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إنه ملن دواعي سروري أن أقدم إليكم إصدار عام 2015 من 
تقرير قياس جمتمع املعلومات. ويرسم لنا هذا التقرير السنوي 

صورة عاملية شاملة ألحدث التطورات يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وذلك استناداً إىل بيانات قابلة للمقارنة دولياً 

ومنهجيات متفق عليها. والغرض من التقرير هو حتفيز النقاش 
حول سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدول 

األعضاء يف االحتاد، وذلك من خالل توفري تقييم موضوعي 
ألداء البلدان يف جمال هذه التكنولوجيا وتسليط الضوء على 

اجملاالت اليت حتتاج إىل املزيد من التحسني.

ومن النتائج البارزة يف تقرير هذا العام هو أن أقل البلدان منواً 
حترز تقدماً يف مبادرات التوصيلية اليت تنهض هبا. ومع ذلك يف 

عام 2015، كان لدى 6,7 يف املائة فقط من األسر املعيشية 
يف أقل البلدان منواً إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت مقارنة بنسبة 46 

يف املائة من األسر على مستوى العامل وأكثر من 80 يف املائة من األسر يف البلدان املتقدمة. ويبني التقرير أيضاً أن هنالك، على 
الصعيد العاملي، 46 يف املائة من الرجال و41 يف املائة من النساء يستعملون اإلنرتنت.

وتقر خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030 باإلمكانات الكبرية اليت تنطوي عليها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتدعو إىل تعزيز الزيادة يف إمكانية النفاذ إىل هذه التكنولوجيا، واليت سيكون هلا دور حاسم يف دعم تنفيذ مجيع أهداف التنمية 

املستدامة. ومن أولويات االحتاد يف هذا الشأن توفري الدعم ألعضائه يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة، وذلك بالتعاون الوثيق مع 
الشركاء اآلخرين.

 .)IDI( ومن السمات األساسية اليت يتميز هبا تقرير قياس جمتمع املعلومات هو مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وحيلل تقرير هذا العام تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على امتداد السنوات اخلمس املاضية. وتبني النتائج أن مجيع 

االقتصادات املدرجة يف املؤشر وعددها 167 قد أبدت حتسناً يف قيم املؤشر ما بني عامي 2010 و2015. وهذه أنباء سارة تعكس 
تواصل التطور يف جمتمع املعلومات العاملي.

ومن العوامل املشجعة بصفة خاصة هو التقدم احملرز يف عدد من البلدان النامية اليت أظهرت حتسينات كبرية من حيث القيمة 
واملرتبة يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ عام 2010. وقد شهدت هذه البلدان األكثر دينامية زيادات 

كبرية يف جماالت عدة، منها تغلغل النطاق العريض املتنقل ونفاذ األسر املعيشية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعرض 
نطاق اإلنرتنت الدويل. وتؤكد جتربة هذه البلدان على أمهية تطوير بيئات متكينية لالستثمار واالبتكار يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وعلى أن نـُُهج السياسات اليت تتبعها هذه البلدان الدينامية ميكن أن تكون منوذجاً حيتذى يف 
اقتصادات نامية أخرى.

وعلى امتداد السنوات اخلمس املاضية، لوحظ اتساع الفجوة يف قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني البلدان يف 
املرتبة الوسطى والبلدان اليت هي يف اجلزء األدىن من التوزيع. ويف أقل البلدان منواً، كان تقدم القيمة يف املؤشر أبطأ مقارنة بالبلدان 

النامية األخرى، وعلى وجه اخلصوص ما زالت أقل البلدان منواً متخلفة يف املؤشر الفرعي لالستعمال، األمر الذي ميكن أن يؤثر 
على قدرهتا على استخالص املكاسب اإلمنائية من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تصدير



وتظهر أحدث البيانات أن أسعار اخلدمات اخللوية املتنقلة مستمرة يف االخنفاض يف شىت أحناء العامل، حيث اقرتب عدد 
االشرتاكات اخللوية املتنقلة من 7,3 مليارات اشرتاك وقاربت تغطية السكان بالشبكة املتنقلة نسبة 95 يف املائة. ويف أقل البلدان 

منواً، ما زالت تنخفض أسعار سلة اخلدمات اخللوية املتنقلة، نزواًل حىت 14 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد حبلول هناية 
عام 2014، مقارنة بنسبة 29 يف املائة يف عام 2010.

ومييل النطاق العريض املتنقل إىل أن يكون أرخص مثناً من النطاق العريض الثابت. وقد تراجعت أسعار النطاق العريض املتنقل 
تراجعاً كبرياً ومن املتوقع أن تستمر يف اهلبوط يف السنوات القادمة. واألسعار يف هذا القطاع من السوق أكثر تقلباً، وهنالك خطط 
تسعري مبتكرة جديدة ناشئة ميكن أن توفر حلواًل ناجعة للسكان ذوي الدخل املنخفض. وخالل العام املاضي، أدى االخنفاض يف 
أسعار النطاق العريض املتنقل على مستوى العامل إىل جعل تكلفة اخلدمة أكثر معقولية بنسبة 20 إىل 30 يف املائة. وكانت عروض 

خدمات النطاق العريض املتنقل املسبقة الدفع هي اخليار األكثر معقولية من حيث التكلفة، وكادت جتعل أسعار هذه اخلدمة 
معقولة بقدر ما هي أسعار اخلدمة اخللوية املتنقلة. وهذه تطورات مبشرة باخلري يتعني تعزيزها جبهود ترمي إىل توسيع مدى خدمات 

النطاق العريض املتنقل خارج املدن الرئيسية، ليشمل املناطق الريفية والنائية.

ومن شأن االنتشار السريع للبنية التحتية واألجهزة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يستحث خطى التقدم يف إنترنت 
األشياء )IoT(. ومن املتوقع أن تؤثر إنرتنت األشياء هذه تأثرياً كبرياً يف مجيع القطاعات االجتماعية واالقتصادية تقريباً، مبا يف 

ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والنقل والصناعات التحويلية. ومعظم القيمة املستمدة من تكنولوجيا األشياء تأيت من توليد 
البيانات اجلديدة ومعاجلتها وحتليلها. ويبني هذا التقرير كيف ميكن إلنرتنت األشياء وحتليالت البيانات الكبرية أن تساعد يف 

التصدي للتحديات اإلمنائية الرئيسية كتلك املتعلقة باملدن الكربى وتغري املناخ واألمن الغذائي وإدارة املوارد.

وتتقرر إمكانات إنرتنت األشياء حبكم البنية التحتية املتاحة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة على معاجلة البيانات. ولئن 
كان من املمكن تشغيل بعض تطبيقات إنرتنت األشياء مبعدل سرعة منخفض وتوصيلية منخفضة القدرة، فإن التطبيقات األخرى 
تتطلب اتصاالت نطاق عريض عالية القدرة تعتمد على بنية حتتية للنطاق العريض الثابت وعرض نطاق إنرتنت دويل أوسع وقدرة 

شبكات فقرية أكرب.

وحيدوين األمل أن جيد القارئ هذا التقرير غنياً باملعلومات املفيدة يف رسم االسرتاتيجيات اليت ترمي إىل تنمية قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وإىل دفع عجلة التنمية االجتماعية االقتصادية يف البلدان.

 براهيما سانو
 مدير مكتب تنمية االتصاالت

االحتاد الدويل لالتصاالت
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رصد الغايات واألهداف العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفصل 1 

قبل عشر سنوات، ويف مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات، 
اتفق اجملتمع الدويل على رؤية مشرتكة لبناء ’جمتمع معلومات 
جامع هدفه اإلنسان وحموره التنمية‘، ووضع عشرة أهداف 

 .)ITU, 2005 الغرض منها قياس التقدم حنو تلك الرؤية )املرجع
ويف ديسمرب 2015، تستكمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
استعراضها عشري السنوات لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع 

املعلومات. وجيري هذا االستعراض يف سياق برنامج األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030، الذي اعتمد يف سبتمرب 
2015 والذي يتضمن أهداف التنمية املستدامة اليت ترمي إىل 
تعزيز الرخاء االقتصادي والرفاه االجتماعي واالستدامة البيئية 

على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة.

منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حدث نمو كبير 
في مدى النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

واستخدامها.

ففي السنوات العشر منذ انعقاد القمة العاملية، منا النفاذ إىل 
تكنولوجيا املعلومات واستخدامها منواً كبرياً، ال سيما فيما يتعلق 
باخلدمات املتنقلة وشبكة اإلنرتنت. وبلغت نسبة سكان العامل 

اليت تشملها الشبكات اخللوية املتنقلة اآلن أكثر من 95 يف املائة، 

بينما ارتفع عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة من 2,2 مليار يف عام 
2005 إىل ما يقدر ب  7,1 مليارات يف عام 2015 )الرسم 1.1(. 

وتباطأ النمو يف تغلغل االتصاالت اخللوية املتنقلة على مستوى 
العامل عندما اقرتب عدد االشرتاكات من عدد سكان العامل، 

مع أنه ال يزال هناك شوط طويل حنو حتقيق النفاذ الشامل إىل 
االتصاالت املتنقلة واستخدامها يف البلدان النامية. وكان هناك 

تراجع بطيء ولكنه ثابت يف عدد اشرتاكات اهلاتف الثابت على 
مستوى العامل، من 1,25 مليار يف عام 2005 إىل ما يقدر ب  
1,06 مليار يف عام 2015، ومرّد ذلك جزئياً استبدال اخلدمة 

الثابتة باخلدمة املتنقلة.

ومنا عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل على مستوى العامل 
من 0,8 مليار يف عام 2010 إىل ما يقدر ب  3,5 مليارات 

يف عام 2015، مع أن عدد اشرتاكات النطاق العريض الثابت 
ارتفع مبعدل أبطأ من ذلك بكثري، إىل ما يقدر ب  0,8 مليار اليوم. 

وقد ارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت بسرعة أيضاً، ويقدر اآلن 
بأكثر من 40 يف املائة من سكان العامل )الرسم 1.1(.

الرسم 1.1: التغريات العاملية يف أهم جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2015-2000*

 مالحظة: * تقديرات.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت
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ما زالت هنالك فجوات رقمية كبيرة، سواء بين البلدان أم 
في داخلها.

ما زالت هناك فوارق كبرية يف معدالت تغلغل املهاتفة الثابتة 
واملتنقلة والنطاق العريض الثابت واملتنقل بني البلدان يف خمتلف 

التجمعات حبسب مستوى التنمية )الرسم 2.1(. وما زالت 
البلدان النامية متخلفة عن البلدان املتقدمة يف النفاذ إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وما زالت أقل البلدان منواً حمرومة بشكل 

خاص. كما أن معدل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإىل اإلنرتنت أدىن بكثري يف بعض املناطق من غريها، حيث 

معدالت التغلغل يف إفريقيا متخلفة عن أمثاهلا يف املناطق األخرى.

وتشاهد الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها، وال سيما بني 
املناطق احلضرية والريفية. وما زالت هنالك فجوة رقمية كبرية بني 
الرجال والنساء يف كثري من البلدان، وهناك فجوات واسعة بني 

ذوي الدخل األعلى والدخل األدىن.

يضع برنامج التوصيل في 2020 سلسلة من الغايات 
واألهداف من أجل إدخال تحسينات في نمو تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت وشموليتها، وفي استدامتها 
ومساهمتها في االبتكار والشراكات.

يف عام 2014، وإدراكاً للحاجة إىل رصد الفجوة الرقمية 
والتصدي هلا والتغلب عليها، اعتمد مؤمتر املندوبني املفوضني 
لالحتاد الدويل لالتصاالت برنامج التوصيل يف 2020. وهو 

يتضمن أربع غايات تضم سبعة عشر هدفاً، لرصد تنمية 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتفيزها بني عامي 

2015 و2020 )الشكل 1.1(.

ُوضعت األهداف السبعة عشرة لربنامج التوصيل يف 2020 
من أجل مساعدة اجملتمع الدويل على رصد وقياس التقدم 

احملرز حنو نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وهي تغطي جماالت النمو والشمولية واالستدامة واالبتكار 

الرسم 2.1: النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب مستوى التنمية، 2015*

 مالحظة: * تقديرات؛ األرقام تشري إىل عدد االشرتاكات
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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والشراكة )اجلدول 1.1(. كما توفر األساس لتمكني مسامهة 
هذه التكنولوجيا بشكل كامل حنو حتقيق برنامج التنمية 

املستدامة 2030.

من المتوقع أن تتجاوز نسبة األسر المعيشية التي تتمتع 
بإمكانية النفاذ إلى اإلنترنت هدف التوصيل 2020 على 

مستوى العالم، ولكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لزيادة 
عدد مستعملي اإلنترنت.

يسعى برنامج التوصيل يف 2020 إىل ضمان متكني 55 يف املائة 
من األسر املعيشية على األقل، على مستوى العامل، من النفاذ اىل 
االنرتنت حبلول عام 2020، مقارنة مبا يقدر بنحو 46,4 يف املائة 
يف عام 2015. ويتوقع االحتاد الدويل لالتصاالت أن 56 يف املائة 

من األسر املعيشية على مستوى العامل سوف تتوفر هلا إمكانية 
النفاذ إىل اإلنرتنت حبلول عام 2020، ومن مث سوف يلىب هدف 

التوصيل 2020 لنفاذ األسر املعيشية )انظر الرسم 3.1(.

ويسعى الربنامج إىل ضمان أن 60 يف املائة من األفراد على األقل، 
على مستوى العامل، يستعملون اإلنرتنت حبلول عام 2020. ويقدر 
أن يكون 43,4 يف املائة من األفراد، على مستوى العامل، موصولني 
باالنرتنت يف عام 2015، ما ميثل زيادة بنسبة 2,8 يف املائة عن عام 

2014. ويتنبأ االحتاد بأن 53 يف املائة من األفراد، على مستوى 
العامل، سوف يستعملون اإلنرتنت حبلول عام 2020، وسوف 

حيتاج األمر إىل املزيد من مبادرات السياسة العامة لتشجيع املزيد من 
اإلقبال من أجل بلوغ اهلدف )انظر الرسم 4.1(.

هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان تحقيق أهداف النمو 
والشمولية في البلدان النامية، وال سيما في أقل البلدان نمواً.

يتعني على اجملتمع الدويل أن يتصدى، من باب األولوية، للفجوات 
الرقمية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية. والنفاذ إىل اإلنرتنت، 

يف  الوقت احلاضر، أكثر تغلغالً يف البلدان املتقدمة منه يف البلدان 
النامية. وعلى وجه اخلصوص، ال تزال أقل البلدان منواً يف العامل 

متخلفة عن غريها )الرمسان 5.1 و6.1(.

الغاية 1: إتاحة وتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها
املقصد 1.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 55 يف املائة من األسر حبلول 2020

املقصد 2.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل 60 يف املائة حبلول 2020
املقصد 3.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تنخفض أسعار االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 40 يف املائة حبلول 2020

الغاية 2: سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع
املقصد A.1.2: يف العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 50 يف املائة من األسر حبلول 2020

املقصد B.1.2: يف أقل البلدان منواً، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 15 يف املائة من األسر حبلول 2020
املقصد A.2.2: يف العامل النامي، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل 50 يف املائة حبلول 2020

املقصد B.2.2: يف أقل البلدان منواً، ينبغي لنسبة مستعملي اإلنرتنت من األفراد أن تصل إىل 20 يف املائة حبلول 2020
املقصد A.3.2: ينبغي خفض الفجوة املتعلقة بالقدرة على حتمل األسعار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة 40 يف املائة حبلول 2020

املقصد B.3.2: ينبغي أال تزيد تكاليف خدمات النطاق العريض عن 5 يف املائة من متوسط الدخل الشهري يف البلدان النامية حبلول 2020
املقصد 4.2: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة 90 يف املائة من سكان املناطق الريفية حبلول 2020

املقصد A.5.2: ينبغي حتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن مستعملي اإلنرتنت حبلول 2020
املقصد B.5.2: ينبغي إرساء بيئة متكينية لضمان إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع البلدان حبلول 2020

الغاية   3  : التصدي للتحديات الناجمة عن بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
املقصد 1.3: ينبغي حتسني التأهب يف جمال األمن السيرباين بنسبة 40 يف املائة حبلول 2020

املقصد 2.3: ينبغي خفض كمية خملفات املعدات اإللكرتونية الزائدة عن احلاجة بنسبة 50 يف املائة حبلول 2020
املقصد 3.3: ينبغي خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 30 يف املائة لكل 

جهاز حبلول 2020
الغاية 4: االضطالع بدور ريادي في بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتغيرة وتحسينها والتكيف معها

املقصد 1.4: بيئة اتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد على االبتكار
املقصد 2.4: إقامة شراكات فّعالة ألصحاب املصلحة يف بيئة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

.http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/connect2020-roundtables.pdf :املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، انظر املوقع

اجلدول 1.1: الغايات واملقاصد يف برنامج التوصيل وقد يف 2020

http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/connect2020-roundtables.pdf
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يهدف برنامج التوصيل يف 2020 إىل ضمان أن 50 يف املائة من 
األسر املعيشية على األقل يف البلدان النامية و15 يف املائة من 

األسر املعيشية على األقل يف أقل البلدان منواً، تتمتع بالنفاذ إىل 
اإلنرتنت حبلول عام 2020. وتشري تقديرات االحتاد إىل أن 45 
يف املائة من األسر املعيشية يف البلدان النامية و11 يف املائة من 
األسر املعيشية يف أقل البلدان منواً ستتوفر هلا إمكانية النفاذ إىل 

اإلنرتنت حبلول ذلك التاريخ.

ويهدف الربنامج أيضاً إىل ضمان أن 50 يف املائة من األفراد على 
األقل يف البلدان النامية و20 يف املائة على األقل من األفراد يف أقل 
البلدان منواً سوف يستعملون اإلنرتنت حبلول عام 2020. واستناداً 
إىل االجتاهات احلالية، تشري تقديرات االحتاد إىل أن 46 يف املائة 
فقط من هؤالء يف البلدان النامية و16 يف املائة من هؤالء يف أقل 

البلدان منواً سوف يستعملون اإلنرتنت حبلول ذلك التاريخ.

الرسم 3.1: األسر املعيشية اليت تتمتع بالنفاذ إىل االنرتنت على مستوى العامل، 2005-2015*، مقابل اهلدف والتوقعات لعام 2020

 مالحظة: * تقدير
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

الرسم 4.1: النسبة املئوية من األفراد الذين يستعملون االنرتنت على مستوى العامل، 2005-2015* مقابل اهلدف والتوقعات يف 2020

 مالحظة: * تقدير
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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وتبني هذه املؤشرات أن هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهود 
لضمان مشول البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، بشكل 

كامل يف جمتمع املعلومات. ولتحقيق هذه األهداف، سوف حيتاج 
األمر إىل إجراء تغيريات تنظيمية وإىل املزيد من االستثمارات، مبا 
يف ذلك الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، إىل جانب املزيد 

من التحسينات يف التكنولوجيا والقدرة على حتمل التكاليف.

