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  المؤشرات األساسية: اجتماع الخبراء بشأن قياس مجتمع المعلومات
  رات استخدام تكنولوجيا المعلوماتمؤش - وتحصيل البيانات واإلحصاءات

  واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية
  2007شباط/فبراير  15-13 القاھرة،

  

  موجـز
  

المؤشرات األساسية واإلحصاءات وتحصيل  :قياس مجتمع المعلومات خبراء بشأنُعقد اجتماع لل  
المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية، في  م تكنولوجياامؤشرات استخد - البيانات

في تنظيم االجتماع اإلسكوا ومعھد اليونسكو شاركت .  و2007شباط/فبراير  15إلى  13الفترة من 
التنمية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية ولإلحصاء، وفرع إدارة المعرفة في شعبة اإلدارة العامة 

  ر.مم المتحدة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصواالجتماعية في األ
  

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  حول محورين ھماجلسات االجتماع  ونظمت  
األول جوانب تقنية  المحورمت ضمن رونية.  وتناولت العروض التي قدالحكومة اإللكتجھوزية و ،التعليم

المعلومات واالتصاالت في التعليم وقياس ھذا االستخدام، بما في ذلك  معينة تتصل باستخدام تكنولوجيا
المنظورين الوطني من والممارسات المتنوعة والناشئة،  ،البيانات اإلحصائية، والتعاريف جمعمنھجيات 

معھد اليونسكو لإلحصاء  نظر المجتمعون في االقتراح الذي قدمهأيضاً،  ھذا المحورواإلقليمي.  وفي 
 لدراسة إمكانيةقائمة مؤشرات لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم تضمن والذي 

قائمة المؤشرات األساسية الصادرة عن الشراكة المعنية بقياس تسخير تكنولوجيا إدراجھا في إقرارھا و
ع دولية ذات منھجيات مجموعة مشاري إلىح اقترھذا اال واستندالمعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.  

الثاني على وضع إطار لتقييم وقياس  المحورمت ضمن .  وركزت العروض التي قدوافيةونھج وتعاريف 
 ويراعيقليمية، اإلقطرية والتجارب الإلى  يستنداإللكترونية في البلدان العربية  الحكومةجھوزية 
  يات التي تواجھھا.  ئص التي تتسم بھا البلدان والتحدالخصا

 

وتوصل المشاركون في االجتماع من ممثلي أعضاء اإلسكوا وبلدان عربية أخرى إلى مجموعة من   
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ستخدام تكنولوجيا الإقرار المؤشرات األساسية التي اقترحھا معھد اليونسكو لإلحصاء  بشأنالتوصيات 
الشراكة.  كما  المعلومات واالتصاالت في التعليم، وإدراجھا في قائمة المؤشرات األساسية الصادرة عن

اإلسكوا ومعھد اليونسكو لإلحصاء العمل في إطار من الشراكة مع أصحاب  منطلب المشاركون 
المصلحة في المنطقة على تنظيم ورشات لبناء القدرات، يكون الھدف منھا مساعدة البلدان األعضاء في 

ة الفنية الالزمة للبلدان العربية اإلسكوا إلى تقديم المساعد ودعواجمع بيانات لھذه المؤشرات واعتمادھا؛ 
في تحديد وتعريف مؤشرات أساسية لجھوزية الحكومة اإللكترونية، في مجال وضع السياسات على 

ومساعدة ھذه البلدان في بناء القدرات الالزمة لجمع البيانات لھذه المؤشرات باستخدام  ،الصعيد الوطني
  منھجية موحدة.
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القابلة للمقارنة، عائقاً  ب عدم توفر مجموعة شاملة من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيسب  - 1
جملة أمور منھا، تحديد مجاالت العمل ذات األولوية، وتقييم  قرارات استراتيجية بشأن أي اتخاذأمام 

استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومراجعتھا، وتخصيص الموارد، ورصد التقدم، وتقييم اآلثار، 
ً لھذا  ً لمعايير مرجعية على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.  وإدراكا وقياس تطور مجتمع المعلومات وفقا

ة قائمة من يالواقع، وضعت الشراكة المعنية بقياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنم
وتتضمن القائمة   .)1(ومكثفةعملية تقييم شاملة  نتيجةالمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ً مصنفة في  42 وصول ساسية وإمكانية الوصول إليھا؛ (ب) فئات رئيسية: (أ) الھياكل األ أربعمؤشراً أساسيا
؛ (ج) استخدام تكنولوجيا المعلومات واستخدامھاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  األسر واألفراد إلى

  .)2(من منتجاتھاواالتصاالت في المؤسسات التجارية؛ (د) قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة 
ة في األمم المتحدة القائمة المتفق عليھا في دورتھا السادسة والثالثين المنعقدة في وقد أقرت اللجنة اإلحصائي

  .2005آذار/مارس  4إلى  1نيويورك في الفترة من 
  
  إال أن ھذه القائمة ليست نھائية، إذ ال تشمل جميع القطاعات األساسية لمجتمع المعلومات، أي   - 2

مية، والثقافة، والعلم والتكنولوجيا، واأليدي العاملة، والصحة، ال تتضمن مؤشرات تتعلق بالتعليم، ومحو األ
، كان الھدف من تنظيم ھذا االجتماع التركيز على مؤشرات ولذلك.  والحكومة والزراعة، واإلدارة العامة

مل العدعم الحكومة اإللكترونية، وجھوزية أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ومحو األمية و
  .)3(العربيةھذه المؤشرات واعتمادھا في منطقة غربي آسيا والمنطقة لعلى جمع بيانات 

  
ي ھذا السياق، دعت ورشة العمل لبناء القدرات في مجال قياس مجتمع المعلومات: المؤشرات وف  - 3

يونيو حزيران/ 10إلى  7األساسية واإلحصاءات وتحصيل البيانات، التي ُعقدت في بيروت في الفترة من 
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الإلى تطوير مؤشرات معھد اليونسكو لإلحصاء ، 2005

ونظمت اإلسكوا ومعھد اليونسكو لإلحصاء حلقة حول المؤشرات األساسية الستخدام   .)4(األميةومحو 
 ةمن ورشة العمل التي نظمتھا الشراكتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية ض

في  التي عقدتلمجتمع المعلومات  ةحول قياس مجتمع المعلومات في إطار المرحلة الثانية لمؤتمر القمة العالمي
على ضوء نتائج .  وُعقد اجتماع فريق الخبراء 2005تشرين الثاني/نوفمبر  18إلى  16 من تونس في الفترة
  ھاتين الورشتين.

األول استخدام تكنولوجيا المعلومات  حورتناول المحول محورين.  لسات االجتماع ج ونظمت  - 4
معھد اليونسكو لإلحصاء  ضمن المحور األول، قدمواالتصاالت في التعليم، والثاني الحكومة اإللكترونية.  و

                                                      
الوضع : تصاالتاألمم المتحدة، فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، "قياس تكنولوجيا المعلومات واال  )1(

" الشراكة المعنية بقياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية – الشامل لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
2005.  

