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  دور المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية في مجال

  مجتمع المعلومات في الدول العربية

  ملخص تنفيذي

مـات  تعرض هذه الورقة رؤية المعهد العربي لدوره في مجال النهـوض باحـصاءات تكنولوجيـا المعلو               

تعزيز قدرة األجهـزة اإلحـصائية العربيـة        واالتصاالت في البلدان العربية من خالل رسالته الهادفة إلى          

ورفع مستوى كفاءة القوى البشرية العاملة فيها من خـالل تطـوير             وتحسين جودة اإلحصاءات التي تنتجها    

 وصلة وثيقـة بالعمـل      وتنفيذ برنامج بحث وتدريب عصري وشامل ومتكامل ذي موضوعية وجودة عالية          

  فقد تناولت الورقة مجموعة من المحاور بدءا بتعريف مفهوم تكنولوجيـا المعلومـات               .اإلحصائي الرسمي 

واالتصاالت، وأهمية احصاءات هذا القطاع في التمنية االجتماعية واالقتصادية، والعالقة بـين مؤشـرات              

ى، ووصف لمكونـات احـصاءات تكنولوجيـا        تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومؤشرات التنمية األخر     

وكذلك تم عرض أهم ما جاء في التزام وبرنامج عمل تونس وخطة عمل جنيـف               .  المعلومات واالتصاالت 

وأكد المعهد بأنـه سـيعمل      ،  2005 وتونس 2003التي أقرت في مرحلتي قمة مجتمع المعلومات في جنيف          

 دول العربية على توفير المؤشرات االحـصائية الالزمـة        على تسخير امكاناته المادية والبشرية لمساعدة ال      

  .التقدم الذي تحرزه الدول العربية تجاه هذه المواضيع لرصد

وتكنولوجيـا المعلومـات    ) MDGs(وتحدثت الورقة أيضا عن العالقة بين األهـداف االنمائيـة لأللفيـة             

المعلومات واالتصاالت تحت   واالتصاالت، سواء من حيث المؤشرات التي وردت صراحة حول تكنولوجيا           

الغاية الثامنة عشرة، أو ضرورة اجراء دراسات حـول العالقـة التبادليـة بـين تكنولوجيـا المعلومـات                   

ثم تناولت الورقة بشيء من االسهاب ملخصا لقـوائم المؤشـرات التـي             .  واالتصاالت واألهداف األخرى  

ية، وكيفية قياس هذه المؤشرات سواء من حيـث         اقترحتها النشاطات االقليمية للخروج بقائمة مؤشرات رئيس      

ثم عرضت الورقة مجموعة من المقترحات للنهـوض        .  مصدر البيانات أو األدوات المستخدمة في القياس      

باحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمعيقات التي تعترض النهوض بهذه االحصاءات وآليـات            

  .  تجاوز هذه المعيقات

بناء القدرات في مجال احـصاءات تكنولوجيـا        رقة تم عرض رؤية المعهد لدوره في مجال         وفي نهاية الو  

المعلومات واالتصاالت في الدول العربية، وخطته في الفترة القادمة للمـساهمة فـي تطـوير احـصاءات                 

مـع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية مع التأكيد على أهمية التعاون في هـذا المجـال                 

  .  األجهزة االحصائية الوطنية والمنظمات االقليمية
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  دور المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية في بناء القدرات في مجال قياس

   مجتمع المعلومات في الدول العربية
    

  

  :مقدمة

واضـيع االجتماعيـة    تعتبر االحصاءات الحديثة والموثوقة مصدرا أساسيا للمخططين وراسمي الـسياسات فـي مختلـف الم              

واالقتصادية والجغرافية والبيئية، وال تعتبر احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استثناءا، إذ يمكن اعتبارها على رأس               

فقد تحـول العـالم بفـضل تكنولوجيـا المعلومـات           .  قائمة المواضيع االحصائية في عصر الثورة التكنولوجية وااللكترونية       

ا إلى قرية صغيرة بسبب ما وفرته من تقنيات اتصال سريعة ومرنة وسهلة االستخدام من قبل معظم شـرائح                   واالتصاالت فعلي 

وأصبحت الجاهزية االلكترونية وتكنولوجيا االتصاالت عوامل رئيسية تساهم في رسـم الـسياسات االقتـصادية               .  المجتمعات

  .واالجتماعية

  

قدم الهائل الذي حصل في مجال تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت تبـين         ولكن، وبعد مرور فترة ليست بالقصيرة على الت       

لالحصائيين حول العالم ضرورة رصد هذه التكنولوجيات احصائيا ومدى أثرها على الجوانب االقتصادية واالجتماعية سـواء                 

شكل واسع جدا منـذ الـسبعينات       فعلى الرغم من أن الثورة االلكترونية قد انفجرت ب        .  داخل المجتمعات أو على مستوى العالم     

والثمانينات من القرن العشرين وأصبحت العديد من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في متناول شرائح واسـعة مـن                  

األفراد والمؤسسات، إال أن موضوع رصد هذا االنتشار وتفاعالته مع الجوانب االقتصادية واالجتماعية لم تبرز بشكل واضـح                  

  .خر عقد التسعينات من القرن العشرينإال في أوا

  

وحتى عملية الرصد التي بدأت في العقد األخير من القرن العشرين لم تكن بالمستوى المطلوب، فلم يكن هناك قوائم مؤشـرات                     

معتمدة، وال مجاالت محددة لرصدها احصائيا، أو منهجيات عمل معتمدة عالميا، ومعظم ما تم انجـازه فـي مجـال تطـوير                      

ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى أواخر القرن العشرين كان عبارة عن مبادرات فردية سواء مـن قبـل دول                   احصاء

ولكن مع بداية القرن الحادي والعشرين بدا جليا بأنه أصبح هناك شبه اجماع عالمي علـى أهميـة رصـد                    . ومنظمات إقليمية 

قتصادية واالجتماعية ومتطلبات التمكين للتعامل مع هـذه التكنولوجيـا،          مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وآثارها اال     

فانطلقت العديد من المبادرات واألنشطة الجادة القتراح مجموعات من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفق معايير               

مقترح مؤسسة ماكونيل الدوليـة     ، و 2002، ومقترح االنكتاد    )1998،  1996(ومن بين المبادرات مجموعة موزاييك      .  واضحة

، ومقتـرح االتحـاد     2000، ودليل جامعة هارفارد     )2001،  2000(، ومقترح وحدة االستخبارات االقتصادية      )2001،  2000(

وانبثق عن هذه المبادرات وغيرها العديد من       ).  2005االسكوا  . مؤشرات مجتمع المعلومات  : أنظر (2001الدولي لالتصاالت   

 األساسية حول احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي كـان أبرزهـا مقتـرح االتحـاد الـدولي                  قوائم المؤشرات 

 في االجتماع التحضيري لقمـة مجتمـع المعلومـات          2005لالتصاالت لقائمة المؤشرات األساسية والذي اعتمد في شباط عام          

، ومقترح منظمـة    2004علومات واالتصاالت الفريقيا    ، ومقترح مؤشرات تكنولوجيا الم    2004، ومقترح االسكوا    2005تونس  

  . 2004لعام ) OECD(التعاون للتنمية االقتصادية 

ونتيجة للجهود الدولية والمبادرات االقليمية والوطنية فقد تم الخروج بمجموعة من قوائم المؤشرات األساسـية المتفـق عليهـا                   

على الرغم من التوصل إلى القوائم األساسية إال أنه ما زال مطلوبا مـن              و.  دوليا، وهي ما سيتم التركيز عليها في هذه الورقة        
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المجتمع الدولي االتفاق على مجموعات أخرى أكثر تخصصية في مجاالت احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثـل                

  .من المجاالتمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، والصحة، والزراعة، البيئة  وغير ذلك 

  

لقد كان المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية شريكا فاعال في الجهود االقليمية الخاصة باحصاءات تكنولوجيا المعلومات                

 اجتماعا للخبراء العرب في مجال احصاءات العلم والتكنولوجيـا          1999واالتصاالت منذ فترة، فنظم المعهد في شهر أيار عام          

عة قيمة من األوراق تناولت عدة مواضيع حول احصاءات العلـم والتكنولوجيـا مـن حيـث المفـاهيم                   عرضت خالله مجمو  

والمصطلحات وآلية إعداد أنواع مختلفة من االحصاءات في مجال التعليم والبحوث والتقانة، وتم نشر وقائع هذا االجتماع فـي                   

وكذلك  شارك المعهد    .   http://www.aitrs.org/books/book8.pdfوثيقة واحدة يمكن الوصول اليها على العنوان التالي         

-4في اجتماع الطاولة المستديرة للخبراء حول احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصالت الذي نظمته االسكوا في بيـروت                 

ائية فـي   ، وشارك مع االسكوا في ورشة العمل التدريبية التي نظمتها االسكوا لالحصائيين في األجهزة االحـص               5/10/2004

يتألف مجلس األمنـاء مـن      (، وكذلك نظم المعهد ندوة لمدة يوم كامل لمجلس أمناء المعهد            2006الدول األعضاء في حزيران     

  .2005 حول نتائج قمة مجتمع المعلومات التي نظمت في تونس 2/6/2006في ) رؤساء األجهزة االحصائية في الدول العربية

   

عربي للتدريب والبحوث االحصائية نحو تعزيز احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          تعرض هذه الورقة رؤية المعهد ال     

في الدول العربية والمساهمة التي يمكن أن يقوم بها مع المجتمع الدولي في تطوير هذه االحصاءات، سواء من حيـث تطـوير                      

فـي مجـال احـصاءات تكنولوجيـا المعلومـات      قوائم مؤشرات أو من خالل تعزيز القدرات في األجهزة االحصائية العربية      

