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  تكنولوجيا /التقرير النهائي لالجتماع العاملي بشأن مؤشرات االتصاالت
  2007 ديسمرب 13-15املعلومات واالتصاالت جنيف، سويسرا، 

  جات والتوصيات الرئيسيةاالستنتا

   الوطين والدويلالتعاون  1
سلَّط االحتاد الدويل لالتصاالت األضواء على تزايد احلاجة إىل التعاون الوطين يف جمال اإلحصاءات اخلاصة   •

 جمتمع املعلومات قياساً مالئماً، تشجع البلدان على فبغية قياس مدى تقدم. بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .والبيانات اإلدارية على السواء من اجلهات املشغلة) عن األسر املعيشية(ميع بيانات الدراسات االستقصائية جت

عن األسر املعيشية جيعل التعاون بني اهليئة الوطنية لتنظيم االتصاالت واملكتب الوطين واحلاجة إىل جتميع البيانات 
البلدان يف حتديد جهة اتصال أو فريق مهام لتنسيق اجلهود وقد ترغب .  هاماً بصورة خاصة(NSO)لإلحصاءات 

  .املشتركة هلاتني الوكالتني
الويب إلتاحة شبكة موقعاً على /واقترح أن ينشئ االحتاد الدويل لالتصاالت منتدى تفاعلياً للمناقشة على اخلط  •

يف جمال جتميع ونشر بيانات االحتاد وألعضاء القطاعات لالتصال وتبادل اخلربات اإلمكانية للدول أعضاء 
  .االستقصائية الدراسات ات، وتعاريف املؤشرات ومنهجي(ICT)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  النفاذ اتمعي  2

تشجع البلدان ذات املستويات املنخفضة لنفاذ األسر املعيشية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا هلا تشجيعاً 
  :وكبداية، حددت املؤشرات التالية لتتبع مدى النفاذ اتمعي. العمومية/لى قياس التوصيلية اتمعيةكبرياً ع

(A   تمعيةاملالنسبة املئوية للسكان ذوي النفاذ إىل اإلنترنت يفلنفاذ إىل اإلنترنتل العمومية/راكز ا  
  :األفراد/ دراسة استقصائية عن األسر املعيشية املضاف إىلميكن احلصول على هذه املعلومات من السؤال التايل

  :ثين عشر األخريةالمكان استعمال الفرد لإلنترنت يف األشهر ا
  املنـزل  •
  مكان العمل  •
  مكان التعليم  •
  منـزل شخص آخر  •
  )معان أو جماين(مرفق جمتمعي للنفاذ إىل اإلنترنت   •
  مرفق جتاري للنفاذ إىل اإلنترنت  •

: ، انظر من أجل التنميةICTالشراكة بشأن قياس ، من القائمة الرئيسية للمؤشرات، "9HH"ؤشر هو املؤشر هذا امل - مالحظة
pdf.icatorsind_ICT_core_set/material/partnership/ict/D-ITU/int.itu.www://http.  

(B  النسبة املئوية للمناطق  
  املزودة بالكهرباء  •
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 PIAC3 وPIAC2 وPIAC1هذا املؤشر حيل حمل مؤشرات االحتاد  (املزودة مبركز عمومي للنفاذ إىل اإلنترنت  •
  ).PIAC5و

  )أو املتنقل/ والثابت(املوصولة بشبكة اهلاتف العمومي   •

  :مالحظتان *
.  املستخدم يف اإلشارة إىل القرى أو البلدات أو املدن يف بلد مانوعيالصطلح املهي املنطقة  'locality'إن لفظة   •

  .'locality'وجيوز أن خيتلف املصطلح تبعاً لتعريف البلد الوطين للفظة 
ديد السكان حبيث يغدو من املمكن حت) عدد( وينبغي تصنيفها حبسب النطاق ، العدد اإلمجايل للمناطقينبغي توفري  •

وستساعد هذه املعلومات يف قياس اهلدف املنشود للقمة ". ICTsالنسبة املئوية للسكان ذوي النفاذ إىل تكنولوجيا "
واملديات املقترحة . 2015حبلول عام " ICTتوصيل القرى بتكنولوجيا " املتمثل يف (WSIS)العاملية تمع املعلومات 

  . من السكان فأكثر000 50، 000 10-000 49 ،2500-9999، 1000-2499، 500-999، >499: حلجم السكان هي

  :املؤشرات اجلديدة  3
املشتركني يف " ب ويعتمد التعريف ذاته اخلاص ،سيتعاون االحتاد مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  •

كني النشطني يف النطاق العريض وهذا التعريف املنقَّح، الذي ينبغي أن يشمل فقط املشتر". النطاق العريض املتنقل
وحىت وإن كان استيعاب النطاق العريض .  الذي أصدره االحتاددليل املؤشراتاملتنقل، سينشر ويستخدم يف حتديث 

احلالية بأن النطاق وتوحي االجتاهات .  يف بدايته، من املهم بدء تتبع هذا التطور يف مرحلة مبكرةاًاملتنقل جمرد
  .يكون سبيالً هاماً للنفاذ يف البلدان الناميةالعريض املتنقل س

البلدان األضواء على أمهية قياس عرض النطاق احمللي لإلنترنت، وتشجع البلدان على بدء مجع وسلَّط عدد من   •
  .البيانات يف هذا اال أو مواصلة مجعها

  : لالحتاد الدويل لالتصاالتالرقم القياسي الوحيد  4

الفجوة الرقمية وقياس مدى تقدم البلدان حنو أن تصبح لتتبع بوضع رقم قياسي وحيد لالحتاد اخلاص قرر أيد االجتماع امل
  .معلوماتجمتمعات 

يتعين على االحتاد أن ييسر وجيمع البيانات الالزمة للمؤشرات املدرجة يف الرقم القياسي الوحيد لالحتاد من أجل   •
  .إىل البيانات اليت قدمتها وأقرا اإلداراتيف املقام األول هذه البيانات د أغلب البلدان، وينبغي أن تستن

ينبغي لفريق خرباء، مبن يف ذلك خرباء من الدول األعضاء، مواصلة مناقشة اجلوانب التقنية واملنهجية للرقم القياسي   •
  .ووضعها يف صيغتها النهائية

