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املسألة 5/1: توفري االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
املناطق الريفية واملناطق النائية
التقرير النهائي



مقدمة
توفر جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت (ITU-D) منصة حمايدة تقوم على املسامهات املقدمة وجيتمع فيها اخلرباء من 
احلكومات والصناعة واهليئات األكادميية إلنتاج أدوات عملية ومبادئ توجيهية وموارد مفيدة ملعاجلة قضايا التنمية. ومن 
خالل أعمال جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت، يقوم أعضاء القطاع بدراسة وحتليل مسائل موجهة حنو مهمة حمددة 

يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هبدف التعجيل بإحراز تقدم بشأن األولويات اإلمنائية الوطنية.

تتيح جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت فرصة جلميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت لتقاسم اخلربات وطرح األفكار 
وتبادل اآلراء والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن االسرتاتيجيات املالئمة لتناول أولويات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. وتتوّىل جلان دراسات قطاع تنمية االتصاالت مسؤولية إعداد التقارير واملبادئ التوجيهية والتوصيات استنادًا 
إىل املدخالت أو املسامهات املقدمة من األعضاء. ويتم جتميع املعلومات من خالل االستقصاءات واملسامهات ودراسات 
احلالة مث تتاح كي حيصل عليها األعضاء بسهولة باستخدام أدوات إدارة احملتوى والنشر الشبكي. ويرتبط عمل اللجان 
مبختلف برامج ومبادرات قطاع تنمية االتصاالت من أجل توفري أوجه التآزر اليت يستفيد منها األعضاء من حيث املوارد 

واخلربات املتخصصة. ويلزم التعاون مع األفرقة واملنظمات األخرى اليت تضطلع بأعمال تتعلق باملواضيع ذات الصلة.

لتنمية  العاملية  املؤمترات  أربع سنوات يف  االتصاالت كل  تنمية  قطاع  تدرسها جلان دراسات  اليت  املواضيع  وتتحدد 
االتصاالت (WTDC) اليت تضع برامج العمل واملبادئ التوجيهية من أجل حتديد مسائل تنمية االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وأولوياهتا يف السنوات األربع التالية.

ويتمثل نطاق عمل جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف دراسة "البيئة التمكينية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت"، أما جلنة الدراسات 2 لقطاع تنمية االتصاالت فيتمثل نطاق عملها يف دراسة "تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمن السيرباين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ والتكيف مع تغري املناخ".

تولت قيادة جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف فرتة الدراسة 2014-2017 رئيسة اللجنة السيدة روكسان 
ماكيلفان (الواليات املتحدة األمريكية) ونواهبا الذين ميثلون املناطق الست: السيدة رجيينا فلور أسومو-بيسو (كوت 
ديفوار)، والسيد بيرت نغوان مبينجي (الكامريون)، والسيدة كالميري كارودزا رودريغيز (فنزويال)، والسيد فيكتور مارتينيز 
(باراغواي)، والسيد وسام الرماضني (األردن)، والسيد أمحد عبد العزيز جاد (مصر)، والسيد ياسوهيكو كاواسومي 
تيلينباييف (مجهورية  أملاز  والسيد  (أوكرانيا)،  فادمي كابتور  والسيد  (فيتنام)،  نغوين كوي كويني  والسيد  (اليابان)، 

قريغيزستان)، والسيدة بالنكا غونزاليس (إسبانيا).
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يرجى مراعاة اجلوانب البيئية قبل طباعة هذا التقرير.

التقارير النهائية
وُأعد التقرير النهائي استجابًة للمسألة 5/1: "توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق 
الريفية واملناطق النائية" حتت ريادة املقرِّر املعين باملسألة: السيد شوايشي نيشيموتو (اليابان)، مع مثانية نواب 
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االتصاالت وأمانة جلان دراسات القطاع.
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شارك يف إعداد هذا التقرير العديد من اخلرباء من إدارات وشركات خمتلفة. وال ينطوي ذكر شركات أو منتجات معينة 
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املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

الفصل 1 - مقدمة  1
أقر املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014 (WTDC-14) قيام جلنة الدراسات 1 يف قطاع تنمية االتصاالت 
يف االحتاد (ITU-D) بدراسة املسألة 5/1 والقضايا اليت تشملها. وقد متت دراسة هذه املسألة يف جلنة الدراسات 2 
السابقة لقطاع تنمية االتصاالت لعدة دورات، وقد تغري خالل فرتات الدراسة وضع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.1 ويف اآلونة األخرية، ما فتئت تقنيات النطاق العريض املتنقل تزداد 
انتشارًا وباتت املعدات الطرفية ومرافق الشبكات أقل تكلفة مما كانت عليه بفضل تقييس اإلنتاج. ويف هذا الصدد، 
ومع مراعاة مزايا الوفورات، قد يتعني أن تكون التكنولوجيات املكيفة للمناطق الريفية واملناطق النائية مشرتكة بني 
هذه التقنيات املستخدمة على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل. ومن الضروري دراسة الوضع يف هذا املجال واملقارنة 
مع الفرتات املاضية. وباإلضافة إىل التقنيات فإن السياسات العامة والتدابري التنظيمية ومناذج األعمال أصبحت ذات 

أمهية لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

وقد قرر املؤمتر WTDC - 14 مواصلة النظر يف مسألة الدراسة حيث وصف حالة املشكلة على النحو التايل:

ميكن للهجرة السريعة للسكان يف البلدان النامية إىل املناطق احلضرية أن تؤثر سلبًا على جهود احلد من الفقر   -
ما مل ُتتخذ تدابري لتحسني البيئة واملعيشة يف املناطق الريفية والنائية، رمبا بنشر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف هذه املناطق.
متثل إقامة بنية حتتية أساسية لالتصاالت، تكون فّعالة من حيث التكلفة ومستدامة يف املناطق الريفية والنائية،   -
جانبًا هامًا يتطلب املزيد من الدراسة، ويتعني توفري نواتج حمددة للباعة لوضع حل مناسب ملواجهة التحديات 

يف املناطق الريفية واملناطق النائية.
أنظمة شبكات االتصاالت القائمة يف معظم األحيان مصممة أساسًا للمناطق احلضرية، حيث يفرتض وجود   -
البنية التحتية الالزمة (الطاقة الكافية واملنشآت/املأوى وقابلية النفاذ والقوة العاملة املاهرة املطلوبة للتشغيل، 
وما إىل ذلك) إلنشاء شبكة اتصاالت. ومن مث يتعني أن تليب األنظمة احلالية على حنو أفضل املتطلبات اخلاصة 

باملناطق الريفية من أجل نشرها على نطاق واسع.
التنظيمية  العامة والتدابري  وأما بالنسبة للقضايا املطروحة للدراسة يف إطار املسألة 5/1، فقد أضيفت السياسات 

ومناذج األعمال من فرتة الدراسة السابقة.

ورغبة يف دراسة القضايا اليت تشملها املسألة، مت تقدمي مسامهات ودراسات حالة من قبل الدول األعضاء وأعضاء 
القطاع واهليئات األكادميية وأعضاء آخرين شاركوا يف اجتماعات جلنة الدراسات 1 واجتماعات أفرقة املقررين 
خالل فرتة الدراسة، كما هو مبني يف امللحق 1 بالتقرير ويف مكتبة دراسات احلالة لدى قطاع تنمية االتصاالت 
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  بشأن  عاملي،  استبيان الستقصاء  إرسال  إىل ذلك، مت  وباإلضافة  االحتاد.  يف 
واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية، إىل أعضاء االحتاد، وجرى حتليل الردود على االستقصاء كما هو مبني يف 

امللحقني 1.2 و2.2 بالتقرير.

يرد تعريف املناطق الريفية واملناطق النائية يف القسم 1.3.  1
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 املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

الفصل 2 - خلفية  2

ملخص عن نتائج دورات الدراسة السابقة بشأن هذه املسألة  1.2

كانت جلنتا الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت تبحثان منذ حني يف املسائل املتعلقة باالتصاالت من أجل املناطق 
 WTDC-94 الريفية واملناطق النائية لعدة فرتات دراسة. ويرجع تاريخ مسألة الدراسة اليت تشمل هذه الدراسات إىل املؤمتر
(بوينس آيرس، األرجنتني) حيث مت االتفاق يف خطة عمل بوينس آيرس (BAP-94) على دراسة هذه املواضيع يف 
جلنة الدراسات 2 يف إطار املسألة 4/2 "توفري االتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية". وقد جرى، منذ ذلك 
احلني، تعديل العنوان بعض الشيء بإضافة عبارة "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت". ويف فرتة الدراسة 2017-2014، 
استمرت املسألة يف إطار جلنة الدراسات 1 بوصفها املسألة 5/1 "توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف املناطق الريفية واملناطق النائية".2

فرتة الدراسة 2002-2006 (املسألة 10-1/2)

قرر فريق املقرر املعين باملسألة 10-1/2 أن جيمع دراسات احلالة من املناطق اخلمس يف العامل وأن يضع مبادئ توجيهية 
للممارسات الناجحة لصاحل البلدان يف معاجلة تنمية االتصاالت الريفية. وقد مت مجع 19 دراسة حالة قام فريق املقرر 
بتحليلها. وتنشر معظم دراسات احلالة أحدث التكنولوجيات اليت يتم تكييفها لتالئم بيئة وظروف موقع املشروع. 
ويتوقف اختيار التكنولوجيات املناسبة للتوصيلية الريفية على املشاريع. وقد مت نشر تكنولوجيات السلكية، كاملطراف 
ذي الفتحة الصغرية جدًا (VSAT) واالتصاالت الالسلكية لألرض (النفاذ الالسلكي الثابت (FWA) والعروة احمللية 
الالسلكية (WLL) وWi-Fi)، للخط الرئيسي والعروة احمللية يف حاالت كثرية بفضل اختصار وقت النشر وفعالية 
التكاليف وإمكانية التوسيع ومزايا الصيانة والتشغيل. وأشار العديد من دراسات احلالة إىل أمهية احللول لتوفري اإلمداد 
بالطاقة يف املناطق الريفية. وجرى التأكيد يف العديد من دراسات احلالة على التدريب الكتساب مهارات تشغيل 

احلاسوب جلميع األجيال، من األطفال إىل كبار السن.3

فرتة الدراسة 2006-2010 (املسألة 10-2/2)

استنباط  وأمكن   .2010-2006 الدراسة  لفرتة  حالة  دراسة   20 جبمع   10-2/2 باملسألة  املعين  املقرر  فريق  قام 
االستنتاجات التالية من حتليل دراسات احلالة واملسامهات املقدمة من األعضاء. وكثريًا ما كانت موضع النظر خطة 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بوصفها املنهجية اجلديدة لتعبئة األموال للمشاريع الريفية. وتشكل احللول 
اخلاصة بتوفري القدرة الكهربائية ملرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبنيتها التحتية يف املناطق الريفية واملناطق 

النائية قضية حامسة.4

فرتة الدراسة 2010-2014 (املسألة 10-3/2)

قام فريق املقرر املعين بدراسة املسألة 3/2-10 جبمع دراسات حالة من املسامهات اليت تلقاها أثناء فرتة الدراسة هذه. 
االستبيان من جانب  والردود على  احلالة  املسامهات ومدخالت دراسات  املسألة من خالل  املقرر  فريق  ودرس 
 WiFi األعضاء. ولوحظت يف دراسات احلالة هذه تكنولوجيتان رئيسيتان، ومها التكنولوجيا الالسلكية لألرض مثل
وWiMAX والنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة (CDMA) والتكنولوجيا الساتلية مثل VSAT املقرتنة باملدار الساتلي املستقر 
بالنسبة إىل األرض (GEO). ونوقش أيضًا تعريف النطاق العريض فيما يتعلق باحلد األدىن املطلوب من حيث سرعة 

الوثيقة SG1RGQ/107، "أوضاع النطاق العريض يف املناطق الريفية والنائية"، جهة التنسيق لدى مكتب تنمية االتصاالت بشأن املسألة 5/1.  2

املسألة 1/2-10، االتصاالت من أجل املناطق الريفية واملناطق النائية، التقرير النهائي.  3

املسألة 2/2-10، االتصاالت من أجل املناطق الريفية واملناطق النائية، التقرير النهائي.  4

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0107
https://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.10.1-2006
https://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.10.2-2010
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البيانات. وخلص تقرير جلنة النطاق العريض إىل أن هذا النطاق هو خدمة جارية ذات سعة عالية، أي أنه قادر على 
محل قدر كبري من البيانات يف الثانية وهو ال يرتبط بسرعة معينة. وهناك العديد من البلدان اليت ردت على استبيانات 
مكتب تنمية االتصاالت بشأن خمتلف معدالت سرعة البيانات خلدمات النطاق العريض، بيد أن بعض البلدان أشار 
إىل سرعة لتنزيل البيانات قدرها Mbps 2 احملددة يف سياساهتا الوطنية أو سرعة أعلى بكثري يف بلدان أخرى عرب 

شبكات األلياف البصرية.5

(WSIS) القمة العاملية ملجتمع املعلومات  2.2

يف ديسمرب 2003، اجتمع العامل يف جنيف يف ظل القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS) ليعلن "الرغبة املشرتكة 
ه حنو التنمية"، وبذلك استهل حقبة  وااللتزام املشرتك ببناء جمتمع معلومات حموره اإلنسان وشامل للجميع وموجَّ
 .(MDG) من أجل اإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية (ICT) تسخري قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وقد وضعت خطة عمل جنيف، اليت متخضت عنها القمة، األهداف وخطوط العمل األحد عشر اليت توجه مسار 

التنمية يف جماالت حمددة. واعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة (UNGA) يف قرار هلا مبنجزات مرحلة جنيف.

وانطلقت املرحلة الثانية من القمة، يف تونس العاصمة عام 2005، من منجزات خطة جنيف ومتخضت عن برنامج 
عمل تونس الذي تناول قضايا إضافية، مثل التمويل وإدارة اإلنرتنت. كما طلبت القمة من األمني العام، بالتشاور 
مع جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق (CEB)، أن ينشئ داخل هذا املجلس فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع 
املعلومات (UNGIS) الذي يتألف من منظمات األمم املتحدة ذات الصلة وأن ُتسند إليه والية تسهيل تنفيذ نتائج 

القمة العاملية.

بشأن  العامة  للجمعية  املستوى  الرفيع  لالجتماع  اخلتامية  الوثيقة  السبعني  دورهتا  العامة يف  اجلمعية  واعتمدت 
االستعراض العام لتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملية ملجتمع املعلومات، واليت جاء فيها:

"ونعرب كذلك عن القلق ألّن الفجوات الرقمية تظل قائمة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، وألن الكثري 
من البلدان النامية تنقصه فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار ميسورة. وحىت سنة 2015، 
مل حتصل على فرص النفاذ إىل اإلنرتنت يف البلدان النامية سوى 34 يف املائة من األسر املعيشية، مع تفاوت هذه 
النسبة تفاوتًا كبريًا فيما بني هذه البلدان، وبلوغها يف املقابل لدى البلدان املتقدمة النمو مستوى يزيد عن 80 يف 

املائة. وهذا يعين أن ُثلثي األسر املعيشية يف البلدان النامية ليس لديها فرص النفاذ إىل اإلنرتنت.

وحنن، باإلضافة إىل ذلك، ندعو إىل إحداث زيادة كبرية يف فرص احلصول على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، 
ونشجع كل أصحاب املصلحة على السعي إىل متكني اجلميع من فرص الوصول الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت. 
ونرحب باجلهود اليت يبذهلا كل أصحاب املصلحة يف سبيل حتقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ضمن 
إطار برنامج عمل التوصيل يف 2020: برنامج عمل عاملي لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

العامل الذي اعُتمد يف مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت يف عام 2014."6

وكان االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU)، وهو امليسر الوحيد خلط العمل جيم2- املنبثق عن القمة: املعلومات والبنية 
التحتية لالتصاالت، واملنظمة الدولية الرائدة يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يدرس البنية 
التحتية للنطاق العريض من وجهات نظر عديدة. ومنذ عام 1994، كانت جلنتا الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت 

املسألة 3/2-10، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل املناطق الريفية واملناطق النائية، التقرير النهائي.  5

الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات.  6

https://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.10.3-2014
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تعكفان على دراسة املسائل املتعلقة بتوفري االتصاالت للمناطق الريفية واملناطق النائية، ومجعتا العديد من دراسات 
احلالة العملية والقّيمة يف جمال تنمية اتصاالت النطاق العريض.

جلنة النطاق العريض  3.2

أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (UNESCO) جلنة النطاق العريض 
للتنمية الرقمية يف شهر مايو عام 2010. وأعلنت اللجنة أهنا هتدف إىل تعزيز أمهية النطاق العريض يف جدول أعمال 
السياسات الدولية وأن توسيع إمكانية النفاذ إىل النطاق العريض يف كل بلد هو السبيل إىل تسريع خطوات التقدم 

حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية (MDG) حبلول املوعد املستهدف وهو عام 2015.

ويف كل سنة، تنشر جلنة النطاق العريض التابعة لألمم املتحدة تقريرها السنوي عن "حالة النطاق العريض" جلس 
نبض دوائر صناعة النطاق العريض على الصعيد العاملي واستكشاف التقدم احملرز يف توصيل كل فرد على هذا 
الكوكب عرب النطاق العريض. وخلص تقرير اللجنة لعام 2015 إىل أنه على الرغم من استمرار معدالت النمو 
القوية للنطاق العريض املتنقل واستخدام Facebook وجتاوز االشرتاكات اخللوية املتنقلة حدود 7 مليارات اشرتاك 
ألول مرة خالل 2015، شهد النمو يف االشرتاكات اخللوية املتنقلة والنمو يف استخدام اإلنرتنت على نطاق العامل 

تباطؤًا شديدًا. ومن مث نكون قد وصلنا إىل نقطة حتول يف منو اإلنرتنت.

ومل تتحقق األهداف اليت حددهتا جلنة النطاق العريض التابعة لألمم املتحدة يف 2011 حبلول عام 2015 (التاريخ 
املستهدف)، ويبدو من غري احملتمل أن تتحقق قبل عام 2020. وكذلك، من غري احملتمل التوصل إىل الرقم املستهدف، 
وهو 4 مليارات مستعمل لإلنرتنت، قبل عام 2020. ومن احملتمل أن يأيت مستعملو اإلنرتنت يف املستقبل من خلفيات 
أقل حظًا من حيث التعليم ومدى التحضر ومن قاعدة من اللغات واللهجات احمللية األخرى. ويالحظ أن النمو يف 
اللغات املتاحة على اإلنرتنت من أجل بعض اخلدمات اإللكرتونية الرئيسية ال جياري النمو يف استخدام اإلنرتنت 
إمجاًال. وللتغلب على نقطة التحول هذه، ولتحقيق النفاذ الشامل للجميع بتكلفة معقولة إىل شبكة اإلنرتنت، يتطلب 

األمر جهودًا كبرية وتنسيقًا أفضل وزيادة فعالية استخدام املوارد املتاحة من قبل مجيع أصحاب املصلحة.7

اخلطة االسرتاتيجية لالحتاد الدويل لالتصاالت  4.2

وافق مؤمتر املندوبني املفوضني التاسع عشر (PP-14)، الذي عقد يف بوسان يف أكتوبر - نوفمرب 2014، على اخلطتني 
الذي يضع رؤية  التوصيل يف عام 2020  برنامج  للفرتة 2016-2019 وكذلك على  واملالية لالحتاد  االسرتاتيجية 

واضحة وأهدافًا مشرتكة ملستقبل قطاع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويؤكد القرار 71 (املراَجع يف بوسان، 2014) أمهية الربط بني اخلطط االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية كوسيلة لقياس 
التقدم يف حتقيق أهداف االحتاد وغاياته.

املعلومات  لالتصاالت/تكنولوجيا  العاملية  التنمية  أجل  عام 2020 من  التوصيل يف  "برنامج  القرار 200  ويصف 
التالية  املقاصد  تتعلق  املقاصد،  أهداف و17 مقصدًا. ومن بني هذه  أربعة  القرار  واالتصاالت". ويدرج ملحق 

باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق الريفية واملناطق النائية.

املقصد 1.1: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 55 يف املائة من األسر حبلول 2020.  -

املقصد A.1.2: يف العامل النامي، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 50 يف املائة من األسر حبلول 2020.  -

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  7
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املقصد B.1.2: يف أقل البلدان منوًا (LDC)، ينبغي توفري النفاذ إىل اإلنرتنت لنسبة 15 يف املائة من األسر   -
حبلول 2020.

املقصد 4.2: يف مجيع أحناء العامل، ينبغي أن تغطي خدمات النطاق العريض نسبة 90 يف املائة من سكان   -
املناطق الريفية حبلول 2020.

وقد التزمت الدول األعضاء يف االحتاد، من خالل برنامج التوصيل يف 2020، بالعمل حنو رؤية مشرتكة من أجل 
املعلومات واالتصاالت حتقيق  االتصاالت/تكنولوجيات  تتيح  املوّصل حيث  العامل  ميّكنه  معلومات  إقامة "جمتمع 
وتسريع النمو والتنمية االجتماعيني واالقتصاديني املستدامني بيئيًا لكل فرد"، ودعت الدول مجيع أصحاب املصلحة 

إىل املسامهة مببادراهتم وخرباهتم ومؤهالهتم وخربهتم التقنية يف التنفيذ الناجح لربنامج التوصيل يف 2020.

وأقر مؤمتر املندوبني املفوضني لعام 2014 (PP-14) أيضًا القرار 139 (املراَجع يف بوسان، 2014) الذي يبتغي وضع 
السياسات الرامية إىل تشجيع االستثمارات العامة واخلاصة من أجل سد الفجوة الرقمية باستعمال التكنولوجيات 
املتاحة، من قبيل أنظمة االتصاالت الراديوية. وهذا القرار، الصادر بعنوان "استخدام االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء جمتمع معلومات شامل للجميع"، يسلط الضوء أيضًا على أمهية 

تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.8

نتائج املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2014  5.2

عقد االحتاد املؤمتر العاملي السادس لتنمية االتصاالت يف ديب يف مارس - أبريل 2014. وأقر املؤمتر WTDC-14 الربامج 
كإطار ملموس لتحقيق األهداف اخلمسة والنواتج (املنتجات واخلدمات) اخلمسة عشر املرتبطة هبا احملددة لقطاع 

تنمية االتصاالت لتسريع نشر التوصيلية على مستوى العامل على مدى السنوات األربع التالية.

وتتمثل هذه الغاية من الربنامج املتعلق بشبكات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املطابقة 
وقابلية التشغيل البيين وسد الفجوة التقييسية يف مساعدة الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع تنمية االتصاالت 
واملنتسبني إليه يف تعزيز االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة املالئمة لتطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت 
وخدماهتا. وتشمل بعض جماالت العمل احملددة ما يلي: إدارة الطيف واملراقبة الراديوية واإلذاعة وشبكات اجليل 
التايل وشبكات النطاق العريض (التكنولوجيات السلكية والالسلكية مبا فيها االتصاالت املتنقلة الدولية) واملطابقة 

وقابلية التشغيل البيين (C&I) واالتصاالت الريفية.

وفيما يتعلق باالتصاالت الريفية، يالحظ أن املناطق الريفية ال تزال تعاين من نقص التغطية، إذ ال يعترب مشغلو 
االتصاالت التغطية الريفية جمزية جتاريًا. وقد أدى منو الكثافة اهلاتفية يف املناطق احلضرية يف اآلونة األخرية، بفضل 
التكنولوجيا املتنقلة، إىل توسيع الفجوة الرقمية بني املناطق الريفية واحلضرية. وما زال إنشاء توصيلية املسافات 
الطاقة عائقًا  التام ملصادر  التيار الكهربائي عشوائيًا أو االنعدام  انقطاع  التكلفة. ويشكل  الطويلة ممارسة باهظة 

رئيسيًا، ومع ذلك تزداد جدوى إمدادات الطاقة الضوئية كحل بديل معقول.

ومن مث، سوف ينصب تركيز املكتب على توفري املعلومات عن التكنولوجيات املناسبة للنفاذ والتوصيل ومصادر 
اإلمداد بالطاقة لتوصيل االتصاالت إىل املناطق الريفية واملناطق احملرومة كليًا أو جزئيًا من اخلدمات، وتنفيذ املشاريع 
يف نقاط النفاذ إىل النطاق العريض العمومية/املجتمعية، ونشر املعلومات والتحليالت ألحدث التقنيات (مبا فيها 

الساتلية) وأفضل املمارسات.9

الوثائق اخلتامية ملؤمتر املندوبني املفوضني (بوسان، 2014).  8

أخبار االحتاد، العدد 3 (2014) "تقرير خاص من ديب".  9
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وقد وافق كذلك املؤمتر WTDC-14 على اإلبقاء على جلنيت الدراسات لقطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد، وحدد 
اختصاصات كل منهما. كما وافق على املسائل اجلديدة واملراجعة لفرتة الدراسة 2017-2014. كما تقرر دراسة 
املسألة "االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق الريفية واملناطق النائية" يف إطار جلنة الدراسات 1 

لقطاع تنمية االتصاالت.

أمهية الدراسة يف املناطق الريفية واملناطق النائية  6.2

وفقًا إلحصاءات شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة (2014)، تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من نصف سكان 
العامل يعيشون يف املناطق الريفية، ويتحول العديد منهم من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية. ومن املتوقع استمرار 
هجرة السكان من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية عامًا بعد عام. وقد يكون ذلك بسبب صعوبة املعيشة والظروف 

االقتصادية يف املجتمعات الريفية.

وتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية يف البلدان النامية بطيئة ما مل تنفذ 
سياسات ومبادرات خاصة وما مل يتوفر الدعم احلكومي يف تلك البلدان. وتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مثل خدمات الصوت األساسية والرسائل القصرية واملؤمترات الفيديوية وخدمات اإلنرتنت، 

ليست جمزية بشكل عام يف املناطق الريفية ذات الكثافة السكانية املنخفضة يف البلدان النامية.

ونتيجة لذلك، ووفقًا لتقرير صادر عن مدير مكتب تنمية االتصاالت عن "قياس جمتمع املعلومات (2014)"10، 
يبدو أن الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية والريفية سائدة يف كثري من البلدان النامية. وهناك فجوة واسعة يف 
مستويات نفاذ األفراد/األسر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والبنية التحتية لالتصاالت الثابتة/املتنقلة يف املجتمعات احلضرية والريفية.

وطوال الدراسات السابقة، كان واضحًا من جتربة العديد من البلدان أن التقنيات واالسرتاتيجيات لتنفيذ االتصاالت/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية متنوعة وختتلف من بلد آلخر. كما أن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي والتكنولوجي يف املناطق الريفية والنائية يتغري بسرعة. ومن مث، من املهم مواصلة دراسة االتصاالت/

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

تقرير قياس جمتمع املعلومات (2014) املتاح يف العنوان التايل:   10 

.https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx
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الفصل 3 - التحديات املتعلقة بتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   3
يف املناطق الريفية واملناطق النائية

التحديات اليت نوقشت يف دورات الدراسة السابقة حول هذه املسألة  1.3

ُتعّرف املناطق الريفية واملناطق النائية موضوع الدراسة يف إطار املسألة 3/2-10 لقطاع تنمية االتصاالت بأهنا املناطق 
البعيدة عن املدن والبلدات الكبرية وغري الكثيفة بالسكان مقارنة باملناطق احلضرية وشبه احلضرية. وتعّرف هذه 
املناطق يف بعض البلدان بأهنا املناطق اليت تقل كثافة السكان فيها عن 500 2 نسمة. وتعتمد املناطق الريفية واملناطق 

النائية إىل حٍد كبري على النشاط الزراعي وما إىل ذلك، وميكن وصفها باخلصائص التالية:

مشكالت تتعلق بإمكانية الوصول نتيجة لبعد املسافة والتضاريس ورداءة شبكات الطرق/النقل والعزلة اليت   (1

تتسم هبا بعض املجتمعات الريفية؛
االفتقار إىل البىن التحتية التمكينية األساسية أو عدم كفايتها، مثل املوارد املنتظمة لإلمداد بالطاقة الكهربائية؛  (2

عدم وجود بنية حتتية كافية لالتصاالت؛  (3

تكلفة الوصول املادي وتركيب التجهيزات نتيجة لتوالف أي من القضايا ذات الصبغة اجلغرافية املذكورة   (4

أعاله؛
الكثافة اجلغرافية املنخفضة للسكان املستهدفني (أي سكان قرى صغرية يف جمتمعات قليلة السكان منفصلة   (5

جغرافيًا)؛
اخنفاض الدخل واالفتقار إىل دخل متاح لإلنفاق والفقر النسيب لسكان الريف؛  (6

مستويات عالية من األمية يف بعض املناطق الريفية؛  (7

اخنفاض مستوى الوعي (إن وجد) بفوائد االتصاالت احلديثة مما يؤدي إىل اخنفاض الطلب عليها يف بعض   (8

املناطق؛
افتقار شامل للتمويل (من القطاعني العام واخلاص على السواء)؛  (9

خصائص أخرى.  (10

وقد ُعرضت هذه التحديات من منظور العناصر السبعة التالية يف النظام اإليكولوجي لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت/ النطاق العريض: من منظور كل من واضعي السياسات واهليئات التنظيمية واملشغلني واملستهلكني 
والباعة واجلهات املصنعة لتجهيزات منشآت العمالء (CPE) ومطوري احملتوى واملنظمات الدولية والوكاالت املاحنة 

الثنائية واملتعددة األطراف.11

التحديات اليت نوقشت يف املسامهات املقدمة يف فرتة الدراسة هذه  2.3

يف املسامهات املقدمة إىل اجتماعات فريق املقرر املعين باملسألة 5/1، ُعرضت التحديات اليت تعرتض سبيل تنمية 
االتصاالت/ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية يف عدة بلدان.

املسألة 3/2-10، االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمناطق الريفية واملناطق النائية، التقرير النهائي.  11

https://www.itu.int/pub/D-STG-SG02.10.3-2014
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وصفت سري النكا التحديات أمام تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية 
يف مسامهتها على النحو التايل:12

ارتفاع تكاليف اإلنشاء والتشغيل  أ ) 
تتم معظم عمليات النشر الريفية والنائية يف املناطق غري املتطورة جدًا، وهي تفتقر إىل البنية التحتية املناسبة لدعم 
عمليات النشر اليت تزيد من تكلفة هذه العملية وكذلك تكاليف العمليات املرتبطة هبا. وترتبط التحديات الرئيسية 
أمام عمليات النشر هذه بوسائط النقل واالستثمارات املرتبطة بالطاقة واإلنشاءات املتعلقة باالستثمار وما إىل ذلك. 
ومن شأن توفري الكهرباء والبنية التحتية املناسبة للطرق أن تزيد من تكاليف العمليات وذلك باستخدام املولدات 

الكهربائية لسد النقص يف الكهرباء وطرائق النقل املتخصصة للتغلب على نقص البنية التحتية املناسبة للطرق.

(ARPU) قلة عدد السكان واخنفاض متوسط اإليرادات احملتملة من كل مستعمل ب) 
ترتبط قلة الكثافة السكانية واخنفاض متوسط العائد من كل مستعمل، يف معظم املناطق الريفية والنائية، باألسباب 
العائد من كل مستعمل وعدد األشخاص مها مبثابة  املناطق. ومتوسط  السائدة يف هذه  االجتماعية واالقتصادية 
العمليات. وعالوة على ذلك،  املباشر لتكاليف  الدافع  املباشرة لإليرادات، والكثافة السكانية هي مبثابة  الدوافع 
يتطلب اخنفاض الكثافة السكانية املزيد من االستثمارات الستيعاب نشر االتصاالت. وهذا مصدر اختناق شديد 
أقل مقارنة  تغطية  النشر سيكون هلا  لعمليات  املرافقة  التكنولوجيات  العريض، ذلك ألن  النطاق  لنشر تطورات 

بأسالفها.

نقص إمدادات الطاقة ج) 
نقص إمدادات الطاقة هو مسة رئيسية من مسات املجتمعات الريفية أو النائية. وهذا ما يدفع إىل زيادة االستثمارات 
املطلوبة فيما يتعلق مبستودعات البطاريات واملولدات. وعالوة على ذلك، فإن استخدام املولدات يزيد من التكاليف 
املرتبطة بالعمليات ألن تكلفة هذا االستخدام مرتفعة باملقارنة بالتكاليف املرتبطة بإمدادات الطاقة الوطنية. وهناك 
العديد من احلاالت اليت اختار فيها املشغلون الرتكيز على االستثمارات البديلة يف جماالت مثل الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح وغريها، واليت تتطلب زيادة االستثمار الستيعاب عمليات النشر هذه.

االفتقار إىل العاملني التقنيني د ) 
كما هو موضح أعاله، فإن الكثافة السكانية املنخفضة، إىل جانب الظروف االجتماعية واالقتصادية املتدنية يف 
املناطق النائية والريفية، تفضي إىل بيئة تفتقر إىل العاملني التقنيني. ومع أن السلطة املركزية هي الدافع وراء نشر 
العديد من االستثمارات ذات الصلة باالتصاالت فإن النشر والعمليات تتم على يد شبكة موزعة من الناس الذين 

هم حباجة إىل مستوى أعلى من الكفاءة التقنية لتشغيلها.

النظام اإليكولوجي ملطاريف املهاتفة ه ) 
تسهل األنظمة اإليكولوجية ملطاريف املهاتفة نشر تكنولوجيا االتصاالت، ذلك ألهنا حتفز املشغلني على هذا النشر. 
ودعم تكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية املختلفة يف خمتلف النطاقات هو عامل حاسم ألنه يؤدي إىل توفري 

عوامل الطلب الالزمة لتسهيل النشر.

الوثيقة 1/265، مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية.  12

http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0265
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اجلغرافيا و ) 
نشر  للنشر. ولكن  متغرية  بيئة  مما خيلق ظروف  السلكية  االتصاالت  نشر  أساسًا على  اجلغرافية  الظروف  تؤثر 

االتصاالت الالسلكية قد يتأثر نظرًا لضرورة زيادة عدد احملطات القاعدة للتغلب على حتديات التضاريس.

اإلملام مبعارف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ز ) 
إن اإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والثقافة الرقمية مها من السمات اليت تسهم بطرق عديدة يف جناح 
النامية إىل اإلملام بتكنولوجيا  البلدان  املتقدمة، تفتقر  بالبلدان  الصلة باالتصاالت. ومقارنة  املنتجات ذات  تغلغل 

املعلومات واالتصاالت مما خيلق اختناقات يف جناح تغلغل خدمات اإلنرتنت.

يف مجهورية الصني الشعبية، يتمثل التحدي األكرب لتطوير النطاق العريض يف املناطق الريفية يف ارتفاع تكاليف 
بناء الشبكات وصيانتها. وبالرغم من وجود إعانات للنطاق العريض يف بعض املخصصات املالية لالستخدام اخلاص 
من احلكومة املركزية واحلكومات احمللية، يكاد يكون كل نوع من أنواع اإلعانات للنطاق العريض مشروع إرشادي 
يتطلب ختصيص متويل مقابل من الطرف اآلخر. ومعظم األموال املخصصة لبناء النطاق العريض تكون على أساس 

كل سنة ومثة نقص يف االعتبار املنهجي للتنمية على املدى الطويل.13

ويواجه النطاق العريض يف املناطق الريفية العديد من التحديات:

النفاذ الريفي باأللياف البصرية كليًا عملية بناء ضخمة.  -
النطاق العريض الريفي يواجه قدرًا أكرب من االستثمار وقدرًا أقل من الدخل، والشركات غري مقتدرة.  -

النطاق العريض الريفي يفتقر إىل استدامة الطلب من جانب دوائر األعمال.14  -
يف هاييت، تؤدي املصاعب األساسية اليت تشكو منها املناطق الريفية واملناطق النائية إىل إعاقة االستثمارات. ويضاف 
إىل هذه املصاعب عدم وجود تقنيني حمليني للصيانة ميكنهم االستجابة سريعًا إىل الطلبات املتعلقة بصيانة املعدات 

وإصالحها.15

ويف غينيا، جند أن مشكلة ضعف البىن التحتية واخلدمات اخلاصة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أو غياهبا يف املناطق الريفية واملناطق املعزولة هي نتيجة عدم إمكانية مشغلي االتصاالت من حتقيق أرباح يف حال 

تقدميهم للخدمات يف هذه املناطق.16

املتعلقة  الرتاخيص  لتقدير تكاليف الرتخيص. ونتيجة لتجديد  وأشارت كوت ديفوار إىل ضرورة حتديد طريقة 
باملهاتفة املتنقلة من اجليل الثاين ومنح الرتاخيص اجلديدة (املتعلقة باجليل الثالث واجليل الرابع والرتاخيص العامة) إىل 
مشغلي االتصاالت يف بلدان عديدة، ال سيما يف عدد من البلدان اإلفريقية، فإن قضية تقدير تكاليف الرتاخيص 

ومن مث تكاليف استعمال الرتددات املطلوبة، حتتاج إىل النظر فيها كقضية ملحة.17

الوثيقة Rural broadband in China and proposals for Question 5/1 study" ،1/46"، مجهورية الصني الشعبية.  13

الوثيقة Rural Broadband' innovation mode, creating a new era of optical network in rural areas" ،1/206'"، مجهورية   14

الصني الشعبية.
الوثيقة 1/140، "مناذج األعمال وتشجيع املشغلني"، مجهورية هاييت.  15

الريفية واملناطق املعزولة يف غينيا"،  املناطق  املعلومات واالتصاالت يف  بالنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا  املتعلق  الوثيقة 1/144، "الوضع   16

مجهورية غينيا.
الوثيقة 1/164، "ضرورة حتديد طريقة لتقدير تكاليف الرتاخيص"، مجهورية كوت ديفوار.  17

http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0046
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0206
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0140
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0144
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0164
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وتواجه املناطق الريفية واملناطق املعزولة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الصعوبات التالية:

اهلجرة الريفية النامجة عن انعدام البنية التحتية األساسية يف املناطق الريفية واملناطق املعزولة.  -
أكثر من 75 يف املائة من السكان يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق املعزولة وال يستطيعون النفاذ إىل تطبيقات   -
تكنولوجيا  إىل  النفاذ  بقدرات  املزودة  اهلواتف  تكلفة  ارتفاع  بسبب  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
معاناة األغلبية الساحقة من السكان من الفقر الذي يستبعدهم من النفاذ إىل تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا   -

املعلومات واالتصاالت.18
وذكرت شركة Intel (الواليات املتحدة األمريكية) أن نقص الكهرباء هو مشكلة خطرية خصوصًا يف املناطق 
الريفية وتدعو احلاجة إىل النظر فيها لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم. وقد يكمن احلل يف 

استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البدائل األخرى.19

التحديات الكامنة يف الردود على االستبيان اخلاص باالستقصاء العاملي  3.3

اُتفق، يف اجتماعات جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف سبتمرب 2015، على توجيه رسالة معممة إىل 
أعضاء االحتاد لدعوهتم إىل تقدمي مسامهات بشأن جوانب حمددة تتعلق بالنفاذ والتوصيلية يف املناطق الريفية والنائية. 
وأرسل االستبيان إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وإىل مراقب (مبوجب القرار 99)، واألعضاء يف قطاع تنمية 
االتصاالت واملنتسبني إليه والدوائر األكادميية، وفريقي اإلدارة يف جلنيت الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية االتصاالت، 

واملراقبني (من املنظمات اإلقليمية والدولية). وقد تلقى املكتب ما جمموعه 46 مشاركة من 45 بلدًا.20

امللحقني 1.2 و2.2 من هذا  االستقصاء يف  الواردة من خالل هذا  واملسامهات  املدخالت  وقد مت جتميع كل 
التقرير ملساعدة البلدان يف تعزيز قدراهتا من أجل التصدي للتحديات املتصلة بإتاحة النفاذ لفائدة الناس الذين يعيشون 
املعلومات واالتصاالت يف  تنمية االتصاالت/تكنولوجيا  بالتحديات أمام  يتعلق  الريفية والنائية. وفيما  يف املناطق 

املناطق الريفية واملناطق النائية، ُطرح سؤال على النحو التايل:

ما هي املشاكل أو التحديات اليت واجهت نشر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق   5.7

الريفية واملناطق النائية؟
كان هنالك 37 ردًا على هذا السؤال (82,22%)؛  -

ويف الردود، أشار العديد من البلدان إىل مشاكل الوصول اجلغرافية بسبب بعد املسافة والتضاريس ورداءة   -
شبكة النقل. ورّدت كوستاريكا وبنما والسودان وكينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأفغانستان وفنزويال 

والربازيل وغريها على هذه املشاكل.
وذكرت عدة بلدان نقص إمداد الطاقة الكهربائية. وأفصحت بنما وأوغندا ونيبال وكينيا والكامريون ومجهورية 

الكونغو الدميقراطية ومجهورية إفريقيا الوسطى وفنزويال، من بني بلدان أخرى، عن معايشتها هلذه التحديات.

الوثيقة ICTs for rural areas: The case of DRC" ،1/427"، مجهورية الكونغو الدميقراطية.  18

الوثيقة ICT in Education - Rural and Remote Areas" ،1/181"، شركة Intel (الواليات املتحدة األمريكية).  19

الوثيقة Analysis of questionnaire replies for the global survey for Question 5/1" ،SG1RGQ/214"، نائب املقرر املعين   20

باملسألة 5/1.

https://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0427
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0181
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0214
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ومثة مشكلة يف نقص البنية التحتية الكافية لالتصاالت بسبب ارتفاع تكاليف اإلنشاء والتشغيل. وذكرت باكستان 
وأوغندا ونيبال والكامريون وباراغواي وتركيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية إفريقيا الوسطى وسويسرا 

والربازيل وبلدان أخرى أهنا تعاين من هذه املشكلة.

وأثار عدد من البلدان صعوبة صغر حجم السوق حبكم قلة كثافة السكان واخنفاض الدخل. وذكر هذه الصعوبة 
إسرائيل ونيبال وإسبانيا واملكسيك وكينيا وسري النكا وباراغواي وبولندا وكوبا وبريو وأسرتاليا والدامنارك، 

وغريها.

وأشري يف بعض الردود على االستقصاء إىل القضايا التنظيمية مبا يف ذلك توزيع الرتددات. ومن بينها، الردود من 
دولة فلسطني وسري النكا وكوستاريكا.

وكان التحدي األخري يتعلق بالتعليم من قبيل اإلملام باستخدام التكنولوجيا. وأثارت نيبال ومجهورية إفريقيا الوسطى 
هذه املشكلة.

طرائق التغلب على التحديات  4.3

كما رأينا أعاله، هناك عدة أمناط من التحديات أمام تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق 
الريفية واملناطق النائية. وتعرَّف الفجوة الرقمية بأهنا "عدم املساواة يف نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف 
النفاذ إليها واستخدامها"، ولكن العديد من اجلوانب املختلفة تكتنف هذا املصطلح. والفجوة الرقمية بني احلضر 
والريف هي الفجوة الرقمية الرئيسية املشار إليها (إىل جانب الفجوة الرقمية الدولية) يف أغلب األحيان. وهي اآلن 
قضية رئيسية يف العديد من البلدان واملناطق يف شىت أحناء العامل. وهنالك اآلن جمموعة كبرية من الكتابات اليت 
تصف الفجوة الرقمية احلضرية/الريفية. ويتضمن امللحقان 1.3 و2.3 من هذا التقرير حملة عامة عن خمتلف طرائق 
القياس حىت اآلن، مع بعض األمثلة على ما مت قياسه حىت اآلن.22،21 ونظرًا للتحديات املذكورة أعاله، ما زالت 

الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية واسعة.

ومن أجل التغلب على هذه التحديات، هناك حاجة إىل طرائق تتناول خمتلف اجلوانب. مثال ذلك، ينبغي تعويض 
مشكلة املوقع من خالل السياسات والتنظيم، مثل وضع سياسة وخطة للنطاق العريض وإنشاء صندوق للخدمة 
الشاملة. وميكن معاجلة التكلفة العالية لرتكيب وتشغيل البنية التحتية لالتصاالت من خالل تسخري التكنولوجيا 
اجلديدة. وينبغي مناقشة التحديات النامجة عن صغر حجم السوق يف إطار مناذج األعمال. والتعليم يف املناطق الريفية 

والنائية مهم وميكن أن تكون خدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فعالة يف حل هذه املشكلة.

الوثيقة Measuring the urban-rural digital divide" ،SG1RGQ/226"، األمانة العامة.  21

الوثيقة Measuring the Urban-Rural Digital Divide (URDD)" ،1/347"، األمانة العامة.  22

http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0226
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0347
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الفصل 4 - التكنولوجيات من أجل توصيل املناطق الريفية واملناطق النائية  4

االتصاالت من أجل توصيل املناطق الريفية واملناطق النائية  1.4

يكون تشكيل الشبكة عادة يف جزأين: التوصيل والنفاذ. وتنقسم يف بعض األحيان إىل ثالثة أجزاء: النواة والتوصيل 
والنفاذ، حيث يقوم التوصيل بتسيري احلركة من مواقع اخلاليا (أو نقاط الوجود) إىل الشبكة النواة. ومبا أن هذا 
التصنيف غري واضح يف بعض األحيان، نظرًا لتعقيد تشكيل االتصاالت احلديثة، وتبسيطًا للنقاش، يسمى قسم 

النواة أو التوصيل ببساطة "التوصيل" يف هذه الدراسة.

ويتسم التوصيل مبعدل سرعة أعلى لنقل املعلومات الكبرية املرسلة من خمتلف املعدات الطرفية. وقد تكون أجزاء 
التوصيل وكذلك أجزاء النفاذ عرب حلول سلكية أو السلكية. وتشمل األقسام التالية حملات عامة عن حلول كبلية 

ليفية والسلكية لألرض وساتلية.

وتستخدم التقنيات السلكية والالسلكية على السواء يف أجزاء التوصيل والنفاذ. وكانت هاتان التقنيتان متنافستان 
ومتكاملتان أحيانًا لفرتة طويلة. وبعد اخرتاع الكبالت البصرية، أصبح استخدامها لوصالت الربط هو منط التصميم 
املوحد للشبكة الوطنية. ومن ناحية أخرى، فإن النفاذ الالسلكي يف منطقة متناثرة من الشبكة ال يقل فعالية عن 

النفاذ السلكي فيها. وهذا هو احلال حتديدًا يف املناطق الريفية واملناطق النائية، حيث مد الكبالت مهمة صعبة.23

أمناط تشكيالت الشبكة  2.4

يبني اجلدول 1 التقنيات املستخدمة بالنسبة جلزء النفاذ وجزء التوصيل يف الشبكة. ويتناول التصنيف والوصف 
التقين املقابل أدناه طرائق البث املناسبة التصال عريض النطاق. وقد ُذكر بعض التقنيات التارخيية لغرض املقارنة، 

مع أن العديد منها ما زال قيد االستخدام.

يف ضوء احتياجات تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية، تؤخذ يف االعتبار خصائص بنية 
الشبكة الالسلكية وفائدة تقاسم املنشآت على أساس مزايا موارد الشبكات القدمية. مثال ذلك أن مجهورية الصني 

الشعبية، يف الوثيقة اليت قدمتها، تطرح فكرة اهليكل اهلرمي لشبكة السلكية من النطاق العريض يف املناطق الريفية.24

الوثيقة Summary of the study "Broadband situations in rural and remote areas" ،SG1RGQ/107""، جهة التنسيق يف مكتب   23

تنمية االتصاالت املعنية باملسألة 5/1.
 Discussion on the structure of wireless broadband network for better ICT development in rural" ،1/282 الوثيقة  24

areas"، مجهورية الصني الشعبية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0107
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0282
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اجلدول 1 - التقنيات املستخدمة لتوصيالت املناطق الريفية
التوصيلالنفاذتنقلية املطرافالتقنيات

ليف بصري يشمل OPGWليف إىل املنزل-كبل بصريسلكية

 كبالت متحدة احملور،كبل حناسي، كبل مزدوج إىل املنزل-كبل حناسي
تشمل الكبالت البحرية

شبكة متنقلة، مثل Wi-Fi، متنقللألرضالسلكية
،WiMax 

LTE ،2G، 3G

-

موجات صغرية لألرضنفاذ السلكي ثابتثابت

-شبكة ساتليةمتنقلساتلي

وصلة/ساتلية V- SATوصلة/ساتلية V – ATثابت

ويصف النفاذ الدينامي إىل الطيف (DSA) جمموعة من التكنولوجيات والتقنيات اليت توظف أجهزة مواكبة للموقع 
نة راديويًا وقواعد بيانات على شبكة اإلنرتنت لتمكني اإلرسال االغتنامي باستعمال الطيف الراديوي املتاح غري  ممكَّ
املستعمل على أساس االستغناء عن الرتخيص أو اإلعفاء منه. ونوقش ذلك خالل فرتة الدراسة السابقة، وهو ينطبق 
على االتصاالت الريفية. ويرد وصف مزيد من املعلومات يف التقرير النهائي للقرار 9 "مشاركة البلدان، ال سيما 

البلدان النامية، يف إدارة الطيف".

تقنيات التوصيل  3.4

نتيجة االستقصاء العاملي  1.3.4

وفقًا لنتيجة االستقصاء العاملي الذي قامت به جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت بشأن املسألة 5/1 لينظر 
فيها فريق املقرر، فإن تقنيات التوصيل املستخدمة لربط املناطق الريفية واملناطق النائية هي كما يلي:
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الشكل 1 - تقنيات التوصيل املستخدمة لربط املناطق الريفية واملناطق النائية

الشبكات البصرية  2.3.4

ستظل األلياف البصرية يف معظم األحوال الوسط املثايل للتوصيل بني األطراف وقلب الشبكة. ونظرًا إىل النمو 
امللحوظ يف أحجام البيانات املتبادلة بني املستعملني، يتعني على وسيلة التوصيل مسايرة الطلب املتنامي باطراد على 
معدالت سرعة أعلى للبيانات ألشياء مثل التشغيل الثالثي والفيديو على الطلب والتلفزيون عايل الوضوح وتلفزيون 
بروتوكول اإلنرتنت واملؤمترات الفيديوية والفيديو التفاعلي واأللعاب الفيديوية واحلوسبة السحابية ونقل البيانات.

ولتوصيل اجلزر بالقارة أو باجلزيرة الرئيسية، تستخدم الكبالت البحرية. وقد استخدمت أساسًا مبثابة وصالت 
اتصاالت دولية. والكبل البحري البصري هو كبل مدّرع بأغطية خاصة. وقد مّد بعض البلدان اجلزرية كبالت 

ألياف بصرية حبرية غري تكرارية لربط اجلزر اخلارجية اليت تبعد مسافة عدة مئات من الكيلومرتات.

