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 2015أهداف النطاق العريض لعام 

 أهداف طموحة ولكن يمكن تحقيقها

التكاليف حددت جلنة النطاق العريض أربعة أهداف واضحة وجديدة جلعل سياسة النطاق العريض شاملة ولتعزيز القدرة على حتمل 
 والنهوض بالنطاق العريض:

أن يكون جلميع البلدان خطة 2015  عام حبلول. ينبغي جعل سياسة النطاق العريض شاملة: 1الهدف  • 
 العريض يف تعاريفها للنفاذ  النطاق   بلدان  درج الوطنية للنطاق العريض، أو أن ت اسرتاتيجية أو

 الشاملة. الشامل/اخلدمة
جعل تكاليف اخلدمات األساسية  2015 عام حبلول ينبغي. جعل تكاليف النطاق العريض معقولة :2الهدف  • 

 أقل من  وقوى السوق )حبيث تبلغ نظيم املالئميف البلدان النامية من خالل الت معقولةعريضة النطاق 
 الشهري(. من متوسط الدخل يف املائة 5

من األسر  يف املائة 40أن يتمتع  2015عام حبلول ينبغي  توصيل املنازل بالنطاق العريض. :3الهدف  • 
 بالنفاذ إىل اإلنرتنت.البلدان النامية  يف

أن يصل انتشار مستعملي اإلنرتنت إىل  2015عام حبلول ينبغي . اإلنرتنتالناس بشبكة توصيل : 4الهدف  • 
 يف أقل البلدان منواً. يف املائة 15يف البلدان النامية و يف املائة 50والعامل  يف املائة يف 60

 : جعل سياسة النطاق العريض شاملة1 الهدف
العريض  النطاق   ن  بلدادرج الأو أن ت ،وطنية للنطاق العريض أن يكون جلميع البلدان خطة أو اسرتاتيجية  2015 عام حبلولينبغي 

 .تعاريفها للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة يف
ق تعزيز النفاذ عريض النطاق عندما تكون هناك خطة أو اسرتاتيجية وطنية للنطالإجراءات من األرجح اختاذ  • 

 الشاملة. النطاق العريض يف التعاريف اليت تضعها البلدان للنفاذ الشامل/اخلدمة إدراجالعريض، أو عند 
تعريف للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة. ومن بني بلدًا  144بلدًا ناميًا من أصل  99كان لدى   ،2010 عام يف • 

 يف.بلداً النطاق العريض يف هذا التعر  36بلداً مراقمة اإلنرتنت و 49هذه البلدان، أدرج 
قبل مخس سنوات، كانت مراقمة اإلنرتنت تشكل جزءًا من تعريف النفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة بالنسبة إىل  • 

 النطاق العريض يف التعريف. وأدرج بلد واحد بلداً نامياً  21

 : جعل تكاليف النطاق العريض معقولة2الهدف 
نظيم املالئم جعل تكاليف اخلدمات األساسية عريضة النطاق معقولة يف البلدان النامية من خالل الت 2015 عام حبلول ينبغي

 من متوسط الدخل الشهري(. يف املائة 5أقل من  وقوى السوق )حبيث تبلغ
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أسعار أسعار النفاذ عريض النطاق هلا دور بالغ األمهية من حيث انتشار النطاق العريض. وعلى الرغم من أن  • 
يف مجيع أحناء العامل، إذ اخنفضت يف كل مكان، فإهنا ما زالت باهظة  اعتدالً  أكثر النطاق العريض أصبحت

 يف أجزاء كثرية من العامل النامي.
كلفة النفاذ عريض تبلغت  - ها من القتصادات الغنية يف العاملمعظم - اقتصادًا من اقتصادات العامل 49يف  • 

 من متوسط الدخل. يف املائة 2النطاق أقل من 
كلفة النفاذ عريض النطاق أكثر من نصف متوسط تاقتصادًا يف العامل حيث بلغت  32ي قارن ذلك بعدد  • 

