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الفصل األول - الوضع احلايل لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

هناك أكثر من نصف سكان العامل موصولون حاليًا باإلنرتنت. بنهاية عام 2018 سيكون عدد مستعملي 
اإلنرتنت 51,2 يف املائة من األفراد أي ما يساوي 3,9 مليار نسمة. وميثل ذلك خطوات هامة حنو جمتمع 
معلومات عاملي أكثر مشوًال. ففي البلدان املتقدمة، هناك أربعة أفراد من بني كل مخسة أفراد موصولون 

باإلنرتنت وهو ما يصل إىل مستويات التشبع. ويف البلدان النامية، فبالرغم من أنه ال تزال هناك فسحة للزيادة، 
تبلغ نسبة األفراد من مستعملي اإلنرتنت 45 يف املائة. ويف أقل البلدان منوًا (LDC) البالغ عددها 47 بلدًا 
يف العامل، ال يزال انتشار اإلنرتنت منخفضًا نسبيًا وهناك أربعة أفراد من كل مخسة أفراد (80 يف املائة) 

ال يستعملون اإلنرتنت.

هناك استمرارية يف اجتاه صعودي عام يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا. باستثناء 
املهاتفة الثابتة، تظهر مجيع املؤشرات منوًا مستدامًا عرب العقد األخري. بيد أنه يف السنوات األخرية، تباطأ النمو 

بالنسبة ملعظم مؤشرات النفاذ، خاصًة يف البلدان اليت لديها أجزاء كبرية من السكان املوصولني بالفعل. وال بد 
أن ينشط النمو جمددًا إذا ما أردنا حتقيق األهداف الطموحة لربنامج التوصيل يف 2030 لالحتاد وجلنة النطاق 

العريض املعنية بالتنمية املستدامة. ومن بني هذه األهداف حتقيق معدل انتشار لإلنرتنت بنسبة 70 يف املائة 
حبلول عام 2023 وبنسبة 75 يف املائة حبلول عام 2025.

النفاذ املتنقل إىل خدمات االتصاالت األساسية أصبح أكثر انتشارًا من أي وقت مضى. بالرغم من استمرار 
االخنفاض طويل األجل يف اشرتاكات اهلاتف الثابت، فإن اشرتاكات اهلاتف اخللوي املتنقل مستمرة يف الزيادة. 
وبالرغم من أن عدد االشرتاكات يف اهلاتف اخللوي املتنقل يفوق بالفعل عدد سكان العامل، فإن األمر ال يسري 

يف مجيع املناطق. وبالتايل، ميكن توقع أن البلدان النامية، خاصًة أقل البلدان منوًا، ستلحق ببقية العامل ببطء.

يواصل النفاذ عريض النطاق تسجيل منو مستدام. تواصل اشرتاكات النطاق العريض الثابت الزيادة بدون أي 
تباطؤ يف معدالت النمو. وعالوًة على ذلك، تتسم مجيع اشرتاكات النطاق العريض الثابت تقريبًا بسرعات 

تنزيل تبلغ Mbit/s 2 على أقل تقدير، مع جزء كبري جدًا منها بسرعات معلنة تزيد عن Mbit/s 10. ويف أقل 
البلدان منوًا، ال تزال هناك شرحية كبرية من االشرتاكات بالسرعة األقل (أكرب من أو تساوي kbit/s 256 إىل 

أقل من Mbit/s 2) على الرغم من االخنفاض السريع يف هذه الشرحية. وكان النمو يف اشرتاكات النطاق 
العريض املتنقل النشطة أكثر قوة، مبعدالت منوًا زادت من 4,0 اشرتاك لكل 100 نسمة يف 2007 إىل 

69,3 يف 2018.

يعيش مجيع سكان العامل اآلن تقريبًا ضمن مدى إشارة شبكة خلوية متنقلة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن ملعظم 
السكان النفاذ إىل اإلنرتنت عرب شبكة 3G أو شبكة ذات جودة أعلى. بيد أن هذا التطور يف الشبكات املتنقلة 

ميضي بوترية أسرع من الزيادة يف النسبة املئوية من السكان الذين يستعملون اإلنرتنت.

تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام 2018 - ملخص تنفيذي2



3 تقرير قياس جمتمع املعلومات لعام 2018 - ملخص تنفيذي

النفاذ إىل اإلنرتنت من املنازل يكتسب زمخًا. لدى 60 يف املائة من األسر تقريبًا وسيلة للنفاذ إىل اإلنرتنت 
من املنزل يف 2018، وذلك مقارنًة بأقل من 20 يف املائة يف 2005. ولدى أقل من نصف األسر مبقدار ضئيل 
حاسوب يف املنزل وهو ما يؤكد أن عددًا كبريًا من األسر ينفذون إىل اإلنرتنت (أيضًا) عرب وسائل أخرى، 

األكثر أمهية منها هي األجهزة املتنقلة، اليت تستخدم يف الغالب خطة بيانات االشرتاك يف النطاق العريض 
املتنقل. وميتلك ثالثة أرباع سكان العامل هاتفًا حمموًال وذلك يف 2017، بيد أن هذه النسبة تقف عند 56 يف 

املائة يف أقل البلدان منوًا. ونظرًا إىل اآلثار اإلجيابية المتالك هاتف حممول على التنمية، فإن هذا املجال ميكن أن 
تتحقق فيه مكاسب سريعة.

االفتقار إىل مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من العوائق اهلامة بالنسبة لنفاذ السكان إىل 
اإلنرتنت. تظهر البيانات أنه مع زيادة تعقد األنشطة، فإن عدد من يضطلع هبا من السكان يكون أقل واألمر 

األهم، هو أن لدى مستعملي احلاسوب يف البلدان املتقدمة مهارات أكرب يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مقارنًة باملستعملني يف البلدان النامية وهو ما يشري إىل قيد خطري بشأن إمكانات التنمية يف البلدان 

النامية وأقل البلدان منوًا.

النمو يف عرض النطاق الدويل وحركة اإلنرتنت ال يزال أقوى من النمو يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والنسبة املئوية من السكان الذين يستعملون اإلنرتنت. وميكن تفسري ذلك حبقيقة أن السكان 

ميضون وقتًا أطول على اإلنرتنت وأن عددًا كبريًا جدًا منهم ميضي هذا الوقت يف القيام بأنشطة كثيفة 
البيانات، مثل مشاهدة هذه التسجيالت الفيديوية وممارسة األلعاب التفاعلية.



الفصل الثاين - مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من أجل املستقبل
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هناك حاجة متزايدة إىل املهارات "الشخصية" اليت تتجاوز املهارات التقنية ومهارات التصفح. سيكون 
توفر جمموعة واسعة من املهارات - مبا يف ذلك املهارات التقنية والتشغيلية ومهارات إدارة املعلومات واملهارات 

االجتماعية ومهارات إعداد احملتوى - من األمور األساسية لتحقيق نتائج إجيابية وتفادي النتائج السلبية. وعالوًة 
على ذلك، فإن اخلوارزميات وانتشار الربجميات الروبوتية واالنتقال إىل إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي، 

تزيد من احلاجة إىل مهارات املعلومات احلرجة واملهارات املتقدمة يف جمال إعداد احملتوى. ومع زيادة تعقد 
أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والزيادة اهلائلة يف كم البيانات اليت يتم مجعها، تكون املهارات الرقمية 

القابلة للنقل والتعلم طول العمر من األمور اليت ال غىن عنها.

بيانات االحتاد ومصادر البيانات األخرى القابلة للمقارنة بني البلدان ُتظهر وجود فجوات واسعة يف مجيع 
املجاالت يف املهارات الالزمة على مجيع املستويات. يفتقر ثلث األفراد إىل املهارات الرقمية األساسية مثل 

نسخ امللفات أو املجلدات أو استعمال أدوات النسخ واللصق؛ ولدى 41 يف املائة فقط املهارات األساسية مثل 
تثبيت الربجميات أو تشكيلها أو استعمال الصيغ األساسية على جداول البيانات؛ وهناك 4 يف املائة فقط 

يستعملون لغة متخصصة لكتابة الربامج احلاسوبية.

