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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات : ٥الهدف 

0.bالغاية . 

 ب: تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة-٥الغاية 

0.cر. المؤش 

  :  نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس١-ب-٥المؤشر 

0.d. السلسلة 

  ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021 أغسطس/آب 2

0.f. المؤشرات ذات الصلة 

 .٨-١٧؛ ١٠-١٦؛ ١-١٣؛ ٨-١٢ب؛ -١١ج؛-٢؛ ٤-١

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:

، حسب محمولةهواتف  يملكونتعريف نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول حسب الجنس على أنها "النسبة المئوية لألفراد الذين  ميت

 الجنس".

 المفاهيم:

 ويشمل األمرهاتفاً خلوياً محموالً إذا ما كان لديه هاتفاً خلوياً محموالً مع شريحة اشتراك واحدة على األقل لالستخدام الشخصي. الفرد يملك 

خ(. الهواتف المحمولة التي يزّود بها الموظفون التي يمكن استخدامها ألغراض شخصية )للقيام باالتصاالت الشخصية، والنفاذ إلى االنترنت إل

. ويشمل األمر ايضاً األشخاص الذين يملكون هاتفاً محموالً محموالً  اً ستثناء األفراد الذين يملكون شريحة اشتراك إنما ال يملكون جهازيتم ا

 .لالستخدام الشخصي إنما ليس مسّجالً باسمه/اسمها. تعتبر شريحة االشتراك شريحة ناشطة إذا ما تم استخدامها في األشهر الثالثة الماضية

 ر الهاتف )الخلوي( المحمول إلى جهاز محمول مسّجل في خدمة اشتراك خلوية باستخدام التكنولوجيا الخلوية، التي تؤمن النفاذ إلى الشبكةيشي

 IMT( و3G)تقنية   imt-2000ك الرقميةالتناظرية والخلوية  والتكنولوجيات (. األمر الذي يشمل األنظمةPSTNالعامة للتحويل الهاتفي )

 كما يشمل المؤشر مستخدمي االشتراك الالحق الدفع والحسابات المسبقة الدفع.  ة.المتقدم
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2.B. وحدة القياس 

 صلألشخالالنسبة المئوية 

2.C. التصنيفات 

البيانات، يمكن تقسيم المؤشر حسب  وتفصيلرسمية، وإذا ما سمحت البيانات بتوزيع  مسوحبالنسبة للبلدان التي تجمع هذه البيانات من خالل 

االتحاد الدولي  (. ويقومISCOالمهنة )ومركز القوة العاملة، والمستوى التعليمي، والفئة العمرية، والجنس، والمنطقة )الحضرية / الريفية(، 

 لالتصاالت بجمع البيانات عن جميع هذه األعطال من البلدان.

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

الدولي لالتصاالت المطّورة حديثاً والذي صادقت عليه الندوة العالمية المعنية بمؤشرات االتصاالت/ إن هذا المؤشر هو من مؤشرات االتحاد 

نهجية الخاصة به بالتنسيق مع االتحاد الدولي م. وتم تطوير تعريف المؤشر وال2014( في العام WTISتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

وبعد إجراء المشاورات الحثيثة مع البلدان. تم جمع البيانات المعنية بنسبة األفراد الذين يملكون  لالتصاالت، من خالل فريق الخبراء الخاص به

(. جمع NSO) الوطنيةاالحصاءات  أجهزةاالتحاد الدولي لالتصاالت إلى  ، من خالل استبيان سنوي أرسله2015هاتفاً محموالً ألول مرة في 

يقوم االتحاد بجمع عدد من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، القيم المطلقة. ويتم احتساب  االتحاد في هذا االستبيان، الذي من خالله

من أن  أيضاً  التحقق يير االحصائية المالئمة. ويجريتالقي المعا من أن منهجية المسح االسرييتم التحقق  كما النسب المئوية كخطوة الحقة.

وات السابقة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة على مستوى البلد )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البيانات تضمن االتساق مع بيانات السن

 واالقتصاد(

التفاوت في المقارنة بين السنوات، ال يتم في العادة التعديل على البيانات، إنما التضارب في التعاريف، والفئة العمرية لألفراد والفترة المرجعية و

 في مالحظات البيانات. ولهذا السبب، ال يتم مقارنة البيانات بشكل صارم. ار إليهاكل هذه األمور يُش

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

(. جمع NSOs) الوطنية االحصاء أجهزةن خالل استبيان سنوي أرسله إلى يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع البيانات بشأن هذا المؤشر م

ويتم احتساب ، الذي من خالله يقوم االتحاد بجمع عدد من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، القيم المطلقة. االتحاد في هذا االستبيان

أن النسب المئوية كخطوة الحقة. كما يتم التحقق من أن منهجية المسح االسري تالقي المعايير االحصائية المالئمة. ويجري التحقق أيضاً من 

مع بيانات السنوات السابقة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة على مستوى البلد )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  البيانات تضمن االتساق

 واالقتصاد(

 

3.Cالجدول 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 

قاعدة بيانات المؤشرات العالمية لالتصاالت / تكنولوجيا في ، سمبرفي تموز / يوليه وكانون األول / دي، يتم إصدار البيانات مرتين في السنة

 المعلومات واالتصاالت.

