
ؤشرات االتصاالت / تكنولوجٌا لمالندوة العالمٌة السابعة عشرة شارك الجهاز المركزي لالحصاء فً 

 عدعن ب   (ITUوالتً نظمها االتحاد الدولً لالتصاالت ) المعلومات واالتصاالت"نحو مجتمع رقمً شامل"

قدت الندوة العالمٌة والتً  (WTIS-20) المعلومات واالتصاالتلمؤشرات االتصاالت / تكنولوجٌا  السابعة عشرة ع 

 نــمرة ـــللفت،  (ZOOMج )ــامــرنــق بـــرٌــن طــع تــرنــتــر اإلنــ(عبITUاالت )ــً لالتصــاد الدولــا االتحــنظمه

وحضر ( بتوقٌت بغداد اي لمدة ثالث ساعات بالٌوم 0022الى الساعة  3022( ومن الســاعة )0202دٌسمبر  3 – 1)

األوساط األكادٌمٌة ، جنًبا من  0من أعضاء قطاع تنمٌة االتصاالت و  02دولة عضو و  120مشارًكا من  372الندوة 

. الوكاالت المتخصصة والضٌوفو ( ، واألمم المتحدة ومؤسساتها99إلى جنب مع مشاركٌن من كٌان مراقب )القرار 

، فً  للوطنٌٌن والدولٌٌن والمجتمع، بما فً ذلك االتحاد الدولً لالتصاالتوستتٌح نتائج الندوة التوجٌه االستراتٌجً 

مجتمع إحصاءات تكنولوجٌا المعلومات  مجال إحصاءات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ، وتعزٌز التعاون بٌن

 واالتصاالت العالمً.

بٌن  1990علومات وتجمع الندوة منذ عام وتعّد الندوة المحفل العالمً الرئٌسً لقٌاس االتصاالت وقٌاس مجتمع الم

وزراء الحكومات ورواد األعمال والمنظمٌن والمسؤولٌن الوطنٌٌن فً مجال اإلحصاءات وكبار األكادٌمٌٌن والعاملٌن 

على إنتاج وتحلٌل بٌانات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، من جمٌع أنحاء العالم، لمناقشة القضاٌا المتعلقة باتجاهات 

 تمع المعلومات وقٌاسها. مج

 :استعراض العدٌد من المواضٌع مثل ومن خالل الندوة  تم

 كٌفٌة بناء مجتمع رقمً شامل . 

  0202إطالق "قٌاس التطور الرقمً: حقائق وأرقام". 

  تقدٌم جلسة حول قٌاس تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمٌة: قائمة مواضٌعٌة لمؤشرات تكنولوجٌا

 . المعلومات واالتصاالت ألهداف التنمٌة المستدامة

  تقدٌم جلسة حول إحصاءات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً وقتCOVID-19. 

وتم تقدٌم مجموعة من العروض التقدٌمٌة ومنها )قٌاس النفاٌات اإللكترونٌة ، قٌاس المخلفات اإللكترونٌة العالمٌة 

ل الفتٌان والفتٌات والشباب  ـة واإلنترنت من قبــدام األجهزة المحمولــاستخودور المسوحات المنزلٌة، وصول و

على مدى والذي ٌسلط الضوء  0202عام  قٌاس التنمٌة الرقمٌة: حقائق وأرقام وتم تقدٌم عرضاً عن  (0211-0219

وأهمٌة االتصال باقتصاد كل  صعوبة جمع البٌانات حول االستعداد الرقمً والمرونة التً تقدم منظوراً جدٌداً حول تأثٌر

إحصاءات عن الدول الجزرٌة الصغٌرة اضافة أنه للمرة األولى للحقائق واألرقام و دولة فً هذه األوقات غٌر العادٌة.

 .بلدا من أقل البلدان نموا (77) النامٌة والبلدان النامٌة غٌر الساحلٌة باإلضافة إلى بٌانات عن

%( وان 7771على مستوى العالم ) 0219المئوٌة لألسر التً لدٌها كمبٌوتر لسنة وتبٌن نتائج التقرٌر ان النسبة 

%( وان النسبة المئوٌة لألسر التً لدٌها اتصال باإلنترنت فً المنزل 0.73%( وفً الرٌف )0377النسبة فً الحضر )

 (.%3777%( وفً الرٌف )7072%( فً الحضر )777.على مستوى العالم ) 0219لسنة 

 (71)فً المائة من السكان الذكور على مستوى العالم ٌستخدمون اإلنترنت ، مقارنة بـ  (..)قدٌرات إلى أن وتشٌر الت

 فً المائة من السكان اإلناث.

( حٌث وضعت أمانة االتحاد الدولً لالتصاالت اقتراًحا كان من شأنه أن ٌسمح IDIاما فٌما ٌخص اصدار الرقم القٌاسً )

. وقد تمت مناقشة هذا االقتراح خالل الجلسات المشتركة لمجموعتً الخبراء لدى 0202بحلول دٌسمبر  IDIبإصدار 

 .0202المقترح لعام  IDIاالتحاد ، وتعذر التوصل إلى توافق فً اآلراء. لذلك ، لن ٌتم نشر 


