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لغة النص األصلي هلذا املنشور: اإلنكليزية

 مجيع احلقوق حمفوظة. ال جيوز استنساخ أي جزء من هذا املنشور وال ختزينه يف نظام ارجتاعي،
 وال نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، سواء أكانت إلكرتونية أو ميكانيكية أو تصويرية

أو تسجيلية أو غري ذلك، إال بإذن مسبق من االحتاد الدويل لالتصاالت.



تمهيد
يسرين أن أقّدم طبعة عام 2014 من تقرير قياس جمتمع املعلومات. وحيدد هذا التقرير السنوي، الذي يبلغ 

اآلن عامه السادس، التطورات الرئيسية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( ويتابع تكلفة 
خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وميسورية هذه التكلفة وفقاً ملنهجيات متفق عليها دولياً. وتتمثل 

مسته الرئيسية يف دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IDI( الذي يرتب أداء البلدان فيما يتعلق 
بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا ومهاراهتا. ويهدف التقرير إىل توفري تقييم 

موضوعي دويل لألداء يستند إىل مؤشرات ومعايري قياس كمية، بوصفه مدخالً هاماً ملناقشات سياسات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدول األعضاء باالحتاد.

وشهد العامل خالل العام املاضي استمرار النمو يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث 
سيصل عدد مستعملي اإلنرتنت بنهاية عام 2014 إىل ثالثة مليارات نسمة تقريباً مقارنًة بعدد 2,7 مليار يف 
هناية 2013. ويف حني يتسم النمو يف عدد اشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل بالتباطؤ نتيجًة لوصول السوق 

ملستويات التشبع، يبقى النطاق العريض املتنقل القطاع السوقي الذي يشهد النمو األسرع، مبعدالت منو 
من رقمني يف 2014، ومبعدل انتشار عاملي يقدر بنحو 32% - أربعة أضعاف معدل النمو املسجل منذ 
مخس سنوات فقط. كما شهد النطاق العريض الدويل منواً مطرداً، بنسبة 45% سنوياً يف الفرتة بني 2001 
و2013، وزادت حصة البلدان منواً يف إمجايل النطاق العريض الدويل من حنو 9% يف 2004 إىل 30% تقريباً 

يف 2013. وبوجه عام، حسنت مجيع البلدان تقريباً املدرجة يف دليل تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبالغ عددها 166 
بلداً من القيم املتعلقة بأدائها يف السنة األخرية.

وبالرغم من هذا التقدم املشجع، ال تزال هناك فجوات رقمية يتعني سدها: ال يزال هناك 4,3 مليار نسمة غري موصولني 
باإلنرتنت، 90% منهم من العامل النامي. وال يزال معدل تغلغل النطاق العريض الثابت يراوح الرقم 6% يف البلدان النامية، 

مقارنًة بنسبة 27,5% يف البلدان املتقدمة، مع تباطؤ يف معدالت النمو. وينمو النطاق العريض املتنقل سريعاً، بيد أن الفارق 
بني املناطق املتقدمة والنامية ال يزال شاسعاً، بنسبة 84% يف املناطق املتقدمة، و21% يف املناطق النامية. وبالتايل، فإن الزيادة يف 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أقل البلدان توصيالً يف العامل )LCC(، اليت يسكنها حنو 2,5 مليار نسمة، ينبغي 
له أن يكون حمور السياسات يف السنوات القادمة. وتعد شرحية ساكين املناطق الريفية يف هذه البلدان مرتفعة غالباً، مما يزيد 

من الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية واملناطق النائية. وكما يرد يف هذا التقرير، فإن أداء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يكون أفضل يف البلدان ذات الشرائح األكرب من السكان يف املناطق احلضرية، حيث يكون النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واستعماهلا ومهاراهتا مؤاتياً بصورة أكرب، وهو األمر الذي مل يتحقق بعد يف املناطق الفقرية واملناطق الريفية 
وهي املناطق اليت ميكن أن حتدث فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثرياً هاماً بشكل خاص. ويظهر حتليل مقدم يف 
هذا التقرير أن الكثري من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية )MDG( تتسم بارتباط وثيق بدليل تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وحتديداً تلك املتعلقة باحلد من الفقر وحتسني الرعاية الصحية. ويرى التقرير إضافًة إىل ذلك أن التقدم يف تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يرتبط بالتقدم يف حتقيق جمموعة من األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو دليل آخر على دور 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها أداة متكينية للتنمية.

ومن أسباب االستعمال احملدود لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل النامي أسعار اخلدمات اليت عادًة ما تكون غري 
ميسورة للقطاعات الفقرية من السكان. ويف حني تشهد أسعار اخلدمات الثابتة واملتنقلة اخنفاضاً على الصعيد العاملي، فإن 

تكلفة خطة للنطاق العريض الثابت يف معظم البلدان النامية متثل أكثر من 5% من الدخل القومي اإلمجايل للفرد، بينما تبلغ 
ميسورية األسعار بالنسبة للنطاق العريض املتنقل يف البلدان املتقدمة أكثر من ستة أضعاف نظريهتا يف البلدان النامية. كما 

ميثل عدم التكافؤ يف الدخل داخل البلدان أحد األسباب األخرى الستمرار عدم ميسورية أسعار النطاق العريض - ال سيما 
النطاق العريض الثابت - بالنسبة لقطاعات كبرية من السكان. ويشري التقرير إىل أنه يف 40% من البلدان، ال يزال االشرتاك 
الواحد يف النطاق العريض الثابت ميثل أكثر من 5% من دخل األسرة ألكثر من نصف السكان. وقد يكون النطاق العريض 

املتنقل البديل امليسور من حيث التكلفة بالنسبة لشرائح الدخل هذه.
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وميكن من خالل هتيئة بيئة تنظيمية متكينية لالتصاالت التأثري بشدة يف مدى ميسورية تكلفة اخلدمات. ويشري التقرير 
إىل أن أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنخفض عند وجود تنظيم أفضل للسوق وزيادة يف املنافسة. 

فعلى سبيل املثال، ميكن خفض أسعار النطاق العريض الثابت يف البلدان النامية بنسبة 10% وأسعار االتصاالت 
اخللوية املتنقلة بنسبة 5% إذا مت حتسني املنافسة و/أو اإلطار التنظيمي. وأفضل املمارسات التنظيمية الدولية، كتلك 
اليت تعتمدها الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( اليت ينظمها االحتاد، ميكن أن تكون مبثابة مبادئ توجيهية من 

أجل وضع أطر تنظيمية فعالة، تكون مبثابة األساس خلدمات ميسورة للنطاق العريض الثابت.

ويف هذا العصر الرقمي سريع التغري، يتمثل أحد التحديات الرئيسية أمام قياس جمتمع املعلومات يف االفتقار إىل آخر 
البيانات، خاصًة يف البلدان النامية. ويشارك االحتاد اجملتمع اإلحصائي الدويل يف التماس أساليب استعمال مصادر 

البيانات اجلديدة والناشئة كتلك املرتبطة بالبيانات الضخمة - لتحسني توفري الشواهد ذات الصلة يف الوقت املناسب 
لواضعي السياسات. وتشيع يف املناقشات الدولية بشأن برنامج التنمية ملا بعد 2015، نداءات من أجل “ثورة يف 

البيانات”، ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دور هام من منظور قدرهتا على إنتاج وختزين وحتليل كميات ضخمة 
من البيانات، فضاًل عن كوهنا مصدراً رئيسياً للبيانات الضخمة يف حد ذاهتا. والبيانات الضخمة املتولدة عن مشغلي 
االتصاالت املتنقلة، على سبيل املثال، تتم يف الوقت الفعلي ومنخفضة التكلفة وهلا إمكانيات هي األفضل من حيث 

التنمية، من منظور االستعمال والتيسري على نطاق واسع بالنسبة لشبكات االتصاالت املتنقلة وخدماهتا. ويزود 
هذا التقرير القارئ بنظرة عامة شاملة ودقيقة بدور البيانات الضخمة املتولدة من قطاع االتصاالت، الستعماهلا يف 

سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية وملراقبة جمتمع املعلومات يف املستقبل.

وأنا على ثقة من أن البيانات والتحليالت الواردة يف هذا التقرير ستعود بالنفع العظيم على أعضاء االحتاد الدويل 
لالتصاالت، مبا يف ذلك واضعو السياسات وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وغري ذلك من اهليئات الساعية 

حنو بناء جمتمع معلومات عاملي شامل للجميع.

 براهيما سانو
 مدير

)BDT( مكتب تنمية االتصاالت 
االحتاد الدويل لالتصاالت



شكر وعرفان
أعدت طبعة عام 2014 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 وفانيسا غراي وإيفان فاييخو وليزا كروزنبك وعال أمني. وقدم املستشاران التاليان لدى االحتاد 

مدخالت جوهرية: بانتليس كوترومبيس )الفصل 4( وسريغانيش لوكاناثان )الفصل 5(. وساهم أندريه ويلز وفرناندو 
كالوردا وزازنا زوهلي يف جتميع جمموعات البيانات بشأن األسعار، كما ساهم ميشيل مينغيس يف جتميع البيانات 

بشأن عرض النطاق على الصعيد الدويل واإليرادات واالستثمار. وتلقى الفريق مدخالت واقرتاحات مفيدة من جون 
كالزادا أميرييش من جامعة برشلونة )الفصل 4(، وجاك كيندال من مؤسسة غيتس، وأنوش تاتيفوزيان، وأليكس 

روذرفورد من مبادرة ‘UN Global Pulse’، وتومي فان دير فورست وريغ برينينرايدتيس من شركة ‘Dialogic’ )الفصل 
5(. وقدم بعض الزمالء من االحتاد تعليقات متعمقة وهم: مارتن أدولف ونيكوالس فوالنيز وفيليبا بيغز ويوليا لوزانوفا 

ونانسي ساندبريغ وتشيلسا سيلفا موري. ومت تنفيذ العمل حتت اإلشراف العام لكومساس 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( وشركة ‘Informa’ ومعهد اليونسكو لإلحصاءات )UNESCO( وشعبة 

السكان لألمم املتحدة، والبنك الدويل، وهي لذلك جديرة بكل تقدير.

ر االحتاد أيضاً تعاون البلدان اليت تفضلت بتقدمي بيانات يشملها هذا التقرير. وقام بأعمال التحرير أنتوين بيت  ويُقدِّ
وبروس غراجنر يف قسم الرتمجة اإلنكليزية يف االحتاد. واضطلعت ناتايل ديلماس بعملية النشر املكتيب، وصمم الغالف 

جيسيس فايسنت. وقدمت هرياواسي ياسانديكوسوما الدعم اإلداري يف إعداد التقرير.
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قياسمجتمعالمعلومات 2014

الفصل 1. أحدث مستجدات مجتمع المعلومات

في عام 2014 سيتباطأ النمو العالمي النتشار االتصاالت 
المتنقلة ليبلغ 2,6 في المائة وهي أقل نسبة له على مدى 

السنوات العشر األخيرة، إذ إن السوق تبلغ مستويات 
اإلشباع، حيث يقارب عدد االشتراكات 7 مليارات

على حنو يتوافق مع االجتاه املشاهد يف السنوات األخرية، 
تشهد خدمات اهلاتف الثابت احنداراً يف مجيع مناطق 

العامل. ففي السنة املاضية اخنفض معدَّل انتشار اهلواتف 
الثابتة اخنفاضاً تقارب نسبته 2 يف املائة على الصعيد 

العاملي، وهو بصدد اهلبوط إىل أدىن مستوًى له على مدى 
14 عاماً – أدىن مما كان عليه يف بداية القرن احلادي 

والعشرين – إذ سيبلغ عدد املشرتكني يف خدمات املهاتفة 
الثابتة 1,1 مليار حبلول هناية عام 2014. وقد ترافق تراجع 
االشرتاكات يف خدمة اهلاتف الثابت على مدى العقد 

املنصرم بنمو كبري يف سوق اهلواتف اخللوية حىت عام 
2010، حيث اخنفضت معدَّالت منو اهلواتف اخللوية إىل 

نسبة ذات منزلة عددية واحدة ]منزلة اآلحاد[؛ وظلت 
تتناقص منذ ذلك احلني. ويف عام 2014 سيتباطأ النمو 
العاملي النتشار االتصاالت املتنقلة ليبلغ أقل نسبة له 
على مدى السنوات العشر األخرية أي نسبة 2,6 يف 

املائة، إذ إن السوق تبلغ مستويات اإلشباع، وال سيما 
يف البلدان املتقدمة، حيث سيبلغ معدَّل االنتشار 121 يف 

املائة. وحبلول هناية عام 2014 سيكاد عدد االشرتاكات 
يف خدمة اهلواتف املتنقلة )6,9 مليارات( يضاهي عدد 
سكان املعمورة، الذين يقطن أكثر من ثالثة أرباعهم 

)5,4 مليارات( يف العامل املتقدم وأكثر من نصفهم 
)3,6 مليارات( يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

تظل الفجوات الرقمية قائمة، ويظل بعض الناس محروماً 
من النفاذ إلى شبكات االتصاالت المتنقلة

عىل الرغم من ُعُلوِّ ارتفاع مستويات انتشار االشرتاكات 
يف خدمات اهلاتف املتنقل فإن بعض الناس يظلون 

حمرومني من النفاذ إىل اخلدمات املتنقلة. فلئن كانت 
خدمات اهلاتف اخللوي املتنقل تشمل سكان الريف 

مشواًل عالياً جداً، بلغت نسبته على نطاق العامل 87 يف 
املائة، فقد كان زهاء 450 مليون إنسان يف مجيع أحناء 

العامل يف هناية عام 2012 خارج مطال اإلشارات املتنقلة. 
كما أن ارتفاع معدَّل انتشار اهلاتف اخللوي املتنقل ال 

يستتبع كون كل إنسان ميلك هاتفاً متنقاًل أو يستعمله. 
ففيما خيص البلدان اليت تتوفر بيانات ذات صلة عنها، 

يفوق عدد االشرتاكات يف خدمات اهلاتف املتنقل 
عدد مستعملي اهلواتف املتنقلة إىل حد بعيد: فبحسب 

تقديرات رابطة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 
)GSMA(، يناهز عدد فرادى املشرتكني يف خدمات اهلاتف 

املتنقل نصف عدد االشرتاكات يف خدمات اهلاتف 
اخللوي املتنقل، ما يؤيت معدَّل انتشار تقارب نسبته 

املئوية يف العامل 48، ويف البلدان املتقدمة 63، ويف البلدان 
 .30 )LDC( ًالنامية 45، ويف أقل البلدان منوا

.
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بينما يبلغ اإلقبال على خدمات النطاق العريض الثابت 
في البلدان المتقدمة مستويات االكتمال، لم يشهد أقل 

البلدان نمواً )بعد( بوادر هذا اإلقبال

يف عام 2014 سيبلغ عدد االشرتاكات يف خدمات النطاق 
العريض الثابت ما جمموعه 711 مليوناً على الصعيد العاملي، 
ما يقابل معدَّل انتشار يناهز 10 يف املائة، مقابل 220 مليوناً 
و3,4 يف املائة يف عام 2005. وميكن مع ذلك مالحظة أمناط 

متمايزة بني املناطق املتقدمة واملناطق النامية. ففي معظم 
البلدان النامية بلغ معدَّل انتشار النطاق العريض الثابت 
بالفعل مستويات النضوج النسب ي إذ بلغ معدَّل االنتشار 

27,5 يف املائة واستمر بطء النمو، لتبقى نسبته زهاء 3,5 يف 

املائة يف عام 2014. ويف البلدان النامية هبطت معدَّالت منو 
انتشار النطاق العريض الثابت من 18 يف املائة يف عام 2011 

إىل 6 يف املائة يف عام 2014، بالغًة معدَّل انتشار إمجالياً 
)منخفضاً( مقداره 6 يف املائة حبلول هناية عام 2014، وأقل 

من 1 يف املائة يف أقل البلدان منواً. ومل تشهد البلدان األخرية 
الذكر )بعد( بوادر لتجسُّد البنية األساسية للنطاق العريض 

وال لإلقبال عليه.

النطاق العريض المتنقل ينمو نموَّه األسرع في البلدان 
النامية، لكن الفجوة في هذا المجال بين البلدان 

المتقدمة والبلدان النامية تبقى شاسعة

يظل النطاق العريض املتنقل ميثل قطاع السوق األسرع 
منواً، إذ ُسجِّلت يف عام 2014 معدَّالت منو ذات منزلتني 

عدديتني ]منزلة اآلحاد ومنزلة العشرات[، ويقدَّر أن يبلغ 
املعدَّل العاملي النتشاره 32 يف املائة – أي أكثر بأربع مرات 

من معدَّل انتشاره الذي سجِّل قبل ذلك مبا ال يزيد عن 
مخس سنوات. وتتمثل القوة الدافعة الكامنة وراء هذا النمو 

يف توفر األجهزة )اهلواتف الذكية( واإلقبال عليها وأنواع 
خطط العرض يف السوق. بيد أن الفجوة القائمة بني البلدان 
املتقدمة والبلدان النامية تظل شاسعة: فمعدَّل انتشار النطاق 
العريض املتنقل سيبلغ 84 يف املائة يف البلدان املتقدمة مقابل 

21 يف املائة يف البلدان النامية.

ولئن كانت معدَّالت النمو ذات املنزلتني العدديتني تشاَهد 
يف مجيع املناطق فإن إفريقيا تتميز مبعدَّل منو يزيد عن 40 يف 
املائة - أي أعلى مرتني من املتوسط العاملي. وحبلول هناية 

عام 2014 سيكون انتشار النطاق العريض املتنقل يف إفريقيا 
قد قفز إىل حنو 20 يف املائة، من نسبته اليت كانت أقل من 2 
يف املائة قبل أربع سنوات خلت )الرسم البياين 1.1(. ويعلَّل 
ذلك جزئياً مبا شهده النطاق العريض املتنقل من منو كبري يف 
البلدان الكثرية السكان مثل نيجرييا وجنوب إفريقيا، حيث 
ُسجِّل حبلول عام 2013 معدَّل النتشاره مقداره 37 يف املائة 

و29 يف املائة، على التوايل.

ويف البلدان املتقدمة أدركت اشرتاكاُت اتصاالت اجليل 
الثالث اشرتاكاِت اجليل الثاين وجاوزهتا يف عام 2010، 
وينحى منوها اآلن إىل االستقرار. أما يف البلدان النامية 

فلم تزل االشرتاكات يف خدمات اتصاالت اجليل الثاين 
متثِّل معظم االشرتاكات، لكن االشرتاكات يف خدمات 

اتصاالت اجليل الثالث تتنامى فيها سريعاً وستدرك 

الرسم البياين 1.1: االشرتاكات الناشطة يف خدمات النطاق العريض املتنقلة حبسب مستوى التنمية، 
للفرتة املمتدة من عام 2005 إىل عام 2014 )إىل اليسار(، وحبسب املنطقة يف 2014* )إىل اليمني(

مالحظات: * األرقام املعنية تقديرية.
املصدر: قاعدة بيانات االحتاد املتعلقة مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

83,7

32,0

21,1

6,3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

أقل البلدان نـموًا

شية
ملعي

ر ا
ألس

ن ا
م   1

00
ل 

 لك
البلدان املتقدمة 

العامل
البلدان النامية

63,8
59,1

48,9

32,0
24,6 22,8

19,0

0

10

20

30

40

50

60

70

شية
ملعي

ر ا
ألس

ن ا
م   1

00
ل 

 لك
 

ريقيا
إف

اهلادئ
واحمليط 

سيا 
آ

عربية
ول ال

لعاملالد
ا

ستقلة
ول امل

ث الد
ومنول

ك
كتان

ألمري
ا

وروبــا
أ



3

قياسمجتمعالمعلومات 2014

اشرتاكاِت اجليل الثاين يف غضون بضع سنوات. بيد أنه 
يُتوقع أن تتغري هذه األرقام تغرياً ذا شأن يف املستقبل 

القريب نظراً إىل تزايد عدد البلدان اليت تنشر تكنولوجيات 
وخدمات اجليل الثالث املزيدة )3G+( وإىل النمو الكبري 
يف اشرتاكات النطاق العريض املتنقل. ويف الوقت نفسه 
سيتعنيَّ تناول قضية توزيع الطيف بغية التمكن من تلبية 
الطلب املتزايد على النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة العالية 

السرعة، مبا يف ذلك الطلب عليه يف املناطق الريفية، حيث 
ميكن أن يؤدي الطيف اإلضايف املتأيت عن املكاسب 
الرقمية دوراً حاسم األمهية يف حتقيق النفاذ العاملي إىل 

اتصاالت النطاق العريض املتنقلة.

