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

 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار: ٩الهدف 

0.b  .الغاية 

ج تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل -٩الغاية 

 والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا، بحلول عام

0.cر. المؤش 

 التكنولوجيانسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، حسب  ١-ج-٩المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021آب/أغسطس  20

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ١-١٣ب، -١١، ١-٩ج، -٢، ٣-٢، 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 
 :ريفالتع

إن نسبة السكان المشمولين بشبكة خليوي، موزعة بحسب التكنولوجيا، تشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون ضمن مدى إشارة 

إذا كانوا مشتركين في شبكة الهاتف المحمول أو من مستخدمي الهاتف المحمول. يتم حساب ذلك عن طريق خليوية متنقلة، بغض النظر عما 

 .100قسمة عدد السكان ضمن نطاق إشارة الخليوي المتنقل على إجمالي عدد السكان ثم يُضرب عددهم ب

 

 :المفاهيم

المكان الذي يعملون فيه أو مكان المدرسة التي يرتادونها، إلخ. عندما يكون يستند هذا المؤشر إلى المكان الذي يعيش فيه السكان، وليس "

طية هناك العديد من المشغلين الذين يقدمون الخدمة، ينبغي اإلبالغ عن الحد األقصى لعدد السكان المشمولين في التغطية. ويجب أن تشير التغ

 :وهي تشمل (2G) ت الخليوية الضيّقة النطاقوالتقنيا (3G) ، والتقنيات الخليوية الواسعة النطاقLTE إلى

 

 256الشبكات الخليوية ذات النفاذ إلى اتصاالت البيانات )مثل اإلنترنت( بسرعات متدنية دون  :(2G) تغطية السكان النقّالة -

ير المؤشر إلى القدرة يش .EDGE ومعظم تطبيقات CDMA20001xو GPRS كيلوبايت/الثانية. ويشمل ذلك التقنيات الخليوية المحمولة مثل

النظرية للمشتركين على استخدام خدمات البيانات المتنقلة ذات سرعة غير واسعة النطاق، بدالً من عدد المستخدمين الفاعلين لمثل هذه 

 .الخدمات
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على األقل، بغض  3Gسرعة تشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يقعون ضمن مدى إشارة خليوية متنقلة ب :(3G) تغطية السكان النقّالة -

من النظر عما إذا كانوا مشتركين أم ال. األمر الذي يتم احتسابه عن طريق قسمة عدد السكان الذين تغطيهم إشارة خليوية متنقلة على األقل 

 أو EDGE وأ GPRS . ويستثني ذلك األشخاص المشمولين فقط بخدمات100على إجمالي عدد السكان ويضرب الناتج ب  3Gالجيل الثالث 

CDMA 1xRTT. 

 

 ، أو LTE LTE-Advanced تشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون ضمن نطاق تقنيات :LTE تغطية السكان بتقنيات -

WiMAX/WirelessMan   أو غيرها من شبكات الهواتف النقّالة األكثر تقدمًا، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين أم ال. األمر الذي يتم

احتسابه من خالل قسمة عدد السكان المشمولين بتقنيات شبكات الهواتف النقّالة اآلنفة الذكر على إجمالي عدد السكان وضرب عددهم 

، وكما يستثني 3Gوالتقنيات السابقة الذكر لسرعة  EV-DO و UMTS و HSPA . ويستثني ذلك األشخاص المشمولين فقط بتقنيات100ب

 .الثابتة (WiMAX) تغطية تقنية الواي ماكس

 

مثل تقنية سرعة ) ومع تطور التكنولوجيات، ومع تزايد عدد البلدان التي ستنشر شبكات الهاتف النقاّل ذات النطاق الترددي األكثر تقدمًا

5G)وتسويقها، سيشمل المؤشر مزيدًا من التقسيمات ،. " 

2.B. وحدة القياس 

 نسبة السكان المشمولين

2.C. التصنيفات 

 واالتصاالتالمعلومات  تكنولوجيا/االتصاالتبشأن  اإلداريةجمع البيانات حول االتحاد الدولي لالتصاالت دليل في تكنولوجيا التعريف  تمّ 
 .2020 إصدار