ندرة البيانات تشري إىل أن البلدان النامية تعاين عمليًا عندما يتعلق األمر باملهارات الرقمية. هناك نقص يف 
البيانات املجمعة بشأن املهارات يف املناطق النامية، غري أن البيانات املتاحة تشري إىل أن عدم التكافؤ يفرز 

مظاهر أخرى من عدم التكافؤ بني مناطق العامل املختلفة، خاصًة فيما يتعلق باملهارات األساسية. وتعد أمناط 
املهارات العادية أقل وضوحًا.

عدم التكافؤ يف املهارات األساسية والعادية داخل البلد الواحد يعكس األمناط التارخيية لعدم التكافؤ. 
يرجح يف املتوسط أن تزيد نسبة شاغلي الوظائف الذين لديهم مهارة عن أرباب األعمال احلرة مبقدار عشرة يف 

املائة ويرجح أن تزيد نسبة من ميلكون مهارة من هؤالء عن العاطلني مبقدار عشرة يف املائة أيضًا. ويرجح أن 
عدد من لديهم مهارة ممن يف التعليم اجلامعي يبلغ من مرة ونصف إىل ضعف عدد احلاصلني على التعليم 

الثانوي العايل ومن 3,5 إىل أربعة أضعاف احلاصلني على التعليم األساسي. وتقل نسبة األفراد الذين لديهم 
مهارة يف املناطق الريفية عن أقراهنم يف األحياء احلضرية مبقدار عشرة يف املائة تقريبًا على األرجح. وختامًا، 

هناك مخسة يف املائة فارق بني الرجال والنساء يف امتالك مهارة بعينها.

هناك عدم تكافؤ يف املهارات بني األطفال بقدر ما هو موجود بني البالغني. بالرغم من ندرة البيانات املتوفرة 
عن ذلك خارج أوروبا، تشري البيانات املتاحة أن عدم التكافؤ الرقمي ليست مسألة متعلقة جبيل بعينه 

وستستمر يف املستقبل.
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هناك فجوات واضحة يف مجع البيانات بالنسبة لبعض البلدان والشرائح وأن املجموعة املستخدمة من 
األدوات املنهجية يف مجع هذه البيانات حمدودة. تعد قياسات االستقصاءات غري املباشرة (مثل السؤال عن 
االستخدام من أجل قياس املهارات) ومقاييس مهارات اإلبالغ الذايت هي األكثر شيوعًا. ومت مؤخرًا تطوير 

تدابري ملهارات اإلبالغ باستخدام سالمل تقييم مت التحقق منها عرب اختبارات لألداء (وكالء استقصاءات 
الختبار األداء). واألقل شيوعًا هي اختبارات األداء الفعلي أو االختبارات الرمسية؛ فهذه االختبارات ختص يف 

معظم احلاالت قطاعًا أو سياقًا بعينه. ويوصي بوضع مقاييس لالستقصاءات ميكن استعماهلا لعدد أكرب من 
السكان ويكون قد مت التحقق منها لتفادي حاالت االحنياز يف الردود.

هناك حاجة ملحة إىل وضع مقاييس بشأن جمموعة من املهارات التشغيلية ومهارات إدارة األعمال 
واملهارات االجتماعية ومهارات إعداد احملتوى). ينبغي هلذه البنود أن تكون مستقلة عن اجلهاز واملنصة، 

حبيث تقيس املهارات وليس األنشطة وحتد من احنيازات الرغبة االجتماعية عند تصميم سالمل تقييم أجوبتها. 
وعالوًة على ذلك - لفهم فجوة املهارات فيما يتعلق مبستقبل حمتمل تدمج فيه تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت حبيث تكون غري مرئية - فإن تطوير مقاييس املهارات احلرجة اخلاصة باملعلومات واالتصاالت 
وإدارة البيانات وإنتاجها أمر مطلوب بشدة.

