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 ةـمقدم

لنموذج االسترشادي لتسهيل عمل الخبراء  مم هذا ا ُص 
الوطنية للدول    التنمية الرقمية   في صياغة استعراضات 

  الرقمية   للتنمية   اإلسكوا   مشروع العربية المشاركة في  
  " 2030خطة التنمية المستدامة لعام  "  ـ المرتبط ب 

وأهدافها السبعة عشر. ويفترض أن تعكس هذه  
االستعراضات الواقع الرقمي على الصعيد الوطني،  
والحقًا على الصعيد اإلقليمي العربي، مع االستلهام  

التوجيهية العامة التي أصدرها األمين العام    بالمبادئ 
العالمي الجديد للتعاون    فهوم لألمم المتحدة بشأن الم 

  " التواصل واالحترام والحماية "   وهو   ، الرقمي 
)connect, respect and protect(  واالسترشاد ،
التي    " لتعاون الرقمي بشأن ا خريطة الطريق العالمية  "  ـ ب 

 . 2019يونيو  / أطلقها األمين العام في حزيران 

النموذج االسترشادي بعين االعتبار  هذا يأخذ
في إعداد  المشاركة  دولمالحظات التي أوردتها الال

 للفترة  الوطنية التنمية الرقمية استعراضات 
الفترة  تلكخدم في . وكان قد استُ 2018-2019

مم من خالل دراسة استقصائية  نموذج استرشادي ُص 
خطوط العمل  لاألعضاء الدول لتنفيذ للحالة الراهنة 

المنصوص عليها في  المعلوماتة لبناء مجتمع يالرئيس
  خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

ة النموذج  وجرت مراجع .2003التي اعُتمدت في عام 
في   2020خالل النصف الثاني من عام  االسترشادي

للنظر في  مع الدول المشاركة  ومراسالت اجتماعات
والمقترحات  الجيدة الدروس المستقاة والممارسات 

تحسين منهجية وأدوات إعداد بشأن والتوصيات 
الوطنية القادمة قبل الرقمية استعراضات التنمية 

إعداد استعراضات  عملية من القادمة الدورةإطالق 

وجرت . 2021 عام بداية في التنمية الرقمية الوطنية
االسترشادي لعام  النموذج مراجعة األسئلة الواردة في 

وحذف بعض األجزاء وإضافة أخرى على الكتل   2018
تكنولوجيا عكس واقع تل هفي الخمس التي وردت

هذا  واإلنجازات المحققة في واالتصاالت المعلومات 
 . الدول العربيةالمجال في 

ث في بداية عام  ،  2021بعد إنتاج النموذج المحد�
ُدعيت هيئات األمم المتحدة المشاركة مع اإلسكوا، 

وهي االتحاد الدولي لالتصاالت، ومؤتمر األمم  
، وإدارة الشؤون )األونكتاد(المتحدة للتجارة والتنمية  
منظمة األمم  ، و)DESA(االقتصادية واالجتماعية 
ى لإ )اليونسكو(الثقافة المتحدة للتربية والعلم و

  تعديالت عليهالقتراح المراجعة النموذج المحدث 
للغاية   . كان هذا التمرين اإلضافي مفيداً وإثرائه

 وسوف. 2021تم في بداية الربع الثاني من عام واختُ 
إلطالق  المراجعة ن ع الناتجة النموذج ستخدم نسخة تُ 

نمية  استعراضات التإعداد الجولة الثانية القادمة من 
إعداد  للجولة األولى الجارية منو، الوطنيةالرقمية 

أو المتوقع إجراؤها  الوطنية  أجندات التنمية الرقمية
في عدد من البلدان، ولألجندة الرقمية العربية 

 .إعدادها الجاري

جميع المعلومات المطلوبة في هذا النموذج تتعلق  
  ،2021منتصف ى لإ 2019 منتصف منفترة بال
وتحليل   إدراجارتأى الخبراء الوطنيون ضرورة  إذا إال

من جهة   .العائدة إلى مرحلة سابقة بعض المعلومات 
المعلومات  تتوفر تخطي األسئلة التي ال يمكنأخرى، 

 مع ذكر عدم توفرها للفترة الزمنية المطلوبة. عنها

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ar/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
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هو تبادل التجارب الهدف األساسي من هذا العمل و
تي الضوء على الجهود ال تسليطالمقارنات ووإجراء 

من خالل اتخاذ مبادرات واعتماد  الدول العربية  تبذلها

في مجال   تغيير السياساتبرامج هادفة إلى 
خطة  أهداف تحقيق بغية تكنولوجيات الرقمية، ال

 .2030التنمية المستدامة لعام 

 
 

1كتلةال
األطر االستراتيجية

القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة
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الدولة

، البنية التحتية، الحوكمة
البيئة التشريعية
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االقتصاد

ة اإلنتاج، القدرة التنافسي
ات لقطاع تكنولوجيا المعلوم
اديواالتصاالت، النمو االقتص

4كتلةال
المجتمع

تحويل اإلدارة العامة 
واإلدماج االجتماعي

 5الكتلة 
 الثقافة واإلعالم 

 الهوية الثقافية، التنوع اللغوي، اإلعالم 
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األطر االسترا�يجية الوطنية  : 1الكتلة  .1
 والدولية  واإلقليمية

دور  :االسترا�يجيات الرقمية الوطنية .ألف
في النهوض   الجهات المعنيةالحكومة و

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 1) 1  يم(خط العمل جأجل التنمية  من

لحكومات ا   وإقامة الشراكات بين  الفعال   تعاون ال   عد� يُ 
في تطوير مجتمع   حيوياً  أمراً   الجهات المعنية وجميع  

صياغة االستراتيجيات  ولذلك من المهم المعلومات.  
أوسع شريحة اعتماد السياسات المناسبة لتعبئة  و 

القطاعين العام   ممكنة من الجهات المعنية في 
والخاص ونشر الفرص التي يوفرها مجتمع 

 المعلومات.

المطلوب في هذا القسم ملء الجدول التالي  
االستراتيجيات والسياسات    عن تقديم معلومات  و 

  ) جدت إن وُ (   المعتَمدة الرقمية الوطنية  
القطاعية. لكل    خطط أو ال / واالستراتيجيات و 

دراج نبذة عن  إ ، يرجى  خطة قطاعية / استراتيجية 
  أو / ت فيها و مد عتُ تي ا رسالتها ورؤيتها والسنة ال 

مع تقييم تنفيذها    ووضعها الحالي   ها ق طال إ المخطط  
يرجى ذكر  حتى اآلن. بالنسبة للقطاعات الرئيسية،  

الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات أو    أهم 
االقتصاد الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية  

الحصر   ذلك على سبيل المثال ال  في  المستدامة، بما 
  ، الحكومة والتعليم والصناعة والتجارة والصحة 

السياسات  هذه  نحو تحقيق    ووصف التقدم المحرز 
 . ات المحَققة نجاز اإل و واالستراتيجيات الوطنية  

  

 المستوى الوطني:
  ،مثل األمة الرقمية(هل توجد استراتيجية رقمية وطنية شاملة 

 ؟ )لخإ  ،والتجارة اإللكترونية ،واالقتصاد الرقمي ،واألمة الذكية
 ) ال/ نعم(

  اسم االستراتيجية 

  لها وآخر تحديث هاسنة اعتماد 

 بالعربية: االسم  الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها
 االسم باإلنكليزية: 

 ) محدودة / متوسطة/ جيدة/ ممتازة( وتيرة التنفيذ 

  ) كلمة 150يتجاوز  ال بما (وصف التقدم الحاصل 

 
التي اعُتمدت   للقمة العالمية لمجتمع المعلومات جنيف عمل خطة، تضمنتها  )11إلى جيم  1جيم (هو واحد من أحد عشر خط عمل  1خط العمل جيم  1

 . 2003في عام 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf


4 

 المستوى القطاعي: 
قطاعية لتكنولوجيا المعلومات   طخط / اتهل توجد استراتيجي

 قريبًا؟  هاطالقإل واالتصاالت قيد التنفيذ أو مخطط 
 ) ال/ نعم(

  اسم االستراتيجية أو الخطة 

  لها وآخر تحديث هاسنة اعتماد 

 االسم بالعربية:  فيذهاتنعن  الجهة الحكومية المسؤولة
 باإلنكليزية: االسم 

 ) محدودة / متوسطة/ جيدة/ ممتازة( وتيرة التنفيذ 

  ) كلمة 150يتجاوز  ال بما (وصف التقدم الحاصل 

 قطاعات أخرى: 
  ،التعل�م الرقمي(رقمي  التحويل لل خطط/ اتاستراتيجيهل توجد 

 . )إلخ ،الصحة الرقمية
خطة  / لكل استراتيجية الصفوف الخمسة التاليةيمكن تكرار (

 ) اقتضى األمر إذا

 ) ال/ نعم(

  اسم االستراتيجية أو الخطة 

  لها وآخر تحديث هاسنة اعتماد 

 االسم بالعربية:  عن تنفيذها الجهة الحكومية المسؤولة
 االسم باإلنكليزية: 

 ) محدودة / متوسطة/ جيدة/ ممتازة( وتيرة التنفيذ 

  ) كلمة 150يتجاوز  ال بما (وصف التقدم الحاصل 

في مبادرات ة المشاركة الوطني  .باء
  (خط العمل ةالدولي اإلقليمية والتعاون 

 ) 11 جيم

على المستوى  تعاونًا يتطلب بناء مجتمع المعلومات 
إضافة إلى  العام والخاص  ينبين القطاع الوطني 

.  )المنظمات غير الحكومية( المجتمع المدني
التعاون على  يتطلب بناء مجتمع المعلومات  كما

،  بين كل الجهات المعنية والدوليالصعيدين اإلقليمي 
 

 .https://www.itu.int/en/itu-wsis/Pages/default.aspx يمكن زيارة موقع القمة العالمية لمجتمع المعلومات عبر الرابط: 2

سيما في تمويل وتنفيذ التنمية الرقمية ووضع  الو
 خطط العمل ذات الصلة.

Fالقمة العالمية لمجتمع المعلومات  متابعة 

2 

 المطلوب في هذا الصدد: 

عمل وطنية   طخط كانت هناك إذا تحديد ما •
نات للتعاون اإلقليمي،رسمية  ، تتضمن مكو�

https://www.itu.int/en/itu-wsis/Pages/default.aspx
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إعالن مبادئ نة في ي� تحقيق األهداف المب لدعم
بشأن  جدول أعمال تونس  و  )2003( جنيف

الصادرين عن القمة   )2005( مجتمع المعلومات
الوثيقة   في ، أوالعالمية لمجتمع المعلومات 

للجمعية  الختامية لالجتماع الرفيع المستوى 
القمة نتائج لتنفيذ بشأن االستعراض العام العامة 

  16-15، نيويورك(  العالمية لمجتمع المعلومات
، هذه الحالفي  .)2015 ديسمبر/ كانون األول

حققته   ماو طهذه الخط مالمحأهم   بيانيرجى 
 . أو سوف تحققه 

مجتمع   اإلحصائية عنتحديد المؤشرات والبيانات  •
جهاز اإلحصاء المركزي يصدرها المعلومات التي 

في بلدك دوريًا لقياس أداء تكنولوجيا المعلومات  
أجل تحقيق أهداف التنمية  واالتصاالت من

لهذه  الرئيسية التوجهاتتحليل المستدامة، و
 .التكنولوجيا

أو  لبناء مجتمع المعلومات يإقليممشروع  تحديد •
في ذ نف� تُ وطنية نات و� مك يتضمناالقتصاد الرقمي 

 .مدى التقدم المحرز وبيانوإعطاء نبذة عنه  بلدك،
الفجوة الرقمية تحديد مشروع يساعد في ردم  •

أهداف   تحقيقمن خالل  على المستوى الوطني
التنمية المستدامة، وإعطاء نبذة عنه وبيان مدى 

 التقدم المحرز.
يتعلق بالقمة العالمية   في مجالنجاح  ةقص سرد •

ختصر وجذاب بشكل ممجتمع المعلومات ل
بشأن  الجيدة لممارسات وا أجل تبادل المعارف من

الهادفة إلى تحقيق مجتمع   السياسات واألدوات
على المستويين اإلقليمي ودون المعلومات  

 اإلقليمي.