)2(  ESCWA, “Core ICT indicators – Partnership on Measuring ICT for Development” (2005).  

) قائمة 2007آذار/مارس  2 - شباط/فبراير 27ية باألمم المتحدة في دورتھا الثامنة والثالثين (نيويورك، أيدت اللجنة اإلحصائ  )3(
الشراكة المعنية بقياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرة عن المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ال ھذه القائمة في برامج جمع البيانات.  وإضافة إلى ذلك، شجعت اللجنة الشراكة على مواصلة ة، وشجعت البلدان على استعميألغراض التنم
والنمو االقتصادي  ةموتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكسقياس البھدف تحسين قائمة المؤشرات وتحديثھا، العمل 

تعوق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ومساعدة البلدان في جھود بناء القدرات في والتنمية االجتماعية؛ وبھدف تقييم العقبات التي 
  مجال جمع بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

)4(  ESCWA, “Report of the Capacity-building Workshop on Information Society Measurement: Core Indicators, 

Statistics, and Data Collection” (E/ESCWA/ICTD/2005/WG.1/6).                                                                                                              
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ً تضمن  ت في التعليم، المؤشرات األساسية لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالمن قائمة اقتراحا
المؤشرات األساسية للشراكة المعنية بقياس تسخير  وإدراجھا فيفي إمكانية إقرارھا  ونظر المجتمعون

ح إلى مجموعة مشاريع دولية ذات اقترتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.  وقد استند اال
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بعض البيانات عن ا رغم توفر.  وافيةمنھجيات ونھج وتعاريف 

التعليم، ال تزال مجاالت أخرى بحاجة إلى مناقشة موسعة، تتناول المنھجيات المناسبة لمختلف الظروف في 
التقييمات المدرسية والبيانات اإلدارية  االستفادة من مختلف البلدان والمناطق، والتعاريف الوسيطة، بحيث يمكن

  لمعلومات واالتصاالت في التعليم.تكنولوجيا ا قياس استخدام في
  
وتناول االجتماع تحديداً مدى توفر البيانات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم،   - 5

جمع البيانات، مع التركيز على جملة أمور منھا، أخذ العينات وتصميم االستبيانات، وتنفيذ بلدان في وتجارب ال
يم ورصد محو األمية الذي وضعه معھد اليونسكو لإلحصاء، وال سيما فيما يتعلق ببيانات استخدام برنامج تقي

بمحو األمية عموماً، ومحو األمية الحاسوبية  صلة ذلكتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األسر المعيشية، و
أساسية من المؤشرات الدولية،  معھد اليونسكو لإلحصاء يھدف إلى تحديد مجموعة اقتراحخصوصاً.  وبما أن 

  اإلقليمي. وأقد تحتاج البلدان إلى مجموعة موسعة من البيانات تحدد على الصعيد الوطني 
  
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غير الممكن إجراء تقييم حقيقي ألثر ا وال يزال من  - 6

والدليل على ھذا   .)5(العالملعشرة األولى التي يواجھھا من التحديات ا يعتبرالتعليم  النقص فيالتعليم.  غير أن 
تقان المھارات األساسية الالزمة لالستمرار في اقتصاد معاصر قائم على إتمكن األطفال من  النقص ھو عدم

واالتصاالت في التعليم  تقييم أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات تأتي ضرورة المعرفة.  ومن ھذا المنطلق 
  وقياسه.

  
الثاني، تناول االجتماع نشاطين مترابطين يستھدفان تطوير الحكومة اإللكترونية في  حوروفي الم  - 7

فرصة لتقديم دراسات حالة وعرض مقترحات بشأن مؤشرات استخدام تكنولوجيا  فقد أتاح االجتماعالمنطقة.  
يداً لوضع قائمة إقليمية أولية للبدء ھوزيتھا في المنطقة، تمھتصاالت في الحكومة اإللكترونية وجالمعلومات واال

ة، يالبيانات الالزمة لھذه المؤشرات.  كما أفسح االجتماع المجال إلجراء حوار بين األطراف المعن في جمع
ومناقشة فرص وتحديات تطوير الحكومة اإللكترونية في المنطقة، ومناقشة مفھوم النموذج العالمي للحكومة 

خصوصيات المنطقة.  واألفكار والمقترحات التي ُبحثت في جلسة تبادل األفكار اإللكترونية ومدى مالءمته ل
اإللكترونية في البلدان  الحكومةزية وولي لتقرير إقليمي عن جھاألطار اإليمكن أن تكون عنصراً في 

  .)6(العربية
  التوصيات  -أوالً 

  

                                                      
)5(  As identified through the Copenhagen Consensus process, which aims to assess and evaluate the opportunities 

available to address these challenges. L. Pritchett, “Access to education”, in Global Crises, Global Solutions, ed. B. Lomborg 

(Cambridge University Press, 2004).                                                                                                                                                             

 توصيات مؤتمر القمة العالميتنفيذ إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التي ھي الھيئة الرائدة في األمم المتحدة في   )6(
التقارير تقيس وضع  وھذه الحكومة اإللكترونية.  جھوزيةقارير اإلقليمية عن لمجتمع المعلومات بشأن الحكومة اإللكترونية، باشرت بإعداد الت

المتصلة بتطوير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلدان المنطقة على أساس مؤشر عالمي، وتتضمن تحليالً معمقاً عن القضايا الرئيسية 
  جنوب الصحراء وآسيا قيد اإلعداد. افريقيالحكومة اإللكترونية في المنطقة.  والتقرير اإلقليمي لكل من أ
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مجموعة توصيات فيما يلي  لىعلى أثر المناقشات التي أجريت في االجتماع، اتفق المشاركون ع  - 8
  نصھا.

