
 بسـم اهللا الرمحــن الرحيم
 تقدمي حمتوى اإلرسال الثّالث

 : عزيزي الطالب
 يسر الفريق التّربوي أن يضع بين يديك، اإلرسال الثّالث لمجمـوع

 لمسـتوى ) التاريخ والجغرافيـا ( الوحدات المقررة في المنهاج الجديد
 السنة الثالثة من التعليم الثّانوي

 ) آداب وعلوم (
وحدات التاريخ وتشمل : ال أو : 

 1989 - 1945 نطور العالم الثّالث مابين : ـ الوحدة الثّالثة

 : من خالل دراسة وضعيات مختلفة شهدتها بلدان العالم الثّالث وأهمها
 تراجع االستعمار التّقليدي واالنتقال إلى سياسة ملء الفراغ من - •

 . القوى الجديدة
 إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ي لتحرر ف ا ت استمرار نشاط تيار حركا •
 السوفيتي حول استقطاب مناطق النّفوذ - انعكاسات الصراع األمريكي •

 . في بلدان العالم الثّالث
 . تفكّك اإلتّحاد السوفييتي وانعكاسات ذلك على دول العالم الثّالث •
 قضية فلسطين، من االنتداب البريطاني، واالحتالل اإلسرائيلي إلى •

تواطؤ الدولي ال



 : وحدات الجغرافيا وتشمل : ثانيا
ي دول : الوحدة الثّالثة ـ 1  وتركّز على دراسـة وضـعيات التّنميـة ـف

 : الجنوب
 تحديد المجال الجغرافي للدول النّامية، وتحليل ظاهرة التخلّف السـائدة •

 فيها
 ) إفريقيا ( دراسة وضعية التّنمية في إقليم نيجيريا •
 ) آسيا ( عية التّنمية في إقليم الهند دراسة وض •
 ) أمريكا الالتينية ( دراسة وضعية التّنمية في إقليم البرازيل •
 وتشمل دراسة وضعية التّنمية، والشّراكة مـع دول :ـ  الوحدة الرابعة 2

 : إقليم البحر المتوسط
 المجال الجغرافي لدول البحر األبيض المتوسط •
 . والمتوسطي ي ية واالقتصادية في اإلقليم المغارب مكانة الجزائر الطبيع •
 ي اإلتحاد المغارب •

 الشّراكة األورو متوسطية •
 المبادالت التّجارية •
 ) الهجرة، ونشاط السياحة ( حركة السكّن في المجال المتوسطي •
 التّدهور البيئي في حوض البحر المتوسط، وضرورة التدخّل من أجل •

 حمايته
ـي دراسـتهم، يجد الطلبة في هذا السند التعلمي أملنا أن  عونا ف

 . ووسيلة لنجاحهم
 وباهللا التوفيق

الفريق التربوي



 التنمية في دول الجنوب : الوحدة التعلمية الثالثة
 الدول النامية : الوضعية التعلمية األولى

 الكفاءة المستهدفة

v أن يستخلص تعريفا للدول النامية من خالل نصوص معطاة . 
v أن يحدد المجال الجغرافي للدول النامية وتوزيعها على الخريطة . 
v أن يحلل ظاهرة التخلف في الدول النامية باعتماد نصوص  ومعطيات إحصائية . 

 رس تصميم الد

 مقدمة
u - تعريف الدول النامية . 
v - تحديد المجال الجغرافي للدول النامية . 
w - أسباب ظاهرة التخلف في الدول النامية . 

األسئلة



 مقدمة

 انقسام العالم إيديولوجيا إلى معسكرين نهاية الحرب العالمية الثانية شهدت
 بـي رأسـمالي بقيـادة شرقي شيوعي بزعامة اإلتحاد السـوفياتي، وغر

 الواليات المتحدة األمريكية، ولكن أيضا اقتصاديا إلى عالمين شمالي متقدم
 وجنوبي متخلف إال أن المالحظ هو استمرار االنقسام االقتصـادي رغـم

