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المساعدة في توصيل العالم    

أعمال االتحاد في مجال اإلحصاءات أعمال االتحاد في مجال اإلحصاءات 

ماغبانتاي .  سإسبيرانزا 
(STAT)شعبة معلومات وإحصاءات األسواق    

مكتب تنمية االتصاالت 
االتحاد الدولي لالتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   /االجتماع العالمي السادس لمؤشرات االتصاالت   
2007 ديسمبر   15-13

جنيف، سويسرا   
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المساعدة في توصيل العالم    

2

: أعمال االتحاد في المجال اإلحصائي        
لماذا؟  

مم المتحدة بإنتاج ونشر يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت باعتباره وآالة متخصصة من وآاالت األ  
إحصاءات تغطي قطاعه

النظام اإلحصائي العالمي لألمم المتحدة---->

PP06  ) 131 القرار): أنطاليا
وأن يقدم بانتظام ... المجتمعية يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت بأن يشجع اعتماد مؤشرات التوصيلية ”

أن يتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة،... تقارير عن ذلك إلى االتحاد وأن يعتمد رقمًا قياسيًا 
أن يعمل... ل التنمية وخاصة أطراف الشراآة في قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أج

“على  صياغة مؤشرات للتوصيلية المجتمعية وعرض النتائج على أساس سنوي

)28 الفقرة( WSIS خطة عمل جنيف للقمة
المؤشرات بواسطة ... ينبغي صياغة مخطط واقعي ودولي لتقييم األداء وتحديد عالمات القياس ”

وينبغي أن تنشئ جميع البلدان واألقاليم أدوات لتوفير معلومات  ... اإلحصائية المقارنة
“ .....إحصائية عن مجتمع المعلومات 

)الشريحة التالية  (، 8القرار  ،2006المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت، الدوحة     
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...يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية االتصاالت”
عالمية  عن البلدان وفي إصدار تقارير   الدراسات االستقصائية   باالستمرار في إجراء 

وإقليمية 
 التي توضح الفجوات الرقمية على المستوى    تجميع المعلومات  تشجيع البلدان على   

 الوطني 
، بما في ذلك مؤشر الفرص فيوضع المؤشرات القياسية وتحسينها   مواصلة جهود  

 مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
 لقياس الجهود التي ُتبذل من أجل إقامة   المؤشرات األساسية المشارآة في وضع 

 مجتمع المعلومات 
 من أجل وضع قواعد بيانات وطنية لالتصاالت تتضمنالمساعدة التقنية  تقديم 

 معلومات إحصائية
 متخصصة عن إحصاءات مجتمعدورات تدريبية وتنظيم مواد تدريبية  وضع 

 المعلومات فيما يتعلق بالبلدان النامية    
 ذات الصلة المهتمة بجمع ونشر المعلومات     الجهات الدولية   التعاون مع 

 واإلحصاءات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
3

المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت           
) : المراجع في الدوحة       ( 8   القرار  2006
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الطلبات التي تم الرد عليها  
بالبريد اإللكتروني فقط  

الزيادة في الطلب 
الطلبات مقدَّمة بصفة    
رئيسية من المحللين 

والطالب ورجال اإلعالم  
متوسط الطلبات في عام   

 طلبًا شهريًا135: 2007
عدد الطلبات ال يزال  

مرتفعًا على الرغم من 
تيسر إحصاءات هامة  

على موقعنا على شبكة 
الويب 

االتحاد الدولي لالتصاالت     : المصدر 

4

الطلب على إحصاءات      
االتحاد الدولي لالتصاالت      

عدد الطلبات، التي تم
لرد عليها بالبريد اإللكتروني

المرحلة األولى 
من القمة 
العالمية 
لمجتمع 
المعلومات

نوفمبر
2007
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إجراء دراسات استقصائية للبلدان  …

