
 كاراالبتإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع : ٩لهدف ا

تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسعي إلى  :ج-٩غاية ال
 0202توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا، بحلول عام 

  نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التكنولوجيا :١-ج-٩ المؤشر

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظمات منظمةال
  

 (ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التعا

  
ان الذين ، تشير إلى النسبة المئوية للسكاالتكنولوجيحسب ب، موزعة وييخلبة السكان المشمولين بشبكة نسإن 

ل أو الهاتف المحموشبكة ، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في وية متنقلةيضمن مدى إشارة خليعيشون 
وي ييتم حساب ذلك عن طريق قسمة عدد السكان ضمن نطاق إشارة الخل من مستخدمي الهاتف المحمول.

 .022بعددهم  ثم يُضربسكان قل على إجمالي عدد الالمتن
  

 األساس المنطقي:
  

اذ إلى تكنولوجيا النف اتمؤشرحد أدنى من قلة كوية متنييمكن اعتبار النسبة المئوية للسكان المشمولين بشبكة خل
وية المتنقلة واستخدامها يالمعلومات واالتصاالت ألنه يوفر للناس إمكانية االشتراك في الخدمات الخل

وية بسرعة وساعدت في التغلب على ي، توسعت شبكات المحمول الخلمدى العقد الماضي على للتواصل.
كانت اً ما التي غالب-الهاتف الثابت الحواجز األساسية للبنية األساسية التي كانت موجودة عندما كانت شبكات 

 .لالتصاالت السائدةهي البنية التحتية -ن قتصر على المناطق الحضرية والمناطق المأهولة بالسكات
  

الصوت(، تستند بشكل خاص إلى )النطاق الضيق( خدمات محدودة ) 2Gبسرعة  وييشبكات الخل تقّدمفي حين 
 والجودة إلى شبكة االنترنت عالي السرعةنفاذاً موثوقاً و( توفر LTEو 3Gالشبكات عالية السرعة )إال أن 
 تخّطيل الخليوية ضرورية، تعد الشبكات لذلك .والتطبيقاتكبيرة من المعلومات والمحتويات والخدمات وكمية 

 ، ومساعدة الناس على االنضمام إلى مجتمع المعلومات واالستفادة من إمكاناتحواجز البنية األساسية
 ، ال سيما في أقل البلدان نمواً.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  



قدمة، المتو توفير خدمات االتصاالت األساسية في الخليوية شبكاتالء على أهمية يسلط هذا المؤشر الضو
عالجة الفجوة ، وملحواجز المتبقية للبنية التحتيةب على اتغلّ ال هاِدفة إلىتصميم السياسات ال علىوسيساعد 
 ةنقّاللدة من حيث تغطية السكان احددت أهدافًا محدقد هذا المؤشر و ببتعقُ  العديد من الحكوماتتقوم  الرقمية.

 )بالتكنولوجيا( التي يجب على المشغلين تحقيقها.
  

 المفاهيم:
  

التي  ةالمدرسمكان ن الذي يعملون فيه أو ، وليس المكاإلى المكان الذي يعيش فيه السكان"يستند هذا المؤشر 
ألقصى اعن الحد  اإلبالغ ، ينبغيمن المشغلين الذين يقدمون الخدمة، إلخ. عندما يكون هناك العديد يرتادونها

والتقنيات الخليوية الواسعة النطاق ، LTEالتغطية إلى  شيريجب أن تو. ين في التغطيةلعدد السكان المشمول
(3G) التقنيات الخليوية الضيّقة النطاقو (2Gو ) تشمل:هي 
  
رعات سبثل اإلنترنت( إلى اتصاالت البيانات )م ذات النفاذ الخليويةشبكات ال: (2Gلسكان النقّالة )تغطية ا -
 GPRSمثل  حمولةوية الميمل ذلك التقنيات الخلويش .كيلوبايت/الثانية 052تدنية دون م
يشير المؤشر إلى القدرة النظرية للمشتركين على استخدام  .EDGEومعظم تطبيقات  CDMA20001xو

