
181 الرا�صد الجتماعياملعلومات والعلوم والتكنولوجيا

ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

م�ضتخدمي الإنرتنت
)لكل 1،000 �ضخ�س(

احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية
)لكل 1،000 �ضخ�س(

الهاتف اخلطوط 
الهاتفية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت
النفقات

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

نفقات الأبحاث 
والتطوير

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

القيمة

g)96( 149األبانياg38g89h92

g)96( 103اجلزائرg11d91g2.5d0.142

f)--( 168�صاموا الأمريكيةf168

g)93( 718اأندوراg455f587

g)58( 29اأنغولg7g6d14

g)94( 707اأنتيغوا وبربوداg208447e454

g)98( 259الأرجنتنيg90g240g6f0.5g119

g)95( 57اأرمينياg98g197d0.2f88
23899383240اأروبا )--(

f)99( 681ا�صرتالياe603f464f6.6d1.8g351

g)99( 674النم�صاg607h410f5.6d2.5g340

g)96( 108اأذربيجانg24d146g0.2f70

f)99( 362جزر البهاماg124401f296

g)99( 332البحرينg183g263e259

g)56( 3بنجالدي�شg22g7f8g10

f)98( 548بربادو�شf137f462f382

f)100( 290رو�صيا البي�صاءf8378g0.7g169

g)98( 655بلجيكاg417g439e5.8e1.8f304

e)92( 105بليزf148g112e122

f)77( 17بننيf7g12g12

f)--( 750برموداg225f904d0.1g470

g)79( 61بوتانg26g45f44

g)79( 105بوليفياg24d71h5.8g0.3g41

f)98( 280البو�صنة والهر�صكg64282g209

f)90( 53بت�صواناg48g73e0.444

g)90( 352الربازيلg161g206f5.8f0.8f145

g)99( 417بروناي دار ال�صالمg88d210f238

g)97( 309بلغارياg89g300f7.7g0.5e141

g)71( 6بوركينا فا�صوg6g7e0.2g5

f)73( 1بورما / ميامنارf9g11g0.25

g)61( 7بورونديg8g4d6

g)66( 5كمبودياg4g3g03

g)77( 20الكامريونg11g10g5e12

g)99( 728كنداg943g553e6.4g2d446

g)93( 70الراأ�ش الأخ�رضg130g138e113
411918665جزر كاميان )--(

g)65( 3جمهورية افريقيا الو�صطىg3d3g3

g)44( 6ت�صادg2g1f3

g)99( 311�صيليg141h208e4.2f0.7g133

g)95( 161ال�صنيg57g277d7.9g1.4e101

g)94( 275كولومبياg80g180g4.4f0.2g108

g)79( 34جزر القمرd9g31g25

g)68( 4جمهورية الكونغو الدميقراطيةg0.52

g)76( 19جمهورية الكونغو الدميقراطيةg5g4g9

g)93( 3362313223.90.4كو�صتاريكاh179

g)74( 16كوت ديفوارg17g14e16

g)100( 447كرواتياg180f416e0.9f261

g)99( 116كوباg36g93g0.5f61

Complete table at: www.socialwatch.org/statistics2009

 التطور الأخري )ما بني ال�صابق
)واأحدث البيانات املتاحة

g تقدم ملحوظ

d تقدم طفيف 

h  الركود

e انحدار

f انحدار رئي�صي

الو�صع الراهن

)اأحدث البيانات املتاحة(

و�صع اأف�صل   

اأعلى من املتو�صط   

دون املتو�صط   

و�صع اأ�صواأ   
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الخرتاق الأ�رشع
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مقيا�ش التقدم 182 الرا�صد الجتماعي

ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

م�ضتخدمي الإنرتنت
)لكل 1،000 �ضخ�س(

احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية
)لكل 1،000 �ضخ�س(

الهاتف اخلطوط 
الهاتفية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت
النفقات