حصة البلدان النامية من مجموع عرض النطاق الدولي 
ازدادت من زهاء 9 في المائة عام 2004 إلى ما يناهز 

30 في المائة عام 2013

على مدى العقد املاضي شهد عرض نطاق اإلنرتنت الدويل 
قفزة حادة، من زهاء Gbit/s 1 600 يف عام 2001 إىل 60 

Gbit/s 400 يف عام 2010 وأكثر من Gbit/s 140 000 يف عام 

2013 )القسم األيسر من الرسم البياين 2.1(. وبلغ معدَّل 

النمو السنوي على مدى هذه الفرتة 45 يف املائة، ما جيسِّد 
االستثمار الكبري يف البنية التحتية األساسية يف مجيع أحناء 
العامل. فنمو عرض النطاق الدويل يف الفرتة املعنية كبري يف 
مجيع أحناء العامل، وقد ازدادت حصة البلدان النامية من 
جمموع عرض النطاق الدويل من زهاء 9 يف املائة يف عام 

2004 إىل ما يناهز 30 يف املائة يف عام 2013. وتتبوأ أوروبا 

دون منازٍع املكانَة الطليعية يف جمال عرض نطاق اإلنرتنت 

الدويل، إذ يعود هلا أكثر من 50 يف املائة من جمموعه يف 
العامل )حبسب إحصاءات عام 2013(، يف حني يعود إلفريقيا 
أقل من 1 يف املائة منه )القسم األمين من الرسم البياين 2.1(.

النفاذ إلى اإلنترنت متاح لثمانية وسبعين في المائة من 
األسر في البلدان المتقدمة مقابل واحد وثالثين في 

المائة من األسر في البلدان النامية وخمسة في المائة من 
األسر في أقل البلدان نموًا

حبلول هناية عام 2014 سيكون النفاذ إىل اإلنرتنت متاحاً 
ألربعة وأربعني يف املائة من األسر يف العامل، بعد أن كان 

متاحاً ألربعني يف املائة منهم منذ عام خال ولثالثني يف املائة 
منهم منذ أربعة أعوام خلت )الرسم البياين 3.1(. فنفاذ األسر 

إىل اإلنرتنت ينمو منواً مطَّرداً، وكبرياً، بنسبة 9 يف املائة العام 
املاضي. ويتحقق معظم منوه العاملي بفعل البلدان النامية، 

حيث يتنامى بنسبة 14 يف املائة مقابل 4 يف املائة يف البلدان 
املتقدمة. وحبلول هناية عام 2014 سيكون النفاذ إىل اإلنرتنت 
متاحاً لثمانية وسبعني يف املائة من األسر يف البلدان املتقدمة، 

مقابل واحد وثالثني يف املائة من األسر يف البلدان النامية 
ومخسة يف املائة من األسر يف أقل البلدان منواً.

ومثة فجوة كبرية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية فيما 
يتعلق بنفاذ األسر إىل اإلنرتنت. ففي البلدان اليت تتوفر 

فيها خدمات البيانات، يتدىن نفاذ األسر يف املناطق الريفية 
إىل اإلنرتنت كثرياً بالقياس إىل نفاذ األسر إليها يف املناطق 

احلضرية، حيث تراوح الفروق بني 4 يف املائة )أي إن انتشار 
نفاذ األسر إىل اإلنرتنت يف املناطق احلضرية هو أعلى مبقدار 

 ))Gbit/s( الرسم البياين 2.1: إمجايل عرض نطاق اإلنرتنت الدويل )مقيساً باجليغابّتات يف الثانية
حبسب مستوى التنمية )إىل اليسار( وحبسب املنطقة )إىل اليمني(، للفرتة املمتدة من عام 2004 إىل عام 2013

املصدر: قاعدة بيانات االحتاد املتعلقة مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
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4 يف املائة منه يف املناطق الريفية( يف البلدان املتقدمة، مثل 

اليابان ومجهورية كوريا، و35 يف املائة يف البلدان النامية، مثل 
كولومبيا واملغرب. كما أن البيانات املتوفرة تبنيِّ أيضاً أن 

النفاذ إىل اإلنرتنت لدى األسر يف املناطق الريفية ينمو منواً 
بطيئاً، بل أبطأ بكثري من النفاذ إليها يف املناطق احلضرية، 
ما يفضي إىل توسيع الفجوة يف هذا اجملال. أما يف البلدان 
ذات الدخل املنخفض وأقل البلدان منواً فُيفرتض أن تكون 

الفروق أشد، لكن ما من بيانات يسُهل احلصول عليها فيما 
خيص هذه البلدان. ولذا ينبغي أن يظل توصيل األسر يف 

املناطق الريفية بشبكات النطاق العريض أولوية لدى واضعي 
السياسات يف مجيع البلدان.

قدرة المكتبات ومكاتب البريد على أن توِّفر لعامة 
الجمهور النفاذ إلى اإلنترنت ال ُتستغل كل االستغالل 

حاليًا

بيَّنت البحوث أن ما للمكتبات ومكاتب الربيد من قدرة 
على توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لعامة اجلمهور ليس مستَغاًل 
كلَّ االستغالل حالياً. فعلى سبيل املثال ال يوفِّر النفاذ إىل 
اإلنرتنت لعامة اجلمهور إال 10 يف املائة من مكاتب الربيد 

يف مجيع أحناء العامل، مع العلم بأن 20 يف املائة منها موصولة 
بإنرتنت النطاق العريض )الرسم البياين 4.1(. فلو كانت 

مجيع مكاتب الربيد مزودة بإنرتنت النطاق العريض وأتاحته 
لعامة اجلمهور مبثابة خدمة ملثَّل ذلك إمكانية كبرية. وقد 

أفاد االحتاد الربيدي العاملي )UPU( بأن من شأن زيادة نسبة 
مكاتب الربيد اليت تتيح نفاذ عامة اجلمهور إىل اإلنرتنت إىل 

ما يزيد على 45 يف املائة منها أن تضمن النفاذ إىل اإلنرتنت 
لنسبة من مجيع املناطق الريفية واملدن الصغرية تصل حىت 

ثلثها، وأن من شأن هذه النسبة أن تبلغ النصف من مجيع 
املناطق الريفية لو زيدت نسبة مكاتب الربيد املمكن فيها 

النفاذ إىل اإلنرتنت إىل 60 يف املائة منها.

حصة البلدان النامية من مجموع إيرادات االتصاالت 
ازدادت من 26 في المائة عام 2007 إلى 32 في 

المائة عام 2012 لكنها تبقى دون حصتها من مجموع 
االستثمارات في االتصاالت، البالغة 40 في المائة

يف عام 2012 استقر مقدار جممل إيرادات االتصاالت 
حول 1,88 ترليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة 

األمريكية، أي 2,7 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف 
العامل )الرسم البياين 5.1(. ويف عام 2011 شهد هذا القطاع 

بعض عالمات التعايف بعد االهنيار الذي عاناه خالل 
األزمة املالية يف الفرتة 2008-2009 يف البلدان املتقدمة، 

لكنه عاد إىل النمو السلب ي يف عام 2012. وخالفاً لذلك 
سجَّلت البلدان النامية منواً يف إيرادات االتصاالت يف عام 

2012 نسبته 4 يف املائة، ما خفف االخنفاض العاملي يف 

اإليرادات الذي شهده عام 2012. ويؤكد ذلك اطّراَد تزايِد 
إيرادات االتصاالت الذي شهدته البلدان النامية يف الفرتة 

من عام 2007 إىل عام 2012، باستثناء احندارها الطفيف يف 
عام 2008، الذي وقع يف فرتة األزمة املالية العاملية األشد 
اضطراباً. ونتيجًة لذلك زادت حصة البلدان النامية من 
جمموع إيرادات االتصاالت من 26 يف املائة عام 2007 

الرسم البياين 3.1: النسبة املئوية لألسر املتاح هلا النفاذ إىل اإلنرتنت، حبسب مستوى التنمية للفرتة املمتدة من عام 2005 إىل عام 2014  
)إىل اليسار(، وحبسب املنطقة يف *2014 )إىل اليمني(

مالحظات: * األرقام املعنية تقديرية.
املصدر: قاعدة بيانات االحتاد املتعلقة مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.
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الرسم البياين 4.1: نسبة مكاتب الربيد اليت تتيح لعامة اجلمهور النفاذ إىل  
اإلنرتنت ونسبة مكاتب الربيد املمكن فيها النفاذ إىل إنرتنت النطاق العريض 

وفق البيانات اخلاصة بعام 2012، حبسب مستوى التنمية

مالحظة: األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الربيدي العاملي.
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نسبة مكاتب الربيد املمكن فيها النفاذ
إىل إنرتنت النطاق العريض

إىل 32 يف املائة عام 2012 ما جعل هذه النسبة تقرتب 
من حصة هذه البلدان من إمجايل الناتج احمللي العاملي، 
البالغة 36 يف املائة. ويدل ذلك على تنامي أمهية قطاع 

االتصاالت يف النمو االقتصادي يف العامل النامي.

ويف عام 2012 زاد االستثمار يف االتصاالت بنسبة 
4 يف املائة إذ بلغت االستثمارات فيه 307 مليارات دوالر 

من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية على النطاق 
العاملي. وعلى الرغم من استمرار منو هذا االستثمار منذ 
عام 2010 فإنه مل يعد إىل مستوياته اليت ُسجِّلت يف عام 
2008. فقد أعاق تعاِفَيُه وضُعه يف البلدان املتقدمة اليت 

شهدت يف عام 2008 أشدَّ انتكاسة على صعيده واستمر 
فيها اخنفاضه يف عام 2009. أما يف البلدان النامية فإن 

االستثمار يف البنية التحتية لالتصاالت وخدماهتا كان أكثر 
استقراراً. وأفضى ذلك إىل عودة االستثمار حبلول عام 

2011 إىل مستوياته اليت ُسجِّلت يف عام 2008، مث بلوغه يف 

هناية عام 2012 رقماً قياسياً جديداً مقداره 121 مليار دوالر 
من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية. إن حصة البلدان 

النامية من جمموع االستثمارات يف هذا اجملال ناهزت 40 
يف املائة يف عام 2012، ما يُعترب نسبة مرتفعة نسبياً بالقياس 

إىل ما حتقق يف هذه البلدان )32 يف املائة( من إيرادات 
االتصاالت يف العامل.

الرسم البياين 5.1: إيرادات االتصاالت )إىل اليسار( واالستثمار السنوي جلهات تشغيل االتصاالت )إىل اليمني(، 
يف العامل وحبسب مستوى التنمية، للفرتة من عام 2007 إىل عام 2012 )اجملموع بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

مالحظة: فيما يتعلق ببيانات اإليرادات: ’العامل‘ يشمل 103 بلداً يعود هلا 96 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي؛ ’البلدان املتقدمة‘ تشمل 40 بلداً متقدماً يعود هلا 99 يف 
املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل املتقدم؛ ’البلدان النامية‘ تشمل 63 بلداً نامياً يعود هلا 89 يف املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل النامي. فيما 
يتعلق ببيانات االستثمار السنوي: ’العامل‘ يشمل بلداناً يعود هلا 91 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي؛ ’البلدان املتقدمة‘ تشمل 35 بلداً متقدماً يعود هلا 98 يف 

املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل املتقدم؛ ’البلدان النامية‘ تشمل 45 بلداً نامياً يعود هلا 80 يف املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل النامي.
االحتاد الدويل لالتصاالت. املصدر: 
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زهاء 4,3 مليارات شخص في أنحاء العالم لم يستعملوا 
اإلنترنت، يقطن 90 في المائة منهم في العالم النامي

 إن استعمال اإلنرتنت يتزايد باطّراد، بنسبة مقدارها
 6,6 يف املائة يف عام 2014 )3,3 يف املائة يف البلدان 

املتقدمة  و8,7 يف املائة يف البلدان النامية(. ففي البلدان 
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النامية تضاعف عدد مستعملي اإلنرتنت يف غضون مخس 
سنوات )2009-2014(، ويقطن ثلثا مستعملي اإلنرتنت 
اليوم يف العامل النامي. وحبلول هناية عام 2014 سيناهز 

عدد مستعملي اإلنرتنت الـثالثة مليارات، ما يناظر معدَّل 
انتشار عاملي مقداره 40,4 يف املائة )انظر الرسم البياين 

6.1(. وعلى الرغم من هذا التقدم فلم يزل 4,3 مليارات 

شخص يف العامل ال يستعملون اإلنرتنت، يعيش 90 يف 
املائة منهم يف العامل النامي.

يتنامى استعمال اإلنترنت في مختلف القطاعات في شتى 
أنحاء العالم، لكن لـم يزل محتوى اإلنترنت تحت هيمنة 

جهات توفيره من البلدان المتقدمة 

يبنيِّ تقييم لإلقبال على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
شىت القطاعات املختلفة أن األعمال اإللكرتونية تتنامى يف 

مجيع املناطق، وإن كانت هناك فروق كبرية بني شىت املناطق 
وحبسب حجم املؤسسات املعنية ومكاهنا: املنشآت الصغرية 

واملنشآت الصغرى هي أقل توصيالً بكثري من الشركات 
الكبرية، والشركات الريفية هي أقل توصيالً من الشركات 

احلضرية. وفضالً عن ذلك، ال يتاح جلميع هذه الشركات 
النفاذ العريض النطاق وهو ضروري لتمكني هذه الشركات 
من االخنراط يف األعمال اإللكرتونية واالستفادة التامة منها.

إن الكيانات احلكومية هي أكرب مستعملي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، كما يتزايد استعمال احلكومات 

لإلنرتنت بغية توفري اخلدمات ملواطنيها. وتفيد نتائج 

 الرسم البياين 6.1: األشخاص الذين يستعملون اإلنرتنت، حبسب مستوى النمو، من الفرتة املمتدة من عام 2005 
إىل عام 2014 )القسم األيسر(، وحبسب املنطقة، لعام *2014 )القسم األمين(

مالحظات: * األرقام املعنية تقديرية.
املصدر: قاعدة بيانات االحتاد املتعلقة مبؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل.

استقصاء األمم املتحدة بشأن احلكومة اإللكرتونية بأن 
حكومات مجيع البلدان قد أنشأت هلا مواقع شبكية مركزية 

وأن أكثر من 50 يف املائة من البلدان توفر روابط مبواقع 
الوكاالت احلكومية احمللية و/أو اإلقليمية. وعلى مدى العقد 

األخري زادت املعلومات واخلدمات املقدَّمة إلكرتونياً على 
بوابات املواقع احلكومية إىل ثالثة أضعافها، حيث هيأ 70 

يف املائة من البلدان “بوابة خدمات جممَّعة” يف عام 2012، 
مقابل 26 يف املائة منها يف عام 2003. وقد تزايد مؤشر األمم 

املتحدة لتطور احلكومة اإللكرتونية )EGDI( يف مجيع املناطق 
)الرسم البياين 7.1(، ويتزايد عدد البلدان اليت توفر خدمات 

التبادل يف جمال احلكومة اإللكرتونية وخدمات املشاركة 
اإللكرتونية.

كما أن النفاذ إىل اإلنرتنت واستعماله يف املدارس قد 
شهدا زيادة كبرية على مدى العقد املاضي. ففي البلدان 

املتقدمة يتاح النفاذ إىل اإلنرتنت للسواد األعظم من 
املدارس، إىل درجة جعلت بعض البلدان تكف عن 

تتبع هذا املؤشر، ألن معدَّل التوصيل بلغ 100 يف املائة. 
أما يف البلدان النامية فإن معدَّل النفاذ إىل اإلنرتنت يف 

املدارس أدىن يف املتوسط، وإن كانت السنوات األخرية قد 
شهدت إحراز تقدم كبري يف هذا اجملال. ومثة فروق كبرية 
على هذا الصعيد بني شىت البلدان، حىت ضمن املنطقة 

ذاهتا ومستويات الدخل نفسها. ومثة بلدان نامية لـّما تزل 
تتدىن فيها نسبة املدارس املتاح فيها النفاذ إىل إنرتنت 

النطاق العريض الثابت )من بني مجيع املدارس املتاحة فيها 
اإلنرتنت(، ما يشري إىل أن يف هذه البلدان مدارس كثرية 
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الرسم البياين 7.1: مؤشر تطور احلكومة اإللكرتونية )EGDI(، للفرتة من عام 2003 حىت عام 2014 

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة )UNDESA(. بيانات مستقاة من استقصاء األمم املتحدة بشأن احلكومة اإللكرتونية )2014(.

ليس هلا توصيالت باإلنرتنت إال بسرعة النطاق الضيق. 
وتتوقف التوصيلية باإلنرتنت يف املدارس أيضاً على مدى 

تنمية البنية التحتية الوطنية لالتصاالت وعلى ما إذا كانت 
اجلهات اليت توفر اخلدمات قد طالت املناطق الريفية 

واملناطق اليت يصعب بلوغها بسبب مساهتا اجلغرافية واليت 
تقل فيها كثافة السكان. فغالباً ما تعاين املناطق الريفية من 
كون الشبكات فيها، وبالتايل اإلقبال فيها على تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، أدىن منها يف املناطق احلضرية.

لقد اقرتن النمو اإلمجايل يف استعمال اإلنرتنت بنمو 
شديد مزامن يف حجم حمتوى اإلنرتنت. وأسهم بروز 

تطبيقات الوسائط االجتماعية ومواقعها إسهاماً كبرياً يف 
زيادة استعمال اإلنرتنت جبعله أعداداً متزايدة من الناس 

ينشئون احملتوى ويتقامسونه وحيمِّلونه ويستعملون الوسائط 
االجتماعية وغريها من التطبيقات القائمة على اإلنرتنت. 
فعلى سبيل املثال تشاَهد كل شهر مواد فيديوية تبلغ مدة 

عرضها أكثر من ستة مليارات ساعة، وحُيَمَّل كل دقيقة 
حمتوى فيديوي تزيد مدة عرضه عن 100 ساعة على موقع 

يوتيوب )YouTube(، املوقع الدويل الرائد يف جمال تقاسم 
ملفات الفيديو الذي يوفر خدمات يف هذا اجملال يف 61 

بلداً، والذي تباهى بأن عدد فرادى زائريه يف الشهر زاد عن 
 ،)Wikipedia( املليار يف أوائل عام 2014. وكانت ويكيبيديا
أكرب موسوعة يستعان هبا أوسع االستعانة على اإلنرتنت، 

قد عرضت أكثر من 30 مليون مقال حبلول هناية عام 

2013، واملقاالت اليت تعرضها تتاح اآلن بلغات يبلغ عددها 

287 لغة. ومن ناحية أخرى ما زال معظم حمتوى اإلنرتنت 

يأيت من لدن موفري احملتوى يف البلدان املتقدمة. فعلى 
سبيل املثال يعود للبلدان املتقدمة أكثر من 80 يف املائة مما 

جرى يف عام 2013 من عمليات تسجيل أمساء امليادين 
اإللكرتونية، بينما ال يعود إلفريقيا إال أقل من 1 يف املائة من 

هذه العمليات.

ثمة بين أهداف التنمية المستدامة )SDG( المقترحة لما 
بعد عام 2015 أهداف عدة تشتمل على مراٍم تشير إلى 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إن عام 2015 على األبواب. وسيؤذن قدومه حبلول التاريخ 
املستهَدف لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )MDG(، كما إنه 

املوعد النهائي لبلوغ املرامي اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع 
املعلومات )WSIS( واملرامي اليت حددهتا جلنة النطاق العريض 
املعنية بالتنمية الرقمية. وبناًء عليه فإن عملية التباحث بشأن 

برنامج التنمية ملا بعد عام 2015 وإعداده، وحتديد أهداف 
جديدة للتنمية املستدامة )SDG( من أجل الفرتة التالية اليت متتد 

عقداً أو حنوه، تبلغ أَْوَجها يف عام 2014.

 )OWG( ولقد اختتم فريق األمم املتحدة العامل املفتوح
باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة أعماله يف 
يوليو 2014 مبقرتح ينطوي على جمموعة من 17 هدفاً من 
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أهداف التنمية املستدامة و169 مرمى، أحيلت إىل اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة لكي تنظر فيها ضمن إطار برنامج 

التنمية ملا بعد عام 2015 املراد اعتماده يف أواخر عام 
2015. وبني األهداف املقرتحة عدة أهداف تشتمل على 

مراٍم تشري إىل التكنولوجيا، وال سّيما تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت باعتبارها توفر نفاذاً ميسور التكلفة إىل اإلنرتنت 

يف أقل البلدان منواً وتعزز االستعانة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لتعزيز متكني املرأة.