واالتصاالت كتطوير آليات جمع االحصاءات وطرق تحليلها ونشرها، وذلك باالستعانة بأهم المصادر وأفضل الخبـرات فـي                 

  . مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوفرة حتى اآلن

  

  تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مصطلح يستخدم لوصف األدوات والطرق للوصـول، واالسـترجاع،         " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأنه      عرفت اليونسكو 

والتخزين، والتنظيم، والمعالجة، واالنتاج، وتقديم وتبادل المعلومات بواسطة طرق الكترونية أتوماتيكية،  وهذا يـشمل األدوات                

لى شكل كمبيوترات شخصية وماسحات ضوئية وكاميرات رقمية وهواتف         المعدنية والصلبة والمرنة واالتصاالت والذي يمثل ع      

 والمسجالت والفيديو الرقمي والتلفزيون والراديو والبرامج مثل نظـام قواعـد   DVD ومشغل modems و CDsوفاكسات و   

 ". البيانات والتطبيقات متعددة الوسائط
www.unescobkk.org/ips/ebooks/documents/ICTindicators/ICTinEDchap5.pdf)( 

  

  أهمية احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  المعلومـات واالتـصاالت    تكنولوجيـا  استخدام توفر إحصائيات ومؤشرات موثوقة حول الجهوزية اإللكترونية ومدى          يساعد

  ومتخذي القـرار   ات صانعي السياس  ها في المجتمعات في تعزيز جهود الدول نحو تطوير مجتمع المعلومات، وفي تمكين            راوأث

بالحاجة إلى   وإقراراً.   المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيامعتمدة على   التنمية االجتماعية واالقتصادية ال    استراتيجيات صياغةمن  

 المرحلة األولـى    في خطة عمل    ى اعتماد عل الحكومات ورؤساء الدول     صادقت بيانات منقحة عن مؤشرات مجتمع المعلومات،     

  جميـع  خطـة هذه ال  فقد دعت .  2003ديسمبر  / جنيف في كانون الثاني    في ، التي انعقدت  ية لمجتمع المعلومات   العالم القمةمن  

حول التقدم المحرز نحو مجتمع المعلومـات، مـع إعطـاء           حصائية  اإلمعلومات  ال لتوفير إلى تطوير األدوات  الدول والمناطق   

  .مستويات التنمية ر التفاوت فيتأخذ باالعتباعلى المستوى الدولي، مترابطة للمؤشرات وقابلة للمقارنة  األولوية لبناء أنظمة
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  عالقة احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالقطاعات االحصائية األخرى

تعتبر احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أكثر المواضيع التي يصعب فصلها كموضوع مـستقل بمعـزل عـن                  

فنتيجة للثورة التكنولوجية الحديثـة دخلـت وسـائل         .   االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية والجغرافية      القطاعات األخرى سواء  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع مناحي الحياة تقريبا سواء كانت أدوات وأجهزة بحد ذاتها مثل الهاتف والتلفزيـون                  

ات واالتصاالت مخصصة الستخدامات أخرى مثـل األجهـزة الطبيـة          والحاسوب، أو ضمن أجهزة مدعمة بتكنولوجيا المعلوم      

فعلى سبيل المثال تدخل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد في االستخدام وفـي اإلنتـاج               .  والزراعية والصناعية 

جيا المعلومات واالتصاالت   والتسويق، وفي القطاعات االجتماعية نجدها تدخل في الصحة والتعليم، وفي الزراعة تستخدم تكنولو            

  .  في المزارع وفي بناء شبكات المعلومات الزراعية وغير ذلك العديد من األمثلة التي يمكن إدراجها

  

ويمكن أن يكون الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آثار مباشرة أو غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل أثرها فـي                   

وبذلك يمكـن   .  لى الفئات المهمشة، وتعزيز المعارف في المجاالت الصحية والبيئية والتجارة         مكافحة الفقر، وتسليط الضوء ع    

تطوير تحليل العديد من الظواهر االجتماعية واالقتصادية من خالل استخدام مؤشرات تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت                 

  .كمتغيرات خلفية

  

  مكونات احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ملت المحاوالت الدولية للخروج بقوائم مؤشرات معيارية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عدة محاور، ولكن تـم                 ش

  : االتفاق مؤخرا على تصنيف هذه المجاالت إلى أربعة أقسام رئيسية، هي

  )لألسر واألفراد والمنشآت(مؤشرات البنية التحتية والنفاذ   . أ

 لألسر واألفرادمؤشرات النفاذ واالستخدام   . ب

 مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال  . ت

 مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  . ث

  

تتناول أعداد السكان وتوزيعهم حسب النوع االجتماعي، ومعـدالت         " التمكين والجاهزية " وتم إضافة مجموعة أخرى تحت اسم       

اتج المحلي االجمالي، ومعدل االلتحاق االجمالي فـي التعلـيم االبتـدائي            األمية، والدخل القومي االجمالي ونصيب الفرد من الن       

  .والثانوي والجامعي

   

وتناولت المؤشرات التي تم اقتراحها تحت هذه المجاالت أبعادا مختلفة شملت األفراد، واألسر، والمنشآت، والتجارة بشكل عام،                 

  ).3، 2، 1انظر المالحق رقم ( وقطاع التعليم، والصحة والزراعة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحكومة،وتجارة 

  

  التزام وبرنامج عمل تونس بشأن تكنولوجيا المعلومات 

برنامج عمل تـونس بـشأن      "و  " التزام تونس "، وثيقتين بعنوان    2005اعتمدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مرحلة تونس        

ق عددا كبيرا من المبادئ واألفكار بشأن تعميم تكنولوجيا المعلومات التزم بها قادة الدول              وتناولت هذه الوثائ  " مجتمع المعلومات 

فتم التأكيد على   .  وتناولت هاتين الوثيقتين مجموعة من القضايا التي تحتاج لوضع برامج احصائية لمراقبة تنفيذها            .  وممثلوها

االنسان هو جوهر التنمية، وأهمية تكنولوجيـا المعلومـات فـي           االلتزام ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي، وأن          

تحويل األنشطة البشرية والتفاعل بين البشر وزيادة الثقة في المستقبل، ومحاربة الفقر وتحقيق األهداف االنمائية لأللفية والعالقة                 
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ة الرقمية وإدارة االنترنت، والسعي لكفالـة       بين هذه األهداف ومجتمع تكنولوجيا المعلومات، واآلليات المالية الالزمة لسد الفجو          

تمكن كل شخص من االستفادة من الفرص التي يمكن أن تنشأ عن تكنولوجيـا المعلومـات، وتطـوير وسـائل المعلومـات                      

واالتصاالت بالتعاون بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات واألفراد، و تسهيل النفاذ إلى المعلومات والمشاركة في المعرفـة                

 إنشائها بما يساهم في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومساهمة تكنولوجيا المعلومات في النمو االقتـصادي، مـع                  وفي

األخذ بعين االعتبار دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتعزيزها، وضرورة العمل على تقليل الفجوة الرقمية بين المجتمعات                

ء، والتأكيد على ضرورة تنمية القدرات البشرية وتوفير محتويات الكترونية باللغات المحلية،            المختلفة وكذلك بين الرجال والنسا    

ومحاربة مظاهر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت ال تخدم االستقرار واألمن الـدوليين، متابعـة التقـدم                

 في مستويات التنمية بين البلدان، وتعزيـز النفـاذ لتكنولوجيـا            المحرز في سد الفجوة الرقمية مع األخذ بعين االعتبار التباين         

المعلومات بأقل التكاليف، وإيالء اهتمام خاص للدول النامية والفقيرة وفي مرحلة التحول، وأهمية المحافظة علـى األوضـاع                  

ـ             ات واالتـصاالت، وتمكـين     الخاصة للسكان األصليين والحفاظ على تراثهم وثقافتهم في تقنيات ومخرجات تكنولوجيا المعلوم

الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير الوسائل التعليمية وتيسير الحصول عليها في كافة األماكن بما فيهـا البيـوت،           

  .وإدراج موضوع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة األجل

  

  

  2003مع المعلومات خطة عمل قمة جنيف لمجت

تتناول الخطة عددا من المحاور الرئيسية، تشمل دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومـات                 

واالتصاالت من أجل التنمية،  البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت، وتطوير سياسات عامة لتسهيل النفـاذ إلـى المعلومـات                   

قدرات، و بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و البيئة التمكينيـة، وتطبيقـات                والمعرفة، وبناء ال  

الحكومة االلكترونية، واألعمال التجاريـة االلكترونيـة، التعلـيم االلكترونـي،           (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما يشمل      

، و التنوع الثقـافي     )لبيئة االلكترونية، والزراعة االلكترونية، والعلم االلكتروني     والصحة االلكترونية، والتوظيف االلكتروني، وا    

والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتشجيع وسـائط االعـالم بمختلـف                 

 مجتمع المعلومـات، واألبعـاد األخالقيـة لمجتمـع          أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية على االستمرار بالقيام بدورها في        

  .المعلومات، التعاون الدولي واإلقليمي

  

سيعمل المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية بالتعاون مع األجهزة االحصائية العربية على وضع برامج تدريبية في 

ياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق هذه خططه السنوية لتدريب االحصائيين في هذه األجهزة على تطوير مؤشرات لق

وسيستعين المعهد بخبرات المنظمات .  2005 وقمة تونس 2003االلتزامات والخطط التي وردت في وثائق قمة جنيف 

  االقليمية في توفير التدريب الالزم  

  

  تكنولوجيا المعلومات واألهداف االنمائية لأللفية

اية التي  تشملها غايات األهداف االنمائية لأللفية تتحدث عـن تكنولوجيـا المعلومـات               الغاية الثامنة عشرة من بين الثماني غ      

التعاون مع القطاع الخاص التاحة فوائد التكنولوجيـات الجديـدة، وبخاصـة            "واالتصاالت حيث تنص هذه الغاية على ما يلي         

