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مقدم ـ ة
يُ عتبر سد الفجوة الرقمية وجني الفوائد من مجتمع المعلومات من أھم المواضيع التي تشغل البلدان
األعضاﺀ في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( .وفي غياب مقاييس واضحة وقابلة
للمقارنة ال يستطيع صانعو السياسات تحديد االستراتيجيات اإلنمائية الفاعلة .ولتحقيق أھداف مجتمع
المعلومات ،ال بد من تحديد مؤشرات وتطوير نماذج إحصائية قادرة على تقييم الوضع الحالي ،وقياس األوجه
المتعددة لمجتمع المعلومات ،ورصد التقدّ م نحو تحقيقه .وتحديد مؤشرات األداﺀ الوافية ھو مھمة صعبة ،إذ
تتطلب جمع نقاط عدة من البيانات في معلومات يمكن االستناد إليھا في اتخاذ إجراﺀ معيّ ن .وبھدف الوصول
إلى أفضل النتائج ،ال بد من أن تكون المؤشرات المعيارية وثيقة الصلة بالظروف المحلية والخصائص
الثقافية التي يتفرد بھا كل بلد.
واآلليات المستمّ دة من البيانات الواقعية ھي أداة قوية في يد صانعي السياسات للتغيير االقتصادي
واالجتماعي .وبغية االستفادة من ھذه األداة ،ال بد من جمع بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة على الصعيد
الدولي .فباالعتماد على البيانات يمكن للنماذج المرجعية أن تسھّ ل فھم األنظمة المعقدة .وإذا كانت جميع
النماذج ال تخلو من العوائق ،تبقى جدوى بعضھا واضحة في صنع القرار .وتوضح ھذه الدراسة التداخل بين
قيمة صنع القرارات المستندة إلى الوقائع ،وقلة البيانات ،وتقييم النماذج الموجودة ،وتنوّ ع الظروف واختالفھا
بين بلد وآخر .وتقدم ھذه الدراسة توصيات بشأن تجميع البيانات وتطوير النماذج وصنع القرار.
ويتطلب جمع البيانات الوافية توفر البيانات على مدى سلسلة زمنية كافية ،واعتماد استراتيجيات
لجمع البيانات معقولة الكلفة ،واالستناد إلى تعاريف دولية موحدة .وفي ظل التغير السريع في السوق،
يصعب اختيار بيانات لنماذج قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،معبّ رة وصالحة لمدة زمنية طويلة.
ومن ھذا المنظور تتناول ھذه الدراسة معايير اختيار المؤشرات وتوفر البيانات ،إضافة إلى تأثيرھا على
جدوى نماذج القياس.
والجدير بالذكر وجود نماذج عديدة معتمدة حالياﹰ على الصعيد الدولي لوضع أسس المقارنة في مجتمع
المعلومات ،ويركز كل نموذج على عنصر معيّ ن ،ويتميز بإيجابيات ،ويصطدم بقيود .ومن النماذج المعتمدة،
تتناول الدراسة مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات ومؤشر الجھوزية الشبكية .وتحدد ھذه الدراسة تأثير
مقارنة البيانات وترابط تغير المؤشر للوصول إلى النتائج والفرص المرجوة .وحتى المؤشرات المركبة
األكثر فعالية تطبق وسط ظروف مختلفة .لذلك من الضروري أن يدرك صانعو القرار أنه من غير الممكن
تطبيق نتائج منھجيات القياس ھذه من غير حساب لما تنطوي عليه كل منھجية من خصائص وتعقيدات.
فمتوسط حجم األسرة وموجات الھجرة ،مثالﹰ ،ھي من العناصر التي تترك آثاراﹰ على نماذج القياس ال تبرزھا
القياسات العامة.
وبعد مناقشة ھذه المواضيع ،تختتم الدراسة بتوصيات لتحسين منھجيات القياس ونماذج وضع أسس
المقارنة .ومع الحصول على معلومات مفيدة في توجيه عملية صنع القرار ،يصبح المعنيون بالقرار في
موقع يخوّ لھم اتخاذ قرارات موضوعية ومستمدّ ة من الواقع.

-٢-

أوالﹰ  -تحديات قياس مجتمع المعلومات
ألف  -لمحة عامة على مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا
حققت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العقد األخير انتشاراﹰ مذھالﹰ في مختلف أنحاﺀ العالم،
حيث الھاتف الثابت والنقال وخدمات اإلنترنت ،في خدمة أعداد كبيرة من األفراد واألسر ،تضع في متناولھم
مخزوناﹰ ضخماﹰ من المعلومات والتطبيقات.
وأحدثت تكنولوجيا الھاتف النقال ثورة في عالم االتصاالت ،وھي حتى اآلن القطاع األسرع نمواﹰ.
ففي أواسط التسعينيات كان معدّ ل انتشار الھاتف النقال شبه معدوم ،ثم ارتفع في أقل من عشرة أعوام ليبلغ
 ٧٦في المائة في أواخر عام  .٢٠١٠وفي الوقت الحاضر يتواصل أكثر من  ٥,٣مليار فرد عبر الھاتف
النقال كل يوم ،وكثيرون يستعملون الھاتف النقال لالتصال باإلنترنت من خالل خدمات متطورة أصبحت
ممكنة مع الجيل الثالث والجيل الرابع من ھذه التكنولوجيا .وفي أواخر عام  ٢٠١٠كان حوالى  ٣٠في
المائة من سكان العالم يستخدمون اإلنترنت ،منھم  ٥٥٥مليون يستخدمون تكنولوجيا الحزمة العريضة).(١
وخطت منطقة اإلسكوا خطوات ھامة نحو سد الفجوة الرقمية وبناﺀ مجتمع معلومات .فقد ازداد
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة ،إذ ارتفع معدل انتشار الھاتف النقال ليصل إلى ٧٣
في المائة .وفي أواخر عام  ،٢٠٠٩بلغ معدّ ل انتشار استخدام الھاتف النقال  ٧٣في المائة ،إذ بلغ مجموع
مستخدمي اإلنترنت  ٥٢مليون فرد ،بمعدّ ل انتشار قدره  ٢١في المائة) .(٢ويبيّ ن الشكل  ١معدّ ل النمو
اإلجمالي السنوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا بين عامي  ٢٠٠٥و.٢٠٠٩
الشكل  - ١معدّ ل النمو اإلجمالي السنوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا
لكل مائة فرد من السكان) ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥ ،بالنسبة المئوية(
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) (١االتحاد الدولي لالتصاالت ،تقديرات من:
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) (٢االتحاد الدولي لالتصاالت ،قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.٢٠٠٩ ،

-10%

-٣ومع ھذا التطور ،ليس من المستغرب أن يكون ضمان وصول أكثر من نصف سكان العالم إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وھو أحد أھداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات) ،(٣قد تحقق قبل
سنوات من التاريخ المحدّ د في عام .٢٠١٥
ومع انتشار التكنولوجيا في مختلف أنحاﺀ العالم ،تبين أن ھذه التكنولوجيا يمكن أن تكون محركﹰا للنمو
االقتصادي في األجل الطويل ،ورافداﹰ للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات والبلدان .ومن ھذا
المنطلق ،وظفت الحكومات استثمارات ضخمة في مشاريع ومبادرات إنمائية ترتكز على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والھدف من ھذه المشاريع ضمان الحصول على ھذه التكنولوجيا واستغاللھا لجني
الفوائد المتوقعة.
والصلة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية ليست دائماﹰ واضحة وثابتة .لذلك علت
النداﺀات من الحكومات والمنظمات الدولية ،من المانحين والمنظمات غير الحكومية ،من القطاع الخاص
والجھات األخرى ،مطالبة بوضع أسس لقياس التقدم ورصده ،وھدف الجميع ھو تقييم أثر االستثمارات في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل انتشار ونمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ال تزال الفوارق
كبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية .وبالتالي ،تبقى الفجوة الرقمية واسعة على الصعيد العالمي ،ويبقى
السؤال مطروحاﹰ حول كيفية تقييم مجتمع المعلومات وقياسه.
باﺀ  -الجھود العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تكبر الفوارق بين البلدان من حيث القدرة على التكيف مع التغيرات في التكنولوجيا والمعرفة .ومع
اتساع الفجوة الرقمية بين البلدان النامية والبلدان المتقدّ مة ،تبقى البلدان النامية عرضة للتناقص في اإلنتاجية
والضعف في القدرة االقتصادية.
وفي ھذا السياق ،أطلق مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات تحت رعاية األمين العام لألمم
المتحدة ،والذي ھدف إلى تقليص الفجوة الرقمية من خالل زيادة الوعي بفوائد مجتمع المعلومات ،وتقديم آلية
لمساعدة البلدان النامية على التقدّ م نحو بناﺀ ھذا المجتمع في إطار االقتصاد العالمي القائم على المعرفة.
وعُ قد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات على مرحلتين :عقدت المرحلة األولى منه في جنيف
في كانون األول/ديسمبر  ٢٠٠٣ونتج عنھا إعالن مبادئ وخطة عمل دعت إلى وضع منھجية واقعية على
الصعيد الدولي من أجل تحديد معايير لقياس مجتمع المعلومات وتقييمه ،من خالل مؤشرات إحصائية قابلة
للمقارنة ،ومن خالل نتائج األبحاث) ( .وعُ قدت المرحلة الثانية في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥
وشددت على ضرورة تنفيذ خطة العمل ،وأقرت بأھمية تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في قياس الفجوة الرقمية ،كما دعت إلى تقييم دوري ،وشددت على ضرورة وضع مؤشرات يدخل في حسابھا
اختالف مستويات التنمية والظروف بين البلدان ،على أن يأتي تطويرھا نتيجة لعمل تعاوني ،يتسم بالفعالية
من حيث الكلفة ،وبتجنب االزدواجية.
) (٣مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ،خطة العمل ،٢٠٠٣ ،الفقرة ) ٦ي(.
) (٤مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات ،خطة العمل ،٢٠٠٣ ،الفقرة .٢٨

-٤وفي إطار التزامات المرحلة األولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ،اضطلعت
المنظمات الدولية واإلقليمية بعمل حثيث نحو تطوير منھجية لقياس الفجوة الرقمية ،وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ومجتمع المعلومات) ( .وفي ھذا السياق ،اقترحت الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ألغراض التنمية ،التي أطلقت في البرازيل في عام  ،٢٠٠٤مجموعة من المؤشرات األساسية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وخالل المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات جرى
إطالق مؤشرات مركبة ،منھا مؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ،وذلك استناداﹰ إلى المؤشرات األساسية لتكنولوجيا
ومؤشر الفرصة الرقمية
المعلومات واالتصاالت التي كانت الشراكة قد اقترحتھا سابقاﹰ .وقد أدى العمل المتواصل لقياس مجتمع
المعلومات خالل األعوام الخمسة الماضية إلى تطوير واعتماد نماذج ومؤشرات قياس إضافية ،من أھمھا
الذي طوره االتحاد الدولي
مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لالتصاالت.
والجدير بالذكر أن أول مبادرة ھامة في مجال القياس كانت مع االتحاد الدولي لالتصاالت في عام
 ،٢٠٠٣وقدّ م نتائجھا في المرحلة األولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات .وقد وضع االتحاد
بھدف قياس قدرة األفراد في بلد معيّ ن على النفاذ إلى تكنولوجيا
مؤشر النفاذ الرقمي
)(٦
المعلومات واالتصاالت وعلى استخدامھا  .وفي السياق نفسه ،طورت شبكة دولية تصل بين الرواد في
مجال االتصاالت من مؤسسات أكاديمية وإعالمية وشركات وحكومات )أوربيكوم( ،مؤشر حالة المعلومات
 ،وھو إطار عمل نظري يستعمل في قياس الفجوة الرقمية .وفي عام  ،٢٠٠٥قرر االتحاد
الدولي لالتصاالت وأوربيكوم دمج مؤشر النفاذ الرقمي ومؤشر حالة المعلومات) .(٧ونتج من دمج المؤشرين
مؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي كان ثمرة خبرة منظمات دولية ومنظمات أبحاث ،كما
واستند إلى منھجية وقائمة من المؤشرات) .(٨وشكل مثاالﹰ ممتازاﹰ على تعاون دولي ناجح وعمل من خالل
الشراكة ،تماماﹰ كما دعت إليه خطة العمل التي أقرھا مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في عام
.(٩)٢٠٠٣
وفي عام  ،٢٠٠٥طور االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع ھيئات دولية ومحلية مؤشر الفرصة
الرقمية) (١٠الذي يقيس قدرة البلدان على االستفادة من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وعلى
خالف مؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يشمل مؤشر الفرصة الرقمية قياس التعرفات
والخدمات المتطورة كالحزمة العريضة .وقد أطلقت الصيغة األولية للمؤشر في المرحلة الثانية من القمة
العالمية لمجتمع المعلومات في تشرين األول/نوفمبر  ٢٠٠٥فيما تم نشر اإلصدارين الكاملين ،اللذين يشمالن
 ١٨٠و ١٨١بلداﹰ ،في عامي  ٢٠٠٦و ٢٠٠٧في تقرير مجتمع المعلومات العالمي).(١١
) (٥وأھم جھود بُ ذلت في ھذا المجال ھي جھود االتحاد الدولي لالتصاالت ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
)(٦

.

) (٧يُ عرَ ف أيضﹰا باسم مؤشر الفجوة الرقمية ،ويمكن االطالع عليه على العنوان التالي:
.

)(٨

) (٩مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ،خطة العمل ،٢٠٠٣ ،الفقرة .٢٨
)(١٠
)(١١

.
.

-٥وفي ضوﺀ تنوّ ع الجھود وتعدّ د األدلﹼة والمؤشرات ،دعت مؤتمرات دولية عدة حول تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت إلى توحيد ھذه الجھود ،بحيث تؤدي إلى مؤشر واحد .وبناﺀ على ذلك ،طور االتحاد
الدولي لالتصاالت مؤشرﹰا جديداﹰ وھو مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي ھو حصيلة
المؤشرات السابقة.
جيم  -تحليل نماذج منتقاة لقياس مجتمع المعلومات العالمي
ال يكفي لقياس تقدم بلد ما في بناﺀ مجتمع المعلومات انتقاﺀ مجموعة معينة من المؤشرات فحسب،
بل تتطلب ھذه المھمة أيضاﹰ منھجيات منسقة لجمع البيانات وتكوين المؤشرات بغية التوصّ ل إلى نتائج يمكن
مقارنتھا مع مرور الوقت ،ومع مناطق وبلدان أخرى .وتتطلب عملية القياس منھجيات حساب دقيقة لتحديد
قيمة المؤشر المركب والمؤشرات المرتبطة به.
وتتطلب مھمة قياس مجتمع المعلومات كذلك االتفاق على مؤشرات مناسبة ،وتطوير تعريفات دقيقة
للمؤشرات ،وإقناع البلدان التي يتفاوت فيھا مستوى التنمية ،بالبدﺀ بجمع البيانات الالزمة وباعتماد المنھجيات
الدولية الموحدة .ومن المنظمات الدولية التي تتولﹼى ھذه المھمة منظمات األمم المتحدة ،واالتحاد الدولي
لالتصاالت ،والمنتدى االقتصادي العالمي.
وتعتبر المؤشرات التي طورھا االتحاد الدولي في العقد األخير ،وخضعت لتعديالت عدّ ة ،بحيث
تواكب سرعة التطوّ ر في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من أھم المؤشرات على الصعيد العالمي ،وذلك
ألھمية دور االتحاد الدولي لالتصاالت على ھذا الصعيد ومعرفته الواسعة بقياس وتجميع مؤشرات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
والجدير بالذكر أن العقد المنصرم شھد تطوير نماذج عدة لقياس مجتمع المعلومات العالمي .وتھدف
ھذه النماذج إلى قياس مجتمع المعلومات أو بعض عناصره .وتتضمن ھذه الدراسة تحليالﹰ للمشاريع الدولية
التالية:
المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،٢٠١٠الشراكة العالمية لقياس
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغرض التنمية؛
قياس مجتمع المعلومات  - ٢٠١٠مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،االتحاد
الدولي لالتصاالت؛
تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمية  – ٢٠١٠ - ٢٠٠٩مؤشر الجھوزية الشبكية ،المنتدى
االقتصادي العالمي؛
استبيان الحكومة اإللكترونية ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
 - ١الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
ﹸتعتبر الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية من أھم المبادرات
الشاملة والمخصصة لتطوير المؤشرات العالمية وجمعھا ونشرھا بھدف قياس مجتمع المعلومات .وقد أُ طلقت
ھذه الشراكة في حزيران/يونيو  ٢٠٠٤بعد انتھاﺀ المرحلة األولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع
المعلومات .وھي خير مثال على النجاح الذي يمكن أن تحققه الشراكات الدولية والمتعددة األطراف،

-٦إذ تشكل إطاراﹰ مفتوحاﹰ لتنسيق األنشطة الحالية والمستقبلية ،ووضع نھج منسق ومنظم لتطوير مؤشرات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وتضمّ الشراكة عدداﹰ من المنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة مثل
االتحاد الدولي لالتصاالت ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،ومعھد اليونسكو لإلحصاﺀ ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ،والبنك
الدولي ،والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ،وأربع لجان إقليمية تابعة لألمم المتحدة ،منھا اإلسكوا.
وھذه الشراكة ھي بمثابة سبيل ال غنى عنه لتبادل الخبرات والمشورة بين األجھزة اإلحصائية الوطنية في
البلدان المتقدمة والبلدان النامية .ويتضمن اإلطار معلومات مفصلة عن الشراكة وأھدافھا.
اإلطار  - ١الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
مكان وتاريخ إطالقھا
مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر للتجارة والتنمية ،في ساو باولو ،البرازيل ،في حزيران/يونيو ٢٠٠٤
أعضاؤھا الحاليون
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،واالتحاد الدولي لالتصاالت،
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومعھد اليونسكو لإلحصاﺀ ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في
األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
والمحيط الھادئ ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.
أھدافھا
من أھداف الشراكة تطوير مجموعة مشتركة ومنسّ قة ومتفق عليھا دولياﹰ من المؤشرات األساسية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،تشكل األساس الالزم لبناﺀ قاعدة بيانات إلحصاﺀات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وتعزيز
قدرات األجھزة اإلحصائية الوطنية في البلدان ذات االقتصادات النامية ،وبناﺀ قدراتھا لوضع برامج لتجميع اإلحصاﺀات
حول مجتمع المعلومات ،وذلك على أساس المؤشرات المتفق عليھا دوليً ا؛ وتطوير قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإتاحتھا عبر شبكة اإلنترنت.
ھيكلھا
يتألف من اللجنة التوجيھية )تضم االتحاد الدولي لالتصاالت ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي( ،ومن خمسة فرق عمل يُ عنى كل منھا بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم ،والحكومة اإللكترونية ،وقياس آثار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وبناﺀ القدرات وتطوير
قواعد البيانات.
أھم إنجازاتھا
من أھم إنجازات ھذه الشراكة التوصل إلى وضع قائمة تضم  ٤٨مؤشراﹰ أساسياﹰ لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .وقد جرى االتفاق عليھا بعد مشاورات ضمت حكومات ومنظمات دولية .وتغطي ھذه القائمة مؤشرات
البنية األساسية والنفاذ إضافة إلى مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األسر وفي قطاع األعمال ،ومؤشرات
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم .وقد ساعدت ھذه القائمة ،التي تخضع للمراجعة المستمرة ،البلدان في
قياس مجتمع المعلومات.
___________________

المصدر :لمزيد من المعلومات عن الشراكة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ،يمكن زيارة موقعھا
.
اإللكتروني:

-٧وقد أدى العمل المتواصل الذي قامت به الشراكة على مدى األعوام الخمسة الماضية إلى مجموعة
من اإلنجازات ،أھمھا تطوير قائمة مشتركة من المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واعتمادھا وتنقيحھا .وھذه القائمة تغطي خمسة من الجوانب الرئيسية لمجتمع المعلومات ،ھي البنية األساسية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا؛ ونفاذ األسر واألفراد إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستخدامھا؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال؛ وقطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتجارة بمنتجاته؛ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم .ويتضمن الجدول  ١تفاصيل
إضافية عن ھذه المجموعة األساسية من المؤشرات.
الجدول  - ١قائمة المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الصادرة عن الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
المؤشرات األساسية
لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

عدد
الوصف
المؤشرات
يتوّ لى االتحاد الدولي لالتصاالت جمع البيانات من الھيئات الرسمية الناظمة
والوزارات المختصة منذ عدة سنوات .ومعظم ھذه البيانات متاحة لغالبية
البلدان .وتغطي ھذه المؤشرات عدد المشتركين في خدمة الھاتف الثابت،
والمشتركين في خدمة الھاتف النقال ،والمشتركين في اإلنترنت وخدمات
مؤشرات البنية األساسية
الحزمة العريضة الثابتة والنقالة ،وسعة حزمة اإلنترنت الدولية ،والمؤشرات
لتكنولوجيا المعلومات
المتصلة بالتعريفات.
١٠
واالتصاالت والنفاذ إليھا
يتوّ لى االتحاد الدولي لالتصاالت جمع البيانات من المنظمات غير الحكومية
منذ عام  ،٢٠٠٥غير أن ھذه البيانات ال تزال غير كافية .ومع أن غالبية
البلدان تملك بيانات عن معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية
التي ھي في حيازة األسر )مثل أجھزة التلفاز وخطوط الھاتف الثابت( ،تفتقر
ھذه البلدان إلى بيانات حول التكنولوجيات الجديدة ،مثل استخدام الھاتف النقال
واإلنترنت وأجھزة الحاسوب الشخصي .وتغطي ھذه المؤشرات األسر التي
مؤشرات النفاذ إلى تكنولوجيا
تملك مذياع ﹰا ،وجھاز تلفاز ،وھاتفاﹰ ثابتاﹰ ،وھاتفاﹰ نقاالﹰ ،وجھاز حاسوب
المعلومات واالتصاالت
شخصي .وتتضمن البيانات كذلك مؤشرات حول موقع استخدام اإلنترنت
واستخدامھا من قبل األسر
ونوعه والغرض منه.
١٣
واألفراد
يتوّ لى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية جمع البيانات .وتتضمن ھذه
البيانات مؤشرات حول مؤسسات األعمال والعاملين الذين يستخدمون أجھزة
الحاسوب واإلنترنت وأنشطة التجارة اإللكترونية .وتتضمن البيانات كذلك
استخدام تكنولوجيا المعلومات
مؤشرات حول موقع استخدام اإلنترنت ونوعه والغرض منه.
١٢
واالتصاالت في قطاع األعمال
يتوّ لى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية جمع البيانات منذ عام .٢٠٠٤
وھي تتضمن مؤشرات حول الواردات والصادرات من سلع تكنولوجيا
قطاع تكنولوجيا المعلومات
المعلومات واالتصاالت ،والقيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتجارة
واالتصاالت.
٤
بمنتجاته
يتوّ لى معھد اليونسكو لإلحصاﺀ جمع البيانات .وھي تتضمن مؤشرات حول
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا وتطوير
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم
مھارات استخدامھا في المدارس.
٩
المصدر :الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ،المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .٢٠١٠

-٨وعند تحليل المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يتضح أن الشراكة تميّ ز
بوضوح بين قياس جھوزية البلدان الستيعاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )من خالل المؤشرات
المتصلة بالبنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( وكثافة استخدام ھذه التكنولوجيا )من خالل
المؤشرات المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألفراد واألسر وقطاع األعمال( .غير أن
الشراكة لم تخصّ ص أي مؤشرات محددة لقياس أثر استخدام ھذه التكنولوجيا .وُ تعنى مجموعة المؤشرات
األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المنقحة في عام  ،٢٠١٠بقياس المھارات في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،عن طريق تخصيص عدد من المؤشرات لقياس قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ولقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.
وباإلضافة إلى مؤشرات حوكمة اإلنترنت التي جرى تطويرھا مؤخراﹰ والتي تعرض في الجدول ،٢
تناقش الشراكة منذ فترة حواجز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأمن وثقة ھذه التكنولوجيا وذلك
من بين مناقشات عدة حول مؤشرات جديدة .إن ھذه اإلضافة على الئحة المؤشرات األساسية ستكون ممكنة
فقط بعد أن ينجز المجتمع الدولي عمالﹰ إحصائياﹰ واسعاﹰ.
الجدول  - ٢قائمة المؤشرات حول الحكومة اإللكترونية التي اقترحتھا الشراكة
وصف
رمز المؤشر
نسبة الموظفين في مؤسسات حكومية والذين يستخدمون الحاسوب بشكل روتيني
نسبة الموظفين في مؤسسات حكومية والذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتيني
نسبة المؤسسات الحكومية التي تمتلك شبكة محلية تصل بين حاسوبين على األقل
نسبة المؤسسات الحكومية التي لديھا شبكة داخلية )إنترانت(
نسبة المؤسسات الحكومية التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت حسب نوع ھذا النفاذ )حزمة عريضة ،حزمة ضيقة(
نسبة المؤسسات الحكومية التي لديھا حضور بين المواقع اإللكترونية
نسبة المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات بيانات لمستخدمي الھاتف
عدد المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة على اإلنترنت حسب نسبة تطور ھذه الخدمات
المصدر :الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ،قائمة المؤشرات المقترحة للحكومة اإللكترونية،
.٢٠١١

ومن أھم أوجه عمل ھذه الشراكة النھج العالمي في تحديد مؤشرات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ووضع تعريفات واضحة ،وتصميم عمليات موحدة لجمع البيانات .وھذا العمل المنسق والمنظم
سيستمر إلى ما بعد أھداف التنمية التي حددھا مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات لعام .٢٠١٥
وتوضح الجداول الخمسة التالية المجاالت التي تغطيھا قائمة المؤشرات األساسية
المعلومات واالتصاالت التي وضعتھا الشراكة ،وھذه المجاالت ھي :النفاذ إلى تكنولوجيا
واالتصاالت وبنيتھا األساسية ،والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا من
واألفراد ،واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال ،وقطاع تكنولوجيا
واالتصاالت والتجارة بمنتجاتھا ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.

لتكنولوجيا
المعلومات
قبل األسر
المعلومات

-٩)أ(

البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا
الجدول  - ٣المؤشرات األساسية حول البنية األساسية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا

رمز المؤشر

الوصف
عدد خطوط الھاتف الثابت لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين في الھاتف النقال لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين في اإلنترنت لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين في اإلنترنت/حزمة عريضة لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين في الھاتف النقال/حزمة عريضة لكل  ١٠٠فر د من السكان
نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنت )بت/في الثانية/للفرد(
نسبة السكان المشمولين بخدمة الھاتف النقال
تعرفة النفاذ إلى اإلنترنت بالدوالر ،وكنسبة مئوية من دخل الفرد السنوي
تعرفة استخدام الھاتف النقال بالدوالر ،كنسبة من دخل الفرد السنوي
نسبة المواقع ومراكز الخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنت

المصدر :الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية ،المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.٢٠١٠ ،

) ب(

النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا من قبل األسر واألفراد
الجدول  - ٤المؤشرات األساسية حول النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستخدامھا من قبل األسر واألفراد

رمز المؤشر

الوصف
نسبة األسر التي لديھا مذياع
نسبة األسر التي لديھا تلفاز
نسبة األسر التي لديھا ھاتف
نسبة األسر التي لديھا حاسوب
نسبة األفراد الذين استخدموا الحاسوب خالل فترة  ١٢شھرﹰا األخيرة
نسبة األسر التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت
نسبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل فترة  ١٢شھرﹰا األخيرة
موقع استخدام الفرد لإلنترنت خالل فترة  ١٢شھرﹰا األخيرة
نشاطات اإلنترنت التي قام بھا األفراد خالل فترة  ١٢شھرﹰا األخيرة
نسبة األفراد الذين استخدموا الھاتف النقال خالل فترة  ١٢شھراﹰ األخيرة
نسبة األسر التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت حسب نوع النفاذ
تكرار نفاذ الفرد لإلنترنت خالل فترة  ١٢شھراﹰ األخيرة
نسبة األسر المزودة بالتيار الكھربائي

المصدر :الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية ،المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٢٠١٠

تنطوي مجموعتا مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الواردة في الجدولين  ٣و ٤على فائدة
كبيرة ،إال أنھا ،ولسوﺀ الحظ ،ال تلبي االحتياجات الفعلية للبلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،ال سيما بلدان مجلس
التعاون الخليجي التي يضمّ سكانھا نسبة عالية من المغتربين ،ومنھم أعداد كبيرة من القوى العاملة العابرة
ذات المھارات اليدوية.
ويستحسن أن تقسم البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا بعض المؤشرات المذكورة آنفاﹰ إلى مؤشرات فرعية،
بحيث تغطي ثالثة مستويات) :أ( المواطنون) ،ب( المواطنون والمغتربون ،باستثناﺀ القوى العاملة العابرة،

 - ١٠)ج( جميع المقيمين بما في ذلك القوى العاملة العابرة .كما يستحسن أن يقسم كل مؤشر حول استخدام األفراد
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )الجدول  (٤إلى مؤشرين فرعيين يقيسان التوزيع بين النوع االجتماعي
والفئات العمرية.
)ج(

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل مؤسسات األعمال
الجدول  - ٥المؤشرات األساسية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من قبل مؤسسات األعمال
الوصف

الرمز
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة

مؤسسات األعمال التي تستخدم الحاسوب
الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتيني
مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت
الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتيني
مؤسسات األعمال التي لديھا موقعاﹰ على اإلنترنت
مؤسسات األعمال التي لديھا شبكة داخلية
مؤسسات األعمال التي تستلم أوامر طلبات عبر اإلنترنت
مؤسسات األعمال التي ترسل أوامر طلبات عبر اإلنترنت
مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نوع النفاذ
مؤسسات األعمال التي لديھا شبكة محلية
مؤسسات األعمال التي لديھا شبكة خارجية
مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النشاط

المصدر :الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية ،المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٢٠١٠

وفيما يتعلﹼق بالمؤشرات األساسية حول استخدام مؤسسات األعمال لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،على البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا أن تحاول تقسيم كل مؤشر إلى أربعة مؤشرات أخرى
لقياس مختلف أحجام الشركات )الصغرى ،والصغيرة ،والمتوسطة ،والكبيرة( .إضافة إلى ذلك ،يُ ستحسن
أن تعتمد بلدان المنطقة مؤشرات جديدة في حال أرادت أن تحيط جيداﹰ بمدى تطور استخدام مؤسسات
األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مثل نسبة العاملين الذين خضعوا لتدريب على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في األشھر اإلثني عشر األخيرة ،ونسبة العاملين المتخصصين في تكنولوجيا
المعلومات.
) د(

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة بمنتجاته
الجدول  - ٦المؤشرات األساسية حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتجارة الدولية بمنتجاته

رمز المؤشر

الوصف
نسبة مجموع القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموع القيمة المضافة
النسبة المئوية لواردات منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموع الواردات
النسبة المئوية لصادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموع الصادرات

المصدر :الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية ،المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٢٠١٠

 - ١١)ھ(

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
الجدول  - ٧المؤشرات األساسية حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

رمز المؤشر
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة
نسبة

الوصف
المدارس التي لديھا مذياع تستخدمه ألغراض تعليمية
المدارس التي لديھا تلفاز تستخدمه ألغراض تعليمية
المدارس التي تقدم تسھيالت في االتصاالت الھاتفية
المتعلمين على الحاسوب في المدارس التي لديھا تعليم بمساعدة الحاسوب
المدارس التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت حسب نوع النفاذ
الطالب الذين لديھم نفاذ إلى اإلنترنت في المدرسة
طالب التعليم ما بعد الثانوي الملتحقين باختصاصات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المدرسين المؤھلين لتعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس
المدارس التي لديھا كھرباﺀ

المصدر :الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية ،المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٢٠١٠

وقائمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الواردة آنفاﹰ غير كافية لقياس مستوى
تطوّ ر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النظام التعليمي .لذا ،من األفضل أن تعتمد بلدان المنطقة
مؤشرات جديدة إن أرادت اإلحاطة بمستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم .ويمكن
أن تشمل ھذه المؤشرات نسبة المدارس التي لديھا موقع إلكتروني ،ونسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب
للتعليم في المكتبات.
 - ٢االتحاد الدولي لالتصاالت  -مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بعد أن طور االتحاد الدولي لالتصاالت مؤشر الفرصة الرقمية ومؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،طالب أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات االتحاد بالمضي قدماﹰ في الجھود نحو تحسين
المعايير للوصول إلى مؤشر موحد ،ال سيما أن التحليالت اإلحصائية أظھرت ترابط ﹰا بين المؤشرين ).(١٢
لذلك ،أنشاﹰ االتحاد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام  ٢٠٠٩من خالل دمج مؤشر
الفرص الرقمية ومؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت).(١٣
ومؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھو مؤشر عالمي يقيس الفجوة الرقمية ،ويتتبع تطور
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع الزمن ،ويحدد التطوّ ر المحتمل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وھذا المؤشر يستمدّ من مؤشر الفرصة الرقمية مؤشرات متعلقة بأصحاب المصالح وبالحزمة العريضة
إضافة إلى بساطة منھجيته وسعته ،بينما يستمدّ من مؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المؤشرات المتعلقة بالمھارات ،ومنھجية توحيد المعايير ،وتحليالت ومنھجية سد الفجوة الرقمية.

