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تمهيد
يسّرين أن أقدم طبعة عام 2012 من تقرير قياس جمتمع املعلومات. ويقوم هذا التقرير السنوي، وهو 
اآلن يف عامه الرابع، على أساس أدوات للمقارنة املرجعية تتسم باالبتكار واحلجّية، أدوات وضعها 
االحتاد الدويل لالتصاالت لرصد ما يستجد يف جمتمع املعلومات يف شىت بقاع العامل، فضاًل عن توفري 
معلومات قّيمة لكي تستخدم يف صوغ السياسات اليت تقوم على األدلة املثبتة ويف تعزيز االستفادة من 

الدروس املتبادلة بني األقران.

ويقدم هذا التقرير دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IDI(، الذي يرتب أداء البلدان فيما 
يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( واستخدام هذه التكنولوجيا، كما يقدم 
سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IPB(، وهي مقياس فريد من نوعه يتتبع ويقارن تكلفة 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعقوليتها. وتتضمن هذه الطبعة أيضاً سلسلة جديدة من 
البيانات والتحليالت تتناول اإليرادات واالستثمارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقرتح 

منهجية جديدة، باستخدام بيانات غري تقليدية، لقياس إمكانيات االتصاالت يف العامل.

لقد شهد العام املاضي منواً مطرداً يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يكاد يشمل العامل أمجع. ويُعزى قدر كبري من هذه ‘التوصيلية’ 
املعززة إىل سرعة النمو - ارتفاع مبقدار 40 يف املائة يف عام 2011 –  يف اشرتاكات النطاق العريض املتنقل، لدرجة أن هذه االشرتاكات بلغت 
اآلن ضعف اشرتاكات النطاق العريض الثابت. وكان من شأن هذه املوجة العارمة يف اشرتاكات النطاق العريض املتنقل يف البلدان النامية أن 
وضعت اإلنرتنت يف متناول جحافل من املستعملني اجلدد. ومع ذلك، يشري التقرير إىل أن أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ما زالت مرتفعة جداً يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض. فإذا كان للنطاق العريض املتنقل أن حياكي معجزة اخلدمة املتنقلة اخللوية 

فال بد من توسيع رقعة التغطية بشبكات اجليل الثالث)3G(  وال بد من املضي يف ختفيض األسعار.

واحلق إن الفوارق يف تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما زالت كبرية بني البلدان، حيث تبلغ قيم الدليل IDI وسطياً يف البلدان 
املتقدمة ضعف ما هي عليه يف البلدان النامية.

وإنين واثق من أن البيانات والتحليالت الواردة يف هذا التقرير ستعود بالنفع العظيم على أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت وغريه من اهليئات يف 
سعيها إىل بناء جمتمع معلومات عاملي شامل للجميع. ويسعدين أن أقول أن خطوات تقدُّم هامة قد حتققت، إمجاالً، منذ إصدار طبعة عام 2011.

براهيما سانو
مدير

مكتب تنمية االتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت
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شكـــر وعـرفـــان

أعدت طبعة عام 2012 من تقرير قياس جمتمع املعلومات شعبة البيانات واإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن 
مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت. وضم الفريق سوزان تلتشر )رئيسة الشعبة( وإسربانزا ماغبانتاي وإيفان فاييخو وليزا 
كرويسنبيك وديانا كوركا وفانيسا غراي ودوريس أواليا. وأعد مارتن هيلربت )مستشار لدى االحتاد( املسوَّدة األوىل للفصل 5 يف التقرير. ومّجع 
مايكل مينجس )مستشار لدى االحتاد( جمموعات البيانات بشأن أسعار النطاق العريض املتنقل واستكمل بيانات االحتاد فيما يتعلق بإيرادات 
قطاع االتصاالت واالستثمارات فيه. وسامهت ناتايل ديلماس وأوليفييه بوبري جبمع بيانات االحتاد. وتلقى الفريق مالحظات واقرتاحات مفيدة 
من مارتن أدولف )مكتب تقييس االتصاالت يف االحتاد(. ومت تنفيذ كل األعمال حتت إشراف كومساس زافازافا، رئيس دائرة دعم املشاريع 

وإدارة املعارف، مكتب تنمية االتصاالت.

ويشتمل التقرير على بيانات من مكتب اإلحصاءات األورويب )Eurostat( ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )OECD( وصندوق 
النقد الدويل )IMF( ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( ومعهد اليونسكو لإلحصاءات، وشعبة السكان يف األمم املتحدة، 

والبنك الدويل، ومن مثّ َوجب االعرتاف بفضلها.

ويقدر االحتاد أيضاً تعاون البلدان اليت تفضلت بتقدمي البيانات الواردة يف دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسلة أسعار تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

ومتت عملية التحرير يف قسم الرتمجة اإلنكليزية يف االحتاد، برئاسة أنتوين بيت. واضطلعت ناتايل ديلماس بعملية النشر املكتيب، وصمم الغالف 
سيلني ديتوماس وجي هوانغ. وقدمت هرياواسيه ياسانديكوسوما الدعم اإلداري يف إعداد التقرير.
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قياس جمتمع املعلومات 2012

 
الرسم  1: التطورات اإلجمالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011-2001

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

ملخص تنفيذي

الفصل 1: مقدمـــة
ما زالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( تتغلغل داخل البلدان 
يف شىت أحناء العامل وذلك بفضل تزايد توصيل الناس بالشبكات. 
وقد شهد العام املاضي منواً مطرداً يف استعمال هذه التكنولوجيا على 
مستوى العامل، حيث ارتفعت كل املؤشرات الرئيسية باستثناء عدد 
خطوط اهلاتف الثابت الذي يشهد تراجعاً منذ عام 2005 )الرسم 
1(. ويف الواقع، يتزايد عدد البلدان اليت بلغت مستوى الكتلة احلرجة 

من حيث النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها، 
مما يسارع يف انتشار هذه التكنولوجيا ويعزز من الطلب الذي يدفعه 

انتشار اإلنرتنت املتنقلة.

حوالي 6 مليارات اشتراك متنقل خلوي بنهاية عام 2011
سجلت االشرتاكات املتنقلة اخللوية، من عام 2010 إىل عام 2011، 
النامية،  البلدان  أسواق  يف  رقمني  من  مئوية  بنسب  مستمراً  منواً 
ولكنها سجلت تباطؤاً إمجالياً مقارنة بالسنوات السابقة. وازداد عدد 
االشرتاكات املتنقلة اخللوية بأكثر من 600 مليون، كادت تكون كلها 
يف بلدان العامل النامي، حبيث بلغت حوايل 6 مليارات اشرتاك على 
صعيد العامل، أي 86 لكل 100 نسمة )الرسم 2(. ويُعزى إىل الصني 
وحدها مليار اشرتاك، ومن املنتظر أن تبلغ اهلند مليار اشرتاك يف عام 
2012. وازداد تغلغل املهاتفة املتنقلة اخللوية بنسبة 11 يف املائة على 

صعيد العامل، مقارنة بنسبة 13 يف املائة يف السنة السابقة. وبصفة 
عامة، أدى العدد املتزايد من مقدمي اخلدمات إىل منافسة ضارية 
أحياناً يف القطاع وإىل ختفيض كبري يف أسعار االستهالك، وكان ذلك 

عامل رئيسي يف انتشار اخلدمات املتنقلة اخللوية. 
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ملخص تنفيذي

يكاد يبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل ضعف 
عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت

ما فتئ يتزايد اإلقبال عاملياً على خدمات النطاق العريض )السلكي( 
السواء. وبنهاية عام 2011،  املتنقل على  العريض  الثابت والنطاق 
 قفــز عــدد اشرتاكــات النطــــاق العــــريض )السلكي( الثـــابت إىل زهــــاء
 600 مليــون، ما يقابـــل معــدل تغلغـــل عــاملـــي بنسبـــة 8,5 يف املــائـــة

)الرسم 3(، مقارنة حبوايل 530 مليون ومعدل تغلغل بنسبة 7,7 يف 
املائة قبل سنة. ويف الوقت ذاته، منا عدد اشرتاكات النطاق العريض 
املتنقل الفعالة بنسبة 40 يف املائة من عام 2010 إىل عام 2011، 
إذ بلغ حوايل 1,1 مليار بنهاية عام 2011. وهذا ميثل معدل تغلغل 
قدره 16 لكل 100 نسمة عاملياً، مقابل 12,6 قبل سنة )الرسم 4(. 
واليوم، يكاد يبلغ عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل ضعف عدد 
اشرتاكات النطاق العريض الثابت. وما زالت أوروبا يف مقدمة املناطق 
من حيث استخدام النطاق العريض، يليها األمريكتان )الرسم 5(.

العريض  النطاق  تغلغل  نمو  يستمر  أن  المتوقع  من 
القليلة  السنوات  في  رقمين  من  بمعدالت  المتنقل 
القادمة، األمر الذي يعكس انتشار خدمات اإلنترنت 

لمتنقلة ا
املعلومات  تكنولوجيا  خدمة  ميثل  املتنقل  العريض  النطاق  زال  ما 
عام  فمن  النمو.  أعلى معدالت  تعكس  اليت   )ICT( واالتصاالت 
2010 إىل عام 2011، استمر النمو مبعدل مرتفع بلغ 40 يف املائة 

عاملياً، أي 23 يف املائة يف البلدان املتقدمة و78 يف املائة يف البلدان 
يتم  مل  اخللوية،  املتنقلة  اخلدمة  تغلغل  من  النقيض  وعلى  النامية. 
التوصل بعد إىل درجة اإلشباع يف تغلغل النطاق العريض املتنقل، 
السنوات  يف  رقمني  من  مبعدالت  النمو  يستمر  أن  املتوقع  ومن 
القليلة املقبلة. وقد ساهم نشوء خدمات اإلنرتنت املتنقلة )املسبقة 
ارتفاع  السواء( بدور رئيسي يف موجة  الدفع على  الدفع واملؤجلة 
عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل يف البلدان النامية، ما جعل 
اإلنرتنت يف متناول عدد كبري من املستعملني ممن لديهم نفاذ حمدود 

إىل خدمات النطاق العريض الثابت.

وسيكون ملعدل النمو املرتفع يف اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية 
)معقولة التكلفة( يف األسواق الناشئة الكربى )مثل الربازيل وروسيا 
واهلند والصني( أثر بالغ يف عدد اشرتاكات النطاق العريض املتنقل 
وعدد مستعملي اإلنرتنت، ولسوف يعزز، بفضل الزيادة يف التطبيقات 
الفيديوية املتنقلة، االنتقال من حركة الصوت املتنقل إىل حركة البيانات 
املتنقلة. ونتيجة لذلك، سوف حيتاج األمر إىل حتسينات هامة يف 

 الرسم 2: اشتراكات الخدمة المتنقلة الخلوية،
2001-2011، العالم وبحسب مستوى التنمية

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف العامل.

 الرسم 4: اشتراكات النطاق العريض المتنقل الفعالة،
2007-2011، العالم وبحسب مستوى التنمية

 املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العامل.

الرسم 3: اشتراكات النطاق العريض )السلكي( الثابت، 
2001-2011، العالم وبحسب مستوى التنمية

 املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العامل.
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قياس جمتمع املعلومات 2012

الشبكات ومعدالت أعلى سرعة وقدر أكرب من الطيف، ويتطلب 
كل هذا تدفقات استثمارية متواصلة يف القطاع.

تتطلب نخبة المستعملين بنية تحتية متطورة من النطاق 
العريض الثابت

كان تغلغل النطاق العريض الثابت ينمو مبعدل أبطأ يف العام املاضي، 
املتقدمة البلدان  يف  املائة  يف   5 بنسبة  عاملياً،  املائة  يف   10  بنسبة 

إشباع  بوادر  من  هنالك  وليس  النامية.  البلدان  يف  املائة  يف  و18 
بعد، ومن املتوقع أن يواصل تغلغل النطاق العريض الثابت تقّدمه يف 

السنوات القليلة املقبلة.

البنية  مع  باملقارنة  الثابت،  العريض  للنطاق  التحتية  البنية  وتتطلب 
التحتية للشبكة املتنقلة، قدراً أكرب بكثري من االستثمارات. ويف املِيل 
األخري حتديداً، يتحسن النفاذ إىل النطاق العريض بتمديد توصيالت 
األلياف حىت املن زل أو مكان العمل. وتوفر شبكات النطاق العريض 
الثابتة اجلديدة هذه معدالت أعلى من حيث السرعة والسعة وجودة 
اخلدمة مما توفره شبكات النطاق العريض املتنقل، ومن مث فهي تليب 
املنظمات  قبيل  من  املستعملني،  خنبة  احتياجات  أفضل  حنو  على 
النطاق  من  متطورة  حتتية  بنية  تتطلب  اليت  األعمال،  ومؤسسات 

العريض الثابت من أجل االستفادة الكاملة من هذا النطاق.