كانت هناك تحسينات كبيرة في القدرة على تحمل تكاليف 
خدمات النطاق العريض منذ عام 2012، ولكن الخدمات 

ما زالت باهظة لكثير من الناس في البلدان النامية.

يدعو برنامج التوصيل يف 2020 إىل توفري االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بتكلفة أكثر معقولية بنسبة 40 يف املائة 

على مستوى العامل يف عام 2020 مما كانت عليه يف عام 2012، 
وذلك سعياً إىل تضييق فجوة القدرة على حتمل التكاليف بني 

الرسم 5.1: األسر املعيشية اليت تتمتع بالنفاذ إىل االنرتنت، حبسب املنطقة ومستوى التنمية، 2015*

 مالحظة: * تقدير
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

الرسم 6.1: األسر اليت تتمتع بالنفاذ إىل االنرتنت، والبلدان النامية، 2005-2015*، مقابل اهلدف والتوقعات لعام 2020

 مالحظة: * تقدير
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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البلدان املتقدمة والبلدان النامية بنسبة 4 يف املائة، ولكي ال تتجاوز 
تكلفة خدمات النطاق العريض أكثر من 5 يف املائة من متوسط 

الدخل الشهري حبلول ذلك التاريخ.

ويقوم االحتاد بقياس أسعار املهاتفة الثابتة واملتنقلة والنطاق العريض 
الثابت واملتنقل، نسبة إىل متوسط الدخل الشهري )الدخل القومي 

اإلمجايل للفرد(، من خالل سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )انظر الفصل 4(. وقد أصبحت أسعار خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر معقولية يف السنوات 
األخرية، وال سيما يف أقل البلدان منواً )الرسم 7.1(. وعلى وجه 

اخلصوص، وسعياً لتلبية اهلدف العاملي، مت ختفيض بنسبة 29 
يف املائة يف أسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة، بني تاريخ األساس 

يف عام 2012 وعام 2014، وهي الفرتة اليت شهدت أيضاً 
ختفيضات حادة يف أسعار النطاق العريض املتنقل.

حبلول أوائل عام 2015، حقق 111 اقتصاداً )من أصل 160 
توفرت هلا البيانات( هدف عدم جتاوز تكلفة خدمات النطاق 

العريض 5 يف املائة من متوسط الدخل الشهري. ومع ذلك، ما 
زالت أسعار النطاق العريض يف 22 بلداً نامياً تتجاوز 20 يف املائة 

من متوسط الدخل الشهري.

وتشري هذه النتائج إىل إحراز تقدم كبري يف حتسني القدرة على 
حتمل التكاليف، ولكن األمر يستدعي مواصلة االهتمام التنظيمي 

وعلى صعيد السياسة العامة لضمان مواصلة اخنفاض األسعار 
من أجل حتقيق أهداف القدرة على حتمل التكاليف، وال سيما 

يف البلدان النامية.

 3G في عام 2015، لم تشمل التغطية بشبكة الجيل الثالث
أكثر من 29 في المائة من سكان الريف في العالم.

يسعى برنامج التوصيل يف 2020 إىل ضمان تغطية 90 يف املائة 
من سكان الريف على مستوى العامل خبدمات النطاق العريض 

حبلول عام 2020. ومتيل التوصيلية يف معظم البلدان لصاحل 
املناطق احلضرية اليت يكون فيها جمموع الطلب أعلى ويضمن 

عائد استثمار أسرع. وتشري تقديرات االحتاد إىل أن 95 يف املائة 
من سكان العامل تصلهم اآلن إشارة االتصاالت اخللوية املتنقلة. 

ومع ذلك، منت التغطية بشبكة اجليل الثالث 3G من 45 إىل 
69 يف املائة من سكان العامل بني عامي 2011 و2015، وما 

زالت شبكات اجليل الثالث 3G غائبة عن كثري من املناطق 
الريفية يف البلدان ذات الدخل املنخفض، ال سيما يف إفريقيا 

)الرسم 8.1(.

هناك فارق كبير بين الرجال والنساء في مدى النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها، والفجوة بين 

الجنسين أوسع في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.

يتسم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمهية 
يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ألنه ميكن املرأة من حتقيق قدر 

أكرب من االستقالل وحيسن إمكانية استغالل الفرص االقتصادية 
واالجتماعية ويسهل التمكني. ومع ذلك هناك فوارق كبرية 

يف مستويات النفاذ إىل اإلنرتنت بني الرجال والنساء )الرسم 9.1(، 
وهي تعكس عدم املساواة يف الدخل والتعليم وغري ذلك من أحوال 
عدم املساواة السائدة بني الرجال والنساء يف كثري من االقتصادات 

الرسم 7.1: سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والسالل الفرعية، على مستوى العامل، 2014-2008

 مالحظة: متوسطات بسيطة. بناًء على 140 اقتصاداً توفرت هلا بيانات أسعار اخلدمات الثالث للفرتة 2014-2008
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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واجملتمعات. ويهدف برنامج التوصيل يف 2020 إىل حتقيق املساواة 
بني اجلنسني بني مستعملي اإلنرتنت حبلول عام 2020.

وتشري تقديرات االحتاد إىل وجود فجوة يف استخدام اإلنرتنت 
بني الرجال والنساء تقرب من 11 يف املائة على مستوى العامل 
)اجلدول 2.1(. وهذه الفجوة أوسع يف البلدان النامية )15,4 

يف املائة( منها يف البلدان املتقدمة )5,4 يف املائة(، وهي واسعة 
جداً يف أقل البلدان منواً )28,9 يف املائة(. ويبدو أن هذه الفجوة 

قد ضاقت يف البلدان املتقدمة بني عامي 2013 و2015، ولكنها 
بقيت على حاهلا يف البلدان النامية.

الرسم 8.1: تغطية السكان بشبكات اجليل الثالث 3G، املناطق احلضرية والريفية، 2015*

 مالحظة: * تقدير
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، حقائق وأرقام بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: العامل يف 2015

الرسم 9.1: النسبة املئوية من األفراد الذين يستعملون االنرتنت، حبسب اجلنس ومستوى التنمية واملنطقة، 2015*

 مالحظة: * تقدير
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الذكور  بني  االنرتنت  استعمال  تغلغل  معدل  بني  الفرق  الفجوة  متثل   * مالحظة: 
 واإلناث نسبة إىل معدل تغلغل استعمال االنرتنت بني الذكور، معرباً عنها كنسبة مئوية.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

غالباً ما يكون األشخاص ذوو اإلعاقة، وهم يشكلون 15 
يف املائة من سكان العامل، حمرومني من النفاذ إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واستخدامها. ويسعى برنامج التوصيل 
يف 2020 إىل ضمان توفر البيئات التمكينية للسياسة العامة 

واملمارسة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف مجيع البلدان حبلول عام 2020 لضمان قدر أكرب من إمكانية 
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المخاطر التي تتهدد األمن السيبراني وأثر تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت على البيئة تفرض تحديات هامة يجــب الـتصــدي 

لهــا في إطــار خـطــة الـتنميــة المستـدامــة لعــام 2030.

لقد أصبح األمن السيرباين قضية ذات أمهية متزايدة يف جمتمع 
املعلومات. فاملخاطر اليت تتهدد األمن السيرباين تنال من 

قدرة احلكومات ومؤسسات األعمال وفرادى املستعملني على 
االستفادة إىل أقصى قدر ممكن من تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واإلنرتنت.

يحتاج األمر إلى المزيد من االهتمام من جانب واضعي 
السياسات لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة.

ويهدف برنامج التوصيل يف 2020 إىل حتسني جاهزية األمن 
السيرباين بنسبة 40 يف املائة حبلول عام 2020. وقد تعاون 

االحتاد الدويل لالتصاالت مع مؤسسة أحباث ABI يف وضع 
مؤشر عاملي لألمن السيرباين لقياس التزام خمتلف البلدان وتأهبها 
فيما يتعلق باألمن السيرباين. وتتمتع البلدان يف أمريكا الشمالية 
بأعلى مستوى من التأهب يف جمال األمن السيرباين، كما تتمتع 

البلدان املتقدمة بصفة عامة مبستويات من التأهب أعلى مما 
تتمتع به البلدان النامية )الشكل 2.1(.

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة. وجيري حالياً مجع البيانات 
املتعلقة بالسياسات واألطر التنظيمية من أجل تيسري النفاذ من 

خالل الدراسة االستقصائية السنوية للهيئات التنظيمية اليت يقوم 
هبا االحتاد الدويل لالتصاالت، وسوف يبلغ عنها يف إصدار 

2016 من تقرير قياس جمتمع املعلومات.

الشكل 2.1: مستويات األمن السيرباين، مؤشر األمن السيرباين العاملي لعام 2014

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤسسة أحباث ABI. مؤشر األمن السربايت العاملي ومسات السالمة السيربانية، 2014

االلتزام باألمن السيبراني 2014

الفجوة )%( 2015 الفجوة )%( 2013 املنطقة
5,4 6,3 البلدان املتقدمة

15,4 15,6 البلدان النامية
11,1 11,0 العامل
28,9 29,9 أقل البلدان منوًا

20,5 20,7 إفريقيا
الفجوة )%( 2015 الفجوة )%( 2013 املنطقة

14,4 15,5 الدول العربية
17,6 17,7 آسيا واحمليط اهلادئ

7,0 7,5 كومنولث الدول املستقلة
8,2 9,4 أوروبا

0,7- 0,4- األمريكتان

الجدول 2.1: الفجوة في معدل تغلغل مستعملي االنترنت بين 
الرجال والنساء، 2013 و2015*

مالحظة: * متثل الفجوة الفرق بني معدل تغلغل استعمال االنرتنت بني الذكور واإلناث 
نسبة إىل معدل تغلغل استعمال االنرتنت بني الذكور، معرباً عنها كنسبة مئوية.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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في عام 2014، توّلد 42 مليون طن من المخلفات اإللكترونية 
على مستوى العالم، منها ستة ماليين طن ذات صلة 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ميكن أن يساعد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 
التخفيف من املخاطر اليت تتهدد البيئة من خالل زيادة كفاءة 

استخدام الطاقة واملوارد الطبيعية. ولكن قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يضيف أيضاً إىل هذه املخاطر، وال سيما من خالل 

توليد املخلفات اإللكرتونية وانبعاثات غازات الدفيئة.

ويسعى برنامج التوصيل يف 2020 إىل احلد من حجم املخلفات 
اإللكرتونية الزائدة عن احلاجة بنسبة 50 يف املائة حبلول عام 

2020. وتشري تقديرات جامعة األمم املتحدة إىل أن 42 مليون 
طن من املخلفات اإللكرتونية تولدت عاملياً يف عام 2014، يعزى 

ستة ماليني طن منها إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل جمموعة من األنشطة 

املعنية مبختلف مراحل دورة حياة منتجات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مبا يف ذلك التصنيع واملعايري والرتخيص والتجارة 

وإعادة تدوير هذه املنتجات والتخلص منها. ويعمل االحتاد الدويل 
لالتصاالت مع وكاالت أخرى لوضع خط أساس ومنهجيات 

لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف.

يسعى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى الحد 
من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن صناعة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت واستخدامها.

يهدف برنامج التوصيل يف 2020 إىل احلد من انبعاثات غازات 
الدفيئة النامجة عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بنسبة 30 يف املائة لكل جهاز حبلول عام 2020. ومن املتوقع أن 
ترتفع انبعاثات غازات الدفيئة من هذا القطاع بنسبة 3,8 يف املائة 

سنوياً بني عامي 2011 و2020، مما يرفع مسامهة القطاع إىل 2,3 
يف املائة من إمجايل االنبعاثات حبلول عام 2020. وهذه االنبعاثات 

نامجة عن تصنيع األجهزة واستخدامه وعن نقل البيانات وعن 
الدور املتزايد ملراكز البيانات )الرسم 10.1(. ويعمل االحتاد مع 

الوكاالت األخرى للحد من االنبعاثات اخلاصة هبذا القطاع وإلبراز 
اآلثار اإلجيابية احملتملة هلذه التكنولوجيا يف التخفيف من انبعاثات 
غازات الدفيئة من مجيع القطاعات، وذلك يف سياق اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

يسعى برنامج التوصيل يف 2020 إىل تطوير بيئة اتصاالت/
تكنولوجيا معلومات واتصاالت تشجع على االبتكار ودعم 

الشراكات الفعالة بني أصحاب املصلحة. ومن املسّلم به على 
نطاق واسع أن االبتكار دافع قوي للتنمية. وكان توفري بيئة مواتية 
لالستثمار واالبتكار يف غاية األمهية لدفع النمو السريع يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لسنوات عديدة، وال بد من أن 
حيظى بأولوية االهتمام من جانب احلكومات. وقد أثبتت هذه 

الشراكات، مبا فيها الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وغريها 
من أصحاب املصلحة، أهنا دوافع فعالة للدينامية اليت كانت 
واضحة يف هذا القطاع. ويعمل االحتاد مع الوكاالت األخرى 

لوضع املؤشرات اليت ميكن هبا قياس بلوغ هذه األهداف.

تنهض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدور حاسم األهمية 
في بناء مجتمع معلومات جامع هدفه اإلنسان ومحوره التنمية 

من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويسلم برنامج 2030 من أجل التنمية املستدامة بأن »انتشار 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوصيل البيين العاملي ينطويان 

على إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة 
الرقمية وتطوير جمتمعات املعرفة” )اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
2015(. ولذلك فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنهض 

بدور حاسم يف دعم تنفيذ مجيع أهداف التنمية املستدامة يف ذلك 
الربنامج. وباإلضافة إىل ذلك، يدعو الربنامج إىل “زيادة كبرية 

يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت” ويدعو اجملتمع 
الدويل إىل “السعي لتوفري النفاذ الشامل وبأسعار معقولة إىل 

اإلنرتنت يف أقل البلدان منواً حبلول عام 2020” )اهلدف 9.ج 
من أهداف التنمية املستدامة(. ويوفر برنامج التوصيل يف 2020 
أساساً متيناً من أجل إحراز التقدم حنو بلوغ هذا اهلدف. ويعمل 

االحتاد أيضاً مع الشركاء لوضع مؤشرات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لقياس التقدم احملرز حنو بلوغ أهداف التنمية املستدامة 
بشكل عام، ولوضع إطار لدمج تنفيذ خطوط عمل القمة العاملية 

جملتمع املعلومات مع الربنامج 2030 للتنمية املستدامة.

الرسم 10.1: االنبعاثات النامجة عن تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت عاملياً )جيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون-

)GeSI تقديرات وتنبؤات معهد دراسات االلتزام العاملي

.)2011( GeSI مقتطف من ،)2015( UNCTAD :املصدر
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مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IDI( هو مؤشر 
مركب جيمع أحد عشر مؤشراً يف مقياس مرجعي واحد يستعان به 
لرصد ومقارنة التطورات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني 

البلدان وعلى مر الزمن )الشكل 1.2(. واألهداف الرئيسية من 
هذا املؤشر هي قياس ما يلي:

مستوى تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطورها   •
مبرور الزمن يف البلدان وجتربة هذه البلدان نسبة إىل جتربة 

البلدان األخرى؛

التقدم يف تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل من   •
البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛

الفجوة الرقمية، أي الفوارق بني البلدان من حيث مستويات   •
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها؛

تنمية إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومدى قدرة   •
البلدان على االستفادة منها لتعزيز النمو والتنمية.

وينقسم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل ثالثة 
مؤشرات فرعية، وهي املؤشر الفرعي للنفاذ، واملؤشر الفرعي 

لالستعمال، واملؤشر الفرعي للمهارات، اليت تلتقط خمتلف جوانب 
عملية تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويعرض التقرير قيم 
املؤشر من أجل 167 من االقتصادات بناء على بيانات مت مجعها 
يف هناية عام 2014 )املرجع IDI 2015( ويقارن هذه البيانات مع 

.)IDI 2010 البيانات املتعلقة بعام 2010 )املرجع

حّسنت جميع البلدان قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت لديها ما بين عامي 2010 و2015، ولكن 

التفاوت بين أعلى هذه القيم وأدناها لم يتغير.

أظهرت نتائج مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أن قيم املؤشر ارتفعت يف مجيع البلدان ما بني عامي 2010 
و2015. وارتفع متوسط قيمة املؤشر مبقدار 0,89 نقطة من 

4,14 يف عام 2010 إىل 5,03 يف عام 2015، مع ارتفاع 
أقل يف اجلزء العلوي والسفلي من التوزيع. وبينما تدل هذه 

النتائج على استمرار النمو يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واستخدامها، فإهنا تسلط الضوء أيضاً على طائفة 

واسعة من جماالت تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
حيث ترتاوح قيم املؤشر من 1,17 إىل 8,93 نقاط )اجلدول 

1.2(. وبقي نفس البـََلدين - مجهورية كوريا وتشاد - يف اجلزء 

مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - حتليل على  الفصل 2 
مستوى العامل

الشكل 1.2: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: املؤشرات والقيم املرجعية وعوامل الرتجيح

 مالحظة: * يقابل هذا الرقم القيمة اللوغارمتية 5,98 اليت اسُتعملت يف خطوة املعايرة.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

)%(القيمة المرجعيةالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

16020. عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف الثابت لكل 100 نسمة

212020. عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف اخلليوي لكل 100 نسمة

96220’216*3. عرض النطاق الدويل لإلنرتنت )بتة/ثانية( لكل مستعمل إنرتنت

410020. النسبة املئوية لعدد األسر اليت لديها حاسوب

510020. النسبة املئوية لألسر اليت تتمتع بالنفاذ إىل اإلنرتنت

)%(القيمة المرجعيةاستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

610033. النسبة املئوية لعدد األفراد الذين يستعملون اإلنرتنت

76033. عدد االشرتاكات يف خدمة النطاق العريض )السلكي( الثابت لكل 100 نسمة

810033. عدد االشرتاكات يف خدمة النطاق العريض الالسلكي لكل 100

)%(القيمة المرجعيةالمهارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

910033. معدَّل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني

1010033. املعدَّل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية

1110033. املعدَّل اإلمجايل لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل )املرحلة بعد الثانوية(

40

40

20

مؤشر تنمية 
تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت
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اجلدول 1.2: الرتتيب اإلمجايل واملعدالت اإلمجالية ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2015 و2010
 المرتبةاالقتصاد

