
رقمية ال سيما ف

ي وضع خطط العمل ذات الصلة
 
 .وف

 3متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات -1
ي إعالن مبادئ القمة العالمية لمجتمع  ةهل توجد خط

 
عمل وطنية رسمية لدعم تحقيق األهداف المبينة ف

ي  أو  (،2005( وجدول أعمال تونس )تونس 2003المعلومات )جنيف 
 
االستعراض الشامل للجمعية العامة  ف

، تتضمن مكونات تعاون (2015القمة العالمية لمجتمع المعلومات )نيويورك مقررات لألمم المتحدة لتنفيذ 

ي إقليمي 
 
 وأهدافها.  ةهذه الخط مالمحأهم  بيان، يرجر حالهذه ال؟ ف

 :
 
 يرجر أيضا

ات والبيانات - ي  المعلوماتن مجتمع حصائیة عاإل تحديد المؤشر
 
ي يقوم جهاز اإلحصاء المركزي ف

النر

 
 
 التنميةتحقيق أهداف لقياس أداء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل بلدك بإصدارها دوريا

 .ئیسیةرلاا دھبعال أتحلی، والمستدامة

وع  تحديد  - ي تنفذ وطنية االقتصاد الرقمي مع مكونات  أو  لبناء مجتمع المعلومات إقليمي مشر
 
 بلدك،ف

 . مدى التقدم المحرز  وبيانوإعطاء نبذة عنه 

ي ردم  تحديد  -
 
وع يساعد ف ي مشر

أهداف التنمية  تحقيقمن خالل  الفجوة الرقمية عىل المستوى الوطن 

 ، وإعطاء نبذة عنه وبيان مدى التقدم المحرز. المستدامة

 تبادل المعارفختص وجذاب من أجل بشكل م مصممة لتعزيز مجتمع المعلوماتنجاح  ةقص شد  -

.  لممارسات بشأن السياسات واألدواتوأفضل ا  عىل المستويي   اإلقليمي ودون اإلقليمي

 

 األطر األخرى ذات الصلة -2

عىل المستويات اإلقليمية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األطر والمبادرات األخرى ذات الصلة  تحديد 

ي ينخ
بها، سواء   مرتبطةأنشطة وطنية  أو  عالية، ولديه خططرط فيها بلدك بفأو الدولية، إن وجدت، والنر

 . أخرىكانت متعلقة بهيئات األمم المتحدة أو هيئات 

 

  

                                                           
3  wsis/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/itu 
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 مجاالت سياسة البنية التحتية والحوكمة والبيئة القانونية -2

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -أ

ي تحقيق هدف االندماج 
 
، مما يتيح النفاذ الشامل والمستدام والواسع تعتتر البنية التحتية أساسية ف الرقمي

ي الخدمات ذات الصلة الموجودة من قبل الجميع. وي   إل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الميسور و 
 
نظر ف

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
ي البلدان النامية والبلدان النر

 
، لتوفت  اتصال مستدام والوصول إل يةبالفعل ف

.  المناطق ي واإلقليمي
 النائية والمهمشة عىل المستويي   الوطن 

 السوق والبنية التنظيمية يةهيكل -1

نت( الجوالسوق االتصاالت )خدمات الهاتف ل القائمة هيكليةال إعطاء فكرة موجزة عن -  واإلنتر

 

:  ملء -  الجدول التالي

 تراخيص االتصاالت الممنوحة  أهم حاالت المشهد التنظيمي  خدمة االتصاالت 

  )تنافسية، احتكار، حصية ثنائية( الجوالخدمات الهاتف 

نت   )تنافسية، احتكار، حصية ثنائية( خدمات اإلنتر

 

 المعلومات واالتصاالت حسب نوع الخدمة تكنولوجيا البنية التحتية ل -2

نتالجوال و  لهاتفل المتاحة خدماتال قائمة - ي  بما  اإلنتر
 
، والجوال الثابت العريض النطاق ذلك ف

ي من الشبكة الالسلكية، واألالجيل الو 
 . لياف البصية إل المنازلثاب 

 

نت خدمات مزودي قائمة - ي  اإلنتر
 
 . الخدمة ف

 

 . العاملة الجوال الهاتف شبكات قائمة -

 

 : )الحصول عىل البيانات من جهة موثوقة مثل االتحاد الدولي لالتصاالت( الجدول التالي  ءمل -

  آخر سنة القيمة المؤش  

   الجوالالهاتف  انتشار 

نت ي لديها اتصال باإلنتر
   نسبة األش النر

نت الدولي ) ( لكل bit/sعرض نطاق اإلنتر
نت  مستخدم إنتر

  

نت الدولي ) ( لكل bit/sعرض نطاق اإلنتر
نت:   مستخدم إنتر

 3Gعىل األقل  -
 LTE/WiMAX  عىل األقل -
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اكات النطاق العريض الثابت حسب  اشتر
مستويات الشعة كنسبة مئوية من إجمالي 

اكات النطاق العريض الثابت.   اشتر
 ميغابت/ثانية 2كيلوبت/ثانية إل   256  -
 ثانية/ ميغابت 10إل  2من  -
 أكت  ميغابت/ثانية أو  10 -

  

 

 المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا النفاذ إل  -3
الشامل والمستدام إل تكنولوجيا المعلومات تمكي   الجميع من النفاذ ل اإلدماج الرقمي  مدىبيان  -

 ،صحيةال اتمؤسسال ،الجامعات ،المدارس ،حكوميةال اتمؤسسال ،األعمال ،األش  : واالتصاالت 

يد المكتبات، مكاتب  ي يمكن للجمهور المراكز ، الالمتاحف ،التر
ها من المؤسسات النر مجتمعية وغت 

 الوصول إليها. 

توفت  النفاذ الشامل إل تكنولوجيا ل( والمجتمعيةالخاصة و مبادرات المتاحة )العامة أهم ال بيان -

 المعلومات واالتصاالت. 

نت -4   بنية اإلنتر
ي  -

ي ذلك:  الحالي  المشهد الوطن 
 
نت، بما ف  لإلنتر

 العمود الفقري والبنية التحتية لشبكة النطاق العريض، 

  نقاط اتصالWi-Fi  وخدماتWiMAX 3 الهاتف الجوال وشبكاتG 4وG، 

  نتل البحرية تكبال وال البصيةشبكة األلياف  ،إلنتر

  نت مراكز  ،وخوادم الجذر اإلقليمية الوطنية واإلقليمية تبادل اإلنتر

  اعتماد الـIPv6 . 

 إدارة النطاق العلوي -5

:  ءمل -  الجدول التالي

الذي يدير ) ccTLDاسم مسجل 
ن ي لإلنتر

ف عىل السجل الوطن   ت(ويشر
ية:   االسم باإلنكلت  
  االسم بالعربية: 

 (                                                                                             //:http) عنوان المسجل

بالعربية  ccTLDإجمالي عدد نطاقات 
ية و  خالل األعوام المسجلة وباإلنكلت  

 2020و 2019و  2018

  2018 2019 2020 

ي       عرب 

) ي
ي )التين       إنكلت  
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 الحوكمة -ب
 

اكة ال اكة بي   القطاعي   العام والخاصالش   -1 ودور المنظمات غت  متعددة القطاعات أو الش 
 الحكومية

اتيجيات  - ي وضع استر
 
، ف نظرة عامة عىل وجود حوار منظم يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيي  

 وتبادل أفضل الممارسات. رقمية مستدامة لمجتمع المعلومات 

 

ي مجتمع المعلومات طالقإل  ةتحديد اآلليات الوطني -
 
اكات بي   أصحاب المصلحة ف ، إن وتعزيز الشر

 . وجدت

 

اكة واحدة عىل األقل بي   القطاعي   العام والخاص ) - اكة متعددة PPPبيان وجود أو إنشاء شر ( أو شر

 (. MSPالقطاعات )

 

ي  -
 
 مشاريــــع ملموسة لتطوير مجتمع المعلومات. مشاركة المنظمات غت  الحكومية ف

 

 

نت -2 ي أنشطة حوكمة اإلنتر
 

 المشاركة ف

ي مجال حوكمة اإل  -
 
كاء ف نتنظرة عامة عن وجود حوار منتظم بي   جميع الشر  . نتر

 

ي لحوكمة اإل تحديد  -
نتأي مبادرات أو آليات لمنتدى وطن   . نتر

 

ي منت ةمشاركالتقييم  -
 
ي ى حوكمة اإل دف نت العربر  . نتر

 

ي منتدى حوكمة اإل  ةمشاركالتقييم  -
 
نت العالمي ف  . نتر

 

ي  مشاركة ةأي تحديد  -
 
 . العامة والمشاورات اآليكان سياسة صنع ف

 

 البيئة القانونية واألخالق وبناء الثقة -ج
 

ي انتشار ييعتتر توفر البيئة التمكين
 
ي تساهم ف

المعلومات  تكنولوجيا ة المالئمة من العوامل األساسية النر

يعي والتنظيمي ا . معدالت استخدامها وزيادة االتصاالت و  لذي يتسم بالشفافية إن وجود المناخ التشر

اكات بي   القطاع العام والخاص وكل ت   وعدم التمي ومع ازدياد  . المكونات المجتمعية يعزز التعاون والشر

ي 
 
 . ع أمن المعلومات وحماية الخصوصيةزداد حساسية مواضيتمجتمع الأهمية المعلومات ف
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 نونية والتنظيميةالبيئة القا -1

ي والتنظيمي الداعم والشفاف والمؤيد للمنافسة، الذي يوفر الحوافز المناسبة  بيان -
اإلطار القانوب 

ي ذلك: 
 
ي مجتمع المعلومات، بما ف

 
 لالستثمار والتنمية المجتمعية ف

 ( الملكية الفكريةIPR .) 