ملقاييس االستقصاءات املستخدمة يف معظم الدراسات القابلة للمقارنة دوليًا أوجه قصور رهيبة. فهي 
تفتقر إىل التنوع (تقييس جمموعة ضيقة فقط من املهارات التشغيلية) وإمكانية مقارنتها (مل ختترب إزاء املالءمة 

ملقارنات بني الثقافات) وإمكانية التكيف (غري قابلة للنقل الرتباطها مبنصات أو أنشطة بعينها بدًال من "منهج" 
أساسي من املهارات املثبت مالءمتها للمستقبل) واملساواة (مل يتم التحقق من مدى صالحيتها كأدوات تقييم 

مقارنة ملختلف الشرائح الفرعية عرب جمموعة من السكان شديدة التنوع).

تتمثل األولوية األكثر إحلاحًا يف وضع سياسات أكثر فعالية خبصوص املهارات الرقمية تتعلق بالفجوات يف 
سوق العمالة وتتعلق بالشواغل اخلاصة باتساع أوجه عدم التكافؤ االجتماعي. ميكن حتقيق ذلك من خالل 
( أ ) مجع معلومات ذات جودة وموثوقية أكرب عن املجموعة الكاملة من املهارات الرقمية يف قطاعات خمتلفة؛ 

و(ب) استهداف جمموعات حمددة حسب احلاجة وحسب النتائج املتحققة، بدًال من اتباع هنج واحد يالئم 
اجلميع؛ و(ج) أن يتم بدًال من ذلك وضع مبادئ متويل وحوافز حول النجاح حبيث ال تطفو على السطح إال 
أفضل املمارسات، وذلك من خالل حتفيز إقامة الشراكات مع أصحاب املصلحة من القطاعات املتعددة مع 

مواصلة تبادل الدروس املستفادة والتحسينات املتحققة.



الفصل الثالث - االجتاهات اخلاصة باإليرادات واالستثمارات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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لقطاع االتصاالت دور هام يف االقتصاد العاملي، بإيرادات جتزئة عاملية من االتصاالت وصلت إىل 1,7 
تريليون دوالر أمريكي يف عام 2016، مبا ميثل 2,3 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. على املستوى 

اإلقليمي، تظهر بوضوح أمهية القطاع يف دفع النمو االقتصادي، خاصًة يف العامل النامي. ومثلت عائدات 
االتصاالت يف عام 2016 يف املتوسط ثالثة يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف إفريقيا والدول العربية، مقارنًة 
بنسبة 2 يف املائة يف آسيا واحمليط اهلادئ واألمريكيتني (باستثناء الواليات املتحدة وكندا)، وأقل من 2 يف املائة 

يف كومنولث الدول املستقلة وأوروبا.

غري أنه نتيجًة ملستويات نضوج األسواق األكرب، سجل قطاع االتصاالت أداًء ضعيفًا يف الفرتة بني 2014 
و2016. اخنفضت إيرادات التجزئة العاملية من االتصاالت مبقدار 5 يف املائة أثناء هذه الفرتة، بعد أن جتاوز 

معدل انتشار االتصاالت اخللوية املتنقلة عالمة 100 يف املائة يف 2016. وعلى التوازي، اخنفض عدد العاملني 
بدوام كامل لدى شركات تشغيل االتصاالت مبقدار 6 يف املائة عامليًا يف الفرتة بني 2014 و2016.

مثلت إيرادات اخلطوط الثابتة نصف إيرادات االتصاالت املتولدة يف عام 2016 يف شىت أحناء العامل. 
تكتسي عملية التقارب بني اخلدمات الثابتة واملتنقلة وخدمات التشغيل املتعدد والسباق من أجل حتقيق اآلمال 

الواعدة خبصوص املجتمعات الذكية بأمهية يف األسواق الناضجة اليت توقف فيها النمو يف االشرتاكات 
واإليرادات. فعلى سبيل املثال، ينظر يف أوروبا إىل االندماج وقدرة املشغلني املتقاربني على االستفادة من ملكية 

األصول الثابتة واحملتوى يف دعم االتصاالت املتنقلة على أنه وسيلة لتشجيع إنشاء أسواق أكثر استدامة 
لالتصاالت املتنقلة.

