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مؤمتـر األمـم املـتحدة للتجارة والتنمية        
 )األونكتاد(

 معهد اليونسكو لإلحصاء

 االحتاد الدويل لالتصاالت

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية

 اللجنة اإلحصائية 
 وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

 األوروبينيمؤمتر اإلحصائيني 

حلقة العمل اإلحصائية، املشتركة بني جلنة األمم 
املــتحدة االقتصــادية ألوروبــا واألونكــتاد 
واليونسكو واالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة     
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب      
اإلحصـائي لالحتادات األوروبية، املعنية برصد      

 قياس واألساليبالبيانات وال: جمتمع املعلومات
 )٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩-٨جنيف، (

 :فهم التغيريات اليت حتدث يف جمتمع املعلومات
 العمل من أجل التوفيق بني اآلراء دولياً

 ورقة رئيسية

 السيد تاوييساك كوانانتاكول، وزارة العلم والتكنولوجيا، تايلند

 مقدمة -أوالًً 

وتسعى أقل . علومات واالتصاالت يف بلد ما عن استخدامها يف بلد آخرقد خيتلف استخدام تكنولوجيا امل -١
الـبلدان منواً بصورة منطية إىل الوصول األساسي إىل املعلومات واخلدمات اهلاتفية األساسية؛ بينما تتناول البلدان                
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عض البلدان النامية   وتبحث ب . املـتقدمة املسائل املتعلقة بأمن املعلومات واخلصوصية والتطبيقات العريضة النطاق         
عن طرق متكنها من استخدام التجارة اإللكترونية، ووضع قوانني تتصل بتكنولوجيا املعلومات            " املطبقة بدينامية "

وتبحث هذه املقالة   . ومن اجللي أن هناك فئات خمتلفة من جمتمعات املعلومات        . واالتصاالت بغية حتسني اقتصادها   
 ".املختلفة"علومات والبيانات واملقاييس واألساليب عن وسيلة مقبولة لرصد جمتمعات امل

 بؤر تركيز متنوعة -ثانياً 

وقد عرض صاحب املقال قائمة . هناك جمموعة واسعة من قضايا السياسات املتصلة بإجياد جمتمع املعلومات -٢
 :د أدناه يف بانكوك على النحو املبني يف الشكل الوار٢٠٠٢هبذه القضايا يف اجتماع األونكتاد لعام 

 جماالت األولوية للقمة العاملية جملتمع املعلومات__  ٢٠٠٢مناقشات األونكتاد لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بلدان ل شواغل ا
ناميـة وأقـل ل ا
بلدان منواً ل  ا

 

 

 

 

بلدان ل شواغل ا
ملتقدمة ورواد  ا

 الصناعة

 االتصاالت السلكية والالسلكية األساسية▪
  إىل اإلنترنتالوصول األساسي ▪
 بناء القدرات البشرية ▪
احلواسيب الشخصية،  (أجهزة وصول ميكن حتمل نفقاهتا ▪

 )األجهزة الشخصية الرقمية للبيانات
 السياسة العامة واخلطة الوطنيتان لتكنولوجيا املعلومات ▪

 واالتصاالت
 رالتحريخطر  ▪
 )القانونية، املدجمة، املنخفضة التكلفة( املناسبة الربجميات ▪
  على احلواسيباللغة احملليةمتكني  ▪
 حمتويات حمليةاستحداث  ▪
 مواقع بوابات ▪
  التسهيالت احلكومية- احلكومة اإللكترونية ▪
  يف التصنيع، السالمة، الصحةاملعايري ▪
 املعامالت اإللكترونية،( القوانني املتصلة بتكنولوجيا املعلومات ▪

 )التوقيع اإللكتروين، اجلرمية احلاسوبية، محاية البيانات
 الشبكة/النظام/ املعلومات-- أمن ▪
 ، مرافق املفاتيح العموميةالتوثيق والتصديق ▪
)الشركات، املنازل (سبل الوصول ذات الترددات العريضة النطاق ▪
  املعلوماتالقوى العاملة يف جمال تكنولوجياتطوير  ▪
 إقامة شبكات إقليميةالتعاون يف جمال  ▪
 إضفاء الطابع اإلقليمي وعن التحريرالفرص النامجة عن  ▪
 األسواق اإللكترونية ▪
 للمدفوعات اإللكترونيةاهلياكل األساسية  ▪
 محاية املستهلك ▪
 التصديق العابر للحدود ▪
 حقوق امللكية الفكريةمحاية  ▪
اخلصوصية▪