 ! نهاية المعسكرين الشرقي والغربي ؟

 فهل هناك ما يبرر ذلك ؟ ولماذا استمر وجود العالم النامي المتخلف ولم
دوله بالعالم المتقدم رغم مرور نصف قرن على تشكله ؟ تلتحق



u - تعريف الدول النامية 

 ، 1813 المكسيك ( - م 19 القرن – قديما المستعمرات السابقة المستقلة هي
 الهنـد ( - م 20 القـرن – حديثًا و ...) 1822 ، البرازيل 1816 األرجنتين
 الخاضعة للتبعية األجنبية، .) .. 1975 ، الموزمبيق 1962 ، الجزائر 1947

 التي تعاني االنفجار الديمغرافي ، وال تحقـق االكتفـاء الـذاتي واألمـن
 وتعتمد على المديونية إلنجاز و ال تتحكم في التكنولوجيا الحديثة، الغذائي،

 صدر الموارد األولية خاما، وتسـتورد المـواد تُ مشاريعها اإلنمائية، وهي
 المصنعة والمنتجات

 ). حسب التقسيم الدولي للعمل ( الغذائية
 ُأطلقت على مجموع الدول النامية عدة

 ، " العالم المتخلف " مصطلحات أبرزها
 ، وكان أشهرها " الجنوب " ، " الدول الفقيرة "

 " العالــــم الثالث " جميعا هو مصطلح
) Tiers  Monde ( ألفريـد االقتصـادي الفرنسـي الذي وضعه المفكر 

 Alfred سوڤي Sauvy ) 1990   بجريـدة ، ونَشَره 1952 سنة ) 1898
L’Observateur في مقاله الذي جاء تحت عنـوان 1952 أوت 14 في " 

 ، وقد أعتمد في صياغته على التقسيم الطبقـي " ثالثة عوالم، كوكب واحد

ألفريد سويف



 ِليعبـر عـن 1789 الذي كان سائدا في المجتمع الفرنسي القديم قبل ثورة
 ). tiers état ( الطبقة الثالثة

 الواليـات ( وكان العالم األول يمثل دول المعسكر الغربـي الرأسـمالية
 ، في حـين ضـم العـالم ...) المتحدة األمريكية، اليابان، فرنسا، بريطانيا

 اإلتحـاد السـوفياتي، بولونيـا، ( الثاني بلدان المعسكر الشرقي الشيوعية
 ...) . المجر

 1 الوثيقة

 ، في مجلة برازيلية، عن ثالثـة 1951 لقد تحدثت سنة :" قال ألفرد سوفي
 فهـذه العبـارة قـد . “ العالم الثالـث ” عوالم دون أن استخدم آنذاك عبارة

 سـبوعية الفرنسـية ابتكرتها واستخدمتها أول مرة كتابةً فـي المجلـة األ
 : وقد انتهى ذلك المقال كمـا يلـي . م 1952 أوت 14 في “ األوبسرفاتور ”
 ألنه في النهاية، يريد هذا العالم الثالث المتجاهل والمستغل والمحتقر مثل ”

 وبذلك أكون قد ترجمت عبـارة . ” الدولة الثالثة هو أيضا أن تكون له قيمة
 لثة أثناء الثورة الفرنسية علـى المشهورة حول الدولة الثا ) Sieyes ( سييس

 ترجمـة، ، مييه داميان و توسان إريك ، خدعة الديون كتاب ..." نحو جديد
2006 . دار الطليعة الجديدة ، رندة بعث - مختار بن حفصة : تحقيق

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%87


 وأكّد خبراء هيئة األمم المتحدة مسألة التفاوت الشـديد بـين دول العـالم
 الثالث في مجال التنمية مما دفعهم إلى تقسيمها، حسب درجة تخلفها، إلـى

 : أربع مجموعات رئيسية هي
 : المناطق األكثر تخلفًا - 1
 quart "  ( العالم الرابع " سميت monde ( لـك ، و هي الدول التـي ال تم 

 الموارد األولية، وتعتمد علـى المسـاعدات األجنبيـة التقنيـة والماديـة
 تقع معظمهـا فـي ¹ دولة 35 أقطار الجنوب بـ ¼ والغذائية، وهي تشكل

 المنطقة األفروآسياوية، في حين تنتمي دولـة واحـدة فقـط إلـى قـارة
 ، ) هايتي ( وواحدة أيضا في الكاريبي بأمريكا الالتينية ) ساموا ( أوقيانوسيا