وصلة املوجات الصغرية  3.3.4

ميكن استخدام عدد من طوبولوجيات الشبكة لتوصيل نقطة الوجود بالشبكة األساسية:

من نقطة إىل نقطة (PtP): وهذا ما ُيستخدم تقليديًا حبزم ضيقة شكل قلم الرصاص توصل نقطتني انتهائيتني  -
من نقطة إىل عدة نقاط (PtMP): يف هذا النهج ُتستخدم حزمة أوسع يف أحد األطراف حبيث تغطي منطقة   -

واسعة نسبيًا ميكن أن تقع ضمنها عدة نقاط انتهائية أخرى
من عدة نقاط إىل عدة نقاط أو تشابك: وهنا تتواصل نقاط االنتهاء مع عدة نقاط حمتملة أخرى وتسريَّ   -

احلركة فيما بينها.
وميكن للوصالت الالسلكية أن تعمل بأسلوب االزدواج بتقسيم الرتدد (FDD) بزوج من الرتددات، واحد لكل 

اجتاه، أو بأسلوب االزدواج بتقسيم الزمن (TDD) بتقاسم السعة بني اجتاهي الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة.

تشري شركة Alcatel-Lucent مبا يلي: وصالت موجات صغرية راديوية بالرزم يف خمطط سلسلة يف شكل أقحوان، 
موصولة بأقرب حمطات قاعدة يف شبكة ماكروية لالتصاالت املتنقلة الدولية IMT، تستهدف كحد أقصى 3 إىل 4 
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قفزات بني املناطق الريفية واحملطة القاعدة. وامليزة الرئيسية هلذا النهج هو اخنفاض التكلفة املرتبطة باألجهزة الراديوية 
ذات املوجات الصغرية يف الوقت احلاضر والكمون املنخفض لتوصيالت IMT باستخدام خطة توصيل من هذا 

القبيل.

الوصلة الساتلية  4.3.4

كثريًا ما ترتكز البنية التحتية لألرض يف املراكز احلضرية، مع تغطية حمدودة للمناطق الريفية واملناطق النائية، مما حيرم 
شرائح من السكان من االستفادة من جمتمع املعلومات. وما فتئت التطورات اجلارية يف الشبكات الساتلية واملعدات 
والتطبيقات األرضية جتعل من التكنولوجيات الساتلية حًال فعاًال من حيث التكلفة - ومكونًا حامسًا يف اسرتاتيجيات 
االتصاالت والنفاذ عريض النطاق وخطط النطاق العريض على الصعيد الوطين، وخاصة لضمان التغطية يف املناطق 

النائية واملناطق الريفية.

وقد أدت الوصالت الساتلية يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (GSM) من اجليل الثالث دورًا متزايد األمهية يف 
توسيع نطاق وتغطية املهاتفة املتنقلة وشبكات النطاق العريض املتنقلة، وال سيما يف البلدان النامية. وبينما تسعى 
احلكومات لضمان التوصيلية املتنقلة جلميع املواطنني، تستمر الوصالت الساتلية يف القيام بدور هام يف توفري التوصيلية 

إىل املناطق اليت ال توفر فيها التقنيات األرضية وحدها حًال جمديًا اقتصاديًا وال ميكن الوصول إليها جغرافيًا.

ويوفر استخدام الوصالت الساتلية أيضًا توصيلية رديفة. وميكن أن تؤدي األضرار اليت تتعرض هلا شبكة األلياف 
البصرية الفقرية إىل قطع حمطات األرض القاعدة عن الشبكات الرئيسية، بينما يضمن التنوع اإلضايف الذي توفره 

الوصالت الساتلية بقاء التوصيلية بال انقطاع، حىت إذا أملت أضرار جسيمة بالبنية التحتية على األرض.

الريفية واحلدودية باستخدام  ويف األرجنتني، أطلقت خطة ترمي إىل توفري توصيلية اإلنرتنت يف مدارس املناطق 
 Argentina) املوصولة"  عنوان "األرجنتني  حتت  لالتصاالت  الوطنية  اخلطة  إطار  يف  وذلك  ساتلية،  هوائيات 

.VSAT واهلدف هو تزويد املدارس بتوصيلية اإلنرتنت بواسطة هوائيات ساتلية باستخدام ساتل .(Conectada

وتكمل هذه املبادرة عملية نشر شبكة األلياف الفيدرالية عرب األراضي األرجنتينية، برتكيب جماين يف حنو 500 2 مدرسة 
 .VSAT يف املناطق الريفية واملناطق احلدودية هلوائي ثابت من أجل النفاذ إىل خدمة توصيل اإلنرتنت عرب ساتل مطاريف

وميكن للطالب مواصلة تعلمهم من خالل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وتشري شركة Alcatel-Lucent International (فرنسا) إىل أن التوصيالت الساتلية ميكن أن تكون خيارًا جيدًا 
لتوفري التوصيل للخاليا الصغرية من أجل عمليات نشر النطاق العريض يف املناطق الريفية. وما زال الكمون ميثل 
التحدي الرئيسي املرتبط هبذا النهج، ولكن بعض مقدمي اخلدمات يف أمريكا الالتينية أجروا اختبارات باستخدام 

خاليا IMT صغرية يف اهلواء الطلق مع وصلة ساتلية يف النطاق Ka، وتوصلوا إىل نتائج ممتازة.25، 26

وتقدم شركة KDDI (اليابان) بعض األمثلة عن حمطات قاعدة متنقلة ذات وصالت ساتلية، من قبيل إرسال حمطة 
قاعدة حممولة على مركبة واستعادة حمطة قاعدة ماكروية ذات وصلة ساتلية وخلية فيمتو ذات وصلة ساتلية. وهي 
تصور تشكيل شبكة باستخدام خلية فيمتو ذات وصلة ساتلية مماثلة لتلك يف احملطة القاعدة املاكروية. ومبا أن خلية 
فيمتو تستخدم واجهة إثرنت فإن األنظمة الساتلية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت متوافقة لدرجة عالية مع خلية 
فيمتو. ومتكن خلية فيمتو من االستخدام الفّعال لعرض النطاق الساتلي ألنه ميكن تقاسم عرض النطاق هذا بني 
خاليا فيمتو متعددة، ويف حالة اخلمول ال هتدر خلية فيمتو أيًا من عرض النطاق، ذلك ألهنا ال ترسل/تستقبل سوى 

الوثيقة Alcatel-Lucent International ،SG1RGQ/161 (Rev.1) (فرنسا) وAlcatel-Lucent USA Inc (الواليات املتحدة األمريكية).  25

مبا أن الواجهة الراديوية IuH عرب نفق IpSEC أنشئت متامًا من خالل الوصلة الساتلية، فقد أنشئت أيضًا نداءات صوتية ولوحظ صبيب   26

يف الوصلة اهلابطة مبقدار Mbps 18 يف عدة تطبيقات بيانات بتأخري ~ ms 680 وارتعاش مبقدار ~ ms 15 يف طبقة النقل.

https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0161
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رزمًا صغرية احلجم لكي تبقى "نشطة". وتستخدم خلية فيمتو قيمًا لنمط اخلدمة (ToS) فريدة من نوعها التصاالت 
الصوت والبيانات يف رأسيات بروتوكول اإلنرتنت. وينبغي أن تكون املطاريف VSAT قادرة على مراعاة أولويات 

رزم الصوت للحفاظ على جودة الصوت مع وظيفة جودة اخلدمة (QoS) فيها.27

تقنيات النفاذ  4.4

نتائج االستقصاء العاملي  1.4.4

وفقًا لنتائج االستقصاء العاملي بشأن املسألة 5/1 يف إطار جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت لينظر فيها 
فريق املقرر، كانت تقنيات النفاذ املستخدمة لتوصيل املناطق الريفية واملناطق النائية كما يلي:

الشكل 2 - تقنيات النفاذ املستخدمة لتوصيل املناطق الريفية واملناطق النائية

من الليف إىل املكان  2.4.4

األلياف البصرية قادرة على إيصال قدر عاٍل من عرض النطاق حيمل إشارات صوت وبيانات وفيديو متكاملة 
يف شبكة النفاذ. وتزيد املسافة على 20 كيلومرتًا دون استخدام مكررات.

 (FTTH) وميكن أن يكون لشبكة ألياف بصرية تشكيالت متعددة، وذلك تبعًا لنقطة االنتهاء يف الليف: ليف إىل املنزل
وليف إىل املبىن (FTTB) وليف إىل رصيف الشارع (FTTC) وليف إىل العقدة (FTTN). ويف كل حالة تنتهي الشبكة 

.(ONU) البصرية بوحدة شبكة بصرية

 .(ONU) حبسب املوقع يف وحدة الشبكة البصرية (FTTx) وتتمايز إصدارات األلياف البصرية إىل خمتلف املقاصد
ففي األلياف البصرية إىل املنازل (FTTH)، تقع وحدة الشبكة البصرية يف مقر املشرتك وتعترب احلد الفاصل بني مرافق 
املشغل ومرافق العميل. ويف األلياف البصرية املمتدة إىل املباين (FTTB) ورصيف الشارع (FTTC)، تكون وحدة 
الشبكة البصرية مبثابة الواجهة املشرتكة لعدة مشرتكني (مثال ذلك، يف الطابق السفلي من مبىن سكين أو يف عمود 

الوثيقة Example of mobile base stations with satellite backhauls” ،SG1RGQ/94“ شركة KDDI (اليابان).  27

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0107
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هاتف)، وجيري إيصال اخلدمة عرب كبالت التوصيل بأزواج األسالك املربومة (TWP) القائمة لدى العمالء. وغالبًا 
ما تستخدم خطوط xDSL عرب أسالك TWP (اليت تبحث يف القسم التايل) لتقدمي خدمة من وحدة شبكة بصرية 
يف تشكيالت FTTB وFTTC. وبالنسبة لليف إىل العقدة (FTTN)، تقع وحدة الشبكة البصرية يف عقدة شبكة فاعلة 

ختدم عشرات إىل مئات من املشرتكني تقدم إليهم اخلدمة بواسطة العرى احمللية ألزواج األسالك املربومة القائمة.

 .(PON) املنفعلة البصرية  والشبكة   (PtP) "نقطة إىل  "نقطة   :FTTx البصرية لأللياف  وهناك معماريتان شائعتان 
ويف تشكيلة نقطة إىل نقطة، مثة ليف بصري خمصص (واحد أو اثنان من األلياف) يربط وحدة الشبكة البصرية 
مباشرة بالبدالة اهلاتفية. ويف شبكة بصرية منفعلة يتشارك عدد من وحدات الشبكة البصرية - حىت 32 عادة - يف 

توصيلة ليفية واحدة إىل الشبكة. وُتقسم اإلشارة عادة لكل وحدة شبكة بصرية يف عقدة الشبكة املنفعلة.

ويف مجهورية الصني الشعبية، أقامت تليكوم الصني مشروع "قرى النطاق العريض" يف مقاطعة سيشوان، واستحدثت 
أسلوب "النطاق العريض الريفي" املبتكر، مستهلة حقبة جديدة من الشبكات البصرية يف املناطق الريفية. وبالنظر 
إىل الوضع اخلاص يف املناطق الريفية، فقد استخدمت جمموعة متنوعة من املواد والتقنيات اجلديدة يف شبكة التوزيع 
البصرية (ODN)، وخفضت تكلفة اهلندسة وحسنت من كفاءة املشروع. واآلن حققت مقاطعة سيشوان نفاذ 
الليف البصري يف أكثر من 100 3 بلدة و100 2 قرية إدارية، وأصبحت بذلك أول مقاطعة بصرية يف الصني. 
وبفضل الدعم الوطين واحمللي وأنشطة التعاون وأدلة التخطيط واالبتكار يف إدارة التكنولوجيا ودخول اإلنرتنت + 

تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت، حققت تليكوم الصني منوذج بناء ممتاز يف مبادرة "النطاق العريض الريفي".28

xDSL (كبل مزدوج مربوم إىل املكان)  3.4.4

بالكامل  رقمية  هاتف/اتصاالت  لتحقيق شبكة  حماولة  أول   (ISDN) اخلدمات متكاملة  الرقمية  الشبكة  كانت 
(بدًال من استخدام أجهزة املودم عرب الدارات التماثلية املبدلة). وتوفر الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات لكل مشرتك 
قناة أو قناتني من اخلدمة الرقمية مبعدل kb/s 64 وقناة إشارة رقمية مبعدل kb/s 16. وقد ُصممت الشبكة لنقل 
الصوت والبيانات والصور والفيديو، يف نسق رقمي، بشبكة معيارية وواجهة جهاز عرب الشبكة اهلاتفية العمومية 
التبديلية (PSTN) باستخدام كبل عروة حملية مزدوج مربوم. ومل ترتسخ بوصفها تكنولوجيا شائعة للنفاذ إىل النطاق 
العريض. ومع ذلك، فإن سرعة kbps 128، وهي ضعف kbps 64، اعتمدت بوصفها سرعة اتصاالت "النطاق 

العريض" الرقمية عندما أخذ هبا.

ومل ُتعتمد شبكة ISDN على نطاق واسع بوصفها خدمات رقمية وحل حملها خط املشرتك الرقمي (DSL - يف 
األصل "عروة املشرتك الرقمي") بوصفه تكنولوجيا خط سلكي عريض النطاق.

وحيمل خط املشرتك الرقمي إشارات رقمية عرب الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية (PSTN) باستخدام ترددات أعلى 
من الرتددات املستخدمة حلركة الصوت. وهكذا، يستطيع العميل استخدام اهلاتف واحلاسوب يف نفس الوقت، 
 DSL هنالك خط  :DSL من خط أشكال  عدة  وهناك  "مستمرًا".  باإلنرتنت  احلاسوب  اتصال  يكون  وبذلك 
الالتناظري (ADSL)، حيث سرعة التحميل أعلى من سرعة التنزيل، وخط DSL التناظري (SDSL) بنفس سرعة 

.(VDSL) عايل السرعة جدًا DSL وخط (SHDSL) التناظري عايل السرعة DSL التحميل والتنزيل، وخط

القنوات وإدارة  وتتحقق اختالفات األداء بتغيري مستويات القدرة وخصائص الطيف وتقنيات التشكيل وجتميع 
.ADSL2+و VDSL2و ADSL2 من قبيل ،VDSLو ADSL الضوضاء. وتتوفر أيضًا إصدارات متقدمة من اخلطني

الوثيقة Rural Broadband’ innovation mode, creating a new era of optical network in rural areas’" ،1/206"، مجهورية   28

الصني الشعبية.

https://www.itu.int/md/d14-sg01-c-0206
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من السهل نشر اخلط DSL ألنه يستخدم شبكات PSTN املادية القدمية. ومع ذلك، فإن اخلصائص املادية للعروة 
احمللية القائمة تفرض بعض القيود على جودة اإلرسال. حيث تنخفض معدالت سرعة اإلرسال بازدياد املسافة من 
 DSL إىل مودم اخلط ((DSLAM) معدد إرسال النفاذ إىل اخلط الرقمي للمشرتك) لدى مشغل الشبكة DSL مودم اخلط

لدى املشرتك.

التلفزيون الكبلي (الكبل إىل املكان)  4.4.4

أن  الفيديو. ومبا  الطلب على خدمات  لتلبية   (CATV) الكبلي التلفزيون  استخدام شبكة  البلدان  يشيع يف بعض 
التلفزيون الكبلي يستخدم عمومًا الكبالت املتحدة احملور والقادرة على إرسال إشارة فيديوية، فإن شبكة النفاذ يف 
التلفزيون الكبلي تصلح لكي تتنافس خدمات النطاق العريض مع شركات االتصاالت القائمة. وقد ُنشرت مواصفات 
البيانات عالية  البيانات عرب الكبل (DOCSIS) يف عام 1997. وهي تعرِّف إضافة اتصاالت  البيين خلدمة  السطح 
السرعة إىل نظام الكبل التلفزيوين القائم. وباستخدام مواصفات DOCSIS، عرض مشغلو التلفزيون الكبلي اتصاالت 
 (VoIP) بيانات بأسعار منافسة على شبكاهتم الفيديوية، وبفضل تطور االتصاالت الصوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت
 ،DOCSIS 3.0 ،وجتمع أحدث صيغة من هذا املعيار .(POTS) عرضوا خدمة تضاهي اخلدمة اهلاتفية التقليدية العادية
ما يصل إىل 8 قنوات من الشبكة إىل املطراف، إلرسال ما يصل إىل Mbit/s 343 إىل العقدة البصرية. ويقدم 

مشغلو التلفزيون الكبلي معدالت سرعة نفاذ إىل املشرتكني تصل إىل Mbit/s 100 باستخدام هذه التكنولوجيا.

((4G) اجليل الرابع/(3G) اجليل الثالث) الشبكة املتنقلة  5.4.4

جمال االستخدام الذي تغطيه االتصاالت الالسلكية واسع. ويتم التمييز فيه من زوايا عديدة: الثابت مقابل اجلوال/
املتنقل، ولكن بني املرخص مقابل غري املرخص، وكذلك من نقطة إىل نقطة مقابل من نقطة إىل عدة نقاط.

واستجابة هلذه املتطلبات بالنسبة لنمط استخدام املستعمل وتنظيم الطيف ومنط الشبكة التقين، وضع االحتاد الدويل 
لالتصاالت توصية واسعة، ITU-R M.1801، حتتوي على "معايري السطوح البينية الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي 

."GHz 6 عريض النطاق، مبا يف ذلك التطبيقات املتنقلة والتطبيقات اجلوالة، يف اخلدمة املتنقلة العاملة دون

وتدعم هذه املعايري طائفة واسعة من التطبيقات يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية لكل من بيانات اإلنرتنت 
العامة بالنطاق العريض والبيانات يف الوقت الفعلي على حد سواء، مبا يف ذلك التطبيقات من قبيل الصوت واملؤمترات 

الفيديوية.

وحتتوي التوصية ITU-R M.2012 على مواصفات تفصيلية للسطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة 
الدولية املتقدمة. وهي تشمل السطحني البينيني الراديويني لالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة:

تكنولوجيا الواجهة الراديوية للتطور طويل األمد (LTE) املتقدم.  -
.(Wireless MAN-Advanced) تكنولوجيا الواجهة الراديوية للشبكات الالسلكية املتقدمة للمنطقة احلضرية  -

 (3GPP) وبالتوازي مع هاتني التوصيتني لقطاع االتصاالت الراديوية، توفر أسرة معايري مشروع شراكة اجليل الثالث
خيارات واسعة من الشبكات املتنقلة الالسلكية احلديثة.

وتعمد بوروندي، بالتعاون مع االحتاد، إىل تنفيذ توصيلية السلكية عريضة النطاق وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل توفري نفاذ رقمي جماين أو منخفض التكلفة للمدارس واملستشفيات وكذلك كهدف لنفاذ 
السكان احملرومني من اخلدمة يف املناطق الريفية واملناطق النائية يف بوروندي. وبالتعاون مع ONATEL، ستوفر حكومة 
بوروندي مجيع املوافقات املطلوبة لتنفيذ املشروع وستعفي معدات املشروع من مجيع الرسوم (اجلمارك وخمتلف 
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الراديوية (GHz 2,7-2,5)، يف حني سيوفر االحتاد  الضرائب) وستخصص عرض نطاق قدره MHz 36 للشبكة 
الدويل لالتصاالت املوارد البشرية الالزمة إلدارة املشروع (التحديد والتنفيذ واإلشراف والرصد والتقييم). وسوف 
يعمل املشروع على إقامة البنية التحتية الالسلكية ذات النطاق العريض وبناء القدرات البشرية لضمان استدامة 

الشبكة.29

ويف الربازيل جند أن التكنولوجيات الرئيسية املستخدمة من أجل تقدمي النفاذ عريض النطاق هي تكنولوجيا خط 
املشرتك الرقمي xDSL وكذلك املودمات الكبلية. ومع ذلك، تستخدم التكنولوجيات املتنقلة، من قبيل أنظمة اجليل 
الثالث أو األنظمة العاملية لالتصاالت املتنقلة بغية تغطية املناطق النائية. وقد وضع البلد أيضًا إطارًا تنظيميًا من شأنه 

تشجيع االستثمار يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.30

WiFi شبكات  6.4.4

تسمح الشبكات احمللية الراديوية (RLAN) ذات النطاق العريض، وتسمى عادة شبكات Wi-Fi كتلك اليت تستند 
إىل معيار IEEE 802.11، بالنفاذ عايل السرعة إىل اإلنرتنت ضمن مسافات قصرية. وهذه الشبكات RLAN، املشفوعة 
مبعمارية شبكة متعامدة توفر التغطية املوسعة من النقاط الساخنة. وشبكة Wi-Fi املتعامدة هذه هي وسيلة مرحية 

لتوفري النفاذ احمللي إىل الشبكة دون تراخيص.

وحتتوي التوصية ITU-R M.1450 على "خصائص الشبكات احمللية الراديوية العريضة النطاق"، وهي تتضمن املعلمات 
معيار  أيضًا كل  التوصية  التشغيلية. وتضم  الراديوية وخصائصها  احمللية  الشبكات  معايري  واملعلومات عن  التقنية 
للشبكات احمللية الراديوية العريضة النطاق، وميكن استخدام املعلومات الواردة يف امللحقات للحصول على معلومات 

عامة عن الشبكات احمللية الراديوية، مبا يف ذلك خصائصها.

الصغرية/املنزلية واملدارس  املنازل واملكاتب  املتوفر يف  العام واخلاص  الالسلكي  النفاذ  النموذجية  التطبيقات  ومن 
واملستشفيات والفنادق ومراكز املؤمترات واملطارات ومراكز التسوق، وما إىل ذلك. واليوم، تستخدم الشبكات 
احمللية الراديوية عريضة النطاق على نطاق واسع يف التجهيزات احلاسوبية شبه الثابتة (املنقولة) واملعدات احلاسوبية 
احملمولة مثل احلواسيب املتنقلة واهلواتف الذكية اليت ميكن استعماهلا من أجل جمموعة شىت من تطبيقات النطاق 
العريض. وامليزة الرئيسية هنا هي قابلية التنقل. إذ توفر شبكة Wi-Fi معدالت بيانات عالية وسرعة تدفق عرب النظام 

.m 100 ولكن التغطية اجلغرافية حمدودة تقتصر على حوايل

ويف مدينة شيوجريي الريفية يف منطقة ناغانو، اليابان، يشري املسح السيزمي الوطين إىل أن احتمال وقوع زلزال 
بقوة 8,0 تقريبًا يف املنطقة على مدى الثالثني سنة القادمة يبلغ نسبة 14%، وتقع املدينة يف بيئة طبيعية قاسية تتطلب 

خطة ملنع الكوارث.31

ويف هذه الظروف، وبدعم مايل من وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت لعام 2012 يف إطار "مشروع النهوض 
بتطوير مدن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، أنشأت املدينة شبكة اتصاالت السلكية خمصصة لتوصيل خمتلف 
أجهزة االستشعار، بغية التخفيف من وطأة الكوارث، من خالل نظام معزز إلدارة املخاطر وحتديث املدينة لكي 
تكون آمنة ومأمونة لتحقيق استقرار البنية التحتية احمللية والعمل يف الوقت ذاته على تصنيع هذه األجهزة حمليًا بغية 

املسامهة يف التنمية الصناعية للمنطقة.

الوثيقة Project of terrestrial wireless broadband connectivity" ،RGQ10-3/2/5"، مجهورية بوروندي.  29

مسامهة من املسألة 2/1-7 "السياسة التنظيمية بشأن النفاذ الشامل إىل خدمات النطاق العريض".  30

تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشبكة اتصاالت خمصصة ملدينة شيوجريي الريفية يف منطقة ناغانو، اليابان (رابط إىل   31

.(Case Study Library

http://www.itu.int/md/D10-RGQ10.3.2-C-0005/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/Pages/case-study-library.aspx
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ويعمل النظام إىل جانب شبكة FTTH القائمة يف مدينة شيوجريي، على مجع البيانات املرسلة من أجهزة االستشعار 
ومن كاشفات تدفق احلطام ومستوى املياه وتغلغل احليوانات وحافالت النقل بني املدن ومواقع تنقل األطفال وكبار 
السن، وذلك عرب شبكة االتصاالت الالسلكية املخصصة، ويقوم أيضًا بتخزين املعلومات املرتاكمة يف بيئة سحابية 
خاصة. ويوفر املشروع أيضًا مطاريف متنقلة، وتتاح البيانات املجمعة عرب اإلنرتنت وشبكة WiFi موسعة ونظام 

إذاعي ملنطقة حمدودة.

 WiFi وال تقتصر فائدة هذا النظام على حاالت الطوارئ والكوارث وإمنا تشمل احلياة اليومية. إذ تستخدم نقاط النفاذ
واحملطات التلفزيونية الرقمية املتنقلة كنقطة معلومات حيث ميكن للناس مجع املعلومات والتجمع.

النفاذ إىل النطاق العريض الساتلي  7.4.4

حتدد نطاقات الرتددات املستخدمة يف االتصاالت الساتلية حجم اهلوائيات املكافئية املطلوبة وقدراهتا:

ُيستخدم النطاق L (GHz 1,6/1,5) يف أنظمة املدارات املستقرة (GEO) وغري املستقرة (NGEO) بالنسبة إىل   -
األرض. وتستخدم أنظمة املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض هوائيات كبرية (يبلغ قطرها 10-20 مرتًا) 
على منصة ساتلية لتوفري عدد كبري من احلزم املوضعية الصغرية على سطح األرض. ونظرًا حملدودية الطيف 
املتاح يف هذا املدى تكون معدالت البيانات حمدودة (بنحو kbit/s 500 حاليًا). وتكاد ال تتأثر ترددات 

النطاق L باالحنطاط جراء االنتشار.
يتطلب اإلرسال يف النطاق C (GHz 6/4) هوائيات مكافئية أكرب مقارنة بالنطاق Ku والنطاق Ka املوصوفني   -
أدناه. واإلرسال يف النطاق C أقل تأثرًا باخلبو الناجم عن األمطار واألحوال اجلوية األخرى مقارنة بالرتددات 

األعلى.
ويكون الطول املوجي يف النطاق Ku (GHz 14/12-11) أقصر مما يسمح باستخدام هوائيات مكافئية أصغر   -
مما يستخدم يف النطاق C. غري أن الرتددات األعلى جتعل النطاق Ku أكثر تأثرًا بالظروف اجلوية مثل اخلبو 
الناجم عن األمطار. وتشمل التطبيقات مطاريف VSAT واملهاتفة والنطاق العريض يف األرياف ومجع األخبار 

بواسطة السواتل والتوصيالت واملؤمترات الفيديوية والوسائط املتعددة.
يكون الطول املوجي يف النطاق Ka (GHz 30/20) أقصر مما هو يف النطاق Ku، مما يسمح هبوائيات مكافئية   -
أصغر، ولكن اإلرسال أيضًا أكثر تأثرًا بسوء األحوال اجلوية. وميكن يف هذا النطاق تقدمي خدمات تفاعلية 
يف عرض النطاق العايل، مبا يف ذلك اإلنرتنت عالية السرعة واملؤمترات الفيديوية وتطبيقات الوسائط املتعددة.

ونظرًا للقدرات اليت تنفرد هبا السواتل يف التغطية اإلقليمية والعاملية، فهي قادرة على توفري توصيلية اإلنرتنت والنطاق 
العريض فورًا حىت إىل املناطق النائية باستخدام املوارد الساتلية القائمة.

العريض  النطاق  يوفر خدمات  أن   (GEO) األرض إىل  بالنسبة  مدار مستقر  اتصاالت ساتلي يف  لنظام  وميكن 
إىل مطاريف املستعمل الثابتة أو املتنقلة. وباستخدام هوائيات ساتلية كبرية ميكن توفري خدمات النطاق العريض إىل 
نظام ساتلي مزود  الساتلي. وتكون سعة  للهوائي  الكبري  الكسب  باالستفادة من  الصغرية  املستعملني  مطاريف 
هبوائيات متعددة احلزم يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض أكرب مما هي يف نظام حزمة واحدة يشمل منطقة اخلدمة 

ذاهتا.

وتقع األنظمة الساتلية اليت تستخدم املدارات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض (NGEO) عادة يف مدار 
 .km 36 000 اليت تعمل على ارتفاع حوايل (GEO) ارتفاعه أقل من ارتفاع السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض
ويستخدم أحد أمناط النظام الساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرض املدار األرضي املتوسط (MEO) الذي يتبع 
مدارات دائرية حول خط االستواء. ويعمل نظام ساتلي آخر غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف املدارات األرضية 
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املنخفضة (LEO) يف مدارات دائرية أحيانًا ولكنها مائلة توفر تغطية أفضل خلطوط العرض األعلى، مثل البلدان 
اإلسكندنافية. فيما تستخدم أنظمة أخرى يف املدار األرضي املتوسط مدارات إهليلجية إىل حد كبري وهي أقرب 
مبزايا خمتلفة على   MEO نظام ويتفوق  املقابلة.  النقطة  وأبعد عن األرض يف  ما يف مدارها  نقطة  إىل األرض يف 
النظام GEO: تكلفة معقولة وقدر عال من التدفق وفرتات تأخر أقصر، ولكنها تتطلب عددًا أكرب من السواتل 

لتغطية نفس املساحة اجلغرافية.

وتشهد البلدان يف شىت أحناء العامل النامي منوًا هائًال يف نشر مطاريف VSAT، على وقع تزايد مبادرات احلكومة 
اإللكرتونية وشبكات الشركات والطلب الريفي على النطاق العريض واملؤمترات الفيديوية واهلاتف املتنقل وخدمات 

النطاق العريض املتنقلة.

ويف بوركينا فاصو وفرت شركة SES خدمات النطاق العريض الساتلي يف االنتخابات الربملانية والبلدية. ويف هذه 
احلالة تبني أن التكنولوجيا الساتلية وسيلة جمدية لضمان التوصيلية للمواقع النائية يف بوركينا فاصو مع مزايا سرعة 
النشر والتغطية الفورية والتيسر. وجدير بالذكر أن البنية التحتية اليت مت نشرها ستظل متاحة بعد العملية االنتخابية 
لتوفري النفاذ إىل اإلنرتنت حلكومة بوركينا فاصو اليت ختطط لتوصيل اخلدمات الرقمية للمدارس واملكاتب العمومية 

والقرى النائية.

وقد أدت خطوات التقدم يف تكنولوجيا النطاق العريض الساتلي، مبا يف ذلك السواتل عالية الصبيب (HTS)، إىل 
حتسني أداء وقدرة اخلدمات الساتلية وختفيض تكاليفها حبيث أصبح النطاق العريض الساتلي اآلن بديًال جمديًا للنطاق 
العريض الثابت يف مجيع أحناء العامل. وال تقتصر السواتل على كوهنا التكنولوجيا املناسبة للمناطق الريفية والنائية، 
بل هي ضرورية أيضًا لتوفري االتصال يف بيئات حيث ال يكون أداء احللول على األرض (سواء السلكية أو الالسلكية) 
فعاًال يف كثري من األحيان. وباإلضافة إىل ذلك، فإن السواتل مفيدة بشكل خاص يف املناطق اجلغرافية الصعبة. 
وميكن أن يشمل ذلك املناطق اجلبلية حيث اتصاالت خط البصر صعبة وحيث جتعل البيئات القاسية، مثل املناطق 
املعرضة لسوء األحوال اجلوية والغبار والرياح والضباب الدخاين والربودة أو احلرارة املتطرفة أو عوامل أخرى، 

حلول النطاق العريض لألرض غري صاحلة للعمل أو غري موثوق هبا.

ويسهم االستثمار يف اخلدمات الساتلية يف التنمية إىل أبعد من حلول النفاذ الثابت والتوصيل يف امليل األخري. وبفضل 
تسخري تقنيات التوصيلية املتنقلة ميكن للخدمات الساتلية تلبية العديد من األهداف احلكومية وتوفري منصات للتنمية 
املستدامة يف شىت القطاعات الصناعية. كما تدعم االتصاالت الساتلية مبادرات التعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية 
من خالل توصيل املجتمعات النائية باملوارد احليوية وباقي العامل. وأخريًا، غالبًا ما تكون االتصاالت الساتلية املتنقلة 
واحملمولة هي خيارات التوصيلية الوحيدة املتاحة فور وقوع كارثة كربى، حيث يعتمد عمال اإلغاثة والسالمة 

العامة وعناصر اجليش على االتصاالت الساتلية إلنقاذ األرواح وإعادة األمور إىل نصاهبا.

كما أن التوصيلية الساتلية فعالة للتطبيقات الصناعية والتجارية، وخاصة يف املناطق الريفية واملناطق النائية. وتكون 
 (M2M) يف بعض األحيان الشبكات الساتلية اليت ميكن االعتماد عليها هي احلل الوحيد للتوصيلية من آلة إىل آلة
وإنرتنت األشياء (IoT). وأخريًا، توفر التوصيلية الساتلية للمجتمعات املعزولة إمكانية النفاذ إىل اخلدمات املصرفية 

واملالية اليت قد تفتقر إليها خالف ذلك، مما يعزز توصيلية املجتمع واستدامته اقتصاديًا.32

.Inmarsat Plc ،"Satellite broadband applications in support of development" ،1/385 الوثيقة  32

http://web.itu.int/md/D14-SG01-C-0385/en
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تقنيات االنتقاء  5.4

ورد يف القسم السابق وصف التقنيات الالسلكية والسلكية لشبكات النطاق العريض. وعلى الرغم من توفر العديد 
املزيج الصحيح من  اليت ترشد إىل  التقنيات يف جمال االتصاالت، ميكن سرد بعض معايري االنتقاء األساسية  من 
التقنيات. فقد أحرزت التقنيات الالسلكية والسلكية تقدمًا، بالتنافس أو بالتعاون فيما بينها، وبالتايل ظلت تكلفة 
البناء النسبية مستقرة وظل عرض النطاق مستقرًا إىل حد ما من حيث النوعية. لذلك فإن قاعدة تصميم نسبية من 

هذا القبيل سوف تبقى قابلة للتطبيق يف املستقبل املنظور.

توفر التقنيات السلكية عرض نطاق أكرب ولكنها تتطلب تكاليف بناء مرتفعة.  -
توفر التقنيات الالسلكية املنخفضة الرتدد شبكة أقل تكلفة ولكنها أقل سعة من شبكات التقنيات الالسلكية   -

عالية الرتدد.
والنطاق العريض املتنقل هو هنج سريع ملعاجلة الطلب على النطاق العريض يف املناطق الريفية واملناطق النائية. ومن 
ناحية أخرى فإن التقنيات السلكية (أو الثابتة) تستجيب بشكل أفضل للطلب يف املناطق احلضرية ذات الكثافة 

العالية.

واستنادًا إىل املعايري املذكورة أعاله، يلخص اجلدول التايل املزيج األمثل من التقنيات السلكية والالسلكية لالستخدام 
لبيان مزيج حايل من األنظمة  املعايري كأمثلة  النائية. ويالحظ ذكر أمساء معينة من  يف املناطق احلضرية واملناطق 
السلكية والالسلكية. ومن شأن إضافات WiFi غري املرخصة أن توسع إمكانية النفاذ يف املناطق احلضرية والريفية، 

وكذلك يف املناطق الريفية املتطرفة.

اجلدول 2 - انتقاء التقنيات السلكية والالسلكية
مناطق يف أقاصي الريفمناطق ريفية - نائيةمناطق حضرية وشبه حضريةتقنيات النفاذ

-FTTxxDSL وxDSL وGPON وغريهاسلكية

HSPA وLTE وEVDO السلكية
WIMAXو

 خليوية برتددات ساتلية منخفضة،
EVDOو LTEو HSPA مثل

ساتلية

أعمال قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية يف جمال توفري االتصاالت/  6.4

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية
قطاع تقييس االتصاالت (ITU-T) وقطاع االتصاالت الراديوية (ITU-R) يف إطار االحتاد الدويل لالتصاالت مها 
املعلومات  لالتصاالت/تكنولوجيا  وبالنسبة  لالتصاالت.  الدولية  املعايري  بوضع  خاصة  بصفة  تعنيان  منظمتان 
واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية، يضع القطاعان ITU-T وITU-R جمموعة من املعايري. ويف اجلدول 333 

.FTTx قائمة بتوصيات االحتاد اليت تتناول تشكيالت األلياف البصرية

الوثيقة SG1RGQ/107، جهة التنسيق لدى املكتب املعنية باملسألة 5/1 و"أوضاع النطاق العريض يف املناطق الريفية واملناطق النائية".  33

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0107
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أعد فريق املسألة 14/5 خالل دورة الدراسة 2013-2016 لقطاع تقييس االتصاالت التوصية L.170034 وإضافات 
من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان النامية. واهلدف من هذه التوصية هو حتديد املتطلبات واإلطار العام للبنية 
التحتية لالتصاالت املستدامة منخفضة التكلفة مع الرتكيز بشكل خاص على االتصاالت الريفية يف البلدان النامية. 
البصرية واألنظمة  األلياف  وتقنيات  امليليمرتي  والراديو  اخللوية  الراديو  تقنيات  اإلضافات:  وتشمل موضوعات 

السلكية واألنظمة الساتلية وأنظمة الراديو اخللوية واملكررات ألنظمة الراديو اخللوية.35

وأكمل فريق إدارة املسألة 14/5 العمل على البنود التالية36:

التوصية ITU-T L.1700 "املتطلبات واإلطار من أجل هتيئة بنية حتتية لالتصاالت منخفضة التكلفة ومستدامة   -
لالتصاالت الريفية يف البلدان النامية"37؛

اإلضافة 22 للسلسلة L من توصيات قطاع تقييس االتصاالت ITU-T L.1700 - إضافة بشأن االتصاالت   -
املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان النامية باستخدام كبل األلياف البصرية38؛

اإلضافة 23 للسلسلة L من توصيات قطاع تقييس االتصاالت ITU-T L.1700 - إضافة بشأن االتصاالت   -
املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان النامية باستخدام الوصالت الراديوية امليكروية 

وامليلليمرتية39؛
اإلضافة 29 للسلسلة L من توصيات قطاع تقييس االتصاالت ITU-T L.1700 - إضافة بشأن االتصاالت   -
املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان النامية باستخدام التكنولوجيات الراديوية 

اخللوية40؛
اإلضافة 30 للسلسلة L من توصيات قطاع تقييس االتصاالت ITU-T L.1700 - إضافة بشأن االتصاالت   -
املستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان النامية باستخدام شبكة خلوية مزوَّدة بنقل 

السعة41؛
اإلضافة 31 للسلسلة L من توصيات قطاع تقييس االتصاالت ITU-T L.1700 - إضافة بشأن إقامة شبكة   -
اتصاالت مستدامة منخفضة التكلفة من أجل االتصاالت الريفية يف البلدان النامية باستخدام األنظمة الساتلية42.

التوصية L.1700 بعنوان "املتطلبات واإلطار من أجل هتيئة بنية حتتية لالتصاالت منخفضة التكلفة ومستدامة لالتصاالت الريفية يف البلدان   34

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1700-201606-I النامية"، متاحة يف
 Liaison statement from ITU-T Study Group 5 to ITU-D Study 1 and 2 on updates on ITU-T SG 5" ،1/251 الوثيقة  35

activities relevant to ITU-D study groups"، جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت (البيئة وتغري املناخ).

 Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG1 Question 5/1 on Telecommunications/ICTs" ،SG1RGQ/269 الوثيقة  36

for rural and remote areas"، جلنة الدراسات 5 لقطاع تقييس االتصاالت (البيئة وتغري املناخ).

التوصية L.1700 بعنوان "املتطلبات واإلطار من أجل هتيئة بنية حتتية لالتصاالت منخفضة التكلفة ومستدامة لالتصاالت الريفية يف البلدان   37

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1700-201606-I النامية"، متاحة يف
.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup22/ :متاحة يف العنوان ،L.1700 اإلضافة 22 للتوصية  38

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup23/ :متاحة يف العنوان ،L.1700 اإلضافة 23 للتوصية  39

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup29/ :متاحة يف العنوان ،L.1700 اإلضافة 29 للتوصية  40

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup30/ :متاحة يف العنوان ،L.1700 اإلضافة 30 للتوصية  41

.https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup31/ :متاحة يف العنوان ،L.1700 اإلضافة 31 للتوصية  42

https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1700-201606-I
https://www.itu.int/md/d14-sg01-c-0251
https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0269/en
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1700-201606-I
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup22/
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup23/
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup29/
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup30/
https://www.itu.int/rec/T-REC-L.Sup31/
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FTTx اجلدول 3 - ملخص معايري قطاع تقييس االتصاالت للنطاق العريض السلكي أللياف
FTTx معايري قطاع تقييس االتصاالت للنطاق العريض السلكي أللياف

ITU-T G.982شبكات النفاذ البصرية لدعم اخلدمات إىل حد املعدل األويل 
لشبكة رقمية متكاملة اخلدمات أو معدالت بتات مقابلة

ITU-T G.983.x(PON) أنظمة النفاذ البصرية عريضة النطاق املعتمدة على الشبكات البصرية املنفعلة

ITU-T G.984.x(GPON) الشبكات البصرية املنفعلة العاملة باجليغابتات

ITU-T G.985Mbit/s 100 نظام النفاذ البصري القائم على اإلثرنت من نقطة إىل نقطة مبعدل

ITU-T G.986Gbit/s 1 نظام النفاذ البصري القائم على اإلثرنت من نقطة إىل نقطة مبعدل

ITU-T G.987.x(XG-PON) أنظمة الشبكات البصرية املنفعلة العاملة مبعدل 10 جيغابتات

ITU-T G.988(OMCL) توصيف اإلدارة والسطح البيين للتحكم يف وحدة الشبكة البصرية

التقنية، وضع االحتاد توصية شاملة،  الطيف والشبكة  تنظيم  املستعملني ومنط  استخدام  ملتطلبات منط  واستجابًة 
النطاق، مبا يف ذلك  الالسلكي عريض  النفاذ  الراديوية ألنظمة  البينية  السطوح  "معايري  ITU-R M.1801، تضم 

واسعة  املعايري جمموعة  وتدعم هذه   ."GHz 6 الرتدد العاملة دون  املتنقلة  واجلوالة يف اخلدمة  املتنقلة  التطبيقات 
من التطبيقات يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية للبيانات العامة يف شبكة اإلنرتنت ذات النطاق العريض 
والبيانات يف الوقت الفعلي على حد سواء، مبا يف ذلك تطبيقات مثل الصوت واملؤمترات الفيديوية. وترد املعايري 

:ITU-R M.1801 التالية يف التوصية

ARIB HiSWANa  -
ETSI BRAN HiperLAN 2  -

IEEE 802.11-2012 الفقرة الفرعية 17 (املعيار 802.11a سابقًا)  -
IEEE 802.11-2012 الفقرة الفرعية 18 (املعيار 802.11b سابقًا)  -
IEEE 802.11-2012 الفقرة الفرعية 19 (املعيار 802.11g سابقًا)  -

IEEE 802.11-2012 على النحو املعدل باملعيار IEEE 802.11n (الفقرة الفرعية 20)  -
IMT-2000 CDMA امتداد مباشر  -

IMT-2000 CDMA متعدد املوجات احلاملة  -
IMT-2000 CDMA TDD  -

IMT-2000 FDMA/TDMA  -
IMT-2000 OFDMA TDD WMAN  -

IMT-2000 TDMA وحيد املوجة احلاملة  -
التطور طويل األمد (LTE) - املتقدم  -

IEEE 802.16 WirelessMAN/ETSI HiperMAN  -
(HC-SDMA) النفاذ املتعدد بالتقسيم املكاين عايل السعة ATIS-0700004.2005  -
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XGP :املنصة الشاملة املوسعة  -
IEEE 802.20  -

YD/T 1956-2009 سطح اهلواء البيين ملعيار نظام النفاذ الالسلكي عريض النطاق وفق النفاذ املتعدد بالتقسيم   -
.(SCDMA) املكاين

وترد يف التوصية ITU-R M.1450 "خصائص الشبكات احمللية الراديوية العريضة النطاق"، وهي تتضمن املعلمات 
التقنية، ومعلومات عن معايري الشبكات احمللية الراديوية (RLAN) وخصائصها التشغيلية.

وترد يف التوصية ITU-R M.1457 حملات عامة ومواصفات تفصيلية لكل من السطوح البينية الراديوية لالتصاالت 
املتنقلة الدولية-2000:

IMT-2000 CDMA امتداد مباشر  -
IMT-2000 CDMA متعدد املوجات احلاملة  -

IMT-2000 CDMA TDD  -
IMT-2000 TDMA وحيد املوجة احلاملة  -

IMT-2000 FDMA/TDMA  -
IMT-2000 OFDMA TDD WMAN  -

وترد يف التوصية ITU-R M.2012 املواصفات التفصيلية للواجهات الراديوية األرضية لالتصاالت املتنقلة الدولية 
املتقدمة. وهي تتضمن السطحني البينيني الراديويني لالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة:

توصيف تكنولوجيا الواجهة الراديوية للتطور طويل األمد (LTE) املتقدم.  -
توصيف تكنولوجيا الواجهة الراديوية للشبكات الالسلكية املتقدمة للمناطق احلضرية   - 

.(WirelessMAN-Advanced)
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الفصل 5 - اخلدمات والتطبيقات املكيفة الحتياجات املستعملني يف املناطق الريفية   5
واملناطق النائية

ال يكفي بناء شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوصيل املناطق الريفية/النائية. بل ينبغي أيضًا التأكد من 
قدرة الناس يف املناطق الريفية على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا على حنو فعال واالستفادة 

القصوى منها.

باقتصادهم  للنهوض  الريف  املعلومات واالتصاالت لسكان  وميكن تقدمي خمتلف تطبيقات وخدمات تكنولوجيا 
ومستوى معيشتهم ولتقليص عدم املساواة. من ذلك مثًال: خدمات املهاتفة القائمة على الصوت والرسائل القصرية 
وخدمات اإلنرتنت والصحة اإللكرتونية والزراعة اإللكرتونية والتمويل اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية والصريفة 
إنرتنت  ُبعد وخدمات  والعمل عن  اإللكرتوين  والشمول  اإللكرتونية  اإللكرتوين واحلكومة  والتعليم  اإللكرتونية 

.(M2M) األشياء/من آلة إىل آلة

حيتاج سكان املناطق الريفية إىل حمتوى ذي صلة بالزراعة والصحة والتعليم والتمويل والتجارة والسياحة واخلدمات 
العامة واملناخ والتأهب للكوارث وواجهات التفاعل املناسبة والتكيف املتعدد اللغات والتفاعل بلغة طبيعية، وما إىل 

ذلك. وهم حيتاجون أيضًا إىل احملتوى بلغاهتم احمللية.

اهلاتف (الثابت واملتنقل)  1.5

تشري تقديرات االحتاد، يف عام 2015، إىل أن أكثر من 95% من سكان العامل يسكن داخل منطقة التغطية بشبكة 
اجليل الثاين (2G) اخللوية املتنقلة (و69% ضمن تغطية شبكة اجليل الثالث (3G)). ويف خدمات اهلاتف العامة، تتوفر 
على وجه اخلصوص خدمة اهلاتف املتنقل ملعظم السكان يف العامل. وقد بلغ عدد املشرتكني يف اهلواتف اخللوية 

7,2 مليارات مشرتك حبلول هناية عام 2015.

اخللوية 2G خلدمات  الشبكات  بلدان خمتلفة  تستخدم  الصوت،  القائمة على  املعلومات  إىل خدمات  وباإلضافة 
املعلومات القائمة على الرسائل القصرية SMS يف املناطق الريفية؛ مثل الزراعة والصحة والتعليم والطقس والتمويل/

التجارة واخلدمات املصرفية.

النفاذ إىل اإلنرتنت/النطاق العريض (اخلدمات والتطبيقات املكيفة الحتياجات املستعملني   2.5

يف املناطق الريفية واملناطق النائية)
حيتاج كل بلد إىل وضع خطة/اسرتاتيجية لزيادة استعمال خدمات النطاق العريض من جانب سكان الريف. ومن 
التحديات الشائعة يف املناطق الريفية توفر املعارف واملهارات الرقمية والقدرة على حتمل التكاليف واحملتوى ذي 
الصلة واحملتوى باللغة احمللية وإمدادات الطاقة. وتساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف جمال التعليم واستخدام 
املدارس مبثابة مراكز نفاذ جمتمعية، على حمو األمية الرقمية وحل مشكلة املهارات. ونشر برامج حمو األمية الرقمية 

وتنمية املهارات ضرورية أيضًا لزيادة استعمال خدمات النطاق العريض يف املناطق الريفية.

والناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية حيتاجون أيضًا إىل أجهزة (حواسيب) للنفاذ إىل اإلنرتنت. ويسعى العديد 
من البلدان إىل نشر برامج حاسوب وإنرتنت بتكلفة معقولة لألسر املعيشية أو املنشآت الصغرية واملتوسطة أو األفراد 

الذين يعيشون يف املناطق الريفية.
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ويوفر تطبيق مراكز االتصاالت الفرصة لسكان الريف للنفاذ إىل اإلنرتنت واالستفادة منها. ومتكن هذه املراكز 
التنمية الشخصية واالجتماعية من خالل توفري اخلدمات الضرورية واملهارات والفرص لألشخاص الذين يعيشون 
االجتماعي  األثر  زيادة  Telecentre.org هي  املؤسسة  العامل. ومهمة  أحناء  والنائية يف شىت  الريفية  املناطق  يف 
واالقتصادي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كل أحناء العامل، وذلك بقيادة احلركة العاملية ملراكز االتصال 
حنو االبتكار واجلدوى واالستدامة، وهي مبثابة بؤرة لتبادل املعارف والتعاون بني مراكز االتصاالت وأصحاب 
املصلحة يف مبادرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية (ICT4D) والعمل يف الوقت ذاته على توفري 
فرص لألفراد واملجتمعات من خالل التدريب واحملتوى والروابط واخلدمات ذات الصلة. وتشجع املؤسسة على 
إنشاء واستدامة مراكز االتصال على مستوى القاعدة وهي أماكن عامة من أجل النفاذ إىل شبكة اإلنرتنت وغريها 

من التقنيات الرقمية.43

وحالة املناطق الريفية اليت تفتقر إىل بنية حتتية لالتصاالت كافية ال ختتلف عن حاالت الكوارث. إذ ال ميكن استخدام 
اإلنرتنت واإلنرتنت املتنقلة وكذلك خدمات اهلاتف يف حالة وقوع كارثة. ويف هذه احلالة، تستطيع وحدة موارد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدمي اخلدمات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على وجه السرعة 
ضمن املنطقة احمللية. وهي مفيدة إلجياد بيئة لتوفري خدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أي وقت ويف أي 
مكان بغض النظر عن وضع البنية التحتية للشبكة القائمة. ومنذ عام 2014 حىت عام 2016، جنح االحتاد يف إجراء 
دراسة جدوى بشأن إعادة التوصيلية بواسطة وحدة املوارد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتدعى وحدة 

املوارد القابلة للتنقل والنشر (MDRU)، يف جزر سيبو بالتعاون مع كل من اليابان والفلبني.44

ويف األوقات العادية، يف غري حاالت الطوارئ، ميكن االستعانة بوحدات موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
خلدمات االتصال احمللية. مثال ذلك، ميكن أن تكون وحدات موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبثابة نقاط 
نفاذ مؤقتة يف األماكن اليت تقام فيها أحداث ضخمة، من قبيل األحداث الرياضية واملوسيقية. ومن هذا املنطلق، 
ميكن االستفادة أيضًا من وحدات موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية حيث ال تتوفر أي 
بنية حتتية لالتصاالت. وإذا مل تكن مرافق الشبكة املرتبطة باإلنرتنت متاحة، من املتوقع أن توفر هذه الوحدات النفاذ 
البديل إىل اإلنرتنت عن طريق توفري قنوات اتصال مؤقتة (عرب السواتل مثًال). وإذا كانت القناة املؤقتة حمدودة أو 
مستحيلة، من املتوقع أيضًا أن تعمل هذه الوحدات مبثابة مركز بيانات حملية مستقل وأن توفر بذاهتا خدمات من 
منط اإلنرتنت للمستعملني احملليني. وهذا يعين أن وحدات موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها إمكانية 

التغلب على مشكلة "الفجوة الرقمية".45

أما تطبيقات وخدمات إنرتنت األشياء (من آلة إىل آلة (M2M)) فهي فرصة أخرى لسكان املناطق الريفية. ومن 
ذلك مثًال الزراعة الذكية وإدارة املياه الذكية واحملاسيس البيولوجية لرصد نوعية املياه والطاقة الكهربائية الذكية 

والتعلم الذكي والصحة الذكية وغريها من التطبيقات.