عامليًا، اخنفضت إيرادات االتصاالت املتنقلة بنسبة 7 يف املائة يف الفرتة بني 2014 و2016، من 924 مليار 
دوالر أمريكي يف 2014 إىل 859 مليار يف 2016. مع انتشار االتصاالت املتنقلة بصورة مشولية يف معظم 

املناطق، توقف النمو يف إيرادات االتصاالت املتنقلة. ويف الفرتة بني 2014 و2016، اخنفضت إيرادات 
االتصاالت املتنقلة بنسبة 10 يف املائة يف العامل النامي، مقارنًة بنسبة 5 يف املائة يف العامل املتقدم. وهناك ارتباط 
بني النمو االقتصادي وإيرادات االتصاالت املتنقلة يف األسواق اليت يسود فيها نظام الدفع املسبق - كان هناك 

أربعة اشرتاكات من بني كل مخسة اشرتاكات يف االتصاالت املتنقلة بالعامل النامي بنظام الدفع املسبق يف 
عام 2016.

النمو يف إيرادات االتصاالت املتنقلة يعتمد على التحويل النقدي خلدمات اإلنرتنت املتنقلة. غري أنه يف 
الفرتة بني 2014 و2016، كانت الزيادة العاملية يف إيرادات اتصاالت البيانات (70,2 مليار دوالر أمريكي) 
أقل من اخلسائر املسجلة يف إيرادات االتصاالت الصوتية (114,1 مليار دوالر أمريكي). يف الواقع، كانت 
منطقتا آسيا واحمليط اهلادئ والواليات املتحدة/كندا مها املنطقتني الوحيدتني اليت جتاوزت فيها الزيادة إيرادات 

اتصاالت البيانات اخلسائر يف إيرادات االتصاالت الصوتية خالل نفس الفرتة. وعمومًا، فإن األمهية النسبية 
إليرادات اتصاالت البيانات فوق إيرادات االتصاالت املتنقلة ترتبط مبعدل انتشار اإلنرتنت يف البلد. ففي معظم 

االقتصادات النامية، زادت اشرتاكات النطاق العريض املتنقل بشكل كبري، وهو ما عوص التباطؤ املسجل يف 
منو اشرتاكات االتصاالت اخللوية املتنقلة ودعم النمو يف إيرادات اتصاالت البيانات.
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يتأثر النمو يف إيرادات االتصاالت املتنقلة بانتشار اخلدمات املتاحة حبرية على اإلنرتنت (OTT). يعد جناح 
تطبيقات املراسلة القائمة على بروتوكول اإلنرتنت هو مصدر األذى الواقع على االستعمال التقليدي للنصوص 

وما يرتبط به من إيرادات. وعامليًا، اخنفضت الرسائل SMS املرسلة مبقدار النصف يف الفرتة بني 2014 و2016، 
من 6 تريليونات رسالة نصية يف 2014 إىل أقل من 3 تريليونات رسالة فقط يف 2016. ونتيجًة لذلك، 

اخنفضت إيرادات الرسائل SMS العاملية من 82 مليار دوالر أمريكي يف 2015 إىل 75 مليار دوالر أمريكي يف 
2016، ويتوقع احملللون أن اإليرادات العاملية للرسائل SMS ستواصل االخنفاض يف السنوات القليلة القادمة.

يتسم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باالستثمارات الضخمة يف البنية التحتية مع زيادة يف 
النفقات الرأمسالية (capex) لالتصاالت مدفوعة بشكل كبري بالطلب على اتصاالت البيانات يف 

االقتصادات النامية - حيث ال يزال معدل انتشار النطاق العريض املتنقل دون حد اخلمسني يف املائة وذلك 
يف 2016. عامليًا، زادت النفقات الرأمسالية لالتصاالت مبقدار 4 يف املائة يف الفرتة بني 2014 و2016، من 340 

مليار دوالر أمريكي يف 2014 إىل 354 مليار دوالر أمريكي يف 2016. وتدفع هذه الزيادة االستثمارات يف 
االقتصادات النامية، بزيادة النفقات الرأمسالية مبقدار 23,5 مليار دوالر أمريكي خالل هذه الفرتة، مقارنًة 

باخنفاض قدره 10 مليارات دوالر أمريكي يف البلدان املتقدمة.