 خ��طة الط��ق العالمية بشأن التعاون الرقمي  

 : المطلوب في هذا الصدد

الصلة التي جرت  األنشطة ذاتو تحديد الجهود •
من خاللها خالل العامين الماضيين وتمت 

الدعوة للسياسات أو المشاورات أو  أوالمشاركة 
أو اإلقليمية / والوطنية المساهمات في المسارات 

العالمية طريق الخريطة  ـالمتعلقة بالعالمية أو / و
التي أطلقها األمين العام  بشأن التعاون الرقمي

 . 2019لألمم المتحدة في عام 

 رى ذات الصلة خاألطر األ 

 : المطلوب في هذا الصدد

المتعلقة  األطر والمبادرات األخرى  تحديد •
الدولية، على المستويات اإلقليمية أو  بالتعاون

رط فيها بلدك بفعالية جدت، والتي ينخوُ  إن
بها،   مرتبطةأنشطة وطنية  خطط أو ولديه
كانت متعلقة بهيئات األمم المتحدة أو  سواء

 . أخرىهيئات ب
  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-A.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-A.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://undocs.org/ar/A/RES/70/125
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/assets/pdf/Roadmap_for_Digital_Cooperation_EN.pdf
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البنية التحتية المتعلقة ب اتسياسال: 2الكتلة  .2
 القانونية والحوكمة وال�يئة 

البنية التحتية لتكنولوجيا  .ألف
(خط العمل   المعلومات واالتصاالت

 ) 2 يمج

لتكنولوجيا المعلومات  عتبر البنية التحتية تُ 
دماج الرقمي، إلأساسية في تحقيق هدف اواالتصاالت 

الميسور الشامل والمستدام والواسع ويتيح النفاذ  مما
في هذه الكتلة نظر ت. وتكنولوجياهذه الإلى  للجميع

بالفعل في البلدان   فرة وتالخدمات ذات الصلة الم
، يةالنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

مستدام والوصول إلى المناطق النائية  نفاذ لتوفير 
 ي واإلقليمي. والمهمشة على المستويين الوطن

 السوق والبنية التنظيمية  يةهيكل 

 المطلوب في هذا الصدد: 

سوق ل القائمة هيكليةال إعطاء فكرة موجزة عن •
 . )واإلنترنت الجوالخدمات الهاتف (االتصاالت 

 الجدول التالي:  ملء •

  خدمة
 التنظيمي  الواقع االتصاالت 

تراخيص االتصاالت   أهم
 الممنوحة

خدمات الهاتف  
 الجوال

تنافسية،  (
احتكار، حصرية  

 )ثنائية

 

خدمات  
 اإلنترنت

تنافسية،  (
احتكار، حصرية  

 )ثنائية

 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات   
 واالتصاالت حسب نوع الخدمة 

 المطلوب في هذا الصدد: 

لهاتف  ا :متاحةالتالية  خدماتالكانت  إذا تحديد ما •
ذلك النطاق العريض   في اإلنترنت بماالجوال و 

من الشبكة   القادمالجيل و، والجوالالثابت 
 .الالسلكية، واأللياف البصرية إلى المنازل

 خدمات اإلنترنت. ل  ةدمزو� الجهات البقائمة وضع  •
 . الجوال شبكات الهاتف ب قائمةوضع  •
الحصول على البيانات من ( الجدول التالي ءمل •

 :)جهة موثوقة مثل االتحاد الدولي لالتصاالت

 آخر سنة  القيمة  المؤشر 

الهاتف الجوال   انتشار
 ) االشتراكات (

  

نسبة األسر التي لديها اتصال  
 باإلنترنت 

  

عرض نطاق اإلنترنت الدولي  
)bit/s   أي عدد البّتات في

 ة إنترنت / لكل مستخدم )الثانية

  

 : جوالتغطية شبكة الهاتف ال

 3Gعلى األقل  •
 LTE/WiMAX على األقل  •
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 آخر سنة  القيمة  المؤشر 

اشتراكات النطاق العريض  
الثابت حسب مستويات السرعة  

كنسبة مئوية من إجمالي  
اشتراكات النطاق العريض  

 الثابت:

  2ثانية إلى / كيلوبت 256 •
 ثانية/ ميغابت

 ثانية/ ميغابت 10إلى  2 •
 ثانية أو أكثر / ميغابت 10 •

  

 المعلومات واالتصاالت  تكنولوجياالنفاذ إلى  

تمكين الجميع من النفاذ الشامل هو    اإلدماج الرقمي 
 : والمستدام إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 المدارس، و   الحكومية،   اتمؤسس ال و   األعمال، و   ، األسر 
مكاتب و المكتبات،  و   ، صحية ال   اتمؤسسال و   ، الجامعات و 

مجتمعية وغيرها من ال مراكز  ال و ،  المتاحف و   البريد،
 المؤسسات التي يمكن للجمهور الوصول إليها.

 المطلوب في هذا الصدد: 

الخاصة  والعامة (  تخذةمبادرات المأهم ال بيان •
إلى للجميع توفير النفاذ الشامل ل )والمجتمعية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 رنت بنية اإل�ت 

 المطلوب في هذا الصدد: 

لإلنترنت،   الحالي المشهد الوطنيوصف  •
 ذلك: في بما
o أو الوصلة  (لعمود الفقري البنية التحتية ل

النطاق ذات لشبكة لإلنترنت وا )الرئيسية
 .العريض

o  تصال االنقاطWi-Fi  وخدماتWiMAX  
 . 4Gو 3G الهاتف الجوال وشبكات

o  البحرية بالتاوالك البصريةشبكة األلياف 
 . إلنترنتل

o الوطنية واإلقليمية تبادل اإلنترنت مراكز 
 . وخوادم الجذر اإلقليمية

o  اإلصدار السادس من بروتوكول  اعتماد
 . (IPv6) اإلنترنت

 واعتماده  إدارة النطاق العلوي 

 المطلوب في هذا الصدد: 

 الجدول التالي:  ملء •

النطاق العلوي لرمز البلد  ل اسم مسجِّ 
ccTLD ت(الذي يد�ر السجل الوطني لإل�ترن  

 ) ويشرف عليه

 االسم باإلنكلي��ة:  
 االسم بالعر�ية:  

 URL (http://                                                                                                                         ) ل عنوان المسج� 

بالعربية  ccTLDإجمالي عدد نطاقات 
واإلنكليزية المسجلة خالل األعوام  

 2021و 2020و 2019

 2019 2020 2021 

    عربي 

    ) التيني (إنكليزي  



8 

  1 يم(خطا العمل ج الحوكمة .باء
 ) 11 يمج و

  راكة �ين القطاعين العام والخاصالش  
ودور المنظمات  متعددة القطاعات والشراكة ال

 غير الحكومية 

 المطلوب في هذا الصدد: 

ظم يضم جميع تحوار من كان هناك إذا حديد مات •
، في وضع استراتيجيات رقمية ةالمعني الجهات

  المعلومات وتبادل الممارساتمستدامة لمجتمع 
 . ، وتقديم لمحة عنهالجيدة

وتعزيز الشراكات   طالقإل ةتحديد اآلليات الوطني •
، إن في مجتمع المعلومات الجهات المعنيةبين 

 .جدتوُ 
ين بيان وجود أو إنشاء شراكة واحدة على األقل ب •

القطاعين العام والخاص أو شراكة متعددة  
 .القطاعات

مشاركة المنظمات غير الحكومية  وصف  •
 مشاريع ملموسة لتطوير مجتمع المعلومات. في

 المشاركة في أنشطة حوكمة اإل�ترنت  

 المطلوب في هذا الصدد: 

حوار منتظم بين جميع   كان هناك إذا تحديد ما •
،  اإلنترنتفي مجال حوكمة الجهات المعنية 

 .وتقديم لمحة عنه
القائمة على المستوى ليات اآل تحديد •

منتدى وطني لحوكمة إلطالق أو تعزيز  الوطني
 . اإلنترنت

منتدى  مسار الفي  اً مشارككان بلدك  إذا بيان ما •
 . حوكمة اإلنترنتالعربي ل

منتدى  مسار الفي  اً مشارككان بلدك  إذا بيان ما •
 . حوكمة اإلنترنتالعالمي ل

مع هيئة اإلنترنت   اً مشارككان بلدك  إذا مابيان  •
في صنع  (ICANN)لألسماء واألرقام المخصصة 

 المشاورات العامة.عقد و اتسياسال

وأمن المعلومات  ال�يئة القانونية  .جيم
 وحماية الخصوصية

ة المالئمة من العوامل ي عتبر توفر البيئة التمكين يُ 
حشد الموارد وتهيئة البيئة األساسية التي تساهم في  

االتصاالت المعلومات و   تكنولوجيا  رة لحيازة الميس� 
مناخ   ومن شأن توفير   استخدامها.   توسيع نطاق و 

يتسم بالشفافية وعدم  وسياساتي تشريعي وتنظيمي  
العام   ين يعزز التعاون والشراكات بين القطاع أن    التمييز 

ومع ازدياد أهمية   المكونات المجتمعية.   والخاص وكل
  أمن   تها، تزداد الحاجة إلى ضمانحساسي و المعلومات  

يتناول هذا القسم   المعلومات وحماية الخصوصية.   هذه 
متطلبات محددة لضمان األمن والخصوصية وحماية 

 البيانات الخاصة وسرية المعلومات. 

 ال�يئة القانونية والتنظيمية  

 مطلوب في هذا الصدد: ال

اإلطار القانوني والتنظيمي الداعم  توُفر  بيان •
الحوافز  قدموالشفاف والمؤيد للمنافسة، الذي ي

المناسبة لالستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع  
 ذلك: في المعلومات، بما

o  الملكية الفكريةحقوق . 
o  مثل  (تشريعات ولوائح االتصاالت واإلنترنت

سلكية التصاالت المحدثة لقوانين  
 .)إلخ ،لفضاء السيبرانيول والالسلكية

o  وخاصة تلك السيبرانيةالتشريعات ،
بالتوقيع اإللكتروني والمعامالت   المتعلقة

اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والدفع 
 . اإللكتروني 
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 : ينالتالي ينالجدول ءمل •

 سنة االعتماد
للدولة صفة  

 مراقب 
بل  ة من ِق دمعتَم 

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفك��ة الدولة

 منظمة التجارة العالمية   ) ال/ نعم(  

 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  ) ال/ نعم(  

 معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع ) ال/ نعم(  

بشأن   )الوايبو (معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ) ال/ نعم(  
 حق المؤلف 

 اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  ) ال/ نعم(  

اتفاق الهاي المتعلق باإليداع الدولي للرسوم والنماذج   ) ال/ نعم(  
 الصناعية 

 معاهدة قانون البراءات  ) ال/ نعم(  

االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق   ) ال/ نعم(  
 (TRIPS)الملكية الفكرية 

:  )يرجى التحديد(أخرى ذات صلة   معاهدات/ اتفاقيات ) ال/ نعم(  
 .................................. 

 
 قوانين الفضاء الس�براني  هل هو متاح؟ رقم القانون  سنة اإلصدار 

 المعامالت اإللكترونية قانون  ) ال/ نعم(  

 التوقيع الرقمي قانون  ) ال/ نعم(  

 الدفع اإللكتروني قانون  ) ال/ نعم(  

 التجارة اإللكترونيةقانون  ) ال/ نعم(  

 لمفاتيح العامة با ) للترميز(إدارة البنية التحتية قانون  ) ال/ نعم(  

  النفاذ المفتوحو  ال�يانات المفتوحة 
 المعلومات  إلى

 المطلوب في هذا الصدد: 

 نفاذال قائمة بالقوانين التي تتناولوضع  •
المفتوحة أو البيانات / إلى المعلومات و المفتوح

اإلنترنت  عنوان و،  اعتمادهسنة و، رقم القانون(
 .)URL المرجعي

ضع قائمة بالسياسات أو المبادرات أو اإلرشادات  و •
المفتوح  نفاذأو ال/ المتعلقة بالبيانات المفتوحة و

 إلى المعلومات.
نشر  و ة/ تثقيف المستخدمدة لل المعتمَ بُ وصف الُس  •

المفتوح  نفاذالوعي حول البيانات المفتوحة وال
 إلى المعلومات.
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 الخصوصية وحماية ال�يانات  

 المطلوب في هذا الصدد: 

الخصوصية  ب المتعلقةالقوانين  بقائمة وضع  •
،  اعتماده سنةورقم القانون، (وحماية البيانات 

 .)URLعنوان اإلنترنت المرجعي و
المبادرات أو اإلرشادات  السياسات أو وضع قائمة ب •

 المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.
 ة/ تثقيف المستخدمالمتخذة لجراءات وصف اإل  •

بشأن الخصوصية على اإلنترنت   نشر الوعيو
 .حمايتهاووسائل 

مكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات   
 ومنع استخداما�ها المسيئة  واالتصاالت

 المطلوب في هذا الصدد: 

القوانين التي تتعامل مع الجريمة  ب ئمةقاوضع  •
 عنوانو ، اعتمادهسنة ورقم القانون، (السيبرانية 

 .)URL المرجعي اإلنترنت
لمنع الجرائم  المتخذة وطنية التدابير التحديد  •

سوء  منع و وكشفها ومقاضاتها السيبرانية
 واالتصاالت. استخدام تكنولوجيا المعلومات 

  رسائلاللمكافحة  المبذولةجهود الوصف  •
ستويين  الم على ) spam(  قتحاميةاال ةاإللكتروني

 الوطني والدولي. 
معتمدة للوقاية من استخدامات التدابير التحديد  •

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المسيئة  
 والكشف عنها. 

 استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  

 المطلوب في هذا الصدد: 

استخدام الوثائق والمعامالت تحديد مدى   •
ذلك الوسائل اإللكترونية إلصدار  في  اإللكترونية بما

 .) مثل التوقيع اإللكتروني (   هاتوثيق و الشهادات  

 اإل�ترنت وأمن الشبكة  

 المطلوب في هذا الصدد: 

استراتيجية أو خطة عمل  إذا كان هناك تحديد ما •
لألمن الوطني تتناول القضايا المتعلقة بحماية  

 ديدتح( وأمن الشبكةارد الحكومية الحيوية المو
مدى هذه االستراتيجية و  وضعإذا قد تم  ما

 . )ةيالرئيس تطبيقها ومكوناتها
فريق استجابة لطوارئ   كان هناك إذا تحديد ما •

العربية   تينباللغ تسمية الفريق( CERTالحاسوب 
وعدد الحوادث المسجلة،   مهامهذكر وليزية، واإلنك

 .)لخإ
ذة ل أو المبادرات خطط ال تحديد • توعية  ل المنف�

اإلنترنت  أمن حاالت الطوارئ المتعلقة ب خصوصب
 . وأمن المعلومات

توُفر تطبيقات آمنة وموثوقة لتسهيل تحديد مدى  •
 . المعامالت عبر اإلنترنت

المتخذة لضمان   السيبراني  األمن تدابيرتحديد  •
 اإلنترنت. أمان المعامالت عبر 

في مجال   جيدةال وطنية الممارسات ذكر أهم ال •
 أمن المعلومات وأمن الشبكات.
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االقتصاد  السياسات المتعلقة ب :3الكتلة  .3
 3الرقمي والتوظيف والتجارة

قطاع و االقتصاد الرقمي .ألف
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 4) 12 يمالعمل ج (خط

استخدام    على   قائم   اقتصاد االقتصاد الرقمي هو  
بيئة  في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

مختلف األنشطة االقتصادية  تشمل   مؤاتية 
مدفوع بشكل خاص  و ،  واالجتماعية والثقافية 

باألهمية المتزايدة للبيانات الرقمية والمنصات  
االقتصاد الرقمي    حقيق يتطلب ت و .  5الرقمية 

ر العديد  توفُ و   بين القطاعين العام والخاص  تعاوناً 
ة  اآلليات الميسر� لك  ذ  في  من العوامل بما 

رافق المالية، وهيكلية صناعية  والمَ  ، الستثمار ل 
بتكار.  اال تطوير و ال بحث و لل، وقدرات  متطورة 

عادًة  المؤاتية لالقتصاد الرقمي    ة شمل البيئ وت 
ز  عز ي  هذا ما الوزارات والهيئات واللجان، و من   اً عدد 

، مع  مؤسسات األعمال سالسل التوريد وتمكين  
المستهلكين.    / حماية المستخدمين النهائيين 

مساهمة  إلى    ا بأكمله   رقمية ة ال البيئ هذه   وتؤدي 
  توليد ، و ادية في الناتج المحلي اإلجمالي اقتص 

 
 التنمية االقتصادية.  هيئات أو / التنسيق مع وزارة االقتصاد و )مرفق ذلك الجداول ذات الصلة في ال في بما(تطلب بعض األقسام في هذا الفصل  يقد  3

  شملتلم   اولكنه، )11  ج  إلى 1ج (  عمل خط  عشر  أحد،  2003 عام  فيالتي اعُتمدت  المعلومات لمجتمع العالمية لقمةجنيف ل عمل خطة تتضمن لقد 4
حاجة   في البلدان المتقدمة وال  well-establishedعمل مخصصة تحديدًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إذ أن هذا القطاع ُيعتبر  خطوط

اجة إلى كثير  بذاته بح قائم اقتصادي يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كقطاع  الفلمتابعة إنشائه. أما في منطقة اإلسكوا، أو المنطقة العربية، 
مبتكرين   أولها للتكنولوجيا وليسا منتجين  ستهلكين يزاالن م مطردًا في العقد األخير. فالقطاعان العام والخاص ال نمواً   سجلقد  من التطوير، علمًا بأنه  

  المعلومات تكنولوجيا قطاع بناء في ة في المنطقة العربيالتقدم الذي تحققه الجهات المعنية المختلفة  رصدأجل  في هذا المجال. وفي هذا الصدد، ومن
  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  بقطاع  ينخاَص  للمنطقةعمل  يخَط  إضافة على اإلسكوا عملت ،ةالوطني اتاالقتصاد  في  مساهمته وقياس واالتصاالت 

 . ) ++12 ج(و  )12 ج( وهما

  اآلثار على البلدان النامية-: توليد القيمة واغتنامها2019 لعام الرقمي االقتصاد تقريريمكن االطالع على جوانب كثيرة من االقتصاد الرقمي في   5
   .) األونكتاد(  والتنمية للتجارة المتحدة األمم  مؤتمر  عن صادرال، )باإلنكليزية(

  توليد قيم و   ، عمل، وزيادة الصادرات  فرص 
 أخرى.  اقتصادية 

المؤسسات الحكومية التي تشكل قطاع   
 واالتصاالت  المعلومات كنولوجيات

ؤسسية التي هياكلها الم من حيث  تختلف الحكومات  
قطاع تكنولوجيا فيها   تحكم االقتصاد الرقمي، بما

في بعض البلدان، ُيدار قطاع ف المعلومات واالتصاالت.  
خالل وزارة   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

في بلدان أخرى، و ؛  تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت  
وفي التصاالت واالقتصاد الرقمي؛  ل يتم تشكيل وزارة 

  ، تتعامل وزارتان أو ثالث وزارات مع بعض األحيان 
ث تقع االتصاالت ، حي لوجيا المعلومات واالتصاالت تكنو 

المعلومات تحت وزارة   كنولوجيا ، وت تحت إشراف وزارة 
 تحت وزارة ثالثة.  ي واالقتصاد الرقم   ، أخرى 

إن هيئات تنظيم االتصاالت وسلطات خدمات 
تكنولوجيا المعلومات هي كيانات حكومية ُتصدر 

 المعمول بهاتشريعات ثانوية تكمل القوانين  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf
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تنظيم المنافسة في أسواق خدمات أجل   من  وذلك 
االتصاالت المحررة، أو لتعزيز تطوير واستخدام 

تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 خرى. األ 

م االتصاالت، نظ هيئات ل  جميع البلدان تقريباً   ت أنشأ 
عن االتصاالت البريدية  اً ض بعضها مسؤول أي 

واإلعالمية. إن امتداد هذا المفهوم إلى خدمات 
تكنولوجيا المعلومات األخرى ليس له نموذج عالمي 

 ، هيئة لتكنولوجيا المعلومات وحيد إذ لدى بعض البلدان  
مية صناعية لتكنولوجيا لة تن لدى البعض اآلخر وكا و 

خدمات الحكومة    بلدان أخرى   قدم ت بينما    ، المعلومات 
 اإللكترونية في إطار هيئة تنظيم االتصاالت. 

 : صددوالمطلوب في هذا ال

تكنولوجيا ل بالجهات الناظمةقائمة وضع  •
في  ) السلطات أو الهيئات(المعلومات واالتصاالت 

، مع إبراز كل منهاتفويضات وبلدك 
 النجاحات والتحديات./ اإلنجازات

شاركة في المُ  الوزارة أو أسماء الوزاراتاسم  إدراج •
 . كل منها وتفويضاتإدارة االقتصاد الرقمي 

في قطاع تكنولوجيا    الجهات الفاعلة 
 الت المعلومات واالتصا

يشمل الجانب اإلنتاجي لقطاع تكنولوجيا المعلومات  
الشركات التي تنتج سلع  أو  واالتصاالت الصناعات

ذلك   في بما(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
، وتقدم الخدمات )التجهيزات واالتصاالت والبرمجيات

والحلول والتطبيقات والمحتوى الرقمي والتدريب  
 التقني. 

 : صددهذا الوالمطلوب في 

كيف يتم تصنيف مجموعة األعمال   توضيح •
المذكورة أعاله في بلدك، من وجهة نظر المكاتب  

 اإلحصائية ومن وجهة نظر وزارة االقتصاد.
شركات تكنولوجيا المعلومات   عنجداول  تقديم •

الخصائص  تتضمن ة  يواالتصاالت الرئيس
  أهمومن ، شركات هذه الاالقتصادية والديمغرافية ل

 : خصائصهذه ال
o كبيرة، متوسطة، صغيرة :فئة العمالة،  

 .متناهية الصغر
o  االقتصادي وحجم األعمالالنشاط. 
o برمجيات  / تجهيزاتنتج ت :الشركة تصنيف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تستخدم 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أعمالها،  

 . بيع وتركب تجهيزات وبرمجيات، إلخت
o فيها   بما ،شبكات/ اتصاالت :طبيعة الشركة

فيها   برمجيات، بما شركات الهاتف الجوال؛
تطوير األدوات والتطبيقات للحواسيب  

توى، مح المحمولة والهواتف الجوالة؛
تطوير المحتوى الرقمي  ذلك في بما

للحواسيب والهواتف الجوالة أو األجهزة 
 . اللوحية

o ؛ملكية الشركة: خاصة، عامة، تشاركية  
 . أجنبية، محلية، مشتركة

بيانات إحصائية  تقديم المطلوب أيضًا، إن أمكن،  •
 : يلي ما أو معلومات حول

o في شركات  العاملة  ىتكوين القو
من حيث   المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

في بين العاملين و( المساواة بين الجنسين
بين  اإلعاقة وذوات  ذوي نسبة و )القيادات

 .ينمل االع
o  َلتشجيع النساء على حكومية سياسة ر وفُ ت

للعمل في شركات تكنولوجيا  تقدمال
التوازن بين   وتحقيق المعلومات واالتصاالت

 .الجنسين على كافة المستويات



13 

o  التي حققتها هذه الشركات  النجاحات أهم
في إنشائها   واجهتهاوالعوائق التي 

 وانطالقتها. 

ييس  ا قمالتوحيد  البحث والتطو�ر واالبتكار و 
 االت تكنولوجيا المعلومات واالتص صناعةلتع��ز 

بذل  ق دون ال يمكن لالقتصاد الرقمي الناضج أن يتفوّ 
تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات  لالجهود 

المجاالت   واالتصاالت بشكل عام مع التركيز على
؛ والبحث  واالبتكار والتكنولوجيا العلم التالية:

 .ييساقمال توحيد و البتكار؛والتطوير وا

 : صددوالمطلوب في هذا ال

  ةسياسأو / و ةاستراتيجيكانت هناك  إذا ما تحديد •
متعلقة بالبحث والتطوير واالبتكار في  رسمية

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 .الجنسين قضايا يراع ت كانت إذا ماو

ر المعدات واألدوات والخدمات توفُ تحديد مدى  •
لبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا  الضرورية ل
 واالتصاالت.المعلومات 

الدعم الحكومي لبرامج البحث  ر توفُ تحديد مدى  •
 والتطوير في مجاالت مثل: 

o تطوير أدوات الترجمة اآللية . 
o   محركات البحث المتعددة اللغات ومراجع

 . المحتوى
o على البيانات ةالقائم ات والتطبيقاتاالبتكار . 
o البيانات واألعمال ذات  العلوم الموجهة نحو

ن الطقس مثل البيانات المفتوحة ع (الصلة 
 . )وحركة المرور والالجئين

o   نشر واستخدام البرمجيات المفتوحة
 .المصدر

o  تكنولوجيا المعلومات تطوير أدوات
وذوات  ألشخاص ذويلمساعدة اواالتصاالت 

 .اإلعاقة

أو خاصة لتعزيز / عامة و اتمبادرتحديد توُفر  •
االبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات  

مثل مراكز البحث والتطوير في (واالتصاالت 
 . )الشركات الكبيرة

تسليط الضوء على مستوى تطوير واستخدام   •
يني  وتعزيز معايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البَ 

)leinteroperab( .وغير تمييزية وقائمة على الطلب 
الدولية   ينيمعايير التشغيل البَ عرفة م مدى بيان •

التجارة اإللكترونية   فيمثالً (ومدى اعتمادها 
 . )العالمية

ألشخاص ذوي  انفاذ متطلبات بمستوى الوعي  بيان •
 . إلى اإلنترنتاإلعاقة وذوات 

  ل��ادة األعمال التسهيالت الحكومية 
قطاع تكنولوجيا المعلومات  في واالستثمار 
 واالتصاالت 

التي تتخذها تدابير اللقسم على يركز هذا ا
لتعزيز قطاع   الجهات المعنيةو الحكومات
المعلومات واالتصاالت وزيادة القدرة   تكنولوجيا

 يتعلق بريادة األعمال ما سيما في التنافسية، ال
 .وباالستثمار

 :، المطلوبيتعلق بريادة األعمال في ما

اإلشارة إلى التدابير والمبادرات واألنشطة   •
الحكومية لتعزيز روح المبادرة واالبتكار 

الحاضنة، وتوفير المعلومات عن ريادة   المشاريعو
 .ء لألعمالالنسا

التي تقدمها  توفير معلومات عن المساعدة   •
شركات الصغيرة والمتوسطة مشاريع واللل الحكومة 

ومبادرات ريادة   ،والشركات الناشئة ،الحجم
علومات  تكنولوجيا الم ، القائمة علىاألعمال

لهذه  التنافسية  ةقدرال التي تزيد من و ،واالتصاالت
 من خالل: المبادرات 

o تبسيط اإلجراءات اإلدارية . 
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o  وصول إلى رأس المالالتسهيل . 
o  على المشاركة في   ةقدرالتعزيز

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات   المشاريع
 . واالتصاالت

تكنولوجيا وصف التدابير المتعلقة بدعم تصدير  •
القسم التالي التفاصيل في (المعلومات واالتصاالت 

 .)عن التجارة

 :، المطلوبيتعلق باالستثمار ما فيو

لجذب االستثمارات  المتخذة وصف اإلجراءات  •
الوطنية واألجنبية،   ،الخاصة الرئيسيةالمباشرة 

وتوفير معلومات عن صناديق االستثمار الحكومية  
مدى مراعاتها ذلك المجاالت المستهدفة، و في بما

 . لمساواة بين الجنسينل
  في الدولية المالية المنظمات مساهمات تحديد •

 ويمكن ومستقرة شفافة استثمارية بيئة تهيئة
  المعلومات تكنولوجيا قطاع في بها التنبؤ

 . واالتصاالت
 والسياسات االستراتيجيات تحديد •

 في االستثمار بتشجيع المتعلقة الوطنية والحوافز
 . االتصاالتو المعلومات تكنولوجيا قطاع

قانوني لالستثمارات في قطاع  الإبراز اإلطار  •
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحوافز

 .المتوفرة في هذا المجال
رأس   ر استثماراتعن مدى توفُ معلومات توفير  •

تكنولوجيا المعلومات   خاطر لبناء قطاعالمال المُ 
  والمؤسسات المعنية بذلك، وتوُفرواالتصاالت، 

تنافسية تكنولوجيا المعلومات  حول مؤشرات ال
 واالتصاالت. 

