
 2015حالة النطاق العريض في  -النتائج الرئيسية 
 لتنمية المستدامةلالنطاق العريض كأساس 

 2015سبتمبر  21 - لطاقاإل
ملعنية بالنطاق املتحدة للرتبية والعلم والثقافة وااللجنة املشرتكة بني االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم تقوم يف كل سنة، 

صيلية جبس نبض صناعة النطاق العريض على الصعيد العاملي واستكشاف التقدم احملرز يف حتقيق التو  العريض من أجل التنمية الرقمية
 عريضة النطاق وذلك من خالل تقريرها عن حالة النطاق العريض.

وخلص التقرير هذا العام إىل رسائل خمتلطة بشأن منو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحالة النطاق العريض على الصعيد العاملي. 
ة املتنقلة الشرتاكات اخللويبوك وجتاوز افيسالوعلى الرغم من استمرار معدالت منو قوية للنطاق العريض املتنقل واستخدام 

 منو االشرتاكات اخللوية املتنقلة واستخدام اإلنرتنت تباطؤاً حاداً. شهد، 2015لمرة األوىل خالل مليارات اشرتاك ل 7 لعدد
 2015 احملدد بعاماملستهدف  التاريخيف  2011يف  دةجلنة النطاق العريض التابعة لألمم املتحاألهداف اليت حددهتا ومل تتحقق 

مليارات مستعمل لإلنرتنت  4املتوقع البالغ . وباملثل، من غري احملتمل جتاوز الرقم 2020ويبدو من غري احملتمل أن تتحقق قبل 
 اإلنرتنت.منو يفوق اآلن بوك عدد املشرتكني يف فيسمنو كما أن .  2020 قبل

 نمو اإلنترنت
  نسبة تزيد، وهو ما يعادل مليار شخص 3,2حوالي  لين باإلنترنتموص  سيبلغ عدد ال 2015في نهاية 

 تقريباً من السكان(. 40,6%مليار شخص قبل سنة واحدة ) 2,9 بعدد مقارنةً ، مجموع سكان العالم من 43,4% على
 ستظل نسبة االنتشار أقل مع ذلك، ؛ و 2015يف هناية  35,3%ستتجاوز نسبة انتشار اإلنرتنت  العالم النامي، يف

 .9,5%أي  حبسب القائمة اليت حتددها األمم املتحدة أقل البلدان نموا  يف  10% من
  من السكان  82,2%، بتسجيل نسبة العالم المتقدمالتشبع يف مرحلة على الرغم من أن انتشار اإلنرتنت يقرتب من

، 2011 يفالذي حددته جلنة النطاق العريض اهلدف  اليت متثل 60%نسبة  من غري احملتمل حتقيق، لني باإلنرتنتاملوص
 .أفضل احلاالتيف  2021 قبل حلول، 2015يف  حتقيقه واملنشود

  قبل  50%ة هدف جلنة النطاق العريض احملدد بنسب العالم الناميانتشار مستعملي اإلنرتنت يف  حيققمن غري احملتمل أن
 خارج اخلط. - أربع مليارات شخصأو  -من سكان العامل  57%، سيظل هناك 2015ويف هناية  .2020 حلول

 من األسر املوصلة.  81,3%يقرتب من مرحلة التشبع بتسجيل أكثر من  نفاذ األسر إلى اإلنترنت في البلدان المتقدمة
 أكثر منإىل  2014يف هناية  31,5%من  البلدان الناميةيف  اليت تتمتع بالنفاذ إىل اإلنرتنت األسرنسبة  زادتوقد 

 جلنة النطاق العريض حددته اهلدف الذي اليت متثل 40% من نسبةتزال أقل بكثري  وهي نسبة ال - بعد عام واحد %34,1
 .2015 حتقيقه يف واملنشود

 حين  فيتتمتع بالنفاذ،  من األسر في أقل البلدان نموا   7%أقل من  – أرقام التوصيلية المتعلقة باألسر فوارق كبيرة تخفي
لديها أكبر  آسيا"، فإن Point Topicووفقاً لشركة " موصلة. أسر في إفريقيا جنوب الصحراء 9أن أسرة واحدة من بين 

 جمتمعتني. أوروبا واألمريكتني يفتقريباً العدد اإلمجايل  ما يعادل، عدد إجمالي من المنازل الموصولة بالنطاق العريض
  عدد الرجال ن أالتقديرات إلى ، إذ تشري يقاوم الإن الفجوة بني اجلنسني ضمن مستعملي اإلنرتنت مستمرة بشكل

