
(A)   GE.13-50343    010513    030513 

  اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٧- ٣جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٣البند 

  خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل    

  تقرير األمني العام    

   تنفيذيموجز    
يقدم هذا التقرير حملة عامة عن القضايا الرئيسية املرتبطة بتكنولوجيات املعلومات             

واالتصاالت ذات النطاق العريض، ويلخص آخر البحوث واألدلة والتطورات السياساتية          
ويستعرض آثار وفوائد النطاق العريض يف التنميـة، ويقـدم    . ات يف هذا الصدد   واملمارس

جمموعة من احلوافز السياساتية اليت ميكن أن تشكل جزءاً من األطر الـسياساتية الوطنيـة               
اخلاصة بالنطاق العريض واهلادفة إىل تعزيز تطوير هذا اجملال لتحقيق جمتمع رقمي شامل يف              

  .البلدان النامية
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  مقدمة    
وجه كل من اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة واجمللـس               -١

ترنـت ذي   االقتصادي واالجتماعي االنتباه مراراً إىل الفجوة الرقمية املتزايدة يف الربط باإلن          
وحـث  . النطاق العريض، بني البلدان وداخل البلد الواحد، وضرورة تضييق هذه الفجـوة           

إيالء األولوية الستحداث ُنهـج     "، مجيع أصحاب املصلحة على      ٢٠١٢/٥اجمللس، يف قراره    
ابتكارية حتفّز على توفري البنية التحتية الالزمة لوصول اجلميع إىل النطاق العـريض بأسـعار               

  ". البلدان النامية واستعمال خدمات النطاق العريض املناسبةميسورة يف
وعقدت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة عشرة، حلقة نقاش خاصة بشأن توسيع الوصول    -٢

إىل النطاق العريض يف املناطق الريفية، وقررت أن تدرس، يف دورهتا املقبلة، املوضـوع ذي               
ومن ". اق العريض من أجل جمتمع رقمي شامل      خدمات اإلنترنت ذات النط   "األولوية املعنون   

أجل اإلسهام يف زيادة فهم هذه املسألة، ومساعدة اللجنة يف مداوالهتا يف دورهتا الـسادسة               
 ٧عشرة، عقدت أمانة األونكتاد اجتماع خرباء بني الدورتني يف ليما، ببريو، يف الفترة مـن                

، الذي طُلب إعداده مبوجـب مقـرر        ويستند هذا التقرير  . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٩إىل  
، إىل نتائج فريق اخلرباء والتقارير الوطنية اليت أسهم هبا أعضاء اللجنـة             ٢٠١٢/٢٢٨اجمللس  

ويستعرض التقرير احلالة الدولية خلـدمات النطـاق        . )١(وغري ذلك من البحوث ذات الصلة     
ال من أجل جمتمـع     العريض ويقترح جمموعة من السياسات الرامية إىل تعزيز تطوير هذا اجمل          

  .رقمي شامل يف البلدان النامية

  حالة النطاق العريض وأمهيته  -أوالً  

  فجوة النطاق العريض  -ألف  
إن التركيز الذي انصب يف اآلونة األخرية على النطاق العريض يف جمـال تطـوير                 -٣

ـ            صاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبع من االعتراف الناشئ بأن طبيعة ومدى االت
التفاعلية اليت ميكن أن تتحقق عن طريق زيادة القدرة على إرسال البيانات وجتهيزها خيتلفان              
اختالفاً جوهرياً عما كان ممكناً مع اجليل السابق من خدمات اهلاتف واإلنترنـت البطـيء،         

  .ويتجاوزانه قيمة أضعافاً مضاعفة
. ة والشرائح الغنية من العامل النامي    ومزايا النطاق العريض هذه معروفة للبلدان املتقدم        -٤

فباإلضافة إىل التواصل الشبكي االجتماعي، تشمل تلك املزايا اهلواتف الذكيـة واللوحـات        
غري أن هذه املزايا ال تزال جمهولة لدى أغلب سكان العـامل            . وربطاً شبكياً متنامياً باستمرار   

__________ 

 ).تاونسيند وشركاؤه. ديفيد ن(أُعد هذا التقرير بإسهام من السيد ديفيد تاونسيند  )١(
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هل نطاق احلصول على خدمات     ووسعت ثورة اهلاتف احملمول بشكل مذ     . غري متاحة هلم   أو
وباملثل، حققت خدمات اإلنترنت املنخفض الـسرعة       . اهلاتف األساسية يف مجيع أحناء العامل     

تقـدماً  ) الربط الشبكي عرب اخلطوط اهلاتفية، واجليل الثاين من تكنولوجيا اهلاتف احملمـول           (
ومع ذلـك،   .  الدخل كبرياً يف أوساط كثري من الفئات السكانية املنخفضة الدخل واملتوسطة         

  .فالنمو املوازي اهلائل يف جمال النطاق العريض مل خيترق البلدان النامية اختراقاً كافياً بعد
ورمبا تكون هذه الفجوة بني اخلدمات اهلاتفية والنطاق العريض، بل وبني النطاق              - ٥

من حيث  الضيق أو الربط الشبكي املنخفض السرعة والنطاق العريض احلقيقي، أكرب بكثري            
ويـزداد  .  االقتصادية املمكنة، مقارنة بالقفزات التكنولوجية السابقة      - اآلثار االجتماعية   

 - ونطاق املعلومات والدراية التقنية واالجتماعيـة       . حتول الفجوة الرقمية إىل فجوة معرفية     
ة واحدة  االقتصادية املتأتية من املوارد التعليمية والعلمية والصحية والسياسية املتاحة لشرحي         

من شرائح اجملتمع يكاد يكون غري حمدود، بينما تظل الفئات السكانية املتبقية مستبعدة من              
  .جمتمع املعلومات

وتشكل فجوة النطاق العريض، من نواح عديدة، أحد املظاهر احملـدَّدة لتكثيـف               -٦
تستفيد مـن   فالبلدان والشعوب املستبعدة من النطاق العريض قد ال         . الفجوة الرقمية القائمة  

  .طائفة كاملة من التطبيقات واملزايا اليت تتيحها اإلنترنت
فعلـى  . وتتجلى الشمولية، يف سياق تطوير النطاق العريض، على عدة مـستويات            -٧

الصعيد العاملي، تتعلق هذه املسألة بتعزيز تطوير النطاق العريض وما يرتبط به مـن فـرص                
 فجوة النطاق العريض موجودة على مـستوى آخـر   غري أن. تطويراً منصفاً يف مجيع البلدان    

 وهي ظاهرة ال يقتصر انتشارها علـى        - بني املناطق احلضرية والريفية      -داخل البلد الواحد    
ويؤدي عدم توافر البنية التحتيـة وبـطء        . البلدان النامية بل تنتشر أيضاً يف البلدان املتقدمة       
احة أصالً إىل ترك العديد من املناطق الريفية        توسيع شبكات الربط السريع لترقية اخلدمات املت      

بعيداً خلف ركب اجملتمعات احلضرية وشبه احلضرية اليت تفوقها يف الثراء والكثافة السكانية،             
ويف جمال  . مما يزيد يف الغالب من تفاقم مشكلة ندرة املوارد األخرى املتاحة يف املناطق الريفية             

دة اليت تشتد احلاجة إليها مسألة أصعب من جراء غياب          مبادرات التنمية، يصبح تقدمي املساع    
النطاق العريض، ذلك أن الربامج املؤلفة من مكونات ووسائل اتصال رقمية ما فتئت تتحول              

  .إىل عناصر أساسية يف ممارسات الدعم الوطنية والدولية
ويتناول هذا التقرير ضرورة تطوير خدمات النطاق العريض الشاملة علـى كـال               -٨
وقد تفضي اجلهود الرامية إىل زيادة فرص الوصول   . صعيدين، أي عاملياً وداخل البلد الواحد     ال

إىل النطاق العريض يف الغالب إىل حتسني اإلنشاءات املادية الالزمة لتقدمي تلك اخلدمات، غري              
 أهنا ال ُتترَجم بالضرورة إىل وصول دائم وموثوق وطويل األمد إىل النطاق العريض، وهو أمر              

  .ال بد منه جلين فوائد هذا اجملال
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  حالة تطوير النطاق العريض  -باء  
إن قياس حالة انتشار النطاق العريض واستعماله واألنشطة املتصلة به وحبث مزايـاه               -٩

فلم تشرع حكومات كـثرية يف تلـك        . وآثاره يف البلدان النامية ميدان حديث العهد جداً       
العريض عن كثب، مقارنة بقياس انتـشار اخلـدمات         البلدان بعد يف تتبع مؤشرات النطاق       

ومع ذلك، ما فتئ ُيتاح حجٌم أكرب من البيانات         . اهلاتفية التقليدية وخدمات اهلاتف احملمول    
، )٢(ويف اآلونة األخرية، قامت جلنة النطاق العريض للتنمية الرقمية        . األكثر موثوقية وتفصيالً  

ظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          حتت رعاية االحتاد الدويل لالتصاالت ومن     
، بتجميع بعضٍ من أكمل البيانات وأكثرها فائدة عن انتشار النطاق العـريض             )اليونسكو(

  .واإلنترنت يف مجيع أحناء العامل
وشرع عدد من املؤسسات األكادميية والدولية مثل االحتاد الدويل لالتـصاالت يف              -١٠

ارن لدور اإلنترنت واالقتصاد الرقمي يف حتقيق نتائج اقتصادية         وضع أساليب إلجراء حتليل مق    
ويربز حتديان من بني التحـديات الكـثرية الـيت    . واجتماعية على املستويني الكلي واجلزئي 

  :تعترض دراسة اآلثار االقتصادية النامجة عن الوصول إىل النطاق العريض، مها
ن واقع التجربة، ألن النطاق     صعوبة احلصول على بيانات موثوقة مستمدة م        )أ(  

  العريض جديد نسبياً، ومل يستخدمه استخداماً كامالً سوى بعض البلدان النامية؛
يف احلاالت اليت ميكن فيها توثيق بعض التجارب املتعلقة بالنطاق العـريض              )ب(  

 والتنمية، من الصعب للغاية فصل آثار النطاق العريض عن اآلثار املترتبة على ما سواه مـن               
  .مبادرات واستثمارات موازية

وتشري البيانات املتاحة إىل منو كبري يف انتشار النطاق العريض عموماً، على مدى العقد                -١١
. )٣(٢٠٠٧املاضي، وإىل زيادة سريعة يف خدمات النطاق العريض احملمولة، وال سيما منذ عام              

  .ن سكان العامل يف املائة م٢٥وأضحت نسبة مستويي االنتشار املشتركني تتجاوز 
ومل ُيترَجم النمو السريع والكبري يف النطاق العريض حىت اآلن إىل زيادات كبرية يف                -١٢

الوصول إىل اإلنترنت يف أقل البلدان منواً، حيث مل تتجـاوز نـسبة الـسكان املتـصلني                 
وُيتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل أكثر مـن الـضعف           . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦ باإلنترنت

، غري أن من املرجح أن تكون الفجوة املطلقة اليت ستفصل تلك البلدان عن ٢٠١٥حبلول عام 
 ).١الشكل (البلدان املرتفعة الدخل قد ازدادت اتساعاً آنذاك 

__________ 

)٢( www.broadbandcommission.org. 
 :The State of Broadband 2012جلنة النطاق العريض املشتركة بني االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو، )٣(

Achieving Digital Inclusion for All (2012). 
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  ١الشكل 
  انتشار اإلنترنت والتوقعات يف هذا الصدد

  
 The State ofاليونـسكو،  جلنة النطاق العريض املشتركة بني االحتـاد الـدويل لالتـصاالت و     :املصدر

Broadband 2012: Achieving Digital Inclusion for All, 2012.  

