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االجتماع العالمي السابع المعني بمؤشرات  االجتماع العالمي السابع المعني بمؤشرات  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت //االتصاالتاالتصاالت

20092009 مارس  مارس 33--55القاهرة، القاهرة، 

آتيب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  آتيب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  
بشأن اإلحصاءات التجارية ودورة تدريبية  بشأن اإلحصاءات التجارية ودورة تدريبية  

بناء القدرات بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      بناء القدرات بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      

ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبناء القدرات في مجال إحصاء            

UNCTAD

ملخص التقديمملخص التقديم

االتمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتص •

ت واالتصاالتمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وإحصاءات تكنولوجيا المعلوما•

اءات تكنولوجيا المعلومات  قيام مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ببناء القدرات بشأن إحص •
واالتصاالت

دليل من أجل إنتاج إحصاءات بشأن اقتصاد المعلومات  •

ألعمال التجارية دورات تدريبية بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال ا •

قياس تكنولوجيا المعلومات  مساعدة تقنية مخصصة من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن  •
واالتصاالت
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UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      

علومات واالتصاالت اختصاصات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن تكنولوجيا الم•
1999تعود إلى عام ) التجارة اإللكترونية(

 واالتصاالت في أآدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات على دور تكنولوجيا المعلومات•
التنمية والحاجة إلى سد الفجوة الرقمية

ر التنفيذ والمتابعة بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، فإن مؤتم       في سياق أعمال •
:األمم المتحدة للتجارة والتنمية    

)األعمال التجارية اإللكترونية( للقمة  7 عن خط العمل جيم مسؤوًاليعتبر 
غراض التنمية يعمل على تسهيل أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا أل 

(CSTD)والتي :
مية لمجتمع المعلومات   تعد بمثابة نقطة اتصال في نظام المتابعة الواسع لنتائج القمة العال      •
فيذ نتائج القمة العالمية     تقدم المشورة إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن  سبل مواصلة تن         •

لمجتمع المعلومات  

ات واالتصاالت ويرآز مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على تكنولوجيا المعلوم•
وسياساتها العامة من زاوية التجارة والتنمية االقتصادية
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UNCTAD

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية     مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية     
وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

:ماذا نفعل•
:الدعوة وبناء توافق في اآلراء1.

قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل  عضو مؤسس في الشراآة بشأن •
التنمية

نشرهاجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جميع أنحاء العالم و •
:البحث والتحليل2.

) تحليل االتجاهات والسياسات العامة(تقرير اقتصاد المعلومات  •
الت في تقرير تايالند بشأن قياس آثار استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصا •

األعمال التجارية 
:بناء القدرات3.

دليل من أجل إنتاج إحصاءات بشأن اقتصاد المعلومات  •
ل دورات تدريبية بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعما •

التجارية
مساعدة تقنية مخصصة للبلدان الضالعة في قياس تكنولوجيا المعلومات    •

واالتصاالت في األعمال التجارية 
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UNCTAD

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية     مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية     
وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

 بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بالمؤشرات األساسيةالنهوض •
 التجارة في سلع األعمال التجارية وبشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبشأن

 تشاوريةملية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهي المؤشرات التي ُحددت من خالل ع
مية الشراآة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنأشرفت عليها 

وتضم المكاتب اإلحصائية الوطنية واللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة
لتجارية مؤشرًا بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال ا 12

مؤشران اثنان بشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مؤشران اثنان بشأن التجارة في سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

صاءات الخاصة يعمل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على النهوض بتنسيق اإلح•
 بالنسبة للبلدان باستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جانب األعمال التجارية

 Eurostatنظمة النامية فيما تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وم
وروبي، على التواليبتنسيق هذه اإلحصاءات بالنسبة للبلدان المتقدمة وبلدان االتحاد األ
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UNCTAD  مؤشرًا أساسيًا بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات          مؤشرًا أساسيًا بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات         1212
واالتصاالت في األعمال التجارية   واالتصاالت في األعمال التجارية   

. . . . . . جزء من    جزء من    ••

B6 ...لها شبكة داخليةB12 ... األعمال التجارية التي تستعمل اإلنترنت
حسب نمط النشاط

B5 ... األعمال التجارية ذات الحضور على شبكة
الويب

B11 ...األعمال التجارية التي لها شبكة خارجية

B4 ... أفراد معينون يستعملون اإلنترنت بصورة
نمطية

B10 ... األعمال التجارية التي لها شبكة محلية
(LAN)

B3 ...األعمال التجارية التي تستعمل اإلنترنتB9 ... األعمال التجارية التي تستعمل اإلنترنت
حسب نمط النفاذ

