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 مذكرة إيضاحية
 

 (ITU-D)قطاع تنمية االتصاالت التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت 
 2018 يونيو 4جنيف، 

مؤشرات جديدة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بنفاذ األسر  :الموضوع
 2018واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا، 

تتضمن هذه الوثيقة تعاريف للمؤشرات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت استناداً إىل البيانات املستمدة من مصادر االستقصاءات 
دليل قياس نفاذ األسر واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات ، بعد نشر 2017و 2016لوطنية بشأن األسر واليت وضعت بني عامي ا

إيضاحية مماثلة، أُعدت للمؤشرات بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ة. وتتبع هذه الوثيقة مذكر 2014، واالتصاالت واستعماهلا
 .2015و 2014فيما يتعلق بنفاذ األسر واألفراد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا واليت وضعت بني عامي 

ت ذات الصلة ا املعلومات واالتصاالوتعكس هذه اإلضافات النتائج اليت خلص إليها فريق اخلرباء املعين مبؤشرات تكنولوجي
 .(WTIS)، على النحو الذي أقرته الندوة العاملية ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (EGH) باألسر

 وتشري املستجدات يف هذه الوثيقة إىل ما يلي:
 إضافة اهلواتف الذكية كفئة فرعية جديدة للمؤشرات التالية: 1

• HH3 األسر اليت لديها هاتف؛: نسبة 
• HH10؛حمموالً  اً خلوي اً : نسبة األفراد الذين يستعملون هاتف 
• HH18لكون هاتفاً حمموالً.ت: نسبة األفراد الذين مي 

 :ةاإللكرتونيالتجارة إضافة املؤشرات األربعة التالية بشأن  2
• HH20 شرتاة؛امل ة واخلدمةالسلعنوع أو خدمات عرب اإلنرتنت، حسب  قاموا بشراء سلع: نسبة األفراد الذين 
• HH21 عرب اإلنرتنت، حسب نوع قناة الدفع؛أو خدمات  قاموا بشراء سلع: نسبة األفراد الذين 
• HH22 التسليم؛أو خدمات عرب اإلنرتنت، حسب طريقة  قاموا بشراء سلع: نسبة األفراد الذين 
• HH23 عرب اإلنرتنت، حسب السببأو خدمات يقوموا بشراء سلع  مل: نسبة األفراد الذين. 
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 إضافة الهواتف الذكية كفئة فرعية جديدة 1
اعتباراً ا االحتاد، ضمن عملية مجع البيانات اليت يقوم هب على أن تدرجأضيفت اهلواتف الذكية كفئة فرعية جديدة للمؤشرات التالية 

 :2018من عام 
• HH3 لديها هاتف؛: نسبة األسر اليت 
• HH10؛حمموالً  اً خلوي اً : نسبة األفراد الذين يستعملون هاتف 
• HH18لكون هاتفاً حمموالً.ت: نسبة األفراد الذين مي 

 وترد التعاريف احملدثة هلذه املؤشرات يف األطر التالية.

HH3نسبة األسر التي لديها هاتف : 
هذه نسبة األسر اليت لديها هاتف. ويشري خط اهلاتف الثابت إىل خط اهلاتف الذي يوصل جهاز العميل الطريف )مثل  تعاريف

اليت هلا منفذ خاص على بّدالة اهلاتف. ويُرادف  (PSTN)جهاز اهلاتف أو الفاكس( مع الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية 
اليت يشيع استخدامها يف وثائق االتصاالت.  (DEL) ط البّدالة املباشرهذا املصطلح مصطلحات احملطة الرئيسية أو خ

 ميكن أن يكون مرادفاً خلط النفاذ أو املشرتك. وال
 

يا اخللوية خدمة هاتف متنقل عامة ويستخدم التكنولوج ويشري اهلاتف )اخللوي( املتنقل إىل هاتف حممول يشرتك يف
ذلك األنظمة اخللوية التماثلية والرقمية، فضاًل عن أنظمة االتصاالت  . ويشملPSTNاليت توفر النفاذ إىل الشبكة 

. كما يشمل مستخدمي االشرتاكات املسّددة الحقاً واحلسابات املسّددة (3G) من اجليل الثالث 2000-املتنقلة الدولية
 مسبقاً على السواء.

