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  النقاط الرئيسية اليت مت التركيز عليها خالل االجتماع  
  التعاون على املستوى الوطين  1.

 للتنسيق بني   واالتصاالتينبغي حتديد موظف مسؤول عن التنسيق من أجل إحصاءات تكنولوجيا املعلومات    •
وجيوز . ت الوطنية والدولية وتنسيق طلبات املعطياواالتصاالت الوكاالت الوطنية املشاركة يف تكنولوجيا املعلومات  

  .الوطين أن يقوم بتدريب املوظف املسؤول عن التنسيق اإلحصاءات ملكتب 
اليت (حيتاج املنظم إىل العمل عن كثب مع املكتب الوطين لإلحصاء، خاصة يف جمال اإلحصاءات على جانب الطلب    •

  .، واليت تعترب ذات أمهية متزايدة)جتمع عن طريق االستقصاءات  
 املنظمني أن يعملوا عن كثب مع املشغلني لضمان إتاحة املعطيات وضمان نوعيتها، ويف احلني ذاته، أن حيدوا من      على  •

وينبغي على املشغلني أن ينشروا املعطيات امعة على املستوى . العبء الواقع على املشغلني الناتج عن مجع املعطيات 
وقد يرغب املنظمون، عند الضرورة، يف توفري  . قاً أمام توفري املعطياتالوطين يف احلاالت اليت تكون فيها السرية عائ  

  .التدريب للمشغلني ملساعدم على مجع املعطيات ذات الصلة يف الوقت املناسب   

  التعاون على املستويني الدويل واإلقليمي  2.
 املوظف احملدد املسؤول عن التنسيق   ينبغي أن يعمل االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات اإلقليمية على حنو وثيق مع      •

وميكن إجناز نقل املعرفة  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبناء طاقة إحصائية/وعن مجع إحصاءات عن االتصاالت   
  .عن طريق ورش العمل واحللقات الدراسية والتدريب 

احلالة اليت يضطلع ا االحتاد الدويل     س أفضل املمارسات يف جمال مجع املعطيات، مثالً، من خالل دراسات     وميكن ترؤ  •
  .لالتصاالت أو عن طريق التعاون الثنائي بني البلدان

ينبغي تقوية التنسيق بني املقر الرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت واملكاتب اإلقليمية لتجنب االزدواجية يف الطلبات    •
  .على املعطيات والتعجيل جبمع املعطيات 

ليمي بني املنظمني على جتميع املوارد وتقوية العمل اإلحصائي، على سبيل املثال عن طريق تنسيق    يساعد التعاون اإلق  •
  .التعاريف وبناء القدرات على املستوى اإلقليمي

  املؤشرات اجلديدة  3.
يستلزم األمر وضع مؤشرات جديدة لتعكس التغيريات يف القطاعني املتنقل واإلنترنت، وبوجه خاص لتعكس          •

ويتعني مراجعة التعاريف ملراقبة  . وتعترب االستقصاءات هامة إلثبات صحة املعطيات اإلدارية . ات اجلديدةالتطبيق
  .السوق بدقة

قام االحتاد الدويل لالتصاالت بوضع قائمة من املؤشرات بشأن نفاذ اتمعات احمللية إىل تكنولوجيا املعلومات       •
وهذا األمر هام أيضاً لقياس التقدم يف حتقيق أهداف خطة عمل       . أ جبمعها واالتصاالت، اليت ينبغي على البلدان أن تبد 

  .القمة العاملية تمع املعلومات
لقياس تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على األهداف اإلمنائية   " مؤشرات لألثر"مثة حاجة متزايدة إىل وضع   •

  .دية بشكل عامعلى التنمية االجتماعية واالقتصا ولأللفية بوجه خاص 

  القضايا املنهجية املرتبطة جبمع املعطيات   4.
وفقاً (من الضروري حتديد املؤشرات اجلديدة بوضوح كما قد تقتضي الضرورة مراجعة تعاريف املؤشرات القائمة    •

الصعيد الدويل   وامليسرة للبلدان لزيادة إمكانية املقارنة على ) للجهود اجلارية اليت يبذهلا االحتاد الدويل لالتصاالت
  .للمعطيات وضمان االلتزام مبعايري االحتاد الدويل لالتصاالت   

 البلدان للتعليق عليها حبلول اية فرباير  إىلسترسل املؤشرات الرئيسية لالتصاالت اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت    •
2005.  

جيا املعلومات واالتصاالت ولزيادة القيمة   االستقصاءات تتزايد أمهيتها لقياس التطورات واالجتاهات يف تكنولو     •
  .وهي تكمل أيضاً وتساعد على التحقق من املعطيات اإلدارية. للمعلوماتالتحليلية 
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  سياسة للمعلومات والتحليل   5.
إحصاءات االتصاالت لتحليل التطورات يف السوق، وتقدير     /تستعمل اإلحصاءات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

قييم ورصد  املعوقات واحتياجات املستعمل، وتوحتديد، )أي التخطيط الحتياجات الشبكات يف املستقبل(سوق طاقات ال
  .لسياسية العامةاأثر قرارات 

  قضايا السياسة العامة  6.
ينبغي على واضعي السياسات الدولية واإلقليمية والوطنية أن يعززوا قيمة إحصاءات تكنولوجيا املعلومات       •

  . واحلاجة إليها واالتصاالت
وميكن   . ينبغي على احلكومات أن ختلق أساساً قانونياً مؤاتياً جلمع إحصاءات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     •

  .للوائح بشأن توفري املعطيات يف الوقت املناسب والقابلة للمقارنة أن حتسن اجلهود الوطنية جلمعها  
 لرصد    واالتصاالتة إىل طلب إحصاءات بشأن تكنولوجيا املعلومات  السياسات على مستوى رفيع يف حاجواضعو  •

  .التطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديد املعوقات  
ينبغي على سياسة واستراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتدد األهداف واملؤشرات الواضحة لقياس          •

  .التقدم
  .ودها للرد على استبيان االحتاد الدويل لالتصاالت وإعادته يف الوقت احملدد   تشجع البلدان على زيادة جه  •

 مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/مبؤشرات االتصاالت العاملية االجتماع القادم املعينأوصى االجتماع بعقد   7.
تصاالت باستعراض املؤشرات ومناقشة وسيسمح هذا لالحتاد الدويل لال .  لفترة ثالثة أيام2006يف النصف الثاين من عام 

.  (WTDC) واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WSIS)القضايا املرتبطة باملؤشرات اليت أثارا القمة العاملية تمع املعلومات 
  .ينبغي أن ترسل قائمة املؤشرات إىل املشاركني للمراجعة قبل االجتماع 
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  االستنتاجات
 املعلومات واالتصاالت، الذي نظمه االحتاد الدويل    مؤشرات تكنولوجيا/صاالت العاملية عين مبؤشرات االتاالجتماع الرابع امل  عقد