التطبيقات واخلدمات اإللكرتونية  3.5

هناك خدمات إلكرتونية خمتلفة، وسكان املناطق الريفية حيتاجون إىل االستفادة منها مجيعًا على قدم املساواة مع 
املناطق احلضرية، ولكن بعضها أكثر أمهية بكثري بالنسبة للمناطق الريفية. وهذه اخلدمات موضحة أدناه.

.http://www.telecentre.org :متاحة يف املوقع Telecentre.org مثة املزيد من املعلومات عن مؤسسة  43

 Proposal for adding the results of MDRU experiences into document for ICT experiences in" ،SG2RGQ/138 الوثيقة  44

.http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/TouchingLives.aspx?ItemID=12 اليابان؛ ،"disaster relief

 ،"Proposals for revised texts related to ICT unit in the report of ICT experiences in disaster relief" ،1/316 الوثيقة  45

شركة NTT للتكنولوجيا املتقدمة (اليابان).

http://www.telecentre.org
http://www.itu.int/md/D14-sg02.rgq-c-0138
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/TouchingLives.aspx?ItemID=12
http://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0316
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التمويل اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية  1.3.5

ميكن أن تستخدم اهلواتف املتنقلة أيضًا لتوسيع الشمول املايل. وتشري الدراسات إىل أن توسيع مدى املشاركة يف 
النظام املايل ميكن أن يقلل من عدم املساواة يف الدخل وأن يعزز توفري فرص العمل وأن يساعد الناس مباشرة على 
حتسني إدارة املخاطر واستيعاب الصدمات املالية. ومن شأن اخلدمات املالية املتنقلة أيضًا متكني الفئات املهمشة، 

مثل النساء الريفيات، من خالل توفري السرية والسهولة اللتني حتتاج إليها.

واخلدمات املصرفية املتنقلة وسيلة شائعة يف بعض البلدان النامية. مثال ذلك أن نظام M-Pesa يف كينيا، الذي يقّرب 
األهايل من االقتصاد املصريف الرمسي، له العديد من الفوائد العرضية. وقد وجدت دراسة لألسر املعيشية الريفية يف 

46.M-Pesa كينيا أن مستوى الدخل كان أعلى بكثري لدى األسر اليت تستخدم نظام

وتكتسي الوسائل اإللكرتونية خلدمات الدفع يف باراغواي أمهية بالنسبة للمجتمع وال سيما األشخاص املستبعدون 
ماليًا من حيث اخلدمات املصرفية، خاصًة يف املناطق الريفية. وقد ُطورت هذه اخلدمات، يف البداية، دون أي إطار 
تنظيمي، ولكن بعد توسعها وهبدف ضمان االستقرار القانوين والسماح بنموها، أصدر كل من املصرف املركزي 
وهيئة تنظيم االتصاالت (CONATEL) لوائح توفر ضمانات للمستعملني ومقدمي الوسائل اإللكرتونية خلدمات 
الدفع ومقدمي خدمات االتصاالت. وتوفر هذه الوسائل طريقة بسيطة ولكن مناسبة يف املناطق الريفية لتعزيز نفاذ 

املستبعدين ماليًا إىل مستويات أعلى للخدمات املالية الرمسية واستعماهلا.47

واإلنرتنت أداة قوية جدًا للوصول إىل خدمات التمويل اإللكرتوين والتجارة اإللكرتونية يف املناطق الريفية. والعديد 
من البلدان تستخدمها على حنو فعال. وخطة التنمية الريفية يف إستونيا وبرناجمها الذي يستند إىل اخلدمات القائمة 

على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية مثال جيد على ذلك.48

الصحة اإللكرتونية  2.3.5

والنائية.49  الريفية  للمجتمعات  واملعززة  األساسية  الصحية  اخلدمات  توفري  القدرة على  اإللكرتونية  الصحة  توفر 
وجوانب النقص يف القوى العاملة الصحية تؤثر يف املقام األول يف املناطق واملجتمعات الريفية والنائية نظرًا لرتكيز 
العديد من املهنيني املدربني تدريبًا عاليًا يف املناطق احلضرية واملدن الكربى. ومتكني األفراد من النفاذ إىل اخلدمات 
الصحية عن ُبعد من خالل الوسائل اإللكرتونية يعاجل جزئيًا حتديات نقص القوى العاملة الصحية. واخلدمات الصحية 
عن ُبعد إلجراء املشاورات اإللكرتونية تدعم تقدمي الرعاية اجليدة لألفراد الذين يعيشون يف املناطق املتأثرة جراء 
النقص يف القوى العاملة. وتقدمي اخلدمات الصحية للمجتمعات الريفية والنائية يتطلب توصيلية بيانات عالية السرعة، 
قادرة من الناحية التقنية على دعم تطبيقات التطبيب عن ُبعد للمجتمعات احمللية واملرافق الصحية يف املناطق احلضرية. 
وتوصيل تطبيقات التطبيب عن ُبعد يتطلب نفاذ املرافق احلضرية واملجتمعات الريفية والنائية إىل البنية التحتية املناسبة 
للحوسبة وتوصيلها بالبيانات عالية السرعة وبالربامج واألجهزة املطرافية (مثل الكامريات الفيديوية). ومن شأن 
حتسني قدرة املستهلكني يف املناطق الريفية والنائية على النفاذ إىل خدمات الرعاية الصحية األولية أن يقلل من احلاجة 
إىل السفر ملسافات طويلة للوصول إىل الرعاية، وذلك بواسطة خدمات الصحة اإللكرتونية القائمة على خدمة 
الرسائل SMS. وينبغي تنفيذ برامج التعليم والتوعية يف جمال التطبيب عن ُبعد يف املجتمعات الريفية والنائية. ويتضمن 

الشكل 3 توصيات اسرتاتيجية لتنفيذ خدمة الرعاية الصحية الوطنية عن ُبعد يف املناطق الريفية.

.http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf  46

الوثيقة Mobile money in rural areas of Paraguay" ،1/404"، مجهورية باراغواي.  47

ميكن االطالع على التفاصيل املتعلقة خبطة التنمية الريفية يف إستونيا وبرناجمها الذي يستند إىل اخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات   48

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/47E4F7BF-9483-405B-54E2- :واالتصاالت يف املناطق الريفية يف املوقع التايل
.7A64D914332E.pdf

.https://www.isfteh.org/files/media/WHO-ITU_National_eHealth_Strategy_Toolkit.pdf  49

http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf
https://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0404
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/47E4F7BF-9483-405B-54E2-7A64D914332E.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/47E4F7BF-9483-405B-54E2-7A64D914332E.pdf
https://www.isfteh.org/files/media/WHO-ITU_National_eHealth_Strategy_Toolkit.pdf
https://www.isfteh.org/files/media/WHO-ITU_National_eHealth_Strategy_Toolkit.pdf
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الشكل 3 - التوصيات االسرتاتيجية لتنفيذ خدمة الرعاية الصحية الوطنية عن ُبعد يف املناطق الريفية

الزراعة اإللكرتونية  3.3.5

الزراعة اإللكرتونية هي واحدة من خطوط العمل احملددة يف إعالن وخطة عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات. 
وهو جمال ناشئ يركز على تعزيز التنمية الزراعية والريفية من خالل حتسني عمليات املعلومات واالتصاالت. وعلى 
وجه التحديد، تشمل الزراعة اإللكرتونية عمليات تصور وتصميم وتطوير وتقييم وتطبيق أساليب مبتكرة الستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجال الريفي، مع الرتكيز بالدرجة األوىل على الزراعة.

والزراعة اإللكرتونية ضرورية لضمان وصول املزارعني إىل املعلومات الزراعية املوثوقة واحلديثة وكذلك إىل املعلومات 
عن أحوال الطقس.

ويدرك العديد من أصحاب املصلحة احلاجة إىل اسرتاتيجيات الزراعة اإللكرتونية، ومع ذلك فإن معظم البلدان مل 
تعتمد بعد هنجًا اسرتاتيجيًا يف االستفادة القصوى من تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال الزراعة. 
وتساعد اسرتاتيجيات الزراعة اإللكرتونية على ترشيد املوارد (املالية والبشرية) وتتناول مشوليًا فرص تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والتحديات اليت تواجه القطاع الزراعي على حنو أكثر كفاءة وتعمل يف الوقت ذاته على 
توليد مصادر جديدة للدخل وحتسني سبل معيشة املجتمعات الريفية وكذلك ضمان بلوغ أهداف اخلطة الوطنية 
الرئيسية للزراعة. ومن شأن اسرتاتيجية زراعة إلكرتونية ومواءمتها مع اخلطط احلكومية األخرى أن حيول دون 

تنفيذ املشاريع واخلدمات الزراعية اإللكرتونية مبعزل عن غريها.

الزراعة يف  أجل  املعلومات واالتصاالت من  لتكنولوجيا  اسرتاتيجية وطنية  إىل وضع  رواندا  وعمدت حكومة 
رواندا (ICT4RAg). وهي اسرتاتيجية تدرك اإلجنازات والتحديات والفرص القائمة يف الزج بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف صلب الزراعة. وهي تركز على تعزيز التنمية الزراعية والريفية من خالل حتسني عمليات املعلومات 
واالتصاالت. وبعبارة أدق، تنطوي هذه االسرتاتيجية على تصور وتصميم وتطوير وتقييم وتطبيق أساليب مبتكرة 
الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجال الريفي، مع الرتكيز بالدرجة األوىل على الزراعة. على هذا 

األساس، ُيتوقع للمشاريع اجلديدة أن تأيت حبلول نابعة من الداخل لتحسني الزراعة.50

وقد تعاونت منظمة األغذية والزراعة (FAO)، مبا متلكه من املعرفة يف جمال الزراعة واستخدام التقنيات احلديثة 
لتحقيق األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية، مع االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU)، الوكالة املتخصصة الرائدة 

الوثيقة Use of ICTs for agricultural development in Rwanda" ،SG1RGQ/286"، مجهورية رواندا.  50

https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0286/en
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لدى األمم املتحدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT)، بدعم من شركاء آخرين منهم املركز التقين 
للتعاون الزراعي والريفي (CTA)، يف وضع دليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية وكذلك يف مساعدة البلدان على 

وضع االسرتاتيجية/اخلطة الرئيسية الوطنية للزراعة اإللكرتونية اخلاصة بكل منها على أساس الدليل51.

احلكومة اإللكرتونية  4.3.5

ينبغي أن تكون هناك اسرتاتيجية وطنية حلكومة إلكرتونية تشمل سكان املناطق الريفية. وجيب أن تعاجل احلكومة 
اإللكرتونية الفجوة بني الريف واحلضر وينبغي أن يتمكن سكان الريف من االستفادة من مزايا خدمات احلكومة 
اإللكرتونية. لذلك من املهم وضع برنامج أو حل ميكن الناس من النفاذ إىل اخلدمات احلكومية اإللكرتونية يف املناطق 
الريفية. مثال ذلك حكومة الربتغال اليت لديها برنامج لتقدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية إىل املناطق الريفية.52 

ومتثل "اخلطة الوطنية للحكومة اإللكرتونية" يف اهلند مرجعًا جيدًا وتشتمل على مشاريع للمناطق الريفية.53

وقد وجد Alias وآخرون (2011)54 أن سهولة االستخدام واألمن والتكلفة وقيود اللغة تشكل حواجز كبرية أمام 
اعتماد احلكومة اإللكرتونية يف املناطق الريفية. والعائق التنظيمي يؤثر بشكل كبري يف اعتماد مبادرات احلكومة 

اإللكرتونية احمللية، مثل مراكز االتصاالت احمللية.

املقرتحات  4.5

ينبغي أن يتمكن الناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية من االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
التعليم والزراعة وجودة األغذية وسالمتها والصحة واحلكومة اإللكرتونية والسياحة اإللكرتونية والتمويل والتجارة 
وغري ذلك من خدمات النطاق العريض، وهذا يتطلب درجة جيدة جدًا من التخطيط. وهذا يرفع لديهم مستوى 
إنتاجيتها والوصول إىل األسواق يف كل  املعيشة واالقتصاد. وبذلك تستطيع املنشآت الصغرية واملتوسطة زيادة 

مكان. وتساعد هذه اخلدمات أيضًا على احلد من مشاكل املسافة والعزلة اجلغرافية.

وضع خطة/اسرتاتيجية/مشاريع العتماد خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية   -
(تشتمل على أهداف قابلة للقياس، مثل نفاذ كل جمتمع أو أسرة معيشية إىل اإلنرتنت والنشاط يف استخدام 

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت).
رصد املوارد املالية واإلعانات لتوفري واعتماد األجهزة وخدمات اإلنرتنت (إيالء األولوية يف امليزانيات احلكومية   -

السنوية وصندوق اخلدمة الشاملة، وما إىل ذلك).
تثقيف اإلدارة احمللية وهنوضها بدور قيادي.  -

تطوير اخلدمات واحملتوى يف ضوء احلاجة احمللية احلقيقية للمنطقة الريفية. بالنسبة ملنطقة ريفية زراعية مثًال،   -
من األفضل تطوير حمتوى عن الزراعة لفائدة املزارعني وتطبيق لبيع منتجاهتم على شبكة اإلنرتنت.

ميكن االطالع على تفاصيل "دليل اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية" ملنظمة األغذية والزراعة يف املوقع:   51 

.http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf

ميكن االطالع على تفاصيل برنامج الربتغال لتقدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية إىل املناطق الريفية يف املوقع:   52 

.https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/news/portugal-brings-egovernment-services-rural-areas

https://india.gov.in/e-governance/nation- :ميكن االطالع على تفاصيل اخلطة الوطنية للحكومة اإللكرتونية يف اهلند يف املوقعني  53

.https://india.gov.in/e-governance/mission-mode-projectsو al-e-governance-plan

.http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/1579/612  54

http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/news/portugal-brings-egovernment-services-rural-areas
https://india.gov.in/e-governance/national-e-governance-plan
https://india.gov.in/e-governance/mission-mode-projects
https://india.gov.in/e-governance/national-e-governance-plan
http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/1579/612
http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/1579/612
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واملتوسطة (SME) و"األشخاص ذوي  الصغرية  واملنشآت  املرأة/الفتاة  لتمكني  التطبيقات  تطوير خدمات   -
اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة".

إنشاء مراكز نفاذ جمتمعية (مراكز اتصاالت، ومناطق Wi-Fi جمانية، وغريها).  -
دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم وتوفري االستخدام الفعال للمدارس كمراكز نفاذ جمتمعية.  -

.(M2M) االتصاالت من آلة إىل آلة/(IoT) دعم نشر تطبيقات وخدمات إنرتنت األشياء  -
تطوير الشراكة والتعاون بني القطاعني العام واخلاص.  -

تثقيف السكان احملليني ونشر برامج حمو األمية الرقمية وتنمية املهارات الرقمية.  -
نشر برنامج التوعية.  -
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الفصل 6 - تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف املناطق الريفية  6
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة عظيمة لتعزيز التعليم يف املناطق الريفية وتوفري تكافؤ الفرص التعليمية على 
املستوى الوطين. وتوفر تقنيات النطاق العريض القدرة على التغلب على العديد من التحديات الفريدة والقيود 
التقليدية اليت متيز االقتصاد الريفي، ال سيما تلك املرتبطة باملسافة وإمكانية الوصول. ولدى املواطنني يف املناطق 
الريفية والنائية احتياجات مماثلة الحتياجات املواطنني يف املناطق احلضرية، ولكنهم حمرومون يف جوانب متعددة. 
وبإمكان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم أن تؤدي دورًا هامًا يف تنمية املوارد البشرية يف املناطق الريفية 
من أجل التعليم والصحة والزراعة والتجارة وغريها من املجاالت. ولدى العديد من البلدان برامج للتنمية الريفية 
التعليم للطالب واملزارعني والشباب والنساء والفتيات واملنشآت  مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
الصغرية واملتوسطة (SME) وما إىل ذلك. ومن شأن التعليم عن ُبعد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتسني 
النفاذ واإلنصاف ونوعية املعيشة يف املناطق الريفية. وتستخدم بلدان خمتلفة التعليم عن ُبعد وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت مبثابة اسرتاتيجيات لتحقيق األهداف اإلمنائية.

وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم أن تساعد األفراد أيضًا على التنافس يف االقتصاد العاملي من 
خالل توفري مهارات القرن احلادي والعشرين. وهلذه التكنولوجيا أيضًا دور من خالل الوصول إىل الطلبة الذين 
يعانون من سوء النفاذ أو عدمه يف املناطق الريفية والنائية، وذلك من خالل تقليل التكاليف املرتبطة بتوفري التعليم 
التقليدي. ونقص املدرسني يف املناطق الريفية مشكلة خطرية يف كثري من البلدان النامية. ويوفر التعلم عن ُبعد أيضًا 
بفعالية يف تدريب  ُبعد  التعلم عن  أيضًا استخدام  الريفية. وميكن  املناطق  املدرسني يف  فرصة جيدة حلل مشكلة 

املدرسني عن ُبعد.

وتؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية االجتماعية االقتصادية يف البلدان النامية. ومن شأن استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتدريب أن يوفر املزيد من الفرص للنساء والفتيات واملعاقني يف 
املناطق الريفية. والنساء املتعلمات واملتمرسات رقميًا يستطعن االستفادة من املنتجات واخلدمات املالية الصغرية مما 
يزيد من عدد صاحبات مشاريع األعمال يف املناطق الريفية. والفتيات الريفيات أقل حظًا من الفتيان يف بلوغ نفس 
املستوى من التعليم األساسي. وتوفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم أيضًا فرصة للفتيات. وميكن 
أيضًا استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتثقيف أصحاب املنشآت الصغرية واملزارعني يف املناطق الريفية 
يف جمال التمويل ودخول السوق باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتنهض هذه التكنولوجيا أيضًا بدور 

هام يف تثقيف الناس الستخدام التقنيات احلديثة يف الزراعة وتثقيف الناس يف شؤون الصحة.

آثار املهارات الرقمية والتعليم اإللكرتوين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل املناطق الريفية واملناطق 
النائية55

يكمن النجاح ونشر خطط التنمية الوطنية يف التنمية املتجانسة يف البلد بأكمله، مبا يف ذلك املناطق الريفية والنائية 
اليت تكون عادة اجلزء األخري الذي تشمله التنمية. وقد يكون هذا موضوع املهارات الرقمية لدى املستعملني يف 
هذا اجلزء من البلدان. فاملهارات الرقمية لدى املستعمل، واليت تنتج عن حمو األمية الرقمية، ميكن حتسينها من خالل 
نظام تعليمي حديث يسمى التعليم اإللكرتوين. وهكذا هنالك عالقة تعاضد بني املوضوعني حيث يعزز كل منهما 

اآلخر.

الوثيقة The effects of Digital skill and e-Education in ICTs for Rural and Remote Area" ،1/382"، جامعة طهران للعلوم   55

والتكنولوجيا (مجهورية إيران اإلسالمية)، ومنظمات مرتبطة هبا.

http://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0382
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واملهارات الرقمية ركيزة مهمة يف أي تطور يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وينبغي أن تعترب أولوية يف 
اسرتاتيجيات التنمية الوطنية والربامج التنفيذية. وهي أكثر أمهية يف منطقة ريفية ألن ارتفاع مستوى األمية ميثل 
عقبة كبرية أمام استخدام اإلنرتنت واخلدمات اإللكرتونية يف املجتمعات الريفية. ومن ناحية أخرى، فإن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت هي ميسر فّعال يف التعليم من شأنه أن حيسن حمو األمية الرقمية. لذلك فإن زيادة املهارات 
الرقمية يف املناطق الريفية والنائية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف (التعليم اإللكرتوين) مها مسألتان 

خمتلفتان ينبغي النظر فيهما يف معرض تنمية املناطق الريفية.

وميكن تصنيف املهارات الرقمية إىل مهارات تقنية ومهارات معرفية. وميكن تطوير هذه املهارات و/أو التدريب 
عليها يف خمتلف املستويات، مبا يف ذلك االستخدام والدعم وبلوغ األهداف باستخدام التدريب العلمي والعملي 

والنظري.

تقنيات النطاق العريض  1.6

هنالك تقنيات خمتلفة يف جمال النطاق العريض قد تكون أو ال تكون متاحة يف مجيع أحناء البالد.56 وقد يكون 
للتقنيات املختلفة تكاليف خمتلفة. مثال ذلك أن تكنولوجيا النطاق العريض الساتلية هلا تكلفة خمتلفة عن تكلفة 
اتصاالت النطاق العريض املتنقلة لألرض. ويف املناطق الريفية قد تكون الشبكات متاحة بشكل عام ولكن قد ترتتب 
تكاليف إضافية لتوفري التوصيلية يف املدارس. وجيب أن يكون توفر التقنيات، إىل جانب معدل السرعة وسهولة 
النفاذ، متوازنًا مع التكاليف، وكلها تؤثر على استدامة املشروع. وال بد من حتديد معدالت السرعة املناسبة إىل 
جانب اختيار التكنولوجيا عالية السرعة. ومع ذلك، ال ميكن جتاهل بدائل توصيلية السرعة العالية، ألهنا ال تزال 
مفيدة يف دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، وال سيما حيث توصيلية النطاق ال تزال تشكل حتديًا. 
وعمومًا ال تتوفر شبكات النطاق العريض الثابتة يف املناطق الريفية من أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف التعليم وتوصيلية النطاق العريض إىل املدارس، وما إىل ذلك. ويكمن احلل يف تقنيات النطاق العريض الالسلكية 

املختلفة. وتستخدم التكنولوجيا الساتلية عمومًا لتوفري النفاذ إىل اإلنرتنت يف املدارس الريفية.

التحديات  2.6

نقص الكهرباء مشكلة خطرية خصوصًا يف املناطق الريفية، ويتعني النظر فيها لتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف التعليم. وقد يكمن احلل يف استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو بدائل أخرى.

وينبغي أيضًا أن يتعلم الناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية استخدام تطبيقات وخدمات إنرتنت األشياء/االتصاالت 
من آلة إىل آلة (M2M). وموضوع إنرتنت األشياء (اإلدارة الذكية للمياه والكهرباء الذكية والزراعة الذكية والصحة 
الذكية، وغريها) له أولوية عالية يف العديد من البلدان، واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية حباجة إىل 

االستفادة من هذه الفرصة.

وبرامج حمو األمية الرقمية ضرورية أيضًا لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية. وينبغي للبلدان النامية وضع 
برامج حملو األمية الرقمية لزيادة اعتماد النطاق العريض وأثره اإلجيايب يف املناطق الريفية.

وميكن ملراكز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املجتمعية (مراكز االتصاالت) أيضًا أن تؤدي دورًا هامًا يف جمال 
الربامج التدريبية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية.

.http://connectaschool.org/itu-module/21/544/en/schools/connectivity/reg/3.3.5.1  56

http://connectaschool.org/itu-module/21/544/en/schools/connectivity/reg/3.3.5.1
http://connectaschool.org/itu-module/21/544/en/schools/connectivity/reg/3.3.5.1
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وفيما يلي أهم التحديات املتعلقة بتحسني املهارات الرقمية يف املناطق الريفية والنائية:

عدم وجود خبري بارع يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف املناطق الريفية والنائية؛  -
عدم اإلملام بلغة ثانية و/أو عدم وجود حمتوى حملي للتدريب على مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  -

عدم دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أساليب املعيشة والثقافات؛  -
عمق حمدود من برامج التدريب والتوحيد القياسي للتدريب؛  -

عدم وجود تقنيات نفاذ حديثة لتوصيل املناطق الريفية والنائية.  -

معقولية التكلفة والتمويل  3.6

حيتاج الناس يف املناطق الريفية أيضًا إىل أجهزة النطاق العريض واإلنرتنت بأسعار معقولة من أجل النفاذ إىل التعليم 
القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتساعد احلكومات يف العديد من البلدان الناس يف احلصول على 
النطاق العريض واألجهزة بأسعار معقولة من خالل آليات خمتلفة (القروض املصرفية الطويلة األجل بأسعار معقولة 

وسياسات اإلعفاء من الضرائب واإلعانات، وغريها).

وال تستطيع املدارس، يف كثري من األحيان، أن تتحمل تكلفة النفاذ إىل اإلنرتنت، وخاصة يف املناطق الريفية والنائية. 
ونظرًا ألمهية إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، تولت احلكومات بشكل متزايد مسؤولية توفري 
احللول اليت تقلل من هذه التكاليف أو هي تدعم التكلفة احلالية. وميكن استخدام آليات متويل خمتلفة للتعليم القائم 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية: صندوق احلكومة وصندوق اخلدمة الشاملة واإلعفاءات 
الضريبية واإلعانات وغريها من اآلليات. ويستخدم العديد من البلدان صندوق اخلدمة الشاملة لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف برامج التعليم اليت تشمل املناطق الريفية.

االستقصاء العاملي بشأن املسألة 5/1  4.6

يقدم هذا القسم حتليًال للردود على االستبيان اخلاص باالستقصاء العاملي الذي أجرته جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية 
االتصاالت بشأن املسألة 5/1. ومن أجل النجاح يف إجناز األعمال املتصلة باملسألة للفرتة 2017-2014، كان من 
الضروري التماس املزيد من املدخالت من أعضاء االحتاد. ويشمل االستقصاء أيضًا موضوع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التعليم ويطرح السؤال التايل: هل لديكم سياسة وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم 
يف املناطق الريفية والنائية؟ وميكن االطالع على حتليل مفصل للمدخالت الواردة ردًا على االستقصاء يف امللحقني 1.2 

و2.2 هلذا التقرير.

ومن املهم أن نالحظ املعلومات التالية من الربازيل بشأن توصيل مجيع املدارس احلكومية يف املناطق الريفية؛ "من 
 Anatel الراديوية، أجربت وكالة العطاءات لنطاق فرعي مبقدار MHz 450 من الرتددات  التماس  خالل إعالن 
مقدمي اخلدمات الفائزين هبذا احلدث للسنتني 2014 و2015 على توصيل مجيع املدارس احلكومية يف املناطق الريفية، 
امللحق B-II يف  للبند 5 يف  وفقًا  اإلنرتنت، جمانًا،  البلديات، خبدمة  مراكز  قدره km 30 من  ُقطر  وحىت نصف 

اإلعالن".
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املقرتحات  5.6

توفري التنسيق بني الوزارات، وخصوصًا وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووزارة التعليم؛  -
حتديد أولويات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمنطقة الريفية والتعليم يف اخلطط الوطنية ورؤية   -

البلدان؛
توصيل مجيع املدارس بالنطاق العريض يف املناطق الريفية وضمان االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات   -

واالتصاالت يف التعليم؛
االستفادة من ميزة اخنفاض ترددات االتصاالت املتنقلة الدولية لالقتصاد يف تغطية املناطق الريفية بالنطاق   -
العريض. فقد حدد املؤمتر WRC-15 مثًال نطاق الرتدد MHz 894-694 لالستخدام العاملي. والنظر يف االلتزام 
بالتغطية يف ترددات منخفضة نسبيًا (جيب على الفائز بالرتخيص أن ينشر أوًال النطاق العريض املتنقل يف 

املناطق الريفية - مثال ذلك أن أملانيا نشرت MHz 800 ملزاد اجليل الرابع)؛
وضع آلية لتمويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف املناطق الريفية، يف صندوق اخلدمة الشاملة   -

مثًال؛
وضع برامج "حاسوب + نطاق عريض" بأسعار معقولة (إعفاء من الضرائب، إعانات، دعم صندوق اخلدمة   -

الشاملة، قروض مصرفية طويلة األجل، وما إىل ذلك)؛
وضع برامج حمو األمية الرقمية لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛  -

وضع برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنساء والفتيات اللوايت يعشن يف املناطق الريفية؛  -
اإللكرتونية  والزراعة  اإللكرتونية  الصحة  بشأن  الناس  لتثقيف  االتصاالت  املدارس ومراكز  االستفادة من   -
والتجارة اإللكرتونية وما إىل ذلك (75% من فقراء العامل يعيشون يف املناطق الريفية ويعملون بشكل رئيسي 

يف الزراعة - حبسب منظمة األغذية والزراعة)؛
تطوير احملتوى التثقيفي للناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية؛  -

توفري الكهرباء للتعليم القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس ومراكز االتصاالت واملنازل؛  -
ميكن االطالع يف امللحق 4 هبذا التقرير على أمثلة ُقطرية عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم   -
من بنغالديش وبوتان وبوروندي ومجهورية الصني الشعبية وكولومبيا وغينيا وهاييت وكينيا ومدغشقر 

ورواندا وسري النكا وزميبابوي.
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الفصل 7 - السياسات العامة والتدابري التنظيمية والتمويل من أجل تطوير   7
االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية 

وصيانتها وتشغيلها

حالة املناطق الريفية واملناطق النائية يف البلدان النامية  1.7

على الرغم من أن التغطية اخللوية املتنقلة لسكان الريف مشلت ما يقرب من 90% من سكان الريف يف العامل حبلول 
عام 2013، فإن هذه التغطية يف الغالب هي باخلدمات املتنقلة من اجليل الثاين والذي يليه (2G/2,5G) مبا يف ذلك 
خدمة الرسائل القصرية SMS. أما التغطية خبدمات اجليل الثالث (3G) املتنقلة، اليت متكن من استخدام جمموعات 

أجهزة اهلواتف الذكية أو املطاريف اللوحية، فهي منخفضة نسبيًا لدى سكان الريف.57

ويف املسامهات املقدمة إىل اجتماعات فريق املقرر املعين باملسألة 5/1، تناول البحث احلالة يف املناطق الريفية والنائية 
التغطية وترد  العاملي، العديد من األسئلة فيما يتعلق بنسب  البلدان. وكذلك أثري، يف االستقصاء  يف العديد من 

اإلجابات عنها يف امللحق 2.

وخرائط اإلرسال التفاعلية هي منصة لرسم بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقييم توصيلية الشبكات 
لتقييم  الساتلية) وكذلك  األرضية  الصغرية واحملطات  واملوجات  البصرية  (األلياف  الوطين  املستوى  الفقرية على 
املقاييس الرئيسية األخرى يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.58 وتبني هذه اخلرائط التوزيع غري املتكافئ 

للبىن التحتية لالتصاالت.59

ويعزى التحدي املتمثل يف حتقيق النفاذ الشامل إىل زيادات حادة يف التكاليف احلدية لعمليات نشر الشبكات يف 
املناطق األقل كثافة بالسكان أو املناطق النائية جدًا، مما يهدد استمرارية تقدمي اخلدمات على أساس جتاري.60 ويف 
ضوء احلالة املذكورة أعاله، يقتضي األمر تدخل احلكومة لتنفيذ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

املناطق الريفية واملناطق النائية.

ويف االستقصاء العاملي بشأن االسرتاتيجيات الوطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية 
والنائية، ُطرح سؤال على النحو التايل:

سعيًا لتحقيق األهداف يف املناطق الريفية والنائية، ما هي االسرتاتيجيات املعتمدة؟  1.3

كان هناك 39 ردًا على هذا السؤال (%86,67).

الوثيقة Summary of the study "Broadband situations in rural and remote areas" ،SG1RGQ/107""، جهة التنسيق لدى   57

املكتب املعنية باملسألة 5/1.
الوثيقة Information on the ITU Interactive Transmission Maps" ،1/353"، جهة التنسيق لدى املكتب املعنية باملسألة 1/1.  58

.http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx  59

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  60

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0107
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0353
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx
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الشكل 4 – االسرتاتيجيات املعتمدة لتحقيق األهداف من أجل املناطق الريفية واملناطق النائية

تتناول األقسام التالية االسرتاتيجيات اليت مت اعتمادها لتحقيق األهداف من أجل املناطق الريفية والنائية.

سياسة النطاق العريض وخطة النطاق العريض  2.7

وضع العديد من البلدان يف السنوات األخرية خططًا وطنية للنطاق العريض، وتوضح هذه اخلطط كًال من التغطية 
والقيم املستهدفة للخدمة والسياسات من أجل تنفيذ اخلطة. ويرمي البعض منها إىل حتقيق اخلدمة الشاملة بالنطاق 

العريض.61

وتشري البحوث اليت قامت هبا جلنة النطاق العريض (2013) إىل أن وضع أو اعتماد خطة بشأن النطاق العريض 
يرتبط بزيادة يف معدل تغلغل النطاق العريض الثابت بنسبة 2,5% وزيادة يف معدل تغلغل النطاق العريض املتنقل 

بنسبة 7,4% يف املتوسط.62

ويف االستقصاء العاملي، وفيما يتعلق بسياسة النطاق العريض لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املناطق الريفية واملناطق النائية، ُطرح سؤال على النحو التايل:

هل هناك أي خطة وطنية لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/النطاق العريض تستهدف تنمية   1.2

املناطق الريفية واملناطق النائية؟
كان هناك 42 ردًا على هذا السؤال (%93,33).

وأجيب يف 67 يف املائة من الردود بكلمة "نعم" على هذا السؤال، و33 يف املائة بكلمة "ال".

ويف املسامهات املقدمة إىل اجتماعات فريق املقرر بشأن املسألة 5/1، ُوصفت سياسات النطاق العريض وخطط 
النطاق العريض يف العديد من البلدان كما يلي: 

الوثيقة SG1RGQ/107، جهة التنسيق لدى املكتب املعنية باملسألة 5/1 و"أوضاع النطاق العريض يف املناطق الريفية واملناطق النائية".  61

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  62

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0107
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يف مجهورية الصني الشعبية، أصدر جملس الدولة "اسرتاتيجية وخطة تنفيذ النطاق العريض يف الصني" يف عام 2013. 
ويف إطار اخلطة، وضعت شبكة النطاق العريض مبثابة البنية التحتية االسرتاتيجية العامة ومبثابة احملرك اهلام ملعاجلة 
عدم التوازن بني خمتلف املناطق وبني املناطق احلضرية واملناطق الريفية. واملطلوب من احلكومات على مجيع املستويات 

تضمني شبكة النطاق العريض يف خططها احمللية للتنمية االجتماعية واالقتصادية.

ولتحقيق األهداف الدورية، مت تضمني اخلطة مشروع "قرية النطاق العريض" واملشروع االسرتشادي "تطبيقات 
النطاق العريض يف املدارس الريفية". وعالوة على ذلك، توىل تطبيقات مشروع "استمثال شبكة النطاق العريض" 

ومشروع "إيضاح تطبيق النطاق العريض" األولوية إذا كانت موجهة حنو الريف.63

ولتنفيذ "برنامج خطة التنمية اخلمسية الوطنية الثاين عشر للصناعات االسرتاتيجية الناشئة" و"اإلشعار بشأن طباعة 
وإصدار اخلطة االسرتاتيجية والتنفيذ للنطاق العريض يف الصني" واإلسراع يف تطوير البنية التحتية للنطاق العريض 
يف املناطق الريفية، شاركت جلنة اإلصالح الوطين والتنمية ووزارة املالية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف 
عام 2014 يف إطالق املشروع الرائد "قرية النطاق العريض" (املرحلة األوىل). وكانت مقاطعتا سيشوان ويوّنان من 
املقاطعات األوىل اليت مشلها هذا املشروع، وُكلف فرع سيشوان يف تليكوم الصني بتنفيذ املشروع الرائد يف مقاطعة 

سيشوان.64

ويف غينيا، رغبة يف حتقيق األهداف املتمثلة يف القضاء على عزلة املناطق الريفية والنائية، نّفذت احلكومة عددًا من 
املشاريع اإلطارية واضطلعت بأنشطة ترمي إىل تعزيز تنمية البىن التحتية وتنويع خدمات االتصاالت/تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت املتاحة للجميع. ومن هذه املشاريع:

املعلومات  تكنولوجيا  تنمية  أجل  من  عام 2010  يف  الوطنية  واالسرتاتيجية  السياسة  وثيقة  اعتماد   -
.(DPSNTIC) واالتصاالت

إضفاء الطابع الرمسي على الربنامج املشرتك بني مشروع البنية التحتية لالتصاالت اإلقليمية يف غرب إفريقيا   -
والبنك الدويل واعتماده.65

ويف فيتنام، تسعى وزارة املعلومات واالتصاالت إىل تطوير الربنامج بشأن توفري خدمات اتصاالت املرافق العامة 
حبلول عام 2020. وبناء على املمارسات والتجارب املكتسبة من الربنامج األول املذكور أعاله، من املتوقع أن يركز 
الربنامج على تطوير البنية التحتية لالتصاالت على الصعيد الوطين، وإيالء األولويات للمناطق النائية واحلدودية 
إىل خدمة  املساواة  قدم  املعقول على  النفاذ  الناس يف  االتصاالت، وضمان حق كل  وتعميم خدمات  واجلزر، 

االتصاالت، وخاصة األسر الفقرية يف فيتنام. ومن املتوقع أن يكون الربنامج على النحو التايل:

املستفيدون: املواطنون واألسر الفقرية على الصعيد الوطين.  -
امليزانية: من مسامهة شركات االتصاالت وغريها من املصادر.  -

املكونات: توصيل النطاق العريض، والتوصيل يف حاالت الطوارئ، وتوصيل املجتمعات، وتوصيل املكاتب،   -
وتوصيل حمطات اإلذاعة، والتوصيل اآلمن.66

الوثيقة Rural broadband in China and proposals for Question 5/1 study" ،1/46"، مجهورية الصني الشعبية.  63

الوثيقة The experience of China Telecom in developing "Broadband Villages" ،1/158""، مجهورية الصني الشعبية.  64

الريفية واملناطق املعزولة يف غينيا"،  املناطق  املعلومات واالتصاالت يف  بالنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا  املتعلق  الوثيقة 1/144، "الوضع   65

مجهورية غينيا.
 Information on the development of provision of public utility telecommunication services in" ،SG1RGQ/2 الوثيقة  66

Viet Nam"، مجهورية فيتنام االشرتاكية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0046
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0158
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0144
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0002
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ومنذ عام 2005 تتبع فيتنام سياسة تقضي بشمول اجلميع باالتصاالت وخدمات اإلنرتنت، وقد جاءت بنتائج 
ملحوظة حبلول عام 2010. ومنذ عام 2015، تواصل حكومة فيتنام تنفيذ برنامج يرمي إىل تقدمي خدمات اتصاالت 
احمللية من خالل  للمجتمعات  فوائد أكرب  الربنامج هو حتقيق  العامة حبلول عام 2020. واهلدف من هذا  املرافق 
سياسات جديدة لدعم تطوير البنية التحتية للنطاق العريض يف املناطق الريفية واملناطق النائية اليت تعاين من صعوبات 
خاصة؛ وتقدمي خدمات اتصاالت شاملة وإلزامية لألسر الفقرية؛ وتقدمي اخلدمات العامة وخاصة باتباع سياسات 
تدعم رقمنة التلفزيون لألسر يف املناطق النائية اليت تواجه صعوبات خاصة. ورغم أن فيتنام اعتمدت سياسة مكتملة 
متامًا بشأن تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية، فإن البلدان النامية 
مثل فيتنام والبلدان النامية وأقل البلدان منوًا ستواجه أيضًا صعوبات عديدة، وخصوصًا من حيث املوارد املالية 

واملوارد البشرية املؤهلة، وهي تقرتح أن يتواصل الدعم املقدم من االحتاد الدويل لالتصاالت والدول املتقدمة.67

ويف بوروندي، وضعت احلكومة سياسة وطنية لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستهلت قبل عامني 
جلسات إعالمية بشأن هذه السياسة.68

وقطعت رواندا عددًا من املراحل اليت أدخلت حتوًال كبريًا يف أساليب استخدام التكنولوجيا يف دوائر األعمال 
واملجتمع. ويف إطار البنية التحتية الوطنية للمعلومات واالتصاالت (NICI)، نشرت احلكومة شبكة ألياف بصرية 
أساسية وطنية عالية السرعة متتد عرب مجيع الدوائر الثالثني وتوصل أحد عشر مركزًا حدوديًا. وهتدف هذه املبادرة 
إىل تعزيز فرص النفاذ إىل خمتلف خدمات النطاق العريض، مبا يف ذلك التطبيقات من قبيل احلكومة اإللكرتونية 
والصريفة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والصحة اإللكرتونية، لتصبح حمفزًا رئيسيًا لبلوغ اهلدف املرسوم لضمان 

بلوغ رواندا مرتبة الدخل املتوسط حبلول عام 69.2017

ويف اليابان سعت اسرتاتيجية سد الفجوة الرقمية (2008) إىل إزالة مناطق "انعدام النطاق العريض" اليت تتعذر 
تغطيتها من خالل استثمارات القطاع اخلاص وحده وإىل متكني 90 يف املائة من األسر من استخدام النطاق العريض 
فائق السرعة حبلول السنة املالية 2010، وقد حققت ذلك. وتروج احلكومة حاليًا ملبادرات يف إطار إعالن إنشاء 
األمة األكثر تقدمًا يف العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات (2013) وهي مبادرات هتدف إىل تطوير وضمان البىن 
التحتية احمللية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (النطاق العريض فائق السرعة واالتصاالت املتنقلة) يف اجلزر املنعزلة 
وغريها من املناطق غري املرحبة، مع األخذ بعني االعتبار اخلصائص احملددة لكل منطقة، وذلك لضمان بيئة مؤاتية 

الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة جلميع املواطنني.70

وأشارت املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية (ITSO)، ومنظمة Intelsat واملنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت 
(EUTELSAT IGO) يف مسامهتها إىل أنه نظرًا للدور الذي ميكن أن تؤديه الشبكات الساتلية يف سد الفجوة الرقمية، 
من الضروري أن تدرج احلكومات التكنولوجيا الساتلية كجزء من احلل عند وضع اخلطط الوطنية للنطاق العريض 

أو املبادرات األخرى، من قبيل الصحة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين.71

ومن مزايا وضع أهداف وطنية للتغطية بالنطاق العريض ومعدل سرعته هي أن األهداف ميكن أن توفر إشارات 
واضحة من قبل احلكومات (واهليئات التنظيمية) بشأن التزامها بإنشاء بنية حتتية متطورة وحديثة. وميكن أن تشمل 

 Program on universalization of public-utility telecommunication services in rural and remote" ،SG1RGQ/256 الوثيقة  67

areas"، مجهورية فيتنام االشرتاكية.

 Rural connectivity and its impact on socio-economic development for the rural population in" ،SG1RGQ/32 الوثيقة  68

Burundi"، مجهورية بوروندي.

الوثيقة Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda" ،SG1RGQ/99"، مجهورية رواندا.  69

الوثيقة Japan's case for strategic plans" ،SG1RGQ/292"، اليابان.  70

.EUTELSAT IGOو INTELSATو ITSO ،"The critical role of satellite in connecting the unconnected" ،1/329 الوثيقة  71

https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0256/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0032
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0099
https://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0292/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-0329
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األهداف الوطنية أيضًا نوعًا من االلتزام بتوفري اخلدمة للجميع (USO)، ما جيسد أهداف السياسة االجتماعية والعامة 
داخل األسواق التجارية والتنافسية.72

وقد كان هناك منو ال بأس به يف عدد البلدان اليت لديها خطط وطنية للنطاق العريض، ومع ذلك فإن عددًا كبريًا 
من هذه اخلطط يقرتب من هناية الفرتة احملددة هلا، واسرتاتيجية اخلالفة لكثري من هذه اخلطط غري واضحة (أي ما 
إذا كانت البلدان سوف حتافظ على اخلطة املنتهية و/أو تعيد النظر فيها و/أو تلتمس ردود الفعل على املنجزات 
اليت حققتها و/أو تضع خطة جديدة).73 وهكذا من املهم أن تعمد احلكومة إىل احلفاظ على اخلطة الوطنية للنطاق 

العريض و/أو مراجعتها بشكل منتظم ومالئم.

(USF) صندوق اخلدمة الشاملة  3.7

من شأن صندوق اخلدمة الشاملة (USF) وبرامج الدعم املماثلة أن تساعد على حتسني توفر النطاق العريض يف 
املناطق احملرومة من اخلدمة وذلك بتكلفة معقولة. وكان الرتكيز يف املاضي على خدمات املهاتفة األساسية يف املناطق 
النائية، بينما أصبحت صناديق اخلدمة الشاملة اليوم تتكيف لتشجيع اعتماد النطاق العريض، من خالل دعم احملتوى 
واألجهزة واخلدمات والتدريب الرقمي، فضًال عن البنية التحتية. ويف كثري من األحوال تعمل هذه الصناديق على 

دفع عجلة السوق وتشجيع املشغلني لتوسيع انتشارها، وتوفري التوصيلية إىل املناطق احملرومة من اخلدمات.74

ويتم متويل صناديق اخلدمة الشاملة عادة من خالل شكل من أشكال آلية املسامهة من مقدمي/مشغلي خدمات 
االتصاالت. ويف غالب األحيان تكون مسامهات املشغلني يف شكل ضريبة على أساس نسبة مئوية من اإليرادات 
التشغيلية السنوية. ويف بعض البلدان، ال تكون رسوم هذه الصناديق منفصلة بل جزءًا من رسوم تنظيمية سنوية 
إمجالية. وباإلضافة إىل الرسوم املفروضة على املشغلني، هناك يف كثري من األحيان مصادر أخرى للتمويل، مبا فيها 
دون حصر رسوم الرتخيص والعائدات كليًا أو جزئيًا من مزادات الطيف واملسامهات املباشرة من امليزانيات احلكومية 

واملسامهات من جهات دولية، مثل البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية وما إىل ذلك.75

ويف إطار االستقصاء العاملي بشأن صندوق اخلدمة الشاملة، ُطرح عدد من األسئلة على النحو التايل:

يرجى حتديد مصدر متويل صندوق اخلدمة الشاملة؟ 1.3 ج) 

كان هنالك 29 ردًا على هذا السؤال (%64,44).

اجلدول 4 – مصادر متويل صندوق اخلدمة الشاملة
النسبةاملصدر

44%رسوم خدمات االتصاالت

9%رسوم الرتخيص

9%رسوم العائدات

3%رسوم الطيف

حالة النطاق العريض 2013، جلنة النطاق العريض.  72

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  73

حالة النطاق العريض 2013، جلنة النطاق العريض.  74

صناديق اخلدمة الشاملة والشمول الرقمي للجميع، 2013، االحتاد الدويل لالتصاالت.  75
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النسبةاملصدر
0%ضريبة القيمة املضافة (VAT) وضريبة استرياد معدات االتصاالت

35%غري ذلك

لالطالع على الردود بشأن إدارة صندوق اخلدمة الشاملة، يرجى الرجوع إىل امللحق 2.

يف املسامهات املقدمة إىل اجتماعات فريق املقرر املعين باملسألة 5/1، وصفت حالة صندوق اخلدمة الشاملة يف العديد 
من البلدان على النحو التايل:

الرئيسية. وتسند  الدافعة  القوة  يف مجهورية الصني الشعبية، وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات (MIIT) هي 
اجلغرافية  للتقسيمات  وفقًا  األساسية  االتصاالت  إىل شركات  الشاملة  االتصاالت  تقدمي خدمات  مهام  الوزارة 
اإلدارية. وتقوم هذه الشركات من تلقاء نفسها بتمويل التزامها بتوفري اخلدمة الشاملة يف املناطق احملددة باستكمال 
املهام املسندة إليها. وتلتمس الوزارة عادة الدعم من احلكومات احمللية، وتطلب من السلطات احمللية واملنظمات 

الشعبية تقدمي سياسات تفضيلية وشروط مؤاتية للحفاظ على اخنفاض تكلفة املشروع وضمان التنفيذ السلس.76

ويف غينيا نّفذت احلكومة عددًا من املشاريع اإلطارية واضطلعت بأنشطة ترمي إىل تعزيز تطوير البنية التحتية وتنويع 
اخلدمات اخلاصة بنفاذ اجلميع إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه األنشطة إنشاء جلنة 

إدارة صندوق اخلدمة الشاملة.77

ويف زميبابوي، مت إنشاء صندوق اخلدمة الشاملة مبوجب قانون الربيد واالتصاالت يف عام 2001، كوسيلة لتزويد 
املعلومات واالتصاالت يف  االتصاالت/تكنولوجيا  إىل خدمات  اجلميع  نفاذ  الالزمة لضمان  بالوسائل  احلكومة 
املجتمعات الريفية واحملرومة وكوسيلة لتعزيز التنمية الوطنية. ومن املتوقع تنفيذ أغراض الصندوق وفقًا خلطة التنفيذ 
السنوية اليت يعدها صندوق اخلدمة الشاملة بالتشاور مع أصحاب الرتاخيص يف خدمات الربيد واالتصاالت. وجيري 
النفاذ إىل التكنولوجيا بالنطاق العريض؛ وميّكن النطاق العريض  حاليًا توسيع نطاق هذه األغراض لكي تشمل 
اخلدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لضمان استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
أجل التنمية يف مجيع املجتمعات يف زميبابوي. وتتكون أموال الصندوق من مسامهات املشغلني، وأي أموال خيصصها 
الربملان للصندوق، وأي فائض يف اإليرادات نسبة إىل النفقات يف هناية السنة املالية للهيئة خيصص لصندوق اخلدمة 

الشاملة.78

ويف اململكة العربية السعودية، مت إنشاء صندوق اخلدمة الشاملة يف عام 2007. ويقوم الصندوق بتطوير وتنفذ 
املعلومات  تكنولوجيا  املناقصة بني مقدمي خدمات  التشغيلية، من خالل مشاريع  االسرتاتيجية واخلطط  اخلطط 
واالتصاالت يف اململكة لتقدمي اخلدمات الصوتية وخدمات اإلنرتنت إىل املناطق النائية، وتقييم املقرتحات، مث منح 
املشروع وتوقيع اتفاقية خدمات الصندوق مع الفائز بالعطاء. ويتم متويل صندوق اخلدمة الشاملة، واملشاريع اليت 
ينفذها مقدمو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي اخلدمات املطلوبة إىل املناطق النائية، بالكامل من 
اليت توجه عمليات صندوق اخلدمة  السعودية. وحتدد اخلطة االسرتاتيجية األهداف  العربية  اململكة  قبل حكومة 
الشاملة من خالل حتديد الربامج واملشاريع لتوفري اخلدمات الصوتية واإلنرتنت ذات النطاق العريض يف املناطق 

الوثيقة Rural broadband in China and proposals for Question 5/1 study" ،1/46"، مجهورية الصني الشعبية.  76

الريفية واملناطق املعزولة يف غينيا"،  املناطق  املعلومات واالتصاالت يف  بالنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا  املتعلق  الوثيقة 1/144، "الوضع   77

مجهورية غينيا.
 The universal services fund as a driver of telecommunication/ICT development in rural and remote" ،1/194 الوثيقة  78

areas"، مجهورية زميبابوي.
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النائية. ويلي ذلك إعداد اخلطط التشغيلية السنوية للصندوق، واليت تشمل األهداف الرئيسية للصندوق املدرجة 
يف اخلطة االسرتاتيجية وبراجمها ومشاريعها باإلضافة إىل حتديد نطاق املشاريع والتكاليف التقديرية لتنفيذها.79

ونفذت حكومة رواندا املبادرات التالية من خالل صندوق النفاذ الشامل، وذلك لتعزيز تغلغل االتصاالت/تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واستخدامها يف املناطق الريفية واملناطق النائية:

دعم توفري عرض النطاق لإلنرتنت لتمكني نفاذ املجتمعات الريفية إىل التعليم والصحة واخلدمات العامة يف   -
املناطق الريفية والنائية يف رواندا.

