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التطورات األخرية يف األسواق

استعمال  زال  ال  األخرية،  اآلونة  يف  االقتصادي  االنكماش  رغم 
املتنقلة  اهلواتف  مثل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
 ،2009 عام  اية  وحبلول  العامل.  أحناء  مجيع  يف  ينمو  واإلنترنت، 
اخلدمة  يف  االشتراكات  من  مليار   4,6 بنحو  يقدر  ما  هناك  كان 
اخللوية املتنقلة، مبا يعادل 67 لكل 100 نسمة يف العامل (املخطط 
يف  اخللوية  املتنقلة  اهلواتف  انتشار  جتاوز  املاضي،  العام  ويف   .(1
البلدان النامية عتبة اخلمسني يف املائة بالغًا حنو 57 لكل 100 نسمة 
يف اية عام 2009. ولئن قل ذلك كثريًا عن املتوسط يف البلدان 
معدل  يظل  املائة،  يف   100 االنتشار  نسبة  تتجاوز  حيث  املتقدمة 
املتنقلة  اخلدمة  انتشار  منا  الواقع،  ويف  للنظر.  الفتًا  احلاصل  التقدم 
 ،2005 عام  منذ  نسبته  مثلي  من  بأكثر  النامية  البلدان  يف  اخللوية 

حينما كانت 23 يف املائة فقط.

عام  ففي  أبطأ.  بوترية  وإن  يتوسع،  اإلنترنت  استعمال  برح  وما 
مليار   1,7 (أو  العامل  سكان  من  املائة  يف   26 زهاء  كان   ،2009

نسمة) ممن يستعملون اإلنترنت. وتبقى النسبة يف البلدان املتقدمة 
أعلى بكثري منها يف العامل النامي حيث ال يزال أربعة من كل مخسة 

أشخاص مستبعدين من فوائد الدخول على خط اإلنترنت. وتشكل 
الصني مبفردها ثلث عدد مستعملي اإلنترنت يف العامل النامي. وفيما 
بلغ معدل انتشار اإلنترنت يف البلدان املتقدمة 64 يف املائة يف اية 
عام 2009، فهو مل يصل إال إىل نسبة 18 يف املائة يف البلدان النامية 

(و14 يف املائة فقط إذا ما استبعدت الصني).

على  الناس  من  املزيد  جلب  تواجه  اليت  اهلامة  التحديات  أحد 
خط اإلنترنت يتمثل يف التوفر املحدود للنفاذ إىل النطاق العريض 
يف  اإلنترنت  مستعملي  على  حكر  األول  املقام  يف  فهو  الثابت، 
البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية. وأكثر من نصف املشتركني 
اليت  الصني  يف  جندهم  النامي  العامل  يف  الثابت  العريض  النطاق  يف 
للنطاق  سوق  كأكرب   2008 عام  يف  املتحدة  الواليات  سبقت 
العريض الثابت يف العامل. وتعادل معدالت انتشار النطاق العريض 
23 لكل 100 نسمة يف البلدان املتقدمة، وأربعة يف املائة فقط يف 

البلدان النامية (اثنان يف املائة إذا استثنينا الصني).

ويشهد قطاع النطاق العريض املتنقل تطورات واعدة جترى حاليًا. 
ومن شأن قدوم النفاذ عايل السرعة إىل اإلنترنت املتنقل إىل عدد 
اإلنترنت،  مستعملي  أعداد  تعزيز  يواصل  أن  البلدان  من  متزايد 
يف  االشتراكات  عدد  أن  والواقع  النامي.  العامل  يف  وخباصة 
 2008 عام  يف  وفاق  باطراد،  منا  قد  املتنقل  العريض  النطاق 
االشتراكات يف النطاق العريض الثابت. يف اية عام 2009، 
كان هناك قرابة 640 مليون اشتراك يف النطاق العريض املتنقل 

و490 مليونًا يف النطاق العريض الثابت.

الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات 
(IDI) واالتصاالت

تكنولوجيات  اجتاهات  أعاله  املذكورة  املؤشرات  توضح 
ترصد  ال  أا  بيد  واالتصاالت،  املعلومات  جمال  يف  بعينها 
التقدم اإلمجايل الذي حتققه البلدان حنو التحول إىل جمتمعات 
تكنولوجيا  لتنمية  القياسي  الرقم  من  ويستفاد  املعلومات. 
املعلومات واالتصاالت (IDI) كأداة ملراقبة مثل هذا التقدم، 
فهو رقم قياسي مركب يتكون من 11 مؤشرًا يشمل النفاذ 
واملهارات  واستعماهلا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل 
يف استعماهلا. وقد ُصمم لقياس مستوى مستجدات تكنولوجيا 
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موجـز تنفيذي

Note: *The GNI per capita is based on the World Bank’s Atlas Method, 
Source:  ITU,

اجلدول 1: الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للعامني 2008 و2007

االقتصاد
املركبات 

2008IDI  2008
املركبات 

2007IDI  2007االقتصاد
املركبات 

2008IDI  2008
املركبات 

2007IDI  2007
17,8517,27813,18822,77
27,7166,98823,17783,02
37,6827,23833,12842,74
47,5337,18843,08862,73
57,3757,06853,06832,74
67,2347,06863,05932,61
77,1986,83872,95852,73
87,1276,89882,94892,66
97,1196,78892,91872,73
107,07126,70902,87952,61
117,04106,78912,81882,69
127,02116,70922,79912,64
136,95136,60932,76902,65
146,95156,47942,75982,46
156,90146,51952,71942,61
166,81166,38962,701002,44
176,72196,25972,681032,33
186,55226,09982,66922,62
196,54176,33992,65962,52
206,52206,141002,65972,47
216,49186,301012,621012,39
226,41255,861022,621072,27
236,36216,101032,61992,45
246,29285,731042,531022,35
256,27265,841052,511042,32
266,26275,771062,501052,32
276,19235,931072,461082,15
286,15245,911082,381062,27
296,11335,201092,301102,08
306,03315,281102,251132,06
315,82295,481112,251092,11
325,77305,321122,181122,08
335,67354,951132,161112,08
345,64345,181142,041141,95
355,55325,221151,901151,78
365,53374,951161,751191,54
375,45394,921171,751161,62
385,38414,861181,741171,60
395,37404,911191,711181,60
405,29364,951201,701201,53
415,28384,951211,691211,52
425,07424,771221,651341,36
434,87434,421231,621241,48
444,73484,111241,621231,50
454,68454,251251,571251,48
464,59494,101261,571281,43
474,57444,361271,571221,50
484,54464,131281,541271,45
494,38474,131291,521261,48
504,34513,961301,511291,43
514,32633,401311,491361,34
524,24543,761321,481351,36
534,23523,851331,461311,40
544,20503,991341,461301,41
554,07533,771351,451331,37
563,96553,661361,421421,26
573,90563,631371,411371,34
583,87583,561381,401321,37
593,83573,611391,401381,31
603,81613,491401,361401,27
613,67663,331411,351461,20
623,66643,391421,341411,27
633,65693,271431,311431,24
643,65653,381441,311391,27
653,64593,541451,301441,21
663,64623,441461,281451,20
673,54603,521471,191491,08
683,54723,111481,191481,11
693,47703,171491,171511,05
703,46673,311501,161471,13
713,45713,171511,081501,06
723,44683,301521,081521,03
733,37733,111531,051540,97
743,33782,981541,031530,97
753,27743,031550,981550,93
763,27753,031560,971560,88
773,25763,031570,931580,85
783,24792,921580,901570,86
793,23773,031590,791590,73
803,22802,87

