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شكر وتقدير
والتغيري  التكنولوجيا  فريق  الرئيسي ومدير  البحوث  يد كريس كاوارد، عامل  الرقمية على  املهارات  تقييم  دليل  ُأعد 
االجتماعي (TASCHA)، وستايسي ويدليك، منسقة وحمللة البحوث، يف فريق التكنولوجيا والتغيري االجتماعي وآليسون 
ج. أندرسون مساعدة البحوث، يف فريق التكنولوجيا والتغيري االجتماعي حتت إشراف سوزان تيلتشر، رئيسة شعبة 
تنمية القدرات واملهارات الرقمية، يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت، وُرفد الدليل مبدخالت من 
حليمة لتامو، مسؤولة تنمية القدرات واملهارات، باالحتاد الدويل لالتصاالت. وُنفذ العمل حتت إشراف عام من يون 
جو كيم، القائمة بأعمال رئاسة دائرة مركز املعارف الرقمية يف مكتب تنمية االتصاالت باالحتاد. وحرر املنشور أنتوين 
بيت، مستشار االحتاد الدويل لالتصاالت، وُأعدت التصاميم الرسومية على يد إيلينا ستانكوفسكا كاستيال، مسؤولة 
تنمية القدرات املساعدة باالحتاد وجوستني ديبوازييه، املتدربة يف االحتاد الدويل لالتصاالت. وُختَص بالشكر خدمة إنتاج 
منشورات االحتاد الدويل لالتصاالت وأفرقة العالمة املؤسسية لالحتاد الدويل لالتصاالت على النشر املكتيب وتصميم 

الغالف.

إخالء مسؤولية
اآلراء والنتائج واالستنتاجات املعرب عنها يف هذا املنشور ال تعرب بالضرورة عن وجهات نظر االحتاد الدويل لالتصاالت 

أو أعضائه.

اختذ االحتاد الدويل لالتصاالت مجيع االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املنشور. ومع ذلك، 
توزَّع املواد املنشورة دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صرحيًا أو ضمنيًا. وتقع مسؤولية تفسري املواد واستعماهلا 

على عاتق القارئ.
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متهيد

يف عامل رقمي على حنو متزايد، تؤدي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (ICT) دورًا رئيسيًا كمفعالت للتنمية 
ميكنها تسهيل قدرات البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة (SDG). باإلضافة إىل ذلك، أبرز اندالع جائحة 
كوفيد-19 العاملية أوائل عام 2020 – على حنو ال مثيل له رمبا - األمهية احليوية للتوصيلية املجدية بالنسبة إىل أرزاق 
االحتاد  االجتماعية. ومع ذلك، ووفقًا إلحصاءات  وتعليمهم ومشاركتهم  الناس ووظائفهم وصحتهم ورفاههم 

الدويل لالتصاالت، ال يزال نصف سكان العامل تقريبًا ال يستخدمون اإلنرتنت.

ويتمثل أحد العوائق الرئيسية الذي حيول دون اإلقبال على اإلنرتنت يف نقص املهارات املطلوبة الستخدام املنتجات 
اعتمادنا على  إن  املهمشة.  الفئات  الفقرية وبني  البلدان  السكان يف  الرقمية، ال سيما بني  واخلدمات واحملتويات 
الشبكات الرقمية أثناء اجلائحة، والنمو السريع املقابل يف إنتاج وتقدمي جمموعة هائلة من السلع واخلدمات الرقمية 
الرقمية، خاصة يف األمم  املهارات  التدريب على  النفاذ إىل  للمسارعة إىل حتسني  اجلديدة، يؤكد األمهية احلامسة 

واملجتمعات غري احلصينة.

وتلزم أنواع خمتلفة من املهارات الرقمية لالستفادة من الفرص العديدة اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
والتعامل يف الوقت نفسه مع اقتصاد موغل يف التكنولوجيا الرقمية. فاملشهد التكنولوجي املتغري - مبا فيه من التعليم 
املفعَّل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأدوات االتصاالت والوسائط الرقمية، واألمتتة يف املنزل ومكان العمل، 
وزيادة التعاون من خالل وسائل التواصل االجتماعي، وقدرات معاجلة البيانات املتزايدة - يتطلب قاعدة مهارات 

تتطور باستمرار.

وسرعان ما أصبحت املهارات الرقمية أساسية للناس من أجل القيام باألنشطة اليومية العادية مثل استخدام اهلاتف 
احملمول لتحويل األموال إىل أفراد األسرة عرب اخلدمات املالية الرقمية، واستخدام اإلنرتنت للفصول الدراسية عن 
ُبعد، وإجراء البحوث، وإعداد الدورات الدراسية وتقدميها، واكتساب املهارات األساسية للبقاء يف أمان على شبكة 
اإلنرتنت. ويف مكان العمل، هناك حاجة إىل املهارات الرقمية يف عدد يتزايد باستمرار من الوظائف، وحىت يف 
القطاعات اليدوية التقليدية مثل الزراعة، بدأت التطبيقات الرقمية يف حتقيق تقدم، مع ما لذلك من حاجة مقابلة إىل 
مستوى معني من املعارف الرقمية. وإعداد السكان املهرة رقميًا يستدعي إشراك مؤسسات خمتلفة: فتحتاج اجلامعات 
إىل إجراء البحوث وحتديد املتطلبات؛ وحتتاج املؤسسات احلكومية إىل وضع سياسات مناسبة؛ وحتتاج مؤسسات 
التدريب إىل تقدمي التدريب على املهارات الرقمية ذات الصلة؛ وحيتاج القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدين إىل 

دعم اعتماد التكنولوجيا الرقمية واستخدامها.

ومع زيادة عدد وتعقيد املهارات الرقمية املطلوبة، تكون البلدان حباجة إىل هُنج جيدة التنظيم لتحديد مستويات 
املهارات الرقمية احلالية وإدارة املتطلبات املستقبلية.

وملساعدة الدول األعضاء يف هذه العملية، ُصمم الدليل كأداة تدرجيية شاملة وعملية إلجراء عمليات تقييم املهارات 
الرقمية الوطنية. وميكن استخدامه لتحديد العرض احلايل من املهارات الرقمية على املستوى الوطين، وتقييم الطلب 
على املهارات من الصناعة والقطاعات األخرى لتحديد الفجوات يف املهارات، ووضع سياسات لتلبية املتطلبات من 
الرقمية يف املستقبل. وجرى تصميمه ليستخدمه واضعو السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرون، مثل  املهارات 

الشركاء يف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واهليئات األكادميية.
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ويستند الدليل إىل جمموعة أدوات املهارات الرقمية لالحتاد الدويل لالتصاالت اليت ُنشرت يف 2018 ويكملها. ويف 
حني ُصممت جمموعة األدوات ملساعدة واضعي السياسات على إعداد اسرتاتيجيات وخرائط طريق املهارات الرقمية 
الوطنية، يركز هذا الدليل على مساعدهتم يف حتديد الفجوات واملتطلبات الوطنية يف املهارات، حبيث متكن معاجلتها 
بعد ذلك من خالل سياسات واسرتاتيجيات تطوير املهارات الرقمية املستهَدفة. وبعبارة أخرى، ميكن أن تكون 

نتائج عملية تقييم املهارات الرقمية مبثابة مدخالت ملموسة وضرورية يف عملية صنع السياسة الوطنية.

وُيستعمل هذا الدليل أيضًا كمسامهة يف احلملة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية لتزويد 
الشباب باملهارات الرقمية املطلوبة للوظائف، واليت تعد جزءًا من مبادرة منظمة العمل الدولية العاملية بشأن الوظائف 
الالئقة للشباب واليت أطلقت يف عام 2016. وهتدف احلملة إىل تعزيز توظيف الشباب باالستفادة من املهارات 
الرقمية من خالل حتفيز وتشجيع الشركاء على االلتزام بتقدمي التدريب على املهارات الرقمية للشباب، وال سيما 
يف العامل النامي. وحىت اآلن، ُقطعت عهود بتدريب أكثر من 15 مليون شخص من خالل هذه احلملة. ويعد هذا 
الدليل إحدى مسامهات االحتاد يف املنتجات املعرفية اليت تدعم احلملة، وهو يساعد أصحاب املصلحة يف تصميم 
وتنفيذ سياسات وبرامج التدريب الفعالة لضمان تزويد الشباب باملهارات املناسبة كي يتخذوا مكانًا هلم يف االقتصاد 

الرقمي.

وإنين على ثقة من أن أعضاء االحتاد سريحبون هبذا الدليل كأداة ال غىن عنها ستسهل عملهم وتشجعهم على القيام 
باملهمة اهلامة املتمثلة يف تقييم جاهزية مهاراهتم الرقمية الوطنية لتحسني عملية صنع السياسات. 

 دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت
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مقدمة إىل دليل تقييم املهارات الرقمية
تستمر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (ICT) يف النمو من حيث العدد والتطور والتعقيد. وتدفع هذه التطورات 
التكنولوجية عجلة تغيريات يف أسواق العمل، مما خيلق ويزيد من حاجة البلدان إىل إعداد سكان مسلحني باملهارات 
الرقمية لتوسيع رقعة املشاركة االقتصادية، ودفع عجلة التنمية االقتصادية والتنافس يف االقتصاد العاملي. ولتحقيق 
ذلك، حيتاج واضعو السياسة إىل الوقوف على مستويات املهارات الرقمية احلالية وحتديد وتوقع متطلبات املهارات 

الرقمية احلالية واملستقبلية يف بلداهنم.

ويعمل االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) على تعزيز القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطوير 
التكنولوجيا الرقمية، على النحو املوضح من خالل قرارات مؤمتر املندوبني املفوضني لديه ومؤمتره العاملي لتنمية 
االتصاالت (WTDC). ويفوض اهلدف 3 (الناتج 3.3) الذي اعتمده املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (بوينس آيرس، 
2017) االحتاد بإعداد السياسات واملبادئ التوجيهية الالزمة لبناء القدرات املؤسسية وتنمية املهارات البشرية يف جمال 

تعزيز  بغية مساعدهتا على  النامية،  البلدان  أعضائه، وخاصة  املعلومات واالتصاالت من  االتصاالت�تكنولوجيا 
أدوات  االحتاد  أعد  الصدد،  املجال. ويف هذا  الوطنية يف هذا  اسرتاتيجياهتا  واملؤسسية ووضع  البشرية  القدرات 
املهارات الرقمية (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 أ) اليت ميكن للبلدان النامية، وكذلك املتقدمة، استخدامها 
قبل  الرقمية  للمهارات  اسرتاتيجية وطنية  وامتالك  الرقمية.  املهارات  بشأن  الوطنية  اسرتاتيجياهتا  كمدخالت يف 
الشروع يف هنج تقييم املهارات الرقمية سيقدم أساسًا مفيدًا للعمل املوضح يف هذا الدليل (منظمة التعاون والتنمية 
الصفحة 74). وقد قامت منظمات أخرى بوضع ومناقشة أطر ميكن   ،2016 ،(OECD) امليدان االقتصادي يف 
استخدامها إلجراء عمليات التقييم املهارات الرقمية الوطنية؛ ولكن ال توجد وثيقة أو دليل عملي يقدم هنجًا متدرجًا 

خطوة خبطوة ميكن للبلدان اتباعه لتقييم مهاراهتا الرقمية الوطنية.

وسيؤثر مستوى التطور التكنولوجي يف كل بلد على مستويات املهارات الرقمية ومتطلباهتا. ففي البلدان النامية، 
ستختلف مستويات ومتطلبات املهارات الرقمية، وكذلك عمليات تقييم أو تقييم هذه املهارات، عنها يف البلدان 

املتقدمة. لذلك من املهم أن يضع االحتاد آليات لدعم هذه اجلهود واملبادرات.

يف ضوء ما جاء أعاله، تقدم هذه الوثيقة دليًال عملًيا يساعد البلدان، وال سيما يف العامل النامي، على إجراء عمليات 
تقييم املهارات الرقمية الوطنية لتحديد مستويات املهارات الرقمية احلالية وكذلك املتطلبات من املهارات الرقمية 
يف الوقت احلايل ويف املستقبل. وجرى تصميم خارطة الطريق ليستخدمها واضعو السياسات وأصحاب املصلحة 
اآلخرون، مثل الشركاء يف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واهليئات األكادميية، الذين قد يكونون حباجة 

إىل إجراء عمليات تقييم للمهارات على املستوى الوطين.

ويتألف الدليل من الفصول اخلمسة التالية:

يستعرض الفصل األول العمل احلايل املتعلق بعمليات تقييم املهارات الرقمية الوطنية، ويناقش مزايا وعيوب   •
أدوات تقييم املهارات الرقمية اليت ميكن استخدامها كجزء من التقييم على املستوى الوطين.

ويقدم الفصل الثاين هنجًا تدرجييًا لتقييم العرض احلايل من املهارات الرقمية.  •
ويقدم الفصل الثالث هنجًا تدرجييًا لتحديد مستوى الطلب احلايل للبلد على املهارات الرقمية وحتديد أي   •

سوء تطابق يف املهارات.
ويتناول الفصل الرابع االجتاهات التكنولوجية املستقبلية وكيفية إجراء عمليات توقع املهارات الرقمية.  •

دمة
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وحيتوي الفصل اخلامس على ملخص واستنتاجات.  •
ويف التذييل، سيجد القراء املزيد من املوارد واألدوات اليت ميكن أن يستخدمها واضعو السياسات وأصحاب   •

املصلحة يف تطوير أفكار مناسبة لبلدهم أو سياقهم احملدد.
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الفصل 1: استعراض العمل القائم بشأن عمليات تقييم 
املهارات الرقمية الوطنية

مقدمة
يستعرض الفصل األول العمل القائم بشأن أطر املهارات الرقمية واألدوات املقابلة لتقييم املهارات الرقمية، ويناقش 
مزايا وعيوب كل أداة كجزء من التقييم على املستوى الوطين. وعند النظر يف عمليات التقييم املتنوعة، تغطي 
املناقشة كيف تتضمن عمليات التقييم املهارات الرقمية أنواع ومستويات املهارات الرقمية احملددة يف جمموعة أدوات 
املهارات الرقمية لالحتاد. وتنقسم عمليات التقييم املهارات الرقمية إىل ثالث فئات، وهي التقييم الذايت والتقييم 
القائم على املعارف والتقييم القائم على األداء، ويناَقش دور وغرض كل من هذه األنواع من التقييم. باإلضافة إىل 
ذلك، يستعرض الفصل عمليات التقييم املهارات الرقمية على املستوى الوطين، ويدرس مزايا وعيوب عمليات 
التقييم الوطنية ويقدم أمثلة من البلدان اليت أجريت فيها عمليات تقييم املهارات الرقمية. وأخريًا، ُينظر يف جمموعة 
متنوعة من األساليب املتاحة للبلدان إلجراء تقييم للمتطلبات احلالية من املهارات الرقمية وقياس سوء تطابق املهارات 
احلايل. ويف فصول الحقة، يبين التقرير على هذه املعارف لدعم فهم البالد لالحتياجات املستقبلية من املهارات 

الرقمية.

أنواع املهارات الرقمية
قبل التفكري يف كيفية تقييم املهارات الرقمية، تقتضي الضرورة أوًال فهم املهارات الرقمية وكيفية تصنيفها. وتشمل 
املهارات الرقمية، اليت يطلق عليها أحيانًا أيضًا الكفاءات أو املؤهالت الرقمية، "املعارف واملهارات املطلوبة لكي 
يتمكن الفرد من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف يف حياته الشخصية واملهنية" (جلنة 
العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، 2018، الصفحة 4). ونظرًا لوترية التغيري يف التكنولوجيا وفرص العمل الرقمي، 
تشري املهارات الرقمية إىل جمموعة واسعة من املهارات اليت تتغري مبرور الوقت. وتشمل املهارات الرقمية "توليفة من 
السلوكيات والدراية واملعارف وعادات العمل واخلصائص الشخصية وامليول ومواقف الفهم احلرجة". (جلنة النطاق 
العريض للتنمية املستدامة، 2017، الصفحة 4). وبالتايل فهي ال تشمل املهارات التقنية فحسب بل أيضًا املهارات 

اإلدراكية وكذلك املهارات الشخصية غري اإلدراكية مثل مهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات التواصل.

ويستخدم الناس املهارات الرقمية للتعامل مع جمموعة كبرية من التكنولوجيات الرقمية: احلواسيب املكتبية واحملمولة 
واهلواتف املتنقلة واألجهزة األخرى املفعَّلة باإلنرتنت أو "الذكية". وقد تكون بعض هذه املهارات خاصة باجلهاز، 
من قبيل استخدام لوحة املفاتيح أو الفارة، يف حني أن البعض اآلخر منها ميكن أن يكون أكثر مشوًال، مثل استخدام 

مصطلحات البحث الفعالة يف شبكة اإلنرتنت.

مستويات املهارات الرقمية
ميكن أن ُتفهم املهارات الرقمية بشكل أفضل من خالل تصنيفها وفق مستويات اإلتقان وتقسم جمموعة أدوات 
الدويل  (االحتاد  واملتقدمة  واملتوسطة  األساسية  فئات:  املهارات إىل ثالث  االحتاد مستويات  الرقمية يف  املهارات 
لالتصاالت، 2018 أ، الصفحة 5). ويقدم وضع هذه املهارات يف سلسلة متصلة مسارًا للدراسة. فعلى سبيل املثال، 

حيتاج الشخص عادًة إىل إتقان املهارات األساسية قبل االنتقال إىل املهارات املتوسطة أو املتقدمة.

1 ل 
فص

ال



4

األساسية
تقدم املهارات الرقمية األساسية األساس الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف بعض املجتمعات، تطبَّق 
هذه املهارات كلها على األجهزة املتنقلة. ويف موضع آخر، يتطلب إتقان املهارات األساسية التفاعل مع عدة أنواع 

من األجهزة. وتشمل املهارات األساسية ما يلي:

استخدام لوحة مفاتيح أو شاشة تعمل باللمس لتشغيل اجلهاز  •
استخدام الربجميات لتنزيل التطبيقات وإنشاء الوثائق  •

إجناز املعامالت األساسية عرب اإلنرتنت مثل إجراء عمليات البحث عرب اإلنرتنت، وإرسال واستقبال رسائل   •
الربيد اإللكرتوين، وملء استمارة.

وميكن اكتساب هذه املهارات من خالل التدريب الرمسي أو من خالل التعليم الذايت أو من األقران. وتسهل املهارات 
الدويل  (االحتاد  واستخدامها  واخلاصة  العامة  اخلدمات  إىل  والنفاذ  اآلخرين  مع  التواصل  الناس  على  األساسية 

لالتصاالت، 2018 أ، الصفحة 6).

املتوسطة
متّكن املهارات املتوسطة الناس من استخدام التكنولوجيا "بأساليب أكثر فائدة وجدوى" (جلنة النطاق العريض 
للتنمية املستدامة، 2017، ص. 27). وعلى عكس املهارات األساسية األكثر مشولية، سيحتاج الشخص إىل جمموعات 
خمتلفة من املهارات املتوسطة حسب أهدافه واحتياجاته وحرفته. فعلى سبيل املثال، ميكن أن حيتاج الشخص، حسب 
نوع الوظيفة اليت يعمل هبا، إىل مهارات التصميم التصويري الرقمي باإلضافة إىل معاجلة الكلمات (االحتاد الدويل 
لالتصاالت، 2018 أ، الصفحة 6). ومع تغري التكنولوجيا ومنوها، يستمر عدد املهارات اليت تندرج ضمن إطار 
املهارات "املتوسطة" يف االرتقاء والتوسع. ففي املاضي القريب، مل يكن بإمكان الزمالء التعاون افرتاضيًا إال بتبادل 
النصوص ذهابًا وإيابًا عرب الربيد اإللكرتوين؛ أما اآلن، فيمكن ألفرقة العمل التعاون باستخدام الفيديو والنصوص 
والصوت على جمموعة متنوعة من املنصات. ويكتسب األشخاص بوجه عام املهارات املتوسطة من خالل التعليم 

الرمسي أو من أقراهنم أو من خالل الدراسة الذاتية (مثل الدروس عرب اإلنرتنت).

املتقدمة
الربجمة  مثل  التخصص ومتقدمة يف مهن  عالية  مهارات  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  يستخدم متخصصو 
احلاسوبية وتطوير الربجميات وعلوم البيانات وإدارة الشبكات. وشأهنا شأن املهارات املتوسطة، يتواصل منو املهارات 

املتقدمة والوظائف اليت تتطلبها من حيث العدد والنطاق. وتتضمن بعض جمموعات املهارات األحدث ما يلي: 

(AI) الذكاء االصطناعي  •
البيانات الضخمة  •

األمن السيرباين  •
ريادة األعمال الرقمية  •
(IoT) إنرتنت األشياء  •

.(VR) الواقع االفرتاضي  •
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ويكتسب الناس مهارات متقدمة يف الغالب من خالل التعليم الرمسي املتقدم، ولكن توجد مسارات أخرى، مثل 
معسكرات التدريب على التشفري أو التدريب عرب اإلنرتنت (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 أ، الصفحة 6).