الرسم 5: اشتراكات النطاق العريض الثابت )السلكي( والمتنقل الفعالة لكل 100 نسمة، بحسب المنطقة، 2011  

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
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بنهاية عام 2011، بلغ عدد مستعملي اإلنترنت 2,3 مليار 
شخص )أي واحد من ثالثة(

ازداد  عامليًا،  العريض  النطاق  خدمات  يف  الزيادة  أعقاب  يف 
السابقة السنة  إزاء  املائة  يف   11 بنسبة  اإلنرتنت  مستعملي   عدد 

)الرسم 6(. وبنهاية عام 2011، كان أكثر من ثلث سكان العامل، أي 

الرسم 6: النسبة المئوية من األفراد مستعملي اإلنترنت، 
2001-2011، العالم وبحسب مستوى التنمية

 املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف العامل.
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2,3 مليار نسمة، على اتصال باإلنرتنت. وكان معدل منو استعمال 

 اإلنرتنت أعلى يف البلدان النامية )16 يف املائة( منه يف البلدان املتقدمة
(5 يف املائة(. وهذا يعكس الفوارق الكبرية يف معدالت تغلغل اإلنرتنت، 
اليت بلغت يف هناية عام 2011 نسبة 70 يف املائة يف البلدان املتقدمة 
مقارنة بنسبة 24 يف املائة يف البلدان النامية. وازداد نصيب البلدان 
النامية من جمموع عدد مستعملي اإلنرتنت يف العامل من 44 يف املائة 
يف عام 2006 إىل 62 يف املائة يف عام 2011. واليوم، ميثل مستعملو 
اإلنرتنت يف الصني 23 يف املائة من جمموع مستعملي اإلنرتنت يف العامل 

و37 يف املائة من مستعملي اإلنرتنت يف البلدان النامية.

ويتزايد باطراد عدد الذين يستطيعون النفاذ إىل اإلنرتنت يف املن زل. 
فمن عام 2010 إىل عام 2011 ارتفع عدد األسر املعيشية اليت هلا 
نفاذ إىل اإلنرتنت بنسبة 14 يف املائة. وبنهاية عام 2011، كان لدى 
ثلث األسر املعيشية يف العامل، أي 600 مليون من أصل 1,8 مليار 

أسرة، إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت.

البلدان  في  العريض  النطاق  اشتراكات  تكون  ما  غالباً 
Mbit/s 2 النامية بمعدالت سرعة دون

يف الوقت ذاته، وبينما يتعذر أن نتصور احلياة اليومية دون إنرتنت 
من  وأكثر  العامل  ثلثي سكان  أن  املتقدمة جند  البلدان  غالبية  يف 
النامية ال نفاذ هلم بعد إىل اإلنرتنت،  البلدان  ثالثة أرباع سكان 
وهنالك العديد من ذوي النفاذ إىل اإلنرتنت ال يتمتعون بالنفاذ إىل 

خدمات اإلنرتنت ذات السرعة العالية واجلودة العالية.

)السلكي(  العريض  النطاق  يف  االشرتاكات  غالبية  ولئن كانت 
العايل  الدخل  ذات  املتقدمة  االقتصادات  من  العديد  يف  الثابت 
)تفوق Mbit/s 10( فإن الكثري  توفر معدالت سرعة عالية جداً 
النامية مقصورة على معدالت سرعة  البلدان  من االشرتاكات يف 
دون Mbit/s 2. ومن شأن ذلك يف الواقع أن حيد من منط وجودة 
عرب  إليها  النفاذ  املستعمل  يستطيع  اليت  واخلدمات  التطبيقات 
العريض  النطاق  تكنولوجيا  أن  أيضاً  باملالحظة  اإلنرتنت. وجدير 
فإن  ذلك  ومع  التنقلية،  وتوفر  التغطية  زيادة  على  تساعد  املتنقل 
الشبكات واخلدمات املتنقلة القائمة حالياً ال توفر عادة سوى قدر 
األمر  أخفض،  سرعة  ومبعدالت  البيانات،  إىل  النفاذ  من  حمدود 
الذي غالباً ما جيعل اشرتاكات النطاق العريض املتنقل غري مناسبة 
لكثافة االستعمال، من جانب دوائر األعمال واملؤسسات مثاًل. 
بصفة  مهم  السرعة  والعايل  املوثوق  النطاق  العريض  النفاذ  إن  إذ 
خاصة من أجل تقدمي اخلدمات العمومية احليوية، كتلك املتصلة 
وفائدة  إمكانية  فإن  مث  ومن  احلكومة.  ودوائر  والصحة  بالتعليم 
النطاق  ُيستخدم  عندما  مقيدة  املتنقل  العريض  النطاق  خدمات 

العريض املتنقل مثاًل لكي حيل حمل النفاذ العريض النطاق )السلكي( 
الثابت، بداًل من أن يكمله. 

أقرت لجنة النطاق العريض أربعة أهداف طموحة لكنها 
ممكنة لعام 2015

حظيت احلاجة إىل سد الفجوة الرقمية وجعل النفاذ عريض النطاق 
إىل اإلنرتنت يف متناول اجلميع باالعرتاف ضمن األهداف اإلمنائية 
الرئيسية، مثل األهداف اإلمنائية لأللفية )MDG( وأهداف  الدولية 
القمة العاملية جملتمع املعلومات )WSIS(. وعالوًة على ذلك، أقرت 
جلنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية، يف اجتماعها الرابع 
يف أكتوبر 2011 الذي ُعقد يف جنيف، جمموعة من أربعة أهداف 
جديدة “طموحة لكنها ممكنة” ينبغي للبلدان حول العامل أن تسعى 
جاهدة لبلوغها إن هي أرادت أن يشارك سكاهنا مشاركة كاملة يف 
جمتمعات املعارف الناشئة يف املستقبل. وتغطي األهداف سياسات 

النطاق العريض ومعقولية التكلفة ومدى االستعمال:

اهلدف 1: تعميم سياسة النطاق العريض يف العامل. ينبغي، حبلول 
عام 2015، أن يكون لدى مجيع البلدان خطة أو اسرتاتيجية نطاق 
عريض وطنية أو أن تدرج النطاق العريض يف تعاريفها للنفاذ الشامل/

.)UAS( اخلدمة الشاملة

حىت عام 2011، وضع 127 بلداً، من أصل 144 من جمموع البلدان 
العريض  النطاق  أدرجت  أو  وطنية،  عريض  نطاق  خطة  النامية، 
أو كالمهـــا  ،)UAS( الشاملـــة  الشامـــل/اخلدمـــة  للنفـــاذ  تعاريفهــا   يف 
)الرسم 7(. ومبا أن املزيد من البلدان يعكف على وضع خطط نطاق 
وطنية  حتتية  بنية  بوصفه  العريض  النطاق  بأمهية  تقر  وطنية  عريض 
أساسية فإن هدف الوصول إىل 100 يف املائة ممكن حبلول عام 2015.

اهلدف 2: جعل النطاق العريض معقول التكلفة. ينبغي، حبلول عام 
2015، أن تكون خدمات النطاق العريض عند مستوى النفاذ معقولة 

التكلفة يف البلدان النامية من خالل التنظيم املالئم وقوى السوق 
)أي أن حيدد السعر بأقل من 5 يف املائة من متوسط الدخل القومي 

اإلمجايل )GNI( الشهري للفرد(.

إن أسعار النطاق العريض يف اخنفاٍض يف كل أحناء العامل، وخصوصاً 
النطاق  مما جيعل  النامية، ولكنها ما زالت مرتفعة جداً  البلدان  يف 
 ،2011 عام  ففي  الناس.  من  الكثري  لدى  املنال  صعب  العريض 
كان سعر اخلدمات الثابت يف البلدان النامية ميثل 40,3 يف املائة 
من متوسط الدخل القومي اإلمجايل للفرد. وقد حقق 56 بلداً نامياً 
هدف نسبة 5 يف املائة )الرسم 8(. ومن باب املقارنة، متثل أسعار 
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 النطـــاق الـعريــض يف الغالبية العظمى من البلـــدان الـمتقدمـــة أقل من
5 يف املائــة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد.

اهلدف 3: توصيل املنازل بالنطاق العريض. ينبغي، حبلول عام 2015، 
أن يتوفر النفاذ إىل اإلنرتنت لدى 40 يف املائة من األسر املعيشية 

يف البلدان النامية.

الرسم 9: النسبة المئوية من األسر المعيشية التي لها نفاذ 
إلى اإلنترنت، البلدان النامية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

الرسم: أسعار النطاق العريض الثابت في البلدان النامية، 
% من الدخل القومي اإلجمالي للفرد، 2011

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: ملزيد من التفاصيل عن منهجية سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

انظر الفصل 3 من التقرير الكامل.

الرسم 7: صكوك السياسة الوطنية المعمول بها للنهوض 
بالنطاق العريض، 2011

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، مركز املعارف التنظيمية.

إن توفري النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت يف املن زل هو أفضل وسيلة 
مشولية لدخول الناس إىل جمتمع املعلومات. ففي هناية عام 2011 كان 
أكثر من 70 يف املائة من األسر املعيشية يف البلدان املتقدمة يتمتع 
النامية  البلدان  بالنفاذ إىل اإلنرتنت، مقارنة بنسبة 20 يف املائة يف 
)إزاء 17 يف املائة يف العام األسبق(. وينبغي أن تتضاعف هذه النسبة 
لكي حتقق هدف نسبة 40 يف املائة حبلول عام 2015 )الرسم 9(.
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 ،2015 عام  حبلول  ينبغي،  باإلنرتنت.  الناس  توصيل   :4 اهلدف 
على  املائة  60 يف  إىل  اإلنرتنت  مستعملي  تغلغل  معدل  يصل  أن 
مستوى العامل، أي 50 يف املائة يف البلدان النامية و15 يف املائة يف 

أقل البلدان منواً.

بلغت معدالت تغلغل مستعملي اإلنرتنت، بنهاية عام 2011، نسبة 
33 يف املائة عاملياً، 24 يف املائة يف البلدان النامية و6 يف املائة يف أقل 

البلدان منواً )الرسم 10(. ومن مث يتعني أن يتسارع النمو تسارعاً كبرياً 
إذا أريد بلوغ اهلدف، وخصوصاً يف أقل البلدان منواً. ولكن يف ضوء 
الزيادة الكبرية يف اشرتاكات النطاق العريض املتنقل، سيكون بلوغ 
اهلدف مرهوناً بعرض اخلدمات واألجهزة بأسعار معقولة، وبتطوير 
تطبيقات جديدة موجهة حنو الفئات األقل تعليماً أو الفئات املهّمشة 
باملهارات  يتعلق  فيما  اهلامة  احلواجز  وبالتغلب على  السكان،  من 

واإلملام بالقراءة والكتابة واحملتوى واللغات.

الفصل 2: دليل تنمية تكنولوجيا 
)IDI( المعلومات واالتصاالت

دليل  )IDI( هو  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تنمية  دليل  إن 
مدجماً يف قيمة مرجعية واحدة )على  مركب مؤلف من 11 مؤشراً 
 IDI سّلم مدرّج من 0 إىل 10(. واألهداف اليت يرمي إليها الدليل
هي رصد التقدم يف تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل 
من البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء وقياس مدى الفجوة 
الرقمية على صعيد العامل. وينقسم الدليل IDI إىل ثالثة أدلة فرعية 
والدليل  لالستعمال  الفرعي  والدليل  للنفاذ  الفرعي  الدليل  وهي: 
الفرعي للمهارات، وكل منها يلتقط جوانب ومكونات خمتلفة من 
عملية تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.1 ويعرض هذا التقرير 
نتائج الدليل IDI لعام 2011 مقارنة بعام 2010 بالنسبة جملموعة من 

البلدان عددها 155 بلداً. 

تحتل جمهورية كوريا المقام األول في الدليل IDI لعام 
2011، يليها بلدان أوروبية في معظمها

حتتل مجهورية كوريا مكان الصدارة يف الدليل IDI لعام 2011، تليها 
السويد، للعام الثاين على التوايل. والبلدان األخرى يف الطليعة هي 
)بالرتتيب( الدمنارك وأيسلندا وفنلندا وهولندا ولكسمربع واليابان واململكة 
املتحدة وسويسرا )اجلدول 1(. وجدير باملالحظة أن البلدان اخلمسة 
األوىل مل يتغري ترتيبها من عام 2010 إىل عام 2011، ومن مث فهي 
حتافظ على أعلى مستويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل. 
ومن عام 2010 إىل عام 2011، كادت مجيع البلدان املدرجة يف الدليل 

وعددها 155 حتسن من قيم الدليل IDI لديها، مما يشهد على استمرار 
منو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى العامل. 
وقد ارتفعت قيمة الدليل، وسطياً، مبقدار 0,21 نقطة )اجلدول 2(. 
وكان النمو أقوى يف الدليل الفرعي لالستعمال مقارنة بالدليل الفرعي 
للنفاذ )الرسم 11(. وهذا يعين، إمجاالً، أن البلدان بلغت فعالً سوية 
أعلى من حيث األداء يف الدليل الفرعي للنفاذ، يف حني ما زال الدليل 
الفرعي لالستعمال يف سوية أخفض بكثري، وما زال العديد من البلدان 
يف مرحلة التوسع من حيث استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
وهنالك فوارق هائلة بني البلدان، حيث ترتاوح قيم الدليل IDI لعام 
2011 من 8,56 )أعلى قيمة( إىل 0,88 )أخفض قيمة(. وقد اتسع 

املدى الفاصل قليالً من عام 2010 إىل عام 2011، مما يشري إىل اتساع 
الفجوة بني البلد يف املرتبة األوىل والبلد يف املرتبة األخرية من الدليل.

تبلغ قيم الدليل IDI في البلدان المتقدمة ضعف ما تبلغه 
في البلدان النامية، ولكن قفزات األداء تالحظ أساساً 

في البلدان النامية
كل البلدان يف املراتب الثالثني األوىل يف الدليل IDI هي بلدان عالية 
 .IDI الدخل، مما يؤكد الصلة القوية بني الدخل والرتتيب يف الدليل
وهنالك فوارق كبرية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، حيث تبلغ 
قيم الدليل IDI وسطياً يف البلدان املتقدمة ضعف ما تبلغه يف البلدان 
النامية. وأوسع ما تكون الفجوة عليه يف الدليل الفرعي لالستعمال، 
حيث تفوق القيم يف البلدان املتقدمة ثالثة أضعاف ما هي عليه يف 
البلدان النامية )الرسم 11(. وعالوًة على ذلك، أصبحت جمموعة 
البلدان النامية أقل جتانساً، فقد اتسع مدى الدليل IDI )أي الفرق 
بني أعلى وأخفض النتائج القطرية( وُمعامل التفاوت2 بني البلدان 
النامية، مما يوحي بأن الفوارق يف مراتب الدليل IDI ضمن اجملموعة 
قد اتسعت. والعكس صحيح يف البلدان املتقدمة، اليت أصبحت أكثر 
جتانساً من حيث تطور استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

)اجلدول 2(.

ويف الوقت ذاته، تشاهد أعلى معدالت النمو يف قيم الدليل IDI يف 
النامية، ال من حيث إمجايل الدليل IDI فحسب وإمنا من  البلدان 
حيث الدليلني الفرعيني للنفاذ واالستعمال على السواء أيضاً. فقد 
ارتفعت قيمة الدليل الفرعي لالستعمال، على وجه اخلصوص، بنسبة 
20 يف املائة من عام 2010 إىل عام 2011 يف البلدان النامية، مقابل 

10 يف املائة يف البلدان املتقدمة.

ومرّد ذلك جزئياً قيم االنطالق األخفض يف البلدان النامية، ولكنه 
املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  على  السريع  اإلقبال  أيضاً  يعكس 
واالتصاالت من قبيل اإلنرتنت املتنقلة. وبالفعل، فإن أوسع القفزات 
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 .The GNI per capita is based on the World Bank’s Atlas Method* :Note

الجدول 1: دليل التنمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت IDI( ،2010( و2011
الدليل 2010المرتبة 2010الدليل 2011المرتبة 2011االقتصــادالدليل 2010المرتبة 2010الدليل 2011المرتبة 2011االقتصــاد

793,79783,60املكسيك18,5618,45مجهورية كوريا
803,78803,48ألبانيا28,3428,21السويد

813,68863,41فييتنام38,2938,01الدمنارك 
823,68853,41إكوادور48,1747,96أيسلندا
833,66813,44مصر58,0457,89فنلندا
843,63873,36منغوليا67,8277,60هولندا

853,58833,42تونس77,7667,64لكسمربغ
863,57823,43بريو87,7687,57اليابان

873,53883,35مجهورية إيران اإلسالمية97,75147,35اململكة املتحدة
883,50933,08فيجي107,6897,48سويسرا

893,49843,42جامايكا117,68127,39هونغ كونغ، الصني
903,46923,19املغرب127,66107,47سنغافورة
913,42903,20جنوب إفريقيا137,52117,39النرويج

923,41893,29تايالند147,51137,38ماكاو، الصني
933,34913,19مجهورية الدومينيكان157,48167,11الواليات املتحدة

943,19943,04الفلبني167,39157,18أملانيا
953,19973,01إندونيسيا177,34187,03نيوزيلندا

963,15963,01اجلمهورية العربية السورية187,30177,08فرنسا
973,14992,94باراغواي197,10226,74النمسا
983,131002,93بوليفيا207,09196,99أيرلندا

993,12953,02غيانا217,05216,75أسرتاليا
1003,12982,94تونغا227,04206,87كندا

1013,081012,90الرأس األخضر236,89236,60بلجيكا
1023,051042,77أوزبكستان246,81266,36إستونيا

1032,991022,89السلفادور256,70246,54سلوفينيا
1042,981032,86اجلزائر266,69286,30مالطة

1052,881052,74سري النكا276,62256,41إسرائيل
1062,771072,66كوبا286,62276,31إسبانيا
1072,721062,71هندوراس296,28296,13إيطاليا

1082,671082,50بوتسوانا306,24315,94قطر
1092,511122,27ناميبيا316,19306,09بولندا

1102,491092,44تركمانستان326,17335,89مجهورية التشيك
1112,471102,40غابون336,14355,88اليونان

1122,461132,23توفالو346,07325,91بربادوس
1132,441112,31نيكاراغوا356,06345,88ليتوانيا
1142,321142,07كينيا366,06375,80التفيا

1152,241181,89زميبابوي376,05365,86الربتغال
1162,241152,06سوازيالند386,00405,61االحتاد الروسي

1172,231211,81غانا395,86395,63سلوفاكيا
1182,131171,92بوتان405,85455,19البحرين
1192,101161,98اهلند415,77425,53هنغاريا
1201,991201,84مجهورية الو الدميقراطية الشعبية425,75415,54كرواتيا

1211,961191,88كمبوديا435,74445,35أنتيغوا وبربادوس
1221,931241,75نيجرييا445,73385,64قربص

1231,851271,67جزر سليمان455,64435,41اإلمارات العربية املتحدة
1241,851221,76السنغال465,57465,08بيالروس

1251,841231,75غامبيا475,43534,81اململكة العربية السعودية
1261,761261,70اليمن485,40475,04صربيا

1271,751251,71باكستان495,27564,65كازاخستان
1281,741281,65جيبويت505,24494,89أوروغواي

1291,691311,62كوت ديفوار515,20514,87بلغاريا
1301,681301,64جزر القمر525,13504,89رومانيا
1311,671291,65ميامنار535,10544,75ُعمان

1321,671361,53أوغندا545,05484,90مقدونيا 
1331,661401,50رواندا555,01584,63شيلي

1341,651321,59توغو565,00554,72األرجنتني
1351,651371,53زامبيا574,95524,85بروين دار السالم

1361,641381,53موريتانيا584,82574,63ماليزيا
1371,631341,55نيبال594,74594,58سانت فينسنت وغرينادين

1381,601351,54الكامريون604,72674,17الربازيل
1391,601391,52تنزانيا614,57604,42ترينيداد وتوباغو

1401,601331,55مجهورية الكونغو 624,55624,24مولدوفا
1411,551411,49بنن634,53644,21البوسنة واهلرسك

1421,441441,36بابوا غينيا اجلديدة644,49614,36سانت لوسيا
1431,441421,41مدغشقر654,48684,11لبنان
1441,421431,37مالوي664,41634,21بنما

1451,381471,24مايل674,40654,20أوكرانيا 
1461,301491,18مجهورية الكونغو الدميقراطية684,39733,83أذربيجان

1471,281451,26موزامبيق694,38664,17تركيا
1481,281461,25غينيا704,37694,00جزر سيشل
1491,261481,20ليبرييا714,37713,94كوستاريكا

1501,151501,09إثيوبيا724,30723,92ملديف
1511,141521,06بوركينا فاصو734,20753,75جورجيا

1521,091511,08إريرتيا744,18703,95موريشيوس
1530,971530,96مجهورية إفريقيا الوسطى753,95773,61األردن

1540,941550,85تشاد763,93763,73كولومبيا
1550,881540,88النيجر773,92743,78فن زويال
783,88793,58الصني

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الرسم 11: الدليل IDI بحسب مستوى التنمية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: متوسطات بسيطة.
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)أي التغريات فوق املتوسط يف قيم الدليل IDI أو تغري املرتبة من عام 
2010 إىل عام 2011( تُعزى أساساً إىل البلدان النامية، وتشمل بلداناً 

من مجيع املناطق )اجلدول 3(.

ينبغي إيالء األولوية إلى “أقل البلدان توصياًل” عندما 
من  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  األمر  يتناول 

التنمية أجل 
والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني   IDI الدليل  نتائج  مقارنة  إىل جانب 
النامية، ميكن احلصول على حتليل أدق لتطور الفجوة الرقمية وذلك 
بتجميع البلدان على أساس مستويات IDI )عالية، أعلى، متوسطة، 
إىل   2010 عام  ومن  الزمن.  مر  على  التغريات  ومقارنة  منخفضة( 
عام 2011، تقلص مدى IDI بالنسبة جملموعات IDI العالية واألعلى 
املنخفضة. وحتقق يف   IDI بالنسبة جملموعة  اتسع  بينما  واملتوسطة، 
هذه اجملموعة األخرية أقل قدر من التقدم من حيث تطور تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. واجملموعة املنخفضة، وهي تضم أخفض ربع 
)أي أخفض 39 بلداً من حيث الرتتيب( من البلدان املشمولة يف 
الدليل IDI لعام 2011 وعددها 155، ميكن أن تسمى “أقل البلدان 
هذه  يف  البلدان  وتفتقر   .)4 )اجلدول  العامل  يف   )LCC( توصياًل” 
اجملموعة إىل البنية التحتية واملهارات الالزمة لزيادة تغلغل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واستعماهلا. ومن مث ينبغي إيالء كل االهتمام 
هلذه اجملموعة من البلدان من جانب صانعي السياسات يف املستويني 

الوطين والدويل على السواء. 

تعمد البلدان النامية إلى تحسين النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، مما سيؤدي في نهاية األمر إلى 

زيادة استعمال هذه التكنولوجيا وتعزيز أثرها
 ،IDI الفرعية  األدلة  صعيد  على  )الصني(،  هونغ كونغ  حتتل 
املرتبة األوىل يف الدليل الفرعي للنفاذ، للسنة الثانية على التوايل، 
األمين(.  اجلزء   ،5 )اجلدول  األوىل  بالدرجة  أوروبية  بلدان  يليها 
للنفاذ  الفرعي  الدليل  حيث  من  البلدان  أنشط  تكون(  و)تكاد 
النامية، واليت حتتل مراتب منخفضة عمومًا يف  كلها من البلدان 
الدليل IDI، وهي تشمل بعض أقل البلدان اإلفريقية والعربية منواً. 
IDI بتوفر بنية حتتية متطورة جداً  وبينما يتمتع األوائل يف الدليل 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فإن العديد من البلدان النامية 
مازالت يف طور تعزيز النفاذ إىل هذه التكنولوجيا. ومن بني كل 
تغلغل  فإن  للنفاذ،  الفرعي  الدليل  لتجميع  املستخدمة  املؤشرات 
اخلدمة املتنقلة اخللوية هو املؤشر األقوى تناميًا. فمن عام 2010 
املتنقلة  اخلدمة  اشرتاكات  عدد  ارتفاع  استمر   ،2011 عام  إىل 
نامية(  )معظمها  بلداً   60 حنو  يف  رقمني  من  مبعدالت  اخللوية 
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الجدول 2: تغيرات الدليل IDI بحسب مستوى التنمية، 2011-2010

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.                    مالحظة: * متوسطات بسيطة.

IDI 2010 الدليلIDI 2010 التغير في القيمة الدليل
 المتوسطة 
2011-2010

القيمة 
المتوسطة*

االنحراف 
المعياري

ُمعامل 
التفاوت

الدنيا - 
القيمة المدىالقصوى

المتوسطة*
االنحراف 
المعياري

ُمعامل 
التفاوت

الدنيا - 
المدىالقصوى

8,567,680,21-8,457,604,152,1351,310,88-3,942,0852,600,85العامل

8,344,560,25-8,214,736,521,1517,593,78-6,271,1718,693,48املتقدمة

8,567,680,19-8,457,603,242,1265,540,88-3,051,6052,350,85النامية

الجدول 3: أكثر البلدان دينامية )العشرة األولى( - التغيرات في القيم ما بين دليل 2010 ودليل 2011

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

التغّير في قيمة الدليل )%(التغّير في قيمة الدليل )المطلقة(التغّير في مرتبة الدليل

IDI المرتبة
 التغير فيالبلــد2011

IDI مرتبة
IDI المرتبة

 التغير فيالبلد2011
IDI مرتبة

IDI المرتبة
 % لتغيرالبلد2011

IDI الدليل 
23 غانا117 0,66 البحرين740كازاخستان49

19 زميبابوي115 0,62 اململكة العربية السعودية747الربازيل60

15 أذربيجان68 0,61 كازاخستان749رواندا133

14 فيجي88 0,57 أذربيجان668اململكة العربية السعودية47

13 كازاخستان49 0,54 الربازيل560البحرين40

13 الربازيل60 0,54 بيالروس546أذربيجان68

13 اململكة العربية السعودية47 0,49 إستونيا524فيجي88

13 البحرين40 0,45 جورجيا573اململكة املتحدة9

12 كينيا114 0,45 كوستاريكا571فيتنام81

12 جورجيا73 0,43 غانا4117غانا117

 
 )LCC( ،2011 ًالجدول 4: أقل البلدان توصيال

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.            مالحظة: بناء على 155 بلداً مشمولة يف الدليل IDI لعام 2011.

الدليل IDI البلــد
الدليل IDI البلــد2011

الدليل IDI البلــد2011
الدليل IDI البلــد2011

2011

1,28موزامبيق1,63نيبال1,75باكستان2,23غانا

1,28غينيا1,60الكامريون1,74جيبويت2,13بوتان

1,26ليبرييا1,60تن زانيا1,69كوت ديفوار2,10اهلند

1,15إثيوبيا1,60الكونغو1,68جزر القمر1,99مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

1,14بوركينا فاصو1,55بنن1,67ميامنار1,96كمبوديا

1,09إريرتيا1,44بابوا غينيا اجلديدة1,67أوغندا1,93نيجرييا

0,97مجهورية إفريقيا الوسطى1,44مدغشقر1,66رواندا1,85جزر سليمان

0,94تشاد1,42مالوي1,65توغو1,85السنغال

0,88النيجر1,38مايل1,65زامبيا1,84غامبيا

1,30مجهورية الكونغو الدميقراطية1,64موريتانيا1,76اليمن
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عرض  من  مستعمل  نصيب كل  واستمر   .IDI الدليل  يشملها 
نطاق اإلنرتنت الدولية يف الزيادة يف غالبية البلدان. وهذه فجوة 
ال يستهان هبا من حيث تغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف األسر املعيشية ما بني البلدان عالية الدخل، من جهة، والبلدان 

 
الجدول 5: االقتصادات العشرة األولى في الدليل الفرعي للنفاذ IDI )يمين( والدليل الفرعي لالستعمال )يسار(، 2010 و2011

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

 المرتبةاالقتصاد
2011

 النفاذ
2011

 المرتبة
2011

 النفاذ
2011

19,2119,09هونغ كونغ، الصني

28,8948,69سويسرا

38,8738,75لكسمربغ

48,8128,83أيسلندا

58,6658,51أملانيا

68,5068,51السويد

78,4778,33اململكة املتحدة

88,38128,12سنغافورة

98,3788,29الدمنارك

108,3498,24هولندا

 المرتبةاالقتصاد
2011

 النفاذ
2011

 المرتبة
2011

 النفاذ
2011

18,1718,04مجهورية كوريا

27,8427,53السويد

37,7947,17الدمنارك

47,5137,33فنلندا

57,2957,03اليابان

67,2467,02سنغافورة

77,0776,90لكسمربغ

87,0786,53أيسلندا

96,86106,40هولندا

106,6396,46ماكاو، الصني

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، من جهة أخرى. ولئن كانت 
إىل  ونفاذ  لديها حاسوب  اليت  املعيشية  األسر  املئوية من  النسبة 
متيل  الثابت  اهلاتف  تغلغل  نسبة  فإن  باستمرار،  تتزايد  اإلنرتنت 

إىل الركود يف معظم البلدان.

 
الرسم 12: مديات ومتوسطات الدليل IDI ، بحسب المنطقة، 2011

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: متوسطات بسيطة.
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عدد من البلدان، وال سيما من البلدان النامية، وبلغت مستويات عالية 
جداً يف عدد من البلدان األوروبية والبلدان املتقدمة األخرى. 

فيهـــا تضيـق  التي  الــوحيـــدة  المنـطـقـــة  هــي   أوروبـــا 
الـرقميــة الفجــوة 

من شأن حتليل للدليل IDI يف كل من املناطق الست3 أن يسلط الضوء 
على الفوارق يف تطور ICT عاملياً وإقليمياً. وحتتل البلدان األوروبية عموماً 
مراتب عالية جداً يف الدليل IDI، حيث تبلغ القيمة املتوسطة ملنطقة 
أوروبا 6,49 )الرسم 12(. وعالوًة على ذلك، فإن أوروبا هي املنطقة 
الوحيدة اليت أصبحت أكثر جتانساً من حيث تطور ICT واليت تضيق 
فيها الفجوة الرقمية. وتأيت منطقة كومنولث الدول املستقلة يف املرتبة 
الثانية يف الدليل IDI، حيث تسجل 4,43، وتتألف من بلدان تتسم 
مبستويات متماثلة نسبياً من تطور ICT؛ فقد أُحرزت تقدماً ال بأس به 
عموماً من حيث تطور ICT يف املنطقة من عام 2010 إىل عام 2011. 
وتسجل منطقة األمريكتني معدالً فوق املتوسط يف الدليل IDI قدره 
4,26. وبينما تنفرد الواليات املتحدة وكندا مبستويات عالية جداً يف 

 .ICT فإن باقي البلدان متجانسة نسبياً من حيث تطور ،IDI الدليل
وتسجل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ متوسطاً إقليمياً منخفضاً نسبياً 
يف الدليل IDI قدره 4,02، وهي دون املتوسط العاملي البالغ 4,15. 
وهذه املنطقة غري متجانسة إىل حد بعيد من حيث تطور ICT، حيث 
تشمل بلداناً متفوقة إىل جانب بلدان من أقل البلدان توصيالً. وحتتل 
منطقة الدول العربية ثاين أخفض مرتبة بني املناطق يف الدليل IDI، إذ 

يحقق الدليل الفرعي لالستعمال أكبر معدالت النمو بين 
IDI كل األدلة الفرعية الداخلة في الدليل

وهي   - لالستعمال  الفرعي  الدليل  طليعة  يف  الثالثة  البلدان  إن 
مجهورية كوريا والسويد والدامنارك - هي نفس البلدان اليت تتصدر 
منطقيت  إىل  األخرى  املتفوقة  البلدان  وتنتمي  اإلمجايل.   IDI الدليل 
أوروبا وآسيا واحمليط اهلادئ )اجلدول 5، يسار(، وكلها حققت أيضاً 
درجات عالية جداً يف الدليل IDI اإلمجايل. وهذا يؤكد أنه إذا كان 
من استعمال ICT فإهنا حتتاج  تبلغ مستوى عالياً  للمجتمعات أن 
إىل درجة عالية من االستعداد والبنية التحتية ICT )مقيسة بالدليل 
الفرعي للنفاذ( ومْقِدرات ICT )مقيسة بالدليل الفرعي للمهارات(. 
وبينما حيتوي الدليل الفرعي لالستعمال على أخفض القيم بني كل 
 ،2011-2010 الفرتة  يف  دينامية  األكثر  فقد كان  الفرعية،  األدلة 
حيث كشف النطاق العريض املتنقل عن أعلى معدالت النمو بني 
املؤشرات الثالثة املندرجة يف الدليل الفرعي. ومع ذلك، هنالك عدد 
من البلدان اليت مل تطلق )بعد( خدماهتا 3G جتارياً ومن مث اخنفضت 

مرتبتها يف الدليل الفرعي لالستعمال.

وما زال معدل تغلغل النطاق العريض )السلكي( الثابت متخلفاً عن 
معدل تغلغل النطاق العريض املتنقل على الصعيد العاملي. ففي 50 من 
البلدان املشمولة يف الدليل IDI )ال سيما البلدان النامية املنخفضة الدخل( 
جند أن معدل تغلغل النطاق العريض )السلكي( الثابت دون 1 يف املائة. 
وقد ازدادت النسبة املئوية من الذين يستعملون اإلنرتنت زيادة كبرية يف 

الجدول 6: االقتصادات الخمسة األولى في كل منطقة ومرتبتها في الدليل IDI العالمي، 2011

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

 IDI مرتبة
مرتبة IDI أوروبااإلقليمية

العالمية

آسيا 
والمحيط 

الهادئ

 IDI مرتبة
مرتبة IDI األمريكتانالعالمية

مرتبة IDI الدول العربيةالعالمية
العالمية

كمنولث 
الدول 

المستقلة

 IDI مرتبة
مرتبة IDI إفريقياالعالمية

العالمية

االحتاد 30قطر15الواليات املتحدة1مجهورية كوريا2السويد1
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108بوتسوانا67أوكرانيا53ُعمان50أوروغواي14ماكاو، الصني6هولندا5
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تسجل قيمة 3,77، ولكن عدداً من البلدان عالية الدخل يف املنطقة 
تتميز بقيم IDI عالية نسبياً. أما البلدان اإلفريقية فهي حتتل املراتب 
املنخفضة يف الدليل IDI واملتوسط اإلقليمي منخفض جداً عند 1,88. 
وكان التقدم احملرز يف معظمه يف البلدان املتفوقة يف الرتتيب اإلقليمي، 
ما جيعل إفريقيا االستثناء، حيث كان حتسني األداء يف املناطق األخرى 

يف كل من بلدان املراتب األوىل واألخرية على السواء.

وتكشف مقارنة الرتتيب العاملي واإلقليمي للبلدان اخلمسة املتفوقة يف كل 
منطقة عن الفجوة العاملية يف تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

إىل جانب أحوال التفاوت على الصعيد اإلقليمي )اجلدول 6(.

الفصل 3: سلـــة أسعـــار تكنــولـــوجيــا 
)IPB( المعلـومــات واالتصــاالت

 )ICT( يرتتب على أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
آثار هامة من حيث الطلب على هذه التكنولوجيا وعلى انتشارها. 
ورغبة يف رصد معقولية تكلفة خدمات ICT يف البلدان، عرب املناطق 
وعرب الزمن، عكف االحتاد الدويل لالتصاالت على وضع سلة أسعار 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IPB(، وهي أداة فريدة للمقايسة 
املرجعية العاملية توفر معلومات مفيدة عن تكاليف خدمات اهلاتف 
الثابت واملتنقل اخللوي والنطاق العريض الثابت وعن معقولية هذه 
التكاليف.4 وترتب سلة األسعار IPB لعام 2011 ما جمموعه 161 

.ICT اقتصاداً حبسب معقولية تكلفة خدمات

لمعلومات  ا تكنولوجيا  خدمات  أسعار  انخفضت 
 2008 بين عامي  ما  المائة  30 في  بنسبة  واالتصاالت 
البلدان  في  معقولية  أكثر  تكلفتها  وأصبحت  و2011 

المتقدمة وفي البلدان النامية على السواء 
على  األسعار  بني  ما  يقارن  العاملية،  لالجتاهات  حتليل  من  يتبني 
امتداد فرتة أربع سنوات من عام 2008 إىل عام 2011، أن خدمات 
معقولية من  أكثر  قد أصبحت  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 
حيث التكلفة يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية على السواء. 
وعلى امتداد هذه الفرتة، تراجعت قيمة سلة أسعار ICT العاملية من 
14,8 إىل 10,3. واخنفضت هذه القيمة يف البلدان النامية بنسبة 30 يف 

املائة، من 20,2 يف عام 2008 إىل 14,2 يف عام 2011 )الرسم 13(. 
وكشفت السالل الفرعية الثالث اليت تشكل السلة IPB عن اجتاهات 
مماثلة خالل الفرتة 2008-2011، وعن اخنفاض أشد يف األسعار ما 
بني عامي 2008 و2009 تاله تراجع معتدل يف األسعار )ما يشري 
إىل قدر من االستقرار( يف السنوات األخرية. ومل تتغري أسعار اهلاتف 
الثابت بصفة خاصة إال بشكل معتدل يف السنتني املاضيتني، وهي 
مستقرة. وستأيت ماكاو )الصني( والنرويج وسنغافورة يف مقدمة سلة 
IPB لعام 2011 ألكثر خدمات ICT معقولية من حيث التكلفة على 

مستوى العامل )اجلدول 7(.

من  في كثير  جدًا  مرتفعة  ذلك  مع  األسعار  تبقى 
في  الدخل، وخصوصاً  المنخفضة  النامية  االقتصادات 

)LDC( ًأقل البلدان نموا
أن  إىل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  أسعار  متيل 
البلدان اليت ترتفع فيها مستويات الدخل  تكون معقولة نسبياً يف 
يف  بلداً   15 آخر  أن  جند  بينما  للفرد،   )GNI( اإلمجايل  القومي 
ترتيب سلة األسعار لعام 2011 كلها من أقل البلدان منواً )باستثناء 
أكرب  بسرعة  األسعار  اآلن  تنخفض  ذاته،  الوقت  رميبابوي(. ويف 
يف البلدان النامية. وأقل من ثلث البلدان يف ِعداد أول 50 بلداً يف 
سلة األسعار لعام 2011 كشفت عن أي تغيري يف القيمة اخلاصة 
معظم  يف  التغيريات  وكانت  السابقة،  السنة  عن  السلة  يف  هبا 
احلاالت طفيفة. وحدثت أهم التغيريات يف قيمة IPB يف البلدان 
اليت ما زالت األسعار فيها مرتفعة نسبياً. وتوحي التغيريات األكثر 
دينامية امللحوظة يف الطرف األسفل من ترتيب IPB مقارنة بتلك 
 ICT امللحوظة يف الطرف األعلى منه بأن البلدان اليت تكون أسعار
أصاًل لديها جمال أضيق للمضي يف ختفيض  فيها منخفضة نسبياً 
األسعار، يف حني من املمكن إحداث تغيري أكرب يف البلدان اليت 

ما زالت األسعار فيها مرتفعة نسبياً.

الرسم 13: قيم سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
في العالم وبحسب مستوى التنمية، 2011-2008

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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و2011. وهذا يعين أنه حبلول عام 2011 أفضت درجة عالية من 
التحرير واملنافسة يف االقتصادات املتقدمة إىل استقرار األسعار عند 
مستوى منخفض نسبياً. أما يف البلدان النامية فقد استمرت األسعار 
يف االخنفاض مبعدالت من رقمني. ويف عام 2008، كانت أوروبا 
واألمريكتان وآسيا واحمليط اهلادئ تتمتع فعاًل بأسعار خدمات متنقلة 
خلوية معتدلة نسبياً، وحبلول عام 2011 زادت من ختفيض قيم السلة 
الفرعية للخدمات املتنقلة اخللوية لديها إىل 1,8 و4,5 و3,9 يف املائة 
على التوايل من الدخل القومي اإلمجايل )GNI( للفرد. ويف كومنولث 
الدول املستقلة، اخنفضت قيمة السلة الفرعية للخدمات املتنقلة اخللوية 
من 13,9 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف عام 2008 
إىل ما دون 5 يف املائة يف عام 2011. وشهدت الدول العربية أيضاً 
اخنفاضاً مستمراً يف أسعار اخلدمات املتنقلة اخللوية على الرغم من 
أهنا بقيت فوق نسبة 5 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف 
عام 2011. واحنفضت األسعار يف إفريقيا اخنفاضاً شديداً، حيث 
تراجعت قيمة السلة الفرعية للخدمات املتنقلة اخللوية من 32,4 يف 
املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف عام 2008 إىل 19,6 يف 
املائة يف عام 2011. وعلى الرغم من أن البلدان العشرة األوىل من 
حيث معقولية تكلفة السلة الفرعية للخدمات املتنقلة اخللوية تنتمي 
مجيعهاً إىل اقتصادات الدخل العايل، فإن اخلدمات املتنقلة اخللوية 
هي السلة الفرعية اليت يالحظ فيها أن الفارق يف معقولية التكلفة بني 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية هو أقل الفوارق شدة.  

 الرسم 14: السلة الفرعية لكل من أسعار ICT للخدمة المتنقلة الخلوية )يمين( والنطاق العريض الثابت )يسار(
بحسب اإلقليم، 2011-2008

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: متوسطات بسيطة.
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رغم أن أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
انخفضت في كل مناطق العالم بين عامي 2008 و2011، 

ما زالت هنالك فوارق كبيرة من حيث معقولية التكلفة
ما زالت األسعار مرتفعة يف إفريقيا، بصفة خاصة، حيث بلغت قيمة 
IPB لعام 2011 مقدار 31,4، مقارنة بقيمة 8,8 يف آسيا واحمليط 

اهلادئ و8,0 يف الدول العربية و5,5 يف األمريكتني. أما يف كومنولث 
الدول املستقلة ويف أوروبا فقد تدنت قيمة IPB يف عام 2011 إىل 
ICT يف  أسعار خدمات  أصبحت  التوايل، حبيث  على  و1,5   2,9

هاتني املنطقتني من أكثر األسعار معقولية يف العامل. ولئن أصبحت 
تكلفة خدمات ICT أكثر معقولية يف كل املناطق ويف كل سنة منذ 
عام 2008، فإن أكرب اخنفاض حدث بني عامي 2008 و2009، 
حيث أظهرت كل املناطق اخنفاضاً يف األسعار بنسبة من رقمني. أما 
يف اآلونة األخرية، بني عامي 2010 و2011، فقد اخنفضت األسعار 

يف كل املناطق بوترية أبطأ بكثري )الرسم 14(.

ما زالت أسعار الخدمات المتنقلة الخلوية في البلدان 
النامية تنخفض بمعدالت من رقمين

تراجعت أسعار اخلدمات املتنقلة اخللوية تراجعاً كبرياً على امتداد 
اليت  هي  املتقدمة  البلدان  وبينما كانت  املاضية.  القليلة  السنوات 
سجلت ما بني عامي 2008 و2009 أكرب اخنفاض يف أسعار اخلدمات 
املتنقلة اخللوية فلم يكن هنالك أي تغيري يذكر ما بني عامي 2010 
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الجدول 7: سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وساللها الفرعية، 2011 و2010

سلة أسعار االقتصادالمرتبة
السلة الفرعية للهاتف 
الثابت كنسبة % من 

الدخل GNI للفرد، 2011

السلة الفرعية للهاتف 
الثابت كنسبة % من 

الدخل GNI للفرد، 2011

السلة الفرعية للهاتف 
الثابت كنسبة % من 

الدخل GNI للفرد، 2011

الدخل GNI للفرد، 
دوالر أمريكي، 

2010 )أو أحدث 
ما هو متاح( 20112010201120102011201020112010

34’0,30,30,30,30,20,20,30,3880ماكاو، الصني1
290’0,40,50,30,50,20,20,70,784النرويج2
40’0,40,40,20,20,20,20,80,8070سنغافورة3
008’0,50,50,20,20,30,30,90,971قطر4
77’0,50,50,40,40,40,40,60,6160لكسمربغ5
41’0,50,50,10,10,30,21,21,2930اإلمارات العربية املتحدة6
050’0,50,50,60,60,20,20,90,959الدمنارك7
780’0,60,50,50,50,40,40,80,732هونغ كونغ، الصني8
110’0,60,60,60,60,30,30,80,850السويد9

47’0,60,60,30,30,90,90,50,5390الواليات املتحدة10
71’0,60,60,50,50,80,80,50,5530سويسرا11
47’0,60,50,60,40,30,30,90,9720فنلندا12
060’0,70,70,60,60,30,41,01,047النمسا13
430’0,70,91,01,00,30,30,81,429قربص14
25’0,70,70,20,20,70,71,31,3420البحرين15
32’0,80,70,70,60,70,61,00,9710أيسلندا16
49’0,80,80,80,70,80,80,80,8050هولندا17
45’0,80,80,80,81,01,10,70,6910بلجيكا18
170’0,90,90,80,71,51,50,40,427إسرائيل19
110’0,90,80,80,80,90,61,11,143أملانيا20
000’0,90,90,80,81,11,11,01,041أيرلندا21
270’0,90,80,80,61,21,10,80,743كندا22
150’0,90,90,90,91,11,00,90,935إيطاليا23
370’0,90,91,00,81,21,10,60,838اململكة املتحدة24
850’1,01,00,80,81,41,50,70,741اليابان25
800’1,01,00,40,40,70,71,81,931بروين دار السالم26
42’1,01,00,80,81,41,40,90,9390فرنسا27
19’1,01,00,70,61,31,31,11,1270مالطا28
590’1,00,80,80,80,80,81,51,043أسرتاليا29
260’1,01,20,90,90,60,61,72,218ُعمان30
900’1,11,00,80,81,11,11,21,29االحتاد الروسي31
890’1,11,10,40,41,31,41,61,619مجهورية كوريا32
390’1,21,21,41,41,01,01,11,111ليتوانيا33
940’1,21,21,11,11,61,70,90,826اليونان34
380’1,21,21,51,51,11,11,01,015ترينيداد وتوباغو35
11’1,21,21,01,01,31,31,31,3620التفيا36
610’1,21,30,90,91,01,01,72,020جزر الباهاما37
23’1,31,20,90,91,21,01,71,7860سلوفينيا38
750’1,31,50,80,81,01,12,02,57موريشيوس39
810’1,31,50,81,20,60,62,52,66كوستاريكا40
16’1,31,31,00,71,01,12,02,0190اململكة العربية السعودية41
880’1,41,41,31,41,31,31,51,421الربتغال42
750’1,41,31,21,11,81,81,21,231إسبانيا43
750’1,41,40,80,81,41,41,91,95جزر ملديف44
590’1,41,30,20,22,52,31,61,511فن زويال45
870’1,51,51,51,51,31,51,61,613كرواتيا46
460’1,61,51,01,01,91,91,71,714إستونيا47
770’1,71,61,41,42,02,01,71,528نيوزيلندا48
440’1,71,72,02,01,21,51,91,712بولندا49
240’1,81,81,81,80,61,02,92,72سري النكا50
760’1,81,80,80,81,41,43,23,27ماليزيا51
330’1,81,70,60,62,01,72,82,85أذربيجان52
950’1,91,80,30,31,81,63,63,65بيالروس53
830’2,02,01,31,32,72,71,91,816سلوفاكيا54
590’2,02,01,51,52,42,42,22,210أوروغواي55
890’2,01,91,81,82,21,92,12,117مجهورية التشيك56
590’2,01,60,40,41,92,33,82,17كازاخستان57
970’2,12,22,22,11,61,72,52,96بنما58
740’2,22,21,31,21,51,63,73,711لبنان59
850’2,22,22,12,02,62,62,01,912سانت كيتس ونيفيس60
840’2,22,21,91,73,43,31,41,47هنغاريا61
000’2,32,31,21,22,62,63,03,03رومانيا62
890’2,42,42,62,62,32,32,52,38أوكرانيا63
880’2,53,01,61,43,44,12,43,48املكسيك64
9’2,53,21,82,04,15,31,72,3890تركيا65
160’2,52,21,70,72,92,93,03,04تونس66
270’2,52,71,11,31,51,75,05,04الصني67
750’2,52,61,41,62,92,93,33,36اجلبل األسود68
630’2,62,11,41,12,11,84,23,35صربيا69
660’2,62,52,01,92,01,93,83,712بربادوس70
120’2,83,53,23,02,82,82,34,710شيلي71
760’2,83,01,21,12,12,05,15,99جزر سيشل72
770’2,83,22,52,34,03,92,03,44البوسنة واهلرسك73
13’2,82,81,21,32,32,05,05,2170أنتيغوا وباربادوس74
2’2,93,01,61,63,33,54,04,0420مصر75
690’3,13,31,01,04,65,23,83,82جورجيا76
620’3,22,80,60,65,74,33,43,68األرجنتني77
4’3,43,51,72,62,52,55,85,5150تايالند78
4’3,43,11,71,73,73,74,84,0450اجلزائر79
930’3,53,42,32,13,02,95,15,16غرينادا80
790’3,53,73,03,32,32,65,25,26بوتسوانا81
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الجدول 7: سلة أسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وساللها الفرعية، 2011 و2010 ) تتمـة(

سلة أسعار االقتصادالمرتبة
السلة الفرعية للهاتف 
الثابت كنسبة % من 

الدخل GNI للفرد، 2011

السلة الفرعية للهاتف 
الثابت كنسبة % من 

الدخل GNI للفرد، 2011

السلة الفرعية للهاتف 
الثابت كنسبة % من 

الدخل GNI للفرد، 2011

الدخل GNI للفرد، 
دوالر أمريكي، 

2010 )أو أحدث 
ما هو متاح( 20112010201120102011201020112010

6’3,64,41,91,93,13,05,98,5760دومينيكا82
270’3,73,82,22,46,36,32,62,66بلغاريا83
6’3,83,82,12,13,94,15,45,4560سانت لوسيا84
330’3,83,92,72,73,23,55,55,51اهلند85
1’3,83,92,22,22,32,97,06,7870بوتان86
5’3,84,61,51,34,84,85,27,7510كولومبيا87
570’3,84,23,13,15,06,13,43,44مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة88
030’3,84,13,03,74,04,04,54,55مجهورية الدومينيكان89
300’3,93,92,12,13,23,26,46,46سانت فنسنت وغرينادين90
4’3,94,62,62,62,92,96,28,3340األردن91
5’4,04,00,50,52,92,98,58,5920سورينام92
9’4,14,72,92,97,37,32,24,0390الربازيل93
380’4,25,32,42,54,74,55,68,83السلفادور94
200’4,35,71,61,63,33,37,912,13أرمينيا95
3’4,64,32,31,97,87,83,53,3960ألبانيا96
4’4,64,43,22,93,23,07,37,3800جامايكا97
6’4,85,04,64,94,44,65,45,4090جنوب إفريقيا98
3’4,84,82,22,25,35,37,07,0850اإلكوادور99

850’5,19,30,99,09,413,94,94,92املغرب100
870’5,18,31,31,33,53,910,419,62غيانا101
630’5,24,92,82,66,56,26,26,13فيجي102
710’5,35,13,03,04,33,88,58,42باراغواي103
500’5,55,52,22,43,93,810,410,42إندونيسيا104
810’5,95,91,31,38,48,48,18,11مولدوفا105
160’6,06,42,32,54,95,810,810,81فييتنام106
740’6,16,72,42,43,93,412,014,22غواتيماال107
3’6,38,73,13,111,611,64,311,6270الرأس األخضر108
2’6,46,20,50,59,38,79,49,4750سورية109
6,56,82,62,32,74,014,314,3700بنغالديش110
700’7,28,53,13,611,011,07,610,84بريو111
050’8,28,04,74,33,83,416,216,21باكستان112
060’9,09,28,48,95,95,912,912,92الفلبني113
870’9,09,14,14,110,99,112,214,11هندوراس114
940’9,417,25,35,06,35,916,540,63أنغوال115
280’9,78,72,32,34,04,022,819,83تونغا116
2’10,18,64,44,14,04,022,017,6730ميكرونيزيا117
810’10,515,86,26,29,89,815,631,53بليز118
1’10,810,31,11,212,611,018,718,7070اليمن119
000’12,112,04,84,87,17,124,324,33ساموا120
12,9N/A5,7N/A5,7N/A27,4N/A1’270السودان121
4’13,213,43,84,04,34,531,631,6500ناميبيا122
810’13,415,515,715,77,57,516,923,21بوليفيا123
230’14,314,65,45,46,97,530,830,81غانا124
110’14,920,45,65,618,118,321,137,21نيكاراغوا125
270’19,825,57,67,812,312,339,556,41جيبويت126
030’21,722,520,920,916,819,127,427,41موريتانيا127
090’22,022,011,311,315,115,139,739,71السنغال128
220’23,924,19,310,09,08,753,553,52تيمور لسيت129
24,332,012,611,712,112,448,072,0750كمبوديا130
160’27,126,120,320,319,716,741,541,51كوت ديفوار131
27,226,69,38,58,77,863,463,4440نيبال132
28,632,321,521,56,817,857,457,6790كينيا133
29,932,325,725,925,132,039,039,0500أوغندا134
180’31,128,016,414,216,115,760,754,01نيجرييا135
070’32,037,08,427,022,418,965,065,01زامبيا136
180’32,239,918,218,219,119,959,181,51الكامريون137
33,838,53,43,013,012,685,0906,0390إثيوبيا138
040’33,933,915,015,025,427,961,258,81ليسوتو139
280’34,734,60,81,03,22,8187,5187,51أوزبكستان140
35,5N/A0,2N/A6,4N/A108,3N/A2’340العراق141
550’36,035,80,10,17,87,3379,0379,05كوبا142
640’36,035,718,618,611,610,677,777,72فانواتو143
050’37,437,35,24,67,07,2111,0159,61مجهورية الو الدميقراطية الشعبية144
630’37,838,02,32,311,111,7399,1399,12سوازيالند145
38,037,81,41,312,712,2543,7543,7800طاجيكستان146
38,338,313,913,923,923,977,177,1780بنن147
010’39,439,56,96,911,211,7228,7228,72كرييبايت148
39,744,425,525,522,937,170,870,8530تن زانيا149
200’40,340,38,38,312,712,7221,3285,41سان تومي وبرنسيب ي150
41,8N/A9,3N/A16,0N/A747,4N/A450غامبيا151
45,951,616,016,021,638,8128,3620,0750جزر القمر152
46,650,315,717,029,333,994,6100,2600مايل153
51,655,020,828,334,036,7257,8377,4520رواندا154
51,8N/A12,7N/A42,8N/A720,0N/A340إريرتيا155
51,858,430,328,025,247,3113,5180,1550بوركينا فاصو156
52,859,026,323,653,753,478,31059,0460زميبابوي157
57,860,031,433,741,946,2135,5135,5440موزامبيق158
60,561,533,533,548,051,2405,5405,5490توغو159
64,073,937,937,954,083,7193,4193,4370النيجر160
64,664,650,950,943,143,1106,9253,0430مدغشقر161

مالحظة:N/A  = غري متاح. املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت، الدخل GNI للفرد وقيم تكافؤ القدرة الشرائية بالدوالر )PPP$( بناًء على بيانات البنك الدويل.  
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الرسم 15: أسعار النطاق العريض المتنقل كنسبة مئوية من الدخل GNI  للفرد، 2011، بحسب المنطقة

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: متوسطات بسيطة. الكويت غري مشمولة، إذ إن الدخل GNI للفرد غري متاح. ال تشمل املتوسطات سوى البلدان وعددها 116 اليت توفرت عنها األسعار املسبقة الدفع على 

اجلهاز احملمول واألسعار املؤجلة الدفع على احلاسوب، على السواء.
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نسبة من الدخل GNI  للفرد

العامل

أوروبا

الدول العربية

األمريكتان
آسيا واحمليط اهلادئ

كمنولث الدول املستقلة
إفريقيا

بحلول عام 2011، حقق ما يقارب نصف عدد البلدان 
المعلومات  تكنولوجيا  أسعار  بسلة  المشمولة  النامية 
للنطاق  الفرعية  السلة  في  قيمة   )IPB( واالتصاالت 
القومي  الدخل  من  المائة  في   5 دون  الثابت  العريض 
اإلجمالي )GNI( للفرد، وهو الهدف الذي وضعته لجنة 

النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية
شهدت أسعار النطاق العريض الثابت أشد اخنفاض )حبوايل 75 يف 
الثابت هو  العريض  2008 و2011. والنطاق  املائة( ما بني عامي 
سلة فرعية يالحظ فيها أن الفارق يف معقولية التكلفة ما بني البلدان 
املتقدمة والبلدان النامية على أشده. ومع ذلك فقد استفادت البلدان 
النامية من اخنفاض شديد بصفة خاصة يف األسعار )مبا يقرب من 
50 يف املائة( من عام 2008 إىل عام 2009، واستمرت األسعار يف 

اهلبوط حبوايل 30 يف املائة سنوياً ما بني عامي 2009 و2011. أما 
يف البلدان املتقدمة فقد ازدادت يف الواقع، ولو قلياًل، أسعار السلة 
الفرعية للنطاق العريض الثابت من عام 2010 إىل عام 2011. ومرّد 
ذلك أن أسعار مستوى النفاذ إىل خدمات النطاق العريض الثابت، 
املتقدمة، وصلت إىل مستويات منخفضة نسبياً  البلدان  يف غالبية 
ويف الكثري من احلاالت يزيد املشغلون من معدالت السرعة و/أو 
احلدود القصوى حلجم البيانات بداًل من املضي يف ختفيض األسعار.

ويف إفريقيا أصبحت أسعار السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت 
أكثر معقولية بكثري على امتداد هذه الفرتة، حيث اخنفضت من 
458,1 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل )GNI( للفرد يف عام 

2008 إىل 95,9 يف عام 2011. ويف الدول العربية أيضاً، اخنفضت 

من  الثابت اخنفاضاً شديداً  العريض  للنطاق  الفرعية  السلة  أسعار 
83,4 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف عام 2008 إىل 

15,9 يف عام 2011. وحبلول عام 2011، سجل كل من األمريكتان 

وآسيا واحمليط اهلادئ أسعاراً متقاربة جداً يف السلة الفرعية للنطاق 
العريض الثابت )فوق 19 يف املائة بقليل من الدخل القومي اإلمجايل 
للفرد( علماً بأن آسيا واحمليط اهلادئ بدأت بأسعار أعلى نسبياً يف 
عام 2008 )55,6 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد مقابل 
24,1 يف األمريكتني(. ويف كومنولث الدول املستقلة اخنفضت أسعار 

السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت إىل أقل من النصف منذ عام 
2008، وبقيت دون 5 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد 

أوروبا  الثابت يف  العريض  النطاق  أسعار  وكانت   .2011 عام  يف 
2011 بلغت  2008، وحبلول عام  منذ عام  التكلفة نسبياً  معقولة 
قيمة السلة الفرعية للنطاق العريض الثابت جمرد 1,5 يف املائة من 

الدخل القومي اإلمجايل للفرد.
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إفريقيا فتشهد أعلى وأوسع تفاوت يف مدى أسعار النطاق العريض 
املتنقل )الرسم 15(. والنفاذ املسبق الدفع إىل النطاق العريض املتنقل 
يف األجهزة احملمولة أعلى مثناً وسطياً من اشرتاكات النفاذ املؤجل 
الدفع إىل النطاق العريض املتنقل يف احلواسيب، ومتيل خمصصات 
البيانات إىل أن تكون أكرب يف هذه االشرتاكات. وبينما جند أن 
مماثلة ألسعار  املتقدمة  البلدان  يف  املتنقل  العريض  النطاق  أسعار 
يف  املتنقل  العريض  النطاق  أسعار  فإن  الثابت،  العريض  النطاق 
الثابت.  العريض  النطاق  أسعار  من  أكثر  معقولة  النامية  البلدان 
وإذا أريد للنطاق العريض املتنقل أن حياكي معجزة اخلدمة املتنقلة 
البلدان  يف  سيما  )ال  باإلنرتنت  الناس  من  املزيد  ويوصل  اخللوية 
 3G النامية املنخفضة الدخل(، فإنه يتعني توسيع تغطية شبكات

كما ينبغي ختفيض األسعار.

الفصل 4: اإليراد واالستثمار في 
االتصاالت

يف ضوء تزايد توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( ومعقولية 
آثارها االقتصادية واالجتماعية. وقد  تتزايد األدلة على  تكلفتها، 
التنمية  يف  وافر  بنصيب  يسهم  ذاته  حد  يف   ICT قطاع  أصبح 
العاملية من  الصادرات  بلغ نصيب   ،2010 ففي عام  االقتصادية. 

إن تكلفة خدمات النطاق العريض المتنقل معقولة في 
النامية،  البلدان  في  هي  مما  أكثر  المتقدمة  البلدان 
ولكن أسعار النطاق العريض المتنقل في البلدان النامية 
أدنى )للمشتركين بحجم منخفض( من أسعار النطاق 

الثابت العريض 
يف ضوء معدالت النمو وإمكانية توصيل املزيد املتزايد من الناس 
املتنقل  العريض  النطاق  خدمات  أسعار  أصبحت  باإلنرتنت، 
ومعقولية تكلفتها قضية هامة. ويف عام 2011، قام االحتاد الدويل 
العريض  النطاق  أسعار  بيانات  جلمع  رائدة  بعملية  لالتصاالت 
واملصاعب  القيود  فهم  إىل  ترمي  وهي  بلداً،   127 مشلت  املتنقل 
املنهجية ذات الشأن وإىل التعمق يف فهم معقولية تكلفة خدمات 

النطاق العريض املتنقل.

وبينما تبلغ أسعار النطاق العريض املتنقل وسطياً أقل من 2 يف املائة 
من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف البلدان املتقدمة، فإهنا تفوق 
30 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف البلدان النامية. 

أما  أوروبا،  املتنقل معقولية يف  العريض  النطاق  أسعار  أكثر  وجند 

 
الرسم 16: أكبر أولى 20 من أسواق االتصاالت من حيث 

االيرادات من خدمات االتصاالت، 2010

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف العامل.

 Chinaو China Mobile :مالحظة: * بيانات من التقارير السنوية للمشغلني - الصني
 .Vodacomو Telkomو MTNو Cell-C :؛ جنوب إفريقياChina Unicomو Telecom

** تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت. # بيانات عام 2009.
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الرسم 17: مجموع إيرادات االتصاالت، 2010-2007، 
العالم وبحسب مستوى التنمية

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف العامل.

مالحظة: ‘العامل’ يشمل 55 بلداً يُعزى إليها 92 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل 
يف العامل. ‘املتقدمة’ تشمل 28 بلداً متقدماً يعزى إليها 98 يف املائة من الناتج القومي 

اإلمجايل يف العامل املتقدم. ‘النامية’ تشمل 27 بلداً نامياً يعزى إليها 79 يف املائة من 
الناتج القومي اإلمجايل يف العامل النامي.
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وكانت اإليرادات من خدمات االتصاالت اليت بلغت 1,5 تريليون دوالر 
أمريكي يف عام 2010 أعلى قليالً من مبلغ 1,4 تريليون دوالر أمريكي 
اليت سجلت يف عام 2007 )الرسم 17(. وبلغ نصيب االقتصادات 
النامية 35 يف املائة من إيرادات االتصاالت يف العامل يف عام 2010، 
واألهم من ذلك أهنا شكلت مصدر منو هام أثناء فرتة الركود. وبينما 
ركدت إيرادات االتصاالت وسطياً يف االقتصادات املتقدمة، فإهنا منت 
يف االقتصادات النامية بنسبة 22 يف املائة ما بني عامي 2007 و2010. 
ومن باب املقارنة، منت إيرادات االتصاالت يف العامل بنسبة ال تعدو 
6 يف املائة. وينطوي أداء اإليرادات يف عام 2009، أي العام األول 
من ابتداء األزمة االقتصادية، على داللة أيضاً، فقد تراجعت إيرادات 
االتصاالت يف غالبية البلدان املتقدمة بينما واصلت االرتفاع يف غالبية 

البلدان النامية )23 بلداً من أصل 27 توفرت عنها البيانات(.

وكان الدافع وراء منو إيرادات االتصاالت يف البلدان النامية إىل حد كبري 
 )CAGR( هو توسع نطاق التغطية باخلدمات، مبعدل منو سنوي مركب
يزيد عن 10 يف املائة سنوياً، يف األرجنتني وكولومبيا ومصر واهلند وكينيا 
ونيجرييا وباكستان واململكة العربية السعودية وفن زويال، على سبيل املثال.

استمر نمو االشتراكات في البلدان المتقدمة، ولكن 
اإليرادات تعـاني من الضغـط ما عدا بضعــة استثنـاءات 

ملحـوظــة
تعاين إيرادات االتصاالت يف البلدان املتقدمة من ضغط يُعزى إىل 
سلسلة من العوامل. فهذه األسواق شديدة املنافسة، والعديد منها 
قريب من درجة اإلشباع يف قطاع اخلدمات املتنقلة. ورغم استمرار 
منو عدد االشرتاكات، أفضت األزمة االقتصادية إىل تراجع اإلنفاق 
على االتصاالت لكل اشرتاك. وإىل جانب ضيق ميزانيات املستهلكني 
واجه املشغلون ضغط إيرادات من التطبيقات اجلديدة اليت تنتقص من 
تدفقات إيراداهتم التقليدية. ومن االستثناءات البارزة كندا وهولندا 
والسويد وبعض أكثر البلدان تقدماً من حيث تطور شبكات اجليل 
االتصاالت من خدمات  إيرادات  )NGN(، حيث جاء منو  التايل 
أمهية  من  يربز  وهذا  التشغيل.  نفقات  يف  الوفورات  ومن  البيانات 

النطاق العريض يف منو إيرادات االتصاالت يف املستقبل.

الخدمات المتنقلة الخلوية هي المصدر األول لإليرادات 
في االقتصادات النامية، يدفعها النمو في االشتراكات، 

وتنطوي البيانات المتنقلة على إمكانية نمو كبيرة
قطاع اخلدمات املتنقلة هو املصدر األول لإليرادات يف البلدان النامية، 
إذ ميثل 62 يف املائة من إيرادات االتصاالت، وهو نصيب ما فتئ 
يتزايد على امتداد السنوات األربع املاضية )الرسم 18(. وقد جتاوزت 
إيرادات اخلدمة املتنقلة يف البلدان النامية جمموع إيرادات االتصاالت، 

يصل  وما  العاملية،  السلع  جتارة  من  املائة  12 يف  نسبة   ICT سلع 
 ،ICT خبدمات  يتعلق  وفيما  النامية.  البلدان  يف  املائة  يف   20 إىل 
بلغت إيرادات قطاع االتصاالت 1,5 تريليون دوالر أمريكي يف عام 
 )GDP( 2010، ما يقابل 2,4 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل

االتصاالت  الرأمسايل يف  اإلنفاق  بلغ  العام،  نفس  العامل. ويف  يف 
أكثر من 241 مليار دوالر أمريكي، أو ما يقدر بنسبة 2 يف املائة 
من جمموع تكوين رأس املال الثابت االمجايل )GFCF( يف العامل. 
وعالوة على ذلك، يشري عدد من الدراسات إىل مسامهة استعمال 

ICT يف منو اإلنتاجية يف االقتصاد بأكمله. 