 
ذلك  يف امبقدرات ذكية، بمزود أساسي مهاتفة كجهاز الشخص  متنقل يستخدمه جهاز يد ويشري اهلاتف الذكي إىل 

غيل قادر ذلك وجود نظام تش يف اخلدمات القائمة على اإلنرتنت، وميكنه القيام بالعديد من وظائف احلاسوب، مبا
كما يشمل مستخدمي   .ملطورينامن تستحدثها أطراف ثالثة التطبيقات اليت  إضافةً إىلعلى تنزيل التطبيقات وتشغيلها، 

 اكات املسّددة الحقاً واحلسابات املسّددة مسبقاً على السواء.االشرت 
 

 توضيحات
 وقضايا منهجية

إن مؤّدى "اأُلسرة اليت لديها هاتف متنقل )أو ذكي(" هو أن اهلاتف املتنقل )أو الذكي( متاح عمومًا ليستخدمه 
ة هذا اهلاتف متتلك اأُلسر  الواقع. وجيوز أن يفإذا كان ُيستخدم  أي وقت، بغض النظر عما مجيع أفراد اأُلسرة يف

بالنسبة  قليدياً كان احلال ت )كما ال متتلكه، ولكن ينبغي أن يُعترب من املقتنيات املنزلية. املتنقل )أو الذكي( أو
 لهاتف الثابت(.ل

 
املنزل  تلقي وإجراء املكاملات من داخل تتمكن منعندما املتنقل )أو الذكي( إىل اهلاتف  نافذةً وميكن اعتبار اأُلسرة 

 على سبيل املثال(. ،، )حديقة املنزلهيط القريب مناحمل ضمن أو
 

 وقت إجراء االستقصاء. وينبغي أن تكون املعدات صاحلة للعمل يف
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HH10محموال   ا  خلوي ا  : نسبة األفراد الذين يستعملون هاتف 

 .األخريةاألشهر الثالثة خالل هذه نسبة األفراد الذين استخدموا هاتفاً متنقاًل  تعاريف
يا اخللوية اليت توفر ل عامة ويستخدم التكنولوجخدمة هاتف متنقّ  يشري اهلاتف اخللوي املتنقل إىل هاتف حممول يشرتك يف

مة اخللوية التماثلية والرقمية، فضاًل عن أنظمة ويشمل ذلك األنظ. (PSTN)النفاذ إىل الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية 
دة الحقاً واحلسابات كما يشمل مستخدمي االشرتاكات املسدّ .  (3G) من اجليل الثالث 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية

 .دة مسبقاً على السواءاملسدّ 
 

ذلك  يف اقدرات ذكية، مببويشري اهلاتف الذكي إىل جهاز يد متنقل يستخدمه الشخص كجهاز مهاتفة أساسي مزود 
غيل قادر ذلك وجود نظام تش يف اخلدمات القائمة على اإلنرتنت، وميكنه القيام بالعديد من وظائف احلاسوب، مبا

كما يشمل مستخدمي   .تستحدثها أطراف ثالثة من املطورين على تنزيل التطبيقات وتشغيلها، إضافةً إىل التطبيقات اليت
 االشرتاكات املسّددة الحقاً واحلسابات املسّددة مسبقاً على السواء.

 

 توضيحات
 وقضايا منهجية

للعب  يشري هذا املؤشر إىل استخدام أفراد اأُلسرة هلاتف متنقل )أو ذكي( لالتصال )لذلك، ليس فقط كساعة أو
 املوسيقى(. تماع إىلاالس األلعاب أو

 
غي أن يكون يدفع تكاليفه ولكن ينب واستخدام هاتف متنقل )أو ذكي( ال يعين بالضرورة أن الفرد ميلك اهلاتف أو

أحد أفراد األسرة، ومن إليهم. وُيستبعد من ذلك  صديق أو اهلاتف متاحًا إىل حد معقول من خالل العمل أو
 كاستعارة هاتف متنقل )أو ذكي( مثالً إلجراء مكاملة أو استخدام اإلنرتنت.االستخدام العارض بني احلني واآلخر  

 
 تنسقأن لة املثالية ينبغي احلا وإذ ختتلف ممارسات البلدان، فإن يف املقرتحة هي األشهر الثالثة األخرية. الفرتة املرجعيةو 

ا املرجعية بتقسيم الفرتة دان اليت تغري فرتهت. وقد ترغب البلالفرتات املرجعية بغية احلصول على بيانات قابلة للمقارنة
 .قابلة للمقارنةاملرجعية بغية احلصول على تسلسالت زمنية 
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HH18  نسبة األفراد الذي يمتلكون هاتفا  محموال : 
 هذه نسبة األفراد الذين ميتلكون هاتفاً حممواًل. تعاريف

 
نشطة واحدة على  SIM حوزته جهاز خلوي حممول وبداخله بطاقةيعترب أن فردًا ميتلك هاتفًا حممواًل، إذا كان يف و 

