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 األونكتاد یرى أن قطاع تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت ُیتیح فرصًا جدیدة للفقراء

 
مشاریع البالغة الصغر التي تغذي طفرة  یخلص إلى أن ال2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام 

  الھواتف المحمولة آخذة في التكاثر، وتفتح أبواب أمل جدیدة للتخلص من براثن الفقر
 

 ما فتئت المشاریع البالغة الصغر تتكاثر بسرعة فائقة في البلدان النامیة - 2010أكتوبر / تشرین األول14جنیف، 
معلومات واالتصاالت، وبخاصة الھواتف المحمولة، وھي تتیح في بعض نتیجًة لالنتشار الواسع لتكنولوجیات ال

 من الوكالء الذین یقدمون خدمات نقل 18 000ففي كینیا، ھناك ما یزید على . األحیان موارد رزق جدیدة للفقراء
 امرأة على رأس مشروع 350 000، وفي بنغالدیش، ھناك نحو )M-PESA(األموال عن طریق الھاتف المحمول 

تكنولوجیات المعلومات : 2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام ویخلص . توفیر خدمات الھاتف المحمول في القرىل
، الذي یصدر الیوم، إلى أن السلع والخدمات المتصلة )1(واالتصاالت، ومؤسسات األعمال، والحد من الفقر

ن ھذه الفرص موزَّعة على نحو غیر متكافئ بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت تتیح فرصًا ھامة للفقراء، غیر أ
  .وال تتوفر فیھا دائمًا مقومات االستدامة

 
 واضعي السیاسات في البلدان النامیة على تعزیز دور تكنولوجیات 2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام ویحث 

البلدان الرامیة إلى الحد من المعلومات واالتصاالت بوصفھما عنصرًا من العناصر التي تقوم علیھا استراتیجیات ھذه 
ویشیر التقریر إلى إمكانیة جني المزید من الفوائد في مجال إنشاء المشاریع المجتمعیة الصغیرة الحجم إذا . الفقر

  .اتخذت الحكومة تدابیر مستنیرة لتقدیم الدعم الالزم
ت، حیث إن بلدانًا قلیلة فقط من ویرسم التقریر صورة ُمتغایرة عن صناعة معدات تكنولوجیات المعلومات واالتصاال

ویدعو التقریر إلى إجراء المزید من الدراسات . البلدان المنخفضة الدخل تنشط بشكل مكثف في ھذه الصناعات
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المتعلقة بآثار صنع الھواتف المحمولة والحواسیب وما یتصل بھا من معدات، أینما ُوجدت تلك الصناعة، بغیة تقییم 
 أیضًا إلى أن الخدمات المنقولة إلى 2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام ویشیر . بة إلى الفقراءمزایاھا وعیوبھا بالنس

خارج المؤسسة، كخدمات البرمجة واألعمال والعملیات الكتابیة، بصفتھا أعماًال تقوم على الشبكات العالمیة 
لدان النامیة ویمیل إلى استخدام عمال من لتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، ال یزال یقتصر على قلة قلیلة من الب

ومع ذلك، ففي الفترة األخیرة نجح عدد من المشاریع المسؤولة اجتماعیًا إلى حد ما في . ذوي المھارات العالیة نسبیًا
في الھند (توسیع نطاق الخدمات المتصلة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لتشمل المجتمعات المحلیة الریفیة 

ویوصي التقریر بأن تنظر . ، وھو ما أتاح لبعض الفقراء في المناطق الریفیة فرصًا جدیدة ُمدّرة للدخل)مثًال
  .الحكومات في اتباع سیاسات تشجع ھذا االتجاه

 
فرص العمل التي تتیحھا المشاریع البالغة الصغر العاملة في قطاع تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت لصالح 

  الفقراء
 

اریع البالغة الصغر العاملة في قطاع تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت انتشارًا سریعًا في العدید من تشھد المش
البلدان المنخفضة الدخل، وھي قادرة على إتاحة عمل ذي قیمة حقیقیة لسكان یعانون من ضعف المستوى التعلیمي 

في الشوارع وتجدید الھواتف المحمولة وتصلیح ومن األنشطة الممكنة، بیع خدمات الھاتف المحمول . وشحة الموارد
ویجدر بالمالحظة في ھذا الصدد أن الحواجز التي تعترض . الحواسیب الشخصیة وإدارة المقاھي اإللكترونیة
فغالبًا ما تكون التكالیف منخفضة والمھارات المطلوبة متواضعة، : استحداث مثل ھذه المشاریع التجاریة قلیلة نسبیًا