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

مجموعات يستند هذا المؤشر إلى التعريف والنهج المُتَّفق عليهما دولياً، اللّذَين تم وضعهما بتنسيقٍ مع االتحاد الدولي لالتصاالت، من خالل 

شاور مكثفة مع البلدان. كما أنه مؤشر جوهري على قائمة المؤشرات األساسية لشراكة قياس أهمية تكنولوجيا الخبراء التابعة له وبعد عملية ت

 .(2014المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، التي أقرتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة )آخر مرة في عام 

  

من خالل استبيان سنوي من السلطات التنظيمية الوطنية أو وزارات تكنولوجيا يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع بيانات هذا المؤشر 

 .المعلومات واالتصاالت، التي تجمع البيانات من مقدِّّمي خدمات اإلنترنت

3.B. طريقة جمع البيانات 

التنظيمية الوطنية أو وزارات تكنولوجيا المعلومات يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع بيانات هذا المؤشر من خالل استبيان من السلطات 

 واالتصاالت، التي تجمع البيانات من مقدِّّمي خدمات اإلنترنت.

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 .من السنة  الربع األول والربع الثالث خاللمن الدول األعضاء، كل عام يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع البيانات مرتين 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات وكانون األول/ديسمبر، في  ويتم إصدار البيانات مرتين في السنة، في تموز/يولي

 .يةالعالمواالتصاالت 

 

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 

 سلطة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

3.F.   للبياناتالجهات المّجمعة 

 (ITU) التحاد الدولي لالتصاالتا

3.G. التفويض المؤسسي 

ة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإن االتحاد الدولي لالتصاالت هو المصدر الرسمي صّتخبصفته وكالة األمم المتحدة الم

 وجيا المعلومات واالتصاالت من الدول األعضاء فيه.إلحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية، حيث يجمع بيانات تكنول

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

المئوية للسكان المشمولين بشبكة خليوية متنقلة كحد أدنى من مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألنه يمكن اعتبار النسبة 

يوفر للناس إمكانية االشتراك في الخدمات الخليوية المتنقلة واستخدامها للتواصل. على مدى العقد الماضي، توسعت شبكات المحمول 

التي -لتغلب على الحواجز األساسية للبنية األساسية التي كانت موجودة عندما كانت شبكات الهاتف الثابت الخليوية بسرعة وساعدت في ا

 .هي البنية التحتية السائدة لالتصاالت-غالباً ما كانت تقتصر على المناطق الحضرية والمناطق المأهولة بالسكان 

  

الضيق( خدمات محدودة )تستند بشكل خاص إلى الصوت(، إال أن الشبكات عالية )النطاق  2Gفي حين تقدّم شبكات الخليوي بسرعة 

توفر نفاذاً موثوقاً وعالي السرعة والجودة إلى شبكة االنترنت وكمية كبيرة من المعلومات والمحتويات والخدمات  (LTEو 3G) السرعة

األساسية، ومساعدة الناس على االنضمام إلى مجتمع المعلومات والتطبيقات. لذلك، تعد الشبكات الخليوية ضرورية لتخطّي حواجز البنية 

 .واالستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال سيما في أقل البلدان نمواً 

  

لسياسات يسلط هذا المؤشر الضوء على أهمية الشبكات الخليوية في توفير خدمات االتصاالت األساسية والمتقدمة، وسيساعد على تصميم ا

قد حددت الهادِّفة إلى التغلّب على الحواجز المتبقية للبنية التحتية، ومعالجة الفجوة الرقمية. تقوم العديد من الحكومات بتعقُب هذا المؤشر و

 .أهداًفا محددة من حيث تغطية السكان النقّالة )بالتكنولوجيا( التي يجب على المشغلين تحقيقها

4.B. التعليقات والقيود 

تواجه بعض البلدان صعوبة في احتساب تغطية السكان بالخدمات الخليوية. ففي بعض الحاالت، تشير البيانات إلى المشغل الذي يغطّي القسم 