 .2010عام الدخل الوطين يف 
بلداً  35يف  2010 عام من متوسط الدخل الشهري يف يف املائة 5كلفة النفاذ عريض النطاق أقل من تبلغت  • 

 بلداً نامياً قبل سنتني. 21 بلداً( بدًل من 118نامياً )من أصل 
تستند البيانات احلالية إىل النطاق العريض الثابت وستدرج البيانات املتعلقة بالنطاق العريض املتنقل  • 

 التصنيف العاملي حاملا تصبح متاحة. يف
 : توصيل المنازل بالنطاق العريض3الهدف 

 .من األسر يف البلدان النامية بالنفاذ إىل اإلنرتنت يف املائة 40أن يتمتع  2015 امع حبلولينبغي 
مشوًل لتوصيل الناس باإلنرتنت. الطريقة األكثر  العريض أو اإلنرتنت يف املنازل هوإىل النطاق  لنفاذا • 

لديهم وظيفة، أو كانوا  بغض النظر عما إذا كانت -املنازل، ميكن جلميع أعضاء األسرة التمتع بالنفاذ  فيف
 يذهبون إىل املدرسة، أو هم من الذكور أو اإلناث، أو كانوا من األطفال أو البالغني أو كبار السن.

زل حيصلون على نتائج أفضل  ون بالنفاذ إىل اإلنرتنت يف املنأظهرت البحوث أن األطفال الذين يتمتع • 
اآلباء عمومًا وبالتايل يتمتعون  زل حيظون بتوجيهات يف املنالذين يستخدمون اإلنرتنت املدرسة. واألطفال  يف

 من خماطر التوصيل باإلنرتنت.حبماية أفضل 
 16مقارنة حبوايل  2010 عام يف البلدان املتقدمة، كان أكثر من ثلثي األسر يتمتع بالنفاذ إىل اإلنرتنت يف هناية • 

 ،2015 عام تقريبًا من األسر يف العامل النامي. ومن املرجح أن تزداد هذه النسبة إىل حد كبري حبلول يف املائة
 اإلنرتنت املتنقل.زيادة انتشار سيما مع  ل

 .ويشمل هذا اهلدف النفاذ عرب الشبكات الثابتة واملتنقلة على السواء • 

 

 )البلدان النامية(نسبة األسر التي تتمتع بالنفاذ إلى اإلنترنت 

 40ينبغي أن ت وّصل 
يف املائة من األسر 
 باإلنرتنت حبلول 

 2015عام 
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 اإلنترنتالناس بشبكة توصيل : 4الهدف 
 يف البلدان النامية يف املائة 50و يف العامل يف املائة 60انتشار مستعملي اإلنرتنت إىل  يصلأن  2015 عام حبلولينبغي 

 .يف أقل البلدان منواً  املائة يف 15و
من  يف املائة 30أو  -شخص  مليار( 2) ا يزيد قلياًل عن مليارياإلنرتنت م كان يستعمل،  2010عام يف هناية  • 

 العامل. سكان
يف أقل البلدان  يف املائة 5يف العامل النامي وأقل بقليل من  يف املائة 21 نسبة 2010 عام انتشار اإلنرتنت يف بلغ • 

 العامل. منواً يف
تفوق  2015 عام حددت جلنة النطاق العريض أهدافًا من أجل استعمال اإلنرتنت )بدًل من النفاذ( حبلول • 

 .2015توقعات الحتاد الدويل لالتصالت لعام 
زل والعمل واملدرسة  املن ويشمل: استعمال اإلنرتنت يفميكن استعمال اإلنرتنت عرب الشبكات الثابتة أو املتنقلة  • 

وبعبارة أخرى ميكن استعمال اإلنرتنت يف أي  -ومنازل األصدقاء ويف مقاهي اإلنرتنت واألماكن العامة 
 مكان.
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