
 

 نشرة صحفية 
 

 حظر

تلخيصها  ُيحظر اقتباس محتويات كل من هذا البيان الصحفي والتقرير المتصل به أو
تشرين  31 في وسائط اإلعالم المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو اإللكترونية قبل

بتوقيت  00/18بتوقيت غرينتش (الساعة  00/17، الساعة 2012األول/أكتوبر 
 جنيف)

 
 

UNCTAD/PRESS/PR/2012/36 
Original: English 

 

التعاون التكنولوجي بين بلدان الجنوب ينطوي على إمكانات ذات شأن، إال أن هذه اإلمكانات ال ُتستغل استغالًال 
 فعاال
 

  تقرير األونكتاد يدعو إلى عقد ميثاق بشأن االبتكار والتكنولوجيا بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز التعاون الفعال
 

جاء في تقرير لألونكتاد أن التعاون اآلخذ في االتساع بين البلدان الناشئة يبشر بعمليــة تقاســم  - 2012تشرين األول/أكتوبر  31، جنيف
مليــة للتكنولوجيا واالبتكار مالئمة بوجه خاص الحتياجات البلدان النامية وظروفهــا، إال أن عــددًا مــن البلــدان الفقيــرة قــد يبقــى خــارج هــذه الع

  ة.الواعد
 

. وأشــار االبتكار والتكنولوجيا والتعــاون بــين بلــدان الجنــوب، المعنون: 2012)1(تقرير األونكتاد عن التكنولوجيا واالبتكار لعام صدر اليوم 
ائــة فــي الم 41، مقارنــة بنســبة 2010في المائة من التجارة العالمية فــي عــام  55التقرير إلى أن المبادالت بين البلدان النامية مثلت نسبة 

، وأن هــذه العمليــة تقــود بالفعــل إلــى نشــر التكنولوجيــا ونقــل التكنولوجيــا وتطــوير القــدرات االبتكاريــة (انظــر البيــان الصــحفي 1995فــي عــام 
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ي فــي العــالم النــامي بإنشــاء ويــدعو التقريــر البلــدان الناميــة إلــى اســتغالل إمكانــات التعــاون بــين بلــدان الجنــوب لحفــز زيــادة النمــو التكنولــوج

"إطار دولي للتعاون بين بلدان الجنوب في مجــالي التكنولوجيــا واالبتكــار". ويضــيف أن مــن األمــور األساســية لجميــع البلــدان الناميــة إنشــاء 
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 Unitedالحصــول عليــه مــن مكتــب مبيعــات وتســويق منشــورات األمــم المتحــدة: ) يمكــن E.12.II.D.13, ISBN-13: 978-92-1-112856-7(رقــم المبيعــات  التقريــر )1(
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الطويــل. ويشــير، مؤسسات لتشجيع وقيادة عملية التعاون بين بلدان الجنوب بحيث تسهم في استقرار النمو االقتصادي المحلــي فــي األجــل 
عالوة على ذلك، إلى أنه ينبغي لهذه البلدان تجميع مواردهــا مــن خــالل عقــد ميثــاق بــين بلــدان الجنــوب بشــأن التعــاون فــي مجــالي االبتكــار 
ع والتكنولوجيــا، بمــا يتــيح بــذل جهــود مشــتركة محــددة األهــداف تمامــًا يمكــن أن تتصــدى لعــدد مــن التحــديات التكنولوجيــة التــي تواجههــا جميــ

  البلدان النامية. وتشمل هذه التحديات المشتركة ميادين الصحة العامة واألمن الغذائي وتغير المناخ، والطاقة.
 

ن وثمــة مزايــا أخــرى للتعــاون بــين بلــدان الجنــوب فــي مجــالي التكنولوجيــا واالبتكــار يتعــين استكشــافها. فــيمكن للبلــدان الناميــة أن تــوفر للبلــدا
لعــدد مــن المشــكالت، نظــرًا إلــى أنهــا قــد تملــك تكنولوجيــات مناســبة ألن تســتخدم فــي بلــدان ناميــة أخــرى؛ وعلــى أي  المســتفيدة حلــوًال مناســبة

حال، فإن خبراتهــا فــي مجــال االبتكــار بالغــة األهميــة. وٕاضــافة إلــى ذلــك، يشــير التقريــر إلــى أن مــن المجــدي للبلــدان الفقيــرة أن يكــون لــديها 
مــع الشــمال؛ وسيوســع ذلــك مــن اختيارهــا للشــركاء الــذين يمكــن أن تعمــل معهــم، ويتــيح لهــا التعامــل مــع  بــديل إلقامــة تعــاون مــن هــذا القبيــل

جهات فاعلــة مــن القطــاعين العــام والخــاص مــن الجنــوب. وٕان تــوفر خيــار كهــذا قــد يكــون أمــرًا هامــًا ألنــه يمكــن أن يتــيح للبلــدان الناميــة أن 
  تختار شروطًا مختلفة من التعاون.

