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  مالحظة  
سب احلالـة، إىل    املستخدمان يف هذا التقرير يشريان أيضاً، ح      " االقتصاد"/"البلد"مصطلحا    

األقاليم أو املناطق؛ وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا التقرير وال يف طريقة عرض املادة الـواردة        
فيه ما يتضمن اإلعراب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد                 

وباإلضافة إىل  . تعيني ختومها أو حدودها   أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن             
ذلك، فإن تسميات جمموعات البلدان ال ُيقصد هبا إال تلبية األغراض اإلحصائية أو التحليلية ولـيس                
فيها ما يعّبر بالضرورة عن أي حكم بشأن مرحلة التنمية اليت بلغها بلد بعينه أو اليت بلغتها منطقـة                   

  .صيل التصنيف يف املرفق األول هبذا التقريروترد تفا. بعينها يف عملية التنمية
واحلدود واألمساء الواردة يف اخلرائط املعروضة يف هذا املنشور والتسميات املستخدمة يف تلك اخلرائط              

  .ال تنطوي على إقرارها أو قبوهلا رمسياً من جانب األمم املتحدة
  :وتعرب الرموز املستخدمة يف بعض اجلداول عما يلي  

وقد . على أن البيانات غري متاحة أو أهنا مل ترد بصورة منفصلة          (..) ان املتجاورتان   تدل النقطت  •
 ؛ُحذفت الصفوف من اجلداول يف حالة عدم توافر بيانات متعلقة بأي عنصر من عناصر الصف

 ؛على أن البند يساوي صفراً أو على أن قيمته ال ُتذكر) -(وتدل الَشرطة األفقية  •

 ؛ على عدم انطباق البند، ما مل ُيذكَر خالف ذلكويدل الفراغ يف اجلدول •

 ؛، على سنة مالية١٩٩٤/١٩٩٥الواردة بني عامني، مثل (/) وتدل الَشرطة املائلة  •

، على الفتـرة    ١٩٩٥-١٩٩٤الواردة بني عامني، مثل     ) -(ويدل استخدام الَشرطة األفقية      •
 ؛املعنية كاملةً، مبا يف ذلك سنة البدء وسنة االنتهاء

دوالرات الواليات املتحدة األمريكية، ما مل ُيذكَر       /دوالر" دوالرات/دوالر"بعبارة  ويقصد   •
 ؛خالف ذلك

وحواصل مجع األرقام والنسب املئوية الواردة يف اجلداول ال تساوي بالضرورة اجملاميع املبيَّنة              •
  .وذلك بسبب التقريب

  . املصَدر على الوجه املناسبيف هذه الدراسة جيوز اقتباسها حبرية، مع ذكرواملادة الواردة   

UNCTAD/TIR/2012 (Overview) 

  ٢٠١٢ األمم املتحدة، ©حقوق الطبع 
.مجيع احلقوق حمفوظة
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  تصدير

ال شك يف أن التقدم التكنولوجي السريع قادر على املساعدة يف التصدي لتحـديات                
مي إىل التكنولوجيـا    غري أن إمكانية وصول العديد من األفراد يف العامل النـا          . العصر املميزة 

 يعوق قدرهتم على تعلم كيفية استخدام التكنولوجيات اليت حتسن           كبرياً تزال تشكل حتدياً   ال
ويتضاعف هذا التحدي مرات عديدة بالنسبة لواضـعي        . حياهتم وتشجع على تنمية املشاريع    

لطاقـة  السياسات الوطنية الساعني إىل استخدام التكنولوجيات يف التـصدي لالفتقـار إىل ا            
  .وانعدام األمن الغذائي والتهديدات املناخية وإنشاء الوظائف

ولـئن  .  من شواغل األمم املتحدة     رئيسياً لقد أصبح سد الفجوة التكنولوجية شاغالً       
أردنا أن نعتمد على التقدم احملرز يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية، وأن نوسع نطاقه،               

  . أن يوجد وسائل مبتكرة لسد هذه الفجوةفسيتعني على اجملتمع الدويل
وتشكل القدرة املتزايدة لعدد متزايد من بلدان اجلنوب دينامية واعدة تؤذن ببدء عهد               

ومع إقدام املزيد من البلدان النامية على اللحاق بركـب التـصنيع،            . جديد يف التنمية العاملية   
  .اجلة الفجوة التكنولوجيةيستطيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن يساعد يف مع

 على كيفيـة مـساعدة      ٢٠١٢تقرير األونكتاد عن التكنولوجيا واالبتكار،      ويركز    
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف معاجلة املسائل الرئيسية املتعلقة بالقدرات الـيت تواجههـا               

ما حممـوداً يف  وتشكل املعلومات والتحليالت الواردة يف هذا التقريـر إسـها   . البلدان النامية 
 إلرساء جمموعة من أهداف التنمية املـستدامة ووضـع اخلطـوط       اجلهود اجلاري بذهلا حالياً   

وأشجع احلكومات والشركاء يف التنميـة      . ٢٠١٥العريضة جلدول أعمال التنمية ملا بعد عام        
على دراسة توصيات هذا التقرير بعناية وحنن بصدد النظر يف أفضل السبل لتـشجيع التنميـة           

  .العادلة واملستدامة والشاملة للجميع

  مون - بان كي
  األمني العام
  لألمم املتحدة
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  شكر  
املؤلفة الرئيسية  (أعد تقرير التكنولوجيا واالبتكار هذا فريق برئاسة بادماشري جال سامباث             

وقد أُعـد   . ، وبريتا فالييو  سولومون ، وأبيي )ير التكنولوجيا واالبتكار  ورئيسة فرقة العمل املعنية بتقر    
  .بتوجيه عام من آن مريو، مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات التابعة لألونكتاد، وحتت إشرافها

املدير العام، نظم البحث واملعلومات املتحدة،      (وساهم يف التقرير كل من بيسواجيت دهار          
وفيسري نيكـوالس   ، والرب )مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، جبامعة لندن     (، وديك لو    )نيو دهلي 

ولقي إسهام منجي محدي، الـرئيس الـسابق لفـرع العلـم      ). جامعة جورج واشنطن  (فونورتاس  
  .والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باألونكتاد كل تقدير

وُنظم يف جنيف اجتماع فريق خرباء خمصص الستعراض صيغة التقرير األولية على مستوى               
كتاد التنويه مع العرفان بالتعليقات واالقتراحات اليت قدمها اخلرباء التالية أمساؤهم           ويود األون . النظراء

مدير إدارة الدراسـات املتعلقـة باالبتكـار    (كارلوس إدواردو فرنانديث دا سيلفيريا      : يف االجتماع 
، )ازيـل والسياسات القطاعية والتنظيم واهلياكل األساسية مبعهد البحوث االقتصادية التطبيقيـة بالرب          

كبري احملاضرين يف الشؤون االقتصادية مبدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، جبامعة          (والسيد ديك لو    
باجنريا . ر. ، وج)مدير جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، بأديس أبابا (، وإمانويل ننادوزي    )لندن

منسق السياسات، اإلدارة   (ني ماكارثي   ، وكيف )رئيس احتاد الغرف التجارية والصناعية يف كارناتاكا      (
مدير موئل األمم   (، وباجني أويينكا    ) املعونة األوروبية، باملفوضية األوروبية    -العامة للتنمية والتعاون    

، )عامل يف الشؤون السياسية، إدارة التنمية الدولية، مدرسة لندن لالقتـصاد          (، وكني شادلني    )املتحدة
ووردت أيضاً تعليقـات مـن      ). األونكتاد(، وكيوشي أداتشي    )اداألونكت(فيلهو   - وألفريدو سعد 

، )مدير مركز القانون واالقتصاد، جبامعة بوينس آيرس، ومستشار مبركز اجلنـوب          (كارلوس كوريا   
  ).األونكتاد(وتوربيورن فريدريكسون 

ولـت  وت. وتوىل برافني هباال حترير التقريـر     . وقدم جواو باولو كافالكانيت املساعدة البحثية       
  .صويف كومبيت مسؤولية وضع الشكل النهائي لتصميم التقرير
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  احملتويات
  الصفحة
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  استعراض عام

التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب        -أوالً
  يكتسب أمهية متزايدة

مع إقدام املزيد من البلدان النامية على اللحاق بركب التصنيع، من املتوقع أن يتزايـد                
فالعمليـة الـيت بـدأت      . إسهام أقطاب النمو اجلدد يف تغيري الديناميات يف العالقات الدولية         

ات والـسبعينيات   لثاين من اقتصادات شرق آسيا يف الستيني      بالتصنيع السريع للرعيلني األول وا    
تالها منو صناعي متسارع يف جمموعة أحدث مما كثرت اإلشارة إليهـا      ،  )١(من القرن العشرين  

ومن املتوقع أن تتواصـل     .  أي اهلند والصني والربازيل وجنوب أفريقيا      -بأهنا البلدان الناشئة    
من ) كنيجرييا ومصر (ة، مع ما ستشهده بلدان إضافية       هذه العملية اجلارية، وإن كانت متقطع     

  .منو مماثل يف املستقبل
: ويعزى التوسع االقتصادي والنمو يف هذه البلدان إىل عدة عوامل مهمة ومترابطـة              

تنامي قدراهتا يف جمايل التصنيع واخلدمات، وزيادة استثماراهتا يف التكنولوجيات، واغتنامهـا            
وباإلضافة إىل ذلك، أدى ارتفاع دخل الفرد وما يواكبـه          .  العوملة الفعال للفرص الناشئة عن   

وقد ُترجم النمو االقتـصادي     . من منو يف الطلب احمللي إىل إعطاء دفعة ألدائها يف جمال النمو           
املستمر يف هذه البلدان إىل زيادة التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب يف التجـارة واالسـتثمار            

ني يعقدين املاضيني، مما مكنها من أن تتحول إىل شركاء جتاريني عامل          والتكنولوجيا على مدى ال   
  ).١اجلدول (مهمني مع بلدان نامية أخرى يف العقد األول من القرن العشرين 
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مة والنامية، يف عامي تطور العالقات التجارية بني البلدان واملناطق املتقد  :١اجلدول 

  )لكلية اكنسبة مئوية من التجارة ()أ(٢٠١٠ و١٩٩٥
   
 املستوردون 

البلدان  
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

البلدان 
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

 ٢٠١٠ ١٩٩٥ 
 ٢٫٣١ ٤١٫٨٨ ٥٥٫٨٢ ٠٫٧٨ ٥٧٫٦٤ ٤١٫٥٨ البلدان النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة 
  الكارييبالبحر 

١٫١٣ ٥٨٫٤٥ ٤٠٫٤٢ ١٫٠٠ ٧٠٫١٠ ٢٨٫٩١ 

 ٠٫٤٨ ٤٦٫٦٠ ٥٢٫٩٣ ٠٫١٥ ٤٠٫٦٤ ٥٩٫٢١  اجلنوب األفريقي
 ٢٫٧٣ ٣٢٫٥٣ ٦٤٫٧٤ ٢٫٤١ ٥٦٫٣٧ ٤١٫٢٢  جنوب آسيا

 ٠٫٩٥ ٣٤٫٤٢ ٦٤٫٦٣ ٠٫٤٥ ٥٤٫٦٤ ٤٤٫٩١ جنوب شرق آسيا
 ٢٫٤٤ ٤١٫٢٣ ٥٦٫٣٣ ١٫٠٦ ٥٢٫٩٠ ٤٦٫٠٤  شرق آسيا
 ٣٫٢٤ ٤١٫٢٩ ٥٥٫٤٨ ٢٫١١ ٥٩٫٦٩ ٣٨٫٢٠ غرب آسيا

  .نكتادإحصاءات األو  :املصدر
 يف املائة عن كل مـن   ١٠٠األرقام املبينة يف اجلدول تضاف إىل بعضها أفقيا لتكون نسبة             )أ(

  .٢٠١٠ و١٩٩٥السنتني 
بوتسوانا، وجنوب أفريقيا، وسـوازيلند، وليـسوتو،       : يشمل اجلنوب األفريقي  : مالحظة  )ب(

