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

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة :١٧الهدف 

0.bالغاية . 

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في ما يتعلق بالعلوم  ٦-١٧الغاية 

والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق في ما بين اآلليات 

 مستوى األمم المتحدة، ومن خالل آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا القائمة، وال سيما على

0.cر. المؤش 

 من السكان، حسب السرعة 100االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض لكل  :١ -٦ -١٧  المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021ب/أغسطس آ 20

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

   ٨-١٧ج، -٩، ١-٩، ٢-٨

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

بقياس االشتراكات في اإلنترنت السلكي ذي النطاق العريض بحسب السرعة، إلى عدد االشتراكات ذات النطاق  ١-٦-١٧يُعنى المؤشر 

 العريض الثابت في شبكة اإلنترنت العامة، مقسّمة حسب سرعة التحميل المعلن عنها.

 

 اإلنترنت، على الشكل التالي:حالياً، يُقسم المؤشر حسب االشتراكات في شبكة 

 

تشير إلى جميع االشتراكات ذات النطاق العريض  ميغابت/ثانية: 2كيلوبت/ثانية وأقلّ من  256االشتراكات التي تتراوح سرعتها بين  -

 ميغابت/ثانية. 2كيلوبت/ثانية وأقّل من  256الثابت في شبكة اإلنترنت بسرعات واردة معلن عنها تساوي أو تفوق 

 

تشير إلى جميع االشتراكات ذات النطاق العريض  ميغابت/ثانية: 10ميغابت/ثانية إلى أقلّ من  2االشتراكات التي تتراوح سرعتها بين  -

 ميغابت/ثانية. 10ميغابت/ثانية وأقّل من  2الثابت في شبكة اإلنترنت بسرعات واردة معلن عنها تساوي أو تفوق 
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تشير إلى جميع االشتراكات ذات النطاق العريض الثابت في شبكة اإلنترنت  :ميغابت/ ثانية 10سرعتها االشتراكات التي تساوي أو تفوق  -

 ميغابت/ثانية. 10بسرعات واردة معلن عنها تساوي أو تفوق 

 

 المفاهيم:

( بسرعات TCP/IPتشير االشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت إلى اشتراكات الوصول السريع إلى شبكة اإلنترنت العامة )اتصال 

كيلوبت/ثانية. ويشمل ذلك مودم الكابل، وخط االشتراك الرقمي، واأللياف إلى المنزل/المبنى، واشتراكات أخرى  256واردة تساوي أو تفوق 

سلكية( عريضة النطاق، والنطاق العريض الساتلي، والنطاق العريض الالسلكي األرضي الثابت. يُقاس هذا المجموع بصرف النظر ثابتة )

عن طريقة الدفع، ويُستثنى منه االشتراكات التي يمكنها الوصول إلى خدمات نقل البيانات )بما في ذلك اإلنترنت( عن طريق شبكات الهاتف 

( الثابتة وأية تقنيات السلكية ثابتة WiMAXن ينبغي أن يشمل معايير استخدام الموجات الصغرية على النطاق العالمي )الخلوي المحمول. لك

 أخرى. كما يُعنى هذا المجموع باالشتراكات السكنية واشتراكات المؤسسات على السواء.

 

ت االتصاالت بما في ذلك الشبكة العالمية، فضالً عن خدمات اإلنترنت هي شبكة حواسيب عالمية عامة، وهي تتيح الوصول إلى عدد من خدما

 إيصال البريد اإللكتروني واألخبار والترفيه وملفات البيانات.

2.B. وحدة القياس 

 من السكان 100لكل 

2.C. التصنيفات 

 .2020 لسنةدليل جمع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مستويات السرعة على النحو المحدد في 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
المعلومات الخاصة بفرادى المشتركين غير لهذا المؤشر تستند إلى بيانات إدارية من مقدمي خدمات اإلنترنت، فإن  الالزمةبما أن البيانات 

متوفرة، وال يمكن بالتالي تفصيل البيانات حسب المواصفات الفردية. ويمكن نظرياً تفصيل البيانات حسب الموقع الجغرافي 

 .والحضر/الريف، ولكن االتحاد الدولي لالتصاالت ال يجمع هذه المعلومات

3.B. طريقة جمع البيانات 

ولي لالتصاالت البيانات الالزمة عن هذا المؤشر من خالل استبيان تنظمه السلطات التنظيمية الوطنية أو الوزارات المعنية يجمع االتحاد الد

  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التي تجمع البيانات من مقدمي خدمات اإلنترنت الوطنيين.