ولوية للقمة العامليةجماالت األ
 جملتمع املعلومات

 حلقة الوصل احمللية الالسلكية
التبادل احمللي على اإلنترنت

 مركز تدريب إقليمي
برنامج حاسويب منخفض 

 التكلفة
 التمكني للريف

 حلول املصادر املفتوحة

 
 الترمجة اآللية

 احملفوظات الرقمية
 التعلم اإللكتروين

 
ةجلنـ(قوانيـن األونيسترال   

ــانون ــتحدة للق ــم امل األم
 النموذجية) التجاري الدويل

 
 

احملفل العاملي ملرافق املفاتيح 
 العمومية

 
 

 
 

املنظمة العاملية للملكية 
 الفكرية
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 جمموعة واسعة من قضايا السياسات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ألغراض التنمية، والتجارة اإللكترونية

مؤرخة (آخر مشروع خطة عمل للقمة العاملية جملتمع املعلومات عندما ننظر يف هذه القضايا باالقتران مع  -٣
 .، جند أن هناك مؤشرات كثرية ميكن استحداثها واستخدامها كمقاييس للمجتمع)٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤

 ، يتيح مشروع خطة العمل املذكورة دراسة هذه املسألة يف إطار "االرتباطية والوصول"لـنأخذ مسـألة     -٤
 :ما يلي

 بط القرى وإنشاء نقاط وصول جمتمعية؛ر )أ( 

 ربط اجلامعات واملدارس الثانوية واملدارس االبتدائية بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ )ب( 

 ربط املراكز العلمية ومراكز البحوث بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ )ج( 

 الربيد واحملفوظات بتكنولوجيات    ربـط املكتـبات العامة واملراكز الثقافية واملتاحف ومكاتب         )د( 
 املعلومات واالتصاالت؛

 ربط مراكز الصحة واملستشفيات بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ ) ه( 

وعناوين " ويب"ربط مجيع اإلدارات احلكومية احمللية واملركزية وإنشاء مواقع على الشبكة العاملية  )و( 
 للربيد اإللكتروين؛

 هج املدارس االبتدائية والثانوية لكي ميكن أن تواجه حتديات جمتمع املعلومات؛تنقيح مجيع منا )ز( 

 ضمان أن تكون لدى مجيع سكان العامل فرصة الوصول إىل خدمات التلفزة واإلذاعة؛ )ح( 

 توفري أوضاع تقنية من أجل تسهيل وجود مجيع لغات العامل واستخدامها على اإلنترنت؛ )ط( 

 .ن نصف سكان العامل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتضمان ربط أكثر م )ي( 

السياسة العامة واخلطة الوطنيتان لتكنولوجيا     "وميكن لنا أيضاً أن ننظر بدقة يف املسألة الثانية املتمثلة يف             -٥
 حتت  وترد.  من مشروع خطة العمل للقمة العاملية جملتمع املعلومات        ١٤ومضاهاهتا بالبند   " املعلومات واالتصاالت 

 :هذا العنوان قائمة التدابري التالية
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 التدابري

 استراتيجيات إلكترونية وطنية، مبا يف ذلك بناء        ٢٠٠٥ينبغي جلميع البلدان أن تضع حبلول عام         )أ( 
 .القدرة البشرية الالزمة، مع مراعاة الظروف الوطنية املختلفة

 مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، عند وضع املبادرة بإقامة حوار منظم على الصعيد الوطين يشمل )ب( 
 .استراتيجيات إلكترونية جملتمع املعلومات ومن أجل تبادل أفضل املمارسات

عند وضع وتنفيذ استراتيجيات إلكترونية وطنية، ينبغي ألصحاب املصلحة أن يأخذوا يف االعتبار  )ج( 
 السياق، ينبغي أن ُيدعى القطاع اخلاص إىل املشاركة         ويف هذا . االحتياجات والشواغل احمللية واإلقليمية والوطنية    

 .يف مشاريع عملية بغية تطوير جمتمع املعلومات على الصُّعد احمللية واإلقليمية والوطنية
ينبغي لكل بلد أن ينشئ شراكة فعالة واحدة على األقل بني القطاعني العام واخلاص أو شراكة                 )د( 

 .اجهة عرض للعمل املستقبلي، كو٢٠٠٥متعددة القطاعات، حبلول 
حتديد آليات، على الصُّعد الوطنية واإلقليمية والدولية، إلقامة شراكات وتعزيزها بني أصحاب             ) ه( 