، وباكـستان،   ) اإلسالمية -مجهورية  (أفغانستان، وإيران   : ويشمل جنوب آسيا   .وناميبيا
: ويـشمل شـرق آسـيا    . وسري النكا، وبنغالديش، وبوتان، وملديف، ونيبال، واهلند      

املنطقة اإلدارية  (مجهورية كوريا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والصني، وماكاو         
املنطقة اإلدارية اخلاصة (، ومقاطعة تايوان الصينية، ومنغوليا، وهونغ كونغ )اخلاصة بالصني 

 -إندونيسيا، وبروين دار السالم، وتايلند، وتيمور       : ويشمل جنوب شرق آسيا    ).لصنيبا
ليشيت، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وسنغافورة، والفلبني، وفييت نام، وكمبوديـا،   

 واإلمـارات   ، واألرض الفلسطينية احملتلة،   األردن: ويشمل غرب آسيا   .وماليزيا، وميامنار 
 ، وقطر، وعمان، والعراق،السورية  واجلمهورية العربية، وتركيا، والبحرين،العربية املتحدة

وتشمل أمريكا الالتينية ومنطقـة   . واليمن،السعودية  واململكة العربية، ولبنان،والكويت
 ، وأوروغـواي  ، وأنغيال ، وأنتيغوا وبربودا  ، وإكوادور ، وأروبا ،األرجنتني: البحر الكارييب 

 ،) املتعددة القوميـات   -دولة  ( وبوليفيا   ، وبنما ، وبليز ،وبربادوس ، والربازيل ،وباراغواي
وجزر تركس وكايكوس، وجـزر      ، وجزر البهاما  ، وجامايكا ، وترينيداد وتوباغو  ،وبريو

 وسـانت   ، وسانت فنسنت وجزر غرينادين    ، ودومينيكا ،واجلمهورية الدومينيكية كاميان،  
 ، وغيانـا  ، وغرينـادا  ، وشـيلي  ، وسورينام ، والسلفادور ، وسانت لوسيا  ،كيتس ونيفس 

 ، واملكـسيك  ، وكولومبيـا  ، وكوسـتاريكا  ، وكوبا ،) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  
  . وهولندا، وهندوراس، وهاييت،ونيكاراغواومونتسريات، 
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. وال يقتصر التعاون اجلاري فيما بني بلدان اجلنوب على العوامل االقتـصادية وحـدها         
ينة بتقوية قبضتها االقتصادية، تسهم يف إعادة تشكيل التجارة العاملية          فبعض البلدان النامية، مستع   

وينعكس هذا جزئياً يف إسهامها املتزايـد يف التعـاون اإلمنـائي        . واملعونة والعالقات االقتصادية  
 لتقديرات الدراسات احلديثة، ظلت املساعدة اإلمنائية الـيت تقـدمها           ووفقاً. واملساعدة اإلمنائية 

  .)٢()OECD, 2010 (٢٠١٠ مليارات دوالر يف عام ٧,٣نامية تنمو بانتظام حىت بلغت البلدان ال
وتشري هذه التطورات إىل ظهور منط جديد من التنمية الدولية، ميكن أن يوسع ما هو                 

 املهمشة حالياً   - وال سيما أقل البلدان منواً       -قائم من حدود املشاركة ليشمل البلدان النامية        
  .تصادي العاملييف النظام االق

  زيادة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب قد يفيد مجيع البلدان النامية -١
ُينظر إىل تزايد اجتاهات التجارة واالستثمار بني بلدان اجلنوب نظرة إجيابية بوصـفها               
.  على أن بعض البلدان النامية تستطيع أن تعطي زمخاً مؤثراً للنمو يف البلـدان الناميـة                مؤشراً
أوالً، من شأن هذا التعاون أن   .  املؤلفات جانبني رئيسيني للتعاون فيما بني البلدان النامية        وتبني

يساعد اجلنوب على االنفصال عن اجتاهات النمو الدورية العاملية، فيشجع بذلك على أشكال             
ال متـر   وثانياً، مبا أن البلدان الناشئة ال تز      . جديدة من االستقرار يف النظام االقتصادي العاملي      

مبرحلة التنمية فإهنا أقدر من غريها على فهم مشاكل التنمية، وال سيما يف الـسياق العـاملي                 
  .احلايل، وبوسعها أن تقدم منوذجاً للتعاون واملساعدة التقنية فيما يتعلق بالبلدان النامية

وعالوة على ذلك، فالتعاون املتزايد فيما بني بلدان اجلنوب حيمل معه الوعـد بأنـه                 
ويتطلب حتقيق كامـل إمكانـات التعـاون        . ميكن توجيهه حنو معاجلة أهداف إمنائية حمددة      

 بني بلدان اجلنوب تغيريات جوهرية يف أسلوب تنظيم االقتصاد العاملي، جلعله أكثر توجهاً             فيما
وال بد أيضاً من حبث األساليب والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك حبثاً كامالً عـن              . حنو التنمية 

  . سياسات وممارسات على الصعيدين الوطين واِإلقليميطريق
 هذا بأن الوقـت قـد       ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار     يدفع   ويف ضوء ما تقدم،     

حان لالنتقال إىل ما يتجاوز حتليل االجتاهات الراهنة يف التجارة واالسـتثمار بـني بلـدان                
اعدة اليت يقدمها التعاون فيما بـني       وبصفة خاصة، من املهم النظر يف كنه ومدى املس        . اجلنوب

بلدان اجلنوب إىل البلدان النامية يف ختطي عقبات معينة تعترض التوسع االقتـصادي والنمـو،               
 العاملي،  وأحد هذه األهداف، وهو ال يزال مستعصياً على اجملتمع        . حتقيقاً ألهداف إمنائية حمددة   

  .يع والنمو الشامل عرب العامل النامييتمثل يف سد الفجوة التكنولوجية بأسلوب يشجع التصن
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بإمكان اجلنوب أن يكمل مسرية الـشمال يف تعزيـز           -٢
  التعلم التكنولوجي والقدرة على االبتكار

يصعب تقييم كل من التكنولوجيا واالبتكار يف إطار املعامالت االقتصادية، وال يوجد             
 البحوث التجريبية عـن     ولقد كشف تاريخ طويل من    . مؤشر وحيد يقيسهما بطريقة مشولية    

ومن العوامـل   . عدد من العوامل الدولية اليت تشكل عملية التغيري التكنولوجي ومنو اإلنتاجية          
وتعـد  .  يف التعلم التكنولوجي وبناء القدرات استرياُد السلع الرأمسالية         كبرياً اليت تسهم إسهاماً  

ستهلكني واملوردين وبائعي التجزئة  ويف العالقات بني امل   -املشاركة يف شبكات اإلنتاج العاملية      
 من بني العوامل األخرى اليت بوسعها تعزيز التعلم وبناء القـدرات عـن    -يف هذه الشبكات    

طريق ما يقع من آثار تكنولوجية على الشركات احمللية إما بطريقـة مباشـرة مـن خـالل                  
ة غري املباشرة لدى     بطريقة غري مباشرة من خالل تراكم الدراي       والترخيص ونقل التكنولوجيا أ   

 ما تدعم ذلك وسائل أخرى مثل النسخ، والتفاعـل مـع العمـالء           وكثرياً. املوظفني احملليني 
  .األجانب يف التصميم واملعايري واشتراطات اجلودة، والتعاون يف املشاريع املشتركة

ة ويتوقف تأثري هذه القنوات يف بناء القدرات على وجود قدر ما من القدرة االستيعابي               
ولكن مبا أن املؤسسات يف العديد من البلدان النامية، وال سيما أقـل البلـدان      . داخل البلدان 

منواً، ضعيفة يف الغالب، فمن املرجح أهنا تواجه صعوبات يف سعيها إىل اسـتخدام التجـارة                
 واالستثمار بني بلدان اجلنوب من أجل بناء قدراهتا التكنولوجية وتعزيز األنشطة املؤديـة إىل             

  .التغيري اهليكلي القتصاداهتا وتنويعها
وللتغلب على هذه القيود، ال بد من سياسات استباقية على خمتلف مستويات التبادل               

وقد استخدمت البلدان الناشئة طائفة من التـدابري للتغلـب علـى            . فيما بني بلدان اجلنوب   
ـ           اء تنميتـها االقتـصادية،     احلواجز اليت تعترض التجارة ومحاية حقوق امللكية الفكرية يف أثن

وال تقتصر جتارهبا الناجحة على إظهار كيفيـة        .  مهمة للبلدان النامية األخرى    يقدم دروساً  مما
بناء القدرات التكنولوجية، وإمنا تبني التدابري السياساتية اليت ميكن استخدامها لتعزيز التنميـة             

 والتماثل بني جتارهبا اإلمنائية مهـم،       .الوطنية يف سياق النظام التجاري املتعدد األطراف القائم       
  .فهو نابع مما واجهته من عقبات ارهتنت مبسارات املاضي يف جمال تعزيز التنمية املستدامة

وال يزال لتقاسم اخلربات فيما بني البلدان النامية وتعزيز تعاوهنا ضرورة وأمهية للبلدان               
متناغمة ومتـسقة لالبتكـار احمللـي       اليت ال تزال تسعى جاهدة إلجياد أساليب حتقق بيئات          

واعترافاً بذلك، بدأت حتليالت للسياسات وحتليالت حبثية إليـالء         . وسياسات التصنيع احمللية  
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املزيد من العناية للدروس اليت ميكن استخالصها من جتارب البلدان الناشئة من أجل التنميـة               
  .بوجه عام، ولعملية بناء القدرات بوجه خاص

ية للبلدان النامية، ولعلها تكون أكثر مالءمة هلا، يف سبيل تعزيز الـتعلم             ومثة ميزة ثان    
: التكنولوجي يف اجلنوب تتمثل يف أن معظم هذه البلدان اتبع مسارات متشاهبة يف بناء قدراهتا              

من اهلندسة العكسية إىل االبتكار التراكمي للمنتجات والعمليات، وزيادة البحث والتطـوير،            
وحىت يف البلدان النامية اليت ميكن وصفها بأهنا ناشـئة، يف     . ير التكنولوجي نفسه  والعمل يف التطو  

 للتطور التكنولوجي على املستوى العـاملي،       الوقت الذي يوجد فيه عدد من الصناعات مسايراً       
تواجه صناعات أو شركات أخرى عقبات إدارية تعترض االبتكار مماثلة لتلك السائدة يف البلدان              

ويعين ذلك أن هذه البلدان ال تـزال تواجـه بـصور            . خرى، مبا فيها أقل البلدان منواً     النامية األ 
  .متفاوتة بعض القضايا األساسية املتصلة بتعزيز القدرات االستيعابية التكنولوجية لنظمها ككل

والتماثل يف العديد من هذه التحديات اليت تعترض االبتكار يدعم وجهة النظر القاضـية        
 وكانـت   -وجيات اليت تنتجها البلدان النامية رمبا كان احلصول عليها أيسر عـادة             بأن التكنول 

 يربز أمهيـة     بالنسبة للبلدان النامية األخرى الشركات األخرى، مما       -مناسبة من حيث السياق     
ولعـل التعـاون يف جمـال       . التشجيع على زيادة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف هذا اجملال          

االبتكار واحد من أكثر مكونات التضامن بني بلدان اجلنوب أمهية، حيث إنه يبشر             التكنولوجيا و 
بيد أن هذا التعـاون، ألنـه       . بوعد حقيقي بتحقيق التنمية املستدامة يف مجيع أحناء العامل النامي         

 من التنمية، ينطوي بالـضرورة علـى   يزال حيدث بني بلدان نامية على مستويات خمتلفة جداً       ال
وتشمل الـضغوط اسـتيفاء   .  عن الفرص بالنسبة للعديد من البلدان النامية     وط فضالً بعض الضغ 

اشتراطات معينة تفرضها اتفاقات متنوعة بشأن التجارة الدولية ونظم حرية امللكيـة الفكريـة،              
كااللتزامات املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، واالنتقـال إىل            ( أخرى   وأموراً
  .، مع ضمان تنمية صناعية شاملة ومستدامة)اد األخضر، ومحاية حقوق امللكية الفكريةاالقتص

