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   اإلحصائية اللجنة

 واألربعون السابعة الدورة
   2016 آذار/مارس 8-11

 *املؤقت األعمال جدول من )ط( 3 البند
 إحصـااا   القـاار   واختـاذ  للمناقشة بنود

    واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 ألغااض واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا بقياس املعنية الشااكة تقايا  

 واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا إحصااا  التنمية 
  
 العام األمني من مذكاة  

 
 الســابقة   واملمارســا   2015/216 واالجتمــاعي  االقتصــادي  اجمللــس  ملقــار  وفقــا 
 واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا بقياس املعنية الشااكة تقايا حييل بأن العام األمني يتشاف
ــن ــة أجــل م ــن التنمي ــا إحصــااا  ع ــا  تكنولوجي ــدم واالتصــاال   املعلوم  يف الشــااكة وتق

 الـ   التنقيحـا   ذلـ   يف مبـا  أعمـال   مـن  األخـةة  اآلونـة  يف بـ   قامـت  عمـا  عامـة  حملة تقاياها
 يف احملـا   والتقدم  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا ملؤشاا  األساسية القائمة على أدخلتها
 التجــارةو  اجلنســانية االعتبــارا و واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا بقيــاس املتعلــ  العمــل
ــة ــا خــدما  يف الدولي ــى القائمــة واخلــدما  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجي  اســتادام عل

 املعلومـا   تكنولوجيـا  واسـتادام  اإللكتاونيـة   يـا  والنفا  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
ــاال  ــيم  يف واالتصـ ــا التعلـ ــاض كمـ ــا تعـ ــأن اقتااحـ ــاا  بشـ ــا مؤشـ ــا  تكنولوجيـ  املعلومـ
 التنميـــة خطـــة يف الـــواردة األهـــداف تنفيـــذ حنـــو احملـــا  التقـــدم لاصـــد الال مـــة واالتصــاال  
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ــام ــ    2030 لع ــا وي ــ  التحــديا  التقاي ــ  ال ــ  تواج ــة اإلحصــائية املكات ــا  يف الوطني  إنت
 املسـتمدة  ديـدة اجل لبيانـا  ا مصادر يف ويبحث واالتصاال   املعلوما  تكنولوجيا إحصااا 

 مـد   حيـث  مـن  البيانـا  ب تنـه   أن ميكـن  ال  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا قطاع من
 مــن املطلــو و وتوافاهــا  البيانــا  نوعيــة لتحســني توصــيا  ويقــدم توقيتــها  ودقــة توافاهــا
ــة ــدم تســتعاض أن اللجن ــا إحصــااا  جمــال يف احملــا  التق ــا  تكنولوجي  واالتصــاال  املعلوم
 املعلومـا   تكنولوجيـا  إحصـااا   لتحسـني  املقتاحـة  التوصـيا   تسـتعاض  وأن علي ؛ والتعلي 

 يف بــالعودة توصــي وأن التوصــيا ؛ تلــ  وإقــاار  ونوعيتــها توافاهــا حيــث مــن واالتصــاال 
 عــن تعــا  وأن واالتصــاال ؛ املعلومــا  تكنولوجيــا إحصــااا  مســألة ملناقشــة 2018 عــام
 املعلومــا  تكنولوجيــا اســتادام قيــاس أن مااعــاة ذلــ  يف مبــا الشــااكة  عمــل لتعزيــز هــادعم

  2030 عام خطة أهداف حتقي  إىل الاامية املبادرا  تدعم أداة واالتصاال 
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 ألغااض واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا بقياس املعنية الشااكة تقايا  
 واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا إحصااا  التنمية 

  
 مقدمة - أوال 

 يف التنميـة  ألغـااض  واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا بقياس املعنية الشااكة ُأقيمت - 1
 تكنولوجيـا  جمـال  يف دوليـا  للمقارنـة  قابلـة  إحصـااا   توافا مد  حتسني أجل من 2004 عام

 املعلومـــا  تكنولوجيـــا إحصـــااا  ظلـــت احلـــني  ذلـــ  ومنـــذ  (1)واالتصـــاال  املعلومـــا 
 عــن تقــاريا الشــااكة وقــدمت اإلحصــائية  اللجنــة أعمــال جــدول يف ثابتــًا بنــدًا واالتصــاال 

 2012 و 2010 و 2009 و 2007 و 2005 األعـوام  يف أعماهلـا  يف أحا تـ   الـذي  التقدم
 E/CN.3/2010/28 و E/CN.3/2009/19 و E/CN.3/2007/5 و E/CN.3/2005/23) 2014و
   ( E/CN.3/2014/8 و E/CN.3/2012/12 و
 واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا إحصااا  موضوع يف اإلحصائية اللجنة ونظا  - 2

 الثالثـــة دورهتـــا ويف  2007 عـــام يف املعقـــودة والـــثالثني منـــةالثا دورهتـــا يف للمناقشـــة كبنـــد
  2014 عـام  يف املعقـودة  واألربعـني   اخلامسـة  دورهتا ويف  2012 عام يف املعقودة واألربعني

ــة أقــا  واألربعــني  اخلامســة ةدورالــ ويف ــوافا يف احملــا  التقــدم مــن الــاغم علــى بأنــ  اللجن  ت
 )انظــا بــ  القيــام يــتعني عمــل هنــا  يــزال ال واالتصــاال   املعلومــا  تكنولوجيــا إحصــااا 
E/2014/24 و E/CN.3/2014/35 )   إحصــــااا  تؤديـــ   الـــذي  اهلــــام بالـــدور  نوهـــت  كـــذل 
 طـة خب املتعلقـة  املناقشـة  ويف العـاملي  املعلوما  جمتمع تتبع يف واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
  (2)2030 لعام املستدامة التنمية خطة اآلن أصبحت ال   2015 عام بعد ملا التنمية
 التنميـة  أهـداف  حتقيـ   يف احملـا   التقـدم  قيـاس  على املساعدة يف دورا الشااكة وتؤدي - 3

 هـدف  األهـداف  تلـ   ضـمن  يوجـد  ال أنـ   حـني  ويف  2030 عـام  خطة يف الواردة املستدامة
__________ 

 ومنظمــة لالتصـاال    الـدو:  االحتــاد كالتـا:   الشـااكة  يف األعضــاا كـان   2015 الثـا//نوفم   تشـاين  يف (1) 
 اإلحصـاا  ومعهـد  والتنميـة   للتجـارة  املتحـدة  األمم ومؤمتا االقتصادي  امليدان يف والتنمية االقتصادي التعاون
 ألمايكـا  االقتصـادية  واللجنـة  لإلحصـاا(   اليونسـكو  )معهد والثقافة والعلم للتابية املتحدة األمم ملنظمة التابع

 االقتصـــادية واللجنـــة آســـيا  لغـــا  واالجتماعيـــة االقتصـــادية واللجنـــة الكـــاري   البحـــا ومنطقـــة الالتينيـــة
 واالجتماعيـة   االقتصـادية  الشـؤون  وإدارة ألفايقيـا   االقتصـادية  واللجنـة  اهلـاد،   واحملـي   آلسيا واالجتماعية
 والـتال   اخلطـاة  النفايـا   نقـل  يف الـتحكم  بشأن با ل اتفاقية وأمانة األورويب  لالحتاد اإلحصائي واملكت 
 جلامعـة  التـابع  لالسـتدامة  املتقدمـة  الدراسـا   ومعهـد  للبيئـة   املتحـدة  األمـم  ل نـام   التابعـة  احلـدود  عـ   منها
 الدولية  العمل ومنظمة الدو:  والبن  املتحدة  األمم

  70/1 العامة اجلمعية قاار (2) 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2005/23
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2009/19
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2010/28
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
http://undocs.org/ar/E/2014/24
http://undocs.org/ar/E/2014/24
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/35
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 إىل يشـة  الغايـا   مـن  العديـد  فـنن  واالتصـاال    املعلومـا   تكنولوجيـا   علـى  حصـاا  ياكز
 انتشـار ” بـأن  2030 عـام  خطـة  وتعتـاف  عـام   بشكل التكنولوجيا وإىل التكنولوجيا  تل 

 التعجيــل تتــي  كــبةة بنمكانــا  يعــدان العــاملي والتــااب  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا
 ســا ت وقــد  “املعافــة علــى تقــوم جمتمعــا  وإجيــاد الاقميــة الفجــوة وســد البشــاي بالتقــدم
 مـن  ذلـ   يف مبـا  األهـداف   تتبـع  أجـل  مـن  الاصد بنطار املتعلقة املناقشا  يف بنشاط الشااكة
ــاا  خــالل ــا مؤشــاا  اقت ــا  لتكنولوجي ــى تســاعد واالتصــاال  املعلوم ــع عل ــداف تتب  األه
 املشـتا   اخلـ اا  لفايـ   مـدخال   فاديـة  بصـفة  الشـاكاا  قـدم  كذل   (3)اهب املاتبطة والغايا 