 . وتأتي في مقدمتها جميعا الموزمبيق، البنغالديش
 ، وبلغـت مسـاحتها مجتمعـة 2005 مليون نسـمة 751٬8 وقد ضمت

 . ، أي أنها فاقت بمرتين مساحة أوروبا ² مليون كلم 20٬8
 يرى بعض االقتصاديين أن عدد البلدان الفقيرة في العالم النـامي بلـغ - ¹

) - 1 - ل الجدو .( 2005 دولة سنة 50



 ) ترتيب أبجدي ( الفقيرة في العالم الثالث 50 قائمة الدول الـ - 1 - جدول

ـان، ـين، بوت  إثيوبيا ، إريتريا،  أفغانستان، أنغوال، أوغندا، بـنغالدش، بن
 الشرقية ، جـزر بوركينا فاسو، بورندي ، تشاد ، تنزانيا ، توفالو ، تيمور

 السلمون،  جزر القمر، جزر المالديف، جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى ،
 جيبوتي ، الرأس األخضر، روانـدا ، زامبيـا ،  سـاموا، سـاو تـومي
 وبرنسيب، السنيغال ، السودان، سيراليون، ، الصومال ،  الطوغو، غامبيا

 ديا، كيريبـاتي ، ، غينيا ، غينيا االستوائية ، غينيا بيساو ، فانوتو ، كمبو
 الكونغو، الوس ، ليبيريا، ، ليزوتو، ماالوي، مالي، مدغشقر ،  موريتانيا،

 . موزمبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، ، هايتي، اليمن
www.infoplease.com موقع الموسوعة : المرجع



 هي التي تفتقر للموارد األوليـة، وتمتـاز بضـعف : البلدان المتخلفة - 2
 . دخلها الوطني الخام، وتشكل أغلبية دول العالم الثالث

 هي الدول التي تملك موارد أوليـة : النمو األقطار السائرة في طريق - 3
 ...) البترول والغاز الطبيعي،الحديد، الفوسـفات ( ضخمة، وتصدرها خاما

 . كالجزائر، السعودية، اندونيسيا، نيجيريا وفنزويال
 : الدول النامية - 4

 ouveaux pays ( هي الدول الصناعية الجديدة industrialisés ( NPI ، والتي 
 هونـغ " الصـين الشـعبية ( دول تنتمي لقارات آسيا 10 ا ده ال يتجاوز عد

 ، ) تايوان، سنغافورة، كوريا الجنوبيـة، ماليزيـا، تركيـا، الهنـد " كونغ
 ). جنوب إفريقيا ( ، وإفريقيا ) المكسيك، البرازيل ( وأمريكا الالتينية

 وقد برزت بعض االقتراحات إلخراج سواحل الصين الجنوبيـة الشـرقية

3 
 ، وكوريـا الجنوبيـة، ...) هونغ كونغ، مكاو، شنغهاي ( 5

 قا
ـايوان، بد  ت

 من صفوف الـدول ) سنغافورة وماليزيا ( وبعض دول جنوب شرق آسيا
 . النامية، وإلحاقها بعالم الشمال الصناعي

 هـا ، أكبر ² مليون كلـم 25٬8 وبلغت مساحة هذه الدول الصناعية الجديدة
 ، الهنـد ² م كلـم 8٬557 ، البرازيـل ² مليون كلم 9٬584 الصين الشعبية

 ، وجمهوريـة جنـوب إفريقيـا ² م كلم 1٬960 ، المكسيك ² م كلم 3٬291
 . ² م كلم 1٬222

 وقد عمم مصطلح الدول النامية، أو العالم النامي، من باب المجاملة فقـط،
. ليعني كافة دول العالم المتخلف



 الدول الصناعية الجديدة

 ، ) ، آسيا، أمريكا الالتينية إفريقيا ( ، وهل يستقيم مفهوم التخلف في وصف العالم الثالث ما التخلف "
 المصطلح على تسميته بالعالم المتخلف، أو النامي تهذيبا، حسب التقسيم القديم زمـن الحـرب
 الباردة، وقد أصبح اليوم، في زمن العولمة، يعمم على عالم الجنوب من دون التوقف عند الفروق