  
  في مجال التعليم:  - 9
  

إقرار المؤشرات األساسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، التي اقترحھا   (أ)  
نظر الجدول التالي)، وإدراجھا في قائمة المؤشرات األساسية للشراكة المعنية بقياس امعھد اليونسكو لإلحصاء (

  ومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛نولوجيا المعلتسخير تك
  

دعوة اإلسكوا ومعھد اليونسكو لإلحصاء إلى العمل في إطار من الشراكة مع المنظمة العربية   (ب)  
والمعھد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية على تنظيم ورشات عمل لبناء القدرات،  ،للتربية والثقافة والعلوم
  في اعتمادھا؛البيانات الالزمة لھذه المؤشرات و جمع عدة البلدان العربية فييكون الھدف منھا مسا

  
نكوك لمؤشرات استخدام تكنولوجيا ادليل ب تعديلدعوة اإلسكوا ومعھد اليونسكو لإلحصاء إلى   (ج)  

  المعلومات واالتصاالت في التعليم وفقاً لحاجات منطقة غربي آسيا؛
  

 المباشر قياسللو لإلحصاء إلى النظر في تطوير مؤشرات دعوة اإلسكوا ومعھد اليونسك  (د)  
) إنشاء قاعدة بيانات عن 1ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التعليم والتعلم، بما في ذلك (ال

  ر عن االستخدام المباشر؛) وتطوير مؤشرات تعب2األسئلة التي تطرح في المسوح المدرسية حالياً؛ (
  

  )(   المعلوماتية مؤشرات عن محو األمية في مجموعة ح معھد اليونسكو لإلحصاء باعتماد اترقادعم
  سكوا.لشراكة مع اإلبا
  

  القائمة المعتمدة بالمؤشرات األساسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
  

    المجموعة األساسية
  )3-1الموحد للتعليم  بالكھرباء (التصنيف الدولي المزودة نسبة المدارس  1
  )4-0تستخدم ألغراض التعليم (التصنيف الدولي الموحد للتعليم  ةإذاعي أجھزةنسبة المدارس التي تمتلك   2
ألغراض التعليم (التصنيف الدولي الموحد للتعليم  ة تستخدمتلفزيوني أجھزةنسبة المدارس التي تمتلك   3

0-4(  
  )4-0لتصنيف الدولي الموحد للتعليم الطالب إلى أجھزة الحاسوب (ا نسبة  4
(التصنيف الدولي الموحد  يةخطوط الھاتفال وساسية لالتصاالت أاألھياكل ال الموصولة إلىنسبة المدارس   5

  )3-1للتعليم 
  )3-1إلى اإلنترنت (التصنيف الدولي الموحد للتعليم  يمكنھا الوصولنسبة المدارس التي   6
  )4-0ون اإلنترنت في المدرسة (التصنيف الدولي الموحد للتعليم يستخدم ننسبة الطالب الذي  7

    المؤشرات اإلضافية
حسب الجنس  وتوزيعھممجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي ب الملتحقيننسبة الطالب   8

  )6-5(التصنيف الدولي الموحد للتعليم 
 ات واالتصاالت من مجموع معلمي المدارس االبتدائي والثانويةتكنولوجيا المعلوم المؤھلين في مجالنسبة   9
  

  : يجب جمع البيانات المتعلقة بجميع المؤشرات حسب الجنس والصف والعمر.مالحظة

  في مجال الحكومة اإللكترونية:  -10
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ات  تعريف المؤشردعوة اإلسكوا إلى تقديم المساعدة الفنية الالزمة للبلدان العربية في تحديد و  (أ)  
وضع السياسات على الصعيد الوطني، وكذلك مساعدة  في مجالھوزية الحكومة اإللكترونية، األساسية لقياس ج

  ھذه المؤشرات باستخدام منھجية موحدة؛لتلك البلدان في بناء القدرات في مجال جمع البيانات 
  

تماعية ومدرسة اإلدارة دعوة اإلسكوا وفرع إدارة المعرفة في إدارة الشؤون االقتصادية واالج  (ب)  
في دبي إلى إشراك جميع البلدان العربية في مختلف مراحل إعداد التقرير اإلقليمي عن جھوزية الحكومة 

  ؛لتعيين جھات وطنية للتنسيق التشاور مع تلك البلدانخالل  اإللكترونية في المنطقة العربية، من
  

ن االقتصادية ومعرفة في إدارة الشؤفرع إدارة ال طلب توضيحات مندعوة اإلسكوا إلى   (ج)  
  .ھوزية الحكومة اإللكترونيةبالمنھجية المعتمدة لحساب مؤشر ج واالجتماعية فيما يتعلق

  
وطلب المشاركون إلى اإلسكوا والمعھد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ترجمة الدليل المنھجي   -11

  لعربية. للمؤشرات األساسية الصادر عن الشراكة، إلى اللغة ا
  

 ً   مواضيع البحث المناقشة  -ثانيا
  

استخدام تكنولوجيا المعلومات  على محورين، وتناول المحور األولتوزعت جلسات االجتماع   -12
زية الحكومة اإللكترونية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.  وھالمحور الثاني جواالتصاالت في التعليم و

األول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم وقياس  المحور وتناولت العروض التي قدمت في
 ھوزيةجالثاني على وضع إطار لتقييم وقياس  المحورھذا االستخدام، بينما ركزت العروض التي قدمت في 

والتحديات بلدان لخصائص التي تتفرد بھا تلك الاالعتبار ل مع إيالءاإللكترونية في البلدان العربية،  الحكومة
  التي تواجھھا.

  
وتلت كل جزء جلسة نوقشت خاللھا المقترحات المقدمة إلى االجتماع بشأن اعتماد مؤشرات جديدة   -13

الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وتقييم جھوزية الحكومة اإللكترونية، ومستلزمات بناء 
التي ُخصصت الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  القدرات في المجالين.  وفي جلسة المناقشة

تكنولوجيا المعلومات  بالقياس المباشر الستخدامالتعليم، ركز المشاركون على الحاجة إلى مؤشرات تعنى 
واالتصاالت في عملية التعليم والتعلم.  وفي جلسة المناقشة التي ُخصصت للحكومة اإللكترونية، رأى 

قياس جھوزية ل المعتمدةلنقص في المعلومات، وال سيما تلك المتعلقة بالمتغيرات والخدمات المشاركون أن ا
.  وطلب المشاركون العام لجھوزية الحكومة اإللكترونية قيمة المؤشر على الويب تقوضاإللكترونية  الحكومة

ومات المتصلة بھذا المؤشر إلى فرع إدارة المعرفة في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية نشر جميع المعل
  والمنھجية المستخدمة.  المعتمدةعلى اإلنترنت، بما في ذلك قائمة المتغيرات/الخدمات 

  
  االجتماع.  قُدمت خاللوالعروض التي التي ُطرحت وتتضمن األجزاء التالية عرضاً موجزاً للمواضيع   -14
  
  

  التعليم  -ألف
  

  التعليم اسةوسيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - 1
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ستخدام المؤشرات  أھمية وضعقة لألردن وأخرى لإلسكوا، ركزتا على رتخلل الجلسة األولى تقديم و  -15
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. 