  نت )مثل قواني   االتصاالت يعات ولوائح االتصاالت واإلنتر المحدثة، قواني   الفضاء تشر

ي ... إلخ(. 
اب   السيتر

  ونية ي والمعامالت اإللكتر
وب  ونية، وخاصة تلك المتعلقة بالتوقيع اإللكتر يعات اإللكتر التشر

 . ي
وب  ونية والدفع اإللكتر  والتجارة اإللكتر

 

:  ءمل -  الجدول التالي

المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة  معتمد أو مراقب  سنة االعتماد
 بالملكية الفكرية

 (WTO)منظمة التجارة العالمية  )نعم / ال( 

 Paris Conventionاتفاقية باريس  )نعم / ال( 

اءات الدولي  )نعم / ال(   (PCT) نظام التر

 (WCT)يبو بشأن حق المؤلف امعاهدة الو  )نعم / ال( 

 Madrid Agreementاتفاقية مدريد  )نعم / ال( 

 Hague Agreementاتفاقية الهاي  )نعم / ال( 

اءات ) )نعم / ال(   PLT) معاهدة قانون التر

الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية  )نعم / ال( 
 (TRIPSالفكرية )

 

 

 

هل هو  رقم القانون سنة اإلصدار
 متاح؟

ي 
اب   قواني   الفضاء السيتر

ونية )نعم / ال(    المعامالت اإللكتر

 التوقيع الرقمي  )نعم / ال(  

ي  )نعم / ال(  
وب   الدفع اإللكتر

ونية )نعم / ال(    التجارة اإللكتر

لبنية التحتية للمفاتيح إدارة ا )نعم / ال(   
 العامة
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 الخصوصية وحماية البيانات -2

ي تتناول الخصوصية وحماية البيانات )رقم القانون،  -
ي ال السنةقائمة القواني   النر

مد فيها  نر
 
 عنوان، اعت

نت  (. URL المرجعي  اإلنتر

 

 المبادرات أو اإلرشادات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.  -

 

نت ووسائل إجراءات  -  . تها حمايتثقيف المستخدم وتوعيته بشأن الخصوصية عىل اإلنتر

 

  مكافحة سوء االستخدام ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -3

ي تم  قائمة -
انية )رقم القانون، السنة النر ي تتعامل مع الجريمة السيتر

 ، عنواناعتماده فيها القواني   النر

نت  (. URL المرجعي  اإلنتر

 

انيةالتدابت  ال - وسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات  تها ومقاضا ها وكشف وطنية لمنع الجرائم السيتر

 . واالتصاالت 

 

يد اإللكلمكافحة  المبذولةجهود ال - ي الواغلالتر
وب  . عىل  (SPAM) تر ي والدولي

 المستويي   الوطن 

 

معتمدة للوقاية من استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المسيئة والكشف التدابت  ال -

 عنها. 

 

ونية -4  استخدام المعامالت والوثائق اإللكتر

ونية إلصدار الشهادات  - ي ذلك الوسائل اإللكتر
 
ونية بما ف استخدام الوثائق والمعامالت اإللكتر

( ها توثيقو  ي
وب   . )مثل التوقيع اإللكتر

 

نت وأمن الشبكة -5  اإلنتر

ي تتناول القضايا المتعلقة بحماية الموارد الحكومية  -
اتيجية أو خطة عمل لألمن الوطن  وجود استر

اتيجية و هذه اال  وضع ديد تحالحيوية )  (. الرئيسة تطبيقها ومكوناتها مدى ستر

 

العربية باللغة  مع تسمية الفريق) CERTاإلشارة إل وجود فريق استجابة لطوارئ الحاسوب  -

ية(، كاإلنو   . إن توفرت، وعدد الحوادث المسجلة، ومهامهلت  
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نت وأمن المعلوماتأمن  خصوصبتوعية النشاطات أو خطط ال تحديد  -  . اإلنتر

 

نت. ة موثوقالمنة و اآل تطبيقات ال أهمذكر  -  لتسهيل المعامالت عتر اإلنتر

 

نتاألمنية المتخذة لضمان أمان المعامالت عتر  التدابت  تحديد  -  تها. فعاليمدى و  اإلنتر

 

ةوطنية الممارسات ذكر أهم ال - ي مجال أمن المعلومات وأمن الشبكات.  المتمت  
 
 ف
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 والتوظيف والتجارةمجاالت االقتصاد الرقمي  -3
 

 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -أ

يتطلب بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعاون بي   القطاعي   العام والخاص، باإلضافة إل 

ي ذلك االستثمارات ومصادر 
 
، وقدرات البحث الصناعة يةهيكلو ، التمويلتوفر العديد من العوامل بما ف

ات الحاسوبية، وتصنيع مل القطاع مشغىلي خدمات االتصاالت واالبتكار. يشوالتطوير  ، وتطوير التجهت  

مجيات ي المعلوماتية، وتقديم الخدمات التر
وتطوير المواقع ، وتصميم ، ومراكز االتصال، والتدريب الفن 

ونية  . تقديم الحلول التكنولوجيةباإلضافة إل ، وتطوير المحتوى الرقمي والتعريب ،اإللكتر

كات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -1  ش 

ي تقديم الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيع 
 
كات العاملة ف تشمل جميع الشر

 بالجملة و/أو التصنيع )سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(. 

كات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ب المطلوب وضع قائمة ، إن أمكنكل منها، وتضمي     الرئيسيةشر

 معلومات عن: 

كة طبيعة -  : الشر
 كات الهاتف الجوال اتصاالت/شبكات  ؛بما فيها شر
 ؛الجوالةاألدوات والتطبيقات للحواسيب المحمولة والهواتف تطوير بما فيها  برمجيات 
 ونشر  ،سيب والهواتف الجوالة أو األجهزة اللوحيةاللحو تطوير المحتوى الرقمي بما فيها  محتوى

المحتوى  وتصميم، DVDفيديو رقمية  أو أقراصCD ىل الِوب أو عىل أقراص مدمجة ع المحتوى

ي ذلك األشخاص غت  المتعلمي   ه وتوجيهه تعريبو حسب الطلب 
 
ائح السكان، بما ف لمختلف شر

 ذوي اإلعاقة والفئات المحرومة والضعيفة. و 

 . األعمالالنشاط االقتصادي وحجم  -

كة )تصنيف  - كالشر ك ةشر تستخدم تكنولوجيا ة منتجة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، شر

ات وبرمجيات، إلخ المعلومات واالتصاالت  كة مبيع وتركيب تجهت   ي أعمالها، شر
 
 (. ف

كة ملكية - كة(محلية، أجنبية) الشر  . ، مشتر

اكات عامةحصيلة  - ويــــج من جانب و  خاصة-شر  . ةالحكومالتر

ي و ا وبشكل خاصتكوين القوة العاملة )  -
 (. ي   ملاالعنسبة المعوقي   بي   لتكوين الجنساب 

ي ذلك عدد  مدى -
 
، بما ف ي  النسوةالتوازن بي   الجنسي  

 
كات أو ف أسن شر ي يتر

 . القيادةموقع اللوابر

ي تؤدي إل نتائج إيجابية.  تدابت  سياسة لتشجيع النساء عىل تقديم الطلبات والتوفر  -
 النر

ي واجتها لاالعوائق النجاحات و  -
ي إنشائها وانطالقتها. هذه النر

 
كات ف  شر
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ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -2
 

 البحث والتطوير واالبتكار والتقييس ف

اتيجيات والسياسات تحديد  - ي قطاع تكنولوجيا  الرسمية االستر
 
المتعلقة بالبحث والتطوير واالبتكار ف

 . للنوع االجتماعي  اتها مراع منالمعلومات واالتصاالت، والتحقق 

 

ورية ل والخدماتتوفر المعدات واألدوات  - ي مجال تكنولوجيا المعلومات الص 
 
لبحث والتطوير ف

  . واالتصاالت 

 

ي مجاالت مثل: توفر  -
 
امج البحث والتطوير ف  الدعم الحكومي لتر

  .جمة اآللية  تطوير أدوات التر

 محركات البحث المتعددة اللغات ومراجع المحتوى؛ 

  مجيات  ؛(OSSالمفتوحة المصدر )نشر واستخدام التر

  ألشخاص ذوي اإلعاقة. لمساعدة اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطوير أدوات 

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )مثل مراكز  ذكر  -
 
مبادرة عامة و/أو خاصة لتعزيز االبتكار ف

ة(.  كات الكبت  ي الشر
 
 البحث والتطوير ف

 

ي  ستثمار لال  ةمبادر  ذكر  -
 
 . أثرها االقتصادي والمجتمعي العلم والتكنولوجيا واالبتكار، و  ف

 

ي  مدى بيان  -
ونية  interoperability اعتماد معايت  التشغيل البين  الدولية )مثل التجارة اإللكتر

 العالمية(. 