دعم توفري توصيلية النطاق العريض إىل 30 مركز اتصاالت جمتمعيًا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف   -
املناطق الريفية والنائية من البالد.

التعليم  شبكة  باستخدام  واخلاصة)  (العامة  اجلامعات  مجيع  إىل  لإلنرتنت  النطاق  عرض  توصيلية  دعم   -
.(RwEdNet) رواندا

.VSAT توصيل مجيع املدارس الثانوية والكليات التقنية يف املناطق النائية والريفية باإلنرتنت عرب املطاريف  -
دعم عرض النطاق لإلنرتنت يف مجيع مواقع شرطة رواندا الوطنية يف املناطق الريفية والنائية.  -

دعم عرض النطاق لإلنرتنت يف املؤسسات اخلاصة العاملة يف املناطق الريفية والنائية يف رواندا.80  -
ويف إيران، جلنة تنظيم االتصاالت هي اجلهة العليا لوضع السياسات وحتديد األهداف الكمية والنوعية واملعايري 
التقنية واإلدارية إلقامة مشاريع التزام اخلدمة الشاملة. وقد أنشئت هيئة تنظيم االتصاالت (CRA) يف إيران لضمان 
التنفيذ الكامل لواجبات احلوكمة التنظيمية والتنفيذية من قبل وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويشمل 
التوجيه التنفيذي خلدمات التزام اخلدمة الشاملة يف إيران مدة عشر سنوات، وقد وضعت الشروط التالية اللتزام 

املشغلني بتوفري اخلدمة الشاملة:

توفري التغطية باهلواتف املنزلية يف املناطق الريفية والتغطية باهلواتف املتنقلة يف القرى اليت تضم أكثر من 20 أسرة   -
والنفاذ إىل اإلنرتنت واستخدام خدمات الفاكس.

توفري االتصاالت العمومية يف القرى اليت تضم ما ال يقل عن 20 أسرة معيشية.  -
نشر مكاتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الريفية يف القرى اليت تضم أكثر من 70 أسرة.  -

توسيع التغطية باالتصاالت املتنقلة والنفاذ إىل اإلنرتنت يف الطرق الريفية.  -
توفري اهلواتف العمومية يف األماكن العامة يف املناطق احلضرية.  -

توفري اإلنرتنت يف األماكن العامة.81  -
يف كينيا، أنشئ مبوجب قانون تعديل اتصاالت املعلومات يف كينيا لعام 2009 (KICA 2009) ولوائح معلومات 
االتصاالت كينيا لعام 2010 (KICR US&A 2010)، صندوق اخلدمة الشاملة إلكمال مبادرات القطاع اخلاص حنو 
حتقيق أهداف النفاذ الشامل. ويتم متويل الصندوق يف املقام األول عن طريق مسامهات إلزامية من املشغلني أصحاب 
الرتاخيص الذين يوفرون اخلدمات يف خمتلف قطاعات سوق االتصاالت، إضافة إىل أحكام لتمويل تكميلي من 

الوثيقة 1/217، "صندوق اخلدمة الشاملة"، اململكة العربية السعودية.  79

الوثيقة Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda" ،SG1RGQ/99"، مجهورية رواندا.  80

الوثيقة ICT development policies for the remote and rural areas in Iran" ،SG1RGQ/233"، جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا   81

(مجهورية إيران اإلسالمية)، ومنظمات مرتبطة هبا.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0217
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-C-0099
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43

املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

مصادر أخرى. ويبلغ رصيد الصندوق حاليًا 29 مليون دوالر أمريكي، وسوف يزداد هذا املبلغ مبقدار 8 إىل 9 
ماليني دوالر أمريكي هذا العام (2016).82

واخلدمة الشاملة هي مصطلح اقتصادي وقانوين وجتاري يستخدم يف الغالب يف تنظيم صناعة االتصاالت، وهو يشري 
إىل ممارسة توفري مستوى خط األساس من اخلدمات جلميع املقيمني يف بلد ما. وقد أنشأ العديد من الدول صناديق 
اخلدمة الشاملة تلبية لضرورة سد الفجوة الرقمية بني املجتمعات الريفية واحلضرية، وكذلك بني األغنياء والفقراء، 

واليت حدثت جراء استخدام رأس املال اخلاص لتمويل مشاريع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.83

وتبني، من دراسة 69 صندوق خدمة شاملة، أن 38% منها كانت نشطة للغاية (حيث تضمنت أكثر من 15 مشروعًا 
جارية أو مكتملة)، و14% من الصناديق يف مستوى نشاط معتدل (بني 6 و15 مشروعًا)، يف حني 22% كان فيها 
مستوى النشاط منخفضًا (أقل من 5 مشاريع نفذت أو خمصصات أنفقت). وكان ربعها (أو 26%) غري نشط. 

ومن هذه الصناديق الــ 69، مشل 27 صندوقًا النطاق العريض أو مراكز االتصاالت املجتمعية.84

وهكذا من املهم أن تسعى احلكومة إىل حتسني إدارة صندوق اخلدمة الشاملة واحلرص على أن تكون براجمها فعالة 
وتتناسب مع أهداف توفري النفاذ إىل املناطق الريفية والنائية.

ختصيص الرتددات وشروط الرتخيص  4.7

تشكل سياسة الطيف وتوزيعه وإدارته نصيبًا ال بأس به من احلافظة اإلمجالية لسياسة النطاق العريض لدى احلكومات.

والنطاق العريض الالسلكي هو املنصة األساسية للوصول إىل املناطق الريفية احملرومة من اخلدمة وكذلك لتوفري 
تغطية واسعة يف البلدان النامية. لذلك، فإن اخلطط الوطنية للطيف تركز االهتمام على سياسات النطاق العريض. 
ومتيل املناقشات الرئيسية يف اخلطط إىل التعامل مع إعادة ختصيص نطاقات الرتدد اليت أصبحت متاحة ألغراض من 

هذا القبيل وذلك نتيجة التحول الرقمي يف البث التلفزيوين.85

وميكن للبلدان أن تكفل متاشي سياسات وممارسات الطيف مع أهداف خدمة النفاذ الشامل (UAS)، وأهنا خمصصة 
بشكل حمايد من حيث التكنولوجيا واخلدمة، وأن تسعى جاهدة لتحقيق وفورات احلجم وتعود بالنفع على املستهلكني 
بفضل ترتيبات الطيف اليت تتخذها. وينبغي تنسيق موارد الطيف لشبكات النطاق العريض على الصعيدين العاملي 
واإلقليمي. ويتعني على واضعي السياسات تقييم االحتياجات والظروف يف بلدهم بكل عناية ورسم أطر للسياسات 
من شأهنا تشجيع االبتكار واالستثمار ومتكني استخدام الطيف بكفاءة من خالل طائفة من خمتلف اآلليات. وميكن 
أن تكون نطاقات الطيف MHz 1 000-40 مناسبة للنطاق العريض املتنقل يف املناطق الريفية والنائية، فضًال عن 

تعميق التغطية يف األماكن املغلقة يف املناطق احلضرية.86

النطاقات  السنوية الستخدام  اخلطة  األولية من  النسخة   .(IFT) الفيدرايل لالتصاالت املعهد  املكسيك نشر  ويف 
الرتددية يف الطيف الراديوي الوطين (PABF) لعام 2015، وجاء فيها ما يلي:

 ،"Use of the Universal Services Fund for extension of ICT Services in rural and remote areas in Kenya" ،1/291 الوثيقة  82

كينيا.
 The Universal Services Fund as a driver of telecommunication/ICT development in rural and remote" ،1/194 الوثيقة  83

areas"، مجهورية زميبابوي.

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  84

الوثيقة Summary of the study "Broadband situations in rural and remote areas" ،SG1RGQ/107""، جهة التنسيق لدى   85

املكتب املعنية باملسألة 5/1.
حالة النطاق العريض 2013، جلنة النطاق العريض.  86
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... ألول مرة، جيري حتديد نطاقات حمددة خلدمات االستخدام االجتماعي يف قطاع االتصاالت. وهلذا الغرض، 
ُيتوخى إصدار تنازالت عن أجزاء خمتلفة متاحة من الطيف ضمن القطاع املعروف باسم النطاق اخللوي الواقع بني 
824 وMHz 849، وبني 869 وMHz 894. وألغراض اغتنامها، يقرتح ترخيص تلك األجزاء من الطيف لغرض 

تقدمي خدمات التوصيلية الريفية اليت من شأهنا تلبية االحتياجات الفورية خلدمات اهلاتف األساسية يف املناطق اليت 
ال خيدمها أصحاب الرتخيص احلايل".87

وتقوم اليابان باستعراض توزيع الرتددات بانتظام لتعزيز إدخال خدمات جديدة باستخدام الرتددات بشكل أكثر 
ص له مبناسبة التخصيص الرتددي، مع تقييم  كفاءة. واعُتمدت طريقة الفحص باملقارنة لتحديد الشخص املرخَّ
خطط عمل املتقدمني بطلبات، وتبينت جناعة هذه الطريقة يف إدخال خدمات جديدة رفيعة املستوى على نطاق 
واسع يف أجل عاجل. وتفرض اليابان على املستفيد املباشر من احملطة الراديوية أعباء كرسم اخلدمة املشرتكة الستخدام 
له ملراقبة املوجات الراديوية، وتطوير التكنولوجيا من أجل  املوجات الراديوية، وتستفيد من هذا الدخل الذي حتصِّ

استخدام الرتددات على حنو فعال، وتصريف املوجات الراديوية املعيارية.88

وتعتقد ميامنار أن تكنولوجيا CDMA 450 هي التكنولوجيا األنسب لتقدمي خدمات االتصاالت يف املناطق النائية. 
وقد استخدمتها وزارة الربيد واالتصاالت (MPT) بالفعل منذ عام 2007 لتقدمي خدمات يف املناطق النائية. وميكن 
ع مساحة التغطية باستخدام هذه التكنولوجيا. وعلى الرغم من أهنا ال ُتستخدم إال لتقدمي اخلدمات الصوتية،  أن توسَّ
ميكن أيضًا تقدمي خدمات البيانات بتكنولوجيا LTE 450 MHz املتقدمة. وميكن االطالع على التجارب الناجحة 
املستخَدم حمليًا ميثل أحد احللول لتحسني  التلفزيوين غري  الطيف  البلدان كالربازيل. ولعل  الصدد يف بعض  هبذا 
يف استخدام  أخرى  بلدان  ممارسات  من  لالستفادة  ميامنار  وتسعى  الريفية.  املناطق  يف  االتصاالت  خدمات 

تكنولوجيا CDMA 450 والطيف التلفزيوين غري املستخَدم حمليًا لتقدمي خدمات االتصاالت يف املناطق النائية.89

 90.MHz 450 وأفادت الربازيل بأهنا تستخدم تكنولوجيا اهلاتف اخللوي برتدد

وميكن تصميم تراخيص الطيف اجلديدة لزيادة توفر شبكات وخدمات النطاق العريض يف املناطق الريفية والنائية. 
ومن أحد التدابري املتخذة رسوم الرتخيص. إذ ميكن ختفيض رسوم ترخيص الطيف، أو حىت إلغاؤها، يف املناطق 
الشامل.91 وأشارت كوت ديفوار إىل  النفاذ  التكلفة لدى مقدمي خدمة  الريفية والنائية وذلك خلفض حواجز 
ضرورة أن تؤخذ يف االعتبار مسألة تقدير تكاليف الرتخيص يف العديد من البلدان، وال سيما يف عدد من البلدان 

اإلفريقية، ومن مث تكاليف استخدام الرتددات املطلوبة.92

ومثة خيار آخر هو توزيع هذا الطيف مبوجب التزامات خدمة النفاذ الشامل. ويتعني أن يشمل هذا التدبري التزامات 
التغطية يف تراخيص الطيف يف نطاقات الرتدد املنخفض، وذلك بغية توسيع التغطية بالنطاق العريض لتشمل املناطق 

غري املجدية اقتصاديًا بالنسبة للمشغلني ورصد هذه التغطية.

الوثيقة Implementation of Recommendation ITU-D 19 in Mexico" ،SG1RGQ/265"، املكسيك.  87

الوثيقة Japan's case for strategic plans" ،SG1RGQ/292"، اليابان.  88

الوثيقة Information access for remote areas in Myanmar" ،SG1RGQ/296"، ميامنار.  89

الوثيقة Cellular Community Networks in isolated areas: Brazilian Amazon as a case study" ،SG1RGQ/297"، مجهورية   90

الربازيل االحتادية.
حالة النطاق العريض 2013، جلنة النطاق العريض.  91

الوثيقة The need to develop a method of estimating licence costs" ،1/164"، مجهورية كوت ديفوار.  92
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شراكة أصحاب املصلحة املتعددين  5.7

يدعو البنك الدويل القطاع اخلاص ألن يأخذ زمام املبادرة يف توفري البنية التحتية واخلدمات حيث تكون العملية 
التجارية مسوغة، ولكنه يالحظ أن "االستثمار أو التدخل من جانب القطاع العام له ما يربره يف بعض األحيان 
حيث ال يكون القطاع اخلاص قادرًا على توفري النفاذ بأسعار معقولة". ومن العوامل اليت تسهم يف تباطؤ منو اإلنرتنت 
هو أن العملية التجارية أقل تسويغًا يف املناطق اليت يعيش فيها 57% من الناس غري املوصولني وحيث قد حيتاج األمر 

إىل مناذج أعمال مبتكرة لتحقيق التغطية الشاملة بالنطاق العريض.93

الصني  تليكوم  العريض" حتت مسؤولية  النطاق  "قرية  اجلزء من مشروع  الشعبية، يشمل  الصني  مجهورية  ويف 
20 قضاًء (مدينة ومنطقة) يف مقاطعة سيشوان. وقد بدأ املشروع يف عام 2014 ومن املتوقع أن يكتمل يف عام 2016، 

حيث يبلغ االستثمار ما جمموعه 695 مليون يوان، تقدم الدولة منها 100 مليون يوان يف كل عام، وباقي االستثمار 
يوفره املشغل املسؤول عن املشروع والسلطات احلكومية على ثالثة مستويات خمتلفة - القضاء واملدينة واملنطقة.94

ويفضي تضافر توجيه احلكومة وتعاون رأس املال اخلاص إىل وضع يضمن الفوز للجانبني. ويف مشروع يشمل 
000 40 قرية يكون توفري رأس املال هو املشكلة الكربى. وهنا تغتنم تليكوم سيشوان الفرصة لتصبح املقاطعة 

الرائدة يف الصني وحتصل على التمويل مبئات ماليني اليوان. كما أهنا حتصل أيضًا على الدعم من احلكومات احمللية. 
ويف الوقت نفسه، وبفضل سياسة انفتاح رأس املال اخلاص الوطنية، جتتذب تليكوم سيشوان بنشاط االستثمار يف 
رأس املال االجتماعي. فقد حصلت يف سنة واحدة على مئات ماليني اليوان من التمويل العام وكسبت آالف 
القرى من االستثمار. ومن خالل التعاون مع شركة تشانغهونغ جينتشو يف سيشوان أمكن النهوض بتنمية سلسلة 
الصناعات احمللية. ومن أفضل املمارسات يف سيشوان نشر "النطاق العريض الريفي" وجتربة ما قبل التسويق وتقديرات 

األرباح ومنظور التخطيط على مستوى القضاء واالبتكار التقين واإلداري.

احلكومات والشركات ضرورية على حد سواء  -
ميكن، بفضل اجلمع بني الدعم من احلكومة وتعاون رأس املال اخلاص، العمل معًا على تنمية املناطق الريفية   -

والنهوض هبا.95
ويف رواندا، شاركت وزارة الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (MYICT)، إىل جانب هيئة تنظيم املرافق 
يف رواندا (RURA) ومشغلي االتصاالت ومقدمي خدمات اإلنرتنت واملصنعني واملستوردين، يف إنشاء مشروع 
يعرف باسم "Viziyo" كوسيلة لزيادة التغلغل بأسعار معقولة لألجهزة الذكية لدى املستعمل النهائي بني املواطنني 
ذوي الدخل املنخفض، سعيًا لتحقيق اهلدف النهائي وهو زيادة تغلغل النطاق العريض بشكل هائل على صعيد 

البلد بأكمله.96

ويف مدغشقر، يوفر صندوق تنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (FDTIC) والشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص (PPP) اجلزء األكرب من التمويل لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف سياق املبادرات 
التنظيمية، تعمل هيئة تنظيم تكنولوجيا االتصاالت (ARTEC) ضمن اإلطار العام لزيادة حترير قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وتشجيع تقاسم البنية التحتية من أجل تعزيز االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.97

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  93

الوثيقة The experience of China Telecom in developing "Broadband Villages" ،1/158""، مجهورية الصني الشعبية.  94

الوثيقة Rural Broadband" innovation mode, creating a new era of optical network in rural areas"" ،1/206"، مجهورية   95

الصني الشعبية.
الوثيقة Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda" ،SG1RGQ/99"، مجهورية رواندا.  96

الوثيقة Telecommunications/ICTs for rural and remote areas" ،1/270"، مجهورية مدغشقر.  97
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ومن أجل توفري اخلدمة الشاملة بأسعار معقولة يف املناطق الريفية والنائية ال بد من تعاون الشراكة والتنسيق اجليد 
بني احلكومات واهليئات التنظيمية الوطنية واملشغلني وغريهم من خمتلف أصحاب املصلحة. وميكن أن تكون شراكة 
أصحاب املصلحة املتعددين أداة فعالة للحد من التكاليف واملخاطر يف املناطق احملرومة اقتصاديًا، وذلك باستثمار 

خمتلف مصادر التمويل من خالل الشراكة بني أصحاب املصلحة املتعددين.

دعم إقامة البىن التحتية  6.7

يف إطار املسامهات املقدمة إىل اجتماعات فريق املقرر املعين باملسألة 5/1، مثة أمثلة لدعم احلكومات للبنية التحتية 
(مراكز االتصال، والشبكة الفقرية، والطاقة الكهربائية، وغريها) سيقت على النحو التايل:

يف غينيا، سعيًا لبلوغ هدف إهناء العزلة يف املناطق الريفية والنائية، عمدت احلكومة إىل تنفيذ عدد من املشاريع 
اإلطارية واضطلعت بأنشطة ترمي إىل تعزيز تطوير البنية التحتية وتنويع خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت حبيث تكون يف متناول اجلميع. وكجزء من اجلهود اليت تبذهلا لنشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املجتمعات احمللية، أنشأت الوزارة، بالتعاون مع شركة Global Voice Guinée (GVG)، عددًا من املقاهي 
السيربانية احمللية يف مقاطعات العاصمة اخلمس، وهي مزودة بقاعات توصيل بشبكة اإلنرتنت وقاعات تدريب جمهزة 

باحلواسب واملعدات املكتبية األخرى.98

وأقدمت سيشوان على اختاذ خطوة جريئة عندما قررت بناء شبكة بصرية كليًا من النطاق العريض يف املناطق 
الريفية وبذلك ذللت عقبة النطاق العريض بشكل أساسي. وجتنبًا للبناء العشوائي ولتخفيض ضغط االستثمار، 
أطلقت تليكوم سيشوان وهيئة تصميم سيشوان فكرة دليل التخطيط وتقسيم املناطق وفرزها للبناء. وتوصل الطرفان 
إىل أسلوب "ختطيط املنظور الكامل للنطاق العريض الريفي على مستوى املقاطعة". وبالنسبة السرتاتيجية النطاق 

العريض يف الصني تتسم اخلربات واإلجنازات يف سيشوان بقيمة مرجعية كبرية.99

ويف بوروندي، أطلقت الوزارة املسؤولة عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشروعًا إلنشاء مراكز اتصاالت 
جمتمعية متعددة األغراض، فضًال عن مشروع آخر يرمي إىل إنشاء وتعزيز نوادي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املدارس الثانوية الريفية. وهذا يتيح التالميذ فرصة اإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.100 وشبكة االتصاالت 
باأللياف البصرية (شبكة بوروندي األساسية (BBS)) قيد التشغيل فعًال يف مجيع مقاطعات البلد. ويستفيد سكان 
بوروندي اآلن من هذا التوصيل، خاصة يف جمال استخدام الشبكات االجتماعية عرب اهلواتف املتنقلة اخلاصة هبم، 
وال سيما WhatsApp.101 وسعيًا إىل االستفادة الكاملة من الشبكة األساسية الوطنية لأللياف البصرية، أطلقت 
حكومة بوروندي، عن طريق وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مشاريع متّكن سكان املناطق الريفية من 
متعددة  املجتمعية  االتصاالت  مراكز  املشاريع  املعلومات واالتصاالت. وتشمل هذه  بتكنولوجيا  اإلملام  مواصلة 

األغراض ونوادي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس الثانوية.102

الريفية واملناطق املعزولة يف غينيا"،  املناطق  املعلومات واالتصاالت يف  بالنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا  املتعلق  الوثيقة 1/144، "الوضع   98

مجهورية غينيا.
الوثيقة Rural Broadband’ innovation mode, creating a new era of optical network in rural areas" ،1/206"، مجهورية   99

الصني الشعبية.
 Rural connectivity and its impact on socio-economic development for the rural population in" ،SG1RGQ/32 الوثيقة  100

Burundi"، مجهورية بوروندي.

الوثيقة 1/254، "أثر الشبكة األساسية الوطنية لأللياف البصرية على توصيل املناطق الريفية يف بوروندي"، مجهورية بوروندي.  101

الوثيقة 1/406، "أثر الشبكة األساسية الوطنية لأللياف البصرية على توصيل املناطق الريفية يف بوروندي"، مجهورية بوروندي.  102
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وأقامت حكومة رواندا مركز بيانات وطنيًا قادرًا على االستفادة من سعة احلوسبة السحابية. وتتمتع رواندا أيضًا 
بإمكانية النفاذ إىل سعة دولية تفوق Gbps 3,5 عرب خمتلف الكبالت البحرية الدولية. وتقوم حكومة رواندا، من 
خالل صندوق النفاذ الشامل (UAF)، بدعم توصيلية النطاق العريض إىل 30 مركز اتصاالت جمتمعيًا لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية من البالد. وقامت هيئة تنظيم املرافق يف رواندا (RURA) أيضًا، 
بالتعاون مع مؤسسات أخرى، بوضع وتنفيذ مشروع إعانة توفري عرض النطاق للمجتمعات الريفية. وهنالك ما 
جمموعه 193 موقعًا من املؤسسات العامة واخلاصة يف املناطق الريفية يف رواندا موصولة باإلنرتنت بفضل هذه املبادرة 

103.VSAT من خالل توصيلية املطاريف Mbps 110 حيث تتقاسم

أطلق رؤساء دول مايل وموزامبيق  املعلومات،  العاملية ملجتمع  القمة  األوىل من  املرحلة  2003، خالل  ويف عام 
والسنغال، ومعهم املدير العام لليونسكو، مشروع تعزيز مركز الوسائط املتعددة املجتمعي (CMC). وهذا املركز 
هو عبارة عن حمطة إذاعة حملية وفضاء سيرباين (نفاذ إىل اإلنرتنت) حملي يف نفس املبىن. ويف السنغال، سيتم تركيب 

وتشغيل 40 من هذه املراكز حبلول هناية عام 104.2016

ويف كازاخستان، تعمل وزارة االستثمار والتنمية على تطوير مشروع إلقامة البنية التحتية للنفاذ بالنطاق العريض 
من أجل املراكز السكانية الريفية على غرار منوذج تليكوم كازاخستان. ومن أجل تزويد السكان يف املناطق الريفية 
خبدمات نفاذ أسرع إىل اإلنرتنت بالنطاق العريض، بدأت األعمال التحضريية يف عام 2016 يف مشروع "تغطية 
املراكز السكانية الريفية يف كازاخستان بوصالت االتصاالت باأللياف البصرية". واهلدف من املشروع هو زيادة 

تغلغل خدمات االتصاالت احلديثة يف املراكز السكانية الريفية على أساس النفاذ إىل اإلنرتنت بالنطاق العريض.105

ويف أفغانستان، استهلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات شبكة اتصاالت حملية ساتلية (DCN). وهذا 
املشروع يف  بدأ  وقد  واإلنرتنت).  واهلاتف  (الفاكس  اخلدمات  توفر  بتكنولوجيا حديثة حمسنة  معزز  املشروع 
عام 2005 بتمويل بلغ جمموعه 14 مليون دوالر أمريكي مبساعدة من الوكالة األمريكية للتنمية. وتقدم تليكوم 
األفغانية مطاريف التمثيل االفرتاضي لشبكة التحكم (VCN) ومطاريف شبكة االتصاالت احمللية، وذلك لتغطية 
املناطق والقرى النائية اليت ال تغطيها شبكة أي شركة اتصاالت أخرى أو لتغطية املناطق اليت ليس من املجدي جتاريًا 
فيها إنشاء شبكة فقرية/بنية حتتية قائمة على املوجات الصغرية بسبب وعورة املنطقة اجلغرافية والتضاريس اجلبلية. 
وإىل جانب بيع املطاريف VCN لتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية 

والنائية، يعمل صندوق تنمية االتصاالت (TDF) على إعانتها رغبة يف توسيع اخلدمات إىل املناطق احملرومة.106

ويف الربازيل، ومنذ عام 2014، عكف بعض حكومات الواليات على وضع السياسة العامة اخلاصة هبا لزيادة عدد 
أبراج االتصاالت املتنقلة خارج املدينة املركزية خلدمة املناطق الريفية، وذلك باتباع سياسة الضرائب املجانية.107

وانضمت حكومة غامبيا إىل جتمع مبادرة توصيل ساحل إفريقيا بأوروبا (ACE) باأللياف البصرية وعمدت أيضًا 
إىل حتسني شبكة اإلرسال الفقرية الوطنية لتأمني التوصيلية عالية السعة باإلنرتنت. ومن أجل حتقيق أقصى قدر من 
املكاسب يف كبل ACE البحري والشبكة الفقرية الوطنية اجلديدة باأللياف البصرية، أدخلت احلكومة بعض التغيريات 

يف السياسة العامة ويف املسائل التنظيمية.108

الوثيقة Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda" ،SG1RGQ/99"، مجهورية رواندا.  103

الوثيقة Widespread implementation of community multimedia centres (CMCs) in Senegal" ،1/312"، مجهورية السنغال.  104

الوثيقة SG1RGQ/152، كازاخستان.  105

 Recent achievements and initiatives in the area of telecommunications/ICTs with particular" ،SG1RGQ/169 الوثيقة  106

attention to rural and remote areas"، أفغانستان.

الوثيقة State governments' policy to increase mobile access in rural area" ،1/334"، مجهورية الربازيل االحتادية.  107

الوثيقة Moving from 2G to Broadband, The Gambian Experience" ،1/344"، مجهورية غامبيا.  108
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وأقامت حكومة اليابان إطار عمل قانوين عادل وشفاف للمنافسة بغية حتفيز االستثمارات يف البىن التحتية وإدخال 
خدمات جديدة يف قطاع االتصاالت. ومن حيث املبدأ، يؤدي القطاع اخلاص دورًا رائدًا يف تطوير البىن التحتية 
اليابانية على دعم تكاليف مد خطوط  ناحية أخرى، دأبت احلكومة  املعلومات واالتصاالت. ومن  لتكنولوجيا 
األلياف البصرية يف املناطق ذات األوضاع غري املؤاتية مثل املناطق الريفية واجلزر النائية، إذا كانت احلكومات احمللية 
هي اليت متد خطوط األلياف البصرية هذه، وذلك لتعزيز البنية التحتية للنطاق العريض فائق السرعة اليت ال غىن عنها 

للتنشيط اإلقليمي.109

وسعيًا إىل احلد من تكلفة البىن التحتية يف املناطق الريفية والنائية يف البلدان النامية، قد يكون تقاسم البىن التحتية 
لالتصاالت وغري االتصاالت وسيلة فعالة. وقد ورد عدد من األمثلة يف املسامهات املقدمة إىل اجتماعات فريق املقرر 

املعين باملسألة 5/1 على النحو التايل:

يف الربازيل، شاركت اهليئات التنظيمية لالتصاالت (Anatel) والكهرباء (Aneel) والنفط (ANP) يف اعتماد القرار 
رقم 1/1999 بشأن الالئحة التنظيمية لتقاسم البىن التحتية بني قطاعات الطاقة واالتصاالت والنفط يف عام 1999. 
وحتدد الالئحة املبادئ التوجيهية لتقاسم البىن التحتية بني شركات قطاعات الكهرباء واالتصاالت والنفط مبا يضمن 
العاملة يف  التحتية لدى الشركات  البىن  للشركات اليت تقدم خدمات املرافق يف هذه القطاعات احلق يف تقاسم 

القطاعني اآلخرين، على أساس غري متييزي وبأسعار وشروط عادلة ومعقولة.

التحتية حقق االستغالل األمثل للموارد وخّفض  البىن  اتفاق تقاسم  وقد أوضح مقدمو خدمات االتصاالت أن 
تكاليف التشغيل. وإضافة إىل جلب الكهرباء للمناطق النائية، حيث اجلدوى االقتصادية منخفضة، حيقق املشروع 
العديد من الفوائد للمنطقة، ألنه سوف يتيح أيضًا إمكانية توفري النطاق العريض واملهاتفة الثابتة واملتنقلة يف املناطق 
النائية من البالد. والفائدة الكربى هي استقرار اخلدمات وموثوقية الشبكة وزيادة سعة حركة الصوت والبيانات 

وارتفاع سرعة اإلرسال البصرية لدعم الطلب املتزايد.110

ويف االستقصاء العاملي بشأن تقاسم البنية التحتية، ُطرح العديد من األسئلة على النحو التايل:

هل لديكم أي سياسة حمددة لتقاسم البىن التحتية، وخصوصًا يف املناطق الريفية والنائية؟  1.3

كان هنالك 28 ردًا على هذا السؤال (%62,22).

الوثيقة Japan's case for strategic plans" ،SG1RGQ/292"، اليابان.  109

 Providing optical fibre backbone to remote areas through infrastructure sharing between the" ،SG1RGQ/87 الوثيقة  110

telecommunications and electricity sectors"، مجهورية الربازيل االحتادية.
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الشكل 5 - سياسات تقاسم البىن التحتية، وخصوصًا يف املناطق الريفية واملناطق النائية

لالطالع على الردود بشأن اإلطار التنظيمي، يرجى الرجوع إىل امللحقني 1.2 و2.2.

يف بوروندي، مثة شركة للهاتف املتنقل قيد اإلنشاء، وبدًال من استخدام املولدات لتغذية اهلوائيات، وقعت الشركة 
اتفاقًا مع شركة REGIDESO، اليت سوف توفر خطوط الطاقة الكهربائية، وسيعود ذلك بالنفع أيضًا على السكان 
احملليني. وبعبارة أخرى مل تربط الشركة سكان الريف بشبكة اهلاتف املتنقل فحسب وإمنا بشبكة خطوط الكهرباء 

أيضًا. وسوف ُيستكمل العمل يف عام 111.2016

ويف األرجنتني، تستند اخلطة الوطنية لتطوير ظروف املنافسة واجلودة خلدمات االتصاالت املتنقلة إىل اللوائح الوطنية 
اليت تنص على أنه جيوز ملقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويتعني عليهم يف بعض احلاالت، تقاسم 
البىن التحتية للشبكة ومبانيها (الشرفات و/أو السطوح و/أو األبراج و/أو القطع األرضية و/أو اهلياكل) ومرافقها 

واملوارد ذات الصلة هبا، من أجل حتقيق مزيد من الكفاءة.112

العام.  القطاع  التحتية املمولة من  البىن  التقاسم والنفاذ املفتوح إىل  النظر يف هنج  وقد يرغب واضعو السياسات 
وهنالك اسرتاتيجيات خمتلفة قائمة للنفاذ املفتوح، ومع ذلك من األمهية مبكان أن حيرص واضعو السياسات على 
أن يكون النفاذ إىل املرافق اجلديدة بشروط عادلة ومعقولة ومتكافئة. وقد يشمل ذلك عوامل السعر (مثل أسعار 

اجلملة للنفاذ إىل البنية التحتية) والعوامل األخرى (مثل مواصفات املنتج واتفاقات مستوى اخلدمة).113

ومن املهم أن تدعم احلكومة البىن التحتية مبا يف ذلك تقاسم البىن التحتية يف املناطق الريفية والنائية يف البلدان النامية، 
حيث العملية التجارية غري جمدية والقطاع اخلاص غري قادر على القيام هبا.

 Rural connectivity and its impact on socio-economic development for the rural population in" ،SG1RGQ/32 الوثيقة  111

Burundi"، مجهورية بوروندي.

National Plan for the Development of Competitiveness and Quality Conditions of Mobile Commu-" ،1/468 الوثيقة  112

nication Services"، مجهورية األرجنتني.

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  113
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دعم التطبيقات واحملتوى  7.7

يف معرض حتليل فرتات الدراسة الثالث السابقة، مت تصنيف املشاريع حبسب التطبيقات املنفذة يف الفئات الست 
والتدريب يف جمال  اإللكرتونية،  والصحة  والتعليم،  اإللكرتونية،  اإللكرتونية، واإلدارة  والتجارة  املهاتفة،  التالية: 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن بني هذه الفئات، يقال إن التطبيقات الرئيسية الثالثة اليت ال غىن عنها يف 
املناطق الريفية والنائية هي التعليم والرعاية الصحية اإللكرتونية، وخدمات اإلدارة اإللكرتونية. وباإلضافة إىل ذلك 
فإن الصريفة اإللكرتونية أو خدمة حتويل األموال هي خدمة رائجة ومطلوبة من جانب العمال يف البلدان األجنبية 
لتحويل مكاسبهم إىل بيوهتم وعائالهتم. والزراعة اإللكرتونية هي التطبيق اهلام للمجتمع الريفي يف بعض البلدان، 
اإلعالن  ولوحة  اإلمكان.  قدر  الغذائي  االكتفاء  لتحقيق  لكل وحدة مساحة  اإلنتاجية  لزيادة  به،  ُيعمل  حيث 
اإللكرتونية وسيلة مفيدة لسكان القرى يف املناطق الريفية حيث ال تتوفر الصحف أو التلفزيون أو خدمات اإلذاعة 

األخرى.114

ويف االستقصاء العاملي بشأن التطبيقات يف املناطق الريفية واملناطق النائية، ُطرح سؤال على النحو التايل:

هل لديكم سياسات وطنية لتطبيقات إلكرتونية أخرى يف املناطق الريفية واملناطق النائية؟  2.6

كان هنالك 22 ردًا على هذا السؤال (%48,89).

وكان 42% من الردود بكلمة "نعم" و58% بكلمة "ال".

أمثلة على أشكال دعم احلكومة  باملسألة 5/1، وردت  املعين  املقرر  املقدمة إىل اجتماعات فريق  ويف املسامهات 
للتطبيقات واحملتوى على النحو التايل:

يف الصني، تقوم تليكوم سيشوان وشركات البث واإلنرتنت والصناعات الذكية ببناء حتالف للتنمية. وهي تعمل، 
على أساس شبكة األلياف البصرية وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت، على دمج جمموعة متنوعة من تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات وإنشاء أسلوب متعدد األطراف للتعاون واملنفعة املتبادلة. وقد غطت شبكة التلفزيون 4K املناطق النائية 
إلثراء احلياة الثقافية للمزارعني والرعاة. وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت يف سيشوان خري مثال على تكامل املناطق 
احلضرية والريفية بواسطة "اإلنرتنت +". وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت هو املدخل الذكي إىل "اإلنرتنت +". فهو 

يعود باملنافع على الناس ويشجع االبتكار املستدام يف سلسلة صناعة تطوير املعلومات.115

ويقدم مشروع شويليانغ (شيين) معلومات فيديوية أمنية عامة إىل مطاريف التلفزيون الرقمي واهلواتف الذكية لدى 
األسر الريفية. وأصدرت حكومة مقاطعة سيشوان توجيهًا، وهي تدعم املشروع.116 

ويف بوروندي، غريت بعض التطبيقات، مثل التحويالت النقدية عن طريق اهلاتف املتنقل، معيشة الناس إىل حد 
كبري يف املناطق الريفية. فقد جعلت التوصيلية يف املناطق الريفية من املمكن إقامة فروع للمصارف يف املناطق النائية 

الوثيقة Summary of the study ‘Broadband situations in rural and remote areas” ،SG1RGQ/107‘“، جهة التنسيق لدى   114

املكتب املعنية باملسألة 5/1.
الوثيقة Rural Broadband’ innovation mode, creating a new era of optical network in rural areas’” ،1/206“، مجهورية   115

الصني الشعبية.
 Project ‘Xueliang’ (Shiny) aimed at the realization of smart communities in rural and remote” ،1/428 الوثيقة  116

areas“، مجهورية الصني الشعبية.
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جدًا، وبذلك فتح الناس حسابات مصرفية وختلوا عن اكتناز املال. وعندما يتم بيع منتجاهتم وتوزيعها، يتم الدفع 
عن طريق التحويل املصريف، على األقل ألعضاء التعاونيات.117

ونفذت حكومة رواندا مبادرات من خالل صندوق النفاذ الشامل لدعم التطبيقات واحملتوى، إضافة إىل دعم عرض 
النطاق لإلنرتنت لصاحل املجتمعات الريفية لتمكينهم من الوصول إىل التعليم والصحة واخلدمات العامة يف املناطق 

الريفية والنائية.118

ويف إيران، وسعيًا لتقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية، بدأ مشروع ريفي لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف عام 2006. وقد مت متويل املشروع من قبل احلكومة اإليرانية لدعم وتوسيع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وخدمات االتصاالت يف املناطق احملرومة من خالل مكاتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف املناطق الريفية. وميكن تلخيص خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية على النحو التايل:

خدمات الربيد ألداء مجيع الشؤون الربيدية (اخلدمات الربيدية، وتتبع الرسائل الربيدية وغريها)؛  -
مصرف الربيد ألداء خدمات الصريفة اإللكرتونية؛  -

خدمات املهاتفة يف أنواع من احلاالت الثابتة واملتنقلة؛  -
املصرفية،  واخلدمات  العامة  واخلدمات  اإللكرتونية،  السوق  مثل خدمات  اخلدمات  تدعم  اليت  اإلنرتنت   -

واخلدمات اخلاصة (الربيد اإللكرتوين، وإدارة بروتوكول نقل امللفات).119
ومتكن خمتلف تدابري السياسات من تطوير التطبيقات احمللية واحملتوى احمللي. إذ من شأن حتفيز احملتوى احمللي أن يعزز 
إجياد فرص عمل جديدة وروح املبادرة، مع ما يصحب ذلك من فوائد عرضية هامة. واحلواجز اللغوية حقيقة واقعة 

وهي متنع الناس يف مجيع أحناء العامل من االتصال واملشاركة يف اقتصاد املعرفة، خصوصًا يف األسواق الناشئة.120

ولذلك من املهم أن تسعى احلكومة إىل إدماج تطوير التطبيقات واحملتويات إىل جانب تطوير البنية التحتية.

بناء القدرات  8.7

إن تدابري جانب العرض ضرورية، ولكنها ليست كافية. وجيب أن يرافق حتفيز الطلب التعليم يف استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت داخل املدارس وخارجها على السواء، وكذلك التدريب على املهارات، لتحسني الوصول 
والتخطيط  التعليم  أنظمة  باألولوية يف  يتسم  أن  الرقمية جيب  املهارات  والتدريب يف  املتاحة.  الفرص  إىل مجيع 

والسياسات، إىل جانب تدريب املعلمني وتطوير معارفهم. ومن أمثلة تدابري جانب الطلب ما يلي:

املشاركة يف محالت التعريف بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورات املهارات الرقمية لتعزيز القدرات   -
والوعي واالهتمام لدى املستعمل.

تعزيز املهارات الفعالة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التدريب والتعليم على مجيع   -
املستويات، الرمسية وغري الرمسية، مع الرتكيز بشكل خاص على الفتيات والنساء.121

 Rural connectivity and its impact on socio-economic development for the rural population” ،SG1RGQ/32 الوثيقة  117

in Burundi“، مجهورية بوروندي.

الوثيقة Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda" ،SG1RGQ/99"، مجهورية رواندا.  118

الوثيقة e-Insurance for rural area in Iran: A public ICT-based service" ،SG1RGQ/234"، املنظمة اإليرانية لتكنولوجيا املعلومات،   119

مجهورية إيران اإلسالمية.
حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  120

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  121
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ويف االستقصاء العاملي بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف املناطق الريفية والنائية، ُطرح سؤال 
على النحو التايل:

هل لديكم سياسات وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التعليم يف املناطق الريفية واملناطق   1.6

النائية؟
كان هنالك 33 ردًا على هذا السؤال (%73,33).

وأجاب 42% من املشاركني بكلمة "نعم" على هذا السؤال، وأجاب 58% بكلمة "ال".

ال تستطيع املدارس يف كثري من األحيان حتمل تكلفة النفاذ إىل اإلنرتنت، وخاصة يف املناطق الريفية واملناطق النائية. 
ونظرًا ألمهية إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، ما فتئت احلكومات تتوىل مسؤولية توفري احللول 
اليت تقلل من هذه التكاليف أو تسعى إىل دعم التكلفة احلالية. ومثة آليات متويل خمتلفة ميكن استخدامها يف التعليم 
القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية، ومنها صندوق احلكومة وصندوق اخلدمة الشاملة 

واإلعفاءات الضريبية واإلعانات وغريها من اآلليات.122

وقد نفذت حكومة رواندا مبادرات من خالل صندوق النفاذ الشامل لدعم التعليم، وإعانة عرض نطاق اإلنرتنت 
التعليم يف رواندا (RwEdNet)، إضافة إىل إعانة عرض نطاق  إىل اجلامعات (العامة واخلاصة) باستخدام شبكة 
اإلنرتنت إىل املدارس الثانوية والكليات التقنية يف املناطق النائية والريفية من خالل توصيلية مطاريف VSAT باإلنرتنت، 
ودعم برامج التعريف بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية يف رواندا. وينهض هذا املشروع 
بدور حيوي لدى مواطين رواندا عن طريق إنشاء مراكز التعليم اإللكرتوين واخلدمات اإللكرتونية يف املناطق الريفية 
واحملرومة كوسيلة لتوفري سبل وصول املجتمعات الريفية إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار 

معقولة. وأصحاب املصلحة يف املشروع مها وزارة الرتبية والتعليم ووزارة احلكم احمللي.123

وباإلضافة إىل توفري البنية التحتية وخدمات االتصاالت األساسية، من املستحسن أن تؤخذ يف االعتبار ضرورة 
االستدامة. وسيتم احلفاظ على االستدامة من خالل بناء القدرات املستهدفة والشاملة املصممة لضمان االكتفاء 
الذايت يف املناطق الريفية والنائية، وتسهيل استخدام تكنولوجيا االتصاالت من قبل الناس الذين قلما أو مل يسبق هلم 

النفاذ إىل االتصاالت من أي نوع.

أمهية السياسة العامة والتنظيم والتمويل  9.7

يف إطار االستقصاء العاملي بشأن السياسة والتنظيم لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق 
الريفية واملناطق النائية، ُطرح عدد من األسئلة على النحو التايل:

هل وضعت حكومتكم و/أو اهليئة التنظيمية لديكم أي سياسة حمددة أخرى أو تدخل تنظيمي  4.7 أ)   -
لتنمية االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية؟

ما هو مدى جناح السياسة احملددة األخرى أو التدخل التنظيمي املشار إليها يف السؤال الوارد  ب)   -
أعاله لدى حكومتكم يف تعزيز تنمية االتصاالت أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية 

واملناطق النائية؟

الوثيقة ICT in Education – Rural and Remote Areas" ،1/181"، شركة Intel (الواليات املتحدة األمريكية).  122

الوثيقة Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda" ،SG1RGQ/99"، مجهورية رواندا.  123

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0181
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-C-0099
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ما هي املبادئ التوجيهية اليت ميكن اقرتاحها لنشر االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أفضل   6.7

وجه يف املناطق الريفية والنائية؟
كان هنالك العديد من الردود املثرية لالهتمام، واليت ميكن الرجوع إليها يف امللحقني 1.2 و2.2.

وجد االحتاد الدويل لالتصاالت أن النمو يف اخلدمات حدث بأقصى سرعة حيث توفرت العوامل التمكينية التنظيمية 
(مثل التشاور مع دوائر الصناعة وتقاسم البنية التحتية) لالستفادة من أحدث التقنيات واالبتكارات. ومن شأن 
التدابري التنظيمية املتسقة والتطلعية واحملدثة املطبقة بشكل حسن أن متهد السبيل عمومًا لسوق نابضة باحلياة وأن 
تعود بالفوائد على كل من مقدمي اخلدمات واملستهلكني. ويتعني على واضعي السياسات أن يستعرضوا ويراجعوا 

بانتظام األطر التنظيمية وذلك لتشجيع تطوير النطاق العريض وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.124

أما بالنسبة لصناديق اخلدمة الشاملة، فيتعني بناء األطر القانونية والتنظيمية األساسية حبيث تكفل إمكانية تعديل 
السياسات واملعايري بسرعة وفعالية لتلبية احلاجة إىل رؤية جديدة لصندوق اخلدمة الشاملة واالستجابة للتغري السريع 
واألولويات املتغرية. ومن الضروري لواضعي السياسات واملنظمني أن يكونوا قادرين على تغيري نطاق و/أو منحى 

اإلطار القانوين أو التنظيمي لصندوق اخلدمة الشاملة.125

النامية أن اسرتاتيجيات تنفيذ االتصاالت/تكنولوجيا  البلدان  يف هذا الفصل، كان واضحًا من جتربة العديد من 
املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية يف البلدان النامية ال تستند حصرًا إىل االستثمار اخلاص من قبل 
فرادى املشغلني. والنهج املستخدمة على أوسع نطاق هي مزيج من السياسات العامة، والتدابري التنظيمية، واالستثمار 
العام واخلاص. وتقاسم البنية التحتية والشراكات املتعددة أصحاب املصلحة ممارسات منتشرة على نطاق واسع. 
ومن املهم بالنسبة للبلدان النامية أن تكون قادرة على الرجوع إىل السياسات العامة والتدابري التنظيمية املكيفة على 
أفضل حنو وفقًا ملتطلبات املناطق الريفية والنائية. ومن األمثلة اجليدة على ذلك جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت126 اليت أصدرها االحتاد الدويل لالتصاالت وبرجمية infoDev (معلومات لربنامج التنمية) 
فضًال عن مكتبات دراسات احلالة اليت تصدرها جلنة الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت127 وامللحقان 1.2 و2.2 

من هذا التقرير.

حالة النطاق العريض 2015، جلنة النطاق العريض.  124

صناديق اخلدمة الشاملة والشمول الرقمي للجميع، 2013، االحتاد الدويل لالتصاالت.  125

.http://www.ictregulationtoolkit.org/index  126

.http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/Pages/case-study-library.aspx  127

http://www.ictregulationtoolkit.org/index
http://www.ictregulationtoolkit.org/index
http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/Pages/case-study-library.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/Pages/case-study-library.aspx
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الفصل 8 - مناذج األعمال وحوافز املشغلني  8

مقدمة  1.8

إن استعمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية هو من العوامل الرئيسية 
للتنمية. ووفقًا لدراسة أجراها آالن فرانسوا لوكو للمنطقة اإلدارية يف مشال شرق أبيدجان يف كوت ديفوار وأكدهتا 
ألتيمار لضاحية كارفور يف جنوب بورت أو برنس يف هاييت، أسهم استخدام االتصاالت  إيدفا  دراسة أجراها 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق املهمشة مسامهة كبرية يف دمج هاتني املنطقتني يف األراضي الوطنية 
يف كل من البلدين، وكان إىل حد كبري وسيلة هامة يف تقريب الناس ضمن جمتمعاهتم وجعلهم على اتصال مع 
الدائرة األوسع من السكان. ويعود الفضل يف القفزة اليت حققها كل من هاتني املنطقتني إىل ظهور األنشطة غري 
الرمسية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ولئن كان القطاع غري الرمسي مسة اقتصادية يف البلدان 
املعلومات  باالتصاالت وتكنولوجيا  األمر  يتعلق  القطاع، عندما  أن هذا  إنكار  فإنه ال ميكن  الدخل،  املنخفضة 
واالتصاالت، ميّكن السكان من احلصول على نفاذ أسهل إىل املعلومات ومن مث حتقيق مستوى معيشة أفضل. ولذلك 
من الضروري مراعاة مناذج األعمال يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستبانة أفضل السبل 

لتشجيع املشغلني على تقدمي اخلدمات هلذه املناطق.128

مناذج األعمال  2.8

تضمنت دراسات احلالة اليت تقدم هبا املسامهون أمثلة من مناذج األعمال اليت ميكن أن تكون مناسبة للمناطق الريفية 
واملناطق املعزولة، ومنها: اخلدمات الربيدية لتحسني إرسال وتسليم الربيد؛ واخلدمات املصرفية لتحسني اخلدمة 
املصرفية اإللكرتونية؛ وخدمات اهلاتف الثابت واملتنقل؛ واإلنرتنت لدعم اخلدمات األخرى مبا فيها خدمات سوق 
األولوية،  واملدفوعات ذات  والتسجيالت،  النقل،  وتذاكر  (التأمني،  االعتيادية  العامة  اإللكرتونيات، واخلدمات 
والبيانات الضريبية، وما إىل ذلك)، واخلدمات املصرفية، واخلدمات املتخصصة األخرى (الربيد اإللكرتوين، إدارة 
بروتوكول نقل امللفات). وأكثر مناذج األعمال صلة هي: مراكز االتصاالت، واخلدمات املصرفية املتنقلة والتأمني 
التنمية  اإللكرتوين. ومن شأن خدمات املعلومات واالتصاالت والبيانات اليت تقدمها مراكز االتصاالت تسهيل 
االجتماعية الثقافية واالقتصادية والسياسية. وسوف توفر الصريفة املتنقلة فرص أعمال للمناطق املعزولة اليت يتوفر 
فيها النفاذ إىل الشبكات. ومن شأن إدخال أو تعزيز تغلغل التأمني يف املناطق الريفية واملناطق املعزولة حتسني التعاون 

مع املنظمات الدولية عن طريق تسخري األهداف املشرتكة.