  .اد بسيطاً ويسهل فهمه من أجل زيادة قابليته لالستعمالينبغي أن يكون الرقم القياسي الوحيد لالحت  •
  :وقد أثريت نقاط حمددة فيما يتعلق باملؤشرات  •

ينبغي أال يشمل الرقم القياسي مؤشر احلركة الدولية لالتصاالت اهلاتفية اخلارجة ألنه ال يعكس على حنو   -
  .وتوكول اإلنترنتمالئم مدى كثافة االستعمال، وخصوصاً زيادة استعمال شبكات بر

وأيدت اليابان هذا املقترح وعارضه " عرض نطاق اإلنترنت الدويل"قُدم مقترح استبعاد املؤشر الذي يقيس   -
  .لكن مل يكن هناك اتفاق على هذه املسألة ؛آخرون

إىل الدراسات إدراج البيانات املتعلقة باألسرة املعيشية باالستناد ) أي متيسراً(ينبغي عندما يكون ذلك ممكناً   -
  .االستقصائية
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  .ميكن إدراج مؤشرات اإلذاعة  -
  .ينبغي أن تعكس املؤشرات املختارة مستوى تقدم مجيع البلدان  -
 إدراج مؤشرات عن خدمات النطاق العريض وخدمات اإلنترنت ، اقترحنظراً للتطورات التكنولوجية احلديثة  -

  .الالسلكية
  :ةوأثريت نقاط حمددة تتعلق باملنهجي  •

على سبيل املثال بالنسبة إىل (ينبغي بالنسبة لبعض املؤشرات استخدام حدود قاطعة لبيان معدالت التشبع   -
  ".املوجهة حنو األهداف"، من خالل استعمال املنهجية )األفراد الذين يستعملون اهلواتف املتنقلة

  .االعتبار إذا تيسرت بيانات مالئمةينبغي أخذ املهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف   -
ينبغي أن يكون يف استطاعة الرقم القياسي قياس الفجوة الرقمية وتطور قطاع تكنولوجيا املعلومات   -

ينبغي له أيضاً أن يساعد على فهم مدى سالمة توجيه قطاع تكنولوجيا وحتقيقاً هلذه الغاية، . واالتصاالت
  .ادات واالستثماراتمن حيث اإلير املعلومات واالتصاالت

  .z-scoreدم اقتراح استعمال االحنراف املعياري للمؤشرات من خالل أسلوب التقييم وقُ  -
  :تشجع البلدان على حتسني جتميع البيانات يف ااالت التالية  •

  .البيانات التفصيلية عن املساواة بني اجلنسني  -
  .لية لإلنترنتالبيانات اليت تقيس حجم البنية التحتية احمل  -
  .مؤشرات النفاذ اتمعي  -
 .املعلومات واالتصاالتبيانات بشأن استعمال األشخاص املعوقني لتكنولوجيا   -

  ملخص

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي نظَّمه االحتاد الدويل /عقد االجتماع العاملي السادس بشأن مؤشرات االتصاالت
 مشاركاً، مبن 171 وشارك يف االجتماع 2007.1 ديسمرب 15 إىل 13ا، يف الفترة من  يف جنيف، سويسر(ITU)لالتصاالت 

وحضر االجتماع أيضاً ممثلون لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملنتدى .  بلدا78ً امرأة من 60فيهم 
، والسوق املشتركة لشرق إفريقيا واجلنوب اإلفريقي )داألونكتا(االقتصادي العاملي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

(COMESA) .وتولت السيدة أنشاالبورن سريوان من وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التايالندية رئاسة االجتماع .
، من جلنة  آن ريتا مسبوغاة، منصب نائب الرئيس والسيدBalancing Act لوتوىل السيد راسل ساوثود، املدير التنفيذي 

  .االتصاالت األوغندية مقررة االجتماع
. سامي البشري مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتادالسيد  WTI/ICTوافتتح االجتماع العاملي السادس بشأن مؤشرات 

.  لالجتماعوقدم السيد ماريو مانيفيتش، رئيس دائرة السياسات واالستراتيجيات مبكتب تنمية االتصاالت، استعراضاً عاماً
وهذا األمر هام بصفة خاصة . العمل اإلحصائي لالحتاد يف منظور أوسع نطاقاًووضعت كلمة االفتتاح واالستعراض العام 

ويعمل االحتاد الدويل لالتصاالت بصورة متزايدة مع شركاء دوليني . اليوم على ضوء املناقشات املتعلقة مبجتمع املعلومات
باذلني جهوداً متضافرة للمساعدة يف قياس جمتمع املعلومات وحتديد املؤشرات املالئمة لقياس آخرين ومنظمات دولية أخرى 

  .مدى التقدم الذي حترزه البلدان يف هذا املضمار

____________________ 
 .http://www.itu.int/ITU-D/ict/wict07/index.html:  التايل على الويبيتيسر الربنامج ووثائق معلومات أساسية يف املوقع  1
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، والرقم وكانت املواضيع الرئيسية الثالثة لالجتماع هي مؤشرات النفاذ اتمعي، واملؤشرات والتعاريف اجلديدة واملنقَّحة
  .لوحيد لالحتاد الدويل لالتصاالتالقياسي ا

  إحصاءات االحتاد الدويل لالتصاالت: استعراض عام

إن االحتاد الدويل لالتصاالت مسؤول، باعتباره الوكالة املتخصصة لألمم املتحدة بشأن االتصاالت، عن إنتاج إحصاءات تغطي 
 تركيز 2006 ومؤمتر املندوبني املفوضني لعام (WTDC) 2006وقد قرر كال املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام . قطاع نشاطه

وقد وسع االحتاد مؤخراً عمله . (BDT)العمل املتعلق باإلحصاءات واملؤشرات داخل االحتاد، يف مكتب تنمية االتصاالت مجيع 
تكنولوجيا /عاملية لالتصاالتمن خالل استبيانه اخلاص باملؤشرات ال(من مجع اإلحصاءات اليت تتعلق بصفة رئيسية جبانب العرض 

، ليشمل اإلحصاءات املتعلقة جبانب الطلب من أجل تغطية البيانات املتعلقة باألسر املعيشية واألفراد ) واالتصاالتاملعلومات
ة بوجه باألسر املعيشية مفيدوبيانات الدراسات االستقصائية املتعلقة . الدراسات االستقصائية لألسر املعيشيةامعة من خالل 