إليرادات  رئـيسيــة  نـمــو  أســواق  هـي  النـاميــة  البـلــدان 
االتـصـــاالت

تتزايد أمهية دور االقتصادات النامية ومسامهتها يف االتصاالت من 
إهنا  إذ  السواء،  اإليرادات وضمان االستثمارات على  توليد  حيث 
تأثرت لدرجة أقل بالركود االقتصادي العاملي يف عام 2008 وتعافت 

منه بسرعة.

ويف عام 2010، كان تسعة من أصل 20 من أسواق االتصاالت 
املتفوقة من حيث اإليرادات يف بلدان نامية )الرسم 16(، مبا فيها عدة 
اقتصادات ناشئة كبرية مثل الربازيل والصني واهلند واالحتاد الروسي، 

واقتصادات أصغر لكنها موسرة مثل اململكة العربية السعودية.

الرسم 18: اإليرادات من الخدمات المتنقلة، 2010-2007، 
العالم وبحسب مستوى التنمية

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف العامل.

مالحظة: ‘العامل’ يشمل 55 بلداً يُعزى إليها 90 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل 
يف العامل. ‘املتقدمة’ تشمل 27 بلداً متقدماً يُعزى إليها 95 يف املائة من الناتج القومي 

اإلمجايل يف العامل املتقدم. ‘النامية’ تشمل 28 بلداً نامياً يُعزى إليها 81 يف املائة من 
الناتج القومي اإلمجايل يف العامل النامي.
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قياس جمتمع املعلومات 2012

يف البلدان النامية، حيث فاقت 20 دوالراً أمريكياً يف الشهر يف البلدان 
املتقدمة ومل تتجاوز 10 دوالرات أمريكية يف البلدان النامية. وميكن 
تفسري هذا الفارق أيضاً بأنه نتيجة توسيع اخلدمات املتنقلة اخللوية 
يف الكثري من البلدان النامية لتشمل شرحية من املستعملني ذوي قدرة 
أخفض على اإلنفاق، ولكنها متثل نسبة كبرية من السكان. ومع أنه 
ما زال أمام البلدان النامية جمال لنمو اإليرادات من خالل توسيع 
اخلدمات املتنقلة اخللوية التقليدية، فإن اإلقبال على النطاق العريض 
املتنقل يفضي إىل إيرادات أكرب ومن مث يشكل حافزاً هاماً لدى املشغلني 
لالستثمار يف شبكات اتصاالت أكثر تقدماً قادرة على توفري النفاذ 

إىل خدمات النطاق العريض املتنقل )الرسم 19(.

تجديد االستثمار أمر أساسي لتلبية متطلبات خدمات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة، وال سيما 

النطاق العريض
ما كان التقدم املشهود يف السنوات األخرية يف اإلقبال على تكنولوجيا 
الضخم يف  ليتحقق لوال االستثمار   )ICT( املعلومات واالتصاالت
شبكات االتصاالت. بيد أن مثة حاجة اليوم إىل املزيد من االستثمار، 
سواء لتحسني اخلدمات القائمة )من قبيل االرتقاء إىل النطاق العريض 
مثاًل( أو لتوصيلها إىل املزيد من الناس. ومن مث فإن رصد االستثمار 

)2007-2010(، حبيث أسهمت يف  املائة  30 يف  قدره  مبعدل منو 
القسط األكرب من معدل منو إيرادات اخلدمة املتنقلة يف العامل البالغ 
13 يف املائة. وكان ارتفاع معدالت االشرتاكات هو العامل الرئيسي 

وراء املعدالت االستثنائية لنمو إيرادات اخلدمة املتنقلة اليت فاقت 15 
يف املائة مبعدل منو سنوي مركب )CAGR( واليت لوحظت مثالً يف مصر 
وكازاخستان وماليزيا ونيجرييا وباكستان وأوزبكستان وفن زويال. ويف 
االقتصادات املتقدمة، متثل إيرادات اخلدمة املتنقلة وسطياً 47 يف املائة 
من جمموع إيرادات االتصاالت. ويف بلدان هذه االقتصادات، كانت 
البيانات املتنقلة أهم دافع لنمو اإليرادات يف قطاع اخلدمات املتنقلة 
يف جمال االتصاالت. وباستطاعة االقتصادات النامية أيضاً أن تستغل 
البيانات املتنقلة بوصفها مصدر إيرادات نامية وذلك بتعجيل االنتقال 
إىل شبكات 3G والشبكات األكثر تقدماً، مثل شبكات التطور يف 

.)LTE( املدى البعيد

توسع  إزاء  اشتراك  من كل  اإليراد  متوسط  يتراجع 
الخدمات المتنقلة الذي يشمل المستعملين من ذوي 

الدخل المنخفض
تراجع متوسط اإليراد من كل اشرتاك يف اخلدمة املتنقلة عموماً بني 
اخلدمات  أسعار  تطور  يعكس  الذي  األمر  2007 و2010،  عامي 
املتنقلة اخللوية ويشهد على أن اشرتاكات اخلدمة املتنقلة اخللوية جتاوزت 
وسطياً إيرادات اخلدمة املتنقلة عاملياً على طوال الفرتة قيد النظر. وكانت 
إيرادات اخلدمة املتنقلة من كل اشرتاك أعلى يف البلدان املتقدمة منها 

الرسم 19: متوسط إيرادات الخدمة المتنقلة لكل اشتراك، 
2010، بحسب مستوى التنمية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: تشري بيانات الربازيل وكينيا وفيتنام إىل عام 2009. البيانات جلميع البلدان 

األخرى املشمولة تشري إىل عام 2010.
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الرسم 20: مجموع االستثمار في االتصاالت، 2010-2007، 
العالم وبحسب مستوى التنمية

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد ملؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف العامل.

مالحظة: تشري إىل بيانات اإلنفاق الرأمسايل )CAPEX(. ‘العامل’ يشمل 46 بلداً يُعزى 
إليها 84 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف العامل. ‘املتقدمة’ تشمل 25 بلداً متقدماً 
يُعزى إليها 88 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف العامل املتقدم. ‘النامية’ تشمل 21 

بلداً نامياً يُعزى إليها 75 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف العامل النامي.
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عوائد االستثمار صاَحبتها زيادة يف تغلغل اخلدمة املتنقلة اخللوية 
بنسبة 20 إىل 30 يف املائة ما بني عامي 2009 و2011.

اإلمجايل  الثابت  املال  رأس  تكوين  إىل  الرأمسايل  اإلنفاق  ونسبة 
مع  االتصاالت  يف  االستثمار  مقارنة  عن  عبارة  هي   )GFCF)
االستثمار اإلمجايل يف االقتصاد. وما بني عامي 2007 و2010، 
املائة  يف   3 نسبة  وسطيًا  االتصاالت  يف  الرأمسايل  اإلنفاق  مثل 
 من تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل، ونسبة أعلى قلياًل قدرها
4 يف املائة يف البلدان النامية. ولئن ازداد كل من اإلنفاق الرأمسايل 
االقتصادات  من  العديد  يف  اإلمجايل  الثابت  املال  رأس  وتكوين 
من  أسرع  مبعدل  منا  االتصاالت  يف  االستثمار  فإن  النامية، 
مثل كولومبيا  االقتصادات،  من  يف كثري  العام  االستثمار  معدل 
االستثمار  وتراجع  والسنغال.  وتركيا  واملكسيك  وكوستاريكا 
العاملي  االقتصادي  بالركود  تأثرت  اليت  االقتصادات  اإلمجايل يف 
يف عام 2008، ولكن قطاع االتصاالت كان عمومًا أكثر مرونة 
البنية  لدعم  اهلادفة  التحفيز  تدابري  جزئيًا  ذلك  ومرد  ومقاومة، 

لالتصاالت. التحتية 

كان االستثمار األجنبي المباشر في االتصاالت مصدراً 
هاماً من مصادر التمويل، وخصوصاً في البلدان النامية

تلقي بيانات االستثمار األجنيب املباشر )FDI( يف االتصاالت الضوء 
على حركة التمويل الرأمسايل عرب احلدود وعلى مدى تدويل األعمال 
التجارية يف هذا القطاع. وقد هنض االستثمار األجنيب اخلاص بدور 
هام يف حشد املوارد املالية من أسواق رأس املال الدولية، بدءاً من أول 
موجة حترير يف التسعينيات وحىت املوجة األحدث عهداً الستثمارات 
ما يسمى ‘احلقل األخضر’ )أي االستثمارات يف األصول اإلنتاجية 
البلدان  ويف  املتنقلة.  االتصاالت  ثورة  منطلق  اليت كانت  اجلديدة( 
املنخفضة الدخل، تلقى قطاع االتصاالت عموماً نصيباً أكرب من جمموع 
التزامات االستثمار اخلاص يف البنية التحتية، مما يشهد بنجاح هذه 
البلدان نسبياً يف اجتذاب االستثمارات اخلاصة يف قطاع االتصاالت، 

ومعظمها يف شكل استثمارات ‘حقل أخضر’.

تراجع االستثمار األجنبي المباشر في االتصاالت تراجعاً 
ملحوظًا جراء األزمة االقتصادية، ولكن البلدان النامية 

تأثرت إلى حد أقل
تشري االجتاهات احلديثة العهد يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
(FDI( إىل أن هذا االستثمار تراجع يف عامي 2008 و2009 جراء 
األزمة االقتصادية ويف ضوء استمرار ضيق أسواق رأس املال، ومل يستقر 

يف جمال االتصاالت أمر هام يف يد صانعي السياسات. واالتصاالت 
جمال كثيف االستعمال للُبىن التحتية، وهو يتطلب استثمارات رأمسالية 
واسعة النطاق وطويلة األجل، يستغرق فيها عائد االستثمار بعض 
الوقت على امتداد بضع سنوات. ويف بيئة منافسة متزايدة تتطور فيها 
أساسياً  التكنولوجيات خبطى سريعة، يعترب االستثمار املتجدد أمراً 
لتلبية متطلبات خدماتICT  املتقدمة، من قبيل التطبيقات واخلدمات 
املتقاربة اليت تتطلب قدراً كبرياً من عرض النطاق، لكل من خدمات 

النطاق العريض الثابت والنطاق العريض املتنقل على السواء.

مجال  في   ،2007 عام  منذ  االستثمارات،  تراجعت 
في وتـزايـــدت  المتقــدمـــة  البلـــدان  فـي   االتصـــاالت 

النـاميــة البـلـدان 
توفر البيانات عن اإلنفاق الرأمسايل )CAPEX( يف جمال االتصاالت 
مقياساً لالستثمارات يف األصول الثابتة الالزمة لدعم منو االتصاالت، 
بصرف النظر عن منشأ رأس املال - حملياً كان أم أجنبياً، خاصاً أم 
عاماً. ويف عام 2010، بلغ اإلنفاق الرأمسايل العاملي 241 مليار دوالر 
أمريكي، مقابل 233 مليار دوالر أمريكي قبل أربع سنوات )الرسم 
20(. وفيما بني عامي 2007 و2010، تزايد اإلنفاق الرأمسايل قلياًل، 

بنسبة 4 يف املائة، وهو معدل منو أدىن بقليل من معدل منو إيرادات 
االتصاالت على الصعيد العاملي. وبينما ارتفع اإلنفاق الرأمسايل يف 
النامية بنسبة 20 يف املائة، فإنه تراجع يف البلدان املتقدمة  البلدان 
بنسبة 5 يف املائة على امتداد الفرتة قيد النظر. وبقي جمموع إيرادات 
االتصاالت عامالً هاماً يف حتديد مقدار اإلنفاق الرأمسايل، حيث اختذ 
اإليراد واإلنفاق الرأمسايل نفس املنحى طوال الفرتة قيد النظر. وكان 
تراجع اإلنفاق الرأمسايل واضحاً بصفة خاصة يف عام 2009، حيث 
بلغ االخنفاض 16 يف املائة يف حالة البلدان املتقدمة مقابل اخنفاض 
مبجرد 4 يف املائة يف حالة البلدان النامية. ويف عديد من االقتصادات 

النامية، واصل اإلنفاق الرأمسايل منوه بني عامي 2007 و2010.

