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  ةـقدمم
  

لبلدان اد الفجوة الرقمية وجني الفوائد من مجتمع المعلومات من أھم المواضيع التي تشغل سعتبر ُي  
مقاييس واضحة وقابلة  غيابفي و.  )اإلسكوا(االجتماعية لغربي آسيا ادية واألعضاء في اللجنة االقتص

ھداف مجتمع أتحقيق لو . ستراتيجيات اإلنمائية الفاعلةالاللمقارنة ال يستطيع صانعو السياسات تحديد 
وجه ؤشرات وتطوير نماذج إحصائية قادرة على تقييم الوضع الحالي، وقياس األمال بد من تحديد  ،المعلومات

ھمة صعبة، إذ مو ھؤشرات األداء الوافية موتحديد  . صد التقّدم نحو تحقيقهرالمتعددة لمجتمع المعلومات، و
وبھدف الوصول  . يانات في معلومات يمكن االستناد إليھا في اتخاذ إجراء معّينبلامع نقاط عدة من جطلب تت

ثيقة الصلة بالظروف المحلية والخصائص وإلى أفضل النتائج، ال بد من أن تكون المؤشرات المعيارية 
  .الثقافية التي يتفرد بھا كل بلد

  
تغيير االقتصادي للسياسات لافي يد صانعي  أداة قوية اآلليات المستّمدة من البيانات الواقعية ھيو  

عيد ابلة للمقارنة على الصقوبغية االستفادة من ھذه األداة، ال بد من جمع بيانات موثوقة و . واالجتماعي
جميع  ذا كانتإو . لمعقدةااألنظمة  سّھل فھمتالمرجعية أن  ماذجلنلبيانات يمكن لاعلى  باالعتمادف.  الدولي
التداخل بين  وتوضح ھذه الدراسة. لقرارا عي صنفتبقى جدوى بعضھا واضحة ، وائقعال تخلو من ال النماذج

واختالفھا  لظروفانّوع تتقييم النماذج الموجودة، وو ،البيانات لةقو ،لمستندة إلى الوقائعاقيمة صنع القرارات 
  .القرار عج وصناذتجميع البيانات وتطوير النم شأنبقدم ھذه الدراسة توصيات وت. بين بلد وآخر

  
 توفر البيانات على مدى سلسلة زمنية كافية، واعتماد استراتيجيات  يتطلب جمع البيانات الوافيةو  

 ،التغير السريع في السوق وفي ظل.  الستناد إلى تعاريف دولية موحدةوا ،لجمع البيانات معقولة الكلفة
 . معّبرة وصالحة لمدة زمنية طويلة الت،ايانات لنماذج قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصباختيار  صعبي
ى ر البيانات، إضافة إلى تأثيرھا علفتتناول ھذه الدراسة معايير اختيار المؤشرات وتو ذا المنظورھن وم
  . القياس ماذجندوى ج
  

لوضع أسس المقارنة في مجتمع  نماذج عديدة معتمدة حالياً على الصعيد الدولي وجود لجدير بالذكروا  
 ،ماذج المعتمدةنلا ومن . صطدم بقيوديو ،ويتميز بإيجابيات ركز كل نموذج على عنصر معّين،يو المعلومات،

تأثير  وتحدد ھذه الدراسة  .ةيجھوزية الشبكالت ومؤشر تكنولوجيا المعلوما مؤشر تنميةالدراسة  تناولت
تى المؤشرات المركبة وح.  مقارنة البيانات وترابط تغير المؤشر للوصول إلى النتائج والفرص المرجوة

ذلك من الضروري أن يدرك صانعو القرار أنه من غير الممكن ل . طبق وسط ظروف مختلفةتاألكثر فعالية 
.  نطوي عليه كل منھجية من خصائص وتعقيداتتن غير حساب لما مھذه  القياستطبيق نتائج منھجيات 

ال تبرزھا  نماذج القياس على ثاراًآ لتي تتركالعناصر ان مي ھثالً، م ،الھجرة وجاتمو ألسرةاحجم  وسطمتف
  . القياسات العامة

  
نماذج وضع أسس ولقياس احسين منھجيات تل الدراسة بتوصيات ختتمت ،عد مناقشة ھذه المواضيعوب  
يصبح المعنيون بالقرار في  ،مع الحصول على معلومات مفيدة في توجيه عملية صنع القرارو . المقارنة

  .لواقعان ممستمّدة وموقع يخّولھم اتخاذ قرارات موضوعية 
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  تحديات قياس مجتمع المعلومات  -والًأ
  

  عامة على مجتمع المعلومات في منطقة اإلسكوا لمحة  -لفأ
  

 ،كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العقد األخير انتشاراً مذھالً في مختلف أنحاء العالمتقت حق  
تناولھم مي فضع تاألسر، وألفراد ان مبيرة كعداد أدمة خي ف ،إلنترنتادمات خلنقال واتف الثابت واحيث الھ

  .مخزوناً ضخماً من المعلومات والتطبيقات
  

.  سرع نمواًاأل ال ثورة في عالم االتصاالت، وھي حتى اآلن القطاعأحدثت تكنولوجيا الھاتف النقو  
تفع في أقل من عشرة أعوام ليبلغ م ارثي أواسط التسعينيات كان معّدل انتشار الھاتف النقال شبه معدوم، فف
لھاتف ابر ع فردمليار  ٥,٣ي الوقت الحاضر يتواصل أكثر من وف.  ٢٠١٠أواخر عام  في المائة في ٧٦
إلنترنت من خالل خدمات متطورة أصبحت باوكثيرون يستعملون الھاتف النقال لالتصال  ،ل كل يوملنقاا

في  ٣٠والى حكان  ٢٠١٠في أواخر عام و  .ممكنة مع الجيل الثالث والجيل الرابع من ھذه التكنولوجيا
  .)١(زمة العريضةمليون يستخدمون تكنولوجيا الح ٥٥٥منھم  ،ن سكان العالم يستخدمون اإلنترنتمالمائة 

  
قد ازداد ف . امة نحو سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلوماتھطت منطقة اإلسكوا خطوات وخ  

 ٧٣تشار الھاتف النقال ليصل إلى انرتفع معدل اذ إالمنطقة، في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
إذ بلغ مجموع في المائة،  ٧٣الھاتف النقال  بلغ معّدل انتشار استخدام، ٢٠٠٩ي أواخر عام فو . في المائة

معّدل النمو  ١ويبّين الشكل  . )٢(في المائة ٢١ معّدل انتشار قدرهب ،فردمليون  ٥٢ تنرتمستخدمي اإلن
  . ٢٠٠٩و ٢٠٠٥لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منطقة اإلسكوا بين عامي  لسنوياإلجمالي ا
  

  مات واالتصاالت في منطقة اإلسكواالسنوي لتكنولوجيا المعلومعّدل النمو اإلجمالي   -١لشكل ا
  )لمئويةابالنسبة ( ٢٠٠٩-٢٠٠٥من السكان،  فرد لكل مائة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ٢٠٠٩االتحاد الدولي لالتصاالت، قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : لمصدرا

  
  .The World in 2010: ICT Facts and Figures: ناالتحاد الدولي لالتصاالت، تقديرات م  )١(

  . ٢٠٠٩ت مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت، قاعدة بيانا  )٢(
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 ىأكثر من نصف سكان العالم إل وصولأن يكون ضمان  مستغربليس من ال ،ع ھذا التطوروم  
قبل تحقق  قد ،)٣(أھداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات وھو أحد ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .٢٠١٥في عام  سنوات من التاريخ المحّدد
  

لنمو ل اًحركممكن أن تكون ي لوجياكنوتلاالعالم، تبين أن ھذه  ي مختلف أنحاءفانتشار التكنولوجيا  معو  
ن ھذا وم . لبلدانافي المجتمعات و ةواالجتماعي ةللتنمية االقتصادي اًافدرو ،االقتصادي في األجل الطويل

تكنولوجيا  على رتكزتفي مشاريع ومبادرات إنمائية  ظفت الحكومات استثمارات ضخمةو ،المنطلق
 نيلج استغاللھاولتكنولوجيا اذه ھلى علحصول امان ضريع لمشااذه ھن مالھدف و ،المعلومات واالتصاالت

  .الفوائد المتوقعة
  

 لتع كللذ . ابتةثلصلة بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية ليست دائماً واضحة ووا  
النداءات من الحكومات والمنظمات الدولية، من المانحين والمنظمات غير الحكومية، من القطاع الخاص 

ت في ااالستثمار و تقييم أثرھلجميع اھدف و ،ضع أسس لقياس التقدم ورصدهبو طالبةمات األخرى، والجھ
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 ارقوالف  تزالال ،كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتونمو  تشاران لى الرغم من ارتفاع معدلعو  

ويبقى  ،واسعة على الصعيد العالمي لتالي، تبقى الفجوة الرقميةوبا.  كبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية
  .تقييم مجتمع المعلومات وقياسه السؤال مطروحاً حول كيفية

  
  الجھود العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -اءب

  
مع و.  معرفةلى التكيف مع التغيرات في التكنولوجيا والعن حيث القدرة مالبلدان  الفوارق بينتكبر   

البلدان المتقّدمة، تبقى البلدان النامية عرضة للتناقص في اإلنتاجية ولنامية البلدان اين بلرقمية الفجوة اتساع ا
  .  والضعف في القدرة االقتصادية

  
العام لألمم  نيؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات تحت رعاية األممأطلق  ي ھذا السياق،وف  
تقديم آلية و وائد مجتمع المعلومات،بف تقليص الفجوة الرقمية من خالل زيادة الوعي دف إلىوالذي ھ ،المتحدة

  .االقتصاد العالمي القائم على المعرفة ي إطارفھذا المجتمع  لتقّدم نحو بناءالمساعدة البلدان النامية على 
  

في جنيف منه األولى  المرحلةعقدت : مرحلتين لىعؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات م قدُعو  
إلى وضع منھجية واقعية على  ونتج عنھا إعالن مبادئ وخطة عمل دعت ٢٠٠٣ديسمبر /في كانون األول

الصعيد الدولي من أجل تحديد معايير لقياس مجتمع المعلومات وتقييمه، من خالل مؤشرات إحصائية قابلة 
 ٢٠٠٥نوفمبر /لثانية في تونس في تشرين الثانيلمرحلة ااُعقدت و  .)�(نتائج األبحاثللمقارنة، ومن خالل 

وشددت على ضرورة تنفيذ خطة العمل، وأقرت بأھمية تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ؤشرات يدخل في حسابھام ضعوالرقمية، كما دعت إلى تقييم دوري، وشددت على ضرورة  في قياس الفجوة

 يةعالفالب تسمي ،تعاوني يأتي تطويرھا نتيجة لعملأن  على ،ن البلدانلتنمية والظروف بياستويات مختالف ا
   .زدواجيةالا تجنببلفة، وكمن حيث ال

  
  .)ي( ٦ الفقرة ،٢٠٠٣ ،عملال خطة المعلومات، لمجتمع العالمي القمة مؤتمر  )٣(

.٢٨ الفقرة ،٢٠٠٣ العمل، خطة المعلومات، لمجتمع العالمية القمة مؤتمر  )٤(
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 تزامات المرحلة األولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، اضطلعتلا في إطارو  
ة، وتكنولوجيا المعلومات منھجية لقياس الفجوة الرقمي طويرتنحو  حثيث المنظمات الدولية واإلقليمية بعمل

 لمعلوماتا كنولوجيات قياسل لعالميةا لشراكةا اقترحت ،ي ھذا السياقوف  .)�(المعلوماتجتمع ومواالتصاالت، 
مجموعة من المؤشرات األساسية  ،٢٠٠٤ام عي فلتي أطلقت في البرازيل ا ،لتنميةا اضرغأل االتصاالتو

 رىج مرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوماتلا اللوخ.  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشرمنھا  ،إطالق مؤشرات مركبة

المؤشرات األساسية لتكنولوجيا  لىإستناداً اذلك و ، الفرصة الرقمية مؤشرو
قياس مجتمع لوقد أدى العمل المتواصل .  واالتصاالت التي كانت الشراكة قد اقترحتھا سابقاًالمعلومات 

الماضية إلى تطوير واعتماد نماذج ومؤشرات قياس إضافية، من أھمھا  ةالخمس المعلومات خالل األعوام
تحاد الدولي الذي طوره اال  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تنمية مؤشر

  .لالتصاالت
  

التحاد الدولي لالتصاالت في عام ا كانت مع في مجال القياس ن أول مبادرة ھامةأ لجدير بالذكروا  
 ضع االتحادود قو.  في المرحلة األولى من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات تائجھانم وقّد ،٢٠٠٣
لى النفاذ إلى تكنولوجيا ععّين مقياس قدرة األفراد في بلد  بھدف  النفاذ الرقمي مؤشر

في  لرواداطورت شبكة دولية تصل بين  ،وفي السياق نفسه  .)٦(وعلى استخدامھاالمعلومات واالتصاالت 
 حالة المعلومات مؤشر، )أوربيكوم(مؤسسات أكاديمية وإعالمية وشركات وحكومات  التصاالت منامجال 

، قرر االتحاد ٢٠٠٥وفي عام .  ، وھو إطار عمل نظري يستعمل في قياس الفجوة الرقمية
 المؤشرينن دمج منتج و  .)٧(حالة المعلومات مؤشرالنفاذ الرقمي و مؤشردمج وربيكوم أالدولي لالتصاالت و

 أبحاث، كماخبرة منظمات دولية ومنظمات  لذي كان ثمرةافرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مؤشر
تعاون دولي ناجح وعمل من خالل  ىلوشكل مثاالً ممتازاً ع  .)٨(من المؤشرات ائمةقواستند إلى منھجية و

لمجتمع المعلومات في عام لعالمي القمة اؤتمر ما ھالشراكة، تماماً كما دعت إليه خطة العمل التي أقر
٩(٢٠٠٣(.  

  
الفرصة  مؤشرلتعاون مع ھيئات دولية ومحلية طور االتحاد الدولي لالتصاالت با ،٢٠٠٥ام عي وف  
وعلى .  تفادة من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسعلى اال لبلداناالذي يقيس قدرة  )١٠(الرقمية
الفرصة الرقمية قياس التعرفات  مؤشرفرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يشمل  مؤشرخالف 

مؤشر في المرحلة الثانية من القمة للاألولية  وقد أطلقت الصيغة . ريضةمتطورة كالحزمة العالدمات خلاو
فيما تم نشر اإلصدارين الكاملين، اللذين يشمالن  ٢٠٠٥نوفمبر /العالمية لمجتمع المعلومات في تشرين األول

    .)١١(المعلومات العالميفي تقرير مجتمع  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦في عامي  ،اًبلد ١٨١و ١٨٠
  

ت ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة وأھم جھود ُبذلت في ھذا المجال ھي جھود االتحاد الدولي لالتصاال  )٥(
.والتنمية في الميدان االقتصادي التعاون

)٦(  .

: وان التاليه على العنُيعَرف أيضاً باسم مؤشر الفجوة الرقمية، ويمكن االطالع علي  )٧(

)٨(  .

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

)١٠(  .

)١١(  .
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دعت مؤتمرات دولية عدة حول تكنولوجيا  ،األدلّة والمؤشرات عّددتلجھود وي ضوء تنّوع اوف  
ناء على ذلك، طور االتحاد وب.  واحد مؤشرلى إؤدي تحيث ب ،ھذه الجھود المعلومات واالتصاالت إلى توحيد

حصيلة ھو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي  مؤشر تنميةجديداً وھو اً مؤشرالدولي لالتصاالت 
  .لمؤشرات السابقةا
  

  تحليل نماذج منتقاة لقياس مجتمع المعلومات العالمي  -يمج
  

  ياس تقدم بلد ما في بناء مجتمع المعلومات انتقاء مجموعة معينة من المؤشرات فحسب، لقيكفي  ال  
يمكن  تائجنلى إ لتوّصلامنسقة لجمع البيانات وتكوين المؤشرات بغية  أيضاً منھجيات بل تتطلب ھذه المھمة

لتحديد  تطلب عملية القياس منھجيات حساب دقيقةوت.  أخرى لدانبوناطق ممع و ،مقارنتھا مع مرور الوقت
  . والمؤشرات المرتبطة به المركب مؤشرلاقيمة 

  
وتطوير تعريفات دقيقة  ،ناسبةمؤشرات موتتطلب مھمة قياس مجتمع المعلومات كذلك االتفاق على   

تماد المنھجيات باعو التي يتفاوت فيھا مستوى التنمية، بالبدء بجمع البيانات الالزمة للمؤشرات، وإقناع البلدان
منظمات األمم المتحدة، واالتحاد الدولي المھمة ھذه  ولية التي تتولّىدلانظمات ملا ومن.  الدولية الموحدة

  .  لالتصاالت، والمنتدى االقتصادي العالمي
  

حيث ب لتعديالت عّدة، ضعتخالعقد األخير، و يفد الدولي عتبر المؤشرات التي طورھا االتحاوت  
 لكذو ،من أھم المؤشرات على الصعيد العالمي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، رعة التطّورس تواكب

ياس وتجميع مؤشرات تكنولوجيا بق عرفته الواسعةمو ھمية دور االتحاد الدولي لالتصاالت على ھذا الصعيدأل
  .التصاالتالمعلومات وا

  
وتھدف .  الجدير بالذكر أن العقد المنصرم شھد تطوير نماذج عدة لقياس مجتمع المعلومات العالميو  

للمشاريع الدولية  ھذه الدراسة تحليالً تضمنتو . عناصره بعضھذه النماذج إلى قياس مجتمع المعلومات أو 
  :التالية

  
 قياسل لعالميةا لشراكةا، ٢٠١٠ت لمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالا �

  ؛لتنميةا رضغأل االتصاالتو لمعلوماتا كنولوجيات

االتحاد  ،المعلومات واالتصاالت ياتكنولوج مؤشر تنمية - ٢٠١٠ياس مجتمع المعلومات ق �
  ؛الدولي لالتصاالت

ة، المنتدى يجھوزية الشبكال ؤشرم – ٢٠١٠-٢٠٠٩قرير تكنولوجيا المعلومات العالمية ت �
  ؛قتصادي العالمياال

  .لمتحدةا ألمما يف االجتماعيةو القتصاديةا لشؤونا دارةإ ،الحكومة اإللكترونية ستبيانا �
  

  التنمية اضرغأللشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا  - ١
  

 لمبادراتا مھأ نم لتنميةا اضرغأل االتصاالتو لمعلوماتا كنولوجيات قياسل لعالميةا الشراكةعتبر تُ  
 طلقتُأ قدو.  لمعلوماتا جتمعم ياسق ھدفب نشرھاو جمعھاو لعالميةا لمؤشراتا تطويرل المخصصةو لشاملةا
 مجتمعللعالمي ا لقمةا ن مؤتمرم ألولىا لمرحلةا نتھاءا عدب ٢٠٠٤ ونيوي/زيرانح يف لشراكةا ذهھ
   ألطراف،ا المتعددةو لدوليةا كاتلشراا حققهت نأ مكني لذيا لنجاحا لىع ثالم يرخ ھيو.  لمعلوماتا
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 ؤشراتم تطويرلظم نمو نسقم ھجن وضعو المستقبلية،و لحاليةا ألنشطةا تنسيقل فتوحاًم طاراًإ شكلت ذإ
 ثلم لمتحدةا ألمما منظماتو لدوليةا لمنظماتا نم دداًع لشراكةا تضّمو.  االتصاالتو لمعلوماتا كنولوجيات
 لميدانا يف التنميةو لتعاونا منظمةو التنمية،و لتجارةل لمتحدةا ألمما مؤتمرو التصاالت،ل لدوليا التحادا
 البنكو لمتحدة،ا ألمما يف االجتماعيةو القتصاديةا لشؤونا إدارةو إلحصاء،ل كوسليونا معھدو القتصادي،ا
.  إلسكواا نھام لمتحدة،ا ألممل ابعةت قليميةإ جانل أربعو ألوروبية،ا لجماعاتل إلحصائيا المكتبو لدولي،ا
 يف لوطنيةا إلحصائيةا ألجھزةا ينب المشورةو لخبراتا تبادلل نهع نىغ ال بيلس ابةثبم يھ لشراكةا ھذهو
  .أھدافھاو لشراكةا نع فصلةم علوماتم إلطارا يتضمنو.  لناميةا البلدانو لمتقدمةا لبلدانا
  

  لتنميةا غراضأل االتصاالتو لمعلوماتا كنولوجيات قياسل لعالميةا لشراكةا  - ١ إلطارا
  
  طالقھاإ تاريخو كانم
  

  ٢٠٠٤ ونيوي/زيرانح يف لبرازيل،ا اولو،ب اوس يف التنمية،و لتجارةل شرع لحاديا لمتحدةا ألمما ؤتمرم  
  
  لحاليونا عضاؤھاأ
  

 صاالت،التل لدوليا االتحادو التنمية،و لتجارةل لمتحدةا ألمما مؤتمرو الثقافة،و العلمو لتربيةل لمتحدةا ألمما نظمةم  
 يف االجتماعيةو القتصاديةا لشؤونا إدارةو إلحصاء،ل سكوليونا معھدو القتصادي،ا لميدانا يف التنميةو لتعاونا منظمةو
 سياآل االجتماعيةو القتصاديةا اللجنةو سيا،آ غربيل االجتماعيةو القتصاديةا اللجنةو لدولي،ا كالبنو لمتحدة،ا ألمما
  .ألوروبيةا لجماعاتل إلحصائيا المكتبو فريقيا،أل صاديةالقتا اللجنةو لھادئ،ا المحيطو
  

  أھدافھا
  

 تكنولوجيال ألساسيةا لمؤشراتا نم ولياًد ليھاع متفقو منّسقةو شتركةم جموعةم طويرت لشراكةا ھدافأ نم  
 تعزيزو الت؛االتصاو لمعلوماتا كنولوجيات حصاءاتإل ياناتب اعدةق بناءل لالزما ألساسا شكلت االتصاالت،و لمعلوماتا
 إلحصاءاتا تجميعل رامجب وضعل دراتھاق بناءو لنامية،ا القتصاداتا ي البلدان ذاتف لوطنيةا إلحصائيةا ألجھزةا دراتق
 مؤشراتل الميةع ياناتب اعدةق تطويرو ولًيا؛د ليھاع لمتفقا لمؤشراتا ساسأ لىع ذلكو لمعلومات،ا جتمعم ولح
  .إلنترنتا بكةش برع حتھاإتاو االتصاالتو لمعلوماتا كنولوجيات
  
  يكلھاھ
  

 اللجنةو التنميةو لتجارةل لمتحدةا ألمما مؤتمرو التصاالتل لدوليا التحادا ضمت( لتوجيھيةا للجنةا نم ألفتي  
 لمعلوماتا تكنولوجيابُيعنى كل منھا  ملع رقف ةمسخ منو ،)لكاريبيا لبحرا منطقةو لالتينيةا مريكاأل القتصاديةا
 تطويرو لقدراتا بناءو االتصاالت،و لمعلوماتا كنولوجيات ثارآ قياسو إللكترونية،ا الحكومةو لتعليم،ا يف االتصاالتو
  .لبياناتا واعدق
  
  اھھم إنجازاتأ
  

كنولوجيا المعلومات تمؤشراً أساسياً ل ٤٨ن أھم إنجازات ھذه الشراكة التوصل إلى وضع قائمة تضم م  
وتغطي ھذه القائمة مؤشرات .  مشاورات ضمت حكومات ومنظمات دولية فاق عليھا بعدتوقد جرى اال.  واالتصاالت

البنية األساسية والنفاذ إضافة إلى مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األسر وفي قطاع األعمال، ومؤشرات 
عة المستمرة، البلدان في وقد ساعدت ھذه القائمة، التي تخضع للمراج.  لتعليماقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

  .قياس مجتمع المعلومات
___________________  

لتنمية، يمكن زيارة موقعھا االشراكة لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض  عنمزيد من المعلومات ل: المصدر
  .: اإللكتروني
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 جموعةملى إلماضية الخمسة األعوام ادى ملى علشراكة اه بلذي قامت المتواصل العمل ادى أقد و  
 االتصاالتولمعلومات اتكنولوجيا لساسية ألالمؤشرات ان مشتركة مائمة قطوير تھمھا أإلنجازات، ان م
 ألساسيةالبنية اي ھلمعلومات، امجتمع للرئيسية الجوانب ان ممسة خ تغطي لقائمةاذه ھو . تنقيحھاواعتمادھا و
 االتصاالتولمعلومات اكنولوجيا تلى إاألفراد وألسر انفاذ وليھا؛ إالنفاذ واالتصاالت ولمعلومات اتكنولوجيا ل
 لمعلوماتاكنولوجيا تقطاع و ؛قطاع األعمال يفاالتصاالت ولمعلومات اكنولوجيا تستخدام اواستخدامھا؛ و
 فاصيلت ١لجدول ايتضمن و.  لتعليماي فاالتصاالت ولمعلومات اتكنولوجيا و؛ بمنتجاتهالتجارة واالتصاالت و
  .لمؤشراتان مألساسية المجموعة اذه ھن عضافية إ
  

  االتصاالتولمعلومات اتكنولوجيا لسية ألساالمؤشرات اائمة ق  -١لجدول ا
  كنولوجياتقياس للعالمية ا لشراكةا عن الصادرة            

  لتنميةاغراض أل االتصاالتولمعلومات ا           
  
لمؤشرات األساسية ا

لتكنولوجيا المعلومات 
  واالتصاالت

دد ع
  لوصفا المؤشرات

 ألساسيةا لبنيةاؤشرات م
 لمعلوماتاتكنولوجيا ل
  ١٠  ليھاإالنفاذ والتصاالت او

 لناظمةالرسمية الھيئات ان ملبيانات امع جالتصاالت للدولي االتحاد اتّولى ي
غالبية لتاحة ملبيانات اذه ھمعظم و.  نواتسدة عنذ ملمختصة االوزارات و
لثابت، ا لھاتفادمة خي فلمشتركين ادد علمؤشرات اذه ھتغطي و.  لبلدانا
خدمات و إلنترنتاي فالمشتركين ولنقال، ا لھاتفادمة خي فالمشتركين و
المؤشرات ولدولية، اإلنترنت ازمة حسعة والنقالة، ولثابتة العريضة الحزمة ا
  .التعريفاتبلمتصلة ا

 كنولوجياتلى إلنفاذ اؤشرات م
 االتصاالتولمعلومات ا
ألسر من قبل ااستخدامھا و
  ١٣  األفرادو

 لحكوميةاير غلمنظمات ان مانات لبيامع جالتصاالت للدولي االتحاد اتّولى ي
 البيةغن أمع و.  افيةكير غزال ت اللبيانات اذه ھن أير غ ،٢٠٠٥ام عنذ م
 ألساسيةااالتصاالت ولمعلومات اكنولوجيا تعدات من عيانات بملك تلبلدان ا
فتقر ت ،)لثابتالھاتف اخطوط و ازلتلفاجھزة أمثل ( ألسراي حيازة في ھلتي ا
لنقال ا لھاتفا ستخداماثل ملجديدة، التكنولوجيات اول حنات يابلى إلبلدان اذه ھ
لتي األسر المؤشرات اذه ھتغطي و.  الشخصي بلحاسواأجھزة واإلنترنت و
اسوب حجھاز وقاالً، ن اًھاتفو، ابتاًث فاًھاتو، ازلفتجھاز و، اًذياعمملك ت
إلنترنت استخدام اوقع مول حؤشرات م ذلككلبيانات اتتضمن و.  خصيش
  .نهمالغرض وه نوعو

 لمعلوماتاكنولوجيا تستخدام ا
  ١٢ ي قطاع األعمالفاالتصاالت و

 ذهھتتضمن و.  لبياناتامع جالتنمية ولتجارة للمتحدة األمم اؤتمر متّولى ي
 جھزةأستخدمون يلذين ا العاملينو مؤسسات األعمالول حؤشرات ملبيانات ا
 ذلككلبيانات اتتضمن و.  إللكترونيةالتجارة اأنشطة واإلنترنت ولحاسوب ا
  .  نهمالغرض ونوعه وإلنترنت استخدام اوقع مول حؤشرات م

 لمعلوماتاكنولوجيا تطاع ق
التجارة واالتصاالت و

  ٤  بمنتجاته

. ٢٠٠٤ام عنذ ملبيانات امع جالتنمية ولتجارة للمتحدة األمم اؤتمر متّولى ي
 جياكنولوتلع سن مالصادرات ولواردات اول حؤشرات متضمن تھي و
 لمعلوماتاكنولوجيا تقطاع للمضافة االقيمة واالتصاالت، ولمعلومات ا
  .االتصاالتو

كنولوجيا المعلومات ت
  ٩  واالتصاالت في التعليم

 ولحؤشرات متضمن تھي و.  لبياناتامع جإلحصاء لكو سليوناعھد متّولى ي
 تطويرواستخدامھا واالتصاالت ولمعلومات اتكنولوجيا لألساسية ا لبنيةا
  .لمدارساي فستخدامھا اھارات م

المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات  ،الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية: لمصدرا
  . ٢٠١٠واالتصاالت 
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مّيز تلشراكة ان أتضح ياالتصاالت، ولمعلومات اتكنولوجيا لألساسية المؤشرات احليل تعند و  
لمؤشرات االل خمن (االتصاالت ولمعلومات اكنولوجيا تستيعاب اللبلدان اھوزية جياس قين ببوضوح 
الل خمن (لتكنولوجيا اذه ھستخدام اكثافة و )تاالتصاالولمعلومات اتكنولوجيا لألساسية ا ةيالبنبالمتصلة 

غير أن .  )ع األعمالقطاواألسر وألفراد لاالتصاالت ولمعلومات اكنولوجيا تاستخدام بلمتصلة االمؤشرات 
ُوتعنى مجموعة المؤشرات .  لتكنولوجيااذه ھستخدام اثر أقياس لخّصص أي مؤشرات محددة تم ل الشراكة

بقياس المھارات في تكنولوجيا  ،٢٠١٠ األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المنقحة في عام
قياس قطاع تكنولوجيا المعلومات المعلومات واالتصاالت، عن طريق تخصيص عدد من المؤشرات ل

  .واالتصاالت ولقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
  

، ٢تطويرھا مؤخراً والتي تعرض في الجدول  اإلضافة إلى مؤشرات حوكمة اإلنترنت التي جرىبو  
ذه التكنولوجيا وذلك الشراكة منذ فترة حواجز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأمن وثقة ھ تناقش

إن ھذه اإلضافة على الئحة المؤشرات األساسية ستكون ممكنة .  من بين مناقشات عدة حول مؤشرات جديدة
  . فقط بعد أن ينجز المجتمع الدولي عمالً إحصائياً واسعاً

  
  ا الشراكةھالمؤشرات حول الحكومة اإللكترونية التي اقترحت قائمة  -٢لجدول ا

  
صفومز المؤشرر

سبة الموظفين في مؤسسات حكومية والذين يستخدمون الحاسوب بشكل روتينين

سبة الموظفين في مؤسسات حكومية والذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتينين

سبة المؤسسات الحكومية التي تمتلك شبكة محلية تصل بين حاسوبين على األقلن

)إنترانت(ديھا شبكة داخلية سبة المؤسسات الحكومية التي لن

)ةضيق حزمة، ةعريض حزمة(سبة المؤسسات الحكومية التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت حسب نوع ھذا النفاذ ن

سبة المؤسسات الحكومية التي لديھا حضور بين المواقع اإللكترونيةن

لھاتفلمستخدمي ا سبة المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات بياناتن

دد المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة على اإلنترنت حسب نسبة تطور ھذه الخدماتع

حكومة اإللكترونية، لل المقترحة التنمية، قائمة المؤشرات ضراغالشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أل: لمصدرا
٢٠١١.  

