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 يكشف أن الفجوة يف جمال اإلنترنت 2005تقرير األونكتاد عن اقتصاد املعلومات لعام 
 تعوق األعمال التجارية يف البلدان النامية

ختلص الدراسة إىل أن الوصالت العريضة النطاق ملمارسة التجارة اإللكترونية نادرة يف الدول األفقر، لكن 
 ل يتصاعد ويؤدي دوراً هاماً يف التنميةاستخدام اهلاتف املتنق

 
 اليت تواجه فعالً عدداً -خيلص تقرير حديث لألونكتاد إىل أن أفريقيا وغريها من املناطق غري الصناعية  

 تعاين من وضٍع تنافسي غري مؤاٍت يف ظل زيادة استخدام األعمال -كبرياً من العقبات يف جمايل التسويق والتجارة 
ولكن ثبت أن للهواتف املتنقلة مزايا كبرية بالنسبة للتنمية يف دول .  أحناء العامل لشبكة إنترنتالتجارية يف شىت
 . العامل األكثر فقراً

 
إىل أن استخدام شبكة إنترنت يف احلصول على  )1(  2005تقرير اقتصاد املعلومات لعام  ويشري 

املعامالت املالية، وإبرام الصفقات، والعثور على العمالء املعلومات املتعلقة باألعمال التجارية وتوفريها، وإجراء 
فشبكة . وتعزيزهم، يتزايد بسرعة يف عدد حمدود من البلدان النامية اليت جنحت يف املشاركة يف االقتصاد السلكي

 -إنترنت هي أداة ميكن أن تساعد الشركات يف التوصل إىل عقود وعمالء بطرٍق مل تكن ممكنة يف أي وقت مضى 
، وأقل 2004 يف املائة من األفارقة أُتيحت هلا فرص الوصول إىل شبكة إنترنت يف عام 3.1لكن نسبة ال تتجاوز 

 يف املائة متكنت من االستفادة من االتصاالت العريضة النطاق البالغة الفائدة لألنشطة التجارية وما يتصل ا 1من 
 شرقي آسيا ومناطق نامية أخرى أعلى من ذلك، فإنه حىت وبالرغم من أن نسبة استخدام جنوب. من أنشطة مالية

                                                      
or G;press/org.unctad.www, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828+, Press Office  .:لالتصـال  ∗

org.unctad@feraud.genevieve, 41 22 917 2042+, Feraud. 
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 ال يتجاوز معدل النفاذ إىل - اليت حتتل املرتبة الثانية كأكرب سوق لشبكة إنترنت على مستوى العامل -يف الصني 

 .  يف املائة من السكان7.2شبكة إنترنت 
 

. املتقدم والعامل غري املتقدم تبدو شاسعةويشري التقرير إىل أن الفجوة يف االستخدام التجاري بني العامل  
وهناك ندرة يف األرقام اخلاصة .  يف املائة من املشاريع يف دول االحتاد األورويب متصلة بشبكة إنترنت89فهناك حنو 

 يف املائة ويبلغ 77بالبلدان النامية، ولكن بينما تصل نسبة الشركات املتصلة بالشبكة يف ترينيداد وتوباغو إىل 
)  يف املائة5(، تقل االتصاالت يف موريشيوس ) يف املائة76(ستخدام التجاري معدالت مرتفعة يف سنغافورة اال

وهناك عدد كبري من البلدان النامية ال يستطيع حىت توفري إحصاءات عن . عن ذلك كثرياً)  يف املائة9(وتايلند 
اليت تعترب أساسية للنمو االقتصادي والعمالة يف ويبدو أيضاً أن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم . املوضوع

 أقل اتصاالً بشبكة إنترنت إىل حد - واليت ميكن أن تستفيد بصورة كبرية من التجارة اإللكترونية -البلدان النامية 
 . بعيد عن الشركات األكرب حجماً ومن املستبعد للغاية أن تستخدم وصالت عريضة النطاق

 
 التجارية املتصلة بشبكة إنترنت، مثل استخدام صفحات ويب التفاعلية وملفات وبتعجيل مجيع األنشطة 