 

نت ألشخاص ذوي اإلعاقةا ولوجمستوى الوعي لمتطلبات  بيان -  . إل اإلنتر

 

 وتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التسهيالت الحكومية واالستثمار  -3

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات 
 
ة والمتوسطة ف كات الصغت  توفت  معلومات عن المساعدة الحكومية للشر

واالتصاالت، وزيادة قدرتها التنافسية من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية، وتسهيل وصولها إل رأس المال 

ي المشاريــــع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتعزيز قدرتها عىل 
 
 المشاركة ف

اتيجيات و تحديد اال  - ي قطاع تكنولوجيا المعلومات الحوافز السياسات و الستر
 
متعلقة باالستثمارات ف

 وحسن تنفيذها.  واالتصاالت 

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -
 
ي لالستثمارات ف

 الحوافز.  وتحديد ، إبراز إطار قانوب 

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات أية  ذكر  -
 
 . واالتصاالت مبادرات عامة أو خاصة لتعزيز االستثمارات ف
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ي  ذكر  -
، إن وجدت، النر  التدابت 

 
مدتقر أ

 
الوطنية الخاصة  الرئيسية لجذب االستثمارات ت أو اعت

البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية( لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل من واألجنبية )

 . بها خلق بيئة استثمار شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ 

 

ي الحكومات وأصحاب المصلحة مدى نجاح  -
 
 ز مجتمع المعلومات مثل: يتدابت  تعز ف

  ي ذلك تنظيم الماضوالحبرامج ريادة األعمال واالبتكار
 
شاريــــع للنساء ومجاالت نة، بما ف

ها   ؛تركت  

  ،ي المجاالت المستهدفة
 
المساواة بي   الجنسي    تؤكد عىلصناديق االستثمار الحكومية ف

 ؛وتمكي   المرأة

  اتيجيات تشجيع االستثمار  ؛استر

  .مجيات  دعم تصدير التر

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات  -
 
 واالتصاالت. تقديم معلومات عن االستثمارات المحلية واألجنبية ف

 

 تقديم معلومات عن توفر استثمارات رأس المال المغامر.  -

 

كات  تحديد  - ي البورصات الوطنيرئيسشر
 
 ة. أو العالمي/ و  ةة مدرجة ف

 

، عاملةالستثمارية اال موال األ تمويل ورؤوس الووكاالت  (عامةالخاصة و )الستثمار اال صناديق  تحديد  -

 واالتصاالت. بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات إن وجدت، ل

 

 حسي   آليات التمويل وابتكار عملياتها. لتأو قصة نجاح  ذكر أية مبادرة -

 

ي الرئيسالعقبات ذكر  -
 
ي تحول دون االستثمار عىل نطاق واسع ف

كات ة النر ي  فئات مختلفة من الشر
 
 ف

 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 

 األثر االقتصادي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ب
  

ي  -1
ي االقتصاد الوطن 

 
 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ات الم األول ملحقمن ال 2والجدول  1ملء الجدول  - األساسية لقطاع تكنولوجيا تعلق بالمؤشر
ي  ي سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و  المعلومات واالتصاالت اإلنتاجر

 
 . التجارة الدولية ف

 
ي الناتج المحىلي اإلجمالي د مساهمة قطاع يحدت -

 
 . لبلدك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
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ات أو مبادرات/مشاريــــع( تقديم إيضاحات  - حول مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )مؤشر
ي بلدك )

 
ي النمو ف

 
 . وكفأته، إن أمكن التعليم، التصنيع، األتمتة،... إلخ( : مثلف
 

ي التبادل التجاري  -2
 

ي  منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ف
والخدمات النر

 اتدعم هذه التكنولوجي

ات وبرمجيات( )تصدير( سلع نسبة مبيعات تحديد  - وخدمات تكنولوجيا المعلومات )تجهت  

 لمبيعات السلع والخدمات األخرى.  البلدان االتصاالت لكافة

 

ياتنسبة تحديد  - اد( مشتر ات وبرمجيات( سلع  )استت  وخدمات تكنولوجيا المعلومات )تجهت  

 . إل مبيعات السلع والخدمات األخرى من مختلف البلداناالتصاالت 

 

ونية -3  األعمال اإللكتر

ونيةبيان  - نت والتجارة  ،مدى توفر خدمات األعمال اإللكتر ال سيما الخدمات المصفية عتر اإلنتر

ونية  . اإللكتر

 

ي بلدك.  نجاح ةقصشد  -
 
نت ف  للتبادل التجاري عتر اإلنتر

 

ي عىل نطاق واستحديد  -
وب  ي تحول دون اعتماد التجارة والتبادل التجاري اإللكتر

 . عالعوائق الرئيسة النر

 

ي تستخدم هذه النساء نسبة مثل  ،، إذا كانت متاحةاالجتماعي نوع البيانات مصنفة حسب إعطاء  -
النر

 الخدمات. 

  

كة إل  تطبيقات مثلج نضمدى  - ونية من شر كة التجارة اإللكتر كة إل مستهلكو  B2Bشر  . B2C من شر

 

ي بلدكااستخدام  مدى -
 
ونية الدولية ف الفروق بي   ألخذ  ، ومدى تصميمها لنماذج التجارية اإللكتر

 عتبار. باال  الجنسي   

 

ي  -
 
ونية،  حالف ي لجنسااالمنظور  مدى تعميماستخدام البلد لنموذج دولي لألعمال اإللكتر

 أي ،فيه ب 

ونية إل األفضليات بالنموذج المختار  أخذ  الفروق بي   الجنسي   من تصميم بوابات التجارة اإللكتر

ي التجارة، 
 
ها. الجنسانية ف  وغت 

 

ونية(.  - ونية )مثل أنظمة الدفع اإللكتر  مدى توفر واستخدام معايت  التجارة اإللكتر
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 . الخدماتوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إل هذه إمكانية  -

 

:  ءمل -  الجدول التالي

سنة 
 اإلصدار

/ الخدمات هل هي متاحة؟ رقم القانون  القواني  

ونية )نعم / ال(    الخدمات المصفية اإللكتر

ونية )نعم / ال(    قانون التجارة اإللكتر

ونية أخرى )نعم / ال(    أسماء قواني   وخدمات إلكتر

 

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات  -4
 

 واالتصاالت التوظيف ف

يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لزيادة كفاءة اإلنتاج وخفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات 

ي الوقت نفسه، يمكن استخدام تكنولوجيا 
 
ي تقلل العمالة )بما أن العمالة تعتتر أعىل تكلفة لإلنتاج(. وف

النر

 لق المزيد من فرص العمل. المعلومات واالتصاالت إلنشاء خدمة أو منتج جديد وخ

ي بلدك، مع  -
 
 . إن أمكن أمثلةذكر توضيح تأثت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عىل نمو العمالة ف

 

ي  امسهإ -
 
ي خلق فرص عمل للشباب والشابات ف

 
تقديم ، بلدكتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

رات و إيضاحات حول  تقييم خالل دراسات الحالة، و من ) حجم فرص العمل للشباب والنساءالمتر

 (. والمشاريــــعالمبادرات 

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات  بلدكشباب وشابات بخصوص توظيف نجاح  ةقص اذكر  -
 
ف

 واالتصاالت 

 

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات الرئيسالعقبات حدد  -
 
ي تحول دون التوظيف عىل نطاق واسع ف

ة النر

 واالتصاالت. 

 

ي  -
 
عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عىل  ةالوظائف الناتجو  فرص العمل تقييم صاف

ي بلدك مدى سنوات
 
 مع بيان تفاصيل التقييم.  ف

 

ي  -5
وب   التوظيف اإللكتر

نت عتر العمل ) لبحث وإيجاد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة ل - والرسائل  اإلنتر

ةالنصية   االجتماعية والمهنية(. الشبكات و واإلعالنات  القصت 
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 . لست  الذاتيةفر بوابات التوظيف وقواعد البيانات الوطنية لتو  مدى -

 

ي بلدك،"تسليط الضوء عىل أي مبادرات عامة أو خاصة تدعم "العمل عن بعد -
 
مما  ، إن وجدت ف

ي أي مكان، وزيادة فرص العمل للنساء ولذوي 
 
يسمح للمواطني   بالعيش داخل مجتمعاتهم والعمل ف

 من النساء والرجال للعمل عن بعد.  تقديم بيانات تشت  إل استخدام كل  و  ،الحتياجات الخاصةا

 

ي حالة وجود مثل هذه المبادرات، تقديم بيانات لمعرفة ما إذا كان  -
 
ي يستخدمن  نسبةف

النساء اللوابر

 . تساويــها  أعىل من نسبة الرجال أو التحليل المتعلق بالعمل عن بعد 

 

ي واستقاء الدروس منها.  نجاح ةقصاإلشارة إل  -
وب  ي مجال التوظيف اإللكتر

 
 من بلدك ف

 

ي عىل نطاق واسع. الرئيسالعقبات بيان  -
وب  ي تحول دون التوظيف اإللكتر

 ة النر
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 4التحول الرقمي وسياسات االندماج االجتماعي  -4

  الوصول إل المعلومات والمعارف والتطبيقات والمحتوى وشموليةالتمكي    -أ

ي العالم، بالوصول إل المعلومات والمعرفة 
 
ي أي مكان ف

 
تسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للناس، ف

 والمجتمع ككل. والمجتمعات المحلية والمحتوى بشكل شبه فوري، وبناًء عليه، تمكن األفراد 

والمعرفة والتطبيقات  إل المعلومات ذات الصلة بالمجال العام الولوجيهدف هذا المجال إل تعزيز وزيادة 

 والمحتوى. 