  
ة قياس أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على رورقة األردن على ضرووقد ركزت   -16
ً م بھدف تقييم يالتعل كما  . المرتفعة تھاإلى كلف مدى مساھمة ھذه التكنولوجيا في تحقيق األھداف التعليمية قياسا

أبرزت مستلزمات دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، بما في ذلك وضع برامج محددة 
علومات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واعتماد استراتيجيات وسياسات خاصة بتكنولوجيا الم

 محتملةمؤشرات  مجموعةواالتصاالت، وشراء المعدات والبرمجيات الخاصة واستخدامھا.  وحددت الورقة 
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم موزعة على ثالثة أنواع مترابطة، وھي مؤشرات ال

مؤشرات األساسية في ھذه الفئات ثم قدمت قائمة بالالمدخالت، ومؤشرات االستخدام، ومؤشرات المخرجات.  
لقياس مختلف المتغيرات وتقييم أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  استخدامھايمكن الثالث 

  التعليم.  واخُتتمت الورقة باإلشارة إلى أن تطوير مؤشرات لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تكنولوجيا المعلومات طار سياسة وطنية واضحة ومحددة األھداف لال يكون فعاالً إال إذا أدرج في إ

  واالتصاالت.
  

عن أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في من المنظور اإلقليمي وتضمنت ورقة اإلسكوا لمحة   -17
 ة. ا وأثرھا في المراحل التعليميالتعليم وضرورة تكوين نظم من المؤشرات لقياس استخدام ھذه التكنولوجي

إلى معايير كمية وموضوعية ومباشرة، تتيح جمع البيانات العملية والموثوقة والمصنفة.  كما وذلك استناداً 
تضمنت ورقة اإلسكوا قائمة شاملة بالمؤشرات الممكنة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

لتكنولوجيا واالتصاالت، الھياكل األساسية التعليم موزعة على ست فئات ھي: سياسة تكنولوجيا المعلومات 
وإمكانية الوصول إليھا، والنفاذ إلى اإلنترنت، والمعدات واألنظمة، ومناھج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المعلومات واالتصاالت، والمعلمون وموظفو الدعم، إضافة إلى مؤشرات لقياس نواتج عملية التعليم 
  ومستلزمات بناء القدرات. 

 
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  - 2

  
ركزت الجلسة الثانية على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم في الجمھورية العربية   -18

  السورية وفلسطين ولبنان ومصر. 
  

التعليم ما قبل  وركزت ورقة مصر على ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  -19
األداء لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات ترتكز على مؤشرات الورقة الجامعي.  وفي ھذا السياق، تناولت 

المدخالت، ومنھا  فئات ھي: (أ) أربعواالتصاالت في ھذه المرحلة التعليمية.  وھذه المؤشرات تصنف في 
ً على مراحل التع ليم واإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ مؤشرات تتعلق بعدد الحواسيب موزعا

المدارس والمعلمين واالتصاالت، وتشمل مؤشرات مثل نسبة موزعة على مؤشرات (ب) والمخرجات 
ً في استخدام  المجھزةالمدارس  ً متخصصا لتشغيل مختبرات الحاسوب، ونسبة المعلمين الذين تلقوا تدريبا

ً خاصاً في عملية التعليم والتعلم، ونسبة المعلمين الذين  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يستخدمون عنوانا
؛ (ج) والنواتج وتشمل مؤشرات تتصل بالتعليم وإدارة الصفوف، مثل نسبة المعلمين الذين على بريد إلكتروني

الطالب،  يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوصول إلى الموارد التعليمية؛ (د) واألثر على
 عندأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقوي الحافز  يرونوتشمل مؤشرات مثل نسبة المعلمين الذين 
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االت في واختتمت الورقة بعرض استبيان يعتمد في مسح أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص الطالب. 
  عملية التعليم والتعلم.

  
ً ل وتضمنت ورقة لبنان لمحة عن مشروع  -20 تطوير التعليم، وال سيما فيما يتعلق بتحديد وقياس ينفذ حاليا

  ويھدف المشروع إلى:   .اللبناني مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النظام التعليمي
واضعي السياسات وغيرھم من األطراف المعنية،  في أوساط(أ) تحسين الوصول إلى المعلومات والمعرفة 

لمركز التربوي للبحوث واإلنماء والمدارس والمجتمعات المحلية؛ (ب) تعزيز بيئة المعلومات والمعرفة ومنھا ا
باستخدام مجموعة كاملة من التقنيات التحليلية الجيدة النوعية بھدف التوصل إلى مخرجات مفيدة وتوفير أدوات 

اجات المتغيرة.  وأشير في الورقة إلى لدعم اتخاذ القرار؛ (ج) إدارة المعلومات والمعرفة بھدف تلبية الح
تغير مستلزمات  أساسھداف مشروع تطوير التعليم على منتظم أل تقييمإجراء استخدام مؤشرات ترمي إلى 

  السياسة العامة. 
  

وتضمنت ورقة فلسطين لمحة موجزة عن الخطوات التي اتخذتھا فلسطين نحو تعزيز استخدام   -21
عمل على الورشات  تنظيم العديد منھذه الخطوات،  ومنالت في التعليم.  تكنولوجيا المعلومات واالتصا

ووضع العديد  ،المستوى الوطني بھدف تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلصالح اإلداري
 أدرجتبرامج لتدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وعلى صعيد المدارس، المن 

مناھج التعليم في المرحلة المتوسطة، كما ُوضع برنامج لتكنولوجيا المعلومات  في مادة أساسية التكنولوجيا
ً في  ً ملموسا مختبرات  إنشاءواالتصاالت للمرحلة الثانوية.  وأشير في الورقة إلى أن فلسطين أحرزت تقدما

مت الورقة تمدرسة.  واُخت 16نجز في أ قد لحاسوب في المدارس، وأن مشروع الربط الشبكي بين المدارسل
  وأھدافھا المختلفة.  في فلسطين مبادرة التعلم اإللكتروني  بلمحة عن

  
استخدام تكنولوجيا المعلومات  فيوتضمنت ورقة الجمھورية العربية السورية التوجھات الوطنية   -22

والرؤية  ،بلد في قطاع التعليم العاليواالتصاالت في التعليم، ولمحة موجزة عن التحديات التي يواجھھا ھذا ال
تسخير إمكانات تكنولوجيا لالتي يعتمدھا على ھذا الصعيد.  وترتكز ھذه الرؤية على اعتماد استراتيجية 

ھذه المعلومات واالتصاالت إلعادة ھيكلة قطاع التعليم العالي بحيث يتمكن من تلبية الطلب المتنامي على 
خال التعليم المفتوح وتوسيع نطاقه وتطوير مؤشرات تعنى باستخدام تكنولوجيا التعليم، وذلك بإد المرحلة من

وأثرھا، بھدف تقييم مستوى التعليم المرتكز على ھذه التكنولوجيا.  وتضمنت الورقة المعلومات واالتصاالت 
يواجھھا ھذا موجزة عن الجامعة االفتراضية السورية باعتبارھا دراسة حالة توضح التحديات التي  لمحةأيضاً 

  النوع من التعليم.   
  معھد اليونسكو لإلحصاء اقتراح  - 3

  
ً يتضمن معھد اليونسكو لإلحصاء  قدمفي الجلسة الثالثة،   -23 المؤشرات األساسية لقياس من قائمة اقتراحا