ولئن كانت أهداف التنمية الدولية املقبلة لـم حتدَّد بعد فإن 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ستظل تؤدي دوراً كبرياً 

يف تيسري احلصول على املعلومات واملعارف واخلدمات 

األساسية. وإذ يتزايد عدد الناس الذين ينضمون إىل جمتمع 
املعلومات، وإذ تغدو شبكات االتصال العالية السرعة بنية 

حتتية ال ميكن االستغناء عنها، فإن تتبع املستجدات يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقياسها يغدو أكثر 

سداداً. وسيساعد االستمرار يف رصد وقياس املستجدات يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حتديد مدى 

التقدم احملقق والثغرات، وسُيسرتَشد به يف السياسات الرامية 
إىل ضمان حتقيق املساواة بني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واستعماهلا وتأثريها.
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الفصل 2: مـؤشـر تـنميـة تكنـولـوجيـا المعـلـومــات 
 )IDI( واالتصاالت 

إن مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)IDI( هو مؤشر مركَّب جيمع بني 11 مؤشراً ضمن مقياس 

مرجعي يستعان به لرصِد ومقارنِة املستجدات يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف شىت البلدان 

)الشكل 1.2(. وتتمثل األهداف الرئيسية من مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قياس ما يلي:

مقدار املستجدات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 	 
واالتصاالت يف البلدان وتطورها على مر الزمن 

وبالنسبة إىل سائر البلدان؛

التقدم على صعيد تكنولوجيا املعلومات 	 
واالتصاالت يف البلدان املتقدمة ويف البلدان 

النامية؛

الفجوة الرقمية، أي الفروق بني البلدان من 	 
حيث مستويات تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت فيها؛

إمكانات تنمية تكنولوجيا املعلومات 	 
واالتصاالت أو مدى استطاعة البلدان أن 
تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لتعزيز النمو والتنمية.

ويقسم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
ثالثة مؤشرات فرعية، هي املؤشر الفرعي املتعلق بإمكانية 

النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملؤشر الفرعي 
املتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملؤشر 

الفرعي املتعلق باملهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، يشمل كل منها جوانب ومكوِّنات خمتلفة 
لسريورة تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتقدم 

يف التقرير احلايل قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف اقتصاد بلدان يبلغ جمموعها 166 بلداً 

باالستناد إىل بيانات عام 2013، وينطوي على مقارنات مع 
بيانات عام 2012.

شهدت السنة الماضية تحسيناً لقيم مؤشر تنمية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع البلدان 

تقريباً، لكن الفروق على صعيد اإلقبال على هذه 
التكنولوجيا واستعمالها تظل قائمة

تبنيِّ نتائج قياس مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت عند املقارنة بني عاَمي 2012 و2013 أن قيم 
هذا املؤشر ازدادت يف مجيع البلدان تقريباً سواء أكانت 
يف أعلى السلم الرتاتب ي يف هذا اجملال أم يف أسفله. ولئن 
كان ذلك يشري إىل استمرار تزايد النفاذ إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واستعماهلا فإن النتائج تسلط الضوء 
أيضاً على أن املستويات احلالية لتنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ختتلف اختالفاً واسعاً عرب املعمورة، حيث 
تراوح قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بني 0,96 إىل 8,86 )اجلدول 1.2(.

الدانمارك تتبوأ المرتبة األولى فيما يخص مؤشر تنمية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حاّلًة محل جمهورية 
كوريا التي كان لها قصب السبق في هذا المجال على 

مدى فترة طويلة

تتبوأ الدامنارك املرتبة األوىل فيما يتعلق مبؤشر تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذ إهنا حققت أعلى قيمة 
هلذا املؤشر فيما خيص عام 2013، حالًَّة حمل مجهورية كوريا 
اليت ظلت على مدى فرتة طويلة تنال قصب السبق يف هذا 

اجملال، واليت تأيت اآلن يف املرتبة الثانية بفارق ضئيل. أما 
باقي البلدان اليت تشغل أعلى عشر مراتب فيما خيص مؤشر 



ملخص تنفيذي

10

 

القيمة )%(
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملرجعية

20

20

20

20

20

60

120

*260’787

100

100

1. عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف الثابت لكل 100 نسمة 20
2. عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف اخللوي لكل 100 نسمة 20

3 عرض النطاق الدويل لإلنرتنت )bit/s( لكل مستعمل من 
مستعملي اإلنرتنت

4 . النسبة املئوية لعدد األسر اليت لديها حاسوب
5 . النسبة املئوية لألسر اليت تتمتع بالنفاذ إىل اإلنرتنت

القيمة )%(
املهارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملرجعية

33

33

33

100

100

100

9.  معدَّل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني
10. املعدَّل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية

 11. املعدَّل اإلمجايل لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل

    )املرحلة ما بعد الثانوية(

القيمة )%(
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملرجعية

33

33

33

100

60

100

6. النسبة املئوية لعدد األفراد الذين يستعملون اإلنرتنت
 7. عدد االشرتاكات يف خدمة النطاق العريض )السلكي( الثابت

   لكل 100 نسمة
 8. عدد االشرتاكات يف خدمة النطاق العريض الالسلكي لكل

   100 نسمة

مؤشر تنمية 
تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت

40

40

20

الرسم البياين 1.2: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: املؤشرات، والقيم املرجعية، وعوامل الرتجيح

مالحظة: * هذا الرقم هو العدد الذي تبلغ قيمة لوغارمته 5,90، وهي اليت اسُتعملت عند التقنني.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فمعظمها أورويب 
)السويد، أيسلندا، اململكة املتحدة، النرويج، هولندا، فنلندا 
ولكسمربغ(، ويأيت يف معيتها اقتصاد آخر من منطقة آسيا 
واحمليط اهلادئ )هونغ كونغ، الصني( )اجلدول 1.2(. وأما 

البلدان اليت تشغل املراحل الثالثني األعلى يف سلم الرتاتب 
فيما خيص مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لعام 2013 فمعظمها بلدان من أوروبا، ويف ِعدادها بعض 
البلدان العالية الدخل من بني بلدان آسيا واحمليط اهلادئ 
)اليابان، أسرتاليا، سنغافورة، نيوزيلندا وماكاو )الصني((، 
والواليات املتحدة، وكندا، وكذلك البحرين، البلد الوحيد 

الذي يأيت يف هذه املرتبة من بني دول منطقة الدول العربية. 
إن كالً من البلدان املندرجة يف مصاّف البلدان الثالثني 
األعلى مرتبة سجَّلت قيمة ملؤشر تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت تزيد عن سبعة.

البلدان التي تتميز بأدائها الرفيع فيما يخص مؤشر تنمية 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مستويات دخل عالية، 

وأسواق ذات قدرة على المنافسة، وقاعدة من السكان 
المهرة

جيمع بني البلدان اليت حتتل املراتب العليا على صعيد األداء 
فيما خيص تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عدد من 
اخلصائص املشرتكة اليت تساعد على تعليل ارتفاع مستويات 

النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا 
فيها. فثمة يف مجيع هذه البلدان أسواق ذات درجة عالية 

من التحرر والقدرة على املنافسة تأيت يف الطليعة على صعيد 
االبتكار، وحتدوها التكنولوجيا، وتنتفع من املهارة العالية 

اليت يتمتع هبا األهايل بغية استعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت على حنو فّعال. وعالوة على ذلك مثة رابط 
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اجلدول 1.2: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )IDI( لعامي 2012 و2013
IDI 2012المرتبة IDI 20132012المرتبة 2013االقتصادIDI 2012المرتبة IDI 20132012المرتبة 2013االقتصاد

844,72854,42ألبانيا18,8628,78الدامنارك
854,71824,50ملديف28,8518,81مجهورية كوريا

864,64864,39الصني38,6738,68السويد
874,62844,48األردن48,6448,58أيسلندا

884,56884,28إكوادور58,5078,28اململكة املتحدة
894,45874,28مصر68,3968,35النرويج
904,42894,19جنوب إفريقيا78,3858,36هولندا
914,401033,90فيجي88,3188,27فنلندا

924,32904,19منغوليا98,28118,08هونغ كونغ، الصني
934,301043,86كابو فريدي108,2698,19لكسمربغ

944,29974,02مجهورية إيران اإلسالمية118,22108,15اليابان
954,29944,07املكسيك128,18128,03أسرتاليا
964,27924,09املغرب138,11137,94سويسرا

974,26984,01جامايكا148,02147,90الواليات املتحدة
984,26934,08سورينام157,93177,72موناكو

994,23964,07تونس167,90157,85سنغافورة
1004,16954,07السلطة الفلسطينية177,90187,72أملانيا
1014,09993,94فيتنام187,87167,73فرنسا

1024,061053,78اجلمهورية الدومينيكية197,82197,62نيوزيلندا
1034,021023,91الفلبني207,73247,41أندورا

1044,011003,94بوتسوانا217,68217,54إستونيا
1054,001013,92بريو227,66207,59ماكاو، الصني

1063,831063,70إندونيسيا237,62257,37كندا
1073,781093,52بوليفيا247,62237,46النمسا
1083,781073,69قريغيزستان257,57267,33بلجيكا
1093,711083,56باراغواي267,57227,48أيرلندا

1103,611103,47السلفادور277,40287,22البحرين
1113,481113,44َغيانا287,38297,14إسبانيا
1123,461123,39اجلمهورية العربية السورية297,29277,25إسرائيل
1133,461153,29غانا307,25307,08مالطة

1143,421143,30اجلزائر317,13316,96سلوفينيا
1153,401163,27أوزبكستان327,03466,27اإلمارات العربية املتحدة

1163,361133,31سري النكا337,03336,84التفيا
1173,241183,08ناميبيا347,01426,46قطر

1183,201173,11غواتيماال356,95326,87بربادوس
1193,181193,01هندوراس366,94366,66إيطاليا
1202,961202,78نيكاراغوا376,90346,70كرواتيا

1212,891232,68زميبابوي386,89436,45بيالروس
1222,881212,69السودان396,85356,70اليونان
1232,851262,58بوتان406,74406,50ليتوانيا

1242,791242,62كينيا416,72386,57اجلمهورية التشيكية
1252,771222,69كوبا426,70416,48االحتاد الروسي

1262,661252,61غابون436,67396,57الربتغال
1272,611272,54كمبوديا446,60376,63بولندا

1282,601282,43سوازيالند456,58456,30سلوفاكيا
1292,531292,42اهلند466,52446,35هنغاريا

1302,461332,20السنغال476,36506,01اململكة العربية السعودية
1312,371342,20نيبال486,32515,92أوروغواي

1322,361312,22ليسوتو496,31476,12بلغاريا
1332,351352,14نيجرييا506,24496,07صربيا
1342,351302,25مجهورية الو الدميقراطية الشعبية516,11486,09قربص
1352,311362,12غامبيا526,10615,43ُعمان

1362,291322,22جزر سليمان536,08535,80كازاخستان
1372,241372,09مجهورية الكونغو546,01525,89سانت كيتس ونيفيس

1382,181382,07اليمن555,92555,64كوستاريكا
1392,171392,06أنغوال565,92545,68شيلي

1402,101421,98الكامريون575,89595,49أنتيغوا وبربودا
1412,081402,01جيبويت585,83585,52رومانيا

1422,051412,01باكستان595,80565,58األرجنتني
1432,041471,86مايل605,77625,42مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1442,021431,97زامبيا615,72605,44مولدوفا
1451,971461,90بنغالديش625,71645,32لبنان

1461,941441,90أوغندا635,67575,52اجلبل األسود
1471,911451,90موريتانيا645,65655,22أذربيجان

1481,861511,74رواندا655,50675,16الربازيل
1491,841491,75بنن665,43635,36بروين دار السالم
1501,821481,75ميامنار675,29704,99ترينيداد وتوباغو

1511,801501,74كوت ديفوار685,29685,12تركيا
1521,761521,72تن زانيا695,23744,89البوسنة واهلرسك

1531,701541,57ليبرييا705,22724,96موريشيوس
1541,671531,60غينيا - بيساو715,20665,18ماليزيا

1551,671551,57أفغانستان725,17695,04سانت فنسنت وغرينادين
1561,561601,35بوركينا فاصو735,15714,97أوكرانيا
1571,561571,47مجهورية الكونغو الدميقراطية745,08734,89أرمينيا

1581,521561,50مالوي754,97764,70سيشيل
1591,521591,40موزامبيق764,96754,83غرينادا

1601,421581,43مدغشقر774,95804,61كولومبيا
1611,421611,31غينيا784,86834,48جورجيا

1621,311621,24إثيوبيا794,81794,66سانت لوسيا
1631,201631,18إريرتيا804,81784,68فن زويال
1641,111641,09تشاد814,76914,09تايالند

1651,031650,97النيجر824,75774,69بنما
1660,961660,93مجهورية إفريقيا الوسطى834,72814,58دومينيكا

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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قوي بني مستويات الدخل القومي للبلدان وقيم مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها، إذ إن مجيع 

البلدان اليت تتبوأ املراتب العشر األوىل اقتصادات تؤيت دخاًل 
عالياً نسبياً. ومن حيث املستجدات يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، يستفيد مجيع البلدان ذات األداء 
األعلى يف هذا اجملال من توفر عرض النطاق الدويل لإلنرتنت 

توفراً كبرياً. فارتفاع مستويات توصيلية اإلنرتنت يف املنازل 
وتوفر اإلنرتنت املتنقلة يف البلدان اليت تتبوأ املراتب العشر 

األوىل على صعيد مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يتجسَّدان على شكل درجات عالية من استعمال اإلنرتنت 
فيها. وتأيت بلدان الشمال يف الطليعة من حيث تسجيلها 

أعلى نسبة مئوية ملستعملي اإلنرتنت يف العامل.

تحديد البلدان أهدافاً طموحة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت يمكن أن يساعد على دفع 

اقتصاد المعلومات فيها

إن للبلدان اليت حتقق أعلى اإلجنازات فيما يتعلق مبؤشر 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حكومات تدرك أن 

هذه التكنولوجيا متثل حمركاً رئيسياً للنمو واالبتكار والتنمية 
االقتصادية. وقد حددت هذه البلدان لتحريك جمتمع 

املعلومات أهدافاً طموحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، منها توفري نفاذ شطر كبري من السكان )ويف 
بعض األحيان كلهم( إىل اإلنرتنت بسرعة فائقة، والتشجيع 

على تطوير النفاذ إىل النطاق العريض الالسلكي )مبا يف ذلك 
معيار التطور على األمد الطويل )LTE((، وإيصال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت إىل املنازل. فعلى سبيل املثال يـَُقرُّ يف 
جدول األعمال الرقمية ألوروبا الذي وضعته املفوضية األوروبية 
بأمهية توصيل األسر بالنطاق العريض السريع والفائق السرعة، 

وحتدَّد أهداف طموحة تتمثل يف بلوغ نسبة األسر املشرتكة 
يف خدمات النطاق العريض الفائق السرعة )ما ال يقل عن 

Mbit/s 100( 50 يف املائة ومشول التغطية جلميع األسر بنطاق 

عريض تبلغ سرعته ما ال يقل عن Mbit/s 30 حبلول عام 2020. 
ومبا أن مستويات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف البلدان املعنية تبلغ درجة اإلشباع فقد شرعت هذه البلدان 

أيضاً يف االنتقال من السياسات الرامية إىل توفري النفاذ إىل 
زيادة جودة النفاذ.

النطاق العريض الالسلكي يدفع التحرك قدماً على 
صعيد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في البلدان المتميزة بديناميتها، والتي معظمها من بلدان 
العالم النامي

لئن كانت أغلبية البلدان مل حتقق زيادة هائلة يف مرتبتها على 
صعيد مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
غضون السنة املعنية )وشهدت مرتبة بعضها تقهقراً( فثمة 

بعض املستجدات اهلامة واجلديرة باملالحظة. وترد يف اجلدول 
2.2 قائمة البلدان املسماة بـ”الدينامية”، أي البلدان اليت 

تسجِّل أعلى الزيادات يف املؤشر اإلمجايل لتنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، واملؤشر الفرعي املتعلق بالنفاذ إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و/أو املؤشر الفرعي املتعلق 
باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من حيث 

اجلدول 2.2: البلدان األكثر دينامية - التغريات يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني عاَمي 2012 و2013

مالحظة: *فيما خيص املؤشر الفرعي املتعلق بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت صعدت ألبانيا وبيالروس ونيبال ونيجرييا واملكسيك واالحتاد الروسي مبقدار أربع منازل 
بني عامي 2012 و2013. **فيما خيص املؤشر الفرعي املتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، صعدت بيالروس وُعمان أيضاً مبقدار سبع منازل.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

التغير في المرتبة من حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )المؤشر اإلجمالي(

التغير في المرتبة من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )مؤشر النفاذ(

 التغير في المرتبة من حيث استعمال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت )مؤشر االستعمال( 

المرتبة 
من حيث 
المؤشر 

اإلجمالي 
2013

البلد

التغير في 
المرتبة من 
حيث مؤشر 
االستعمال

المرتبة 
من حيث 
مؤشر 
النفاذ 
2013

البلد
التغير في 
المرتبة من 
حيث مؤشر 

النفاذ

المرتبة 
من حيث 
مؤشر 

االستعمال 
2013

 البلد

لتغير في 
المرتبة 

من حيث 
المؤشر 
اإلجمالي

34 تايالند 1671 ُعمان 1447 اإلمارات العربية املتحدة 32

24 فيجي 772 كابو فريدي 12101 فيجي 91

13 بوركينا فاصو 7142 غامبيا 11124 كابو فريدي 93

12 كابو فريدي 679 قطر 1022 تايالند 81

12 اإلمارات العربية املتحدة 524 إستونيا 928 ُعمان 52

11 الكونغو 5134 سيشيل 864 قطر 34

8 بوتان 4111*ألبانيا597 بيالروس 38

8 قطر 430*بيالروس538 البوسنة واهلرسك 69

7** أنتيغوا وبربودا 461*بوليفيا5112 جورجيا 78
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مراتبها على هذا الصعيد من عام 2012 إىل عام 2013. إن 
املؤشر الفرعي املتعلق باالستعمال شهد من التغري الدينامي 
أكثر مما شهده املؤشر الفرعي املتعلق بالنفاذ. فاملؤشر الذي 

شهد أكرب الزيادات من عام 2012 إىل عام 2013، حاثاً معظم 
الزيادة يف املرتبة فيما يتعلق مبؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، هو عدد االشرتاكات يف النطاق العريض 
الالسلكي. فعلى الصعيد العاملي زاد عدد االشرتاكات يف 

خدمات النطاق العريض املتنقل بنسبة 24 يف املائة من عام 
2012 إىل عام 2013. وقد سجَّلت البلدان النامية أعلى نسبة 

للنمو، بلغت 37 يف املائة. فالزيادة يف قيمة املؤشر الفرعي 
املتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان 

الدينامية تفوق إىل حد بعيد متوسط التغري النسب ي يف قيمة 
هذا املؤشر الفرعي بني عامي 2012 و2013.

يستمر التفاوت الكبير بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية فيما يخص اإلنجازات على صعيد مؤشر تنمية 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يكشف حتليل قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حبسب مستوى التنمية عن تفاوت كبري بني 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية. فقد سجلت البلدان 
املتقدمة قيمة متوسطة ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت تبلغ 7,20، بينما يقارب املتوسط املناظر فيما 
خيص البلدان النامية نصف ذلك، إذ يبلغ 3,84. أما الزيادة 

يف القيمة املتوسطة بني عامي 2012 و2013 فتكاد تكون 
نفسها يف البلدان النامية )+0,17( ويف البلدان املتقدمة )+0,18( 
عندما تقاس بالقيم املطلقة )اجلدول 3.2(، ما يبنيِّ أن التقدم 

اإلمجايل يف البلدان النامية على صعيد تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ليس كافياً لسد الفجوة. وبالنظر إىل 

أن املنطلق يف البلدان النامية كان أدىن وإىل ُمعاِمل التغاير 
العايل ضمن هذه اجملموعة فإن القيمة املتوسطة ملؤشر تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الدول النامية، مقيسًة 

نسبياً، بلغت أكثر من ضعفي )+4,9 يف املائة( القيمة املناظرة 
هلا يف البلدان املتقدمة )+2,5 يف املائة( )القسم األعلى من 

الرسم البياين 1.2(.