 لخدمات.هذه امثل ل فاعلينبدالً من عدد المستخدمين ال ،ذات سرعة غير واسعة النطاقالمتنقلة  خدمات البيانات
  
تنقلة وية ميدى إشارة خل: تشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يقعون ضمن م(3Gالسكان النقّالة )تغطية  -

 عن طريق قسمة هسابتحايتم  األمر الذي ، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين أم ال.على األقل 3Gبسرعة 
جمالي عدد السكان إ على 3G متنقلة على األقل من الجيل الثالثوية يإشارة خلم تغطيه ذينعدد السكان ال

أو  EDGEأو  GPRS بخدماتذلك األشخاص المشمولين فقط . ويستثني 022ب ويضرب الناتج 
CDMA 1xRTT. 

  
 LTE تقنيات نطاق ضمنة المئوية للسكان الذين يعيشون شير إلى النسبت: LTE بتقنيات تغطية السكان -

LTE-Advanced ، أو WiMAX/WirelessMan  األكثر تقدًما، هواتف النقّالةأو غيرها من شبكات ال 
السكان المشمولين  عددقسمة  ه من خاللسابتحاألمر الذي يتم ا بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين أم ال.

ذلك ستثني يو. 022بعددهم ضرب على إجمالي عدد السكان وتقنيات شبكات الهواتف النقّالة اآلنفة الذكر ب
، 3Gسرعة ل الذكر والتقنيات السابقة EV-DOو  UMTSو  HSPAاألشخاص المشمولين فقط بتقنيات 

 الثابتة. (WiMAX) الواي ماكس تقنية تغطيةيستثني كما و
  

ددي ذات النطاق التر نقاّلشر شبكات الهاتف ال، ومع تزايد عدد البلدان التي ستنكنولوجياتومع تطور الت
 . "تقسيمات، سيشمل المؤشر مزيًدا من ال(، وتسويقها5Gتقنية سرعة ا )مثل األكثر تقدمً 

  
 :لتعليقات والقيودا
  

تشير البيانات  ،في بعض الحاالتف .ويةيسكان بالخدمات الخللتغطية اساب تحاتواجه بعض البلدان صعوبة في 
 التغطية الحقيقية. االبالغ عن نسبة قد يقلل منمما  يغّطي القسم األكبر، ى المشغل الذيإل
  

 
 



 المنهجية
  

 ساب:تحطريقة اال
  

إلى النسبة  ،حسب التكنولوجياب، مقسمة ويةيخلمن السكان المشمولين بشبكة تشير النسبة المئوية للمؤشر 
، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين في متنقلةوية يخلنطاق إشارة ضمن ة للسكان الذين يعيشون المئوي

سمة عدد السكان ضمن ساب ذلك عن طريق قتحايتم  الهاتف المحمول أو من مستخدمي الهاتف المحمول.
 .022ب ضرب العدد على إجمالي عدد السكان و نقّالة ةوييخلنطاق إشارة 

  
 تفصيل:ال
  

ب التكنولوجيا، حسقّسمة ب، مويةيخلشبكة  متغطيه ذينللسكان ال استناًدا إلى البيانات الخاصة بالنسبة المئوية
 ويعمل حول تغطية سكان الريف والحضر. أن تقوم البلدان بإنتاج التقديراتأرقام سكان الريف، يمكن إلى و

 حسب التكنولوجيا.ب ،تقديرات عالمية لتغطية سكان الريفعلى إنتاج  الدولي لالتصاالت االتحاد
  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 بلدعلى مستوى ال 
 

أكبر حصة  ملكت وية التييشركات الهواتف الخل باستخدام البيانات التي تنشرها ناقصةيتم تقدير القيم ال
 .في السوق

 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 

أكبر حصة  ملكت وية التييتنشرها شركات الهواتف الخل باستخدام البيانات التي ناقصةيتم تقدير القيم ال
 في السوق.