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

نفقات الأبحاث 
والتطوير

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

القيمة

f)100( 380قرب�شf383g449f0.4g303

g)99( 483اجلمهورية الت�صيكيةg274g233f7.1e1.5g200

d)100( 807الدامنركg549f517f5.8e2.4f376

h)90( 13جيبوتيd24h13e17

h)96( 366دومينيكاd182h293h280

f)87( 172جمهورية الدومينيكانg3593e100

g)86( 132الكوادورg130g135d6.1g0.1g81

g)89( 140م�رضg49g149g5.8g0.2g69

g)80( 111ال�صلفادورg52d158g0.1g80

g)58( 16غينيا ال�صتوائيةg19g21g19

g)60( 25اريرتياg8h8f14

g)99( 637اإ�صتونياg522g369g1.2g382

g)53( 4اثيوبياg7g11g0.26

g)--( 775جزر فاروg464g620

g)93( 96فيجيg61g146g101

g)100( 788فنلنداg500d329f5.2f3.4e325

g)99( 512فرن�صاg652g564e5.7f2.1e347

g)--( 286بولينيزيا الفرن�صيةg110h207h201

g)82( 62الغابونg36g20f39

g)73( 59غامبياg33g45g46

g)96( 82جورجياg54g126f0.2f66

g)99( 723اأملانياg656g653e6.2h2.5h408

g)76( 38غاناg6g16g20

g)99( 329اليونانg94g537f5.4g0.5g193

f)--( 916جرينالندg408f0.7442

e)92( 218جريناداg153d262f211

f)--( 386غوامh402f394

g)68( 101غواتيمالg21g104d75

g)68( 5غينياf5h5g5

f)58( 22غينيا بي�صاوg23f9

g)84( 257غياناg39d149d148

g)48( 104هايتيg5211f56

g)82( 60هندورا�شg20g113g11.2g51

g)--( 572هوجن كوجنg686g596g4.7f0.7g372

g)99( 519املجرg256g323e5.9e1g221

f)98( 650اأي�صلنداf527g600f2.8f445

g)68( 72الهندg33g35f5.6f0.7f29

g)85( 58اندوني�صياf20g79g3.9g40

g)95( 324ايرانg106e336g3.5g0.6f154

g)100( 561اأيرلنداg582g484h5.9g1.3g327

f)99( 279اإ�رضائيلf242f426h6.5f4.5h192

g)100( 539اإيطالياg367h456g5.8g1.1e274

g)95( 561جامايكاg68g136g6.6f0.1g154

f)99( 690اليابانd407f401f7.2f3.4g302

e)99( 197الأردنg67g102f9.3g0.375

g)99( 123كازاخ�صتانg209g0.3g111

g)71( 80كينياg14g7f8.2g27

e)89( 21كرييباتيd11g43f25

g)87( 50جمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبيةg50

d)100( 759كوريا ، وع�صو جمل�ش النوابg576g462f7.1g3.2g361

g)100( 338الكويتg237h199e4.5g0.2h156

g)95( 143قريغيز�صتانg19e92g0.2h64

g)58( 17جمهورية لو الدميقراطية ال�صعبيةg18d16g17

g)99( 550لتفياg327g283f0.7g290

g)96( 383لبنانg104d170f219

e)72( 35لي�صوتوg327d0.1g16

g)61( 5ليبريياg1f3

g)99( 43ليبياg22f144g70
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183 الرا�صد الجتماعياملعلومات والعلوم والتكنولوجيا

ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

م�ضتخدمي الإنرتنت
)لكل 1،000 �ضخ�س(

احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية
)لكل 1،000 �ضخ�س(

الهاتف اخلطوط 
الهاتفية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت
النفقات

