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  مالحظة  
داخل شعبة التكنولوجيا واللوجستيات التابعة لألونكتاد، يقوم قسم حتليل تكنولوجيات            
 واالتصاالت بعمل حتليلي سياسايت التوجه بشأن اآلثار املترتبة علـى تكنولوجيـات             املعلومات

ويشجع . تقرير اقتصاد املعلومات  والقسم مسؤول عن إعداد     . املعلومات واالتصاالت يف التنمية   
قسم حتليل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على احلوار الدويل بشأن القضايا املتصلة بتسخري            

ات املعلومات واالتصاالت للتنمية، ويساهم يف بناء قدرات البلدان النامية على قيـاس             تكنولوجي
  .اقتصاد املعلومات وتصميم وتنفيذ السياسات واألطر القانونية ذات الصلة

 حـسب احلالـة، إىل األقـاليم        ،"االقتصاد"/"البلد"مصطلحا  ويف هذا التقرير، يشري       
تخدمة يف هذا التقرير وال يف طريقة عرض املادة الواردة فيـه           وليس يف التسميات املس   . املناطق أو
يتضمن اإلعراب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد                ما

وباإلضافة . أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها               
وعات البلدان ال ُيقصد هبا إال تلبية األغراض اإلحصائية أو التحليلية           إىل ذلك، فإن تسميات جمم    

وليس فيها ما يعّبر بالضرورة عن أي حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو اليت بلغتها                  
والتجمعات الرئيسية للبلدان املستخدمة يف هـذا التقريـر تتَّبـع      . منطقة بعينها يف عملية التنمية    

  :وهذه التجمعات هي. ف الذي يسري عليه املكتب اإلحصائي لألمم املتحدةالتصني
وهي البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي       : البلدان املتقدمة   

، باإلضافة إىل البلدان األعـضاء اجلديـدة يف االحتـاد           )عدا تركيا، ومجهورية كوريا، واملكسيك    (
بلغاريـا، ورومانيـا،    (ست أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          األورويب اليت لي  

أندورا، وسان مارينو، وليختنـشتاين،     إسرائيل، و ، عالوة على    )وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة   
وهي جنوب شرق أوروبـا ورابطـة الـدول         : تقاليةالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ان     . وموناكو

ولألغراض .  غري املذكورة حتديداً أعاله    اتوهي عموماً مجيع االقتصاد   : االقتصادات النامية . ستقلةامل
 اإلحصائية، فإن البيانات املتعلقة بالصني ال تشمل البيانات املتعلقة مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة       

  .مبقاطعة تايوان الصينية وأ )ماكاو، الصني (مبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة وأ )هونغ كونغ، الصني(
وال ينبغي تفسري أي إشارة إىل شركات ما وإىل أنشطتها على أهنا تعين تأييد األونكتاد هلذه           

  .الشركات أو ألنشطتها
واحلدود واألمساء الواردة يف اخلرائط املعروضة يف هذا املنشور والتسميات املـستخدمة يف              

  .قبوهلا رمسياً من جانب األمم املتحدةتلك اخلرائط ال تنطوي على إقرارها أو 
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  :وقد اسُتخدمت الرموز التالية يف اجلداول 
. على أن البيانات غري متاحة أو أهنا مل ترد بصورة منفـصلة           (..) تدل النقطتان املتجاورتان     

   الصف؛يفوقد ُحذفت الصفوف من اجلداول يف حالة عدم توافر بيانات متعلقة بأي عنصر 
  على أن البند يساوي صفراً أو على أن قيمته ال ُتذكر؛) -(ة األفقية وتدل الَشرط 
  ويدل الفراغ يف اجلدول على عدم انطباق البند، ما مل ُيذكَر خالف ذلك؛ 
  ، على سنة مالية؛١٩٩٤/١٩٩٥الواردة بني عامني، مثل (/) وتدل الَشرطة املائلة  
، على الفتـرة    ١٩٩٥-١٩٩٤مني، مثل   الواردة بني عا  ) -(ويدل استخدام الَشرطة األفقية      

  املعنية كاملةً، مبا يف ذلك سنة البدء وسنة االنتهاء؛
دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، ما مل ُيذكَر       /دوالر" دوالرات/دوالر"ويقصد بعبارة    

  خالف ذلك؛
 ُيذكَر خـالف    وتشري املعدالت السنوية للنمو أو التغيري إىل املعدالت السنوية املركَّبة، ما مل            

  ؛ذلك
وحواصل مجع األرقام والنسب املئوية الواردة يف اجلداول ال تساوي بالضرورة اجملاميع املبيَّنة              

  .وذلك بسبب التقريب
  .املـادة الـواردة يف هذه الدراسة حبرية مع ذكر املصَدر على الوجه املناسبجيوز اقتباس و 
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  تصدير

 ويف السنوات األخرية شهدنا حتسناً    . ال تزال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتول جمتمعنا        
العـريض  مدهشاً يف سبل الوصول إىل تكنولوجيا اهلاتف احملمول، واإلنترنت، واالرتباط بشبكة النطاق             

 يف تفكيك احلواجز القائمة على سبيل حتقيـق         وتساعد هذه االجتاهات تدرجيياً   . على صعيد العامل النامي   
  .الذي اتفق عليه قادة العامل يف مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات" جمتمع معلومات للجميع"هدف 

جيات املعلومات واالتصاالت وتزايد التركيز على تكنولو. يتوقف هذا اجملتمع على الرباجميات  
يف أداء احلكومة، والرعاية الصحية، والتعليم وغري ذلك من السلع واخلدمات يتطلب تطبيقات حسب             