 .املصلحة يف جمتمع املعلومات
استكشاف جدوى إنشاء بوابات إلكترونية ألصحاب املصلحة املتعددين تكون خمصصة للسكان            )و( 
 .على الصعيد الوطين] ةالشعوب األصلي[األصليني 
ينـبغي للمـنظمات واملؤسسـات املالية الدولية ذات الصلة أن تضع            ،  ٢٠٠٥حبلـول عـام      )ز( 

استراتيجيات خاصة هبا الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية املستدامة، وكأداة فعالة             
 .تحدة بشأن األلفيةللمساعدة على حتقيق األهداف الواردة يف إعالن األمم امل

خمططات حاضنات  : التشـجيع على اختاذ جمموعة من التدابري ذات الصلة، تشمل يف مجلة أمور             )ح( 
مبا فيها  (، وصناديق االستثمار احلكومي     )الوطنية والدولية (التكنولوجـيا، واسـتثمارات رؤوس أموال املخاطرة        

جم والبالغة الصغر، واستراتيجيات تشجيع االستثمار،      الـتمويل الـبالغ الصغر للمشاريع الصغرية واملتوسطة احل        
، ودعم شبكات البحث والتطوير، وجممعات إنتاج       )املشورة التجارية (وأنشـطة دعـم الصادرات من الربجميات        

 .الربجميات

وبالرجوع إىل الرسم . مع طول مشروع خطة العمل" مؤشرات جمتمع املعلومات"ومـن احملتمل أن تكرب      -٦
ـ    لمجموعة الواسـعة للتدابري، ميكن لنا أيضاً أن نالحظ أن هناك مسائل تتعلق بالتكنولوجيا املتقدمة               البـياين ل

الذي َيلقى أيضاً قدراً كبرياً من االهتمام يف القمة العاملية جملتمع           " الوصول العريض النطاق  "واالسـتثمار مـثل     
املية خدمة نطاق الترددات املنخفضة األساسية،      وهذه املسألة ختص البلدان اليت جتاوزت بالفعل خط ع        . املعلومات

والـيت هـي اآلن جاهزة لألخذ بتطبيقات عالية السرعة مثل التعلم على اإلنترنت، والتطبيب عن ُبعد، والترفيه                  
 .اإللكتروين
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 إطار اجملموعة الواسعة من القياسات املوحدة -ثالثاً 

علومات عن طريق جمموعة متفق عليها من قضايا        يـود صاحب املقالة أن يقترح طريقة لقياس جمتمع امل          -٧
وبالنسبة إىل كل   . السياسـات العامة، وتصنيف قضايا السياسات العامة يف جمموعات، مث وضع مؤشرات فردية            

وبذلك ميكن  . مؤشـر، يكون من الضروري االتفاق على مصطلحات وتصنيفات للقياس من أجل تنظيم العمل             
 .يف كل جمتمعقياس القيم احلقيقية لكل مؤشر 

ومن الناحية العملية، قد يتجاهل بلد ما بعض قضايا السياسة العامة اليت قد تشكل حمور االهتمام الرئيسي  -٨
وعلى سبيل املثال، فال حاجة إىل قيام بعض أقل         . لـبلدان أخرى، إذا كانت هذه القضايا غري مهمة بالنسبة إليه          

ض النطاق، أو ملرفق املفاتيح العمومية ألهنما ال يندرجان يف قائمة  الـبلدان منـواً بإجراء أي قياس للوصول العري        
ومن الناحية األخرى، قد ال توجد حاجة إىل التحدث عن إدخال اخلطوط اهلاتفية األساسية يف               . املسائل العاجلة 

 . ملتقدمةحالة البلدان البالغة التقدم اليت تستخدم بالفعل الوصول العريض النطاق وخدمات اهلاتف احملمول ا

وسوف تلقى نظرة على إطار القياس اإللكتروين لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا ودراسة احلالة اإلفرادية                -٩
 .اخلاصة بتايلند

  إطار القياس اإللكتروين لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا-رابعاً 

أن قياس االقتصاد الرقمي اقُترح هذا اإلطار أصالً يف حلقة العمل األوىل لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا بش -١٠
 مث أيده الفريق العامل اإللكتروين وفرقة العمل اإللكترونية التابعني هلذه الرابطة يف تشرين ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول 
" استعماهلا"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و " جاهزية"ويركز هذا اإلطار على قياس      . ٢٠٠٢أكـتوبر   /األول