ويف حني أن هذا التقرير يستند إىل مفهوم املهارات األساسية واملتوسطة واملتقدمة، فمن املهم أخذ العلم بأن بعض 
أطر املهارات الرقمية تقسم املهارات أيضًا إىل جمموعات خمتلفة من مستويات اإلتقان.

أطر املهارات الرقمية
قبل مناقشة هُنج تقييم مستويات املهارات الرقمية، حنتاج إىل التطرق إىل أمهية أطر املهارات الرقمية. فتقييم أطر 
املهارات الرقمية نفسها يقع خارج نطاق هذا الدليل، ولكن من املهم فهم أطر املهارات الرقمية الرئيسية ألن العديد 
من هُنج التقييم (وإن مل تكن كلها) مبنية حول إطار معني. ويقدم إطار املهارات الرقمية وسيلة لتصنيف وتنظيم 
ف يف بعض األحيان مستويات اإلتقان  تعقيدات جمموعة املهارات الرقمية ومداها. فتنشئ األطر لغة مشرتكة، وتوصِّ
أو نتائج التعلم (فوريكاري وبوين، 2019، الصفحة 1). وُتستخدم أطر املهارات الرقمية كمصدر معلومات ألدوات 
السياسة والتخطيط التعليمي والتقييم (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 أ، الصفحة 7). ويقدم هذا القسم نظرة 

عامة موجزة على أربعة من األطر الرئيسية املستخدمة حاليًا للسياسة العامة والقياس.

(DigComp) إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني
 (DigComp) نشر مركز البحوث املشرتكة التابع للمفوضية األوروبية ألول مرة إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني
املعلومات  معرفة   (1) اختصاص:  اإلطار مخسة جماالت  2017. ويتضمن  بتحديثه يف عام  وقام   ،2013 يف عام 
والبيانات؛ (2) التواصل والتعاون؛ (3) استحداث احملتوى الرقمي؛ (4) السالمة؛ (5) حل املشكالت. وحيدد اإلطار 
أيضًا املعارف واملهارات والتصرفات املطلوبة لكل كفاءة، بثمانية مستويات من اإلتقان (كاريتريو وفوريكاري 
وبوين، 2017). وإطار الكفاءة الرقمية للمواطنني الذي وضعته الدول األعضاء يف االحتاد األورويب (EU)، وكانت 
أكثر من يستعمله، ما يرح ُيستخدم كأساس لتطوير االسرتاتيجية وبرامج التعليم وأدوات التقييم يف أكثر من 20 

بلدًا يف أوروبا وخمتلف بقاع العامل (كلوزر وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 8).

(DLGF) إطار اإلملام باملعارف الرقمية العاملي
وجلعل إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني (DigComp) أكثر قابلية للتطبيق يف البلدان النامية، استخدم إطار اإلملام 
باملعارف الرقمية العاملي (DLGF) الذي وضعته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (UNESCO) دراسات 
جتريبية من بلدان متنوعة اقتصاديًا. وكان اهلدف منه هو إنشاء إطار ليكون مبثابة األساس للمؤشر 4.4.2 من هدف 
التنمية املستدامة 4 (SDG): "النسبة املئوية للشباب والكبار الذين حيرزون مستوى املعايري الدنيا للكفاءة يف مهارات 
اإلدارية الرقمية" وتضمن وضع هذا اإلطار استعراضًا تقنيًا ألكثر من 40 إطارًا عامليًا لإلملام باملعارف الرقمية، 
ُرمست بعد ذلك خرائط ارتباطاهتا مع إطار DigComp. ويف النهاية، اسَتكمل إطاُر DLGF إطاَر DigComp القائم 
مبجايل اختصاص إضافيني مها "تشغيالت األجهزة والربجميات" و"الكفاءات املتعلقة باملهنة"، وكفاءة إضافية واحدة 
ضمن جمال اختصاص "حل املشكالت"، أي "التفكري احلسايب" (الو، وو، دي ال توري وونغ، 2018، الصفحات 

.(25-23

(DiSTO) االنتقال من املهارات الرقمية إىل النتائج امللموسة
قام فريق من الباحثني يف كلية لندن لالقتصاد بقيادة ألكسندر فان ديورسن وجان فان ديك، من بني باحثني آخرين، 
بوضع إطار رئيسي آخر لفهم املهارات الرقمية، وُأدرج يف مشروع االنتقال من املهارات الرقمية إىل النتائج امللموسة 
(DiSTO) الذي "يضع وحيسن مقاييس ومناذج املهارات الرقمية للناس، واملشاركة الرقمية ونتائج ... استخدام 
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" (كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، بدون تاريخ-أ). وقام فان ديورسن 
وفان ديك بإجراء حبوث مكثفة لسنوات عديدة حتت شعار "مهارات اإلنرتنت". ويستخدم منوذجهما مصطلح 
"الوسائط الرقمية" لوصف "احلواسيب واملهاتفة املتنقلة والتلفزيون الرقمي واإلنرتنت" (فان ديورسن وفان ديك، 

2015). وينظم اإلطار املهارات يف أربعة جماالت:

املهارات التشغيلية - مهارات تشغيل الوسائط الرقمية  •
املهارات الرمسية - مهارات التعامل مع اهليكل اخلاص للوسائط الرقمية مثل القوائم والوصالت التشعبية  •

مهارات املعلومات - مهارات البحث عن املعلومات واختيارها وتقييمها يف الوسائط الرقمية  •
املهارات اإلسرتاتيجية - مهارات توظيف املعلومات الواردة يف الوسائط الرقمية لبلوغ األهداف الشخصية   •

أو املهنية.
وجرى حتديث وتوسيع العمل األصلي الذي كان قد ُأجنز عام 2009 عدة مرات، وهو يتضمن اآلن أداة استطالع 
ُكيِّفت واخُتربت يف أسرتاليا والربازيل وشيلي وهولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وأوروغواي. واختربت 
املنهجية عمليات التقييم الذايت باستخدام األدوات املستندة إىل األداء، مما مسح للباحثني بتوكيل البنود بناًء على 
األداء الفعلي. وبالتايل، فإهنا أنتج نتائج صحيحة من حيث مستوى املهارات (فان ديورسن وفان ديك وبيرتز، 2012).

إطار املهارات الرقمية األساسية اجلديد
ُصمم إطار املهارات الرقمية األساسية اجلديد لدى وزارة التعليم يف اململكة املتحدة (UK) لدعم الراشدين يف تعزيز 
مهاراهتم الرقمية. ويركز اإلطار على "املهارات الالزمة لالستفادة بأمان من عامل اليوم واملستقبل واملشاركة واملسامهة 
فيه". وهو يشمل مخس فئات من املهارات: التواصل، ومعاجلة املعلومات واحملتوى، واملعامالت، وحل املشكالت، 
والكينونة اآلمنة والقانونية على شبكة اإلنرتنت (إطار املهارات الرقمية األساسية، 2018). ووفقًا ملدونة على شبكة 
اإلنرتنت، أنشأت منظمة غري رحبية للمهارات الرقمية تدعى Go ON UK هذا اإلطار يف عام 2015، وُحدِّث يف 
عام 2018 من خالل التشاور مع فريق توجيهي من شركات التكنولوجيا واملصارف واحتادات األعمال واملجتمع 
املدين وبالتعاون مع أكثر من 400 منظمة عرب القطاعات (رايدر، 2018). واملهارات الواردة يف هذا اإلطار تؤثر 
على مؤشر املستهلك الرقمي يف اململكة املتحدة، وهو استطالع أساسي للمهارات الرقمية واملالية يشمل 9000 

من سكان اململكة املتحدة أجري آخر مرة يف عام 2019 (مصرف لويدز (Lloyds)، بدون تاريخ).

نقاش
تتبىن البلدان هنجًا متنوعًا للتعامل مع أطر التقييم. فتقوم بعض البلدان ببناء أطر املهارات اخلاصة هبا، بينما تعتمد 
 (DigComp) بلدان أخرى على األطر اليت ُأعدت لالستخدام على نطاق أوسع، مثل إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني
املستخَدم يف أكثر من 20 بلدًا. وتعتمد بلدان أخرى غريها على أطر إضافية، ال ُتستعرض هنا، مثل برنامج دعم 
الشهادات الدويل (Cer�port Interna�onal) وشهادات اإلملام باملعارف الرقمية (IC3) أو الرتخيص الدويل لقيادة 
احلاسوب (ICDL) (الو وغريه، 2018، الصفحات 33-30). ويسرتشد هذا الدليل جبميع الُنهج املتنوعة املعتمدة، 

نظرًا ألن الطرق املختلفة لتصنيف املهارات الرقمية تؤدي إىل هُنج خمتلفة لقياس املهارات الرقمية.

ُنهج تقييم مستويات املهارات الرقمية
يركز هذا القسم على استعراض وتقييم الُنهج القائمة لتقييم املهارات الرقمية. وحتدَدت هذه األدوات من أطر 
املهارات الرقمية املذكورة أعاله واملقاالت األكادميية والبحوث اليت تنتجها املنظمات الدولية. واختريت عمليات 
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تقييم املهارات الرقمية إلمكانية نشرها أو تكييفها لالستخدام على مستوى املنظمات أو على املستوى الُقطري. 
وحنن نعرف ونستكشف األنواع الثالثة للعمليات التقييم: عمليات التقييم الذايت وعمليات التقييم القائمة على 
التذييل.  التقييم يف  األداء. وميكن االطالع على جدول كامل ألدوات  القائمة على  التقييم  املعارف وعمليات 

وسيغطي الفصل 2 مسألة كيفية استخدامها لقياس مستويات املهارات الرقمية احلالية يف بلد ما.

عمليات التقييم الذايت
تقيس عمليات التقييم الذايت املهارات الرقمية بالطلب إىل املشاركني تقييم مستوى معرفتهم أو قدرهتم أو ثقتهم 
أو استخدامهم. ومتيل األسئلة إىل استخدام مقاييس حمددة مسبقًا مثل مقياس ليكرت (Likert) (مثل مقياس 1-5) 
أو مقياس االختيار من خيارات متعددة أو مقياس صواب أم خطأ. وبالنسبة جلهود قياس املهارات الوطنية، ُتدار 
عمليات التقييم الذايت عادًة يف شكل استطالع. ونظرًا ألن عمليات التقييم الذايت سريعة نسبيًا، فإهنا غالبًا ما تقرتن 

بأنواع أخرى من التقييم. وميكن أن خيتلف طول عمليات التقييم هذه وإمجايل املهارات املشمولة.

وتتمثل امليزة الرئيسية لعمليات التقييم الذايت يف كوهنا األسهل واألقل تكلفة من حيث اإلنشاء والتنفيذ وإسناد 
الدرجات (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 ج، الصفحة 41). وميكن أن تغطي عمليات التقييم الذايت أيضًا طائفة 
غري حمدودة تقريبًا من أنواع املهارات، من األساسية إىل املتقدمة. باإلضافة إىل ذلك، تسمح عمليات التقييم الذايت 
للشخص بالتأمل مبفرده يف نقاط قوته وضعفه (كلوزر وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 35). بيد أن هذا النوع 
من التقييم تشوبه عيوب ذات شأن. أحدها أن الناس غالبًا ما جيدون صعوبة يف تقييم مهاراهتم وقدراهتم بأي درجة 
من الدقة (ليت، 2013، الصفحة 620). والعوامل الدميغرافية، مثل النوع االجتماعي والدخل والفئات االجتماعية 
السائدة، حترف أيضًا الطريقة اليت يقيم هبا الشخص مهاراته (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 ج، الصفحة 42). 

وعلى الرغم من هذه العيوب، ال تزال عمليات التقييم الذايت رائجة.

أمثلة على استطالعات التقييم الذايت
يسهل إرفاق استطالعات التقييم الذايت باالستطالعات القائمة أو مبقاييس أخذ العينات الكبرية األخرى. ويعد 
ُتدرج  اليت  املنظمات  أمثلة  (Eurostat)، من  األورويب  لالحتاد  اإلحصائي  واملكتب  لالتصاالت  الدويل  االحتاد 
استطالعات التقارير الذاتية كجزء من عمليات مجع البيانات الكبرية. ويقل العدد اإلمجايل لألسئلة اخلاصة باملهارات 
عنه يف األساليب األخرى، ألن االستطالعات تغطي مواضيع أخرى أيضًا. ففي االستبيان األسري عن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الذي جيريه االحتاد الدويل لالتصاالت، يسأل السؤال HH15 عن تسع من مهارات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، معظمها قائم على احلاسوب، ويغطي املهارات األساسية واملتوسطة، مع سؤال واحد عن 
الربجمة احلاسوبية (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018ب). وتغطي بقية االستطالع أسئلة أخرى تتعلق بالنفاذ إىل 
املهارات  األورويب مؤشر  املكتب اإلحصائي لالحتاد  أعد  املعلومات واالتصاالت واستخدامها. وقد  تكنولوجيا 
الرقمية على أساس إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني (DigComp). ويبلغ الشخص عما إذا كان قد قام بأنشطة 
خمتلفة تندرج يف أربعة جماالت اختصاص: مهارات املعلومات ومهارات التواصل ومهارات حل املشكالت ومهارات 
الربجميات. فيحصل الشخص على تصنيف "بال مهارات" أو صاحب مهارات "متدنية" أو "أساسية" أو "فوق 
األساسية" (املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب، بدون تاريخ-أ). ويقتصر استخدام مقياس املكتب اإلحصائي لالحتاد 

األورويب بشأن املهارات الرقمية على البلدان األوروبية.

وتنفَّذ عمليات تقييم أخرى كاستطالعات قائمة بذاهتا. وكان مشروع االنتقال من املهارات الرقمية إىل النتائج 
امللموسة (DiSTO) قد أنشئ وأقرت صحته يف األصل يف اململكة املتحدة وهولندا (فان ديورسن وهيلسرب وإينون، 
والربازيل  أسرتاليا وشيلي  االستطالعات يف  اسُتخدمت  الشراكات،  األقرب، ومن خالل  اآلونة  2014). ويف 

وأوروغواي والواليات املتحدة كجزء من مشاريع حبثية حمدَدة األهداف (مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، 
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بدون تاريخ-ب). ويستخدم مشروع DiSTO مقياس ليكرت ويغطي مهارات استخدام شبكة اإلنرتنت واالتصاالت 
املتنقلة. ومثة استطالع آخر ُأعد كجزء من مشروع حبثي وهو مؤشر مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
(ISI). ويسأل هذا االستطالع عرب اإلنرتنت، الذي يستخدم مقياس ليكرت، عن مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املتقدمة لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 16 و35 عامًا يف الدول اجلزرية الصغرية النامية (ريدكر 

وستورم، 2019). 

ويقدم مشروع Ikanos، الذي أنشأته حكومة الباسك، مقرتحات بشأن فرص التدريب احمللية على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وهو يقدم بيانات وصفية رقمية حتدد املعارف واملهارات والتصرفات الرقمية اليت حيتاجها 
املعين  للمهنة والقطاع  املعلومات واالتصاالت األساسية  املختلفة، مبا يف ذلك مهارات تكنولوجيا  للمهن  املهين 
البيانات الوصفية االحتياجات احلالية من  الرقمية الالزمة املتعددة اجلوانب. وتتناول هذه  باإلضافة إىل املهارات 
املنتدى  لدى   (DigComp) للمواطنني  الرقمية  الكفاءة  4.0 وإطار  الصناعة  بناًء على مشروع  الرقمية  املهارات 

االقتصادي العاملي (WEF) (كلوزر وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 80).

التقييم القائم على املعارف
ختترب عمليات التقييم القائمة على املعارف مهارات استخدام األسئلة بشأن املعارف الواقعية أو اإلجرائية (كلوزر 
وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 35). وعادة ما ُتعرض نتائج التقييم كمجموعة من الردود على أسئلة االختيار 
من أجوبة متعددة، وميكن أن تنتج صورة أدق للقدرات من عمليات التقييم الذايت (كلوزر وبوجول برجيو، 2018، 
الصفحة 35). وتتمثل مزايا عمليات التقييم القائمة على املعارف يف قدرهتا على اختبار املهارات بقدر أقل من 
التكلفة واجلهد مقارنًة بأساليب االختبار األخرى. غري أهنا تغايل يف الرتكيز أحيانًا على ميزات التكنولوجيا نفسها 
وليس على كيفية استخدام املهارات الرقمية حلل مشكلة واقعية (سباركس وكاتز وبيلي، 2016، الصفحة 12). 
فعلى سبيل املثال، ستخترب عمليات التقييم هذه معرفة شكل أيقونة الربيد اإللكرتوين بدًال من كيفية إرسال بريد 
إلكرتوين حيتوي على مرفق. وتركز معظم عمليات التقييم على مهارات استخدام حاسوب سطح املكتب أو احلاسوب 
احملمول، ولكن بعض املهارات ميكن أن تنتقل إىل األجهزة املتنقلة، ويتعني القيام هبذه العمليات يف بيئة مضبوطة 

للحصول على أعلى درجة من الدقة.

التقييم القائم على األداء
الرقمية يف سيناريوهات واقعية باستخدام  الفعلي للمهارات  القائمة على األداء تقيس األداء  التقييم  إن عمليات 
أدوات مثل املتصفحات وبرجميات معاجلة الكلمات (كلوزر وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 35). وجترى بعض 
عمليات التقييم يف خمترب أو مبحاكاة برجمية، بينما يستخدم البعض اآلخر منها برجميات احلاسوب القائمة. وتعد 
عمليات تقييم األداء األسلوب األصح لقياس املهارات الرقمية (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 ج، الصفحة 42). 
إال أن إجراء هذه االختبارات هو األكثر تكلفة واألكثر استهالكًا لوقت املستخدمني، مما يصعِّب التنفيذ على نطاق 
واسع (كلوزر وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 35). وكثريًا ما تنفَّذ هذه االختبارات يف البيئات املدرسية حيث 

توجد أصًال عمليات االختبار على الصعيد الوطين.

وجترى ثالثة من االختبارات اليت اسُتعرضت يف مجيع أحناء العامل، وُمتكن للبلدان املشاركة مقارنُة بياناهتا ضمن 
الفئات  تستهدف  التواتر وهي  متفاوتة  دورات  التقييم هذه يف  عمليات  1). وجترى  البلدان وعربها (اجلدول 

العمرية املختلفة.
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اجلدول 1: عمليات تقييم املهارات الرقمية الدولية

عمليات التقييم املهارات الرقمية على املستوى الوطين
يقدم هذا القسم بضعة أمثلة على البلدان اليت أجريت فيها عمليات تقييم املهارات الرقمية على املستوى الوطين. 
وتعرض هذه األمثلة هُنجًا خمتلفة إلجراء عمليات تقييم املهارات الرقمية الوطنية بناًء على األهداف واألنشطة اليت 

تنفرد هبا البلدان.

(DiSTO) أوروغواي: االنتقال من املهارات الرقمية إىل النتائج امللموسة
يف عام 2017، أجرى فريق البحوث املعين بأوروغواي واملجتمع واإلنرتنت (GIUSI) ضمن قسم االتصاالت يف 
اجلامعة الكاثوليكية يف أوروغواي استطالعًا لفهم كيفية نفاذ أهل األوروغواي إىل شبكة اإلنرتنت واستخدامهم 
هلا. واحتوى جزء من االستبيان على أسئلة تتعلق بالتقييم الذايت للمهارات الرقمية بناًء على إطار مشروع االنتقال 
من املهارات الرقمية إىل النتائج امللموسة (DiSTO). واتصل االستطالع ذو الصفة التمثيلية على الصعيد الوطين 
بالسكان البالغة أعمارهم 18 سنة فأكثر ممن لديهم رقم هاتف متنقل. وُطلب من املستطَلعني تقييم أنفسهم على 
مقياس من 1 إىل 5 فيما يتعلق بقدرهتم على أداء 13 مهمة دون أي مساعدة، مبا فيها: "أنا أعرف كيفية إزالة 
األصدقاء من قوائم جهات االتصال اخلاصة يب" و"أنا أعرف كيفية إنشاء شيء جديد من الصور واألغاين ومقاطع 
الفيديو اليت أجدها على شبكة اإلنرتنت ". ووجدت الدراسة أن معظم سكان أوروغواي موصولون باإلنرتنت، 
ورغم ذلك هناك اختالفات كبرية عرب األعمار ومستويات التعليم يف قدراهتم املبلغ عنها إلجناز بعض املهام على 

شبكة اإلنرتنت (دوديل وأجريي، 2018).