  
حديد مؤشرات تكنولوجيا المعلومات تالعالمي في  النھجن أھم أوجه عمل ھذه الشراكة مو  

 العمل المنسق والمنظم وھذا.  وتصميم عمليات موحدة لجمع البيانات واالتصاالت، ووضع تعريفات واضحة،
  .٢٠١٥لقمة العالمي لمجتمع المعلومات لعام امؤتمر  أھداف التنمية التي حددھا سيستمر إلى ما بعد

  
المؤشرات األساسية لتكنولوجيا  التي تغطيھا قائمة ة التالية المجاالتوضح الجداول الخمستو  

النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات : ھي المعلومات واالتصاالت التي وضعتھا الشراكة، وھذه المجاالت
األسر  من قبل والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا ،واالتصاالت وبنيتھا األساسية

قطاع األعمال، وقطاع تكنولوجيا المعلومات  فراد، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيواأل
  .منتجاتھا، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمبواالتصاالت والتجارة 
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  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا  )أ(
  

  سية لتكنولوجياالبنية األساحول  ساسيةالمؤشرات األ  -٣ لجدولا
  المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا       

  
لوصفامز المؤشرر

من السكانفرد١٠٠الثابت لكلدد خطوط الھاتفع
من السكانفرد١٠٠لكللھاتف النقالادد المشتركين فيع
من السكانفرد١٠٠دد المشتركين في اإلنترنت لكلع
من السكان فرد١٠٠حزمة عريضة لكل/دد المشتركين في اإلنترنتع
من السكانفر د  ١٠٠حزمة عريضة لكل/لھاتف النقالادد المشتركين فيع
)ردفلل/الثانيةفي /بت(صيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنتن
النقالسبة السكان المشمولين بخدمة الھاتفن
وكنسبة مئوية من دخل الفرد السنوي،النفاذ إلى اإلنترنت بالدوالر عرفةت
نسبة من دخل الفرد السنويك،بالدوالرعرفة استخدام الھاتف النقالت
سبة المواقع ومراكز الخدمة العامة للنفاذ إلى اإلنترنتن

   .٢٠١٠لمؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ا الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية،: لمصدرا
  
  األسر واألفراد من قبلالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا   )ب(
  

  المعلومات واالتصاالتالمؤشرات األساسية حول النفاذ إلى تكنولوجيا   -٤لجدول ا
  األسر واألفراد من قبلواستخدامھا   

  
لوصفاؤشرمز المر

ذياعمسبة األسر التي لديھان
سبة األسر التي لديھا تلفازن
سبة األسر التي لديھا ھاتفن
سبة األسر التي لديھا حاسوبن
شھراً األخيرة ١٢سبة األفراد الذين استخدموا الحاسوب خالل فترةن
سبة األسر التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنتن
شھراً األخيرة١٢سبة األفراد الذين استخدموا اإلنترنت خالل فترةن
شھراً األخيرة١٢وقع استخدام الفرد لإلنترنت خالل فترةم
شھراً األخيرة١٢شاطات اإلنترنت التي قام بھا األفراد خالل فترةن
شھراً األخيرة ١٢خالل فترةنقالالسبة األفراد الذين استخدموا الھاتفن
سبة األسر التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت حسب نوع النفاذن
شھراً األخيرة١٢كرار نفاذ الفرد لإلنترنت خالل فترةت
سبة األسر المزودة بالتيار الكھربائين

  .٢٠١٠ساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤشرات األ الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض التنمية،: لمصدرا
  

فائدة  على ٤و ٣مجموعتا مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الواردة في الجدولين  تنطوي  
مجلس  ال سيما بلدان ،األعضاء في اإلسكوا تياجات الفعلية للبلدانحكبيرة، إال أنھا، ولسوء الحظ، ال تلبي اال

من القوى العاملة العابرة  المغتربين، ومنھم أعداد كبيرة سبة عالية مننسكانھا  يضّم التعاون الخليجي التي
  .  اليدويةذات المھارات 

  
إلى مؤشرات فرعية،  البلدان األعضاء في اإلسكوا بعض المؤشرات المذكورة آنفاً أن تقسم ويستحسن  

 ،العابرة ، باستثناء القوى العاملةربونمغتوالالمواطنون ) ب(المواطنون، ) أ( :ثالثة مستويات بحيث تغطي
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ستخدام األفراد اأن يقسم كل مؤشر حول  ما يستحسنك  .العابرة بما في ذلك القوى العاملة المقيمين جميع) ج(
النوع االجتماعي  يقيسان التوزيع بينإلى مؤشرين فرعيين ) ٤الجدول ( كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتل

  .  مريةعئات الفوال
  
  مؤسسات األعمال من قبلستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ا  )ج(
  

  كنولوجيا المعلوماتتاسية حول استخدام المؤشرات األس  -٥ لجدولا
  مؤسسات األعمالمن قبل  واالتصاالت      

  
لوصفالرمزا

سبة مؤسسات األعمال التي تستخدم الحاسوبن
نترنت بشكل روتينيسبة الموظفين الذين يستخدمون اإلن
سبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنتن
سبة الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت بشكل روتينين
سبة مؤسسات األعمال التي لديھا موقعاً على اإلنترنتن
 سبة مؤسسات األعمال التي لديھا شبكة داخلية ن
التي تستلم أوامر طلبات عبر اإلنترنتسبة مؤسسات األعمال ن
سبة مؤسسات األعمال التي ترسل أوامر طلبات عبر اإلنترنتن
سبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نوع النفاذن
سبة مؤسسات األعمال التي لديھا شبكة محلية ن
سبة مؤسسات األعمال التي لديھا شبكة خارجية ن
سبة مؤسسات األعمال التي تستخدم اإلنترنت حسب نمط النشاطن

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

  
نولوجيا المعلومات كتلمؤشرات األساسية حول استخدام مؤسسات األعمال لاب يما يتعلّقفو  

  األعضاء في اإلسكوا أن تحاول تقسيم كل مؤشر إلى أربعة مؤشرات أخرى  على البلدان ،واالتصاالت
   إضافة إلى ذلك، ُيستحسن.  )الصغرى، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة(الشركات  لقياس مختلف أحجام

مؤسسات جيداً بمدى تطور استخدام المنطقة مؤشرات جديدة في حال أرادت أن تحيط  أن تعتمد بلدان
الذين خضعوا لتدريب على تكنولوجيا  مثل نسبة العاملين ،كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتل األعمال

كنولوجيا تالمتخصصين في  األخيرة، ونسبة العاملين اإلثني عشر األشھر المعلومات واالتصاالت في
  .المعلومات

  
  منتجاتهبتصاالت والتجارة قطاع تكنولوجيا المعلومات واال  )د(
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المؤشرات األساسية حول قطاع  -٦ لجدولا
  منتجاتهبوالتجارة الدولية      

  
لوصفامز المؤشرر

ي قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفلقوى العاملة امجموع  سبةن
القيمة المضافة االت من مجموعصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصح
الواردات لنسبة المئوية لواردات منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموعا
 الصادرات لنسبة المئوية لصادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجموعا

  .٢٠١٠المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تنمية،الشراكة العالمية لقياس مجتمع المعلومات ألغراض ال :لمصدرا
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  )ھ(
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمحول المؤشرات األساسية   -٧لجدول ا
  
لوصفامز المؤشرر

يميةسبة المدارس التي لديھا مذياع تستخدمه ألغراض تعلن
سبة المدارس التي لديھا تلفاز تستخدمه ألغراض تعليميةن
سبة المدارس التي تقدم تسھيالت في االتصاالت الھاتفيةن
سبة المتعلمين على الحاسوب في المدارس التي لديھا تعليم بمساعدة الحاسوبن
اذسبة المدارس التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت حسب نوع النفن
سبة الطالب الذين لديھم نفاذ إلى اإلنترنت في المدرسةن
سبة طالب التعليم ما بعد الثانوي الملتحقين باختصاصات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتن
عليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارستسبة المدرسين المؤھلين لن
تي لديھا كھرباء سبة المدارس الن

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

  
ير كافية لقياس مستوى غوقائمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الواردة آنفاً   
المنطقة  لذا، من األفضل أن تعتمد بلدان.  واالتصاالت في النظام التعليمي تكنولوجيا المعلومات تطّور

ويمكن  . مؤشرات جديدة إن أرادت اإلحاطة بمستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
سوب ونسبة المدارس التي تستخدم الحا ،نسبة المدارس التي لديھا موقع إلكتروني ذه المؤشراتھأن تشمل 

  .للتعليم في المكتبات
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنمية - االتحاد الدولي لالتصاالت  - ٢
  

فرصة تكنولوجيا المعلومات  مؤشروالفرصة الرقمية  مؤشرعد أن طور االتحاد الدولي لالتصاالت ب  
في الجھود نحو تحسين  اًفي مجتمع المعلومات االتحاد بالمضي قدم واالتصاالت، طالب أصحاب المصلحة

  .)١٢(المؤشرين صائية أظھرت ترابطاً بين حأن التحليالت اإل ال سيما ،موحد مؤشرالمعايير للوصول إلى 
من خالل دمج مؤشر  ٢٠٠٩تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام  مؤشر تنمية أنشاً االتحاد لذلك،

  .)١٣(تالتصاالالفرص الرقمية ومؤشر فرصة تكنولوجيا المعلومات وا
  

عالمي يقيس الفجوة الرقمية، ويتتبع تطور  مؤشرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھو  مؤشر تنميةو  
.  المحتمل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع الزمن، ويحدد التطّور

 ة بأصحاب المصالح وبالحزمة العريضةالفرصة الرقمية مؤشرات متعلق مؤشرمن  يستمّد مؤشرالذا وھ
فرصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مؤشرمن  بينما يستمّد ،إضافة إلى بساطة منھجيته وسعته

  .المؤشرات المتعلقة بالمھارات، ومنھجية توحيد المعايير، وتحليالت ومنھجية سد الفجوة الرقمية
  
  

  
)٢٠٠٨(   )١٢(.

)١٣(  .
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  إطار مفاھيمي  )أ(
  

 جديداً ابتعد، وللمرة األولى عن االفتراض القائل باحتمال مساھمة ھيمياًعتمد االتحاد إطاراً مفاا  
تكنولوجيا  لالستعاضة عن ھذا االفتراض بالتأكيد على دور في التنمية، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ذا يشمل ھ ومن ھذا المنطلق.  عرفةملبلدان التي تسعى إلى بناء مجتمعات الا في المعلومات واالتصاالت
ناء مجتمعات المعلومات بإلى  وصلت إليه البلدان في تحّولھا الذي اإلطار متابعة المستوى اإلنمائي

  .ومجتمعات المعرفة
  

  :على ثالث مراحل لى نموذج لمجتمع المعلوماتعطار المفاھيمي اإل يرتكزو  
  

واالتصاالت  مستوى البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات عنيتالجھوزية، التي   :١لمرحلة ا �
  ؛ومستوى النفاذ إليھا

مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  عنيتالكثافة، التي   :٢لمرحلة ا �
  ؛المجتمع

  .لفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالستخدام ا نتيجة عنيياألثر، الذي   :٣لمرحلة ا �
  

.  ع المعلومات ھذا النموذج الثالثياعتمد العديد من أصحاب المصلحة المھتمين بقياس مجتمو  
منظمة التعاون والتنمية في  واستخدمه فريق العمل المعني بمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

 وفيما بعد اتسع نطاق . التجارة اإللكترونية في بلد معين الميدان االقتصادي بغية قياس مستوى تطّور أنشطة
 األنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكثيراً ما يستخدم رھذا النموذج ليصف مستوى تطّو

  .لتنميةا االتصاالت ألغراضو لمعلوماتا كنولوجيات قياسل لعالميةا شراكةلامنھا  منظمات في
  

  مؤشر تنمية عليه الذي يرتكز لمجتمع المعلوماتالمراحل النموذج الثالثي   -٢الشكل 
  ات واالتصاالتتكنولوجيا المعلوم    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)أ٢٠١٠(االتحاد الدولي لالتصاالت، : المصدر
  

 تصف أخرى مؤشرات عدة مركب من مؤشرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ھو  مؤشر تنميةو  
كز كل مؤشر فرعي على ريو . )الجھوزية، والكثافة، واألثر(النموذج الثالثي المراحل  التسلسل الذي يتسم به

إال أن المؤشرات المتعلقة بالمرحلة الثالثة ال تقيس األثر بحد ذاته، إال أنھا تقدر .  ھذه المراحل مرحلة من
من خالل ) مرحلة األثر(التطور الحاصل بھدف الوصول إلى المراحل األخيرة من مجتمع المعلومات 

صانعي  توجيه اھتماميختزن من البيانات ما يكفي ل المؤشرأن ھذا  والجدير بالذكر.  اكتساب المھارات
  .والتطوير تتطلب المزيد من العمل نحو المجاالت التي السياسات والقرارات
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مؤشر تنمية : األولى في قياس مجتمع المعلومات بصيغته وصدر ،من البلدان ١٥٤ المؤشرشمل و  
 ١٥٩وشمل  بصيغة حديثة المؤشرصدر  ٢٠١٠وفي عام .  )١٤(٢٠٠٩تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

  .)١٥(بلداً
  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنمية عناصر  )ب(
  

النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات : رعيةف مؤشرات ةمؤشراً مقسمة إلى ثالث ١١ المؤشريضّم   
.  واالتصاالت، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يعتمدھا  التي يمة كل عنصر ووزنه، حسب المعّدالتقتركيبة المؤشر، وعناصره، و ٨ل ويظھر الجدو
فنسبة المشتركين .  إذ القيمة المثالية نسبية ،يخضع لضوابط ذاتيةالمؤشرھذا و . التحاد الدولي لالتصاالتا

 نمثلى بفارق نقطتي، تحّدد قيمتھا الفرد من السكان ١٠٠في خدمات الھاتف النقال ذات الحزمة العريضة لكل 
وھكذا تعّدل القيمة المثالية تلقائياً عندما يرتفع معّدل االشتراك في ھذه .  للمؤشر ةأكثر من القيمة المتوسط

  إشكالية ألن القيمة لن تصل إلى معّدل يعتبر كافياً،  المؤشرھذه الصفة التي يتسم بھا تعتبر و . الخدمات
  .  اع إلى ما ال نھاية متتبعاً الشريحة العليا من القيمة المتوسطةن القيمة الھدف ستستمر في االرتفأإذ 
  

معّد لقياس التقارب والتناسب بين البلدان، وليس  المؤشروھذا االعتبار النظري يكفي ليوضح أن ھذا   
فإذا كان بلد معين يتمتع بمالمح سليمة لمجتمع المعلومات حسب .  لقياس اقتراب البلد من تحقيق ھدف معّين

المؤشر يرتبط  كان ويصح ذلك إذا.  مشابھةمؤشر معين، فلبناء مجتمع المعلومات ال بّد من تحقيق كثافة 
ومن األمثلة على ذلك، .  ارتباطاً مباشراً بالنتيجة، وھذا االرتباط لم يثبت بعد في حاالت مؤشرات عديدة

الحزمة العريضة لكل  ي نسبةمثال كوريا الجنوبية، حيث مجتمع المعلومات مزدھر على الرغم من تدن
  .  مستخدم من مستخدمي اإلنترنت مقارنة بمستوى البلدان المرجعية على ھذا الصعيد

  
  القيمة المرجعية، والمؤشر، والوزن - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنمية  -٨لجدول ا

  

لمؤشرا
يمة قال

(*)المرجعية
لوزن ا
)المؤشر(

المؤشر ( لوزنا
)الفرعي

لنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا
٦٠٠,٢فرد من السكان١٠٠دد خطوط الھاتف الثابت لكل ع

٠,٤٠
١٧٠٠,٢فرد من السكان١٠٠لكل نقال دد المشتركين بالھاتف الع
١٠٠٠,٢ ٠٠٠صيب الفرد من عرض الحزمة الدولية لإلنترنتن
١٠٠٠,٢سبة األسر التي لديھا حاسوبن
١٠٠٠,٢سبة األسر التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت من المنزلن
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا
١٠٠٠,٣٣فرد من السكان١٠٠دد مستخدمي اإلنترنت لكل ع

٠,٤٠ ٦٠٠,٣٣فرد من السكان١٠٠حزمة عريضة لكل/دد المشتركين في اإلنترنتع
١٠٠٠,٣٣فرد من السكان١٠٠حزمة عريضة لكل/نقالدد المشتركين بالھاتف الع
ھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتم
١٠٠٠,٣٣عدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابةم

٠,٢٠ ١٠٠٠,٣٣بالتعليم الثانوي االلتحاقسبةن
١٠٠٠,٣٣بالتعليم العالي االلتحاقسبةن

   .٢٠١٠تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  مؤشر تنمية: مجتمع المعلومات االتحاد الدولي لالتصاالت، قياس  :لمصدرا

  . إضافة فارقين معياريين إلى القيمة المتوسطة للمؤشربسبت القيمة المثالية  احتُ  (*)  

  
)١٤(  .

)١٥(  .
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  رافي على المؤشرات المختارةغالواقع الديمأثر   )ج(
  

ؤشر مفي  اقعاً يصعب حصرهمجلس التعاون الخليجي و لبعض بلدان فرض الواقع الديمغرافيي  
  ."لتعليم العاليا الكلي في مرحلة االلتحاقنسبة "المھارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول 

  
السكان  ة من مجموعئلماافي  ٨٧ نمجلس التعاون الخليجي كقطر، يشكل المغتربو في بعض بلدانف  

إلى الفئة  اًشخص ١٣٩ ٣٨٩ وينتمي.  )ةاليدويذات المھارات القوى العاملة العابرة  ة منئلماافي  ٦٠نسبة (
ذات المھارات  العابرة القوى العاملةنسبة كبيرة من ھذا الرقم ھي من  العمرية لاللتحاق بالتعليم العالي،

إذ أن ھؤالء األشخاص  ضمن عدد السكان، ويشكّك بعض المحللين في جواز إحصاء ھذه الشريحة.  اليدوية
  .تماعي للبلد، وبالتالي يجب أال يشملھم اإلحصاءجمن النسيج اال تبارھم جزءاًعال يجب ا اجرون،ھم عمال مھ

  
اإلحصائية التي تعتمدھا شعبة السكان في األمم المتحدة نظامين إلحصاء  لطرقا حالياًوتستخدم   

بناء على ھذين   .)١٦(نالسكان، األول ھو نظام بحكم الواقع، في حين أن الثاني ھو نظام بحكم القانو
التي يستند إليھا في تعداد فئة معّينة ضمن  من المعايير العابرة رعية الھجرة وطبيعتھاش ال تعتبر المقياسين،
ي حال كان من األفضل إقصاء ھؤالء األشخاص من فو  .أو استثنائھا من ھذا المجموع السكان مجموع
ھؤالء األشخاص من عديد  أقصي األولى إن.  ليواجه اإلحصائيون مشكلتين على األقسلوطني، فاالتعداد 

  م؟ھفأين يجب إحصاؤ ،سكان البلد المضيف
  

لى البلدان عيفرض  إال أن ھذا  .بلدھم األصلي في عداد سكان ھمئإحصابوجوب  ن البديھي اإلجابةم  
 جموععادة دمج أعداد المھاجرين في مإل باھظة وتخطي عوائق عدة المصدرة للقوى العاملة تحمل تكاليف

من االلتزام بتأمين النفاذ إلى االتصاالت  المصدرة للقوى العاملة لن تتمكن البلدانن أكما .  عدد السكان
 . لتعليم العالي وغيرھا من الخدمات لمواطنيھا المغتربين، وذلك ألنھا تبعد أمياالً عدة عنھماوالحصول على 

 المغتربين في إحصاءات البلدان المستقبلة حسبماي ھذا السياق، يبدو من األفضل إدخال ھؤالء األشخاص فو
  .لقانونالواقع وافي  يه أصول اإلحصاءضتقت
  

ما يتعلق  البيانات باستثناء أعيد تجميعمدى تأثير ھذه العوامل على العملية اإلحصائية،  تأكيدوبھدف   
  .٩على النحو الموضح في الجدول السكان المغتربين ب
  

   الدراسات العليا في بعض بلدانعمر السكان في   -٩ لجدولا
  ٢٠٠٩، التعاون الخليجيمجلس          

  
سبة السكانن)٢٢-١٨(االلتحاق في مرحلة التعليم العالي  مرعلسكانامجموع البلد

١٣٩٨,٢٠ ١٣٨٩ ٦٩٩ ٤٣٥)٢٠٠٩نھاية عام (طر ق

٩٦٧,٨٢ ١٥٢٦ ٢٣٤ ٥٩٦)٢٠١٠بريل أ/نيسان(لبحرين ا

  .ار لألبحاثمجموعة مد: لمصدرا

  

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

.: زيارة الموقع التالي يمكن
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  سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )د(
  

قياس مجتمع "قسماً من تقرير   شكل سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتت  
األخرى،  على تحديد مكانھا على الصعيد العالمي مقارنة بالبلدان وھي تساعد البلدان.  "٢٠١٠- المعلومات

إضافة إلى ذلك، تشجع على وضع سياسات .  لفة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلك فيما يتعلق بوذ
الھاتف (من خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  رئيسيةخدمات موجھة نحو خفض أسعار ثالث 

سماح للمواطنين والتي تعتبر ضرورية لل) الحزمة العريضةذات واإلنترنت الثابت  ،الثابت، والھاتف النقال
القدرة التنافسية  وقد تتضمن مثل ھذه التدابير مراجعة كفاءة المشغل، وتعزيز.  "مجتمع المعلومات"بالنفاذ إلى 

  .ومراجعة سياسات التكاليف
  

لفة تكنولوجيا المعلومات كة رنوتعتبر سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقياساً رئيسياً لمقا  
ستخدام بغية وھي تستخدم عدة عناصر من السعر إضافة إلى عدة مستويات لال ،بلد معين واالتصاالت في

الھاتف الثابت، : الرئيسية وھي ةتقدير معدل سعر مجموع خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثالث
تحسب كل سلة  خالل المقارنة بين البلدان  .)١٧(العريضةالحزمة  ذاتواإلنترنت الثابت  ،والھاتف النقال

  :فرعية بالطريقة التالية
  

أطلس ( ٢٠٠٨ في بلد معين لعام كنسبة من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي الشھري  )١(  
  ؛)١٨()البنك الدولي

  ؛)باعتماد سعر الصرف الرسمي لألمم المتحدة(كي يلدوالر األمراب  )٢(  

  .القوة الشرائية معادلتحويل  املعو، باستخدام الجارية الدوليةباألسعار لدوالر اب  )٣(  
  

لى الرغم من أن مؤشر القيمة العامة يشكل مرجعية، إال أنه يجب دراسة كل سلة فرعية على حدة عو  
معت أسعار جو . تغير كثيراً بين الخدمات والبلدانتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما أن أسعار خدمات 

من مصادر عدة كمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وفي حساب أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يستخدم المؤشر نصيب .  واالتحاد الدولي لالتصاالت

ي فو.  وليس معدل الدخل الشھري لذوي الدخل المتوسط والمتدني ،الدخل القومي اإلجمالي الشھري الفرد من
المستخدم في سلة ) نسبة سكان غير دقيقةمع ( دد، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجماليھذا الص

مجلس التعاون الخليجي أدى إلى مقارنات غير  كنولوجيا المعلومات واالتصاالت لبعض بلدانتأسعار خدمات 
  .دقيقة

  
كنولوجيا المعلومات ت ميةمؤشر تناألعضاء في اإلسكوا باستخدام  وضع أسس للمقارنة بين البلدان  )ھ(

  واالتصاالت
  

األعضاء في اإلسكوا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان مؤشر تنمية قيم ٣الشكل  يبينو  
تصادية الظاھر قتالف في مستويات التنمية االخالاف  .، على نحو يسمح بالمقارنة بينھا٢٠٠٨و ٢٠٠٧لعامي 

  
لمزيد من التفاصيل حول حساب سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ُيرجى مراجعة االتحاد الدولي لالتصاالت   )١٧(

. ٥٤، ص )أ٢٠١٠(

 ).٢٠٠٨(البنك الدولي   )١٨(



-١٦-  

  

 وقد حلت . األعضاء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان رعلى مستويات تطّو في المنطقة ينعكس
 المتقّدمة من حيث قيمة في المراتب ،مجلس التعاون الخليجي، وھي من البلدان ذات الدخل المرتفع بلدان

إلمارات احلّت و . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بيانات عامي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب مؤشر تنمية
في الترتيب العالمي، إذ بلغت  ٢٩ وفي الدرجة ٢٠٠٨في المنطقة في عام  دة في المرتبة األولىالعربية المتح

وھذه .  ٤٥وقطر التي حلّت في المرتبة  ٣٣، تليھا البحرين التي حلّت في المرتبة ٦,١١ مؤشرقيمة ال
 ٢٠٠ لنقال الذي تجاوزالمراتب احتلتھا بلدان مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع معّدالت انتشار الھاتف ا

في المائة في البحرين وُعمان وقطر والمملكة العربية  ١٠٠في المائة في اإلمارات العربية المتحدة، و
    .السعودية

  
  تكنولوجيا مؤشر تنمية ترتيب البلدان األعضاء في اإلسكوا من حيث  -٣الشكل 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ،(*)واالتصاالت المعلومات   
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  .)أ٢٠١٠(الدولي لالتصاالت االتحاد   :المصدر

تكنولوجيا  مؤشر تنميةلآخر تقرير في  كل من العراق وفلسطينلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مؤشر تنميةحتسب لم ُي  (*)  
  .المعلومات واالتصاالت

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنميةتقييم   )و(
  

قياس مدى تطور مجتمع المعلومات في أي  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات مؤشر تنميةُيقصد من   
إلى فرضية تربط  مؤشرھذا ال يستند ،مجتمع المعلومات وتحديده بمعايير كمية تعريف ومع صعوبة . بلد

مدى توفر  لى تحليلإ مؤشريتضمنھا ھذا الالتي لمقاييس اھدف تو . االتصال وجوده بشرط توفر إمكانات
ھارات تكنولوجيا المعلومات م تتقارب من حيثالتي إال أن البلدان  . لمواطنينال في متناو إمكانات االتصال

المعلومات في كل  مجتمع مستويات تطّور قد تختلف من حيث واستخدامھا واالتصاالت ومعّدالت النفاذ إليھا
لكبيرة الفوارق ا لعالم تبيناأنحاء  يسبوك في مختلففك تماعيجالاالتواصل  شبكات سبة اإلقبال علىنف  .منھا
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نمية تكنولوجيا المعلومات تمؤشر  وتطورھا بالرغم من تشابه مستوى وماتلفي طبيعة مجتمعات المع
أكثر  اًمؤشرالفوارق،  إلى آلية قياس تعبر عن ھذه يتطلب التّوصل ،في ظل ھذه الظروف.  واالتصاالت
غير تال يواكب وأكثر مرونة بحيث ،لحاليةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصيغته ا مؤشر تنميةتعقيداً من 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مؤشر تنميةلھذه األسباب، يشكل تركيز .  تشھده التكنولوجيا السريع الذي

قياس وجود وطبيعة مجتمع و المؤازرة لتطّور مجتمع المعلومات على آليات النفاذ توازناً بين قياس العوامل
  .المعلومات بحد ذاته

  
غير أن ھذا  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھو نموذج قياس مجٍد مؤشر تنميةفي أن   شكالو  

 ،كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتفي  آخر التطّورات قابل للتحسين في بعض الجوانب، بحيث يشمل مؤشرال
بحيث تحدد نسبة  ،ل مؤشرالقيمة المثالية لك التحسين تعديل ومن مجاالت.  وال سيما في البلدان النامية

 ١٠٠لكل  نقالالشتركي الھاتف مونسبة  ،٦٠بالرقم  فرد من السكان ١٠٠المشتركين في الھاتف الثابت لكل 
  .٦٠ ومشتركي اإلنترنت الثابت بالرقم ،١٧٠بالرقم  فرد من السكان

  
  ةيالشبك جھوزيةال مؤشر - تكنولوجيا المعلومات لقرير العالمي تال  - ٣

  
التنافسية  حول التي يصدرھا تصادي العالمي، إضافة إلى المطبوعة الرئيسيةقتدى االالمن يصدر  
 وبالتعاون مع المعھد األوروبي إلدارة األعمال، تقارير إقليمية وأخرى خاصة بالقطاعات، منھا ،العالمية

د األوروبي إلدارة ھذه السلسلة بالتعاون مع المعھ وأطلقت . سلسلة تقارير عالمية حول تكنولوجيا المعلومات
فترات زمنية  سمح بالمقارنة على مدىت ،، وھي سلسلة تصدر كل سنة بانتظام٢٠٠٢األعمال منذ عام 

  . مختلفة
  

 وصانعي السياسات اإلحاطة لرواد المشاريع أداة ھامة يتيح يشكل تقرير تكنولوجيا المعلوماتو  
جھوزية المؤشرھو  ،ت، ويستخدم إطاراً مفاھيمياًلتطّور تكنولوجيا المعلومات واالتصاال وامل المؤازرةعبال

، لتحديد معايير تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان  ةيالشبك
تكنولوجيا المعلومات  الستغالل الفرص التي تقدمھا استعداد البلدان يقيس مؤشرھذا الو.  والمجتمعات

  .لتحديد عوامل بناء ھذه القدرة على ذلك واسعاً إطاراً دولياً واالتصاالت، كما يقيم
  
  ةيجھوزية الشبكال مؤشر: إطار مفاھيمي  )أ(
  

في  بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: فرعية مؤشراتة من ثالثة يھوزية الشبكجال مؤشرتألف ي  
الستخدام ) والحكومات ،مالمؤسسات األعو األفراد،(أصحاب المصالح الرئيسيين وجھوزية  ،بلد معين

 ،مؤسسات األعمالاألفراد، و( ذه التكنولوجياھتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدام أصحاب 
  .ةيجھوزية الشبكال لمؤشر المفاھيمي طاراإل ٤ الشكل ويختصر.  )والحكومات

  
مانية والستين التي ة الثيجھوزية الشبكالوزع مؤشرات تُو.  إلى ثالث ركائز فرعي مؤشريقسم كل و  

تقديرية  ياناتبو ثقةويانات مببين  ذه المؤشراتھيانات ب وتتنوع.  تستخدم في اإلحصاء على الركائز التسع
مصادر كاالتحاد الدولي لالتصاالت، والبنك  لدى الواردة المعلومات من لبيانات الموثقةاوتستّمد   .غير موثقة

 مصدرھا من معلومات التقديرية بينما تستمّد البيانات األمم المتحدة،مختلفة من  وإداراتالدولي، واليونسكو، 
 مديري الشركات في التنفيذيين، لرصد وجھات نظر المسؤولين استطالع آراء عبر إجراء ،ستطالعاتاال

  .ةيجھوزية الشبكالبعاد أمختلف  العالم في
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  يةجھوزية الشبكال لمؤشر مفاھيمي إطار  -٤الشكل 
  

  
  . ٢٠١٠المنتدى االقتصادي العالمي، : المصدر

  
اإلحاطة بأبعاد مھمة بفي تكوين المؤشر  والبيانات التقديرية يسمح المزج بين البيانات الموثقةو  

لبيانات اف  .كنوعية النظام التعليمي في بلد معّين ،يانات كميةبال تتوفر عنھا  لجھوزية الشبكة الوطنية،
مؤشرات التي ال تتوفر عنھا بيانات موثقة لا في تكوين األھمية بالغة من استطالعات الرأي ية المستمّدةالتقدير
  .ثوقةووم
  

وتتضمن نسخة  . عامالً رئيسياً في تكوين المؤشرات شكل استطالع آراء المسؤولين التنفيذيينيو  
 مؤشراً منھا ٣٩يستند  ،)١٠لجدول ا( مؤشراً ٦٨ من التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٠-٢٠٠٩

 ٢٩يستند  بينما ،لحكوميةاوالمؤسسات  في الشركات مستمدة من آراء المسؤولين التنفيذيين يانات تقديريةبإلى 
مؤشر مؤشرات البيانات الموثقة المستخدمة في  وتندرج قيمة  .البيانات اإلحصائية الموثقة إلى مؤشراً

  .استطالع آراء المسؤولين التنفيذيين بحيث تتوافق مع نتائج ،٧إلى  ١ قياس منمضمن  الجھوزية الشبكية
  

.  بلداً على استطالع الرأي ١٣٤من  مدير شركة ١٣ ٠٠٠، أجاب أكثر من ٢٠٠٩ي عام فو  
 إضافة إلى ذلك، يتيح.  سؤاالً مبنياً على تجربتھم الخاصة في البلد الذي يقيمون فيه ١٣٠ضمن االستطالع تو

  .فرصة للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص أياستطالع الر
  

الفرعية لمؤشرات يختصر ا ة ھي عبارة عن معدل بسيطيجھوزية الشبكال مؤشرللنتيجة النھائية او  
ن المفترض أن مو.  الركائز عدالً بسيطاً لجزء منمة يالفرع لمؤشراتامن  مؤشروتشكل نتيجة كل .  الثالثة
  .الوطنية مؤشر الجھوزية الشبكيةي بشكل متساو ف كل األجزاء تساھم

 البيئة

 الجھوزية

  االستخدام

الجھوزية مؤشر 
  الشبكية

  بيئة السوق

  األساسية البنية بيئة

  األفراد جھوزية

  مؤسسات األعمالجھوزية 

  الحكومات جھوزية

  األفراداستخدام 

  مؤسسات األعمالاستخدام 

  وماتالحكاستخدام 

  والتنظيمية  السياسية البيئة

 المؤشر الفرعي
  ائزركال
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  مؤشر الجھوزية الشبكيةتقييم   )ب(
  

راقبة الظاھرة مادية، تبقى ملقياس ظاھرة  لذاتية، لتكون مكمالًالبيانات ان علبحث اي حاالت ف  
 نمقل جدوى أيبقى لھاتف النقال اشتراكات انتشار امع اآلراء حول معّدل فج.  ورصدھا أكثر دقة وموثوقية