   املستدامة  التنمية أهداف مبؤشاا  املعين الوكاال  بني
 مبجتمـع  املعـين  العـاملي  القمـة  مبؤمتا وثيقة صلة الشااكة ب  تضطلع الذي العمل وتاب  - 4

 وإنتـــا  مناســـبة  مؤشـــاا  وضـــع إىل الدوليـــة واملنظمـــا  البلـــدان دعـــا الـــذي املعلومـــا  
 العمـل  أفاقـة  خـالل  مـن  الشـااكة   وتولـت  املعلوما   جمتمع رصد أجل من رمسية إحصااا 
 العـاملي   القمـة  مـؤمتا  أهـداف  حتقي  حنو احملا  التقدم باصد يتعل  فيما القيادة  مام هلا  التابعة
ــا بنعــداد فقامــت ــ  يف تقاي ــ  حتلــل  2014 حزياان/يوني  حتققــت الــ  اإلجنــا ا  وتنــاق  في
    (4)القمة مؤمتا أهداف من هدف بكل يتصل فيما
 أعضـاا  سـاهم   2015 عـام  يف انعقد الذي املعلوما  جملتمع العاملية القمة منتد  ويف - 5

 أن واالتصــاال  املعلومــا  لتكنولوجيــا  هبــا ميكــن الــ  بالكيفيــة التوعيــة يف أيضــا الشــااكة
 مصـفوفة  إىل مـدخال   األعضـاا  مـن  العديـد  وقـدم  املسـتدامة   التنمية أهداف حتقي  يف تسهم
 مـن  املنتـد   انعقـاد  خـالل  عنـها  اإلعـالن  مت واألهـداف   القمة مؤمتا عمل مسارا  بني تاب 

__________ 

 Background note prepared by the Partnership on Measuring ICT for Development: joint proposal” انظـــــا  (3) 

of ICT indicators for the Sustainable Development Goal (SDG) indicator framework“  ــي ــة وهــــــ  متاحــــــ
-www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Partnership التــــــــا:  الــــــــااب  علــــــــى

Background-note-on-ICT-indicator-proposal-for-Expert-Group.pdf 
  www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wsistargets2014.aspx التـــــا:  الــــااب   علـــــى متــــا   (4) 

 وإدارة ( DEN Foundation) دن مؤسســة تضــم الــ  العمــل  فاقــة قيــادة لالتصــاال  الــدو: االحتــاد ويتــوىل
 ومنطقـة  الالتينيـة  ألمايكـا  االقتصـادية  واللجنـة  ألفايقيا  االقتصادية واللجنة واالجتماعية  االقتصادية الشؤون
 واالجتماعيــة االقتصــادية واللجنــة اهلــاد،  واحملــي  آلســيا واالجتماعيــة االقتصــادية واللجنــة الكــاري   البحــا
 املتحـدة   األمـم  جلامعـة  التـابع  لالستدامة املتقدمة الدراسا  ومعهد لإلحصاا  اليونسكو ومعهد آسيا  لغا 

 املتحـدة  األمـم  ومـؤمتا  االقتصادي  امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة )مايا(  اللغوي للتنوع العاملية والشبكة
 العاملية  الصحة ومنظمة العاملي  ال يدي واالحتاد والتنمية  للتجارة
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 التنميـة  تعزيـز  يف واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا   تؤديـ   الذي الائيسي الدور إباا  أجل
    (5)املستدامة

 منـذ  الشـااكة  بـ   اضـطلعت  الـذي  العمـل  عـن  عامـة  حملـة  يعـاض  الـذي  التقايـا   وهذا - 6
  (E/CN.3/2014/8) 2014 عـــام  يف اإلحصـــائية  اللجنـــة  إىل قدمتـــ   الـــذي  األخـــة  تقاياهـــا

 يف ومؤشـااهتا  واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا  إحصـااا   دور إىل اللجنـة  انتبـا   يوجـ   إمنا
  2030 عام خطة يف الواردة األهداف حتقي  حنو احملا  التقدم رصد
  

   واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا قياس يف مؤخاا احملا  التقدم - ثانيا 
   اإلحصائية واملعاية والتعاريف للمؤشاا  األساسية القائمة - ألف 

ــا ا  مـــن - 7 ــااكة حققتـــها الـــ  الائيســـية اإلجنـ ــة وضـــع الشـ ــاا  أساســـية قائمـ  مبؤشـ
ــا ــا  تكنولوجي ــا واالتصــاال   املعلوم ــة أقاهت ــة دورهتــا يف اإلحصــائية اللجن ــثالثني  الثامن  وال
 واخلامسـة  واألربعـني  الثالثـة  الـدورتني  يف التنقيحـا   بعـ   إقاار متو  2007 عام يف املعقودة

 E/CN.3/2012/12 و E/CN.3/2007/5 )انظــا 2014 و 2012 عــامي يف املعقــودتني واألربعــني
 للمقارنـة  قابلـة  ا إحصـاا  جلمـع  أساس مبثابة األساسية القائمة وتستادم ( E/CN.3/2014/8 و

 حاليــا تغطــي وهــي  العــام أحنــاا مجيــع يف واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا جمــال يف دوليــا
ــة اجملــاال  ــا األساســية اهلياكــل :التالي ــةو إليهــا؛ الوصــول وســبل املعلومــا  لتكنولوجي  إمكاني
ــااد املعيشــية األســا وصــول ــا إىل واألف  قطــاع لاعماســتو واالتصــاال ؛ املعلومــا  تكنولوجي
 واالتصــاال ؛ املعلومــا  تكنولوجيــا وقطــاع واالتصــاال ؛ املعلومــا  لتكنولوجيــا األعمــال
 املعلومـــا  تكنولوجيـــا اســـتادامو واالتصـــاال ؛ املعلومـــا  تكنولوجيـــا ســـلع يف والتجـــارة

 الغـاض  ويتمثـل  .اإللكتاونيـة  والنفايـا   اإللكتاونيـة؛  واحلكومـة  التعليم؛ جمال يف واالتصاال 
ــي ــن الائيسـ ــةا مـ ــاعدة يف لقائمـ ــدان مسـ ــ  البلـ ــع الـ ــااا  جتمـ ــا إحصـ ــا  تكنولوجيـ  املعلومـ

 للمقارنــة وقابلــة اجلــودة عاليــة بيانــا  إنتــا  علــى  بــذل  القيــام تعتــزم الــ  أو واالتصــاال  
   .وصفية وبيانا  إحصائية معاية باملؤشاا  تقتان لذل   وحتقيقا .دوليا
 الائيسـية  املؤشاا  عن املسؤولية لالتصاال  الدو: االحتاد يتوىل الشااكة  إطار ويف - 8

ــة ــة املتعلق ــا إىل الوصــول بنمكاني ــا  تكنولوجي ــو املعيشــية  وباألســا واالتصــاال  املعلوم  وه
ــع لينســجم املؤشــاا  تعايــف باســتعااض بانتظــام يضــطلع  املعلومــا  تكنولوجيــا تطــور م

 والالسـلكية/تكنولوجيا  السـلكية  االتصـاال   مبؤشاا  املعين اخل اا فاي  ويقوم واالتصاال  
__________ 

  www.itu.int/net4/wsis/sdgانظا  (5) 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2007/5
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/12
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/8
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 اســتادام مبؤشـاا   املعــين اخلـ اا  وفايـ    عضــوا 645 يضـم  الــذي واالتصـاال    املعلومـا  
 أعماهلمـا  بتسية أعضاا  410 يضم الذي واالتصاال   املعلوما  لتكنولوجيا املعيشية األسا
 النـدوة  إىل عملـهما  نتـائ   عـن  تقـاريا  وتقـد   اإلنتانـت   شبكة ع  للنقاش منتديني طاي  عن

 واالتصـاال    املعلومـا   /تكنولوجياوالالسـلكية  السـلكية  التصـاال  ا مبؤشاا  املعنية العاملية
 آخـا  يف ومت  2015 عـام  أواخـا  يف اليابـان   هةوشيما  يف فيها انعقد  ماة آخا كانت ال 
 املعلومـا   تكنولوجيـا ل املعيشـية  األسـا  باسـتادام  تتعلـ   جديـدة  مؤشـاا   ثالثـة  عـاض  ندوة