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

نفقات الأبحاث 
والتطوير

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

القيمة

h)--( 652ليختن�صتاينd555e604

g)99( 492ليتوانياg183g237d0.8g228

d)100( 758لوك�صمبورجg673g517e1.5f487

f)--( 496ماكاوg402g371e0.1317

g)--( 273مقدونياg368g228f24.8g223

g)59( 6مدغ�صقرg5h7g0.2g5

g)62( 10مالويg2d13g8

g)97( 557ماليزياg231g164e6.8h0.6f192

g)91( 108جزر املالديفg200g108g139

g)67( 8مايلg8g6g7

g)99( 447مالطاg229g562g0.5g310

g)93( 39جزر مار�صالg91g83g71

g)68( 10موريتانياg46g13e23

g)99( 270موري�صيو�شg176g286h0.4g183
6262مايوت )--(

g)95( 227املك�صيكg144g188h4g0.5g113

f)89( 135ميكرونيزياg5578f89

g)--( 184مولدافياg111g284g0.8h145
6121049831موناكو )--(

g)93( 123منغولياg139d61h0.3h81
467588528اجلبل الأ�صود )94(

g)81( 214املغربg36g78g8.3g0.7g67

g)66( 9موزامبيقg14g3f0.5f7

g)89( 49ناميبياg240g66d118

g)58( 14نيبالg5g25g15

g)100( 842هولنداg912g448e6.6d1.7f442

e)--( 11هولنداe449e230

f)--( 335كاليدونيا اجلديدةd171248g251

d)98( 692نيوزيلنداd526g413e5.7f1.2d328

h)70( 28نيكاراغواd40f45d0f28

g)55( 3النيجرg1g2g2

g)56( 68نيجريياg8g11g3.4e23

g)100( 848الرنويجg629g423f4.4f1.5f381

g)98( 131عمانg71g103h102

g)71( 108باك�صتانg5g30f5.6f0.4g30
273370322بالو )99(

g)93( 223بنماg46h148g5.9f0.3f85

f)62( 18بابوا غينيا اجلديدةf64h9f30

g)95( 87باراغوايg78h64g0.1h57

g)88( 274بريوg103d96g3.9f0.1h95

g)78( 60الفلبنيg73g45g5.7f0.1f37

g)99( 440بولنداg169f271f6g0.6d177

g)99( 401الربتغالg172g395e5.7g0.8d195

f)--( 254بورتوريكوg8265f176

g)95( 420قطرg191g284g298

g)96( 239رومانياg192g198e5.3g0.5g127

g)99( 211رو�صياg133g311g4.1g1.1f132

g)53( 11روانداg32f5

g)97( 44�صامواg23g109g59

f)--( 510�صان مارينوe800f689f666

f)83( 146�صاو تومي وبرين�صيبيg3948d78

f)95( 264اململكة العربية ال�صعوديةg148f165h4.7g145

e)68( 66ال�صنغالg21e22e10.9g0.124

g)98( 203�رضبياh244g406g1.7g214

g)99( 376�صي�صيلg212g267g0.4g214

d)57( 2�صرياليونg5d4

g)92( 657�صنغافورةg740g406e6.5f2.4g362

g)99( 559�صلوفاكياg514g213e6g0.5f259
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مقيا�ش التقدم 184 الرا�صد الجتماعي

