
 
 
 
 
 

 
 

 مجال استخدام وتحصيل بيانات  فياجتماع الخبراء  
 مؤشـرات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت

 
 مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 في التعليم والحكومة اإللكترونية
 2007فـبراير / شـباط 15-13 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القاهرة -مجلس الوزراء 

 
 

 مذكرة توضيحية
 

 : المقدمـة 
 

يشكل عدم توفر مجموعة شاملة من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن مقارنتها على النطاق    
الوطني أواإلقليمي أوالعالمي عقبة رئيسية أمام اتخاذ القرارات االستراتيجية، والتي تهدف نحو المجاالت ذات األولوية         

على تنمية مجتمع المعلومات، خاصة فيما يتعلق بوضع سياسات تكنولوجيا المعلومات       في سياسة العمل نحو الحث  
الشراكة حول قياس "وفي هذا السياق، قامت .  واالتصاالت، وتخصيص الموارد المالية، ومراقبة التقدم وتقييم األثر    

مؤشرات تكنولوجيا  بالئحةعداد  بإ1من خالل آلية عالمية مكثّفة" تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للغرض التنمية   
وتضم هذه الالئحة اثنين وأربعين  .   وأن تبدأ بجمع بياناتها  اعتمادها الدول جميع ل ٌيمكنساسية   األ المعلومات واالتصاالت    

االستخدام  ) ج(؛ فراد األ والنفاذ واالستخدام لألسر   ) ب(البنية األساسية والنفاذ؛   )أ: (مؤشراَ، تتوزع على أربع فئات، هي
عرضت الشراكة العالمية    .  2قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة في منتجاتها     ) د(ي قطاع األعمال؛   ف

خالل   انعقد في نيويوركالذي ، اإلحصائيةالمتحدةألمم  اجنةل لاالجتماع السادس والثالثين في هذهالمؤشرات   الئحة
ة نهائية، إذ أنها ال تغطي جميع القطاعات الحيوية في مجتمع   وال تعتبر هذه الالئح.  2005مارس / آذار4-1الفترة 

وبالتالي يركّز اجتماع الخبراء هذا على تطوير واعتماد مؤشرات أساسية جديدة في مجالي التعليم  . 3المعلومات  
 .والحكومة اإللكترونية، وتعزيز جمع البيانات في غربي آسيا والمنطقة العربية   

 
، ويركّز 4رجات مرحلتي جنيف وتونس لمؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات ويتابع اجتماع الخبراء مخ

ومعهد اليونسكو لإلحصاء  )  اإلسكوا(على الجهود السابقة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        
وبشكل خاص، فقد   .  لوماتواألعضاء اآلخرون في الشراكة العالمية خاصة في مجال بناء القدرات لقياس مجتمع المع   

المؤشرات األساسية واإلحصاءات وتحصيل     : بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلومات "دعت ورشة العمل حول  
، معهد اليونيسكو لإلحصاء إلى وضع مؤشرات  2005يونيو / حزيران10-7والتي ُعقدت في بيروت خالل " البيانات،

  وقد سبق ونظمت اإلسكوا    5 .مات واالتصاالت على التعليم والحكومة اإللكترونية  حول استخدام وأثر تكنولوجيا المعلو
ومعهد اليونسكو لإلحصاء ندوة حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية خالل           

                                                 
 الشراكة حول قياس تكنولوجيا المعلومات –الحالة العالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :  قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1

 .2005وحدة عمل األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  : واالتصاالت
 .2005اإلسكوا :  الشراكة حول قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية  –جيا المعلومات واالتصاالت األساسية مؤشرات تكنولو  2
 .بشكل خاص، هناك نقص في المؤشرات المتعلقة بالتعليم ومحو األمية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والعمل والصحة والزراعة واإلدارة العامة والحكومة     3
 WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-E: ؛ جدول عمل تونس لمجتمع المعلوماتWSIS-03/GENEVA/DOC/5-E: ة عمل جنيفخط  4
:  المؤشرات األساسية واإلحصائيات وتحصيل البيانات      : ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلومات    5

E/ESCWA/ICTD/2005/WG.1/6. 
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.  ية لمجتمع المعلومات في تونس والتي ُعقدت ضمن فعاليات القمة العالم   " قياس مجتمع المعلومات،"ورشة العمل حول 
 .ويرتكز اجتماع الخبراء هذا على مخرجات ورشتي العمل السابق ذكرهما 

 
 :استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

 
تم تخصيص هذا القسم من االجتماع للمواضيع المتعلقة بقياس مدى واألثر الناتج عن استخدام تكنولوجيا     

وسيقوم معهد اليونيسكو لإلحصاء بتقديم مقترحه بالئحة لمؤشرات تكنولوجيا   . صاالت في التعليم المعلومات واالت  
المعلومات واالتصاالت األساسية في التعليم بهدف تحديد مجموعة أساسية من المؤشرات الدولية، والذي يستند إلى عدد         

