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املعلومات واالتصاالت
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متهيد

يف  محَورّي  دوٌر  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
األساسية  املنطلقات  أحَد  مُتثِّل  التي  اإلنتاجية  دعم 
للتنمية يف عرص املعرفة. ومع االنتشار الواسع لهذه 
التكنولوجيا وتطوُّرِها املستمر، تَجاوز دورُها املتنامي 
االجتامعي،  والتمكني  الدعم  إىل  اإلنتاجية  دعَم 
الرئيسية،  الخدمات  إىل  الوصول  تحسني  خالل  من 
وبات  جديدة؛  عمٍل  فرص  وخلِق  التواصل،  وتقويِة 

تأثريُها عامليًّا، وحارًضا يف كل األنشطة البرشية.

بظهور  التكنولوجيا  هذه  سمحت  الوقت،  مبرور 
ساهم  مبا  التفاُعيل؛  االتصال  من  جديدة  أمناٍط 
بتحسني الكفاءة اإلنتاجية واملرونِة يف أداء األعامل، 
العمل.  لتنظيم  مبتَكرٍة  مناذَج  باستحداِث  وسَمح 
تكنولوجيا  بني  الواضحة  العالقُة  جليًّا  وظهرت 
والتطوير،  االبتكار  وبني  واالتصاالت  املعلومات 
تتميّز  التي  املتقّدمة  االقتصاديات  يف  وبخاصٍة 

بارتفاع القيمة املضافة. 

وعىل الصعيد االجتامعي، حقَّقت هذه التكنولوجيا 
مختلف  إىل  الوصوَل  يرّست  فقد  عديدًة.  إيجابياٍت 
الخدمات واملوارد، خصوًصا الخدماِت املاليَة واملوارَد 
االجتامعي؛ كام  العائد  ذاَت  واملعلوماِت  التعليمية، 
واملجتمعات  األفراد  بني  املبارش  التفاعل  مّكنت من 
العديد  بتوفري  أيًضا  وسمحت  والحكومات.  املحلية 
يُحّسن  بأسلوٍب  إلكرتونيًّا،  الحكومية  الخدمات  من 
القرار،  صناعة  يف  واملشاركَة  افيَّة  والشفَّ الكفاءَة 

ويدعم أُطَر الَحوْكمة واملحاَسبة. 

ورسعاِت  التخزين،  َسعات  يف  الهائل  التطور  ومع 
َغر  الصِّ املتناهيِة  األجهزة  وانتشاِر  املعالَجات، 
وحدات  انتشار  ومع  بُعد؛  عن  واالستشعار  للقياس 
كامرياٍت  من  تحتويه  وما  الذكية،  النّقال  الهاتف 
جٍة عاليِة الدقة، واالستخداِم املتنامي لإلنرتنت،  مدمَّ
كّم  يف  هائل  ارتفاٌع  حدث  املحمولة؛  والتطبيقاِت 
عام 2012  رت  قُدِّ عامليًّا، حيث  املتداولة  املعلومات 
 50 إىل  تصل  أن  املتوقع  ومن  زيتابايت   2.8 بنحو 
هذا  ويف   .12020 عام  بحلول  الرقم  هذا  ضعَف 

السياق، تتّضح أهميُة استحداث تكنولوجيا معالجة 
غرَي  إمكاناٍت  وفّرت  التي  وتحليلِها  الكبرية  البيانات 
مسبوقة التخاذ قراراٍت أكرثَ اطالًعا ودقًَّة يف مواجهة 
تحّدياٍت أساسية أمام مجتمَع املعرفة؛ مثِل تحديات 
نُضوب املياه، وتوفريِ الغذاء، ومصادِر الطاقة، وتوفريِ 
إىل  الوصول  وإتاحة  البطالة،  العمل ومواجهة  فرص 
املوارد التعليمية العاليِة الجودة لدعم التعلُّم الذايت، 
الخدمات  وتحسنِي  املتوطِّنة،  األمراض  ومكافحِة 
الطبية، وإنقاِذ االقتصاديّات املتعرّثة، وتقليِل الفاقد 

من املوارد املالية.

وتُوفِّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرًصا هائلة 
وتحسنِي  واالجتامعية،  االقتصادية  الفوارق  لتضييق 
وآليّاتِها،  املحلية  والرثوات  املوارد  استثامر  أمناط 
الشاملِة  اإلنسانية  التنمية  تحقيق  إىل  والسعِي 
واملستدامة؛ مبا يف ذلك األهداُف التنَمويُة الرئيسية، 

ويل. كام أقرَّها املجتمُع الدَّ

املعلومات  لتكنولوجيا  الفائقة  األهمية  بروِز  ومع 
والدراسات  البحوث  من  العديُد  تناول  واالتصاالت، 
الدول  استيعاب  مدى  موضوَع  ولية  الدَّ والتقارير 
ما  يف  خصوًصا  التكنولوجيا،  لهذه  وتبنِّيها  املختلفة 
بالبْنية التحتية للشبكات واالتصاالت، وتَوفُِّر  يتعلق 
األجهزة واملعّدات والربمجيات والتطبيقات املختلفة. 
تقارير  خالل  من  والتقييم  الرصد  عملياُت  وبدأت 
االقتصادي  واملنتدى  لالتصاالت،  ويل  الدَّ االتحاد 
لتكنولوجيا  العاملي  السنوي  والتقريِر  العاملي، 
القرار  صانعي  دعم  مساعي  كأبرز  املعلومات؛ 
بَعني  أخُذها  يجب  التي  الجوانب  إىل  وتوجيِههم 
إعداد  يف  التكنولوجيا  هذه  من  لالستفادة  االعتبار، 

اسرتاتيجيات التنمية وتنفيِذها. 

املعلومات  تكنولوجيا  استخدامات  تنامي  ومع 
البرشي،  النشاط  واالتصاالت عرب مختلف مجاالت 
التحول  يف  الدول  نجاح  مدى  لرصد  محاولٍة  ويف 
من  القياس  عملياُت  تطّورت  املعرفة،  اقتصاد  إىل 
مجرّد تحديد مدى استيعاب هذه التكنولوجيا إىل 
قياس التأثري املبارش وغريِ املبارش يف أنشطة التطوير 
واملشاركِة  والَحوكمة،  األعامل،  وإدارِة  واالبتكار، 

االجتامعية. 
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ولَقد بات واضًحا اليوم وجوُب تَوفُّر مجموعٍة محّددة 
استناًدا  العربية،  الدوَل  تَخّص  التي  ات  املؤرشِّ من 
تكنولوجيا  يَعكس وضَع  العاملية؛ مبا  ات  املؤرشِّ إىل 
املعلومات واالتصاالت يف كّل دولة، ويُحّقق أقىص 
استفادٍة ممكنة من املؤرشات العاملية، ويراعي يف 
ويُقّدم  العربية،  املنطقة  خصوصيَة  نفسه  الوقت 
الرئيسية  والجهاِت  القرار  وصانعي  للحكومات 
الفاعلة يف املجتمع - من أفراٍد ومؤسساٍت ورشكات 
عىل حدٍّ سواء - مدَخالٍت واضحًة إلعداد السياسات 
العامة والخطِط املستقبلية بأفضل صورٍة لتحقيق 
قاعدة  بناُء  مستقبالً  وميكن  املستدامة.  التنمية 
مجتمع  ات  مؤرشِّ عىل  تحتوي  موّحدة  بياناٍت 
التعاوِن  أُطُر  يُعزِّز من  العربية، مبا  للدول  املعرفة 

والتكامِل بينها يف مجاالٍت عديدة.

بناًء عىل ما سبَق، ويف إطار السعي نحو استحداث 
ٍ عريب للمعرفة، تُعترب تكنولوجيا املعلومات  مؤرشِّ
 ، املؤرشِّ يف  الرئيسية  القطاعات  أحَد  واالتصاالت 
وبخاصٍة أنها تُؤدِّي دوًرا رئيسيًّا يف دعم القطاعات 
؛ من تعليٍم ما قبل جامعي، وتعليٍم  األُخرى للمؤرشِّ
تِْقنّي وتدريب مهني، وتعليٍم عاٍل، وبحٍث وتطويٍر 
تكنولوجيا   َ فإن مؤرشِّ باملقابل،  وابتكار، واقتصاد. 
العملية  مبخرَجات  يتأثّر  واالتصاالت  املعلومات 
ولة  الدَّ وبقدرات  مراحلها،  جميع  يف  التعليمية 
واالبتكار،  والتطويِر  العلمّي  البحث  مجاالت  يف 
ومدى  والترشيعّي،  االقتصادي  املناخ  وصالحيِة 
املال  رأس  استخدام  وكفاءِة  االستثامر،  تشجيع 

وإدارة األعامل، ومرونِة قوانني العمل.
 