ئمة قا وإدراجھا فيدراسة إمكانية اعتمادھا بھدف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 
المؤشرات األساسية للشراكة المعنية بقياس تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.  
والھدف من ھذه القائمة ھو تأمين بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، استناداً إلى مجموعة من المشاريع 

كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات  االقتراحل .  وتناوالوافيةالدولية ذات المنھجيات والنھج والتعاريف 
ولتعزيز  ،ولتعميم المواد التعليمية على المعلمين والطالب ،واالتصاالت في التعليم لتحسين الكفاءة اإلدارية

ولتمكين المعلمين والطالب من الوصول  ،مھارات المعلمين والطالب في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ومات في مختلف أنحاء العالم؛ وللتعاون في مشاريع مشتركة وإعطاء الدروس من مواقع إلى مصادر المعل

بيانات حول البعيدة.  وإضافة إلى ذلك، قدم المعھد معلومات عن مسوح أجريت في مختلف أنحاء العالم لجمع 
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وائدھا، والتكافؤ في توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم النظامي، وتكاليف ھذه التكنولوجيا وف
  ، وأثرھا على النواتج والخطط التعليمية. والوصول إليھا استخدامھا

  
  جمع البيانات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  - 4

  
لفلسطين والكويت  عروضركزت الجلسة الرابعة على قضايا تتعلق بتوفر البيانات، وتخللھا تقديم   -24

  ومصر.
  

وتضمنت ورقة مصر لمحة عن مشروع المؤشرات األساسية لقياس التقدم نحو بناء مجتمع المعلومات.    -25
والجھاز المركزي للتعبئة العامة  ،وُينفذ ھذا المشروع بالتعاون بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ت الورقة على الجوانب التقنية ألخذ واإلحصاء، ووزارات التعليم والتعليم العالي والتنمية اإلدارية.  وركز

 من العينات وتصميم المسوح، وال سيما في قطاعي التعليم والحكومة اإللكترونية.  وجرى عرض مجموعة
  مناقشتھا. والبيانات 

  
جمع رة اإلحصاء في وزارة التعليم في وتضمنت ورقة الكويت لمحة عن األنشطة التي تقوم بھا إدا  -26

رصد اإلنجازات التي يحققھا ولقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم البيانات الالزمة ل
  الطالب. 

  
وتناولت ورقة فلسطين المشاريع الھامة التي تنفذھا وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل   -27

سوب لكل أسرة".  وتضمن مشروع "اإلنترنت من غير اشتراك"، والمشاريع المخطط تنفيذھا مثل مشروع "حا
العرض إشارة إلى مشروع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم في فلسطين، الذي توقف 

الحاجة إلى الدعم المالي والمساعدة الفنية في إحصاءات إلى بسبب الحظر المالي المفروض على فلسطين و
نھائية قائمة  وضع المتحدث إلى الجھات المعنية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  وفي ھذا السياق، طلب

جمع البيانات، وإصدار ات التي يجب اعتمادھا في المؤشرات األساسية في المستقبل القريب، وتحديد المنھجيب
إحصاءات  للتوعية بأھميةسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإطالق حملة  لتصنيف ميإقليدليل 

  ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بھدف إصدار تقارير متخصصة لكل بلد عربي.  
  

  االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  - 5
  

قضايا تتعلق بتحليل بيانات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  مسةالخاتناولت الجلسة   -28
الفقرات الواردة فيما يلي .  وتوضح المجال ھذالحاجات في ا على أساسالسياسات  واستخدامھا لوضعالتعليم 

  األطراف في ھذا الموضوع.  مساھمة مختلفة
  

ً و  -29 حول النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قدم معھد اليونسكو لإلحصاء منظوراً عالميا
واستخدامھا في التعليم استناداً إلى نتائج المسح العالمي للمدارس الذي تضمن أسئلة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت.  وشملت األسئلة الطالب والمعلمين ومديري المدارس، وتناولت مواضيع مثل توفر الحاسوب في 

رأي المعلمين في مدى مالءمة المعدات والبرمجيات ومدى دعمھم الستخدام الحاسوب؛ ومجموع المنزل؛ و
االتصال باالنترنت في المدارس.  واخُتتم العرض بإلقاء الضوء على فوائد ھذه  وإمكانيةعدد الحواسيب 

صلة حول توفر األنواع من المسوح وثغراتھا.  فمع أن ھذه المسوح تفسح المجال للحصول على معلومات مف
إن لم ة وغير موثوقة غير صحيح المستمدة منھاتكون المعلومات  خدامه في التعليم، يمكن أنتالحاسوب واس
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تصميم جميع نواحي توخي الدقة في  تنفذ ھذه المسوح بدقة.  ونتيجة لذلك، تستلزم االستفادة من المسوح
  ، وتجھيز البيانات وتحليلھا واإلبالغ عنھا.  طبيقالت، وتحسين طرق العينات وتحديددوات، األتطوير بالمسوح، 

  
ً عن وقدمت تونس  -30 نظام التعليمي في اللتحسين كفاءة وزارة التعليم خطة العمل التي أعدتھا  عرضا

تونس.  وتركز الخطة على وضع منھجية لتقييم نواتج النظام التعليمي عن طريق رصد مواطن القصور 
يمكن أن تؤثر على النتائج المدرسية. وتھدف الخطة في األجل القصير إلى تقييم  وتحديد مختلف المتغيرات التي

النواتج السنوية لمختلف المستويات التعليمية ورصد االتجاھات السلبية، والمساعدة على حصرھا باتخاذ 
 البحوث اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب.   وتشمل أھداف الخطة في األجلين المتوسط والطويل إجراء

المسح  تونس.  وفي ھذا السياق، عرضت بكاملهووضع استراتيجية للتدخل تھدف إلى تحسين النظام التعليمي 
الحصول على  إلى الذي تعتمده في متابعة التقدم التعليمي لعينة شاملة ومصنفة من الطالب.  ويھدف االستبيان

، كذلك المعلمون ومديرو المدارسوالمدارس  معلومات عن الطالب وتقييم األثر الذي تحدثه عليھم األسر
لتوجيه  مع الخضوعالمتابعة على الصعيد المحلي،  يإضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة.  وتجر

  تقني وتنفيذي على الصعيد المركزي. 
  

ً عن المشروع الذي يھدف إلى بناء شبكة وطنية من المسوح الميدانية وتضمنت ورقة  -31  مصر عرضا
كة أن تساعد على تجنب االزدواجية في المسوح التي تجريھا مختلف بوالدراسات التقنية.  ومن شأن ھذه الش

مستخدمي  وتوعيةالھيئات، وتحسين تبادل المعلومات بين تلك الھيئات، وبناء القدرات اإلحصائية للباحثين، 
نظام  عناصرلوظائف األساسية لمختلف المسوح والبيانات اإلحصائية.  وتناول العرض بالتفصيل التصميم وا

ً ، وتضمن نموذجاً تجرينية، وقاعدة البيانات التابعة لهدايإدارة المسوح الميدانية، وبنك المسوح الم عن الشبكة  بيا
  المطروح إنشاؤھا. 