وقد أجرى االحتاد الدويل لالتصاالت عدداً من الدراسات ووضع عدة تدابري لتطوير              -١٣
فمؤشره اخلاص بتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

قارنة شاملة بني فرص البلدان يف احلصول على هذه التكنولوجيا واستخدامها           يسعى لتقدمي م  
تلفاً، ويسمح يف الوقت ذاتـه ببحـث        خم إحصائياً مؤشراً ١١ وامتالك مهاراهتا، انطالقاً من   

ويف إطار هذه املنهجية، ضـمت    . مواطن القوة والضعف النسبية استناداً إىل مقاييس منفصلة       
 والـسويد  كوريـا  مجهوريـة  ٢٠١١رأس القائمة يف هناية عـام       البلدان اليت جاءت على     

والتنميـة يف امليـدان      التعـاون  منظمة يف األخرى االقتصادات من قليالً اًوعدد رك،امنوالد
 هنـاك  ،وعموماً. وتكاد تكون مجيع البلدان الواقعة يف ذيل القائمة من أفريقيا         . االقتصادي

نتـائج مؤشـر تطـور      و)  اإلمجايل القومي لدخلا (انديف البل  الدخل مستويات بني عالقة
  ).٢ الشكل (امللحوظة االستثناءاتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها، رغم بعض 

العامل
البلدان النامية
أقل البلدان منواً

كل 
ل

١٠
٠

سمة
 ن
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  ٢الشكل 
  مؤشر تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل

  
  .٢٠١٢، جنيف، ٢٠١٢مات االحتاد الدويل لالتصاالت، قياس جمتمع املعلو  :املصدر

ويشتد التفاوت بني املناطق الريفية واحلضرية فيما يتعلق بتطـور تكنولوجيـا              - ١٤
 ويـبني  .النامية البلدان وخباصة البلدان، املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض داخل    

 بنسبة توزيع سـكان    مقارنة احلضرية املناطق سكان توزيع نسبة بني العالقة ٣ الشكل
 ١٠٠ واهلاتف احملمول لكـل    الثابت اهلاتف (عموماً االتصاالت وكثافة اطق الريفية املن

 ويف. آسيوية بلدان عدة ويضم هذا التوزيع. البلد دخل مستويات مصنفة حسب ،)نسمة
 املراكز يكاد ال يوجد ربط شبكي بالنطاق العريض خارج   وآسيا، أفريقيا من كثرية أحناء

حمدودة ) اجليل الثاين (تغطية خبدمات اهلاتف احملمول األساسية      بل إن ال   الرئيسية، احلضرية
  .يف أغلب األحيان

ترينيداد وتوباغو
اإلمارات العربية املتحدة
بروين دار السالم

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٢٠١٠د من الناتج القومي اإلمجايل، وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالدوالر، نصيب الفر
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  ٣الشكل 
  العالقة بني كثافة االتصاالت ونسبة سكان املناطق الريفية

  
 David Townsend and Edgardo Sepúlveda, Rural ICT Policy Advocacy, Knowledge  :املصدر

Sharing, and Capacity-building; Policy Principles and Toolkit Report, Asian 

Development Bank/ITU, October 2011.  

  آثار النطاق العريض ومزاياه  -جيم  

  التنمية االقتصادية  -١  
 علـى  هاعتماد ثبت أن  قدف. كبرية اقتصادية فوائدلنطاق العريض   ل تكون أن ميكن  -١٥

 حـىت  اآلثارحتققت معظم   و. )٤(العمل فرص وخلق اإلنتاجية يف إجياباً يؤثر الشركة مستوى
يف حني أن    ،النطاق العريض  إقبال الشركات الكبرية واملتعددة اجلنسيات على      خالل من اآلن

أكرب إمكانية لتعزيز النمو تكمن يف قيام الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم بتحسني كفاءهتا 
لنطاق العريض يف عمليات اإلنتاج والبيع والتسويق والتوزيع دجمـاً  التشغيلية من خالل دمج ا   

__________ 

)٤( Raul Katz, Impact of Broadband on the Economy (Geneva, ITU, 2012). 
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 املنـاطق  وخدمات موثوقة للنطاق العـريض يف        حتتية بنية توافرأن يؤدي    ميكنو .)٥(أفضل
إىل إرساء قاعدة متينة الستقرار األعمـال وتوسـعها يف هـذه             اخلصوص وجه على الريفية

  .وسع احلضري املفرطتال طضغ من احلد على يساعد ممااملناطق، 
 تطبيقاتالواملنتجة حملياً    الربجميات يف جديدة فرص أيضاً النامية القتصاداتوُتتاح ل   -١٦

 إليها والوصولالبيانات   ختزينيف   والكفاءةُ ةلاالعم تكاليففاخنفاُض  . )٦(على شبكة اإلنترنت  
يات حملي فعال من حيث     املوجودة يف البلد ميكن أن ُييّسرا نشأة قطاع برجم         اخلوادم من خالل 

التكلفة، مع إمكانية توسيع رقعة الفوائد العائدة من احللول املوضوعة وفقـاً الحتياجـات              
  .الشركات احمللية واحلكومة

على ما للنطاق العريض من مزايا       دلةمن األ  جيدة قاعدة اهلامة البحوث بعضوتقدم    -١٧
 إىل أن   ،)٧(ستشهد هبا على نطاق واسع    فقد خلصت دراسة للبنك الدويل، يُ     .  إجيابية اقتصادية
عن كـل    املائة يف ١,٣٨يبلغ   النامية البلدان يف اإلمجايل احمللي الناتجمنو   يف الزيادة متوسط

مرجعياً  معياراً النتائج هذهوقد أرست    . يف املائة  ١٠ زيادة يف انتشار النطاق العريض نسبتها     
 للحكومات قوياً ، وأوجدت حافزاً  العريض طاقالنأولياً لدراسات األثر االقتصادي املرتبط ب     

  . العريضالنطاق منو يف لالستثمار
ويف اآلونة األخرية، سعت حبوث وتقارير لتقييم الصلة بني تطوير النطاق العـريض               -١٨

 برعاية االحتـاد الـدويل      )٨(٢٠١٢فقد عرضت دراسة أجريت يف عام       . والنمو االقتصادي 
 مبسامهة النطاق العريض يف النمـو االقتـصادي، وزيـادة     لالتصاالت آخر البحوث املتعلقة   

اإلنتاجية، والعمالة واملخرجات، وخلق فائض للمستهلك، وحتسني الكفاءة على مـستوى           
 تشري إىل أن آثار النطاق العريض ومزايـاه         )٩(ومشلت الدراسة أيضاً نتائج حبوث    . الشركات

 يف املائة من السكان، وهـو       ٢٠ حنو   تزداد بعد أن تصل نسبة معتمديه إىل كتلة حرجة تبلغ         
وتذهب دراسة االحتاد الـدويل     . مستوى مل يقترب الكثري من البلدان النامية من حتقيقه بعد         

لالتصاالت إىل أن اآلثار اإلجيابية املترتبة يف الناتج احمللي اإلمجايل تقل كثرياً عما تورده دراسة             
ففي الربازيل مثالً، ميكـن     . إىل البلدان النامية  البنك الدويل املذكورة أعاله، وخباصة بالنسبة       

 يف املائة يف الناتج     ٠,٠٠٨ يف املائة يف انتشار النطاق العريض أن تؤثر بنسبة           ١لزيادة بنسبة   

__________ 

)٥( Olivia Nottebohm, James Manyika, Jacques Bughin, Michael Chui and Abdur-Rahim Syed, 
Online and Upcoming: The Internet’s Impact on Aspiring Countries (McKinsey & Company, 

January 2012). 
 ).٢٠١٢نيويورك وجنيف،  (جميات والبلدان الناميةصناعة الربا: ٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات، األونكتاد،  ) ٦(
)٧( Christine Zhen-Wei Qiang and Carlo M. Rossotto, Economic Impacts of Broadband (chapter 3), in 

World Bank, 2009 Information and Communications for Development: Extending Reach and 
Increasing Impact (Washington, D.C., 2009). 

 .٤انظر احلاشية  )٨(
)٩( Pantelis Koutroumpis, The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach, 

Telecommunications Policy, 33(9):471–485, October 2009. 
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ويف منطقة أمريكا الالتينية والكـارييب ككـل، يبلـغ متوسـط التـأثري              . احمللي اإلمجايل 
 دراسة حديثة أجراها مصرف البلـدان       ويف الوقت نفسه، خلصت   .  يف املائة  ٠,٠١٥٨ نسبة

 يف املائـة يف أمريكـا   ١٠ إىل أن زيادة انتشار النطاق العريض بنـسبة   )١٠(األمريكية للتنمية 
 يف املائـة    ٣,١٩الالتينية والكارييب قابلها منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بنـسبة             

آلثار االقتصادية اإلجيابية النتـشار     وبالرغم من اختالف هذه التقديرات، فإن ا      . املتوسط يف
النطاق العريض تستدعي إجراء تقييم أكثر انتظاماً للعوامل اليت تربط النطاق العريض بارتفاع             

  .النمو االقتصادي

  النطاق العريض يف جمال التعليم  -٢  
يرتبط اهلدف املتمثل يف استعمال النطاق العريض يف الفصول الدراسية، وال سـيما               -١٩

ملستويني الثانوي والعايل، يف البلدان النامية، ارتباطاً مباشراً باألهـداف االجتماعيـة            على ا 
فنقص عـدد    .الطويلة األجل، وخباصة احلاجة املاسة إىل سكان وعمال ملّمني بالتكنولوجيا         

 يعوق منو قطـاع تكنولوجيـا   واإلنترنت احلاسوبالعمال املهرة يف التكنولوجيات املرتبطة ب 
بوجه عام وحيول دون االرتقاء باألداء يف مجيع جمـاالت األعمـال             واالتصاالت املعلومات

الـضوء   )١١(العريض النطاق جلنةأجرهتا   حديثة دراسةوتسلط   .واجملاالت احلكومية األخرى  
 استمرارعلى  و ،التعليم جمال يف متطورة تكنولوجيات نشر من ُتجىن اليت اهلائلة املكاسبعلى  
 املتقدمـة  البلدان يف الطالب بني واالتصاالت املعلومات تكنولوجياى  عل احلصول يف التباين