ولئن .  املعلومات واالتصاالتخاص ألا تتجاوز جمرد القياس املتعلق بالشبكات وإحصاءات النفاذ ولتتبع استعمال تكنولوجيا
مت جتميعها بصفة رئيسية من هيئة تنظيم االتصاالت والوزارات، فإن البيانات ) اإلدارية(كانت اموعة األوىل من املؤشرات 

ويغطي . (NSO)مت جتميعها من خالل استبيان أُرسل إىل املكاتب الوطنية لإلحصاءات ) واألفراد(عيشية املتعلقة باألسر امل
وبالنسبة موعيت املؤشرات على السواء، يقدم االحتاد تعاريف .  اقتصاد200 مؤشر ألكثر من 100زهاء جتميع بيانات االحتاد 

ب يتضمن دراسة الحتاد حالياً أيضاً بإعداد كتيويقوم ا. لتجميع البيانات للمساعدة يف إرشاد البلدان فيما تبذله من جهود
.  من أجل بناء القدرات وكمادة للتدريباستقصائية لألسر املعيشية لتستعمله املكاتب الوطنية لإلحصاءات يف البلدان النامية

املعلومات  حتليل التطورات يف جمال تكنولوجيا وتنشر أيضاً البيانات اليت يتم جتميعها من خمتلف االستبيانات وتستخدم يف
التقرير العاملي بشأن تنمية ، وكذلك الكتاب السنوي لإلحصاءاتويشمل هذا .  يف عدد من التقارير واألنساقواالتصاالت
  .املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا /االتصاالت

  

  :	��� ا����

 ��  ا������� وا��ادا

  ����ات (
����ل�� )ا� ��ذ وا
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الوزارات واملكاتب الوطنية وهيئات تنظيم االتصاالت ( الوطنية وسلَّط العرض األول الضوء على اعتماد االحتاد على الكيانات

وشدد العرض على التحديات الرئيسية اليت .  املعلومات واالتصاالتيف مجع اإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا) لإلحصاءات
وأكد االحتاد . بعض األسئلةتواجه العمل اإلحصائي لالحتاد، مبا يف ذلك حمدودية معدل الرد على االستبيان وعدم الرد على 

  . فيها(NSO)على ضرورة زيادة التعاون بني هيئة تنظيم االتصاالت يف أي بلد واملكتب الوطين لإلحصاءات 

  مؤشرات النفاذ اتمعي

وحدها ) من مثل خطوط اهلاتف الثابتة وعدد املشتركني يف االتصاالت املتنقلة(إن إدراك حقيقة أن املؤشرات التقليدية 
تكفي لتحديد مدى الفجوة الرقمية قد سلَّط األضواء على ضرورة قياس النفاذ اتمعي أو العمومي إىل تكنولوجيا  ال

ونظراً ألن األغلبية الكبرية من األسر املعيشية يف البلدان النامية ال حتوز تكنولوجيا املعلومات . املعلومات واالتصاالت
اإلنترنت، فإن النفاذ اتمعي يؤدي دوراً هاماً يف تزويد املواطنني بسبل النفاذ إىل واالتصاالت احلديثة من مثل احلواسيب و

وستساعد ورقة وعرض . ، وهي شرط أويل للمشاركة يف جمتمع املعلومات وحصد مثارهاملعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 
النسبة املئوية للقرى ذات ’ ل يف توفري تقدير عاملي )ستتيسر الورقة قريباً" (يف القرىاملعلومات واالتصاالت تكنولوجيا "بشأن 

 وستساعد البيانات عن النفاذ اتمعي ).من حيث النفاذ إىل اهلواتف واإلنترنت (‘املعلومات واالتصاالتالنفاذ إىل تكنولوجيا 
ز العمومية للنفاذ إىل  واستعرض االجتماع مؤشرات املراك2. بشأن توفري التوصيلية للقرىWSISأيضاً يف قياس هدف القمة 

ورشة العمل العاملية املعنية مبؤشرات نفاذ اتمعات احمللية إىل تكنولوجيا املعلومات ’ اليت حددت يف (PIAC)اإلنترنت 
  .2004اليت عقدت يف عام ‘ واالتصاالت

استعراضاً " واالتصاالت يف القرىتكنولوجيا املعلومات : هدف القمة العاملية تمع املعلومات"ومت يف العرض األول بشأن 
كما قدم بعض النتائج بشأن النسبة املئوية للسكان الذين تشملهم . عاماً للسبل اليت ميكن ا قياس التوصيلية العاملية للقرى

هدف وسلَّط العرض أوالً األضواء على بعض الصعوبات اليت تعترض تتبع . خمتلف أمناط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
توصيل القرى بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ ..." املتمثل يف (WSIS)القمة العاملية تمع املعلومات 

كما . وتتمثل إحدى املشاكل اليت نشأت يف أن اهلدف ال حيدد العدد أو النسبة املئوية من القرى اليت ينبغي توصيلها". جمتمعية
ومن حيث القياسات، فإن بلداناً كثرية ال تنشر . ح أية تكنولوجيا للمعلومات واالتصاالت يشري إليهاأنه ال حيدد بوضو

وليس هناك . ختتلف اختالفاً كبرياً بني البلدان.) القرى، البلدات، املدن، إخل(جتمع عدد املناطق كما أن تعاريف املناطق  وال
  . مما يزيد صعوبة إجراء مقارنات دوليةتعريف معياري للمناطق احلضرية واملناطق الريفية

 من حيث حجم سكان كل ومن املهم مجع بيانات عن النفاذ العمومي إىل اإلنترنت ليس فقط حسب املنطقة وإمنا أيضاً
وإذا أُخذت البيانات املتعلقة باملناطق على حنو معزول فإا ميكن أن تؤدي إىل نتائج مضللة ألن أغلب السكان . منطقة
وتظهر البيانات املتيسرة بشأن قياس تيسر النفاذ إىل اإلنترنت وتيسر احلواسيب . ون يف أكثر األحيان يف مناطق قليلةيتركز