ي القمة العالمية لمجتمع المعلومات  C3يستلزم خط العمل و 
 
)أ( الوصول إل المعلومات  : كما هو موضح ف

الرسمية العامة، )ب( الوصول إل المعارف العلمية، )ج( المكتبات العامة الرقمية والمحفوظات، )د( 

مجيات الحرة، )و( وصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجميع الم بادرات، )ـه( المصدر المفتوح والتر

 الجمهور إل المعلومات. 

 التوفر، التطوير، القدرة عىل تحمل التكاليف، والتكيف : الولوجشمولية  -1

األفراد بشكل عام )المواطنون والمهاجرون والنازحون ... إلخ(، واألطفال )خاصة  الفئات المستهدفة: 

(، والنساء )وخاصة النساء المهمشات(، والشباب )الشباب المهمش بشكل خاص(،  األطفال المهمشي  

 ذوي اإلعاقة(، واألشخاص اآلخرين الفئات المحرومة والضعيفة. و والمسني   )خاصة المهمشي   

ا  جو لمالءمة الو  ما مدىبالنسبة لكل مجموعة من المجموعات المذكورة أعاله،  -
 
وجدواه، وفق

 للجوانب الثالثة التالية: 

 لوجو وتسمح ب رقمية متاحةمعارف منصات معلومات/  فر والقدرة عىل تحمل التكاليف: التو  -أ

العلمية والتطبيقات الدوريات والكتب والوثائق العامة الرقمية والمحفوظات وكذلك  ،النساء 

ي  والمحتوى والخدمات المجانية
تقدم بأسعار معقولة من خالل بعض اللوائح الحكومية  النر

امج المجتمعية.   أو التر

المعلومات/المعارف المتوفرة أعاله قد تم تكييفها مع  ف: التطوير والقابلية للتكي   -ب

تحديث و تخصيص و تعريب ) أو هناك خطط لتكييفها  ،المجموعات المستهدفة المحددة

 . (ألشخاص ذوي اإلعاقةوتكييف ل دوري

فر نفاذ عمومي تو  من خالل القنوات المختلفة:  مناسبال جو لالو توفر  - جو لالو وسائل  -ج

نتمتعدد األغراض  ي  ،إل اإلنتر
قيتهخطط لووجود  ،مستدام ومتاح بأسعار معقولة أو مجاب   تر

 متاح، إذا كان جو لالو تضمي   جدولة و 
 
 النساء والفتيات.  جو لو يوفر  و ا

 

ي توفر  تحديد  -
ي المناطق العامة عىل مستوى  جو لالو حرية المبادرات النر

 
نت ف ةإل اإلنتر  . المدن الكبت 

                                                           
ي هذا الفصل التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية أو وكاالت التنمية االجتماعية. قد تتطلب بعض األقس  4

 
 ام ف
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ي أماكن مثل المكتبات، والمؤسسات التعليمية، يقدت مدى -
 
، ف م خدمات المساعدة إل المستخدمي  

يد أو األماكن العامة األخرى، كت   بشكل خاص عىل المناطق  واإلدارات العامة، ومكاتب التر
مع التر

 . الريفية والمحرومة

 

ي تحول دون  تحديد  -
عىل  الرقمي بالولوج لمجموعات المذكورة أعاله، ا شمولالعقبات الرئيسة النر

 نطاق واسع. 

 

ألشخاص ذوي اإلعاقة )مثل توفت  لغة اإلشارة، خدمات تحويل باالخاصة  جو لالو أحكام  تحديد  -

هاالنص إل كالم  (. ، وغت 

فيه، المشاركة السياسية، والعائدية االقتصاديةالتمكي   )االستخدام -2  (: التعليم، التر

األفراد ككل )المواطنون والمهاجرون والنازحون ... إلخ( والمجموعات المهمشة والفئات  الفئات المستهدفة: 

ي ذلك األطفال والنساء والشباب والمسني   واألشخاص ذوي اإلعاقة وغ
 
هم من الفئات الضعيفة، بما ف ت 

 المحرومة. 

 الغرض من االستخدام وفائدته، ودور  تحديد لكل مجموعة من المجموعات المذكورة أعاله،  -

 : ا لما يىلي
 
 أصحاب المصلحة وفق

اإلشارة إل الغرض الرئيس من االستخدام من قبل المجموعة  الغرض من االستخدام:  -أ

 االجتماعي نوع الالمستهدفة المحددة ألنواع المشاركة التالية، مع توفت  بيانات مفصلة حسب 

ي اتجاه االرتباطات، واستيعاب التأثت  المحتمل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عىل 
 
للتفكت  ف

ي األنشطة السياسية واالقتصادية
 
 . مشاركة المرأة ف

o  :استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة من قبل  المشاركة االجتماعية

، لتحسي   مشاركتهم االجتماعية وظروفهم  والتعليم األميةمحو مثل المعيشية ) المواطني  

فيه  والتأمي   والسالمة(.  والتغذية والصحة والمسكن النقلوتسهيل  والتر

o  :استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة من قبل  المشاركة االقتصادية

ي األنشطة االقتصادية )
 
، لتحسي   مشاركتهم ف ة مثل المواطني   امتالك مؤسسات صغت 

، العمل من  ومتوسطة، ي
ونية، وظائف بدوام كامل، وظائف بدوام جزب  معامالت، تجارة إلكتر

ل، العمل الحر ... الخ(.   المت  

o  :استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة من قبل المواطني    المشاركة السياسية

ونية، والتصويت ي ذلك الخدمات اإللكتر
 
 لتحسي   مشاركتهم والحوكمة المحلية )بما ف

ونية ... إلخ(.  ، والمشاركة اإللكتر ي
وب   اإللكتر
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o  :للسلطات المحلية أو مجموعات  يشت  إل الدور والدافع الرئيسي    دور أصحاب المصلحة

ي ذلك إدارة الشبكات ذات 
 
تمكي   المجتمع لتعزيز أغراض االستخدام المذكورة أعاله، بما ف

 الصلة. 

ي تعوق التمكي   الرقمي عىل نطاق واسع تحديد  -
 . لمجموعات المذكورة أعالهل العقبات الرئيسة النر

 

 5بناء القدرات بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية/التنمية الرقمية .ب

يجب أن يمتلك الجميع المهارات الالزمة لالستفادة بشكل كامل من مجتمع المعلومات؛ ولذلك، فإن بناء 

وري.  ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ض 
 
يمكن أن تسهم تكنولوجيا و القدرات ف

 : ي
 
 المعلومات واالتصاالت ف

 ي والعالي تحقيق التعليم للجميع من خالل تقديم التعليم وت
، ال سيما التعليم المهن  دريب المعلمي  

ي 
 
 . STEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ف

  ي احتياجات كل من الرجال والنساء، وتمكن
 
ي تنظر ف

توفت  ظروف محسنة للتعلم مدى الحياة، النر

 الناس الذين هم خارج عملية التعليم الرسمي لتحسي   مهاراتهم المهنية. 

  المشاركة . ي الحياة االجتماعية والمشاركة السياسية والتماسك االجتماعي
 
 ف

ي ذلك التدريب  -1
 

ي التعليم والتدريب )بما ف
 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف
) ي
وب   اإللكتر

استخدام و ، مع مراعاة التوفر والمشاركة لكل من الرجال والنساء، األولمن الملحق  3يرجر ملء الجدول 

. تقديم شد لتسليط الضوء عىل الجهود ذلكوالبيانات المصنفة حسب  االجتماعي المحتوى الحساس للنوع 

ي ذلك 
 
ي التعليم والتدريب عىل جبهات مختلفة )بما ف

 
المبذولة لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

المدارس من (، وعىل جميع المستويات )ةالعام تطوير المناهج وتدريب المعلمي   واإلدارة المؤسسية واإلدارة

: إل المعاهد  ها( عىل النحو التالي  والجامعات وغت 

:  -أ  التعليم األساسي

ي بلدك.  -
 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لمحو األمية األساسية ف

 

ي والثانوي -ب
 
 : التعليم االبتداب

ي جميع  -
 
ي ف

وب   مستويات المدرسة. استخدام أنظمة وتطبيقات التعليم اإللكتر

اضية  -  وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها. و اعتمادها،  ومدىتوفر المدارس االفتر

ي المدارس.  -
 
نت ف  توفر االتصال باإلنتر

                                                           
5  . بية والتعليم العالي

ي المالحق( التنسيق مع وزارات التر
 
ي ذلك الجداول ذات الصلة ف

 
 : يتطلب هذا القسم )بما ف
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نت الحاسوب  انتشار  - ي المدارسواإلنتر
 
 . البوابات التعليمية المجانية والمفتوحة ، وإتاحةف

لقدرات، ومساعدة الطالب عىل تطوير عن بعد، كجزء من برامج بناء ا والتدريب توفر التعلم -

ي والتنمية الذاتية. 
 قدرات التعلم الذابر

 

:  -ج  التعليم العالي

ي  -
وب  ي الجامعات.  توفر نظم وتطبيقات التعلم اإللكتر

 
 ف

اضية  -  اعتمادها. و توفر الجامعات االفتر

ي توفر مكتبات المحتوى  -
وب   . اإللكتر

نت و  توفر  تسليط الضوء عىل -  . التعلم عن بعد  شهادةو اعتماد برامج التعلم عتر اإلنتر

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إل  لوصولمنظومات خاصة بافر تو تقديم معلومات عن  -

 لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ي  -
توفت  التدريب كجزء من برامج بناء القدرات، ومساعدة الطالب عىل تطوير قدرات التعلم الذابر

 ة. والتنمية الذاتي

 

ه من أشكال التعليم:  -د  التدريب وغت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع جميع أصحاب عىل وجود مراكز تدريب محلية  -

متعددة الالمصلحة، واالستفادة من المرافق القائمة مثل: المكتبات والمراكز المجتمعية 

 األغراض ونقاط الوصول العامة. 

