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تقریر لألونكتاد یحث الحكومات على االستفادة من الھواتف المحمولة على نحو أفضل في 
 مكافحة الفقر

 
 معلومات أفضل وجیدة التوقیت یمكن أن تساعد في توفر ھذه األجھزة، بدعم من الحكومات،

  تعزیز سبل كسب العیش
 

م الھواتف المحمولة تغییرًا في نمط الحیاة الیومیة ألصحاب  أحدث استخدا- 2010أكتوبر / تشرین األول14جنیف، 
 األسعار في فھو یساعد المزارعین في الحصول على معلومات عن. مزارع األلبان في بوتان ذات الطبیعة الجبلیة

ویمكنھم من بیع منتجاتھم بأسعار أعلى ونقل ما یكفي فقط لتلبیة الطلبات . األسواق ویتیح االتصال المباشر بالزبائن
كما أدى استخدام الھواتف المحمولة إلى تقلیل الحاجة . تجنبًا إلھدار المنتجات وما یترتب على ذلك من فقدان للدخل

وتدرك حكومة بوتان اإلمكانیات التي . ا مّكن المزارعین من تنظیم عملھم بكفاءة أكبرإلى السفر وأوقات االنتظار، مم
تتیحھا الھواتف المحمولة في مجال األعمال التجاریة، وتقوم حالیًا بتوفیر خدمة معلومات للمزارعین تعتمد على ھذه 

الكبیرة إلى انتشارھا في بوتان خالل وأدى الجمع بین تحریر الحكومة لقطاع الھواتف المحمولة ومنافعھا . الھواتف
  . مواطن بعد أن كانت ھذه األجھزة غیر معروفة في البلد100 اشتراكًا لكل 50ست سنوات بمعدل 

 
 تكنولوجیات المعلومات :2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام "وھذه الحالة لیست معزولة وفقًا لما جاء في 

فھناك المزید من البلدان .  الذي صدر عن األونكتاد الیوم)1("  الفقرواالتصاالت، ومؤسسات األعمال، والحد من
المنخفضة الدخل التي یستخدم فیھا المزارعون وصیادو األسماك وأصحاب مؤسسات األعمال الھواتف المحمولة 

ر وخالل السنوات القلیلة الماضیة، ارتفع انتشا. وغیرھا من تكنولوجیات االتصاالت لتحسین سبل كسب العیش
فالتكنولوجیا .  من السكان100 اشتراكًا لكل 25 إلى 2استخدام الھواتف المحمولة في أقل بلدان العالم نموًا من 
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ویتمكن ھؤالء من . المستخدمة في ھذه الخدمة باتت مبسطة وبإمكان الفقراء الحصول علیھا واالستفادة منھا
وتقریر اقتصاد المعلومات . ستخدمة في البلدان المتقدمةمع أن ذلك غالبًا ما یكون بطرق تختلف تلك الم" االتصال"

 یحث الحكومات وغیرھا من صناع القرارات على االستفادة التامة من ھذه الفرص الجدیدة لمكافحة 2010لعام 
ویقول التقریر إن ھذا األمر یتطلب متابعة لصیقة لالستخدامات المبتكرة للھواتف المحمولة وغیرھا من أجھزة . الفقر

االتصاالت، التي تتطور بشكل تلقائي في أوساط الفقراء، والقیام من ثّم برسم سیاسات جیدة التصمیم لتعزیز وتوسیع 
  . تلك االتجاھات

 
  كیف تساعد الھواتف المحمولة في تخفیف حدة الفقرة 

 
فھذه المعلومات قد . ھاال یحصل الفقراء في كثیر من األحیان على المعلومات الحیویة في مجال األعمال التي یؤدون

وتزید ھشاشة أوضاعھم بسبب . تشمل األسعار الحالیة في األسواق، وأحوال الطقس، والفرص الجدیدة لكسب الدخل
فعلى سبیل المثال، قد یكون لصیادي األسماك ما یكفي من الوقت للذھاب إلى . االفتقار لمثل ھذه المعلومات المحّدثة