 استخداُم الكامنة وراء التحول اجلاري يف جمال التعليم       االبتكارات ومن بني . الناميةالبلدان  و
 العـرض  ومـواد  أدوات البحث والتعلم املعتمدة على اإلنترنت،     و الرقمية، املدرسية الكتب
 والربجميات التعليمية   الرقمية واملكتباتة،  التفاعليوالتعلم   التعليميات  برجمو والبصرية، السمعية

املتاحة يف إطار الوصول املفتوح، واملختربات العلمية واملتاحف االفتراضية، ومجيع أشـكال            
  .التعلم عن بعد، والربامج التعليمية على اإلنترنت للحصول على شهادات أكادميية

  لرعاية الصحيةالنطاق العريض يف جمال ا  -٣  
ميكن أن تربط شبكات النطاق العريض األطباَء والعيادات ومراكَز العالج يف املناطق              -٢٠

الريفية باملوارد الطبية الوطنية، مما يتيح االستفادة عن بعد، بفعالية أكرب، من إجراءات الفحص 
 الـصحية   وميكن أن يؤدي توزيع املعلومـات     . والتشخيص وتتبع األوضاع الصحية واألوبئة    

األساسية، مثل الرعاية قبل الوالدة ورعاية األمهات، والوقاية والعالج من املالريا واألمراض            
الشائعة األخرى، وممارسات اإلسعافات األولية، والعديد من املواضيع األخرى، إىل حتـسني            

__________ 

)١٠( Antonio García Zaballos  and Rubén López-Rivas, Socioeconomic Impact of Broadband in Latin 
American and Caribbean Countries, Technical Note No. IDB-TN 471 (Inter-American 

Development Bank, 2012). 
)١١( Broadband Commission Working Group on Education, Technology, Broadband, and Education: 

Advancing the Education for All Agenda (Paris, ITU-UNESCO, 2012). 
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وتـسهل تكنولوجيـات    . نوعية حياة اجلماعات اليت كانت معزولة سابقاً حتسيناً مباشـراً         
املعلومات واالتصاالت أيضاً دمج البيانات الصحية يف قواعد البيانات والشبكات الوطنيـة،            
األمر الذي ميكّن من إدارة مجيع جوانب خدمات الرعاية الصحية يف البلد بقدر أكـرب مـن             

وتشكل جمموعة من تطبيقات وخدمات الرعاية الصحية اإللكترونية املبتكرة . الفعالية والكفاءة
  .)١٢(ة واملخطط هلا بداية لتغيريات جذرية يف تقدمي الرعاية الصحية على الصعيد العاملياملوجود

  اإلثراء االجتماعي والثقايف  -٤  
 قد تترتب عليهـا     جداً مةقّيمزايا اجتماعية وثقافية     العريض لنطاقل كونأن ت  ميكن  -٢١

 يةًائمنإ اًأهداف العريض النطاقُتكمل خدمات    احلاالت، من كثري يفو .آثار على املدى البعيد   
وُيعـرض  . نياالجتماعيوالتمكني   لإلدماج جديدة آفاقاً أيضاً متيحة يف الوقت ذاته    أخرى،

  .أدناه بعض من أبرز األمثلة يف هذا الصدد
 خـالل  مـن  العـريض،  النطاق إىل ميكن أن ينشئ الوصول  : اجلنسني بني املساواة  -٢٢

 للنـساء  وتبادل الـدعم   املعارف وتقاسم لالتصال قنوات الفردية، اجملتمعية واملعّدات  املرافق
 املعلومـات  وتـدعم تكنولوجيـا    .املعزوالت عن اهلياكل االجتماعية واالقتصادية العامـة      

 فـرص  وتيـسر تـوفري   املشاريع، تنظيم جمال يف األنشطة اليت تضطلع هبا املرأة   واالتصاالت
 جمـال  يف والـدعم  واسعة للتعلم  صادرم إىل الوصول ذلك يف مبا للفتيات، متساوية تعليمية
  .)١٣(واحلمل واإلجناب املرأة صحة
ميكن ملتعهدي تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت أن         : األشخاص ذوو اإلعاقة    -٢٣

يتيحوا لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة على وجه أكمـل يف اجملتمـع مبـساعدة               
، أطلقـت إدارة    ٢٠٠٨ويف عـام    . مبرجميات وحواسيب ومعدات هاتفية تالئم احتياجاهت     

الشؤون االقتصادية واالجتماعية املبادرة العامليـة لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            
، اليت وضعت جمموعة أدوات افتراضية بشأن سياسات وصول األشـخاص ذوي            )١٤(الشاملة

ـ                ام اإلعاقة إىل اخلدمات اإللكترونية، بدعم من طائفة من الـشركاء مـن القطـاعني الع
وتساعد هذه املبادرة وغريها من املبادرات املماثلة احلكومات والشركات على          . )١٥(واخلاص

إحراز تقدم سريع يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على التعليم وفرص العمل              
  .واخلدمات االجتماعية األخرى

__________ 

)١٢( “In Focus: eHealth Opportunities and Challenges”, ITU Telecom World 2011, 

http://world2012.itu.int/itu-telecom-focus-5. 
 & World Bank, Gender and Development Group, Gender Development Briefing Notes, ICTانظر  )١٣(

Gender Equality, October 2006; and infoDev and PriceWaterhouseCoopers, Information and 
Communication Technology for Education in India and South Asia: Essay 4, Gender Equity and 

the Use of ICT in Education, 2010. 
)١٤( g3ict.com. 
)١٥( www.e-accessibilitytoolkit.org/. 
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 أشكال املساعي   مجيع توزيع يف هائالً اًدور العريض النطاقيؤدي  : واآلداب الفنون  -٢٤
وميكّن النطاق العريض مـن     . إليها الوصولإتاحة فرص   واإلنسانية يف اجملالني الفين والثقايف      

أشكال جيدة للغاية، مبا فيها الرسم والنحـت         يف اإلبداعية األعمال إىل احملدود غري الوصول
 باستخدام اأعماهل الفنانني من اجلديدة األجيالوُتنتج  . والكتب واهلندسة املعمارية واملوسيقى  

ـ لترت متاحـة  الكتب وأضحت ماليني . لوحات رسم شبكية  و رقمية أدوات ها، وكـثرياً   يل
 مؤسـسة املكتبات العاملية الـيت أطلقتـها        مبادرة مثل برامجوتقدم  . يكون ذلك باجملان   ما

  .باإلنترنت لسكان املناطق النائية الربطخدمات و اإللكترونية املوارد من اًمزيد )١٦(غيتس
ميكن أن تشكل تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت       : ثقافات الشعوب األصلية    -٢٥

فمن بعض اجلوانب، كـثرياً  . أيضاً مصدراً قّيماً لدعم تراث الشعوب األصلية الثقايف وحفظه    
. ما أسهمت هذه التكنولوجيات يف تناقص ثقافات الشعوب األصلية، بتسريع وترية اإلدماج           

ة شهدت شروع حركات يف تبين السمات الثقافية الفريدة يف العديد من            غري أن اآلونة األخري   
وتستفيد بعض هذه اجلهود من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت        . البلدان النامية وإبرازها  

ذات النطاق العريض لربط أفراد القبائل واجلماعات اإلثنية املتفرِقني باإلنترنت لسرد قصصهم            
وميكـن أن تكـون   . ت أو التقاليد اليت أوشـكت علـى االنـدثار      ومعارفهم وتعزيز اللغا  

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أيضاً وسيلة حلفظ الفنون واحلرف واملهارات واألساطري          
ومن خالل هذه اجلهود، ما فتئت جمموعات عديدة        . ومجيع الذاكرات الثقافية األخرى تقريباً    

ة وعي اآلخرين حبياة هذه الشعوب من خـالل         تعمل على دعم الشعوب األصلية وعلى زياد      
  .)١٧(مبادرات تثقيفية

  املشاركة السياسية  -٥  
شهدت الساحة السياسية، يف السنوات األخرية، بعضاً من أهم األمثلة وأكثرها تعبرياً   -٢٦

ومـضاعفة فـرص    . على إمكانيات التغيري اليت تتيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       
دوات اليت يتسىن من خالهلا التعبري عن األفكار ميكن أن تـسهم يف زيـادة               الوصول إىل األ  

  .املشاركة السياسية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء
متكّن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من مـشاركة       : الوصول إىل املعلومات    -٢٧

فقد ظهر املدونون باعتبارهم طليعة     . سيأكثر استنارة وفعالية يف خمتلف مناحي العمل السيا       
احملققني والدعاة السياسيني الناشطني يف العديد من البلدان، يف حني وسعت الصحافة التقليدية 

ومتلك األحزاب السياسية واملنظمـات األخـرى       . رقعة انتشارها بفضل التقارير اإللكترونية    
ني واملـسامهني، وكـذلك مـع    هو أكثر من ذلك بكثري من موارد التواصل مع النـاخب         ما

وتساعد كثرة مصادر املعلومات اخلارجيـة      . السياسيني والوكاالت احلكومية، والتأثري فيهم    

__________ 

)١٦( www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries. 
 .UNESCO Policy Brief, ICTs and Indigenous People, June 2011انظر مثالً  )١٧(
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أيضاً يف تعزيز الضغط على احلكومات نفسها لزيادة االنفتاح والشفافية، والسماح بالوصول            
بوهة واإلعـالن  إىل كل أنواع السجالت والبيانات الداخلية، والتحقيق يف املمارسات املـش     

واضـطلعت تكنولوجيـات املعلومـات      . عنها، وإعالم املواطنني بطريقة حمايدة سياسـياً      
واالتصاالت أيضاً، وال سيما وسائط اإلعالم االجتماعية، بـدور حمـوري يف احلركـات              

  .الناشطة، فأسهمت يف إصالحات سياسية يف مجيع أحناء العامل
 أساسية من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت      ظهرت مسامهة : احلكومة اإللكترونية   -٢٨

وقد أدركت حكومات عديدة أن توظيف      . يف اجملال العام يف شكل برامج احلكومة اإللكترونية       
خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات النطاق العريض يتيح جمموعة مـن            

. املواطنني على حتسني نوعية حياهتم    الفرص لالرتقاء باخلدمات العامة وتوسيع مداها، وتشجيع        
وميكن أن يشكل تقدمي اخلدمات احلكومية، مبا يف ذلك برامج بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا               
املعلومات واالتصاالت والتوعية العامة هبا، وسيلة حيوية لتعزيز قيمة تكنولوجيات املعلومـات            

 شبكات وخـدمات تكنولوجيـا      وتتيح. واالتصاالت للمواطنني واحلكومات على حد سواء     
املعلومات واالتصاالت العامة اليت تستهدف اجلماعات الريفية مزايا أخرى للمـواطنني، مثـل             