 اإلعاقة الوصول إليها؟إل أي مدى يمكن لألشخاص ذوي  -

ي مجال تكنولوجيا  -
 
ف عليها الحكومة لبناء قدرات النساء ف ي تشر

امج الوطنية النر إدراج التر

 المعلومات واالتصاالت. 

توفر التعلم عن بعد، والتدريب كجزء من برامج بناء القدرات، ومساعدة المستخدمي   عىل  -

ي والتنمية الذاتية. 
 تطوير قدرات التعلم الذابر

ي تحول دون االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات  ذكر  -
العقبات الرئيسية النر

(، وتضمي   بيانات مصنفة  ي
وب  ي ذلك التعليم اإللكتر

 
ي التعليم والتدريب )بما ف

 
واالتصاالت ف

ي كل منها.  االجتماعي نوع الحسب التحليل الذي يراعي 
 
 ف
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استخدام تكنولوجيا المعلومات برامج التدريب المستهدفة )لبناء القدرات عىل  -2
 واالتصاالت من أجل التنمية(

 لبناء القدرات عىل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منتقييم برامج التعليم أو التدريب الوطنية 

ي تقدمها المنظمات الحكومية الدولية والقطاع العام والقطاع الخاص و  أجل التنمية
أو المنظمات غت  / النر

ي مجتمع المعلومات للمجموعات الفرعية التالية: الحكوم
 
ي توفر فرص المشاركة الكاملة ف

 ية(، النر

o 6موظفو الخدمة المدنية . 

o  .النساء 

o  .الشباب 

o  .ذوي االحتياجات الخاصة 

o  .المسنون 

 

ي تعيق بناء القدرات عىل نطاق واسع تحديد  -
بشأن  لمجموعات المذكورة أعالهل العقبات الرئيسية النر

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية. 

 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .ج

ونية الوطنية  اتيجيات اإللكتر ي إطار االستر
 
يمكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ي مجاالت اإلدارة العامة واألعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة 
 
 يمكنو . والعملالتنمية المستدامة ف

ي تطبيقات هذه الأن تكون 
 
نت، أو ال ف  عىل الهاتف الجوال. مكاتب خلفية، أو عىل شبكة اإلنتر

 

ونية -3   7الحكومة اإللكتر

ونية  ي اإلدارة العامة تشمل الحكومة اإللكتر
 
للمؤسسات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

أتمتة المعالجة ، ةيتمتة اإلدار بي   المؤسسات ومع المواطن )مثل األ الحكومية لتسهيل وتشيــــع العمل

ائب واإليرادات، الجمركية . عن بعد التعامل ، رقمنة المعلومات، أتمتة نظم إدارة الص   مع جميع المواطني  

ي ذلك:  -
 
ونية بما ف  تقديم معلومات عن توافر خدمات الحكومة اإللكتر

 واإلدارات المحلية المركزية التفاعل بي   الحكومة (G2G)؛ 

    ونية البوابات من خاللالمواطن و الحكومة التفاعل بي  (. G2Cالحكومية ) اإللكتر

 التفاعل بي   الحكومة وقطاع األعمال ( التجاريةG2B .) 

                                                           
ي المنطقة )قامت اإلسكوا بتنفيذ "أكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء   6

 
" ف (، وتتابع تقييم التقدم المحرز عىل AIGLEقدرات القادة الحكوميي  

ي للدول المشاركة. 
 المستوى الوطن 

ونية ورئيس الوز  7 وع الحكومة اإللكتر ي المالحق( يتطلب التنسيق مع المؤسسة المسؤولة عن مشر
 
ي ذلك الجداول ذات الصلة ف

 
 راء. هذا القسم )بما ف
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 تقديم معلومات عن إمكانية الوصول إل هذه التطبيقات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.  -

 

:  ءمل  -  الجدول التالي

 

ونية - يات اإللكتر  . ها واستخدام مدى توفر تطبيقات المشتر

 

ونية ءمل -  . الجدول التالي باإلشارة إل الخدمات المتاحة عىل بوابة الحكومة اإللكتر

ونية  الخدمات المتاحة عىل بوابة الحكومة اإللكتر

ونية:   رابط بوابة الحكومة اإللكتر

 معلومات عام )نعم/ال(

 القواني    )نعم/ال(

 األدلة )نعم/ال(

 خدمات معلومات ثابتة )نعم/ال(

يل )نعم/ال(  نماذج قابلة للتت  

 التفاعل )نعم/ال(

ي  )نعم/ال(
وب   الدفع اإللكتر

نت )نعم/ال(  حساب عىل اإلنتر

 / ي ي أو )عربر / إنكلت   ي ها فرنسي عربر ي اللغة (أو غت 
 ثناب 

 مشاركة المواطن المدونات )نعم/ال(

 استطالعات الرأي )نعم/ال(

 وسائل التواصل Facebook )نعم/ال(

 Twitter )نعم/ال(

 LinkedIn )نعم/ال(

+G YouTube 

 أخرى )اإلشارة إليها(

 خدمات إضافية RSS )نعم/ال(

 إحصائيات الِوب )نعم/ال(

 البحث )نعم/ال(

 السلطة/الخدمات االسم/الرابط/عدد الخدمات ا

ية   :االسم باإلنكلت  
 االسم بالعربية: 

 الرابط: 

اسم السلطة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات 
ي اإلدارة 

 
 العامةواالتصاالت ف

 

ية   :االسم باإلنكلت  
 االسم بالعربية: 

 الرابط: 

ونية  اسم سلطة الحكومة اإللكتر

ونية المنشورة   عدد خدمات الحكومة اإللكتر

ونية ضمن الخطة   عدد خدمات الحكومة اإللكتر
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 إصدار الهاتف المحمول لهاتف الذكي / الحاسوب اللوجي ادعم  )نعم/ال(

نظام  يعتمد عىلتطبيق مخصص  )نعم/ال(
 . Androidأو    iOSتشغيل 

ات (يرجر تحديدها)  أخرى مت  

 

ي الملحق األولمن الملحق  4ملء الجدول  -
 
ونية ف ي ، واستبيان األمم المتحدة للحكومة اإللكتر

 . الثاب 

 

ونية -4  8الصحة اإللكتر

ي العالم وموارد المحتوى ذات الصلة إمكانية توفر  مدى تحديد  -
 
 محليالوصول إل المعارف الطبية ف

 
 ا

ية/اإليدز  لتعزيز قضايا الصحة العامة وصحة المرأة والرجل وأمراض مثل: نقص المناعة البشر

 . (COVID-19) والكورونا  والمالريا والسل

 

 من الرجال  -
ً
ي تعالج وتشجع "الصحة الجنسية واإلنجابية"، وتستهدف كال

امج الوطنية النر تحديد التر

 والنساء وتزيد الوعي بالمجتمع. 

 

ا تحديد  -  لمكافحة األوبئة بما فيها المالريا والكورونا. المعتمدة مج الوطنية التر

 

ي لعقد المؤتمرات عن بعد للمناطق المحرومة من  - استخدام التطبيب عن بعد واالستخدام الطنر

 . المعرضي   للخطر الخدمات والسكان 

 

 نظم معلومات الرعاية الصحية التالية:  وتطبيقنضج  مدى -

  .  إدارة رعاية المرض 

  السجالت الرقمية. حفظ 

  .ات الصيدالنية  إدارة المستحص 

  لرعاية الصحية الوطنية. اقواعد بيانات 
 

استخدام نظم المعلومات القائمة عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتنبيه ورصد ومراقبة  مدى -

ي حاالت الكوارث والطوارئ. 
 