وتسلِّط هذه النتيجة األضواء على ضرورة النفاذ . الشخصية لدى األسر املعيشية أا نسبة تافهة يف معظم املناطق النامية
ضع استراتيجيات تنظيمية لتوصيل املناطق الريفية، مبا يف ذلك من خالل التزامات خاصة باخلدمة وميكن للبلدان أن ت. اتمعي
  .)باألجر (وبرامج هاتف القرية العمومي) حتقيق أهداف التغطية باخلدمة املتنقلة(الشاملة 

____________________ 
 .html.poa/official/geneva/docs/wsis/int.itu.www://http: ، على العنوان6Bانظر برنامج عمل القمة العاملية تمع املعلومات، الفقرة   2
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مكان استخدام "ويتمثل املقترح األول يف إضافة سؤال عن . تمعيوسلَّط العرض الضوء على مؤشرين رئيسيني لقياس النفاذ ا
اليت تنفذها املكاتب الوطنية (إىل الدراسات االستقصائية بشأن األسر املعيشية " ثين عشر شهراً األخريةالفرد لإلنترنت يف اال

 وتغطي النسبة املئوية ICTن إحصاءات وتشمل املعلومات اخلاصة باملؤشر الثاين الوكالة احلكومية املسؤولة ع). لإلحصاءات
وينبغي تصنيف . املوصولة بشبكة هاتف عمومية) ذات نقطة نفاذ عمومية إىل اإلنترنت ج) املزودة بالكهرباء ب)  للمناطق أ

لتجميع البلدان عن شواغله بشأن اإلمكانية العملية وأثناء املناقشة التالية، أعرب عدد من .  السكانعددهذه املعلومات حسب 
  .هذا النمط من املعلومات نظراً ألنه يتعين على احلكومات تتبع عدد نقاط النفاذ العمومية إىل اإلنترنت حسب املكان

  

  '�& ا%$#�ءات او���

(2006) ��, -1�+�3.ن +6 ��01 �/.-� �, ا�+�ص �( )�� :  

  : ا��( �3-�4 ا��56ت��01 �/.-� �,  : ا��( �3-�4(2006)��01 �/.-� �, ا�� ا������� 
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مته اللجنة املاليزية لالتصاالت والوسائط املتعددة أما العرض الذي قد(MCMC)) العامة فقارنت مؤشرات املراكز ) ماليزيا
 3ويتم يف ماليزيا حالياً تتبع ما جمموعه .  يف ماليزيا القائمة اليت عرفها االحتاد بالبيانات املتيسرة(PIAC)للنفاذ إىل اإلنترنت 
العدد اإلمجايل ملراكز التوثيق الرقمية )  بPIACsالعدد اإلمجايل للمراكز )  وهناك أ. PIAC ل مؤشرات 9مؤشرات من أصل 

DDCsالعدد اإلمجايل للمراكز )  وجPIACsاألخرى .  
وأشار االجتماع ألغراض السياسة العامة إىل أنه من املهم للبلدان بدء مجع مؤشرات النفاذ اتمعي، على األقل من أجل 

  .تكوين فكرة تقريبية عن النسبة املئوية للمناطق والنسبة املئوية للسكان املشمولني

وسلَّطت الوزارة الضوء على . لوجيا املعلومات يف مصر اخلربة املصرية مع النفاذ اتمعيوزارة االتصاالت وتكنووقدمت 
وقد زادت . ، الذي ميثِّل جزءاً هاماً من خطط االتصاالت الوطنية املصرية)انظر الشرحية(جهود مصر لزيادة النفاذ اتمعي 

واستخدمت مصر مؤشرات االحتاد لتتبع . عدد مستعمليهاهذه املبادرات من عدد نقاط النفاذ العمومية لإلنترنت وكذلك 
  .ؤشرات بشأن املراكز العامة للنفاذ إىل اإلنترنتامل يف البلد، مبا يف ذلك ICTتطورات 

  
بغي أن يستند إىل ين.) القرية، البلدة، إخل(‘ املنطقة’وعقب هذه العروض، سلَّطت املناقشة العامة الضوء على أن تعريف 

إذا استطاعت البلدان تقدمي تصنيف للمناطق حسب عدد السكان، فإنه ميكن حساب النسبة . التعاريف الوطنية املستخدمة
وطُلب إىل االحتاد توفري معلومات باالستناد إىل املناطق اليت . املعلومات واالتصاالتاملئوية للسكان ذوي النفاذ إىل تكنولوجيا 

كذلك طُلب من االحتاد جتميع ونشر بعض اإلحصاءات على حنو أكثر تواتراً . د، مبا يف ذلك املنطقة العربيةحددها االحتا
  .وليس على جمرد أساس سنوي

وسلِّط ). انظر الشرحية(وأثناء اجللسة النهائية بشأن مؤشرات النفاذ اتمعي، واستناداً إىل املناقشات السابقة، اقترح مؤشران 
أنه من املهم أن تكون هناك جمموعة دنيا من املؤشرات اليت ميكن مجعها من قبل عدد أدىن من البلدان بدالً من الضوء على 

يتعين على البلدان وحتقيقاً هلذه الغاية، . إعداد قائمة مطولة باملؤشرات يكون من املستحيل على البلدان جتميع املعلومات بشأا
  .بل للتنفيذ فيما يتعلق بانتقاء املؤشرات املتعلقة بالتوصيلية اتمعية واملوافقة عليهاالنظر فيما هو عملي وما هو قا

  العناصر األساسية لنهج مصر من أجل زيادة 
   اتمعيالنفاذ

تسعى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مصر إىل ضمان نفاذ مجيع   �
، ICTني املصريني الشامل والسهل والذي ميكن حتمل تكلفته والسريع إىل املواطن

  .ICTوإذكاء وعيهم باالستعماالت والفوائد املمكن حتقيقها من 
ويف هذا اخلصوص، نفَّذت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عدداً من   �

تخدام الربامج هدفه الرئيسي حتقيق الفوائد للمستعملني، وتشجيع تعلم اس
. احلاسوب، وزيادة استخدام عامة الناس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  :ومشلت هذه املبادرات ما يلي
  .مبادرة اإلنترنت اانية  .1  
  .مبادرة توفري حاسوب شخصي لكل منـزل  .2  
  .مبادرة نوادي تكنولوجيا املعلومات  .3  
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  :ن على السواء مع إبداء املالحظات التاليةومت قبول املقترحني اخلاصني باملؤشري
من املمكن تقسيم السؤال إىل وأن املؤشرات هو إتاحة إمكانية توفري ردود متعددة،  بش1القصد من املقترح : 1املقترح   ●

  .‘أماكن النفاذ الرئيسية’قسمني، ليس فقط من أجل تتبع مجيع أماكن النفاذ املمكنة، وإمنا أيضاً 

  1مؤشر النفاذ اتمعي 
  النسبة املئوية للسكان ذوي النفاذ إىل اإلنترنت يف مراكز النفاذ 

  العمومية/إىل اإلنترنت

  :يةاألسر املعيشاملتعلقة بستقصائية اال اتدراسالإىل سؤال يضاف   

  :)احلضرية/حسب املنطقة الريفية (األخريةشهراً ثين عشر مكان استعمال الفرد لإلنترنت يف اال
  املنـزل  •  
  مكان العمل  •  
  مكان التعليم  •  
  منـزل شخص آخر  •  
  )معان أو جماين(اتمعي لنفاذ ا  •  
  تجاري إىل اإلنترنتالنفاذ ال  •  

 )HH-9لتنمية  من أجل اICT الشراكة بشأن قياس :املصدر(  

  2مؤشر النفاذ اتمعي 

  *النسبة املئوية للمناطق
  املزودة بالكهرباء  •  
، PIAC1اد حيل هذا املؤشر حمل مؤشرات االحت( اليت لديها مركز عام للنفاذ إىل اإلنترنت  •  

PIAC2 ،PIAC3 ،PIAC5.(  
  )أو متنقل/ثابت و(املوصولة بشبكة هاتف عمومي   •  

  إحصاءات يتعين أن جتمعها الوكالة احلكومية املسؤولة عن إحصاءات   
  :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

دد السكان وع. ينبغي تقدمي العدد اإلمجايل للمناطق وينبغي تصنيف عدد املناطق حسب عدد السكان*  
  :املقترح هي

   فما فوق000 50، 000 000-10 49، 9999-2500، 2499-1000، 999-500، >499  
وإذا أمكن توفري تصنيف املناطق (على التعاريف الوطنية ‘ املنطقة’ينبغي أن يعتمد تعريف : مالحظة  

جيا املعلومات حسب عدد السكان، فإنه ميكن حساب النسبة املئوية للسكان ذوي النفاذ إىل تكنولو
  ).واالتصاالت
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املعلومات على حنو  ميكن أن جيدول ه، فإن1إذا أراد بلد ما احلصول على تصنيفات إضافية من املؤشر : 2املقترح   ●
  .غرافية األخرى امعة من الدراسات االستقصائيةميومستعرض مع البيانات الد

 جتميع البيانات هلذين املؤشرين وأن تقدم النتائج واخلربات املكتسبة يف االجتماع العاملي املقبل بشأن واقترح أن تبدأ البلدان يف
وسلَّط االجتماع الضوء على أمهية التعاون . 2009 املقرر عقده يف التصاالتاملعلومات واتكنولوجيا /مؤشرات االتصاالت

  .الوطين، وخصوصاً بني وكاالت تنظيم االتصاالت واملكاتب الوطنية لإلحصاءات يف مجع البيانات املتعلقة ذين املؤشرين

  
  
  

  مراجعة املؤشرات القائمة

ؤشرات اجلديدة على مناقشة املؤشرات اجلديدة واملنقَّحة من أجل قياس التطورات يف جمال االتصاالت تركزت اجللسة بشأن امل
تكنولوجيا املعلومات /ونظراً للطبيعة اآلخذة يف التغري السريع لقطاع االتصاالت. املعلومات واالتصاالتوتكنولوجيا 
 اجللسة مناقشة بشأن املؤشرات لقياس توتضمن. ، هناك حاجة مستمرة إىل حتديث ومراجعة املؤشرات القائمةواالتصاالت

  .اخلدمات املتقاربة ومؤشرات النطاق العريض املتنقل
شرات مؤ(وتضمن العرض الذي قدمه االحتاد استعراضاً عاماً ملختلف املؤشرات اليت جيمع بياناا من خالل استبياناته السنوية 

تكنولوجيا /لمؤشرات القائمة أثناء االجتماع األخري املعين مبؤشرات االتصاالتلراجعة املوعمليات ) االتصاالت واألسر املعيشية
وسلَّط العرض الضوء أيضاً على بعض املؤشرات اجلديدة لالحتاد، مبا . 2006املعلومات واالتصاالت يف العامل الذي عقد يف عام 

ومت تسليط الضوء . نترنت املتنقلة، واألمهية اليت يعلِّقها االحتاد على قياس االجتاهات والتطورات اجلديدةيف ذلك مؤشرات اإل
. أيضاً على أمهية املؤشرات التعريفية من أجل حتليل مدى إمكانية حتمل تكاليف اخلدمات املتنقلة والثابتة وخدمات اإلنترنت

تعلق بتجميع التعريفات، مبا يف ذلك صعوبة احلصول على بيانات من البلدان، األمر بعض التحديات اليت نشأت فيما يأشري إىل و
 واقترح بعض املشاركني أن تبدأ البلدان يف جتميع مؤشرات عرض .الذي يعود بصفة رئيسية إىل تيسر جمموعات تعريفية متعددة

  . على املستوى القُطْريتاملعلومات واالتصااللتعكس االستعمال الفعلي لتكنولوجيا النطاق احمللي 

 مواءمة تنقيح املؤشرات

  :ت اجلديدةلتعكس التغريات التكنولوجية واخلدما  ■
  شبكات اجليل التايل  �  
  التقارب  ■    
  نقل الصوت باستعمال بروتوكول اإلنترنت  ■    
  النطاق العريض املتنقل  �  
  األمن السيرباين  �  
  :لاستجابة   ■