(PIAAC) بريو: برنامج التقييم الدويل لكفاءات الراشدين
إن برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD) للتقييم الدويل لكفاءات الراشدين (PIAAC) هو 
القرن احلادي  الناجحة يف جمتمع  للمشاركة  الالزمة  العمل  املهارات اإلدراكية ومهارات مقار  تقييم يركز على 
والعشرين واالقتصاد العاملي. واالستطالع األبرز الذي جيريه هو "استطالع مهارات الراشدين"، الذي يقيس إتقان 
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مهارات معاجلة املعلومات مثل اإلملام باملعارف واحلساب وحل املشكالت يف البيئات الغنية بالتكنولوجيا (يعرَّف 
بأنه "القدرة على النفاذ إىل ما ُيعثر عليه من معلومات وحيوَّل ويبلَّغ يف البيئات الرقمية وعلى تفسريها وحتليلها")، 
وينظر يف كيفية استخدام الراشدين هلذه املهارات يف املنزل والعمل ويف التعامل املجتمعي (مديرية التعليم واملهارات، 
بدون تاريخ). ويقاس اإلتقان وفقًا ملقياس من 500 نقطة، مقسم إىل مستويات. وجيرى االستطالع يف حوايل 40 

بلدًا، مما يتيح املقارنة بني البلدان (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بدون تاريخ).

وأجريت جوالت سابقة من استطالع مهارات الراشدين (الذين ترتاوح أعمارهم بني 16 و65 عامًا) يف بلدان 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بني عامي 2011 و2012، ولكنه توسع منذ ذلك احلني ليشمل بلدانًا 
أخرى. ويف الفرتة 2017-2018، أجرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي االستطالع يف بريو. وحيتوي 
االستطالع على أسئلة قائمة على األداء والتقييم الذايت. وأظهرت النتائج، يف املتوسط، أن مستوى اإلتقان لدى 
الراشدين يف بريو أقل يف املجاالت الثالثة مقارنة بالراشدين يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
باإلضافة إىل ذلك، وضمن هذا اإلتقان املتدين يف مهارات معاجلة املعلومات، ظهر تباين كبري يف الدرجات يكشف 
تفاوتات شاسعة يف التحصيل التعليمي وخلفية أولياء األمور. وأظهر االستطالع أيضًا أن سوء تطابق املهارات يف 
بريو كان األشد بني أي من البلدان املشاركة يف االستطالع (مديرية التعليم واملهارات، بدون تاريخ). وتعطي 
املشاركة يف االستطالع بريو معلومات تفصيلية عن املهارات الرقمية ومهارات أخرى يف البالد وتتيح املقارنة مع 

بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبلدان غري األعضاء يف هذه املنظمة.

Pix فرنسا: منصة
إن منصة Pix، اليت تديرها وزارة التعليم الفرنسية، هي منصة على شبكة اإلنرتنت ُأعدت يف عام 2016 لتقييم 
الكفاءات الرقمية وإصدار شهادات هبا استنادًا إىل إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني Pix) (DigComp)- طوروا 
مهاراتكم الرقمية، بدون تاريخ). وميكن ألي متحدث باللغة الفرنسية تقييم مهاراته باستخدام التقييم القائم على 
األداء. ويف هناية االختبار، يتلقى الشخص ملف تعريف املهارات الرقمية مشفوعًا بتوصيات حمَددة األهداف للتعلم 
يف املستقبل. وميكن إصدار شهادات باملهارات الرقمية رمسيًا من خالل إجراء اختبار "يف ظل ظروف اختبار صارمة" 
(كلوزر وبوجول برجيو، 2018، الصفحة 99). وميكن ألرباب العمل واملدارس أيضًا إنشاء حسابات لتنسيق تقييم 
املهارات الرقمية للموظفني والطالب. وحبلول عام 2020، ستحل شهادة Pix حمل شهادة اإلنرتنت احلالية يف املدارس 
الثانوية (فوريكاري وبوين، 2019، الصفحة 7). وعلى الرغم من أن منصة Pix غري متاحة حاليًا إال باللغة الفرنسية، 
خمتلفة  مهارات  جمموعات  أو  عمل  أطر  أو  لغات  مع  تكييفها  ميكن  املصدر  مفتوحة  منصة  على  منشأة  فهي 

(النبري، 2019، الصفحة 13).

(BECF) كينيا: إطار منهاج التعليم األساسي
أنشأت وزارة التعليم يف كينيا إطارًا تعليميًا على املستوى الوطين، وهو إطار منهاج التعليم األساسي (BECF) الذي 
يرسم جزئيًا خارطة ارتباطات مع إطار الكفاءة الرقمية للمواطنني (DigComp). وإطار منهاج التعليم األساسي 
هو "حصيلة مشاركة أصحاب املصلحة الواسعة، ودراسة تقييم االحتياجات الوطنية، ومداوالت يف مؤمتر وطين 
إلصالح املناهج الدراسية وعدة دراسات مقارنة معيارية" (معهد كينيا لتطوير املناهج الدراسية، 2017، الصفحة 
3). ويركز إطار منهاج التعليم األساسي على الكفاءة األساسية املتمثلة يف اإلملام باملعارف الرقمية، ويستهدف 

طالب سين التعليم االثنيت عشرة (K-12). ويتضمن املنهاج منصة على شبكة اإلنرتنت لإلملام باملعارف الرقمية مع 
املواد اليت تدعم التطوير املهين للمعلم. وهو يستخدم عمليات تقييم املهارات القائمة على الكفاءة باستخدام األساليب 
التكوينية والتحصيلية (الو وغريه، 2018، الصفحة 43). وتشمل مزايا هذا النهج إشراك جمموعة واسعة من أصحاب 
املصلحة، وإنشاء اإلطار على املستوى الوطين ومواءمة اإلطار مع اسرتاتيجيات التنمية الوطنية واإلقليمية، وكذلك 
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استهداف جمموعة واحدة (K-12) للتقييم والتدريب. ويكمن العيب الرئيسي يف غياب أداة منفصلة لقياس املهارات 
الرقمية.

نقاش
تسلط األمثلة املذكورة الضوء على الُنهج املختلفة إلجراء عمليات تقييم املهارات الرقمية الوطنية وتعيد إىل األذهان 
أن البلدان ستختار هُنجًا متنوعة وفقًا ألهدافها وأنشطتها. فعلى سبيل املثال، برز تنفيذ أوروغواي على النقيض من 
األمثلة األخرى كاستطالع التقييم الذايت الوحيد على املستوى الوطين. وكما ُذكر سابقًا، فإن هنج التقييم هذا أقل 
صحة من عمليات التقييم القائمة على األداء. سوى أن املنطق ميلي اغتنام الفرصة لطرح أسئلة عن املهارات الرقمية 

كجزء من استطالع وطين أكرب الستخدام اإلنرتنت.

وإىل جانب االختالفات يف هُنج التقييم نفسها، تكشف األمثلة اليت نوقشت أيضًا االختالفات من حيث تقييم 
الراشدين أو الشباب. فعمليات التقييم وفق التقييم الدويل لكفاءات الراشدين (PIAAC) يف بريو ووفق االنتقال من 
املهارات الرقمية إىل النتائج امللموسة (DiSTO) يف أوروغواي ختترب قدرات الراشدين، بينما تركز منصة Pix الفرنسية 
وإطار منهاج التعليم األساسي (BECF) الكيين على الشباب. وللنظر إىل الراشدين على نطاق أوسع مزايا من حيث 
إنه يعطي إحساسًا أكرب باملهارات املستخدمة حاليًا يف ميادين العمل واملجتمع. بيد أن تقييم مهارات الطالب 
املتخرجني من املدارس الثانوية يعد مفيدًا ألهنم سيصبحون قريبًا جزءًا من القوى العاملة، وميكن إجراء االختبار 

ضمن األنظمة التعليمية القائمة.

فهم االحتياجات من املهارات الرقمية احلالية واملستقبلية
يستعرض هذا القسم جمموعة متنوعة من األساليب اليت ميكن أن تساعد البلدان على قياس احتياجاهتا احلالية من 
املهارات الرقمية وفجوة املهارات على املستوى الوطين. وتسمح هذه األساليب الراسخة للبلدان باالستفادة من 
نفسها يف حتديد  األساليب  من  الفريدة. وسيستفاد  متطلباهتا  لتحديد  والصناعية  واألكادميية  احلكومية  خرباهتا 
االحتياجات احلالية من املهارات وتقييم الفجوات يف املهارات على املدى الفوري والقريب. وسيتناول الفصل الرابع 
الحقًا توقع االحتياجات املستقبلية من املهارات. وميكن إجراء عمليات تقييم االحتياجات احلالية من املهارات 
سنويًا، بينما ُجترى عمليات توقع املهارات املستقبلية بتواتر أقل وميكنها أن تغطي فرتة زمنية تصل إىل 10 سنوات 

أو أكثر (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD)، 2016، الصفحة 42). 

أساليب تقييم االحتياجات احلالية من املهارات الرقمية
قدمت منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي نظرة عامة على األساليب احملتملة 
لفهم االحتياجات من املهارات لفريق العمل املعين بالتوظيف لدى جمموعة العشرين الكربى (G20). وتنطبق هذه 
األساليب على مجيع البلدان وميكن تكييفها ليقتصر تركيزها على املهارات الرقمية، على النقيض من�بدًال من مجيع 
مهارات التوظيف (منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2018). وميكن استخدامها 
لقياس الطلب احلايل على املهارات الرقمية عرب االقتصاد أو ضمن قطاع معني. ويف هذا القسم نقوم بتكييف النظرة 
العامة ملنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ألغراض فهم االحتياجات احلالية من 

املهارات.

1 ل 
فص

ال



12

اجلدول 2: أساليب تقييم االحتياجات احلالية من املهارات الرقمية

سينظر هذا الدليل مبزيد من التفصيل يف كيفية االختيار بني األساليب املختلفة وماهية أصحاب املصلحة اليت ُيتوخى 
تضمينها يف الفصل 3.
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استطالعات املهارات
القوى  بيانات استطالعية متاحة للعموم حتدد متطلبات مهارات  باإلضافة إىل األساليب املوضحة أعاله، توجد 
العاملة وسوء تطابق املهارات يف بعض البلدان. ويصدر املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب (Eurostat) إحدى 
جمموعات البيانات هذه. ونشر املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب مؤخرا بيانات جتريبية جديدة عن سوء تطابق 
املهارات، وهي تشري إىل معدالت زيادة املؤهالت عن املطلوب وسوء تطابق الوظائف حسب القطاع وجمال التعليم. 
وهي ال تشمل مهن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على وجه التحديد يف حتليل القطاع، بل تشمل احلوسبة يف 
جمال التعليم. وتقتصر هذه البيانات جتريبية على بلدان االحتاد األورويب، ولكن البيانات واملنهجية معًا متاحة للعموم 

وميكن تكييفها لبلدان أخرى (املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب، بدون تاريخ-ب).

غنية  بيئات  الراشدين يف  لكفاءات  الدويل  التقييم  برنامج  أنتجها  استطالعية  بيانات  إىل ذلك، هناك  وباإلضافة 
بالتكنولوجيا (PIAAC-TRE) الذي ُجيري استبيانًا حول وظائف األشخاص واملهارات اليت يستخدموهنا يف العمل. 
ويسأل االستطالع املستطَلعني عما إذا كانت لديهم املهارات املطلوبة لعملهم، وما إذا كانوا حباجة إىل مزيد من 
التدريب. وهو يتضمن أسئلة عن املهارات الرقمية، مثل "ما مستوى استخدام احلاسوب املطلوب�الذي كان مطلوبًا 
ألداء وظيفتك�آخر وظيفة لك؟" و"هل تعتقد أنك متتلك�كنت متتلك مهارات احلاسوب اليت حتتاجها�كنت حتتاجها 
كي حتسن القيام بأعمال وظيفتك�وظيفتك األخرية؟". وهذه البيانات متاحة للعموم؛ ولكنها تقتصر يف الغالب 
امليدان االقتصادي، بدون  التعاون والتنمية يف  امليدان االقتصادي (منظمة  التعاون والتنمية يف  على بلدان منظمة 

تاريخ).
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اخلالصة
استكشف هذا الفصل البحث السابق يف تصنيف املهارات الرقمية وتقييم مستويات ومتطلبات املهارات الرقمية 
احلالية. تصنَّف املهارات الرقمية يف ثالثة مستويات إتقان: أساسية ومتوسطة ومتقدمة. وسنستخدم هذه التصنيفات 
يف مجيع أقسام الدليل لتحديد ماهية املهارات اليت يريد بلد ما تقييمها. وبعد ذلك، استعرض الفصل أنواع تقييم 
املهارات الرقمية وسلط الضوء على هُنج البلدان املختلفة لتقييم مستويات املهارات احلالية. وأخريًا، ُفحصت أساليب 
خمتلفة لتقييم احتياجات البلد احلالية من املهارات. وكما سنعرض مبزيد من التفصيل يف الفصول الالحقة، ميكن 
للبلد اختيار توليفة من األساليب بناًء على البيانات واخلربة املتاحة. وسبق أن أجرت بعض البلدان تقييم خط األساس 
لالحتياجات الرقمية، يف حني شرعت بلدان أخرى يف بذل جهود لفهم العرض والطلب على املهارات الرقمية 
ألول مرة. وُصمم هذا الدليل ملساعدة البلدان يف هنجها، مهما كانت نقطة انطالقها؛ ولكن ليس املقصود منه أن 

يوعز يف الدفاع عن أي هنج واحد.
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الفصل 2: تقييم مستويات املهارات الرقمية احلالية
كما نوقش يف الفصل 1، توجد عدة أساليب لتقييم مستويات املهارات الرقمية احلالية أو لتقييم خمزون املهارات 
يف بلد ما. وستحدد القدرات والعمليات القائمة واالحتياجات اخلاصة لكل بلد النهج األفضل الواجب اعتماده. 
ويوضح هذا الفصل خطوات اختيار هنج تقييم املهارات الرقمية املناسب لبالدكم (انظر الشكل 1). ويتناول أوًال 
كيفية إدارة عملية التقييم اليت تتضمن اختيار منوذج اإلدارة واختيار أصحاب املصلحة. مث ينتقل إىل استعراض كيفية 
حتديد البيانات واملوارد املوجودة يف بالدكم، والنظر يف الرتكيز الدميوغرايف، واختيار هنج. وتغطي اخلطوتان األخريتان 
مجع البيانات وحتليلها ونشرها. وال ُيقصد التقيد حبذافري هذا الدليل التدرجي. وينبغي للبلدان تكييفه وفق احتياجاهتا 

احملددة.

الشكل 1: نظرة عامة على نهج التقييم

اخلطوة 1: تشكيل الفريق
يستغرق إجراء تقييم وطين للمهارات الرقمية الكثري من الوقت واملوارد. وسيساعد إنشاء هيكل إلدارة العملية على 
توجيه العمل عرب كل خطوة - قياس خمزون املهارات، وفهم الطلب على املهارات (الفصل 3) والتنبؤ باالحتياجات 

املستقبلية من املهارات (الفصل 4).

اختيار منوذج اإلدارة
سيساعد إنشاء هيكل إدارة قوي يف وقت مبكر على مجع البيانات الالزمة لفهم مستويات املهارات الرقمية يف 
بالدكم. وتتعدد سبل مقاربة إدارة تقييم املهارات الرقمية الوطنية. ومناذج اإلدارة الرئيسية الثالثة لتقييم املهارات 
هي "منوذج السياسة العامة" و"النموذج املستقل" و"النموذج اهلجني" (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
2016، الصفحة 77). مهما كان النهج الذي يقع االختيار عليه، ينبغي أن متتلك الوكالة أو املجموعة الرائدة خربة 

واسعة يف إدارة مشاريع مجع البيانات وحتليل البيانات على نطاق واسع.

منوذج السياسة العامة: تدار اإلدارة على يد الذين سيستخدمون املعلومات يف اختاذ قراراهتم لغرض معني،   •
مثل وزارة العمل، أو وزارة التعليم، أو وزارة االقتصاد الرقمي، أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو 
االتصاالت. غري أن أحد خماطر هذا النموذج يكمن يف أن يضيق تركيز التقييم املنفَّذ على إحدى السياسات 

إىل حد ال يكون مفيدًا ألصحاب املصلحة اآلخرين.

2 ل 
فص

ال
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النموذج املستقل: تقاد اإلدارة من وكالة مستقلة عن مستخدمي املعلومات، مثل جامعة أو مكتب إحصائي   •
وطين. وال يتحدد مسبقًا استخدام تقييم املهارات بشأن السياسة العامة، ولكن ميكن اعتبار التقييم "أداة عامة 
لوضع السياسات". ويكمن أحد خماطر هذا النموذج يف إمكانية أن ال تتناول املخرجات النهائية متامًا مجيع 

اخلصائص املطلوبة لوضع السياسات، لذلك ينبغي حتديد نطاق العمل بعناية.
النموذج اهلجني: جيمع النموذج اهلجني بني هذين النهجني لإلدارة. ففي هذا النموذج، ميكن أن تقود عملية   •
تقييم املهارات وزارٌة حكومية ولكنها تتضمن تعاونًا وثيقًا مع خدمات التوظيف العامة أو غريها من املنظمات 

احلكومية أو غري احلكومية.
وُخيتار النهج األكثر منطقية فيما يتعلق مبوارد بالدكم وهُنج اإلدارة القائمة. وإذا كانت مواردكم حمدودة أكثر، 
سيساعد منوذج السياسة العامة على إبقاء تركيز التقييم ضيقًا. إال أن املهارات الرقمية شاملة بطبيعتها وذات صلة 
ن من استخدام نتائج التقييم على نطاق أوسع. بعمل كل وزارة تقريبًا. والنموذج املستقل أو النموذج اهلجني سيمكِّ

إشراك أصحاب املصلحة
بعد اختيار منوذج اإلدارة، تتحدد جمموعة من أصحاب املصلحة وتدعى إىل اجتماع. وبالنظر إىل تأثري املهارات 
الرقمية على كل جانب من جوانب العمل واحلياة، نوصي بإدراج جمموعة واسعة ذات صفة متثيلية من أصحاب 
املصلحة يف عملية النظر يف تقييم املهارات الرقمية الذي يتعني القيام به. وستواصلون إشراك أصحاب املصلحة 
هؤالء يف العمل لفهم االحتياجات احلالية من املهارات (الفصل 3) وتوقع املتطلبات املستقبلية من املهارات الرقمية 
(الفصل 4). ويشري هذا القسم، املقتبس من جمموعة أدوات املهارات الرقمية لدى االحتاد، إىل بعض أصحاب 
املصلحة الذين ميكن أخذهم بعني االعتبار، لكن القائمة ال حتيط بكل شيء وستختلف من بلد إىل آخر. وإذا سبق 
أن عملتم مع أصحاب مصلحة على اسرتاتيجية وطنية للمهارات الرقمية، يتعني النظر يف معاودة دعوة املجموعة 

نفسها.

الوكاالت احلكومية واهليئات التنظيمية
ميكن أن تكون العديد من الوكاالت أو الوزارات احلكومية مشاركة بالفعل يف نوع من جهود تطوير املهارات أو 
التقييم (املجلس الثقايف الربيطاين ومنظمة العمل الدولية، 2014، الصفحة 20). حىت إذا مل تكن مرتبطة باملهارات 
الرقمية على وجه التحديد، لعلها تعود بالفائدة عند تقييم البيانات واملؤسسات القائمة ليصار إىل استخدامها يف 

تقييم املهارات الرقمية. ويؤخذ ما يلي بعني االعتبار: 

االقتصاد الرقمي�تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت�االتصاالت  •
تنمية العمل�القوى العاملة�الصناعة، مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  •

التعليم، مبا يف ذلك هيئات التعليم  •
املكاتب اإلحصائية  •

تطوير املوارد البشرية  •
التنمية الريفية  •

احلكومات اإلقليمية�دون الوطنية  •
القطاعات األخرى اليت تستخدم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت�التكنولوجيات الرقمية (مثل الزراعة   •

والتمويل والتجارة والنقل وما إىل ذلك).
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املؤسسات التعليمية
يف معظم البلدان، تدعم مجيع مستويات التعليم اكتساب املهارات الرقمية. واجلمع بني ممثلني عن مجيع املستويات 
التقليدي،  التعليم غري  التعليم االبتدائي ومعاهد التدريب املهين والتعليم اجلامعي)، وكذلك عن  (مثل مستويات 
سيعطي صورة أكثر اكتماًال لبيئة التعليم احلالية. وميكن أن يكون لربامج التعليم التقين رؤى خاصة يف العرض 

والطلب على أنواع خمتلفة من املهارات الرقمية.