؛ وتتمثل إحدى املشاكل 2013في مليون مستعمل  200النساء بمقدار  عددعن  زادالذين يستعملون اإلنترنت 
 .وع اجلنسن املصنفة على أساسالبيانات  بعد عتتيح على نطاق واس الرئيسية يف أن احلكومات ووكاالت اإلحصاء ال

http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/Broadband_Targets.pdf
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 االتصاالت المتنقلةنمو 
  ليارات اشتراك مغري متكافئ. ويتوقع االحتاد جتاوز الرقم البالغ سبعة  بشكلتنمو صناعة االتصاالت املتنقلة بقوة ولكن

 .شخص 100اشتراك لكل  97 تبلغ عامليما يعادل نسبة انتشار  أي، 2015في نهاية  خلوي متنقل
  راك في النطاق العريض المتنقل مليار اشت 3,5تشري تقديرات االحتاد أيضًا إىل أنه سيكون هناك ما جمموعه تقريبًا

جيعل  ، ما2019( حبلول 5G/4G/3Gمليار اشرتاك يف النطاق العريض املتنقل ) 6,5. ويتوقع احملللون وجود 2015نهاية  في
 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نموا  في التاريخ.النطاق العريض المتنقل أسرع 

 نسبة  عنعاً حمققة بذلك ارتفا، بأكملها المحيط الهادئ اآلن نصف اشتراكات النطاق العريض المتنقل-تمثل آسيا
أكرب  (China Mobile)، أصبحت شركة الصني لالتصاالت املتنقلة 2015يف يناير و  .2014فقط يف هناية  45% أقل من

 مشغل لالتصاالت املتنقلة يف العامل من حيث عدد املشرتكني.
 سوق  المحيط الهادئ يضع ضغولطا  على منالطق أخرى من العالم من حيث حصتها في-إن التوسع السريع آلسيا

نقل اخنفاض احلصص التناسبية الشرتاكات النطاق العريض املت واألمريكتانأوروبا  وشهدت - النطاق العريض المتنقل
 عدد االشرتاكات.زيادة مطلقة يف  على الرغم من، 2015إىل هناية  2014من هناية 

 تتوقع شركة و  ، وستستمر على هذا النحو يف املستقبل املنظور.تهيمن الهواتف الذكية اآلن على سوق األجهزة المتنقلة
وعلى الرغم من أن . 2016الهواتف "األساسية" بحلول  عدد عدد الهواتف الذكية في الخدمة يتجاوز إريكسون أن

واسعًا للنمو،  يزال احملللون يرون جماالً  األسواق املتقدمة بلغت مرحلة التشبع من حيث االشرتاكات املتنقلة اإلمجالية، ال
 .حاليا   بهاتف ذكي مرتبطفقط من جميع االشتراكات المتنقلة  ا  واحد ا  ثلثإذ يُقد ر أن 

  3" خدمات اجليل الثالثمنو  ابدأ فيهالتحول اليت نقطة  2014عام  ، من املرجح أن ميثلالنتائج احملققةيف ضوءG " يسجل
 ."4G" خدمات اجليل الرابعنظراً لتسارع  اخنفاضاً 

 القدرة على تحمل التكاليف
   منذ إنشاء جلنة النطاق العريض السنوات اخلمس املاضية مدى: على أصبحت أسعار النطاق العريض أكثر اعتداال 

 المتوسط في 65% بنسبة للفرد اإلمجايل احمللي الناتج من كحصةأسعار النطاق العريض الثابت   انخفضت، 2010 يف
 .على الصعيد العالمي

  أقل  ألساسيا خدمة النطاق العريض الثابت تكون تكلفة، حققت معظم البلدان هدف اللجنة املتمثل يف أن 2014يف
ث من احملتمل العامل، حي يف بلدانال أفقرذلك، يف العديد من ومع  - شهريا  من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 5%من 
يكون للنطاق العريض أكرب فائدة من حيث تضييق الفجوات اإلمنائية، إذ حىت خدمة النطاق العريض األساسي تظل أن 

 يف البلدان اليت وحىت -تزال هناك أيضاً اختالفات كبرية جداً يف القدرة على حتمل التكاليف داخل البلدان  . والباهظة
يها يتاح ف ال، غالباً ما تكون هناك أجزاء من البلد أو جمتمعات حملية 5% تقل عنحتقق فيها اهلدف املتمثل يف بلوغ نسبة 

 يف املناطق الريفية والنائية. ، خاصةبعد النطاق العريض بأسعار معقولة
 من متوسط الدخل احمللي اإلمجايل  5%أقل من  األساسي تكلفة االشرتاك يف النطاق العريض الثابت بلغت، 2014 هناية يف

بلدًا من  57مع  )مقارنةً  بلدا  من البلدان النامية 67و بلدا  من البلدان المتقدمة 44، من بينها بلدا   111للفرد يف 
 .(2012بلداً من البلدان النامية يف هناية  48و 2013البدان النامية يف هناية 

