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 األونكتاد يرى الفرصة تكبر أمام البلدان النامية للمشاركة في تطوير البرامجيات محلياً 
 

 روف المحليةتقرير اقتصاد المعلومات يحث الحكومات على اتخاذ خطوات لتعزيز كتابة البرامجيات المحلية المكيَّفة مع الظ
 

أوصى تقرير جديــد لألونكتــاد بــأن تســعى البلــدان الناميــة، املزدهــرة مهــارات كتــاب الرباجميــات احملليــني فيهــا، إىل توســيع نطــاق  - 2012تشرين الثاين/نوفمرب  28جنيف 
  يق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية على نطاق أوسع.إنتاج الرباجميات اليت تليب االحتياجات والقدرات احمللية وأن جتعل من ذلك وسيلة لزيادة الدخل وحتق

 
ا أن تســاعد يف بنــاء صــناعة البرامجيــات والبلــدان الناميــةبعنــوان  2012تقريــر اقتصــاد المعلومــات لعــام صــدر اليــوم  . وحيــث احلكومــات علــى اعتمــاد سياســات مــن شــأ

ر الرباجميــات حمليــاً يزيــد مــن حظــوظ مالءمتهــا للســياق والثقافــة واللغــة يف املكــان الــذي ُتســتخدم فيــه. وعليــه مــن املزيــة القدرات احمللية إلنتاج الرباجميــات. ويالحــظ التقريــر أن تطــوي
ايــة املطــاف. ويــذكر التقريــر أن هــذه ا ا أيضــاً اإلضــافية تطــوير القــدرات علــى اعتمــاد وتكييــف حلــول براجميــة، ومــن مث إنتــاج الرباجميــات حمليــاً يف  أن تســاعد يف لقــدرات مــن شــأ

  توسيع نطاق صادرات الرباجميات.
 

  مكاسب إنمائية محتملة كبيرة من البرامجيات
 

  لرباجميات وإنتاجها.مع انتشار استخدام اهلواتف احملمولة وحتسن مستوى االتصال ذي النطاق العريض تزداد إمكانيات البلدان النامية يف املشاركة يف تطوير ا
 

ــا، مبــا يف ذلــك يف أقــل البلــدان منــواً، يزيــد مــن إمكانيــة حتقيــق  ويشــري التقريــر إىل أن حتســن ســبل الوصــول إىل تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت واخلــدمات املتصــلة 
لكــن حرصــاً علــى يعها. مكاسب إمنائية من تكنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت يف جمــاالت مــن قبيــل الصــحة، والتعلــيم، واحلوكمــة، وإحــداث فــرص األعمــال التجاريــة وتوســ

ألجهــزة واخلــدمات مكيَّفــة مــع جلب املزايا املرغوب فيها من حتسن سبل الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يتعني أن تكون الرباجميات املستخدمة يف خمتلف ا
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م. فعلــى ســبيل املثــال، تســاعد الرباجميــات املكيَّفــة جيــداً الشــركات يف  إدارة مواردهــا بشــكل أفضــل، واحلصــول علــى املعلومــات بفعاليــة أكــرب، احتياجــات املســتعملني وقــدرا
  وتشغيل أعماهلا بتكلفة أقل.

 
أي فطمها عن اعتمادها على الســلع التكنولوجيــة املتدنيــة وعلــى عــدد  -ويقول التقرير إن من شأن إنتاج الرباجميات وتطويرها أن يساهم يف التحول اهليكلي لالقتصادات 

  جات املعدة للتصدير. ومن شأن ذلك أيضاً أن يعزز التعلم واالبتكار وخلق فرص العمل، ال سيما لذوي املهارات من الشباب.حمدود من املنت
 

هــام للطلــب اإللكرتونيــة" مصــدر وباإلضــافة إىل ذلــك، تــزداد فــرص األســواق ملــن ينتجــون الرباجميــات يف البلــدان الناميــة. فمشــرتيات القطــاع العــام املرتبطــة حبلــول "احلكومــة 
خلــدمات احلكوميــة، ورعايــة املرضــى، احمللــي. وتتوســع الســوق أيضــاً بالنســبة إىل التطبيقــات احملمولــة الراميــة إىل حتســني ســبل احلصــول علــى األخبــار ووســائل الرتفيــه احملليــة، وا

مليــار دوالر يف  20و 15لــة أدرت إيــرادات عامليــة تــرتاوح مــا بــني وخدمات معلومات السوق، وكــذا "الــدفع بواســطة اهلــاتف احملمــول". ويقــدر أن صــناعة التطبيقــات احملمو 
  .2014مليار دوالر حبلول عام  38 ، وحيتمل أن يرتفع املبلغ إىل2011

 
نة مبصــادر عديــدة، أو االســتعاويشري التقرير إىل أنه بفضل حتسن سبل الوصــول إىل اإلنرتنــت الفــائق الســرعة صــار العمــل اإللكــرتوين (املشــار إليــه أيضــاً بالعمــل مــن خــالل 