ويف معرض مناقشة مناذج األعمال خالل اجتماع جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف الفرتة 23-19 
سبتمرب 2016، أشار املشاركون إىل ما يلي:

ينبغي أن تعزز مناذج األعمال تركيزها على مصادر الدخل والتكلفة التشغيلية وتكلفة رأس املال (نيبال).  -
ينبغي االستعاضة عن مصطلح "الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (PPP)" مبصطلح "الشراكة بني القطاعني   -

العام اخلاص والسكان (PPPP)" (الكامريون).
مصطلح "الشراكات متعددة أصحاب املصلحة" مفيد ألنه يغطي مجيع اجلوانب (نيبال).  -

الوثيقة 1/288، مجهورية هاييت.  128

http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0288
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وتنفذ فيتنام برنامج اخلدمة الشاملة للجميع حبلول عام 2020 (USP2020). وتأيت مصادر الدخل الرئيسية للربنامج 
من إيرادات خدمات االتصاالت (1,5 يف املائة)، ومن برنامج مشول اجلميع السابق ومن املساعدات والدعم املايل 
من املنظمات واألفراد يف اخلارج ومن مصادر الدخل القانونية األخرى. وهذه املداخيل املوزَّعة لصندوق خدمات 
مرافق االتصاالت العامة يف فيتنام توفر الدعم لألنشطة الرامية لتقدمي خدمات مرافق االتصاالت العامة وتطوير البنية 
النائية والريفية؛ وتقدمي خدمات  النطاق على الصعيد الوطين، والرتكيز على املناطق  التحتية لالتصاالت عريضة 
االتصاالت العامة جلميع الناس، وإعطاء األولوية للفقراء والقريبني من خط الفقر وصيادي األمساك؛ وضمان تقدمي 
خدمات االتصاالت للبحث واإلنقاذ وللوقاية من الكوارث الطبيعية وجتاوزها وملكاملات الطوارئ؛ وضمان النفاذ 
إىل اإلنرتنت العريض النطاق يف املدارس واملستشفيات وجمالس اإلدارة يف كل أحناء البالد، ودعم املكاسب الرقمية 

لربنامج عام 2020. وسيوزَّع 70 يف املائة من إمجايل الدخل لدعم تطوير البنية التحتية.129

ويف أكتوبر 2015، اختذت احلكومة الصينية قرارًا بتحسني آلية التعويض عن خدمة االتصاالت العريضة النطاق 
املناطق احلضرية والريفية  الرقمية بني  النائية يف الصني، لسد الفجوة  الريفية واملناطق  الشاملة للجميع يف املناطق 
وحشد أصحاب املصلحة املتعددين من أجل تعزيز تنمية النطاق العريض يف املناطق الريفية بشكل مشرتك. وجيري 
تشغيل هذه اآللية من خالل نـُُهج موجهة حنو السوق، مثل العطاءات التنافسية، لتشجيع مقدمي خدمات االتصاالت 
األساسية وشركات اإلذاعة ومؤسسات القطاع اخلاص على املشاركة مشاركة عادلة يف بناء وتشغيل وصيانة البىن 
التحتية للنطاق العريض يف املناطق الريفية كي يتسىن للمناطق الريفية واملناطق النائية أن تنتفع أيضًا من تطورات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.130

وقامت ميامنار بتصنيف البالد وفقًا ملستوى اخلدمات املقدمة من املشغلني. فأدرجت ضمن الفئة األوىل املناطق 
القابلة للنمو اقتصاديًا، وضمن الفئة الثانية املناطق اليت يستغرق حتصيل عائد االستثمار منها مدة طويلة، وضمن 
بالفعل خبدمات  األوىل مغطاة  الفئة  الواقعة ضمن  املناطق  فكانت  منها.  ربح  اليت ال يرجى  املناطق  الثالثة  الفئة 
الثانية فيمكن تغطيتها خبفض تكلفتها االستثمارية من خالل تقاسم  االتصاالت. أما املناطق الواقعة ضمن الفئة 
 (USF) التكاليف أو التشارك يف البنية التحتية. وختطط اهليئة التنظيمية الستخدام صندوق اخلدمة الشاملة للجميع

لتقدمي خدمات االتصاالت يف املناطق الواقعة ضمن الفئة الثالثة.131

ويف الربازيل، يهدف مشروع CELCOM (املجتمع اخللوي) لتطوير تكنولوجيات جديدة ونشر شبكات االتصاالت 
 ،(UFPa) للفقراء يف مناطق كمنطقة األمازون. ومت احلصول على متويل املشروعات التجريبية من جامعة بارا االحتادية
قسم بارا للعلوم والتكنولوجيا والتعليم التقين (SECTET)، ومن شركة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بارا 
(PRODEPA). ويستخدم مشروع CELCOM الرتخيص اخلاص لألغراض العلمية والتجريبية (SEFCE) املقدم من 
الوكالة الربازيلية الوطنية لالتصاالت (ANATEL) اليت تدعم املشروع أيضًا فيما يتعلق بقضايا التشريع. وتعتمد 

132.(SDR) املشروعات التجريبية الثالثة حصرًا على منصات راديوية معرَّفة بالربجميات

 Program on universalization of public-utility telecommunication services in rural and remote" ،SG1RGQ/256 الوثيقة  129

areas"، مجهورية فيتنام االشرتاكية.

الوثيقة China’s Rural Broadband Development and Measures" ،SG1RGQ/295"، مجهورية الصني الشعبية.  130

الوثيقة Information access for remote areas in Myanmar" ،SG1RGQ/296"، احتاد ميامنار.  131

الوثيقة Cellular Community Networks in isolated areas: Brazilian Amazon as a case study" ،SG1RGQ/297"، مجهورية   132

الربازيل االحتادية.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0256/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0295/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0296/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0297/en
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حوافز املشغلني  3.8

ناقش املشاركون، خالل اجتماع جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت يف الفرتة 19-23 سبتمرب 2016، احلوافز 
للمشغلني وذكروا ما يلي:

لقد ثبت أن هناك حاجة إىل تدخل احلكومة واهليئة التنظيمية من أجل سد الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية 
والريفية يف البلدان املتقدمة أو البلدان النامية. وعالوة على ذلك، من الصعب إجبار مقدمي اخلدمات على القيام 

مبشاريع جتارية عندما ال تكون هذه املشاريع جمدية على مر الزمن (نيبال).

أصبح صندوق اخلدمة الشاملة (USF)، أو صندوق توفري اخلدمة الشاملة، اآللية األكثر قبوًال على نطاق واسع لتعبئة 
استثمارات القطاع اخلاص يف املناطق الريفية الصعبة، وذلك يف بيئة متحررة.

ميكن استخدام صندوق اخلدمة الشاملة لتشجيع املشغلني األغنياء وغري األغنياء على خدمة املناطق الريفية واملناطق 
احملرومة من خالل توفري الدعم هلم للعمل يف املناطق الريفية واحملرومة (نيجرييا).

ميكن رفع مستويات التغلغل من خالل إعانة شراء األجهزة، وإعانة البنية التحتية من جانب اهليئة التنظيمية لدفع 
املشغلني إىل االستثمار يف املناطق الريفية أو النائية. وعالوة على ذلك، فإن ختفيض رسوم الرتخيص خلدمة املناطق 
الريفية وتدّخل احلكومة من خالل االستثمار يف البنية التحتية األساسية مها أيضًا من وسائل تطوير خدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية.133

ميكن تقسيم اإلعانات ملقدمي اخلدمات إىل فئتني. ميكن ألطراف اخلدمة احلصول على اإلعانات لتطوير االتصاالت 
الريفية من صندوق اخلدمة الشاملة مبثابة إعانة ألجهزة اهلاتف وإعانة للبنية التحتية، وما إىل ذلك، بينما ميكن للهيئة 

التنظيمية تقدمي احلوافز بتخفيض رسوم الرتخيص ورسوم الرتخيص األولية ورسوم الطيف وغري ذلك (تنزانيا).

بالنسبة لتغطية املناطق الريفية، هنالك أيضًا فرصة إلدراج التزامات تغطية املناطق يف تراخيص الرتددات املنخفضة 
 .MHz 800 وقد نشرت أملانيا بنجاح هذه االسرتاتيجية يف النطاق .MHz 700 والنطاق MHz 800 مثل النطاق
ويتعني أن تبدأ التزامات التغطية من املناطق الريفية وحاملا تتم تغطية املناطق الريفية ميكن أن تبدأ خدمة املناطق 

احلضرية (شركة Intel، الواليات املتحدة األمريكية).

ومن ناحية أخرى، فإن بلدانًا متقدمة مثل أملانيا وفرنسا تدفع املليارات من املال لسد الفجوة الرقمية واملشغلني يف 
هذين البلدين أثرياء. ولذلك، علينا أن نعيد النظر يف ضرورة إعفائهم من رسوم الرتخيص ورسوم الطيف ومنحهم 
اإلعانات للبنية التحتية للتنمية الريفية. وحىت لو كان من الصواب واملهم أن تسعى احلكومة إىل النهوض بالتنمية 
الريفية، علينا أن نكون حذرين قبل أن نسأل العامل النامي أن يساعد املشغلني األثرياء من أجل التنمية الريفية. ويف 
إفريقيا هناك اآلن طلب تقدمي عطاءات التصاالت الريف ينص على أن يدفع مشغلو االتصاالت اخللوية لقاء الطيف 

(شركة ATDI، فرنسا).

وقد اعتمدت املكسيك تدابري ذات نتائج هامة من حيث ضمان تقدمي توصيلية وخدمات اهلاتف املتنقل للمجتمعات 
الريفية املهمشة واملهمشة جدًا اليت يرتاوح تعداد سكاهنا ما بني 200 و000 5 نسمة، وذلك يف إطار خطة مستدامة 
ن هذه املجتمعات من التمتع خبدمات اهلاتف بتكلفة شهرية تبلغ دوالرين أمريكيني  ال تتلقى أي دعم حكومي، ومتكَّ
 Redes ،وسطيًا للمكاملات داخل الشبكة و0,04 دوالر أمريكي لدقيقة املكاملات الصادرة. وأطلقت اجلمعية األهلية
por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, A. C.، (شبكات التنوع واإلنصاف واالستدامة)، بالتعاون 
مع عدد من اجلامعات واملنظمات األخرى، خطة مشروع جترييب، لتقدمي خدمة هاتف خلوي جمتمعية للمجتمعات 

الوثيقة 1/265، مجهورية سري النكا االشرتاكية الدميقراطية.  133

http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0265
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األصلية اليت كانت حمرومة من هذه اخلدمة يف السابق ألهنا مل تكن مرحبة للمشغلني وأصحاب الرتاخيص القائمني. 
ومشلت التجربة تشغيل حمطات قاعدة اهلاتف اخللوي منخفضة التكلفة من أجل حتليل كيفية عملها باستخدام خطة 
شبكة هجينة تضم شبكة خاصة واحدة (تعود ملكيتها إىل املجتمع احمللي) تستخدم النطاق اخللوي، وتتصل باإلنرتنت 
بواسطة مقدم خدمة إنرتنت يقدم وصالت Wi-Fi تستخدم اتصاالت صوتية عرب بروتوكول اإلنرتنت (VolP) عن 

ص.134 طريق مقدم خدمة مرخَّ

ولسد فجوات النفاذ يف البالد، صممت هيئة االتصاالت يف كينيا مشروع البنية التحتية لالتصاالت الصوتية من 
اجليل الثاين (2G) الذي سيجري متويله بدعم من صندوق اخلدمة الشاملة للجميع (USF). وسيعفى املشغلون الذين 
رست عليهم عقود USF هذه من دفع رسوم الطيف ملدة مخس سنوات. وتقدَّر تكلفة هذا اإلعفاء على اهليئة 
التنظيمية خبسارة عائدات تقدر بنحو 50 مليون دوالر أمريكي. وتنص بعض الشروط املفروضة على مقدمي اخلدمة 
على أن تتاح مجيع مواقع حمطات قاعدة اإلرسال واالستقبال (BTS)، املشيَّدة لتقدمي اخلدمات املدعومة، لتأجري 
الربج ومكان املوقع بعد سنة واحدة من التشغيل بشروط جتارية وعلى أساس غري متييزي خيدم أوًال من يأيت أوًال، 
وأن يصمَّم كل من أبراج BTS بالقوة امليكانيكية وغريها من مرافق البنية التحتية املنفعلة (مساحة البناء وإمدادات 

القدرة) الستيعاب مشغل واحد آخر على األقل.135

الوثيقة Implementation of Recommendation ITU-D 19 in Mexico" ،SG1RGQ/265"، املكسيك.  134

 ،"Rural connectivity through subsides and spectrum fees waiver: The Kenyan experience" ،SG1RGQ/290 الوثيقة  135

مجهورية كينيا.

http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0265/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0290/en
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الفصل 9 - استنتاجات ومبادئ توجيهية  9
نظر فريق املقرر يف املسألة 5/1 حبسب املسامهات ومدخالت دراسات احلالة وردود األعضاء على االستبيان. وفيما 

يلي تلخيص الدراسة:

بدأ فريق املقرر الدراسة إزاء املعلومات األساسية املبينة يف الفصل 1 (املقدمة) والفصل 2 (اخللفية). واملسألة تعود 
إىل املؤمتر WTDC-94، عندما مت االتفاق على املسألة بوصفها املسألة 4/2، "االتصاالت للمناطق الريفية واملناطق 
النائية". ويف فرتة الدراسة هذه، استمرت بوصفها املسألة 5/1، "االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
املناطق الريفية واملناطق النائية". وقد نوقش بند الدراسة هذا خارج قطاع تنمية االتصاالت، يف إطار القمة العاملية 
ملجتمع املعلومات وجلنة النطاق العريض واخلطة االسرتاتيجية لالحتاد. وهناك أيضًا أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة (SDG) فيما يتعلق مبسألتنا؛ من قبيل اهلدف 9 - إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل 

للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار واهلدف 10 - احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها.

ومن أجل حتقيق األهداف اليت وضعتها هذه اهليئات، من الضروري مواجهة التحدي املتمثل يف تطوير البنية التحتية 
النائية. وطوال فرتة الدراسة، كان واضحًا من جتربة العديد من البلدان أن التقنيات  يف املناطق الريفية واملناطق 
متنوعة  النائية  واملناطق  الريفية  املناطق  املعلومات واالتصاالت يف  االتصاالت/تكنولوجيا  لتنفيذ  واالسرتاتيجيات 
وختتلف من بلد آلخر. يضاف إىل ذلك أن الوضع االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي يف املناطق الريفية والنائية 

يتغري بسرعة. 

ومثة العديد من التحديات اليت ال بد من التغلب عليها من أجل توسيع نطاق االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية، وقد ورد وصفها يف الفصل 3 (التحديات). ومن أجل التغلب على هذه 
التحديات، يتعني اعتماد أساليب من خمتلف اجلوانب. مثال ذلك، ينبغي تعويض حمذور املوقع من خالل السياسة 
والتنظيم، مثل سياسة النطاق العريض واخلطة وصندوق اخلدمة الشاملة. وميكن التغلب على التكلفة العالية لرتكيب 
وتشغيل البنية التحتية لالتصاالت بتسخري التكنولوجيا اجلديدة. وينبغي مناقشة التحديات النامجة عن صغر حجم 
السوق مبثابة مناذج أعمال. والتعليم يف املناطق الريفية واملناطق النائية مهم وميكن خلدمات وتطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت أن تكون فعالة يف حل هذه املشكلة.

وهناك تكنولوجيات ناشئة، ميكن تطبيق بعضها يف املناطق الريفية واملناطق النائية ذات البيئة القاسية كما ورد آنفًا. 
وقد وصفت التقنيات الالسلكية والسلكية يف الفصل 4 (التقنيات). وقد تقدمت هذه التقنيات، بالتنافس أو بالتعاون 
فيما بينها، ونتيجة لذلك كانت تكلفة البناء النسبية وعرض النطاق مستقرة إىل حد ما من حيث النوعية. وبصفة 

عامة، يعترب النطاق العريض املتنقل هنجًا سريعًا ملعاجلة الطلب على النطاق العريض يف املناطق الريفية والنائية.

وتوفري خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل الصوت األساسي والرسائل القصرية واملؤمترات 
الفيديوية وخدمات اإلنرتنت يف املناطق الريفية واملناطق النائية يف البلدان النامية مسألة هامة ولكنها ليست خمزية 

عمومًا. ومثة أمثلة عن تركيب هذه اخلدمات والتطبيقات واردة يف الفصل 5 (اخلدمات والتطبيقات).

الفجوة الرقمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية سائدة يف العديد من البلدان النامية. وهناك فجوة واسعة لوحظت 
يف مستويات مهارات األفراد/األسر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهذه التكنولوجيا فعالة جدًا يف 
جمال التعليم كما يرد وصفه يف الفصل 6 (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم). وتوفر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت تكافؤ فرص التعليم على املستوى الوطين. وتوفر تقنيات النطاق العريض القدرة على التغلب على 
العديد من التحديات والقيود التقليدية اليت متيز االقتصاد الريفي، ال سيما التحديات والقيود املرتبطة باملسافة وإمكانية 
النفاذ. وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم أن تنهض بدور هام يف تنمية املوارد البشرية يف املناطق 
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الريفية يف جماالت التعليم والصحة والزراعة والتجارة وغريها. وتسعى احلكومات يف العديد من البلدان إىل مساعدة 
الناس على استخدام النطاق العريض واألجهزة بأسعار معقولة من خالل آليات خمتلفة.

وقد جنح بعض البلدان النامية يف توسيع رقعة االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتشمل املناطق الريفية 
واملناطق النائية باستخدام سياسات عامة وتدابري تنظيمية، وهي موصوفة يف الفصل 7 (السياسات العامة والتدابري 
التنظيمية). وقد وجد االحتاد أن النمو يف اخلدمات يتحقق على حنو أسرع عندما تتوفر وسائل التمكني التنظيمية 
لالستفادة من أحدث التكنولوجيات واالبتكارات. ومن شأن التنظيم املتسق والتطلعي واملنفذ على حنو جيد أن 
يوفر سوقًا نابضة باحلياة ومكاسب ملقدمي اخلدمات واملستهلكني على حد سواء. ويتعني على واضعي السياسات 
االتصاالت/تكنولوجيا  تنمية  لتشجيع  التنظيمية وذلك  اهلياكل  استعراض ومراجعة  منتظمة على  العمل بصورة 

املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

ومن املهم احلفاظ على استدامة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية والنائية. وهلذه الغاية ال بد من 
مناذج األعمال واحلوافز للمشغلني، وهي موصوفة يف الفصل 8 (مناذج األعمال واحلوافز للمشغلني).

واالستنتاجات التالية مستمدة من املسامهات املقدمة من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه واهليئات 
األكادميية ومن حتليل االستقصاء العاملي (امللحقان 1.2 و2.2) من فرتة الدراسة هذه. وهي تتضمن توصيات عامة 
ميكن أن تكون مفيدة للبلدان النامية حول كيفية تنفيذ االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق 

الريفية واملناطق النائية.

تواجه البلدان النامية حتديات عديدة، وقلة الطلب احمللي ومصادر الدخل املتاحة، مما قد يؤخر النشر التجاري   -
لالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية. وتشري األحباث اليت أجريت 
من أجل جلنة النطاق العريض إىل أن إدخال خطة النطاق العريض يرتبط بنسبة أعلى من تغلغل النطاق العريض. 
املعلومات واالتصاالت/النطاق  لديها خطط وطنية لالتصاالت/تكنولوجيا  البلدان  فإن معظم  الواقع،  ويف 
العريض ترمي إىل تنمية املناطق الريفية والنائية، كما جاء يف امللحقني 1.2 و2.2. ومن املستحسن وضع 
خطة وطنية شاملة تتضمن األهداف والقياسات الواجب اختاذها على املدى القصري وعلى املدى الطويل 
ومراجعة هذه اخلطة. وكذلك، على أساس هذه اخلطة، من املطلوب التعاون يف إطار الشراكة بني احلكومات 
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  تنفيذ  يف  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  واملشغلني  التنظيمية  واهليئات 

واالتصاالت لدى مجيع طبقات السكان يف بلداهنا.
أما بالنسبة لتقنيات االتصاالت، فليس هنالك مقياس حمدد الختيار التقنيات، وعلينا أن نقارن خمتلف التقنيات   -
التقنية  اجلوانب  النظر يف  بد من  والنائية. وال  الريفية  املناطق  لكل موقع يف  األنسب  أن تكون  اليت ميكن 
واالقتصادية واجلغرافية للمشروع. وهنا ينبغي أن يؤخذ احلياد التكنولوجي يف االعتبار. وبالنسبة لتقنية النفاذ، 
تستخدم التكنولوجيا الالسلكية مثل 2G و3G وLTE وWi-Fi وWiMax على نطاق واسع (امللحقان 1.2 

و2.2)، وبشكل عام مبثابة هنج سريع لتلبية الطلب يف املناطق الريفية والنائية.
من الضروري بالنسبة للبلدان النامية تشجيع بناء البنية التحتية يف املناطق الريفية والنائية، حيث عوائد االستثمار   -
منخفضة. والبلدان النامية مدعوة إىل تنفيذ سياسات حوافز الستحثاث تنمية شبكات االتصاالت، ونقاط 
النفاذ العمومي مثل مراكز االتصاالت، وغريها. وميكن تقاسم البنية التحتية لتجنب ازدواجية االستثمار يف 
املناطق الريفية والنائية يف البلدان النامية. وكما يظهر يف العديد من املسامهات من األعضاء، فإن إمدادات 
الطاقة هي واحدة من القضايا احلرجة. ويف املناطق الريفية والنائية، حيث إمدادات الطاقة التجارية ليست 

مستقرة جدًا، ينبغي النظر يف توليفة مع مصدر آخر للطاقة مثل اخلاليا الشمسية وطاقة الرياح.
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ومن املهم زيادة التطبيقات اإللكرتونية يف جماالت مثل الزراعة والتعليم والصحة واحلوكمة وغريها، وتشجيع   -
اعتماد تدابري لتسهيل إنشاء وتطوير اخلدمات املناسبة على املستوى احمللي. يضاف إىل ذلك أن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت أداة عظيمة لتعزيز التعليم يف املناطق الريفية والنائية. وقد جرى التأكيد يف كثري من 
احلاالت على التدريب الكتساب مهارات احلاسوب جلميع األجيال من األطفال إىل كبار السن، األمر الذي 
يساعد سكان الريف ومن مث حيد من هجرة السكان من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية. وكما ورد يف 
امللحقني 1.2 و2.2، فإن لدى العديد من البلدان سياسات وطنية يف جمال التعليم يف املناطق الريفية والنائية، 
وهنا ال بد من ضمان التنسيق بني الوزارات وخصوصًا وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووزارة 

التعليم.
والنائية يف  الريفية  املناطق  املعلومات واالتصاالت يف  االتصاالت/تكنولوجيا  تنفيذ  اسرتاتيجيات  تستند  ال   -
العاملي  االستقصاء  املشغلني. ويف  فرادى  قبل  من  اخلاص  االستثمار  على  بشكل حصري  النامية  البلدان 
لالسرتاتيجيات املعتمدة لتحقيق األهداف يف املناطق الريفية والنائية، مثة أداتان من األدوات الرئيسية ومها 
صندوق اخلدمة الشاملة وشروط الرتخيص (امللحقان 1.2 و2.2). وينبغي إعداد األطر التنظيمية املرتبطة 
بصندوق اخلدمة الشاملة وترخيص الرتدد وذلك للتكيف مع البيئة املتغرية بسرعة فيما يتعلق بالتكنولوجيات 
واخلدمات اجلديدة يف املناطق الريفية والنائية. ويف البلدان النامية، لدى النظر يف استخدام الطيف الرتددي 
املنخفض، وهو مناسب للمناطق الريفية والنائية، ميكن تضمني االلتزامات يف شروط الرتخيص لتقدمي اخلدمة 

يف املناطق الريفية والنائية.
وفقًا لالستقصاء العاملي لنماذج األعمال يف املناطق الريفية والنائية، هنالك ثالث أدوات رئيسية وهي: املنافسة   -
املفتوحة والشراكات بني القطاع العام واخلاص العام، واإلعانات (امللحقان 1.2 و2.2). ويف البلدان النامية، 
حيث ال يتوقع عوائد استثمار عالية، فإن املنافسة املفتوحة وحدها ليست كافية وال بد من خطة أعمال 
مستدامة. وميكن هلذه الشراكات أن تساعد على دفع االستثمارات حنو البنية التحتية وحتفيز املنافسة يف املناطق 
الريفية والنائية. واإلعانات للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فّعالة يف البلدان النامية، حيث 

ُيفتقر جدًا إىل هذه البنية التحتية. ومن املهم مجع أصحاب املصلحة يف إطار عملية تعاونية.
النامية أن تضع سياسة فعالة  البلدان  العديد من  الدراية بشأن أفضل املمارسات، يتعذر على  نظرًا لنقص   -
للمناطق الريفية والنائية. وتلخص مكتبات دراسات احلالة لدى جلنة الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت 
على  والردود  الناجحة.  املمارسات  على  الريفية  املشاريع  مفيدة الطالع خمططي  وهي  احلاالت  مالمح 
االستقصاء العاملي يف امللحقني 1.2 و2.2 هي وسيلة جيدة لفهم الوضع. ومن املهم بالنسبة للبلدان النامية 
أن تكون قادرة على الرجوع إىل السياسات العامة والتدابري التنظيمية املكيفة على أفضل حنو وفقًا ملتطلبات 
املناطق الريفية والنائية. ومن األمثلة اجليدة على ذلك جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من وضع االحتاد الدويل لالتصاالت وبرجمية infoDev (معلومات لربنامج التنمية)، فضًال عن مكتبات دراسات 

احلالة لدى جلنة الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالت136، وامللحقان 1.2 و2.2 هبذا التقرير.
يقدم هذا التقرير دراسات احلالة لتخطيط مشاريع االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية 
والنائية وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها. وهناك أساليب خمتلفة ذات عوامل خمتلفة، وهذا يتوقف على ظروف كل 
بلد، ولكن االستنتاجات والتوصيات الواردة أعاله ميكن أن تكون املبدأ التوجيهي للبلدان النامية. وعلى هذا النحو، 
املعلومات  االتصاالت/تكنولوجيا  إقامة  ملناقشة كيفية  قّيمة  التقرير كمسامهة  يستخدم هذا  أن  األمل يف  حيدونا 

واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية.

.Case Study Library رابط إىل  136

http://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/Pages/case-study-library.aspx
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شكر وعرفان
يتوجه املقرر، السيد شويشي نيشيموتو، وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت (اليابان)، بالشكر والتقدير لنوابه 
وللمتطوعني وملسؤويل االتصاالت يف مكتب تنمية االتصاالت املعنيني باملسألة 5/1 وملوظفي االحتاد على تعاوهنم 
من أجل استكمال هذا التقرير النهائي. كما يتوجه بالتقدير إىل الدول األعضاء وأعضاء القطاع واملنتسبني إليه 
واهليئات األكادميية املنضمة إليه ملا قدموه من مسامهات وملشاركتهم يف أعمال فريق املقرر املعين باملسألة 5/1 خالل 

فرتة الدراسة احلالية.

فيما يلي أمساء نواب املقررين الذين قاموا بصياغة التقرير النهائي:
اجلزء من التقرير النهائيالبلداالسم

الفصل 4مجهورية الصني الشعبيةالسيدة جانغ يل

الفصل 8هاييتالسيد إيدفا ألتيمار

الفصل 8 وجزء من الفصل 3سري النكاالسيدة ثاراليكا ليفريا

امللحق 2مالويالسيد كريستوفر ج. باندا

فيما يلي أمساء املتطوعني اإلضافيني وموظفي االحتاد الذين قاموا بصياغة التقرير النهائي:
اجلزء من التقرير النهائيالبلداالسم

الفصل 5، الفصل 6، امللحق 4شركة Intel (الواليات املتحدة األمريكية)السيد تورهان مولوك

امللحق 1 وجزء من امللحق 2منسقة، جلنتا الدراسات يف قطاع تنمية االتصاالتالسيدة كريستني سوند

امللحق 3األمانة العامة يف االحتاد الدويل لالتصاالتالسيدة فيليبا بيغز
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Abbreviations and acronyms
Various abbreviations and acronyms are used through the document, they are provided here.

Abbreviation/acronym Description

ACE Africa Coast to Europe optical fibre initiative

ADSL Asymmetric DSL

ALD Assistive Listening Devices

ANATEL Brazilian Telecommunications Agency (Agência Nacional de Telecomunicações) 
(Federative Republic of Brazil)

ANEEL Brazilian Electricity Regulatory Agency (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
(Federative Republic of Brazil)

ANP Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) (Federative Republic of 
Brazil)

ANT Access Network Transport

APT Asia-Pacific Telecommunity

ARIB Association of Radio Industries and Businesses (Japan)

ARPU Average Revenue Per User

ARTEC Regulatory Authority for Communication Technologies (Republic of Madagascar)

ASEP National Authority of Public Services (Autoridad Nacional de los Servicios Públi-
cos) (Republic of Panama)

ASTAP APT Standardization Program Forum

ATRA Afghanistan Telecom Regulatory Authority (Afghanistan)

BAP Buenos Action Plan

BBS Burundi Backbone System

BDT Telecommunication Development Bureau

BRAN Broadband Radio Access Network (ETSI)

CA Communications Authority (Republic of Kenya)

Capex Capital expenditure

CATV Cable Television

CDMA Code Division Multiple Access

CEB Chief Executive Board for Coordination

CELCOM Cellular Community

CITC Communications and Information Technology Commission (Kingdom of Saudi 
Arabia)
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Abbreviation/acronym Description

CITTC China International Telecommunication Construction Corporation (People’s 
Republic of China)

CMC Community Multimedia Centre

CONATEL Central Bank and the Telecommunication Regulatory Body

CPE Customer Premises Equipment

CRA Communications Regulatory Authority (Islamic Republic of Iran)

CTA Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation

DCN Distract Communication Network

DOCSIS Data over Cable Service Interface Specification

DPSNTIC National Policy and Strategy for the Development of. Information and Communi-
cation. Technologies (Republic of Guinea)

DrukREN National Research and Education Network (Kingdom of Bhutan)

DSA Dynamic Spectrum Access

DSL Digital Subscriber Lines (originally “Digital Subscriber Loop”)

DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DTV Digital Television

ETSI European Telecommunications Standards Institute

EUTESALAT IGO Intelsat and European Telecommunications Satellite Organization

EVDO Evolution-Data Optimized

FAO Food and Agriculture Organization

FDD Frequency Division Duplex

FDMA Frequency Division Multiple Access

FDTIC Telecommunications/ICT Development Fund (Republic of Madagascar)

FITEL Telecommunications Investment Fund (Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones)

FG DFS ITU-T Focus Group on Digital Financial Services

FG SSC ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities

FTP File Transfer Protocol

FTTB Fibre-to-the-Building

FTTC Fibre-to-the-Curb

FTTH Fibre-to-the-Home

FTTN Fibre-to-the-Node
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Abbreviation/acronym Description

FTTx Fibre to the x, where “x” indicates the final location on the user side of any one 
of a variety of optical fibre architectures, e.g., FTTB, FTTC, FTTH, FTTP.

FWA Fixed Wireless Access

GEO Geostationary Earth Orbit

GHz Gigahertz

GPON Gigabit-capable Passive Optical Network

GSM Global System for Mobile Communications

GSR Global Symposium of Regulators

GVG Global Voice Guinée (Republic of Guinea)

HC-SDMA High Capacity-Spatial Division Multiple Access

HDTV High-Definition Television

HiSWANa High Speed Wireless Access Network – Type A

HNC Home Network Transport

HSPA Higher Order Satellite Path Adaptation

HTS High-Throughput Satellites

ICE Costa Rica Institute of Electricity (Instituto Costarricense de Electricidad) (Costa 
Rica)

ICT Information and Communication Technology

ICT4D Information and Communication Technologies for Development

ICT4Rag ICT strategy for Rwandan Agriculture

ICTA Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka)

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFT Federal Telecommunications Institute (Instituto Federal de Telecomunicaciones) 
(Mexico)

IMT International Mobile Telecommunications

IMT-2020 Those systems that conform to the corresponding series of ITU Recommenda-
tions and Radio Regulations.

INDER National Institute of Rural Development (Instituto Nacional de Desarrollo Rural) 
(Costa Rica)

IOM International Organization for Migration (People’s Republic of Bangladesh)

IoT Internet of Things

IpSEC IP Security Protocol

IPTV Internet Protocol Television
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Abbreviation/acronym Description

ISDN Integrated Services Digital Network

ISP Internet Service Provider

ITSO International Telecommunications Satellite Organization

ITU International Telecommunication Union

ITU-D ITU Telecommunication Development Sector

ITU-R ITU Radiocommunication Sector

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector

JCA-AHF Joint Coordination Activity on Accessibility and Human Factors

KICA 2009 Kenya Information Communications Amendment Act 2009 (Republic of Kenya)

KICR US&A 2010 Kenya Information and Communications Regulations 2010 (Republic of Kenya)

KPI Key Performance Indicator

KVD Kioscos Vive Digital (Colombia)

KW kilowatt

LDCs Least Developed Countries

LEO Low-Earth Orbit

LTE Long-Term Evolution

M2M Machine to Machine

MACRA Malawi Communications Regulatory Authority

MDGs Millennium Development Goals

MHz Megahertz

MIIT Ministry of Industry and Information Technology

MDRU Movable and Deployable Resource Unit

MEO Medium-Earth Orbit

MHz Megahertz 

MPT Myanmar Posts and Telecommunications (Union of Myanmar)

MSIP Ministry of Science, ICT and Future Planning (Republic of Korea)

MTP Ministry of Posts and Telecommunications (P.D.R Lao)

MYICT Ministry of Youth and ICT (Republic of Rwanda)

MW Megawatt

NGEO Non-Geostationary Earth Orbit

NICI National Information and Communication Infrastructure (Republic of Rwanda)
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Abbreviation/acronym Description

NPV Net Present Value

NSO National Statistical Offices

NTA Nepal Telecommunications Authority (Republic of Nepal)

ODN Optical Distribution Network

OFCOM Office Fédéral de la Communication (OFCOM) (Confedeartion of Switzerland)

OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access

ONU Optical Network Unit

OPGW Optical Ground Wire

PABF Plan for Use of Frequency Bands in the National Radio Spectrum (Programa 
Annual de Bandas de Frecuencias de radio) (Mexico)

PGMU General Plan on Universal Service

PON Passive Optical Network

PP Plenipotentiary Conference

PPP Public Private Partnership

PPPP Public Private Population Partnership

PRODEPA Company of Information Technology and Communications (Empresa de Tec-
nologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará) (Pará, Federative 
Republic of Brazil)

PSTN Public Switched Telephone Network

PtMP Point to Multi-Point

PtP Point to Point

QoE Quality of Experience

QoS Quality of Service

QoSTP Quality of Service Training Programme

RA Radiocommunication Assembly

RBS Radio Base Stations

RDC Rural District Council (Republic of Zimbabwe)

RLAN Radio Local Area Network

RURA Rwanda Utilities Regulatory Authority (Republic of Rwanda)

RwEdNet Rwanda Education Network

SCDMA Synchronous Code Division Multiple Access

SDGs Sustainable Development Goals
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Abbreviation/acronym Description

SDR Software Defined Radio

SDSL Symmetric DSL

SECTET Department of Science, Technology and Technical Education (Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica) (Pará, Fed-
erative Republic of Brazil)

SEFCE Special License for Scientific and Experimental Purposes

SHDSL Symmetric-High Speed DSL

SMEs Small and Medium-sized Entreprises

SMS Short Message Service

SOHO Small Office Home Office

STFC Fixed Switched Telephone Service

TATT Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (Trinidad and Tobago)

TDCF Telecommunication Development Charge Fund

TDD Time Division Duplex

TDF Telecommunications Development Fund

TDMA Time Division Multiple Access

ToS Type of Service

TRCLS Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka)

TSAG Telecommunication Standardization Advisory Group

TUP Public Use Telephone

TWP Twisted Pair

UAF Universal Access Fund

UAS Universal Access Service

UFPa Federal University of Pará (Universidade Federal do Pará) (Federative Republic 
of Brazil)

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

UN United Nations

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNGA United Nations General Assembly

UNGIS United Nations Group on the Information Society

UNSD UN Statistics Division

URDD Urban-Rural Digital Divide
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Abbreviation/acronym Description

USAID United States Agency for International Development (United States of America)

USF Universal Service Fund

USO Universal Service Obligation

USP 2020 Universal Service Program toward 2020

VAT Value Added Tax

VCN Virtual Channel Number

VDSL Very High-Speed DSL

VoIP Voice over Internet Protocol

VSAT Very Small Aperture Terminal

WARCIP West Africa Regional Communications Infrastructure Project (Republic of 
Guinea/World Bank Programme)

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access

WMAN Wireless Metropolitan Area Network

WP Working Parties

WSIS World Summit on the Information Society

WLL Wireless Local Loop

WRC World Radiocommunication Conference

WTDC World Telecommunication Development Conference

xDSL Various types of Digital Subscriber Lines

XGP eXtended Global Platform
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Annexes

Annex 1: All documents received for Question 5/1
Reports

Web Received Source Title

1/REP/35 2017-03-01 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Tuesday, 28 March 2017, 
09:30 -12:30 hours)

RGQ/
REP/23

2017-01-13 Rapporteur for Question 
5/1

Report for the Rapporteur Group meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Tuesday, 10 January 2017, 
09:30 - 12:30 and 14:30 - 17:30 hours)

1/REP/25 
(Rev.1)

2016-09-19 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Tuesday, 20 September 
2016, 09:30 -12:30 hours)

RGQ/
REP/14 

2016-04-24 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Friday, 15 April 2016, 
09:00 -12:00 and 14:30 - 17:30 hours)

1/REP/15 2015-09-15 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Tuesday 15 September 
2015, 09:30 - 12:30 hours)

RGQ/
REP/5

2015-04-24 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Friday, 24 April 2015, 
09:30 -12:30 and 14:30 - 17:30 hours)

1/REP/5 2014-09-17 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 5/1 (Geneva, Wednesday 17 Septem-
ber 2014, 09:30 - 12:30 hours)

Question 5/1 contributions for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

1/468 2017-01-17 Argentine Republic National Plan for the Development of Com-
petitiveness and Quality Conditions of Mobile 
Communication Services

1/467 2017-01-17 Argentine Republic Argentina reconverts the “Enabling environment 
for the development of telecommunications/
ICTs”

1/441 2017-01-10 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group meeting on 
Question 5/1, Geneva, 10 January 2017

1/428 2017-02-14 China (People’s Republic 
of)

Project “Xueliang” (Shiny) aimed at the realiza-
tion of smart communities in rural and remote 
areas

1/427 2017-02-14 Democratic Republic of the 
Congo

TIC pour les zones rurales cas de la RDC

http://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0035/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-R-0023
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-R-0023
http://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0025/
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-R-0014
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-R-0014
http://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0015/
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-R-0005/
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-R-0005/
http://www.itu.int/md/D14-SG01-R-0005/
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0468
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0467
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0441
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0428
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0427
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Web Received Source Title

1/425 2017-02-14 China (People’s Republic 
of)

Discussion on the architecture of smart 
mobile wireless broadband networks for rural 
informatization

1/423 2017-02-14 Rapporteur for Question 
5/1

Discussion on the future of Question 5/1

1/416 
[OR]

2017-02-10 Rapporteur for Question 
5/1

Final Report for Question 5/1

1/407 2017-02-08 Bhutan (Kingdom of) National research & education network in Bhutan

1/406 2017-02-01 Burundi (Republic of) Impact of the national fibre-optic backbone in 
connecting rural areas in Burundi

1/404 2017-02-01 Paraguay (Republic of) El dinero móvil en áreas rurales del Paraguay 

RGQ/315 2016-12-29 Sri Lanka Girls in ICT

RGQ/301 2016-12-02 Senegal (Republic of) The C, Ku and Ka bands as alternative solutions 
for an effective universal service and other vital 
uses in developing countries

RGQ/299 2016-11-28 Senegal (Republic of) Overview of the Digital Senegal 2025 (Séné-
gal Numérique 2025) Strategy validated and 
adopted in 2016

RGQ/297 2016-11-25 Brazil (Federative Republic 
of)

Cellular Community Networks in isolated areas: 
Brazilian Amazon as a case study

RGQ/296 2016-11-25 Myanmar (Union of) Information access for remote areas in Myanmar

RGQ/295 2016-11-25 China (People’s Republic 
of)

China’s Rural Broadband Development and 
Measures

RGQ/292 2016-11-25 Japan Japan’s case for strategic plans

RGQ/290 2016-11-24 Kenya (Republic of) Rural connectivity through subsides and spec-
trum fees waiver: The Kenyan experience

RGQ/286 2016-11-24 Rwanda (Republic of) Use of ICTs for agricultural development in 
Rwanda

RGQ/284

[OR]

2016-11-23 Rapporteur for Question 
5/1

Draft Final Report for Question 5/1

RGQ/265 2016-10-31 Mexico Implementación de la Recomendación UIT-D 19 
en México

RGQ/256 2016-10-31 Viet Nam (Socialist Repub-
lic of)

Program on universalization of public-utility 
telecommunication services in rural and remote 
areas

1/385 2016-09-07 Inmarsat plc. Satellite broadband applications in support of 
development

https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0425
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0423
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0416
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0407
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0406
https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0404
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0315/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0301/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0299/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0297/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0296/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0295/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0292/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0290/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0286/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0284/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0265/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0256/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0385
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Web Received Source Title

1/382 2016-09-07 Iran University of Science 
and Technology

The effects of Digital skill and e-Education in ICTs 
for Rural and Remote Area

1/381 2016-09-09 Iran University of Science 
and Technology

ICT Status in Rural Area in Iran

1/376 2016-09-07 Qualcomm, Inc. Wireless Heart Health: China Case Study 

1/375 2016-09-07 Qualcomm, Inc. Fishing with mobile nets: Colombia case study

1/374 2016-09-07 Qualcomm, Inc. India - Stove Trace Case Study

1/368 
+Ann.1

2016-09-07 Korea (Republic of) ICT improvement initiatives in remote and iso-
lated areas: GiGA Island Project in Bangladesh

1/353 
+Ann.1

2016-09-07 BDT Focal Point for Q1/1 Information on the ITU Interactive Transmission 
Maps

1/347 2016-08-15 General Secretariat Proposed text for Chapter 4 on Measuring the 
Urban-Rural Digital Divide (URDD)

1/346 2016-08-09 China (People’s Republic 
of)

Discussion on the structure of wireless broad-
band network for rural informatization

1/344 2016-08-09 Gambia (Republic of the) Moving from 2G to Broadband, The Gambian 
Experience

1/334 2016-08-05 Brazil (Federative Republic 
of)

State governments’ policy to increase mobile 
access in rural area

1/329 2016-08-05 International Telecom-
munications Satellite 
Organization, EUTELSAT, INTELSAT

The Critical Role of Satellite in Connecting the 
Unconnected

1/318

[OR] 

2016-08-05 Rapporteurs for Question 
5/1

Draft Report of Question 5/1

1/317 2016-08-05 Intel Corporation Proposed text for Chapter 6 of the Q5/1 Report

1/316 2016-08-05 Japan Proposals for revised texts related to ICT unit in 
the report of ICT experiences in disaster relief

1/313 2016-08-04 Senegal (Republic of) Consideration of the satellite option as a devel-
opment alternative for the universal service and 
other development-oriented services

1/312 2016-08-04 Senegal (Republic of) Widespread implementation of Community Mul-
timedia Centres (CMCs) in Senegal

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0382
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0381
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0376
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0375
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0374
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0368
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0353
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0347
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0346
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0344
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0334
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0329
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0318
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0317
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0316
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0313
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0312
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Web Received Source Title

1/308 
+Ann.1

2016-08-04 BDT Focal Point for Ques-
tion 6/1

GSR 2016 Discussion Papers and Best Practice 
Guidelines

1/302 2016-08-04 Rapporteur for Question 
5/1

Revised work plan for Question 5/1

1/301 2016-08-04 Madagascar (Republic of) Enabling environment for the development of 
ICTs

1/291 2016-08-02 Kenya (Republic of) Use of the Universal Services Fund for extension 
of ICT Services in rural and remote areas in Kenya

1/288 2016-07-29 Haiti (Republic of) Proposal for the draft report on Question 5/1, 
Chapter 9

1/283 2016-07-28 China (People’s Republic 
of)

Reduce costs, improve efficiency, increase con-
version rate to promote FTTH deployment

1/282 2016-07-28 China (People’s Republic 
of)

Discussion on the structure of wireless broad-
band network for better ICT development in 
rural areas

1/270 2016-07-22 Madagascar (Republic of) Telecommunications/ICTs for rural and remote 
areas

1/265 2016-07-12 Sri Lanka (Democratic 
Socialist Republic of)

Proposed text for Chapters 3 and 8 of the Q5/1 
report

1/254 2016-06-28 Burundi (Republic of) Impact of the national fibre-optic backbone in 
connecting rural areas in Burundi

1/245 2016-04-15 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 5/1, Geneva, 15 April 2016

RGQ/234 2016-03-22 Iran University of Science 
and Technology

E-insurance for rural area in Iran: A Public ICT-
Based service

RGQ/233 2016-03-22 Iran University of Science 
and Technology, Iran

ICT Development policies for the remote and 
rural areas in Iran

RGQ/226

+Ann.1

2016-03-22 General Secretariat Measuring the urban-rural digital divide

RGQ/225

+Ann.1

2016-03-22 Telecommunication Devel-
opment Bureau

Overview of input received through the ITU-D 
Study Group 1 Question 5/1 Global survey on 
telecommunications/ICTs for rural and remote 
areas

RGQ/214 2016-03-22 Vice-Rapporteur for Ques-
tion 5/1

Analysis of questionnaire replies for the global 
survey for Question 5/1

RGQ/197 2016-03-13 Intel Corporation Draft Chapter on “ICT in Education” for the final 
report

RGQ/196 2016-03-17 China (People’s Republic 
of)

Draft text of Chapter 4 for the final report

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0308
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0302
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0301
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0291
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0288
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0283
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0282
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0270
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0265
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0254
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0245
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0234
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0233
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0226
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0225
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0214
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0197
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0196
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Web Received Source Title

RGQ/176

(Rev.1)

2016-03-05 Sri Lanka (Democratic 
Socialist Republic of)

Closing the Gap of Digital Divide

RGQ/169 2016-03-01 Afghanistan Recent achievements and initiatives in the area 
of telecommunications/ICTs with particular 
attention to rural and remote areas

RGQ/161 
(Rev.1)

2016-02-22 Alcatel-Lucent France, 
Alcatel-Lucent USA Inc.

