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 االتحاد الدولي لالتصاالت ٢٠١٠© 
  األممساحة

CH-1211جنيف، سويسرا  
 

 يزيةلكاإلن: األصليةالنشر لغة 
 
  

 أي جزء من هذه الوثيقةشر  أو ن)عادة المعلوماتفي نظم است(استنساخ أو تخزين ال يجوز . جميع الحقوق محفوظة
تحاد البأي شكل أو بأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو غير ذلك، دون الحصول على إذن مسبق من ا

  .االتصاالتالدولي 
  

صدرت هذه  .(ESCWA)  اإلسكوا-م المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تمت الترجمة من قبل لجنة األم
  . دون تحرير رسمي من قبل األمم المتحدة باللغة العربيةالوثيقة

  .الرجاء الرجوع إلى النص األصلي لمزيد من الدقة
  
  



ج 

   تصدير
  
  

القمة العالمية لمجتمع خالل االت تكنولوجيا المعلومات واالتصاألساسية لمؤشرات ال من ى األولالنسخة تصدر
 وجاء ذلك عقب عملية تشاور مكثفة مع الهيئات اإلحصائية .٢٠٠٥ في أواخر عام )مرحلة تونس (المعلومات

وواضعي السياسات التي سهلت من قبل أعضاء الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض 
  .التنمية

  
، في ٢٠٠٤حزيران /للتنمية في يونيوألغراض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ية لقياس العالمالشراكة أطلقت 

المكتب اإلحصائي للجماعات ون هم أعضاؤها الحاليو. أعقاب المرحلة األولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 تنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون وال، و)ITU (االتحاد الدولي لالتصاالت، و)Eurostat( األوروبية

)OECD( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،)وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية)األونكتاد ، 
)UNDESA( ،معهد اليونسكو لإلحصاء) UIC( ، ،األربعة جان األمم المتحدة اإلقليمية ولوالبنك الدولي) لجنة األمم

ولجنة األمم المتحدة حر الكاريبي، الباالقتصادية ألمريكا الالتينية واألمم المتحدة ، ولجنة ادية ألفريقيالمتحدة االقتصا
 لمزيد من ). آسياياالقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب

  .org.unctad.ict-measuring://http: المعلومات عن أهداف وأنشطة الشراكة، انظر
  

من  و.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا وموثوق بهاويتجه عمل الشراكة نحو 
ات تكنولوجيا المعلومات األساسية لمؤشرتنمية القائمة األساسية أجل تحقيق هذا الهدف، ويشارك أعضاؤها 

االتصاالت، وتوفير ووتشمل األنشطة األخرى جمع ونشر بيانات تكنولوجيا المعلومات  . والحفاظ عليهاواالتصاالت
جمع البيانات التي تكمن وراء القائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا من لتمكين الوكاالت اإلحصائية فنية المساعدة ال

  .المعلومات واالتصاالت
  

تكنولوجيا المعلومات األساسية لمؤشرات لل ٢٠٠٥تقدم كبير على هذه األهداف منذ إصدار عام تم إحراز وقد 
مجال جمع البيانات ونشرها  في ٢٠٠٨ ونشرت الشراكة لمحة إحصائية عن مجتمع المعلومات في عام .واالتصاالت

 األساسيةالمؤشرات جمع كتيبات عن ة أعضاء الشراكعرض فيما يتعلق ببناء القدرات،  و).٢٠٠٨aالشراكة، (
 ).٢٠٠٩a؛ االتحاد الدولي لالتصاالت، ٢٠٠٩األونكتاد، (التجارية والمنزلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

 وأخيراً، تم .الدورات التدريبية وورش العمل لبناء القدراتاألعضاء عدداً كبيراً وباإلضافة إلى ذلك، أجرى 
ساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األصلية وتوسيعها على النحو المبين في هذا استعراض القائمة األ

  .التقرير
  

خرى ذات الصلة أحصائية إتعاريف وأسئلة نموذجية ومعايير  فإن هذا التقرير يقدم ،٢٠٠٥وكما في نسخة عام 
ضافة إلى ذلك، تقدم المشورة بشأن المسائل ذات وباإل .التالقائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاب
 ٢٠٠٥ إن الخبرة الكبيرة في جمع وتصنيف المؤشرات األساسية منذ عام .حصائية المرتبطة بكل مؤشراإلداللة ال

  .أدت إلى توصيات جديدة في كيفية اإلبالغ عن بيانات المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

 ،االتحاد الدولي لالتصاالت وقد قدم . خبير استشاري للشراكةيشيريدان روبرتس، وها التقرير من قبل تم إعداد هذ
اللجنة االقتصادية مفيدة أخرى من وقد قدمت معلومات .  مساهمات فنيةاألونكتاد ومعهد اليونسكو لإلحصاءمنظمة و

  . الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية فيوألميركا الالتينية والبحر الكاريبي 
  

 هذا وقد قام .)BDT (االتحاد الدولي لالتصاالت، مكتب تنمية االتصاالتالتقرير من قبل وقد تم تمويل إنتاج ونشر 
  .االتحاد الدولي لالتصاالت بتصميم التقرير وطباعته ونشره
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 ١

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
  
 
  ١لفصل ا
  

  ةقدمم
  
 
يعرض هذا التقرير التنقيح األول للقائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التي نشرت في . ١

والغرض الرئيسي . ٢٠٠٥في عام  األصل من قبل الشراكة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
البلدان إلنتاج بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة دوليا عن تكنولوجيا المعلومات من القائمة األساسية هي مساعدة 

  .وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تم ربط المؤشرات بمعايير إحصائية وتوجيهية. واالتصاالت
  
وعلى . يين مؤشراً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القائمة األساسية المنقحة ومؤشرين مرجع٤٦وهناك . ٢

ومؤشر مرجعي ( مؤشراً ٤١ لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٢٠٠٥سبيل المقارنة، تتضمن قائمة 
  ).واحد

  
 أهمية وضع المعايير وقياس التقدم ٢٠٠٣وأوضحت مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام . ٣

وقد أنشئت الشراكة لقياس تكنولوجيا . ت القابلة للمقارنة دولياًالمحرز نحو مجتمع المعلومات باستخدام اإلحصاءا
  .لتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

  
 من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التكرير على أهمية القياس ودعت إلى تتبع ٢٠٠٥وأعادت مرحلة تونس . ٤

وأشير إلى .  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف المتفق عليها دولياًالتقدم المحرز في مجال
  .جهود الشراكة في جدول أعمال تونس

  
وبعد مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بدأ أعضاء الشراكة بالعمل مع الوكاالت اإلحصائية . ٥

وتم . المتفق عليها من مؤشرات قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" اسيةالقائمة األس"وواضعي السياسات لوضع 
عقد عدد من االجتماعات اإلقليمية بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

وحدت الشراكة قائمة هذا و. وتمت مناقشة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تهم واضعي السياسات
وتمت الموافقة على القائمة النهائية في اجتماع قياس مجتمع . أساسية عالمية وعممتها من أجل التعليق عليها

  .٢٠٠٥فبراير /المعلومات الذي عقد في جنيف في شباط
  
الشراكة، (ت إن القائمة األساسية، التي نشرت كقائمة المؤشرات االساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال. ٦

، قد تم إطالقها رسمياً في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في تونس في )٢٠٠٥
ومنذ ذلك الحين، فإنها تخدم . ، خالل الحدث الموازي عن قياس مجتمع المعلومات٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني
  .ت واالتصاالتالشراكة لقياس تكنولوجيا المعلوماكأساس لعمل 

  
 مؤشراً أساسياً لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجمعة في مجموعات البنية ٤١ األساسية ٢٠٠٥شملت قائمة . ٧

األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ؛ النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها لألسر 
معلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال؛ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ واألفراد؛ استخدام تكنولوجيا ال

  .وتجارة سلع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  



 
 
 

 ٢

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

 من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في دورتها الثامنة ٢٠٠٧وتم التصديق على هذه القائمة في عام . ٨
اللجنة اإلحصائية لألمم (لى استخدام القائمة األساسية في برامجها لجمع البيانات وشجعت اللجنة البلدان ع. والثالثين

والحظت اللجنة كذلك أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال يتطور بسرعة، وشجعت ). ٢٠٠٧المتحدة، 
 المتحدة ، أوصى مجلس األمم٢٠٠٨في عام . الشراكة على مواصلة العمل على تحسين وتحديث قائمة المؤشرات

االقتصادي واالجتماعي أن الشراكة تنظر في إنشاء معايير ومؤشرات إضافية من أجل متابعة التقدم المحرز نحو 
  .تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات

  
في اجتماع اللجنة " الحصول على معلومات"وعرضت بعد ذلك تنقيحات وإضافات على القائمة األساسية كبند . ٩

. )٢٠٠٩اللجنة االحصائية لألمم المتحدة، (ولوحظت من قبل األعضاء  ،٢٠٠٩صائية لألمم المتحدة عام اإلح
وهدفها هو تقديم . ويعرض هذا التقرير القائمة المنقحة للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ومن المتوقع أن . ية، مناسبة لجمهور واسعالمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريقة غير فن
  .يأتي اإلهتمام الرئيسي من قبل واضع السياسات واإلحصائيين الرسميين، وخاصة من االقتصادات النامية

  
إن . وتستند القائمة األساسية األصلية وتنقيحها على العرض والطلب على النموذج المفاهيمي لمجتمع المعلومات. ١٠

 تعكس حاجة واضعي السياسات للبيانات ذات الصلة مع االعتراف بالقضايا ذات الجدوى المؤشرات األساسية
وهذا يعني أن ال يتم تضمين بعض المؤشرات ذات الصلة للغاية في القائمة األساسية ألنه ال يمكن . اإلحصائية

لهواتف النقالة من قبل األفراد وخير مثال هو مؤشر استخدام ا. الحصول على نوعية بيانات جيدة قابلة للمقارنة دولياً
فإن نظم المقارنة الدولية للتصنيف  في المناطق الريفية؛ ففي حين أن هناك حاجة إلى سياسة قوية لمثل هذه البيانات،

  ).٢٠٠٩a(وقد بحثت هذه المسألة من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت . الجغرافي ال وجود لها
  
وهذه ). ٢٠٠٩( من مصادر عدة وهي موثقة في الشراكة ٢٠٠٥ قائمة عام نشأت التنقيحات التي أدخلت على. ١١

  :المصادر الرئيسية هي
  
ردود الفعل على الخطة واألهمية العملية للمؤشرات األساسية، بما في ذلك من المشاركين في الحدث العالمي  •

. متها الشراكة لقياس مجتمع المعلومات ومشاركين في ورشات عمل ومؤتمرات أخرى نظ٢٠٠٨للشراكة 
، وتم أخذ ٢٠٠٨وأرسلت مقترحات مشاريع لجميع المكاتب اإلحصائية الوطنية بعد هذا الحدث العالمي 

وتعتبر إضافة فئات جديدة في مؤشرات استخدام األسرة والمؤسسات التجارية ذات . مالحظاتهم بعين االعتبار
وتشمل هذه الفئات . يا المعلومات واالتصاالتأهمية خاصة ألنها تعكس التغيرات في طبيعة استخدام تكنولوج

النفاذ إلى اإلنترنت المتنقلة، والتحديثات على وسائط النفاذ إلى اإلنترنت لتشمل الحزمة العريضة المتنقلة، والمزيد 
 .من التفاصيل عن االتصاالت باستخدام اإلنترنت وأنشطة اإلنترنت التجارية

االتحاد الدولي (لمدرجة في كتيب مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت التنقيحات التي أدخلت على المؤشرات ا •
مؤشرات تكنولوجيا /، في أعقاب االجتماعين الخامس والسادس لالتحاد الدولي لالتصاالت)٢٠٠٧لالتصاالت، 

وهي تشمل العديد من التغييرات التي أدخلت ). ٢٠٠٧ و٢٠٠٦التي عقدت في عامي (المعلومات واالتصاالت 
ؤشرات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ، فضالً عن إدخال تغييرات على تعاريف على م

إن بعض التغييرات . التكنولوجيات المستخدمة في مؤشرات النفاذ واستخدامها من قبل األسر ومؤسسات األعمال
نفاذ جاءت استجابة لقضايا جمع البيانات في مؤشرات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وال

على سبيل المثال، إزالة ثالثة مؤشرات واعتماد منهجية تعرفة منظمة التعاون والتنمية في الميدان (ونوعيتها 
 ).االقتصادي لقياس تعرفة الهاتف النقال المدفوعة سلفاً

هذه المعايير، ال سيما معايير شعبة التغييرات في المعايير اإلحصائية الدولية األخرى وتوثيق االمتثال ل •
ومنظمة العمل  ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،)UNSD(اإلحصاءات في األمم المتحدة 

وتشمل التغييرات إرشادات جديدة بشأن بعض المفاهيم والوحدات اإلحصائية، وإدخال تغييرات على . الدولية
ية خاصة هو التغييرات على تعاريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومما له أهم. المتغيرات التصنيفية

وسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التي تم تحديثها من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتننمية بعد إدخال 
  .تعديالت جوهرية على المعايير الدولية للصناعة وتصنيف المنتجات



  
  
 

 ٣

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 القائمة األساسية األولى كان إضافة ثمانية مؤشرات جديدة لقياس تكنولوجيا المعلومات إن التحسين الهام في. ١٢
وقد وضعت هذه المؤشرات من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء على . )ومؤشر واحد مرجعي(واالتصاالت في التعليم 

  .٧وهي معروضة في الفصل . مدى عدة سنوات، وخضعت لعمليات اختبار وتشاور مكثفة
  
إحصاءات ) أو تخطط لجمع(والغرض الرئيسي من القائمة األساسية هو مساعدة البلدان التي تقوم بجمع . ١٣

ومن أجل تحقيق هذا، فإن . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعرض بيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة دولياً
  :المؤشرات ارتبطت بمعايير إحصائية على النحو التالي

  
  ؛)مثل الحاسوب واإلنترنت(صطلحات والمفاهيم تعريفات للم •
  ؛)استخدام القواسم المناسبة للنسب المئوية على سبيل المثال،(االشتقاق من المؤشرات  •
  األسئلة النموذجية التي يمكن تضمينها في ماكينات المسح الوطنية؛ •
سية لمستويات األعمار على سبيل المثال، حجم مؤسسات األعمال؛ المؤشرات األسا(المتغيرات التصنيفية  •

  ؛)الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل األفراد
  ؛)عن طريق حجم مؤسسة األعمال أو الصناعة، وعمر األفراد على سبيل المثال،(مجال التجميع  •
  ).على سبيل المثال، األسرة، الفرد(الوحدات اإلحصائية  •
  
لمسائل ذات الدالئل اإلحصائية المعروفة المرتبطة بكل مؤشر والتقارير باإلضافة إلى ذلك، تقدم المشورة بشأن ا. ١٤

  .بشأن بيانات المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  
وهناك اعتبار هام، عند التفكير في تغييرات في مفاهيم وتعاريف المؤشر األساسي، هو أي طريقة هي األفضل . ١٥

وسيكون لمعظم التنقيحات التي أدخلت على القائمة األولى تأثير ال . زمنية للبيانات الموجودةلالحتفاظ بقيمة السلسلة ال
وتعتبر مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومؤشرات سلع . يذكر على السلسلة الزمنية المستمرة

التعاريف سوف تحدث عند تنفيذ  استثناءاً ألن التغييرات على هذه ٢-قو ١-قتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وهذا موضع بالتفصيل في . )HS2007 (٢٠٠٧النظام المنسق  و)٤النسخة (البلدان التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

  .٦ و٥الفصلين 
  
ناقش المشاركون في الحدث العالمي للشراكة عدداً من المؤشرات األخرى الممكنة لتكنولوجيا المعلومات . ١٦

ا في ذلك مؤشرات عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحكومة واالتصاالت، بم
اإللكترونية، وعوائق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، االنفاق واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

ويمكن إضافة . من وثقة تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت، والتجارة في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أ
مؤشرات في هذه المجاالت وغيرها، مثل استخدام التخابر النقال والمحتوى الرقمي إلى القائمة األساسية في المستقبل، 

وقد أنشأت الشراكة مجموعات عمل للنظر عن . أو التقدم في المجاالت األخرى لإلحصاءات/وبعد مزيد من العمل و
  .قياس تأثيرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونيةكثب في 

  
وتشارك الشراكة في عدد من األنشطة األخرى التي تدعم رسالتها المتمثلة في تحقيق إحصاءات تكنولوجيا . ١٧

المعلومات وهي تشمل تجميع ونشر بيانات تكنولوجيا . المعلومات واالتصاالت قابلة للمقارنة دوليا وموثوق بها
واالتصاالت، وتوفير المساعدة الفنية لتمكين الوكاالت اإلحصائية من جمع البيانات التي تكمن وراء المؤشرات 

وقد نشط األعضاء خاصة في هذا النشاط األخير، وقد تم إعداد كتيبات إحصائية من قبل االتحاد الدولي . األساسية
  .راء دورات تدريبية وورش عمل لبناء القدراتلالتصاالت واألونكتاد، والتي قامت أيضاً بإج

  
   هذا التقريرية وهيكلحتوىم
  
  . أدناه٦-١ترد القائمة األساسية المنقحة في الجداول . ١٨
  



 
 
 

 ٤

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

 يقدم معلومات عن مجموعة فرعية من القائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا ٧-٢إن كل من الفصول . ١٩
إن محتوى كل فصل يختلف إلى حد ما، بل يشمل . ) وهكذا١ق للجدول  المواف٢مع الفصل (المعلومات واالتصاالت 

  :ما ال يقل عن
  
  .كل واحد من المؤشرات، مع المواد التعريفية وطريقة الحساب والتعليقات على القضايا اإلحصائية المرتبطة بها •

  .قسم عن المعايير اإلحصائية والمنهجيات المرتبطة بالمؤشرات األساسية •

  
، التي تشمل مؤشرات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٤ و٣ إلى ذلك، فإن الفصول باإلضافة. ٢٠

واستخدامها لألسر، ومؤشرات استخدام مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال على 
  :التوالي، تحتوي على مزيد من التوجيه، بما في ذلك

  
  نموذج سؤال مقابل لكل مؤشر، •

ويتم تضمين هذه المعلومات ألن هذه . د من المعلومات عن جمع البيانات وتجهيزها وتقديم التقاريرمزي •
المصممة خصيصا إلحصاءات تكنولوجيا ) أو وحدات المسح(المؤشرات يتم تجميعها من خالل المسح اإلحصائي 

 .المعلومات واالتصاالت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

 ٥

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  لمعلومات واالتصاالتالمؤشرات األساسية لتكنولوجيا ا
  

  مؤشرات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ. ١الجدول 
 
  فرد من السكان١٠٠عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل  ١-ن
  فرد من السكان١٠٠عدد االشتراآات بالهاتف النقال لكل  ٢-ن
 من السكان  فرد ١٠٠عدد المشترآين في اإلنترنت الثابت لكل  ٣-ن
  فرد من السكان١٠٠الحزمة العريضة الثابتة لكل /عدد المشترآين في اإلنترنت ٤-ن
  فرد من السكان١٠٠عدد اشتراآات الحزمة العريضة المتنقلة لكل  ٥-ن
 )فرد/ثانية/بت(نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنت  ٦-ن
 الهاتف النقالالنسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة  ٧-ن

 ٨-ن
  :الحزمة العريضة الثابتة في الشهر/تعرفة النفاذ إلى اإلنترنت

  بالدوالر األمريكي
 آنسبة مئوية من دخل الفرد الشهري

 ٩-ن
  :تعرفة الهاتف النقال المدفوعة سلفًا في الشهر

  بالدوالر األمريكي
 آنسبة مئوية من دخل الفرد الشهري

  التي تشمل مراآز الخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنتالنسبة المئوية للمرافق ١٠-ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٦

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

   ألسر واألفرادواستخدامها من قبل امؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . ٢الجدول 
  
 نسبة األسر التي لديها مذياع  ١-أ
 نسبة األسر التي لديها تلفاز ٢-أ

 ٣-أ

  :ي لديها هاتفنسبة األسر الت
  أي هاتف

  هاتف ثابت فقط
  هاتف نقال فقط

 هاتف ثابت ونقال معًا
 نسبة األسر التي لديها حاسوب ٤-أ
  شهرًا األخيرة١٢نسبة األفراد الذين استخدموا حاسوب خالل فترة الـ  ٥-أ
 نسبة األسر التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت ٦-أ
  شهرًا األخيرة١٢رنت خالل فترة الـ نسبة األفراد الذي استخدموا اإلنت ٧-أ

 ٨-أ

  : شهرًا األخيرة من١٢موقع االستخدام الفردي لإلنترنت خالل فترة الـ 
  المنزل؛
  العمل؛

 مكان التعليم أوالتعلم؛
  منزل شخص آخر؛

  مرفق نفاذ إلى اإلنترنت للمجتمع المحلي؛
  مرفق تجاري للنفاذ إلى اإلنترنت؛
  ال؛أي مكان من خالل الهاتف النق

 . أي مكان من خالل أجهزة أخرى نقالة للنفاذ
 : شهرًا األخيرة١٢أنشطة اإلنترنت التي قام بها األفراد خالل فترة الـ  ٩-أ

 

  للحصول على معلومات عن البضائع أو الخدمات؛
  للحصول على معلومات متعلقة بالصحة أو الخدمات الصحية؛

  لعامة؛للحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية ا
  للتفاعل مع المؤسسات الحكومية العامة؛
  إلرسال أو استالم الرسائل اإللكترونية؛

  الصوت عبر بروتوآول اإلنترنت؛/لالتصال الهاتفي عبر اإلنترنت
  لنشر المعلومات أو إرسال الرسائل الفورية؛

  لشراء أو طلب البضائع أو الخدمات؛
  للخدمات البنكية عبر اإلنترنت؛

  ليم أو التعلم؛لنشاطات التع
  لتشغيل أو تنزيل لعب فيديوية أو لعب حاسوبية؛

 أو مذياعالفيديو، أو لالستماع إلى اللتنزيل األفالم والصور والموسيقى، لمشاهدة التلفاز أو مقاطع 
  الموسيقى؛

  لتنزيل البرمجيات؛
  .لقراءة أو تنزيل المجالت اإللكترونية أو لصحف أو الكتب اإللكترونية

   شهرًا األخيرة١٢ة األفراد الذين يستخدمون الهاتف النقال خالل الـ نسب ١٠-أ

 ١١-أ

  :نسبة األسر التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت حسب نمط النفاذ
  حزمة ضيقة

  حزمة عريضة ثابتة
  حزمة عريضة متنقلة

 ١٢-أ

  : شهرًا األخيرة١٢تردد االستخدام الفردي لإلنترنت خالل فترة الـ 
  ألقل يوميًا؛مرة واحدة على ا

  مرة في األسبوع على األقل، ولكن ليس يوميًا؛
  ؛أقل من مرة واحدة في األسبوع

 )١٨(نسبة األسر المزودة بالتيار الكهربائي ١-م-أ
  
 
 
 
  



  
  
 

 ٧

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   مؤسسات األعمالمن قبلالمعلومات واالتصاالت مؤشرات استخدام تكنولوجيا . ٣الجدول 
  
  حواسيبنسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم ال ١-ت
  نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحواسيب بشكل روتيني ٢-ت
  نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت ٣-ت
  نسبة الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتيني ٤-ت
  نسبة مؤسسات األعمال التي لديها تواجد على الوب ٥-ت
  )Intranet(داخلية نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شابكة  ٦-ت
  نسبة مؤسسات األعمال التي تستلم طلبات عبر اإلنترنت ٧-ت
  نسبة مؤسسات األعمال التي تضع أوامر شراء عبر اإلنترنت ٨-ت

 ٩-ت

  :نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النفاذ
  حزمة ضيقة

  حزمة عريضة ثابتة
  حزمة عريضة متنقلة

  )LAN (األعمال التي لديها شبكة محليةنسبة مؤسسات  ١٠-ت
   (extranet) نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شابكة خارجية ١١-ت

 ١٢-ت

 :نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النشاط
 إلرسال أو استالم الرسائل اإللكترونية

  الصوت عبر بروتوآول اإلنترنت/لالتصال الهاتفي عبر اإلنترنت
 لنشر المعلومات أو إرسال الرسائل الفورية

 للحصول على معلومات عن البضائع أو الخدمات
  للحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية العامة

 للتفاعل مع المنظمات الحكومية العامة
  اإلنترنتللخدمات البنكية والمالية عبر 

  للوصول إلى خدمات مالية أخرى
 خدمات للعمالء لتقديم

   اإللكترونية عبر اإلنترنت المنتجات سليملت
 للتوظيف الداخلي أو الخارجي

   لتدريب الموظفين
 
 
 
  

  )اإلنتاجي(مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . ٤الجدول 
 

  نسبة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القوة العاملة في مجمل قطاع األعمال ١-ق
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القيمة المضافة حصة  ٢-ق

 
 
 
  

   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسلعالدولية بالتجارة مؤشرات . ٥الجدول 
  

  قيمة واردات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية من مجموع الواردات ٣-ق
  المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية من مجموع الصادراتقيمة صادرات تكنولوجيا  ٤-ق

 
 
 
 
 



 
 
 

 ٨

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. ٦الجدول 
  
  نسبة المدارس التي لديها مذياع يستخدم لألغراض  ١-ع
  نسبة المدارس التي لديها تلفاز يستخدم لألغراض   ٢-ع
  صاالت الهاتفية مرفق لالت لديها التي المدارس نسبة  ٣-ع
  الحاسوب في المدارس التي تقدم التعليم بمساعدة الحاسوب نسبة الطلبة إلى  ٤-ع

  ٥-ع

  :نسبة المدارس التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت حسب آل نمط
  النفاذ عن طريق أي إنترنت

  النفاذ عن طريق حزمة ضيقة ثابتة فقط
 النفاذ عن طريق حزمة عريضة ثابتة فقط

   ريق حزمة ضيقة ثابتة وحزمة عريضة ثابتةالنفاذ عن ط
   نسبة الطلبة الذين لديهم نفاذ إلى اإلنترنت في المدرسة  ٦-ع
   نسبة الطلبة الملتحقين بمرحلة التعليم العالي في مواد متعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٧-ع
  صاالت في المدارسنسبة المدرسين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالت ٨-ع
   نسبة المدارس المزودة بالتيار الكهربائي ١-م-ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
 

 ٩

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المراجع
  

١. The Partnership was launched in June 2004. The Partnership project document can be found here: http://www.itu.int/ITU-
D/ict/partnership/material/Partnership%20Project%20Document%2023%20June.pdf.  

٢. Among other things, to develop a common set of core ICT indicators, to establish a mutually agreed framework for their 
elaboration and to promote capacity building in developing countries for monitoring the Information Society. See ITU (2005.(  

٣. For more information on these meetings, see Partnership (2008a.(  
٤. A ‘reference indicator’, HHR1, on the proportion of households with electricity is also part of this set.  
٥. ECOSOC Resolution 2008/3, see http://www.un.org/ecosoc/docs/2008/Resolution%202008-3.pdf.  
٦. See OECD (2009a) Chapter 1 for such a model.  
٧. The 2008 Global Event on Measuring the Information Society, organized by the Partnership, held in Geneva, 27-29 May 

2008, see http://new.unctad.org/templates/Event____888.aspx.  
٨. Notably, revisions to the 1993 System of National Accounts (SNA), the introduction of ISIC Rev. 4 and the CPC Ver. 

2/HS2007.  
٩. Revisions to the International Standard Classification of Occupations (ISCO.(  
١٠.  ISIC Rev. 4 and the CPC Ver. 2/HS2007.  
١١.  Harmonized System (World Customs Organization) used for trade statistics.  
١٢.  UNCTAD (2009) presents proposed indicators and model questions on mobile phone use by businesses.  
١٣.  Such as the finalization of an internationally agreed classification of ICT services.  
١٤.  For example, The Global Information Society: a Statistical View, 2008 Partnership (2008a). In the future, core ICT indicator 

data will be disseminated through the UN’s Data Portal (http://data.un.org   
١٥.  Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals (ITU, 2009a) and Manual for the Production of 

Statistics on the Information Economy, Revised Edition (UNCTAD, 2009). The manuals are referred to extensively throughout 
this publication.  

١٦.  For details, see Events http://new.unctad.org/default____575.aspx.  
١٧.  The other indicators generally come from sources that are not specifically designed to collect ICT statistics.  
١٨.  Electricity is not an ICT commodity, but is an important prerequisite for using many ICTs, so is included as a reference 

indicator. Studies reviewed by UIS reveal that lack of electricity is a significant barrier in many developing economies and 
monitoring trends of its provision is as relevant as monitoring the supply and use of ICT.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



  
  
 

 ١١

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 
 

  ٢الفصل 
  

مؤشرات البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
  واالتصاالت والنفاذ

  
  
وهناك . يقدم هذا الفصل المؤشرات األساسية العشرة للبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ. ٢١

عني وضع أفضل بالنسبة لتطوير  هؤالء حيث القيمة األعلى ت–نوعان واسعان من مؤشرات البنية األساسية والنفاذ 
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونفاذها، وتعرفة المؤشرات، حيث القيمة األقل تشير عادة إلى 

  .وضع أفضل
  
 ونسبة من ، من السكان١٠٠كنسبة من (وترد المؤشرات في عدة طرق، بما في ذلك قياسا حسب عدد السكان . ٢٢

باألرقام المطلقة أو كنسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل (، والتكلفة الشهرية )المئوية من السكان والنسبة ،السكان
  .والنسبة المئوية للمحليات) الشهري

  
وتُجمع المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية األساسية والنفاذ من قبل االتحاد الدولي . ٢٣

. لالسلكية، وذلك كجزء من مجموعة أكبر بكثير من مؤشرات االتصاالت السلكية والالسلكيةلالتصاالت السلكية وا
، في قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا ١٩٦٠وتنشر بيانات االتحاد الدولي لالتصاالت، وبعضها يعود إلى عام 

 االتصاالت السلكية ومعرفة في كتيب مؤشرات) ٢٠٠٩b(المعلومات واالتصاالت التابعة لالتصاالت العالمية 
  ). ٢٠٠٧(والالسلكية الذي أصدره االتحاد الدولي لالتصاالت 

  
تأتي بيانات المؤشرات من مصادر عدة، وأهمها هو مسح سنوي لالتصاالت السلكية والالسلكية التابعة للسلطات . ٢٤

 السلكية والالسلكية وتشمل مصادر أخرى التقارير المقدمة من قبل سلطات االتصاالت. وبعض الشركات الخاصة
وألن البيانات تجمع من من مقدمي الخدمات بدال من المستخدمين، فهي متاحة على . التنظيمية، والوزارات والمشغلين

  . نطاق واسع لكل من البلدان المتقدمة واالقتصادات النامية
  
انتظام، وخصوصا لتعكس من أجل المساعدة في توحيد اإلحصاءات في هذا المجال، يتم مرجعة التعاريف ب. ٢٥

  .أن التغييرات األخيرة للتعاريف موجودة في البيانات المعروضة هنا. التغيرات التكنولوجية، وإضافة خدمات جديدة
  

  المؤشرات األساسية 
  
  :إن كل واحد من المؤشرات معروض أدناه، مع المعلومات التالية. ٢٦
  
  اسم المؤشر ووصف موجز عنه؛  •
على سبيل المثال، خطوط الهاتف الثابتة،  معلومات واالتصاالت التي يشملها المؤشر؛تعريف تكنولوجيات ال •

   ؛مشتركي الحزمة العريضة المتنقلة
  كيف يتم احتساب المؤشر؛  •
  .مالحظات توضيحية •
  



 
 
 

 ١٢

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

   فرد من السكان١٠٠عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل   ١-ن

   فرد من السكان١٠٠كل إلى عدد الخطوط الهاتفية الثابتة في بلد ل ١-نشير ي
تشير خطوط الهاتف الثابتة إلى خطوط الهاتف التي تربط الجهاز الطرفي الموجود لدى المشترك محطة بالشبكة العمومية التبديلية 

(PSTN)خط التبادل "و" المحطة الرئيسية"هذا مصطلح مرادف لمصطلح .  والتي لها منفذ مخصص في معدات البدالة الهاتفية
ويتم تضمين عدد . قد ال يكون هو نفسه خط النفاذ أو المشترك. لتي تستخدم عادة وثائق االتصاالت السلكية والالسلكيةا" المباشر

  .من قنوات الشبكة الرقمية، والهواتف العمومية ومشترآي الالسلكي الثابت
  .١٠٠عدد السكان وضرب الحاصل بـ  فرد عن طريق قسمة عدد خطوط الهواتف الثابتة على ١٠٠تحتسب خطوط الهاتف الثابتة لكل 

  مالحظات توضيحية
تقوم الشبكة الرقمية المتكاملة بتحويل . قد أثر على مفهوم الخط الرئيسي) ISDN(خدمات الشبكات الرقمية المتكاملة إن نشوء 

  .شروالعدد اإلجمالي لقنوات الشبكة الرقمية المتكاملة مشمولة في المؤ. خط واحد مادى إلى قنوات ظاهرية

 
  
   فرد من السكان١٠٠عدد االشتراآات بالهاتف النقال لكل   ٢-ن

   فرد من السكان١٠٠ إلى عدد االشتراآات بالهاتف النقال في بلد لكل ٢-نيشير 
ر تشير االشتراآات بالهاتف النقال إلى االشتراآات بالهواتف النقالة بخدمة عامة للهاتف النقال تستخدم التقنية الخلوية، التي توف

 ٢٠٠٠ويشمل ذلك األنظمة الخلوية التماثلية والرقمية، بما في ذلك االتصاالت المتنقلة الدولية . النفاذ إلى الشبكة الهاتفية العامة
االشتراآات المدفوعة مسبقا هي تلك التي . يتم تضمين آل من اشتراآات الدفع اآلجل والدفع المسبق). 3Gالجيل الثالث،(

وتستبعد االشتراآات غير النشطة، أي البطاقات ).  أشهر٣مثال ( في غضون فترة معقولة من الزمن استخدمت فيها الحسابات
   .المدفوعة مسبقا، حيث لم تكن المكالمة لم تحصل أو لم تستلم في غضون األشهر الثالثة الماضية

لنقال على عدد السكان الكلي وضرب  فرد من السكان بقسمة عدد اشتراآات الهاتف ا١٠٠وتحتسب اشتراآات الهاتف النقال لكل 
  .١٠٠الحاصل بـ 

  مالحظات توضيحية
التي ) على سبيل المثال، الشرآات، األفراد(وتتخذ االشتراآات من قبل الكيانات . ينبغي التمييز بين االشتراآات والمستخدمين

ن يكونوا أصحاب قانونيين للهاتف النقال ومن المرجح أ. تشترك في خدمة الهاتف النقال بواسطة الدفع اآلجل أو الدفع المسبق
أن مؤشر األسر يعرض عامة نسب . ١٠- أويندرج المستخدمين الفرديين للهاتف النقال ضمن مؤشر األسر . واالشتراك المرتبطة به

  . األفراد ولكن البيانات األساسية تشير إلى أن عدد مستخدمي الهواتف النقالة

 
  
   فرد من السكان١٠٠ الثابت لكل عدد المشترآين في اإلنترنت  ٣-ن

  . فرد من السكان١٠٠ الثابت في بلد لكل اإلنترنت إلى أن عدد المشترآين في ٣-نيشير 
 ذات النفاذ الثابت، والذي يتضمن الطلب الهاتفي اإلنترنت الثابت إلى إجمالي عدد المشترآين في اإلنترنتيشير المشترآين في 

، ومشترآي الحزمة (DSL)آابالت المودم، مشترآي خطوط المشترآين الرقمية : ريضة الثابتةومجموع المشترآين في الحزمة الع
 .العريضة الثابتة وخطوط اإلنترنت المستأجرة

 فرد من السكان عن طريق قسمة عدد المشترآين في شبكة اإلنترنت الثابت ١٠٠يتم حساب المشترآين في اإلنترنت الثابت لكل 
  .١٠٠ضربه بـ على مجموع عدد السكان و

  مالحظات توضيحية
الذين يشترآون في خدمة النفاذ ) مثل الشرآات واألفراد(المشترآون هم آيانات . ينبغي التمييز بين المشترآين والمستخدمين