: جانب العرض   
مؤشرات  
االتصاالت 

:جانب الطلب
األسر المعيشية واألفراد  

مؤشرات 
) النفاذ واالستعمال(

تعريف المؤشرات  •
 بناء القدرات •
 تجميع البيانات   •

 التحليل •
 النشر•

5
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المساعدة في توصيل العالم    

إحصاءات االتحاد
الدولي لالتصاالت 

التقارير السنوية  
بحوث على الخط    

دراسات

إحصاءات االتصاالت
)استبيان سنوي(

هيئات تنظيم  : المصدر
الوزارات/االتصاالت

بيانات
إدارية

6

إجراء دراسات استقصائية للبلدان، المصادر؟ …
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الشبكة 
المتنقلة 

اإلنترنت 

الحرآة

التعريفات
الموظفون  

نوعية الخدمة  

/اإليرادات 
االستثمار

اإلذاعة  

النفاذ
المجتمعي  

شبكة
الهواتف   
الثابتة 

استبيان  
تليكوم  

200 الوفورات    >
100 المؤشرات   >

    2006 - 1960 

 إجراء دراسات اقتصادية للبلدان  …
)بيانات إدارية   (
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 الدراسة االستقصائية على الخط     –أداة تجميع البيانات       1.
”eye“        نظام موحَّد يجمِّع جميع         تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،

ن   قواعد البيانات الخاصة بمكتب تنمية االتصاالت التي تمّكن المستعملي             
من تتبع تطور واستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقياس                 

. الجهود المبذولة لبناء مجتمع المعلومات        
:النشر 2.

موقع على الويب يسير االستعمال للمستعملين يوفر المعلومات بما في             
 المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات         المؤشرات واإلحصاءات   ذلك 

السياسات   ، ووالسياساتية  المالمح العامة التنظيمية       واالتصاالت، و  
المؤسسات   ، ومعلومات عن المشغلين     الوطنية، و   العامة للتعريفات  
. المالية والعلمية  

المالمح القطرية العامة وتقارير المؤشرات     
8

 إجراء دراسات استقصائية للبلدان   …
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9

ليست جميع البلدان تعيد االستبيانات         
ال ُيجاب على جميع األسئلة    

ينبغي أداء المزيد من األعمال لتجميع البيانات عن الجهات                
المشغِّلة نظرًا لتزايد التنافسية في السوق على نحو مطرد         

البيانات عن الجهات المشغِّلة أو التقارير السنوية ال ُتنشر            
أحياناً   

تكنولوجيا المعلومات         / البيانات األحدث عن االتصاالت      
واالتصاالت يصعب الحصول عليها من البلدان النامية           

بعض المعلومات المجمَّعة ال تلبي تعريف االتحاد        
9

–التحديات 
البيانات اإلدارية  

)إحصاءات االتصاالت (
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يمكن
تتبُّع اتجاهات األسواق،  ومدى  

استيعاب الخدمات والفرص 
السوقية

:  وضع مؤشرات قياس دولية
الرقم القياسي للفرص في مجال 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

تحديد وقياس الفجوة الرقمية
إطالع صّناع السياسات العامة

ال يمكن
البيانات اإلدارية تقتصر بصفة رئيسية    

“النفاذ”على 
من الذي يستعمل تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت فعليًا، وأين يحدث ذلك، 
):أو لماذا ال يحدث(ولماذا 

هناك حدود على فهم الفجوة الرقمية = 
الحدود من حيث وضع السياسة العامة

قياس تأثير تكنولوجيا المعلومات   
واالتصاالت

10

:البيانات اإلدارية
االستعمال والقيود
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األفراد/بيانات استقصائية عن األسر المعيشية 
إن االتحاد الدولي لالتصاالت آخذ في التوسع من البيانات اإلدارية              

إلى بيانات الدراسات االستقصائية ومن االتصاالت مع          
هيئات تنظيم االتصاالت إلى مكاتب اإلحصاءات             /الوزارات

الوطنية  
ينتج معلومات قّيمة من أجل صانعي السياسات العامة وهيئات                 

لهذا السبب، ينبغي لتلك الهيئات أن تشارك في             : تنظيم االتصاالت   
تحديد المؤشرات التي يمكن لمكاتب اإلحصاءات الوطنية جمعها              

11

 إجراء دراسات استقصائية للبلدان   …
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تحليل مدى تيسُّر إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة      1.
تحديد مجموعة مشترآة من مؤشرات تكنولوجيا   للمقارنة دوليًا و 

المعلومات واالتصاالت  
مساعدة البلدان النامية على إنتاج إحصاءات تكنولوجيا المعلومات     2.