وهذه القدرة مهمة   . لذا حتتاج البلدان إىل اعتماد براجميات ذات صلة وإىل تكييفها وتطويرها          . املقاس
  . لتيسري نقل التكنولوجيا بنجاحأيضاً

 دقيقاً للتطـورات احلاصـلة يف صـناعة          حتليالً ٢٠١٢ اقتصاد املعلومات لعام     يقدم تقرير   
ويؤكد التقرير على أمهية عدم االكتفاء بالتركيز على ما يتيحـه هـذا             . الرباجميات يف البلدان النامية   

 إىل بيانـات    واستناداً. القطاع من فرص للصادرات فحسب والتركيز على االحتياجات احمللية أيضاً         
 جديداً ألداء خمتلف البلدان فيما خيص الرباجميات، ويسلط الضوء علـى            ، يقدم التقرير تقييماً   حديثة

العوامل الدافعة الرئيسية يف مشهد الرباجميات املتطور، ويستعرض حاالت قطريـة خمتـارة ويقتـرح           
وأزكي هذا التقريـر لـدى احلكومـات        . توصيات ملموسة لواضعي السياسات يف البلدان النامية      

  .الشركاء اإلمنائيني العاملني على إقامة جمتمع معلومات يشمل اجلميعو

  مون - بان كي
  األمني العام
  لألمم املتحدة
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  شكر وتقدير
، )قائد الفريق ( فريق يضم توربيورن فريديريكسون      ٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات لعام     أعد    

ركا، ورميي النغ، ومسيتا الكهي     وسيسيل بارير، وسكارليت فوندور جيل، وسوان جانغ، وديانا كو        
بتوجيه عام من آن مريو، مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، وإشراف من منجي محدي، رئيس              

  .فرع العلوم، والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 من إسهامات موضوعية كبرية قـدمها فـؤاد   ٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات لعام     واستفاد    

ومـن  ) كـاجبيميين (جوزيف، وهارشا لياناج، ومايكل مينج، ولوكاس فون زالينغر         . ج . وك جبوا،
دراسة استقصائية مشتركة مع التحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات للرابطات الوطنيـة            

  .لتكنولوجيا املعلومات والرباجميات
اتان بارتيل، وأولغا كافاللي،    وقدم إسهامات إضافية كل من أنا أبراموفا، وكوامي أنداه، ون           

وجوليانا ديب، وديرك إلياس، وبيتر هداوي، وعرفات حسني، ونينا نواكامنا، وأستريت سولستاروفا            
  .وكريس أواجي

وأدىل بتعليقات مفيدة على جوانب متنوعة من النص خرباء حضروا حلقة دراسـية عامليـة             
، ٢٠١٢مـايو  /دي االحتادية يف بون، بأملانيا، يف أيارنظمتها وزارة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصا     

منهم سوزان دوراسيل، وبريند فريديريك، وهيالين غالبايا، وبيترا هامجان، وأجنا كيفري، ومارتن اليب،  
ونيكول مالدونادو، وأندرياس مايزنر، وأوال بيترسون، وثورسنت شريف، وبالتاس سيبولد ودافيـد            

 يف مراحل خمتلفة من عملية إنتاج التقرير من دميو كالوفـسكي،            ة أيضاً ووردت تعليقات قّيم  . ساوتر
سانس، ويوميكو موشيزوكي، وتاو نغويني، ومارتا برييز كوسو، وكريستوف          - وأجنيل غونساليس 

  .سبينمان، وسوزان تيلتشر، وأيان فالدن ودونغ وو
وملا ورده من ردود علـى      واألونكتاد ممنت للمكاتب اإلحصائية الوطنية على تبادل البيانات           

االستبيان االستقصائي السنوي لألونكتاد بشأن استخدام املشاريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          
 البيانات املتبادلة بشأن هذا     ويقدر األونكتاد كثرياً  . وبشأن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

األموال اخلاصة، واملكتب اإلحصائي للجماعات     التقرير والواردة من رابطة األسواق الناشئة ورؤوس        
األوروبية، وجمموعة إيفريست، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان             

  . والبنك الدويلHISمؤسسة /االقتصادي، والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات
ملكتيب والتصاميم فيليب تريجيـول وحـرر   وقام بالنشر ا. الغالف من إعداد صويف كومبيت      

  . ماريتزا أسونسيوس وجون روجرز٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات لعام 
  .املايلبكل امتنان ُتشكر حكومة فنلندا على دعمها و  
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  استعراض عام
 التكنولـوجي يف    علومات واالتصاالت يسهل الـتغري    ال يزال انتشار تكنولوجيات امل      

د وقف تقرير اقتصاد املعلومات يف أعداده األخرية على التنميـة وكيـف    فق. االقتصاد املعومل 
االرتبـاط  يتيسر ازدياد مشوليتها بفضل االنتشار السريع لتكنولوجيا اهلاتف احملمول وحتـسن            

بشبكة النطاق العريض الدولية، مبا يف ذلك يف أقل البلدان منواً، وكذا اسـتحداث خـدمات             
ك يف تطوير املشاريع فحسب بل يوسع من نطـاق تـسخري            وال يؤثر ذل  . وتطبيقات جديدة 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جماالت إمنائية من قبيل الصحة، والتعليم، واحلوكمة،           
  .والقطاع اخلاص وزد على ذلك

بيد أنه حرصاً على جلب املنافع املرغوبة من حتسني سبل الوصـول إىل تكنولوجيـات                
يتعني على األجهزة واخلدمات املقدمة أن تكون فعالة يف االستجابة إىل           املعلومات واالتصاالت،   

ويف العديد من احلاالت، يقتضي ذلك بـدوره الوصـول إىل           . احتياجات املستخدمني وقدراهتم  
 على جمال الرباجميات،    ويصدق القول خصيصاً  . قدرات تكنولوجية ذات صلة يف االقتصاد احمللي      

