
 
 

 
:ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال قياسات مجتمع المعلومات  

األسر وقطاع األعمالو البنية األساسية  استبيانات  
 

صر العربية م جمهوريةوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، القرية الذكية، القاهرة،  
٢٠٠٧يونيو/حزيران ٢١-٢٠  

 
  مذكرة توضيحية

  

 :المقدمـة

مبادرة "المجموعة العربية  لمجتمع المعلومات، تبنت ةصيات مؤتمر القمة العالميفي إطار تنفيذ تو
 إحدى، وقد كانت هذه المبادرة "إقليمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء القدرات لقياسها

 األساسية في  المبادراتىحدإ، و"٢٠٠٥ نحو تفعيل خطة عمل جنيف"المبادرات المعتمدة في الوثيقة العربية 
كما أن هذه المبادرة هي . ٢٠٠٤خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات التي أطلقتها اإلسكوا عام 

 والتي تبنتها جمهورية مصر يدعمها االتحاد الدولي لالتصاالتتبناها و المبادرات العربية الخمس التي ىحدإ
 أهمية مؤسسات العربية واإلقليمية والدولية يدل علىالدعم هذه المبادرة من قبل وال شك في أن . العربية

لبناء مجتمع المعلومات، كما يشير إلى الحاجة لبناء القدرات في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  . المنطقة العربية في مجال تعريف ووضع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقياسها

  
قامت اإلسكوا  "اس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنميةالشراكة حول قي"وفي إطار   

 ورشتي  بتنظيمبالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين  لالتحاد الدولي لالتصاالت العربيوالمكتب اإلقليمي
، وفي ٢٠٠٥يونيو / حزيران١٠لى إ ٧عمل لبناء القدرات في الدول والدول العربية وذلك في بيروت من 

 على تحديد العناصر الرئيسية ين الورشتاتينوركزت ه. ٢٠٠٦ديسمبر / كانون األول١٢لى إ ١٠من عمان 
لبناء القدرات واإلجراءات الموصى بها ألصحاب المصلحة من أجل تعزيز اعتماد وتحصيل الالزمة 

لمؤشرات وقد أنيط اهتمام خاص بوضع الئحة با. المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما فيها مؤشرات حول مدى استخدام وأثر هذه المؤشرات في 
المنطقة العربية وبناء قدرات المكاتب االحصائية الوطنية ووزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل 

 .عملية تحصيل بيانات هذه المؤشرات
   

في اجتماع عقد في قد أقرت نة والثالثون للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة الدورة الثاموكانت 
 الئحة أساسية بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠٧مارس / آذار٢فبراير الى / شباط٢٧نيويورك من 

ذلك  و"الشراكة حول قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية"واالتصاالت المقدمة من قبل 
كما شجعت الشراكة على . بهدف تشجيع البلدان على استخدام هذه الالئحة في برامج تحصيل البيانات

مواصلة العمل على تطوير وتحديث الئحة مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعليم 
 بيانات مؤشرات تكنولوجيا  وعلى مساعدة الدول على بناء القدرات في مجال تحصيل،والحكومة االلكترونية
  .المعلومات واالتصاالت

  
بتحديث مؤخراً قام فريق بلورة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات بجامعة الدول العربية 

هو ، و"٢٠١٢-٢٠٠٧ بناء مجتمع المعلومات –االستراتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات "
  . عمل التنفيذية والتي تتضمن األهداف الرقمية ومؤشرات القياس لالستراتيجيةحالياً بوضع خطة اليقوم 



 
 

  :هدف الورشة

على الجوانب التقنية والمنهجية لبناء القدرات في مجال جمع بيانات العمل هذه ورشة ستركز 
بيانات تتناول موضوع استخدام االستبيانات لتحصيل وتقديم وس ،مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل األسر وقطاع البنية األساسية المؤشرات األساسية حول 
  . وستتضمن الورشة عروضاً عملية لنماذج قياس مجتمع المعلومات وقواعد معطيات لمؤشراته.األعمال