  .الوصول إىل ما تتيحه احلكومة احمللية من مواقع شبكية ووثائق وتراخيص وسجالت ضريبية
عـريض يف   غري أن دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اليت يتيحها النطاق ال           -٢٩

جماالت شىت من العمل السياسي قد ينحرف عن مساره بسب األشخاص الـذين ميكنـهم               
  .الوصول إىل املعلومات والتعبري عن آرائهم أو مصاحلهم أو نشرها

  بيئة النطاق العريض  -ثانياً  
جيب استيعاب مفهوم الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ذات النطاق      -٣٠

اق تطورها خالل القرن احلادي والعشرين حىت صارت وسيلة مهيمنـة مـن             العريض يف سي  
فالنطاق العريض ال ينطوي على جمرد سرعة إرسال البيانات الشبكية . وسائل التفاعل البشري

أو حجم هذه البيانات فحسب، بل يعين جمموعة واسعة من القدرات واخلدمات والتطبيقات،     
نولوجية، يقوم مجيعها على ترابط عايل الـسعة بـني          فضالً عن التشكيالت واملنصات التك    

وهكذا، ُيقاس الوصول الفعلي إىل النطاق العريض مبدى جدوى هـذا الوصـول             . مكوناهتا
 واألنشطة احملددة اليت    - أي األفراد واألسر والشركات واملؤسسات       -للمستعملني النهائيني   

  .العريضيستطيعون القيام هبا باستخدام االتصاالت ذات النطاق 
: وهلذه األسباب، من املهم إدراك مسات ومكونات ما يسمى بيئة النطاق العـريض              -٣١

وهي العناصر املترابطة اليت ال بد من وجودها على مستويات متعددة لكي حتقـق خـدمات    
وتلخص الشروح التالية املكونات الرئيسية هلذه البيئة، وال سيما يف      . النطاق العريض إمكاناهتا  

  .د كبري من البلدان النامية حيث ال يزال انتشار النطاق العريض حمدوداًسياق عد
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  البنية التحتية واخلدمات  -ألف  
تتألف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات النطاق العريض مـن             -٣٢

عدة طبقات تشمل شبكة اإلرسال، ومرافق الوصول، واخلدمات املوجهـة إىل املـستعمل             
وُتقدم خدمات النطاق العريض اليت حيصل      . ي، وميكن وضعها حسب تشكيالت شىت     النهائ

عليها املستعملون النهائيون عن طريق هذه البنية التحتية، اليت تتكون من عناصر منفصلة من              
وُيعرض أدناه . هذه البيئة املتكاملة، وتوفرها جمموعة متنوعة من املوردين املترابطني واملتنافسني  

  .عناصر الرئيسية اليت تشكل البنية التحتية للنطاق العريض وخدماتهبعض من ال
يقوم الترابط ذو النطاق العريض على شبكات إرسال أساسية         : الشبكات األساسية   -٣٣

دولية ووطنية ذات سعة كبرية جداً تستخدم كابالت األلياف الضوئية يف معظم عمليـات              
ب أن تكون مجيع شـبكات وخـدمات النطـاق          وجي. الربط الوطنية والدولية العالية السعة    

العريض موصولة يف هناية املطاف بشبكة اإلنترنت العاملية وكذلك بشبكات البيانات الوطنية            
وتزيد سعة اإلرسال الالزمة يف هذه الشبكات بتزايد املستعملني املوصـولني       . العامة واخلاصة 

فبنـاء شـبكة    . سية الوطنية خبدمات النطاق العريض، وكذلك تزيد تكاليف الشبكة األسا       
منوذجية من األلياف الضوئية لوصل املناطق الريفية باإلنترنت، مـثالً، ميكـن أن يكلـف               

  . دوالر لكل كيلومتر٨٠٠٠ دوالر و٥ ٠٠٠ بني ما
ويشكل توسيع رقعة الوصول إىل النطاق العريض خارج املراكز احلـضرية أحـد               -٣٤

ويتطلب ذلك سعة إضافية للوصول     . عريض للجميع التحديات الرئيسية أمام إتاحة النطاق ال     
وقد تشمل حماور النطاق العريض تلك النقـل        . إىل حماور قريبة من املراكز السكانية الريفية      

 اليت ميكن أن تكون مجيعها      - والوصالت الساتلية أحياناً     -أو األلياف الضوئية    /الالسلكي و 
يوداً كبرية على رغبة املتعهدين التجـاريني    وتفرض هذه العوامل ق   . مكلفة يف بنائها وصيانتها   

يف توسيع الشبكات األساسية يف عمق املناطق الريفية، حيث قد تكون اإليرادات املتأتية من              
  .خدمات النطاق العريض احمللية منخفضة وال ميكن التعويل عليها

 يتطلب اكتمـال الـربط بالنطـاق      : الشبكات احمللية للوصول إىل النطاق العريض       -٣٥
وغالبـاً  . العريض روابط سلكية أو السلكية بني الشبكة األساسية واملـستعملني النـهائيني           

وُتستخدم شبكات اهلاتف السلكي التقليديـة   ". امليل األخري "يشار إىل هذه الروابط باسم       ما
استخداماً واسعاً لتوفري وصالت خمصصة ذات نطاق عريض للشركات واملؤسسات واملنازل           

بلدان، مبا يف ذلك عن طريق وصالت خط االشتراك الرقمـي غـري املتماثـل    يف كثري من ال   
)ADSL(     أو نظم التلفزيون الكابلي باألسالك املتحدة احملور، أو اتصال املنازل باإلنترنت عن ،

وترتبط تكاليف إقامة تلك الوصالت الشبكية احمللية السلكية لتوصيل        . طريق األلياف الضوئية  
 البلدات والقرى ارتباطاً شديداً بكثافة املنطقة، ذلك أن ارتفاع الطلـب            املنازل باإلنترنت يف  

 دوالر إىل ١ ٠٠٠املتوقع ميكن أن يؤدي إىل خفض شديد يف تكاليف الوحدة، من أكثر من             
  . دوالر لكل وصلة شبكية١٠٠أقل من 
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منافـذ  وتنتشر مجيع هذه املنصات انتشاراً واسعاً يف األسواق املتقدمة، وأضحت هلا         -٣٦
جديدة يف البلدان النامية، على األقل يف املناطق احلضرية الكثيفة السكان نـسبياً واألعلـى               

وتسعى اجلهات الراسخة من متعهدي خدمات االتصاالت، إىل جانب جمموعة مـن            . دخالً
املنافسني اجلدد، لتوسيع قاعدة السوق خلدمات النطاق العريض بتقـدمي جمموعـات مـن              

اسم احلزم املتعددة اخلدمات، وتشمل االتصاالت اهلاتفية احمللية والبعيـدة          اخليارات ُتعرف ب  
  .املدى، والربط السريع باإلنترنت، والقنوات التلفزيونية

إن أهم اجتاه ساهم يف انتشار النطاق العريض يف مجيـع           : النطاق العريض الالسلكي    -٣٧
ونتجت ثورة  . االتصاالت ووظائفها أحناء العامل هو الزيادة السريعة واهلائلة يف سعة خدمات          

. اهلاتف احملمول عن توافر اتصاالت هاتفية مرنة ومالئمة وميسورة التكاليف على حنو متزايد            
ومع ترقية خدمات االتصاالت احملمولة األساسية إىل تكنولوجيات األجيال الثاين والثالـث            

) WiMAX(ي مـاكس    والرابع، إىل جانب خدمات االتصاالت الالسلكية الثابتة مثـل وا         
وأضحى عدد متزايد من    . ، اتبعت خدمات النطاق العريض مساراً مماثالً      )WiFi(واي فاي    أو

املستعملني يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف املناطق الريفية، يصل إىل الربط خبدمات النطاق               
بسرعة، ألن  وباملثل، ما زال هيكل تكاليف الشبكات الالسلكية يتطور         . العريض الالسلكية 

االبتكارات اجلديدة والطلب املتزايد يؤديان إىل اخنفاض تكاليف البنية التحتية واخلـدمات،            
وتتوقع بعض التقديرات أن يـصل      .  على شبكات املناطق الريفية والنائية     وينطبق ذلك أيضاً  

مل سعر خدمات االتصاالت احملمولة إىل حد أدىن ال يتجاوز دوالراً واحداً شهرياً للمـستع             
 دوالرات شهرياً ١٠وحىت أسعار النطاق العريض بدأت تنخفض بالفعل إىل ما دون       . العادي

  .يف بعض األسواق
من مسات بيئة النطاق العريض أن      : خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض بالتجزئة       -٣٨

ت النطاق البنية التحتية وخدمات التجزئة اخلاصة باملستعمل النهائي اليت ُتقدَّم عن طريق شبكا
فيمكن أن يقدم اخلدمات متعهدون كُثر، مبن فـيهم مـشغلو           . العريض ليست واحدة دائماً   

الشبكات واملتعهدون املستقلون، مثل متعهدي خدمات اإلنترنـت، ومـشغلي الـشبكات            
وكلمـا  . االفتراضية للهاتف احملمول، واجملمعني وباعة التجزئة، واألطراف الثالثة األخـرى         

واألرجح، بالنـسبة إىل  . ملعروضة، زادت قوة سوق النطاق العريض وبيئته  تنوعت اخلدمات ا  
كثري من املستعملني يف االقتصادات النامية، وخباصة يف املناطق الريفية، أهنـم يـصلون إىل               
النطاق العريض عن طريق املرافق العامة للربط باإلنترنت، اليت تتـيح إمكانيـة اسـتعمال               

وغريها من أجهـزة تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          احلواسيب واإلنترنت واهلاتف    
وتشمل النماذج املعتادة يف هذا الصدد مراكز االتصاالت اليت متوهلـا احلكومـة،       . وخدماهتا

فضالً عن مقاهي اإلنترنت التجارية اخلاصة، عالوة على خمتربات تكنولوجيـا املعلومـات             
ويف بعـض   . غريها من األماكن العامة   واالتصاالت يف املدارس ومكاتب الربيد واملكتبات و      

املواقع، ُيمكن أن ُتعرض خدمات النطاق العريض العامة ببساطة يف شكل ربـط السـلكي               
  .، تديره أو متوله احلكومة احمللية)واي فاي(جماين 
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فيما يتعلق بالنطاق العريض، تتطلب الكمية اهلائلـة        : أماكن ختزين البيانات وتبادهلا     -٣٩
لتطبيقات الرقمية اليت جيب ختزينها وتبادهلا مرافق مستقلة واستثمارات كبرية          من املعلومات وا  

وحتتاج الشركات واحلكومات اليت تتناول كميات من البيانات ُتحسب بالتريابايت          . متزايدة
 باإلضافة إىل   - مستودعات بيانات    -والبيتابايت إىل الوصول إىل مواقع ختزين ضخمة للغاية         

 السعة، ومصادر طاقة مأمونة وموثوقـة للغايـة، ومرافـق ماديـة،             وصالت إرسال فائقة  
وُيشار إىل جمموع هذه املرافق يف مجيع أحناء العـامل باسـم            . وبروتوكوالت حلماية البيانات  