.   بلدا66ًامرأة، من  47 مشاركاً، مبا يف ذلك 125وحضر االجتماع  . 1 2005 فرباير 10-11رة تلالتصاالت يف جنيف، سويسرا، يف الف
التنمية يف امليدان  التعاون ومنظمة (ورأس االجتماع السيد سام بلتريدج  . ع منظمة دولية هذا االجتما 11وحضر ما جمموعه  

وانقسم االجتماع إىل مثاين   . وتوىل منصب نائب الرئيس السيدة أورورا روبيو من الفلبني، اليت عملت كمقرر لالجتماع   ) االقتصادي
  .جلسات

ف ومجع ومعاجلة ونشر واستعمال مؤشرات      وكان الغرض من االجتماع مناقشة املوضوعات املرتبطة بتحديد وتعري  
ومجع االجتماع الكيانات املسؤولة عن   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز التعاون بني األطراف املشاركة املختلفة /االتصاالت

املشغلون؛ مكاتب  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتليلها، مبا يف ذلك وزارات االتصاالت واملنظمون و  /إحصاءات االتصاالت 
مؤشرات أنشطة االحتاد الدويل      : وقدمت عروض بشأن املوضوعات التالية .  الوطنية؛ املنظمات الدولية والباحثون ات اإلحصاء

املتنقلة، اإلنترنت ونفاذ اتمعات احمللية إىل   (؛ األهداف اإلمنائية لأللفية؛ املؤشرات اجلديدة      )مجع املعطيات ونشرها (لالتصاالت 
وقدمت   . ، والبحث والتحليل، واإلحصاءات حسب نوع اجلنس ومؤشرات االتصاالت    )ت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمؤشرا

  . الوطنيةاتمنظمي االتصاالت ومكاتب اإلحصاء خربات عدد من البلدان من    

 .  منظور أوسعيف لالتصاالت وضعت اجللسة االفتتاحية والعرض املوجز لالجتماع العمل اإلحصائي الذي يضطلع به االحتاد الدويل  
ويعمل االحتاد الدويل لالتصاالت على حنو متزايد مع      . وهذا األمر هام بوجه خاص اليوم على ضوء املناقشات حول جمتمع املعلومات  

تسخري "لقياس  للمساعدة على قياس جمتمع املعلومات وحتديد املؤشرات املالئمة  يف حماولة  الشركاء الدوليني واملنظمات الدولية األخرى      
لقمة العاملية تمع  االجتماع املوضوعي ل"وأبرز دور االحتاد الدويل لالتصاالت يف  ". تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 

  . فرباير9 إىل  7 املعقود من "املعلومات املعين بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  

  اد الدويل لالتصاالتمعاجلة معطيات االحت  

.  االحتاد الدويل لالتصاالت مسؤول، باعتباره وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال االتصاالت، عن إنتاج إحصاءات تغطي قطاعه        
ويشمل مقدمو املعطيات  . وإقليم  بلد200 مؤشر من أكثر من   100وعن طريق استبيان سنوي جيمع االحتاد الدويل لالتصاالت حوايل      

املنظمون   (وأبرز العرض األول اعتماد االحتاد الدويل لالتصاالت على الكيانات الوطنية      . ني واملشغلني رات االتصاالت واملنظم وزا
جلمع إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وشدد العرض على التحديات الرئيسية اليت تواجه عمل االحتاد الدويل       ) والوزارات

ومن املعوقات . حصاءات، مبا يف ذلك اخنفاض معدالت الرد على االستبيان وعدم الرد على بعض األسئلة    لالتصاالت يف جمال اإل 
وهو ما يعتربها املشغلون (الرئيسية للحصول على اإلحصاءات ذات الصلة ويف حينها هو ممانعة املشغلني على تزويد املنظمني باملعطيات  

  ). التحديات- مجع املعطيات انظر الشرحية بعنوان  (البلدان االستبيان   أعاد أقل من نصف مجيع  2004ويف عام ). سرية

ـ     ـــــــــ
  .html.index/05WICT/ict/D-ITU/int.itu.www://http :الربنامج ووثائق املعلومات األساسية متاحة على املوقع التايل على الشبكة العاملية   1
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يظل التعريف الواضح واملنسق للمؤشرات وموثوقية  
املعلومات اإلحصائية قضية هامة وقد لوحظ أن املنظمات  

تكنولوجيا /مؤشرات االتصاالت  وضع املنخرطة يف 
اريف املعلومات واالتصاالت حتتاج إىل املوافقة على تع 

وأحياناً ما تكون معطيات االحتاد الدويل    . أساسية
لالتصاالت غري قابلة للمقارنة ألن تعاريف املؤشرات  

وأكد االحتاد الدويل لالتصاالت احلاجة     . تتفاوت عرب البلدان
بني الوكاالت الوطنية املشاركة يف مجع        زيادة التعاون إىل 

ها، مبا إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشر
.  الوطنيةات يف ذلك املنظمون والوزارات ومكاتب اإلحصاء

وأيد املشاركون هذه النقطة واقترحوا تعيني منسق وطين     
لإلحصاءات جلمع املعلومات من خمتلف األطراف الفاعلة   

عد مكتب اإلحصاءات الوطين   والسيناريو املثايل هو أن يسا. وذلك لتنسيق النتائج وليكون نقطة االتصال باالحتاد الدويل لالتصاالت
ورشة العمل اإلقليمية املشتركة بني   "وقدم االحتاد الدويل لالتصاالت توصيات  . املنسق على بناء قدرة إحصائية عن طريق نقل املعرفة

 يف بوتسوانا يف املعقودة"  االحتاد الدويل لالتصاالت واللجنة االقتصادية إلفريقيا املعنية مبؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
 اإلقليمي والعاملي، مبا يف ذلك احلاجة إىل التعاون على  ينوهناك أوجه تشابه بني قضايا مجع املعطيات على الصعيد. 2004أكتوبر 

املستوى الوطين بشأن العمل اإلحصائي املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعاريف الواضحة واحلاجة إىل تذليل مشكلة سرية        
  .املعطيات

 اليت يتعني نشرها يف الكتاب السنوي املقبل لإلحصاءات، قدم االحتاد الدويل    توفري املعطيات وجودة نوعيتهالزيادة ويف حماولة 
وطلب من املشاركني التحقق من معطيات بلدهم   . لالتصاالت نسخاً من صفحات البلدان تربز املعطيات الرئيسية املتاحة عن كل بلد

ودعم املشاركون فكرة تعيني منسق   . 2005تقدمي معلومات حمينة إىل االحتاد الدويل لالتصاالت حبلول منتصف مارس      واستكماهلا و
  ). كان املسؤول عن مجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد  أياً(حصائي لدى املنظم أو الوزارة إ