   
ستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اً حول االملخصكذلك ورشة العمل  عرضست

لمبادرة اإلقليمية وستتضمن الورشة كذلك عرضاً ل. مؤشرات قياسهاتبين أهداف هذه االستراتيجية وتناقش و
  . ، وتوضح التقدم في تنفيذهالمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   
  :مواضيعلا

 :يسية التاليةستتناول ورشة العمل المواضيع الرئ

  ؛فرادألا األسر ومصادر بيانات •
  ؛المساكن واالقتصاد/األسراستبيانات  تكنولوجيا المعلومات في موضوعات •
  ؛طرألعينات ونماذج ا •
 استبيانات جمع بيانات البنية األساسية؛ •

  ؛وجمع البيانات  واالتصاالت المتعلقة باألسر واألفرادتكنولوجيا المعلوماتاستبيانات  •
  ؛وجمع البيانات  واالتصاالت المتعلقة بقطاع األعمالتكنولوجيا المعلوماتت استبيانا •
 ا؛قليمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء القدرات لقياسهاإلمبادرة ال •
األهداف ومجاالت العمل ومؤشرات : االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

 القياس؛

قطاع فراد وألسر واأل ا قبلاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من تعترض العوائق التي •
  ؛األعمال

 .فضل الممارساتأ وةالخبرات القطري •
  

  :التنظيم

هيئة صناعة  وبرعاية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصريةالعمل هذه ورشة  تقام
مؤتمر و اإلسكوا، كل من  وتمويلهاها تنظيمشارك فيت  و.يةجامعة الدول العرب وتكنولوجيا المعلومات للتنمية

ومنظمة  ،التحاد الدولي لالتصاالتلوالمكتب اإلقليمي العربي  ،)األونكتاد(األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و. )OECD( التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  .٢٠٠٧يونيو/حزيران ٢١-٢٠الفترة من  القاهرة في باستضافتها في العربية بجمهورية مصر
  
  

  :المشاركون



 
 

حصائيين والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  عدد من اإلورشة العمليشارك في 
  واألفرادألسراو  للبنية األساسيةالمهتمين باألبعاد المختلفة لتحصيل بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .وقطاع األعمال على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
  

  :تكاليف السفر واإلقامة

 سيقوم االتحاد الدولي لالتصاالت واألونكتاد بتغطية تكاليف سفر وإقامة عدد محدود من المشاركين
  .ن المعلومات يرجى االتصال بالجهات المحددة أدناه لمزيد م . األقل نمواً من البلدانالمؤهلين

  
  :اللغـة

تتوفر ترجمة فورية من سوف وستكون جميع المشاركات والمداخالت باللغتين العربية واإلنجليزية، 
  .اإلنكليزية إلى العربية وبالعكس

  
  :معلومات إضافية

  :للمزيد من المعلومات حول المشاركة والمواضيع الجوهرية، الرجاء االتصال بـ
  

  السيدة نجوى الشناوي
   ادارة التخطيط االستراتيجيمدير

  هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات للتنمية
 nagwash@mcit.gov.eg :بريد إلكتروني

  +٢٠-٢-٥٣٤-٥١٢١: هاتف
  20+-2-٥٣٤-٥١٢٥: فاكس

  
  خليل بو رزق/ األستاذ

   لالتحاد الدولي لالتصاالت العربيالمكتب اإلقليمي
 khalil.aburizik@itu.int :بريد إلكتروني

  +٢٠-٢-٢٦٢-٦٦٢٠: هاتف
  +٢٠-٢-٢٦٢-٢٢٧٤: فاكس

  
  منصور فرحالسيد 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسياسات رئيس فريق عمل 
  )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  ، بيروت، لبنان١١-٨٥٧٥: ب.ص
 org.un@14farah: بريد إلكتروني

  +٩٦١-١-978538: تفها
  +٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاكس


