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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
  
  

  يـررقت
  

  األعمال طاعقورشة العمل لبناء القدرات في قياس مجتمع المعلومات: مسوح األسر و
  2007حزيران/يونيو  21- 20القاھرة،

  
  موجـز
  

األعمال في  قطاعُعقدت ورشة العمل لبناء القدرات في قياس مجتمع المعلومات: مسوح األسر و  
، تحت رعاية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 2007حزيران/يونيو  21و 20القاھرة يومي 

يا المعلومات، وجامعة الدول العربية.  وقد اشترك في تنظيم ورشة مصر، وھيئة تنمية صناعة تكنولوج
العمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(األونكتاد) والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  تصادي.  االق
  

وركزت ورشة العمل على الجوانب التقنية والمنھجية لبناء القدرات، وقياس مجتمع المعلومات،   
 قطاع األعمالوكذلك إجراء المسوح لجمع البيانات عن المؤشرات األساسية المتصلة باستخدام األسر و

واإلقليمية في قياس مجتمع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  واستعرض المشاركون التجارب العالمية 
األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإحصاءات  قطاعالمعلومات، وإحصاءات استخدام األسر و

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  كما تناول المشاركون االستراتيجية العربية لالتصاالت قطاع 
درة اإلقليمية بشأن مؤشرات تكنولوجيا والمعلومات وأھدافھا ومؤشرات القياس فيھا، وكذلك المبا

  ى التقّدم المحرز في تنفيذھا.المعلومات واالتصاالت، مع التركيز عل
  

األفراد    ات الخاصة ب ة وھي: مصادر البيان دان العربي ّم البل دة تھ وشملت ورشة العمل مواضيع عدي
ر و الواألس اع األعم ة ب؛ وقط ود المتعلق داالبن ي تع ات ف ا المعلوم وح تكنولوجي اكن والمس دات المس

ا المعلومات واالتصاالت؛ نطاق االقتصادية؛ وأخذ العينات وتحديد ھا؛ ومسوح الھياكل األساسية لتكنولوجي
ة ومسوح األسر واألفراد؛  ومسوح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال؛ والمبادرة اإلقليمي

ة المعلومات واالتصاالت؛ بناء القدرات في مجال قياس مؤشرات تكنولوجيا ل وأھداف االستراتيجية العربي
ر  دى لنش ة منت ل بمثاب ة العم ت ورش ا.  وكان اس فيھ رات القي ا ومؤش ات ومجاالتھ االت والمعلوم لالتص

دة بير االبلدان والممارسات الفضلى فيھا، مما أفسح المجال لتكوين رؤية عملية حول التد بتجار التي الجدي
  لتعزيز جھود قياس مجتمع المعلومات في المنطقة. يمكن تطبيقھا مباشرة 

08-0247 
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  ةـقدمم
  

توصيات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، اعتمدت المجموعة العربية مبادرة إقليمية عمالً ب  - 1
شرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء القدرات لقياسھا.  وھذه المبادرة ھي من المبادرات بشأن مؤ

"، ومن 2005في الوثيقة المعنونة "نحو تفعيل خطة عمل جنيف تحت مظلة جامعة الدول العربية التي اعُتمدت 
أطلقتھا اللجنة االقتصادية المبادرات األساسية في خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات التي 

.  كما إن ھذه المبادرة ھي واحدة من خمس 2004واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في تشرين الثاني/نوفمبر 
على الدور الھام الذي يمكن يدل ھذا الدعم .  وودعمه االتحاد الدولي لالتصاالتحظيت بتأييد مبادرات عربية 

لومات واالتصاالت في بناء مجتمع المعلومات ويؤكد الحاجة إلى بناء أن تؤّديه مؤشرات تكنولوجيا المع
  المؤشرات وتطويرھا وقياسھا. تعريف ھذهفي مجال  القدرات في المنطقة العربية، وال سيما

  
وفي إطار الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، نظمت اإلسكوا   - 2

العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بالتعاون مع شركاء على الصعيدين الوطني واإلقليمي،  والمكتب اإلقليمي
 10إلى  7ورشتي عمل لبناء القدرات في المنطقة العربية، ُعقدت األولى في بيروت في الفترة من 

وركزت  . 2006كانون األول/ديسمبر  12إلى  10ان في الفترة من ، والثانية في عمّ 2005حزيران/يونيو 
الورشتان على التخطيط في مجال بناء القدرات، إذ ُيسھم في تحديد العناصر األساسية في بناء القدرات 

ن على أصحاب المصلحة اتخاذھا للعمل على اعتماد وصدرت عنھما توصيات بشأن اإلجراءات التي يتعيّ 
ً على وضع قائمة وجمع المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وتركز اال ھتمام خصوصا

بناء قدرات األجھزة على بالمؤشرات األساسية، تشمل مؤشرات األثر واالستخدام في المنطقة العربية، و
تسھيل جمع البيانات لھذه اإلحصائية الوطنية والوزارات والھيئات المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

  المؤشرات.
  
ية التابعة لألمم المتحدة، في دورتھا الثامنة والثالثين، المنعقدة في نيويورك في وأيدت اللجنة اإلحصائ  - 3

ائمة األساسية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات ق، ال2007آذار/مارس  2شباط/فبراير إلى  27الفترة من 
وذلك لتنمية، واالتصاالت التي اقترحتھا الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض ا

لى عجمع البيانات.  كما شجعت اللجنة الخاصة ببھدف تشجيع البلدان على استخدام ھذه القائمة في برامجھا 
لتحسين قائمة المؤشرات واستكمالھا، وال سيما مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات  كةاالشر مواصلة عمل

ً .  وشجعت اللجنة األعمال قطاعفي التعليم والحكومة وفي أوساط األسر و الشراكة على مساعدة البلدان أيضا
  كنولوجيا المعلومات واالتصاالت.في جھود بناء القدرات لجمع البيانات الالزمة لمؤشرات ت

  
وعمل الفريق العربي المعني بصياغة االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات في إطار جامعة   - 4

ل ھذه االستراتيجية من خالل إصدار التقرير المعنون "االستراتيجية العربية العربية مؤخراً على استكماالدول 
"، ويعمل حالياً على إعداد خطة عمل 2012- 2007لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات: بناء مجتمع المعلومات 

  لتقييم ھذه االستراتيجية.  قاييستتضمن أھدافاً وم
  
ن الھدف الرئيسي لورشة العمل تدريب األجھزة اإلحصائية تطورات المشار إليھا، كابناًء على الو  - 5

الوطنية والوحدات اإلحصائية في مؤسسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان العربية وبناء قدراتھا 
ل مسوح األسر وقطاع في مجال جمع المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خال

  األعمال.
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  التوصيات الصاردة عن ورشة العمل  -أوالً 
  
ركزت ورشة العمل على الجوانب التقنية والمنھجية لبناء القدرات في قياس مجتمع المعلومات   - 6

البيانات الالزمة للمؤشرات الخاصة بالھياكل األساسية واستخدام األسر وعرض واستخدام المسوح لجمع 
ت.  وتخلل الورشة عرض للمبادرة اإلقليمية بشأن مؤشرات األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال قطاعو

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ركز على التقدم المحرز في تنفيذ ھذه المبادرة.  وتناولت المناقشات التي 
األعمال لتكنولوجيا  قطاع، وكذلك حلقة الحوار، الحاجة إلى إحصاءات عن استخدام األسر واتلجلساتلت 

 مسائل عديدة ھامة.  وفيما يلي عرض موجز للتوصيات كما تناولتواالتصاالت في المنطقة، المعلومات 
  جراءات المتابعة المقترحة:إو
  

حصاء في مؤسسات تكنولوجيا ووحدات اإلتقديم التدريب العملي لألجھزة اإلحصائية الوطنية   (أ)  
المنظمات الدولية والبلدان العربية المتقدمة في عدد من البلدان العربية، حيث تستطيع المعلومات واالتصاالت 

في جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مساعدة بلدان أخرى، وال سيما في تصميم االستبيانات 
  وأخذ عينات البيانات، وجمعھا والتدقيق فيھا وتحليلھا؛ 

  
الصناعي الموحد لجميع  اتباع التعاريف والمنھجيات والمقاييس الدولية، كالتصنيف الدولي  (ب)  

  طة االقتصادية، في جمع البيانات عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية؛  نشاأل
  

تعزيز التعاون بين وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألجھزة اإلحصائية الوطنية في   (ج)  
  لومات واالتصاالت وجمعھا وتحليلھا؛البلدان العربية في مجال قياس مؤشرات تكنولوجيا المع

  
المجتمعات المحلية وتمثيلھا من خالل المنھجيات اإلحصائية المتاحة لدى األجھزة  شرائحتحديد   (د)  

  اإلحصائية؛ 
  

  )(   السياسات وضع التركيز على جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أھمية
  المعلومات؛ واالستراتيجيات ذات الصلة بتكنولوجيا

  
في المنطقة  نوع االجتماعيتطوير مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصنفة حسب ال  )و(  

  وبين النساء في المدن وفي األرياف؛ ،العربية، لرصد الفوارق بين الرجل والمرأة
  

سسات التركيز على ضرورة مشاركة األجھزة اإلحصائية الوطنية والوحدات اإلحصائية في مؤ  )ز(  
  بھدف ضمان االستمرار والفعالية؛ التي ستنظم للمتابعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ورشات العمل 

  
راتھا، وإتاحة نظام اتوحيد الجھود الرامية إلى تطوير النظم اإلحصائية لجمع المؤشرات وإد  )ح(  

لھذه بلدان األعضاء وتقديم التدريب الالزم ت المعنية في الؤسساالمعلومات اإلحصائية التابع لإلسكوا لجميع الم
  مه بكفاءة في إدارة المؤشرات؛اتشغيل ھذا النظام واستخدالمؤسسات لتمكينھا من 

  
إنشاء قاعدة بيانات عن الخبرات المتوفرة في مجال مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ط)(  

  ي تنفيذ العمل؛في المنطقة العربية لتسھيل تبادل المعرفة واإلسراع ف
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إلى مساعدة البلدان العربية في تمويل المبادرات الخاصة بجمع  ةالدولي ةالمانحالجھات دعوة   )ي(  
  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحليلھا. 

  
 ً   المناقشةومواضيع البحث   -ثانيا

  
منھا مصادر البيانات  ُعقدت ورشة العمل على مدى يومين، وناقش المشاركون فيھا مواضيع شتى،  - 7

، النموذجية رالخاصة باألسر واألفراد، واستبيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والعينات واألط
واستراتيجيات جمع البيانات، واالستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات، والمبادرة اإلقليمية بشأن 

بناء القدرات في قياس مجتمع المعلومات.  كما  اتمتطلبمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و
األعمال لتكنولوجيا  قطاعاستعرض المشاركون وناقشوا العقبات التي تعوق استخدام األسر واألفراد و

  المعلومات واالتصاالت، والتجارب والممارسات الفضلى في بلدان المنطقة. 
  

  صاالتتلومات واالتجارب عالمية وإقليمية في قياس تكنولوجيا المع  -ألف
  
تناول العرض األول موضوع الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض   - 8

التنمية، وھي مبادرة عالمية تضم العديد من أصحاب المصلحة المعنيين بإحصاءات تكنولوجيا المعلومات 
نشطة في المستقبل ترتكز على أل ة والتخطيطواالتصاالت، وتعمل في إطار من التعاون لتنفيذ األنشطة الجاري

التزام الشركاء.  وركز العرض على أن الشراكة ھي إطار لجمع الموارد اإلضافية لمساعدة البلدان النامية في 
ً تحقيق األھداف الرئيسية للشراكة، وال سيما تحديد وتحليل مؤشرات إحصائية قابلة للمقارنة  في مجال دوليا

ات واالتصاالت؛ ووضع المنھجيات؛ ومساعدة البلدان النامية في جمع إحصاءات تكنولوجيا تكنولوجيا المعلوم
المعلومات واالتصاالت؛ ومساعدة البلدان في رصد وتقييم سياساتھا المعنية بتكنولوجيا المعلومات 

ز العرض واالتصاالت؛ وإنشاء قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  كما رك
على مساھمة الشراكة في تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات وشّدد على دور مؤتمر األمم 

  المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) على ھذا الصعيد. 
  
ه منظمة التعاون والتنمية في الميدان صدرتوتناول العرض الثاني دليل قياس مجتمع المعلومات الذي أ  - 9

.  ويتضمن ھذا الدليل حصيلة عمل فريق منظمة التعاون والتنمية في الميدان 2005االقتصادي في أواخر عام 
، في جمع المفاھيم 1997االقتصادي المعني بمؤشرات مجتمع المعلومات.  وھذا الفريق يعمل، منذ عام 

يتضمن الدليل خالصة العمل  والتعاريف والتصانيف والطرائق لقياس مجتمع المعلومات.  وإضافة إلى ذلك،
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  ةاإلحصائي لقياس مجتمع المعلومات في مجاالت أخرى تابعة لمنظم

غير األعضاء ومنظمات أخرى.  والھدف الرئيسي من الدليل األعضاء و ومعلومات عامة حول أنشطة البلدان
ً بھدف قياس مجتمع مجموعة من التعاريف والمنھجيات إعداد ھو  لتسھيل جمع البيانات القابلة للمقارنة دوليا

والمقصود من الدليل ھو المساعدة على تضافر الجھود  . (*)المعلومات واقتصاد المعلومات والتجارة اإللكترونية
صادي، التي ُتبذل لقياس مجتمع المعلومات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت

وتبادل الممارسات الفضلى مع البلدان المشاركة حديثاً، ومساعدة تلك البلدان في مباشرة برامج القياس 
وتوسيعھا وتطويرھا في ھذا المجال.  وتطرق العرض إلى النموذج المفاھيمي والتغييرات التي أدخلت عليه 

  في المستقبل.  التعديالت التي ستؤخذ في االعتباربسرد حتى ذلك الوقت، واخُتتم 

                                                            
(*) OECD, Working Group on Indicators for the Information Society-Guide to Measuring the Information Society, 

DSTI/CCP/IIS(2005)6/FINAL, 8 November 2005.                                                                                                                                      
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وركز العرض الثالث على ضرورة تطوير مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع   -10
، وتقديم بدون تأخيراألعمال قابلة للمقارنة دولياً، وجمع البيانات وإنشاء قاعدة بيانات، ونشر المعلومات 

ا المعلومات واالتصاالت من خالل المھام المساعدة الفنية لبناء القدرات اإلحصائية في مجال تكنولوجي
االستشارية، وتنظيم البرامج التدريبية وورشات العمل الفنية.  وفي ھذا السياق، تناول العرض عمل األونكتاد 
في مجال قياس مجتمع المعلومات.  فقد أسھم األونكتاد في نشر دراسة حول المؤشرات األساسية لتكنولوجيا 

ً لجمع بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال.  المعلومات واالتصاالت  وأجرى مسحا
وتناول المسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جوانب عديدة، وال سيما من حيث الحجم، 
 والنطاق الجغرافي، والتصنيف الصناعي.  كما تناول القوى العاملة والقيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت.  وأوضحت نتائج المسح مسائل عديدة على صعيد توفر البيانات وقابليتھا للمقارنة، بما 
، ھاوأطر ھاوأحجامالعينات في ذلك عدم االستمرارية في جمع البيانات، والفوارق في أنواع المسوح ووحدات 

ام أن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات وقلة التنسيق بين الھيئات الحكومية.  واتضح من المسح بوجه ع
ً على جمع  واالتصاالت في قطاع األعمال نادرة في البلدان النامية.  والواقع أن معظم ھذه البلدان تعمل حاليا

الوصول إلى التكنولوجيا، مثل توفر الحاسوب واإلنترنت وموقع الوب، بينما يعمل إمكانية مؤشرات أولية حول 
ى جمع مؤشرات عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال.  ويجري عدد قليل من البلدان عل

جمع البيانات عبر وسيلة رئيسية ھي إجراء المسوح على مؤسسات الصناعات التحويلية والخدمات، المتوفرة 
ً لدى معظم األجھزة اإلحصائية الوطنية.  غير أن المؤشرات المتقدمة تجمع من خالل مسوح خاص ة حاليا

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ينشر نتائجھا األونكتاد في تقريره السنوي عن اقتصاد المعلومات.  ويقّدم 
ً استشارية لمساعدة األجھزة اإلحصائية في  األونكتاد المساعدة الفنية في إطار بناء القدرات.  وقد نظم مھاما

واالتصاالت ونشرھا، وأصدر دليالً خاصاً، وأعد مواد البلدان النامية في جمع بيانات تكنولوجيا المعلومات 
  تدريبية، ونظم ورشات عمل فنية على الصعيد اإلقليمي.

  
"المالمح  سلسلة وقدمت اإلسكوا نبذة عن أنشطتھا في قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعن  -11

اللغتين العربية واإلنكليزية منذ عام اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا"، التي تصدرھا كل سنتين ب
.  والھدف من ھذه المالمح ھو وصف وضع مجتمع المعلومات في البلدان األعضاء في اإلسكوا وفي 2003

المنطقة، وقياس التقدم نحو بناء ھذا المجتمع.  وترتكز المالمح اإلقليمية على المالمح الوطنية لمجتمع 
ثة عشر وتتضمن تحليالت مقارنة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.  كما المعلومات في البلدان األعضاء الثال

استعرضت اإلسكوا حلقات الحوار وورشات العمل واجتماعات الخبراء وغيرھا من األنشطة التي نظمتھا 
 بالتعاون مع مختلف المنظمات اإلقليمية والدولية.  ومن ھذه األنشطة المائدة المستديرة حول مؤشرات ومالمح

؛ وورشة العمل 2004تشرين األول/أكتوبر  5و 4المنعقدة في بيروت يومي  مجتمع المعلومات في غربي آسيا
 بناء القدرات في مجال قياس مجتمع المعلومات: المؤشرات األساسية واإلحصاءات وتحصيل البيانات لحو

بناء القدرات في مجال  لل حو؛ وورشة العم2005حزيران/يونيو  10إلى  7المنعقدة في بيروت في الفترة من 
في الفترة من  عّمان عقدة فينحصاءات وتحصيل البيانات المساسية واإلاس مجتمع المعلومات: المؤشرات األقي

المؤشرات -؛ واجتماع فريق الخبراء بشأن قياس مجتمع المعلومات2006كانون األول/ديسمبر  12إلى  10
رات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم األساسية واإلحصاءات وتحصيل البيانات: مؤش

.  وأشارت اإلسكوا إلى 2007شباط/فبراير  15إلى  13في الفترة من  القاھرة المنعقد في والحكومة اإللكترونية
على البلدان  ات، وال سيما تلك التي تأتي بفائدةمختلف المطبوعات التي أصدرتھا حول قياس مجتمع المعلوم

ضاء، ومنھا "خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات"، و"مؤشرات مجتمع المعلومات"، األع
"دليل مؤشرات تكنولوجيا المعلومات وو"المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"، 

  واالتصاالت" والترجمة العربية للمؤشرات األساسية.  
  االتصاالت في قطاع األعمالإحصاءات تكنولوجيا المعلومات و  -باء



  -7-

  
ونكتاد على إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال، وال سيما ركز األ  -12

، التي ھي من المؤشرات األساسية.  وقد عرض األونكتاد ھذا القطاعمؤشرات استخدام ھذه التكنولوجيا في 
شرات األساسية.  وھذه المؤشرات ھي: نسبة المؤسسات المؤشرات مع تعاريفھا كما ھي واردة في دراسة المؤ

التي تستخدم الحاسوب؛ نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسوب؛ نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت؛ 
لمؤسسات التي الشبكة الداخلية؛ نسبة ا منسبة المؤسسات التي لھا موقع على الوب؛ نسبة المؤسسات التي تستخد

نترنت؛ نسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت حسب نوع النفاذ؛ نسبة المؤسسات التي بر اإلتتلقى طلبات ع
نترنت تستخدم الشبكة المحلية؛ نسبة المؤسسات التي تستخدم الشبكة الخارجية؛ نسبة المؤسسات التي تستخدم اإل

م الفئات تقسّ ئات جديدة أو أن فأن تضيف أن بإمكان البلدان األعضاء ونكتاد إلى حسب نوع النشاط.  وأشار األ
  .وثيقة المؤشرات األساسيةفئات اإلجابة أيضاً في البيانات.  وتحدد  لحاجاتھا منالمعتمدة وفقاً 

  
لمسوح استخدام تكنولوجيا  اتسئلة وتصميم االستبياناأل ا نماذج عناإلحصاء في فنلندجھاز  وعرض  -13

ر مدى دينامية مسوح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال.  وأظھ قطاعالمعلومات واالتصاالت في 
سئلة عن المؤشرات لألنماذج يضاً أاألسئلة مع الوقت.  وتناول العرض التغيير الذي يطرأ على قطاع األعمال و

مؤشرات إضافية على قائمة أن تعتمدھا كللبلدان أخرى يمكن األساسية، وبحث بعض جوانبھا، وأورد مؤشرات 
األساسية.  وتطرق العرض كذلك إلى جوانب تتعلق بتصميم االستبيانات وركز على الدروس  المؤشرات

بالمصطلحات إلى أھمية االلتزام قدر اإلمكان الجھاز  المكتسبة في صياغة األسئلة وتصميم االستبيانات.  وأشار
ً في صياغة األسئلة  بحيث يبقى معنى األسئلة ة ألسلوب الصياغإيالء االھتمام الالزم مع المتفق عليه دوليا

الموضوع الذي يسألون عنه بكذلك ببناء قدرات اإلحصائيين بحيث يحيطون ى الجھاز واضحاً.  وأوص
ويكّونون فكرة عامة عن الوضع في البلد قبل إجراء المسح كي يتمكنوا من تقييم جدوى األسئلة وصياغتھا 

  باألسلوب المناسب.  
  

بئة العامة واإلحصاء في مصر نبذة عن مشروع المؤشرات األساسية لديه وقدم الجھاز المركزي للتع  -14
لقياس التقدم نحو مجتمع المعلومات.  وُينّفذ ھذا المشروع بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

ألسر ووزارات أخرى.  وركز العرض على الجوانب الفنية ألخذ العينات وتصميم المسوح، وال سيما مسوح ا
  لمناقشة.البيانات المجموعة لكما ُعرضت األعمال.   قطاعو
  

عرضاً آخر عن جمع البيانات وأدوات ومنھجيات المسح.  وتطرق إلى  ااإلحصاء في فنلندجھاز وقدم   -15
 العمليات التي يتضمنھا المسح واألدوات التي تستخدم فيھا، إضافة إلى أخذ العينات وترجيحھا، وتدقيق البيانات. 

  وأورد تجربة فنلندا للتوضيح ومناقشة المراحل بالتفصيل.
  

  إحصاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - جيم
  

ركزت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي على إحصاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات   -16
ً لفري في الميدان ق منظمة التعاون والتنمية واالتصاالت، وتناولت التصنيف األصلي لھذا القطاع.  فوفقا

حصائي لتقديم الدعم اإلھيكل الالمعني بمؤشرات مجتمع المعلومات، ينبغي أن يبدأ تطوير االقتصادي 
والمعلومات لصانعي السياسات في ھذا المجال باستخراج البيانات المتيسرة، وال سيما بيانات الصناعات 

لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.  وھذا يتطلب بكثرة  والمنتجات (السلع والخدمات) المتوفرة
ً على تعاريف الصناعات والسلع، مع العلم أن ھذه التعاريف تمثل أحد التحديات الرئيسية في المراحل  اتفاقا

تكنولوجيا دولية موحدة للتصنيف الصناعي ل(تعاريف) األولى من العملية.  فالواقع أن الھدف ھو وضع معايير 
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المعلومات، واألنشطة االقتصادية ذات الصلة التي تحتوي على عنصر منتجات الالمعلومات واالتصاالت، و
االقتصاد والمجتمع.  وركزت المنظمة على في جيا وبھدف تسھيل الرد على األسئلة حول دور ھذه التكنول

  كنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  تسلع التجارة في عن لمؤشرات األساسية وعن اأھمية جمع البيانات 
  

م األونكتاد عرضاً عن مسوح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وركز على أھمية المسوح وقد  -17
العمل، وازدھار تكنولوجيا المعلومات فرص في ھذا القطاع الذي يسھم في التنمية االقتصادية، ونمو 

وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مما يساعد في واالتصاالت والصادرات والواردات من سلع 
نھوض اقتصادات البلدان.  غير أن إجراء ھذه المسوح يواجه تحديات كثيرة.  فمن الضروري مثالً، رصد 

واعتماد إطار ألخذ العينات؛ وتعريف وتصنيف النتائج القابلة للمقارنة دولياً؛ وتصميم  ؛السوق المحلية كاملة
ضيح المفاھيم المعروضة، تناول .  وبھدف توتھاوالتحقق من نوعي ھاوتحليلالبيانات ت؛ وإنتاج االستبيانا

عن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونكتاد حالة مصر، حيث كان الھدف الرئيسي الحصول على بيانات مفصلة األ
امة، وتحديد مجموعة الشركات لقياس أداء ھذا القطاع على أساس أھداف السياسة الع صعيدعلى واالتصاالت 

 منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكذلك الواردات والصادرات، والشركاء التجاريين
التي عوائق في برامج الدعم العام، والة ھذا القطاع ، والقوى العاملة، والمؤشرات المالية، ومشاركالرئيسيين

ألونكتاد من خالل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا نموه.  ولتحقيق ھذا الھدف، تعاونت مصر مع ا رقلتع
  المعلومات.

  
وقدمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر االستبيان المتعلق بتكنولوجيا المعلومات   -18

واالتصاالت الذي صممته بالتعاون مع األونكتاد واختبرته مع شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 
ت حكومية وطنية.  والھدف الرئيسي من االستبيان ھو استقصاء رأي الشركات وقياس ؤسساخالل ثالث م

مختلفة لجمع البيانات، إمكانية االختيار بين ثالث جھات تقديم بيانات مالية.  وأشارت الوزارة إلى موقفھا من 
المحلية، والجھاز ھي منظمات البحث حول أوضاع األسواق الدولية، ومنظمات البحث حول أوضاع األسواق 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  وتناولت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مراحل بناء قاعدة 
بيانات موحدة عن شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما تناولت منھجية تصميم االستبيانات.  

والتحليل واإلبالغ، وتوقيت األبحاث، ومعايير وتطرقت كذلك إلى مواضيع جمع البيانات، وحجم العينات، 
   النوعية.

  
  إحصاءات استخدام األسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

  
مت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عرضين في ھذه الجلسة، األول عن وصول قد  -19

ً نماذج المسوح واألسئلة وتصاميم ات واالتصاالت، األسر واألفراد واستخدامھم لتكنولوجيا المعلوم وخصوصا
ته منظمة صدرالمسح النموذجي الذي أوالثاني عن اختيار األطر والعينات.  وتناول العرض األول االستبيانات، 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن وصول األسر واألفراد واستخدامھم لتكنولوجيا المعلومات 
، ويھدف 2005في عام عادت إصداره ، ثم راجعته المنظمة على مدى سنتين وأ2002في عام  واالتصاالت

محتوى يق الرابط بين ثتورنة على الصعيد الدولي وارفع مستوى المقلإلى تحسين التنسيق بين المسوح الوطنية 
ول األسر شؤون السياسة العامة الراھنة.  وركز العرض على نطاق المسح النموذجي عن وصوالمسوح 

العرض الثاني مختلف  تناولواألفراد واستخدامھم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وھيكله ومحتواه.  و
ية، فردجوانب مسوح األسر، وال سيما اختيار األطر والعينات، وكذلك طرق جمع البيانات، ومنھا المقابالت ال

مقابالت بمساعدة الحاسوب، والمسوح البريدية، ية المباشرة، والمقابالت الھاتفية، والشخصوالمقابالت ال
إنتاج مجموعة بيانات خالية من البيانات بھدف والمسوح اإللكترونية.  وركز العرض كذلك على أساليب تجھيز 
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األخطاء، وشدد على أن ضبط نوعية البيانات لتحديد األخطاء ممكن بطرق مختلفة.  فيمكن ضبط البيانات 
المقابلة على جمعھا، أو في المؤسسة اإلحصائية باستخدام االستبيانات ؤول عن إجراء المسما يعمل بينمباشرة 

  اإللكترونية، أو حتى بعد االنتھاء من عملية إدخال البيانات. 
  

سيما  وفي ھذا السياق، عرض الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تجربته في جمع البيانات، وال  -20
وأشار الجھاز إلى وجود بعض الفوارق بين اإلحصاءات الرسمية واإلحصاءات فيما يتعلق بإحصاءات األسر.  

الصادرة عن المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت عن السنة ذاتھا، وال سيما في عدد المشتركين 
ن العربية بھدف أخرى.  وأكد الجھاز على أھمية تبادل الخبرات بين البلدا إحصاءاتفي الھواتف النقالة وفي 

  في مجال جمع البيانات وتقييمھا.  ھاالعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن الخبرات المتوفرة في
  

ً تضمن تفاصيل عن تجربة دائرة اإلحصاءات العامة في جمع اإلحصاءات من   -21 وقدم األردن عرضا
تعددة األھداف، ومسوح العمالة خالل مسوح األسر، بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن، ومسوح األسر الم

والبطالة، ومسوح اإلنفاق والدخل لدى األسر، ومسوح صحة األسر والسكان.  وركز العرض على آخر 
اإلحصاءات للمؤشرات األساسية المستخرجة من بعض ھذه المسوح.  وتضمن العرض تأكيداً على تصميم 

  ھزة االتصاالت في المنطقة العربية، على أفضل أج في الحصولاألردن ليكون بين أوائل البلدان 
ً للمباشرة 2007ة.  وفي عام محمولوال سيما الھواتف ال ، بدأ األردن إجراء بعض المسوح وھو يخطط حاليا

.  والمؤسسات بإجراء مسوح أخرى لتحديد أنماط استخدام االتصاالت وأجھزة االتصاالت في أوساط األسر
  التجربة على قطاع األعمال.    ھو حالياً في صدد تطبيق ھذه األردنو
  

  حاجات بناء القدرات في مجال إحصاءات استخدام األسر  حول حلقة حوار  -ھاء
 صاالتنولوجيا المعلومات واالتاألعمال لتك قطاعو

  
أفسحت حلقة الحوار المجال أمام ممثلي األجھزة اإلحصائية الوطنية لمناقشة حاجاتھم فيما يتعلق   -22

م األسر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وأثار ممثلو البلدان المشاركة مسائل عديدة بإحصاءات استخدا
  شملت التحديات والتطورات على ھذا الصعيد. 

  
 تقديموخالل حلقة الحوار، أعرب ممثلو البلدان المشاركة عن ضرورة تحديد الطريقة الفضلى ل  -23

المنظمات الدولية واإلقليمية.  والواقع أن من مختلف ان العربية تحتاج إليھا معظم البلدالمساعدة الفنية التي 
حاجات البلدان العربية تختلف وفقاً لمستوى النمو والتقدم الذي سجله كل بلد في مجال إجراء أبحاث ودراسات 

وقد  ألعمال. في قطاع ااستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أوساط األفراد واألسر ولقياس ميدانية 
ً كثيرة، مثل مصر، حققت مستوى رائداً في تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع  أشير إلى أن بلدانا

معلومات واالتصاالت، وأن األعمال لتكنولوجيا ال قطاعجمع البيانات حول استخدام األسر وفي المعلومات و
 ً ً أخرى، مثل  في صدد إجراء مسوح عن ھي، مثل األردن وتونس وفلسطين، بلدانا قطاع األعمال، وأن بلدانا

واليمن، لم تجِر بعد ھذه المسوح الميدانية.  وفيما يتعلق ولبنان الجمھورية العربية السورية والسودان والعراق 
باألولويات على صعيد الدراسات البحثية، اتفقت معظم البلدان على أھمية الحصول على الدعم الفني لقياس 

األعمال.  واقترح السودان  في قطاعالمعلومات واالتصاالت في أوساط األفراد واألسر واستخدام تكنولوجيا 
وضع خطة عمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوعية المجتمع المحلي في البلدان التي لم تجِر ھذه المسوح 

علومات واالتصاالت بعد.  ومن شأن ھذه الحملة أن توضح أھمية القياسات التي تجرى في مجال تكنولوجيا الم
  عي القرار. نوالفوائد التي تحملھا لصا
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أن وفيما يتعلق بأولويات المساعدة الفنية المطلوبة من المنظمات الدولية، اتفق معظم ممثلي البلدان على   -24
إطار دراسة وضع االستبيانات، و تصميمتلك المنظمات يمكن أن تؤدي دوراً أكبر في دعم البلدان في مراحل 

نولوجيا المعلومات واالتصاالت، وطرق أخذ العينات، وجمع البيانات وتدقيقھا وتحليلھا على المستويين تك
للمعاينة مع  ة للمجتمع المحلينموذجي عينةاإلحصائي واالقتصادي.  وشدد ممثل السودان على أھمية تحديد 

كدت بلدان عديدة على ضرورة مراعاة الفوارق على صعيد الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة.  وأ
الحصول على المشورة الفنية من المنظمات الدولية بينما أعرب البعض عن رغبة في الحصول على أدلة 

حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وشددوا على أھمية تنفيذ برامج باللغة العربية وكتيبات 
    التدريب المتخصصة.

  
  ي الفصل األول من ھذا التقرير.ليھا المشاركون في حلقة الحوار واردة فوالتوصيات التي توصل إ  -25
  

  مبادرة قياس مجتمع المعلومات في المنطقة العربية  -واو
  

فھا ومؤشرات القياس فيھا.  اتناولت ورشة العمل االستراتيجية العربية لالتصاالت والمعلومات، وأھد  -26
بالسياسات والتشريعات الموضوعة لتحقيق سوق تنافسية لمجتمع وركزت المناقشات على المؤشرات المتعلقة 

المعلومات العربي، وكذلك المؤشرات المتصلة بالھياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتكوين 
  المحتوى الرقمي العربي.  

  
بشأن مؤشرات  وعرض المكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت المبادرة اإلقليمية  -27

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الھادفة إلى وضع مؤشرات لمجتمع المعلومات، وتكوين المھارات الالزمة 
لجمع البيانات واإلحصاءات حول مجتمع المعلومات في المنطقة العربية.  ولھذه المبادرة أھداف رئيسية عديدة 

وتدريب الموارد البشرية في األجھزة اإلحصائية الوطنية  ت؛امنھا: تطوير مؤشرات التحّول إلى مجتمع المعلوم
؛ وإنشاء قاعدة بيانات بانتظام طرق جمع البيانات وتحديثھا علىووزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

على اإلنترنت لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وتحسين اآلليات المستخدمة في الحصول إقليمية 
نات واإلحصاءات.  وأشار المكتب اإلقليمي إلى أن قواعد البيانات اإلقليمية ينبغي أن ترتكز على على البيا

قاعدة البيانات التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت وأن تتماشى معھا، وكذلك مع قواعد البيانات الدولية األخرى.  
ن مجموعة مؤشرات لتكنولوجيا تكويمنھا المرحلة األولى شمل وتتضمن خطة المشروع ثالث مراحل، ت

المعلومات واالتصاالت واالتفاق عليھا بحيث تكون مالئمة للمنطقة العربية.  وتشمل المرحلة الثانية نشاطين، 
وتقديم المساعدة الفنية  ؛ھما دراسة حاجات البلدان في جمع اإلحصاءات الالزمة لقياس مجتمع المعلومات

على اإلنترنت المرحلة الثالثة إنشاء وتطوير قاعدة بيانات إقليمية  شمل.  وتوالتكنولوجية الالزمة لھذه البلدان
 لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وتطرق المشاركون إلى النتائج النھائية لھذا المشروع وناقشوھا. 

قارنة بمجتمعات فالواقع أن المقصود من ھذا المشروع تحديد المالمح األساسية لمجتمع المعلومات العربي م
تطوير لأخرى في مختلف أنحاء العالم، وتمكين المعنيين بصنع القرار والتخطيط من استخدام قاعدة البيانات 

مجتمع المعلومات العربي، وتحسين الدراسات واألبحاث حول مجتمع المعلومات من خالل توفير المعلومات 
ً ومؤشرات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خصوصاً.  كما والمعارف، والتوعية بأھمية المؤشرات عموما

  شملت المناقشة المسائل المالية والشراكات المحتملة في إطار ھذا المشروع. 
  

مشروع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات في مصر وعرضت ھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات   -28
المعلومات المحلي وبناء القدرات، وبالتالي تسھيل  واالتصاالت.  ومن أھدافه الرئيسية: تكوين مؤشرات لمجتمع

قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ والمقارنة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في 
مصر وكذلك المقارنة بين مصر وبلدان أخرى ألغراض القياس؛ وتحديث مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 

ل المستخدمين على الصعيدين الوطني والدولي.  ويعتمد المشروع على الجمع واالتصاالت ووضعھا في متناو
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بين المنھجيات الكمية والنوعية ويركز على البيانات المجموعة عن طريق مسوح وزارة االتصاالت 
الجھاز القومي لتنظيم االتصاالت والجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  وأشير ووتكنولوجيا المعلومات 

س المكتسبة، أشارت وفي العرض إلى مختلف الشركاء والمنھجية التي اختيرت للمشروع.  وفي إطار الدر
ً مع المؤشرات يط الميدانئھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة أن يكون رسم الخرا ة متماشيا

لبيانات؛ وتطوير أساليب تدقيق العينات الدولية؛ وزيادة التدقيق في العينات استناداً إلى آليات مختلفة لجمع ا
تھا؛ وتحديد الحاجة إلى بوابة لتحديث مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت صحلتجنب التباين وضمان 

دين المحلي والدولي.  وال تزال يونشرھا وتبادلھا بين مالكي البيانات ووضعھا في متناول المستفيدين على الصع
طار المشروع، منھا مثالً الحجم األمثل للعينة التي يجب استخدامھا في مختلف المسوح أسئلة عديدة تطرح في إ
  وآليات التدقيق الجديدة.

  
ً عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المصنفة حسب ال  -29 نوع وقّدمت اإلسكوا عرضا

لصلة، وشددت على أھمية ھذه في المنطقة العربية.  وركزت على االفتقار إلى البيانات ذات ا االجتماعي
البيانات في تزويد صانعي السياسات بالمعلومات الالزمة حول وضع المرأة والرجل في مجال تكنولوجيا 

الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان  داخل رجل والمرأةالمعلومات واالتصاالت؛ وقياس الفوارق بين ال
أة يتمتعان بفرص متساوية لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النامية؛ والتأكد من أن الرجل والمر

وأدواتھا.  واستناداً إلى ھذه المعلومات، يستطيع صانعو القرار اتخاذ تدابير تصحيحية على الصعيدين الوطني 
بين  واإلقليمي من خالل تحديد األولويات في المبادرات والبرامج، ووضع برامج خاصة لتقليص الفوارق

نوع الفجوة الرقمية.  وركزت اإلسكوا على مختلف جوانب اإلحصاءات المصنفة حسب ال داخلالجنسين 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأشارت إلى توصيات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع االجتماعي 

أة في إعالن مبادئ جنيف وخطة المعلومات بشأن ھذه المسألة.  كما شددت على المواد المتعلقة بتمكين المر
األجھزة اإلحصائية  اھتمامالعمل والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، بھدف توجيه 

الوطنية في جميع البلدان العربية إلى ضرورة اإلسراع في عملية تمكين المرأة، وال سيما تحسين وضعھا في 
وقّدمت اإلسكوا عرضاً عن األنشطة التي تضطلع بھا في ھذا السياق  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ً بقائمة بالمؤشرات المقترحة ضمن ثالث فئات ھي: تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات  مرفقا
واالتصاالت، وتعليم المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضع المرأة في قطاع تكنولوجيا 

  مات واالتصاالت. المعلو
  

وعرضت اإلسكوا بالتفصيل لنظام المعلومات اإلحصائية وركزت على فوائده الرئيسية في مساعدة   -30
البلدان األعضاء في تخزين المؤشرات ومراجعتھا بطريقة منھجية، ورصد البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات 

راكمة من ھذه القطاعات، وتزويد صانعي السياسات اإلحصاءات المت تجميعالتنمية االقتصادية واالجتماعية، و
موثوق للتحليل والتقييم والقياس.  وأوضحت اإلسكوا متطلبات النظام من جانبي تقديم أساس في المنطقة ب

الخدمات وتلقيھا وعرضت لجوانب التصميم المفاھيمي للنظام، بما في ذلك أبعاده، ومجموعات المستفيدين منه، 
لمخرجات، وكذلك ھيكل المؤشرات والبلدان والمناطق.  كما قدمت عرضاً تجريبياً لعناصر وفئات المدخالت وا
  قدراته. قديم إيضاحات عملية على بھدف ت على الحاسوبالنظام على الوب و

  
ً لتقديم الدعم والمساعدة الفنية.  واقترحت   -31 وإضافة إلى ذلك، اقترحت المنظمات الدولية إطاراً إقليميا

ً جديداً يرعى العمل العربي المشترك  يراً تونس تدب مجاالت التعاون، وشّددت على أھمية وضع لوينظمه وفقا
برامج لتدريب المدربين في البلدان العربية والتوعية بضرورة تنفيذ االستراتيجية العربية لالتصاالت 

راكة المعنية بقياس تكنولوجيا كما أشارت إلى أھمية اعتماد المؤشرات األساسية التي حددتھا الش والمعلومات. 
  المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية باعتبارھا مؤشرات أساسية لقياس التقدم المحرز. 
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جيا واألجھزة اإلحصائية الوطنية والوحدات اإلحصائية في مؤسسات تكنول نوھتوفي ختام االجتماع،   -32
على تصميم مسوح األسر وقطاع األعمال  ا المتوقعھثرنظراً ألورشة العمل، بنتائج المعلومات واالتصاالت 

جمع البيانات المتعلقة بالمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وأشير أيضاً إلى أن اإلسكوا و
ً في بناء قدرات األجھزة اإلحصائية الوطنية والوحدات اإلحصائية في مؤسسات  يمكنھا أن تؤدي دوراً أساسيا

المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء، ومساعدتھا في جمع البيانات وتحليلھا بالتعاون مع تكنولوجيا 
تدرك الفوارق الكبيرة .  فاإلسكوا الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

يا المعلومات واالتصاالت.  بين قدرات البلدان األعضاء في جمع البيانات وتجاربھا في مؤشرات تكنولوج
، ضرورية لنجاح على أساس تكامل الخبراتإلى أن الشراكة بين المنظمات اإلقليمية والدولية،  كذلكوأشير 

  ورشات العمل المماثلة. 
  

 ً   العمل ةورشتنظيم   -ثالثا
  

  مكان ورشة العمل وتاريخ انعقادھا  -ألف
  

، تحت رعاية وزارة االتصاالت 2007حزيران/يونيو  21و 20ُعقدت ورشة العمل في القاھرة يومي   -33
واشترك   وتكنولوجيا المعلومات في مصر وھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة الدول العربية.

نكتاد والمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة التعاون والتنمية وفي تنظيمھا اإلسكوا واأل
  القتصادي.في الميدان ا

  
  االفتتاح  -باء

  
، كلمة في مصر ألقت السيدة ھدى بركة، النائب األول لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -34

االفتتاح، وتناولت فيھا موضوع ورشة العمل وأھدافھا، وركزت على دور الشراكة في تعزيز اإلحصاءات 
خبراء المحليين في مؤسسات تكنولوجيا المعلومات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  ودعت ال

واالتصاالت، والباحثين والخبراء في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألجھزة اإلحصائية الوطنية، 
والھيئات المنظمة لالتصاالت في البلدان العربية، والخبراء من المنظمات اإلقليمية والدولية والمعاھد العلمية 

  عم عملية التخطيط االستراتيجي الوطني واإلقليمي لتطوير مجتمع المعلومات. العليا، إلى د
  

وألقى السيد منصور فرح، رئيس فريق سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، كلمة   -35
لجوانب ركز فيھا على سياق ورشة العمل وأھدافھا.  وأشار إلى أن الدافع الرئيسي لعقد ھذه الورشة ھو بحث ا

الفنية والمنھجية لبناء القدرات لقياس مجتمع المعلومات، وكذلك استخدام مسوح األسر وقطاع األعمال لجمع 
  البيانات الالزمة للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحليلھا.

  
واالتصاالت في  وألقت السيدة سوزان تلتشر، رئيسة وحدة سياسة وتحليل تكنولوجيا المعلومات  -36

األونكتاد، كلمة ركزت فيھا على النتائج المتوقعة من الورشة.  وأكدت على الحاجة إلى دراسة المسوح وقواعد 
ة العربية لالتصاالت والمعلومات يالبيانات المستخدمة في قياس مجتمع المعلومات، وكذلك مناقشة االستراتيج

  المعلومات واالتصاالت. والمبادرة اإلقليمية بشأن مؤشرات تكنولوجيا 
  

وألقى السيد ابراھيم الحداد، الممثل اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت ورئيس المكتب اإلقليمي   -37
لقياس مجتمع  العربي، كلمة أشار فيھا إلى أھمية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا أداةً 

ركين من المنظمات اإلقليمية والدولية، وكذلك من ارقمية.  وشكر المشالمعلومات، وجدواھا في تقليص الفجوة ال
  األجھزة اإلحصائية الوطنية، على حضورھم ومساھمتھم في أعمال ورشة العمل. 
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  الحضور  - جيم
  

ً ھي، األردن واإلمارات العربية المتحدة  77حضر ورشة العمل   -38 ً من خمسة عشر بلداً عربيا مشاركا
ر والجمھورية العربية السورية والسودان والعراق وُعمان وفلسطين وقطر ولبنان ومصر وتونس وجزر القم

اإلحصاء في  جھازوالمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن؛ إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية، منھا 
ت، ومنظمة التعاون ليمية ودولية، منھا األونكتاد، واإلسكوا، واالتحاد الدولي لالتصاالق، ومنظمات إافنلند

والتنمية في الميدان االقتصادي، ومركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا، ومنتدى األعمال العربي 
.  وترد قائمة المشاركين في المرفق األول من ھذا لى جامعة ياونداإإضافة  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  التقرير.
  

  جدول األعمال  -دال
  

  بنود جدول أعمال االجتماع.ا يلي عرض موجز لفيم  -39
  

  الفتتاح.ا  - 1  

  تجارب إقليمية وعالمية في قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  - 2  

 إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال.  - 3  

  إحصاءات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  - 4  

  االتصاالت.ور لتكنولوجيا المعلومات إحصاءات استخدام األس  - 5  

األعمال لتكنولوجيا المعلومات  قطاعحاجات بناء القدرات في مجال إحصاءات استخدام األسر و  - 6  
 واالتصاالت في المنطقة.

  مبادرة قياس مجتمع المعلومات في المنطقة العربية.  - 7  

  التوصيات والجلسة الختامية.  - 8  
  

  الوثائق  -ھاء
  

  مة الوثائق التي عرضت في ورشة العمل في المرفق الثاني من ھذا التقرير.ترد قائ  -40
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان المشاركة   - ألف
  

 المملكة األردنية الھاشمية
 

  السيدة يارا عبد الصمد
  رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات
 وزارة التكنولوجيا والمعلومات 

  11191، عّمان 9903ص.ب.: 
 

  السيد ھاني عبدهللا عوض عبدهللا
 رئيس الخدمات
 قسم اإلحصاءات

  
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 السيد سعيد الكثيري

  إقتصادي
  ھيئة تنظيم االتصاالت

 ، أبوظبي26662ص.ب.: 
  

 تونس
 

 لّوزقالسيد رضى 
  مستشار الوزير
  القمة العالمية لمجتمع المعلومات مدير عام لمتابعة

 ولوجيا المعلوماتوزارة تكن
 تونس

 
  السيد محمد أمين جلولي

 مھندس رئيسي (مسؤول عن اإلحصاءات)
 المعھد الوطني لإلحصاء

  1002تونس  ،، شارع إش شام، بلفيدير70
  

 جزر القمر
 

 السيد سعيد عبدو علي
  المكتب الوطني لإلحصاء

 إحصائي مسؤول عن اإلحصاءات
  

 السودان
 

 السيد محمد الحسن عبد الكريم
  يرمد

  قسم األبحاث والدراسات
 الھيئة القومية لالتصاالت

  11111الخرطوم ، 2869ص.ب.: 
 السيدة عال حمدي كميل أمين

  إحصائي

 الھيئة القومية لالتصاالت
 11111الخرطوم ، 2869ص.ب.: 

 
 السيدة شادية مكي محمد

  مدير التدريب وبناء القدرات 
  الھيئة القومية لالتصاالت

 11111 الخرطوم، 2869ص.ب.: 
 

 السيد عوض أحمد
 مدير عام

 الجھاز المركزي لإلحصاء
 الخرطوم

 
 الجمھورية العربية السورية

 
 السيد عماد الصابوني

 مستشار الوزير
 االتصاالت والتقانةوزارة 

 ، دمشق5882ص.ب.: 
 

 السيدة فادية سليمان
 رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات

 تقانةوزارة االتصاالت وال
 شق، دم5882ص.ب.: 

 
 السيد سميع حمود

 رئيس مركز المعلومات
 المكتب المركزي لإلحصاء

  دمشق
  

 العراق
 

  السيدة إشراق صباح عبدهللا
  مدير ھندسة النظم

 الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات
  

 ُعمانسلطنة 
 

 السيدة لجينة الخاروسي
  إقتصادي

 ھيئة تنظيم االتصاالت
  579مسقط، ص.ب.: 

 

_________________  

 صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)  
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  (تابع) انُعمسلطنة 
  

 السيدة شريفة المسكاري
 مدير العالقات العامة
  ھيئة تقنية المعلومات

 مسقط، ، العثيبة130، 1807ص.ب.: 
  

 فلسطين
 

  وةلالسيد خالد قال
 مدير العلوم والتكنولوجيا

  قسم اإلحصاءات
 الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 رام هللا، 1647ص.ب.: 
 

 فنلندا
 

 رنو أيركسينينآالسيد 
 إحصائي أول

 إحصاءات فنلندا
 ھلسينكي

  
 قطر

 
  السيد عبدهللا آل عبد الملك
 مدير تكنولوجيا المعلومات

  المجلس اإلقليمي لشؤون األسرة
 الدوحة

 
  السيد منصور المالكي

 نظم المعلومات الجغرافية رئيس وحدة
 األمانة العامة للتخطيط التنموي

 الدوحة
  

 لبنان
 

 السيدة مارال توتاليان
 المدير العام

  اإلدارة المركزية لإلحصاء
 رئاسة مجلس الوزراء

 
  السيد زياد عبدهللا

 إحصائي ومدير تكنولوجيا المعلومات
  اإلدارة المركزية لإلحصاء

  رئاسة مجلس الوزراء 
  

 عوديةالمملكة العربية الس

 
 السيد محمد الكارني

 مستشار الشؤون الخارجية
 وزارة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 11112الرياض 
 