ســون أصــًال هــذه األنشــطة. فعلــى ســبيل العمل التعاقدي أو احلر) يشكل بسرعة مسة بارزة يف تطوير الرباجميات العاملية. والعديد من كتاب الرباجميــات يف البلــدان الناميــة ميار 
 10 000بلــداً. ويف بــنغالديش، ورد أن حــوايل  150نتمــون إىل أزيــد مــن ، أحــد املنصــات الرئيســية للعمــل اإللكــرتوين مــع عمــال يElance.comاملثال يتعامل موقع 

  أي ما يعادل ربع صادرات البلد من الرباجميات. -مليون دوالر سنوياً  15مربمج حر يكسبون حوايل 
 

  طاقات برامجية غير مستغلة في العديد من البلدان النامية
 

ــا الرباجميــة. فقــد بلــغ اإلنفــاق علــى الرباجميــات واخلــدمات احلاســوبية حــوايل مثــة جمــال أمــام البلــدان الناميــة لكــي تســتفيد بشــكل أ تريليــون دوالر عــام  1.2فضــل مــن طاقا
ا، وجنوب شــرقها. ومل. وكانت أربعة أمخاس هذا املبلغ مرتبطة بالبلدان الصناعية، بينما استأثرت باحلصة املتبقية أساساً البلدان النامية يف شرق آسيا، وج2011 يبلــغ  نو

  ).1يف املائة من اجملموع العاملي (الشكل  4جممل اإلنفاق يف بقية بلدان العامل النامي يف هذا القطاع سوى 
 

يف ). فعلــى ســبيل املثــال، 1 وتنفــق املنــاطق املتطــورة أيضــاً أكثــر علــى الرباجميــات واخلــدمات كحصــة مــن إنفاقهــا العــام يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت (الشــكل
يف املائــة  11يف املائة من مجيع اإلنفــاق علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مقارنــة بنســبة حــوايل  43أمريكا الشمالية، تشكل الرباجميات واخلدمات احلاسوبية نسبة 

قــد يعرقــل التقــدم يف اجتــاه إقامــة جمتمــع معلومــات أكثــر مشوليــة، فقــط يف أفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة. وتــدل هــذه املعــدالت املتدنيــة علــى االســتخدام احملــدود للرباجميــات، ممــا 
  حسب ما ورد يف التقرير.

 
  تباين توجهات السوق

 
). ففي بعض البلدان (مثل أوروغواي وسري النكا وكوستاريكا)، تتجــاوز 2مثة تباينات كبرية بني البلدان من حيث توجه السوق يف جمال إنتاجها من الرباجميات (الشكل 

امش عريض، بينما يعد اإلالصا نفاق على الرباجميات احمللية درات من الرباجميات احلاسوبية وخدمات تكنولوجيا املعلومات قيمة اإلنفاق احمللي على الرباجميات واخلدمات 
األجنبيــة. ويف بلــدان أخــرى (منهــا الربازيــل، وجنــوب أفريقيــا، متدنياً نسبياً. ويُرجع التقرير ذلك إىل أن االحتياجات احمللية من الرباجميات يطغى عليها الطلــب مــن األســواق 

لفلبني وماليزيا واهلند فمن رجنتني، واوشيلي، وكينيا)، يعد اإلنفاق على الرباجميات احمللية مرتفعاً لكن الصادرات متدنية، مما يشري إىل وجود جمال لتوسع الصادرات. أما األ
  بني البلدان املتدنية واملتوسطة الدخل اليت لديها مستويات عالية نسبياً يف كل من الصادرات واملبيعات احمللية للرباجميات.

 
اً علــى الرباجميــات الــيت طـُـورت يف اخلــارج. وغالبــاً مــا وبالنسبة إىل البلدان اليت هلا قطاعات براجميات حديثة العهد، غالباً مــا يتوقــف اللحــاق بالركــب أوالً علــى االعتمــاد كثــري 

املستوردة مــن اخلــارج قبــل أن تنتقــل إىل تكون نقطة البداية بالنسبة للمشاريع احمللية هي إعادة البيع والرتكيب والتكييف والتدريب املرتبط بالربامج ذات التطبيقات املتعددة 
ا تســاعد املشــاريع علــى تطــوير املهــارات ذات الصــلة وإخــراج منتجــات جديــدة. ويعــد أنشطة أعلى من حيث القيمة املضافة. ويشري ال تقرير إىل أن السوق احمللية مهمة أل

. وكانــت 2011مليــار دوالر عــام  285إىل  2000مليــارات دوالر عــام  7أداء الصني مثرياً. فحسب اإلحصاءات الوطنيــة الرمسيــة، قفــز اإلنتــاج الصــيين للرباجميــات مــن 
لكنها كانت يف كثري من األحيان مركبة ضمن ســلع لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ويف ســلع أخــرى،  -يف املائة من هذا اإلنتاج موجهة إىل السوق احمللية  90ة نسب

  ُصدرت الحقاً.
 