 انتشار األمراض المعدية، وتقديم المساعدة الطبية واإلنسانية ف

 

( نجاح ةقص اإلشارة إل - بقت لمنظومة صحية رقمية  )واحدة أو أكت 
 
. ط ي

 عىل المستوى الوطن 
 

ي تعرقل برامج الصحة الرقمية تحديد  -
ها عىل نطاق العقبات الرئيسة النر  . واسعبغية نشر

                                                           
 التنسيق مع وزارة الصحة.  يتطلب هذا القسم  8
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 السياسات الثقافية واإلعالمية -5
 

  9الهوية الثقافية والتنوع اللغوي .أ

ام الهوية ي واللغوي، واحتر
 
 لتنمية مجت الثقافية يعتتر التنوع الثقاف

 
وريا  ض 

 
مع والتقاليد واألديان، أمرا

ي المعلومات. 
 
نت، عىل اللغة ويسهل تطورها ويعزز التنوع الثقاف ، ال سيما عىل اإلنتر  يحافظ المحتوى الرقمي

 مع الحفاظ عىل التنمية االجتماعية واالقتصادية. باإلضافة إل ذلك، يمكن لتطوير المحتوى الرقمي أن يلعب

 . ي
اث الوطن  ي الحفاظ عىل التر

 
 ف
 
 رئيسا

 
 دورا

ي واللغوي استخدام تكنولوجيا المعلومات -1
 

 واالتصاالت لدعم التنوع الثقاف

اث  مدى - ي بلدك للحفاظ عىل التنوع اللغوي والتر
 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 ، ي
 
 كجزء جي من ثقافة اليوم. و الثقاف

 
 جعله متاحا

 

وتطويرها لضمان استمرار الوصول إل المعلومات الرقمية المؤرشفة  المعلوماتية توفر األنظمة -

ي المستودعات الرقمية، ودعم المحفوظات والمجموعات الثقافية  
 
ومحتوى الوسائط المتعددة ف

ي تشكل ذاكرةالمتاحف والمكتبات الوطنية ك
ية. ا النر  لبشر

 

اثية والعلمية تسليط الضوء عىل تطوير المحفوظات الرقمية الوطنية ورقمنة المع - لومات العامة والتر

 والثقافية. 

 

ي الحفاظ عىل الهوية الثقافية لألفراد  مدى -
 
والشعوب والمجموعات الثقافية استخدام مواقع الِوب ف

 وتعزيز التنوع اللغوي للبالد. 

 

 10وسائل اإلعالم  .ب

 من العالم الرقمي الذي يشمل جميع 
 
قطاعات اليعتتر قطاع اإلعالم بأشكاله المتنوعة والمتعددة جزءا

ي تطوير مجتمع المعلومات وتعزيز حرية الرأي وتعدد مصادر يةاالقتصاد
 
 ف
 
. وتلعب هذه الوسائل أساسيا

 . المعلومات

 
 

                                                           
 مع وزارة الثقافة.   9

 
 قد يتطلب هذا القسم تعاونا

 قد يتطلب هذا القسم التنسيق مع وزارة اإلعالم.   10
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 استقالليتها وتعدديتهاو تنوع الوسائل اإلعالمية  -1
 

ي بلدك.  مدى -
 
 تنوع وسائل اإلعالم وملكيتها ف

 

ي كل فئة -
 
 . ملء الجدول أدناه، مع اإلشارة إل عدد المنافذ اإلعالمية ف

 

 ملكية اللغات منافذ اإلعالم

ي  حكومي  مختلط خاص  أجننر

      الصحف

ونية       الصحف اإللكتر

      مجالت

      إخبارية ت وكاال 

      محطات اإلذاعة

      التلفزيونمحطات 

 

.  توفر  -  دعم حكومي للمؤسسات اإلعالمية والصحفيي  

 

، بما فيهحوكمة ال - ي تحكم  قطاع اإلعالمي
يعات النر وتعدد اإلعالمية تعلق بالحرية وما يقطاع، الالتشر

 المعلومات. مصادر 

 

ي  ةساهمم -
 
 التوجهات السياسية والفكرية. وتعدد التعبت  عن الرأي  حريةدعم قطاع اإلعالم ف

 

ي وسائل اإلعالمكيفية  -
 
 . تصوير النوع االجتماعي ف

 

ي من إجمالي الصحفيي   ورؤساء التحرير  ات ورئيسات التحرير النسبة المئوية للصحفيتحديد  -
 
ف

 . اإلعالم

 

ي مجتمع المعلومات -2
 

 وسائل اإلعالم ودورها ف

 

ي مجتمع  -
 
 المعلومات. تقييم دور وسائل اإلعالم: الطباعة واإلذاعة وكذلك اإلعالم الجديد ف

 

ي سد الفجوة المعرفية وتيست  تدفق  -
 
تسليط الضوء عىل استخدام وسائل اإلعالم التقليدية ف

ي المناطق الريفية. 
 
 المعرفة، ال سيما ف
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ي الحفاظ عىل الهوية الثقافية  مدى -
 
وتعزيز التنوع  للشعوباستخدام ووسائل اإلعالم االجتماعية ف

 اللغوي للبالد. 

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالمالتقارب بي    -3

 

(.  بيان مدى - ي
نت والهاتف )اللعب الثالب  ي لتقارب التلفزيون واإلنتر

 االستعداد الوطن 

 

 

 وسائل التواصل االجتماعي  -4

 

ي  االجتماعي  التواصلدور وسائل  بيان -
 
 الوعي وبناء مجتمع المعلومات.  زيادةف

 

والمجموعات لحفاظ عىل الهوية الثقافية لألفراد ل االجتماعي  التواصل استخدام شبكات مدى -

 وتعزيز التنوع اللغوي للبالد. العرقية والثقافية 
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 متنوعة ومفيدة مبادرات -6
 

 مبادرات وقصص نجاح أخرى -1
 

حة الستخدام و مبادرات شد بشكل موجز يرجر  - ي دعم  التكنولوجيا مشاريــــع قائمة أو مقتر
 
الرقمية ف

 . بمجال محدد دون حصها إن وجدت،  التنمية المستدامة،

 

 معالجة األحداث واألزمات المستجدة -2
 

( أو إقليمية أو وطنية، يمكن لتكنولوجيا 19-مثل الكوفيد) عالمية مستجدةزمات أ و أأحداث قد يطرأ  -

ي المعلومات واالتصاالت 
 
بشكل فعال؛ يرجر بيان كيفية التعامل مع هذه  تها معالجالمساعدة ف

ققت من خالل هذه المعالجة.  ي ح 
ي بلدك والنتائج اإليجابية النر

 
 األحداث واألزمات ف
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 ملحق األولال

ات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   المؤش 

 

ي لتكنولوجيا المعلومات  -1الجدول  ات األساسية للقطاع اإلنتاج   واالتصاالت المؤش 

 المؤش  األساسي  تعاريف ومالحظات 2018 2019 2020

ي تكنولوجيا المعلومات    
 
القوى العاملة ف

واالتصاالت )أو موظفو تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت( يتألف من 

ي 
كات النر ي الشر

 
األشخاص الذين يعملون ف

تصنف أنها تنتمي إل قطاع تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات. يمثل إجمالي 

ي 
 
القوى العاملة كل األشخاص العاملي   ف

ي إطار  اإلنتاج المحىلي 
 
ي قطاع األعمال. ف

 
ف

الحسابات الوطنية يمكن قياس العمالة من 

خالل عدد الوظائف، الوظائف، مكافئات 

 الوقت الكامل، أو ساعات العمل. 

ي تستخدم التصنيف الصناعي 
 للبلدان النر

)أو  1.3. 3الدولي الموحد المراجعة 

عّرف قطاع  المكافئات الوطنية(، ي 

تصاالت من تكنولوجيا المعلومات واال 

ظمة التعاون والتنمية خالل تعريف من

ي  صيلتفالب نوقشوالذي  ،2002للعام 
 
ف

 (. 2007منظمة التعاون والتنمية )

ي تستخدم التصنيف الصناعي 
للبلدان النر

)أو المكافئات  4الدولي الموحد المراجعة 

عّرف قطاع تكنولوجيا  الوطنية(، ي 

المعلومات واالتصاالت من خالل تعريف 

. 2002منظمة التعاون والتنمية للعام 

ي المربــع )
 
( والمنقش 2والذي نجده ف

ي منظمة التعاون والتنمية 
 
بتفاصيله ف

(2007 .) 

ل قطاع األعمال بناء ري تعريف مجميج

 إل مراجعة اعىل نشاط 
 
لصناعة استنادا

 1.3 التصنيف الصناعي الدولي الموحد

. وهو 74-71و 67-10كالتقسيمات 

نسبة مجمل القوى 

ي قطاع 
 
العاملة ف

ي بقطاع ا
ألعمال المعن 

تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات )معتر عنه 

 كنسبة مئوية(. 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 1واالتصاالت 
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 المؤش  األساسي  تعاريف ومالحظات 2018 2019 2020

ي بذلك الزراعة والصيد والحراج 
يستثن 

ألن صيد األسماك؛ األنشطة العقارية )و 

ة من القيمة المضافة لهذه  نسبة كبت 

ة تتألف من إي ي األخت 
جار للمساكن النر

يشغلها ساكنوها( والخدمات المجتمعية 

ي تتكون 
واالجتماعية والشخصية )والنر

 من الخدمات غت  السوقية، مثل 
 
أساسا

 خدمات اإلدارة العامة والتعليم والصحة(. 