 خمصص لقياس ورصد التجارة اإللكترونية فضالً عن تطور أي بلد يف جمال تكنولوجيا              وهذا اإلطار ". تأثرياهتا"و
. وقد استخدمته البلدان األعضاء كأساس يف وضع أطرها الوطنية للقياس اإللكتروين          . املعلومـات واالتصـاالت   

س تكنولوجيا  وهتـدف هذه املمارسة إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن التعاريف، ومجع البيانات، ومنهجيات قيا             
 .املعلومات واالتصاالت يف كل مرحلة من مراحل التنمية، واجلاهزية، واالستعمال والتأثري
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e-Measurement Framework  4

)2001(اإللكترونية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا اجلاهزية تقييم 

أهداف إطار رابطة 
أمم جنوب شرقي 

آسيا

حترير التجارة يف سلع 
وخدمات تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

الفئات
اإلدخال•
نوع االستعمال•
التنظيم•
الترويج•

الفئات
اهلياكل األساسية لالتصاالت•

قطاع االتصاالت •
قطاع تكنولوجيا املعلومات•

خدمات الوصول إىل االنترنيت•
قطاع مقدمي خدمات االنترنت•

أجهزة املستعمل النهائي•

إمكانية حتمل النفقات•

الفئات
احلالة الراهنة•
الضرائب•
اإلطار القانوين•
املدفوعات•
التوزيع املادي•

احلكومة االلكترونية

اهلياكل األساسية

اجملتمع االلكتروين

التجارة االلكترونية

الفئات
قوة العمل•
التوطني احمللي•
نقاط وصول عامة•

الفئات
املرتليوناملستعملون •

املستعملون يف أوساط األعمال التجارية•
التعليم•

�2001 موجز: االلكترونية لرابطة أمم جنوب شرقي آسيااجلاهزية تقييم �
إطار القياس االلكتروين

 

 .NECTEC E-Commerce Resource Centre: املصدر

 )ة، التجارة اإللكترونيةاهلياكل األساسية، اجملتمع اإللكتروين، احلكومة اإللكتروني(املؤشرات الوسيطة اإلمجالية 
 (ASEANإطار القياس اإللكتروين لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا: املصدر. املراحل املختلفة للجاهزية اإللكترونية

(e-Measurement Framework. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

بروني

إندونيسيا

ماليزيا

الفلبين

تايلند

الهياآل األساسية المجتمع اإللكتروني التجارة اإللكترونية الحكومة اإللكترونية
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   دراسة حالة إفرادية خاصة بتايلند-خامساً

تبلغ نسبة انتشار اخلطوط اهلاتفية  و.  مليون نسمة  ٦٢,٥تايلـند بلد متوسط الدخل، ويبلغ عدد سكاهنا          -١١
وتبلغ نسبة انتشار استعمال اإلنترنت حنو .  يف املائة٣٠ يف املائة، وانتشار اهلواتف احملمولة حنو ١٢الثابتة فيها حنو 

 يف  ٦٠وأكثر من   . ٢٠٠١ديسمرب  /منذ كانون األول  " قانون املعامالت اإللكترونية  "وقد سن البلد    ,  يف املائة  ١٠
وأصدرت حكومة تايلند خطتها الرئيسية     .  املدارس الثانوية املوجودة يف البلد مرتبطة بشبكة اإلنترنت        املائـة من  

وتنص هذه  . ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(الوطنية األوىل بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       
 :كالتايلوهذه االستراتيجيات هي . اخلطة على اختاذ إجراءات بشأن سبع استراتيجيات

 تعزيز صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احمللية وال سيما صناعة الربجميات؛ -١ 

 واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني نوعية احلياة؛ -٢ 

 وإصالح عملية البحث والتطوير وبناء قدرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ -٣ 

 هلياكل األساسية االجتماعية املمكنة حرصاً على القدرة التنافسية يف املستقبل؛وإقامة ا -٤ 

 وتطوير إمكانات تنظيم املشاريع من أجل التوسع يف التصدير؛ -٥ 

ومنح تسهيالت للمشاريع الصغرية واملشاريع املتوسطة احلجم الستخدام تكنولوجيا املعلومات           -٦ 
 واالتصاالت؛

علومـات واالتصاالت يف إدارات ودوائر احلكومة اإللكترونية، وتطوير         ونشـر تكنولوجـيا امل     -٧ 
 .املشتريات احلكومية اإللكترونية