ملخ�س :
الو�ضع الراهن

)األوان(
تطور يف الآونة 

الأخرية
)ال�ضهم - رمز(

البلدان
)موؤ�رش قيمة القدرات الأ�ضا�ضية ، 

)0-100

م�ضتخدمي الإنرتنت
)لكل 1،000 �ضخ�س(

احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية
)لكل 1،000 �ضخ�س(

الهاتف اخلطوط 
الهاتفية

)لكل 1،000 �ضخ�س(

تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت
النفقات

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

نفقات الأبحاث 
والتطوير

)٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل(

القيمة

d)99( 526�صلوفينياe425g425d4.7g1.6h276

g)--( 17جزر �صليمانg47d16d27

g)48( 11ال�صومالh9g11f10

f)89( 83جنوب اأفريقياf85h97e9.7e0.9g55

g)100( 513اأ�صبانياg393g453g5.5g1.2g273

g)96( 39�رضي لنكاg37g137g6g0.2g44

g)95( 307�صانت كيت�ش ونيفي�شg234h532h358

g)98( 655�صانت لو�صياg160h321h379

g)95( 474�صانت فن�صنت وغرينادينg138d191d0.2h201

g)70( 91ال�صودانg112g9f0.3h53

g)82( 96�صورينامg44e179h106

g)80( 37�صوازيالندg37g39g38

d)100( 797ال�صويدd881g602f6.4f3.8d458

g)97( 763�صوي�رضاg918g653f8d2.9g469

g)95( 174�صورياg90g174g146

g)89( 72طاجيك�صتانg1350g0.134
10948تنزانيا )73(

g)96( 210تايالندg70g110h6.1g0.3g79
122تيمور ال�رضقية )56(

g)68( 50توغوd30h15g32

g)96( 82تونغاg59g206g116

g)95( 160ترينيداد وتوباغوg132g231f0.1f131

g)95( 168تون�شg75g125h6h1g75

f)92( 165تركياf60g246f5.5f0.8g95

g)88( 14تركمان�صتانg7292g59

g)59( 25اأوغنداg17g5g0.2f12

g)uklraine )99215g45g276g7.1f1f109

g)100( 518المارات العربية املتحدةg330g317g5.1g293

g)99( 717اململكة املتحدةg802g552d6.7e1.8e416

d)98( 735الوليات املتحدةg805g541f7.5f2.6e418

g)98( 291اأوروغوايg136d290e6f0.3g145

f)--( 277اجلزر العذراءh28660d322

f)93( 45اأوزبك�صتانg3168d48

g)87( 75فانواتوg14e39g43

g)94( 208فنزويالg93g188g3.9g0.2f99

g)93( 210فيتنامg96g335g6.1f0.2g129

g)--( 96ال�صفة الغربية وقطاع غزةg56g94e82

g)59( 14اليمنg28g45g29

g)71( 42زامبياg11g8e0f15

e)77( 101زميبابويg65f26d3.5f49

مالحظة :
1. التطور : تطور املوؤ�رضات التي مت احل�صول عليها من خالل 

اإعادة ت�صعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل الن�صبي للتفاوت بني 
�صفوف التالية :

قا�رض من 5- : النحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و 
1: راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5 :

تقدما طفيفا ؛ اأكرب من 5 : تقدم كبري.
هذا املعدل مت احل�صول عليه من العملية التالية :

)2009 قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة( * 100

2. قيمة املوؤ�رض الذي مت التو�صل اإليه من قبل : اإن النتائج وا�صاف 
ان قيمة من القيم املح�صوبة لكل البعد ويق�صم الناجت على العدد 

الكلي لالأبعاد عر�ش البيانات.
3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤ�رضات التي تدل على تطور الراكدة 

يف جميع قيمها ، قال تطور ي�صتجيب لعدم حتديثها ، يجري 
ا�صتن�صاخ تلك القيم امل�صجلة يف عام 2008.

امل�صدر : موؤ�رضات التنمية العاملية لعام 2009 ، البنك الدويل
.)www.worldbank.org(

ملزيد من املعلومات التف�صيلية عن مرجع
�صنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :

www.socialwatch.org/statistics2009

تعريف املوؤ�رشات :
م�صتخدمو النرتنت )لكل 1،000 �صخ�ش( : مع النا�ش الو�صول اإىل 

�صبكة الإنرتنت ، لكل 1،000 �صخ�ش.
احلوا�صيب ال�صخ�صية )لكل 1،000 �صخ�ش( : اأجهزة الكمبيوتر 

ال�صخ�صية واأجهزة الكمبيوتر القائمة بذاتها م�صممة ل�صتخدامها من 
قبل �صخ�ش واحد ، لكل 1،000 �صخ�ش.

الهاتف اخلطوط الهاتفية )لكل 1،000 �صخ�ش( : خطوط الهاتف 
التي تربط العميل املعدات اإىل ال�صبكة الهاتفية العمومية 

التبديلية. البيانات معرو�صة لكل 1،000 �صخ�ش للبلد باأ�رضه.

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت الإنفاق )٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل( : وي�صمل الإنفاق على تكنولوجيا املعلومات اخلارجية ) 
‘ملمو�صة’ الإنفاق على منتجات تكنولوجيا املعلومات �رضاوؤها من 

قبل ال�رضكات التجارية والأ�رض، واحلكومات ، واملوؤ�ص�صات التعليمية 
من بائعني اأو منظمات خارج الكيان ال�رضائية( ، والإنفاق الداخلي 
على تكنولوجيا املعلومات )‘غري امللمو�صة’ النفاق على الربامج 

املخ�ص�صة داخليا ، وا�صتهالك راأ�ش املال ، وما �صابه ذلك(، 
والإنفاق على الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية وغريها من املعدات 

املكتبية. كن�صبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل(.

نفقات البحث والتطوير )٪ من الناجت املحلي الإجمايل( : الإنفاق 
على البحث والتطوير والنفقات اجلارية والراأ�صمالية )من القطاعني 

العام واخلا�ش( على العمل الإبداعي التي ت�صطلع ب�صكل منهجي 
لزيادة املعرفة ، مبا يف ذلك املعرفة الإن�صانية ، والثقافة ، 

واملجتمع ، وا�صتخدام املعرفة لتطبيقات جديدة. البحث والتطوير 
ي�صمل البحوث الأ�صا�صية والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي. 