ي تستخدم التصنيف الصناعي 
للبلدان النر

، ليس من السهل 4الدولي الموحد مراجعة 

األعمال. عىل األرجح تعريف مجمل قطاع 

، 36إل  50ستشمل التقسيمات المتكافئة 

. وماتزال 95، و69-82، 41-66

المناقشات جارية  ما إذا كان سيجري 

ي 
 
ي لم تضمن ف

تضمي   بعض الصناعات النر

من إجمالي قطاع  1.3ار تعريف اإلصد

 93-90، 39-37األقسام األعمال )

 . 11(96و

توضح إجمالي القيمة المضافة لصناعة    

ي اإلنتاج المحىلي 
 
محددة مساهمتها ف

 باسم 
 
. ويشار إليها أحيانا ي

اإلجمالي الوطن 

وال الناتج المحىلي اإلجمالي حسب الصناعة 

ة )ولكن يجري تقديرها  يجري قياسها مباشر

ي إطار الح
 
 يجري سف

 
ابات القومية(. عموما

حسابها وفق االختالف بي   اإلنتاج )الناتج 

( والمدخالت الوسيطة )الطاقة،  اإلجمالي

المواد، والخدمات المطلوبة إلنتاج 

 المخرجات النهائية(. 

تعريفات تكنولوجيا المعلومات 

األعمال الكىلي حسب واالتصاالت وقطاع 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

حصة قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

من إجمالي القيمة 

 عنها  
 
ا المضافة ) معتر

كنسبة مئوية من 

إجمالي القيمة المضافة 

إلجمالي قطاع 

 األعمال(. 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 2واالتصاالت 

 

 

                                                           
 =27http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?ci. 4انظر في مشروع التصنيف الصناعي الدولي الموحد   11

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?ci=27
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ات األساسية بشأ -2الجدول  ي سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤش 
 
 ن التجارة الدولية ف

 المؤش  األساسي  تعاريف ومالحظات 2018 2019 2020

تم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات    

واالتصاالت وفق تصنيف منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية لسلع تكنولوجيا 

 إل 
 
المعلومات واالتصاالت، استنادا

 1996النظام المنسق لعامي تصنيفات 

ي مؤتمر 2002و
 
ي يمكن أن نجدها ف

. والنر

 (. 2007األمم المتحدة للتجارة والتنمية )

ي قاعدة بيانات األمم 
 
مفاهيم أخرى هي ف

 /https://comtrade.un.orgالمتحدة 

عىل سبيل المثال، إعادة التصدير وإعادة 

اد ال  يجري تسجيلها، ويجري تقديم  االستت 

بالدوالر األمريكي ) تقوم األمم البيانات 

 المتحدة بتحويلها من عمالت الدول(. 

واردات سلع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

كنسبة مئوية من 

 إجمالي الواردات. 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 3واالتصاالت 

تم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات    

واالتصاالت  وفق تصنيف منظمة التعاون 

والتنمية لسلع تكنولوجيا االقتصادي 

 إل 
 
المعلومات واالتصاالت، استنادا

 1996تصنيفات النظام المنسق لعامي 

ي مؤتمر 2002و
 
ي يمكن أن نجدها ف

. والنر

 (. 2007األمم المتحدة للتجارة والتنمية )

ي قاعدة بيانات األمم 
 
مفاهيم أخرى هي ف

المتحدة تجلرة كوم عىل سبيل المثال، 

اد اليجري إعادة التصدير وإع ادة االستت 

تسجيلها، ويجري تقديم البيانات بالدوالر 

األمريكي ) تقوم األمم المتحدة بتحويلها من 

 عمالت الدول(. 

صادرات سلع 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت كنسبة 

مئوية من إجمالي 

 الصادرات. 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 4واالتصاالت 
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ات األساسية  -3الجدول  ي التعليمالمؤش 
 
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 المؤش  األساسي  تعاريف ومالحظات 2018 2019 2020

تقدم المدارس التعليم المستند عىل الراديو    

ي البلد 
 
كنسبة من إجمالي عدد المدارس ف

لكل مستوى من مستويات التصنيف 

-ISCED (1الدولي الموحد لتطوير التعليم 

3 .) 

ي 
نسبة المدارس النر

تمتلك جهاز راديو 

يستخدم ألغراض 

تعليمية )حسب 

مستويات التصنيف 

الدولي الموحد لتطوير 

 1من  ISCEDالتعليم 

 (. 3إل 

 1تطوير التعليم 

تقدم المدارس التعليم المستند عىل التلفاز    

ي البلد 
 
كنسبة من إجمالي عدد المدارس ف

لكل مستوى من مستويات التصنيف 

-ISCED (1الدولي الموحد لتطوير التعليم 

3 .) 

ي 
نسبة المدارس النر

تمتلك جهاز تلفاز 

يستخدم ألغراض 

تعليمية )حسب 

مستويات التصنيف 

الدولي الموحد لتطوير 

 1من  ISCEDالتعليم 

 (. 3إل 

 2تطوير التعليم 

ي تمتلك مرافق اتصاالت    
المدارس النر

ي 
 
هاتفية كنسبة من إجمالي عدد المدارس ف

البلد لكل مستوى من مستويات التصنيف 

-ISCED (1الدولي الموحد لتطوير التعليم 

(. نالحظ أن المرفق يجب أن يرتبط 3

ة بالمدرسة. وكمثال عىل ذلك، لن  مباشر

يشكل الهاتف المحمول المملوك من قبل 

ي المدرسة منشأة اتصاالت 
 
شخص يعمل ف

 هاتفية مدرسية. 

ي 
نسبة المدارس النر

تمتلك مرافق اتصاالت 

هاتفية تستخدم 

ألغراض تعليمية 

)حسب مستويات 

التصنيف الدولي 

حد لتطوير التعليم المو 

ISCED  3إل  1من .) 

 3تطوير التعليم 

ي    
 
متوسط عدد الطالب لكل حاسوب ف

ي تقدم تعليمات بمساعدة 
المدارس النر

( لكل مستوى من CAIالحاسوب )

مستويات التصنيف الدولي الموحد لتطوير 

 ISCED (1-3 .)التعليم 

نسبة الطالب إل 

الحاسوب )حسب 

مستويات التصنيف 

الدولي الموحد لتطوير 

 1من  ISCEDالتعليم 

 (. 3إل 

 4تطوير التعليم 

ي تمتلك إمكانية الوصول إل    
المدارس النر

نت كنسبة من إجمالي عدد المدارس  اإلنتر

ي البلد لكل مستوى من مستويات 
 
ف

ي 
نسبة المدارس النر

تمتلك إمكانية الوصول 

نت  وفق النوع  إل اإلنتر

 5تطوير التعليم 
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 المؤش  األساسي  تعاريف ومالحظات 2018 2019 2020

التصنيف الدولي الموحد لتطوير التعليم 

ISCED (1-3 .) 

)حسب مستويات 

التصنيف الدولي 

الموحد لتطوير التعليم 

ISCED  3إل  1من .) 

العدد الكىلي للطالب الذين يمتلكون إمكانية    

نت كنسبة من إجمالي  الوصول إل اإلنتر

ي 
 
ي تقدم عدد الطالب ف

المدارس النر

ي بلد معي   
 
نت ف تعليمات بمساعدة اإلنتر

لكل مستوى من مستويات التصنيف 

-ISCED (1الدولي الموحد لتطوير التعليم 

3 .) 

نسبة الطالب الذين 

يمتلكون إمكانية 

ي 
 
نت ف الوصول إل اإلنتر

المدرسة )حسب 

مستويات التصنيف 

الدولي الموحد لتطوير 

 1من  ISCEDالتعليم 

 (. 3إل 

 6تطوير التعليم 

ي المجاالت    
 
 ف
 
عدد الطالب المقبولي   حاليا

ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت حسب الجنس كنسبة من كل 

الطالب الملتحقي   بالمؤسسات التعليمية 

ي بلد معي   لكل مستوى من مستويات 
 
ف

التصنيف الدولي الموحد لتطوير التعليم 

ISCED (5 مجتمعة.  6و ) 

نسبة الطالب 

الملتحقي   حسب 

ي المستوى 
 
الجنس ف

ي المجاالت 
 
الثالث ف

ذات الصلة بتكنولوجيا 

المعلومات 

)لكل  12واالتصاالت 

مستوى من مستويات 

التصنيف الدولي 

الموحد لتطوير التعليم 

ISCED 5 6و .) 

 7تطوير التعليم 

عدد معلمي االبتدائية والثانوية الذين تلقوا    

عىل تكنولوجيا المعلومات  تدريب

 عنها كنسبة من إجمالي 
 
ا واالتصاالت، معتر

ي هذه المستويات من 
 
عدد المعلمي   ف

 التعليم. 

نسبة المعلمي   

المؤهلي   لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

ي المدارس االبتدائية 
 
ف

 والثانوية. 