 .األكبر، مما قد يقلل من نسبة االبالغ عن التغطية الحقيقية

4.C. طريقة االحتساب 

خليوية، مقسمة بحسب التكنولوجيا، إلى النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون ضمن تشير النسبة المئوية للمؤشر من السكان المشمولين بشبكة 

نطاق إشارة خليوية متنقلة، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في الهاتف المحمول أو من مستخدمي الهاتف المحمول. يتم احتساب ذلك 

 .100الي عدد السكان وضرب العدد ب عن طريق قسمة عدد السكان ضمن نطاق إشارة خليوية نقّالة على إجم

4.D  .التحقق 

 .صحتها، بالتشاور مع الدول األعضاءومن البيانات بالتحقق االتحاد  قوم يوالدول األعضاء البيانات إلى االتحاد الدولي لالتصاالت.  ترسل

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

 على مستوى البلد •

 

 تملك أكبر حصة في السوق.يتم تقدير القيم الناقصة باستخدام البيانات التي تنشرها شركات الهواتف الخليوية التي 

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 

 يتم تقدير القيم الناقصة باستخدام البيانات التي تنشرها شركات الهواتف الخليوية التي تملك أكبر حصة في السوق.

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

على مستوى البلد باستخدام  ناقصةأوالً، يتم تقدير البيانات ال مستوى الدولة.حة على يتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية باستخدام بيانات مرجّ 

ساب عدد األشخاص الذين تشملهم تحاوبمجرد توفر جميع النسب المئوية على مستوى البلد، يتم  .ةالمهيمن شركة االتصاالت الخليويةبيانات 

السكان اإلقليمي والعالمي عدد ساب إجمالي تحاتم  سكان البلد.بعدد ين باإلشارة من خالل ضرب النسبة المئوية للسكان المشمول الخليوية اإلشارة

 مجاميعساب النسب المئوية اإلجمالية عن طريق قسمة التحاتم كما  من خالل جمع البيانات على المستوى القطري. خليوية المشمول بإشارة

 اإلقليمية على عدد السكان من المجموعات المعنية.

 

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

 الوطني

االتحاد /2020 إصدارجمع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول  االتحاد الدولي لالتصاالت دليل 

 .الدولي لالتصاالت

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

4.I  . إدارة الجودة 

( في االتحاد الدولي IDAتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )البيانات والتحقق من صحتها من قبل شعبة بيانات وتحليالت  مراجعةيتم 

 المدخلة. بياناتهمالدول لتوضيح وتصحيح  التواصل معيتم ولالتصاالت. 

 

4.I  . إدارة الجودة 

 2020دليل جمع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طبعة يتم اتباع المبادئ التوجيهية الواردة في 

 

4.K  . تقييم الجودة 

جمع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات حول  االتحاد الدولي لالتصاالت دليل يتم اتباع المبادئ التوجيهية الواردة في 

 2020 إصدارواالتصاالت 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 .اقتصاداً  160توجد بيانات لهذا المؤشر ألكثر من 

 

 التسلسل الزمني:

 (2G) الجيل الثاني الخلوية الرقمية من شبكاتلـ فصاعداً  1997منذ عام 

 (3G) الثالثالجيل  الخلوية الرقمية من شبكاتلـ فصاعداً  2007منذ عام 

  (LTE) األجلتطور طويل  شبكاتلـ فصاعداً  2012منذ عام 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx
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 :التفصيل

م غير موجودة. يستخدم االتحاد الدولي لالتصاالت البيانات التي تقدّمها البلدان، بما في ذلك عدد السكان الموجودين ضمن النطاق المستخد

 .الحتساب النسب المئوية

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

يستخدم االتحاد الدولي لالتصاالت البيانات التي تقدّمها البلدان، بما في ذلك عدد السكان الموجودين ضمن النطاق المستخدم غير موجودة. 

 .الحتساب النسب المئوية

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 :الروابط

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

 

 المراجع:

 

ITU Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunications/ICT 2020: 

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

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

D/Statistics/Documents/publications/handbook/2020/ITUHandbookTelecomAdminData2020_A.pdf   

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/handbook/2020/ITUHandbookTelecomAdminData2020_A.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/handbook/2020/ITUHandbookTelecomAdminData2020_A.pdf