األقل لالستخدام الشخصي. ويشمل ذلك األفراد الذين يستخدمون هواتف خلوية حممولة يوفرها هلم أصحاب العمل 
يشمل  واليت ميكن أن ُتستخدم لألغراض الشخصية )إلجراء مكاملات شخصية أو للنفاذ إىل اإلنرتنت، إخل.(، كما

يشمل  لئك الذين ميتلكون هواتف حممولة ويستخدموهنا ألغراضهم الشخصية ولكنها غري مسجلة بأمسائهم. والأو 
 ميتلكون هواتف حممولة. نشطة ولكن ال SIMذلك األفراد الذين توجد يف حوزهتم بطاقات 

 
ذلك  يف مبا قدرات ذكية،بويشري اهلاتف الذكي إىل جهاز يد متنقل يستخدمه الشخص كجهاز مهاتفة أساسي مزود 

غيل قادر ذلك وجود نظام تش يف اخلدمات القائمة على اإلنرتنت، وميكنه القيام بالعديد من وظائف احلاسوب، مبا
  على تنزيل التطبيقات وتشغيلها، إضافًة إىل التطبيقات اليت تستحدثها أطراف ثالثة من املطورين.

 
نشطة واحدة على  SIMكان يف حوزته جهاز هاتف ذكي وبداخله بطاقة   يعترب أن فردًا ميتلك هاتفًا ذكياً، إذاو 

كن أن ُتستخدم مياألقل لالستخدام الشخصي. ويشمل ذلك اهلواتف الذكية اليت يوفرها هلم أصحاب العمل واليت 
 نلألغراض الشخصية )إلجراء مكاملات شخصية أو للنفاذ إىل اإلنرتنت، إخل.(، كما يشمل أولئك الذين ميتلكو 

وجد ن تهم. وال يشمل ذلك األفراد الذيهواتف ذكية ويستخدموهنا ألغراضهم الشخصية ولكنها غري مسجلة بأمسائ
 ميتلكون هواتف حممولة. نشطة ولكن ال SIMحوزهتم بطاقات  يف
 

 توضيحات
 وقضايا منهجية

 أن تنسقة املثالية ينبغي احلال وإذ ختتلف ممارسات البلدان، فإن يف املقرتحة هي األشهر الثالثة األخرية. الفرتة املرجعية
جعية بتقسيم الفرتة . وقد ترغب البلدان اليت تغري فرتهتا املر الفرتات املرجعية بغية احلصول على بيانات قابلة للمقارنة

 .قابلة للمقارنةاملرجعية بغية احلصول على تسلسالت زمنية 
 

 

 ةاإللكترونيالتجارة المؤشرات الجديدة بشأن أنشطة  2
. ةاإللكرتونيلتجارة اتوسيع عملية مجع البيانات بشأن أنشطة احلاجة إىل أدى النمو السريع للتجارة اإللكرتونية وتأثريها إىل زيادة 

 :2018من عام  اعتباراً ضمن عملية مجع البيانات اليت يقوم هبا االحتاد، التالية وتدرج املؤشرات األربعة 
 ع السلع واخلدمات املشرتاة؛ا نو أ •
 الدفع؛أسلوب  •
 ؛طريقة التسليم •
 .العوائق اليت حتول دون الطلب عرب اإلنرتنت •
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 وترد التعاريف احملدثة هلذه املؤشرات يف األطر التالية.

HH20  المشتراة السلعة والخدمةنوع أو خدمات عبر اإلنترنت، حسب  قاموا بشراء سلعنسبة األفراد الذين 

قاموا ألفراد الذين لبة كنس  هاألفراد عرب اإلنرتنت. ويُعرب عناليت يشرتيها ددة السلع واخلدمات احمليقيس هذا املؤشر  تعريف
 خدمات عرب اإلنرتنت.بشراء سلع أو 

 
  :(متعددة خياراتميكن مشول أدناه متثل فئات السلع واخلدمات املشرتاة عرب اإلنرتنت )واإلجابات الواردة 