، كان من املهّم  خالل مراحل اإلعداد لتصميم املؤرشِّ
ويل يف إعداد املحاور الفرعية  أْن يُراعى البعُد الدَّ
االتصال،  ووسائل  الشبكات  من  األساسية  للبْنية 
الالسلكية،  الخدمات  وتعرفِة  الرقمي،  واملحتوى 
مع  يتّفق  مبا  العريض؛  النطاق  ذاِت  واإلنرتنت 
املنتدى  تقارير  مثل  املنشورة  العامليِة  التقارير 
ويل، واالتحاد الدويل  االقتصادي العاملي، والبنِك الدَّ
لالتصاالت. من ثَّم ُدرِس تأثرُي متغريات القطاعات 
والتعليِم  الجامعي،  قبَل  ما  التعليم  من  األُخرى 
العايل،  والتعليِم  املهني،  والتدريب  الِتْقنّي 
واالقتصادي؛  القانويّن  واملناِخ  واالبتكار،  والبحِث 

للوصول إىل صيغة إعداد املؤرشِّ العام لتكنولوجيا 
األساسية  املُكوِّنات  كأحد  واالتصاالت  املعلومات 

ملؤرشِّ املعرفة.

منهجيُة اختيار محاور قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وبنائِها

األدواُت املنهجيُة املعتَمدة

املحاور  بناء  يف  ومحّدد  واضٌح  علميٌّ  منهٌج  اِتُِّبع 
املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  بقطاع  الخاصة 
ميكن استعراض هذه املنهجية يف الخطوات التالية:

التي  ولية  والدَّ املحلية  الدراساِت  إىل  الرجوُع   •
واملعلومات،  االتصاالت  ات  مؤرشِّ بوضع  تُعنى 
ولية  الدَّ والوكاالت  املنظامت  مفاهيم  وإىل 
واالتصاالت  املعلومات  قطاع  برصد  املهتمِة 
وتقييِم أدائه؛ واالستعانُة بالعديد من التقارير 
مثِْل تلك الصادرِة عن األمِم املتحدة، واملنتدى 
ويّل لالتصاالت؛  االقتصاديِّ العاملي، واالتحاِد الدَّ
باإلضافة إىل تقارير الخطِط االسرتاتيجية للعديد 

من الدول الرائدة يف هذا املجال.

التنمية  أهداف  إىل  يستند  عمٍل  إطار  وضُع    •
الدول  جميع  من  عليها  املتفِق  املستدامة، 
األعضاء يف األمم املتحدة، مبا فيها الدوُل العربية؛ 
املعلومات  تكنولوجيا  إسهام  كيفيِة  مع دراسة 
واالتصاالت يف تحقيق هذه األهداف ومراقبِتها 

وقياسها.

أدواٍت  باعتامد  بُعد  عن  استشاري  نهٍج  تبنِّي    •
إلكرتونية الستطالع الرأي حول متغريات قطاع 
املعلومات واالتصاالت. وجرى يف هذا السياق 
داخل  جامعاٍت  من  أكادمييني  مع  تواُصٌل 
رشكات  يف  وخرباَء  وخارَجها،  العربية  املنطقة 
رجال  من  وعدٍد  وَدولية،  وإقليمية  محليٍة 
الصناعة وبعِض املسؤولني عن تقديم خدمات 
الحكومي  القطاَعني  يف  واملعلومات  االتصاالت 
مختلف  من  مع مستخِدمني  وكذلك  والخاص؛ 

الفئات الُعمرية.
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عرُض مؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

السابق،  البند  يف  املعروضِة  املنهجية  عىل  بناًء 
وبعَد دراسة آراء الخرباء واملتخصصني وتعليقاتهم، 
املعلومات  تكنولوجيا   َ مؤرشِّ أن  إىل  التوصُل  أمكن 
ملؤرشِّ  الرئيسية  الركائز  أحَد  بصفته   – واالتصاالت 
املعلوماتية  البْنية  قوة  عىل  يعتمد  ال   – املعرفة 
التّحتية، واملحتوى الرقمي، واستخداماِت تكنولوجيا 
وإمنا  فحْسب؛  اليومية  املعامالت  يف  املعلومات 
يعتمد باألهمية نفِسها عىل املناخ العام للتنمية يف 
الدول املعنية. ويشمل املناُخ العام جودَة التعليم، 
واالبتكار؛  والتطوير  البحث  عىل  الدول  وقدرَة 
باملناخ  املتعلقَة  املعرفة  اقتصاد  عنارَص  وكذلك 
القانوين، وحلِّ املنازعات، وحاميِة املِلكية الفكرية، 
وكفاءِة عمليات إنشاء الرشكات وتشغيلها، والقدرِة 
العوامل  عىل  أيًضا   ُ املؤرشِّ ويَعتمد  املنافسة.  عىل 
يف  التكنولوجيا  تأثري  من  التنمية،  إىل  الدافعة 
املنتجات والخدمات، ومستوى العاملة يف األنشطة 
وخدماِت  اإللكرتونية،  واملشاركِة  املعرفة،  الكثيفِة 

الرعاية الصحية. 