لبيانات اي ھلذاتية اآلراء اكون تندما علك، ذن ملرغم الى عو.  تشارنالاحديد معّدل تل باشرةمتراكات شالا عدادت
  .  البيانات الموثقة إذا ُجمعت بالمعايير الصحيحةبلبيانات دقة عما ُيعرف اذه ھعالجتھا، ال تقّل مجري تلتي ا
  

لبيانات يجري اذه ھمع جن ألذلك وطوراً، تكثر أحصائية إمليات علبيانات التقديرية امع جتطلب ي  
ن ألجدير بالذكر وا).  لھاتف النقالاي فشتراك ال كتعداد (لتجميع ان عوضاً ع) لناسان مفئة (ينات عخذ بأ
توفرة منھا أال إلدراسة، اذه ھطاق نارج خقع تلبيانات وتفسيرھا اجمع للطرق افضل فأ.  داًجھم ملعينة انتقاء ا

مؤشر للذاتية المؤشرات اتائج ني فبيرة كارق فوظھرت ألمستقلة، األبحاث او.  رىخأي أماكن فبكثرة 
ظھر تو.  ألبحاثاذه ھول حفاصيل تلثاني الفصل اتضمن وي.  لمنتقاةالعينة اذلك ضمن و، الجھوزية الشبكية

ابلة قويانات وافية بمان جمع ضغية بذلك ولبيانات، امع جي فرق صحيحة طتماد اعھمية ألنتائج اذه ھ
   .واقعيةولمقارنة ل
  

  ٢٠١٠-٢٠٠٩ ،مؤشر الجھوزية الشبكيةل المكونة المؤشرات الثمانية والستون  -١٠الجدول 
  

 ستخدامالل الفرعي المؤشر ھوزيةجلل لفرعيا المؤشر لبيئةل لفرعيا المؤشر
األفرادتخدام سااألفرادھوزية جيئة السوقب
)ثقةوبيانات م( الھاتف النقال اشتراكاتالرياضيات والعلوموعية تعليم نتثماريسر رأس المال االفوت
)موثقةبيانات (لحواسيب الشخصية اوعية النظام التعليمينطور السوق الماليةت

 ذات الثابت اإلنترنتن في ولمشتركاالمشتري تمرسدارات التكنولوجياصآخر إ توفر
)موثقةبيانات (الحزمة العريضة من 

بيانات (الھاتفية السكنية  تصاالتة االفعرتالقطاعية عاتالمجمو تطورالة ح
)موثقة

)موثقةبيانات (اإلنترنت  وستخدمم

بيانات (تراك الشھري للھاتف السكني شالابء التنظيم الحكوميع
)موثقة

لنفاذ إلى اإلنترنت في المدارسا

الحزمة العريضة ذات  الثابتاإلنترنت ة فعرتأثير وامتداد الضرائبت
)يانات موثقةب(

 مؤسسات األعمال استخدام

نتشار ترخيصات التكنولوجيا األجنبيةا)بيانات موثقة( ة الھاتف النقالفعرت)موثقةبيانات (جمالي معدل الضرائب إ
لوقت الالزم إلنشاء مؤسسة أعمال ا
)موثقةبيانات (

ستيعاب التكنولوجيا على مستوى ا)بيانات موثقة(ة الھاتف الثابت فعرت
مؤسسات األعمال

دد اإلجراءات المطلوبة إلنشاء مؤسسة ع
)موثقةبيانات (أعمال 

لقدرة على التجديدا ھوزية مؤسسات األعمالج

دى استخدام اإلنترنت من قبل مؤسسات متدريب العاملين ثافة المنافسة المحليةك
األعمال

)موثقةبيانات (ناعات اإلبداعية صدير الصتر البحوث المتخصصة وخدمات التدريبفوترية اإلعالمح

)موثقةبيانات ( االختراعراءات بودة مدارس اإلدارةج لبيئة السياسية والتنظيميةا

بيانات (صدير التكنولوجيا عالية التقنية تفقات الشركة على البحث والتطويرنعالية ھيئات وضع القوانينف
)موثقة

لقوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ا
واالتصاالت

لتعاون بين الجامعة والصناعات في مجال ا
البحث والتطوير

 الحكومات استخدام

مؤسسات صاالت الھاتفية على تاال لفةكستقالل القضاءا
األعمال

جاح الحكومة في الترويج لتكنولوجيا ن
المعلومات واالتصاالت
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  )تابع( ١٠الجدول 
  
 ستخدامالالفرعي ل مؤشرال يةھوزجلللفرعي ا مؤشرال لبيئةللفرعي ا مؤشرال
شتراك مؤسسات األعمال الشھري في اماية الملكية الفكريةح

)بيانات موثقة(الھاتف 
ؤشر خدمات الحكومة المباشرة عبر م

)موثقةبيانات (اإلنترنت 
درة أطر العمل القانونية على تسوية ق

النزاعات
المعلومات تكنولوجيا  استخدامالمحلي  وعية المزّودن

االتصاالت وفعالية الحكومةو
درة أطر العمل القانونية على تحدي ق

األنظمة
ستيراد الحواسيب واالتصاالت وخدمات ا

)بيانات موثقة(أخرى 
جود تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

في الھيئات الحكومية
)موثقةبيانات (ؤشر المشاركة اإللكترونية موافر خطوط ھاتف جديدةتقوق الملكيةح
 ھوزية الحكومةجدد اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ العقودع
عطاء الحكومة األولوية لتكنولوجيا إ)موثقةبيانات (لوقت الالزم لتنفيذ العقد ا

المعلومات واالتصاالت
تناء الحكومة لمنتجات تكنولوجية متطورةقا)موثقةبيانات (ؤشر مستوى المنافسة م

ة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ھميأ يئة البنية األساسيةب
الرؤية المستقبلية للحكومة

)موثقةبيانات (دد خطوط الھاتف ع
)موثقةبيانات (دمة انترنت آمنة خ
)موثقةبيانات (نتاج الكھرباء إ
فرة العلماء والمھندسينو
وعية مؤسسات البحث العلمين

)وثقةبيانات م(بالتعليم العالي  االلتحاق
)بيانات موثقة(إلنفاق على التعليم ا
قميالمحتوى الر إلى نفاذھولة الس
)بيانات موثقة(اإلنترنت  حزمةعة س

  .٢٠١٠، ٢٠١٠-٢٠٠٩ تكنولوجيا المعلوماتلقرير العالمي تالمنتدى االقتصادي العالمي، ال: لمصدرا
  

راء الذاتية مصدراً لبيانات الزمة، قد ال تقّل ، يمكن أن تكون اآلمؤشر الجھوزية الشبكيةوفي حالة   
  ھي قيمة فعلية،  مؤشروالقيمة التي يعطيھا ھذا ال.  مصداقية عن مؤشرات يسھل جمعھا بالمعايير الكمية

ذه ھالل خن مو.  إذ يجمع بين بيانات كمية يسھل جمعھا، وآراء ذاتية للمشتركين في مجتمع المعلومات
  .لمواطنينا لى تصّوراتعلظروف اذه ھوعن آثار  لبلد،اروف ظول حانات يب مؤشرآللية، يقّدم الا
  

  لمتحدةاألمم اؤشر م - لمتحدةا ألمما يف االجتماعيةو القتصاديةا لشؤونا إدارة  - ٤
  إللكترونيةالحكومة اتطّور ول ح    

  
  ان استبي لمتحدةا ألمما يف االجتماعيةو القتصاديةا لشؤونا دارةإ، تصدر ٢٠٠٣نذ عام م  

  ن خالل منھجية االستبيان التي تعتمدھا، مو  .أشھر األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية كل ستة
   الحكومة اإللكترونية تطّور مؤشر لمتحدةا ألمما يف االجتماعيةو القتصاديةا لشؤونا دارةإتعرف 

اإلدارات الوطنية على استخدام  رادة وقدرةإ تقيس على أنه عالمة شاملة 
 لمتحدةاألمم ا مؤشرن أ معو.  )١٩(ةلحكومياھام منفيذ التي ف إلنترنتاتكنولوجيا و لھاتف النقالاكنولوجيا ت

لى ع لفرعيةا اتهمؤشرعض بلمعلومات، تُبنى اجتمع مياس قلى إھدف ي الإللكترونية الحكومة التطّور 
ن أللدراسة اذه ھياق سي ف مؤشرالذا ھندرج اقد و.  االتصاالتولمعلومات اتكنولوجيا بتعلقة مؤشرات م

  .لفرعيةا اتهمؤشر يمةقلى عؤثر تإلحصائية ا الفوارقوأعداد السكان 

  
. ٢٠١٠ المتحدة، األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة  )١٩(
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  الحكومة اإللكترونية تطّورتركيب مؤشر األمم المتحدة حول   )أ(
  

لمباشر على استبيان األمم المتحدة حول الحكومة اإللكترونية ھو استبيان شامل حول الوجود ا  
الحكومة  تطّور مؤشرعلى  وھو يقوم.  األعضاء في األمم المتحدةمن البلدان  بلداً ١٩٢ـ اإلنترنت ل

الثة ث علىالحكومة اإللكترونية  تطّور مؤشر ويرتكز.  المشاركة اإللكترونية مؤشراإللكترونية الذي يكمله 
البنى األساسية  مؤشر، و)ابقاًسالوب  قياس مؤشر(اإلنترنت عبر مباشرة خدمات ال مؤشرھي  فرعية، أدلّة

األمم المتحدة لتطّور الحكومة اإللكترونية ھو متوسط  مؤشرو.  رأس المال البشري مؤشر، ولالتصاالت
ركب مقياس م الثالثة ھي اتمؤشرالن مجموعة مل كو.  الفرعية الثالثة اتمؤشرالمرجح لمعّدالت عالمات 

  . اآلخر تحليله بمعزل عنوستخراجه امكن ي
  
  إلنترنت اعبر  مباشرةدمات خال مؤشر  )ب(
  

دمات مباشرة عبر خقديم التلى عضو علد بقدرة للمقارنة لابالً قصنيفاً تلفرعي ا مؤشرالذا ھؤمن ي  
لخدمات التي اب لبشرية، المقصودالتنمية للنظري العمل اطار إع متماشياً و.  لمقيميناو أمواطنين لل نترنتاإل

لصحة ادارات إو أزارات ومواقع و إللكتروني الحكومي،الموقع االخدمات المتاحة على  ؤشرمالھذا  يقيسھا
لوزارات اذه ھأن تقدم يفترض  ،مؤشرالوحسب مفھوم ھذا .  الماليةوالعمل وتماعية جالاالرعاية والتعليم و
  .تفاعللل ساحةم أن تتيح أوسعولمواطن للحكومة ادمات خن مدد عكبر أاإلدارات و
  

لمراحل ا عن طريق مسح يتألف من أربعة أقسام تغطي عبر اإلنترنت المتاحةدمات ختقييم ال ريويج  
 الناشئحضور لا لمجموعة األولى من األسئلة على نوعيةاوتركز .  الحكومة اإللكترونية األربع من تطّور
 الحضور التفاعلي،والمجموعة الثالثة على  ،ركز المجموعة الثانية على تحسين الحضورتعلى اإلنترنت، و

   . المتصل باإلنترنتوالمجموعة الرابعة على الحضور 
  

" عمن"حيت يعطى الجواب  جواباً من اثنين، عبر اإلنترنت المتاحةدمات ختطلب غالبية أسئلة مسح التو  
من األسئلة مصمم للحصول على بيانات حول  إال أن عدداً.  أي نقطة" ال"وال يعطى الجواب  نقطة واحدة

  .  ويعطى كل سؤال من ھذه األسئلة عشر نقاط.  الخدمات اإللكترونية المتوفرة عدد
  

 المتاحةدمات خمقسمة إلى فئات عدة حول خصائص ال بمؤشرات المسح قائمة ١١الجدول  ويتضمن  
  .  عبر اإلنترنت

  
  ترونيةاألسئلة حول خدمات الحكومة اإللك/مؤشرات المسوح  -١١لجدول ا

  
ات الصلةالمؤشرات ذ  لفئاتا

 صائص الحضور الناشئخ
  على اإلنترنت 

  ا الجديد؟م �
  المتكررةألسئلة ا �
  لمعلومات المدرجة في األرشيفا �

وابط رارطة الموقع والخ
  مواقع إلكترونية وطنية إلى

  ارطة الموقع متوفرةخ �
  اإلدارات/الت بين الصفحات الرئيسية الوطنية والوزاراتص �
  وخدمات القطاع العام الت بين الصفحات الرئيسية الوطنيةص �

: ميزات تصميم الموقعم
 بطريقة سھلة االتصال

بسيطة، والتسجيل و
  الصوتي، والفيديو، واللغة

  إلى محتوى المواقع نفاذالؤمن الموقع اإللكتروني الحد األدنى من ي �
  دعم الموقع المحتويات المرئية والمسموعةي �
  بسيطةو ؤمن الموقع االرتباط بطريقة سھلةي �
  وقع محتوياته بأكثر من لغةقدم المي �
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  )تابع( ١١لجدول ا
  
المؤشرات ذات الصلة  لفئاتا

نقال عم النفاذ إلى الھاتف الد

  النظام العالمي الراديوي العام بأسلوب الرزمدعم الموقع النفاذ إلى ي �
  لةنقاقدم الموقع خدمة إرسال رسائل تنبيه إلى الھواتف الي �
  لنقاالل أو للحصول على برامج من خالل الھاتف مكن للمستخدمين أن يتقدموا للتسجيي �
  لنقاالمكن للمستخدمين أن يدفعوا تكاليف التسجيل والغرامات إلخ عبر الھاتف ي �

  لدفع عبر اإلنترنتا

  لضرائبا �
  لتسجيلا �
  لرخص، الشھادات، بطاقات الھويةا �
  لغراماتا �
  لفوائدا �

  قديم الطلب عبر اإلنترنتت

  ستمارة على اإلنترنتا �
  عبر اإلنترنتعامالت م �
  منافع من الحكومة ىلب الحصول علط �
  باالستالمإلقرار ا �

باإلنترنت�لحضو�   �لمتصل

  سجيل الدخول مرة واحدةت �
  دارة وتوثيق الھوية اإللكترونيةإ �
  حطة واحدةم �
  علومات بشكل مقروء آلياًم �
  فاعل مع رئيس الدولةت �

  لتواصل مع المواطنينا

  اصة عن أنفسھممكن للمواطنين أن يطلبوا معلومات خي �
  مكن للمستخدمين توسيم وتقييم وتصنيف المحتوىي �
  اقتراحات مكن للمستخدمين أن يقّدمواي �
  مكن للمستخدمين تخصيص الموقعي �
  تائج المشاركة اإللكترونية في صنع القرارنالحكومة في تضمين  تلتزم �

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

  
  صاالتتلبنى األساسية لالا مؤشر  )ج(
  

عدد الحواسيب الشخصية لكل : من خمسة مؤشرات ذات أھمية متساوية الفرعي المؤشرتألف ھذا ي  
 ١٠٠، وعدد خطوط الھاتف لكل فرد من السكان ١٠٠اإلنترنت لكل  ، وعدد مستخدميفرد من السكان ١٠٠

 اإلنترنت ذات ، وعدد مشتركيفرد من السكان ١٠٠لكل  ، وعدد مشتركي الھاتف النقالفرد من السكان
من قاعدة بيانات االتحاد  لدب الخاصة بكل وتؤخذ البيانات.  فرد من السكان ١٠٠العريضة لكل  الحزمة

  .الدولي لالتصاالت
  
  رأس المال البشري مؤشر  )د(
  

 بالقراءة والكتابة، كما يقيس معدل إلمام الكبار مركب يقيس معّدل مؤشرھو  الفرعي المؤشرھذا   
اإللمام بالقراءة والكتابة ثالثة أرباع  كل معّدلشوفيما ي.  تحاق اإلجمالي بالتعليم األساسي والثانوي والعاليلاال

 باالستناد إلى الفرعي المؤشرقيمة ھذا  وتحّدد.  تحاق بالتعليم ربع القيمةلاال كل معّدلشي ،مؤشرقيمة ھذا ال
  .رنامج األمم المتحدة اإلنمائيبالذي يصدره  بيانات من تقرير التنمية البشريةلى إو ،كوساليونقاعدة بيانات 
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 نةس ١٥ن العمر مم لھ نسبة السكان الذين"أنه ب بالقراءة والكتابة نسكو معّدل إلمام الكباريوتعرف الو  
األساسي  تحاق بالتعليملأما معّدل اال.  )٢٠("اليومية ةياحلاويمكنھم قراءة وكتابة وفھم جملة قصيرة من  ،وأكثر

، التعليم األساسيمرحلة في عدد الطالب الملتحقين  مجموع"نسكو يوال يفعرتھو، حسب فوالثانوي والعالي، 
 لموافقةالسكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية امن مجموع  م،، بغض النظر عن أعمارھالعالي، ووالثانوي

  .)٢١("لكل مرحلة دراسية
  
  المشاركة اإللكترونية مؤشر  )ھ(
  

يدعم  وھو قياس ،تطّور الحكومة اإللكترونية لمؤشركّمل م مؤشرالمشاركة اإللكترونية ھو  مؤشر  
نشر المعلومات اإللكترونية، : لمواطنمشاركة ا مج ثالثة عوامل لرصددب قياس الحكومة اإللكترونية

  .والمشاركة اإللكترونية في صناعة القرار ،تشارة اإللكترونيةسواال
  

، حول "ال"أو" نعم" تھدف إلى الحصول على جواب من تبنى التقييمات على مسح يتضمن أسئلةو  
  .١٢الجدول  مبّين في كما ھوالمؤشرات المتعلقة بالمشاركة اإللكترونية، 

  
  أسئلة حول المشاركة اإللكترونية/ؤشراتمال مسح  -١٢ل لجدوا

  
  ؤشرات المسحم  لفئاتا
علومات حول الشمولية اإللكترونية والمشاركة م

  اإللكترونية
  ؤمن الموقع معلومات حول الشمولية في الحوكمة اإللكترونيةي �
  ؤمن الموقع معلومات حول المشاركة اإللكترونيةي �

  لتفاعل مع المواطنينا

  المواطن أو بيان مستوى الخدمة يثاقم �
  إلدراج تعليقات المواطنين سھيالتت �
  علومات حول فرص العملم �

  دوات التفاعل التي تستخدمھا الحكوماتأ

  ستطالعات الرأي عبر اإلنترنتا �
  ستمارات على اإلنترنت للتعليقات واستطالع الرأيا �
  رف محادثة أو الرسائل الفوريةغ �
  دونات إلكترونيةم �
  ت أو مجموعات نقاشائمة خدماق �
  دوات تفاعل أخرىأ �

  االقتصاديةألزمات ا شراك المواطنين في معالجةإ

  لتزام األموال العامة بمعالجة األزمات المالية واالقتصاديةا �
ؤمن الموقع اإللكتروني للحكومة معلومات حول التدابير المالية ي �

  وتدابير الميزانية فيما يتعلق باألزمة
يفية إنفاق كني للحكومة الحق للمواطنين في عطي الموقع اإللكتروي �

  األموال وذلك من خالل أدوات اإلنترنت

  المستخدمة في صناعة القرار ٢,٠ بدوات الوأ

  نتديات الحوار على اإلنترنتم �
  رشيف بمنتديات الحوار السابقةأ �
  المواطنين د المسؤولين الحكوميين على تعليقاتر �
  اإللكترونية شاراتاالستمع  المسؤولين الحكوميين تجاوب �
  ريضة على اإلنترنتع �
  صويت على اإلنترنتت �

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

  
.: مصطلحات معھد اليونسكو لإلحصاء  )٢٠(

.المرجع نفسه  )٢١(
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  مة اإللكترونيةالحكو تطّور مؤشرقييم ت  )و(
  

من المؤشرات، وذلك من خالل تقييم  عرضالجانب  عبر اإلنترنت، مباشرة الخدمات مؤشرغطي ي  
بمعنى آخر، يقيس   .اإلنترنت دمات الحكومية عبرخ يغطي جانب الطلب على الالالصفحات اإللكترونية، و

 بين قياس يستوفي عوامل التوازن رمؤشإال أن ھذا ال.  لتي تقدمھا الحكومةا المعروض من الخدمات مؤشرال
 لشؤونا دارةإتقرير  ويشير.  أو المواطن من الخدمات تقييم المستفيدو ةلحكومياالمعروض من الخدمات 

كل موقع إلكتروني خضع  الحكومة اإللكترونية إلى أن حول مسح لمتحدةا ألمما يف االجتماعيةو القتصاديةا
  .)٢٢(تالقطاع العام عبر اإلنترن في تقييم خدمات خبرة طويلة ھمل ،لمراجعة باحث أو باحثين على األقل

 غير دقيقة بين البلدان وھذا العنصر قد يؤدي إلى مقارنات ،خبرة الباحثين على مؤشرال تتوقف دقة ،لذلك
  . األعضاء في اإلسكوا، وبين ھذه البلدان وبلدان أخرى

  
  خالصة  -دال

  
تماعية ودفع عجلتھا في جتصادية واالقلتنمية االاتُكر لمؤازرة ھو مفھوم اب فھوم مجتمع المعلوماتوم  

طبيق مبادرات تكنولوجيا المعلومات تيحل  ھذا المجتمع، ي أساسفو.  دمة والبلدان الناميةقالبلدان المت
تتوقف على  ياسات الموضوعةستراتيجيات والساال وفعالية.  استراتيجيات الحكومات في صلب واالتصاالت
انعي القرار صتمّد  ياس والتقييم،قللبھدف تطوير أدوات  ذلت جھود مكثفةبوقد   .قييم وواقعيتهسالمة الت

  . استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخطط تنفيذھا علومات قيمة تفيد في تحديثمب
  

قة األدوات دن إال أ.  االستراتيجيات والسياسات نھجاً سليماً لتقييم ستخدام القياس أساساًايعتبر و  
فتحديات قياس مفھوم متعدد األبعاد كمجتمع المعلومات تجعل .  كوكشقى محط بت المختارة لھذا القياس

وإجراء  ،سليمة بطرق إحصائية والعمل ،مجرب طار عملإاالعتماد على  المھمة صعبة ومعقدة، إذ تتطلب
  .قييمتصد والروجمع بيانات، واالستمرار في ال ،المسوح

  
حيث طبيعة  قياس مجتمع المعلومات وتقييمه بدقة، تصادية، يصعبقاال كس قياس األنشطةعلى عو  

 لنتيجة ھي عالقة غير واضحة في مجتمع المعلومات،افعالقة السبب و.  غير ملموسة نشطة والمنتجاتاأل
ئد اقتصادية إلى فوا ال تؤدي بالضرورة نتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثالً،ا حيث ارتفاع نسبة

  .مجتمعلمباشرة يمكن قياسھا في ا
  

قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجتمع المعلومات محصورة بجمع  ي السابق كانت نھجف  
 وھذه النھج.  بعض المؤشرات، وتطبيق اآلليات اإلحصائية حول المؤشرات المختارة، وترجيح قيمة بيانات

  . اإلثباتكانت تفتقر إلى البعد النظري وإلى 
  

بعض الدراسات  غير أن.  قياس وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدائم التغّير د يبدو كافياًقو  
   ياس عدد الحواسيب الموصولة باإلنترنتقو.  أظھرت أن المجتمعات ال تعتمد حصرياً على التكنولوجيا

لواقع أن تقييم مجتمع المعلومات يجب او.  مجتمعلفي ا عن حقيقة الوضع علوماتمبالقليل من ال ال يزّود إال
تماعي الذي جتصادي واالقالسياق اال ليتناول جيا المعلومات واالتصاالتوأن يتخطى قياس انتشار تكنول

  .)٢٣(تتجري فيه التطّورا
  

  .١١٠ ، ص٢٠١٠االجتماعية، و االقتصادية لشؤوناإدارة   )٢٢(

)٢٠٠٦(   )٢٣(.
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  مجتمع نماذج الحالية لقياسالوالفجوات في  ثغراتالتحديد   -نياًثا
  منطقة اإلسكوا فيالمعلومات   

  
غير أن النماذج الفعالة تبقى دائماً قادرة على تحقيق  ،قيود تشوبھا منيع نماذج القياس جمو تخل ال  
نتھى بم عمل ھوالستناد إلى البيانات الواقعية بام األنظمة المعقدة كمجتمع المعلومات فھو . مةنتائج قّي

وللحصول   .ة ومتنّوعةتطبيق ھذه النماذج في ظروف مختلف عند تضيع التفاصيل، مايراً كثو  .صعوبةال
ومن ھذه   .بالظروف الواقعية ال بد من اإلحاطة ،أدلة على على معلومات مفيدة من مؤشرات مرتكزة

  :قضاياال
  

  مرجع الزمني؛ال �
  ؛بيانات القابلة للقياس إزاء البيانات غير القابلة للقياسال �
  ريف المؤشرات؛تع �
  اتر القياس؛تو �
  مسوح والعينات؛ال �
  .سكان وخصائصھمالبأعداد  رقام المتعلقةاأل �

  
من البلدان األعضاء في  ةأمثلة محددة ودراسات حال منويتض فصل ھذه المواضيعالھذا  تناولوي  
  .  اضيع محّددةمويغطي سوى  الإذ  ليل ليس مسحاً شامالً،تح ر أن ما يتضمنه منغي.  اإلسكوا

  
ارات بشأن قرفي توجيه ال س فعاليتھاشكٍل عام، يجب تقييم نماذج قياس مجتمع المعلومات على أساوب  

وأي تغّير   .قة بين نموذج القياس ونتائج القياسعالتتوقف على وجود  أي نموذج وجدوى  .السياسة العامة
  .سبباً مباشراً له كنإن لم ي ،في ظروف الواقع إلى تغير إيجابي يجب أن يؤدي إيجابي في مؤشرات النموذج

 ى النموذج فيعلاالعتماد  في جدوى نعي القرارات إلى التشكيكبصا دييّؤة ھذه العالق في تثبيت خفاقاإلو
  .بشأن نمو مجتمع المعلومات صائبة اتخاذ قرارات

  
مؤشرٍ مركبٍ  في ھذا الفصل مجموعةً كبيرة من المعايير من النماذج التي يتناولھا دعديختصر و  
وفي حين توفر .  البلدان على أساسھا مواقع تحليل حسب ھذا المؤشر وتحّددالويجري ترتيب نتائج   .واحد

 ويجري تداوله في أوساط ،ييم وضع كل بلد مقارنة ببلدان أخرىتقيتيح  ھذه المقاييس مقياساً واحدا
   . ال يمكن إسقاطھا من البحث أساسية ودقي من الترتيب صانعي السياسات، ال يخلو نھجو ينفيالصحا

  
كثير من التفاصيل اليؤدي إلى اختزال  مؤشر واحد شاملفاختصار عدد كبير من المقاييس في   

 إعطاءلصالح  الذي تتسم به المؤشرات المركبة يقضي بإسقاط المقاييس الدقيقة وھذا االختزال  .والخصائص
ومن الضروري فھم القيود والفوائد التي ينطوي عليھا ھذا النھج لتجنب المبالغة في   .صورة مبسطة وعامة

  .ألسلوب الترتيب أحياناً على التحليل الذي يأتي نتيجة طغىالذي ي التبسيط
  

من غير الممكن معرفة ما إذا كان أداء بلد معّين حسب  ،واألھداف المرجعية وفي غياب المقاييس  
في  دماً كبيراًتققد ال تسجل  بلدان ذات الموارد المحدودةالف  .دة أو سيئةجييمثل نتيجة  المؤشر المركب

ومع .  حتى ولو استخدمت األصول المتوفرة لديھا بفعالية كاملة مجموع ما تسجله من نقاط، تيب أو فيترال
  .تقدماً معقوالً في الواقع ذلك، يمكن اعتبار التقدم الذي تحرزه ھذه البلدان
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يعطي النتيجة  ند النظر في كل من الترتيب النسبي أو مجموع النقاط المسجلة لمعرفة أي منھماوع  
على المقاييس المرجعية، حيث  ب التحول في عملية القياس من نموذج الترتيب إلى عملية تعتمديج ،المرجوة

وال شك في أن ھذه .  النقاط تكون حصيلة لمجموعة من يجةنتإلى  ويؤدي ،جمستوى النض يدخل في الحساب
مة قيأن تأتي ب ويمكن ،ةإال أن المنھجيات التي تتطلبھا متوفر.  امل إضافيةعوإذ تشمل  اآللية أكثر تعقيداً،

وفي الفصول التالية   .اج أداؤھا إلى تحسينحتلبلدان التي يواإضافية كبيرة في تحديد البلدان ذات األداء الجيد 
نسبة إلى بالتتناول فعالية كل منھا  المقترحة لنماذج القياس التحسينات اصيل عنتفمن ھذه المطبوعة ترد 

   . المحتملة افوائدھ
  

  اذج والعوامل المؤثرة فيھاالنم  -فأل
  

شرات مؤى علخر اآلالبعض  في حين يقتصر تأثير ،بشكل عام على نماذج كاملة ثر بعض العواملؤت  
   . اذج كاملةنمالتي تؤثر على ال سيتناول البحث أوالً العوامل ،وألغراض ھذه الدراسة  .معّينة ضمن النموذج

  
  مرجع الزمنيال  - ١

  
  :إلى أعداد السكان لمؤشرات المستندةوفر مرجعان زمنيان ليت  

  
 الثابت والھاتف النقال تفالمشتركين في الھا بما أن البيانات المتعلقة بأعداد :مرجع نھاية العام  )أ(  

  إلى عدد السكان في نھاية العام؛ نھاية العام، ينبغي أن تستند مؤشرات االنتشار ھي بيانات وفي اإلنترنت
  

تطلب بعض المؤشرات على غرار نصيب الفرد من الناتج المحلي ت: مرجع منتصف العام  )ب(  
  .عدد السكان في منتصف العام الي الرجوع إلىجماإلجمالي أو الناتج القومي اإل

  
.  د السكان في منتصف العامعدھو  مرجعاً زمنياً واحداً لحساب المؤشرات، ستخدم التقارير عادةوت  
حيث  ،في البلدان التي ال تشھد حركة سريعة في الھجرة ترة ستة أشھرف فيال يسجل تطّوراً يذكر  فھذا العدد

 ويختلف الوضع في . جسيمة ى أخطاءإلاستخدام مرجع زمني واحد في حساب مؤشرات االنتشار  دييؤال 
وال تسجل  ،نمواً كبيراً جداً في عدد السكان في بعض األعوام التي شھدت لس التعاون الخليجي،مجبلدان 

و السكاني في بعض بلدان مجلس نموتجاوز معدل ال.  ٢٠١٠أخرى كما في عام  ر في أعوامنمواً يذك
لتزايد أعداد القوى  نتيجة ،٢٠٠٨و ٢٠٠٣بين  في األعوام الواقعة في المائة سنوياً ١٦التعاون الخليجي نسبة 

في المائة أو أكثر  ٨ درھاق إلى زيادة تقديرية في عدد السكان بمعدل يشير ،العاملة الوافدة إلى تلك البلدان
ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي إذاً، قد يؤدي استخدام عدد السكان في منتصف .  خالل فترة ستة أشھر

   .العام في حساب مؤشرات االنتشار لھذا إلى أخطاء جسيمة يراًكبد نمواً سكانياً شھعام ي
  

مشتركاً في نھاية عام  ٩٤٦ ٣٤٣ في قطر لى سبيل المثال، بلغ عدد المشتركين في الھاتف النقالفع  
وفقاً  معافي منتصف ال ١ ٤٤٨ ٤٤٦ د أن كانبعنسمة  ١ ٥٥٣ ٧٢٩ مجموع عدد السكان بلغ وقد ،٢٠٠٨

في المائة إذا ما ُحسبت على أساس  ١٣٤تبلغ قيمة مؤشر انتشار الھاتف النقال و . لجھاز اإلحصاء القطري
د السكان في عدعلى أساس مجموع  في المائة إذا ما ُحسبت ١٢٥و مجموع عدد السكان في منتصف العام،

  .العالمي قطر سبع مراتب في الترتيب وھذا الفارق يعادل تراجع.  نھاية العام
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  ٢٠١٠-٢٠٠٥عدد السكان في قطر في الفترة   -١٣جدول ال
  

  فترةال
اية العام نھ

٢٠٠٤  
اية العام نھ

٢٠٠٥  
اية العام نھ

٢٠٠٦  
اية العام نھ

٢٠٠٧  
اية العام نھ

٢٠٠٨  
اية العام نھ

٢٠٠٩  
اية العام نھ

٢٠١٠  
 ١ ٦٣٧ ٤٤٣ ١ ٦٣١ ٧٢٨ ١ ٥٥٣ ٧٢٩ ١ ٣٣٧ ٣٢٩ ١ ١٣٣ ٩٧٢  ٩٦٥ ٠٩٢  ٨٢٤ ٦٩٩  سكانال
  ٠,٣٥  ٥,٠٢  ١٦,١٨  ١٧,٩٣  ١٧,٥٠  ١٧,٠٢    ير النسبةتغ
  . جھاز اإلحصاء القطري واألمانة العامة للتخطيط التنموي: مصدرال
  

