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يقول التقرير إن االفتقار إىل القدرة على املساومة يف خدمات اإلنترنت يعين أن الدول 
 الفقرية تواجه شروطاً متشددة لالرتباط بالشبكات الدولية

األسواق الصغرية وغياب املنافسة جيعالن دخول اإلنترنت مكلفاً ": 2005تقرير اقتصاد املعلومات لعام "
 ين من الشبكة يف البلدان الناميةللمستفيد

 
املكون من شبكات دولية مكلف للبلدان " بالعامود الفقري"جاء يف تقرير جديد نشره األونكتاد أن ربط خدمات اإلنترنت احمللية  

 .النامية
 

شبكات اإلنترنت الدولية الصادر اليوم إن شروط ارتباط الدول الفقرية يف العامل ب )1(2005تقرير اقتصاد املعلومات لعام يقول  
هي شروط متيل ميالً أقل مالءمة لتلك الدول من الشروط اليت طبقت يف حالة خدمات االتصاالت عندما كانت هذه اخلدمات يف معظمها 

 صافياً يف وكنتيجة لذلك يصبح ما كان تدفقاً مالياً. تعتمد على اهلاتف وعندما كان ميكن التشارك يف تكاليف ومكاسب االتصال يف اجتاهني
ويف معظم احلاالت، يتعني على شركات خدمات اإلنترنت يف البلدان النامية أن تدفع . اجتاه معظم البلدان النامية تدفقاً كبرياً إىل خارجها

تصال يف كامل تكاليف الربط بشبكات العامود الفقري اليت متلكها شركات يف البلدان الصناعية دون االكتراث بكون الصلة تستخدم يف اال
 . االجتاهني

وقد وجهت يف العديد من احملافل الدولية انتقادات هلذه الترتيبات باعتبارها ترتيبات غري نزيهة، ومن هذه احملافل القمة العاملية  
لتقرير يذكر أن الصعوبة ولكن ا. تمع املعلومات، وذُكر أن هذه الترتيبات تؤثر تأثرياً سلبياً يف كلفة دخول اإلنترنت يف البلدان النامية

 .تتعلق بعوامل تكنولوجية وباالقتصاد أكثر من تعلقها مبمارسات مضادة للمنافسة تتبعها شبكات يف دول صناعية
 

ووجد املسح الذي اضطلع به األونكتاد أنه ميكن التوصل إىل نتائج مباشرة ذات طابع عملي بدرجة أكرب عن طريق تناول عوامل  
وبوجه عام، فإن . نافسة بني شركات خدمات اإلنترنت وأسواق االتصاالت، وصغر حجم السوق، وغياب وفورات احلجمحملية مثل قلة امل
الدولية ال ميثل إال جزءاً ضئيالً من إمجايل التكاليف، ونفقات اإلنترنت على الصعيد الوطين أكرب من ذلك " العامود الفقري"الربط بشبكات 
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. جرب شركات خدمات اإلنترنت احمللية على استخدام املدخل الدويل لشركة قائمة فقد تؤدي إىل رفع األسعار كثرياًأما القواعد اليت ت. كثرياً

ووجد عدد من البلدان النامية أنه ميكن ختفيض املصاريف برفع القيود املفروضة على الربط خبدمات العامود الفقري لإلنترنت وبتحسني 
 .اهلياكل األساسية

 
 قرير أن جتمع البلدان النامية حركة اإلنترنت حملياً وإقليمياً كوسيلة فعالة إلبقائها حملية كي ويقترح الت 

ال يقتضي، على سبيل املثال، إرسال رسالة إلكترونية إىل بلد جماور توجيهها من خالل الواليات املتحدة، وكسبيل إىل زيادة قدرة هذه 
فاجلمع عند بداالت اإلنترنت يساعد شركات البلدان النامية على .  اخلدمات الدوليةالبلدان على املساومة عند التفاوض مع شركات

التفاوض مع شبكات العامود الفقري من مركز أقوى ويتيح هلا فرصاً أكرب للتعاون فيما بينها، ولكن التقرير يالحظ أن العديد من البلدان 
ويف حاالت أخرى، تفرض الشركات القائمة أسعاراً مرتفعة على اخلطوط .  احلظ، قيوداً على إنشاء بداالت لإلنترنتالنامية تفرض، لسوء

وهناك عقبة أخرى يتكرر ظهورها هي .  يف املائة من إمجايل تكاليف شركات خدمات اإلنترنت70املؤجرة، وهذا قد ميثل ما يصل إىل 
 .ص الذي خيضع يف الكثري من البلدان النامية لرسوم مرتفعةالترخيص لشركات اخلدمات، هذا الترخي

 
وميكن زيادة استخدام اإلنترنت وختفيض أسعارها يف بلدان نامية عديدة إذا مسحت هذه البلدان لشركات تقدمي خدمات اإلنترنت  

كومية اليت تشجع األسر املعيشية واملؤسسات وميكن للسياسات احل. لديها أن ختتار بنفسها الترتيبات التجارية األكثر كفاءة واألقل كلفة
التجارية على استخدام اإلنترنت أن تساعد على إجياد عدد حاسم من الزبائن ميكنه بدوره أن يقلل من تكاليف الربط بشبكة اإلنترنت وذلك 

 .بتمكني الشبكات الدولية من تربير استثماراا اليت جتعل الربط بالعامود الفقري أيسر وأرخص
 

أما يف البلدان النامية ذات األسواق الصغرية أو النائية جغرافياً فإن اإلصالحات الداخلية، حبسب التقرير، ال تكفي لتعميم دخول  
اإلنترنت على نطاق واسع وجلعل تكاليفه معقولة، ومطلوب تعاون دويل حلفز تطوير ما أخذ يصبح تكنولوجيا أساسية يف التجارة واألعمال 

وهذه املساعدة قد تكون ضرورية أيضاً لتوفري اخلربة الفنية لشركات خدمات اإلنترنت يف البلدان النامية ولوضع أنظمة . وليةالتجارية الد
 .منصفة لعمل اإلنترنت
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