)(١٢
)(١٣

).(٢٠٠٨
.

 - ١٢)أ(

إطار مفاھيمي

اعتمد االتحاد إطاراﹰ مفاھيمياﹰ جديداﹰ ابتعد ،وللمرة األولى عن االفتراض القائل باحتمال مساھمة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية ،لالستعاضة عن ھذا االفتراض بالتأكيد على دور تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في البلدان التي تسعى إلى بناﺀ مجتمعات المعرفة .ومن ھذا المنطلق يشمل ھذا
اإلطار متابعة المستوى اإلنمائي الذي وصلت إليه البلدان في تحوّ لھا إلى بناﺀ مجتمعات المعلومات
ومجتمعات المعرفة.
ويرتكز اإلطار المفاھيمي على نموذج لمجتمع المعلومات على ثالث مراحل:
المرحلة  :١الجھوزية ،التي تعني مستوى البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ومستوى النفاذ إليھا؛
المرحلة  :٢الكثافة ،التي تعني مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المجتمع؛
المرحلة  :٣األثر ،الذي يعني نتيجة االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
واعتمد العديد من أصحاب المصلحة المھتمين بقياس مجتمع المعلومات ھذا النموذج الثالثي.
واستخدمه فريق العمل المعني بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي بغية قياس مستوى تطوّ ر أنشطة التجارة اإللكترونية في بلد معين .وفيما بعد اتسع نطاق
ھذا النموذج ليصف مستوى تطوّ ر األنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وكثيراﹰ ما يستخدم
في منظمات منھا الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
الشكل  - ٢النموذج الثالثي المراحل لمجتمع المعلومات الذي يرتكز عليه مؤشر تنمية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت٢٠١٠) ،أ(.

ومؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ھو مؤشر مركب من عدة مؤشرات أخرى تصف
التسلسل الذي يتسم به النموذج الثالثي المراحل )الجھوزية ،والكثافة ،واألثر( .ويركز كل مؤشر فرعي على
مرحلة من ھذه المراحل .إال أن المؤشرات المتعلقة بالمرحلة الثالثة ال تقيس األثر بحد ذاته ،إال أنھا تقدر
التطور الحاصل بھدف الوصول إلى المراحل األخيرة من مجتمع المعلومات )مرحلة األثر( من خالل
اكتساب المھارات .والجدير بالذكر أن ھذا المؤشر يختزن من البيانات ما يكفي لتوجيه اھتمام صانعي
السياسات والقرارات نحو المجاالت التي تتطلب المزيد من العمل والتطوير.

 - ١٣وشمل المؤشر  ١٥٤من البلدان ،وصدر بصيغته األولى في قياس مجتمع المعلومات :مؤشر تنمية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .(١٤)٢٠٠٩ ،وفي عام  ٢٠١٠صدر المؤشر بصيغة حديثة وشمل ١٥٩
بلداﹰ).(١٥
) ب(

عناصر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يضمّ المؤشر  ١١مؤشراﹰ مقسمة إلى ثالثة مؤشرات فرعية :النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ويظھر الجدول  ٨تركيبة المؤشر ،وعناصره ،وقيمة كل عنصر ووزنه ،حسب المعدّ الت التي يعتمدھا
االتحاد الدولي لالتصاالت .وھذا المؤشريخضع لضوابط ذاتية ،إذ القيمة المثالية نسبية .فنسبة المشتركين
في خدمات الھاتف النقال ذات الحزمة العريضة لكل  ١٠٠فرد من السكان ،تحدّ د قيمتھا المثلى بفارق نقطتين
أكثر من القيمة المتوسطة للمؤشر .وھكذا تعدّ ل القيمة المثالية تلقائياﹰ عندما يرتفع معدّ ل االشتراك في ھذه
الخدمات .وتعتبر ھذه الصفة التي يتسم بھا المؤشر إشكالية ألن القيمة لن تصل إلى معدّ ل يعتبر كافياﹰ،
إذ أن القيمة الھدف ستستمر في االرتفاع إلى ما ال نھاية متتبعﹰا الشريحة العليا من القيمة المتوسطة.
وھذا االعتبار النظري يكفي ليوضح أن ھذا المؤشر معدّ لقياس التقارب والتناسب بين البلدان ،وليس
لقياس اقتراب البلد من تحقيق ھدف معيّ ن .فإذا كان بلد معين يتمتع بمالمح سليمة لمجتمع المعلومات حسب
مؤشر معين ،فلبناﺀ مجتمع المعلومات ال بدّ من تحقيق كثافة مشابھة .ويصح ذلك إذا كان المؤشر يرتبط
ارتباطاﹰ مباشراﹰ بالنتيجة ،وھذا االرتباط لم يثبت بعد في حاالت مؤشرات عديدة .ومن األمثلة على ذلك،
مثال كوريا الجنوبية ،حيث مجتمع المعلومات مزدھر على الرغم من تدني نسبة الحزمة العريضة لكل
مستخدم من مستخدمي اإلنترنت مقارنة بمستوى البلدان المرجعية على ھذا الصعيد.
الجدول  - ٨مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -القيمة المرجعية ،والمؤشر ،والوزن
الوزن
)المؤشر(

الوزن )المؤشر
الفرعي(

القيمة
المرجعية

٦٠
١٧٠
١٠٠ ٠٠٠
١٠٠
١٠٠

٠,٢
٠,٢
٠,٢
٠,٢
٠,٢

٠,٤٠

١٠٠
٦٠
١٠٠

٠,٣٣
٠,٣٣
٠,٣٣

٠,٤٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠

٠,٣٣
٠,٣٣
٠,٣٣

٠,٢٠

)*(

المؤشر
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
عدد خطوط الھاتف الثابت لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين بالھاتف النقال لكل  ١٠٠فرد من السكان
نصيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنت
نسبة األسر التي لديھا حاسوب
نسبة األسر التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت من المنزل
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين في اإلنترنت/حزمة عريضة لكل  ١٠٠فرد من السكان
عدد المشتركين بالھاتف النقال/حزمة عريضة لكل  ١٠٠فرد من السكان
مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
معدل إلمام الكبار بالقراﺀة والكتابة
نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي
نسبة االلتحاق بالتعليم العالي

المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت ،قياس مجتمع المعلومات :مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.٢٠١٠ ،
)*( اح ﹸتسبت القيمة المثالية بإضافة فارقين معياريين إلى القيمة المتوسطة للمؤشر.
)(١٤
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أثر الواقع الديمغرافي على المؤشرات المختارة

يفرض الواقع الديمغرافي لبعض بلدان مجلس التعاون الخليجي واقعاﹰ يصعب حصره في مؤشر
المھارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول "نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي".
ففي بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي كقطر ،يشكل المغتربون  ٨٧في المائة من مجموع السكان
)نسبة  ٦٠في المائة من القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية( .وينتمي  ١٣٩ ٣٨٩شخصاﹰ إلى الفئة
العمرية لاللتحاق بالتعليم العالي ،نسبة كبيرة من ھذا الرقم ھي من القوى العاملة العابرة ذات المھارات
اليدوية .ويشكﹼك بعض المحللين في جواز إحصاﺀ ھذه الشريحة ضمن عدد السكان ،إذ أن ھؤالﺀ األشخاص
ھم عمال مھاجرون ،ال يجب اعتبارھم جزﺀاﹰ من النسيج االجتماعي للبلد ،وبالتالي يجب أال يشملھم اإلحصاﺀ.
وتستخدم حالياﹰ الطرق اإلحصائية التي تعتمدھا شعبة السكان في األمم المتحدة نظامين إلحصاﺀ
السكان ،األول ھو نظام بحكم الواقع ،في حين أن الثاني ھو نظام بحكم القانون) .(١٦بناﺀ على ھذين
المقياسين ،ال تعتبر شرعية الھجرة وطبيعتھا العابرة من المعايير التي يستند إليھا في تعداد فئة معيّ نة ضمن
مجموع السكان أو استثنائھا من ھذا المجموع .وفي حال كان من األفضل إقصاﺀ ھؤالﺀ األشخاص من
التعداد الوطني ،فسيواجه اإلحصائيون مشكلتين على األقل .األولى إن أقصي ھؤالﺀ األشخاص من عديد
سكان البلد المضيف ،فأين يجب إحصاؤھم؟
من البديھي اإلجابة بوجوب إحصائھم في عداد سكان بلدھم األصلي .إال أن ھذا يفرض على البلدان
المصدرة للقوى العاملة تحمل تكاليف باھظة وتخطي عوائق عدة إلعادة دمج أعداد المھاجرين في مجموع
عدد السكان .كما أن البلدان المصدرة للقوى العاملة لن تتمكن من االلتزام بتأمين النفاذ إلى االتصاالت
والحصول على التعليم العالي وغيرھا من الخدمات لمواطنيھا المغتربين ،وذلك ألنھا تبعد أمياالﹰ عدة عنھم.
وفي ھذا السياق ،يبدو من األفضل إدخال ھؤالﺀ األشخاص المغتربين في إحصاﺀات البلدان المستقبلة حسبما
تقتضيه أصول اإلحصاﺀ في الواقع والقانون.
وبھدف تأكيد مدى تأثير ھذه العوامل على العملية اإلحصائية ،أعيد تجميع البيانات باستثناﺀ ما يتعلق
بالسكان المغتربين على النحو الموضح في الجدول .٩
الجدول  - ٩عمر السكان في الدراسات العليا في بعض بلدان
مجلس التعاون الخليجي٢٠٠٩ ،
البلد
قطر )نھاية عام (٢٠٠٩
البحرين )نيسان/أبريل (٢٠١٠

مجموع السكان
١ ٦٩٩ ٤٣٥
١ ٢٣٤ ٥٩٦

عمر االلتحاق في مرحلة التعليم العالي )(٢٢ - ١٨
١٣٩ ٣٨٩
٩٦ ٥٢٦

نسبة السكان
٨,٢٠
٧,٨٢

المصدر :مجموعة مدار لألبحاث.

) (١٦تشير عبارة "بحكم الواقع" إلى السكان الحاليين ،وتشير عبارة "بحكم القانون" إلى المقيمين العاديين .لمزيد من المعلومات،
.
يمكن زيارة الموقع التالي:

 - ١٥) د(

سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قسماﹰ من تقرير "قياس مجتمع
تشكل سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المعلومات  ."٢٠١٠ -وھي تساعد البلدان على تحديد مكانھا على الصعيد العالمي مقارنة بالبلدان األخرى،
وذلك فيما يتعلق بكلفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .إضافة إلى ذلك ،تشجع على وضع سياسات
موجھة نحو خفض أسعار ثالث خدمات رئيسية من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )الھاتف
الثابت ،والھاتف النقال ،واإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة( والتي تعتبر ضرورية للسماح للمواطنين
بالنفاذ إلى "مجتمع المعلومات" .وقد تتضمن مثل ھذه التدابير مراجعة كفاﺀة المشغل ،وتعزيز القدرة التنافسية
ومراجعة سياسات التكاليف.
وتعتبر سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقياسﹰا رئيسياﹰ لمقارنة كلفة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في بلد معين ،وھي تستخدم عدة عناصر من السعر إضافة إلى عدة مستويات لالستخدام بغية
تقدير معدل سعر مجموع خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثالثة الرئيسية وھي :الھاتف الثابت،
والھاتف النقال ،واإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة) .(١٧خالل المقارنة بين البلدان تحسب كل سلة
فرعية بالطريقة التالية:
) (١كنسبة من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي الشھري في بلد معين لعام ) ٢٠٠٨أطلس
البنك الدولي()(١٨؛
) (٢بالدوالر األمريكي )باعتماد سعر الصرف الرسمي لألمم المتحدة(؛
) (٣بالدوالر باألسعار الدولية الجارية ،باستخدام عوامل تحويل معادل القوة الشرائية.
وعلى الرغم من أن مؤشر القيمة العامة يشكل مرجعية ،إال أنه يجب دراسة كل سلة فرعية على حدة
بما أن أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتغير كثيرﹰا بين الخدمات والبلدان .وجمعت أسعار
خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مصادر عدة كمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
واالتحاد الدولي لالتصاالت .وفي حساب أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يستخدم المؤشر نصيب
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي الشھري ،وليس معدل الدخل الشھري لذوي الدخل المتوسط والمتدني .وفي
ھذا الصدد ،فإن نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )مع نسبة سكان غير دقيقة( المستخدم في سلة
أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبعض بلدان مجلس التعاون الخليجي أدى إلى مقارنات غير
دقيقة.
)ھ(

وضع أسس للمقارنة بين البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا باستخدام مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

ويبين الشكل  ٣قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
لعامي  ٢٠٠٧و ،٢٠٠٨على نحو يسمح بالمقارنة بينھا .فاالختالف في مستويات التنمية االقتصادية الظاھر
) (١٧لمزيد من التفاصيل حول حساب سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يُ رجى مراجعة االتحاد الدولي لالتصاالت
)٢٠١٠أ( ،ص .٥٤
) (١٨البنك الدولي ).(٢٠٠٨

 - ١٦في المنطقة ينعكس على مستويات تطوّ ر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاﺀ .وقد حلت
بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وھي من البلدان ذات الدخل المرتفع ،في المراتب المتقدّ مة من حيث قيمة
مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب بيانات عامي  ٢٠٠٧و .٢٠٠٨وحلﹼت اإلمارات
العربية المتحدة في المرتبة األولى في المنطقة في عام  ٢٠٠٨وفي الدرجة  ٢٩في الترتيب العالمي ،إذ بلغت
قيمة المؤشر  ،٦,١١تليھا البحرين التي حلﹼت في المرتبة  ٣٣وقطر التي حلﹼت في المرتبة  .٤٥وھذه
المراتب احتلتھا بلدان مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع معدّ الت انتشار الھاتف النقال الذي تجاوز ٢٠٠
في المائة في اإلمارات العربية المتحدة ،و ١٠٠في المائة في البحرين وعُ مان وقطر والمملكة العربية
السعودية.
الشكل  - ٣ترتيب البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت)*(٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ ،
مؤشر تنمية تكنولوجيا لمعلوما

مؤشر تنمية تكنولوجيا لمعلوما

التصاال

التصاال
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المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت )٢٠١٠أ(.
)*( لم يُ حتسب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل من العراق وفلسطين في آخر تقرير لمؤشر تنمية تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

)و (

تقييم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يُ قصد من مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قياس مدى تطور مجتمع المعلومات في أي
بلد .ومع صعوبة تعريف مجتمع المعلومات وتحديده بمعايير كمية ،يستند ھذا المؤشر إلى فرضية تربط
وجوده بشرط توفر إمكانات االتصال .وتھدف المقاييس التي يتضمنھا ھذا المؤشر إلى تحليل مدى توفر
إمكانات االتصال في متناول المواطنين .إال أن البلدان التي تتقارب من حيث مھارات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ومعدّ الت النفاذ إليھا واستخدامھا قد تختلف من حيث مستويات تطوّ ر مجتمع المعلومات في كل
منھا .فنسبة اإلقبال على شبكات التواصل االجتماعي كفيسبوك في مختلف أنحاﺀ العالم تبين الفوارق الكبيرة

 - ١٧في طبيعة مجتمعات المعلومات وتطورھا بالرغم من تشابه مستوى مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .في ظل ھذه الظروف ،يتطلب التوّ صل إلى آلية قياس تعبر عن ھذه الفوارق ،مؤشرﹰا أكثر
تعقيداﹰ من مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصيغته الحالية ،وأكثر مرونة بحيث يواكب التغير
السريع الذي تشھده التكنولوجيا .لھذه األسباب ،يشكل تركيز مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على آليات النفاذ توازناﹰ بين قياس العوامل المؤازرة لتطوّ ر مجتمع المعلومات وقياس وجود وطبيعة مجتمع
المعلومات بحد ذاته.
وال شك في أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھو نموذج قياس مج ٍد .غير أن ھذا
المؤشر قابل للتحسين في بعض الجوانب ،بحيث يشمل آخر التطوّ رات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وال سيما في البلدان النامية .ومن مجاالت التحسين تعديل القيمة المثالية لكل مؤشر ،بحيث تحدد نسبة
المشتركين في الھاتف الثابت لكل  ١٠٠فرد من السكان بالرقم  ،٦٠ونسبة مشتركي الھاتف النقال لكل ١٠٠
فرد من السكان بالرقم  ،١٧٠ومشتركي اإلنترنت الثابت بالرقم .٦٠
 - ٣التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات  -مؤشر الجھوزية الشبكية
يصدر المنتدى االقتصادي العالمي ،إضافة إلى المطبوعة الرئيسية التي يصدرھا حول التنافسية
العالمية ،وبالتعاون مع المعھد األوروبي إلدارة األعمال ،تقارير إقليمية وأخرى خاصة بالقطاعات ،منھا
سلسلة تقارير عالمية حول تكنولوجيا المعلومات .وأطلقت ھذه السلسلة بالتعاون مع المعھد األوروبي إلدارة
األعمال منذ عام  ،٢٠٠٢وھي سلسلة تصدر كل سنة بانتظام ،تسمح بالمقارنة على مدى فترات زمنية
مختلفة.
ويشكل تقرير تكنولوجيا المعلومات أداة ھامة يتيح لرواد المشاريع وصانعي السياسات اإلحاطة
بالعوامل المؤازرة لتطوّ ر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويستخدم إطاراﹰ مفاھيمياﹰ ،ھو مؤشرالجھوزية
 ،لتحديد معايير تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان
الشبكية
والمجتمعات .وھذا المؤشر يقيس استعداد البلدان الستغالل الفرص التي تقدمھا تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،كما يقيم إطاراﹰ دولياﹰ واسعاﹰ لتحديد عوامل بناﺀ ھذه القدرة على ذلك.
)أ(

إطار مفاھيمي :مؤشر الجھوزية الشبكية

يتألف مؤشر الجھوزية الشبكية من ثالثة مؤشرات فرعية :بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
بلد معين ،وجھوزية أصحاب المصالح الرئيسيين )األفراد ،ومؤسسات األعمال ،والحكومات( الستخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واستخدام أصحاب ھذه التكنولوجيا )األفراد ،ومؤسسات األعمال،
والحكومات( .ويختصر الشكل  ٤اإلطار المفاھيمي لمؤشر الجھوزية الشبكية.
ويقسم كل مؤشر فرعي إلى ثالث ركائز .و ﹸتوزع مؤشرات الجھوزية الشبكية الثمانية والستين التي
تستخدم في اإلحصاﺀ على الركائز التسع .وتتنوع بيانات ھذه المؤشرات بين بيانات موثقة وبيانات تقديرية
غير موثقة .وتستمّ د البيانات الموثقة من المعلومات الواردة لدى مصادر كاالتحاد الدولي لالتصاالت ،والبنك
الدولي ،واليونسكو ،وإدارات مختلفة من األمم المتحدة ،بينما تستمدّ البيانات التقديرية من معلومات مصدرھا
االستطالعات ،عبر إجراﺀ استطالع آراﺀ المسؤولين التنفيذيين ،لرصد وجھات نظر مديري الشركات في
العالم في مختلف أبعاد الجھوزية الشبكية.

 - ١٨الشكل  - ٤إطار مفاھيمي لمؤشر الجھوزية الشبكية
الركائز

المؤشر الفرعي
بيئة السوق

البيئة

البيئة السياسية والتنظيمية
بيئة البنية األساسية
جھوزية األفراد

مؤشر الجھوزية
الشبكية

الجھوزية

جھوزية مؤسسات األعمال
جھوزية الحكومات
استخدام األفراد

االستخدام

استخدام مؤسسات األعمال
استخدام الحكومات

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي.٢٠١٠ ،

ويسمح المزج بين البيانات الموثقة والبيانات التقديرية في تكوين المؤشر باإلحاطة بأبعاد مھمة
لجھوزية الشبكة الوطنية ،ال تتوفر عنھا بيانات كمية ،كنوعية النظام التعليمي في بلد معيّ ن .فالبيانات
التقديرية المستمدّ ة من استطالعات الرأي بالغة األھمية في تكوين المؤشرات التي ال تتوفر عنھا بيانات موثقة
وموثوقة.
ويشكل استطالع آراﺀ المسؤولين التنفيذيين عامالﹰ رئيسيﹰا في تكوين المؤشرات .وتتضمن نسخة
 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩من التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات  ٦٨مؤشراﹰ )الجدول  ،(١٠يستند  ٣٩مؤشرﹰا منھا
إلى بيانات تقديرية مستمدة من آراﺀ المسؤولين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات الحكومية ،بينما يستند ٢٩
مؤشراﹰ إلى البيانات اإلحصائية الموثقة .وتندرج قيمة مؤشرات البيانات الموثقة المستخدمة في مؤشر
الجھوزية الشبكية ضمن مقياس من  ١إلى  ،٧بحيث تتوافق مع نتائج استطالع آراﺀ المسؤولين التنفيذيين.
وفي عام  ،٢٠٠٩أجاب أكثر من  ١٣ ٠٠٠مدير شركة من  ١٣٤بلداﹰ على استطالع الرأي.
وتضمن االستطالع  ١٣٠سؤاالﹰ مبنياﹰ على تجربتھم الخاصة في البلد الذي يقيمون فيه .إضافة إلى ذلك ،يتيح
استطالع الرأي فرصة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.
والنتيجة النھائية لمؤشر الجھوزية الشبكية ھي عبارة عن معدل بسيط يختصر المؤشرات الفرعية
الثالثة .وتشكل نتيجة كل مؤشر من المؤشرات الفرعية معدالﹰ بسيطاﹰ لجزﺀ من الركائز .ومن المفترض أن
تساھم كل األجزاﺀ بشكل متساو في مؤشر الجھوزية الشبكية الوطنية.

 - ١٩) ب(

تقييم مؤشر الجھوزية الشبكية

في حاالت البحث عن البيانات الذاتية ،لتكون مكمالﹰ لقياس ظاھرة مادية ،تبقى مراقبة الظاھرة
ورصدھا أكثر دقة وموثوقية .فجمع اآلراﺀ حول معدّ ل انتشار اشتراكات الھاتف النقال يبقى أقل جدوى من
تعداد االشتراكات مباشرة لتحديد معدّل االنتشار .وعلى الرغم من ذلك ،عندما تكون اآلراﺀ الذاتية ھي البيانات
التي تجري معالجتھا ،ال تقلّ ھذه البيانات دقة عما يُعرف بالبيانات الموثقة إذا جُمعت بالمعايير الصحيحة.
يتطلب جمع البيانات التقديرية عمليات إحصائية أكثر تطوراﹰ ،وذلك ألن جمع ھذه البيانات يجري
بأخذ عينات )فئة من الناس( عوضاﹰ عن التجميع )تعداد كل اشتراك في الھاتف النقال( .والجدير بالذكر أن
انتقاﺀ العينة مھم جداﹰ .فأفضل الطرق لجمع البيانات وتفسيرھا تقع خارج نطاق ھذه الدراسة ،إال أنھا متوفرة
بكثرة في أماكن أخرى .واألبحاث المستقلة ،أظھرت فوارق كبيرة في نتائج المؤشرات الذاتية لمؤشر
الجھوزية الشبكية ،وذلك ضمن العينة المنتقاة .ويتضمن الفصل الثاني تفاصيل حول ھذه األبحاث .وتظھر
ھذه النتائج أھمية اعتماد طرق صحيحة في جمع البيانات ،وذلك بغية ضمان جمع بيانات وافية وقابلة
للمقارنة وواقعية.
الجدول  - ١٠المؤشرات الثمانية والستون المكونة لمؤشر الجھوزية الشبكية٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ،
المؤشر الفرعي للبيئة
بيئة السوق
توفر رأس المال االستثماري
تطور السوق المالية
توفر آخر إصدارات التكنولوجيا

المؤشر الفرعي للجھوزية
جھوزية األفراد
نوعية تعليم الرياضيات والعلوم
نوعية النظام التعليمي
تمرس المشتري

حالة تطور المجموعات القطاعية

تعرفة االتصاالت الھاتفية السكنية )بيانات
موثقة(
االشتراك الشھري للھاتف السكني )بيانات
موثقة(
تعرفة اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة
)بيانات موثقة(
تعرفة الھاتف النقال )بيانات موثقة(
تعرفة الھاتف الثابت )بيانات موثقة(

عبﺀ التنظيم الحكومي
تأثير وامتداد الضرائب
إجمالي معدل الضرائب )بيانات موثقة(
الوقت الالزم إلنشاﺀ مؤسسة أعمال
)بيانات موثقة(
عدد اإلجراﺀات المطلوبة إلنشاﺀ مؤسسة
أعمال )بيانات موثقة(
كثافة المنافسة المحلية
حرية اإلعالم
البيئة السياسية والتنظيمية
فعالية ھيئات وضع القوانين
القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
استقالل القضاﺀ

جھوزية مؤسسات األعمال
تدريب العاملين
توفر البحوث المتخصصة وخدمات التدريب
جودة مدارس اإلدارة

المؤشر الفرعي لالستخدام
استخدام األفراد
اشتراكات الھاتف النقال )بيانات موثقة(
الحواسيب الشخصية )بيانات موثقة(
المشتركون في اإلنترنت الثابت ذات
الحزمة العريضة من )بيانات موثقة(
مستخدمو اإلنترنت )بيانات موثقة(
النفاذ إلى اإلنترنت في المدارس
استخدام مؤسسات األعمال
انتشار ترخيصات التكنولوجيا األجنبية
استيعاب التكنولوجيا على مستوى
مؤسسات األعمال
القدرة على التجديد
مدى استخدام اإلنترنت من قبل مؤسسات
األعمال
تصدير الصناعات اإلبداعية )بيانات موثقة(
براﺀات االختراع )بيانات موثقة(

نفقات الشركة على البحث والتطوير

تصدير التكنولوجيا عالية التقنية )بيانات
موثقة(

التعاون بين الجامعة والصناعات في مجال
البحث والتطوير
كلفة االتصاالت الھاتفية على مؤسسات
األعمال

استخدام الحكومات
نجاح الحكومة في الترويج لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

