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 ميكن أن تساعد" السياحة اإللكترونية: "تقرير األونكتاد
 البلدان النامية على االحتفاظ بأرباح السياحة يف أراضيها

 يالحظ أن إنشاء شبكات إنترنت" 2005تقرير اقتصاد املعلومات لعام "ولكن 
 تستخدم يف التخطيط واحلجز والدفع يشكل حتدياً لدول فقرية كثرية

 
جتد البلدان النامية أن السياحة اليت تشكل حالياً مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل ميكن تعزيزها كثرياً بإنشاء  

 .شبكات إنترنت تدار حملياً ومتكّن الزبائن احملتملني من البحث واحلجز والدفع لرحالت وفنادق بالطرق اإللكترونية
 

الذي أصدره األونكتاد اليوم أن أرباح السياحة كثرياً ما )1( " 2005تقرير اقتصاد املعلومات لعام "ويذكر  
خترج من الدول الفقرية يف العامل وتذهب إىل الشركات الكبرية من شركات السفر وشبكات الفنادق وشركات احلجز 

ت إىل اخلارج والنقل الكائنة يف الواليات املتحدة وأوروبا، وهي الشركات اليت تتوىل مسؤولية وضع ترتيبات معظم الرحال
 .يف أثناء العطل

 
فكثري من املسافرين احملتملني يبحثون اآلن عن الرحالت يف العطل . وتتيح اإلنترنت فرصة لتغيري ذلك النمط 

بواسطة احلاسوب، وتوجد أمام بلدان الكارييب وأفريقيا وآسيا فرصة الجتذاب هؤالء الزبائن مباشرة، بعرض لوٍن من 
ويرى التقرير أن . وجتارب فريدة ومعارف حملية ميكن أن جتعلها قادرة على منافسة الشركات األجنبيةألوان البيئة احمللية 

التحدي هو إعادة تنظيم خدمات السياحة وإنشاء شبكات بينها صالت جيدة تتيح ألصحاب الفنادق والبنوك وشركات 
ع الترتيبات لرحالم من حجوزات وبطاقات السفر احملليني عرض جمموعات كاملة من اخلدمات الالزمة للسياح يف وض
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وذه الطريقة ميكن أن تبقى األرباح يف الوطن وأن تساهم يف زيادة فرص العمل . السفر جواً وصرف العمالت والدفع

 . ويف التنمية االقتصادية
 

امها جتد أن من ويشري التقرير إىل أن املناطق النامية اليت تتدىن فيها درجات دخول شبكات اإلنترنت واستخد 
فموقعها الذي أنشئ يف . الصعب إنشاء هذه الشبكات، ولكن وكالة السياحة الكاريبية أظهرت مردود النجاح يف ذلك

ل موثوق يوفر يتلقى ما يزيد عن مليوين زيارة يف السنة ويشتهر بأنه دلي) com.doitcaribbean.www (2000أواخر عام 
 ويركز املوقع على الرحالت اليت تشمل.  وجهة كاريبية منها جزر صغرية33احلجز والدفع عن طريق الشبكة للسياحة يف 

 
ألواناً من الثقافة والتراث احملليني، ويساعد بلدان الكارييب، وخباصة الصغرية منها، على التنافس على األرباح السياحية 

 بليون دوالر 21 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وبلغت إيرادات هذه املنطقة من السياحة 25ها ملنطقة متثل السياحة في
 .2004أمريكي يف عام 

 
 يف املائة من املسافرين الدوليني يف كل سنة، ولكن معظم 35ويذكر التقرير أن البلدان النامية جتتذب اآلن حنو  

 من السياحة ألن التنظيم واحلجز والتمويل ملعظم الرحالت تتواله شركات كائنة هذه البلدان مل يتمكن من زيادة أرباحه
 بلداً من أقل 24وعلى سبيل املثال يوجد اليوم يف . وقد أخذت بلدان نامية بتطوير السياحة اإللكترونية. يف بلدان غنية

ال " نوافذ إعالمية"هذه املواقع هي يف الغالب ويقول التقرير إنه من املؤسف أن . البلدان منواً مواقع للسياحة اإللكترونية
 .ميكن فيها إجراء احلجز والتمويل للرحالت

 
ويرى التقرير أن تزايد جلوء السياح إىل اإلنترنت لترتيبات رحالم، إذ تبين دراسات صدرت مؤخراً يف  

نترنت، مبا يف ذلك حجوزات الفنادق  يف املائة من مستخدمي اإلنترنت ينظمون رحالم عرب اإل56الواليات املتحدة أن 
والسفر، يستلزم قيام حكومات البلدان الفقرية ومنظماا السياحية الوطنية واإلقليمية بالتركيز على تعميم فرص دخول 

وإحدى . السفر الدويلاليت يستند إليها " سلسلة القيمة"اإلنترنت وعلى إنشاء شبكات مترابطة تستطيع أن تغطي كامل 
املهام اهلائلة بشكل شديد مهمة التغلب على العقبات احمللية يف التكنولوجيا، واملدفوعات، واالتصاالت، واعتماد احلاسوب 

 . واستخدامه
 

أما . ويقول التقرير إن من الضروري أن تؤدي احلكومات دوراً أساسياً بتوفريها اهلياكل األساسية التقنية والتوجيه 
ستثمارات الصعبة الضرورية فقد تستأهل الكلفة، فالتسويق السياحي الفعال بواسطة اإلنترنت ميكن أن يساعد البلدان اال

النامية على رسم صورة خاصة ا، وتطوير منتجات جديدة، وترويج مواردها السياحية، وتوسيع قاعدا من الزبائن، 
 .وزيادة احلصة اليت حتصل عليها من أرباح السياحة

 
وبات السفر حالياً املصدر األكرب إليرادات اإلنترنت من العالقات بني الشركات واملستهلكني، إذ بلغت هذه  

 حبسب مؤسسة 2010 بليون دوالر حبلول عام 119 ويتوقع أن تبلغ حنو 2004 بليون دوالر يف عام 52.4اإليرادات 
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امية حتتاج أيضاً إىل معرفة طريقة االستفادة  من األنشطة ويالحظ تقرير األونكتاد أن البلدان الن. فوريستر للبحوث
 .السياحية الفريدة والواضحة اليت تعطيها ميزة على شركات السياحة الكائنة وراء البحار

 
 على التحديات اليت تواجه الدول الفقرية يف العامل، وهي حتديات "2005تقرير اقتصاد املعلومات لعام "ويركز  

وأما املسح الذي اضطلع . متزايدة من اإلنترنت يف االضطالع بأعمال التجارة واملالية على الصعيد العاملياالستفادة بسرعة 
 يف املائة من املشاريع يف دول 89به األونكتاد والذي يستند إليه التقرير فيالحظ مجلة أمور منها أنه فيما يرتبط باإلنترنت 

 يف املائة من شركات تايلند، بل ال يستطيع 9ائة من شركات موريشيوس و يف امل5االحتاد األورويب ال يرتبط ا إال 
 .العديد من حكومات البلدان النامية تقدمي إحصاءات عن هذا املوضوع

 
 
 

***  **  ***. 
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