  (6)وهي واالتصاال  
 حسـ   اإلنتانت  يستادمون الذين األفااد نسبة  17 املعيشية األسا مؤشا )أ( 
 ذل ؛ يف املستعملة والشبكة اإلنتانت شبكة إىل للوصول املستادم احملمول اجلها  نوع

   حمموال؛ هاتفا ميلكون الذين األفااد نسبة  18 املعيشية األسا مؤشا ) ( 
ــااد نســبة  19 املعيشــية األســا مؤشــا ) (  ــذين األف  اإلنتانــت  يســتادمون ال ال
   ذل   يف السب  نوع حس 

 يف الدوليــة التجــارة قيــاس بشــأن تقنيــة مــذكاة للشــااكة التابعــة العمــل فاقــة وأعــد  - 9
ــدما  ــا خـ ــا  تكنولوجيـ ــاال  املعلومـ ــدما  واالتصـ ــة واخلـ ــى القائمـ ــتادام علـ ــ  اسـ  تلـ
 هـذا  يف للمقارنـة  قابلة رمسية إحصااا  مجع من البلدان ميكن ماجع مبثابة لتكون التكنولوجيا

 بـني  املشـتاكة  العمـل  فاقـة  مـع  الوثيـ   بالتعـاون  وضـعت  ال  املذكاة  تل  وتشتمل  (7)اجملال
 جديـدة   أساسـية  مؤشـاا   وأربع توصيتني على الدولية  التجارة بنحصااا  املعنية الوكاال 
 يف واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا خلدما  جديدة تكميلية جمموعة األوىل التوصية وحتدد
 مصـادر  مـن  إحصاااهتا مجع ميكن ( 2010) املدفوعا  ميزان خلدما  املوسع التصنيف إطار

 تصـنيف  الثانيـة  التوصـية  إطـار  يف ويقدم اخلدما   يف الدولية بالتجارة املتعلقة القائمة البيانا 
__________ 

االجتمــاع الثالــث الــذي عقــد  فايــ  اخلــ اا املعــين مبؤشــاا  اســتادام األســا   التقايــا النــهائي الصــادر عــن   (6) 
أيلول/ســـبتم   22و 21املعيشــية لتكنولوجيـــا املعلومـــا  واالتصــاال  التـــابع لالحتـــاد  يف جنيــف  يـــومي    

-www.itu.int/en/ITU  وهــو التقايــا الــذي اقتاحــت فيــ  تلــ  املؤشــاا   متــا  علــى الــااب  التــا:   2015

D/Statistics/Documents/events/wtis2015/EGH2015-Final-report.pdf  
فاقـة العمـل التابعـة للشـااكة واملعنيـة خبـدما  تكنولوجيـا         يتوىل مؤمتا األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة قيـادة      (7) 

املعلومـا  واالتصـاال  واخلــدما  القائمـة علـى اســتادام تكنولوجيـا املعلومـا  واالتصــاال   وهـي تضــم        
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغا  آسيا  واالحتاد الدو: لالتصاال   ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان    
ــ        ــة  والبن ــة العام ــة باألمان ــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي االقتصــادي  والشــعبة اإلحصــائية التابع

ة إلعــداد املــذكاة  واملــذكاة متاحــة علــى الــدو:  وقامــت حكومــة الســويد بتــوفة التمويــل للبحــو  الال مــ
  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d03_en.pdf الااب  التا: 
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 بـ   املتعلقـة  البيانا  جتمع واالتصاال   املعلوما  تكنولوجيا استادام على القائمة للادما 
 أو اخلــدما   يف التجــارة بشــأن العــام االتفــا  يف احملــدد النحــو علــى التوريــد  طايقــة حســ 
 األربعـة  املؤشـاا   يلي وفيما  (8)األعمال قطاع استقصااا  خالل من ذل   تعذر إذا جتمع 
   للشااكة  األساسية القائمة إىل إضافتها املقتا 
ــا )أ(  ــا مؤشـ ــا  تكنولوجيـ ــاال  املعلومـ ــواردا   5 واالتصـ ــن الـ ــدما  مـ  خـ
 اخلدما ؛ واردا  جمموع من كنسبة واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
ــا مؤشـــا ) (  ــاال  املعلومـــا  تكنولوجيـ ــادرا   6 واالتصـ ــدما  مـــن الصـ  خـ
 اخلدما ؛ صادرا  جمموع من كنسبة واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 القائمـة  اخلـدما   من الواردا   7 واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا مؤشا ) ( 
 اخلدما ؛ واردا  جمموع من كنسبة واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا استادام على

 اخلـــدما  مـــن الصـــادرا   8 واالتصـــاال  املعلومـــا  تكنولوجيـــا مؤشـــا )د( 
ــة ــى القائم ــتادام عل ــا اس ــا  تكنولوجي ــبة واالتصــاال  املعلوم ــن كنس ــوع م  صــادرا  جمم

 اخلدما  
 

   2014 عام منذ الشااكة هبا اضطلعت ال  األخا  القياس أعمال - باا 
ــة واصــلت - 10 ــة العمــل فاق ــة للشــااكة التابع ــارا  واملعني ــا اجلنســانية باالعتب  وتكنولوجي

 واالتصـاال   املعلومـا   لتكنولوجيـا  مؤشـاا   بتطـويا  املتعلـ   عملـها  واالتصـاال   املعلوما 
 بعنــوان تقايــاا العمــل فاقــة نشــا   2014 أيار/مــايو ففــي  (9)اجلــنس نــوع حســ  مصــنفة

 فيــ  استعاضــت “تقيــيم اجلنســانية  واالعتبــارا  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا قيــاس”
 وقـدمت  اجلـنس   نـوع  حسـ   مصـنفة  القائمـة   واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا مؤشاا 
 املتعلقـة  لالحتياجـا   تقييم أساس على الائيسية الثغاا  وحدد  البيانا   توافا ملد  تقييما
ــ  ــ  وحجــم املؤشــاا  بتل ــا الطل ــا يف وحــدد   (10)عليه  املشــمولة اجملــاال  أيضــا التقاي

__________ 

اخلـدما  الـ  ميكـن تـوفة     ”جيا املعلومـا  واالتصـاال  بأ ـا    تعاف اخلدما  القائمة على استادام تكنولو (8) 
  “علوما  واالتصاال نواجتها عن بعد ع  شبكا  تكنولوجيا امل

وتكنولوجيا املعلوما  واالتصـاال  االحتـاد الـدو:     يتشار  يف قيادة فاقة العمل املعنية باالعتبارا  اجلنسانية (9) 
لالتصاال  ومؤمتا األمم املتحدة للتجارة والتنمية  وهي تضم اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـي      

ة واالجتماعية لغا  آسيا  ومنظمـة العمـل الدوليـة  ومعهـد اليونسـكو لإلحصـاا        اهلاد،  واللجنة االقتصادي
وشبكا  البحو  األفايقيـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـا  واالتصـاال   ومؤسسـة النسـاا يف جمـال العلـوم          

 والتكنولوجيا على الصعيد العاملي  ومؤسسة الشبكة العاملية 
  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdtlstict2014d1_en.pdf متا  على الااب  التا:  (10) 
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 نفةمصــ بيانــا  تــوفة فيهــا املستصــو  مــن يكــون الــ  احملتملــة اجلديــدة واجملــاال  بالتغطيــة
 ذا  مؤشـاا   وضـع  أجل من املنهجية األعمال من مزيد فيها يلزم كما اجلنس  نوع حس 
   البيانا   يف الثغاا  لسد صلة
 حسـ   واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا  جمـال  يف بالعمالـة  الثغاا  إحد  وتتعل  - 11
 والتنميـة   للتجـارة  املتحـدة  األمـم  ومـؤمتا  الدوليـة  العمـل  منظمـة  اضـطلعت  وقـد  اجلـنس   نوع

 يف العمالـة  إلحصـااا   عـاملي  تقيـيم ” عنوا ـا  تقنيـة  مـذكاة  بنعـداد  العمـل   فاقة مع بالتشاور
 يف النظـا  أجـل  مـن   (11)“اجلـنس  نوع حس  مصنفة واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا جمال
 املعـين  اخلـ اا  فايـ   عقـد   الذي االجتماع خالل املذكاة ونوقشت البيانا   تل  توافا مد 

ــا املعيشــية األســا اســتادام مبؤشــاا  ــا  لتكنولوجي  أيلول/ســبتم  يف واالتصــاال   املعلوم
 جمـال  يف املتاصصـة  للمهـن  موحـد  تعايـف  وضـع  إىل احلاجـة  على الضوا تسلي  مع  2015