 - ٢٠الجدول ) ١٠تابع(
المؤشر الفرعي للبيئة
حماية الملكية الفكرية
قدرة أطر العمل القانونية على تسوية
النزاعات
قدرة أطر العمل القانونية على تحدي
األنظمة
حقوق الملكية
عدد اإلجراﺀات المطلوبة لتنفيذ العقود
الوقت الالزم لتنفيذ العقد )بيانات موثقة(
مؤشر مستوى المنافسة )بيانات موثقة(
بيئة البنية األساسية

المؤشر الفرعي للجھوزية
اشتراك مؤسسات األعمال الشھري في
الھاتف )بيانات موثقة(
نوعية المزوّ د المحلي
استيراد الحواسيب واالتصاالت وخدمات
أخرى )بيانات موثقة(
توافر خطوط ھاتف جديدة
جھوزية الحكومة
إعطاﺀ الحكومة األولوية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
اقتناﺀ الحكومة لمنتجات تكنولوجية متطورة
أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
الرؤية المستقبلية للحكومة

المؤشر الفرعي لالستخدام
مؤشر خدمات الحكومة المباشرة عبر
اإلنترنت )بيانات موثقة(
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وفعالية الحكومة
وجود تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في الھيئات الحكومية
مؤشر المشاركة اإللكترونية )بيانات موثقة(

عدد خطوط الھاتف )بيانات موثقة(
خدمة انترنت آمنة )بيانات موثقة(
إنتاج الكھرباﺀ )بيانات موثقة(
وفرة العلماﺀ والمھندسين
نوعية مؤسسات البحث العلمي
االلتحاق بالتعليم العالي )بيانات موثقة(
اإلنفاق على التعليم )بيانات موثقة(
سھولة النفاذ إلى المحتوى الرقمي
سعة حزمة اإلنترنت )بيانات موثقة(
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ،التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات .٢٠١٠ ،٢٠١٠ - ٢٠٠٩

وفي حالة مؤشر الجھوزية الشبكية ،يمكن أن تكون اآلراﺀ الذاتية مصدراﹰ لبيانات الزمة ،قد ال تقلّ
مصداقية عن مؤشرات يسھل جمعھا بالمعايير الكمية .والقيمة التي يعطيھا ھذا المؤشر ھي قيمة فعلية،
إذ يجمع بين بيانات كمية يسھل جمعھا ،وآراﺀ ذاتية للمشتركين في مجتمع المعلومات .ومن خالل ھذه
اآللية ،يقدّ م المؤشر بيانات حول ظروف البلد ،وعن آثار ھذه الظروف على تصوّ رات المواطنين.
 - ٤إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة  -مؤشر األمم المتحدة
حول تطوّ ر الحكومة اإللكترونية
منذ عام  ،٢٠٠٣تصدر إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة استبيان
األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية كل ستة أشھر .ومن خالل منھجية االستبيان التي تعتمدھا،
تعرف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة مؤشر تطوّ ر الحكومة اإللكترونية
على أنه عالمة شاملة تقيس إرادة وقدرة اإلدارات الوطنية على استخدام
تكنولوجيا الھاتف النقال وتكنولوجيا اإلنترنت في تنفيذ المھام الحكومية) .(١٩ومع أن مؤشر األمم المتحدة
لتطوّ ر الحكومة اإللكترونية ال يھدف إلى قياس مجتمع المعلومات ،تﹸبنى بعض مؤشراته الفرعية على
مؤشرات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وقد اندرج ھذا المؤشر في سياق ھذه الدراسة ألن
أعداد السكان والفوارق اإلحصائية تؤثر على قيمة مؤشراته الفرعية.
) (١٩إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.٢٠١٠ ،

 - ٢١)أ(

تركيب مؤشر األمم المتحدة حول تطوّ ر الحكومة اإللكترونية

استبيان األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية ھو استبيان شامل حول الوجود المباشر على
اإلنترنت ل ـ  ١٩٢بلدﹰا من البلدان األعضاﺀ في األمم المتحدة .وھو يقوم على مؤشر تطوّ ر الحكومة
اإللكترونية الذي يكمله مؤشر المشاركة اإللكترونية .ويرتكز مؤشر تطوّ ر الحكومة اإللكترونية على ثالثة
أدلﹼة فرعية ،ھي مؤشر الخدمات مباشرة عبر اإلنترنت )مؤشر قياس الوب سابقاﹰ( ،ومؤشر البنى األساسية
لالتصاالت ،ومؤشر رأس المال البشري .ومؤشر األمم المتحدة لتطوّ ر الحكومة اإللكترونية ھو متوسط
مرجح لمعدّ الت عالمات المؤشرات الفرعية الثالثة .وكل مجموعة من المؤشرات الثالثة ھي مقياس مركب
يمكن استخراجه وتحليله بمعزل عن اآلخر.
) ب(

مؤشر الخدمات مباشرة عبر اإلنترنت

يؤمن ھذا المؤشر الفرعي تصنيفاﹰ قابالﹰ للمقارنة لقدرة بلد عضو على تقديم الخدمات مباشرة عبر
اإلنترنت للمواطنين أو المقيمين .وتماشياﹰ مع إطار العمل النظري للتنمية البشرية ،المقصود بالخدمات التي
يقيسھا ھذا المؤشر الخدمات المتاحة على الموقع اإللكتروني الحكومي ،ومواقع وزارات أو إدارات الصحة
والتعليم والرعاية االجتماعية والعمل والمالية .وحسب مفھوم ھذا المؤشر ،يفترض أن تقدم ھذه الوزارات
واإلدارات أكبر عدد من خدمات الحكومة للمواطن وأن تتيح أوسع مساحة للتفاعل.
ويجري تقييم الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت عن طريق مسح يتألف من أربعة أقسام تغطي المراحل
األربع من تطوّ ر الحكومة اإللكترونية .وتركز المجموعة األولى من األسئلة على نوعية الحضور الناشئ
على اإلنترنت ،وتركز المجموعة الثانية على تحسين الحضور ،والمجموعة الثالثة على الحضور التفاعلي،
والمجموعة الرابعة على الحضور المتصل باإلنترنت.
وتتطلب غالبية أسئلة مسح الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت جواباﹰ من اثنين ،حيت يعطى الجواب "نعم"
نقطة واحدة وال يعطى الجواب "ال" أي نقطة .إال أن عدداﹰ من األسئلة مصمم للحصول على بيانات حول
عدد الخدمات اإللكترونية المتوفرة .ويعطى كل سؤال من ھذه األسئلة عشر نقاط.
ويتضمن الجدول  ١١قائمة بمؤشرات المسح مقسمة إلى فئات عدة حول خصائص الخدمات المتاحة
عبر اإلنترنت.
الجدول  - ١١مؤشرات المسوح/األسئلة حول خدمات الحكومة اإللكترونية
الفئات
خصائص الحضور الناشئ
على اإلنترنت
خارطة الموقع والروابط
إلى مواقع إلكترونية وطنية
مميزات تصميم الموقع:
االتصال بطريقة سھلة
وبسيطة ،والتسجيل
الصوتي ،والفيديو ،واللغة

المؤشرات ذات الصلة

ما الجديد؟
األسئلة المتكررة
المعلومات المدرجة في األرشيف
خارطة الموقع متوفرة
صالت بين الصفحات الرئيسية الوطنية والوزارات/اإلدارات
صالت بين الصفحات الرئيسية الوطنية وخدمات القطاع العام
يؤمن الموقع اإللكتروني الحد األدنى من النفاذ إلى محتوى المواقع
يدعم الموقع المحتويات المرئية والمسموعة
يؤمن الموقع االرتباط بطريقة سھلة وبسيطة
يقدم الموقع محتوياته بأكثر من لغة

 - ٢٢الجدول ) ١١تابع(
الفئات

المؤشرات ذات الصلة

دعم النفاذ إلى الھاتف النقال

الدفع عبر اإلنترنت

تقديم الطلب عبر اإلنترنت

لحضو لمتصل باإلنترنت

التواصل مع المواطنين

يدعم الموقع النفاذ إلى النظام العالمي الراديوي العام بأسلوب الرزم
يقدم الموقع خدمة إرسال رسائل تنبيه إلى الھواتف النقالة
يمكن للمستخدمين أن يتقدموا للتسجيل أو للحصول على برامج من خالل الھاتف النقال
يمكن للمستخدمين أن يدفعوا تكاليف التسجيل والغرامات إلخ عبر الھاتف النقال
الضرائب
التسجيل
الرخص ،الشھادات ،بطاقات الھوية
الغرامات
الفوائد
استمارة على اإلنترنت
معامالت عبر اإلنترنت
طلب الحصول على منافع من الحكومة
اإلقرار باالستالم
تسجيل الدخول مرة واحدة
إدارة وتوثيق الھوية اإللكترونية
محطة واحدة
معلومات بشكل مقروﺀ آلياﹰ
تفاعل مع رئيس الدولة
يمكن للمواطنين أن يطلبوا معلومات خاصة عن أنفسھم
يمكن للمستخدمين توسيم وتقييم وتصنيف المحتوى
يمكن للمستخدمين أن يقدّ موا اقتراحات
يمكن للمستخدمين تخصيص الموقع
تلتزم الحكومة في تضمين نتائج المشاركة اإللكترونية في صنع القرار

المصدر :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ،مسح األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية ،تعزيز الحكومة
اإللكترونية في وقت األزمات المالية واالقتصادية.٢٠١٠ ،

)ج(

مؤشر البنى األساسية لالتصاالت

يتألف ھذا المؤشر الفرعي من خمسة مؤشرات ذات أھمية متساوية :عدد الحواسيب الشخصية لكل
 ١٠٠فرد من السكان ،وعدد مستخدمي اإلنترنت لكل  ١٠٠فرد من السكان ،وعدد خطوط الھاتف لكل ١٠٠
فرد من السكان ،وعدد مشتركي الھاتف النقال لكل  ١٠٠فرد من السكان ،وعدد مشتركي اإلنترنت ذات
الحزمة العريضة لكل  ١٠٠فرد من السكان .وتؤخذ البيانات الخاصة بكل بلد من قاعدة بيانات االتحاد
الدولي لالتصاالت.
) د(

مؤشر رأس المال البشري

ھذا المؤشر الفرعي ھو مؤشر مركب يقيس معدّ ل إلمام الكبار بالقراﺀة والكتابة ،كما يقيس معدل
االلتحاق اإلجمالي بالتعليم األساسي والثانوي والعالي .وفيما يشكل معدّ ل اإللمام بالقراﺀة والكتابة ثالثة أرباع
قيمة ھذا المؤشر ،يشكل معدّ ل االلتحاق بالتعليم ربع القيمة .وتحدّ د قيمة ھذا المؤشر الفرعي باالستناد إلى
قاعدة بيانات اليونسكو ،وإلى بيانات من تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 - ٢٣وتعرف اليونسكو معدّ ل إلمام الكبار بالقراﺀة والكتابة بأنه "نسبة السكان الذين لھم من العمر  ١٥سنة
وأكثر ،ويمكنھم قراﺀة وكتابة وفھم جملة قصيرة من الحياة اليومية") .(٢٠أما معدّ ل االلتحاق بالتعليم األساسي
والثانوي والعالي ،فھو ،حسب تعريف اليونسكو "مجموع عدد الطالب الملتحقين في مرحلة التعليم األساسي،
والثانوي ،والعالي ،بغض النظر عن أعمارھم ،من مجموع السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية الموافقة
لكل مرحلة دراسية").(٢١
)ھ(

مؤشر المشاركة اإللكترونية

مؤشر المشاركة اإللكترونية ھو مؤشر مكمّ ل لمؤشر تطوّ ر الحكومة اإللكترونية ،وھو قياس يدعم
قياس الحكومة اإللكترونية بدمج ثالثة عوامل لرصد مشاركة المواطن :نشر المعلومات اإللكترونية،
واالستشارة اإللكترونية ،والمشاركة اإللكترونية في صناعة القرار.
وتبنى التقييمات على مسح يتضمن أسئلة تھدف إلى الحصول على جواب من "نعم" أو"ال" ،حول
المؤشرات المتعلقة بالمشاركة اإللكترونية ،كما ھو مبيّ ن في الجدول .١٢
الجدول  - ١٢مسح المؤشرات/أسئلة حول المشاركة اإللكترونية
الفئات
معلومات حول الشمولية اإللكترونية والمشاركة
اإللكترونية
التفاعل مع المواطنين

أدوات التفاعل التي تستخدمھا الحكومات

إشراك المواطنين في معالجة األزمات االقتصادية

أدوات الوب  ٢,٠المستخدمة في صناعة القرار

مؤشرات المسح
يؤمن الموقع معلومات حول الشمولية في الحوكمة اإللكترونية
يؤمن الموقع معلومات حول المشاركة اإللكترونية
ميثاق المواطن أو بيان مستوى الخدمة
تسھيالت إلدراج تعليقات المواطنين
معلومات حول فرص العمل
استطالعات الرأي عبر اإلنترنت
استمارات على اإلنترنت للتعليقات واستطالع الرأي
غرف محادثة أو الرسائل الفورية
مدونات إلكترونية
قائمة خدمات أو مجموعات نقاش
أدوات تفاعل أخرى
التزام األموال العامة بمعالجة األزمات المالية واالقتصادية
يؤمن الموقع اإللكتروني للحكومة معلومات حول التدابير المالية
وتدابير الميزانية فيما يتعلق باألزمة
يعطي الموقع اإللكتروني للحكومة الحق للمواطنين في كيفية إنفاق
األموال وذلك من خالل أدوات اإلنترنت
منتديات الحوار على اإلنترنت
أرشيف بمنتديات الحوار السابقة
رد المسؤولين الحكوميين على تعليقات المواطنين
تجاوب المسؤولين الحكوميين مع االستشارات اإللكترونية
عريضة على اإلنترنت
تصويت على اإلنترنت

المصدر :إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ،مسح األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية ،تعزيز الحكومة
اإللكترونية في وقت األزمات المالية واالقتصادية.٢٠١٠ ،
) (٢٠مصطلحات معھد اليونسكو لإلحصاﺀ:
) (٢١المرجع نفسه.

.

 - ٢٤)و (

تقييم مؤشر تطوّ ر الحكومة اإللكترونية

يغطي مؤشر الخدمات مباشرة عبر اإلنترنت ،جانب العرض من المؤشرات ،وذلك من خالل تقييم
الصفحات اإللكترونية ،وال يغطي جانب الطلب على الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت .بمعنى آخر ،يقيس
المؤشر المعروض من الخدمات التي تقدمھا الحكومة .إال أن ھذا المؤشر يستوفي عوامل التوازن بين قياس
المعروض من الخدمات الحكومية وتقييم المستفيد من الخدمات أو المواطن .ويشير تقرير إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة حول مسح الحكومة اإللكترونية إلى أن كل موقع إلكتروني خضع
لمراجعة باحث أو باحثين على األقل ،لھم خبرة طويلة في تقييم خدمات القطاع العام عبر اإلنترنت).(٢٢
لذلك ،تتوقف دقة المؤشر على خبرة الباحثين ،وھذا العنصر قد يؤدي إلى مقارنات غير دقيقة بين البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا ،وبين ھذه البلدان وبلدان أخرى.
دال  -خالصة
ومفھوم مجتمع المعلومات ھو مفھوم ابتﹸكر لمؤازرة التنمية االقتصادية واالجتماعية ودفع عجلتھا في
البلدان المتقدمة والبلدان النامية .وفي أساس ھذا المجتمع ،يحل تطبيق مبادرات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في صلب استراتيجيات الحكومات .وفعالية االستراتيجيات والسياسات الموضوعة تتوقف على
سالمة التقييم وواقعيته .وقد بذلت جھود مكثفة بھدف تطوير أدوات للقياس والتقييم ،تمدّ صانعي القرار
بمعلومات قيمة تفيد في تحديث استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطط تنفيذھا.
ويعتبر استخدام القياس أساساﹰ لتقييم االستراتيجيات والسياسات نھجاﹰ سليماﹰ .إال أن دقة األدوات
المختارة لھذا القياس تبقى محط شكوك .فتحديات قياس مفھوم متعدد األبعاد كمجتمع المعلومات تجعل
المھمة صعبة ومعقدة ،إذ تتطلب االعتماد على إطار عمل مجرب ،والعمل بطرق إحصائية سليمة ،وإجراﺀ
المسوح ،وجمع بيانات ،واالستمرار في الرصد والتقييم.
وعلى عكس قياس األنشطة االقتصادية ،يصعب قياس مجتمع المعلومات وتقييمه بدقة ،حيث طبيعة
األنشطة والمنتجات غير ملموسة .فعالقة السبب والنتيجة ھي عالقة غير واضحة في مجتمع المعلومات،
حيث ارتفاع نسبة انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مثالﹰ ،ال تؤدي بالضرورة إلى فوائد اقتصادية
مباشرة يمكن قياسھا في المجتمع.
في السابق كانت نھج قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجتمع المعلومات محصورة بجمع
بيانات حول المؤشرات المختارة ،وترجيح قيمة بعض المؤشرات ،وتطبيق اآلليات اإلحصائية .وھذه النھج
كانت تفتقر إلى البعد النظري وإلى اإلثبات.
وقد يبدو كافياﹰ قياس وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدائم التغيّ ر .غير أن بعض الدراسات
أظھرت أن المجتمعات ال تعتمد حصرياﹰ على التكنولوجيا .وقياس عدد الحواسيب الموصولة باإلنترنت
ال يزوّ د إال بالقليل من المعلومات عن حقيقة الوضع في المجتمع .والواقع أن تقييم مجتمع المعلومات يجب
أن يتخطى قياس انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليتناول السياق االقتصادي واالجتماعي الذي
تجري فيه التطوّ رات).(٢٣
) (٢٢إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،٢٠١٠ ،ص .١١٠
)(٢٣

).(٢٠٠٦

- ٢٥ -

ثانياﹰ  -تحديد الثغرات والفجوات في النماذج الحالية لقياس مجتمع
المعلومات في منطقة اإلسكوا
ال تخلو جميع نماذج القياس من قيود تشوبھا ،غير أن النماذج الفعالة تبقى دائماﹰ قادرة على تحقيق
نتائج قيّ مة .وفھم األنظمة المعقدة كمجتمع المعلومات باالستناد إلى البيانات الواقعية ھو عمل بمنتھى
الصعوبة .وكثيراﹰ ما تضيع التفاصيل ،عند تطبيق ھذه النماذج في ظروف مختلفة ومتنوّ عة .وللحصول
على معلومات مفيدة من مؤشرات مرتكزة على أدلة ،ال بد من اإلحاطة بالظروف الواقعية .ومن ھذه
القضايا:
المرجع الزمني؛
البيانات القابلة للقياس إزاﺀ البيانات غير القابلة للقياس؛
تعريف المؤشرات؛
تواتر القياس؛
المسوح والعينات؛
األرقام المتعلقة بأعداد السكان وخصائصھم.
ويتناول ھذا الفصل ھذه المواضيع ويتضمن أمثلة محددة ودراسات حالة من البلدان األعضاﺀ في
اإلسكوا .غير أن ما يتضمنه من تحليل ليس مسحاﹰ شامالﹰ ،إذ ال يغطي سوى مواضيع محدّ دة.
وبشك ٍل عام ،يجب تقييم نماذج قياس مجتمع المعلومات على أساس فعاليتھا في توجيه القرارات بشأن
السياسة العامة .وجدوى أي نموذج تتوقف على وجود عالقة بين نموذج القياس ونتائج القياس .وأي تغيّ ر
إيجابي في مؤشرات النموذج يجب أن يؤدي إلى تغير إيجابي في ظروف الواقع ،إن لم يكن سببﹰا مباشراﹰ له.
واإلخفاق في تثبيت ھذه العالقة يؤّ دي بصانعي القرارات إلى التشكيك في جدوى االعتماد على النموذج في
اتخاذ قرارات صائبة بشأن نمو مجتمع المعلومات.
ويختصر عدد من النماذج التي يتناولھا ھذا الفصل مجموعةﹰ كبيرة من المعايير في مؤش ﹴر مرك ﹴ
ب
واحد .ويجري ترتيب نتائج التحليل حسب ھذا المؤشر وتحدّ د مواقع البلدان على أساسھا .وفي حين توفر
ھذه المقاييس مقياساﹰ واحدا يتيح تقييم وضع كل بلد مقارنة ببلدان أخرى ،ويجري تداوله في أوساط
الصحافيين وصانعي السياسات ،ال يخلو نھج الترتيب من قيود أساسية ال يمكن إسقاطھا من البحث.
فاختصار عدد كبير من المقاييس في مؤشر واحد شامل يؤدي إلى اختزال الكثير من التفاصيل
والخصائص .وھذا االختزال الذي تتسم به المؤشرات المركبة يقضي بإسقاط المقاييس الدقيقة لصالح إعطاﺀ
صورة مبسطة وعامة .ومن الضروري فھم القيود والفوائد التي ينطوي عليھا ھذا النھج لتجنب المبالغة في
التبسيط الذي يطغى أحيانﹰا على التحليل الذي يأتي نتيجة ألسلوب الترتيب.
وفي غياب المقاييس واألھداف المرجعية ،من غير الممكن معرفة ما إذا كان أداﺀ بلد معيّ ن حسب
المؤشر المركب يمثل نتيجة جيدة أو سيئة .فالبلدان ذات الموارد المحدودة قد ال تسجل تقدماﹰ كبيراﹰ في
الترتيب أو في مجموع ما تسجله من نقاط ،حتى ولو استخدمت األصول المتوفرة لديھا بفعالية كاملة .ومع
ذلك ،يمكن اعتبار التقدم الذي تحرزه ھذه البلدان تقدماﹰ معقوالﹰ في الواقع.

 - ٢٦وعند النظر في كل من الترتيب النسبي أو مجموع النقاط المسجلة لمعرفة أي منھما يعطي النتيجة
المرجوة ،يجب التحول في عملية القياس من نموذج الترتيب إلى عملية تعتمد على المقاييس المرجعية ،حيث
يدخل في الحساب مستوى النضج ،ويؤدي إلى نتيجة تكون حصيلة لمجموعة من النقاط .وال شك في أن ھذه
اآللية أكثر تعقيداﹰ ،إذ تشمل عوامل إضافية .إال أن المنھجيات التي تتطلبھا متوفرة ،ويمكن أن تأتي بقيمة
إضافية كبيرة في تحديد البلدان ذات األداﺀ الجيد والبلدان التي يحتاج أداؤھا إلى تحسين .وفي الفصول التالية
من ھذه المطبوعة ترد تفاصيل عن التحسينات المقترحة لنماذج القياس تتناول فعالية كل منھا بالنسبة إلى
فوائدھا المحتملة.
ألف  -النماذج والعوامل المؤثرة فيھا
تؤثر بعض العوامل بشكل عام على نماذج كاملة ،في حين يقتصر تأثير البعض اآلخر على مؤشرات
معيّ نة ضمن النموذج .وألغراض ھذه الدراسة ،سيتناول البحث أوالﹰ العوامل التي تؤثر على النماذج كاملة.
 - ١المرجع الزمني
يتوفر مرجعان زمنيان للمؤشرات المستندة إلى أعداد السكان:
)أ( مرجع نھاية العام :بما أن البيانات المتعلقة بأعداد المشتركين في الھاتف الثابت والھاتف النقال
وفي اإلنترنت ھي بيانات نھاية العام ،ينبغي أن تستند مؤشرات االنتشار إلى عدد السكان في نھاية العام؛
)ب( مرجع منتصف العام :تتطلب بعض المؤشرات على غرار نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي أو الناتج القومي اإلجمالي الرجوع إلى عدد السكان في منتصف العام.
وتستخدم التقارير عادة مرجعاﹰ زمنياﹰ واحداﹰ لحساب المؤشرات ،ھو عدد السكان في منتصف العام.
فھذا العدد ال يسجل تطوّ رﹰا يذكر في فترة ستة أشھر في البلدان التي ال تشھد حركة سريعة في الھجرة ،حيث
ال يؤدي استخدام مرجع زمني واحد في حساب مؤشرات االنتشار إلى أخطاﺀ جسيمة .ويختلف الوضع في
بلدان مجلس التعاون الخليجي ،التي شھدت في بعض األعوام نموﹰا كبيراﹰ جداﹰ في عدد السكان ،وال تسجل
نمواﹰ يذكر في أعوام أخرى كما في عام  .٢٠١٠وتجاوز معدل النمو السكاني في بعض بلدان مجلس
التعاون الخليجي نسبة  ١٦في المائة سنوياﹰ في األعوام الواقعة بين  ٢٠٠٣و ،٢٠٠٨نتيجة لتزايد أعداد القوى
العاملة الوافدة إلى تلك البلدان ،بمعدل يشير إلى زيادة تقديرية في عدد السكان قدرھا  ٨في المائة أو أكثر
خالل فترة ستة أشھر .ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي إذاﹰ ،قد يؤدي استخدام عدد السكان في منتصف
عام يشھد نمواﹰ سكانياﹰ كبيرﹰا إلى أخطاﺀ جسيمة في حساب مؤشرات االنتشار لھذا العام.
فعلى سبيل المثال ،بلغ عدد المشتركين في الھاتف النقال في قطر  ٩٤٦ ٣٤٣مشتركاﹰ في نھاية عام
 ،٢٠٠٨وقد بلغ مجموع عدد السكان  ١ ٥٥٣ ٧٢٩نسمة بعد أن كان  ١ ٤٤٨ ٤٤٦في منتصف العام وفقاﹰ
لجھاز اإلحصاﺀ القطري .وتبلغ قيمة مؤشر انتشار الھاتف النقال  ١٣٤في المائة إذا ما حُ سبت على أساس
مجموع عدد السكان في منتصف العام ،و ١٢٥في المائة إذا ما حُ سبت على أساس مجموع عدد السكان في
نھاية العام .وھذا الفارق يعادل تراجع قطر سبع مراتب في الترتيب العالمي.

 - ٢٧الجدول  - ١٣عدد السكان في قطر في الفترة ٢٠١٠ - ٢٠٠٥
الفترة
السكان
تغير النسبة

نھاية العام
٢٠٠٤
٨٢٤ ٦٩٩

نھاية العام
٢٠٠٥
٩٦٥ ٠٩٢
١٧,٠٢

نھاية العام
نھاية العام
نھاية العام
٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٦
١ ٥٥٣ ٧٢٩ ١ ٣٣٧ ٣٢٩ ١ ١٣٣ ٩٧٢
١٦,١٨
١٧,٩٣
١٧,٥٠

نھاية العام
نھاية العام
٢٠١٠
٢٠٠٩
١ ٦٣٧ ٤٤٣ ١ ٦٣١ ٧٢٨
٠,٣٥
٥,٠٢

المصدر :جھاز اإلحصاﺀ القطري واألمانة العامة للتخطيط التنموي.

 - ٢البيانات القابلة للقياس والبيانات غير القابلة للقياس
يُ عتبر مؤشر الجھوزية الشبكية حالة جديرة باالھتمام ألنه يجمع بين البيانات القابلة للقياس والبيانات
التي تجمع من آراﺀ األفراد ،أي غير القابلة للقياس .وھذا المؤشر ھو حصيلة لعمل إحصائيات داللة قيمة.
وحيث تؤثر المسائل الثقافية على طبيعة البيانات المجموعة ،من المھم النظر في ظروف كل بلد .فاألسئلة
المتعلقة بفرض الضريبة مثالﹰ ،تحمل مدلوالت مختلفة عندما ال يكون لدى البلد المعني ھيكلية ضريبية خاصة
به كما ھي الحال في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وعند جمع معلومات عن وجھات نظر المواطنين ،من الضروري اعتماد عينة تعطي صورة وافية
عن الواقع .ولتوضيح ھذه المسألة ،أجرى فريق بحث مستقل تحليالﹰ استخدم فيه مجموعة مختلفة من
السكان ،بينما كانت المجموعة األخرى تتألف من مديرين من مجال األعمال والمجال األكاديمي باإلضافة إلى
مسؤولين كبار في الحكومة .تبين من خالل ھذا التمرين أن القيمة التي سجلتھا مؤشراتنا ھي أقل من تلك
التي نشرھا المنتدى االقتصادي العالمي بنسبة  ٨في المائة تقريباﹰ .أدى ذلك إلى تدھور أحد البلدان ١٢
مرتبة.
وتظھر الجداول التالية الفوارق في المؤشرات المختارة بين نتائج المسح المنشورة في التقرير العالمي
لتكنولوجيا المعلومات ونتائج المسح المستقل الذي أجري لحساب قطر.
الجدول  - ١٤المؤشر الفرعي للبيئة التابع لمؤشر الجھوزية الشبكية
)( ٧ - ١
المجال
بيئة السوق
توفر رأس المال االستثماري
تطور األسواق المالية
وضع تنمية المجموعات التجارية على الصعيد االقتصادي
العبﺀ الناتج عن الضوابط التي تفرضھا الحكومة
حرية الصحافة
إمكانية النفاذ إلى المحتوى الرقمي
البيئة التنظيمية والسياسية
استقاللية القضاﺀ
حماية الملكية الفكرية
كفاﺀة اإلطار القانوني
توفر البنية األساسية
توفر العلماﺀ والمھندسين
نوعية مؤسسات البحث العلمي
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي.٢٠٠٩ ،

المسح المستقل لعام ٢٠٠٨
المرتبة
مجموع النقاط
٣٤
٣,٩٢
٧٠
٤,٠٤
٥٧
٣,٦١
٤٠
٣,٥٢
٨٧
٤,٥٦
٥٨
٤,٧٣

التقرير العالمي لتكنولوجيا
المعلومات ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧
المرتبة
مجموع النقاط
٣٣
٣,٩٥
٤٦
٤,٦٠
٤٢
٣,٩٠
١٢
٤,١٩
٨٣
٤,٦٧
٢٩
٥,٥٢

٥,٠٦
٤,٣٠
٤,٦٣

٣٧
٤٣
٣٩

٥,٥٠
٥,٠٢
٥,١٣

٢٢
٢٧
٢٤

٣,٦٩
٣,٨٣

٩٩
٦٢

٤,٣٣
٤,١٤

٦٦
٤٥

 - ٢٨الجدول  - ١٥المؤشر الفرعي للجھوزية التابع لمؤشر الجھوزية الشبكية
)( ٧ - ١
المجال
جھوزية الفرد
نوعية التعليم في مجالي الرياضيات والعلوم
نوعية النظام التعليمي
مدى تطلب الشاري
جھوزية مؤسسات األعمال
توفر خدمات البحث والتدريب المتخصصة على المستوى
المحلي
نوعية مدارس إدارة األعمال
إنفاق مؤسسات األعمال على البحث والتطوير
التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال األبحاث
نوعية المزودين المحليين
جھوزية الحكومة
مدى أولوية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة إلى
الحكومات
أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة إلى رؤية
الحكومة للمستقبل

المسح المستقل لعام ٢٠٠٨
مجموع النقاط المرتبة
٦١
٤,١٩
٤٥
٤,٠٠
٨٨
٣,٣٠

التقرير الشامل لتكنولوجيا
المعلومات ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧
المرتبة
مجموع النقاط
٢٤
٥,٠٧
٢٤
٤,٨٧
٤٤
٤,٢٥

٣,١٢
٣,٢٩
٢,٧٥
٢,٦٩
٣,٣٨

١٠٥
١٠٥
٩٧
٩٠
١١٧

٤,٠٧
٤,٧٣
٣,٦١
٣,٥٤
٤,٢٧

٥٥
٣٧
٤٠
٤١
٧٣

٥,٢٨

٢٣

٥,٧٥

١٠

٤,٤٩

٣٥

٥,٤٦

٨

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ).(٢٠٠٩

الجدول  - ١٦المؤشر الفرعي لالستخدام التابع لمؤشر الجھوزية الشبكية
)( ٧ - ١
المجال
استخدام مؤسسات األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مستوى عال من استيعاب التكنولوجيا
القدرة على االبتكار
استخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
توفر الخدمات عبر اإلنترنت
توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المكاتب الحكومية

المسح المستقل لعام ٢٠٠٨
المرتبة
مجموع النقاط
٧٥
٤,٥٤
١٠٣
٢,٦١
٤,١٩
٥,٢٦
٥,٠٠

٦٥
٢٠
٣٨

التقرير الشامل لتكنولوجيا
المعلومات ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧
المرتبة
مجموع النقاط
٣٣
٥,٣٠
٨٨
٢,٨٦
٥,٣٦
٥,١٧
٥,٢٦

١١
٢٣
٢٦

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ).(٢٠٠٩

ومن الذين شملھم االستطالع المستقل آلراﺀ المسؤولين التنفيذيين مجموعة بارزة من رجال األعمال
والقادة المحليين ،والمالكين أو كبار الموظفين التنفيذيين ،ومديري العمليات ،والتكنولوجيا ،ومديري الشركات
الرائدة وغيرھم من المسؤولين التنفيذيين.