ففي غامبیا، اسُتخدم عدد من المتسولین في الشوارع سابقًا كمندوبین تجاریین . یستفید منھا الفقراءوھي أوضاع 
ومن األمثلة األخرى . ، وھي شركة من أكبر الشركات المتعھدة بخدمات الھاتف المحمول في البلدGamcelلحساب 

ا وبنغالدیش وغانا؛ وإدارة مراكز اإلنترنت التي یشیر إلیھا التقریر، بیع خدمات الھاتف المحمول في كل من أوغند
في جمھوریة فنزویال البولیفاریة ونیجیریا؛ واستحداث مشاریع قائمة على تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت في 

  . األحیاء الفقیرة بمومباي، الھند
 

ولوجیات المعلومات ومع ذلك، یشدد األونكتاد أیضًا على أن المشاریع المتناھیة الصغر التي تقوم على تكن
واالتصاالت، تنشط عمومًا في قطاع محفوف بالمخاطر یتسم بالتقلبات السریعة، وأن عائدات االستثمار غالبًا ما تكون 

. وبالتالي یجب أن تتوفر لدى أصحاب ھذه المشاریع القدرة على التكیف مع التغیرات واالستجابة لھا. منخفضة
ریع المتناھیة الصغر القائمة على تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت ونموھا ویالحظ التقریر أن فرص بقاء المشا

تكون أكبر في المناطق الحضریة، حیث یسھل إقامة عالقات أساسیة، رسمیة وغیر رسمیة، مع سائر المشاریع 
ألنشطة محدودة أما في المناطق الریفیة، فیبدو أن إمكانیة استحداث فرص عمل طویلة األمد حول ھذه ا. االقتصادیة

  . أكثر
 

  المعلومات واالتصاالت قلة قلیلة من البلدان المنخفضة الدخل تشترك في صناعة تكنولوجیات 
 

تتسم صناعة السلع المتصلة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت بقدر كبیر من وفورات الحجم وتقوم باألساس على 
. ذا القطاع الصناعي فرصًا للفقراء، ولكن في بلدان قلیلة فقطوقد أتاح التوسع السریع لھ. نظم اإلنتاج العالمیة

فصادرات السلع المتصلة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت تتسم بتركز جغرافي عال، حیث إن البلدان المصدرة 
جیات  بأكثر من ثالثة أرباع الصادرات العالمیة من السلع المتصلة بتكنولو2008العشرة األولى استأثرت في عام 

 بوصفھا -وساھمت صناعة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت في الصین ). 1الجدول(المعلومات واالتصاالت 
وتشیر تقدیرات األونكتاد إلى أن ھذا .  مساھمًة كبرى في دخل الفقراء-أكبر مصدر لھذه المنتجات على اإلطالق 

. زحون من المناطق الریفیة باتجاه المدن الصینیة ملیون فرصة عمل لصالح عمال ین25القطاع ساھم في استحداث 
عالوة على ذلك، یمكن أن تصل المبالغ التي یحولھا ھؤالء العمال من دخلھم السنوي باتجاه القرى الریفیة إلى نحو 

فئة من العمال ظروف عمل صعبة وتكون معرضة أكثر من ومن جانب آخر، غالبًا ما تواجھ ھذه ال.  ملیار دوالر18
المزید من البحوث بغیة الحصول على  إلى إجراء 2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام لذلك یدعو . غیرھا للتسریح

 .صورة أوضح عن مدى مساھمة صناعة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت في الحد من الفقر
 

  ة بدأت تشمل المناطق الریفیة االستعانة بالمصادر الخارجی
 

تحلیًال للمساھمة الممكنة لتكنولوجیا المعلومات ولنشاط قطاع الخدمات  2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام یتضمن 
القائمة على استخدام تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، كاالستعانة بالمصادر الخارجیة لبرمجة الحواسیب والقیام 
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ویرى العدید من البلدان النامیة أن نقل تلك الخدمات إلى الخارج .  التجاریة، في الحد من الفقربمختلف العملیات
واالستعانة بمصادر خارجیة لتوفیرھا یشكالن مصدرًا من المصادر الممكنة لتوفیر فرص العمل وتأمین عائدات 

تیحھا االستعانة بالمصادر الخارجیة إلنجاز وعلى سبیل المثال، تأمل كینیا في أن یرتفع عدد الوظائف التي ت. التصدیر
، بینما تسعى غانا إلى استحداث 2020 وظیفة بحلول عام 120 000 إلى 8 000العملیات التجاریة المحلیة من 

  .2015 فرصة عمل في ھذا اإلطار بحلول عام 40 000
 

وفیرھا في الحد من الفقر، فإن ھذه وبینما یمكن أن یساھم نقل الخدمات إلى الخارج واالستعانة بمصادر خارجیة لت
 التي نجحت في بناء صناعات - غیر الھند والفلبین -فقلیلة ھي البلدان النامیة . النتیجة ال تحصل دائمًا بشكل تلقائي
ویجدر بالمالحظة أن الوظائف التي ُتستحدث في ھذه االقتصادات تمیل إلى . تقوم على نقل الخدمات إلى الخارج

وقد تعزى مساھمتھا الرئیسیة الممكنة في تحسین أوضاع . ناطق الحضریة وتتطلب مھارات عالیة نسبیًاالتركز في الم
  .الفقراء إلى آثار جانبیة من قبیل ارتفاع الطلب على الخدمات المحلیة أو الخدمات التي تتطلب مھارات منخفضة

 
 - "  الخدمات إلى الخارج ألغراض اجتماعیة نقل أنشطة توفیر"ومع ذلك، یشیر التقریر إلى أن ظاھرة جدیدة تسمى 

وھي عملیة تتمثل في إسناد أنشطة توفیر الخدمات إلى المجتمعات المحلیة الفقیرة في البلدان النامیة بھدف التخفیف 
ومشروع .  یمكن أن تساھم في الحد من الفقر في األریاف-من وطأة الفقر أو بلوغ األھداف اإلنمائیة األخرى 

"Source for Change" على سبیل المثال، ھو مشروع من المشاریع المسؤولة اجتماعیًا یستخدم نساء من ،
فھذا المشروع یسند مھام إنجاز العملیات التجاریة إلى عمالء في . الفئات الفقیرة بإقلیم راجستان الریفي، في الھند

ت وبالنھوض بوضعھن االجتماعي داخل مناطق أخرى في الھند وخارجھا، وھو ما سمح بزیادة دخل النساء المعنیا
 امرأة في المناطق الریفیة في الھند بحلول نھایة عام 5 000ویھدف المشروع إلى استخدام . مجتمعاتھن المحلیة

2012.  
 

  دور السیاسات العامة
 

وجیات  واضعي السیاسات في البلدان النامیة على العنایة بقطاع تكنول2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام یحث 
وكحد أدنى، إن إضفاء . المعلومات واالتصاالت عنایة أكبر لدى وضع االستراتیجیات الرامیة إلى الحد من الفقر

الحیویة والنشاط في قطاع تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت أمر مھم لتیسیر ودعم انتشار استخدام تكنولوجیات 
وینبغي للحكومات  أن تعدل . مختلف القطاعات والصناعاتالمعلومات واالتصاالت في المشاریع االقتصادیة في 

تدخالتھا وتولي عنایة أكبر للمشاریع ذات المستوى االقتصادي المتدني، ألن ھذه الفئة من المشاریع كثیرًا ما تعاني 
فیما یتعلق وكیما یستفید الفقراء من المبادرات التي یتخذھا واضعو السیاسات . من قیود عدة تفرضھا بیئتھا المباشرة

بالمشاریع المتناھیة الصغر، ینبغي أن ُیروَّج لتلك المبادرات في صفوف المشاریع التي تنشط في القطاع غیر النظامي 
  .نظرًا إلى أن ھذه المشاریع نادراًَ ما تكون مسجلة

 
على نحو أفضل في وینبغي أیضًا إدراج سیاسات تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت المتصلة بالمشاریع االقتصادیة 

االستراتیجیات اإلنمائیة الوطنیة وفي االتفاقات، كأطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة، التي تبرمھا الحكومات مع 
فقد قامت اللجنة االقتصادیة ألفریقیا التابعة لألمم المتحدة، في عام . الجھات المانحة والمؤسسات المالیة الدولیة

ًا من ُأطر المساعدة اإلنمائیة في أفریقیا، وخلصت إلى أن إطارین فقط یشمالن مشاریع  إطار20، باستعراض 2009
  .ذات صلة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت
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  1الجدول 

بمالیین الدوالرات،  (2008البلدان المصدرة للسلع المتصلة بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت العشرون األولى، 
  )وكنسب مئویة

 

  
 
تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، ومؤسسات األعمال، : 2010تقریر اقتصاد المعلومات لعام . األونكتاد :مصدرال

  .تستند البیانات إلى قاعدة بیانات األمم المتحدة اإلحصائیة لتجارة السلع األساسیة. والحد من الفقر
  

***  **  *** 