 
 . 8يرجى النظر إلى الهامش رقم  6

من قصص النجاح   قصتينقصة واحدة أو  سرد •
من المجاالت المذكورة أعاله لريادة األعمال   في أيٍ 

 .واالستثمار
حول دون انتشار وصف العقبات الرئيسية التي تَ  •

ريادة األعمال واالستثمار في مختلف فئات 
 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

تكنولوجيا  قطاع األثر االقتصادي ل .باء
 يمجخط العمل  ( المعلومات واالتصاالت

12 (++6 

ساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات  م 
 واالتصاالت في االقتصاد الوطني 

 : صددالمطلوب في هذا ال

المؤشرات األساسية لقطاع ( 1الجدول ملء  •
  )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنتاجي

المؤشرات األساسية للتجارة الدولية  ( 2الجدول و
  )في سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .مرفقالواردين في ال
قطاع تكنولوجيا ل القيمة المضافة د مساهمةيحدت •

 واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي المعلومات
 . لبلدك

دات معّينة ل تقديم إيضاحات حول   • مساهمة  محد�
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النمو في بلدك  

تكلفة تكنولوجيا    التعليم، التصنيع، األتمتة، مثل  ( 
المعلومات واالتصاالت، الجودة المؤسسية  

 . ، إن أمكن ) إلخ لالستثمارات، مستويات الدخل،  
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منتجات وخدمات    التبادل التجاري في 
 7تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 : صددالمطلوب في هذا ال

توفير معلومات حول كيفية قيام الحكومة في   •
تدعم وتسهل بيئة تمكينية  شجيع إرساءبلدك بت

سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات  بالتجارة 
البيئة   قد تشملو. )خاصة التصدير( واالتصاالت

، مثل تخفيض الضرائب،  تحفيزيةالتمكينية برامج 
 أطرالمعايير أو وضع اآلليات التنظيمية، وتوفير و

األهداف الوطنية، ودعم  فيها بحيث تحدد القياس 
 التمويل.أدوات توفير / التمويل

 تجهيزات(سلع ال )تصدير (مبيعات تحديد  •
وخدمات  )برمجيات حاسوبية، أجهزة اتصاالت،

  ،البلدان االتصاالت لكافةوتكنولوجيا المعلومات 
 .السلع والخدماتصادرات إجمالي كنسبة من 

 تجهيزات(سلع ال  ) استيراد( مشترياتتحديد  •
وخدمات  )برمجيات حاسوبية، أجهزة اتصاالت،

من مختلف االتصاالت ويا المعلومات تكنولوج
السلع   إجمالي وارداتكنسبة من  ،البلدان

 . والخدمات

 التبادل التجاري الرقمي  

التبادل التجاري الرقمي بالمنتجات يتعلق  
 التي يجري طلبها عبر شبكة اإلنترنت  والخدمات 

الخدمات التي ُتقدم وب  ) التجارة اإللكترونية ( 
المدعومة بتكنولوجيا المعلومات  الخدمات (  رقمياً 

ب  ال ورد في   ، كما ) واالتصاالت  عن قياس  كُتي�
 يتعلق هذا القسم   ، وبالتالي   . 8الرقمية التجارة 

 
واإلقليمي   يمكن االطالع على بيانات وأرقام األونكتاد حول التبادل التجاري في منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الصعد الوطني  7

 . https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=15850والعالمي عبر الرابط التالي: 

8 Organisation for Economic Co-operation and Development, World Trade Organization and International Monetary 
Fund, 2020. Handbook on Measuring Digital Trade, Version 1 . 

بالتبادل التجاري المدعوم بتكنولوجيا المعلومات 
 التجارة اإللكترونية،   ذلك  في بما  ، واالتصاالت 

  البريد / البريد السريع / التسليم( والتنفيذ اإللكتروني  
إجراءات  وُتعتبر والمدفوعات اإللكترونية.    ، ) العادي 

األهمية في   ة بالغ الحكومية الدعم والتسهيالت 
اتية للتجارة الرقمية أو األعمال ؤبيئة م  تهيئة 

قد تشمل البيئة التمكينية لألعمال و اإللكترونية. 
، مثل تخفيض يزية تحف اإللكترونية برامج  

المعايير ووضع  اآلليات التنظيمية  وتوفير  الضرائب 
 القياس.  أطرأو  

 : في هذا الصددالمطلوب و

ضع قائمة باللوائح أو عمليات التيسير أو المعايير  و •
تها حكومتك اعتمدأو أطر القياس الرئيسية التي 

لتعزيز التجارة الرقمية والتجارة اإللكترونية 
 اإللكتروني. والدفع 

منصات التجارة اإللكترونية   معلومات عنتقديم  •
التي تم  اإللكترونية أو البوابات المتوفرة الرئيسية 
 أو استخدامها في بلدك./ إنشاؤها و

واألعمال ، ر التجارة الرقميةبيانات حول توفُ تقديم  •
اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، واإلنجاز 

  ،فية عبر اإلنترنت، والخدمات المصراإللكتروني
  نضوج، ومدى وخدمات الدفع اإللكتروني في بلدك

ف التطبيقات على  ي تصنإمكانية  هذه الخدمات و
- إلى-أعمال وأ، )B2G(  حكومة-إلى-أعمال أنها

 . )B2C( ة/ مستهلك- إلى-أعمال ، أو)B2B(عمال أ
،  ة الرقميةبيانات عن استخدام التجارتقديم  •

اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، واألعمال 
، والخدمات المصرفية عبر  واإلنجاز اإللكتروني

  ،وخدمات الدفع اإللكتروني في بلدك ،اإلنترنت

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=15850
https://www.oecd.org/sdd/its/Handbook-on-Measuring-Digital-Trade-Version-1.pdf
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مثل النسبة المئوية للنساء (مصنفة حسب الجنس 
خدمات المتعلقة ستخدمن هذه اليواتي الل 

 . اً ا كان ذلك متاح، إذ)بالتجارة الرقمية
  جارةللتأكثر من قصة أو قصة نجاح سرد  •

  هذه التجارة ةتوضح أهمي في بلدك اإللكترونية
 . والحاجة إليها

ة في بلدك التي تمنع يد العقبات الرئيسيحدت •
على نطاق لتجارة اإللكترونية الوطنية اعتماد ا

من ناحية والتجارة اإللكترونية عبر الحدود واسع 
 من ناحية أخرى. 

األشخاص ذوي  نفاذإمكانية  معلومات عن توفير  •
 الخدمات.اإلعاقة إلى هذه وذوات 

 الجدول التالي:  ملء •

 القوانين/الخدمات  متاحة؟  هل هي  رقم القانون  سنة اإلصدار 

 الخدمات المصرفية اإللكترونيةقانون  ) ال/ نعم(  

 اإللكترونيةقانون التجارة  ) ال/ نعم(  

 قانون الدفع اإللكتروني  ) ال/ نعم(  

 قوانين خدمات إلكترونية أخرى  ) ال/ نعم(  

قطاع تكنولوجيا المعلومات  في  التوظيف  
 واالتصاالت 

يتناول هذا القسم التوظيف في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، والتوظيف المستحدث في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قائمة على مهن 
التوظيف  ذي يليه يتناول القسم الوالقطاعات األخرى. 

 . )مطابقة الوظائف(والعمل باستخدام اإلنترنت 

معلومات واالتصاالت تكنولوجيا ال  ُيطرح دور  عادة ما 
 ولكن ذلك  . ته زيادة كفاءة اإلنتاج وخفض تكلففي  

على األ  تكلفة العمالة هي ألن ( يقلل من فرص العمل  
. في الوقت نفسه، هناك جدل ) إلنتاج اتكاليف    في 

حول إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت إلنشاء خدمات أو منتجات جديدة  

وظائف جديدة قد تكون أكثر بكثير   لتوليد وحتى  
هذه تلك التي ضاعت بسبب استخدام   من 

في موارد   إذا لم تستثمر الشركات لذلك،    تكنولوجيا. ال 
ا المعلومات واالتصاالت، قد  ومهارات تكنولوجي 

تتمكن من المنافسة في االقتصاد الرقمي  ال 

سيكون له آثار  وستتوقف في النهاية عن العمل، مما 
 كبيرة على التوظيف.

 في هذا الصدد: والمطلوب 

توضيح تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   •
على نمو العمالة بشكل أسرع في بلدك، من خالل  

وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات   توليد
قائمة  في مهن وظائف استحداث واالتصاالت أو  

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على 
 قطاعات أخرى، مع أمثلة إن أمكن. 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   امسهإتوضيح   •
  إيضاح معبلدك، فرص عمل للشباب في  توليدفي 

في مجال تكنولوجيا المعلومات  حجم فرص العمل 
من خالل دراسات  ( واالتصاالت للذكور واإلناث

 .)، إلخوالمشاريعالحالة والمبادرات 
  اإلشارة إلى الحوافز المقدمة بهدف تشجيع •

ا المعلومات  توظيف في قطاع تكنولوجيال
وظائف قائمة على تكنولوجيا  توليدأو   واالتصاالت

 .المعلومات واالتصاالت في قطاعات أخرى
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حول دون  ة التي تَ يالرئيسالعقبات د يحدت •
التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات  

ذلك هجرة األدمغة من خبراء   في ، بماواالتصاالت
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دورية أو التقارير البيانات أو ال روفُ تَ مدى تحديد  •
الجهات المعنية   التي ُتعّدها  ،بحثيةالدراسات ال

  تقييم صافيأو حول قياس  ،بالتوظيف والعمل
والوظائف الناتجة عن استخدام   فرص العمل

في القطاع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
البيانات  كانت  إذا ، وماأو في قطاعات أخرىنفسه 

 . مصنفة بحسب الجنس
تقارير أو البيانات أو ال هذه في حال عدم توفر •

أو معايير  منهج هناك  كان إذا تحديد مادراسات، ال
هذا النوع من بشأن  اأو جاري وضعه ةمعتمد

منهج أو  هذا المع بيان تفاصيل  ،أو التقييمقياس ال
 . معاييرهذه ال

 اإل�ترنت التوظيف باستخدام  

السابق التوظيف في قطاع تكنولوجيا  تناول القسم
المعلومات واالتصاالت، والتوظيف المستحدث في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قائمة على مهن 
يتناول هذا القسم التوظيف والقطاعات األخرى. 

 . )مطابقة الوظائف(والعمل باستخدام اإلنترنت 

 في هذا الصدد: المطلوب و

بوابات التوظيف وقواعد ر فُ وتَ تحديد مدى  •
 البيانات الوطنية للسير الذاتية على اإلنترنت. 

حجم استخدام تكنولوجيا المعلومات  تحديد  •
مثل  (لتحديد فرص العمل  واالتصاالت كوسيلة

، واإلعالنات عبر  بث الرسائل القصيرة، واإلنترنت
 .) الشبكات االجتماعية والمهنية

تدعم التي  اصة  خ ال عامة أو  المبادرات  ال اإلشارة إلى   •
سمح وت جدت في بلدك،  ، إن وُ " عد العمل عن بُ " 

مع   العمل في أي مكان والمواطنات ب للمواطنين  
، وزيادة فرص العمل هنّ / البقاء داخل مجتمعاتهم 

تقديم بيانات مع  ، اإلعاقة وذوات  للنساء ولذوي  
استخدام كلٍ من النساء والرجال مدى  تشير إلى  

 عد.للعمل عن بُ 
في حال مثل هذه المبادرات، تقديم بيانات حول   •

النساء اللواتي  نسبة تكان إذا لمعرفة ماوجودها، 
  أعلى من نسبة الرجال أوعد ستخدمن العمل عن بُ ي

 . ، وإجراء تحليل لهذا الواقعهامساوية ل
من بلدك في مجال التوظيف    نجاح قصةسرد  •

 منها.  المستفادة اإللكتروني والدروس
حول دون التوظيف  ة التي تَ يالرئيسالعقبات بيان  •

 . اإللكتروني 
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التحول الرقمي السياسات المتعلقة ب: 4الكتلة  .4
 9دماج االجتماعيإلوا

إلى المعلومات والمعارف   نفاذال .ألف
على نحو شامل   والتط�يقات والمحتوى 

 ) 3 يم(خط العمل ج وتمكيني

تسمح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للناس، في  
إلى المعلومات والمعرفة   نفاذأي مكان في العالم، بال

ساهم في  والمحتوى بشكل شبه فوري، وبناًء عليه، ت
 والمجتمع ككل.والمجتمعات المحلية ن األفراد يمكت

إلى   نفاذاليهدف هذا المجال إلى تعزيز وزيادة 
المعلومات ذات الصلة بالمجال العام والمعرفة  

 والتطبيقات والمحتوى. 