B2 ...  أفراد معينون يستعملون أجهزة الحاسوب
بصورة نمطية

B8 ... األعمال التجارية التي تقوم بإجراء طلباتها
عبر اإلنترنت

B1 ... األعمال التجارية التي تستعمل أجهزة
الحاسوب 

B7 ...  األعمال التجارية التي تتلقى الطلبات عبر
اإلنترنت
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المؤشرات األساسية بشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      المؤشرات األساسية بشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      
والتجارة في سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      والتجارة في سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      

•ICT1 :   نسبة القوة العاملة في قطاع األعمال التجارية آكل المشارآة في
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

•ICT 2 :   آنسبة مئوية من (القيمة المضافة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
)القيمة المضافة لقطاع األعمال التجارية آكل 

•ICT 3 :      الواردات من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية
من إجمال الواردات    

•ICT 4 :     الصادرات من سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آنسبة مئوية
من إجمالي الصادرات من السلع   
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قيام مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بجمع البيانات   قيام مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بجمع البيانات   
مع المكاتب اإلحصائية الوطنيةاستقصاء سنوي•
بلدان نامية منتقاة : 2006-2004•
جميع الدول األعضاء في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية: 2007حتى •
مات واالتصاالت على أساس المؤشرات األساسية للشراآة بشأن استعمال تكنولوجيا المعلو•

في األعمال التجارية وبشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
2010قاعدة بيانات على الخط بحلول نهاية عام •
تنشر النتائج سنويًا في•

(IER)تقرير اقتصاد المعلومات  

//:www.unctad.orghttp/هذا التقرير متاح على العنوان 

!نحن في حاجة إلى بياناتك  
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أنشطة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال بناء      أنشطة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في مجال بناء      
القدرات بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات    القدرات بشأن إحصاءات تكنولوجيا المعلومات    

صة باقتصاد  إحصائي لتسهيل إنتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخادليل•
المعلومات 

اإلحصائيين يقوم على هذا الدليلتدريب •

للبلدان التي تخطط أو تكون ضالعة في الوقت الراهن في استقصاءات دعم تقني مخصص •
تجارية بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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UNCTAD دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   
:الهدف الرئيسي

:المستهدفون

:المحتويات

وثيقة مرجعية لمنتجي اإلحصاءات الرسمية بشأن تكنولوجيا  
المعلومات واالتصاالت في األعمال التجارية

اإلحصائيين

مفاهيم
مؤشرات

منهجيات جمع البيانات
أسئلة واستبيانات نموذجية
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دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   
تصاالت قابلة ينهض بمنهجية ينبغي أن تضمن إحصاءات بشأن تكنولوجيا المعلومات واال•

للمقارنة على الصعيد الدولي

عبر جميع الخطوات الملموسة الخاصة بإجراء ) اإلحصائيين(يأخذ بيد المستعملين •
استقصاء لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إطار مفاهيمي   1.

 في األعمال معايير من أجل مؤشرات بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.
 في سلع  التجارية وبشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبشأن التجارة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مصادر البيانات وطرائق جمع البيانات3.
أسئلة واستبيانات نموذجية4.
تصميم االستقصاءات ومعالجة البيانات 5.
)الشرحيةالبيانات (النشر 6.
التعاون والتنسيق على الصعيد المؤسسي7.
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UNCTAD

دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   

:أداة عملية إلنتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت•
نهج خطوة بخطوة 

يضم العديد من األمثلة القطرية وأفضل الممارسات  

تخضع النقاط التقنية لمزيد من التطوير بالتفصيل في إطارات منفصلة   

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة  (يعرض استبيانات االستقصاء الحالية 
Eurostatفضًال عن جداول نموذجية للعرض وأسئلة نموذجية وما إلى ذلك  (
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دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   
:اآلثار اإليجابية•

تكنولوجيا استعمل الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة االتصاالت و•
بكل منهما في عام المعلومات في مصر الدليل من أجل تعديل االستبيان االستقصائي الخاص 

 والتمييز بين ، حيث أدخال على سبيل المثال التمييز بين المناطق الريفية والحضرية2008
المؤسسات طبقًا لحجمها

، ستقوم [...]: ، الفلبين(NSIC) بالمرآز الوطني للمعلومات اإلحصائية المسؤولالمدير •
 بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما بين 2008الفلبين بإجراء استقصاء عام 

“.المؤسسات وآان للدليل فائدة عظيمة في صياغة االستبيان
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UNCTAD مراجعة دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية    مراجعة دليل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية    
من خالل مشاورات عالمية  من خالل مشاورات عالمية  

20092009 مشاورات عالمية مشاورات عالمية 20072007

ُعرضت في الدورة األربعين   ُعرضت في الدورة األربعين   
للجنة اإلحصائية باألمم المتحدة    للجنة اإلحصائية باألمم المتحدة    