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx
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3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

  الوطنية اإلحصاء أجهزة

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 

األشخاص الذين يعيشون بسرعة كبيرة خالل العقد الماضي ويكاد عدد األجهزة الخلوية يوازي عدد  الخلويةً المحمولةانتشرت شبكات الهواتف 

. من المهم تعقّب ملكيات الهواتف المحمولة، بشكل خاص، محموالً  اً خلوي اً على الكرة األرضية. إال أن، ليس كل إنسان يستخدم أو يمتلك هاتف

يؤمن للنساء درجة من االستقاللية من أجل تعقّب المساواة بين الجنسَين بما أنه جهاز شخصي، فإذا ما امتُلِك وليس فقط استُخدِم، هذا األمر 

 ة. والحرية، بما فيها من أجل أغراص مهنية. وكانت عدد من الدراسات قد أشارت إلى الصلة بين تملك الهاتف المحمول والتمكين ونمو االنتاجي

. الخلوية المحمولةً الرجال يملكون الهواتف ن هناك نساء أقل مبأن  خلوياً محموالً بة النساء اللواتي يملكن هاتفاً ت الموجودة بشأن نسوتشير البيانا

على تصميم سياسات  الرصد سيساعدواة بين الجنسين وتحسينها وتالك الهاتف المحمول لتعقّب المساا المؤشر يلقي الضوء على أهمية امإن هذ

النوع االجتماعي للشراكة المعنيّة بقياس . وتم اقتراح جمع هذا المؤشر من قبل مجموعة العمل الخاصة بينالجنسَ  الفجوة بينهادفة لتخطّي 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. 

4.B. التعليقات والقيود 

الذين يملكون الهواتف المحمولة في الوقت الراهن إال في القليل من البلدان، يقوم االتحاد الدولي  داألفرافي حين ال تتوفر البيانات المعنية بنسبة 

إضافة ومن المتوّقع أن يتم  المعيشية الوطنية األسر تعلقة بهذا المؤشر من خالل المسوحكافة البلدان على جمع البيانات الملالتصاالت بتشجيع 

لمتوّقع أن يزيد عدد المؤشر إلى الئحة المؤشرات األساسية للشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية. ومن ا

 في المستقبل القريب. البيانات الرسمية المعنية بهذا المؤشر  تجمع البلدان التي

4.C. طريقة االحتساب 

. يتم احتساب هذا المؤشر عبر قسمة مجموع عدد األفراد المعيشية الوطنيةؤشر من خالل المسوح يمكن للبلدان أن تجمع البيانات بشأن هذا الم

 محموالً على مجموع عدد األفراد ضمن النطاق.خلويًا الموجودين ضمن النطاق والذين يملكون هاتفاً 

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
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4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
 يتم تقدير القيم الناقصةال 

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي •
 ال يتم تقدير القيم الناقصة

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 لم ينتج االتحاد الدولي لالتصاالت اي تقديرات عالمية إنما يعمل على منهجية إلنتاج التقديرات العالمية 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  . إدارة الجودة 

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

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:

 واحدة. مسحعلى األقل من  بلداً  80، فإن المؤشر متاح ألكثر من عموماً 

 

 التسلسل الزمني:

 فصاعداً  2015

 

   التفصيل:

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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، يمكن أن يتم بالتجزيء والتفصيل، وإذا ما سمحت البيانات المعيشية الوطنية األسرشر من خالل المسوح بالنسبة للبلدان التي تجمع هذا المؤ

الحضرية/الريفية(، حسب الفئة العمرية وحسب المستوى التعليمي ووضع تجزيء المؤشر ليس حسب الجنس فقط بل أيضاً حسب المنطقة )

 الوظيفة.حسب القوى العاملة و

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

. إذ يستخدم االتحاد الدولي لالتصاالت البيانات التي تؤمنها البلدان، بما فيها المجتمع قيد النطاق الذي يستخدم الحتساب للتباينما من مصادر 

 النسب المئوية.

 قائوثالمراجع وال.  7

 الروابط:

http://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   

 

http://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