 إجراًء جيب تنفيذها يف اخلطة، باإلضافة إىل عدة مؤشرات قياسية وأهداف جيب حتقيقها              ٤٤وهناك حنو    -١٢
ئي الوطين بالنسبة إىل كل استراتيجية وهناك بعض املؤشرات متاحة بالفعل يف املكتب اإلحصا. ٢٠٠٦حبلول عام 

 ).انظر التذييل، لالطالع على قائمة نقاط القياس(ويتعني استحداث مؤشرات أخرى كثرية . من االستراتيجيات

واحلاجة على رصد وتقييم اخلطة الرئيسية تتطلب مجع البيانات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -١٣
وحيتاج بعضها إىل مزيد    . مجيع املؤشرات متاحة بسهولة، وبعضها صعب احلصول عليه       وليست  . بصورة منهجية 

وبالتايل، يشكل مجع البيانات املتعلقة بتكنولوجيا      . مـن التفسـري وإىل اتـباع منهجية جديدة يف مجع البيانات           
 .املعلومات واالتصاالت مهمة هامة
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القطاعني العام واخلاص جبمع اإلحصاءات املتعلقة      ويف الوقـت الراهن، تقوم وكاالت خمتلفة يف كل من            -١٤
ويقوم املكتب اإلحصائي الوطين جبمع اإلحصاءات املتعلقة جبانيب        . بتكنولوجـيا املعلومات واالتصاالت يف تايلند     

العـرض والطلـب فضالً عن تلك املتعلقة بتأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وفيما يتعلق جبانب الطلب،                
انات بشأن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب األعمال التجارية واألسر املعيشية            ُجمعـت بي  

 .والقطاع احلكومي، بينما جيري قياس تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق استقصاء رأي اجلمهور

ا املعلومات واالتصاالت وباإلبالغ عنها ويقوم بتجميع البيانات املتعلقة باآلفاق املرتقبة ألسواق تكنولوجي -١٥
رابطة صناعة احلواسيب التايلندية، ورابطة صناعة الربجميات       : احتـاد صـناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

وقامت إدارة اجلمارك التايلندية جبمع اإلحصاءات املتعلقة بواردات . التايلندية، ورابطة الربط الشبكي للمعلومات
 .لوجيا املعلومات واالتصاالتوصادرات تكنو

 جبمع اإلحصاءات املتعلقة    (NETTEC)كذلك يقوم املركز الوطين لتكنولوجيا اإللكترونيات واحلواسيب         -١٦
. بتكنولوجـيا املعلومات واالتصاالت بشأن موضوع تطوير اإلنترنت والتجارة اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية       

. ١٩٩٩ول دراسة استقصائية على شبكة اإلنترنت ملستعملي اإلنترنت يف عام وقد أجرى املركز الوطين املذكور أ
دراسة استقصائية لسمات مستعملي اإلنترنت     "وُتجـرى هـذه الدراسة االستقصائية وُتنشر سنوياً حتت عنوان           

Internet User Profile Survey" ." يف " ميةالفجوة الرق"وتشكل هذه الدراسة االستقصائية وسيلة جيدة ملالحظة
 .تايلند

   قياس التجارة اإللكترونية -سادساً 

 التابع للمركز   (ECRC)يقوم جبمع اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة اإللكترونية، مركز املوارد اإللكترونية           -١٧
 وجيري مركز املوارد اإللكترونية هذا دراسات استقصائية      . الوطين لتكنولوجيا اإللكترونيات واحلواسيب يف تايلند     

 ٢٠٠١ و ١٩٩٩وأُجريت دراسة استقصائية يف كل من عامي        . كثرية لرصد تطور التجارة اإللكترونية يف تايلند      
  "co.th."، و "com."لـلمواقع الشـبكية تناولـت املواقـع الشـبكية التايلندية اليت هلا عناوين نطاق من نوع                  

كية النشيطة ومستوى التطور التقين للمواقع وتبحث هذه الدراسة االستقصائية عدد املواقع الشب. net" ".org.""و
 .وجيري إبالغ النتائج وتصنيفها حسب كل صناعة. الشبكية

 دراسة استقصائية بشأن التجارة اإللكترونية فيما بني        (ECRC)اإللكترونية  وأجـرى مركـز املـوارد        -١٨
د عدد مؤسسات األعمال مؤسسـات األعمـال التجارية، وبني مؤسسات األعمال التجارية واملستهلكني لتحدي      