 ينية الواضحة بين دول الجنوب بالنسبة لموقع كل دولة من انطباق مفهـوم التخلـف عليهـا، الب
 " سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟

 ، 8551 فرج بوالعشة، جريدة الشرق األوسط ، عدد
 2002 أفريل 27

2 الوثيقة



 خالل فقيرة تصاعد بشكل مذهل تشير اإلحصاءات التابعة لألمم المتحدة إلى أن عدد الدول ال " ...
 48 ، ارتفع إلى ) دولة 25 ( م كان عدد الدول الفقيرة يبلغ 1971 ففي العام . األخيرة العقود الثالثة

 ، وإن نصف سكان العـالم م 2000 دولة خالل العام ) 63 ( دولة في مطلع التسعينات ، ثم تجاوز
 يعيشـون ) م 1950 باليين فقط العـام ث كان هذا العدد ثال ( باليين نسمة ) 6 ( الذي يبلغ حالياً نحو

 بليون شخص على دوالر ) 1.2 ( يعيش نحو على أقل من دوالر أميركي واحد للفرد يومياً ، بينما
 . ..." واحد في اليوم

 . 2002 ، جوان عولمة الفقر ، ألن ديفيد سميث

3 الوثيقة



v - تحديد المجال الجغرافي للدول النامية . 

 وهي ، ² مليون كلم 99,3 بـ قارات اليابس مساحة ¾ تُشكل الدول النامية
 في إفريقيا قاطبة، آسيا باستثناء اليابان وسـواحل الصـين الجنوبيـة تقع

 ماليزيـا ( الجنوبية، وبعض دول جنوب شرق آسيا الشرقية، تايوان، كوريا
 الوسـطى ( روسيا األسياوية، وأيضا تشمل أمريكا الالتينيـة ) وسنغافورة
 . ، إضافة إلى أوقيانوسيا بدون أستراليا وزيلندا الجديدة ) والجنوبية

 º 52 - ) الصين الشـعبية ( شماال º 54 وهي محصورة بين دائرتي عرض
 لدول المتخلفة لقب الجنوب لوقـوع معظمهـا ، وقد نالت ا ) الشيلي ( جنوبا

 شمال خط االستواء، أي اعتمادا على الخـط  الفاصـل º 40 جنوب دائرة
 ، ) إفريقيا ( والجنوبية ) أوروبا ( بين ضفتي البحر األبيض المتوسط الشمالية

 وهي تنتمي إلى المنطقتين المناخيتين الحارة والمعتدلة وتمتـد فـي كافـة
 . داري الجدي والسرطان المنطقة المدارية بين م

 2005 مكانة الدول النامية في العالم سنة - 1 - جدول
 الدخل الوطني الخام عدد السكان المساحة العالم
 تريليون دوالر 9٬5 مليار نسمة ² 5٬4 مليون كلم 99٬3 النامي
 تريليون دوالر 35٬5 مليار نسمة ² 1 مليون كلم 34٬6 المتقدم

 World Development Indicators database, April 2006 : المصدر

مليار 1000 = تريليون 1

http://www.worldbank.org/data/dataquery.html
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w - أسباب ظاهرة التخلف في الدول النامية : 

 للتخلف أسبابه وعوامله، وهي ال تنحصر في سبب معين، وال في مجال
 في دول العالم ه تكريس ل واحد، وإنما اجتمعت األسباب، وتنوعت الميادين

 : أهمها من و ، الثالث

 : التاريخية ألسباب ا  أ
 أوروبا، الواليات المتحدة ( الغربية للسيطرة االستعمارية كافة بلدانها ض عر تَ -

ة الطبيعية ا ثرواته ل نهبٍ ما صاحبها من و ) األمريكية واليابان  لفتـرات طويـل
 ، ) 1947 - 1857 ( ، وبريطانيا في الهنـد ) 1962 - 1830 ( كفرنسا في الجزائر

 , الصـين , السعودية أربع دول باستثناء ) 1822 - 1500 ( والبرتغال في البرازيل
 . يا تايلندا و ليبير

 عدم مواكبتها إلنجازات الثورة الصناعية التي قامت في انجلترا في النصـف -
 الثاني من القرن الثامن عشر، رغم جهود بعـض أقطـار الجنـوب المتخلـف