سماك التي اصطادوھا طازجة، ویتحتم علیھم البیع في ھذا المیناء حتى إذا كانت میناء واحد فقط عندما تكون األ
وفي ھذا الصدد، تمكنھم الھواتف المحمولة من مقارنة األسعار واختیار أفضل . األسعار متدنیة مقارنة بموانئ أخرى

 في 8ادو األسماك بنسبة ففي جنوب الھند مثًال، ارتفعت األرباح التي یحققھا صی. الموانئ وھم في عرض البحر
ویمكن لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أن تساعد الفقراء في زیادة . المائة بفضل تنسیق التسویق بصورة أفضل

  . دخلھم بصورة كبیرة عندما تتحسن فرصتھم في الحصول على المعلومات واالتصال
 

، للمرة األولى، من الوصول الفوري إلى االتصاالت إن االنتشار السریع لتكنولوجیا الھواتف المحمولة مكن الفقراء
وبات انتشار الھواتف المحمولة أكبر بكثیر مقارنة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت األخرى نحو . التفاعلیة

كما باتت تكلفة استخدام . )1-الرسم البیاني (الھواتف الثابتة، واإلنترنت، واالشتراك في الشبكات عریضة النطاق 
-missedاالتصاالت التي ال ُیرد علیھا "ھواتف المحمولة معقولة بالنسبة للفقراء عن طریق الرسائل النصیة و ال

calls" ."  
 

فھذه الھواتف . وھذا التوافر الكبیر تواكبھ تطبیقات وخدمات جدیدة ناشئة للھواتف المحمولة في البلدان المتدنیة الدخل
ئل النصیة القصیرة، كما تستخدم بصورة متزایدة في الوصول إلى شبكة تستخدم في االتصاالت الصوتیة والرسا

وفي بعض البلدان النامیة، تستخدم ھذه الھواتف حالیًا في تسدید المبالغ من شخص إلى آخر لمن لیست . اإلنترنت
فض ویؤدي ذلك إلى خ. لدیھم حسابات مصرفیة، وفي تحویل األموال وعملیات الشراء عن طریق الدفع المسبق

  . تكالیف المعامالت وإجراء تحویالت مالیة إلى أماكن نائیة بصورة أیسر وقلیلة التكلفة وأكثر أمنًا
 

  تلبیة متطلبات أصحاب األعمال التجاریة
 

یبّین تقریر األونكتاد أن مؤسسات األعمال الصغیرة في البلدان المتدنیة الدخل تعتمد ھذه الھواتف بشكل سریع كأداة 
ففي النیجر، یستفید تجار الحبوب من ھذه الھواتف لتقلیل تكلفة المعامالت والبحث . یز أنشطتھا التجاریةرئیسیة لتعز

وفي غانا والھند، باتت الھواتف المحمولة أداة حیویة لصیادي وتجار األسماك، مما أدى إلى زیادة . عن المعلومات
 نساء في حیاكة والنسیج الصغیرة التي تدیرھاوبالنسبة لمؤسسات ال. كفاءة األسواق وتحسین سبل كسب العیش

وعالوة على ذلك، یوفر المنتجون الوقت . نیجیریا، أدى استخدام الھاتف الجوال إلى تخفیض تكالیف المعامالت
. والجھد نظرا لعدم الحاجة إلى القیام بالرحالت التي كانت ضروریة للوصول إلى المشترین والتفاوض بشأن األسعار

تخدم لتقدیم المعلومات والخدمات االستشاریة لصغار المزارعین عن وفي بنغالدیش، تم إنشاء خط ھاتفي للمساعدة ُیس
  . طریق الھاتف المحمول

 
وعالوة على ذلك، جرى استحداث وظائف جدیدة في إطار تلبیة الحاجة المحلیة لھذه الھواتف وما یتصل بھا من 

لتجاریة في مجال بیع خدمات فھناك كثیر من الفقراء الذین یعملون في الشوارع أو المحالت ا. تطبیقات وخدمات
ویمكن أن یقوم بھذا النوع من العمل أشخاص یتمتعون بقدر . االتصال بالھاتف المحمول أو إرسال األموال عن طریقھ

وفي غامبیا على سبیل المثال، استخدم أحد مقدمي خدمات الھاتف الجوال متسولین سابقین في . ضئیل من المھارات
انظر أیضًا النشرة الصحفیة (. خولھم وتحسین وضعھم االجتماعيالشوارع ومكنھم من زیادة د

UNCTAD/PRESS/PR/2010/037(.  
 