، حيث ينص المؤشر    48 والمؤشر   47 المؤشر   ويقع تحت هذه الغاية مؤشران هما المؤشر      "  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

عـدد مـستخدمي     "48 من الـسكان، والمؤشـر       100عدد المشتركين في الخطوط الهاتفية والهواتف النقالة بين كل          " على   47

وبذلك تكون عناك عالقة مباشرة     ".   من السكان  100 من السكان وعدد مستخدمي االنترنت لكل        100الحواسيب الشخصية لكل    
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رات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما يتطلب من الدول الموقعة على اعالن األلفية الوفاء بالوعـد لتحقيـق                  بين مؤش 

  .الغايات المنشودة

  

ومن ناحية أخرى، فإن هناك عالقة وطيدة بين العديد من مؤشرات التنمية األلفية األخرى وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،                 

قة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، والشراكة العالمية في التنميـة، وكفـاءة االسـتدامة البيئيـة،                 مثل األهداف المتعل  

  .وتخفيض الفقر

   

يلتزم المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية بصفته مؤسسة عربية مسؤولة عن تدريب وتأهيل االحصائيين في األجهزة 

جهزة االحصائية العربية على توفير التدريب الالزم لألجهزة االحصائية العربية في مجال االحصائية العربية وبالتعاون مع األ

قياس مؤشرات التنمية األلفية ومن ضمنها مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما وردت في قائمة مؤشرات 

   األلفية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألهداف االنمائية لأللفية، وتطوير مؤشرات تقيس العالقة بين مؤشرات التنمية

  

   

  قوائم مؤشرات مقترحة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

لقد أسفرت الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمات الدولية واالقليمية واألجهزة االحصائية الوطنية للخروج بقائمة مؤشرات حول                

إلى اقتراح العديد من القوائم، وتكاد كل قائمة تدعى باسم الجهة التـي اقترحتهـا               احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

الشراكة في  "، وقائمة مؤشرات األمم المتحدة و       OECD، وقائمة مؤشرات االسكوا، وقائمة مؤشرات       ITUمثل قائمة مؤشرات    

شترك في قواسـم مـشتركة تتعلـق ببيئـة          ، وجميع القوائم ت   "قياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية      

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والنفاذ لهذه التكنولوجيا، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمعوقات وراء عدم             

  .  االستخدام، وتكلفة االستخدام، والمحتوى الرقمي، وغير ذلك

  

ترحت في المنتديات االقليمية والدولية في الـسنوات القليلـة الماضـية            وفيما يلي ملخصا ألبرز مجموعات المؤشرات التي اق       

  ) :2005مؤشرات مجتمع المعلومات، االسكوا : انظر(

، وتشمل عدد السكان، ومعدل النمو السكاني، وتوزيع السكان حسب نـوع التجمـع الـسكاني                مؤشرات التمكين األساسية   .1

والناتج المحلي االجمالي حسب قطاعات رئيسية، ومعدل االلتحاق        /اليريف، ومعدالت األمية، والدخل القومي االجم     /حضر

  .االجمالي بالتعليم، ومعدالت معرفة القراءة والكتابة، والعمر المتوقع عند الوالدة

، عدد خطوط الهاتف الثابت، عدد المشتركين بالهاتف الثابت، عدد المشتركين بالهاتف            مؤشرات البنى األساسية لالتصاالت    .2

النقال، عدد متعهدي تشغيل خطوط الهاتف الثابـت        /، عدد الهواتف العمومية، كلفة االشتراك السنوي بالهاتف الثابت        النقال

 .والهاتف النقال، المكالمات الصادرة بالدقائق، والقيود التنظيمية عن سوق الهواتف الثابتة والنقالة

 من السكان، وعـدد محطـات االذاعـة العامـة           100كل  ، عدد أجهزة الراديو ل    مؤشرات البنى األساسية لوسائل االعالم     .3

 من السكان، ونسبة المنازل التي لديها أجهزة تلفزيون،  وعدد القنوات التلفزيونية             100والخاصة، وعدد أجهزة التلفاز لكل      

  . من السكان100الوطنية، وعدد أجهزة االستقبال من التوابع لكل 

 من السكان، مستخدمي الحواسـيب الشخـصية   100 الحواسيب الشخصية لكل ، عددمؤشرات امكانات النفاذ إلى االنترنت  .4

ساعة، عدد  /، المشتركين في االنترنت، تكلفة الحواسيب الشخصية، تكلفة االشتراك في االنترنت، تكلفة النفاذ لالنترنت             (%)

ي خدمة االنترنـت، أسـاليب    الذين ينفذون لالنترنت، عدد نقاط النفاذ لالنترنت، عدد مورد        )  سنوات فاكثر  10(األشخاص  
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النفاذ إلى االنترنت، الطاقة الكاملة لنظام دعم نقل البيانات، عرض الحزمة محسوبا لكل فرد، عدد مستضيفي االنترنـت،                  

  . من السكان، عدد حواسيب الخدمة المأمونة بين كل مليون من السكان1000عدد مواقع الشبكة محلية المنشأ لكل 

النسبة المئوية للمنازل التي لديها حواسيب شخصية، النسبة المئوية للمنازل التي تستطيع النفاذ              مؤشرات الجاهزية لألسر،   .5

ويتفرع من هذه المؤشرات مؤشرات أخرى مثل تكلفة الحاسوب الشخصي نسبة إلى            .  لإلنترنت، نسبة مستخدمي االنترنت   

 ومعوقات النفاذ إلى االنترنت، و الهـدف مـن          متوسط دخل الفرد، والنفاذ حسب المحتوى الرقمي واالستخدام الشخصي،        

بريد الكتروني، البحث عن سلع وخدمات، والحصول على معلومات من الحكومة، والبحث عن معلومات عـن                (االستخدام  

  ).الصحة، واالطالع على االخبار، وتحميل برامج وموسيقى وألعاب، والخدمات المالية، والتعليم وغير ذلك

، عدد الذين أنهوا الدراسة الثانويـة، وعـدد          العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      مؤشرات مهارات القوى   .6

الطالب الملتحقين في معاهد التدريب المهني في تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدد خريجـي التعلـيم                

الب الملتحقين الملتحقـين فـي مؤسـسات        العالي ومتخصصين في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدد الط        

التعليم العالي في تخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدد الفنيين حاملي شهادات في تكنولوجيـا المعلومـات                

واالتصاالت، ونسبة الحاصلين على تدريب أساسي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل شـهادة قيـادة الحاسـوب،       

  .  دريب األساسية والفنية وخاصة تلك التي تقدم تدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوعدد مراكز الت

 وجود استراتيجية أو رؤية وطنية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وجـود            مؤشرات السياسات واالستراتيجيات،   .7

جال تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت،      خطة عمل بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وجود هيئة تنظيمية في م          

وجود قانون بشأن براءات االختراعات، وجود قانون حول حقوق الملكية الفكرية، وجـود قـانون بـشأن خـصوصيات                   

  االتصاالت على الشبكة، نسبة االنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

النفاق على البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها، عـدد الـشركات               ا مؤشرات التجارة  .8

العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عدد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مـساهمة               

نتاج ضمن األعمال التجارية، تأييد اتفاقية بـاريس، عـدد          قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القيمة االجمالية لال       

  البراءات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، وجود استراتيجية أو مبادرة وطنية لتطوير محتوى رقمي محلـي، نـسبة صـناعة     مؤشرات المحتوى الرقمي المحلـي     .9

 واالتصاالت، معدل النمو في صناعة المحتوى الرقمـي،         المحتوى الرقمي ضمن الصناعة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات      

عدد مواقع االنترنت التي لها محتوى رقمي باللغة المحلية، عدد مواقع االنترنت التي يتم زيارتها مـصنفة حـسب الفئـة                     

 يـتم انتاجهـا   أشرطة الفيديو التـي /، عدد األقراص المدمجة   )وسائل االعالم، الترفيه، وسائل التعليم، التجارة االلكترونية      (

سنويا باللغة المحلية، االنفاق على البحث والتطوير في مجال أدوات الترجمة اآللية، عدد البرمجيات التي تـوزع باللغـة                   

المحلية، عدد البرامج أو المبادرات الرامية الى ترويج وتسهيل استخدام اللغة المحلية، عدد المؤسسات الثقافية التـي لهـا                   

عدد المؤسسات الثقافية التي تقدم خدمات مباشرة على االنترنت، عدد سجالت المحفوظات الرقمية،             مواقع على االنترنت،    

عدد المكتبات التي تستطيع النفاذ إلى االنترنت، عدد المكتبات التي لها مواقع على االنترنت، عدد المكتبات التي تـستخدم                   

  .تبات التي تطلع بأنشطة قراءة مرقمةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات، عدد المك

، وجود استراتيجية وطنية أو رؤية وطنية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فـي الحكومـة،               مؤشرات الحكومة  .10

وجود خطة رئيسية، وجود مخصصات في الميزانية، وجود هيكل تنظيمي لتنفيذ الخطة الرئيسية، وجـود آليـة للرصـد                   

اسيب الشخصية في المؤسسات الحكومية، عدد الموظفين الحكوميين ذوي المـؤهالت األساسـية فـي               والتقييم، عدد الحو  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وجود دائرة للصيانة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة، النـسبة              

بة المئوية للمؤسسات الحكومية المرتبطة بـشبكات،       ، النس )انترانت(المئوية للمؤسسات الحكومية التي لديها شبكات داخلية        
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النسبة المئوية للمؤسسات الحكومية التي لها مواقع على االنترنت، النسبة المئوية للمؤسسات الحكومية التي تقدم خـدمات                 