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
ير البيانات أوالً، يتم تقد حة على مستوى الدولة.يتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية باستخدام بيانات مرجّ 

النسب  وبمجرد توفر جميع .ةالمهيمن ويةيشركة االتصاالت الخلمستوى البلد باستخدام بيانات على  ناقصةال
لنسبة من خالل ضرب ا ويةيالخل ساب عدد األشخاص الذين تشملهم اإلشارةتحا، يتم المئوية على مستوى البلد

 السكان اإلقليمي والعالميعدد ساب إجمالي تحاتم  سكان البلد.بعدد  ية للسكان المشمولين باإلشارةالمئو
ساب النسب المئوية تحاتم كما  من خالل جمع البيانات على المستوى القطري. ويةيخل المشمول بإشارة

 اإلقليمية على عدد السكان من المجموعات المعنية. مجاميعإلجمالية عن طريق قسمة الا
  

 :فاوتمصادر الت
 

كان الس عدد البلدان، بما في ذلك تي تقّدمهاالبيانات ال الدولي لالتصاالت يستخدم االتحاد .غير موجودة
 ساب النسب المئوية.تحالنطاق المستخدم الالموجودين ضمن 



  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

ً  مافق عليهت  مُ النهج التعريف واليستند هذا المؤشر إلى  د الدولي ااالتح مع تنسيق  بوضعهما اللَّذين تم ، دوليا
كما أنه مؤشر  وبعد عملية تشاور مكثفة مع البلدان. مجموعات الخبراء التابعة له ، من خالللالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل أهمية شرات األساسية لشراكة قياس جوهري على قائمة المؤ
 (.0202التي أقرتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة )آخر مرة في عام نمية، الت
  
هذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من السلطات التنظيمية  بيانات الدولي لالتصاالت بجمع االتحادقوم ي

 مي خدمات اإلنترنت.البيانات من مقدِّ  تجمع تيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال الوطنية أو وزارات
  

 جمع:العملية 
  
مية السلطات التنظيهذا المؤشر من خالل استبيان سنوي من  بيانات الدولي لالتصاالت بجمع االتحادقوم ي

 مي خدمات اإلنترنت.البيانات من مقدِّ  تجمع تيالوطنية أو وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال
  
  

 ر البياناتافتو

  
 021متاحة لنحو  2Gوي بسرعة يبشبكات الخل المتعلقة بتغطية السكان ، كانت البيانات0205عام بحلول 

تغطية بكانت البيانات المتعلقة و ة.طي جميع المناطق العالمية الرئيس، وتغوالنامية، من المناطق المتقدمة بلداً 
بشبكات نات عن التغطية السكانية ، وكانت البيابلداً  050متاحة لـ  3Gوي بسرعة يبشبكات الخل السكان

 نوياً.وينشر االتحاد البيانات الخاصة بهذا المؤشر س بلداً. 002متاحة لـ  LTE وي ذات تقنيةيالخل
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و/ ستبيان القصير لمؤشرات االتصاالتيتم جمع البيانات من خالل اال

و من كل يوني حزيران/أبريل من كل عام ويتم نشره في شهر نيسان/ في الدولي لالتصاالت العالمية لالتحاد
 عام.

  
 :إصدار البيانات

  
 .0202/ يونيوحزيران

  



 لبياناتالجهات المزّودة با

  
 أو وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. تنظيم االتصاالت / تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، سلطة

  

 ّمعة للبياناتالجهات المج

 
 (.ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت )

 

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموحدة

  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/default.aspx 

  
 المراجع:

  
، تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال لجمع البيانات اإلدارية عن االتصاالت / الدولي لالتصاالت التحاداكتيب 
 :على الرابط التاليراجعات والمؤشرات الجديدة( ، )والم 0200

  
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/handbook.aspx 

  

 صلةالمؤشرات ذات ال

 

 .0-03ب؛ -00؛ 0-9ج؛ -0؛ 3-0؛ 0-2
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