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 نشرة صحفية

 2016 يصدر بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام الدولي لالتصاالت االتحاد
ولكن أكثر من نصف سكان العام  –                                                     تكلفة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تزداد يسرا  

 اإلنترنت يستخدمون الزالوا  ما

االتحاد الدولي لالتصاالت، وهو الوكالة المتخصصة التابعة اليوم أظهرت البيانات الجديدة التي أصدرها  – 2016 يوليو 22جنيف، 
 على المتاحةزالوا مستبعدين من الموارد الهائلة  مليار شخص ما 3,9لألمم المتحدة والمعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أن 

 .اإلنترنت، على الرغم من انخفاض أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
السواد األعظم من مستعملي اإلنترنت  تضم اليوم البلدان النامية أن 2016حقائق وأرقام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام ظهر     وت  

 المتقدمة. البلدان مليار مستعمل فيب            مل مقارنة  مليار مستع 2,5 همإذ يبلغ عدد
 40% بنسبة                              في البلدان المتقدمة، مقارنة   81% معدل االنتشار بلغي، إذ تروي قصة مختلفة انتشار اإلنترنتإال أن معدالت 

               البلدان نموا .أقل في  15%النامية و البلدان في
ون سيما النطاق العريض، يمكن أن يك وقال األمين العام لالتحاد، هولين جاو: "إن النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وال

غي ، ولكن ينبعلى الصعيد العالميبسرعة بيني التوصيل ال ينتشر. و 2030                                                       عامال  مسرعا  رئيسيا  لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام
دماجبذل مزيد من الجهود لسد الفجوة الرقمية   "رقمي.االقتصاد ال فياإلنترنت  يستعملون الذين الأكثر من نصف سكان العالم         وا 

تنفيذ أهداف التنمية ام الذي بدأ فيه المجتمع الدولي الع 2016            "ي عتبر عام  سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد: وقال براهيما
                                                            غاية. وينبغي لالتحاد الدولي لالتصاالت، نظرا  إلى التطور الهائل  169وغاياتها البالغ عددها  (SDG) المستدامة السبعة عشر

إلحصاءات التي               قائال : "تعطي ا سانو براهيما وأردف "                              دورا  رئيسيا  في تيسير بلوغها. لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، أن يؤدي
انات : استغالل اإلمكوهي ومات إلى صانعي القرارات في القطاعين العام والخاص، وتساعدنا على أداء مهمتنايوفرها االتحاد معل

 ".هل المحددة        في الم   الكاملة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 تباطؤ نمو النطاق العريض المتنقل
تغطية الهواتف  أنالدولي لالتصاالت التي يصدرها االتحاد  حقائق وأرقام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتظهر الطبعة الجديدة من    ت  

يعيشون في مناطق تغطيها  – نسمةارات أو نحو سبعة ملي –من سكان العالم  95%                                           المحمولة باتت اليوم شبه كاملة، إذ يقد ر أن 
 .(2G)شبكة خلوية أساسية متنقلة من الجيل الثاني 

ات أربعة مليار  اليوم باتت تشملبسرعة خالل السنوات الثالث الماضية و  (LTE) شبكات النطاق العريض المتنقل المتقدمةوقد انتشرت 
 من سكان العالم. 53%يعادل  ما -              نسمة تقريبا  

ل إلى معدل في البلدان النامية ليص من رقمينالتزايد بمعدل في ولكن في حين يستمر عدد االشتراكات في النطاق العريض المتنقل 
جموع منمو انتشار النطاق العريض المتنقل بوجه عام. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يصل  تراجع         تقريبا ،  41%انتشار يبلغ 

 .2015 مليار في نهاية عام 3,2بعدد            ، مقارنة  2016نهاية عام  فيمليار اشتراك  3,6االشتراكات في النطاق العريض المتنقل إلى 

 نمو النطاق العريض الثابت أعلى في البلدان المتقدمة
 شخص 100لكل     ا  اشتراك 12عدد االشتراكات في النطاق العريض الثابت على الصعيد العالمي نحو  يبلغمن المتوقع أن 

لنمو . ويتيح ااالنتشاروأن تسجل مناطق أوروبا واألمريكتين وكومنولث الدول المستقلة أعلى المعدالت من حيث ، 2016 عام في
 10%                                                                                                                  الكبير الذي تشهده الصين دخول النطاق العريض الثابت إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، حيث ي توقع أن تتجاوز معدالته نسبة

 .2016 بل نهاية عامق
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 المستمر ألسعار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الهبوط
من أسعار خدمات النطاق العريض الثابت، إذ يبلغ متوسط سعر الخطة       يسرا  باتت أسعار خدمات النطاق العريض المتنقل اليوم أكثر 