غري أن من املمكن حتقيق فعالية كبرية من حيث التكلفة بإبقاء البيانات املنتجـة              ". السحابة"
ل سوق، مبا يف ذلك احملتوى املنتج داخلياً واجليوب احمللية اليت      واملستعملة حملياً داخل حدود ك    

وميكن بلوغ هذه االستراتيجية من خالل حتديد نقاط لتبادل         . )١٨(تضم أهم التطبيقات العاملية   
االتصال باإلنترنت، ُتبقي البيانات احمللية داخل الشبكة الوطنية، فـضالً عـن مـستودعات            

  .)١٩(السحابية الداخليةالبيانات احمللية والترتيبات 

  معّدات املستعمل النهائي  -باء  
يتطلب التقدم يف جمال النطاق العريض أن ُتوفَّر للمستعملني النهائيني أجهزة أكثـر               -٤٠

ومثلما هو احلـال    . تطوراً مما كان ضرورياً من قبل لالستفادة من اخلدمات اهلاتفية التقليدية          
وجيا اإلرسال، نتجت ثورة النطاق العريض عن حتول        فيما يتعلق بالشبكات األساسية وتكنول    

وأصبح . كبري متواصل يف السوق اخلاصة مبعدات املستعمل النهائي اليت تتصل هبذه الشبكات           
الفصل بني احلاسوب واهلاتف مسألة متجاَوزة متاماً، وما فتئت تتسع رقعة األجهزة اخلاصـة              

 أي قادرة على االتـصال      -ن أجهزة ذكية    باملستهلكني وبالشركات، اليت ميكن اعتبارها اآل     
  .باإلنترنت ومبعدات أخرى وأداء وظائف تفاعلية متعددة

وال تزال . وأصبحت اهلواتف الذكية واللوحات أسرع العناصر منواً يف سوق املعدات    -٤١
احلواسيب الشخصية واحلواسيب احملمولة أدوات حيوية، وال سيما يف عامل األعمال، غري أهنا             

ويف الوقت نفسه، أضحت جمموعة     . دورها ُتدمج يف جمال اهلواتف واللوحات احملمولة      بدأت ب 
، ومنها أجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة      "إنترنت األشياء "من املعدات األخرى تنضم إىل عامل       

األلعاب اإللكترونية، وعدد ال حيصى من لُعب املستهلكني األخرى، إىل جانـب األجهـزة              
  .، وتقريباً مجيع الروابط يف سلسلة العمليات التجاريةاألمنية، والسيارات

__________ 

 OECD, UNESCO and the Internet Society, The Relationship Between Local Content, Internetانظر  )١٨(
Development, and Access Prices, OECD Digital Economy Papers No. 217 (Paris, OECD, 2013), 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/local_content_study.pdf. 
 Africa’s future data architecture beginning to fall into place – exchange points and dataانظر، مثالً،  )١٩(

centres, Balancing Act, Issue No. 625, 5 October 2012, 
http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-625/top-story/africa-s-future-data/en. 
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وملا كانت اخليارات املتاحة من املعدات تتكاثر بسرعة، ما فتئت تكـاليف تلـك                -٤٢
األجهزة تتقلص، مما يتيح خيارات مرنة على حنو متزايد لالستفادة من خـدمات النطـاق               

جهزة حممولـة أصـغر حجمـاً       ويفضل معظم املستعملني، يف األسواق النامية، أ      . العريض
وأرخص مثناً، بينما توجد احلواسيب األمنت واألكرب حجماً يف املكاتب واملدارس ومراكـز             

وبالرغم من اخنفاض التكاليف، ال يزال سعر تلـك األجهـزة           . اإلنترنت يف أغلب األحيان   
ويـشتد هـذا   . يشكل حتدياً كبرياً أمام تطوير سوق النطاق العريض احمللية يف البلدان النامية           

التحدي من جراء التغري السريع يف املعايري وتقادم األجهزة، ذلك أن من غـري املـرجح أن                 
  .يتمكن العمالء من تغيري معداهتم أو ترقيتها بكثرة

  الربجميات والتطبيقات واحملتوى  -جيم  
ترتبط قيمة خدمات النطاق العريض وجاذبيتها ارتباطاً أساسياً باملنصات الربجمية ونظم             -٤٣

التشغيل، وتطبيقات الوسائط املتعددة، وثراء احملتوى املعلومايت املتاح مـن خـالل االتـصال              
وطبيعة املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من خالل اإلنترنت، . باإلنترنت ذي النطاق العريض   

شبكات احلكومة اإللكترونية، وتطبيقات النطاق العريض احملمولة، وغريها من املصادر، رمبا مل           و
تبلغ من الشمولية لدى العديد من املستعملني يف البلدان النامية ما بلغته لدى العمالء يف األسواق     

دود، وأضحى ويواصل نطاق تطبيقات املعلومات واحملتويات املتاحة اتساعه بال ح. األكثر تقدماً
املستعملون أنفسهم، يف سياق ثورة التواصل االجتماعي عرب اإلنترنت، أهم مـصدر لـذلك              

وبتزايد ارتباط البلدان النامية مبجتمع املعلومات العاملي، سيتعني بالضرورة زيادة التعبري           . احملتوى
  .ام فيهاعن مصاحلها واحتياجاهتا يف قواعد املعارف اليت ميكنها الوصول إليها واإلسه

وقد أدى بالفعل الظهور السريع لشبكات النطاق العريض ومعـدات املـستهلكني              -٤٤
وهي تطبيقات تكنولوجيـا املعلومـات      : اجلديدة" التطبيقات الكاسحة "املتطورة إىل فورة    

وتوجد أكثر هذه التطبيقات انتـشاراً يف       . واالتصاالت اليت أصبحت تغزو كل مكان تقريباً      
الم االجتماعية وتشكل املرحلةَ التفاعلية املوجهة إىل املستعمل مـن بـني            عامل وسائط اإلع  

فقد أُطلق فيس بوك، وهو ). Web 2.0" (٢,٠ويب "مراحل تطور اإلنترنت، وتعرف باسم 
 فقط، ومنا يف أقل من عقد ليشمل أكثـر          ٢٠٠٤التطبيق اإللكتروين األكثر انتشاراً، يف عام       

.  خدماته باستخدام معدات حممولـة يف املقـام األول         من مليار مستعمل، يصل نصفهم إىل     
) QZone(، وكيو زون    +وأضحى العديد من اخلدمات األخرى املماثلة، ومنها تويتر وغوغل        

الصينيان، يف متناول مئات املاليني من املستعملني يف مجيع أحنـاء  ) Sina Weibo(وسينا وايبو 
الجتماعية إمكانيات غري حمـدودة لتقاسـم       وتتيح أنواع أخرى من وسائط اإلعالم ا      . العامل

وتكاد تكون مجيع هـذه     ). املدونات(واألفكار  ) فليكر(والصور  ) يوتيوب(أشرطة الفيديو   
التطبيقات الشبكية الشعبية للغاية قد اسُتحدثت يف الفترة ما بني منتصف وأواخر العقد األول             

  .ت ذات النطاق العريضمن القرن احلادي والعشرين، بالتزامن مع انتشار االتصاال
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وتعاظمت أحدث موجة من التطبيقات اليت تعمل من خالل اهلواتـف احملمولـة،               -٤٥
فبإمكـان تلـك    . وحلت، على نطاق واسع، حمل التطبيقات احلاسوبية الشبكية التقليديـة         

التطبيقات اجلديدة أن تتيح وظائف على درجة عالية من االبتكار ينفرد هبا النطاق العـريض               
  .ول، مما يعزز الطلب على اخلدمات واملعدات الالسلكيةاحملم

  القطاع املايل  -دال  
تتطلب اجلوانب املتعددة يف بيئة النطاق العريض قدراً كبرياً من االسـتثمار املـايل                -٤٦

فسابقاً، كان تطوير خدمات االتصاالت ُيمول يف البداية بأموال عامـة           . والدعم االقتصادي 
ومل يؤد  . شركات االتصاالت اهلاتفية كانت مؤسسات مملوكة للدولة      يف معظم البلدان، ألن     

التحول إىل هياكل السوق التنافسية اخلاصة والنمو السريع يف صناعة اهلاتف احملمول إىل زيادة 
كبرية يف دور التمويل اخلارجي يف هذا القطاع، ألن لدى معظم شركات االتصاالت الكربى   

  . استثماراهتا الرأمسالية يف هذه السوق املرحبة واحليويةالوسائل الالزمة لتمول بنفسها
وأضحت مكونات عامل النطاق العريض اجلديدة والبالغة التنوع، واملكلفة أيـضاً،             -٤٧

تزيد من احلاجة إىل مصادر متويل مبتكرة وإسهام أكرب يف االستثمار يف قطـاع تكنولوجيـا      
راف بأن املؤسسات املالية وآليات التمويـل       ومن مث من املهم االعت    . املعلومات واالتصاالت 

. وجمموعة من اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة تضطلع بدور حيوي يف بيئة النطاق العـريض             
وميكن أن تكون هذه املشاركة املتزايدة يف متويل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت             

 االستثمار، وملكية األصول،    وميكن أن يساعد تنويع مصادر    . مفيدة لتطوير النطاق العريض   
وتدفقات اإليرادات، والعالقات التجارية، داخل جزء كبري من اقتصاد البلد، علـى تعزيـز              

  .الروابط االقتصادية عموماً، وضمان مزيد من االلتزام العام واخلاص بنمو جمتمع املعلومات
، إىل حد كبري على     وقد ظل القطاع املايل واملصريف اخلاص، يف أغلب البلدان النامية           -٤٨

غـري أن مـن املمكـن       . هامش االستثمارات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
استحداث أدوات مالية جديدة، مثل الصناديق احمللية لرأس مال اجملازفة، للسماح للمستثمرين            
من القطاع اخلاص ومن املؤسسات باملشاركة يف اآلفاق املتوسطة األجل والطويلـة األجـل      

وباملثل، قد يكون صغار منظمي املـشاريع والـشركات الناشـئة           . لتطوير النطاق العريض  
والشراكات يف وضع أفضل يف سوق النطاق العريض لإلسهام يف منو السوق واالستفادة منه،              

  .وال سيما بفضل ما تقدمه السياسات العامة من حوافز تتعلق بالنطاق العريض
 النطاق العريض وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت      وباإلضافة إىل ذلك، مسح منو      -٤٩

وتزيد هذه التكنولوجيات مـن فـرص       . احملمولة بانطالق مبادرات جديدة يف القطاع املايل      
وصول املواطنني إىل اخلدمات املصرفية، والتحويالت املالية، واجتاه متنام من اخلدمات املالية            