مباشرة على االنترنت، كمية المعلومات المرتبطة بالحكومة والمتاحة مباشـرة علـى االنترنـت حـسب الـصفحات أو                   

لميغابايت، النسبة المئوية للمؤسسات الحكومية المرتبطة بمؤسسات أخرى، النسبة المئوية للمواطنين الذين يستفيدون مـن               ا

خدمات الحكومة مباشرة على االنترنت، عدد البوابات الخاصة بالحكومة على االنترنت، كثافـة المـشتريات الحكوميـة                 

  .تخدم المدفوعات االلكترونيةااللكترونية، نسبة المؤسسات الحكومية التي تس

، وجود استراتيجية وطنية أو رؤية وطنية لتكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت فـي              مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي    .11

التعليم، وجود خطة رئيسية، ووجود مخصصات مالية، والنسبة المئوية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من              

جود هيكل تنظيمي لتنفيذ الخطة، وجود آلية للرصد والتقييم، وعدد المدارس ومراكـز التعلـيم، وعـدد                 موازنة التعليم، و  

الطالب، عدد المعلمين، وعدد المكتبات في المدارس، متوسط عدد الكتب في كل مدرسة، عدد المدارسة المتصلة بالكهرباء                 

 عدد المدارس المجهزة باالنترنـت، نمـط اتـصال          مرافق االتصاالت الرئيسية، والمدارس المجهزة بمختبرات حاسوب،      

المدرسة باالنترنت، ونسبة المدارس التي تتلقى دعما فنيا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نسبة المدارس التي                

  طالب، ووجود تـدريب    100تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال االدارية، عدد أجهزة الحاسوب لكل            

للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، عدد الساعات المخصصة لتدريس تكنولوجيا المعلومـات               

واالتصاالت في المدارس، متوسط عدد الساعات االسبوعية التي يستخدم فيها المعلم الحاسوب في التعليم، نسبة المعلمـين                 

 الساعات األسبوعية التي يستخدم فيها التلميذ الحاسوب في المدارس، متوسـط            الذين لديهم عناوين الكترونية، متوسط عدد     

للتسلية، البحث  (عدد الساعات األسبوعية التي يستخدم فيها التلميذ االنترنت في المدارس، االستخدامات المفضلة للحاسوب              

مدارس التي لديها مواقع على االنترنـت،       ، نسبة ال  )عن معلومات، لحل الواجبات المدرسية، للنفاذ الى االنترنت، للمحادثة        

نسبة المدارس التي يتوفر لديها خدمات االتصال المباشر، وجود دورات دراسية منظمة على االنترنت مباشرة، اسـتخدام                 

  )مثل التلفزيون، والراديو في التعليم(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ة وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلـيم، وجـود خطـة             استراتيجية وطنية أو رؤي    مؤشرات التعليم العالي   .12

رئيسية، وجود مخصصات مالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووجود هيكل تنظيمي لتنفيذ الخطـة، وجـود آليـة                 

عي، عـدد الكليـات     للرصد والتقييم، عدد مؤسسات التعليم الجامعي، عدد أساتذة التعليم الجامعي، عدد طالب التعليم الجام             

المتوسطة، وعدد الكتب في المكتبات الجامعية، عدد الدوريات في المكتبات الجامعية، النسبة المئوية المخصصة لتكنولوجيا               

 طالب، عدد الحواسيب الموصولة باالنترنت لكل       100المعلومات واالتصاالت في كل كلية، عدد الحواسيب الشخصية لكل          

تي لديها مواقع على االنترنت، عدد االساتذة الذين لديهم عنوان الكتروني، عدد الطالب الـذين                طالب، عدد الكليات ال    100

لديهم عنوان الكتروني، عدد الكليات التي لديها خدمة تقديم الخدمات على الشبكة مباشرة، تنظيم دورات دراسية مباشـرة                  

لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعدة للتعلـيم عـن         على الشبكة مباشرة، النسبة المئوية للمناهج الدراسية القائمة ع        

  . بعد، عدد الجامعات والكليات االفتراضية، عدد الكليات المرتبطة ببرامج دولية

 وجود استراتيجية وطنية لتطوير التعليم المستمر، وجود ميزانية خصصتها الحكومـة للتعلـيم              مؤشرات التعليم المستمر،   .13

الب الذين يتسجلون سنويا في مؤسسات التعليم المستمر، عدد مؤسسات التعليم العالي التي توفر              المستمر، متوسط عدد الط   

تعليم مستمر، عدد المؤسسات التي تنتج مواد للتعليم المستمر مثل األقراص المدمجة أو تنظيم دورات على الشبكة مباشرة،                  

  .عدد المواطنين الملتحقين ببرامج محو األمية

 نسبة مؤسسات األعمال التي لديها حواسيب شخصية، نسبة مؤسسات األعمـال التـي لـديها               ألعمالمؤشرات مؤسسات ا   .14

، نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحواسيب الشخصية في العمل، نـسبة الحواسـيب المرتبطـة               )انترانت(شبكات داخلية   

مؤسسات التي لديها نفاذ على االنترنت، نسبة       بأجهزة السالمة مثل قارئات البطاقات الذكية أو برمجيات السالمة، ونسبة ال          
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الموظفين الذين يستخدمون االنترنت للعمل والبحث عن معلومات، نسبة الموظفين الذين لديهم عناوين الكترونيـة، نـسبة                 

 المؤسسات التي لديها مواقع على االنترنت، نسبة المؤسسات التي تجري تدريبا أثناء الخدمة على تكنولوجيـا المعلومـات                 

واالتصاالت، نسبة المؤسسات التي تتلقى طلبيات على االنترنت، نسبة المؤسسات التي ترسل طلبيات على االنترنت، عدد                

مواقع البوابات الخاصة بمؤسسات االعمال المحلية، وجود تشريع يختص بالتواقيع الرقمية، وجود قانون يختص بحمايـة                

تجارية على االنترنت مع بيانات حول السياسة المتعلقة بالخصوصيات،         الخصوصيات في مجال االتصاالت، عدد المواقع ال      

عدد وحدات الخدمة المأمونة للشبكة، وجود سياسة لمكافحة البريد غير المرغوب فيه، نسبة المؤسسات التي تنظم تـدريب                  

ت حـسب القطـاع،     في موقع العمل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، استخدام تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاال            

، التجارة االلكترونية   )كبيرة/متوسطة/مؤسسات صغيرة (استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب حجم المؤسسات        

  )مشتريات/مبيعات(حسب النشاط 

  

ـ                 ة سيعمل المعهد وبالتعاون مع األجهزة االحصائية على تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الـدول العربي

  باالستفادة من مجموعات المؤشرات هذه وكذلك وضع خطة تدريبية لالحصائيين عليها

  

  آليات جمع احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تتنوع مصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وطرق جمع احصاءات تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت بحـسب نـوع                 

  :لوسائل إلى التاليالمؤشر، ويمكن تقسيم المصادر وا

 يتم مـن    )أو أي جهة تعنى عنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        (وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      -

خاللها جمع العديد من المؤشرات مثل وجود استراتيجيات وطنية بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت، وجـود                

تصاالت، وجود هيئة تنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت،       خطة عمل بشأن تكنولوجيا المعلومات واال     

  . وجود قانون بشأن الخصوصيات في االتصاالت على الشبكة، معدل النمو في صناعة المحتوى الرقمي المحلي

  ويمكن من خاللها توفير مؤشرات عدد خطوط الهاتف، عدد المشتركين بالهاتف، عـدد الهواتـف               شركات االتصاالت  -

أو الهاتف النقـال، القيـود      /، عدد متعهدي تشغيل خطوط الهاتف الثابت      )التي تعمل بالكرت أو بقطع العملة     (العمومية  

  . النقال/التنظيمية على سوق الهاتف الثابت

، ويتم من خاللها توفير المؤشرات المتعلقة باألسر واألفراد مثل  نسبة األسر التي لديها جهاز هـاتف،                  مسوح اسرية  -

 نقال، تلفزيون، راديو، حاسوب، نفاذ الى االنترنت، مستخدمو االنترنـت، مـستخدمو الحاسـوب، مـستخدمي            هاتف

االنترنت حسب الهدف من االستخدام، حاملي شهادات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت، نـسبة األفـراد            

سبة المواطنين الذين يستفيدون من خدمات      الحاصلين على تدريب مهني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ن         

الحكومة مباشرة على االنترنت، معوقات استخدام تكنوولجيا المعلومات واالتصاالت، إضافة إلى مؤشـرات التمكـين               

  .الرئيسية مثل معدالت األمية ومعدالت االلتحاق بالتعليم

معلومات واالتصاالت، تأييـد اتفاقيـة بـاريس        ، عدد الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا ال       الصناعة/وزارة التجارة  -

لحماية الملكية الصناعية، نمو العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نسبة صناعة المحتـوى الرقمـي                

  . باللغة المحلية

عرض الحزمة  ، الطاقة الكاملة لنظام دعم نقل البيانات،        )لكل ساعة (، تكلفة استخدام االنترنت     شركات خدمات االنترنت   -

لكل فرد، وجود التبادل على االنترنت، عدد نقاط النفاذ إلى االنترنت، عدد نقاط النفاذ العامة إلـى االنترنـت، عـدد                     

  . البوابات الخاصة بالحكومة على االنترنت
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  السجالت االدارية لشركات تجارة وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 من الـسكان، عـدد حواسـيب الخدمـة          100مواقع الشبكة محلية المنشأ لكل       وتشمل عدد    مسوح قطاعات األعمال،   -

المأمونة، مساهمة االنتاج ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القيمة االجمالية للناتج المحلـي،  عـدد                 

باللغـة المحليـة،    العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عدد مواقع االنترنت التي لها محتوى رقمي              

المؤسسات التي لديها شبكات داخلية، المؤسسات التي يستخدم الموظفون فيها الحواسـيب الشخـصية فـي العمـل،                  