  األهداف اإلمنائية لأللفية واالجتاهات واملؤشرات
ونظراً ال اختصاصه املميز، كان  . أوجز االحتاد الدويل لالتصاالت مسامهاته صوب رصد أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية  

. الذي يتضمن بدوره مثانية أهداف" إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية   ":8التركيز الرئيسي لالحتاد الدويل لالتصاالت على اهلدف    
وبغية رصد هذا  .  يركز على إتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة، وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (18)اف  وأحد هذه األهد   

إمجايل النفاذ إىل اهلواتف، والنفاذ إىل اإلنترنت والنفاذ إىل      : اهلدف، ييسر االحتاد الدويل لالتصاالت ثالثة مؤشرات يقوم جبمعها   
وإىل  . فاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، متجاوزاً النمو االقتصادي على الصعيد العاملي دائماًويتزايد الن. احلواسيب الشخصية

بعنوان شرحية  ال انظر (جانب االجتاهات العاملية  
، )اجتاهات األهداف اإلمنائية لأللفية والفجوة الرقمية   

يبني العرض فضالً عن ذلك بعض النتائج على   
  .ت األهداف اإلمنائية لأللفية  الصعيد اإلقليمي ملؤشرا

ولوحظ أيضاً أن هناك اليوم تركيزاً متزايداً على 
ونظراً   ". تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"

لتزايد التركيز ليتجاوز قياس التطورات يف  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجتاهاا من      

املؤشرات لقياس ورصد الطريقة " أثر"املهم حتديد 
يت تؤثر ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على  ال

األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية، وعلى التنمية     
وأبرزت  . االجتماعية واالقتصادية بشكل عام

املناقشة إىل أنه يف حني ال توجد غايات وأهداف     

 التحديات-مجع املعطيات 

  ال يعيد كل بلد االستبيان أو يرد عليه1.
  الردود-استبيان االحتاد الدويل لالتصاالت املعين باالتصاالت

 قاعدة معطيات مؤشرات االتصاالت العاملية لالحتاد الدويل لالتصاالت:املصدر

 رقميةاجتاهات األهداف اإلمنائية لأللفية والفجوة ال
 توزيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  2003حسب مستوى الدخل،
 مشتركو اهلواتف ومستخدمو اإلنترنت واحلواسيب الشخصية

  )باملاليني(على مستوى العامل 
 يلالعا

األعلى

املتوسط
 األدىن

منخفض

  هاتف حممول

  خط ثابت

مستخدمو
 اإلنترنت

  السكان اهلواتف احلواسيب مستخدمو 
  الشخصية  اإلنترنت  

حواسيب
 شخصية

  قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت يف العامل: املصدر
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وينبغي . القمة العاملية تمع املعلومات  لالحتاد الدويل لالتصاالت، أوجزت أهداف حمددة يف خطة عمل         18حمددة مالزمة للهدف  
بلوغ هذه األهداف، مبا يف ذلك اهلدف اخلاص بتيسري نفاذ نصف سكان العامل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبلول عام          

  .، وهي يف حد ذاا مكمالً مفيداً لألهداف اإلمنائية لأللفية  2015

  خربات البلدان
ضوء على عدد من   ألقت خربات البلدان ال   

يف مجع  ات وكذلك على قصص النجاح الصعوب
إحصاءات تكنولوجيا  /إحصاءات االتصاالت 

  .املعلومات واالتصاالت الوطنية
االتصاالت يف أيرلندا عرضاً هليكل  قدم منظم 

سوق االتصاالت يف البلد، مبا يف ذلك اجلوانب 
وأوجز هذا العرض جهود مجع    . التنظيمية

ذلك استبياناته واستقصاءاته، املعطيات، مبا يف 
. صورة متعمقة للسوق يف البلداليت مسحت بتوفري 

وجيري املنظم دراسات تفصيلية لشرائح ووظائف  
انظر  (حمددة يف السوق باعتباره حملل للسوق  

ComRegمجع البيانات عن طريق   بعنوان شرحية  ال
وأشار املنظم إىل املهمة املرهقة جلمع املعطيات  ). 

  .غار املشغلني الذين ال ميتلكون إجراءات بسيطة أو قواعد معطيات هيكلية جلمع اإلحصاءات خاصة من ص
والقضية األخرى هي قضية   . يف جهود املنظمني يف جمال مجع املعلومات   " فجوة يف جمال املعلومات" وميكن أن يفضي هذا األمر إىل   

وميكن حل هذه املشكلة جزئياً إذا نشرت املعطيات يف   . ات بشأن السوق السرية ألن املشغلني ميانعون يف حاالت كثرية يف توفري معلوم  
  . الدقة احملدودة يف املعطيات، وعلى سبيل املثال، حينما حيسب املشترك مرتنياملعطياتويعوق جهود مجع  . شكل إمجايل فقط 

وعقب  . 1996  يفال مشاركة القطاع اخلاص   منذ حتريره وإدخ االتصاالت   سوق وبينت جلنة االتصاالت األوغندية إىل أي مدى حتسن      
عرض هيكلي للقطاع التنظيمي، ألقى العرض الضوء على االفتقار إىل بيانات السياسة العامة الواضحة فيما يتعلق بتحديد األهداف اليت    

ثيقة سياسة عامة جديدة وستحاول عملية إعادة النظر يف سياسة االتصاالت اجلارية، وهي وضع و . يتعني حتقيقها على مدى فترة زمنية
بعنوان   شرحية  الانظر (إدراج مثل هذه األهداف واملؤشرات احملددة للمساعدة يف تقييم التطورات واالجتاهات املستقبلية    ومراجعة، 

).  2007املؤشرات على األجل القصري    /األهداف 
ويشمل ذلك على سبيل املثال خدمة عامة تستهدف   

 يف املائة 4,2صاعدة من  يف املائة 20كثافة هاتفية تبلغ 
وفيما يتعلق جبمع املعطيات ومعاجلتها ونشرها،   . حالياً

ألقى العرض الضوء على عدد من التحديات، مبا يف      
ذلك عدم كفاية املوارد البشرية والتمويل املتاح للجنة  
االتصاالت األوغندية، والعجز عن التحقق من املعطيات    

بطة بالتعاريف املتعلقة املقدمة من املشغلني واملشاكل املرت  
ويقوم بعض املشغلني كذلك بتقدمي تقارير . باملعطيات

قضية (بصفة غري منتظمة ويعارضون تقدمي معطيات 
 كما ركز االنتباه على أنه ينبغي استعمال ).السرية

املعلومات اإلحصائية لتحليل مدى تأثري قطاع  
االتصاالت على     /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  .كما يف العروض واملناقشات األخرى، أثري موضوع احلاجة إىل منسق وطين وجهود التعاون الداخلية    و. تنمية االجتماعية واالقتصاديةال