البلدان النامية حققت تحسينات كبيرة في المؤشر 
الفرعي المتعلق بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت وفي المؤشر الفرعي المتعلق باستعمال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يشهد املؤشر الفرعي املتعلق بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أعلى قيمة متوسطة، ما يشري بوجه عام إىل أن 

البلدان قد بلغت مستوى أعلى من االستعداد لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ما لـّما يزل يتعنيَّ جتسيده يف 

استعمال هذه التكنولوجيا استعماالً أوسع نطاقاً يف كثري 
من البلدان. وقد ُسجلت أعلى الزيادات يف املؤشر الفرعي 

املتعلق بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
البلدان النامية، حيث بلغت زيادة القيمة املتوسطة هلذا 

املؤشر زهاء ثالثة أضعاف نظريهتا اليت ُسجِّلت يف البلدان 
املتقدمة. والفرق يف القيمة املتوسطة بني هاتني اجملموعتني 

من البلدان أدىن من الفرق بينهما فيما خيص املؤشر الفرعي 
املتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ما يبنيِّ 

أن البلدان النامية تلحق بالركب فيما يتعلق بالبنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستويات النفاذ إليها، 

وميثل ذلك شرطاً أولياً ال بد منه لتوسيع نطاق استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )القسم األوسط من 

الرسم البياين 1.2(.

ويتميَّز املؤشر الفرعي املتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بأنه األكثر دينامية، إذ إنه يشهد أكرب 

التحسينات، وال سّيما يف البلدان النامية. بيد أن القيمة 
املتوسطة هلذا املؤشر الفرعي هي األدىن، ما يفسح جمااًل 

أكرب إلمكانات النمو. كما أن الفرق يف القيمة املتوسطة 

 
اجلدول 3.2: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب مستوى التنمية لعامي 2013-2012

.Coefficient of variation :معامل التغاير ،Standard deviation = مالحظة: * األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط. االحنراف املعياري
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

IDI 2012IDI 2013 التغير في القيمة
المتوسطة بين عامي  

2012 و2013 القيمة 
المتوسطة**

القيمة 
الدنيا

القيمة 
االنحراف المدىالقصوى

القياسي
معامل 
التغاير

القيمة 
المتوسطة**

القيمة 
الدنيا

القيمة 
االنحراف المدىالقصوى

القياسي
معامل 
التغاير

4,600,938,817,872,1947,614,770,968,867,902,2246,440,17العامل

7,034,428,784,351,0815,397,204,728,864,141,0314,240,18الدول املتقدمة

3,670,938,817,871,7547,613,840,968,857,891,8046,930,17البلدان النامية
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الرسم البياين 1.2: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  
واملؤشران الفرعيان املتعلقان بالنفاذ إىل هذه التكنولوجيا 

وباستعماهلا، حبسب مستوى التنمية

مالحظة: األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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كثافة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )القسم 
األسفل من الرسم البياين 1.2(. فثمة بلدان نامية كثرية لـّما 

يزل توافُر خدمات النطاق العريض الالسلكي والنطاق 
العريض الثابت واإلقباُل على هذه اخلدمات حمدودين فيها 

نسبياً. ولئن كانت بلدان نامية كثرية قد شهدت زيادات ذات 
شأن يف قيمة مؤشرها الفرعي املتعلق باستعمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت إثر اعتماد خدمات اجليل الثالث يف 
عام 2013/2012، فلّما يزل هناك بضعة بلدان منها مل تطلق 

خدمات اجليل الثالث حبلول هناية عام 2013. ففي عام 2014 
كان هناك زهاء 4,3 مليار إنسان، يقطن معظمهم يف العامل 
النامي، ال يستعملون اإلنرتنت. فتوصيل هؤالء البشر لكي 

يكونوا على اخلط يُعترب حتدياً كبرياً ماثالً أمام البلدان النامية 

ثمة زهاء مليارين ونصف المليار من سكان أقل بلدان 
العالم توصياًل )LCC( يحتاجون إلى سياسات جيدة 

االستهداف لتحسين نفاذهم إلى تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

إىل جانب تقييم الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، 
ُدرِست أيضاً الفجوة الرقمية بإدراج البلدان يف فئات على 
أساس قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

فيها، ما جيسِّد أربعة مستويات من تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت: املستوى الرفيع، واملستوى العايل، واملستوى 

املتوسط، واملستوى املتدين )اجلدول 4.2(.

وتبني النتائج أن القيمة املتوسطة ملؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اخلاص باجملموعات املعنية ازداد من 
عام 2012 إىل عام 2013، ما يشري إىل أن مجيع البلدان حترز 
تقدماً على صعيد تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وقد سجَّلت البلدان اليت أُدرِجت يف الفئة ذات املستوى 
العايل فيما خيص مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أعلى زيادة يف القيمة املتوسطة هلذا املؤشر، 
بينما اخنفض املدى ومقدار التفاوت يف قيم هذا املؤشر اليت 
سجَّلتها الفئة ذات املستوى الرفيع فيما خيصه. ويشري ذلك 

إىل أن البلدان اليت سجَّلت قيماً أعلى هلذا املؤشر حترز تقدماً 
جيداً فيما خيص تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وتتقدم بوترية مماثلة. أما الفئة ذات املستوى املتدين من 
حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فإن 
املدى الذي سجَّلت هو األضيق - ما جيسِّد مستويات 

بالغه التدين لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شىت 
البلدان املندرجة يف هذه الفئة - لكنه يتسع أيضاً. ويقطن 
ملياران ونصف املليار من البشر البلدان االثنني واألربعني 

املدرجة يف اجملموعة ذات املستوى املتدين من حيث مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت تسمى “أقل 

بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية هو أيضاً األعلى فيما 
خيص املؤشر الفرعي املتعلق باستعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ما يؤكد أن هناك فروقاً كبرية فيما خيص 
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اجلدول 4.2: فئات البلدان حبسب مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعامي 2012 و2013 

.Coefficient of variation = معامل التغاير ، Standard deviation = مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط. االحنراف املعياري
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

الفئــة

     مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2013     مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2012

الحد المتوسط*عدد البلدان
األدنى

الحد 
األقصى

مدى 
معامل القياسيالتفاوت

الحد المتوسط*التغاير
األدنى

الحد 
األقصى

مدى 
معامل القياسيالتفاوت

التغاير
 8,22  0,63  2,16  8,86  6,70 7,69 9,27  0,70  2,35  8,81  6,46 427,52ذات املستوى الرفيع

 10,26  0,58  1,91  6,67  4,75 5,63 10,38  0,56  1,95  6,45  4,50 405,38ذات املستوى العايل

 14,97  0,58  1,93  4,72  2,79 3,88 14,61  0,54  1,86  4,48  2,62 423,69ذات املستوى املتوسط

 24,03  0,46  1,81  2,77  0,96 1,93 23,77  0,44  1,68  2,61  0,93 421,83ذات املستوى املتدين

 46,44  2,22  7,90  8,86  0,96 4,77 47,61  2,19  7,87  8,81  0,93 1664,60المجموع

الشكل 2.2: أقل البلدان توصياًل )LCC( لعام 2013

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

البلدان توصياًل” )LCC(، حيث تتدىن مستويات النفاذ إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستويات استعماهلا بالغ 

التدين. فينبغي أن تستهدف السياسات توصيل أهايل أقل 
البلدان توصيالً، ألهنم األمس حاجة إىل حتسني النفاذ إىل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وميكن أن يستفيدوا أكرب 
الفائدة من تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

الدفع بالتنمية االجتماعية االقتصادية قدماً )الشكل 2.2(.

كلما زادت نسبة أهالي المناطق الحضرية زادت القيم 
التي يحققها البلد فيما يخص مؤشر تنمية تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

ختتلف البلدان اختالفاً كبرياً من حيث مساحة اليابسة من 
أراضيها، والقد النسب ي القتصادها، وعدد سكاهنا، وموقعها 

اجلغرايف. وبغية اإلحاطة بالعوامل األساسية اليت ميكن أن 

أعلى من 2,78
أقل البلدان توصيالً )ما ال يزيد عن 2,78(
البيانات ذات الصلة غري متوفرة

 قيمة مؤشر تنمية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
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اجلدول 5.2: حتليل جزئي للرتابط بني مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات االتصاالت واخلصائص السكانية واجلغرافية 

مالحظة: اسُتِمّدت البيانات املتعلقة بعدد سكان املناطق احلضرية، والكثافة السكانية، ومساحة اليابسة من األراضي، والدخل القومي اإلمجايل للفرد، من البنك الدويل. 
أما البيانات املتعلقة بعدد السكان فمستقاة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.*يكون معدَّل الرتابط ذا داللة عندما ال يقل مقداره عن ُعشر الُعشر )0,01(.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

تؤثر على تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألداء 
فيما يتعلق مبؤشر هذه التنمية، أُجري حتليل يرمي إىل 

استطالع مدى أمهية املتغريات اجلغرافية وغريها من املتغريات 
فيما خيص تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وبالنظر إىل الرتابط الشديد بني مقدار مؤشر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ومقدار الدخل القومي اإلمجايل 

للفرد فقد أُجري حتليل جزئي للرتابط بني العوامل اجلغرافية 
والعوامل السكانية وقيمة مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
ذ من الدخل القومي اإلمجايل للفرد  واالتصاالت حيث اختُِّ

متغرياً جتري على أساسه املقارنة )اجلدول 5.2(.

إن نسبة السكان الذين يقطنون املناطق احلضرية هي، من 
بني املتغريات اليت مت اختبارها، املتغري الوحيد الذي تبني 
أن له عالقة مع قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت؛ إذ مل يعاَين أي ترابط بني هذا املؤشر وبني 

الرسم البياين 2.2: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنسبة  
املئوية للسكان القاطنني يف املناطق احلضرية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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سائر املتغريات اجلغرافية والسكانية. ويشري حتليل الرتابط إىل 
أنه كلما زادت نسبة السكان الذين يقطنون املناطق احلضرية 

زادت القيم اليت يبلغها مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )الرسم البياين 2.2(.

ثمة حاجة ملحة إلى معالجة الفجوة الرقمية بين 
المناطق الحضرية والمناطق الريفية التي تسود في كثير 

من البلدان النامية

مثة رابط إجيايب قوي بني مستوى التنظيم احلضري وعدد 
من مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يشتمل 
عليها مؤشر تنمية هذه التكنولوجيات، وال سّيما املؤشرات 
املتصلة بنفاذ األسر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

واملهارات يف جماهلا، والبنية التحتية لالتصاالت الثابتة. إن هذه 
العالقة هي على أبرز ما تكون عندما يتعلق األمر بالنفاذ إىل 
اإلنرتنت واستعماهلا، البالَغي تدين املستوى فيما خيص األسر 
يف املناطق الريفية يف البلدان النامية. ويضاف إىل ذلك أنه إذا 

كان نطاق التغطية بشبكات اهلاتف اخللوي املتنقل ألهايل 
األرياف قد بلغ حبلول عام 2013 مرحلة غدا فيها زهاء 90 

يف املائة من سكان املناطق الريفية يف العامل مشمولني بإشارة 
شبكات اهلاتف اخللوي املتنقل من اجليل الثاين فإن التغطية 

بشبكات اهلاتف اخللوي من شبكات اجليل الثالث تظل 
متدنية نسبياً فيما خيص أهايل األرياف. فثمة حاجة ملحة 

إىل معاجلة الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية 
اليت تسود يف كثري من البلدان النامية. فأهايل األرياف، وال 

سّيما يف البلدان النامية، مغبونون بالقياس إىل أهايل احلواضر 
ألن التغطية باخلدمات أضيق نطاقاً لديهم؛ كما أهنم غالباً 

ما يفتقرون إىل الوسائل االقتصادية اليت متكِّنهم من دفع 
تكاليف خدمات اإلنرتنت العريضة النطاق، وإىل املهارات 
اليت يستلزمها استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

على حنو فّعال. إهنم يف الوقت ذاته فئة السكان اليت ميكن 
أن تنتفع أكرب انتفاع من النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

 المتغير المتخذ أساسًا
للمقارنة

معدَّالت الترابط
مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

 الكثافةعدد السكان
السكانية

مساحة اليابسة 
من أراضي البلد

سكان المناطق 
الحضرية 

الدخل القومي اإلمجايل للفرد

0,501*0,03200,017-1مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

0,045-0,455*0,009-0,0321-عدد السكان

0,0900,101-0,0091-0الكثافة السكانية
0,09010,075-0,455*0,017مساحة اليابسة من أراضي البلد

0,0450,1010,0751-0,501*سكان احلواضر
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واالتصاالت. وذلك يسري بصورة خاصة على معظم أقل 
البلدان توصيالً. ففي معظم هذه البلدان جمموعات كبرية من 

أهايل األرياف: بني أقل البلدان توصيالً، البالغ عددها 42 
بلداً، 25 بلداً تقل فيها نسبة أهايل املناطق احلضرية عن 35 يف 
املائة من السكان، مع العلم بأن قائمة البلدان املعنية تتطابق 

إىل حد بعيد مع قائمة أقل البلدان منواً.

األداء على صعيد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ليس مرتبطاً بعدد سكان البلد وال بقدها 

الجغرافي

بنيَّ حتليل الرتابط أنه ما من عالقة ملؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بسائر املتغريات اجلغرافية املنتقاة، مثل 
الكثافة السكانية، أو عدد السكان، أو مساحة اليابسة من 

أراضي البلد. ويشري ذلك إىل أن هذه العناصر ال حتدث 
أي فرق فيما خيص قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اليت تسجِّلها البلدان. فالبلداُن املتدنيُة كثافِة 
السكان، والصغريُة عدِدهم، والصغريُة املساحِة اجلغرافية، 

تسجِّل مقادير بالغة التنوع ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. فيبدو أن ما يؤدي الدوَر احلاسم يف تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو تـَرَكُّز الناس يف مناطق 
معيَّنة من البلد )مثل نسبة أهايل املناطق احلضرية(، وليس 

الكثافة السكانية، وال عدد السكان، وال القد اجلغرايف. 

يترابط الكثير من مؤشرات تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية )20 من 38( ترابطاً ذا داللة مع مؤشر تنمية 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال سّيما األهداف 
المتصلة بتخفيف وطأة الفقر، والصحة، واالستدامة البيئية

يتزايد عدد الدراسات اليت تشري إىل أن تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت هي عوامل متكني فيما خيص ثالَث دعاماِت 

التنمية املستدامة، أي التنمية االجتماعية، والتنمية االقتصادية، 
واالستدامة البيئية. ومنذ صدور إعالن األلفية يف عام 2000، 

تنامت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تنامياً مل يسبق له 
مثيل، يف نزعة أكدت ما هلا من قدرة كامنة على التمكني من 

التنمية االجتماعية االقتصادية. ويف هذا السياق أُجري، إسهاماً 
يف النقاش اجلاري، حتليٌل لرتابط تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت )مقيسًة مبؤشرها( مع األهداف اإلمنائية لأللفية 
)MDG( بغية حتديد العالقة بينهما كمياً.

وقد كشف هذا التحليل عن وجود ترابط كبري بني قيم 
مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و20 مؤشراً 
من مؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية البالغ عددها 
38 هدفاً، وذلك يف احلاالت اليت تتوفر فيها البيانات ذات 

الصلة. فالنتائج تبني وجود عالقة هامة بني تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واملؤشرات اإلمنائية املنتقاة، وال سيما 
يف جمال التخفيف من وطأة الفقر )MDGI( )اهلدف 1 من 

األهداف اإلمنائية لأللفية( والصحة )األهداف 4 و5 و6 
من األهداف اإلمنائية لأللفية( )MDG 4, 5, 6( واالستدامة 
)MDG 7( )اهلدف 7 من األهداف اإلمنائية لأللفية(. ومن 

ناحية أخرى لـّما يتبنيَّ وجود ترابط ذي شأن بني مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملؤشرات إىل حتقيق 

اهلدفني 3 و8 من األهداف اإلمنائية لأللفية )الشكل 3.2(.

وعلى وجه اخلصوص تكشف نتائج حتليل الرتابط أن 
مثة ترابطاً سلبياً كبرياً بني مؤشر تنمية االتصاالت ونسبة 
السكان الذين ال يزيد دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم، 
والنسبة املئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية. 

فارتفاع مقادير مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يرتبط باخنفاض النسب املئوية للسكان الذين يعانون من 

نقص التغذية واخنفاض نسب السكان الذين يعيشون حتت 
خط الفقر. كما أن املقادير األعلى ملؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ترتبط بتدين معدَّالت وفاة األمهات 

يف سياق النفاس ومعدَّالت وفيات األطفال وبتدين معدَّالت 
اإلصابة باملالريا والسل ومعدَّالت انتشارمها.

تبين أن التقدم على صعيد تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت مرتبط بالتقدم في تحقيق أهداف منتقاة من 

بين األهداف اإلنمائية لأللفية

يف خطوة ثانية ُأجري حتليل ملقارنة التغري النسب ي )الزيادة( 
يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتغري 

النسب ي يف مقادير مؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية بني عامي 2002 و2011. وقد كشفت النتائج 
عن وجود وجوه ترابط ذي شأن بني الزيادات يف قيم 

مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتقدم 
فيما خيص مؤشرات حتقيق أهداف منتقاة من بني 

األهداف اإلمنائية لأللفية. ويشري ذلك إىل أن تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تؤدي إىل 
حتقيق حتسينات يف جماالت أخرى من جماالت التنمية 

االجتماعية واالقتصادية، أيضاً.

فعلى سبيل املثال تبني النتائج وجود ترابط سلب ي ذي 
شأن بني النسبة املئوية للتغري )الزيادة( يف قيمة مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغري النسبة 

املئوية للسكان الذين يعيشون حتت اخلط الوطين للفقر، 
وبني النسبة املئوية للتغري يف قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتغري يف النسبة املئوية للسكان 
الذين يعانون من نقص التغذية يف البلدان النامية. ويعين 

ذلك أن مثة عالقة بني حتسني النفاذ إىل تكنولوجيا 
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الشكل 3.2 معدَّالت الرتابط اجلزئي ذات الداللة بني مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومؤشرات حتقيق األهداف  
اإلمنائية للتنمية

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

الهدف 1
*1.1 نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد حبسب تعادل 

القدرة الشرائية
*1.1 نسبة السكان الذين يعيشون حتت اخلط الوطين للفقر

*2.1 نسبة فجوة الفقر
*6.1 نسبة العاملني الذين يعيشون بدخل يومي يقل عن دوالر واحد

*9.1 نسبة السكان الذين يقل استهالكهم للطاقة الغذائية عن احلد األدىن

الهدف 6
*1.6 معدَّل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لدى السكان الذين ترتاوح 

أعمارهم من 15 إىل 49 سنة
*9.6 معدَّالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل

*10.6 نسبة حاالت اإلصابة مبرض السل اليت مت اكتشافها والشفاء منها 
يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

الهدف 4
*1.4 معدَّل وفيات األطفال دون سن اخلامسة

*2.4 معدَّل وفاة الرضع
*3.4 نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني 

ضد احلصبة

الهدف 5
*1.5 معدَّل الوفيات النفاسية

*2.5 نسبة الوالدات اليت يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة
*4.5 معدَّل الوالدات لدى املراهقات

*5.5 تغطية الرعاية السابقة للوالدة )زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات 
على األقل(

مؤشر تنمية 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت 

الهدف 7
*2.7 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، باألطنان، ونصيب 

الفرد منها
*8.7 نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب 

حمسنة
*9.7 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي 

حمسنة

املعلومات واالتصاالت/استعماهلا واحلد من الفقر. كما 
ترِبز النتائج وجود ترابط سلب ي ذي شأن يف النسبة املئوية 
للتغري يف مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والتغري يف النسبة املئوية ملعدَّل وفيات الرضع ووفيات 
األطفال والوفيات النفاسية. وتصح هذه النتائج بصورة 

خاصة يف البلدان اليت ليست يف عداد أقل البلدان 
منواً، حيث زادت قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت خالل فرتة العشر سنوات أكثر من زيادهتا 
يف أقل البلدان منواً. بيد أن التحليل كشف عن وجود 

ترابط إجيايب بني التغري النسب ي يف انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون )CO2( والزيادة يف النسبة املئوية ملؤشر تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ما يسلِّط الضوء على 

إمكان أن يكون لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثر 
بالبيئة. ضار 

وينبغي أن تفسر هذه النتائج باعتبارها منطلقاً للمزيد 
من التحليالت الكمية اليت تربط بني تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وبني التنمية االجتماعية 
واالقتصادية. ويشار على اخلصوص إىل أن البحوث املقبلة 

ميكن أن تركِّز على وضع طرائق ميكن هبا أن يقيَّم كمياً 
أثُر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على طائفة من 

املتغريات االجتماعية االقتصادية. وسيستلزم هذا النوع من 
التحليل جمموعات بيانات خمتلفة، منها البيانات املستدقة 
املتعلقة باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت 

جتَمع من االستقصاءات الرمسية.
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الفصل 3: تحليل قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المسجَّلة على النطاق اإلقليمي

إن حتليل أحدث قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )IDI( على أساس املناطق الست احملددة 

لدى مكتب تنمية االتصاالت )BDT( يف االحتاد الدويل 
لالتصاالت )إفريقيا، األمريكتان، الدول العربية، آسيا 

واحمليط اهلادئ، كومنولث الدول املستقلة )CIS( وأوروبا(1  
يتيح اإلحاطة بالفروق يف املستجدات العاملية على صعيد 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مسلطاً الضوء على 
حاالت التفاوت ضمن املناطق وفيما بينها، ومظهراً 

االجتاهات والتطورات على مر الزمن، ومشرياً إىل وجود 
عراقيل هامة تواجهها املناطق يف سعيها إىل أن تغدو 

جمتمعات معلومات مزدهرة على قدم املساواة. 