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت

السويد
لكسمربغ

مجهورية كوريا
الدامنارك
هولندا
أيسلندا
سويسرا
اليابان
النرويج

اململكة املتحدة
هونغ كونغ، الصني

فنلندا
أملانيا

سنغافورة
أستراليا
نيوزيلندا
النمسا
فرنسا

الواليات املتحدة
أيرلندا
كندا
إستونيا
بلجيكا

ماكاو، الصني
إسبانيا
سلوفينيا
إسرائيل
إيطاليا

اإلمارات العربية املتحدة
اليونان
مالطة
الربتغال
البحرين
هنغاريا
ليتوانيا
كرواتيا

اجلمهورية التشيكية
اجلمهورية السلوفاكية

قربص
بولندا
التفيا

بروين دار السالم
بلغاريا
رومانيا
قطر

سانت فنسنت وغرينادين
اجلبل األسود

روسيا
األرجنتني
أوروغواي

السابقة اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية 
اململكة العربية السعودية

صربيا
شيلي

بيالروس
ماليزيا
تركيا

أوكرانيا
ترينيداد وتوباغو

الربازيل
فن زويال
بنما

كولومبيا
البوسنة واهلرسك

الكويت
سيشيل
جامايكا
ملديف

كازاخستان
كوستاريكا

عمان
موريشيوس
مولدوفا
األردن
بريو

تايالند
املكسيك

ليبيا
الصني
جورجيا

أذربيجان
لبنان
ألبانيا

مجهورية إيران اإلسالمية
تونس
فيتنام

إكوادور
أرمينيا

اجلمهورية الدومينيكة
الفلبني
فيجي

جنوب إفريقيا
سورية

باراغواي
منغوليا
مصر
املغرب
كوبا

قريغيزستان
اجلزائر
بوليفيا

الرأس األخضر
السلفادور
غواتيماال

سري النكا
هندوراس
إندونيسيا

تركمانستان
بوتسوانا

أوزبكستان
طاجيكستان
نيكاراغوا
غابون
ناميبيا

سوازيالند
غانا
اهلند

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
ميامنار
كمبوديا
كينيا
نيجرييا
بوتان
غامبيا
جيبويت
موريتانيا
السودان
باكستان
اليمن

زميبابوي
السنغال
الكونغو
ليسوتو

جزر القمر
كوت ديفوار

زامبيا
بنغالديش
الكامريون
أنغوال
توغو
بنن
نيبال
هاييت

مدغشقر
أوغندا
مالوي
مايل
رواندا
تن زانيا

مجهورية الكونغو الدميقراطية
بابوا - غينيا اجلديدة

إريتريا
موزامبيق
إثيوبيا

بوركينا فاصو
غينيا-بيساو

غينيا
النيجر
تشاد
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فقد كان طفيفًا بني عامي 2007 و2008، كونه يقوم على مؤشرات 
وسيطة تقيس اإلملام بالقراءة والكتابة ومستوى التحصيل العلمي، 
وهي مؤشرات بلغت غالبية البلدان فيها بالفعل، وال سيما البلدان 

املتقدمة، مستويات مرتفعة نسبيًا.

ومتيل البلدان صاحبة األداء األفضل يف الرقم القياسي اإلمجايل لتنمية 
يف  أيضًا  عالية  مرتبة  تتبوأ  ألن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
اليت  البلدان  ومن  واالستعمال.  للنفاذ  الفرعيني  القياسيني  الرقمني 
املعلومات  تكنولوجيا  إىل  النفاذ  جمال  يف  ممتازًا  تقدمًا  أحرزت 
أو  الثابتة  املهاتفة  يف  كبرية  زيادة  يعكس  حنو  (على  واالتصاالت 
املتنقلة، أو يف عرض النطاق الدويل لإلنترنت، أو يف النفاذ األسري 
إىل اإلنترنت واحلواسيب) أرمينيا وكرواتيا وإستونيا ومقدونيا وقطر 
وغرينادين  فنسنت  وسانت  السعودية  العربية  واململكة  ورومانيا 
وفيتنام. أما البلدان اليت حققت أكرب التحسينات يف الرقم القياسي 
الفرعي لالستعمال فتشمل البحرين وجورجيا واليونان وكازاخستان 
(الصني)  وماكاو  ولكسمربغ  الشعبية  الدميقراطية  الو  ومجهورية 
ونيجرييا والسويد وسنغافورة واإلمارات العربية املتحدة (على حنو 
النطاق  على  واإلقبال  اإلنترنت  استعمال  يف  كبرية  زيادة  يعكس 

العريض الثابت أو املتنقل).