 - ٢٩وفي غياب مرجع وطني لكبار الشخصيات في المجتمع وفي مجال األعمال ضمن البلد المشمول
بالمسح ،أُ خذت العينة من مصادر عدة إلنشاﺀ قاعدة بيانات تتضمن أكثر من  ٣٠٠فرد أجاب  ٣٥في المائة
منھم تقريباﹰ عن األسئلة .وقد أعدّ ت ألغراض ھذا المسح القوائم التالية:
) أ(

مؤسسات األعمال الكبرى والرائدة )المشمولة وغير المشمولة في المسح(؛

)ب( قطاعات اقتصادية مختلفة )حُ دّ دت باالستناد إلى تصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي للقطاعات المعيارية(:
المال؛
البناﺀ والعقارات؛
الخدمات المھنية والفنية؛
تجارة التجزئة والجملة؛
خدمات السكن والترفيه والغذاﺀ؛
الطاقة والمرافق؛
خدمات الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية.
باﺀ  -عوامل إحصائية متصلة بقياسات محددة
 - ١تعريف المؤشرات
يختلف تعريف المؤشرات بين بلد وآخر في المنطقة .ويتضمن ھذا القسم عدداﹰ من األمثلة التي تبيّ ن
بإيجاز تأثير ھذا االختالف.
)أ(

مستخدمو اإلنترنت

يختلف تعريف مستخدم اإلنترنت من بلد إلى آخر .فھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
العربية السعودية تعرف مستخدم اإلنترنت بالشخص الذي يستخدم اإلنترنت منذ أسبوعين .وعمالﹰ بھذا
التعريف ،يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت ثلث ) ٣٠,٥في المائة( سكان المملكة تقريباﹰ) .(٢٤ويعرف مركز
معلومات شبكة اإلنترنت في الصين ،وھو منظمة شبه حكومية ،مستخدم اإلنترنت بالشخص الذي يفوق عمره
الست سنوات والذي يستخدم اإلنترنت بمعدل ساعة واحدة على األقل في األسبوع.
لالتحاد الدولي لالتصاالت فيقيس استخدام األفراد لإلنترنت في األشھر اإلثني عشر
أما مؤشر
الماضية من أي موقع .وھذا الفرق في التعريف يدل على االختالف في نھج القياس المتﹼبعة .وال بد من
توحيد التعريف لتسھيل المقارنة على الصعيد الدولي وتحسين نتائج القياس.

) (٢٤ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،(٢٠٠٩) ،ص .١٧

 - ٣٠) ب(

الحزمة العريضة

تصنف بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،كلبنان والمملكة العربية السعودية ،جميع أنواع خطوط
المشترك الرقميية في اإلنترنت على أنھا حزمة عريضة ،في حين يعتبر االتحاد الدولي لالتصاالت أن
خطوط المشترك الرقمية ذات السرعة التي تتدنى عن  ٢٥٦كيلوبت في الثانية تﹸصنﹼف ضمن الحزمة
الضيقة).(٢٥
وفي عام  ،٢٠١٠أصدرت الھيئة المنظمة لالتصاالت في لبنان تقريراﹰ ورد فيه أن الحزمة العريضة
يُ قصد بھا االشتراكات في خط المشترك الرقمي غير المتماثل ،ألنھا تشمل أكثر من  ٩٥في المائة من خدمات
الحزمة العريضة) .(٢٦ومن الواضح أن الھيئة المنظمة لالتصاالت تصنف جميع أنواع خطوط المشترك
الرقمية غير المتماثلة ضمن الحزمة العريضة ،بغض النظر عما إذا كانت السرعة تفوق  ٢٥٦كيلوبت في
الثانية أو ال.
ويشير الجدول  ١٧إلى كيفية حساب الھيئة المنظمة لالتصاالت) (٢٧في عُ مان لعدد المشتركين في
شبكة اإلنترنت من خالل إضافة عدد االشتراكات في جميع أنواع خطوط المشترك الرقمية إلى الخطوط
المستأجرة.
الجدول  - ١٧تصنيف خدمات الحزمة العريضة في عُ مان
نوع الخدمة
 - ٢المشتركون في الحزمة العريضة
لإلنترنت )(٢ - ٢+١ - ٢
 ١ - ٢خطوط المشترك الرقمية
 ٢ - ٢الخطوط المستأجرة لإلنترنت

اعتباراﹰ من شھر
أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

اعتباراﹰ من شھر
حزيران/يونيو ٢٠١٠

نسبة التغيّ ر المئوية

٤٤ ٩٨٩
٤٤ ٥٤٦
٤٤٣

٤٤ ١١١
٤٣ ٦٧٨
٤٣٣

١,٩٩
١,٩٩
٢,٣١

المصدر :عُ مان ،الھيئة المنظمة لالتصاالت.٢٠١٠ ،

وفي ھذه الحالة ،يبدو أن في تصنيف عُ مان لجميع أنواع خطوط المشترك الرقمية كحزمة عريضة
أمر منطقي ،وال سيما أن المستوى األول من الخدمات المقدمة في البلد يوفر البيانات بسرعة  ٥١٢كيلوبات
في الثانية.
)ج(

تصنيف مؤسسات األعمال

ال تستخدم بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا كاإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،ومصر،
والمملكة العربية السعودية ،التصنيف الدولي لمؤسسات األعمال المحدد في تقرير المؤشرات األساسية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام :٢٠١٠
) (٢٥االتحاد الدولي لالتصاالت٢٠١٠ ،ج.
) (٢٦الھيئة المنظمة لالتصاالت في لبنان ،(٢٠١٠) ،ص .٧
)(٢٧

.

 - ٣١وتصنﹼف مؤسسات األعمال من حيث الحجم على أساس عدد العاملين فيھا ،أي مؤسسات
األعمال التي يتراوح عدد العاملين فيھا بين  ١و ٩عاملين ،وبين  ١٠و ٤٩عامالﹰ ،وبين ٥٠
و ٢٤٩عامالﹰ ،أو يتجاوز  ٢٥٠عامالﹰ .وفي حين يبلغ الحد األدنى المعتمد  ١٠عاملين أو
أكثر ،قد يرغب العديد من البلدان في جمع البيانات عن مؤسسات األعمال األصغر حجماﹰ.
فأضيفت الفئة من  ١إلى  ٩إلى تصنيف الحجم في استعراض عام  ٢٠٠٨للمؤشرات
األساسية ،بناﺀ على رغبة في توسيع نطاق التصنيف بحيث يشمل مؤسسات األعمال
الصغرى وجدولة البيانات على ھذا األساس .وفئات الحجم المعتمدة تبدو أقل تفصيالﹰ من
التصنيف الذي تعتمده عن شعبة اإلحصاﺀات في األمم المتحدة).(٢٨
وإذا ما ابتعد التصنيف المعمول به في حالة معيّ نة عن التعريف المعياري الثابت ،تزداد مقارنة
البيانات المجمّ عة صعوبة .ومن دون إيجاد طرق للحصول على نتائج واقعية ،تبقى جدوى البيانات محدودة.
) د(

معدّ ل االلتحاق الكلي

لحساب معدّ ل االلتحاق الكلي بطريقة موحدة والوصول إلى حصيلة قابلة للمقارنة ،على البلدان اعتماد
منھجية محددة في تعريف االلتحاق وجمع البيانات عنه .ففي مرحلة التعليم الجامعي ،يبدو أن بعض البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا يجمع البيانات المتعلقة بطرق مختلفة .ويتناول ھذا الفصل جوانب محددة من ھذا
المؤشر ،وفيما يلي تعريف لمعدّ ل االلتحاق لمزيد من التوضيح.
"يقاس مجموع االلتحاق في مرحلة معيّ نة من مراحل التعليم ،بغض النظر عن العمر ،كنسبة مئوية
من السكان الذين ھم في سن الدراسة ،في مرحلة دراسية معينة ،وفي سنة دراسية محددة .أما في مرحلة
التعليم العالي ،فالسكان المعنيون ھم المجموعة التي مضت خمس سنوات على إنھائھا المرحلة الثانوية").(٢٩
 - ٢تواتر القياس
تصدر غالبية البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا تقارير سنوية حول مؤشرات السوق )بعضھا يصدر
التقارير كل ثالثة أشھر( تغطي مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسب انتشار اإلنترنت والھاتف
النقال والھاتف الثابت .وقليلة ھي البلدان التي تجري مسوحاﹰ ميدانية شاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وإن لم تكن تحدّ ثھا سنوياﹰ.
وترد في الجدول التالي أمثلة عن التقارير األكثر شموالﹰ التي أعدت بنا ًﺀ على مسوح لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وقد أصدرتھا البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا خالل األعوام الخمسة األخيرة .وكلما
كثرت تمارين القياس تعززت موثوقية البيانات.

) (٢٨الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية ) ،(٢٠١٠ص  .٤٦المطبوعة المذكورة في
ھذا السياق ھي مسودة التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاﺀات الصناعية الصادرة عن شعبة اإلحصاﺀات في األمم المتحدة.
) (٢٩اليونسكو ،المرجع المذكور.

 - ٣٢الجدول  - ١٨مراجع المسوح المتعلقة بالسكان في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
البلد

البحرين
مصر

التقارير التي تستند إلى مسوح
فھم استخدام االتصاالت في البحرين  -ھيئة تنظيم
االتصاالت٢٠٠٧ ،
فھم استخدام االتصاالت في البحرين  -ھيئة تنظيم
االتصاالت٢٠٠٧ ،
مستقبل اقتصاد اإلنترنت في مصر ،ملف إحصائي،
 ،٢٠٠٩وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المنظمات/اإلدارات المكلفة
ھيئة تنظيم االتصاالت
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ھيئة اإلعالم واالتصاالت

األردن

مسح حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل،
 ٢٠٠٧و ،٢٠٠٨و٢٠٠٩

العراق

الكويت

-

لبنان

أنماط استخدام االتصاالت في لبنان٢٠٠٨ ،

عُ مان

مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
 - ٢٠٠٧التقرير التحليلي لواقع النفاذ واالستخدام
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات
االقتصادية في األراضي الفلسطينية

ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت
وزارة المواصالت
الھيئة المنظمة لالتصاالت
ھيئة تنظيم االتصاالت

فلسطين
قطر
المملكة العربية
السعودية
الجمھورية العربية
السورية

المشھد الرقمي في دولة قطر  :٢٠٠٩تقييم مستوى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر
دراسة استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في المملكة
العربية السعودية ) (٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ھيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات ٢٠٠٩ -

الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني
المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات )آي سي تس قطر(
ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
وزارة االتصاالت والتقانة

الھيئة القومية لالتصاالت

اإلمارات العربية
المتحدة

مسح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
اإلمارات العربية المتحدة ،النفاذ واالستخدام لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
مسح لمدى وصول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لألسر المعيشية في اإلمارات العربية المتحدة٢٠١٠ ،
)األسرة المعيشية(

السودان

اليمن

-

ھيئة تنظيم االتصاالت
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

المصدر :من إعداد اإلسكوا.

 - ٣٣ - ٣المسوح والعينات
يندر إجراﺀ المسوح الميدانية التي تتناول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاﺀ
في اإلسكوا .ففي األعوام القليلة الماضية ،بدأ بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بإجراﺀ مسوح ميدانية.
إال أن بعض العوامل يجعل من مقارنة نتائج المسوح على المستوى الدولي عملية معقدة .وأجريت مسوح
األسر المعيشية في ستة من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا األربعة عشر ،وھي األردن واإلمارات العربية
المتحدة والبحرين وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية .غير أن ھذه المسوح غير دورية بحيث تسھل
عملية وضع المعايير للمقارنة .كما أنھا ال تتضمن نماذج أخذت عشوائياﹰ من طبقات اجتماعية متعددة ،وھو
أمر بالغ األھمية وال سيما عند الحصول على بيانات غير قابلة للقياس عن آراﺀ السكان.
وكثيراﹰ ما ال يكون مضمون المسح موحداﹰ ،مما يزيد من صعوبة المقارنة .وقليلة ھي المسوح
التي تطرقت إلى الفوارق بين الجنسين في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ولم تﹸجر بعد في
منطقة اإلسكوا مسوح شاملة تستخدم معايير متعددة كالنوع االجتماعي والدخل ومستوى الدراسة ونوع
االستخدام.
)أ(

المملكة العربية السعودية

في عام  ،٢٠٠٧أجرت ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية دراسة حول
استخدام الحاسوب واإلنترنت في المملكة .وبينت ھذه الدراسة بعض المشاكل المنھجية .فالشركات على
الﹰ( ،ومتوسطة )من  ٥١إلى  ٣٠٠عامل(
سبيل المثال مصنﹼفة في ثالث فئات :صغيرة )أقل من  ٥٠عام ً
وكبيرة )أكثر من  ٣٠٠عامل( .وألن غالبية بلدان العالم ال تعتمد ھذا التصنيف ،تصعب المقارنة بين المملكة
العربية السعودية والبلدان األخرى.
ومن الممكن تجنب مشاكل المقارنة في حال توحيد تعريف المؤشر ونھج جمع المعلومات.
فالشركات حسب المقياس األوروبي تصنﹼف في أربع فئات ،الصغرى )أقل من  ١٠عمال( والصغيرة )من
 ١٠إلى  ٤٩عامالﹰ( والمتوسطة )من  ٥٠إلى  ٢٤٩عامالﹰ( والكبيرة )أكثر من  ٢٥٠عامالﹰ(.
وما من تناسب بين العينة المختارة وتوزّ ع الشركات في الواقع حسب حجمھا .فنسبة  ٦٨في المائة
من الشركات المختارة ھي من الفئة الصغيرة ) ٥٠عامالﹰ أو أقل( في حين أن مصلحة اإلحصاﺀات العامة
والمعلومات في المملكة العربية السعودية تشير إلى أن  ٩٨,٨في المائة من الشركات في المملكة ھي من
الحجم الصغير .وانقسمت العينة المتبقية بين الشركات المتوسطة الحجم ) ٢٢في المائة( والشركات الكبيرة
الحجم ) ١٠في المائة(.
وبسبب عدم ترجيح النتائج بحيث تتوافق مع النسب الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
في المملكة العربية السعودية ،لم يكن ممكناﹰ مقارنة العينة المختارة مباشرةﹰ مع مجموعات أخرى من البيانات.
ولھذه المسألة أھمية بالغة ألن مؤشرات مثل عدد الشركات التي تضمّ حاسوباﹰ واحداﹰ على األقل ،وعدد
الشركات التي تتوفر فيھا إمكانية االتصال باإلنترنت ،تصنﹼف حسب حجم الشركات.

 - ٣٤) ب(

اإلمارات العربية المتحدة

في عام  ،٢٠٠٩أعدت ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة تقريرﹰا حول مسح
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تناول النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا في
اإلمارات العربية المتحدة).(٣٠
وقد صّ نف التقرير الذي أعدّ على أثر المسح الشركات في ثالث فئات ،الشركات الصغيرة التي
يتراوح عدد العاملين فيھا بين  ١٠و ٤٩عامالﹰ ) ٣٦في المائة من مجموع الشركات( ،والمتوسطة التي
يتراوح عدد العاملين فيھا بين  ٥٠و ٢٤٩عامالﹰ ) ٢٨في المائة من مجموع الشركات( ،والكبيرة التي يبلغ
عدد العاملين فيھا  ٢٥٠عامالﹰ أو أكثر ) ٣٦في المائة من مجموع الشركات(.
وفي الدراسة مسألتان تستحقان التوقف عندھما:
) (١لم تخصص الدراسة فئة للشركات الصغرى التي يتراوح عدد العاملين فيھا بين  ١و ٩عاملين.
وألن االقتصادات النامية تضمّ عدداﹰ كبيراﹰ من الشركات الصغيرة ،فإغفال البيانات التي تتناسب
مع ھذه الفئة تنعكس على النتائج .ويبيّ ن الجدول التالي ،الذي يتضمن أرقاماﹰ مستمدّ ة من تحليل
لقاعدة بيانات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي) (٣١ارتفاع عدد الشركات الصغرى ،إذ كانت
تشكل  ٧٧في المائة من مجموع الشركات في اإلمارات العربية المتحدة في عام  .٢٠٠٨وھذه
النسبة من الشركات الصغرى ال يمكن إسقاطھا من الصورة اإلحصائية الكاملة؛
الجدول  - ١٩أحجام الشركات في اإلمارات العربية المتحدة :الشركات الصغرى
مدرجة في خانة منفصلة
حصة الفئة
)النسبة المئوية(
١,٥
٤,٥
١٧
٧٧
١٠٠

حجم الشركة
كبيرة ) ٢٥٠موظفاﹰ أو أكثر(
متوسطة ) ٢٤٩ - ٥٠موظفاﹰ(
صغيرة ) ٤٩ - ١٠موظفاﹰ(
صغرى ) ٩ - ١موظفاﹰ(
المجموع
المصدر :مجموعة مدار لألبحاث ،بنا ًﺀ على بيانات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي.

) (٢لم يكن توزيع حجم العينة في كل فئة من الفئات منسجماﹰ مع قاعدة بيانات غرفة تجارة
وصناعة أبو ظبي .كما لم تعدل نتائج المسح لتتناسب مع النسب الحقيقية للشركات الصغيرة
ت نتائج المسح بالدقة
والمتوسطة والكبيرة في اإلمارات العربية المتحدة .ونتيجةﹰ لذلك ،لم تأ ِ
المطلوبة للتعبير عن الواقع .وترد في الجدول التالي النسبة المئوية الحقيقية لكل فئة مقابل
النسبة التي استخدمھا المسح .أما مسألة إغفال الشركات الصغرى فلم تعالج نتائجھا.

)(٣٠
)(٣١

.
.

 - ٣٥الجدول  - ٢٠أحجام الشركات في اإلمارات العربية المتحدة
)*(

حجم الشركة
كبيرة ) ٢٥٠موظفاﹰ أو أكثر(
متوسطة ) ٢٤٩ - ٥٠موظفاﹰ(
صغيرة ) ٤٩ - ١٠موظفاﹰ(
المجموع

حصة الفئة وفقاﹰ لقاعدة بيانات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
)النسبة المئوية(
٦
١٨
٧٦
١٠٠

حصة الفئة وفق ﹰا للمسح
)النسبة المئوية(
٣٢
٢٨
٣٢
١٠٠

المصدر :مجموعة مدار لألبحاث.
)*( استثنيت الشركات الصغرى من قاعدة البيانات تناسباﹰ مع مجموع السكان المشمولين بالمسح )مجموع الشركات الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة فحسب(.

)ج(

مصر

في آذار/مارس  ،٢٠٠٩أصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر تقريرﹰا حول
مستقبل اقتصاد اإلنترنت في مصر .صنفت الوزارة الشركات في ثالث فئات ،وھو تصنيف قريب من
تصنيف ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة.
) د(

فلسطين

في عام  ،٢٠٠٩أصدر الجھاز المركزي لإلحصاﺀ في فلسطين تقريراﹰ تحليلياﹰ لواقع النفاذ واالستخدام
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات االقتصادية في األراضي الفلسطينية باالستناد إلى المسح
الذي أجري في عام  ٢٠٠٧حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات .وصنف التقرير
الشركات في ثالث فئات حسب عدد العاملين فيھا :الفئة األولى من صفر إلى أربعة ،والثانية من خمسة إلى
تسعة ،والثالثة اعتباراﹰ من عشرة عاملين .ومما جاﺀ في التقرير أن نتائجه رُ جحت على أساس عامل ترجيح
جرى تقديره باالستناد إلى النسبة المئوية للعناصر وفقاﹰ لتمثيلھا الفعلي) .(٣٢ولم يتوصّ ل التحليل المستقل إلى
األرقام نفسھا.
)ھ(

البحرين

في عام  ،٢٠٠٧أجرت البحرين دراسة حول استخدام الشركات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في البحرين .وصنفت الشركات في ثالث فئات :صغيرة )أقل من  ٢٠عامالﹰ( ،ومتوسطة )من  ٢٠إلى ٩٩
عامالﹰ( ،وكبيرة )أكثر من  ١٠٠عامل( .وفي ھذا المثال دليل إضافي على أھمية اعتماد التصنيف نفسه ،ألن
ھذا االختالف يزيد من صعوبة عملية المقارنة بين البحرين والبلدان األخرى.

) (٣٢الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني ) ،(٢٠٠٩ص .٢٧

 - ٣٦الجدول  - ٢١أحجام الشركات في البحرين :الشركات الصغيرة
والصغرى مصنفة في فئة واحدة
حصة الفئة
)النسبة المئوية(
٤٠
٤٢
١٨
١٠٠

حجم الشركة
أقل من  ٢٠موظفاﹰ
من  ٢٠إلى  ٩٩موظف ﹰا
 ١٠٠موظف أو أكثر
المجموع

)و (

قطر

في عام  ،٢٠٠٨أجرى المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر مسحﹰا لقياس مدى
استخدام قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بعد أن أدرك أن التصنيف السابق للشركات
بحسب حجمھا )من حيث عدد العاملين فيھا( ال يراعي المعايير الدولية ،ويزيد من صعوبة عملية المقارنة
بين الشركات من مختلف الفئات ونظيراتھا في بلدان أخرى .ويعتبر وضع المعايير لمقارنة مؤشرات قطر
بمؤشرات البلدان األخرى مفيدﹰا جداﹰ لفھم موقع قطر ضمن البلدان الرائدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
الجدول  - ٢٢تصنيف قطر لحجم الشركات )حسب عدد العاملين الموظفين(
حجم الشركات
عدد الموظفين

صغرى
٤-١

صغيرة

٩-٥

٢٤ - ١٠

٤٩ - ٢٥

)*(

متوسطة

كبيرة

كبرى

٩٩ - ٥٠

٤٩٩ - ١٠٠

 ٥٠٠أو أكثر

المصدر :آي سي تي قطر.٢٠٠٨ ،
)*( فئات الحجم ھي الفئات المعيارية التي يستخدمھا جھاز اإلحصاﺀ القطري
قامت مجموعة مدار لألبحاث بھذه المھمة لتسھيل التعرف عليھا.

)(٣٣

 ،لكن نظراﹰ لعدم توفر تسمية لكل فئة،

الجدول  - ٢٣التصنيف الدولي لحجم الشركات )حسب عدد العاملين(
حجم الشركات

صغرى

صغيرة

متوسطة

كبيرة

عدد الموظفين

٩-١

٤٩ - ١٠

٢٤٩ - ٥٠

 ٢٥٠أو أكثر

أعاد المجلس توزيع شركات العينة لتتالﺀم مع المقاييس المرجعية الدولية لمقارنة الحجم ،مع االحتفاظ
بتصنيف العينة األساسي ألغراض داخلية في دولة قطر .كما جرى ترجيح البيانات على مستويين إلعطاﺀ
فكرة أكثر واقعيةﹰ عن قطاع األعمال في البلد:
)أ( على مستوى عدد الشركات في كل فئة ،جرى حساب عامل الترجيح لكل فئة بقسمة مجموع
عدد الشركات في الفئة على مجموع عدد الشركات في قطر؛
)ب( على مستوى عدد العاملين في كل فئة ،جرى حساب عامل الترجيح لكل فئة بقسمة مجموع
عدد العاملين في الشركة في الفئة على مجموع عدد العالمين في الشركة في قطر.
)(٣٣

.

 - ٣٧ضمّ ت العينة المستخدمة في الفئات األربع  ٥٣٢شركة .وفي المسح المقبل سيصار إلى زيادة حجم
ھذه العينة للحصول على نتائج أكثر دقة .ويساعد اللجوﺀ إلى الفئات الموحدة وعوامل الترجيح على وضع
قياسات يمكن استخدامھا إلجراﺀ المقارنات بين البلدان والمناطق.
 - ٤أعداد السكان والعوامل ذات الصلة
عدد السكان في أي بلد ھو رقم بالغ األھمية ألسباب شتى .فھو األساس في حساب عدد من
المؤشرات الھامة ،كنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،أو معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي ،أو انتشار
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،أو عدد األطباﺀ لكل  ١٠٠٠نسمة .ولھذه المؤشرات أھمية بالغة،
إذ تسترشد بھا الحكومات في وضع إستراتيجياتھا اإلنمائية وتعديل سياساتھا ،وتستخدمھا المنظمات الدولية
لوضع المعايير الالزمة لمقارنة أداﺀ بلدان العالم في مجاالت إنمائية متعددة بغية تقييم مفاعيل أثر السياسات،
أي النتائج التي تحققھا على أرض الواقع ،وتستعين بھا لتخطيط أعمالھا وتطويرھا .وإذا ابتعد تقدير عدد
السكان كثيرﹰا عن الواقع ،تصبح المؤشرات خاطئة ،فتضلﹼل القرارات التجارية التي تتخذ باالستناد إليھا .وإذا
ما أجري التعداد حسب األصول ،فيعطي رقماﹰ بالغ الدقة عن عدد السكان خالل سنة محددة ،بينما يستخدم
معدل النمو للحصول على تقدير معقول لعدد السكان في السنوات التالية .وباستثناﺀ حاالت التغيّ ر الكبرى
بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية ،غالباﹰ ما يتبع عدد السكان نمطاﹰ في النمو يتسارع ويتباطأ بحسب
الوالدات الجديدة أو الوفيات ،أو الھجرة ،أو النزوح.
وتشھد بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة حاالت سكانية تحولت فيھا معدالت النمو واالتجاھات
الديمغرافية عن القاعدة ،في ظاھرة أدت إلى سوﺀ فھم تركيبة السكان وتحريف المؤشرات التي ترتبط بعدد
السكان والحركة الديمغرافية.
وخالفاﹰ لغالبية بلدان العالم ،تعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي ،منذ السنوات األربع أو الخمس
الماضية ،على قوة عاملة من المغتربين في تحقيق إحدى أكبر وأسرع الطفرات العمرانية واإلنمائية في
العالم .وفي أواخر عام  ،٢٠٠٩كبرت ھذه القوة العاملة ذات المالمح المتنوّ عة ،بحيث تعبر عن تنوّ ع
للسكان ،إذ تضمّ العمال من ذوي المھارات المتواضعة والموظفين ذوي المؤھالت العالية ،فأصبحت نسبتھا
في تلك البلدان تتراوح بين  ٢٨و ٨٧في المائة من مجموع السكان.
وأدت عمليات التعداد التي أجريت في كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى أرقام السكان
الوطنية األولى التي استخدمت محلياﹰ ودولياﹰ ،بصرف النظر عن مستويات دقتھا .وكثيراﹰ ما تكون ھذه الدقة
موضع تشكيك عند النظر في توزيع السكان ،وال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تضمّ نسبة
كبيرة من المغتربين.
ومن أبرز مسؤوليات المكاتب اإلحصائية الوطنية إعطاﺀ أرقام دقيقة فيما يتعلق بالسكان .وتستخدم
شعبة السكان في األمم المتحدة عادةﹰ آخر رقم للتعداد في بلدٍ معيّ ن )في بعض الحاالت ،يحصل تأخير في
تحديث تقديرات السكان على ضوﺀ نتائج التعداد الوطني( ثم تضيف إليه معدل نمو السكان السنوي محسوباﹰ
على أساس المعايير العالمية .وفي البلدان حيث البيانات متفرقة وعدد السكان قليل ومعدالت الھجرة مرتفعة،
يحدث الفرق في التقديرات آثاراﹰ كبيرة .وسنة بعد سنة حتى إجراﺀ التعداد التالي ،تتسع الفجوة بين عدد
السكان الفعلي والتقديرات .وكثيراﹰ ما تستخدم المنظمات األخرى ھذه األرقام في حساب مختلف المؤشرات،
فينتشر تقييم أداﺀ بلد معين على ھذا األساس مقارنةﹰ مع بلدان أخرى تملك القدرة على تتبع مسار نمو عدد
السكان.