خطة  هو موضح في   كما ،3 يمج يستلزم خط العملو
، )2003( لقمة العالمية لمجتمع المعلوماتعمل جنيف ل

  ؛إلى المعلومات الرسمية العامة نفاذال )أ( :يلي ما
المكتبات العامة  )ج( ؛إلى المعارف العلمية نفاذال )ب(

تكنولوجيا المعلومات  توفير  )د( ؛الرقمية والمحفوظات
المفتوح  المصدر )ه(  ؛المبادراتواالتصاالت لجميع 
 الجمهور إلى المعلومات. نفاذ )و( ؛والبرمجيات الحرة

القدرة  و التطو�ر، و ر، : التوُف نفاذ) ال( شمولية ال 
 ف ل التكاليف، والتكيُّ على تحمُّ 

 ات/ المواطنون(األفراد بشكل عام  الفئات المستهدفة:
، واألطفال )إلخ ،ات/ والنازحون ات/ والمهاجرون

 
 التنمية االجتماعية.  تهيئاتطلب بعض األقسام في هذا الفصل التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية أو يقد  9

 . أرخص بسعر أو   اً نامجإلى المعلومات  بالنفاذ  لمجموعات سكانية معينة سمحإصدار لوائح ت يمكن للحكومات 10

وخاصة النساء  (، والنساء )ألطفال المهمشينخاصة ا(
، )الشباب المهمش بشكل خاص(، والشباب )المهمشات 

اإلعاقة،  وذوات  وذوو ،) خاصة المهمشين(السن كبار و
 . األخرى والفئات المحرومة والضعيفة

 والمطلوب في هذا الصدد: 

من  فئة لكل  تحديد مدى مالءمة النفاذ وجدواه •
للجوانب   المذكورة أعاله، وفقاً  المستهدفةفئات ال

 الثالثة التالية:
 ل التكاليف:ر والقدرة على تحمُ فُ التو ) أ(

رقمية  المعارف ال/ معلوماتالمنصات تحديد 
  النساء سهل نفاذتكانت  إذا ماو( متاحةال

الدوريات والكتب والوثائق  منها:و ،)إليها
العامة الرقمية والمحفوظات العلمية  

 والتطبيقات والمحتوى والخدمات المجانية
تقدم بأسعار معقولة من خالل بعض   التي

 ؛ أو البرامج المجتمعية 10اللوائح الحكومية 
توضيح   ف:لتكي� االتطوير وقابلية  )ب(

المعارف  / المعلوماتمنصات كانت  إذا ما
أعاله قد تم المذكورة المتوفرة الرقمية 
،  فةدَ المجموعات المسته لتالئمتكييفها 

أو فيها األشخاص ذوو وذوات اإلعاقة،  بما
أقلمتها  عن طريق  هناك خطط لتكييفها

ها تحديثو عديلها حسب الطلب، تومحليًا، 
 ؛ اً دوري وتطويرها

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0005!!PDF-A.pdf
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  نفاذالوسائل  توفر  – نفاذالوسائل  )ج(
نفاذ  ال من خالل قنوات مختلفة: ةالمناسب

  ناً متاح بأسعار معقولة أو مجاالمستدام وال
  ةاإلنترنت، من خالل مراكز متعددإلى 

المجتمعات المحلية إلى  نفاذتتيح  األغراض 
ة هذه ترقيخطط لوجود األهم، واإلنترنت؛ 

  بحيث تشمل جدولة إتاحة اإلنترنت المراكز
 لنساء والفتيات.ل

إلى المجاني  نفاذالالمبادرات التي توفر  تحديد •
 .المدناإلنترنت في المناطق العامة على مستوى 

مة خدمات المساعدة تحديد  • إلى  المقد�
، في أماكن مثل المكتبات،  ات/ المستخدمين

والمؤسسات التعليمية، واإلدارات العامة، ومكاتب  
البريد أو األماكن العامة األخرى، مع التركيز على  

 . المحرومة المناطق المناطق الريفية و
  شمولحول دون ة التي تَ يالعقبات الرئيس تحديد •

  الرقمي نفاذبالالمذكورة أعاله  فئات المستهدفةال
 على نطاق واسع. 

ألشخاص ذوي  ا نفاذبحكام الخاصة  األ تحديد •
خدمات ومثل توفير لغة اإلشارة، (اإلعاقة وذوات 

 .)، وغيرهاتحويل النص إلى كالم

الترفيه،  والتمكين (االستخدام): التعليم،  
 المشاركة السياسية، والعائدية االقتصادية و

 ات/ المواطنون( بشكل عاماألفراد  الفئات المستهدفة:
والمجموعات   )إلخ ،ات/ والنازحون ات/ والمهاجرون

ذلك األطفال   في المهمشة والفئات الضعيفة، بما 
  و وذواتالسن واألشخاص ذوكبار والنساء والشباب و 

 من الفئات المحرومة.  اوغيره ،اإلعاقة

 والمطلوب في هذا الصدد: 

 الغرض من االستخدام وفائدته ودور تحديد •
، لكل فئة من الفئات المستهدفة الجهات المعنية
 يلي: لما وفقاً  المذكورة أعاله،

اإلشارة إلى الغرض  الغرض من االستخدام: ) أ(
 فئةبل المن االستخدام من قِ  يالرئيس

المستهدفة المحددة ألنواع المشاركة التالية،  
 جنس،المع توفير بيانات مفصلة حسب 

 ات السائدة في هذا المجالتجاهاال معرفةل
والتأثير المحتمل لتكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت على مشاركة المرأة في األنشطة  
 :السياسية واالقتصادية

o استخدام  تماعية:المشاركة االج
تكنولوجيا المواطنين والمواطنات ل

المعلومات واالتصاالت كأداة لتحسين 
مشاركتهم االجتماعية وظروفهم 

  والتعليم األميةمحو مثل (المعيشية 
  والصحة والمسكن النقلو والترفيه
 . )والتأمين والسالمة والتغذية

o :استخدام  المشاركة االقتصادية
تكنولوجيا والمواطنات لالمواطنين 

المعلومات واالتصاالت كأداة لتحسين 
مشاركتهم في األنشطة االقتصادية  

امتالك مؤسسات صغيرة مثل (
تجارة والمعامالت، وإجراء الومتوسطة، 

ظائف بدوام كامل،  الولكترونية، واإل
العمل من  وظائف بدوام جزئي، الوو

 .)لخ إ ،العمل الحروالمنزل، 
o استخدام  ة:المشاركة السياسي

تكنولوجيا المواطنين والمواطنات ل
المعلومات واالتصاالت كأداة لتحسين 

الحوكمة المحلية في مشاركتهم 
ذلك الخدمات اإللكترونية،   في بما(

والتصويت اإللكتروني، والمشاركة 
وتحديد ترتيب  ،)إلخ ،اإللكترونية

الدولة حسب مؤشرات الخدمات 
 . والمشاركة اإللكترونيةاإللكترونية 

الدور والدافع  :الجهات المعنية دور )ب(
مجموعات  الللسلطات المحلية أو  ناالرئيسي

تمكين المجتمع لتعزيز أغراض المعنية ب
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ذلك  في االستخدام المذكورة أعاله، بما 
 إدارة الشبكات ذات الصلة.

ة التي تعوق التمكين  يالعقبات الرئيس تحديد •
لكل فئة من الفئات  اسعالرقمي على نطاق و

 .المستهدفة المذكورة أعاله

 في استخدامبناء القدرات  .باء
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 التنمية الرقمية/التنمية أجل من
 11) 4العمل جيم   (خط

يجب أن يمتلك الجميع المهارات الالزمة 
بشكل كامل من مجتمع المعلومات؛   لالستفادة

تكنولوجيا   ستخدامالفإن بناء القدرات  ولذلك،
.  أمٌر جوهري أجل التنمية المعلومات واالتصاالت من

 يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيو
 : يلي تحقيق ما

من  في كل أنحاء العالم التعليم للجميع  وفيرت •
سيما   ، الوالمعلمات  خالل تعليم وتدريب المعلمين

العلوم والتكنولوجيا ي في التعليم المهني والعال
 . ) STEM(والهندسة والرياضيات 

 تراعي م مدى الحياة،توفير ظروف محسنة للتعل�  •
ن الذين هم خارج وتمك�  احتياجات الرجال والنساء،

  هنّ / عملية التعليم الرسمي لتحسين مهاراتهم
 المهنية.

  ،المشاركة في الحياة االجتماعيةتسهيل  •
 والتماسك  ،والمشاركة السياسية

 االجتماعي.

 
 التربية والتعليم العالي.  ةالتنسيق مع وزار  )مرفقالصلة في الذلك الجداول ذات  في  بما (يتطلب هذا القسم  11

اإلسكوا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبناء قدرات القادة الحكوميين في منطقة أساسيات تنفيذ أكاديمية تقييم التقدم المحرز في  اإلسكوا  تتابع 12
(AIGLE)الخدمة المدنية وموظفات يموظفغيرها من المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات ، و . 

مجلس  ئاسةرمع مشروع الحكومة اإللكترونية و لتنسيق مع المؤسسة المسؤولة عنا  )مرفقالفي ذلك الجداول ذات الصلة  في  بما (هذا القسم يتطلب  13
 الوزراء.

 وجهة برامج التد��ب الم

 المطلوب في هذا الصدد: 

برامج التعليم أو التدريب على إلقاء الضوء  •
الوطنية لبناء القدرات على استخدام تكنولوجيا  

التي  (أجل التنمية  المعلومات واالتصاالت من
ها المنظمات الحكومية الدولية والقطاع  صممت

أو المنظمات غير  / العام والقطاع الخاص و
التي توفر فرص المشاركة الكاملة و، )الحكومية

 ات التالية:فئفي مجتمع المعلومات لل 
o  12الخدمة المدنيةوموظفات موظفو. 
o النساء. 
o الشباب . 
o اإلعاقة و وذواتذو. 
o  السنكبار. 

تحديد العقبات الرئيسية التي تعيق بناء القدرات  •
تكنولوجيا  استخدام على نطاق واسع بشأن 

، لكل فئة أجل التنمية المعلومات واالتصاالت من
 .من الفئات المذكورة أعاله

تط�يقات تكنولوجيا المعلومات  .جيم
 واالتصاالت

 13) 7(خط العمل جيم  الحكومة اإللكترونية  

يمكن لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المواضيعية أن تدعم التنمية المستدامة في مجاالت 

اإلدارة العامة، واألعمال التجارية، والتعليم  
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والصحة، والتوظيف، في إطار  والتدريب،
يمكن واالستراتيجيات اإللكترونية الوطنية. 

أن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تطبيقاتل
أو قائمة   الدعم اإلداريلمكاتب  تطبيقات تكون
 على  تطبيقات شبكة اإلنترنت أو   على

 الهاتف الجوال. 