وتتسع التباينات يف األداء من حيث الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 
الواحدة  املنطقة  وضمن  املناطق  بني   (IDI) واالتصاالت  املعلومات 
نفسها. وتتسع الفوارق خاصًة يف منطقة األمريكتني ومنطقة آسيا 
هاتني  يف  الدخل  يف  الفوارق  يعكس  حنو  على  اهلادئ،  واملحيط 
املنطقتني. وإذ ُيرسم خمطط الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات 
 (GNI) واالتصاالت مقابل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل
تتأكد هذه األمناط. فبينما يتجانس التوزيع إىل حد ما على طول خط 
االجتاه يف كومنولث الدول املستقلة وأوروبا، تبدي املناطق األربع 
واملحيط  وآسيا  العربية،  والدول  واألمريكتان،  (إفريقيا،  األخرى 
اهلادئ) منطًا تتجمع فيه جمموعة من البلدان ذات الدخل املنخفض يف 
طرف، وفئة قليلة من البلدان ذات الدخل العايل يف الطرف اآلخر، 

يف  األخذ  مع  الزمن  مر  على  وتطورها  واالتصاالت  املعلومات 
االعتبار أوضاع البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء.

املعلومات  تكنولوجيا  لتنمية  القياسي  الرقم  نتائج  آخر  وأظهرت 
واالتصاالت يف الفترة بني عامي 2007 و2008  أن مجيع البلدان 
حسنت  قد  القياسي  الرقم  يف  املشمولة  ومخسني  والتسعة  املائة 
املعلومات  لتكنولوجيات  املتواصل  االنتشار  مؤكدًة  عالماا 
العاملي  املعلومات  جمتمع  إىل  اإلمجايل  واالنتقال  واالتصاالت 
(اجلدول 1). وال ختتلف عالمات الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كثريًا ما بني االقتصادات العشرة اليت حتتل 
أعلى املراتب (بني 7,07 و7,85 على سّلم يتراوح بني 1 و10)، 
ومل تطرأ إال بعض التغيريات الطفيفة يف املراتب بني عامي 2007 

و2008.

تكنولوجيا  لتنمية  القياسي  الرقم  يف  األوائل  العشرة  والبلدان 
هي  مرتباا)  ترتيب  (حسب   2008 لعام  واالتصاالت  املعلومات 
السويد ولكسمربغ ومجهورية كوريا والدامنارك وهولندا وأيسلندا 
البلدان  هذه  وتقع  املتحدة.  واململكة  والنرويج  واليابان  وسويسرا 
كافة، إال إثنان منها، يف أوروبا اليت تعد املنطقة الرائدة يف العامل يف 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف اإلقبال على 
نسبة  املتنقلة  اخللوية  اخلدمة  انتشار  معدالت  وتتخطى  خدماا. 
100 يف املائة يف معظم البلدان األوروبية، ويستعمل ما يقرب من 

أوروبيني من كل ثالثة اإلنترنت.

وإمجاًال، البلدان اليت حتتل املراتب العليا، وفق الرقم القياسي لتنمية 
يف  املتقدم،  العامل  إىل  تنتمي  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
حني أن معظم تلك اليت حلت يف املراتب الدنيا هي بلدان منخفضة 

الدخل من فئة أقل البلدان منوًا.

النامية  البلدان  من  وبعضها  البلدان –  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع 
- أظهرت حتسنًا قويًا، بني عامي 2007 و2008، يف عالمة الرقم 
ويف  نالتها  اليت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لتنمية  القياسي 
املرتبة اليت احتلتها. ومن األمثلة البارزة على ذلك، البحرين والرأس 
املتحدة  العربية  واإلمارات  ونيجرييا  ومقدونيا  واليونان  األخضر 
وفيتنام. يف حني أن بعض هذه البلدان ال يزال حيتل مرتبة متدنية وفق 
الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (نيجرييا أو 
فيتنام مثًال)، فإن حتسنها يوضح التقدم الذي حترزه هذه البلدان يف 

تطورات جمتمع املعلومات.

وبنظرة فاحصة إىل كل من األرقام القياسية الفرعية الثالثة لتنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (النفاذ واالستعمال واملهارات)، 
الرقمان  ارتفع  و2008،   2007 عامي  بني  املتوسط  يف  أنه  يتضح 
القياسيان الفرعيان للنفاذ واالستعمال بالتساوي – خبالف الفترة 
بني عامي 2002 و2008 حني كان ارتفاع الرقم القياسي الفرعي 
للنفاذ أسرع كثريًا. وهذا يؤكد أن عددًا متزايدًا من البلدان يتجه 
حنو استعمال أكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع ثبات 
النمو يف الرقم القياسي الفرعي للنفاذ وزيادة النمو يف الرقم القياسي 
الفرعي لالستعمال، كنتيجة لتزايد استعمال النطاق العريض بصورة 
خاصة. أما التغيري الذي طرأ على الرقم القياسي الفرعي للمهارات 

املخطط 2: تقل مستويات الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (IDI) كثريًا يف البلدان النامية، 

ولكنها تنمو باطراد

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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موجـز تنفيذي

وتزداد  املستويات ”العليا“.  مبجموعة  اللحاق  حتاول  ”املرتفعة“ 
الفجوات اتساعًا بني املجموعات الثالث األخرى.

ويبني التحليل أن الفجوة الرقمية ال تزال واسعة، على الرغم من أا 
آخذة يف التقلص قليًال، وال سيما بني البلدان ذات املستويات العالية 
جدًا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتلك ذات املستويات 
الدنيا فيها. ويعود ذلك جزئيًا إىل ثبات منو تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف جمموعة من البلدان األكثر تقدمًا. ويف الوقت نفسه، 
تكنولوجيا  يف  معقول  بقدر  املرتفعة  املستويات  ذات  البلدان  فإن 
من  زاد  مما  كبرية  حتسينات  حققت  قد  واالتصاالت  املعلومات 
الفجوة مع البلدان الواقعة يف الطرف املتدين من السلم. وبالنظر إىل 
القصر النسيب يف التأخر الزمين يف مؤشرات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مقارنة مبؤشرات التنمية األخرى، ميكن للبلدان ذات 
املستويات املنخفضة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تلحق 
الكافية  السياساتية  العناية  إيالء  شريطة  نسبيًا،  بسرعة  بالركب 

لقطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها.