، ٢٠٠٣ويف عام   . الـتجارية العاملـة يف هذا امليدان فضالً عن قيمة املبيعات الكلية يف قطاع التجارة اإللكترونية               
وأجريت هذه الدراسات االستقصائية على املصارف . أُجريـت دراسـة استقصائية للمعامالت التجارة اإللكترونية   
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 .(Bank of Thailand)ملصارف األجنبية اخلاضعة للقواعد التنظيمية ملصرف تايلند، التجارية التايلندية ومجيع فروع ا
وتركز الدراسة االستقصائية على أسلوب الدفع، وحجم ونوع مؤسسات األعمال التجارية املشاركة يف التجارة              

اإلضافة إىل قيمة اإللكترونـية فـيما بني مؤسسات األعمال التجارية، وفيما بني هذه املؤسسات واملستهلكني، ب         
كذلك جيري رصد وتتبع أنشطة املواقع      . اإللكترونية عرب الوصلة البوابية   وحجـم املعامالت عن طريق نظم الدفع        

 .الشبكية يف القطاع احلكومي

   قياس احلكومة اإللكترونية-سابعاً 

 SERVICE e-Readiness Explorerاستحدثت وحدة مشروع احلكومة اإللكترونية أدوات يطلق عليها  -١٩

for exploring (SEE) الستخدامها يف البحث عن الوظائف " باحـث اجلاهزية اإللكترونية لتقدمي اخلدمات " أي
كما ترد يف   ". ويب"واخلدمـات املوفرة على مجيع صفحات الوكاالت احلكومية التايلندية على الشبكة العاملية             

ونية، نصت عليها اخلطة الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات       التذيـيل قائمة مبؤشرات أخرى تتصل باحلكومة اإللكتر       
 .واالتصاالت

كمـا يقـوم القطـاع الصـناعي مبسـح لبعض جمموعات االحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات                 -٢٠
وُتجري بالفعل رابطة صناعة احلواسيب التايلندية، ورابطة احلواسيب يف تايلند، ورابطات أخرى،            . واالتصـاالت 

أمساء الشركات، والعناوين، وأحجام السوق،     : استقصـائية سـنوية لألعمال التجارية يف جمال احلواسيب        دراسـة   
وتقوم حالياً الرابطات املتعاونة رمسياً فيما بني ثالث منظمات بوضع          . واملنتجات الرئيسية اليت تبيعها هذه الشركات     

 .املعلومات واالتصاالتتقديرات إليرادات صناعة تكنولوجيا 

   استخدام املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي-امناًث

لوجيا املعلومات واالتصاالت ما زال جيري العمل على وضع جمموعة يتفق عليها من املؤشرات املتعلقة بتكنو -٢١
 فإننا نقوم مبضاهاة    وعند إعداد مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتايلند،      . وعـلى وضـع تعـاريف هلا      

 :إحصاءاتنا ببعض املؤشرات األساسية اهلامة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، على النحو التايل

 :اجلاهزية

 االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ت واالتصاالتالوظائف يف جمال لتكنولوجيا املعلوما
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 مسار الوصول إىل االتصاالت السلكية والالسلكية

 معدل انتشار الدخول العريض النطاق

 مستضيفو خدمات اإلنترنت

 عدد املواقع الشبكية

 أسعار الدخول يف اإلنترنت

 :االستعمال

 املشتركون يف اإلنترنت

 احلاسوب الشخصي يف األسر املعيشية

  لإلنترنتاستعمال األسر املعيشية واألفراد

 استعمال اإلنترنت حسب حجم مؤسسات األعمال والصناعة

 املعامالت على اإلنترنت

 :التأثريات

 القيمة املضافة

 العمالة

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالبحث والتطوير وبراءات االختراع يف صناعات 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالتجارة يف سلع 

 رة للحدودعمليات االندماج العاب

 االحتيازات واالئتالفات
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   مشروع لوضع مؤشر موحد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-تاسعاً

، بعد أن حدد العديد من (NECTEC)ميكن للمركز الوطين لتكنولوجيا اإللكترونيات واحلواسيب يف تايلند  -٢٢
ويهدف مشروع . ون مع وكاالت أخرى ذات صلةجامعي ومعاجلي البيانات داخل البلد، أن يقوم جبمع بياناته بالتعا