  .المؤسسات التي لديها مواقع الكترونية، استخدام االنترنت في العمليات التجارية

معـات والكليـات، االنفـاق علـى البحـث      ، عدد الحواسيب في المدارس والجاالتعليم العالي/وزارة التربية والتعليم  -

والتطوير في مجال البنى األساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وجود استراتيجية وطنية في مجـال                

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، ميزانيات تكنولوجا المعلومات واالتصاالت في ميزانية وزارة التربيـة              

المدارس المجهزة باالنترنت، المدارس التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت فـي أعمالهـا              والتعليم، عدد   

االدارية، متوسط ساعات استخدام الطالب للحاسوب أسبوعيا، المدارس التي لديها مواقع علـى االنترنـت، اسـتخدام                 

ساتذة التعلـيم الجـامعي المتخصـصين فـي         ، أ )مثل التلفزيون (وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم       

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الكليات التي فيها تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، عدد الحواسيب لكل             

  . طالب في الجامعات، الجامعات والكليات التي لها مواقع على االنترنت، عدد الحواسيب الموصولة باالنترنت100

، عدد الملتحقين ببرامج تدريب مهني في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات             )الخاصة والعامة (لمهنية  مراكز التدريب ا   -

  . واالتصاالت، عدد المتخرجين من مراكز التدريب المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  مات واالتصاالت، القوانين والتشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومصادر القوانين والتشريعات الحكومية -

  . ، عدد البراءات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوكاالت تسجيل البراءات -

  ، عدد األقراص المدمجة أو أقراص الفيديو الرقمية التي تنتج بلغة محلية، شركات توزيع الوسائط المتعددة -

 مجال أدوات الترجمة اآللية، كمية البرمجيات التي        ، االنفاق على البحث والتطوير في     مجالس البحث العلمي والتطوير    -

  .توزع باللغة المحلية، عدد األبحاث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، عدد المؤسسات الثقافية التي لها مواقع على االنترنت، عدد المؤسسات الثقافية التـي تقـدم خـدمات                  وزارة الثقافة  -

تبات التي تستطيع النفاذ الى االنترنت، عدد المكتبـات التـي تـستخدم تكنولوجيـا               مباشرة على االنترنت، عدد المك    

  . المعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات

، عدد الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت، معـدل النمـو فـي واردات                 الغرف التجارية  -

  درات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، معدل النمو في صا

  )مثل عدد الحواسيب لدى المؤسسات الحكومية (بيانات السجالت االدارية التي تجمعها األجهزة االحصائية -
 

تجدر االشارة إلى أنه يمكن أن يتم جمع بعض المؤشرات من أكثر من مصدر، وكذلك قد يحتاج اشتقاق بعض المؤشرات إلـى                  

  .عها من مصادر مختلفةمعلومات يتم تجمي

  

سيقوم المعهد وبالتعاون مع األجهزة االحصائية العربية والمنظمات االقليمية العاملـة فـي مجـال احـصاءات تكنولوجيـا                   

المعلومات واالتصاالت بتطوير آليات ومنهجيات متقدمة وإعداد أدلة باللغة العربية خاصة بإحـصاءات العلـم والتكنولوجيـا            

   القطاع في الدول العربية والمساهمة في األنشطة الدولية في هذا المجاللتطوير احصاءات هذا
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  متطلبات االنطالق نحو احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى الدول

يحتاج النهوض باحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى الدول توفر مجموعة من المتطلبات األساسية، 

  :مكن تلخيصها بما يليوالتي ي

توفير وحدات احصاءات تكنولوجيا معلومات واتصاالت متخصصة في األجهزة االحصائية وعدم اسناد المهمة إلى  -

  وحدات احصائية أخرى

تأهيل االحصائيين في الوحدات االحصائية باألجهزة االحصائية بشكل جيد على آليات ومنهجيات اعداد احصاءات  -

  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

االتفاق على قوائم مؤشرات رئيسية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكون شاملة لجميع المواضيع التي تغطيها  -

  احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  وجود تنسيق فعال بين مختلف الجهات الوطنية التي توفر احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

لجمع احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ) استمارات ونماذج سجالت ادارية(تطوير أدوات مناسبة  -

الوزارات، الغرف التجارية والصناعية، شركات االتصاالت، شركات تزويد خدمة االنترنت، (مصادرها المختلفة 

ت العالقة ليتولى تنسيق وإعداد هذه ، وهنا يمكن اقتراح تشكيل فريق وطني يمثل جميع الجهات ذا)وغيرها

  االحصاءات

المشاركة الفاعلة للدول في األنشطة االقليمية ذات العالقة باحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة في  -

  هذه الفترة التي يتم فيها تطوير قوائم مؤشرات دولية
  

المعلومات واالتصاالت في الدول العربية بكافة السبل الممكنة سيعمل المعهد على تعزيز متطلبات اعداد احصاءات تكنولوجيا 

سواء من خالل طرح موضوع المتطلبات على اجتماعات مجلس أمناء المعهد أو من خالل تقديم الخبرة أو تشجيع تبادل 

  الخبرات الناجحة بين أجهزة االحصاء في الدول العربية أو بأي وسائل أخرى تساهم في هذا التعزيز
  

  وقات التي تواجه احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربيةالمع

من خالل مراجعة العديد من المصادر حول احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتضح أنه ما زال هناك مجموعة من 

  :ه المعيقات ما يليالمعيقات التي تعترض اعداد احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولعل أهم هذ

ندرة التجارب العربية في مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهي وإن توفرت تكون في كثير من  -

األحيان غير شاملة ويكون هناك تفاوت في مستوى احصاءات المسوح األسرية ومسوح قطاع األعمال وجودة بيانات 

  السجالت االدارية

حصائية العربية إلى وحدات متخصصة في مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات افتقار معظم األجهزة اال -

  واالتصاالت

قلة الخبرة لدى األجهزة االحصائية العربية في إعداد احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما يتطلب  -

  توفير تأهيل وتدريب متقدم لالحصائيين العاملين في هذا المجال

الدولي العتماد قائمة مؤشرات األساسية حول احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جعل العديد حداثة االتفاق  -

من الدول أن تدخل هذه االحصاءات الى برامجها االحصائية في وقت متأخر حيث ما زالت تجاربها في هذا المجال 

  متواضعة

  شرات المتفق عليها المكانية اجراء المقارنات الدوليةقائمة المؤشرات األساسية المعتمدة توفر الحد األدنى من المؤ -
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عدم وجود تعريفات للمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في قوائم المؤشرات باللغة العربية، حيث أن األدلة التي أعدت  -

 حديثا ما زالت غير مترجمة إلى اللغة العربية 

جيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما يشكل عائقا أمام التداخل الكبير بين قطاعات مختلفة في توفير احصاءات تكنولو -

  األجهزة االحصائية في توفير البيانات الالزمة في مواعيد محددة وبالمواصفات المطلوبة

عدم توفر مؤشرات معتمدة حسب القطاعات، مثل مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وفي  -

  المجاالتالصحة، وفي الزراعة وغير ذلك من 

  

  

  بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يحتاج بناء قدرات الدول في مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى مجموعة من المتطلبات والتي تتنوع بـين                  

  :متطلبات محلية واقليمية ودولية، ويمكن تلخيص هذه المتطلبات بما يلي

في عملهـا حتـى تحقيـق       "  في قياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية        الشراكة"أن تستمر    .1

. ب.  صوغ مجموعات أساسية من المؤشرات واألدلة المشتركة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         . أ(أهدافها الثالثة   

. نولوجيا المعلومات واالتـصاالت ج    تعزيز قدرات المكاتب االحصائية في البلدان النامية لوضع برامج احصاءات تك          

مما سيكون لـه األثـر      )  انشاء قاعدة بيانات عالمية بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واتاحتها على االنترنت          

 االيجابي على توفير قوائم مؤشرات ومنهجيات مناسبة في مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

زة االحصائية والمنظمات الوطنية األساسية المشاركة في توفير احصاءات تكنولوجيا التعاون الوثيق بين األجه .2

 .المعلومات واالتصاالت لتوفير المؤشرات واالحصاءات الالزمة لجميع أصحاب المصلحة

ا التأكيد على األجهزة االحصائية الوطنية الستخدام المؤشرات المعتمدة دوليا والمصطلحات والمفاهيم المتفق عليه .3

  لضمان توفير احصاءات وطنية قابلة للمقارنة على المستوى الدولي

زيادة الوعي لدى جميع ذوي العالقة باحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يتم االتفاق عليه دوليا من  .4

  لعملمؤشرات ومفاهيم ومصطلحات خاصة باحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل التدريب وورش ا

أن تبادر المؤسسات ذات العالقة بموضوع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتنسيق مع األجهزة االحصائية لضمان  .5

 توفير جميع االحصاءات التي تريدها ألغراض عملها

تنفيذ مسوح دورية متخصصة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفق أحدث التوصيات الدولية ووفقا للمنهج  .6

 لمي السليمالع

تبادل الخبرات االقليمية والدولية في مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما سيكون له األثر الكبير  .7

 في تطوير هذه االحصاءات على المستوى الدولي

عليه من االستمرار في عقد ورش العمل الدولية واالقليمية لتبادل الخبرات وتقييم سير العمل على ما يتم االتفاق  .8

 مؤشرات ومنهجيات العداد احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تطوير أسئلة معيارية للمؤشرات المتفق عليها دوليا لضمان توفير االحصاءات بنفس الطريقة مما يزيد الثقة في  .9

 المقارنات الدولية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

عديل هياكلها التنظيمية ألضافة وحدة متخصصة في احصاءات تكنولوجيا المعلومات أن تقوم األجهزة االحصائية بت .10