وتوفر منهجية الوقت واملسافة طريقة أخرى لقياس االختالفات يف 
تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فهي تقيس عدد السنوات 
الذي ميثل فترة تأخر بلد أو منطقة ما عن بلد أو منطقة آخرين يؤخذان 
كمرجعية للمقارنة من حيث مؤشرات التطور. وتبني النتائج أن الفجوة 
بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية صغرية نسبيًا من حيث مؤشرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ال سيما باملقارنة مع مؤشرات 
التنمية األخرى مثل العمر املتوقع أو معدالت وفيات األطفال. واحلال 
يف عام 2008، أن انتشار اخلدمة املتنقلة اخللوية وانتشار النطاق العريض 
سائدًا  كان  الذي  املستوى  إىل  وصال  قد  النامية  البلدان  يف  الثابت 

تكنولوجيا  تطور  مستوى  يف  كبرية  اختالفات  يعكس  حنو  على 
املعلومات واالتصاالت ومستوى الدخل ضمن هذه املناطق.

مراقبة الفجوة الرقمية

ال تزال الفجوة الرقمية حتتل موقعًا متقدمًا يف جدول أعمال صانعي 
الوطين  الصعيد  على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  سياسات 
لتنمية  القياسي  للرقم  الرئيسية  األهداف  أحد  ويتمثل  والدويل، 
مراقبة  على  املساعدة  يف   (IDI) واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الفجوة الرقمية وتقييمها، وتسليط الضوء على جماالت التحسني.
املعلومات  تكنولوجيا  لتنمية  القياسي  الرقم  قيم  تعلو  وفيما 
واالتصاالت كثريًا، يف املتوسط، يف البلدان املتقدمة عنها يف البلدان 
من  القدر  بنفس  املاضية  السنوات  مدى  على  النمو  بات  النامية، 
القوة يف البلدان النامية، بل وحىت أعلى قليًال. وميكن رصد أكرب 
القياسي  الرقم  يف  النامية  والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  الفوارق 
ال  حيث  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  الستعمال  الفرعي 
املتقدمة، البلدان  ركب  عن  كثريًا  تتخلف  النامية  البلدان  تزال 

وال سيما يف اإلقبال على النطاق العريض املتنقل والثابت.
وقد ُحللت الفجوة الرقمية ألربع جمموعات من البلدان، على حنو 
يعكس مستويات عليا ومرتفعة ومتوسطة ومنخفضة للرقم القياسي 
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI)، إىل جانب التطور 
يف الفترة من عام 2002 إىل عام 2008. وتوضح النتائج أن الفجوة 
وكل  ”العليا“  املستويات  جمموعة  بني  التقلص  يف  آخذة  الرقمية 
من املجموعات الثالث األخرى، وخصوصًا أن جمموعة املستويات 

املخطط 3: الفجوة الرقمية آخذة يف التقلص قليًال

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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املعلومات  تكنولوجيا  لتنمية  القياسي  الرقم  بني  قوي  تالزم  ومثة 
واالتصاالت وبني سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 
نسبيًا،  منخفضة  بأسعار  القياسي  للرقم  املرتفعة  القيم  فترتبط 
االقتصادات  مجيع  فإن  ذلك،  على  وعالوة  بالعكس.  والعكس 
الواحد واألربعني اليت يزيد فيها الرقم القياسي عن مخسة (مقارنة 
سلة  قيمة  فيها  تقل  السويد)  حققته   7,85 وقدره  رقم  أعلى  مع 
األسعار عن اثنني يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل للفرد الواحد 
شهريًا. ويف الطرف اآلخر من السّلم، فإن مجيع البلدان اليت تزيد 
فيها قيمة سلة األسعار عن عشرة (أي باهظة الثمن نسبيًا) تقل فيها 
قيم الرقم القياسي عن ثالثة (أي منخفضة نسبيًا). هذا يشري إىل أن 
األسعار ليست سوى أحد العوامل ذات الصلة بتطورات تكنولوجيا 
من  جيعل  مما  معينة،  عتبة  دون  تقع  عندما  واالتصاالت  املعلومات 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاحة بأسعار معقولة 

لشرحية كبرية من السكان.

ويربز حتليل السالل الفرعية الثالث أن األسعار تتفاوت تفاوتًا ذا 
شأن بني البلدان واملناطق، وكذلك بني اخلدمات. ففي عام 2009، 
تصبح السلة الفرعية للخدمة اخللوية املتنقلة أرخص السالل الفرعية 
للفرد  اإلمجايل  القومي  الدخل  من  املائة  يف   5,7 وبنسبة  الثالث. 
الواحد شهريًا يف عام 2009، حلت هذه السلة حتت السلة الفرعية 
وأدىن  املائة)  يف   5,9 نسبتها  بلغت  (اليت  مباشرًة  الثابت  للهاتف 
كثريًا من السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت (اليت بلغت نسبتها 

122 يف املائة).

واالقتصادات العشرة صاحبة أدىن األسعار النسبية للخطوط الثابتة 
واملوقع  التنموية  واحلالة  الدخل  مستويات  حيث  من  كثريًا  تتنوع 
اجلغرايف. وهي تشمل إيران واإلمارات العربية املتحدة وبيالروس 
وأما  املتحدة.  والواليات  كوريا  ومجهورية  والكويت  وسنغافورة 
للهاتف  الفرعية  السلة  يف  األكرب  االخنفاض  ذات  العشرة  البلدان 
فيها  وترتفع  الدخل  منخفضة  إفريقية  بلدان  مجيعها  فهي  الثابت 

نسبيًا تعريفات اهلاتف الثابت.

للخدمة  األدىن  الفرعية  السلة  ذات  العشرة  االقتصادات  وتشمل 
اخللوية املتنقلة هونغ كونغ (الصني) والنرويج والدامنارك وسنغافورة 
للخدمة  نسبيًا  املنخفضة  األسعار  ذات  البلدان  أن  كما  والنمسا. 
اخللوية املتنقلة متيل ألن حتتل مرتبة جيدة يف سلة األسعار اإلمجالية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وألن تكون اقتصادات عالية 
تعريفات  فيها  اخنفضت  اليت  البلدان  ومن  عامة.  بصورة  الدخل 
اخلدمة اخللوية املتنقلة اخنفاضًا مدهشًا بني عامي 2008 و2009: 
أذربيجان (81 يف املائة)، وسري النكا (67 يف املائة)، ونيبال (64 

يف املائة)، أوكرانيا (58 يف املائة)، واملكسيك (52 يف املائة).

