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التقرير ينبه إلى اتساع الفجوة في خدمات النطاق العريض، ولكنه يشير إلى نمو 
  ي قطاع الهاتف المحمول رغم األزمة االقتصاديةقوي ف

 
ف،  شرين األول 22 جني وبر / ت ي   اق  - 2009 اآت اد ف ام   ل األونكت ره لع ات   2009تقري صاد المعلوم :  عن اقت

وة      . )1(االتجاهات والتوقعات في ظل ظروف مضطربة     ضييق الفج ود لت ن الجه د م إن هناك حاجة إلى بذل المزي
اء  . في مجال خدمات النطاق العريض   إن االنتشار السريع لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في مختلف أنح

راء             صاالت         . العالم، وال سيما في قطاع الهاتف المحمول، قد فاق توقعات معظم الخب اع االت ضًا أن قط دو أي ويب
ين الع        . بالوسائل المحمولة قادر على مجابهة األزمة بشكل جيد نسبياً         دم   غير أن هناك فجوة متسعة ب المين المتق

ي    . والنامي فيما يتعلق بتوافر خدمة اإلنترنت عبر النطاق العريض         حيث إن احتمال استخدام النطاق العريض ف
  . أضعاف مقارنة باحتمال استخدام نفس الخدمة في بلد نام8بلد متقدم يزيد بمقدار 

 
  ات واالتصاالتالتفاوت الرقمي في تقلص، لكن الفجوة تختلف بحسب نوع تكنولوجيا المعلوم

 
شار                   ت، يتواصل االنت على الرغم من االنخفاض الطفيف الذي تشهده حاليًا االشتراآات في خدمات الهاتف الثاب

  . السريع الستخدام الهاتف المحمول واإلنترنت في معظم البلدان واألقاليم
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دخل  ع ال صاالت بتوزي ات واالت ات المعلوم ف تكنولوجي ع مختل ة توزي ن مقارن ين م دمات ويتب الم أن خ ي الع  ف
ث       ن حي صاالت م ات واالت ات المعلوم ف تكنولوجي ين مختل صافًا ب ر إن ي األآث ول ه اتف المحم صال باله االت

ا ام  . توزيعه ة ع ي نهاي و    2008فف ول نح اتف المحم دمات اله ي خ تراآات ف دد االش غ ع ن 4، بل ارات م  ملي
ة،    وفي العديد من االقتصاد  . االشتراآات في مختلف أنحاء العالم     ة انتقالي ر بمرحل ات المتقدمة والنامية والتي تم

ي      .  ساآن 100 اشتراك لكل    100يتجاوز معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول        ويبلغ معدل االنتشار الحالي ف
رن              ة الق ي بداي سجل ف ستوى الم اتف      . البلدان النامية أآثر من ثمانية أمثال الم دمات اله شار خ دل انت ع مع وارتف

ل  20 إلى 2003 ساآن في عام 100ل البلدان نموًا من اشتراآين لكل المحمول في أق   اآن  100 اشتراآًا لك  س
شار          . 2008في عام    دل انت ادة مع ث زي ن حي ة م ويشير تقرير األونكتاد الجديد إلى أن أآثر االقتصادات ديناميَّ

رين وملديف آبلد من  هي الجبل األسود وقطر والبح  2008 إلى   2003خدمات الهاتف المحمول في الفترة من       
  . )1الرسم البياني ( نموًا أقل البلدان

 
ة                    سكان، مقارن وبخصوص استخدام اإلنترنت، يشمل الربط بشبكة اإلنترنت في العالم المتقدم أآثر من نصف ال

دمات          2003ومنذ عام   .  في المائة فقط في البلدان النامية      15بنسبة   شار خ ، ُسجلت أهم اإلنجازات من حيث انت
  .)2الرسم البياني (ترنت في أندورا واألرجنتين والتفيا وآولومبيا اإلن
 

شترآين   . وتتجلى الفجوة الرقيمة بشكل خاص في سياق خدمات النطاق العريض       دد الم فعلى سبيل المثال، إن ع
ذه           21في خدمات النطاق العريض بأستراليا، حيث يبلغ عدد السكان           ي ه شترآين ف  مليون نسمة، يفوق عدد الم

ن                      . خدمات في أفريقيا جمعاء   ال ر م ى أآث ة وصل إل دان المتقدم ي البل ريض ف اق الع آما أن انتشار خدمات النط
ة                 . ثمانية أضعاف متوسطه في البلدان النامية      دم بخدم د متق ي بل وعالوة على ذلك، إن احتمال تمتع شخص ما ف