2015
المؤشر 

2015
 المرتبة
2010

 المؤشر
2010

18,9318,64مجهورية كوريا

28,8848,18الدامنرك

38,8638,19آيسلندا

48,75107,62اململكة املتحدة

58,6728,43السويد

68,5987,82لكسمربغ

78,56127,60سويسرا

88,5377,82هولندا

98,52137,41هونغ كونغ، الصني

108,4958,16النرويج

118,4797,73اليابان

128,3667,96فنلندا

138,29157,32أسرتاليا

148,22177,28أملانيا

158,19167,30الواليات املتحدة

168,14197,17نيوزيلندا

178,12187,22فرنسا

188,10227,01موناكو

198,08117,62سنغافورة

208,05256,70إستونيا

217,88246,76بلجيكا

227,82207,04أيرلندا

237,76217,03كندا

247,73147,38ماكاو، الصني

257,67236,90النمسا

267,66306,53إسبانيا

277,63485,42البحرين

287,60296,60أندورا

297,57386,04بربادوس

307,52286,67مالطة

317,44376,10قطر

327,32495,38اإلمارات العربية املتحدة

337,23276,69سلوفينيا

347,21336,30اجلمهورية التشيكية

357,19266,69إسرائيل

367,18505,30بيالروس

377,16346,22التفيا

387,12316,38إيطاليا

397,09356,20اليونان

407,08396,02ليتوانيا

417,05564,96اململكة العربية السعودية

427,00425,82كرواتيا

436,93366,15الربتغال

446,91326,38بولندا

456,91465,57االحتاد الروسي

466,83455,64الكويت

476,82405,96سلوفاكيا

486,82415,92هنغاريا

496,70525,19أوروغواي

506,52475,45بلغاريا

516,45515,29صربيا

526,40545,02األرجنتني

536,37445,75قربص

546,33684,41عمان

556,31594,90شيلي

566,29774,18لبنان

576,20804,07كوستاريكا

586,20624,81كازاخستان

596,11554,99رومانيا

606,07574,96مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا

616,03734,29الربازيل

625,93584,91أنتيغوا وبربودا

635,92435,80سانت كيتس ونيفيس

645,90614,85ماليزيا

655,90604,89اجلبل األسود

665,81744,28مولدوفا

675,79764,21أذربيجان

685,69634,69سانت فينسنت وغرينادين

695,58674,56تركيا

705,57654,58ترينيداد وتوباغو

715,53535,05بروين دار السالم

725,48714,36فنزويال

735,41724,31موريشيوس

745,36923,62تايلند

755,32833,91كولومبيا

765,32784,10أرمينيا

775,28754,28البوسنة واهلرسك

785,25853,76جورجيا

795,23694,41أوكرانيا

805,12664,56دومينيكا

815,08823,92ملديف

825,05873,69الصني

835,05644,67غرينادا

845,00973,52منغوليا

 المرتبةاالقتصاد
2015

المؤشر 
2015

 المرتبة
2010

 المؤشر
2010

854,991003,39سورينام

864,98704,39سانت لوسيا

874,96813,98سيشيل

884,90883,65جنوب إفريقيا

894,87794,07بنما

904,81903,65إكوادور

914,79993,48مجهورية إيران اإلسالمية

924,75843,82األردن

934,73933,62تونس

944,73893,65ألبانيا

954,68863,70املكسيك

964,621073,14كابو فريدي

974,621123,02قريغيزستان

984,571053,16الفلبني

994,47963,55املغرب

1004,40983,48مصر

1014,331023,28فيجي

1024,28943,61فيتنام

1034,261013,38اجلمهورية الدومينيكية

1044,26913,64بريو

1054,23953,60جامايكا

1064,201103,10السلفادور

1074,081133,00بوليفيا

1083,941093,11إندونيسيا

1093,901301,98غانا

1103,821113,08تونغا

1113,821172,86بوتسوانا

1123,791083,11باراغواي

1133,711142,99اجلزائر

1143,651033,24غيانا

1153,641152,97سري النكا

1163,561043,17بليز

1173,481063,14سورية

1183,411202,63ناميبيا

1193,351282,02بوتان

1203,331162,94هندوراس

1213,261182,86غواتيماال

1223,111212,43ساموا

1233,041232,40نيكاراغوا

1243,021262,09كينيا

1252,931242,19فانواتو

1262,931272,05السودان

1272,901321,97زمبابوي

1282,811411,74ليسوتو

1292,791192,66كوبا

1302,741311,98كمبوديا

1312,691252,14اهلند

1322,681371,80السنغال

1332,681222,41غابون

1342,611331,96نيجرييا

1352,601291,99غامبيا

1362,591401,75نيبال

1372,511421,74كوت ديفوار

1382,451351,92مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

1392,421391,78جزر سليمان

1402,321441,68أنغوال

1412,271361,83مجهورية الكونغو

1422,271501,58ميامنار

1432,241381,79باكستان

1442,221481,61بنغالديش

1452,221551,46مايل

1462,211341,96غينيا اإلستوائية

1472,191491,60الكامريون

1482,191431,69جيبويت

1492,141511,57أوغندا

1502,071461,63موريتانيا

1512,051471,63بنن

1522,041451,64توغو

1532,041521,55زامبيا

1542,041541,47رواندا

1551,861611,24ليبرييا

1561,831561,37أفغانستان

1571,821531,54تنزانيا

1581,821601,28موزامبيق

1591,771641,13بوركينا فاسو

1601,651621,23مجهورية الكونغو الدميقراطية

--1611,63جنوب السودان

1621,611581,33غينيا-بيساو

1631,611591,33مالوي

1641,511571,34مدغشقر

1651,451651,07إثيوبيا

1661,221631,14إريرتيا

1671,171660,88تشاد

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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العلوي والسفلي على التوايل من التوزيع يف عام 2015 كما كانا 
يف عام 2010، مع نفس التفاوت )7,76 نقاط( بينهما. وقد 
اتسعت الفجوة يف قيم املؤشر بني البلدان يف املرتبة املتوسطة 

وجمموعة أقل البلدان توصيالً )LCC( يف اجلزء السفلي من التوزيع.

تتبوأ جمهورية كوريا المرتبة االولى في مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت لعام 2015، كما فعلت في عام 2010.

تبوأت مجهورية كوريا املرتبة االوىل يف مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف عامي 2010 و2015 على السواء، 

حيث ارتفعت قيمة املؤشر اخلاصة هبا من 8,64 إىل 8,93. وكانت 
مثانية من االقتصادات العشرة األوائل يف تصنيف عام 2015 من 
أوروبا )الدامنارك وأيسلندا واململكة املتحدة والسويد ولكسمبورغ 

وسويسرا وهولندا والنرويج(، إىل جانب اقتصاد واحد آخر يف آسيا 
)هونغ كونغ، الصني(. وتتسم كل هذه االقتصادات بارتفاع الدخل، 

مما يعكس العالقة القوية بني ارتفاع مستويات األداء يف املؤشر 
وارتفاع الدخل القومي اإلمجايل للفرد ).GNI p.c(. ومل يكن هناك 
سوى تغيري طفيف نسبياً يف صفوف أوائل البلدان من حيث األداء 

يف املؤشر منذ عام 2010. وكانت االقتصادات العشر األوائل 
يف عام 2010 كلها يف عداد االثين عشر األوائل يف عام 2015. 

وارتفع متوسط قيمة املؤشر ألداء االقتصادات العشر األوائل خالل 
الفرتة مبقدار 0,62 نقطة ليصل اىل 8,68 نقاط. ويعزى هذا النمو 

إمجاالً إىل التحسينات يف جمال االستعمال )حيث ارتفع املؤشر 
الفرعي لالستعمال مبقدار 1,82 نقطة( وليس إىل النفاذ )حيث 

ارتفع املؤشر الفرعي للنفاذ مبقدار 0,24 نقطة(.

يتمتع البلدان األوائل من حيث األداء في مؤشر تنمية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمستويات دخل عالية 

وأسواق تنافسية وقاعدة من السكان المهرة

تشمل الربعية العلوية من االقتصادات يف املؤشر، وتتمتع كلها 
بقيم املؤشر مبقدار 7,00 نقاط فما فوق، 28 بلداً من أوروبا إىل 
جانب البلدان ذات الدخل املرتفع يف منطقيت آسيا/احمليط اهلادئ 
واألمريكتني، وثالث دول من املنطقة العربية )البحرين واإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية(. وانضمت أربعة بلدان 

فقط - الدول العربية الثالث وبيالروس - إىل الربعية العلوية 
بني عامي 2010 و2015، مما يدل على اتساق التحسينات 

يف االقتصادات ذات األداء العايل.

وتشرتك بلدان املؤشر يف الربعية العلوية عموماً يف عدد من 
اخلصائص اليت تساعد على تفسري املستويات املرتفعة فيها من 
حيث النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا. 
وتشمل هذه اخلصائص توفر األسواق املتحررة والتنافسية اليت 
تشجع على االبتكار وارتفاع الدخل نسبياً بني السكان وتوفر 

املهارات الالزمة الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
على حنو فعال. وباإلضافة إىل ذلك، يتمتع مجيع البلدان األوائل 

يف املؤشر بوفرة عرض نطاق االنرتنت الدويل. وقد مكنت 
املستويات العالية من التوصيلية باإلنرتنت يف املنازل وتوفر النطاق 

العريض بأسعار معقولة على نطاق واسع من حتقيق مستويات 
عالية يف استعمال اإلنرتنت يف هذه البلدان.

...ولكن التحسينات الدينامية في األداء شوهدت في جميع 
المستويات ضمن التوزيع.

لقد مكنت األطر التنظيمية اإلجيابية عدداً من البلدان، كانت 
حتتل مستويات خمتلفة من األداء يف عام 2010، من حتسني 

مرتبتها يف التصنيف بني ذلك العام وعام 2015. وكانت البلدان 
األكثر دينامية يف املؤشر بني عامي 2010 و2015، من حيث 

قيم املؤشر والرتتيب، هي البحرين وكوستاريكا ولبنان، بينما 
تضمنت منطقة الدول العربية ستة من البلدان االثين عشر األكثر 

دينامية. ويأيت وصف جتربة هذه البلدان يف الفصل 3.

ويف الطرف األدىن من التصنيف، كان لدى مجيع البلدان ال  43 
يف الرُبعية الدنيا قيم دون 3,00 نقاط، ولدى 13 قيم يف املؤشر 

دون نقطتني. وتنتمي إىل منطقة إفريقيا 29 من البلدان يف الرُبعية 
الدنيا، إىل جانب ثالثة بلدان يف هذه القارة تقع يف منطقة الدول 
العربية، ومثانية بلدان يف آسيا، وبـََلدان يف احمليط اهلادئ وبلد واحد 

يف البحر الكارييب. وظل تسعة من البلدان العشرة يف الرتتيب 
األدىن يف عام 2010 يف هذا الرتتيب يف عام 2015.

ال تزال هنالك فوارق كبيرة في تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وال تزال 

أقل البلدان نمواً متخلفة عن البلدان النامية األخرى.

مع أن بعض البلدان النامية يف منطقيت آسيا/احمليط اهلادئ والدول 
العربية تنتمي إىل جمموعة البلدان العالية األداء )مبا فيها بلد قمة 
األداء اإلمجايل، مجهورية كوريا(، يؤكد التقرير على وجود عالقة 
ترابط قوية بني قيم املؤشر ومستوى التنمية. ويبني الرسم 1.2 

أن الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية واسعة ومستمرة 
على حد سواء. فقد ارتفع متوسط الفجوة بني هاتني اجملموعتني 
يف املؤشر اإلمجايل قليالً، من 3,24 إىل 3,29 نقاط، بني عامي 

2010 و2015. واخنفض التفاوت بينهما يف املؤشر الفرعي للنفاذ 
قليالً، من 3,42 إىل 3,15 نقاط، بينما ارتفع يف املؤشر الفرعي 

لالستعمال من 3,26 إىل 3,71 نقاط.

كان أداء أقل البلدان منواً يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، بني عامي 2010 و2015، عموماً أضعف مما كان 

عليه يف البلدان النامية ذات الدخل األعلى واملتوسط، حيث 
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الرسم 1.2: قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حبسب مستوى التنمية، 2010 و2015

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

ارتفع األداء إمجاالً مبجرد 0,56 نقطة مقارنة مبتوسط 0,88 نقطة 
جلميع البلدان النامية و0,89 نقطة بالنسبة جلميع البلدان. والبلدان 

العشرون يف الرتتيب األدىن يف املؤشر كلها من أقل البلدان منواً. 
وتؤكد مقارنة أقل البلدان منواً بالتجمعات األخرى من حيث 

التنمية يف اجلدول 2.2 على أن أقل البلدان منواً ما زالت متخلفة 
يف قيم املؤشر إمجاالً. والتفاوت بني أقل البلدان منواً والبلدان 

األخرى هو أشد ما يكون يف املؤشر الفرعي لالستعمال، حيث 
ارتفع متوسط هذا املؤشر الفرعي ألقل البلدان منواً مبقدار 0,51 
نقطة مقارنة مبتوسط 1,31 نقطة جلميع البلدان النامية و1,43 

نقطة بالنسبة جلميع البلدان. وهذا يوحي بأن أقل البلدان منواً قد 
تكون متخلفة أيضاً يف قدرهتا على استخالص املكاسب اإلمنائية 

من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

هناك عالقة ترابط قوية بين أقل البلدان توصياًل وأقل 
البلدان نموًا.

ينظر التقرير، إىل جانب تقييم الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان 
النامية، يف مستويات األداء النسبية للبلدان يف أربع رُبعيات حيددها 
أداؤها اإلمجايل يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 

بلدان األداء املرتفع والعلوي واملتوسط واملنخفض. ويوضح 
الشكل 2.2 توزيع البلدان يف هذه الرُبعيات. وتعترب البلدان يف الفئة 
الدنيا من أقل البلدان توصيالً )LCC(. ومن أصل هذه البلدان البالغ 
عددها 42، ينتمي 34 إىل أقل البلدان منواً، بينما هنالك بلد واحد 

فقط من أقل البلدان منواً - بوتان - ال يقع يف الربعية الدنيا.

يبني الرسم 2.2 الفارق يف األداء مبوجب مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بني الرُبعيات يف املؤشر اإلمجايل ويف 

املؤشرين الفرعيني للنفاذ واالستعمال بني عامي 2010 و2015. 
وبينما أحرز تقدم يف الرُبعيات األربع كلها، ارتفعت قيمة املؤشر 
الدنيا يف رُبعية أقل البلدان توصيالً )LCC( فقط من 0,88 نقطة 

يف عام 2010 إىل 1,17 نقطة يف عام 2015، أي أقل بكثري من 
القيم الدنيا يف الرُبعيات األخرى، بينما ارتفع متوسط قيمة املؤشر 
لرُبعية أقل البلدان توصيالً من 1,61 نقطة إىل 2,16 نقطة. وهذا 

يشري إىل أن أداء البلدان يف الرُبعية الدنيا بطيء ال بالنسبة للمؤشر 
ككل فحسب بل بالنسبة للبلدان النامية األخرى أيضاً.

تميل نفس البلدان إلى تحقيق أداء عال في كل من المؤشرين 
الفرعيين للنفاذ واالستعمال.

هناك مستوى قوي من الرتابط بني التصنيف يف املؤشر اإلمجايل 
والتصنيف يف املؤشرين الفرعيني للنفاذ واالستعمال. ومثة مثانية من 
االقتصادات العشر األوائل يف تصنيف املؤشر اإلمجايل تقع ضمن 
العشرة األوائل يف كل من هذين املؤشرين الفرعيني، وهناك اتساق 

مماثل بني االقتصادات يف املرتبة الدنيا يف املؤشر اإلمجايل ويف 
هذين املؤشرين الفرعيني.

ومل يكن هناك من تغري يذكر بني األوائل يف هذين املؤشرين 
الفرعيني بني عامي 2010 و2015. وبقيت تسعة من البلدان 

العشر األوائل يف املؤشر الفرعي للنفاذ يف عام 2010 ومثانية من 
هذه البلدان يف املؤشر الفرعي لالستعمال يف اجملموعة الرائدة 
يف عام 2015. ويف الطرف اآلخر من التصنيف، متيل نفس 

البلدان يف مؤشر عام 2015، كما كان احلال يف عام 2010، إىل 
أداء ضعيف يف كال املؤشرين الفرعيني.
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وقد أظهرت غانا أعلى درجة من التحسن يف هذا املؤشر الفرعي 
للنفاذ، ورفعت بذلك مرتبتها مبقدار 2,37 نقطة وارتقت 36 

درجة يف التصنيف إىل املرتبة 104 يف املؤشر لعام 2015. ومثة 
مخسة بلدان أخرى – وهي ُعمان وكوستاريكا وجورجيا ولبنان 

وبيالروس – ارتفعت فيها قيم النفاذ بأكثر من 1,50 نقطة.

وشهد العديد من االقتصادات منواً كبرياً يف االشرتاكات اخللوية 
املتنقلة خالل الفرتة منذ عام 2010، بينما اخنفض معدل تغلغل 
اشرتاكات اهلاتف الثابت أو بقي على حاله. وكانت هناك أيضاً 
زيادات كبرية يف العديد من البلدان يف نسب األسر املعيشية اليت 
لديها حاسوب واألسر اليت لديها توصيل باإلنرتنت. وقد حقق 
بعض البلدان حتسينات هامة يف عرض نطاق اإلنرتنت الدويل 

لكل مستعمل إنرتنت، مما يدلل على األمهية املتزايدة جلودة النفاذ 
يف حتديد جممل التجربة يف جمال اإلنرتنت.

Scale: 1:1,000,000

UNCS Disclaimer: The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on 
the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the 
delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and 
Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties. Final boundary between the Republic of Sudan and the 
Republic of South Sudan has not yet been determined. Final status of the Abyei area is not yet determined. A dispute exists between the Governments 
of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).

The base map for this infographic is based on the UNmap database of the United Nations Cartographic Section.  UNmap is being updated on a 
continuous basis.

منخفض
متوسط
علوي
مرتفع

 IDI مجموعات المؤشر

غري متاح

كان التحسن في مؤشر النفاذ أقوى ما يكون في بلدان 
الترتيب المتوسط.

كان متوسط التحسن يف املؤشر الفرعي للنفاذ بني عامي 
2010 و2015 مبقدار 0,70 نقطة، حيث حتقق أكرب قدر من 
التقدم يف البلدان يف اجلزء األوسط من التوزيع. وكانت البلدان 
يف مقدمة التصنيف تتمتع أصاًل بقيم نفاذ عالية يف عام 2010 

ومن مث كان جمال التحسن لديها حمدوداً نسبياً. ومع ذلك، 
فقد أبلغت أيضاً بلدان يف أدىن سلم التصنيف عن حتسينات 

حمدودة فقط يف مستويات النفاذ. وهذا يوحي بأن البلدان 
يف اجلزء األوسط من التوزيع قد تضّيق الفجوة الرقمية يف النفاذ 

اليت تفصلها عن البلدان املتقدمة يف قمة التوزيع ولكنها قد تبتعد 
أيضاً عن أقل البلدان توصياًل.

اجلدول 2.2: قيم أقل البلدان منواً يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مقارنة بالقيم العاملية وبالقيم لدى مجيع البلدان النامية

2010 2015 

 IDI  المهارات  االستعمال  النفاذ  IDI  المهارات  االستعمال  النفاذ مستوى التنمية 

 5,03  3,646,81 5,53  4,14  6,61 2,21  4,83 العامل 

 7,41  8,76  6,32  7,81  6,48  8,67 4,57  7,31 البلدان املتقدمة 

 4,12  6,06  2,62  4,66  3,24  5,83 1,31 3,89البلدان النامية

 2,12  3,89  0,71  2,65  1,56  3,56 0,20 1,93أقل البلدان منواً 

الشكل 2.2: الربعيات حبسب القيمة يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 2015

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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شهد المؤشر الفرعي لالستعمال، على مدى السنوات الخمس 
الماضية، نمواً أعلى من نمو المؤشر الفرعي للنفاذ.