20092009في نيويورك، فبراير في نيويورك، فبراير 

ةةتشمل المراجعة تعليقات من المستعملين والخبراء ومؤشرات أساسية جديدتشمل المراجعة تعليقات من المستعملين والخبراء ومؤشرات أساسية جديد••
جتماع فريق جتماع فريق تعليقات مكتوبة من المكاتب اإلحصائية الوطنية والخبراء الدوليين واتعليقات مكتوبة من المكاتب اإلحصائية الوطنية والخبراء الدوليين وا: : عملية المراجعةعملية المراجعة••

الخبراء المنعقد في جنيف ومنتدى النقاش من على الخطالخبراء المنعقد في جنيف ومنتدى النقاش من على الخط
دعم الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، شراآة قائمة على المساهماتدعم الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة، شراآة قائمة على المساهمات••
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وخطط لعقدها في ) 2009 وترينيداد 2008 وآوريا 2007آولومبيا (ُتعقد الدورة ثالث مرات •
.2009إفريقيا في 

، التدريب من أجل التجارة   :  لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةالبيداغوجيةتستند إلى المنهجية •
.برهن على جدواه بعد الدورة الثانية

طنية األخرى المسؤولة عن موجه إلى اإلحصائيين من المكاتب اإلحصائية الوطنية أو الكيانات الو•
ل التجارية على المستوى جمع ونشر بيانات استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعما

.الوطني

لتشجيع أقصى حد من التفاعل بين )  فردًا على أقصى تقدير25(تضم مجموعات صغيرة نسبيًا •
.المتخصصيين
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:وحدات مرجعيةخمس•
  الخاصة بالمؤشرات بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   والتعاريفاستيعاب المفاهيم  1.

األعمال التجارية وبشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  
ع األعمال التجارية؛وضع استراتيجية لجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطا  2.
ل التجارية؛تصميم استقصاء بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعما  3.
واردة من دوائر األعمال  معالجة بيانات االستقصاء الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال  4.

التجارية؛
ألعمال التجارية وتلك الخاصة  نشر البيانات الخاصة باستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا  5.

.بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

جماعية لتشجيع التعلم المتبادل وإدخال بعد واقعي وتطبيقيممارسات•

لألفراد للكشف عما إذا آانت هناك حاجة إلى توضيحاتاختبارات  •

. تقاسم الكثير من األمثلة وأفضل الممارسات القطرية الشيقة للمعلم  يمكن•
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التعليقات اإليجابية بشأن الدورة التدريبية    التعليقات اإليجابية بشأن الدورة التدريبية    

:رياجيدة جدًا من عمليات التقييم، فمثًال بالنسبة للدورة التدريبية بكو      تعليقات 
اهتمام آبير بالمسائل التي تغطيها الدورة؛

 مع الممارسات الجماعية في آل التشارآيةنالت، وعلى وجه خاص، الكثير من الثناء الطبيعة  
وحدة مرجعية؛

تعمال األمثلة الواقعية تمكن المعلمين واسعي المعرفة من التفاعل بشكل جيد مع المشارآين باس
وأفضل الممارسات القطرية؛

 على مدار الدورة؛درجة آبيرة من التفاعالت والتبادالت للخبرات الوطنية بين المشارآين
فرصة للتطبيق المباشر للمعارف المكتسبة في الممارسات العملية؛

.منهجية الدورة ممتازة أو جيدة جدًا:  من المشارآين%83
. ممتاز أو جيد جدًا81%بلغ المستوى اإلجمالي للرضا من الدورة 
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المساعدة التقنية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية    المساعدة التقنية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية    
على المستوى القطري  على المستوى القطري  

نية في مجال إحصاءات تكنولوجيا  يقوم المؤتمر بالمتابعة المباشرة للبلدان التي تقوم بطلب مساعدة تق•
خدمات (قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت /المعلومات واالتصاالت الخاصة باألعمال التجارية

)استشارية وتدريب

ارية لتكنولوجيا المعلومات توجه، بوجه خاص، إلى البلدان التي تخطط الستقصاء بشأن األعمال التج•
2010/2009واالتصاالت للفترة 

الضالعة حاليًا في تصميم أو معالجة ) نيبال وتونس(ُتقدم المساعدة إلى المكاتب اإلحصائية الوطنية •
استقصاء بشأن األعمال التجارية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

emeasurement@unctad.orgتقدم الطلبات إلى  •

. . نشكرآم على إصغائكم   نشكرآم على إصغائكم   

يرجى عدم التردد في االتصال بنا على 
Emeasurement@unctad.org

االجتماع العالمي السابع المعني بمؤشرات االجتماع العالمي السابع المعني بمؤشرات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت //االتصاالتاالتصاالت