  . خدمة في بلد من أقل البلدان نموًا ضعف احتمال التمتع بنفس ال200الربط العالي السرعة باإلنترنت يفوق 
 

ر       -ويقول األمين العام لألمم المتحدة، بان آي          د للتقري ي تمهي ون، ف د        " م ا ق ـؤآد أنن ل أن ن ة قب ق طويل زال الطري ال ت
حيث إن فجوات واسعة ال تزال قائمـة فيما        . من أجل إقامة مجتمع معلومات للجميع     " الفجوة الرقمية "تمكنا من تضييق    

  ".بالهياآل األساسية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وبخاصة الشبكات ذات النطاق العريضيتعلق 
 

ي              اليف ف اع التك ردد وارتف اق الت ة نط سبب محدودي ساعًا ب ريض ات اق الع دمات النط ي خ وة ف زداد الفج وت
صادات   . االقتصادات النامية مقارنة باالقتصادات المتقدمة   ظ أن االقت ك، ُيالَح ي     ومع ذل رى هي الت ئة الكب  الناش

فالصين ُتعد بالفعل أآبر سوق بدون منازع . تسجل أسرع نسبة نمو فيما يتعلق بأسواق خدمات النطاق العريض  
ة                 دة األمريكي ات المتح ا الوالي الم، تليه ي الع ريض ف اق الع رة     . لخدمات النط ت   2008- 2003وخالل الفت  حقق

ا    و فيم سبة نم ى ن ي أعل شمال األوروب دان ال ة بل ريض الثابت اق الع دمات النط شار خ ق بانت ة . يتعل ون قائم وآ
االقتصادات العشرين األولى ال تتضمن أي بلد نام أو يمر بمرحلة انتقالية، مثال يبين بكل وضوح اتساع الفجوة 

  .في هذا المجال
 

  آيف يمكن تضييق الفجوة في خدمات النطاق العريض؟
 

ؤدي      يمكن أن يساعد تحسين الربط بالنطاق الع   دة، وت ة عدي صادية واجتماعي ة اقت ريض في تحقيق أهداف إنمائي
ريض                           اق الع دمات النط يم خ ة لتعم شروط الالزم ق وضع ال مًا عن طري ال دورًا حاس ذا المج . الحكومات في ه

ام                               ب قي ية لتجن ة أساس ى تحتي م بن ى تقاس شغلون عل شجََّع الم ال، أن ُي بيل المث ى س اد، عل ر األونكت ويقترح تقري
ي         . ذات نطاق ترددي منخفض تتسم باالزدواجية والتجزؤ      شبكات   ة، ينبغ عار معقول ولضمان اإلمداد الكافي بأس

شغلين          ين الم سة ب ريض              . للحكومات أيضًا أن تشجع المناف اق الع دمات النط ية لخ ل األساس شر الهياآ ًا لن وتحقيق
اطق     ي المن ربط ف بكات ال ى ش ول إل رص الوص ن ف د م وفير المزي ع وت اق أوس ى نط ة عل ة وذات الكثاف  النائي

بكات        ى ش ول إل يم الوص ل تعم صة لتموي صناديق المخص ستخدم ال ات أن ت ن للحكوم ضعيفة، يمك سكانية ال ال
  .االتصال، آما يمكنها أن تنشئ نقاطًا عامًة للوصول إلى اإلنترنت أو مراآز لالتصال عن ُبعد

 
ابالت           شاريع الك رتبط بم دان أن ت وبغية الوصول إلى الشبكات الدولية لخدمات النطاق العريض، يجب على البل

ة  ابالت   . البحري ع محطات الوصل بالك صرية م اف الب ط باأللي يم رواب ا أن تق ساحلية، فعليه ر ال دان غي ا البل أم
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س               . المغمورة ى م سجل أدن ي ت صحراء، الت وب ال ا جن ربط             وُتعد منطقة أفريقي دل ال ث مع ن حي الم م ي الع توى ف
اف                        ابالت األلي بكة آ ن ش رة م ة آبي ُتبعدت بدرج الدولي بشبكة اإلنترنت للفرد الواحد، من بين المناطق التي اس

ربط                  2009وحتى منتصف عام    . البصرية المغمورة  ي ت ة الت ابالت البحري شروعين للك اك سوى م ن هن ، لم يك
الذي  (SEACOMو) وهو آابل يربط بالساحل الغربي األفريقي (SAT-3: هذه المنطقة بقارات أخرى، وهما

ت    ). ، بلدان شرق أفريقيا بأوروبا والهند     2009يوليه  /يربط، منذ تموز   ي الوق ويجدر باإلشارة إلى أنه يجري ف
  .الراهن تنفيذ عدة مبادرات أخرى