وتفاوت متوسط أسعار اخلدمة اخللوية املتنقلة تفاوتًا كبريًا يف خمتلف 
املناطق، فتراوح بني نزر يسري يبلغ 1,1 يف املائة من الدخل الشهري 
يف أوروبا ونسبة ترتفع حىت 17,7 يف املائة يف إفريقيا. واخلدمات 
املتنقلة ميسورة التكلفة نسبيًا يف كومنولث الدول املستقلة (إذ متثل 
يف املتوسط 2,7 يف املائة من الدخل) باملقارنة مع األمريكتني وآسيا 
واملحيط اهلادئ (حوايل 3 يف املائة) والدول العربية (4,6 يف املائة). 
ورغم اهلبوط األسرع لألسعار، بعض الشيء، يف البلدان املتقدمة، 

يف السويد (صاحبة املرتبة األوىل يف الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت) قبل عقد من الزمان تقريبًا، وتساوى عدد 
مستعملي اإلنترنت بني كل 100 من سكان البلدان النامية مع نظريه 
يف السويد قبل ما يزيد قليًال عن 11 سنة خلت. ويف املقابل، فإن العمر 
املتوقع يف البلدان النامية يتقهقر عن ذاك يف السويد إىل ما قبل 66 عامًا، 
ويتساوى معدل وفيات األطفال يف البلدان النامية يف عام 2007 مع 

املستوى الذي كان سائدًا يف السويد قبل 72 سنة.

سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تؤثر تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اإلقبال 
على  استعماهلا،  وعلى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  على 
حد سواء. إذن، الصلة وثيقة بني سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت تقيس القدرة على حتمل تكاليف خدمات املهاتفة 
الثابتة واملتنقلة وإنترنت النطاق العريض الثابت، وبني الرقم القياسي 
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (IDI): فيمكن الخنفاض 
مستويات  الرتفاع  وميكن  واالستعمال،  النفاذ  يزيد  أن  األسعار 
اإلقبال على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن خيفض األسعار، 
يف  الزيادة  متيل  كما  احلجم.  وفورات  من  املشغلون  يستفيد  فيما 
حترير األسواق واملنافسة إىل ختفيض األسعار مما يؤدي بدوره إىل 
ارتفاع مستويات اإلقبال على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

لصانعي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أسعار  سلة  وتتيح 
السياسات مقارنة تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف خمتلف البلدان، وتوفر منطلقًا للبحث عن سبل خلفض األسعار 
– مثًال عن طريق إدخال عنصر املنافسة أو تعزيزها، أو من خالل 

مراجعة سياسات التعريفة وتقييم إيرادات املشغلني وكفاءم.

تكنولوجيا  خدمات  تكلفة  هبطت  و2009،   2008 عامي  وبني 
كلها  والستني  والواحد  املائة  البلدان  يف  واالتصاالت  املعلومات 
تقريبًا املشمولة يف سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
مبتوسط تراجع قدره 15 يف املائة (اجلدول 2). وأظهرت خدمات 
املائة)،  يف   42) األسعار  يف  اخنفاض  أكرب  الثابت  العريض  النطاق 
اخللوي  املتنقل  اهلاتف  خدمات  يف  املائة  يف  و20   25 مع  مقارنة 

واهلاتف الثابت، على التوايل.

ويف عام 2009، كانت سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للفرد  اإلمجايل  القومي  الدخل  من  املائة  يف   13 املتوسط  يف  تقابل 
الواحد. واالقتصادات العشرة ذات األسعار األدىن خلدمة تكنولوجيا 
(الصني)  ماكاو  هي:  الدخل  إىل  بالنسبة  واالتصاالت  املعلومات 
وهونغ كونغ (الصني) وسنغافورة والكويت ولكسمربغ والواليات 
املتحدة والدامنارك والنرويج واململكة املتحدة وأيسلندا. وعمومًا، 
يف   1,5) دخلهم  من  نسبيًا  أقل  املتقدمة  البلدان  يف  الناس  ينفق 
املائة) على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الناس يف 
البلدان النامية (17,5 يف املائة). وهذا يدل، مع بعض االستثناءات 
متيل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  أن  على  القليلة، 
وألن  املتقدمة،  البلدان  يف  أكرب  بدرجة  معقولة  بأسعار  تتوفر  ألن 
جتعلها أسعارها أصعب مناًال يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل 

البلدان منوًا.
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موجـز تنفيذي

االقتصاداملرتبـة
20092008200920082009200820092008

10,230,630,300,780,090,240,300,86360'35
20,260,500,270,430,030,100,490,96420'31
30,330,410,270,260,140,150,580,81760'34
40,370,800,270,350,240,300,601,75420'38
50,400,470,420,490,180,220,590,70890'84
60,400,410,320,450,390,400,500,39580'47
70,410,470,500,620,130,130,590,66130'59
80,410,550,410,590,120,150,700,90070'87
90,570,720,640,770,440,570,630,83390'45
100,580,700,480,540,250,311,001,26070'40
110,580,730,531,000,510,590,710,60730'41
120,590,620,460,510,330,370,971,00120'48
130,600,650,580,580,620,710,600,65330'65
140,600,620,620,590,350,440,840,84940'50
150,611,070,710,810,180,680,941,71260'46
160,61N/A0,83N/A0,67N/A0,33N/A700'24
170,750,760,660,820,710,460,871,00150'50
180,750,870,911,070,560,650,780,90330'44
190,790,840,290,390,680,891,411,24530'21
200,810,790,920,890,270,311,231,18440'42
210,820,821,061,050,510,470,880,95590'49
220,820,830,200,250,210,212,032,03950'23
230,841,270,801,000,460,971,241,83060'6
240,860,840,960,980,620,610,980,92240'35
250,860,910,770,921,040,880,770,92350'40
260,870,780,330,290,460,401,821,66390'17
270,87N/A0,23N/A0,77N/A1,62N/A380'5
280,881,130,410,850,780,891,451,66680'16
290,920,771,321,270,270,251,190,79950'22
300,931,141,411,680,470,670,911,08540'16
310,951,150,981,180,790,711,091,57010'24
320,951,090,830,961,001,111,021,18250'42
331,021,041,061,080,991,021,001,02650'28
341,021,810,671,860,731,371,662,21620'9
351,090,870,720,581,391,031,181,01210'38
361,111,261,071,251,191,361,081,18960'31
371,121,490,710,720,580,682,063,09500'15
381,281,741,601,630,541,671,691,92560'20
391,281,231,421,431,200,961,231,28940'27
401,281,601,451,820,861,051,541,93870'11
411,372,741,763,420,971,521,393,29880'11
421,461,821,131,440,740,892,523,14860'11
431,491,991,111,241,031,242,343,50270'14
441,601,590,821,231,091,252,882,28700'5
451,642,491,253,510,610,593,063,37270'12
461,651,930,820,940,851,093,273,75970'6
471,674,951,061,210,840,973,1112,69400'6
481,693,562,083,211,042,151,955,32980'9
491,722,141,701,881,622,151,832,40570'13
501,795,201,061,991,623,842,709,77210'3
511,82N/A0,38N/A1,71N/A3,36N/A140'6
521,872,121,361,541,141,273,113,53630'3
531,873,052,922,381,602,331,104,43930'7
542,09N/A1,07N/A1,19N/A4,01N/A960'10
552,102,361,882,512,061,652,362,91540'14
562,103,211,822,451,842,592,644,58260'8
572,182,112,341,970,961,103,233,26180'6
582,182,462,253,131,441,672,842,58810'12
592,182,172,122,571,281,543,132,40600'16
602,19N/A1,29N/A1,08N/A4,21N/A620'13
612,257,313,183,730,611,862,9516,34780'1
622,39N/A1,77N/A3,07N/A2,34N/A340'9
632,42N/A0,91N/A0,86N/A5,49N/A000'12
642,433,311,191,511,772,714,355,72260'4
652,642,871,021,142,632,694,274,78290'3
662,713,680,640,952,282,485,207,61200'7
672,793,902,542,731,381,634,447,34330'9
682,812,491,850,961,181,565,404,95440'6
692,993,451,171,153,724,054,075,14230'9
703,02N/A0,47N/A2,55N/A6,04N/A680'1
713,075,152,383,511,382,255,479,69870'4
723,083,881,952,273,004,614,294,78350'6
733,093,291,301,621,311,486,666,78290'10
743,1615,191,912,391,262,056,3041,13900'1
753,214,370,921,881,511,837,199,41940'2
763,253,602,333,002,493,124,934,69510'4
773,373,783,012,403,854,853,244,08490'5
783,403,951,972,052,763,465,466,33800'1
793,434,132,442,981,691,906,157,52710'5
803,494,493,013,871,301,976,157,62400'9