  
جمع البيانات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تھا في فلسطين رؤي ورقة توتضمن  -32
روني ومشروع تعميم خدمات تة التعلم اإللكرلمحة موجزة عن مباد تعليم والحكومة اإللكترونية.  كما تضمنالت

المؤشرات المتصلة بتوفر تكنولوجيا و تطرقت أيضاً إلى نطاق اإلحصاءاتالحكومة اإللكترونية في فلسطين.  و
معلمين لھذه التكنولوجيا، وبرامج المعلومات واالتصاالت في المدارس والجامعات، واستخدام الطالب وال

  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.الدراسات العليا 
  

اإلسكوا الخدمات االستشارية التي تقدمھا للبلدان األعضاء في استخدام تكنولوجيا  واستعرضت  -33
كنولوجيا المعلومات المؤشرات التي يمكن تحديدھا في مسوح ت تالمعلومات واالتصاالت في التعليم.  وتناول

ً عن واالتصاالت التي تستھدف التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم المھني والتقني.  وقدمت نتائج ال نموذجا
  مستمدة من دراسة عن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية.الستنتاجات عن االو

 الحكومة اإللكترونية  -باء
  

  ام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة اإللكترونيةالبيانات عن استخد جمع  - 1
  

ب في تقديم الخدمات الحكومية على يُيقصد بقياس الحكومة اإللكترونية تقييم استخدام اإلنترنت والو  -34
وتتضمن األجزاء التالية   .)7(البشريس المال ساسية لالتصاالت ورأالصعيد الوطني، ومستوى الھياكل األ

                                                      
)7( inclusion”, -government to e-government readiness report 2005: From e-UNDESA/DPADM//KMB, “UN global e

                                                               .                                                          www.unpan.org/egovernment5.aspwhich is available at:   
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عن العروض التي قدمتھا اإلمارات العربية المتحدة وتونس والجمھورية العربية السورية والسودان موجزاً 
  ولبنان ومصر.

  
تناول العرض الخاص بمصر مختلف المشاريع التي تنفذ في ھذا المجال، منھا مشروع "مؤشر النفاذ و  -35

عرض إشارة إلى ضرورة تبادل قياس مجتمع المعلومات".  كما تضمن اللالرقمي" ومشروع "المؤشرات 
منھجيات لتصميم مسوح دقيقة على جميع المستويات وفي جميع  واعتمادعلى الصعيد اإلقليمي  بالتجار

القطاعات.  وإضافة إلى ذلك، لفتت مصر اھتمام المشاركين إلى أھمية تنسيق جمع البيانات على الصعيد 
لمحة عن  وفي ورقة أخرى، قدمت مصربادل المعلومات.  ، وإفساح المجال لتفيھاالوطني بغية تجنب التناقض 

تقييم وعي ل أخرىبوابة المحافظات التي تقدم خدمات الھيئات الحكومية الرئيسية.  كما قدمت نتائج مسح 
  ادھم لالستفادة منھا.   دالمواطنين بوجود ھذه الخدمات ومدى استع

  
ً عن اإلطار المعتمد للح تضمنت ورقةو  -36 حرز في ھذا ملتقدم العن اكومة اإللكترونية ولبنان عرضا

ومختلف المشاريع الوطنية في ھذا  اإللكترونيةالحكومة بشأن عمل الالمجال.  وركز العرض على خطة 
  االستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات.   المزمع إجراؤه على تحديثاللى وع، اإلطار

  
المسح الذي العرض ال الحكومة اإللكترونية.  وتناول السودان التقدم الذي أحرزه في مج استعرضو  -37

مجتمع  بحالةأجري حول ھذا الموضوع، والتقرير الشامل الذي يتضمن نتائج ھذه المسح، وال سيما فيما يتعلق 
الحكومة  وتعملالميادين المختلفة.  مختلف المعلومات وأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

ً على و الداعمة لھذا  مختلف المبادراتمشروع الحكومة اإللكترونية وتشجع ل عامةضع خطة عمل حاليا
  المشروع.

  
الجمھورية العربية السورية لمحة عن المؤشرات التي تستخدمھا في قياس التقدم نحو  تضمنت ورقةو  -38

ت النفاذ مقارنة بمتوسط اإللكترونية وإمكانا الجھوزيةمجتمع المعلومات، وعن البيانات التي ُجمعت لتقييم 
المنطقة العربية والعالم، والتقدم الذي أحرز في ھذا المجال على مدى األعوام الخمسة الماضية.  وإضافة إلى 

للتقدم في بناء مجتمع المعلومات، واستراتيجيات  رؤيتھا الوطنيةالجمھورية العربية السورية  عرضتذلك، 
زرية وبتطوير مؤشر الجھ يتعلقأولي  القتراحة.  واخُتتم العرض بشرح ومشاريع التطوير التي تنفذ لھذه الغاي

  في البلد. اإللكترونية 
  

تونس بالتفصيل استراتيجيتھا وبرنامجھا بشأن الحكومة اإللكترونية.  وركزت على  استعرضتو  -39
ي: البيئة ضرورة تقييم خدمات الحكومة اإللكترونية.  وتضمن العرض إطاراً للقياس يشمل خمس فئات ھ

، وإنتاج المحتوى، والھياكل األساسية وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتركيبة المعلومات المساعدة
فادة منھا.  كما تضمن العرض مقارنة مع واالستاإللكترونية زية وبناء القدرات، وتوفر الخدمات ووالجھ

ً يشمل  ستخدام تصنف في ھذه الفئات الخمس.  وقدمت مؤشرات للنفاذ واال 110مبادرات مختلفة، واقتراحا
ً تونس مؤخراً إلى اللجنة االقتصادية ألفريقيا  تكنولوجيا المعلومات  يتضمن قائمة مؤشرات لقياس أثر مقترحا

ً مؤشراً  194تشمل  واالتصاالت   مؤشراً أساسياً.  43مؤشراً أولياً، و 101، وھاما
  

على المنھجية المعتمدة لقياس الحكومة فركز ية المتحدة العرض الذي قدمته اإلمارات العرب أما  -40
الحكومة اإللكترونية.  وأشار إلى أن فوارق كثيرة ال تزال قائمة  جھوزيةاإللكترونية، وال سيما قياس مؤشر 