  للقياس والبيانات غير القابلة للقياسبيانات القابلة ال  - ٢
  

ن البيانات القابلة للقياس والبيانات بي ھتمام ألنه يجمعالجديرة با ة حالةيجھوزية الشبكالعتبر مؤشر ُي  
  .داللة قيمةات المؤشر ھو حصيلة لعمل إحصائي ھذاو  .قياسللقابلة الر غي أي ،اء األفرادآر التي تجمع من

فاألسئلة   .وف كل بلدظرالبيانات المجموعة، من المھم النظر في  قافية على طبيعةالث تؤثر المسائل وحيث
خاصة  تحمل مدلوالت مختلفة عندما ال يكون لدى البلد المعني ھيكلية ضريبية المتعلقة بفرض الضريبة مثالً،

  . ل في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجيحاا ھي الكمبه 
  

نظر المواطنين، من الضروري اعتماد عينة تعطي صورة وافية عند جمع معلومات عن وجھات و  
تلفة من مخأجرى فريق بحث مستقل تحليالً استخدم فيه مجموعة  ،ولتوضيح ھذه المسألة.  عن الواقع

من مجال األعمال والمجال األكاديمي باإلضافة إلى  ينرتتألف من مدي نت المجموعة األخرىكابينما  ،السكان
تبين من خالل ھذا التمرين أن القيمة التي سجلتھا مؤشراتنا ھي أقل من تلك   .الحكومة كبار في مسؤولين

 ١٢إلى تدھور أحد البلدان  أدى ذلك.  في المائة تقريباً ٨االقتصادي العالمي بنسبة  المنتدى التي نشرھا
  .مرتبة

  
لمنشورة في التقرير العالمي في المؤشرات المختارة بين نتائج المسح ا ظھر الجداول التالية الفوارقوت  

  .قطر المسح المستقل الذي أجري لحساب جلتكنولوجيا المعلومات ونتائ
  

  ةيجھوزية الشبكالبيئة التابع لمؤشر للالفرعي مؤشر ال  -١٤جدول ال
)٧-١(  

  

  ٢٠٠٨مسح المستقل لعام ال  مجالال
تقرير العالمي لتكنولوجيا ال

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧المعلومات 
  مرتبةال  موع النقاطمج  مرتبةال  النقاطموعمج ئة السوقبي

  ٣٣  ٣,٩٥  ٣٤ ٣,٩٢  فر رأس المال االستثماريتو
  ٤٦  ٤,٦٠  ٧٠ ٤,٠٤  ور األسواق الماليةتط
  ٤٢  ٣,٩٠  ٥٧ ٣,٦١قتصادياالصعيدالىعلتجاريةالمجموعات المية تنعوض
  ١٢  ٤,١٩  ٤٠ ٣,٥٢ التي تفرضھا الحكومة عبء الناتج عن الضوابطال

  ٨٣  ٤,٦٧  ٨٧ ٤,٥٦  افةية الصححر
  ٢٩  ٥,٥٢  ٥٨ ٤,٧٣ إلى المحتوى الرقمي النفاذكانيةإم

   بيئة التنظيمية والسياسيةال
  ٢٢  ٥,٥٠  ٣٧ ٥,٠٦  تقاللية القضاءاس
  ٢٧  ٥,٠٢  ٤٣ ٤,٣٠  اية الملكية الفكريةحم
  ٢٤  ٥,١٣  ٣٩ ٤,٦٣  اءة اإلطار القانونيكف

   فر البنية األساسيةتو
  ٦٦  ٤,٣٣  ٩٩ ٣,٦٩  سينفر العلماء والمھندتو
  ٤٥  ٤,١٤  ٦٢ ٣,٨٣ عية مؤسسات البحث العلمينو

  .٢٠٠٩االقتصادي العالمي،  المنتدى: مصدرال
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  ةيجھوزية الشبكالجھوزية التابع لمؤشر للالفرعي مؤشر ال  -١٥جدول ال
)٧-١(  

  

 ٢٠٠٨مسح المستقل لعام ال  مجالال
تقرير الشامل لتكنولوجيا ال

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧المعلومات 
  مرتبةال  موع النقاطمج  مرتبةال  موع النقاطمج  وزية الفردھج

  ٢٤  ٥,٠٧  ٦١  ٤,١٩  عية التعليم في مجالي الرياضيات والعلومنو
  ٢٤  ٤,٨٧  ٤٥  ٤,٠٠  عية النظام التعليمينو

  ٤٤  ٤,٢٥  ٨٨  ٣,٣٠  ب الشاريمدى تطل
    األعمال  مؤسسات جھوزية

 فر خدمات البحث والتدريب المتخصصة على المستوىتو
  ٥٥  ٤,٠٧  ١٠٥  ٣,١٢  المحلي

  ٣٧  ٤,٧٣  ١٠٥  ٣,٢٩  عية مدارس إدارة األعمالنو
  ٤٠  ٣,٦١  ٩٧  ٢,٧٥  على البحث والتطوير مؤسسات األعمالفاق إن
  ٤١  ٣,٥٤  ٩٠  ٢,٦٩  تعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال األبحاثال
  ٧٣  ٤,٢٧  ١١٧  ٣,٣٨  عية المزودين المحلييننو

    وزية الحكومةجھ
ى أولوية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة إلى مد

  ١٠  ٥,٧٥  ٢٣  ٥,٢٨  الحكومات
مية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة إلى رؤية أھ

  ٨  ٥,٤٦  ٣٥  ٤,٤٩  الحكومة للمستقبل

  ).٢٠٠٩(االقتصادي العالمي  المنتدى: مصدرال

  
  ةيجھوزية الشبكالشر المؤشر الفرعي لالستخدام التابع لمؤ  -١٦جدول ال

)٧-١(  
  

  ٢٠٠٨مسح المستقل لعام ال  مجالال
تقرير الشامل لتكنولوجيا ال

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧المعلومات 
  مرتبةال  موع النقاطمج  مرتبةال  موع النقاطمج  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤسسات األعمالتخدام اس
  ٣٣  ٥,٣٠  ٧٥  ٤,٥٤  توى عال من استيعاب التكنولوجيامس
  ٨٨  ٢,٨٦  ١٠٣  ٢,٦١  درة على االبتكارقال

    تخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاس
  ١١  ٥,٣٦  ٦٥  ٤,١٩  وجيا المعلومات واالتصاالتاح الحكومة في تعزيز تكنولنج
  ٢٣  ٥,١٧  ٢٠  ٥,٢٦  فر الخدمات عبر اإلنترنتتو
  ٢٦  ٥,٢٦  ٣٨  ٥,٠٠  صاالت في المكاتب الحكوميةفر تكنولوجيا المعلومات واالتتو

  ).٢٠٠٩(االقتصادي العالمي  المنتدى: مصدرال

  
ال األعمال رجمجموعة بارزة من  اء المسؤولين التنفيذيينرآل الذين شملھم االستطالع المستقل منو  

الشركات  ي العمليات، والتكنولوجيا، ومديريرمالكين أو كبار الموظفين التنفيذيين، ومديلاو ،دة المحليينقاالو
  .  ؤولين التنفيذيينمسائدة وغيرھم من الالر
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ل ضمن البلد المشمول ي غياب مرجع وطني لكبار الشخصيات في المجتمع وفي مجال األعماوف  
في المائة  ٣٥أجاب  فرد ٣٠٠ت العينة من مصادر عدة إلنشاء قاعدة بيانات تتضمن أكثر من ذخُأبالمسح، 

  : القوائم التالية ض ھذا المسحوقد أعّدت ألغرا.  األسئلة نعمنھم تقريباً 
  

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

ن منظمة التعاون والتنمية في الميدا الستناد إلى تصنيفبا تّددُح(قطاعات اقتصادية مختلفة   )ب(  
  :)االقتصادي للقطاعات المعيارية

  
  مال؛ال �
  بناء والعقارات؛ال �
  ت المھنية والفنية؛خدماال �
   ارة التجزئة والجملة؛تج �
  مات السكن والترفيه والغذاء؛خد �
  طاقة والمرافق؛ ال �
  .مات الرعاية الصحية والخدمات االجتماعيةخد �

  
  إحصائية متصلة بقياسات محددة عوامل  -ءبا

  
  ريف المؤشراتتع  - ١

  
بّين قسم عدداً من األمثلة التي تھذا ال يتضمنو . المنطقة فيبين بلد وآخر  يختلف تعريف المؤشرات  

  .بإيجاز تأثير ھذا االختالف
  
  مستخدمو اإلنترنت  )أ(
  

ئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة ھيف  .تلف تعريف مستخدم اإلنترنت من بلد إلى آخريخ  
 بھذا وعمالً.  اإلنترنت منذ أسبوعين سعودية تعرف مستخدم اإلنترنت بالشخص الذي يستخدمالالعربية 

ويعرف مركز .  )٢٤(تقريباً ان المملكةسك )في المائة ٣٠,٥(التعريف، يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت ثلث 
معلومات شبكة اإلنترنت في الصين، وھو منظمة شبه حكومية، مستخدم اإلنترنت بالشخص الذي يفوق عمره 

  .  األسبوعالست سنوات والذي يستخدم اإلنترنت بمعدل ساعة واحدة على األقل في 
  

استخدام األفراد لإلنترنت في األشھر اإلثني عشر  لالتحاد الدولي لالتصاالت فيقيس أما مؤشر   
وال بد من   .نھج القياس المتّبعة عريف يدل على االختالف فيتالفرق في ال وھذا.  الماضية من أي موقع

  . ئج القياسالدولي وتحسين نتا المقارنة على الصعيد التعريف لتسھيل توحيد
  
  

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

خطوط أنواع جميع  بنان والمملكة العربية السعودية،لبعض البلدان األعضاء في اإلسكوا، ك صنفت  
 نأحزمة عريضة، في حين يعتبر االتحاد الدولي لالتصاالت  على أنھافي اإلنترنت  يةالرقميالمشترك 
كيلوبت في الثانية تُصنّف ضمن الحزمة  ٢٥٦عن ذات السرعة التي تتدنى  ةالرقمي المشتركخطوط 
  .  )٢٥(الضيقة

  
فيه أن الحزمة العريضة  ، أصدرت الھيئة المنظمة لالتصاالت في لبنان تقريراً ورد٢٠١٠وفي عام   
في المائة من خدمات  ٩٥أكثر من  االشتراكات في خط المشترك الرقمي غير المتماثل، ألنھا تشمل ُيقصد بھا

ومن الواضح أن الھيئة المنظمة لالتصاالت تصنف جميع أنواع خطوط المشترك  . )٢٦(ةالحزمة العريض
في  كيلوبت ٢٥٦ الرقمية غير المتماثلة ضمن الحزمة العريضة، بغض النظر عما إذا كانت السرعة تفوق

  .  أو ال الثانية
  

د المشتركين في عدلمان في ُع )٢٧(لالتصاالت المنظمة الھيئة حساب كيفية إلى ١٧ الجدول ويشير  
الرقمية إلى الخطوط  المشتركجميع أنواع خطوط  فيشبكة اإلنترنت من خالل إضافة عدد االشتراكات 

   . المستأجرة
  

  تصنيف خدمات الحزمة العريضة في ُعمان  -١٧جدول ال
  

  ع الخدمةنو
 شھر من اعتباراً

  ٢٠١٠ سبتمبر/أيلول
 شھر من اعتباراً
  المئوية رالتغّي نسبة  ٢٠١٠ يونيو/حزيران

 العريضة الحزمة في المشتركون  -٢
  ١,٩٩  ٤٤ ١١١  ٤٤ ٩٨٩  )٢- ٢+١-٢( لإلنترنت

  ١,٩٩  ٤٣ ٦٧٨  ٤٤ ٥٤٦  الرقمية ركتالمش خطوط  ١-٢
  ٢,٣١  ٤٣٣  ٤٤٣  لإلنترنت المستأجرة الخطوط  ٢-٢

  .٢٠١٠ لالتصاالت، المنظمة الھيئة ُعمان،: المصدر

  
 عريضة كحزمة الرقمية المشترك خطوط أنواع لجميع انمُع تصنيف في أن يبدو الحالة، ھذه وفي  

 كيلوبات ٥١٢ بسرعة البيانات يوفر البلد في المقدمة الخدمات من األول المستوى أن سيما وال منطقي، أمر
  . في الثانية

  
  مؤسسات األعمالصنيف ت  )ج(
  

بحرين، ومصر، لاتستخدم بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا كاإلمارات العربية المتحدة، و ال  
المحدد في تقرير المؤشرات األساسية  مؤسسات األعمالنيف الدولي لتصال سعودية،الوالمملكة العربية 

  :٢٠١٠لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 
  

. ج٢٠١٠االتحاد الدولي لالتصاالت،   )٢٥(

. ٧ ص، )٢٠١٠(الھيئة المنظمة لالتصاالت في لبنان،   )٢٦(

)٢٧(  .
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مؤسسات أي  ،من حيث الحجم على أساس عدد العاملين فيھا مؤسسات األعمال تصنّفو
 ٥٠وبين  ،عامالً ٤٩و ١٠وبين  ،عاملين ٩و ١ بين ھاييتراوح عدد العاملين ف التي األعمال

عاملين أو  ١٠المعتمد  وفي حين يبلغ الحد األدنى.  عامالً ٢٥٠أو يتجاوز  ،عامالً ٢٤٩و
.  األصغر حجماً مؤسسات األعمال ع البيانات عنجمأكثر، قد يرغب العديد من البلدان في 

للمؤشرات  ٢٠٠٨ستعراض عام إلى تصنيف الحجم في ا ٩إلى  ١ فأضيفت الفئة من
 مؤسسات األعمال سيع نطاق التصنيف بحيث يشملتوفي  األساسية، بناء على رغبة

تفصيالً من  المعتمدة تبدو أقل وفئات الحجم.  البيانات على ھذا األساس الصغرى وجدولة
  .)٢٨(بة اإلحصاءات في األمم المتحدةشع عنالتصنيف الذي تعتمده 

  
تزداد مقارنة  عن التعريف المعياري الثابت، في حالة معّينة نيف المعمول بهوإذا ما ابتعد التص  

  . البيانات محدودة ومن دون إيجاد طرق للحصول على نتائج واقعية، تبقى جدوى  .صعوبة البيانات المجّمعة
  
  االلتحاق الكلي معّدل  )د(
  

بلة للمقارنة، على البلدان اعتماد موحدة والوصول إلى حصيلة قا االلتحاق الكلي بطريقة لحساب معّدل  
يبدو أن بعض البلدان  ففي مرحلة التعليم الجامعي،.  منھجية محددة في تعريف االلتحاق وجمع البيانات عنه

ھذا الفصل جوانب محددة من ھذا  ويتناول  .بطرق مختلفة األعضاء في اإلسكوا يجمع البيانات المتعلقة
  . اللتحاق لمزيد من التوضيحتعريف لمعّدل ا يلي المؤشر، وفيما

  
نسبة مئوية كمن مراحل التعليم، بغض النظر عن العمر،  مجموع االلتحاق في مرحلة معّينةيقاس "  

في مرحلة  أما.  وفي سنة دراسية محددة ،في مرحلة دراسية معينة ،ھم في سن الدراسة من السكان الذين
   .)٢٩("المرحلة الثانوية ئھاإنھاعلى تي مضت خمس سنوات التعليم العالي، فالسكان المعنيون ھم المجموعة ال

  
  تواتر القياس  - ٢

  
بعضھا يصدر (تصدر غالبية البلدان األعضاء في اإلسكوا تقارير سنوية حول مؤشرات السوق   

تغطي مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسب انتشار اإلنترنت والھاتف ) التقارير كل ثالثة أشھر
وقليلة ھي البلدان التي تجري مسوحاً ميدانية شاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات   .والھاتف الثابت النقال

  . تحّدثھا سنوياً واالتصاالت، وإن لم تكن
  

التقارير األكثر شموالً التي أعدت بناًء على مسوح لتكنولوجيا  في الجدول التالي أمثلة عن وترد  
وكلما .  الخمسة األخيرة البلدان األعضاء في اإلسكوا خالل األعوام رتھاالمعلومات واالتصاالت، وقد أصد

  .البيانات تمارين القياس تعززت موثوقية كثرت
  
  

  
المطبوعة المذكورة في   .٤٦ ص، )٢٠١٠(تصاالت من أجل التنمية الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا المعلومات واال  )٢٨(

  .ھذا السياق ھي مسودة التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات الصناعية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

. اليونسكو، المرجع المذكور  )٢٩(
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  مراجع المسوح المتعلقة بالسكان في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -١٨الجدول 
  

  اإلدارات المكلفة/المنظمات  التقارير التي تستند إلى مسوح  البلد

  البحرين

ھيئة تنظيم  -فھم استخدام االتصاالت في البحرين 
  ٢٠٠٧ ،االتصاالت

ھيئة تنظيم  -فھم استخدام االتصاالت في البحرين 
  ٢٠٠٧ ،االتصاالت

  ئة تنظيم االتصاالتھي
  

  رمص
تقبل اقتصاد اإلنترنت في مصر، ملف إحصائي، مس

  وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،٢٠٠٩
 تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ارةوز

  

  -  عراقال
  ئة اإلعالم واالتصاالتھي

  

  ردناأل
ح حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل، مس

  ٢٠٠٩و ،٢٠٠٨و ٢٠٠٧
ئة تنظيم قطاع االتصاالت ھي

  

  -  كويتال
  التمواصالارة وز

  

  ٢٠٠٨اط استخدام االتصاالت في لبنان، مأن  نانلب
  ھيئة المنظمة لالتصاالتال

  

  -  مانُع
  ئة تنظيم االتصاالتھي

  

  سطينفل

ح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مس
التقرير التحليلي لواقع النفاذ واالستخدام  - ٢٠٠٧

ت في المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
  االقتصادية في األراضي الفلسطينية 

جھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ال
  

  رقط
ييم مستوى تق: ٢٠٠٩مشھد الرقمي في دولة قطر ال

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر

مجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا ال
  )آي سي تس قطر(المعلومات 

  

المملكة العربية 
  سعوديةال

اسة استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في المملكة در
ھيئة االتصاالت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٧(العربية السعودية 
  ٢٠٠٩ -وتقنية المعلومات 

  ئة االتصاالت وتقنية المعلوماتھي
  

جمھورية العربية ال
  -  السورية

  التقانةوارة االتصاالت وز
  

  -  سودانال
  الھيئة القومية لالتصاالت 

  

مارات العربية اإل
  المتحدة

في واالتصاالت المعلومات  ح قطاع تكنولوجيامس
واالستخدام لتكنولوجيا  نفاذالاإلمارات العربية المتحدة، 

دولة اإلمارات العربية المعلومات واالتصاالت في 
  .المتحدة

المعلومات واالتصاالت ولوجيا ح لمدى وصول تكنمس
 ٢٠١٠لألسر المعيشية في اإلمارات العربية المتحدة، 

  )األسرة المعيشية(
  ئة تنظيم االتصاالتھي

  

  -  يمنال
  ارة االتصاالت وتقنية المعلوماتوز

  

  .إعداد اإلسكوا من: مصدرال
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  مسوح والعيناتال  - ٣
  

  الميدانية التي تتناول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء  مسوحاليندر إجراء   
 . القليلة الماضية، بدأ بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بإجراء مسوح ميدانية ففي األعوام.  في اإلسكوا

وح مسريت جوأ.  يجعل من مقارنة نتائج المسوح على المستوى الدولي عملية معقدة إال أن بعض العوامل
األردن واإلمارات العربية  سر المعيشية في ستة من البلدان األعضاء في اإلسكوا األربعة عشر، وھياأل

بحيث تسھل  دوريةالمسوح غير  غير أن ھذه  .سعوديةالوقطر والمملكة العربية  وفلسطين البحرينالمتحدة و
ت عشوائياً من طبقات اجتماعية متعددة، وھو ال تتضمن نماذج أخذ ھاكما أن.  عملية وضع المعايير للمقارنة

  .عند الحصول على بيانات غير قابلة للقياس عن آراء السكان ال سيمااألھمية و أمر بالغ
  

  وقليلة ھي المسوح   .ما ال يكون مضمون المسح موحداً، مما يزيد من صعوبة المقارنة كثيراًو  
ولم تُجر بعد في   .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبين الجنسين في استخدام  التي تطرقت إلى الفوارق

منطقة اإلسكوا مسوح شاملة تستخدم معايير متعددة كالنوع االجتماعي والدخل ومستوى الدراسة ونوع 
  . االستخدام

  
  سعوديةالالمملكة العربية   )أ(
  

ودية دراسة حول أجرت ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السع ،٢٠٠٧عام  في  
شركات على لاف.  نت ھذه الدراسة بعض المشاكل المنھجيةبيو.  واإلنترنت في المملكة استخدام الحاسوب

) عامل ٣٠٠إلى  ٥١من (، ومتوسطة )عامالًً ٥٠أقل من (صغيرة : في ثالث فئات سبيل المثال مصنّفة
بين المملكة  المقارنة مد ھذا التصنيف، تصعبوألن غالبية بلدان العالم ال تعت).  عامل ٣٠٠أكثر من (وكبيرة 

  .  العربية السعودية والبلدان األخرى
  

  .جمع المعلومات ريف المؤشر ونھجتع في حال توحيد ن الممكن تجنب مشاكل المقارنةوم  
من (والصغيرة ) عمال ١٠أقل من (األوروبي تصنّف في أربع فئات، الصغرى  المقياس بحس شركاتالف

  .)عامالً ٢٥٠أكثر من (والكبيرة ) عامالً ٢٤٩إلى  ٥٠من (والمتوسطة ) امالًع ٤٩إلى  ١٠
  

في المائة  ٦٨فنسبة   .ركات في الواقع حسب حجمھالشا بين العينة المختارة وتوّزع ا من تناسبوم  
في حين أن مصلحة اإلحصاءات العامة ) أقل أوعامالً  ٥٠(يرة صغمن الشركات المختارة ھي من الفئة ال

ھي من  في المائة من الشركات في المملكة ٩٨,٨أن  سعودية تشير إلىاللمعلومات في المملكة العربية وا
والشركات الكبيرة ) في المائة ٢٢(وانقسمت العينة المتبقية بين الشركات المتوسطة الحجم .  يرصغالحجم ال
   ).في المائة ١٠(الحجم 

  
ركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لشل نسب الحقيقيةبحيث تتوافق مع ال سبب عدم ترجيح النتائجوب  

  .في المملكة العربية السعودية، لم يكن ممكناً مقارنة العينة المختارة مباشرةً مع مجموعات أخرى من البيانات
على األقل، وعدد  اًحاسوباً واحد مثل عدد الشركات التي تضّم شراتمؤألن  أھمية بالغة ولھذه المسألة
  . نترنت، تصنّف حسب حجم الشركاتاإلب إمكانية االتصال تي تتوفر فيھاالشركات ال
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  إلمارات العربية المتحدةا  )ب(
  

أعدت ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة تقريراً حول مسح  ،٢٠٠٩عام  في  
الت واستخدامھا في إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصا نفاذال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تناول

  .)٣٠(اإلمارات العربية المتحدة
  

المسح الشركات في ثالث فئات، الشركات الصغيرة التي  وقد ّصنف التقرير الذي أعّد على أثر  
التي  ، والمتوسطة)في المائة من مجموع الشركات ٣٦( عامالً ٤٩و ١٠بين  العاملين فيھا يتراوح عدد

، والكبيرة التي يبلغ )في المائة من مجموع الشركات ٢٨( عامالً ٢٤٩و ٥٠يتراوح عدد العاملين فيھا بين 
   ).في المائة من مجموع الشركات ٣٦(أو أكثر  عامالً ٢٥٠العاملين فيھا  عدد

  
  :الدراسة مسألتان تستحقان التوقف عندھما وفي  

  
  .عاملين ٩و ١بين  لم تخصص الدراسة فئة للشركات الصغرى التي يتراوح عدد العاملين فيھا  )١(  

البيانات التي تتناسب  فإغفال عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة، تضّم وألن االقتصادات النامية
من تحليل  الجدول التالي، الذي يتضمن أرقاماً مستمّدة ويبّين  .على النتائج نعكست ھذه الفئة عم

إذ كانت  الصغرى،عدد الشركات  ارتفاع )٣١(لقاعدة بيانات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
وھذه   .٢٠٠٨في المائة من مجموع الشركات في اإلمارات العربية المتحدة في عام  ٧٧تشكل 
  من الصورة اإلحصائية الكاملة؛ إسقاطھا من الشركات الصغرى ال يمكن النسبة

  
  الشركات الصغرى :ات في اإلمارات العربية المتحدةأحجام الشرك  -١٩الجدول 

  صلةمدرجة في خانة منف
  

  حجم الشركة
  حصة الفئة

  )النسبة المئوية(
  ١,٥  )موظفاً أو أكثر ٢٥٠(كبيرة 

  ٤,٥  )موظفاً ٢٤٩-٥٠(متوسطة 
  ١٧  )موظفاً ٤٩-١٠(صغيرة 
  ٧٧  )موظفاً ٩-١(صغرى 
  ١٠٠  المجموع

  . بيانات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مجموعة مدار لألبحاث، بناًء على: المصدر
  

حجم العينة في كل فئة من الفئات منسجماً مع قاعدة بيانات غرفة تجارة  لم يكن توزيع  )٢(  
للشركات الصغيرة  كما لم تعدل نتائج المسح لتتناسب مع النسب الحقيقية.  وصناعة أبو ظبي

نتائج المسح بالدقة  ونتيجةً لذلك، لم تأِت.  والمتوسطة والكبيرة في اإلمارات العربية المتحدة
مقابل  لكل فئة النسبة المئوية الحقيقية الجدول التالي وترد في  .عن الواقع المطلوبة للتعبير

  .إغفال الشركات الصغرى فلم تعالج نتائجھا أما مسألة.  النسبة التي استخدمھا المسح
  

  
)٣٠(  .

)٣١(  .
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  في اإلمارات العربية المتحدة أحجام الشركات  -٢٠الجدول 
  

  حجم الشركة
  (*)ارة وصناعة أبو ظبيحصة الفئة وفقاً لقاعدة بيانات غرفة تج

  )النسبة المئوية(
  حصة الفئة وفقاً للمسح

  )النسبة المئوية(

  ٣٢  ٦  )موظفاً أو أكثر ٢٥٠(كبيرة 

  ٢٨  ١٨  )موظفاً ٢٤٩-٥٠(متوسطة 

  ٣٢  ٧٦  )موظفاً ٤٩-١٠(صغيرة 

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  .مجموعة مدار لألبحاث: المصدر

مجموع الشركات الصغيرة (يانات تناسباً مع مجموع السكان المشمولين بالمسح الشركات الصغرى من قاعدة الب استثنيت  (*)  
  .)والمتوسطة والكبيرة فحسب

  
  مصر  )ج(
  

حول  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر تقريراً ، أصدرت٢٠٠٩مارس /في آذار  
من  قريب ھو تصنيفصنفت الوزارة الشركات في ثالث فئات، و.  مستقبل اقتصاد اإلنترنت في مصر

  .  تصنيف ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة
  
  فلسطين  )د(
  

تقريراً تحليلياً لواقع النفاذ واالستخدام  الجھاز المركزي لإلحصاء في فلسطين ، أصدر٢٠٠٩في عام   
ة باالستناد إلى المسح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات االقتصادية في األراضي الفلسطيني

وصنف التقرير .  حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات ٢٠٠٧الذي أجري في عام 
الفئة األولى من صفر إلى أربعة، والثانية من خمسة إلى : العاملين فيھا عدد الشركات في ثالث فئات حسب

لتقرير أن نتائجه ُرجحت على أساس عامل ترجيح ومما جاء في ا  .تسعة، والثالثة اعتباراً من عشرة عاملين
إلى  التحليل المستقل ولم يتوّصل . )٣٢(جرى تقديره باالستناد إلى النسبة المئوية للعناصر وفقاً لتمثيلھا الفعلي

  .األرقام نفسھا
  
  البحرين  )ھ(
  

تصاالت استخدام الشركات لتكنولوجيا المعلومات واال ، أجرت البحرين دراسة حول٢٠٠٧في عام   
 ٩٩إلى  ٢٠من (، ومتوسطة )عامالً ٢٠أقل من (صغيرة : ث فئاتوصنفت الشركات في ثال.  في البحرين

ألن  اعتماد التصنيف نفسه، وفي ھذا المثال دليل إضافي على أھمية  ).عامل ١٠٠أكثر من (، وكبيرة )عامالً
  .األخرى يزيد من صعوبة عملية المقارنة بين البحرين والبلدان االختالف ھذا
  
  
  

  
. ٢٧ ص، )٢٠٠٩(الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   )٣٢(
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  الشركات الصغيرة: كات في البحرينأحجام الشر  -٢١الجدول 
  والصغرى مصنفة في فئة واحدة        

  

  حجم الشركة
  حصة الفئة

  )النسبة المئوية(
  ٤٠  موظفاً ٢٠أقل من 

  ٤٢  موظفاً ٩٩إلى  ٢٠من 
  ١٨  موظف أو أكثر ١٠٠

  ١٠٠  المجموع
  
  قطر  )و(
  

األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر مسحاً لقياس مدى  ، أجرى المجلس٢٠٠٨في عام   
استخدام قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بعد أن أدرك أن التصنيف السابق للشركات 

ال يراعي المعايير الدولية، ويزيد من صعوبة عملية المقارنة ) من حيث عدد العاملين فيھا(بحسب حجمھا 
ويعتبر وضع المعايير لمقارنة مؤشرات قطر   .ونظيراتھا في بلدان أخرى ركات من مختلف الفئاتبين الش

تكنولوجيا المعلومات  بمؤشرات البلدان األخرى مفيداً جداً لفھم موقع قطر ضمن البلدان الرائدة في استخدام
  .واالتصاالت

  
  (*))ظفينحسب عدد العاملين المو(تصنيف قطر لحجم الشركات   -٢٢الجدول 

  
  كبرى  كبيرة  متوسطة  صغيرة  صغرى  حجم الشركات

  أو أكثر ٥٠٠  ٤٩٩-١٠٠  ٩٩- ٥٠  ٤٩- ٢٥  ٢٤- ١٠  ٩-٥  ٤-١  عدد الموظفين

  .٢٠٠٨آي سي تي قطر، : المصدر

جھاز اإلحصاء القطريفئات الحجم ھي الفئات المعيارية التي يستخدمھا   (*)  
)٣٣(

نظراً لعدم توفر تسمية لكل فئة،  ، لكن
  .  موعة مدار لألبحاث بھذه المھمة لتسھيل التعرف عليھاقامت مج

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

  
  كبيرة  متوسطة  صغيرة  صغرى  حجم الشركات

  أو أكثر ٢٥٠  ٢٤٩- ٥٠  ٤٩- ١٠  ٩-١  عدد الموظفين
  

الدولية لمقارنة الحجم، مع االحتفاظ المقاييس المرجعية  توزيع شركات العينة لتتالءم مع أعاد المجلس  
كما جرى ترجيح البيانات على مستويين إلعطاء .  دولة قطر األساسي ألغراض داخلية في بتصنيف العينة
  :البلدقعيةً عن قطاع األعمال في فكرة أكثر وا

  
بقسمة مجموع  على مستوى عدد الشركات في كل فئة، جرى حساب عامل الترجيح لكل فئة  )أ(  

  في قطر؛ الشركات في الفئة على مجموع عدد الشركات عدد

بقسمة مجموع  في كل فئة، جرى حساب عامل الترجيح لكل فئة على مستوى عدد العاملين  )ب(  
  . العالمين في الشركة في قطر في الشركة في الفئة على مجموع عدد عدد العاملين

  
)٣٣(  .
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المسح المقبل سيصار إلى زيادة حجم  وفي  .شركة ٥٣٢العينة المستخدمة في الفئات األربع  ضّمت  
ويساعد اللجوء إلى الفئات الموحدة وعوامل الترجيح على وضع   .ھذه العينة للحصول على نتائج أكثر دقة

   .قياسات يمكن استخدامھا إلجراء المقارنات بين البلدان والمناطق
  

  ذات الصلة السكان والعوامل أعداد  - ٤
  

حساب عدد من  فھو األساس في.  األھمية ألسباب شتى م بالغعدد السكان في أي بلد ھو رق  
كنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، أو معدل االلتحاق بالتعليم الجامعي، أو انتشار  المؤشرات الھامة،

  ولھذه المؤشرات أھمية بالغة، .  نسمة ١٠٠٠تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو عدد األطباء لكل 
الحكومات في وضع إستراتيجياتھا اإلنمائية وتعديل سياساتھا، وتستخدمھا المنظمات الدولية  بھا إذ تسترشد