كانت التغريات يف املؤشر الفرعي لالستعمال بني عامي 2010 
و2015 أكثر دينامية مما كانت عليه يف املؤشر الفرعي للنفاذ ألن 

اجملال كان أكرب إلدخال حتسينات يف مؤشر االستعمال، حىت 
يف االقتصادات اليت كانت مرتبتها عالية نسبياً يف عام 2010. 

وبلغ متوسط التحسن يف املؤشر الفرعي لالستعمال 1,43 نقطة، 
حيث حتققت حتسينات يف البلدان الواقعة يف قمة التوزيع أكرب 

بكثري من التحسينات اليت حتققت يف بلدان القاعدة. وهذا يوحي 
بأن هذا املؤشر الفرعي أيضاً ينطوي على خطر اتساع الفجوة 

الرقمية بني أقل البلدان توصيالً والبلدان األخرى.

وقد مت حتقيق أعلى معدالت النمو يف هذا املؤشر الفرعي للبلدان 
يف املنطقة العربية )البحرين واإلمارات العربية املتحدة ولبنان 

واململكة العربية السعودية( واألمريكتني )بربادوس وكوستاريكا 
والربازيل( وآسيا )تايلند(.

ويعزى النمو الدينامي يف املؤشر الفرعي لالستعمال بوجه خاص 
إىل عنصر النطاق العريض املتنقل الذي أظهر أكرب قدر من 

التقلب بني عناصر املؤشر. وبصفة عامة، ازداد تغلغل النطاق 
العريض املتنقل من 11,5 لكل 100 نسمة يف عام 2010 إىل 
37,2 لكل 100 نسمة يف عام 2015، ولكن ما زالت هناك 

فوارق كبرية يف أداء فرادى البلدان.

من شأن مبادرات السياسة العامة الهادفة أن تحسن األداء 
في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مما يمكن 

أقل البلدان نمواً وأقل البلدان توصيالً من تقليص الفجوة 
الرقمية وتعزيز مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

كانت املراتب يف تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بصفة عامة مستقرة نسبياً ما بني عامي 2010 
و2015، مما يشهد على تقدم كبري يف الغالبية العظمى من 
البلدان. وتشري االجتاهات االمجالية إىل حتسن يف مؤشري 

النفاذ واالستعمال يف البلدان النامية املتوسطة الدخل مما ميكنها 
من مواكبة وترية تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف االقتصادات العالية الدخل، ولكنها تشري أيضاً إىل تزايد 
احتمال ختلف أقل البلدان توصيالً عن البلدان النامية األخرى، وال 

سيما يف املؤشر الفرعي لالستعمال.

وتشري جتربة البلدان الدينامية عالية األداء يف مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت إىل أمهية السياسات اليت تفضي إىل بيئة 
مواتية لالستثمار واالبتكار يف حتسني النفاذ وزيادة القدرة على 
حتمل التكاليف وتوسيع مدى استعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مع ما يرتتب على ذلك من الفوائد اليت تعود على 
التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.

الرسم 2.2: قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حبسب ربعية األداء يف املؤشر، 2010 و2015
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متكن نتائج مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لعامي 2010 و2015 من التبصر يف االجتاهات والفوارق بني 

املناطق الست يف إطار مكتب تنمية االتصاالت - وهي إفريقيا 
واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث 

الدول املستقلة وأوروبا1 - من حيث تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مبا يف ذلك التغريات على مر الزمن، وتشري إىل 

التحديات اليت يواجهها خمتلف هذه املناطق يف حتقيق التقدم حنو 
جمتمعات املعلومات الشاملة.

ثمة فوارق رئيسية مستمرة في قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت بين مناطق العالم وداخل كل منها.

يتفاوت متوسط قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تفاوتاً كبرياً من منطقة ألخرى )الرسم 1.3(. وحتقق أوروبا دون 

منازع أعلى متوسط لقيم هذا املؤشر، 7,35 نقاط. ويتجاوز 
متوسط القيم لكل من كومنولث الدول املستقلة واألمريكتني 

والدول العربية اآلن املتوسط العاملي وقدره 5,03 نقاط. بينما جند 
يف إفريقيا أدىن متوسط لقيم املؤشر، 2,53 نقطة، أي أقل من 
نصف مثيله يف أي منطقة أخرى باستثناء آسيا واحمليط اهلادئ.

يعكس توزيع قيم املؤشر يف أوروبا األداء العايل يف مجيع املؤشرات 
الفرعية الثالثة – النفاذ واالستعمال واملهارات. وكان التقدم 

األكثر أمهية يف أوروبا منذ عام 2010 يف مؤشر اشرتاكات النطاق 
العريض املتنقل. وتقدر قيم املؤشر بالنسبة للنفاذ واالستعمال 
يف األمريكتني والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ وكومنولث 

الدول املستقلة بأقل بكثري من هذه القيم يف أوروبا يف عام 2010، 
وقد شهدت أقوى منو يف املؤشرات اخلاصة باشرتاكات النطاق 
العريض املتنقل ومستعملي اإلنرتنت واألسر املعيشية اليت لديها 
نفاذ إىل اإلنرتنت. وقد انطلقت إفريقيا من قيم مؤشر أدىن من 
ذلك بكثري يف عام 2010، وشهدت أكثر النمو دينامية منذ 

ذلك احلني يف مؤشرات االشرتاكات اخللوية املتنقلة وعرض نطاق 
اإلنرتنت الدويل لكل مستعمل إنرتنت.

ويبني اجلدول 1.3 التغريات يف قيم املؤشر وقياسات التفاوت بني 
خمتلف املناطق. وهو يدل على وجود الكثري من التفاوت يف بعض 

املناطق عما هو يف املناطق األخرى. وتظهر منطقة كومنولث 
الدول املستقلة أصغر مدى يف قيم املؤشر، مما يعكس التجانس 
النسيب يف العدد الصغري نسبياً من بلدان املنطقة. ومدى القيم 

ضيق نسبياً يف أوروبا أيضاً، مما يعكس االرتفاع النسيب يف مستوى 
التنمية االقتصادية والتوصيلية. أما توزيع قيم املؤشر داخل إفريقيا 
فهو أكثر تفاوتاً، حيث تتماشى قيم املؤشر األخفض بكثري مع 

متوسط املستوى األخفض للتنمية االقتصادية. ومدى قيم املؤشر 
أكرب يف منطقيت األمريكتني والدول العربية، وكلتامها يتميز مبدى 
 ،)GNI p.c.( أوسع من مستويات الدخل القومي اإلمجايل للفرد

الرسم 1.3 - مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب املنطقة مقارنة باملتوسط العاملي، 2015

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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وهو أكرب ما يكون يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت تضم عدداً 
من بلدان قمة األداء يف املؤشر إىل جانب عدد من أقل البلدان 

.)LCC( ًتوصيال

ازداد مدى قيم المؤشر في معظم المناطق، مما يوحي بأن 
الفجوة الرقمية داخل المناطق آخذة في االتساع.

اخنفض الفرق بني أعلى قيم املؤشر وأدناها بشكل حاّد يف أوروبا 
بني عامي 2010 و2015، حيث حتسن تصنيف البلد الذي 

كان يف أسفل التوزيع اإلقليمي )ألبانيا( على حنو أفضل مما حققته 
البلدان عالية التوصيل، اليت كانت تقرتب فعالً من احلد األقصى 
للقيم. واّتسع مدى قيم املؤشر يف إفريقيا، حيث حتّسنت قيمة 

البلد الذي كان يف أدىن مرتبة )تشاد( بقدر أقل بكثري مما حدث 
يف بلدان الدخل املتوسط اليت هي يف مقدمة التوزيع اإلقليمي.

ويؤكد قياسا التفاوت - ُمعامل التغاير واالحنراف املعياري - وجود 
قدر أكرب من التجانس يف منطقيت كومنولث الدول املستقلة 

وأوروبا، ولكن كال هذين القياسني ارتفع يف الدول العربية، مما 
يعكس االرتفاعات يف قيم املؤشر اليت حتققت بفضل بلدان 

املنطقة عالية الدخل املصّدرة للنفط.

ما زالت أوروبا في مقدمة المناطق من حيث اإلقبال على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالها.

تتجاوز مجيع البلدان يف أوروبا، باستثناء ألبانيا، املتوسط العاملي 
- لقيمة املؤشر، وهي 5,03 نقاط، وتقع يف النصف العلوي من 
ترتيب البلدان يف املؤشر، مما يعكس املستويات العالية يف املنطقة 

من حيث التنمية االقتصادية والدخل القومي اإلمجايل للفرد 
)انظر اجلدول 2.3(. وارتفع متوسط - قيمة املؤشر يف املنطقة بني 

عامي 2010 و2015 من 6,48 نقاط إىل 7,35 نقاط، أي بزيادة   
قدرها 0,87 نقطة، دون ارتفاع املتوسط-العاملي بقليل )0,89(.

ويتبّوأ بلدان مشال وغرب أوروبا، وال سيما بلدان الشمال، 
ترتكز  بينما  اإلقليمية  الصدارة يف املعدالت  غالبية مراتب 
املعدالت األدىن حول البحر املتوسط - وأوروبا الشرقية. 

الدامنارك بأفضل أداء يف املنطقة، حيث بلغت قيمة  وتتمّتع 
8,88 نقاط، بينما حققت اململكة املتحدة أكرب  املؤشر فيها 
حتّسن يف تصنيف املؤشر بني عامي 2010 و2015، حيث 

الرابعة عامليًا. ارتقت من املرتبة العاشرة إىل املرتبة 

منطقة كومنولث الدول المستقلة هي المنطقة األكثر 
تجانساً من حيث تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وقد شهدت تحسينات كبيرة في األداء بحسب المؤشر منذ 

عام 2010.

ُتظهر منطقة كومنولث الدول املستقلة أقل تفاوت من أّي 
منطقة أخرى بني أعلى وأدىن البلدان من حيث األداء، مما 

يعكس التجانس االقتصادي النسيب يف املنطقة )انظر اجلدول 
3.3(. وبينما يقع مجيع البلدان يف املنطقة دون متوسط القيمة 
يف البلدان املتقدمة وقدره 7,41 نقاط، فإن مجيعها عدا واحداً 

يقع يف النصف العلوي من تصنيف التوزيع اإلمجايل وحيقق قيمة 
يف املؤشر أعلى من املتوسط العاملي.

ومتوسط الزيادة مبقدار 1,43 نقطة يف قيم املؤشر يف املنطقة منذ 
عام 2010 أعلى بكثري من املتوسط العاملي )0,89(. وقد حسنت 

بيالروس، البلد األعلى مرتبة يف املنطقة، يف أدائها مبقدار 1,88 
نقطة وارتفعت مبقدار 14 مرتبة، بينما أظهرت قريغيزستان أيضاً، 

البلد األدىن مرتبة يف املنطقة، حتّسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت 
مبقدار 1,60 نقطة و15 مرتبة.

  

اجلدول 1.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب املنطقة، 2015 و2010
                                مؤشر 2015                                          مؤشر 2010                        الفرق 2015-2010

المدىاألدنىاألقصىSDCVالمتوسط*المدىاألدنىاألقصىSDCVالمتوسط*المدىاألدنىاألقصىالمنطقة
-3,64 0,87-17,700,63 8,884,734,157,351,0314,068,433,654,786,481,15أوروبا

-3,34 17,700,021,43 7,184,622,575,810,8314,365,573,022,554,380,78الدول املستقلة

-1,54 28,270,490,92 8,192,795,395,091,3626,737,302,404,904,171,18األمريكتان

1,53 35,881,101,22 7,632,075,565,101,9137,416,101,634,473,881,39الدول العربية

-10,35 0,85-57,820,17 8,931,837,104,702,2347,478,641,377,273,852,23آسيا واهلادئ

-0,35 42,890,810,65 5,411,174,242,531,0742,534,310,883,441,870,80إفريقيا

 مالحظة: * متوسطات بسيطة. SD = االحنراف املعياري. CV = ُمعامل التغاير.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 2.3: تصنيف مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منطقة أوروبا، 2015

 المرتبة اإلقليميةاالقتصاد
2015

المرتبة العالمية 
2015

مؤشر 
2015

المرتبة العالمية 
2010

مؤشر 
2010

التغيير في المرتبة العالمية
2010-2015

128,8848,182الدامنارك
238,8638,190أيسلندا

348,75107,626اململكة املتحدة
3-458,6728,43السويد

568,5987,822لكسمربغ
678,56127,605سويسرا
1-788,5377,82هولندا
5-8108,4958,16النرويج
6-9128,3667,96فنلندا
10148,22177,283أملانيا
11178,12187,221فرنسا

12188,10227,014موناكو
13208,05256,705إستونيا
14217,88246,763بلجيكا
2-15227,82207,04إيرلندا
2-16257,67236,90النمسا
17267,66306,534إسبانيا
18287,60296,601أندورا
2-19307,52286,67مالطة

6-20337,23276,69سلوفينيا
1-21347,21336,30اجلمهورية التشيكية

9-22357,19266,69إسرائيل
3-23377,16346,22التفيا
7-24387,12316,38إيطاليا
4-25397,09356,20اليونان
1-26407,08396,02ليتوانيا
27427,00425,820كرواتيا
7-28436,93366,15الربتغال
12-29446,91326,38بولندا

7-30476,82405,96سلوفاكيا
7-31486,82415,92هنغاريا
3-32506,52475,45بلغاريا
33516,45515,290صربيا
9-34536,37445,75قربص
4-35596,11554,99رومانيا

3-36606,07574,96مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
5-37655,90604,89اجلبل األسود

2-38695,58674,56تركيا
2-39775,28754,28البوسنة واهلرسك

5-40944,73893,65ألبانيا
 7,356,48المتوسط

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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آسيا والمحيط الهادئ هي أقل المناطق تجانساً من حيث 
تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

آسيا واحمليط اهلادئ هي أكثر املناطق تنوعاً من حيث تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مما يعكس فوارق حادة 

يف مستويات التنمية االقتصادية. فهنالك يف املنطقة ستة 
اقتصادات عالية الدخل - مبا فيها أفضل أداء عاملي، مجهورية 

كوريا وهونغ كونغ )الصني( واليابان - تقع يف تصنيف املؤشر بني 
العشرين األوائل يف التوزيع العاملي. ومع ذلك، تضم املنطقة أيضاً 

عشرة من أقل البلدان توصيالً )LCC( حبسب املؤشر، مبا فيها اهلند 
وباكستان وبنغالديش وأفغانستان )انظر اجلدول 4.3(.

ومع ذلك أظهرت البلدان يف هذه املنطقة حتسينات كبرية يف قيم 
املؤشر ما بني عامي 2010 و2015، ال سيما البلدان املتوسطة 

الدخل. وبلغ متوسط - النمو يف القيمة للمنطقة 0,85 نقطة، دون 
املتوسط العاملي بقليل. وحتققت أكثر التحسينات دينامية يف املنطقة 

حبسب املؤشر يف تايلند ومنغوليا وبوتان، اليت ارتفعت مبقدار 18 
و13 و9 مراتب، على التوايل، يف التصنيف خالل هذه الفرتة.

تعكس قيم المؤشر في الدول العربية التفاوت في الدخل 
الوطني، ويمكن أن تمثل فجوة رقمية متزايدة ضمن المنطقة.

متثل البلدان اخلمسة األوائل من حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف منطقة الدول العربية - وهي البحرين 

وقطر واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية 
والكويت - اقتصادات بلدان أعضاء يف جملس التعاون اخلليجي 
)GCC( عالية الدخل وغنية بالنفط )انظر اجلدول 5.3(. وتتمتع 

هذه البلدان كلها بقيم يف املؤشر تفوق 6,50 نقاط وهي 

من بني اخلمسني بلداً األوىل يف التصنيف العاملي. ثالثة منها 
)البحرين واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية( 

هي من بني البلدان العشرة اليت شهدت أكثر التحسينات 
دينامية يف تصنيف وقيم املؤشر منذ عام 2010، شأن بلدين 

آخرين يف املنطقة )لبنان وُعمان(.

ولكن، كما هو مبني يف اجلدول 1.3، هناك تفاوت متزايد بني 
هذه البلدان عالية األداء والبلدان األخفض مرتبة يف التوزيع. 
وبينما حتسنت يف بلدان جملس التعاون اخلليجي قيم املؤشر 

مبقدار 1,78 نقطة ما بني عامي 2010 و2015، كان متوسط 
- التحّسن بالنسبة للبلدان غري األعضاء يف هذا اجمللس 0,89 

نقطة، وهو املتوسط العاملي. ويعكس األداء القوي يف بلدان جملس 
التعاون اخلليجي العالقة بني قيم املؤشر ومستويات الدخل القومي 

كما جاء يف الفصل 2.

شهد بعض البلدان في منطقة األمريكتين تحسناً رائعاً 
في ترتيبها في المؤشر، بينما تراجعت بلدان أخرى تراجعاً 

كبيراً.

جاءت الواليات املتحدة وكندا وبربادوس يف مقدمة ترتيب املؤشر 
يف األمريكتني، حيث جتاوزت قيم املؤشر فيها 7,50 نقاط، 
وكانت بني االقتصادات الثالثني األوىل يف التصنيف العاملي. 

وتتفوق هذه البلدان الثالثة من حيث األداء كثرياً عن البلدان 
األخرى يف املنطقة، حيث تقرتب مستويات املؤشر فيها مبقدار 

نقطة كاملة فوق البلد التايل يف األداء يف املنطقة، أوروغواي. ويقع 
29 من بلدان املنطقة ضمن الربعيتني العليا واملتوسطة، يف وسط 

الرتتيب العاملي، ومثة بلد واحد فقط، كوبا، بني أقل البلدان 
توصيالً. )انظر اجلدول 6.3(.

اجلدول 3.3: تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منطقة كومنولث الدول املستقلة، 2015

 المرتبة اإلقليميةاالقتصاد
2015

المرتبة العالمية 
2015

مؤشر 
2015

المرتبة العالمية 
2010

مؤشر 
2010

التغيير في المرتبة العالمية
2010-2015

1367,18505,3014بيالروس

2456,91465,571االحتاد الروسي

3586,20624,814كازاخستان

4665,81744,288مولدوفا

5675,79764,219أذربيجان

6765,32784,102أرمينيا

7785,25853,767جورجيا

10-8795,23694,41أوكرانيا

9974,621123,0215قريغيزستان

 5,814,38المتوسط

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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وشهدت بلدان منطقة األمريكتني بعض أهم التحركات صعوداً 
وهبوطاً يف التصنيف العاملي للمؤشر بني عامي 2010 و2015. 
وحتققت أكثر التحسينات دينامية يف كوستاريكا، اليت ارتفعت 

23 مرتبة يف الرتتيب العاملي، بينما حتققت حتسينات كبرية أخرى 
على مستوى العامل يف سورينام والربازيل وبربادوس وكولومبيا. 

