
الشبكي  الربط  تكنولوجيات  تقنية )كمجموعة من  بعني  العريض  النطاق  يُنظر إىل  أن  ميكن 
املتقدمة( أو كقوة دافعة لتحول بعيد املدى يشب عن طوق املعهود، ويبث حيوية جديدة يف 

العامل احلديث،  فتنشأ بفضله خدمات جديدة مبتكرة. ويف  القائمة1  إيصال اخلدمات  سبل 
االقتصاد  للبلدان يف  الوطنية  التنافسية  القدرة  أساسية، حتدد  بنية حتتية  العريض  النطاق  أصبح 
املعرفة  للنهوض هبدفنا املشرتك حنو جمتمعات  أداة  أيضًا  العريض هو  العاملي. والنطاق  الرقمي 

أمران حيويان. البشري  املعلومات واإلبداع  للجميع، حيث احلصول على  الشاملة 

بداللة2: العريض”  تعريف “النطاق  التقنية، ميكن  الناحية  ومن 

• احلد األدىن من سرعات اإلرسال )على الرغم من تعدد التعاريف املوجودة(
أو ما  املتقدمة  الدولية  املتنقلة  املثال، االتصاالت  التكنولوجيا )على سبيل  • نوع 

))4G( الرابع  اجليل  بتكنولوجيات  يسمى 
• جمموعة من املفاهيم الوظيفية، مبا يف ذلك:

- التشغيل الدائم: حيث جيري حتديث خدمة اإلنرتنت آنيًا يف الوقت 
لفعلي. ا

تنقل  أن  السعة ميكنها  الكمون وعالية  توصيالت منخفضة  العالية:  السعة   -
الثانية الواحدة )وليس من حيث  البتات )املعلومات( يف  أعداداً كبرية من 

البتات(. تنتقل هبا هذه  اليت  السرعة 

املتقاربة  التعويل عليه إليصال اخلدمات  العريض أو ُعرِّف، ميكن  النطاق  نُظر إىل  وكيفما 
ومتكني اجلمع بني تقدمي خدمات الصوت والبيانات والفيديو، وحيتمل أن يكون ذلك 

العريض ركيزة جملموعة واسعة من اخلدمات  النطاق  عرب شبكات خمتلفة. وتشكل توصيلية 

الـنطـــاق الـعـريــض

النطاق العريض هو 
أيضاً أداة للنهوض 
هبدفنا املشرتك حنو 
جمتمعات املعرفة 
الشاملة للجميع، حيث 
احلصول على املعلومات 
واإلبداع البشري أمران 
حيويان.
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1  ُتدمج اآلن يف كثري من األحيان البنية التحتية للنطاق العريض مع شبكات املياه والنقل والطاقة يف شبكات موزعة ذكية على حنو  

   ميكِّن نشراً أكثر كفاءة للموارد.
2  تقرير جلنة النطاق العريض )2010(: بعنوان “مهمة قيادية ملحة لعام 2010: املستقبل املرتكز على النطاق العريض”، متاح يف   

 .http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf :العنوان   



والتشخيص  بالتصوير  لألفراد، ومروراً  املعزز  الواقع  من  بدءاً  املختلفة –  والتطبيقات  واملعلومات 
الدراسية  البحوث األكادميية والفصول  النفاذ عن بعد، ومهام احلوسبة املوزعة يف  الطيب بواسطة 
التفاعلية عن بعد عرب اإلنرتنت يف التعليم - وأكثر من ذلك بكثري مما مل يراود األحالم بعد. 

والتجارة واحلكومة  واألعمال،  والصريفة،  والتعليم،  الصحة،  املستقبلية يف جماالت  واخلدمات 
بلد أن خيطط  ينبغي لكل  لذلك  العريض،  النطاق  تقدميها على منصات  ستعتمد مجيعها لدى 

العريض”. النطاق  على  مبين  “ملستقبل 

املتقاربة، ولكنه حيتضن  التايل  بناء عامل جديد مربوط شبكيًا قوامه شبكات اجليل  وجيري 
 .)IoT( ”و”إنرتنت األشياء )M2M( مفاهيم بيئة حميطة ذكية وحركة مؤمتتة بني آلة وآلة

السرعة يف حلهم  عالية  بتوصيلية  املستخدمون  سيتمتع  شبكيًا،  املربوط  املستقبلي  عاملنا  ويف 
وترحاهلم فيتجولون بسالسة بني الشبكات أينما ذهبوا - يف أي مكان وزمان، وعرب أي 

العريض  النطاق  العريض خدمات وصناعات جديدة، حيدث  النطاق  جهاز. ومتامًا كما فّعل 
السرعة: فائقة  بوترية  املوروثة  التنظيمية  القائمة واألطر  الصناعات  حتواًل يف 

اإلنرتنت  لتصبح مقدمة حمتوى على  الصحف  فانتقلت   •
• وأحدث نقل الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت )VoIP( ثورة يف سوق 

االتصاالت الصوتية
• وتعمل صناعة املوسيقى على ابتكار مناذج جديدة جلين اإليرادات

• وتواجه صناعة حقوق املؤلف حتديات جديدة يف جمال محاية امللكية الفكرية 
على اإلنرتنت.