النموذج السابق للمؤرش

يُوضح الشكُل 14 النموذَج النظري ملؤرشِّ تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، املركِّب من محورين رئيسيني 

وسبعة محاور فرعية، عىل النحو التايل:

التعديالُت التي أُدِخلت عىل الصيغة السابقة 
للمؤرش

منطلقاُت عملية املراجعة

يف  الذكية  الهواتف  عدد  يستمر  أن  املتوقع  من 
مليار  أن يصل إىل حدود 2.1  يقدر  االرتفاع، حيث 
وجود  عدم  من  الرغم  وعىل   .22016 يف  هاتف 
يُوصف  أنه  إاّل  الذيك،  للهاتف  عليه  متّفٍق  تعريٍف 
يُشابه  تشغيٍل  نظام  عىل  يحتوي  الذي  بالهاتف 
قوّي  ُمعالٍج  مع  الشخيص؛  الحاسوب  تشغيل  نظاَم 
عاليِة  مدّمجٍة  وكامريا  الَسعة،  كبريِة  داخلية  وذاكرٍة 
باألجهزة  أو  باإلنرتنت  االتصال  إمكانيُة  وله  الدقة، 
الهاتُف  أصبح  املواصفات،  وبهذه  املشابهة.  األُخرى 
التي كانت  التطبيقات  اًل لتشغيل معظم  الذيك مؤهَّ
املساعد  وأجهزِة  الشخصية  الحواسيب  عىل  قارصًة 
الذيك  الهاتَف  أّن  االعتبار  يف  األخذ  ومع  الشخيص. 
تحوَّل  الوقت،  طوال  املستخِدم  مع  موجوًدا  بات 
النّقالة  التطبيقات  إىل  الربمجيات  رشكات  تركيُز 
من  الكثري  عىل  الحصول  من  املستخدَم  مُتكِّن  التي 
املعلومات والخدمات من خالل هذا الهاتف؛ مبا يف 
ذلك الخدماُت املالية واملرِصفية، واملوارُد التعليمية، 
وخدماُت الحكومة اإللكرتونية التي بدأت يف اإلعداد 
مع  للتعامل  الذكية؛  الحكومة  مرحلة  إىل  لالنتقال 

مي الخدمات العامة وإدارِة األعامل. مقدِّ

 

 

 

 

 

 
 

 

  

الشكل 14: 
النموذج السابق ملؤرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مؤرشات غ� مبارشة

مؤرش تكنولوجيا املعلومات

مؤرشات مبارشة

البنية التحتية واملحتوى
 الرقمي

استخدامات األفراد
اقتصاد املعرفةالبحث واالبتكاروالرشكات والحكومة

التعليم ما قبل الجامعيمدى تحمل تكلفة االتصال
والتعليم التقني والتعليم العايل

املعرفة
 من أجل التنمية



70

ت
صاال

ت واالت
رش تكنولوجيا املعلوما

مؤ

يف  الجديد  النموذج  هذا  نجاح  متطلّبات  أهّم  من 
التعامالت ما بني األفراد والحكومة ومجتمع األعامل، 
الرسعَة  تدعم  النطاق  رضورُة وجود شبكٍة عريضِة 
والجودَة والكفاءة يف االتصال. وهذه هي املواصفاُت 
بدأت  التي  املتعّددة  التطبيقات  لخدمة  املطلوبة 
 )GSM( املتنّقلة  لالتصاالت  العاملي  النظام  بِتْقنيّة 
وتطّورت إىل الجيل الثاين )2G( ثّم إىل الجيل الثالث 
)3G(، ُوصواًل إىل تِْقنيّة الجيل الرابع )4G( الحالية؛ 
مع بدء اإلعداد ملرحلة الجيل الخامس )5G( التي 
من املزمع العمُل بها بحلول عام 2020. لذا، كان من 
املناسب أن ينعكس ذلك األمُر يف مؤرشِّ تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من خالل إضافة متغري مُيثِّل 
االشرتاكات باإلنرتنت ذات النطاق العريض للهواتف 

النقالة، لكل 100 مقيم.

من  بات  النّقالة،  لألجهزة  الواسع  االنتشار  يف ضوء 
املحتوى  إىل  الوصول  إتاحة  متغري  إلغاُء  املناسب 
ن هذا املتغري يف املحور الفرعي  الرقمي؛ حيُث ُضمِّ
متغريا  وأُلِغَي  املعلومات.  تكنولوجيا  الستخدامات 
التي  التي لديها راديو، ونسبِة نظرياتِها  نسبة األرَُس 
املعيشية  األرَُس  نسبة  عىل  للرتكيز  تلفزيون،  لديها 
لديها  التي  نظرياتِها  ونسبِة  كُمبيُوتر،  لديها  التي 

اتصاٌل بشبكة اإلنرتنت.