الفروق الكبرى في اإلقبال على تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت على النطاق اإلقليمي تظل قائمة

لقد سجَّلت أوروبا وكومنولث الدول املستقلة 
واألمريكتان قيماً ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت أعلى من املتوسط العاملي لقيم هذا املؤشر. 
وتسجل أوروبا أعلى متوسط لقيم هذا املؤشر، مقداره 
7,14، سابقة غريها يف هذا املضمار بشوط بعيد. أما 

قيم هذا املؤشر املسجلة على النطاق اإلقليمي فيما 
خيص كومنولث الدول املستقلة )5,33(، واألمريكتني 
)4,86(، وآسيا واحمليط اهلادئ )4,57(، والدول العربية 

)4,55(، فهي متقاربة نسبياً. لكنها تقع يف اجلهتني 

من قيمة معيارية هامة، هي متوسط القيمة العاملية 
هلذا املؤشر البالغة 4,77، ألنه ليس بني هذه املناطق 

إال منطقتان مها كومنولث الدول املستقلة واألمريكتان 
يزيد املتوسط اإلقليمي فيما خيصهما عن هذه القيمة 
املعيارية، بينما تبقى القيمتان اللتان سجلتهما منطقة 

آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة الدول العربية أدىن من هذه 
القيمة املعيارية. أما إفريقيا فهي إىل حد بعيد املنطقة 
اليت سجلت أدىن متوسط إقليمي لقيمة هذا املؤشر، 

بلغ 2,31 يف املائة، أي أقل من ثلث املتوسط األورويب 
)الشكل 1.3(.

الرسم البياين 1.3: أمداء تفاوت قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات  
واالتصاالت ومتوسطاهتا، حبسب املنطقة وبالقياس إىل املتوسط العاملي، 

لعام 2013

مالحظة: األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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الفوارق في قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ضمن المناطق تتناقص في منطقة أوروبا 
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتتزايد في منطقة 

كومنولث الدول المستقلة ومنطقة إفريقيا ومنطقة 
الدول العربية

يتيح النظر إىل مدى تفاوت مؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )الذي حيسب بطرح أدىن قيمة هلذا 

املؤشر تسجَّل يف املنطقة من أعلى قيمة له تسجَّل فيها( 
وغريه من مقاييس التباين2  يهيئ معلومات عن الفوارق يف 

تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن املناطق ويتيح 
التحليل املقارن لوجوه التباين على الصعيد اإلقليمي )انظر 

اجلدول 1.3(. وقد سجلت أوروبا أكرب تضييق ملدى تفاوت 
مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحقق البلد 
ذو القيمة األعلى هلذا املؤشر والبلد ذو القيمة األدىن له يف 

هذه املنطقة تقدماً من عام 2012 إىل عام 2013. وعالوة 
على ذلك استمر يف أوروبا تناقص االحنراف املعياري وُمعاِمل 
التغاير، ومها فيها أدىن منهما يف سائر املناطق، ما يشري إىل 
أن الفروق يف هذه املنطقة تتضاءل. كما أن مدى التفاوت 

قد اخنفض قليالً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ حيث 
حسَّن كل من البلدين ذَوي القيمة األعلى والقيمة األدىن 
هلذا املؤشر قيمتيهما املعنيتني. ولئن كانت الفجوة املقيسة 

على النطاق اإلقليمي )من حيث مدى التفاوت واالحنراف 
املعياري وُمعاِمل التغاير( تظل هي األكرب يف هذه املنطقة 
فإن مما يبعث على االغتباط أهنا تضيق فيها. وقد ازدادت 

الفروق يف قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف منطقة كومنولث الدول املستقلة ومنطقة إفريقيا ومنطقة 

الدول العربية. أما منطقة األمريكتني فلم تشهد خالل نفس 
الفرتة )2012-2013( إال تغايراً ضئيالً يف مدى التفاوت.

 
اجلدول 1.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبسب املنطقة لعامي 2012 و2013

.Coefficient of variation = معامل التغاير ،Standard deviation = مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط. االحنراف املعياري
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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1,05- 0,16 0,21-8,864,724,147,141,0414,558,784,424,356,981,0915,60أوروبا

0,35 0,26 6,893,403,495,331,1321,266,453,273,185,071,0620,910,31كومنولث الدول املستقلة

0,56- 0,20 8,022,775,254,861,3026,767,902,695,214,671,2727,330,04األمريكتان

1,78- 0,15 0,06-8,851,677,184,572,3050,448,811,577,244,422,3152,22آسيا واحمليط اهلادئ

1,41 0,25 7,401,915,494,551,8039,517,221,905,324,301,6438,100,17الدول العربية

0,15 0,13 5,220,964,262,311,0846,684,960,934,022,181,0246,530,24إفريقيا

أوروبا تأتي في الطليعة على صعيد اإلقبال على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالها

تتجاوز مجيع البلدان يف أوروبا، باستثناء وحيد هو 
ألبانيا، املعدَّل العاملي ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت البالغ 4,77، وتتقدم أوروبا على سائر املناطق 
بشوط ليس بالقصري. فقد سجَّل نصف بلدان هذه املنطقة 

قيمة ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعلى 
من متوسط القيم املسجلة يف البلدان املتقدمة، البالغة 
7,20. واملقادير اليت تقيس تباين هذه القيم )االحنراف 

املعياري ومعامل التغاير( هي األدىن يف أوروبا، ما يؤكد أن 
البلدان األوروبية حققت مستوى عالياً من تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ويؤكد أيضاً أن الفروق فيما بني 
هذه البلدان صغرية نسبياً. إن هذه الفجوة الصغرية القائمة 
على النطاق اإلقليمي تعاَين بني بلدان شرق أوروبا وجنوهبا 

اليت تأيت يف املرتبة األدىن، من جهة، وبني بلدان أوروبا 
الغربية، وال سّيما بلدان مشال أوروبا، اليت تتبوأ املنزلة 

األعلى على الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد العاملي من 
حيث قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

من جهة أخرى. واألهم أن الدامنارك استحوذت على 
املوقع الريادي من حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت لعام 2013، مزحية مجهورية كوريا اليت ظلت 
على مدى فرتة طويلة تشغل املنزلة األوىل على هذا 

الصعيد. وقد حققت البوسنة واهلرسك أكرب حتسني يف 
املرتبة على هذا الصعيد بني مجيع الدول األوروبية، إذ 

قفزت من املرتبة الرابعة والسبعني إىل املرتبة التاسعة والستني 
على صعيد مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لعام 2013 )انظر اجلدول 2.3(.



21

قياسمجتمعالمعلومات 2014

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة األقل تجانساً 
من حيث المستجدات على صعيد تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

تُعترب منطقة آسيا واحمليط اهلادئ دون منازع املنطقة األكثر 
تنوعاً من حيث التطورات على صعيد تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ما جيسد فروقاً مذهلة يف التنمية االقتصادية يف 
شىت أحناء هذه املنطقة. فهي تسجل أوسع مدى للتفاوت 

يف قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وأعلى مقادير لالحنراف املعياري )StDev( ومعامل التغاير 

)CV( يف هذه القيم. ومثة يف عداد بلدان هذه املنطقة بلدان 

تتبوأ منازل عليا على صعيد األداء )مثل مجهورية كوريا، 
وهونغ كونغ )الصني( واليابان(. وعدد من أقل البلدان 

توصيالً )LCC( )مثل أفغانستان وميامنار وبنغالدش( )انظر 
اجلدول 3.3(. ومن ناحية أخرى تبني املقارنة بني أرقام عام 
2012 وأرقام عام 2013 تناقصاً يف مدى تفاوت قيم مؤشر 

اجلدول 2.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - أوروبا 

مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

المرتبة على الصعيد االقتصاد
اإلقليمي 2013

المرتبة على الصعيد 
المرتبة على الصعيد المؤشر 2013العالمي 2013

المؤشر 2012العالمي 2012
التغير في المرتبة على 
الصعيد العالمي من 

2012 إلى 2013

118,8628,781الدامنارك
238,6738,680السويد
348,6448,580أيسلندا

458,5078,282اململكة املتحدة
568,3968,350النرويج
2-678,3858,36هولندا
788,3188,270فنلندا

1-8108,2698,19لكسمربغ
9138,11137,940سويسرا
10157,93177,722موناكو

11177,90187,721أملانيا
2-12187,87167,73فرنسا
13207,73247,414أندورا

14217,68217,540إستونيا
1-15247,62237,46النمسا
16257,57267,331بلجيكا
4-17267,57227,48أيرلندا
18287,38297,141إسبانيا
2-19297,29277,25إسرائيل
20307,25307,080مالطة

21317,13316,960سلوفينيا
22337,03336,840التفيا
23366,94366,660إيطاليا

3-24376,90346,70كرواتيا
4-25396,85356,70اليونان
26406,74406,500ليتوانيا

3-27416,72386,57اجلمهورية التشيكية
4-28436,67396,57الربتغال
7-29446,60376,63بولندا

30456,58456,300سلوفاكيا
2-31466,52446,35هنغاريا
2-32496,31476,12بلغاريا
1-33506,24496,07صربيا
3-34516,11486,09قربص
35585,83585,520رومانيا

36605,77625,422مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
6-37635,67575,52اجلبل األسود

38685,29685,120تركيا
39695,23744,895البوسنة واهلرسك

40844,72854,421ألبانيا
7,146,98المتوسط*
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اجلدول 3.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – آسيا واحمليط اهلادئ 

مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

المرتبة على الصعيد االقتصاد
اإلقليمي 2013

المرتبة على الصعيد 
المرتبة على الصعيد المؤشر 2013العالمي 2013

المؤشر 2012العالمي 2012
التغير في المرتبة على 
الصعيد العالمي من 

2012 إلى 2013
1-128,8518,81مجهورية كوريا

298,28118,082هونغ كونغ، الصني
1-3118,22108,15اليابان
4128,18128,030أسرتاليا

1-5167,90157,85سنغافورة
6197,82197,620نيوزيلندا

2-7227,66207,59ماكاو، الصني
3-8665,43635,36بروين دار السالم

5-9715,20665,18ماليزيا
10814,76914,0910تايالند
3-11854,71824,50ملديف
12864,64864,390الصني
13914,401033,9012فيجي
2-14924,32904,19منغوليا

15944,29974,023مجهورية إيران اإلسالمية
2-161014,09993,94فيتنام

1-171034,021023,91الفلبني
181063,831063,700إندونيسيا

3-191163,361133,31سري النكا
201232,851262,583بوتان

211272,611272,540كمبوديا
221292,531292,420اهلند
231312,371342,203نيبال

4-241342,351302,25مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
4-251362,291322,22جزر سليمان

1-261422,051412,01باكستان
271451,971461,901بنغالديش

2-281501,821481,75ميامنار
291551,671551,570أفغانستان

4,574,42المتوسط*

اجلدول 4.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – كومنولث الدول املستقلة 

مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.  **وحىت عام 2009 كانت منطقة كومنولث الدول املستقلة تشمل البلدان املذكورة أعاله. وخرجت جورجيا 
من الكومنولث يف 18 أغسطس 2009 ولكن هذا التقرير يشملها

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

المرتبة على الصعيد االقتصاد
اإلقليمي 2013

المرتبة على الصعيد 
المرتبة على الصعيد المؤشر 2013العالمي 2013

المؤشر 2012العالمي 2012
التغير في المرتبة على 
الصعيد العالمي من 

2012 إلى 2013
1386,89436,455بيالروس

1-2426,70416,48االحتاد الروسي
3536,08535,800كازاخستان

1-4615,72605,44مولدوفا
5645,65655,221أذربيجان

2-6735,15714,97أوكرانيا
1-7745,08734,89أرمينيا

8784,86834,485جورجيا**
1-91083,781073,69قريغيزستان
101153,401163,271أوزبكستان
5,335,07المتوسط*
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف مقادير االحنراف 
املعياري وُمعاِمل التغاير ضمن هذه املنطقة، وأن قيم مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتسنت فيما خيص 
بلدان هذه املنطقة اليت تتبوأ املراتب العالية وبلداهنا اليت تأيت 

يف أسفل سلم الرتاتب على هذا الصعيد. وتعترب فيجي 
وتايالند البلدين األكثر دينامية يف هذه املنطقة، إذ حسنتا 

مرتبتيهما فيما خيص مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مبقدار 12 درجة و10 درجات، على الرتتيب، 

من عام 2012 إىل عام 2013.

منطقة كومنولث الدول المستقلة أحرزت أكبر تقدم على 
مدى السنة الماضية، لكن الفروق ضمنها تتزايد

تبني املقارنة بني قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت املسجلة على الصعيد اإلقليمي يف عام 

2012 وعام 2013 أن منطقة كومنولث الدول املستقلة 

ومنطقة الدول العربية شهدتا يف غضون سنة واحدة زيادة 
يف متوسطات قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وأن هذه الزيادة بلغت ضعفي الزيادة اليت 
شهدهتا إفريقيا، املنطقة اليت سجِّل فيها أقل مقدار من 

التحسينات وأدىن متوسط يف قيم املؤشر املعين يف عام 2013. 
وسجلت منطقة كومنولث الدول املستقلة أضيق مدى 

لتفاوت قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ما يبني أن األوضاع على صعيد تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف بلدان هذه املنطقة الصغرية العدد نسبياً 
متجانسة إىل حد كاف. ويف الوقت ذاته سجلت هذه 

املنطقة أعلى زيادة على الصعيد اإلقليمي يف مدى التفاوت 
واالحنراف املعياري ومعامل التغاير، ما يشري إىل أن الفروق 

ضمن هذه املنطقة تغدو أشسع. ويربز يف هذه املنطقة 
بلدان - بيالروس وجورجيا - من حيث حتسني مرتبتيهما يف 
املضمار العاملي على صعيد مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من عام 2012 إىل عام 2013. وقد فاقت 
بيالروس االحتاد الروسي بصفتها البلد الذي شهد أعلى 

قيمة ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذه 
املنطقة )اجلدول 4.3(.

في منطقة األمريكتين زاد من عام 2012 إلى عام 2013 
عدد بلدان األمريكتين التي تراجعت في المرتبة من 

حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
على الصعيد العالمي عن بلدان هذه المنطقة التي 

حسنت موقعها على هذا الصعيد

تبوأت الواليات املتحدة وكندا منزليت الصدارة على صعيد 
منطقة األمريكتني، إذ بلغت قيمة مؤشر تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت فيهما 8,02 و7,62، على التوايل. وقد 

سجل نصف بلدان األمريكتني قيماً ملؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت تفوق املتوسط العاملي يف حني 

سجل نصفها اآلخر قيماً له أدىن من هذا املتوسط. وتبوأت 
أوروغواي املرتبة األعلى على هذا الصعيد بني بلدان أمريكا 
الالتينية، إذ بلغت قيمة مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت فيها 6,32، ما يفوق إىل حد كبري املتوسط 
اإلقليمي )4,86( ومتوسط القيم اليت سجلتها البلدان النامية 
)3,84(. كما أن الربازيل )5,50(، البلد النامي األكثر سكاناً 

يف هذه املنطقة، سجل قيمة للمؤشر املعين تفوق املتوسط 
اإلقليمي ومتوسط القيم املسجلة يف البلدان النامية. أما كوبا، 
وهي يف منطقة األمريكتني البلد الوحيد الذي يندرج يف عداد 
أقل البلدان توصيالً، فقد بلغت قيمة مؤشر تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت فيها 2,77 فقط. ويزيد عدد بلدان 
األمريكتني اليت تراجعت يف املرتبة من حيث مؤشر تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي عن 
بلدان هذه املنطقة اليت حسنت موقعها على هذا الصعيد. 
وبني الدول اليت اخنفضت منزلتها على النطاق العاملي من 

عام 2012 إىل عام 2013 بنما وسورينام )تراجعتا مبقدار مخس 
مراتب( وبريو )تراجعت مبقدار أربع مراتب(. ويشار بصورة 
خاصة إىل أن كوبا سجلت مزيداً من التقهقر، إذ تأيت يف 
املرتبة اخلامسة والعشرين بعد املائة من حيث مؤشر تنمية 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2013 مقابل املرتبة 
الثانية والعشرين بعد املائة لألداء على هذا الصعيد يف عام 

2012 )انظر اجلدول 5.3(.

إفريقيا هي المنطقة التي سجلت أدنى قيمة لمؤشر 
تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويعتبر 29 بلداً 

من البلدان اإلفريقية البالغ عددها 38 في عداد أقل 
البلدان توصياًل

سجلت منطقة إفريقيا أدىن قيمة ملؤشر تنمية تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بني املناطق الست. وليس فيها إال 
بـََلدان – مها موريشيوس )5,22( وسيشيل )4,97( - فاقت 

قيمتا مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيهما 
املتوسط العاملي البلغ 4,77. ويعترب ثالثة أرباع البلدان اإلفريقية 
)29 من 38( يف عداد أقل البلدان توصيالً. إن كل البلدان اليت 
تشغل املراتب العشر الدنيا يف سلم الرتاتب على صعيد مؤشر 
تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام 2013 هي بلدان 
إفريقية، بينها مجهورية إفريقيا الوسطى، البلد الوحيد الذي تقل 

فيه قيمة مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن 
واحد )انظر اجلدول 6.3(. ويؤكد ذلك أن مثة فجوة شاسعة 

بني املناطق، وأنه لـّما يزل يتعنيَّ على السواد األعظم من 
األفارقة إنشاء جمتمع املعلومات لديهم. كما أن مقارنة قيم 
مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى 

املناطق على مدى السنة املاضية، مقيسًة مبتوسط معدَّل 
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اجلدول 5.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – األمريكتان 

مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

المرتبة على الصعيد االقتصاد
اإلقليمي 2013

المرتبة على الصعيد 
المرتبة على الصعيد المؤشر 2013العالمي 2013

المؤشر 2012العالمي 2012
التغير في المرتبة على 
الصعيد العالمي من 

2012 إلى 2013
1148,02147,900الواليات املتحدة

2237,62257,372كندا
3-3356,95326,87بربادوس

4486,32515,923أوروغواي
2-5546,01525,89سانت كيتس ونيفيس

6555,92555,640كوستاريكا
2-7565,92545,68شيلي

8575,89595,492أنتيغوا وبربودا
3-9595,80565,58األرجنتني

10655,50675,162الربازيل
11675,29704,993ترينيداد وتوباغو

3-12725,17695,04سانت فنسنت وغرينادين
1-13764,96754,83غرينادا

14774,95804,613كولومبيا
15794,81794,660سانت لوسيا

2-16804,81784,68فن زويال
5-17824,75774,69بنما

2-18834,72814,58دومينيكا
19884,56884,280إكوادور

1-20954,29944,07املكسيك
21974,26984,011جامايكا
5-22984,26934,08سورينام

231024,061053,783اجلمهورية الدومينيكية
4-241054,001013,92بريو

251073,781093,522بوليفيا
1-261093,711083,56باراغواي

271103,611103,470السلفادور
281113,481113,440َغيانا

1-291183,201173,11غواتيماال
301193,181193,010هندوراس
311202,961202,780نيكاراغوا

3-321252,771222,69كوبا
4,864,67المتوسط*

الزيادة فيها، تشري أيضاً إىل أن املناطق األخرى تتقدم بوترية 
أسرع من إفريقيا. ويشري ذلك إىل أن إفريقيا ال تتقدم تقدماً 

كافياً من حيث تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للحاق بسائر املناطق األكثر تقدماً. ويشار بوجه خاص 

بصدد هذه املنطقة إىل أن االفتقار إىل عرض نطاق اإلنرتنت 
الدويل يعوق على حنو خطري تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وإىل أن معدَّل انتشار تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لدى األسر يظل بالغ التدين.

قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
البلدان العربية تجسِّد التفاوت في الدخل في هذه المنطقة 

إن البلدان اخلمسة اليت تتبوأ أعلى املراتب بني الدول العربية 
من حيث مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

- البحرين، اإلمارات العربية املتحدة، قطر، اململكة العربية 
السعودية وُعمان - هي دول نفطية غنية ذات اقتصادات 
تتميز بالدخل العايل، وهي أعضاء يف جملس التعاون لدول 
اخلليج العريب )GCC(. إهنا يف عداد البلدان اليت تتبوأ املراتب 
الستني العليا يف الرتاتب العاملي، ويؤكد أداؤها الرتابط بني 

مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والدخل 
القومي اإلمجايل للفرد، إذ حتقق البلدان ذات الدخل العايل 

متوسطاً أعلى لقيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ومثة على الطرف اآلخر من هذا السلم عدد 
من البلدان ذات مستوى التنمية األدىن بكثري، وهي سورية 
واجلزائر والسودان واليمن وجيبويت وموريتانيا، سجلت قيماً 

ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي أدىن 
من متوسط القيم اليت ُسجلت يف البلدان النامية. وبينما 

متكنت البلدان العربية الستة ذات القيم األعلى ملؤشر تنمية 
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اجلدول 6.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – إفريقيا 

مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

المرتبة على الصعيد االقتصاد
اإلقليمي 2013

المرتبة على الصعيد 
المرتبة على الصعيد المؤشر 2013العالمي 2013

المؤشر 2012العالمي 2012
التغير في المرتبة على 
الصعيد العالمي من 

2012 إلى 2013
1705,22724,962موريشيوس

2754,97764,701سيشيل
1-3904,42894,19جنوب إفريقيا
4934,301043,8611كابو فريدي

4-51044,011003,94بوتسوانا
61133,461153,292غانا

71173,241183,081ناميبيا
81212,891232,682زميبابوي

91242,791242,620كينيا
1-101262,661252,61غابون

111282,601282,430سوازيالند
121302,461332,203السنغال
1-131322,361312,22ليسوتو
141332,351352,142نيجرييا
151352,311362,121غامبيا

161372,241372,090مجهورية الكونغو
171392,171392,060أنغوال

181402,101421,982الكامريون
191432,041471,864مايل
1-201442,021431,97زامبيا

2-211461,941441,90أوغندا
221481,861511,743رواندا

231491,841491,750بنن
1-241511,801501,74كوت ديفوار

251521,761521,720تن زانيا
261531,701541,571ليبرييا

1-271541,671531,60غينيا - بيساو
281561,561601,354بوركينا فاصو

291571,561571,470مجهورية الكونغو الدميقراطية
2-301581,521561,50مالوي

311591,521591,400موزامبيق
2-321601,421581,43مدغشقر

331611,421611,310غينيا
341621,311621,240إثيوبيا
351631,201631,180إريرتيا
361641,111641,090تشاد

371651,031650,970النيجر
381660,961660,930إفريقيا الوسطى
2,312,18المتوسط*

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حتسني ترتيبها من 
عام 2012 إىل عام 2013، فإن سائر البلدان العربية بقيت 
يف املرتبة نفسها اليت شغلتها يف عام 2012، أو تقهقرت 

يف سلم املقارنات الدولية )انظر اجلدول 7.3(. ويشري 
ذلك إىل أن الدول العربية ذات القيم األدىن ملؤشر تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال جتاري التطورات 
العاملية يف جمال هذه التكنولوجيا، بينما تلحق البلدان اليت 

تتبوأ املراتب األعلى من بني بلدان هذه املنطقة بركب الدول 
ذات األداء األعلى فيما خيص مؤشر تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. 

يؤكد ترتيب البلدان التي تتبوأ المنازل الخمس األعلى 
على صعيد كل منطقة الفروق ضمن المناطق وفيما بينها

ميثل اجلدول 8.3 مقارنة لرتتيب االقتصادات اليت تتبوأ املنازل 
اخَلمس األعلى يف كل منطقة من املناطق الست، ما يهيئ 

إحاطة أعمق بالفروق على صعيد تنمية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. فالبلدان األوروبية اليت تتبوأ املنازل اخلمس 

األعلى يف هذه املنطقة تكاد تتطابق مع البلدان اليت تتبوأ 
املنازل اخلمس العليا على الصعيد العاملي - إذ إن مجهورية 
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اجلدول 7.3: مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – الدول العربية 

مالحظة: *األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط.
املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

المرتبة على الصعيد االقتصاد
اإلقليمي 2013

المرتبة على الصعيد 
المرتبة على الصعيد المؤشر 2013العالمي 2013

المؤشر 2012العالمي 2012
التغير في المرتبة على 
الصعيد العالمي من 

2012 إلى 2013
1277,40287,221البحرين

2327,03466,2714اإلمارات العربية املتحدة
3347,01426,468قطر

4476,36506,013اململكة العربية السعودية
5526,10615,439ُعمان
6625,71645,322لبنان

3-7874,62844,48األردن
2-8894,45874,28مصر

4-9964,27924,09املغرب
3-10994,23964,07تونس

5-111004,16954,07السلطة الفلسطينية
121123,461123,390اجلمهورية العربية السورية

131143,421143,300اجلزائر
1-141222,881212,69السودان

151382,181382,070اليمن
1-161412,081402,01جيبويت

2-171471,911451,90موريتانيا
4,554,30المتوسط*

اجلدول 8.3: االقتصادات اليت تتبوأ املنازل العليا اخلمس يف كل منطقة، 
وترتيبها على صعيد قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل لعام 2013

المرتبة على الصعيد 
اإلقليمي من حيث 

مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

أوروبا

المرتبة على الصعيد 
العالمي من حيث 

مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

آسيا والمحيط الهادئ

المرتبة على 
الصعيد العالمي من 
حيث مؤشر تنمية 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

األمريكتان

المرتبة على 
الصعيد العالمي من 
حيث مؤشر تنمية 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

الدول العربية

المرتبة على الصعيد 
العالمي من حيث 

مؤشر تنمية تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

كومنولث الدول المستقلة

المرتبة على 
الصعيد العالمي من 
حيث مؤشر تنمية 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

إفريقيا

المرتبة على 
الصعيد العالمي من 
حيث مؤشر تنمية 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

70موريشيوس38بيالروس27البحرين14الواليات املتحدة2مجهورية كوريا1الدامنارك1

3السويد2
هونغ كونغ، 

23كندا9الصني
اإلمارات العربية 

75سيشيل42االحتاد الروسي32املتحدة

90جنوب إفريقيا53كازاخستان34قطر35بربادوس11اليابان4أيسلندا3

اململكة 4
املتحدة

اململكة العربية 48أوروغواي12أسرتاليا5
السعودية

93كابو فريدي61مولدوفا47

16سنغافورة6النرويج5
سانت كيتس 

104بوتسوانا64أذربيجان52ُعمان54ونيفيس

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

كوريا هي البلد الوحيد غري األورويب بني هذه البلدان - 
حيث هتيمن بلدان مشال أوروبا. كما أن االقتصادات اليت 
تتبوأ املنازل اخلمس األعلى يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

تشغل أيضاً مراتب عالية نسبياً على الصعيد العاملي، فجميعها 
يأيت يف عداد الدول اليت تتبوأ املنازل العشرين األعلى على 
هذا الصعيد. أما يف منطقة الدول العربية ومنطقة كومنولث 
الدول املستقلة فإن البلدان اليت تتبوأ املنازل اخلمس األعلى 
هي أبعد موقعاً إىل حد ما، وحتتل مراتب أدىن يف املضمار 
الدويل لكنها تظل ضمن الفئة ذات املستوى الرفيع والفئة 
ذات املستوى العايل من حيث قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت3  )انظر الفصل 2(. أما البلدان اليت 

تتبوأ املنازل اخلمس األعلى يف منطقة األمريكتني فإن وضعها 
يبني أعلى مدى للتباين، ما جيسِّد الفجوة القائمة بني بلدان 
أمريكا الشمالية )الواليات املتحدة وكندا(، اليت تأيت يف عداد 
البلدان اليت تتبوأ املنازل الـ25 األعلى، وبلدان الكاريب ي وأمريكا 

الالتينية، اليت تشغل مراتب أدىن إىل حد ما. وعلى العموم 
تشغل البلدان اإلفريقية مراتب متدنية إىل حد كبري من حيث 
قيم مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما أن 
الفروق بني البلدان اخلمس ذات املنازل األعلى طائلة. فجزر 

موريشيوس )املرتبة السبعون يف املضمار العاملي( وسيشيل 
)املرتبة اخلامسة والسبعون يف املضمار العاملي( مها البلدان 

اللذان يشغالن أعلى مرتبتني يف هذه املنطقة.
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الحــواشي

.http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html.  انظر   1

االحنراف املعياري للمقدار )StDev( هو متوسط تباعده عن القيمة الوسطى. وُمعاِمل التغاير هو مقدار تشتت املتغري )CV( مبعزل عن وحدة    2

قياسه. وكلما زاد معامل التغاير زاد تشتت املتغري.
ُصنفت البلدان ألغراض التحليل على أساس القيم اليت سجلتها ملؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ما ميثل أربعة مستويات    3

خمتلفة لتنمية هذه التكنولوجيا: املستوى الرفيع، واملستوى العايل، واملستوى املتوسط، واملستوى املتدين )انظر اجلدول 4.2(.
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الفصل 4: أسعـار تكـنولـوجيا المعلـومــات واالتصـاالت 
ودور التـنـافس

يُعترب سعر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عاماًل حامساً فيما خيص اإلقبال على هذه التكنولوجيا 
ويظل من هذا الباب حمط تركيز عناية هيئات التنظيم 
وواضعي السياسات. فعدم هتاود األسعار يظل العائق 
الرئيسي أمام النفاذ إىل اإلنرتنت يف املنزل يف كثري من 

البلدان النامية. ويف البلدان املتقدمة يعترب السعر العامل 
األهم عند اختيار نوع اخلدمة، ويؤثر شديد التأثري على 

االستعمال.

يستمر تناقص أسعار النطاق العريض الثابت، لكن 
بوتيرة أبطأ، وتتزايد سرعات النطاق العريض من 

االبتدائي المستوى 

شهدت الفرتة املمتدة من عام 2008 إىل عام 2013 
اخنفاضاً يف أسعار الرزمة االبتدائية من خدمات النطاق 
العريض الثابت بنسبة تقارب 70 يف املائة على النطاق 
العاملي: مما متوسطه 158 دوالراً حبسب تعادل القدرة 

الشرائية يف عام 2008 إىل 49 دوالراً حبسب تعادل القدرة 
الشرائية يف عام 2013. وقد تزامن اخنفاض األسعار مع 

زيادة ملحوظة يف السرعة املعلن عنها لرزم خدمات 
 kbit/s 256 النطاق العريض الثابت: من السرعة البالغة

اليت كانت السرعة الدارجة للرزمة االبتدائية يف عام 2008 
إىل Mbit/s 1 يف عام 2013 )الرسم البياين 1.4(.

وشهدت البلدان النامية اخنفاضاً طائاًل يف أسعار النطاق 
العريض الثابت، إذ هبط متوسط هذه األسعار بنسبة 70 

يف املائة يف فرته السنوات اخلمس املعنية، فبلغ 59 دوالراً 
حبسب تعادل القدرة الشرائية )أو 34 دوالراً من دوالرات 
الواليات املتحدة األمريكية( يف عام 2013. وقد هبطت 
األسعار هبوطاً شديداً بوجه خاص يف الفرتة املمتدة من 

عام 2008 إىل عام 2012، إذ اخنفض متوسط األسعار 
يف الدول النامية اخنفاضاً تزيد نسبته عن 20 يف املائة يف 
السنة. أما عام 2013 فشهد اخنفاضاً يف هذه الوترية إذ 

إن متوسط أسعار احلزمة االبتدائية من خدمات النطاق 
العريض الثابت يف البلدان النامية اخنفض بنسبة مقدارها 

4 يف املائة فقط. ومن ناحية أخرى اقرتن ذلك بارتفاع 

لسرعات احلزمة االبتدائية للنطاق العريض الثابت، إذ 
غدت السرعة الدارجة للرزمة االبتدائية Mbit/s 1 يف عام 

2013 مقابل kbit/s 256 يف عام 2012.

وبقيت أسعار احلزمة االبتدائية من خدمات النطاق 
العريض الثابت أكثر استقراراً يف البلدان املتقدمة، فلم 

تشهد يف الفرتة املمتدة من عام 2008 إىل عام 2013 إال 
اخنفاضاً طفيفاً، إىل ما متوسطه 26 دوالراً حبسب تعادل 

القدرة الشرائية )أو 25 دوالراً من دوالرات الواليات 
املتحدة األمريكية(. ويشري الطابع شبه اخلطي لتطور 

أسعار احلزمة االبتدائية للنطاق العريض الثابت يف العامل 
النامي إىل أن التنافس يف السوق ينصّب على خاصة 
املستعملني الذين يتعاقدون للحصول على خدمات 

أسرع للنطاق العريض الثابت و/أو خدمات له جممَّعة مع 
خدمات أخرى ضمن حزمة واحدة.
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على الرغم من التقدم المحرز، تمثل كلفة حزمة النطاق 
العريض الثابت في معظم البلدان النامية أكثر من 5 في 

المائة من الدخل القومي اإلجمالي للفرد

وفقاً الخنفاض أسعار النطاق العريض الثابت املقيس 
بالدوالرات حبسب تعادل القدرة الشرائية وبدوالرات 

الواليات املتحدة األمريكية تغدو كلفة ُحزم النطاق العريض 
الثابت االبتدائية أكثر فأكثر هتاوداً: فقد اخنفضت من سعر 
متوسط ميثل 94 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد 
يف عام 2008 إىل 18 يف املائة من هذا الدخل يف عام 2013 

)الرسم البياين 1.4(.

وعلى الرغم من التقدم احملرز على صعيد حتسني هتاود كلفة 
خدمات النطاق العريض الثابت فإن سعر احلزمة االبتدائية 

خلدمات النطاق العريض الثابت لـم يزل ميثل 26 يف املائة من 
الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف البلدان النامية يف هناية عام 

2013. مث إن سعر خدمات النطاق العريض الثابت يف معظم 

البلدان النامية ميثل أكثر من 5 يف املائة من الدخل القومي 
اإلمجايل للفرد. 

كلفة النطاق العريض المتنقل في البلدان المتقدمة هي 
أكثر تهاوداً بمقدار ست مرات منها في البلدان النامية

يغدو ما يُعرض من ُحزم النطاق العريض املتنقل أكثر توفراً 
فأكثر، وال سّيما يف البلدان النامية، إذ ازداد عدد البلدان 

اليت تعرض حزم نطاق عريض متنقل يف عام 2013 بنسبة 20 
يف املائة عنه يف عام 2012. واحلزم املسبقة الدفع هي أكثر 
توفراً بقليل من احلزم الالحقة الدفع يف البلدان النامية يف 

حني أن العكس يسري على البلدان املتقدمة. فعلى الصعيد 
العاملي تتميَّز خدمة النطاق العريض املتنقل بواسطة األجهزة 
احملمولة بأهنا، بني خدمات النطاق العريض املتنقل، اخلدمة 
املتوفرة يف معظم البلدان، إذ إهنا كانت يف هناية عام 2013 

معروضة يف 153 بلداً.

ويف عام 2013 بلغ متوسط كلفة خدمة النطاق العريض 
املتنقل على األجهزة احملمولة مع إتاحة MB 500 من البيانات 
شهرياً 25 دوالراً حبسب تعادل القدرة الشرائية )أو 17 دوالراً 

من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية( يف حالة احلزم 
املسبقة الدفع و26 دوالراً حبسب تعادل القدرة الشرائية 

)أو 18 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية( يف 
حالة احلزم الالحقة الدفع. وكانت األسعار أرخص منها 

يف حالة حزم اخلدمات على احلاسوب مع إتاحة GB واحد 
من البيانات شهرياً )بلغت يف املتوسط، على الرتتيب، 37 

دوالراً حبسب تعادل القدرة الشرائية و30 دوالراً حبسب 
تعادل القدرة الشرائية على التوايل( ألن مقدار البيانات املتاح 

يف حالة األجهزة احملمولة كان أقل مبقدار النصف. لكن 
التخفيض يف السعر مل يكن متناسباً مع التخفيض يف مقدار 
البيانات املتاح، ما يؤكد أن السعر لكل GB من البيانات كان 
أرخص يف حالة إتاحة مقادير أكرب من البيانات، ما يعادل 

حسماً لقاء احلجم األكرب.

الرسم البياين 1.4: أسعار النطاق العريض الثابت مبثابة نسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد )إىل اليسار( والسرعة األكثر  
شيوعاً للحزمة االبتدائية للنطاق العريض الثابت )إىل اليمني(، يف العامل وحبسب مستوى التنمية للفرتة املمتدة من عام 2008 إىل 

عام 2013

مالحظة: األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط يف حالة أسعار النطاق العريض الثابت؛ وهي القيم السائدة )املنوال( يف حالة سرعات النطاق العريض الثابت 
للحزمة االبتدائية. وقد أُعد هذا الرسم البياين على أساس ما يتوفر من بيانات عن أسعار النطاق العريض الثابت يف اقتصاد 143 بلداً عن الفرتة املمتدة من عام 

2008 إىل عام 2013.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.

0

1

2

3

2008 2009 2010 2011 2012 2013
M

bi
t/

s

25
6 

kb
it/

s

25
6 

kb
it/

s
25

6 
kb

it/
s

25
6 

kb
it/

s

25
6 

kb
it/

s
25

6 
kb

it/
s

25
6 

kb
it/

s
25

6 
kb

it/
s

25
6 

kb
it/

s

1 
M

bi
t/

s

1 
M

bi
t/

s

1 
M

bi
t/

s

2 
M

bi
t/

s

2 
M

bi
t/

s

5 
M

bi
t/

s

1 
M

bi
t/

s

1 
M

bi
t/

s
1 

M
bi

t/
s

الدول املتقدمة
العامل
البلدان النامية

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013

الدول املتقدمة
العامل
البلدان النامية

وية
 مئ

سبة
ة ن

مبثاب
فرد

يل لل
مجا

 اإل
مي

لقو
ل ا

دخ
ن ال

م



31

قياسمجتمعالمعلومات 2014

إن أسعار النطاق العريض املتنقل بالدوالرات حبسب تعادل 
القدرة الشرائية أعلى يف البلدان النامية منها يف البلدان 

املتقدمة، فيما خيص مجيع أنواع حزم اخلدمات املعروضة. أما 
بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية فإن خدمات النطاق 
العريض املتنقل تكلف يف املتوسط نفس التكلفة تقريباً يف 
البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية. وهذا يشري إىل أنه لـم 
يزل متاحاً جلهات التشغيل يف البلدان النامية فسحة كبرية 

لتبسيط خدمات النطاق العريض املتنقل اليت تعرضها وعرض 
حزم بأسعار أرخص.

بل إن الفروق يف أسعار النطاق العريض املتنقل بني الدول 
املتقدمة والدول النامية أكثر تبدياً عند النظر يف ميسورية 

كلفة اخلدمة. فباملتوسط يعاَين أن أسعار حزم النطاق 
العريض املتنقل على األجهزة احملمولة مع إتاحة مقدار شهري 
من البيانات يبلغ MB 500 أكثر هتاوداً بثماين مرات تقريباً يف 
البلدان املتقدمة منها يف البلدان النامية )الرسم البياين 2.4(. 

أما خدمات النطاق العريض املتنقل على احلاسوب مع إتاحة 
مقدار من البيانات يبلغ GB 1 فأسعارها أكثر هتاوداً بزهاء 

ست مرات يف البلدان املتقدمة، يف املتوسط.

الحزمة االبتدائية للنطاق العريض المتنقل أرخص من 
الحزمة االبتدائية للنطاق العريض الثابت في كثير من 

البلدان، وال سيما في إفريقيا

عوين يف زهاء نصف البلدان اإلفريقية اليت توفرت معلومات 
عن األسعار فيها أن خدمات النطاق العريض املتنقل أرخص 
مبقدار 10 دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية 
يف الشهر من أسعار احلزمة االبتدائية من خدمات النطاق 
العريض الثابت )الرسم البياين 3.4(. وإذا أُخذت باحلسبان 

مقادير الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف إفريقيا فإن مثل 
هذه الوفورات يف األسعار ميكن أن متثل الفارق بني اخلدمة 

امليسورة التكاليف واخلدمة غري امليسورة التكاليف. ونظراً إىل 
أن البنية التحتية للنطاق العريض الثابت حمدودة املطال يف 

عدة بلدان إفريقية فإن النطاق العريض املتنقل قد ميثل البديل 
الوحيد لضمان النفاذ إىل النطاق العريض.