القطاع اخلاص
ستجلب املشاركة الواسعة من القطاع اخلاص منظورًا مهمًا بشأن املهارات الرقمية اليت تستخدمها القوى العاملة 
حاليًا يف ميادين العمل. وستزداد أمهية أصحاب املصلحة هؤالء عندما يتعلق األمر بالتحقق من االحتياجات من 
املهارات واملتطلبات املستقبلية (الفصالن 3 و4). لذا بادروا إىل دعوة مشاركني من الصناعات الرئيسية يف بالدكم، 
من الشركات متعددة اجلنسيات ومصاحل األعمال الصغرية. وكذلك ستقدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والشركات 
الناشئة والنظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجهات نظر مهمة بشأن املهارات املتقدمة الناشئة. 
ولن جتلب غرف التجارة والنقابات العمالية فهمًا أوسع من أعضائها فحسب، بل ميكنها أيضًا أن تكون من احللفاء 

الرئيسيني يف دفع عجلة العمل.

املجتمع املدين
 ،(CBO) واملنظمات املجتمعية (NGO) مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ،(CSO) تساهم منظمات املجتمع املدين
بوجهات نظر مهمة يف جمالني رئيسيني: الصالت باملجموعات املمثلة متثيًال ناقصًا، واخلربة يف التدريب غري الرمسي 
على املهارات الرقمية. وكثريًا ما تكون املجموعات املمثلة متثيًال ناقصًا يف املجتمع منقوصة الفرص بالقدر نفسه 
أو أكثر من حيث اكتساب املهارات الرقمية. وميكن ملنظمات املجتمع املدين يف كثري من األحيان النفاذ إىل العاملني 
يف القطاع غري الرمسي، وهو ميثل جزءًا كبريًا من معظم االقتصادات الناشئة (البنك الدويل، 2019 أ، الصفحة 94). 
وعند تقييم مستويات املهارات على الصعيد الوطين، من األمهية مبكان النظر يف كيفية الوصول إىل هذه املجموعات 

لرسم صورة صحيحة.

باإلضافة إىل ذلك، كثريًا ما تقدم منظمات املجتمع املدين واملكتبات العامة تدريبًا على املهارات الرقمية للراشدين 
باإلضافة إىل أنواع أخرى من التعليم املستمر، وبالتايل ُتعايش معايشة مباشرة قدرات املهارات العامة للسكان خارج 
التعليم الرمسي أو للقوى العاملة. فتأكدوا من تضمني منظمات املجتمع املدين اليت هلا صالت باألشخاص العاملني 
يف االقتصاد غري الرمسي الذين يرجح حذفهم من إحصاءات العمل الوطنية أو مبادرات املهارات القائمة يف أماكن 

العمل. 

نقاش
بعد حتديد أصحاب املصلحة، ستبت الوكالة الرائدة يف إشراك هذه املجموعات من خالل التعاون الرمسي أو من 
خالل عملية غري رمسية وخمصصة (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (OECD)، 2016، الصفحة 91). 
وميكن االخنراط يف تعاون رمسي من خالل هيئة استشارية لدى وزارة أو على أساس ميثاق مهارات رقمية سبق 
إنشاؤه.1 وميكن أن تتخذ العملية غري الرمسية شكل فريق عمل أو مائدة مستديرة، وتعمل على أفضل وجه بإطار 
القدرات  لتحديد  الرامية  التالية  اخلطوات  اهلياكل يف  إنشاء هذه  زمين موضوعي وواقعي وواضح.2 وسيساعد 

والعمليات املوجودة واختيار هنج التقييم يف هناية املطاف.

2 ل 
فص

ال
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اخلطوة 2: حتديد ما ُيتوخى تقييمه

جرد البيانات واملوارد املوجودة
قبل حتديد البيانات اليت ُيتوخى مجعها، تدعو احلاجة إىل معرفة البيانات املوجودة أصًال وكيفية مجعها. فعلى سبيل 
املثال، ميكن أن جيمع املكتب اإلحصائي الوطين أو وزارة التعليم يف بلداكم بيانات املهارات الرقمية من خالل 
االستطالعات الوطنية أو االختبارات املدرسية. ومعرفة هذه املصادر ستساعد على حتديد ما إذا كانت حاجتكم 
تقتصر على تكييف النهج القائم مبا يتماشى مع األولويات الوطنية اجلديدة، أو إهنا تدعو إىل إنشاء أسلوب جديد 
متامًا. فأوًال، قوموا باستعراض مكتيب للبيانات واملوارد املوجودة يف بلداكم. ولتكن رقعة حبثكم واسعة. فقد ال 
حيتوي االستطالع أو االختبار الوطين القائم على مكون املهارات الرقمية، ولكن اإلضافة إىل العمليات القائمة أو 
توسعتها ستقلل إىل حد كبري من الوقت واملوارد الالزمة. وسيختلف عدد مصادر البيانات املتاحة من بلد إىل آخر. 
وميكن أن تكون بعض مصادر البيانات احملتملة هي االختبارات التعليمية أو االستطالعات السكانية واسعة النطاق.

وتشمل املصادر احملتملة ما يلي:

البيانات الدميوغرافية التعليمية  •
معدالت االلتحاق والتخرج اجلامعية والدراسات العليا يف علوم احلاسوب واهلندسة والتكنولوجيا  –

نتائج برنامج التلمذة الصناعية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  –
احلاصلني على شهادة  والتكنولوجيا واحملاضرين  واهلندسة  احلاسوب  اجلامعات يف علوم  أساتذة  عدد   –

الدكتوراه
املدارس ذات مناهج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  –

البيانات التعليمية األخرى  •
امتحانات التخرج الثانوية واجلامعية  –

االختبارات التعليمية يف املدارس الثانوية  –
اختبارات مهارات الراشدين  –

امتحانات شهادات املدارس املهنية  –
االستطالعات  •

االستطالعات الوطنية للسكان  –
استطالعات القوى العاملة  –

استطالعات حديثة العهد للطالب يف (املراحل الثانوية حىت اجلامعية)، والتلمذة الصناعية مبجال تكنولوجيا   –
املعلومات، والدراسات العليا.

ولن ميتلك كل بلد مجيع أنواع البيانات. وستظهر بعض البلدان فجوات كبرية يف البيانات وستفتقر إىل املوارد، 
وقد ال متلك مكاتب إحصائية قائمة ُيعتد هبا (آديند، 2019، الصفحة 37). ومن خالل العمل مع أصحاب املصلحة، 
البيانات والعمليات املوجودة احملتملة. وقد ُكيِّفت هذه األداة  ُتستخدم األداة أدناه للمساعدة يف حتديد مصادر 
باالقتباس من تقرير تشخيص اسرتاتيجية مهارات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: إيطاليا (منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2017، الصفحة 233).
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اجلدول 3: حتديد مصادر البيانات املوجودة

حدد "َمن وماذا وكيف" يف جمال التقييم
استنادًا إىل املوارد املوجودة ومدخالت أصحاب املصلحة لديكم، انظروا يف َمن وماذا ُيتوخى تقييمه ويف تواتر مجع 
البيانات. فعلى سبيل املثال، إذا كان لديكم وزارة تعليم مشاركة تقوم أصًال بإجراء اختبار وطين سنوي بني طالب 
املرحلة الثانوية، لعلكم تقررون اختبار طالب املدارس الثانوية. ولكن استنادًا إىل مدخالت أصحاب املصلحة، إذا 
ُأسندت قيمة أعلى إىل اختبار الراشدين يف سن القوى العاملة، فقد حتتاجون إىل إنشاء أداة تقييم جديدة. وأيا كان 

من تقررون اختباره، نسقوا مع أصحاب املصلحة جلمع بيانات حمددة عن املجموعات املمثلة متثيًال ناقصا.

وُتستخدم األداة أدناه لتعريف اخلصائص املطلوبة لنهج التقييم اخلاص بكم. وتتضمن هذه اخلصائص َمن (املجموعة 
املستهدفة اليت ُيتوخى تقييمها)، وما (املهارات اليت ستقومون بتقييمها) وكيف (الطريقة اليت سيجرى هبا التقييم 

- التواتر، واللوجستيات اإلدارية واخلط الزمين للتنفيذ).

2 ل 
فص

ال
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اجلدول 4: َمن وماذا وكيف

واآلن بعد أن أصبحتم وأصحاب املصلحة لديكم على دراية مبشهد البيانات القائم يف بالدكم وخصائص التقييم 
اليت ترغبون هبا، ميكنكم االنتقال إىل اخلطوة التالية: مجع البيانات وحتليلها.

اخلطوة 3: مجع البيانات وحتليلها

جتميع البيانات املوجودة
مبجرد معرفة من ترغبون يف تقييمه ومستوى املهارات اليت ترغبون يف تقييمها، عودوا إىل جدول مصدر البيانات 
الوارد يف الفصل 2. واحبثوا عن معلومتني: ماهية البيانات الداعمة اليت جتمعها بالدكم أصًال يف نطاق التقييم اخلاص 
بكم، وماهية األساليب القائمة جلمع البيانات اليت ميكنكم اغتنامها. لنفرتض، على سبيل املثال، أن جمموعة أصحاب 
املصلحة لديكم قررت قياس املهارات الرقمية األساسية واملتوسطة جلميع طالب املدارس الثانوية واملهارات الرقمية 
املتقدمة خلرجيي اجلامعات. ويوجد يف بالدكم اختبار وطين قائم خيضع له مجيع طالب املرحلة الثانوية قبل التخرج. 
وال حيتوي هذا االختبار على أسئلة بشأن املهارات الرقمية. غري أنه يشكل فرصة ساحنة إلدراج تقييم إضايف يركز 
على املهارات الرقمية. وبالنسبة خلرجيي اجلامعات، ميكنكم استخدام البيانات القائمة يف بالدكم بشأن شهادات 
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التحصيل العلمي املمنوحة ملعرفة نسبة املمنوح منها يف اختصاصات التكنولوجيا واهلندسة. واآلن ستتمكنون من 
اختيار هنج التقييم الذي يناسب احتياجاتكم. (ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن تقييم مهارات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت املتقدمة يف قسم أدناه.)

اختيار نهج جلمع البيانات
إن القرارات املتعلقة بالرتكيز املطلوب للتقييم ستؤثر مباشرة على ماهية النهج الذي ُخيتار جلمع البيانات. ويقارن 
اجلدول أدناه بني األسلوبني الرئيسيني جلمع بيانات تقييم املهارات الرقمية: االستطالع السكاين واالختبار الوطين.

اجلدول 5: مقارنة بني أسلويب مجع البيانات

سيؤثر األسلوب الذي ختتارونه على نوع التقييم الذي تقومون به: التقييم الذايت أو القائم على املعارف أو القائم 
على األداء. والتوصيات املتعلقة بأدوات التقييم املعدة ملراقبة اإلملام باملعارف الرقمية يف إطار اإلملام باملعارف الرقمية 
العاملي (DLGF) لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (UNESCO) تقرتح اجلمع بني نوعني أو ثالثة 
أنواع من عمليات تقييم املهارات الرقمية. وإذا تعذر التقييم القائم على األداء على الصعيد الوطين، ميكنكم اجلمع 
على الصعيد الوطين بني التقييم الذايت للمهارات واختبار أكثر حمدودية يستند إىل األداء. وإذا كانت رقعة مواردكم 
أوسع، فإن اجلمع بني التقييم الذايت والتقييم القائم على األداء يسمح مبقارنة بني املتصَور والفعلي يف قدرات مهارات 

السكان (النبري، 2019، الصفحة 13).
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وبعد البت يف ماهية النهج الذي يناسب احتياجاتكم وقدراتكم، يتعني البت يف استخدام أو تكييف أداة تقييم 
موجودة على النحو املفصل يف التذييل. وميكنكم أيضًا االطالع على األدوات اليت تقدم بيانات قابلة للمقارنة 
دوليًا. فإذا احتجتم بيانات قابلة للمقارنة دوليًا، يصبح اختيار األداة وهامش حرية تكييف املوارد أكثر تقييدًا. 
وبعد حتديد اختياركم، استعرضوا "من وماذا وكيف" كما يقررها أصحاب املصلحة لديكم. هل ستليب البيانات 
اليت ُمجعت احتياجاتكم بوضوح؟ وراجعوا خطتكم حسب الضرورة لسد الثغرات يف البيانات وتأكدوا من عدم 

جتاهل االعتبارات املهمة (ماكاي، جالو، هوش وراك ساكولثاي، 2015، الصفحة 35).

تقييم مستويات مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املختلفة
إذا قررمت تقييم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة، فقد حتتاجون إىل مجع بيانات إضافية. وعلى 
النحو املذكور يف الفصل 1، وعلى عكس املهارات األساسية واملتوسطة القابلة للتطبيق بشكل عام، فإن مهارات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة متخصصة للغاية. قد حتتوي بعض استطالعات التقييم الذايت على سؤال 
أو سؤالني يغطيان مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمة مثل التشفري، ولكن هذه األسئلة ال تتطرق 

عادًة إىل مستوى التفاصيل املطلوب لتقييم قابلية تطبيق هذه املهارات للتوظيف.

ويغطي االختبار القائم على املعارف وعلى األداء املهارات األساسية واملتوسطة أيضًا يف املقام األول. ولكن تباينًا 
مع ذلك، يعد اختبار مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفنلندية مثاًال على كيفية إدراج مهارات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتقدمة يف اختبار قائم على املعارف. ويتكون االختبار من أسئلة االختيار من أجوبة متعددة 
بشأن أمن املعلومات والربجمة وعمليات قواعد البيانات وشبكات املعلومات وبيئات املخدم (كاراكينني وكيفينني 

وفينيو، 2018، الصفحة 359).

م الرئيسي ملتخصصي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتقدمني املدربني رمسيًا، ستكون اجلامعات  وبصفتها املقدِّ
مصدركم الرئيسي للبيانات اإلضافية اليت ستحتاجوهنا على األرجح لتقييم مستويات املهارات املتقدمة. وستكون 
البيانات األكثر فائدة هي معدالت التخرج يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واهلندسة 
والرياضيات وعلوم احلاسوب مقارنة بالشهادات غري التكنولوجية. وميكنكم أيضًا االطالع على بيانات مثل عدد 
تدريب  أجل  ومن  الدكتوراه.  على شهادات  احلاصلني  التكنولوجيا  جمال  واملتخصصني يف  اجلامعيني  الباحثني 
تكنولوجيي املستقبل، حيتاج املعلمون إىل امتالك درجة عالية من املهارة أيضًا (مؤسسة بناء القدرات األفريقية، 
2017، الصفحة 29). وميكن أن يساعد استخدام استبيانات أرباب العمل أو املوائد املستديرة يف حتديد األشخاص 

املدربني خارج بيئة اجلامعة. فحددوا أرباب العمل الذين يوظفون أو حيتاجون موظفني ذوي مهارات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتقدمة. مث اسألوا عما إذا كان لديهم احتياجات غري مستوفاة من املهارات، ويف أي من 
املتقدمة يف  املعلومات واالتصاالت  باحتياجات مهارات تكنولوجيا  التخصصات. وعندما تصبحون أكثر دراية 

بالدكم، ستتمكنون من إنشاء عمليات تقييم أكثر حتديدًا تستهدف هذه املهارات احملددة.

حتليل البيانات
بعد مجع البيانات، ميكنكم اآلن االنتقال إىل حتليل البيانات. ففي اخلطوة 2، حددمت الكيان الذي سيجري التحليل. 
وينبغي أن يكون الكيان املسؤول ذا إحصائيني من ذوي املهارات العالية واخلربة، مثل مكتب إحصائي حكومي أو 
جامعة. وينبغي أن يكون ناتج التحليل متاحًا للباحثني اآلخرين للقيام بتحليل غري رمسي. وأثناء التحليل، انتبهوا 
إىل املجموعات املمثلة متثيًال ناقصًا احملددة مسبقًا. ومقارنة مستويات مهارات هذه املجموعات مع تلك اخلاصة 
بالسكان ككل ميكنها أن تكشف أوجه عدم املساواة يف املهارات. وستطبقون البيانات اليت ُمجعت على الفور يف 

جهود النشر (اخلطوة 4)، ويف فهم االحتياجات احلالية (الفصل 3) وتوقع املتطلبات املستقبلية (الفصل 4).
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اخلطوة 4: نشر البيانات
يف ضوء اجلهد الكبري الذي ينطوي عليه مجع البيانات، ُيستصوب تداول البيانات مع اآلخرين الذين ميكنهم أن 
ْحيسنوا استخدامها. وبناًء على ذلك، حددوا اجلهات اليت ستتداولون البيانات معها. بالطبع، ستحتاجون أوًال إىل 
تداول النتائج مع جمموعة أصحاب املصلحة اخلاصة بكم. بعد ذلك، اسعوا إىل توزيع واسع النطاق مع املؤسسات 
وواضعي السياسات يف جماالت التعليم والتدريب والتوظيف واملنظمات املجتمعية. وانظروا يف تداول البيانات علنًا، 

عرب اإلنرتنت، لسهولة النفاذ ولالستفادة من إمكانية أن يكتشفها اآلخرون ويستخدموهنا. 

انظروا يف كيفية تداول البيانات. فعلى سبيل املثال، إذا نويتم تداول البيانات اخلام، اعرفوا ماهية أنساق امللفات 
األكثر استخدامًا لدى اإلحصائيني احملرتفني واهلواة يف بالدكم. وميكن أن تدعو احلاجة أيضًا إىل تقارير وعروض، 
وندوات ومواقع على شبكة اإلنرتنت، حسب مجهوركم. وأثناء جهود النشر، امجعوا الردود واملالحظات التقييمية 

لالستئناس هبا عند مجع البيانات يف املستقبل.

2 ل 
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اخلالصة
ختتلف مستويات املهارات الرقمية للبلدان حسب جمموعة متنوعة من العوامل مثل التطور التكنولوجي والبنية التحتية 
القائمة واستثمارات القطاع اخلاص ومؤسسات التعليم العايل. ووصف الفصل 2 اخلطوات املطلوبة لتقييم املخزون 
احلايل من مستويات املهارات الرقمية يف البالد. فأوًال، ُخيتار منوذج اإلدارة وأصحاب املصلحة إلدارة عملية التقييم. 
مث تقرر جمموعة أصحاب املصلحة ماهية املهارات اليت ُيتوخى تقييمها بناًء على املوارد واالحتياجات القائمة يف 
بالدكم. وكل هذا التحضري ميهد الطريق جلمع البيانات وحتليلها على أكمل وجه. والقرارات السابقة بشأن الرتكيز 
املطلوب للتقييم تؤثر بشكل مباشر على هنج مجع البيانات. وأخريًا، ميكنكم تداول البيانات مع جمموعة أصحاب 
املصلحة وغريهم من اجلماهري األوسع. وفهم خمزون بالدكم من املهارات الذي ُيتوصل إليه هبذه الطريقة سيضع 
باملتطلبات  والتنبؤ  املهارات  احلالية من  االحتياجات  بشأن حتديد  التاليني،  الفصلني  املوصوف يف  العمل  أساس 

املستقبلية.



ملزيد من التفاصيل عن إنشاء ميثاق املهارات الرقمية، انظر االحتاد الدويل لالتصاالت، "جمموعة أدوات املهارات الرقمية، الصفحة 24 (االحتاد   1

الدويل لالتصاالت، 2018 أ).

ملزيد من التفاصيل عن بناء توافق أصحاب املصلحة على إعداد عمليات تقييم املهارات، انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،   2

"امتالك ناصية املهارات"، الصفحات 91-86 (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2016).

25

احلواشي
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الفصل 3: فهم االحتياجات من املهارات الرقمية 
والفجوات فيها حاليًا

بعد اكتمال تقييم البلد للمهارات الرقمية القائمة، وبالتايل منحه فهمًا أكرب ملخزون املهارات الرقمية، ميكنه حتويل 
االنتباه إىل حتديد املستوى احلايل للطلب على املهارات. وستكشف عملية تقييم متطلبات املهارات الرقمية احلالية 
الفرد  الفجوة بني مهارات عمل  أنه  املهارات على  البلد. ويعرَّف سوء تطابق  الوطنية يف  املهارات  سوء تطابق 
ومتطلبات سوق العمل، مبا يف ذلك زيادة املهارة أو نقص املهارة عن املطلوب لفرص السوق احلالية (منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2016، الصفحة 12). وفهم العرض والطلب احلايل على املهارات سُريشد سياسات 

البلد اليت هتدف إىل التقليل من سوء تطابق املهارات.

ويوضح هذا الفصل اخلطوات العملية اليت ميكن أن تتخذها البالد إلجراء تقييم للطلب. وينصب الرتكيز هنا على 
البلدان.  فرادى  اآلخرين يف  املصلحة  الصناعات وأصحاب  تظهرها  الرقمية كما  املهارات  احلالية من  املتطلبات 
وسيبحث الفصل التايل كيفية التنبؤ باالحتياجات من املهارات الرقمية على املدى الطويل بناًء على قرارات البلدان 

بشأن كيف ترغب يف االخنراط يف االجتاهات العاملية.