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 .الدولي لالتصاالت بجمع البيانات مرتين في السنة من الدول األعضاء، في الربع األول والربع الثالثيقوم االتحاد 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت / تكنولوجيا المعلومات ، في كانون أول/وديسمبر تموز/يتم إصدار البيانات مرتين في السنة، في يوليو

 .واالتصاالت في العالم

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

البيانات المطلوبة داخل توفر الهيئة التنظيمية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أو الوزارة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 كل بلد، وهي تجمع البيانات من مقدمي خدمات اإلنترنت.

 

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.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 االتحاد الدولي لالتصاالت

3.G. التفويض المؤسسي 

هو المصدر الرسمي بصفته وكالة األمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإن االتحاد الدولي لالتصاالت 

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

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

إلى المعلومات، واإلسهام في تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال باتت شبكة اإلنترنت أداة تحظى بأهمية متزايدة في إتاحة سُبُل الوصول 

ن العلم والتكنولوجيا واالبتكارات، وتحسين إمكانية تبادل المعرفة. وهنا، تبرز األهمية الحاسمة للحصول على إنترنت عالي السرعة في ضما

ادة من الكمّ المتزايد من محتوى اإلنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي وصول المستخدمين إلى خدمات اإلنترنت بجودة عالية، وإمكانية االستف

 ينتجه المستخدمون، وخدماته ومعلوماته.

وفي السنوات الماضية، ارتفع عدد اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت، وتزايدت عروض السرعات األعلى من قبل مقدّمي 

خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض الثابت اختالفاً هائالً حسب السرعة، ما من شأنه التأثير على جودة الخدمات اإلنترنت. لكن، قد تختلف 

 الوصول إلى شبكة اإلنترنت ووظيفتها. وفي عدد كبير من البلدان، وال سيما في العالم النامي، تقتصر خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض 

، فيما يؤكّد ٦-١٧راكات، ال بل بسرعات منخفضة جداً أيضاً. ويحول هذا العائق دون تحقيق الغاية الثابت على عدد محدود جداً من االشت

على إمكانات اإلنترنت )ال سيّما من خالل الوصول السريع( لتوطيد التعاون، وتعزيز سُبُل الوصول إلى العلوم والتكنولوجيا  ١-٦-١٧المؤشر 

رفة. كما يلقي هذا المؤشر الضوء على أهمية استخدام اإلنترنت كأداة للنهوض بالتنمية واإلسهام في واالبتكارات، وتحسين إمكانية تبادل المع

تعلّقة قياس الفجوة الرقمية، التي ستؤدي، ما لم تعالج بشكٍل مالئم، إلى تفاقم أوجه التباين في كافة مجاالت التنمية. وتصنيف المعلومات الم

 سب السرعة يوفّر منطلقاً مناسباً لوضع سياسات تهدف تحديداً إلى معالجة أوجه القصور المذكورة.باشتراكات النطاق العريض الثابت ح

4.B. التعليقات والقيود 

يُعنى، بشكٍل مباشر  ١-٦-١٧عادةً ما تتمثل عروض مقدّمي خدمات اإلنترنت بالخطط المرتبطة بسرعة التحميل، وبالتالي فإن المؤشر 

نصر. وقد تستخدم البلدان حزم خدمات ال تتوافق مع السرعات المختارة لقياس هذه المجموعة من المؤشرات. لذلك، نسبياً، في قياس هذا الع

ع البلدان على جمع البيانات في عدد أكبر من فئات السرعة، بما يتيح تجميع البيانات وفقاً للتقسيم المبيّن أعاله. وفي المستقب ل، قد يبدأ تُشجَّ

تصاالت في إدراج فئات ذات سرعة أعلى، تماشياً مع الطلب المتزايد على االشتراكات ذات النطاق العريض العالي االتحاد الدولي لال

 .السرعة وتوافرها

4.C. طريقة االحتساب 
الوطنية أو الوزارات يجمع االتحاد الدولي لالتصاالت البيانات الالزمة عن هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي تنظمه السلطات التنظيمية 

ب المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التي تجمع البيانات من مقدمي خدمات اإلنترنت الوطنيين. ويمكن جمع البيانات عن طريق الطل 

جمع هذه األرقام من كل مزّود خدمة إنترنت في البلد اإلبالغ عن عدد اشتراكاته في النطاق العريض الثابت بالسرعات المشار إليها. ثم تُ 

 للحصول على مجموع االشتراكات على مستوى البلد ككل.