 والمطلوب في هذا الصدد: 

استخدام واعتماد تكنولوجيا المعلومات  تحديد  •
 واالتصاالت في اإلدارة العامة من حيث: 

o حوسبة اإلدارة العامة . 
o حوسبة المعالجة الجمركية. 
o رة الضرائب واإليراداتحوسبة أنظمة إدا . 
o رقمنة المعلومات. 

o  القطاع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .البيئي

o  قطاع  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .النقل

o والمواطنات  التواصل مع جميع المواطنين. 
تقديم معلومات عن توافر خدمات الحكومة   •

 ذلك: في اإللكترونية بما
o  واإلدارات  المركزية  الحكومةالتفاعل بين

 . ) G2G( المحلية
o  من خالل ة/ المواطنوالحكومة  التفاعل بين  

 . ) G2C(الحكومية  اإللكترونية البوابات
o   وقطاع المركزية التفاعل بين الحكومة

 . ) G2B(األعمال التجارية 
األشخاص ذوي  نفاذتقديم معلومات عن إمكانية  •

 إلى هذه التطبيقات والخدمات.وذوات اإلعاقة 
 ملء الجدول التالي:  •

  

 :االسم باإلنكليزية

 االسم بالعربية:  

 الرابط:  

السلطة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات  
 واالتصاالت في اإلدارة العامة 

 االسم باإلنكليزية: 

 بالعربية: االسم 

 الرابط:  

 سلطة الحكومة اإللكترونية 

 المطبقة فعلياً عدد خدمات الحكومة اإللكترونية  

 لها  المخططعدد خدمات الحكومة اإللكترونية  

 مدى توفر تطبيقات المشتريات اإللكترونيةتحديد  •
 . واستخدامها

الجدول التالي باإلشارة إلى الخدمات المتاحة  ملء •
 : على بوابة الحكومة اإللكترونية
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 .................................//:http  رابط بوابة الحكومة اإللكترونية:

 ةعام ) ال/ نعم(

 القوانين  ) ال/ نعم( معلومات 

 األدلة ) ال/ نعم(

 معلومات ثابتة ) ال/ نعم(

 نماذج قابلة للتنزيل  ) ال/ نعم( خدمات 

 ية تفاعل ) ال/ نعم(

 الدفع اإللكتروني  ) ال/ نعم(

 حساب على اإلنترنت  ) ال/ نعم(

 ات اللغمتعدد  ) أو غيرها  فرنسي/ إنكليزي/ عربي(

 نات المدو�  ) ال/ نعم(
 ة / مشاركة المواطن

 استطالعات الرأي  ) ال/ نعم(

 Facebook ) ال/ نعم(

 االجتماعي  وسائل التواصل

 Twitter ) ال/ نعم(

 LinkedIn ) ال/ نعم(

 YouTube ) ال/ نعم(

 WhatsApp ) ال/ نعم(

 RSS الغنيملخص الموقع  )ِسمة( ) ال/ نعم(

 إحصائيات الِوب  ) ال/ نعم( خدمات إضافية 

 البحث ) ال/ نعم(

 الحاسوب اللوحي/ الذكيلهاتف ادعم  ) ال/ نعم(

نظام تشغيل   يعتمد علىتطبيق مخصص   ) ال/ نعم( إصدار الهاتف المحمول 
iOS  أوAndroid 

 ميزات أخرى  ) يرجى تحديدها (
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المؤشرات األساسية لتكنولوجيا ( 4الجدول ملء  •
الوارد في   )المعلومات واالتصاالت في الحكومة

 .مرفقال

  م اإللكتروني/التعليم اإللكترونيالتعلُّ  
 ) 7وجيم   4العمل جيم   خطا(

 المطلوب في هذا الصدد: 

لتكنولوجيا المؤشرات األساسية ( 3الجدول ملء  •
  الوارد في )صاالت في التعليمالمعلومات واالت

التوفر  في االعتبار أخذ ت هذه المؤشرات .مرفقال
استخدام المحتوى  بلرجال والنساء ل والمشاركة 

والبيانات المصنفة  مراعي لقضايا الجنسينال
 . الجنسحسب 

الجهود المبذولة لدمج تكنولوجيا  عن  تقديم سرد   •
في  المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  

  ، ذلك تطوير المناهج  في  بما (   مجاالت مختلف ال 
اإلدارة  تعزيز  و والمعلمات،  وتدريب المعلمين  

، وعلى جميع المستويات  ) المؤسسية واإلدارة العامة 
على    ) من المدارس إلى المعاهد والجامعات وغيرها ( 

 و التالي: النح 
 محو األمية ) أ(

o  استخدام تكنولوجيا المعلومات
أو توفير  واالتصاالت كأداة لمحو األمية 

 األساسي في بلدك. التعليم 
 التعليم االبتدائي والثانوي )ب(

o   استخدام أنظمة وتطبيقات التعليم
مستويات الاإللكتروني في جميع 

 ة.يالمدرس
o  ُر المدارس االفتراضية ومدى توف

وذوات األشخاص ذوي  نفاذاعتمادها، و
 إليها. اإلعاقة

o  االتصال باإلنترنت في  انتشار إمكانية
، إضافة إلى بوابات التعليم  المدارس

 . المفتوحة والمجانية 

o  ُمساعدة الطالب لعد ر التعلم عن بُ توف
على تطوير قدرات التعلم  والطالبات  

 الذاتي والتنمية الذاتية. 
o  ُعد، كجزء من برامج ر التدريب عن بُ توف

 بناء القدرات.
 التعليم العالي )ج(

o  ُم اإللكتروني  ظم وتطبيقات التعل� ر نُ توف
م معلومات م معلومات اإلدارة، وُنُظ ُنُظ (

 في الجامعات.  )التالمذة، إلخ
o  ُر الجامعات االفتراضية واعتمادها.توف 
o  ُر مكتبات المحتوى اإللكتروني  توف

 المحلية ضمن الجامعات.
o ال الجامعات بالمكتبات مدى اتص

الرقمية العالمية عبر اإلنترنت وإتاحتها  
شديد  وهو أمر ( ةساتذاألو لتالمذةل

 . )للبحث العلمياألهمية 
o  م عبر  ر واعتماد برامج التعل� توفُ مدى

 عد.م عن بُ اإلنترنت وشهادة التعل� 
o إتاحة النفاذ إلى كل الخدمات المذكورة  

 . اإلعاقةألشخاص ذوي وذوات ل
o  ُر التدريب كجزء من برامج بناء توف

والطالبات  مساعدة الطالب لالقدرات 
م الذاتي على تطوير قدرات التعل� 

 والتنمية الذاتية. 
 التدريب وغيره من أشكال التعليم ) د(

o  مراكز تدريب محلية على َتوُفر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

،  الجهات المعنيةبالتعاون مع جميع 
ستفادة من المرافق القائمة مثل واال

المكتبات والمراكز المجتمعية المتعددة  
 العامة.  نفاذاألغراض ونقاط ال

o  األشخاص ذوي إمكانية نفاذ مدى
 إليها. وذوات اإلعاقة

o  البرامج الوطنية التي تشرف عليها  َتوُفر
الحكومة لبناء قدرات النساء في مجال  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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o  َعد، كجزء من  عن بُ والتدريب م  ر التعل� فُ و ت
مساعدة لبرامج بناء القدرات  

على تطوير والمستخدمات المستخدمين  
 م الذاتي والتنمية الذاتية. قدرات التعل� 

o  َحول دون العقبات الرئيسية التي ت
االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في التعليم  
ذلك التعليم  في بما(والتدريب 
، وتضمين بيانات مصنفة  )اإللكتروني

قضايا  تحليل يراعي الجنس وحسب 
 في كل منها. الجنسين

 14) 7(خط العمل جيم  الصحة اإللكترونية  

 المطلوب في هذا الصدد: 

إلى المعارف   نفاذالر إمكانية توفُ  مدى تحديد •
الطبية في العالم وموارد المحتوى ذات الصلة 

قضايا  معالجة لتعزيز  ، الالزمةمحليبالواقع ال
الصحة العامة وصحة المرأة والرجل وأمراض مثل  

  اإليدز والمالريا والسل / نقص المناعة البشرية
 . ) COVID-19( والكورونا

تحديد البرامج الوطنية التي تعالج وتشجع الصحة   •
على السواء لرجال والنساء لسية واإلنجابية الجن

 المجتمع.هذه القضية بين أفراد وتزيد الوعي ب
المعتمدة لمكافحة األوبئة  البرامج الوطنية  تحديد •

 فيها المالريا والكورونا. بما
عقد  وعد استخدام التطبيب عن بُ تحديد مدى  •

للمناطق  لالستخدام الطبي عد المؤتمرات عن بُ 
المعرضين لسكان لدمات والمحرومة من الخ

 للخطر.
م معلومات الرعاية  ُظ نُ  وتطبيقنضج  مدىوصف  •

 الصحية التالية: 
o إدارة رعاية المرضى. 
o حفظ السجالت الرقمية . 
o ات الصيدالنيةإدارة المستحضر . 
o  لرعاية الصحية الوطنيةاقواعد بيانات. 

م المعلومات القائمة على  ُظ استخدام نُ  مدىتحديد  •
رصد ومراقبة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تقديم  ل، ووالتنبيه منها انتشار األمراض المعدية
المساعدة الطبية واإلنسانية في حاالت الكوارث 

 والطوارئ. 
لمنظومة صحية رقمية ُطبقت نجاح  ةقص سرد •

 على المستوى الوطني.
برامج  نشر رقل ة التي تعيالعقبات الرئيستحديد  •

 . وطنيعلى المستوى الالصحة الرقمية 
  

 
 يتطلب هذا القسم التنسيق مع وزارة الصحة. 14
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 السياسات الثقافية واإلعالمية : 5الكتلة  .5

  ع اللغويالهوية الثقافية والتنوُّ  .ألف
 15) 8(خط العمل جيم  

مع  ع الثقافي واللغوي التنو� المحافظة على عتبر تُ 
والتقاليد واألديان، أمرًا الثقافية  احترام الهوية

المحتوى  ويساهمضروريًا لتنمية مجتمع المعلومات. 
على  في المحافظة سيما على اإلنترنت،  الرقمي، ال

 ع الثقافي معز التنو� يعزتل تطورها ويسهتاللغة و
التنمية االجتماعية واالقتصادية. باإلضافة   استدامة

 ؤديإلى ذلك، يمكن لتطوير المحتوى الرقمي أن ي
 ًا في الحفاظ على التراث الوطني.يدورًا رئيس

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم  
 ع الثقافي واللغوي التنوُّ 

 المطلوب في هذا الصدد: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام تحديد  •
ع اللغوي والتراث  في بلدك للحفاظ على التنو� 

  جعله متاحًا كجزء حي من ثقافة اليوم.والثقافي، 
وتطويرها  المعلوماتية ر األنظمةيتوفويشمل ذلك 

إلى المعلومات الرقمية   نفاذلضمان استمرار ال
المؤرشفة ومحتوى الوسائط المتعددة في  

دعم المحفوظات ل لرقمية، والمستودعات ا
المتاحف والمكتبات  ك والمجموعات الثقافية 

 لبشرية.ا التي تشكل ذاكرةالوطنية 

 
 مع وزارة الثقافة.  التنسيققد يتطلب هذا القسم  15

 قد يتطلب هذا القسم التنسيق مع وزارة اإلعالم.  16

تسليط الضوء على تطوير المحفوظات الرقمية  •
الوطنية ورقمنة المعلومات العامة والتراثية  

 والعلمية والثقافية.
شبكات التواصل االجتماعي استخدام  مدىتحديد  •

مواقع الِوب في الحفاظ على الهوية الثقافية و
وتعزيز والشعوب والمجموعات الثقافية لألفراد 

 . في البلدع اللغوي التنو� 

(خط العمل  وسائل اإلعالم .باء
 16) 9 جيم

عتبر قطاع اإلعالم بأشكاله المتنوعة والمتعددة جزءًا  يُ 
قطاعات  المن العالم الرقمي الذي يشمل جميع 

أساسيًا دورًا  المنظمات اإلعالمية ؤدي. وتيةاالقتصاد
في تطوير مجتمع المعلومات وتعزيز حرية الرأي 

 .د مصادر المعلوماتوتعد� 

 ديتها استقالليتها وتعدُّ وع وسائل اإلعالم  �نوُّ  

 المطلوب في هذا الصدد: 

وسائل اإلعالم ل ع تنو� كان هناك  إذا تحديد ما •
 تها في بلدك.وملكي� 

ملء الجدول أدناه، مع اإلشارة إلى عدد المنافذ   •
 : اإلعالمية في كل فئة
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 اللغات منافذ اإلعالم 

 لكيةالم

 ةأجن�ي ةحكومي ة مختلط ةخاص

      الصحف

      الصحف اإللكترونية 

      جالت الم

      خبارية اإل توكاالال

      محطات اإلذاعة 

      محطات التلفزيون 

حكومي للمؤسسات  الدعم ال روفُ تَ تحديد مدى  •
 .ات في اإلعالم/ عامليناإلعالمية وال

 التشريعات التي تحكم قطاع تحديد وجود •
د وتعد� اإلعالمية تعلق بالحرية ي ماا نهوم، اإلعالم
 المعلومات. مصادر 

 حريةدعم قطاع اإلعالم في  ةساهمموصف  •
 . مصادر المعلوماتد وتعد� التعبير عن الرأي 

 . في وسائل اإلعالم المرأةتصوير كيفية وصف  •
يسات  فيات ورئاتحديد النسبة المئوية للصح •

فيين ورؤساء التحرير  امن إجمالي الصح التحرير
 . ي اإلعالمالمجال في 

 وسائل اإلعالم في مجتمع المعلومات دور   

 المطلوب في هذا الصدد: 

تقييم دور وسائل اإلعالم: الطباعة واإلذاعة  •
 وكذلك اإلعالم الجديد في مجتمع المعلومات. 

تسليط الضوء على استخدام وسائل  •
التقليدية في سد الفجوة المعرفية   اإلعالم
سيما في المناطق   ق المعرفة، التدف�  وتيسير
 الريفية. 

مدى استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية تحديد  •
وتعزيز   سكانفي الحفاظ على الهوية الثقافية لل 

 . في البلدع اللغوي التنو� 

تكنولوجيا المعلومات  اإلعالم و التقاء 
 واالتصاالت  

 ذا الصدد: المطلوب في ه

التلفزيون   لجمع بيناالستعداد الوطني ل بيان مدى •
 .)ةالثالثيالخدمة (واإلنترنت والهاتف 

 . الباقات الثنائية والثالثيةعن إدراج إحصاءات  •

 وسائل التواصل االجتماعي   

 المطلوب في هذا الصدد: 

  زيادةفي  التواصل االجتماعيدور وسائل  بيان •
 الوعي وبناء مجتمع المعلومات.