  التعاون القائم على التكنولوجيا واالبتكار قد ال يكون تلقائياً  -٣
بالنظر إىل أن بإمكان التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن يعزز التعلم التكنولوجي، من                

وتشمل االعتبارات السياساتية الرئيسية كيفيـة      . هبذا اجملال  متجدداً   الواضح أن هناك اهتماماً   
توجيه التعاون اجلاري بني بلدان اجلنوب حنو تعزيز القدرة التكنولوجية واالبتكارية، وكيفيـة             

 يف جـدول أعمـال      إدراج االحتياجات التكنولوجية جلميع البلدان النامية وأقل البلدان منواً        
  .متوازن للتعاون والتبادل
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 اخلطاب التقليدي القتصاديات التنمية، يعترب النمو االقتصادي عمليـة حلـشد            ويف  
وجتميع العوامل املتكاملة لتحويل اهليكل اإلنتاجي لالقتـصادات وتوسـيع نطـاق التطـور             

. وهذه العوامل هي تراكم رأس املال، والتغيري التكنولوجي، والتنويع االقتصادي         . التكنولوجي
البلدان النامية، عالقة تعاضد بني النمو االقتصادي من ناحية والقدرة          بيد أنه توجد، يف سياق      

فالقدرة التكنولوجية واالبتكارية تضطلع بدور     . التكنولوجية واالبتكارية من الناحية األخرى    
 وكثرياً. مهم يف دفع منو اقتصادي من النوع الناتج عن التغيريات اليت حتدث يف هيكل اإلنتاج              

قتصادي من التعلم التكنولـوجي وزيـادة التطـور، كمـا أن القـدرات         ما ميكّن النمو اال   
التكنولوجية، يف الوقت نفسه، حامسة لضمان أن يكون للنمو طابع إنتاجي وأن يتسىن احلفاظ              

  .عليه بصورة مستمرة
وبصفة خاصة، ويف سـياق     . بيد أن هذه الروابط املتعاضدة ال تظهر من تلقاء نفسها           

لدان اجلنوب، يف حني أن هناك إمكانية لنمو مستمر للتجارة واالستثمار           التبادالت فيما بني ب   
. ميكن أن يسفر عن تعلم تكنولوجي، ال يزال يتعني بذل الكـثري لتعزيـز هـذه اإلمكانيـة              

فالشركات اليت تسعى إىل التوسع عن طريق البحث عن أسواق أحدث ووفـورات النطـاق               
ز حمـدودة للمـشاركة يف عمليـات        ووفورات احلجم قد ال تكون لديها سـوى حـواف         

وعادة ما تكون هذه احلوافز قائمة على       . املشاريع املشتركة مع شركات البلد املضيف     /التعاون
. السوق، ويتوقف ذلك على مسات حمددة لشركات البلد املضيف جتعل منها شركاء جاذبني             

، أو قدراهتا احملددة    وميكن أن يشمل ذلك شبكاهتا املوسعة للتسويق والتوزيع يف البلد املضيف          
يف جمال البحث والتطوير أو خربهتا التكنولوجية، أو قدرهتا على إنتاج منتجات معينة بطريقـة    

بيد أن هذه احلوافز املتعلقة باألسواق ال جتتذب سوى الشركات للدخول يف حتالفات         . تنافسية
ن إضافة القيمـة الـيت      مع شركات البلدان ملضيفة اليت لديها قدر ما من اخلربة، كما يتبني م            

واالعتماد على مثل هذه احلوافز يف التعلم التكنولوجي أمر مضلل، حيـث            . تنتجها يف املقابل  
هنا ليست كافية الجتذاب الشركات من تلقاء نفسها للدخول يف حتالفات للتعلم التكنولوجي           إ

  .مع شركاء لديهم قدر ضئيل أو مستوى منخفض من اخلربة التكنولوجية
 على ذلك، فعلى الرغم من أمهية هذه املسائل، فإن ما كُتب عـن التعـاون                وعالوة  

التكنولوجي فيما بني بلدان اجلنوب نادر إىل حد كبري، ويركز عامةً علـى كيفيـة معاجلـة                 
التحديات الدولية امللحة، كالصحة العامة وتغري املناخ، بواسطة التعاون فيما بـني البلـدان              

ألحرى إىل تناول العموميات، كما أن البيانـات املتعلقـة بـالتغيري            وجينح التحليل با  . النامية
ويسعى هذا التقرير إىل سـد      . التكنولوجي والقدرة على االبتكار نادرة وليست سهلة املنال       

  .هذه الفجوة ويهدف إىل اإلسهام برؤى سياساتية جديدة يف هذا اجملال املعقد
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وخباصة يف تعزيز القـدرة     ( لبلدان اجلنوب    ويفيد التقرير بأن متاثل التجارب اإلمنائية       
، ومالءمة تكنولوجياهتا، جيعالن من هذه التجارب مكمالت أساسية لعالقات          )على االبتكار 

 تتمثـل  ٢٠١٢لتقرير التكنولوجيا واالبتكار فالرسالة الرئيسية . التفاعل بني الشمال واجلنوب  
كنها أن تكون شركاء مهمـني يف تعزيـز         يف أن البلدان النامية، وال سيما البلدان الناشئة، مي        

القدرات التكنولوجية يف اجلنوب، ومن مث ينبغي إيالء األولوية لتحليل كيفية تعزيز التعـاون              
فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التكنولوجيا واالبتكار بطريقة منهجيـة لتـشجيع التنميـة               

  .املستدامة الشاملة
بإمكان التبادالت بني بلدان اجلنوب أن تؤدي       ومن هنا كان التركيز على ما إذا كان           

ويتضح من حتليـل األمنـاط      . إىل بناء القدرات التكنولوجية، وما هي الظروف املواتية لذلك        
احلالية للتبادالت فيما بني بلدان اجلنوب يف املسائل املتصلة بالتكنولوجيا واالبتكار، يـسعى             

ذا اجملال، وإىل استخالص أفضل املمارسـات       التقرير إىل الوقوف على القضايا الرئيسية يف ه       
  . يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال التكنولوجيا واالبتكارللمضي قدماً

  تنشأ صورة غنية للتبادل فيما بني بلدان اجلنوب -ثانياً
لقد ظلت املصاحل االقتصادية والتجارية املتنامية لبعض البلدان النامية تغذي توسـيع              

ويف إطار هذه املعامالت،    . سواق وقدراً من التعاون التكنولوجي مع البلدان النامية األخرى        األ
ميكن أن تساعد واردات السلع الرأمسالية واملشاركة املتزايدة يف شـبكات اإلنتـاج العامليـة               

ك الشركات احمللية على جتميع املعرفة املتصلة باجلوانب التكنولوجية من اإلنتاج واملتصلة كذل           
وبإمكان االستثمار األجنيب املباشـر     . باجلوانب اإلدارية واملتعلقة باألعمال التجارية واجلودة     

 يف احتياز التكنولوجيا والتعلم التكنولـوجي يف بعـض           كبرياً  تأثرياً والترخيص أن يؤثرا أيضاً   
فر غري أن مدى استمرار ذلك، وما إذا كان النمو االقتصادي يف اجلنوب وما يـس              . السياقات

عنه من ارتفاع يف التجارة واالستثمار بني بلدان اجلنوب يـسهم فعليـاً يف زيـادة الـتعلم                  
التكنولوجي وتنمية القدرة على االبتكار، تظالن مسألتني مهمتني مـن الـزاويتني النظريـة              

  .واملتعلقة بوضع السياسات

  يتزايد استرياد البلدان النامية للسلع الرأمسالية من اجلنوب -١
ت بلدان نامية على البلدان املتقدمة كشركاء لبلدان نامية أخرى يف جتارة السلع             تفوق  
وليست واردات السلع الرأمسالية مدخالت لتوسيع نطاق األنـشطة االقتـصادية           . الرأمسالية
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 أن البلدان الناميـة، وال سـيما        وأمناط االستهالك يف هذه البلدان فحسب، بل إهنا تبني أيضاً         
 ، تعرض بصورة متزايدة منتجات تنافسية يف طائفة من الصناعات تشمل نطاقاً           البلدان الناشئة 

  .من التكنولوجيات
وتظهر البيانات املتاحة أن زيادة كبرية حدثت يف التجارة يف السلع الرأمسالية فيما بني                

وبالفعـل، تظهـر االجتاهـات      . البلدان النامية منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين       
حدوث انتقال واضح من البلدان املتقدمة كمصدر هلذه السلع إىل البلدان الناميـة يف         يةاإلمجال
ويف إطـار تزايـد     . ٢٠٠٨، وخباصة بعد التباطؤ االقتصادي يف عام        ٢٠١٠-٢٠٠٥الفترة  

التجارة فيما بني بلدان اجلنوب، زادت حصة واردات البلدان النامية مـن البلـدان الناميـة                
 ٢٠١٠ يف املائة يف عـام       ٥٤ إىل نسبة    ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٣٥سبة  األخرى بانتظام من ن   

، مما يشري إىل أن البلدان النامية أصبحت املصدر الرئيسي حلصول البلدان الناميـة         )٢اجلدول  (
  .األخرى على السلع الرأمسالية

بلدان احلصة اإلقليمية من واردات السلع الرأمسالية يف إمجايل الواردات من ال            :٢اجلدول 
  )بالنسبة املئوية( ٢٠١٠ و١٩٩٥النامية والبلدان املتقدمة، يف عامي 

   
 املستوردون  

البلدان  
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

البلدان 
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

  ٢٠١٠ ١٩٩٥ 

 ٢٫٢٣ ٤٣٫٧٨ ٥٣٫٩٩ ٢٫٤٣ ٦٢٫٢١ ٣٥٫٣٦ البلدان النامية

 الالتينية ومنطقة البحـر     أمريكا
 الكارييب

٠٫٧١ ٦٠٫٠٢ ٣٩٫٢٧ ٠٫٧٩ ٦٨٫٨٠ ٣٠٫٤٢ 

 ٠٫٦٤ ٤١٫٤٦ ٥٧٫٩٠ .. .. .. اجلنوب األفريقي

 ١٫٥٧ ٤٢٫٣٦ ٥٦٫٠٦ ٢٫٥٦ ٦٥٫٠٠ ٣٢٫٤٥ جنوب آسيا

 ٠٫٧٦ ٣٦٫٦٧ ٦٢٫٥٧ ٠٫٤٤ ٥٥٫٤٣ ٤٤٫١٣ جنوب شرق آسيا

 ٢٫٧٦ ٤٧٫٠٣ ٥٠٫٢١ ٠٫٧٥ ٥٣٫٧٣ ٤٥٫٥٢ شرق آسيا

  . إحصاءات األونكتاد:املصدر
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ويعين منو واردات البلدان النامية من السلع الرأمسالية زيادة القدرة يف اجلنوب علـى                
كما أنه يبني أن واردات البلدان النامية األخرى من         . إنتاج السلع، على األقل يف بعض البلدان      

. رهتا اإلنتاجيـة  هذه السلع آخذة يف التزايد كجزء من زيادة جهودها الرامية إىل تعزيز قـد             
ذُكر آنفاً، هذه الواردات مهمة لبناء القدرة اإلنتاجية، مبا أهنا قد تـسفر عـن نقـل                  وكما

التكنولوجيا إىل حد دراسة السلع املستوردة ملعرفة مواصفات تصميمها وألغـراض اهلندسـة    
. نتـاج كما أن بإمكاهنا حتسني اإلنتاجية مباشرة يف حال استخدامها يف عمليات اإل           . العكسية

 نتاجية يف البلدان النامية جزئياًوينعكس تأثري الواردات من السلع الرأمسالية من حيث حتسني اإل         
يف تزايد حصة الصادرات املصنعة من البلدان النامية ككل، اليت جيري احلصول على جزء كبري               

  . من بلدان نامية أخرىمنها أيضاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إحصاءات األونكتاد: املصدر