 واالتصاالت
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للدول التي ترغب في إعداد احصاءات تكنولوجيا المعلومات ) حسب الحاجة(توفير المساعدات الفنية الدولية  .11

  واالتصاالت
  

  :تصاالت في الدول العربيةخطة المعهد للمساهمة في النهوض باحصاءات تكنولوجيا المعلومات واال

ضمن إطار جهود المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية للنهوض بالعمل االحصائي العربي بكافة قطاعاته، سيخصص 

المعهد حيزا واسعا لتطوير احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفترة القادمة وذلك من خالل مجموعة من 

فته مؤسسة متخصصة في التدريب والبحوث االحصائية أو بالتعاون مع األجهزة االحصائية العربية النشاطات بشكل فردي بص

والمنظمات االقليمية والدولية، وسيعمل المعهد خالل المرحلة القادمة على النشاطات التالية في مجال احصاءات تكنولوجيا 

  :المعلومات واالتصاالت

  

 2003رز نحو تحقيق االلتزامات والخطط التي وردت في وثائق قمة جنيف تطوير مؤشرات لقياس مدى التقدم المح .1

وسيستعين المعهد بخبرات األجهزة االحصائية العربية والمنظمات االقليمية في توفير التدريب .  2005وقمة تونس 

  الالزم  

ية وعالقتها بمؤشرات توفير التدريب الالزم لألجهزة االحصائية العربية في مجال قياس مؤشرات التنمية األلف .2

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما وردت في قائمة مؤشرات األهداف االنمائية لأللفية، وتطوير مؤشرات تربط 

 بين مؤشرات التنمية األلفية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

على ) وا، واالتحاد الدولي لالتصاالتكاالسك(تقديم الخبرة للدول العربية بالتعاون مع المنمظمات االقليمية والدولية  .3

  إعداد تقارير وضع راهن حول احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيها

تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية بالتعاون مع األجهزة االحصائية وباالستفادة من               .4

   واالقليمية المختلفةمجموعات المؤشرات التي خرجت بها الجهود الدولية

تطوير أدلة منهجيات متقدمة وإعداد أدلة باللغة العربية خاصة بإحصاءات العلم والتكنولوجيا لتطوير احصاءات هـذا                 .5

القطاع في الدول العربية والمساهمة في األنشطة الدولية في هذا المجال، وذلك بالتعاون مـع األجهـزة االحـصائية                   

   العاملة في مجال احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالعربية والمنظمات االقليمية

تعزيز متطلبات اعداد احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول العربية بكافة السبل الممكنة سواء من  .6

خالل طرح موضوع المتطلبات على اجتماعات مجلس أمناء المعهد أو من خالل تقديم الخبرة أو تشجيع تبادل 

  لخبرات الناجحة بين أجهزة االحصاء في الدول العربية أو بأي وسائل أخرى تساهم في هذا التعزيزا

العمل مع المنظمات االقليمية والدولية على تطوير قوائم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القطاعية مثل  .7

 ةمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والصحة والزراع

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) Impact(العمل مع المنظمات االقليمية والدولية على تطوير مؤشر أثر  .8

  في الدول العربية
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  :عرض موجز للمالحق

مرفق مع هذه الورقة أربعة مالحق، منها ثالثة مالحق خاصة بقوائم مؤشرات أساسية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

  .لحق حول نموذج مقترح الستمارة مسح حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمالوم

  

الشراكة العالمية لقياس "الئحة المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي اعتمدتها ) 1(يعرض الملحق رقم 

ة التي اعتمدت في االجتماع التحضيري للشراكة الذي عقد في ، وهي القائم"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغرض التنمية

فيعرض الئحة مؤشرات تكنولوجيا ) 2(أما الملحق رقم .  2005 تحضيرا لقمة مجتمع المعلومات تونس 2005جنيف في شباط 

ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغربي آسيا وهي القائمة التي أوصى بها اجتماع الطاولة المستديرة لخبراء احصاء

واليونسكو في ) ITU( واالتحاد الدولي لالتصاالت OECDالمعلومات واالتصاالت الذي نظمته االسكوا بالتعاون مع منظمة  

 واالتحاد الدولي OECD ويوضح الملحق مقارنة بين القئمة التي اقترحتها االسكوا وتلك التي اقترحتها 5/10/2004-4بيروت 

الئحة المؤشرات المقترحة الفريقيا والتي تم نقاشها في ورشة عمل عقدت في شهر ) 3(حق رقم ويعرض المل.   لالتصاالت

مثاال على استمارة خاصة بمسح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع ) 4(ويعرض الملحق رقم .  2004تشرين أول 

  .األعمال
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  :قائمة المراجع
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  :تنويه حول المراجع

كمراجع رئيسية لمساعدة الدول على المباشرة بإعداد احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول قائمة المؤشرات االسية               

  :فينصح باستخدام المراجع التالية

  

  .2005األمم المتحدة، نيويورك  .  مؤشرات مجتمع المعلومات).  االسكوا(اللجنة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا . 1

تنبع أهمية هذا المرجع كونه باللغة العربية مما يساعد االحصائيين في الدول العربية على فهم مؤشرات تكنولوجيا المعلومـات                   

واالتصاالت بصورة أفضل، وكذلك يحتوي على ملخص المؤشرات لعدد كبير من المقترحات التي نوقشت في المحافل الدوليـة       

  خروج بقوائم مؤشرات أساسية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لل

  

 أيـار   18 -17 الجمهورية العربية السورية،     –وقائع اجتماع الخبراء حول احصاءات العلم والتكنولوجيا المنعقد في دمشق           . 2

علم والتكنولوجيا، وكانت ورقـة     ، حيث تم في هذا االجتماع تقديم مجموعة من األوراق القيمة حول احصاءات ال             1999) مايو(

الدكتور هالل البياتي إحدى األوراق الهامة التي قدمت، وينصح لألجهزة االحصائية العربية الرجوع الـى وقـائع االجتمـاع                   

  http://www.aitrs.org/books/book8.pdf:  المذكور على العنوان التالي

  
3. United nations and Partnership on Measuring ICT for Development . Core List of Indicators 
 
وذلك ألنه يوفر تعريفات واضحة للمؤشرات المقترحة، وأمثلة على أسئلة مقترحة لكل مؤشـر، ومجموعـة مـن المؤشـرات               

  . إضافة إلى االشارة لمجموعة كبيرة من المراجع الهامة.  اإلضافية المقترحة، ومنهجيات جمع المؤشرات
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  )1(ملحق رقم 

  مؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالئحة ال
  للشـراكة العالميـة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  بغرض التنمية
  

 مؤشرات البنية األساسية والنفاذ
 مؤشـرات أسـاسية
ــدد ــة التليفونيـــــــــــــــــــــــــة الخطـــــــــــوط عــــ ــةام لآــــــل الثابتــــــــــــــــ  A-1 شخص   ) 100 (ئـــ
ــدد ــةام لآــــــل المحمــــــــــــــول خطـــــوط عــــ  A-2 شخص   ) 100 (ئـــ
ــدد ــةام لآــــــل الحاسب أجهزة عــــ  A-3 شخص   ) 100 (ئـــ
ــدد ــترآيال عــــ ــةام لآــــــل اإلنترنـــــــــــــــــت خدمة في نمشــــــــ  A-4 شخص   ) 100 (ئـــ
ــدد ــترآيال عــــ ــترنل العريضة الحزمة خدمة في نمشــــــــ ــةام لآــــــل تإلنـــــــــــ  A-5 شخص   ) 100 (ئـــ

 A-6 إلنترنـــــــــــــــتل الدولية الحزمة عرض مــــن الفــــــــــــرد نصــــــيب
 A-7 المحمول بالتليفون االتصال خدمة لديها التي المناطق في السكان نسبة
 A-8a األمريكي بالدوالر )شهريًا ساعة 20( لإلنترنت النفاذ تكلفة
  A-8b الفرد دخل لمتوسط بالنسبة )شهريًا ساعة 20( لإلنترنت النفاذ تكلفة
 A-9a األمريكي بالدوالر )شهريًا دقيقة 100 (المحمول التليفون خدمة استخدام تكلفة
  A-9b الفرد دخل لمتوسط بالنسبة )شهريًا دقيقة 100 (المحمول التليفون خدمة استخدام تكلفة
 A-10 البادية/الريف/بالحضر السكان لعدد اإلنترنت إلى للنفاذ العامة المراآز نسبة

 مؤشـرات إضـافية
ــدد ــةام لآــــــل الراديو أجهزة عــــ  A-11 شخص   ) 100 (ئـــ
ــدد ــةام لآــــــل زيونالتليف أجهــــــــــزة عــــ  A-12 شخص   ) 100 (ئـــ

  
  

 مؤشرات النفاذ واالستخدام لألسر واألفراد
 مؤشـرات أسـاسية

 HH-1 نسبة المنازل التي بها أجهزة راديـو
 HH-2 نسبة المنازل التي بها أجهزة تليفزيون
 HH-3 نسبة المنازل التي بها خط تليفون ثابت

 HH-4 نسبة المنازل التي بها خط تليفون محمول
 HH-5 نسبة المنازل التي بها أجهزة حاسب

 HH-6   شهراً األخيرة12نسبة األفراد الذين استخدموا الحاسب من أي مكان خالل الـ 
 HH-7 نسبة المنازل التي تتصل باإلنترنت

 HH-8   شهراً األخيرة12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت من أي مكان خالل الـ 
   شهراً األخيرة طبقاً لمكان النفاذ12الذين استخدموا اإلنترنت خالل الـ نسبة األفراد 

  المنزل •
  العمل •
 /..)الجامعة/المدرسة(مكان التعليم  •
  منزل شخص آخر •
  مركز عام للنفاذ لإلنترنت مجاني •
  مركز عام للنفاذ لإلنترنت برسوم •
  مكان آخر •