.  2005بين البلدان والمناطق في برامح الحكومة اإللكترونية، على الرغم من التقدم الذي أحرز في عام 
ً كبيراً في تأمين المعلومات العامة، والخدمات اإللكترونية، فحكومات ا لبلدان المرتفعة الدخل أحرزت تقدما
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البلدان االثنين والثالثين أما االتصال اإللكتروني بالحكومة.   ومختلف إمكانياتلمواطنين، باوسبل االتصال 
ً طيبتقدمھا و محدودة للغايةاألخيرة في الترتيب، فال تزال خدماتھا اإللكترونية  على ھذا الصعيد.  وإضافة إلى  ئا

العرض لمحة عامة عن أھداف الحكومة اإللكترونية وآليتھا وتطورھا في بلدان مجلس التعاون  تضمنذلك، 
ً كبيراً  2005اإلمارات العربية المتحدة سجلت في عام  في العرض إلى أنر يالخليجي.  وأش على ھذا  تقدما

ً الصعيد مقارنة بمختلف بلدا ً ن العالم.  وتضمن العرض أيضا ً نموذجا على  يركزللحكومة اإللكترونية  مقترحا
ثالثة عناصر ھي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوصية بتشكيل فريق  ويقوم علىطنين، االمو

  .لمصلحةمع أصحاب اويحدد آليات النشر واإلبالغ باالتفاق لتقييم التقدم  متوازنة عمل يعنى بوضع مؤشرات
  

  اإلطار المفاھيمي للحكومة اإللكترونية  - 2
  

حول  العالمي إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لمحة عن تقريره فرع إدارة المعرفة في قدم  -41
وخطته بشأن  : من الحكومة اإللكترونية إلى الشمول اإللكتروني،2005الحكومة اإللكترونية لعام  ھوزيةج

إلى الفرق بين التقرير العالمي والتقارير اإلقليمية، إشارة العرض تضمن .  ومماثلة يةإصدار تقارير إقليم
ھي: تحديد القضايا والتحديات الخاصة بكل منطقة، وإجراء واألھداف الرئيسية للتقارير اإلقليمية وأوضح 

لتحليل وخيارات السياسة للحكومة اإللكترونية؛ وتزويد البلدان األعضاء بنتائج ا المساعدةتحليل معمق للبيئة 
.  السياسات في المنطقة وصانعفي مجال السياسة العامة يستفيد منھا لتوجيه لالعامة؛ ووضع وثيقة ھامة 

ويحتمل  . كة مع اإلسكوا ومدرسة اإلدارة في دبياوستشرف اإلدارة على إصدار تقرير المنطقة العربية، بالشر
، إضافة إلى شركاء إقليميين يوالقطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ قليميةاإلالمكاتب  أن تشارك في ھذا العمل

  التقرير.   عملية إعداد التي تنطوي عليھاآخرين.  ويتضمن التقرير عرضاً لألنشطة الرئيسية 
  

 ً   تنظيم العمل  -ثالثا
  

  مكان ورشة العمل وتاريخ انعقادھا  -ألف
  

لمعلومات: المؤشرات األساسية واإلحصاءات وتحصيل بشأن قياس مجتمع اُعقد اجتماع الخبراء   -42
في القاھرة، مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية،  –البيانات 

  .2007شباط /فبراير  15إلى 13في الفترة من 
  

  االفتتاح  -باء
  

ان، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ والسيد مثجد عاتخلل جلسة االفتتاح كلمات ألقاھا السيد م  -43
، مدير إلليسيوسف نصير، مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا؛ والسيد سيمون 

  المشاريع الخاصة في معھد اليونسكو لإلحصاء؛ والسيد علي فھمي، مستشار أقدم لدى وزارة التعليم في مصر. 
  

  الحضور  - جيم
  

ً من األردن واإلمارات العربية المتحدة وتونس والجمھورية العربية  48حضر االجتماع   -44 مشاركا
ليمية قالسورية والسودان وُعمان وفلسطين والكويت ولبنان ومصر واليمن؛  إضافة إلى ممثلين عن منظمات إ

  ودولية.  وترد قائمة المشاركين في المرفق األول من ھذا التقرير.
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  ألعمالجدول ا  -دال
  

تناولت العروض والمناقشات التي تخللت االجتماع المنعقد في ثمان جلسات عدداً من المواضيع.  وفيما   -45
  يلي عرض لمختلف بنود جدول أعمال االجتماع: 

  
  االفتتاح.  - 1  

  
التعليم: منظورات حول أھمية ومالءمة مؤشرات سياسات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - 2  

  لمعلومات واالتصاالت في التعليم.تكنولوجيا ااستخدام 
  

عروض إقليمية وقطرية حول توفر البيانات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   - 3  
 التعليم.

  
مقترح معھد اليونسكو لإلحصاء حول مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   - 4  

  التعليم.
  

في مجال جمع البيانات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التجارب القطرية   - 5  
  في التعليم مع التركيز على مواضيع معينة مثل أخذ العينات وتصميم االستمارات.

في تحليل واستخدام بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لوضع سياسات تلبي الحاجات   - 6  
  ولوجيا في التعليم. االستخدام الفعال للتكن مجال

  
  التعليم. لمحورالمناقشة والجلسة الختامية   - 7  
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  (*)المرفق األول
  

  قائمة المشاركين
  

  جمھورية مصر العربية
  

  طاويتالسيد عبد هللا عبد الفتاح ال
  نائب الرئيس
  جامعة القاھرة

  
  الحميد حمدي نوار السيد عبد

  أستاذ مساعد في االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية
  معة القاھرةجا
  

  أحمد بسيوني عبد أحمد السيد
  مدير عام المعلومات والحاسب اآللي

  وزارة التربية والتعليم
  

  علي فھمي السيد
  مستشار أقدم للوزير
  وزارة التربية والتعليم

  
  السيدة أمل نصر هللا

  مدير قسم المتابعة والتقييم، مبادرة التعليم
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

  
  السيد أشرف عبد الوھاب

  مستشار أقدم للوزير
  ةداريإلدولة للتنمية االوزارة 

  
  السيد بھي الدين مرتجي
  المعلومات  رئيس قطاع تكنولوجيا
  حصاءإلوا العامة الجھاز المركزي للتعبئة

