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 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع : ٤الهدف 

0.bالغاية . 

: تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل ٤-٤الغاية 

 ٢٠٣٠ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام  وشغل وظائف الئقة

0.cر. المؤش 

 نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهارة ١-٤-٤المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .  الصلةالمؤشرات ذات 

 ج-٩؛ ٢-٩ب؛ -٨؛ ٦-٨؛ ٥-٨ب؛ -٥؛ ٥-٤

0.g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (ITU)  االتحاد الدولي لالتصاالت

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 

  التعريف:

الشباب  على أنها النسبة  والبالغيننسبة  تعريفها  المهارة كما تم  واالتصاالت حسب نوع  مهارات تكنولوجيا المعلومات  لديهم  الذين تتوافر 

يتم التعبير عن المؤشر   المئوية  لألشخاص الذين خضعوا ألنشطة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في السنوات الثالث األخيرة. 

 كنسبة مئوية.

 :المفاهيم

الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهارات، إلى األشخاص الذين   نسبة األشخاصشير مؤشر ي

، سيتم جمع هذه البيانات 2020قاموا بأنشطة معينة متعلقة بالحاسوب في األشهر الثالثة الماضية. )يرجى مالحظة أنه اعتباراً من عام 

استجابة مختلفة، كما هو موض  ح أدناه.(بنطاق وفئات 

لقياس مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما يلي:  تشمل األنشطة المرتبطة بالكمبيوتر 

 نسخ أو نقل ملف أو حافظة ملفات -

 استخدام إدارة النسخ واللصق لنسخ أو نقل المعلومات ضمن مستندٍ ما -
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ما أو صورة أو فيديو( -  ارسال الرسائل االلكترونية مع ملفات مربوطة )كمستند 

 استخدام الصيَغ الحسابية األساسية في جدول بيانات -

الطابعة أو الكاميرا أو جهاز االستقبال( -  االتصال بأجهزة جديدة وكيفية ادخالها )كتعريف 

 إيجاد وتحميل وادخال وتعريف البرامجيات الحاسوبية -

فيها النصوص أوالصور أوالمؤثرات الصوتية أوالفيديو  خلق ال - عروض االلكترونية من خالل برامج العروض االلكترونية )بما 

 أوالخرائط(  

 نقل الملفات بين جهاز الكمبيوتر وأجهزة أخرى -

 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجية متخصصة -

، أوالحاسوب المحمول أو الحاسوب اللوحي )وما يشبهه من حواسيب محمولة( ويشير مصطلح الحاسوب االلكتروني إلى الحاسوب المكتبي

الذكي أو الهواتف المحمولة.  وال يشمل المعدات التي تملك مقدرات حاسوبية كالتلفزيون 

المهام  قد نفذوا أكثر من نشاط واحد وبالتالي من المتوقع ردود متعددة. يتم ترتيب  إلى    على نطاق واسعسيكون معظم األفراد  من األقل تعقيداً 

  األكثر تعقيداً، على الرغم من عدم وجود حاجة للمستجيب لتحديد مهام أبسط قبل اختيار مهمة أكثر تعقيداً.

في عام ت االجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بمؤشرات األسر  2018م اتخاذ قرار  المعيشية  لتعديل صياغة هذا المؤشر )في 

لجعل المؤشر مستقالً عن الجهاز المستخدم. سيتم جمع هذه البيانات من الدول  EGHلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ( ، في جنيف(، 

االتفاق عليها في اجتماعي    2020األعضاء اعتباراً من عام  فئات المهارات التي تم  وتضم التغييرات في بعض  السادس  EGHفصاعداً، 

المهارات المنقحة والجديدة كما يلي:والسابع  . ستكون فئات 

وثيقة، أو بين •  استعمال أدوات النسخ واللصق الالزمة لتكرار أو نقل البيانات والمعلومات والمحتوى في بيئة رقمية )ضمن 

 ) األجهزة أو في الحيز السحابي مثال •

البريد اإل • كتروني، أو خدمة المراسالت، أو الرسائل القصيرة مثال( مع ملفات مرفقة )من قبيل وثيقة أو  إرسال رسائل )عبر 
 صورة