HH-9 

  شهراً األخيرة طبقاً لغرض االستخدام 12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل الـ 
  /..)البريد اإللكتروني(االتصال  •
  الحصول على معلومات •
  طلب أو شراء بضائع •
  تحصيل خدمات بنكيه ومالية •
  التعامل مع المؤسسات الحكومية أو العامة •
 الترويح والتسلية •

HH-10 

 مؤشـرات إضـافية
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 HH-11 نسبة األفراد الذين يستخدمون التليفون المحمول
  عرض حزمة االتصال/نسبة المنازل التي تتصل باإلنترنت طبقاً لسرعة

، ومعظم التليفونات DIAL-UP ،ISDNمثل مودم (تُختار وسائط االتصال بحيث تسمح بتقسيم اإلجابة إلى وسائط الحزمة الضيقة 
 )ت بالثانية كيلو ب256سرعة اتصال ال تقل عن (ووسائط الحزمة العريضة ) 2Gالمحمولة بتكنولوجيا 

HH-12 

   شهراً األخيرة طبقاً لتكرار االستخدام12نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل الـ 
  مرة واحدة يومياً على األقل •
  مرة واحدة أسبوعياَ على األقل، ولكن ليس يومياً •
  مرة واحدة شهرياً على األقل، ولكن ليس أسبوعياً •
 ر العامأقل من مرة واحدة  شهرياً على مدا •

HH-13 

 مؤشـر مرجعي
 HH-R1 نسبة المنازل المتصلة بشبكة الكهرباء

  
  

 مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال
 مؤشـرات أسـاسية

 B-1  األعمال التي تستخدم الحاسبمؤسسات نسبة
 B-2  الموظفين الذين يستخدمون الحاسبنسبة
 B-3  تتصل باإلنترنت األعمال التيمؤسسات نسبة
 B-4 اإلنترنت الموظفين الذين يستخدمون نسبة

 B-5 نسبة مؤسسات األعمال التي تمتلك موقع على اإلنترنت
 INTRANET B-6نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة معلومات داخلية 

 B-7  اإلنترنت مؤسسات األعمال التي تستلم طلبيات عبر نسبة
 B-8 يات عبر اإلنترنت  األعمال التي ترسل طلبمؤسسات نسبة

 مؤشـرات إضـافية
  .عرض حزمة االتصال/نسبة مؤسسات األعمال التي تتصل باإلنترنت طبقاً لسرعة

، ومعظم التليفونات DIAL-UP ،ISDNمثل مودم (تُختار وسائط االتصال بحيث تسمح بتقسيم اإلجابة إلي وسائط الحزمة الضيقة 
 ) كيلو بت بالثانية256سرعة اتصال ال تقل عن (زمة العريضة ووسائط الح) 2Gالمحمولة بتكنولوجيا 

B-9 

 LAN B-10نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة حاسبات محلية 
 EXTRANET B-11نسبة مؤسسات األعمال التي لديها شبكة معلومات خارجية 

  نسبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت طبقاً لنوع النشاط
  ريد اإللكترونياستخدام الب •
  الحصول على معلومات •
  تقديم خدمات بنكيه ومالية/تحصيل •
  التعامل مع المؤسسات الحكومية أو العامة •
  تقديم خدمات للعمالء •
 استالم طلبيات •

B-12 

  
  

 مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 مؤشـرات أسـاسية

 ICT-1a واالتصاالتالمعلومات  في قطاع تكنولوجيا ين الذكور من إجمالي العاملنسبة
ICT-1b واالتصاالت في قطاع تكنولوجيا المعلومات ين اإلناث من إجمالي العاملنسبة
 ICT-2 المضافة المضافة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من القيمة الشاملة القيمة نسبة
 ICT-3 ي التصدير من إجمال المصدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقيمة نسبة
 ICT-4  من إجمالي االستيراد المستوردة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقيمة ةنسب
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  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغربي آســياالئحة ): 2(ملحق رقم 
Global Core 

  OEC
D 

EC
A     

ITU  ■ ■ 1 صشخ) 100 (ئةام لكل الثابتة التليفونية الخطوط عدد

ITU  ■ ■ 2 شخص) 100 (ئةام لكل المحمول خطوط عدد

ITU  ■  3 المنزلي لالستخدام الثابت الهاتف خط الشتراك الشهرية التكلفة

ITU    4 الثابت الهاتف بخط) دقائق 3 (الداخلية المكالمة تكلفة

ITU  ■  5 األعمال لقطاع الثابت الهاتف خط تراكالش الشهرية التكلفة

ITU  ■  6 المحمول بالخط االشتراك تكلفة

ITU    7 المحمول بالخط) دقائق 3 (الداخلية المكالمة تكلفة

ITU, UIS 8  شخص) 100 (ئةام لكل التلفاز أجهزة عدد ■  

ITU  ■ ■ 9  شخص) 100 (ئةام لكل الحاسب  أجهزةعدد

ITU, ISC 10  شخص) 100 (ئةام لكل لإلنترنت المضيفة الحاسب د أجهزةعد  ■ 

 ISP Surveys ■ ■ 11  شخص) 100 (ئةام لكل اإلنترنت مشتركي عدد

ITU   ■ 12  إلنترنتل عرض الحزمة الدولية من الفرد نصيب

ITU   ■ 
) 1000 (ألف لكل إلنترنتل ة الحزمة العريضةخدم في المشتركين عدد

  شخص
13

البنية
 

األساسية
 

والنفـاذ
  

 Business Surveys ■ ■ 
 الذكور من إجمالي القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة

 واالتصاالت
أ14

 Business Surveys ■ ■ 
 اإلناث من إجمالي القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة

 واالتصاالت

14
ب

COMTR
ADE  ■ ■ 

 من إجمالي  المستوردة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقيمة ةنسب

 االستيراد
أ15

COMTR
ADE  ■ ■ 

 من إجمالي  المصدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقيمة نسبة

 التصدير

15
ب

 Business Surveys ■ ■ 
صاالت من  المضافة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتالقيمة نسبة

 المضافةالقيمة الشاملة 
16

قط
ـ
ـ

اع
 

تكنولوج
ياـ

 
ت
المعلوما

ت
صاال

 واالت
  

الجهوزيــــة
 

ITU Household 
Surveys ■  17  إلى اإلنترنتللنفاذ الشهرية التكلفة

 Household 
Surveys ■ ■ 18  التي تتصل باإلنترنتالمنازل نسبة

 Household 
Surveys ■ ■ 19  التي تقتني الحاسبالمنازل نسبة

 Household 
Surveys ■  

الذين يستخدمون اإلنترنت بواسطة نقطة اتصال ر  الذكونسبة

 ) العمروفقم مقس(أولية /مباشرة
أ20

 Household 
Surveys ■  

 يستخدمن اإلنترنت بواسطة نقطة اتصال الالتي اإلناث نسبة

 ) العمروفق مقسم(أولية /مباشرة

20
ب

21 )طانشلوفق امقسم (نت إلنترا الذين يستخدمون األفراد نسبة  ■  

األســرة
 

 Business Surveys 22  األعمال التي تستخدم الحاسبمؤسسات نسبة ■ ■

 Business Surveys 23  األعمال التي تتصل باإلنترنتمؤسسات نسبة ■ ■

 Business Surveys 24  األعمال التي لديها موقع على اإلنترنتمؤسسات نسبة ■ ■

 Business Surveys 25  الموظفين الذين يستخدمون الحاسبنسبة ■ ■

 Business Surveys 26  الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنتنسبة ■ ■

قطاع
 

األعمـــال
 

االستخـــدام
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 Business Surveys 27  اإلنترنت مؤسسات األعمال التي تستلم طلبيات عبر نسبة ■ ■

 Business Surveys 28 رسل طلبيات عبر اإلنترنت  األعمال التي تمؤسسات نسبة ■ ■

 Business Surveys 29  األعمال التي لديها شبكة معلومات داخليةمؤسسات نسبة ■ ■

 Business Surveys 30  المعامالت التجارية عبر اإلنترنت من القيمة اإلجمالية قيمة نسبة ■ ■

 Ministry of 
Education  ■ 

رس االبتدائية والثانوية إلى عدد  المسجلين في المداالطالب نسبة

 فيهاالحاسبات 
31

 Ministry of 
Education  ■ 

 االبتدائية والثانوية التي تتصل باإلنترنت وتوفر الوصول المدارس نسبة

  الدراسةألهدافلتالمذتها 
32

UIS 
Ministry of 

Higher 
Education 

 ■ 
لمسجلين في التعليم العالي في  الطالب اعدد إجمالي من الذكور نسبة

  مشبع بهمجال أو واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال
أ33

UIS 
Ministry of 

Higher 
Education 

 ■ 
 الطالب المسجلين في التعليم العالي في عدد إجمالي من اإلناث نسبة

  مشبع بهمجال أو واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال

33
ب

 Ministry of 
Education  ■ 

  الكفاءة في ميدان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتذوي المدرسين نسبة

  والثانويةاالبتدائيةمن إجمالي عدد المدرسين في المدارس 
34

 
Ministry of 

Higher 
Education 

 ■ 
 التعليم العالي التي توفر مناهج التعليم اإللكتروني من مؤسسات نسبة

  التعليم العالياتمؤسسإجمالي عدد 
35

التعليـــم
 

  
 

Regional Supplement 
  OEC

D 
EC
A     

 األســـرة    

ITU Household/Busin
ess Surveys   1 الفرد/نسبة تكلفة الحاسب لمتوسط دخل األسرة

 السياسات واألطــر التنظيمية    

 Government 
Surveys  ■ 

 واستراتيجيات متعلقة واالتصاالتمعلومات كنولوجيا الوجود سياسة رسمية لت

 بها في قطاع اقتصادي أو أكثر
2

 Government 
Surveys   

 على واالتصاالتكنولوجيا المعلومات عدد المبادرات الفاعلة المكتملة المتعلقة بت

 النطاق الوطني
3

الجهوزيــــة
 

 المحتــوى المحــلي    

 Business Surveys  ■ 4 ات البرمجية المطورة باللغة العربية أو المعربة محلياعدد التطبيق