من في حالة األفراد، فإن المستخدمين هم دائما أآثر عددا . المستخدمون هم الكيانات التي تستخدم هذه الخدمات. إلى اإلنترنت
. أن الفرق يكون أآبر من ذلك حيث النفاذ العام إلى اإلنترنت شائع. المشترآين، ألن إشتراآًا واحدًا يمكن أن يخدم عدة مستخدمين

  . ٣-ت ومؤشر األعمال ١٠- أويندرج مستخدموا اإلنترنت ضمن مؤشر األسر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

 ١٣

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   فرد من السكان١٠٠الحزمة العريضة الثابتة لكل /عدد المشترآين في اإلنترنت  ٤-ن

  . فرد من السكان١٠٠الحزمة العريضة الثابتة في بلد لكل /إلى عدد المشترآين في اإلنترنت ٤-نيشير 
مشترآة تدفع للنفاذ السريع لإلنترنت العام ) مثل الشرآات واألفراد(الحزمة العريضة إلى آيانات /يشير عدد المشترآين في اإلنترنت

الحزمة /يشمل اإلانترنت. ثانية، في أحد االتجاهين أو آالهما/ آيلوبت٢٥٦يف النفاذ السريع بأنه ال يقل عن يتم تعر). TCP/IPربط بـ (
الحزمة /اإلنترنتمثل شبكة (العريضة آابل المودم، خطوط االشتراك الرقمية، واأللياف وغيرها من تكنولوجيا الحزمة العريضة الثابتة 

يستثنى ). WiMAXيثرنت، النفاذ الالسلكي الثابت، الشبكة المحلية الالسلكية والواي ماآس العريضة عبر القمر الصناعي، شبكات إ
 .عبر الشبكات الخلوية النقالة) بما في ذلك اإلنترنت(المشترآون للنفاذ إلى بيانات االتصاالت 

الحزمة /د مشترآي اإلنترنت فرد من السكان عن طريق قسمة عد١٠٠الحزمة العريضة لكل /ويحسب عدد المشترآين في اإلنترنت
  .١٠٠العريضة على مجموع عدد السكان وضربه بـ 

  مالحظات توضيحية
  . المالحظة أعاله عن التمييز بين المشترآين في اإلنترنت والمستخدمينانظر

  
  
   فرد من السكان١٠٠عدد اشتراآات الحزمة العريضة المتنقلة لكل   ٥-ن

  . فرد من السكان١٠٠لعريضة المتنقلة في بلد لكل  إلى عدد اشتراآات الحزمة ا٥-نيشير 
مثل (إن اشتراآات الحزمة العريضة المتنقلة هي االشتراآات في الشبكات الخلوية المتنقلة ذات النفاذ إلى بيانات االتصاالت 

، WCDMAمثل ) ثانية في إحدى أو آال االتجاهين/ آيلوبت٢٥٦موضح آأآبر من أو يساوي (بسرعات عريضة النطاق ) اإلنترنت
HSDPA ،CDMA2000 1xEV-DOو CDMA2000 1xEV-DV الحاسوب الذي (المستخدم للنفاذ إلى اإلنترنت ، بغض النظر عن الجهاز

 3Gويشار عادة إلى هذه الخدمات بالجيل الثالث ). هاتف النقال، الخالأو  laptop، والحاسوب النقالhandheld computerيحمل باليد 
  :، وتشمل3.5Gأو 
التي توفر حاليا علبة  CDMA، المؤسسة على IMT-2000 3G، وشبكات تكنولوجيا النقال CDMA (W-CDMA)لموجة العريضة ا ـ

وهي معروفة . ثانية عندما تنفذ تنفيذا آامال/ ميغابت٢ثانية ويصل الى / آيلوبت٣٨٤محوالت نقل البيانات بسرعة تصل إلى 
  ).UMTS(كية المتنقلة في أوروبا آنظام االتصاالت السلكية والالسل

-٨ لتسمح بنقل البيانات بسرعة هابطة تقدر عادة بـ W-CDMA، وهي تحسين لـ HSDPAحزمة النفاذ عالية السرعة الهابطة  ـ
 ٥، والتي توفر سرعات اإلرسال بحوالي )HSUPA(وتستكمل من قبل حزمة النفاذ عالية السرعة . ثانية/ ميغابت١٠

  .ثانية/ميغابت
 3G تكنولوجيا شبكة الجيل الثالث ٢٠٠٠، واالتصاالت المتنقلة الدولية لعام )التحول، البيانات األمثل (CDMA2000 1xEV-DO ـ

 .ثانية/ ميغابت٤,٩ الذي يوزع علبة محوالت نقل البيانات بسرعة تصل إلى CDMA، على أساس IMT-2000 3Gالنقالة 
سكان بقسمة عدد اشتراآات الحزمة العريضة المتنقلة على مجموع  فرد من ال١٠٠تحسب اشتراآات الحزمة العريضة المتنقلة لكل 

  .١٠٠عدد السكان، ثم ضربه بـ 

  مالحظات توضيحية
  . المالحظة أعاله عن التمييز بين اإلشتراآات والمستخدمينانظر

  
 
  )فرد/ثانية/بت(نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنت   ٦-ن

  .فرد/ثانية/ويعرب عنها آـ بت. ية لإلنترنت المتاحة لكل فرد من سكان البلدإلى عرض الحزمة الدول ٦-نيشير 
  .، وتقاس في بت في الثانيةاإلنترنتويشير عرض الحزمة الدولية لإلنترنت إلى قدرة المشغلين األساسيين على نشر حرآة 

على ) ثانية/في بت(الدولية لإلنترنت ويحسب عرض الحزمة الدولية لإلنترنت لكل فرد من السكان عن طريق قسمة عرض الحزمة 
  .مجموع السكان

  مالحظات توضيحية
  .هناك مشتبق بديل لهذا المؤشر وهو عرض الحزمة الدولية لإلنترنت لكل مستخدم لإلنترنت

  
 
  النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة الهاتف النقال  ٧-ن

تعيش في مناطق تخدمها إشارة الهاتف الخلوي النقال، بغض النظر عن  إلى النسبة المئوية للسكان في البلد التي ٧-نيشير 
  .وجود أو عدم وجود االختيار الستخدامه

تقيس النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة الهاتف النقال المغطاة بشبكة الهاتف الخلوي النقال القدرة النظرية الستخدام 
 .يه هاتف نقال واشتراكخدمات الهاتف الخلوي النقال إذا آان أحد لد

يتم حساب النسبة المئوية للسكان التي تغطيها شبكة الهاتف الخلوي النقال بقسمة عدد السكان داخل نطاق اإلشارات الخلوية 
  . ليعّبر عنه آنسبة مئوية١٠٠وبضربه بعد ذلك بــ  المتنقلة على مجموع عدد السكان الكلي

  مالحظات توضيحية
ين هذا المؤشر مع النسبة المئوية لمساحة األرض التي تغطيها إشارات الهاتف الخلوي النقال أو النسبة يجب أن ال يتم الخلط ب

  .المئوية للسكان الذين يشترآون في خدمة الهاتف الخلوي النقال



 
 
 

 ١٤

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

الحزمة العريضة الثابتة في الشهر بالدوالر األمريكي، وآنسبة مئوية من دخل /تعرفة النفاذ إلى اإلنترنت  ٨-ن
  الفرد الشهري

  : من جزئين٨-نيتألف 
  الحزمة العريضة الثابتة في الشهر بالدوالر األمريكي/تعرفة النفاذ إلى اإلنترنت  
  الحزمة العريضة الثابتة في الشهر آنسبة مئوية من دخل الفرد الشهري/تعرفة النفاذ إلى اإلنترنت  

 ٢٥٦ دخــول للحزمــة العريــضة محولــة إلــى الــدوالر األمريكــي عــن الحزمــة العريــضة أرخــص خطــة/تمثــل تعرفــة النفــاذ إلــى اإلنترنــت
ويتم تجميع البيانات من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت باسـتخدام الرسـوم الجمرآيـة التـي تـم جمعهـا مـن          . ثانية آحد أدنى  /آيلوبت
الت المباشـرة مـع مـزودي خـدمات      أو عـن طريـق المراسـ   ،)ISP(من خالل استبيان، أو مباشرة من مزودي خدمات اإلنترنت          (البلدان  
  ).اإلنترنت

  . ال تشمل الرسوم الشهرية ال تشمل رسوم الترآيب أو تأجير المودم
الحزمة العريضة الثابتـة فـي الـشهر بالـدوالر          /آنسبة مئوية من نصيب الفرد من الدخل الشهري تشير إلى تعرفة النفاذ إلى اإلنترنت             

ثـم يـتم    ). البنك الدولي، نظرية أطلس، الـدوالر األميرآـي الجـاري         (وسط الشهري للفرد    األمريكي مقسوما على إجمالي الدخل المت     
  .  ليكون معبرا عنه آنسبة مئوية١٠٠ضرب النتيجة بـ 

  مالحظات توضيحية
  .عضاءلضمان المقارنة على الصعيد الدولي، يتم تصنيف هذا المؤشر من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت، وذلك بالتشاور مع الدول األ

 
  
  تعرفة الهاتف النقال المدفوعة سلفًا في الشهر، بالدوالر األمريكي، وآنسبة مئوية من دخل الفرد الشهري  ٩-ن

  : من جزئين٩- نيتألف 
  تعرفة الهاتف النقال المدفوعة سلفًا في الشهر بالدوالر األمريكي  
  الشهريتعرفة الهاتف النقال المدفوعة سلفًا آنسبة مئوية من دخل الفرد   

وتستند تعرفة الهاتف النقال المدفوعة سلفًا على منهجية سلة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الشهرية 
على ( مكالمة صادرة ٢٥، والتي تتضمن تكلفة استخدام الهاتف النقال شهريا لـ )٢٠٠١نسخة (للمستخدم ذو المدخول المنخفض 

  . رسالة نصية قصيرة٣٠في نسب محددة مسبقًا، باإلضافة إلى ) خط ثابتإلى  اإلنترنت، خارج اإلنترنت،
وتحتسب آنسبة مئوية من دخل الفرد الشهري عن طريق قسمة سعر سلة المستخدم ذو المدخول المنخفض الشهرية على 

 ليكون ١٠٠م ضرب النتيجة بـ ثم يت). البنك الدولي، نظرية أطلس، الدوالر األميرآي الجاري(إجمالي الدخل الشهري المتوسط للفرد 
  .معبرًا عنه آبنسبة مئوية

  مالحظات توضيحية
  .لضمان المقارنة على الصعيد الدولي، يتم تصنيف هذا المؤشر من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت، وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء

 
  
   إلى اإلنترنتالنسبة المئوية للمرافق التي تشمل مراآز الخدمة العامة للنفاذ  ١٠-ن

إلى النسبة المئوية للمرافق داخل البلد التي تقدم الخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنت من خالل مراآز الخدمة العامة  ١٠- نشير ي
  .للنفاذ إلى اإلنترنت

نت متاح لعامة الناس، على  هو موقع، أو مكان، أو مرآز للتعليم حيث النفاذ إلى اإلنترPIACومرآز الخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنت 
وتشمل مراآز الخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنت مراآز االتصال، والمراآز المجتمعية الرقمية، . أساس دوام آامل أو دوام جزئي

وينبغي . اسومقاهي اإلنترنت، والمكتبات، والمراآز التعليمية، والمؤسسات األخرى المماثلة التي توفر النفاذ إلى اإلنترنت لعامة الن
 .لجميع هذه المراآز على حاسوب عام واحد للنفاذ إلى اإلنترنت على األقل

ويمكن أن تشير المرافق إلى القرى، أو البلدات، أو المدن أو مناطق العد المستخدمة من قبل المكتب اإلحصائي الوطني ألغراض 
  .المسح

إلى اإلنترنت عن طريق قسمة عدد المرافق التي تحتوي على مرآز يتم حساب النسبة المئوية للمرافق التي تشمل مراآز النفاذ 
  .١٠٠واحد على األقل للخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنت على إجمالي عدد المرافق داخل البلد، ثم ضرب النتيجة بـ 

  مالحظات توضيحية
ويمكن أيضا تقسيمها حسب . كانويمكن تقسيم هذا المؤشر حسب حجم مراآز النفاذ إلى اإلنترنت، على أساس عدد الس

  .المرافق الريفية والحضرية

  
  
 
 
 
 
  



  
  
 

 ١٥

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   المعايير والمنهجيات اإلحصائية
  
 مؤشر للبنية األساسية ١٠٠ هي مجموعة فرعية صغيرة من حوالي ١٠-ن إلى ١-نإن المؤشرات األساسية . ٢٧

 من من مصادر عدة ولكن أساساً لالتصاالتلالتصاالت السلكية والالسلكية والنفاذ تم جمعها من قبل االتحاد الدولي 
ويتم الحصول على بيانات . خالل المسح السنوي لالتصاالت السلكية والالسلكية للسلطات وبعض الشركات الخاصة

إضافية من التقارير المقدمة من قبل السلطات التنظيمية لالتصاالت السلكية والالسلكية، ووزارات وشركات، وتقارير 
وفي بعض الحاالت، تستمد التقديرات من وثائق االتحاد الدولي لالتصاالت المرجعية أو غيرها . حادمن موظفي االت

  . من المراجع
  
كتيب مؤشرات تكنولوجيا المعلومات /يتم تعريف المصطلحات والمؤشرات في االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية. ٢٨

خالل اجتماع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات . ٢٠٠٧أبريل /واالتصاالت، حيث أن اإلصدار الحالي هو نيسان
، عرض مشروع قائمة ٢٠٠٩مارس /واالتصاالت الذي عقدته االتصاالت العالمية الذي عقد في القاهرة، مصر، آذار

واقترح االجتماع تشكيل فريق خبراء معني . منقحة من المؤشرات االتصاالت السلكية والالسلكية وتعاريفها
ومن المتوقع . لدراسة مشروع قائمة المؤشرات) EGTI( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشرات/باالتصاالت

وستقدم . ٢٠١٠مارس /يختتم فريق الخبراء أعماله التي تتم من خالل منتدى للمناقشة على شبكة اإلنترنت، في آذار
ت السلكية والالسلكية الذب سيعقد في القائمة المنقحة من المؤشرات خالل االجتماع العالمي الثامن لمؤشرات االتصاال

، وسيتم استخدامها من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت اعتبارا من بدء عملية جمع البيانات الخاصة به عام ٢٠١٠عام 
٢٠١٠.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



 
 
 

 ١٦

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

 المراجع
 

١. Via World Telecommunication/ICT Indicators meetings; the last three took place in October 2006, December 2007 and March 
2009.  

٢. The definitions are consistent with draft definitions presented to the March 2009 World Telecommunication/ICT Indicators 
meeting. Those definitions are expected to be finalised in 2010.  

٣. There is no scope limitation on the number of inhabitants for the infrastructure and access indicators (that is, all of a country’s 
inhabitants are included.(  

٤. For definition, see: http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm.  
٥. The document is entitled “Definitions of World Telecommunications/ICT Indicators, Final Version (April 2007)”, 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/handbook.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

 ١٧

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 
 

  ٣الفصل 
  

لنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات امؤشرات 
   األسر واألفرادواالتصاالت واستخدامها من قبل

 
  
يقدم هذا الفصل المؤشرات األساسية للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها من قبل األسر . ٢٩

 ستة منهم عن نفاذ األسر الى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وستة عن استخدام - مؤشرا ١٢وهناك . واألفراد
وهناك أيضا مؤشر مرجعي على إمكانية ). أفراد األسرة مثال( قبل األفراد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
إن لدى العديد من المؤشرات مجموعة من الفئات ذات استجابة محددة، يمكن . الحصول على الكهرباء من قبل األسر
  .أن تعتبر كل واحدة منها مؤشرا منفصالً

  
ت لألسر من جانب المكاتب اإلحصائية الوطنية من خالل يتم جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال. ٣٠

قد تم جمع هذه اإلحصاءات في االقتصادات المتقدمة لعدد من السنوات، وذلك باستخدام االستبيانات . مسوحات األسر
 .يةالنموذجية التي أوصت بها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروب

وتحرز اقتصادات أخرى تقدماً جيداً في جمع هذه المؤشرات باستخدام المؤشرات األساسية والمعايير المرتبطة بها 
  .التي أوصت بها الشراكة

  
إن بعض المؤشرات األساسية للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها لألسر واألفراد متوفرة . ٣١

ومع ذلك، ال تزال هناك أسئلة عن مقارنة .  واسع، ال سيما بالنسبة لالقتصادات المتقدمةبصورة معقولة على نطاق
وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم البلدان . ، واالختالفات في األسئلة)لألفراد(البيانات، بما في ذلك نطاق العمر المتغير 

ات واالتصاالت واستخدامها، كما أن الكثير من ال تملك سلسلة زمنية جيدة من بيانات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلوم
وهذا ينطبق بشكل (البيانات المتاحة قديمة، وبالتالي أقل فائدة نظرا لسرعة التغير في اعتماد العديد من التكنولوجيات 

  .لالطالع على مناقشة أكثر تفصيال لهذه القضايا) a ٢٠٠٨(انظر الشراكة ). خاص االقتصادات النامية واألقل نموا
  
من المهم أن نفهم منذ البداية الفرق بين النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها ألنه موضوع . ٣٢

إن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يشير إلى توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل . أساسي
تصاالت يشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جانب أما استخدام تكنولوجيا المعلومات واال. المنزل

  .واحد أو أكثر من أفراد األسرة، سواء في المنزل أو في مكان آخر
  
 تشير إلى نفاذ األسرة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ١١-أ و٦-أ ،٤- إلى أ١-أإن مؤشرات . ٣٣

ومن أجل الحصول على معدات أو . خدام هذه المنتجات من قبل أفراد األسرةوخدماتها داخل المنزل، وليس الست
خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ينبغي أن تكون قادرة على أن تستخدم، لذلك فإن أي من المعدات الالزمة، 

المعلومات في حين أن النفاذ إلى تكنولوجيا . والبرمجيات والخدمات يجب أن تكون في حالة صالحة للعمل
 واالتصاالت عادة ما يترافق مع ملكية معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو الدفع لخدمة تكنولوجيا المعلومات

ومع ذلك، فإن النفاذ يجب أن يرتكز في المنزل، على . واالتصاالت، فإن الملكية أو الدفع ليست شرطا الزما للنفاذ
  .رة يستخدم اإلنترنت خارج البيت، فال تعتبر نفاذاً إلى شبكة اإلنترنت المنزلية في األسسبيل المثال، إذا كان عضواً

  
  



 
 
 

 ١٨

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

، يتم حساب قيم ١١-أباستثناء ). المعدات، النفاذ إلى اإلنترنت(وعرضت مؤشرات النفاذ كنسبة األسر مع . ٣٤
وبالنسبة لـ . ألسر في النطاقبمجموع عدد ا) المعدات، النفاذ إلى اإلنترنت(المؤشر بقسمة عدد األسر في النطاق مع 

، فإن ناتج كل نوع من فئة النفاذ إلى اإلنترنت يجب أن يعرض كنسبة األسر ) إلى اإلنترنت حسب النوعالنفاذ (١١-أ
  . إلى اإلنترنتالنفاذالتي لديها إمكانية 

  
واالتصاالت وخدماتها  تشير إلى استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات ١٢أ و١٠- إلى أ٧-أ ،٥-أأن المؤشرات . ٣٥

  . شهرا الماضية١٢إن الفترة المرجعية المقترحة هي . من قبل أفراد األسرة
  
المعدات [كنسبة األفراد الذين استخدموا ) ١٠-أ و،٧-أ ،٥-أ(وتعرض ثالثة مؤشرات استخدام فردية . ٣٦

 عدد األفراد في النطاق الذين يتم حساب قيم هذه المؤشرات عن طريق قسمة.  شهرا الماضية١٢في الـ ] واإلنترنت
إن مؤشرات االستخدام الثالثة الفردية األخرى . على مجموع عدد األفراد في النطاق) معدات، إنترنت(يستخدمون 

تحلل استخدام اإلنترنت عن طريق الموقع، وأنشطة اإلنترنت التي تم اإلضطالع عليها وتواتر ) ١٢-أ و٩-أ، ٨-أ(
كن احتساب الناتج لهذه المؤشرات سواء كنسبة األفراد في النطاق أو نسبة األفراد الذين يم. استخدامها على التوالي
  .يستخدمون اإلنترنت

  
  .وكإتفاق، تعّبر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألسر كنسبة مئوية. ٣٧
  
االت لألسر باستخدام المتغيرين يمكن إنشاء المؤشرات الفرعية لمؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتص. ٣٨

ويمكن إنشاء المؤشرات الفرعية لمؤشرات االستخدام الفردي باستخدام . التصنيفيين، تكوين األسرة وحجم األسرة
ويرد الحقا في هذا الفصل مجموعة . المتغيرات التصنيفية الخمس، العمر والجنس والتعليم والقوى العاملة والمهنة

 التصنيفية، بالنسبة لألسر ولألفراد، جنبا إلى جنب مع المعايير اإلحصائية األخرى المرتبطة كحد أدنى من المتغيرات
إن قضايا منهجية . والعوامل الزمنية ذات الصلة) المنزلية والفردية( النطاق، والوحدات اإلحصائية --بمؤشرات 

  .معينة تم تناولها تعتبر من بعض جوانب معالجة البيانات وإعداد التقارير
  

  المؤشرات األساسية
  
  :إن كل المؤشرات معروضة أدناه، مع المعلومات التالية .٣٩
  
  اسم المؤشر والفئات المرتبطة به؛ •
  ووصف موجز عن المؤشر؛  •
  على سبيل المثال، الحاسوب، اإلنترنت؛  تعريف تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي يشملها المؤشر؛ •
  كيف يتم احتساب المؤشر؛  •
     السؤال المقترح؛ ونموذج •
والتي تتضمن تعليمات السؤال، عدد سكان الوحدات اإلحصائية التي يطرح عليها السؤال، (مالحظات توضيحية  •

 ).واالختالفات الممكنة لمسألة النموذج وأية قضايا ذات داللة إحصائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 ١٩

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  نسبة األسر التي لديها مذياع ١-أ

  .في البيت من قبل األسر في النطاق) وليس االستعمال(إلى النفاذ إلى المذياع  ١- أشير ي
، FMويعرف المذياع آجهاز قادر على استقبال إشارات البث اإلذاعي، وذلك باستخدام الترددات الشائعة، مثل التشكيل الترددي 

 في السيارة أو المنبه مذياعيشتمل على مجموعة متكاملة للوهو . ، والموجة الطويلة، والموجة القصيرةAMوالتشكيل اإلتساعي 
  .ولكن يستبعد المذياع المدمج بالهاتف النقال أو في الحاسوب) 3MPمشغل (ومشغل الصوت الرقمي 

ساب نسبة األسر التي لديها مذياع عن طريق قسمة عدد األسر في النطاق التي لديها مذياع على إجمالي عدد األسر في النطاق، 
  . ليعبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ 

  نموذج السؤال المقترح
  أي فرد من هذه األسرة مذياع في البيت؟/هل يوجد لدى األسرة

  مالحظات توضيحية
  .ينبغي أن يكون المذياع في حالة صالحة للعمل
  .يطرح السؤال على جميع األسر في النطاق

لمؤشر، على الرغم من ضرورة الحرص على تعريف آامل للمذياع في ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا ا
  .االستبيانات

 
  
  نسبة األسر التي لديها تلفاز ٢-أ

  .في البيت من قبل األسر في النطاق) ليس االستخدام(إلى النفاذ إلى التلفاز  ٢- أشير ي
باستخدام طرق نفاذ عامة مثل عبر األثير أو الكبل يتم تعريف التلفاز آجهاز مستقل قادر على استقبال إشارات البث التلفازي 

 .وتستبعد وظائف التلفاز المدمج مع جهاز آخر، مثل الحاسوب أو الهاتف النقال. المحوري أو السواتل الصناعية
سر في ويتم احتساب نسبة األسر التي لديها تلفاز عن طريق قسمة عدد األسر في النطاق التي لديها تلفاز على إجمالي عدد األ

  .ليعبر عنها بالنسبة المئوية ١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . النطاق

  نموذج السؤال المقترح
  أي فرد من هذه األسرة تلفاز في البيت؟/هل يوجد لدى األسرة

  مالحظات توضيحية
  .ينبغي أن يكون التلفاز في حالة صالحة للعمل
  .يطرح السؤال على جميع األسر في النطاق

مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر، ولكن تجدر اإلشارة إلى استبعاد وظائف التلفاز المدمج مع جهاز ال توجد أية 
  .آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 ٢٠

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  نسبة األسر التي لديها هاتف  ٣-أ

 على النحو ،ى أربعة أجزاءيتم تقسيم المؤشر إل. في البيت من قبل األسر في النطاق) ليس االستخدام(فاذ الهاتف إلى ن ٣-أشير ي
  :التالي

  نسبة األسر التي لديها أي اتصال هاتفي
  نسبة األسر التي لديها هاتف ثابت فقط
  نسبة األسر التي لديها هاتف نقال فقط

  نسبة األسر التي لديها هاتف ثابت وهاتف نقال

) ثابت أو نقال(ق التي لديها نفاذ ألي هاتف ويتم احتساب نسبة األسر التي لديها هاتف عن طريق قسمة عدد األسر في النطا
  . ليعبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . على إجمالي عدد األسر في النطاق

نسبة األسر التي لديها هاتف ثابت فقط عن طريق قسمة عدد األسر في النطاق التي لديها هاتف ثابت فقط على ويتم احتساب 
  .ليعبر عنها بالنسبة المئوية ١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . ي النطاقإجمالي عدد األسر ف

نسبة األسر التي لديها هاتف نقال فقط عن طريق قسمة عدد األسر في النطاق التي لديها هاتف نقال فقط على ويتم احتساب 
  .ليعبر عنها بالنسبة المئوية ١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . إجمالي عدد األسر في النطاق

ويتم احتساب نسبة األسر التي لديها هاتف ثابت وهاتف نقال عن طريق قسمة عدد األسر في النطاق التي لديها هاتف ثابت 
  . ليعبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . وهاتف نقال على إجمالي عدد األسر في النطاق

  نموذج األسئلة المقترحة
  اتف ثابت في المنزل؟هل يوجد لدى هذه األسر خط ه

إلى شبكة الهاتف العامة ) مثل جهاز الهاتف، جهاز فاآس( ويعرف خط الهاتف الثابت آخط هاتف يصل معدات ااتصال الزبون الطرفي 
الخط التبادل "أو " المحطة الرئيسية"وهذا المصطلح مرادف لمصطلح . والتي لديها منفذ مخصص في مرآز االتصاالت الهاتفية

. قد ال يكون هو نفسه خط النفاذ أو المشتركو. التي يشيع استخدامه في وثائق االتصاالت السلكية والالسلكية" المباشر
  هل لديك هاتف نقال في البيت؟/هل يوجد لدى أي فرد من أفراد هذه األسرة

لهواتف النقالة، والتي توفر النفاذ إلى  يتم تعريف الهاتف النقال آهاتف نقال مشترك خدمة الهاتف النقال العامة باستخدام تكنولوجيا ا
الجيل  (٢٠٠٠ويشمل ذلك األنظمة النقالة التماثلية والرقمية، وآذلك االتصاالت المتنقلة الدولية . الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية

  . يتم تضمين آل من مستخدمي حسابات الدفع اآلجل واالشتراآات المدفوعة مسبقًاو). الثالث

    توضيحيةمالحظات
  .ينبغي لمعدات الهاتف وخدماته أن تكون في حالة صالحة للعمل

  .يطرح السؤال على جميع األسر في النطاق
فإنه ال يشير إلى األنشطة . لتغطية األسر المعيشية شخص واحدفي السؤال المقترح الثاني " هل لديك"تم تضمين مصطلح 

  .الفردية
إحصائية مع هذا المؤشر، ولكن تجدر اإلشارة إلى استبعاد وظائف التلفاز المدمج مع جهاز ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة 

  .آخر
  .يطلب من األسئلة من جميع األسر في النطاق

وهي ال تشير إلى . السؤال الثاني لتغطية األسر المعيشية المؤلفة من شخص واحدنموذد في ' ال يتم تضمين لكم'مصطلح 
  .األنشطة الفردية

األسر التي لديها أي هاتف هي .  وجود أربعة أجزاء لهذا المؤشر، فإنه يمكن حسابها باستخدام مزيج من الردود على سؤالينورغم
" ال" وعلى السؤال األول" نعم"واألسر التي لديها هاتف ثابت فقط تجيب بـ . على أحد األسئلة أو آليهما" نعم"تلك التي تجيب بـ 
األسر التي و. على السؤال األول" ال"على السؤال الثاني و" نعم" التي لديها هاتف نقال فقط تجيب بـ واألسر. على السؤال الثاني

  .على السؤالين" نعم"لديها هاتف ثابت ونقال معًا تجيب بـ 
  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  

  نسبة األسر التي لديها حاسوب  ٤-أ

  .في البيت من قبل األسر في النطاق) ليس االستخدام(النفاذ إلى الحاسوب إلى  ٤- أشير ي
يشمل األجهزة التي تحتوي على إمكانات حاسوبية مضّمنة، مثل الهواتف النقالة، وال . الحاسوب هو حاسوب منضدي أو نقال

  .، أو أجهزة التلفاز)PDAs(والمساعدات الرقمية الشخصية 
ي لديها حاسوب عن طريق قسمة عدد األسر في النطاق التي لديها حاسوب على العدد الكلي ويتم احتساب نسبة األسر الت

  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . لألسر في النطاق

  نموذج السؤال المقترح
  م استخدامه؟أي فرد من هذه األسرة حاسوب في البيت، بغض النظر عن ما إذا آان يت/هل يوجد لدى األسرة

  مالحظات توضيحية
  .يجب أن يكون الحاسوب في حالة صالحة للعمل

  .يطرح السؤال على جميع األسر في النطاق
  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر، على الرغم من أنه ينبغي الحرص على تعريف الحاسوب



  
  
 

 ٢١

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   شهرًا األخيرة١٢ل فترة الـ نسبة األفراد الذين استخدموا حاسوب خال  ٥-أ

  .من أي موقع من قبل األفراد في النطاق شهرًا األخيرة ١٢إلى استخدام الحاسوب خالل فترة ألـ  ٥- أشير ي
يشمل األجهزة التي تحتوي على إمكانات حاسوبية مضّمنة، مثل الهواتف النقالة، وال . الحاسوب هو حاسوب منضدي أو نقال

  .، أو أجهزة التلفاز)PDAs(شخصية والمساعدات الرقمية ال
ويتم احتساب نسبة األفراد الذين يستخدمون الحاسوب عن طريق قسمة عدد األفراد في النطاق الذين استخدموا الحاسوب خالل 

  .ة ليعّبر عنها بالنسبة المئوي١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ .  شهرًا الماضية على العدد الكلي لألفراد في النطاق١٢فترة ألـ 

  نموذج السؤال المقترح
   شهرًا األخيرة؟١٢هل استخدمت حاسوبًا من أي موقع خالل فترة ألـ 

  مالحظات توضيحية
  .يطرح السؤال على جميع األفراد في النطاق

ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر، على الرغم من أنه ينبغي الحرص على تعريف الحاسوب وتضمين 
  .استخدامه من أي موقع

  
  
  نسبة األسر التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت  ٦-أ

  .لإلنترنت في البيت من قبل األسر في النطاق) وليس االستخدام(إلى النفاذ  ٦- أشير ي
وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي، وتنقل . اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية

  .الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات
ويتم احتساب نسبة األسر التي لديها نفاذ اإلنترنت من المنزل من خالل قسمة عدد األسر في النطاق على عدد األسر في 

  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . النطاق

  نموذج السؤال المقترح
  أي عضو من أعضاء هذه األسرة لديه نفاذ إلى اإلنترنت في المنزل، بغض النظر عن ما إذا آان يتم استخدامه؟/ ألسرةهل عضو ا

  مالحظات توضيحية
وهذا يشمل الهاتف النقال، والمساعد ). وليس فقط جهاز حاسوب(قد يكون النفاذ من قبل أي جهاز يتيح النفاذ إلى اإلنترنت 

  .يمكن أن يكون النفاذ عن طريق الشبكة الثابتة أو المتنقلةو. أللعاب وأجهزة التلفاز الرقميةالشخصي الرقمي، وآلة ا
وينبغي أن يكون اإلتصال باإلنترنت في حالة صالحة للعمل، ويعني ذلك آل المعدات والبرمجيات أو الخدمات المطلوبة يجب أن تكون 

  .في حالة صالحة للعمل
  .ضمن النطاقوالسؤال مطروح إلى جميع األسر 

 على الرغم من أنه ينبغي الحرص على أن تضمين جميع األجهزة ،ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر
  .التي يمكن لها النفاذ إلى اإلنترنت

  
  
   شهرًا األخيرة١٢نسبة األفراد الذي استخدموا اإلنترنت خالل فترة الـ   ٧-أ

  . الخيرة من أي موقع من قبل األفراد ضمن النطاق١٢اإلنترنت خالف فترة ألـ إلى استخدام  ٧- أشير ي
اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الِوب العالمي، وتنقل الرسائل  

  .اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات
من (استخدموا اإلنترنت عن طريق قسمة العدد الكلي لألفراد ضمن النطاق الذين استخدموا اإلنترنت تحتسب نسبة األفراد الذين 

  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠بـ ثم يتم ضرب .  شهرًا األخيرة على العدد الكلي لألفراد ضمن النطاق١٢خالل الـ ) أي مكان

  نموذج السؤال المقترح
   شهرًا األخيرة؟١٢موقع خالل فترة ألـ هل استخدمت اإلنترنت من أي 

  مالحظات توضيحية
ويشمل الهاتف النقال، ). وليس فقط الحاسوب(ويمكن تيسير استخدام اإلنترنت من قبل أي جهاز يتيح النفاذ إلى اإلنترنت 

ق استخدام الشبكة الثابتة يمكن أن يكون االستخدام عن طريو. والمساعد الشخصي الرقمي، وآالت األلعاب وأجهزة التلفاز الرقمية
  أو النقالة

  .يطرح السؤال على جميع األفراد ضمن النطاق.
ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر، على الرغم من أنه ينبغي الحرص على تضمين استخدامه من أي 

  .مكان

 
 
 



 
 
 

 ٢٢

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

   األخيرة شهرًا١٢موقع االستخدام الفردي لإلنترنت خالل فترة الـ   ٨-أ

  . شهرًا األخيرة١٢إلى موقع االستخدام الفردي لإلنترنت من قبل األفراد ضمن النطاق خالل فترة ألـ  ٨-أشير ي
  :يتم تعريف األماآن ضمن الفئات المستجيبة في نموذج السؤال أدناه، وهم

  المنزل؛ •
  العمل؛ •
 مكان التعليم أوالتعلم؛ •
  منزل شخص آخر؛ •
  لمجتمع المحلي؛مرفق نفاذ إلى اإلنترنت ل •
  مرفق تجاري للنفاذ إلى اإلنترنت؛ •
  أي مكان من خالل الهاتف النقال؛ •
  .أي مكان من خالل أجهزة أخرى نقالة للنفاذ •

اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الِوب العالمي، وتنقل الرسائل 
  .سلية وملفات البياناتاإللكترونية واألخبار والت

تحتسب نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت من أي مكان عن طريق إما قسمة نسبة األفراد ضمن النطاق، أو نسبة مستخدمي 
  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠بـ في آال الحالتين تضرب النتيجة . اإلنترنت الذين يستخدمون اإلنترنت من أي مكان

  ل المقترحنموذج السؤا
 ):إختر ما ينطبق( شهرًا األخيرة؟ ١٢في أي مكان تم استخدامك لإلنترنت خالل الـ 

 

    المنزل

  إذا آان مكان عمل الفرد في المنزل يجب أن تكون اإلجابة بنعم في فئة المنزل فقط؛  العمل

مكان التعليم أو 
  التعلم

يجب أن تكون إجابة مكان ) كان التعليموغيرهم من الذين يعملون في م(بالنسبة للطالب والمعلمين 
  ".العمل"استخدام اإلنترنت هي 