املعلومات واالتصاالت إىل جتميع املصادر العديدة للمعلومات سنوياً يف كتاب وعلى موقع            مؤشـر تكنولوجـيا     
ويتوقع أن يؤدي هذا العمل إىل إعداد جتميع        . ٢٠٠٣أكتوبر  /شبكي، وسيصدر اإلصدار األول يف تشرين األول      

وسيعرض مؤلف املقالة التقدم احملرز يف      . بسهولة البلدان اليت تركز على قضايا خمتلفة      للمؤشرات ميكن أن تعتمده     
 .٢٠٠٣ديسمرب /هذا العمل يف شكل هنائي يف كانون األول
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 املرفـق

مؤشـرات تكنولوجـيا املعلومـات واالتصاالت وفقاً ملا تقتضيه اخلطة الرئيسية التايلندية لتكنولوجيا               
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٢(املعلومات واالتصاالت 

لقـياس مـا حتـرزه اخلطـة من تقدم وجناح، ُحددت جمموعة من املؤشرات لكل هدف من األهداف                    
وهذه .  مؤشراً، أهم املؤشرات اليت ينبغي مجعها      ٥٩وتعترب جمموعة املؤشرات هذه، البالغ عددها       . االسـتراتيجية 

 :ي كما يلياملؤشرات املصنفة يف فئات حسب كل استراتيجية ومن االستراتيجيات ه

هتدف االستراتيجية األوىل إىل تشجيع صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احمللية وال سيما صناعة              
 .الربجميات

 :املؤشرات

 عدد املؤهلني من الباحثني، ومصممي الربجميات واملصممني املهنيني املعتمدين ١-١

ا املعلومات واليت يشارك فيها منظمو مشاريع القيمة الكلية للمشاريع احلكومية يف جمال تكنولوجي ٢-١
 تايلنديون

 )لكل من املعدات والربجميات(امليزانية احلكومية املخصصة لتكنولوجيا املعلومات  ٣-١

 التوّسع يف سوق الربجميات يف البلد ٤-١

 القيمة الكلية للربجميات املصدَّرة ٥-١

 ملعلومات واالتصاالتالقيمة الكلية للصادرات من منتجات تكنولوجيا ا ٦-١

نسـبة تصميم الربجميات احمللية ونظم الربجميات ذات املصادر املفتوحة إىل القيمة الكلية لسوق               ٧-١
 الربجميات يف كل عام

 الزيادة يف عدد مصممي الربجميات ورمسلة السوق ٨-١

 االخنفاض يف الواردات من الربجميات ٩-١

 ال تكنولوجيا املعلومات يف إعالنات الصحفالزيادة يف الطلب على التوظيف يف جم ١٠-١
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 الزيادة يف مرتبات املهنيني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات ١١-١

 عدد مراكز التدريب على املصادر املفتوحة وعلى اخلدمات ١٢-١

 وهتـدف االسـتراتيجية الثانية إىل تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني مستوى            
 نوعية احلياة واجملتمع

 :املؤشرات

 الكثافة اهلاتفية، احلضرية والريفية ١-٢

 مدى انتشار اهلواتف احملمولة ٢-٢

 عدد اهلواتف العامة ونقاط الوصول العامة إىل اإلنترنت ٣-٢

 كيلوبايت يف الثانية، يف ٣٢عـدد خطـوط اهلواتف الثابتة، اليت ميكن أن تنقل البيانات مبعدل            ٤-٢
 ماجمتمع 

 سرعة الوصول األساس ٥-٢

 اخنفاض تكلفة الوصول إىل اإلنترنت ٦-٢

 عدد املناطق اليت يوجد هبا مركز لالتصاالت السلكية والالسلكية ٧-٢

 اليت لديها مواقع شبكية) الثامبون(نسبة املنظمات اإلدارية يف املقاطعات  ٨-٢

 عدد حمطات اإلذاعة والتلفزة اجملتمعية ٩-٢

 رس املوصولة باإلنترنت ومتوسط عدد احلواسيب املوصولة باإلنترنت يف كل مدرسةعدد املدا ١٠-٢

 عدد الدورات التدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات املقدمة إىل املدرسني ١١-٢

عدد املدرسني الذين لديهم إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات ويستخدمون تكنولوجيا            ١٢-٢
 عليميةاملعلومات كأدوات ت
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وهتـدف االسـتراتيجية الثالثة إىل حتسني وتعزيز قدرة البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا املعلومات                
 .واالتصاالت

 :املؤشرات

اإلنفـاق على البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل من القطاعني             ١-٣
 احلكومي واخلاص