  جھود الحد من الفقر ینبغي أن تستغل الفرص الجدیدة التي تتیحھا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
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ووفقًا لما . الفرص الجدیدة یحث صانعي السیاسات على زیادة االھتمام بھذه المجموعة من تقریر اقتصاد المعلومات

  :كي مون، في مقدمة التقریر-أكده األمین العام لألمم المتحدة، بان
 
ثمة أھمیة للسیاسات العامة فیما یتعلق بكفالة أن یؤدي تحسین الوصول إلى تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت إلى "

وتضطلع الحكومات . كنولوجیات واالستفادة منھاوتعتمد نتیجة ذلك على سیاق وظروف إدخال ھذه الت. الحد من الفقر
 وھي احتیاجات تختلف -بدور أساسي في رسم السیاسات التي تستجیب بفعالیة لالحتیاجات المحددة للمستفیدین

  ."باختالف مؤسسات األعمال التجاریة، كما تختلف بین  المناطق الریفیة والحضریة، وبین البلدان
 

  : ات مجموعة من التوصیات ھيویقدم األونكتاد إلى الحكوم
الوصول إلى الشرائح األفقر في المجتمع یحتم على صانعي السیاسات زیادة التركیز على دعم اعتماد  •

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على مستوى األنشطة االقتصادیة األدنى وإدخال تكنولوجیات أقل تعقیدًا، 
 .ال سیما في المناطق الریفیة

 أن تكون جھود الحكومات قائمة على الطلب ومصممة لتناسب سیاقات محددة وتعكس المعلومات ینبغي •
وبمعنى آخر، یجب على الحكومات مراقبة كیفیة استخدام الفقراء للھواتف المحمولة وغیرھا من . المقدمة من الفقراء

 . في ھذا الصددتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت واالستناد إلى ما تتوصل إلیھ من نتائج 
، كان حوالي نصف سكان 2008ففي نھایة عام . یجب توسیع التغطیة بخدمة الھواتف المحمولة •

 .المناطق الریفیة في أقل البلدان نموًا خارج التغطیة بشبكات الھاتف المحمول
ولة، وفي حالة الھواتف المحم. تكلفة استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یجب أن تكون معقولة •

: وقد یكون للمنافسة دور في ھذا الصدد. یمكن استخالص الدروس المستفادة من نموذج جنوب آسیا األقل تكلفة
 . فوجود مقدم خدمات واحد أو عدد محدود من مقدمي الخدمات غالبا ما یعني ارتفاع التكلفة

 دعم األعمال ینبغي للحكومات االستفادة بشكل أفضل من الھواتف المحمولة عند تصمیم خدمات •
 . التجاریة، وینبغي أن تكیف ھذه الخدمات لتناسب قدرات وأوضاع المستخدمین الفقراء

ینبغي للشركاء اإلنمائیین مواكبة التطورات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإیالء االھتمام  •
 . نولوجیاتالمناسب، في استراتیجیاتھا المتعلقة بالحد من الفقر، إلمكانیات ھذه التك

: ینبغي للحكومات والوكاالت اإلنمائیة العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في المجاالت التالیة •
المشاریع التي تعزز استخدام تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت بشكل منتج من جانب المؤسسات الصغیرة التي 

 .ة تضم عددا من أصحاب المصلحةتقوم تقلیدیا باستخدام الفقراء وعادة ما تقوم على شراك
 

  1الرسم البیاني 
لكل  (2009-2000انتشار تكنولوجیات مختارة من تكنولوجیات االتصاالت والمعلومات في أقل البلدان نموًا، 

  ) من السكان100

  
تصاالت في استنادا إلى قاعدة مؤشرات االتحاد الدولي لال. 2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام . األونكتاد :المصدر

  . تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة في العالم
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