 )أو فيديو •

 استعمال الصيغ الحسابية األساسية في جدول بيانات •

أو كاميرا أو طابعة( من خالل التكنولوجيات السلكية أو الالسلكية • أجهزة جديدة )مثل مودم   توصيل وتركيب 

وتشكيلها العثور • وتطبيقات وتنزيلها وتركيبها   على برمجيات 

إلكترونية ببرمجيات عرض )بما في ذلك النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو الرسوم البيانية •  )إنشاء عروض تقديمية 

 )نقل الملفات أو تطبيقات بين أجهزة )بما في ذلك عبر التخزين السحابي •

)مثل كلمات المرور القوية واإلخطار بمحاولة تسجيل الدخول( لحماية األجهزة والحسابات على   إعداد إجراءات أمنية فعالة •
 شبكة

 اإلنترنت •

إعدادات الخصوصية على جهازك أو حسابك أو تطبيقك لتقييد تناقل البيانات والمعلومات الشخصية )مثل االسم •  تغيير 

 )ومعلومات االتصال والصور •

 اإلنترنتومات الموجودة على شبكة التحقق من موثوقية المعل •

الحاسوب وتطوير التطبيقات( •  البرمجة أو الترميز في البيئات الرقمية )مثل برمجيات 

2.B. وحدة القياس 

 صلألشخالالنسبة المئوية 

 

2.C. التصنيفات 

تصنف األنشطة وفقا لالتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع فريق الخبراء المعني بمؤشرات األسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت

البيانات، يمكن  وتفصيلرسمية، وإذا ما سمحت البيانات بتوزيع  مسوحالوة على ذلك، وبالنسبة للبلدان التي تجمع هذه البيانات من خالل وع

(. ISCOالمهنة )ومركز القوة العاملة، والمستوى التعليمي، والفئة العمرية، والجنس، وتقسيم المؤشر حسب المنطقة )الحضرية / الريفية(، 

 االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع البيانات عن جميع هذه األعطال من البلدان. ويقوم

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3
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3.A. مصادر البيانات 

الوطنية. يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بتجميع البيانات  المعيشية البيانات حول هذا المؤشر من خالل المسوح األسريمكن للبلدان جمع 

 الخاصة بالدول المختلفة.

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 .يتم تجميع البيانات الخاصة بالدول المختلفة وتوفيرها من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت

3.C  .الجدول الزمني لجمع البيانات 

ويقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع البيانات مرتين في السنة من الدول األعضاء، في  .متنّوع. لكل مسح دورته الخاصة بجمع البيانات

 الربع األول وفي الربع الثالث من السنة.

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 مرتين في السنة  حول مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ينشر االتحاد الدولي لالتصاالت بيانات 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

التي يتم فيها جمع  األجهزة اإلحصائية الوطنية والوزارات الحكومية( المعيشية )بما فيها  االسرمسوح الهيئات المسؤولة عن قيادة 

 .المعلومات المتعلقة بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يتم تجميع البيانات من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (ITU)  االتحاد الدولي لالتصاالت

3.G. التفويض المؤسسي 

المعلومات واالتصاالت، هو المصدر الرسمي االتحاد الدولي لالتصاالت، بوصفه وكالة األمم المتحدة المتخصصة لتكنولوجيا ان 

 إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية، ويجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الدول األعضاء فيه.

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

لذلك قد يساعد هذ الفعّال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  االستخدام  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تحدّد   امن شأن المهارات 

إلى مثل هذه المهارات عائقاً يمنع الناس، من المؤشر في الربط بين استخدام تكنولوجيا  المعلومات واالتصاالت وتأثيرها.. ويشكّل االفتقار 

لتحسين  المستهدفة  السياسات  لتوجيه  البيانات  استخدام هذه  واالتصاالت. يمكن  المعلومات  تكنولوجيا  امكانيات  بشكل كامل من  االستفادة 

وبا  لتالي المساهمة في مجتمع معلومات شامل.مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

والتي أقرت المؤشرات األساسية للشراكة بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،  أساسياً لقائمة  أيضاً مؤشراً  ها  يعد 

 (.2014اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة )في عام 

 

