
 يهدف هذا اإلطار السياسي  للنطاق العريض في المناطق        
 الريفية             إلى تقديم اإلرشادات التوجيهية الالزمة لسد

 الفجوة الرقمية المستمرة التي تعاني منها هذه المناطق، مع التركيز
على السياق والتحديات التي تواجهها المناطق الريفية

اإلطار السياسي
للنطاق العريض 

 في المناطق الريفية 
 توصيل غير المتصلين

 تطوير اإلطار السياسي للنطاق
العريض في المناطق الريفية
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 ينبغي على سياسة النطاق العريض في
 المناطق الريفية أن تحسن من مستوى توافر

 نطاق عريض عالي الجودة وبأسعار معقولة في
المناطق التي ال تتمتع بالخدمات الكافية

 البد أن تستلهم سياسات النطاق العريض في

المناطق الريفية من تجارب العالم الحقيقي –
ً  محليا ً وإقليمياُ وعالميا

 ينبغي على سياسات النطاق العريض في
 المناطق الريفية أن تستخدم موارد القطاع

 الخاص بالتكامل مع أطراف أخرى، على غرار
الشبكات المجتمعية

 يستدعي التطبيق الفعال، االستناد إلى أدلة
 ومعايير - إنترنت بسرعة نطاق عريض محددة

وأجهزة مناسبة،....الخ

 ينبغي على سياسات النطاق العريض في
 المناطق الريفية )وكافة السياسات الخاصة
 بالنطاق العريض( أن تكون مراعية للمنظور

الجنساني )الجندر(ر
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 ينبغي أن تتسم سياسات النطاق العريض في

المناطق الريفية بالوضوح

RBPF



 ينبغي لسياسة النطاق العريض في المناطق الريفية، أن تمر عبر مسارات شاملة ومتكررة وتشاورية مع األطراف
المعنية

ويجب أن تصمم العملية على أساس السمات المطلوبة التالية :

- يجب على عملية إعداد السياسة، تشجيع المشاركة الواسعة 

 - يجب أن تتسم عملية إعداد السياسة بالشفافية 

- يجب أن تتيح عملية إعداد السياسة، لألطراف المشاركة، اإلسهام بشكل فعال وهادف 

 ينبغي تقييد النتائج في وثيقة خاصة، تركز وبشكل خاص على المسائل المتعلقة بالسياسات الريفية )مثال :
خطة نطاق عريض للمناطق الريفية

عناصر سياسة النطاق العريض في المناطق الريفية
 فيما يلي العناصر األساسية التي من شأنها مساعدة صناع السياسات، على صياغة سياسات من شأنها دعم تنمية النطاق العريض في المناطق

الريفية

تحالف عالمي يعمل من أجل جعل النطاق العريض في متناول الجميع

1110 Vermont Ave NW, Suite 500, Washington DC 20005, USA | www.a4ai.org | Twitter: @a4a_Internet

 االستفادة من التقنيات المبتكرة
وبنى ونماذج األعمال

 اعتماد الهيئات المناسبة للرسوم
 والضرائب

 تحفيز الطلب على خدمات النطاق
العريض

 اإلدارة الفعالة لموارد الطيف المراقبة والمساءلة

 حسن استغالل المنافسة في

 السوق، والقيام في الوقت نفسه
بمعالجة اختالالت السوق

 تبسيط العملية التنظيمية

 االستثمار وتحسين النفاذ
 العام،  والخدمة الشاملة

 والوصول إلى مصادر التمويل
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