إىل البلدان األخرى

إىل أقل البلدان منواً

تثناء باس(إىل البلدان النامية   
  )أقل البلدان منواً

 إىل البلدان املتقدمة

 )بالنسبة املئوية (٢٠١٠-١٩٩٥ توزيع صادرات البلدان النامية املصنعة،  :١الشكل  
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ويف إطار هذه االجتاهات العامة، حتدث زيادة مستمرة يف واردات الـسلع الكثيفـة                
وبإلقاء نظرة فاحصة على الكثافة التكنولوجية املتزايدة       . التكنولوجيا العالية من البلدان النامية    

 يف املائة يف املتوسط من مجيع املنتجـات         ٥٣للواردات بني بلدان اجلنوب يتبني أن أكثر من         
ة التكنولوجيا اليت تستوردها البلدان النامية كمجموعة كانت مصدرها بلـدان ناميـة             العالي

املـنخفض،  (ومبقارنة مستوى الكثافـة التكنولوجيـة       ). ٣اجلدول   (٢٠١٠أخرى يف عام    
لواردات البلدان النامية، كانت هناك من الواردات املصنعة اليت حتتاج إىل           ) واملتوسط، والعايل 

فة تكنولوجية حصة أكرب من املنتجات اليت حتتاج إىل مهارات متوسـطة            مهارات عالية وكثا  
وتعزز هذه االجتاهات املفهوم الذي يفيد بأن البلدان النامية تتزايد قدرهتا           . وكثافة تكنولوجية 

  .على تصدير سلع كثيفة التكنولوجيا على املستوى العاملي، وال سيما إىل بلدان اجلنوب

لسلع الرأمسالية الكثيفة التكنولوجيا العالية والـيت جيـريالواردات من ا    :٣اجلدول 
احلصول عليها من البلدان النامية كنسبة مئوية من إمجايل الواردات، حبسب

  ٢٠١٥-١٩٩٥اجملموعة اإلقليمية، 
   
 املستوردون 

 
البلدان 
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

البلدان 
 األخرى

البلدان 
 النامية

البلدان 
 املتقدمة

لدان الب
 األخرى

  ٢٠١٠ ١٩٩٥ 

 ٠٫٧٣ ٤٦٫٢٣ ٥٣٫٠٤ ١٫٠٨ ٧٤٫٠٧ ٢٤٫٨٥ البلدان النامية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 الكارييب

٠٫٥١ ٦٥٫٣٥ ٣٤٫١٤ ٠٫٠٧ ٧٣٫٣١ ٢٦٫٦٢ 

 ٠٫٦٦ ٤٠٫٧٤ ٥٨٫٦٠ .. .. .. اجلنوب األفريقي

 ٧٫٣٤ ٤٥٫٠٦ ٤٧٫٦٠ ١٠٫١١ ٣٧٫٧٦ ٥٢٫١٣ جنوب آسيا

 ٠٫٥٦ ٤٤٫٨٢ ٥٤٫٦١ ٠٫٤٣ ٥٦٫٦٤ ٤٢٫٩٣ جنوب شرق آسيا

 ١٫٤٤ ٣٣٫٨٩ ٦٤٫٦٧ ٠٫٦٧ ٥٧٫١٩ ٤٢٫١٤ شرق آسيا

  .إحصاءات األونكتاد:املصدر
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  تتزايد مشاركة البلدان النامية يف شبكات اإلنتاج العاملية -٢
من العوامل الرئيسية اليت تفسر االجتاه املرتفع يف الواردات مـن التكنولوجيـا منـُو                 

ومثة .  من الناحية التكنولوجية   لعاملية بفضل بعض البلدان النامية األكثر تقدماً      شبكات اإلنتاج ا  
 وال سـيما    -عامل آخر هو زيادة الطلب احمللي على هذه املنتجات يف بعض البلدان الناشئة              

 لكثرة عدد سكاهنا وارتفاع القدرة الشرائية لطبقاهتا املتوسطة، مما يؤدي            نظراً -الصني واهلند   
ة كبرية يف الواردات من املنتجات التكنولوجية من بلدان اجلنوب األخرى إىل هـذه              إىل زياد 

وُيستخدم العديد من هذه الواردات، كما يتضح من البيانات، يف تلبية الطلـب             . االقتصادات
وعـالوة علـى    . املتزايد بسبب توسع األنشطة االقتصادية وأمناط االستهالك يف هذه البلدان         

 الناشئة قادر على تصنيع عدة منتجات عالية التكنولوجيا بأسعار تنافسية،           ذلك، فبعض البلدان  
  .مما يسفر عن حتول يف واردات البلدان النامية من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية

بيد أن هذه االجتاهات ختتلف من منطقة إىل أخرى، ويفسرها إىل حد كبري وجـود                 
وقـد  .  يف جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا      ا، ومؤخراً شبكات إنتاج يف بلدان يف شرق آسي      

تقدمت هذه البلدان يف التطوير التكنولوجي كما تشهد على ذلك قدرهتا على إنتاج منتجات              
ويزيد هذا من تيسري قـدرهتا      . كثيفة التكنولوجيا العالية واملتوسطة بواسطة عمليات متطورة      

رات عالية وتكنولوجيا كثيفـة بـشكل   على استيعاب املنتجات األحدث اليت جتتمع فيها مها      
وميكن مالحظة  . ، مثل اجلنوب األفريقي   ٣أفضل من بعض املناطق األخرى املبينة يف اجلدول         

  .اجتاهات مماثلة فيما يتعلق بالواردات الكثيفة التكنولوجيا املتوسطة
. وبوجه عام، يستطيع أي بلد أن يستورد سلعا رأمسالية ما دام قادرا على دفع مثنـها                 

 لنمو اإلنتاجية هو كيفية توجيه هذه الواردات بفعالية حنو توليد الـدخل  غري أن ما يظل مهماً    
ويتصل هذا بكيفية متكّن الشركات والقطاعـات مـن التكيـف واسـتخدام             . يف املستقبل 

وحيثما كان هـذا  . التكنولوجيات اليت تتضمنها هذه الواردات من أجل توليد النمو اإلنتاجي    
يا، فُهم منه أن هذه الواردات من السلع الرأمساليـة تـسهم يف بنـاء القـدرات              ممكنا وبديه 
  .ويربز على رأس هذا اجلانب اجتاهان. التكنولوجية

أوالً، تشارك البلدان النامية، اليت لديها بالفعل حد أدىن مـن مـستوى القـدرات                 
ويشري هذا إىل   . اجلنوبالتكنولوجية، يف جتارة موسعة يف السلع الرأمسالية مع بلدان أخرى من            

أمهية وجود قدر ما من القدرات التكنولوجية للمشاركة يف التجارة يف السلع الرأمسالية، مـع               
التأكيد على أنه بينما يستطيع أي بلد أن يستورد السلع الرأمسالية، فإن البلدان اليت تـشارك                

يف حتـسني قـدراهتا     بانتظام يف التجارة يف هذه السلع تستخدم العديد من هذه الـواردات             
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 بـني   كبرياًأما االجتاه الثاين، الذي يدعم األول إىل حد ما، فهو أن هناك تداخالً     . )٣(اإلنتاجية
وهكذا، فإن  . البلدان اليت تستورد السلع الرأمسالية وتلك اليت تصدر السلع الكثيفة التكنولوجيا          

ن القدرات التكنولوجية هـي الـيت    مجمموعة فرعية من البلدان النامية اليت متتلك بالفعل قدراً    
تستطيع االستفادة من التجارة واالستثمار اجلاريني لزيادة دفع قدراهتا التكنولوجية وقـدراهتا            

  .على االبتكار
 وجود صفقات تكنولوجية يف بلـدان اجلنـوب األخـرى،           وال يستبعد ذلك متاماً     

 عديدة ختـضع    ثل يف أن بلداناً   ولكنه يشري إىل نتيجة مهمة تتم      .هلذه الصفقات من أمهية    وما
لقيود بسبب صغر حجم أسواقها، وضعف قدرهتا على الدفع، وقلة الكثافـة التكنولوجيـة              

  .لنشاطها االقتصادي اإلمجايل
وتكشف االجتاهات يف واردات اآلالت ومعدات النقل عن اتساع الفجوة بني البلـدان               

فقد رفعـت   . ما يتصل بقدرة البلدان التكنولوجية    النامية، مما يؤكد االجتاهات العامة املبينة هنا في       
البلدان النامية كمجموعة وارداهتا من اآلالت ومعدات النقل كحصة يف الواردات العاملية مـن              

غـري أن   . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥٣ إىل نسبة    ١٩٩٥ يف املائة يف عام      ٢٧هذه الفئة من نسبة     
،  البلـدان منـواً    نولوجية، مثل عدد كبري من أقـل      البلدان اليت لديها قدر أقل من القدرات التك       

 إىل  ١٩٩٥ يف املائـة يف عـام        ٠,٠٤ترفع حصة وارداهتا من هذه الفئة إال مـن نـسبة             مل
. )٤(، وهذا أقل بكثري من حصة البلدان النامية األخـرى         ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٠,٠٨ نسبة

 املصدرة للنفط على    أقل البلدان منواً  ، مع استحواذ    وتوجد تفاوتات أخرى بني أقل البلدان منواً      
قاسم كبري من زيادة هذه الواردات، مما يبني أن هذه الواردات منحازة إىل قطاعات الـسلع                

   .)٥( املصدرة للنفطاألساسية يف أقل البلدان منواً

  االستثمارات األجنبية املباشرة بني بلدان اجلنوب آخذة يف االرتفاع -٣
نبية املباشرة من البلدان النامية تتزايد يف السنوات األخرية،         أخذت االستثمارات األج    

فقـد  . رافعةً إمكانات االستفادة منها يف التعلم التكنولوجي يف خمتلف البلدان النامية األخرى           
 وبانتظام علـى مـدى      زادت أمهية البلدان النامية كمصادر لالستثمار األجنيب املباشر كثرياً        

 عقب انـدالع    ٢٠٠٨على الرغم من اخنفاضها إىل حد ما يف عام           ،)٦(العقود األربعة املاضية  
فارتفع نصيب البلدان النامية من إمجايل االستثمار األجنيب املباشـر          . األزمة املالية واالقتصادية  

 يف املائـة  ٢٧إىل نسبة  )  مليار دوالر  ١٣٢أي   (٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٥اخلارج من نسبة    
 تـشري إىل أنـه      ٢٠١١، ولكن التقـديرات لعـام       )ار دوالر  ملي ٤٠٠أي   (٢٠١٠يف عام   
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ويسفر حتليـل لالسـتثمار      .)٧( يف املائة يف تلك السنة     ٢١,٤يكون قد تراجع إىل نسبة       رمبا
  :األجنيب املباشر بني بلدان اجلنوب عن التوصل إىل املالحظات التالية

بني بلدان اجلنـوب،    على الرغم من وجود ارتفاع كبري يف االستثمار األجنيب املباشر            •
توجد تفاوتات إقليمية كبرية يف االستثمار األجنيب املباشر اخلارج، هلا تأثري يف حصة             

ويستحوذ شرق آسيا على معظم تدفقات      . ل الثابت يف البلدان   إمجايل تكوين رأس املا   
االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من اجلنوب، يليه مباشرة جنـوب شـرق آسـيا              

 ؛)٨(تينيةوأمريكا الال

على مدى العقدين املاضيني، تغري التكوين القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر اخلارج            •
 حبيث صار يتـألف مـن اسـتثمارات يف التـصنيع             كبرياً من البلدان النامية تغرياً   

وتشري التقديرات إىل أن    . وتوجه حصة كبرية منها إىل بلدان نامية أخرى       . واخلدمات
 ذهبت يف أوائل التـسعينيات      ارات البلدان النامية يف اخلارج تقريباً     ثالثة أرباع استثم  

 يف املائة من هذا النوع من       ٢٧من القرن العشرين إىل قطاع التصنيع، مما شكل نسبة          
وخبالف التصنيع، تستحوذ اخلدمات على حصة كبرية من        . االستثمار األجنيب املباشر  