فإن هذا  وحيث يكون مكان التعليم أو التعلم متاحاًً مكان استخدام اإلنترنت للمجتمع المحلي العام،
  .االستخدام يجب أن يذآر في فئة مرفق نفاذ إلى اإلنترنت للمجتمع المحلي

  .ب أو جارمنزل صديق أو قري  منزل شخص أخر

فاذ إلى مرفق ن
اإلنترنت للمجتمع 

  المحلي

، ومراآز االتصال على سبيل المثال، المكتبات العامة، واألآشاك العامة المخصصة للنفاذ إلى اإلنترنت
ويكون النفاذ  غير التجارية، والمراآز المجتمعية الرقمية، ومكاتب البريد وغيرها من الوآاالت الحكومية؛

  .ح لعامة الناسمجاني عادة ومتا

مرفق تجاري للنفاذ 
  إلى اإلنترنت

أي (ً وعادة ما يكون النفاذ مدفوعا: على سبيل المثال، اإلنترنت أو مقاهي اإلنترنت، والفنادق والمطارات
  ).ليس مجانية

يرجى (أماآن أخرى 
  ......)التحديد 

 أماآن"الحظ أن وي. ذ نقاليستبعد االستخدام من أي مكان عن طريق الهاتف النقال أو أي جهاز نفا
ومع ذلك، من المفيد إدراجها في االستبيانات ألنها توفر للمجيبين . ليست فئة مؤشر أساسية" أخرى

قد تحتاج إلى إعادة ترميز في إحدى الفئات " أخرى"واألماآن المشمولة في فئة . توفير استجابة شاملة
  . تشير إلى فئة مشاآل الصياغةوإذا حدث هذا في آثير من األحيان، يمكن أن. األخرى

أي مكان من خالل 
  الهاتف النقال

بما في ذلك األجهزة النقالة مع وظائف (استخدام شبكة اإلنترنت من أي مكان عن طريق الهاتف النقال 
  ).الهاتف النقال

أي مكان من خالل 
ة أجهزة أخرى نقال

  للنفاذ

أخرى نقالة للنفاذذ، على سبيل المثال استخدام شبكة اإلنترنت من أي مكان من خالل أجهزة 
أو حاسوب نقال متصل بشبكة ) ’WiFi “hotspot(الحاسوب النقال أو جهاز نقال يستخدم نفاذ السلكي 

    .الهاتف النقال

  مالحظات توضيحية
المساعد الشخصي  ويمكن أن يكون عن طريق الهاتف النقال، و–ال يفترض في استخدام اإلنترنت أن يكون عن طريق الحاسوب فقط 

فان األماآن مرتبطة بالجهاز  وباستثناء استخدام اإلنترنت عبر الهاتف النقال،... الرقمي، وآلة األلعاب، وجهاز التلفار الرقمي، الخ
  . مثبت في العمل أو في مقهى اإلنترنتالمستعمل، على سبيل المثال حاسوب 

ينبغي أن تحدد استجابات متعدد في في مسألة المسح (اإلنترنت ينبغي أن يتم سؤال األفراد حول جميع أماآن استخدام 
في الحاالت التي تسأل فيها البلدان عن المكان الرئيسي أو عدد قليل من األماآن األآثر شيوعا، فإن ). المستخدمة من قبل البلدان

والفرق هو أن األخيرة تعكس االستخدام . النتائج ال تكون قابلة للمقارنة مع تلك البلدان التي تسأل عن جميع أماآن االستخدام
  .الفعلي في آل مكان، في حين أن األولى ال تعكس االستخدام الفعلي

  .  شهرا األخيرة١٢والسؤال الذي يطرح على آل األفراد ضمن النطاق الذين استخدموا اإلنترنت خالل فترة ألـ 
التجاري للنفاذ إلى اإلنترنت مع تلك التي تعكس أنواع التسهيالت أو المرفق /ويمكن للبلدان أن تستبدل فئات المجتمع المحلي و

  .المتاحة في بلدهم



  
  
 

 ٢٣

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  )تتمة ( شهرًا األخيرة١٢موقع االستخدام الفردي لإلنترنت خالل فترة الـ   ٨-أ

ر يعكس في إن أسلوب االختيا". قائمة"عوضًا عن سؤال واحد " ال/نعم"ويمكن أن تسأل البلدان عن األجوبة بسلسلة من أسئلة 
إن . آثير من األحيان طريقة جمع البيانات، على سبيل المثال مقابلة عبر الهاتف هي أآثر احتماال الستخدام سلسلة من األسئلة

إزالة فئات العناصر غير المناسبة؛ وإضافة أو تقسيم الفئات التي تستجيب لمتطلبات البيانات  :االختالفات األخرى بين البلدان هي
وهذا يمكن أن يحدث إذا آان توفير . ينبغي الحرص عند إضافة أو تقسيم الفئات التي ال يتم فيها عرض االنحياز اإلحصائيو. القطرية

وحيث يتم تقسيم الفئات إلى فئات فرعية، يجب الحذر عند تجميع الردود لتعكس فئات اإلجابة . فئات بديلة يؤثر على اإلجابة
  ). المضاعف لألفراد الذين يستجيبون ألآثر من واحدة من هذه الفئات الفرعيةوخاصة لتجنب العد (للسوال النموذج 

ن القضية اإلحصائية الرئيسية مع هذا المؤشر هي استخدام قاسم غير واضح، أو المقارنة بين المؤشرات التي تم جمعها إ
أن تتطلب تفسيرا ) قال أو أي جهاز نقال للنفاذالهاتف الن(التي تشمل األجهزة النقالة ' أماآن'ويجوز للـ. باستخدام قواسم مختلفة

وسيكون من المفيد لو آان لدى الذي يقومون بالمقابالت قائمة من خدمات الهاتف النقال المتاحة . النها مسائل تقنية إلى حد ما
  .٦ الفصل ،٢٠٠٩aويمكن االطالع على المزيد من المعلومات في تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت .  في البلد آمرجععمومًا

  
  
  
   شهرًا األخيرة١٢أنشطة اإلنترنت التي قام بها األفراد خالل فترة الـ   ٩-أ

وتحدد أنشطة .  شهرًا األخيرة١٢إلى أنشطة اإلنترنت التي قام بها األفراد ضمن النطاق من أي مكان خالل فترة الـ  ٩- أشير ي
  : وهم .أدناهلمنوذج السؤال اإلنترنت لكل الفئات استجابة 

  للحصول على معلومات عن البضائع أو الخدمات؛
  للحصول على معلومات متعلقة بالصحة أو الخدمات الصحية؛ •
  للحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية العامة؛ •
  للتفاعل مع المؤسسات الحكومية العامة؛ •
  إلرسال أو استالم الرسائل اإللكترونية؛ •
  وت عبر بروتوآول اإلنترنت؛الص/لالتصال الهاتفي عبر اإلنترنت •
  لنشر المعلومات أو إرسال الرسائل الفورية؛ •
  لشراء أو طلب البضائع أو الخدمات؛ •
  للخدمات البنكية عبر اإلنترنت؛ •
  لنشاطات التعليم أو التعلم؛ •
  لتشغيل أو تنزيل لعب فيديوية أو لعب حاسوبية؛ •
  طع الفيديو، أو لالستماع إلى المذياع أو الموسيقى؛لتنزيل األفالم والصور والموسيقى، لمشاهدة التلفاز أو مقا •
  لتنزيل البرمجيات؛ •
  .لقراءة أو تنزيل المجالت اإللكترونية أو الصحف أو الكتب اإللكترونية •

وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي، وتنقل . اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية
  .رونية واألخبار والتسلية وملفات البياناتالرسائل اإللكت

ويتم احتساب نسبة األفراد الذين قاموا بأي نشاط عن طريق آنسبة عدد األفراد ضمن النطاق أو نسبة مستخدمي اإلنترتن الذين 
 . ليعّبر عنه بالنسبة المئوية١٠٠في آال الحالتين، يتم يضرب الناتج بـ . قاموا بأي نشاط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٢٤

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

   شهرًا األخيرة١٢أنشطة اإلنترنت التي قام بها األفراد خالل فترة الـ   ٩-أ

 نموذج السؤال المقترح
  )اختر آل ما ينطبق( ؟)من أي مكان( شهرًا األخيرة ١٢ألي من األنشطة التالية تم استخدامك لإلنترنت ألغراض خاصة خالل فترة أل 

  

للحصول على معلومات عن 
  البضائع أو الخدمات

  

للحصول على معلومات متعلقة 
  بالصحة أو الخدمات الصحية

  .يتضمن معلومات عن اإلصابات واألمراض والتغذية وتحسين الصحة بشكل عام

للحصول على معلومات من 
  المؤسسات الحكومية العامة

نظام الحسابات  ينبغي شرح المنظمات الحكومية إلى المجيبين بطريقة تتفق مع مفهوم
نظر المالحظات التوضيحية أدناه للحصول على ا. للحكومة العامة) ٢٠٠٨ حيقنت( ٩٣ القومية
  .ويمكن الحصول على المعلومات عبر مواقع اإلنترنت أو البريد اإللكتروني. التفاصيل

للتفاعل مع المؤسسات 
  الحكومية العامة

ات نظام الحساب مفهومينبغي شرح المنظمات الحكومية إلى المجيبين بطريقة تتفق مع 
نظر المالحظات التوضيحية أدناه للحصول على ا.  للحكومة العامة)٢٠٠٨ حينقت( ٩٣ القومية
يشمل . ويمكن الحصول على المعلومات عبر مواقع اإلنترنت أو البريد اإللكتروني. التفاصيل

اإلقامة على /الطلب، والنماذج االستكمال/التفاعل مع الحكومة العامة نماذج التحميل
وتستبعد . وتسديد الدفعات والشراء من المؤسسات الحكومية عن طريق اإلنترنتاإلنترنت، 

  .الحصول على معلومات من المنظمات الحكومية

إلرسال أو استالم الرسائل 
  اإللكترونية

  

لالتصال الهاتفي عبر 
الصوت عبر بروتوآول /اإلنترنت
  اإلنترنت

  ).عن طريق آاميرا الوب( الفيديو وتشمل مكالمات. ، الخiTalk، (Skype)استخدام سكايب 

لنشر المعلومات أو إرسال 
  الرسائل الفورية

نشر رسائل أو معلومات أخرى إلى مواقع الدردشة، والمدونات، واألخبار، ومنتديات المناقشة 
  . واستخدام المراسلة الفورية،، وما شابه ذلكاإلنترنتعلى 

لشراء أو طلب البضائع أو 
 الخدمات

  

ويتم .  الدفع بغض النظر عمًا إذا تم الدفع عبر اإلنترنت أم الاإلنترنتالشراء عبر وضع أوامر 
وتشمل شراء منتجاب مثل الموسيقى، السفر . استبعاد الطلبات التي تم إلغاؤها أو لم تنجز

  .واإلقامة عبر اإلنترنت

ات أو التحويالت، أو للبحث عن معلومات وتشمل المعامالت اإللكترونية مع بنك للمدفوع  للخدمات البنكية عبر اإلنترنت
وتستبعد المعامالت اإللكترونية عبر اإلنترنت ألنواع أخرى من الخدمات المالية، مثل . الحساب

  .شراء األسهم والتأمين

أنشطة التعلم الرسمية مثل الدراسة المرتبطة بمدرسة أو دورات التعليم العالي وآذلك   لنشاطات التعليم أو التعلم
من المرجح أن يكون التفسير (. ليم عن بعد التي تنطوي على أنشطة على اإلنترنتالتع

 للبحث عن اإلنترنتالمحدد أقل جدوى ألنه قد يشمل مجموعة من األنشطة مثل استخدام 
  .)المعلومات

لتشغيل أو تنزيل لعب فيديوية 
  أو لعب حاسوبية

  .ت، إما مدفوعة األجر أو مجانًاوتشمل تبادل ملفات األلعاب ولعب األلعاب عبر اإلنترن

لتنزيل األفالم والصور 
والموسيقى، لمشاهدة التلفاز 
أو مقاطع الفيديو، أو لالستماع 

  إلى المذياع أو الموسيقى

  .وتشمل تبادل الملفات واستخدام مواقع المذياع أو التلفاز، إما مدفوعة األخر أو مجانًا

  .والتحديث، إما مدفوعة األجر أو مجانًاوتشمل تنزيل األجزاء   لتنزيل البرمجيات

لقراءة أو تنزيل المجالت 
اإللكترونية أو الصحف أو الكتب 

   اإللكترونية

 واالشتراآات في الخدمات اإلخبارية على اإلنترنتوتشمل النفاذ إلى مواقع إخبارية على 
  .اإلنترنت، إما مدفوعة األجر أو مجانًا

ومع ذلك، من المفيد إدراجها في االستبيانات . ليست مؤشرًا أساسيًا" أنشطة أخرى"ئة إن ف  )يرجى التحديد(أنشطة أخرى 
إلى إعادة ترميز " أخرى"وقد تحتاج األنشطة في فئة . ألنها تتيح للمجيبين توفير إجابة شاملة

 أن تشير إلى وإذا آان هذا يحدث في آثير من األحيان، يمكن. إلى واحدة من الفئات األخرى
    .إلى أنشطة ناشئة" أخرى"ويمكن أن تشير الفئات  .ياغة الفئةمشاآل ص

  
  
  



  
  
 

 ٢٥

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  )تتمة(  شهرًا األخيرة١٢أنشطة اإلنترنت التي قام بها األفراد خالل فترة الـ   ٩-أ

  مالحظات توضيحية

لنقال، والمساعد  ويمكن أن يكون أيضًا عن طريق الهاتف ا–إن استخدام اإلنترنت ال يفترض به أن يكون عن طريق الحاسوب فقط 
  . ويمكن أن يكون عبر شبكة ثابتة أو نقالة. الشخصي الرقمي، وآلة األلعاب، والتلفاز الرقمي، الخ
وهذا يعني أنه ينبغي على السؤال الذي تستخدمه البلدان إن يحدد ردود (ينبغي أن ُيسأل األفراد عن جميع أنشطة اإلنترنت 

  . ًاوال تستبعد األنشطة بعضها بعض). متعددة
وتقتصر أنشطة اإلنترنت على أغراض خاصة، وبالتالي يتم استبعاد أنشطة مثل الشراء عبر اإلنترنت التي تنفذ آجزء من وظيفة 

  . الشخص
) ٢٠٠٨ حينقت (٩٣ نظام الحسابات القوميةينبغي شرح المؤسسات الحكومية العامة إلى المجيبين على نحو يتسق مع مفهوم 

إن المهام الرئيسية للحكومة هي "... وفقا لنظام الحسابات القومية . للحكومة العامة) ٢٠٠٨a ،مم المتحدةالشعبة اإلحصائية باأل(
تولي مسؤولية توفير السلع والخدمات للمجتمع أو لألسر واألفراد لتمويل نفقاتها من الضرائب أو اإليرادات األخرى؛ إلعادة توزيع 

االوحدات ) العامة(وتشمل المؤسسات الحكومية ". ارآة في اإلنتاج غير السوقيةالدخل والثروة عن طريق التحويالت؛ والمش
الكيانات القانونية، التي تعود ملكيتها إلى الحكومة (واألهم من ذلك أنها ال تشمل المؤسسات العامة . الحكومية لمرآزية والمحلية

لع والخدمات للسوق، ويمكن أن تكون مصدرا للربح أو تحقيق وتسيطر عليها الحكومة في الغالب، التي يتم إنشاؤها لغرض انتاج الس
   .)أصحابها/مكاسب مالية أخرى لصاحبها

  . شهرًا األخيرة١٢ويطرح السؤال على جميع األفراد ضمن النطاق الذين استخدموا اإلنترنت خالل فترة الـ 

واختالفات البلد األخرى ". القائمة" عن سؤال ال، عوضًا/قد تسأل البلدان عن فئات االستجابة على شكل سلسلة من أسئلة نعم
وينبغي الحرص عند . إزالة فئات عندما تكون العناصر غير ممكنة، وإضافة أو تقسيم الفئات المقابلة لمتطلبات البيانات القطرية: هي

فرعية، ينبغي اتخاذ الحرص وحيث يتم تقسيم الفئات إلى فئات . إضافة أو تقسيم الفئات التي لم يتم فيها عرض التحيز اإلحصائي
  . عند تجميع الردود لتعكس الفئات المستجابة في السؤال النموذج

ال تشمل جميع األنشطة، من جميع المواقع، استخدام قاسم غير واضح، أو  :وتشمل. هناك عدة قضايا إحصائية مع هذا المؤشر
علق بنشاط الفئات، فإن مفهوم مؤسسة حكومية عامة يصعب وفيما يت. مقارنة المؤشرات التي تم جمعها باستخدام قواسم مختلفة

وتوضح بعض البلدان التعريف من خالل قائمة خاصة للمنظمات الحكومية العامة أو . فهمه على المشارآين، وخاصة بطريقة متناسقة
  .٢٠٠٩a من تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت ٦ الفصل انظرلمزيد من المعلومات، . وظائف تلك المنظمات

  
  
  شهرًا األخيرة١٢نسبة األفراد الذين يستخدمون الهاتف النقال خالل الـ   ١٠-أ

  . شهرًا األخيرة١٢الهاتف النقال خالل الـ إلى األفراد ضمن النطاق الذي يستخدمون الهاتف  ١٠- أشير ي
باستخدام تقنية الخلوي، التي توفر النفاذ ويشير الهاتف النقال إلى الهاتف النقال المشترك في خدمة خدمة الهاتف النقال العامة 

 ٢٠٠٠ويشمل ذلك األنظمة الخلوية التماثلية والرقمية، وآذلك االتصاالت المتنقلة الدولية . إلى الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية
 .الدفع اآلجل واالشتراآات المدفوعة مسبقًامستخدمي اشتراآات يتم تضمين آل من ,). 3Gالجيل الثالث (

وتحتسب نسبة األفراد الذين استخدموا الهاتف النقال بقسمة مجموع عدد األفراد ضمن النطاق الذي يستخدمون الهاتف النقال 
  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ .  األخيرة على العدد الكلي لألفراد ضمن النطاق١٢خالل فترة األشهر الـ 

  رحنموذج السؤال المقت
   األخيرة؟١٢هل استخدمت هاتف نقال خالل فترة األشهر الـ 

  مالحظات توضيحية
ويمكن أن يكون متاحًا من خالل . تعود ملكيته أو مدفوع ثمنه من قبل المستخدمإن استخدام الهاتف النقال ال يحتاج إلى أن تعود 

راد بشكل جماعي أو يمكن شراء االستخدام من خدمة وقد يكون مملوآًا من قبل األف. العمل، أو صديق أو أحد أفراد األسرة
 ).١٢-أعلى غرار (وثمة مؤشر تكميلي مفيد يمكن أن يكون تواتر استخدام الهاتف النقال . المكالمات الهاتفية العامة

  .والسؤال مطروح على جميع األفراد ضمن النطاق
السؤال ال يقيس االستخدام من قبل مشترآي الهاتف النقال القضية اإلحصائية اإلحصائية مع هذا المؤشر هي التأآد من أن إن 
  .فقط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٢٦

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  فاذ إلى اإلنترنت حسب نمط النفاذنسبة األسر التي لديها ن  ١١-أ

  .إلى النفاذ إلى خدمات اإلنترنت في المنزل من قبل األسر ضمن النطاق ١١- أشير ي
  : وينبغي أن تكون مجّمعة في الفئات العريضة التالية.  أدناهج السؤالنموذيتم تعريف خدمات النفاذ لكل الفئات المستجيبة في 

  الضيقة  •
  العريضة الثابتة  •
  العريضة المتنقلة •

وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي، وتنقل . اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية
  .ملفات البياناتالرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية و

ويتم احتساب هذا المؤشر آنسبة األسر ضمن النطاق الذين لديهم نفاذ إلى اإلنترنت ويستخدموا آل نوع من أنو خدمة النفاذ، 
ومع . على سبيل المثال، نسبة األسر التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت الذين يستعملون خدمة الحزمة العريضة الثابتة آطريقة للنفاذ

. ه قد يكون من المفيد أيضا مقارنتهم مع مجموع السكان، على سبيل المثال، نسبة األسر التي لديها حزمة عريضة متنقلةذلك، فإن
  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ ثم يتم ضرب النتيجة بـ ،وفي آلتا الحالتين

  نموذج السؤال المقترح
  )اختر آل ما ينطبق(تخدم للنفاذ إلى اإلنترنت في المنزل؟ خدمات النفاذ إلى اإلنترنت التي تس) أنواع(ما هو نوع 

  

الشبكة الرقمية (، والشبكة الرقمية )االتصال الهاتفي عبر خط هاتف قياسي(وتشمل المودم التماثلية   الحزمة الضيقة
ثانية، والهاتف النقال / آيلوبت٢٥٦ بسرعة أقل من DSL وخط المشترك الرقمي ،)للخدمات المتكاملة

ومن المالحظ أن . ثانية/ آيلوبت٢٥٦ من أشكال النفاذ مع اإلعالن عن سرعة التنزيل ألقل من وغيره
، وخدمة حزمة )ر صفراإلصدا( CDMA 1xخدمات نفاذ الهاتف النقال تشمل رمز تقسم النفاذ المتعددة 

الهواتف والحزمة المرتكزة على خدمة ، WAP، وبروتوآول التطبيقات الالسلكية GPRSالراديو العامة 
  .mode-iالنقالة 

الحزمة العريضة 
  الثابتة

ثانية، في واحد أو آال االتجاهين، مثل / آيلوبت٢٥٦تشير إلى التكنولوجيات بسرعة ما ال تقل عن 
، واأللياف إلى ذات السرعة العالية، ومودم الكابل، الخطوط المؤجرة DSLخطوط االشتراك الرقمية 

ضغط، واألقمار الصناعية، والخطوط الالسلكية ثابتة، شبكة االتصال المنزل، والخط الكهرباء عالى ال
  .WiMAXالعمل المشترك في جميع أنحاء العالم من أجل الوصول بالموجات الصغرى المحلية الالسلكية، 

الحزمة العريضة 
  المتنقلة

W-جاهين، مثل ثانية، في واحد أو آال االت/ آيلوبت٢٥٦قل عن تشير إلى التكنولوجيات بسرعة ما ال ت
DCMA والمعروفة باسم النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة ،)UMTS ( وحزم نفاذ اإلرسال في أوروبا؛

؛ )HSUPA(حزم نفاذ اإلرسال العالية عالية السرعة  وتكملها )HSDPA( عالية السرعةالهابطة 
CDMA2000 1xEV-DOو CDMA 2000 1xEV-DV .حاسوب ( جهاز  عن طريق أينفاذيمكن أن يكون الو

    .)نقال باليد، حاسوب نقال، أو هاتف نقال وغيرها

 مالحظات توضيحية
 .برمجيات أو خدمات مطلوبة يجب أن تكون في حالة صالحة للعملأومعدات لذلك فإن أية  و فعاًال،نترنت اإلكون اتصاليينبغي أن 

تجميع  السماح بوينبغي للفئات التي اختارتها الدول. بين أعالههو مما البلدان البيانات على مستوى أرفع من تجمع ومن المتوقع أن 
إن نموذج .  أعالهبينعلى النحو المللحزمة العريضة الثابتة والمتنقلة، وآذلك العريض، النطاق لضيق ومجموع مجموع النطاق ا

المودم التناظرية، : موعة فئات أآثر تفصياللديه مج) ٢٠٠٩a، االتحاد الدولي لالتصاالت ٢الملحق (استبيان االتحاد الدولي لالتصاالت 
اآلخر والنطاق العريض المتنقل مودم الكابل، والنطاق العريض الثابتة ، DSLنطاق ضيق آخر، خط المشترك الرقمي الشبكة الرقمية، 

  .اآلخر
 .متعددة ممكنةالردود لها أآثر من خدمة نفاذ، فان الألسر أن يكون يمكن لآما و

 .نفاذ إلى اإلنترنت في المنزلالتي لديها النطاق ضمن ميع األسر جلوالسؤال مطروح 
. لديهمال يعرفون إي خدمات للنفاذ ن الكثير من المجيبين ومن المرجح أللفئات، الفنية طبيعة الالرئيسية هي اإلحصائية القضية إن 

ويجب أن . متوفرة عادة في البالدال) المنتجاتمع أسماء (لخدمات النفاذ قائمة مرجعية أن لدى المقابلين وسيكون من المفيد لو 
 .تستعمل األسئلة الفئات ذات الصلة بالخدمات الموجودة في البلد والتي على األآثر مفهومة من قبل المجيبين

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 ٢٧

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   شهرًا األخيرة١٢تردد االستخدام الفردي لإلنترنت خالل فترة الـ   ١٢-أ

على النحو  شهرًا الماضية، ١٢خالل فترة الـ  النطاق من أي مكان ضمنت من قبل األفراد إلى تواتر استخدام اإلنترن ١٢- أشير ي
 :التالي
 مرة واحدة على األقل يوميًا •
 مرة واحدة في األسبوع على األقل، ولكن ليس يوميًا •
 أقل من مرة واحدة في األسبوع •

من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي، وتنقل وهي توفر النفاذ إلى عدد . اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية
  .الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات

الذين اإلنترنت، آنسبة مستخدمي أو  ضمن النطاق األفرادآنسبة ويمكن حساب معدل االستخدام الفردي لإلنترنت سواء 
 .ليعّبر عنها بالنسبة المئوية ١٠٠ ـ ضرب النتيجة بوفي آلتا الحالتين، يتم. يستخدمون اإلنترنت مع آل تردد

  نموذج السؤال المقترح
  ؟)من أي مكان( شهرا األخيرة ١٢ما هو معدل استخدام اإلنترنت عادة خالل فترة الـ 

  

) او في أغلب األحيان(مرة واحدة في يوم العمل الواحد فقط ممن شملهم االستطالع   مرة واحدة على األقل يوميًا
  .مون اإلنترنت من العمليستخد

 ،على األقل مرة واحدة في األسبوع
  ولكن ليس يوميًا

  

      في األسبوعواحدة أقل من مرة 

  مالحظات توضيحية
المساعد الشخصي  بل يمكن أن تكون عبر الهاتف النقال، و–عن طريق الحاسوب فقط استخدام اإلنترنت أن يكون رض يفتال 

. نقلةويمكن أن يكون عبر شبكة ثابتة أو مت، .، الخفزيون الرقميالتلوالرقمي، وآلة األلعاب، 
فترة نموذجية، بالبلدان هذه المعلومات فيما يتعلق تجميع من المستحسن أن و). أو يوم نموذجي(األيام  في معظم تعني "عادة"و

وفواصل من الروتين ) رنت في العمل فقطوا يستخدمون اإلنتإذا آان(عطالت نهاية األسبوع تجاهل المجيبين على وبالتالي، ينبغي 
  .المعتاد، مثل األعياد

 . األخيرة شهرًا١٢ فترة الـالذين استخدموا اإلنترنت خالل ضمن النطاق آل األفراد على السؤال يطرح و
سبيل المثال، أدق، على على مستوى إضافية إذا آانوا يرغبون في الحصول على معلومات ترددية البلدان قادرة على إضافة فئات و
أقل من مرة "و" األقل مرة واحدة في الشهر ولكن ليس آل أسبوععلى لى إفي االسبوع، يمكن ان تنقسم واحدة أقل من مرة "

اقع، بالنسبة لمعظم البلدان، فمن المرجح أن نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت أقل من مرة في وفي ال". في الشهرواحدة 
  .لةقليالشهر سوف تكون 

أو المقارنة بين المؤشرات التي تم جمعها باستخدام غير واضح، يستخدم قاسم أنه الرئيسية مع هذا المؤشر اإلحصائية القضية إن 
  .قواسم مختلفة

  
  
  
 نسبة األسر المزودة بالتيار الكهربائي  ١-م-أ

  . المعلومات واالتصاالتن من تكنولوجيالتشغيل العديدمطلوبة الكهرباء وتم تضمينه ألن  هو مؤشر مرجعي، ١- م-أمؤشر إن 
وتشمل الطاقة ). تشمل في المسكن(، أو من الطاقة المولدة محليا االتصالأنابيب / الكهرباء قد يكون عن طريق شبكةإن نفاذ 
وهو . لطاقة الشمسيةالكهرباء التي تولدها المولدات التي تعمل بالوقود، أو من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والمياه واالمحلية 
يمكن أن تستخدم لتخزين الكهرباء من مصادر أنها على الرغم من (ستخدام الوحيد ألجهزة تخزين الطاقة، مثل البطاريات اليستبعد ا

  ).أخرى
سر التي لديها آهرباء على العدد الكلي لألالنطاق ضمن آهرباء عن طريق قسمة عدد األسر التي لديها ويتم احتساب نسبة األسر 

  .عّبر عنها بالنسبة المئوية لي١٠٠ ـثم يتم ضرب النتيجة ب. ضمن النطاق

  نموذج السؤال المقترح
  هل المسكن الذي تسكنة األسرة لديه نفاذ للكهرباء؟

  مالحظات توضيحية
  .يطرح السؤال على جميع األسر ضمن النطاق

  . لتي يتم جمعها من قبل عدد من االقتصادات الناميةال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر، وا

  
  
 



 
 
 

 ٢٨

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  المعايير والمنهجيات اإلحصائية
  
وقد شملت هذه المعايير . هناك عدد كبير من المعايير والمنهجيات اإلحصائية المرتبطة بمسوحات األسر. ٤٠

 ٢٠٠٥a صائية لألمم المتحدةحاللجنة اإلعلى سبيل المثال، (والمنهجيات بشكل جيد من قبل كتيبات مسوح األسرة 
ويعرض كتيب ). ١٩٩٣ ، منظمة العمل الدولية؛١٩٩٧ ،على سبيل المثال، اليونسكو(ووثائق المعايير ) ٢٠٠٥bو

تقرير شامل من المعايير والمنهجيات اإلحصائية ذات الصلة بجمع إحصاءات ) ٢٠٠٩a(االتحاد الدولي لالتصاالت 
  .سرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لأل

  
تصف هذه الدراسة المعايير والمنهجيات اإلحصائية المحددة للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات . ٤١

 وقضايا الساعة ذات الصلة، وبعض جوانب ،المتغيرات التصنيفية ونطاقها والوحدات اإلحصائية: وهي. واالتصاالت
  .المعالجة واإلبالغ عن المؤشرات

  
عايير والمنهجيات التي تنطبق على المسوحات األسرية بصورة عامة ولكن يمكن العثور على لم تتم تغطية الم. ٤٢

المعايير اإلحصائية مثل المفاهيم : وتشمل المواضيع. المعلومات المتعلقة بها في المصادر المذكورة أعاله
يان، السكان المستهدفين وأطر ، وتقنيات الجمع، والمبادئ العامة للمسألة وتصميم االستبآليات المسحوالتصنيفات، 

  .ونشر البيانات والبيانات الوصفيةالمسح، وتصميم العينة واختيارها، ومعالجة البيانات، وجودة البيانات وتقييمها، 
  

  التعبير عن المؤشرات بالمصطلحات الجبرية
  
ال، تحسب نسبة على سبيل المث. تصف بيانات تعريف المؤشر األساسي أعاله حساب المؤشرات األساسية. ٤٣

بقسمة عدد األفراد في نطاق استخدام اإلنترنت بمجموع األفراد في النطاق، ) ٧-أ(األفراد الذين استخدموا اإلنترنت 
على سبيل المثال، يمكن . وبالنسبة لبعض المؤشرات، هناك طريقتان الحتساب المؤشر األساسي. ١٠٠ثم تضرب بـ

كنسبة سواء من األفراد في النطاق أو كنسبة ) ٩-أ( اإلنترنت المختلفة حساب نسبة األفراد الذين يقومون بأنشطة
  . مستخدمي اإلنترنت الذين يقومون بكل نشاط على حدة

  
وللمثال األول أعاله، فان نسبة األفراد الذين . ويمكن أيضا أن يتم التعبير عن الصيغة بمصطلحات جبرية. ٤٤

  :ا على النحو التالي يمكن أن يعّبر عنهاإلنترنتيستخدمون شبكة 
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هو العدد التقديري لألفراد NI  د السكان التي تستخدم اإلنترنت و هو عدد األفراد ضمن النطاق في عدNInterحيث 
  . لتحويلها إلى نسبة مئوية١٠٠وتضرب النسبة بـ . ضن النطاق في عدد السكان

  
  : أن يوصف بأنه إمايمكن) ٩-أ(األفراد التي تقوم بأنشطة خاصة باإلنترنت بالنسبة للمثال الثاني، فإن نسبة . ٤٥
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 هو عدد األفراد ضمن النطاق في عدد السكان الذي اضطلع بنشاط معين، كما يدل على النشاط NActivityiحيث 
Activity i)  و) للحصول على معلومات عن السلع أو الخدماتإلنترنتاعلى سبيل المثال استخدام ،NInterو  NI تم 

  . لتحويل النسبة إلى نسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . تعريفها على النحو الوارد أعاله
  
  



  
  
 

 ٢٩

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  تصنيف بيانات المؤشر
  
وهناك عدة طرق تصنف . دلقد رأينا أعاله أن كل واحد من المؤشرات األساسية يشير إما إلى األسر أو األفرا. ٤٦

على سبيل المثال، يمكن تصنيف أسرة من خالل حجمها أو ما . هذه الوحدات لجعل المخرجات اإلحصائية أكثر صلة
  .ويمكن تصنيف الفرد حسب العمر أو النوع االجتماعي أو الدخل، الخ. إذا كان تقطن في منطقة حضرية أو ريفية

  
وهم مجموعة فرعية لكل . ية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات لألسر واألفرادوقد تم تحديد المتغيرات التصنيف. ٤٧

السبل الممكنة التي يمكن أن تصنف بها البيانات، وتشمل تلك التي تتعلق بالسياسات ذات الصلة ومجدية من الناحية 
ال تعد معايير للقائمة التصنيفات التي ) ٢٠٠٩a(ويناقش االتحاد الدولي لالتصاالت . اإلحصائية للمقارنة الدولية

على سبيل المثال، دخل األسر المعيشية والمناطق (إن بعضهم . األساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .ذات أهمية كبيرة ولكن من الصعب جدا جمعهم بطريقة متناسقة) الجغرافية

  
  .ات الدولية الموحدة، حيثما وجدتتستند التصنيفات المستخدمة في المؤشرات األساسية إلى التصنيف. ٤٨
  

  تصنيف األسر
  
، ٣- أ،٢-أ ،١-أ(قد يتم إنشاء المؤشرات الفرعية لمؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألسر . ٤٩
  .، باستخدام المتغيرات التصنيفية لألسر، وتكوين األسرة وحجم األسرة)١١-أ و٦-أ ،٤-أ
  
  :ق على األسر هيالتصنيفات التي تنطب. ٥٠
  
  . سنة١٥/١٦/١٨بدون أطفال تحت أعمار / األسر مع-تصنيف ثنائي : تكوين األسرة المعيشية •
 سنة؛ وينصح االتحاد ٧٤-١٥عدد االعضاء، وتشمل هؤالء الذين ليسوا ضمن النطاق العمري : حجم األسرة •

  .١٠، أكثر من ١٠-٦، ٥-٣، ٢، ١: بأن يتراوح الحجم على النحو التالي) ٢٠٠٩a(الدولي لالتصاالت 
  
إن العمر المثالي . مرن ليتناسب مع كيفية تعريف البلدان لألطفال)  عاما١٥/١٦/١٨(إن العمر المحدد لألطفال . ٥١

 هي بدائل مقبولة عندما تكون مستخدمة في مجموعات األعمار لتلك ١٨ أو ١٦ عاماً، ولكن األعمار ١٥المحدد هو 
  .البلدان

  
  تصنيف األفراد

  
، باستخدام )١٢أ و١٠-أ، ٩- أ،٨-أ، ٧-أ، ٥-أ(يمكن إنشاء المؤشرات الفرعية لمؤشرات استخدام األفراد . ٥٢

  .أعلى مستوى تعليمي، وحالة القوة العاملة ومهنتها المتغيرات التصنيفية، العمر، والنوع االجتماعي،
  
  :إن التصنيفات التي تنطبق على األفراد هي. ٥٣
  
- ٦٥، ٦٤-٥٥، ٥٤-٤٥، ٤٤-٣٥، ٣٤-٢٥، ٢٤-١٥، ١٤-١٠، ٩-٥، ٤-١): سنواتبال (الفئات العمرية •