البيانات، أو معاجلة طلبات العمالء، أو إدخال النظام اآليل يف إدارة سالسل العرض، ميكِّن النطاق العريض 
 أن النطاق العريض ويؤكد التقرير. الشركات من العمل مبزيد من الكفاءة واالستجابة السريعة الحتياجات العمالء

ينتشر سريعاً يف البلدان املتقدمة ويف عدد قليل من الدول النامية اآلسيوية، لكن معظم البلدان الفقرية يف العامل 
 يف املائة حىت يف الدول املتقدمة 1وقد تبني أن معدالت النفاذ إىل النطاق العريض تقل عن . تتخلف مبسافة كبرية

وباملثل، بينما . ومات واالتصاالت، مثل جنوب أفريقيا وموريشيوس ومصر وتونسنسبياً يف تكنولوجيا املعل
 يف املائة من املشاريع يف االحتاد األورويب األعمال املصرفية اإللكترونية واخلدمات املالية 68تستخدم نسبة 

شبكة إنترنت هلذه األخرى، يكاد ال يوجد اقتصاد ناٍم من االقتصادات اليت يشملها تقرير األونكتاد يستخدم 
 .األغراض

 
وخلصت الدراسة االستقصائية إىل أن استخدام شبكة إنترنت آخذ يف الزيادة يف مجيع املناطق وأن بعض  

وكانت أعلى معدالت للزيادة هي املعدالت اليت حتققت يف أفريقيا، . الزيادات األكثر سرعة حتدث يف العامل النامي
ويزيد من تعقيد الصورة أن استخدام .  ميلكون ال تتضاءل إال مبعدل بطيءلكن الفجوة بني من ميلكون ومن ال

شبكة إنترنت مرتفع التكلفة نسبياً يف الدول األفقر، فضالً عن احملصلة الواضحة للتكنولوجيا احملدودة واألقل 
فر الوصالت الدولية، كفاءة، وجتزؤ املساومة اليت يقوم ا مقدمو اخلدمة يف البلدان النامية مع الشركات اليت تو

ويوصي التقرير بتوفري الدعم الدويل للمساعدة . واالفتقار العام إىل مهارات االتصاالت واملعارف املتعلقة باألسواق
كما يوصي بطرٍق للتعاون بني مقدمي اخلدمات يف الدول األفقر حىت حيققوا تأثرياً . يف التغلب على هذه العقبات
 ).UNCTAD/PRESS/PR/2005/046انظر (قات اخلاصة باالتصاالت الدولية أكرب يف التفاوض بشأن الصف

 
وأكد الشاغل الذي أثاره يف العقود املاضية النقص احلاسويب يف البلدان النامية على دور التطبيقات  

ىل أن لكن تقرير اقتصاد املعلومات يشري إ. اإلحصائية احملوسبة وحفظ السجالت واالتصاالت يف املنافسة التجارية
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 بقدراا املتزايدة على التحويالت املالية وتقييم االئتمان والدعاية من -االستخدام التجاري العملي لشبكة إنترنت 
فعلى .  يفرض مستوى من التحدي خمتلفاً متاماً ألقل البلدان منواً-بعد والتبادل السريع للسجالت واإلحصاءات 

ذه البلدان ليس فقط إتاحة فرص الوصول إىل شبكة إنترنت على نطاق واسع لألعمال التجارية بل أيضاً حتديث ه
ورفع مستوى نظمها املصرفية واالئتمانية واحملاسبية واألمنية السيربنية لتمكني الشركات اليت تقع مقارها يف الداخل 

 .الدولينيمن التنافس يف إطار تتساوى فيه الفرص مع املنافسني 
 

فقد ختطت البلدان . ويشكل اهلاتف املتنقل طفرة تكنولوجية حققت نتائج إجيابية أسرع للبلدان النامية 
وعلى . (النامية اآلن الدول الصناعية يف العدد املطلق للمشتركني يف خدمة اهلاتف اخللوي، وال يزال النمو جارفاًً