 من البلدان النامية، اليت ويوجَّه معظمها إىل       تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة    
، شـكلت   ٢٠١٠-٢٠٠٨فعلى سبيل املثال، يف خالل الفتـرة        . بلدان نامية أخرى  

 ٥٥ يف املائة من هذا االستثمار األجنيب املباشر الذي ذهبت نـسبة            ٧٠اخلدمات حنو   
  .يف املائة منه إىل بلدان نامية

ار األجنيب املباشر اخلارجة من اجلنوب، مـع        باختصار، ارتفع إمجايل تدفقات االستثم      
وينطوي هذا التركيز القطاعي بطبيعة احلال      . التأكيد بوضوح على قطاعي اخلدمات والتصنيع     

غري أن التقديرات تشري إىل أن االستثمار األجنيب املباشر يف          . على إمكانية التعلم التكنولوجي   
لدان ناشئة، وال سـيما يف شـرق آسـيا           من ب  قطاعات مثل اخلدمات والتصنيع ينبع أساساً     

وجنوب شرق آسيا، ويوجه جزء كبري منه إىل بلدان نامية متتلك شبكات إنتاج قوية يف هذه                
. القطاعات أو لديها القدرة على احلصول على هذه االستثمارات بفضل قدراهتا التكنولوجية           

ة يف اخلدمات اليت توجه إىل   وهذا صحيح بالنسبة لقاسم كبري من االستثمارات األجنبية املباشر        
 تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة اليت تستهدف صناعة         وتوجه أيضاً . البلدان النامية 

اإللكترونيات وصناعة السيارات حنو شرق آسيا وجنوب شرق آسيا اللذين ميتلكان مراكـز             
ألجنيب املباشر يف تثبيت    وهكذا يساعد االستثمار ا   . إنتاج حمورية تنافس على املستوى العاملي     

  .وتعزيز القدرة التكنولوجية القائمة هلذه البلدان النامية كجزء من شبكات اإلنتاج القائمة
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ومثة نسبة كبرية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة إىل البلدان النامية اليت               
مبـا فيهـا البلـدان      (ملوارد  ليست لديها قدرات تكنولوجية كبرية، كالبلدان النامية الغنية با        

وليس هلذا الـشكل مـن      . ، تذهب إىل صناعاهتا املتعلقة بالتعدين واملوارد الطبيعية       )األفريقية
   .)٩(االستثمار األجنيب املباشر عادة تأثري تكنولوجي مباشر

إمكانات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجـل           -ثالثاً
  التعلم التكنولوجي ال تزال يف حاجة إىل تعزيز

. توجد بني التغيري التكنولوجي والنمو االقتصادي عالقة تعاضد يف البلـدان الناميـة              
 فالنمو االقتصادي املستدام الذي يعتمد على رفع اإلنتاجية يف هذه البلدان ال يعتمد اعتمـاداً              

 على االبتكارات املتطورة، كما حيدث يف البلدان الصناعية، بل على إمكانيـة الـتعلم               كامالً
ويتطلب هذا عدم االقتصار يف االستثمار على       . واالستفادة من التكنولوجيات املوجودة فعلياً    

ذلـك   عرب نطاق من األنشطة اليت تدعم التنمية الصناعية، مبا يف  التصنيع، وإمنا االستثمار أيضاً   
ويؤدي هذا  .  عن اهلياكل األساسية وأنشطة التعلم     يف خدمات التسويق واإلدارة واملالية، فضالً     

بدوره إىل ارتفاعات يف القدرة االستيعابية والقدرة على التكيـف وتطبيـق التكنولوجيـات          
عن طريق االبتكارات احمللية، ويفضي بذلك إىل زيادة        ) يف شكل منتجات وعمليات   (القائمة  
 بكيفيـة تطـور      جوهرياً وهذا النمو مرتبط ارتباطاً   . جة يف اإلنتاجية يف مجيع القطاعات     متدر

هياكل اإلنتاج وماهية العوامل والسياسات واملؤسسات اليت متكّن من نشر املعرفة التكنولوجية            
  .يف القطاعات والشركات احمللية

. ة األمهية يف البلدان الناميـة     غري أنه ال يزال يتعني بذل املزيد لتعزيز هذه العالقة البالغ            
فعلى سبيل املثال مثة حجة، كثرياً ما ُتقدم، تفيد بأن النمو اجلاري والتحول يف أمناط اإلنتـاج            

 على املعرفة، فتح   يف بعض البلدان الناشئة من التصنيع من املرتبة الدنيا إىل جماالت أكثر اعتماداً            
، للمشاركة يف التصنيع مـن املرتبـة        بلدان منواً  أمام بلدان نامية أخرى، وخباصة أقل ال       فرصاً
فتطوير عمليات التـصنيع    . ومهما كان هذا األمر جاذباً، فهو ال حيدث بصورة تلقائية         . الدنيا

اليت ميكنها أن تؤدي إىل مشاركة نسبة كبرية من السكان يف إنتاج القيمة املـضافة يتطلـب                 
 يف الظروف املواتية له يف       جوهرياً  ذلك حتوالً  ويستلزم. استثمارات يف بناء القدرة االستيعابية    

العديد من البلدان النامية، مع التركيز الشديد على العوامل اليت تشجع الـتعلم التكنولـوجي               
. وينبغي أن يراعي ذلك ميزاهتا النسبية و الطلب احمللـي     . والقدرات االبتكارية يف هذه البلدان    

لم التكنولوجي من خالل عمليات النمو االقتصادي       ويتبني هذا التحدي يف االستفادة من التع      
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تقريـر التكنولوجيـا    اجلارية، من حتليل البيانات واألدلة املستقاة من دراسات احلـاالت يف            
  :وتتمثل االستنتاجات اليت تدعم هذه املالحظة فيما يلي. ٢٠١٢واالبتكار 

 بلدان اجلنـوب    األدلة املستمدة من التجارب بشأن التبادل التكنولوجي اجلاري بني         •
تبني أن الزيادة اهلائلة يف النمو االقتصادي يف البلدان النامية، وخباصة البلدان الناشئة،             

وينعكس هذا يف الزيـادة     . تسىن حتقيقها إىل حد كبري بفضل منو قدراهتا التكنولوجية        
ن وعلى الرغم مـن أ    . اليت طرأت على وارداهتا من السلع الرأمسالية يف اآلونة األخرية         

 على الـتعلم    واردات البلدان النامية من السلع الرأمسالية آخذة يف النمو وتعترب مؤشراً          
التكنولوجي، تبني االجتاهات أن حصة كبرية من السلع الرأمسالية املصدرة واملستوردة           

وهي البلدان اليت لديها قـدر مـا مـن          . تتركز يف جمموعة فرعية من البلدان النامية      
ة لالندماج يف شبكات اإلنتاج العاملية، والـيت ميكّنـها منوهـا            القدرات التكنولوجي 

 مـن    كـبرياً  ومن ناحية أخرى، فإن عدداً    . االقتصادي من استرياد السلع الرأمسالية    
البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، ليس من كبار املـستوردين أو املـصدرين              

 ؛للسلع الرأمسالية

دد من البلدان النامية، وخباصة الربازيل، وجنوب أفريقيا،        تزاُيد القدرات التصنيعية لع    •
كما أنه مكّنها مـن     . والصني، واهلند، مكّنها من زيادة صادراهتا من السلع الرأمسالية        

املشاركة يف شبكات اإلنتاج العاملية يف كل من التصنيع املنخفض التكلفـة والعـايل              
ى ذلك، فالعوملـة، والتكنولوجيـات   وعالوة عل . التكنولوجيا، وإنتاج القيمة املضافة   

األحدث واالنتقال إىل اقتصاد املعرفة أيـضا، وخباصـة تكنولوجيـات املعلومـات         
واالتصاالت، أتاحت فرصا لتلك البلدان لكي تستخدم قوة عملها املاهرة القائمة يف            

 ؛جتميع املزيد من املعارف وتعزيز التعلم التكنولوجي

باشر مماثلة الجتاهات التمكني التكنولوجي اليت جتنح إىل        اجتاهات االستثمار األجنيب امل    •
 عـن الربازيـل     أن تتركز يف بعض البلدان، وخباصة بلدان جنوب شرق آسيا، فضالً          

فالبلدان الناشئة تستحوذ على النصيب األكرب من تدفقات االستثمار         . والصني واهلند 
 عن طريق عمليات االنـدماج      األجنيب املباشر اخلارجة من البلدان النامية، مبا يف ذلك        

ويف حني أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة بـني          . واالحتياز يف اجلنوب  
بلدان اجلنوب توجه إىل طائفة متنوعة من القطاعات تشمل اخلدمات والصحة، فإهنا            
جتنح إىل أن تتركز يف أنشطة معينة تشمل التبادالت فيما بني بعض البلدان النامية يف               
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 يف إطـار     من البلدان النامية يزداد تطوراً      ضئيالً ويبني هذا أن عدداً   . تلك القطاعات 
 ؛تبادل تكنولوجي مفيد جلميع األطراف

يبني استعراض لألدلة املستقاة من دراسات احلاالت بشأن التعاون التكنولوجي فيمـا            •
ة بني الشركات   ، أن املبادرات املشترك   )١٠(بني بلدان اجلنوب، اليت أجريت يف التقرير      

واملتعلقة بالتكنولوجيا فيما بني البلدان النامية دافعها الرئيسي على ما يبدو اعتبـاراٌت    
ويف املقابل، تكون عمليات التعاون     . اقتصادية أو حوافز حكومية استباقية، أو كلتامها      

بني القطاع العام والعمليات اليت تقودها احلكومات فيما بني بلدان اجلنوب أوسـع             
 بطبيعتها، ولكنها تركز يف الوقت نفسه على اجلوانب العلمية والتقنيـة أكثـر              اقاًنط
 وتوجد أيـضاً  . لم على مستوى الشركات   تركز على التعاون التكنولوجي أو التع      مما

طائفة من املبادرات احلكومية الرامية إىل تعزيز التبادل والتعلم التكنولوجيني، وذلـك            
ويف سياق العالقات فيما بني بلدان اجلنوب، مبـا يف          على كل من املستوى اإلقليمي      
، موعة الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا      ذلك مؤمترات القمة السنوية جمل    

غري أن هذه املبادرات تـستطيع أن تلـيب         . ومنتدى اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا    
سائل التعاون من أجل    احتياجات البلدان النامية بطريقة أفضل إذا ما حددت سبل وو         

 مـع الـسياسات    قوياًكما أنه ينبغي هلا أن تنتهج تنسيقاً  . بناء القدرات التكنولوجية  
فربامج املساعدة العلمية والتقنية احلالية     . واملشاريع احلكومية داخل كل بلد على حدة      

جي اليت جتريها الوكاالت الوطنية كثريا ما تكون معزولة عن عمليات التعاون التكنولو        
اليت تشترك يف البحث والتطوير، وجتري   (اليت تشرك منظمات القطاعني العام واخلاص       
ولكي تستفيد البلدان املتلقية، ال بد من       ). أنشطة التدريب يف ختصصات علمية بعينها     

 ؛تنسيق هذه الربامج بطريقة سليمة

 يف حني أن بعض حاالت التعاون التكنولوجي فيما بني بلدان اجلنـوب واضـحة،              •
فمعظم البلدان يقيدها يف ذلك نقص القدرات التكنولوجية اجلوهرية الالزمة لزيـادة            

وباإلضـافة إىل ذلـك، يـسهم      . االستفادة من التبادالت اجلارية بني بلدان اجلنوب      
 على السلع األساسية، مما يقلل قدرهتا علـى         اجلنوب يف زيادة اعتماد أقل البلدان منواً      

وبينما كان من الواضح أن هذا أثر عارض للرواج         . )١١(هيكلياً تنويع اقتصاداهتا تنويعاً  
االقتصادي يف البلدان الناشئة، ال بد من مواءمة مصاحل مجيع البلدان النامية بعناية من              

 ؛أجل سد الفجوة الرقمية



 استعراض عام 17

  