الشكل 2: نظرة عامة على نهج التقييم

نوصي باتباع النهج التايل لتقييم الطلب على املهارات يف البالد. فأوًال، بالنظر إىل أن هذه العملية تأيت بعد تقييم 
جانب العرض (الفصل 2)، يوصى باستخدام نفس نظام اإلدارة وحتالف أصحاب املصلحة لقيادة وتوجيه هذه 
املرحلة من التقييم. وينبغي حتديد جمموعة خمتارة من الباحثني من الوكالة أو املنظمة الرائدة، أو من هيئة استشارية 
مكلفة بإجراء التقييم. ومبجرد تشكيل فريق البحث هذا، ينبغي له إجراء استعراض مكتيب ملصادر البيانات الدولية 
والوطنية املتاحة جلمع املعلومات املوجودة بشأن املتطلبات من املهارات وسوء تطابق املهارات. ويف هذه املرحلة، 
ميكن أن خيتار فريق البحث أيضًا حتديد القطاعات ذات األمهية يف البالد للتعمق يف الرتكيز. وبعد ذلك، سيحتاج 
إىل اختيار الطريقة املناسبة جلمع البيانات بناًء على األهداف والبنية التحتية واملوارد احملددة. وأخريًا، سيحتاج فريق 

البحث إىل مجع البيانات، مث حتليل النتائج وإعداد تقرير واسع النطاق عنها. 
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ويتمحور النهج حول معاجلة األسئلة الرئيسية التالية:

اخلطوة 1: إدارة استعراض مكتيب
سيقدم استعراض مكتيب مركز باستخدام جمموعة متنوعة من املصادر نظرة عامة على اإلحصاءات املتاحة، باإلضافة 
إىل األدبيات احلالية ومناقشة الطلب على املهارات الرقمية يف البالد. وعلى الرغم من أن البيانات املتاحة من مجيع 
املصادر املذكورة هنا لن تتوفر جلميع البلدان، يرد أدناه عدد من مصادر البيانات الكمية والنوعية احملتملة على 

املستوى الدويل والوطين واليت ميكن أن تشكل جزءًا من استعراض مكتيب.

جمموعات البيانات والدراسات الدولية
تقدم العديد من املنظمات الدولية موارد بشأن االحتياجات احلالية من املهارات على املستوى اإلقليمي والُقطري، 
يف شكل بيانات نوعية وكمية. فعلى سبيل املثال، ينشر االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية العديد 
من الدراسات بشأن االحتياجات احلالية من القوى العاملة ومعاجلة سوء تطابق املهارات. ولديها جمموعة من التقارير 
 LinkedIn تغطي رقعة جغرافية واسعة، على الرغم من أهنا ال تغطي مجيع البلدان. وقد تعاون البنك الدويل مع شركة
لتقدمي جمموعة بيانات تغطي 140 بلدًا عن حتوالت التوظيف يف دوائر الصناعة ونزوح املواهب واحتياجات الصناعة 
من املهارات وانتشار املهارات (البنك الدويل، 2019 ب). باإلضافة إىل ذلك، تقدم قاعدة بيانات إحصاءات منظمة 
العمل الدولية، ILOSTAT، بيانات عن معظم البلدان بشأن حصة دوائر الصناعة من التوظيف. وميكن أن يكون 
نصيب دوائر الصناعة من التوظيف مقياسًا مفيدًا حتتكم إليه القرارات بشأن الصناعات اليت يتعني تضمينها يف تقييم 
الطلب على املهارات كأولوية عالية (منظمة العمل الدولية، بدون تاريخ). وأخريًا، يقوم عدد من املنظمات بإعداد 
دراسات بشأن املتطلبات احلالية من املهارات الرقمية حسب القطاع. فعلى سبيل املثال، حيدد عمل املنتدى االقتصادي 
العاملي ذو الصلة بالثورة الصناعية الرابعة الطلب على مهارات معينة يف قطاعات صناعية خمتلفة (املنتدى االقتصادي 

العاملي، 2016، الصفحة 22).

جمموعات البيانات والدراسات الوطنية
كما نوقش يف الفصل 2، ينبغي االستئناس مبجموعات البيانات والدراسات الوطنية يف هذه املرحلة. فبعض جماالت 

البيانات اليت ميكن أن تكون قد ُمجعت بالفعل بواسطة العمليات والوكاالت القائمة تتضمن املعلومات التالية:

عمليات التقييم احمللية أو اخلاصة مبنطقة للطلب على املهارات  •
اجتاهات سوق العمل، مثل التدفقات الواردة إىل الوظائف واخلارجة منها، حسب املهنة والقطاع  •

استطالعات الوظائف الشاغرة  •
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الدراسات القطاعية احلالية من غرف التجارة وغرف الصناعة والنقابات.  •

البحوث األكادميية
وأخريًا، ميكن أن تكون اجلامعات أو الكليات الوطنية، باإلضافة إىل مؤسسات البحوث الوطنية أو مراكز الفكر، 
قد أكملت حبوثًا بشأن الطلب على املهارات أو سوء تطابق املهارات. وميكن إدراج هذه التقارير يف استعراض 

مكتيب أويل.

اخلطوة 2: اختيار األساليب
مبجرد إجناز اخلطوة 1، ينبغي لفريق البحث اختيار األساليب املناسبة لالستجابة لثغرات البيانات اليت ُكشف النقاب 
عنها يف استعراض مكتيب. ويف الفصل 1 من هذا الدليل، ُأوجزت بعض األساليب احملتملة لتحديد الطلب احلايل 
على املهارات. ويعتمد هذا القسم على تلك اخللفية ويقدم املزيد من التفاصيل بشأن كيفية حتديد النهج املناسب 
يف ضوء املوارد والقيود اليت ينفرد هبا بلد ما. ويوصى باتباع هنج مشويل ُيستخدم فيه أكثر من أسلوب واحد لتحديد 
النهج، ميكن أن تتضمن  الرقمية، ألن لكل عملية نقاط قوهتا وضعفها. وضمن هذا  املهارات  االحتياجات من 

األساليب أيضًا جمموعة من البيانات النوعية والكمية.

األساليب النوعية
ميكن أن تقدم األساليب النوعية استعراضًا مشوليًا وتسمح مبشاركة املستخدم املباشرة يف التقييم. وميكن أن تنفَّذ 
على الصعيد الصناعي اجتماعات املائدة املستديرة أو األفرقة املتخصصة أو مقابالت اخلرباء املتخصصني مع أصحاب 
املصلحة االسرتاتيجيني، مثل قادة الصناعة الرئيسيني وجمالس املهارات القطاعية واهليئات القطاعية وأصحاب املصلحة 

يف السياسة العامة وقادة اجلامعات والكليات التقنية.
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ويستفاد من هذه األفرقة املتخصصة واملقابالت يف مناقشة أنواع ومستويات املهارات الرقمية اليت تتطلبها القطاعات 
املختلفة والفجوات املوجودة يف املهارات. وعلى املستوى العملي، ميكن أن يشمل ذلك طرح بعض األسئلة التالية:

ن املناقشة من اتباع  وتتمثل الفائدة يف أن األساليب النوعية ميكن أن تثمر عن فهم أعمق للقضايا املطروحة ومتكِّ
إطار تقييم املهارات الرقمية املختار على الصعيد الوطين؛ فيما تتمثل العيوب يف أن هذا النهج ميكن أن يكون غري 

منهجي أو غري ذي صفة متثيلية وميكن أن يتبني أنه مستهلك للوقت.

األساليب الكمية
ميكن استخدام عدد من األساليب الكمية، مثل االستطالعات ومناذج التنبؤ. وختتلف األساليب الكمية يف التعقيد 

والتكلفة، وحنن نتناول هنا بعض مزايا وعيوب األساليب املختلفة.

ميكن إجراء االستطالعات على العديد من املستويات املختلفة: على مستوى الصناعة، أو ضمن الشركات، أو 
بالنظر يف الوظائف الشاغرة أو بني جمموعة فرعية من السكان، مثل اخلرجيني اجلدد. وميكن لالستطالعات اليت جترى 
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مع أصحاب العمل أو املوظفني التطرق مباشرة إىل املتطلبات املتوخاة من املهارات. وقد يتيح ذلك حتديد االحتياجات 
القطاعية، مبا يف ذلك معلومات تفصيلية عن القدرات والكفاءات واملهارات املطلوبة. وميكن أن تكشف استطالعات 
املوظفني سوء تطابق املهارات من خالل سؤال العمال عما إذا كانوا يشعرون بأن مؤهالهتم تزيد أو تقل عن 
املطلوب لوظيفتهم احلالية. ولكن كثريًا ما تنخفض معدالت االستجابة الستطالعات أرباب العمل واملوظفني، 
وتدعو احلاجة إىل عينات كبرية للحصول على بيانات يعتد هبا، مما يعين أن هذا النهج ميكن أن يكون مكلفًا. ومثة 
نوع آخر من االستطالعات على مستوى التوظيف وهو استطالعات الشواغر اليت تركز على سبب بقاء الوظائف 
الشاغرة املعلن عنها شاغرة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام استطالعات اخلرجيني لتقدمي معلومات بشأن حتسني 
جودة برامج التدريب. وهذه االستطالعات منخفضة التكلفة نسبيًا وسهلة التنفيذ، ولكن يكمن العيب يف أهنا 
تقتصر على جتارب العمال املبكرة يف السوق. وميكن أن تستند هذه االستطالعات إىل املهارات احملددة يف جانب 

العرض من إطار تقييم املهارات الرقمية الذي ُخيتار على الصعيد الوطين.

نقاش
يف حني تتعدد احللول املنهجية املختلفة اليت ميكن ألصحاب املصلحة اتباعها، فإن أنسب األساليب ستسعى لكشف 
البيانات اليت مل تكن متاحة بسهولة يف استعراض مكتيب واليت متكن مقارنتها بالبيانات اليت ُمجعت يف تقييم املهارات 
الرقمية. وال يقصد عدد من األساليب املوضحة يف هذا القسم النظر يف االحتياجات احلالية من املهارات الرقمية 
فحسب، بل أيضًا رؤية ما هو معروف بالفعل عن سوء تطابق املهارات الرقمية. فعلى سبيل املثال، تسلط دراسات 
الوظائف الشاغرة الضوء على االحتياجات احلالية من املهارات الرقمية، ولكنها تربز أيضًا حاالت سوء التطابق 

بني املهارات اليت ميتلكها األشخاص وتلك اليت حيتاجوهنا من أجل تلبية متطلبات وظائف معينة.

اخلطوة 3: الرتكيز على القطاعات الرئيسية
يتمثل هنج آخر يف سرب أعمق ألغوار املتطلبات من املهارات الرقمية للقطاعات الرئيسية كجزء من تقييم االحتياجات 
الوطنية من املهارات. واخلطوة األوىل يف هذا النهج هي حتديد القطاعات الرئيسية ذات األمهية يف البالد، مبا فيها 
القطاعات الرئيسية التقليدية وكذلك القطاعات الناشئة ذات النمو املرتفع يف البالد. وهناك بضعة مقاييس ميكن 
أن تعود بالفائدة على حتديد القطاعات الرئيسية، مبا يف ذلك حصة القطاع من الناتج احمللي اإلمجايل (GDP) أو 
حصته من التوظيف وإمكانية منو القطاع. وميكن استهداف القطاعات املختارة ذات األمهية يف السرب العميق. وبعد 
ذلك، حتَدد املهن الكربى ضمن تلك القطاعات، باستخدام جمموعات البيانات نفسها أو من خالل التشاور مع 
خرباء القطاع. وبعد حتديد القطاعات اليت تستأثر باالهتمام، ركزوا على مجع بيانات أكثر تفصيًال يف القطاعات 
املعنية، باستخدام مزيج من األساليب النوعية والكمية اليت نوقشت سابقًا يف الفصل. ويف هذه املرحلة، من املهم 

النظر يف الشركات الصغرية والكبرية على السواء يف القطاعات. وميكن للجدول التايل أن يدعم هذه العملية.
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اجلدول 6: حتديد القطاعات واملهارات الرئيسية

اخلطوة 4: إجراء حتليل الفجوات
الرقمية  للمهارات  العرض احلايل  للفجوة لفهم أي سوء تطابق بني  البيانات، جيرى حتليل  بعد االنتهاء من مجع 
والطلب احلايل على املهارات الرقمية يف البالد، باستخدام املعلومات اليت ُمجعت يف اخلطوات املوضحة يف الفصلني 
2 و3. وبعض معلومات سوء تطابق املهارات متاحة بسهولة يف البيانات اليت ُمجعت كجزء من استعراض مكتيب، 
مثل دراسات الوظائف الشاغرة واملعلومات اليت ُمجعت من أصحاب العمل بشأن سوء تطابق املهارات، بينما حتتاج 

البيانات األخرى اليت ُمجعت إىل حتليل من أجل قياس سوء تطابق املهارات.

وفيما يلي بعض األساليب احملتملة لفحص البيانات من أجل حتديد الفجوات يف املهارات الرقمية:

بالنسبة للمهارات األساسية واملتوسطة، تقاَرن نتائج خمزون املهارات مبستويات املهارات املطلوبة اليت حددها   •
الشركاء. وحسب إطار التقييم املختار، مبكن أن يستلزم ذلك مقارنة مستويات الكفاءات املختلفة أو الدرجات 
املركبة. والفرق بني املستويات أو الدرجات املطلوبة من الشركاء وبني نتائج التقييم يف جانب العرض يعرِّف 

سوء تطابق املهارات.
تقاَرن املهارات املذكورة يف استطالعات الوظائف الشاغرة مع بيان سبب عدم شغل الوظائف بنتائج عمليات   •

تقييم املهارات املتعلقة جبانب العرض.
جتميع معلومات من الدراسات القطاعية، سواء من االستطالعات أو البحث النوعي، بشأن صعوبة توظيف   •

املرشحني املناسبني.
استعراض أي استطالعات للموظفني ومعرفة ما إذا كانوا يشعرون بأن مؤهالهتم تزيد أو تقل عن املطلوب   •

للوظائف، ويف أي من جماالت املهارات الرقمية.
تقييم معدالت التخرج يف جماالت املهارات الرقمية املتخصصة، وكذلك متوسط معدالت النمو يف جماالت   •
معينة للدراسة على مدى فرتة من الزمن، مقارنة مبعدالت التوظيف ملجاالت املهارات الرقمية املتخصصة، 
وضمان استجابة التعليم للمعروض من املهارات والطلب على املهارات (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 2016، الصفحة 24).
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نقاش
ُيعد فهم سوء تطابق املهارات الرقمية يف بلد ما خطوة مهمة حنو وضع السياسات املستنرية. وعلى الرغم من تعدد 
الُنهج املختلفة اليت ميكن اعتمادها لفهم سوء تطابق مستوى املهارات الرقمية للبلد، فإننا نوصي باتباع هنج واسع 
النطاق، يشمل أكرب عدد ممكن من األساليب ونقاط البيانات املختلفة، مع مراعاة أي قيود. ويوصى أيضًا بتفصيل 
املناقشات واالستطالعات اخلاصة باالحتياجات احلالية من املهارات على مقاس تقييم املهارات الرقمية الذي اختري 

يف الفصل 2، لتسهيل املقارنة.

اخلطوة 5: إبالغ اجلمهور األوسع بالعرض والطلب والفجوات يف جمال املهارات الرقمية
مبجرد اكتمال عمليات التقييم، ضعوا اسرتاتيجية للتواصل وإعداد تقارير. واخلطوة األوىل يف صياغة اسرتاتيجية 
النشر هي حتديد اجلهات اليت ستبلَّغ مبعلومات التقييم. وحتتوي هذه املعلومات على العديد من التطبيقات يف جماالت 
التوظيف والتعليم والتدريب وصنع السياسات، لذلك نوصي بتوزيع النتائج على نطاق واسع على واضعي السياسات 
وجمموعات أصحاب املصلحة واملعلمني وأرباب العمل واألفراد (منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، 2018، الصفحة 19). وباإلضافة إىل أصحاب املصلحة الذين يشكلون جزءًا من التحالف، 
وزعوا النتائج على الصناعات واملنظمات واملؤسسات التعليمية اليت أشركتموها يف عملية مجع البيانات. وأدرجوا 
أيضًا الوزارات احلكومية، وبينما يركز هذا التقييم على املتطلبات على املستوى الوطين، انظروا يف التوزيع على 
احلكومات والوكاالت اإلقليمية أو احمللية. عالوًة على ذلك، فإن البيانات ليست مفيدة للجهات احلكومية وحدها، 

بل إهنا مفيدة أيضًا للمجتمع املدين والشركاء االجتماعيني.

وبعد ذلك، حددوا كيفية تدفق املعلومات بني فريق التقييم وأصحاب املصلحة، مع مراعاة أفضل طريقة إلبالغ 
النتائج إىل أصحاب املصلحة املختلفني (مكاي وغريه، 2015، الصفحة 36). سيهتم اجلمهور املختلف مبعلومات 
خمتلفة ويرجح أن يتفاعل مع البيانات من خالل أنساق خمتلفة، مبا يف ذلك: التقارير املكتوبة واملواقع اإللكرتونية 
الصحف واملجالت  مثل  التقليدية  اإلعالم  االجتماعي ووسائل  التواصل  واملؤمترات�األحداث�الندوات ووسائل 
واإلذاعة والتلفزيون، من بني وسائل أخرى (منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
2018، الصفحة 19). وأخريًا، كجزء من خطة التواصل، امجعوا املالحظات التقييمية كي تستأنس هبا أعمال التقييم 

املستقبلية.

اخلالصة
إن سوء تطابق املهارات مكلف للبالد، إذ ميكنه زيادة تكاليف العمالة، وخفض اإلنتاجية، وإبطاء اعتماد االبتكار 
التكنولوجي املهم. ويف حني أن حاالت سوء تطابق املهارات ال مفر منها يف بعض النواحي، توجد أساليب لفهم 
أين حتدث حاالت سوء التطابق هذه على حنو يؤثر يف وضع السياسات والقرارات املستقبلية. ويصف هذا الفصل 
هنجًا لفهم االحتياجات من املهارات والفجوات فيها: إدارة استعراض مكتيب، واختيار األساليب، واالستمرار يف 
الرتكيز على القطاعات الرئيسية، وإجراء حتليل للفجوات. وسيؤثر توفر املوارد املالية والبشرية على اختيار البالد 
لألساليب. وميكن استخدام العديد من األساليب احملددة يف هذا الفصل للتنبؤ باملتطلبات املستقبلية أيضًا من املهارات 
الرقمية. وأخريًا، ُغطيت مسألة كيفية إيصال النتائج إىل مجهور أوسع مبزيد من التعمق. سنناقش يف الفصل التايل 

كيفية إجراء عمليات توقع املهارات الرقمية.
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الفصل 4: التنبؤ باملتطلبات املستقبلية من املهارات
العوملة والتغري  التكنولوجية وكذلك  التغريات  العاملي بسبب  حتدث تغريات سريعة يف سوق العمل على الصعيد 
الدميوغرايف يف مجيع أحناء العامل. تؤثر هذه التغيريات على مجيع جوانب حياة الناس، من الزراعة والتعليم إىل الصحة، 
وهي ذات صلة بشكل خاص من حيث عالقتها بتغري املتطلبات الوطنية من املهارات الرقمية. وسيتأثر كل بلد 
بالتغيريات اجلارية بطرق خمتلفة، ولكن البلدان اليت تسعى إىل فهم االحتياجات املستقبلية من املهارات ينبغي أن 
تكون على دراية بالعديد من التطورات التكنولوجية السائدة، مثل الذكاء االصطناعي (AI)، وحتليالت البيانات 
الضخمة، واحلوسبة السحابية، وإنرتنت األشياء (IoT) والروبوتات. فلهذه التكنولوجيات الرقمية اجلديدة القدرة 
الكامنة على تغيري مستقبل العمل من خالل ريادة األعمال الرقمية والعمل احلر واخلدمات اخلارجية. باإلضافة إىل 
ذلك، ستتأثر املتطلبات املستقبلية من املهارات الرقمية باالجتاهات حنو "الوظائف املراعية للبيئة"،1 مثل شبكات 

الكهرباء "الذكية"، وأنظمة النقل "الذكية" واملباين "الذكية" لتحسني األداء البيئي.

وسيتناول هذا الفصل كيفية فهم االجتاهات املستقبلية يف العمل والوظائف وكيفية إجراء عمليات توقع املهارات. 
مث سيناقش كيف ميكن للبلدان التفكري يف األخذ خبيارات خمتلفة بشأن كيفية التعامل مع هذه االجتاهات، بناًء على 
خطط التنمية الوطنية، ودور االقتصاد الرمسي وغري الرمسي يف بالدهم، واالحتياجات وامليزة التنافسية اليت تنفرد هبا 
بالدهم. ويتضمن الفصل أيضًا دراسات حالة بشأن كيفية تعامل البلدان مع مهمة حتديد املتطلبات املستقبلية من 

املهارات الرقمية.

