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 مذكرة إيضاحية

 (ITU-D)مكتب تنمية االتصاالت 

 2016مايو  26جنيف، 
 

مؤشرات جديدة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بنفاذ األسر واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات  الموضوع:
 2014-2015واالتصاالت واستخدامهم هلا، 

تتضمن هذه الوثيقة تعاريف للمؤشرات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت استنادًا إىل البيانات املستمدة من مصادر 
واألفراد إىل  دليل قياس نفاذ األسر، بعد نشر 2015و 2014تقصاءات الوطنية بشأن األسر واليت وضعت بني عامي االس

. وتعرب هذه اإلضافات عن النتائج اليت توصل إليها فريق اخلرباء املعين 2014واستخدامهم هلا،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
، على النحو الذي أقرته الندوة العاملية ملؤشرات (EGH) ذات الصلة باألسر تمبؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 .(WTIS) واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
 

 



 

 

 نسبة األفراد المستخدمين لإلنترنت حسب نوع الجهاز المحمول والشبكة المستعَملة للنفاذ إلى اإلنترنت HH17المؤشر 

املستخدمني لإلنرتنت بواسطة جهاز حممول. واإلنرتنت هي شبكة حاسوبية عمومية عاملية توفر هذه نسبة األفراد  تعريف
النفاذ إىل عدد من خدمات االتصاالت تشمل شبكة الويب العاملية. وتنقل الربيد اإللكرتوين واألخبار ومواد الرتفيه 

ر وسيلة النفاذ على احلاسوب، بل قد تتعداه يُفرتض اقتصا وملفات البيانات، بصرف النظر عن اجلهاز املستخَدم )وال
وآلة األلعاب والتلفزيون الرقمي، وما  (PDA)إىل اهلاتف املتنقل أيضاً واحلاسوب اللوحي واملساعدات الرقمية الشخصية 

 إىل ذلك(. وميكن أن يتم النفاذ عرب شبكة اتصاالت ثابتة أو متنقلة.
أو حاسوباً لوحياً أو حاسوباً حممواًل )حاسوب حممول أو حاسوب املفكرة  ميكن أن يكون اجلهاز احملمول هاتفاً متنقالً 

أو حاسوب املفكرة املصغرة(. وميكن أن تكون الشبكة املستعَملة للنفاذ إىل اإلنرتنت إما شبكة خلوية متنقلة أو 
 (.(WiFi)شبكات السلكية أخرى )مثل التغطية الالسلكية 

 اهلاتف املتنقل أ ( 
 شبكة خلوية متنقلة عن طريق (1أ 
 ((WiFi)عن طريق شبكات السلكية أخرى )مثل الشبكة الالسلكية  (2أ 

 احلاسوب اللوحي ب(
 SIMأو بطاقة بيانات مدجمة  USBعن طريق شبكة خلوية متنقلة، باستعمال مفتاح/مودم  (1ب
 ((WiFi)عن طريق شبكات السلكية أخرى )مثل الشبكة الالسلكية  (2ب

 مول )مثل حاسوب حممول أو كمبيوتر شخصي أو حاسوب اإلنرتنت(احلاسوب احمل ج(
أو  SIM أو بطاقة بيانات مدجمة USBعن طريق شبكة خلوية متنقلة، باستعمال مفتاح/مودم  (1ج

 هاتف خلوي متنقل كمودم(
 ((WiFi)عن طريق شبكات السلكية أخرى )مثل الشبكة  (2ج

 مولة، الساعات، قارئات الكتب اإللكرتونية، إ.خ.(أجهزة حممولة أخرى )مثل أجهزة اللعب احمل د (

 
 نسبة األفراد الذين يمتلكون هاتفاً محموالً  HH18المؤشر 

هذه نسبة األفراد الذين ميتلكون هاتفًا حممواًل. يعترب أن فردًا ميتلك هاتفًا حممواًل، إذا كان يف حوزته جهاز خلوي  تعريف
نشطة واحدة على األقل لالستخدام الشخصي. ويشمل ذلك األفراد الذين يستخدمون  SIM حممول وبداخله بطاقة

هواتف خلوية حممولة يوفرها هلم أصحاب العمل واليت ميكن أن ُتستخدم لألغراض الشخصية )إلجراء مكاملات 
هنا ألغراضهم يشمل أولئك الذين ميتلكون هواتف حممولة ويستخدمو  شخصية أو للنفاذ إىل اإلنرتنت، إ.خ.(، كما
نشطة ولكن  SIMيشمل ذلك األفراد الذين توجد يف حوزهتم بطاقات  الشخصية ولكنها غري مسجلة بأمسائهم. وال

 ميتلكون هواتف حممولة. ال

  



 

 
 يستخدمون اإلنترنت، حسب نمط السبب نسبة األفراد الذين ال HH19المؤشر 

يستخدمون  استخدام األفراد لإلنرتنت. ويعرب عنه كنسبة األفراد الذين اليقيس هذا املؤشر العوائق اليت حتول دون  تعريف
 أسباب عدم استخدام اإلنرتنت هي: اإلنرتنت.

 
 تثري االهتمام( حاجة إىل اإلنرتنت )ليست مفيدة، ال ال •
 عدم معرفة كيفية استخدام اإلنرتنت •
 تكلفة استخدام اإلنرتنت باهظة )رسوم اخلدمة، إ.خ.( •
 اخلصوصية أو اهلواجس األمنية •
 خدمة اإلنرتنت غري متاحة يف املنطقة •
 أسباب ثقافية )مثل التعرض للمحتوى الضار( •
 عدم معرفة اإلنرتنت •
 غري مسموح باستخدام اإلنرتنت •
 نقص احملتوى احمللي •
 أسباب أخرى، الرجاء ذكرها •

 