وعلى الرغم مما يعنيه هذا من توفر بعض .  من المشاريع الدولية المعتمدة على منهجيات وطرق وتعاريف واضحة 
البيانات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، إال أن وفرة البيانات ال تنفي الحاجة إلى مناقشات              
إضافية في عدد من المجاالت مثل تحديد المنهجيات المناسبة لمختلف الظروف في مختلف البلدان أو المناطق ووضع       

ريف التي توّجه تركيز البيانات حول التقييم المدرسي واإلداري نحو قياس استخدام تكنولوجيا المعلومات         التعا
وعلى هذا فسوف يناقش االجتماع مدى توفر البيانات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في          .  واالتصاالت  

 بيانات خاصة بذلك، مع التركيز على بعض المواضيع  منتدى الستعراض تجارب الدول في تحصيلالتعليم، كما سيوفر 
الفنية مثل، تعريف المؤشرات، وتصميم المسوح، وتحديد العينات، إلخ، باإلضافة إلى الدروس المستفادة من تطبيق مسح    

صاالت  تكنولوجيا المعلومات واالت   ، وخاصة الجزء المتعلق بLAMPاألسر المعيشية لتقييم القدرة على القراءة والكتابة     
NOW  القدرة     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحديد العالقة بين       ل، وما يتوفر عنه من بيانات لقياس استخدام األسر

  .على القراءة والكتابة والمعرفة بالحاسوب  
 

وحيث أن اقتراح معهد اليونيسكو لإلحصاء يسعى إلى تحديد مجموعة أساسية من مؤشرات تكنولوجيا      
تصاالت األساسية في التعليم يمكن لجميع الدول اعتمادها، فسيظل على هذه الدول تحديد مجموعة وطنية      المعلومات واال 

.   أو إقليمية أوسع من هذه المؤشرات تتماشى مع احتياجاتها، وتعزز قدرتها على وضع السياسات، وتدعم اتخاذ القرار     
 وفي إمكانية اعتماد هذه المؤشرات وضّمها إلى الئحة  وفي هذا اإلطار سيتم النظر في مقترح معهد اليونيسكو لإلحصاء 

الشراكة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية، باإلضافة إلى إمكانية دمجها مع المجموعات الوطنية         
 .للمؤشرات بهدف تحديد مجموعة أساسية لهذه المؤشرات على المستوى اإلقليمي      

 
الناتج عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم فال يزال غير       أما التقييم الموضوعي للتأثير   

وُيعتبر النقص في التعليم أحد أهم التحديات العشرة التي تواجه العالم كما حددها توافق كوبنهاغن الذي يهدف  .  متوفّر
تزويد "ول بأن الهدف من التعليم هو   وحيث أنه يمكن الق.  6إلى تقييم وتقدير الفرص المتاحة لمواجهة هذه التحديات   

األفراد بالكفاءات والمهارات الضرورية لزيادة اإلنتاجية، وتحقيق حياة مشبعة ومتكاملة مع المجموعات المختلفة في     
، فيمكن اعتبار النقص في التعليم األساسي بمثابة فشل األطفال في إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواكبة  "المجتماعات

وفي هذا اإلطار بالذات، يجب قياس التأثير الناتج عن استخدام     .  تغيرات في المجتمعات المبنية على االقتصاد المعرفي    ال
ويجدر االنتباه، بشكل أساسي، إلى العالقة المتبادلة بين المجموعة المقترحة    .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

مجموعة الموصى بها لتقييم خصائص التعليم، أيضاً من قبل معهد  لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وال   
، وكيفية االستفادة منهما لتقديم األدلّة الالزمة لتقييم      7اليونيسكو لإلحصاء، ضمن التعدادات العامة للسكان واألفراد       

 .الخيارات المتوفرة لمواجهة التحديات الناجمة عن النقص في التعليم   
 

 :ونيةجهوزية الحكومة اإللكتر  
 

فمن جهة،  .  تم تخصيص هذا القسم لنشاطين رئيسيين مترابطين، يتعلقان بتطوير الحكومة اإللكترونية بالمنطقة   
منتدى الستعراض تجارب الدول واستعراض مقتراحاتها حول المؤشرات األساسية الستخدام تكنولوجيا       سيوفر هذا القسم   

لكترونية، وذلك بغرض وضع قائمة أساسية لهذه المؤشرات على     المعلومات واالتصاالت لقياس جهوزية الحكومة اال    
سيشكّل هذا القسم فرصة إلشراك     ومن جهة أخرى، .  المستوي اإلقليمي، تمهيداً للبدء في تحصيل بيانات خاصة لها  

ي جميع أصحاب المصلحة في اجتماع بهدف مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحقيق تقدم الحكومة اإللكترونية ف 
المنطقة، ومدى توافق مفهوم النموذج العالمي للحكومة اإللكترونية للتطبيق في المنطقة، ودراسة دور منظمات المجتمع       