ومع ذلك، تراجع عدد من البلدان، ال سيما يف أمريكا الوسطى 
ومنطقة الكارييب، تراجعاً كبرياً، ومنها بليز وكوبا وغرينادا وجامايكا 

وسانت كيتس ونيفيس.

إفريقيا هي المنطقة التي سجلت أدنى القيم في المؤشر، وهي 
تضم غالبية أقل البلدان توصيالً.

حتتل إفريقيا إىل حد كبري أدىن املستويات يف املؤشر بني مناطق 
العامل، حيث يبلغ متوسط - القيم فيها 2,53 نقطة )انظر اجلدول 

7.3(. وهنالك بلد واحد فقط يف املنطقة، موريشيوس، حقق قيمة 
يف املؤشر أعلى من املتوسط - العاملي يف عام 2015، بينما جتاوز 

ثالثة بلدان أخرى فقط )سيشيل وجنوب إفريقيا وكابو فريدي( 
متوسط - القيم بالنسبة للبلدان النامية ) 4,12نقاط(. وإمجاالً، 

اجلدول 4.3: تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، 2015

 المرتبة اإلقليميةاالقتصاد
2015

المرتبة العالمية 
2015

مؤشر 
2015

المرتبة العالمية 
2010

مؤشر 
2010

التغيير في المرتبة العالمية
2010-2015

118,9318,640مجهورية كوريا

298,52137,414هونغ كونغ، الصني

2-3118,4797,73اليابان

4138,29157,322أسرتاليا

5168,14197,173نيوزيلندا

8-6198,08117,62سنغافورة

10-7247,73147,38ماكاو، الصني

3-8645,90614,85ماليزيا

18-9715,53535,05بروين دار السالم

10745,36923,6218تايلند

11815,08823,921ملديف

12825,05873,695الصني

13845,00973,5213منغوليا

14914,79993,488مجهورية إيران اإلسالمية

15984,571053,167الفلبني

161014,331023,281فيجي

8-171024,28943,61فييت نام

181083,941093,111إندونيسيا

191103,821113,081تونغا

201153,641152,970سري النكا

211193,351282,029بوتان

1-221223,111212,43ساموا

1-231252,931242,19فانواتو

241302,741311,981كمبوديا

6-251312,691252,14اهلند

261362,591401,754نيبال

3-271382,451351,92مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

281392,421391,780جزر سليمان

291422,271501,588ميامنار

5-301432,241381,79باكستان

311442,221481,614بنغالديش

321561,831561,370أفغانستان

 4,703,85المتوسط

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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يقع 29 من أصل 37 بلداً إفريقياً يف تصنيف املؤشر 2015 
بوصفها من أقل البلدان توصيالً يف الربعية الدنيا من التوزيع، 

مبا فيها 11 بلداً يف أدىن مراتب التصنيف. وتوضح هذه النتائج 
مدى استمرار ختلف إفريقيا عن املناطق األخرى من حيث تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وأمهية التصّدي للفجوة الرقمية 
بني إفريقيا واملناطق األخرى.

وكان متوسط - االرتفاع يف قيم املؤشر يف إفريقيا بني عامي 
2010 و2015 مبقدار 0,64 نقطة، أقل من مثيله بالقيمة االمسية 

يف املناطق األخرى، ولكنه انطلق من قاعدة أدىن ومن مث فهو 
أعلى قيمة نسبة إىل اجملموعة املرجعية يف عام 2010. وقد حققت 

غانا أهم التحسينات، حيث ازدادت قيمتها يف املؤشر مبقدار 
1,92 نقطة، وارتفعت 21 درجة يف التصنيف العاملي. وحتققت 

حتسينات هامة أخرى يف التصنيف يف ليسوتو وكابو فريدي ومايل.

من شأن تجربة البلدان األوائل من حيث األداء 
واالقتصادات التي شهدت تحسينات دينامية في األداء 

بحسب المؤشر أن تشير إلى نـُُهج سياسات قد تكون مفيدة 
لدى بلدان أخرى.

تتمّتع االقتصادات اليت حتتل املراتب العالية جداً يف املؤشر 
بطبيعة احلال بقيم مرتفعة عموماً يف مجيع عناصر املؤشر. وقد 

شهد عنصر تغلغل النطاق العريض املتنقل أكرب حتّسن بني عامي 
2010 و2015 لدى العديد من هذه البلدان.

وقد حقق عدد من البلدان حتسينات هامة من حيث القيمة 
واملرتبة يف املؤشر منذ عام 2010، بدءاً من مستويات خمتلفة من 
األداء )اجلدول 8.3(. وقد حتققت أعلى التحسينات من حيث 

القيمة واملرتبة يف البحرين وكوستاريكا ولبنان، بينما امتازت 
بلدان أخرى بدينامية ملحوظة، ومنها اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة وُعمان بني الدول العربية، وبيالروس 
وقرغيزستان يف منطقة كومنولث الدول املستقلة، وغانا وتايلند 
والربازيل وسورينام. وقد شهدت هذه البلدان األكثر دينامية 

عموماً زيادات ملحوظة يف تغلغل النطاق العريض املتنقل، إىل 
جانب حتسينات يف نسب األسر املعيشية اليت لديها حواسيب 
وإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت، ويف عرض نطاق االنرتنت الدويل 
لكل مستعمل، وحيثما كان هذا األخري منخفضاً نسبياً يف عام 

2010 يف االشرتاكات اخللوية املتنقلة.

ويتناول هذا التقرير بالتقييم جتربة عدد من فرادى البلدان اليت 
شهدت أداًء دينامياً. وتؤكد جتربة هذه البلدان أمهية توفري بيئات 

متكينية لالستثمار واالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت - وال سيما األسواق التنافسية اليت تشجع على 

النفاذ بتكلفة معقولة - وتوحي باتباع نـُُهج سياسات قد تكون 
ذات صلة يف بلدان أخرى.

اجلدول 5.3: تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منطقة الدول العربية، 2015

 المرتبة اإلقليميةاالقتصاد
2015

المرتبة العالمية 
2015

مؤشر 
2015

المرتبة العالمية 
2010

مؤشر 
2010

التغيير في المرتبة العالمية
2010-2015

1277,63485,4221البحرين

2317,44376,106قطر

3327,32495,3817اإلمارات العربية املتحدة

4417,05564,9615اململكة العربية السعودية

1-5466,83455,64الكويت

6546,33684,4114عمان

7566,29774,1821لبنان

8-8924,75843,82األردن

9934,73933,620تونس

3-10994,47963,55املغرب

2-111004,40983,48مصر

121133,711142,991اجلزائر

11-131173,481063,14سورية

141262,931272,051السودان

5-151482,191431,69جيبويت

4-161502,071461,63موريتانيا

 5,103,88المتوسط

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 6.3: تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منطقة األمريكتني، 2015

 المرتبة اإلقليميةاالقتصاد
2015

المرتبة العالمية 
2015

مؤشر 
2015

المرتبة العالمية 
2010

مؤشر 
2010

التغيير في المرتبة العالمية
2010-2015

1158,19167,301الواليات املتحدة

2-2237,76217,03كندا

3297,57386,049بربادوس

4496,70525,193أوروغواي

5526,40545,022األرجنتني

6556,31594,904شيلي

7576,20804,0723كوستاريكا

8616,03734,2912الربازيل

4-9625,93584,91أنتيغوا وبربودا

20-10635,92435,80سانت كيتس ونيفيس

5-11685,69634,69سانت فنسنت وغرينادين

5-12705,57654,58ترينيداد وتوباغو

1-13725,48714,36فنزويال

14755,32833,918كولومبيا

14-15805,12664,56دومينيكا

19-16835,05644,67غرينادا

17854,991003,3915سورينام

16-18864,98704,39سانت لوسيا

10-19894,87794,07بنما

20904,81903,650إكوادور

9-21954,68863,70املكسيك

2-221034,261013,38اجلمهورية الدومينيكية

13-231044,26913,64بريو

10-241054,23953,60جامايكا

251064,201103,104السلفادور

261074,081133,006بوليفيا

4-271123,791083,11باراغواي

11-281143,651033,24غيانا

12-291163,561043,17بليز

4-301203,331162,94هندوراس

3-311213,261182,86غواتيماال

321233,041232,400نيكاراغوا

10-331292,791192,66كوبا

 5,094,17املتوسط

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 7.3: تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منطقة إفريقيا، 2015

 المرتبة اإلقليميةاالقتصاد
2015

المرتبة العالمية 
2015

مؤشر 
2015

المرتبة العالمية 
2010

مؤشر 
2010

التغيير في المرتبة العالمية
2010-2015

1-1735,41724,31موريشيوس

6-2874,96813,98سيشيل

3884,90883,650جنوب إفريقيا

4964,621073,1411كابو فريدي

51093,901301,9821غانا

61113,821172,866بوتسوانا

71183,411202,632ناميبيا

81243,021262,092كينيا

91272,901321,975زمبابوي

101282,811411,7413ليسوتو

111322,681371,805السنغال

11-121332,681222,41غابون

1-131342,611331,96نيجرييا

6-141352,601291,99غامبيا

151372,511421,745كوت ديفوار

161402,321441,684أنغوال

5-171412,271361,83مجهورية الكونغو

181452,221551,4610مايل

12-191462,211341,96غينيا االستوائية

201472,191491,602الكامريون

211492,141511,572أوغندا

4-221512,051471,63بنن

7-231522,041451,64توغو

1-241532,041521,55زامبيا

251542,041541,470رواندا

261551,861611,246ليبرييا

4-271571,821531,54تنزانيا

281581,821601,282موزامبيق

291591,771651,136بوركينا فاسو

301601,651621,232مجهورية الكونغو الدميقراطية

---311611,63جنوب السودان

4-321621,611581,33غينيا - بيساو

4-331631,611591,33مالوي

7-341641,511571,34مدغشقر

351651,451661,071إثيوبيا

2-361661,221641,14إريرتيا

371671,171670,880تشاد

 2,531,89املتوسط

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 8.3: أكثر البلدان دينامية
التغّير في قيمة المؤشرالتغّير في ترتيب المؤشر

ترتيب 
المؤشر 
2015

البلــد
التغير في 
 الترتيب 

)15-2010(
المنطقـة

ترتيب 
المؤشر 
2015

البلــد
التغير 

 في القيمة 
)15-2010(

المنطقـة

الدول العربية2,22البحرين27األمريكتان23كوستاريكا57
األمريكتان2,14كوستاريكا57الدول العربية21البحرين27
الدول العربية2,12لبنان56الدول العربية21لبنان56

الدول العربية2,09اململكة العربية السعودية41إفريقيا21غانا109
الدول العربية1,94اإلمارات العربية املتحدة32آسيا واحمليط اهلادئ18تايلند74
الدول العربية1,92عمان54الدول العربية17اإلمارات العربية املتحدة32
إفريقيا1,92غانا109الدول العربية15اململكة العربية السعودية41
كومنولث الدول املستقلة1,88بيالروس36األمريكتان15سورينام85
آسيا واحمليط اهلادئ1,74تايلند74كومنولث الدول املستقلة15قريغيزستان97
األمريكتان1,74الربازيل61كومنولث الدول املستقلة14بيالروس36
 الدول العربية14عمان54

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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رصد تكلفة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة على حتملها الفصل 4 

ما زالت تكلفة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقدرة 
على حتملها عامالً حامساً يف اإلقبال على هذه التكنولوجيا.2 

ويبني التقرير، رغم االخنفاض املستمر يف أسعار تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت طوال السنوات األخرية، أن االرتفاع النسيب 

يف أسعار خدمات هذه التكنولوجيا ما زال ميثل عائقاً رئيسياً 
أمام استخدامها، وال سيما بالنسبة خلدمات من قبيل خدمات 

النطاق العريض.

ما زالت أسعار الخدمات الخلوية المتنقلة مستمرة 
في االنخفاض في الوقت الذي تبلغ فيه معدالت التغلغل 

والتغطية أعلى مستوياتها على االطالق.

يف الوقت الذي يقرتب فيه عدد االشرتاكات اخللوية املتنقلة من 
7,3 مليارات ونسبة التغطية السكانية باالتصاالت املتنقلة تقرتب 
من 95 يف املائة على الصعيد العاملي، ما زالت األسعار مستمرة 
يف االخنفاض. وتؤكد بيانات أسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة 

من عام 2008 إىل عام 2014 أن األسعار، على الصعيد العاملي، 
ما زالت تنخفض باستمرار من حيث دوالرات الواليات املتحدة 
ودوالرات تعادل القوة الشرائية )PPP(، وكذلك إزاء النسبة املئوية 

من الدخل القومي اإلمجايل للفرد.

واستمرت األسعار يف االخنفاض بني عامي 2013 و2014، 
يف كل من املناطق املتقدمة والنامية على السواء، ومن حيث 

القيمة النسبية والقيمة املطلقة على السواء، وإن كان بوترية أبطأ 
مما كانت عليه يف السنوات السابقة. وحىت يف البلدان املتقدمة، 

حيث أصبح استخدام االتصاالت اخللوية املتنقلة منخفض التكلفة 
نسبياً، فقد اخنفضت قيمة سلة اخلدمات اخللوية املتنقلة من حيث 
القيمة بدوالرات الواليات املتحدة ودوالرات تعادل القوة الشرائية 
وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد )من متوسط - 

قدره 1,5 يف املائة إىل 1,4 يف املائة(.

وحبلول عام 2014، أصبحت سلة اخلدمات اخللوية املتنقلة تقابل 
يف املتوسط - 5,6 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد 
يف البلدان النامية، اخنفاضاً من 11,6 يف املائة يف عام 2008. 
ويف أقل البلدان منواً، أصبحت أسعار اخلدمات اخللوية املتنقلة 

معقولة أكثر بكثري من ذي قبل، حيث تقابل سلة 2014 نسبة 
14 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، بعد أن كانت 
29 يف املائة يف عام 2008. ويف البلدان املتقدمة، متثل السلة 
يف املتوسط 1,4 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، 

باملقارنة مع 2,4 يف املائة يف عام 2008.

بينما انخفضت أسعار النطاق العريض الثابت على 
مستوى العالم حتى عام 2013، فقد ارتفعت ما بين عامي 

2013 و2014.

بينما اخنفضت أسعار النطاق العريض الثابت على مستوى العامل 
حىت عام 2013، فقد تغرّي االجتاه منذ ذلك احلني. وعلى وجه 
العموم، دخلت هذه األسعار مرحلة ركود، بل أصبحت اخلدمة 

أكثر تكلفة يف عدد من البلدان النامية. ويف أكثر من نصف 
البلدان اليت لدى االحتاد الدويل لالتصاالت بيانات عن أسعار 
النطاق العريض الثابت فيها لعامي 2013 و2014، مل تصبح 

تكلفة هذه اخلدمة أكثر معقولية. وهذه التطورات، اليت متيز 
خدمات النطاق العريض الثابت عن اخلدمات األخرى اليت جيمع 
االحتاد البيانات عنها، تبعث على القلق، ذلك ألن ارتفاع أسعار 
النطاق العريض الثابت سيبقى عائقاً رئيسياً أمام املزيد من اإلقبال.

ويف عام 2014، كان سعر سلة النطاق العريض الثابت يف البلدان 
النامية ميثل يف املتوسط - 29 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 

للفرد، ارتفاعاً من 25 يف املائة يف العام السابق. ويف البلدان 
املتقدمة، كانت سلة النطاق العريض الثابت معقولة التكلفة نسبياً 

لعدد من السنني، ومل تعد تنخفض األسعار. وبني عامي 2008 
و2013، اخنفض سعر سلة النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية 
من الدخل القومي اإلمجايل للفرد من 2,3 إىل 1,4. وبقيت هذه 

النسبة دون تغيري يف عام 2014 )الرسم 1.4(.

ما زالت أسعار النطاق العريض الثابت باهظة في أجزاء واسعة 
من العالم النامي، وال سيما في أقل البلدان نمواً والدول 

الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية.

ال تزال خدمات النطاق العريض الثابت مرتفعة التكلفة يف أقل 
البلدان منواً )LDC(، ومعظم البلدان املصنفة يف اجلزء السفلي من 

سلة النطاق العريض الثابت هي من أقل البلدان منواً )انظر اجلدول 
1.4(. إذ يقابل متوسط سلة النطاق العريض الثابت لعام 2014 

نسبة 98 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، ارتفاعاً 
مبقدار 70 يف املائة يف العام األسبق، وهي زيادة حاّدة لن تسهم 

يف حتسني اإلقبال على النطاق العريض الثابت املنخفض جداً 
أصالً يف أفقر بلدان العامل. والعديد من البلدان اليت تعاين من 

ارتفاع أسعار النطاق العريض الثابت هي أيضاً من الدول اجلزرية 
الصغرية النامية )SIDS(، مثل جزر سليمان وكرييبايت وجزر القمر 

وهاييت وكوبا، والبلدان النامية غري الساحلية )LLDC(، مبا فيها 
رواندا وتشاد وبوروندي وبوركينا فاسو. ويف هذه البلدان، ما زال 
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عرض نطاق اإلنرتنت الدويل - وهو عنصر أساسي يف النفاذ إىل 
اإلنرتنت - حمدوداً وباهظ التكلفة، مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار.

وبينما ارتفعت في عام 2014 أسعار النطاق العريض الثابت، 
فإن خطط هذا النطاق في مستوى الدخول تشمل في بعض 
البلدان نوعية أفضل، أي معدالت سرعة أعلى أو المزيد من 

البيانات مقابل المال.

ويف عام 2014، ارتفعت أسعار النطاق العريض الثابت. ويف 
الوقت نفسه، تقدم خطط النطاق العريض الثابت يف مستوى 
الدخول يف عدد من البلدان معدالت سرعة أفضل )أعلى(، 

وكذلك املزيد من البيانات مقابل املال. وهذا يشري إىل أن ارتفاع 
األسعار يف بعض احلاالت يأيت مع توصيالت أعلى أو أفضل 

نوعية. ويف عام 2014، كان معدل سرعة النطاق العريض 
الثابت يف مستوى الدخول األكثر شيوعاً املقدم يف البلدان 

النامية هو 1 ميغابتة/ثانية مقابل جمرد 256 كيلوبتة/ثانية 
يف العام األسبق. وبينما مل يتغري معدل سرعة النطاق العريض 

الثابت يف مستوى الدخول األكثر شيوعاً املقدم يف البلدان 
املتقدمة، وبقي عند 5 ميغابتات/ثانية )الرسم 2.4(، فإن 

معدالت السرعة يف مستوى الدخول يف أكثر من ربع البلدان 
املتقدمة ارتفعت يف عام 2014. ويف أقل البلدان منواً، بقي 

معدل السرعة يف مستوى الدخول األكثر شيوعاً يف عام 2014 
هو معدل التوصيل األساسي مبقدار 256 كيلوبتة/ثانية، ويقدم 
جمرد ثالثة بلدان فقط من أقل البلدان منواً، وهي بوتان وكمبوديا 

وتيمور- ليشيت، توصيل النطاق العريض الثابت األساسي 
مبعدالت سرعة أعلى من 1 ميغابتة/ثانية.

