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  النطاق العريض: اجتاهات يف تكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت
  جديداً، والبلدان النامية تتخلف عن الركب" مرفقاً"يصبح 

   يقول إن استعمال اهلاتف اخلليـوي 2006تقرير اقتصاد املعلومات لعام 
نامي، لكن استعمال اإلنترنت يف ال يزال يتزايد تزايداً سريعاً يف العامل ال

  األعمال التجارية ال يزال نادراً، مما جيعل شركات البلدان النامية يف وضع
         تنافسي ليس يف صاحلها إزاء األعمال التجارية يف البلدان الصناعية

حيوياً يف ، صار النطاق العريض اآلن عنصراً )1(2006وفقاً ملا جاء يف تقرير اقتصاد املعلومات لعام   
األعمال التجارية وصار يوفر ميزات تنافسية مما جيعل من املمكن حالياً مقارنته مبرافق مثل مرفقي املياه والكهرباء، 
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وهذا خرب ُيثري قلق البلدان النامية حيث يندر الوصول إىل النطاق العريض وحيث تنعدم يف أحيان كثرية العوامل 

  .اق بكلفة معقولةاألساسية املطلوبة إلتاحة هذا النط

وُيشري التقرير إىل وجود فوارق كبرية بني البلدان املتقدمة حيث يتزايد استعمال النطاق الواسع تزايداً   
سريعاً وبني البلدان النامية حيث ال تزال تسود االتصاالت بالشبكة عن طريق اهلاتف، هذا إذا وجدت أي 

 يف 15املشتركني يف النطاق العريض حيث قاربت نسبة الزيادة هذه ويف البلدان الغنية، زاد عدد . اتصاالت إطالقاً
وزادت نسبة ارتباط األعمال .  مليون مشترك158 فبلغ عدد املشتركني 2005املائة يف النصف الثاين من عام 

يف عام  يف املائة من املشاريع 53التجارية بالنطاق العريض أبرز زيادة، فقد زادت يف االحتاد األورويب مثالً من 
والنطاق العريض ميكّن الشركات من املشاركة يف مزيد من . 2005 يف املائة منها يف عام 63 إىل 2004

العمليات التجارية اإللكترونية املتقدمة ومن تقدمي جمموعة أوسع من املنتجات واخلدمات عن طريق اإلنترنت مما 
استخدام النطاق العريض يزيد القدرة التنافسية و. يوفر أعظم املنافع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وحبسب التقديرات، فإنه ميكن للنطاق العريض . واإلنتاجية زيادة مباشرة، وهذا بدوره يؤثر يف منو االقتصاد الكلي
  .ادمةأن ُيساهم مبئات باليني الدوالرات يف السنة يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان املتقدمة يف السنوات القليلة الق

وُيعزى منو النطاق العريض يف معظمه إىل املنافسة وتدين األسعار، لكنه يعتمد أيضاً على اهلياكل األساسية   
املتاحة، وُيشري التقرير إىل قلة احلوافز لدى العديد من البلدان النامية لتوسيع هياكلها األساسية املتعلقة بالنطاق 

وميكن لتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية والسواتل .  وفورات احلجمالعريض خارج املناطق احلضرية، وذلك غياب
إن ويقول التقرير . أن ُيساعدا يف االلتفاف على كلفة اهلياكل األساسية يف املناطق قليلة السكان أو النائية أو الريفية
سية ولسياسة العامة للحكومات دوراً مهماً تؤديه يف حتسني الوصول إىل النطاق العريض عن طريق اهلياكل األسا

   .لذلك، فالسياسة العامة ميكن أن ُتشجع أو ُتثبط املنافسة وبذلك يكون هلا أثر يف إتاحة النطاق العريض ويف أسعاره

ومن الصعب تقدير مدى إتاحة النطاق العريض يف البلدان النامية؛ فلم يقدم بيانات بشأن هذا املوضوع   
 تلك أن معدالت دخول النطاق العريض 71   دولة من الدول ال48ت وذكر.  دولة151 دولة من أصل 71إال 

ويف تلك اموعة يوجد أكثر من نصف املشتركني يف النطاق العريض يف الرب الصيين، .  يف املائة1إليها تقل عن 
وسجلت آسيا أعلى نسب .  يف املائة2.9ومع ذلك فإن معدل دخول النطاق العريض يف الصني مل يبلغ إال 

دخول بني البلدان النامية اليت ُتقدم بيانات بشأن هذا املوضوع، وكانت مجهورية كوريا يف املقدمة إذ سجلت ال
  .  يف املائة25.5نسبة 

ورغم أنه تكاد ال توجد بيانات عن قيمة املبيعات عن طريق اإلنترنت يف البلدان النامية، يبدو أن التجارة   
 للغاية من إمجايل مبيعات الشركات احمللية يف تلك البلدان، ويكاد أال يكون اإللكترونية متثل نسبة مئوية ضئيلة