 إىل العاملـة   القـو   استقصااا  من البيانا  مجع أجل من واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 املوضوع  هذا عن دولية بيانا  جمموعة حاليا توجد ال أن  على التشديد جان 
 النفايـا   بقيـاس  واملعنيـة  للشـااكة  التابعـة  العمـل  فاقة نشا   2015 عام أوائل ويف - 12

 التصـنيف  بشـأن  توجيهيـة  مبـاد،  اإللكتاونيـة   النفايـا   إحصااا ” بعنوان ورقة اإللكتاونية
  (12)واخلــ اا البلــدان مــع عامــة مشــاورة إجــااا عقــ  وذلــ   “واملؤشــاا  التقــاريا وتقــد 
 الـ   للبلـدان  ماجعـا  بوصفها واملؤشاا  التقاريا وتقد  التصنيفا  التوجيهية املباد، وتتناول
 هـذ   أسـاس  وعلـى  بـذل    القيـام  تعتـزم  الـ   أو اإللكتاونيـة  النفايا  عن إحصااا  فعاًل تعّد

ــة  ــا  العــاملي املاصــد مــن األوىل الطبعــة عاضــت املنهجي ــة للنفاي ــا  (13)اإللكتاوني  عــن بيان
 املتقدمـة  الدراسـا   معهـد  بـدأ   2015 عام ويف املؤشاا   مجيع ُتغ  م أ ا غة بلدا  180

 اإللكتاونيـة   النفايـا   عـن  البيانـا   جلمع طوعية عملية املتحدة األمم جلامعة التابع لالستدامة
 ألوروبــا  االقتصــادية واللجنــة االقتصــادي  امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة مــع باالشـتاا  
__________ 

  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d04_en.pdf متاحة على الااب  التا:  (11) 
ل بشـأن الـتحكم   توّلى ريادة فاقة العمل التابعة للشااكة واملعنية بقياس النفايا  اإللكتاونية أمانـُة اتفاقيـة بـا     (12) 

يف نقل النفايا  اخلطاة والتال  منها ع  احلدود التابعـة ل نـام  األمـم املتحـدة للبيئـة  ومعهـُد الدراسـا         
املتقدمـة لالسـتدامة التـابع جلامعـة األمـم املتحـدة  وضـّمت فاقـة العمـل اللجنـةة االقتصـادية ألفايقيـا  واللجنــة             

ــة آلســيا واحملــي  اهلــ    ــ     االقتصــادية واالجتماعي ــايب آســيا  واملكت ــة لغ ــة االقتصــادية واالجتماعي اد،  واللجن
اإلحصائي لالحتاد األورويب  واالحتاد الـدو: لالتصـاال   ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي         

 تـا:  ومؤمتا األمم املتحدة للتجارة والتنمية  وجامعة األمم املتحدة  واملباد، التوجيهية متاحـة علـى الـااب  ال   
http://i.unu.edu/media/ias.unu.edu-en/project/2238/E-waste-Guidelines_Partnership_2015.pdf  

ــا:      (13)  ــااب  الت ــى ال ــا  عل -http://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitorمت

2014-small.pdf  
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 يف العـاملي  الصـعيد  علـى  البيانـا   جلمـع  عمليـة  إجنا  ألغااض تعّلم أداة العملية هذ  وستشكل
 ا مناقشــ لالتصــاال  الــدو: واالحتــاد املعهــد جيــاي العمــل  هــذا إىل واســتنادا  2016 عــام
  نام بـــ  ربطـ   يعتزم اإللكتاونية بالنفايا  املتعلقة البيانا  تغطية حتسني هدف  مشاوع بشأن

 اهلـدف  ويتمثـل   (14)“2020 يف التوصـيل  عمـل  بانام ” املسمى  لالتصاال  الدو: الحتادا
 بطـا   تغطيتـها   نطـا   وتوسـيع  للبيانـا   احلاليـة  اجملموعـة  جـودة  تعزيـز  يف املقبلة السنوا  يف
   التمويل  توّفا حالة يف اإلحصائي التدري  توفة منها
 مبجتمــع املعــين العــاملي القمــة مــؤمتا يف احملــددة لألهــداف الشــااكة اســتعااض عنــدو  - 13

ــ  يف  (15)املعلومــا  ــى التشــديد مت  2014 حزياان/يوني ــا  نقــ  عل ــة البيان  جــاااإل الال م
 اخلصـو   وجـ   علـى  ولـوح   املعلومـا    جمتمـع  أهـداف  حتقيـ   يف احملا  للتقدم كامل تقييم

 قلـة  استماار االستعااض إطار يف ح ول كذل  منوا  البلدان بأقل املتعلقة البيانا  إىل االفتقار
 يف أثاهـا  عـن  األدلـة  تزايـد  رغـم  التنميـة   يف واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا   بأثا اإلملام

 مــؤمتا يف احملــددة لألهــداف الكمــي باالســتعااض يتعلــ  وفيمــا االقتصــاد  مــن معينــة قطاعــا 
ــة ــاملي  القمـ ــا العـ ــيم أظهـ ــبكا  أن التقيـ ــا شـ  وخـــدماهتا واالتصـــاال  املعلومـــا  تكنولوجيـ

 تكنولوجيـا ال تلـ   إىل الوصـول  فـا   كانـت  وإن  بالغـا  منـوا  شـهد   قـد  وحمتواها وتطبيقاهتا
   متفاوتة  تزال ال واستادامها

 املعلومــــا  تكنولوجيــــا بشــــأن الــــدو: املــــؤمتا يف اعُتمــــد  2015 أيار/مــــايو ويف - 14
 تكنولوجيــا باســتادام املتعلــ  كينغــداو إعــالن 2015 عــام بعــد التعلــيم وبشــأن واالتصــاال 
 هامـا  معلمـا  ويشـكل  نوعـ   مـن  عـاملي  إعـالن  أول وهو  (16)التعليم يف واالتصاال  املعلوما 

 اســـتادام علـــى اإلعـــالن ويشـــجع املســـتقبل  يف الصـــلة ذا  اإلحصـــااا  تطـــويا دعـــم يف
 التنميـة  أهـداف  ضـمن  املدرجـة  التعليميـة  الغايـا   حتقي  يف واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 ونظـمُ  املفتوحـة  التعليميـة  واملـواردُ  املعلمـني  مهـارا   تنميـةُ  تؤدي  الذي الدور وي   املستدامة 
 املعلمـني  مهـارا   قيـاس  أ يـة  من يزيد مما املتعّلم  حول املتمحورة الاقمية اإليكولوجية التعّلم
ــا جمــال يف ــا  تكنولوجي ــةوال واالتصــاال   املعلوم ــةال بني ــوافاة تحتي ــا هلــذ  املت  يف التكنولوجي

 واإلبـال   وحتليلـها  البيانا  مجع جمال يف القدرا  تنمية بدعم أيضا اإلعالن وأوصى املدارس 
 دقيقـة  بيانـا   تقـد   مبواصلة البلدان والتزمت والعاملي  واإلقليمي القطاي املستو  على عنها

 مبهّمتــ  وينــه  عملــ  ُييّســا مبــا لإلحصــاا  اليونســكو معهــد إىل املناســ  الوقــت يف وكاملــة
__________ 

  www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspxانظا   (14) 
  http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wsistargets2014.aspxانظا   (15) 
  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002333/233352E.pdfمتا  على الااب  التا:   (16) 
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 املعلومــا  تكنولوجيــا باســتادام املتعلقــة للبيانــا  عــاملي مســتودع وتعّهــد إنشــاا يف املتمثلــة
   التعليم  جمال يف واالتصاال 

ــة أنشــطت  لإلحصــاا اليونســكو معهــد اســتكمل ذلــ   إىل وباإلضــافة - 15  جلمــع اإلقليمي
ــا  ــام يف البيان ــا  2015 ع ــل بنجن ــا حتلي ــتعداد نرمق ــاو/ لالس ــدارس يف األساســي اإللكت  م
ــدان ــة البل ــة األفايقي ــو  الواقع ــا    (17)الكــ   الصــحااا جن ــة وأب ــاا إىل احلاجــة العملي  بن
 علــى  الــاد بلــدا  45 بــني مــن بلــدا  18 إال يســتطع م حيــث الناميــة   البلــدان يف القــدرا 