4.B. التعليقات والقيود 

الدولي لالتصاالت إن المؤشر هو م االتحاد  ومطّوران بالتنسيق مع  ومنهجية متفق عليهما دولياً،  إلى تعريف  إنما يستند  ؤشر جديد نسبياً 

(ITUالخبراء وجّراء عملية تشاورية مكثفة مع البلد من خالل فرق  المصادقة عليه من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ان.  (،  كما تمت 
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المؤشر إلى االستجابات التي تؤمنها المقابالت المتعلقة باألنشطة، التي حصلت في فترة .2020ومرة أخرى في عام ،  20141في عام   يستند 

 تقييماً مباشراً للمهارات حتى أننا ال نعلم إذا ما تم أخذ هذه األنشطة بطريقة فعاّلة.  مرجعية من الوقت. إال أنها ال تشكّل

 

4.C. طريقة االحتساب 

ساب هذا المؤشر كنسبة من داخل النطاق الذين نفذوا كل نشاط في األشهر الثالثة الماضية، بغض النظر عن مكان حدوث ذلك النشاط. يتم ح

 .التعبير عن المؤشر كنسبة مئوية يتم

 

 .يتم التعبير عن األرقام المقدمة كنسبة من السكان داخل النطاق

4.D  .التحقق 

، وذلك بالتشاور بعمليات التحقق من البيانات . ويقوم االتحاد الدولي لالتصاالت إلى االتحاد الدولي لالتصاالت بياناتال تقدم الدول األعضاء

 مع الدول األعضاء.

 

4.E. التعديالت 

 .لم تجر أي تعديالت على البيانات المقدمة من البلدان

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  قليمي( على المستوى اإل2و )  البلدمستوى 

 البلدعلى المستوى   •
عة للبيانات.  ما من قيَم ناقصة من قبل الجهات المجمِّّ

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
عة للبيانات.  ما من قيَم ناقصة من قبل الجهات المجمِّّ

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 ال تتوفر في الوقت الحالي المجاميع االقليمية والعالمية لهذا المؤشر.

 

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 2020إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالها دليل قياس نفاذ األسر واألفراد 

-https://www.itu.int/en/ITU

D/Statistics/Documents/publications/manual/ITUManualHouseholds2020_A.pdf   

4.I  .  الجودة إدارة 

ات تقوم شعبة البيانات والتحليالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت بالتحقق من هذه البيان

 .والتحقق من صحتها. ويجري االتصال بالبلدان لتوضيح وتصحيحها

 

 
  القائمة األساسية لمؤشرات الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية أحد  كبوصفها   (1

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/manual/ITUManualHouseholds2020_A.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/manual/ITUManualHouseholds2020_A.pdf
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4.J  . ضمان الجودة 

  .2020 في عام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالهاقياس نفاذ األسر واألفراد إلى تتبع المبادئ التوجيهية لدليل 

4.K  . تقييم الجودة 

  .2020 في عام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالهاقياس نفاذ األسر واألفراد إلى تتبع المبادئ التوجيهية لدليل 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 .2005اقتصاداً عن بيانات مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منذ عام  91، أبلغ 2020اعتباراً من عام 

 

 التسلسل الزمني:

 فصاعداً  2005

 التفصيل:

ألنه يتم جمع بيانات مؤشر نسبة األفراد الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهارات من خالل  نظراً 

مسح، يمكن للمتغيرات التصنيفية لألفراد توفير مزيد من المعلومات حول االختالفات في مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين 

للمتطلبات الوطنية، يمكن استخدام هذه البيانات  ء واألطفال/البالغين )الفئات العمرية(، موظفون/عاطلون، وما إلى ذلك، وفقاً الرجال/النسا

 لتوجيه السياسات المستهدفة لتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبالتالي المساهمة في تطوير مجتمع معلومات شامل

 

 المعايير الدوليةاالنحراف عن  /المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 وجديال 

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الرابط

 

International Telecommunication Union: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx   

 

 :المراجع

 2020إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالها دليل قياس نفاذ األسر واألفراد 

-https://www.itu.int/en/ITU

D/Statistics/Documents/publications/manual/ITUManualHouseholds2020_A.pdf   

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/manual/ITUManualHouseholds2020_A.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/manual/ITUManualHouseholds2020_A.pdf