 اخلـاص   نيفة السلع واخلدمات اليت يقدمها كل من القطـاع        الذي يؤثر بشكل حاسم يف وظي     
 علـى دور    ٢٠١٢ من هذه اخللفية، يركز تقرير اقتـصاد املعلومـات لعـام             وانطالقاً. والعام

  .الرباجميات يف البلدان النامية
ولتيسري التحول اهليكلي والتطور التكنولوجي، من الالزم للبلدان بناء قـدرات حمليـة               

ويف هذا السياق، ينبغي    .  والشركات واملنظمات من املشاركة يف عمليات التعلم       لتمكني األفراد، 
سيما  هلذا التعلم، ال  املتاحة  للحكومات أن تسعى إىل اعتماد سياسات تساعد يف توسيع الفرص           

ومن هـذه الـصناعات صـناعة       .  واسعة يف جمال التعلم    يف الصناعات اجلديدة اليت تتيح فرصاً     
 إىل كوهنا تكنولوجيات ذات أغراض عامة، للرباجميات نطاق واسع يف جمـال             فنظراً. الرباجميات

 للعقبات اليت تعتـرض      باملستوى املتدين نسبياً   وتتميز أيضاً . التطبيق على صعيد االقتصاد واجملتمع    
  .دخول رؤوس األموال ومن األرجح أن يظل مستوى وجاهة هذا القطاع عالياً يف املستقبل

ذلـك أن الرباجميـات     . تعلقة بالرباجميات أمر مهم ألسباب عدة     وتطوير القدرات امل    
من حواسيب، وهواتف حممولة،    (تتألف من جمموعة من التعليمات اليت متكن خمتلف األجهزة          

ومن هذا املنطلـق،    . من القيام بالعمليات املطلوبة   ) وهواتف ذكية ولوحات، وما شابه ذلك     
إذ مـن شـأن الرباجميـات    . علومات واالتصاالت أجهزة تكنولوجيا امل"عقل"ميكن اعتبارها   

مساعدة الشركات على إدارة مواردها بشكل أفضل، واحلصول على املعلومـات الوجيهـة،         
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مث إن ازدياد التركيز علـى      . وختفيض تكاليف التعامل التجاري وخفض املدة الزمنية للتسويق       
، واملتعلقة بالرعاية الصحية،    تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تقدمي اخلدمات احلكومية      

 من احلاجة إىل قدرات على تطـوير تطبيقـات          والتعليم وغري ذلك من اخلدمات يزيد أيضاً      
ويزداد انتشار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمتمعات البلدان      . براجمية حسب املقاس  

لقدرات التكنولوجية  ويف هذا السياق، يصبح من األوجه تطوير ا       . بكل مستويات التنمية فيها   
  .العتماد احللول الرباجمية املوجودة حالياً وتكييفها، مث االبتكار يف هناية املطاف

وبالتايل، تزداد حاجة البلدان إىل قدرة معينة علـى فهـم الرباجميـات واسـتعماهلا                 
ات أقـدر   ومن األمور األخرى اليت ال تقل أمهية، تعد اخلربة احمللية يف جمال الرباجمي            . وتكييفها

. على فهم االحتياجات احمللية وبالتايل تطوير التطبيقات واحملتويـات الوجيهـة واالبتكاريـة            
فالبلدان املتطورة صناعاهتا املختصة يف الرباجميات أقدر على تنفيذ حلوهلـا املوضـوعة علـى            

ـ            . املقاس شأ وعالوة على ذلك، بفضل التواصل الوثيق بني املنتجني واملستخدمني احمللـيني تن
اإلنتاجية والفعالية العملية، ومن مث يساهم ذلك يف توسـع          يف  فرص التعلم وتتحقق املكاسب     

 رفيعة املستوى للعمـل املباشـر       وعادة ما ختلق صناعات الرباجميات فرصاً     . السوق وتنوعها 
  .غري املباشر، ال سيما لذوي املهارات من الشباب أو

 -يات واخلدمات من فرص للبلدان النامية       ومن املعروف جداً ما تتيحه أنشطة الرباجم        
بفضل تدين شروط دخول رؤوس األموال وكذا القيمة العالية للقطاع، وطبيعة منوه الـسريع              

بيد أنه يف اآلونة األخرية فقط ظهر يف العديـد مـن            . وتطور التكنولوجيا فيه، وغناه املعريف    
ومـات واالتـصاالت والرباجميـات    البلدان النامية إقبال كاف على تطبيقات تكنولوجيا املعل    

وجيـا املعلومـات    وبفضل ما عرفه مشهد تكنول    . يطالب بتعامل منتظم مع جمال الرباجميات     
ريات، صار اجملال اليوم أوسع لصغار املطورين يف البلدان النامية من أجـل             واالتصاالت من تغ  

  .املشاركة يف تطوير الرباجميات وإنتاجها
تف احملمولة ظهر إقبال حملي على التطبيقات واخلدمات على         ونتيجة زيادة انتشار اهلوا     

األجهزة احملمولة لتحسني سبل الوصول إىل األخبار والربامج الترفيهية احملليـة، واخلـدمات             
احلكومية، ورعاية املرضى، واخلدمات املتعلقة مبعلومات األسواق وعمليات حتويل األمـوال           

جميات حملياً من حظوظ تكيفها مع االحتياجات اخلاصـة         تطوير الربا يعزز  و. باألجهزة احملمولة 
ويتيح التحـسن   ). مراعاة االعتبارات الثقافية واللغوية على سبيل املثال      (للمستعملني احملليني   

