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ن ��
	�� ا����������

ا����
ات ا����� ا��
	� ا������   
� ا�������ت وا�����ت ��������
ا�����ع ا������ ا����� ا����� �����ات        

�ت �����ت         /ا����
��� ا����
��ت وا�
�!�
    ،��2009 ��رس 3-5ا�%�ه�ة، �

رو���/  ���(.ان ا�-,��ة ا�+�*�ر()   
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ن ��
	�� ا����������

�����

��� ا����
��ت       أ#� ا���"!ات ا�� �
ة    •�
�!��*�اآ) ��0س 

�ت �34اض ا�����)      ���� آ�ن �,+* و() '�&�� %����        وا
� ا�������ت           �������� ������0
ات ا/#��&� ا����

. (ICT)وا�����ت   
 و(�9 ���
ات 8%     63ُ2005
ت ا���&�� 45 3+�	� ا���م    •

  ��       ا� ��������� ���� ا�������ت وا�����ت، و3;�ذ ا��
       ا�
             ��������إ�+� وا������+�، وا�����ل أو��ط ا�%��ل �+<= ا�

  �+� B�.وا���Dع ا���
، رو��9 ا����
ات 45 %��� ��6ور ���9          2008وأ��Fء   •

  Hأر��ء ا���� (��.
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ن ��
	�� ا����������

 ����� ) (0�� (
  ICTه�95 ا��
ا��� ���!	! ا���� ا����� /#��ءات      •

     ً�. وإ���3� ���ر3�+� دو�

ات 45 ا����
ات    •ّO�%�,9 ا�


 ا�,��� ا�����–ّO� 8% ��Q �� R����

ات ��) ا/#��ءات– S
�ت–�������
ات 45 ا�ّO�.

9 �"��%� ���
ات �ـ      •;ICT Hأ(���.  45 ا�
8 ه<ا ا��
ض ا����
ات   •ّ  ICT %8 ا��;�ذ إ�V ا������ �

     
وا�5
ادوا������+� �8 ' * ا��

ت ��< –ّO� W6
ح آ.2005و�
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ن ��
	�� ا����������


ات 45 ا����
ات   ّO�2008 إ�V 2005 –أهH ا�

08 ا����
ات ا����� ا���%�	� وا������       • !��أ�4O ا�
�ًا–;� 
 ��	 ��	 H� �+5.


 ��') ا�����ل              •��� Vن إ����	�� *����� 3;�ذ �Y5 9;أ(
   93
�ا/3

–*���أي ���ن % 
 ه����S Wي �

ى–S�ا *���.أي ���ن % 
 أ�+!ة ا��;�ذ ا��

•�Y5 9�\,'ُ  ” ا����ل “      V93 إ�
�45 ���
 أ�D63 ا/3:

و43–�� إ��	
إر��ل أو ا��� �ل 0

93ا��+��;�–�
 ا/3 % /VoIP
.إر��ل ا�������ت وا��
ا��� ا�;�ر	�–
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ن ��
	�� ا����������


ات 45 ا����
ات ّO�2008 إ�V 2005 –أهH ا�

*    ”ا9�,�3 إ#�ى �Y5ت  •���
	8    إ�V“أ�D63 ا�D�
* ا�a5م أو ا���ر أو ا�����V، أو ��6ه�ة ا���;!	�ن أو –���

V��	� أو ا�����ع إ�V ا�
اد	� أو ا����ا�;

�ت–"�
* ا� ���.


ى  •�  b
93    ا��;�ذ �Y5ت � ,� إ�V ا/3


	�d ا���Dق–% �����.وأ(;�Y5 9 ا�����ت ا��

�ة             •	�� �Y5 a�6�� 93
�3e� �%� ���ن �8 ا������ل ا��Y5 9"ُد�
.أ'* �8 �
ة 45 ا�� �ع–
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ن ��
	�� ا����������


ى 45 ا����
اتSات أ
ّO�
و�Y5ت ا�
د ا/����4“ ا/(�5�”إ��Oء ا�;�Yت •

–    f,�� 
g ��3 V�% 9)
%ُ ��5 .

• W	ر���
ات ���� 45 ا�O�) ،93
�راد	�، ��;!	�ن، #���ب، إ3
93
����ت ا��;�ذ إ�V ا/3S ،*���� Wه��(

–    45 
F�� أن �+� ('��	ُ �   ( �.  ا��'9 إ#��ءات �

•  V�% ��)��;� 45 ا���i#aت ا�;j ات
Oو� R)��
�. ا����
ات ا����

• k��ت أ'�ى #���	aًQ�5 ،�3ت�W�) 8l إ���3� ���ر�3 ا�  �
–  ��Y�� 4O �	 ”  د
R ردودًا    “  �0� ا���دة  أن ����


93 وا������+� �0ا��D ا�����ب #�
اً           –�m ا��;�ذ إ�V � �� ا/3� .
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ن ��
	�� ا����������

      �
 ا/#��&
ات 45 ا����	ّO�ذات ا����ا�

.“ا��
ة”ُأو(R �;+�م و#�ة •

• 
ّO�� ا���
ي ا�دV3 45 ا���aD%�تا��

– 8�16 V15 إ���� .