 يف  ويبني التحليل كذلك أن بيئات االبتكار الوطنية الداعمة يف أكثر البلدان تعاونـاً             •
ويف داخل البلـدان    . جيا واالبتكار سامهت يف بناء قدراهتا التكنولوجية      جمال التكنولو 

الناشئة، تؤدي التطورات اإلجيابية يف عوامل مثل االستثمار يف البحـث والتطـوير،             
والتعليم، واجتاهات إصدار براءات االختراع والتراخيص، وعدد الباحثني لكل مليون          

علومات واالتصاالت، إىل مواصلة تعزيـز      نسمة، واهلياكل األساسية، وتكنولوجيا امل    
  .قدراهتا االبتكارية

أوالً، ميكن أن يتيح التعاون فيما بني بلدان        . وتشري هذه النتائج إىل قضيتني أساسيتني       
، لالستفادة التكنولوجيا عن    اجلنوب املزيد من الفرص للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً          

. ية النمو االقتصادي اجلارية من أجل تعزيز التغيري التكنولـوجي         طريق االنتفاع صراحة بعمل   
فعلى سبيل املثال، يظهر حتليل يتعلق باالستثمار األجنيب املباشر أنه على الرغم من تركز هـذا          
االستثمار على املستوى اإلقليمني، فبإمكان االستثمار األجنيب املباشر بني بلدان اجلنـوب أن             

يث إمكانية اقترانه بنُهج بناء القدرات مبا أنه يتركز إىل حد كـبري يف               من ح  يكون أكثر تنوعاً  
كما أن ارتفاع حصة االستثمار األجنيب املباشر من البلـدان الناميـة يف             . التصنيع واخلدمات 

 للتعاون التكنولوجي يف هـذه القطاعـات،         فرصاً قطاعات مثل قطاع اخلدمات يهيئ أيضاً     
ويبني استعراض للمبادرات اجلارية يف هذا اجملال        .)١٢(م الكامل  على الدع  حيصل هذا حالياً   وال

أن هناك بعض احلاالت املثرية لالهتمام من التعاون العلمي والتقين، منها املعتِمد على القطاع              
 ال تعرب على ما يبدو عـن        ولكن هذه احلاالت أيضاً   . العام ومنها الذي يقوده القطاع اخلاص     

  .ا بني بلدان اجلنوب من أجل التعلم التكنولوجي واالبتكاركامل إمكانات التعاون فيم
ويف حني أنه ميكن االحتجاج بأن التعاون التكنولوجي فيما بني بلدان اجلنوب ال يزال           

يف مراحله األوىل، ومن مث فإنه يفتقر إىل تنسيق اجلهود، يبدو مع ذلك أن من املناسب تناول                  
 إىل القضية   ويؤدي هذا تلقائياً  .  التعاون بطريقة منهجية   التحدي الرئيسي املتمثل يف تعزيز هذا     

الثانية، وهي كيفية ضمان املستوى الكايف من التأكيد على ذلك من خالل مبادرات البلـدان               
النامية احلكومية، وضمان حتقيق خمتلف منتديات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بالفعل ملزيد             

تدابري تشجع على إقامة روابط أوثق بني وضع جداول         ويتطلب هذا   . من التعلم التكنولوجي  
 عن إقامة حتالفـات     األعمال احلكومية ومبادرات التعاون العلمي والتكنولوجي القائمة، فضالً       

  .تكنولوجية بني الشركات يف إطار أوسع من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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ضرورة وضع إطار لتعزيز التعاون فيما بني بلدان          -رابعاً
  نوب يف جمال التكنولوجيا واالبتكاراجل

 جمموعة مـن  ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار  لتناول هذه القضايا بفعالية، يقترح        
املبادئ ميكن أن يوضع حوهلا إطار للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجـل التكنولوجيـا                

. احملددة يف هذا التقرير    على التصدي للتحديات     وجيب أن يكون هذا اإلطار قادراً     . واالبتكار
وكبداية، ينبغي أن تكون األهداف القصرية األجل احملددة لالنفتـاح التجـاري واسـترياد              
املدخالت الالزمة لعمليات التصنيع متسقة مع أهداف التنمية التكنولوجية الطويلـة األجـل             

 يساعد يف مواءمة    وبالتايل ميكن إلطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن        . للعامل النامي ككل  
وعالوة على ذلـك، فالتكنولوجيـا      . مصاحل مجيع البلدان النامية يف هذا اجملال البالغ األمهية        
، تستوعب البلدان النامية من     )والتقارب(واملعرفة مدخالن رئيسيان لعمليات اللحاق بالركب       

لقـدرات  خالهلا األفكار واملفاهيم املستمدة من التطور الصناعي؛ ولـن يكـون تـراكم ا             
التكنولوجية ممكنا دون سياسات صرحية ودعم مؤسسي يقدمه اجملتمع الدويل والبلدان النامية            

، كجزء من هذا اإلطار، أن تعزز       ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار    وبالتايل، يقترح   . نفسها
وُيقترح . ارالتعاون من أجل التكنولوجيا واالبتك    البلدان النامية تعاوهنا مع التركيز البالغ على        
  :إطار يعزز التفاعل على ثالثة مستويات خمتلفة

تبادل اخلربات يف وضع السياسات ويف تـصميم األطـر الـسياسية للتكنولوجيـا               •
 واالبتكار؛

تبادل التكنولوجيا والتدفقات الرامية إىل زيادة القـدرة االسـتيعابية التكنولوجيـة             •
 للقطاعني اخلاص والعام؛

قطاعات الرئيسية املهمة لرفاهية اجلماهري، مثـل الزراعـة،         نقل التكنولوجيات يف ال    •
  .والصحة، وتغري املناخ، والطاقة املتجددة

وال بد هلذا اإلطار املتعلق بالتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب يف جمـال التكنولوجيـا              
واالبتكار من أن يتجاوز وضع األولويات واإلعالنات السياسية؛ وينبغي أن يقترح خريطـة             

 هلذا اإلطار   ويوضح التقرير جمموعة من املبادئ ميكنها أن تشكل أساساً        . ق واضحة للعمل  طري
وهذه املبادئ مستمدة من بعض القضايا املهمة السائدة يف سياق التبادل التكنولوجي            . الدويل

  .وتناقش هذه املبادئ بإجياز فيما يلي. واالبتكاري على الصعيد العاملي فيما بني البلدان النامية
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ينبغي إدماج االحتياجات التكنولوجية جلميع البلـدان الناميـة           -١
  )١ املبدأ(بشكل أفضل يف التبادل اجلاري فيما بني بلدان اجلنوب 

يتطلب سد الفجوة بني هياكل اإلنتاج الرمسية وغري الرمسية يف عدد كبري من البلدان                 
لية مشاركةً أكثـر اسـتباقية يف تلبيـة         ، وتعزيُز القدرات احمل   النامية، وخباصة أقل البلدان منواً    

وال يقتصر ما يستلزمه هذا النـوع مـن         . احتياجاهتا التكنولوجية بطريقة متماسكة ودينامية    
املشاركة زيادة االستثمارات يف التعليم العايل والتدريب على املهارات وبناء الكفاءات داخل            

 الوصول إىل املعرفـة وبنـاء القـدرات          تدعيمه بالتمكني من زيادة    البلدان، وإمنا ينبغي أيضاً   
التكنولوجية عن طريق التعاون فيما بني الشركات واملشاريع املشتركة واتفاقات الترخيص علـى     

  ضـرورياً  ومن مث كان دعم األنشطة املعتمدة على املعرفة يف البلدان النامية أمـراً            . سبيل املثال 
  .ة القيمة وزيادة عائدات االستثمارلتحول اقتصاداهتا حنو أنشطة تركز على مواصلة إضاف

ينبغي التحلي باملزيد من االستباقية يف تقاسم خـربات البلـدان             -٢
  )٢املبدأ (النامية يف بناء القدرات االبتكارية 

اتبعت البلدان الناشئة طائفة من السياسات واالستراتيجيات الصناعية واإلمنائية الرامية            
وتشكل سياسات االبتكار مكونات أساسـية هلـذه     . وجيإىل تعزيز اللحاق بالركب التكنول    

وميكن فهم أطر سياسات االبتكار هذه على أهنا إجراءات وحوافز مقـصودة    . االستراتيجيات
تقدمها احلكومات لتشجيع التعلم والتعاون التفاعليني فيما بني مجيع العناصر الفاعلة يف النظام             

كانت هلذه السياسات أمهية بالغة يف التغلب على        وقد  . سواء كانت اقتصادية أم غري اقتصادية     
 أمام التغيري التكنولوجي واليت تنفذ وتنتشر يف البلدان الناميـة           عيوب السوق اليت تقف حائالً    

فهـي، أوالً، مفيـدة     . وتقاسم هذه التجارب السياساتية مهم لـسببني رئيـسيني        . خاصةً
فضل الطرق اليت تـستطيع هبـا       الستخالص دروس عامة واستقاء أفضل املمارسات بشأن أ       

كما أن بإمكاهنا، ثانياً، اإلفادة بشكل كـبري        . البلدان النامية تعزيز حلاقها بالركب االقتصادي     
. يف استقاء خيارات سياساتية لتعزيز الروابط القائمة بني خمتلف جوانب شـبكات االبتكـار             

بشكل شامل، فإن تقاسم هـذه      وبينما لن تكون مجيع التدابري قابلة للتطبيق يف مجيع البلدان           
التجارب سيوفر نطاقا من اخليارات السياساتية للبلدان النامية اليت ميكـن انتـهاجها لتعزيـز          
االستثمار، وربط محاية حقوق امللكية الفكرية بسياسات االبتكار، وربط تنميـة املـشاريع             

  .كبسياسات االبتكار، وتنسيق البحوث بني اجلامعات والصناعة، وما إىل ذل
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ال بد من تعزيز التعلم بإقامة حتالفات بني بلدان اجلنوب ونقـل              -٣
  )٣املبدأ (التكنولوجيا فيما بينها 

مثة حاجة إىل إحداث نقلة حامسة يف التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـال               
لثرية التكنولوجيا واالبتكار، مع التركيز على تعزيز التعلم التكنولوجي باالستناد إىل التجارب ا           

وقد دأبت البلدان النامية يف اخلطاب      . واملتنوعة للجنوب نفسه، كما يؤكد التقرير على ذلك       
. الدويل على مدى عقود على طلب بعض وسائل حتقيق هذا التعلم، مثل نقـل التكنولوجيـا      

وينطوي التطوير التكنولوجي على ما هو أكثر من جمرد التشجيع على استرياد التكنولوجيات             
فكما هو مـبني أعـاله،      .  االستثمار األجنيب املباشر أو التجارة يف السلع الرأمسالية        عن طريق 

األهم من ذلك هو بناء القدرات عن طريق تنمية املهارات ونقل الدراية بالعمليات والصيانة،              
  .اليت تعزز التقدم التكنولوجي

 بـني الـشمال     وقد دأبت آليات التعاون التكنولوجي على التركيز على ُبعد التعاون           
 لوضع آليات بني بلدان اجلنوب لتقاسم اخلربات املتعلقـة           فرصاً واجلنوب، ولكن هناك أيضاً   

 يف سـياق    وميكن أن تكون هذه اآلليات بالفعل مناسبة متاماً       . ببناء القدرات التكنولوجية ونقلها   
 وميكن أن تكمل هذه     .البلدان النامية، بالنظر إىل أن هذه البلدان تتقاسم حتديات إمنائية مشتركة          

اآلليات اجلهود اجلارية لتعزيز نقل التكنولوجيا بني الشمال واجلنوب عن طريق التركيز الصريح              
ومن هـذه اآلليـات إنـشاء       . على التعلم التكنولوجي وبناء القدرات احمللية من أجل االبتكار        

 البلدان الناشئة من جهـة      حتالفات تكنولوجية استراتيجية بني بعض البلدان النامية، وال سيما بني         
والبلدان النامية األخرى من اجلهة الثانية، لتعزيز التعلم يف القطاعات اليت بلغت فعليـاً مـستوى                

ومن األدوات األخرى اليت تـستطيع بلـدان اجلنـوب          . معيناً من القدرات التكنولوجية احمللية    
  .ا وتقاسم الدراية غري املباشرةاستخدامها البتكار حلول خمتلفة بتقدمي القدوة نقل التكنولوجي