 التواصل االجتماعي مدى استخدام شبكاتبيان  •
للحفاظ على الهوية الثقافية لألفراد والمجموعات  

 .في البلدع اللغوي العرقية والثقافية وتعزيز التنو� 
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 مفيدة مبادرات .6

 مبادرات وقصص نجاح أخرى  .ألف

 المطلوب في هذا الصدد: 

أخرى مشاريع ومبادرات عن سرد موجز تقديم  •
الستخدام  إن ُوجدت،  ،قائمة أو مقترحة

، الرقمية في دعم التنمية المستدامة التكنولوجيا
 . بمجال محدددون حصرها 

األحداث واألزمات التعامل مع  .باء
 المستجدة

وطنية أو إقليمية طرأ أحداث أو أزمات مستجدة قد ت
، يمكن لتكنولوجيا )19-مثل كوفيد(عالمية أو 

  التعامل معهاالمساعدة في المعلومات واالتصاالت 
 .بشكل فعال

 هذا الصدد:  والمطلوب في

هذه األحداث مثل بيان كيفية التعامل مع  •
باستخدام تكنولوجيا واألزمات في بلدك 

نتائج  إذا تحققت  ماوالمعلومات واالتصاالت 
 يجابية من خالل هذه المعالجة. إ
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المؤشرات األساسية لتكنولوجيا  المرفق. 
 واالتصاالت المعلومات 

 أالمؤشرات األساسية للقطاع اإل�تاجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  . 1 المرفق جدول

 المؤشر األساسي  تعا��ف ومالحظات 2018 2019 2020

القوى العاملة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     
تكنولوجيا المعلومات   وموظفات أو موظفو(

تألف من األشخاص الذين يعملون في  ت )واالتصاالت
أنها تنتمي إلى قطاع  ب ف الشركات التي تصن� 

 االتصاالت. المعلومات وتكنولوجيا 

يمثل إجمالي القوى العاملة كل األشخاص العاملين  
في إطار  وفي اإلنتاج المحلي في قطاع األعمال. 

يمكن قياس العمالة من خالل    ،الحسابات الوطنية
ئات الوقت  مكافِ والوظائف، و، ات/ موظفينعدد ال

 الكامل، أو ساعات العمل. 

يستند تعريف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
التصنيف الصناعي الدولي  القائم على الصناعة، إلى  

.  3التنقيح  / ب الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 
أجري تعديل طفيف على هذا التعريف في عام  و 

 . 3.1التنقيح  استنادًا إلى    2002

، أعيد النظر في المبادئ التي يقوم  2007وفي عام 
عليه هذا التعريف مما أدى إلى تقليصه. أما التعريف  

 .4التنقيح المعتمد حاليًا فيستند إلى 

ف إجمالي  على نشاط   قطاع األعمال بناءً  يعر�
ولي  التصنيف الصناعي الدلصناعة استنادًا إلى ا

  67-10 األقسامفي إطار  1.3 التنقيح/ الموحد
يستثني الزراعة والصيد  بالتالي  . وهو 74-71و

ألن  (األنشطة العقارية وصيد األسماك؛ و ةوالحراج
نسبة كبيرة من القيمة المضافة لهذه األخيرة تتألف  

  ؛)لمساكن التي يشغلها ساكنوهاامن إيجار 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية والشخصية 

والتي تتكون أساسًا من الخدمات غير السوقية،  (
 .)مثل خدمات اإلدارة العامة والتعليم والصحة

نسبة مجمل القوى  
العاملة في قطاع  

األعمال المعني  
بقطاع تكنولوجيا  

المعلومات  
ر  معب� (االتصاالت و

 ) عنه كنسبة مئوية 

تكنولوجيا  
المعلومات  

 1واالتصاالت 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
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للبلدان التي تستخدم التصنيف الصناعي الدولي  
  إجمالي، ليس من السهل تعريف 4 التنقيح/ الموحد

  قسامشمل األيعلى األرجح سوقطاع األعمال. 
التنقيح  ( 95، و82-69، 66-41، 36-05ئة لمكافِ ا

.  )72-51  .الثاني، ص الفصل الجزء الثاني، ، 4
كان سيجري   إذا ما  حولتزال المناقشات جارية  الو

في تعريف   درجتضمين بعض الصناعات التي لم تُ 
األقسام  ( 1.3التنقيح إجمالي قطاع األعمال في 

 . )96و ،90-93، 37-39

وضح إجمالي القيمة المضافة لصناعة محددة  ي    
المحلي اإلجمالي الوطني.  الناتج مساهمتها في 

أحيانًا باسم   القيمة المضافةى إجمالي ويشار إل
يجري   حسب الصناعة والبالناتج المحلي اإلجمالي 

ولكن يجري تقديره في إطار  (قياسه مباشرة  
وُيحسب إجمالي القيمة  . )ابات القوميةسالح

بين اإلنتاج   المضافة بشكل عام بإيجاد الفرق
الطاقة،  (والمدخالت الوسيطة  )الناتج اإلجمالي (

المطلوبة إلنتاج المخرجات  المواد، والخدمات 
 .)النهائية

إجمالي  ريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واتع
تكنولوجيا  هي الواردة في المؤشرقطاع األعمال 

 . 1المعلومات واالتصاالت 

حصة قطاع  
تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت من  
إجمالي القيمة  

رًا عنها  معب� (المضافة 
كنسبة مئوية من  

القيمة  إجمالي 
المضافة إلجمالي  

 ) قطاع األعمال 

تكنولوجيا  
المعلومات  

 2 تواالتصاال

األساسيان   . أ واالتصاالت  المؤشران  المعلومات  واالتصاالت    1تكنولوجيا  المعلومات  واالتصاالت    2وتكنولوجيا  المعلومات  لتكنولوجيا  اإلنتاجي  للقطاع 
 . 7، الجدول 2020دليل األونكتاد إلصدار اإلحصاءات عن االقتصاد الرقمي، النسخة المنقحة يستندان إلى  1المعروضان في الجدول  

بـ . ب باإلنكليزية  إليه  يشار  الذي  هو  االقتصادية  األنشطة  لجميع  الموحد  الدولي  الصناعي   International Standard Industrialأي    ISIC التصنيف 
Classification for All Economic Activities  لتوفير  األمم المتحدة  الشعبة اإلحصائية في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ب. وقد طورته

ثم    1948صدرت نسخته األولى في عام  مجموعة من فئات األنشطة التي يمكن استخدامها لجمع اإلحصاءات حسب هذه األنشطة وإعداد التقارير عنها.  
  3التنقيح  ؛ و(1968)  2التنقيح  وتضمنت اإلصدارات المنقحة السابقة:    . 2009في عام    4  التنقيح  ها آخرمن النسخ المنقحة كان    في عدد  هراصدأعيد إ

 . (2002) 3.1التنقيح و؛ (1990)

 أ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات لتجارة الدولية في سلعل المؤشرات األساسية   . 2المرفق جدول 

 المؤشر األساسي  تعا��ف ومالحظات 2018 2019 2020

مؤشر على أنه حاصل قسمة قيمة  ال هذا حسب يُ    
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على  واردات سلع 

عنه كنسبة   راً معب� (لواردات كل االقيمة اإلجمالية ل
 . )مئوية

واردات سلع  
تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت كنسبة  

تكنولوجيا  
المعلومات  

 3 تواالتصاال

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_2_English.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_2_English.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_2_English.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_3_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC31_Arabic.pdf
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تم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
سلع تكنولوجيا المعلومات  تصنيف ل اً وفق

منظمة التعاون  الذي اعتمدته واالتصاالت 
 االقتصادي  في الميدان  والتنمية

(A Proposed Classification of ICT Goods)  ،
استنادًا إلى تصنيفات النظام المنسق 

(Harmonized System)  2002و 1996لعامي  
الصفحة المتعلقة  على  التفاصيل د اجإيويمكن  

  للتجارة المتحدة األمم مؤتمر  بالتصنيفات من موقع
 . )األونكتاد( والتنمية

قاعدة األمم المتحدة   إلىمفاهيم أخرى وتستند 
للبيانات اإلحصائية الدولية لتجارة السلع األساسية  

UN Comtrade Database.   ،على سبيل المثال
إعادة التصدير وإعادة االستيراد،  يجري تسجيل   ال

بتحويلها  (ويجري تقديم البيانات بالدوالر األمريكي 
 . )من عمالت الدول

مئوية من إجمالي  
 وارداتال

مؤشر على أنه حاصل قسمة قيمة  الهذا ُيحسب    
صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

عنه   اً رمعب� (لصادرات  كل اعلى القيمة اإلجمالية ل
 . )كنسبة مئوية

واالتصاالت  تم تعريف سلع تكنولوجيا المعلومات 
سلع تكنولوجيا المعلومات  تصنيف ل اً وفق

والتنمية  منظمة التعاون واالتصاالت الذي اعتمدته 
 A Proposed)االقتصادي في الميدان 

Classification of ICT Goods)  استنادًا إلى ،
 (Harmonized System)تصنيفات النظام المنسق 

  التفاصيل دا جإي ويمكن (. 2002و 1996لعامي 
 موقع من بالتصنيفات المتعلقة الصفحة على

 . )األونكتاد

قاعدة األمم المتحدة   إلىمفاهيم أخرى وتستند 
للبيانات اإلحصائية الدولية لتجارة السلع األساسية  

UN Comtrade Database. على سبيل المثال،  
إعادة التصدير وإعادة االستيراد،  يجري تسجيل   ال

بتحويلها  ( ويجري تقديم البيانات بالدوالر األمريكي 
 . )من عمالت الدول

صادرات سلع  
تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت كنسبة  
مئوية من إجمالي  

 الصادرات

تكنولوجيا  
المعلومات  

 4 تواالتصاال

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/22343094.pdf
https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications.html
https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications.html
https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications.html
https://comtrade.un.org/
https://www.oecd.org/digital/ieconomy/22343094.pdf
https://www.oecd.org/digital/ieconomy/22343094.pdf
https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications.html
https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications.html
https://comtrade.un.org/
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على أنه حاصل قسمة قيمة    مؤشرالهذا  ُيحسب    
واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

  راً معب� (الخدمات كل على القيمة اإلجمالية لواردات 
 . )عنه كنسبة مئوية 

ف  خدمات تكنولوجيا المعلومات   ب األونكتاد ُيعر�
تشمل خدمات االتصاالت  على أنها واالتصاالت 

برامج  / الحاسوبالسلكية والالسلكية، وخدمات 
خدمات الحاسوب  / الحاسوب، وخدمات الحاسوب

أو توزيع برامج  / األخرى، وتراخيص إعادة إنتاج و
 الحاسوب.

واردات خدمات  
تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت كنسبة  
مئوية من إجمالي  
 واردات الخدمات 

تكنولوجيا  
المعلومات  

 5 تواالتصاال

مؤشر على أنه حاصل قسمة قيمة  الهذا ُيحسب    
صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

  راً معب� (الخدمات كل على القيمة اإلجمالية لصادرات 
 . )نسبة مئوية كعنه 

صادرات خدمات  
تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت كنسبة  
مئوية من إجمالي  
 صادرات الخدمات 

تكنولوجيا  
المعلومات  

 6 تواالتصاال

تستند   2المرفق للتجارة الدولية في سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعروضة في جدول  6و 5و 4و 3  األساسيةتكنولوجيا المعلومات مؤشرات   . أ
 . 11و 9، الجدوالن  2020دليل األونكتاد إلصدار اإلحصاءات عن االقتصاد الرقمي، النسخة المنقحة إلى 

 . 62 .ص   ،2020دليل األونكتاد إلصدار اإلحصاءات عن االقتصاد الرقمي، النسخة المنقحة  . ب

 أ المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم . 3 المرفق جدول

 المؤشر األساسي  تعا��ف ومالحظات 2019 2020 2021

لى الراديو  إالتعليم المستند  التي تقدم المدارس    
كنسبة من إجمالي عدد المدارس في البلد لكل  

مستوى من مستويات التصنيف الدولي الموحد  
 . (1-3) لتعليمل

نسبة المدارس التي  
تمتلك جهاز راديو  

ستخدم ألغراض  يُ 
حسب  (تعليمية 

مستويات التصنيف  
الدولي الموحد  

  1من  ISCEDلتعليم ل
 ) 3إلى 

  التعليم  تطوير
1 

لى التلفاز  إالتعليم المستند  التي تقدم المدارس    
كنسبة من إجمالي عدد المدارس في البلد لكل  

مستوى من مستويات التصنيف الدولي الموحد  
 . (1-3)لتعليمل

نسبة المدارس التي  
ستخدم  يُ   اً تمتلك تلفاز

ألغراض تعليمية  
حسب مستويات  (

التصنيف الدولي  
  1لتعليم من لالموحد 

 ) 3إلى 

تطوير التعليم  
2 

https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2021d2_en.pdf
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رفق اتصاالت هاتفية كنسبة  المدارس التي تمتلك مُ    
من إجمالي عدد المدارس في البلد لكل مستوى من  

 . (1-3)لتعليم ل مستويات التصنيف الدولي الموحد 

رفق يجب أن يرتبط  أن المُ  تجدر اإلشارة إلى
الهاتف المحمول المملوك من  ف ،مباشرة بالمدرسة

، على سبيل المثال،  بل شخص يعمل في المدرسةقِ 
 هاتفية.ال تصاالت مدرسيًا لال اً رفقمُ  يشكل ال