 سياسة النطاق العريض
 بلداً خطة  148اعتمد  حيثالنمو يف عدد البلدان اليت لديها خطط وطنية بشأن النطاق العريض،  بعضيزال هناك  ال

بلداً  42. وهبذا الشأن وتعتزم ستة بلدان أخرى اعتماد خطة، 2015يف منتصف  على الصعيد الوطين أو اسرتاتيجية
 تزال تفتقر إىل أي نوع من أنواع اخلطط. اجملموع ال يف
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 ( 2010 عام طط )أددخلت كثري منها حوايلاليت لديها خطة، فإن عدداً كبرياً من اخل البلدان عددل يداجل نموال من الرغم على
غوليا وباراغواي وسنغافورة(. نمثل بيالروس وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا وم) 2015تصل إىل هناية مدهتا هذا العام يف 

 " للعديد من هذه اخلطط غري واضحة.التاليةو"االسرتاتيجية 
  عدة من اللغات ومن قا حظاً من التعليم والتمدنمن خلفيات أقل  يف املستقبلمن املرجح أن يأيت مستخدمي اإلنرتنت

وتشمل هذه ح على اخلط )ج العدد القليل من اللغات املهيمنة حاليًا على اخلدمات واحملتوى املتا واللهجات احمللية خار 
بري على اخلط وال حتظى الغالبية العظمى من اللغات حبضور كاللغات الصينية واإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية(. 

احة من أجل نمو مجموعة من اللغات المتيف العامل. وخلدص التقرير إىل أن  هبايقابل قاعدهتا احلقيقية من املتحدثني 
 تنوع أكرب من اللغات لمتثيويف الواقع، فإن قلة  .بعض الخدمات اإللكترونية الرئيسية ال يقابل نمو استخدام اإلنترنت

 طاق العريض.على خدمات النتزايد الطلب على احملتوى ذي الصلة واإلقبال  حتول دونيشكل عقبة رئيسية  على اخلط

 النطاق العريض وصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 من حيث انتشارها واإلقبال عليها. ووفقاً ملؤسسة  تنمو بشدةصناعة االتصاالت  تزال الIDC ًبلغت قيمة القطاع تقريبا ،

 أساساً الصني واألسواق الناشئة. تقوده، سنويا   1-2%بنسبة  نموا  ويشهد  2013يف هناية  ليون دوالر أمريكييتر  1,67
 شهد بعض ت فعلى سبيل املثال، يف أوروبا - نمو النطاق العريض ليس متسقا  عبر المنالطق أو عبر التكنولوجيات

ميكن أن تعتمد " altnetsيف اإليرادات، يف حني أن شركات االتصاالت الكبلية و" اخنفاضاً شركات االتصاالت القائمة 
 .(altnets) على منو اإليرادات املتأتية من التلفزيون )الكبلي( أو من النماذج التجارية األكثر مرونة املرتبطة بصغر حجمها

  املناطق دوراً رئيسياً يف املساعدة على تقدمي خدمات النطاق العريض يف التكنولوجيا الساتليةتؤدي التطورات اجلديدة يف 
ميكن  ساحات شاسعة مماعلى م امتدادها واسع النطاقالريفية واملعزولة )حىت يف البلدان املتقدمة(. وتتمثل ميزة السواتل يف 

تصال االشبكة ب مقارنةً ع تنفيذ أسر  ومنمن املشرتكني،  للعديدتوفري توصيل يتسم بالكفاءة نسبياً من حيث التكاليف من 
 يصعب يف التغلب على املشاكل املتعلقة بالتضاريس الصعبة يف املناطق اليت تساعدمن نقطة إىل نقطة. وبإمكاهنا أيضاً أن 

 توصيلها كاملناطق اجلبلية.
  تتوقع مؤسسة تنمو "إنرتنت األشياء" بسرعة، إذDeloitte  جهاز من األجهزة القائمة  رمليا 2015يورَّد في عام أن

مليار  25ويتوقع االحتاد توصيل  .2014 باألرقام المسجلة فيمقارنة  60%على إنترنت األشياء، وهي زيادة بنسبة 
 .بست مراتلين يمكن أن تفوق عدد الناس الموص   الموص لةأن األجهزة مبعىن  - 2020جهاز شبكيا  بحلول 

  ،دد عشرة أمثال ع األجهزة املوصلة عدد سيبلغلكل شخص موّصل باإلنرتنت على مدى السنوات اخلمس املقبلة
ويف الواقع، فإن بعض مراقيب الصناعة يساورهم القلق من أن تؤدي إنرتنت األشياء إىل فتح فجوة  األشخاص املوصلني.

 ها.رقمية جديدة من حيث النفاذ إىل األجهزة املوصلة واستخدام

___________ 