 ية اجملمعة حملياًنسبة استعمال احلواسيب الشخص ٢-٣

 نسبة استعمال الربجميات املصممة حملياً ٣-٣

 عدد احلواسيب الشخصية اجملمعة حملياً بتكلفة أقل ٤-٣

 عدد الدورات الدراسية يف اجلامعات يف جمال شبكات احلواسيب ٥-٣

 عدد الطلبة املتخرجني يف جمال شبكات احلواسيب ٦-٣

 هارات يف شبكات احلواسيبعدد مصممي الربجميات الذين لديهم م ٧-٣

 .وهتدف االستراتيجية الرابعة إىل رفع مستوى القدرة االجتماعية من أجل املنافسة يف املستقبل 

 :املؤشرات

 عدد أفراد القوة العاملة الذين ميكن هلم الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ١-٤

ل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     عـدد أفـراد القـوة العاملـة الذين ميكن هلم الوصو            ٢-٤
 ومعلومات البحث عن طريق اإلنترنت

 عدد املتخرجني من أي مستويات الذين يستطيعون استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٣-٤

 نسبة احلواسيب إىل عدد الطلبة يف مجيع املستويات ٤-٤

 يات التعليماملقرر احلاسويب الذي يدّرس يف كل مستوى من مستو ٥-٤

 عدد األشخاص امللتحقني بدورات تدريبية مهنية وجيرى اعتمادهم ٦-٤
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عدد األشخاص الذين حيصلون على دورات تدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت             ٧-٤
 من وزارة العمل

 احملليعدد اجملتمعات اليت ميكن أن تطّبق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اقتصادها  ٨-٤

 التايلندية" الويب"عدد صفحات  ٩-٤

وهتدف االستراتيجية اخلامسة إىل تنمية قدرة على تنظيم املشاريع تكون تنافسية يف إطار عملية التوّسع يف  
 األسواق الدولية

 :املؤشرات

 القيمة السوقية للتجارة اإللكترونية ١-٥

 ل صناعة من الصناعاتالعاملون يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ك ٢-٥

 الزيادة يف نسبة العمالة يف تكنولوجيا املعلومات باملقارنة بالزيادة اإلمجالية يف العمالة ٣-٥

 استثمارات تكنولوجيا املعلومات يف كل صناعة من الصناعات ٤-٥

قيمة نسـبة اإلنفـاق يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باملقارنة بالزيادة الكلية يف ال              ٥-٥
 االقتصادية

 عدد األشخاص احلاصلني على تدريب يف مهارات تكنولوجيا املعلومات من وزارة العمل ٦-٥

وهتـدف االسـتراتيجية السادسة إىل تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات              
 .األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم

 :املؤشرات

 واملتوسطة احلجم اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات       عـدد مؤسسـات األعمـال الصـغرية        ١-٦
 واالتصاالت يف نظمها اخلاصة باألعمال املكتبية

عـدد مؤسسـات األعمـال الصـغرية واملتوسطة احلجم اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات               ٢-٦
 واالتصاالت يف عملياهتا الرئيسية
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 اركة يف إدارة سلسلة من سالسل التوريدعدد مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم املش ٣-٦

قـيمة اسـتثمارات مؤسسـات األعمـال الصغرية واملتوسطة احلجم يف تكنولوجيا املعلومات              ٤-٦
 واالتصاالت

عـدد مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم املوجودة على مواقع بوابات احلكومة على              ٥-٦
 "ويب"الشبكة العاملية 

 كية ملؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجمعدد املواقع الشب ٦-٦

وهتـدف االستراتيجية السابعة إىل تشجيع احلكومة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف              
 .اإلدارة واخلدمات

 :املؤشرات

عـدد الوكاالت احلكومية اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخداماً كامالً يف             ١-٧
 رهتاإدا

النظام اإلداري الداخلي للوكاالت احلكومية اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف            ٢-٧
 تنظيمها

 )التشفري، مرفق املفاتيح العمومية(استعمال نظم املعامالت املأمونة  ٣-٧

 عدد دوائر احلكومة اإللكترونية األساسية ٤-٧

 عدد دوائر احلكومة اإلكترونية ٥-٧

  الدوائر احلكومية املربوطة بوكاالت أخرىعدد ٦-٧

 مدى كثافة شراء احلكومة عن طريق اإلنترنت ٧-٧

 .استخدام احلكومة لنظام الوصالت البوابية ألداء املدفوعات ٨-٧

- - - - - 

 