كن�صبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل(.
وتالحظ يف املنهجية واملبادئ التوجيهية ، يف نهاية املقطع.
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املعلومات والعلوم والتكنولوجيا

الخرتاق الأ�رشع

CHART 1: Current ICT situation by regions (number of countries)
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الر�صم البياين 1: الو�صع احلايل يف تكنولوجيا املعلومات والت�صال ح�صب املناطق )عدد البلدان(

الو�صع الأ�صواأ ن�صبًيا
اأقل من املتو�صط
فوق املتو�صط
و�صع اأف�صل ن�صبًيا

جدول 2: املتو�صطات وفق املوؤ�رض للبلدان يف و�صع اأ�صفل وو�صع اأف�صل يف تكنولوجيا الت�صال واملعلومات

م�صتخدمو 
الإنرتنت
)لكل 

 1000
ن�صمة(

اأجهزة كمبيوتر 
�صخ�صية )لكل 
1000 ن�صمة(

خطوط الهاتف
)لكل 1000 

�صخ�ش(

الإنفاق على 
تكنولوجيا 
املعلومات 
والت�صال

)الن�صبة املئوية 
من اإجمايل الناجت 

القومي(

الإنفاق على البحوث 
والتنمية 

)الن�صبة املئوية 
من اإجمايل الناجت 

القومي(

و�صع 
اأ�صواأ 
ن�صبًيا

28.720.622.53.90.0املتو�ضط
6877671746عدد البلدان

و�صع 
اأف�صل 
ن�صبًيا

668.8678.4562.98.77.2املتو�ضط
412335116عدد البلدان

الإجمايل
258.8167.9217.26.01.1املتو�ضط
20118620374107عدد البلدان

مثلما احلال مع املوؤ�رضات الأخرى، ي�صري التيار 
نحو  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
الفجوة  اأن  يعني  ما  وهو  متزايد.  ا�صتقطاب 
بني البلدان واملناطق، يف ما يخ�ش الأو�صاع 
التي تتحول اإىل اأ�صواأ اأو اأف�صل ن�صبًيا تزداد 
ات�صاًعا. ويبني فح�ش تطور البلدان يف �صوء 
الو�صع الن�صبي فيها )جدول 1( تلك البلدان 
و�صقطت،  ن�صبًيا  اأ�صواأ  و�صًعا  ت�صهد  التي 
ن�صبًيا  اأف�صل  و�صًعا  ت�صهد  التي  وتلك 

و�صعدت. 
وقد تنوعت ن�صبة النا�ش الذين ينتفعون يف 
العامل من التقدم التكنولوجي تنوًعا دالً من 
وا�صح  تباين  هناك  واأ�صبح  اأخرى.  اإىل  �صنة 
البلدان  تخ�ص�صها  التي  املوارد  ن�صبة  يف 
يتعلق  ما  يف  والتنمية،  للبحوث  املختلفة 
 .)2 )جدول  العامة  وال�صيا�صات  بالأموال 
اأو  طفيف  تراجع  ثمة  يكن  مل   ،2008 عام  يف 
 6% وجود  مع  املوؤ�رض،  هذا  يخ�ش  ما  يف  حاد 
فقط من البلدان يف الو�صع الأ�صواأ ن�صبًيا، اأو 
ناحية  من  حت�صًنا.  ت�صهد  مل  املتو�صط  دون 
من  فقط   2% وجود   2009 ت�صهد  اأخرى، 
البلدان ظلت م�صتقرة، بينما تراجع ما يقرب 
وحاد  طفيف  تغري  بني  ما  منها،   20% من 
من  و80%  التوايل(  على  و15،3%،   4،1%(
 4،1%( اأو دالً  البلدان حققت تقدًما طفيًفا 

و %74،5 على التوايل(.
لأن معظم  نظًرا  اإيجابًيا،  العام  التوازن  ويعد 
البلدان قد ح�صنت من و�صعها الن�صبي. ولكن 
بالن�صبة  موؤ�رض  كل  متو�صطات  مقارنة  عند 
للبلدان ذات الو�صع الأ�صواأ والأف�صل ن�صبًيا، 
اأكرث  لنا  تتك�صف  التي  احلقيقة  اأن  جند 

تعقيًدا مما نظن.