بالنسبة إىل متغريات البيئة التمكينية، وتأكيًدا عىل 
أهمية استحصال براءات االخرتاع بوجٍه عام، وبراءاِت 
االخرتاع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكٍل 
ولة عىل  خاّص، كأحد املتغريات التي تعكس قدرة الدَّ
البحث واالبتكار، كان من املناسب أن يتم استبدال 
مبتغرّيي  املمنوحة  االخرتاع  براءات  عدد  متغري 
نسمة،  مليون  لكل  االخرتاع،  براءات  طلبات  عدد 
تكنولوجيا  مجال  االخرتاع يف  براءات  طلبات  وعدد 

املعلومات واالتصاالت، لكل مليون نسمة.

التي  التعديالت  إيجاُز  ميكن  ذلك،  عىل  بناًء 
املعلومات  لتكنولوجيا  السابق  املؤرشِّ  عىل  أُدِخلت 

واالتصاالت عىل النحو التايل:

محوُر القدرات التكنولوجية:

•البْنيُة التحتية واملحتوى الرقمي:
الرقمي،  إلغاُء متغري إتاحة الوصول اىل املحتوى    -
استخدامات  يف  املتغري  هذا  تأثرُي  ن  يُضمَّ حيُث 

تكنولوجيا املعلومات.

•استخداماُت تكنولوجيا املعلومات:
إلغاُء متغري نسبة األرَُس التي لديها راديو؛  -

إلغاُء متغري نسبة األرَُس التي لديها تلفزيون؛  -
النطاق  ذاِت  باإلنرتنت  االشرتاكات  متغري  إضافُة   -

العريض للهواتف النقالة )لكل 100 مقيم(.

محوُر البيئة التمكينّية:

•البحث العلمي واالبتكار: 
املمنوحة  االخرتاع  براءات  عدد  متغري  استبدال   -
لكل  الطلبات  عدد  االخرتاع،  براءات  مبتغريي 
مجال  يف  االخرتاع  وبراءات  نسمة  مليون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عدد الطلبات 

لكل مليون نسمة.

ُ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد  مؤرشِّ
التعديل

الشكل  يف  الواردة  العامة  بالهيكلية   ُ املؤرشِّ يَحتفظ 
14، ويف املحاور نفِسها؛ ويتكّون من 54 متغرياً. 

ويف ما ييل تفصيٌل ملتغريات كّل محور وأوزانِها بعد 
التعديل:
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محوُر القدرات التكنولوجية
)22 متغرياً مبجموع نقاٍط يساوي 500(

الجدول 2:

متغريات ونقاُط البْنية التحتية واملحتوى الرقمي )4 متغريات(

النقاط )170(املتغريات

40إنتاُج الكهرباء، كيلو واط ساعة للفرد

40تغطيُة شبكات النّقال كنسبٍة مئوية من السكان 

ويل لإلنرتنت لكّل مستخدم )كيلوبايت/ ثانية( 45عرُض نطاق الرتدُّد الدَّ

45عدُد الخوادم اآلمنة لالتصال باإلنرتنت )لكل مليون نسمة(

تكنولوجيا  استخدامات  لكّل  الالزم  التكنولوجي  املناخ  توفري  يف  ولة  الدَّ جهود  عىل  املتغريات  هذه  تَدّل 
املعلومات واالتصاالت.

الجدول 3:

ل تكلفة االتصال )3 متغريات( متغريات ونقاُط مدى تحمُّ

النقاط )80(املتغريات

سعر الدقيقة الواحدة لالتصال املحيل عىل شبكة الهاتف النّقال لالشرتاكات املدفوعِة مسبًّقا )خارج أوقات 

الذروة، عىل الشبكة(، بالدوالر األمريك  
30

30سعر االشرتاك الشهري الثابت باإلنرتنت ذاِت النطاق العريض، بالدوالر األمريك            

20التنافسيُة يف قطاَعي اإلنرتنت واالتصاالت الهاتفية 

تُعربِّ هذه املتغريات عن مدى متّكن أفراد املجتمع من الحصول عىل خدمات االتصاالت واإلنرتنت.
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الجدول 4:

متغريات ونقاُط استخدامات تكنولوجيا املعلومات )15 متغرياً(

النقاط )250(املتغريات

15اشرتاكاُت الهاتف الثابت )لكل 100 مقيم(

20اشرتاكاُت الهاتف النّقال )لكل 100 مقيم(

20االشرتاكاُت الثابتة باإلنرتنت ذاِت النطاق العريض  )لكل 100 مقيم(

20االشرتاكاُت باإلنرتنت ذاِت النطاق العريض للهواتف النّقالة )لكل 100 مقيم(

15نسبُة األرَُس املعيشية التي لديها جهاز كمبيوتر   

20نسبُة األرَُس املعيشية التي لديها اتصال باإلنرتنت

20نسبُة استخدام اإلنرتنت بني األفراد

15استخداُم شبكات التواصل االجتامعي االفرتايض

15استحواُذ املؤسسات للتكنولوجيا الحديثة

15استخداُم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعامالت بني الرشكات

15استخداُم اإلنرتنت يف التعامالت بني األفراد والرشكات

15مستوى تدريب العاملني

15أهميُة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرؤية املستقبلية للحكومة

ُ الخدمات اإللكرتونية للحكومة 15مؤرشِّ

15نجاُح الحكومة يف نرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تَعكس هذه املتغريات مدى استيعاب عنارص املجتمع، من أفراٍد ومؤسساٍت وحكومة، لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت.

محوُر البيئة التمكينية
)32 متغرياً مبجموع نقاٍط يساوي 500(

الجدول 5:

متغريات ونقاُط التعليم )8 متغريات(

النقاط )130(املتغريات

17جودُة التعليم األسايس

16جودُة تعليم الرياضيات والعلوم

16معدُل االلتحاق اإلجاميل بالتعليم الثانوي، كال الجنسني )٪(

16معدُل إملام البالغني بالقراءة والكتابة، +15 عاًما، كال الجنسني )٪(

16إتاحُة اإلنرتنت يف املدارس والجامعات

16االلتحاُق بالتعليم التِّْقني كنسبٍة مئوية من إجاميل االلتحاق بالتعليم الثانوي، كال الجنسني )٪(

16معدُل االلتحاق اإلجاميل بالتعليم العايل، كال الجنسني )٪(

17جودُة النظام التعليمي

تُعرّب هذه املتغريات عن مدى جاهزية رأس املال البرشي للمشاركة الفّعالة يف استيعاب تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتوطيِنها.
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الجدول 6:

متغريات ونقاُط اقتصاد املعرفة )14متغرياً(

النقاط )200(املتغريات

14فعاليُة هيئات الترشيع 

14القواننُي املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

14االستقالُل القضايئ

14كفاءُة اإلطار القانوين يف تسوية النزاعات

16حاميُة املِلكية الفكرية

16معدُل تنصيب الربمجيات غريِ املرخصة

14اإلجراءُت املطلوبة إلنفاذ العقود )بالعدد(

14الفرتُة التي يستغرقها إنفاُذ العقود )باأليام(

14توفُّر أحدث التقنيات

14توفُّر رأس املال االستثامري

14إجاميلُّ معدل الرضائب )٪ من الربح التجاري(

14الفرتُة التي يستغرقها تأسيُس رشكة )باأليام(

14اإلجراءاُت املطلوبة لتأسيس رشكة )بالعدد(

14كثافُة املنافسة املحلية

الترشيعية  البيئة  كفاءُة  حيُث  من  االقتصاد،  وازدهار  للتنمية  الالزم  العامَّ  املناَخ  املتغريات  هذه  تَعكس 
خصوًصا يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومستوى حامية املِلكية الفكرية، وفعاليُة بيئة االستثامر 

وإدارة األعامل.

الجدول 7:

متغريات ونقاُط البحث العلمي واالبتكار )3 متغريات(

النقاط )80(املتغريات

ُ االبتكار العاملي 30مؤرشِّ

25براءاُت االخرتاع، عدُد الطلبات لكّل مليون نسمة

25براءاُت االخرتاع ىف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عدُد الطلبات لكّل مليون نسمة

العلمي، ومدى اإلسهام يف  التطوير واالبتكار والبحث  ولة عىل  العامة للدَّ القدرة  تُشري هذه املتغريات إىل 
املخزون الفكري العاملي من خالل تسجيل براءات اإلخرتاع.
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الجدول 8:

متغريات ونقاُط املعرفة من أجل التنمية )7 متغريات(

النقاط )90(املتغريات

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أمناط األعامل ومناذِجها

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النامذج التنظيمية

12العاملُة يف وظائَف كثيفِة االعتامد عىل املعرفة، كنسبٍة مئوية من القوى العاملة

12تأثرُي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قي إتاحة الخدمات األساسية

12استخداماُت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية

12املشاركُة اإللكرتونية

18متوسُط العمر املتوقّع مع التمتع بالصحة عند الوالدة

واملنتجات  الخدمات  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تأثريِ  فعالية  مستوى  املتغريات  هذه  تَعكس 
ولة  الجديدة، وتنظيِم املؤسسات والخدمات األساسية، ورفعِ كفاءة الحكومة، ومدى املشاركة اإللكرتونية للدَّ

وفعاليتها؛ مع أْخذ عنرص الرعاية الصحية يف االعتبار.