احلاصل يف سبل الوصول إىل اإلنترنت ذي النطاق العريض للمطـورين يف البلـدان الناميـة                
ومن ناحية أخرى، تسري األساليب اجلديدة      . اهتماملشاركة يف مشاريع الرباجميات وتصدير خدم     
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 إىل إنشاء مناذج    - من قبيل اإلنتاج التعاوين املوزع على شبكة إنترنت          -يف إنتاج الرباجميات    
  .جديدة لألعمال تقوم على تقدمي خدمات الرباجميات احمللية والتكيف معها

طين للرباجميـات    مفهـوم النظـام الـو      ٢٠١٢ويقدم تقرير اقتصاد املعلومات لعام        
ويؤكد التقريـر أن اإلجـراءات والتفـاعالت    . ، متخذاً منه إطاراً لتوجيه حتليله    )١ الشكل(

املوجودة بني منتجي الرباجميات ومستعمليها احملليني تتأثر كثرياً جبـودة اهليكـل األساسـي              
شرية ورأس  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومالءمة سعرها، وبسبل الوصول إىل املوارد الب         

املال، واإلطار القانوين، واهليكل األساسي التمكيين لألعمال التجارية، وكذا الروابط القائمة بني            
وعموماً تتأثر قدرة النظام على املنافسة بالرؤية الوطنيـة،         . شبكات الرباجميات يف بقية أحناء العامل     

الرباجميات ونظـام الرباجميـات     ينبغي أن تعزز قدرات     ة والسياسات احلكومية اليت     واالستراتيجي
سـيما   ال(مهمة للرباجميـات    مستعملة  فهي  . وتقوم احلكومات بدور مركزي يف النظام     . ككل

  .وتؤثر بشدة يف العوامل التمكينية للنظام) عرب احلكومة اإللكترونية وأنشطة الشراء العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .داألونكتا : املصدر

 رؤية واستراتيجية وسياسات حكومية ترمي إىل هتيئة بيئة متكينية

 اإلطار القانوين

اهلياكل األساسية لتكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

 املوارد البشرية

 الت العامليةالص
االجتار بالرباجميـات وخـدمات  •

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  املهارات اللغوية  •
  الصالت بالشتات  •
  الشبكات املعرفية  •
االستثمار األجـنيب املباشـر  •

 الوافد والصادر

 
  بنية األعمال

  سهولة القيام باألعمال  •
  اهلياكل األساسية لألعمال  •
  الالوصول إىل رأس امل  •

 منتجو ومستخدمو الرباجميات

صناعة الرباجميات 
 الرابطات اإلضافية

اجلامعات ومراكز
 البحوث

 مستخدمو الرباجميات
 )أفراد، صناعة، حكومة(

أوساط مطوري
 الرباجميات

 نظام وطين للرباجميات  -١الشكل 
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 كبرياً للبلدان النامية لكي تستفيد أحسن مـن  ناك جماالًتشري البيانات املتاحة إىل أن ه      
فحسب التقديرات الواردة من التحالف العاملي لتكنولوجيا وخـدمات         . إمكانات الرباجميات 

املعلومات ومؤسسة غلوبال إنسايت، بلغ حجم اإلنفاق على الرباجميات واخلدمات احلاسوبية           
وتـستأثر  . ٢٠١١ دوالر يف   ن تريليو ١,٢حوايل  ) باستثناء الرباجميات املركبة داخل األجهزة    (

أما احلصة املتبقية فتستأثر هبا أساساً البلدان       ). أربعة أمخاس (البلدان املتقدمة مبعظم هذه احلصة      
النامية يف شرق آسيا وجنوهبا وجنوب شرقها، بينما ال يبلغ إنفاق بقية البلدان النامية يف العامل                

 على الرباجميات واخلدمات كجـزء       أكثر نسبياً  اطق املتقدمة أيضاً  وتنفق املن .  يف املائة  ٤سوى  
فعلى سبيل املثـال، يف أمريكـا       . من إنفاقها العام يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       

 يف املائة من اإلنفاق علـى تكنولوجيـا         ٤٣الشمالية، مثلت الرباجميات واخلدمات احلاسوبية      
 يف املائة فقط اليت ُتنفق علـى ذلـك يف أمريكـا             ١١بنسبة  املعلومات واالتصاالت مقارنة    

وقد يكون تدين النسب يف املناطق النامية عالمة على االستخدام احملدود للرباجميات،            . الالتينية
ويف الوقت نفسه، ليس من الضرورة أن يـشكل       . مما يعرقل عملية املرور إىل جمتمع املعلومات      

  . لتطوير القدرات املتعلقة بالرباجميات واستخدامهاقاًتدىن مستوى الدخل يف حد ذاته عائ
ومن شأن توسيع جمال احلصول على قدرات حملية فيما خيص الرباجميات أن يساعد يف                

خلق فرص العمل يف قطاع الرباجميات وكذا يف القطاعات اليت تعد فيها الرباجميـات املركبَّـة                
 امتصاص العدد املتزايد من طالب التعليم       ومن شأن هذه الوظائف أن تساعد يف      .  مهماً عامالً

وقد تساعد جماالت جديدة لتطوير الرباجميات يف       . العايل املتخرجني كل سنة يف البلدان النامية      
لة حرجة من القدرات احمللية لتطوير احللول الرباجمية يف ميادين التطبيقات التقليدية            تإحداث ك 

  . تزال فيهما اخلدمة ناقصة يف بلدان عديدةلقطاع األعمال والقطاع احلكومي، اللذين ال
ففي البلدان النامية حيث قطاعات الرباجميات حديثة       . تتباين االحتياجات من القدرات     