شعبة اإلحصاءات في ها تنطاقات العمر التي اعتمد) ولكنها ليست دقيقة(وتتسق هذه الفئات مع .  أو أكثر٧٥، ٧٤
و للفئة إن نطاق الحد األدنى الموصى به في المؤشرات األساسية لإلستخدام الفردي ه). ٢٠٠٨b (األمم المتحدة

، فإن على البلدان )وهذا هو المشجع(ومع ذلك، فإنه حيث يتم جمع البيانات عن األطفال .  سنة٧٤-١٥العمرية 
  .جدولة البيانات على أساس حجم الفئات المذكورة أعاله إذا كان ذلك ممكناً

  .أنثى/ذكر :النوع االجتماعي •
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التصنيف الدولي  باعية التصنيف المعرفة باستخدامتصنيف رباعي معرف باستخدام ر: المستوى األعلى للتعليم •
  :على النحو التالي) ISCED97 (٩٧الموحد للتعليم 

) ٠التصنيف الدولي الموحد للتعليم (التعليم غير النظامي، أو التعليم ما قبل االبتدائي  –التعليم االبتدائي أو أقل . ١
  ؛)١التصنيف الدولي الموحد للتعليم (أو التعليم األساسي 

  ؛)٢التصنيف الدولي الموحد للتعليم (التعليم الثانوي المنخفض . ٢
  ؛)٤ و٣التصنيف الدولي الموحد للتعليم (الثانوي العالي أو ما بعد الثانوي غير العالي . ٣
  ).٦ ،٥التصنيف الدولي الموحد للتعليم (التعليم العالي . ٤

  : كاآلتي)ICSE-93 (٩٣-يف الدولي لحالة العمالة التصنوفقرباعية التصنيف معرفة : حالة القوة العاملة •
  موظفون بأجر؛. ١
  لحسابهم الخاص؛. ٢
  العاطلين عن العمل؛. ٣
  .ليس في القوى العاملة. ٤

، )التصنيف الدولي الموحد للمهن(من التصنيف المهني ) المجموعة الكبرى(تستند على الصعيد األوسع و :المهنة •
يتم تعريف المهنة من قبل منظمة العمل ). ٢٠٠٩منظمة العمل الدولية، (ولية التي تحتفظ بها منظمة العمل الد

تستخدم معظم ". مجموعة من الوظائف تتميز مهامها وواجباتها الرئيسية بدرجة عالية من التشابه"الدولية بأنه 
بل البلدان على سوف تحدث التغييرات من ق. أو معادالتها الوطنية) ١٩٨٨ (٨٨-البلدان حالياً التصنيف المهني

 انظر. إن االختالفات طفيفة نسبياً على مستوى المجموعات الرئيسية). ٢٠٠٨ (٠٨-اعتماد التصنيف المهني
 والتصنيف ٨٨-للحصول على قائمة المجموعات الرئيسية للتصنيف المهني) ٢٠٠٩a(االتحاد الدولي لالتصاالت 

  .٠٨-المهني
  

  النطاق والوحدات اإلحصائية
  
ويتم تشجيع البلدان على توسيع هذا النطاق . ٧٤-١٥ األدنى للنطاق العمري الموصى به لألفراد هو إن الحد. ٥٤

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن ترغب االقتصادات النامية في جمع المعلومات . لتحقيق متطلبات السياسة الوطنية
  .نمية مجتمع المعلومات عاما، نظرا ألهمية هذه الفئة العمرية لت١٥فيما يتعلق باألطفال دون سن 

  
باستثناء (ومن المتوقع أن تحد معظم استطالعات الرأي نطاقها لألفراد ألولئك الذين يعيشون في مساكن خاصة . ٥٥

  ).األفراد في مؤسسات مثل السجون ودور التمريض والمساكن الخاصة مثل الفنادق
  
الموصى به يستبعد األسر التي تتكون فقط من أعضاء وتمشيا مع نطاق األفراد، فإن الحد األدنى لنطاق األسرة . ٥٦

وستتبع قيود على نطاقات أخرى من تلك التي تنطبق على .  عاما١٥ً عاماً، أو أقل من ٧٤ذات عمر أكثر من 
  .األفراد، على سبيل المثال، حصر مسوحات األسر على تلك األسر التي تسكن في مساكن خاصة

  
على سبيل ( األسرة للحصول على معلومات حول التسهيالت الموجودة في المنزل كما رأينا، تم استخدام وحدة. ٥٧

وتستخدم وحدة منفردة لتقديم معلومات عن استخدام ). المثال، إذا كان هناك تلفاز، أو حاسوب، أو اتصال باإلنترنت
يل المثال، تواتر األنشطة على سب(، وطبيعة هذا االستخدام )في المنزل أو خارجه(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  ).المضطلع بها ومداها
  
شعبة اإلحصاءات  توقد حدد. في حين أنه من الواضح ما هو الفرد، فإن مفهوم األسرة يتطلب بعض التوضيح. ٥٨

 ونظام الحسابات ،)٢٠٠٨b، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة( األسرة في نطاق تعداد السكان في األمم المتحدة
ويمكن االطالع على التفاصيل في االتحاد الدولي ). ٢٠٠٨a ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة) (SNA(القومية 

  ).٢٠٠٩a(لالتصاالت 
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 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 اإلثنان، وألغراض المؤشرات األساسية، يتم تعريف شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة مع تعاريف وتمشياً. ٥٩
د أو أكثر من الناس، الذين قد تكون أو ال تكون مرتبطة ببعضها تتكون األسرة من واح :األسرة على النحو التالي

  .البعض؛ الذين يتشاركون اإلقامة، ويقوموا بتموين مشترك للغذاء
  

  عوامل الوقت ذات الصلة
  
  :هناك خصائص عدة للوقت مرتبطة بالمؤشرات األساسية، وهي. ٦٠
  
استخدام /التصاالت البلدان أن تسعى وراء نفاذ؛ يوصي االتحاد الدولي ل)مدى تردد إنتاج المؤشرات(التردد  •

  .االت ما ال يقل عن مرة كل سنتينتكنولوجيا المعلومات واالتص
المشار إليها عند طرح األسئلة حول استخدام الفرد لتكنولوجيا ) فترات التذكير/فترة(الفترات المرجعية /الفترة •

ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فترة مرجعية المعلومات واالتصاالت؛ وتفترض معايير المؤشرات األساسي
، على الرغم من اختالف ") شهراً األخيرة١٢الـ "والمشار إليها في األسئلة النموذجية بـ ( شهراً ١٢لمدة 

  .١٢-أ و١٠- إلى أ٧-أ، ٥-أإن الفترة المرجعية وثيقة الصلة بالمؤشرات . الممارسات الوطنية
على سبيل (عية عند السؤال عن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فترات مرج/يمكن استخدام فترة •

عموماً، على الرغم من أن التاريخ ). ديسمبر/ كانون األول٣١المثال، إذا كانت لدى األسرة نفاذ إلى اإلنترنت في 
  المرجعي هو يوم المقابلة الذي يطرح فيه أسئلة حول الوضع الراهن؛

 سلسلة البيانات المستمدة من المسوحات المتوافق عليها بما فيه الكفاية للسماح بلمقارنة السلسلة الزمنية، أي •
وتعد هذه المقارنات هامة لرصد التغيرات في أنماط استخدام وتقدم انتشار تكنولوجيا . البيانات مع مرور الوقت
  .المعلومات واالتصاالت

  
  تجهيز بيانات المؤشرات والتقارير عنها

  
 .تالي غير مشمولة في هذه الدراسةظم جوانب تجهيز البيانات لمسوحات األسر هي جوانب عامة، وبالإن مع. ٦١

ومع ذلك، فإن بعض جوانب تجهيز بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكون محددة وتشمل تحرير 
  .ج المؤشرات األساسيةنات وتجميع فئات البيانات واستنتالبيا

  
علق بالمؤشرات األساسية لألسر، فإن عدداً من التعديالت التي يمكن تطبيقها على كل مؤشر مقترح في وفيما يت. ٦٢

وتشمل التعديالت الصغيرة، والتي يتم تطبيقها على السجالت ). ٢٠٠٩a( تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت ٩الجدول 
وتشمل التعديالت الصغيرة التحقق من . نات المجمعةالفردية، وعمليات التعديل الكلية، والتي يتم تطبيقها على البيا

على سبيل المثال، إذا كان الفرد يستخدم اإلنترنت ويستطيع النفاذ إلى اإلنترنت في المنزل، فمن (االتساق عبر األسئلة 
هات على وتشمل التعديالت الكلية دراسة االتجا). المتوقع أن يستجيب المستخدم على أنه يستخدم اإلنترنت في المنزل

على سبيل المثال، يجب أن ينمو استخدام اإلنترنت بسرعة كبيرة في االقتصادات النامية مقارنة مع (مر الزمن 
  ).مذياعاستخدام التقنيات القديمة، مثل ال

  
 ١٢-أ و١١-أ ،٩-أ ،٨-أقد يتم بناء مؤشرات . وتقدم المشورة هنا حول كيفية تجميع إجابات فئة البيانات. ٦٣

، يمكن "اإلنترنت مكان استخدام"ل المثال، في سؤال على سبي.  واستجابة فئات أكثر تفصيال من تلك المحددةباستخدام
على أربع فئات فرعية هي المكتبات العامة، " مرفق نفاذ إلى اإلنترنت للمجتمع المحلي"أن تحتوي فئة اإلجابة 

من . غيرها من المرافق النفاذ إلى مجتمع اإلنترنتوالمراكز المجتمعية الرقمية، وغيرها من الوكاالت الحكومية و
في المثال . المهم أن تتخذ الحيطة والحذر عند تجميع الفئات استجابة لبناء الفئات المحددة في المؤشرات األساسية

تمع أعاله، يتم حساب عدد مستخدمي اإلنترنت الذين يريدون النفاذ إلى اإلنترنت في مرافق النفاذ إلى اإلنترنت للمج
المحلي عن طريق استخالص عدد من المستخدمين الذين يستخدموا اإلنترنت في واحد أو أكثر من المواقع والمكتبات 

اإلنترنت للمجتمع  ية أو غيرها من مرافق النفاذ إلىالعامة والمراكز المجتمعية الرقمية، وغيرها من الوكاالت الحكوم
. لقيام به على مستوى وحدة قياسية بدال من استخدام البيانات المجمعةومن الواضح أن هذا التجميع ينبغي ا. المحلي
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والجواب يكاد يكون دائما أقل من النتيجة الواردة إذا تم تجميع أعداد األشخاص الذي يستطيعون النفاد إلى اإلنترنت 
 من هذه المواقع يتم وهذا يتم ألن األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت في أكثر من واحد(في كل موقع من المواقع 

  ).تعدادهم أكثر من مرة عندما تجمع األرقام
  
األفراد أو /وتشمل النسب من مجموع السكان من األسر. يتم تقديم كل المؤشرات األساسية لألسر كبيانات نسبية. ٦٤

، ٩-أ ،٨-أ كما رأينا في المالحظات على المؤشرات. المجموعات الفرعية من السكان، مثل مجموعات عمرية معينة
األفراد أو كنسبة من تلك التي لديها /، يمكن للبلدان تقديم بيانات لهذه المؤشرات، كنسبة من مجموع األسر١٢أ و١١-أ

إن وجود طريقتين لحساب لبعض المؤشرات يمكن أن يكون مربكا . إمكانية النفاذ إلى، أو استخدام، شبكة اإلنترنت
  . قاسم سوف يستخدم لبناء مؤشر معينللمستخدمين، لذلك من المهم الوضوح بأي

  
فمن المستحسن أن تقدم البلدان أرقاماً عن أعداد األسر واألفراد بدال من النسب أو  ألغراض التقارير الدولية. ٦٥

كما أنها تمكّن من . النسب المئوية وهذا ما يجعلها واضحة ماذا تعني البيانات وتسهل مقارنة البيانات عبر البلدان
  ).على سبيل المثال، الفئات العمرية أو الترددات(ض الفئات الفرعية تجميع بع

  
، )كما يتبين من المتغيرات التصنيفية(يقدر السكان بمجموع عدد السكان، ولكل من الفئات السكانية الفرعية . ٦٦

ان ويجب على مجموعتي األرقام أن تمثل جميع السك. تحتاج أيضا إلى أن تقدم بحيث يمكن استخالص نسب
ويمكن .  أدناه٧على سبيل المثال، فإن جزء من البيانات األولية معروض في الجدول . المستهدفين وليس العينة

  ).٨، الفصل ٢٠٠٩a(االطالع على المثال العددي في تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت 
  

  جدول جزئي: البياناتعرض مثال على . ٧الجدول 
  

 المجموع  أنثى  ذآر  

        ) وليس رقم العينة،في النطاقالتقديري وع السكان مجم(السكان 

 ١٢خالل فترة الـ ) من أي موقع( األفراد الذين استخدموا حاسوب عدد ٥- أ
   شهرًا األخيرة

      

 ١٢خالل فترة الـ ) من أي موقع(  األفراد الذين استخدموا اإلنترنتعدد  ٧- أ
  شهرًا األخيرة

      

 شهرًا ١٢خالل فترة الـ المنزل   في اإلنترنت األفراد الذين استخدمواعدد  ٨- أ
   األخيرة

      

 ١٢خالل فترة الـ التعليم مكان   في األفراد الذين استخدموا اإلنترنتعدد  ٨- أ
   شهرًا األخيرة

      

خالل فترة الـ  منزل شخص أخر  في األفراد الذين استخدموا اإلنترنتعدد  ٨- أ
   شهرًا األخيرة١٢

      

 ١٢خالل فترة الـ ) من أي موقع(الذين استخدموا حاسوب  األفراد عدد  ٨- أ
   شهرًا األخيرة
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 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المراجع
  

١. These may be abbreviated to ‘ICT household indicators‘.  
٢. These may be surveys that are dedicated to measuring ICT access and use, or surveys such as labour force or ‘omnibus’ 

(‘general purpose’) surveys, where ICT is one of several topics.  
٣. Reference period is discussed later in this chapter.  
٤. Note that each response category of the multiple response indicators, HH8, HH9, HH11 and HH12, forms an indicator. Sub-

indicators are those that use the classificatory variables to examine a part of the in-scope population.  
٥. Readers wishing to see how the model questions fit into a questionnaire should consult the model questionnaire in Annex 2 of 

ITU (2009a). The model questionnaire also shows question sequencing and interviewer instructions.  
٦. The unit ‘household’ is defined later in this chapter.  
٧. The number will almost always be an estimate based on a sample survey. For simplicity, that is not specified in this 

publication.  
٨. Information on the reference period can be found in Time-related factors later in this chapter.  
٩. Note that this indicator is slightly different from HH10 described in Partnership (2008b, 2009) and ITU (2009a). The earlier 

versions excluded occasional use by stating that a mobile phone must have been reasonably available in the previous 12 
months.  

١٠. OECD’s Glossary of Statistical Terms defines statistical standards as providing “… a comprehensive set of guidelines for 
surveys and administrative sources collecting information on a particular topic. Components of a standard include: 
definition(s), statistical units, classification(s), coding process(es), questionnaire module(s), output categories.” The Glossary 

defines statistical methodology as “Theory and methods of data collection, processing and analysis.” (OECD, 2009b.(  
١١. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) International Standard Classification of Education 

(UNESCO, 1997.(  
١٢. International Labour Organization (ILO) International Classification of Status in Employment (ILO, 1993). The ICSE-93 

consists of the following six categories: employees; employers, own account workers, members of producers’ cooperatives, 
contributing family workers, and workers not classifiable by status. The category Self-employed includes the ICSE-93 

categories: employers, own account workers, members of producers’ cooperatives and contributing family workers.  
١٣. The potential contributions of children and other young people to development of the information society are discussed in ITU 

(2008.(  
١٤. The institutional unit ‘household‘.  
١٥. Most developed economies that conduct household ICT access/use surveys do so annually. Among developing economies, 

the situation  
١٦. complicated by different frequencies for measuring household access and individual ICT use. A small number of countries 

with a strong interest in ICT issues conduct surveys more frequently than annually (for example, the Republic of Korea and 
China.(  

١٧. For instance, countries using Eurostat’s model questionnaire use both 3- and 12-month reference periods. See ITU (2009a) 
for further discussion on this point.  

١٨. ITU’s NSO questionnaire now asks for numbers rather than proportions. 
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 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 
 

  ٤الفصل 
  

استخدام تكنولوجيا المعلومات مؤشرات 
  مؤسسات األعمالمن قبل واالتصاالت 

 
  
 عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات ١٢يقدم هذا الفصل المؤشرات األساسية ألـ . ٦٧

عمال ال يستخدم حيث من ويالحظ أن مفهوم النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األ. األعمال
  . أنه سيتم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أي مكان من قبل شخص في العملعموماًالمفترض 

  
وعادة ما يتم جمع إحصاءات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المكاتب اإلحصائية . ٦٨

المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال القائمة بذاتها أو من الوطنية التي تستخدم مسح استخدام تكنولوجيا 
وكانت معظم . خالل وحدة قياس ألسئلة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مسح آخر لمؤسسات األعمال

ولوجيا بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ودول االتحاد األوروبي تجمع احصاءات استخدام تكن
. المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال لعدد من السنوات، ومعظمهم لديه مسوحات قائمة بذاتها تجرى سنويا

وبدأت اقتصادات أخرى بجمع مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال، وذلك 
تجمع األونكتاد بيانات مؤشرات . ي أوصت بها الشراكةباستخدام المؤشرات األساسية والمعايير المرتبطة بها الت

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال سنوياً
  
وبصرف النظر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ودول االتحاد األوروبي، فإن بيانات استخدام . ٦٩

وكما هو الحال مع مؤشرات . سسات األعمال ليست متاحة على نطاق واسعتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤ
األسرة، هناك العديد من القضايا المحددة للمقارنة فيما يتعلق بالمؤشرات األساسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

ات في األسئلة وهي تشمل النطاق المتغير في حجم الصناعة والتجارة، والتغير. واالتصاالت في مؤسسات األعمال
  .لالطالع على مناقشة أكثر تفصيال) ٢٠٠٨a(انظر الشراكة . وعدم وجود بيانات عن السلسلة الزمنية

  
). التكنولوجيا(مع /ويتم عرض مؤشرات استخدام مؤسسات األعمال كنسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم. ٧٠

  .باستخدام اإلنترنت إلى أنواع األنشطة التي تضطلع ١٢-ت و٨-ت ،٧-توتشير مؤشرات 
  
) التكنولوجيا(مع /ويتم حساب المؤشرات عن طريق قسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي تستخدم. ٧١

نسبة مؤسسات األعمال التي تتلقى طلبات عبر  (٧-تبالنسبة لـ . علي العدد الكلي لمؤسسات األعمال ضمن النطاق
نسبة مؤسسات األعمال التي  (١٢-ت و)ي تضع طلبات عبر اإلنترنتنسبة مؤسسات األعمال الت (٨-ت، و)اإلنترنت

، قد يحسب الناتج سواء كنسبة مؤسسات األعمال ضمن النطاق أو نسبة )تستخدم اإلنترنت حسب نوع النشاط
  .مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت

  
عتبار فترة مرجعية مختلفة مناسبة  شهراً، على الرغم من أن يمكن ا١٢إن الفترة المرجعية المقترحة هي . ٧٢

  .للوكالة اإلحصائية
  
  . كتقليد، يعبر عن مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التجارية كنسبة مئوية. ٧٣
  



 
 
 

 ٣٦
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يمكن إنشاء المؤشرات الفرعية لمؤشرات استخدام مؤسسات األعمال باستخدام المتغيرات التصنيفية، والصناعة، . ٧٤
 األعمال، وعلى سبيل المثال، فإن نسبة مؤسسات األعمال في قطاع الصناعة التحويلية التي تستخدم وحجم مؤسسات

  ).، نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم الحاسوب١-تالمؤشر الفرعي لـ (الحاسوب 
   

األخرى وترد المتغيرات التصنيفية في وقت الحق في هذا الفصل، جنباً إلى جنب مع المعايير اإلحصائية . ٧٥
إن قضايا منهجية معينة .  النطاق، والوحدات اإلحصائية، والعوامل الزمنية ذات الصلة-المرتبطة بالمؤشرات 

  .مشمولة هي بعض الجوانب من معالجة البيانات وإعداد التقارير
  

  المؤشرات األساسية 
  
  :إن كل واحد من المؤشرات معروض أدناه، مع المعلومات التالية. ٧٦
  
  شر والفئات المستجيبة المرتبطة به؛اسم المؤ •
  وصف موجز عن المؤشر؛ •
  تعريف تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي يشملها المؤشر، على سبيل المثال، اإلنترنت، والشبكة المحلية؛ •
  كيف يتم حساب المؤشر؛ •
  نموذج سؤال مقترح؛ •
ئية التي يتم طرح السؤال عليها، تشمل تعليمات السؤال، عدد سكان الوحدات اإلحصا(مالحظات توضيحية  •

  ).واالختالفات الممكنة لنموذج السؤال وأية قضايا ذات داللة إحصائية
  
  
  نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم الحواسيب  ١-ت

. النطاق خالل الفترة المرجعيةضمن  في مؤسسات األعمال الحواسيب) النفاذ إلىوليس (إلى استخدام  ١- تشير ي
يشمل األجهزة التي تحتوي على إمكانات حاسوبية مضّمنة، مثل الهواتف النقالة، وال . اسوب منضدي أو نقالالحاسوب هو ح

  .، أو أجهزة التلفاز)PDAs(والمساعدات الرقمية الشخصية 
التي تستخدم النطاق ضمن مؤسسات األعمال  عن طريق قسمة عددالتي تستخدم الحاسوب ويتم احتساب نسبة الشرآات 

ليعّبر عنه بالنسبة  ١٠٠ ـثم يتم ضرب النتيجة ب. مجموع مؤسسات األعمال ضمن النطاقعلى خالل الفترة المرجعية يب الحواس
  .المئوية

  نموذج السؤال المقترح
  ؟"الفترة المرجعية"هل استخدمت مؤسستك الحواسيب خالل 

  مالحظات توضيحية
  .يطرح السؤال على جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق

  .ستخدام يمكن أن يكون في مباني مؤسسات األعمال أو أي مكان آخراال
  . ومع ذلك يجب الحرص عند تعريف الحاسوبال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر،
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  نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحواسيب بشكل روتيني  ٢-ت

  .الذين استعملوا الحاسوب خالل الفترة المرجعية) ل مؤسسات األعمال ضمن النطاقمن قب(إلى نسبة الموظفين  ٢- تشير ي
يشمل األجهزة التي تحتوي على إمكانات حاسوبية مضّمنة، مثل الهواتف النقالة، وال . الحاسوب هو حاسوب منضدي أو نقال

  .، أو أجهزة التلفاز)PDAs(والمساعدات الرقمية الشخصية 
الذين يستعملون الحواسيب بشكل روتيني عن طريق قسمة عدد الموظفين الذين استخدموا الحواسيب تحتسب نسبة الموظفين 

ثم يتم ). في جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق(على العدد الكلي للموظفين ) في جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق(
   .ليعّبر عنه بالنسبة المئوية ١٠٠ ـضرب النتيجة ب

  قترحنموذج السؤال الم
  ؟"الفترة المرجعية"ما هو عدد الموظفين في مؤسستك الذين استخدموا الحاسوب في العمل بشكل روتيني خالل 

  مالحظات توضيحية
ويشمل .  وليس هؤالء الذين يعملون بخدمات آتابية،يشير الموظفين إلى جميع األشخاص الذين يعملون في مؤسسة األعمال

لعاملين المساهمون في األسرة والعاملين لحسابهم الخاص، إما بأجر أو بدون واكل غير رسمي، هؤالء الموظفين بعقود قصيرة وبش
  .أجر

  .يطرح السؤال على جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق الذي استخدموا الحواسيب خالل الفترة المرجعية
  .ى استخدامها ألغراض العملاالستخدام يمكن أن يكون في مباني مؤسسات األعمال أو أي مكان آخر ولكن تشير إل

أنه إذا لم تتمكن مؤسسات األعمال من إعالن عدد الموظفين الذين يستعملوا الحواسيب ) ٢٠٠٩(يقترح نموذج استبيان األونكتاد 
في آال . ، فإنهم يقدموا نسبة تقديرية عن عدد الموظفين الذي استخدموا الحواسيب الخ"الفترة المرجعية"بشكل روتيني خالل 

 .لكل األعمال التي شملها االستطالعحالتين، فإن المعلومات يجب أن تكون متوفرة عن عدد الموظفين ال
  ".نسبة الموظفين في مؤسسات األعمال الذين لديهم حاسوب"هذا المؤشر ليس معادال لمؤشر العمالة المرجحة 

ات الصناعية للبلد بقدر مستوى استخدام تكنولوجيا القضية اإلحصائية الرئيسية مع هذا المؤشر هو ان النتيجة تعكس البيانإن 
وتبين ذلك بسبب إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل يختلف باختالف . المعلومات واالتصاالت من قبل العاملين

مجرد أن عمال الصناعة أقل لذلك، فإن بلدًا لديه صناعة آبيرة يمكن أن تظهر نتيجة منخفضة في هذا المؤشر ل. الصناعة والمهنة
وهذا التأثير قد يكون أآثر وضوحا بالنسبة لالقتصادات . احتماًال الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من عمال الخدمات الكتابية

على سبيل (ل ويقترح أن تبين المقارنات الدولية لهذا المؤشر أن تظهر البيانات مصنفة حسب الصناعة الواسعة على األق. النامية
  ).المثال، التصنيع وغيره

atEurost , (٢٠٠٩المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  استبيان نموذج إن". بشكل روتيني"ثمة مسألة أخرى تتمثل في تفسير 
a2009 ( على األقل مرة واحدة في األسبوع"بالنسبة لألشخاص الذين استخدموا اإلنترنت يقيد هذا السؤال."  

  
  
 ة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنتنسب  ٣-ت

 سواء استخدمت مؤسسة -- إلى استخدام اإلنترنت من قبل مؤسسات األعمال ضمن النطاق خالل الفترة المرجعية  ٣-تشير ي
  ).آلن النفاذ إلى اإلنترنت يمكن أن يحدث بطرق أخرى(األعمال أم لم تستخدم الحاسوب 

وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي، وتنقل . عالميةاإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية و
  .الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات

ويتم احتساب نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت عن طريق قسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق الذين 
  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . دد مؤسسات األعمال ضمن النطاقيستخدموا اإلنترنت على ع

  نموذج السؤال المقترح
  ؟"الفترة المرجعية"هل استخدمت مؤسستك اإلنترنت خالل 

  مالحظات توضيحية
وهذا يشمل الهاتف النقال، ). اسوبوليس فقط الح(يمكن تسهيل استخدام اإلنترنت من قبل أي جهاز يتيح النفاذ إلى اإلنترنت 

  .يمكن أن يكون االستخدام عن طريق الشبكة الثابتة أو المتنقلةو. والمساعد الشخصي الرقمي، وآلة األلعاب وأجهزة التلفاز الرقمية
 . وليس فقط تلك المؤسسات التي تستخدم الحاسوب-السؤال على جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق ويطرح 

يميز استخدام اإلنترنت ) ٢٠٠٩(إن نموذج استبيان األونكتاد . كون االستخدام في مباني المؤسسات أو في أماآن أخرىيمكن أن يو
  .الذي يحدث داخل المؤسسة عن االستخدام الذي يحدث خارج مباني المؤسسة

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٣٨

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

 الذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتينينسبة الموظفين   ٤-ت

الذين استخدموا اإلنترنت بشكل روتيني خالل الفترة ) في مؤسسات األعمال ضمن النطاق( إلى أن نسبة الموظفين ٤- تشير ي
  .المرجعية

، وتنقل وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي. اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية
  .الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات

في (تحتسب نسبة الموظفين الذين يستخدموا اإلنترنت بشكل روتيني عن طريق قسمة عدد الموظفين الذين استخدموا اإلنترنت 
ثم يتم ضرب ). ن النطاقفي جميع مؤسسات األعمال ضم(على العدد الكلي للموظفين ) جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق

   .ليعّبر عنه بالنسبة المئوية ١٠٠ ـالنتيجة ب

  نموذج السؤال المقترح
  ؟"الفترة المرجعية"ما هو عدد الموظفين في مؤسستك الذين استخدموا اإلنترتن في العمل بشكل روتيني خالل 

  مالحظات توضيحية
المساعد الشخصي  بل يمكن أن تكون عبر الهاتف النقال، و– عن طريق الحاسوب فقطاستخدام اإلنترنت أن يكون رض يفتال 

  .نقلةويمكن أن يكون عبر شبكة ثابتة أو مت، .، الخالتلفزيون الرقميوالرقمي، وآلة األلعاب، 
ويشمل .  وليس هؤالء الذين يعملون بخدمات آتابية،يشير الموظفين إلى جميع األشخاص الذين يعملون في مؤسسة األعمال 

لعاملين المساهمون في األسرة والعاملين لحسابهم الخاص، إما بأجر أو بدون والموظفين بعقود قصيرة وبشكل غير رسمي، هؤالء ا
  .أجر

  .يطرح السؤال على جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق الذي استخدموا اإلنترنت خالل الفترة المرجعية
  .ي مكان آخر ولكن تشير إلى استخدامها ألغراض العملاالستخدام يمكن أن يكون في مباني مؤسسات األعمال أو أ

أنه إذا لم تتمكن مؤسسات األعمال من إعالن عدد الموظفين الذين يستعملوا الحواسيب ) ٢٠٠٩(يقترح نموذج استبيان األونكتاد 
في آال . الحواسيب الخ، فإنهم يقدموا نسبة تقديرية عن عدد الموظفين الذي استخدموا "الفترة المرجعية"بشكل روتيني خالل 

 .لكل األعمال التي شملها االستطالعالحالتين، فإن المعلومات يجب أن تكون متوفرة عن عدد الموظفين 
 ".نسبة الموظفين في مؤسسات األعمال الذين لديهم نفاذ إلى اإلنترنت"هذا المؤشر ليس معادال لمؤشر العمالة المرجحة 

، ولهذا، فإن النتيجة المالمح الصناعية للبلد بقدر ما "٢- ت"ذا المؤشر هي نفسها الموجودة في القضية اإلحصائية الرئيسية مع هإن 
هي نفسها " بشكل روتيني"مسألة تفسير إن . تعكس مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل العاملين

  ".٢- ت"الموجودة في 

  
  
 على الوبنسبة مؤسسات األعمال التي لديها تواجد   ٥-ت

  . مقياس لنسبة مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي لديها تواجد على الوب في التاريخ المرجعيوه ٥- ت
وهو ). بما في ذلك األعمال التجارية ذات الصلة(، أو وجود صفحة على موقع آخر اإلنترنتيتضمن التواجد على الوب موقع على 

ويستخدم . ب األخرى حيث ليس للمؤسسة سيطرة على محتوى الصفحة الوفي دليل على اإلنترنت وصفحاتيستبعد إدراجها 
، على أساس افتراض أن التواجد على الوب هو أآثر أهمية من موقع "موقع على اإلنترنت"بدال من " التواجد على الوب"مصطلح 

  .على اإلنترنت في حد ذاته
عن طريق قسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي ويتم احتساب نسبة مؤسسات األعمال التي لديها تواجد على الوب 

 ليعّبر عنها بالنسبة ١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . لديها تواجد على الوب على العدد الكلي لمؤسسات األعمال ضمن النطاق
  .المئوية

  نموذج السؤال المقترح
  ؟"التاريخ المرجعي"هل دى مؤسستك تواجد على الوب في 

  مالحظات توضيحية
من الناحية النظرية، . جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي استخدمت اإلنترنت خالل الفترة المرجعيةعلى السؤال المطروح 

في . معظم البلدانومن المتوقع أن يكون هذا نادرًا في . يمكن للمؤسسة أن يكون لها تواجد على الوب دون استخدام اإلنترنت
ً، يمكن للدول أن تستبدل المجموعة الكلية للمؤسسات بجميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي األماآن التي تعتبر ذلك شائعا

  .استخدمت حواسيب خالل الفترة المرجعية
  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 ٣٩

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )إنترانيت(نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شابكة داخلية   ٦-ت

  .قياس نسبة مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي لديها شابكة داخلية في تاريخ المرجعية و ه٦- ت
إلى شبكة االتصاالت الداخلية باستخدام بروتوآوالت اإلنترنت، ويسمح باالتصال ضمن المؤسسة ) إنترانيت(تشير الشابكة الداخلية 

  .كم في النفاذ إليهاوترّآب عادة خلف جدار حماية للتح ).وإلى أشخاص مخولين آخرين(
ويتم احتساب نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شابكة داخلية عن طريق قسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي 

  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . لديها شابكة داخلية على إجمالي عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق

  مقترحنموذج السؤال ال
  في تاريخ المرجعية؟) إنترانيت(هل يوجد لدى مؤسستك شابكة داخلية 

  مالحظات توضيحية
  .يطرح السؤال على جميع مؤسسات األعمال التي استخدمت حواسيب خالل الفترة المرجعية

 ليعكس ٢٠٠٨ه في عام وقد تم تنقيح). إنترانيت(أن القضية اإلحصائية الرئيسية مع هذا المؤشر هي تعريف الشابكة الداخلية 
  .المعنى الفني الحالي للمصطلح بشكل أفضل

  
  
  
 نسبة مؤسسات األعمال التي تستلم طلبات عبر اإلنترنت  ٧-ت

وهو واحد من اثنين من تدابير .  إلى حدوث بيع عبر من قبل مؤسسات األعمال ضمن النطاق خالل الفترة المرجعية٧- تيشير 
  ).٢- األخرى هي ت( مؤسسات األعمال التي تستخدم المؤشرات التجارة اإللكترونية في مجموعة

وهي تشمل تلقي الطلبات . الطلبات المستلمة تشمل الطلبات المستلمة عبر اإلنترنت بغض النظرما إذا تم الدفع عبر اإلنترنت أم ال
، (EDI) البيانات إلكترونيًا وشبكات خارجية، وشبكات تبادل، وأسواق متخصصة على اإلنترنت، اإلنترنتمن خالل مواقع على 

وآذلك تشمل الطلبات المستلمة نيابة عن مؤسسات أخرى أو من قبل . والهواتف المشغلة على اإلنترنت والبريد اإللكتروني
  .ويستثنى منها الطلبات التي تم إلغاؤها أو لم تنفذ. مؤسسات نيابة عن مؤسسة األعمال

من خالل قسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي  بات عبر اإلنترنتتحتسب نسبة مؤسسات األعمال التي تستلم طل
 ويمكن أن يمثل الناتج آنسبة مؤسسات األعمال ..تستلم طلبات عبر اإلنترنت على العدد الكلي لمؤسسات األعمال ضمن النطاق

  . عنه بالنسبة المئوية ليعّبر١٠٠وفي آلتا الحالتين يتم ضرب الناتج بـ . ضمن النطاق التي تستخدم اإلنترنت

  نموضج السؤال المقترح
  عبر اإلنترنت خالل الفترة المرجعية؟) أي قامت بمبيعات(هل استلمت مؤسستك أوامر طلبات لبضائع أو خدمات 

  مالحظات توضيحية
احية النظرية، من الن. السؤال مطروح إلى جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي تستخدم اإلنترنت خالل الفترة المرجعية

على سبيل المثال، عن طريق (يمكن لمؤسسات األعمال تلقي طلبات عن طريق اإلنترنت بدون أن يكون لديها نفاذ إلى اإلنترنت 
في األماآن التي تعتبر ذلك شائعاً، يمكن للدول أن تستبدل المجموعة الكلية للمؤسسات بجميع مؤسسات األعمال ضمن ). وآالء

  .مت حواسيب خالل الفترة المرجعيةالنطاق التي استخد
وقد عّرفت منظمة التعاون والتنمية في . إن القضية اإلحصائية الرئيسية مع هذا المؤشر هي تعريف وتفسير البيع عبر اإلنترنت

ت  بأنه بيع أو شراء سلع أو خدمات، سواء آانت بين مؤسسا٢٠٠١الميدان االقتصادي معامالت التجارة عبر اإلنترنت في عام 
ويتم طلب البضائع . األعمال، واألسر، واألفراد، والحكومات، وغيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة، التي أجريت عبر اإلنترنت