واالتصاالت من خالل تعزيز قدرة المكاتب اإلحصائية الوطنية وتوفير       
منهجيات  

إنشاء قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    3.

التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة المشارآة      ... 
في التجميع والنشر 

المشارآة في وضع المؤشرات الرئيسية  ... 

12

المؤشرات الرئيسية    
ICT  لتكنولوجيا   

شراآة من أجل قياس    ال
       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ألغراض التنمية
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إحصاءات االتحاد
الدولي لالتصاالت 

استبيان بشأن األسر المعيشية
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)استبيان سنوي(
مكاتب: المصدر

اإلحصاءات الوطنية

التقارير السنوية
بحوث على الخط

دراسات

إحصاءات االتصاالت  
)استبيان سنوي(

هيئات تنظيم: المصدر
الوزارات/االتصاالت

بيانات
إدارية

بيانات
استقصائية

13

 إجراء دراسات استقصائية للبلدان،   …
المصادر؟

الشراآة من أجل قياس  
       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ألغراض التنمية
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المساعدة في توصيل العالم    

الشراآة بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     جزء من 
من أجل التنمية

جيا  توجيه استبيان سنوي عن األسر المعيشية واألفراد فيما يتعلق بتكنولو  
المعلومات واالتصاالت إلى جميع مكاتب اإلحصاءات الوطنية       

 تجميع إحصاءات عن نفاذ األسر المعيشية واألفراد إلى تكنولوجيا    
 المعلومات واالتصاالت واستعمالها  

2003 تجميع البيانات بدأ في عام    

) 2007تظهر النتائج بحلول نهاية   (2007آخر تجميع للبيانات هو في فبراير   
  تيسُّر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  البيانات تنصّب بصفة رئيسية على      

لألسر المعيشية
 من قبل استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تم أيضًا تجميع بيانات عن    

األفراد،
.إلخ  حسب السن، والجنس، واإلنجاز التعليمي، وحالة العمالة،   

14

بيانات استقصائية
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المساعدة في توصيل العالم    

 اإلنترنت -
 الحاسوب-

 الهاتف المتنقل-

 التلفزيون-
 الراديو-
 الهاتف-
 الحاسوب-
 اإلنترنت -

استبيان لألسر المعيشية
:المصدر(

)مكتب اإلحصاءات الوطنية

األسر المعيشية
إلى تكنولوجيا ) النفاذ( تيسُّر  -

المعلومات واالتصاالت 

األفراد) استعمال(
 أين؟ - آيف؟   - من؟    -
 آيف في أآثر األحيان؟  -

بيانات استقصائية

مؤشرًا  14
استقصاء مستقل لألسر المعيشية وتكنولوجيا المعلومات   

واالتصاالت أو وحدة نمطية للدراسات االستقصائية القائمة 
15

الشراآة من أجل قياس     
       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

ألغراض التنمية 

دراسات استقصائية للبلدان  إجراء … 1
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المساعدة في توصيل العالم     التحديات
)بيانات استقصائية(

 ليست بلدانًا نامية آثيرة تجمع بيانات باستعمال    –محدودية التيسُّر   
االستقصاءات الرسمية  

تيسُّر الحاسوب، واإلنترنت   (معظم البلدان تجمع مؤشرات نفاذ فقط  
)والهاتف

ICTبلدان نامية قليلة جدًا هي التي تستعمل القائمة الرئيسية لمؤشرات   

محدودية البيانات المجمَّعة للمقارنة  
االختالفات في الفئات التي تستعملها بلدان مختلفة

عدم االستمرار في جمع البيانات 
البيانات ليست تمثيلية   

 لتعزيز اإلحصاءات  الشرحيةنقص البيانات   
عدم تيسُّر البيانات المصنَّفة  

16
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المواد 
يا  دليل االتحاد بشأن اإلحصاءات عن األسر المعيشية واألفراد وتكنولوج  

