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 تقرير يحث على زيادة استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز النمو الذي تقوده التكنولوجيا
 

، يدعو إلى استخدام االرتفاع المستمر في التجارة واالستثمار بين 2012تقرير األونكتاد عن التكنولوجيا واالبتكار، 
  تحسين اكتساب المعرفةبلدان الجنوب ل

 
يفيــد تقريــر لألونكتــاد بــأن التجــارة واالســتثمار بــين بلــدان الجنــوب اآلخــذين فــي النمــو يشــكالن  - 2012تشــرين األول/أكتــوبر  31جنيــف، 

  ت جديدة.فرصة لرفع قدرات البلدان النامية إلتقان استخدام التكنولوجيات المفيدة لألسواق، ولدعم قدراتها على ابتكار منتجات وخدما
 

. ويشير التقرير إلــى التكنولوجيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالعنوان الفرعي: )1(2012تقرير التكنولوجيا واالبتكار، فقد صدر اليوم 
. فقــد بلغــت فيما بين بلدان الجنوب يشكل واحدًا من التطورات االقتصــادية العالميــة الرئيســية فــي العقــدين الماضــيين أن التعاون االقتصادي

فــي المائــة فــي عــام  41، مقارنــة بنســبة 2010فــي المائــة مــن التجــارة العالميــة فــي عــام  55نســبة المبــادالت التجاريــة بــين البلــدان الناميــة 
  ، ويؤدي هذا االتجاه بالفعل إلى انتشار مفيد للتكنولوجيا والقدرة االبتكارية.1995

 
ان الجنــوب إلــى المزيــد مــن التقاســم التكنولــوجي بأســاليب متنوعــة. ويبــين التقريــر أن أولــى ويمكــن أن تــؤدي زيــادة المبــادالت فيمــا بــين بلــد

القنوات المهمة هي اســتيراد الســلع التــي تســتخدمها البلــدان المســتوردة فــي تحســين عملياتهــا اإلنتاجيــة عــن طريــق النســخ والهندســة العكســية. 
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شـــر، فهمـــا عـــامالن آخـــران بوســـعهما تعزيـــز عمليـــات نقـــل التكنولوجيـــا والتطـــوير أمـــا شـــبكات اإلنتـــاج العالميـــة واالســـتثمار األجنبـــي المبا
  التكنولوجي في البلدان.

 
البيانــات ومن هنا كان ارتفاع النسبة المئوية للسلع الرأسمالية في التجارة بين بلدان الجنوب مؤشرًا مشجعًا جدًا، كما يؤكد األونكتاد. وتبــين 

الناميـــة لـــم تكتـــف بزيـــادة حصـــتها مـــن واردات الســـلع الرأســـمالية، وٕانمـــا أصـــبحت المصـــدر الرئيســـي للســـلع الـــواردة فـــي التقريـــر أن البلـــدان 
 الرأســمالية التــي تعتمــد التكنولوجيــا الرفيعــة لجميــع بلــدان الجنــوب األخــرى. وقــد ارتفعــت حصــة البلــدان الناميــة مــن واردات البلــدان الناميــة

. وال تقتصــر التجــارة فــي هــذه المنتجــات 2010في المائــة فــي عــام  54إلى نسبة  1995ام في المائة في ع 35األخرى بانتظام من نسبة 
على المساعدة في توسيع النشاط االقتصــادي وتغييــر أنمــاط االســتهالك؛ بــل إنهــا تبــين أيضــًا أن البلــدان الناميــة تعــرض باســتمرار منتجــات 

  تنافسية في مجاالت متنوعة وتشمل طائفة من التكنولوجيات.
 
المثل، يشير التقرير إلى أن ارتفاع االستثمار فيمــا بــين بلــدان الجنــوب، الــذي يتزايــد اتصــاله بأنشــطة فــي مجــال اقتصــاد الخــدمات، يبشــر وب

عــت بممارسة أنشطة تكنولوجية وابتكارية في البلدان النامية، حيث إن الخدمات ترتكز عامة على المعرفة والتكنولوجيا المتقــدمتين. فقــد ارتف
مليــار  132(أي  2005فــي المائــة فــي عــام  15بلدان النامية في إجمالي تدفقات االستثمار األجنبــي المباشــر الخارجــة مــن نســبة حصة ال

ه حصة كبيرة منها إلى بلدان نامية أخرى. 400(أي  2010في المائة في عام  27دوالر) إلى نسبة    مليار دوالر)، وتوجَّ
 