أما يف منطقة البلدان العربية ومنطقة كومنولث الدول املستقلة 
فيكاد عدد البلدان اليت تقل فيها أسعار النطاق العريض 

املتنقل عن أسعار اخلدمات االبتدائية للنطاق العريض الثابت 
يساوي عدد البلدان اليت يعاَين فيها العكس. وأما فيما خيص 
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة األمريكتني فقد عوين أن 
أسعار النطاق العريض املتنقل أرخص بكثري من أسعار احلزم 

االبتدائية للنطاق العريض الثابت يف البلدان املنتقاة.

الرسم البياين 2.4: أسعار النطاق العريض املتنقل معرباً عنها بالنسبة املئوية  
من الدخل القومي اإلمجايل للفرد،

يف العامل وحبسب مستوى التنمية، لعام 2013

مالحظة: األرقام املعنية هي قيم املتوسط احلسايب البسيط. استناداً إىل اقتصاد 119 بلداً مثة فيما 
خيصها بيانات متاحة عن أسعار النطاق العريض املتنقل ألربعة أنواع من احلزم املعنية.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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النسبة املئوية من الدخل القومي اإلمجايل للفرد

إن النطاق العريض املتنقل أرخص من احلزم االبتدائية 
للنطاق العريض الثابت يف 80 يف املائة من بلدان أوروبا، 
بل إنه أرخص مبقدار 10 دوالرات من دوالرات الواليات 
املتحدة األمريكية يف الشهر يف ثلث بلدان هذه املنطقة. 

وجيب التزام احلذر عند تفسري هذه النتائج، ألنه يعاَين يف 
الواقع أن معظم حزم النطاق العريض الثابت تتيح استعمال 

البيانات غري احملدود، بينما حتد حزم النطاق العريض 
املتنقل على احلواسيب هذا االستعمال حبد أعلى مقداره 
GB 1. وعلى أية حال تتبوأ البلدان األوروبية على صعيد 

العامل املنازل العشر العليا فيما خيص حزم النطاق العريض 
املتنقل األكثر ميسورية، بل إن النمسا وفنلندا وأيسلندا 
تأيت بني العشر األوائل فيما خيص مجيع فئات خدمات 

النطاق العريض املتنقل.

التفاوت في الدخل واحد من أسباب بقاء النطاق 
العريض الثابت غير ميسور لقطاعات واسعة من أهالي 

البلدان النامية 

يؤثر التفاوت يف دخل األسر ومصروفاهتا تأثرياً كبرياً على 
مدى تيسر خدمات النطاق العريض الثابت. وقد عوينت 

أصغر الفروق يف أيسلندا، حيث لوِحظ أن احلزمة االبتدائية 
للنطاق العريض الثابت أكثر تيسراً بثالث مرات ونصف 

املرة للعشرين يف املائة األغىن من السكان منها للعشرين يف 
املائة األفقر. والفروق املناظرة أشسع بكثري يف عدة بلدان 
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الرسم البياين 3.4: مقارنة بني األسعار الالحقة الدفع خلدمات النطاق العريض الثابت واألسعار الالحقة الدفع خلدمات النطاق 
العريض املتنقل على احلواسيب، بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية، حبسب املنطقة، لعام 2013

مالحظة: ُحسبت النسب املئوية على أساس العدد اإلمجايل لبلدان كل من املناطق اليت تتوفر بيانات فيما خيصها: 27 بلداً يف منطقة إفريقيا، و14 بلداً يف منطقة الدول 
العربية، و29 بلداً يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و10 بلدان يف منطقة كومنولث الدول املستقلة، و41 بلداً يف منطقة أوروبا، و27 بلداً يف منطقة األمريكتني.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اجلدول 1.4: أسعار النطاق العريض الثابت معرباً عنه بالنسبة املئوية من دخل األسر املتيسر للتصرف به )إىل اليسار( وبالنسبة املئوية  
ملصروفات األسر على استهالكها )إىل اليمني( للبلدان املنتقاة، فيما خيص عام 2013

البيانات املتيسرة عن دخل األسر املتيسر للتصرف به ومصروفاهتا االستهالكية لعام 2011 أو أعوام تالية له *’الـ 20% األدىن دخالً‘ تشري إىل السعر مقسماً على متوسط الدخل/املصروفات  مالحظة: 
للشرحيتني العشريتني األوىل والثانية من شرائح السكان حبسب الدخل/املصروفات. ’الـ 20% األعلى دخالً‘ تشري إىل السعر مقسماً على متوسط الدخل/املصروفات للشرحيتني العشريتني 

التاسعة والعاشرة من شرائح السكان حبسب الدخل/املصروفات.
االحتاد الدويل لالتصاالت. وتستند بيانات دخل األسر املتيسر للتصرف به فيما خيص بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد الروسي إىل بيانات من قاعدة بيانات  املصدر: 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن توزع الدخل مسوَّاة على أساس تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة مبتوسط عدد أفراد األسرة. أما البيانات عن دخل األسر 

املتيسر للتصرف به واملصروفات االستهالكية فيما خيص سائر البلدان فهي تستند إىل بيانات شبكة البنك الدويل عن الفقر املسماة PovcalNet مسوَّاة حبسب تقديرات االحتاد الدويل 
لالتصاالت املتعلقة مبتوسط عدد أفراد األسرة.

أسعار النطاق العريض الثابت معبراً عنها بالنسبة المئوية من 
دخل األسر المتيسر للتصرف به

النسبة المئوية من األسر 
التي تقل أسعار النطاق 
العريض الثابت عن %5 

من دخلها الـ *20% المتوسطالبلد
األدنى دخاًل

الـ *%20 
األعلى دخاًل

0,370,970,18100أيرلندا
0,391,060,19100اململكة املتحدة

0,451,070,23100سويسرا
0,531,140,29100لكسمربغ

0,541,660,27100اليابان
0,571,240,32100النمسا
0,651,520,33100فرنسا

0,682,470,31100الواليات املتحدة
0,691,490,41100النرويج
0,711,500,40100فنلندا
0,762,160,39100إيطاليا
0,801,620,47100أيسلندا
0,811,790,46100بلجيكا
0,822,290,41100أسرتاليا
0,831,880,44100هولندا
0,831,890,47100السويد

0,842,250,42100كندا
0,882,610,43100اليونان

0,881,830,51100الدامنارك
0,921,960,54100سلوفينيا

1,033,100,54100مجهورية كوريا
1,052,640,54100بولندا
1,062,430,56100أملانيا

1,273,460,60100الربتغال
1,292,620,72100اجلمهورية التشيكية

1,353,480,68100نيوزيلندا
1,964,261,11100سلوفاكيا

0,591,940,2690االحتاد الروسي
1,043,810,4990إسرائيل
1,063,490,5390إسبانيا
1,674,550,8590إستونيا

1,254,410,5380تركيا
1,398,410,4980بنما

1,5310,760,5280الربازيل
1,636,630,6480أوروغواي

1,647,220,6480ماليزيا
1,708,420,6680املكسيك

3,237,131,7680هنغاريا
1,9410,080,6970كوستاريكا

2,2310,310,7970شيلي
2,8919,280,9650كولومبيا

3,0315,521,1550بريو
3,0614,251,1450إكوادور

3,5719,241,3450السلفادور
3,5134,761,1740هندوراس
3,7322,861,3240باراغواي

4,9421,161,8730اجلمهورية الدومينيكية
7,2067,582,4320بوليفيا

أسعار النطاق العريض الثابت معبراً عنها بالنسبة المئوية من 
دخل األسر المتيسر للتصرف به

النسبة المئوية من األسر 
التي تقل أسعار النطاق 
العريض الثابت عن %5 

من دخلها الـ *20% المتوسطالبلد
األدنى دخاًل

الـ *%20 
األعلى دخاًل

1,603,980,76100كرواتيا
1,765,310,7990ليتوانيا
1,995,900,9390تونس
2,105,440,9690األردن
2,426,521,1180فيتنام

2,696,081,4980رومانيا
2,746,271,4780اجلبل األسود

2,408,890,9670مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
2,678,601,0870فيجي

2,957,391,4070أذربيجان
2,987,721,3470سري النكا

3,037,451,4170ألبانيا
3,239,581,4160بوتان
3,5310,111,6860التفيا

3,938,622,0560كازاخستان
3,7612,881,4840أوكرانيا
4,6510,072,3140مصر

4,8414,212,2840السودان
3,4025,181,0030جنوب إفريقيا

5,1915,362,2330تايالند
5,3521,272,2530جورجيا

5,4412,252,6330بنغالديش
5,5712,632,7530أرمينيا
5,7713,803,0230صربيا

5,9815,322,9030مولدوفا
6,1414,842,9620نيبال

6,6514,163,7120بيالروس
6,8717,323,0920كمبوديا
7,9226,493,1920الفلبني

8,1128,973,4110كوت ديفوار
8,3921,953,7410مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

9,0723,624,3810قريغيزستان
9,2530,593,9510السنغال
9,4331,334,0110موريتانيا
15,1151,745,9610أوغندا
19,3664,668,470توغو
21,7380,478,930أنغوال

24,2672,2010,310بوركينا فاصو
27,8669,9213,490مايل

29,34144,9110,370سوازيالند
35,06119,0415,210نيجرييا
44,45111,6921,240إثيوبيا
68,76384,1322,120زامبيا

123,19455,4049,140مدغشقر
160,18568,0363,870مالوي

439,652609,18145,100إفريقيا الوسطى
490,311900,41172,520رواندا
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نامية، مثل الربازيل وكولومبيا وهندوراس وبوليفيا وجنوب 
إفريقيا، حيث لوحظ أن النطاق العريض الثابت أكثر تيسراً 
مبقدار عشرين مرة للعشرين يف املائة األغىن من السكان منه 

للعشرين يف املائة األفقر منهم.

ويعزى جزئياً إىل تفاوت دخل األسر أن االشرتاك يف 
اخلدمات األساسية للنطاق العريض الثابت يف 40 يف املائة 

من البلدان اليت تتوفر بيانات فيما خيصها لـم يزل ميثل 
أكثر من 5 يف املائة من دخل األسرة/استهالكها ملا يزيد 

عن نصف عدد السكان )اجلدول 1.4(. وتلكم هي احلال 
ال يف البلدان املنخفضة الدخل فحسب بل أيضاً يف عدة 

بلدان صنفها البنك الدويل باعتبارها يف ِعداد البلدان ذات 
االقتصاد األعلى دخالً بني البلدان ذات االقتصاد املتوسط 

الدخل. ففي معظم البلدان النامية اليت تتوفر بيانات عن 
توزع دخل األسر أو املصروفات فيها، متثل حزم النطاق 

العريض الثابت أكثر من 5 يف املائة من دخل األسرة/
مصروفاهتا لقطاعات واسعة من السكان.

النطاق العريض المتنقل يمكن أن يساعد على توصيل 
قطاع العشرين إلى ثالثين في المائة من األسر ذات 

الدخل األدنى التي ال تتيسر لها حزمة النطاق العريض 
الثابت

تتيسر خدمات النطاق العريض املتنقل على األجهزة 
احملمولة لألغلبية العظمى من أهايل مجيع البلدان 

املتقدمة، ما يشري إىل أن التفاوت على صعيد الدخل 
ال ميثل مشكلة فيما خيص النفاذ إىل خدمات النطاق 

العريض املتنقل يف العامل املتقدم.

وختتلف ميسورية خدمات النطاق العريض املتنقل على 
األجهزة احملمولة اختالفاً كبرياً بني شىت الدول النامية، 
وضمن كل من بعض الدول النامية، بسبب التفاوت 

يف دخل األسر. ففي أمريكا الالتينية على سبيل املثال 
متثل كلفة خدمات النطاق العريض املتنقل على األجهزة 
احملمولة يف بلدان مثل اإلكوادور والسلفادور وهندوراس 
وباراغواي أقل من 1,5 يف املائة من دخل األسرة املتيسر 
للتصرف به فيما خيص العشرين يف املائة األغىن من بني 

السكان بينما متثل أكثر من 15 يف املائة من دخل األسرة 
املتيسر للتصرف به فيما خيص العشرين يف املائة من 

أفقرهم. ومن البلدان النامية األخرى اليت هلا وضع مماثل 
بسبب التفاوت يف دخل األسرة ومصروفاهتا السودان 
والفلبني ونيبال. أما يف إفريقيا فتتهاود أسعار النطاق 
العريض املتنقل على األجهزة احملمولة ألقل من 40 يف 
املائة من أهايل كل من البلدان اليت تتوفر فيما خيصها 
البيانات ذات الصلة )أي أهنا متثل أقل من 5 يف املائة 

من مصروف األسرة(.

وتبني املقارنة بني أسعار النطاق العريض الثابت وأسعار 
النطاق العريض املتنقل على األجهزة احملمولة أن النطاق 

العريض املتنقل ميكن أن ميثل البديل الوحيد املتيسر 
لألسر املنخفضة الدخل يف عدة بلدان نامية. ففيما 

خيص أكثر من 40 يف املائة من أهايل بيالروس وكمبوديا 
وجورجيا ومولدوفا وصربيا وتايالند، على سبيل املثال، 

الرسم البياين 4.4: تطور األسعار والتنافس يف أسواق النطاق العريض  
الثابت )إىل اليسار( وأسواق األجهزة اخللوية املتنقلة )إىل اليمني( يف الفرتة 

املمتدة من عام 2008 إىل عام 2013

األرقام املمثَّلة يف الرسم البياين أعاله هي قيم املتوسط احلسايب البسيط فيما خيص 140  مالحظة: 
بلداً تتوفر عن اقتصادها بيانات أسعار خدمات النطاق العريض الثابت وأسعار خدمات 

اهلاتف اخللوي املتنقل وبيانات التنافس للفرتة املمتدة من عام 2008 إىل عام 2013.
 Herfindahl-Hirschman Index  )HHI( االحتاد الدويل لالتصاالت. أما بيانات املؤشر املصدر: 
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الرسم البياين 5.4: تغاير أسعار النطاق العريض الثابت )%( معلَّاًل بكل من  
املتغريات، لعام 2013

مالحظة: ُحسبت املقادير املعنية بالرجوع إىل متوسط كل متغري وإضافة احنرافه املعياري. ويف كل 
من احلاالت متثل النسبة املئوية املعروضة الفرق النسب ي يف أسعار النطاق العريض الثابت 

الذي حُيصل عليه بإبقاء مجيع املتغريات األخرى ثابتة. وال تُراعى يف احلساب اآلثار 
الثابتة يف املنطقة. إن كل املتغريات مرتابطة سلبياً مع األسعار )أي أن الزيادة يف قيمتها 
ترتبط باخنفاض يف األسعار( عدا الدخل القومي اإلمجايل للفرد، فقيمته مرتابطة إجيابياً 

مع األسعار. وإن املتغري املتمثل يف الدخل القومي اإلمجايل للفرد واملتغري املتمثل يف النسبة 
املئوية لسكان املناطق احلضرية مرتابطان، ولذا يتعنيَّ دراسة مفعولَْيهما التعليلني معاَ.

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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 الدخل القومي

متثل كلفة رزمة خدمات النطاق العريض املتنقل على 
األجهزة احملمولة أقل من 5 يف املائة من مصروفات 
األسرة، بينما تكلف رزمة النطاق العريض الثابت 

األساسية كلفة أعلى. فيمكن أن يساعد النطاق العريض 
املتنقل، يف البلدان النامية األخرى حيث تتيسر خدمات 
النطاق العريض الثابت ملعظم السكان، على توصيل 20 
إىل 30 يف املائة من األسر ذات الدخل األدىن، اليت قد 

ال تكون حزمة النطاق العريض الثابت ميسورة هلا، لكنها 
ميكن أن تتحمل كلفة رزمة للنطاق العريض املتنقل. 

فتلكم قد تكون احلال يف بلدان مثل ألبانيا وأذربيجان 
وكازاخستان وسري النكا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة.

التنافس في السوق هو أحد أهم األسباب الكامنة وراء 
تهاود أسعار خدمات االتصاالت

من جهة العرض يرتبط سعر خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بالتنظيم والتنافس. فكما يبينه الرسم البياين 4.4 

يقرتن هبوط أسعار احلزم االبتدائية للنطاق العريض الثابت 
وأسعار اخلدمات االبتدائية على األجهزة اخللوية املتنقلة 

بازدياد التنافس يف األسواق ذات الصلة يف الفرتة املمتدة من 
عام 2008 إىل عام 2013.

يمكن تخفيض أسعار النطاق العريض الثابت بنسبة 
10 في المائة إذا تم تحسين التنافس واإلطار التنظيمي

يتميز التنافس والتنظيم، من بني مجيع العناصر املهمة يف 
حتليل مدى هتاود أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
بأهنما العنصران اللذان ميكن إلدارات االتصاالت أن متارس 

مراقبة مباشرة عليهما، ما جيعلهما جديرين بعناية خاصة.

وباالستناد إىل منوذج القياس االقتصادي والبيانات 
اخلاصة ببلدان يصل عددها إىل 144 بلداً فيما خيص فرتة 

اخلمس سنوات املمتدة من عام 2008 إىل عام 2013، 
ميكن اخللوص إىل أن العوامل اليت تعزى متاماً إىل قطاع 

االتصاالت، مثل اسرتاتيجيات اجلهات اليت تتوىل التشغيل 
بشأن احلدود القصوى املتاحة للبيانات، والتنافس يف 
سوق النطاق العريض الثابت وبيئة تنظيم تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، هي عوامل حمدِّدة ألسعار النطاق 
العريض الثابت أكثر من كوهنا عوامل خارجية املنشأ، مثل 
املستويات العامة للتنمية االقتصادية )الشكل 5.4(. وعليه 
فإنه ميكن لواضعي السياسات وهيئات التنظيم أن يسهما 

إسهاماً كبرياً يف حتديد الشروط الالزمة جلعل أسعار 
النطاق العريض الثابت أكثر هتاوداً، وال سّيما يف البلدان 

النامية اليت تظل أسعار النطاق العريض الثابت فيها غري 
ميسورة ملعظم السكان.

تفيد نتائج منوذج القياس االقتصادي بأنه، إذا أريد ألسواق 
النطاق العريض الثابت يف البلدان النامية أن تبلغ مستويات 

التنافس اليت تشهدها البلدان املتقدمة، فيمكن أن تقلَّص 
أسعار احلزمة االبتدائية من خدمات النطاق العريض الثابت 

بنسبة تصل حىت 10 يف املائة يف العامل النامي. ويضاف 
إىل ذلك أنه إذا تطور اإلطار التنظيمي يف البلدان النامية 
ليقارب نظريه السائد يف البلدان املتقدمة ألمكن ختفيض 

أسعار النطاق العريض الثابت بنسبة تصل حىت 9,7 يف املائة. 
ويسلِّط ذلك الضوَء على أمهية البيئة التنظيمية التمكينية 

من أجل جعل أسعار النطاق العريض الثابت ميسورة. فإن 
مل يكن مثة هنج واحد يصلح جلميع احلاالت فإن أفضل 

املمارسات التنظيمية على الصعيد الدويل، مثل املمارسات 
اليت اعتمدهتا أوساط هيئات التنظيم يف العامل يف اجتماعات 

الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت )GSR( واليت أِخذ هبا يف 
برنامج تتبع التنظيم، ميكن أن تصلح مبثابة مبدأ توجيهي فيما 

خيص األطر التنظيمية الفّعالة اليت ميكن أن ترسي األساس 
خلدمات النطاق العريض الثابتة امليسورة التكاليف. 
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إذا زاد التنافس في البلدان النامية فقد يفضي ذلك إلى 
تخفيض أسعار خدمات الهاتف الخلوي المتنقل بنسبة 

5 في المائة

إن الفروق يف أسعار خدمات اهلاتف اخللوي املتنقل يف 
شىت البلدان أصغر من الفروق يف أسعار النطاق العريض 

الثابت، والتنافس يف أسواق خدمات اهلاتف اخللوي املتنقل 
أقوى. بيد أن نتائج منوذج القياس االقتصادي تشري إىل أنه 
لو بلغت أسواق خدمات اهلاتف اخللوي املتنقل يف البلدان 

النامية مستويات التنافس السائدة يف البلدان املتقدمة ألمكن 
تقليص أسعار اهلاتف اخللوي املتنقل بنسبة تصل حىت 5 يف 

املائة يف العامل النامي.