 - ٣٨ويبين الجدول التالي ما توفر من أرقام دقيقة عن أعداد السكان في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،وقد
جمعت األرقام من مصادر البلدان نفسھا ومن تقديرات بديلة لكل بلد.
الجدول  - ٢٤أعداد سكان البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا لعام ٢٠٠٩
البلد

٢٠٠٩
السكان

)*(

البحرين

١ ٢٠٠ ٠٠٠

الكويت

٣ ٤٨٤ ٨٨١

عُ مان
قطر

٢ ٦٤٠ ٥٣٥
١ ٦٣١ ٧٢٨

المملكة العربية السعودية

٢٦ ٧٧٥ ١٥١

اإلمارات العربية المتحدة
مجموع سكان بلدان مجلس
التعاون الخليجي

٨ ١٩٩ ٩٩٦
٤٤ ٣٩٥ ٣٣٦

مصر

٧٧ ٧٧٥ ٢٤٧

العراق

٣٢ ٤٢٧ ٠٠٠

األردن

٥ ٩٨٠ ٠٠٠

لبنان

٤ ١١٢ ٧٨٠

فلسطين

٣ ٩٩١ ٨٢٦

الجمھورية العربية السورية
مجموع سكان بلدان
المشرق

٢٠ ٣٦٧ ٠٠٠
١٤٤ ٦٥٣ ٨٥٣

السودان

٤٠ ٤١٠ ٠٠٠

اليمن
مجموع سكان السودان
واليمن
مجموع سكان البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا

٢٢ ٨٢٣ ٠٠٠

المصدر الوطني
الجھاز المركزي
للمعلومات
الھيئة العامة للمعلومات
المدنية
تعداد عمان
جھاز اإلحصاﺀ
مصلحة اإلحصاﺀات
العامة والمعلومات
المركز الوطني
إلحصاﺀ

الجھاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاﺀ
الجھاز المركزي
لإلحصاﺀ
دائرة اإلحصاﺀات
العامة
إدارة اإلحصاﺀ
المركزي
الجھاز المركزي
لإلحصاﺀ الفلسطيني
المكتب المركزي
لإلحصاﺀ

الجھاز المركزي
لإلحصاﺀ
الجھاز المركزي
لإلحصاﺀ

عنوان صفحة الشبكة

التعليق
 ١ ٢٣٤ ٥٩٦اعتبارﹰا من
 ٢٧نيسان/أبريل ٢٠١٠
 ٢ ٦٩٤ ٠٩٤اعتبارﹰا من
منتصف كانون األول/ديسمبر
٢٠١٠
 ٢٧ ١٣٦ ٩٧٩اعتبارﹰا من
 ٢٧نيسان/أبريل ٢٠١٠

 ٣٢ ١٠٤ ٩٨٨اعتباراﹰ من
منتصف عام ٢٠٠٩

 ٣ ٩٣٥ ٢٤٩اعتبارﹰا من
منتصف عام  ،٢٠٠٩و٤٠٣
 ٤ ٠٤٨اعتباراﹰ من منتصف
عام ٢٠١٠

بناﺀً على أرقام عام ٢٠٠٨
)(٣٩ ١٥٤ ٠٠٠
 ٢٢ ٤٩٢ ٠٠٠اعتباراﹰ من
منتصف عام ٢٠٠٩

٦٣ ٢٣٣ ٠٠٠
٥٢٥ ٢٨٢ ١٨٩

) * ( أرقام السكان المستخدمة في ھذا الجدول صالحة حتى نھاية العام ،أو عدلتھا مجموعة مدار لألبحاث لتكون صالحة حتى
نھاية العام.

ويتضمن الجدول  ٢٥أعداد السكان التي استخدمھا االتحاد الدولي لالتصاالت في كل بلد من بلدان
اإلسكوا .وأرقام االتحاد قد تختلف كثيراﹰ عن األرقام التي قدمتھا األجھزة الوطنية لإلحصاﺀ ،إذ يمكن أن تقل

 - ٣٩عنھا بنسبة  ٤٤في المائة كما ھي الحال في اإلمارات العربية المتحدة ،أو تتجاوزھا بنسبة  ٨في المائة
تقريباﹰ ،كما ھي الحال في عُ مان .وإلى جانب اإلمارات العربية المتحدة ،بلغت نسبة الفارق أرقامﹰا عشرية في
ثالثة بلدان ھي البحرين ) ٣٤,١٧في المائة( ،والكويت ) ١٤,٢٠في المائة( ،وقطر ) ١٣,٥٩في المائة(.
وعند النظر في مجموع أعداد السكان ،يظھر اختالف بنسبة  ١٢,٦٨في المائة في حالة بلدان مجلس التعاون
الخليجي الستة ،وبنسبة  ٤في المائة في حالة بلدان المشرق.
الجدول  - ٢٥أعداد سكان البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في عام  :٢٠٠٩أرقام االتحاد الدولي
لالتصاالت مقارنة باألرقام الوطنية
البلد
البحرين
الكويت
عُ مان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
مجموع سكان مجلس التعاون الخليجي
مصر
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
الجمھورية العربية السورية
مجموع سكان المشرق
السودان
اليمن
مجموع سكان السودان واليمن
المجموع

المصادر الوطنية
١ ٢٠٠ ٠٠٠
٣ ٤٨٤ ٨٨١
٢ ٦٤٠ ٥٣٥
١ ٦٣١ ٧٢٨
٢٦ ٧٧٥ ١٥١
٨ ٩٩١ ٩٩٦
٤٣ ٩٣٢ ٢٩١
٧٧ ٧٧٥ ٢٤٧
٣٢ ٤٢٧ ٠٠٠
٥ ٩٨٠ ٠٠٠
٤ ١١٢ ٧٨٠
٣ ٩٩١ ٨٢٦
٢٠ ٣٦٧ ٠٠٠
١٤٤ ٦٥٣ ٨٥٣
٤٠ ٤١٠ ٠٠٠
٢٢ ٨٢٣ ٠٠٠
٦٣ ٢٣٣ ٠٠٠
٢٥١ ٨١٩ ١٤٤

بحسب االتحاد الدولي
)*(
لالتصاالت
٧٩٠ ٠٠٠
٢ ٩٩٠ ٠٠٠
٢ ٨٥٠ ٠٠٠
١ ٤١٠ ٠٠٠
٢٥ ٧٢٠ ٠٠٠
٤ ٦٠٠ ٠٠٠
٣٨ ٣٦٠ ٠٠٠
٨٣ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٠ ٧٥٠ ٠٠٠
٦ ٣٢٠ ٠٠٠
٤ ٢٢٠ ٠٠٠
٤ ٢٨٠ ٠٠٠
٢١ ٩١٠ ٠٠٠
١٥٠ ٤٨٠ ٠٠٠
٤٢ ٢٧٠ ٠٠٠
٢٣ ٥٨٠ ٠٠٠
٦٥ ٨٥٠ ٠٠٠
٢٥٤ ٦٩٠ ٠٠٠

نسبة الفرق المئوية
الفرق
٣٤,١٧
٤١٠ ٠٠٠
١٤,٢٠
٤٩٤ ٨٨١
 ٧,٩٣ ٢٠٩ ٤٦٥١٣,٥٩
٢٢١ ٧٢٨
٣,٩٤
١ ٠٥٥ ١٥١
٤٣,٩٠
٣ ٥٩٩ ٩٩٦
١٢,٦٨
٥ ٥٧٢ ٢٩١
 ٦,٧٢ ٥ ٢٢٤ ٧٥٣٥,١٧
١ ٦٧٧ ٠٠٠
 ٥,٦٩ ٣٤٠ ٠٠٠ ٢,٦١ ١٠٧ ٢٢٠ ٧,٢٢ ٢٨٨ ١٧٤ ٧,٥٨ ١ ٥٤٣ ٠٠٠ ٤,٠٣ ٥ ٨٢٦ ١٤٧ ٤,٦٠ ١ ٨٦٠ ٠٠٠ ٣,٣٢ ٧٥٧ ٠٠٠ ٤,١٤ ٢ ٦١٧ ٠٠٠ ١,١٤٢ ٨٧٠ ٨٥٦ -

)*( االتحاد الدولي لالتصاالت ،من مصادر شعبة السكان في األمم المتحدة.

يؤدي عدم دقة المؤشرات إلى مفاعيل سلبية تقع على التخطيط اإلستراتيجي في القطاع الخاص
وتعوق الجھود التي يبذلھا صانعو القرارات في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا الذين يعتمدون على ھذه
المعلومات .وتؤثر المؤشرات غير الدقيقة أيضاﹰ على قيم مؤشرات األداﺀ األساسية وبالتالي على موقع
البلدان في الترتيب العالمي.
وأدى استخدام أرقام أقل من أعداد السكان المستمدّ ة من التقديرات الوطنية في بلدان مجلس التعاون
الخليجي وأرقام تتجاوز التقديرات الوطنية في بلدان المشرق إلى فوارق كبيرة بين موقعي ھاتين المنطقتين
على خارطة مجتمع المعلومات العالمية .ونتيجةﹰ لھذه األرقام ،حلﹼت بلدان مجلس التعاون الخليجي في مراتب
عالية بينما حلﹼت بلدان المشرق في مراتب متدنية ،مما جعل الفجوة المعلوماتية بين ھاتين المنطقتين تبدو أكثر
عمقاﹰ من أي فجوة قد تنتج من مصادر بيانات أخرى.

 - ٤٠ت معيّ نة
جيم  -أثر األرقام اإلحصائية البديلة على مؤشرا ٍ
 - ١التأثير على انتشار الھاتف النقال وعلى موقع البلدان في الترتيب العالمي
وفقاﹰ لموقع االتحاد الدولي لالتصاالت) (٣٤على اإلنترنت )قسم اإلحصاﺀات في االتحاد الدولي
لالتصاالت( ،احتلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى في العالم من حيث انتشار الھاتف النقال ،إذ بلغ
عدد االشتراكات  ٢٣٢اشتراكﹰا لكل  ١٠٠فرد من السكان في أواخر عام  .٢٠٠٩وقد أجرى االتحاد الدولي
لالتصاالت الحساب على أساس عدد سكان قدره  ٤,٦مليون نسمة ،في حين يبلغ عدد السكان حسب المصادر
الوطنية  ٨,٢مليون نسمة .في حال استخدام الرقم المستمد من المصادر الوطنية ،تنتقل اإلمارات العربية
المتحدة إلى المرتبة الثالثة والثالثين في الترتيب العالمي ،بنسبة انتشار قدرھا  ١٣٠في المائة ،فتصبح إستونيا
نتيجةﹰ لذلك في المرتبة األولى إذ تسجل نسبة انتشار قدرھا  ٢٠٣في المائة.
ويعتبر األردن أفضل البلدان أدا ًﺀ في مجموعة بلدان المشرق من حيث انتشار الھاتف النقال ،على
أساس كل من حسابات االتحاد الدولي لالتصاالت والتقديرات البديلة .غير أن الفرق بين األردن وأقل البلدان
أدا ًﺀ في مجلس التعاون الخليجي أي الكويت ھو تسع مراتب ،إذ تحل الكويت في المرتبة الثامنة والسبعين في
حين يحل األردن في المرتبة السابعة والثمانين .ووفقاﹰ لحساباتٍ بديلة أجراھا االتحاد الدولي لالتصاالت
مستخدماﹰ األرقام المستمدّ ة من المصادر الوطنية ،يبدو األردن البلد الوحيد في مجموعة بلدان المشرق الذي
تخطى الحاجز الفاصل بين بلدان المشرق وبلدان مجلس التعاون الخليجي ،إذ حلّ في المرتبة الخامسة
والسبعين ،متقدّ ماﹰ على الكويت التي حلﹼت في المرتبة العاشرة بعد المائة .وفيما يتعلق بنسب االنتشار ،حقق
األردن  ١٠٠في المائة )مقابل  ٩٥في المائة وفقاﹰ لحساب االتحاد الدولي لالتصاالت( ،وحققت الكويت ٨٣
في المائة )مقابل  ١٠٠في المائة(.
الجدول  - ٢٦انتشار الھاتف النقال وموقع البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في الترتيب العالمي،
تقديرات السكان المستمدة من شعبة السكان في األمم المتحدة
مقابل تقديرات السكان المستمدّ ة من المصادر الوطنية

البلد
المملكة العربية السعودية
قطر
عُ مان
البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
األردن

)(٣٤

االشتراك في الھاتف النقال
وعدد السكان في عام
 ٢٠٠٩وفقاﹰ لالتحاد الدولي
)*(
لالتصاالت
نسبة االنتشار
)النسبة المئوية( الترتيب
٧
١٧٤,٤٣
٦
١٧٥,٤
٢٥
١٣٩,٥٤
٣
١٩٩,٣٨
١
٢٣٢,٠٧
٨٧
٩٥,٢٢

أرقام االشتراك في الھاتف النقال لعام
 ٢٠٠٩وفقاﹰ لالتحاد الدولي لالتصاالت
مقسومة على عدد السكان وفقاﹰ
)*(
لمصادر وطنية
نسبة االنتشار
الترتيب
)النسبة المئوية(
٥
١٦٧,٥٦
١١
١٥١,٥٠
١٤
١٥٠,٣٧
٣٠
١٣١,٥٠
٣٣
١٣٠,١٥
٧٥
١٠٠,٥٨

الفرق
)االنتشار(
٦,٨٧
٢٣,٩
 ١٠,٨٣٦٧,٨٨
١٠١,٩٢
٥,٣٦ -

الفرق في
الترتيب
٢
٥١١
 ٢٧ ٣٢١٢

 - ٤١الجدول ) ٢٦تابع(

البلد
الكويت
مصر
العراق
الجمھورية العربية السورية
السودان
لبنان
فلسطين
اليمن

االشتراك في الھاتف النقال
وعدد السكان في عام
 ٢٠٠٩وفقاﹰ لالتحاد الدولي
)*(
لالتصاالت
نسبة االنتشار
)النسبة المئوية( الترتيب
٧٨
٩٩,٥٩
١٣١
٦٦,٦٩
١٣٦
٦٤,١٤
١٥٨
٤٤,٢٧
١٦٩
٣٦,٢٩
١٧٠
٣٦,١٣
١٨٢
٢٨,٦٢
١٩٣
١٦,٢٩

أرقام االشتراك في الھاتف النقال لعام
 ٢٠٠٩وفقاﹰ لالتحاد الدولي لالتصاالت
مقسومة على عدد السكان وفقاﹰ
)*(
لمصادر وطنية
نسبة االنتشار
الترتيب
)النسبة المئوية(
١١٠
٨٣,٤٢
١٢٤
٧١,١٧
١٣٩
٦٠,٨٢
١٥٦
٤٧,٦١
١٦٥
٣٧,٩٦
١٦٨
٣٧,١٠
١٧٨
٣٠,٦٦
١٩٣
١٦,٨٣

الفرق
)االنتشار(
١٦,١٧
 ٤,٤٨٣,٣٢
 ٣,٣٤ ١,٦٧ ٠,٩٧ ٢,٠٤٠,٥٤ -

الفرق في
الترتيب
 ٣٢٧
٣٢
٤
٢
٤
٠

المصدر :مجموعة مدار لألبحاث.
)*( االتحاد الدولي لالتصاالت نقالﹰ عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

واستخدام ھذه األرقام ،حتى في البلدان التي اختلف فيھا عدد السكان قليالﹰ بين المصادر الوطنية
ومصادر االتحاد الدولي لالتصاالت ،يؤدي إلى فرق من حيث موقع ھذه البلدان في الترتيب العالمي ،كما في
حالة الجمھورية العربية السورية ) ١٥٨حسب أرقام االتحاد الدولي لالتصاالت و ١٥٦حسب أرقام المصدر
البديل( ولبنان ) ١٧٠حسب أرقام التحاد الدولي لالتصاالت و ١٦٨حسب أرقام المصدر البديل( ويصل
الفرق أحياناﹰ إلى سبع مراتب كما في حالة مصر ) ١٣١حسب أرقام االتحاد الدولي لالتصاالت و ١٢٤حسب
المصدر البديل( .ويبلغ الفرق أعلى حد له في اإلمارات العربية المتحدة في مستوى انتشار الھاتف النقال
)كما في جميع المؤشرات المحسوبة على أساس عدد السكان( ،وبرزت مشاكل مشابھة في بلدان عربية
أخرى وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث كانت نسب الفرق في أعداد السكان أعلى .فقد حلت
البحرين في المرتبة الثالثة من حيث انتشار الھاتف النقال حسب أرقام االتحاد الدولي لالتصاالت ،في حين
حلﹼت في المرتبة الثالثة عشرة حسب أرقام المصادر البديلة.
أما المملكة العربية السعودية التي حلت بعد اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر حسب أرقام
االتحاد الدولي لالتصاالت النتشار الھاتف النقال ،فسبقت ھذه البلدان الثالثة وحلت في المرتبة األولى بين
البلدان العربية والخامسة بين بلدان العالم حسب األرقام المنقحة ألعداد السكان.
الجدول  - ٢٧البلدان األحد عشر األولى من حيث انتشار الھاتف النقال
حسب أرقام االتحاد الدولي لالتصاالت٢٠٠٩ ،
المرتبة
١
٢
٣
٤

البلد
اإلمارات العربية المتحدة
إستونيا
البحرين
ماكاو ،الصين

انتشار الھاتف النقال
)النسبة المئوية(
٢٣٢,٠٧
٢٠٢,٩٩
١٩٩,٣٨
١٩٢,٨٣

 - ٤٢الجدول ) ٢٧تابع(
المرتبة
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

انتشار الھاتف النقال
)النسبة المئوية(
١٧٨,١٦
١٧٥,٤٠
١٧٤,٤٣
١٧٣,٨٤
١٦٤,٣٧
١٦٣,٦٢
١٦٠,٥٠

البلد
أنغيال
قطر
المملكة العربية السعودية
ھونغ كونغ ،الصين
بنما
روسيا
سانت كيتس ونيفيس

المصدر :مجموعة مدار لألبحاث.

الجدول  - ٢٨البلدان األحد عشر األولى من حيث انتشار الھاتف النقال
حسب أرقام مجموعة مدار لألبحاث٢٠٠٩ ،
المرتبة
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

البلد
إستونيا
ماكاو ،الصين
أنغيال
ھونغ كونغ ،الصين
المملكة العربية السعودية
بنما
روسيا
سانت كيتس ونيفيس
دومينيكا
أنتيغوا وبربودا
قطر

انتشار الھاتف النقال
)النسبة المئوية(
٢٠٢,٩٩
١٩٢,٨٣
١٧٨,١٦
١٧٣,٨٤
١٦٧,٥٦
١٦٤,٣٧
١٦٣,٦٢
١٦٠,٥٠
١٥٩,٠٨
١٥٤,٠٢
١٥١,٥٠
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 - ٢التأثير على انتشار مستخدمي اإلنترنت وعلى الموقع في الترتيب العالمي
وفقاﹰ للقسم المخصص لإلحصاﺀات على موقع االتحاد الدولي لالتصاالت ،حلﹼت اإلمارات العربية
المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة حسب ترتيب االتحاد للبلدان من حيث انتشار مستخدمي اإلنترنت فيھا ،تليھا
البحرين في المرتبة الرابعة عشرة .أما باالستناد إلى األرقام المستمدّ ة من المصادر الوطنية عن أعداد
السكان ،فتحل اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والستين )بتراجع  ٤٩مرتبة( وتسبقھا البحرين
بمرتبة واحدة ،كما يظھر في الجدول  .٢٩وعلى أساس ھذا الترتيب تتراجع نسبة انتشار اإلنترنت في
اإلمارات العربية المتحدة من  ٨٢في المائة إلى  ٤٦في المائة ،في حين تنخفض في البحرين من  ٨٢في
المائة إلى  ٥٤في المائة.

 - ٤٣وكما في الحاالت االفتراضية ،تأثر الفرق في األداﺀ بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان
المشرق كثيراﹰ بالنماذج المستخدمة لحساب النمو السكاني .وحلّ األردن وھو األول بين بلدان المشرق من
حيث انتشار اإلنترنت قبل قطر ،البلد األخير بين بلدان مجلس التعاون الخليجي )قطر  ،١١١األردن .(١٠٨
أما حسب األرقام المستمدّ ة من المصادر الوطنية ألعداد السكان فيسبق األردن قطر بأربع عشرة درجة في
الترتيب العالمي )قطر  ،١١٦األردن  .(١٠٢وإذا ما أعيد حساب نسب انتشار اإلنترنت ،ترتفع مراتب
جميع بلدان المشرق بضع نقاط في حين تنخفض مراتب بلدان مجلس التعاون الخليجي بمعدل يتراوح بين
درجتين وتسع وأربعين درجة في الترتيب العالمي ،مما يضيق الفجوة بين المجموعتين ويشير إلى تقييم
ف كلياﹰ.
مختل ٍ
الجدول  - ٢٩انتشار اإلنترنت في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا وموقعھا في الترتيب العالمي
أرقام السكان الحالية مقابل أرقام السكان البديلة

البلد
البحرين
عُ مان
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
الكويت
األردن
قطر
لبنان
مصر
الجمھورية العربية السورية
السودان
فلسطين
اليمن
العراق

األرقام األساسية لكل من
المستخدمين والسكان لعام
٢٠٠٩
المرتبة
نسبة االنتشار
العالمية
)النسبة المئوية(
١٤
٨٢,٠٤
٦٨
٤٣,٤٦
١٣
٨٢,١٥
٨٠
٣٨,١٠
٨٣
٣٦,٨٥
١١١
٢٧,٥٨
١٠٨
٢٨,٣١
١٢١
٢٣,٦٨
١٢٦
٢٠,٠٤
١٢٨
١٧,٩٦
١٤٧
٩,٩٤
١٥٤
٨,٣٢
١٩٦
١,٧٨
٢٠٣
١,٠٦

األرقام األساسية للمستخدمين
في عام  ٢٠٠٩مقسومة على
تقديرات السكان البديلة
المرتبة
نسبة االنتشار
العالمية
)النسبة المئوية(
٥٢
٥٤,١١
٦١
٤٦,٨٤
٦٢
٤٦,٠٧
٨٢
٣٦,٦٠
٩٥
٣١,٥٦
١٠٢
٢٩,١٣
١١٦
٢٤,٤٥
١١٨
٢٤,٣١
١٢٤
٢١,٣٩
١٢٦
١٩,٣٢
١٤٥
١٠,٣٩
١٥١
٨,٩٢
١٩٦
١,٨٤
٢٠٣
١,٠٠

الفرق
)االنتشار(
٢٧,٩٣
 ٣,٣٨٣٦,٠٨
١,٥٠
٥,٢٩
 ١,٥٥٣,٨٦
 ٠,٦٣ ١,٣٥ ١,٣٦ ٠,٤٥ ٠,٦٠ ٠,٠٦٠,٠٦

الفرق )المرتبة
العالمية(
 ٣٨٧
 ٤٩٢ ١٢٩
٨٣
٢
٢
٢
٣
٠
٠

المصدر :مجموعة مدار لألبحاث.

 - ٣تأثير أرقام السكان على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في النسخة األخيرة من تقرير قياس مجتمع المعلومات تفاصيل متعلقة بمؤشر تنمية تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وفقاﹰ لالتحاد الدولي لالتصاالت .ومع أن التقرير صدر في عام  ،٢٠١٠استند مؤشر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أرقام عام  .٢٠٠٨ولقياس تأثير أرقام السكان المتباينة على ھذا
المؤشر ،أعيد حسابه في حالة ثالثة من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ھي األردن واإلمارات العربية المتحدة
والبحرين.

 - ٤٤الجدول  - ٣٠أعداد السكان لعام ٢٠٠٨
)االتحاد الدولي لالتصاالت مقابل المصادر الوطنية(
عدد السكان عام ٢٠٠٨
االتحاد الدولي لالتصاالت
٤ ٤٨٠ ٠٠٠
٧٧٠ ٠٠٠
٦ ١٤٠ ٠٠٠

البلد
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
األردن

عدد السكان عام ٢٠٠٨
)المصادر الوطنية(
٨ ٠٧٣ ٦٢٦
١ ١٣٥ ٦٠٠
٥ ٨٥٠ ٠٠٠

أظھرت النتائج انخفاضاﹰ في مرتبتي اإلمارات العربية المتحدة والبحرين .فانتقلت اإلمارات العربية
المتحدة من المرتبة التاسعة والعشرين إلى المرتبة الثالثة واألربعين في حين انتقلت البحرين من المرتبة
الثالثة والثالثين إلى المرتبة الرابعة واألربعين .ومن جھ ٍة أخرى ،تحسنت مرتبة األردن فارتقى من المرتبة
الرابعة والسبعين إلى المرتبة الثالثة والسبعين.
ولم تتغير القيم المثالية للمؤشرين التاليين )من  ٦٠إلى :(٣٠
)أ( خطوط الھاتف الثابت لكل مائة فرد من السكان؛
)ب( المشتركون في اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة لكل مائة فرد من السكان.
الجدول  - ٣١مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام  ٢٠٠٨بعد إعادة حسابه
على أساس األرقام المستمدّ ة من المصادر الوطنية ألعداد السكان
البلد
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
خطوط الھواتف الثابتة لكل مائة فرد من
السكان
المشتركون في الھواتف النقالة لكل مائة فرد
من السكان
الحزمة الدولية لإلنترنت لكل مستخدم
نسبة األسر المعيشية التي لديھا حاسوب
نسبة األسر المعيشية التي لديھا نفاذ إلى
اإلنترنت في منزلھا
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مستخدمو اإلنترنت لكل مائة فرد من السكان
المشتركون في اإلنترنت الثابت ذات الحزمة
العريضة لكل مائة فرد من السكان
المشتركون في الھواتف النقالة ذات الحزمة
العريضة لكل مائة فرد من السكان
مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
معدل إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة
نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الثانوي
نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الجامعي
المرتبة العالمية

المصدر:

.

اإلمارات العربية المتحدة
االتحاد الدولي
النسبة
لالتصاالت
المعدلة

البحرين
االتحاد الدولي
لالتصاالت

النسبة
المعدلة

األردن
االتحاد الدولي
لالتصاالت

النسبة
المعدلة

٣٣,٦٠

١٨,٦٤

٢٨,٤٠

١٩,٢٦

٨,٥٠

٨,٩٢

٢٠٨,٦٠
١٣ ٣٣٣
٧٤,٠٠

١١٥,٧٥
١٣ ٣٣٣
٧٤,٠٠

١٨٥,٨٠
١١ ٠٢٠
٨٧,٠٠

١٢٥,٩٨
١١ ٠٢٠
٨٧,٠٠

٨٦,٦٠
٢ ٨٩٣
٣٩,٣٠

٩٠,٨٩
٢ ٨٩٣
٣٩,٣٠

٦٦,٤٠

٦٦,٤٠

٤٨,٠٠

٤٨,٠٠

١٣,٢٠

١٣,٢٠

٦٥,٢٠

٣٦,١٨

٥١,٩٠

٣٥,١٩

٢٦,٠٠

٢٧,٢٩

١٢,٤٠

٦,٨٨

١٤,٢٠

٩,٦٣

٢,٢٠

٢,٣١

٤٠,٣٠

٢٢,٣٦

٢٥,٢٠

١٧,٠٩

٠,٠٠

٠,٠٠

٩٠,٠٠
٩٧,٧٠
٢٢,٩٠
٢٩

٩٠,٠٠
٩٧,٧٠
٢٢,٩٠
٤٣

٨٨,٨٠
٩٦,٣٠
٢٨,٥٠
٣٣

٨٨,٨٠
٩٦,٣٠
٢٨,٥٠
٤٤

٩١,٩٠
٨٦,٢٠
٣٩,٥٠
٧٤

٩١,٩٠
٨٦,٢٠
٣٩,٥٠
٧٣

 - ٤٥ - ٤تأثير أرقام أعداد السكان على مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام ٢٠١٠
يبدو أن نماذج القياس التي تناولتھا ھذه المطبوعة على غرار مؤشر بنية االتصاالت )المستخدم في
مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام  (٢٠١٠تستند إلى بيانات محسوبة على أساس بطﺀ معدالت
النمو .وفي إطار الزيادة السريعة في القوى العاملة المغتربة ،يبدو أن مجموع السكان ازداد بمعدل أسرع
بكثير من المعدّ ل الذي جرى على أساسه الحساب .وفي ھذه الحالة ،ستؤدي تقديرات السكان المرحلية إلى
اختالفات مؤقتة في المستويات الفعلية .وفي الظروف العادية ،يمكن تسوية ھذه الحاالت خالل فترات التعداد
وعند توفر البيانات الحديثة .فيصبح باإلمكان تطبيق التعديالت التي تطرأ على مجموع نقاط المؤشرات
وعلى المراتب مع حساب األثر الرجعي .ولمعرفة كيفية تأثير استخدام األرقام المحدثة على مجموع نقاط
مؤشر بلد معيّ ن ،أعيد حساب مؤشر بنية االتصاالت لبلدين من بلدان مجلس التعاون الخليجي يتميزان
بمعدالت نمو سكاني مرتفعة.
الجدول  - ٣٢مؤشر بنية االتصاالت )األرقام بعد إعادة حسابھا(

البلد
اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين

قيمة المؤشر
في ما يتعلق
بمستخدمي
اإلنترنت

قيمة المؤشر في
ما يتعلق بخطوط
الھاتف الثابت
الرئيسية

قيمة المؤشر
في ما يتعلق
بالمشتركين في
الھاتف النقال

قيمة المؤشر
في ما يتعلق
بالحواسيب
الشخصية

قيمة المؤشر
في ما يتعلق
بمجموع الحزم
العريضة الثابتة

قيمة المؤشر
بعد إعادة
حسابھا

٠,٥٢٩
٠,٤٣٦

٠,٢١٠
٠,١٧٩

٠,٧٢٩
٠,٦٦٦

٠,٣٥٧
٠,٣٧٣

٠,١٨٢
٠,٢٤٠

٠,٤٠١
٠,٣٧٩
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أدت إعادة حساب مجموع نقاط المؤشرات إلى تغيير كبير في الترتيب .فانتقلت البحرين من المرتبة
التاسعة عشرة التي كانت تحتلھا في عام  ٢٠٠٨إلى المرتبة السابعة واألربعين .وكانت مرتبة ھذا البلد وفقاﹰ
لألرقام األساسية أعلى بثماني وعشرين نقطة من المرتبة المحسوبة على أساس البيانات المنقحة المستمدّ ة من
األجھزة الوطنية لإلحصاﺀ .وتراجع موقع اإلمارات العربية المتحدة في الترتيب العالمي تسع عشرة نقطة،
فأصبحت في المرتبة الرابعة واألربعين بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والعشرين ،لكنھا سبقت البحرين.
الجدول  - ٣٣تغير موقع مؤشر بنية االتصاالت في الترتيب العالمي
البلد
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين

األساسية
٢٥
١٩

المرتبة
بعد إعادة حسابھا
٤٤
٤٧

الفرق
 ١٩٢٨ -
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وتبين ھذه التغييرات أن الختالف أرقام السكان تأثيراﹰ على ترتيب بلد معيّ ن في المسوح العالمية،
وھو تأثير طال بلداناﹰ أخرى من بلدان منطقة اإلسكوا .ويتضح حجم ھذه المشكلة عند النظر في مؤشرات
األداﺀ الرئيسية ،سواﺀ في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،أم المجاالت االجتماعية واالقتصادية ،أم
أي مجال آخر .ومن الضروري أن تضمن المنظمات الدولية المسؤولة عن رصد مؤشرات األداﺀ الرئيسية
استخدام بيانات دقيقة لتجنب نشر نتائج مغلوطة قد تكون لھا عواقب على المستويين الوطني والدولي.