  طلبات من الدول أعضاء االحتاد  �  
  اجتاهات السوق  �  
  جمموعات البيانات الوطنية  �  
 لية واإلقليميةاألعمال اليت تنفذها املنظمات الدو  �  
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الضوء على العمل الذي تؤديه املنظمة يف  (OECD)سلَّط العرض الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
بدأت و.  شعبيةOECDوهي أكثر إحصاءات منظمة  - ، وبوجه خاص إحصاءات النطاق العريضICTجمال قياسات 

OECD عملها يف جمال تنسيق البيانات املتعلقة مبؤشرات النطاق العريض املتنقل لكنها تواجه صعوبات بسبب خمتلف 
، مثل الربتغال، جتميع البيانات املتعلقة باملشتركني يف OECDوبدأ بعض بلدان منظمة . حالياًالتعاريف اليت تستعملها البلدان 

وسلَّط . ىل تعريف مييز بني املشتركني النشطني واملستعملني احملتملني للنطاق العريض املتنقل اجليل الثالث باالستناد إاتشبك
العرض الضوء أيضاً على تكنولوجيات النطاق العريض الالسلكي املقترح الذي سيدرج يف تعريف النطاق العريض املتنقل 

وتشمل التحديات يف هذا اال . فيها لدى جتميع هذه البياناتوهناك عدد من املسائل اليت حتتاج إىل النظر ). انظر الشرحية(
ما إذا كانت اهلواتف املتنقلة (، ومنط األجهزة )ما إذا كان يدرج املشتركون النشطون فقط(املسائل املتعلقة باالستعمال 
هل (، ومعدالت النـزاعات )ةهل يتعين حبث بصمة الشبك(التغطية ، ومدى )بنفس القدرتبحث وبطاقات البيانات ميكن أن 

  ).هل من الضروري توافر حد أدىن مسموح به للحركة شهرياً(ومقدرات البتات ) تبحث النـزاعات على النطاق العريض
 أن أفضل طريقة لتجميع البيانات عن االستعمال الفعلي للخدمات املتنقلة عريضة النطاق هو من OECDوضحت منظمة أو

وحىت وإن كان استيعاب النطاق العريض املتنقل يف جمرد ). لألسر املعيشية واألفراد(ائية الرمسية خالل الدراسات االستقص
، وخصوصاً حمدودية تيسر اخلطوط وتوحي االجتاهات امللحوظة احلالية. بدايته، من املهم بدء تتبع هذا التطور يف مرحلة مبكرة

  .عريض املتنقل سيكون وسيلة هامة للنفاذ يف البلدان الناميةالثابتة يف مناطق كثرية من العامل، أن النطاق ال

kbit/s 256 النطاق العريض الالسلكي املقترح 

 )يشمل(

 WiMAXالتكنولوجيا الالسلكية 

  الساتل

  سلكي ثابت أخرى  خدمات نفاذ ال

  2000-االتصاالت املتنقلة الدولية
  واألنظمة اليت تليها) اجليل الثالث(

  املعايري الالسلكية املستقبلية

  تغطية حمدودة؟  غري نشط؟
مقدرة البتات منخفضة 

  للغاية؟
  معدالت النـزاعات؟

  منط اجلهاز؟
لوحة بيانية /متنقل

  للمعطيات

  أخرى؟

   الالسلكيةWi-Fiتكنولوجيا 



- 13 - 

 

  
  

وتضمن العرض الذي قدمته هيئة تنظيم االتصاالت اإلسبانية بياناً باألعمال اليت مت تنفيذها يف جمال قياس النطاق العريض 
طوط النشيطة املصحوبة مبهتافات للنفاذ إىل شبكات النظام العاملي ويتتبع البلد حالياً عدد اخل. املتنقل واخلدمات املتقاربة

 خلدمات اجليل الثالث فيما يتعلق لالتصاالت املتنقلة ولتتبع االستعمال، يستخدم عدد املعامالت لقياس االستعمال الفعلي
اً على أمهية قياس االجتاهات حنو تقارب وسلَّط العرض الضوء أيض. باخلدمات املدفوعة مسبقاً أو املدفوعة الحقاً على السواء

  .، مبا يف ذلك عدد املشتركني حسب العروض املرزمة)انظر الشرحية(الشبكات 
 املدخالت األولية يف جمال قياس األمن السيرباين، وهو جمال ال تتوفر فيه بعد وعلى ضوتضمن عرض عن األمن السيرباين بع
ولئن كان هذا املوضوع يتزايد أمهية للبلدان، فإنه ال يزال من غري الواضح ما . رنة دولياًاملستوى العاملي، إحصاءات قابلة للمقا

وقد أظهر العرض الذي قدمه االحتاد الدويل لالتصاالت أن . هي املؤشرات اليت ميكن استخدامها لتتبع مستوى األمن السيرباين
  .ة بشأن األمن السيرباين بلداً فقط يف الوقت احلايل لديه استراتيجية وطني25حنو 

  
December 2007

  ؟إطار العملي يف مواجهة عناصر كيف يوضع رقم قياس  �
  :بعض هذه العناصر من الصعب جداً قياسه  �

  االستراتيجية الوطنية  �  
  التعاون بني احلكومة والصناعة  �  
  قمع اجلرمية السيربانية  �  
  القدرة على إدارة احلوادث الوطنية  �  
  ثقافة األمن السيرباين  �  

 حتديات تواجه خرباء املؤشرات

  املشتركون يف 
 العروض املرزمة

  املشتركون يف العروض املرزمة املزدوجة األداء  •
  التلفزيون+ النطاق العريض 
  اخلدمة الصوتية الثابتة+ النطاق العريض 
  اخلدمة الصوتية املتنقلة+ النطاق العريض 

  اخلدمة الصوتية الثابتة+ التلفزيون 
  اخلدمة الصوتية املتنقلة+ التلفزيون 

  اخلدمة الصوتية املتنقلة+ تة اخلدمة الصوتية الثاب
  جمموع املشتركني يف العروض املرزمة املزدوجة األداء

  املشتركون يف العروض املرزمة ثالثية األداء  •
  التلفزيون+ اخلدمة الصوتية الثابتة + النطاق العريض 
  اخلدمة الصوتية املتنقلة+ اخلدمة الصوتية الثابتة + النطاق العريض 
  التلفزيون+ اخلدمة الصوتية املتنقلة  + النطاق العريض