إن االختالفات يف البيئة التنظيمية أقل أثراً يف حتديد أسعار 
خدمات اهلاتف اخللوي املتنقل، ألن التنظيم يف معظم 

البلدان قد بلغ مدى من االنفتاح كافياً إلتاحة التنافس. 
وينبغي أن ترتكز اجلهود التنظيمية على السهر على بلوغ 
مستويات أعلى للتنافس، وال سّيما يف البلدان اليت لـم 

تزل فيها جهات التشغيل املهيمنة تستحوذ على نسب يف 
السوق تزيد عن 60 يف املائة، ما حيد املنافع اليت ميكن أن 

يؤتيها التنافس من حيث هتاود األسعار اليت يدفعها العمالء. 
فالنجاعة يف توزيع الطيف وختصيصه ميكن أن تتيح دخول 

أطراف فاعلة جديدة إىل السوق أو توطيد أطراف فاعلة 
بديلة أقوى وبالتايل املساعدة على حث التنافس يف بعض 

األسواق، وإن كانت معدَّالت مستويات االنتشار قد بلغت 
حداً عالياً.
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الفصل 5: دور البيانات الضخمة فيما يخص متابعة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنميتها

من أهم التحديات يف جمال قياس جمتمع املعلومات 
االفتقار إىل البيانات احلديثة واليت ميكن التعويل عليها وال 
سّيما البيانات اآلتية من البلدان النامية. فقطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يشهد تطوراً سريعاً، شأنه يف 
ذلك شأن شىت أنواع اخلدمات والتطبيقات اليت حتدو 

جمتمع املعلومات، واليت يزيد مجيعها من مدى صعوبة متييز 
االجتاهات اجلديدة وتتبعها. فعلى سبيل املثال ال تتوفر 

معلومات تذكر عن أنواع النشاط الذي ُتستخدم اإلنرتنت 
من أجلها، وقليلة هي املعلومات املتوفرة عن مستعمل 
اإلنرتنت من حيث عمره وجنسه ومستواه التعليمي أو 
مستوى دخله، وهكذا دواليك. بل إن البيانات املتاحة 

اليت تبني التطورات على مر الزمن ومتكِّن من اختاذ القرارات 
على حنو مستنري هي أقل من ذلك يف جماالت أخرى، مثل 

التعليم، والصحة، واخلدمات العامة. وعليه فإن بروز البيانات 
الضخمة واعد كثرياً بإمكان أن يكمل ما يتوفر من معلومات 

حمدودة جداً عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

البيانات الضخمة تمثل نتاجاً لعالم يتزايد اتسامه 
بالطابع الرقمي

يشار عادة مبصطلح “البيانات الضخمة” إىل جمموعات 
البيانات اليت تتميز بأهنا فائقة قّداً أو سرعًة أو تنوعاً بالقياس 

إىل أنواع جمموعات البيانات املعهودة االستخدام. وجيسِّد 
ظهور البيانات الضخمة التقدم الذي شهدته التكنولوجيا 
والذي ميكِّن من احتياز مقادير ضخمة من البيانات من 

خمتلف مصادرها، مث ختزينها ومعاجلتها. فمن أهم االجتاهات 

اليت تعزز بروز البيانات الضخمة “البيننة” والرقمنة اليت 
حتوِّل إىل “فتات من املعلومات” أو “آثار تقتَفى” مبا 

يف ذلك بيننة أو رقمنة النشاط البشري. ففي عاملنا املتزايد 
الرقمنة تُنشأ البيانات الضخمة يف شكل رقمي انطالقاً 

من عدد من املصادر. ومن ذلك السجالت اإلدارية )مثل 
امللفات املصرفية أو امللفات الطبية اإللكرتونية(، واملعامالت 

التجارية بني كيانني )مثل الشراء على اخلط أو املعامالت 
بواسطة بطاقة االئتمان(، وأجهزة االستشعار وأجهزة التتبع 

)مثل اهلواتف املتنقلة وأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع(، 
واألنشطة اليت يقوم هبا املستعملون على اإلنرتنت )مثل 
التقصي مبا فيه البحث على اخلط واحملتوى االجتماعي 

للوسائط(. فإىل جانب القد والسرعة والتنوع، تتميز البيانات 
الضخمة أيضاً بصحتها، وبقيمتها اليت تشري إىل القيمة 

االجتماعية االقتصادية العالية الكامنة اليت ميكن أن تؤتيها 
)الشكل 1.5(. 

البيانات الضخمة واعدة كثيراً فيما يخص تحسين توفر 
اإلحصاءات الرسمية في الوقت المناسب واكتمال 

هذه اإلحصاءات 

تنطوي البيانات الضخمة على إمكانية كبرية للمساعدة 
على إيتاء معلومات جديدة وعميقة، وجيري النقاش عن 

السبل اليت ميكن هبا للشركات واحلكومات واملواطنني تكثري 
منافع البيانات الضخمة. ولئن كان القطاع اخلاص هو 

اجلهة اليت استعملت البيانات الضخمة أوالً لتعزيز النجاعة 
وزيادة الدخل فإن هذه املمارسة قد انتشرت لتشمل أوساط 
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اإلحصاء يف العامل. إن جلنة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة 
)UNSC( ومكاتب اإلحصاء الوطنية تنظر يف سبل استعمال 

مصادر البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاء الرمسي وحتسني 
االضطالع مبهمتها املتمثلة يف توفري بيِّنات سديدة يف الوقت 

املناسب من أجل وضع السياسات.

البيانات الضخمة المتأتية من قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت غدت ُتستعمل لصوغ سياسة التنمية 

االجتماعية واالقتصادية

متثل البيانات اليت جتمع من خالل استعمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واحداً من أغىن مصادر البيانات 
الضخمة. ويشمل ذلك بوجه عام البيانات اليت جتمعها 

بصورة مباشرة اجلهات اليت تتوىل تشغيل االتصاالت، 
وشركات اإلنرتنت، وجهات توفر احملتوى مثل غوغل 

وفيسبوك وتويرت، وغريها. إن البيانات الضخمة املتأتية 
من دوائر خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

غدت تساعد على إيتاء أفكار متعمقة سديدة فيما خيص 
التنمية الواسعة النطاق ذات صلة بالسياسة العامة، مثل 
اإلحاطة بالرفاه االجتماعي االقتصادي والفقر )اإلطار 

1.5(، ووضع التوقعات املتعلقة بالبطالة، وحتليل األواصر 

اجملتمعية. فالبيانات الضخمة املتصلة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وال سّيما بيانات الشبكات املتنقلة، تؤدي دوراً 
بالغ األمهية ألهنا متثل املصدر الوحيد للبيانات الضخمة ذات 

الشمول االجتماعي االقتصادي العاملي النطاق.

البيانات اآلتية من جهات تشغيل االتصاالت المتنقلة هي 
بيانات تتوفر في الوقت الفعلي ومنخفضة الكلفة، وتمثل 

مجاالً ينطوي على إمكانية كبيرة للتنمية

إن البيانات اآلتية من جهات تشغيل االتصاالت املتنقلة 
هتيئ االّطالع على سلوك الشخص املعين بكلفة متدنية 
ووضوح عال وبصورة آنية. فكلما تفاعل مستعمل مع 

جهة توفر تشغيل الشبكة املتنقلة املعنية مُجعت تفاصيل 
كثرية عن التفاعل، ما يؤيت جمموعة بيانات غنية تتعلق 

باملستهلك املعين. فنظام جهة التشغيل يسجِّل كل عملية 
من عمليات شراء املزيد من رصيد وقت االستعمال، 

واملكاملات اليت جترى، وإرسال الرسائل النصية القصرية، 
وتنزيل التطبيقات، واالستعانة باخلدمات املضافة القيمة، 

وغري ذلك من األمثلة. وميكن أن ُتستخلص من هذه 
التفاعالت معلومات عن هوية املشرتك املعين، وأمناط 
تنقله، وعالقاته االجتماعية، وشؤونه املالية، بل وعن 

الظروف البيئية احمليطة. فباإلضافة إىل أن هذه املعلومات 
تتسم بقدر فريد من التفصيل ومن إمكانية املتابعة، 
يتعذر اشتقاق املعلومات اجملموعة على هذا النحو 
اشتقاقاً سهاًل من مصادر أخرى على هذا النطاق 

الواسع. إن كون شكل البيانات املعنية متماثل نسبياً 
لدى شىت جهات التشغيل والبلدان يؤيت إمكانية كبرية 
لتوسيع نطاق أي تطبيق يُرى أن له فوائد كبرية توسيعاً 

عاملي الشمول.

الشكل 1.5: اخلصائص اخلمس املميِّزة للبيانات الضخمة 
 

املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت.
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اإلطار 1.5: تبيان حال الفقر يف كوت ديفوار بواسطة بيانات الشبكات املتنقلة 
يف كوت ديفوار استعمل باحثون بيانات الشبكات املتنقلة )خباصة 

أمناط االتصال، لكن أيضاً سجالت شراء رصيد الوقت املتاح 
لالتصال( من شركة Orange لتقييم دخل األفراد النسب ي، وتنوع 

مستويات الدخل والتفاوت على صعيده. وقد ساعدت البحوث 

املعنية على اإلحاطة بالتفرقة االجتماعية االقتصادية فيما خيص 
كوت ديفوار على حنو دقيق، وآتت اخلريطة التالية اليت تبني 

املناطق الفقرية )باللون األزرق( إزاء جماالت النشاط االقتصادي 
العايل )املناطق اليت يتدرج لوهنا من األصفر إىل األمحر(.

املصدر: Gutierrez وآخرون )2013(.

اخلريطة املشار إليها يف اإلطار 1.5: املناطق املرتفعة الدخل واملناطق املنخفضة الدخل يف كوت ديفوار

0,53

0,73

1,02

1,44

الطريق إىل مايل
وبوركينا فاصو

مناطق حضرية
طرقات

الطريق إىل غانا

أبيدجان

احلدود مع ليبرييا

متوسط املشرتيات
القيم املتوسطة
(بالدوالر األمريكي)

البيانات الضخمة يمكن أن تلقي مزيداً من األضواء 
الكاشفة على الفجوة الرقمية

يف عامل اليوم الرقمي الزائد التوصيل مثة ما يدعو إىل 
الرتويج لتحليل البيانات الضخمة اآلتية من قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني متابعة 

جمتمع املعلومات. وهتيئ البيانات عن االشرتاكات يف 
االتصاالت املتنقلة مسات التنقلية وميكن باملزيد من 
تفريعها اإلحاطة باستعمال اخلدمات - مبا يف ذلك 
اخلدمات الصوتية وخدمات البيانات واخلدمات اليت 
تؤيت قيمة مضافة )VAS( - على مر الزمن. فجهات 

تشغيل اخلدمات املتنقلة ميكنها أن توفر معلومات ال عن 
خمتلف التكنولوجيات فقط )اتصاالت اجليل الثالث، 
والتطور الطويل األمد املتقدم )LTE-Advanced(، إخل.(، 
بل عن أمناط اخلدمة اليت يستخدمها املشرتكون وتواتر 
استعماهلا وكثافته. فهي بالتايل ميكن أن تكشف عن 

أمناط استعمال اإلنرتنت وخدمات القيمة املضافة بني 
املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وأن تشري إىل أنواع 

التطبيقات أو صفحات الويب اليت ينفذ إليها مستعملو 
اإلنرتنت املتنقلة. وميكن أن تؤيت هذه املعلومات، إذ 

تقرن خبصائص آحاد املشرتكني، إحاطة جديدة وغنية 
بالفجوة الرقمية، وأن تساعد على فهم أمناط االستعمال، 

مبا يف ذلك شدته، حبسب اجلنس، والوضع االجتماعي 
االقتصادي، واملوقع أيضاً. 

تجميع البيانات الضخمة اآلتية من مختلف المصادر 
يمكن أن يفضي إلى مؤشرات وأفكار جديدة 

ميكن أن جُيمع بني البيانات اآلتية من جهات تشغيل 
اخلدمات املتنقلة واملعلومات املتعلقة بالزبائن اآلتية من 

اخلدمات اإللكرتونية الشائعة مثل خدمات فيسبوك 
وغوغل وغريمها، واخلدمات احمللية )املالية، أو االجتماعية، 
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إخل.(، لتوفري إحاطة متعمقة، عن أمور منها األنشطة 
املضطلع هبا على اخلط، ومسات الزبائن. وباإلضافة إىل 
ذلك ميكن أن تساعد تقنيات البيانات الضخمة على 
تقدير العدد الفعلي للمشاركني يف اخلدمات املتنقلة أو 

مستعمليها على أساس اعتبار أن املشرتك واحد وإن 
تعددت استعماالته، ال عدد االشرتاكات فقط، وذلك 
مبقارنة أعداد االشرتاكات مع أعداد املستعملني املشتقة 
من االستقصاءات اليت جُترى لدى األسر، ومبراعاة أمناط 

االستعمال أو البيانات املتأتية من شركات اإلنرتنت 
الشائعة من قبيل غوغل أو فيسبوك. وبالربط بني البيانات 
اليت جتمع من خمتلف املصادر واجلمع بني البيانات املتعلقة 

باالشرتاكات وأمناط االستعمال، ميكن وضع خوارزمية 
للرتابط بغية القيام على حنو عكسي بتقدير قيم تقريبية 
هلذه املؤشرات، كتقدير أعداد املستعملني يف الفرتات 

الفاصلة بني االستقصاءات، ورمبا أمكن ذلك يف الوقت 
الفعلي، أو لتحسني تقنيات التقدير اخلاصة بالبلدان 

اليت ال جتري استقصاءات. ومن شأن ذلك أن يتطلب 
من جهات تشغيل االتصاالت، وجهات توفري خدمات 
العالوة، وسائر جهات توفري حمتوى اإلنرتنت، ومكاتب 

اإلحصاء الوطنية، العمل معاً وتبادل املعلومات.

دراسات إثبات مفهوم البيانات الضخمة يجب أن تطوَّر 
إلى حد يجعلها قابلة للتكرار

لئن ُوجدت حاالت للتعاون البحثي اجلدير باالهتمام 
وُأجريت دراسات واعدة إلثبات املفهوم يف جمال البيانات 
الضخمة فليس هناك حىت اآلن من برنامج ذي شأن طوِّر 
إىل حد جيعله قاباًل لالستنساخ. وسيتوجب بذل املزيد من 
اجلهود للتغلب على عدد من احلواجز أمام توسيع النطاق، 
مبا يف ذلك وضع مناذج حتمي خصوصية املستعملني وتتيح 

يف الوقت نفسه استخالص أفكار معمقة ميكن أن تفيد 
ألغراض التنمية، وال سّيما عندما يتعلق األمر مبن هم 

األمس إىل ذلك حاجًة، مبن فيهم فئات السكان املتدنية 
الدخل. فاملعلومات املتوفرة عن إمكانية استعمال البيانات 
الضخمة إلكمال اإلحصاءات الرمسية املتعلقة بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت حمدودة جداً. ولئن كان هذا 
التقرير يسلط الضوء على بعض مصادر البيانات الضخمة 

وتقنياهتا اليت ميكن االستعانة هبا فيتعني إجراء املزيد من 
البحوث بغية اإلحاطة مبصادر البيانات الضخمة وتأكيد 

فائدهتا يف متابعة جمتمع املعلومات.

قضايا الخصوصية تظل تمثل أكبر التحديات أمام 
البيانات الضخمة

إن حماولة استخالص قيمة من الطوفان املتعارم من 
البيانات ذات البىن واألنواع املتغايرة تواجه نصيبها من 

التحديات. وتتمثل مباعث القلق األكثر إحلاحاً يف 
البيانات الضخمة  التحديات املرتبطة بتقييس حتليليات 

وإمكانية عملها معاً، وكذلك اخلصوصية واألمن 
واالستمرارية. ويتسم تناول مباعث القلق هذه فيما 

يتعلق بتبادل البيانات واستعماهلا بأمهية حامسة، ومن 
املهم أن يتعاون منتجو البيانات الضخمة ومستعملوها 
تعاوناً وثيقاً يف هذا الصدد. ويشمل ذلك شحذ الوعي 

بأمهية وآفاق إيتاء أفكار جديدة، وإقامة شراكات 
بني القطاعني العام واخلاص الستغالل طاقة البيانات 

الضخمة من أجل التنمية االستغالَل الكامل.

البيانات الضخمة يمكن أن تمثل تكملة لإلحصاءات 
الرسمية ال بديالً عنها

لن حتل البيانات الضخمة حمل اإلحصاءات الرمسية، 
ألن اإلحصاءات الرمسية ستظل تلزم بغية وضع مناذج 

يستعان فيها مبصادر البيانات الضخمة ومقارنتها الدورية 
باملعايري القياسية حبيث يتسىن إضفاء املزيد من الدقة 

على النماذج اجلديدة مراعاة للحقائق املعاينة على أرض 
الواقع. وستظل االستقصاءات وجمموعات البيانات 

الرمسية من األمهية مبكان إلرهاف التحليالت، وإقامة 
الرتابطات واختبارها، والتحقق من االفرتاضات األساسية 

املستَند إليها يف وضع حتليالت البيانات الضخمة، 
وتصديق النتائج اليت تؤتيها البيانات الضخمة. 

يتعين على أصحاب المصلحة الدوليين العمل معاً 
لإلحاطة بدور البيانات الضخمة

مثة دور هام جيب أن يؤديه على النطاق العاملي أصحاب 
املصلحة الدوليون، مبن فيهم وكاالت األمم املتحدة 

ومبادراهتا )مثل االحتاد الدويل لالتصاالت ومبادرة األمم 
املتحدة املسماة “نبض العامل” Global Pulse(، والشراكة 

املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
أجل التنمية، ورابطات صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، واجلهات اليت تنتج البيانات الضخمة 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويلزم املزيد 
من العمل لإلحاطة الكاملة بالقدرة الكامنة للبيانات 

الضخمة وتدارس التحديات والفرص املرتبطة بالبيانات 
الضخمة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
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وعندما يتعلق األمر باستعمال البيانات الضخمة ملتابعة 
جمتمع املعلومات ميكن إقامة شراكات جديدة، منها 

شراكات القطاعني العام واخلاص بني اجلهات اليت 
توفر البيانات واألوساط املعنية باإلحصاءات املتعلقة 
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبن فيها االحتاد 

الدويل لالتصاالت، وذلك الستطالع الفرص اجلديدة 
والتصدي للتحديات، مبا فيها الفرص واملصاعب 

القائمة يف جمال قابلية البيانات الدولية للمقارنة واملعايري 
ذات الصلة. وميكن أيضاً لالحتاد الدويل لالتصاالت، 

بصفته إحدى اهليئات الدولية الرئيسية العاملة على 
قضايا متصلة بقطاع االتصاالت، أن يسخِّر مكانته 

لتيسري التباحث العاملي النطاق بشأن استعمال البيانات 
الضخمة املتأتية من دوائر صناعة االتصاالت من أجل 

متابعة جمتمع املعلومات.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستؤدي دوراً هاماً 
في استغالل القدرة الكامنة للبيانات الضخمة المتأتية من 

دوائر صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إن التعاون بني خمتلف اجلهات اليت تنتج البيانات 
الضخمة وبني مستعملي هذه البيانات هام لتمييز 

الفرص الساحنة واإلحاطة باالحتياجات والقيود ذات 

الصلة، بغية االستفادة من جتميع خمتلف جمموعات 
البيانات وشحذ الوعي بأمهية إيتاء أفكار جديدة 

والقدرة الكامنة اليت ينطوي عليها إيتاء هذه األفكار. 
وملا كان كثري من موارد البيانات الضخمة يكمن ضمن 

القطاع اخلاص فإن التعاون الوثيق بني مكاتب اإلحصاء 
الوطنية، من جهة، وبني جهات تشغيل االتصاالت 

وشركات اإلنرتنت، مبا فيها حمركات البحث والشبكات 
االجتماعية، من جهة أخرى، ضروري وميكن إضفاء 

الطابع املؤسسي عليه من خالل الشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص. ويشار بصورة خاصة إىل أن مثة دوراً 
هاماً جيب أن تضطلع به مكاتب اإلحصاء الوطنية 

بالنظر إىل املهمة املنوطة هبا يف إطار واليتها القانونية 
واملتمثلة يف جتميع ونشر اإلحصاءات الرمسية ووضع 
املعايري اإلحصائية. فيمكن هلذه املكاتب أن تغدو 

هيئات معنية باملعايري ومراكز تبادل للبيانات الضخمة 
على الصعيد الوطين تنهض بأفضل املمارسات التحليلية 

فيما يتعلق باستعمال البيانات الضخمة من أجل إكمال 
اإلحصاءات الرمسية ومن أجل التنمية.
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