والقوة اجلاحمة للنطاق العريض ال تتوقف عند ذلك احلد. فيمكن اليوم لربجمية واحدة أو جهاز 
واحد مبتكر أن:

eBay لسوق عاملية للمزادات على  • ينشئ سوقًا جديدة )ومثال ذلك إنشاء 
اإلنرتنت(

• نقل سوق قائمة إىل شبكة اإلنرتنت )على سبيل املثال، الكتب اإللكرتونية 
اإلنرتنت( على  املوسيقى  ومتاجر 

• اجلمع بني األسواق القائمة ضمن سوق متقاربة يف العصر الرقمي )على سبيل 
الرقمية  الكامريا  املتنقل مع  اهلاتف  الذكية جنحت يف توحيد  اهلواتف  املثال، 

اإلنرتنت(. املعلومات والرتفيه عرب  والنفاذ إىل  املوسيقى  ومشغل 
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متاماً كما فّعل النطاق 
العريض خدمات 
وصناعات جديدة، 
حيدث النطاق العريض 
حتوالً يف الصناعات 
القائمة واألطر التنظيمية 
املوروثة بوترية فائقة 
السرعة.
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العامل تقريبًا. وتراجعت املخاوف املبكرة بشأن  اليوم يف كل بلد يف  والنطاق العريض متاح 
“الفجوة الرقمية” أو عدم املساواة يف توزع النفاذ إىل اإلنرتنت أو املعدات يف خمتلف 

البلدان3، أمام خماوف أكثر حداثة بشأن احلاجة إىل جتنب إحداث فجوات رقمية يف سرعة 
أو نوعية النفاذ - وليس يف العامل النامي فحسب، بل يف البلدان يف مجيع أحناء العامل4. 

الرئيسية جملموعة من اخلدمات األساسية، تنشط  آلية اإليصال  العريض سيكون  النطاق  وألن 
لدى  الرقمية  بالتنمية  املعنية  العريض  النطاق  مثل جلنة  املصلحة  متعددة من أصحاب  جمموعات 

الثابتة  تنفيذ شبكات االتصاالت  األمم املتحدة يف تشجيع كل بلد على إيالء األولوية لبدء 
االقتصادي  النمو  آفاق  لدعم  الوطنية،  العريض  النطاق  السرعة من خالل خطط  واملتنقلة عالية 

لديها وقدرهتا على املنافسة يف عصر املعلومات على املدى الطويل5. وتشري البحوث إىل أن 
فُتحت  النطاق كان أسرع حيث  اإلنرتنت عريضة  املعلومات واالتصاالت وشبكة  منو تكنولوجيا 

املنافسة6. أبواب األسواق أمام 

املتنقل  العريض  بالنطاق  2,6 مليار من مستخدمي اإلنرتنت و1,2 مليار اشرتاك  اليوم  وهناك 
يف مجيع أحناء العامل7، حيث أصبح اهلاتف املتنقل يف متناول حوايل ثالثة أرباع سكان املعمورة 

اآلن8. وكان أول جتاوز لعدد األجهزة املربوطة شبكيًا عدد سكان العامل يف عام 2011. 
وحبلول عام 2020، قد يتجاوز عدد األجهزة املوصولة عدد الناس املوصولني بنسبة ستة إىل 

واحد9، حمواًل مفهومنا لإلنرتنت، فضاًل عن جمتمعنا، إىل األبد.

 2013 ومن هذا املنطلق، ونظراً هلذه األدلة، يقدم املنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 
النطاق. للتوصيلية عريضة  ن مو وتطوير أكرب  ت مكينية من أجل  بيئة  تعزيز  رأيه بشأن  مشروع 

إخالء مسؤولية
يُقصد هبذه الوثيقة أن تكون ورقة معلومات عامة للمنتدى العاملي لسياسات االتصاالت لعام 2013 من أجل دعم وسائل اإلعالم 
يف إعداد تقاريرها. وينبغي أال تعترب وثيقة رمسية للمؤمتر. وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى االتصال من خالل عنوان الربيد 

.pressinfo@itu.int :اإللكرتوين
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هناك اليوم 2,6 
مليار من مستخدمي 
اإلنرتنت و1,2 مليار 
اشرتاك بالنطاق العريض 
املتنقل يف مجيع أحناء 
العامل.
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3  مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، األونكتاد، 2003 و2004.

4  تقريرا جمتمع املعلومات العاملي لعامي 2006 و2007، االحتاد الدويل لالتصاالت/األونكتاد، جنيف، 2012.

5    تقرير جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية ITU/UNESCO: بعنوان “مهمة قيادية ملحة لعام 2010: املستقبل املرتكز على 
.http://www.broadbandcommission.org/Reports/Report_1.pdf :النطاق العريض”، متاح يف العنوان

6  انظر تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت “تقرير تنمية االتصاالت يف العامل لعام 2002: اكتشاف االتصاالت من جديد” يف 

العنوان: /http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_02 وتقرير االحتاد بعنوان “اجتاهات اإلصالح يف االتصاالت 
.http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends07.html :لعام2007: الطريق إىل شبكات اجليل التايل” يف العنوان

 7  وقائع وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2012ـ االحتاد الدويل لالتصاالت )2012(، واملوقع:

.http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/keytelecom.html

8  “تقرير املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية عام 2012: االستخدام األوسع لالتصاالت املتنقلة” البنك الدويل )2012(.

9  فصل من إعداد االحتاد الدويل لالتصاالت يف تقرير تكنولوجيا املعلومات يف العامل، 2012، “قضايا يف عامل فائق التوصيل”، نشره 

املنتدى االقتصادي العاملي.