العهد، يتطلب اللحاق بركب التطورات احلاصلة يف بلـدان أخـرى مـن خـالل الـتعلم          
وعادة مـا   . التكنولوجي أول األمر اعتماد قدر كبري من التقنيات الرباجمية املطوَّرة يف اخلارج           

يف البلدان املتدنية الدخل التركيز على خدمات من قبيـل إعـادة البيـع،       تكون نقطة البداية    
والتركيب، والتكييف والتدريب فيما يتعلق بالرباجميات األجنبية املستوردة ذات التطبيقـات           

وقد يساعد ذلك املشاريع احمللية على اكتساب املعرفة بشأن هذه الرباجميات حتديـداً            . املتعددة
ذلك أن إنتـاج  . قال إىل املرحلة املوالية لتصبح منتجة لرباجمياهتا اخلاصة هبا       قبل السعي إىل االنت   

ويقتضي بنـاء  . الرباجميات وخدمات تكنولوجيا املعلومات قصد التصدير يتطلب قدرات أكرب        
القدرات عملية تعلم مستمرة ُتكتسب فيها الكفاءات واملهارات اجلديدة من خالل التواصـل             

  .عرب خمتلف الشبكاتمع العمالء واألقران و
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وتوجد فوارق كبرية بني البلدان النامية من حيث التوجه السوقي إلنتاج الرباجميـات               
ففي عدد من البلدان املتدنية واملتوسطة الـدخل، تتجـاوز الـصادرات مـن              ). ٢الشكل  (

ت الرباجميات احلاسوبية وخدمات تكنولوجيا املعلومات قيمة اإلنفاق على الرباجميات واخلدما         
). ، والفلبني، وكوستاريكا، واهلند   امثل أوروغواي، وجامايكا، وسري النك    (احلاسوبية احمللية   

 ، يعد اإلنفاق على الرباجميـات قلـيالً  ) مثالًاأوروغواي وسري النك(ففي بعض هذه البلدان     
ـ        ا جداً مقارنة حبجم االقتصاد، مما يوحي بأن االحتياجات احمللية من الرباجميات قد تطغى عليه

ففي اهلند والفلبني، أصبحت الرباجميـات احلاسـوبية        . الطلبات الواردة من األسواق األجنبية    
 من االقتصاد احمللي وانضم البلدان إىل األرجنتني وماليزيا ضمن البلدان اليت بلغت              مهماً جزءاً

ـ  . فيها الصادرات وصناعة الرباجميات احلاسوبية احمللية مستويات عليا نسبياً         د مـن   ويف العدي
.  يف االقتصاد احمللي لكن الصادرات متدنية       مهماً البلدان النامية األخرى، تعد الرباجميات عامالً     

ا، مما يشري إىل وجـود  ي على الربازيل، ومجهورية كوريا وجنوب أفريق وينطبق هذا النمط مثالً   
  .جمال كبري لتوسع الصادرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ف العاملي خلدمات وتكنولوجيا املعلومات ومؤسـسة       األونكتاد، اقتباساً عن التحال     :املصدر
  .غلوبل إينسايت وإحصاءات منظمة التجارة العاملية

كثافة صادرات الرباجميات واخلدمات احلاسوبية وحصة اإلنفاق على -٢الشكل 
٢٠١٠ من الناتج احمللي اإلمجايل لعام       يةالرباجميات واخلدمات احلاسوب  

 )بالنسبة املئوية(يف اقتصادات خمتارة متدنية ومتوسطة الدخل 

 سري النكا
)٥,١( 

 أوروغواي
 كوستاريكا )١,٧(

)١١,١( 
 رومانيا

)١,١( 
 جامايكا

 اهلند
)٤,٤( 
 الفلبني

)٢,١( 
 بلغاريا

)١,٥( 
 املغرب األرجنتني

  االقتصاديف حصة كبرية-دال
 كثافة شديدة للصادرات

  االقتصاديفحصة متدنية  -ألف
 كثافة شديدة للصادرات

   االقتصاديفحصة متدنية  -باء
  االقتصاديف حصة كبرية-جيم  للصادراتمتدنيةكثافة 

  للصادراتمتدنيةكثافة

ماليزيا

 أوكرانيا

 الصني

)٢,٢( 
 يقياجنوب أفر

 االحتاد الروسي

 مصر بنما
 تونس باكستان

 بنغالديش

 بريو كولومبيا
 اجلزائر

 الكامريون
دولة بوليفيا املتعددة

مجهورية فرتويال  القوميات
 البوليفارية

 شيلي مجهورية إيران اإلسالمية
تركيا الربازيل كينيا

 هندوراس

سوب
احلا

ت 
جميا
لربا
ن ا
ت م

درا
صا
ة ال
نسب

ت 
وما
ملعل
 وا
ية

وبية
حلاس

ت ا
دما
واخل

ت 
جميا
لربا
ى ا
 عل
فاق

اإلن
إىل 

 

 حمللي اإلمجايلاالرباجميات واخلدمات احلاسوبية كنسبة مئوية من الناتج 

 إندونيسيا



٢٠١٢املعلومات، تقرير اقتصاد   6 

  

وتترتب على اختالط املبيعات احمللية ومبيعات الصادرات آثار على مستوى املفعول             
ذلك أن حكومات عديدة ترى يف صادرات الرباجميات وخدمات . اإلمنائي إلنتاج الرباجميات 

 لدر العملة األجنبية، واحلد من العجز التجاري، واحلث علـى           ا املعلومات سبيالً  تكنولوجي
 أن تعجل االنـدماج يف      ومن شأن هذه الصادرات أيضاً    . إجياد الوظائف ونقل التكنولوجيا   