 حنـو  ال بد من أن يكون االستثمار األجنيب املباشر أكثر توجهـاً      -٤
  )٤املبدأ (التكنولوجيا حىت يدعم بناء القدرات التكنولوجية 

استفادت بلدان عديدة مـن االسـتثمار األجـنيب املباشـر يف تعزيـز اسـتيعاب                  
 ومجهورية كوريا هي مثال على البلدان اليت سعت         .التكنولوجيات وبناء القدرة على االبتكار    

إىل استخدام االستثمار األجنيب املباشر كمصدر للتكنولوجيا يف إطار استراتيجيتها الـشاملة            
ومثة حاالت حقق فيها االستثمار األجنيب املباشر بني بلدان اجلنوب نتـائج            . للتنمية الصناعية 

ومن األمثلة املثرية لالهتمام على كيفيـة       .  الوطنية إجيابية من حيث بناء القدرات التكنولوجية     
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تعزيز احلكومات لنقل الدراية غري املباشرة عن طريق الشركة املستثمرة األجنبية إىل شـريك              
فهاتان احلالتان تبينان أن االستثمار األجـنيب املباشـر          .)١٣(حملي ما حدث يف أوغندا وإثيوبيا     

 ما يوجد، بوجه عام،     غري أنه كثرياً  . السياساتية األخرى ميكن أن يقترن مع طائفة من التدابري        
وال بد مـن    . انفصال بني سياسات االبتكار وسياسات االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان         

معاجلة هذا االنفصال بوضع إطار لسياسات االبتكار يتيح للبلدان املستفيدة حتقيق ما يتيحـه              
  .ت للتعلم التكنولوجياالستثمار األجنيب املباشر من إمكانا

ينبغي للبلدان النامية أن جتمع املوارد التكنولوجية مـن أجـل              -٥
  )٥املبدأ (التصدي للتحديات املشتركة 

. يوجد نطاق من التحديات اإلمنائية اليت تواجه مجيع بلدان اجلنوب بدرجات متفاوتة             
ل الـسلس إىل االقتـصاد      وحتتاج هذه البلدان إىل ابتكارات ومنابر تكنولوجية تعزز االنتقـا         

األخضر، وتساعد على معاجلة التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، وتـشجع علـى               
استخدام تكنولوجيات الطاقة املستدامة والطاقة املتجددة، وتساعد كذلك على حتسني الصحة           

  .جيةوميكن إجياد استجابات مشتركة لكل هذه التحديات التكنولو. العامة واألمن الغذائي
ويف مجيع هذه اجملاالت، يكون مستوى قدرات الشركات احمللية يف العديد من البلدان               

وبالتايل، مثة حاجة   . النامية غري كاف لدعم إنشاء أشكال تقليدية من التحالفات التكنولوجية         
 إىل إقامة حتالفات جديدة متكّن من تطوير أنواع معينة من التكنولوجيات اليت هلا أمهية بالغـة               

 أن تساعد يف تقاسم املعارف املوجودة بالفعـل يف          وبوسع البلدان النامية أيضاً   . للعامل النامي 
 بل إن هنـاك اعتمـاداً  . القطاعات والصناعات املهمة، وهو ما مل يتحقق بعُد بشكل منهجي  

  . على التبادالت بني الشمال واجلنوب يف إجياد احللول التكنولوجيةمستمراً
لنامية يف بناء القدرة على االبتكار ليست مهمـة لـسد الفجـوة             وخربات البلدان ا    

 قابلة للتكيف مع الواقع احمللي       ما تكون أيضاً   التكنولوجية فحسب، بل إن تكنولوجياهتا كثرياً     
 لتشابه السياقات، وبالتايل فهي أكثر      ، نظراً يف البلدان النامية األخرى، مبا فيها أقل البلدان منواً        

  .دانمالءمة هلذه البل

  مطلوب سياسات صرحية لدعم نشوء هذا اإلطار التعاوين -خامساً
 ما تدور املناقشات احلالية املتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار يف الـسياق الـدويل             كثرياً  

ويف إطار عدة مناقـشات     . )١٤(حول كيفية تعزيز التعهدات الدولية بنشر التكنولوجيا ونقلها       
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 االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة      من  ) ٢(٦٦منها، كتلك املتعلقة باملادة     
. ، ال يزال يتعني التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تعريف نقل التكنولوجيا وقياسـه              بالتجارة

ويف حني أن هذه املناقشات ال تزال مهمة من املنظور العاملي الشامل، يربط هذا التقرير بـني                 
تية اليت ميكن تنفيذها على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل           عدد من التدابري السياسا   

 .من أجل وضع املبادئ املبينة أعاله موضع التنفيذ

وليست التدابري السياساتية املبينة يف هذا التقرير شاملة، ولكنها تساعد يف بيان طريق               
لنامية، وخباصـة البلـدان     وعالوة على ذلك، ال ينبغي فهمها على أهنا تلزم البلدان ا          . التقدم

وإمنا الغرض من التدابري السياساتية املقترحة هنـا هـو          . الناشئة، بتعهدات تكنولوجية واجبة   
تيسري التعاون التكنولوجي فيما بني بلدان اجلنوب عن طريق مؤسسات توجهاهتا طويلة األجل           

ولوجية أم متلقية هلا    يف كافة البلدان النامية، سواء كانت تعمل كجهات موردة للمعرفة التكن          
  .يف مشاريع تعاونية

 باملبـادرات بـني      وثيقـاً  ربط سياسات االبتكار الوطنية ربطاً      -١
  اجلنوب بلدان

ميكن أن تقترن أطر سياسات االبتكار الوطنية بالتدابري السياساتية التالية اليت هتـدف               
  .ولوجيا واالبتكاربصفة خاصة إىل تشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التكن

  تنسيق سياسات االبتكار احمللية واإلقليمية مع املبادرات بني بلدان اجلنوب  )أ(  
. يوجد عادة انفصال بني السياسات الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار           

ر  كمصدر مهم من مـصاد     وعالوة على ذلك، مبا أن بعض البلدان النامية مل يظهر إال مؤخراً           
التعلم التكنولوجي، فإن العديد من أدوات السياسات القائمة ال يشري صـراحة إىل التعـاون               

وال بد من إعادة النظر يف ذلك أثناء عمليـات وضـع            . بني بلدان اجلنوب يف هذا اجملال      فيما
السياسات، على الصعيدين الوطين واإلقليمي، للتعبري عن الواقع اجلديـد، ومـع االعتـراف      

  .النامية كشركاء على املدى البعيد يف بناء القدرات التكنولوجيةبالبلدان 
ويف إطار هذا املوضوع، ال بد من إعادة النظر يف أطر سياسـات االبتكـار علـى                   

الصعيدين الوطين واإلقليمي إلدراج أولويات رئيسية معينة من أولويات االبتكار يف املعامالت            
 التدابري السياساتية لتشجيع التعاون التكنولـوجي       وميكن تنفيذ نطاق من   . بني بلدان اجلنوب  

  :، بوسائل منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي صرحياًفيما بني بلدان اجلنوب تشجيعاً
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ربط االستثمار األجنيب املباشر للبلدان النامية بتكنولوجيا واضحة واشتراطات الدراية           •
 غري املباشرة؛

لقائم لتشجيع التعاون العلمي والتقين مـن أجـل         استخدام التمويل احلكومي ا   /توفري •
 ؛)يف منطقتها أو حىت خارج املنطقة(القطاعات ذات األولوية بني البلدان النامية 

منح حوافز خاصة وختفيضات ضريبية للشركات احمللية يف مقابل دخوهلا يف مـشاريع     •
تركيز الشديد  مشتركة أو اتفاقات إنتاج مشتركة مع شركات من البلدان النامية مع ال           

 على اكتساب التكنولوجيات؛

منح حوافز للشركات األجنبية من البلدان النامية، وال سيما البلدان الناشـئة، مثـل               •
ختفيضات الضرائب أو ضمانات الشراء احلكومية، يف مقابل إنشاء مرافق إنتاج ونقل            

 الدراية إىل الشركات احمللية؛

ل دعم التطبيقات التكنولوجية اجلديدة يف      توفري مرافق لالحتضان التكنولوجي من أج      •
  .الصناعة احمللية مبساعدة شركات من البلدان النامية، وخباصة البلدان الناشئة

  تقدمي حوافز لالنتقال إىل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى  )ب(  
للتقليل من احتماالت بقاء الشركات احمللية عند الطرف األدىن من شـبكات اإلنتـاج                
 وجود فرص ضئيلة أو يف ظل انعدام الفرص الرتقائها إىل مراحل اإلنتاج ذات القيمة               العاملية مع 

. املضافة، ال بد من اختاذ تدابري سياساتية صرحية لدعم املشاركة يف أنشطة القيمة املضافة األعلى              
ابقـة  تكن مط   بالتصنيع وإن مل    وثيقاً وترتبط أنشطة القيمة املضافة األعلى يف هذا السياق ارتباطاً        

 أن وينبغـي أيـضاً  . له، على الرغم من أن هذا القطاع أساسي بالتأكيد حلفز التحول اهليكلـي  
يشمل مفهوم القيمة املضافة األعلى رفع القيمة املضافة االجتماعية عن طريق أنشطة االبتكـار،              

تنمية العادلـة    لل ها أيضاً بتكار لالحتياجات احمللية وتعزيز    بضمان تلبية أنشطة اال    اليت تتعلق أساساً  
وبوسع صناديق االبتكار، على كل من املستويني الوطين والقطاعي،         . والشاملة ومراعاهتا للفقراء  

  .أن تساعد يف حث هذه النقلة حنو رفع القيمة املضافة، وخباصة يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية

  التركيز على التعلم التكنولوجي يف سياسات البلدان الناشئة  )ج(  
لضمان وجود التعلم التكنولوجي كمكون أساسي يف التفاعالت فيمـا بـني بلـدان                

اجلنوب، تستطيع البلدان الناشئة أن تتخذ تدابري سياساتية تساعد يف زيادة التركيز على التعـاون               
وميكن أن تتخذ هذه التـدابري      . التكنولوجيات واالبتكارات املفيدة لألطراف املشاركة     يف جمال 

  :لتاليةاألشكال ا
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اعتماد سياسات تشجع املشاركة التكنولوجية مع البلدان النامية األخرى من منظور            •
 طويل األجل؛

وتقدمي حوافز إضافية للشركات الوطنية من أجل املشاركة يف التبادل التكنولـوجي             •
  .وبناء دراية غري مباشرة يف الشركات يف البلدان النامية األخرى

  توجه تكنولوجي طويل األجلاعتماد سياسات تشجع على   -٢
يشكل التطوير التكنولوجي الشامل لبلدان اجلنوب مصلحة مشتركة ستكون هلا آثار             

شبكية إجيابية على مجيع البلدان النامية، وال بد من أن تعـرب عنـها اسـتراتيجياهتا املتعلقـة             
 وعالمـات   وينبغي أن تشتمل رؤاها واستراتيجياهتا الطويلة األجل على أهداف        . بالسياسات

  .مميزة واضحة تتحقق من حيث التعاون التكنولوجي

  اعتماد سياسات تربط التعاون التقين والعلمي بالتعاون التكنولوجي  )أ(  
 نامية عديدة تشارك هبمة يف توسيع نطاق        كما يبني التقرير، على الرغم من أن بلداناً         

 التنسيق بـني املـساعدة التقنيـة        ما جتريه من أنشطة املساعدة العلمية والتقنية، مثة نقص يف         
واإلمنائية اليت تقدمها وكاالهتا وعمليات التعاون التكنولـوجي اجلاريـة بـني الـشركات              

وضماناً لتحقيق أفضل النتائج، ينبغي تنسيق هذه األنشطة بشكل أفضل بواسطة           . واملنظمات
. احلكومـات سياسات واضحة بشأن التعاون التكنولوجي فيما بني بلدان اجلنوب، تـضعها            