  
  عبد العزيز سليط السيد

  نائب عميد كلية علوم الحاسوب والمعلومات 
  جامعة عين شمس

  
  ياسينالسيدة إيمان 
  ةلكترونيإلمشروع المؤشرات الالمدير الفني 

  حصاءإلوا العامة الجھاز المركزي للتعبئة
  

 السيد جالل نديم
  مشاريع البنية األساسيةمدير 

  ةداريإلدولة للتنمية االوزارة 
  

  السيد جمال درويش

  الرئيس
  ةاللجنة الوطنية للمعلوماتي

  
  السيد حسن حسين زكي
  أستاذ في علوم اإلحصاء

  جامعة القاھرة
  

  السيد حاتم البلق
  نائب الرئيس
  جامعة حلوان

  
  السيد محمد عبد السالم راغب

  مستشار نظم المعلوماتية وعلوم اإلحصاء
  وزارة التربية والتعليم

  
  السيد محمد أبو السعود سلطان
  مدير مركز الحساب العلمي

  جامعة القاھرة
  

  السيد محمد عصام خليفة 
  لمعلوماتعميد كلية الحاسبات وا

  جامعة عين شمس
  

  السيد محمد فتحي خليل
  مدير قسم قواعد البيانات

  ةداريإلدولة للتنمية االوزارة 
 

  السيد نبيل صالح
  خبير في اليونيسكو

  المركز الوطني للبحوث
  

  السيدة نجوى الشناوي
  مدير إدارة التخطيط االستراتيجي
  االتصاالتوزارة ، وكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات

  وتكنولوجيا المعلومات   
  

  السيد طه شندي
  رئيس مركز المعلومات

  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  
  

  األردن
  _______________  

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



-15- 

 

  تالسيد ناصر حياصا
  مستشار تكنولوجيا المعلومات

  دائرة اإلحصاء
  

  السيد تيسير النھار
  األمين العام للشؤون التقنية

  وزارة التربية والتعليم
  

  الكويت
  

  البلول السيدة دالل
  مدير إدارة اإلحصاء

  وزارة التربية
  

  لبنان
  

  السيد بالل شبارو
  مستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  وزارة التربية والتعليم العالي
  

  السيد جان مراد
  أخصائي معلوماتية، مشروع اإلنماء التربوي

  وزارة التربية والتعليم العالي
  

  السيدة كاتيا مراد
  نماء التربويمشروع اإل

  وزارة التربية والتعليم العالي
  

  السيدة ندى منيمنة
  مدير مشروع اإلنماء التربوي
  وزارة التربية والتعليم العالي

  
  السيدة تانيا زاروبي

  مدير مشاريع المعلوماتية
  التنمية اإلداريةير الدولة لشؤون زمكتب و

  
  مانعُ سلطنة 

  
  السيد علي بن محبوب الرئيسي

  مدير عام
  ارة االقتصاد الوطنيوز
  

  السيدة شريفة المسكري
  مديرالعالقات الدولية

  الھيئة الناظمة لتكنولوجيا المعلومات
  فلسطين

  
  السيد خالد قاللوة 

  مدير العلوم والتكنولوجيا
  الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
  السيدة سماح عريقات
  ات والدراسات في المديرية العامةرئيس قسم المعلوم

  تخطيط التربويلل  
  وزارة التربية والتعليم العالي

  
  السودان

  
  السيد أبو بكر حمد عبد الرحيم

  مدير اإلدارة العامة للحكومة اإللكترونية
  المركز الوطني للمعلومات

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  السيد حسين ابراھيم

  مدير مركز دعم القرار
  وزارة التعليم العالي

  
  حدالسيد نجيب عبد الوا

  نائب الوزير
  وزارة التعليم العالي

  
  السيد سميح حمود

 مركز المعلومات مدير
  المكتب المركزي لإلحصاء

  
  السيد عبد الحميد شلش
  نائب مدير التخطيط

  المؤسسة السورية لالتصاالت
  

  تونس
  

  السيد فاروق كمون
  مدير -أستاذ 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مختبر كريستال ألبحاث
  حوسبة، جامعة منوبةوال  
  

  السيد محسن قطاري
  مدير إدارة التخطيط

  وزارة التعليم والتدريب
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد إيھاب مصطفى
  مستشار
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  حكومة اإلمارات العربية المتحدة
  

  السيد فادي سالم
  باحث مشارك

  كلية دبي لإلدارة الحكومية
  

  اليمن
  

  السيد موسى عبده عبد هللا
  م تكنولوجيا المعلوماتمدير عا

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
  

 المعھد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
 

  ھالل عبود البياتي  السيد
  مدير عام

  
  مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

  
  فؤاد جمال عبد القادر السيد

  رئيس البرنامج القومي لإلصالح التشريعي
  

  ثمانماجد ع السيد
  الرئيس

  
  السيد رضوان سعيد

  مدير
  

  السيدة مايان صبحي
  باحثة

  
  السيدة رشا عوض

  مدير تنفيذي
  

 معھد اليونسكو لإلحصاء
 

  يسلالسيد سيمون إل
  مدير المشاريع الخاصة

  
  السيد سبرمانيام فنكترمان

  خبير برامج
  

  السيد زھانغ يانھونغ
  خبير برامج

  
  شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية

  
  السيدة إليدا ريتشي

  موظف في الشؤون االقتصادية
  شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية - فرع إدارة المعرفة

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
  

 المكتب اإلقليمي العربي –االتحاد الدولي لالتصاالت 
 

 السيد خليل أبو رزق
  مسؤول إقليمي لتنمية الموارد البشرية

  
  اإلسكوا

  
  لسيد يوسف نصيرا

  مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

  السيد عبد اإلله الديوجي
  مستشار إقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
  السيد ھشام عودة

  عمل تطبيقات تكنولوجيا المعلوماترئيس فريق 
  واالتصاالت  

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  
  اوينسة سكينة النصراآل

  مساعدة باحث
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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  المرفق الثاني
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان

  الوثائق  -1 

    جدول األعمال

    المذكرة التوضيحية

  اإلطار اإلقليمي لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

: اقتراح مؤشرات أساسية استناداً على تحليل مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم
 استقصاءات لمدارس دولية مختارة

 

 العروض  -2 

  المؤشرات المستخدمة لقياس مدى استخدام وأثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي: حالة سوريا

    علومات واالتصاالت لدعم التعليم ما قبل الجامعي: مؤشرات األداءاستخدام تكنولوجيا الم

    قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  مقترح اليونسكو حول استخدام مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  سية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونيةالمؤشرات األسا

    الشبكة الوطنية إلدارة المسوح

  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والحكومة اإللكترونية

  إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  تصاالت والتعليم الستقصاءات مدرسيةالمعلومات واال امؤشرات تكنولوجي

  متابعة استقصاء الطالب

  قياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

  التقدم نحو الحكومة اإللكترونية سياق

  رونيةقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين الحكومة اإللكت

  مؤشرات مجتمع المعلومات

  الطريق نحو الحكومة اإللكترونية

    : دراسة حالةجھوزية الحكومة اإللكترونية

  الحكومة اإللكترونية: لمحة عن خطة العمل

    قياس جھوزية الحكومة اإللكترونية

  كترونيةالمي لألمم المتحدة حول الحكومة اإللالتقييم الع

 –فرع إدارة المعرفة  – دة اإلقليمية حول جھوزية الحكومة (اإللكترونية والمحمولة)تقارير األمم المتح
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية –شعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية 

  

 