اف �Y;��0ت ا���
	� �jq;�ل •�) ���10-14أو  ��� 14-5إ�� (ا�%

– Hه
. ���74و�0�5
اد ا�<	8 �"�وز %�


ات 45 •ّO�)Vن) وإ(��5ت إ�w60 ا���6رة

ا����ق ا����
ات ا����� وإ����+�–

–�0��3ت ا����
ات ا����� إ�V ا�����iت ا��و� x� �.
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ن ��
	�� ا����������

تغير طفيف يف التعريف   7-ع عشر املاضيةثينإلايف األشهر ) من أي موقع(نسبة األفراد الذين استعملوا اإلنترنت 

تغير طفيف يف التعريف   زلـاملننسبة األسر اليت لديها نفاذ إىل اإلنترنت من  6-ع

عدل التعريف ليستثين املساعدات الرقمية 
)PDAs(الشخصية  5-ع عشر املاضيةثينإلايف األشهر ) من أي موقع(نسبة األفراد الذين استعملوا حاسوباً 

عدل التعريف ليستثين املساعدات الرقمية 
)PDAs(الشخصية  4-ع حاسوبنسبة األسر اليت لديها

هاتف ثابت وخلوي متنقل معاً

هاتف خلوي متنقل فقط

تغيرات طفيفة يف التعريف ونسق مراجع هاتف ثابت فقط
)مؤشران سابقاً(

نسبة األسر اليت لديها هاتف 3-ع

تغير طفيف يف التعريف   نسبة األسر اليت لديها تلفزيون 2-ع

تغير طفيف يف التعريف   نسبة األسر اليت لديها راديو  1-ع

2005تغيرات عن العام   )2008(املؤشرات األساسية  
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ن ��
	�� ا����������

2005تغيرات عن العام  )2008(املؤشرات األساسية  

فئة رد جديدة من أي مكان عرب أجهزة النفاذ املتنقل األخرى

فئة رد جديدة من أي مكان عرب اهلاتف اخللوي املتنقل

تغير طفيف يف التعريف   مرفق جتاري للنفاذ إىل اإلنترنت 

تغير طفيف يف التعريف   مرفق جمتمعي للنفاذ إىل اإلنترنت 

توضيح  شخص آخرزلـمن

توضيح مكان التعليم

العمل

املنـزل

8-ع عشر املاضيةثينإلاموقع االستعمال الفردي لإلنترنت يف األشهر 
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ن ��
	�� ا����������

تغير طفيف يف التعريف والعنوان  تنـزيلهاقراءة صحف أو جمالت أو كتب إلكترونية على اخلط أو 
)مقسومة(فئة جديدة  برجمياتتنـزيل 

)مقسومة(فئة جديدة   االستماع إىل  األفالم أو الصور أو املوسيقى، أو مشاهدة التلفزيون أو الفيديو أوتنـزيل
الراديو أو املوسيقى

تغير طفيف يف العنوان  تنـزيلها أو حاسوبية، أو فيديويةلعب ألعاب 
أنشطة التعليم أو التعلّم

تعريف جديد   العمليات املصرفية عرب اإلنترنت
تعريف موسع شراء أو طلب منتجات أو خدمات 
)مقسومة(فئة جديدة  إرسال املعلومات أو املراسلة الفورية
)مقسومة(فئة جديدة  VoIP/ عرب اإلنترنتاملهاتفة
)مقسومة(فئة جديدة  إرسال وتلقي بريد إلكتروين

تعريف موسع التفاعل مع منظمات حكومية عامة
تعريف موسع احلصول على معلومات من منظمات حكومية عامة

احلصول على معلومات عن مواضيع ذات عالقة بالصحة أو اخلدمات الصحية
احلصول على معلومات عن منتجات أو خدمات

9-ع عشر املاضيةاالثينيف األشهر ) من أي موقع( اإلنترنت اليت قام ا األفراد ةأنشط

2005تغيرات عن العام   )2008(املؤشرات األساسية  
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ن ��
	�� ا����������

تعريف جديد   نسبة األسر املزودة بالطاقة الكهربائية 1-ع م

فئتان مدموجتان  أقل من مرة يف األسبوع

مرة أسبوعياً على األقل، ولكن ليس كل يوم

مرة يومياً على األقل

تغير طفيف يف العنوان  : عشر املاضيةثينإلايف األشهر ) من أي موقع(تواتر االستعمال الفردي لإلنترنت  12-ع

فئة رد جديدة متنقل عريض النطاق

تعريف جديد   ثابت عريض النطاق

تعريف جديد   ضيق النطاق

تغير طفيف يف العنوان  ضيق النطاق، عريض النطاق (نسبة األسر اليت لديها نفاذ إىل اإلنترنت حسب منط النفاذ 
)):ثابت، متنقل( 11-ع

تغير طفيف يف التعريف والعنوان  نسبة األفراد الذين يستعملون هاتف خلوي متنقل 10-ع

2005تغيرات عن العام   )2008(املؤشرات األساسية  
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ن ��
	�� ا����������


ًا��

أ+�6)؟

�:�89ت؟ 
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ن ��
	�� ا����������

ا��
ا�) 
• Partnership on Measuring ICT for Development 

(2008), “Revisions and Additions to the Core List 
of ICT Indicators”, 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-
ICTIndicators.pdf.

• ����
اض ا�g� ا�������ت وا�����ت �ا�6
اآ� ���س �������
� ا�������ت وا�����ت، (2005)�������� � ا����
ات ا����

(ICT) ،رك�	�3/ W��-http://www.itu.int/ITU
.D/ict/partnership/material/CoreICTIndicators.pdf