النتائج

تكنولوجيا   ُ مؤرشِّ عنها  كشف  التي  النتائُج  تعكس 
املعرفة  مبؤرشِّ  املتعلُّق  واالتصاالت،  املعلومات 
بلغ  حيث  الدرجات؛  يف  كبري  تفاوٍت  عن  العريب، 
 86.08( قيمة  أعىل  بني  درجة   76.11 الفارق 
لإلمارات( وأدىن قيمة )9.97 للصومال(. ومل يتجاوز 
فوق  فام  املتوسط  عىل  حصلت  التي  الّدول  عدُد 
إىل  الخليجّي،  التعاون  مجلس  دوُل  هي  دول؛   8
 3 القامئة  آخر  يف  وظهرت  ولبنان.  األردن  جانب 
دوٍل مل تتجاوز درجاتُها 20 من 100 )الشكل 15(. 
وعموًما، ياُلَحظ ضعُف مؤرشِّ تكنولوجيا املعلوماِت 
ات القطاعيِة  واالتصاالت، شأنُه يف ذلك شأُن املؤرشِّ
التي  الضعيف وتلك  النمّو  الّدول ذاِت  األُخرى، يف 

متّر بأزماٍت أو حروب.   

املحوَريِن  يف  املسّجلة  الّدرجات  بني  املقارنُة  تُظهر 
تكنولوجيا   ُ مؤرشِّ عليهام  ارتكز  اللَّذيِن  الرئيسيَّني 
التي  الـ8  الدول  من   7 أّن  واالتّصاالت  املعلوماِت 
يف  درجاتُها  تقاربت  املتوسط  درجة  فوَق  كانت 
والبحرين  وقطر  اإلمارات  وهي  املحَورين،  كال 

خالف  عىل  ولبنان؛  واألردن  وُعامن  والسعودية 
الكويت التي نزلت تحَت املتوسط يف محور البيئة 
وجيبويت  املغرب  دْولتا  ظهرت  حيث  التمكينية، 
)اللّتاِن كانتا دوَن درجة املتوسط يف املؤرشِّ العام(. 
الفارُق بني  العربية، فقد تراوح  أّما يف سائر الدول 
درجات املحَورين يف الدولة الواحدة بني 1.36 و32.1 
درجة. وكانت هذه الفوارُق لصالح البيئة التمكينية 
 10 التكنولوجية يف  القدراِت  ولصالح  دولًة،   12 يف 
دول، ما قد يُشري إىل وجود نقٍص يف مستوى تنسيِق 
)الشكل  املرتَكزين  هذيِن  إىل  هِة  املوجَّ الجهود 
درجاُت  تقاربت  حيُث  املتميّزة،  الدول  ويف   .)16
املحَورين، بلغت معاِمالُت االرتباط بينها 0.831؛ ما 
يَدّل عىل درجٍة عالية من التفاعل بينهام ساهمت 

يف ارتفاع قيمِة املؤرشِّ العاّم.

ملحور  التابعِة  الفرعيِة  باملحاور  يتعلّق  ما  يف 
تقّدًما  املقارنُة  أظهرت  التكنولوجية،  القدرات 
ملحوظًا يف أغلب الدول العربية عىل مستوى املحوِر 
االتصال؛  كُلفِة  تحّمِل  مدى  يتناول  الذي  الفرعّي 
األفراِد  باستخدامات  املتعلُّق  الفرعّي  املحوُر  يليه 
املتعلُّق  الفرعّي  املحوُر  ثم  والحكومة،  والرشكاِت 
املالحظُة  تَجدر  الرقمي.  واملحتوى  التحتيِة  بالبْنية 
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بالنسبة إىل البيئة التحتيِة واملحتوى الرقمّي، أّن 6 
بني  تَراوحت  بدرجاٍت  املتوسط  فوًق  جاءت  دوٍل 
52.16 و90.83 )اإلمارات وقطر والكويت والبحرين 
تتجاوز  مل  دوٍل   6 مقابل  يف  وُعامن(،  والسعودية 
وجزر  واليمن  والصومال  )السودان   20 درجاتُها 
القمر وسوريا وموريتانيا(. وتبدو نتائُج دول الخليِج 
منطقيًّة، باعتبار املراتِب املتقّدمة التي تحتلّها عىل 
مستوى العامل؛ حيث تأيت البحريُن ىف مقّدمة الدوِل 
وقطر  الكويُت  وتُحرز  الكهرباء،  إنتاُج  حيُث  من 
شبكات  تغطية  مدى  ىف  األُوىل  املراكَز  واإلماراُت 
الهاتف النّقال كنسبٍة من عدد السكان. ويف املحور 

ِل تْكلفة االتصال، بقيت  الفرعيِّ املتعلِّق مبدى تَحمُّ
مبتوسٍط  وسوريا  قطر  هام  املتوسط؛  دوَن  دولتاِن 

يُساوي 32.34 و3.23 عىل التوايل. 