في مجاالت إنمائية متعددة بغية تقييم مفاعيل أثر السياسات،  لوضع المعايير الالزمة لمقارنة أداء بلدان العالم
تقدير عدد  وإذا ابتعد.  لھا وتطويرھالتخطيط أعما على أرض الواقع، وتستعين بھا أي النتائج التي تحققھا

إذا و . إليھا فتضلّل القرارات التجارية التي تتخذ باالستناد السكان كثيراً عن الواقع، تصبح المؤشرات خاطئة،
بينما يستخدم  خالل سنة محددة، بالغ الدقة عن عدد السكان فيعطي رقماً ،ما أجري التعداد حسب األصول

حاالت التغّير الكبرى  وباستثناء.  لسكان في السنوات التاليةاتقدير معقول لعدد للحصول على و معدل النم
يتباطأ بحسب و السكان نمطاً في النمو يتسارع بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، غالباً ما يتبع عدد

   .الوالدات الجديدة أو الوفيات، أو الھجرة، أو النزوح
  

حاالت سكانية تحولت فيھا معدالت النمو واالتجاھات  ةالست بلدان مجلس التعاون الخليجي وتشھد  
وتحريف المؤشرات التي ترتبط بعدد  عن القاعدة، في ظاھرة أدت إلى سوء فھم تركيبة السكان الديمغرافية

   .السكان والحركة الديمغرافية
  

األربع أو الخمس  مجلس التعاون الخليجي، منذ السنوات وخالفاً لغالبية بلدان العالم، تعتمد بلدان  
واإلنمائية في  العمرانيةفي تحقيق إحدى أكبر وأسرع الطفرات  الماضية، على قوة عاملة من المغتربين

 ذات المالمح المتنّوعة، بحيث تعبر عن تنّوع ھذه القوة العاملة ، كبرت٢٠٠٩عام  وفي أواخر.  العالم
فأصبحت نسبتھا  ذوي المؤھالت العالية، موظفينوال العمال من ذوي المھارات المتواضعة للسكان، إذ تضّم

   .في المائة من مجموع السكان ٨٧و ٢٨بين  في تلك البلدان تتراوح
  

وأدت عمليات التعداد التي أجريت في كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى أرقام السكان   
وكثيراً ما تكون ھذه الدقة   .يات دقتھاالوطنية األولى التي استخدمت محلياً ودولياً، بصرف النظر عن مستو

نسبة  في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تضّم ال سيماعند النظر في توزيع السكان، و موضع تشكيك
  . كبيرة من المغتربين

  
وتستخدم .  ومن أبرز مسؤوليات المكاتب اإلحصائية الوطنية إعطاء أرقام دقيقة فيما يتعلق بالسكان  

في  تأخير في بعض الحاالت، يحصل( في بلٍد معّين في األمم المتحدة عادةً آخر رقم للتعدادشعبة السكان 
ثم تضيف إليه معدل نمو السكان السنوي محسوباً ) تحديث تقديرات السكان على ضوء نتائج التعداد الوطني

 ومعدالت الھجرة مرتفعة، وفي البلدان حيث البيانات متفرقة وعدد السكان قليل  .المعايير العالمية على أساس
 حتى إجراء التعداد التالي، تتسع الفجوة بين عدد وسنة بعد سنة  .التقديرات آثاراً كبيرة في يحدث الفرق

 ما تستخدم المنظمات األخرى ھذه األرقام في حساب مختلف المؤشرات، وكثيراً.  السكان الفعلي والتقديرات
تملك القدرة على تتبع مسار نمو عدد  أخرى مع بلدان ةًمقارن ساسفينتشر تقييم أداء بلد معين على ھذا األ

   .السكان
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ما توفر من أرقام دقيقة عن أعداد السكان في البلدان األعضاء في اإلسكوا، وقد  الجدول التالي يبينو  
  . لكل بلد ومن تقديرات بديلة جمعت األرقام من مصادر البلدان نفسھا

  
  ٢٠٠٩سكان البلدان األعضاء في اإلسكوا لعام أعداد   -٢٤الجدول 

  

  البلد
٢٠٠٩ 
  التعليق  عنوان صفحة الشبكة  المصدر الوطني  (*)السكان

  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  البحرين
الجھاز المركزي

    للمعلومات
اعتباراً من  ١ ٢٣٤ ٥٩٦
  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٧

  ٣ ٤٨٤ ٨٨١  الكويت
الھيئة العامة للمعلومات

      المدنية

    تعداد عمان  ٢ ٦٤٠ ٥٣٥  ُعمان

اعتباراً من  ٢ ٦٩٤ ٠٩٤
ديسمبر /منتصف كانون األول

٢٠١٠  
     حصاءجھاز اإل ٧٢٨٦٣١١ قطر

  ٢٦ ٧٧٥ ١٥١  السعوديةالمملكة العربية 
مصلحة اإلحصاءات

    والمعلومات العامة
اعتباراً من  ٢٧ ١٣٦ ٩٧٩
  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٧

  ٨ ١٩٩ ٩٩٦  اإلمارات العربية المتحدة
المركز الوطني

      إلحصاء
مجموع سكان بلدان مجلس 

    ٤٤ ٣٩٥ ٣٣٦  التعاون الخليجي

  ٧٧ ٧٧٥ ٢٤٧  مصر
الجھاز المركزي للتعبئة

      العامة واإلحصاء

  ٣٢ ٤٢٧ ٠٠٠  العراق
الجھاز المركزي

    لإلحصاء
اعتباراً من  ٣٢ ١٠٤ ٩٨٨

  ٢٠٠٩منتصف عام 

  ٥ ٩٨٠ ٠٠٠  األردن
دائرة اإلحصاءات

      العامة

  ٤ ١١٢ ٧٨٠  لبنان
اإلحصاءإدارة

      المركزي

  ٣ ٩٩١ ٨٢٦  فلسطين
الجھاز المركزي 

    لإلحصاء الفلسطيني

اعتباراً من  ٣ ٩٣٥ ٢٤٩
 ٤٠٣و، ٢٠٠٩منتصف عام 

اعتباراً من منتصف  ٤ ٠٤٨
  ٢٠١٠عام 

  ٢٠ ٣٦٧ ٠٠٠  جمھورية العربية السوريةال
المكتب المركزي

      لإلحصاء
مجموع سكان بلدان 

    ١٤٤ ٦٥٣ ٨٥٣  المشرق

  ٤٠ ٤١٠ ٠٠٠  السودان
المركزيالجھاز

    لإلحصاء
 ٢٠٠٨رقام عام بناًء على أ

)٣٩ ١٥٤ ٠٠٠(  

  ٢٢ ٨٢٣ ٠٠٠  اليمن
الجھاز المركزي

    لإلحصاء
اعتباراً من  ٢٢ ٤٩٢ ٠٠٠

  ٢٠٠٩منتصف عام 
مجموع سكان السودان 

    ٦٣ ٢٣٣ ٠٠٠  واليمن
مجموع سكان البلدان 
    ٥٢٥ ٢٨٢ ١٨٩  األعضاء في اإلسكوا

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

  
السكان التي استخدمھا االتحاد الدولي لالتصاالت في كل بلد من بلدان  أعداد ٢٥الجدول  ويتضمن  
تقل  أن الوطنية لإلحصاء، إذ يمكن عن األرقام التي قدمتھا األجھزةتختلف كثيراً  قد وأرقام االتحاد.  اإلسكوا
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في المائة  ٨بنسبة  في المائة  كما ھي الحال في اإلمارات العربية المتحدة، أو تتجاوزھا ٤٤عنھا بنسبة 
رية في بلغت نسبة الفارق أرقاماً عش وإلى جانب اإلمارات العربية المتحدة،.  تقريباً، كما ھي الحال في ُعمان

 .)في المائة ١٣,٥٩(، وقطر )في المائة ١٤,٢٠(، والكويت )في المائة ٣٤,١٧(ھي البحرين  ثالثة بلدان
في المائة في حالة بلدان مجلس التعاون  ١٢,٦٨يظھر اختالف بنسبة  ،السكان وعند النظر في مجموع أعداد

  . المشرق في المائة في حالة بلدان ٤الخليجي الستة، وبنسبة 
  

  أرقام االتحاد الدولي :٢٠٠٩سكان البلدان األعضاء في اإلسكوا في عام أعداد   -٢٥دول الج
  األرقام الوطنيةب مقارنةلالتصاالت 

  

  المصادر الوطنية  البلد
بحسب االتحاد الدولي 

 نسبة الفرق المئوية  الفرق  )*(لالتصاالت
  ٣٤,١٧  ٤١٠ ٠٠٠  ٠٠٠٧٩٠ ٠٠٠٢٠٠١ البحرين
  ١٤,٢٠  ٤٩٤ ٨٨١  ٢ ٠٠٠٩٩٠ ٨٨١٤٨٤٣ الكويت
  ٧,٩٣-  ٢٠٩ ٤٦٥-  ٢ ٠٠٠٨٥٠ ٥٣٥٦٤٠٢ ُعمان
  ١٣,٥٩  ٢٢١ ٧٢٨  ١ ٠٠٠٤١٠ ٧٢٨٦٣١١ قطر

  ٣,٩٤  ١ ٠٥٥ ١٥١  ٢٥ ٠٠٠٧٢٠ ١٥١٧٧٥٢٦  السعوديةالمملكة العربية 
  ٤٣,٩٠  ٣ ٥٩٩ ٩٩٦  ٤ ٠٠٠٦٠٠ ٩٩٦٩٩١٨  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٢,٦٨  ٥ ٥٧٢ ٢٩١  ٣٨ ٠٠٠٣٦٠ ٢٩١٩٣٢٤٣ خليجيمجموع سكان مجلس التعاون ال
  ٦,٧٢- ٥ ٢٢٤ ٧٥٣-  ٨٣ ٠٠٠٠٠٠ ٢٤٧٧٧٥٧٧ مصر
  ٥,١٧  ١ ٦٧٧ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠٧٥٠ ٠٠٠٤٢٧٣٢ العراق
  ٥,٦٩-  ٣٤٠ ٠٠٠-  ٦ ٠٠٠٣٢٠ ٠٠٠٩٨٠٥ األردن
  ٢,٦١-  ١٠٧ ٢٢٠-  ٤ ٠٠٠٢٢٠ ٧٨٠١١٢٤ لبنان

  ٧,٢٢-  ٢٨٨ ١٧٤-  ٤ ٠٠٠٢٨٠ ٨٢٦٩٩١٣ فلسطين
  ٧,٥٨- ١ ٥٤٣ ٠٠٠-  ٢١ ٠٠٠٩١٠ ٠٠٠٣٦٧٢٠  الجمھورية العربية السورية

  ٤,٠٣- ٥ ٨٢٦ ١٤٧-  ١٥٠ ٠٠٠٤٨٠ ٨٥٣٦٥٣١٤٤  مجموع سكان المشرق
  ٤,٦٠- ١ ٨٦٠ ٠٠٠-  ٤٢ ٠٠٠٢٧٠ ٠٠٠٤١٠٤٠ السودان
  ٣,٣٢-  ٧٥٧ ٠٠٠-  ٢٣ ٠٠٠٥٨٠ ٠٠٠٨٢٣٢٢ اليمن

  ٤,١٤- ٢ ٦١٧ ٠٠٠-  ٦٥ ٠٠٠٨٥٠ ٠٠٠٢٣٣٦٣  مجموع سكان السودان واليمن
  ١,١٤- ٢ ٨٧٠ ٨٥٦-  ٢٥٤ ٠٠٠٦٩٠ ١٤٤٨١٩٢٥١ المجموع

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

  
سلبية تقع على التخطيط اإلستراتيجي في القطاع الخاص  يؤدي عدم دقة المؤشرات إلى مفاعيل  

يبذلھا صانعو القرارات في البلدان األعضاء في اإلسكوا الذين يعتمدون على ھذه  وتعوق الجھود التي
وتؤثر المؤشرات غير الدقيقة أيضاً على قيم مؤشرات األداء األساسية وبالتالي على موقع .  المعلومات

  .  البلدان في الترتيب العالمي
  

قديرات الوطنية في بلدان مجلس التعاون الت وأدى استخدام أرقام أقل من أعداد السكان المستمّدة من  
كبيرة بين موقعي ھاتين المنطقتين  في بلدان المشرق إلى فوارق الخليجي وأرقام تتجاوز التقديرات الوطنية
بلدان مجلس التعاون الخليجي في مراتب  ونتيجةً لھذه األرقام، حلّت.  على خارطة مجتمع المعلومات العالمية

ن المشرق في مراتب متدنية، مما جعل الفجوة المعلوماتية بين ھاتين المنطقتين تبدو أكثر بلدا عالية بينما حلّت
  .  قد تنتج من مصادر بيانات أخرى عمقاً من أي فجوة
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  األرقام اإلحصائية البديلة على مؤشراٍت معّينة أثر  -جيم
  

  عالميوعلى موقع البلدان في الترتيب ال التأثير على انتشار الھاتف النقال  - ١
  

قسم اإلحصاءات في االتحاد الدولي (على اإلنترنت  )٣٤(الدولي لالتصاالتوفقاً لموقع االتحاد   
إذ بلغ  ،، احتلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى في العالم من حيث انتشار الھاتف النقال)لالتصاالت

وقد أجرى االتحاد الدولي   .٢٠٠٩عام  في أواخر فرد من السكان ١٠٠اشتراكاً لكل  ٢٣٢عدد االشتراكات 
غ عدد السكان حسب المصادر ليب مليون نسمة، في حين ٤,٦ عدد سكان قدره لالتصاالت الحساب على أساس

تنتقل اإلمارات العربية  ،في حال استخدام الرقم المستمد من المصادر الوطنية.  مليون نسمة ٨,٢الوطنية 
في المائة، فتصبح إستونيا  ١٣٠قدرھا  بنسبة انتشار ،الثين في الترتيب العالميالمتحدة إلى المرتبة الثالثة والث

  .  في المائة ٢٠٣ نتيجةً لذلك في المرتبة األولى إذ تسجل نسبة انتشار قدرھا
  

على  ،ويعتبر األردن أفضل البلدان أداًء في مجموعة بلدان المشرق من حيث انتشار الھاتف النقال  
غير أن الفرق بين األردن وأقل البلدان .  االتحاد الدولي لالتصاالت والتقديرات البديلةأساس كل من حسابات 

أداًء في مجلس التعاون الخليجي أي الكويت ھو تسع مراتب، إذ تحل الكويت في المرتبة الثامنة والسبعين في 
االتحاد الدولي لالتصاالت  ووفقاً لحساباٍت بديلة أجراھا.  األردن في المرتبة السابعة والثمانين حين يحل

البلد الوحيد في مجموعة بلدان المشرق الذي  يبدو األردن مستخدماً األرقام المستمّدة من المصادر الوطنية،
في المرتبة الخامسة  تخطى الحاجز الفاصل بين بلدان المشرق وبلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ حّل

وفيما يتعلق بنسب االنتشار، حقق .  في المرتبة العاشرة بعد المائة حلّت على الكويت التي والسبعين، متقّدماً
 ٨٣، وحققت الكويت )في المائة وفقاً لحساب االتحاد الدولي لالتصاالت ٩٥مقابل (في المائة  ١٠٠األردن 

  ). في المائة ١٠٠مقابل (في المائة 
  

  سكوا في الترتيب العالمي،البلدان األعضاء في اإل انتشار الھاتف النقال وموقع  -٢٦الجدول 
  السكان في األمم المتحدة شعبةالمستمدة من  تقديرات السكان       

  المستمّدة من المصادر الوطنية مقابل تقديرات السكان       
  

  البلد

النقالفاالشتراك في الھات
وعدد السكان في عام 

وفقاً لالتحاد الدولي  ٢٠٠٩
  (*)تصاالتلال

لعام  النقالھاتف أرقام االشتراك في ال
وفقاً لالتحاد الدولي لالتصاالت  ٢٠٠٩

  السكان وفقاً  عددمقسومة على 
      (*)لمصادر وطنية

االنتشارنسبة
  الترتيب  )النسبة المئوية(

 االنتشارنسبة
  الترتيب  )النسبة المئوية(

الفرق 
  )االنتشار(

 الفرق في
  الترتيب

  ٢  ٦,٨٧  ٥ ١٦٧,٥٦ ٧ ١٧٤,٤٣  السعوديةالمملكة العربية 
  ٥-  ٢٣,٩  ١١ ١٥١,٥٠ ٦ ١٧٥,٤ قطر
  ١١  ١٠,٨٣-  ١٤ ١٥٠,٣٧ ٢٥ ١٣٩,٥٤ ُعمان

  ٢٧-  ٦٧,٨٨  ٣٠ ١٣١,٥٠ ٣ ١٩٩,٣٨ البحرين
  ٣٢-  ١٠١,٩٢  ٣٣ ١٣٠,١٥ ١ ٢٣٢,٠٧  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٢  ٥,٣٦-  ٧٥ ١٠٠,٥٨ ٨٧ ٩٥,٢٢ األردن

  
)٣٤(  
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  )تابع( ٢٦الجدول 
  

  البلد

الالنقفاالشتراك في الھات
وعدد السكان في عام 

وفقاً لالتحاد الدولي  ٢٠٠٩
  (*)لالتصاالت

لعام  النقالأرقام االشتراك في الھاتف 
وفقاً لالتحاد الدولي لالتصاالت  ٢٠٠٩

  السكان وفقاً  عددمقسومة على 
      (*)وطنيةلمصادر 

االنتشارنسبة
  الترتيب  )النسبة المئوية(

 االنتشارنسبة
  رتيبالت  )النسبة المئوية(

الفرق 
  )االنتشار(

الفرق في 
  الترتيب

  ٣٢-  ١٦,١٧  ١١٠ ٨٣,٤٢ ٧٨ ٩٩,٥٩ الكويت
  ٧  ٤,٤٨-  ١٢٤ ٧١,١٧ ١٣١ ٦٦,٦٩ مصر
  ٣-  ٣,٣٢  ١٣٩ ٦٠,٨٢ ١٣٦ ٦٤,١٤ العراق

  ٢  ٣,٣٤-  ١٥٦ ٤٧,٦١ ١٥٨ ٤٤,٢٧  الجمھورية العربية السورية
  ٤  ١,٦٧-  ١٦٥ ٣٧,٩٦ ١٦٩ ٣٦,٢٩ السودان
  ٢  ٠,٩٧-  ١٦٨ ٣٧,١٠ ١٧٠ ٣٦,١٣ لبنان

  ٤  ٢,٠٤-  ١٧٨ ٣٠,٦٦ ١٨٢ ٢٨,٦٢ فلسطين
  ٠  ٠,٥٤-  ١٩٣ ١٦,٨٣ ١٩٣ ١٦,٢٩ اليمن

  .مجموعة مدار لألبحاث  :المصدر

  .االتحاد الدولي لالتصاالت نقالً عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (*)  
  

الً بين المصادر الوطنية واستخدام ھذه األرقام، حتى في البلدان التي اختلف فيھا عدد السكان قلي  
كما في  ،من حيث موقع ھذه البلدان في الترتيب العالمي ومصادر االتحاد الدولي لالتصاالت، يؤدي إلى فرق

المصدر  حسب أرقام ١٥٦التحاد الدولي لالتصاالت واحسب أرقام  ١٥٨(حالة الجمھورية العربية السورية 
ويصل ) حسب أرقام المصدر البديل ١٦٨ي لالتصاالت والتحاد الدول حسب أرقام ١٧٠(ولبنان ) البديل

 حسب ١٢٤التحاد الدولي لالتصاالت وا حسب أرقام ١٣١(الفرق أحياناً إلى سبع مراتب كما في حالة مصر 
 مستوى انتشار الھاتف النقال في اإلمارات العربية المتحدة في الفرق أعلى حد له ويبلغ.  )المصدر البديل

برزت مشاكل مشابھة في بلدان عربية و، )المحسوبة على أساس عدد السكان راتكما في جميع المؤش(
فقد حلت .  السكان أعلى اددسيما بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث كانت نسب الفرق في أع أخرى وال
 ناالتحاد الدولي لالتصاالت، في حي حسب أرقام من حيث انتشار الھاتف النقال المرتبة الثالثة البحرين في

   .أرقام المصادر البديلة حلّت في المرتبة الثالثة عشرة حسب
  

 بعد اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر حسب أرقام تلمملكة العربية السعودية التي حلأما ا  
المرتبة األولى بين  فسبقت ھذه البلدان الثالثة وحلت في الھاتف النقال، االتحاد الدولي لالتصاالت النتشار

   .األرقام المنقحة ألعداد السكان لدان العربية والخامسة بين بلدان العالم حسبالب
  

  عشر األولى من حيث انتشار الھاتف النقالحد األالبلدان   -٢٧الجدول 
  ٢٠٠٩حسب أرقام االتحاد الدولي لالتصاالت،        

  

  البلد  المرتبة
  النقالانتشار الھاتف 

  )النسبة المئوية(
  ٢٣٢,٠٧  عربية المتحدةاإلمارات ال  ١
  ٢٠٢,٩٩  إستونيا  ٢
  ١٩٩,٣٨  البحرين  ٣
  ١٩٢,٨٣  ماكاو، الصين  ٤
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  )تابع( ٢٧الجدول 
  

  البلد  المرتبة
  النقالانتشار الھاتف 

  )النسبة المئوية(
  ١٧٨,١٦  أنغيال  ٥
  ١٧٥,٤٠  قطر  ٦
  ١٧٤,٤٣  السعوديةالمملكة العربية   ٧
  ١٧٣,٨٤  ھونغ كونغ، الصين  ٨
  ١٦٤,٣٧  بنما  ٩
  ١٦٣,٦٢  روسيا  ١٠
  ١٦٠,٥٠  سانت كيتس ونيفيس  ١١

  .مجموعة مدار لألبحاث: المصدر

  
  عشر األولى من حيث انتشار الھاتف النقالحد األالبلدان   -٢٨الجدول 

  ٢٠٠٩حسب أرقام مجموعة مدار لألبحاث،             
  

  البلد  المرتبة
  النقالانتشار الھاتف 

  )النسبة المئوية(
  ٢٠٢,٩٩  إستونيا  ١
  ١٩٢,٨٣  ماكاو، الصين  ٢
  ١٧٨,١٦  أنغيال  ٣
  ١٧٣,٨٤  ھونغ كونغ، الصين  ٤
  ١٦٧,٥٦  السعوديةالمملكة العربية   ٥
  ١٦٤,٣٧  بنما  ٦
  ١٦٣,٦٢  روسيا  ٧
  ١٦٠,٥٠  سانت كيتس ونيفيس  ٨
  ١٥٩,٠٨  دومينيكا  ٩
  ١٥٤,٠٢  أنتيغوا وبربودا  ١٠
  ١٥١,٥٠  قطر  ١١

  .ثمجموعة مدار لألبحا: المصدر

  
  وعلى الموقع في الترتيب العالمي التأثير على انتشار مستخدمي اإلنترنت  - ٢

  
اإلمارات العربية  حلّت وفقاً للقسم المخصص لإلحصاءات على موقع االتحاد الدولي لالتصاالت،  

، تليھا ترتيب االتحاد للبلدان من حيث انتشار مستخدمي اإلنترنت فيھا حسب المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة
األرقام المستمّدة من المصادر الوطنية عن أعداد  أما باالستناد إلى.  البحرين في المرتبة الرابعة عشرة

وتسبقھا البحرين  )مرتبة ٤٩بتراجع (السكان، فتحل اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والستين 
نسبة انتشار اإلنترنت في  الترتيب تتراجع وعلى أساس ھذا.  ٢٩ بمرتبة واحدة، كما يظھر في الجدول

في  ٨٢من  في البحرين في حين تنخفض ،في المائة ٤٦ في المائة إلى ٨٢اإلمارات العربية المتحدة من 
  . في المائة ٥٤المائة إلى 
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وكما في الحاالت االفتراضية، تأثر الفرق في األداء بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان   
بين بلدان المشرق من  األردن وھو األول وحّل.  يراً بالنماذج المستخدمة لحساب النمو السكانيالمشرق كث

).  ١٠٨، األردن ١١١قطر (األخير بين بلدان مجلس التعاون الخليجي  حيث انتشار اإلنترنت قبل قطر، البلد
في  قطر بأربع عشرة درجة ألرقام المستمّدة من المصادر الوطنية ألعداد السكان فيسبق األردناأما حسب 

انتشار اإلنترنت، ترتفع مراتب  وإذا ما أعيد حساب نسب).  ١٠٢، األردن ١١٦قطر (الترتيب العالمي 
تراوح بين ي جميع بلدان المشرق بضع نقاط في حين تنخفض مراتب بلدان مجلس التعاون الخليجي بمعدل

يق الفجوة بين المجموعتين ويشير إلى تقييم درجة في الترتيب العالمي، مما يض أربعينو وتسع درجتين
   .مختلٍف كلياً

  
  سكوا وموقعھا في الترتيب العالميدان األعضاء في اإللانتشار اإلنترنت في الب  -٢٩الجدول 

  أرقام السكان الحالية مقابل أرقام السكان البديلة   
  

  البلد

لكل مناألرقام األساسية
المستخدمين والسكان لعام 

٢٠٠٩  

رقام األساسية للمستخدمين األ
مقسومة على  ٢٠٠٩في عام 

      تقديرات السكان البديلة
االنتشارنسبة

  )النسبة المئوية(
المرتبة
  العالمية

 االنتشارنسبة
  )النسبة المئوية(

المرتبة 
  العالمية

الفرق 
  )االنتشار(

المرتبة (الفرق 
  )العالمية

  ٣٨-  ٢٧,٩٣  ٥٢ ٥٤,١١ ١٤ ٨٢,٠٤ البحرين
  ٧  ٣,٣٨-  ٦١ ٤٦,٨٤ ٦٨ ٤٣,٤٦ ُعمان

  ٤٩-  ٣٦,٠٨  ٦٢ ٤٦,٠٧ ١٣ ٨٢,١٥  اإلمارات العربية المتحدة
  ٢-  ١,٥٠  ٨٢ ٣٦,٦٠ ٨٠ ٣٨,١٠  السعوديةالمملكة العربية 

  ١٢-  ٥,٢٩  ٩٥ ٣١,٥٦ ٨٣ ٣٦,٨٥ الكويت
  ٩  ١,٥٥-  ١٠٢ ٢٩,١٣ ١١١ ٢٧,٥٨ األردن
  ٨-  ٣,٨٦  ١١٦ ٢٤,٤٥ ١٠٨ ٢٨,٣١ قطر
  ٣  ٠,٦٣-  ١١٨ ٢٤,٣١ ١٢١ ٢٣,٦٨ لبنان
  ٢  ١,٣٥-  ١٢٤ ٢١,٣٩ ١٢٦ ٢٠,٠٤ مصر

  ٢  ١,٣٦-  ١٢٦ ١٩,٣٢ ١٢٨ ١٧,٩٦  الجمھورية العربية السورية
  ٢  ٠,٤٥-  ١٤٥ ١٠,٣٩ ١٤٧ ٩,٩٤ السودان
  ٣  ٠,٦٠-  ١٥١ ٨,٩٢ ١٥٤ ٨,٣٢ فلسطين
  ٠  ٠,٠٦-  ١٩٦ ١,٨٤ ١٩٦ ١,٧٨ اليمن
  ٠  ٠,٠٦  ٢٠٣ ١,٠٠ ٢٠٣ ١,٠٦ العراق

  .مدار لألبحاثمجموعة : المصدر

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تنميةتأثير أرقام السكان على مؤشر   - ٣

  
تكنولوجيا  ةتنميفي النسخة األخيرة من تقرير قياس مجتمع المعلومات تفاصيل متعلقة بمؤشر   

استند مؤشر ، ٢٠١٠ومع أن التقرير صدر في عام .  المعلومات واالتصاالت وفقاً لالتحاد الدولي لالتصاالت
على ھذا  ولقياس تأثير أرقام السكان المتباينة.  ٢٠٠٨تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أرقام عام 

ثالثة من البلدان األعضاء في اإلسكوا ھي األردن واإلمارات العربية المتحدة  المؤشر، أعيد حسابه في حالة
   . والبحرين
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  ٢٠٠٨السكان لعام  أعداد  -٣٠الجدول 
  )مقابل المصادر الوطنية االتحاد الدولي لالتصاالت(  

  

  البلد
  ٢٠٠٨السكان عام  عدد

  االتحاد الدولي لالتصاالت
  ٢٠٠٨السكان عام عدد 
  )المصادر الوطنية(

  ٨ ٠٧٣ ٦٢٦  ٤ ٤٨٠ ٠٠٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ١ ١٣٥ ٦٠٠  ٧٧٠ ٠٠٠  البحرين
  ٥ ٨٥٠ ٠٠٠  ٦ ١٤٠ ٠٠٠  األردن

  
فانتقلت اإلمارات العربية .  اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ج انخفاضاً في مرتبتيأظھرت النتائ  

المتحدة من المرتبة التاسعة والعشرين إلى المرتبة الثالثة واألربعين في حين انتقلت البحرين من المرتبة 
فارتقى من المرتبة  ة األردنومن جھٍة أخرى، تحسنت مرتب.  الثالثة والثالثين إلى المرتبة الرابعة واألربعين
  . الرابعة والسبعين إلى المرتبة الثالثة والسبعين

  
  ):٣٠إلى  ٦٠من (للمؤشرين التاليين ولم تتغير القيم المثالية   

  
  ؛فرد من السكانالثابت لكل مائة  خطوط الھاتف  )أ(  
  .سكانالفرد من الحزمة العريضة لكل مائة  ذات الثابتالمشتركون في اإلنترنت   )ب(  

  
  بعد إعادة حسابه ٢٠٠٨مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام   -٣١الجدول 

  المستمّدة من المصادر الوطنية ألعداد السكان على أساس األرقام      
  

  األردن  البحرين اإلمارات العربية المتحدة البلد

  إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النفاذ
ياالتحاد الدول
  لالتصاالت

النسبة
  المعدلة

االتحاد الدولي 
  لالتصاالت

النسبة 
  المعدلة

االتحاد الدولي 
  لالتصاالت

النسبة 
  المعدلة

فرد منخطوط الھواتف الثابتة لكل مائة
  ٨,٩٢  ٨,٥٠  ١٩,٢٦  ٢٨,٤٠  ١٨,٦٤  ٣٣,٦٠   السكان

فردلكل مائة النقالةالمشتركون في الھواتف 
  ٩٠,٨٩  ٨٦,٦٠  ١٢٥,٩٨  ١٨٥,٨٠  ١١٥,٧٥  ٢٠٨,٦٠  من السكان

  ٢ ٨٩٣  ٢ ٨٩٣  ١١ ٠٢٠  ١١ ٠٢٠ ٣٣٣١٣ ٣٣٣١٣ الحزمة الدولية لإلنترنت لكل مستخدم
  ٣٩,٣٠  ٣٩,٣٠  ٨٧,٠٠  ٨٧,٠٠ ٧٤,٠٠ ٧٤,٠٠ نسبة األسر المعيشية التي لديھا حاسوب
إلىنفاذنسبة األسر المعيشية التي لديھا

  ١٣,٢٠  ١٣,٢٠  ٤٨,٠٠  ٤٨,٠٠  ٦٦,٤٠  ٦٦,٤٠  اإلنترنت في منزلھا
           استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ٢٧,٢٩  ٢٦,٠٠  ٣٥,١٩  ٥١,٩٠ ٣٦,١٨ ٦٥,٢٠ فرد من السكانمستخدمو اإلنترنت لكل مائة 
الحزمةذاتالثابتالمشتركون في اإلنترنت 

  ٢,٣١  ٢,٢٠  ٩,٦٣  ١٤,٢٠  ٦,٨٨  ١٢,٤٠   فرد من السكانالعريضة لكل مائة 
ذات الحزمةالنقالةالھواتف  المشتركون في

  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ١٧,٠٩  ٢٥,٢٠  ٢٢,٣٦  ٤٠,٣٠   فرد من السكانالعريضة لكل مائة 
           مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ٩١,٩٠  ٩١,٩٠  ٨٨,٨٠  ٨٨,٨٠ ٩٠,٠٠ ٩٠,٠٠ معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة
  ٨٦,٢٠  ٨٦,٢٠  ٩٦,٣٠  ٩٦,٣٠ ٩٧,٧٠ ٩٧,٧٠ نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الثانوي
  ٣٩,٥٠  ٣٩,٥٠  ٢٨,٥٠  ٢٨,٥٠ ٢٢,٩٠ ٢٢,٩٠ نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الجامعي

  ٧٣  ٧٤  ٤٤  ٣٣ ٤٣ ٢٩  المرتبة العالمية

  .: المصدر
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  ٢٠١٠تأثير أرقام أعداد السكان على مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام   - ٤
  