 Government/Busi
ness Surveys    5 المتوفرة محليا) عدد صفحات اإلنترنت(حجم المعلومات

 الحكومـــة    

 Government 
Surveys  ■ 

بشكل تفاعلى ومباشر من خالل  توفر خدماتها التي الحكومية مؤسساتال نسبة

 تاإلنترن
6

 Government 
Surveys   

الحكومية من خالل  مؤسساتالمتوفرة لدى ال) بالميجا بايت(حجم المعلومات 

 اإلنترنت
7

 Government 
Surveys  ■ 8 المتوفرة من خالل اإلنترنت الحكومية الخدمات نسبة

االستخـــدام
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):3(ملحق رقم   
Africa ICT Indicators Workshop  

28-29 October 2004 
Proposed List of Core ICT Indicators 

 
No. Indicators 

Basic infrastructure and access
1. Main telephone lines per 100 inhabitants
2. Mobile cellular subscribers per 100 inhabitants
3. Radio per 100 inhabitants
4. Television sets per 100 inhabitants
5. Number of PCs per 100 inhabitants 
6. Number of Internet subscribers per 100 inhabitants
7. International Internet bandwidth per inhabitant
8. Broadband Internet subscribers per 100 inhabitants
9. Internet access tariff (20 hours per month) as a percentage of per capita income

10 Percentage of localities with public Internet access centres (PIACs) by number of inhabitants 
(rural/urban)

11 Percentage of population with access to  PIACs by type of PIAC (governmental/private)
12 Percentage of population covered by mobile telephony

ICT sector
13 Percentage of total workforce involved in ICT sector (by gender)
14 ICT imports and exports as percentage of total imports and exports
15 Value added in the ICT sector (as a percentage of total value added)

Households
16 Percentage of households with radio
17 Percentage of households with a television
18 Percentage of households with a telephone (Fixed only, mobile only, fixed and mobile)
19 Percentage of households with a personal computer
20 Percentage of households with Internet access (from the home)

Individuals (by age, gender, including the disable)
21 Percentage of population that use a computer 
22 Percentage of population with access to the Internet (by type of access, purpose, location of use)

Business
23 Percentage of businesses with computers
24 Percentage of businesses with Internet access
25 Percentage of businesses with a website
26 Percentage of employees using PCs
27 Percentage of employees using the Internet
28 Percentage of businesses receiving orders over Internet
29 Percentage of businesses placing orders over Internet
30 Percentage of businesses with an intranet
31 Value of orders received over the Internet (as a percentage of total value of orders)
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Education
32 Percentage of primary and secondary schools having Internet access for students for study 

purposes
33 Percentage of students enrolled in tertiary education having Internet access for students for 

study purposes
34 Enrolled Student to PC ratio (in primary, secondary schools and tertiary education)
35 Percentage of students enrolled in tertiary education in an ICT field or an ICT- dominated field (of 

the total number of students) (by gender)
36 Percentage of ICT-qualified teachers in primary and secondary schools (of the total number of 

teachers)
37 Percentage of tertiary education institutions with e-learning courses (of the total number of tertiary education 

institutions)
38 1. For what purpose do students/teachers use computers/Internet (% 

for E-mail, research, employment opportunities, application 
software, etc.)

2. 
3. Government

39 Ratio of availability of PCs  to number of staff 
40 Percentage of government offices with Internet access
41 Percentage of government offices and agencies with a website
42 Percentage of government employees with Internet access from the office
43 % of government workers that use ICTs 
44 Purpose of use: (%) for e-mail, research, database work, geomatics, application software, etc

Agriculture
45 % of agricultural population and extension workers involved in the exploitation and deployment 

of ICTs to the sector
46 Typology of usage of ICTs in the agricultural sector (% in R&D, business, weather, prices, etc..) 
47 Number of Local web-sites and data bases with agricultural information and content 

Health
48 % of health institutions using ICTs (by type of health institution: private clinic, government, 

university hospital, pharmacy etc…)
49 Geographic distribution of  health institutions with computers, telephone and Internet 

connectivity
50 % of health professionals that use ICTs for medical purposes 
51 Purpose of usage and % in tele-medicine, e-mail, research (health information, continuing 

medical education or distance learning, health promotion (including health information systems), 
database, Software applications, etc

52 % of local web-sites and data bases with medical information

Supplementary Indicators
53 Total Resident Population 
54 Total number of households 
55 Percentage of households with electricity  
56 Total number of sub-regional and regional backbones and Exchange Points to which the country has 

access 
 ICT investment and expenditures 

57 % of ICT investments  and expenditures (% vis a vis GDP and vis a vis general Government expenditures)  
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 Content  issues and local languages 
58 % of software developed in local language  
59 % of websites developed in local languages 

  
 Security issues 

60 % of networks and websites which are attacked, and  nature of attacks   
  
 National Information and Communication Infrastructure (NICI) Plans and legislation 

61 Esistence of national or sectoral ICT policies and strategies and their implementation status 
62 Existence of national ICT legislations and regulatory frameworks and their effective 

implementation. 
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  ات واالتصاالتمثال على استمارة مسح منشآت خاص بتكنولوجيا المعلوم): 4(ملحق رقم 

 )ال. 2نعم    . 1اإلجابة :                            ( أسئلة حول بند االتصاالت السلكية والالسلكية: القسم األول
 EQ1 .                                                           هل تملك المؤسسة خط هاتف خاص بها؟ 
 EQ2 .                                                                    هل تملك خط فاكس خاص بها؟ 

EQ3  .                         إذا كانت اإلجابة ال انتقل إلى القسم الثاني (هل تملك المؤسسة هاتف النقال ؟       (
EQ4  .                       الكرت(بطاقة الدفع المسبق . 2فاتورة   . 1على أي نظام يعمل الهاتف النقال؟(       
EQ5  .                                         إسرائيلية           . 2فلسطينية  . 1تابعية الهاتف النقال لشركات ؟

  )ال. 2نعم    . 1اإلجابة           ( :                                أسئلة حول الكمبيوتر ومستلزماته: القسم الثاني
 EQ6 . كمبيوتر؟                                          أجهزةهل يتطلب طبيعة عمل المؤسسة استخدام   

EQ7 .                       اإلجابة ال انتقل إلى القسم إذا كانت(هل تستخدم المؤسسة أجهزة كمبيوتر في عملها؟ 

EQ8 .                                                  هل أجهزة الكمبيوتر المستخدمة حديثة ومتطورة؟  

EQ9 .           هل تستخدم المؤسسة برامج كمبيوتر متخصصة في عملها؟                               

EQ10 . هل تملك المؤسسة جهاز سكانر)Scanner(                                                     ؟  

EQ11 .                                              ال انتقل إلى إذا كانت اإلجابة(هل تملك المؤسسة طابعة؟ 

EQ12  .                                                                               هل الطابعة ملونة ؟  

 EQ13 .ستخدمة؟ عدد أجهزة الكمبيوتر الم  

 )ال. 2نعم    . 1اإلجابة :                                                   ( أسئلة حول اإلنترنت: القسم الثالث
EQ14 .                                                                     إذا كانت اإلجابة ال انتقل إلى القسم       (هل تستخدم المؤسسة شبكة اإلنترنت ؟

EQ15  .                                                  هل تملك المؤسسة صفحة إلكترونية خاصة بها؟  

EQ16  .     هل المؤسسة متعاقدة مع شركة متخصصة لدعم الصفحة؟                                      

EQ17 .                                                   هل استخدام اإلنترنت متاح لغالبية العاملين فيها؟  
  EQ18.                3للترفيه    . 2العمل    ألغراض . 1  ما هي مجاالت استخدام اإلنترنت في المؤسسة؟ .

 EQ19  .      ما هو عدد أجهزة الكمبيوتر الموصولة باإلنترنت؟  

 EQ20 . ما هو متوسط عدد ساعات استخدام اإلنترنت في الشهر؟  

 )ال. 2نعم    . 1اإلجابة:                          ( أسئلة حول التعامل مع تكنولوجيا المعلومات: القسم الرابع
 EQ21  . هل تملك المؤسسة قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)ICT(                        ؟  
 EQ22 .من العاملين في المؤسسة على تدريب في مجال أل هل حصل أي ICT إذا كانت اإلجابة ال انتقل إلى(؟EQ24 
 EQ23  .                                        اكثر من أسبوعين.2أسبوعين فاقل   . 1ما هي مدة التدريب؟       
  EQ24  . ما هو عدد العاملين في مجالICT  ؟  
 EQ25  . هل تتعامل المؤسسة مع شركات تقدم خدماتICT             إذا كانت اإلجابة ال انتقل إلى(؟EQ27 (   

 EQ26  .           ما مدى الرضى عن الخدمات المقدمة من شـركات ألICT                            جيـدة  . 2ممتـازة             . 1؟
 EQ27  .                        هل يتم التفكير بتطوير استخدام التكنولوجيا في المؤسسة؟                  
 EQ28  .                        هل تم إدراج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن خططكم المستقبلية؟ 
 EQ29  .                                     برأيكم هل يساعد استخدامكم للتكنولوجيا في زيادة اإلنتاجية؟ 

  EQ30  .   في حال اإلجابة ال  أنهي المقابلة(ال  . 2نعم   . 1هل تقوم المؤسسة بدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات؟(  
  EQ31  .                                  نعم    .  1هل هناك موازنة خاصة لتطوير هذا الجانب في المؤسسة؟

  
 