 
  اآلثار المختلطة لألزمة االقتصادية

 
ة       تستأثر وسائل االتصال المحمولة في       صادية الراهن ة االضطرابات االقت رة لمجابه ة بفرص واف . البلدان النامي

دد                               ي ع وي ف و ق ى نم ة عل دان النامي ي البل ة ف صال المحمول ائل االت وقين لوس ر س فعلى سبيل المثال، حافظ أآب
ام             .  بفترة طويلة  2009االشتراآات بعد حلول عام      ن ع ى م سبعة األول هر ال د    2009فخالل األش جلت الهن ، س

لكي         100حو  ن صال الالس د            .  مليون اشتراك جديد في خدمات االت شكل متزاي ة تحل ب زة المحمول وأخذت األجه
وتستخدم هذه األجهزة أيضًا ألغراض جديدة، من       . محل الخطوط الثابتة لالتصاالت الصوتية في البلدان النامية       

رجح أن يتواصل    . لى شرائهاجانب أصحاب المشاريع الصغيرة مثًال، وهو ما أدى إلى زيادة اإلقبال ع            ذلك، ي ل
ة م األزم ة رغ دان النامي ن البل د م ي العدي ول ف اتف المحم دمات اله ى خ ب عل د الطل اج . تزاي اع إنت ا أن قط آم

ى             الخدمات المعتمدة على تكنولوجيات المعلومات وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت قد أثبت قدرًة نسبية عل
  ).UNCTAD/PRESS/PR/2009/056 الصحفي انظر البيان(التكيف مع األزمة 

 
المي                         اش الع ديدًا باالنكم أثرًا ش ات ت ذه التكنولوجي صلة به دمات المت سلع والخ ف ال اج مختل أثر إنت . وبالمقابل، ت

ضرراً      ات ت د القطاع ن أش الت م به الموص صناعة ش ب ل اع المتقل د القط دات   . ويع صنعي مع ار م جل آب وس
راداتهم            تكنولوجيات المعلومات، آأجهزة الح    ي إي لبيًا ف وًا س . اسوب واألجهزة اإللكترونية المعدة لالستهالك، نم

دى المتوسط       . وتنطبق نفس المالحظة على آبار مصنعي معدات االتصال     ي الم شرآات ستواصل، ف ر أن ال غي
أن تحس                         ا ب ًا منه صاالت، إيمان ات واالت ات المعلوم ى تكنولوجي د عل ي تعتم ا الت ين والمدى البعيد، تحسين نظمه

سية درتها التناف ى ق اظ عل ا ضروري للحف ال  . نظمه شرآات الفع تخدام ال ت اس د جعل ة ق و أن األزم د ه والمؤآ
 .لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، التي تسمح بزيادة الكفاءة، أآثر أهمية من ذي قبل
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 2008- 2003 االتصال المحمولة،  االقتصادات العشرون األآثر دينامية من حيث تزايد انتشار وسائل- 1الرسم البياني 
  

 
 

  .4-1 عن اقتصاد المعلومات، الشكل 2009األونكتاد، تقرير عام   : المصدر
رة   :مالحظة ي الفت سجل ف ر الم ة*. 2007-2003التغي صال المحمول ائل االت شار وس ة لكل : انت صال المحمول ائل االت ي وس تراآات ف دد االش اآن100ع ين .  س تب

رة    األعمدة التغير المسجل   شار خالل الفت ة من            . 2008-2003 في مستوى االنت شار وسائل االتصال المحمول ستوى انت ع م ثًال ارتف ة قطر م  59ففي حال
  . اشتراآًا144 ساآن، أي زيادة قدرها 100 من االشتراآات لكل 203اشتراآًا إلى 

 
 2008- 2003 اإلنترنت، نتشار استخدام االقتصادات العشرون األآثر دينامية من حيث ا- 2الرسم البياني 

  

 
 

  .7-1 عن اقتصاد المعلومات، الشكل 2009األونكتاد، تقرير عام   : المصدر
شار      .  ساآن 100عدد المستخدمين لكل    : انتشار استخدام اإلنترنت  *. 2007-2003التغير المسجل في الفترة       :مالحظة ستوى االنت تبين األعمدة التغير المسجل في م

رة   الل الفت ن      . 2008-2003خ ستخدمين م دد الم ع ع ثًال، ارتف ين م ة األرجنت ي حال ى 15فف ل  50 إل ستخدمًا لك درها  100 م ادة ق اآن، أي زي  35 س
  .مستخدمًا

***  **  **** 