 يف عام 36 إىل 2002 يف املائة يف عام 6نقل يف تونس من سبيل املثال، ارتفعت نسبة انتشار اهلاتف املت
ففي البلدان : وباإلضافة إىل ذلك، تظهر متوسطات نصيب الفرد االستخدام الفعلي بأقل من حقيقته). 2004

. النامية كثرياً ما يتقاسم اهلاتف املتنقل الواحد عدد من األشخاص، وخباصة يف اتمعات الفقرية أو الريفية
ضافة إىل ذلك، باستطاعة الناس على مجيع مستويات الدخل االستفادة خبدمات اهلاتف املتنقل إما بامتالك وباإل

 .هاتف أو باستخدام هاتف شخص آخر
 

ووفقاً لتقرير اقتصاد املعلومات، يبدو أنه من بني مجيع أشكال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حتقق  
  فكثرياً -فهذه اهلواتف ليست جمرد وسيلة اتصال . لتنمية يف البلدان األفقراهلواتف املتنقلة أهم أثر على ا

ما تستخدم كأداة للنشاط التجاري يبحث بواسطتها املنتجون واملشترون عن أفضل األسعار وتتيح الدفع للبائعني؛ 
ؤدي إليه اهلواتف من وميكن إقامة الشبكات التجارية بشكل سريع وحتقيق أرباح أعلى على املنتجات نظراً ملا ت

وتتجلى األمهية املمنوحة هلذه الفوائد يف . توسيع قاعدة املعلومات والنطاق اجلغرايف لألعمال التجارية الصغرية
زيادة نسبة الدخل اليت ينفقها املستعملون يف البلدان النامية على االتصاالت مقارنة باملستعملني يف البلدان الصناعية 

وقد زاد عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف املتنقل يف أفريقيا من . عة يف استخدام اهلاتف املتنقل ويف الزيادة السري-
 . يف املائة433، أي بنسبة 2004 مليون شخص يف عام 80 إىل ما يزيد على 2000 مليون شخص يف عام 15

 
لمقارنة يف جمال التجارة ويؤكد التقرير أنه ينبغي التغلب على مشكلة نقص البيانات واإلحصاءات القابلة ل 

فتحسني إنتاج البيانات . اإللكترونية إن أرادت احلكومات سد الفجوة بني الدول الغنية والدول الفقرية
واإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هام ليس فقط لتحليل االجتاهات ورصد األثر، بل أيضاً 

فعلى سبيل املثال، أتاح مجع البيانات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات . وميةلصياغة السياسات واالستراتيجيات احلك
واالتصاالت لترينيداد وتوباغو حتديد جمموعة من العقبات اليت تعترض استخدام الشركات احمللية لشبكة إنترنت؛ 

 اخلدمات التجارية ومشلت هذه العقبات اخنفاض معدل النفاذ إىل شبكة إنترنت بصورة عامة، واخنفاض املتاح من
واحلكومية املباشرة عرب شبكة إنترنت، وعدم وجود سياسة حامسة بشأن نطاق التردد، وضعف قطاع االتصاالت، 

ويقوم . ، حيث يرحل املواطنون املتمكنون من احلاسوب للعمل يف أماكن أخرى"هجرة الكفاءات"وارتفاع معدل 
 .ومات واالتصاالتالبلد حالياً بوضع خطة وطنية لتكنولوجيا املعل
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 من أجل التنمية بغية تنسيق شراكة عاملية لقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتويشارك األونكتاد يف  

العمل يف جمال اإلحصاءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومساعدة البلدان النامية يف مجع البيانات 
 .القابلة للمقارنة

 

 
 
 
 

***  **  *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

من ) E.05.11.D.19, ISBN 92-1-112679-7رقم المبيع (" 2005تقرير اقتصاد المعلومات لعام  "يمكن الحصول على )1(
 دوالرًا من دوالرات 45ورات األمم المتحدة في العناوين المبينة أدناه، أو من وآالء بيع منشورات األمم المتحدة في بلدان آثيرة، بسعر مكاتب بيع منش
تفسارات يرجى إرسال الطلبات أو االس. وينبغي للزبائن الراغبين في الحصول على أسعار البيع بكميات آبيرة االتصال بمكاتب البيع. الواليات المتحدة
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