حّققت  املعلومات،  تكنولوجيا  استخدامات  بشأن 
مثِل  مستوياٍت  عّدة  عىل  املراكز  أفضَل  اإلماراُت 
االجتامعّي،  التواصل  شبكاِت  استخداِم  مدى 
األفراِد  بني  للتعامل  اإلنرتنت  واستخداماِت 
مدى  ىف  وكذلك  الرشكات،  بني  فيام  أو  والرشكات 
استيعاِب املؤّسسات للتكنولوجيا الحديثة. وحّققت 
قطر املركَز األفضَل عربيًّا يف مدى تدريب العاملني، 

الشكل 15: 
نتائُج الدول العربية يف مؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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الشكل 16: 
نتائُج الدول العربية يف املحاور الرئيسيَّة ملؤرشِّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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يف  عامليًّا؛  الخامَس  املركَز  بذلك  تحتّل  بأنها  علاًم 
وضع  يف  عامليًّا  األوَل  املركَز  اإلماراُت  حّققت  حني 
الرؤية  يف  واالتصاالت  املعلوماِت  تكنولوجيا   ِ مؤرشِّ
املستقبليِة للدولة، وأيًضا يف مستوى نجاِح الحكومة 
واالتصاالت3.  املعلوماِت  بتكنولوجيا  االرتقاء  يف 
وليبيا  والجزائر  موريتانيا  تُوجد  اآلخر،  الطرِف  ويف 
لتحقيق  كثرية  جهوٍد  بذل  إىل  تحتاج  التي  واليمن 
للتعامل  اإلنرتنت  استخدامات  يف  أفضَل  مستًوى 
أقلَّ  حّققت  حيُث  العاِملني؛  وتدريِب  التجارّي 

األرقام يف هذه املجموعة من املكوِّنات. 

عىل صعيٍد آخر، كشفت املقارنُة بني املحاوِر الفرعية 
التابعِة للمحور الرئييسِّ الثاين )البيئة التمكينية( عن 
الدوُل  عليها  حصلت  التي  الدرجات  نتائِج  تقارُب 
يف ثالٍث منها هي: التعليم، واالقتصاد، واملعرفُة من 
التنمية؛ يف حني جاء األداُء العريّب يف درجات  أجل 
واالبتكار( العلمي  )البحث  الرابع  الفرعيٍّ  املحور 

دوَن املتوسط، باستثناء 3 دوٍل هي اإلمارات وقطر 
العربيِة  الّدول  تفاَوت عدُد  والّسعودية. عدا ذلك، 
فرعيٍّ  محوٍر  من  فوق  فام  املتوّسط  الحاصلِة عىل 

مستوى  يف  الثبات  من  نوٍع  وجود  مع  آخر،  إىل 
املجموعتنَِي اللَّتني تحتاّلِن أعىل الرتتيِب وأسفلَه.

ختاماً

الرقميَة  الفجوَة  آنًِفا  املذكورُة  النتائُج  تُوضح 
التعاون  مجلس  دول  من  خمٍس  بني  الواضحة 
والسعودية  واإلمارات  وقطر  )البحرين  الخليجي 
السودان  خصوًصا  الدول؛  باقي  وبني  والكويت( 
وجيبويت وموريتانيا وليبيا. فبينام حّققت دوٌل مثُل 
اإلمارات وقطر مستوياٍت هي األعىل عامليًّا، ال تزال 
اُت بعض الدول العربيِة األُخرى خارَج املنافسة  مؤرشِّ
الجهد  من  املزيُد  عليها  يُحتّم  ما  وهو  العربية؛ 
لتحسني قدراتِها التكنولوجية ىف عرص املعرفة. ونظرًا 
إىل وجود عالقٍة طَرديٍة واضحة بني املستوى العاّم 
املعلومات  تكنولوجبا  ات  مؤرشِّ وقوِة  الفرد  لدْخل 
ات  واالتّصاالت، فال بدَّ من رضورة وضعِ هذه املؤرشِّ
عن  فضاًل  للدولة؛  املستقبلية  الُخطِط  صدارة  يف 
مضاعفة االهتامِم بقضايا البحث العلميِّ واالبتكار، 

ورفعِ مستوى جودِة التعليم بشكٍل عاّم.
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