Proposed initial text for clause 2.2 of the Q2/1 
report

RGQ/155 2016-02-19 Rapporteur for Question 
5/1

Draft text of Chapter 7 and tentative outline of 
Chapter 9 for the final report

RGQ/151 2016-02-17 Rapporteur for Question 
5/1

Revised work plan for Question 5/1

RGQ/147 2016-02-17 Rwanda (Republic of) ICT in education sector of Rwanda

1/217 2015-08-30 Saudi Arabia (Kingdom of) The Universal Service Fund

1/206 2015-08-26 China (People’s Republic 
of)

"Rural Broadband" innovation mode, creating a 
new era of optical network in rural areas

1/194 2015-08-19 Zimbabwe (Republic of) The universal services fund as a driver of tele-
communication/ICT development in rural and 
remote areas

1/191 2015-08-19 China (People’s Republic 
of)

The discussion of optimizing basic network struc-
ture of wireless broadband in rural areas 

1/189 2015-08-12 Telefon AB - LM Ericsson Evolution in mobile broadband networks, for its 
consideration in the reports

1/182 2015-08-06 Rapporteur for Question 
5/1

Draft text of Chapter 1 for the final report

1/181 2015-08-06 Intel Corporation ICT in Education - Rural and Remote Areas

1/164 2015-07-31 Côte d'Ivoire (Republic of) The need to develop a method of estimating 
licence costs

1/158 2015-08-17 China (People’s Republic 
of)

The experience of China Telecom in developing 
“Broadband Villages”

1/156 2015-07-31 Rapporteur for Question 
5/1

Revised table of contents and division of work for 
the Final Report of Question 5/1

1/144 2015-07-24 Guinea (Republic of) Situation regarding access to telecommunica-
tion/ICT infrastructure and services in rural and 
isolated areas in the Republic of Guinea

1/140 2015-07-23 Haiti (Republic of) Business model and operator encouragement

1/105 2015-05-07 Rapporteur for Question 
5/1

Report of the Rapporteur Group Meeting on 
Question 5/1, Geneva, 24 April 2015

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0176
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0169
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0161
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0155
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0151
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0147
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0217
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0206
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0194
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0191
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0189
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0182
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0181
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0164
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0158
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0156
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0144
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0140
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0105
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Web Received Source Title

RGQ/108 2015-04-01 Intel Corporation Reflection of “ICT in education” chapters in the 
reports

RGQ/107 2015-03-31 BDT Focal Point for Ques-
tion 5/1

Summary of the study “Broadband situations in 
rural and remote areas”

RGQ/99 2015-03-31 Rwanda (Republic of) Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda

RGQ/94 
+Ann.1

2015-03-27 KDDI Corporation Example of mobile base stations with satellite 
backhauls

RGQ/87 2015-03-19 Brazil (Federative Republic 
of)

Providing optical fibre backbone to remote areas 
through infrastructure sharing between the tele-
communications and electricity sectors 

RGQ/41 2015-02-26 Rapporteur for Question 
5/1

Draft Questionnaire for the global survey

RGQ/40 2015-02-26 Rapporteur for Question 
5/1

Draft Table of Contents of the final report of 
Question 5/1: “Telecommunications/ICTs for 
rural and remote areas”

RGQ/32 2015-02-24 Burundi (Republic of) Rural connectivity and its impact on socio-eco-
nomic development for the rural population in 
Burundi

RGQ/11 2014-12-15 Rapporteur for Question 
5/1

Draft work plan for Question 5/1

RGQ/2 2014-09-08 Viet Nam (Socialist Repub-
lic of)

Information on the development of provision of 
public utility telecommunication services in Viet 
Nam

1/61  
+Ann.1

2014-09-02 Japan Report of analysis of case studies on the new 
ITU-D case study library

1/59 
+Ann.1

2014-08-29 BDT Focal Point for Ques-
tion 5/1

Background document for Study Group 1 on 
Question 5/1

1/47 2014-08-21 KDDI Corporation Draft work plan for Question 5/1

1/46 2014-08-19 China (People’s Republic 
of)

Rural broadband in China and proposals for 
Question 5/1 study

1/45 2014-08-14 Madagascar (Republic of) Accès aux TIC dans les zones rurales et enclavées

Contributions for QAll for Rapporteur Group and Study Group meetings

Web Received Source Title

1/458 
+Ann.1

2017-03-17 Telecommunication 
Development Bureau

Feedback received through the survey on ITU-D 
Study Group Questions, Procedures, and Propos-
als on Future Activities

1/457 2017-03-17 Telecommunication 
Development Bureau

Innovation activities in ITU-D

1/454 2017-03-15 Russian Federation Proposals for the revision and rearrangement of 
ITU-D Study Groups 1 and 2 Study Questions

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0108
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0107
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0099
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0094
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0087
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0041
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0040
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0032
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0011
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0002
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0061
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0059
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0047
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0046
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0045
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0458
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0457
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0454
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Web Received Source Title

1/447 
+Ann.1-2

2017-03-09 Rapporteur for Question 
9/2

Analysis of feedback received through the global 
survey on the work of ITU-D study groups

1/434 2017-02-22 Vice-Chairman, ITU-D 
Study Group 2 , and 
Co-Rapporteur for Ques-
tion 8/2

Study Groups, study Questions, and working 
method for WTDC-17

1/432 
+Ann.1

2017-02-17 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Draft texts for the revision of the study Questions 
and new Questions for the period 2018-2021

1/431 2017-02-17 Côte d’Ivoire (Republic 
of)

Proposal for new Question on Internet of Things 
for the study period 2018-2021

1/396 2017-01-30 Chairman, ITU-D Study 
Group 1, Vice-Chairman, 
ITU-D Study Group 1

Survey on ITU-D Study Group Questions, Proce-
dures, and Proposals on Future Activities

1/371 2016-09-07 Telecommunication 
Development Bureau

Update on innovation activities to ITU-D Study 
Groups

1/332 2016-08-05 General Secretariat WSIS Stocktaking 2014-2016 Regional Reports of 
ICT Projects and Activities

1/331 2016-08-05 General Secretariat WSIS Prizes 2016-2017

1/330 2016-08-05 General Secretariat WSIS Stocktaking 2016-2017

1/310 2016-08-04 General Secretariat WSIS Action Line Roadmaps C2, C5 and C6

1/309 2016-08-04 General Secretariat ITU’s Contribution to the Implementation of the 
WSIS Outcomes 2016

1/307 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016 and SDG Matrix

1/306 2016-08-04 General Secretariat WSIS Action Lines Supporting Implementation of 
the SDGs

1/305 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016: High Level Track Outcomes 
and Executive Brief

1/304 2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2016 Outcome Document - Forum 
Track

1/303 
(Rev.1)

2016-08-04 General Secretariat WSIS Forum 2017 - Open Consultation Process

1/253 
(Rev.1) 
+Ann.1

2016-05-31 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Compendium of Draft Outlines for expected 
outputs to be produced by ITU-D Study Group 1 
Questions and Resolution 9 (September 2016)

RGQ/204 2016-03-18 BDT Focal Point for Ques-
tion 8/1 and Resolution 9

Outcomes of RA-15,WRC-15 and CPM19-1 related 
to ITU-D

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0447
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0434
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0432
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0431
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0396
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0371
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0332
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0331
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0330
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0310
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0309
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0307
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0306
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0305
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0304
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0303
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0253
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0204


76

 املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

Web Received Source Title

RGQ/152 2016-02-18 Kazakhstan (Republic of) Contribution from Kazakhstan to Questions 1/1, 
2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 and 5/2

1/232 
+Ann.1

2015-09-13 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Work plan for ITU-D Study Group 1 (September 
2015)

1/231 
(Rev.1)

2015-09-04 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Compendium of Draft Outlines for Expected 
Outputs to be Produced by ITU-D Study Group 1 
Questions and Resolution 9 (September 2015)

1/229 
(Rev.1)

2015-09-02 Argentine Republic Draft new Resolution: “Telecommunication/ICT 
accessibility for persons with disabilities and per-
sons with specific needs”

1/228 
(Rev.1)

2015-09-02 Argentine Republic Modification of the Resolution ITU-R 61 “Con-
tribution in implementing the outcomes of the 
World Summit on the Information Society”

1/200 2015-08-25 Telecommunication 
Development Bureau

ITU-D Study Groups Innovation Update

1/183 2015-08-07 Telecommunication 
Development Bureau

1st ITU-D Academia Network Meeting

1/145 2015-07-24 General Secretariat WSIS Forum 2015: High level policy statements, 
Outcome document, Reports on WSIS Stocktaking

1/126 2015-07-06 Uganda (Republic of) Increasing women’s participation in ITU Study 
Groups’ work

1/125 2015-06-29 BDT Focal Point for Ques-
tion 1/1

ITU GSR15 discussion papers and best practice 
guidelines

1/70 2014-09-18 Chairman, ITU-D Study 
Group 1

Appointed Rapporteurs and Vice-Rapporteurs 
of ITU-D Study Group 1 Questions for the 2014-
2018 period

1/66 2014-09-04 Telecommunication 
Development Bureau

List of information documents

1/65 2014-09-03 Australia, Samoa (Inde-
pendent State of), United 
Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, 
Vanuatu (Republic of)

Numbering misappropriation

1/64 2014-09-03 Intel Corporation New question for ITU-D Study Group 1 (2014-
2018): Assistance to developing countries for the 
implementation of ICT programs in education

1/50 2014-08-28 United States of America Selected recent developments in U.S. spectrum 
management

1/48 2014-08-23 Nepal (Republic of) Need for developing detailed table of contents 
for each Question under both the ITU-D Study 
Groups at the beginning

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0152
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0232
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0231
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0229
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0228
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0200
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0183
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0145
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0126
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0125
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0070
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0066
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0065
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0064
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0050
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0048
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Web Received Source Title

1/38 
+Ann.1

2014-08-04 Telecommunication 
Development Bureau

Quality of Service Training Programme (QoSTP)

1/22 2014-06-27 BDT Focal Point for Ques-
tion 1/1

Status report on Regulatory and Market 
Environment

1/5 
(Rev.1-2)

2014-09-08 Telecommunication 
Development Bureau

Candidates for Rapporteurs and Vice-Rapporteurs 
of ITU-D Study Group 1 and 2 study Questions for 
the 2014-2018 period

1/4 2014-09-01 Telecommunication 
Development Bureau

List of WTDC Resolutions and ITU-D Recommen-
dations relevant to the work of the ITU-D Study 
Groups

1/3 2014-08-20 Telecommunication 
Development Bureau

Resolution 9 (Rev. Dubai, 2014): Participation of 
countries, particularly developing countries, in 
spectrum management

1/2 
+Ann.1

2014-08-20 Telecommunication 
Development Bureau

Resolution 2 (Rev. Dubai, 2014): Establishment of 
study groups + Full text of all ITU-D Study Group 1 
Questions in Annex 1

1/1 2014-06-11 Telecommunication 
Development Bureau

Resolution 1 (Rev. Dubai, 2014): Rules of proce-
dure of the ITU Telecommunication Development 
Sector

Information Documents

Web Received Source Title

1/INF/2 2014-09-02 Rwanda (Republic of) Telecommunication and ICT initiatives in Rwanda

Liaison Statements

Web Received Source Title

RGQ/269 2016-10-31 ITU-T Study Group 5 Liaison Statement from ITU-T SG5 to ITU-D SG1 
Question 5/1 on Telecommunications/ICTs for 
rural and remote areas

1/251 2016-05-18 ITU-T Study Group 5 Liaison statement from ITU-T Study Group 5 to 
ITU-D Study 1 and 2 on updates on ITU-T SG 5 
activities relevant to ITU-D study groups

1/127 2015-07-04 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D SGs 
on ITU-T SG15 OTNT standardization work plan

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0038
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0022
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0005
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0004
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0003
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0002
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0001
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-INF-0002
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0269/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0251
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0127
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Liaison Statements for QAll

Web Received Source Title

1/460 2017-03-17 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF to ITU-D 
SG1 on recent meeting reports of Joint Coordina-
tion Activity on Accessibility and Human Factors 
(JCA-AHF)

1/456 2017-03-17 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF to ITU-D 
SG1 on Call for voluntary contributions to the ITU 
Accessibility Fund

1/398 2017-01-31 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D SG1 
and SG2 on operational plan for implementation 
of WTSA-16 Resolution 95 (Hammamet, 2016)

RGQ/260 2016-10-31 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D Study 
Groups 1 and 2 on the latest version of the Access 
Network Transport (ANT), Smart Grid and Home 
Network Transport (HNT) Standards Overviews 
and Work Plans

1/287 2016-07-29 TSAG Liaison Statement from TSAG to ITU-D Study 
Groups on ITU inter-sector coordination

1/286 2016-07-29 ITU-T JCA-AHF Liaison statement from ITU-T JCA-AHF Chairman 
to ITU-D SG1 on JCA-AHF recent meeting report

1/257 2016-06-28 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D SG1 
and SG2 on revised definition of Quality of Experi-
ence (QoE) and new terms in Rec. P.10/G.100

1/256 2016-06-28 ITU-T Study Group 12 Liaison Statement from ITU-T SG12 to ITU-D SG1 
and SG2 on ITU inter-Sector coordination (reply 
to TSAG LS17)

RGQ/204 2016-03-18 BDT Focal Point for Ques-
tion 8/1 and Resolution 9

Outcomes of RA-15, WRC-15 and CPM19-1 
related to ITU-D

RGQ/186 2016-03-09 ITU-R Study Groups 
-Working Party 5D (IMT 
System)

Liaison statement from ITU-R WP 5D to ITU-D 
SG1 on Working document towards a preliminary 
draft new report ITU-R SM.(innovative regulatory 
tools)

RGQ/181 2016-03-07 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T SG15 to ITU-D SG1 
and 2 on the latest version of the Access Network 
Transport (ANT), Smart Grid and Home Network 
Transport (HNT) Standards Overviews and Work 
Plans

RGQ/172 2016-03-03 ITU-D Study Group 15 Liaison statement from ITU-T Study Group 15 to 
ITU-D SG 1 and 2 on ITU-T SG15 OTNT standard-
ization work plan

RGQ/171 2016-03-03 ITU-T Study Group 15 Liaison statement from ITU-T Study Group 15 
to ITU-D SG 1 and 2 on new technical clas-
sification and numbering of ITU-T L-Series 
Recommendations

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0460
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0456
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0398
http://www.itu.int/md/D14-SG01.RGQ-C-0260/en
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0287
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0286
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0257
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0256
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0204
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0186
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0181
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0172
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0171
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Web Received Source Title

RGQ/139 2016-02-08 TSAG Liaison statement from TSAG to ITU-D study 
groups 1 and 2 on ITU inter-Sector coordination

RGQ/124 2015-11-18 ITU-R Study Group 
Department

Liaison statement from ITU-R Study Group 
Department to ITU-D SG 1 and 2 on Resolutions 
approved at the Radiocommunication Assembly 
(RA-15)

RGQ/118 2015-09-29 Asia-Pacific Telecommu-
nity (APT)

Liaison statement from the APT Standardization 
Program Forum (ASTAP) to ITU-D Study Group 1 
and 2 on NGN activities

1/202 2015-08-24 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T JCA-AHF, Chairman 
to ITU-D SGs on Draft meeting report of Joint 
Coordination Activity on Accessibility and Human 
Factors (JCA-AHF) in Geneva on 17 June 2015

1/128 2015-07-10 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D SGs 
on the latest versions of the Access Network 
Transport (ANT), Smart Grid and Home Network 
Transport (HNT) Standards Overviews and Work 
Plans

1/127 2015-07-04 ITU-T Study Group 15 Liaison Statement from ITU-T SG15 to ITU-D SGs 
on ITU-T SG15 OTNT standardization work plan

1/124 2015-07-12 TSAG Liaison Statement from TSAG to ITU-D Study 
Groups on ITU inter-sector coordination

1/120 2015-06-23 ITU-R Study Groups 
-Working Party 1B

Liaison Statement from ITU-R WP1B to ITU-D 
Study Group 1 on Working document towards a 
preliminary draft new report ITU-R SM on Innova-
tive regulatory tools

1/116 2015-05-19 ITU-T Focus Group on SSC Liaison Statement from ITU-T FGSSC to ITU-D SGs 
on Final deliverables of the Focus Group on Smart 
Sustainable Cities (FG SSC) and proposal of a new 
Study Group

1/113 2015-05-12 ITU-T Study Group 13 Liaison Statement from ITU-T SG13 to ITU-D SGs 
on Development of the Roadmap on IMT

1/100 2015-04-30 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T SG11 to ITU-D 
Study Groups on the progress on standardization 
work to combat Counterfeit ICT devices

1/99 2015-04-29 ITU-T Study Group 16 Liaison Statement from ITU-T SG16 to ITU-D SGs 
on ITU-D SG1 and SG2 Questions of interest to 
ITU-T Study Groups

1/98 2015-04-29 ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on Dig-
ital Financial Services (DFS) to ITU-D Study Groups 
on BDT’s work on ITU m-Powering Development

1/97 2015-04-29 ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services

Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups concerning its work

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0139
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0124
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0118
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0202
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0128
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0127
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0124
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0120
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0116
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0113
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0100
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0099
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0098
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0097
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Web Received Source Title

RGQ/68 2015-03-03 ITU-T Study Group 16 Liaison Statement from ITU-T SG16 to ITU-D SGs 
on ITU-D SG1 and SG2 Questions of interest to 
ITU-T Study Groups

RGQ/28 2015-02-10 ITU-R Study Groups 
-Working Party 5D

Liaison Statement from ITU Radiocommunication 
Study Groups WP5D to ITU-D Study Groups con-
cerning the Handbook on “Global Trends in IMT”

RGQ/27 2015-02-10 ITU-R Study Groups – 
Working Party 5D

Liaison Statement from ITU Radiocommunication 
Study Groups WP5D to ITU-D Study Groups con-
cerning the Handbook on “Global Trends in IMT”

RGQ/21 2015-01-23 ITU-T FG DFS Liaison Statement from ITU-T Focus Group on Dig-
ital Financial Services (DFS) to ITU-D Study Groups 
on BDT’s work on ITU m-Powering Development

RGQ/20 2015-01-22 ITU-T FG DFS Liaison Statement from ITU-T Focus Group on 
Digital Financial Services (DFS) to ITU-D Study 
Groups concerning its work

1/18 2014-05-23 ITU-T JCA-AHF Liaison Statement from ITU-T Joint Coordina-
tion Activity on Accessibility and Human Factors 
(JCA-AHF) on Assistive Listening Devices (ALD) 
and the allocation of Mobile Phone Services in 
the 2.3-2.4 GHz band

1/16 2014-03-10 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T Study Group 11 to 
ITU-D SG1 and SG2 on Request for status update 
from GSMA and ITU on proposed studies on the 
issue of mobile theft, grey market and counterfeit 
devices

1/15 
(Rev.1)

2014-03-10 ITU-T Study Group 11 Liaison Statement from ITU-T Study Group 11 to 
ITU-D SG1 and SG2 on Technical report on coun-
terfeit equipment

1/12 2014-02-10 ITU-T Focus Group on 
Innovation

Liaison Statement from the ITU-T FG on Innova-
tion to ITU-D SG1 and SG2 on New Standardization 
Activities for ITU-T study groups and ICT Innova-
tion Panel

1/9 2013-10-22 ITU-T Focus Group on 
Innovation

Liaison Statement from the ITU-T FG on Inno-
vation to ITU-D SG1 and SG2 on inputs on ICT 
innovation panel

http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0068
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0028
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0027
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0021
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C-0020
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0018
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0016
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0015
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0012
http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01-C-0009
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Annex 2.1: Analysis of questionnaire replies to the global survey
1 Global survey on telecommunications / ICTs for rural and remote areas

1.1 Survey background

The overall aim of ITU-D Study Group 1 Question 5/1 is to study the range and scope of techniques 
and solutions that are expected to play a significant role in the provision of e-application services for 
rural and remote areas. In order for the Question to successfully complete its work for the 2014-2017 
further input is needed from the ITU membership on techniques that can be used to best deliver the 
range of services, and applications required by rural and remote communities and adapted to the 
needs of their users.

1.2 Survey objectives

The purpose of this survey is to gather detailed information on Telecommunications/ICTs infrastructure 
in rural and remote areas, policy and regulatory measures that have been taken by the governments 
around the world and economic and business models for telecommunication/ICT growth in rural and 
remote areas. The survey also seeks to collect information on possible impact and analysis of such 
interventions/initiatives.

At the September 2015 meetings of ITU-D Study Group 1, it was agreed to issue a circular to the 
Membership of ITU requesting input on specific aspects of access and connectivity in rural and 
remote areas. The requested input is related to the Rapporteur Group for Question 5/1 dedicated to 
“Telecommunications/ICTs for rural and remote areas”.

All inputs and contributions received through this survey will be compiled as part of the outputs of 
Question 5/1 to assist countries in strengthening their capacity to address challenges related to access 
for people living in rural and remote areas.

1.3 Survey range

The Questionnaire was sent to Administrations of ITU Member States and Observer (Res. 99), ITU-D 
Sector Members, Associates and Academia, Management Teams for ITU-D Study Groups 1 and 2, and 
Observers (Regional and International Organizations).

Total of 46 entries from 45 countries were received.
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1.4 Survey questions

Section 1: Contact information

a) Please select the name of your Administration/Organization from the list. (If it is not available, 
indicate the name in the field below the list)

__________________________________

b) Region where your organization is based:

□ Africa

□ Americas

□ Asia and Pacific

□ Arab States

□ CIS

□ Europe

c) Country where your organization is based:

d) Contact person:

__________________________________

e) Telephone number:

__________________________________

f) E-mail address:

__________________________________
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Section 2: Questionnaire

1. Coverage and power supply for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

1.1 What is the coverage ratio (population coverage ratio and/or area coverage ratio) of fixed 
communications in your country? (Please provide detailed data for rural and remote 
areas, if available)

Population coverage ratio %

Area coverage ratio %

Detailed data for rural and remote areas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.2 What is the coverage ratio (population coverage ratio and/or area coverage ratio) of 
mobile communications in your country? (Please provide detailed data for rural and 
remote areas, if available)

Population coverage ratio %

Area coverage ratio %

Detailed data for rural and remote areas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.3a) What type(s) of power supplies are being used for the telecommunications/ICTs 
infrastructure in rural and remote areas? (Multiple choices are possible. Please specify 
the output wattage if applicable)

□ Commercial power supply 

□ Combination of commercial power and community grid 

□ Community power grid 

□ Oil generator

□ Battery

□ Solar cell

□ Wind power

□ Mini/Micro-hydro power 

□ Others 

b) If commercial power supply is used, please provide the hours of supply per day, in case 
not provided continuously:            /24 hours per day

c) If the community power grid is used, please provide the total power of the grid:

d) If mini/micro-hydropower is used, please specify output wattage:

e) If you selected ‘Others’, please specify type of power supply used:

_____________________________________________________________________
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Section 2: Questionnaire

2. National plans for telecommunications/ICTs

2.1 Is there a national telecommunication/ICTs/broadband plan targeted for the development 
of rural and remote areas?

⃝ Yes  ⃝ No

If yes, please provide the link to the website (URL):

________________________________________________________________________

2.2a) What is the target download/upload speed of the access line in rural and remote areas? 

Upload speed: 

Download speed: 

b) Is the target mentioned in the above cited national plan?

⃝ Yes  ⃝ No

2.3 What is the target service coverage ratio (population coverage ratio and/or area coverage 
ratio)? 

Population coverage ratio %

Area coverage ratio %

3. National strategies for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

3.1a) In order to achieve the targets for rural and remote areas, what strategies are adopted? 
(Multiple choices are possible)

□ Universal Service Fund (USF) scheme or equivalent 

□ License conditions to roll out in rural and remote areas

□ Subsidy 

□ Tax rebate 

□ Public Private Partnership (Private operators with capital subsidy)

□ International aid

□ Other strategies 

b) If Universal Service Fund (USF) is one of the strategies adopted, please specify the name 
of fund or equivalent: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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c) Please specify the source of the USF: (Multiple choices are possible)

□ Collected from telecom service charge

□ Value added tax (VAT)

□ Import tax on telecom equipment

□ License fees

□ Spectrum fee

□ Royalty fee

□ Other.

If other, please specify:

____________________________________________________________________

d) Who is in charge of management of USF? 

e) If you selected License conditions, please specify the following: Is there a time frame? 
Are there specific areas mentioned? Are specific services to be covered by the USF? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

f) If you selected Subsidy, please specify the amount of subsidy: Is it a percentage of the 
total cost? One time subsidy for capital investment? Operational cost subsidy? Or both?

____________________________________________________________________

g) If you selected Tax exemptions, please specify the type(s) of tax exemptions given for 
rural and remote areas. 

____________________________________________________________________

h) If you selected Other strategies, please specify:

____________________________________________________________________

4. Technologies for telecommunications/ICTs in rural and remote areas
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4.1a) What backhaul/backbone technologies are used for connecting rural and remote areas? 
(Multiple choices are possible)

□ Satellite/V–SAT (GEO, MEO, LEO, L-band, C-band, Ku-band, Ka-band)

□ Optical fibre including OPGW (Optical fibre composite overhead ground wire)

□ Cable, including submarine cable

□ Terrestrial microwave

□ Wireless 

□ Other technologies 

b) If you selected Wireless, please specify:

____________________________________________________________________

c) If you selected Other technologies, please specify:

____________________________________________________________________

4.2 What access technologies are used for connecting rural and remote areas? (Multiple 
choices are possible)

□ V-SAT

□ Copper

□ Cable

□ Optical fibre

□ Fixed wireless access

□ Wireless, such as Wi-Fi, WiMax, 2G, 3G, LTE

If you selected wireless, please specifythe type of technology:

____________________________________________________________________

4.3 What kinds of user terminals are used by residents in rural and remote areas of your 
country? Please specify: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Business models for telecommunications/ICTs in rural and remote areas
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5.1 What kind of business model is being employed for the development of 
telecommunications/ICTs in rural and remote areas? (Multiple choices are possible)

□ Public-Private Partnership model (Private operators with capital subsidy)

□ Multi-stakeholders partnership model

□ Incumbent operator with subsidy

□ Open competition

□ Other models 

If you selected other models, please specify:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Applications for telecommunications/ICTs for rural and remote areas

6.1. Do you have a national policy for ICT in education for rural and remote areas? 

⃝ Yes  ⃝ No

If yes, please specify the elements taken into account in the policy: 

____________________________________________________________________

6.2. Do you have national policies for other e-applications in rural and remote areas? 

⃝ Yes  ⃝ No

If yes, please specify:

____________________________________________________________________

7. Other policies for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

7.1. Do you have any specific policy for infrastructure sharing, especially for the rural and 
remote areas? (Multiple choices are possible)

□ Optical fibre cable sharing

□ Site sharing

□ Sharing of building 

□ Sharing or towers 

□ Other related support infrastructure

If you selected other related support infrastructure, please specify: 

____________________________________________________________________
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7.2. Do you have any specific legal framework for infrastructure sharing, especially for the 
rural and remote areas? (Multiple choices are possible)

□ Optical fibre cable sharing

□ Site sharing

□ Sharing of building 

□ Sharing or towers 

□ Other related support infrastructure

If you selected other related support infrastructure, please specify: 

____________________________________________________________________

7.3. Do you have any specific regulatory framework for infrastructure sharing, especially for 
the rural and remote areas? (Multiple choices are possible)

□ Optical fibre cable sharing

□ Site sharing

□ Sharing of building 

□ Sharing or towers 

□ Other related support infrastructure

If you selected other related support infrastructure, please specify: 

____________________________________________________________________

7.4.a) Has your government and/or regulator put in place any other specific policy or 
regulatory intervention for the development of telecommunications/ICTs in rural and 
remote areas? 

⃝ Yes  ⃝ No

If yes, please provide examples of such interventions:

____________________________________________________________________

Rural ICT related Projects (telecentres; payphones; internet point of presence; white space 
project)

b) How successful has the other specific policy or regulatory intervention referred to 
in question above made by your government been in fostering the development of 
telecommunications or ICTs in rural and remote areas?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.5. What are the problems or challenges encountered in the deployment of 
telecommunications/ICTs for rural and remote areas?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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7.6. What are the guidelines that can be proposed to best deploy telecommunications/ICTs 
in rural and remote areas?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Any other comments

Please provide any other comments you may wish to add regarding this survey and ways in which 
access to telecommunications/ICTs for people living in rural and remote areas can be improved:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.5 Survey results

0 Region where your organization is based:

Section 2:

2 Coverage and power supply for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

1.1 What is the coverage ratio (population coverage ratio and/or area coverage ratio) of fixed 
communications in your country? (Please provide detailed data for rural and remote areas, if 
available)

Population coverage ratio %

Area coverage ratio %

Number of Answers to t population coverage ratio: 34(75.56%) Number of Answers to coverage 
ratio: 21 (46.67%)
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Country Population coverage ratio (%) Area coverage ratio (%)

Kingdom of Saudi Arabia 12 45.9

Mexico 65

Denmark 97

Republic of Paraguay 5

Republic of Belarus 47.8 100

Federative Republic of Brazil 100 100

Mongolia 6.8 91

Lao P.D.R. 95 90

Islamic Republic of Iran 38.19

Bolivarian Republic of Venezuela 92 0

Japan 99

Confederation of Switzerland 99

Costa Rica 17.6

Central African Republic 1.2 0.02

Afghanistan 25 38

Federative Republic of Brazil 95

Malawi 25 1

Peru 7.6

Democratic Republic

of the Congo

0 0

Republic of Poland 85 74

Turkey 98

Trinidad and Tobago 86 0

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 90 75

Republic of Kenya 0.2

Spain 89 81

Turkey 97.98 97.98

State of Palestine 9.28 91

Republic of the Gambia 3.5

Republic of Panama 68 60

State of Israel 99 99
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Country Population coverage ratio (%) Area coverage ratio (%)

Costa Rica 16

Islamic Republic of Pakistan 34 27

Argentine Republic 80 90

Detailed data for rural and remote areas:

Number of Answers to this question: 21 (46.67%)

Country Detailed data for rural and remote areas:

Kingdom of 
Saudi Arabia

Unofficial translation: There are no details on the level of fixed telephone coverage in 
rural and remote regions. Note: The level of regional coverage is related to the popula-
tion spread.

Mexico Unofficial translation: At the end of the second quarter of 2015, Mexico reached 21.1 
million fixed telephone lines in the country, reaching a penetration of 67 fixed telephony 
lines per 100 households. On the other hand, in relation to fixed broadband, in the same 
period, 13.68 million fixed broadband subscriptions were reached, with fixed broadband 
reaching a penetration of 43 subscriptions per 100 households. 

It is estimated that 65% of the population lives in localities that have at least one fiber 
optic network. This does not imply that there is a greater coverage of fixed telecommu-
nications in the country through other technologies, but the coverage of fixed networks 
is not precisely known.

Denmark We define rural areas as areas with a population density of less than 100 inhabitants per 
square km. As stated, 97% of the Danish households have broadband coverage through 
a fixed technology.

Republic of 
Belarus

Unofficial translation: Population coverage ratio 45.2 %.
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Country Detailed data for rural and remote areas:

Fedearative 
Republic of Brazil

1. The fixed telephony service obligation for rural areas or remote regions is by means 
of two instruments: (i) Presidential Decree No. 7,512 / 2011 (General Plan for Universal) 
and (ii) Regulation on the Provision Fixed Switched Telephone Service Targeted to the 
general public (PSTN) Outside the Basic Tariff Area (ATB) approved by Resolution No. 622 
of 23 August 2013. Under the General Plan on Universal Service (PGMU), the dealers of 
Fixed Switched Telephone Service (STFC), must meet the localities (the concept requires 
50 meters of adjacency between the houses) with more than 100 people with at least a 
Public Use Telephone (TUP) and the localities with over 300 inhabitants with individual 
care within 7 days. In addition, certain sites located in rural areas such as schools, indig-
enous communities, health centres and others, must have TUP, regardless of population 
profile. The Regulation deals with the care of the requests of rural areas and remote 
regions (out of ATB) – Resolution No. 622/2013, requires compliance by concessionaires 
of any demand of any citizen, regardless of the size of the locality, with specific plans that 
can be offered by means of any technology, including satellite. Such an offer has different 
values for the enjoyment of the service, for example, the responsibility of the applicant 
to bear the installation costs. The population covered with this option corresponds to 
about 1%, and the covered area of 51.5% 2. It is noteworthy that the fixed telephony ser-
vice obligation is not oriented coverage area, since the concessionaire is obliged to meet 
any user request, regardless of their territorial location. 3. In addition to the obligations 
with exposed fixed up, was also established to service with internet obligation fixed for 
residents of areas within 30 kilometers from the boundaries of the headquarters of all 
Brazilian municipalities. Through bidding Notice No. 004/2012 / PVCP / SPV-ANATEL, the 
Agency established that the winners of the contest providers should meet the rural area 
of voice and data connections, starting with a speed of 256 Kbps in 2014 and increasing 
by 2017 to 1 Mbps. According to surveys conducted in 2012, the population covered by 
this option is 99%; geographical coverage is 48.5%. 4. The obligations mentioned in items 
2 and 3 above are complementary and cover the entire national territory. For this reason 
it is considered that 100% of the territory and population have fixed telephony offer.

Mongolia Only 36 soum (Microwave, VSAT) centre has no optic fibre connection from 330 soums.

Lao P.D.R.  

Islamic Republic 
of Iran

Rural Population coverage ratio (%): 23.67.

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Unofficial translation: The population covered by the fixed telephony service Cantv (the 
country’s main telecommunications operator, with a market share of 88%) in rural and 
remote areas is 10.88%.

Costa Rica Unofficial translation: Percentages based on the total population of the country (the 
demographic distribution per zone is not considered).

Area coverage rate: Not available.

Population coverage rate: 17.6% (The percentage corresponds to the total fixed tele-
phone subscription divided into the total population).

12.6% (Percentage of households with fixed telephony).

Central African 
Republic

Unofficial translation: The historical operator SOCATEL, which has the license to operate 
the fixed network in the Central African Republic, no longer operates in the provinces, 
and its installations have become obsolete in the towns and villages where they were 
installed. SOCATEL only operates its wired network in Bangui Capital.

Afghanistan It will be communicated in future.
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Country Detailed data for rural and remote areas:

Federative 
Republic of Brazil

We estimate that at least 73% of the rural population live in areas where fixed telephony 
and broadband services should to be made available by operators as a result of imposed 
obligations of the spectrum auction held in 2012. (*) Notice that 85% is the portion of 
the population living in localities served by fixed telephony service provided by conces-
sionaires. The 95% we have chosen to inform adds to that figure the portion of the rural 
population living in areas where fixed telephony and broadband services should to be 
made available by operators as a result of imposed obligations of the spectrum auc-
tion held in 2012 (the 73% of the rural population mentioned above). It is an estimate. 
Notice also that the coverage ratio can be said to be 100% since all Brazilian territory is 
covered by telecommunication services provided via satellite (telephony, broadband and 
subscription-based television services).

Malawi Unofficial translation: No.

Democratic 
Republic of the 
Congo

Unofficial translation: There are not fixed telephone lines in rural and remote areas.]

Trinidad and 
Tobago

The population coverage was calculated using data on the number of homes passed 
by fixed infrastructure divided by the population number. Data on area coverage is not 
available at this time.

Spain Unofficial translation: Broadband with ADSL at 2 MBps covers 89% of the population. 
In rural areas it is 81%. Rural areas are those with a population density of less than 100 
inhabitants per km2.

Sweden Population coverage: approx. 300 households lack access to fixed broadband.

Republic of 
Nepal

NTA does not collect data based on both the criteria. However, the fixed line penetration 
in Nepal as of mid-September 2015 is just 3.19%. In terms of coverage, the PSTN lines are 
available only in urban and populated areas. Wireless fixed lines are however available in 
the rural and remote areas as NTA has introduced rural operators to provide telephone 
services in such rural areas.

Costa Rica Unofficial translation: The value is average in rural areas of ICE [Costa Rica Institute of 
Electricity] fixed lines.

1.2 What is the coverage ratio (population coverage ratio and/or area coverage ratio) of mobile 
communications in your country? (Please provide detailed data for rural and remote areas, if 
available)

– Population coverage ratio (%)

– Area coverage ratio (%)

– Number of Answers to Population coverage ratio (%): 38 (84.44%)

– Number of Answers to area coverage ratio (%): 28 (62.22%)

Country Population coverage ratio (%) Area coverage ratio (%)

Kingdom of Saudi Arabia 170.5 98

Mexico 92

Denmark 99

Republic of Paraguay 107 60

Republic of Belarus 99.9 98.1
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Country Population coverage ratio (%) Area coverage ratio (%)

Australia 99 30

Socialist Republic of Viet Nam 138 99

Federative Republic of Brazil 91 19.6

Mongolia 118 98

Lao P.D.R. 96 80

Islamic Republic of Iran 94.22

Bolibarian Republic of Venezuela 97 11

Japan

Confederation of Switzerland 99

Costa Rica 150

Central African Republic 43 55

Afghanistan 90 93

Republic of Guinea

Federative Republic of Brazil 84

Malawi 100 100

Peru 63.5 51

Cuba 85.3

Democratic Republic of the Congo 50 20

Republic of Poland 99.9

Turkey 100

Republic of Korea

Republic of Cameroon 75 45

Trinidad and Tobago 148 100

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 99 84

Republic of Kenya 90 40

Spain 99.7 98.4

Republic of Sudan 84 41.5

Norway

Sweden

Turkey 98.46 85.8

Republic of Nepal
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Country Population coverage ratio (%) Area coverage ratio (%)

State of Palestine 98 90.5

Republic of the Gambia

Republic of Uganda 81 49

Republic of Panama 96 70

State of Israel 95 95

Costa Rica 150

Pakistan 64 68

Argentine Republic 90 95

Country Detailed data for rural and remote areas:

Kingdom of Saudi 
Arabia

Unofficial translation: There are no details on the level of area coverage in rural and 
remote regions but the level of population coverage in rural and remote regions in 
accordance with the progress of universal service projects is 65% of the total popula-
tion targeted by Universal Service Fund projects. However, the actual coverage is higher 
because operators provide coverage in rural and remote regions without the obligations 
of universal service.

Mexico Unofficial translation: In the second quarter of 2015, the number of mobile subscrip-
tions reached 103.4 million. In this regard, by the end of the second quarter of 2015 
the teledensity of mobile telephony services was 85 subscriptions per 100 inhabitants. 
On the other hand, mobile broadband subscriptions closed at 54.6 million. Thus, the 
mobile broadband teledensity was 45 subscriptions per 100 inhabitants.

In rural and remote areas, coverage is usually through 2G technology, with an esti-
mated population coverage of 92% in 2G technology. With 3G technology, coverage is 
estimated at 87% of the population. Finally, using 4G technology, it has an estimated 
coverage of 50% of the population.

Denmark 99%.

Republic of 
Belarus

Unofficial translation: No data available.

Australia The three carriers publish public coverage information on their websites. (See www.
telstra.com, www.optus.com.au and www.vodafone.com.au).

Federative 
Republic of Brazil

– The obligations currently set out in Brazil for mobile cover municipal offices only, 
and is considered served the municipality when 80% of the urban area of the dis-
trict headquarters have coverage. Thus, all 5,570 municipalities already have mobile 
telephony, which represents 91% of the population.

– In relation to the rural and remote regions, a study conducted by georeferenced and 
data coverage prediction software of the Radio Base Stations (RBS), it was found 
that 18.7% of the geographical area using IBGE (Brazilian Institute of Geography and 
Statistics) parameters sectors rural census are covered by mobile telephony, cover-
ing 58.5% of the rural population.

Mongolia Almost all centralized areas are covered with 2G mobile communication network. 
(3G 55%). Now we are focusing more on mobile broadband and nomadic herder’s 
connection.

http://www.telstra.com
http://www.telstra.com
http://www.optus.com.au
http://www.vodafone.com.au


96

 املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

Country Detailed data for rural and remote areas:

Islamic Republic 
of Iran

Rural Population coverage ratio (%): 73.61.

Bolivarian Repub-
lic of Venezuela

Unofficial translation: Detailed information on the part of all mobile operators is not 
available for this purpose.

Costa Rica Unofficial translation: Population coverage rate: 150% (This percentage cor-
responds to the total mobile subscriptions divided by the total population). 
Area coverage rate: Not available. 
Detailed data for rural and remote areas: Not available.

Central African 
Republic

Unofficial translation: The four established cellular operators also operate practically in 
all the major cities of the Central African Republic with a rural population coverage ratio 
of 10% and a rural geographical coverage of 20% only.

Afghanistan Unconnected areas of rural and remote areas of country have been somewhat con-
nected by VCN Project. Area Coverage ratio of rural and remote: 70% by VCN terminals. 
Population Coverage is: 25%. This VCN terminals are distributed in rural and remote 
areas of country where microwave installation/set up is impossible.

Brazil 71% of in rural areas.

Malawi Unofficial translation: No.

Democratic 
Republic of the 
Congo

Unofficial translation: Geographical coverage in rural and remote areas: 9.83%. Popula-
tion coverage in rural and remote areas: 26.70%.

Republic of 
Poland

99.9/80* *3G networks and 4G/LTE networks, respectively (data for the operator with 
the highest coverage ratio).

Trinidad and 
Tobago

These results are calculated based on the number of subscribers and coverage maps 
provided by operators.

Spain Unofficial translation: UMTS broadband with HSPA covers 99.7% of the population. In 
rural areas it is 98.4%. Rural areas are those with a population density of less than 100 
inhabitants per km2.

Republic of Nepal NTA does not collect data based on both the criteria. However, the mobile penetration 
in Nepal as of mid-September 2015 is 104.34%. In terms of coverage, the mobile signals 
are available in almost all the areas of Nepal. NTA has introduced rural operators to pro-
vide telephone services in such rural areas. They invariably have used GSM technology 
and hence contributed significantly in both the geographic and population coverage 
because of the cost factor compared to PSTN.

State of Palestine The above data is provided based on latest JAWWAL measurement survey.

Republic of 
Panama

Unofficial translation: The Republic of Panama, through the Law 59 of August 11, 
2008, (Ley 59 de 11 de Agosto de 2008) has the purpose of maintaining, promoting 
and guaranteeing Universal Service and Access to services originated with information 
technology and telecommunications, throughout the country in order to increase the 
quality and coverage of these services for citizens who, due to their geographical and/
or economic limitations, do not have access to them.

Costa Rica Unofficial translation: The value is an average penetration value adding up the 3 mobile 
operators.

1.3 a) What type(s) of power supplies are being used for the telecommunications/ICTs infrastructure 
in rural and remote areas? (Multiple choices are possible. Please specify the output wattage if 
applicable)
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Type of Power Supply

Number of Answers to this question: 39 (86.67%)

b) If commercial power supply is used, please provide the hours of supply per day, in case not 
provided continuously: ( /24 hours per day)

Number of Answers to this question: 17 (37.78%) 

Country Entity Hours

Islamic Republic of 
Pakistan

Ministry of Information Technology 8

Republic of Nepal Nepal Telecommunications Authority (NTA) 16

Bolivarian Repub-
lic of Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tec-
nología (MPPEUCT)

20

Argentine 
Republic

Universidad Nacional de La Plata 23

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) 24

Islamic Republic 
of Iran 

Information Technology Organization of Iran 24

Kingdom of Saudi 
Arabia

Communications and Information Technology Commission (CITC) 24

Trinidad and 
Tobago

Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) 24

Democratic Social-
ist Republic of Sri 
Lanka

Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 24

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des Télécommunications 24
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Country Entity Hours

Peru Ministerio de Transportes y Comunicaciones 24

Malawi Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) 24

Australia Department of Communications and the Arts 24

Costa Rica Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 24

State of Israel Ministry of Communications 24

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 24

State of Palestine Palestine Telecommunication Company (Paltel Group) 24

Mean : 22.29

Total: 379.00

c) If the community power grid is used, please provide the total power of the grid:

Number of Answers to this question: 3 (6.67%)

Country Entity Power of the grid

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) N/A

Republic of Nepal Nepal Telecommunications Authority (NTA) It varies from few KWs to few 
MWs.

Peru Ministerio de Transportes y Comunicaciones 80%

d) mini/micro hydro power is used, please specify output wattage:

Number of Answers to this question: 4 (8.89%)

Country Entity mini/micro hydro power

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) 40

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) N/A

Republic of Nepal Nepal Telecommunications Authority (NTA) mini: 100KW to 1000 KW; 
micro:10KW to 100KW

Mongolia Information Technology, Post and Telecommunications 
Authority

Taishir hydro power station 
11MW, Durgun hydro power 
station

12MW

e) If you selected Others, please specify type of power supply used:

Number of Answers to this question: 4 (8.89%)
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Country Entity Type of power supply used

State of

Palestine

Palestine 
Telecommunication

Company (Paltel Group)

In the West Bank the electricity from the grid is stable, 
While in Gaza the grid electricity is intermittent

and works on a scheduled of 8 hours per sectored area, so 
JAWWAL sites depend on Backup Battery

Systems and Diesel Generators.

Republic of Nepal Nepal Telecommunica-
tions Authority (NTA)

N/A

Mexico Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes

Unofficial translation: The coverage of the electricity 
network is approximately 98% of the population, that is, 
greater than the coverage of telecommunications ser-
vices. It is unknown the detail of the energy sources used 
in remote areas, but mostly it is through the network of 
the Federal Electricity.

Central African 
Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, 
chargé des Nouvelles Tech-
nologies d’Information et 
de Communication

Unofficial translation: A portable generator.

2.0 National plans for telecommunications/ICTs

2.1 Is there a national telecommunication/ICTs/broadband plan targeted for the development of 
rural and remote areas?

2.2 a. Target download/upload speed of the access line in rural and remote areas? Upload speed 
(Mbps):

Number of Answers to this question: 22 (48.89%)

Speed No of answers

0 1
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Speed No of answers

0.128 1

0.256 1

0.512 2

0.768 1

1 4

1.2 1

2 4

3 1

5 1

25 1

30 1

50 1

2000 1

2048 1

Upload speed

Country Entity Answer

State of 
Palestine

Palestine Telecommunication Company (Paltel Group) 0

Federative 
Republic of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 0.128

Federative 
Republic of Brazil

Ministério das Comunicações 0.256

Islamic Republic 
of Iran

Information Technology Organization of Iran 0.512

Nepal Nepal Telecommunications Authority (NTA) (Republic of Nepal) 0.512

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología (MPPEUCT)

0.768

Afghanistan Ministry of Communications and IT 1

Central African 
Republic

Ministère des Postes et Télécommunications, chargé des Nouvelles 
Technologies

1

Afghanistan Afghanistan Ministry of Communication and Information Technology 1

Mexico Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1

State of Israel Ministry of Communications 1.2
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Country Entity Answer

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 2

Islamic Republic 
of Pakistan

Ministry of Information Technology 2

Confederation of 
Switzerland

Office fédéral de la communication (OFCOM) 2

Malawi Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) 2

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) 3

Republic of 
Kenya

Communications Authority of Kenya (CA) 5

Democratic 
Socialist Repub-
lic of Sri Lanka

Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 25

Denmark Danish Energy Agency 30

Republic of 
Korea

Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP) 50

Republic of 
Belarus

Ministry of Communications and Informatization 2000

Mongolia Information Technology, Post and Telecommunications Authority 2048

Download speed

Country Title Answer

State of 
Palestine

Palestine Telecommunication Company (Paltel Group) 0

Confederation of 
Switzerland

Office Fédéral de la Communication (OFCOM) 0.2

Federative 
Republic of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 0.256

Islamic Republic 
Pakistan

Ministry of Information Technology 0.5

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications Authority (NTA) 0.512

Islamic Republic 
of Iran

Information Technology Organization of Iran 0.512

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología (MPPEUCT)

1

Federative 
Republic of Brazil

Ministério das Comunicações 1

Central African 
Republic

Ministère des Postes et Télécommunications, chargé des Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communication

1.325
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Country Title Answer

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 2

Afghanistan Afghanistan Ministry of Communication and Information Technology 2

Afghanistan Ministry of Communications and IT 2

Cuba Ministerio de Comunicaciones 2

Malawi Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) 2

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 2

Republic of 
Uganda

Uganda Communications Commission (UCC) 3

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) 3

Republic of 
Kenya

Communications Authority of Kenya (CA) 5

Trinidad and 
Tobago

Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) 5

People’s Repub-
lic of China

Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) 12

Turkey Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications 20

Australia Department of Communications and the Arts 25

Democratic 
Socialist Repub-
lic of Sri Lanka

Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 25

State of Israel Ministry of Communications 25

Republic of 
Poland

Ministry of Digital Affairs 30

Spain Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 30

Republic of 
Korea 

Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP) 50

Denmark Danish Energy Agency 100

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Information Technology Commission (CITC) 512

Republic of 
Belarus

Ministry of Communications and Informatization 512

Mongolia Information Technology, Post and Telecommunications Authority 2048
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b) Is the target mentioned in the above cited in national plan

2.3 What is the target service coverage ratio (population coverage ratio and/or area coverage ratio)? 
Population coverage ratio (%)

Number of Answers to this question: 24 (53.33%)

Country Title Answer

Afghanistan Ministry of Communications and IT 80

Central African 
Republic

Ministère des Postes et Télécommunications, chargé des Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communication

80

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 80

Afghanistan Afghanistan Ministry of Communication and Information Technology 80

Islamic Republic 
of Pakistan

Ministry of Information Technology 90

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 90

Trinidad and 
Tobago

Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) 90

Mongolia Information Technology, Post and Telecommunications Authority 90

Federative 
Republic of Brazil

Ministério das Comunicações 91

Mexico Secretaría de Comunicaciones y Transportes 92

Democratic 
Republic of the 
Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 95

Islamic Republic 
of Iran

Information Technology Organization of Iran 97
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Country Title Answer

State of 
Palestine

Palestine Telecommunication Company (Paltel Group) 98

State of Israel Ministry of Communications 99

Democratic 
Socialist Repub-
lic of Sri Lanka

Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 99

Socialist Repub-
lic of Viet Nam

Viet Nam Telecommunications Authority (VNTA) 99

Federative 
Republic of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 99

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Information Technology Commission (CITC) 100

Denmark Danish Energy Agency 100

Turkey Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications 100

Poland Ministry of Digital Affairs 100

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) 100

Republic of 
Kenya

Communications Authority of Kenya (CA) 100

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología (MPEUCT)

100

Mean : 93.71

Total: 2,249.00

Area coverage ratio (%)

Number of Answers to this question: 15 (33.33%)

Country Title Answer

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología (MPEUCT)

0

Federative 
Republic of Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 48.5

Uganda Uganda Communications Commission (UCC) 50

Democratic 
Socialist Repub-
lic of Sri Lanka

Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka 75

Islamic Republic 
of Pakistan

Ministry of Information Technology 80

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 80
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Country Title Answer

Afghanistan Afghanistan Ministry of Communication and Information Technology 80

Afghanistan Ministry of Communications and IT 80

State of 
Palestine

Palestine Telecommunication Company (Paltel Group) 90

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) 95

Central African 
Republic

Ministère des Postes et Télécommunications, chargé des Nouvelles 
Technologies d’Information et Communication

95

Democratic 
Republic of the 
Congo

Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications 95

Socialist Repub-
lic of Viet Nam

Viet Nam Telecommunications Authority (VNTA) 99

State of Israel Ministry of Communications 99

Republic of 
Poland

Ministry of Digital Affairs 100

Mean : 77.77

Total: 1’166.50

3. National strategies for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

3.1.a Strategies adopted to achieve the targets for rural and remote areas

Number of Answers to this question: 39 (86.67%)

c) Please specify the source of the USF:

Number of Answers to this question: 29 (64.44%)
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If other source, please specify:

Number of Answers to this question: 13 (28.89%)

d) Who is in charge of management of USF?

Number of Answers to this question: 31 (68.89%)

Country Title Authority

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Tele-
communications (MPT) 

None.

Costa Rica Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE)

Unofficial translation: The Regulator SUTEL.

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP)

Unofficial translation: Advisory Board on Service and Universal 
Access (Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal).

Republic of 
Uganda

Uganda Communications 
Commission (UCC)

National communications Regulator.

State of 
Palestine

Palestine Telecommuni-
cation Company (Paltel 
Group)

N/A

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

Nepal Telecommunications Authority (NTA) the telecom regu-
lator of Nepal.

Turkey Information and Com-
munication Technologies 
Authority (ICTA)

Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications.
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Country Title Authority

Spain Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Infor-
mación y la Agenda Digital

CNMC.

Mexico Secretaría de Comunica-
ciones Transportes

Unofficial translation: The Ministry of Communications and 
Transport (Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 
Resources from the Budget of Expenditures of the Federation.

Republic of 
Sudan

National Telecommunica-
tions Corporation (NTC)

NTC.

Republic of 
Kenya

Communications Authority 
of Kenya (CA)

Communications Authority of Kenya.

Trinidad and

Tobago

Telecommunications 
Authority of

Trinidad and Tobago (TATT)

The Regulator – Telecommunications Authority of Trinidad and 
Tobago.

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Reg-
ulatory Commission of Sri 
Lanka

Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et 
des Télécommunications

Unofficial translation: The Minister of Posts and Telecommuni-
cations (Ministre des Postes et Télécommunications).

Republic of 
Paraguay

Comision Nacional De 
Telecomunicaciones 
– CONATEL

Unofficial translation: The Chairman of the Board of Directors 
of CONATEL.

Republic of 
Belarus

Ministry of Communica-
tions and Informatization

Unofficial translation: Ministry of Communications and Infor-
matization of the Republic of Belarus.

Turkey Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications

Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régulation de 
la Poste Rep. of the Congo

Unofficial translation: An independent Body under the 
administrative supervision of the Ministry of Post and Tele-
communications and New Information and Communication 
Technologies (Administrative du Ministère de PT & NTIC) and 
the technical supervision of the Regulation Authority.

Peru Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

Unofficial translation: Telecommunication Investment Fund 
(FITEL).

Malawi Malawi Communications 
Regulatory Authority 
(MACRA)

The Regulator is proposed to manage.

Australia Department of Communi-
cations and the Arts

Revenue collection for the TIL is administered by the Australian 
Communications and Media Authority. Fund management and 
overall responsibility, including payments made is the respon-
sibility of the Department of Communications and the Arts.

Socialist 
Republic of 
Viet Nam

Viet Nam Telecommunica-
tions Authority (VNTA)

Ministry of Information and Communication.
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Country Title Authority

Afghanistan Ministry of Communica-
tions and IT

Afghanistan Telecom Regulatory Authority (ATRA) which func-
tions under ICT Ministry of Afghanistan.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, 
chargé des Nouvelles 
Technologies d’Informa-
tion et Communication

Unofficial translation: Central African Republic’s Government.

Costa Rica Ministerio de Cien-
cia, Tecnología 
Telecomunicaciones

Unofficial translation: The Superintendence of Telecommuni-
cations (Superintendencia de Telecomunicaciones) administers 
the resources and elaborates the projects, under the public 
policy issued by the Ministry of Science, Technology and Tele-
communications, Vice Ministry of Telecommunications.