ات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ميكن     ومن خالل الشراكة مع شرك    . باهلاتف احملمول 
للمؤسسات املالية أن تؤثر تأثرياً أكرب يف تطوير القطاع، وميكن أن تزيد مسامهتها يف اجملتمع               
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ولكي يستمر تزايد تلك املسامهة، وال سيما لكي ترسخ خدمات التجارة اإللكترونية            . أيضاً
دمات املالية أن يلتزم التزاماً أشد باالندماج يف  القوية يف البلدان النامية، سيتعني على قطاع اخل       

  .ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  املوارد البشرية  -هاء  
أخرياً، فباإلضافة إىل مجيع املرافق التقنية والبنية التحتيـة واألجهـزة والربجميـات               -٥٠

عريض، ال يقـل    واملكونات األخرى، يشكل اإلنسان عنصراً آخر من عناصر بيئة النطاق ال          
وينطوي هذا العنصر، من ناحيـة      . أمهية عن غريه، يف كل جمال تقريباً من جماالت األنشطة         

العرض، على وجود موظفني مهرة، انطالقاً من مديري الشركات والعمـال، ووصـوالً إىل      
ومن الصعب للغاية على األسواق . املوظفني العموميني، ويشمل من ناحية الطلب، املستعملني   

 لديها إمدادات قليلة من العمال الفنيني أن تعزز كفاءة قوهتا العاملة الالزمة لتوسيع نطاق               اليت
اخلدمات العالية التقنية، وال سيما يف املناطق النائية، حيث تكون عمليات التركيب والصيانة             

  .والدعم التقين وخدمة العمالء بالغة األمهية
ملمني باحلواسيب واإلنترنت وتكنولوجيات املعلومات     وملا كان العديد من املستعملني غري         -٥١

واالتصاالت املتطورة األخرى، سيكون على متعهدي النطاق العريض على الصعيد احمللي أن يعززوا             
عملياهتم خبدمات هامة تشمل مساعدة العمالء والتدريب والتواصل لتـشجيع الطلـب وضـمان              

ة مستوى مسؤولية دوائر املوارد البشرية احملليـة        ويستلزم ذلك كله زياد   . استجابة جيدة من السوق   
وميكن أن يكون املوظفون الرئيسيون من بـني        . زيادةً أكرب بكثري مما يلزم خلدمات اهلاتف األساسية       

موظفي مركز هاتفي أو شركة خلدمات االتصاالت على الصعيد احمللي، أو أشخاصاً ُيـستقدمون              
ومة احمللية للمـساعدة يف دعـم تطـوير تكنولوجيـا      عن طريق املدارس واملكتبات ومكاتب احلك     

وميكن أن يسهموا أيضاً بنشاط يف وضع حمتوى معلومايت حملـي           . املعلومات واالتصاالت اجملتمعية  
  .ونشره، بالتعاون مع املستعملني يف املناطق الريفية والرابطات اجملتمعية والشركات

  مام تطوير النطاق العريضالتحديات والفرص السياساتية الرئيسية أ  -ثالثاً  
تسلط الفروع السابقة الضوء على الرقعة الواسعة لالجتاهات واملصاحل املترابطة الـيت     -٥٢

وتقر معظم احلكومات واجلهـات     . تشكل جزءاً من مشهد التطور السريع للنطاق العريض       
 وتريته يف املشاركة من هذا القطاع واملؤسسات الدولية بأمهية توسيع النطاق العريض وتسريع     

وتتـوزع  . االقتصادات النامية، غري أن جمموعة من التحديات املعقدة تعـوق هـذا النمـو           
  :التحديات حالياً على مجيع مكونات بيئة النطاق العريض، مبا يشمل العناصر التالية

  ارتفاع تكاليف االستثمارات الرأمسالية يف البنية التحتية؛  )أ(  
  ية واملستثمرين باملناطق اهلامشية؛عدم اهتمام اآلليات املال  )ب(  
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قلة اإليرادات اليت ميكن جنيها من املـستعملني ذوي الـدخل املـنخفض               )ج(  
  والطلب املنخفض؛

  ارتفاع تكاليف معدات النطاق العريض، مقارنة باهلواتف البسيطة؛  )د(  
االفتقار إىل الوعي واملهارات والتدريب يف جمال استخدام النطاق العريض             )ه(  

  تقدير قيمته؛و
  الكهرباء والطرق؛: نقص البنية التحتية الداعمة يف العديد من املواقع  )و(  
عدم كفاية التدريب واملعارف يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت           )ز(  

  لدى املسؤولني احلكوميني؛
  .االفتقار إىل احملتوى الرقمي باللغات والثقافات احمللية  )ح(  

 التحديات، ما فتئت احلكومات تتبع، يف إطار الشراكة مع أصحاب           وملواجهة هذه   -٥٣
املصلحة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملدافعني عن التنميـة، ورابطـات            
املواطنني والرابطات األهلية، جمموعةً من املبادرات السياساتية واالستراتيجية الرامية إىل نشر           

وترتبط فعالية إنشاء خدمات النطاق     . ع رقعة وبأنصف السبل    العريض على أوس   قفوائد النطا 
ويربز هذا  . العريض وقدراته ومنوها يف املقام األول بوجود بيئة سياسات عامة مواتية وداعمة           

  .الفرع بعضاً من أهم عناصر تلك السياسات

  سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنظيمها  -ألف  
نني واألنظمة وعملية اإلشراف احلكومي مـع الـديناميات         ينبغي أن تتكيف القوا     -٥٤

وقد تكون نظم السياسات اليت ُوضـعت ملعاجلـة         . السريعة التغري يف سوق النطاق العريض     
الظروف التقليدية اليت كانت متيز قطاع االتصاالت واملعلومات غري مالئمة لدعم االنتقال إىل             

  .ملخص لبعض أوجه القلق الرئيسية يف هذا الصددويرد أدناه .  املتكاملةضبيئة النطاق العري
توجد يف معظم البلدان وكالة مستقلة لتنظيم االتصاالت مـسؤولة          : مواءمة األنظمة   -٥٥

عن عمليات الترخيص والتنظيم االقتصادي وإدارة الترددات املتصلة مبجموعة حمـددة مـن             
لنطاق العريض وتكنولوجيا   غري أن هناك أنشطة أخرى متصلة با      . شركات االتصاالت القائمة  

املعلومات واالتصاالت ميكن تنظيمها يف إطار هيئات بث منفصلة، ومبوجب القواعد الـيت             
حتكم التلفزيون الكابلي والسواتل، واهليئات املعنية بوسائط اإلعالم واحملتـوى املعلومـايت،            

عض البلـدان   وقد بدأت ب  . ولوائح األعمال والشركات، وجمموعة متنوعة من النظم األخرى       
تنظر يف الدمج بني اهليئات املعنية بتنظيم وسائط اإلعالم أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ملعاجلة مشكلة التداخل يف هذه القضايا، بينما شددت بلدان أخرى على التنظيم اخلفيـف،              

ملتبع، ال بد من    وأياً كان النهج ا   . بالتركيز يف املقام األول على املمارسات التنافسية املشروعة       
  . التنظيمية املتعددة األوجهساتفهم ومراعاة آثار مجيع املمار
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تكاد تكون مجيع البلدان اليت حققت مستويات عالية من         : تيسري الدخول إىل السوق     -٥٦
الوصول إىل النطاق العريض قد شددت على اختاذ السياسات التنافسية املتسقة املوجهة حنـو              

وتساعد السياسات  .  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار    السوق أساساً لنمو سوق   
 وغري املرتبطة بتكنولوجيا معينة على ضمان مواكبة املستثمرين والعمالء          قالقائمة على السو  

للتغري السريع يف التكنولوجيات والتطبيقات، يف حني تـضمن املنافـسة القويـة اسـتفادة               
جد يف املناطق الريفية أيضاً جمموعة متزايدة من احللول         وتو. املستعملني من وفورات التكاليف   

 النطاق العريض اجملدية جتارياً لكثري مـن املواقـع وجمموعـات            تاليت ميكن أن توفر خدما    
املستعملني، نظراً إىل مرونة نشر تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة وخيارات خـدمات             

 النطاق العريض يف املناطق الريفيـة تيـسر       ومن مث يبدو أن السياسات الفعالة لتطوير      . حمددة
  . التحتية الشبكية واخلدمات على مجيع املستوياتلبنيةالدخول إىل السوق والتنافس يف توفري ا

ويتحقق ذلك، مثالً، بإصدار تراخيص متعددة، واتباع نظام مفتوح نسبياً يـسمح              -٥٧
ـ          . م فرصـة يف الـسوق     للمنافسني اجلدد بعرض اخلدمات وبناء الشبكات حيثما الحت هل

وتنطوي سياسات الترخيص تلك أيضاً على اتباع هنج قوي واستراتيجي يف توزيع الطيـف              
 مبا يف ذلك اجليل الثالث من اهلاتف احملمول؛ وواي      ات،الترددي بني خمتلف الشركات واملنص    

ت ؛ وغريها من خيـارا    VSATماكس؛ واحملطات الطرفية الدقيقة الفتحة، املعروفة باملختصر        
ويف بعض احلاالت، ميكن أن يساعد عدم تقييد نطـاق طيفـي            . النطاق العريض الالسلكي  

 الواي فاي، علـى تـسريع       اتجديد بأي ترخيص، مثلما ينطبق ذلك عادة على تكنولوجي        
  .وترية النشر حبد أدىن من العراقيل

ح وبالنسبة إىل األسواق الريفية على وجه اخلصوص، ميكن أن تساعد سياسات فـت              -٥٨
األسواق أيضاً على تشجيع املستثمرين اجلدد على االستثمار احمللي احملدد اهلـدف يف هـذه               

وُيعتـرب  . املناطق، عندما يقل اهتمام شركات االتصاالت الوطنية الراسخة أو تقل حوافزها          
ذلك منوذجاً جديداً نسبياً يف سياق خدمات النطاق العريض، وال سيما لدى البلدان النامية،              

م من أن عدداً من البلدان دأب يف السابق على اتباع هنج إقامة شركات هاتف صغرية                 بالرغ
ومع اخنفاض تكاليف الوصول إىل النطاق العـريض الالسـلكي          . احلجم يف املناطق الريفية   

 أصبح مفهوم شركات االتصاالت احمللية املستقلة مبتكرة،وظهور هياكل خلوية دقيقة جديدة    
  .بوصفه خياراً يف عدد من البلدانحيظى باهتمام متزايد 

يعتمد تطوير سوق النطاق العريض تطويراً فعاالً على إتاحة         : ضمان الوصول التنافسي    -٥٩
ويتطلب ذلك من اجلهات اليت تستثمر يف شـبكات         . فرص عادلة ومتساوية جلميع املتنافسني    

ائمة وفقاً لـشروط    وخدمات االتصاالت اجلديدة أن تكون قادرة على االرتباط بالشبكات الق         
 ميكن زيادة الكفاءة يف توفري خدمات الربط الشبكي باختاذ تدابري تشجع            م،وبوجه أع . منصفة