مث إن عوملة صـناعة الرباجميـات       . سالسل القيمة العاملية وأن تساهم يف التنوع االقتصادي       
 من اجملال للمطورين ومشاريع الرباجميات      إنتاج األقران يعنيان مزيداً   وازدياد االعتماد على    

يف البلدان النامية للمشاركة يف أنشطة التصدير املرتبطة بإنتاج اخلدمات الرباجمية من خالل             
  .االستعانة مبصادر خارجية أو مبصادر عديدة

احمللية، من املهـم    جميات يف التنمية االقتصادية     ابيد أنه من منظور تسخري قيمة الرب        
جميات والقدرات لدعم االحتياجات املوجودة حملياً يف القطاعني العـام          اإتاحة خدمات الرب  

جميات حملياً أن يكون رئيسياً يف حتسني       اوكما ذُكر أعاله، من شأن استخدام الرب      . واخلاص
ة قد تكـون    ذلك أن السوق احمللي   . القدرة على املنافسة لدى املشاريع وحتسني رفاه اجملتمع       

وقـد  . للمشاريع من أجل تطوير املهارات واملنتجات االبتكارية ذات الـصلة           قاعدة هامة 
جميات حملياً الستخدامها من جانـب      اطور الرب تكون اآلثار غري املباشرة يف اجملتمع أكرب ملّا تُ        

  .املشاريع واملؤسسات احمللية
ت الصينية الرمسية، ارتفع    فحسب اإلحصاءا . ويف هذا الصدد يعد أداء الصني مثرياً        
. ٢٠١١ مليـار دوالر عـام   ٢٨٥ إىل ٢٠٠٠ دوالر عام    يارات مل ٧جميات من   اإنتاج الرب 

ومعظم اإلنتاج احمللـي إمـا هـو    .  يف املائة٩٠وتبلغ حصة السوق احمللية من هذا اإلنتاج       
 من اليت كثرياً(مركب لدى صنع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وغري ذلك من السلع 

، أو مطورة لتلبية االحتياجـات املتزايـدة        )تصدر بعد ذلك من الصني إىل السوق العاملية       
ولقـد  . استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االقتصاد احمللي      فيما خيص   بسرعة  

، ومنصات لإلنترنت من    )علي بابا وتاوباو  (كان لتطوير منصات حملية للتجارة اإللكترونية       
إسهام يف اإلقبال على    ) بايدو(وحمركات البحث احمللية    ) رينرين( االجتماعي   أجل التواصل 

وقد حظي بناء القدرات الرباجمية، والسلع واخلدمات بدعم       . التطبيقات الرباجمية املكيفة حملياً   
من السياسات واملؤسسات احلكومية، مبا يف ذلك متويل القطاع العام للبحـث يف جمـال               

  .صينية، وحمركات الترمجة والنظم األمنيةجميات باللغة الاالرب
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ينبغي للحكومات أن تأخذ دوراً إجيابياً يف جمال تعزيز القدرات الرباجمية، مراعيـة     و  
ذلك أن احلكومات تـؤثر     . النظام الوطين للرباجميات  يف  يف ذلك مجيع اجلوانب ذات الصلة       

. جمياتامة لشراء الربفاحلكومات هي جهات مه. عن قصد أو عن غري قصد يف تطور النظام  
وهي اليت حتدد املناهج الدراسية التعليمية إلنتاج مهندسي الرباجميات وكذا وجود هياكـل             

وتـشكل األطـر القانونيـة      . لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت    غري مكلفة   أساسية  
اليت تؤثر يف مدى االعتماد علـى تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت               والتنظيمية
 ٢٠١٢ويقدم تقرير اقتصاد املعلومات لعام      . ها بشكل منتج يف االقتصاد واجملتمع     واستخدام

  .عدة توصيات سياساتية
وتوحي جتربة البلدان اليت جنحت يف تعزيز قدراهتا وصناعاهتا املتعلقة بالرباجميات بأن         

ـ             ة تطوير استراتيجية وطنية، قائمة على التشاور، مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، نقط
وينبغي أن يدمج ذلك ضمن االستراتيجية الوطنيـة الـشاملة لتكنولوجيـا            . بداية مفيدة 

وملعظم البلدان النامية، ينبغي    . املعلومات واالتصاالت والتكييف مع احلالة اخلاصة لكل بلد       
. أن ينصب التركيز على تعهد القدرات الضرورية لتلبية االحتياجات احمللية من الرباجميـات            

للبلدان اليت بلغت مستوى معيناً من النضج يف ميدان الرباجميات، يصبح من األوجه       وبالنسبة  
  .استكشاف إمكانية جعل الرباجميات أيضاً مصدراً لإليرادات من الصادرات

ولكي تتمكن احلكومات من تصميم وتنفيذ تدابري ذات صلة مـن أجـل تعزيـز                 
ذلك أن هذا التحليل    . مبكرة من العملية  القطاع، ينبغي إجراء تقييم متأٍن للنظام يف مرحلة         

ة احلامسة، من قبيل الثغرات املوجودة على مستوى القدرة         نيساعد يف حتديد التحديات الكام    
. واملهارات، ومواطن القصور التنظيمي وغري ذلك من العقبات اليت حتول دون تطور القطاع

تحالف العـاملي لتكنولوجيـا   فقد وجدت الدراسة االستقصائية املشتركة بني األونكتاد وال  
وخدمات املعلومات والرباجميات أن من أشيع العقبات اليت ذُكر أهنا تعرقل النمو والتنمية يف              
صناعة الرباجميات وخدمات تكنولوجيا املعلومات هي نقص رأس املال اجملازف، ونقـص            