 - ٤٦اإلطار  - ٢التطورات والمؤشرات في قطاع االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ ،
تتضارب وجھات النظر اإلحصائية حتى داخل البلد الواحد .فقد أصدرت ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات
العربية المتحدة في أيار/مايو من عام  ٢٠١٠تقريرﹰا حول التطورات والمؤشرات في قطاع االتصاالت في اإلمارات
العربية المتحدة.
وكانت أرقام أعداد السكان التي استخدمتھا ھيئة تنظيم االتصاالت أدنى من تلك التي أصدرھا الجھاز الوطني
لإلحصاﺀ ،فأدت إلى ارتفاع نسب االنتشار على غرار عدد االشتراكات في الھاتف النقال لكل مائة فرد من السكان.
وال شك في أن حساب المؤشرات استناداﹰ إلى عدد أدنى من عدد السكان الفعلي يجعل أداﺀ البلد في مؤشر معين يبدو
أفضل مما ھو عليه في الواقع.
الجدول  - ٣٤انتشار الھاتف النقال في اإلمارات العربية المتحدة :عدد السكان حسب أرقام
ھيئة تنظيم االتصاالت مقابل أرقام الجھاز الوطني لإلحصاﺀ
المصدر
ھيئة تنظيم االتصاالت
المركز الوطني لإلحصاﺀ

السكان عام ٢٠٠٩
٥ ٠٦٦ ٠٠٠
٨ ١٩٩ ٩٩٦

االشتراكات في الھاتف النقال
١٠ ٦٧١ ٨٧٨
١٠ ٦٧١ ٨٧٨

انتشار الھاتف النقال
)النسبة المئوية(
٢١٠,٦٦
١٣٠,١٤

_____________
المصدر :ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة والمركز الوطني لإلحصاﺀ.

 - ٥تأثير المغتربين على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في بلدان مجلس التعاون الخليجي
تتراوح نسبة المواطنين إلى المغتربين بين حد أدنى قدره  ١٣مغترباﹰ لكل  ٨٧مواطناﹰ في اإلمارات
العربية المتحدة و ٧٢مغترباﹰ لكل  ٢٨مواطناﹰ في عُ مان ،كما يظھر في الجدول  .٣٥والمغتربون في غالبية
بلدان العالم يتحوّ لون إلى مواطنين دائمين مع الوقت أو يحصلون على جنسية البلد الذي أقاموا فيه سنوات
عديدة .أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،فتسري قوانين صارمة ال تسمح بتجنيس إال قلة من المغتربين
المقيمين وباستيعابھم في النسيج السكاني.
الجدول  - ٣٥توزيع السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠٠٩
البلد
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
الكويت
البحرين
المملكة العربية السعودية
عُ مان

المواطنون )النسبة المئوية(
١٣
١٤
٣٢
٤٦
٦٩
٧٣

المصدر :المواقع اإللكترونية لحكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي.

المغتربون )النسبة المئوية(
٨٧
٨٦
٦٨
٥٤
٣١
٢٨

 - ٤٧يؤثر وجود نسب كبيرة من المغتربين إلى المواطنين في بلد معيّ ن على مؤشرات األداﺀ بطر ٍق شتى
وھذا التأثير يتزايد من سنة إلى أخرى .وما يزيد ھذه المؤشرات تعقيداﹰ وغموضاﹰ أن مجموع المغتربين يضمّ
عدداﹰ كبيراﹰ من السكان غير العابرين ،من العمال غير المھرة أو ذوي المھارات المحدودة .ففي عام ،٢٠١٠
شكل العمال الوافدون من جنوب آسيا وجنوب شرقھا نسبة تتراوح بين  ٣٠و ٥٠في المائة من مجموع سكان
اإلمارات العربية المتحدة وقطر ،ونسبة أقل في كل من الكويت والبحرين ،تليھما عُ مان والمملكة العربية
السعودية.
 - ٦انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :األسرة المعيشية مقابل الفرد
يؤثر عدد السكان العابرين أيضاﹰ على مؤشرات أخرى .فمؤشر انتشار اإلنترنت بين األسر المعيشية
يختلف بعض الشيﺀ عن مؤشر انتشار اإلنترنت بين األفراد في القيمة .ففي االتحاد األوروبي مثالﹰ ،بلغت
نسبة انتشار اإلنترنت  ٦٠في المائة بين األسر المعيشية في عام  ،٢٠٠٨و ٥٦في المائة بين األفراد .وفي
قطر ،بلغت نسبة انتشار اإلنترنت بين األسر المعيشية  ٦٣في المائة ،وبين األفراد  ٣٨في المائة .والسبب
في ھذا الفارق ھو أن انتشار اإلنترنت بين األفراد يفقد بعض القيمة ألن ثلث السكان يعيش خارج األسرة
المعيشية التقليدية وأكثرھم ال يستخدم اإلنترنت .وبما أن ھؤالﺀ ال يعتبرون جزﺀاﹰ من األسر المعيشية،
ال تشملھم المسوح المتعلقة بھا .وھكذا يصبح انتشار اإلنترنت بين األسر المعيشية أكثر تمثيالﹰ للسكان في
قطر .وتشھد اإلمارات العربية المتحدة ،مثل ھذا الفارق أيضﹰا ولكن بدرجة أقل.
الجدول  - ٣٦انتشار اإلنترنت :األسر المعيشية مقابل األفراد في بلدان/مناطق مختارة

البلد/المنطقة
االتحاد األوروبي ) ٢٧بلدﹰا(
االتحاد األوروبي ) ٢٥بلدﹰا(
االتحاد األوروبي ) ١٥بلدﹰا(
النروج
آيسلندا
المملكة المتحدة
قطر )(٢٠٠٨
اإلمارات العربية المتحدة )(٢٠٠٨
األردن )(٢٠٠٨

انتشار اإلنترنت في األسر
المعيشية )النسبة المئوية(
٦٠
٦١
٦٤
٩١
٨٧
٧٠
٦٣
٦٦
١٣

عدد مستخدمي اإلنترنت من
كل مائة فرد من السكان
)النسبة المئوية(
٥٦
٥٨
٦٠
٨٦
٨٨
٧٠
٣٨
٤٦
٢٢

الفرق
)النسبة المئوية(
٤
٣
٤
٥
١٠
٢٥
٢٠
٩-

المصادر :المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ) ،(٢٠٠٨المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،قطر ،ھيئة تنظيم
االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة في ما يتعلق باألسر المعيشية ،مجموعة مدار لألبحاث في ما يتعلق بالمستخدمين األفراد ،ھيئة
تنظيم قطاع االتصاالت في األردن.

ويختلف الوضع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي .فنسبة
انتشار مستخدمي اإلنترنت في األردن ،مثالﹰ أعلى بكثير من نسبة انتشاره بين األسر المعيشية ،ألن أعداداﹰ
كبيرة من السكان تصل إلى اإلنترنت من خالل المراكز العامة للنفاذ لإلنترنت ،والمدارس ،والجامعات،
ومكاتب األعمال ،حتى وإن لم يكن لديھا إمكانية لالتصال باإلنترنت في المنازل.

 - ٤٨ويمكن االستفادة من ھذه البيانات باعتبارھا داللة على الفجوة الرقمية بين بلدان مجلس التعاون
الخليجي )الغنية بالنفط( والبلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من خارج مجموعة المجلس التي تعتمد على المراكز
العامة للنفاذ إلى اإلنترنت لتمكين سكان الريف وذوي الدخل المنخفض من الحصول على ھذه الخدمة.
 - ٧تأثير حجم األسرة المعيشية على مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وفقاﹰ لمؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،القيمة النموذجية لخطوط الھاتف الثابت لكل
مائة فرد من السكان ولكل مائة مشترك في اإلنترنت ذات الحزمة العريضة الثابتة ھي.٦٠
وبما أن متوسط حجم األسرة المعيشية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ھو أكثر من ضعف متوسط
حجم األسرة في البلدان المتقدمة النمو ،يستحسن اعتماد قيمة نموذجية بديلة ھي  ٣٠لكل مائة فرد من
السكان .ويؤدي ذلك إلى تحسن في قيمة مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا كما يظھر في الجدول التالي.
الجدول  - ٣٧إعادة حساب مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام ٢٠٠٨
باستخدام قيم نموذجية جديدة لكل من :خطوط الھاتف الثابتة لكل مائة فرد من السكان
والمشتركين في اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة لكل مائة فرد من السكان
اإلمارات العربية المتحدة

البلد

االتحاد الدولي لالتصاالت
٢٩
المرتبة العالمية

بعد التعديل
١٣

البحرين
االتحاد الدولي
لالتصاالت بعد التعديل
٢٢
٣٣

األردن
االتحاد الدولي
بعد التعديل
لالتصاالت
٦٧
٧٤

المصدر :تقديرات اإلسكوا.
مالحظة :األرقام المذكورة في الجدول حسبت على أساس األرقام غير المعدّ لة ألعداد السكان .ولم تأخذ إعادة الحساب في االعتبار سوى
تعديل القيمة النموذجية من  ٦٠إلى  ٣٠في المائة.

 - ٨تأثير التعريفات والمنھجيات على مؤشرات االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم الجامعي
يستخدم ھذا المؤشر في حساب مؤشرات مركبة عدة ،وال سيما مؤشر الجھوزية الشبكية ومؤشر
تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
"ووضعت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( عدداﹰ من المؤشرات
الخاصة بالتعليم ،منھا نسبة االلتحاق الكلي التي يحددھا معھد اليونسكو لإلحصاﺀ بمجموع
الطالب الملتحقين بالمدارس في مرحلة معيّ نة من مراحل التعليم بصرف النظر عن العمر،
و ﹸتحسب بالنسبة المئوية من مجموع السكان الذين ھم في الفئة العمرية للدراسة في تلك
المرحلة ،وذلك في سنة دراسية معينة .أما بالنسبة إلى االلتحاق في مرحلة التعليم العالي،
فتحسب فئة السكان الذين مضى خمسة أعوام على إنھائھم المرحلة الثانوية") (.

) (٣٥اليونسكو ،المرجع المذكور.

 - ٤٩ولحساب ھذا المؤشر ،ال بد من العودة إلى التصنيف الدولي الموحد للتعليم ) (١٩٩٧الذي وضعته اليونسكو
والذي يقسم التعليم ما بعد المدرسي إلى مرحلتين تليان المراحل المدرسية الثالث :المرحلة  ،٤التعليم ما بعد
المدرسي غير الجامعي؛ المرحلة  ،٥المرحلة األولى من التعليم الجامعي )التي ال تؤدي مباشرةﹰ إلى شھادة
متقدمة(.
وعند النظر عن كثب ،يتبين أن العديد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا يستخدم أرقامﹰا تمثل عدد
التالميذ في المرحلة ما بعد الثانوية )المرحلتين  ٤و (٥لحساب ھذا المؤشر ،في حين يجب عدم استخدام أرقام
المرحلة  .٤كما ال تستخدم بعض البلدان المنھجية الموحدة لحساب عدد األفراد الذين تقع أعمارھم ضمن الفئة
الرسمية لاللتحاق بالتعليم الجامعي وفقاﹰ لليونسكو ،أي فئة الخمس سنوات بعد إنھاﺀ المرحلة الثانوية.
والمكتب المركزي لإلحصاﺀ في الجمھورية العربية السورية ،مثالﹰ يستخدم فئة الست سنوات بعد إنھاﺀ
المرحلة الثانوية.
وجاﺀ في التقرير المتعلق بالتعليم العالي في الجمھورية العربية السورية ) (٢٠٠٥ - ١٩٩٤أن نسبة
االلتحاق الكلي بالتعليم العالي تشير إلى النسبة المئوية للملتحقين من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارھم
بين  ١٨و ٢٣سنة).(٣٦
وبالعودة إلى طريقة وضع اإلحصاﺀات ،يتبين أن الحسابات التي أجراھا المكتب المركزي لإلحصاﺀ
في الجمھورية العربية السورية والتي أرسلت إلى اليونسكو تتضمن فئة من ستة أعمار )،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨
 .(٢٣ ،٢٢ففي ھذه الحال قد يؤدي تطبيق معايير اليونسكو ،التي تستخدم فئة عمرية من خمس سنوات تلي
إنھاﺀ المرحلة الثانوية ،إلى انخفاض قيمة مؤشر األداﺀ وتراجع موقع الجمھورية العربية السورية في الترتيب
العالمي.
يشير الجدول  ٣٨إلى نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي في مجموعة من البلدان األعضاﺀ
في اإلسكوا.
الجدول  - ٣٨النسبة المئوية للسكان في عمر التعليم العالي الذين يتابعون تحصيلھم الجامعي
في مجموعة من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا٢٠٠٨ ،
البلد
لبنان
األردن
المملكة العربية السعودية
مصر
عُ مان
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
المصدر :موقع معھد اليونسكو لإلحصاﺀ.

) (٣٦المكتب المركزي لإلحصاﺀ ،الجمھورية العربية السورية ،٢٠٠٧ ،ص .٣٢

النسبة المئوية للسكان
)النسبة المئوية(
٥٢
٤١
٣٢
٢٨
٢٧
٢٥
١١

 - ٥٠يتضح من ھذا الجدول أن اإلمارات العربية المتحدة وقطر ھما األخيرتان ضمن البلدان األعضاﺀ في
اإلسكوا من حيث االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي .وكما في الحاالت األخرى ،تتأثر المؤشرات
المحسوبة على المستوى الوطني ،على غرار ھذا المؤشر ،باألرقام المعتمدة على السكان ،وھي تضمّ أعداداﹰ
كبيرة من العاملين المغتربين .ولو جرى حساب المؤشر بطريقة مختلفة ،بحيث ال تبقى ھذه األعداد خارج
الحساب ،لتغيرت قيمته كثيراﹰ .وفي ھذا النھج ابتعاد عن المنھجيات المعتمدة الحالية ،والعمل به يطرح
القضايا المعقدة التي تناولھا ھذا الفصل في أجزاﺀ سابقة .ومن غير المعروف بعد ما إذا كان ھذا النھج
سيأتي بالتعديل المطلوب على أرقام عدد السكان حسب طبيعة القوى العاملة.
ولشرح آثار ھذه القضايا الديمغرافية ،يمكن دراسة الفوارق بين مرتبتي اإلمارات العربية المتحدة
وقطر .ونظراﹰ إلى توفر النسبة المئوية نفسھا من العمال العابرين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية لاللتحاق
بمرحلة التعليم العالي ،يمكن أن تتشابه قيمة المؤشر لدى قطر واإلمارات العربية المتحدة في حال لم يدرج
ھؤالﺀ في الحساب .وعندما أعيد حساب نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي في قطر باستخدام
السنة المرجعية نفسھا ،بلغت  ٢٢في المائة.
اإلطار  - ٣نسبة االلتحاق في مرحلة التعليم العالي في قطر
)مثال على إعادة الحساب االفتراضية(
بلغ مجموع الطالب الملتحقين في مرحلة التعليم العالي في السنة الدراسية  ،٢٠٠٨ - ٢٠٠٧من دون أخذ العمر
في الحسبان ١١ ٣٥٢ ،في المائة )مجموعة مدار لألبحاث ،عن المجلس األعلى للتعليم(.
ووفقاﹰ لجھاز اإلحصاﺀ في قطر ،يبلغ عدد السكان من الفئة العمرية ) ٥٠ ٥٢٣ (١٩ - ١٥نسمة ،في حين يبلغ عدد
السكان من الفئة العمرية ) ١٣٩ ٢٨٥ (٢٤ - ٢٠نسمة )حتى تشرين األول/أكتوبر .(٢٠٠٧
الحساب
)*(

السكان من الفئة العمرية لاللتحاق في مرحلة التعليم العالي )٥٠ ٥٢٣) = (٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨
).١٠٣,٧٨٠ = ((٥/٣) ( * )١٣٩ ٢٨٥

)+ ((٥/٢

وما من رقم محدد يشير إلى عدد القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية في الفئة العمرية )،(٢٢ - ١٨
لكن بما أن ھذه القوى تشكل  ٥٠في المائة من مجموع السكان) * ( ،يمكن تقدير عدد السكان الذين يجب إدراجھم في
الحساب كما يلي ٥١ ٨٩٠ = ٢/١٠٣ ٧٨٠ :وبالتالي تكون نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي في قطر =
). ٢٢ = ١٠٠ ( * )(٥١ ٨٩٠/١١ ٣٥٢
________________

مالحظة :يُ فترض أن تكون نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي في قطر أعلى بكثير وال سيما أن عدداﹰ كبيرﹰا من
المغتربين التابعين للفئة العمرية التي يجدر بھا االلتحاق في ھذه المرحلة جاؤوا إلى قطر للعمل ،لكنھم مدرجون في فئة
القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية.
) *( قطر ،الھيئة العامة لإلحصاﺀ.

ويتضح من الجدول  ٣٩تأثير القيمة النموذجية لمؤشر نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي
على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 - ٥١الجدول  - ٣٩مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام ٢٠٠٨
بعد إعادة حسابه على أساس قيمة نموذجية جديدة
لنسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي
البلد
الموقع في الترتيب العالمي

اإلمارات العربية المتحدة
بعد التعديل
االتحاد الدولي لالتصاالت
٢٢
٢٩

البحرين
االتحاد الدولي لالتصاالت
٣٣

بعد التعديل
٣١

لم تتغير في ھذا المثل أرقام السكان والقيم النموذجية للمؤشرات اآلنفة الذكر )خطوط الھاتف الثابت
لكل مائة فرد من السكان واالشتراكات في اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة لكل مائة فرد من
السكان( .ما تغيّ ر ھو مؤشر القيمة النموذجية لنسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي ،إذ انخفض من
 ١٠٠إلى  ٧٥في حالة اإلمارات العربية المتحدة ،ومن  ١٠٠إلى  ٨٠في حالة البحرين .وھذا التغيير ھو
نتيجة لتعديل في األرقام بحيث تستثنى من الحساب أعداد القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية من
الفئة العمرية لاللتحاق في مرحلة التعليم العالي .ومن غير الواضح ما إذا كان ھذا االستثناﺀ يشكل تطبيعاﹰ
مناسباﹰ في ظل ھذه الظروف.
وتتطلب القيم النموذجية الجديدة التي توفرت لھذا المؤشر المزيد من التدقيق.
دال  -الخالصة
يطرح توحيد القياسات والقابلية للمقارنة مشاكل وصعوبات ،غير أن إمكانية إيجاد الحلول ليست
بعيدة .فتوحيد تعاريف المؤشرات وتنسيق سياسات مقارنة البيانات عبر السلسلة الزمنية ،ھي من الحلول
التي يسھل تنفيذھا بكلفة منخفضة نسبياﹰ في األجل القصير .أما في األجل الطويل ،فال بدّ من العمل على
وضع نماذج تستمدّ من الظروف المحلية ،منھا مثالﹰ حصول نمو كبير في عدد السكان في فترة زمنية
قصيرة .وبعد أخذ جميع ھذه المسائل في االعتبار ،يصبح السؤال األصعب ھو معرفة مدى أھمية ھذه
النماذج في وضع السياسات استناداﹰ إلى بيانات دقيقة وواقعية .وستتناول الفصول التالية حلوالﹰ ممكنة لھذه
المسألة ،وستقدم توصيات بشأن نماذج القياس التي تتمتع بالفعالية من حيث الكلفة ،وتأتي بنتائج توجه عملية
التنمية.

- ٥٢ -

ثالثاﹰ  -نحو نموذج مشترك لوضع معايير للمقارنة في منطقة اإلسكوا
ألف  -تحليل مقارن بين بلدان منطقة اإلسكوا وبين ھذه البلدان
والبلدان المتقدمة النمو
شھدت العقود األربعة الماضية مزيجاﹰ من التغيرات في تركيبة السكان ،نتجت من عوامل اقتصادية
صرف ،أو ذات طابع اقتصادي ،وجعلت وضع البلدان الستة األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي) (٣٧مختلفاﹰ
عن وضع سائر البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في مجاالت اجتماعية اقتصادية عديدة .أدى إلى ھذه التغيرات
اكتشاف النفط وما تبعه من ازدھار اقتصادي وتنمية واسعة النطاق ،فاتسعت الفوارق بين بلدان اإلسكوا
األعضاﺀ وغير األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي ،وال سيما في مؤشرات أساسية عديدة كمؤشرات قياس
أداﺀ مجتمع المعلومات ومدى تطوره ،واالقتصاد القائم على المعرفة.
غير أن المنظمات الدولية المعنية بوضع معايير وتعاريف ومؤشرات ألعداد السكان أغفلت حجم ھذه
التغييرات وتداعياتھا ،أقلﹼھا نشوﺀ بنية سكانية ال مثيل لھا في أي منطقة أخرى من العالم .ولم تعر بلدان
مجلس التعاون الخليجي الوضع السكاني الجديد االھتمام الالزم ألسباب سياسية أو غير سياسية ،بغض النظر
عن تأثيره اإليجابي أو السلبي على قيمة مؤشرات أداﺀ كل من ھذه البلدان.
ويعتمد عامل الدقة في المؤشرات السكانية وبالتالي في مؤشرات األداﺀ المستندة إليھا على مدى دقة
الرقم المعتمد لعدد السكان وعلى مدى تحديثه .كما يعتمد على حساب أو عدم حساب العدد الكبير من
العاملين الذين ال يتمتعون بمھارات )أو من ذوي المھارات الضعيفة( المقيمين مؤقتاﹰ في بلدان مجلس التعاون
الخليجي .وال يتم حساب ھؤالﺀ دوماﹰ.
وفيما يتعلق بالفوارق االقتصادية والسكانية بين البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،وألغراض ھذه
الدراسة ،يمكن تقسيم المنطقة إلى مجموعتين ،مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تستقبل القوى
العاملة ،ومجموعة البلدان غير األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي التي ترسل القوى العاملة .وانطالقاﹰ من
ھذا التصنيف ،يبرز التحليل فوارق كبيرة بين المجموعتين ،وكذلك أوجه تشابه بينھما ومع البلدان المتقدمة
النمو.
وفي الجدول  ٤٠مقارنة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان اإلسكوا األخرى والبلدان المتقدمة
النمو في مجاالت ديمغرافية واجتماعية اقتصادية وذات صلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الجدول  - ٤٠مقارنة بين بلدان اإلسكوا والبلدان المتقدمة النمو في مجاالت مختارة

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
حجم األسرة
عدد المغتربين
الفجوة الرقمية
معدل األمية لدى البالغين
)أ(

البلدان األعضاﺀ في
مجلس التعاون الخليجي
كبير
كبير
كبير
معتدلة إلى كبيرة
منخفض إلى معتدل

البلدان غير األعضاﺀ في
مجلس التعاون الخليجي
قليل إلى معتدل
كبير
)أ(
صغير
كبيرة
منخفض إلى مرتفع

البلدان المتقدمة النمو
كبير
صغير
)ب(
صغير
صغيرة
منخفض إلى منعدم

تقيم في الجمھورية العربية السورية واألردن أعداد كبيرة من العراقيين.

)ب( يتحول المغتربون في البلدان المتقدمة النمو عادةﹰ إلى مواطنين بعد إقامتھم فيھا عدة سنوات .وال ينطبق ھذا الوضع على
المغتربين في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
) (٣٧اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،عُ مان ،قطر ،الكويت ،المملكة العربية السعودية.

 - ٥٣ - ١الخصائص الديمغرافية في منطقة اإلسكوا
تستقبل بلدان مجلس التعاون الخليجي ،ما عدا عُ مان والمملكة العربية السعودية ،العاملين المغتربين
بأعداد تفوق عدد السكان المحليين )الجدول  .(٤١ولطالما شكلت البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا من خارج
مجلس التعاون الخليجي )وال سيما بلدان المشرق واليمن والسودان( مصدراﹰ للموارد البشرية ،التي تلبي
احتياجات بلدان مجلس التعاون الخليجي وغيرھا من بلدان العالم ،من األيدي العاملة من مختلف المستويات
والمؤھالت .والبلدان غير األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي تستقبل أعداداﹰ قليلة من العاملين المغتربين،
تشكل نسبة بسيطة من مجموع سكانھا .غير أن األوضاع في فلسطين والعراق ،المتضررين من النزاعات
أثرت كثيراﹰ على توزيع السكان في البلدان المجاورة وال سيما في األردن والجمھورية العربية السورية
ولبنان.
ووفقاﹰ آلخر ما توفر من أرقام ،يقدر عدد الالجئين العراقيين في الجمھورية العربية السورية بمليون
ونصف مليون ،ويقيم  ٧٥٠٠٠٠الجئ عراقي في األردن ،وقد غادروا العراق قبل غزو عام  ٢٠٠٣أو
خالله أو بعده) .(٣٨ويعود بعض ھؤالﺀ الالجئين إلى بالدھم أو يھاجرون إلى بالد الغرب ،غير أن معظمھم
ال يزالون في البلدان التي تستضيفھم وسيظلون يشكلون جزﺀاﹰ من سكانھا لفترة طويلة من الزمن ،بغض
)(٣٩
النظر عن وضعھم كالجئين ،أو رجال أعمال ،أو حاصلين على إقامة أو رخص عمل .ومع أن نوعي
تعداد السكان اللذين تعتمدھما األمم المتحدة يأخذان في الحسبان جميع األشخاص المقيمين ضمن حدود بلد
معيّ ن ،ال يحسب الالجئون العراقيون ضمن السكان بالرغم من مساھمتھم الفعالة في الناتج المحلي اإلجمالي
وفي الكثير من المؤشرات التي تعتمد على عدد السكان ،كنسب انتشار الھاتف النقال واإلنترنت.
الجدول  - ٤١الخصائص الديمغرافية :العمال المغتربون في بلدان مجلس التعاون الخليجي

اإلمارات العربية المتحدة
قطر
الكويت
البحرين
المملكة العربية السعودية
عُ مان

النسبة المئوية
للسكان المحليين
١٣
١٤
٣٢
٤٦
٦٩
٧٢

)أ(

النسبة المئوية
)أ(
للمغتربين
٨٧
٨٦
٦٨
٥٤
٣١
٢٨

النسبة المئوية
لألسر المغتربة
٥٧
٤٦
٥٥
٤٢
٢٣
٢٣

)ب(

النسبة المئوية للعاملين المغتربين في
)ب(
مواقع البناﺀ والمجمعات السكنية
٣٠
٤٠
١٣
١٢
٨
٥

)أ( بنا ًﺀ على األرقام التي قدمتھا المصادر المحلية.
)ب( تقدير تقريبي لمجموعة مدار لألبحاث.

ويؤوي لبنان نصف مليون فلسطيني تقريباﹰ ،يعيش معظمھم في مخيمات خاصة بالالجئين) (.
ويشمل الرقم المعتمد لعدد السكان في لبنان ھؤالﺀ الالجئين ،لكنه ال يشمل عشرات آالف العاملين السوريين
من ذوي المھارات الضعيفة الموجودين بشكل دائم في البلد .ولبنان ال يرسل القوى العاملة إلى الخارج
) (٣٨منظمة األمم المتحدة للطفولة.٢٠٠٨ ،
) (٣٩انظر الحاشية .١٥
) (٤٠مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين:

.