على تقاسم استخدام البنية التحتية املشتركة غري اإللكترونية، مثل األبراج اخللويـة، وأعمـدة              
  .اهلاتف، وقنوات التوصيل التحتية، واأللياف املعتمة، من ضمن موارد أخرى
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وقد اعتمدت بلدان كثرية أشكاالً من التزامات الوصول املفتوح على املـستوى احمللـي،                -٦٠
الـسماح  " امليل األخـري  "يف ذلك فتح دارات االتصال احمللية، مما يتطلب من أصحاب شبكات             مبا

 وُتعتمد يف كثري من األحيان أيـضاً      . بتوصيل شركات اخلدمات املناِفسة مبرافق الوصول اخلاصة هبم       
التزامات بفتح جمال الوصول بناًء على التكاليف دون متييز لتقاسم الشبكات األساسية والبنية التحتية              

  .غري اإللكترونية، مثل األبراج واألعمدة اهلاتفية، باعتبارها جزءاً من نظام يشجع على املنافسة
ديد األسـعار   وجيب على اهليئة التنظيمية أن تكفل العدالة واإلنصاف يف ترتيبات حت            -٦١
وهذه مسألة هامة للغاية يف حالة البنية التحتيـة         . تقاسم التكاليف بني متعهدي الشبكات     أو

لالتصاالت يف املناطق الريفية، ألن بناء الشبكات يف املناطق الريفية ميكن أن يكـون عـايل                
ان لتشجيع التكلفة، وألن الربط بالشبكة األساسية الوطنية ينبغي أن يكون ميسوراً قدر اإلمك       

  .االستثمار يف تلك املناطق
حىت عندما ُيشجَّع على التنمية القائمة على السوق تـشجيعاً          : التوسع خارج السوق    -٦٢

تاماً، قد حتد الظروف العملية من رغبة الشركات اخلاصة يف االستثمار يف النطـاق العـريض،        
وميكـن أن   . ة التكاليف املنفقة  سيما يف مناطق ريفية معينة حيث ال تغطي العائدات احملتمل          وال

 الظروف عن مسائل جمتمعة تشمل ارتفاع تكاليف إقامة البنية التحتية الالزمة، فضالً             هتنشأ هذ 
وقد ال تكون خدمات . عن اخنفاض الدخل وقلة الكثافة السكانية، مما قد ال يؤيت إيرادات كافية

 ذيستعملني يف املناطق الريفية، األمر ال     النطاق العريض وأجهزته وبرجمياته يف متناول كثري من امل        
  .يزيد من خفض الطلب، حىت عندما يكون هناك اهتمام باحلصول على هذه اخلدمات

وقد وضعت حكومات عديدة، باإلضافة إىل القطاع اخلاص وأصحاب املـصلحة             -٦٣
اآلخرين، جمموعة من السياسات للمساعدة على تطوير النطاق العريض مبا يتجـاوز تلـك              

وتشكل التدخالت املالية املباشرة أو غري املباشـرة لتعزيـز      . دود التجارية القصرية األجل   احل
 مكونات مشتركة يف مجيع سياسات تطوير النطاق العريض         لذلك التطوير أو تعميم الوصو    

وتضم تلك التدخالت جمموعة من أشكال الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص،            . تقريباً
يل احلكومي على تغطية بعض التكاليف أو خمـاطر االسـتثمار اخلـاص،             يساعد فيها التمو  

يعود بالنفع على كال القطاعني، فضالً عن استخدام صناديق تعميم اخلدمات حلفز العرض              مبا
  .والطلب يف املواقع اليت ال تصلها اخلدمات أو تعاين نقصاً فيها

سوق يف كثري من األحيان     ال تكفي حوافز ال   : دعم السياسات لزيادة فرص الوصول      -٦٤
لضمان توافر السلع واخلدمات للفئات اليت حتتاج إليها أكثر من غريها ولكنها غري قادرة على       

وال بد من دعم حكومي صريح لتعزيز وصول الفقراء إىل النطاق العـريض،             . الدفع لقاءها 
شمل تقدمي حـوافز    وميكن أن يتخذ هذا الدعم أشكاالً خمتلفة ت       .  الريفية طقسيما يف املنا   وال

مالية إضافية لزيادة انتشار النطاق العريض يف املناطق الريفية، واضطالع احلكومـة مباشـرة        
بتوفري البنية التحتية الالزمة للنطاق العريض يف تلك املناطق، وإقامة شراكات يف جمال الربط              

  .الشبكي تيسر وصول الفقراء إىل النطاق العريض بأسعار أقل
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ميكن للـسياسات الـيت     : وى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناسب    تعزيز حمت   -٦٥
تشجع على تطوير حمتوى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناسب، وال سيما بـالتركيز            

. على اهتمامات املستعملني األقل حظوة، أن تساعد على تعزيز الطلب على النطاق العريض            
 إجياد أعمال ووظائف مرتبطة بتكنولوجيا املعلومات  أيضاً يفاساتوميكن أن تسهم تلك السي

واالتصاالت، مبا يشمل شركات الربجميات، وإسناد العمليات التجارية جلهـات خارجيـة،            
وتشجع هذه السياسات منو حمتوى داخلي ذي قيمة ملختلف فئـات           . واخلدمات اإللكترونية 

  .ريب والفرص االقتصادية والتدللتوعيةاملواطنني واجلماعات، مع إيالء أمهية خاصة 
وميكن تقدمي الدعم للربامج اليت تركز على احملتوى احمللي وتطوير التطبيقـات عـن                -٦٦

طريق مبادرات حكومية خمتلفة تشمل الشراكات مع املؤسسات التعليمية والشركات اخلاصة           
.  احمللية واملنظمات غري احلكومية وغري ذلك من برامج وأنشطة التمويل العام داخل اجلماعات           

 املعلومات واالتصاالت الذي يتناول، يف البلـدان الناميـة، اهتمامـات            جياوحمتوى تكنولو 
املستعملني غري التقليديني، انطالقاً من املزارعني وسكان املناطق الريفية ووصوالً إىل الشعوب            

  :األصلية، ويعكس قيم اجلماعات احمللية وظروفها االجتماعية ميكن أن يشمل ما يلي
  حمتوى متاحاً باللغات احمللية ويتناول ثقافات الشعوب األصلية وتقاليدها؛  )أ(  
تطبيقات تركز على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الزراعة           )ب(  

  والصيد واحلراجة والسياحة والقطاعات االقتصادية األخرى اخلاصة بكل بلد؛
 مالئمة لالحتياجات تـشجع     خدمات وبرامج للربط الشبكي االجتماعي      )ج(  

  احملتوى احمللي الذي يعده املستعملون؛
تطبيقات حممولة مكيفة وفقـاً ملعـدات املـستعملني احمللـيني العـاديني               )د(  

  قدراهتم؛ ومستويات
تطبيقات وخدمات تستهدف فئات حمددة حمرومة أو خاصة، مثل النـساء             )ه(  

  واملسنني وذوي اإلعاقة واملستعملني األميني؛
برجميات إدارة األعمال والدعم املوجهة إىل الـشركات احملليـة الـصغرية              )و(  

  واملتوسطة احلجم؛
حمتوى ترفيهياً، مبا يف ذلك املوسيقى والربامج التلفزيونية، يعكـس القـيم              )ز(  

  .واملصاحل الوطنية
ميكن أن تتأثر فـرص منـو النطـاق العـريض           : أدوار احلكومة احمللية ومسؤولياهتا     -٦٧
وميكـن أن   . سياسات والقواعد احمللية واإلقليمية على األقل بقدر ما تتأثر باملعايري الوطنية          بال

تسهم احلكومة احمللية بآراء هامة يف التخطيط لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيـذها،       
 ومن بني األدوار  .  أو استبعادها فيمكن أن يشكل يف الغالب عراقيل غري متوقعة          تراضهاأما اع 

والوظائف الرئيسية اليت تؤديها احلكومات احمللية يف النهوض بتطوير تكنولوجيا املعلومـات            
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واالتصاالت يف املناطق الريفية إصداُر الرخص، وحتديد رسوم اسـتخدام البنيـة التحتيـة،              
 وتوفري خدمات ومرافق احلكومة اإللكترونيـة، واملـشاركة املباشـرة يف            لية،والضرائب احمل 
ل اجلماعات احمللية إىل اإلنترنت، واملسامهة يف محالت التوعية والتثقيف احملليـة  مشاريع وصو 

  .بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  االستراتيجيات واخلطط الوطنية املتعلقة بالنطاق العريض  -باء  
شرعت بلدان عديدة، يف اآلونة األخرية، يف عملية وضع إطار شـامل للنـهوض                -٦٨

وقد تكون هلذه املبادرات تسميات خمتلفة، مثل االستراتيجية الوطنية         . عريضبتطوير النطاق ال  
للنطاق العريض أو اخلطة الوطنية للنطاق العريض، وأحياناً االستراتيجية أو اخلطـة الوطنيـة           

 واالتصاالت، وإن كان ميكن أن ُتعىن هذه األخرية مبجموعة أوسع من            علوماتلتكنولوجيا امل 
ه االستراتيجية أو اخلطة عن سياسات تتناول تكنولوجيـا املعلومـات           وختتلف هذ . القضايا

واالتصاالت أو النطاق العريض أو االتصاالت، من حيث أهنا تتجاوز أسس السياسات لوضع 
فعلى سـبيل   .  زمنية حمددة لتحقيق نتائج ملموسة     وأطرمهام وأنشطة وأهداف ومسؤوليات     

لضمان تنسيق الطلب على النطاق العريض كـي        املثال، ميكن توجيه استراتيجيات التحفيز      
وقد أعد برنامج البنـك     . يتسىن للمستهلكني اإلقبال عليه واالستفادة من فرص الوصول إليه        

، فضالً  )٢٠( النطاق العريض  ستراتيجياتدليل ا ) infoDev(الدويل للمعلومات من أجل التنمية      
، يناقـشان تلـك   )٢١(عـريض عن جمموعة أدوات إلكترونية بشأن استراتيجيات النطـاق ال       

  .االستراتيجيات مناقشة مستفيضة ويقدمان توصيات بشأن وضعها
وتعمل حكومات البلدان النامية يف مناطق خمتلفة على وضع سياسات لتكنولوجيـا              -٦٩

فتقوم رؤية رواندا، مثالً، على حتويل      . املعلومات واالتصاالت وخطط وطنية للنطاق العريض     
ولتحقيق هذه الرؤية، أُدخلت حتـسينات      . ٢٠٢٠ى املعرفة حبلول عام     البلد إىل بلد قائم عل    

على بيئة األعمال والبيئة التنظيمية، وكذلك يف البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات               
 كلم من األلياف الضوئية تربط بني       ٢ ٥٠٠وأنشئت شبكة أساسية مؤلفة من      . واالتصاالت

 مقاطعات يف ٣وتغطي شبكة حضرية كربى . يسية نقاط حدودية رئ٩ مقاطعة يف البلد و ٣٠
وقد أثرت بالفعل عدة مبادرات بـشأن تكنولوجيـا         . العاصمة كيغايل واملكاتب احلكومية   

املعلومات واالتصاالت، أُطلقت يف جماالت مثل الـصحة واخلـدمات املاليـة واحلكومـة              
لول الصحة اإللكترونيـة إىل     فأدت ح . اإللكترونية والزراعة، تأثرياً كبرياً يف حياة الروانديني      

وزادت املـشتريات العامـة     . حتسن كبري يف نوعية الرعاية الصحية وفرص احلصول عليهـا         
  .اإللكترونية من كفاءة احلكومة يف رواندا من خالل حفز احلوكمة وتعزيز املساءلة والشفافية

__________ 

)٢٠( Tim Kelly and Carlo Maria Rossotto, eds., Broadband Strategies Handbook (Washington, D.C., 
World Bank, 2012). 