). 1848 - 1805 ( كمصر في عهد محمد علي باشا



 : العـوامل السياسية - ب
 فرديناند كنظام ة قمعية طبيعة أنظمة الحكم السائدة فهي إجماال دكتاتوري -

 ، ورئـيس الكونغـو الـديمقراطي 1986 - 1965 في الفيليبـين ماركوس
 ، وعائلـة أناتاسـيو 1997 - 1966 موبوتو سيسي سـيكو ) الزائير سابقا (

 1979 - 1950 سوموزا في نيكاراغوا بأمريكا الوسطى

 حــروب إقليميــة و أهليــة ( عــدم االســتقرار األمنــي والسياســي -
 حربا إقليمية طوال 45 ، فقد شهدت دول العالم الثالث ) وانقالبات عسكرية
 ، وهو مـا أرهـق خزائنهـا بنفقـات 1989 - 1945 فترة الحرب الباردة

 . التسلح، وزاد في حجم مديونيتها الخارجية
 قائمة أبرز الحروب اإلقليمية في العالم الثالث أثناء الحرب الباردة - 2 - جدول

لويس سوموزا ماركوس موبوتو



 1938 ، ص Quid 2002 : المرجع

 الحروب اإلقليمية في إفريقيا الحروب اإلقليمية في آسيا
 و أمريكا الالتينية

 1953 - 1950 كوريا الشمالية والجنوبية ²

 1954 الهندوراس - غواتيماال ²

 1962 الصين الشعبية - الهند ²

 ، 1971 ، 1947٬1965 الباكستان – الهند ²
1999 
 1963 ماليزيا - اندونيسيا ²

 1980 العراق – إيران ²

 1994 ، 1979 اليمن الشمالي و الجنوبي ²

 1978 كمبوديا – الفيتنام ²

 1954 هندوراس – غواتيماال ²
 1978 ترتانيا – أوغندا ²
 1969 اهلندوراس – سلفادور ²
1977 إثيوبيا – الصومال ²



 : العوامل الطبيعية - ج
 لمنطقة ى ا ل إ الدول النامية جل انتماء -

 ، والتي غلب المناخية الحارة و الجافة
 عليها المناخ الصحراوي، خاصة المناطق
 األكثر تخلفا، فنسبة الصحارى في الوطن

 . % 45 وفي آسيا ، % 35 إفريقيا و ، % 83 العربي بلغت
 : و الثقافية االجتماعية العوامل - د
 يقابلـه ركـود % 3 الديمغرافي الهائل الذي تجـاوز نسـبة االنفجار -

 85 كـان , 2000 مليون مولود جديـد سـنة 93 فمن مجموع , اقتصادي

 %. 91,39 مليون منهم في العالم المتخلف أي بنسبة

 إجمالي سكان العـالم من % 84٬3 ويمثل سكان الدول النامية نسبة
 . 2005 مليار نسمة سنة 5٬4 بـ ) مليار نسمة 6٬4 (
 ، فعدد األميـين 2006 فحسب تقرير منظمة اليونسكو لسنة تفشي األمية -

 مليون نسـمة، 781 سنة بلغ 15 في العالم النامي ممن تجاوزت أعمارهم
 ة جنـوب مليون طفل لم يلتحقوا أبـدا بالمـدارس، وأن منطقـ 103 وأن

 ، ثـم إفريقيـا جنـوب % 58٬6 وغرب آسيا تضم أضعف نسب التعلم بـ
 ، وأما على مسـتوى % 62٬7 ، والعالم العربي % 59٬7 الصحراء    بـ

 البلدان، فقد أكّد التقرير احتالل دول إفريقيا جنوب الصـحراء للمراتـب
 ، النيجـر ) % 12٬8 ( األخيرة في نسب التمدرس، وهي بوركينا فاسـو

 ). % 19 ( ، ومالي ) % 14٬4 (

الصحارى في العالم النامي



 و االخـتالس سوء التسيير و الرشوة و المحسوبية و البيروقراطية و -
عدم التحكم في التكنولوجيا الحديثة

 : االقتصادية العـوامل - هـ
 فحجم الدخل المحلـي موال المستثمرة في مجال التنمية قلة رؤوس األ -

 ، مقابـل 2005 تريليون دوالر سنة 9,9 للعالم النامي بلغ PIB الخام
 . تريليون في العالم المتقدم 34,5