العامة  والنفقات  ال�ضتثمار  نتائج 
يف تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 

والبحوث والتنمية
وبني  البلدان  بني  الأكرب  الفروق  تتمثل 
منها  كل  تنفقه  ما  حجم  يف  بع�صاً،  بع�صها 
على تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وعلى 
يف  الواقعة  البلدان  ففي  والتنمية.  البحوث 

اإنفاقها  الأ�صواأ ن�صبًيا، جند حجم  الو�صع  فئة 
الو�صع  ذات  البلدان  ويف  وا�صح،  هبوط  يف 
هبط  فقد  �صعود.  يف  جنده  ن�صبًيا  الأف�صل 
املعلومات  تكنولوجيا  على  الإنفاق  متو�صط 
و�صًعا  ت�صهد  التي  البلدان  يف  والت�صالت 
 2008 من  تقريًبا  الن�صف  اإىل  ن�صبًيا،  اأ�صواأ 
اإجمايل  من   5% متو�صط  )من   2009 اإىل 
على  الإنفاق  اأما   )3،9% اإىل  القومي  الناجت 

البحوث والتنمية فهو بب�صاطة قد توقف )من 
 2008 يف  القومي  الناجت  اإجمايل  من   0،3%
اأخرى،  ناحية  ومن   .)2009 عام  يف   0% اإىل 
اأف�صل ن�صبًيا،  التي ت�صهد و�صًعا  البلدان  يف 
 24،3% بن�صبة  الإنفاق  هذا  متو�صط  �صعد 
القومي  الناجت  اإجمايل  %7 من  )من متو�صط 
البحوث  على  الإنفاق  وت�صاعف   )8.7% اإىل 
والتنمية اأربعة اأ�صعاف تقريًبا )زيادة �صافية 

جدول 1: الو�صع احلايل يف تطور تكنولوجيا املعلومات والت�صال )عدد البلدان(

 hالإجمايل

524855و�صع اأ�صواأ
112122844دون املتو�صط

7151629اأعلى من املتو�صط

74215468و�صع اأف�صل

30848146196الإجمايل

f

e   dg
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من   1،9% من  �صعدت   ،278،9% قدرها 
 7،2% اإىل   2008 يف  القومي  الناجت  اإجمايل 

يف 2009(. 
يف  التطور  كان  الأ�صواأ،  الو�صع  بلدان  يف 
املعلومات  تكنولوجيا  على  الإنفاق  م�صتوى 
من  حالة  باإ�صفاء  م�صحوًبا  والت�صالت، 
اإىل  الو�صول  يف   elitization النخبوية 
احلديثة.  الت�صال  تكنولوجيات  خمتلف 
ا هاتفّيا )لكل 1000  فعدد من ميتلكون خطًّ
مواطن( هبط بن�صبة %157،8، وهو ما يعني 
2008(. وقد هبط  % من   38،8 ن�صبة اأقل بـ 
بن�صبة  �صخ�صيًّا  كمبيوتَر  ميتلكون  من  عدد 
يف  ن�صمة   1000 كل  بني   27 )من   31،1%
الآن  ويوجد   .)2009 يف   20،6 اإىل   2008
م�صتخدمي  عدد  يف  الثلث  مبقدار  انخفا�ش 
الإنرتنت يف 2008 )%28،9 اأقل، بانخفا�ش 
اإىل  ن�صمة   1000 كل  بني  م�صتخدًما   37 من 

.)28،7
البلدان  يف  املدرج،  من  الآخر  الطرف  وعلى 
و�صوًحا  نلحظ  اأف�صل،  و�صًعا  ت�صهد  التي 
املذكور  الإنفاق  يف  املحبذ  التطور  لآثار 
البلدان جند اليوم زيادة يف  اأعاله. ففي هذه 
 8،9% قدرها  هاتفّيا  ا  خطًّ ميلكون  من  عدد 
كل  بني  �صخ�ًصا   517 من  )بزيادة   2008 يف 
وزيادة  �صخ�ًصا(،   562،9 اإىل  ن�صمة   1000
بن�صبة %21،1 يف عدد من ميتلكون كمبيوتَر 
يف  ن�صمة   1000 كل  بني   535 )من  �صخ�صيًّا 