Afghanistan Afghanistan Ministry of 
Communication and Infor-
mation Technology

Afghanistan Telecom Regulatory Authority (ATRA).

Confederation 
of Switzerland

Office fédéral de la com-
munication (OFCOM) 

Office Fédéral de la Communication (OFCOM).

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela 
Venezuela

Ministerio del Poder 
Popular para Educación 
Universitaria, Ciencia y 
Tecnología (MPPEUCT)

Unofficial translation: The National Commission of Telecom-
munications (Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), in compliance with Article 56 of the Organic Law 
of Telecommunications (Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
(LOTEL)).

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology

Organization of Iran

According to the guidelines, Telecommunications Regulatory 
Commission is responsible with the

ultimate authority to make decisions about vision, policy, quan-
titative and qualitative objectives, the adoption of action plans 
to achieve the goals and approve all regulations, instructions, 
rules and technical measures underway to create (implemen-
tation, execution, monitoring, reviewing, maintaining and 
utilization) public service projects compulsory ICT (USO).

Mongolia Information Technology, 
Post and Telecommunica-
tions Authority

USOF, ITPTA.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and 
Information Technology 
Commission (CITC)

Unofficial translation: Communications and Information Tech-
nology Commission.

e) Please specify regarding License conditions: Is there a time frame? Are there specific areas 
mentioned? Are specific services to be covered by the USF?

Number of Answers to this question: 20 (44.44%)

Country Title Comments

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Reg-
ulatory Commission of Sri 
Lanka

Yes there is a time frame. Island wide coverage in five years.
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Country Title Comments

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunica-
tions Authority (NTA)

Yes, some licenses are given to provide telecom services in the 
rural and remote areas in terms of time based roll out plan. 
Specific areas are mentioned and specific minimum services 
such as voice telephony fixed are mentioned. However NTA 
has disbursed RTDF only once to provide VSAT based tele-
phony services in rural and remote areas. Few Community 
centres were also funded by this fund.

Spain Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Infor-
mación y la Agenda Digital

Unofficial translation: Requirements for 30 Mbps coverage 
linked to spectrum bids were made in 2011, in the 800 MHz 
band, with coverage objectives without mentioning specific 
areas, and outside the Universal Service.

Mexico Secretaría de 
Comunicaciones

Transportes

Unofficial translation: The Federal Telecommunications and 
Broadcasting Law (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radi-
odifusión) established a single concession for social use, which 
confers the right to provide telecommunication and broadcast-
ing services for cultural, scientific, educational or community 
purposes, not for profit. The community and indigenous con-
cessions are within this category.

The concessions for indigenous social use may be granted to 
the indigenous peoples and communities of the country in 
accordance with the guidelines issued by the Institute and 
shall have as their purpose the promotion, development and 
preservation of their languages, their culture, their knowledge, 
promoting their traditions, Internal norms and principles that 
respect gender equality, allow the integration of indigenous 
women in the participation of the objectives for which the 
concession is requested and other elements that constitute 
indigenous cultures and identities.

Republic of 
Kenya

Communications Author-
ity of

Kenya (CA)

Areas are selected based on CIT access gaps study to be cov-
ered during the license period.

Republic of 
Sudan

National Telecommunica-
tions Corporation (NTC)

N/A

Turkey Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and 
Communications

2% of authorization fee charged by ICT Regulatory Body for 
all types of electronic communications services. Following 
services are covered by USF: fixed telephone services, pay 
phone services, telephone directory services, emergency call 
services, internet services, marine communications and safety 
navigation services.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régula-
tion de la Poste et des 
Télécommunications

Unofficial translation: Deployment deadlines are set, specific 
zones are identified and specific services are covered in the ad 
hoc specification accompanying the License.

Cuba Ministerio de 
Comunicaciones

Unofficial translation: Under the condition of development 
goals established in the licensing, service objectives are intro-
duced corresponding to rural and distant areas.

Peru Ministerio de Transportes  
Comunicaciones
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Country Title Comments

Malawi Malawi Communications 
Regulatory Authority 
(MACRA)

Obligations are based on time lines; areas and services.

Australia Department of Communi-
cations and the Arts

N/A

Socialist 
Republic of 
Viet Nam

Viet Nam Telecommunica-
tions Authority (VNTA)

– Licenses for provision of commercial telecommunica-
tions services include:

• License for establishment of telecommunications 
networks which is valid for 15 years or less and granted to ser-
vice providers with network infrastructure.

• License for provision of telecommunications services 
which is valid for 10 years or less and granted to service provid-
ers without network infrastructure.

– Licenses for telecommunications operations include:

• License for installation of undersea telecommunica-
tions cable lines which is valid for 25 years or less and granted 
to organizations that install undersea telecommunications 
cable lines ashore or across the internal waters, territorial seas, 
continental shelf or exclusive economic zones of Vietnam.

• License for establishment of exclusive-use telecom-
munications networks which is valid for 10 years and granted 
to organizations that establish exclusive-use telecommunica-
tions networks.

• License for testing of telecommunications networks 
and services which is valid for 1 year and granted organizations 
that test telecommunications networks and services.

Afghanistan Ministry of Communica-
tions and IT

USF under name of Telecommunications Development Fund 
(TDF) is dedicated to expand Telecommunications/ICTs ser-
vices in those unconnected areas of rural and remote terrain.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, 
chargé des Nouvelles 
Technologies d’Informa-
tion et de Communication

Unofficial translation: The establishment of 05 Multipurpose 
Community Telecentres to be installed in five cities in the prov-
inces and financed by the World Bank as part of the Fiber Optic 
Backbones Project (CAB Project).

Afghanistan Afghanistan Ministry of 
Communication and Infor-
mation Technology

USF under name of Telecommunications. Development Fund 
(TDF) subsidize projects to extend Telecommunications/ICT's 
services in rural and remote areas.

Islamic 
Republic of 
Iran 

Information Technology 
Organization of Iran

Yes, there is time frame No area mentioned. Specific Service: 
Voice and Data

Mongolia Information Technology, 
Post and Telecommunica-
tions Authorit

Mongolian mobile operator G-Mobile was created on that pur-
pose. They use 450MHz Mobile services for nomadic herders.
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Country Title Comments

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Tele-
comunicações – ANATEL

Regarding the stipulated time for the service provision to rural 
areas set out in terms of radio frequency use authorization was 
granted a timeline for network installation from 2014 to 2015, 
with capacity increase from 2017. Installation of requests ser-
vice in areas served by the Provider network must be met no 
later than fifteen (15) business days of receiving the request, 
pursuant to art. No 574/2011 23 of the resolution approving 
the management regulations of the quality of the Multimedia 
Communication Service.

Denmark Danish Energy Agency Coverage requirements are set in frequency auctions. In the 
2012 800 MHz auction a coverage requirement of 10 Mbps 
download was set for 207 postal codes.

f) If you selected Subsidy, please specify the amount of subsidy: Is it a percentage of the total cost? 
One time subsidy for capital investment? Operational cost subsidy? Or both?

Number of Answers to this question: 15 (33.33%)

Country Title Comments

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunica-
tions  (NTA)

The subsidy is % of the total cost and one time subsidy for 
capital investment. Operational cost in the community centres 
have also been provided for few years but not continuously

Spain Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la 
Información y la Agenda 
Digital

Unofficial translation: In 2015m, subsidies have been on invest-
ment, with a maximum of between 35 and 45% of the same, and 
with a budget of 63 Million €. (Further information can be found at: 
www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha.

Republic of 
Sudan

National Telecommunica-
tions Corporation (NTC)

Republic of 
Kenya

Communications Author-
ity of Kenya (CA)

One time subsidy which is a percentage of the total cost

Republic of 
Paraguay

Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones 
– CONATEL

Unofficial translation: Subsidies range from 50% to 60% of the 
total cost of the project.

Poland Ministry of Digital Affairs Within Operational Programme Digital Poland (one of many 
financial instruments established to fulfil the targets of NBP), 
above 1 billion € is dedicated to increasing the total coverage 
of high-speed broadband infrastructure to eventually reach 
100 % of households. Although areas where subsidies can be 
granted are not limited to rural/or remote, current rules are 
that public funds may be allocated only on areas where com-
mercial investments are economically inefficient (of which 
most are rural and remote).

The amount of one-time capital investment subsidy is speci-
fied for each designated area, as a percentage of the total 
eligible cost of a model investment project covering the area. 
The value of subsidy can reach 80% of total eligible costs of a 
project located in mazovian voivodeship, and 85% in remaining 
voivodeships.

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda‐ancha
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Country Title Comments

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régula-
tion de la Poste et des 
Télécommunications

Unofficial translation: There are both, but the amount of the 
subsidy is set freely by the Government.

Peru Ministerio de Transportes 
Comunicaciones

Unofficial translation: The scheme of subsidies includes financ-
ing of investment and operating costs maintenance.

Australia Department of Communi-
cations and the Arts

N/A

Afghanistan Ministry of Communica-
tions and IT

One time subsidy for capital investment.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, 
chargé des Nouvelles 
Technologies d’Informa-
tion et de Communication

Unofficial translation: Tax relief on rural telephony equipment 
at the entrance of the Central African Republic.

Afghanistan Afghanistan Ministry of 
Communication and Infor-
mation Technology

On time subsidy for capital investment.

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology 
Organization of Iran

One time subsidy for capital investment has been considered. 
Also discount as operational cost subsidy in rural area has been 
considered.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and 
Information Technology 
Commission (CITC)

Unofficial translation: One-time subsidy.

Denmark Danish Energy Agency Subsidy was used in 2014 for roll-out on a specific island and a 
new subsidy is being developed at the moment. Both are subsi-
dies the roll-out in areas without high speed coverage.

g) If you selected Tax exemptions, please specify the type(s) of tax exemptions given for rural and 
remote areas.

Number of Answers to this question: 10 (22.22%)

Country Entity Comments

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunica-
tions Authority (NTA)

Spectrum fees exemptions were given to telcos till the year 
when two lines telephones were not available in each of the 
village development committees.

Republic of 
Sudan

National Telecommunica-
tions Corporation (NTC)

N/A

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Reg-
ulatory Commission of Sri 
Lanka

Telecommunication Development Charge Fund (TDCF) tax 
rebate.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régulation de 
la Poste et des

Télécommunications

Unofficial translation: The FSUT is exempt from all taxes, levies 
and charges.
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Country Entity Comments

Peru Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

Australia Department of Communi-
cations and the Arts

N/A

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes 
et Télécommunica-
tions et des Nouvelles 
Technologies

Unofficial translation: Charged 3.5% of the Turnover of Tele-
phony Operators in the CAR.

Islamic 
Republic of 
Iran 

Information Technology 
Organization

No.

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Tele-
comunicações – ANATEL

There is a special regime of taxation plan for construction of 
telecommunications but not special networks to rural areas.

Denmark Danish Energy Agency A tax rebate is available in 2016 and 2017 for establishing 
household broadband connections.

h) If you selected Other strategies, please specify:

Number of Answers to this question: 8 (17.78%)

Country Entity Comments

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunica-
tions Authority (NTA)

Subsidized license with cellular spectrum given to such telcos.

Mexico Secretaría de Comunica-
ciones Transportes

Unofficial translation: La Red Compartida – “The Shared 
Network”. This project aims to offer wholesale telecommuni-
cations services and increase the coverage of these services. 
The tender will be published in January 2016, and includes a 
minimum coverage of 85%. It is expected that as a result of the 
competitive process, the coverage offered by the participants 
will substantially increase. A model was developed which esti-
mates that coverage superior to the 92% of the population is a 
possible result, in 4G technology.

Republic of 
Sudan

National Telecommunica-
tions Corporation (NTC)

N/A

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Reg-
ulatory Commission of Sri 
use Lanka

Joint investments with GSMA–mAgri challenge fund to explore 
services for rural agriculture.

Republic of 
Poland

Ministry of Digital Affairs Other strategies include, yet to be introduced, significant 
reduction of local tax which is charged by local governments 
for placing broadband infrastructure in public lanes.

Peru Ministerio de Transportes 
Comunicaciones

-

Australia Department of Communi-
cations and the Arts

See response at 3.1.c. Funding for the USO is achieved by both 
government and industry-based financing.



114

 املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

Country Entity Comments

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology 
Organization

-

4. Technologies for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

4.1 a) What backhaul/backbone technologies are used for connecting rural and remote areas? 
(Multiple choices are possible)

Number of Answers to this question: 40 (88.89%)

b) If you selected Wireless, please specify the type of technology:

Number of Answers to this question: 15 (33.33%)

Country Entity Comments

Uganda Uganda Communications Com-
mission (UCC)

GSM

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

Wi-Fi, WiMax

Mexico Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes

Wi-Fi

Republic of 
Sudan

National Telecommunications 
Corporation (NTC)

(Microwave)

Republic of 
Kenya

Communications Authority of 
Kenya (CA) 

WiMax, GSM, UMTS, Wi-Fi

Sri Lanka Telecommunications Regula-
tory Commission of Sri Lanka 
(Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka)

GSM, WCDMA, CDMA
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Country Entity Comments

Republic of 
Korea

Ministry of Science, ICT and 
Future Planning (MSIP)

Wireless backhaul

Turkey Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications

Mobile, Fixed Wireless Access

Republic of 
Poland

Ministry of Digital Affairs 3G, LTE, WiMAX

Cuba Ministerio de Comunicaciones WI-FI. 2G

Malawi Malawi Communications Regu-
latory Authority (MACRA)

Wi-Fi, WiMax, 2G, 3G

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, 
chargé des Nouvelles Tech-
nologies d’Information et 
Communication

Faisceaux Hertziens, VSAT+ Faisceaux Hertziens.

Confederation 
of Switzerland

Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM)

WiMax, UMTS, GSM, LTE

Japan Ministry of Internal Affairs and 
Communications

Fixed wireless access

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology Orga-
nization of Iran

LTE/GSM

c) If you selected Other technologies, please specify type of other technologies:

Number of Answers to this question: 3 (6.67%)

Country Entity Comments

Republic of 
Sudan

National Telecommunications 
Corporation (NTC)

N/A

Republic of 
Kenya

Communications Authority of 
Kenya (CA)

Trial Authorisation for TV White Space Device.

Central Afri-
can Republic 

Ministère des Postes et 
Télécommunications, chargé 
des Nouvelles Technolo-
gies d’Information et de 
Communication

Unofficial translation: Optical fibers in the framework of 
the World Bank Project Cab or the Optical Fiber Optical 
deployment project of the National Operator SOCATEL 
with China International Telecommunication Construction 
Corporation (CITCC).

4.2 What access technologies are used for connecting rural and remote areas? (Multiple choices are 
possible)

Number of Answers to this question: 40 (88.89%)
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Please specify type of technology:

Number of Answers to this question: 26(57.78%)

Country Entity Comments

State of Israel Ministry of Communications 2G, 3G, LTE.

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Ser-
vicios Públicos (ASEP)

Wi-Fi, 2G, 3G.

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

VSAT is used when there is no other option is available. 
mostly Wi-Fi and mobile technologies are used for access.

Spain Secretaría de Estado de T 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital

LMDS, HSPDA, LTE.

Mexico Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes

Unofficial translation: Wi-Fi. Through the program México 
Conectado (Connected Mexico) connectivity to all public 
sites in the country (estimated to 250 thousand) will pro-
vided. Currently, connectivity is contracted in more than 
101 thousand sites and public spaces. In the contracts of 
Mexico Connected does not specify the technology that 
the operators must use, reason why is not known the 
scheme used in each site. For remote rural sites, where 
there is no coverage of terrestrial operators, satellite 
technology is used.

Republic of 
Sudan

National Telecommunications 
Corporation 2G (NTC)

Trinidad and 
Tobago

Telecommunications Authority 
of Trinidad LTE and Tobago 
(TATT)
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Country Entity Comments

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Regula-
tory Commission of Sri Lanka

GSM (2G), EDGE, WCDMA (3G), HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, 
LTE, Wi-Fi, Wi-Max.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des 
Télécommunications

2G, 3G.

Republic of 
Paraguay

Comisión Nacional de Teleco-
municaciones - CONATEL

WIMAX, 2G, 3G, LTE.

Republic of 
Korea

Ministry of Ministry of Science, 
ICT and Future Planning (MSIP)

Wireless technologies including wireless backhaul equip-
ments (Wi-Fi) and microwave etc.

Republic of 
Belarus

Ministry of Communications 
and Informatization

Wi-Fi, WiMax, 2G, 3G.

Turkey Ministry of Transport, Maritime 
Affairs Communications

2G, 3G, LTE, WiMAX.

Poland Ministry of Digital Affairs Wi-Fi, WiMax, 2G, 3G, LTE.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régula-
tion de la Poste et des 
Télécommunications

2G

Cuba Ministerio de Comunicaciones WI-FI. 2G.

Peru Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

Wi-Fi, 2G.

People’s 
Republic of 
China

Ministry of Industry and Infor-
mation MIIT)

Unofficial translation: Wireless technologies including 
Wi-Fi, 2G, 3G, and LTE.

Federative 
Republic of 
Brazil

Ministério das Comunicações Wi-Fi and 3G.

Australia Department of Communica-
tions and the Arts

Wi-Fi, 2G, 3G, LTE.

Afghanistan Ministry of Communications 
and IT

2G and 3G wherever possible. Those areas of rough 
where Microwave installation/set up is impossible, are 
getting connected through Satellite/V-SAT which work in 
Ku-band.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, chargé 
des Nouvelles Technolo-
gies  d’Information et de 
Communication

Wi-Fi, WiMax, 2G, 3G et LTE.

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones

2G, 3G.

Confederation 
of Switzerland

Office fédéral de la 
communication

WiMax, UMTS, GSM, LTE.
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Country Entity Comments

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular 
para Universitaria, Ciencia y 
Tecnología (MPPEUCT)

Wi-Fi, 2G, 3G.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Informa-
tion Commission (CITC)

2G, 3G.

4.3 What kinds of user terminals are used by residents in rural and remote areas of your country?

Number of Answers to this question: 31 (68.89%)

Country Entity Comments

Costa Rica Instituto Costarricense de Elec-
tricidad (ICE)

Unofficial translation: Phones, CPE of the xDSL type, smart 
cell terminals.

State of Israel Ministry of Communications Modem/ routers, analogue telephones, mobile handsets.

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Ser-
vicios Públicos (ASEP)

Unofficial translation: Public Telephone devices, cellular 
telephones, Attentions through Infoplazas.

Republic of 
Uganda

Uganda Communications Com-
mission (UCC)

Mainly mobile phones. Computers are used in public facil-
ities like cafes and in institutions.

State of 
Palestine

Palestine Telecommunication 
Company (Paltel Group)

POTS telephone sets and DSL routers.

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

Mobile set, laptop.

Republic of 
Sudan

National Telecommunications 
Corporation (NTC)

Mobile.

Republic of 
Kenya

Communications Authority of 
Kenya (CA)

Broadband Modems, Tablets, PC’s, Laptop & Mobile 
Phones etc.

Trinidad and

Tobago

Telecommunications Authority 
of Trinidad and

Tobago (TATT)

The projects have not yet been implemented therefore 
data is not available.

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Regula-
tory Commission of Sri Lanka

Mobile Phones (Feature/smart), USB Dongles, Wi-Fi 
Devices

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des 
Télécommunications

Unofficial translation: Fixed terminals in telecentres 
and mobile terminals in telecentres and for individual 
subscribers.

Republic of 
Paraguay

Comisión Nacional de Teleco-
municaciones - CONATEL

Unofficial translation: Standard terminals, non-smart (fea-
ture phone) and smart terminals (smartphones).

Turkey Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications

Fixed telephone, fixed modem, mobile phone, cable-
modem, VSAT terminal (used at schools in rural area) etc.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régula-
tion de la Poste et des 
Télécommunications 

Unofficial translation: Mobile phone.
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Country Entity Comments

Cuba Ministerio de Comunicaciones Unofficial translation: Fixed telephone, fixed wireless tele-
phone and mobile phone.

Peru Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

Unofficial translation: As for mobile telephony, the most 
used terminals are those that support 2G technology.

Malawi Malawi Communications Regu-
latory Authority (MACRA)

Computers; smartphones; laptops.

People’s 
Republic of 
China

Ministry of Industry and Infor-
mation Technology (MIIT)

Unofficial translation: Feature phones, smart phones, per-
sonal computers, Tablet.

Federative 
Republic of 
Brazil

Ministério das Comunicações Mobile phones, computers and tablets.

Australia Department of Communica-
tions and the Arts

A range of commercially available devices are used 
depending on the access technology.

Afghanistan Ministry of Communications 
and IT

Mobile handset wherever 2G and 3G services are provided.

VCN Terminals wherever 2G and 3G services are not 
provided.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications,

chargé des Nouvelles Tech-
nologies d’Information et de 
Communication

Unofficial translation: The usual telephone terminals, dig-
ital tablets and computers.

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones)

Unofficial translation: Traditional landlines (not IP) and 
mobile phones, including smartphones.

Confederation 
of Switzerland

Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM)

Unofficial translation: Fixed and mobile terminals sold on 
the market.

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular 
para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología

Unofficial translation: Wired fixed telephoy: POTS; Mobile 
Telephony: 2G and 3G; wired data: módems ADSL/ADSL2+; 
Wireless Data (Wi Fi): CPEs; Smartphones, PDAs, Laptops; 
Wireless Data (2G/3G): CPEs, Smartphones, PDAs, Lap-
tops; Satelital Data and Telephony: VSAT DVB S2/DVB RCS 
TV Satelital DTH: Set Top Box DVB S2/MPEG 4; Open Digi-
tal Television: Set Top Box ISDB Tb and TVs with integrated 
decoder ISDB Tb.

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology Organi-
zation of Iran

Laptop, Modem, Wi-Fi.

Mongolia Information Technology, Post 
and Telecommunications 
Authority

Mobile phone handsets, tablets, laptop, PC etc.

Fedearative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL

We have no information about the terminal users.
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Country Entity Comments

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Informa-
tion Technology Commission 
(CITC)

Unofficial translation: Mobile telephones and internet 
access devices (using a 3G network), similar to those 
used in urban areas.

Denmark Danish Energy Agency Same terminals as in the rest of the country.

5. Business models for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

5.1 What kind of business model is being employed for the development of telecommunications/
ICTs in rural and remote areas? (Multiple choices are possible)

Number of Answers to this question: 38 (84.44%)

If you selected Other models, please specify:

Number of Answers to this question: 10 (22.22%)

6. Applications for telecommunications/ICTs for rural and remote areas

6.1. Do you have a national policy for ICT in education for rural and remote areas?

Number of Answers to this question: 33 (73.33%)
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If yes, please specify the elements taken into account in the policy:

Number of Answers to this question: 22 (48.89%)

6.2. Do you have national policies for other e applications in rural and remote areas?

Number of Answers to this question: 32 (71.11%)

If Yes, please specify:

Number of Answers to this question: 15 (33.33%)

Country Entity Comments

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecom-
munications (MPT)

e Learning.

Costa Rica Instituto Costarricense de Elec-
tricidad (ICE)

Unofficial translation: Serve to social health.

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

The National ICT Policy approved in 2015 has provisions of 
using ICTs for agriculture, health, education, tourism etc.

Spain Secretaría de Estado de  Tele-
comunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital

www.red.es

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Regula-
tory Commission of Sri Lanka

This is a part of National Broadband Policy.

http://www.red.es
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Country Entity Comments

Turkey Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications

National E Government Strategy and Action Plan.

Malawi Malawi Communications Regu-
latory Authority (MACRA) 

National ICT Master Plan.

People’s 
Republic of 
China

Ministry of Industry and Infor-
mation Technology (MIIT)

Unofficial translation: in 2015 the State Council issued 
the “Guiding Opinions on Promoting Rural to accelerate 
the development of e Commerce”, focusing on the devel-
opment of rural e Commerce.

Afghanistan Ministry of Communications 
and IT

It will be furnished as soon as possible.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et 
Télécommunications, chargé 
des Nouvelles Technolo-
gies d’Information et de 
Communication

Unofficial translation: Creation of community telecentres 
and rural digital animations.

Afghanistan Afghanistan Ministry of Com-
munication and Information 
Technology

It will be provided in near future.

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular 
para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología

Unofficial translation: Ensure the promotion of training 
and transfer of knowledge that allows the development of 
electronic equipment and computer applications in open 
technologies and open standards. (Objective 1.5.3.1 of 
the National Plan for Economic and Social Development 
(PDESN) 2013-2019). Ensure the democratization and 
ownership of citizens’ knowledge in electronic equip-
ment and computer applications in free technologies 
through educational programs in universities, technical, 
media and occupational centers. (Objective 1.5.3.2 of 
the National Plan for Economic and Social Development 
(PDESN) 2013-2019).

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology Organi-
zation of Iran

A strategic plan has been considered for the development 
of communications in rural areas; in which there is a pilot 
for electronic applications that should be continued to 
exploit in national level.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Informa-
tion Technology Commission 
(CITC)

Unofficial translation: Yes, the creation of platforms to 
provide e Government services in villages and remote 
regions.

Denmark Danish Energy Agency http://www.digst.dk/digitaliseringsstrategi.

7. Other policies for telecommunications/ICTs in rural and remote areas

7.1. Do you have any specific policy for infrastructure sharing, especially for the rural and remote 
areas? (Multiple choices are possible)

Number of Answers to this question: 28 (62.22%)

http://www.digst.dk/digitaliseringsstrategi
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If you selected other, please specify:

Number of Answers to this question: 11 (24.44%)

7.3. Do you have any specific regulatory framework for infrastructure sharing, especially for the rural 
and remote areas? (Multiple choices are possible)

Number of Answers to this question: 26 (57.78%)

If Other, please specify :

Number of Answers to this question: 11 (24.44%)
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Country Entity Comments

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Ser-
vicios Públicos (ASEP)

Unofficial translation: Observation: Our existing Legal 
Framework (AN No. 2848 Telco) establishes infrastruc-
ture-sharing policies at the national level, including rural 
and remote areas. Therefore it is mandatory to make any 
type of sharing, as long as there is availability of it.]

Republic of 
Nepal 

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA

No specific regulatory framework for rural and remote 
areas.

Turkey Information and Communica-
tion Technologies Authority 
(ICTA)

Our regulatory framework includes all the areas 
(rural,remote).

Facility Sharing Procedures and Principles, April 12, 2013, 
Türk Telekom Reference Facility Sharing and Dark Fibre 
Offer June 17, 2014 http://www.btk.gov.tr/tr TR/Sayfalar/
Tesis Paylasimi Duzenlemesi

Turkey Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications

Infrastructure or Networks of The 
Infrastructure in/on Premises. 
By law on the Passing Any Kinds of Cables and Similar 
Material Used in Fixed and Mobile Telecommunication.

Malawi Malawi Communications  Reg-
ulations Regulatory Authority 
(MACRA)

Available in draft.

People’s 
Republic of 
China

Ministry of Industry and Infor-
mation Technology (MIIT)

Unofficial translation: The Ministry of Industry and Infor-
mation Technology released the annual “to promote the 
implementation of the views of telecommunications 
infrastructure sharing” and to strengthen the sharing of 
resources, reduce duplication, and promote the healthy 
and sustainable development of the telecommunications 
industry.

Australia Department of Communica-
tions and the Arts

Arrangements enable carriers to apply to the regulator 
(the ACCC) to acquire access to facilities and services gen-
erally, subject to specified criteria.

Confederation 
of Switzerland

Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM)

Unofficial translation: Use of cable ducts. It should be 
noted that the use of facilities is a measure which con-
cerns the entire territory and not only rural or isolated 
areas. Moreover, this use is only possible in special cir-
cumstances (requirements linked to spatial planning, 
protection of the environment and heritage, etc.) and 
provided that the capacity is sufficient.

Mongolia Information Technology, Post 
and Telecommunications 
Authority

We have a regulation document on infrastructure sharing. 
Also we planned to use RAN sharing on rural areas LTE 
network.

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL

The legal instrument that must network capacity sharing 
is the Notice No. 004/2012 / PVCP / SPV ANATEL.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Informa-
tion Technology Commission 
(CITC)

Unofficial translation: Copper cables.

7.4. a Has your government and/or regulator put in place any other specific policy or regulatory 
intervention for the development of telecommunications/ICTs in rural and remote areas?
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Number of Answers to this question: 31 (68.89%)

If yes, please provide examples of such interventions:

Number of Answers to this question: 23 (51.11%)

Country Entity Comments

Lao P.D.R. Ministry of Posts and Telecom-
munications (MPT)

3 building strategic plans, building province to be strategic 
unit, building district to be strength unit, and building vil-
lage to be developing unit.

State of Israel Ministry of Communications ADSL deployment program from 2003 Completing deploy-
ment program for Hot Telecom from 2014.

Republic of 
Uganda

Uganda Communications Com-
mission (UCC)

National Backbone Infrastructure.

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

Introduction of rural areas specific licenses on least cost 
subsidy basis.

Introduction of specific license starting roll out from rural 
and remote areas.

Provisioning of cellular spectrum.

Spectrum fees exemptions for a specified number of 
years.

Spain Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital

Unofficial translation: Plan of Telecommunications (Plan 
de Telecomunicaciones y Redes Ultrarápidas) and Ultra-
fast Networks and Digital Inclusion and Employability Plan 
(Plan de inclusión Digital y Empleabilidad).
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Country Entity Comments

Mexico Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes

Unofficial translation: Shared Network. Connected 
Mexico (Mexico Conectado) provides connectivity to 
approximately 30,000 sites and public spaces in remote 
areas through satellite technology. In many of these 
sites, there is free public connectivity through Wi-Fi. In 
addition, the Shared Network is being developed, which 
will increase the coverage of mobile services in Mexico, 
mainly in rural areas.

Republic of 
Kenya

Communications Authority of 
Kenya (CA)

Proposal for spectrum fee waiver for operators willing to 
provide service in selected rural areas.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des 
Télécommunications

Unofficial translation: Implementation of passive 
infrastructures to facilitate the deployment of active 
equipment of operators in certain isolated areas.

Republic of 
Paraguay

Comisión Nacional de Teleco-
municaciones – CONATEL

Unofficial translation: The Regulator has set reduced tar-
iffs for certain rural projects.

Republic of 
Belarus

Ministry of Communications 
and Informatization (f Belarus)

Unofficial translation: State Programme for sustainable 
development of rural areas 2011 2015.

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régula-
tion de la Poste et des 
Télécommunications 

Unofficial translation: Grant licenses for rural telephony.

Cuba Ministerio de Comunicaciones Unofficial translation: Development goals: Mandatory 
dial-up access in all communities with more than 200 
inhabitants.

Peru Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

Unofficial translation: Policy oriented to the deployment 
of telecommunications infrastructure and services in rural 
areas through the formulation.

Malawi Malawi Communications Regu-
latory Authority (MACRA)

Rural ICT related Projects (telecentres; payphones; inter-
net point of presence; white space project).
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Country Entity Comments

Australia Department of Communica-
tions and the Arts

The Universal Service Obligation (USO) requires universal 
service providers to ensure standard telephone services 
are reasonably available to all people in Australia on 
an equitable basis. USO costs are borne partly by the 
Government and partly by industry under the Telecom-
munications Industry Levy (TIL).

The National Broadband Network (NBN) will provide 
better broadband services to rural and remote Australia. 
In the cities and large towns the NBN will be delivered 
over a fixed network; in smaller towns and villages, and 
areas surrounding them, homes will be served by fixed 
wireless; and beyond those areas, extending all across 
regional and remote Australia, the NBN will be delivered 
over satellite.

The Mobile Black Spot Programme invests in telecommu-
nications infrastructure to address mobile black spots in 
regional and remote Australia. Under round 1 of the pro-
gramme, 499 new or upgraded mobile base stations will 
be deployed across the country. The Australian Govern-
ment committed $100 million to round 1, with additional 
funding leveraged from mobile service providers and 
other levels of government.

Afghanistan Ministry of Communications 
and IT

VCN Project (A government owned project) already imple-
mented has been distributing VCN terminals for rural and 
remote residents what currently offer voice services. The 
project has been successfully implemented/supported by 
the government.

Central Afri-
can Republic 

Ministère des Postes et 
Télécommunications, chargé 
des Nouvelles Technolo-
gies d’Information et de 
Communication

Unofficial translation: Creation of the Telecentres in the 
city of Kaga Bandoro by a decree.

In addition, implementation of the “Multi-purpose Com-
munity Telecentres” project in 5 towns of provinces within 
the framework of the World Bank’s CAB Project.

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones

Unofficial translation: The Regulations on the Shared 
Use of Infrastructure for Internal Telecommunications 
Networks and Support of Public Telecommunications 
Networks are in the process of being prepared by the 
Regulator. On the other hand, the National Institute of 
Rural Development (Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
-INDER) is developing a regulation to grant it on the 
boarder.

Afghanistan Afghanistan Ministry of Com-
munication and Information 
Technology

ATRA TDF Fund subsidize projects and sites in rural and 
remote areas.
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Country Entity Comments

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular 
para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología

Unofficial translation: Regulation of the Organic Law of 
Telecommunications on Universal Service (Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones sobre el Servicio Universal); Partial 
Regulation of the Organic Law of Telecommunications for 
the Granting of Financing to Research and Development 
of Telecommunications (Reglamento Parcial de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones para el Otorgamiento de 
Financiamiento a la Investigación y Desarrollo de las Tele-
comunicaciones); Law National Economic Development 
Plan of the Nation 2013-2019 (Ley Plan de Desarrollo 
Económico Social de La Nación 2013 2019).

Islamic 
Republic of 
Iran 

Information Technology Organi-
zation of Iran

According to the agreements with USO contractors, 
monitoring and test should be done to provide standard 
services.

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL

Through Notice bidding of 450 MHz of radio frequency 
sub band, ANATEL forced the winning providers of the 
event for the years 2014 and 2015 to connect all public 
schools located in rural areas, up to 30 km radius of the 
seats municipal, with internet service, free of charge, in 
accordance with item 5 of Annex II B of the notice.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Informa-
tion Technology Commission 
(CITC)

Unofficial translation: Yes, the Universal Service Fund.

7.4.b How successful has the other specific policy or regulatory intervention referred to in question 
above made by your government been in fostering the development of telecommunications or ICTs 
in rural and remote areas?

Number of Answers to this question: 24 (53.33%)

7.5 What are the problems or challenges encountered in the deployment of telecommunications/
ICTs for rural and remote areas?

Number of Answers to this question: 37 (82.22%)

Country Entity Comments

Lao P.D.R. Telecommunications (MPT) Expanse infra structure will mainly base on the focus zone 
on developing potentially growth.

Islamic 
Republic of 
Pakistan

Ministry of Information 
Technology

Access to rural areas and high deployment cost.

Costa Rica Instituto Costarricense de Elec-
tricidad (ICE)

Unofficial translation: The copper cable is stolen in some 
areas.

State of Israel Ministry of Communications High cost for service providers and reluctance on their 
part, very low ROT.

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Ser-
vicios Públicos (ASEP)

Unofficial translation: Lack of electricity infrastructures, 
little development of road systems and aqueducts. On the 
other hand, the geographical composition of mountain 
ranges and little accessibility for the population growth.
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Country Entity Comments

Republic of 
Uganda

Uganda Communications Com-
mission (UCC)

Cost and reach of power, infrastructure security.

State of 
Palestine

Palestine Telecommunication 
Company (Paltel Group)

From the point view of JAWWAL, the main obstacles can 
be summarized in the following points:

‒ Difficulty in deploying JAWWAL infrastructure in C 
Areas.

‒ Logistic problems facing us when importing our Equip-
ment’s with Israeli customs.

‒ Interference on available spectrum by Israeli 
operators.

‒ Lack of spectrum to deploy mobile broadband 
services.

‒ Unavailability of 3 / 4 G licenses.

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications 
Authority (NTA)

‒ Power accessibility by roads and other transportation 
mechanisms.

‒ Maintenance.

‒ Affordability.

‒ Capital cost too high to make any business sense.

‒ Too low number of users to make money as the house-
holds are scattered.

‒ Low literacy.

Spain Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital

Unofficial translation: Lack of commercial interest of the 
operators due to the high costs.

Mexico Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes

Unofficial translation: The lack of infrastructure in remote 
areas, derived from low levels of investment by operators, 
has limited the supply of telecommunications services. 
Citizens’ low levels of income in rural and remote areas 
prevents the economic attractiveness for the provision of 
services by the market.

Republic of 
Sudan

National Telecommunications 
Corporation (NTC)

All problems related to Security Situation in those regions.

Republic of 
Kenya

Communications Authority of 
Kenya (CA) (Republic of Kenya)

Harsh, terrain, sparse population, lack of power and inse-
curity in some areas.

Trinidad and 
Tobago

Telecommunications Authority 
of Trinidad and Tobago (TATT)

The projects have not yet been implemented. Therefore, 
data is not available.

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Regula-
tory Commission of Sri Lanka

Spectrum limitation, Low return on investment for oper-
ators, Cost of customer service provision, Requirement 
for local language communication and services, lack of 
awareness, low usage of smart devices, Under developed 
Infrastructure (access roads, commercial power).

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des 
Télécommunications

Unofficial translation: Unavailability of a reliable source 
of energy and the high cost of infrastructure.
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Country Entity Comments

Republic of 
Paraguay

Comisión Nacional de Teleco-
municaciones – CONATEL

Unofficial translation: Operators have stated the high 
operating costs and the low profitability in short/
medium-term.

Republic of 
Korea

Ministry of Science, ICT and 
Future Planning (MSIP)

Conflict of interests between demanding on national uni-
versal services in wired/wireless communication networks 
over all the regions and commercial services by operators.

Republic of 
Belarus

Ministry of Communications 
and   Informatization

Turkey Ministry of Transport, Maritime

Affairs and Communications

Sharing problems between the operators.

Financing Problems.

Republic of 
Poland

Ministry of Digital Affairs Due to low/or very low level of population density over 
rural and remote areas, it is challenging to make the basic 
economical requirements of supply to meet the demand. It 
concerns more the supply than the demand, as the supply 
depends on acceptable rate of investment return, which 
in turn, depends on operational costs, the total number 
of expected subscribers and the average service charge. 
Thus, it is essential to provide an investment-friendly legal 
environment and to boost the demand through various 
promotional and educational activities.

Democratic 
Republic of

the Congo

Autorité de Régulation de la

Poste et des 
Télécommunications

Unofficial translation: Accessibility and transport.

Access to the electricity and high exploitation costs.

Cuba Ministerio de Comunicaciones Unofficial translation: Economic difficulties.

Peru Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

Unofficial translation: Budgetary restrictions.

Malawi Malawi Communications Regu-
latory Authority (MACRA)

Electricity; poor road network and illiteracy.

People’s 
Republic of 
China

Ministry of Industry and Infor-
mation Technology (MIIT)

Unofficial translation: The Chinese relatively weak eco-
nomic foundation in the rural and remote areas, the 
complicated geographical environment with population 
living in scattered areas, telecom operators investing in 
those areas to construct broadband network experience, 
high costs. However, the benefits are relatively low, and 
thus there are different degrees of market failure.
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Country Entity Comments

Australia Department of Communica-
tions and the Arts

The Australian Government established a Regional Tele-
communications Independent Review Committee every 
three years to conduct a review into telecommunications 
services in regional, rural and remote parts of Australia. 
The recent Regional Telecommunications Review report, 
released in October 2015, found that:

For mobile telecommunications, the low population 
density over the remaining geography means that new 
approaches are needed to assess the priorities of those 
in the 70 per cent of Australia’s land mass that has no 
mobile coverage, and to improve poor coverage else-
where. These geographies are economically challenging 
for the extension of existing high speed mobile networks.

The USO, providing a standard telephone service, is of 
declining relevance because, within the next few years, 
the majority of consumers, and notably those in regional 
Australia, will not be using voice calls over the existing 
copper network, but will be using mobiles, Voice over 
Internet Protocol (VoIP) and other social media applica-
tions, as their primary communication method. 

Maximising the rollout of the NBN for rural communities, 
including managing the demand for services provided via 
satellite, given issues relating to capacity, reliability and 
latency.

Afghanistan Ministry of Communications 
and IT

Security Obstacles.

Rough Geographical terrains.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et  
Télécommunications, chargé 
des Nouvelles Technologies et 
de Communication

Unofficial translation: Costly electrical energy; access and 
transport to difficult sites; lack of qualified personnel for 
maintenance of the equipment and very high operating 
cost.

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones

Unofficial translation: Despite the signing of agreements 
with local governments, there have been obstacles related 
to the granting of construction licenses by the municipal 
authorities. In addition, legal loopholes have been found 
for the granting of environmental permits (environmental 
sworn declarations), especially cases of properties that 
are in precarious possession or that are in the process 
of land titling (possessory information), in coastal areas, 
border areas or wild areas Protected national parks. 
There have also been challenges related to the difficulty 
of accessing communities.

Confederation 
of Switzerland

Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM)

Unofficial translation: In Switzerland, investments in 
telecommunications infrastructure are high and result in 
genuine competition between infrastructures. Thanks to 
its prosperity, Switzerland therefore enjoys a very good 
situation and the coverage rates displayed by several 
technologies are high. The main problem with network 
deployment is that the last few percent of users to con-
nect, especially by wire, are those for whom it costs the 
most. Consequently, it is not feasible at this time to require 
a minimum data transmission rate which is too high in the 
context of the universal service. Currently, the authorities 
plan to increase this throughput to 3,000 kbit/s.
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Country Entity Comments

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder 
Popular para Educación Uni-
versitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT)

Unofficial translation: There have been problems such as:

‒ Geographical (distances, relief, soil);

‒ Economic (investment financing);

‒ Accessibility (availability of adequate road);

‒ Lack of basic services networks (electricity, water);

‒ Environmental (restrictions in protected areas);

‒ Legal (building permits).

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology Organi-
zation of Iran

The main problems caused by the specific geographical 
conditions of rural areas, their population distribution 
and cultural problems of the people in the developing 
services.

Mongolia Information Technology, Post 
and Telecommunications 
Authority

In our country we encountered multiple issues on rural 
broadband network. Mongolian IT infrastructure is built 
on various high speed and nationwide networks. How-
ever, its uses lack in certain areas especially remote and 
small towns. Slow speed of network and lack of applica-
tions play in the role along with downside of IT usage. The 
Mongolian government state owned company, which is 
dominant on broadband network, is influenced competi-
tion on broadband network.

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL

Brazil has continental dimensions and presents signifi-
cant regional contrasts with regard to income and the 
availability of infrastructure. In this sense, the first major 
challenge is the installation of terrestrial networks in 
remote and difficult to access, such as the areas in the 
northern region of the country, due to topography and 
the existence of large forest areas. Another challenge is 
the socioeconomic conditions of the share of the popu-
lation living in rural and remote areas that many times 
can not hire the services or fails to maintain payment 
plans. Moreover, with the expiration of the deadline for 
the fulfilment of the first range of commitments made 
to the rural area at the end of 2015, it will be possible 
to follow developments in the provision of services and 
identify improvements to be made to expand service and 
improve the provision of conditions. Finally, in parallel, 
Brazil also works hard to expand its backbone and back-
haul networks to improve the delivery of services (quality 
and expansion) further to the municipal headquarters. 
When this barrier is completely overcome, especially with 
the arrival of fibre optic and mobile data in all Brazilian 
municipal centres, the expansion to rural areas can be 
accelerated with a view to the expansion of high speed at 
the headquarters network, starting from the call results 
performed between 2012 and 2016.

Kingdom of 
Saudi Arabia

Communications and Informa-
tion Technology Commission 
(CITC)

Unofficial translation: The difficulty of providing up-to-
date and accurate information on concentrations of 
population in rural and remote areas; the geograph-
ical nature of rural and remote areas; and the distance 
between concentrations of population their low density.

Denmark Danish Energy Agency Lack of commercial business case for roll out.
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7.6. What are the guidelines that can be proposed to best deploy telecommunications/ ICTs in rural 
and remote areas?

Number of Answers to this question: 32 (71.11%)

Country Entity Comments

Islamic 
Republic of 
Pakistan

Ministry of Information 
Technology

Lowering deployment costs.

Costa Rica Instituto Costarricense de Elec-
tricidad (ICE)

Unofficial translation: Bring optical solutions to the vil-
lages and also to use LTE in bands low to 1 GHz, to have 
possibilities of wide broadband in rural and distant areas.

State of 
Israel

Ministry of Communications Guidelines regulations published as a part of an advisory 
committe work.

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/4310.pdf.

Republic of 
Panama

Autoridad Nacional de los Servi-
cios Públicos (ASEP)

Unofficial translation: Creation of laws that encourage 
greater growth and development of infrastructure works. 
Look for sources of less expensive financing that serve as 
stimuli, among others.

Republic of 
Uganda

Uganda Communications Com-
mission (UCC)

Shared facilities among operators, low cost technologies 
and communal access.

State of

Palestine

Palestine

Telecommunication Company 
(Paltel Group)

From the point view of JAWWAL, the following are 
needed:

Guarantee more spectrum for mobile services.

Unavailability of 3 / 4 G licenses.

Smoothen Equipment import operation logistics.

Guarantee Mobile towers deployment in Area C.

Republic of 
Nepal

Nepal Telecommunications  
Authority (NTA)

The telecommunications and ICTs should be considered as 
essential services and should be made a part of all other 
government services. The USF scope has to be expanded 
to include all areas of digital divide at lease starting from 
the rural and remote areas the funding should not be lim-
ited to capital expenditure but also to include operational 
costs in bridging the digital divide telecommunications 
and ICTs should be integrated into Sustainable Develop-
ment Goals and fully owned by the Government.

Spain Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad 
de la Información y la Agenda 
Digital

Unofficial translation: Competitive public aid.

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/4310.pdf
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Country Entity Comments

Mexico Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

Unofficial translation: In the case of Mexico, infrastruc-
ture sharing is considered a suitable strategy to promote 
the increase of coverage in remote areas. There are three 
ways:

1) By means of the regulation imposed by the Federal 
Institute of Telecommunications to the economic agent.

Forcing it to share its infrastructure.

2) Through the Shared Network, for mobile telecommu-
nications services.

3) Through the Trunk Network project, which will use the 
existing optical fiber in the Federal

Electricity to provide fixed telecommunications services in 
a wholesale manner.

Republic of 
Sudan

National Telecommunications 
Corporation (NTC)

Financially support the operators for covering those areas 
(CAPEX or Opex).

Republic of 
Kenya

Communications Authority of 
Kenya (CA)

The government to develop the infrastructure for sharing 
but lease it to private operators to manage.

Democratic 
Socialist 
Republic of 
Sri Lanka

Telecommunications Regulatory 
Commission of Sri Lanka

‒ Incentives to be granted for sharing costs of services 
roll out.

‒ Operators to be separately allocated different rural 
areas to develop (to avoid duplicate costs).

‒ Operators be mandated to construct a communica-
tion tower in identifies rural areas and cost will be 
shared by operators.

‒ Revision of broadband prices.

‒ Improve the popularity of smartphones in rural areas, 
by enabling easy payment schemes for purchases, 
creating awareness on the benefits of smart phones 
etc.

‒ Programs to improve ICT literacy in rural areas.

‒ Fast infrastructure developments in rural areas.

Republic of 
Cameroon

Ministère des Postes et des  
Télécommunications

Unofficial translation: Ensure availability and sustainabil-
ity of electric power train people to support users in the 
rural world plan for a breakdown device to have a prefer-
ential tariff policy.

Republic of 
Paraguay

Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones – CONATEL

Unofficial translation: Tax incentives should be estab-
lished and subsidies should be awarded according to the 
projects.

Republic of 
Belarus

Ministry of Communications and 
Informatization

 

Turkey Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications 

Studies to form the National Broadband Strategy have 
started.
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Country Entity Comments

Democratic 
Republic of 
the Congo

Autorité de Régula-
tion de la Poste et des 
Télécommunications

Unofficial translation: ICTs should be considered as a 
cross-sectoral sector for the development of other sec-
tors, and therefore they need to be integrated into the 
formulation of national policies and strategies in other 
sectors (energy, transport, education, agriculture, envi-
ronment, health, etc.).

Cuba Ministerio de Comunicaciones Unofficial translation: Development goals for the 
operator.

Malawi Malawi Communications Regula-
tory Authority (MACRA)

Deploy specific technologies to rural rather than the uni-
versality approach. Deploy low cost technologies. Involve 
the rural communities in the deployment.

People’s 
Republic of 
China 

Ministry of Industry andInforma-
tion Technology (MIIT)

Unofficial translation: The central government to increase 
investment, to guide local policy and strengthen financial 
support to encourage the state owned telecommunica-
tions companies, broadcasters and private capital through 
competitive bidding and equitable participation in the 
construction of rural broadband operation and mainte-
nance, while exploring PPP, entrust operators and other 
market based approach to mobilize all class body active 
participation, to fully achieve the 2020 target rural broad-
band strategy target.

Federative 
Republic of 
Brazil

Ministério das Comunicações ‒ To reduce taxes on broadband equipment, services 
and infrastructure deployment geared to rural areas 
in order to mitigate the end user cost differential in 
relation to urban areas.

‒ To encourage (not only through tax reductions, but 
also by direct subsidy and regulatory measures) sat-
ellite broadband provision in the Ka band and wireless 
broadband provision in the 450 MHz band, which 
are able to offer high speed downloading and are less 
expensive than alternative technologies.
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Country Entity Comments

Australia Department of Communications 
and the Arts

Australia emphasizes the commercial and competitive 
provision of telecommunications to the greatest extent 
possible. Where Government intervention is warranted 
it considers this should be done on a transparent and 
completely neutral basis. Australian telecommunications 
legislation provides telecommunications carriers with 
powers and immunities to enter land (including build-
ings) for inspection, and to maintain and install certain 
types of facilities. It also provides certain immunities, 
including from a range of State and Territory laws (such as 
laws relating to land use, planning, design, construction, 
siting, tenancy, environmental assessments and protec-
tion). The powers and immunities regime supports the 
fast and efficient rollout of infrastructure by allowing it to 
be done nationally, including in rural and remote areas, 
under a uniform streamlined process, rather than the 
requirements of multiple jurisdictions. This helps carri-
ers meet consumer demand for services while reducing 
the administrative burden on carriers and various tiers 
of government. Australian telecommunications legisla-
tion encourages mobile telecommunications providers to 
co locate of mobile telecommunications facilities, where 
it is feasible to do so. Guidelines encouraging or requir-
ing the co location of telecommunications facilities can 
assist carriers to rollout and upgrade facilities in rural and 
remote areas at a lower cost than carriers installing their 
own stand alone facilities.

Afghanistan Ministry of

Communications and IT

‒ Ensuring security in rural and remote areas the 
same as ensured in urban citizens can help deploy. 
Telecommunications/ICTs in rural and remote areas 
easily.

‒ Expansion of transportation systems in rural and 
remote areas to ease transportation of vehicles.

‒ Investment encouragements in rural and remote 
areas is preferred.

Central Afri-
can Republic

Ministère des Postes et Télécom-
munications, chargé des 
Nouvelles Technologies d’Infor-
mation et de Communication

Unofficial translation: Subsidizing rural ICT operators to 
expand their reach in rural areas.

Costa Rica Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Rica

Unofficial translation: The feasibility of making legal mod-
ifications to the Construction Law, Condominium Property 
Regulatory Law, and the Law for the Strengthening and 
Modernization of Telecommunications Institutions (Public 
costs of the telecommunications sector) has been 
analyzed.