الشكل 3: نظرة عامة على كيفية التنبؤ باملتطلبات املستقبلية من املهارات الرقمية

اخلطوة 1: فهم اجتاهات التكنولوجيا املستقبلية
تقوم العديد من املنظمات الدولية، مثل االحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة العمل الدولية، واملنتدى االقتصادي 
العاملي، والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بإعداد دراسات متواترة بشأن مستقبل 
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العمل ومستقبل الوظائف، مع الرتكيز بشدة يف كثري من األحيان على فهم االحتياجات يف جمال التحول الرقمي.2 
وميكن أن تكون التقارير املختلفة املستعرضة أدناه منطلقًا للتعمق يف فهم اجتاهات التكنولوجيا العاملية اليت قد تؤثر 
ز بواسطة هذه املصادر، باإلضافة  على االحتياجات املستقبلية من املهارات الرقمية. وسيتيح االستعراض املكتيب املركَّ
إىل أي مصادر حملية أو إقليمية، ألصحاب املصلحة فهم اجتاهات التكنولوجيا العاملية املتوقعة اليت ستؤثر على اقتصاد 

بالدهم. وميكن ألصحاب املصلحة بعد ذلك مناقشة التأثري احملتمل لالجتاهات على بالدهم وقطاعاهتم.

منظمة العمل الدولية: مستقبل العمل واالقتصاد غري الرمسي
أُنشأت اللجنة العاملية ملستقبل العمل التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام 2017، ويعىن تقريرها البارز املعنون "العمل 
من أجل مستقبل أكثر إشراقًا" بوجه عام باألساليب اليت ستؤثر هبا التكنولوجيات اجلديدة على كيفية عمل الناس 
ومحاياهتم االجتماعية (منظمة العمل الدولية، 2019). وتضم اللجنة ممثلني عن االقتصادات املتقدمة والناشئة. وهم 
يركزون على األساليب اليت سيدخل هبا الناس يف أشكال التوظيف غري االعتيادية، والفرص اليت تقدمها التكنولوجيا، 
باإلضافة إىل املخاوف بشأن العاملني على املنصات الرقمية. وعلى الرغم من أن مبادرة مستقبل العمل ال تقدم 
توقعات شاملة الجتاهات التكنولوجيا أو الصناعة، إال أهنا تتطرق إىل العديد من اجتاهات التكنولوجيا العاملية، مثل 
كيفية استمرار الطلب على الروبوتات الصناعية، وأشكال جديدة من العمل عن ُبعد والعمل املتنقل عرب تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وكذلك الوظائف املراعية للبيئة. وتتواصل حتديثات حبوث اللجنة وتقاريرها عن االجتاهات، 

وهي تغطي يف عملها البلدان املتقدمة والنامية على السواء.

وتعمل أكثر من 60 يف املائة من القوى العاملة يف العامل يف االقتصاد غري الرمسي، واألغلبية الساحقة منها يف البلدان 
الناشئة والنامية. ويرسم تقرير منظمة العمل الدولية عن النساء والرجال يف االقتصاد غري الرمسي صورة إحصائية 
عن املواضع اليت تشهد أكرب حضور لالقتصاد غري الرمسي وعن الفئات املشمولة به (منظمة العمل الدولية، 2018). 
إىل  العمال  انتقال  لتسهيل  اسرتاتيجيات وتدخالت  الرمسي وضع  االقتصاد غري  فهم حجم واجتاهات  وسيدعم 

االقتصاد الرمسي.

االحتاد الدويل لالتصاالت
تساعد جمموعة أدوات املهارات الرقمية لدى االحتاد البلدان من خالل تقدمي مبادئ توجيهية لوضع اسرتاتيجية 
للمهارات الرقمية. وهي مهيَّأة لواضعي السياسات وكذلك للشركاء يف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية 
الرقمية على املستوى  للمهارات  الشامل يف تسهيل وضع اسرتاتيجية شاملة  واهليئات األكادميية. ويتمثل هدفها 
الُقطري، وتقدمي تصنيف أويل ملستويات املهارات الرقمية املختلفة. وتفيد جمموعة األدوات بأن املهارات الرقمية 
ضرورية يف فتح الباب أمام طائفة واسعة من الفرص يف القرن احلادي والعشرين. فالبلدان اليت تطبق اسرتاتيجيات 
شاملة للمهارات الرقمية حترص على أن تتمتع شعوهبا باملهارات اليت حتتاجها لتكون أكثر قابلية للتوظيف واإلنتاجية 
واإلبداع والنجاح، إىل جانب بقائها آمنة وساملة يف التواصل عرب اإلنرتنت. ومثة ضرورة حامسة تستوجب حتديث 
اسرتاتيجيات املهارات الرقمية بشكل منتظم لكي تستجيب ملا ينشأ من تقنيات جديدة وأثرها على االقتصاد الرقمي 

واملجتمع الرقمي. (االحتاد الدويل لالتصاالت، 2018 أ)

وينشر االحتاد أيضًا رؤى املهارات الرقمية، وهو منشور عرب اإلنرتنت جيمع املقاالت العلمية مع الرتكيز على تأثري 
التحول الرقمي على تنمية القدرات واملهارات (أكادميية االحتاد، بدون تاريخ). ويسعى املنشور إىل تقدمي جمموعة 
من املعارف تسهل البحث األكادميي واالبتكار، واستكشاف الروابط بني التكنولوجيات الناشئة وتنمية القدرات. 
ويورد األفكار احلالية واجلديدة اليت ستسهم يف املناقشات والقرارات املستنرية بشأن السياسات بني واضعي السياسات 
واملنظمني، باإلضافة إىل مساعدة القطاع اخلاص على توقع وختطيط متطلبات رأس املال البشري وتنمية املهارات 

من أجل احلفاظ على قدرته التنافسية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتغرية بسرعة.
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املنتدى االقتصادي العاملي: مستقبل الوظائف
يف عام 2016، أنتج املنتدى االقتصادي العاملي (WEF) تقرير مستقبل الوظائف األول الذي تضمن بيانات من 
استطالع مستقبل الوظائف اخلاص به (املنتدى االقتصادي العاملي، 2018). وحيدد التقرير االحتياجات من املهارات 
الوظيفية الناشئة يف تسعة قطاعات اقتصادية و15 من االقتصادات املتقدمة والناشئة. وال يورد التقرير إطارًا لتقييم 
املهارات وال يركز بشكل خاص على االجتاهات الرقمية، بل ميكنه أن يرشد عملية صنع القرار يف بلد ما بشأن 
كيفية تأثري االجتاهات العاملية على االحتياجات احلالية واملستقبلية من املهارات الرقمية. ويتضمن أحدث تقرير عن 
مستقبل الوظائف استطالعًا للشركات يف 20 بلدًا تشكل 75 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل، باإلضافة 
إىل التحليل على املستوى اإلقليمي الذي يركز على اجتاهات سوق العمل عرب القطاعات االقتصادية واملناطق. ومشل 
التحليل على املستوى اإلقليمي أكثر من 80 بلدًا. ويعرض التقرير التكنولوجيات اليت يرجح أن تتبناها الشركات 
على املدى القريب، ويقدم أمثلة على األدوار اجلديدة املطلوبة باإلضافة إىل األدوار اليت ستصبح زائدة عن احلاجة 
يف املستقبل، ويسلط الضوء على املهارات الرقمية اليت حيتمل أن ُتطلب يف السنوات اخلمس القادمة. ويتوقع أيضًا 
االحتياجات على مستوى الصناعة والبلد واملنطقة. ويقوم املنتدى االقتصادي العاملي بتحديث التقرير كل عام. 
وُصمم مشروع آخر للمنتدى االقتصادي العاملي، ثورة تغيري املهارات، ملساعدة القادة يف القطاعني اخلاص والعام 

على إنشاء وجتريب مبادرات تغيري املهارات (املنتدى االقتصادي العاملي، بدون تاريخ).

البنك الدويل: تقرير التنمية يف العامل لعام 2019: طبيعة العمل املتغرية
ما برح البنك الدويل ينشر تقرير التنمية يف العامل منذ عام 1978. ويستخدم تقرير عام 2019 مؤشر رأس املال 
البشري (HCI) للتنبؤ بأن إنتاجية القوى العاملة املستقبلية، يف البلدان ذات االستثمارات الرأمسالية البشرية األقل، 
سترتاوح بني ثلث ونصف اإلنتاجية فقط يف البلدان ذات السكان األصحاء واملتعلمني. وعلى وجه اخلصوص، 
يوصي التقرير بزيادة االستثمارات يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إلعداد الناس على أفضل وجه لسوق العمل 
املتغرية واملستقبلية. ويؤكد التقرير مرارًا على حاجة البلدان إىل االستثمار يف رأس املال البشري ملواطنيها لزيادة 
فرص جناحها يف السوق العاملية (البنك الدويل، 2019 أ). وتتاح درجات مؤشر رأس املال البشري بشأن 157 بلدًا 

(مشروع رأس املال البشري، بدون تاريخ).

ويشري التقرير إىل أن التكنولوجيا تغري القوى العاملة بثالثة سبل: جغرافيا الوظائف، من خالل تغيري سالسل القيمة 
العاملية؛ وكيف يعمل الناس (على وجه التحديد اقتصاد الوظائف قصرية األجل)؛ وأمهية املهارات التقنية القابلة 
للنقل لتحقيق النجاح. ويشدد القسم املعين بقطاع العمل غري الرمسي على احلاجة إىل نقل األشخاص إىل العمل 
اخلاص الرمسي. ويؤكد التحليل احملدد ملستقبل العمل على وجود درجة من عدم اليقني دائمًا يف التنبؤ باالجتاهات 
املستقبلية، ولكن ينبغي للحكومات تركيز اجلهود على خلق فرص العمل و"محاية الفئات اهلشة مع االستمرار يف 

تشجيع التوظيف" (البنك الدويل، 2019 أ، الصفحة 31).

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: جمموعة أدوات االنتقال الرقمي وقياس التحول الرقمي
إن جمموعة أدوات االنتقال الرقمي لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تساعد البلدان على تقييم 
حالتها الراهنة يف جمال التطور الرقمي وفهم االجتاهات العامة يف املجال الرقمي (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، 2019ب). وتقدم جمموعة األدوات بيانات تتعلق بالنفاذ واالستخدام واالبتكار والوظائف واملجتمع 
والثقة وانفتاح األسواق والنمو والرفاهية لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومثانية بلدان أخرى، 
لواضعي  تقدم مؤشرات رئيسية  أن  بل  استدالليًا،  أن تكون مؤشرًا  النامية. وال يقصد هبا  البلدان  ومنها بعض 

السياسات ملراقبة التحول الرقمي لديهم وتأثرياته.
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وبناًء على جمموعة األدوات، فإن تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنون "قياس التحول الرقمي: 
خارطة طريق املستقبل"، يقدم صورة عريضة الجتاهات التكنولوجيا، وعلى الرغم من عدم ارتباطه مباشرًة بقياس 
املهارات الرقمية، فإنه يوضح بالتفصيل كيفية قياس تأثري التحول الرقمي على القطاعات االقتصادية وأنظمة الصحة 
وإنتاجية القوى العاملة والعمال. ويوضح أيضًا بالتفصيل كيفية قياس البنية التحتية الرقمية والنفاذ إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019ج). وقد أصدرت منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي جمموعة األدوات هذه يف أوائل عام 2019 وهي ختطط إلعداد ما يقابلها من املوارد 

يف عام 2020. 

(MGI) معهد ماكينزي العاملي
يركز مركز الفكر الداخلي ملعهد McKinsey & Company على فهم تطور االقتصاد العاملي. وقد أنتج معهد 
ماكينزي العاملي وال يزال ينتج حبوثًا تتناول تأثريات األمتتة على القوى العاملة. وأحد األمثلة على ذلك هو دراسة 
معهد ماكينزي العاملي املعنونة الوظائف املفقودة، والوظائف املكتسبة: حتوالت القوى العاملة يف زمن األمتتة، واليت 
تدرس كيف سيقلل االبتكار التكنولوجي واألمتتة، مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات، الطلب على بعض الوظائف، 
ويغري املهارات املطلوبة لوظائف أخرى، وخيلق فرصًا جديدة لنمو العمالة حىت عام 2030 (معهد ماكينزي العاملي، 

2017). ويبحث التقرير مستقبل العمل يف بلدان خمتارة.

توثيق اجتاهات التنبؤ
يغطي البحث أعاله مدى واسع عرب العديد من القطاعات والبلدان وُحيدَّث باستمرار. أما تركيز املوارد أدناه فهو 
أضيق، ولكنها ميكن أن تكون مفيدة لبعض البلدان. ولعلكم جتدون أيضًا من اجلامعات احمللية ومراكز الفكر موارد 

أكثر حتديدًا. وقد متتلك جمموعة أصحاب املصلحة لديكم موارد إضافية أيضًا.

واستخدموا اجلدول أدناه لتسجيل االجتاهات األقرب صلة ببالدكم من املصادر املذكورة أعاله. وميكن أن يساعد 
فهم هذه االجتاهات يف عمليات التوقع اليت ستجرى يف اخلطوتني 2 و3 من هذا الفصل.

اجلدول 7: االجتاهات املتوقعة وتأثريها
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نقاش
تعترب عمليات التقييم اجتاهات التكنولوجيا العاملية مهمة ألن االحتياجات من املهارات تتغري بسرعة نتيجة للتحول 
التكنولوجي والتبدالت يف احتياجات سوق العمل. ولن ينخرط كل بلد يف كل اجتاه ناشئ. وحتتاج البلدان إىل 
فهم الكيفية اليت ميكن أن تؤثر فيها التغيريات على قطاعاهتا االقتصادية الرئيسية. وبالتسلح هبذه املعارف، ميكن 
لواضعي السياسات التنبؤ باالحتياجات من املهارات الرقمية اليت ستنشأ عن هذه التغيريات ومنع االختالالت املكلفة 

بني املعروض من املهارات والطلب عليها يف املستقبل.

اخلطوة 2: إجراء عمليات التوقع
ستتخذ البلدان خيارات خمتلفة بشأن كيفية التعامل مع االجتاهات الناشئة، بناًء على ما خيصها من خطط التنمية 
الوطنية، والرتكيبة السكانية والتغريات األخرى، والقطاعات االقتصادية ذات األمهية، وامليزة التنافسية. وحتدد اخلطوة 
2 كيف ميكن للبلدان إجراء عمليات التوقع بناًء على اسرتاتيجياهتا القائمة والقطاعات االقتصادية ذات األمهية، مع 
مراعاة االجتاهات املشمولة باخلطوة 1. ويف اخلطوة 3 سنتحدث أكثر عن العوامل اليت ميكن أن توجه عملية صنع 

القرار االسرتاتيجي.

وبالنظر إىل أن عمليات التوقع هي استمرار ألعمال تقييم املهارات املوضحة يف الفصلني 2 و3، نوصي باستخدام 
نفس املجموعة من أصحاب املصلحة لقيادة وتوجيه هذه املرحلة من العمل، واليت ستشمل ما يلي:

استعراض مكتيب خلطط التنمية الوطنية والعوامل الداخلية األخرى اليت ستوجه عمليات التوقع  •
مجع البيانات لتحديد االحتياجات املستقبلية من املهارات الرقمية يف القطاعات االقتصادية والصناعات ذات   •

األمهية للبالد.
ويف حني ميكن تنفيذ عمليات التوقع ألي فرتة زمنية، فإن النهج األكثر شيوعًا الذي تتبناه البلدان هو النظر يف 

توقعات لفرتة مستقبلية ترتاوح بني 5 و10 سنوات.

وتتمحور عملية التوقع حول معاجلة األسئلة الرئيسية التالية:

إجراء استعراض مكتيب خلطط التنمية
استجابة لالجتاهات  للبالد  املستقبلي  للنمو  الرؤية واألهداف  تنمية وطنية حتدد  البلدان خطط  العديد من  تضع 

والتغريات الرئيسية يف البيئة الكلية. وميكن أن تتعدد خطط التنمية الوطنية اليت تضعها وكاالت خمتلفة.
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وينبغي ألصحاب املصلحة استعراض مجيع خطط التنمية الوطنية القائمة، والنظر يف ماهية القطاعات االقتصادية 
املذكورة واملهارات الالزمة لتحقيق أهداف خطط التنمية يف املستقبل. وميكن للبلدان أيضًا الرجوع إىل اسرتاتيجيات 
املهارات  االحتياجات االسرتاتيجية من  لنفس  استهدافها وإدراجها  اخلاصة هبا لضمان  الوطنية  الرقمية  املهارات 

الرقمية.3

ويرد أدناه جدول من جمموعة أدوات املهارات الرقمية لدى االحتاد ميكنه أن يساعد يف عملية حتديد األهداف 
للمتطلبات املستقبلية من املهارات الرقمية.

اجلدول 8: استعراض خطط التنمية

مجع البيانات لفهم القطاعات االقتصادية القائمة ذات األمهية
على غرار العملية الواردة يف الفصل 3، يوصى بإجراء عمليات التوقع مع القطاعات الرئيسية احملددة أثناء تقييم 
االحتياجات احلالية. وميكن إجراء عمليات التوقع يف نفس وقت تقييم االحتياجات احلالية، أو يف وقت خمتلف. 
وعلى النحو املوثق يف الفصل 2، نوصي جبمع جمموعة عريضة ذات صفة متثيلية لبيان عمق واتساع تأثري املهارات 

الرقمية على األفراد واملجتمعات، يف احلاضر واملستقبل على السواء. وتشمل هذه املجموعات ما يلي:

الوكاالت احلكومية واهليئات التنظيمية  •
املؤسسات التعليمية  •

القطاع اخلاص  •
املجتمع املدين.  •

ملزيد من التفاصيل بشأن من ميكن تضمينه من أصحاب املصلحة احملتملني، راجع الفصل 2، اخلطوة 1: تشكيل 
الفريق. 

بعد ذلك، نضع أسئلة حمتملة لطرحها على أصحاب املصلحة الرئيسيني يف القطاع بشأن املتطلبات من املهارات 
الرقمية جراء التغريات التكنولوجية املتوقعة. وكما ُذكر سابقًا، من املهم النظر يف تضمني الشركات الصغرية والكبرية 
من القطاعات. وميكن أن ُتدعم عملية التوقع مبا يلي من هذه األسئلة واجلدول. وأثناء التحليل، ميكن مجع املعلومات 

الناجتة مع معلومات مستخلصة يف اخلطوة 1 عن االجتاهات العاملية.

4 ل 
فص

ال
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ويرد أدناه جدول للمساعدة يف مجع البيانات.

اجلدول 9: دليل مجع البيانات

واآلن ميكن ألصحاب املصلحة جتميع ومقارنة قائمتني باملتطلبات املتوقعة من املهارات الرقمية. وينبغي أن يكون 
هناك قدر من التداخل، حسب حداثة آخر خطط التنمية يف بالدكم. وستستخدمون هذه القائمة يف اخلطوة التالية 

الختاذ قرارات اسرتاتيجية.
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اخلطوة 3: اختاذ قرارات اسرتاتيجية
ميكن أن تنظر البلدان أيضًا يف املتطلبات املستقبلية من املهارات الرقمية ليس من خالل تقييم القطاعات الرئيسية 
احلالية فحسب، بل من خالل اختاذ قرارات اسرتاتيجية بشأن ماهية القطاعات اليت ُيتوخى إنشاؤها أو توسيعها أو 
الدخول إليها يف املستقبل بناًء على نقاط القوة احلالية للمهارات الرقمية يف البالد، وقدرات البنية التحتية (الكهربة، 
انتشار اإلنرتنت، وما إىل ذلك) وامليزة التنافسية. ولعل بعض البلدان قد سبق أن أنشأت ووزعت أهدافها االسرتاتيجية 
املستقبلية من خالل خطط التنمية الوطنية أو خطط اإلسرتاتيجية الرقمية (انظر اخلطوة 2 يف هذا الفصل)، بينما 
ميكن أن حتتاج بلدان أخرى إىل النظر يف أهدافها االسرتاتيجية ألول مرة، أو إعادة النظر فيها بعد القيام بتقييم 

املهارات وعمليات التوقع.