اأ�صبح  كما   .)2009 يف   678،4 اإىل   2008
هناك زيادة ن�صبية1 قدرها %23،1 على مدار 
الإنرتنت )من  2008 يف عدد م�صتخدمي  عام 

524 بني كل 1000 ن�صمة، اإىل 668،8(. 
حتتل  التي  البلدان  بني  �صارخ  تناق�ش  ثمة 
املدرج/املقيا�ش، حيث  ال�صلبي من  الطرف 
النا�ش  من  فقط   5% اإىل   3% من  يتمتع 
الت�صال  اأدوات  اإىل  الو�صول  باإمكانية 
املعلوماتية، وبني بلدان القمة، حيث يتمتع 
ما بني %56 و%68 بهذه الإمكانية. فاإذا كان 
اجلديدة،  للتكنولوجيات  املعمم  ال�صتخدام 
ا تلك التي تتيح الت�صالت الأفقية  خ�صو�صً
وال�صيمرتية مع بقية العامل، هي العوامل التي 
املعلومات”،  “مواطني  حقوق  وتدعم  تعزز 
فاإن هذه الفروق الكبرية تعك�ش ال�صتقطاب 
بع�ش  ا�صتبعاد  من  تزيد  ثم  ومن  املتزايد، 

املواطنني يف العامل احلديث. 

والعلوم  للمعلومات  الو�ضول  اإمكانية 
والتكنولوجيا بح�ضب املناطق

هي  البعد  هذا  يف  الأف�صل  الو�صع  مناطق 
اأمريكا ال�صمالية، حيث ل توجد بالد فيها دون 
املتو�صط. واأي�َصا اأوروبا، حيث ل توجد فيها 
بالرغم  ن�صبًيا،  اأ�صواأ  و�صع  يف  مازالت  بلدان 

1  يف هذه احلالة ت�صري “زيادة” اإىل معدل التباين 
الن�صبي بني القيم مو�صع الر�صد.

من وجود 6 بلدان هناك دون املتو�صط )و21 
اأف�صل  و�صع  يف  و19  املتو�صط،  فوق  بلًدا 

ن�صبًيا(. 
الالتينية  اأمريكا  يف  التوزيع  ويت�صابه 
الأو�صط  ال�رضق  يف  التوزيع  مع  والكاريبي، 
هاتني  يف  البلدان  فمعظم  اإفريقيا.  و�صمال 
 71،8%( متو�صًطا  و�صًعا  حتتل  املنطقتني 
البلدان  ون�صبة  التوايل(  على  و84،2%، 
ما  حد  اىل  �صئيلة  تعد  الأ�صواأ  الو�صع  يف 

)%12،8 و %15،8، على التوايل(. 
اأما منطقتا �رضق اآ�صيا والبا�صيفيك، فتعتربان 
ولكن  واختالًطا،  تنوًعا  املناطق  اأكرث  من 
بلدانهما  من   35،3% �صلبي:  فيهما  التوازن 
دون   23،5% ون�صبة  ن�صبًيا،  اأ�صواأ  و�صع  يف 
املتو�صط، و%26،5 فوق املتو�صط و14،7% 

فقط يف و�صع اأف�صل ن�صبًيا. 
ل  حيث  اآ�صيا،  جنوب  مع  يتناق�ش  ما  وهذا 
توجد فيها بلدان فوق املتو�صط اأو يف و�صع 
اأف�صل ن�صبًيا، و%85،7 منها يف و�صع اأ�صواأ. 

ولكن املنطقة اجلغرافية التي ت�صهد و�صًعا 
ل  حيث  ال�صحراء،  اأ�صفل  اإفريقيا  هي  اأ�صواأ 
فح�صب،  ن�صبًيا  اأف�صل  و�صع  يف  بلدان  توجد 
اإن ت�صعة من بني كل ع�رضة بلدان تقريًبا  بل 
على  عالوة  ن�صبًيا.  اأ�صواأ  و�صع  يف   )87،5%(
%8،3 منها دون املتو�صط و%4،2 فوق  اأن 

املتو�صط.
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