اجلدول 2: سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسالهلا الفرعية، لعامي 2009 و2008

موكاو، الصني
هونغ كونغ، الصني

سنغافورة
الكويت
لكسمربغ

الواليات املتحدة
الدامنارك
النرويج

اململكة املتحدة
أيسلندا
كندا
فنلندا

سويسرا
السويد
النمسا
إسرائيل
هولندا
بلجيكا

مجهورية كوريا
أملانيا
أيرلندا

اإلمارات العربية املتحدة
كوستاريكا

إيطاليا
أستراليا
البحرين
بيالروس
مالطة
قربص

ترينيداد وتوباغو
سلوفينيا
فرنسا
اليونان
روسيا
اليابان
إسبانيا

اململكة العربية السعودية
الربتغال
نيوزيلندا
ليتوانيا
بولندا
التفيا
إستونيا
صربيا
عمان
ماليزيا

موريشيوس
املكسيك
كرواتيا
أوكرانيا

كازاخستان
ملديف
رومانيا

سانت كيتس ونيفيس
اجلمهورية السلوفاكية

أوروغواي
بنما

هنغاريا
اجلمهورية اليوغوسالفية

أنتيغوا وبربودا
سري النكا

تركيا
قطر

اجلزائر
تونس

األرجنتني
بربادوس

اجلبل األسود
فنـزويال
منغوليا
جامايكا
لبنان

سيشيل
بوتان
الصني

البوسنة واهلرسك
بلغاريا
مصر
غرينادا
شيلي

سلة أسعار تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

السلة الفرعية للهاتف الثابت 
كنسبة مئوية من الدخل 
القومي اإلمجايل للفرد الواحد

السلة الفرعية للهاتف املتنقل 
كنسبة مئوية من الدخل القومي 

اإلمجايل للفرد الواحد

السلة الفرعية للنطاق العريض 
الثابت كنسبة مئوية من الدخل 
القومي اإلمجايل للفرد الواحد

الدخل القومي اإلمجايل 
للفرد الواحد بالدوالر 
األمريكي لعام 2008 
(أو أحدث عام متوفر)
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االقتصاداملرتبـة
20092008200920082009200820092008