ــ  املعهــد استقصــااا  ــيم تشــمل ال ــدائي التعل ــانوي  االبت ــة جمموعــة أول وستصــدر والث  عاملي
 تشـاين  يف العـاملي  باالستقصـاا  املتعلقـة  القـدرا   بنـاا  بدأ قدو  2016 عام أوائل يف لبيانا ل

 الوسـطى  وآسـيا  والقوقـا   والشـاقية  الوسطى أوروبا يف عمل حلقة بعقد 2015 الثا//نوفم 
    (18)الوطنية اإلحصائية واملكات  التعليم و ارا  يف العاملني لإلحصائيني التدري  قّدمت

  
 قيــاس ألغــااض واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا حصــااا إ تســاة - ثالثا 

  2030 لعام املستدامة التنمية خطة أهداف حتقي  حنو احملا  التقدم
 ملـا  التنميـة  خبطـة  املعـين  املسـتو   الافيـع  البار ة الشاصيا  فاي  أقّا  2013 عام يف - 16
 الال مـة  التغـية  إىل املفضـية  التـدابة ” إىل  بنشـارت    “بيانـا   ثـورة ” بوجود 2015 عام بعد

ــة ــا  لتلبيـ ــة متطلبـ ــة؛ معقـــدة خطـ ــال للتنميـ ــينا  وإدخـ ــة علـــى حتسـ ــداد كيفيـ ــا  إعـ  البيانـ
 واإلملــام القــدرا  وبنــاا التمييــز؛ منــع يتســى حــى البيانــا  يف الثغــاا  وســّد واســتادامها؛

 نظـم  وحتـديث  الضـامة؛  والبيانا  ‘الصغا  للبيانا ’ التحليلية الدراسا  جمال يف بالبيانا 
ــا ؛ مجــع ــا  عــن والكشــف البيان ــز بغــاض البيان  أهــداف ووضــع واملســاالة؛ الشــفافية تعزي

    (19)“جديدة ومؤشاا 
ــبتم  ويف - 17 ــد   2015 أيلول/س ــة اجلمعيــة اعتم ــة العام ــتدامة التنميــة خط  لعــام املس

ـــ بأهـــدافها 2030 ــا 17الـ ـــ وغاياهتـ ــافا   169الـ ــااكة جهـــود وتضـ ــل مـــن الشـ  إدرا  أجـ

__________ 

عن جمموعا  البيانا  اإلقليمية الـ  اكتمـل مجعهـا يف أمايكـا الالتينيـة ومنطقـة       سب  وأن نشا املعهد تقاريا  (17) 
ــاري  ) ــيا )2013( والـــدول العابيـــة )2012البحـــا الكـ (  وتلقـــى التقايـــا املتعلـــ  بالبلـــدان  2014( وآسـ

األفايقيـة الواقعـة جنـو  الصـحااا الكـ   الـدعم مـن دائـاة معلومـا  التعلـيم والبحـث يف كوريـا  وماكـز              
 راسا  تكنولوجيا  املعلوما  واالتصاال  يف ال ا يل د

متت حلقة العمل بالتعاون بني معهـد اإلحصـاا ومعهـد اليونسـكو لتكنولوجيـا  املعلومـا  يف جمـال التابيـة           (18) 
 ومبشاركة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 / www.undatarevolution.org/data-revolutionانظا   (19) 
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 إطـار  وضـع  يف واإلسـهام   2030 لعـام  التنميـة  خطة يف واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا 
ــاا  إدرا  عمليــة وتنســي  هبــا  اخلــا  الاصــد ــا  تكنولوجيــا مؤش  واالتصــاال   املعلوم
ــا   ــذي قطاعــا  لعــدة الشــامل الطــابع الشــااكة وأب ــز ال ــ  تتمي ــا  ب  املعلومــا  تكنولوجي

 إطـار  يف أيضـا  وُأشة للتنمية  أساسيا متكينيا عامال تشكل بأ ا اإلقاار وضاورة واالتصاال  
 علومــا امل مبجتمـع  املعـين  املتحــدة األمـم  وفايـ   املعلومــا  مبجتمـع  املعـين  العــاملي القمـة  مـؤمتا 
 املعلومـا   تكنولوجيـا   دور إىل التنميـة  ألغـااض  والتكنولوجيـا  العلم بتساة املعنية واللجنة

   املستدامة  التنمية أهداف حتقي  يف واالتصاال 
 /تكنولوجياوالالسـلكية  السـلكية  االتصـاال   مبؤشـاا   املعنيـة  العاملية الندوة وأشار  - 18

 مصــّنفة بيانــا  إىل احلاجــة إىل  2015 عــام أواخــا يف عقــد  الــ  واالتصــاال   املعلومـا  
 السـليمة  القـاارا   اختـاذ  مـن  السياسـا   مقاري لتمكني املناس  الوقت يف ُتتا  اجلودة عالية

 إىل واحلكومـــا  لالتصـــاال   الـــدو: االحتـــاَد النـــدوة ودعـــت املســـتدامة  التنميـــة لتحقيـــ 
 الضــامة البيانــا  يشـمل  مبــا اخلــا   القطـاع  مــنو ديــدةاجل لبيانـا  ا مصــادر مــن االسـتفادة 
 مبؤشـاا   املتعلقـة  الصـلة  ذا  املعلومـا   وإتاحـة  إعـداد  لكفالـة   “األشـياا  إنتانـت ” ومفهوم

   املستدامة  التنمية أهداف يف املدرجة واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 وسـتكون  اخلـدما    تقـد   يف واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا  ضاورة وتتزايد - 19
 اإلقـاار  عـدم ف  2030 لعـام  التنميـة  خطـة  سـيا   يف خاصة بصورة حامسة التكنولوجيا  تل 

 التغـية  إىل تفضـي  أن ميكـن  والـ   واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا   هبا تتميز ال  بالطاقة
 مجيـع  يف التفـاو   أوجـ   أيضـا  يفـاقم  قـد  بـل  فحسـ    الاقميـة  الفجوا  اتساع إىل يؤدي لن

   التنمية  جماال 
ــ  مقتاحــا الشــااكة وقــدمت - 20 ــا مبؤشــاا  يتعل  إىل واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجي

 الـذي   2015 عـام  بعـد  ملـا  التنميـة  خبطـة  املتعلـ   املؤشـاا   إطـار  بشـأن  اخل اا فاي  اجتماع
 مـع  تشـاورية  عمليـة  عق  املشتا  املقتا  وجاا (3) 2015 شباط/ف ايا يف نيويور  يف عقد

 املتحــدة  لألمــم التابعــة الــتقين الــدعم فــا  جمموعــا  خمتلــف مــع وبالتنســي  الشــااكة أعضــاا
 5 و 4 و 2 و 1 األهـداف  أجـل  مـن  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيال مؤشاا  واقُتاحت

 غايــة  30 مــن أكثــا تغطــي وهــي املســتدامة  التنميــة أهــداف مــن 17 و 16 و 13-8 و
 ملؤشـاا   الشـااكة  وضـعتها  الـ   األساسـية  القائمـة  ضـمن  املقتاحـة  املؤشـاا   معظم وتندر 

 أسـاس  علـى  أخـا   مؤشـاا   الشـااكة  وضـعت  حـني  يف واالتصـاال    املعلوما  تكنولوجيا
   املقتاحة  املؤشاا  معظم اللجنة اعتمد  وقد سليمة  وتعاريف منهجيا 
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ــع بــني ومــن - 21 ــة وغايــا  أهــداف مجي  لعــام التنميــة خطــة يف املندرجــة املســتدامة التنمي
 تكنولوجيــا  إىل صــااحة أربعــة إال تشــة ال  2015 أيلول/ســبتم  يف عليهــا املتفــ  2030

 واهلـدف   (-5 )الغايـة  5 واهلـدف   (-4 )الغايـة  4 اهلدف وهي  واالتصاال   املعلوما 
 غـة  أدنـا    والغايـا   األهداف هلذ  وُيعاض ( 8-17 )الغاية 17 واهلدف  (- 9 )الغاية 9
 ألهـداف  بالنسـبة  أ يـة  هلـا  واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا  مؤشاا  بأن تقا الشااكة أن

 أخا  
 

 املتاحـة  املدرسـية  املـن   عـدد  يف كـبةة  بنسبة الزيادة   -4 الغاية  4 اهلدف  
ــدان ــة للبل ــى النامي ــاملي  الصــعيد عل ــل وخباصــة الع ــدان ألق ــوا البل ــدول من ــة وال  اجلزري
 التـدري   من  ذل  يف مبا العا:  بالتعليم لاللتحا  األفايقية  والبلدان النامية الصغةة
 يف والعلميـة  واهلندسـية  التقنيـة  والـ ام    واالتصـاال   املعلومـا   وتكنولوجيا املهين
 2020 عام حبلول األخا   النامية والبلدان النمو املتقدمة البلدان