وسيتعامل كل بلد مع عملية صنع القرار االسرتاتيجي بطريقة خمتلفة، ولكن إليكم بعض األسئلة اليت ُيتوخى النظر 
فيها أثناء استعراض أصحاب املصلحة للبيانات اليت ُمجعت يف اخلطوتني 1 و2:

وتتمثل إحدى طرق التفكري اسرتاتيجيًا بشأن كيفية االخنراط يف إجراء جرد للعوامل املختلفة اليت ميكن أن تؤثر 
على الطلب على املهارات الرقمية يف املستقبل، مثل التغيريات اليت تطرأ على القطاعات االقتصادية للبالد ذات 
األمهية أو االجتاهات الدميوغرافية. ويرد أدناه جدول من جمموعة أدوات املهارات الرقمية لدى االحتاد ميكن أن 

يكون مفيدًا الستعراض بعض هذه العوامل.

4 ل 
فص

ال
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اجلدول 10: العوامل املؤثرة على الطلب

بعد االنتهاء من هذا العملية، حددوا العوامل اليت ميكن التأثري فيها وتلك اليت ال ميكن التأثري فيها، كي ُتتخذ يف 
ضوئها خيارات السياسة العامة يف اآلونة املقبلة. ومثاهلا االجتاهات الدميوغرافية اليت تنطوي على معدالت املواليد 
أو الشيخوخة اإلمجالية للسكان واليت ميكن أن تكون خارج نطاق هذه املجموعة املعينة من أصحاب املصلحة. 
لتلبية  الصناعة  استثمارات  أو  التعليم  تغيري سياسة  باحلاجة إىل  املصلحة  أن تشعر جمموعة أصحاب  ولكن ميكن 

االحتياجات املستقبلية من املهارات الرقمية.

اخلالصة
ستؤثر التكنولوجيات الرقمية اجلديدة على مستقبل العمل. غري أن املعامل الدقيقة هلذا املستقبل ستختلف من بلد إىل 
آخر. وقدم هذا الفصل نظرة عامة على كيفية توقع واضعي السياسات للمتطلبات املستقبلية من املهارات الرقمية 
يف بالدهم. وتظل أمهية أصحاب املصلحة قائمة. ومنوذج اإلدارة الذي أُنشأ يف الفصل 2 سيسهل عليكم االستفادة 
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من خربات أصحاب املصلحة يف كيفية تأثري اجتاهات التكنولوجيا العاملية حمليًا. واجلمع بني البيانات من املوارد 
الدولية واحمللية سيسمح لواضعي السياسات باختاذ قرارات اسرتاتيجية بشأن وجهة االستثمارات من أجل متكني 
البالد من املنافسة يف املستقبل. وستؤثر هذه القرارات االسرتاتيجية بشكل مباشر على ماهية املهارات الرقمية املطلوبة 

4يف املستقبل. ل 
فص

ال
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تعرف منظمة العمل الدولية الوظائف املراعية للبيئة بأهنا "وظائف الئقة تساهم يف احلفاظ على البيئة أو ترميمها، سواء كانت يف القطاعات   1

التقليدية مثل التصنيع والبناء، أو يف القطاعات اجلديدة الناشئة املراعية للبيئة مثل الطاقة املتجددة وكفاءة استهالك الطاقة". انظر الرابط: 
h�p:// www .ilo .org/ global/ topics/ green -jobs/ news/ WCMS _220248/ lang - -en/ index .htm

لقراءة املزيد عن االجتاهات العاملية وكيف ستؤثر على االحتياجات من املهارات، انظر املنشورات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون   2

.(2019 ،ILO) ومنظمة العمل الدولية (2018 ،WEF) واملنتدى االقتصادي العاملي ،(2019أ ،OECD 2012؛ ،OECD) االقتصادي والتنمية

تزود جمموعة أدوات املهارات الرقمية لدى االحتاد واضعي السياسات بتوجيهات تفصيلية بشأن وضع وتنفيذ اسرتاتيجية مهارات رقمية على   3

املستوى الُقطري ميكن أن تعود بالفائدة إذا مل يسبق للبلد إنشاء اسرتاتيجية مهارات رقمية.

45
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http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm
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الفصل 5: اخلالصة
يدفع التحول الرقمي حثيثًا عجلة تغيريات يف أسواق العمل يف كل قطاع تقريبًا، وهي قطاعات تتنوع لتشمل 
الزراعة والتعليم والبيئة والتمويل والصحة والتجارة والنقل والسياحة والبيئة، من بني قطاعات أخرى، مما خيلق 
حاجة متزايدة للبلدان إلعداد سكان مهرة رقميًا ليتمكنوا من املنافسة والعمل يف املجتمع واالقتصاد العاملي. ولتحقيق 
ذلك، جيب على واضعي السياسات حتديد مستويات املهارات الرقمية احلالية وفهم ماهية املهارات الرقمية الالزمة 
لتلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية يف بلداهنم. وسيختار كل بلد االخنراط يف التحول الرقمي بطريقته اخلاصة؛ 

ولكن، للقيام بذلك، حيتاج واضعو السياسات إىل فهم األصول والتحديات والفرص التكنولوجية يف بالدهم.

وُصمم هذا الدليل لتقدمي أكرب قدر ممكن من املرونة لكل بلد كي خيتار هنجًا يناسب قيود موارده وأهدافه الفريدة. 
ولكل بلد احتياجات ومتطلبات خمتلفة من املهارات الرقمية حسب مستوى تطوره التكنولوجي وقطاعاته االقتصادية. 
عالوًة على ذلك، ستعتمد أساليب التقييم على موارد البالد ومشاركة أصحاب املصلحة. وال يوجد أسلوب ذو 
مقاس واحد يناسب اجلميع. وينبغي لواضعي السياسات التعامل مع الشركاء يف القطاع اخلاص واملنظمات غري 

احلكومية واهليئات األكادميية لصياغة هنج التقييم الذي يتناسب مع احتياجات وأهداف البالد.

ويدعم تقييم الطلب على املهارات الرقمية واملعروض منها خطة األمم املتحدة لعام 2030 بشأن التنمية املستدامة 
وبلوغ أهداف التنمية املستدامة (SDG). وتعد التكنولوجيات الرقمية مفعالت رئيسية ألهداف التنمية املستدامة، 
وبالتايل تزيد السكان األكثر إملامًا باملعارف الرقمية من قدرة البلدان على استخدام منتجات وخدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت استخدامًا فعاًال من أجل التنمية.

وعلى وجه اخلصوص، يسعى اهلدف 17 من أهداف التنمية املستدامة، يف املقصد 9.17 إىل "تعزيز الدعم الدويل 
لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية تنفيذًا فعاًال وحمدد األهداف من أجل دعم اخلطط الوطنية الرامية إىل تنفيذ 
مجيع أهداف التنمية املستدامة، بوسائل تشمل التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
الثالثي" (األمم املتحدة، 2015، الصفحة 27). ويشدد هدف التنمية املستدامة هذا على حاجة البلدان إىل تفعيل 
آليات بناء القدرات التكنولوجية واالبتكارية بشكل كامل وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية. وميكن حتقيق 
ذلك على حنو ذي مغزى إذا قيَّمت البلدان مستويات مهاراهتا الرقمية وكانت على دراية تامة باملهارات املتاحة يف 

البالد وماهية املهارات اليت حتتاج إىل تطوير من أجل االستفادة من التكنولوجيات التمكينية.

وميكن أن تساعد اإلجراءات املوضحة يف هذا الدليل أيضًا يف حتقيق اهلدف 8 من أهداف التنمية املستدامة: "تعزيز 
النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتقدمي العمل الالئق للجميع" وذلك 
من خالل إعطاء األولوية لتنمية املهارات الرقمية يف توظيف الشباب على الصعيد الوطين واسرتاتيجيات ريادة 
املشاريع يف مجيع البلدان. باإلضافة إىل ذلك، ميكن لبلد قياس املؤشر احملوري2.4.4 1 يف اهلدف 4 من أهداف 
التنمية املستدامة بشأن "النسبة املئوية للشباب والكبار الذين حيرزون مستوى املعايري الدنيا للكفاءة يف مهارات 
اإلدارية الرقمية" إذا اسُتخدم االختبار القائم على األداء لقياس مستويات املهارات الرقمية احلالية (منظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة - معهد اليونسكو لإلحصاء (UNESCO-UIS)، 2019، الصفحة 57).

وتعد االستجابات السياساتية املتعلقة بالقدرة على إمناء البنية التحتية الرقمية الالزمة (الكهربة، انتشار اإلنرتنت، 
وما إىل ذلك)، ومعاجلة سوء تطابق املهارات يف قطاع التعليم وتعزيز تطوير املهارات الرقمية املتخصصة مكونًا 
بني واضعي  قوية  يتطلب شراكات  الرقمية. وهذا  املهارات  املستقبلية من  املتطلبات  لتلبية  لالستعداد  ضروريًا 
السياسات، واهليئات األكادميية، والقطاع اخلاص واجلمهور عمومًا، ملطابقة الطلب على املهارات مع املعروض من 
املهارات، وتوقع املتطلبات املستقبلية من املهارات وتقييم صلة التدخالت بشأن تطوير املهارات. وبإشراك متثيل 
عايل املستوى، مثل رؤساء الوكاالت والوزراء والرؤساء التنفيذيني واملديرين، من بني آخرين، تسهِّل املشاركة 
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السياسية االلتزام وحتسن فرص جناح عمليات تقييم املهارات الرقمية. وبالتسلح بفهم الفجوات احلالية واملتطلبات 
املستقبلية، ميكن لواضعي السياسات البدء يف صياغة استجاباهتم السياساتية.

وعمليات تقييم املهارات الرقمية ليست أنشطة يتيمة، وقد جتد البلدان نفسها مضطرة إىل تكرارها بشكل دوري. 
وميكن أن تنبع احلاجة إىل تكرار عمليات التقييم من استعراض اسرتاتيجيات املهارات الرقمية أو التدخالت احلكومية 

األخرى مما يستلزم من بلد ما مواكبة التطورات التكنولوجية وكذلك الطلب على املهارات واملعروض منها.

ويهدف هذا الدليل إىل املسامهة يف جهود البلدان لتقييم املعروض من املهارات الرقمية والطلب عليها وإيضاح 
الرقمية واملنتجات األخرى،  املهارات  الرقمية. وهو حصيلة استعراض أطر  املهارات  املستقبلية من  االحتياجات 
وتركيب املعلومات ودجمها يف عملية بسيطة متدرجة خطوة خبطوة ميكن للبلدان اتباعها. ومهما كان الدافع إلجراء 

ع البلدان على الرجوع إىل هذا الدليل لتعزيز عملها.  عملية تقييم املهارات الرقمية، تشجَّ

5 ل 
فص

ال



تقيس املؤشرات احملورية جوانب اهلدف 4 من أهداف التنمية املستدامة اليت ال تغطيها املؤشرات العاملية (منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم   1

والثقافة - معهد اليونسكو لإلحصاء (UNESCO-UIS)، 2019، الصفحة 41).
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التذييل: موارد وأدوات تقييم املهارات الرقمية
األداة، المؤلف، تاريخ 

النشر
العيوبالمزاياالمواد الداعمةاإلدارةتواتر االستخدامالمجموعة المستهدفةالنسقتقييم المهاراتنظرة عامةأين ُتستخدم األداة

 Compass،1 مشروع

المهارات الرقمية 

لمشروع 

Compass، 2018

فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، 

رومانيا

بعد االشتراك المجاني، ُيطلب 

من المستخدمين إجراء 

تقييم للمهارات. وتشير 

اإلجابات إلى المبتدئين أو 

التصنيف المتقدم في ثالث 

فئات: االتصاالت والتعاون، 

وإنشاء المحتوى الرقمي، 

والسالمة. ثم ُيطلب من 

المستخدمين اختيار مسار 

مهني.

التقييم القائم على أساسية؛ متوسطة

المعارف

غير مطبق )NA(: الراشدون الشباب

تدريب بقيادة ذاتية

التقييم عبر اإلنترنت قبل 

بدء التدريب

 متصلةدورات بشهادات

بالتدريب، تركز 

على التوظيف

المسارات الوظيفية قد 

ال تنطبق خارج هذه 

البلدان.

مركز عجلة الكفاءة 

الرقمية،2 لإللمام 

بالمعارف 

)Dannelse( الرقمية، 

2018

تعتمد األداة على إطار الدنمارك

DigComp وتتضمن 4 

مجاالت اختصاص مع 16 

كفاءة و54 جانباً قابالً للقياس 

للكفاءة الرقمية. ويقيِّم 

الشخص معرفته على 

مقياس من 1 إلى 7. واألداة 

مجانية ألي شخص يريد 

استخدامها. ويمكن 

للمنظمات التسجيل 

للحصول على اشتراك 

مدفوع إلعداد العجلة وفق 

متطلباتها وتتبع قدرات 

الموظفين.

غير مطبق: اختبار الراشدونالتقييم الذاتيمتوسطة؛ متقدمة

ورسم خارطة إتقان 

المتقدم لالختبار

اختبار مدته 15 دقيقة 

يؤخذ بشكل فردي أو 

بتنسيق عبر منظمة

عجلة الكفاءة الشخصية، 

وتوصيات بشأن كيفية تعزيز 

الكفاءة الرقمية، وأمثلة، 

وتمارين لكل كفاءة

تعطي تقارير درجات 

فردية لكل من 

الكفاءات الستة عشرة. 

وتقدم مقترحات بشأن 

كيفية تعزيز القدرة 

في كل كفاءة. ويجري 

تطوير العجلة لتشمل 

مجاالت مختلفة.

ال توجد بنود قائمة على 

المعارف؛ واإلبالغ ذاتي 

حصراً. وتتطلب مقترحات 

التمرين العمل من الفرد. 

مثال مقترح: "يمكنني 

تعلُّم كيفية تحويل وثيقة 

بنسق Word إلى نسق 

PDF". وال يوجد رابط 

لكيفية القيام بذلك. 

والرسوم البيانية مفصلة 

للغاية وصعبة القراءة على 

المستخدم العادي.
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األداة، المؤلف، تاريخ 

النشر
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محلل الكفاءات 

الرقمية،3 مختبر 

المعلوماتية التعليمي، 

جامعة معهد أونتاريو 

للتكنولوجيا، 2015

تصنف تواتر استخدام جهاز كندا، جورجيا، أوكرانيا

معين والثقة باستخدامه. 

وتغطي الحاسوب والهواتف 

الذكية واألجهزة الذكية 

األخرى. وتعتمد على اإلطار 

العام للكفاءة التكنولوجية 

واستخدام 

.)GTCU( التكنولوجيا 

وتنقسم إلى "أربع فئات 

الستخدام التكنولوجيا 

الرقمية": التقنية 

والمعلوماتية واالجتماعية 

والمعرفية.

غير مطبق: اختبار الراشدون؛ طالب الجامعاتالتقييم الذاتيأساسية؛ متوسطة

الكفاءات الرقمية 

للمتقدم لالختبار

التركيز على أنواع تقرير النتائجالتقييم عبر اإلنترنت

مختلفة من األجهزة: 

األجهزة المتنقلة 

واألجهزة "الذكية"

محدودية توثيق 

المخرجات

مؤشر االقتصاد 

والمجتمع الرقمي 

)DESI(،4 المفوضية 

األوروبية، مستمر

الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي، أيسلندا، النرويج، 

سويسرا، البلدان 

المرشحة والبلدان 

المحتمل ترشيحها لالتحاد 

األوروبي

أُسس مؤشر رأس المال 

 DigComp البشري على إطار

بناًء على الردود، يتصنَّف 

الشخص على أنه يمتلك 

مهارات تتراوح بين 

"األساسية" و"فوق 

األساسية".

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

تجمعه كل عامين كل سنتينالراشدونالتقييم الذاتي

المعاهد اإلحصائية 

الوطنية أو الوزارات ذات 

الصلة في البلدان 

جزء من DESI، مؤشر مركب 

للتوصيلية، ورأس المال 

البشري )المهارات الرقمية(، 

واستخدام المواطنين 

لإلنترنت، ودمج التكنولوجيا 

والخدمات العامة الرقمية

بقاس بشكله الحالي 

منذ عام 2014. 

وتمكن مقارنته عبر 

البلدان التي ُتجمع 

فيها البيانات.

يقتصر على البلدان التي 

يكون فيها جمع البيانات 

أكثر تقدماً

مسرع المهارات 

 +Erasmus 5،الرقمية

)االتحاد األوروبي(، 

2019 )مستمر(

بلجيكا، أيرلندا، بولندا، 

إسبانيا، المملكة المتحدة

تصنيف ذاتي ضمن 5 

مجاالت االختصاص في إطار 

DigComp باستخدام مقياس 

إتقان 1-6

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

مخطط راداري شخصي تقييم عبر اإلنترنت غير مطبقالراشدونالتقييم الذاتي

وتوصيات بشأن التدريب 

تلقي مخطط شخصي 

يوضح نقاط القوة 

والضعف. ويعطي 

توصيات بشأن 

التدريب.

الطالب مسؤولون عن 

تقييم أدائهم

(تابع) 
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مشروع االنتقال من 

المهارات الرقمية إلى 

النتائج الملموسة 

)DiSTO(،6 كلية لندن 

لالقتصاد والعلوم 

السياسية، 2015 

)مستمر(

أستراليا، المملكة 

المتحدة، هولندا، شيلي، 

البرازيل، أوروغواي، 

الواليات المتحدة

استطالعات بشأن المهارات 

الرقمية، ومستخدمي 

اإلنترنت ونتائج استخدام 

اإلنترنت

التواتر حسب الرغبة؛ الشباب؛ الراشدون التقييم الذاتيأساسية؛ متوسطة

وهو مرة واحدة بشكل 

عام

استطالع ورقي أو عبر 

اإلنترنت

منشورات وتقارير وبحوث 

أكاديمية عن االستبعاد 

الرقمي في بعض البلدان 

باستخدام خرائط التمثيل 

الحراري

يستند إلى نظرية 

اخُتبرت في األصل 

للتأكد من صحتها 

وموثوقيتها في كل من 

المملكة المتحدة 

وهولندا. وتوسع 

ليشمل بلداناً أخرى 

من خالل الشراكات 

البحثية. واألدوات 

ال تزال قيد االختبار.

لم ُيختبر وُيستخدم إال 

في المملكة المتحدة 

وهولندا. ويركز حصرياً 

على المهارات عبر 

اإلنترنت.

التعليم والمهارات عبر 

اإلنترنت،7 منظمة 

التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي 

)OECD(، بدون تاريخ.

النسخة اإللكترونية متاحة متوفرة بعشر لغات

لألفراد أو المؤسسات. 

وُترسم خارطة ارتباطات 

النتائج بنتائج برنامج 

PIAAC. وهي تختبر أيضاً 

ميادين أخرى هي: اإللمام 

بالمعارف، والحساب، 

والبيئات الغنية بالتكنولوجيا، 

والقراءة )اختياري(. وعمليات 

التقييم االختيارية غير 

المعرفية )استخدامات 

المهارات، والتقييم السلوكي، 

واالهتمام الوظيفي، والرفاهية 

الشخصانية(.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

تقييم عبر اإلنترنت غير مطبق: تقييم ذاتيالراشدونتقييم األداء؛ بتقييم ذاتي
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 eLene4work،8

Erasmus+ )االتحاد 

األوروبي(، 2017

بلجيكا وفنلندا وفرنسا 

وألمانيا واليونان وإيطاليا 

وبولندا وإسبانيا والمملكة 

المتحدة

بعد تصنيف مستوى تقييم 

المهارات الشخصية 

والمهارات الرقمية )استناًدا 

إلى منصة DigComp(، يوضع 

جدول أعمال تعلم بشأن 

ماهية المجاالت التي ُيتوخى 

تحسينها. ويقدم دليل 

التوجيه مقترحات بشأن 

دورات تعليمية عبر اإلنترنت 

)MOOC( أو خيارات التعلم 

األخرى لتحسين قابلية 

التوظيف.

استبيان متاح مجاناُ على غير مطبق: تقييم ذاتيالطالب؛ الراشدون التقييم الذاتيأساسية؛ متوسطة

شبكة اإلنترنت

يقدم دليل التوجيه مسارات 

لمواصلة التعلم

التركيز على المهارات 

الشخصية والرقمية. 

ومتاحة مجاناً.

ال توجد طريقة حالياً لجمع 

النتائج بشكل إجمالي

االستبيان األسري 

القصير عن تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت،9 االتحاد 

الدولي لالتصاالت، 

2018 )مستمر(

حوالي 80 بلداً على 

مستوى العالم

عينة من االستبيان بشأن 

النفاذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

المنزلية واستخدام األفراد 

لإلنترنت، وملكية الهواتف 

المتنقلة ومهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. وهي 

قيد المراجعة حالياً إلضافة 

المزيد من المهارات 

وتكنولوجيات االتصاالت 

المتنقلة.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

جميع األشخاص الذين تزيد التقييم الذاتي

أعمارهم عن 15 سنة، ولكن 

بفواصل عمرية مختلفة

استبيان متاح سنوياً

لالستخدام العام 

وتمكن مقارنته دولياً. 