نسبة المدارس التي  
رفق اتصاالت  تمتلك مُ 
ستخدم  يُ هاتفية  

ألغراض تعليمية  
حسب مستويات  (

التصنيف الدولي  
  1لتعليم من لالموحد 

 ) 3إلى 

تطوير التعليم  
3 

الطالب لكل حاسوب في  الطالبات ومتوسط عدد    
تعليم بمساعدة الحاسوب لكل  الالمدارس التي تقدم 

مستوى من مستويات التصنيف الدولي الموحد  
 . (1-3)لتعليم ل

الطالبات  عدد نسبة 
عدد  الطالب إلى و

حسب  (ب ياسوالح
مستويات التصنيف  

الدولي الموحد  
 ) 3إلى  1لتعليم من ل

تطوير التعليم  
4 

إلى اإلنترنت   نفاذ تمتلك إمكانية الالمدارس التي    
كنسبة من إجمالي عدد المدارس في البلد لكل  

مستوى من مستويات التصنيف الدولي الموحد  
 . (1-3)لتعليم ل

نسبة المدارس التي  
  نفاذ إمكانية التوفر 

إلى اإلنترنت وفق  
حسب  (النفاذ نوع 

مستويات التصنيف  
الدولي الموحد  

 ) 3إلى  1لتعليم من ل

تطوير التعليم  
5 

إمكانية  لديهم  طالب الذين طالبات والالعدد الكلي لل    
إلى اإلنترنت كنسبة من إجمالي عدد الطالب   نفاذال

تعليم بمساعدة اإلنترنت  الفي المدارس التي تقدم 
بلد لكل مستوى من مستويات التصنيف الفي 

 . (1-3)لتعليم لالدولي الموحد 

الطالبات  نسبة 
لديهم  الطالب الذين و

إلى   نفاذإمكانية ال
اإلنترنت في المدرسة  

حسب مستويات  (
التصنيف الدولي  

  1لتعليم من لالموحد 
 ) 3إلى 

تطوير التعليم  
6 

  فيالطالب المقبولين حاليًا الطالبات وعدد    
في المجاالت ذات الصلة   الجامعي المستوى

  ،بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب الجنس
كنسبة من كل الطالب الملتحقين بالمؤسسات  

  6و 5يين  مستوللن التعليمية في بلد معي� 
من مستويات التصنيف الدولي الموحد   )مجتِمعين(
 لتعليم. ل

الطالبات  نسبة 
الطالب الملتحقين  و

  في حسب الجنس 
  جامعيال المستوى

في المجاالت ذات  
الصلة بتكنولوجيا  

المعلومات  

تطوير التعليم  
7 
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  بواالتصاالت
من   6و 5 يينمستو لل(

مستويات التصنيف  
الدولي الموحد  

 ) لتعليمل

االبتدائية والثانوية  ومعلمات المدارس عدد معلمي    
على تكنولوجيا المعلومات    اً الذين تلقوا تدريب
رًا عنه كنسبة من إجمالي عدد  واالتصاالت، معب� 

 من التعليم.  ينالمستوي  ينفي هذ  ات / المعلمين

  ات/ نسبة المعلمين
  ات/ المؤهلين

لتكنولوجيا  
المعلومات  

واالتصاالت في  
المدارس االبتدائية  

 والثانوية

تطوير التعليم  
8 

 مؤشر مرجعي 

عدد   يالمدارس التي لديها كهرباء كنسبة من إجمال   
المدارس في البلد لكل مستوى من مستويات  

 .(1-3)لتعليم ل التصنيف الدولي الموحد 

نسبة المدارس التي  
حسب  (لديها كهرباء 

التصنيف  مستويات 
الدولي الموحد  

 ج )3إلى  1لتعليم من ل

  تطوير
مرجع / التعليم

 1 ي

سكو  رات التصنيفية الرئيسية المستخدمة في المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم هي تلك التي وضعها معهد اليونالمتغيّ  . أ
. ويحدد التصنيف الدولي الموحد للتعليم مستويات التعليم المختلفة على  (ISCED 1997)  1997التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام  لإلحصاء في  
 النحو التالي: 

 . : التعليم االبتدائي أو المرحلة األولى من التعليم األساسي1المستوى  •
 . المرحلة الثانية من التعليم األساسي: أقل من الثانوي أو 2المستوى  •
 . : العليم الثانوي األعلى3المستوى  •
 . )برامج تقع بين التعليم الثانوي األعلى والجامعي( بعد الثانوي غير العالي  التعليم ما :4المستوى  •
 . ) يؤدي مباشرة إلى مؤهل بحثي متقدم ال(: المرحلة األولى من التعليم الجامعي 5المستوى  •
 . )يؤدي إلى مؤهل بحثي متقدم (: المرحلة الثانية من التعليم الجامعي 6المستوى  •

وأنظ . ب واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  الحواسيب،  وهندسة  الحاسوب،  علم  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا  الصلة  ذات  المجاالت  مة  تتضّمن 
م وتطوير البرمجيات، والمعلوماتية، إلخ. وقد ا�درجت هذه  ا المعلومات واالتصاالت، ودعم الُنُظ المعلومات، وأنظمة الوسائط المتعددة، وإدارة تكنولوجي

:  2011ثم أصدرت نسخة منقحة ومضافة منه في عام  (   1997الذي وضعته اليونسكو في عام    ، 1997  للتعليم التصنيف الدولي الموحد  المجاالت في  
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ar.pdf( رميز مجاالت التعليم الوارد في التصنيف الدولي،  . وبحسب ت

سمعية بصرية إنتاج وتصميم  (الفنون  -21استخدام الحاسوب، والرمز  -48تندرج المجاالت ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحت الرمز  
هذه المجاالت بذل جهود كبيرة في فهم الجوانب التقنية لتكنولوجيا  . وتقتضي ) إلكترونيات وأتمتة(الهندسة والصناعات الهندسية  -52، والرمز  )الوسائط 

 المعلومات واالتصاالت بدالً من االستخدام العام أو األساسي لهذه التكنولوجيا. 

تكنولوج .ج من  العديد  الستخدام  هام  شرط  ولكنها  واالتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجيا  سلعة  التحديد  وجه  على  ليست  الكهرباء  أن  المعلومات بما  يات 
ونسكو  واالتصاالت، فهي غير مدرجة في قائمة المؤشرات األساسية، ولكنها مدرجة كمؤشر مرجعي. وكشفت الدراسات الدولية التي استعرضها معهد الي

باء ُيعتبر أمرًا مهمًا مثل رصد توفير  لإلحصاء أن نقص الكهرباء يشكل عائقًا كبيرًا في العديد من االقتصادات النامية وبالتالي فإن رصد اتجاهات توُفر الكهر
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-1997-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-1997-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-1997-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-1997-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-1997-en_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ar.pdf
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في مؤسسات الحكومة   ات / نسبة العاملين ُتحسب   
المركزية التي تستخدم الحواسيب بشكل روتيني  

على العدد الكلي   ات / هؤالء العاملينبقسمة عدد 
ثم   ،في مؤسسات الحكومة المركزية ات/ للعاملين

 ر عنها كنسبة مئوية. ليعب�  100ضرب الناتج بالعدد 

يمكن حساب مؤشر اختياري بشكل منفصل  
خصائص فردية  بحسب أو (لذكور واإلناث  ل
 . )خرىأ

نسبة األشخاص  
في   ات/ العاملين

مؤسسات الحكومة  
المركزية التي  

تستخدم الحواسيب  
 بشكل روتيني 

  الحكومة
 1 اإللكترونية

في مؤسسات الحكومة   ات / نسبة العاملين ُتحسب   
المركزية التي تستخدم اإلنترنت بشكل روتيني  

على عدد   ات / هؤالء العاملين بقسمة عدد 
ثم   ،في مؤسسات الحكومة المركزية ات/ العاملين

 ر عنها كنسبة مئوية. ليعب�  100ضرب الناتج بالعدد 

يمكن حساب مؤشر اختياري بشكل منفصل  
خصائص فردية  بحسب أو (لذكور واإلناث  ل
 . )خرىأ

نسبة األشخاص  
في   ات/ العاملين

مؤسسات الحكومة  
المركزية التي  

تستخدم اإلنترنت  
 بشكل روتيني 

الحكومة  
 2اإللكترونية 

نسبة مؤسسات الحكومة المركزية التي  ُتحسب    
تلك  عدد  بقسمة )LAN(النطاق لديها شبكة محلية 

مؤسسات الحكومة المؤسسات على عدد 
ر عنها  ليعب�  100ثم ضرب الناتج بالعدد  ،المركزية

 كنسبة مئوية. 

نسبة مؤسسات  
الحكومة المركزية  

شبكة   التي لديها
النطاق  محلية 
(LAN) 

الحكومة  
 3اإللكترونية 

دةنسبة مؤسسات الحكومة المركزية ال ُتحسب      مزو�
تلك   بقسمة عدد  )شبكة داخلية(نت اإنترب

المؤسسات على عدد مؤسسات الحكومة 
ر عنها  ليعب�  100ثم ضرب الناتج بالعدد  ،المركزية

 كنسبة مئوية. 

نسبة مؤسسات  
الحكومة المركزية  

دة    نتاإنترب المزو�
 ) شبكة داخلية(

الحكومة  
 4اإللكترونية 

المجهزة للنفاذ  نسبة مؤسسات الحكومة  ُتحسب   
نفاذ،  المن أنواع نوع كل إلى اإلنترنت، حسب 

العدد الكلي لمؤسسات الحكومة المركزية  بقسمة 
من  حسب كل نوع (إلى اإلنترنت المجهزة للنفاذ 

على العدد الكلي لمؤسسات   ) نفاذي ألو  أنواع النفاذ
  100ثم ضرب الناتج بالعدد  ،الحكومة المركزية

 ر عنها كنسبة مئوية. ليعب� 

نسبة مؤسسات  
الحكومة المركزية  

إلى   المجهزة للنفاذ
اإلنترنت، حسب نوع  

 نفاذ ال

الحكومة  
 5اإللكترونية 
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أن من المرجح أن يتجاوز   اإلشارة إلىتجدر 
،  100 نفاذ الـ وية لكل أنواع المجموع النسب المئ

لدى العديد من مؤسسات الحكومة  أن حيث 
 . نفاذ المركزية أكثر من نوع واحد من خدمات ال

التي لها  نسبة مؤسسات الحكومة المركزية  ُتحسب   
تلك المؤسسات على   قسمة عددب حضور على الِوب 

ثم ضرب الناتج   ،عدد مؤسسات الحكومة المركزية
 ر عنها كنسبة مئوية.ليعب�  100بالعدد 

نسبة مؤسسات  
الحكومة المركزية  

التي لها حضور على  
 الِوب

الحكومة  
 6اإللكترونية 

إلى   1من الحكومة اإللكترونية بخالف مؤشرات    
، يشير هذا المؤشر إلى الحكومة المركزية  6
. وهذا ضروري  اتالمقاطع/ اتالوالي  اتحكومو

لضمان إمكانية المقارنة الدولية حيث أن الخدمات  
بل المستويات  المختارة قد يجري تقديمها من قِ 

هج المتبع  ألن النَ والمختلفة للحكومة عبر الدول. 
يزال   لى اإلنترنت الع قائمة لقياس الخدمات ال
وألن االستجابات قد تكون   نسبيًا غير مختَبر، 

عتبر في البداية  ما، فإن المؤشر يُ  حد ذاتية إلى
 . "تجريبياً "

هذا المؤشر    شكل السكان عامل الترجيح فيي 
أهمية الخدمات الحكومية المستندة إلى  ظهار إل

 اإلنترنت على المستوى الوطني. 

النسبة المئوية لسكان البلد  عن ر المؤشر وُيعب� 
من  إلى كل خدمة   نفاذالقادرين نظريًا على ال

يشير إلى   ال  فهوقائمة على اإلنترنت. الخدمات ال
متلك المعدات أو  ت/ ـي   ة/ المواطن كانت/ كان إذا ما

  أوإلى تلك الخدمات،  نفاذ زمة للالمعرفة الال
ستفيد منها  ت/ ـأو ي ،يهاإل نفاذ حتاج إلى الت/ ـي 

على سبيل المثال، معظم الخدمات ليس  (مباشرة  
تكون القدرة على   عادة ما و. )لها صلة باألطفال 

،  مختصةإلى كل خدمة مرتبطة بالسلطة ال نفاذال
قيم  ت / ـي  التي/ الذي ة/ على سبيل المثال، المواطن

من الناحية النظرية   تملك/ يـنة  والية معيّ في 
لى  ع قائمةإلى الخدمات ال نفاذعلى الالقدرة 

اإلنترنت التي تقدمها حكومة الوالية، على الرغم  
غير  أو  يهاإل ة/ حتاجتكون غير م/ ـقد ي  أنها/ من أنه

 . استخدامهاة تقنيًا على / قادر

خدمات مختارة على  
شبكة اإلنترنت  

متاحة 
،  ات/ للمواطنين

حسب مستوى تطور  
 الخدمة

الحكومة  
 7اإللكترونية 

 . United Nations Department of Economic and Social Affairs (2018). United Nations e-Government Survey 2018 المصدر: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/e-government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf
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