 - ٥٤فحسب ،بل يستقبل أعدادﹰا كبيرة من العمال األسيويين ،ومعظمھم يعمل في خدمة المنازل) .(٤١وفي
الجمھورية العربية السورية أيضاﹰ عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا بلدھم منذ عقود مضت،
وال يزالون بانتظار حل عادل ودائم لمشكلتھم.
أما العراق فلم يدخل منذ فترة في حساب معظم المؤشرات العالمية بسبب النقص في اإلحصاﺀات
التي يمكن الوثوق بھا ،واالضطراب السياسي واألمني على أراضيه .وطيلة السنوات القليلة الماضية ،منع
ھذا الوضع العراقيين الذين غادروا البلد من العودة إليه ،بل حث آخرين على الھجرة ،وال سيما في صفوف
األقليات .ونتيجةﹰ لذلك ،يمكن أن تتغير أرقام عدد السكان العراقيين كثيراﹰ خالل أشھر قليلة ،وھذا التغيّ ر
يضعف مصداقية المؤشرات الصادرة.
وتطرح األعداد الكبيرة من القوى العاملة المغتربة ذات المھارات اليدوية في بلدان مجلس التعاون
الخليجي إشكالية في عمل معدي المسوح واإلحصائيين ،إضافة إلى إشكالية حسابھا أو عدم حسابھا في
مجموع أعداد السكان .وھذه اإلشكالية تعرض مؤشرات قياس اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
واستخدامھا في األسر المعيشية أو على صعيد األسرة للخطأ وعدم الدقة ،إذ تبرز تناقضات واضحة عند
مقارنة ھذه المؤشرات بمؤشر االستخدام الفردي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .والسبب في ذلك أن
القوى العاملة المغتربة ذات المھارات اليدوية تقيم في مراكز مخصصة لھا في مواقع مشاريع البناﺀ .وھؤالﺀ
ت أو آالفاﹰ ،يقطنون في مستودعات أو مھاجع مشتركة ،في
العمال يقيمون في مساكن جماعية ،تؤوي مئا ٍ
ظاھرة غريبة على بلدان مجلس التعاون الخليجي ،حيث يشكل عددھم نسبة كبيرة من مجموع السكان.
فاألحياﺀ الخاصة من حيث تعريفھا ال تعتبر وحدات سكنية لألسر المعيشية ،وإدراجھا في العملية الحسابية
يؤدي إلى تحريف جميع المؤشرات المتعلقة بنموذج األسرة المعيشية ،كالمؤشرات التي تقيس عدد الحواسيب
الشخصية أو انتشار اإلنترنت في األسر المعيشية .ومن غير الدقيق استبعاد ھؤالﺀ العاملين األميين بغالبيتھم
عن مجموع السكان عند حساب انتشار مستخدمي اإلنترنت في البلد .ومن الحلول المقترحة للمؤشرات
المشابھة لمؤشر انتشار مستخدمي اإلنترنت حساب ھذا المؤشر على قيمتين ،تخدم كل قيمة ھدفاﹰ معيناﹰ في
سياق مختلف.
 - ٢نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اإلسكوا
ال بد من تحديد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بدقة قبل النظر في العالقة بين قيمتي اعتماد
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي .فأرقام عدد السكان التي
استخدمھا صندوق النقد الدولي لحساب قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لعام  ٢٠١٠في البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا كانت قريبة من األرقام التي نشرتھا مصادر وطنية ،ما عدا في اإلمارات العربية
المتحدة التي تنشر أرقام ﹰا رسمية متضاربة عن عدد السكان) .(٤٢وما يفسّ ر ھذا التضارب أن التحديثات التي
طرأت على أرقام السكان الرسمية لعام  ٢٠١٠نشرت في أكثر الحاالت بعد انتھاﺀ عمل صندوق النقد الدولي
على جمع البيانات عن أعداد السكان.
وبيّ ن الجدول  ٤٢الفرق في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( محسوباﹰ مرةﹰ
على أساس األرقام المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي لعدد السكان ،ومرة أخرى على أساس الرقم الرسمي
) (٤١قدرت منظمة رصد حقوق اإلنسان عددھم عام  ٢٠١٠ب ـ  ٣٠٠ ٠٠٠فرد.
) (٤٢استخدمنا رقم السكان األحدث الصادر عن المركز الوطني لإلحصاﺀ:

.

 - ٥٥الصادر عن بلدان مجلس التعاون الخليجي في الفترة الزمنية نفسھا .وباإلضافة إلى تناقض األرقام العائدة
لإلمارات العربية المتحدة ،لم تكن األرقام التي استخدمھا صندوق النقد الدولي أرقاماﹰ دقيقة لعدد السكان،
فانعكس ھذا النقص في الدقة على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،فأدّ ى إلى تغيّ ر بسيط تراوح بين
مرتبة وأربع مراتب في موقع البلدان في الترتيب العالمي .وأدّ ت األرقام غير الدقيقة التي استخدمھا صندوق
النقد الدولي في حالة اإلمارات العربية المتحدة إلى تغيير ترتيب ھذا البلد ضمن بلدان مجلس التعاون
الخليجي .وعند استخدام عدد السكان الصحيح ،تسبق الكويت اإلمارات العربية المتحدة من حيث نصيب
الفرد من الناتج المحلي االجمالي بثالث مراتب بدالﹰ من أن تليھا بخمس عشرة مرتبةﹰ.
الجدول  - ٤٢خصائص االقتصاد الكلي :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
)*(
)باألسعار الجارية( في بلدان مجلس التعاون الخليجي٢٠١٠ ،

البلد
قطر
اإلمارات العربية المتحدة
الكويت
البحرين
عُ مان
المملكة العربية السعودية

بالدوالر
)عدد السكان حسب
صندوق النقد الدولي(
٧٤ ٤٢٢
٤٧ ٤٠٦
٣٢ ٥٣٠
١٩ ٦٤١
١٨ ٠٤٠
١٦ ٦٤١

الترتيب العالمي
)عدد السكان حسب
صندوق النقد الدولي(
٣
٨
٢٣
٣٤
٣٨
٣٩

بالدوالر األمريكي
)عدد السكان حسب
المصادر الوطنية(
٧٦ ٦٧٨
٢٩ ٢٢٦
٣٣ ٥١٩
١٨ ١١١
٢٠ ١٤٣
١٥ ٩٧٢

الترتيب العالمي
)عدد السكان حسب
المصادر الوطنية(
٣
٢٥
٢٢
٣٧
٣٤
٤٠

المصدر :صندوق النقد الدولي ومجموعة مدار لألبحاث.
)*( كانت األرقام التي استخدمھا صندوق النقد الدولي لعدد سكان بلدان مجلس التعاون الخليجي قريبة من األرقام التي نشرتھا
المصادر الوطنية ،ما عدا في حالة اإلمارات العربية المتحدة.

والفجوة كبيرة بين بلدان اإلسكوا األعضاﺀ وغير األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي من حيث
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي .فنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان ،وھو البلد
األغنى بين بلدان اإلسكوا غير األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي ،ھو أدنى بستة آالف دوالر من نصيب
الفرد في آخر بلد من حيث األداﺀ بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وھو المملكة العربية السعودية.
الجدول  - ٤٣خصائص ذات صلة باالقتصاد الكلي :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
)باألسعار الجارية( في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
من خارج مجلس التعاون الخليجي٢٠١٠ ،
البلد
لبنان
األردن
الجمھورية العربية السورية
مصر
العراق
السودان
اليمن
فلسطين
المصدر :صندوق النقد الدولي.

بالدوالر األمريكي
١٠,٠١٩
٤,٤٣٥
٢,٨٩٢
٢,٧٧١
٢,٦٢٥
١,٦٤٢
١,٢٣٠
-

المرتبة العالمية
٥٩
٩٣
١١٢
١١٦
١١٩
١٢٧
١٣٦
-

 - ٥٦ - ٣متوسط حجم األسرة في منطقة اإلسكوا
متوسط حجم األسرة ھو وجه من أوجه التشابه الديمغرافي بين البلدان األعضاﺀ والبلدان غير
األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي ،وال سيما عند مقارنته بالبلدان المتقدمة النمو .ويتراوح حجم األسرة
المعيشية بين  ٤,٢٣شخصاﹰ في مصر و ٦,٥٩في عمان ،بمتوسط قدره ستة أشخاص )مع احتمال أن تضم
األسرة في العالم العربي فرداﹰ أو أكثر من األسرة الموسّ عة كالجد أو الجدة( مقابل  ٢إلى  ٢,٥أشخاص في
البلدان المتقدّ مة.
 - ٤معدالت إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة في منطقة اإلسكوا
إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة) (٤٣ھو عاملٌ أساسي لبناﺀ القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ووجه من أوجه التشابه بين البلدان األعضاﺀ وغير األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي .
وتتراوح معدالت اإللمام بالقراﺀة والكتابة بين  ٦٣في المائة في اليمن ،و ٨٧في المائة في المملكة العربية
السعودية ،و ٩٤في المائة في الكويت .وھذه المعدالت بعيدة عن معدالت البلدان المتقدمة حيث جميع السكان
تقريباﹰ ملمّ ون بالقراﺀة والكتابة.
الجدول  - ٤٤معدالت إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة لدى الذكور واإلناث في منطقة اإلسكوا
)اعتباراﹰ من عمر  ١٥سنة(
)*(

البلد أو المنطقة
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
فلسطين
عُ مان
قطر
المملكة العربية السعودية
السودان
الجمھورية العربية السورية
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،قاعدة بيانات المؤشرات العالمية للتنمية البشرية،

٢٠١٠
)النسبة المئوية(
٩٠,٠١
٦٦,٤٢
٧٤,١٥
٩١,١٧
٩٤,٥٨
٨٩,٦٨
٩٣,٨٨
٨٦,٣١
٩٣,١٨
٨٦,٧١
٦٠,٩٥
٨٤,٧١
٩٠,٠٧
٦٣,٢١
.

)*( بعض ھذه األرقام تقديرية.

) (٤٣معدل إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة واحد من  ١١مؤشرﹰا يؤلف مجموعھا مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت.

 - ٥٧باﺀ  -تعديل المؤشرات العالمية ووضع مؤشرات جديدة تناسب منطقة اإلسكوا
معظم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية تصلح لقياس مجتمع المعلومات في البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا .غير أن بعضھا يحتاج إلى تعديل ،بحيث يتناسب أكثر مع الخصائص االجتماعية
واالقتصادية في المنطقة.
 - ١تعديالت مقترحة لبعض مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت المستخدمة
لحساب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يتضمن الجدول  ٤٥تعديالت مقترحة لبعض مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت المستخدمة لحساب
مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
الجدول  - ٤٥التعديالت المقترحة للقيم النھائية التي استخدمتھا مؤشرات االتحاد الدولي
لالتصاالت لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المؤشر
خطوط الھاتف الثابت لكل مائة فرد من السكان
المشتركون في اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة
لكل مائة فرد من السكان
معدل إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة
نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم

القيمة المثالية وفقاﹰ لالتحاد
الدولي لالتصاالت
٦٠
٦٠
١٠٠
١٠٠

القيمة المثالية المقترحة
)أ(
 ١٥إلى ٤٠
 ١٥إلى ٤٠

)أ(

)ب (
)ب (

)أ( وفقاﹰ لمتوسط حجم األسرة في كل من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا )أو كمعدل وسطي للمنطقة( الذي يفوق متوسط حجم
األسرة في البلدان المتقدمة.
)ب( ينبغي استبعاد العمال غير المھرة الذين يقيمون مؤقت ﹰا في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،ومعظمھم من غير الملمين
بالقراﺀة والكتابة ،ألن أعدادھم التي تتغير باستمرار تؤدي إلى تحريف قيمة المؤشر العائدة للسكان الدائمين.

 - ٢مؤشرات إضافية مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
تعتبر مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم المذكورة في تقرير المؤشرات
األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير كافية) (٤٤لقياس مدى تطور ھذه التكنولوجيا في األنظمة
التعليمية .ومن أجل فھم دقيق لمدى تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األنظمة التعليمية
في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،ينبغي وضع مؤشرات جديدة على غرار نسبة المدارس التي لديھا موقع
إلكتروني ،ونسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب في المكتبات ،وأخرى ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وقد وُ ضعت المؤشرات الجديدة المقترحة في الجدول  ٤٦لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم باالستناد إلى تجارب مناطق أخرى ،وال سيما أوروبا):(٤٥
) (٤٤راجع المفوضية األوروبية ).(٢٠٠٦
) (٤٥المرجع نفسه.

 - ٥٨الجدول  - ٤٦مؤشرات مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
رمز المؤشر

مواصفاته
عدد الحواسيب الشخصية الموصولة إلى اإلنترنت في المدارس لكل مائة طالب
يقيس عدد الحواسيب الموصولة إلى اإلنترنت في المدارس لكل مائة طالب
)ضمن الحواسيب المستخدمة ألغراض تعليمية(
نسبة المدارس التي لديھا موقع إلكتروني
يقيس عدد المدارس التي لديھا موقع إلكتروني مقسوم ﹰا على عدد المدارس اإلجمالي في البلد
نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب ألغراض تعليمية في مختبرات الحاسوب
يقيس عدد المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في مختبرات الحاسوب مقسوم ﹰا على
مجموع عدد المدارس في البلد
نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب ألغراض تعليمية داخل الصفوف
يحصي عدد المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في الصفوف مقسوم ﹰا على عدد
المدارس اإلجمالي في البلد
نسبة المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في المكتبات
يحصي عدد المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في المكتبات مقسوم ﹰا على عدد
المدارس اإلجمالي في البلد
نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب في أماكن أخرى
يقيس عدد المدارس التي تستخدم الحاسوب ألغراض تعليمية في مكان واحد آخر مقسوماﹰ على مجموع
عدد المدارس في البلد

المصدر :المفوضية األوروبية ).(٢٠٠٦

 - ٣استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية
ال يغطي واضعو المؤشرات العالمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات القطاع
العام ،مع أن المسوح الوطنية التي تجريھا بعض البلدان تشمل مؤشرات من ھذه القبيل .ولھذا النوع من
المؤشرات قيمة كبيرة في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ألسباب عديدة .ففي الكثير من ھذه البلدان ،وال سيما
بلدان مجلس التعاون الخليجي والجمھورية العربية السورية ومصر ،تفوق نسبة الموظفين في القطاع العام
إلى مجموع السكان بكثير نسبة ھذه الفئة من الموظفين في البلدان المتقدمة .وھكذا يكون الستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في ھذه المؤسسات وفعالية استخدامھا تأثير على أداﺀ البلد باإلجمال يفوق ما لھذا
العنصر من تأثير في البلدان المتقدّ مة .وخالفاﹰ لما ھو الحال في البلدان المتقدمة ،حيث القطاع الخاص يمسك
بزمام المبادرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تبقى الحكومات ھي صاحبة المبادرة في معظم
البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ويتبعھا قطاع األعمال ،وإن بدأ القطاع الخاص في بعض ھذه البلدان يتخذ
مبادرات على ھذا الصعيد.
فقياس أداﺀ حكومات بلدان اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساھم إذﹰا في تقييم
األداﺀ الوطني ،ومعرفة توجھاته وسرعته .ويتضمن الجدول  ٤٧مؤشرات مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في مؤسسات القطاع العام.
الجدول  - ٤٧مؤشرات مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في المؤسسات الحكومية
رمز المؤشر

مواصفاته
نسبة المواطنين المشتركين في الخدمات التي تؤمنھا المؤسسات الحكومية عبر اإلنترنت
كثافة اإلقبال السنوية على المواقع اإللكترونية التابعة للمؤسسات الحكومية مقسومة على عدد
مستخدمي اإلنترنت )لقياس الطلب(

 - ٥٩ومع أن لمجتمع المعلومات أبعاداﹰ عديدة غير متوفرة بعد في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
)كالتطبيقات اإللكترونية ،والبيئة المؤازرة ،وبناﺀ األمن والثقة ،والمحتوى الرقمي( ،يستحسن التركيز حالياﹰ
على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية وبتوسيعھا تدريجاﹰ لتشمل استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية.
وكما ورد في األقسام السابقة من ھذه الدراسة ،يعطي العديد من المؤشرات الصادرة في التقارير
الدولية واإلقليمية والوطنية قيماﹰ تفتقر إلى الدقة ،وال سيما فيما يتعلق بالبلدان األعضاﺀ في مجلس التعاون
الخليجي ،بسبب استخدام أرقام غير دقيقة لعدد السكان .لذلك يُ ستحسن أن توصي ھذه الدراسة بإنشاﺀ ھيئة
حكومية مستقلة في كل بلد ،تسترشد بأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتصميم قاعدة بيانات رسمية تضم
جميع اإلحصاﺀات المتعلقة بالسكان والخصائص الديمغرافية في بلد معيّ ن ،وتكون مسؤولة عن تحديث
البيانات بانتظام .وبدأ العمل في معظم البلدان على إنشاﺀ ھذه الھيئة ،على أن تتولﹼى أيضاﹰ استخدام القنوات
المناسبة لتبليغ األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات العالمية بانتظام بنتائج التعداد السكاني ،وتقديرات السكان،
والبيانات الديمغرافية ذات الصلة .وعلى الھيئة أن ترصد تقارير البحوث العالمية لضمان دقة البيانات
المستخدمة.
 - ٤خاصية فريدة ببلدان مجلس التعاون الخليجي
نظراﹰ إلى عدم دقة مؤشرات األداﺀ في بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب أعداد المغتربين الكبيرة
وال سيما القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية ،يمكن استخدام ثالثة مستويات من أعداد السكان،
للحصول على صورة أكثر واقعيةﹰ عن الخصائص الديمغرافية ،وبناﺀ مؤشرات أكثر دقة .المستوى األول
يحصي المواطنين في كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي ،والمستوى الثاني يحصي المواطنين
والمغتربين ،مع استبعاد القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية ،المستوى الثالث يشمل السكان جميعاﹰ،
ومنھم القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية .وقد ال يكون ھذا النھج مألوفاﹰ ،غير أنه يقدّ م حالﹰ منطقياﹰ
للتركيبة الديمغرافية المتغيرة التي تتفرد بھا بلدان مجلس التعاون الخليجي .ويعتمد كل رقم من األرقام
الثالثة في تحديد القيم الدقيقة والواقعية لمجموعة معيّ نة من المؤشرات .وسيكون المستوى الثاني األنسب في
تحديد قيمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لكن اعتماد ھذا النھج يتطلب المزيد من التدقيق.
الشكل  - ٥المستويات الثالثة المقترحة ألرقام أعداد السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي
المستوى ١

المستوى ٢

المستوى ٣

 - ٦٠جيم  -مصادر البيانات
ينبغي تحديد طرق جمع البيانات لكل متغير )عنصر( من متغيرات مؤشر معيّ ن مع اإلشارة إلى
طبيعتھا أكانت بيانات أوليةﹰ )بيانات غير متوفرة( أم بيانات ثانويةﹰ )بيانات منشورة أو متوفرة في مصدر
معيّ ن(.
وبعدئ ٍذ يجب تحديد مصدر البيانات لكل متغير والتحقق منه .ففي حال كان المصدر ثانوياﹰ ،يجب
تحديد اسم المنظمة )على غرار :المكتب المركزي لإلحصاﺀ( .أما في حال كان المصدر أولياﹰ ،فيجب تحديد
عنوان المسح واسم المنظمة )على غرار :مسح عام للسكان( .وقد يكون لبعض المتغيرات ،األولية منھا
والثانوية ،أكثر من مصدر واحد )الجدول  ،(٤٨ويمكن االستفادة من ھذا التعدد ألغراض التحقق من
المصادر .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن يكون ألحد المتغيرات األولية أكثر من مصدر ،كما يمكن أن يكون
متغيّ راﹰ مشتركاﹰ ،يرد في أكثر من مسح.
ويجب تحديد طريقة جمع البيانات لكل متغير من المتغيرات الثانوية )عن طريق اإلنترنت،
االتصاالت الھاتفية ،إلخ( وموقع المصدر على اإلنترنت أو رقم المسؤول الرئيسي عن االتصال/وبريده
اإللكتروني .وينبغي إعداد قائمة بجميع المصادر الثانوية ،تضاف إلى مجموعات البيانات من كل مصدر.
وينبغي وضع قائمة بالمؤشرات تتضمن جميع المؤشرات المحددة والمختارة ،والمركبة من متغيرات
عديدة ،مع تحديد مصادر بياناتھا وطرق جمعھا .وتكون ھذه القائمة بمثابة مرجع لجميع عمليات جمع
البيانات )الجدول .(٤٨
الجدول  - ٤٨مؤشرات مقترحة لقياس استخدام السكان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المرجع
١,١,١

مؤشر األداﺀ الرئيسي
االشتراكات في الھاتف النقال
لكل مائة فرد من السكان

القياس
عدد االشتراكات في الھاتف النقال
السكان

المرجع الدولي

المصدر الرئيسي
الھيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت
المركز الوطني لإلحصاﺀ

 - ١جمع البيانات بشكل أولي
المسوح الميدانية ھي الطريقة المثلى لجمع البيانات األولية ،ولھا أھمية بالغة لقياس انتشار استخدام
اإلنترنت .غير أن كلفة ھذه المسوح تفرض أن يخضع إجراؤھا إلشراف فريق داخلي قوي أو مستشار
خارجي لضمان استيفائھا للمعايير المحددة وعدم وقوعھا في التحيز وفي األخطاﺀ اإلحصائية.
ومن المؤسف أن المسوح الميدانية المعدودة التي أجريت في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا لقياس
انتشار استخدام اإلنترنت لم تكن موضوعية ،ولم توجّ ه بطريقة تؤدي إلى معرفة تركيبة السكان ولم تستند إلى
نماذج تمثيلية .ومعظم المسوح التي تجرى في المنطقة ال تستخدم لتقصّ ي الحقائق بقدر ما توجّ ه ألغراض
ترويجية أو تسويقية.
ولتجھيز البيانات األولية ،يوصى باعتماد منھجيات أخذ العينات بشكل عشوائي .ويمكن أيضاﹰ اللجوﺀ
إلى منھجيات الترجيح إلعطاﺀ معلومات أكثر واقعيةﹰ عن موضوع معين ،ففي حالة قطاع األعمال في البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا ،يكون الترجيح على أساس) :أ( عدد الشركات في كل فئة من الفئات المحددة على
أساس الحجم؛ )ب( عدد الموظفين في كل من ھذه الفئات.
ويمكن إنشاﺀ آليات معينة لتسليم البيانات الالزمة دورياﹰ من دون الحاجة إلى إجراﺀ مسح ميداني.
ويمكن أن تبلغ المدارس وزارة التربية سنوياﹰ عمالﹰ بتعميم من الوزارة بمؤشرات الستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في التعليم مثل "نسبة عدد التالميذ إلى عدد الحواسيب في المدارس".

 - ٦١أما تصنيف الشركات وفقاﹰ لحجمھا فيجب أن يستوفي المعيار الدولي كما يظھر في الجدول  ٤٩أدناه.
الجدول  - ٤٩تصنيف حجم الشركات )حسب عدد العاملين(
تصنيف حجم الشركات )حسب عدد العاملين(
صغرى

صغيرة

متوسطة

كبيرة

٩-١

٤٩ - ١٠

٢٤٩ - ٥٠

 ٢٥٠أو أكثر

 - ٢مصادر البيانات الثانوية
يتضمن الجدول  ٥٠المصادر الموصى بھا لجمع البيانات الثانوية.
وال بد من تعزيز قنوات االتصال بين مختلف منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومات
في منطقة اإلسكوا لضمان التبليغ بأرقام عدد السكان وغيرھا من الخصائص الديمغرافية بالدقة المطلوبة
والوقت المناسب.
الجدول  - ٥٠المصادر الموصى بھا لجمع البيانات الثانوية في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
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 - ٦٢ - ٣نظم المعلومات اإلحصائية
ال يمكن االستفادة من المعلومات اإلحصائية عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إذا لم تنشر
وتوزع على جميع أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات .ودعت خطة عمل جنيف التي اعتمدھا مؤتمر
القمة العالمي لمجتمع المعلومات في كانون األول/ديسمبر  (٤٦)٢٠٠٣جميع البلدان والمناطق إلى وضع أدوات
تؤمن معلومات إحصائية عن مجتمع المعلومات تتضمن مؤشرات أساسية وتحليالﹰ ألبعاده الرئيسية.
وتعتبر نظم البيانات المتوفرة عبر اإلنترنت أدوات فعالة لجمع معلومات على مستوى البلد ،ويمكن
استخدامھا لتخزين البيانات التي جمعھا عدد من أصحاب المصلحة من مجتمع المعلومات ،أو التي جمعت
لھم ،على غرار مؤشرات االتصاالت المستقاة من عمال الھاتف ومن نتائج المسوح التي تجريھا الوزارات أو
األجھزة المسؤولة عن قياس مجتمع المعلومات.
وإنشاﺀ قواعد بيانات لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستوى الوطني في كل بلد
من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا مفيد جداﹰ وبالغ األھمية في المرحلة الحالية من التنمية التي بلغتھا المنطقة،
والتي تتطلب دقةﹰ في التخطيط ومعلومات موثوقة يمكن االعتماد عليھا .وال ينبغي أن تكون قاعدة البيانات
مجرد وسيلة لتخزين المعلومات وتحديثھا ،بل وسيلة تفاعلية ،تصدر عنھا باستمرار مؤشرات لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .عندئذ يمكن وضع معايير لمقارنة ھذه المؤشرات بمؤشرات بلدان أخرى لرصد
التقدم المحرز على مر السنين.
ويتضمن اإلطار  ٤معلومات عن نظام من أبرز نظم قواعد البيانات الشبكية المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المنطقة ،وھو مشروع بوابة مصر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
أما اإلطار  ٥فيتضمن معلومات عن نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية.
اإلطار  - ٤بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
دعا مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف في عام  ٢٠٠٣ثم في تونس في عام ٢٠٠٥
البلدان والمناطق كافة إلى وضع أدوات لبناﺀ معلومات إحصائية عن مجتمع المعلومات .فأنشأت األمم المتحدة بالتعاون
مع عدد من المنظمات الدولية الشراكة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية .وھذه الشراكة تﹸعنى
بوضع مجموعة من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية تكون بمثابة األساس لقاعدة بيانات عالمية حول
إحصاﺀات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفي عام  ،٢٠٠٦استجابت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتفي مصر لدعوة مؤتمر القمة ،فأطلقت
مشروعاﹰ وطنياﹰ في مجال مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بھدف قياس مجتمع المعلومات في مصر .وكان
المشروع نموذجاﹰ لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ونﹸفذ بالشراكة بين الجھاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحصاﺀ ،والجھاز القومي لتنظيم االتصاالت ،وھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،وشركة مايكروسوفت.
ويؤمن المشروع البيانات الدقيقة الالزمة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر .وھو
مشروع واسع النطاق ،يقيس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع على مستويات عدة ،كاألسر
المعيشية ،واألعمال ،والحكومة ،والتعليم ،ونوادي تكنولوجيا المعلومات ،ومقاھي اإلنترنت ،ومدى نفاذ النساﺀ إلى ھذه
التكنولوجيا .كما يجمع المشروع البيانات القابلة وغير القابلة للقياس على فترات زمنية مختلفة ،شھرياﹰ أو فصلي ﹰا أو
سنوياﹰ.
) (٤٦مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ) ،(٢٠٠٣الفقرة .٢٨

 - ٦٣اإلطار ) ٤تابع(
ومن أھداف المشروع:
إنشاﺀ قاعدة بيانات ضمن الوزارة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساعد في قياس مجتمع
المعلومات في مصر وتحليله وفقاﹰ للمعايير الدولية؛
بناﺀ قدرة أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات على وضع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في مصر؛
رصد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر في قطاعات عدة وضمن مختلف المناطق
الجغرافية؛
إنشاﺀ مصدر معلومات عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر ،يوفر للمنظمات الدولية
البيانات الوافية والالزمة إلعداد التقارير التحليلية عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
تزويد صانعي القرار بمؤشرات دقيقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساعدھم في تحسين السياسات
واإلستراتيجيات المتعلقة بھذا القطاع.
الشكل  - ٦رسم بياني نموذجي من إعداد مشروع بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

من أبرز نتائج المشروع إطالق ،البوابة األولى المخصصة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المنطقة في تشرين األول/أكتوبر  . ٢٠٠٨والھدف من "بوابة مصر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" ھو
قياس تطور مجتمع المعلومات في البلد من خالل مجموعة من  ١٦٨مؤشراﹰ محدثاﹰ تقيس استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المجاالت التالية:
البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا؛
استخدام األسر المعيشية واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال؛
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الحكومي؛
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نقاط النفاذ العامة؛
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع التعليمي؛
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الصحي )في المستقبل القريب(.
_______________
المصدر :بوابة مصر لمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،

.