منظمة التعاون والتنمية (والخدمات عبر اإلنترنت ولكن الدفع والتسليم النهائي للسلعة أو الخدمة قد يكون أو ال يكون عبر اإلنترنت 
لقد استعرضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تعريف التجارة اإللكترونية في عام ). ٢٠٠٩aقتصادي في الميدان اال

 أن يتم طلب السلع والخدمات -ومع ذلك، فإن المفهوم األساسي ). اإلنترنت أو غيرها( ولم تعد تميز نوع الشبكة المستخدمة ٢٠٠٩
وتشمل الصعوبات .  قد تم االحتفاظ به-النهائي، يمكن أن يكون أو ال يكون عبر اإلنترنت عبر شبكة اتصال ولكن الدفع والتسليم 

مع وجود أخطاء على مستوى (اإلحصائية في تفسير تجارة اإلنترنت انخفاض معدل النشاط لتجارة اإلنترنت في بعض االقتصادات 
وربما سوء نوعية البيانات المبلغ عنها   المرتبطة بالحواسيب؛؛ والتمييز بين البيع عبر اإلنترنت والبيع باستخدام الشبكات)عاٍل

  . الناجمة عن سوء الفهم لمفاهيم التجارة عبر اإلنترنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٤٠

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

 نسبة مؤسسات األعمال التي تضع أوامر شراء عبر اإلنترنت  ٨-ت

وهو واحد من اثنين من . ترة المرجعيةإلى حدوث شراء عبر اإلنترنت من قبل مؤسسات األعمال ضمن النطاق خالل الف ٨-تشير ي
  ).٧- األخرى هي ت(تدابير التجارة اإللكترونية في مجموعة مؤسسات األعمال التي تستخدم المؤشرات 

وهي تشمل األوامر عبر مواقع على .  بغض النظر ما إذا تم الدفع عبر اإلنترنت أم الاإلنترنتتشمل أوامر الشراء عبر أوامر الشراء 
، والهواتف المشغلة على (EDI)وشبكات خارجية، وشبكات تبادل البيانات إلكترونيًا وأسواق متخصصة على اإلنترنت، ، اإلنترنت

  . اإلنترنت والبريد اإللكتروني
  .يستثنى من أوامر الشراء الطلبات التي تم إلغاؤها أو لم تنفذ

الل قسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي من خ تحتسب نسبة مؤسسات األعمال التي تضع أوامر شراء عبر اإلنترنت
ويمكن أن يمثل الناتج آنسبة مؤسسات األعمال  .كلي لمؤسسات األعمال ضمن النطاقتضع أوامر شراء عبر اإلنترنت على العدد ال

  .ة ليعّبر عنه بالنسبة المئوي١٠٠وفي آلتا الحالتين يتم ضرب الناتج بـ . ضمن النطاق التي تستخدم اإلنترنت

  نموذج السؤال المقترح
  ؟"الفترة المرجعية"عبر اإلنترنت خالل خالل ) أي تقوم بمشتريات(هل أرسلت مؤسستك أوامر طلبات لبضائع أو خدمات 

  مالحظات توضيحية
، من الناحية النظرية. السؤال مطروح إلى جميع مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي تستخدم اإلنترنت خالل الفترة المرجعية

على سبيل المثال، عن طريق (يمكن لمؤسسات األعمال تلقي طلبات عن طريق اإلنترنت بدون أن يكون لديها نفاذ إلى اإلنترنت 
في األماآن التي تعتبر ذلك شائعاً، يمكن للدول أن تستبدل المجموعة الكلية للمؤسسات بجميع مؤسسات األعمال ضمن ). وآالء

  .ل الفترة المرجعيةالنطاق التي استخدمت حواسيب خال
وقد عّرفت منظمة التعاون والتنمية في . إن القضية اإلحصائية الرئيسية مع هذا المؤشر هي تعريف وتفسير الشراء عبر اإلنترنت

 بأنه بيع أو شراء سلع أو خدمات، سواء آانت بين مؤسسات ٢٠٠١الميدان االقتصادي معامالت التجارة عبر اإلنترنت في عام 
ويتم طلب البضائع . واألسر، واألفراد، والحكومات، وغيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة، التي أجريت عبر اإلنترنتاألعمال، 

منظمة التعاون والتنمية (والخدمات عبر اإلنترنت ولكن الدفع والتسليم النهائي للسلعة أو الخدمة قد يكون أو ال يكون عبر اإلنترنت 
لقد استعرضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تعريف التجارة اإللكترونية في عام ). ٢٠٠٩aفي الميدان االقتصادي 

 أن يتم طلب السلع والخدمات -ومع ذلك، فإن المفهوم األساسي ). اإلنترنت أو غيرها( ولم تعد تميز نوع الشبكة المستخدمة ٢٠٠٩
وتشمل الصعوبات .  قد تم االحتفاظ به-كن أن يكون أو ال يكون عبر اإلنترنت عبر شبكة اتصال ولكن الدفع والتسليم النهائي، يم

مع وجود أخطاء على مستوى (اإلحصائية في تفسير تجارة اإلنترنت انخفاض معدل النشاط لتجارة اإلنترنت في بعض االقتصادات 
 بالحواسيب؛ وربما سوء نوعية البيانات المبلغ عنها ؛ والتمييز بين الشراء عبر اإلنترنت والشراء باستخدام الشبكات المرتبطة)عاٍل

  . الناجمة عن سوء الفهم لمفاهيم التجارة عبر اإلنترنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 ٤١

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النفاذ  ٩-ت

 .عمال ضمن النطاق خالل الفترة المرجعيةخدمات اإلنترنت المستخدمة من قبل مؤسسات األ/إلى النفاذ إلى خدمة ٩-تيشير 
  :وهم.  أدناهنموذج السؤاليتم تعريف خدمات النفاذ إلى اإلنترنت في 

 الحزمة الضيقة •
  الحزمة العريضة الثابتة •
  الحزمة العريضة المتنقلة •

ب العالمي، وتنقل وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الو. اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية
  .الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات

يحتسب هذا المؤشر عادة آنسبة مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي تستخدم اإلنترنت وتستخدم آل نوع من أنواع خدمة 
مة الحزمة العريضة الثابتة آوسيلة النفاذ، على سبيل المثال، نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت التي تستخدم خد

نسبة جميع مؤسسات األعمال  ومع ذلك، فإنه قد يكون من المفيد أيضا المقارنة مع مجموع السكان، على سبيل المثال،. للنفاذ
  . ليعّبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠وفي آلتا الحالتين، يتم ضرب النتيجة بـ . التي تستخدم الحزمة العريضة المتنقلة

  موذج السؤال المقترحن
  )حدد آل ما ينطبق( ؟"الفترة المرجعية"هل ترتبط مؤسستك باإلنترنت خالل 

  

الشبكة الرقمية (، والشبكة الرقمية )االتصال الهاتفي عبر خط هاتف قياسي(وتشمل المودم التماثلية   الحزمة الضيقة
ثانية، والهاتف النقال /يلوبت آ٢٥٦ بسرعة أقل من DSL وخط المشترك الرقمي ،)للخدمات المتكاملة

ومن المالحظ أن . ثانية/ آيلوبت٢٥٦وغيره من أشكال النفاذ مع اإلعالن عن سرعة التنزيل ألقل من 
، وخدمة حزمة )ر صفراإلصدا( CDMA 1xخدمات نفاذ الهاتف النقال تشمل رمز تقسم النفاذ المتعددة 

والحزمة المرتكزة على خدمة الهواتف ، WAPة ، وبروتوآول التطبيقات الالسلكيGPRSالراديو العامة 
  .mode-iالنقالة 

الحزمة العريضة 
  الثابتة

ثانية، في واحد أو آال االتجاهين، مثل / آيلوبت٢٥٦تشير إلى التكنولوجيات بسرعة ما ال تقل عن 
لى ، واأللياف إذات السرعة العالية، ومودم الكابل، الخطوط المؤجرة DSLخطوط االشتراك الرقمية 

المنزل، والخط الكهرباء عالى الضغط، واألقمار الصناعية، والخطوط الالسلكية ثابتة، شبكة االتصال 
  .WiMAXالعمل المشترك في جميع أنحاء العالم من أجل الوصول بالموجات الصغرى المحلية الالسلكية، 

الحزمة العريضة 
  المتنقلة

W-ثانية، في واحد أو آال االتجاهين، مثل /آيلوبت ٢٥٦قل عن تشير إلى التكنولوجيات بسرعة ما ال ت
DCMA والمعروفة باسم النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة ،)UMTS ( وحزم نفاذ اإلرسال في أوروبا؛

؛ )HSUPA(حزم نفاذ اإلرسال العالية عالية السرعة  وتكملها )HSDPA( عالية السرعةالهابطة 
CDMA2000 1xEV-DOو CDMA 2000 1xEV-DV .حاسوب ( عن طريق أي جهاز نفاذيمكن أن يكون الو

    .)نقال باليد، حاسوب نقال، أو هاتف نقال وغيرها

  مالحظات توضيحية
تجميع  السماح بوينبغي للفئات التي اختارتها الدول. هو مبين أعالهما البلدان البيانات على مستوى أرفع من تجمع من المتوقع أن 
يمكن آما و.  أعالهبينعلى النحو المللحزمة العريضة الثابتة والمتنقلة، وآذلك العريض، النطاق  لضيق ومجموعمجموع النطاق ا

  .متعددة ممكنةالردود لها أآثر من خدمة نفاذ، فان الأن يكون لمؤسسات األعمال 
  .اإلنترنت خالل الفترة المرجعيةالتي استخدمت النطاق ضمن جميع مؤسسات األعمال لوالسؤال مطروح 

. لديهمال يعرفون إي خدمات للنفاذ ن الكثير من المجيبين ومن المرجح أللفئات، الفنية طبيعة الالرئيسية هي اإلحصائية القضية  إن
  .ويجب أن تستعمل األسئلة الفئات ذات الصلة بالخدمات الموجودة في البلد والتي على األآثر مفهومة من قبل المجيبين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٤٢

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  (LAN)ت األعمال التي لديها شبكة محلية نسبة مؤسسا  ١٠-ت

. تاريخ المرجعيالتي لديها شبكة محلية في الالنطاق مؤسسات األعمل ضمن هو قياس نسبة  ١٠- ت
 إلى الشبكة التي تربط حواسيب في منطقة محددة محلية مثل مبنى واحد، قسم أو موقع واحد، (LAN)شبكة المحلية التشير 

  .ويمكن أن تكون السلكية
تحتسب نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة محلية بقسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي لديها شبكة محلية 

  . ليعبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . على العدد الكلي لمؤسسات األعمال ضمن النطاق

  نموذج السؤال المقترح
  ؟ في التاريخ المرجعي(LAN)ة هل لدى مؤسستك شبكة حواسيب محلي

  مالحظات توضيحية
  .يطرح السؤال على جميع مؤسسات األعمال التي استخدمت حواسيب خالل الفترة المرجعية

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  
  (extranet)نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شابكة خارجية   ١١-ت

  .تاريخ المرجعيالتي لديها شابكة خارجية في الالنطاق مؤسسات األعمل ضمن س نسبة هو قيا ١١- ت

ستخدم بروتوآوالت اإلنترنت لتبادل المعلومات بشكل آمن مع الموردين تعبارة عن شبكة مغلقة إن الشابكة الخارجية هي 
تسمح امتداد آمن للشابكة الداخلية التي  شكل ويمكن أن تتخذ. مؤسسات األعمال األخرىوالزبائن أو الشرآاء في أوالبائعين أ

 من موقع الوب كون أيضا جزءًات ويمكن أن .الشابكة الداخلية لمؤسسات األعمال إلى بعض أجزاء بالنفاذللمستخدمين الخارجيين 
  .الدخولتتم مصادقته في صفحة تسجيل لمؤسسات األعمال، حيث يستطيع الشرآاء في مؤسسات األعمال أن يتنقلوا بعد أن 

 يتم احتساب نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شابكة خارجية بقسمة عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق التي لديها شابكة 
  . ليعبر عنها بالنسبة المئوية١٠٠يتم ضرب النتيجة بـ  ثم. خارجية على العدد الكلي لمؤسسات األعمال ضمن النطاق

  نموذج السؤال المقترح
  ك شابكة خارجية في التاريخ المرجعي؟هل لدى مؤسست

  مالحظات توضيحية
  .يطرح السؤال على جميع مؤسسات األعمال التي استخدمت حواسيب خالل الفترة المرجعية

 ليعكس المعنى الفني ٢٠٠٨وقد تم تنقيحه في عام .  الخارجيةأن القضية اإلحصائية الرئيسية مع هذا المؤشر هي تعريف الشابكة
  .طلح بشكل أفضلالحالي للمص

  
  
 نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النشاط  ١٢-ت

حسب وتعرف األنشطة . النطاق خالل الفترة المرجعيةمؤسسات األعمال ضمن اإلنترنت التي تضطلع بها أنشطة إلى  ١٢- تيشير 
  : وهي.السؤال أدناهالمجيبة في نموذج الفئات 

  اإللكترونيةإرسال أو استالم الرسائل •
  الصوت عبر بروتوآول اإلنترنت/االتصال الهاتفي عبر اإلنترنت •
 نشر المعلومات أو إرسال الرسائل الفورية •
 الحصول على معلومات عن البضائع أو الخدمات •
  الحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية العامة •
 التفاعل مع المنظمات الحكومية العامة •
  اإلنترنتلية عبر الخدمات البنكية والما •
  النفاذ إلى خدمات مالية أخرى •
 خدمات للعمالء تقديم •
  اإللكترونية عبر اإلنترنت المنتجات تسليم •
 التوظيف الداخلي أو الخارجي •
  تدريب الموظفين •

قل وهي توفر النفاذ إلى عدد من خدمات االتصاالت تشمل الوب العالمي، وتن. اإلنترنت هي شبكة حواسيب عمومية وعالمية
  .الرسائل اإللكترونية واألخبار والتسلية وملفات البيانات

يمكن احتساب نسبة مؤسسات األعمال التي تتولى آل نشاط إما آنسبة مؤسسات األعمال ضمن النطاق أو نسبة مؤسسات 
  .ها بالنسبة المئوية ليعّبر عن١٠٠وفي آلتا الحالتين، يتم ضرب النتيجة بـ . األعمال التي تستخدم اإلنترنت وتتولى آل نشاط

  
  



  
  
 

 ٤٣

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 )تتمة (نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النشاط  ١٢-ت
  نموذج السؤال المقترح

  )إختر آل ما ينطبق( ألي من األنشطة التالية تستخدم مؤسستك اإلنترنت خالل الفترة المرجعية؟
  

إرسال أو استالم الرسائل 
  اإللكترونية

  

بر االتصال الهاتفي ع
الصوت عبر بروتوآول /اإلنترنت
   اإلنترنت

  ).عن طريق آاميرا الوب(وتشمل مكالمات الفيديو . ، الخiTalk، (Skype)استخدام سكايب 

نشر المعلومات أو إرسال 
  الرسائل الفورية

نشر رسائل أو معلومات أخرى إلى مواقع الدردشة، والمدونات، واألخبار، ومنتديات المناقشة 
  . واستخدام المراسلة الفورية،، وما شابه ذلكتاإلنترنعلى 

الحصول على معلومات عن 
  البضائع أو الخدمات

  

الحصول على معلومات من 
   المؤسسات الحكومية العامة

نظام الحسابات  ينبغي شرح المنظمات الحكومية إلى المجيبين بطريقة تتفق مع مفهوم
نظر المالحظات التوضيحية أدناه للحصول على ا. للحكومة العامة) ٢٠٠٨ حينقت( ٩٣ القومية
  .ويمكن الحصول على المعلومات عبر مواقع اإلنترنت أو البريد اإللكتروني. التفاصيل

التفاعل مع المنظمات الحكومية 
  العامة

نظام الحسابات  مفهومينبغي شرح المنظمات الحكومية إلى المجيبين بطريقة تتفق مع 
نظر المالحظات التوضيحية أدناه للحصول على ا.  للحكومة العامة) ٢٠٠٨ حينقت( ٩٣ القومية
يشمل . ويمكن الحصول على المعلومات عبر مواقع اإلنترنت أو البريد اإللكتروني. التفاصيل

اإلقامة على /الطلب، والنماذج االستكمال/التفاعل مع الحكومة العامة نماذج التحميل
وتستبعد . المؤسسات الحكومية عن طريق اإلنترنتاإلنترنت، وتسديد الدفعات والشراء من 

  .الحصول على معلومات من المنظمات الحكومية

الخدمات البنكية والمالية عبر 
   اإلنترنت

المعامالت اإللكترونية مع بنك للمدفوعات أو التحويالت، أو للبحث عن معلومات تتضمن 
  .الحساب

 اإللكترونية عبر اإلنترنت ألنواع أخرى من الخدمات المالية مثل شراء تتضمن المعامالت  النفاذ إلى خدمات مالية أخرى
  .األسهم والتأمين

عن المنتجات على الخط أو إرساله عن طريق البريد اإللكتروني أو قوائم دليل تتضمن توفير   خدمات للعمالء تقديم
 تتبع الطلبات على أسعار، أو مواصفات أو تكوين المنتجات على الخط، أو خدمة ما بعد البيع أو

  .الخط

اإللكترونية  المنتجات تسليم
   عبر اإلنترنت

يشير إلى تسليم المنتجات عبر اإلنترنت بشكل رقمي، آالتقارير والبرمجيات والموسيقى 
والفيديو واأللعاب حاسوبية وخدمات أخرى متوفرة على الخط مثل الخدمات الحاسوبية 

 .دمات الماليةوخدمات المعلومات وحجوزات السفر والخ
  

  .تتضمن وجود تفاصيل عن وظائف شاغرة على الشابكة الداخلية أو الموقع  التوظيف الداخلي أو الخارجي

أو شبكة االتصاالت الشابكة الداخلية تطبيقات التعلم اإللكتروني المتوفرة على  تتضمن  تدريب الموظفين
  .العالمية

 )يرجى التحديد(أنشطة أخرى 
  

ومع ذلك، من المفيد إدراجها في االستبيانات . ليست مؤشرًا أساسيًا" أخرىأنشطة "إن فئة 
إلى إعادة ترميز " أخرى"وقد تحتاج األنشطة في فئة . ألنها تتيح للمجيبين توفير إجابة شاملة

وإذا آان هذا يحدث في آثير من األحيان، يمكن أن تشير إلى . إلى واحدة من الفئات األخرى
  .إلى أنشطة ناشئة" أخرى"ويمكن أن تشير الفئات . مشاآل صياغة الفئة

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 ٤٤

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

 )تتمة (نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النشاط  ١٢-ت

  مالحظات توضيحية
المساعد الشخصي  بل يمكن أن تكون عبر الهاتف النقال، و–عن طريق الحاسوب فقط استخدام اإلنترنت أن يكون رض يفتال 
  .نقلةويمكن أن يكون عبر شبكة ثابتة أو مت، .، الخالتلفزيون الرقميوقمي، وآلة األلعاب، الر

السؤال المستخدم من قبل البلدان أن يحدد  وهذا يعني، ينبغي على(ينبغى سؤال مؤسسات األعمال حول جميع أنشطة اإلنترنت 
  ).إجابات متعددة

وقد أوصت الشراآة باألنشطة المذآورة هنا، على الرغم من أنخ يمكن . عضها بعضًاب) وبالتالي الفئات المجيبة(ال تستبعد األنشطة 
  .راجع المالحظة عن تغيرات البلد أدناه. إضافة أنشطة أخرى من قبل البلدان حيثما آان ذلك مناسبا

) ٢٠٠٨نقيح ت ()SNA93 (٩٣ينبغي شرح المنظمات الحكومية إلى المجيبين بطريقة تتفق مع مفهوم نظام الحسابات القومية 
إن المهام الرئيسية للحكومة هي تولي مسؤولية توفير السلع والخدمات "... وفقا لنظام الحسابات القومية . للحكومة العامة

؛ للمجتمع أو لألسر واألفراد لتمويل نفقاتها من الضرائب أو اإليرادات األخرى؛ إلعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق التحويالت
واألهم من . لمرآزية والمحليةااالوحدات الحكومية ) العامة(وتشمل المؤسسات الحكومية ". آة في اإلنتاج غير السوقيةوالمشار

الكيانات القانونية، التي تعود ملكيتها إلى الحكومة وتسيطر عليها الحكومة في الغالب، التي (ذلك أنها ال تشمل المؤسسات العامة 
   .)أصحابها/ع والخدمات للسوق، ويمكن أن تكون مصدرا للربح أو تحقيق مكاسب مالية أخرى لصاحبهايتم إنشاؤها لغرض انتاج السل

  . شهرًا األخيرة١٢ضمن النطاق الذين استخدموا اإلنترنت خالل فترة الـ على جميع مؤسسات األعمال ويطرح السؤال 
واختالفات البلد األخرى ". القائمة"، عوضًا عن سؤال ال/قد تسأل البلدان عن فئات االستجابة على شكل سلسلة من أسئلة نعم

وينبغي الحرص عند . إزالة فئات عندما تكون العناصر غير ممكنة، وإضافة أو تقسيم الفئات المقابلة لمتطلبات البيانات القطرية: هي
 فئات فرعية، ينبغي اتخاذ الحرص وحيث يتم تقسيم الفئات إلى. إضافة أو تقسيم الفئات التي لم يتم فيها عرض التحيز اإلحصائي
  . عند تجميع الردود لتعكس الفئات المستجابة في السؤال النموذج

استخدام قاسم غير واضح، أو مقارنة المؤشرات التي تم جمعها والقضية األساسية هي . هناك عدة قضايا إحصائية مع هذا المؤشر
ن مفهوم مؤسسة حكومية عامة يصعب فهمه على المشارآين، وخاصة وفيما يتعلق بنشاط الفئات، فإ. باستخدام قواسم مختلفة

  .بطريقة متناسقة
  .بعض البلدان التعريف من خالل قائمة خاصة للمنظمات الحكومية العامة أو وظائف تلك المنظماتوتوضح 

  
  المعايير والمنهجيات اإلحصائية

  
وهي مشمولة بشكل . طة بمسوحات مؤسسات األعمالهناك عدد كبير من المعايير اإلحصائية والمنهجيات المرتب. ٧٧

على سبيل المثال، المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، (جيد في كتيبات احصاءات مؤسسات األعمال الحالية 
شعبة اإلحصاءات في األمم على سبيل المثال، (، ووثائق المعايير )٢٠٠٨c؛ قسم اإلحصاء الألمم المتحدة، ١٩٩٧
ويقدم دليل األونكتاد إلنتاج اإلحصاءات عن ). ٢٠٠٩؛ البنك الدولي ١٩٩٣ ومنظمة العمل الدولية ؛٢٠٠٨c المتحدة

تقرير شامل عن المعايير اإلحصائية والمنهجيات ذات الصلة بجمع إحصاءات ) ٢٠٠٩األونكتاد، (اقتصاد المعلومات 
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال

  
ف هذا التقرير المعايير اإلحصائية والمنهجيات الخاصة بالمؤشرات األساسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات يص. ٧٨

المتغيرات التصنيفية ونطاقها والوحدات اإلحصائية، والقضايا المرتبطة : وهي. واالتصاالت في مؤسسات األعمال
  .ةبالوقت، وبعض جوانب المعالجة واإلبالغ عن المؤشرات األساسي

  
لم تتم تغطية المعايير والمنهجيات التي تنطبق على مسوحات مؤسسات األعمال بصفة عامة ولكن ولكن يمكن . ٧٩

المعايير اإلحصائية مثل المفاهيم : وتشمل المواضيع. العثور على المعلومات في المصادر المذكورة أعاله
لقضية وتصميم االستبيان، السكان المستهدفين وأطر والتصنيفات، وسائل المسح، وتقنيات الجمع، والمبادئ العامة ل

  .المسح وتصميم العينة واختيار ومعالجة البيانات وجودة البيانات والتقييم، ونشر البيانات والبيانات الوصفية
  

  التعبير عن المؤشرات بالمصطلحات الجبرية
  
على سبيل المثال، يتم حساب . سيةتصف بيانات تعريف المؤشر األساسي أعاله صيغ حساب المؤشرات األسا. ٨٠

عن طريق قسمة مؤسسات األعمال ضمن النظاق التي تستخدم ) ٣-ت(نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت 
بالنسبة لبعض المؤشرات، وهناك . ١٠٠اإلنترنت على مجموع عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق، ثم ضربها بـ 

 على سبيل المثال، يمكن حساب نسبة مؤسسات األعمال التي تضطلع بأنشطة .طريقتان الحتساب المؤشر األساسي



  
  
 

 ٤٥

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

كنسبة مؤسسات األعمال ضمن النطاق أو مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت في ) ١٢-ت(اإلنترنت المختلفة 
  .كل نشاط

  
نسبة مؤسسات األعمال وللمثال األول أعاله، فإن . ويمكن أيضا أن يتم التعبير عن الصيغة بمصطلحات جبرية. ٨١

  : يمكن أن يعّبر عنها على النحو التالياإلنترنتالتي تستخدم 
  

100∗
B

Inter

N
N  

  

 هو العدد NB هو عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق في عدد السكان التي تستخدم اإلنترنت و NInterحيث 
  . لتحويلها إلى نسبة مئوية١٠٠نسبة بـ وتضرب ال. التقديري لمؤسسات األعمال ضمن النطاق في عدد السكان

  
يمكن أن ) ١٢-ت(بالنسبة للمثال الثاني، فإن نسبة مؤسسات األعمال التي تقوم بأنشطة خاصة باإلنترنت . ٨٢

  :يوصف بأنه إما

,100∗
B

Activityi

N
N

 or 100∗
Inter

Activityi

N
N 

د السكان التي اضطلعت بنشاط معين، كما يدل على هو عدد مؤسسات األعمال ضمن النطاق في عد NActivityiحيث 
 NInterو، ) للحصول على معلومات عن السلع أو الخدماتاإلنترنتعلى سبيل المثال استخدام ( Activity iالنشاط 

 . لتحويل النسبة إلى نسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ .  تم تعريفها على النحو الوارد أعالهNBو
  

  لمؤشرتصنيف بيانات ا
  
على سبيل المثال، يمكن تصنيف مؤسسة . هناك عدة طرق لتصنيف مؤسسات األعمال لجعل الناتج أكثر صلة. ٨٣

وكمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألسر، فإن مؤشرات استخدام . األعمال عن طريق حجمها أو موقعها
فرعية بكافة السبل الممكنة التي يمكن بها تصنيف مؤسسات األعمال حددت المتغيرات التصنيفية التي هي مجموعة 

إن المتغيرات التصنيفية المختارة هي تلك المرتبطة بالسياسات والمجدية من الناحية اإلحصائية للمقارنة . هذه البيانات
اً ذات أهمية كبيرة ولكن من الصعب جد) على سبيل المثال، المنطقة الجغرافية(إن بعضها . الدولية على حد سواء
  .جمعها بطريقة متناسقة

  
قد يتم إنشاء المؤشرات الفرعية لجميع مؤشرات استخدام مؤسسات األعمال باستخدام المتغيرات التصنيفية، . ٨٤

  ).بالنسبة للعاملين( والحجم ،والصناعة
  
تصنيف ويستند . إن التصنيفات المستخدمة في المؤشرات األساسية تستند إلى التصنيفات الدولية الموحدة. ٨٥

ويستند هذا اإلصدار األكثر شيوعاً على . )ISIC(الصناعة على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألمم المتحدة 
التصنيع :  أو إصدارات سابقة، وتشمل على األقل األقسام التالية٣,١مراجعة التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

؛ تجارة الجملة والتجزئة، )Fف الصناعي الدولي الموحد التصني(؛ البناء )Dالتصنيف الصناعي الدولي الموحد (
التصنيف الصناعي الدولي الموحد (إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية 

G( ؛ الفنادق والمطاعم) التصنيف الصناعي الدولي الموحدH( ؛ النقل والتخزين واالتصاالت) التصنيف الصناعي
  ).Kالتصنيف الصناعي الدولي الموحد (؛ العقارات، التأجير ونشاطات مؤسسات األعمال )Iلي الموحد الدو

  
 :، فان التصنيف الصناعي هو األقسام٤بالنسبة للبلدان التي تستخدم التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح . ٨٦

C, F, G, H, I, J, L, M(part)و N) ملة والتجزئة، إصالح المركبات ذات المحركات التصنيع؛ البناء؛ تجارة الج



 
 
 

 ٤٦

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

والدراجات النارية؛ النقل والتخزين؛ السكن وأنشطة الخدمات الغذائية؛ المعلومات واالتصاالت؛ األنشطة العقارية؛ 
  .؛ واإلدارة وأنشطة الخدمات الداعمة)٧٥بإستثناء القسم (الفنيون، واألنشطة العلمية والفنية 

  
 أو أكثر ٢٥٠، و٢٤٩-٥٠، ٤٩-١٠، ٩-١: ف مؤسسات األعمال من حيث العاملين وهوويعّرف حجم تصني. ٨٧

 موظفين أو أكثر، فإن كثيراً من البلدان ١٠وفي حين أن نطاق الحد األدنى الموصى به هو . من األشخاص العاملين
 قد أضيفت ٩-١ترغب في جمع بيانات عن مؤسسات األعمال الصغيرة، لذلك فإن مجموعة األشخاص العاملين 

ويتم تشجيع البلدان على توسيع النطاق ليشمل .  للمؤشرات األساسية٢٠٠٨لتصنيفات الحجم خالل تنقيح عام 
إن تصنيفات الحجم الموصى بها أقل تفصيالً من . مؤسسات األعمال الصغيرة جداً، وجدولة البيانات على هذا األساس

  ).٢٠٠٨c، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (المتحدةشعبة اإلحصاءات في األمم توصيات الحجم التابعة ل
  

  النطاق والوحدات اإلحصائية
  
يتم تعريف نطاق مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤشرات في مؤسسات األعمال من . ٨٨

  .حيث نوع نظام مؤسسة األعمال، والنشاط الصناعي وحجمه
  
، من القطاعين العام والخاص التي )المشاريع(ن النطاق محدود لمؤسسات األعمال وفيما يتعلق بنوع النظام، فإ. ٨٩

  .وتستثنى المؤسسات الحكومية العامة. تعمل في البلد
  
الذي ينطبق على هذه المؤشرات، وفي إطار التصنيف الصناعي الدولي ) النشاط(وفيما يتعلق بنطاق بالصناعة  .٩٠

وبالنسبة للبلدان التي أدخلت التصنيف . D, F, G, H, I, Kحد األدنى هو األقسام ، فإن نطاق ال٣,١الموحد، التنقيح 
 ,C, F, H, I, J, L، فإن نطاق الحد األدنى هو األقسام)أو معادلتها الوطنية (٤الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 

M(part), N, S(part) . القسمMالقسم . ، األنشطة البيطرية٧٥لشعبة ، النشاطات المهنية، والعلمية، والتقنية، تستثني ا
S إصالح الحواسيب والسلع الشخصية والمنزلية٩٥ يحتوي الشعبة ، .  
  