 2007املؤشرات على األجل القصري /األهداف

 تياجات مناالح
  البنية التحتية
  جانب العرض

  السعة •
  نفاذ امليل األخري •

  املهاتف •
  احلواسيب •

 إخل •

املعلومات واالتصاالت
  جانب الطلب

  التعريفات/األسعار •

استخدام تكنولوجيا

 خلق املضمون•
  التطبيقات •

 256bpsKالصحة 
104 = مستشفى واحد لكل مقاطعة  •
IVمستوى املركز الصحي  على 2 •

  156= على مستوى البلد 
النقاط العامة للنفاذ الصويت على  •

II وIIIمستوى مجيع املراكز الصحية 

 256bpsK التعليم
 على املستوى دون UPE مدارس 5  •

 500= القطري 
مدرسة ثانوية واحدة على كل مستوى  •

 1000= دون قطري 
  مجيع اجلامعات •

الثالث
مجيع مؤسسات القطاع •

 256bpsKاحلكومة

  56= مجيع املقار الرئيسية للمقاطعات  •
900= ون القطري مجيع املقار على املستوى د •

 النقاط العامة للنفاذ الصويت على مستوى •

000 100أكثر من = 

  (LC11)الس احمللي 

  مجيع املؤسسات احلكومية •

 التجارة اإللكترونية

 اإلطار القانوين للتجارة اإللكترونية  •
  يق شبكة الويبعدد املعامالت عن طر •

 املؤسسات املالية املوصولة •
عدد املتاجر املستعملة للمعطيات •

 Intergensكترونية اإلل

 التجاري اإللكتروينوالتبادل 
 256Kbpsالزراعة 

   مراكز البحوث والتنميةمجيع  •
 يف املقاطعات

  املراكز الرئيسية للسوق •
 يف املقاطعات

مجع املعطيات عن طريق جلنة لوائح
 (ComReg)االتصاالت 

  حتيينات السوق •
معطيات أولية ربع سنوية جممعة من قبل مشغلي االتصاالت عن طريق استبيان،   •

  مستكمل ببيانات من حمللني مثل متوسط دخل املستعمل للمتنقل
  ، املتنقل، اإلذاعي والتعريفات)رنت وعريض النطاقويشمل اإلنت(الثابت   •
بتكليف ) الكبرية، اإلنترنت/السكين، مشاريع األعمال الصغرية(استقصاءات السوق   •

  أو سنوي/ على أساس ربع سنوي وComRegمن 
  منشورة باعتبارها تقارير ربع سنوية لتعليقات السوق وللمعطيات الرئيسية  •
  2005 مشاورة عامة يف بداية -ستبيان والتقارير جيري إعادة النظر يف اال  •

  حتليالت السوق  •
عن ) حمددة على مستوى االحتاد األورويب(إجراء حتقيقات متعمقة ألسواق حمددة   •

تقارير (طريق رسائل مجع املعطيات األولية من املشغلني ومعطيات ثانوية مكملة 
  )أحباث السوق واالستقصاءات

السيطرة يف كل سوق وسبل العالج املالءمة اليت يتعني تستعمل لتحديد مستوى   •
  فرضها على املشغلني املسيطرين



  مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/التقرير اخلتامي لالجتماع املعين مبؤشرات االتصاالت العاملية
     2005 فرباير 10-11جنيف، سويسرا، 

6 

 املاليزي استقصاء استخدام املتنقل MCMCعرض  
 وأشار إىل دور املنظم 2004الذي اضطلع به يف عام   

يف مجع اإلحصاءات على جانب الطلب عن طريق     
ويكمل االستبيان إحصاءات املشترك اليت . قصاءاتاست

يقوم مشغلو االتصاالت بتجميعها ويسمح يف الوقت  
. األقاليم  نفسه بقياس توزيع اشتراكات املتنقل حبسب   

كما أبرزت أمهية االستقصاءات يف حتليل سرية املشترك  
النتائج مبا يف ذلك اجلنس، انظر الشرحية بعنوان    (

 MCMCوسيقوم .  املستهلكوكذلك سلوك) الرئيسية
بإجراء استقصاءات الستخدام تكنولوجيا املعلومات   

ويعمل . 2005واالتصاالت يف األسر املعيشية يف أبريل     
املنظم على حنو وثيق مع دائرة اإلحصاءات املاليزية  

ع املعطيات بشأن تكنولوجيا   مج خمتلف الوكاالت املشاركة يفالتعاون الوثيق على مستوى البلد بنيولعالقة لويوفر مثاالً جيداً 
  . املعلومات واالتصاالت

والتصادق بني املنظمني    اإلقليمي يبني مثاالً للتعاون )  منظما19ًحمفل التنظيم يف أمريكا الالتينية الذي يضم  (REGULATELاملقدم من  والعرض 
دي للقضايا املتصلة بالتعريف واملنهجية ونشر املؤشرات عن طريق  وجيري التص. لتحسني مجع املعطيات اإلحصائية، مبا يف ذلك تنسيق املؤشرات 

وأبرز العرض مدى فائدة املعلومات اإلحصائية الختاذ   .   املنتظمة وكذلك عن طريق ورش العمل واالجتماعات  (RIS)نظام للمؤشرات اإلقليمية 
وتبني اخلربة اإلقليمية أن من املهم إدخال     . خل اإلقليم مقررات بشأن السياسة العامة ووضع مشاريع حمددة للتغلب على أوجه القصور دا  

مكاتب قدمها تواستعمال املؤشرات على جانب الطلب اليت 
اإلحصاءات الوطنية وكذلك املؤشرات على جانب العرض    

ويؤدي اجلمع بني آليات مجع املعطيات   . املنظموناليت يقدمها 
نظر ا(هذه إىل أساس يقوم على معارف حمسنة يف اإلقليم     

وتكمل وتدعم اجلهود  ).  كيف؟-املؤشرات الشرحية بعنوان  
الشاملة املبذولة لتنسيق وتعريف املعلومات اإلحصائية، على  
غرار تلك اليت اضطلع ا االجتماع املعين مبؤشرات االتصاالت     

مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، العمل      /العاملية
  .املضطلع به داخل اإلقليم

ربات الواردة من هونغ كونغ، الصني إىل أمهية تشري اخل
تكنولوجيا املعلومات  /االستقصاءات يف فهم سوق االتصاالت

واالتصاالت، من حيث االستخدام الفردي وكذلك 
 الوطين واملنظم من حيث جهودمها املبذولة يف مجع  اتوقدم مثال آخر لنجاح التنسيق بني مكتب اإلحصاء. استخدامات قطاع األعمال

نفاذ "استقصاء ونظراً للتطورات التكنولوجية اجلديدة، أضيف عدد من املسائل اجلديدة بشأن اخلدمات الالسلكية واملتنقلة إىل . املعطيات
 املستعملة من التكنولوجيا الالسلكية، مبا يف ذلك نوع " األسرة املعيشيةاستقصاء" وكذلك 2004" تكنولوجيا املعلومات إىل قطاعات األعمال

