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  السياسات احلكومية الفعالة حيوية لسد الفجوة الرقمية يف البلدان النامية

   يفيد بأن على البلدان أن تكون لديها خطة2006تقرير اقتصاد املعلومات لعام 
  يف املقام األول، وأن تستعرضها، وأن حتفز املنافسة

 أن السياسات احلكومية اليت تشجع املنافسة واالبتكار من )1(2006لعام أفاد تقرير اقتصاد املعلومات   
شأهنا أن تقوم بدور كبري يف مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف إنشاء شبكات تكنولوجيا 

                                                      

  .press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828+, icePress off :جهات االتصال  ∗ 

)1(   Information Economy Report 2006]  2006تقرير اقتصاد املعلومات لعام) [ رقم املبيعE.06.II.D.8, ISBN 
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الرجاء إرسال طلبات الشراء أو االستفسار .  دوالرا18ً دوالراً، وسعره اخلاص بالبلدان النامية وجنوب شرق أوروبا وبلدان رابطة الدول املستقلة هو 50السعر هو 
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عد األعمال التجارية املعلومات واالتصاالت ويف توسيعها حيث حتفز هذه الشبكات بدورها النمو االقتصادي وتسا

  .احمللية على املنافسة دولياً

 يف املائة من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية هلا خطط وطنية لتعزيز 44ال يوجد حالياً   
ويضيف التقرير مشرياً إىل أن قلة .  يف املائة بصدد وضع هذه اخلطط20جمتمع املعلومات فيها، وإن كانت نسبة 

  .البلدان اليت هلا هذه اخلطط ترى بدقة مدى فعاليتهامن 

ويورد التقرير أن السياسات املقيِّدة للمنافسة من شأهنا أن حتد من دخول تكنولوجيا املعلومات   
ويضرب . واالتصاالت، وتؤدي إىل ارتفاع التكاليف، واإلبطاء يف اعتماد أحدث التكنولوجيات وأكثرها فعالية

 لتحرير قطاع 1999ففي نيبال، عدلت السياسة الوطنية عام . ذلك سلسلة من قصص النجاحالتقرير مثالً على 
يف ذلك العام نفسه، زاد انتشار اهلاتف . االتصاالت السلكية والالسلكية عرب تشجيع مسامهة الشركات اخلاصة

ل مفتوحا بالكامل ملقدمي ، صار قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية يف نيبا2004وحبلول .  يف املائة22بنسبة 
ومن بني النتائج احملرزة . اخلدمات اخلاصة وللمنافسة عرب الترخيص املفتوح وإعادة هيكلة الشركة اململوكة للدولة

 99 000 ما يزيد على 2006يناير / حققت حبلول كانون الثاين1999أن خدمة للهاتف النقال أُطلقت يف 
والشبكة اآلن رقمية متاماً وتقدم .  مشترك بالدفع املسبق200 000لحق ومشتركاً يف اهلاتف النقال بالدفع امل

ومن مثار التحرير أيضا وقوع زيادة يف عدد اخلطوط . خدمات كاملة يف جمال االتصال الوطين والدويل املباشر
 خط يف كانون 470 200 إىل أزيد من 1992 خط عام 65 000اهلاتفية الثابتة حيث انتقلت من حوايل 

  .2006يناير /اينالث

ويالحظ التقرير أيضاً أن السياسات احلكومية املتبعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد تطبق   
" مبادرة الناس أوالً"ففي جنوب أفريقيا، تعد . بصورة مباشرة على تقدمي اخلدمات احلكومية بفعالية وشفافية أكثر

ذلك أن مستخدما قد يسجل والدة، . اخلدمات واملعلومات احلكوميةنقطة دخول إلكترونية واحدة للنفاذ إىل 
وجيدد رخصة سياقة، ويطلب تسجيله ناخباً، ويطلب احلصول على املاء والكهرباء، ويطلب تسجيل الضريبة على 

مورداً للخدمات للحكومة، ويسجل حقوق املؤلف، ويطلب التجنيس أو /القيمة املضافة، ويطلب تسجيله مقدماً
ويف شيلي، يفيد نظام تشيليكومربا املركزي للشراء التابع للقطاع العام كالً من .  للدراسة أو تأشريةرخصة

 حيث سجل بنهاية - الوكاالت احلكومية وشركات القطاع اخلاص من خالل جعل عملية الشراء تنافسية وشفافة 
  . مقدم خدمة10 000 وكالة عامة وبلدية وأزيد من 879، عدد 2004

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقرير اقتصاد املعلومات فصالً للسياسات احلكومية يف جمال ويكرس  
ويالحظ التقرير أن يف بعض البلدان، تيسر اهلواتف النقالة . اليت قد تتيح فرصاً وأساليب جديدة للحد من الفقر

األعمال التجارية وتتيح فرصاً جتارية للفقراء من الرجال والنساء، ومتكِّن شبكة إنترنت املهاجرين من البقاء على 
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اجلديدة أيضاً معلومات بيئية قيِّمة إىل سكان األرياف، ومن وجتلب التكنولوجيات . اتصال مع ذويهم ومجاعاهتم
ويشدد هذا . ذلك توقعات أحوال الطقس للزراعة ومصائد األمساك، ونظم اإلنذار املبكر بشأن الكوارث الطبيعية

ور  أن تقوم بواقعية شديدة بدور حتسيين بدالً من الدتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالفصل على أن بإمكان 
  .األويل يف استراتيجيات احلد من الفقر

وال يوصي التقرير البلدان النامية بوضع خطط وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فحسب بل   
ويقدم التقرير إطاراً منوذجياً إلجراء هذه التقييمات، ومن املتوقع . يوصيها باستعراضها بفعالية حرصاً على الفعالية

 يف املستقبل القريب، مبساعدة احلكومات على استعراض السياسات املتعلقة بتكنولوجيا أن يقوم األونكتاد
  .املعلومات واالتصاالت على غرار ما يقوم به اآلن من مساعدة البلدان يف استعراض سياسة االستثمار

ومات ويعد اإلطار النموذجي الذي وضعه األونكتاد الستعراض السياسات املتعلقة بتكنولوجيا املعل  
استعراض حالة : واالتصاالت منوذجاً عاماً ميكن للبلدان النامية أن تستخدمه وتكيفه، وله ثالثة عناصر رئيسية هي

 يف البلد، مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل ونظرة عامة بشأن حالة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 هلا يف االقتصاد؛ وتقييم معمق للخطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات التركيز على درجة استخدام خمتلف املشاركني

واالتصاالت، مبا فيها عناصرها، وإجراءاهتا ذات األولوية، والقطاعات املعنية، واألهداف واملشاريع ذات الصلة؛ 
  .وتقييم فعالية اإلطار املؤسسي وآليات التنفيذ الداعمة للخطة

 