                                                 
 .2004مطبعة جامعة كامبريدج ): محّرر(، بيورن لومبورغ األزمات العالمية، الحلول العالمية، الفصل الرابع في   "لى التعليمالحصول ع "النت بريتشت،    6
مثل القدرة على القراءة والكتابة،  .  UNSD 2006شعبة األمم المتحدة اإلحصائية  : مبادىء وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، المراجعة الثانية    7

 .ر المدرسي، والتحصيل التعليمي، والمجال التعليمي والمؤهالت العلميةوالحضو
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ستشكل األراء  .  المدني على جانبي العرض والطلب ضمن إطار الحكومة اإللكترونية، وغير ذلك من المواضيع     
ر مفهومي وتصميم محتويات تقرير مستقبلي عن جهوزية  والمقترحات المثارة في هذا االجتماع مدخالً لوضع إطا    

 .8الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية  
 

 :التنظيم
 

ينظّم االجتماع اإلسكوا، ومعهد اليونيسكو لإلحصاء، وإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم         
 مركز المعلومات ودعم   –ومجلس الوزراء  ع إدارة المعرفة،   ر ف– شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية    –) ديسا(المتحدة 

 .2007فبـراير / شـباط15 إلى 13في القاهرة من وسيعقد اتخاذ القرار بجمهورية مصر العربية،  
 

 : المشاركون 
 

يشارك في االجتماع عدد من متخّذي القرار وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإحصائيين         
 في مجال قياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية من اإلسكوا والدول         وباحثين

 .العربية ومنظمات إقليمية ودولية، بما فيها أعضاء الشراكة، ومؤسسات أكاديمية وبحثية   
 

 : اللغـة 
 

توفر ترجمة فورية من اإلنكليزية وسوف تستكون جميع المشاركات والمداخالت باللغتين العربية واإلنجليزية،   
 .إلى العربية وبالعكس

 
 :معلومات إضافية  

 
 :للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة صفحة الوََب الخاصة باجتماع الخبراء على العنوان التالي  

http://www.escwa.org.lb/wsis/meetings/13-15feb07/main.html. 
 

ـ    :للمزيد من المعلومات حول المشاركة والمواضيع الجوهرية، الرجاء االتصال ب
 

 السيد هشام عودة   :اإلسكوا
 رئيس فريق عمل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      
 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     
 ) اإلسكوا(ماعية لغربي آسيا اللجنة االقتصادية واالجت    
 ، بيروت، لبنان11-8575: ب.ص  
 org.un@auda: بريد إلكتروني  
 +961-1-978554: هاتف  
 +961-1-981510: فاكس  

 
 السيد سيمون إليس  معهد اليونيسكو  

 مدير المشاريع الخاصـة :لإلحصاء
 معهد اليونيسكو لإلحصاء  
 مركز المدينة، مونتريال  
 org.unesco.uis@ellis.s: بريد إلكتروني  
 +1-514-3437757: هاتف  
 +1-514-3436872: فاكس  

                                                 
 التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية هي الجهة الرائدة ضمن المنظومة األساسية األمم  - فرع إدارة المعرفة -شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية    8

العالمية لمجتمع المعلومات المتعلقة بالحكومة اإللكترونية، وقد بدأت بالفعل في التحضير إلصدار عدد من       المتحدة والتي تعنى بتنفيذ مخرجات القمة    
التقارير اإلقليمية لتقييم حالة جهوزية الحكومة اإللكترونية بكل منطقة طبقاً لدليل عالمي، باإلضافة إلى تقديم تحاليل معّمق عن بعض القضايا األساسية               

 . يجري العمل حالياً بالتقرير الخاص بالقارة اإلفريقية     .  لوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير الحكومة اإللكترونية بالمنطقة  الستخدامات تكنو
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 ريتشي إليـدا  السيدة   شعبة اإلدارة
 يةشعبة اإلدارة العامة وإدارة التنم    -فرع إدارة المعرفة    العامة وإدارة

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية        :التنمية
 األمم المتحدة، نيويورك

 org.un@reci: بريد إلكتروني  
 +1-917-4082-367: هاتف  
 +1-212-0522-962: فاكس  

 
 : االتصال بـ للمزيد من المعلومات حول األمور التنظيمة، ومنها السفر واإلقامة، الرجاء   

 
 اآلنسة سكينة النصراوي  :اإلسكوا

 مساعدة أبحاث 
 شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

 ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
 ، بيروت، لبنان11-8575: ب.ص

 org.un@nasrawi-al: بريد إلكتروني
 +961-1-978546: هاتف
 +961-1-981510: فاكس

 
 السيدة نعايـم سعد زغـلول  مركز المعلومات

 مديرة العالقات العامة  ودعـم اتخاذ  
 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار   : القــــرار

 مجلس الوزراء
  شارع مجلس الشعب، القاهرة، جمهورية مصر العربية 1

 eg.net.idsc@nsaad: بريد إلكتروني
 +202-9292-792: هاتف
 +202-9222-792: فاكس

 
 