المستخدم في (ھذه المطبوعة على غرار مؤشر بنية االتصاالت  تناولتھايبدو أن نماذج القياس التي   
معدالت  تستند إلى بيانات محسوبة على أساس بطء )٢٠١٠مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لعام 

بمعدل أسرع  وع السكان ازدادالعاملة المغتربة، يبدو أن مجم السريعة في القوى وفي إطار الزيادة  .النمو
وفي ھذه الحالة، ستؤدي تقديرات السكان المرحلية إلى   .على أساسه الحساب ىجربكثير من المعّدل الذي 

وفي الظروف العادية، يمكن تسوية ھذه الحاالت خالل فترات التعداد   .اختالفات مؤقتة في المستويات الفعلية
باإلمكان تطبيق التعديالت التي تطرأ على مجموع نقاط المؤشرات  فيصبح  .وعند توفر البيانات الحديثة

تأثير استخدام األرقام المحدثة على مجموع نقاط  ولمعرفة كيفية.  مع حساب األثر الرجعي وعلى المراتب
أعيد حساب مؤشر بنية االتصاالت لبلدين من بلدان مجلس التعاون الخليجي يتميزان  ،مؤشر بلد معّين

  . و سكاني مرتفعةبمعدالت نم
  

  )بعد إعادة حسابھا األرقام( مؤشر بنية االتصاالت  -٣٢جدول ال
  

  البلد

قيمة المؤشر 
 في ما يتعلق
بمستخدمي 
  اإلنترنت

قيمة المؤشر في 
ما يتعلق بخطوط 
الھاتف الثابت 
  الرئيسية

قيمة المؤشر 
في ما يتعلق 

بالمشتركين في 
  النقالالھاتف 

قيمة المؤشر 
في ما يتعلق 

الحواسيب ب
  الشخصية

قيمة المؤشر 
في ما يتعلق 

بمجموع الحزم 
 العريضة الثابتة

قيمة المؤشر 
بعد إعادة 
  حسابھا

اإلمارات العربية 
  ٠,٤٠١  ٠,١٨٢  ٠,٣٥٧  ٠,٧٢٩  ٠,٢١٠  ٠,٥٢٩  المتحدة
  ٠,٣٧٩  ٠,٢٤٠  ٠,٣٧٣  ٠,٦٦٦  ٠,١٧٩  ٠,٤٣٦  البحرين

  .مجموعة مدار لألبحاث: المصدر
  

فانتقلت البحرين من المرتبة .  وع نقاط المؤشرات إلى تغيير كبير في الترتيبأدت إعادة حساب مجم  
وكانت مرتبة ھذا البلد وفقاً   .إلى المرتبة السابعة واألربعين ٢٠٠٨التاسعة عشرة التي كانت تحتلھا في عام 

من  نقحة المستمّدةعلى أساس البيانات الم لألرقام األساسية أعلى بثماني وعشرين نقطة من المرتبة المحسوبة
اإلمارات العربية المتحدة في الترتيب العالمي تسع عشرة نقطة،  وتراجع موقع  .األجھزة الوطنية لإلحصاء

  .  فأصبحت في المرتبة الرابعة واألربعين بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والعشرين، لكنھا سبقت البحرين
  

  في الترتيب العالمي موقع مؤشر بنية االتصاالت تغير  -٣٣الجدول 
  

  البلد
  المرتبة

  الفرق  بعد إعادة حسابھا  األساسية
  ١٩-  ٤٤  ٢٥  اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٨-  ٤٧  ١٩  البحرين

  .مجموعة مدار لألبحاث: المصدر
  

في المسوح العالمية،  وتبين ھذه التغييرات أن الختالف أرقام السكان تأثيراً على ترتيب بلد معّين  
مؤشرات  ھذه المشكلة عند النظر في حجمتضح يو.  ر طال بلداناً أخرى من بلدان منطقة اإلسكواوھو تأثي

األداء الرئيسية، سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أم المجاالت االجتماعية واالقتصادية، أم 
شرات األداء الرئيسية ومن الضروري أن تضمن المنظمات الدولية المسؤولة عن رصد مؤ  .أي مجال آخر

  . على المستويين الوطني والدولي استخدام بيانات دقيقة لتجنب نشر نتائج مغلوطة قد تكون لھا عواقب
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧التطورات والمؤشرات في قطاع االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة،   - ٢اإلطار 
  

فقد أصدرت ھيئة تنظيم االتصاالت في اإلمارات  . تتضارب وجھات النظر اإلحصائية حتى داخل البلد الواحد  
تقريراً حول التطورات والمؤشرات في قطاع االتصاالت في اإلمارات  ٢٠١٠مايو من عام /العربية المتحدة في أيار

  .العربية المتحدة
  

 الوطني وكانت أرقام أعداد السكان التي استخدمتھا ھيئة تنظيم االتصاالت أدنى من تلك التي أصدرھا الجھاز  
  .فرد من السكانلكل مائة  فأدت إلى ارتفاع نسب االنتشار على غرار عدد االشتراكات في الھاتف النقال ،لإلحصاء

في مؤشر معين يبدو  يجعل أداء البلد السكان الفعلي عددمن استناداً إلى عدد أدنى  حساب المؤشرات وال شك في أن
    .أفضل مما ھو عليه في الواقع

  
  السكان حسب أرقام عدد: في اإلمارات العربية المتحدة انتشار الھاتف النقال  -٣٤الجدول 

  الجھاز الوطني لإلحصاء ھيئة تنظيم االتصاالت مقابل أرقام     
  

  النقالاالشتراكات في الھاتف   ٢٠٠٩السكان عام   المصدر
  النقالانتشار الھاتف 

  )النسبة المئوية(
  ٢١٠,٦٦  ١٠ ٦٧١ ٨٧٨  ٥ ٠٦٦ ٠٠٠  ھيئة تنظيم االتصاالت

  ١٣٠,١٤  ١٠ ٦٧١ ٨٧٨  ٨ ١٩٩ ٩٩٦  المركز الوطني لإلحصاء
_____________  

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

  
  تتأثير المغتربين على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  - ٥

  الخليجيفي بلدان مجلس التعاون     
  

في اإلمارات  طناًامو ٨٧مغترباً لكل  ١٣ تتراوح نسبة المواطنين إلى المغتربين بين حد أدنى قدره  
غالبية  والمغتربون في  .٣٥كما يظھر في الجدول  ،مانفي ُع مواطناً ٢٨مغترباً لكل  ٧٢و العربية المتحدة

ون على جنسية البلد الذي أقاموا فيه سنوات بلدان العالم يتحّولون إلى مواطنين دائمين مع الوقت أو يحصل
من المغتربين  قلة قوانين صارمة ال تسمح بتجنيس إال أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فتسري.  عديدة

   .المقيمين وباستيعابھم في النسيج السكاني
  

  ٢٠٠٩توزيع السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي لعام   -٣٥الجدول 
  

  )النسبة المئوية( المغتربون  )النسبة المئوية( واطنونالم  البلد
  ٨٧  ١٣  اإلمارات العربية المتحدة

  ٨٦  ١٤  قطر
  ٦٨  ٣٢  الكويت
  ٥٤  ٤٦  البحرين

  ٣١  ٦٩  السعوديةالمملكة العربية 
  ٢٨  ٧٣  ُعمان

  .المواقع اإللكترونية لحكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي: المصدر
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بطرٍق شتى  ن المغتربين إلى المواطنين في بلد معّين على مؤشرات األداءنسب كبيرة م يؤثر وجود  
مجموع المغتربين يضّم  أن ھذه المؤشرات تعقيداً وغموضاً وما يزيد  .من سنة إلى أخرىيتزايد  وھذا التأثير

، ٢٠١٠عام ففي .  غير المھرة أو ذوي المھارات المحدودة من العمال ،عدداً كبيراً من السكان غير العابرين
في المائة من مجموع سكان  ٥٠و ٣٠نسبة تتراوح بين  آسيا وجنوب شرقھا العمال الوافدون من جنوب شكل

أقل في كل من الكويت والبحرين، تليھما ُعمان والمملكة العربية  اإلمارات العربية المتحدة وقطر، ونسبة
  . السعودية

  
  مقابل الفرد سرة المعيشيةاأل: انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ٦

  
 فمؤشر انتشار اإلنترنت بين األسر المعيشية.  يؤثر عدد السكان العابرين أيضاً على مؤشرات أخرى  

مثالً، بلغت  ففي االتحاد األوروبي.  في القيمة األفراد مؤشر انتشار اإلنترنت بينعن  يختلف بعض الشيء
وفي   .في المائة بين األفراد ٥٦و ،٢٠٠٨سر المعيشية في عام في المائة بين األ ٦٠ نسبة انتشار اإلنترنت

السبب و . في المائة ٣٨األفراد  وبين في المائة، ٦٣قطر، بلغت نسبة انتشار اإلنترنت بين األسر المعيشية 
يفقد بعض القيمة ألن ثلث السكان يعيش خارج األسرة  ھو أن انتشار اإلنترنت بين األفراد في ھذا الفارق

  وبما أن ھؤالء ال يعتبرون جزءاً من األسر المعيشية، .  يشية التقليدية وأكثرھم ال يستخدم اإلنترنتالمع
وھكذا يصبح انتشار اإلنترنت بين األسر المعيشية أكثر تمثيالً للسكان في .  ال تشملھم المسوح المتعلقة بھا

  .لكن بدرجة أقلو تشھد اإلمارات العربية المتحدة، مثل ھذا الفارق أيضاًو . قطر
  

  مناطق مختارة/األفراد في بلدان األسر المعيشية مقابل :انتشار اإلنترنت  -٣٦الجدول 
  

  المنطقة/البلد
انتشار اإلنترنت في األسر 

  )النسبة المئوية( المعيشية

عدد مستخدمي اإلنترنت من 
  فرد من السكانكل مائة 

  )النسبة المئوية(
  الفرق

  )النسبة المئوية(
  ٤  ٥٦  ٦٠  )بلداً ٢٧(األوروبي  االتحاد

  ٣  ٥٨  ٦١  )بلداً ٢٥(االتحاد األوروبي 
  ٤  ٦٠  ٦٤  )بلداً ١٥(االتحاد األوروبي 

  ٥  ٨٦  ٩١  النروج
  ١-  ٨٨  ٨٧  آيسلندا

  ٠  ٧٠  ٧٠  المملكة المتحدة
  ٢٥  ٣٨  ٦٣  )٢٠٠٨(قطر 

  ٢٠  ٤٦  ٦٦  )٢٠٠٨(اإلمارات العربية المتحدة 
  ٩-  ٢٢  ١٣  )٢٠٠٨(األردن 

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

  . األردن تنظيم قطاع االتصاالت في

  
فنسبة .  الوضع في البلدان األعضاء في اإلسكوا من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي ويختلف  

مثالً أعلى بكثير من نسبة انتشاره بين األسر المعيشية، ألن أعداداً  انتشار مستخدمي اإلنترنت في األردن،
لنفاذ لإلنترنت، والمدارس، والجامعات، كبيرة من السكان تصل إلى اإلنترنت من خالل المراكز العامة ل

  . باإلنترنت في المنازل لالتصال ومكاتب األعمال، حتى وإن لم يكن لديھا إمكانية
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ھذه البيانات باعتبارھا داللة على الفجوة الرقمية بين بلدان مجلس التعاون  ويمكن االستفادة من  
على المراكز  من خارج مجموعة المجلس التي تعتمد والبلدان األعضاء في اإلسكوا) الغنية بالنفط(الخليجي 

   . إلنترنت لتمكين سكان الريف وذوي الدخل المنخفض من الحصول على ھذه الخدمةا العامة للنفاذ إلى
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأثير حجم األسرة المعيشية على مؤشر تطور  - ٧
  

تصاالت، القيمة النموذجية لخطوط الھاتف الثابت لكل وفقاً لمؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واال  
  .٦٠الحزمة العريضة الثابتة ھياإلنترنت ذات ولكل مائة مشترك في  فرد من السكان مائة

  
متوسط ھو أكثر من ضعف  وبما أن متوسط حجم األسرة المعيشية في البلدان األعضاء في اإلسكوا  

فرد من لكل مائة  ٣٠اعتماد قيمة نموذجية بديلة ھي  ستحسنحجم األسرة في البلدان المتقدمة النمو، ي
قيمة مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع البلدان  في ويؤدي ذلك إلى تحسن.  السكان

  .األعضاء في اإلسكوا كما يظھر في الجدول التالي
  

  ٢٠٠٨ت لعام المعلومات واالتصاال إعادة حساب مؤشر تطور تكنولوجيا  -٣٧الجدول 
  فرد من السكانوط الھاتف الثابتة لكل مائة خط :باستخدام قيم نموذجية جديدة لكل من 

  فرد من السكانالحزمة العريضة لكل مائة  ذات الثابتوالمشتركين في اإلنترنت   
  

  األردن  البحرين  اإلمارات العربية المتحدة  البلد

  بعد التعديل االتحاد الدولي لالتصاالت  
اد الدولي االتح

 بعد التعديل  لالتصاالت
االتحاد الدولي 
  بعد التعديل  لالتصاالت

  ٦٧  ٧٤  ٢٢  ٣٣  ١٣  ٢٩ المرتبة العالمية

  .تقديرات اإلسكوا: المصدر

بار سوى ولم تأخذ إعادة الحساب في االعت . األرقام المذكورة في الجدول حسبت على أساس األرقام غير المعّدلة ألعداد السكان :مالحظة
  .في المائة ٣٠إلى  ٦٠من عديل القيمة النموذجية ت

  
  تأثير التعريفات والمنھجيات على مؤشرات االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم الجامعي  - ٨

  
 مؤشروة يجھوزية الشبكال مؤشرسيما  عدة، وال مؤشرات مركبةھذا المؤشر في حساب  يستخدم  
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تنمية

  
عدداً من المؤشرات ) اليونسكو(ت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ووضع"

بمجموع  نسبة االلتحاق الكلي التي يحددھا معھد اليونسكو لإلحصاء الخاصة بالتعليم، منھا
بصرف النظر عن العمر،  في مرحلة معّينة من مراحل التعليم بالمدارس الطالب الملتحقين

السكان الذين ھم في الفئة العمرية للدراسة في تلك  ئوية من مجموعبالنسبة المحسب تُو
 ،االلتحاق في مرحلة التعليم العالي إلى نسبةبالأما .  وذلك في سنة دراسية معينة ،المرحلة

  .)��("الثانويةالمرحلة  مضى خمسة أعوام على إنھائھمالذين  السكان فئةتحسب ف
  

  
  .اليونسكو، المرجع المذكور  )٣٥(



-٤٩-  

  

الذي وضعته اليونسكو ) ١٩٩٧(إلى التصنيف الدولي الموحد للتعليم ولحساب ھذا المؤشر، ال بد من العودة 
التعليم ما بعد ، ٤المرحلة : والذي يقسم التعليم ما بعد المدرسي إلى مرحلتين تليان المراحل المدرسية الثالث

شھادة التي ال تؤدي مباشرةً إلى (المرحلة األولى من التعليم الجامعي ، ٥المرحلة المدرسي غير الجامعي؛ 
  .)متقدمة

  
وعند النظر عن كثب، يتبين أن العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا يستخدم أرقاماً تمثل عدد   

لحساب ھذا المؤشر، في حين يجب عدم استخدام أرقام ) ٥و ٤المرحلتين (التالميذ في المرحلة ما بعد الثانوية 
حدة لحساب عدد األفراد الذين تقع أعمارھم ضمن الفئة كما ال تستخدم بعض البلدان المنھجية المو .٤المرحلة 

  .الثانوية المرحلة الرسمية لاللتحاق بالتعليم الجامعي وفقاً لليونسكو، أي فئة الخمس سنوات بعد إنھاء
 الست سنوات بعد إنھاء يستخدم فئة والمكتب المركزي لإلحصاء في الجمھورية العربية السورية، مثالً

   .المرحلة الثانوية
  

أن نسبة ) ٢٠٠٥- ١٩٩٤( الجمھورية العربية السوريةوجاء في التقرير المتعلق بالتعليم العالي في   
للملتحقين من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارھم  تشير إلى النسبة المئوية العالي الكلي بالتعليم االلتحاق

  .)٣٦(سنة ٢٣و ١٨بين 
  

أن الحسابات التي أجراھا المكتب المركزي لإلحصاء  وبالعودة إلى طريقة وضع اإلحصاءات، يتبين  
، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨(والتي أرسلت إلى اليونسكو تتضمن فئة من ستة أعمار  في الجمھورية العربية السورية

 ففي ھذه الحال قد يؤدي تطبيق معايير اليونسكو، التي تستخدم فئة عمرية من خمس سنوات تلي).  ٢٣، ٢٢
في الترتيب  الجمھورية العربية السورية ية، إلى انخفاض قيمة مؤشر األداء وتراجع موقعإنھاء المرحلة الثانو

  .العالمي
  

من البلدان األعضاء  مجموعة إلى نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي في ٣٨ يشير الجدول  
  .في اإلسكوا

  
  ين يتابعون تحصيلھم الجامعيالذ النسبة المئوية للسكان في عمر التعليم العالي  -٣٨الجدول 

  ٢٠٠٨في مجموعة من البلدان األعضاء في اإلسكوا،     
  

  البلد
  النسبة المئوية للسكان

  )النسبة المئوية(
  ٥٢  لبنان

  ٤١  األردن
  ٣٢  السعوديةالمملكة العربية 

  ٢٨  مصر
  ٢٧  ُعمان

  ٢٥  اإلمارات العربية المتحدة
  ١١  قطر

  .لإلحصاءموقع معھد اليونسكو : المصدر

  

  
. ٣٢، ص ٢٠٠٧لإلحصاء، الجمھورية العربية السورية،  المكتب المركزي  )٣٦(
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ھذا الجدول أن اإلمارات العربية المتحدة وقطر ھما األخيرتان ضمن البلدان األعضاء في  يتضح من  
المؤشرات  تتأثر وكما في الحاالت األخرى،  .الكلي في مرحلة التعليم العالي اإلسكوا من حيث االلتحاق

السكان، وھي تضّم أعداداً  على معتمدةباألرقام ال المحسوبة على المستوى الوطني، على غرار ھذا المؤشر،
ال تبقى ھذه األعداد خارج  بحيث ولو جرى حساب المؤشر بطريقة مختلفة،  .العاملين المغتربين منكبيرة 

 يطرح عن المنھجيات المعتمدة الحالية، والعمل به في ھذا النھج ابتعادو  .الحساب، لتغيرت قيمته كثيراً
 بعد ما إذا كان ھذا النھج ومن غير المعروف  .ھذا الفصل في أجزاء سابقة القضايا المعقدة التي تناولھا

    .السكان حسب طبيعة القوى العاملة المطلوب على أرقام عدد سيأتي بالتعديل
  

ولشرح آثار ھذه القضايا الديمغرافية، يمكن دراسة الفوارق بين مرتبتي اإلمارات العربية المتحدة   
لاللتحاق  ينتمون إلى الفئة العمرية الذين العابريننفسھا من العمال النسبة المئوية ونظراً إلى توفر   .وقطر

بمرحلة التعليم العالي، يمكن أن تتشابه قيمة المؤشر لدى قطر واإلمارات العربية المتحدة في حال لم يدرج 
في قطر باستخدام  يوعندما أعيد حساب نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العال  .الحساب ھؤالء في

  .  في المائة ٢٢السنة المرجعية نفسھا، بلغت 
  

  في مرحلة التعليم العالي في قطر االلتحاقنسبة   - ٣اإلطار 
  )مثال على إعادة الحساب االفتراضية(         

  
لعمر من دون أخذ ا ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ في السنة الدراسية بلغ مجموع الطالب الملتحقين في مرحلة التعليم العالي  

  ). مجموعة مدار لألبحاث، عن المجلس األعلى للتعليم( في المائة ١١ ٣٥٢في الحسبان، 
  

نسمة، في حين يبلغ عدد  ٥٠ ٥٢٣) ١٩-١٥(ووفقاً لجھاز اإلحصاء في قطر، يبلغ عدد السكان من الفئة العمرية   
  ). ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول حتى(نسمة  ١٣٩ ٢٨٥) ٢٤-٢٠(السكان من الفئة العمرية 

  
  الحساب

  
+  ))٢/٥( )*(٥٠ ٥٢٣) = (٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨( العالي لاللتحاق في مرحلة التعليم السكان من الفئة العمرية  

)١٠٣,٧٨٠)) = ٣/٥( )*(١٣٩ ٢٨٥.  
  

 ، )٢٢-١٨(في الفئة العمرية  اليدويةذات المھارات القوى العاملة العابرة إلى عدد وما من رقم محدد يشير   
إدراجھم في ب جي ن، يمكن تقدير عدد السكان الذي)*(في المائة من مجموع السكان ٥٠ تشكل ھذه القوىن لكن بما أ

= في قطر  التعليم العالي في مرحلة الكلي االلتحاقوبالتالي تكون نسبة  ٥١ ٨٩٠=  ١٠٣/٢ ٧٨٠ :الحساب كما يلي
)٢٢=  ١٠٠ )*()٥١ ١١/٨٩٠ ٣٥٢.  

________________  

سيما أن عدداً كبيراً من  في قطر أعلى بكثير وال أن تكون نسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العاليُيفترض  :ةمالحظ
في فئة  ونمدرج مإلى قطر للعمل، لكنھ ؤواجا اللتحاق في ھذه المرحلةالتي يجدر بھا ا لفئة العمريةل التابعينالمغتربين 

  .يدويةالمھارات الذات عابرة العاملة القوى ال

  .قطر، الھيئة العامة لإلحصاء  *)(  

  
 التعليم العالي في مرحلة تأثير القيمة النموذجية لمؤشر نسبة االلتحاق الكلي ٣٩من الجدول  ويتضح  

  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنميةعلى 
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  ٢٠٠٨المعلومات واالتصاالت لعام  مؤشر تطور تكنولوجيا  -٣٩الجدول 
  على أساس قيمة نموذجية جديدة عادة حسابهبعد إ             
  لنسبة االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم العالي            

  
  البحرين  اإلمارات العربية المتحدة  البلد

  بعد التعديل  االتحاد الدولي لالتصاالت  بعد التعديل االتحاد الدولي لالتصاالت  
  ٣١  ٣٣  ٢٢  ٢٩  الموقع في الترتيب العالمي

  
خطوط الھاتف الثابت (تتغير في ھذا المثل أرقام السكان والقيم النموذجية للمؤشرات اآلنفة الذكر  لم  

فرد من الحزمة العريضة لكل مائة  اتذ الثابتواالشتراكات في اإلنترنت  فرد من السكانلكل مائة 
إذ انخفض من  التعليم العالي، في مرحلة ما تغّير ھو مؤشر القيمة النموذجية لنسبة االلتحاق الكلي  ).السكان
ھو  ھذا التغييرو . في حالة البحرين ٨٠إلى  ١٠٠في حالة اإلمارات العربية المتحدة، ومن  ٧٥إلى  ١٠٠
 من اليدويةذات المھارات القوى العاملة العابرة أعداد  الحسابلتعديل في األرقام بحيث تستثنى من  نتيجة

ومن غير الواضح ما إذا كان ھذا االستثناء يشكل تطبيعاً   .ليم العاليالتع الفئة العمرية لاللتحاق في مرحلة
  . مناسباً في ظل ھذه الظروف

  
   .القيم النموذجية الجديدة التي توفرت لھذا المؤشر المزيد من التدقيق وتتطلب  

  
  الخالصة  -دال

  
الحلول ليست يجاد إيطرح توحيد القياسات والقابلية للمقارنة مشاكل وصعوبات، غير أن إمكانية   
مقارنة البيانات عبر السلسلة الزمنية، ھي من الحلول  فتوحيد تعاريف المؤشرات وتنسيق سياسات  .بعيدة

 فال بّد من العمل على الطويل، أما في األجل.  األجل القصيرفي التي يسھل تنفيذھا بكلفة منخفضة نسبياً 
السكان في فترة زمنية  حصول نمو كبير في عدد المحلية، منھا مثالً وضع نماذج تستمّد من الظروف

في االعتبار، يصبح السؤال األصعب ھو معرفة مدى أھمية ھذه  وبعد أخذ جميع ھذه المسائل  .قصيرة
حلوالً ممكنة لھذه  الفصول التالية وستتناول.  بيانات دقيقة وواقعية لىإالسياسات استناداً  النماذج في وضع

عملية  من حيث الكلفة، وتأتي بنتائج توجه بشأن نماذج القياس التي تتمتع بالفعالية المسألة، وستقدم توصيات
  . التنمية
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  اإلسكوا منطقة في للمقارنة معايير لوضع مشترك نموذج نحو  -ثالثاً
  

  البلدانبين بلدان منطقة اإلسكوا وبين ھذه  تحليل مقارن  -ألف
  والبلدان المتقدمة النمو   

  
عوامل اقتصادية  د األربعة الماضية مزيجاً من التغيرات في تركيبة السكان، نتجت منشھدت العقو  

مختلفاً  )٣٧(مجلس التعاون الخليجيصرف، أو ذات طابع اقتصادي، وجعلت وضع البلدان الستة األعضاء في 
ه التغيرات أدى إلى ھذ.  سائر البلدان األعضاء في اإلسكوا في مجاالت اجتماعية اقتصادية عديدة عن وضع

من ازدھار اقتصادي وتنمية واسعة النطاق، فاتسعت الفوارق بين بلدان اإلسكوا  وما تبعه اكتشاف النفط
 في مؤشرات أساسية عديدة كمؤشرات قياس ال سيمااألعضاء وغير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و

    .ةأداء مجتمع المعلومات ومدى تطوره، واالقتصاد القائم على المعرف
  

حجم ھذه  السكان أغفلت غير أن المنظمات الدولية المعنية بوضع معايير وتعاريف ومؤشرات ألعداد  
بلدان  ولم تعر.  ال مثيل لھا في أي منطقة أخرى من العالم أقلّھا نشوء بنية سكانية التغييرات وتداعياتھا،

سباب سياسية أو غير سياسية، بغض النظر مجلس التعاون الخليجي الوضع السكاني الجديد االھتمام الالزم أل
   .أداء كل من ھذه البلدان عن تأثيره اإليجابي أو السلبي على قيمة مؤشرات

  
 ويعتمد عامل الدقة في المؤشرات السكانية وبالتالي في مؤشرات األداء المستندة إليھا على مدى دقة  

لى حساب أو عدم حساب العدد الكبير من ع كما يعتمد  .وعلى مدى تحديثه الرقم المعتمد لعدد السكان
مؤقتاً في بلدان مجلس التعاون  المقيمين) أو من ذوي المھارات الضعيفة(رات العاملين الذين ال يتمتعون بمھا

  . وال يتم حساب ھؤالء دوماً.  الخليجي
  

ض ھذه وفيما يتعلق بالفوارق االقتصادية والسكانية بين البلدان األعضاء في اإلسكوا، وألغرا  
 تستقبل القوى مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي التي ،المنطقة إلى مجموعتين الدراسة، يمكن تقسيم
انطالقاً من و  .العاملة القوى البلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي ترسل العاملة، ومجموعة

بينھما ومع البلدان المتقدمة  أوجه تشابه ذلكوك ،فوارق كبيرة بين المجموعتين ھذا التصنيف، يبرز التحليل
  . النمو

  
مقارنة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان اإلسكوا األخرى والبلدان المتقدمة  ٤٠وفي الجدول   

  .  ديمغرافية واجتماعية اقتصادية وذات صلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النمو في مجاالت
  

  المتقدمة النمو في مجاالت مختارةن بلدان اإلسكوا والبلدان مقارنة بي  -٤٠الجدول 
  

  
البلدان األعضاء في
  مجلس التعاون الخليجي

البلدان غير األعضاء في 
  البلدان المتقدمة النمو  مجلس التعاون الخليجي

  كبير  قليل إلى معتدل كبير نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
  صغير  كبير كبير  حجم األسرة

  )ب(صغير  )أ(صغير كبير  عدد المغتربين
  صغيرة  كبيرة معتدلة إلى كبيرة  الفجوة الرقمية

  منخفض إلى منعدم  منخفض إلى مرتفع منخفض إلى معتدل  معدل األمية لدى البالغين

    .من العراقيين تقيم في الجمھورية العربية السورية واألردن أعداد كبيرة  )أ(  

وال ينطبق ھذا الوضع على .  لبلدان المتقدمة النمو عادةً إلى مواطنين بعد إقامتھم فيھا عدة سنواتيتحول المغتربون في ا  )ب(  
  .المغتربين في بلدان مجلس التعاون الخليجي

  
  .كويت، المملكة العربية السعوديةاإلمارات العربية المتحدة، البحرين، ُعمان، قطر، ال  )٣٧(
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  الخصائص الديمغرافية في منطقة اإلسكوا  - ١
  

ملين المغتربين العا ،تستقبل بلدان مجلس التعاون الخليجي، ما عدا ُعمان والمملكة العربية السعودية  
ولطالما شكلت البلدان األعضاء في اإلسكوا من خارج ).  ٤١الجدول (عدد السكان المحليين  تفوق بأعداد

مصدراً للموارد البشرية، التي تلبي ) سيما بلدان المشرق واليمن والسودان وال(مجلس التعاون الخليجي 
العاملة من مختلف المستويات  العالم، من األيدياحتياجات بلدان مجلس التعاون الخليجي وغيرھا من بلدان 

 ،والبلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي تستقبل أعداداً قليلة من العاملين المغتربين  .والمؤھالت
 فلسطين والعراق، المتضررين من النزاعات غير أن األوضاع في.  تشكل نسبة بسيطة من مجموع سكانھا

 األردن والجمھورية العربية السوريةسيما في  ع السكان في البلدان المجاورة والأثرت كثيراً على توزي
   .ولبنان

  
يقدر عدد الالجئين العراقيين في الجمھورية العربية السورية بمليون  ،أرقام ووفقاً آلخر ما توفر من  

أو  ٢٠٠٣ العراق قبل غزو عام في األردن، وقد غادروا الجئ عراقي ٧٥٠٠٠٠ونصف مليون، ويقيم 
ويعود بعض ھؤالء الالجئين إلى بالدھم أو يھاجرون إلى بالد الغرب، غير أن معظمھم   .)٣٨(خالله أو بعده

يشكلون جزءاً من سكانھا لفترة طويلة من الزمن، بغض  ال يزالون في البلدان التي تستضيفھم وسيظلون
 )٣٩(ومع أن نوعي.  رخص عمل وأإقامة  كالجئين، أو رجال أعمال، أو حاصلين على النظر عن وضعھم

جميع األشخاص المقيمين ضمن حدود بلد  تعداد السكان اللذين تعتمدھما األمم المتحدة يأخذان في الحسبان
 اإلجماليبالرغم من مساھمتھم الفعالة في الناتج المحلي  ضمن السكان ال يحسب الالجئون العراقيون ،معّين

  .  واإلنترنت السكان، كنسب انتشار الھاتف النقال على عددالتي تعتمد  وفي الكثير من المؤشرات
  

  العمال المغتربون في بلدان مجلس التعاون الخليجي: الخصائص الديمغرافية  -٤١الجدول 
  

  
النسبة المئوية
  )أ(للسكان المحليين

النسبة المئوية
  )أ(للمغتربين

النسبة المئوية 
  )ب(لألسر المغتربة

المغتربين في  المئوية للعاملين النسبة
  )ب(مواقع البناء والمجمعات السكنية

  ٣٠  ٥٧ ٨٧ ١٣  اإلمارات العربية المتحدة
  ٤٠  ٤٦ ٨٦ ١٤ قطر

  ١٣  ٥٥ ٦٨ ٣٢ الكويت
  ١٢  ٤٢ ٥٤ ٤٦ البحرين

  ٨  ٢٣ ٣١ ٦٩  السعوديةالمملكة العربية 
  ٥  ٢٣ ٢٨ ٧٢ ُعمان

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

  
  .)��(بالالجئينلبنان نصف مليون فلسطيني تقريباً، يعيش معظمھم في مخيمات خاصة  ويؤوي  
عشرات آالف العاملين السوريين  السكان في لبنان ھؤالء الالجئين، لكنه ال يشمل رقم المعتمد لعددالويشمل 

 القوى العاملة إلى الخارج ولبنان ال يرسل.  دائم في البلد من ذوي المھارات الضعيفة الموجودين بشكل

  
. ٢٠٠٨منظمة األمم المتحدة للطفولة،   )٣٨(

  .١٥انظر الحاشية   )٣٩(

.: مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين  )٤٠(
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وفي .  )٤١(يعمل في خدمة المنازل من العمال األسيويين، ومعظمھم أعداداً كبيرة فحسب، بل يستقبل
بلدھم منذ عقود مضت،  الجمھورية العربية السورية أيضاً عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا

  .  حل عادل ودائم لمشكلتھمانتظار ب وال يزالون
  

في حساب معظم المؤشرات العالمية بسبب النقص في اإلحصاءات  منذ فترة أما العراق فلم يدخل  
وطيلة السنوات القليلة الماضية، منع   .واالضطراب السياسي واألمني على أراضيه ،بھا التي يمكن الوثوق

في صفوف  ال سيمابل حث آخرين على الھجرة، و ،العودة إليه من ھذا الوضع العراقيين الذين غادروا البلد
وھذا التغّير  ،ونتيجةً لذلك، يمكن أن تتغير أرقام عدد السكان العراقيين كثيراً خالل أشھر قليلة.  األقليات

  . يضعف مصداقية المؤشرات الصادرة
  

في بلدان مجلس التعاون  دويةاليذات المھارات القوى العاملة المغتربة األعداد الكبيرة من  وتطرح  
في  اأو عدم حسابھ احسابھ إضافة إلى إشكالية معدي المسوح واإلحصائيين، الخليجي إشكالية في عمل

قياس اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مؤشرات وھذه اإلشكالية تعرض  .السكان مجموع أعداد
تناقضات واضحة عند  إذ تبرز ،للخطأ وعدم الدقةواستخدامھا في األسر المعيشية أو على صعيد األسرة 

أن  والسبب في ذلك.  بمؤشر االستخدام الفردي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقارنة ھذه المؤشرات
ھؤالء و . في مواقع مشاريع البناء الھمراكز مخصصة  تقيم في اليدويةذات المھارات  العاملة المغتربة القوى
في  مستودعات أو مھاجع مشتركة، يقطنون في ،تؤوي مئاٍت أو آالفاً ساكن جماعية،م في يقيمون العمال

.  من مجموع السكان يشكل عددھم نسبة كبيرة حيث ظاھرة غريبة على بلدان مجلس التعاون الخليجي،
ية وحدات سكنية لألسر المعيشية، وإدراجھا في العملية الحساب من حيث تعريفھا ال تعتبر فاألحياء الخاصة
جميع المؤشرات المتعلقة بنموذج األسرة المعيشية، كالمؤشرات التي تقيس عدد الحواسيب  يؤدي إلى تحريف

ومن غير الدقيق استبعاد ھؤالء العاملين األميين بغالبيتھم .  الشخصية أو انتشار اإلنترنت في األسر المعيشية
ومن الحلول المقترحة للمؤشرات .  لدعن مجموع السكان عند حساب انتشار مستخدمي اإلنترنت في الب

 قيمة ھدفاً معيناً في تخدم كل المؤشر على قيمتين، المشابھة لمؤشر انتشار مستخدمي اإلنترنت حساب ھذا
   .سياق مختلف

  
  في منطقة اإلسكوا اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي   - ٢

  
بدقة قبل النظر في العالقة بين قيمتي اعتماد  اإلجماليال بد من تحديد نصيب الفرد من الناتج المحلي   

السكان التي  فأرقام عدد  .اإلجماليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
في البلدان  ٢٠١٠لعام  اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي  استخدمھا صندوق النقد الدولي لحساب قيمة

اإلمارات العربية  ت قريبة من األرقام التي نشرتھا مصادر وطنية، ما عدا فياألعضاء في اإلسكوا كان
يفّسر ھذا التضارب أن التحديثات التي  وما . )٤٢(رسمية متضاربة عن عدد السكان تنشر أرقاماً المتحدة التي

د الدولي نشرت في أكثر الحاالت بعد انتھاء عمل صندوق النق ٢٠١٠طرأت على أرقام السكان الرسمية لعام 
   .على جمع البيانات عن أعداد السكان

  
محسوباً مرةً ) باألسعار الجارية( اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي  الفرق في ٤٢الجدول  وبّين  

الرسمي  الرقم لدى صندوق النقد الدولي لعدد السكان، ومرة أخرى على أساس على أساس األرقام المعتمدة

  
ـ  ٢٠١٠قدرت منظمة رصد حقوق اإلنسان عددھم عام   )٤١(   . فرد ٣٠٠ ٠٠٠ب

  .: استخدمنا رقم السكان األحدث الصادر عن المركز الوطني لإلحصاء  )٤٢(
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 وباإلضافة إلى تناقض األرقام العائدة.  لتعاون الخليجي في الفترة الزمنية نفسھاالصادر عن بلدان مجلس ا
 ،التي استخدمھا صندوق النقد الدولي أرقاماً دقيقة لعدد السكان لم تكن األرقام لإلمارات العربية المتحدة،
تغّير بسيط تراوح بين على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، فأّدى إلى  فانعكس ھذا النقص في الدقة

استخدمھا صندوق  وأّدت األرقام غير الدقيقة التي.  الترتيب العالمي موقع البلدان في مرتبة وأربع مراتب في
ضمن بلدان مجلس التعاون  النقد الدولي في حالة اإلمارات العربية المتحدة إلى تغيير ترتيب ھذا البلد

تسبق الكويت اإلمارات العربية المتحدة من حيث نصيب  ،حالسكان الصحي وعند استخدام عدد.  الخليجي
  . الفرد من الناتج المحلي االجمالي بثالث مراتب بدالً من أن تليھا بخمس عشرة مرتبةً

  
  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصيب : االقتصاد الكلي خصائص  -٤٢الجدول 

  (*)٢٠١٠لخليجي، في بلدان مجلس التعاون ا) باألسعار الجارية(         
  

  البلد

  بالدوالر
عدد السكان حسب (

  )صندوق النقد الدولي

  العالمي الترتيب
 عدد السكان حسب(

  )صندوق النقد الدولي

  كييبالدوالر األمر
 عدد السكان حسب(

  )المصادر الوطنية

  العالمي الترتيب
 عدد السكان حسب(

  )المصادر الوطنية
  ٣  ٧٦ ٦٧٨  ٣  ٧٤ ٤٢٢  قطر

  ٢٥  ٢٩ ٢٢٦  ٨  ٤٧ ٤٠٦  ربية المتحدةاإلمارات الع
  ٢٢  ٣٣ ٥١٩  ٢٣  ٣٢ ٥٣٠  الكويت
  ٣٧  ١٨ ١١١  ٣٤  ١٩ ٦٤١  البحرين
  ٣٤  ٢٠ ١٤٣  ٣٨  ١٨ ٠٤٠  ُعمان

  ٤٠  ١٥ ٩٧٢  ٣٩  ١٦ ٦٤١  السعوديةالمملكة العربية 

  .صندوق النقد الدولي ومجموعة مدار لألبحاث  :المصدر

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

  
والفجوة كبيرة بين بلدان اإلسكوا األعضاء وغير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي من حيث   

فنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان، وھو البلد   .اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 
نصيب ن م بستة آالف دوالرأدنى بين بلدان اإلسكوا غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ھو  األغنى

  .المملكة العربية السعودية وھو التعاون الخليجيبلدان مجلس  الفرد في آخر بلد من حيث األداء بين
  

  اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي : خصائص ذات صلة باالقتصاد الكلي  -٤٣الجدول 
  لدان األعضاء في اإلسكوافي الب) باألسعار الجارية(    

  ٢٠١٠مجلس التعاون الخليجي،  من خارج   
  

  المرتبة العالمية  كييبالدوالر األمر  البلد
  ٥٩  ١٠,٠١٩  لبنان

  ٩٣  ٤,٤٣٥  األردن
  ١١٢  ٢,٨٩٢  السوريةالجمھورية العربية 

  ١١٦  ٢,٧٧١  مصر
  ١١٩  ٢,٦٢٥  العراق
  ١٢٧  ١,٦٤٢  السودان
  ١٣٦  ١,٢٣٠  اليمن

  -  -  فلسطين

  . صندوق النقد الدولي: المصدر
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  متوسط حجم األسرة في منطقة اإلسكوا  - ٣
  

بين البلدان األعضاء والبلدان غير  الديمغرافيالتشابه  متوسط حجم األسرة ھو وجه من أوجه  
ويتراوح حجم األسرة .  عند مقارنته بالبلدان المتقدمة النمو ال سيماعضاء في مجلس التعاون الخليجي، واأل

 مع احتمال أن تضم(ستة أشخاص  بمتوسط قدره في عمان، ٦,٥٩وشخصاً في مصر  ٤,٢٣المعيشية بين 
 أشخاص في ٢,٥إلى  ٢قابل م )األسرة في العالم العربي فرداً أو أكثر من األسرة الموّسعة كالجد أو الجدة

   .البلدان المتقّدمة
  

  إلمام البالغين بالقراءة والكتابة في منطقة اإلسكوا معدالت  - ٤
  

في مجال تكنولوجيا المعلومات  عامٌل أساسي لبناء القدرات ھو )٤٣(إلمام البالغين بالقراءة والكتابة  
.  ير األعضاء في مجلس التعاون الخليجيبين البلدان األعضاء وغ واالتصاالت، ووجه من أوجه التشابه

في المائة في المملكة العربية  ٨٧في المائة في اليمن، و ٦٣وتتراوح معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين 
 حيث جميع السكان بعيدة عن معدالت البلدان المتقدمة وھذه المعدالت  .في المائة في الكويت ٩٤السعودية، و

  . راءة والكتابةبالق ملّمونتقريباً 
  

  الذكور واإلناث في منطقة اإلسكوالدى  إلمام البالغين بالقراءة والكتابة معدالت  -٤٤الجدول 
  )سنة ١٥اعتباراً من عمر (

  

  البلد أو المنطقة
٢٠١٠(*)  

  )النسبة المئوية(
  ٩٠,٠١  البحرين
  ٦٦,٤٢  مصر
  ٧٤,١٥  العراق
  ٩١,١٧  األردن
  ٩٤,٥٨  الكويت
  ٨٩,٦٨  لبنان

  ٩٣,٨٨  لسطينف
  ٨٦,٣١  ُعمان
  ٩٣,١٨  قطر

  ٨٦,٧١  السعوديةالمملكة العربية 
  ٦٠,٩٥  السودان

  ٨٤,٧١  الجمھورية العربية السورية
  ٩٠,٠٧  اإلمارات العربية المتحدة

  ٦٣,٢١  اليمن

  .البشرية، للتنمية  ، قاعدة بيانات المؤشرات العالميةاإلنمائيبرنامج األمم المتحدة : المصدر

  .بعض ھذه األرقام تقديرية  (*)  

  

  
جموعھا مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشراً يؤلف م ١١معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة واحد من   )٤٣(

  . الذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت
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  تعديل المؤشرات العالمية ووضع مؤشرات جديدة تناسب منطقة اإلسكوا  -باء
  

تصلح لقياس مجتمع المعلومات في البلدان  معظم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدولية  
أن بعضھا يحتاج إلى تعديل، بحيث يتناسب أكثر مع الخصائص االجتماعية  غير.  األعضاء في اإلسكوا

   .واالقتصادية في المنطقة
  

  لدولي لالتصاالت المستخدمةمقترحة لبعض مؤشرات االتحاد ا تعديالت  - ١
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنميةلحساب        

  
ت االتحاد الدولي لالتصاالت المستخدمة لحساب تعديالت مقترحة لبعض مؤشرا ٤٥الجدول  يتضمن  

    .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنمية
  

  استخدمتھا مؤشرات االتحاد الدوليالتي  المقترحة للقيم النھائية التعديالت  -٤٥الجدول 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنميةللالتصاالت        

  

  المؤشر
وفقاً لالتحاد القيمة المثالية 

  القيمة المثالية المقترحة  الدولي لالتصاالت
  )أ(٤٠إلى  ١٥  ٦٠  فرد من السكانخطوط الھاتف الثابت لكل مائة 

الحزمة العريضة  ذات الثابتالمشتركون في اإلنترنت 
  )أ(٤٠إلى  ١٥  ٦٠  نفرد من السكالكل مائة 

  )ب(  ١٠٠  معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة

  )ب(  ١٠٠  التعليم االلتحاق الكلي في مرحلة نسبة

الذي يفوق متوسط حجم ) أو كمعدل وسطي للمنطقة(في كل من البلدان األعضاء في اإلسكوا  وفقاً لمتوسط حجم األسرة  )أ(  
  .في البلدان المتقدمة األسرة

من غير الملمين  ن الخليجي، ومعظمھممؤقتاً في بلدان مجلس التعاو الذين يقيمون غير المھرة ينبغي استبعاد العمال  )ب(  
  .  للسكان الدائمين ة المؤشر العائدةمالتي تتغير باستمرار تؤدي إلى تحريف قي بالقراءة والكتابة، ألن أعدادھم

  
  مؤشرات إضافية مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  - ٢

  
 المؤشرات تقرير في المذكورة التعليم في واالتصاالت معلوماتال تكنولوجيا استخدام مؤشرات تعتبر  
 األنظمة في التكنولوجيا ھذه تطور مدى لقياس )٤٤(كافية غير واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا األساسية
 التعليمية األنظمة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام تطور لمدى دقيق فھم أجل ومن.  التعليمية

 موقع لديھا التي المدارس نسبة غرار على جديدة مؤشرات وضع ينبغي اإلسكوا، في األعضاء لبلدانا في
 المعلومات بتكنولوجيا صلة ذات وأخرى المكتبات، في الحاسوب تستخدم التي المدارس ونسبة إلكتروني،

   .واالتصاالت
  

 المعلومات تكنولوجيام استخدا لقياس ٤٦ الجدول في المقترحة الجديدة المؤشرات ُوضعت وقد  
  :)٤٥(أوروبا ال سيماو أخرى، مناطق تجارب إلى باالستناد التعليم في واالتصاالت

  
   . )٢٠٠٦(راجع المفوضية األوروبية   )٤٤(

  .المرجع نفسه  )٤٥(
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  المعلومات واالتصاالت في التعليممؤشرات مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا   -٤٦الجدول 
  

  مواصفاته  رمز المؤشر
  طالبس لكل مائة عدد الحواسيب الشخصية الموصولة إلى اإلنترنت في المدار

  طالبيقيس عدد الحواسيب الموصولة إلى اإلنترنت في المدارس لكل مائة 
  )ضمن الحواسيب المستخدمة ألغراض تعليمية(

  نسبة المدارس التي لديھا موقع إلكتروني
  يقيس عدد المدارس التي لديھا موقع إلكتروني مقسوماً على عدد المدارس اإلجمالي في البلد

  سبة المدارس التي تستخدم الحاسوب ألغراض تعليمية في مختبرات الحاسوبن
يقيس عدد المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في مختبرات الحاسوب مقسوماً على 

  مجموع عدد المدارس في البلد
  نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب ألغراض تعليمية داخل الصفوف

ارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في الصفوف مقسوماً على عدد يحصي عدد المد
  المدارس اإلجمالي في البلد

  نسبة المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في المكتبات
يحصي عدد المدارس التي تستخدم الحواسيب ألغراض تعليمية في المكتبات مقسوماً على عدد 

  في البلد المدارس اإلجمالي
  نسبة المدارس التي تستخدم الحاسوب في أماكن أخرى

يقيس عدد المدارس التي تستخدم الحاسوب ألغراض تعليمية في مكان واحد آخر مقسوماً على مجموع 
  عدد المدارس في البلد

  ). ٢٠٠٦(المفوضية األوروبية : المصدر
  

  لمؤسسات الحكوميةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا استخدام  - ٣
  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات القطاع  المؤشرات العالمية استخدامو ال يغطي واضع  
من  ولھذا النوع.  مع أن المسوح الوطنية التي تجريھا بعض البلدان تشمل مؤشرات من ھذه القبيل العام،

 ال سيماو ففي الكثير من ھذه البلدان،.  اب عديدةالمؤشرات قيمة كبيرة في البلدان األعضاء في اإلسكوا ألسب
والجمھورية العربية السورية ومصر، تفوق نسبة الموظفين في القطاع العام  بلدان مجلس التعاون الخليجي

تكنولوجيا  ھكذا يكون الستخدامو  .في البلدان المتقدمة الفئة من الموظفين نسبة ھذه بكثير إلى مجموع السكان
باإلجمال يفوق ما لھذا  على أداء البلد تأثير التصاالت في ھذه المؤسسات وفعالية استخدامھاالمعلومات وا

القطاع الخاص يمسك  حيث وخالفاً لما ھو الحال في البلدان المتقدمة، . في البلدان المتقّدمة العنصر من تأثير
ومات ھي صاحبة المبادرة في معظم في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تبقى الحك بزمام المبادرة

 البلدان األعضاء في اإلسكوا ويتبعھا قطاع األعمال، وإن بدأ القطاع الخاص في بعض ھذه البلدان يتخذ
   .مبادرات على ھذا الصعيد

  
 تقييم فقياس أداء حكومات بلدان اإلسكوا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساھم إذاً في  

مؤشرات مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا  ٤٧ويتضمن الجدول .  ومعرفة توجھاته وسرعته ،داء الوطنياأل
  .القطاع العامفي مؤسسات  المعلومات واالتصاالت

  
  التمؤشرات مقترحة لقياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا  -٤٧الجدول 

  في المؤسسات الحكومية     
  

  مواصفاته  رمز المؤشر
  لمواطنين المشتركين في الخدمات التي تؤمنھا المؤسسات الحكومية عبر اإلنترنتنسبة ا

كثافة اإلقبال السنوية على المواقع اإللكترونية التابعة للمؤسسات الحكومية مقسومة على عدد 
  )لقياس الطلب(مستخدمي اإلنترنت 
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لبلدان األعضاء في اإلسكوا ومع أن لمجتمع المعلومات أبعاداً عديدة غير متوفرة بعد في ا  
، يستحسن التركيز حالياً )وبناء األمن والثقة، والمحتوى الرقمي ،كالتطبيقات اإللكترونية، والبيئة المؤازرة(

على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية وبتوسيعھا تدريجاً لتشمل استخدام تكنولوجيا 
   .لحكوميةالمعلومات واالتصاالت في المؤسسات ا

  
في األقسام السابقة من ھذه الدراسة، يعطي العديد من المؤشرات الصادرة في التقارير  وكما ورد  

فيما يتعلق بالبلدان األعضاء في مجلس التعاون  ال سيماالدولية واإلقليمية والوطنية قيماً تفتقر إلى الدقة، و
ھيئة  ءبإنشاتوصي ھذه الدراسة أن لذلك ُيستحسن   .الخليجي، بسبب استخدام أرقام غير دقيقة لعدد السكان

تضم  قاعدة بيانات رسمية لتصميم حكومية مستقلة في كل بلد، تسترشد بأفضل الممارسات والمعايير الدولية
وتكون مسؤولة عن تحديث  ،جميع اإلحصاءات المتعلقة بالسكان والخصائص الديمغرافية في بلد معّين

استخدام القنوات  على أن تتولّى أيضاً ،عمل في معظم البلدان على إنشاء ھذه الھيئةوبدأ ال  .البيانات بانتظام
المناسبة لتبليغ األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات العالمية بانتظام بنتائج التعداد السكاني، وتقديرات السكان، 

البيانات  المية لضمان دقةتقارير البحوث الع وعلى الھيئة أن ترصد.  والبيانات الديمغرافية ذات الصلة
   . المستخدمة

  
  ة فريدة ببلدان مجلس التعاون الخليجييخاص  - ٤

  
في بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب أعداد المغتربين الكبيرة  نظراً إلى عدم دقة مؤشرات األداء  

من أعداد السكان، يمكن استخدام ثالثة مستويات  ،اليدويةذات المھارات  العابرةسيما القوى العاملة  وال
المستوى األول   .مؤشرات أكثر دقة الديمغرافية، وبناء أكثر واقعيةً عن الخصائص صورةللحصول على 

المواطنين  والمستوى الثاني يحصي في كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، المواطنين يحصي
يشمل السكان جميعاً،  المستوى الثالث ،دويةاليالقوى العاملة العابرة ذات المھارات والمغتربين، مع استبعاد 

حالً منطقياً  وقد ال يكون ھذا النھج مألوفاً، غير أنه يقّدم  .اليدويةذات المھارات  العابرةالعاملة القوى  ومنھم
 كل رقم من األرقام ويعتمد.  التي تتفرد بھا بلدان مجلس التعاون الخليجي للتركيبة الديمغرافية المتغيرة

 األنسب في وسيكون المستوى الثاني.  من المؤشرات في تحديد القيم الدقيقة والواقعية لمجموعة معّينة الثالثة
  . التدقيقيتطلب المزيد من  تحديد قيمة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لكن اعتماد ھذا النھج

  
  التعاون الخليجي مجلسان في بلد المستويات الثالثة المقترحة ألرقام أعداد السكان  -٥الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى 
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  مصادر البيانات  -جيم
  

مع اإلشارة إلى  من متغيرات مؤشر معّين) عنصر(جمع البيانات لكل متغير  ينبغي تحديد طرق  
بيانات منشورة أو متوفرة في مصدر (أم بيانات ثانويةً ) بيانات غير متوفرة(طبيعتھا أكانت بيانات أوليةً 

  ).معّين
  

ففي حال كان المصدر ثانوياً، يجب .  دئٍذ يجب تحديد مصدر البيانات لكل متغير والتحقق منهوبع  
أما في حال كان المصدر أولياً، فيجب تحديد .  )المكتب المركزي لإلحصاء :على غرار(تحديد اسم المنظمة 

ات، األولية منھا وقد يكون لبعض المتغير.  )مسح عام للسكان: على غرار(عنوان المسح واسم المنظمة 
، ويمكن االستفادة من ھذا التعدد ألغراض التحقق من )٤٨الجدول (والثانوية، أكثر من مصدر واحد 

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون ألحد المتغيرات األولية أكثر من مصدر، كما يمكن أن يكون .  المصادر
  .  من مسح أكثر متغّيراً مشتركاً، يرد في

  
عن طريق اإلنترنت، (يقة جمع البيانات لكل متغير من المتغيرات الثانوية ويجب تحديد طر  

وبريده /رئيسي عن االتصالوموقع المصدر على اإلنترنت أو رقم المسؤول ال) االتصاالت الھاتفية، إلخ
   .من كل مصدر وينبغي إعداد قائمة بجميع المصادر الثانوية، تضاف إلى مجموعات البيانات.  اإللكتروني

  
بالمؤشرات تتضمن جميع المؤشرات المحددة والمختارة، والمركبة من متغيرات  وينبغي وضع قائمة  

وتكون ھذه القائمة بمثابة مرجع لجميع عمليات جمع .  جمعھا عديدة، مع تحديد مصادر بياناتھا وطرق
  ).٤٨الجدول (البيانات 

  
  يا المعلومات واالتصاالتمؤشرات مقترحة لقياس استخدام السكان لتكنولوج  -٤٨الجدول 

  
  المصدر الرئيسي  المرجع الدولي القياس مؤشر األداء الرئيسي المرجع

١,١,١  
 االشتراكات في الھاتف النقال

  نفرد من السكالكل مائة 
  الھيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت   عدد االشتراكات في الھاتف النقال

  المركز الوطني لإلحصاء   السكان
  

  جمع البيانات بشكل أولي  - ١
  

 لقياس انتشار استخدام بالغة المسوح الميدانية ھي الطريقة المثلى لجمع البيانات األولية، ولھا أھمية  
إلشراف فريق داخلي قوي أو مستشار  غير أن كلفة ھذه المسوح تفرض أن يخضع إجراؤھا  .اإلنترنت

  .  وعھا في التحيز وفي األخطاء اإلحصائيةخارجي لضمان استيفائھا للمعايير المحددة وعدم وق
  

في البلدان األعضاء في اإلسكوا لقياس  تريجمن المؤسف أن المسوح الميدانية المعدودة التي أو  
إلى  م تستندلعرفة تركيبة السكان ومولم توّجه بطريقة تؤدي إلى  اإلنترنت لم تكن موضوعية، ستخداماانتشار 

توّجه ألغراض  ح التي تجرى في المنطقة ال تستخدم لتقّصي الحقائق بقدر ماومعظم المسو.  نماذج تمثيلية
   .سويقيةتو أ ةيرويجت
  

ويمكن أيضاً اللجوء .  يوصى باعتماد منھجيات أخذ العينات بشكل عشوائي ،البيانات األولية ولتجھيز  
قطاع األعمال في البلدان ففي حالة  إلى منھجيات الترجيح إلعطاء معلومات أكثر واقعيةً عن موضوع معين،

عدد الشركات في كل فئة من الفئات المحددة على ) أ: (يكون الترجيح على أساس األعضاء في اإلسكوا،
  .د الموظفين في كل من ھذه الفئاتعد) ب(أساس الحجم؛ 

  
.  ويمكن إنشاء آليات معينة لتسليم البيانات الالزمة دورياً من دون الحاجة إلى إجراء مسح ميداني  

الستخدام تكنولوجيا  من الوزارة بمؤشرات ويمكن أن تبلغ المدارس وزارة التربية سنوياً عمالً بتعميم
  ". إلى عدد الحواسيب في المدارس نسبة عدد التالميذ" المعلومات واالتصاالت في التعليم مثل
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  .  أدناه ٤٩الجدول  أما تصنيف الشركات وفقاً لحجمھا فيجب أن يستوفي المعيار الدولي كما يظھر في  
  

  )حسب عدد العاملين(ف حجم الشركات تصني  -٤٩الجدول 
  

  )حسب عدد العاملين(تصنيف حجم الشركات 

  كبيرة  متوسطة  صغيرة  صغرى

  أو أكثر ٢٥٠  ٢٤٩-٥٠  ٤٩-١٠  ٩- ١

  
  مصادر البيانات الثانوية  - ٢

  
  .  المصادر الموصى بھا لجمع البيانات الثانوية ٥٠الجدول  يتضمن  

  
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

  
  في البلدان األعضاء في اإلسكوا المصادر الموصى بھا لجمع البيانات الثانوية  -٥٠الجدول 

  

  البلد
المصدر الرسمي للمعلومات عن 

  عنوان صفحة الشبكة  السكان والمعلومات العامة

المصدر الرسمي لبيانات 
تكنولوجيا المعلومات 

  عنوان صفحة الشبكة  واالتصاالت
  ھيئة تنظيم االتصاالت  الجھاز المركزي للمعلومات  البحرين
  المواصالتوزارة   الھيئة العامة للمعلومات المدنية  الكويت

  البوابة الرسمية لتعداد عمان  ُعمان
  ھيئة تنظيم االتصاالت

   تقنية المعلوماتھيئة 

  جھاز اإلحصاء  قطر

س األعلى لالتصاالت المجل
  وتكنولوجيا المعلومات 

  )قطر يآي سي ت(
المملكة العربية 

  السعودية
العامةاإلحصاءاتمصلحة 

  والمعلومات
ھيئة االتصاالت وتقنية 

  المعلومات
اإلمارات العربية 

  ھيئة تنظيم االتصاالت  إلحصاءلالمركز الوطني   المتحدة

  مصر
الجھاز المركزي للتعبئة العامة 

  واإلحصاء

الجھاز القومي لتنظيم 
  االتصاالت

تكنولوجيا و االتصاالتوزارة 
  المعلومات

  يئة اإلعالم واالتصاالتھ  الجھاز المركزي لإلحصاء   العراق
  ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت  دائرة اإلحصاءات العامة  األردن
   المنظمة لالتصاالتھيئة ال  إدارة اإلحصاء المركزي  لبنان

  فلسطين
الجھاز المركزي لإلحصاء

  الفلسطيني
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

  المعلومات
الجمھورية العربية 

  التقانةووزارة االتصاالت   المكتب المركزي لإلحصاء  السورية
  ئة القومية لالتصاالتالھي  المركزي لإلحصاء الجھاز  السودان

  الجھاز المركزي لإلحصاء  اليمن

زارة االتصاالت وتقنية و
  المعلومات

  المركز الوطني للمعلومات
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  نظم المعلومات اإلحصائية  - ٣
  

وجيا المعلومات واالتصاالت إذا لم تنشر ال يمكن االستفادة من المعلومات اإلحصائية عن تكنول  
ودعت خطة عمل جنيف التي اعتمدھا مؤتمر .  وتوزع على جميع أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات

جميع البلدان والمناطق إلى وضع أدوات  )٤٦(٢٠٠٣ديسمبر /ومات في كانون األولالقمة العالمي لمجتمع المعل
  . لومات تتضمن مؤشرات أساسية وتحليالً ألبعاده الرئيسيةتؤمن معلومات إحصائية عن مجتمع المع

  
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 
ت االتصاالت المستقاة من عمال الھاتف ومن نتائج المسوح التي تجريھا الوزارات أو على غرار مؤشرا ،لھم

  . األجھزة المسؤولة عن قياس مجتمع المعلومات
  

وإنشاء قواعد بيانات لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستوى الوطني في كل بلد   
في المرحلة الحالية من التنمية التي بلغتھا المنطقة،  األھميةوبالغ من البلدان األعضاء في اإلسكوا مفيد جداً 

وال ينبغي أن تكون قاعدة البيانات   .ومعلومات موثوقة يمكن االعتماد عليھا دقةً في التخطيط والتي تتطلب
تفاعلية، تصدر عنھا باستمرار مؤشرات لتكنولوجيا  بل وسيلة ،لمعلومات وتحديثھاا مجرد وسيلة لتخزين

وضع معايير لمقارنة ھذه المؤشرات بمؤشرات بلدان أخرى لرصد  عندئذ يمكن.  ومات واالتصاالتالمعل
  .  التقدم المحرز على مر السنين

  
معلومات عن نظام من أبرز نظم قواعد البيانات الشبكية المتعلقة بتكنولوجيا  ٤اإلطار  ويتضمن  

 . ر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت في المنطقة، وھو مشروع بوابة مص
  .معلومات اإلحصائيةللاإلسكوا فيتضمن معلومات عن نظام  ٥أما اإلطار 

  

  تكنولوجيا المعلوماتو االتصاالتبوابة مصر لمؤشرات   - ٤اإلطار 
  

 ٢٠٠٥ام ثم في تونس في ع ٢٠٠٣دعا مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي عقد في جنيف في عام   
فأنشأت األمم المتحدة بالتعاون   .لبناء معلومات إحصائية عن مجتمع المعلومات البلدان والمناطق كافة إلى وضع أدوات

وھذه الشراكة تُعنى .  التنمية ألغراض قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية 
لقاعدة بيانات عالمية حول  المعلومات واالتصاالت األساسية تكون بمثابة األساس بوضع مجموعة من مؤشرات تكنولوجيا

  . إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

دعوة مؤتمر القمة، فأطلقت ل، استجابت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتفي مصر ٢٠٠٦وفي عام   
وكان .  ات واالتصاالت بھدف قياس مجتمع المعلومات في مصرفي مجال مؤشرات تكنولوجيا المعلوم مشروعاً وطنياً

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونُفذ بالشراكة بين الجھاز المركزي للتعبئة العامة  لنجاح المشروع نموذجاً
  . فتواإلحصاء، والجھاز القومي لتنظيم االتصاالت، وھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسو

  
وھو .  البيانات الدقيقة الالزمة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر ويؤمن المشروع  

كاألسر  مستويات عدة، على مشروع واسع النطاق، يقيس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمع
النساء إلى ھذه  نفاذجيا المعلومات، ومقاھي اإلنترنت، ومدى المعيشية، واألعمال، والحكومة، والتعليم، ونوادي تكنولو

شھرياً أو فصلياً أو  كما يجمع المشروع البيانات القابلة وغير القابلة للقياس على فترات زمنية مختلفة،.  التكنولوجيا
  .سنوياً

  
  . ٢٨، الفقرة )٢٠٠٣(مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات   )٤٦(
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  )تابع( ٤اإلطار 
  

  :ومن أھداف المشروع  
  

كنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساعد في قياس مجتمع إنشاء قاعدة بيانات ضمن الوزارة لمؤشرات ت �
  وتحليله وفقاً للمعايير الدولية؛المعلومات في مصر 

يا المعلومات واالتصاالت بناء قدرة أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات على وضع مؤشرات تكنولوج �
  في مصر؛

ة وضمن مختلف المناطق عدرصد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر في قطاعات  �
  الجغرافية؛

عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر، يوفر للمنظمات الدولية  إنشاء مصدر معلومات �
  ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعن  التقارير التحليلية البيانات الوافية والالزمة إلعداد

لمعلومات واالتصاالت تساعدھم في تحسين السياسات تزويد صانعي القرار بمؤشرات دقيقة لتكنولوجيا ا �
  .واإلستراتيجيات المتعلقة بھذا القطاع

  
  تكنولوجيا المعلوماتو االتصاالت لمؤشرات د مشروع بوابة مصررسم بياني نموذجي من إعدا  -٦الشكل 

    
مات واالتصاالت في لمخصصة لمؤشرات تكنولوجيا المعلواالبوابة األولى  ،إطالق من أبرز نتائج المشروع  

ھو  "بوابة مصر لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"والھدف من .  ٢٠٠٨أكتوبر /المنطقة في تشرين األول
تقيس استخدام تكنولوجيا المعلومات  مؤشراً محدثاً ١٦٨مجموعة من  قياس تطور مجتمع المعلومات في البلد من خالل

  :واالتصاالت في المجاالت التالية
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفاذ إليھا؛األساسية لبنية ال �
  استخدام األسر المعيشية واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ �
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع األعمال؛ �
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الحكومي؛ �
  جيا المعلومات واالتصاالت في نقاط النفاذ العامة؛استخدام تكنولو �
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع التعليمي؛ �
  .)في المستقبل القريب(اع الصحي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القط �

_______________  
  .، تكنولوجيا المعلوماتو االتصاالتبوابة مصر لمؤشرات : المصدر
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  لمعلومات اإلحصائية لاإلسكوا نظام   - ٥اإلطار 
  

 . )إنكليزية/عربية(ثنائية اللغة  ھو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية تفاعلية ،معلومات اإلحصائيةللاإلسكوا نظام   
في توجيه عملية اتخاذ  ابلة للمقارنة عن المنطقة، تساعدإلى إحصاءات ومؤشرات ق نفاذال الھدف منه ھو تحسين إمكانات

   . في المسائل اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية والبيئية القرار، واتخاذ قرارات مبنية على الوقائع
  

 ويسھل ھذا النظام تبادل البيانات اإلحصائية بين اإلسكوا والبلدان األعضاء فيھا، ويساھم في بناء قدرات البلدان  
   .جمع البيانات ووضع المؤشرات في مجال

  
 ويتضمن دليالً.  استخراج التقاريرووإدارة البيانات،  ،ويتألف النظام من ثالثة عناصر رئيسية ھي اإلدارة العامة  

 النظام يتوّزعون على ثالث فئات، مستخدمو ھذاو . على فھم إجراءات العمل به لمساعدة مستخدمي النظام تدريبياً موثقاً
   .رو البيانات والضيوف، ولكل فئة من ھذه الفئات طرق نفاذ مختلفة إليهيومد أصحاب قاعدة البيانات ومديروھا

  
  اإلدارة العامة �

  
قطاعات وفئات /تخّولھم إضافة المؤشرات وتحديثھا وإلغاءھا وتنظيمھا في وحدات لمديري النظام صالحيات  

  .  والسالسل الزمنية وجميع خصائص المؤشراتالمناطق /يحدد المدراء أيضاً البلدان.  فرعية
  

  إدارة البيانات �
  

بھدف  البيانات بإضافة بيانات إحصائية وتحديثھا وإلغائھا يدوياً أو أوتوماتيكياً، وباستعادتھا، يسمح النظام لمديري  
  . البيانات وتنسيقھا استكمال

  
  استخراج التقارير �

  
ارير متعددة األبعاد تتضمن عوامل قابلة للتغيير بناء على طلب أو العربية تق/يصدر النظام باإلنكليزية و  

ويمكن تحويل ھذه التقارير إلى صيغ عدة .  أحياناً أو رسوم، وبيانات شرحية/المستخدم، باإلضافة إلى جداول و
  . ، و، و، ومنھا 

  معلومات اإلحصائية لل اإلسكوا رسم بياني نموذجي من نظام  -٧الشكل 
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  )تابع( ٥اإلطار 
  

  لمعلومات اإلحصائية على اإلنترنتل اإلسكوا نظام �
  

 :باللغتين العربية واإلنكليزية على الرابط التالي على اإلنترنت متاحوھو أحد عناصر ھذا النظام 
لبلدان لى قاعدة بيانات شاملة لتسھيل نشر المؤشرات إل نفاذتؤمن ھذه الخدمة ال  .