 جمھورية مصر العربية
 

  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
  سكندريةاإلطريق مصر ، 28الكيلو ، القرية الذكية

  يالصحراو   
 

 ةالسيدة ھدى برك
 نائب أول للوزير

 
 ة سامية موسىالسيد

  نائب مدير
 قسم العالقات العامة

 
 السيدة نھى غباله

 مديرة القسم التنفيذي
 

 السيدة عزة رشوان
  مساعدة مدير القسم

  التعاون اإلقليمي والثنائي
 

 السيدة شيماء السيد حطب
 منسق أقدم للبرامج

 
 السيدة مي دويدار

  موظف أقدم للبرامج
 قسم المؤسسات الدولية

 
 بد النبيالسيد محمد ع

  موظف أقدم للبرامج
  قسم العالقات الدولية

 
 السيدة فكرية عالم

 خبير أول
 

 السيد حسن مقادي
 

 السيد طاھا شندي
 

 السيد عبد العزيم غنيم
 

 السيد وائل فوقي
  (تابع) جمھورية مصر العربية
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 وكالة التنمية الصناعية لتكنولوجيا المعلومات
   اإلسكندرية طريق مصر، 28الكيلو ، القرية الذكية

  يالصحراو  
 

  السيد محمد عمران
 المدير التنفيذي

  
 السيد شريف محمد ھاشم

  تنفيذيالمدير النائب 
 

  السيدة نجوى الشناوي
 المشرفة على التخطيط االستراتيجي والمتابعة

 
 السيد أحمد عيسى

  مدير قسم العالقات العامة
 

 السيد أمين خير الدين
 

 السيد أيمن صادق
 

 الشوكي السيدة عفت
 

 السيد عمرو مصطفى
 

 السيد معتز طاھا
 

 السيد محمود منصور
 

 السيدة نانسي بدر
 

 السيد أحمد يحيا
 

 السيد رفيق حسان
 

 السيد أحمد عبدين
 

 السيد محمد أبو السديرة
 

 السيدة نھى الشيخ
  

  الجھاز القومي لتنظيم االتصاالت
   اإلسكندريةطريق مصر ، 28الكيلو ، القرية الذكية

 يالصحراو   
  

  ةالسيد ھشام برك
 ير مركز المعلوماتدم

 السيد أيمن علي الكزاز
  اختصاصي أقدم للمعلومات 

 

 السيد محمد والي
  مطور نظم معلومات جغرافية

 
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 مدينة نصر، القاھرة
 

 السيد بھي الدين مرتجي
 

 السيدة عفت شكري
 

 السيد وائل أحمد عزة
 
 لسيدة إيمان السيد ياسينا

 
 السيد مروان حمدي محمد

 
  صالح ةالسيد أسام

 مدير عام لبرامج التدريب وبناء القدرات
 المعھد القومي لالتصاالت

 
 السيد رؤوف الجابري

 مدير برامج
 المعھد القومي لالتصاالت

  مدينة نصر، القاھرة
 ، شارع محمود المليجي 5
  

  السيد حسام عالم
  رئيس

  سيداري
 م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنميةقس
  ، شارع الحجاز، بناية سيداري2

  11737، القاھرة 1057: .ص.ب
 

  السيد محمد عبد الوھاب
  مدير تنفيذي

 منتدى األعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
   اإلسكندريةطريق مصر ، 28الكيلو ، القرية الذكية
  يالصحراو

  
  
  
  
  

 المغرب
 
 سيد محمد بوغرينال

  مھندس
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  الوكالة الناظمة الوطنية لالتصاالت السلكية والالسلكية
  مرصد األسواق للتكنولوجيات الجديدة

 مركز األعمال، شارع الرياض
 10100الرباط ، 2939ص.ب.: 

  
 موريتانيا

 
  السيد عبد هللا أولد أحمد

  مسؤول تقني 
 السلطة الناظمة الموريتانية

  ، نوكشوت4908ص.ب.: 
 ليمنا

  

  السيدة سميرة عبدهللا محمد سلييم
  نائب وزير ومدير عام للبرنامج الوطني لتكنولوجيا

  المعلومات واالتصاالت   
 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  ، شارع المطار25237: .ص.ب
  صنعاء

 
 السيد محمد علي البھلولي
 الجھاز المركزي لإلحصاء

 اناتالمدير العام لقطاع معالجة البي
 صنعاء

  
  

 
  ھيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية  -باء

 
  العربية المنطقة لالتصاالت الدولي االتحاد
 مدينة نصر، القاھرة، 8092: .ص.ب

  جمھورية مصر العربية   
 

 السيد ابراھيم الحداد
 مدير

 
 السيد خليل أبو رزق

 موظف إقليمي
 

 السيدة دينا البادري
  ولوجيا المعلوماتمھندس تكن

  
 االقتصاديوالتنمية في الميدان منظمة التعاون 

 باريس، فرنسا، 75016، شارع أندري باسكال، 2
 

 السيد مارتن شابر
 إحصائي

 شعبة التحليل االقتصادي واإلحصاءات
 مديرية العلوم والتكنولوجيا والصناعة

  
  
  
  
 

  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
  ، سويسرا10، جنيف CH1211األمم المتحدة، 

 
 السيدة سوزان تيتلتشر

 مسؤول الشؤون االقتصادية
  فرع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة 

 اإللكترونية   
 

 فوندور جيل تسكارل ةالسيد
 مسؤول الشؤون االقتصادية

 وحدة سياسات وتحليل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  التصاالت والتجارة فرع تكنولوجيا المعلومات وا

 اإللكترونية   
 

  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااألمم المتحدة لجنة 
   بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، بيروت، لبنان

  
 السيد منصور فرح

  موظف أقدم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل
 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
  راوياآلنسة سكنية النص

 مساعدة بحث
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

Title 

Partnership on Measuring ICT for Development  الشراكة حول قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل
  التنمية

OECD Work on ICT Measurement  
تنمية في الميدان االقتصادي حول قياس عمل منظمة التعاون وال

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

UNCTAD Work on ICT Measurement 
عمل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية حول قياس 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ESCWA Work on ICT Measurement 
حول قياس لغربي آسيا عمل اللجنة االقتصادية واالجتماعية 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Core Indicators on ICT Use by Businesses 
ومات لولوجيا المعتكنالمؤشرات األساسية الستخدام 

 واالتصاالت لقطاع األعمال

Model Questions and Questionnaire Design األسئلة النموذجية وتصميم االستبيان 

Country Presentation (Egypt) (مصر) عرض قُطري 

Data Collection and Survey Vehicles االستقصاء وجمع البيانات 

ICT Sector Classification تصنيف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ICT Sector Survey: The Case of Egypt استقصاء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: حالة مصر 

ICT Households Statistics  احصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد  

Country Presentation (Palestine)  (فلسطين) عرض قُطري  

Country Presentation (Jordan) (الممكلة األردنية الھاشمية) عرض قُطري 

ICT Households Statistics 
تصاالت لألسر استقصاء قطاع تكنولوجيا المعلومات واال

 واألفراد

Arab ICT Strategy االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

Regional Initiative of ICT Indicators المبادرة اإلقليمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ICT Gender Indicators for the Arab Region 
ومات واالتصاالت حسب النوع مؤشرات تكنولوجيا المعل

 االجتماعي في المنطقة العربية

ESCWA Statistical Information System (ESIS) نظام المعلومات اإلحصائي لإلسكوا  

  

  
 