 الال مـة  واملؤشـاا   األطـا  وضـع  إىل تسـعى  جهـودا  لإلحصـاا  اليونسـكو  معهـد  يقود - 22
 الـتقين  االستشـاري  الفايـ   اقتا   2015 أيار/مايو ويف الصلة  ذا  وغايات  4 اهلدف لاصد
ــأت  الـــذي  عـــام بعـــد ملـــا التعليميـــة الغايـــا  لاصـــد املؤشـــاا  مـــن جمموعـــة اليونســـكو أنشـ
ــاا  (20)2015 ــا  وجـ ــ  املقتـ ــاورة عقـ ــة مشـ ــا  عامـ ــاة يف جـ ــدة الفتـ ــني املمتـ ــاين بـ  تشـ

 األكادمييـة  واألوسـاط  املـد/  اجملتمـع  ومشلـت  2015 الثا//ينايا وكانون 2014 الثا//نوفم 
 ويعكــس املصــلحة  صــاحبة اجلهــا  مــن أخــا  وجهــا  واحلكومــا  التنميــة يف والشــاكاا
 املعلومــا  لتكنولوجيــا التحتيــة البنيــة تــوّفا مــد  املشــاورة عنــهما أفضــت جديــدان مؤشــاان

   املدارس  يف االتصاال و
 يتعلـ   مـا  يف الشـااكة  أعّدتـ   الذي املقتا  يف أيضا لإلحصاا اليونسكو معهد وأسهم - 23

ــا مبؤشــاا  ــا  تكنولوجي ــذي واالتصــاال   املعلوم ــدمت وال  مصــنفة مؤشــاا  إطــار  يف ق
 املؤشــاا  أمــا   -4 و أ-4 والغــايتني 1-4 الغايــة  4 اهلــدف لقيــاس اجلــنس نــوع حســ 
 وسـتتطل   العـاملي  الصـعيد  علـى  حاليـا  ُتجمـع  ال فهي اخلصو   وج  على املهارا ب املتعلقة
ــذل ــود ب ــ  مــن جه ــا  جان ــة  واملنظمــا  املصــلحة صــاحبة الوطنيــة اجله ــدر  الدولي  وتن
 تتّبـع  مؤشـا  ضـمن  التعلـيم  ألغـااض  اإلنتانـت  إىل الوصـول  هلـا  املتـا   للمـدارس  املئويـة  النسبة
 هلــا املتــا  للمــدارس املئويــة النســبة تشــكل ذلــ   إىل وباإلضــافة قبولــ   مت الــذي أ-4 الغايــة

__________ 

ــا   (20)  -www.uis.unesco.org/Education/Documents/tag-proposed-thematic-indicators-post2015انظـــــــــــــــــــــــــ

education-agenda.pdf  
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 اقتاحهــا الــ  43 الـــ املواضــيعية املؤشــاا  مــن واحــدا التعلــيم ألغــااض احلواســي  اســتادام
 التنميـة  خطـة  يف املدرجـة  بـالتعليم  املتعلقـة  والغايـا   األهداف لاصد التقين االستشاري الفاي 
 املعلومـا   بتكنولوجيـا  يتعلـ   مقتـا   مؤشـا   -4 لغايةل حاليا يوجد ال أن   غة2030 لعام

  حتديدا واالتصاال 
 تكنولوجيـا  وخباصـة  التمكينيـة   التكنولوجيـا  استادام تعزيز   -5 الغاية  5 اهلدف 

 املاأة متكني تعزيز أجل من  واالتصاال  املعلوما 
 وصـول  حتسـني  إىل الااميـة  الدولية واألهداف الوطنية السياسا  يف يستاشد أن ميكن - 24
 املعلومـا   تكنولوجيـا  نحصـااا  ب واسـتادامها  واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا  إىل املاأة

 املعلومـا   تكنولوجيا  من االستفادة املاأة وبوسع اجلنس  نوع حس  املصّنفة واالتصاال 
 تلــ  نأل ذلــ  كني والــتم اجلنســني بــني املســاواة حتقيــ  لــدعم أدوا  بوصــفها واالتصــاال 
 إمكانيـة  توفة ويف احلاكة  تعو  ال  احلواجز على التغل  يف تساعد أن ميكن التكنولوجيا 

ــا  إىل الوصــول ــا  املعلوم ــة والف ــا  التجاري ــل وف ــاع يف العم ــا قط ــا  تكنولوجي  املعلوم
   واالتصاال   املعلوما  تكنولوجيا تتيحها ال  الوظائف يف أو واالتصاال 

 الغايــة  هــذ  لاصــد اجلــنس نــوع حســ  مصــّنفة مؤشــاا  ســتة الشــااكة واقتاحــت - 25
ــمل ــة تشـ ــفواهل ملكيـ ــ اتـ ــارا   ةاحملمولـ ــة واملهـ ــتادام الال مـ ــا السـ ــا  تكنولوجيـ  املعلومـ

 واسـتادام  واالتصـاال    املعلومـا   بتكنولوجيـا  املتصـلة  اجملـاال   يف والطـال   واالتصاال  
ــا ــا  تكنولوجي ــة االقتصــادية  األنشــطة يف واالتصــاال  املعلوم ــن يف والعمال  تكنولوجيــا مه
 تعمــيمب املتعلقــة للنســاا ةوّجهــامل مشــاريعلل مؤشــا أيضــا واقُتــا  واالتصــاال   املعلومــا 
 أساسـي  مؤشـا  وهـو   ةاحملمولـ  اتـف واهل لكيـة مب املتعلـ   املؤشـا  أن حـني  ويف الاقميـة   اخلدما 
 الوحيـد  املؤشـا  كان  2015 عام يف عن  بيانا  مجع يف لالتصاال  الدو: االحتاد بدأ جديد
 النسـاا  اسـتادام  تعكس ال  املؤشاا  البلدان تعت  بأن توصي الشااكة فنن علي   ُأبقي الذي
 تكميلية  مؤشااٍ  االقتصادية األنشطة يف واالتصاال  املعلوما  لتكنولوجيا الفعلي

ــة  9 اهلــدف  ــ    -9 الغاي ــادة حتقي ــا  يف كــبةة  ي ــى احلصــول ف ــا عل  تكنولوجي
ــوفة إىل والســعي  واالتصــاال  املعلومــا  ــا  ت  إىل وامليســور الشــامل الوصــول ف

   2020 عام حبلول منوا البلدان أقل يف اإلنتانت شبكة
 يف الـواردة  البيانـا   فيهـا  مبـا  لالتصـاال    الـدو:  االحتـاد  مـن  املستمدة البيانا  تشة - 26

ــا  ــن األخــة تقاي ــا  أن إىل  (21)2015 لعاا   املعلوماا   جمتماا  قياا   ع ــى احلصــول ف  عل
__________ 

  www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2015.aspx متا  على الااب  التا:  (21) 
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 متنـاول  عـن  بعيـدة  تكـون  مـا  غالبـا  وأ ـا  حمـدودة  ما الـت  واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيا
 الــدخل مسـتويا    الـت  مــا حيـث  منـوا   البلــدان أقـل  يف سـيما  وال العــام  سـكان  مـن  الكـثة 

ــة منافضــة ــة نطــا  يوسِّــع م وحيــث للغاي ــا التحتيــة البني  واالتصــاال  املعلومــا  لتكنولوجي
ــمل ــع ليشـ ــكانية  الفئـــا  مجيـ ــد السـ  املعلومـــا  تكنولوجيـــا ىلإ الوصـــول إمكانيـــة ولاصـ

 يف إلدراجهمـا  مؤشـاين  مناقشـة  حاليـا  جتاي تكاليفها  حتمل على القدرة ومد  واالتصاال 
   املستدامة  التنمية أهداف تنفيذ يف احملا  التقدم رصد إطار
ــاحني املؤشــاين هــذين وأول - 27 ــو املقت ــة النســبة ” ه  بشــبكة املشــمولني للســكان املئوي

ــوي اهلــاتف ــار وميكــن .“احملمــول اخلل ــل املؤشــا هــذا أن اعتب ــوفة املطلــو  األدىن احلــد ميث  لت
 علـى  لناسا حبصول يتعل  أن  إىل نظاا واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا إىل الوصول إمكانية
 .اآلخــاين مــع للتواصــل واســتادامها احملمــول اخللــوي اهلــاتف خــدما  يف االشــتاا  إمكانيــة
  وسـاعد  بسـاعة  احملمـول  اخللـوي  اهلـاتف  شـبكا   نطـا   اتسـع  املاضـي   العقـد  مد  وعلى
 عنــدما متثلــها نفســها األساســية التحتيــة البنيــة كانــت الــ  عقبــا ال ختطــي يف الشــبكا  تلــ 
 واملنـاط   احلضـاية  املنـاط   علـى  حكـاا  كانـت  مـا  كـثةا  الـ    الثابـت  اهلـاتف  شبكا  كانت
   .والالسلكية السلكية االتصاال  على املهيمنة التحتية البنية هي  بالسكان املكتظة
 الوصـول  إمكانيـة  سـاعة  األعلـى  احملمـول  اخللوي اهلاتف شبكا  خاصة بصفة وتوفا - 28
ــة  وجبــودة موثــو  وبشــكل متزايــدة بســاعة اإلنتانــت إىل ــة تــوفا فهــي مث  ومــن عالي  إمكاني

 اهلـاتف  شـبكا   عـن  غـى  فـال  لذا  .والتطبيقا  واخلدما  واحملتويا  املعلوما  إىل الوصول
 علـى  منـوا   البلـدان  أقـل  يف سـيما  وال السـكان   وملسـاعدة  التحية البنية عقبا  لتاطي احملمول
 .واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا  إمكانـا   مـن  واالسـتفادة  املعلوما  جمتمع إىل االنضمام
 االتصـاال   خـدما   تـوفة  يف احملمـول  اهلـاتف  شـبكا   أ يـة  على الضوا املؤشا هذا ويسل 
 ختطـي  إىل بالتحديـد  تامـي  سياسـا   تصـميم  علـى  يسـاعد  أن شـأن   ومن واملتقدمة  األساسية

 املؤشــا  هــذا وتتــابع .الاقميــة الفجــوة ســد  وإىل التحتيــة البنيــة تطاحهــا متبقيــة عقبــا  أي
 السـكان  جلميـع  احملمـول  اهلـاتف  خدما  بتوفة تتعل  حمددة أهدافا وضعت عديدة حكوما 
   .بنجنا ها االتصاال  شاكا  وألزمت
ــا  املؤشــا أمــا - 29 ــا/ املقت ــد الث  العايضــة اإلنتانــت خــدما  أســعار” فهــو املناقشــة  قي

 أقـل  معظـم  يف السـكان  متنـاول  عن وبعيدة للغاية باهظة اخلدما  هذ  أسعار وتظل .“النطا 
 مـن  ملزيـد  ُأريـد  إذا األسـعار  هـذ   ختفـي   إىل تامـي  سياسـا   وضـع  مـن  بـد  وال منـوا   البلدان
ــابع .املعلومــا  جمتمــع إىل ينضــموا أن الســكان ــدو: االحتــاد ويت  مــد  ســنويا لالتصــاال  ال
 .العام بلدان معظم يف واحملمولة الثابتة العاي  النطا  خدما  أسعار معقولية
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 يف القـدرا   بنـاا  وآليـة  التكنولوجيا لبن  الكامل التفعيل  8-17 الغاية  17 اهلدف 
  2017 عــام حبلــول منــوًا البلــدان أقــل لصــاح واالبتكــار والتكنولوجيــا العلــم جمــاال 
 املعلومــــا  تكنولوجيــــا ســــيما وال التمكينيــــة  التكنولوجيــــا  اســــتادام وتعزيــــز

 واالتصاال 
  8-17 الغايـة   17 اهلـدف  تنفيـذ  يف احملـا   التقـدم  ملتابعة حاليا املقتا  املؤشا يتمثل - 30
 الائيسـية  املؤشـاا   من اإلنتانت استادام نسبةف اإلنتانت  يستادمون الذين األفااد نسبة يف
 حمتــو  منــو يتــي  إذ املعلومــا   جمتمــع تطــور لقيــاس وغةهــم السياســا  صــانعو يتابعهــا الــ 

 متزايـدة  كميـا   إىل الوصول إمكانية املستادمون  ينتج  الذي احملتو  ذل  يف مبا اإلنتانت 
 بوصـفها  اإلنتانـت  اسـتادام  أ يـة  علـى  الضـوا  املؤشا هذا ويسل  واخلدما   املعلوما  من

 أوجـ   تفـاقم  إىل سـتؤدي  الـ   الاقميـة  الفجـوة  قيـاس  يف ويساعد لتنمية ل رئيسيا متكينيا عامال
 مسـتادمي  عـدد  وشـهد  سـليم   حنو على تقليصها يتم م ما التنمية  جماال  مجيع يف التفاو 
 أمنـاط  تغـية  إىل اإلنتانـت  شـبكة  إىل وصوهلم وأد  املاضي العقد خالل كبةة  يادة اإلنتانت
 الــذي النمــو ورغــم ذلــ   ومــع التجاريــة  األعمــال ومزاولتــهم وعملــهم وتواصــلهم عيشــهم
 املعلومـا   تكنولوجيا إىل الوصول فا  تو يع فنن والتطبيقا   واخلدما  الشبكا  شهدت 

 يف اإلنتانـت  انتشـار  نسـبة  نإ حيـث  كـبة   حـد  إىل متفاوتـا   ال ما واستادامها واالتصاال 
    2015 عام  اية يف املائة يف 10 من أقل كانت منوا البلدان أقل
 وهــو املقــارة املؤشــاا  أحــد هــو اإلنتانـت  يســتادمون الــذين األفــااد نســبة اومؤشـ  - 31

 اإلحصـائية  اللجنـة  أقاهتـا  والـ   الشـااكة  وضـعتها  الـ   الائيسـية  املؤشاا  قائمة ضمن يندر 
ــؤخاا ــام يف مـ ــو  2014 عـ ــا ينـــدر  وهـ ــمن أيضـ ــا ضـ ــة مؤشـ ــا تنميـ ــا  تكنولوجيـ  املعلومـ

 الائيسـية  املقاييس من يعت  فهو ولذل   لالتصاال   الدو: االحتاد وضع  الذي واالتصاال 
 يف واالتصـاال   املعلوما  تكنولوجيا تشهدها ال  للتطورا  الدولية املقارنا  يف املستادمة

 مؤشــاا إليــ  املشــار للهــدف الشــااكة اقتاحــت  2015 شــباط/ف ايا ويف العــام  أحنــاا مجيــع
 للتجــارة املتحــدة األمــم مــؤمتا يتــوىل التجاريــة األعمــال يف اإلنتانــت باســتادام يتعلــ  إضــافيا
 ب   ةاملتصل البيانا  مجع والتنمية
 التنميـــة أهــداف  مـــن 17 اهلــدف ب املاتبطــة  11-17 الغايـــة أن إىل اإلشــارة  وجتــدر  - 32

 حصـة  مضـاعفة  بغـاض  سيما وال كبةًة   يادًة النامية البلدان صادرا   يادة تنشد املستدامة 
 أي يعتـ   أن الشـااكة  واقتاحـت   2020 عـام  حبلـول  العامليـة  الصـادرا   مـن  منـواً  البلدان أقل

 اجملموعــا  حســ   ويصــنفها الناميــة البلــدان الناميــة البلــدان صــادرا  تطــور ياصــد مؤشــا
 القائمـة  واخلدما  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا خدما  الائيسية  والقطاعا  الشايكة
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 الفقـاا   يف ادتـ و الائيسـية   القطاعـا   مـن  واالتصـاال   املعلوما  تكنولوجيا استادام على
 أن ميكـن و اجملـال   هـذا  يف الشـااكة  وضـعتها  الـ   ديـدة اجل ؤشـاا  امل التقايـا  هـذا  من السابقة
 الدولية  اإللكتاونية التجارة بتنمية يتصل تكميلي مؤشا وضع املستقبل يف أيضا جياي
  

 والتوصيا  االستنتاجا  - رابعا 
ــا - 33 ــة تقـ ــة خطـ ــتدامة التنميـ ــام املسـ ــأن 2030 لعـ ــار” بـ ــا انتشـ ــا  تكنولوجيـ  املعلومـ

 وســد البشــاي بالتقــدم التعجيــل تتــي  كــبةة بنمكانــا  يِعــدان العــاملي والتــااب  واالتصــاال 
 املاتبطــة غايــا ال مــن العديــد ويشــة “ املعافــة علــى تقــوم جمتمعــا  وإجيــاد الاقميــة الفجــوة