  ).١ اجلدول(املوارد البشرية املؤهلة وضعف شديد يف املشتريات احلكومية 
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العقبات الرئيسية اليت تعترض النمو والتنمية يف صناعة الرباجميات وخدمات  -١اجلدول 

نسبة اجلهات اليت ردت على االسـتبيان وذكـرت(تكنولوجيا املعلومات   
  )العامل املشكّل للعقبة

              

  
االقتصادات 
  املتقدمة

آسيا واحمليط 
 *اهلادئ

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 
  الكارييب

الشرق 
األوسط 
 وأفريقيا

االقتصادات 
اليت متر 
مبرحلة 
 انتقالية

مجيع 
 املناطق

  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  العقبة
قدرات حمدودة يف جمال الـشركات      
احمللية املنتجة للرباجميات وخـدمات     

  تكنولوجيا املعلومات

٣٤ ٥٠ ٤٣ ٤٥ ٣٨ ١٣ 

 ٥٦ ٧٥ ٤٣ ٥٥ ٦٣ ٦٣  عدم وجود موارد بشرية مؤهلة
 ٦٦ ٧٥ ٨٦ ٧٣ ٥٠ ٦٣ ال اجملازفوصول حمدود إىل رأس امل

ضعف إقبال مشاريع القطاع اخلـاص      
على الرباجميات وخدمات تكنولوجيـا     

 املعلومات

٢٩ ٥٠ ٥٧ ١٨ ٢٥ ٢٥ 

عدم وجود مـشتريات حكوميـة      
للرباجميات وخـدمات تكنولوجيـا     

 املعلومات

٤٤ ٥٠ ٧١ ٤٥ ٥٠ ١٣ 

 ٢٢ ٢٥ ٢٩ ١٨ ٢٥ ١٣ إقبال حمدود من أسواق الصادرات
فاية محاية حقـوق امللكيـة      عدم ك 
 الفكرية

٢٢ - ١٤ ٢٧ ٢٥ ٢٥ 

 ٢٤ ٢٥ ٢٩ ٤٥ ١٣ - ارتفاع معدالت قرصنة الرباجميات
 ٢٠ ٥٠ ١٤ ٢٧ ١٣ ١٣ مناخ عام غري مالئم لألعمال

دراسة استقصائية مشتركة بني األونكتاد والتحالف العـاملي لتكنولوجيـا وخـدمات              :املصدر
  .يا املعلومات والرباجمياتاملعلومات تتناول رابطات تكنولوج

  . رداً على االستبيان٣٨ إىل استناداً. باستثناء غرب آسيا *  :مالحظة

ومن حيث اجملاالت السياساتية اليت ينبغي النظر فيها ينبغي االهتمام بتطوير اهلياكـل               
األساسية املالئمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستقاء املهـارات ذات الـصلة مـن        

امعات واملعاهد التدريبية املتخصصة، وجعل األعمال التجارية واألطر القانونية سبيالً لتعزيز           اجل
القدرات واإلنتاج يف جمال الرباجميات، وتيسري التواصل فيما بني املنتجني احملليني واملستخدمني            

  .وكذا مع الشبكات الدولية
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طـار التعلـيم املتـصل      مثقفة وطالب مثقفني مسجلني يف إ     عاملة  مث إن وجود قوة       
وهبدف إتاحة جمموعة من القوى العاملـة       . يؤثر بشكل أساسي يف قدرات النظام     باحلاسوب  

املؤهلة، ينبغي تكييف املناهج الدراسية للنظم التعليمية النظامية ومرافق التدريب املهـين مـع              
ـ بّناًء  ويتطلب ذلك حواراً    . متطلبات املهارات ملنتجي ومستخدمي الرباجميات     ع أصـحاب   م

وينبغـي التركيـز    . املصلحة يف القطاع اخلاص، واجلامعات ومستخدمي الرباجميات الرئيسيني       
بشكل خاص على تطوير املهارات حول مناذج جديدة من االتصال الشبكي، وبناء اجملتمعات             

ويف اآلن ذاته، يتعني أن يكون ذلك بشكل عـام،          . احمللية وتبادل املعرفة على الصعيد الدويل     
ومبـا أن التكنولوجيـات     . ن وقابل للتكييف، بدالً من استهداف برامج أو أدوات معنية         ومر

واألسواق يف مد مستمر، عادة ما ترتع املشاريع املعنية بالرباجميات إىل البحث عن مستخدمني              
  .قادرين على تعلم أشياء جديدة أثناء العمل مع تطور املشاريع

جية، ومراكز ابتكار وحاضـنات حـىت       وقد وضعت بلدان عديدة جممعات تكنولو       
وتعد هذه املرافـق ذات قيمـة       . يسهل على املشاريع االبتداء، والتواصل، واالبتكار والتوسع      

ومـن شـأن االشـتراك يف املهـارات         . فريدة عندما يشكل ضعف اهلياكل األساسية عائقاً      
. شاريع وأوساط املطورين  واملشاريع املتعلقة بالرباجميات أن حيفز على االبتكار والتالقح بني امل         

فمن خالل تيسري إحداث شبكات غري رمسية قد تسهل هذه اهلياكل عمليات نقـل املعرفـة                
. الضمنية يف أوساط خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك أوساط املطـورين احمللـيني          

ومن هذه املبادرات الوجيهة عقد اجتماعات تضم املطورين من أجل إجيـاد حلـول حـول        
، احلد مـن خطـر الكـوارث،        النظيفاملاء  (معينة  نصات براجمية حمددة أو ملشاكل إمنائية       م

  .وكذا خمتلف املؤمترات وحلقات العمل املعنية بالتكنولوجيا) احلكومة املفتوحة
وينبغي للحكومات أيضاً أن تعتمد على ارتفاع اإلقبال علـى تطبيقـات األجهـزة                
 للغاية بالنسبة للبلدان املتدنية الدخل حيث االستخدام احلايل     ذلك أن هذا اجملال وجيه    . احملمولة