تتمتع البلدان النامية بمعدالت أعلى في عوائد االستثمار 
في االتصاالت

غالبية  يف  املائة  يف   20 دون  الرأمسايل  اإلنفاق  عائد  معدل  يقع 
البلدان املتقدمة وفوق 20 يف املائة يف غالبية البلدان النامية. وهذا 
تكنولوجيا  تطور  حيث  من  املتقدمة  البلدان  غالبية  بأن  يوحي 
املعلومات واالتصاالت تتطلب مستويات استثمار منخفضة بعض 
االتصاالت،  خدمات  عن  املتولدة  اإليرادات  إىل  نسبة  الشيء 
يف  النمو  الستحثاث  أعلى  استثمار  نسبة  يتطلب  األمر  ولكن 
معدالت  أعلى  واهلند  ومصر  غانا  وقد سجلت  النامية.  البلدان 
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فيما بني بلدان اجلنوب، كما يف حالة صفقة االندماج الكبرية اليت 
عقدهتا America Movil )املكسيك( يف قارة أمريكا الالتينية وعملية 
احليازة الضخمة اليت قامت هبا Bharti Airtel )اهلند( لعمليات زين 
)الكويت( يف 16 بلداً إفريقياً، وكلتامها يف عام 2010. ومثة معلمة 
أخرى يرصدها املستثمرون عن كثب وهي تراكم ديون املؤسسات عرب 
الوطنية الضالعة يف تشغيل االتصاالت، إذ إن متويل الديون أسلوب 
شائع يف عمليات الدمج واحليازة. ويف سياق أسواق رأمسال ضيقة 
على وجه اخلصوص، من شأن تراكم الديون أن يقّيد قدرة بعض 
املشغلني على التماس ديون إضافية ألغراض متويل االستثمارات يف 

الُبىن التحتية.

الفصل 5: قياس سعة االتصاالت 
مقّدرة بالبتات والبايتات

مثة أسلوب بديل لقياس جمتمع املعلومات وهو يقوم على أساس السعة 
اإلمجالية إلرسال واستقبال البيانات مقّدرة بالبتات والبايتات، وذلك 
تعبرياً عن القدرة على توصيل املعلومات. ويوفر هذا النهج رؤى جديدة 
يف جمال تنمية االتصاالت، مبا يكمل التحليالت اليت تقوم على أساس 

النامية تأثرت  البلدان  FDI إىل  إال يف عام 2010. ولكن تدفقات 
إىل درجة أقل، كما يشهد بذلك عدد من االندماجات واحليازات 
اتصاالت مقرهم  فيها مشغلو  2010 شارك  القيمة يف عام  العالية 
يف البلدان النامية. واستهدف املستثمرون األجانب يف االتصاالت 
صفقات يف البلدان النامية تتمتع بفرص اقتصادية أفضل وتبدو من 
املوارد اهلامة لنمو اإليرادات. وتابع عدد من املؤسسات عرب الوطنية 
الضالعة يف تشغيل االتصاالت حيازة مؤسسات يف البلدان النامية 
كوسيلة لتمكني وجودها يف أسواق ناشئة ناشطة، أو للحصول على 
نصيب أكرب من اإليرادات من خالل عمليات الدمج يف سياق أسعار 

متهاودة واقرتاب حنو تعدد الوسائط.

ما زالت االقتصادات المتقدمة هي المصدر الرائد لتمويل 
االستثمار األجنبي المباشر في قطاع االتصاالت، ولكن 

البلدان النامية تنهض اآلن بدور متزايد األهمية
ظلت االقتصادات املتقدمة املصدر الرائد لالستثمار األجنيب املباشر يف 
قطاع االتصاالت ما بني عامي 2007 و2010، ويف مقدمتها اململكة 
املتحدة وإسبانيا والواليات املتحدة. ومع ذلك، ساهم املستثمرون 
من البلدان النامية بنصيب هام يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 

 
الرسم 21: سعة االتصاالت الفعلية العالمية، في زيتا بايتات* منضغطة على نحو أمثل، 1986، 1993، 2000، 2007

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

22%

3%

60%

13%

2%

1986

22%

5%
1%

56%

6%

1%
9%

متاثلي: %98

18%

7%
1%

41%

1%
1%

1%

1%

3%

15%

11%13%
5% 1%

23%

1%

1%2%
4%

5%
11%

29%

رقمي: 58%رقمي: 9%رقمي: %2 رقمي: %31

متاثلي: 42%2007متاثلي: 69%2000متاثلي: 1993%91

5%

متاثلي

رقمي
تلفزيون رقمي لألرض 

راديو رقمي
هاتف متنقل رقمي (صوت وبيانات)

تلفزيون متاثلي لألرض
راديو متاثلي

تلفزيون كبلي متاثلي 
هاتف ثابت متاثلي

تلفزيون متاثلي ساتلي
هاتف متنقل متاثلي

تلفزيون كبلي رقمي
إنرتنت ثابتة

(GPS) نظام  عاملي لتحديد املواقع

تلفزيون رقمي ساتلي
هاتف ثابت رقمي (صوت)

اجملموع: 10,7 مليار اجملموع: 6,1 مليار اجملموع: 4 مليارات اجملموع: 2,8 مليار



22

ملخص تنفيذي

 
الرسم 22: سعة االتصاالت الفعلية العالمية، في زيتابايتات* منضغطة على نحو أمثل، 1986، 1993، 2000، 2007 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت. 
مالحظة: * 1 زيتابايتة )ZB( = 2110 بايتة.
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الرسم 23: التوزيع العالمي لالشتراكات )يمين(، وسعة االشتراكات )يسار(، لتكنولوجيات اتصاالت مختارة، 2010-1986

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
مالحظة: تقاس السعة يف شكل كيلوبتة/ثانية منضغطة على حنو أمثل.
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املعلومات واالتصاالت.  عدد االشرتاكات يف خدمات تكنولوجيا 
التقديرات، ومها: سعة  الغاية، جرى حساب جمموعتني من  وهلذه 
االتصاالت من حيث االشرتاكات، وهي تقّدر السعة الكامنة وتتحدد 
بعدد االشرتاكات يف خدمات اتصاالت خمتارة، مضروباً مبعلمة أداء 
االتصاالت )السعة( اليت تنطوي عليها التكنولوجيا، مقيسة مبتوسط 
السعة مقدراً بالبتات يف الثانية؛ وسعة االتصال الفعالة، وهي تقّدر 

سعة االشرتاكات املستعملة فعاًل. 

أدت سعة االتصاالت الفعالة إلى أكثر من زيادة عدد 
االشتراكات على امتداد العقدين الماضيين

لدى مقارنة إحصاءات عدد االشرتاكات يف تكنولوجيا املعلومات 
 ،)22 )الرسم  الفعالة  االتصاالت  21( وسعة  )الرسم  واالتصاالت 
على صعيد العامل وعلى امتداد العقدين املاضيني بشأن كل خدمة من 
خدمات ICT قيد النظر، يربز عدد من الرؤى املثرية لالهتمام. فقد كاد 
جمموع اشرتاكات االتصاالت يف مجلتها يزداد مبقدار ثالثة أمثال، من 
2,8 مليار إىل 10,7 مليارات، بينما منت السعة الفعلية مبقدار 4,5 

 .)ZB( إىل ما يقرب من 2 زيتابايتة )EB( أمثال، من 432 إكزابايتة
والتكنولوجيات  التماثلية  التكنولوجيات  بني  التمييز  لدى  ويتبني، 
الرقمية من حيث عدد االشرتاكات، أن التكنولوجيات الرقمية أخذت 
حتل حمل التكنولوجيات التماثلية اعتباراً من عام 2000؛ وحبلول عام 
2007 أصبحت غالبية االشرتاكات يف خدمات االتصاالت تقوم 

على أساس التكنولوجيات الرقمية. ومع ذلك، مثة منط خمتلف لوحظ 
من حيث سعة االتصاالت الفعالة، حيث ما زالت التكنولوجيات 
التماثلية مهيمنة يف عام 2007، وذلك ألن البث التلفزيوين لألرض 

يستهلك كمية كبرية من السعة.

المهاتفة المتنقلة الخلوية منتشرة على نطاق واسع من 
على  يهيمن  التلفزيوني  البث  ولكن  االستعمال،  حيث 

سعة االتصال الفعال على الصعيد العالمي
لدى النظر يف خمتلف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
حيث عدد االشرتاكات، جند أن املهاتفة املتنقلة الرقمية منت منواً كبرياً 
على امتداد العقدين املاضيني، حيث يُعزى إليها حبلول عام 2007 
أكرب حصة )29 يف املائة( بينما بقي نصيب اإلنرتنت الثابتة عند 
نسبة متواضعة قدرها 5 يف املائة. وطوال الفرتة ذاهتا، تراجع نصيب 
الراديو تراجعاً ملحوظاً، بينما بقي التلفزيون يف حدود 25 يف املائة. 
أما من حيث سعة االتصاالت الفعالة، فقد هيمن التلفزيون دون 
شك على التدفق العاملي للمعلومات املرسلة فعاًل حىت عام 2007، 
بنصيب يرتاوح ما بني 93 و96 يف املائة. وبلغ نصيب حركة الصوت 
املتنقل والبيانات املتنقلة أقل من 0,1 يف املائة من سعة االتصاالت 

 
الرسم 24: دوافع سعة اشتراكات االتصاالت العالمية، 

1986-2010، معدالت النمو السنوية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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إلى  يُعزى نمو سعة االشتراكات في قطاع االتصاالت 
التغيرات التكنولوجية واالستعمال على السواء 

من منظور العرض، ميكن أن يُعزى النمو يف سعة االشرتاكات على 
الصعيد العاملي إىل عوامل من قبيل تزايد االشرتاكات )أي استعمال 
خوارزميات  ويف  التجهيزات  أداء  يف  والتحسينات  اخلدمات(، 
القول إن  التوضيح، ميكن  االنضغاط )أداء الربجميات(. ومن باب 
)البنية  األنابيب  تكون مبلء عدد من  ما  أشبه  املنطقية هي  اآللية 
التحتية( ذات املقاييس املختلفة )التجهيزات( مبحتوى على درجات 
خمتلفة من اخلشونة )برجميات االنضغاط(. وتسهم كل هذه العناصر 
يف حتديد جمموع “التدفق” عرب األنبوب. وحىت عام 2001، منت 
السعة اإلمجالية يف االتصاالت نتيجة التوسع يف عدد االشرتاكات 
)الرسم 24، األعلى(. ومنذ عهد قريب، ويف ظل تأثري ثورة النطاق 
العريض وتوصيل الليف البصري إىل املن زل/املبىن )FTTH/B( واملهاتفة 
الدافع  هو  التكنولوجي  التقدم  وأصبح  النمط  تغري   ،3G املتنقلة 
األوسط   ،24 )الرسم  والبيانات  الصوت  بني  وبالتمييز  الرئيسي. 
واألدىن(، كان الدافع وراء النمو يف السعة العاملية لتوصيل الصوت 
أساساً هو االشرتاكات، بينما كان الدافع وراء توصيل البيانات هو 
التغري التكنولوجي، مثل حتسني متوسط أداء التجهيزات لكل اشرتاك 

وحتسني خوارزميات االنضغاط.

الفعالة ونصيب اإلنرتنت الثابتة أقل من 3 يف املائة بقليل. وتوضح 
املقارنة أن املهاتفة املتنقلة اخللوية هي وسيلة االتصال األوسع انتشاراً 
من حيث االستعمال، ومع ذلك فهي متثل حصة أدىن بكثري، وإن 
كانت تنمو بسرعة، من سعة االتصاالت الفعالة على الصعيد العاملي.

تحولت سعة االتصاالت من المهاتفة القائمة على الصوت 
إلى نقل البيانات عبر اإلنترنت

يبني حتليل إحصاءات سعة االشرتاكات )الرسم 23، ميني( أن املهاتفة 
الثابتة كانت مهيمنة يف عام 1986، ومع ذلك بدأ نصيبها يف االحندار 
يف عام 1994، إىل حوايل ثلث سعة االشرتاكات على الصعيد العاملي 
يف الفرتة 2000-2001 على غرار ما حدث بالنسبة لإلنرتنت الثابتة 
واملهاتفة املتنقلة. ومنذ ذلك احلني رجحت كفة توصيل البيانات، 
حيث مثلت اإلنرتنت الثابتة 80 يف املائة والبيانات املتنقلة 25 يف 
ومبقارنة   .2010 عام  االتصاالت يف  يف  اإلمجالية  السعة  من  املائة 
ذلك بالبيانات عن االشرتاكات )الرسم 23، يسار( يتبني أن املهاتفة 
الثابتة يف عام 2007 بلغت 25 يف املائة من اشرتاكات االتصاالت 
االشرتاكات.  سعة  من  املائة  يف   1 جمرد  ولكن  العامل  صعيد  على 
وبلغ نصيب املهاتفة املتنقلة ثلثي االشرتاكات، ولكن أقل من ُخس 
سعة االشرتاكات. وكان نصيب اإلنرتنت الثابتة أكرب مبا يزيد عن 
سبعة أمثال من حيث السعة مما هي من حيث االشرتاكات. وتؤكد 
هذه النتائج أن إحصاءات سعة االتصاالت مكونة تكميلية هامة 

إلحصاءات عدد االشرتاكات.

لالطالع على وصف مفصل ملنهجية الدليل IDI، يرجى الرجوع إىل التقرير الكامل.  1

يرمي معامل التفاوت )CV( إىل وصف تبعثر متغري ما بشكل ال يتوقف على وحدة قياس املتغري. وكلما ارتفعت قيمة املعامل CV كان التبعثر أكرب يف املتغري.  2

.http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html :تشري املناطق يف هذا التقرير إىل مناطق مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد، انظر املوقع  3

لالطالع على وصف مفصل ملنهجية سلة أسعار ICT، انظر الفصل 3 من التقرير الكامل.  4





The full version of the report, as well as the  
executive summary in all six official languages  

of the ITU, are available at:

http://www.itu.int/ict/publications/idi/index.html

 يرد النص الكامل للتقرير والملخص التنفيذي
باللغات الرسمية الست لالتحاد في الموقع التالي:

http://www.itu.int/ict/publications/idi/index.html
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