813,644,713,504,411,572,065,847,66070'1
823,725,692,522,522,292,596,3511,98530'5
833,875,420,070,071,211,3110,3314,87540'3
843,945,242,343,113,294,386,198,23930'3
853,974,243,893,033,894,574,125,11140'4
864,117,412,533,091,943,407,8615,73140'5
874,147,682,195,915,667,514,589,61350'7
884,153,253,522,041,001,387,946,34840'2
894,204,244,454,672,602,575,545,48820'5
904,295,803,364,872,333,077,189,47390'4
914,296,091,461,332,463,538,9613,42660'4
924,307,111,861,584,188,286,8611,47840'3
934,475,433,964,282,444,437,017,58480'3
944,947,981,462,302,083,8011,2817,84350'3
955,466,143,333,471,501,7011,5413,25470'6
965,516,133,433,482,081,8811,0113,02310'3
975,566,520,420,503,103,5213,1515,55640'3
985,817,653,333,301,673,8712,4415,77010'2
995,8216,020,781,141,397,1615,2739,77830'3
1005,986,934,305,352,692,7810,9612,67990'3
1015,996,562,743,073,223,1012,0213,49770'4
1026,1611,493,655,192,924,1311,9125,15180'2
1036,6511,172,342,956,708,4810,9122,08470'1
1046,958,593,715,193,654,0913,4716,48200'4
1057,0911,261,934,225,989,9013,3719,65130'3
1067,329,030,550,722,222,2719,2124,10990'4
1077,397,743,484,263,272,2315,4216,72680'2
1087,5611,053,494,981,282,6617,8925,50980
1097,7314,020,720,854,386,2318,0834,98090'2
1108,6211,961,704,143,684,8020,4926,93470'2
1119,048,564,103,892,522,3920,4919,41340'2
1129,1513,185,506,594,674,7017,2828,26820'3
1139,2510,6810,1210,493,954,2413,6817,31890'1
1149,3411,902,863,544,376,3820,8025,78890
1159,6912,3810,9314,6210,3211,837,8310,68580'2
11610,8015,974,125,493,605,9924,7036,43130'1
11716,7318,312,172,356,276,8641,7545,72420'1
11818,0619,7319,2821,656,015,6328,8931,91460'1
11919,6819,945,266,2015,5416,8838,2536,72080'1
12021,4530,555,769,473,835,5254,7676,67450'3
12121,9021,043,033,312,763,0159,9056,80560'2
12225,00N/A8,61N/A7,02N/A59,36N/A130'1
12325,7334,288,9312,083,6910,3364,5880,43400
12428,0329,6214,2015,0014,3515,1555,5658,70080'1
12528,21N/A2,05N/A4,65N/A77,93N/A740
12629,7932,9829,7425,4310,2912,2349,3461,28970
12729,8148,0315,6920,4211,6623,6762,07296,12770
12831,3640,496,849,497,6311,9879,60130,96670
12931,6136,9626,5430,0014,0419,5354,2761,35980
13034,30N/A1,50N/A1,41N/A263,03N/A910
13135,1842,1212,2216,516,679,8486,64293,47330'2
13235,5535,603,613,423,053,38116,31137,73520
13335,6435,960,831,166,096,71277,82311,37950
13435,83N/A1,77N/A5,71N/A727,27N/A600
13536,0830,994,465,073,784,30202,4483,59780'2
13636,1535,962,352,256,105,65408,56873,24520'2
13737,2438,096,108,165,636,11315,12555,08740
13837,3753,3531,1041,5616,0718,5064,92137,19950
13937,9340,5817,0718,4314,1614,1282,5889,18840
14037,9841,573,768,0710,1916,652085,053512,83280
14138,8842,985,9013,3010,7415,65108,61890,41160'1
14239,6040,249,2210,159,6010,571546,192400,00390
14340,2041,9811,3114,559,2911,38243,88377,22020'1
14440,6045,7614,7416,9514,5820,3292,49210,03150'1
14541,8643,0115,6517,869,9411,16177,03201,24600
14641,9841,244,765,7121,1918,02168,43203,70010'1
14742,2045,917,2615,1119,3322,62945,431439,28390
14846,6548,7617,7320,5322,2325,74685,44793,67750
14946,7649,2519,5023,7420,7824,02114,61139,58580
15047,6854,9923,7027,3419,3437,62257,64344,35410
15147,6951,7117,3422,4325,7432,71204,63220,38690
15250,3360,4128,2944,4522,7136,78555,35600,00420
15352,8557,8213,8416,0744,7057,392038,334320,00290
15453,7255,3633,3032,8327,8533,25173,35204,01440
15554,9658,5728,8228,6636,0647,06228,135193,56480
15655,4871,7135,8068,5030,6346,64297,23450,25410
15755,7857,7329,5133,4337,8439,753891,204407,69410
15856,1668,0342,6266,2025,8537,90260,22375,28370
15958,18N/A4,92N/A69,61N/A155,40N/A220
16058,5267,8938,3943,6237,1660,05558,39352,82400
16167,5872,3947,0158,1655,7459,00966,90249,24330

مالحظة: N/A-ال تنطبق.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

اهلند
سانت لوسيا

مجهورية إيران اإلسالمية
فيجي

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سانت فنسنت وغرينادين

الربازيل
تايالند

جنوب إقريقيا
اجلمهورية الدومينيكية

كولومبيا
ألبانيا

السلفادور
أرمينيا
بوتسوانا
األردن
إكوادور
إندونيسيا
أذربيجان

بريو
دومينيكا
باراغواي
مولدوفا
ناميبيا

الرأس األخضر
سورينام
غواتيماال
باكستان
سورية
جورجيا

ميكرونيزيا
بليز

الفلبني
فيتنام
املغرب
السودان
غيانا
بوليفيا

نيكاراغوا
أنغوال
تونغا
جيبويت
نيبال
ليسوتو

قريغيستان
السنغال
كينيا
غانا

كوت ديفوار
أوزبكستان

فانواتو
بنغالديش
اليمن

طاجيكستان
ساموا

سوازيالند
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

زامبيا
موريتانيا
إثيوبيا
نيجرييا
غينيا

سان تومي وبرنسيب ي
الكامريون
كمبوديا

بابوا - غينيا اجلديدة
غامبيا

جزر القمر
مايل
رواندا
بنن

أوغندا
مالوي
تنـزانيا

بوركينا فاصو
مدغشقر

مجهورية إفريقيا الوسطى
موزامبيق
ميامنار
توجو
النيجر

سلة أسعار تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

السلة الفرعية للهاتف الثابت 
كنسبة مئوية من الدخل 
القومي اإلمجايل للفرد الواحد

السلة الفرعية للهاتف املتنقل 
كنسبة مئوية من الدخل القومي 

اإلمجايل للفرد الواحد

السلة الفرعية للنطاق العريض 
الثابت كنسبة مئوية من الدخل 
القومي اإلمجايل للفرد الواحد

الدخل القومي اإلمجايل 
للفرد الواحد بالدوالر 
األمريكي لعام 2008 
(أو أحدث عام متوفر)
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موجـز تنفيذي

الثابت األرخص بفارق كبري يف أوروبا، حيث تقل عن اثنني يف 
املائة من متوسط الدخل الشهري.

وتتضح الفجوة السعرية يف النطاق العريض بالقدر نفسه بني البلدان 
يبلغ  الشرائية  القوة  لتعادل  سعر  النامية (مبتوسط  والبلدان  املتقدمة 
إىل  النفاذ  ويبقى   .(4 (املخطط  التوايل)  على  دوالرًا  و190   28

النطاق العريض اخلدمة األغلى كلفة واألبعد مناًال يف العامل النامي. 
ويف عام 2009، كان ال يزال هناك 28 بلدًا يتجاوز فيها سعر السلة 
الفرعية للنطاق العريض الثابت الدخل القومي اإلمجايل للفرد الواحد 
شهريًا، مقارنة مع 29 بلدًا يف عام 2008. وحتتل هذه البلدان كافة 
مرتبة منخفضة نسبيًا يف الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مما يعزز الرأي القائل بأن القدرة على حتمل تكاليف 

اخلدمات أمر حاسم لبناء جمتمع معلومات يشمل اجلميع.