)٢١( http://broadbandtoolkit.org/en/home. 



E/CN.16/2013/3 

25 GE.13-50343 

ت وتستند السياسات الفعالة لتطـوير النطـاق العـريض وتكنولوجيـا املعلومـا              -٧٠
واالتصاالت إىل إطار سياسايت استراتيجي يشمل العديد من الوكاالت، وحيظى بتأييد فعلي            

وميكن أن تتوىل تأكيَد الريادةَ الـسياساتيةَ وزارةُ االتـصاالت          . على أعلى مستوى حكومي   
 واالتصاالت املختصة، أو اهليئة الوطنية لتنظيم االتـصاالت،         لوماتوزارة تكنولوجيا املع   أو
لة متخصصة معنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل التنسيق الوثيق مع           وكا أو

وتضم الوكاالت املشاركة الرئيسية عمومـاً وزارات التعلـيم،         . مكاتب أخرى ومشاركتها  
.  فضالً عن احلكومة املركزية واحلكومات احمللية      غريها،والصحة، والشؤون احمللية، والثقافة، و    

نة تنسيق وطنية لوضع أهداف السياسات وتوزيع املـسؤوليات املتعلقـة           وقد تكون هناك جل   
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت بعض البلدان جمموعات أصحاب املـصلحة يف جمـال             . بالتنفيذ

النطاق العريض، تتألف من متعهدين وموردين من القطاع اخلاص، وجمموعات املـستعملني،        
  .ت غري احلكومية، وغريهاواملؤسسات األكادميية والبحثية، واملنظما

ويتضمن إطار سياسايت وطين منسق للنطاق العريض رؤية شاملة هلذا اجملال باعتباره              -٧١
 االقتصادية الوطنية، فضالً عن جمموعة من األهـداف         -مسامهاً حامساً يف التنمية االجتماعية      

  :واإلجراءات احملددة، مثل ما يلي
ا يشمل أهدافاً رقمية النتشار اإلنترنت      أهداف لتوسيع النطاق العريض، مب      )أ(  

  يف غضون فترات زمنية حمددة، إلجياد حوافز وزخم للنمو؛
استراتيجية لتنفيذ املكونات الرئيسية للسياسات، مبا يف ذلك األنشطة ذات            )ب(  

  األولوية مثل متويل البنية التحتية والترخيص والشبكات احلكومية؛
يع املسؤوليات، سواء أتعلق األمر بالوكاالت      أدوار أصحاب املصلحة وتوز     )ج(  

  العامة أم بشركات القطاع اخلاص؛
  مصادر التمويل وآلياته واملبالغ اليت ستوجه إىل أنشطة حمددة؛  )د(  
استراتيجية العالقات العامة إلشراك املواطنني يف املسامهة يف عملية التخطيط            )ه(  

  .ادة الطلب عليهوالتنفيذ، وتعزيز الوعي بالنطاق العريض وزي

  االستنتاجات واالقتراحات  -رابعاً  
ناقش هذا التقرير طبيعة فجوة النطاق العريض، اليت تشكل عقبة كبرية أمـام تطـور                 -٧٢

وسدُّ الفجوة الرقمية على مجيع املستويات يتطلـب تعـاون          . جمتمعات رقمية شاملة للجميع   
ؤدي دوراً هامـاً يف حتديـد رقعـة         فيمكن للحكومات الوطنية أن ت    . خمتلف اجلهات الفاعلة  
 النطاق العريض الوطنية واالتفاق بشأهنا مع مجيع أصحاب املصلحة          مناذجالسياسات العامة يف    

وُيلخص هـذا القـسم اخلتـامي    . لزيادة تطوير نطاق عريض شامل للجميع يف البلدان النامية       
  .ية لتنظر فيها اللجنةاالستنتاجات اليت ُعرضت أعاله، ويقترح جمموعة من القضايا الرئيس
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  االستنتاجات  -ألف  
  :فيما يلي االستنتاجات اليت خلُص إليها التقرير  -٧٣

يسهم انتشار النطاق العريض وتوزيعه يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف              )أ(  
وهناك أدلة على أن مكاسب اقتصادية تنشأ على املستوى الكلي من حيث منو النـاتج               . البلدان كافة 

لي اإلمجايل بفضل اتساع رقعة خدمات النطاق العريض، ويف الوقت ذاته ميكن جين فوائد علـى                احمل
وميكن إجياد فوائد اجتماعيـة     .  اجلزئي من حيث زيادة اإلنتاجية والعمالة وكفاءة الشركات        وىاملست

  كترونية؛هامة يف جماالت مثل التعليم، والرعاية الصحية، والوصول إىل املعلومات، واحلكومة اإلل
تطور النقاش بشأن أهداف خدمات النطاق العريض من تعميم الوصول إىل             )ب(  

ومع ذلك، ال تزال هناك مناطق تعاين من فجوات كبرية يف الوصـول إىل              . تعميم اخلدمات 
خدمات النطاق العريض، بني املناطق احلضرية والريفية، وبني ذوي الـدخل املرتفـع وذوي       

فبعض من أهم العقبات أمام تطـوير       .  عواملُ شىت  ِتذه الفجوا وتفسر ه . الدخل املنخفض 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات النطاق العريض هي ارتفاع أسعار اإلنترنت، وعدم           
وجود بيئة سياساتية مواتية، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، وقلة اإليرادات املمكن حتقيقها،            

  لرقمي؛واخنفاض معدالت اإلملام باجملال ا
جيب أن تكون لألطر االستراتيجية الشاملة لتطوير النطاق العريض علـى             )ج(  

الصعيد الوطين أهداف مشتركة ملموسة، وجيب اتباع هنج متعدد أصحاب املصلحة يف وضع             
  تلك األطر والتخطيط هلا وتنفيذها؛

يشكل وضع سياسات وخطط وطنية متسقة وشـاملة جليـة األهـداف              )د(  
زام حكومي قوي، وإرساء أطر تنظيمية واضحة وإعداد استراتيجيات طلـب           ومشفوعة بالت 

منسقة، مسائل حامسة األمهية لضمان إمكانية إقبال املستهلكني على خدمات النطاق العريض            
  واالستفادة من فرص الوصول إليها؛

سة متثل هتيئة بيئة تنظيمية وسياساتية مواتية تركز على األسواق املفتوحة واملناف            )ه(  
  العادلة أمراً حامساً لتأمني فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات النطاق العريض؛

يؤدي حمو األمية، مبا يشمل حمو األمية التقليدية والرقمية، دوراً حامساً يف انتـشار                )و(  
ة حنـو   ولذلك، فاالستثمار يف التثقيف، مع التركيز على املناهج املوجه        . النطاق العريض واستخدامه  

  العريض؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أمر بالغ األمهية أيضاً لالستفادة من تطوير النطاق 
ميكن أن يعزز تطويُر احملتوى احمللي املعرفة داخل اجلماعات احمللية، وميكـن              )ز(  

  أن ُيستخدم منطلَقاً للوصول إىل أسواق جديدة؛
حتية اخلاصة بالنطاق العريض أمـراً      يعترب وضع منوذج مناسب من البنية الت        )ح(  

والتمويل عنصر أساسي يف هذا     . ضرورياً لتحقيق فوائد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت     
  .وال بد من وضع مناذج جتارية جديدة لالستفادة من الفرص املتاحة. الصدد
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  االقتراحات  -باء  
  :ُتشجَّع اللجنة على اختاذ اخلطوات التالية  -٧٤

منتدى لتبادل أفضل املمارسات يف تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية         توفري    )أ(  
املتعلقة بالنطاق العريض، مع إيالء اهتمام خاص التباع ُنهج شـاملة ومتعـددة أصـحاب               

  املصلحة يف مجيع املراحل؛
تبادل وحتليل األدلة املستمدة من أفضل املمارسات املوجهة حنـو تقلـيص              )ب(  

  فية واحلضرية يف الوصول إىل النطاق العريض يف البلدان النامية؛الفجوة بني املناطق الري
تبادل وحتليل السياسات وأفضل املمارسات الرامية إىل تقلـيص الفجـوة             )ج(  

  الرقمية يف البلدان، وال سيما يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية؛
فادة الكاملة من الفرص اليت تتيحها     التوعية بأمهية تطوير احملتوى احمللي لالست       )د(  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات النطاق العريض، وخباصة فيما يتعلـق بالـشركات            
  .الصغرية واملتوسطة احلجم وتنظيم األعمال

  :وُتدعى الدول األعضاء إىل النظر يف االقتراحات التالية  -٧٥
 وضع اخلطـط الوطنيـة      النظر يف اتباع هنج متعدد أصحاب املصلحة لدى         )أ(  

وينبغي أن تتضمن هذه اخلطط تعاريف واضحة لـألدوار واملـسؤوليات،           . للنطاق العريض 
  سيما تلك اليت تضطلع هبا احلكومات؛ وال

وضع أطر سياساتية وتنظيمية متسقة لتعزيز املنافسة واالستثمار يف قطـاع             )ب(  
وصول إىل خدمات اإلنترنـت ذات  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتركيز على حتقيق ال 

  النطاق العريض وبتكلفة ميسورة؛
وضع استراتيجيات منسقة حلفز الطلب على النطاق العـريض هتـدف إىل          )ج(  

  ضمان إقبال املستهلكني على خدمات النطاق العريض واالستفادة منها؛
وميكن أن تسهم . استكشاف مناذج جديدة لتوزيع الطيف الترددي وتنظيمه      )د(  

  البتكارات يف هذا اجملال يف تقليص فجوة الوصول إىل النطاق العريض؛ا
حبث املفاضالت املتعلقة باملسائل األمنية لدى استعمال اخلـوادم الدوليـة             )ه(  

  كمستودعات للبيانات؛
اختاذ إجراءات على صعيدي السياسات والتنفيذ لدعم جممعات التكنولوجيا           )و(  

  يص الفجوة الرقمية على املستويني الدويل والقطري؛والبنية التحتية القائمة لتقل
التركيز على سياسات التثقيف والتدريب اليت تسمح للمواطنني بالوصـول            )ز(  

  .إىل خدمات النطاق العريض واالستفادة من مزاياها
        