 فقـد االقتصادي المديونية التي رهنت بحجمها و فوائدها معركة البناء -
 مليـار 50 مـن ) 1980 - 1968 ( سنة 12 مرة في مدة 12 تضاعفت
 . 2000 مليار دوالر في جانفي 2100 لتصل $ مليار 600 دوالر إلى

 و األوليـة المعروفـة بزوالهـا المواد خامات االعتماد على تصدير -
 في نيجيريا، % 99٬6 نسبة التي شكلت محروقات تذبذب أسعارها كال

 من إجمالي الصـادرات في الجزائر % 98 ، و العراق في % 99,1
. 2003 عام



 : األسئلة

u - رغم الجهود التي بذلتها الدول الناميـة للقضـاء علـى : الموضوع 
 . جميعها فشلت مشكلة التخلف إال أن

 : ناقش العبارة مبينا ما يلي : المطلوب

 . أسباب التخلف الطبيعية واالقتصادية -
 . الحلول المناسبة للخروج من دائرة التخلف -

 . إمكانيات الدول النامية بين : المقال - �

w - شرح الوثائق : 
 2005 مكانة الدول النامية في العالم سنة : 1 الوثيقة -

 الدخل الوطني الخام دد السكان ع المساحة العالم
 تريليون دوالر 9٬5 مليار نسمة ² 5٬4 مليون كلم 99٬3 النامي
 تريليون دوالر 35٬5 مليار نسمة ² 1 مليون كلم 34٬6 المتقدم
World Development Indicators database, April 2006 : المصدر

http://www.worldbank.org/data/dataquery.html


 الدول الصناعية الجديدة في العالم النامي : 2 الوثيقة -

 ، فـي مجلـة 1951 لقد تحدثت سـنة : " قال ألفرد سوفي : 3 الوثيقة -
 . “ العـالم الثالـث ” برازيلية، عن ثالثة عوالم دون أن استخدم آنذاك عبارة

 ابةً في المجلة األسـبوعية فهذه العبارة قد ابتكرتها واستخدمتها أول مرة كت
 وقد انتهى ذلك المقال كمـا . م 1952 أوت 14 في “ األوبسرفاتور ” الفرنسية

 ألنه في النهاية، يريد هـذا العـالم الثالـث المتجاهـل والمسـتغل ” : يلي
 وبذلك أكون قـد . ” والمحتقر مثل الدولة الثالثة هو أيضا أن تكون له قيمة

 ة حول الدولة الثالثة أثناء الثورة المشهور ) Sieyes ( ترجمت عبارة سييس
 ، خدعة الـديون ، مييه داميان و توسان إريك ..." الفرنسية على نحو جديد

 دار الطليعـة ، رنـدة بعـث - مختـار بـن حفصـة : ترجمة، تحقيـق
. 2006 الجديدة

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%87


 : المطلوب
 . قدم الوثائق -
 . سجل على الخريطة المرفقة أسماء الدول الصناعية الجديدة -
 . صنّف عوالم الدول النامية -
 . على الدول النامية أبرز دوافع إطالق مصطلح العالم الثالث -

 : للمطالعة
 خالل بضع سنوات أصبحت شبكة اإلنترنت عنصرا مهماً ال يمكن تجاوزه في دعـم "

 ... واالقتصاد التجارة
 التي تسمى بالدول النامية ما تزال تعاني من مشاكل تتعلق الدول الفقيرة أو وإذا كانت

 ربها عدد كبير، فإن اسـتفادتها المعيشية وبالظروف االقتصادية الصعبة التي يم بالحياة
ـائية بينـت . ت زيادة ملحوظة د خدمات شبكة اإلنترنت قد ازدا من  فوفقا لدراسة إحص

 يستخدمون في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية قد ازداد عدد المواطنين الذين نتائجها أن
 فـي أمريكـا الالتينيـة % 102 في آسـيا و % 155 بلغت ، اإلنترنت في هذه البلدان

ـاالت إذا .. أفريقيا، في % 136 و  إال أنها مازالت متأخرة في علوم التكنولوجيا واالتص
 . بالدول الغنية ما قورنت