لذا فإن ضمان مكـان     . للحواسب ال يزال حمدوداً بينما استخدام اهلواتف احملمولة يف ازدهار         
يف السوق لفائدة املطورين احملليني من أجل بيع إنتاجهم أمر أساسي إذا أريـد هلـذا العمـل        

إمكان احلكومات أن تساعد يف حتفيز األنشطة مـن خـالل           وب. اإلمنائي أن يكون مستداماً   
تشجيع مشغلي اهلواتف احملمولة على تطوير أسواق للتطبيقات احملمولة وإحداث طلب جديد            

وينبغي ملتاجر التطبيقات احملمولة    . من خالل حتديث احتياجاهتا من التطبيقات احملمولة اجلديدة       
وينبغي للحكومات أن ختفف من القيود املتبقية       . اميةأن تيسر مشاركة املطورين يف البلدان الن      

املتعلقة بالدفع اإللكتروين، إذ تشكل هذه القيود عائقـاً للمطـورين احمللـيني حيـول دون                
  .مشاركتهم يف أنشطة تطوير الرباجميات
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وينبغي للحكومات أن تنظر إىل مشتريات القطاع العام املتصلة باحتياجاهتا يف جمـال               
ويف هذا الـسياق،    . كترونية على أهنا أدوات حتفز اإلقبال على تطوير الرباجميات        احلكومة اإلل 

ينبغي االهتمام بالقدر الكايف بدور املعايري املفتوحة، واالبتكار املفتوح والرباجميـات اجملانيـة             
 ومن املزايا االستراتيجية للرباجميـات اجملانيـة    . واملفتوحة املصدر كلما أتاح ذلك حالً تنافسياً      

واملفتوحة املصدر متكني املشاريع الرباجمية املتناهية الصغر والصغرية علـى االبتكـار ُحبريـة،              
. وختفيض تكلفة اإلشراف على تطوير الرباجميات اجلديدة، وتقليص األخطاء وزيادة األمـن           

إبـداع  ومن القيمة املضافة الرئيسية الطريقة اليت تعزز هبا الرباجميات اجملانية واملفتوحة املصدر             
ذلك أن عملية التعلم بشأن الرباجميات      . القواعد الشعبية، وابتكارها، وقيادهتا والعمل اجلماعي     

مكن املستخدمني من أن يصبحوا منتجني للمعرفة بدالً من جمرد مستهلكني سلبيني            ُتوتكييفها  
املصدر بسبب  وتزداد شدة االعتماد على الرباجميات اجملانية واملفتوحة        . للتكنولوجيات اململوكة 

االجتاهات التكنولوجية، ال سيما فيما يتعلق باحلوسبة السحابية، والتطبيقات احملمولة والبيانات           
وال يزال هناك تباين إقليمي كبري يف شدة النشاط السياسايت املتعلق بالرباجميات اجملانية             . الكبرية

يل نصف مجيع املبـادرات     تستأثر حبوا حيث  إذ تعد أوروبا أنشط منطقة،      . واملفتوحة املصدر 
ومن بني املناطق النامية، تعد آسيا الرائدة، تليهـا منطقـة           . السياساتية املعروفة يف هذا اجملال    

  .أمريكا الالتينية وأفريقيا
ويف إطار روح مؤمتر القمة العاملية جملتمع املعلومات، ينبغي للشركاء اإلمنائيني النظـر               

وتقدم األمثلة الواردة يف هـذا      . النامية يف جمال الرباجميات   لتوسيع نطاق مساعدهتم إىل البلدان      
التقرير أساساً ألنشطة الدعم اليت يتعني البناء عليها يف جماالت التدريب، وتطوير التطبيقـات،          

 /وتعزيز األطر القانونية والتنظيمية، ودعم رابطـات وجمموعـات تكنولوجيـا املعلومـات            
تنمية املشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم املعنيـة          الرباجميات، واجتماعات املطورين، و   

وميكن للشركاء اإلمنائيني أيضاً أن يسامهوا من خالل اسـتخدام          . بالرباجميات، وزد على ذلك   
املشاريع املعنية بالرباجميات واملطورين يف البلدان النامية من أجل تطوير اخلـدمات الرباجميـة              

  .والتطبيقات الضرورية ملشاريعهم
د بعض املنتجني الرائدين يف العامل للمنتجات واخلدمات الرباجمية يف اجلنـوب،            يوجو  

وهناك جتربة كبرية يف البلدان النامية مع مشتريات القطاع العام واستخدام الرباجميات، وتطوير             
ويف مواقع أخرى، ال تزال صـناعة الرباجميـات         . املهارات وتعزيز النماذج التجارية اجلديدة    

وهذا اجلمع بني التنوع واالمتياز جيعل من جمال الرباجميات جماالً جذاباً للتعاون            . حديثة العهد 
 أن يشكل منصة للبلدان النامية من       ةومن شأن األونكتاد عرب أركانه الثالث     . بني بلدان اجلنوب  
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أجل مناقشة كيفية استخدام التعاون بني بلدان اجلنوب هبدف ردم اهلوة الرقميـة الفاصـلة،               
القدرات الرباجمية وتسخري الرباجميات وقطاع تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت          وتطوير  

ه بلـدان   وقد تساعد هذه املناقشات على جتنب هنج متوازن قد تصبح مبوجب          . ألغراض التنمية 
  . لتكنولوجيا الرباجمياتنامية عديدة جمرد معتمد سليب

  تشباكدييسوباتشاي بان
  األمني العام لألونكتاد

        