الموظفين ' العاملين'، وتشمل )١٩٩٣(ووفقاً لمنظمة العمل الدولية . 'العاملين'ويعّرف نطاق الحجم من حيث عدد  .٩١

والشخص العامل .  المنتجين وعمال األسرة المساهمينوأرباب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وأعضاء تعاونيات
). على سبيل المثال، يمكن أن يدفع لعامل األسرة المساهم بطريقة عينية عوضاً عن نقدية(يعمل بأجر أو بدون أجر 

  . ويجوز استخدام الموظف على أساس قصير األجل أو بصورة متقطعة أو موسمي
  
ومع ذلك، يتم .  أو أكثر من العاملين١٠الحجم في المشاريع التي لديها إن الحد األدنى الموصى به لنطاق . ٩٢

). بما في ذلك المؤسسات التجارية الفردية (١٠تشجيع البلدان على مسح الشركات التي يقل فيها عدد العاملين عن 
  .اًوهذا يمكن أن يوفر معلومات مفيدة جداً عن الحالة التكنولوجية في مؤسسات األعمال الصغيرة جد

  
، ٢٠٠٨تنقيح  ()SNA93(وقد أيد نظام الحسابات القومية . 'المشروع'إن الوحدة اإلحصائية الموصى بها هي . ٩٣

المشروع هو رؤية لوحدة " :هذا المفهوم، ووصف المشروع كما يلي) ٢٠٠٨a، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
 يشير إلى شركة، أو شبه شركة، أو مؤسسة ال إن مصطلح المشروع يمكن أن. مؤسسية كمنتج للسلع والخدمات

مشروع التوصيات الدولية  "شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةإن تقرير ". تستهدف الربح أو مؤسسة فردية
  :يتوسع في مفهوم المشروع على النحو التالي) ٢٠٠٨c، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة" (لإلحصاءات الصناعية

  
مؤسسة هو متعامل اقتصادي مستقل . ومؤسسة. سسية بصفتها منتجا للسلع والخدمات كمشروعتعرف الوحدة المؤ"

بالنسبة لألمور المالية واتخاذ القرارات االستثمارية، فضال عن السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بتخصيص الموارد 
قد . دية في موقع واحد أو أكثرويمكن أن تشارك في واحدة أو أكثر من األنشطة االقتصا. إلنتاج السلع والخدمات

  .يكون المشروع وحدة شرعية منفردة
  



  
  
 

 ٤٧

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المشروع هو أصغر وحدة قانونية والذي يعتبر وحدة تنظيمية تنتج السلع أو الخدمات، والذي يستفيد من درجة 
ن ويجوز للمشروع، أن يكو. معينة من االستقاللية في اتخاذ القرار، وخاصة بالنسبة لتخصيص موارده الحالية

الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح . ، أو مؤسسة ال تبغي الربح، أو مؤسسة فردية)أو شبه شركة(شركة 
 وحدة –يشير إلى وحدة مؤسسية " مؤسسة فردية"من ناحية أخرى، فإن مصطلح . هي وحدات مؤسسية كاملة

  ". فقط بصفتها منتجا للسلع والخدمات-أسرية أو حكومية 
  
العامة ) التجارية(رة إلى أن المشروع هو مفهوم مؤسسي واسع جداً، بما في ذلك الشركات وتجدر اإلشا. ٩٤

العامة ضمن ) التجارية(وتوصي الشراكة البلدان أن تشمل الشركات . والوحدات الفردية التي تنتج السلع والخدمات
انتاج بيانات عن المشاريع وإذا كانو يرغبون في . نطاق مسوحات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، ينبغي عليهم أن يأخذوا بعين االعتبار إدراج المنتجين الفرديين ) عاملين١٠تلك التي يوجد فيها أقل من (الصغيرة
  .للسلع والخدمات، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي

  
عن استخدام تكنولوجيا ومن المسلم به أن بعض البلدان سوف تستخدم المسوحات للمنشآت لجمع البيانات . ٩٥

وإذا كان هذا هو الحال، يجب أن يكون ذلك واضحا في البيانات . المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال
وعلى سبيل . الوصفية للمسوحات ألن نسب البيانات قد ال تكون قابلة للمقارنة عند استخدام أنواع مختلفة من الوحدات

تقريراً عن  باء استخدم المشروع، فمن المرجح أن يقدم البلد باءمؤسسة كوحدة، والبلد  الألفبلد الالمثال، إذا استخدم 
نسب أعلى، وخاصة االستخدامات األكثر تطورا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل البيع والشراء عبر 

  .اإلنترنت، أو استخدام اإلنترانت
  

  عوامل الوقت ذات الصلة
  
  :وهي. ات األسرة، هناك عدة خصائص تتعلق بالوقت لها صلة بالممؤشرات األساسيةكما هو الحال مع مؤشر. ٩٦
  
  ؛)مدى تردد إنتاج المؤشرات(التردد  •
-، وت٩-، ت٨-، ت٧-، ت٤-، ت٣-، ت٢-، ت١-تالفترات المرجعية المشار إليها في المؤشرات /الفترة •

ومن أجل تحقيق . ت في مؤسسات األعمالعندما طرح األسئلة حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال١٢
، " شهراً األخيرة١٢الـ "وهي عامة ( شهراً ١٢المقارنة الدولية، يوصى بأن تستخدم البلدان فترة مرجعية لمدة 

  .، واإلشارة إليها في السؤال)السنة الميالدية األخيرة، أو السنة المالية األخيرة
وعادة ما تكون في اليوم  ١١-، وت١٠-، ت٦-، ت٥-تة تستخدم التواريخ المرجعية للمؤشرات األساسي •

  .األخير من الفترة المرجعية أو بعد ذلك بوقت قصير
السلسلة الزمنية، أي سلسلة البيانات المستمدة من المسوحات المتوافق عليها بما فيه الكفاية للسماح بمقارنة  •

ات في أنماط استخدام وتقدم انتشار تكنولوجيا وتعد هذه المقارنات هامة لرصد التغير. البيانات مع مرور الوقت
  .المعلومات واالتصاالت

  
  تجهيز بيانات المؤشرات والتقارير عنها

  
وكما بالنسبة لمؤشرات األسرة، فإن الجوانب العامة لبيانات مسوحات مؤسسات األعمال غير موصوفة في هذا . ٩٧

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكون محددة وتشمل ومع ذلك، فإن بعض جوانب تجهيز بيانات مؤشرات . التقرير
  .تحرير البيانات وتجميع فئات البيانات واستنتاج المؤشرات األساسية

  
فيما يتعلق بتعديل بيانات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال، فإن تقرير األونكتاد . ٩٨

  .م تتم مناقشة هنايشمل هذا الموضوع بشكل موسع ول) ٢٠٠٩(
  



 
 
 

 ٤٨

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

نفس النصيحة بشأن تجميع المؤشرات المعقدة المعروضة لألسر تنطبق على مؤشرات استخدام مؤسسات . ٩٩
، أي أنه ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر عند تجميع الفئات المستجيبة لبناء الفئات المحددة في ١٢-ت و٩-تاألعمال 
هو حساب نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم الحزمة العريضة،  ٩- توعلى سبيل المثال فإن.  األساسيةالمؤشرات

استخدام (الحزمة العريضة الثابتة و) استخدام مؤسسات األعمال(التي تم التوصل إليها باستخدام فئتين مستجيبتين 
 لديها مؤسسات األعمال التي) أو نسبة(إن الحساب المطلوب هو عدد . الحزمة العريضة المتنقلة) مؤسسات األعمال

ويتم التجميع على مستوى وحدة قياسية بدال من . نفاذ إلى اإلنترنت إما باستخدام الحزمة العريضة الثابتة أو المتنقلة
ألن العديد من مؤسسات األعمال (يالحظ أن اجمالي النسب غير صحيح وسوف يؤدي إلى المبالغة . البيانات المجمعة

  ).متنقلة على حد سواءسوف تستخدم الحزمة العريضة الثابتة وال
  

وتشمل النسب من مجموع سكان . يتم تقديم كل المؤشرات األساسية لمؤسسات األعمال كبيانات نسبية. ١٠٠
،  ٩-، ت٨-، ت٧-توبالنسبة للمؤشرات . مؤسسات األعمال المجموعات الفرعية من السكان، مثل صناعات خاصة

ميع مؤسسات األعمال أو نسبة من هؤالء الذي يستخدمون فإن البلدان يمكن أن تقدم بيانات كنسبة لج ١٢-وت
إن وجود طريقتين لحساب هذه المؤشرات يمكن أن يكون مربكا للمستخدمين، لذلك من المهم الوضوح أي . اإلنترنت

  .قاسم سوف يستخدم لبناء مؤشر معين
  

المتبعة في مؤشرات األسر، أي أنه ألغراض التقارير الدولية، فإن المبادئ المتبعة في هذا القسم هي نفسها . ١٠١
وهذا يوضح ماذا تعني البيانات وتسهل مقارنة البيانات . على البلدان أن تقدم أرقاماً عوضاً عن نسب أو نسب مئوية

  ).على سبيل المثال، الصناعات(كما أنها تمكّن من تجميع بعض الفئات الفرعية . عبر البلدان
  

، )كما يتبين من المتغيرات التصنيفية(ان، ولكل من الفئات السكانية الفرعية يقدر السكان بمجموع عدد السك. ١٠٢
ويجب على مجموعتي األرقام أن تمثل جميع السكان . تحتاج أيضا إلى أن تقدم بحيث يمكن استخالص نسب

  .المستهدفين وليس العينة
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  المراجع
  

١. However, some model questions are similar to the household access questions, for instance, Did your business have an 
intranet as at <date?<  

٢. From NSOs in member countries or other available sources (such as Eurostat.(  
٣. In theory, indicator B9 (Proportion of businesses using the Internet by type of access) could also be calculated on two bases.  
٤. Note that each response category of the multiple response indicators, B9 and B12, forms an indicator. Sub-indicators are 

those that use the classificatory variables to examine a part of the in-scope population.  
٥. Readers wishing to see how the model questions fit into a questionnaire should consult the model questionnaire in Annex 2 of 

UNCTAD (2009). The model questionnaire also shows question sequencing.  
٦. A 12-month reference period is recommended. See Time-related factors later in this chapter.  
٧. The number will almost always be an estimate based on a sample survey. For simplicity, that is not specified in this 

publication.  
٨. For information about reference dates, see Time-related issues later in this chapter.  
٩. Note that many developed economies exclude manual e-mail orders from their concept of e-commerce. For example, 

Eurostat’s model business ICT use questionnaire specifically excludes orders received or placed by “manually typed e-mails” 
(Eurostat, 2009a). The inclusion of e-mail orders in B7 and B8 is likely to be reviewed in future revisions of the core ICT 

indicators.  
١٠. The new definition is “An e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or services, conducted over computer 

networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of orders. The goods or services are 
ordered by those methods, but the payment and the ultimate delivery of the goods or services do not have to be conducted 
online. An e-commerce transaction can be between enterprises, households, individuals, governments, and other public or 

private organisations.” (OECD, 2010.(  
١١. OECD’s Glossary of Statistical Terms defines statistical standards as providing “… a comprehensive set of guidelines for 

surveys and administrative sources collecting information on a particular topic. Components of a standard include: 
definition(s), statistical units, classification(s), coding process(es), questionnaire module(s), output categories.” The Glossary 

defines statistical methodology as “Theory and methods of data collection, processing and analysis.” (OECD, 2009b.(  
١٢. And statistics on the ICT sector and ICT trade.  
١٣. Many economies collect data for more industries than this (for instance, including ISIC J/K, Finance/Financial and insurance 

activities) and at a greater level of detail. The recommended categories should therefore be achievable by most countries that 
collect business ICT use data.  

١٤. Businesses with 0-9 employees are usually classified as micro-enterprises; 10-49 employees as small enterprises; 50-249 
employees as medium-sized enterprises; and 250 or more employees as large enterprises.  

١٥. The UNSD splits the 10-49 range into 10-19 and 20-49. It considers this a minimum division of the size range; more detailed 
classifications, where required, could be used and the results aggregated to conform to the core indicator categories.  

١٦. General government organizations are defined in terms of the System of National Accounts 1993 (2008 revision). According 
to the SNA “… the principal functions of government are to assume responsibility for the provision of goods and services to 
the community or to individual households and to finance their provision out of taxation or other incomes; to redistribute 
income and wealth by means of transfers; and to engage in non-market production.” (General) government organizations 
include central, state and local government units. Importantly, they do not include public corporations (legal entities, 
predominantly owned and controlled by the government that are created for the purpose of producing goods and services for 

the market and may be a source of profit or other financial gain to their owner/s.(  
١٧. Note that this is a rather narrow scope, which should be achievable by most countries that collect business ICT use data. 

Many countries include other economic activities.  
١٨. Veterinary activities are also excluded from the scope under ISIC Rev. 3.1.  
١٩. This is not a perfect correspondence with the minimal in-scope industries per ISIC Rev. 3.1. See ISIC Rev. 4: 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. Feedback on country plans for the scope of future business ICT use 
surveys based on ISIC Rev. 4 (or national equivalents) would be useful.  

٢٠. Employers are those working on their own account or with one or more partners, who hold the type of job defined as a ‘self-
employment job’ and, in this capacity engage one or more employee(s.(  

٢١. These are workers who, working on their own account or with one or more partners, hold the type of job defined as a ‘self-
employment job‘.  

٢٢. According to UNSD (2008c), the informal sector as defined by the International Conference of Labour Statisticians “consists of 
a sub-set of household unincorporated enterprises with at least some production for sale or barter and they operate within the 
production boundary of the SNA. These units typically operate at a low level of organisation, with little or no division between 
labour and capital as factors of production and on a small scale. Labour relations, where they exist, are based mostly on 
casual employment, kinship or personal and social relations rather than contractual arrangements with formal guarantees. 

The informal sector thus defined excludes household enterprises producing exclusively for own final use.“  
٢٣. SNA93 (2008 revision) defines establishments as follows: “homogeneous units, which the System defines as establishments. 

An establishment an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location and in which only a single 
productive activity is carried out or in which the principal productive activity accounts for most of the value added.“  

٢٤. Most developed economies that conduct business use surveys do so annually.  
٢٥. UNCTAD (2009) recommends that respondents should not be asked about the ‘last 12 months’ if the data collection phase is 

likely to span several months.  
٢٦. The Eurostat model questionnaire uses two reference periods: the situation during January and the previous calendar year. 

The January reference period is used in lieu of an exact reference date. The UNCTAD and OECD model questionnaires both 
refer to a reference period and a reference date.  
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  ٥الفصل 
  

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشرات 
  )اإلنتاجي(
 
  

، والتي )اإلنتاجي(التصاالت  يصفان نشاط قطاع تكنولوجيا المعلومات وا٢- وق١-إن المؤشرين األساسيين ق .١٠٣
  .هي مجموعة الصناعات التي يكمن انتاجها الرئيسي بإنتاج سلع أو خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
يتم تعريف القطاع من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، الذي يعد استكماال للتعريف ليتماشى  .١٠٤

ويستند اإلصدار الحالي ". التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية"لي، مع المعيار الصناعي الدو
، على الرغم من أن العديد من البلدان ال تزال تستخدم )٢٠٠٧ (٤على التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 

  ).١٩٩٨ (٣أو التنقيح ) ٢٠٠٢ (٣,١اإلصدار الذي يعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 
  

إن الخصائص المميزة لمؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات هي تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات  .١٠٥
وتعاريف المتغيرات المستخدمة في ) قاسم اللمؤشرات(واالتصاالت، وتعريف قطاع مؤسسات األعمال الكلي 

  .المؤشرات
  

وجيا المعلومات واالتصاالت مجمعة من مخرجات المسوحات القطاعية عادة ما تكون إحصاءات قطاع تكنول. ١٠٦
وفي حين أن بعض البلدان تقوم . التي تجمع بيانات العمالة، والدخل، واإلنفاق للحسابات القومية وألغراض أخرى

بعمل مسوحات لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على وجه التحديد، فإن معظمهم يستخدم اإلحصاءات 
 وتصنف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. الصناعية المتاحة

وتقوم منظمة األمم المتحدة . بيانات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أساس تجميع البلدان األعضاء فيها
بما في ذلك تلك المتعلقة بالصناعات التحويلية (ناعة التحويلية بتصنيف إحصاءات الص) اليونيدو(للتنمية الصناعية 

وتقوم األونكتاد سنوياً بجمع بيانات مؤشرات قطاع تكنولوجيا . لعدد من البلدان) لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .المعلومات واالتصاالت األساسية

  
 ال تجمع عادة من خالل مسوحات )٢-وق ١-ق(ألن مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . ١٠٧

قطاع تكنولوجيا المعلومات  صناعية مصممة لهذا الغرض، فهي تنطوي تقريباً بشكل دائم على التقريب في
إن مشاكل مقارنة البيانات تؤثر أيضاً على تعيف . وفي كثير من الحاالت، يعتبر هذا تقريباً ضعيفاً. واالتصاالت

وتشمل . والمفاهيم مثل القيمة المضافة وتعريف القوى العاملة) سم في حساب النسبالقا(قطاع مؤسسات األعمال 
وال شك في وجود اختالفات أخرى . االختالفات في نطاق قطاع مؤسسات األعمال تضمين القطاع المالي أو استبعاده

  ).٢٠٠٨aالشراكة، (ولكنها غير موصوفة بشكل عام من قبل البلدان 
  

 ١٩٨٨ أبسط من تعريفات ٢٠٠٧إلى أن تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام وتجدر اإلشارة . ١٠٨
ومن المرجح أيضا أن تتماشى بشكل أفضل مع التصنيفات الصناعية الوطنية المعادلة، .  ألنها أضيق نطاقا٢٠٠٢ًو

، ٤ناعي الدولي الموحد، التنقيح وبوجه أعم، إن تنفيذ التصنيف الص. وبالتالي تقليل مصدر واحد غير قابل للمقارنة
أتاح فرصة للبلدان إلعادة تصميم تلك البرامج واإلحصاءات الصناعية، وخالل العملية، غير ممارسات قياس قطاع 

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

ة المضافة القيم/وتعرض المؤشرات األساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة القوى العاملة. ١٠٩
  .التي تعزى إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة لقطاع األعمال كامالً، معبراً عنه بنسبة مئوية

  
وعلى سبيل المثال، فإنه . قد يتم إنشاء مؤشرات فرعية لنشاطات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ١١٠

  .جيا المعلومات واالتصاالت وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن المفيد التمييز بين التصنيع في تكنولو
  

  المؤشرات األساسية 
  

  :إن كل واحد من المؤشرات معروض أدناه، مع المعلومات التالية. ١١١
  
  اسم المؤشر ووصف موجز عنه؛ •
  والقيمة المضافة؛تعريف المصطلحات المستخدمة، على سبيل المثال، قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  •
  كيف يتم حساب المؤشر؛ •
 .وتشمل تعاريف أخرى ومناقشة القضايا اإلحصائية, مالحظات توضيحية •
  

نسبة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القوة العاملة في مجمل قطاع   ١-ق
   األعمال

  .األعمالمؤسسات في قطاع العاملين اإلجمالي االتصاالت آنسبة من في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعاملين إلى  ١-قيشير 
، ٣ النسخ المنقحة )ISIC( وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد )صناعةال(النشاط أساس  قطاع األعمال على  مجموعويعرف

  .يات االحصائية أدناهلمعايير والمنهجضمن اوترد التعاريف . )أي إصدار تستخدمه البلدان على اعتمادًا( ٤، و٣،١و
مؤسسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جميع األشخاص الذين يعملون في اإلنتاج المحلي في العاملين /يمثل العاملين

  .قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/األعمال
المعادالت أو  (١,٣ والنسخة المنقحة /٣ النسخة المنقحة التصنيف الصناعي الدولي الموحدالتي تستخدم وبالنسبة للبلدان 

تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام واالتصاالت حسب ، يتم تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات )الوطنية
، )ادالت الوطنيةالمعأو  (٤، النسخة المنقحة التصنيف الصناعي الدولي الموحدالتي تستخدم وبالنسبة للبلدان ). ١اإلطار  (٢٠٠٢

، اإلطار ٢٠٠٧في تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام واالتصاالت يتم تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات 
  ).٢٠٠٩a(بالتفصيل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ويناقش آل من التعريفان ). ٢(

من خالل تقسيم واالتصاالت المشارآة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لين في موسسات األعمال العامويتم احتساب نسبة مجموع 
ثم يتم ضرب . على المجموع الكلي للعاملين في مؤسسات األعمالبقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملين المرتبطين 

  .نسبة مئويةآعبر عنه لي ١٠٠ـ النتيجة ب

  مالحظات توضيحية
قطاع تكنولوجيا (وهي تشمل عدم وجود إمكانية المقارنة بين التعاريف .  عدد من القضايا اإلحصائية المرتبطة بهذا المؤشرهناك

يتم وصف هذه القضايا في الشراآة و. كثير من البياناتوالطبيعة التأريخية لل، )المعلومات واالتصاالت وقطاع األعمال والقوى العاملة
)٢٠٠٨a األونكتاد من الدول تقديم تقرير عن عدد األشخاص العاملين وتطلب ).٢٠٠٩؛.  

  
  

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القيمة المضافة حصة   ٢-ق

  .  لألعمالقيمة المضافةالإلى إجمالي القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة من إجمالي  ٢-قيشير 
، ٣ النسخ المنقحة )ISIC(للتصنيف الصناعي الدولي الموحد  وفقًا) صناعةال(النشاط أساس طاع األعمال على قمجموع ويعرف 

  .لمعايير والمنهجيات االحصائية أدناهضمن اوترد التعاريف . )أي إصدار تستخدمه البلدان على اعتمادًا( 4، و١,٣و
الناتج يشار إليها بوفي بعض األحيان .  الناتج المحلي اإلجمالي الوطنيالقيمة المضافة اإلجمالية لصناعة معينة مساهمته فيتمثل 

فرق يتم احتسابه آوبصفة عامة، ). في إطار الحسابات القوميةويتم تقديرها (ال تقاس مباشرة  حسب الصناعة والمحلي اإلجمالي
  ).النهائيالمنتوج الالزمة إلنتاج الطاقة والمواد والخدمات (، والمدخالت الوسيطة )اإلنتاج اإلجمالي(بين اإلنتاج 

  .١-قتعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إجمالي القيمة المضافة بقسمة إجمالي القيمة المضافة التي تعزى إلى تحسب 

  .نسبة مئويةآ اعبر عنهلي ١٠٠ـ ثم يتم ضرب النتيجة ب.  لألعمالةقيمة المضافالإجمالي على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  مالحظات توضيحية
قطاع (وهي تشمل عدم وجود إمكانية المقارنة بين التعاريف . هناك عدد من القضايا اإلحصائية المرتبطة بهذا المؤشر ١- آما في ق

يتم وصف هذه القضايا في و. كثير من البياناتوالطبيعة التأريخية لل، )القيمة المضافةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاع األعمال و
  . وتجمع األونكتاد القيمة المضافة بالعملة المحلية).٢٠٠٩؛ ٢٠٠٨a(الشراآة 
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  المعايير والمنهجيات اإلحصائية
  

دد قليل معايير ألن اشتقاق المؤشرات عادة ما يتم كنتيجة ثانوية للمسوحات الصناعية القائمة، فإن هناك ع. ١١٢
األونكتاد "ويمكن االطالع على نصائح مفيدة لقياس قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في . المسوحات المحددة

)٢٠٠٩."(  
  

  تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

وإذا كان . القطاعيةإن القضية اإلحصائية الرئيسية التي تطبق على هذه المؤشرات هي تطابقها مع التعاريف . ١١٣
ذلك ممكنا، فإنه ينبغي تصميم المسوحات للسماح باشتقاق تقديرات لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما تم 

إن ). أو ما يعادلها وطنياً (٤ أو التنقيح ٣,١، أو التنقيح ٣تعريفها باستخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح 
يا المعلومات واالتصاالت المستخدمة في مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعريفات قطاع تكنولوج

منظمة التعاون والتنمية في ل التابعة الفرقة العاملة المعنية بوضع مؤشرات لمجتمع المعلوماتها توضعهي تلك التي 
العامل في منظمة التعاون والتنمية في وكان التعريف األول للفريق . الميدان االقتصادي لمؤشرات لمجتمع المعلومات

ومع . ٣ والذي استند إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح ١٩٩٨الميدان االقتصادي كل أتفق عليه في عام 
، فقد تم )٢٠٠٢، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (٣,١إعادة النظر للتصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 

شعبة عترف تو). ١انظر اإلطار  (٢٠٠٢لجملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديمه في عام عام صقل البيع با
 تعاريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات  بأناإلحصاءات في األمم المتحدة

شعبة اإلحصاءات على سبيل المثال، (ولي الموحد للتصنيف الصناعي الد' مجموعات بديلة'واالتصاالت وينشرهم كـ 
  ).٢٠٠٨d، في األمم المتحدة

  
 لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ٢٠٠٢ و١٩٩٨إن المبادئ التوجيهية التي تنطبق على تعاريف . ١١٤

  )٢٠٠٩aان االقتصادي، منظمة التعاون والتنمية في الميد( :قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي كانت
  
بالنسبة للصناعات التحويلية، يجب على منتجات صناعة مرشحة أن تعتزم تحقيق وظائف معالجة المعلومات  •

أو تسجيل /واالتصاالت بما في ذلك النقل والعرض، أو يجب أن تستخدم المعالجة االلكترونية للكشف وقياس و
  .ائيةالظواهر الفيزيائية أو السيطرة على عملية فيزي

وبالنسبة للصناعات الخدمية، يجب أن يكون القصد من منتجات صناعة مرشحة هو تمكين وظيفة معالجة  •
  .المعلومات واالتصاالت بالوسائل اإللكترونية

  
شعبة اإلحصاءات في  (٤ على أساس التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح ،٢٠٠٧ويرد تعريف عام . ١١٥

وقد عدلت المبادئ التوجيهية التي تستخدم لتحديد قطاع تكنولوجيا المعلومات . ٢في اإلطار ) ٢٠٠٨d، األمم المتحدة
تستخدم المعالجة "... واالتصاالت إلزالة مبدأ أن منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشمل تلك التي 

  ". العملية الفيزيائيةأو تسجيل الظواهر الفيزيائية أو للسيطرة على/االلكترونية للكشف وقياس و
  

.  تجارة التجزئة لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٢٠٠٧ و٢٠٠٢تستبعد تعريفات كل من عامي . ١١٦
مثل (والسبب الرئيسي لذلك هو أن جزء كبير من قيمة تلك التجارة يضطلع بها تجار التجزئة غير المتخصصة 

  ).المحالت
  

 لقطاع تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠٧صي بأن تعتمد البلدان تعريف عام يو) ٢٠٠٩(إن تقرير األونكتاد . ١١٧
كتصنيف ) أو ما يعادلها وطنياً (٤واالتصاالت، في حين االعتراف بأن البلدان تستخدم قبل بعض الوقت التنقيح 

مال ، يتيح فرصة الستك٤وتالحظ األونكتاد أن إدخال التصينف الدولي الصناعي الموحد، التنقيح . لصناعتها
التصنيفات الوطنية المعادلة وإجراء مسوحات لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تتوافق مع تعريف عام 

وعلى وجه الخصوص، ينبغي الحرص على عدم انهيار أي من الفئات المفصلة التي تضم أجزاء من قطاع . ٢٠٠٧
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 
 
 

 ٥٤

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

مزيد من المعلومات عن تعاريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دليل ويمكن االطالع على . ١١٨
  ).٢٠٠٩a(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لقياس مجتمع المعلومات 

  
المشورة العامة بشأن كيف يمكن للبلدان بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ٢٠٠٩(تقدم األونكتاد . ١١٩
  .افق مع التعاريف المبينة أعالهيتو
  

تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .١اإلطار 
  )٣,١تنقيح ) ISIC( استناًد إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية( ٢٠٠٢

  التصنيــع

  حاسبة والحوسبة أجهزة المكاتب والم٣٠٠٠

  *  الكبالت واألسالك المعزولة٣١٣٠

    الصمامات اإللكترونية وباقي المكونات اإللكترونية٣٢١٠

    التلفاز وأجهزة اإلرسال الراديوي وأجهزة خطوط الهاتف والتلغراف٣٢٢٠

  العالقة  أجهزة استقبال الراديو والتلفاز وتسجيل الصوت والصورة وأجهزة النسخ والمواد ذات ٣٢٣٠

  *  أدوات ومعدات القياس والفحص واالختبار والقيادة والخدمات األخرى باستثناء أجهزة التحكم بالعمليات الصناعية٣٣١٢

  *  جهاز السيطرة على العمليات الصناعية٣٣١٣

  الخدمــات

    تجارة الجملة ألجهزة الحاسوب، وملحقات الحاسوب والبرمجيات٥١٥١

  للقطع اإللكترونية وأجهزة االتصاالت  تجارة الجملة ٥١٥٢

    االتصاالت٦٤٢٠

  )تشمل الحواسيب(  استئجار آالت وتجهيزات مكتبية ٧١٢٣

    الحواسيب واألنشطة ذات العالقة ٧٢

ا المعلومات  لقطاع تكنولوجي٢٠٠٧تم استبعاد أنشطة هذه الفئات من تعريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عام ه الحظ أن* 
  .واالتصاالت
  ).٢٠٠٩a، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( دليل قياس مجتمع المعلومات:المصدر

  
تعريف دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات  .٢اإلطار 

  )٤تنقيح ) ISIC( الموحد لجميع األنشطة االقتصاديةاستناًد إلى التصنيف الصناعي الدولي ( ٢٠٠٧واالتصاالت 

  التصنيع

  لوحاتال صناعة المكونات اإللكترونية و٢٦١٠

  لمعدات الطرفيةالحاسوب وا تصنيع أجهزة ٢٦٢٠

   تصنيع معدات االتصاالت٢٦٣٠

   تصنيع اإللكترونيات اإلستهالآية٢٦٤٠

   صناعة وسائط مغناطيسية وبصرية٢٦٨٠

  
  الخدمات

  تجارة الجملة ألجهزة الحاسوب، وملحقات الحاسوب والبرمجيات ١٤٦٥

  تجارة الجملة لألجهزة والقطع اإللكترونية وأجهزة وقطع االتصاالت ٤٦٥٢

  نشر البرامج ٥٨٢٠

  االتصاالت    ٦١

  الخدمات االستشارية واألنشطة ذات الصلةبرمجة الحاسوب، و    ٦٢

  اإلنترنتواألنشطة ذات الصلة؛ بوابات ستضافة المعالجة البيانات، وا  ٦٣١

  ومعدات االتصاالتالحاسوب  إصالح أجهزة  ٩٥١

  ).٢٠٠٩aمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ( دليل قياس مجتمع المعلومات :المصدر



  
  
 

 ٥٥

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  تعريف مجمل قطاع األعمال
  

، ٣تصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح وفقاً لل) الصناعة(يعرف مجمل قطاع األعمال على أساس النشاط . ١٢٠
وعادة ما تكون قياسات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقديرية في سياق . ٤، أو التنقيح ٣,١أو التنقيح 

ولكن، بما أن عدد قليل من البلدان ينتج . الحسابات القومية، ولذلك فإنه من المستحسن استخدام قاسم الحسابات القومية
  .نات الحسابات القومية مع تقسيم مؤسسي للقطاعين العام والخاص، فإن تعريف النشاط القائم موصى به كوكيلبيا
  

  ٣,١، والتنقيح ٣التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 
  

، هو غير زراعي، وقد ٣,١ و٣إن مجمل قطاع األعمال، ضمن التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح . ١٢١
وقد صمم هذا القطاع في األصل من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان . ٧٤-٧١ و٦٧-١٠كأقسام عّرف 

. االقتصادي لتوفير بديل إجمالي لناتج الحسابات القومية واالستثمار والعمالة، مع وضع قياس اإلنتاجية في االعتبار
في تحديد هذا  وتوافر البيانات، ؤون القياس، والتعاريف،وقد تم األخذ بعين االعتبار العديد من القضايا، بما في ذلك ش

  :وتستثنى الصناعات التالية. القطاع
  
 بسبب  من التصنيف الصناعي الدولي الموحد، وذلك أساسا٠٥ً-٠١الزراعة والصيد والغابات، األقسام  •

  التناقضات في القياس بين البلدان؛
لدولي الموحد، وذلك ألن نسبة كبيرة من القيمة المضافة  من التصنيف الصناعي ا٧٠أنشطة العقارات، القسم  •

  يرتبط بها أي مساهمة عمالية؛ اإليجار التقديري للمساكن التي يشغلها مالكوها، والتي ال'تتكون من 
 من التصنيف الصناعي الدولي الموحد، والتي ٩٠-٧٥المجتمع، والخدمات االجتماعية والشخصية، األقسام  •

  .ن األنشطة غير السوقيةتتكون بشكل رئيسي م
  

 من ٩٩-٩٥وباإلضافة إلى ذلك، فقد استبعدت أنشطة األسر والمنظمات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية، األقسام . ١٢٢
  .التصنيف الصناعي الدولي الموحد

  
توافر  إلى ، ويرجع ذلك أساساً'A31'جمالي نظام الحسابات القومية، إ على ٣/٣,١ويستند اجمالي التنقيح . ١٢٣

  .البيانات، باستثناء استبعاد األنشطة العقارية
  

  ٤التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 
  

، فإن التعاريف الموصى بها ٤وبالنسبة للبلدان التي تستخدم التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح . ١٢٤
ويشمل التعريف . دئ الرئيسية هي نفسهالمجموع قطاع األعمال تختلف في بعض الجوانب على الرغم من أن المبا

واالختالفات الرئيسية عن تعريف التصنيف الصناعي الدولي . ٩٦-٩٥ و٨٢-٦٩، ٦٦-٤١، ٣٦-٠٥األقسام 
  : هي٣/٣,١الموحد، التنقيح 

، ٩٢تم إدراجها في القسم  (٣/٣,١ تشمل األنشطة التي هي خارج النطاق في تعريف التنقيح ٦٠ و٥٩األقسام  •
  ؛)لترفيهية والثقافية والرياضيةاألنشطة ا

تم تضمينه في  (٣/٣,١، األنشطة البيطرية، هي خارج نطاق تعريف التصنيف الصناعي الدولي الموحد ٧٥القسم  •
  ؛)، الصحة والعمل االجتماعيNالقسم 

تنقيح  بعض األنشطة الخدمية التي تم استبعادها من تعريف التصنيف الصناعي الدولي الموحد، ال٩٦يشمل القسم  •
٣/٣,١.  

  
  
  
  



 
 
 

 ٥٦

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  ٢- وق١-ة في قتعريف المتغيرات المستخدم
  

.  وتمثل جميع األشخاص الذين يعملون في اإلنتاج المحلي في قطاع األعمال١-قتستخدم القوى العاملة في . ١٢٥
وفي إطار الحسابات القومية، ويمكن قياس العمالة من حيث عدد الموظفين والوظائف شبه المتفرغة، أو ساعات 

أو التوظيف في تكنولوجيا المعلومات (تتكون القوى العاملة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . عملال
من األشخاص الذين يعملون في مؤسسات األعمال التي تصنف على أنها تنتمي لقطاع تكنولوجيا ) واالتصاالت

  .المعلومات واالتصاالت
  

، ونظام ١٩٩٣، وحدده نظام الحسابات القومية لعام ٢-قؤشر يمة اإلجمالية يستخدم في المإن مفهوم الق. ١٢٦
الحظ أن المفهوم المحدد هنا ". قيمة الناتج ناقص قيمة االستهالك المتوسط" المنقح، على أنه ٢٠٠٨الحسابات القومية 
 ناقص هو إجمالي القيمة المضافة" صافي القيمة المضافة"؛ إن "إجمالي القيمة المضافة" هو ٢-والمستخدم في ق

 معظم البلدان تستخدام القيمة نويمكن حساب القيمة المضافة في عدة طرق، ويبدو أ. استهالك رأس المال الثابت
  .٢٠٠٨a شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةلمزيد من المعلومات، راجع . المضافة في تكاليف عوامل اإلنتاج

  
  تصنيف بيانات المؤشر

  
. قادرة على أن تنتج عن األنشطة داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقد تكون المؤشرات الفرعية . ١٢٧

للمقارنة . وعادة يتم تمييز صناعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .الدولية، من غير المرجح أن عمل فروع أكثر تفصيال من هذا سيكون ممكنا

  
   اإلحصائيةالنطاق والوحدات

  
 الوحدات اإلحصائية ونطاق المسح تحددها متطلبات أخرى من تلك البيانات لقطاع تكنولوجيا وعموماً. ١٢٨

يبدو أن هناك مجموعة متنوعة من الوحدات ومدى الحجم المستخدم في عمليات المسح التي . المعلومات واالتصاالت
يل المثال، البيانات الوصفية لقاعدة اليونيدو يشير إلى أن على سب. تقيس قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

متغير، بما في ) بما في ذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(نطاق وحدات إحصاءات الصناعة التحويلية 
معظم البلدان التي تستخدم مسوحات .  موظفين١٠ أو ٥ذلك الشركات والمؤسسات، التي كثير منها يحتوى على 

  .تستخدم المؤسسة كوحدة إحصائية لمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةلعمال الهيكلية اءات مؤسسات األاحص
  

من حيث تصنيفات القطاع المؤسسي، من الناحية المثالية، فإن مسوحات قطاع تكنولوجيا المعلومات . ١٢٩
بما في ذلك الوحدات الفردية التي هي وينبغي للبلدان أن تنظر أيضا . واالتصاالت تشمل الشركات الخاصة والعامة

وهذا من شأنه تمكين قياس . وحدات إنشاء انتاجية في مسوحات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ مشاريع
من ) عموماً(وغيرها ) من حيث المبدأ(أنشطة إنتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع غير الرسمي 

  .الشركات الصغيرة
  

   بيانات المؤشرات وتقديم تقارير عنهاتجهيز
  

إن معالجة بيانات المؤشرات األساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير مشمولة هنا ولكنها . ١٣٠
  ).٢٠٠٩(موضحة بشكل عام في كتيب األونكتاد 

  
األونكتاد كأرقام ويتم  فيمؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ترد ) البسط والمقام(إن مكونات . ١٣١

تطلب األونكتاد بيانات عن القيمة المضافة كقيمة في العملة الوطنية، . تحويلها إلى نسب مئوية وذلك لغرض النشر
-٤وتطلب األونكتاد بيانات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى . والقوى العاملة، وعدد العاملين
  .الدولي الموحدأرقام من التصنيف الصناعي 



  
  
 

 ٥٧

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
مفصلة عن  وبالنظر إلى قضايا المقارنة لهذه المؤشرات، من المهم بصفة خاصة أن تقدم البلدان تعاريف. ١٣٢

  .التعاريف القطاعية والمتغيرة المستخدمة
  

طاع هناك مسألة سوف تحتاج إلى أن تنظر فيها المكاتب اإلحصائية والوكاالت الدولية التي تقوم بجمع بيانات ق. ١٣٣
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أال وهي طريقة عالج لكسر السلسلة الزمنية التي أدخلها التغيير في تعريف قطاع 

إن التغير القطاعي ). وإلى حد أقل، التغيرات في تعريف مجمل قطاع األعمال(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ٤ والتنقيح ٣,١حد والتصنيف الصناعي الدولي الموحد التقنيح ينشأ من خالفات بين التصنيف الصناعي الدولي المو

ن فريق إفي وقت كتابة هذا التقرير، ف. ت لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال٢٠٠٧والنطاق األضيق لتعريف 
ات الفرقة العاملة المعنية بوضع مؤشر خبراء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الذي إنشئ من قبل

  .٢٠١٠ في عام يختبر هذه المسألة، ومن المرجح أن يقدم تقريراً لمجتمع المعلومات
  
  
  
  



 
 
 

 ٥٨

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  المراجع
  

١. From NSOs in member countries or other available sources (such as Eurostat.(  
٢. Unfortunately, the definition of the ICT sector requires data collection at the detailed (4-digit) industry level and this level of 

detail is not required for national accounts purposes.  
٣. As the core indicators are ratios, it is hoped that differences in these concepts would not have a significant effect on data 

comparability.  
٤. It is recommended that national agencies that collect ICT sector data provide metadata on sectoral and variable definitions 

used when reporting to international organizations.  
٥. ISIC Rev. 4 also deals with ICT industries better than Rev. 3.1 and has fewer 4 digit categories. In the 2007 definition of the 

ICT sector, there are 2 divisions (2 digit), 8 groups (3 digit) and 2 classes (4 digit); the 2002 definition comprises 3 divisions, 2 
groups and 5 classes.  

٦. In conjunction with its review of the ICT sector, the OECD defined a Content and media sector. It includes: content and 
related services in the following areas: print material; motion picture, video, TV and radio; music and other audio; games 

software; and online content. More information can be found in OECD (2009a.(  
٧. Countries using the intermediate-level SNA/ISIC aggregation, A*38, may not be able to include Division 36 as it is grouped 

with divisions 37, 38 and 39. In this case, it is recommended that Division 36 be excluded. See UNSD (2008d) for information 
about A*38.  

٨. Countries using the intermediate SNA/ISIC aggregation, A*38, may also need to include Division 94 in their total business 
sector as it is grouped with divisions 95 and 96.  

٩. Based on metadata collected as part of the compilation of Partnership (2008a.(  
١٠. Enterprise units have the advantage that certain measures may only be available at enterprise level. Establishments have the 

advantage of enabling a finer breakdown and are less likely to have multiple activities.  
١١. UNCTAD 2010 Questionnaire on ICT usage by enterprises and on the ICT sector.  

  
  
  
  
  



  
  
 

 ٥٩

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 
 

  ٦الفصل 
  

سلع تكنولوجيا بية دولالتجارة المؤشرات 
  المعلومات واالتصاالت

 
  

وهما . ٤- وق٣-إن المؤشرين األساسيين للتجارة الدولية لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هما ق. ١٣٤
يتم أخيراً نقل البيانات معاً . عتها كل بلد على حدة لألغراض الجمركيةيستندان على البيانات التجارية اإلدارية التي جم

 UN( في قاعدة البيانات اإلحصائية التجارية للسلع التابعة لألمم المتحدة شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةمن قبل 
COMTRADE) (ة بضائع وعادة ما يتم تصنيف مؤشرات تجار). ٢٠١٠، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الوكاالت الدولية والوطنية المهتمة وذلك باستخدام البيانات اإلحصائية 
  .التجارية للسلع

  
إن خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة لهذه المؤشرات تشمل تعريف سلع تكنولوجيا . ١٣٥

يتم تعريف سلع تكنولوجيا . فاهيم المتعلقة بإحصاءات التجارة الدوليةالمعلومات واالتصاالت، والمصادر والم
المعلومات واالتصاالت في تصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لسلع تكنولوجيا المعلومات 

 ٢٠٠٢ و١٩٩٦، ويستند إلى تصينف عامي ٢٠٠٣التاريخ األول من عام . واالتصاالت، التي يوجد منها نسختين
 من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ١a الملحقويمكن االطالع على ". تصنيف النظام المنسق"
، شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (٢ويستند إصدار الحق على التصنيف المركزي للمنتجات، اإلصدار ). ٢٠٠٥(

٢٠٠٨e (٢٠٠٩ االقتصادي في عام وكان قد صدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان) أدناه٨ الجدول انظر  .(
وكما في تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المنقح، فإن تصنيف السلع األحدث أضيق في النطاق من 

  .وهذا يعرض تحديات لجمع وتفسير بيانات السلسلة الزمنية). ٢٠٠٣(القائمة السابقة 
  

مرتبطة بالمؤشرات األساسية هي تلك التي تطبق على قاعدة البيانات اإلحصائية المفاهيم اإلحصائية األخرى ال. ١٣٦
  :التجارية للسلع، بما في ذلك

  
 من عمالت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةتحول من قبل (يتم تقديم البيانات بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي  •

  ).البلدان
، )CIF (التكلفة والتأمين والشحن ن تذكر قيمة الواردات على أساس بأشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةوصي ت •

أي أنها تتضمن قيمة الصفقة للبضاعة، وقيمة الخدمات المؤداة لتسليم السلع إلى حدود البلد المصدر وقيمة 
 شعبة اإلحصاءات فيوصي تو. صدير إلى حدود البلد المستوردالخدمات المؤداة لتسليم السلع من حدود بلد الت

 أي ،)FOB( أساس تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة بأن تذكر القيمة اإلحصائية للصادرات على األمم المتحدة
  .أنه يتضمن قيمة الصفقة للبضاعة وقيمة الخدمات المؤداة لتسليم السلع إلى حدود البلد المصدر

  
ت واالتصاالت كنسبة من مجموع وتعرض المؤشرات األساسية للتجارة الدولية لسلع تكنولوجيا المعلوما. ١٣٧

  .التجارة من حيث القيمة، وكالهما يعبر عنه بالنسبة المئوية
  

  .ويمكن إنتاج المؤشرات الفرعية لفئات واسعة من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ١٣٨
  



 
 
 

 ٦٠

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  المؤشرات األساسية 
  

  :إن كل واحد من المؤشرات معروض أدناه، مع المعلومات التالية. ١٣٩
  
  اسم المؤشر ووصف موجز عنه؛ •
  تعريف المصطلحات المستخدمة، على سبيل المثال، سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ •
  كيف يتم حساب المؤشر؛ •
 .وتشمل تعاريف أخرى ومناقشة القضايا اإلحصائية, مالحظات توضيحية •
  

   من مجموع الوارداتةقيمة واردات سلع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوي  ٣-ق

القيمة ويعبر عن آالهما ب إلى حصة واردات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية من إجمالي الواردات، ٣- قيشير 
  .النقدية

يا سلع تكنولوجلتصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حسب يتم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ٢٠٠٢ و١٩٩٦عامي تصنيف مؤسسة الجمارك الدولية لإلى تستند ، ٢٠٠٣عام منذ هناك نسختين، واحدة . المعلومات واالتصاالت

 ٢النسخة ويستند إصدار الحق عن التصنيف المرآزي للمنتجات، ). ٢٠٠٥انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، (
منظمة  (٢٠٠٩وصدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام ) ٢٠٠٨e, حدةشعبة اإلحصاءات في األمم المت(

  . أدناه٩ و٨انظر الجدولين ). ٢٠٠٩aالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
يمة واردات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية من مجموع الواردات لكل بلد عن طريق قسمة قواردات سلع وتحسب 

  .ليعبر عنها آنسبة مئوية ١٠٠ ـثم يتم ضرب النتيجة ب. البضائعالقيمة اإلجمالية لواردات على سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  مالحظات توضيحية
ءات في األمم شعبة اإلحصاويتم جمعها من قبل . إن بيانات التجارة التفصيلية متاحة على نطاق واسع من إحصاءات التجارة القطرية

وعادة ما يتم تصنيف مؤشرات تجارة سلع . ، ونشرها في قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات تجارة السلع األساسيةالمتحدة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بواسطة الوآاالت الدولية والوطنية المعنية التي تستخدم قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات 

ولذلك فإن المفاهيم تتفق مع تلك المطبقة على قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات تجارة السلع . ع األساسيةتجارة السل
  .األساسية

ويبدو أن القضية اإلحصائية الرئيسية المرتبطة بهذا المؤشر هي االختالف في المعاملة بين إعادة التصدير وإعادة االستيراد من قبل 
وترد إعادة اإلستيراد بشكل منفصل في بعض الدول، . ا إذا آان يتم استخدام النظام العام أو الخاص للتجارةالدول، اعتمادًا على م

والتي يتم تضمينها في قيمة واردات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (وتعتبر قيمة إعادة استيراد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .صغيرة بشكل عام) لتلك الدول

  

  

  ت آنسبة مئوية من مجموع الصادراتقيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  ٤-ق

القيمة ويعبر عن آالهما ب، الصادراتسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية من إجمالي صادرات  إلى حصة ٤- قيشير 
  .النقدية

سلع تكنولوجيا لمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تصنيف منظحسب يتم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ٢٠٠٢ و١٩٩٦عامي تصنيف مؤسسة الجمارك الدولية لإلى تستند ، ٢٠٠٣عام منذ هناك نسختين، واحدة . المعلومات واالتصاالت

 ٢النسخة رآزي للمنتجات، ويستند إصدار الحق عن التصنيف الم). ٢٠٠٥انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، (
منظمة  (٢٠٠٩وصدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام ) ٢٠٠٨e, شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة(

  . أدناه٩ و٨انظر الجدولين ). ٢٠٠٩aالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
صادرات  لكل بلد عن طريق قسمة قيمة الصادرات آنسبة مئوية من مجموع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصادرات سلع حسب تو

  .ليعبر عنها آنسبة مئوية ١٠٠ ـثم يتم ضرب النتيجة ب. البضائع لصادراتالقيمة اإلجمالية على سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  مالحظات توضيحية
شعبة اإلحصاءات في األمم ويتم جمعها من قبل . حصاءات التجارة القطريةإن بيانات التجارة التفصيلية متاحة على نطاق واسع من إ

وعادة ما يتم تصنيف مؤشرات تجارة سلع . ، ونشرها في قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات تجارة السلع األساسيةالمتحدة
تستخدم قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بواسطة الوآاالت الدولية والوطنية المعنية التي 

ولذلك فإن المفاهيم تتفق مع تلك المطبقة على قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات تجارة السلع . تجارة السلع األساسية
  .األساسية

التصدير وإعادة االستيراد من قبل ويبدو أن القضية اإلحصائية الرئيسية المرتبطة بهذا المؤشر هي االختالف في المعاملة بين إعادة 
وترد إعادة التصدير بشكل منفصل في بعض الدول، وفي . الدول، اعتمادًا على ما إذا آان يتم استخدام النظام العام أو الخاص للتجارة

كنولوجيا المعلومات والتي يتم تضمينها في قيمة صادرات ت(حاالت قليلة، تعتبر قيمة إعادة تصدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .هامة) واالتصاالت لتلك الدول
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 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  المعايير والمنهجيات اإلحصائية
  

  تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

يتم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في . ١٤٠
وقد وضع التصنيف ألول مرة في عام .  واالتصاالت، التي يوجد منها نسختينتصنيف سلع تكنولوجيا المعلومات

 من منظمة التعاون ١a قلحالم انظر" (تصنيف النظام المنسق "٢٠٠٢ و١٩٩٦، ويستند إلى تصينف عامي ٢٠٠٣
شعبة  (٢، اإلصدار التصنيف المركزي للمنتجاتويستند إصدار الحق على ). ٢٠٠٥والتنمية في الميدان االقتصادي، 
وكان قد صدر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام ) ٢٠٠٨e، اإلحصاءات في األمم المتحدة

 من منظمة التعاون والتنمية ١a قلحالمانظر ( كجزء من تصنيف منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٢٠٠٩
 النظام المنسق ٩ أدناه، في حين يبين الجدول ٨في الجدول ويمكن العثور عليه ). ٢٠٠٩aفي الميدان االقتصادي، 

 هو أضيق ٢٠٠٩وتجدر اإلشارة إلى أن تصنيف عام . ٢٠٠٩المؤقت الذي يعادل مكونات السلع في تصنيف عام 
ويأتي ذلك مباشرة من تضييق تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عندما كانت إعادة . ٢٠٠٣من نسخة 
  .٤خدم التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح بنائه تست

  
  )٢اإلصدار  ،لتصنيف المركزي للمنتجاتا(سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . ٨الجدول 

  
  العنوان  الرمز

  أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطرفية

  محطات نقاط البيع، وأجهزة الصراف اآللي وآالت مماثلة   ٤٥١٤٢

   مثل الحاسوب النقال وأجهزة الحاسوب النقالة، آغم١٠ البيانات اآللية النقالة التي ال يتعدى وزنها آالت معالجة  ٤٥٢٢١

  المساعدات الرقمية الشخصية وأجهزة حاسوب مماثلة   ٤٥٢٢٢

آالت معالجة البيانات، التي تضم في نفس الوقت وحدة المعالجة المرآزية ووحدة المدخالت والمخرجات، بغض   ٤٥٢٣٠
  ظر عما آانوا مجموعين معًا أم الالن

  آالت معالجة البيانات التي قدمت على شكل نظم  ٤٥٢٤٠

اآالت أخرى لمعالجة البيانات بغض النظر عما إذا آانت تتألف في نفس الوقت من نوع واحد أو نوعان من الوحدات   ٤٥٢٥٠
  وحدات التخزين، ووحدات اإلدخال واإلخراج  :التالية

  .) لوحة المفاتيح، ذراع التحكم، الفأرة، الخ(ال طرفية وحدات إدخ  ٤٥٢٦١

  )أو فاآس/باستثناء المدموجة آطابعة وماسحة ضوئية وناسخة و(ماسحات ضوئية   ٤٥٢٦٢

  الطابعات النافثة للحبر المستخدمة مع أجهزة معالجة البيانات   ٤٥٢٦٣

  الطابعات الليزر المستخدمة مع أجهزة معالجة البيانات   ٤٥٢٦٤

  الطابعات األخرى المستخدمة مع أجهزة معالجة البيانات   ٤٥٢٦٥

  الطباعة والمسح الضوئي والنسخ والفاآس : وحدات تنفيذ اثنين أو أآثر من الوظائف التالية  ٤٥٢٦٦

  أجهزة طرفية أخرى للمدخالت أو المخرجات  ٤٥٢٦٩

  وحدات وسائط التخزين الثابتة  ٤٥٢٧١

  القابلة لإلزالةوحدات وسائط التخزين   ٤٥٢٧٢

  وحدات أخرى من آالت معالجة البيانات   ٤٥٢٨٩

  قطع غيار ومستلزمات أجهزة الحاسوب  ٤٥٢٩٠

   في نظام المعالجة اآللية للبياناتشاشات وأجهزة عرض، تستخدم أساسًا  ٤٧٣١٥

 أجهزة تخزين الحالة الجامدة غير المتقلبة ٤٧٥٥٠

  
  
  
  



 
 
 

 ٦٢

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  )تتمة ()٢اإلصدار  ،لتصنيف المركزي للمنتجاتا(  واالتصاالت سلع تكنولوجيا المعلومات.٨ الجدول
  

  معدات االتصاالت

  أجهزة اإلنذار ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة  ٤٦٩٢١

  جهاز إرسال يتضمن جهاز إستقبال   ٤٧٢١١

  جهاز إرسال ال يتضمن جهاز استقبال  ٤٧٢١٢

  آاميرات التلفاز  ٤٧٢١٣

  ع هواتف السلكية نقالةأجهزة خطوط هاتفية م  ٤٧٢٢١

  هواتف للشبكات الخلوية أو ألي شبكات السلكية  ٤٧٢٢٢

أجهزة هاتف أخرى وأجهزة أخرى لنقل أو استقبال الصوت والصور أو غيرها من البيانات، بما في ذلك جهاز   ٤٧٢٢٣
  )مثل شبكة محلية أو واسعة النطاق(لالتصاالت في شبكة سلكية أو السلكية 

  ٤٧٢٢٣- ٤٧٢٢١ر للبضائع من الفئات الفرعية قطع غيا  ٤٧٤٠١

  المعدات االلكترونية االستهالآية

  لوحات مفاتيح لعبة فيديو   ٣٨٥٨١

  مسجالت فيديو آاميرا   ٤٧٢١٤

  الكاميرات الرقمية   ٤٧٢١٥

 مقترنة مع ، بغض النظر إذا ما آانت)باستثناء األنواع المستعملة في السيارات(أجهزة استقبال البث اإلذاعي   ٤٧٣١١
  تسجيل صوتي أو أجهزة استنساخ أو ساعة أم ال

 أجهزة استقبال البث اإلذاعي التي ال تعمل بدون وجود مصدر خارجي للطاقة، آاألنواع المستعملة في السيارات   ٤٧٣١٢

جهزة التسجيل أجهزة اإلستقبال التلفزيوني، بغض النظر إذا ما آانت مقترنة أجهزة استقبال البث اإلذاعي أو أ  ٤٧٣١٣
  الصوتي أو أجهزة تسجيل الفيديو أو أجهزة االستنساخ 

   في نظام المعالجة اآللية للبياناتالشاشات وأجهزة العرض، غير المدموجة مع جهاز التلفاز والتستخدم أساسًا  ٤٧٣١٤

  جهاز تسجيل الصوت أو جهاز استنساخ   ٤٧٣٢١

  جهاز تسجيل فيديو أو جهاز استنساخ   ٤٧٣٢٣

مكبر الصوت؛ / مكبرات الصوت، سماعات الرأس، سماعات ومجموعات تجمع بين الميكروفون؛ميكروفونات ويقف لها  ٤٧٣٣٠
  مكبرات الصوت الكهرباء للتردد السمعي؛ مجموعات مضخم الصوت الكهربائي 

  ٤٧٣٣٠ و٤٧٣٢٣ ،٤٧٣٢١قطع غيار للبضائع من الفئات الفرعية   ٤٧٤٠٢

   المعلومات واالتصاالت والسلعمتفرقات مكونات تكنولوجيا

  بطاقات الصوت، والفيديو، والشبكة، وبطاقات مماثلة آلالت معالجة البيانات  ٤٥٢٨١

  دوائر آهربائية مطبوعة   ٤٧١٣٠

 photo-cathode، أو صورة الكاثود cold cathode، والقطب السالب الباردthermionic الصمامات واألنابيب الحرارية  ٤٧١٤٠
  )لك أنابيب أشعة الكاثودبما في ذ(

الصمامات الثنائية، والترانزستورات وأجهزة مماثلة شبه موصلة؛ أجهزة حساسة للضوء شبه موصلة؛ صمامات   ٤٧١٥٠
  ثنائية ينبعث منها ضوء؛ بلورات بيزو الكهربائية 

  الدوائر اإللكترونية المتكاملة  ٤٧١٦٠

   ٤٧١٦٠- ٤٧١٤٠قطع غيار للبضائع من الفئات الفرعية   ٤٧١٧٣

   ٤٨٢٢٠ و٤٧٣١٥- ٤٧٣١١ ،٤٧٢١٣- ٤٧٢١١قطع غيار للبضائع من الفئات الفرعية   ٤٧٤٠٣

  وسيط مغناطيسي، غير مسجل، باستثناء البطاقات ذات الشريط المغناطيسي   ٤٧٥٣٠

  وسيط بصري، غير مسجل  ٤٧٥٤٠

   إلنتاج أقراص matrices and mastersوسائط تسجيل أخرى، بما في   ٤٧٥٩٠

  بطاقات ذات شريط مغناطيسي   ٤٧٩١٠

  " البطاقات الذآية"  ٤٧٩٢٠

  .n.e.c؛ ليزر، عدا صمامات الليزر الثنائية، أجهزة وأدوات بصرية أخرى n.e.cأجهزة الكريستال السائل   ٤٨٣١٥

 ٤٨٣١٥قطع غيار وإآسسوارات للسلع من الفئة الفرعية  ٤٨٣٥٤

 ١a، الملحق )٢٠٠٩a (القتصاديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ا: المصدر



  
  
 

 ٦٣

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  )٢٠٠٧ النظام المنسق( سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ٩الجدول 
  

  العنوان  الرمز

  أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية

اآلالت التي تودي إثنتين أو أآثر من وظائف الطباعة  :طابعات أخرى، وأالت نسخ وأجهزة فاآس، أآانت مجتمعة أم ال  ٨٤٤٣.٣١
  .والنسخ أو إرسال الفاآس، وقادرة على التوصيل مع جهاز المعالجة اآللية أو الشبكةأ

أالت أخرى قادرة على التوصيل مع جهاز المعالجة  :طابعات أخرى، وأالت نسخ وأجهزة فاآس، أآانت مجتمعة أم ال  ٨٤٤٣.٣٢
  .اآللية أو الشبكة

  ماآينات تسجيل المدفوعات النقدية  ٨٤٧٠.٥٠

 آغم، وتتألف على األقل من وحدة معالجة مرآزية، ولوحة مفاتيح ١٠أالت معالجة بيانات آلية نقالة، ال تزن أآثر من   ٨٤٧١.٣٠
  .ولوحة عرض

تتألف في نفس المكان على األقل من وحدة المعالجة المرآزية ووحدة المدخالت : آالت معالجة بيانات آلية أخرى  ٨٤٧١.٤١
  . ما الووحدة المخرجات، أآانت مجتمعة

  .آالت أخرى، قدمت في شكل نظم وحدات معالجة :آالت معالجة بيانات آلية أخرى  ٨٤٧١.٤٩

، أآانت تحتوي في نفس المكان أو ال ٨٤٧١.٤٩ أو ٨٤٧١.٤١وحدات معالجة غير الموجودة في العنوانين الفرعية   ٨٤٧١.٥٠
  .ين، ووحدات اإلدخال ووحدات اإلخراجوحدة التخز :تحتوي واحد أو اثنين من األنواع التالية من الوحدة

  .آالت معالجة بيانات آلية وووحدات، وحدات إدخال أو وحدات إخراج، أآانت تحتوي في نفس المكان على وحدات تخزين  ٨٤٧١.٦٠

  .آالت معالجة بيانات آلية وووحدات، وحدات تخزين  ٨٤٧١.٧٠

  .وحدات أخرى من آالت معالجة بيانات آلية  ٨٤٧١.٧٠

قارئات مغناطيسية أو بصرية، آالت لنسخ البيانات إلى وسائل اإلعالم في شكل بيانات مشفرة وآالت لمعالجة هذه   ٨٤٧١.٩٠
  . البيانات، غير مذآورة أو مشمولة في مكان آخر

  .أجهزة مكتبية أخرى باستثناء آالت االستنساخ وآالت معالجة البريد  ٨٤٧٢.٩٠

  . ٨٤.٧١ت الموجودة في البند قطع غيار وإآسسوارات لآلال  ٨٤٧٣.٣٠

  .٨٤.٧٢ إلى ٨٤.٦٩قطع غيار وإآسسوارات مناسبة أيضا لالستخدام مع أجهزة موجودة في اثنين أو أآثر من العناوين   ٨٤٧٣.٥٠

٨٥٢٣.٥١  
وغيرها من وسائل االعالم لتسجيل " البطاقات الذآية"األقراص واألشرطة، وأجهزة تخزين بحالة صلبة وغير متقلبة، 

لصوت أو الظواهر األخرى، سواء آانت مسجلة أم ال، بما في ذلك المصفوفات واألساسيات إلنتاج األقراص، ولكن ا
  .أجهزة تخزين بحالة صلبة وغير متقلبة: ، وأشباه مواصالت وسائل اإلعالم٣٧باستثناء منتجات الفصل 

  .٨٤.٧١ في نظام معالجة البيانات اآللية في البند اسًامن النوع الذي يستخدم فقط أو أس :أنابيب رصد أشعة الكاثود  ٨٥٢٨.٤١

  .٨٤.٧١من النوع الذي يستخدم فقط أو أساسًا في نظام معالجة البيانات اآللية في البند  :أجهزة مراقبة أخرى  ٨٥٢٨.٥١

 .٨٤.٧١من النوع الذي يستخدم فقط أو أساسًا في نظام معالجة البيانات اآللية في البند  :عارضات ٨٥٢٨.٦١

  معدات االتصاالت

  أجهزة خطوط هاتف مع الهواتف الالسلكية   ٨٥١٧.١١

  هواتف للشبكات الخلوية أو لشبكات السلكية أخرى  ٨٥١٧.١٢

  أخرى: أجهزة هاتف، بما في ذلك هواتف للشبكات الخلوية أو لشبكات السلكية أخرى  ٨٥١٧.١٨

ر أو غيرها من البيانات، بما في ذلك جهاز لالتصاالت في شبكة محطات أساسية لنقل أو استقبال الصوت أوالصو  ٨٥١٧.٦١
  ).مثل شبكة محلية أو واسعة النطاق(سلكية أو السلكية 

  .آالت الستقبال وتحويل وبث أو تجديد للصوت، والصور أو غيرها من البيانات، بما في ذلك جهاز التحويل والتوجيه  ٨٥١٧.٦٢

 الصوت والصور أو غيرها من البيانات، بما في ذلك جهاز لالتصاالت في شبكة سلكية أو أجهزة أخرى لبث أو استقبال  ٨٥١٧.٦٩
  .أخرى): مثل شبكة محلية أو واسعة النطاق(السلكية 

٨٥١٧.٧٠  

قطع غيار ألجهزة الهاتف، بما في ذلك الهواتف للشبكات الخلوية أو لشبكات السلكية أخرى؛ أجهزة أخرى لبث أو 
مثل (ر أو غيرها من البيانات، بما في ذلك جهاز لالتصاالت في منطقة سلكية أو شبكة السلكية استقبال الصوت والصو

 أو ٨٥.٢٧، ٨٥.٢٥، ٨٤.٤٣، وغيرها من أجهزة اإلرسال أو االستقبال الداخلة في البند )شبكة محلية أو واسعة النطاق
٨٥.٢٨.  

  .جهاز بث لإلرسال اإلذاعي أو التلفازي  ٨٥٢٥.٥٠

  .از بث لإلرسال اإلذاعي أو التلفازي، يتضمن جهاز االستقبالجه  ٨٥٢٨.٦٠

  أجهزة اإلنذار ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة  ٨٥٣١.١٠

  



 
 
 

 ٦٤

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  )تتمة() ٢٠٠٧ النظام المنسق (سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ٩الجدول 
  

  المعدات اإللكترونية اإلستهالآية

  ومنصاتها,ميكروفونات،   ٨٥١٨.١٠

  .مكبرات صوت أحادية، مرآبة في مرافقها  ٨٥١٨.٢١

  .مكبرات صوت متعددة، مرآبة في نفس المرفق  ٨٥١٨.٢٢

  .أخرى :مكبرات الصوت، مرآبة في مرافقها أم ال  ٨٥١٨.٢٩

سماعات رأس وسماعات أذن، سواء آانت مقترنة أو غير مقترنة بمميكروفون، وأجهزة تتألف من ميكروفون وواحد أو   ٨٥١٨.٣٠
  .آثر من مكبرات الصوتأ

  .مضخمات الترددات الصوتية الكهربائية  ٨٥١٨.٤٠

  .أجهزة مضخمات الصوت الكهربائية  ٨٥١٨.٥٠

  .٨٥.١٨أجزاء من المعدات الداخلة في البند   ٨٥١٨.٩٠

البطاقات جهاز تسجيل الصوت أو جهاز استنساخ، جهاز يتم تشغيله بواسطة القطع النقدية، واألوراق النقدية، و  ٨٥١٩.٢٠
  .المصرفية، والعمالت الرمزية أو غيرها من وسائل الدفع

  ).طوابق السجالت(األقراص الدوارة   ٨٥١٩.٣٠

  آالت الرد على الهاتف  ٨٥١٩.٥٠

تستخدم وسائل اإلعالم المغناطيسية، أو بصرية أو أشباه : جهاز تسجيل الصوت أو جهاز استنساخ، أجهزة األخرى  ٨٥١٩.٨١
  .الموصالت

  .أخرى :جهاز تسجيل الصوت أو جهاز استنساخ، أجهزة أخرى  ٨٥١٩.٨٩

  .جهاز تسجيل فيديو أو جهاز استنساخ، سواء آان يتضمن موالف فيديو وشريط مغناطيسي أم ال  ٨٥٢١.١٠

  .جهاز تسجيل فيديو أو جهاز استنساخ، سواء آان يتضمن موالف فيديو أو غيرها  ٨٥٢١.٩٠

، ٨٥.٢١-٨٥.١٩ت مناسبة فقط أو بصفة رئيسية لالستخدام مع األجهزة الداخلة في بنود قطع غيار وإآسسوارا  ٨٥٢٢.١٠
  .خراطيش البيك أب

، ٨٥.٢١-٨٥.١٩قطع غيار وإآسسوارات مناسبة فقط أو بصفة رئيسية لالستخدام مع األجهزة الداخلة في بنود   ٨٥٢٢.٩٠
  .وأخرى

  . ومسجالت آاميرا الفيديوالكاميرات التلفزيونية والكاميرات الرقمية  ٨٥٢٥.٨٠

  مشغلي راديو آاسيت بحجم الجيب   ٨٥٢٧.١٢

أجهزة استقبال البث اإلذاعي قادر على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة، باإلضافة إلى تسجيل الصوت أو أجهزة   ٨٥١٧.١٣
  .استنساخ

  أخرى : لطاقةأجهزة استقبال البث اإلذاعي قادرة على العمل بدون وجود مصدر خارجي ل  ٨٥٢٧.١٩

أجهزة استقبال البث اإلذاعي الغير قادرة على العمل بدون وجود مصدر خارجي للطاقة، من األنواع المستعملة في   ٨٥٢٧.٢١
  .إلى جانب أجهزة تسجيل الصوت أو أجهزة استنساخ: السيارات

ي للطاقة، من األنواع المستعملة في أجهزة استقبال البث اإلذاعي الغير قادرة على العمل بدون وجود مصدر خارج  ٨٥٢٧.٢٩
  .أخرى: السيارات

  .أجهزة استقبال بث إذاعي أخرى، إلى جانب أجهزة تسجيل الصوت أو أجهزة استنساخ  ٨٥٢٧.٩١

 . أجهزة استقبال بث إذاعي أخرى، غير مدموجة بأجهزة تسجيل الصوت أو أجهزة استنساخ، ولكنها مدموجة مع ساعة  ٨٥٢٧.٩٢

  .٨٥٢٧.٩٢ و٨٥٢٧.٩١ة استقبال بث إذاعي أخرى، باستثناء أجهز  ٨٥٢٧.٩٩

 في نظام معالجة البيانات اآللية في ليست من النوع الذي يستخدم فقط أو أساسًا :أنابيب أخرى لرصد أشعة الكاثود  ٨٥٢٨.٤٩
  .٨٤.٧١البند 

  .٨٤.٧١عالجة البيانات اآللية في البند ليست من النوع الذي يستخدم فقط أو أساسًا في نظام م :أجهزة مراقبة أخرى  ٨٥٢٨.٥٩

  .٨٤.٧١ليست من النوع الذي يستخدم فقط أو أساسًا في نظام معالجة البيانات اآللية في البند  :عارضات  ٨٥٢٨.٦٩

ل جهاز استقبال البث التلفزيوني، سواء آان مدموجًا أو غير مدموج مع أجهزة استقبال البث اإلذاعي أو أجهزة استقبا  ٨٥٢٨.٧١
  .ال تهدف إلى إدماج شاشة الفيديو أو عرضها :الصوت أو تسجيل الفيديو أو أجهزة االستنساخ

جهاز استقبال البث التلفزيوني، سواء آان مدموجًا أو غير مدموج مع أجهزة استقبال البث اإلذاعي أو أجهزة استقبال   ٨٥٢٨.٧٢
  .أخرى، ملون :الصوت أو تسجيل الفيديو أو أجهزة االستنساخ

جهاز استقبال البث التلفزيوني، سواء آان مدموجًا أو غير مدموج مع أجهزة استقبال البث اإلذاعي أو أجهزة استقبال  ٨٥٢٨.٧٣
 .أبيض وأسود أو غيرها من أحادية اللون أخرى، :الصوت أو تسجيل الفيديو أو أجهزة االستنساخ



  
  
 

 ٦٥

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  )تتمة( )٢٠٠٧  المنسقالنظام( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سلع. ٩الجدول 
  

  مكونات وسلع متفرقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

: ٣٧وسائل االعالم المغناطيسية لتسجيل الصوت أو الظواهر األخرى، ولكن باستثناء المنتجات الواردة في الفصل   ٨٥٢٣.٢١
  بطاقات تشتمل على شريط ممغنط

: ٣٧صوت أو الظواهر األخرى، ولكن باستثناء المنتجات الواردة في الفصل وسائل االعالم شبه الموصلة لتسجيل ال  ٨٥٢٣.٥٢
  " البطاقات الذآية"

أخرى : ٣٧وسائل االعالم شبه الموصلة لتسجيل الصوت أو الظواهر األخرى، ولكن باستثناء المنتجات الواردة في الفصل   ٨٥٢٣.٥٩

وغيرها من وسائل االعالم لتسجيل " البطاقات الذآية"ير متقلبة، األقراص واألشرطة، وأجهزة تخزين بحالة صلبة وغ  ٨٥٢٣.٨٠
 إلنتاج االسطوانات، ولكن matrices and mastersالصوت أو الظواهر األخرى، سواء آانت مسجلة أم ال، بما في ذلك 

  ، أخرى ٣٧باستثناء منتجات الفصل 

، الهوائيات والعاآسات ٨٥،٢٨- ٨٥،٢٥جهزة الداخلة في بنود قطع غيار مناسبة لالستخدام فقط أو بصفة رئيسية مع األ  ٨٥٢٩.١٠
  الهوائية من جميع األنواع، وقطع مناسبة لالستخدام معها 

  ، أخرى ٨٥،٢٨- ٨٥،٢٥قطع غيار مناسبة لالستخدام فقط أو بصفة رئيسية مع األجهزة الداخلة في بنود   ٨٥٢٩.٩٠

  دوائر آهربائية مطبوعة   ٨٥٣٤.٠٠

  أبيض وأسود وأحادي اللون: أشعة الكاثود لصور التلفاز، بما في ذلك أنابيب أشعة الكاثود لشاشة الفيديوأنابيب   ٨٥٤٠.١١

   أحادية اللون األبيض واألسود أو غيرها : بما في ذلك رصد الفيديو أنابيب أشعة الكاثود،التلفزيون صور أشعة الكاثود األنابيب  ٨٥٤٠.١٢

  ن؛ محوالت الصورة والمكثفات؛ غيرها من أنابيب أشعة الكاثود أنابيب آاميرا التلفزيو  ٨٥٤٠.٢٠

   ملم٠.٤عرض الرسوم البيانية، اللون، مع نقطة أشارة فوسفورية للشاشة أصغر من /أنابيب البيانات  ٨٥٤٠.٤٠

  عرض الرسوم البيانية، باألبيض واألسود أو غيرها من أحادية اللون / أنابيب البيانات  ٨٥٤٠.٥٠

  نابيب أشعة الكاثود أخرىأ  ٨٥٤٠.٦٠

٨٥٤٠.٧١  Magnetrons   

  أجهزة الكليسترون   ٨٥٤٠.٧٢

، أجهزة الكليسترون، أنابيب الموجات المتجولة، magnetronsعلى سبيل المثال، (أنابيب الموجات الصغرى   ٨٥٤٠.٧٩
carcinotrons(أخرى : ، باستثناء شبكة األنابيب المراقبة  

  صمامات وأنابيب االستقبال أو مكبر الصوت: رىصمامات وأنابيب أخ  ٨٥٤٠.٨١

  أخرى : صمامات وأنابيب أخرى  ٨٥٤٠.٨٩

  من أنابيب أشعة الكاثود : ٨٥.٤٠أجزاء من الصمامات واألنابيب من   ٨٥٤٠.٩١

  غير أنابيب أشعة الكاثود : ٨٥.٤٠أجزاء من الصمامات واألنابيب من   ٨٥٤٠.٩٩

  ات الثنائية ذات الضوء الحساس أو االنبعاث صمامات ثنائية، غير الصمام  ٨٥٤١.١٠

   واط ١مع معدل تبديد أقل من : الترانزستورات، وغيرها من الترانزستورات الحساسة  ٨٥٤١.٢١

  أخرى: الترانزستورات، وغيرها من الترانزستورات الحساسة  ٨٥٤١.٢٩

٨٥٤١.٣٠  Thyristors، diacsو triacs وغيرها من األجهزة الحساسة ،  

أجهزة حساسة شبه موصلة للضوء، بما في ذلك الخاليا الضوئية إذا ما آانت مجمعة في وحدات تتكون في لوحات أم   ٨٥٤١,٤٠
  ال؛ صمامات ثناية ينبعث منها الضوء

  أجهزة شبه موصلة أخرى   ٨٥٤١.٥٠

  بلورات بيزو آهربائية مرآبة  ٨٥٤١.٦٠

   ٨٥.٤١أجزاء من األجهزة من   ٨٥٤١.٩٠

معالجات وأجهزة تحكم، مجتمعة مع ذاآرات أم ال، محوالت ودوائر منطقية، مكبرات صوت، : ائر اإللكترونية المتكاملةالدو  ٨٥٤٢.٣١
  دوائر ساعة وتوقيت، أو دوائر أخرى 

  ذاآرات: الدوائر اإللكترونية المتكاملة  ٨٥٤٢.٣٢

   مكبرات الصوت :الدوائر المتكاملة اإللكترونية  ٨٥٤٢.٣٣

  أخرى : ر اإللكترونية المتكاملةالدوائ  ٨٥٤٢.٣٩

  الدوائر اإللكترونية المتكاملة، أجزاء  ٨٥٤٢.٩٠

 ليزر، وغيرها من صمامات الليزر الثنائية ٩٠١٣.٢٠

  صادي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت)infosocietystats.com(، شيريدان روبرتس )٢٠٠٧(منظمة الجمارك العالمية : المصدر



 
 
 

 ٦٦

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

راض السلسلة الزمنية، قد تحتاج الوكاالت التي تجمع بيانات التجارة السلعية لتكنولوجيا المعلومات ألغ. ١٤١
وفي وقت كتابة .  لتوفير بيانات توافقية مع السلسلة الزمنية٢٠٠٣واالتصاالت إلى استخدام نسخة معدلة من تعريف 

الفرقة العاملة المعنية ان االقتصادي الذي إنشئ من قبل ن فريق خبراء منظمة التعاون والتنمية في الميدإهذا التقرير، ف
  .يختبر هذه المسألة بوضع مؤشرات لمجتمع المعلومات

  
  تصنيف بيانات المؤشرات

  
يحدد كل من تصنيفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . ١٤٢

، فإن تصنيف النظام المنسق ٢٠٠٣ لالطالع على تعريف. لتصنيف اإلجماليمجموعات واسعة من السلع ضمن ا
  :على المستوى الرئيسي هو

  
  معدات االتصاالت السلكية والالسلكية؛ •
  الحاسوب والمعدات ذات الصلة؛ •
  المكونات االلكترونية؛ •
 أجهزة الصوت الفيديو؛ •
  .سلع أخرى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
  

  : المستوى الرئيسي لتصنيف النظام المنسق، وهو٩، يبين الجدول ٢٠٠٩دار بالنسبة إلص. ١٤٣
  
  أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطرفية؛ •
  معدات االتصال؛ •
  المعدات االلكترونية االستهالكية؛ •
  .مكونات وسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متفرقة •
  

الصحيحة  ف صحيح لتعريفات السلع وتحديد السلسلةإن مسألة التصنيف الرئيسية لتجميع الوكاالت هو تعري. ١٤٤
 .لقاعدة البيانات اإلحصائية التجارية للسلع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

 ٦٧

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  المراجع
  

١. Available at http://comtrade.un.org./  
٢. According to UNSD, the general trade system applies when the statistical territory of a country coincides with its economic 

territory, therefore, imports include all goods entering the economic territory and exports include all goods leaving the 
economic territory. The special trade system applies when a country’s statistical territory comprises only a particular part of 
the economic territory. The strict definition is in use when the statistical territory comprises only the free circulation area, that 
is, imports include all goods entering the free circulation area of a compiling country (i.e. cleared through customs for home 
use) and exports include all goods leaving the free circulation area. The relaxed definition applies when goods that enter a 
country for, or leave it after, inward processing and goods that enter or leave an industrial free zone are also recorded and 

included in trade statistics country (UNSD, 2010.(  
٣. The 2009 classification includes both ICT goods and ICT services.  
٤. This classification should be considered provisional, pending a final version expected to be released by the OECD in 2010.  