 8تطوير التعليم 

 مؤشر مرجعي 

ي لديها كهرباء كنسبة من     
المدارس النر

ي البلد لكل مستوى 
 
إجمال عدد المدارس ف

ي 
نسبة المدارس النر

لديها كهرباء حسب 

التصنيف الدولي 

مراجعة تطوير 

 1التعليم 

                                                           
تتضّمن المجاالت ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت علم الحاسوب، هندسة الحواسيب، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أنظمة   12

مجيات، المعلوماتية ...الخ، يجر  ت يلها من خالل مجاال ي تمثالمعلومات، أنظمة الوسائط المتعددة، إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دعم النظام وتطوير التر
ونيات هندسة )إلكتر  -52ة بصية إنتاج وتصميم الوسائط( وسمعيفن ) -21خدام الحاسب، مع عناضاست 48من الدراسة  97التصنيف الدولي الموحد لتطوير التعليم 

ي فهم الجوانب التقنية لتكنولوجيا المعلومات واال 
 
ا ف  كبت  

ً
ا وأتمتة(. هذه وتشمل هذه المجاالت عمًل ا أو أساسي   من االستخدام األكت  استخدام 

ً
تكنولوجيا لتصاالت بدال

 المعلومات واالتصاالت. 
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من مستويات التصنيف الدولي الموحد 

 (. 3-1لتطوير التعليم )

الموحد لتطوير التعليم 

 13(3-1من )

 

 

ات التصنيفية  المتغت 

ات التعليم هو نسخة عام  ي مؤشر
 
ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

 
ي الرئيسي المستخدم ف

للتصنيف  1997المتغت  التصنيق 

ّ  التصنيف الدولي الموحد للتعليم بمستويات التعليم المختلفة عىل  الدولي الموحد للتعليم، والذي تحتفظ به اليونيسكو. يمت 

 :  النحو التالي

. 1لموحد للتعليم التصنيف الدولي ا - ي أو المرحلة األول من التعليم األساسي
 : التعليم االبتداب 

. 2التصنيف الدولي الموحد للتعليم  -  : أقل من الثانوي أو المرحلة الثانية من التعليم األساسي

 : العليم الثانوي األعىل. 3التصنيف الدولي الموحد للتعليم  -

 بعد الثانوي غت  العالي )برامج تتوضع بي   التعليم الثانوي األعىل ما  التعليم : 4التصنيف الدولي الموحد للتعليم  -

 .)  والجامعي

ة إل مؤهل متقدم للبحوث(. 5التصنيف الدولي الموحد للتعليم  -  : المرحلة األول من التعليم الجامعي )ال يؤدي مباشر

 يؤدي إل مؤهل متقدم للبحوث(. لة الثانية من التعليم الجامعي ): المرح6التصنيف الدولي الموحد للتعليم  -

  

                                                           
المعلومات واالتصاالت،  بما أن الكهرباء ليست على وجه التحديد سلعة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكنها شرط هام الستخدام العديد من تكنولوجيات  13

قص الكهرباء يشكل وكشفت الدراسات الدولية التي استعرضها معهد اليونسكو لإلحصاء أن نقائمة األساسية، ولكنها مدرجة كمؤشر مرجعي. حيث أنها غير مدرجة في ال

 الت.تصاعائقاً كبيراً في العديد من االقتصادات النامية التي تعتبر رصد اتجاهاتها مالئمةً مثل رصد العرض واستخدام تكنولوجيا المعلومات واال
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ي مؤسسات    
 
تم حساب نسبة العاملي   ف

ي تستخدم الحواسيب 
الحكومة المركزية النر

ي بتقسيم نسبة هؤالء 
العاملي   بشكل روتين 

ي مؤسسات 
 
عىل العدد الكىلي للعاملي   ف

ب الناتج بالعدد  الحكومة المركزية. ثم ض 

 ليعتر عنها كنسبة مئوية.  100

يمكن حساب مؤشر اختياري بشكل 

منفصل لألشخاص الذكور واإلناث 

 العاملي   )أو الخصائص الفردية األخرى(. 

نسبة األشخاص 

ي مؤسسات 
 
العاملي   ف

ي الحكومة المركزية 
النر

تستخدم الحواسيب 

 . ي
 بشكل روتين 

الحكومة 

ونية   1اإللكتر

ي مؤسسات    
 
تم حساب نسبة العاملي   ف

نت  ي تستخدم اإلنتر
الحكومة المركزية النر

ي بتقسيم نسبة هؤالء العاملي   
بشكل روتين 

ي مؤسسات الحكومة 
 
عىل عدد العاملي   ف

ب الناتج بالعدد  ليعتر  100المركزية. ثم ض 

 مئوية. عنها كنسبة 

يمكن حساب مؤشر اختياري بشكل 

منفصل لألشخاص الذكور واإلناث 

 العاملي   )أو الخصائص الفردية األخرى(. 

نسبة األشخاص 

ي مؤسسات 
 
العاملي   ف

ي 
الحكومة المركزية النر

نت  تستخدم اإلنتر

 . ي
 بشكل روتين 

الحكومة 

ونية   2اإللكتر

تم حساب نسبة مؤسسات الحكومة    

ي لدي
( LANها شبكة محلية )المركزية النر

بتقسيم نسبة تلك المؤسسات عىل عدد 

ب  مؤسسات الحكومة المركزية. ثم ض 

 ليعتر عنها كنسبة مئوية.  100الناتج بالعدد 

 

نسبة مؤسسات 

الحكومة المركزية مع 

 (. LANشبكة محلية )

الحكومة 

ونية   3اإللكتر

تم حساب نسبة مؤسسات الحكومة    

ي لديها 
نت بتقسيم نسبة المركزية النر إنتر

تلك المؤسسات عىل عدد مؤسسات 

ب الناتج بالعدد  الحكومة المركزية. ثم ض 

 ليعتر عنها كنسبة مئوية.  100

 

نسبة مؤسسات 

الحكومة المركزية مع 

نت.   إنتر

الحكومة 

ونية   4اإللكتر

تم حساب نسبة مؤسسات الحكومة مع    

نت، حسب نوع الوصول  الوصول إل اإلنتر

بتقسيم العدد الكىلي لمؤسسات الحكومة 

نسبة مؤسسات 

الحكومة المركزية مع 

الحكومة 

ونية   5اإللكتر
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نت )حسب  المركزية مع الوصول إل اإلنتر

كل نوع للوصول وأي وصول( عىل العدد 

الكىلي لمؤسسات الحكومة المركزية. ثم 

ب الناتج بالعدد  ليعتر عنها كنسبة  100ض 

 مئوية. 

حظ أنه من المرجح أن يتجاوز مجموع ال 

النسب المئوية لكل نوع من أنواع الوصول 

، حيث سيكون لدى العديد من  100

مؤسسات الحكومة المركزية أكت  من نوع 

 واحد من خدمات الوصول. 

نت،  الوصول إل اإلنتر

 حسب نوع الوصول. 

حساب نسبة مؤسسات الحكومة  تم   

نت بتقسيم  المركزية مع وجود شبكة إنتر

نسبة تلك المؤسسات عىل عدد مؤسسات 

ب الناتج بالعدد  الحكومة المركزية. ثم ض 

 ليعتر عنها كنسبة مئوية.  100

 

نسبة مؤسسات 

الحكومة المركزية مع 

نت.   وجود شبكة اإلنتر

الحكومة 

ونية   6اإللكتر

ات من     ، يشت  هذا 6-1بخالف المؤشر

الحكومة المركزية المؤشر إل كل من 

وري ومستوى الوالية/  المقاطعة. وهذا ض 

لضمان إمكانية المقارنة الدولية حيث أن 

الخدمات المختارة قد يجري تقديمها من 

لمختلفة للحكومة عتر قبل المستويات ا

 الدول. نظر 
 
ألن النهج المتبع لقياس  ا

نتالخدمات ا لم يتم  لمستندة إل اإلنتر

 
 
ستجابات قد تكون وألن اال اختباره نسبيا

ي ذاتية إل حد ما 
 
، فإن المؤشر يعتتر ف

 ."
 
 البداية "تجريبيا

يعط قيمة لهذا المؤشر من قبل السكان 

من أجل إظهار أهمية الخدمات الحكومية 

نت عىل المستوى  المستندة إل اإلنتر

 . ي
 الوطن 

عتر عن المؤشر م
ن حيث النسبة المئوية وي 

 عىل الوصول 
 
لسكان البلد القادرين نظريا

نت. الحظ أن  إل كل خدمة قائمة عىل اإلنتر

هذا ال يشت  إل ما إذا كان المواطن يمتلك 

المعدات أو المعرفة الالزمة للوصول إل 

خدمات مختارة عىل 

نت متاحة  شبكة اإلنتر

، حسب  للمواطني  

 مستوى تطور الخدمة. 

الحكومة 

ونية   7اإللكتر
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تلك الخدمات، سواء كان يحتاج إل 

الوصول إل تلك الخدمات أو ما إذا كان 

ة )عىل سبيل المثال، يستفيد م نها مباشر

 (. ظم الخدمات ليس لها صلة باألطفالمع

عادة ما تكون القدرة عىل الوصول إل كل 

خدمة مرتبطة بالسلطة القضائية ذات 

الصلة، عىل سبيل المثال، المواطن الذي 

ي والية معينة سيكون من الناحية 
 
يقيم ف

 عىل الوصول إل الخدمات 
 
النظرية قادرا

ي تقدمها حكومة  المستندة
نت النر إل اإلنتر

الوالية، عىل الرغم من أنه قد ال يحتاج إل 

 عىل القيام بذلك. 
 
 أو تكون قادرة تقنيا

 