ومن حيث احلد األقصى )أي احلصة من البيانات الشهرية املدرجة 
يف خطة النطاق العريض الثابتة األساسية(، كان هناك أيضاً عدد 
قليل نسبياً من التغريات بني عامي 2013 و2014. ففي أكثر من 

ثلثي البلدان )70 يف املائة(، قدمت سلة النطاق العريض الثابت 
األساسية يف مستوى الدخول يف عام 2014 حصة بيانات غري 
حمدودة، مقارنة بنسبة 65 يف املائة من البلدان يف عام 2013. 

وشهد عدد حمدود جداً من البلدان اخنفاضاً يف احلد األقصى، ويف 
حوايل 20 بلداً ارتفع هذا احلد األقصى.

أكثر ما تكون أسعار النطاق العريض الثابت معقولة التكلفة 
في أوروبا وأقل ما تكون معقولة التكلفة في إفريقيا، ولكن 

األسعار تتراوح ضمن كل منطقة.

ال تزال أوروبا املنطقة اليت تتمتع بأكثر األسعار معقولية من 
حيث الدخل القومي اإلمجايل للفرد، يليها كومنولث الدول 
املستقلة واألمريكتان والدول العربية وآسيا واحمليط اهلادئ. 
ويف إفريقيا، متثل سلة النطاق العريض الثابتة ما يقرب من 
180 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، وقلة هي 

البلدان اليت لديها خطط للنطاق العريض الثابت بأسعار معقولة 
يف مستوى الدخول، كما تشهد هذه املنطقة أيضاً أعلى 

األسعار بالدوالرات األمريكية أو الدوالرات املعدلة من حيث 
القوة الشرائية )PPP$( )انظر اجلدول 2.4(.

آسيا واحمليط اهلادئ هي من أكثر املناطق تنوعاً يف العامل حبسب 
العديد من املعايري )الدَّخل والسكان واللغات(، وينعكس 

هذا التنوع أيضاً يف األسعار املطلقة والنسبية خلدمات النطاق 

 الرسم 1.4: سّلة النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من الدخل القومي االمجايل للفرد، 2014-2008

 مالحظة: متوسطات بسيطة. بناء على 144 اقتصاداً توفرت عنها بيانات بشأن أسعار النطاق العريض الثابت للفرتة 2008-2014.باستثناء كوبا.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 1.4: السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت، 2014
السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت

كنسبة %  االقتصادالمرتبة
,GNI p,c من

USD$PPPالسرعة بوحدة 
Mbit/s

الحد األقصى 
الشهري 

GB بوحدة
 ,.GNI p.c 

 ,USD 
*2014

046’46غري حمدد0,2911,2517,331الكويت1
639’64غري حمدد0,3217,2823,374ماكاو، الصني2
417’53غري حمدد0,3716,3216,322الواليات املتحدة3
638’0,4716,4512,68171041اململكة املتحدة4
589’90غري حمدد0,4937,1122,065سويسرا5
284’0,5320,5919,461290046اليابان6
340’50غري حمدد0,6125,4122,068النمسا7
974’0,6120,800,5240أندورا8
597’102غري حمدد0,6152,2133,106النرويج9

810’0,6638,4829,488269لكسمربغ10
047’0,6723,8818,511003043آيسلندا11
382’38غري حمدد0,6821,6727,85200هونغ كونغ، الصني12
836’0,687,8217,941510013االحتاد الروسي13
986’53غري حمدد0,7031,4932,97100سنغافورة14
476’43غري حمدد0,7727,8623,60فرنسا15
244’0,8432,4626,1512546آيسلندا16
648’61غري حمدد0,8543,5832,4210السويد17
294’0,8833,8328,413010046بلجيكا18
771’48غري حمدد0,8835,6926,9610فنلندا19
774’0,884,2412,840,2625مجهورية إيران اإلسالمية20
703’86غري حمدد0,8964,0186,991قطر21
608’61غري حمدد0,9046,1530,7525الدامنارك22
744’15غري حمدد0,9412,3315,410,25ترينيداد وتوباغو23
584’35غري حمدد0,9829,0626,207إيطاليا24
158’1,0043,3537,0954052كندا25
185’25غري حمدد1,0121,2821,672قربص26
009’51غري حمدد1,0143,1236,1010هولندا27
951’18غري حمدد1,0616,8124,122اجلمهورية التشيكية28
165’1,0813,6417,03515أوروغواي29
538’1,1210,7721,4911011كازاخستان30
227’13غري حمدد1,1212,3620,540,5بولندا31
881’1,1218,6231,7422519البحرين32
275’15غري حمدد1,1414,4626,935التفيا33
959’1,1510,4617,231110تركيا34
956’3غري حمدد1,153,7914,045أوكرانيا35
041’9غري حمدد1,158,6614,99100رومانيا36
203’47غري حمدد1,1846,3742,1816أملانيا37
896’33غري حمدد1,2134,1028,115إسرائيل38
234’26غري حمدد1,2126,4053,932اململكة العربية السعودية39
335’1,2165,8047,4885065أسرتاليا40
381’25غري حمدد1,2326,0149,692عمان41
667’22غري حمدد1,2323,3024,304اليونان42
885’14غري حمدد1,2415,3422,46100ليتوانيا43
910’1,2831,9531,791529إسبانيا44
678’11غري حمدد1,3012,6616,621الربازيل45
197’23غري حمدد1,3025,2128,211سلوفينيا46
894’25غري حمدد1,3228,4932,8050مجهورية كوريا47
792’1,3419,9026,66230017سلوفاكيا48
762’17غري حمدد1,4321,2325,285إستونيا49
197’1,4415,7923,621,021,513سيشيل50
723’6غري حمدد1,578,7926,962بيالروس51
249’21غري حمدد1,6128,5132,6312الربتغال52
167’1,634,2911,9522,53سري النكا53
537’12غري حمدد1,6517,1922,531فنزويال54
196’4غري حمدد1,675,8313,152تونس55
548’21غري حمدد1,6729,9926,371جزر البهاما56
713’38غري حمدد1,6854,1974,500,51اإلمارات العربية املتحدة57
505’1,776,6412,34114ألبانيا58
959’20غري حمدد1,7931,1835,1630مالطة59
089’1,7953,9241,498036نيوزيلندا60
689’10غري حمدد1,8016,0427,301بنما61
540’9غري حمدد1,8214,4921,371كوستاريكا62
353’7غري حمدد1,8611,4021,6215بلغاريا63
976’32غري حمدد1,8751,3078,281بروين دار السالم64
775’1,997,9413,80224البوسنة واهلرسك65
738’2,002,897,152,51.001فييت نام66
407’2,0222,5731,2941513كرواتيا67
343’7غري حمدد2,0812,7530,391أدربيجان68
497’2,1023,5843,400,512013ليبيا69
860’2,1317,512409لبنان70
215’15غري حمدد2,2128,0440,674شيلي71
247’13غري حمدد2,2224,5139,6910هنغاريا72
766’3غري حمدد2,287,1518,261منغوليا73
403’2,4615,2031,942107جنوب إفريقيا74
560’9غري حمدد2,8722,8336,820,51موريشيوس75
582’7غري حمدد2,9318,4830,411كولومبيا76
594’2,9413,7117,84255ملديف77
420’10غري حمدد3,1026,8955,361ماليزيا78
576’3غري حمدد3,119,2725,090,5إندونيسيا79
243’3,1318,8830,92117اجلبل األسود80
876’13غري حمدد3,1736,6745,202سانت كيتس ونيفيس81
930’9غري حمدد3,1726,2637,305املكسيك82

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 83
865’3,1812,9025,454304سابقًا

796’3غري حمدد3,1910,1021,811أرمينيا84
219’15غري حمدد3,3542,5034,286بربادوس85
639’10غري حمدد3,4230,3441,920,51غابون86
044’6غري حمدد3,4817,5231,345صربيا87
548’3,514,5310,150,5121السودان88
616’3,5510,7118,6223.403كابو فريدي89
553’6غري حمدد3,5819,5331,921الصني90
335’5غري حمدد3,6316,1340,146تايلند91
264’6غري حمدد4,0220,9936,911بريو92
137’4,0510,6036,74853مصر93
754’5غري حمدد4,2020,1635,333إكوادور94
873’4,3024,65216تركمنستان95

السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت
كنسبة %  االقتصادالمرتبة

,GNI p,c من
USD$PPPالسرعة بوحدة 

Mbit/s
الحد األقصى 

الشهري 
GB بوحدة

 ,.GNI p.c 
 ,USD 

*2014

764’5غري حمدد4,3220,7441,501,00اجلمهورية الدومينيكية96
325’5غري حمدد4,3519,3145,110,51اجلزائر97
359’4,364,9417,221,00101باكستان98
328’4,438,5926,952,0042بوتان99

017’3غري حمدد4,6811,7823,704,00املغرب100
483’7غري حمدد4,7129,3938,382,00غرينادا101
878’4,737,400,251.171أوزبكستان102
361’9غري حمدد4,7737,2363,076,14سورينام103
556’3غري حمدد4,7814,1631,2010,00جورجيا104
762’7غري حمدد5,0032,3259,450,51بوتسوانا105
037’13غري حمدد5,0654,9466,851,00أنتيغوا وبربودا106
366’5,1018,5428,0010,0054فيجي107
568’5,286,9024,042,001.51اهلند108
009’5,284,4412,590,2521بنغالديش109
468’2غري حمدد5,5411,4027,7630,00مولدوفا110
215’5غري حمدد5,6824,6838,291,00جامايكا111
716’3غري حمدد5,8318,0734,391,00السلفادور112
006’4غري حمدد6,1220,4438,420,75باراغواي113
053’7غري حمدد6,1636,2044,772,00سانت لوسيا114
454’6غري حمدد6,2633,6544,611,00سانت فنسنت وغرينادين115
923’6غري حمدد6,5737,9150,572,00دومينيكا116
547’2غري حمدد6,7514,3331,910,30بوليفيا117
337’3غري حمدد6,9319,2736,791,00غواتيماال118
499’7,319,1223,831,0011ليسوتو119
945’7,3530,2863,101,00104األردن120
746’3غري حمدد7,7624,2137,260,25غيانا121
267’3غري حمدد8,2722,5051,593,00الفلبني122
864’5غري حمدد9,4145,9889,530,26ناميبيا123
329’9,4610,4723,280,2691اليمن124
9,697,660,512949جنوب السودان125
486’9,8336,7442,0754تونغا126
834’5غري حمدد9,9248,23توفالو127
306’14غري حمدد10,18121,36171,290,26غينيا االستوائية128
209’1غري حمدد10,6610,7431,070,50قريغيزستان129
11,096,7422,610,507729نيبال130
165’5غري حمدد11,5749,8157,240,26أنغوال131
449’1غري حمدد11,8414,2936,850,50مجهورية الو الدميقراطية 132
277’3غري حمدد12,0933,000,25ميكرونيزيا133
178’2غري حمدد12,1222,0043,010,50هندوراس134
949غري حمدد12,6410,0025,832,00كمبوديا135
966’12,8542,4652,552,0033ساموا136
505’4غري حمدد13,3250,0085,880,26بليز137
306’4غري حمدد13,9249,950,25جزر مارشال138
059’1غري حمدد14,2512,5731,660,26موريتانيا139
976’14,7949,0072,752,0063تيمور- لشىت140
768’15,6823,1175,514,00201غانا141
788’1غري حمدد16,1023,9961,310,50نيكاراغوا142
707’17,0238,4067,391,0052نيجرييا143
987’23,2157,77139,380,2662سوازيالند144
127’3غري حمدد23,5261,2951,740,25فانواتو145
859غري حمدد25,2818,1042,410,51تنزانيا146
469’27,1033,1752,601,00121ساو تومي وبرنسيب147
018’30,9252,0056,514,0012بابوا غينيا اجلديدة148
449’1غري حمدد31,0737,5078,410,26كوت ديفوار149
32,7412,8135,880,512470إثيوبيا150
713’6غري حمدد34,49192,97375,980,26العراق151
34,9225,0045,740,2610859زمبابوي152
159’1غري حمدد35,3234,1175,810,26كينيا153
010’6غري حمدد35,94180,000,25كوبا154
289’1غري حمدد37,6740,4585,670,26الكامريون155
689غري حمدد38,0121,8463,300,25أفغانستان156
609غري حمدد40,8220,7340,500,51موزامبيق157
049’1غري حمدد41,6536,4174,171,00السنغال158
808’1غري حمدد43,1465,01145,030,26زامبيا159
587’2غري حمدد45,3697,81153,430,26مجهورية الكونغو160
809غري حمدد63,5042,8286,070,25هاييت161
749غري حمدد71,2744,5098,220,26بوركينا فاسو162
839غري حمدد71,3449,8983,440,51جزر القمر163
789غري حمدد76,8850,56106,800,51بنن164
659غري حمدد78,4543,1091,821,00سرياليون165
669غري حمدد85,5847,73105,120,26مايل166
500غري حمدد86,3535,94130,210,26غامبيا167
529غري حمدد102,2045,0995,200,26توغو168
617’2غري حمدد103,32225,350,25كرييبايت169
270غري حمدد111,2225,0091,350,26مالوي170
589غري حمدد119,4258,66117,640,26غينيا- بيساو171
440غري حمدد168,4561,70194,498,00مدغشقر172
400غري حمدد180,7060,17131,070,26النيجر173
490غري حمدد214,1387,350,26إريرتيا174
598’221,74295,35283,420,26121جزر سليمان175
260غري حمدد238,9651,72133,450,26بوروندي176
599غري حمدد600,60300,00709,410,26أوغندا177
029’1غري حمدد698,62599,051068,990,26تشاد178
629غري حمدد830,94435,811083,170,51رواندا179
1111,08397,74635,570,512430مجهورية الكونغو الدميقراطية180
320غري حمدد2194,18584,531040,740,26مجهورية إفريقيا الوسطى181

غري حمدد21,5074,220,50ميامنار**
غري حمدد22,0921,3420,00سان مارينو**
غري حمدد27,293.00ليختنشتاين**

31,6153,960,265جيبويت**
غري حمدد41,733,00األرجنتني**

غري حمدد46,3060,00موناكو**
72,110,5010ناورو**

80,000,2615الصومال**
 غري حمدد84,630,26سورية**

 GNI p.c. يف عام 2013 أو آخر سنة متاحة بعد التسوية حبسب معدالت التضخم الدويل. ** بلد مل حتدد له مرتبة ألن بيانات )Atlas( طريقة )GNI p.c.( مالحظة: * بيانات تقابل الدخل القومي اإلمجايل للفرد
 غري متاحة للسنوات اخلمس األخرية. USD = دوالر أمريكي. PPP$ = دوالر تعادل القوة الشرائية.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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العريض الثابت. وهي موطن القتصادات تنطوي على أكثر 
خدمات النطاق العريض الثابت معقولية من حيث التكلفة، 

ومنها ماكاو )الصني( واليابان وهونغ كونغ )الصني( وسنغافورة، 
وأصبحت األسعار معقولة نسبياً وتقع دون 5 يف املائة من 

الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف حوايل نصف بلدان املنطقة، 
ومنها إندونيسيا والصني وتايلند وباكستان. وترتاوح معدالت 
سرعة النطاق العريض الثابت واحلدود القصوى من البايتات 

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بقدر ما ترتاوح األسعار. 
وبينما يبلغ معدل سرعة النطاق العريض الثابت األكثر شيوعاً 

يف مستوى الدخول يف املنطقة 2 ميغابتة/ثانية، ما زال عدد 
من البلدان يقدم معدل السرعة األدىن وهو 256 كيلوبتة/ثانية. 
ويقدم أقل من نصف خطط النطاق العريض الثابت يف مستوى 

الدخول يف آسيا واحمليط اهلادئ إمكانية تنزيل كميات غري 
حمدودة من البيانات، وتطبق أكثر احلدود القصوى تقييداً 

يف بابوا غينيا اجلديدة وفيتنام واهلند )انظر الرسم 3.4(.

يحقق 111 بلداً هدف لجنة النطاق العريض بخصوص معقولية 
تكلفة النطاق العريض، والنطاق العريض المتنقل أرخص تكلفة 

من النطاق العريض الثابت في غالبية البلدان.

يف أوائل عام 2015، حقق ما جمموعه 111 بلداً، مبا فيها مجيع 
بلدان العامل املتقدمة و67 من البلدان النامية، اهلدف الذي حددته 
جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية3 يف عام 2010: توفري 
النطاق العريض بأسعار معقولة، وضمان أن تكون تكلفة خدمات 
النطاق العريض يف مستوى الدخول، حبلول عام 2015، أقل من 

5 يف املائة من متوسط - الدخل الشهري.

واستناداً إىل أسعار النطاق العريض الثابت واملتنقل القابلة للمقارنة 
بالنسبة لـ 160 اقتصاداً على مستوى العامل، ُتربز النتائج أن 

خدمات النطاق العريض املتنقل متيل إىل أن تكون أرخص من 
خدمات النطاق العريض الثابت. وبينما حقق 102 من البلدان 

الرسم 2.4: أكثر معدالت سرعة النطاق العريض الثابت يف مستوى الدخول شيوعاً، يف العامل وحبسب مستوى التنمية، 2014-2008

 مالحظة: بناًء على 144 اقتصاداً توفرت هلا بيانات عن أسعار النطاق العريض الثابت للفرتة 2014-2008. تشري أكثر معدالت السرعة شيوعاً إىل أسلوب كل جمموعة.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 2.4 - أسعار النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، حبسب املنطقة، 2014
الوسيطاألقصىاألدنىاالنحراف المعياريالمتوسطالمنطقة

1,30,70,53,51,1أوروبا

3,62,90,710,73,2الدول املستقلة

7,411,80,463,54,5األمريكتان

9,217,50,371,32,8الدول العربية

16,039,10,3221,74,4آسيا واحمليط اهلادئ

39,2*178,3398,31,42194,2إفريقيا

 مالحظة: بناء على 165 اقتصاداً توفرت عنها بيانات عام 2013 بشأن أسعار النطاق العريض الثابت.
 * تُعزى القيمة القصوى العالية إلفريقيا إىل بعض القيم املتطرفة، وخصوصاً األسعار املرتفعة جداً للنطاق العريض الثابت يف مجهورية إفريقيا الوسطى.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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هدف اللجنة من حيث أسعار النطاق العريض الثابتة، فقد حقق 
105 بلدان ذلك اهلدف من حيث أسعار النطاق العريض املتنقل. 

ومع أن هناك يف الوقت الراهن عدد حمدود فقط من البلدان 
اليت حققت اهلدف خبصوص النطاق العريض، وذلك بفضل 

اخنفاض أسعار النطاق العريض املتنقل، فإن من املرجح أن يتغري 
ذلك يف املستقبل القريب. ويف ضوء استمرار هبوط أسعار خدمة 

النطاق العريض املتنقل، من املتوقع أن يساعد النطاق العريض 
املتنقل املزيد من البلدان على حتقيق اهلدف مع أن أسعار خدمة 

النطاق العريض الثابت تتزايد يف العديد من البلدان.