تنبئ هذه االجتاهات ببيئة سوقية جترب فيها الضغوط املالية واملنافسة الشديدة موردي اخلدمات على حتويل 
مناذج أعماهلم سعيًا إىل تدفقات جديدة يف اإليرادات. يوفر منو إنرتنت األشياء (IoT) واالتصاالت من آلة 

إىل آلة (M2M) فرصًا لتحقيق إيرادات ملوردي اخلدمات الذين يعملون يف أسواق ناضجة، وهو ما قد يساعد 
يف تعويض اجتاهات االخنفاض يف اإليرادات يف أقسام األعمال األساسية. ومع زيادة إيرادات وفرص االستثمار 

يف إنرتنت األشياء، تكتسب بعض األدوات التمكينية، مثل الذكاء االصطناعي وحتليالت البيانات الضخمة 
(BDA) وسالسل الكتل زمخًا. وتساعد هذه احللول الناشئة دوائر األعمال على زيادة إيراداهتا وتقليص قاعدة 

نفقاهتا وزيادة الكفاءة وهامش املنافسة، مع وضع األساس من أجل إنشاء "جمتمعات ذكية".
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اخنفضت أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامليًا يف العقد األخري، بالتوازي مع زيادة النفاذ إىل 
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا. كان لتحسني تنظيم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ووضع السياسات اخلاصة هبا دور حموري يف هتيئة الظروف خلفض األسعار يف الفرتة 
2008-2017، مبا يضمن وصول املكاسب اخلاصة بالكفاءة من جراء زيادة اعتماد تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت إىل العمالء جزئيًا.

تابعت أسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة اجتاهًا مستدامًا لالخنفاض يف الفرتة 2008-2015. وقد وصلت 
أسعار االتصاالت اخللوية املتنقلة إىل مرحلة االستقرار اعتبارًا من عام 2015 وأصبحت سلة االتصاالت اخللوية 
املتنقلة لالحتاد (51 دقيقة و100 رسالة SMS يف الشهر) تكلف 12,5 دوالر أمريكي شهريًا يف املتوسط يف هناية 

عام 2017. وهذا السعر يساوي نصف السعر املتوسط لسلة النطاق العريض الثابت وإن كان يزيد مبقدار 35 
يف املائة عن متوسط سلة النطاق العريض املتنقل باستخدام جهاز اليد، وهو ما يشري إىل أنه ال تزال هناك 

إمكانية لتحقيق أسعار أقل لالتصاالت اخللوية املتنقلة.

بعض البلدان األكثر اكتظاظًا بالسكان يف العامل - مثل بنغالديش والصني واهلند - تربز بتحقيق سالل أسعار 
لالتصاالت اخللوية املتنقلة أقل من ثالثة دوالرات أمريكية شهريًا وتأيت بني البلدان العشرين األقل أسعارًا. 

ويوفر عدد من أقل البلدان منوًا (LDC) أيضًا أسعارًا تقل عن ثالثة دوالرات أمريكية شهريًا، مبا يف ذلك بوتان 
وإثيوبيا وميامنار ومجهورية نيبال وجنوب السودان.

سعر سلة أسعار النطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة اليد مبا يف ذلك معدل MB 500 شهريًا تتابع 
اجتاهًا عامليًا يف االخنفاض يف الفرتة 2013-2016، بيد أنها وصلت إىل مرحلة االستقرار مببلغ 9,3 دوالر 

أمريكي شهريًا يف 2017. واالخنفاض العاملي املتوسط تدفعه االخنفاضات القوية يف األسعار يف البلدان النامية 
(معدل منو سنوي مركب (CAGR) مقداره - 24 يف املائة بالنسبة للدوالر األمريكي يف الفرتة من 2013 إىل 

2016)، وخاصًة يف أقل البلدان منوًا (معدل CAGR مقداره - 36 يف املائة بالنسبة للدوالر األمريكي يف الفرتة 

من 2013 إىل 2016). وتابعت أسعار سلة النطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة احلاسوب مبا يف ذلك 
معدل GB 1 شهريًا اجتاهًا مماثًال لسلة النطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة اليد. وبالرغم من االخنفاض 

