الهدف  :٥تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
الغاية -٥ب :تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من أجل
تعزيز تمكين المرأة
المؤشر -٥ب :١-نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول ،حسب نوع الجنس
المعلومات المؤسسية
المنظمة  /المنظمات:
االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
يتم تعريف نسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول بحسب الجنس على أنها "النسبة المئوية لألفراد الذين
يملكون هواتف محمولة ،بحسب الجنس".
األساس المنطقي:
انتشرت شبكات الهواتف الخلويةً المحمولة بسرعة كبيرة خالل العقد الماضي ويكاد عدد األجهزة الخلوية
يوازي عدد األشخاص الذين يعيشون على الكرة األرضية .إال أن ،ليس كل إنسان يستخدم أو يمتلك هاتفا ً
سين
خلويا ً محموالً .من المهم تعقّب ملكيات الهواتف المحمولة ،بشكل خاص ،من أجل تعقّب المساواة بين الجن َ
بما أنه جهاز شخصي ،فإذا ما امت ُ ِلك وليس فقط استُخدِم ،هذا األمر يؤمن للنساء درجة من االستقاللية والحرية،
بما فيها من أجل أغراص مهنية .وكانت عدد من الدراسات قد أشارت إلى الصلة بين تملك الهاتف المحمول
والتمكين ونمو االنتاجية.
وتشير البيانات الموجودة بشأن نسبة النساء اللواتي يملكن هاتفا ً خلويا ً محموالً بأن هناك نساء أقل من الرجال
يملكون الهواتف الخلوية المحمولةً .إن هذا المؤشر يلقي الضوء على أهمية امتالك الهاتف المحمول لتعقّب
ّ
سين.
المساواة بين الجنسين وتحسينها وسيساعد الرصد على تصميم سياسات هادفة
لتخطي الفجوة بين الجن َ
وتم اقتراح جمع هذا المؤشر من قبل مجموعة العمل الخاصة بالنوع االجتماعي للشراكة المعنيّة بقياس
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
المفاهيم:
يملك الفرد هاتفا ً خلويا ً محموالً إذا ما كان لديه هاتفا ً خلويا ً محموالً مع شريحة اشتراك واحدة على األقل
يزود بها الموظفون التي يمكن استخدامها ألغراض
لالستخدام الشخصي .ويشمل األمر الهواتف المحمولة التي ّ
شخصية (للقيام باالتصاالت الشخصية ،والنفاذ إلى االنترنت إلخ) .يتم استثناء األفراد الذين يملكون شريحة

اشتراك إنما ال يملكون جهازا ً محموالً .ويشمل األمر ايضا ً األشخاص الذين يملكون هاتفا ً محموالً لالستخدام
الشخصي إنما ليس مس ّجالً باسمه/اسمها .تعتبر شريحة االشتراك شريحة ناشطة إذا ما تم استخدامها في
األشهر الثالثة الماضية.
يشير الهاتف (الخلوي) المحمول إلى جهاز محمول مس ّجل في خدمة اشتراك خلوية باستخدام التكنولوجيا
الخلوية ،التي تؤمن النفاذ إلى الشبكة العامة للتحويل الهاتفي ( .)PSTNاألمر الذي يشمل األنظمة
والتكنولوجيات الخلوية التناظرية والرقمية ك ( imt-2000تقنية  )3Gو IMTالمتقدمة .كما يشمل المؤشر
مستخدمي االشتراك الالحق الدفع والحسابات المسبقة الدفع.
التعليقات والقيود:
في حين ال تتوفر البيانات المعنية بنسبة األفرد الذين يملكون الهواتف المحمولة في الوقت الراهن إال في القليل
من البلدان ،يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بتشجيع كافة البلدان على جمع البيانات المتعلقة بهذا المؤشر من
خالل المسوح األسرية القومية ومن المتوقّع أن يتم إضافة المؤشر إلى الئحة المؤشرات األساسية للشراكة
المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية .ومن المتوقّع أن يزيد عدد البلدان التي
تجمع البيانات الرسمية المعنية بهذا المؤشر في المستقبل القريب.
المنهجية
طريقة االحتساب:
يمكن للبلدان أن تجمع البيانات بشأن هذا المؤشر من خالل المسوح االسرية القومية .يتم احتساب هذا المؤشر
عبر قسمة مجموع عدد األفراد الموجودين ضمن النطاق والذين يملكون هاتفا ً خلويًا محموالً على مجموع
عدد األفراد ضمن النطاق.
التفصيل:
بالنسبة للبلدان التي تجمع هذا المؤشر من خالل المسوح األسرية القومية ،وإذا ما سمحت البيانات بالتجزيء
والتفصيل ،يمكن أن يتم تجزيء المؤشر ليس بحسب الجنس فقط بل أيضا ً بحسب المنطقة (الجغرافية و/أو
الحضرية/الريفية) ،بحسب الفئة العمرية وبحسب المستوى التعليمي ووضع القوى العاملة وبحسب الوظيفة.
معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد
ال يتم تقدير القيم الناقصة
 على المستويَين االقليمي والعالمي
ال يتم تقدير القيم الناقصة
المجاميع االقليمية:

لم ينتج االتحاد الدولي لالتصاالت اي تقديرات عالمية إنما يعمل على منهجية إلنتاج التقديرات العالمية لهذا
المؤشر .ومن المتوقّع أن يتم نشر هذه المنهجية في نهاية .6102
مصادر التفاوت:
ما من مصادر للتفاوت .إذ يستخدم االتحاد الدولي لالتصاالت البيانات التي تؤمنها البلدان ،بما فيها المجتمع
قيد النطاق الذي يستخدم الحتساب النسب المئوية.
مصادر البيانات
الوصف:
المطورة حديثا ً والذي صادقت عليه الندوة العالمية
إن هذا المؤشر هو من مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت
ّ
المعنية بمؤشرات االتصاالت /تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )WTISفي العام  .6102وتم تطوير
تعريف المؤشر والمنهجية الخاصة به بالتنسيق مع االتحاد الدولي لالتصاالت ،من خالل فريق الخبراء الخاص
به وبعد إجراء المشاورات الحثيثة مع البلدان .تم جمع البيانات المعنية بنسبة األفراد الذين يملكون هاتفا ً محموالً
ألول مرة في  ،6102من خالل استبيان سنوي أرسله االتحاد الدولي لالتصاالت إلى مكاتب االحصاءات
القومية ( .)NSOجمع االتحاد في هذا االستبيان ،الذي من خالله يقوم االتحاد بجمع عدد من مؤشرات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،القيم المطلقة .ويتم احتساب النسب المئوية كخطوة الحقة .كما يتم التحقق من أن
منهجية المسح االسري تالقي المعايير االحصائية المالئمة .ويجري التحقق أيضا ً من أن البيانات تضمن
االتساق مع بيانات السنوات السابقة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة على مستوى البلد (تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واالقتصاد)
ال يتم في العادة التعديل على البيانات ،إنما التضارب في التعاريف ،والفئة العمرية لألفراد والفترة المرجعية
والتفاوت في المقارنة بين السنوات ،كل هذه األمور يُشار إليها في مالحظات البيانات .ولهذا السبب ،ال يتم
مقارنة البيانات بشكل صارم.
عملية الجمع:
يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت بجمع البيانات بشأن هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي أرسله إلى مكاتب
االحصاءات القومية ( .)NSOجمع االتحاد في هذا االستبيان ،الذي من خالله يقوم االتحاد بجمع عدد من
مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،القيم المطلقة .ويتم احتساب النسب المئوية كخطوة الحقة .كما
يتم التحقق من أن منهجية المسح االسري تالقي المعايير االحصائية المالئمة .ويجري التحقق أيضا ً من أن
البيانات تضمن االتساق مع بيانات السنوات السابقة وغيرها من المؤشرات ذات الصلة على مستوى البلد
(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالقتصاد)

توافر البيانات

تتوفر البيانات ل 62بلدا ً من عام  6102حتى عام  ،6102بما فيها بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي.
الجدول الزمني
جمع البيانات:
يتم جمع البيانات من خالل االستبيان االسري الطويل األمد الخاص باالتحاد الدولي لالتصاالت الذي تم ارساله
إلى كافة مكاتب االحصاءات القومية في الربع الثالث من كل عام .ويتم اطالق البيانات في كانون األول/
ديسمبر من كل عام.
إصدار البيانات:
كانون األول /ديسمبر .6102
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاءات القومية
الجهات المج ّمعة للبيانات
االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
المراجع
دليل الموارد المو ّحد:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx

المراجع:
بما أن التعريف والمنهجية الخاصين بهذا المؤشر سيتم جمعهما فقط منذ العام  ،6102لم يتم تضمين المؤشر
بعد في دليل االتحاد الدولي لالتصاالت لقياس النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها من
قبل األسر المعيشية واألفراد ITU Manual for Measuring ICT Access and Use by ( 6102
 .) Households and Individuals 2014وسيتم ض ّمه في النسخة القادمة من الدليل.
ومن أجل مناقشة أهمية هذا المؤشر ،راجع أيضا ً مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،قياس
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من ناحية الجنس االجتماعي :تقييم ( UNCTAD, Measuring ICT and gender:
.)an assessment.
المؤشرات ذات الصلة
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