 
يــر إلــى أنــه علــى الــرغم مــن وجــود إمكانــات كبيــرة لتعزيــز التعــاون، فإنــه يتعــين أن يــتم هــذا التعزيــز بصــورة واعيــة. فعلــى ســبيل ويشــير التقر 

المثال، تقوم مراكز قوى آسيوية، في الوقت الراهن، بتوجيه جزء كبير من هذا التعاون نحــو اقتصــادات ناشــئة أخــرى مثــل البرازيــل والصــين 
، خــارج هــذه العمليــة 48  ســيما أقــل البلــدان نمــوًا ال امًا أن ُيتــرك عــدد كبيــر مــن البلــدان الناميــة فــي أمكنــة أخــرى، والوالهند. ومن المرجح تم

وذلــــــــك، أساســــــــًا، الفتقــــــــار هــــــــذه البلــــــــدان إلــــــــى المســــــــتويات األساســــــــية الالزمــــــــة مــــــــن القــــــــدرات التكنولوجيــــــــة (انظــــــــر البيــــــــان الصــــــــحفي 
UNCTAD/PRESS/PR/2012/35ـــدان الناميـــة غيـــر قـــادرة تمامـــًا علـــى تـــوفير ). وعلـــى ســـبيل الم ثـــال، إذا كانـــت الشـــركات فـــي البل

خدمات تعاقدية مغرية (كالتصــنيع التعاقــدي المــنخفض الكلفــة واأليــدي العاملــة المــاهرة لإلنتــاج والبحــث والتطــوير) فإنــه لــن تتــوفر للشــركات 
مثــل توليــد الطاقــة  -ت أخــرى، قــد تفتقــر أقــل البلــدان نمــوًا إلــى البنيــة التحتيــة الالزمــة األجنبية بشكل عام حوافز سوقية للتعاون. وفــي حــاال

التــي تتســم باألهميــة لتــوفير إنتــاج صــناعي نــاجع.  -الكهربائيــة بشــكل ُيعــول عليــه أو تــوفر الطــرق أو الســكك الحديديــة أو المــوانئ الكافيــة 
طة عندما تتخذ الشركات قرارات بشأن االســتثمار فــي بلــدان ناميــة أخــرى. وتلــك هــي وكثيرًا ما تعمل أوجه نقص من هذا القبيل كعوامل مثبِّ 

رًا القدرات المفقودة التي ينبغي لحكومات البلدان النامية أن تعمل جاهدة الستدراكها. وُيقصــد مــن اإلطــار المقتــرح فــي التقريــر أن يكــون إطــا
فــي مجــالي التكنولوجيــا واالبتكــار. وُيعــرض هــذا اإلطــار كمجموعــة مبــادئ إرشــادية مرشدًا ال إطارًا ملزمًا بشأن التعاون بــين بلــدان الجنــوب 

  خمسة لتمكين البلدان النامية من االستفادة من وجهة نمو التعاون بين بلدان الجنوب، ومن تحقيق تقدم ذي شأن نحو التنمية الصناعية.
 

  لتبادل التكنولوجي بين بلدان الجنوب:والمبادئ األساسية الخمسة المبيَّنة في التقرير هي أنه ينبغي ل
 أن يعالج االحتياجات التكنولوجية للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموًا؛ 
  أن ُيعــــزز تقاســــم المعــــارف والــــتعلم ألجــــل بنــــاء قــــدرات االبتكــــار، اســــتنادًا إلــــى تجــــارب "لحــــاق" بعــــض البلــــدان، وال ســــيما

 االقتصادات الناشئة؛
 لم التكنولوجي الفعالة، وخاصة من خالل إقامة التحالفات التكنولوجية ومبادرات نقل التكنولوجيا؛أن يعزز وسائل التع 
 أن يجعل االستثمار األجنبي المباشر بين بلدان الجنوب أكثر توجهًا نحو التكنولوجيا؛  
 .أن يجمِّع موارد البلدان النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية المشتركة  

 
، كوســيلة لتــوفير دعــم مؤسســي علــى ثالثــة مســتويات يمكــن أن عقــد ميثــاق بــين بلــدان الجنــوب بشــأن االبتكــار والتكنولوجيــا ويقتــرح التقريــر

يساعد على تعزيز التعاون التكنولوجي في الجنوب من أجل تمكين البلدان النامية من بــذل جهــود متضــافرة لمعالجــة التحــديات التكنولوجيــة 
  واألمن الغذائي، وتغير المناخ. المشتركة، مثل الصحة العامة،
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ة والمستوى األول هو تعزيز التعلم التكنولــوجي فيمــا بــين الشــركات، بوصــفه تكملــة أساســية لبــرامج التعــاون العلمــي والمســاعدة التقنيــة الجاريــ
همية خاصة للبلــدان الناميــة. بين بلدان الجنوب. والمستوى الثاني هو تعزيز تنمية مؤسسات األعمال وتمويل أنشطة ابتكار محددة تتسم بأ

وأخيــرًا، يمكــن أن يكــون ميثــاق االبتكــار والتكنولوجيــا بــين بلــدان الجنــوب منطلقــًا لتقاســم الخبــرات فــي مجــال االبتكــار وتعزيــز الــتعلم علــى 
  صعيد وضع السياسات.

 
***  **  *** 

 
 
 
 
 