Afghanistan Afghanistan Ministry of Com-
munication and Information 
Technology

‒ Ensuring security in rural and remote areas the same 
as ensured in urban citizens can help deploy Telecom/
ICT’s services in rural and remote areas.

‒ Provision in transportation facilities for vehicles in 
rural and remote areas.

‒ Investment encouragement in rural and remote areas.
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Country Entity Comments

Confedera- 
tion of 
Switzerland

Office fédéral de la communica-
tion (OFCOM)

Unofficial translation: No suggestions.

Bolivarian 
Republic of 
Venezuela

Ministerio del Poder Popular 
para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología

Unofficial translation:

‒ Create programs aimed at developing ICTs in rural 
areas, such as a development policy whose aim is to 
ensure that the greatest possible number of citizens 
in remote areas have access to ICTs and promote 
inclusive development through affordable access to 
technologies.

‒ Establish a commission for the follow-up of ICT Devel-
opment in Venezuela, focused on rural areas.

Islamic 
Republic of 
Iran

Information Technology Organi-
zation of Iran

Resolution no. 156 in Telecommunications Regulatory 
Commission (IRAN)

Federative 
Republic of 
Brazil

Agência Nacional de Telecomu-
nicações – ANATEL

Public policies for the development of rural areas should 
be guided from the perspective of expansion of terrestrial 
networks focusing on quality of services offered, sharing 
of infrastructure by service providers, public incentives to 
reduce the values of access by the end user and better 
procurement conditions of equipment or smartphones

Kingdom of 
SaudiArabia

Communications and Informa-
tion Technology Commission 
(CITC)

Unofficial translation: We believe that principles differ 
with different markets, in terms of the regulatory aspects 
and the needs and locations of users. However, it may be 
said that the sharing of infrastructure, site partnership, 
national roaming and introduction of competition in uni-
versal service projects might result in the more complete 
spread of telecommunications in rural and remote areas.

Denmark Danish Energy Agency Promoting demand for digital infrastructure through digi-
tization e.g. of public services. Ensuring use of wide range 
of technologies. Encouraging local demand aggregation 
to improve business plan for roll out.

8. Any other comments

Please provide any other comments you may wish to add regarding this survey and ways in which 
access to telecommunications/ICTs for people living in rural and remote areas can be improved:

Number of Answers to this question: 24 (53.33%).
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Annex 2.2: Analysis of questionnaire replies to the global survey – 
Presentation
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Annex 3.1: Measuring the Urban-Rural Digital Divide (URDD)
1 Introduction

The urban-rural digital divide is the main digital divide most commonly referred to (besides the 
international digital divide). It is now a major issue in many countries and regions around the world, 
including Europe and the United States. Solving the urban-rural digital divide has been identified as 
the main way of bringing more people online. It provides an overview of why it arises, and the various 
measurement methods to date.

There is by now a considerable body of literature describing the urban/rural digital divide. Much of 
the literature concerned with urban/rural provision has been developed with a view to justifying the 
introduction of competition, private sector provision of telecoms, local loop unbundling and/or the 
success (or otherwise) of Universal Service Funds.

2 The Urban-Rural Digital Divide (URDD)

2.1 Defining the Urban-Rural Digital Divide

The digital divide is defined as “inequality in deployment, access to, and use of, ICTs” (Information 
and Communication Technologies), but there are many different aspects to this term. The urban-rural 
digital divide is in fact one of the main ‘digital divides’ most commonly referred to, which may also 
include divides in access to ICTs by:

– By level – regional or national digital divides, versus the international digital divide.

– By community or grouping – socio-economic group, language community, poor versus rich, 
etc.

– The gender digital divide: male versus female in ex ante access to ICTs (% of total men/women 
online) or ex post Internet access (among those who have made it online).

– By geography/space – urban versus rural; by district or country; mountainous regions versus 
plains. This also includes finer levels of spatial analysis (e.g. local loop length, distance from an 
exchange, or the tendency for investment to upgrade existing connections, rather than connect 
entirely ‘new’ areas). Addressing the urban/rural digital divide is often a major objective of the 
Universal Service Fund, where this exists.

– Over time – the evolution of the digital divide over time.

The richest body of research to date for the Internet derives from the US, due to its longstanding 
concern with universal service of telecommunications and early mover advantages in the Internet; 
however, a growing body of data and work is now available for OECD countries and a range of 
developing countries.

The task of defining rural/urban settlements has always been challenging1, due to national differences 
in the characteristics that distinguish urban from rural areas. UN Habitat and the international 
community tried to standardize definitions of urban/rural areas in 2003; however, these attempts 
proved rather difficult, as there is no international standard definition of what constitutes a rural area 
or village.2 In the event, National Statistical Offices (NSOs) usually define the administrative areas or 
district for use in national Census surveys, which may usually follow the hierarchy village –> town –> 
city (and agglomeration) –> Municipality or province (or close equivalent). International statistics are 
then based on the NSO definitions.3

1 http://www.fao.org/docrep/009/a0310e/a0310e05.htm.
2 ITU World Telecommunication/ICT Development Report 2010, “Monitoring the WSIS Targets: A mid-term review”, ITU, 

Geneva.
3 See the definition of national and international % rural populations available from the World Bank at: http://data.

worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.

http://www.infrastructure-complexity.com/content/2/1/6
http://www.fao.org/docrep/009/a0310e/a0310e05.htm
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL
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Definitions of urban/rural areas differ, according to:

– Population density: The European Investment Bank defines urban as >500 inhabitants/km2; 
semi-urban as 500 <-> 100 inhabitants/km2 and rural as <100 inhabitants/km2. In the E.U., ‘rural’ 
is not defined by the size of localities, but by population density.4 Eurostat uses the categories 
‘urban’, ‘intermediate’ and ‘rural’.5

– Population concentration: Once areas have been classified as low, medium or high population 
density, the distribution and concentration of population between these areas is another variable 
that comes in on top. For Europe, for example, only 2.1 per cent of Belgium’s population lives in 
rural areas outside the main conurbation, whereas the proportion of rural population for Ireland 
was considerably higher at 37% in 2014.

– Absolute town size: The U.S. Census distinguishes between ‘metropolitan’, ‘non-metropolitan 
urban’ or ‘non-metropolitan rural’ areas. Wood (2007) identifies “metropolitan” areas in 
Pennsylvania as the state’s largest cities (minimum population of 50,000) and their suburbs..6 
‘Non-metropolitan urban areas’ are urban areas with populations ranging from 5-15,000, often 
serving as places of employment for people in outlying rural areas. ‘Non-metropolitan rural 
areas’ comprise small towns (with populations of <1,000) or low population density areas outside 
major towns or areas without a central location.

– Administrative districts: Countries may be divided into administrative districts or municipalities, 
which may then be classified more or less scientifically as urban or rural, depending on population 
density, broad characteristics or other criteria.

The UN Statistics Division (UNSD) collects country-by-country population data from National Statistical 
Offices (NSOs) since 1948, through its Demographic Yearbook system. UNSD publishes an annual 
Demographic Yearbook, providing the latest available statistics on population size and composition. 
UNSD also provides data on the population of capital cities and cities of 100 000 and more inhabitants 
each year. In this database, the population data are given for the city proper and for the urban 
agglomeration, including the suburban fringe adjacent to the city boundaries.

The UN Population Division uses UNSD data as the basis for preparing demographic estimates, 
standardized time series starting from 1950, with projections to 2100 for total population, urban 
population and rural population for all countries and areas of the world. The results are published 
annually in World Population Prospects, which serves as the standard and consistent set of population 
figures for use throughout the United Nations system (available online, 2015 edition is the latest 
edition). The UN Population Division also publishes a biennial report, World Urbanization Prospects, 
which presents summary tables by country and region and also reports the sources of data and the 
definition of urban and rural when available, for each country (2014 is the latest available edition).

The US Census Bureau also maintains an international database IPC as a computerized source of 
demographic and socio-economic statistics for nearly 230 countries and areas of the world. The 
IDB combines data from country sources (especially censuses and surveys) with IPC's estimates and 
projections to provide information dating back as far as 1950 and as far ahead as 2050. Because the 
IDB is maintained at IPC as a research tool in response to the requirements of its sponsors, the amount 
of information available for each country may vary.

There are few hard and fast conclusions, in part due to the changing focus of research with the Internet 
adoption curve over time (Figure 1A). Early studies (broadly until around 2010) focus more generally 
on broadband access, while more recent studies tend to focus on the impact of broadband speeds.

4 Markandey Rai (2006), “Operational Definitions of Urban, Rural and Urban Agglomeration for Monitoring Human 
Settlements”.

5 Presentation, “Connectivity: Broadband market developments in the EU”, Digital Agenda Scoreboard 2015.
6 Wood (2007), “Broadband Availability in Metropolitan and non-Metropolitan Pennsylvania: A Narrowing Broadband 

Divide?”, available at: https://netcom.revues.org/1091?lang=en.

http://esa.un.org/unpd/wpp/
http://esa.un.org/unpd/wup/
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Figure 1A: Shifting focus on different aspects of the digital divide with the internet adoption curve

Source: ITU. Stage 1: Presence/absence of coverage. Stage 2: 3G versus 4G and investment upgrades to existing connectivity - 
http://www.infrastructure-complexity.com/content/2/1/6 Stage 3: For example, a provider may offer only a relatively slow speed 
or may provide only residential but not business-class broadband packages, while some providers may also set thresholds or 
limits on monthly data transfer amounts.

The rural/urban digital divide is manifest in various different aspects, which are explained in Table 1A. 
Urban areas may benefit from greater availability of Internet, but also better Quality of Service (QoS) 
or Quality of Experience (QoE), more effective demand, higher incomes, lower costs of Internet access, 
better training and support, more ‘knowledge-intensive’ professions and greater consumer choice.

Table 1A: Different aspects to the Urban/Rural Digital Divide

Urban Areas Rural Areas

Internet penetration Higher penetration rates by house-
holds and individuals

Generally lower penetration by 
households and individuals

Purchasing power & cost of 
Internet access re income

Incomes tend to be higher Incomes tend to be lower, so ICT costs 
are relatively higher for low-income 
groups.

Quality of experience Urban households may be closer 
to the exchange and benefit from 
higher bandwidth & better QoE.

Lower bandwidth available, as well as 
less reliable service & lower QoE.

Effective Demand Workers are more likely to have 
occupations where computers and 
the Internet are part of their work 
environment. Citizens may be more 
informed of their rights to Internet 
access through other media, or 
receive training.

Rural areas may benefit from rural 
livelihoods e.g. farming and agricul-
ture, where ICT may not necessarily 
form part of the work environment. 
Training or maintenance centres may 
be distant or less accessible.

Consumer choice Consumers in urban areas may 
benefit from a choice of alternative 
operators.

Consumers in rural areas may be 
restricted to a single provider (or lim-
ited choice).

Source: ITU.

http://www.infrastructure-complexity.com/content/2/1/6
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2.2 Why does the Urban-Rural Digital Divide exist?

The literature divides according to whether observers see the Urban-Rural Digital Divide (URDD) as a 
result of underlying patterns of socio-economic activity, or as a driver of this activity (similar to how 
railroads, electrification and even air conditioning have been viewed as enablers of the redistribution 
of population in the United States from the East Coast to the West Coast over recent history).

A large number of papers see the URDD primarily as a problem of supply. Dr. Wood (2007) observes 
that “it is clear that telecommunication providers have been, over time, more likely to make 
investments in advanced technologies in urban rather than in rural areas, with population density 
being a key factor in relation to such investments” (page351). Dr. Wood concludes that “the most 
important factor associated with broadband availability relates to population density, though factors 
such as income can also play a role, especially for cable companies... (page351). Investing in the 
infrastructure necessary for broadband in densely as opposed to less densely populated areas offers 
cable as well as telephone providers a much greater return on their investments” (page 358). The 
U.S. Government Accountability Office (GAO, 2006)7 agrees: “the most frequently cited cost factor 
affecting broadband deployment was the population density of a market. Many stakeholders, including 
broadband providers, state regulators and state legislators, said population density was a critical 
determinant of companies’ deployment decisions. The cost of building broadband infrastructure in 
areas where people live farther apart is much higher than building infrastructure to serve the same 
number of people in a more urban setting” (page 19).

Once socio-demographic characteristics and broadband availability are considered, GAO found in the 
US that rural households no longer appear less likely to adopt broadband – “while rural households 
are less likely to adopt broadband, our findings indicate that this difference may be related in part 
to the lower availability of broadband in rural areas”8 (page 5). Grubesic (2008) found that supply-
side determinants are critical in explaining the diffusion, adoption and availability of broadband, and 
metropolitan size is not the only factor determining the availability of broadband. Preston, Cawley & 
Metykova (2007) suggest that for the European Union (EU), robust local initiatives in rural and less 
developed regions can only be made possible by some kind of universal service-type policies9.

Authors also differ on profiles of demand in metropolitan/rural areas. Whitacre (2010) suggests 
that after controlling for underlying demographic and economic characteristics, households in rural 
areas have a similar propensity to adopt broadband as metropolitan households. Some authors 
cite differences in the perceived benefits to Internet adoption between urban and rural areas. For 
example, Strover (2001)10 found that the perceived benefits of broadband may be lower in rural areas, 
due to lack of skills or knowledge to realize the importance of digital information.

In reality, both supply and demand factors are important (Figure 2A). It is clear that by now, the 
presence of broadband infrastructure is now a decisive factor in business location decisions, especially 
for knowledge-intensive firms11, and part of the package put together by many investment promotion 
agencies. According to Grubesic & Mack (2016), “ICTs are a key enabler of intra- and inter-regional 
interconnection of economic clusters and city regions”12. The real significance of the urban-rural 
digital divide may therefore lie in:

7 The US Government Accountability Office (2006),”Broadband Deployment Extensive throughout the United States, 
but It Is Difficult to Assess the Extent of Deployment Gaps in Rural Areas GAO-06-426”, available at: http://www.gao.gov/
new.items/d06426.pdf.

8 The US Government Accountability Office (2006),”Broadband Deployment Extensive throughout the United States, 
but It Is Difficult to Assess the Extent of Deployment Gaps in Rural Areas GAO-06-426”, available at: http://www.gao.gov/
new.items/d06426.pdf.

9 Preston P, Cawley A, Metykova M. 2007. Broadband and Rural Areas in the EU: Recent Research and Implications, 
Telecommunications Policy, 31, 6-7, p. 389-400.

10 Strover, S. (2001), “Rural Internet connectivity”, Telecommunications Policy, 25(5), 331–347.
11 “The Importance of Broadband Provision to Knowledge Intensive Firm Location”, Mack, Anselin & Grubesic, http://

www.ersa.org/IMG/pdf/MackSummerSchool_Presentation.pdf.
12 “Broadband Telecommunications and Regional Development” (2016), Grubesic, Tony H., and Mack, Elizabeth A, Rout-

ledge.

http://www.gao.gov/new.items/d06426.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d06426.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d06426.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d06426.pdf
http://www.ersa.org/IMG/pdf/MackSummerSchool_Presentation.pdf
http://www.ersa.org/IMG/pdf/MackSummerSchool_Presentation.pdf
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1) Supporting and underpinning existing macro- or micro-economic activities, as well as the 
redistribution of existing activities;

2) potentially enabling new forms of economic activity in a new digital economy;

3) Enabling ‘personal fulfilment’ factors e.g. entertainment, staying in touch with distant relatives.

It is notable that policy-makers and the economic literature most often cite economic factors (1) and 
(2), whereas factor (3) is most often cited as the reason people take up broadband.

Figure 2A: Drivers and determinants of broadband take-up

Source: ITU.

In terms of supply, major supply-side challenges exist in expanding the Internet and web to 
accommodate the next four billion people – notably, extending present-day networks outside urban 
areas into rural or remote areas, and upgrading networks to cope with the growth in traffic. The 
challenge of universal access stems from steep increases in marginal costs of network deployments 
for less densely populated or more remote areas, jeopardizing the viability of service provision on a 
commercial for-profit basis.

As one example of just how steeply costs can rise, Analysys Mason (2015) recently calculated the 
commercial viability of deploying different technologies in different municipalities in TFYR Macedonia 
by calculating the Net Present Value (NPV) of a roll-out over the period 2015–2023. The estimate of 
viable coverage varies, depending on the broadband technology and ranges from 44 per cent coverage 
for FTTH (covering mainly urban/sub-urban areas – see Figure 3A, left) to 51 per cent for DOCSIS3.0 
and 94 per cent for LTE i.e. covering most of the territory. (These coverage levels will vary, depending 
on the country and its geography, population distribution and terrain). Even in Europe, many countries 
still have a way to go to achieve these levels of coverage, with only four countries over 25 per cent 
FTTH+FTTB and only six countries over 20 per cent FTTH+FTTB coverage13. Globally, four countries 
have achieved over 50 per cent coverage (UAE, Rep. of Korea, Hong Kong and Japan14).

Capital expenditure (capex) per household or per capita also increases massively when reaching the 
last 10 per cent or 20 per cent of the population in remotely populated areas. The equivalent level of 
capex for which FTTH remains commercially viable is just under 200 Euros/household for FTTH in TFYR 
Macedonia (Figure 3A, right chart), 30 euros/capita for LTE and 100 euros/household for DOCSIS3.0. 
After this, broadband coverage may become prohibitively expensive.

13 http://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2015/PR2015_FTTH_Subscribers.pdf.
14 Ibid.

http://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2015/PR2015_FTTH_Subscribers.pdf
http://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2015/PR2015_FTTH_Subscribers.pdf


153

املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

Figure 3A: Commercial viability of broadband coverage

Source: Analysys Mason.

Where the business case is compelling, the World Bank calls for the private sector to take the lead 
in providing Internet infrastructure and services, but notes that “public investment or intervention 
is sometimes justified where the private sector is unable to provide affordable access”15. One factor 
contributing to the slowing of Internet growth is that the business case is less compelling for the areas 
in which the remaining 57 per cent of unconnected people live.

3 Measurement methods to date

There are many different ways of breaking down and measuring digital divide more generally, some of 
which can yield different conclusions. Methods used for the urban versus rural digital divide include:

‒ Penetration;

‒ Spatial coverage, location & territory measures;

‒ Network Performance;

‒ Utilization measures.

3.1 Penetration measures

Penetration measures have the advantage of being simple, but they represent fairly blunt percentages. 
They can be available at the national level for target populations of interest, within available reporting 
structures. Per capita penetration measures are readily available and used widely by many regulators, 
NSOs and operators, and can be used for ranking purposes. They may also give an indication of the 
remaining addressable market (as the inverse measure). Absolute percentages are available from:

– Homes: as a proportion of total premises covered – usually for a specific network, as the 
combined aggregate requires information from all operators. For example, in Q1 2014, 57 per 
cent of adults in the UK used the Internet on their mobile phone (OFCOM, 2015).

– Proportion of consumers: for example, in Q1 2014, 57 per cent of adults in the UK used the 
Internet on their mobile phone (OFCOM, 2014).

15 “World Development Report 2016: Digital Dividends”, World Bank, forthcoming.
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– Defined relative to minimum thresholds for speed or technology: For example, from recent 
analysis from the US: “Current deployment data indicate that 92 per cent of Americans in 
urban areas, and 47 per cent in rural areas, have access to fixed broadband with speeds of at 
least 25/3 Mbps16. In contrast, 31 per cent of the population residing in rural census blocks 
lack access to fixed broadband providing at least 10 Mbps/768 kbps speeds - SBI Data, as of 
31 December 2013. In the U.S., fixed broadband services with even higher speeds, such as 25 
Mbps downstream /3 Mbps upstream (25/3 Mbps) or higher, are available to the vast majority 
of urban households”.17

There are a number of national mapping initiatives which have engaged in simple mapping of 
broadband penetration rates by municipality or county. For example, a number of European nations 
have carried out mapping initiatives as part of the Digital Agenda. Figure 4A shows the case for Latvia; 
Figure 5A depicts the situation of household broadband access for Europe and the Balkan States, 
while Figure 6A shows a recent analysis of the urban/rural digital divide in the United States.

Figure 4A: Broadband across Latvia, 2015

Source: “Latvian Experience Mapping Broadband & QoS aspects”, Elmars Lipenbergs, Head of QoS Division, Electronic Communi-
cations Post Dept, Public Utility Commission, Latvia, Presentation.

Figure 5A shows the situation of household broadband access for Europe and the Balkan States. 
In Bulgaria and Romania, for instance, the urban rural divide in internet access is greater than 
30 percentage points (Figure 5A), while in Belgium and Luxembourg it is actually reversed, with 
higher rates of penetration outside cities. Uzbekistan’s broadband market remains comparatively 
underdeveloped, with approximately 426,000 users at the end of June 2015, equivalent to a household 
penetration of just 8 per cent. In Tajikistan, fixed line internet access, however, remains limited to 

16 Footnote 31, page 8 https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-order-increase-connect-america-rural-broad-
band-speeds#.

17 https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-order-increase-connect-america-rural-broadband-speeds# See National 
Broadband Map, http://www.broadbandmap.gov/.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2016/Broadband%20Mapping/Latvian-Elmars-experience%20on%20Broadband%20Mapping%20and%20Mobile%20Broadband%20QoS%20aspects%20%20%20.pdf
https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-order-increase-connect-america-rural-broadband-speeds
https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-order-increase-connect-america-rural-broadband-speeds
https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-order-increase-connect-america-rural-broadband-speeds
http://www.broadbandmap.gov/
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major urban areas and the primary access method is via dial-up or leased line connections, whilst a 
handful of ISPs also provide satellite and fibre broadband services.

Figure 5A: Household broadband access in Europe, 2015

Source: Eurostat.

Various institutions (such as the FCC) carry out regular benchmarking and mapping initiatives in 
the United States, where broadband penetration has become a major economic issue in terms of 
attracting investment into different municipalities and maintaining national competitiveness.

“While the map strongly suggests an urban-rural divide, it also reveals several rural areas that have 
relatively high rates of Internet adoption. Examples include much of the Northern Great Plains and 
several counties in Montana, Wyoming, North Dakota, Colorado and Utah. This suggests that even 
though geography is known to have a large impact on costs, other factors can influence Internet 
adoption, even after conditioning on geography”.
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Figure 6A: Internet penetration in the United States, by County, 2013

Source: US Administration – nearly every American can access the Internet.

3.2 Spatial coverage, location and territory measures

Traditional measurements of cellular coverage are typically associated with space/location (relating 
to certain geographical locations) there are more complex aspects relevant to B5G systems associated 
with people’s mobility patterns. The lack of nuances and in-depth understanding of a coverage 
measure is clearly noticeable in the historical coverage requirements adopted by regulators. Invariably, 
the percentage of coverage required in license conditions is a static measure, which relates to the 
locations where people live. There is an important role for engineers and the research community 
to re-define coverage in terms that are useful and will guide the direction of new radio technologies. 
Another growth area for analysis is the spatial and temporal patterns with which people move 
(interview with Korea Telecom on the use of big data). ITU also calculates coverage for fixed broadband 
networks, including the distribution of population in relation to backbone nodes for fixed networks 
(see Figure 7A below).
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Figure 7A: Status of backbone connectivity, 2013

Source : ITU.

Network Performance

More recent evaluations of network performance can rely on random sampling of performance 
metrics. For example, according to OFCOM 201418 traditional network Key Performance Indicators 
(KPIs) could include:

– HTTP download speed: the rate at which data can be transferred from the internet to a user’s 
device (such as downloading apps, music or other files);

– HTTP upload speed: the rate at which data can be transferred from the user’s device to the 
internet (such as uploading photos or other content to social media sites);

– Web browsing speed: the time that it takes to load a standard web page; and

– Latency: the responsiveness of the network, measured by recording the time it takes for a small 
piece of data to travel to one point and return a response to the user’s device.

This sort of research enables conclusions to be drawn about relative network performance (which 
could then be divided according to the urban/rural distinction). For example, in the UK in Q2 2014, a 
comparison of the relative performance of 3G versus 4G networks led to the following conclusions:

– 4G download speeds were twice as fast as 3G (average speed of 15.1Mbit/s v. 6.1Mbit/s).

– Upload speeds were seven times faster via 4G than those on 3G ( 12.4Mbit/s versus 1.6Mbit/s).

– Web browsing was faster on 4G (average time to load a standard webpage - 0.78 v. 1.06 seconds).

– 4G networks have lower latency than 3G (as an average, latency on 4G was 55.0ms v.66.8ms).

The main criticism of these types of traditional indicators is that they tend to focus on network 
performance, at the expense of user satisfaction or user experience. Network performance can be 
measured by the use of more subjective threshold criteria e.g. deciding that a web upload delay 
in excess of 1 second is likely to result in user dissatisfaction. A 2012 study from the University 
of Massachusetts Amherst, in the United States of America, and Akamai Technologies found that 
Internet users start abandoning attempts to view online videos if they do not load properly within two 

18 http://www.ofcom.org.uk/static/research/mbb.pdf.

http://www.ofcom.org.uk/static/research/mbb.pdf
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seconds19. The problem with these fixed thresholds is that they will reduce over time as throughput 
capacity increases (Figure 8A).

Figure 8A: Evolution in technical factors for video

Source: “End-to-end video quality QoE assessment as a means of verifying interoperability”, Presentation by Paul Coverdale, 
Huawei Technologies Co. Ltd, to ITU Workshop on VoLTE, 1 December 2015.

3.3 Utilization measures

Michael Curri (Strategic Network Group – 31 March 2015) found that, “regardless of speed available, 
rural communities are utilizing the Internet and its applications at a lower rate, largely because there 
is less knowledge transfer amongst peers and less of a market for specialized technical services in in 
rural areas”, while “rural communities have far less local resources to support businesses looking to 
better utilize broadband applications”.20 It is also possible to explore urban – rural divides by utilization 
measures of different services, which may also give some idea of the sophistication of demand in 
different areas.

Meanwhile, Ericsson, XL Axiata and Facebook have developed the concept of ‘app coverage’ to 
measure and improve end-to-end network performance using Facebook application use cases21. 
This seeks to relate the functionality possible to the coverage area, defined in terms of speed from 
the cell tower. App coverage looks at the network from a user perspective and allows operators to 
evaluate whether a user will be satisfied with their experience of a specific app in a given location 
at a given time. App coverage brings together different aspects of network performance – such as 
radio network throughput (see Figure 9A), latency and capacity, as well as the performance of the 
backhaul, packet core and CDNs, and performance variations between high- and low-end devices.

19 Krishnan, S. Shunmuga and Sitaraman, Ramesh K., 2012. University of Massachusetts, Amherst and Akamai Technolo-
gies. Video Stream Quality Impacts Viewer Behavior: Inferring Causality Using Quasi-Experimental Designs. Available 
at:www.akamai.com/dl/technical_publications/video_stream_quality_study.pdf.

20 Curri, «The Rural Broadband Digital Divide”, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2587782.

21 Ericsson White Paper, “Measuring and Improving Network Performance”, available at: https://info.internet.org/en/
wp-content/uploads/sites/4/2016/07/10734295_270843076447514_1952370192_n.pdf.

http://www.akamai.com/dl/technical_publications/video_stream_quality_study.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587782
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587782
https://info.internet.org/en/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/10734295_270843076447514_1952370192_n.pdf
https://info.internet.org/en/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/10734295_270843076447514_1952370192_n.pdf
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Figure 9A: The concept of app coverage

Source: Ericsson/Facebook/XL Axiata.

Table 2A: Bandwidth requirements for sample apps

Service/App Bandwidth needed Comments

SMS Bursty

Email 7.5-8MB of external band-
width per day, equivalent to 
a quarter of a kilobyte per 
second over an eight-hour 
working day

Bursty

YouTube

Skype video 
calling

300 kbps/ 300 kbps Minimum symmetrical bandwidth requirement for 
mutual video calling

VoIP 30 kbps / 30 kbps Minimum VoIP for pure voice Skype calling

Facebook Video calling works best with 
a connection speed of 150 
kbps. Need corresponding 
figure for template down-
load, single and multipicture 
download and single picture 
upload.

https://www.facebook.com/help/325947034156919/ 

Netflix 0.5 Mb/s required

1.5 Mb/s recommended

3.0 Mb/s recommended for 
SD

5.0 Mb/s recommended for 
HD 

25 Mb/s  recommended for 
Ultra HD

Netflix Internet connection speed recommendations - 
https://help.netflix.com/en/node/306 

https://www.facebook.com/help/325947034156919/
https://help.netflix.com/en/node/13844
https://help.netflix.com/en/node/13444
https://help.netflix.com/en/node/306


160

 املسألة 5/1: توفري االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية واملناطق النائية

Service/App Bandwidth needed Comments

http://arstechnica.com/information-technology/2012/05/the-speed-of-networking-today-and-tomorrow/.

Table 3A: Bandwidth requirements for different types of Skype calling

Source: Skype, at: https://support.skype.com/en/faq/FA1417/how-much-bandwidth-does-skype-need.

3.4 How to address the Urban-Rural Digital Divide

In terms of what we can actually do about the urban/rural digital divide, we can distinguish between 
general enabling ‘framework conditions’, which are good for the market as a whole. These include 
the well-known framework conditions of:

– Undertaking market liberalization, including privatization & competition;

– Establishing an independent regulator, which engages in regular consultations & benchmarking.

– With a broadly open approach to new technologies (VoIP).

These are by now well-known, and most – but by no means all – countries have moved to engage with 
these. For example, the vast majority of countries now have competitive mobile markets, there are 
now 162 regulatory authorities worldwide by 2015, and VoIP is now fully legal in over 130 countries.

With regards to the industry more broadly, it is also vital to address industry issues more broadly – 
different countries are struggling with different aspects:

– Exploring new financing models.

– Work to resolve potential issues quickly (roaming fees, OTTs, FDI, interconnection – issues which 
may differ, according to the region).

With specific regard to broadband and universal service, the framework for Universal Service is also 
fairly well-known by now:

– Rights-based approach in laws – twenty countries have made Internet access a legal or civil or 
citizen’s right.

http://arstechnica.com/information-technology/2012/05/the-speed-of-networking-today-and-tomorrow/
https://support.skype.com/en/faq/FA1417/how-much-bandwidth-does-skype-need
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– USOs have been introduced through a range of different regulatory instruments.

– Universal coverage can be included in the license conditions for new operators.

– A number of countries have gone down the route of establishing a USF with PPPs (although 
there is somewhat mixes evidence about the efficiency of results).

It can be helpful to establish a National Broadband Plan, with dialogue involving all the major 
stakeholders. In 2013, ITU found that countries with a National Broadband Plan are likely to have higher 
fixed and mobile broadband penetration. By 2015, 148 countries had introduced a National Broadband 
Plan. Table 4A presents examples of supply-side measures that can be taken to promote the supply 
of broadband networks and services, and high-speed broadband in particular. Regulators may need 
to work closely with operators and other policy-makers to ensure that coverage obligations or sharing 
requirements are fully understood, and that adequate follow-up and enforcement mechanisms are 
available.

Table 4A: Supply-side measures to promote provision of broadband networks and services

Type of policy Definition and examples

Sharing of telecoms 
infrastructure

Measures to promote the sharing of existing telecoms infrastructure among players 
that would benefit operators through a reduction in roll-out costs (e.g. harmoniz-
ing and facilitating infrastructure sharing, developing a register of infrastructure 
locations) 

Co-deployment and 
co-investment

Measures to enable coordination and joint investment in the roll-out of commu-
nications networks by telecoms operators, possibly in conjunction with utilities/
promoters (e.g. to develop infrastructure in under-served areas, or to promote the 
joint construction of telecoms networks at the same time as other infrastructure is 
being constructed)

Access to non-tele-
coms infrastructure

Measures to allow operators to use non-telecoms civil infrastructure when deploying 
communications networks (e.g. giving the national regulatory authority (NRA) legal 
powers to mandate access to infrastructure owned by entities outside the telecoms 
sector)

Spectrum 
assignment

Actions to define a clear and efficient spectrum policy to encourage the development 
of mobile broadband (e.g. promoting technological neutrality when assigning fre-
quencies, assigning the digital-dividend spectrum to mobile)

Spectrum trading Introduction of the option to transfer spectrum rights to improve flexibility in the use 
of frequencies

Coverage obligations Design of new spectrum licenses that will increase the availability of broadband 
networks and services at a national level (e.g. by imposing coverage obligations, or 
implementing geographical obligations)

Imposition of techni-
cal standards

Elimination of uncertainty regarding the technical specifications for broadband roll-
out projects (e.g. by defining standards for high-speed broadband connections that 
must be provided as part of new housing developments, to help achieve economies 
of scale, improved quality, or access to new markets)

Wholesale and retail 
markets

Introduction of measures to promote competition to allow potential new operators 
to successfully enter the market (e.g. appropriate regulation of wholesale broadband 
offers, carrying out audits and improving the operational terms of bitstream offers)

Source: Analysys Mason, 2015.

Table 5A outlines examples of measures that can be implemented on the demand side, to facilitate 
the use of broadband by the largest number of citizens possible and increase the amount and 
attractiveness of digital content and services in order to foster citizens’ interest in ICT. In certain 
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developing countries, it may still be necessary to demonstrate the proven benefits of ICT services 
(e.g. to gain access to online services, provide remote diagnosis, news reporting or entertainment) 
to help create more demand for broadband take-up.

Table 5A: Demand-side measures

Type of policy Definition and examples

Broadband mapping Develop a publicly accessible mapping tool to display the availability and speed of 
retail broadband connections, on a nationwide basis. This would enable citizens to 
see the current status of broadband services at a particular location, including the 
availability of basic or high-speed broadband

Transparency and 
control

Set up transparency requirements for operators to enhance information, control and 
trust for end users in relation to broadband (e.g. requiring ISPs to be transparent 
regarding the speed delivered, or requiring broadband contracts to be structured in 
a way that is clear, understandable and accessible to users)

Communication Design marketing campaigns to encourage the widespread use of digital services 
(e.g. to increase awareness of the potential that exists in broadband technologies)

Trust and security Introduce measures to improve security for users of digital services and increase their 
confidence in these technologies (e.g. ensuring appropriate security for electronic 
financial transactions, adapting copyright laws to the digital sphere, and developing 
services such as e-identification to protect user identities and privacy)

e-Inclusion and ICT 
literacy

Implement measures to foster access to, and use of, ICT content and services by 
the vast majority of the population (e.g. promoting education in ICT and broadband, 
and setting up financial incentives such as fiscal subsidies on ICT services or device 
subsidies)

e-Education / 
e-Administration / 
eHealth / e-Com-
merce / e-Justice

Devise measures to:

connect schools and universities and develop the use of ICT in the education sector 
by all stakeholders (e.g. introducing digital learning in the classroom)

make the most important administrative services available online to the whole 
population, to streamline and simplify administrative processes (e.g. by increasing 
Internet use in the public sector)

leverage the potential for providing online access to the health sector and encourage 
the use of new services (e.g. developing telemedicine services through the use of 
videoconferencing, and digitization of health records)

develop the use of e-commerce (e.g. by simplifying the administrative process 
involved in opening an online business)

enable the judicial system to benefit from the use of ICT services (e.g. by making legal 
guidance and information services available online, or allowing citizens to initiate 
small-claims cases online)

High-quality online 
content

Involve the State in initiatives to develop high-quality and local online content, in 
order to attract a wide public audience (e.g. by encouraging and supporting the cre-
ation of content and services, offering digital access to cultural content that is the 
responsibility of the State)

Support for industry Take steps to support ICT businesses, as a way of stimulating the development of 
new and innovative services or products (e.g. by creating ‘digital hubs’ to concentrate 
enterprises in the digital sector and stimulate competitiveness and growth, or reduc-
ing the rate of value-added tax charged on products and services in the ICT sector)

Source: Analysys Mason, 2015.
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Annex 3.2: Measuring the Urban-Rural Digital Divide (URDD) – 
Presentation
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Annex 4: Country examples of ICT in education in rural areas
– Bangladesh22

A Public Private Partnership model where KT is partnering with International Organization for 
Migration (IOM) and the Bangladesh Government (Ministry of ICT division under the Ministry of 
Posts, Telecommunications and Information Technology) to provide broadband infrastructure and 
ICT solutions to a remote Moheshkali island in the East of Bengal, Bangladesh. As the broadband 
network infrastructure is being set up, the project will begin introducing relevant ICT solutions to the 
targeted facilities (schools, health clinics, government sites and others) and provide relevant training 
to the island.

In coordination with the Government of Bangladesh, KT identified four major social priorities in 
Moheshikhali; Education, Health, Information, and Agricultural Resilience Service. E-learning solution 
will be deployed to primary schools in Moheshkali Island to provide distant learning to help the island 
overcome shortages in teaching staffs that so many remote areas go through. e-Learning solution will 
link teachers in urban areas to students in Moheshkali. Contents related to e-Learning will use the 
existing Ministry of Education’s “Teachers Portal”.

– Bhutan23

The National Research and Education Network (DrukREN) consist of a fiber-optic network using the 
existing National Fiber Network. The Ministry of Information & Communications (MoIC) is working 
with the existing Network Operators in Thimphu to establish the IXP. MoIC has established a fiber-
optic cable backbone in Thimphu connecting all the Internet Service Providers in a ring topology. The 
fibre optic network linking all ISPs located in Thimphu will be used by each ISP to connect with the 
Internet Exchange Point Switch for ISP peering with 10Gbps through Single mode OFC.

– Burundi24

DrukREN shall extend high-speed connection to all the research & educational institutes in the country. 
It shall provide high-speed access to schools, research centers and Basic Health Units located in rural 
areas.

In order to take full advantage of the national fibre-optic backbone, the Government of Burundi 
through the ICT ministry has launched projects that will enable rural populations to continue to 
become familiar with ICTs. These include multipurpose community telecentres and ICT clubs in 
secondary schools.

Broadband infrastructure and applications have helped to meet the challenges facing Burundi in areas 
such as health and education.

– People’s Republic of China25,26,27

Objective of China’s rural broadband development.

According to the plan, education related goals for rural broadband are set as follows:

By 2015, Broadband network will cover all rural schools, libraries and hospitals and 95 per cent% of 
administrative villages; broadband access rates for rural households will reach 4 Mbps; household 

22 Document 1/368, “ICT improvement initiatives in remote and isolated areas: GiGA Island Project in Bangladesh”, 
Republic of Korea.

23 Document 1/407, “National research & education network in Bhutan”, Kingdom of Bhutan.
24 Document 1/254, “Impact of the national fibre-optic backbone in connecting rural areas in Burundi”, Republic of 

Burundi.
25 Document 1/46, “Rural broadband in China and proposals for Question 5/1 study”, People’s Republic of China.
26 Document 1/158, “The experience of China Telecom in developing ‘Broadband Villages’”, People’s Republic of China.
27 Document 1/283, “China Telecom’s experience in rural broadband expansion in the era of all-optical networks”, Peo-

ple’s Republic of China.

https://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0368
https://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0407
http://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0254
http://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0046
http://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0158
http://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0283
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penetration of fixed broadband in rural areas will reach 30 per cent; mobile Internet will have become 
very popular, 3g/4g penetration in rural population will reach 32.5 per cent.

To accomplish the periodic goals, a “Broadband Village” project and a “broadband applications in 
rural schools” demonstration project are included in the Plan.

Considering so many arduous problems for remote areas to resolve immediately, it’s natural for people 
outside ICT industry to share the same views on the priority of broadband. Regulator should make 
the necessity of broadband in providing basic public service such as hygienic, medical and education 
in rural and significance of broadband in creating development environment for rural communities 
be fully aware of to widen channels for broadband funds.

The experience of China Telecom in developing “Broadband Villages”.

In addition to the roll-out of infrastructures, the Sichuan Branch of China Telecom has also put into 
operation platforms for services such as IPTV, e-Learning, e-Commerce and micropayments that aim 
to address issues specific to the rural areas in China, e.g. monotonous cultural life, relative shortage 
of medical and educational resources and relatively backward modes of business, trade and logistics. 
These platforms are very important in enriching the cultural life of the general public, improving 
livelihoods and promoting the transformation and upgrade of the traditional businesses and logistics 
in the rural and remote areas.

Cooperation with the government in continued commitment to the improvement of ICT-based 
education

In 2010, Guangdong Provincial Department of Education signed a strategic cooperation agreement 
with China Telecom. The two sides have achieved fruitful results in Smart Campus, Campus Safety, 
Care for Children Left Behind and training, etc. Up until now, 27 000 primary and secondary schools 
in the province have been equipped with broadband access, and China Telecom’s education cloud 
platform is accessible by 14 000 classes, with 120 000 teachers’ accounts opened.

In May 2016, the Guangdong Provincial Department of Education signed a five-year strategic 
cooperation framework agreement with China Telecom on the "Internet + Education". In 2016, the 
company will bring broadband access to the remaining 5 per cent unconnected teaching points at the 
grass-root level in rural areas. Within three years, the company will achieve an average bandwidth 
of 500 Mbps or more per campus for all the schools located in advanced districts equipped with 
modern education technologies, and will achieve an access bandwidth of 100 Mbps or more for 
rural primary and secondary schools and teaching points; in regions and schools with conditions in 
place, the company will gradually advance the roll-out and application of wireless education MANs 
(Metropolitan Area Networks) and the wireless campus networks.

– Colombia28

The Colombian Ministry of Information and Communications Technology (“MINTIC”) committed to 
provide internet access points to 100 per cent of population centres of more than 100 people through 
the “Kioscos Vive Digital” (KVD) project.

The project is being implemented in a number of phases. Local operators are contracting with a 
number of satellite operators (Eutelsat, Intelsat, and Hispasat) for satellite capacity and are installing 
VSATS around the country. At this stage more than 5,000 Kiosks have been installed, but it is expected 
that many more VSATS will be requested. The initial requirement of speed per school, have been 
increased from 4 to 6 Mbps. Kiosks support connectivity to computers, laptops and other devices in 
libraries, schools and other public access sites.

28 Document 1/329, “The critical role of satellite in connecting the unconnected”, ITSO, INTELSAT and EUTELSAT IGO.

https://www.itu.int/md/D14-sg01-c-0329/en
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– Guinea29

Making ICTs widely available in rural areas

As part of the effort to spread ICTs in local communities, the Ministry, in collaboration with Global 
Voice Guinée (GVG), has set up neighbourhood cybercafés in the capital’s five districts, with Internet 
connection rooms and training rooms equipped with computers and other office equipment. Operating 
these centres serves as a test for communities in the country’s interior. This is a project to provide 
Internet connection for public secondary schools.

– Haiti30

(The need for telecommunications in rural and remote areas)

With people in rural and remote areas now travelling to and from the city, and with the democratization 
of telephony, another vision is opening up and the scope of business negotiations is broadening. 
Parents are demanding more from their children’s education, and are calling for adequately equipped 
clinics and hospitals. 

Business models

A proliferation of community telecentres would have been necessary to facilitate the rapid integration 
of such rural areas and enhance the development of numerous sectors including education, health, 
small enterprises, agriculture, etc. The information, telecommunication and data services provided by 
such local centres are underpinned by telecommunication and IT resources as a factor in sociocultural, 
economic and political development. The qualified and competent person hitherto responsible for 
maintaining the equipment and assisting users should now, in addition to managing the telecentre, 
be running training events for members of the community.

Following the establishment of Internet access, a desirable step would then be to have a large number 
of Internet radio stations providing content in the areas of environmental education, agriculture, 
finance, hygiene, health, and so on.

– Kenya31

The objectives of the Universal Service Fund in Kenya include supporting expansion of communication 
services to schools, health facilities and other organizations serving public needs.

Following broadband related projects is a prioritized Universal Service Fund project in Kenya: Establish 
a first step towards addressing the critical national gap which exists in connectivity of schools and 
tertiary college institutions below university level.

– Madagascar32

The goal of the government’s telecommunication/ICT programme “Numérique pour tous” (Digital 
for Everyone), which is led by the Ministry of Posts, Telecommunications and Digital Development, 
is to promote widespread use of ICTs especially in Madagascar’s more isolated areas. The ministry 
of Education in ICTs will enable pupils to become familiar with ICT tools and reduce digital illiteracy 
in rural areas.

Digital “showcases” associated with an ICT centre (“VOHIKALA Centre”) have been set up in rural 
communes. School pupils, women, young people, farmers’ associations, and many others, can make 
use of this centre. VOHIKALA is equipped with computers, scanners, printers and various other 

29 Document 1/144, “Situation regarding access to telecommunication/ICT infrastructure and services in rural and iso-
lated areas in the Republic of Guinea”, Republic of Guinea.

30 Document 1/140, “Business model and operator encouragement”, Republic of Haiti.
31 Document 1/291, “Use of the Universal Services Fund for extension of ICT Services in rural and remote areas in 

Kenya”, Republic of Kenya.
32 Document 1/270, “Telecommunications/ICTs for rural and remote areas”, Republic of Madagascar.

http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0144
https://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0140/en
http://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0291
http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0270
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accessory items. Some 24 centres have been set up and commissioned in rural areas of Madagascar 
and many more will follow.

– Rwanda33

Education is the vital right of every citizen of Rwanda, according to article 40 of the Rwandan 
Constitution which states that “Every person has a right to education” whether a child resides in a 
high profile society or in a remote underserved area.

The government of Rwanda aims to facilitate and contribute to the deployment of the 
telecommunications or ICTs in rural and remote areas to improve the environment and life of the 
populations in those areas with more beneficial effects on poverty alleviation of the country.

The following are educational related initiatives implemented by the Government of Rwanda through 
Universal Access Fund (UAF) to promote the penetration of telecommunications/ICT access and its 
usage in rural and remote areas of the country:

1) Provision of bandwidth subsidy to rural communities for accessing the education, health and 
public services in rural and remote areas of Rwanda. 

2) Providing the broadband connectivity to 30 community ICT Telecentres in rural and remote 
areas of the country.

3) Offering the internet bandwidth connectivity to all Universities (Public and Private) using 
RwEdNet.

4) Connecting secondary schools in remote and rural areas on VSAT internet connectivity.

5) All technical secondary and college schools are connected.

Ongoing Projects

Since 2013, Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) through the UAF in collaboration with other 
institutions has developed and implemented the following projects: 

1) Connecting rural schools on broadband Internet services:

In line of promoting the quality education in the country and ICTs penetration to rural and underserved 
areas; RURA initiated the joint project with Ministry of Education (MINEDUC) to connect schools in 
rural and underserved areas on broadband Internet services. Currently, 67 schools were selected 
where:

• The identified 18 schools in rural areas will be connected to broadband Internet by using 
the national optic fibre backbone, and;

• The other 49 schools located far from the national optic fibre network will be connected to 
broadband Internet services by using the Wireless Technologies. 

This project is now in its implementation phase and coordinated by MINEDUC as the focal point of 
the project with the following main goals:

• To promote the quality education in the country;

• To speed up the ICT penetration to rural and underserved areas;

• To spread the Internet connectivity to school’s neighbourhood communities.

2) Supporting ICT literacy in rural and remote areas of Rwanda:

This project aimed to build up nation`s ICT skills and bring ICT literacy to the critical mass by promoting 
the ICT literacy in rural areas of the country. This project plays a vital role in the citizens of Rwanda by 

33 Document SG1RGQ/147, “ICT in education sector of Rwanda”, Republic of Rwanda.

http://www.itu.int/md/D14-sg01.rgq-c-0147
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establishing e-Learning and e-service centres in rural and underserved areas as a means to providing 
access to affordable ICT services to rural communities. This is in line with the leadership vision of 
transforming the country into a knowledge based society. The project stakeholders are Ministry of 
Education and Ministry of Local Governance.

– Sri Lanka34

Connect a School, Connect a Community Project

The ITU assisted “Connect a School, Connect a Community” public-private-people-partnership 
(PPPP) project in Sri Lanka is helping to bridge the rural-urban digital gap and opening up economic 
opportunities for rural communities. The ITU and Telecommunications Regulatory Commission of Sri 
Lanka (TRCSL) have provided funds for the hardware and software required to equip the computer 
laboratories in schools while the Telecommunication Operators, Internet Service Providers joined 
as partners to assist in providing access to education through ICT in the rural schools of Sri Lanka. 
This project aims to transform these schools in to connected community ICTs centres. The project 
has been received with great enthusiasm by students. For an example, a grade 9 students in a rural 
School, had this to say: “I don’t have a computer in my home and my friends don’t have computers 
in their homes either. We now have our own computer lab at our school. So now I have the chance to 
learn with computers. The first thing I learnt was how to draw and colour pictures. Other than that, 
I learnt how to use dictionaries, the calculator and study the online educational programme of the 
Ministry of Education. I found the Internet really wonderful and fantastic. We can search information 
and pictures, listen to music and watch educational documentaries. Occasionally, we get the chance 
to play computer games.” More information can be found using following link; http://itunews.itu.int/
en/4956-Spotlighting-Sri-Lanka.note.aspx.

Nenasala

“Nenasala” (Wisdom Outlet) is a tele-centre implemented by the Information and Communication 
Technology Agency of Sri Lanka (ICTA) in rural areas to assist communities in poverty reduction, 
social and economic development, and peace building. Under the "Nenasala" label, several models 
of the tele-centres or knowledge centres have been established in all parts of Sri Lanka to spread 
ICT services to the rural and semi-urban population. Rural knowledge centres, e-libraries, distance 
& e-Learning centres, tsunami camp computer and telegnetic project are few models implemented 
under “nanasala” project. More information can be found using the following links; http://nanasala.
org/target.htm and http://nanasala.org/telemedicine.htm.

The Bill & Melinda Gates Foundation presented its 2014 Access to Learning Award of US$1 Million to 
the e-Library program under “Nanasala” in recognition of its work to provide free access to computers 
and the internet to underserved Sri Lankans living in rural and remote areas.

– Zimbabwe35

Zimbabwe’s Universal Service Trust Fund has carried different projects including the computerisation 
and provision of e-Learning services in 100 schools.

34 Document SG1RGQ/176(Rev.1), “Closing the gap of Digital Divide”, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
35 Document 1/194, “The universal services fund as a driver of telecommunication/ICT development in rural and remote 

areas”, Republic of Zimbabwe.

http://itunews.itu.int/en/4956-Spotlighting-Sri-Lanka.note.aspx
http://itunews.itu.int/en/4956-Spotlighting-Sri-Lanka.note.aspx
http://nanasala.org/target.htm
http://nanasala.org/target.htm
http://nanasala.org/telemedicine.htm
http://www.itu.int/md/D14-SG01.rgq-c-0176
https://www.itu.int/md/D14-SG01-c-0194
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E-Learning Connect A School Connect A Community Project

A pilot project to computerize 60 Schools that is, 30 primary and 30 secondary schools in rural areas 
was also undertaken. Each school received 10 tutor laptops, 80 student laptops, 2 wireless access 
point devices, 80 desks and chairs, 2 x 3kW solar modules, school server, digital curriculum content, 
training of teachers, charging trolleys, 2 projectors, 1 printer including accessories. Deployment of 
hardware, furnisher and the installation of LAN, solar power equipment, software and licenses has 
been completed.

Public Rural Institutions Internet Connectivity

The project will cover an initial 1300 schools, Rural District Council offices (RDCs), clinics, police 
stations and other government institutions. The plans for the project are almost complete and work 
should commence within the next two months. A total of nine thousand schools are expected to be 
connected in phases over the next three years.

_________________
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