قياس تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تكنولوجيا  لتنمية  القياسي  للرقم  الرئيسية  األهداف  أحد  يتمثل 
املعلومات واالتصاالت (IDI) يف قياس إمكانية التنمية لتكنولوجيا 
استعمال  للبلدان  ميكن  مدى  أي  إىل  أو  واالتصاالت،  املعلومات 
استنادًا  والتنمية،  النمو  لتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
إىل القدرات املتاحة واملهارات املطلوبة من أجل االستعمال الفعال 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيز أثرها.

فإن تكلفة اخلدمات املتنقلة ال تزال تقابل ما يعادل 1,2 يف املائة من 
الدخل الشهري مقارنًة مع 7,8 يف املائة يف البلدان النامية.

الواحد  للفرد  اإلمجايل  القومي  الدخل  من  املائة  يف   122 وبنسبة 
شهريًا، تبقى السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت املكون األغلى 
مثنًا يف سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتكاد تكون 
البلدان ذات األسعار األرخص نسبيًا للنطاق العريض متطابقًة مع 
تلك املصنفة يف قمة سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
القياسي  الرقم  يف  جيد  أداء  ذات  الدخل  عالية  اقتصادات  فهي 
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل هونغ كونغ (الصني) 
وبريطانيا  املتحدة  والواليات  ولكسمربغ  والدامنارك  وسنغافورة 

وسويسرا والسويد.

يربز  الثابت  العريض  النطاق  خلدمات  اإلقليمية  األسعار  ومبقارنة 
تفاوت مذهل، وال سيما بني إفريقيا ومناطق أخرى. ويف املتوسط 
متوسط  من  املائة  يف   500 السرعة  عايل  اإلنترنت  توصيل  يشكل 
مما  إفريقيا،  يف  الشهري  اإلمجايل  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 
جيعل من النطاق العريض الثابت فعليًا بعيد املنال ملعظم الناس يف 
املنطقة. ويف املنطقة العربية ومنطقة آسيا واملحيط اهلادئ متثل السلة 
الفرعية للنطاق العريض الثابت 71 و46 يف املائة من الدخل، على 
التوايل، مقارنة بنحو عشرة يف املائة يف منطقة األمريكتني، ومنطقة 
كومنولث الدول املستقلة كلتيهما. وتعد خدمات النطاق العريض 

املخطط 4: اخنفـاض كبـري يف أسعـار اإلنتـرنت عريض النطـاق الثابت، ولكنها ال تزال بعيدة املنـال يف العديـد من 
البلدان الناميـة

((PPP$) بتعادل القوة الشرائية بالدوالر) ،مالحظة: متوسط السعر الشهري لكل خدمة
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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ومشاركة  اإلنترنت  إىل  النافذة  األسر  نسبة  بني  إحصائي  ارتباط 
املرأة يف القوى العاملة، مما يوحي بفوائد إضافية حمتملة الستعمال 
بصورة  ذلك  حيدث  وقد  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
مباشرة أو غري مباشرة، عن طريق تعزيز املساواة بني اجلنسني مثًال، 
وخاصة يف جمال استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويف 
أن  والواقع  االقتصادي.  النشاط  يف  املرأة  إشراك  على  املساعدة 
استعمال  يف  واملرأة  الرجل  بني  الفوارق  أن  تبني  املتوفرة  البيانات 
اإلنترنت ضئيلة نسبيًا (أقل من 10 نقاط مئوية يف معظم البلدان 

النامية) (املخطط 5).

ويف حني أن هذه املؤشرات األولية تستدعي مزيدًا من التحقيق، 
املعلومات  تكنولوجيا  استعمال  أمهية  إىل  يشري  ال  التحليل  فإن 
واالتصاالت، وهو يوحي بأن ذلك جمال رئيسي يتعني إدراجه يف 
بناء  إىل  دف  اليت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  سياسات 
القياسي  الرقم  إطار  يبّين  وكما  اجلميع.  يشمل  معلومات  جمتمع 
لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن استعمال تكنولوجيا 
تكنولوجيا  تنمية  يف  الثانية  املرحلة  هو  واالتصاالت  املعلومات 
من  القصوى  املنافع  حتصيل  وسيعتمد  واالتصاالت.  املعلومات 
اليت  األغراض  ماهية  على  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

ُتستعمل من أجلها.

وتنطوي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جمموعة واسعة من 
املفاعيل االقتصادية املختلفة اليت ميكنها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، 
أن تعزز الرفاهية وتسهل التنمية االجتماعية واالقتصادية. وتشمل 
تكنولوجيا  تطوير  عن  النامجة  اإلنتاجية  مكاسب  املباشرة  املفاعيل 
املعلومات واالتصاالت ونشرها، وعن تطوير تكنولوجيات جديدة 
ذات صلة. وتشمل املفاعيل غري املباشرة إجياد فرص جتارية وتسهيلها 
يف القطاعات اخلدمية، وتوفري فرص عمل جراء اإلصالحات املفّعلة 
للشركات  املرونة  وتعزيز  واالتصاالت،  املعلومات  بتكنولوجيا 
والعمال، واستحداث مناذج وفرص جديدة لألعمال التجارية. أما 
ما ُيحتمل من اآلثار االجتماعية واالقتصادية األوسع، فلم ُتستكشف 
بالوترية نفسها. ومرد ذلك جزئيًا إىل التحديات يف مجع البيانات 

لدى قياس ورصد مثل هذه اآلثار. 

ميكن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أن  إىل  التقرير  وخيلص 
ذلك  يف  مبا  هامة،  اقتصادية  واجتماعية  اقتصادية  بفوائد  تعود  أن 
باستعمال  التحليل  ويظهر  اإلمنائية.  األهداف  من  جمموعة  على 
بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األسرية أن حتسني األداء 
التعليمي يرتبط إجيابيًا، حسب اإلحصاءات، بزيادة النفاذ األسري 
إىل اإلنترنت، مما يشري إىل إحدى القنوات املحتملة اليت ميكن من 
ُوجد  كما  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  فوائد  جين  خالهلا 

املخطط 5: متكني املرأة - عدد مستعملي االنترنت من اجلنسني، 2008*

مالحظة: * أو البيانات املتوفرة ألحدث سنة.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، استنادًا إىل بيانات Eurostat ومصادر وطنية.
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يرد النص الكامل للتقرير وامللخص التنفيذي
باللغات الرمسية الست لالحتاد يف املوقع التايل:

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2010/index.html
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