 الكتب أو اجملالت أو الصحف؛ •
 ؛اإلكسسواراتأو الرياضية أو املالبس األحذية  وأاملالبس  •
 معدات احلاسوب أو أجزاء منها )مبا يف ذلك األجهزة الطرفية(؛ •
 ألعاب الفيديو؛ وأاحلواسيب  •
 األلعاب(؛باستثناء ؛ اجملانيةغري احلواسيب )وتشمل التحسينات والتطبيقات  برجميات •
 مستحضرات التجميل؛ •
 منتجات مالية )مبا يف ذلك األسهم والتأمني(؛ •
 والتبغ؛ ياتوالكحول مواد البقالةاألغذية و  •
 املنتجات اإللكرتونية االستهالكية(؛باستثناء السلع املنزلية )مثالً األثاث، واللعب، وما إىل ذلك؛  •
 (؛باستثناء الربجمياتاملعلومات واالتصاالت )خدمات تكنولوجيا  •
 األدوية؛ •
 الصور؛ وأاألفالم القصرية  وأاألفالم  •
 املنتجات املوسيقية؛ •
 واالتصاالت واملعدات البصرية؛ الفوتوغرايف أجهزة التصوير •
 ذلك(؛الرتفيهية )الرياضة واملسرح واحلفالت املوسيقية وما إىل البطاقات واحلجز لألحداث  •
 .ذلك( إىل ت وخدمات النقل وماراوتأجري السيايف الفنادق السفر واإلقامة بطاقات منتجات السفر ) •

 
HH21  أو خدمات عبر اإلنترنت، حسب نوع قناة الدفعقاموا بشراء سلع نسبة األفراد الذين 

اموا قيقيس هذا املؤشر قنوات الدفع اليت يستخدمها األفراد عند الشراء عرب اإلنرتنت. ويُعرّب عنه بنسبة األفراد الذين  تعريف
 خدمات عرب اإلنرتنت.بشراء سلع أو 

 
 :(متعددة خياراتميكن مشول ) قنوات الدفعأنواع أدناه متثل فئات  واإلجابات الواردة

 عند االستالم؛النقدي الدفع  •
 ؛عرب اإلنرتنتبطاقة ائتمان  •
 بطاقة اخلصم املباشر أو التحويل املصريف اإللكرتوين عرب اإلنرتنت؛ •
 ؛(احملمولاحلساب املايل املتنقل )حساب موصول برقم اهلاتف  •
 (؛Google Checkoutو alPPayخدمات الدفع عرب اإلنرتنت )مثاًل  •
 املتاحة عرب اإلنرتنت؛البطاقات املهداة مسبقة الدفع أو القسائم  •
 )مثاًل من األميال اجلوية(؛برنامج استهالكي أو  اجلوائزالنقاط اجملمعة من  •
 .وما إىل ذلك(العادي قنوات دفع أخرى )الشيكات املصرفية املرسلة عرب الربيد  •
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2HH2  أو خدمات عبر اإلنترنت، حسب طريقة التسليمقاموا بشراء سلع نسبة األفراد الذين 

اموا بشراء قاملشرتاة عرب اإلنرتنت. ويُعرّب عنه بنسبة األفراد الذين  تسليم السلع أو اخلدماتهذا املؤشر طريقة  يقيس تعريف
 خدمات عرب اإلنرتنت.سلع أو 

 
 :(ميكن مشول خيارات متعددة) التسليمطرائق فئات أنواع واإلجابات الواردة أدناه هي 

 استخدام خدمات الربيد العادية أو غري ذلك من أشكال التسليم؛إىل املشرتي ب التسليم مباشرةً  •
 يف نقاط البيع أو نقاط تقدمي اخلدمات؛ تاملشرتيا تسليم •
رجمية باإللكرتوين عن طريق التنزيل من موقع إلكرتوين أو من خالل تطبيق أو التسليم التسليم عرب اإلنرتنت/ •

 وما إىل ذلك(. التدفقيالتطبيقات، أو خدمات البث عرب أو جهاز آخر )مثاًل عمليات الشراء 

 
3HH2  أو خدمات عبر اإلنترنت، حسب السببيقوموا بشراء سلع لم نسبة األفراد الذين 

هذا املؤشر أسباب عدم شراء األفراد لسلع أو خدمات عرب اإلنرتنت. ويُعرّب عنه بنسبة األفراد الذين يستخدمون  يقيس تعريف
 وخدمات عربها. اً اإلنرتنت لكنهم ال يشرتون سلع

 
 :(متعددة خياراتميكن مشول أسباب عدم الشراء عرب اإلنرتنت )فئات واإلجابات الواردة أدناه هي 

 هتمام؛عدم اال •
 ؛املتاجرتفضيل التسوق يف  •
 الشواغل األمنية )مثالً اإلفصاح عن تفاصيل بطاقات اخلصم املباشر أو االئتمان(؛ •
 الشواغل املتعلقة باخلصوصية )مثاًل اإلفصاح عن تفاصيل شخصية(؛ •
 (؛التسليمالشواغل التقنية )مثالً بشأن املواقع اإللكرتونية أو الدفع أو  •
 إرجاعها(؛ بالثقة )مثالً بشأن الضمانات، وتلقي املنتجات أو الشواغل املتعلقة •
 نعدام الثقة أو املعرفة أو املهارات.ا •
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