 العريض المتنقل المشابهة لها.األساسية للنطاق العريض الثابت أكثر من ضعف متوسط سعر خطة النطاق 
 .ميسورية التكلفةفيما يخص هدف لجنة النطاق العريض                     بلدا  ناميا  قد حقق  83، كان 2015وفي نهاية عام 

 يستخدمون اإلنترنت ال واالعالم ما زال سكان الفجوة الرقمية تعني أن نصف
حين يستطيع اليوم  اإلنترنت. وفي يستخدمون ال –مليار نسمة  3,9أي  –، سيبقى أكثر من نصف سكان العالم 2016في نهاية عام 

مليون  20و ،الهند مليون أسرة في 60مليون أسرة في الصين، و 230النفاذ إلى اإلنترنت )ومن بينها في العالم نحو مليار أسرة معيشية 
تبلغ  األرقام المتعلقة بنفاذ األسر المعيشية حجم الفجوة الرقمية، إذ       ت بي ن        بلدا (،  48                                               في أقل البلدان نموا  في العالم التي يبلغ عددها أسرة 
 في المنطقة اإلفريقية. 15,4% في حين تبلغمن األسر  84%موصولة في أوروبا الاألسر المعيشية  نسبة

 في العالم اإلنترنت الجنسين من مستعملي بينالفجوة اتساع تزايد 
ستعملي م الجنسين من العالم كافة. وقد ازدادت الفجوة بين مناطقبالنساء في                                              إن معدالت انتشار اإلنترنت أعلى للرجال مقارنة  

هي األكبر  بين الجنسين على الصعيد اإلقليمي. والفجوة 2016في عام  12%إلى  2013في عام  11%من  العالم في اإلنترنت
 .2%وهي األقل في األمريكتين إذ تبلغ  23%إفريقيا إذ تبلغ  في

 عرض نطاق اإلنترنت
ة بسرعته المنخفض                         ، ما يشكل زيادة مقارنة  في الثانية جيغابت 000 185إلى  2016وصل عرض نطاق اإلنترنت الدولي في بداية عام 

ص زال النق                                                 ليس موزعا  بصورة متكافئة على الصعيد العالمي، وماولكن عرض النطاق . جيغابت 000 30والبالغة  2008 عام في
                     النامية واألقل نموا .تحسين توصيلية اإلنترنت في العديد من البلدان  أمامعرض النطاق يشكل حجر عثرة كبيرة  في

 2016اطلع على التقرير الكامل لحقائق وأرقام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 

 االتحاد إحصاءات
 صناعة تعلق بحالةي فيما وحيادية موثوقية العالم بيانات أكثر بوصفها واسع نطاق على باعتراف لالتحاد اإلحصائية البيانات تحظى

 والمؤسسات لدوليةا الوكاالت الحكومية في المحللين كبار جانب من بكثافة تستعمل وهي. العالم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 .العالم أرجاء جميع في الخاص والقطاع المالية
 D/statistics-www.itu.int/en/ITUالموقع  في لالتصاالت الدولي االتحاد إحصاءات آخر وترد
 www.itu.int/facebook: الفيسبوك صفحة على لالتصاالت الدولي االتحاد تابعوا

 :بالمسؤولتين التاليتين االتصال يرجى المعلومات، من مزيد على وللحصول
  باركس سارة
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة ةرئيس

  تلتشر سوزان
 االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا          وا حصاءات بيانات      ش عبة القائمة بأعمال رئيس

 +41 22 730 6135  +41 22 730 5937 
 +41 79 599 1439  +41 79 599 1409 
 sarah.parkes@itu.int  susan.teltscher@itu.int 

      تابعونا:

                                                                                                                     يمكن االطالع على أكثر بيانات العالم الق طرية موثوقية بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتبادل هذه البيانات 
 .D/idi/2015/-www.itu.int/net4/ITU ومقارنتها:
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
جلة االبتكار ع تقوداالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي 

كيان من القطاع  700                              دولة عضوا  وعضوية ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  في
الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن  هو 1865 في       عاما   150منذ أكثر من  الخاص والمؤسسات األكاديمية. واالتحاد الذي أنشئ

حسين البنية تخصيص المدارات الساتلية وت العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تنسيق االستعمال
التحتية لالتصاالت في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. 

كات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية االتحاد بتوصيل العالم: من الشب ويلتزم
ت                                      فضال  عن التقارب في خدمات الهاتف الثاب ورصد األرض من خالل السواتل والرادارات األوقيانوغرافيةإلى علم الفلك الراديوي 

 www.itu.int والمتنقل، وتكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة.

file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/twitter.com/ITU_News
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/pressinfo@itu.int
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int/newsroom
file://///blue/dfs/refinfo/REFTXT10/SG/SPM/EACC/PPI/PR/www.itu.int