  اخلدمة الصوتية املتنقلة+ اخلدمة الصوتية الثابتة + التلفزيون 
  جمموع املشتركني يف العروض املرزمة ثالثية األداء

  املشتركون يف العروض املرزمة رباعية األداء  •
  التلفزيون+ نقلة اخلدمة الصوتية املت+ اخلدمة الصوتية الثابتة + النطاق العريض 

  جمموع املشتركني يف العروض املرزمة رباعية األداء
 جمموع املشتركني يف العروض املرزمة  •

CMT 33



- 14 - 

 

  

  الرقم القياسي الوحيد لالحتاد

، دعا أعضاء االحتاد إىل وضع رقم قياسي وحيد لالحتاد لقياس مدى 2006 ملؤمتر املندوبني املفوضني لعام 131من خالل القرار 
وحتقيقاً هلذه الغاية، أعد االحتاد وثيقة معلومات أساسية مع . التقدم الذي حترزه البلدان من أجل أن تصبح جمتمعات معلومات

  .استعراض عام بشأن منهجيات ومؤشرات الرقم القياسي
. وحيد لالحتادالقياسي الرقم الالحتاد الضوء على غايات وأهداف وضع لوقد سلَّط العرض املتعلق بالرقم القياسي الوحيد 

ومع . ي للفرص الرقمية والرقم القياسي لفرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتومتت مناقشة االختالفات بني الرقم القياس
أهداف ومؤشرات خمتلفة، فإن النتائج من حيث حتقيق  من أجل اًمنهجيات خمتلفة وصيغأن الرقمني القياسيني يستخدمان 

 إجراء مناقشة بشأن أطر العمل ومشل هذا. همايوقورن الرقمان القياسيان من حيث منهجيت. مراتب التقدم متماثلة جداً
احلساب املستند إىل املستخدمة، واالختالف بني الوسائل اهلندسية والوسائل احلسابية ومعاملة البعيدين عن املركز مقابل 

وأشار أيضاً إىل االختالف يف املؤشرات مع الرقم القياسي للفرص . األهداف والرقم القياسي اإلمجايل حنو هاملنهج املوج
، بينما يشمل الرقم القياسي "النطاق العريض املتنقل"مية الذي يشمل مزيداً من مؤشرات األسر املعيشية وتشديداً على الرق

  . قياس املهارات، كما أنه يتركز على إجراء القياسات للفرداملعلومات واالتصاالتلفرص تكنولوجيا 
اقترح أن يضطلع فإنه  بوضع رقم قياسي وحيد لالحتاد، 2006ام ولئن كان االجتماع أيد مقرر مؤمتر املندوبني املفوضني لع

وضع الصيغة النهائية للتفاصيل املنهاجية، وانتقاء الرقم القياسي بفريق خرباء، مبن يف ذلك اخلرباء املهتمون من البلدان األعضاء 
دة فيما يتعلق بالرقم القياسي، مبا يف ذلك وقُدم عدد من االقتراحات احملد. وضع الرقم القياسي الوحيداخلاص بلعمل من أجل ا

وينبغي أن . ات املستخدمة يف حساب الرقم القياسي الوحيد ينبغي أن يقوم االحتاد بتجميعها وتيسريها ألغلب البلداننايأن الب
 القياسي الوحيد واقترح املشاركون كذلك أن يكون الرقم. تستند البيانات إىل املعلومات اليت تقدمها اإلدارات وتوافق عليها

  .لالحتاد بسيطاً ويسهل فهمه من أجل زيادة إمكانية استعماله

  منهجيتا الرقم القياسي للفرص الرقمية والرقم القياسي لفرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الرقم القياسي لفرص تكنولوجيا املعلومات   الرقم القياسي للفرص الرقمية السمة
  واالتصاالت

 10 11  ات املستعملة املؤشرعدد

عدد الشراكات يف املؤشرات 
 ICTالرئيسية لتكنولوجيا 

8 6 

ال يوجد إطار عمل واضح، لكن   إطار العمل املستخدم
  األرقام القياسية الفرعية متتابعة

  إطار منوذج اقتصادي

املستويات التراتبية لفئات الرقم 
  القياسي الفرعي

1 2 

 نسبية مطلق  كيفية قياس الفجوة الرقمية

 وسيلة هندسية وسيلة حسابية  صيغة الرقم القياسي

ميكن أداؤه بسهولة عن طريق البلد،   حساب الرقم القياسي
 ألنه قائم على قيم مطلقة

 يتوقف على متوسط القيم املدرجة يف الدراسة

 تعمالاملهارات، والبنية التحتية األساسية واالس املتنقلة واإلنترنت  حمور تركيز انتقاء املؤشر

 الفرد األسرة املعيشية  التشديد على منط املؤشر

معاملة البعيدين عن املراكز 
  والقيم الكبرية

  القيمة القصوى  مرامي األهداف
 الداالت العددية/التسويات
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وسلَّط العرض الذي قدمته مجهورية كوريا الضوء على ضرورة وضع رقم قياسي يأخذ يف اعتباره مستويات تطور خمتلف 

وبدالً من التعويل على البيانات . البلدان، ويعبر عن االجتاهات احلالية للتكنولوجيات الناشئة من مثل النطاق العريض املتنقل
اليت يتلقَّاها االحتاد من الدول األعضاء فيه، من املستصوب اتباع ج أكثر مرونة لتجميع البيانات باالستناد إىل السياق اخلاص 

 ألن خدمات اخلطوط الثابتة واإلنترنت تقدم على مستوى األسر املعيشية، فإن معدل االشتراكات حسب ونظراً. بالبلدان
ويف هذا اخلصوص، نشري إىل ضرورة توافر الكفاءة يف منهج . األسر املعيشية هو معدل أكثر مالءمة من آحاد الوحدات للفرد

مباشرة لتعزيز مصداقية قياس املؤشرات من مثل "  اهلدفجهة حنواملو"نهجية املواقترح اعتماد . الدراسة االستقصائية
 بالضرورة مستويات أعلى  يف املائة100فرد الذين قد ال متثل معدالم اليت تزيد على كل املشتركني يف اخلدمات املتنقلة ل