النطاق العريض المتنقل: مزيد من العروض ومزيد من 
االشتراكات ونطاق تغطية أوسع ومنافسة شديدة وانخفاض 

في األسعار.

أصبح النطاق العريض املتنقل من أكثر قطاعات سوق االتصاالت 
دينامية، وهو يتمتع مبعدالت منو من رقمني مستمرة يف عدد 

االشرتاكات على مدى السنوات الثماين املاضية. وبالنسبة ملعظم 
السكان يف البلدان النامية، هذا هو يف الواقع اخليار الوحيد للنفاذ 

إىل خدمات اإلنرتنت بالنطاق العريض، نظراً حملدودية السعة 
واالتساع يف البنية التحتية الثابتة يف العامل النامي. وبالفعل، فإن 
نسبة تغلغل النطاق العريض املتنقل تبلغ أكثر من 20 يف املائة 

يف ما يقرب من نصف بلدان العامل النامي وهي تنمو بقوة، بينما 
اإلقبال على النطاق العريض الثابت منخفض جداً والنمو يف حالة 

 3G ركود. وتشري تقديرات االحتاد إىل أن التغطية باجليل الثالث

تصل إىل 69 يف املائة من سكان العامل يف عام 2015 وأن التقدم 
مستمر بفضل تزايد توفر أنواع خمتلفة من خدمات النطاق العريض 

املتنقل، تنطوي على املزيد من االبتكار يف خطط التسعري وأنواع 
اخلطط واألجهزة، يف املزيد من البلدان )الرسم 4.4(.

وينعكس تنوع خطط التسعري ودينامية السوق يف األسعار، وهي 
أكثر تقلباً بكثري من خدمات االتصاالت األخرى. وبالفعل فإن 
أسعار النطاق العريض املتنقل لكل ميغابايتة )MB( تقّلبت بأكثر 

من 30 يف املائة خالل الفرتة 2014-2012 يف نصف البلدان اليت 
توفرت عنها البيانات. ويف سياق سوق تنافسية جداً، غالباً ما 

تتميز بغياب ريادة واضحة وجتزئة فرعية بناًء على أنواع خمتلفة من 
خدمات النطاق العريض املتنقلة، يبقى حتليل بيانات األسعار معقداً 

ولكنه يشري عموماً إىل اخنفاض يف أسعار النطاق العريض املتنقل.

أصبحت تكلفة النطاق العريض المتنقل، خالل العام الماضي، 
معقولة أكثر بنسبة 20-30 في المائة على الصعيد العالمي.

تبنّي املقارنة بني متوسط - أسعار النطاق العريض املتنقل 
حبسب اخلدمة يف عامي 2013 و2014 )الرسم 5.4( أن أسعار 

مجيع األنواع األربعة يف اخلطة )الدفع املسبق والدفع اآلجل 
القائم على احلواسيب وعلى األجهزة احملمولة( قد اخنفضت، 

مما جيعل أسعار اخلدمات أكثر معقولية بنسبة 20-30 يف املائة 
على الصعيد العاملي بني عامي 2013 و2014. ومن حيث 

الرسم 3.4: أسعار النطاق العريض الثابت كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، ومعدالت سرعة النطاق العريض واحلدود 
القصوى، يف آسيا واحمليط اهلادئ، 2014

مالحظة: تستند قيم الدخل القومي اإلمجايل للفرد إىل بيانات البنك الدويل. وتشري معدالت سرعة النطاق العريض واحلد األقصى من البايتات يف الشهر إىل معدالت السرعة املعلن عنها 
 وكمية البيانات املدرجة يف اشرتاك النطاق العريض الثابت يف مستوى الدخول.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الدوالرات األمريكية، شهدت البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
اخنفاضاً بنسبة ما بني 15 و25 يف املائة.

وحدث أكرب اخنفاض يف األسعار يف أقل البلدان منوا، حيث 
اخنفض متوسط - أسعار مجيع أنواع خدمات النطاق العريض 

املتنقل بأكثر من 25 يف املائة بني عامي 2013 و2014. وقد 
شوهد أقوى اخنفاض يف خطط النطاق العريض املتنقل املسبق 

الدفع، مما يشري إىل أن املنافسة و/أو الطلب أقوى يف هذا 
القطاع يف أقل البلدان منواً. وبفضل هذا التخفيض اقرتبت 

أسعار النطاق العريض املتنقل يف أقل البلدان منواً من مستويات 

الرسم 4.4: توفر خدمات النطاق العريض املتنقل حبسب نوع اخلدمة ومستوى التنمية، 2014 و2012

مالحظة: تعترب خدمة نطاق عريض متنقل بأهنا متوفرة إذا أعلن عنها على موقع الويب لدى املشغل املهيمن أو إذا قدمت األسعار إىل االحتاد من خالل استبيان4 سلة تكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

الرسم 5.4 - أسعار النطاق العريض املتنقل، بالدوالرات األمريكية، يف العامل وحبسب مستوى التنمية، 2014-2013

مالحظة: متوسطات بسيطة. بناء على 119 اقتصاداً توفرت عنها لعامي 2013 و2014 بيانات عن أسعار النطاق العريض املتنقل لألنواع األربعة من خطط البيانات. وتشمل املتوسطات 
 ذات الصلة: 22 من أقل البلدان منواً و84 من البلدان النامية و35 من البلدان املتقدمة..

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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األسعار يف البلدان النامية واملتقدمة يف هناية عام 2014: 
يف حدود 13-14 دوالراً للخطط القائمة على األجهزة احملمولة 
مع حصة بيانات شهرية مبقدار 500 ميغابايتة )MB(، وحوايل 

20 دوالراً للخطط القائمة على احلواسيب وحصة بيانات قدرها 
.)GB( 1 جيغابايتة

ما زالت الفوارق في معقولية التكلفة مستمرة، ولكن النطاق 
العريض المتنقل أصبح معقول التكلفة بقدر ما هي االتصاالت 

الخلوية المتنقلة التقليدية.

على الرغم من االخنفاض يف أسعار النطاق العريض املتنقل يف أقل 
البلدان منواً، فإن أسعاره نسبة إىل الدخل القومي اإلمجايل للفرد 

يف أقل البلدان منواً يف املتوسط - ال تزال متثل ضعف املتوسط - 
بالنسبة جلميع البلدان النامية وأعلى عشرين مرة مما هي يف البلدان 

املتقدمة. واستناداً إىل ‘سالل’ االحتاد، ال تزال تكلفة خطط 
النطاق العريض املتنقل القائمة على احلواسيب أقل معقولية بشكل 

اجلدول 3.4: البلدان الثالثة األوائل يف كل منطقة اليت تقدم أرخص خدمات النطاق العريض املتنقل، بدوالرات تعادل القوة الشرائية، 2014
MB 500 ،دفع مسبق، أجهزة محمولة

آسيا والمحيط أوروبا
الهادئ

كومنولث الدول الدول العربيةاألمريكتان
المستقلة

إفريقيا

PPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلد

6,23موزامبيق6,94مولدوفا7,81السودان10,75أوروغواي5,17كمبوديا3,16إستونيا

7,81غينيا9,90بيالروس13,28تونس11,79باراغواي5,17باكستان3,94ليتوانيا

10,46كابو فريدي11,02كازاخستان13,60البحرين12,03كوستاريكا5,35بوتان4,76آيسلندا

MB 500 ،دفع مسبق، أجهزة محمولة
آسيا والمحيط أوروبا

الهادئ
كومنولث الدول الدول العربيةاألمريكتان

المستقلة
إفريقيا

PPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلد

7,81غينيا6,94مولدوفا3,55السودان13,19جزر البهاما4,16سري النكا2,91فنلندا

9,28موزامبيق9,90بيالروس7,97تونس13,38أوروغواي5,17كمبوديا4,76آيسلندا

9,89تنزانيا10,39أرمينيا13,60البحرين14,52بربادوس6,50أسرتاليا5,76النمسا

MB 500 ،دفع مسبق، أجهزة محمولة
آسيا والمحيط أوروبا

الهادئ
كومنولث الدول الدول العربيةاألمريكتان

المستقلة
إفريقيا

PPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلد

9,97موزامبيق8,68مولدوفا11,97املغرب15,73بربادوس6,46كمبوديا5,27بولندا

12,34كابو فريدي11,02كازاخستان12,25مصر16,12أوروغواي7,16سري النكا5,76النمسا

16,68بوروندي13,68بيالروس13,20السودان21,77الواليات املتحدة10,18بوتان6,19ليتوانيا

MB 500 ،دفع مسبق، أجهزة محمولة
آسيا والمحيط أوروبا

الهادئ
كومنولث الدول الدول العربيةاألمريكتان

المستقلة
إفريقيا

PPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلدPPP$البلد

10,53موريشيوس11,02كازاخستان14,08مصر11,71أوروغواي6,44كمبوديا5,76النمسا

12,72تنزانيا13,68بيالروس19,92تونس14,52بربادوس8,38سري النكا6,76ليتوانيا

13,02موزامبيق17,35مولدوفا21,70ليبيا16,32الواليات املتحدة12,54إندونيسيا7,75رومانيا

 PPP$ = دوالرات تعادل القوة الشرائية.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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ملحوظ من اخلطط القائمة على األجهزة احملمولة يف البلدان 
النامية، مما يسّلط الضوء على التحّدي املستمر لتقدمي حصص 

أكرب من البيانات بأسعار معقولة يف العامل النامي.

وتظهر املقارنة بني األسعار يف البلدان النامية أن خطط النطاق 
العريض املتنقل املدفوعة مسبقاً قد وصلت إىل مستويات معقولية 
التكلفة يف خطط االتصاالت اخللوية املتنقلة: فقد كانت أسعار 

االتصاالت اخللوية املتنقلة كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل 
للفرد يف املتوسط - 30 يف املائة أقل من متوسط - أسعار 
النطاق العريض املتنقل يف عام 2013، ولكنها نفسها تقريباً 

يف عام 52014. ومع ذلك، جيب توخي احلذر عند مقارنة سلة 
االستعمال املنخفض لالتصاالت اخللوية املتنقلة وسلة النطاق 

العريض املتنقل القائم على األجهزة احملمولة مبقدار 500 ميغابايتة، 
ألن كل سّلة تشمل خدمات خمتلفة وتوفر النفاذ إىل تطبيقات 

خمتلفة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تتميز بلدان مختارة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ 
من حيث أنها تقدم خدمات نطاق عريض متنقل رخيصة 

بشكل خاص.

من شأن مقارنة األسعار القائمة على تعادل القوة الشرائية 
)PPP( أن متّكن من تسليط الضوء على البلدان اليت تتمّيز بأدىن 
أسعار النطاق العريض املتنقل يف كل منطقة ملراعاة القوة الشرائية 
للعمالت احمللية )اجلدول 3.4(. وأرخص أسعار النطاق العريض 

املتنقل احملسوبة بدوالرات تعادل القوة الشرائية هي يف بلدان أوروبا 
وآسيا واحمليط اهلادئ، وذلك جلميع أنواع خدمات النطاق العريض 
املتنقل. والبلدان احملددة يف هاتني املنطقتني وعلى صعيد العامل اليت 

تتميز بأن لديها أدىن أسعار النطاق العريض املتنقل هي النمسا 
وليتوانيا )أوروبا( وكمبوديا وسري النكا )آسيا واحمليط اهلادئ(.

ولدى بعض البلدان يف كومنولث الدول املستقلة ويف منطقة 
إفريقيا أسعار نطاق عريض متنقل منخفضة بشكل ملحوظ، مثل 
مولدوفا لكل من خدمات النطاق العريض املتنقل املدفوعة مسبقاً 
أو آجالً القائمة على األجهزة احملمولة، وموزامبيق خلدمات النطاق 

العريض املتنقل املدفوعة مسبقاً القائمة على األجهزة احملمولة. 

الرسم 6.4: أسعار التجوال املتنقل الدويل واألسعار احمللية يف أوروبا وبلدان اخلليج، 2014

مالحظة: استخدم متوسط األسعار اإلقليمية للرسائل SMS يف حساب سلة أسعار التجوال لالتصاالت اخللوية املتنقلة احملددة يف بلدان جملس التعاون اخلليجي. تتضمن سلة التجوال 
لالتصاالت اخللوية املتنقلة تكلفة النداءات وإرسال النصوص SMS أثناء وجود العميل يف اخلارج. البيانات عن املتوسطات اإلقليمية لبدان جملس التعاون اخلليجي غري متوفرة لكل من 

 سلة أسعار التجوال لالتصاالت اخللوية املتنقلة وأسعار التجوال للنطاق العريض املتنقل.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، على أساس بيانات اهليئات األوروبية لتنظيم االتصاالت اإللكرتونية )BEREC( والفريق العامل املعين بالتجوال لبلدان جملس التعاون اخلليجي 

وبيانات االحتاد الدويل لالتصاالت.
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أسعار التجوال واألسعار احمللية بالقيم املكافئة يف سلة أسعار
االتصاالت اخللوية املتنقلة لدى االحتاد، 2014،

متوسطات جملموعتني إقليميتني

أسعار التجوال واألسعار احمللية لنقل البيانات مبعدل 500 ميغابايتة،
2014، متوسطات جملموعتني إقليميتني
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أوروباأوروبا بلدان اخلليجبلدان اخلليج
سلة أسعار التجوال لالتصاالت اخللوية املتنقلة
(متوسط إقليمي لسائر بلدان العامل)
سلة أسعار التجوال لالتصاالت اخللوية املتنقلة
(أسعار حمددة ضمن اجملموعة)
سلة أسعار االحتاد لالتصاالت اخللوية املتنقلة
املسبقة الدفع (احمللية)

جتوال النطاق العريض املتنقل مبعدل 500 ميغابايتة
(متوسط إقليمي لسائر بلدان العامل)
جتوال النطاق العريض املتنقل مبعدل 500 ميغابايتة
(املتوسط ضمن اجملموعة)
اتصاالت النطاق العريض املتنقل لألجهزة احملمولة مبعدل
500 ميغابايتة (احمللية)
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وهذان البلدان مثال على قدرة املنافسة على ختفيض أسعار النطاق 
العريض املتنقل، حىت يف السياق الذي يتطلب االستثمار لالرتقاء 

بالشبكات أو توسيع التغطية.

وال يتمّيز أّي بلد يف األمريكتني باخنفاض أسعار النطاق العريض 
املتنقل بشكل خاص مقارنة باألسعار يف مناطق أخرى، ومع ذلك 
ميكن استثناء أوروغواي بوصفها البلد الذي يتمّيز بأرخص أسعار 
النطاق العريض املتنقل لعدة خدمات يف النطاق العريض املتنقل. 

وتنطبق نفس املالحظة على الدول العربية، باستثناء السودان، اليت 
تقدم بعض أرخص خطط النطاق العريض املتنقل القائمة على 

األجهزة احملمولة يف العامل.

المبادرات اإلقليمية لتنظيم أسعار التجوال الدولي تسهم 
في تقريبها من األسعار المحلية.

على الرغم من عدم توفر بيانات عاملية قابلة للمقارنة بشأن رسوم 
التجوال الدويل )وسيكون من الصعب جتميعها ألهنا تتطلب 

مدخالت متعددة األبعاد(، كان التجوال حمّط اهتمام اهليئات 
التنظيمية لعدة سنوات ألن رسوم التجوال الدويل غالباً ما تعترب 

عالية بشكل مفرط وتفتقر إىل الشفافية. وتؤكد الدراسات يف دوائر 
الصناعة، تبعاً للشبكة األم لدى العميل املتجول والشبكة يف البلد 

الذي يزوره، على أن تعريفات التجوال الدويل املطبقة ميكن أن 
ختتلف بعامل يصل إىل مخسة أضعاف، إن مل يكن أكثر. وبرز 
العديد من املبادرات التنظيمية يف السنوات األخرية اليت ترمي إىل 

ختفيض أسعار التجوال وإعالم املستهلكني على حنو أفضل وجتّنب 
“صدمة الفاتورة”.6

واعتباراً من عام 2007، يعمد االحتاد األورويب، مع آيسلندا 
وليختنشتاين والنرويج، إىل وضع حدود على األسعار بشأن 

تعريفات التجوال داخل االحتاد األورويب بغية التوصل إىل سوق 

أوروبية موحدة يف جمال االتصاالت االلكرتونية. ونتيجة لذلك، 
اخنفضت أسعار التجوال األوروبية بشكل ملحوظ يف الفرتة 

2007-2013، بأكثر من 80 يف املائة لنداءات التجزئة والرسائل 
SMS وبأكثر من 90 يف املائة لتجوال البيانات.7  ومثة منطقة 
أخرى تنظم أسعار التجوال هي بلدان اخلليج، حيث وضعت 

اهليئات التنظيمية جمللس التعاون اخلليجي)GCC(8 حدوداً قصوى 
لتعريفات التجوال داخل بلدان اجمللس يف عام 2012. ويقتصر 

تنظيم دول جملس التعاون اخلليجي على اخلدمات الصوتية 
بالتجزئة واجلملة فقط.

وقد استخدم االحتاد سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حلساب سعر سّلة جتوال مماثلة لبلدان اخلليج وبلدان االحتاد 

األورويب )الرسم 6.4(. وأظهرت مقارنة أسعار التجوال واألسعار 
احمللية أن تعريفات التجوال الصوتية والرسائل SMS أعلى مبقدار 

ثالثة إىل ستة أضعاف من املعدالت احمللية املقابلة، باستثناء 
نداءات التجوال داخل االحتاد األورويب، حيث جعل التنظيم 

أسعار التجوال واألسعار احمللية متشاهبة جداً. ومن حيث تعريفات 
نقل البيانات، كانت أسعار التجوال داخل االحتاد األورويب أعلى 

ثالث مرات من املعدالت احمللية، وكان الفارق أكرب من ذلك 
بكثري ملعدالت جتوال البيانات غري املنظمة لعمالء االحتاد األورويب 
املتجولني خارج املنطقة، وكذلك لبيانات عمالء التجوال يف بلدان 

جملس التعاون اخلليجي.

ومن الواضح أن من شأن األسعار الباهظة أن ختنق النشاط 
االقتصادي واالجتماعي وأن حتد من النفاذ إىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت عندما متنع الناس من التواصل أثناء 

وجودهم يف اخلارج. وقد جنح بعض املناطق يف خفض أسعار 
التجوال الدويل من خالل التنظيم، مما يدل على أن التعاون 

الدويل واإلقليمي يف جمال التجوال ميكن أن يساعد يف ضمان متتع 
الكثريين بفوائد اخنفاض أسعار التجوال.
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إنرتنت األشياء: بيانات من أجل التنمية الفصل 5 

إنرتنت األشياء )IoT( هي البنية التحتية العاملية جملتمع املعلومات، 
وعليها تقوم الشبكة املزدهرة من األشياء املادية، أو األجهزة اليت 
هلا عنوان بروتوكول إنرتنت )IP( يضمن هلا التوصيلية باإلنرتنت، 

فضالً عن االتصاالت اليت تربط ما بني هذه األشياء وغريها من 
األجهزة واألنظمة اليت تصبح على هذا النحو متمكنة باإلنرتنت.