وقد اخُتبرت المنهجية 

منذ ما يقرب من عقد 

من الزمن.

أسئلة محدودة عن 

مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. 

وهي تركز في الغالب على 

المهارات الحاسوبية 

وليس على أنواع أخرى 

من اإللمام بالمعارف 

الرقمية.

(تابع) 
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اختبار مهارات 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت،10 جامعة 

توركو )فنلندا(، 2017

42 بنداً قائمة على األداء، فنلندا

تصنَّف بعدئذ ضمن 17 حقالً 

من مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. 

وتستند هذه الحقول السبعة 

عشرة على المنهج األساسي 

الفنلندي الوطني، ومحتوى 

برامج شهادات eSkills لمركز 

تطوير مجتمع المعلومات 

الفنلندي، ومتطلبات دراسات 

المعلومات واالتصاالت 

في الجامعات الفنلندية للعلوم 

التطبيقية.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

التقييم القائم على 

المعارف 

طالب ومعلمو المرحلة 

الثانوية الشاملة

استبيانات االختيار من غير مطبق

أجوبة متعددة عبر 

اإلنترنت

يسأل عن مهارات 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت المتقدمة

لم ُيستخدم إال للبحوث في 

فنلندا

(تابع) 



59

األداة، المؤلف، تاريخ 

النشر
العيوبالمزاياالمواد الداعمةاإلدارةتواتر االستخدامالمجموعة المستهدفةالنسقتقييم المهاراتنظرة عامةأين ُتستخدم األداة

مؤشر مهارات 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت،11 جامعة 

بريمن ومعهد بحوث 

المحيط الهادئ، 2019

فيجي، ميكرونيزيا، باالو، 

ساموا، تونغا

ُيستخدم في 5 بلدان جزرية 

صغيرة. وهو استطالع عبر 

اإلنترنت لقياس المهارات 

الرقمية المتقدمة لدى 

الشباب )35-18( بغية إنشاء 

"مؤشر مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت" 

)ISI( والمشاركة في ورش 

عمل بناء القدرات في مجال 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت. وهو يستخدم 

مقياس ليكرت ليطلب من 

المشاركين اإلبالغ ذاتياً عن 

مهاراتهم في ثالثة مجاالت: 

القدرة على "إدارة محتوى 

موقع إلكتروني"، "تصميم 

موقع إلكتروني"، و"كتابة 

برنامج حاسوب باستخدام 

لغة برمجة متخصصة".

الشبابالتقييم الذاتيمتقدمة

)35-16(

استبيان عبر اإلنترنت غير مطبق: تقييم ذاتي

باستخدام استمارات 

Google

استطالع قصير يركز ال توجد

على المهارات األكثر 

تقدًما

محدودية نطاق المهارات 

المتقدمة. ولكن السؤال 

عن المهارات المتقدمة 

فقط قد يكون منطقياً 

في حال اقتصار البحث 

على أفراد لديهم القدرة 

على العمل في وظائف 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت المتقدمة.

(تابع) 
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 Ikanos

 Competencia

Digital،12 حكومة 

الباسك، 2012

أداة متماشية مع منصة إسبانيا

DigComp. وتصدر شهادة 

بالكفاءة الرقمية في صفوف 

عموم السكان والوظائف 

المحلية المحددة. وتتضمن 

اختبار التقييم الذاتي، وملفات 

تعريف رقمية مهنية 

مخصصة للصناعة المحلية.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

تقييم قائم على الحاسوب غير مطبق: تقييم ذاتيالراشدونالتقييم الذاتي

موجه ذاتياً يضم ثالثين 

سؤاالً وهو مصمم لإلكمال 

في 15 دقيقة، ويعمل 

أيضاً عبر االتصاالت 

المتنقلة

تقرير الدرجات الشخصية؛ 

وتوجيه المشاركين نحو 

فرص التدريب المحلية على 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت؛ وإصدار شهادة 

لنظام؛ ودليل لمساعدة 

الوسطاء على مقارنة نتائج 

اختبار المستخدم والملفات 

المهنية

تراعي سياق 

المشاركين بإدراج 

أسئلة عن معدات 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت المنزلية، 

والتوصيل باإلنترنت 

وكيفية اكتساب 

المهارات أو الحصول 

على شهادات بها

تقرير الدرجات يشبه 

تقييماً قائماً على االختبار، 

ولكنه يكتفي بإسناد 

تسميات إلى تصنيفات 

المشاركين لقدراتهم.

الدراسة الدولية لإللمام 

بالمعارف الحاسوبية 

والمعلوماتية 

)ICILS(،13 الجمعية 

الدولية لتقييم 

التحصيل التعليمي 

IEA(، 2018(

شيلي، والدنمارك، 

وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، 

وإيطاليا، وكازاخستان، 

وجمهورية كوريا، 

ولكسمبرغ، والبرتغال، 

واالتحاد الروسي 

)موسكو(، وأوروغواي 

والواليات المتحدة )دورة 

)2018

يقيس التقييم القائم على 

االختبار قدرة الطالب على 

استخدام حواسيب للتحقيق 

واإلبداع والتواصل من أجل 

المشاركة الفعالة في المنزل 

والمدرسة ومكان العمل 

والمجتمع. ويدار في 21 بلداً.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

التقييم الذاتي؛ التقييم 

القائم على األداء؛ التقييم 

القائم على المعارف

طالب الصف الثامن 

)متوسط العمر 13,5 سنة(

التقرير الدولي وقواعد تقييم قائم على الحاسوبكل 5 سنوات

البيانات الدولية

المقارنات الدولية. 

وتشتمل على كل من 

مهارات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

القائمة على التقييم 

واإلبالغ الذاتيين. 

ويمكن للبلدان 

المشاركة في الدراسة 

الدولية لإللمام 

بالمعارف الحاسوبية 

 )ICILS( والمعلوماتية

لعام 2023. 

غير مواظبة )كل 

5 سنوات(
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الرخصة الدولية لقيادة 

 ICDL(،14( الحاسوب

مؤسسة الرخصة 

الدولية لقيادة 

الحاسوب، بدون تاريخ

شهادة معترف بها دولياً أكثر من 100 بلد

في مهارات الحاسوب. تقييم 

أساسيات الحاسوب 

وأساسيات اإلنترنت ومعالجة 

الكلمات وجداول البيانات 

باإلضافة إلى المهارات الخاصة 

بالبرمجيات.

التقييم القائم على أساسية؛ متوسطة

المعارف؛ التقييم القائم 

على األداء

تدار في مراكز اختبار غير مطبقالراشدون

الرخصة الدولية لقيادة 

)ICDL( الحاسوب

يمكن تحصيلها بواسطة أو 

بدون الدورات التدريبية 

للرخصة الدولية لقيادة 

)ICDL( الحاسوب

تراَقب في مواقع 

االختبار ويمكن 

تحصيلها بواسطة أو 

بدون المشاركة في 

الدورات التدريبية 

للرخصة الدولية لقيادة 

)ICDL( الحاسوب

تركز على الحواسيب 

والبرمجيات الخاصة 

بمكان العمل )بدون 

اتصاالت متنقلة وبإنترنت 

محدودة(. ال مهارات 

متقدمة. وتركز على 

الجوانب التقنية الستخدام 

التكنولوجيا بشكل 

مستقل وليس على كيف 

يمكن استخدام هذه 

المهارات التقنية في 

مواقف الحياة الواقعية 

لحل المشكالت.

شهادة اإلنترنت 

والحوسبة األساسية 

وشهادة اإللمام 

بالمعارف الرقمية 

 ،IC3(،15 Certiport(

بدون تاريخ.

يغطي المعيار الدولي IC3 5 78 بلداً

"العيش عبر اإلنترنت" 

و"أساسيات الحوسبة" 

و"التطبيقات الرئيسية". 

وتشمل "أساسيات 

الحوسبة" ميدان "األجهزة 

المتنقلة". وُترسم خارطة 

ارتباطات االختبار مع منصة 

.DigComp

التقييم القائم على أساسية؛ متوسطة

المعارف؛ التقييم القائم 

على األداء

اختبار مدته 50 دقيقة في غير مطبقالراشدون

مركز اختبار معتمد

"أساسيات الحوسبة" تدريب وشهادة

تشمل ميدان "األجهزة 

المتنقلة"

تركز على الجوانب التقنية 

الستخدام التكنولوجيا 

بشكل مستقل وليس 

كيف يمكن استخدام هذه 

المهارات التقنية 

في مواقف الحياة الواقعية 

لحل المشكالت.

(تابع) 



62

األداة، المؤلف، تاريخ 

النشر
العيوبالمزاياالمواد الداعمةاإلدارةتواتر االستخدامالمجموعة المستهدفةالنسقتقييم المهاراتنظرة عامةأين ُتستخدم األداة

التقييم الوطني للتقدم 

 )NAEP( التعليمي

- بطاقة تقرير األمة: 

تقييم اإللمام 

بالمعارف التكنولوجية 

 TEL(،16( والهندسية

المركز الوطني 

إلحصاءات التعليم، 

وزارة التعليم 

األمريكية، 2018

يستخدم "مهام حل الواليات المتحدة

المشكالت استناداً إلى 

سيناريوهات تفاعلية تبين 

حلوالً واقعية". ويقيس ثالثة 

مجاالت للمحتوى: 

"التكنولوجيا والمجتمع"، 

و"التصميم واألنظمة" و" 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت". وفي كل مجال 

من مجاالت المحتوى، يحتاج 

الطالب إلى بيان تطبيق" 

ممارسة TEL ". وتنقسم 

الممارسات إلى ثالث فئات:" 

فهم المبادئ التكنولوجية "و" 

وضع الحلول وتحقيق 

األهداف "و" التواصل 

والتعاون ". وتقدم المدرسة 

أيضاً تقارير عن الموضوعات 

المتعلقة بتقييم TEL التي 

يجري تناولها في المناهج 

والتركيبة الديموغرافية 

للمدرسة.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

سنوياً في الصف الصف الثامنتقييم األداء بتقييم ذاتي

الثامن

م عبر حواسيب  يقدَّ

محمولة. ويتضمن 15 

مهمة قائمة على سيناريو 

و77 سؤاالً منفصالً. ومدة 

االختبار هي 60 دقيقة. 

"مهام حل المشكالت 

استناداً إلى سيناريوهات 

تفاعلية تبين حلوالً 

واقعية". وشاركت فيه 

600 مدرسة في عام 

.2018

تقارير على مستوى اإلقليم 

والوالية وعلى المستوى 

الوطني موزعة حسب 

مجموعات ديموغرافية 

مختلفة

المهام تحاكي 

سيناريوهات الحياة 

الواقعية. وعينات 

المهام متاحة على 

موقع إلكتروني.

ُيستخدم في الواليات 

المتحدة حصراً. وبدأ 

في عام 2014 وروجع 

وأدير في عام 2018.

(تابع) 
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برنامج التقييم الوطني 

)NAP( لإللمام 

بالمعارف في مجال 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت،17 الحكومة 

األسترالية، 2014 

)مستمر(

يقيس كفاءات الطالب فيما أستراليا

يتعلق بالنفاذ إلى المعلومات 

وإدارتها وتقييمها وتطويرها، 

وكذلك التواصل مع اآلخرين 

واستخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

بشكل مناسب.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

التقييم القائم على 

المعارف

طالب في السنة السادسة 

والسنة العاشرة

سنوياً. اختبار 

في الصف السادس 

ومرة أخرى في الصف 

العاشر

يستهدف الطالب في 

السنة السادسة 

والسنة العاشرة لرؤية 

كيف تتغير معارف 

المجموعات العمرية 

بمرور الوقت.

ينحصر استخدامه 

في أستراليا حالياً.

 Northstar،18 تقييم

مجلس اإللمام 

بالمعارف 

في مينيسوتا، 2010 

)مستمر(

أستراليا، كندا، نيوزيلندا، 

نيجيريا، جنوب إفريقيا، 

الواليات المتحدة

ُصمم لدعم التعليم 

المجتمعي وأهداف القوى 

العاملة للراشدين الذين ال 

يملكون سوى مهارات 

أساسية في تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. 

وبقدم أداة تقييم مجانية عبر 

اإلنترنت ويعمل مع مراكز 

االختبار المعتمدة لتقديم 

عمليات تقييم وشهادات 

ُمراقَبة في 31 والية أمريكية، 

باإلضافة إلى كندا وجنوب 

إفريقيا.

التقييم القائم على أساسية؛ متوسطة

المعارف

يمكن ألي كان النفاذ إلى غير مطبقالراشدون

االختبار عبر اإلنترنت 

مجاناً. ويمكن أن تدفع 

المنظمات أيضاً لتصبح 

مراكز اختبار ُتقصد 

للحصول على الشهادات 

الرسمية.

الشهادة )إذا أجري االختبار في 

مركز اختبار رسمي(

يدعم مهارات 

الحاسوب األساسية 

المطلوبة غالباً للعمل 

المهني، مثل 

االستخدام األساسي 

للحاسوب واإلنترنت 

ونظام التشغيل 

 Macو Windows

والبريد اإللكتروني 

ووسائل اإلعالم 

االجتماعية واإللمام 

بالمعارف المعلوماتية 

 Microsoft وبرمجيات

 Microsoftو Word

 Microsoftو ،Excel

.PowerPoint

يتوفر التقييم ألي 

شخص، ولكن يعتمد 

برنامج إصدار الشهادات 

على مواقع مراكز االختبار 

المحدودة في أنحاء العالم.

(تابع) 
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Pix،19 وزارة التعليم 

الفرنسية، 2016

منصة على شبكة اإلنترنت فرنسا

لتقييم واعتماد المهارات 

الرقمية ولتقييم واعتماد 

الكفاءات الرقمية بناًء على 

منصة DigComp وتتحدد 

مستويات اإلتقان بناًء على 

اإلجابة على "بيانات 

المشكلة". ويستخدم الفرد 

مهاراته الرقمية لتقديم 

اإلجابة الصحيحة.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

التقييم القائم على 

المعارف؛ التقييم القائم 

على األداء

تطوير أدوات تربوية اختبار عبر اإلنترنت غير مطبقالراشدون؛ الطالب

للمعلمين، وحسابات مجانية 

للمدارس، وحسابات مدفوعة 

األجر للكيانات األخرى

تقييم مجاني للناطقين 

بالفرنسية. ومنصة 

مفتوحة المصدر 

)شفرة المصدر متاحة 

 .)GitHub على موقع

وتقدم المنصة 

توصيات مستهدفة 

بشأن موارد التعلم 

بعد التقييم. وال 

ينحصر استخدامها في 

جهاز معين لبيان 

المهارات.

متوفرة باللغة الفرنسية 

حالياً

برنامج التقييم الدولي 

 PISA(،20( للطالب

منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 

 OECD(،( االقتصادي

2000 )مستمر(

تقييم القراءة والعلوم 80 بلداً، 82 لغة )2018(

والرياضيات. في عام 2021، 

 PISA سيكون لدى برنامج

تقييم منفصل لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. 

وفي الدورات السابقة، ُدمجت 

المهارات الرقمية في أقسام 

أخرى.

باستخدام الحاسوب، كل كل 3 سنواتكل من بلغ عمره 15 سنةالتقييم القائم على األداءأساسية؛ متوسطة

3 سنوات

تمكن مقارنة البيانات 

دولياً.

يمكن أن يكون مكلفاً. 

وهو قليل التكرار.
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برنامج التقييم الدولي 

لكفاءات الراشدين 

في البيئات الغنية 

بالتكنولوجيا 

 PIAAC-TRE(،21(

منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 

 OECD(،( االقتصادي

2011 )مستمر(

أكثر من 40 بلداً )من 

األعضاء وغير األعضاء 

في منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 

االقتصادي(

استطالع من جزئين: استبيان 

الخلفية والتقييم المباشر 

للمهارات اإلدراكية 

)بما في ذلك حل المشكالت 

في البيئات الغنية 

بالتكنولوجيا(. انتهت الدورة 1 

في عام 2018 بمشاركة 38 

بلداً. وستعقد الدورة 2 

في الفترة 2021-2022 

وستنشر البيانات 

في عام 2023.

أساسية؛ متوسطة؛ 

متقدمة

التقييم األسري يستغرق مرة: على دورتينالراشدونتقييم األداء؛ بتقييم ذاتي

90 دقيقة، بما في ذلك 

المقابلة واالختبار 

الحاسوبي

يتيح المقارنة الدولية. 

والتصميم تكيفي. 

ويسأل التقييم الذاتي 

عما إذا كانت المهارات 

التي يمتلكونها تطابق 

ما تتطلبه وظيفتهم.

يمكن أن يكون مكلفاً. 

وهو قليل التكرار.

 +TASK،22 Erasmus

)االتحاد األوروبي(، 

2017

بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، 

إيطاليا، تركيا

اختبارات التواصل باللغة األم، 

والتواصل بلغة أجنبية 

والكفاءة الرقمية )بناًء على 

إطار الكفاءة الرقمية 

 .))DigComp( للمواطنين

ويحصل الطالب على سيناريو 

واقعي في واحد من 4 

مستويات إتقان مختلفة 

ضمن خمسة مجاالت 

اختصاص. يقوم الطالب 

بالمهام ثم يقيم أدائه بناًء 

.TASK على استبيان

أداة على شبكة اإلنترنت غير مطبقللمدارس اإلعدادية والثانويةتقييم األداء بتقييم ذاتيأساسية؛ متوسطة

يديرها معلم

سيناريوهات واقعية. 

متوفر باللغات 

اإلنجليزية واإليطالية 

والفرنسية واإلسبانية 

والتركية.

الطالب هو المسؤول عن 

تقييم أدائه. 

(تابع) 
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+251 11 551 7299 Fax:          
        

       األمريكتان

 هندوراس شيلي بربادوس الربازيل
 املكتب اإلقليمي لالحتاد

SAUS Quadra 6 Ed. Luis Eduardo 
Magalhães,  
Bloco “E”, 10º andar, Ala Sul 
(Anatel)  
CEP 70070-940 Brasilia - DF - Brazil  

 مكتب املنطقة لالحتاد
United Nations House 
Marine Gardens 
Hastings, Christ Church 
P.O. Box 1047 
Bridgetown - Barbados 

 مكتب املنطقة لالحتاد
Merced 753, Piso 4 
Santiago de Chile  
Chile 

 مكتب املنطقة لالحتاد
Colonia Altos de Miramontes  
Calle principal, Edificio No. 1583 
Frente a Santos y Cía 
Apartado Postal 976 
Tegucigalpa - Honduras 

itubrasilia@itu.int Email: itubridgetown@itu.int Email: itusantiago@itu.int Email: itutegucigalpa@itu.int Email: 
+55 61 2312 2730-1 Tel.:    +1 246 431 0343 Tel.:    +56 2 632 6134/6147 Tel.:    +504 2235 5470 Tel.:    
+55 61 2312 2733-5 Tel.:    +1 246 437 7403 Fax:    +56 2 632 6154 Fax:    +504 2235 5471 Fax:    
+55 61 2312 2738 Fax:          
        

 الدول املستقلة كومنولث  اهلادئ املحيط - آسيا العربية الدول
 االحتاد الروسي إندونيسيا تايالند مصر

 املكتب اإلقليمي لالحتاد
Smart Village, Building B 147,  
3rd floor 
Km 28 Cairo 
Alexandria Desert Road 
Giza Governorate 
Cairo 
Egypt   

 املكتب اإلقليمي لالحتاد
Thailand Post Training Center  
5th floor 
111 Chaengwattana Road 
Laksi - Bangkok 10210 - Thailand 
 
Mailing address:  
P.O. Box 178, Laksi Post Office 
Laksi, Bangkok 10210, Thailand 

 مكتب املنطقة لالحتاد
Sapta Pesona Building  
13th floor 
JI. Merdan Merdeka Barat No. 17 
Jakarta 10110 - Indonesia 
 
Mailing address: 
c/o UNDP – P.O. Box 2338 
Jakarta 10110, Indonesia 

 املكتب اإلقليمي لالحتاد
4, Building 1 
Sergiy Radonezhsky Str. 
Moscow 105120 
Russian Federation 

 
 

itu-ro-arabstates@itu.int Email: ituasiapacificregion@itu.int Email: ituasiapacificregion@itu.int Email: itumoscow@itu.int Email: 
+202 3537 1777 Tel.:    +66 2 575 0055 Tel.:    +62 21 381 3572 Tel.:    +7 495 926 6070 Tel.:    
+202 3537 1888 Fax:    +66 2 575 3507 Fax:    +62 21 380 2322/2324 Tel.:      
    +62 21 389 5521 Fax:      
        

    أوروبا

       سويسرا

(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت 
  أوروبا (EUR)مكتب

Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 - Switzerland 

      

eurregion@itu.int Email:       
+41 22 730 5467 Tel.:          
+41 22 730 5484 Fax:           
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