 مــع  التكنولوجيــا وإىل واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا  إىل املســتدامة التنميــة أهــدافب
 اإلطـار  يف واالتصـاال   املعلومـا   بتكنولوجيـا  خاصـة  مؤشـاا   إدرا  ضاورة على التشديد
 يف أجايــت الــ  املؤشــاا   إلطــار النهائيــة املناقشــا  وأثنــاا األهــداف  تلــ  باصــد اخلــا 
ــا//نوفم  تشــاين ــ  أبقــى  2015 الث ــني املشــتا  اخلــ اا فاي  مبؤشــاا  املعــين الوكــاال  ب
 الــ  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا مؤشــاا  مــن مثانيــة علــى املســتدامة التنميــة أهــداف
 وثيقـــة  يف وســـتاد   17 و 9 و 5 و 4 و 1 األهـــداف  تشـــمل  وهـــي  الشـــااكة   اقتاحتـــها
 الــ  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا مؤشــاا  عــن تفاصــيل املقبلــة األساســية املعلومــا 
ــها ــااكة اقتاحتـ ــا الشـ ــاا  باعتبارهـ ــة مؤشـ ــد مالئمـ ــداف لاصـ ــة أهـ ــة خطـ ــتدامة التنميـ  املسـ

  2030 لعام
 واالتصـاال   املعلومـا   تكنولوجيـا  عـن  رمسيـة  إحصـااا   توفة إىل احلاجة وستصب  - 34
 املعلومـا   تكنولوجيـا  مـن  ولالسـتفادة   2030 عام خطة تنفيذ مع اآلن  هي مما إحلاحا أكثا

 أصــحا  يشــمل  ــ  اتبــاع مــن بــد ال لتنميــة ل رئيســيا متكينيــا عــامال بوصــفها واالتصــاال 
 ذا  التطــورا  لاصــد مؤشــاا  إنتــا  علــى أيضــا األمــا هــذا وينطبــ  املتعــددين  املصــلحة
 بالسياسـا   ومتصـلة  موثوقـة  بيانا  توافا تكفل أن اإلحصائية املكات  على وسيتعني الصلة 
 والقطــاع والالســلكية الســلكية االتصــاال  بتنظـيم  املعنيــة واهليئــا  السياســا  صــانعي لـدعم 
   البيانا   تل  مصادر أيضا هم هؤالا املصلحة فأصحا  سليمة  قاارا  اختاذ يف اخلا 
 يف تنظــا أن املســتقبل يف الوطنيــة اإلحصــائية الــنظم علــى ســيتعني  املنطلــ  هــذا ومــن - 35

 ذلــ  يف مبــا اخلــا   القطــاع مــن املســتمدة الضــامة البيانــا  تؤديــ  أن ميكــن الــذي الــدور
 اإلعالميــة واخلـدما   اإلنتانـت  خــدما  وومقـدم  والالسـلكية  الســلكية االتصـاال   شـاكا  
 وخصوصــيتها ومحايتــها البيانــا  إىل الوصــول مســائل معاجلــة وســيتعني الســواتل  وشــاكا 
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  (22)الـوطنيني  واإلحصائيني اخلاصة املصادر بني البيانا  تبادل باوتوكوال  وكذل  وأمنها 
 املوصــولة األجهــزة مثــل للبيانــا   تقليديــة غــة مصــادر ظهــور إىل أيضــا اإلنتانــت أد  فقــد

 ومهــارا  قــدرا  إىل الوطنيــة اإلحصــائية املكاتــ  وســتحتا   ةاحملمولــ اتــفواهل وتطبيقــا 
   .هذ  اجلديدة البيانا  مصادر الستغالل جديدة
 .منتظمـة  مااجعـة  الصلة ذا  املؤشاا  مااجعة للتكنولوجيا الدينامي الطابع ويقتضي - 36

ــا مؤشــاا  قائمــة واســتحدا  اســتعااض الشــااكة تواصــل أن وينبغــي  املعلومــا  تكنولوجي
 املتصــلة نهجيـة امل وضـع و جديــدة مؤشـاا   وضـع  يف تتعــاون وأن وضـعتها   الـ   واالتصـاال  

   .القدرا  بناا جمال يف باملساعدة مدها خالل من للبلدان اإلحصائية التنمية يف تسهم وأن  هبا
 اإلحصـائية  املكاتـ   جانـ   مـن  كـبةة  جهـود  بـذل  بأكملـ   اإلطـار  تنفيـذ  وسيتطل  - 37

 التنسـي   وإجـاااا   الوطنيـة  القدرا  لتعزيز الال مة املوارد وتعبئة الدولية  واملنظما  الوطنية
   .الدو: الصعيد على
ــيا  إحـــد  وتتعلـــ  - 38 ــي  التوصـ ــوطين بالتنسـ ــاا الـ ــا  أن إىل نظـ ــااا  إنتـ ــن إحصـ  عـ

ــا ــا يتطلــ  واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجي ــيقني وتنســيقا تعاون  املصــلحة أصــحا  بــني وث
 املصــلحة أصــحا  ويشــمل .واســتادامها اإلحصــااا  تلــ  إنتــا  يف املشــاركني الائيســيني
 واملكاتـ   التنظيميـة   والسـلطا   واالتصـاال    املعلومـا   تكنولوجيـا  عن املسؤولة الو ارا 
 بصــفة الوطنيــة اإلحصــائية املكاتــ  وحتتــا  .اخلــا  عالقطــا عــن فضــال الوطنيــة  اإلحصــائية

 البيانـا   أو الضـامة  البيانـا   ذلـ   يف مبـا   اجلديدة البيانا  مصادر من االستفادة إىل خاصة
 املتعلقـة  الصـلة  ذا  املعلوما  إنتا  لكفالة  “األشياا إنتانت” من املستمدة أو اإلنتا  اآللية

 وتــوفة املســتدامة  التنميــة أهــداف يف املدرجــة واالتصــاال  املعلومــا  تكنولوجيــا مبؤشــاا 
 مــع العمــل علــى الوطنيــة اإلحصــائية املكاتــ  عتشــجَّ الغايــة  هلــذ  وحتقيقــا .املعلومــا  تلــ 
   .اخلا  القطاع فيهم مبن اجلدد  البيانا  مقدمي
 التقنيـة   املسـاعدة  لتوفة دعمهم نطا  اإلمنائيون الشاكاا يوسع بأن الشااكة وتوصي - 39
 املعلومــا   تكنولوجيــا عــن  األساســية اإلحصــااا  بيانــا (  )مجــع إنتــا   متويــل ســيما وال

ــا واالتصــاال   ــدري  يشــمل مب ــوطنيني اإلحصــائيني ت ــن وغةهــم ال  ومســتادمي منتجــي م
   .واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيال الامسية اإلحصااا 

  
__________ 

التصـاال  السـلكية والالسـلكية/تكنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال       تناولت الندوة العامليـة املعنيـة مبؤشـاا  ا    (22) 
-www.itu.int/en/ITU  انظـــــــــــــــا 2015هـــــــــــــــذ  املســـــــــــــــائل يف كـــــــــــــــانون األول/ديســـــــــــــــم  

D/Statistics/Pages/events/wtis2015/default.aspx  
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 ملناقشتها اإلحصائية اللجنة على املطاوحة املسائل - خامسا 
 :يلي مبا القيام إىل مدعوة اإلحصائية اللجنة إن - 40

 املعلومــــا  تكنولوجيــــا إحصــــااا  جمــــال يف احملــــا  التقــــدم اســــتعااض )أ( 
   علي ؛ والتعلي  واالتصاال 
ــا إحصــااا  لتحســني املقتاحــة التوصــيا  اســتعااض ) (  ــا  تكنولوجي  املعلوم

 ؛التوصيا  تل  وإقاار ونوعيتها  توافاها حيث من واالتصاال 
ــالعودة توصــيةال ) (  ــا إحصــااا  مســألة مناقشــة إىل 2018 عــام يف ب  تكنولوجي
 الامسيـة  اإلحصـااا   الـة حب يتعلـ   مافي احملا  التقدم استعااض أجل من واالتصاال  املعلوما 

 املســــتدامة التنميــــة خطــــة رصــــد إطــــار يف ودجمهــــا واالتصــــاال  املعلومــــا  لتكنولوجيــــا
 ؛2030 لعام

 املعلومـا   تكنولوجيـا  بقيـاس  املعنيـة  الشـااكة  الستماار دعمها عن اإلعاا  )د( 
ــة ألغــااض واالتصــاال  ــها  يف التنمي ــا عمل ــ  يف مب ــاة ذل ــاس مااع ــا قي ــا  تكنولوجي  املعلوم
  2030 عام خطة أهداف بلو  يف التقدم إحاا  تدعم أداة بوصفها واالتصاال 

 