هناك وجود ألنشطة جتارية أخرى بالوسائل اإللكترونية مثل استخدام الشبكة اخلاصة يف االتصاالت اخلارجية، 
 النامية معدل استخدام ومع ذلك، ُتظهر بعض البلدان. واحلكومة اإللكترونية، والتعلّم اإللكتروين، والعمل عن ُبعد

 يف املائة من املؤسسات اإلنترنت يف األعمال 75استخدم (مرتفع لألعمال املصرفية اإللكترونية كما يف الربازيل 
  ). يف املائة34.9(واملغرب ) 2005املصرفية يف عام 

سجلت األعمال  2004ويف عام . وال تزال التجارة اإللكترونية تنمو منواً سريعاً يف البلدان املتقدمة  
 يف املائة من إمجايل التجارة اإللكترونية يف 93بلغت (التجارية اإللكترونية بني املؤسسات التجارية أعلى نسبة هلا 
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 يف 10 يف املائة يف الصناعة التحويلية و6وبلغ متوسط معدالت النمو يف السنوات األخرية ). الواليات املتحدة مثالً
  .املائة يف جتارة اجلملة

البلدان الفقرية، وهذه اهلواتف هي الشكل الوحيد " تناسب"وما زالت اهلواتف املنقولة ُتعترب تكنولوجيا   
من أشكال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي جتاوزت فيه البلدانُ الناميةُ البلدانَ املتقدمةَ من حيث عدد 

ذلك فإن معدالت الدخول يف البلدان النامية ال ورغم ).  مليون800 بليون مقابل 1.2(مستخدمي هذه اهلواتف 
 يف املائة، ويقل 100ويف بعض الدول الصناعية يتجاوز معدل الدخول نسبة . تزال أدىن منها يف البلدان املتقدمة

ويالحظ التقرير أن املخططات الرامية إىل جعل أسعار االتصال .  يف املائة يف عشرات البلدان النامية10عن 
 88وعلى سبيل املثال، استخدم حنو . نقول أسعاراً معقولة تفسر جزءاً كبرياً من النمو يف البلدان الناميةباهلاتف امل

 اخلدمات املدفوع مثنها سلفاً واملخصصة 2004يف املائة من املشتركني يف اهلواتف املنقولة يف أفريقيا يف عام 
  .لألسواق متدنية الدخل

ها تقرير اقتصاد املعلومات تزايد القيمة املضافة والعمالة يف عام ومن االجتاهات األخرى اليت حدد  
، يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان املتقدمة، ويزعم التقرير أن هذا التزايد يف الطلب 2003

رير بأن تدعم ويوصي التق. والعرض يف العامل الصناعي يفتح آفاقاً جديدة للشركاء التجاريني يف الدول النامية
. سياسات الصناعة والتجارة هناك إنشاء فرص جتارية يف الصناعات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وُيضيف التقرير قائالً إن املؤسسات التجارية حيثما ُوجدت قد ُتهمُش إذا فشلت يف التكيف مع التغريات اهليكلية 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألا بذلك ختسر ميزات تنافسية املتصلة بالعوملة والزيادة الشديدة يف 

  .توفرها التكنولوجيا ووفورات احلجم املتصلتني باألسواق الكبرية

وأصبحت الصادرات من احلواسيب واملعلومات ُتشكل القطاع األنشط للخدمات املقدمة بواسطة   
   1995وُيالحظ التقرير أنه بني عامي . اقتصادات البلدان الناميةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما يف 

 زادت الصادرات من خدمات احلواسيب واملعلومات زيادة أسرع ست مرات من الزيادة يف إمجايل 2004و
 إىل 1995 يف املائة يف عام 4وزادت حصة البلدان النامية يف قطاع التصدير هذا من . الصادرات من اخلدمات

  .2000، وُسجلت الزيادة األعلى بعد عام 2003ملائة يف عام  يف ا20

وبوجه عام، ميكن أن يساهم الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها يف زيادة   
يا اإلنتاجية يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية، رغم أن البلدان اليت بلغت فعالً عتبة معينة يف استيعاب تكنولوج

املعلومات واالتصاالت والتعليم يف جمال هذه التكنولوجيا هي على ما يبدو املستفيدة الكربى من التكنولوجيات 
ومعظم البحوث املتعلقة بأثر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على مستوى املؤسسة تكشف عن . اجلديدة

 سيما إذا اسُتكملت بتغيريات تنظيمية، وارتقاء وجود نتائج إجيابية يف األداء وزيادة يف احلصة من السوق، ال
  .مبستوى املهارات، وباالبتكار

وإضافة إىل استعراض االجتاهات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العاملي، يستكشف   
التجارية  موضوعات مثل أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األعمال 2006تقرير اقتصاد املعلومات لعام 

، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد )UNCTAD/PRESS/PR/2006/041: انظر الوثيقة(النفطية 
  .من الفقر يف البلدان النامية

 