 - ٦٤اإلطار  - ٥نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية
نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية ،ھو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية تفاعلية ثنائية اللغة )عربية/إنكليزية(.
الھدف منه ھو تحسين إمكانات النفاذ إلى إحصاﺀات ومؤشرات قابلة للمقارنة عن المنطقة ،تساعد في توجيه عملية اتخاذ
القرار ،واتخاذ قرارات مبنية على الوقائع في المسائل اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
ويسھل ھذا النظام تبادل البيانات اإلحصائية بين اإلسكوا والبلدان األعضاﺀ فيھا ،ويساھم في بناﺀ قدرات البلدان
في مجال جمع البيانات ووضع المؤشرات.
ويتألف النظام من ثالثة عناصر رئيسية ھي اإلدارة العامة ،وإدارة البيانات ،واستخراج التقارير .ويتضمن دلي ﹰ
ال
تدريبياﹰ موثقاﹰ لمساعدة مستخدمي النظام على فھم إجراﺀات العمل به .ومستخدمو ھذا النظام يتوزّ عون على ثالث فئات،
أصحاب قاعدة البيانات ومديروھا ومديرو البيانات والضيوف ،ولكل فئة من ھذه الفئات طرق نفاذ مختلفة إليه.
اإلدارة العامة
لمديري النظام صالحيات تخوّ لھم إضافة المؤشرات وتحديثھا وإلغاﺀھا وتنظيمھا في وحدات/قطاعات وفئات
فرعية .يحدد المدراﺀ أيضاﹰ البلدان/المناطق والسالسل الزمنية وجميع خصائص المؤشرات.
إدارة البيانات
يسمح النظام لمديري البيانات بإضافة بيانات إحصائية وتحديثھا وإلغائھا يدوياﹰ أو أوتوماتيكياﹰ ،وباستعادتھا ،بھدف
استكمال البيانات وتنسيقھا.
استخراج التقارير
يصدر النظام باإلنكليزية و/أو العربية تقارير متعددة األبعاد تتضمن عوامل قابلة للتغيير بناﺀ على طلب
المستخدم ،باإلضافة إلى جداول و/أو رسوم ،وبيانات شرحية أحياناﹰ .ويمكن تحويل ھذه التقارير إلى صيغ عدة
.
،و
،و
،و
منھا
الشكل  - ٧رسم بياني نموذجي من نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية
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 - ٦٥اإلطار ) ٥تابع(
نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية على اإلنترنت
وھو أحد عناصر ھذا النظام متاح على اإلنترنت باللغتين العربية واإلنكليزية على الرابط التالي:
 .تؤمن ھذه الخدمة النفاذ إلى قاعدة بيانات شاملة لتسھيل نشر المؤشرات للبلدان
األعضاﺀ وصانعي القرارات والسياسات.
التدريب على استخدام نظام المعلومات اإلحصائية في اإلسكوا
يعتبر التدريب على نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية جزﺀاﹰ من مھمة اللجنة في بناﺀ قدرات بلدانھا على جمع
المؤشرات وإدارتھا ونشرھا .الھدف ھو تدريب المشاركين على استخدام خصائص النظام من خالل نھج عملي
ضمن بيئة اختبارية معدة خصيصاﹰ لتلبية احتياجات البلدان .ونﹸظمت منذ آذار/مارس  ٢٠١١سلسلة من ورشات
العمل التدريبية شارك فيھا متدربون من األردن والسودان وفلسطين واليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي.
واعتمد النظام في كل من ھيئة تقنية المعلومات في عُ مان ،وفي ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت في األردن.
_________________
المصدر :نظام اإلسكوا للمعلومات اإلحصائية،

.

دال  -مبادئ توجيھية العتماد نموذج مشترك مالئم لوضع معايير للمقارنة
نظراﹰ إلى عدم توفر البيانات أو عدم دقة معظم البيانات المتوفرة عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،يبقى العامل األبرز لقياس مجتمع المعلومات في المنطقة في
اختيار نموذج بسيط لوضع معايير المقارنة ،يعتمد على أبرز مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الخاصة بالشراكة .لھذا النموذج أھمية خاصة في إصدار مجموعات من البيانات الدقيقة عن مجتمع
المعلومات ،يحتاج إليھا صانعو اإلستراتيجيات في الحكومة وفي عالم األعمال .ويوصى بإجراﺀ تعديالت
على النماذج العالمية المتوفرة وباعتماد مؤشرات إضافية للتوصل إلى تحليل أفضل للقطاع.
وللتوصل إلى نموذج مشترك ومالئم لوضع معايير للمقارنة تسمح بقياس مجتمع المعلومات ،على
اإلسكوا اتخاذ التدابير التالية:
تحديد ما ينبغي مقارنته لوضع المعايير المناسبة؛
تحديد النموذج المالئم وما ينبغي قياسه؛
تحديد البلدان و/أو المناطق التي ينبغي وضع معايير لمقارنتھا ببعضھا البعض؛
جمع البيانات؛
تحليل البيانات؛
وضع خطة عمل للتحسين والرصد.
 - ١تحديد ما ينبغي مقارنته لوضع المعايير المناسبة
يوصى بالتركيز على القطاعات التالية في عملية وضع المعايير للمقارنة نظراﹰ لتأثيرھا البالغ على
تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ،وإلمكانية مقارنتھا بقطاعات
مشابھة إقليمياﹰ وعالمياﹰ:
)أ( السكان )األفراد واألسر المعيشية(؛
)ب( األعمال؛
)ج( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
)د( التعليم؛
)ھ( الحكومة.

 - ٦٦وفي مرحلة الحقة ،يمكن تغطية قطاعات أخرى كالقوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
 - ٢تحديد النموذج المالئم وما ينبغي قياسه
النموذج المقترح لوضع معايير للمقارنة ھو حصيلة التعديل في المكونين الرئيسيين لمؤشر االتحاد
الدولي لالتصاالت لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
)أ(

النسخة المعدلة لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ال يزال مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نموذج قياس مفيداﹰ بالرغم من طابعه العام،
وعدم شموله العديد من أبعاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو مستويات تطور مجتمع المعلومات.
ومن الممكن إجراﺀ تعديالت عليه ليدل على خصائص البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا ومقارنتھا
بخصائص البلدان المتقدمة النمو .ويشير الجدول  ٥١إلى تركيبة المؤشر وعناصره والقيم النموذجية التي
حددھا االتحاد الدولي لالتصاالت والقيم الجديدة المقترحة.
ويكون مؤشرا االشتراك في خطوط الھاتف الثابت واالشتراك في اإلنترنت ذات الحزمة العريضة
لكل مائة فرد من السكان القيمة المثالية أو مستوى التشبع في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا عندما تتراوح قيمة
المؤشر بين  ١٥و ،٤٠بحسب متوسط حجم األسرة في كل من البلدان األعضاﺀ ،الذي غالباﹰ ما يفوق بمرة أو
مرتين متوسط حجم األسرة في البلدان المتقدمة النمو .ويتضح من الجدول  ٥٢متوسط حجم األسرة المعيشية
في بعض البلدان المتقدمة النمو في مقابل متوسط حجم األسرة في بعض البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا.
الجدول  - ٥١قيم جديدة مقترحة لبعض مؤشرات مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المؤشر
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
خطوط الھاتف الثابتة لكل مائة فرد من السكان
االشتراكات في الھواتف النقالة لكل مائة فرد من السكان
الحزمة الدولية لإلنترنت لكل مستخدم
نسبة األسر المعيشية التي لديھا حاسوب
نسبة األسر المعيشية التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت في منزلھا
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مستخدمو اإلنترنت لكل مائة فرد من السكان
المشتركون في اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة لكل  ١٠٠فرد من السكان
المشتركون في الھواتف النقالة ذات الحزمة العريضة لكل مائة فرد من السكان
مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
معدل إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة
نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الثانوي
نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الجامعي

القيمة المثالية وفقاﹰ لالتحاد
الدولي لالتصاالت

القيمة المثالية الجديدة
المقترحة
)أ(

٦٠
١٧٠
١٠٠ ٠٠٠
١٠٠
١٠٠

 ١٥إلى ٤٠
ال تغيير
ال تغيير
ال تغيير
ال تغيير

١٠٠
٦٠
١٠٠

ال تغيير
 ١٥إلى ٤٠
ال تغيير

١٠٠
١٠٠
١٠٠

)أ(

)ب(

)ج (

)أ( وفقاﹰ لمتوسط حجم األسرة في كل بلد من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا )الجدول بعنوان :قيم مثالية جديدة مقترحة لمؤشرات
االشتراك في الھاتف الثابت واإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة(.
)ب( ال ينبغي أن يشمل مجموع السكان العاملين العابرين ذوي المھارات اليدوية في البلد.
)ج( ال ينبغي أن يشمل مجموع السكان من الفئة العمرية في سن التعليم العالي العاملين العابرين ذوي المھارات اليدوية في البلد
والذين يتناسب عمرھم مع ھذه الفئة.

 - ٦٧الجدول  - ٥٢متوسط حجم األسرة المعيشية في بلدان مختارة من البلدان المتقدمة
مقابل متوسط حجم األسرة في بلدان مختارة من البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا
)في عام  ٢٠١٠آخر عام تتوفر عنه البيانات(
البلد
ألمانيا
اليابان
فرنسا
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
عُ مان
فلسطين
قطر
المملكة العربية السعودية
الجمھورية العربية السورية
السودان
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

)أ(

متوسط حجم األسرة المعيشية
٢,٠٥
٢,٥٤
٢,٦١
) ب(
٨,٠٠
٤,٢٣
٦,٠٢
٦,٠٠
) ب(
٨,٧٥
٤,٥٦
٦,٧٣
٥,٩٢
) ب(
٩,١٩
٥,٨٢
٥,٢٦
٥,٣٣
) ب(
١٠,٢٥
٧,٦٧

المصدر :مجموعة مدار لألبحاث.
)أ(

تحسب القيمة من خالل قسمة مجموع السكان على مجموع األسر المعيشية.

)ب( في ھذه البلدان األربعة أعداد كبيرة من القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية التي تعيش في مواقع مشاريع البناﺀ
والمساكن الجماعية والتي ينبغي عدم حسابھا في مجموع عدد السكان للحصول على أرقام لحجم األسر المعيشية ،تدل بمزيد من الواقعية
على ما يمكن تسميته بالسكان "الدائمين" في ھذه البلدان.

وفيما يلي طريقة بسيطة لحساب القيمة المثالية لمؤشرات االشتراك في الھاتف الثابت واإلنترنت ذات
الحزمة العريضة لكل مائة فرد من السكان في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا.
وھذه الطريقة ھي مجرد مثال وينبغي تطويرھا ،مع العلم أن نسبة اشتراك األسر المعيشية في
خطوط الھاتف الثابت في البلدان توازي  ٦٠إلى  ٧٠في المائة من مجموع االشتراكات ،وما تبقى يعود
للشركات.
وينبغي تعديل القيمة المثالية لمؤشرات "معدل إلمام البالغين بالقراﺀة والكتابة" و"نسبة االلتحاق الكلي
في مرحلة التعليم العالي" في البلدان األعضاﺀ في مجلس التعاون الخليجي أو حذف القوى العاملة األجنبية
العابرة ذات المھارات اليدوية من مجموع السكان ومن الفئة العمرية للدراسة في مرحلة التعليم العالي.

 - ٦٨الجدول  - ٥٣القيم المثالية الجديدة المقترحة لمؤشرات االشتراك في الھاتف الثابت
واإلنترنت ذات الحزمة العريضة
فرنسا
مصر
األردن
المملكة العربية السعودية
قطر
الجمھورية العربية السورية
العراق
البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
عُ مان
الكويت
لبنان
فلسطين
السودان

عنصر األسر المعيشية/السكان
٠,٣٨٣
٠,٢٣٧
٠,١٦٧
٠,١٧٢
٠,١٠٩
٠,١٩٠
٠,١٦٦
٠,١٢٥
٠,٠٩٨
٠,١٣٠
٠,١٤٩
٠,١١٤
٠,٢٢٠
٠,١٦٩
٠,١٨٨

)*(

القيمة المثالية
٦٠
٣٧
٢٦
٢٧
١٧
٣٠
٢٦
٢٠
١٥
٢٠
٢٣
١٨
٣٤
٢٦
٢٩

مالحظة :فرنسا تستخدم مثاالﹰ مرجعي ﹰا عن البلدان المتقدمة النمو ،ويمكن االستعاضة عن رقمھا بالمعدل الوسطي في ھذه البلدان.
)*( تحسب القيمة المثالية بضرب عنصر األسر المعيشية/السكان في كل بلد( ب ـ )/٦٠عنصر األسر المعيشية/السكان في
فرنسا(.

وحدد االتحاد الدولي لالتصاالت قيمة ھذين المؤشرين في المائة ،غير أنھا قيمة ال يمكن بلوغھا في
بلدان مجلس التعاون الخليجي نظراﹰ إلى أنھا تتضمن أعداداﹰ ھائلة من العاملين األجانب غير الملمّ ين بالقراﺀة
والكتابة وغير المھرة .ومن تداعيات إغفال ھذا الواقع أن اإلمارات العربية المتحدة وقطر حلﹼتا ،وفق ﹰا لمعھد
اليونسكو لإلحصاﺀ ،بعد باقي البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا في ترتيب نسب االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم
العالي ،حيث سجلت اإلمارات العربية المتحدة  ٢٥في المائة وقطر  ١١في المائة.
وھذه الصورة غير دقيقة على اإلطالق ألن المغتربين يشكلون  ٨٧في المائة تقريباﹰ من مجموع
السكان ويضمّ مجموع األشخاص الذين ھم في الفئة العمرية للدراسة في مرحلة التعليم العالي نسبةﹰ كبيرة من
القوى العاملة العابرة ذات المھارات اليدوية التي ينبغي عدم إدخالھا في حساب ھذه الفئة العمرية.
) ب(

الصيغة المعدلة لسلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تتكون سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموعة مركبة من ثالثة عناصر
ھي :سعر الھاتف الثابت ،وسعر الھاتف النقال ،وسعر خدمات اإلنترنت ذات الحزمة العريضة .ووفقاﹰ
لالتحاد الدولي لالتصاالت ،يسمح سعر سلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لصانعي السياسات بمقارنة
كلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين البلدان ،وھو المدخل إلى البحث عن طرق لتخفيض

 - ٦٩األسعار ،من خالل إدخال عنصر المنافسة مثالﹰ أو تعزيزه ،واستعراض سياسات التسعير الخاصة ،وتقييم
عائدات المشغلين وكفاﺀتھم).(٤٧
الشكل  - ٨منھجية سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت٢٠١٠) ،أ(.

وال شك في أن سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مفيدة لتحديد أسعار ھذه
التكنولوجيا ،ونسبتھا المئوية من متوسط الدخل الشھري للمواطن في بلد معيّ ن .إال أن ھذه السلة ال تعطي
فكرة عن مدلول األسعار في حالة األفراد األقل حظاﹰ من الناحية االقتصادية ،أي الذين يتقاضون الحد األدنى
من األجور ،وھم يشكلون شريحة واسعة من أي مجتمع .وبما أن اإلنترنت أصبح ضرورةﹰ لجميع أفراد
المجتمع ،ينبغي اعتماد أفقر الشرائح السكانية مرجعاﹰ يستند إليه المؤشر.
وفيما يلي اقتراح لوضع مؤشر يكمّ ل سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،كنسبة
مئوية من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي التي اقترحھا االتحاد الدولي لالتصاالت ،من خالل توفير
المزيد من المعلومات المفيدة في توجيه صانعي السياسات .ومن عناصر ھذا االقتراح وضع مؤشر يُ عنى
بسلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة مئوية من الحد األدنى لألجر الشھري.
ويتضمن الجدول  ٥٤جميع التفاصيل الالزمة لحساب ھذا المؤشر.

) (٤٧االتحاد الدولي لالتصاالت )٢٠١٠أ(؛ ص

.

 - ٧٠الجدول  - ٥٤منھجية سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
)على أساس الحد األدنى لألجور(
الھاتف الثابت
االشتراك الشھري  ٣٠ +مكالمة محلية ) ١٥في فترات الذروة و ١٥خارج فترات الذروة( مدة كل منھا ثالث دقائق
مقسوماﹰ على
الحد األدنى لألجر الشھري
+
الھاتف النقال
 ٢٥مكالمة صادرة )ضمن الشبكة ،وخارج الشبكة ،وإلى خط ثابت ،وخالل فترات الذروة وخارجھا ،وفي نھاية األسبوع(
بنسب محددة مسبقاﹰ  ٣٠ +رسالة نصية قصيرة
مقسوماﹰ على
الحد األدنى لألجور الشھري
+
اإلنترنت الثابت ذات الحزمة العريضة
االشتراك الشھري باإلنترنت ذات الحزمة العريضة )على أساس  ١جيغابايت(
مقسوماﹰ على
الحد األدنى لألجور الشھري
÷ ١٠٠ x ٣
=
سعر سلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )على أساس الحد األدنى لألجور(

وھكذا يكون مؤشر األسعار المقترح للبلدان األعضاﺀ في اإلسكوا عبارة عن متوسط سلة أسعار
خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )على أساس الدخل القومي اإلجمالي( وفق ﹰا لالتحاد الدولي
لالتصاالت وسلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )على أساس الحد األدنى لألجور(:
وسلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )اإلسكوا( = سلة أسعار خدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت )على أساس الدخل القومي اإلجمالي(  +سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت )على أساس الحد األدنى لألجور(( ÷ .٢
يزيد المؤشر القائم على الحد األدنى لألجور من قيمة المؤشر القائم على الدخل القومي اإلجمالي،
وال سيما في البلدان النامية والتي ھي في طور النمو ،حيث غالباﹰ ما تعوق أسعار تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت االستفادة من خدمات االتصاالت األساسية.
 - ٣تحديد البلدان ومجموعات البلدان والمناطق التي ينبغي وضع معايير للمقارنة بينھا
ينبغي تحديد البلدان ومجموعات البلدان والمناطق ووضع المعايير للمقارنة بينھا على النحو التالي:
مجموعة
مجموعة
مجموعة
مجموعة
مجموعة

بلدان
بلدان
بلدان
بلدان
بلدان

مجلس التعاون الخليجي مقابل منطقة اإلسكوا دون بلدان المجلس؛
مجلس التعاون الخليجي مقابل البلدان المتقدمة؛
اإلسكوا دون بلدان مجلس التعاون الخليجي مقابل البلدان المتقدمة؛
مجلس التعاون الخليجي مقابل أميركا الالتينية؛
اإلسكوا دون بلدان مجلس التعاون الخليجي مقابل أميركا الالتينية.

 - ٧١ - ٤جمع البيانات
تجمع البيانات الثانوية على غرار بيانات االقتصاد الكلي ،واالشتراكات في اإلنترنت والھاتف النقال،
والبيانات المتعلقة باألسعار ،والبيانات المتعلقة بالتعليم ،وبتجارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
مصادر رسمية كاألجھزة المركزية لإلحصاﺀ ،وھيئات تنظيم االتصاالت .أما البيانات األولية فتجمع من
المسوح.
 - ٥تحليل البيانات
يتطلب فھم وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا أربعة مستويات
من التحليل:
تحليل
تحليل
تحليل
وضع

المؤشر؛
المؤشر المركب؛
القطاع؛
معايير لمقارنة بلدان اإلسكوا مع البلدان المختارة.

وبعد تحليل البيانات ،ينبغي تحديد األھداف ووضع خطة عمل إلجراﺀ التحسينات الالزمة ورصد
العملية.
ھاﺀ  -التوصيات
من الضروري أن تعمل البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا على سد الفجوة الرقمية واالستفادة من مجتمع
المعلومات .ومن المھم تشجيع نموذج القياس القائم على المقارنة والوضوح لكي يتمكن صانعو السياسات من
تحديد االستراتيجيات اإلنمائية األكثر فعالية .ولتحقيق ھذه األھداف بأعلى قدر ممكن من الفعالية ،ال بد من
تحديد مؤشرات رئيسية ووضع نماذج إحصائية لتقييم الوضع الحالي وقياس األوجه المتعددة لمجتمع
المعلومات ورصد التقدم المحرز في بنائه .وتحديد مؤشرات األداﺀ الرئيسية ذات القيمة العالية ھي عملية
معقدة تقتضي تحويل العديد من البيانات إلى معلومات تساعد على تنفيذ القرارات ورصدھا .ولزيادة الفعالية،
يجب أن تكون المؤشرات المعيارية مستم ّدة من مجموعة واسعة من الظروف الوطنية واألطر الثقافية.
والقياس اإلحصائي مھم لتطور مجتمع المعلومات ونموه في منطقة اإلسكوا .وتزداد ھذه المھمة
صعوبة في وضع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في ظل التطور السريع والمطرد للمنھجيات
والمؤشرات الرامية إلى قياس مجتمع المعلومات.
وتتضمن القائمة التالية عدداﹰ من التوصيات التي يمكن أن تعتمدھا البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا لقياس
مجتمع المعلومات من خالل استعمال المؤشرات المتعلقة بنطاق واسع من الظروف الوطنية واألطر الثقافية.
وضع معيار إقليمي لقياس مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا ،بما في ذلك تعريف المؤشرات
-١
والمنھجيات الخاصة بالمنطقة .ويجب أن يتناسب ھذا المعيار اإلقليمي مع المؤشرات العالمية وأن يسلط
الضوﺀ على خصائص المنطقة ،مع مراعاة منھجيات حساب عدد السكان وحجم األسرة وغيرھا من
المؤشرات الخاصة بالمنطقة.

 - ٧٢مراجعة األھداف الرئيسية لقياس مجتمع المعلومات .ومن الضروري التوعية بھذه األھداف لتسھيل
-٢
قياس مجتمع المعلومات والحرص على االستفادة قدر اإلمكان من نتائجه .وال بد من االعتراف بجدوى
استعمال المؤشرات المتعلقة بقياس مجتمع المعلومات عند وضع السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير مجتمع المعلومات.
تعيين أشخاص من ذوي الكفاﺀة يدركون أھمية قياس مجتمع المعلومات على المستويات كافة من أجل
-٣
تزويد الھيئات الدولية والمؤسسات الخاصة التي تجري المسوح أو استطالعات الرأي )مثل المنتدى
االقتصادي العالمي( ببيانات دقيقة حول الوضع الحالي لمجتمع المعلومات في ظل التحديات التي يواجھھا
والفرص الممكنة التي تساعد على تطوره .وال بد من التوعية في القطاعين العام والخاص بأھمية قياس
مجتمع المعلومات وأھمية مشاركة القطاعين في ھذه العملية.
زيادة التنسيق الوطني بين السلطات والوكاالت المسؤولة عن قياس مجتمع المعلومات .وينبغي
-٤
التشديد على الدور المھم لألجھزة اإلحصائية الوطنية في ھذا المجال ،وينبغي أن تشجع البلدان األعضاﺀ على
تشكيل فرق عمل وطنية لتبادل المعلومات وتنسيقھا واعتماد البيانات الوطنية حول مؤشرات مجتمع
المعلومات لتوزيعھا على الھيئات الدولية.
تقديم ونشر آخر المعلومات بشأن قياس مجتمع المعلومات على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
-٥
لخدمة أھداف كل مستوى ،وذلك من خالل تخصيص مواقع إلكترونية لنشر آخر البيانات ذات الصلة بحيث
تكون في متناول المعنيين باتخاذ القرار والمنظمات الدولية والرأي العام.
تحليل المؤشرات التي اعتمدتھا البلدان األوروبية بھدف تحديد الدروس التي قد تكون مفيدة لمنطقة
-٦
اإلسكوا وللمنطقة العربية.
-٧

تخصيص ما يكفي من األموال إلجراﺀ مسوح إحصائية وطنية دورية لقياس مجتمع المعلومات.

تشكيل فريق عمل إقليمي لمتابعة عملية وضع المعايير الرامية إلى قياس مجتمع المعلومات ،على أن
-٨
تشرف اإلسكوا على ھذا الفريق بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت.
تطوير حزمة متكاملة من التشريعات المعلوماتية التي تشمل الحق في الحصول على المعلومات.
-٩
وسوف يسمح ھذا الحق للموظفين الحكوميين الذين يملكون بيانات وإحصاﺀات وطنية متعلقة بمجتمع
المعلومات بنشرھا وتبادلھا مع جھات أخرى.
 - ١٠إطالق نماذج معيارية الستعمالھا في المسوح المخصصة لقياس مجتمع المعلومات .وفي ھذا
المجال ،يمكن استعمال النماذج التي وضعتھا منظمات دولية إما بالحفاظ على شكلھا المعياري أو من خالل
تعديلھا بما يتناسب مع المسوح الوطنية.
 - ١١بذل مزيد من الجھود لتعزيز األثر اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االقتصاد
الوطني والدخل القومي اإلجمالي للبلدان األعضاﺀ في اإلسكوا استناداﹰ إلى آخر اإلحصاﺀات والبحوث التي
تثبت وجود ھذا األثر.

 - ٧٣ - ١٢إيالﺀ عناية خاصة لتطوير مؤشرات للمنطقة العربية ،بما فيھا مؤشرات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم والحكومة لقياس المحتوى الرقمي وسالمة المعلومات وأمنھا وأثر ھذه التكنولوجيا
على عدة مؤشرات اقتصادية.
 - ١٣تكثيف الجھود لبناﺀ القدرات في منطقة اإلسكوا في مجال قياس مجتمع المعلومات بما في ذلك تنظيم
ورشات العمل واالجتماعات المتخصصة بھدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قياس مجتمع
المعلومات في المنطقة العربية.
- ١٤

تطوير مصطلحات عربية متعلقة بقياس مجتمع المعلومات واعتمادھا ونشرھا.

 - ١٥اعتماد المعايير الدولية المستخدمة لتصنيف المؤسسات والوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ونشر ھذه المعايير في المنطقة لتحقيق اإلستفادة القصوى منھا.
واو  -الخالصة
ركزت الجھود الدولية التي بُ ذلت سابقاﹰ في قياس مجتمع المعلومات على تطوير مجموعات من
المؤشرات سميت بالمؤشرات األساسية .وركزت ھذه المؤشرات على البنية األساسية وزيادة المعلومات ،ثم
اتسّ عت لتشمل مؤشرات أخرى اقتصادية واجتماعية وبيئية .وتجمع المنظمات الدولية على غرار االتحاد
الدولي لالتصاالت ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ،ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أشكاالﹰ مختلفة من المؤشرات المتعلقة باالتصاالت واالقتصاد
والتعليم والتجارة .وال بد من أن تركز الجھود المبذولة في ھذا اإلطار على تحسين المؤشرات المتوفرة بدالﹰ
من محاولة وضع مؤشرات جديدة .ومن شوائب ھذا النھج أن ھذه المؤشرات كانت تستند إلى إحصاﺀات
موضوعية وكميّ ة وليس إلى رأي األفراد في بيئتھم االجتماعية).(٤٨
وإلى جانب الجھود التي يقودھا المجتمع الدولي في مسائل قياس مجتمع المعلومات ،صدر العديد من
الدراسات التجريبية والنظرية التي حاولت الوصول إلى نماذج إحصائية لوضع أدلة واختيار مؤشرات تعبر
عن صورة مجتمع المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بنائه .إال أن عملية االختيار بالغة
الدقة ،إذ تتضمن مجموعة المؤشرات أنواعاﹰ مختلفة من المؤشرات التي كثيراﹰ ما تكون مركبة وغير
موضوعية.
ويعتمد معظم نماذج القياس الحالية على مؤشرات مركبة تستخدم للداللة باختصار على أوجه مجتمع
المعلومات المعقدة والمتعددة األبعاد .وعند جمع عدة مؤشرات من خالل استخدام عوامل الترجيح ،تنقل
المؤشرات المركبة الصورة الكبيرة ويسھل تفسيرھا وتسھل مھمة ترتيب البلدان .أما إذا لم تفسّ ر بالشكل
المالئم ،فتمد صانعي القرارات وواضعي السياسات بمعلومات خاطئة وغير واقعية فيتوصلون إلى استنتاجات
مبسطة غير صحيحة .وال يحبذ خبراﺀ اإلحصاﺀ المؤشرات المركبة إذ يصرفون الكثير من الوقت والعناﺀ
على جمع البيانات وتنقيحھا إذا ما تعلقت برقم يشكون في داللته).(٤٩
)(٤٨

).(٢٠٠٧

) (٤٩كلمة أندريا سالتلي ،مركز البحوث المشترك التابع لالتحاد األوروبي.

 - ٧٤واكتسبت المؤشرات الذاتية أھمية بالغة لمساھمتھا في تقدم مجتمع المعلومات من خالل جمع آراﺀ
المواطنين في عدد من الخصائص .وتقيس ھذه المؤشرات األوضاع غير الملموسة المتصلة مباشرة
بالتجارب الشخصية .ومن دون المؤشرات الذاتية ،تبقى الجھود المبذولة في عمليات القياس غير كافية.
واقترح عدد من الباحثين استخدام ھذه المؤشرات لقياس تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من
خالل نھج التقييم القائمة على المشاركة والتي تتضمن أسئلة مفتوحة ،في حين شدد آخرون على أن تقييم أثر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجب أن يجرى ويفسر حسب الظروف المختلفة).(٥٠
وبغض النظر عن اختيار المؤشرات ،تبقى عملية وضعھا بالغة الدقة يساھم فيھا اختصاصيون
معرضون للوقوع في أخطاﺀ القياس والتأويل .وعند اختيار أحد المؤشرات واستخدامه على سبيل المثال،
يتحول اھتمام صانعي القرارات إليه ويركزون جھودھم على تحسينه بدالﹰ من معالجة الحالة التي وضع ھذا
المؤشر لقياسھا.
ويتبين من استعراض أطر القياس السابقة عدم توفر نموذج واضح أو نظرية شاملة واحدة لقياس
مجتمع المعلومات .وأياﹰ يكن النموذج الذي يقع االختيار عليه ،تبقى عملية اختيار المؤشرات رھناﹰ باألھداف
المرجوة من عملية القياس .وال يمكن التحقق من النماذج النظرية المستخدمة في تمثيل مجتمع المعلومات
واختبارھا مھما كانت شاملة ألنھا ال تعتمد على البيانات التجريبية وحسب ،إنما تتضمن تقييمات نوعية.
ويعي االتحاد الدولي لالتصاالت ھذه العوائق عندما يحدث نموذج القياس الذي يعتمده ،ويقترح أن تراعي
النماذج المستقبلية العالقات السببية في مجتمع المعلومات).(٥١

)(٥٠
)(٥١

).(٢٠٠٢
).(٢٠٠٤
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