4.D  .التحقق 

 .البيانات والتحقق منها بالتشاور مع الدول األعضاء بمراجعةيقوم االتحاد و ،تقدم الدول األعضاء البيانات إلى االتحاد الدولي لالتصاالت

4.E. التعديالت 

 .تعديالت على البيانات المقدمة من البلدانلم يتم إجراء أي 
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4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
 ال تُقدَّر القيم الناقصة )ال ينطبق(.

 على المستويين العالمي واإلقليمي •
 ال تُقدَّر القيم الناقصة )ال ينطبق(.

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

على مستوى البلد بشأن النسبة المئوية لألفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )مستخدمي اإلنترنت كنسبة مئوية من إجمالي يتم تقدير البيانات 

تستخدم التقنية األولى والنماذج التراجعية وتوقعات التسلسل الزمني.  (hot-deck imputation) السكان( باستخدام تقنيات مختلفة، مثل

بيانات من البلدان ذات خصائص "مماثلة"، مثل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي والموقع الجغرافي. في الحاالت التي يتعذر فيها 

خصائص المتشابهة العثور على إسناد مناسب بناء على حاالت مماثلة، يتم تطبيق النماذج التراجعية المستندة إلى مجموعة من البلدان ذات ال

  .اً نسبي

حالما تتوفر النسب المئوية على مستوى الدولة لجميع البلدان، يتم حساب عدد مستخدمي اإلنترنت بضرب النسب المئوية لسكان البلد. ويتم 

يتم حساب النسب حساب مجموع مستخدمي اإلنترنت على الصعيدَين اإلقليمي والعالمي من خالل جمع البيانات على المستوى الوطني. كما 

 .المئوية اإلجمالية عن طريق قسمة اإلجماليات اإلقليمية من قبل السكان على المجموعات المعنية

 لتقسيم السرعة. محتسبةغير 

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

 الوطني

 :2020لسنة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بشأندليل جمع البيانات اإلدارية 

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

4.I  . إدارة الجودة 

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

 .الدول لتوضيح وتصحيح طلباتهم التواصل مع لالتصاالت. يتم 

4.J  . ضمان الجودة  

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بشأنجمع البيانات اإلدارية ليتم اتباع اإلرشادات الواردة في دليل االتحاد الدولي لالتصاالت 

 .2020لسنة 

4.K  . تقييم الجودة 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بشأنجمع البيانات اإلدارية ليتم اتباع اإلرشادات الواردة في دليل االتحاد الدولي لالتصاالت 

 .2020لسنة 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 اقتصاداً تقريباً  160 ألكثر من تتوفر بيانات لهذا المؤشر 

 

 التسلسل الزمني:

 وصاعداً  2005عام 

 

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

ير بما أن البيانات الالزمة لهذا المؤشر تستند إلى بيانات إدارية من مقدّمي خدمات اإلنترنت، فإن المعلومات الخاصة بفرادى المشتركين غ

الفردية. ويمكن نظرياً تفصيل البيانات حسب الموقع الجغرافي والحضر/الريف، متوفرة، وال يمكن بالتالي تفصيل البيانات حسب المواصفات 

 ولكن االتحاد الدولي لالتصاالت ال يجمع هذه المعلومات.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

المحتمل بين البلدان في استخدام تعريف موّحد لالشتراكات في النطاق قد يبرز بعض التباين بين األرقام العالمية والوطنية من جراء االختالف 

 العريض الثابت، أو في مستويات السرعة. ولهذا، تُضاف مالحظة لتفسير االختالفات لكل نقطة بيانات.

 

 قائوثالمراجع وال.  7

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

 

 المراجع:

 2020دليل جمع البيانات اإلدارية بشأن االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طبعة 

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

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