  . األعضاء وصانعي القرارات والسياسات
  

  المعلومات اإلحصائية في اإلسكوا التدريب على استخدام نظام �
  

معلومات اإلحصائية جزءاً من مھمة اللجنة في بناء قدرات بلدانھا على جمع للاإلسكوا يعتبر التدريب على نظام   
الھدف ھو تدريب المشاركين على استخدام خصائص النظام من خالل نھج عملي   .إدارتھا ونشرھاالمؤشرات و

سلسلة من ورشات  ٢٠١١مارس /ونُظمت منذ آذار.  ضمن بيئة اختبارية معدة خصيصاً لتلبية احتياجات البلدان
.  مجلس التعاون الخليجيالعمل التدريبية شارك فيھا متدربون من األردن والسودان وفلسطين واليمن وبلدان 

  .واعتمد النظام في كل من ھيئة تقنية المعلومات في ُعمان، وفي ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت في األردن
_________________  

  . معلومات اإلحصائية،للاإلسكوا نظام : المصدر
  

  توجيھية العتماد نموذج مشترك مالئم لوضع معايير للمقارنة ادئمب  -دال
  

نظراً إلى عدم توفر البيانات أو عدم دقة معظم البيانات المتوفرة عن مؤشرات تكنولوجيا المعلومات   
يبقى العامل األبرز لقياس مجتمع المعلومات في المنطقة في  واالتصاالت في البلدان األعضاء في اإلسكوا،

على أبرز مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نموذج بسيط لوضع معايير المقارنة، يعتمد اختيار
لھذا النموذج أھمية خاصة في إصدار مجموعات من البيانات الدقيقة عن مجتمع .  الخاصة بالشراكة

جراء تعديالت ويوصى بإ.  المعلومات، يحتاج إليھا صانعو اإلستراتيجيات في الحكومة وفي عالم األعمال
  .ة للتوصل إلى تحليل أفضل للقطاععلى النماذج العالمية المتوفرة وباعتماد مؤشرات إضافي

  
وللتوصل إلى نموذج مشترك ومالئم لوضع معايير للمقارنة تسمح بقياس مجتمع المعلومات، على   

  :اإلسكوا اتخاذ التدابير التالية
  

  اسبة؛مقارنته لوضع المعايير المنتحديد ما ينبغي  �
  تحديد النموذج المالئم وما ينبغي قياسه؛ �
  أو المناطق التي ينبغي وضع معايير لمقارنتھا ببعضھا البعض؛/تحديد البلدان و �
  جمع البيانات؛ �
  تحليل البيانات؛ �
  .وضع خطة عمل للتحسين والرصد �

  
  تحديد ما ينبغي مقارنته لوضع المعايير المناسبة  - ١

  
على  التالية في عملية وضع المعايير للمقارنة نظراً لتأثيرھا البالغيوصى بالتركيز على القطاعات   

طاعات تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء في اإلسكوا، وإلمكانية مقارنتھا بق
  :مشابھة إقليمياً وعالمياً

  
  ؛)األفراد واألسر المعيشية( السكان  )أ(  
  األعمال؛  )ب(  
  معلومات واالتصاالت؛تكنولوجيا ال  )ج(  
  التعليم؛  )د(  
  .الحكومة  )ھ(  
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تكنولوجيا المعلومات  في قطاع وفي مرحلة الحقة، يمكن تغطية قطاعات أخرى كالقوى العاملة  
  .واالتصاالت

  
  تحديد النموذج المالئم وما ينبغي قياسه  - ٢

  
لرئيسيين لمؤشر االتحاد النموذج المقترح لوضع معايير للمقارنة ھو حصيلة التعديل في المكونين ا  

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالدولي لالتصاالت لتطور 
  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنميةالنسخة المعدلة ل  )أ(
  

نموذج قياس مفيداً بالرغم من طابعه العام،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر تنميةال يزال   
  .  بعاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو مستويات تطور مجتمع المعلوماتالعديد من أ وعدم شموله

  
على خصائص البلدان األعضاء في اإلسكوا ومقارنتھا  ومن الممكن إجراء تعديالت عليه ليدل  

وعناصره والقيم النموذجية التي  المؤشر إلى تركيبة ٥١ويشير الجدول   .البلدان المتقدمة النمو بخصائص
  . الجديدة المقترحة االتحاد الدولي لالتصاالت والقيم حددھا

  
الحزمة العريضة  ذاتويكون مؤشرا االشتراك في خطوط الھاتف الثابت واالشتراك في اإلنترنت   

 ةالقيمة المثالية أو مستوى التشبع في البلدان األعضاء في اإلسكوا عندما تتراوح قيم فرد من السكانلكل مائة 
، بحسب متوسط حجم األسرة في كل من البلدان األعضاء، الذي غالباً ما يفوق بمرة أو ٤٠و ١٥المؤشر بين 

متوسط حجم األسرة المعيشية  ٥٢ويتضح من الجدول .  مرتين متوسط حجم األسرة في البلدان المتقدمة النمو
   .ي اإلسكوافي بعض البلدان المتقدمة النمو في مقابل متوسط حجم األسرة في بعض البلدان األعضاء ف

  
  المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا مؤشر تنميةجديدة مقترحة لبعض مؤشرات  قيم  -٥١الجدول 

  

  المؤشر
القيمة المثالية وفقاً لالتحاد 

  الدولي لالتصاالت
القيمة المثالية الجديدة 

  المقترحة
  النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  )أ(٤٠إلى  ١٥  ٦٠  فرد من السكان خطوط الھاتف الثابتة لكل مائة
  ال تغيير  ١٧٠   فرد من السكانلكل مائة  النقالةاالشتراكات في الھواتف 

  ال تغيير  ١٠٠ ٠٠٠  الحزمة الدولية لإلنترنت لكل مستخدم
  ال تغيير  ١٠٠  نسبة األسر المعيشية التي لديھا حاسوب

  ال تغيير  ١٠٠  منزلھا نسبة األسر المعيشية التي لديھا نفاذ إلى اإلنترنت في
  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  ال تغيير  ١٠٠  فرد من السكانمستخدمو اإلنترنت لكل مائة 
  )أ(٤٠إلى  ١٥  ٦٠  نفرد من السكا ١٠٠الحزمة العريضة لكل  ذات الثابتالمشتركون في اإلنترنت 
  ال تغيير  ١٠٠  نفرد من السكامائة ذات الحزمة العريضة لكل  النقالةالمشتركون في الھواتف 

  مھارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  )ب(  ١٠٠  معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة

    ١٠٠  نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الثانوي
  )ج(  ١٠٠  نسبة االلتحاق الكلي في التعليم الجامعي

قيم مثالية جديدة مقترحة لمؤشرات : الجدول بعنوان(بلدان األعضاء في اإلسكوا في كل بلد من ال وفقاً لمتوسط حجم األسرة  )أ(  
  ).الحزمة العريضة ذات الثابتفي الھاتف الثابت واإلنترنت  االشتراك

  .في البلد العابرين ذوي المھارات اليدويةال ينبغي أن يشمل مجموع السكان العاملين   )ب(  

في البلد  العابرين ذوي المھارات اليدويةالعاملين  من الفئة العمرية في سن التعليم العاليال ينبغي أن يشمل مجموع السكان   )ج(  
  .ه الفئةوالذين يتناسب عمرھم مع ھذ
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  متوسط حجم األسرة المعيشية في بلدان مختارة من البلدان المتقدمة  -٥٢الجدول 
  ي اإلسكواة من البلدان األعضاء فمقابل متوسط حجم األسرة في بلدان مختار   

  )تتوفر عنه البيانات آخر عام ٢٠١٠في عام (       
  

  )أ(متوسط حجم األسرة المعيشية  البلد
  ٢,٠٥  ألمانيا
  ٢,٥٤  اليابان
  ٢,٦١  فرنسا

  )ب(٨,٠٠  البحرين
  ٤,٢٣  مصر
  ٦,٠٢  العراق
  ٦,٠٠  األردن
  )ب(٨,٧٥  الكويت
  ٤,٥٦  لبنان
  ٦,٧٣  ُعمان

  ٥,٩٢  فلسطين
  )ب(٩,١٩  قطر
  ٥,٨٢  السعوديةمملكة العربية ال

  ٥,٢٦  الجمھورية العربية السورية
  ٥,٣٣  السودان

  )ب(١٠,٢٥  اإلمارات العربية المتحدة
  ٧,٦٧  اليمن

  .لألبحاث مدار مجموعة  :المصدر
  

   .المعيشية األسر مجموع على السكان مجموع قسمة خالل من القيمة تحسب  )أ(  

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

   .انالبلد ھذه في" الدائمين" بالسكان تسميته يمكن ما على

  
 ذاتوفيما يلي طريقة بسيطة لحساب القيمة المثالية لمؤشرات االشتراك في الھاتف الثابت واإلنترنت   

  . في البلدان األعضاء في اإلسكوا فرد من السكانالحزمة العريضة لكل مائة 
  

 في المعيشية األسر اشتراك نسبة أن العلم مع تطويرھا، وينبغي مثال مجرد ھي الطريقة وھذه  
 يعود تبقى وما االشتراكات، مجموع من المائة في ٧٠ إلى ٦٠ توازي البلدان في الثابت الھاتف طوطخ

  .للشركات
  

الكلي  االلتحاقنسبة "و" معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة"وينبغي تعديل القيمة المثالية لمؤشرات   
القوى العاملة األجنبية اون الخليجي أو حذف في البلدان األعضاء في مجلس التع" في مرحلة التعليم العالي

   .من مجموع السكان ومن الفئة العمرية للدراسة في مرحلة التعليم العالي اليدويةذات المھارات العابرة 
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  ابتالقيم المثالية الجديدة المقترحة لمؤشرات االشتراك في الھاتف الث  -٥٣الجدول 
  الحزمة العريضة ذاتواإلنترنت 

  
  (*)ةالقيمة المثالي  السكان/األسر المعيشيةعنصر   

  ٦٠  ٠,٣٨٣  فرنسا
  ٣٧  ٠,٢٣٧  مصر
  ٢٦  ٠,١٦٧  األردن

  ٢٧  ٠,١٧٢  السعوديةالمملكة العربية 
  ١٧  ٠,١٠٩  قطر

  ٣٠  ٠,١٩٠  الجمھورية العربية السورية
  ٢٦  ٠,١٦٦  العراق
  ٢٠  ٠,١٢٥  البحرين

  ١٥  ٠,٠٩٨  اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠  ٠,١٣٠  اليمن
  ٢٣  ٠,١٤٩  ُعمان
  ١٨  ٠,١١٤  الكويت
  ٣٤  ٠,٢٢٠  لبنان

  ٢٦  ٠,١٦٩  فلسطين
  ٢٩  ٠,١٨٨  السودان

  . البلدان ھذه في الوسطي بالمعدل رقمھا عن االستعاضة ويمكن النمو، المتقدمة البلدان عن مرجعياً مثاالً تستخدم فرنسا  :مالحظة

ـ) بلد كل في السكان/يةالمعيش األسر عنصر بضرب المثالية القيمة تحسب  (*)    في السكان/المعيشية األسر عنصر/٦٠( ب
  ).فرنسا

  
وحدد االتحاد الدولي لالتصاالت قيمة ھذين المؤشرين في المائة، غير أنھا قيمة ال يمكن بلوغھا في   

 ةالقراءبلدان مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى أنھا تتضمن أعداداً ھائلة من العاملين األجانب غير الملّمين ب
ومن تداعيات إغفال ھذا الواقع أن اإلمارات العربية المتحدة وقطر حلّتا، وفقاً لمعھد .  غير المھرةو والكتابة

اليونسكو لإلحصاء، بعد باقي البلدان األعضاء في اإلسكوا في ترتيب نسب االلتحاق الكلي في مرحلة التعليم 
   .في المائة ١١وقطر  في المائة ٢٥ حيث سجلت اإلمارات العربية المتحدة ،العالي

  
في المائة تقريباً من مجموع  ٨٧اإلطالق ألن المغتربين يشكلون  على وھذه الصورة غير دقيقة  

للدراسة في مرحلة التعليم العالي نسبةً كبيرة من  مجموع األشخاص الذين ھم في الفئة العمرية السكان ويضّم
  . ھذه الفئة العمرية في حساب اعدم إدخالھ ينبغي التي ويةاليدذات المھارات العاملة العابرة  القوى

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعدلة لسلة أسعار خدمات الصيغة  )ب(
  

مركبة من ثالثة عناصر  مجموعة منخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  سلة أسعارتتكون   
ووفقاً .  الحزمة العريضة ذاتخدمات اإلنترنت  وسعر ،سعر الھاتف الثابت، وسعر الھاتف النقال: ھي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لصانعي السياسات بمقارنة  يسمح سعر سلة لالتحاد الدولي لالتصاالت،
المدخل إلى البحث عن طرق لتخفيض  وومات واالتصاالت بين البلدان، وھكلفة خدمات تكنولوجيا المعل
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المنافسة مثالً أو تعزيزه، واستعراض سياسات التسعير الخاصة، وتقييم األسعار، من خالل إدخال عنصر 
  .)٤٧(عائدات المشغلين وكفاءتھم

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منھجية سلة أسعار  -٨الشكل 

  

  
  

  ).أ٢٠١٠(االتحاد الدولي لالتصاالت، : المصدر

  
صاالت مفيدة لتحديد أسعار ھذه تكنولوجيا المعلومات واالت وال شك في أن سلة أسعار خدمات  

إال أن ھذه السلة ال تعطي .  المئوية من متوسط الدخل الشھري للمواطن في بلد معّين التكنولوجيا، ونسبتھا
األقل حظاً من الناحية االقتصادية، أي الذين يتقاضون الحد األدنى  في حالة األفراد األسعار فكرة عن مدلول

وبما أن اإلنترنت أصبح ضرورةً لجميع أفراد .  من أي مجتمع واسعة من األجور، وھم يشكلون شريحة
   .المؤشرالسكانية مرجعاً يستند إليه  أفقر الشرائح المجتمع، ينبغي اعتماد

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كنسبة  سلة أسعار خدمات يكّمل مؤشروفيما يلي اقتراح لوضع   

ت، من خالل توفير الي اإلجمالي التي اقترحھا االتحاد الدولي لالتصامئوية من نصيب الفرد من الدخل القوم
 ُيعنى مؤشروضع  ھذا االقتراح ومن عناصر.  المزيد من المعلومات المفيدة في توجيه صانعي السياسات

  .لألجر الشھري تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنسبة مئوية من الحد األدنى بسلة أسعار خدمات
  

  .المؤشرتفاصيل الالزمة لحساب ھذا جميع ال ٥٤جدول ويتضمن ال  
  
  

  
  . ؛ ص )أ٢٠١٠(االتحاد الدولي لالتصاالت   )٤٧(
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سلة أسعار خدمات منھجية  -٥٤الجدول 
  )على أساس الحد األدنى لألجور(        

  
  الھاتف الثابت

  ھا ثالث دقائقمدة كل من) الذروة فتراتخارج  ١٥و فترات الذروة في  ١٥(محلية  مكالمة ٣٠+ االشتراك الشھري 
  مقسوماً على

  الحد األدنى لألجر الشھري
+  

  الھاتف النقال
) وفي نھاية األسبوع ،لذروة وخارجھاخط ثابت، وخالل فترات اإلى الشبكة، وخارج الشبكة، و ضمن( ةصادر مكالمة ٢٥

  قصيرة نصية رسالة ٣٠+ بنسب محددة مسبقاً 
  مقسوماً على

  الحد األدنى لألجور الشھري
+  

  الحزمة العريضة ذات الثابتإلنترنت ا
  )جيغابايت ١على أساس (الحزمة العريضة  ذاتاالشتراك الشھري باإلنترنت 

  مقسوماً على
  الحد األدنى لألجور الشھري

 ÷٣ x ١٠٠  
=  

  )على أساس الحد األدنى لألجور(سعر سلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  

 سلة أسعار ح للبلدان األعضاء في اإلسكوا عبارة عن متوسطوھكذا يكون مؤشر األسعار المقتر  
وفقاً لالتحاد الدولي ) على أساس الدخل القومي اإلجمالي(خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  ):على أساس الحد األدنى لألجور(خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  سلة أسعارو لالتصاالت
  

سلة أسعار خدمات تكنولوجيا ) = اإلسكوا(ولوجيا المعلومات واالتصاالت تكن وسلة أسعار خدمات  
تكنولوجيا المعلومات  سلة أسعار) + على أساس الدخل القومي اإلجمالي(المعلومات واالتصاالت 

  .٢÷ )) على أساس الحد األدنى لألجور(واالتصاالت 
  

  القائم على الدخل القومي اإلجمالي،  رالمؤشر من قيمة والحد األدنى لألج ىالقائم عل المؤشريزيد   
أسعار تكنولوجيا المعلومات تعوق ما  والتي ھي في طور النمو، حيث غالباً البلدان الناميةفي  ال سيماو

   .خدمات االتصاالت األساسيةمن  االستفادة واالتصاالت
  

  رنة بينھاللمقا التي ينبغي وضع معايير مجموعات البلدان والمناطقو تحديد البلدان  - ٣
  

  :للمقارنة بينھا على النحو التالي ووضع المعايير ينبغي تحديد البلدان ومجموعات البلدان والمناطق  
  

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



-٧١-  

  

  جمع البيانات  - ٤
  

 ،الكلي، واالشتراكات في اإلنترنت والھاتف النقال تجمع البيانات الثانوية على غرار بيانات االقتصاد  
والبيانات المتعلقة باألسعار، والبيانات المتعلقة بالتعليم، وبتجارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 

فتجمع من  أما البيانات األولية.  المركزية لإلحصاء، وھيئات تنظيم االتصاالت مصادر رسمية كاألجھزة
   .المسوح

  
  تحليل البيانات  - ٥

  
يتطلب فھم وضع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدان األعضاء في اإلسكوا أربعة مستويات   

  : من التحليل
  

  تحليل المؤشر؛  �
  ؛المركب المؤشرتحليل  �
  تحليل القطاع؛ �
  .البلدان المختارةمع بلدان اإلسكوا  وضع معايير لمقارنة �

  
يد األھداف ووضع خطة عمل إلجراء التحسينات الالزمة ورصد وبعد تحليل البيانات، ينبغي تحد  
   .العملية

  
  التوصيات  -ھاء

  
من الضروري أن تعمل البلدان األعضاء في اإلسكوا على سد الفجوة الرقمية واالستفادة من مجتمع   

لسياسات من ومن المھم تشجيع نموذج القياس القائم على المقارنة والوضوح لكي يتمكن صانعو ا . المعلومات
من الفعالية، ال بد من  ممكن ولتحقيق ھذه األھداف بأعلى قدر. تحديد االستراتيجيات اإلنمائية األكثر فعالية

تحديد مؤشرات رئيسية ووضع نماذج إحصائية لتقييم الوضع الحالي وقياس األوجه المتعددة لمجتمع 
 عملية يألداء الرئيسية ذات القيمة العالية ھوتحديد مؤشرات ا  .في بنائهالمعلومات ورصد التقدم المحرز 

ولزيادة الفعالية،  . ورصدھا تساعد على تنفيذ القراراتقتضي تحويل العديد من البيانات إلى معلومات ت ةمعقد
  . مجموعة واسعة من الظروف الوطنية واألطر الثقافيةمستمّدة من  المؤشرات المعيارية تكونيجب أن 

  
وتزداد ھذه المھمة  . م لتطور مجتمع المعلومات ونموه في منطقة اإلسكواوالقياس اإلحصائي مھ  
لتطور السريع والمطرد للمنھجيات في ظل ا الحكومات والمنظمات غير الحكومية في وضع صعوبة

   . لرامية إلى قياس مجتمع المعلوماتوالمؤشرات ا
  

دھا البلدان األعضاء في اإلسكوا لقياس التالية عدداً من التوصيات التي يمكن أن تعتم القائمة تتضمنو  
  .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

يتناسب ھذا المعيار اإلقليمي مع المؤشرات العالمية وأن يسلط ويجب أن . منطقةالوالمنھجيات الخاصة ب
وغيرھا من  األسرة عدد السكان وحجم حساب الضوء على خصائص المنطقة، مع مراعاة منھجيات

  .  منطقةالالمؤشرات الخاصة ب
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ل ھذه األھداف لتسھيبومن الضروري التوعية  . مراجعة األھداف الرئيسية لقياس مجتمع المعلومات  - ٢
وال بد من االعتراف بجدوى  . قياس مجتمع المعلومات والحرص على االستفادة قدر اإلمكان من نتائجه

اإلنمائية في مجال  اتاستعمال المؤشرات المتعلقة بقياس مجتمع المعلومات عند وضع السياسات واالستراتيجي
  .  ير مجتمع المعلوماتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل دعم عملية اتخاذ القرار وتطو

  
أھمية قياس مجتمع المعلومات على المستويات كافة من أجل  من ذوي الكفاءة يدركون أشخاص تعيين  - ٣

مثل المنتدى (أو استطالعات الرأي  مسوحتزويد الھيئات الدولية والمؤسسات الخاصة التي تجري ال
ع المعلومات في ظل التحديات التي يواجھھا حول الوضع الحالي لمجتمببيانات دقيقة ) االقتصادي العالمي

أھمية قياس بوال بد من التوعية في القطاعين العام والخاص  . هوالفرص الممكنة التي تساعد على تطور
  . مجتمع المعلومات وأھمية مشاركة القطاعين في ھذه العملية

  
وينبغي  . مع المعلوماتزيادة التنسيق الوطني بين السلطات والوكاالت المسؤولة عن قياس مجت  - ٤

على البلدان األعضاء  وينبغي أن تشجعالتشديد على الدور المھم لألجھزة اإلحصائية الوطنية في ھذا المجال، 
وطنية لتبادل المعلومات وتنسيقھا واعتماد البيانات الوطنية حول مؤشرات مجتمع فرق عمل  تشكيل

  . المعلومات لتوزيعھا على الھيئات الدولية
  
المعلومات بشأن قياس مجتمع المعلومات على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية  آخر قديم ونشرت  - ٥

بحيث  لخدمة أھداف كل مستوى، وذلك من خالل تخصيص مواقع إلكترونية لنشر آخر البيانات ذات الصلة
  . المنظمات الدولية والرأي العامباتخاذ القرار و تكون في متناول المعنيين

  
تحليل المؤشرات التي اعتمدتھا البلدان األوروبية بھدف تحديد الدروس التي قد تكون مفيدة لمنطقة   - ٦

  . اإلسكوا وللمنطقة العربية
  
  .  دورية لقياس مجتمع المعلوماتإلجراء مسوح إحصائية وطنية تخصيص ما يكفي من األموال   - ٧
  
ر الرامية إلى قياس مجتمع المعلومات، على أن تشكيل فريق عمل إقليمي لمتابعة عملية وضع المعايي  - ٨

  . تشرف اإلسكوا على ھذا الفريق بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت
  
 . الحصول على المعلومات في عات المعلوماتية التي تشمل الحقتطوير حزمة متكاملة من التشري  - ٩

وإحصاءات وطنية متعلقة بمجتمع  وسوف يسمح ھذا الحق للموظفين الحكوميين الذين يملكون بيانات
  . بنشرھا وتبادلھا مع جھات أخرىالمعلومات 

  
وفي ھذا  . معيارية الستعمالھا في المسوح المخصصة لقياس مجتمع المعلوماتنماذج  إطالق  -١٠

الحفاظ على شكلھا المعياري أو من خالل بإما  المجال، يمكن استعمال النماذج التي وضعتھا منظمات دولية
  . بما يتناسب مع المسوح الوطنيةيلھا تعد
  
بذل مزيد من الجھود لتعزيز األثر اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على االقتصاد   -١١

الوطني والدخل القومي اإلجمالي للبلدان األعضاء في اإلسكوا استناداً إلى آخر اإلحصاءات والبحوث التي 
   . تثبت وجود ھذا األثر
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تطوير مؤشرات للمنطقة العربية، بما فيھا مؤشرات تكنولوجيا المعلومات لعناية خاصة  إيالء  -١٢
واالتصاالت في التعليم والحكومة لقياس المحتوى الرقمي وسالمة المعلومات وأمنھا وأثر ھذه التكنولوجيا 

   . على عدة مؤشرات اقتصادية
  
جال قياس مجتمع المعلومات بما في ذلك تنظيم تكثيف الجھود لبناء القدرات في منطقة اإلسكوا في م  -١٣
العمل واالجتماعات المتخصصة بھدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قياس مجتمع  اتورش

  . المعلومات في المنطقة العربية
  
  . تطوير مصطلحات عربية متعلقة بقياس مجتمع المعلومات واعتمادھا ونشرھا  -١٤

  
وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات اللتصنيف المؤسسات والمستخدمة  اعتماد المعايير الدولية  -١٥

  .  واالتصاالت، ونشر ھذه المعايير في المنطقة لتحقيق اإلستفادة القصوى منھا
  

  الخالصة  -واو
  

قياس مجتمع المعلومات على تطوير مجموعات من  في ركزت الجھود الدولية التي ُبذلت سابقاً  
 على البنية األساسية وزيادة المعلومات، ثم ھذه المؤشرات وركزت.  شرات األساسيةالمؤشرات سميت بالمؤ

وتجمع المنظمات الدولية على غرار االتحاد .  اتّسعت لتشمل مؤشرات أخرى اقتصادية واجتماعية وبيئية
تربية والعلم الدولي لالتصاالت، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة األمم المتحدة لل

والثقافة، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أشكاالً مختلفة من المؤشرات المتعلقة باالتصاالت واالقتصاد 
وال بد من أن تركز الجھود المبذولة في ھذا اإلطار على تحسين المؤشرات المتوفرة بدالً   .والتعليم والتجارة

ھذا النھج أن ھذه المؤشرات كانت تستند إلى إحصاءات  ئبشوا ومن.  من محاولة وضع مؤشرات جديدة
  .)٤٨(موضوعية وكمّية وليس إلى رأي األفراد في بيئتھم االجتماعية

  
مسائل قياس مجتمع المعلومات، صدر العديد من  وإلى جانب الجھود التي يقودھا المجتمع الدولي في  

تعبر  اذج إحصائية لوضع أدلة واختيار مؤشراتالدراسات التجريبية والنظرية التي حاولت الوصول إلى نم
 إال أن عملية االختيار بالغة  .عن صورة مجتمع المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بنائه

ما تكون مركبة وغير  إذ تتضمن مجموعة المؤشرات أنواعاً مختلفة من المؤشرات التي كثيراً الدقة،
  . موضوعية

  
باختصار على أوجه مجتمع  ماذج القياس الحالية على مؤشرات مركبة تستخدم للداللةويعتمد معظم ن  

وعند جمع عدة مؤشرات من خالل استخدام عوامل الترجيح، تنقل .  المعلومات المعقدة والمتعددة األبعاد
ر بالشكل أما إذا لم تفّس.  المؤشرات المركبة الصورة الكبيرة ويسھل تفسيرھا وتسھل مھمة ترتيب البلدان

فيتوصلون إلى استنتاجات  وغير واقعية فتمد صانعي القرارات وواضعي السياسات بمعلومات خاطئة المالئم،
المؤشرات المركبة إذ يصرفون الكثير من الوقت والعناء  وال يحبذ خبراء اإلحصاء.  غير صحيحة مبسطة

  .)٤٩(على جمع البيانات وتنقيحھا إذا ما تعلقت برقم يشكون في داللته

  
)٢٠٠٧(   )٤٨.(  

  . كلمة أندريا سالتلي، مركز البحوث المشترك التابع لالتحاد األوروبي  )٤٩(
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المعلومات من خالل جمع آراء  لمساھمتھا في تقدم مجتمع أھمية بالغة واكتسبت المؤشرات الذاتية  
المتصلة مباشرة  األوضاع غير الملموسة وتقيس ھذه المؤشرات  .المواطنين في عدد من الخصائص

   . لقياس غير كافيةالجھود المبذولة في عمليات ا تبقى ،ومن دون المؤشرات الذاتية.  بالتجارب الشخصية
  

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 

  .)٥٠(الظروف المختلفة ر حسبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجب أن يجرى ويفس
  

تصاصيون خبالغة الدقة يساھم فيھا ا تبقى عملية وضعھا وبغض النظر عن اختيار المؤشرات،  
وعند اختيار أحد المؤشرات واستخدامه على سبيل المثال، .  معرضون للوقوع في أخطاء القياس والتأويل

سينه بدالً من معالجة الحالة التي وضع ھذا يتحول اھتمام صانعي القرارات إليه ويركزون جھودھم على تح
  . المؤشر لقياسھا

  
ويتبين من استعراض أطر القياس السابقة عدم توفر نموذج واضح أو نظرية شاملة واحدة لقياس   

باألھداف  وأياً يكن النموذج الذي يقع االختيار عليه، تبقى عملية اختيار المؤشرات رھناً.  مجتمع المعلومات
يمكن التحقق من النماذج النظرية المستخدمة في تمثيل مجتمع المعلومات  وال.  عملية القياس من المرجوة

.  واختبارھا مھما كانت شاملة ألنھا ال تعتمد على البيانات التجريبية وحسب، إنما تتضمن تقييمات نوعية
تمده، ويقترح أن تراعي ويعي االتحاد الدولي لالتصاالت ھذه العوائق عندما يحدث نموذج القياس الذي يع

  .)٥١(النماذج المستقبلية العالقات السببية في مجتمع المعلومات
  

  
)٢٠٠٢(   )٥٠.(  

)٢٠٠٤(   )٥١.(  
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