املستدام يف األسعار يف البلدان النامية وأقل البلدان منوًا، فإن متوسط معدالت البيانات املسموح هبا استمر 
يف الزيادة. فعلى سبيل املثال، زاد معدل البيانات املسموح به يف أقل البلدان منوًا من MB 800 شهريًا يف 

2014 إىل GB 1 شهريًا يف 2017 بالنسبة لسلة النطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة اليد ومن 1,7 إىل 

GB 3,2 شهريًا لسلة النطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة احلاسوب.
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يف 2017، أصبح لدى مجيع البلدان املتقدمة تقريبًا أسعار للنطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة 
احلاسوب تقابل أقل من 2 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل (GNI) للفرد (.p.c)، وهو ما حيقق بالفعل 

هدف عام 2025 الذي وضعته جلنة النطاق العريض. وباملثل، وفرت نسبة 34 يف املائة من البلدان النامية 
أيضًا خططًا للنطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة احلاسوب متثل أقل من 2 يف املائة من الدخل القومي 

اإلمجايل للفرد يف 2017. ومن جهة أخرى، فإن معظم البلدان اليت مل حتقق بعد هدف 2015 اخلاص بالتيسر 
الذي وضعته جلنة النطاق العريض (أي أن متثل أسعار النطاق العريض أقل من 5 يف املائة من الدخل القومي 

اإلمجايل للفرد) هي من أقل البلدان منوًا. ويعطي تيسر خدمات النطاق العريض املتنقل القائم على أجهزة اليد 
املدفوعة سلفًا يف أقل البلدان منوًا هذه مؤشرًا قويًا بأنه قد يكون األسلوب األفضل لضمان نفاذ ميسور 

التكلفة إىل اإلنرتنت للجميع، أن يتمكن املشغلون يف هذه البلدان من احلفاظ على املستويات احلالية لألسعار 
مع مواصلة الزيادة املتدرجة يف معدالت البيانات املسموح هبا املسجلة يف السنوات السابقة.

أسعار أي خطة أساسية للنطاق العريض الثابت اخنفضت كثريًا يف شىت أرجاء العامل يف العقد األخري، من 
أكثر من 40 دوالرًا أمريكيًا يف الشهر يف املتوسط يف عام 2008 إىل 25 دوالرًا أمريكيًا يف الشهر يف 

املتوسط يف عام 2017. وقد سجل االخنفاض األكرب يف األسعار يف أقل البلدان منوًا حيث اخنفضت األسعار 
مبقدار الثلثني منذ عام 2008. ومع ذلك، فإن سعر أي خطة أساسية للنطاق العريض الثابت يقابل يف املتوسط 

12 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف البلدان النامية، بينما تظهر الشواهد من االستقصاءات األسرية 

أن النسبة املئوية لنفقات األسرة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقل عن 8 يف املائة من النفقات 
اإلمجالية لألسرة يف مجيع البلدان املتاحة عنها بيانات. ويشري ذلك إىل أن االلتزام االقتصادي املطلوب ألسرة 

متوسطة يف العامل النامي للتوصيل باإلنرتنت من املنزل يزيد عن النصيب املتوسط من امليزانية املخصص 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معظم البلدان.

هناك أكثر من بلد من بني كل أربعة بلدان يف كومنولث الدول املستقلة وآسيا واحمليط اهلادئ والدول 
العربية لديه أسعار للنطاق العريض الثابت األساسي متثل أقل من 2 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 
للفرد. ويف أوروبا، هناك ثالثة بلدان من بني كل أربعة بلدان لديها خدمات للنطاق العريض الثابت حتقق 
اهلدف اخلاص بنسبة 2 يف املائة الذي حددته جلنة النطاق العريض لعام 2025. وتعد أسعار النطاق العريض 

الثابت هي األقل ميسورية يف إفريقيا، بالرغم من أن بلدانًا مثل بوتسوانا وكابو فريدي والغابون وموريشيوس 
وسيشيل وجنوب إفريقيا حققت أسعارًا تقل عن 5 يف املائة وهي العتبة اليت حددهتا جلنة النطاق العريض 

لعام 2015.
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