ـاكل االقتصـادية فريقيا مثال تعتبر من الدول التي مازالت تعاني الكثير مـن إ ف  المش
 بعيدة عـن متنـاول واالجتماعية وما زالت تكنولوجيا المعلومات واستخدام اإلنترنت

 اإلعجـاب مـن ، الذي ينظرون إلى اإلنترنـت بـالكثير األفارقة لبية الساحقة من األغ
 كاستخدام واالستغراب، بالرغم من تقدم هذه البلدان في مجال تقنية االتصاالت األخرى

 كبيـر وهذا مرتبط إلى حـد . الهاتف الجوال واالستفادة الكبيرة من شبكة االتصاالت
ذي يطغـى علـى بالمعاناة االقتصادية التي تعاني  منها أغلب فئات الشعب والفقر اـل

 دول العالم الناميـة ، وتتضح هذه المعادلة جليا في ... الوسط االجتماعي في هذه الدول
 فتقلل من تكاليف التجـارة من خالل تأثيرها المتصاعد على البنية التحتية لهذه البلدان
وقلة التكـاليف، وتشـير ح والمواصالت، وتساهم في التنمية االقتصادية بزيادة األربا



 التعـاون والتنميـة تقارير ودراسات أعدت في عدد من الدول الفقيرة من قبل هيئـة
 أكدت أن الـدول االقتصادية التي التأمت في دبي ممثلة عن ثالثين دولة غنية، والتي

ـال، شـأنها  كشـأن الفقيرة تعاني من نقص في استخدام شـبكة المعلومـات واالتص
 الصحراء مازالت تمتد فـي هـذه ( تضنها والتي شبهها التقرير بأن الصحراء التي تح

 اإلحصائية التي أجريت على مواقـع ولعل خير دليل على صحة تقاريرهم ..). البلدان
 أفريقيا وفي شمال أمريكا والتي أكدت أن شمال أمريكـا يحتـوي علـى مواقـع في

 . مرة 540 من مواقع أفريقيا كاملة ب لإلنترنت أكثر
 العالم الرقمي وازدياده يومـا بعـد هذا الفارق االقتصادي والتنموي في مجال ولعل .

 الجنـوب، يثيـر اليـوم قلقـا يوم، نتيجة تطوره في العالم الغربي وتضاؤله في دول
 االقتصادي والتنمية في ألمانيـا كبيرا حتى للدول الغنية، حيث أشارت وزيرة التعاون

 جنيف تحت رعاية األمم المتحـدة لتي انعقدت في في مداخلتها أمام القمة االجتماعية ا
 فقط في الدول الفقيرة، 3 و من مستخدمي اإلنترنت يعيشون في البلدان الغنية % 88 أن

 وإنما بين الفئات الفقيرة والغنية في ال يكمن فقط بين الدول الفقيرة والغنية هذا الفارق
 . الدولة الواحدة

 نفسها من التكنولوجيا والعلـوم وهـي اليـوم االستفادة وال تملك جميع الدول فرصة
 أغلبية سكان الكرة األرضية بعيدة عن هذه الفـرص، مسخرة لدول محددة في حين أن

 إلـى أن عـدد تشير تقارير األمم المتحدة و . للقمة وهذا ما أشار إليه المندوب الروسي
 جرتهـا التـي أ اإلحصـائيات تجلى ذلك من خالل مستخدمي اإلنترنت في ازدياد وقد

 مليونا 50 م 1997 مستخدمي اإلنترنت كان في منظمات تابعة لها والتي أكدت أن عدد
 واستخدام اإلنترنت يتضاعف كل ثالثـة مليون، 700 حيث بلغ 2001 ازداد في عام

 إال أن هذه الزيادة كانـت فـي % 100 أشهر ويزداد حجم التجارة االلكترونية سنويا
 الدول الفقيـرة التـي يبلـغ وهذا أمر طبيعي فال تالم . أغلب األحيان في الدول الغنية

 وازدياد هذا الفارق يعتبر تهديدا دوالر في اليوم الواحد فقط، 2 متوسط دخل الفرد فيها
 " ... إضافيا للدول الفقيرة

2003 جوان 1 ، 23 مجلة العالم الرقمية، العدد ، " إليكترونية متنامية حركة اقتصادية " ، تنكزار سفوك