)2008يتيسَّر اعتبارًا من مارس  ( المعلومات واالتصاالت  
 دليل االتحاد لمؤشرات االتصاالت  

)إندونيسيا  (ورش عمل بشأن بناء القدرات القطرية      
ورش عمل إقليمية    
اجتماعات عالمية      

تكنولوجيا المعلومات  / االجتماع العالمي الخاص بمؤشرات االتصاالت  
 واالتصاالت  

ت  االجتماع العالمي للشراآة بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاال   
 من أجل التنمية 

17

 إعداد مواد تدريبية    …
 توفير المساعدة التقنية      …
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المساعدة في توصيل العالم    

الرقم القياسي لالتحاد بشأن الفرص في مجال          
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        

2007 آخر تحديث تم في فبراير

 بلدًا، خمس سنوات183
 مؤشرات10 ،(2005-2001)

خطوط الهواتف الثابتة، المشترآون في  : الشبكات
الخدمة المتنقلة، عرض نطاق اإلنترنت الدولي  

معرفة الكبار للقراءة والكتابة،    : المهارات 
المعدالت اإلجمالية للتسجيل في المدارس  

)اليونسكو(
مستعملو اإلنترنت، األسر المعيشية : االستيعاب

التي لديها تلفزيونات، وحواسيب شخصية،
المشترآون في اإلنترنت عريض النطاق،  : الكثافة 

حرآة الهواتف الدولية الخارجة  

عملية وضع مؤشرات القياس تتيح إجراء 
مقارنات قطرية

المساعدة في تتبُّع الفجوة الرقمية 
إبراز الحرآات وتقدم البلدان بمضي الوقت    

وفي المجاالت المختلفة لتكنولوجيا المعلومات  
واالتصاالت

توفير أداة تحليلية من أجل إجراء تحليل 
دولي ودراسات حالة  /إقليمي/وطني

للعرض والمناقشة أثناء جلسة االجتماع الخاصة    
بالرقم القياسي الوحيد 

18

 مواصلة التطور وتحسين     …
الجهود المبذولة لوضع مؤشرات   

…القياس بما في ذلك
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oسنوي، منذ عام  (الكتاب السنوي لإلحصاءات
.2007، أواخر يوليو )1974

oقاعدة البيانات العالمية لمؤشرات االتصاالت /
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، ) أشهر3متيسرة على الخط، يجري تحديثها آل (
. 2007 أآتوبر 15آخر تحديث في 

oتكنولوجيا /التقرير العالمي بشأن تنمية االتصاالت
نشر آخر  ((WTDR)المعلومات واالتصاالت 

)2006تقرير في مارس 
oإفريقيا، آسيا  (تقارير مؤشرات االتصاالت اإلقليمية

2005، آخر التقارير )والمحيط الهادئ، األمريكتان

oICT Eye –  إحصاءات رئيسية على الخط
)http://www.itu.int/ITU-ومجانية 

/)D/ict/statistics
o من خالل البريد اإللكتروني، والهاتف، الطلبات

والفاآس
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المساعدة في توصيل العالم    

التنسيق بين الوآاالت التي تتناول قضايا تكنولوجيا المعلومات                     1.
)التعريف الواضح لألدوار  (واالتصاالت   

تحدد االحتياجات من       (الوزارة، هيئة تنظيم االتصاالت     
)المؤشرات

)تنفيذ الدراسات االستقصائية    (مكتب اإلحصاءات الوطني      
استعمال دليل وآتيب مؤشرات االتحاد في جمع إحصاءات             2.

ICT        من أجل مقارنة النتائج المتحققة 
ICTالقائمة الرئيسية لمؤشرات    •

 االتحاد   تليكوم  دليل مؤشرات  •
ICT/ نشر إحصاءات مناسبة التوقيت وشفافة عن االتصاالت           3.

:النقاط الرئيسية
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أشكـرآـم 

: لالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالعنوان التالي             
itu.intindicators[at]

وزيارة الموقع التالي   
www.itu.int/ict