ومثة جهود متزايدة لفهم تأثري  . أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على االقتصادتناوهلا ومن القضايا األخرى اليت مت . ل األجهزة املتنقلةقب
ومن جديد، استخدم عدد  . قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على االقتصاد الكلي، وكذلك على اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات

جانب هام من جوانب سوق تكنولوجيا املعلومات (كما تستخدم االستقصاءات لرصد املهارات . االستقصاءات االقتصادية هلذه الغايةمن 
ويوفر استقصاء القوى العاملة الذي يصدر مرتني كل عام بشأن قطاعات تكنولوجيا املعلومات، معلومات بشأن عدد  ) واالتصاالت
انظر الشرحية بعنوان (، واملؤهالت األكادميية والصعوبة يف التعيني يف هذا القطاع )حبسب الوظيفة(ا املعلومات  يف قطاع تكنولوجياملستخدمني

كما عرضت التحديات الرئيسية املتعلقة مبؤشرات االتصاالت، ومشلت التطورات السريعة يف ). القوى العاملة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
شبكة /اإلنترنت/الت، اليت ميكن أن حتد من إمكانية مقارنة اإلحصاءات املعنية بالنفاذ إىل احلواسيب الشخصيةتكنولوجيا املعلومات واالتصا

 مصنفة وال يزال مجع اإلحصاءات بشأن التجارة اإللكترونية أمراً صعباً ألن دوائر األعمال جتد من الصعوبة مبكان توفري معلومات . الويب
  .واملشكلة األخرى هي العبء املفروض على املشغلني. ر املستخدمنيحبسب املبيعات اإللكترونية وزم

 النتائج الرئيسية
 النسبة املئوية لتوزيع املشتركني حسب اجلنس

% 38,9% 61,1

   يف39,5كور و يف املائة للذ59,8تترجم إىل معدل نفاذ يبلغ 
  املائة لإلناث

 املشاريع

      كيف؟-املؤشرات 
 مؤشرات الطلب مؤشرات العرض 

  مكاتب اإلحصاءات   املنظمون   
 الوطنية  )نظيم يف أمريكا الالتينيةحمفل الت(

 )بريو(التوصيل البيين   •
  )البنك الدويل+ الربازيل ( اخلدمة الشاملة  •
  )األرجنتني(عريض النطاق   •
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ويف سلوفينيا، تعترب وكالة الربيد واالتصاالت اإللكترونية    
(APEK)     مسؤولة عن مجع إحصاءات سوق تكنولوجيا املعلومات 

اليت تواجهها الرئيسية وتشمل املشاكل  . االتصاالت /واالتصاالت
 عن توفري املعطيات، واالفتقار إىل املعطيات   الوكالة عجز املشغلني

. وكذلك االفتقار إىل تعاريف مشتركة ) 2000قبل عام (التارخيية 
وتواجه الوكالة صعوبات يف إقرار صالحية املعلومات اليت تتلقاها 

 الوضع يف - مجع املعطيات  انظر الشرحية بعنوان  (من املشغلني 
اقترح على املشغلني أن  وللتغلب على هذه املشاكل، ). سلوفينيا

يتلقوا تدريباً على مجع اإلحصاءات وينبغي تشجيع املنظم على    
وكذلك تنظيم املزيد من التعاون الرمسي وغري الرمسي مع املشغلني؛ 

حلقات دراسية وورش عمل اليت ستعترب مبثابة تدريب                          
كما يفتقد املنظم األدوات التحليلية                      .   ملقدمي املعطيات        

وأبرز العرض املقدم من               .  يل املعطيات     لتحل    ) الربجميات     (
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مشاكل مماثلة يف مجع                               

ويكافح املنظم يف            .   اإلحصاءات املتعلقة باالتصاالت يف البالد                      
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف مواجهة مشكلة سرية                                      
معطيات سائر املشغلني من أجل توفري معلومات كلية عن                               

ويفتقد املنظم املشكل حديثاً               .   دمات املتاحة يف البلد           مجيع اخل      
  . إىل املوارد الكفيلة جبمع املعلومات يف البالد                        

  مؤشرات نفاذ اتمعات احمللية إىل املتنقل واإلنترنت
العرض املعين مبؤشرات املتنقل من أجل جمتمع   ناقش 

واعتماد مؤشرات جديدة هو نتيجة للتطورات  .  املستويني الوطين والدويلاملعلومات عدداً من املؤشرات اجلديدة اليت يتعني مجعها على
وط املتنقلة عنه على واالجتاهات يف التكنولوجيات اجلديدة واألسواق، وخاصة لواقع أنه يوجد اآلن عدد أكرب من املشتركني على اخلط     

وتدعو هذه التغيريات ). متعددة الوسائط(اخلطوط الثابتة؛ وزيادة التركيز على رسوم انتهائية املتنقل؛ ومنو التطبيقات غري اهلاتفية 
حة للمؤشرات  وتشمل القائمة اجلديدة املقتر . والتطورات أيضاً إىل استعراض املؤشرات املتنقلة اليت جيمعها االحتاد الدويل لالتصاالت  

حبسب   (لسرعة   يف اخلدمة املتنقلة عالية ا املشتركني 
دد مستعملي خدمات ؛ ع)خمتلف التكنولوجيات
أو النسبة املئوية  ((SMS)الرسائل القصرية 
خدمات الرسائل        يستعملون   للمشتركني الذين  

خدمة مراسلة متعددة الوسائط           وكذلك     )  القصرية  
(MMS)        وبروتوكول التطبيقات الالسلكية 
(WAP)  معدل  " اإلنترنت املتنقل و  ومستخدمو

تضييق واقترح العرض أيضاً  . "انتهائية املتنقل
النسبة املئوية لتغطية الشبكات اخللوية املتنقلة 

 وألقى العرض   ).3اجليل  و2اجليل و 1اجليل (
الضوء على بعض املشاكل يف مجع أرقام    
املشتركني، وعلى سبيل املثال إدراج بطاقات  

سبقة الدفع غري الفعالة أو إدراج احلساب    اهلاتف م
على  وينبغي إجراء االستقصاءات لزيادة االعتماد . كما أشري إىل أمهية االستقصاءات يف التحقق من املعطيات اإلدارية     . الثاين للمشترك

وهي طريقة معيارية ، (MOU)وتظهر مشاكل مماثلة يف رصد احلركة، حيث ميكن حتديد دقائق االستعمال      . املعلومات اإلحصائية 

 القوى العاملة يف تكنولوجيا املعلومات

  ت امعةبنود املعطيا •
عدد العاملني بأجر يف تكنولوجيا املعلومات حتت كل واحد من     -