 Z-scoreهجية التقييس كذلك أوصي حلساب الرقم القياسي أيضاً باستخدام من. املعلومات واالتصاالتلفرص تكنولوجيا 
وسلَّط مقدم العرض الضوء على مزايا اتباع منهجية شفافة ويسهل تكرارها وتتيح . وهي منهجية بسيطة ويسهل تكرارها

وأشري يف العرض أيضاً إىل عدم مالءمة حركة املهاتفة الدولية ومؤشرات عرض ). انظر الشرحية(للبلدان تكرار الرقم القياسي 
 ينبغي أن يقيس التفاعل بني الناس داخل بلد ما املعلومات واالتصاالت نظراً ألن الرقم القياسي لتكنولوجيا نطاق اإلنترنت،

 نظراً ألن قنوات ICTووفقاً ملقدم العرض، فإن حركة املهاتفة الدولية ال تعكس تطورات . بدالً من قياسه عرب احلدود الدولية
بروتوكول اإلنترنت، نقل الصوت باستعمال رب الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية إىل االتصاالت تنتقل من النداءات الصوتية ع

واقترح مقدم العرض قياس عرض . كما جيري استعمال سبل متنوعة لنقل البيانات من مثل الربيد اإللكتروين وموزعي الربيد
اركني وافق، فإن البعض اآلخر أعرب عن شواغله فيما ولئن كان بعض املش. نطاق اإلنترنت احمللية، بدالً من احلركة الدولية

  .واقترحت كوريا تقاسم املنهجية الكورية مع الدول األعضاء األخرى. يتعلق بتجميع بيانات عرض النطاق احمللي

  
 

  لومات واالتصاالتتكنولوجيا املع/اجللسة اخلتامية واالجتماع العاملي املقبل بشأن مؤشرات االتصاالت

قبل انتهاء االجتماع، عرضت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصرية استضافة االجتماع العاملي املقبل ملؤشرات 
  .2009تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر يف بداية عام /االتصاالت

ستراتيجيات مبكتب تنمية االتصاالت الذي وجه الشكر واختتم االجتماع السيد ماريو مانيفيتش رئيس دائرة السياسات واال
تزال  وأشار السيد مانيفيتش إىل التقدم الكبري الذي أُحرز وإىل التحديات اليت ال. جلميع املشاركني على مشاركام النشطة

 املعلومات واالتصاالتولئن كان مت إدراك أمهية إحصاءات تكنولوجيا . قائمة واليت تواجه عمل االحتاد يف جمال اإلحصاءات

7

بني البلدان وإمنا أيضاً داخل ‘ الفجوة الرقمية’القيام ليس فقط بقياس   �
  )مبا يف ذلك عدم املساواة بني اجلنسني(البلدان 

نولوجيا ضرورة إجراء دراسة استقصائية اجتماعية لقياس حالة تك  •  
 لكل من األفراد والفئات االجتماعية داخل بلد املعلومات واالتصاالت

  ما
 من خالل تقدمي االحتاد للدعم من أجل املساعدة بالتقنيات اميكن دعمه  �    

اإلحصائية واملعارف إىل البلدان األعضاء من أجل إجراء دراسات 
 استقصائية اجتماعية

  اقات مبنهجية شفافةرقم قياسي يطبق على خمتلف السي  �
  جعل الرقم القياسي بسيطاً بقدر اإلمكان لكي يسهل تكراره  •  
السماح لكل بلد بإدخال بياناته اخلاصة على اخلط ومتكُّنه من النفاذ إىل   �    

 شفرة املصدر على النموذج

 ICTاملبادئ اخلاصة برقم قياسي وحيد لتكنولوجيا . 2

Broadband ICT Korea
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ويلزم . مزيد من اجلهود لتتبع مدى النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبذل ذلك مع على نطاق واسع، فإنه يتعين 
. مشاركة الناس يف مجيع أحناء العامل يف جمتمع املعلوماتتترتب على  لفهم اإلمكانيات اليت  وأفضلهااملزيد من املعلومات

 هلذه الغاية تشجع البلدان على جتميع البيانات عن النفاذ اتمعي وعلى إجراء دراسات استقصائية بشأن األسر وحتقيقاً
ويتعين على االحتاد أن يضمن أن تعكس إحصاءاته اجتاهات السوق والتطورات التكنولوجية؛ وأن يكون العمل . املعيشية

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الوحيد، أبلغ السيد مانيفيتش املشاركني أن . عضاءاملتعلق باملؤشرات متجاوباً مع احتياجات األ
وباالستناد إىل مداخالت . خمتلف التعليقات اليت أُبديت والتوصيات اليت قُدمتاالحتاد سيبذل قصارى جهده ليأخذ يف اعتباره 

  .نهائية للجوانب التقنية واملنهجية للرقم القياسي الوحيداالجتماع وبالتعاون مع اخلرباء القُطْريني، سيضع االحتاد الصيغة ال

  نتائج املسح التقييمي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملء /طُلب إىل املشاركني يف االجتماع العاملي السادس املعين مبؤشرات االتصاالت
للمساعدة يف إجراء و ،لالجتماعورة املتصاستمارات دراسة استقصائية تقييمية ملساعدة االحتاد على فهم مدى الفائدة 

  .حتسينات يف املستقبل
 من ايبني أم يعتربون االجتماع 65%أوضح إذ . وتؤكد نتائج الدراسة االستقصائية التقييمية مدى فائدة االجتماع

بوجه خاص  عن تقديرهماملشاركني إعراب وسلَّطت الردود األضواء على . "مفيد جداً" منهم أنه 34%، ورأى "مفيداً"
املؤشرات وتبادل الفوائد اليت تعود من وضع واستعراض املؤشرات القائمة واجلديدة، وإمكانية مناقشة اليت جرت  ناقشاتملل

اجلهود الوطنية ويربز أمهية أيضاً للبلدان مقارنة إجنازاا ومواطن قصورها االجتماع تيح ي و،اخلربات يف جمال جتميع البيانات
ولتحسني أداء االجتماع، ينبغي لالحتاد أن يقدم املواد اليت تتضمن املعلومات األساسية الالزمة . بياناتجتميع المن أجل 

   .لالجتماع قبل عقده بوقت مناسب، مبا يف ذلك تقدمي معلومات تفصيلية عن مواضيع االجتماع املختلفة

   ـــــــــــ