لدان بواسطة التكنولوجيا أن تتعلم وتبتكر وتندمج في شبكات اإلنتاج العالمية في كال قطاعي التصنيع ومع ذلك، فهذه الفوائد التي تتيح للب
ن المنخفضة التكاليف والتكنولوجيا الرفيعة، تميل حاليًا إلى أن تتركــز فــي بعــض البلــدان دون غيرهــا. ويفيــد التقريــر، علــى ســبيل المثــال، بــأ

ـــه معظـــم بلـــدان شـــرق آســـيا تســـتحوذ علـــى النصـــيب األ كبـــر مـــن تـــدفقات االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر الخارجـــة بـــين البلـــدان الناميـــة، ويوجَّ
ه جزء كبيــر مــن االستثمارات األجنبية المباشرة المتصلة بالخدمات إلى غيرها من بلدان شرق آسيا وجنوبها الشرقي وجنوبها. و  بالمثل، يوجَّ

االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة بغـــرض التصـــنيع مـــن هـــذه المصـــادر إلـــى قطـــاعي اإللكترونيـــات والســـيارات فـــي بلـــدان شـــرق آســـيا. ويبـــرز 
ب ال تــزال التقريــر، مــن خــالل مناقشــة هــذا األمــر، مشــكلة مهمــة، هــي أن التطــورات فــي التجــارة والتبــادل التكنولــوجي فيمــا بــين بلــدان الجنــو 

غيــر متوازنــة، وأن الفجــوة التكنولوجيــة القائمــة تحــول دون مشــاركة العديــد مــن البلــدان فــي المبــادالت بــين بلــدان الجنــوب، ودون اســتفادتها 
  منها.

 
د منهــا وال يعني هذا الوضع أنه ال توجد حاالت من التعاون التكنولــوجي فــي أمــاكن أخــرى مــن العــالم النــامي، وٕانمــا يعنــي أن مــا هــو موجــو 
علــى  قليل بالمقارنة بغيره. ويشير التقرير إلى أن هذا التعاون واعد، بالرغم من ذلك، حيثما حدث. فشبكة الربط اإللكترونــي لعمــوم أفريقيــا،

ليــة للتــدريب عضوًا من أعضاء االتحاد األفريقــي. والــدائرة الوطنيــة البرازي 53سبيل المثال، مبادرة تقودها حكومة الهند، وتنفَّذ بالتشارك مع 
مشــروعًا مــن بينهــا خمــس مشــاريع فــي  29دولــة، وتــدير  25شــراكة دوليــة مــع  48الصناعي قدمت حتــى اآلن مســاعدة تقنيــة دوليــة بإقامــة 

 Qualityأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتوجد أيضًا حاالت مهمة من التعاون في ميدان الصحة والمستحضرات الصيدالنية بين شـركة 
Chemicals  (أوغنـــدا)، وشـــركةCipla Pharmaceuticals  (الهنـــد)، وبـــين البرازيـــل وموزامبيـــق فـــي مجــــال إنتــــاج العقـــاقير المضـــادة

للفيروسات الرجعية من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشــري/اإليدز. وبالمثــل، فمشــروع "إنــارة أفريقيــا" يتمثــل فــي تعــاون مشــترك بــين 
من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، يهدف إلــى المســاعدة فــي إنشــاء محطــات للطاقــة الكهرمائيــة بلدان أفريقية، بدعم  10الصين و

  في أفريقيا.
 

ويكمــن التحــدي فــي توســيع نطــاق هــذه الفوائــد لتشــمل البلــدان التــي اســتُبعدت منــه إلــى حــد كبيــر. ويــدعو األونكتــاد الحكومــات إلــى اتخــاذ 
لم التكنولــوجي علــى المســتوى المحلــي، بحيــث تــتمكن شــركاتها مــن اغتنــام الفــرص التــي تهيؤهــا زيــادة خطــوات حكيمــة وتعاونيــة لتعزيــز الــتع

المبادالت فيما بين بلــدان الجنــوب. كمــا يــدعو الحكومــات فــي جميــع البلــدان إلــى أن تقــدم حــوافز واضــحة للشــركات مــن أجــل المشــاركة فــي 
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االرتقــاء بتنســيق الجهــود التــي تقودهــا الــدول لحفــز إقامــة شــراكات مــع البحــوث  التقاســم التكنولــوجي. وباإلضــافة إلــى ذلــك، ثمــة حاجــة إلــى
قائمــة العلمية والتكنولوجية الجارية. وهناك بلدان عديدة حاليًا، وبخاصة أقل البلدان نمــوًا، غيــر قــادرة علــى االســتفادة بالكامــل مــن الفــرص ال

  اقة االستيعابية لشركاتها ومنظماتها.والناشئة في مجال التجارة والتكنولوجيا نظرًا النخفاض الط
 
 

***  **  *** 
 
 
 
 
 