  دور رئيسي للحكومات
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). فاحلكومــات مشــرت كبــري للرباجميــات. وهــي الــيت 3زيــز نظمهــا الرباجميــة الوطنيــة (الشــكل يوصي التقرير بأن تقوم احلكومــات بــدور إجيــايب يف دعــم القــدرات الرباجميــة ويف تع
وتضــع األطــر القانونيــة  املناهج الدراسية لتعليم مهندسي الرباجميات، وتؤثر يف وجود اهلياكل األساســية غــري املكلفــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، حتدد أيضاً 

رات مــع اجلهــات ثر يف اعتمــاد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها. ويف اآلن ذاتــه، ينبغــي توجيــه االســرتاتيجيات الرباجميــة الوطنيــة عــرب املشــاو والتنظيميــة الــيت تــؤ 
إدمــاج االســرتاتيجيات ضــمن سياســات  علــى الفاعلة األخرى، مبا فيها صناعة الرباجميات، واجلامعات، وأوساط مطوري الرباجميات، ومع خمتلف املســتعملني. وحيــث التقريــر

  أوسع ينهجها البلد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 

عـــات واملعاهـــد التدريبيـــة ومـــن اجملـــاالت السياســـاتية الرئيســـية وضـــع هياكـــل أساســـية غـــري مكلفـــة يف جمـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، وتطـــوير املهـــارات عـــرب اجلام
راســـة أطـــر لألعمـــال التجاريـــة وأطـــر قانونيـــة، وتبســـيط التواصـــل بـــني منتجـــي الرباجميـــات احملليـــني، ومســـتخدمي الرباجميـــات، والشـــبكات الدوليـــة. ويف د املتخصصـــة، واعتمـــاد

ات، مــن أشــيع العقبــات الــيت تـُـذكر استقصائية جديدة للرابطات الوطنية لتكنولوجيا املعلومات/الرباجميات، أجراها األونكتاد والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخــدمات املعلومــ
  ).1العامة (اجلدول عرقلتها لنمو صناعات الرباجميات وخدمات تكنولوجيا املعلومات عدم وجود رأس مال جمازف، ونقص املستخدمني املؤهلني، ونُدرة املشرتيات 

 
ونية أداًة اسرتاتيجية حلفز اإلقبال احمللي على الرباجميــات. ويف هــذا الســياق، يشــدد ويوصي التقرير بأن تتخذ احلكومات من املشرتيات العامة املتعلقة بنظم احلكومة اإللكرت 

اجات احمللية. ويبني التقرير أن من خالل تعزيز التقرير على حتبيذ االعتماد على املعايري املفتوحة والرباجميات املفتوحة املصدر اجملانية عندما تتيح حلوًال تنافسية لتلبية االحتي
اليت متكن املســتعملني مــن أن  بداع واالبتكار والقيادة والعمل اجلماعي لدى القواعد الشعبية، من شأن الرباجميات املفتوحة املصدر اجملانية أن تدعم عمليات التعلمروح اإل

األخــرى للرباجميــات املفتوحــة املصــدر اجملانيــة ختفــيض تكلفــة يصــبحوا مبتكــرين للرباجميــات بــدًال مــن جمــرد معتمــدين ســلبيني لتكنولوجيــا الرباجميــات. ومــن املزايــا االســرتاتيجية 
اجلديدة احلاصلة يف مشهد تكنولوجيا ملكية الرباجميات اجلديدة، واحلد من األخطاء. ومما يزيد من حجم الدور الذي تقوم به الرباجميات املفتوحة املصدر اجملانية التطورات 

  بة السحابية، والتطبيقات احملمولة و"البيانات الكبرية".املعلومات واالتصاالت، مع تزايد أمهية احلوس
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  1الشكل 
  2011اإلنفاق على البرامجيات والخدمات الحاسوبية، وعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب المنطقة، 

 
  .سايتغلوبل إيناألونكتاد، استناداً إىل التحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات ومؤسسة   :املصدر

 
  2الشكل 

في اقتصادات متدنية  2010كثافة صادرات البرامجيات والخدمات الحاسوبية وحصة اإلنفاق على البرامجيات والخدمات الحاسوبية من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
  ومتوسطة الدخل

 
  نظمة التجارة العاملية.ئية ملحصاقاعدة البيانات اإلسة غلوبل إينسايت و األونكتاد، اقتباساً عن التحالف العاملي خلدمات وتكنولوجيا املعلومات ومؤس  :املصدر
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  3الشكل 
  نظام وطني للبرامجيات

 
  األونكتاد.  :املصدر

  

  1اجلدول 
العقبات الرئيسية التي تعترض النمو والتنمية في صناعة البرامجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (نسبة الجهات التي ردت 

  وذكرت العامل المشّكل للعقبة)على االستبيان 

  
  .2012ات، دراسة استقصائية مشرتكة بني األونكتاد والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات تتناول رابطات تكنولوجيا املعلومات والرباجمي  :املصدر
  * باستثناء غرب آسيا.  :مالحظة

  رداً على االستبيان. 38استناداً إىل 
***  **  *** 