 
  
 



 



  
  
 

 ٦٩

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 
 

  ٧الفصل 
  

 في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمؤشرات 
  التعليم

 
  

هذه . يصف هذا الفصل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. ١٤٥
 وانت تتطور من خالل معهد اليونسكالمؤشرات جديدة على قائمة المؤشرات األساسية، على الرغم من أنها ك

وهناك ثمانية مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم باإلضافة إلى مؤشر . لإلحصاء لعدة سنوات
  .مرجعي عن نسبة المدارس المزودة بالتيار الكهربائي

  
وتشمل . وكانت مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم تخضع الختبارات ومشاورات مكثفة. ١٤٦
ئ الرئيسية الختيار المؤشرات السياسات ذات الصلة، والجدوى من جمع البيانات الموثوق بها، والحد من عبء المباد

  ).٢٠٠٩معهد اليونسكو لإلحصاء، (الدولي جمع البيانات والمقارنة على الصعيد 
  

 المستوى وتجمع معظم المؤشرات كبيانات إدارية من خالل التعداد السكاني السنوي في المدارس على. ١٤٧
قد يتم إجراء التعدادات من قبل الوحدات اإلحصائية في وزارات التعليم أو كبديل، المكاتب اإلحصائية . القطري
  .من خالل مسح لعينة من المدارس أو األسر) ٦-ع(ويمكن تجميع إحدى المؤشرات . الوطنية

  
  :وتعرض جميع هذه المؤشرات كنسب على النحو التالي. ١٤٨

  
  ،)٥-ع و٣-ع إلى ١-ع(س مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نسبة المدار •
ومسجلين في ) ٦-ع، ٤-ع(الذين لديهم نفاد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) المتعلمين(نسبة الطالب  •

  ،)٧-ع(مجاالت دراسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  ).٨-ع(واالتصاالت المؤهلين نسبة المعلمين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات  •
  

اإلنقسامات األخرى ). والثانوي التعليم االبتدائي، واإلعدادي،(تنقسم معظم المؤشرات حسب مستوى التعليم . ١٤٩
  .ممكنة

  
. تشير الدالئل إلى أنه يمكن أن يكون لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثر إيجابي على توسيع فرص التعلم. ١٥٠

المعلومات واالتصاالت هي عوامل مساعدة لتحسين العملية التعليمية من خالل اصالح نظم التوصيل إن تكنولوجيا 
التقليدية، وتعزيز نوعية التحصيل العلمي، وتسهيل تشكيل حالة من المهارات الفنية ودعم التعلم مدى الحياة، وتحسين 

التصاالت هي األدوات الالزمة لدعم التدريس من المهم أن نفهم أن تكنولوجيا المعلومات وا. اإلدارة المؤسسية
  .التقليدي وليس بديال عنه

  
تشمل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التقنيات القديمة التي ال تزال سهلة المنال ومتاحة على نطاق واسع . ١٥١

  أجهزة الكمبيوترمثل(ات الجديدة ، وكذلك التكنولوجي)على سبيل المثال، اإلذاعة والتلفاز(في معظم البلدان 
  .التي قد تكون مكلفة لوضعها موضع االستعمال، وخاصة في المناطق الريفية في االقتصاديات النامية) واإلنترنت

  



 
 
 

 ٧٠

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

تم تحديث معلومات عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم مقارنة مع اإلصدار المبين في . ١٥٢
، بما في ذلك نموذج استبيان حول )٢٠٠٩(ن معهد اليونسكو لإلحصاء وقد استخدمت مواد م). ٢٠٠٩(الشراكة 

  .، على نطاق واسع لهذه العملية١إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية والتعليم في الملحق 
  

). ٢٠٠٨(ويمكن الحصول على بعض المعلومات عن مدى توافر المؤشرات في معهد اليونسكو لإلحصاء . ١٥٣
  ).٢٠٠٩(كن الحصول على مزيد من المعلومات األساسية في معهد اليونسكو لإلحصاء ويم
  

  المؤشرات األساسية
  

  :إن كل واحد من المؤشرات معروض أدناه، مع المعلومات التالية. ١٥٤
  

  اسم المؤشر ووصف موجز عنه؛ •
  ؛ل، المذياع والحاسوبتعريف تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي يشملها المؤشر، على سبيل المثا •
  كيف يتم حساب المؤشر؛ •
، مؤشرات فرعية محتملة )مثل نطاقها(مالحظات توضيحية، والتي تتضمن مزيدا من المعلومات عن المؤشر  •

، وأية قضايا ذات داللة إحصائية مرتبطة )على سبيل المثال، التقسيم حسب نوع المدرسة، أو النوع االجتماعي(
 .بالمؤشر

  
  المدارس التي لديها مذياع يستخدم لألغراض التعليمية نسبة     ١-ع

التي تقدم التعليم بمساعدة ) ٣- ١المستويات ( (ISCED) نسبة المدارس حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم ١-ع يقيس
  .آثافة استخدام المذياع ألغراض تعليميةوال يقيس  .المذياع

، FMات البث اإلذاعي، وذلك باستخدام الترددات الشائعة، مثل التشكيل الترددي ويعرف المذياع آجهاز قادر على استقبال إشار
مثل مذياع (ويتم استبعاد المجموعات المدمجة بأجهزة أخرى . ، والموجة الطويلة، والموجة القصيرةAMوالتشكيل اإلتساعي 

إال إذا استخدمت عمدًا ألغراض ) لمدمجةمسجل األقراص ا/السيارة، أو المنبه، أو مشغل الصوت، أو جهاز استماع، أو مشغل
  .تعليمية

ويتم احتساب نسبة المدارس التي تستخدم المذياع ألغراض تعليمية عن طريق قسمة عدد المدارس التي تقدم التعليم بمساعدة 
  . ليعّبر عنها آنسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . المذياع على العدد الكلي للمدارس

  ةمالحظات توضيحي
  . ألغراض تعليمية في حالة صالحة للعملمذياع المؤشر، تستخدم أجهزة الألغراض هذا

  .(IRI)يشمل التعليم بمساعدة المذياع آًال من التعليم عبر البث اإلذاعي والتعليم اإلذاعي التفاعلي 
  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة

المدارس التي تقدم التعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي  ٣ إلى ١ت التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويايشمل 
  .العالي

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  نسبة المدارس التي لديها تلفاز يستخدم لألغراض التعليمية      ٢-ع

. التي تقدم التعليم بمساعدة التلفاز) ٣- ١المستويات ( (ISCED)لتعليم  نسبة المدارس حسب التصنيف الدولي الموحد ل٢-ع يقيس
  .آثافة استخدام التلفاز ألغراض تعليميةوال يقيس 

يتم تعريف التلفاز آجهاز مستقل قادر على استقبال إشارات البث التلفازي باستخدام طرق نفاذ عامة مثل عبر األثير أو الكبل 
مثل الحاسوب أو ( وتؤخذ بعين االعبتار أجهزة استقبال البث التلفازي المدمجة مع أجهزة آخرى .المحوري أو السواتل الصناعية

  .إذا استخدمت عمدًا ألغراض تعليمية فقط) الهاتف النقال، أو الهاتف الذآي، أو )PDA(المساعد الرقمي الشخصي 
 قسمة عدد المدارس التي تقدم التعليم بمساعدة ويتم احتساب نسبة المدارس التي تستخدم التلفاز ألغراض تعليمية عن طريق

  . ليعّبر عنها آنسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . التلفاز على العدد الكلي للمدارس

  مالحظات توضيحية
  .ألغراض هذا المؤشر، تستخدم أجهزة التلفاز ألغراض تعليمية في حالة صالحة للعمل

فهو يساعد على جلب المفاهيم . تعليم عبر البث اإلذاعي مع فائدة إضافية تتمثل بالفيديوإن التعليم بمساعدة التلفاز مشابه لل
  .المجردة إلى الحياة من خالل لقطات، ورسوم متحرآة، ومحاآاة، وتأثيرات بصرية ودرامية

  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة
المدارس التي تقدم التعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي  ٣ إلى ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات يشمل 
  .العالي

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر



  
  
 

 ٧١

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 نسبة المدارس التي لديها مرفق لالتصاالت الهاتفية     ٣-ع

التي لديها مرفق لالتصاالت ) ٣- ١ستويات الم( (ISCED) نسبة المدارس حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم ٣-ع يقيس
  .الهاتفية

أو غيرها من تكنولوجيا االتصاالت ) أي االتصاالت الهاتفية بالكابل(يشير مرفق االتصاالت الهاتفية خطوط الهاتف الثابت، وصالت الكابل 
، ولديها )PSTN(الهاتف العامة بشبكة ) مثل جهاز الهاتف وجهاز الفاآس(المستدامة التي تربط معدات محطة مؤسسة تعليمية 

يتم تعريف النفاذ عن طريق االشتراك في الخدمات التي تسمح بالوجود المادي . منفذ مخصص على مرآز االتصاالت الهاتفية
  .واالستفادة من التسهيالت في مؤسسة تعليمية معينة

  
المدارس مع مرفق االتصاالت الهاتفية على العدد ويتم احتساب نسبة المدارس مع مرفق االتصاالت الهاتفية عن طريق قسمة عدد 

  . ليعّبر عنها آنسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . الكلي للمدارس

  مالحظات توضيحية
  .ألغراض هذا المؤشر، يجب أن تكون أجهزة االتصاالت الهاتفية والخدمات المرتبطة بها في حالة صالحة للعمل

إن الهاتف النقال المملوك من قبل شخص يعمل أو . اتف المملوآة مباشرة من قبل المدرسةيشير هذا المؤشر إلى خدمات اله
  .يتعلم في المدرسة ال يعتبر مرفق لالتصاالت الهاتفية تابع للمدرسة

  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة
لتعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي المدارس التي تقدم ا ٣ إلى ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات يشمل 
  .العالي

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  

  

 نسبة الطلبة إلى الحاسوب في المدارس التي تقدم التعليم بمساعدة الحاسوب    ٤-ع

لكل حاسوب ) آنسبة المساعدات التربوية (متوسط عدد الطلبة الذين يحق لهم استخدام الحواسيب في المدارس ٤-عيقيس 
، لمستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم )CAI(متوفر لالستخدام التربوي في المدارس التي تقدم التعليم بمساعدة الحاسوب 

(ISCED))  اسوب التي تقدم التعليم بمساعدة الحوهو يشير إلى إمكانية استخدام الحواسيب في المدارس ). ٣-١المستويات
  .وهي ليست مقياس لالستخدام الفعلي للحواسيب في المدارس. لتعزيز أو توسيع نطاق التعليم بمساعدة الحاسوب

يشير الحاسوب إلى جهاز الكتروني مبرمج يمكنه تخزين واسترجاع البيانات ومعالجتها، فضًال عن تبادل المعلومات بطريقة منظمة 
الحاسوب يتضمن الحواسيب . منطقية وفقًا لمجموعة من التعليماتئق أو عمليات وينفذ عمليات رياضية بسرعة فا. للغاية

الشخصية، الحواسيب النقالة، المفكرات النقالة، المحطات الطرفية المتصلة بالحاسبات وأجهزة الحاسوب الصغيرة المعدة 
  .لالستخدام المشترك

لتعليم بمساعدة الحاسوب عن طريق قسمة عدد الطلبة الذين يتم احتساب نسبة الطلبة إلى الحاسوب في المدارس التي تقدم ا
على العدد الكلي للحواسيب المتوفرة لالستخدام التربوي في المدارس ) آمساعدة تربوية(يحق لهم استخدام حواسيب المدارس 
  .التي تقدم التعليم بمساعدة الحاسوب

  مالحظات توضيحية
  .في حالة صالحة للعملألغراض هذا المؤشر، يجب أن تكون الحواسيب 

وال يعتزم هذا المؤشر إظهار النسبة . ويجب أن تؤخذ القيود على المدارس التي تقدم التعليم بمساعدة الحاسوب بعين االعتبار
، وهو نسبة الطلبة إلى bis4EDوحدد معهد اليونسكو لإلحصاء أيضا مؤشر أشمل . الكلية للطلبة إلى الحاسوب في الدولة

 ال يقتصر على الطلبة الذين يحق لهم استخدام الحواسيب في المدارس وال في المدارس التي تعتمد على التعليم الحاسوب، الذي
  ).٢٠٠٩ ،معهد اليونسكو لإلحصاء(بمساعدة الحاسوب 

  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة
  

قدم التعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي المدارس التي ت ٣ إلى ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات يشمل 
  .العالي

من أجل تحسين ) مثل متوسط أو مئوي(مطلوب مزيد من العمل المنهجي الختبار تدابير أآثر صالبة عوضًا عن متوسط بسيط 
  .المقارنات بين البلدان

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  

  

  

  

  



 
 
 

 ٧٢

الشراآة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية التنمية

  نسبة المدارس التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت حسب آل نمط  ٥-ع

التـصنيف الـدولي الموحـد     نسبة المدارس التي لديها إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت، آنسبة من جميـع المـدارس، وحـسب           ٥-ع يقيس
  :يتم تقسيم المؤشر إلى أربعة أجزاء على النحو التالي). ٣-١المستويات  ((ISCED)للتعليم 

  لمدارس التي لديها نفاذ إلى أي إنترنتنسبة ا
  نسبة المدارس التي لديها نفاذ عن طريق حزمة ضيقة ثابتة فقط
  نسبة المدارس التي لديها نفاذ عن طريق حزمة عريضة ثابتة فقط

  حزمة عريضة ثابتة وحزمة ضيقة ثابتةعن طريق  نفاذنسبة المدارس التي لديها 

 المشار إليه -ي جميع أنحاء العالم تمّكن المستخدمين من تبادل المعلومات في جو تفاعلي يشير اإلنترنت إلى شبكات مترابطة ف
الحواسيب الشخصية، والحواسيب النقالة، وأجهزة المساعد ( من خالل أجهزة استقبال عدة سلكية أو السلكية -بمادة اإلنترنت 

  .).الرقمي الشخصي، والهواتف الذآية، إلخ
االتصال الهاتفي عبر خط (رنت عن طريق حزمة ضيقة ثابتة إلى الربط لالستخدام العام عبر المودم التماثلية يشير النفاذ إلى اإلنت

 ٢٥٦بسرعة أقل من وخطوط المشترآين الرقمية ، )الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة(، والشبكة الرقمية )هاتف قياسي
  .ثانية/ آيلوبت٢٥٦أقل من زيل ثانية، وغيرها من أشكال نفاذ ثابتة مع سرعة تن/آيلوبت

ثانية / آيلوبت٢٥٦يشير النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق حزمة عريضة ثابتة إلى سرعة اتصال عالية لالستخدام العام بما ال يقل عن 
ت بسرعة ويشمل وصالت آابل مودم اإلنترنت، وصالت خطوط المشترآين الرقمية لإلنترن). تنزيل وتحميل(في واحد أو آال االتجاهين 

 عبر األقمار مثل حزمة اإلنترنت العريضة(ثانية على األقل، واأللياف وغيرها من وصالت تكنولوحيا الحزمة العريضة الثابتة / آيلوبت٢٥٦
  ).شبكة المحلية الالسلكية، والواي ماآسالنفاذ الالسلكي الثابت، وال، شبكات إيثرنت المحلية، الصناعية

عن طريق قسمة ) بما في ذلك أي نفاذ(يها نفاذ إلى اإلنترنت حسب النمط لكل نوع من النفاذ تحتسب نسبة المدارس التي لد
  . ليعّبر عنها آنسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . عدد المدارس التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت على العدد الكلي للمدارس

  مالحظات توضيحية
فـي حالـة     إلنترنت فـي حالـة وظيفيـة، أي المعـدات والبرمجيـات أو الخـدمات المطلوبـة                ألغراض هذا المؤشر، يجب أن تكون وصالت ا       

  .صالحة للعمل
  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر
التعلـيم االبتـدائي، والثـانوي المـنخفض، والثـانوي          المدارس التي تقدم     ٣ إلى   ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات      يشمل  
  .العالي

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  

  

  نسبة الطلبة الذين لديهم نفاذ إلى اإلنترنت في المدرسة    ٦-ع

 ٣-١لمستويات ساعدة في التدريس لنسبة الطلبة الذين يحق لها استخدام اإلنترنت في المختبرات المدرسية آأداة م ٦-عيقيس 
وهو ال يمثل . وهو يقيس النفاذ إلى استخدام اإلنترنت ألغراض تعليمية من قبل الطلبة. وفق التصنيف الدولي الموحد للتعليم

  .االستخدام الفعلي لالنترنت من قبل الطلبة
 المشار إليه -من تبادل المعلومات في جو تفاعلي يشير اإلنترنت إلى شبكات مترابطة في جميع أنحاء العالم تمّكن المستخدمين 

الحواسيب الشخصية، والحواسيب النقالة، وأجهزة المساعد ( من خالل أجهزة استقبال عدة سلكية أو السلكية -بمادة اإلنترنت 
  .).الرقمي الشخصي، والهواتف الذآية، إلخ

لمدرسة عن طريق قسمة عدد الطلبة الذي يحق لها استخدام  إلى اإلنترنت في اويتم احتساب نسبة الطلبة الذين لديهم نفاذ
  . ليعّبر عنها آنسبة مئوية١٠٠ضرب النتيجة بـ ثم يتم . مختبرات اإلنترنت في المدرسة آأداة مساعدة على العدد الكلي للطلبة

  مالحظات توضيحية
في حالة  ت والبرمجيات أو الخدمات المطلوبةألغراض هذا المؤشر، يجب أن تكون وصالت اإلنترنت في حالة وظيفية، أي المعدا

  .صالحة للعمل
  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة

المدارس التي تقدم التعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي  ٣ إلى ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات يشمل 
  .العالي

  .تماعيويمكن تقسيم هذا المؤشر حسب النوع االج
  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  
  
  
  



  
  
 

 ٧٣

 المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بمرحلة التعليم العالي في مواد متعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات           ) الجنسنوع  حسب  (نسبة الطلبة الملتحقين        ٧-ع
  واالتصاالت

 أو ٤يا المعلومات واالتصاالت، حسب مستويات  نسبة الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في مجاالت تكنولوج٧-ع يقيس
  .يحتوي هذا المؤشر على مؤشرات النوع االجتماعي الفرعية، الذآور واإلناث. وفق التصنيف الدولي الموحد للتعليم ٦ أو ٥

التالي قد ال تمثل قد يكون االلتحاق بمجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقيد بالقدرات الموجودة في المؤسسات التعليمية وب
  . الطلب الفعلي

  : تشمل مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البرامج التي تغطي أي من الحقول األربعة التالية من التعليم والتدريب
امج اإلذاعية التقنيات السمعية البصرية واإلنتاج اإلعالمي هي دراسة التقنيات واآتساب المهارات الالزمة إلنتاج الكتب والصحف والبر

  . الفيديو، والموسيقى المسجلة واستنساخ الرسومات مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/والتلفازية، واألفالم
وتشمل دراسة تصميم وصيانة وتكامل تطبيقات . علوم الحاسوب هي دراسة تصميم وتطوير نظم الحاسوب وبيئات الحوسبة

  . البرمجيات
هذه البرامج عادة ما تكون لمدة . ستخدام الحواسيب، وبرامج الحاسوب وتطبيقاته ألغراض مختلفةاستخدام الحاسوب هو دراسة ا

  . قصيرة
هي دراسة تخطيط وتصميم وتطوير وصيانة ومراقبة المعدات االلكترونية ) الهندسة والمهن الهندسية(االلكترونيات والتشغيل اآللي 

  .  ومعدات االتصاالتوتشمل تصميم أجهزة الحاسوب. واآلالت واألنظمة
تحتسب نسبة الطلبة الملتحقين في مرحلة ما بعد الثانوية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة بقسمة عدد 
الطلبة الملتحقين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات الصلة على عدد الطلبة الملتحقين في المؤسسات التعليمية 

 . ليعّبر عنها آنسبة مئوية١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . جال من مجاالت الدراسةفي أي م

  مالحظات توضيحية
  .يتم تقسيم هذا المؤشر حسب النوع االجتماعي
  .يتم تضمين آل من المؤسسات العامة والخاصة

تغطي (لدولي الموحد للتعليم  من التصنيف ا٤مستوى :  بفئتين،التصنيف الدولي الموحد للتعليمهذا المؤشر مقسم من قبل 
يغطي ( من التصنيف الدولي الموحد للتعليم ٦ و٥، والمستويات )البرامج التي تقع بين الثانوي العالي والمستويات العليا من التعليم

  ).المرحلتين األولى والثانية من التعليم العالي
  .لمعلومات واالتصاالت مفيدًا في رصد هذه المجاالتقد يكون بناء مؤشرات فرعية باستخدام مجاالت خاصة من تكنولوجيا ا

إن عمل رسم تفصيلي وتصنيفي سيكون مطلوبًا إلعادة الترميز، ضمن مجاالت دراسة التصنيف الدولي الموحد للتعليم، المجاالت 
  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر. ١٩٩٧التي نشأت بعد عام 

  
  
  
   المدرسين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارسنسبة  ٨-ع

أو ( إلى أي مدى تم تدريب مدرسي المدارس االبتدائية والثانوية لتعليم المهارات األساسية الستخدام الحاسوب ٨-ع يقيس
  .٣- ١، لمستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم )الحوسبة

ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هم هؤالء الذين تلقوا تدريبا خاصا في مرحلة ما قبل الخدمة أو إن المدرسين المؤهلين ف
  .أثناء الخدمة في برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفقا لمعايير التأهيل المحددة على الصعيد الوطني

هذا ال يعني بالضرورة أن المدرسين . نولوجيا المعلومات واالتصاالتيعرض المؤشر فقط قوة تدريس المهارات المتاحة لتقديم دورات تك
المؤهلين مسجلين آتعليم فعلي لدورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال تضمن أن يكون إنجاز دورة تكنولوجيا المعلومات 

  .واالتصاالت فعاًال
ات واالتصاالت في المدارس عن طريق قسمة عدد مدرسي ويتم احتساب نسبة المدرسين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلوم

على إجمالي عدد ) أو الحوسبة(المرحلتين االبتدائية والثانوية الذين تم تدريبهم لتعليم المهارات األساسية الستخدام الحاسوب 
  .ة ليعّبر عنها آنسبة مئوي١٠٠ثم يتم ضرب النتيجة بـ . المدرسين في المدارس االبتدائية والثانوية

  مالحظات توضيحية
  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة

المدارس التي تقدم التعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي  ٣ إلى ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات يشمل 
  .العالي

  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر
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 نسبة المدارس المزودة بالتيار الكهربائي  ١-م-ع

لحد األدنى المطلوب لمعظم تكنولوجيا المعلومات ل يعتبر شرطا مسبقًاو -توافر الكهرباء وهو يقيس . ي هو مؤشر مرجع١-م-ع
  .٣-١للتعليم الموحدة مؤشر متاح لمستويات التصنيف الدولي ال. المدارسلتقدم إلى واالتصاالت 

، الرياح، المياه، الطاقة الشمسية والمولدات التي االتصالأنابيب /شبكةعلى سبيل المثال، (ى مصادر دائمة للطاقة تشير الكهرباء إل
  .التي تمكن من استخدام آاف ومستدام للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض تعليمية) تعمل بالوقود بشكل دائم

دة بالتيار الكهربائي عن طريق قسمة عدد المدارسة المزودة بالتيار الكهربائي على العدد الكلي ويتم احتساب نسبة المدارس المزو
  .عّبر عنها بالنسبة المئوية لي١٠٠ ـثم يتم ضرب النتيجة ب. للمدارس

  مالحظات توضيحية
  .يتم تضمين آل من المدارس العامة والخاصة

المدارس التي تقدم التعليم االبتدائي، والثانوي المنخفض، والثانوي  ٣ إلى ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات يشمل 
  .العالي

في مثل هذه الحالة، فإن . سوف تجد العديد من البلدان أن تضمين البنود المتعلقة بالكهرباء في االستبيانات المدرسة عديم األهمية
  .لمزودة بالتيار الكهربائي وتحديد إن هذه البيانات تقديريةعلى الخبراء الوطنيين أن يقدموا تقديرات عن عدد المدارسة ا
  .ال توجد أية مشاآل معروفة ذات داللة إحصائية مع هذا المؤشر

  
  المعايير والمنهجيات اإلحصائية

  
وفقاً لمعهد اليونسكو لإلحصاء، سيتم جمع هذه المؤشرات من خالل االحصاء المدرسي السنوي على المستوى . ١٥٥

وتجرى هذه اإلحصاءات عادة من قبل وحدة اإلحصاء في ). أو سيتم استخراج البيانات من سجالت المدرسة(القطري 
من خالل مسح ) ٦-ع(ويمكن أيضا جمع إحدى هذه المؤشرات . وزارة التربية والتعليم أو المكتب اإلحصائي الوطني

اد األسرة الذي يذهبون إلى المدرسة على الردود الذاتية ذكرت من قبل أفر(عينة مدرسية أو مسح أعضاء األسرة 
  ).٣-١مستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم 

  
نموذج استبيان بشأن  (١ااستبيان على المستوى القطري في الملحق ) ٢٠٠٩(يتضمن معهد اليونسكو لإلحصاء . ١٥٦

أن يتم استخدام االستبيان من عام ومن المتوقع ). إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية والتعليم
  .يحتوي الملحق الثاني على تعريفات للمصطلحات المستخدمة في االستبيان. ٢٠١٠

  
  تصنيف بيانات المؤشرات

  
إن المتغير التصنيفي الرئيسي المستخدم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم هو إصدار . ١٥٧

وقد الحظ التصنيف الدولي الموحد للتعليم سبعة مستويات ). ١٩٩٧اليونسكو،  (١٩٩٧م التصنيف الدولي الموحد للتعلي
  :للتعليم على النحو التالي

  
   التعليم ما قبل االبتدائي؛- ٠التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •
  تعليم األساسي؛ المرحلة االبتدائية أو المرحلة األولى من ال- ١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •
   المرحلة الثانوية السفلى أو الثانية من التعليم األساسي؛- ٢التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •
   التعليم الثانوي؛- ٣التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •
لبرامج التي تقع بين ا( مرحلة ما بعد التعليم الثانوي غير الجامعي - ٤التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •

  ؛)الثانوي والعالي من التعليم
ال تؤدي مباشرة إلى الحصول ( المرحلة األولى من التعليم العالي - ٥التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •

  ؛)على مؤهل البحوث المتقدمة
ما يؤدي إلى الحصول على م( المرحلة الثانية من التعليم العالي - ٦التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستوى  •

  ).مؤهل البحوث المتقدمة
  

  :المتغيرات التصنيفية األخرى المستخدمة هي المتغيرات بين شيئين. ١٥٨
  
  النوع االجتماعي؛ •
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التعليمية العامة وإدارتها من  وعادة ما يتم التحكم في المؤسسة. المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص •
، بغض النظر عن )المقاطعات أو المحلية/اتحادية، حكومات الواليات/وطنية(كالة التعليم قبل سلطة حكومية أو و

وعادة ما يتم التحكم في المؤسسة التعليمية الخاصة وإدارتها من قبل منظمة غير حكومية . منشأ الموارد المالية
قى دعماً مالياً من السلطات العامة ، بغض النظر إذا ما كانت تتل)الكنيسة والنقابات العمالية أو مؤسسة األعمال(
  ).٢٠٠٩معهد اليونسكو لإلحصاء، (

  
. وسيؤدي تطبيق هذه المتغيرات التصنيفية إلى مؤشرات فردية إلى عملية توافر للبيانات عن كل بلد على حدة. ١٥٩

 ،موحد للتعليموعلى وجه الخصوص، قد ال يكون من الممكن التمييز بين كل مستوى من مستويات التصنيف الدولي ال
  . بالنسبة لبعض البلدان٣-١المستوى 

  
  النطاق والوحدات اإلحصائية

  
ويختلف النطاق تبعاً . ومعلميهم) المتعلمين( والطالب ،يتم تعريف النطاق على مستوى المؤسسات التعليمية. ١٦٠

  :لمتطلبات كل من المؤشرات األساسية، على النحو التالي
  
 هو المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على مستويات ١-م-عو، ٥-ع، ٣-عإلى  ١-عإن النطاق بالنسبة لـ  •

  .٣ و٢ و١التصنيف الدولي الموحد للتعليم المستويات 
 هو المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على مستويات التصنيف الدولي الموحد ٤-عإن النطاق المدرسي لـ  •

ويقتصر نطاق المتعلم على المتعلمين الذين . ليم بمساعدة الحاسوب التي توفر التع٣ و٢ و١للتعليم، المستويات 
  .يحق لهم استخدام الحواسيب في المدارس

 هو المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على مستويات التصنيف الدولي الموحد ٦-عإن النطاق المدرسي لـ  •
  .المسجلين في هذه المؤسساتإن نطاق المتعلم هو جميع المتعلمين . ٣ و٢ و١للتعليم، المستويات 

 هو المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على مستويات التصنيف الدولي الموحد ٧-عإن النطاق المدرسي لـ  •
  .إن نطاق المتعلم هو جميع المتعلمين المسجلين في هذه المؤسسات. ٦ و٥ و٤للتعليم، المستويات 

 العامة والخاصة على مستويات التصنيف الدولي الموحد  هو المؤسسات التعليمية٨-عإن النطاق المدرسي لـ  •
  .إن نطاق المدرس هو جميع المدرسين الذين يدرسوا في هذه المدارس. ٣ و٢ و١للتعليم، المستويات 

  
يتم جمع البيانات التي تشمل مرافق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمدرسين والمتعلمين على المستوى . ١٦١

من المؤسسات التعليمية عبر ) من قبل وزارة التعليم أو المكتب الوطني لإلحصاءات(مستوى الكلي الوطني على ال
  .٦-١مستويات التصنيف الدولي الموحد للتعليم 

  
  تجهيز بيانات المؤشرات وتقديم تقارير عنها

  
ومن ). ٢٠٠٩(ء ويمكن االطالع على معلومات عن اشتقاق المؤشرات األساسية في معهد اليونسكو لإلحصا. ١٦٢

  .المتوقع أن يقدم معهد اليونسكو لإلحصاء تقرير عن قيم المؤشرات، مصنفة على النحو المناسب، حسب البلد
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  المراجع
  

١. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
٢. ISCED is the International Standard Classification of Education, 1997, for which UNESCO is responsible. Please see the 

section Classificatory variables for a description of ISCED levels.  
٣. Learners refer to students enrolled in programmes at educational institutions.  
٤. ISCED level 5 covers the first stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification) and 

ISCED level 6 covers the second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification.(  
٥. This level is presented for completeness. It is not used in the core indicators . 
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  ٨الفصل 
  

  االستنتاجات والتوصيات
  
  

تصف هذه الوثيقة القائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما تم تنقيحها في عام . ١٦٣
وقد وضعت هذه المؤشرات والمعايير من قبل الشراكة لقياس تكنولوجيا . ، والمعايير اإلحصائية المرتبطة بها٢٠٠٩
  .ت واالتصاالت ألغراض التنمية وأقرتها اللجنة االحصائية لالمم المتحدةالمعلوما

  
إن اإللتزام الدقيق بتعريفات ومعايير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سوف يحسن المقارنة الدولية . ١٦٤

اية في المؤشرات األساسية وتحث الدول على النظر بعن. لبيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأهميتها السياسية
ويمكن أن تكون . عند تصميم أو إعادة تصميم المسوحات التي تقوم بجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هذه المسوحات خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو مسوحات أخرى تجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات 
حات الصناعة التي تشمل الصناعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال، مسو(واالتصاالت 
  ).واالتصاالت

  
وقد ذكرت المراجع ذات الصلة في هذه الورقة، . إن موارد الشراكة متاحة للمساعدة في المساعي اإلحصائية. ١٦٥

ويمكن . ادات الناميةوباإلضافة إلى ذلك، يقدم أعضاء الشراكة المساعدة التقنية لالقتص. وهي واردة في الفهرس
لمناقشة ) ٢٠٠٨a( أيضا الشراكة انظر. االطالع على تفاصيل عن المواقع من االتحاد الدولي لالتصاالت واألونكتاد

  .تفصيلية لجهود بناء قدرات الشراكة
  

م إن الكتيبين عن جمع إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال واألسر، اللذين ت. ١٦٦
إعدادهما من قبل األونكتاد واالتحاد الدولي لالتصاالت، فضالً عن الدورات التدريبية ذات الصلة، هي أدوات قوية 
يمكن أن تساعد البلدان على انتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أساس المعاييرالمتفق عليها دولياً 

  ).٢٠٠٩aت، ؛ االتحاد الدولي لالتصاال٢٠٠٩األونكتاد، (
  

وهناك عدد من المراجع األخرى المذكورة في هذا التقرير ستكون مفيدة أيضاً لإلحصائيين وواضعي . ١٦٧
إن المصادر إلى المعايير اإلحصائية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشمل دليل قياس تكنولوجيات . السياسات

، وكتيب مؤشرات االتصاالت السلكية ٢٠٠٩سكو لإلحصاء، المعلومات واالتصاالت في التعليم من قبل معهد اليون
منظمة التعاون والتنمية في الميدان (، ودليل قياس مجتمع المعلومات )٢٠٠٧االتحاد الدولي لالتصاالت، (والالسلكية 

ات شعبة اإلحصاءوهناك أيضا عدة مصادر إحصائية عامة، تشمل المعايير اإلحصائية التابعة ل). ٢٠٠٩aاالقتصادي، 
  .قائمة المراجعويمكن االطالع على هذه المعلومات في . في األمم المتحدة

  
وسيتم تنقيح القائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أساس منتظم من أجل مواكبة . ١٦٨

. ر لبيانات ذات صلةالتغيرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها، فضال عن احتياجات صناع القرا
وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن تتضمن القوائم األساسية في المستقبل مؤشرات جديدة، مثل تلك المتعلقة 

  .بالحكومة اإللكترونية
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