األنواع التسعة للوظائف يف تكنولوجيا املعلومات يف فترة االستبيان  
  والعدد املتنبئ به لالثين عشر شهراً القادمة

املؤهالت األكادميية املفضلة، اخلربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات     -
  امل بأجر يف تكنولوجيا املعلومات جر السنوي للع ومتوسط جمموع األ

عدد العاملني بأجر يف تكنولوجيا املعلومات املعينني حبسب مصادر      -
  التوظيف والترقية خالل األشهر االثين عشر املاضية

  الصعوبات املواجهة يف التوظيف  -
  صفة وكفاءة املعينني حديثاً  -
وظائف تكنولوجيا املعلومات    أو نقل /االجتاه إىل التعاقد اخلارجي و   -

 ) داخل أو خارج هونغ كونغ   (

 حالة سلوفينيا-مجع املعطيات 
:املشاكل وكالة الربيد واالتصاالت :املسؤول

 ) أيضاAPEK ) SURSًاإللكترونية 
  املشغلون ليس لديهم ما يكفي من معارف  •
 )2000حىت عام (ال توجد سالسل للمعطيات   •
  إرسال املعطيات دون التحقق منها  •
من هو املستعمل (شتركة ال توجد تعاريف م  •

  )النهائي لسوق املتنقل؟
  :احللول

  املزيد من التعليم للمشغلني  •
  املزيد من االتصاالت غري الرمسية  •
خمزن (أدوات تكنولوجيا معلومات أفضل   •

املعطيات، أدوات التحليل، النفاذ إىل 
  )اإلنترنت من أجل املعطيات

  حلقات دراسية ومؤمترات  •

   أشهر9: الوقت  •
، اً يوم60( استبياناً للمعطيات 18+1  •

  ) أشخاص6
   مشغالً يف سلوفينيا129  •
   أشهر6 - مجع املعطيات  •
   أشهر فأكثر3 - ياتحتليل املعط  •
  15عدد الوثائق لتحليل السوق   •

  ) تقارير داخلية- صفحة 95(
   شخصا12ً: العمل  •
، السوق 11السوق  (SMPأول   •

16/15(  

دقائق النداءات اخلارجة لكل عميل يف
2003ر، النصف األول من عام الشه

  استعمال املتنقل
  من هم األكثر استعماالً؟ 

 تعترب من املتنقلمؤشرات حركة   
  األمور احلرجة يف التحليل

 لكل (MOU)دقائق االستعمال   
مؤشر أداء مشترك يف الشهر هو 

  معيار رئيسي
؟(MOU)لكن ما معىن دقائق االستعمال   

  ؟اخلارجةالدقائق   -
دقائق ال واخلارجةالدقائق   -

   املولدة إليرادات؟ةخلاالد
  ؟والداخلة اخلارجةمجيع الدقائق   -

جيب حتديد حركة املتنقل بوضوح   
  إلجراء حتليل ذي مغزى

عمالء
Bouygues Telecom
يستعملون هواتفهم
ضعف قدر املشغلني يف
البلدان ااورة
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بعنوان شرحية  ال انظر (لقياس حركة املتنقل، بطرائق عديدة حبيث ال تكون النتائج املستمدة من خمتلف املشغلني قابلة للمقارنة دائماً  
  ).استعمال املتنقل
 الدولية بني املواقع    بعض القضايا املتعلقة بقياس حجم حركة الصوت واملعطيات   TeleGeographyاملقدم من شركة   وأثار العرض 

وتشمل جمموعة املعطيات القائمة للشركة، اليت      . اجلغرافية
تقيس أداء الشبكات وتبني كم من سعة اإلنترنت يستخدم  

خالل فترة معينة من الوقت وكذلك عرض   بني جهتني 
الطرق الرئيسية الدولية   بعنوانانظر الشرحية(النطاق الدويل 

 نقل الصوت باستعمال   حركةوتقوم أيضاً جبمع). لإلنترنت
  بتتبع النداءات اهلاتفية الدولية(VoIP) بروتوكول اإلنترنت 

 يف   أو اخلاصةمومية العنترنتاإلاليت تعرب شبكات بروتوكول 
نفس النقطة لكنها تنتهي أخرياً على شبكات تقليدية ثابتة أو 

والتحديات الرئيسية اليت تواجه الشركة هي سرية   . متنقلة
ويصعب على  .  والعدد الكبري من موردي اخلدمات  املعطيات
 تشركات االتصاال   إقناع TeleGeographyشركة  

باإلسهام بالبيانات املتاحة لديهم كل سنة ونظراً للعدد الكبري    
ير  ولذلك فإن بعض البيانات أخذت على سبيل التقد. من املتعذر مجع املعطيات منهم مجيعاً) 400أكثر من  (شركات االتصاالت من 

  .ا من خالل طرائق مجع املعطيات املتاحة اليوم  ميكن حتديدمه  وبين العرض باإلضافة إىل ذلك أن أصل ومقصد حركة اإلنترنت ال   

يف توفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت مل تلق حىت وقت قريب االهتمام الواجب نفاذ اتمع                                          ومن املؤشرات اهلامة          
 -  وعلى سبيل املثال عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة                 -وكان هناك إقراراً على نطاق واسع بأن املؤشرات التقليدية وحدها                              . و اجلمهور     أاحمللي   

وال توجد لدى األغلبية الضخمة من األسر املعيشية يف البلدان النامية مرافق تكنولوجيا                                        .  ليست كافية لتحديد مدى الفجوة الرقمية                 
وسيؤدي نفاذ اتمعات احمللية دوراً هاماً يف توسيع النفاذ إىل تكنولوجيا                        .  صاالت احلديثة، مثل احلواسيب واإلنترنت           املعلومات واالت     

واقترح العرض جمموعة من طرق نفاذ اتمعات                       )  . ..ملاذا يعترب نفاذ اتمعات احمللية أمراً هاماً                 بعنوان   انظر الشرحية        ( واالتصاالت     املعلومات    
ىل مؤشرات تكنولوجيا املعلومات             احمللية إ  

واالتصاالت، وذلك استناداً إىل التوصيات اليت                     
قدمتها الدول األعضاء يف االحتاد الدويل                        
لالتصاالت، خالل ورشة العمل العاملية املعنية                   

نفاذ اتمعات احمللية إىل تكنولوجيا               مبؤشرات     
ووافق االحتاد          . 2004 لعام    واالتصاالت      املعلومات    

التصاالت على مصطلح واضح ملراكز نفاذ                 الدويل ل   
اتمعات احمللية وهو املراكز العامة للنفاذ إىل                     

كما حدد تعريفاً للمراكز              .  (PIAC)اإلنترنت   
، وهي نوع من        (DCC)الرقمية للمجتمعات احمللية            

املراكز العامة للنفاذ إىل اإلنترنت توفر النفاذ بأسعار                        
دنيا، كالسرعة        معقولة وتفي بعدد من االشتراطات ال               

ومتول املراكز الرقمية             . الدنيا للتوصيل باإلنترنت    
)  أو غريها    ( للمجتمعات احمللية منوذجياً من احلكومة                 

نفاذ    مؤشرات     وتشمل هذه القائمة من             .  ومتثل حماولة لتوسيع النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق غري املوصولة لوال ذلك                                       
، والنسبة املئوية للمحليات املزودة مبركز عام                (PIAC)رنت  القرى املزودة بإمكانية النفاذ إىل مركز عام للنفاذ إىل اإلنت                   عدد     اتمع احمللي   

، والسكان الذين تستهدفهم خدمات املراكز الرقمية للمجتمعات                                 ) احلضرية  / يف املناطق الريفية       ( عدد السكان         للنفاذ إىل اإلنترنت حبسب          
 اجلارية إىل وجود قدر ضئيل من املعلومات وأن عدداً قليالً من البلدان فقط يقوم جبمع معطيات بشأن نفاذ                                           وتوحي البحوث     .احمللية 

وسيكون من األمور احلامسة التغلب على هذا النقص، وكذلك ما يتعلق خبطة عمل                                        .  واالتصاالت     اتمعات احمللية إىل تكنولوجيا املعلومات               
.   2015 اليت تتضمن اهلدف بتوفري نفاذ نصف السكان إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبلول عام                                        القمة العاملية تمع املعلومات،             

العاملية لالتصاالتاملصدر الرمسي لإلحصاءات والتحليالت 

الطرق الرئيسية الدولية لإلنترنت

 رق متدرجة لتعكس عرض نطاق وصلة اإلنترنتالط. من السعة الكلية على األقلGbps 5تشمل اخلريطة الطرق الدولية بـ        :مالحظات
  .2004املعطيات املتاحة اعتباراً من منتصف.  عرب احلدود الدولية لكل بلد      

 مسجَّل وسري

2002مستخدمو اإلنترنت الذين يترددون على مقاهي اإلنترنت، نسبة مئوية، 

  ...ملاذا يعترب نفاذ اتمعات احمللية أمراً هاماً

  بريو

  بلغاريا

  بولندا 

  كندا 
 املكسيك     موريشيوس      أستراليا     

2003-2004األسر املعيشية املزودة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نسبة مئوية، 

هاتفاإلنترنت
  .قام االحتاد الدويل لالتصاالت بتعديلها من االستقصاءات الوطنية:املصدر
  .سر املعيشية الكندية اليت أفادت بأن أحد أعضائها يستعمل اإلنترنت من مقهى اإلنترنت إىل األ1,2%بالنسبة لكندا يشري : مالحظة

  .2002وتشري معطيات موريشيوس إىل عام . هي نتائج أولية2004معطيات  املكسيك لعام
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ولتحقيق هذه الغاية ولقياس التقدم احملرز يف حتقيقها، سيقوم نفاذ اتمعات احمللية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملؤشرات ذات                                               
  . اجة امللحة بالنسبة للبلدان إىل البدء جبمع املؤشرات املقترحة                      وأشار العرض إىل احل        .  الصلة بدور هام     

  البحث والتحليل
 بشكل عام وقاعدة معطيات مؤشرات           واالتصاالت   بينت اجللسة املعنية بالبحث والتحليل كيفية استعمال إحصاءات تكنولوجيا املعلومات          

عرض املقدم من       وأوضح ال   . ات والتطورات يف السوق        ث وحتليل االجتاه     االتصاالت العاملية لالحتاد الدويل لالتصاالت بشكل خاص لبح               
(ITC) International Teletraffic Congress       تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يوفرها االحتاد              / تطبيق مؤشرات االتصاالت العاملية

.   الدويل لالتصاالت من أجل ختطيط شبكة االتصاالت            
أي مدى تستعمل         وبوجه خاص، بني العرض إىل        

مؤشرات االتصاالت للتخطيط والتنبؤ باحتياجات الشبكة              
وحدود التشبع تعترب من املؤشرات اهلامة حلساب                  . املقبلة

احتياجات الشبكة على وجه التقريب وللقيام بذلك من          
املهم تقدير عدد املستعملني احملتملني للشبكات الثابتة            

االعتبار األثر الناتج       ومن املهم اليوم أن يؤخذ يف        . واملتنقلة
عن التطورات يف قطاع املتنقل على سوق اخلطوط الثابتة            
وحتليل حدود التشبع يف األسواق رفيعة التقدم، مبا يف                    
ذلك الكثافة اهلاتفية حبسب األسرة املعيشية والنسبة بني               

.   املستعمل القاطن يف مسكن واملستعمل من دوائر األعمال               
الحتاد الدويل لالتصاالت يف            وأبرز العرض أمهية معطيات ا        

حتليل تطورات السوق، وقياس أثر سوق املتنقل اخللوي             
تطبيق مؤشرات االتصاالت          انظر الشرحية بعنوان        ( مات يف الريف واملدن الكربى           على سوق اخلط الثابت، وفهم مدى إتاحة اخلد              

لقى العرض الضوء أيضاً على املؤشرات اجلديدة اليت يتعني                    وأ .  )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ختطيط شبكات االتصاالت                  /العاملية
مجعها حبيث تعكس تلك التطورات حتديداً املرتبطة باخلدمات عريضة النطاق واقترح على االحتاد الدويل لالتصاالت أن يقوم بتضمني هذه                                        

  . املؤشرات يف عملية مجعه للمعطيات        
ملعلومات شدد العرض املقدم من مركز أحباث تكنولوجيا ا

ن التنظيم أ على (Research ICT Africa)واالتصاالت يف إفريقيا 
 والتحليل اجليدين وهو هام إلعالم اإلحصاءاتالفعال يتوقف على 
املعطيات والتحليل أيضاً البلدان  توفري ساعديو. واضعي السياسات

وقام املركز بإجراء . على حتديد احلواجز واالستجابة ملشاكل حمددة
دراسات لتبيان العالقة املتبادلة بني أنظمة سياسة تكنولوجيا بعض ال

املعلومات واالتصاالت وممارساا التنظيمية، وتسعريها لالتصاالت 
/ اخلدمات اهلاتفية ومعدالت النفاذ إىل اإلنترنت /رنتوخدمات اإلنت 

ما هو السبب الرئيسي يف استعمال انظر الشرحية بعنوان (اهلاتف 
والتحليل على جانب العرض حمدود ). ثر من غريهاهلاتف العام أك

 لتطورات تكنولوجيا اً مفيداًأكثر مما ينبغي يف حد ذاته ليتيح فهم
املعلومات واالتصاالت ويستلزم األمر املزيد من االستقصاءات 

نفاذ اجلمهور إىل تكنولوجيا وألقى العرض الضوء أيضاً على ضرورة . واألحباث جيدة النوعية الستكمال املعطيات والدراسات القائمة
  .املعلومات واالتصاالت وأكد على أمهية املؤشرات اليت ستقيس مدى إتاحة واستعمال مثل هذه املرافق

وضع جمموعة من اللوائح بشأن إصدار     جداً  يف مجع املعطيات أن من املهم     (EUROSTAT)وتبني خربة املكتب اإلحصائي األورويب    
ويعمل املكتب اإلحصائي األورويب حالياً على إصدار صك قانوين لتسهيل . تها للمقارنة ويف تنسيق املعطياتاملعطيات يف حينها وقابلي

وأبرز العرض ضرورة إجراء استقصاءات للحصول على معلومات دقيقة عن استعمال وأثر . حصاءات بشأن االتصاالت اإل مجع 
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  /تطبيق مؤشرات االتصاالت العاملية
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يف ختطيط شبكات االتصاالت

  :لتقييم
 املستعمل احملتمل للشبكة الثابتة أو للشبكة املتنقلة 

  اخللوية
   اخللوي على الشبكة الثابتة تأثري تنمية شبكة املتنقل

بتطبيق املعطيات من قاعدة معطيات املؤشرات العاملية 
  خلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالتلالتصاالت ا

كثر من غريهما هو السبب الرئيسي يف استعمال اهلاتف العام أ
أفضل قيمة للنقد
يعمل دائماً

أقرب إيلّ
املكان األسلم للنداء فيه

 جنوب إفريقيا بوتسوانا إثيوبيا ناميبيا  رواندا  أوغندا 
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وأبرز . رات االحتاد الدويل لالتصاالت أداة هامة لقياس أداء البلدان ولبناء املؤشرات الوطنية والدولية   ومبضي الوقت أصبحت مؤش
 النموذج الرياضي (ITA) وأكادميية االتصاالت الدولية    (ASETA)العرض املقدم من رابطة شركات االتصاالت يف مجاعة األندين        

ة املعلومات اإلحصائية لتحليل وحتديد الفجوة الرقمية من  يوأبرز أمه. م أو منظمة مالتقييس وتقييم الفجوة الرقمية داخل بلد أو إقلي
  .أجل التأثري على السياسات العامة وحتسينها عند االقتضاء

   حسب نوع اجلنساتاإلحصاء
ستجابة للتحديات   وملعاجلة اال   ) بني النساء والرجال    ( هام لفهم الفجوة الرقمية     جانب ة حسب نوع اجلنس   فمجع اإلحصاءات املصن     

تزال هناك ندرة يف املعطيات املصنفة حسب نوع اجلنس بشأن جمتمع   وعلى الرغم من االلتزامات الدولية والوطنية، ال     . اإلمنائية 
حسن   األسرة املعيشية، على   وتركز املعطيات املصنفة حسب نوع اجلنس القائمة، واليت مجع معظمها عن طريق استقصاءات            . املعلومات

وقام عدد حمدود من البلدان       . وحتليل نفاذ النساء والرجال إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا والدراية ا      توثيق 
ومواقع النفاذ، وأنواع األنشطة       باستقصاءات رفيعة التخصص تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تدعم بالوثائق تواتر االستعمال،   

 وأوضح العرض مدى فائدة استقصاءات األسرة املعيشية يف مجع معطيات أكثر وأفضل مصنفة حسب نوع             .والغرض من االستعمال    
وتفسر اإلتاحة احملدودة ملثل هذه االستقصاءات جزئياً االفتقار املتبقي إىل البيانات يف          .  اجلنس بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 اإلنترنت وعن عدد الذكور      ناالت جيمع حالياً معطيات عن عدد اإلناث الاليت يستعمل           وإن كان االحتاد الدويل لالتص        . هذا امليدان 
 توثيق   حلسن  واإلناث العاملني يف جمال االتصاالت داخل الدول األعضاء، فمن املهم املضي أبعد من عدد النساء والرجال العاملني                        

اد الدويل لالتصاالت مؤخراً مشروعاً لتجميع وحتليل معلومات تراعي          وباشر االحت . الوظائف اليت يشغلوا وحتليل التغيريات مبضي الوقت   
ومن شأن هذه املعلومات، اليت تشمل البلدان املتقدمة والنامية واليت حيتمل       . الفوارق بني اجلنسني كماً ونوعاً من مصادر وطنية ودولية     

  .ملعلومات واالتصاالت املصنفة حسب نوع اجلنس     جتميعها يف قاعدة معطيات، أن توفر مصدراً هاماً إلحصاءات تكنولوجيا ا       

  املؤشرات الرئيسية لالتصاالت
قائمة مؤشرات   عرض االحتاد الدويل لالتصاالت    

االتصاالت اليت خيطط لتضمينها يف العملية القادمة جلمع      
وتشمل القائمة  . 2005املعطيات املقررة يف منتصف عام 

 السابقة مثل املؤشرات اجلديدة املعروضة يف الدورات
املؤشرات عريضة النطاق، ومؤشرات نفاذ اتمع احمللي 

مؤشرات املتنقل بعنوان شرحية   الانظر (ومؤشرات املتنقل 
ودعم العرض بوثيقة تتضمن مؤشرات اتفق  ). اخللوي

عليها خالل االجتماع املعين مبؤشرات االتصاالت     
ووافق .  وكذلك تعاريفها 2003 يف عام (WTI)العاملية 

ملشاركون على القائمة والحظوا أن املؤشرات اجلديدة     ا
وقرر املشاركون  . ختضع لنجاح عملية مجع املعطيات 

االحتفاظ ببعض املؤشرات اليت تشري إىل تكنولوجيا  
مثل عدد املشتركني   (معلومات واتصاالت أقدم عهداً   

مبؤشرات االتصاالت العاملية وحيتمل أن حتذف من القائمة   وسيعاد النظر يف هذه املؤشرات يف االجتماع القادم املعين ). يف التلكس
واقترح بعض املشاركني حذف املؤشرات املعنية بأجهزة الراديو   . ويتوقف ذلك على عدد البلدان اليت تواصل مجع هذه املعطيات 

 االجتماع  خاللألساسية املتفق عليها بيد أنه نظراً ألن املؤشرين قد ضمنا يف القائمة ا. والتلفزيون نظراً لصعوبة مجع هذه املعلومات
الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات    "الذي نظمته  (املوضوعي للقمة العاملية تمع املعلومات املعين بقياس جمتمع املعلومات 

دويل لالتصاالت بإرسال  وتعهد االحتاد ال  . فإا ستظل جزءاً من قائمة االحتاد الدويل لالتصاالت  ") واالتصاالت من أجل التنمية  
  .2005إىل البلدان للتعليق عليها حبلول اية فرباير  ) إن وجدت(تعاريف املؤشرات اجلديدة وكذلك مراجعة املؤشرات القدمية   

  

 