وقد تركزت أوائل املنصات القائمة على اإلنرتنت، يف املقام األول، 
على االتصاالت بني األفراد واجلماعات من الناس، وهو ما ميكن 

أن نطلق عليه تسمية االتصاالت من شخص إىل شخص. 
وتضيف إنرتنت األشياء إىل هذه املنصات أجهزة قادرة على 

التواصل من شخص إىل آلة ومن آلة إىل آلة دون تدخل االنسان. 
وإذ تتمتع هذه األجهزة بالقدرة على التواصل، فإهنا تصبح قادرة 

على املسامهة يف إنرتنت األشياء. وملا كانت هناك طائفة واسعة من 
شىت أنواع األجهزة املوصولة، فإن هذه األجهزة املتنوعة تنطوي على 
طائفة من الروابط )الشكل 1.5(. وميكن تصنيف األجهزة أساساً 

يف فئتني: )1( إما أجهزة هلا توصيل باإلنرتنت خاص هبا قادرة على 
النفاذ إىل اإلنرتنت يف أي وقت؛ )2( أو أجهزة تعتمد على شبكة 

هلا توصيل باإلنرتنت. وإنرتنت األشياء تضم الفئتني، فضالً عن 
شبكات احملاسيس الالسلكية )WSN( اليت تسهل االتصال بني 
األنداد ضمن جمموعات من احملاسيس دون التوصيل باإلنرتنت.

التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدعم 
وتدفع عجلة التقدم في إنترنت األشياء، ومن المرتقب أن 

يكون لها أثر كبير يكاد يشمل كل صناعة في مجتمعنا

يقوم عامَل إنرتنت األشياء على بنية حتتية من تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وهي ضرورية جلمع البيانات ونقلها وتعميمها فضاًل 
عن تيسري كفاءة تقدمي اخلدمات، من قبيل الصحة والتعليم، إىل 

اجملتمع بأسره.

وهنالك عدة تطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تعمل على تسريع عجلة التقدم يف إنرتنت األشياء. فهناك 

تكنولوجيا احملاسيس املنخفضة الطاقة واملنخفضة التكلفة، والنمو 
يف البنية التحتية عالية السرعة وعالية اجلودة، والتوصيلية الالسلكية 
شبه السائدة يف كل مكان، وزيادة عدد األجهزة ذوات القدرة على 

التواصل، والكميات الكبرية من مساحة التخزين وقدرة احلوسبة 
)السحابية يف املقام األول( املتوفرة بأسعار معقولة، وعدد ال 

حيصى من عناوين اإلنرتنت بفضل اإلصدار السادس )IPv6( من 
بروتوكول اإلنرتنت. ومن شأن التوقعات الطموحة اليت تتمخض 
عنها إنرتنت األشياء يف العديد من القطاعات - ومنها التعليم 

والرعاية الصحية والزراعة والنقل واملرافق والصناعات التحويلية - 

الشكل 1.5: رسم بياين لتوضيح توصيلية إنرتنت األشياء

Postscapes and Harbor Research :املصدر
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أن تشجع املزيد من أصحاب املصلحة على دخول السوق، ومن 
مث على املسامهة يف توسعها.

وتشري التقديرات اليوم إىل أن أكثر من 50 يف املائة من نشاط 
إنرتنت األشياء يرتكز على تطبيقات التصنيع والنقل واملدن الذكية 

واملستهلك، ولكن مجيع الصناعات ستكون، يف غضون مخس 
سنوات، قد أطلقت مبادرات إنرتنت األشياء، وهي تكتشف 

وتطبق مناذج جتارية وعمليات جديدة فضالً عن مصادر جديدة 
لتحقيق الكفاءة التشغيلية )الشكل 2.5(.

معظم القيمة المستمدة من إنترنت األشياء تأتي من توليد 
البيانات الجديدة ومعالجتها وتحليلها

تتدفق البيانات الكبرية من مليارات األجهزة يف شىت أحناء العامل، 
ومن املرتقب توصيل ما يرتاوح من 26 إىل 100 مليار جهاز 
كجزء من إنرتنت األشياء حبلول عام 2020 )اجلدول 1.5(. 

وسوف تشمل إنرتنت األشياء هذه األجهزة التقليدية “الغبية” 
)من قبيل حممصة اخلبز واملصباح الكهربائي والثالجة وصنبور 
املاء( اليت سوف تصبح “ذكية” بفضل حماسيس آنية جمهزة 

بالقدرة على التواصل.

وملا كانت األجهزة املوصولة توفر فرصاً جديدة لالستكشاف 
العلمي جملموعات البيانات الكبرية هذه، فهناك قدر متزايد من 

احلجم والقيمة املرتبطني بالبيانات التجريبية والبيانات وليدة 
احلاسوب أو وليدة اآللة. ويف سياق البيانات الكبرية، متثل البيانات 

اليت يولدها االنسان، مثل البيانات النصية )الرسائل والوثائق 
اإللكرتونية( وبيانات الوسائط االجتماعية )الصور والفيديو( نسبة 

متناقصة باطراد من اجملموع الكلي. وال عجب يف ذلك، ألن 
العديد من أجهزة إنرتنت األشياء تنتج بيانات مولدة آلياً، مثل 

بيانات التحسس النائي )عن الرباكني والغابات والغالف اجلوي 
والزالزل( والصور والفيديو )املراقبة وبيانات املرور( تتقامسها مباشرة 

مع األجهزة األخرى، دون أي تدخل من جانب االنسان.

الشكل 2.5: القطاعات اليت ميكن أن تنهض فيها إنرتنت األشياء بدور متكيين من أجل التنمية

.)ITU based on Al-Fuqaha, Ala et al. (2015 :املصدر
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إن جمموع األثر االقتصادي الذي تنطوي عليه إنرتنت األشياء 
عميق األبعاد، ورغم تفاوت التقديرات من املرتقب أن تتمخض 

إنرتنت األشياء عن قيمة سوقية تصل إىل عدة تريليونات من 
 ،Gartner2014 و ،Forbes( 2020 الدوالرات حبلول عام
2013 وMcKinsey، 2015(. ويف هذا السياق، ولئن كان 

من احملتمل أن متثل إنرتنت األشياء على مدى السنوات العشر 
املقبلة قيمة أعلى يف االقتصادات املتقدمة نظراً الرتفاع قيمة كل 

استخدام، فإن من املتوقع أن يتولد ما يقرب من 40 يف املائة 
من قيمة السوق العاملية إلنرتنت األشياء يف االقتصادات النامية 

.)2015 ،McKinsey)

تنطوي إنترنت األشياء على احتمال أن تصبح دافعاً رئيسياً 
لعجلة التنمية

توفر إنرتنت األشياء فرصاً جديدة للتنمية من خالل توفري مصادر 
جديدة للبيانات ميكن أن تسهم يف فهم وحتليل ومعاجلة قضايا 

التنمية القائمة. ونتيجة لذلك، أصبح النقاش حول إنرتنت األشياء 
جزءاً من النقاش األوسع حول ثورة البيانات واإلمكانات اليت 

متخضت عنها تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة 
)مبا فيها منو إنرتنت األشياء( سعياً إىل حتقيق األهداف اإلمنائية 
الدولية، مبا يف ذلك األهداف املرسومة يف برنامج 0 اجلديد من 

أجل التنمية املستدامة.

مثال ذلك أن إنرتنت األشياء ستكون مبثابة لبنة يف بناء املدن 
واجملتمعات املستدامة يف الغد وعنصراً أساسياً يف تدابري املستقبل 

يف جماالت املناخ ومياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي وسالسل 
قيمة الطاقة املتجددة.

وتبشر إنرتنت األشياء بتوفر قدرة كبرية يف رصد آثار تغري املناخ، 
ذلك ألهنا تستطيع االستفادة من البيانات الواردة من كل شيء 

بدءاً من األجهزة املألوفة - من قبيل اهلواتف الذكية اللتقاط 
الصور ومراصد جودة اهلواء للكشف عن وجود جسيمات معينة 

اجلدول 1.5: حجم إنرتنت األشياء باألرقام
المصدراإلحصاءاتالمؤشرات

عدد األجهزة املوصولة ، 
اإلجنازات اليت حتققت:

2008-2009: عدد األجهزة املوصولة على مستوى العامل 
يتجاوز عدد الناس

منو سنوي بنسبة 70% يف مبيعات احملاسيس منذ عام 
2002

 Evans, Dave. “The Internet of Things: How
 the Next Evolution of the Internet Is Changing
.)2011( .Everything,” CISCO white paper 1, no

 Gartner. Forecast: The Internet of Things,
.Worldwide. Stamford, CT: Gartner Research, 2013

CISCO, Visual Networking Index: Global Mobile 8 مليارات جهاز أو 6,58 أجهزة لكل شخص موصولعدد األجهزة املوصولة اليوم:
 Data Traffic Forecast Update, 2014–2019. San

.Jose, CA: Cisco Systems, 2015

عدد األجهزة املوصولة حبلول 
عام 2020:

تقدر Gartner Inc. أن زهاء 26 مليار جهاز ستكون 
موصولة كجزء من إنرتنت األشياء حبلول عام 2020 

)وهذا الرقم يستثين اهلواتف الذكية واحلواسيب الشخصية 
واللوحية، اليت متثل فئة منفصلة من 7,3 مليارات جهاز(

 Gartner. Forecast: The Internet of Things,
 Worldwide. Stamford, CT: Gartner Research,

.2013

تقدر ABI Research أن أكثر من 30 مليار جهاز 
ستكون موصولة حبلول عام 2020

 ABI. “More Than 30 Billion Devices Will Wirelessly
 Connect to the Internet of Everything in 2020.”

.London: ABI Research, 9 May 2013

تقدر Cisco أن حوايل 50 مليار جهاز ستكون موصولة 
حبلول عام 2020

 Evans, Dave. “The Internet of Things: How
 the Next Evolution of the Internet Is Changing

.)2011( .Everything,” CISCO white paper 1, no

ترى Morgan Stanley أن الرقم قد يصل إىل 75 مليار 
جهاز حبلول عام 2020

 Danova, Tony. “Morgan Stanley: 75 Billion Devices
 Will Be Connected to the Internet of Things by

.2020,” Business Insider, 2 October 2013

تفرتض Bell Labs أن ما يرتاوح من 50 إىل 100 مليار 
جهاز ستكون موصولة حبلول عام 2020

 Trappeniers, Lieven, et al. “The Internet of Things:
 The Next Technological Revolution,” Computer 46,

.)2013( No. 2

Turner, Vernon, et al. “The Digital Universe of تفيد IDC بأن عدد األجهزة يقرتب فعاًل من 200 مليار
 Opportunities: Rich Data and the Increasing

 Value of the Internet of Things.” Framingham,
 MA: International Data Corporation, White Paper,

.IDC_1672, 2014

مالحظة: يعرّب عن حجم البيانات مبضاعفات البايتات: كيلوبايتة )024 1( وميغابايتة )024 21( وجيغابايتة )024 31( وتريابايتة )024 41( وبيتابايتة )024 51( وإكسابايتة )024 61( 
وزيتابايتة )024 71(.
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- إىل األجهزة املستخدمة على نطاق واسع - مثل أنظمة املراقبة 
لرصد الصحة النباتية وأجهزة مراقبة الطقس واملناخ وأنظمة إدارة 

الطاقة. ويوفر استخدام هذه البيانات العديد من الفرص لتحسني 
فعالية تقدمي املساعدات االنسانية وعمليات اإلغاثة يف أعقاب 

الكوارث الطبيعية.

ويف سياق انتشار املدن الكربى، وال سيما يف البلدان النامية، من 
شأن استخدام تطبيقات إنرتنت األشياء والشبكات الذكية أن 
حيقق أقصى قدر من الكفاءة يف استخدام مصادر الطاقة وأن 

يعزز يف الوقت ذاته استقرار الشبكة. بيد أن املدن الكربى تتطلب 
قدراً أكرب من الذكاء يف استخدام إمدادات املياه املتناقصة باطراد. 

ويف هذا الصدد، تستفيد املرافق الكهربائية وهيئات املوارد املائية 
وهيئات إدارة النفايات وهيئات النقل من إنرتنت األشياء لرصد 

وإدارة التوصيالت البينية وخمتلف الطلبات على الطاقة واملياه 
والصرف الصحي، وذلك بغية حتويل املدن الكربى إىل مدن ذكية.

ما زال نقص قابلية التشغيل البيني يشكل تحدياً إلنترنت 
األشياء

جتمع إنرتنت األشياء بني خمتلف اجلهات املعنية يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتتطلب تعاوهنا، من مصنعي 

اإللكرتونيات االستهالكية إىل مقدمي خدمات االتصاالت 
ومطوري التطبيقات. وباإلضافة إىل ذلك، وإذا كان إلنرتنت 

األشياء أن حتقق اآلمال الكبرية املعقودة عليها، فال بد من ضمان 
مشاركة أصحاب املصلحة خارج قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، مبا يف ذلك شركات صناعة السيارات واألجهزة 
املنزلية واملرافق واإلدارات العامة، والكثري غريها. ومجع كل هذه 

اجلهات حتت لواء واحد يضيف قدراً كبرياً من التعقيد يف تطوير 
إنرتنت األشياء ولكنه شرط لضمان قابلية التشغيل البيين اليت تعترب 

مفتاح الوصول إىل ما يرتاوح من 40 إىل 60 يف املائة من القيمة 
اليت تنطوي عليها إنرتنت األشياء (McKinsey، 2015(. هذا 
هو التحدي األكرب الذي ينبغي التصدي له يف االحتاد الدويل 

لالتصاالت ويف غريه من احملافل.

تتطلب تنمية إنترنت األشياء توفر توصيلية النطاق العريض 
الثابت وعرض نطاق ترددي واسع

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أساس 
التوصيلية والقدرة على معاجلة البيانات املطلوبتني يف إنرتنت 

األشياء. وعلى الرغم من أن التغطية الالسلكية تكاد تكون عاملية 
بفضل الشبكات الساتلية واملتنقلة، فإن مطالب التوصيلية قد 

تكون أكرب إلطالق كامل طاقات إنرتنت األشياء. ويف الواقع، 
بينما ميكن تشغيل بعض تطبيقات إنرتنت األشياء بتوصيلية 

منخفضة السرعة والقدرة، فإن البعض اآلخر يتطلب توصيالت 

عالية القدرة يف النطاق العريض. وحىت يف سيناريو تطبيقات 
إنرتنت األشياء اليت تتطلب قدرة منخفضة، فإن االستخدام 

املتزامن للعديد من األجهزة قد يستدعي قدرة عالية يف وصلة 
عودة أو توصيل شبكة فقرية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن معاجلة 

البيانات الكبرية املتولدة عن إنرتنت األشياء تتطلب عرض نطاق 
ترددي. وتشتد احلاجة إىل ذلك يف املناطق اليت تكون فيها البنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات حمدودة، حيث ستكون سعة التخزين 
والقدرات التحليلية يف السحاب ومن مث ستعتمد على قدرة عالية 

يف جمال اإلرسال.

وتوصيلية النطاق العريض الثابت هي األكثر مالءمة لتلبية هذه 
االحتياجات، إىل جانب القدر الكايف من عرض نطاق اإلنرتنت 

الدويل وقدرة الشبكة الفقرية. ومع ذلك، ما زال اإلقبال على 
النطاق العريض الثابت يف العامل النامي حمدوداً جداً، وهناك ندرة 

يف التوصيلية الدولية يف العديد من البلدان النامية. وهذا ما يالحظ 
بشكل خاص يف أقل البلدان توصيالً )LCCs( ويشري إىل أن هذه 
البلدان ال متلك البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الالزمة إلنرتنت األشياء، مع أن هذه البلدان هي اليت ميكن أن 

تستفيد أكثر من غريها من إمكانات التنمية يف إنرتنت األشياء. 
وهذا يستدعي املزيد من تدابري السياسة العامة واإلجراءات 

التنظيمية لسد الفجوة يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الثابتة يف العامل النامي ولتجنب ختلف الكثري من 

البلدان النامية يف سباق إنرتنت األشياء.

ينبغي للمكاتب اإلحصائية الوطنية والهيئات التنظيمية 
والوزارات أن تعمل معاً من أجل استخالص البيانات الكبيرة 

من إنترنت األشياء

ترتبط معظم القيمة املستمدة من إنرتنت األشياء ارتباطاً وثيقاً 
باستغالل البيانات الكبرية، ومن مث فإن التحديات يف جمال 
إدارة البيانات وحتليلها مماثلة للتحديات املاثلة يف تطبيقات 
البيانات الكبرية األخرى. ويف هذا الصدد، تنهض املكاتب 

اإلحصائية الوطنية بدور هام حبكم واليتها القانونية يف وضع 
املعايري اإلحصائية، وميكنها مثالً أن تصبح مبثابة هيئات لوضع 
املعايري ومراكز لتبادل لبيانات الكبرية تشجع على اتباع أفضل 

املمارسات التحليلية وتسهل تبادل البيانات. واهليئات التنظيمية 
الوطنية يف جمال االتصاالت هلا دور مكمل تؤديه نظراً ألن معظم 
بيانات إنرتنت األشياء تُنقل عرب شبكات االتصاالت. ويف واقع 
األمر، تستطيع اهليئات التنظيمية أن تسهل وضع آليات حلماية 
اخلصوصية وتشجيع املنافسة واالنفتاح يف أسواق البيانات. ويف 
هذا الصدد، تستطيع اإلدارات العامة أيضاً أن تسهم بنصيب 

وافر باعتماد سياسات البيانات املفتوحة بالنسبة جملموعات بيانات 
إنرتنت األشياء اخلاصة هبا.
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البيانات اخلاصة بالنطاق العريض املتنقل منذ 2012 من خالل استبيان االحتاد بشأن سلة أسعار تكنولوجيا  4   يتم مجع 

املعنية  الوطنية  الدول األعضاء يف االحتاد/اجلهات  يُرَسل سنويًا إىل مجيع  املعلومات واالتصاالت، وهذا االستبيان 
باإلحصاءات. 

5   املتوسطات على أساس 108 بلدان نامية توفرت عنها بيانات أسعار النطاق العريض املتنقل وأسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة والدخل 

القومي اإلمجايل للفرد لعامي 2013 و2014.

6   يشري تعبري “صدمة الفاتورة” إىل فاتورة يفاجأ املستهلك بكوهنا مفرطة. انظر مثالً التوصية ITU-T D.98، الرتسيم يف خدمة التجوال 

.https://www.itu.int/rec/T-REC-D.98 :الدويل املتنقل، سبتمرب 2012، متاحة يف املوقع

.http://epthinktank.eu/2013/10/10/a-roaming-free-europe-in-2015/ :7   خدمة البحوث الربملانية األوروبية

8   بلدان جملس التعاون اخلليجي هي: اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت واململكة العربية السعودية.
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