بد للبلدان الناشئة بالتحديد من أن تضع أهدافها االستراتيجية الطويلة األجل على النحـو         وال
  .املقترح يف الفرع السالف الذكر

  تقدمي حوافز للشركات من أجل التعاون التقين ونقل التكنولوجيا  )ب(  
جي ونقل التكنولوجيا   ميكن أن تقدم البلدان الناشئة املزيد من احلوافز للتعاون التكنولو           

  :وميكن أن تتخذ هذه احلوافز األشكال التالية. داخل أطرها السياساتية
امتيازات ضريبية لشركات البلدان الناشئة يف مقابل الدخول يف مشاريع مـشتركة أو     •

  ؛اتفاقات إنتاج مشتركة
 هـذه  مع شركات من البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، أو يف مقابل اجتذاب             •

  املشاريع أو االتفاقات؛
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كإشـارة إىل الـسمعة   " مواتية للتنميـة "منح الشركات احمللية شهادات خاصة بأهنا      •
وميكن أن حتسن هذه الشهادات صورة الشركات وأن تساعدها يف تنميـة            . التجارية

  .قاعدة من املستهلكني يف شىت أحناء اجلنوب

  ن اجلنوب موضع التنفيذوضع ميثاق االبتكار والتكنولوجيا بني بلدا  -٣
لتيسري استجابة مشتركة وإمنائية هلذه املسائل، يقترح هذا التقرير أن جتّمـع البلـدان                

وميكـن أن   . النامية املوارد التكنولوجية عن طريق ميثاق االبتكار والتعاون بني بلدان اجلنوب          
ن النامية للمسائل املتصلة    يكون امليثاق املقترح آلية تسعى إىل تنسيق وتعزيز استجابٍة من البلدا          

أوالً، ميكنـه أن    .  على ثالثة مـستويات     مؤسسياً وينبغي أن يقدم امليثاق دعماً    . بالتكنولوجيا
 من مكمالت بـرامج      أساسياً يعزز التعلم التكنولوجي على مستوى الشركات بوصفه مكمالً       

، ميكنـه أن يعـزز تنميـة       وثانياً. التعاون العلمي واملساعدة التقنية القائمة بني بلدان اجلنوب       
، ميكنه أن ُيتخـذ     وأخرياً. املشاريع ومتويل أنشطة ابتكار معينة هلا أمهية خاصة للبلدان النامية         

  ).١اإلطار ( لتقاسم خربات االبتكار وتعزيز التعلم على مستوى وضع السياسات منرباً
 املقترح  اجلنوبمليثاق االبتكار والتكنولوجيا بني بلدان      السمات املؤسسية     :١اإلطار 

  )امليثاق(
  

سوف يدعم امليثاق التعاون التكنولوجي والقدرة على االبتكار عرب مجيـع البلـدان          
. النامية بتقدمي الدعم املؤسسي على ثالثة مستويات من خالل طائفة من األدوات السياساتية            

  :وميكن أن يتخذ الدعم املؤسسي، على كل من هذه املستويات، األشكال التالية
  .تعزيز التعلم التكنولوجي على مستوى الشركات  ‘١‘

يتزايد عدد البلدان النامية، وخباصة البلدان الناشئة، اليت تنتج تكنولوجيات جديدة             
وبإمكـان ثـالث    . وميوَّل العديد من هذه اجلهود باستثمارات حكومية      . رفيعة املستوى 

  :جها يف شىت أحناء اجلنوبأدوات أن تنهض إىل حد كبري بالوصول إىل املعرفة وإنتا
سوف جتمع  : جتميع االستثمارات احلكومية من أجل البحث والتطوير األساسيني         •

هذه اآللية معاً االستثمار احلكومي للبحث والتطوير األساسيني يف شـىت أحنـاء             
البلدان النامية اليت تسعى إىل املشاركة، كوسيلة لتعزيز كل من تنمية القـدرات             

تعلم، والروابط والتفاعالت بني العناصر الفاعلة يف نظـم االبتكـار           احمللية على ال  
وميكن القيام بذلك على املستوى اإلقليمي أو فيما بني البلدان الـيت             . بينها فيما

  ؛ختتار املشاركة عرب املناطق
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ميكـن للمرافـق    : مراكز حمورية للبحث وتطوير املنتجات بني بلدان اجلنـوب          •
بحث والتطوير إلنشاء وإدامـة البحـث والتطـوير داخـل           اإلقليمية املعنية بال  

 الشركات، أو املرافق اليت تقدم خدمات البحث والتطوير على أساس الدفع أوالً           
 على املدى القريب واملدى البعيد لـبعض املـشاكل           مهماً بأول، أن تشكل حالً   

 ؛الكربى اليت يواجهها القطاعان العام واخلاص يف البلدان النامية
من العقبات الرئيسية الـيت تعتـرض       : ع العرض والطلب بني بلدان اجلنوب     جتمي  •

العديد من عمليات االبتكار التكنولوجي الطلب احملدود أو املنعـدم يف الـسوق             
وهذا حقيقي بالتحديد يف الصناعات اليت تكون فيها االبتكارات         . اإلقليمية/احمللية

اطر، مثل التكنولوجيات املتعلقة    التكنولوجية كثيفة االستثمار أن منطوية على خم      
ومن شأن هذه اآللية أن تسد تلك الفجوة بتجميع الطلب على املستوى            . بالصحة

اإلقليمي أو عرب البلدان املتقاربة يف الفكر اليت لديها احتياجات متماثلـة داخـل              
  .بلدان اجلنوب

 للبلـدان   تعزيز تنمية املشاريع ومتويل أنشطة ابتكار حمددة هلا أمهية خاصـة            ‘٢‘
  .النامية ككل

ستكون للميثاق املقترح جمموعة ثانية من أدوات السياسات واألنشطة، موجهـة             
مباشرة حنو التخفيف من القيود العديدة املواَجهة على مستوى املؤسسات، مبا يف ذلـك              

  : متنوعة كما هو مبني أدناهالتمويل الذي ميكن أن يتخذ أشكاالً
ميكن أن ُيقدم متويل برؤوس     : ازفة على الصعيد اإلقليمي   التمويل برؤوس أموال اجمل     •

 اليت تبـشر بالنجـاح يف       أموال اجملازفة إىل املؤسسات العاملة يف أقل البلدان منواً        
قطاعات رئيسية ذات أمهية إقليمية، كالصناعات الدوائية، وجتهيـز املنتجـات           

 برامج التمويل   وميكن أن تقدم  . الزراعية، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   
 ؛هذه جوائز عن طريق مسابقات بني الشركات اإلقليمية املشارِكة

ميكـن  : االستثمار املشترك مع مستثمري القطاع اخلاص يف مؤسسات االبتكار          •
إطالق عدد من املخططات على الصعيد اإلقليمي تطور هبا الـشركات احملليـة             

دعـم اكتـساب الدرايـة      وميكـن   . تكنولوجيات ابتكارية من املرحلة املبكرة    
ضمن القطاع اخلـاص    /التكنولوجية بإقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص      

 ؛فيما بني بلدان نامية خمتلفة
ميكـن أن   : التمويل من أجل التعاون فيما بني مؤسسات القطاعني اخلاص والعام           •

ـ /تعاجل هذه األداة بوضوح انعدام احلوافز على املستويات الوطنيـة          ة يف  القطاعي
  .البلدان النامية حبيث متكّن من إقامة روابط تعاونية
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  .التصرف كمنرب لتقاسم خربات االبتكار وتعزيز التعلم يف جمال السياسات  ‘٣‘
ميكن أن تستفيد البلدان النامية استفادة هائلة من بناء منتـدى مـشترك لتبـادل            

ومن شأن مثل هذا املنتدى     . بتكاراملعلومات عن سياساهتا الوطنية املتعلقة بالتكنولوجيا واال      
أن ميكّن من تقاسم اخلربات بشأن كيفية قيام البلدان بتعزيز التنميـة الـصناعية يف ظـل                 

ومن شأن املنتدى أن يوفر     . بارامترات التجارة الدولية ونظم محاية حقوق امللكية الفكرية       
 يف ظل القواعد الدوليـة      ساحة ملناقشة اخليارات وجوانب املرونة اليت ال تزال متاحة حالياً         

  .القائمة اليت قد تكون تقييدية بوجه عام
وميكن أن تضاف إىل امليثاق مبادرات إقليمية هتدف مباشرة إىل بناء القدرة علـى              

  .االبتكار على الصعيد اإلقليمي
  .األونكتاد: املصدر

ا التكنولوجيـة،  بالنظر إىل التماثل بني جتارب االبتكار يف البلدان النامية ومكامن قوهت    
يعترف التقرير هبذه البلدان بوصفها شركاء استراتيجيني طبيعيني مع بعضهم البعض فيما يبذل             

وتتطلب مواصلة هذا الدور إقامـة األسـاس الـسليم          . من جهود لسد الفجوة التكنولوجية    
رد وسوف تكون ملـوا   . للوصول إىل موارد العلم والتكنولوجيا واالبتكار داخل العامل النامي        

بلدان اجلنوب من التكنولوجيا واالبتكار أمهية حامسة لربط الشركات واملنظمات عرب البلدان            
. ، باقتصاد املعرفة العاملي من أجل التعجيل بعملياهتا اإلمنائية        النامية، وال سيما أقل البلدان منواً     

الجتاهات وكـثرية   أن االبتكار عملية متعددة ا    ) أ: (وال بد من أن يستند هذا إىل فهمٍ ملا يلي         
أنه ال بد من التفكري يف      ) ب(العلم والتكنولوجيا واإلنتاج، و   " تربط بني "التفاعل، تتضمن أو    

السياسات بأسلوب جديد من أجل املساعدة على إنشاء دوائر محيدة لرفع اإلنتاجية، والتقدم             
  .التكنولوجي، والتحول اهليكلي عرب العامل النامي بأسره

****  

 عالقة كثرية فيما يتصل بالتعلم التكنولوجي والقدرة علـى االبتكـار يف             وتوجد قضايا   
سياق البلدان النامية، تشمل القضايا املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت ال بد من تناوهلا على الـصعيد             

وبإمكان البلدان النامية أن تكون يف الطليعة بالعمل معاً على إجياد اسـتجابات مجاعيـة      . الدويل
  . التكنولوجي، وبتوفري حلول بناءة للتحديات السياساتية املستعصية يف السنوات املقبلةللتمكني
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  احلواشي
، حيث يتألف الرعيل األول من االقتصادات احلديثة        "معجزة شرق آسيا  "يشار إليهما بأهنما     )١(

العهد بالتصنيع اليت تبعت عملية التصنيع اليابانية من هونغ كونـغ، ومجهوريـة كوريـا،               
 .طعة تايوان الصينية وسنغافورة، أما الرعيل الثاين فيتألف من إندونيسيا وماليزيا وتايلندومقا

تفيد بعض الدراسات األخرى، كدراسة األمم املتحـدة        .  يف الفصل الثالث   ٢-٣انظر اإلطار    )٢(
ويعرب هذا عن التباين . ، عن أرقام أعلى)UN-ECOSOC, 2008(واجمللس االقتصادي االجتماعي 

 بلـدان   يف نوعية ومدى توافر البيانات الواردة من اجلهات املسامهة الرئيسية األربع من           الشديد  
وعالوة على  .  أي مجهورية فرتويال البوليفارية، ومجهورية كوريا، والصني، واهلند        -اجلنوب  

ذلك، رمبا كان هذا الرقم يقلل من قيمة املساعدة اإلمنائية اإلمجالية الـيت تقـدمها بلـدان                 
 حيث إن عدة مسامهات ثنائية ومتعددة األطراف أقل قيمةً مل ُتدرج يف الدراسـة               اجلنوب،

 . إمنائياًنظراً لقلة البيانات واالختالفات يف تعريف ما يشكل تعاوناً

 . بالتقرير٦-ثانياً-انظر املرفق، اجلدول ألف )٣(

 .١١-ثانياً-انظر املرفق، اجلدول ألف )٤(

صل الثاين، الذي يبني وجود فجوة كـبرية يف  ، الف ٨-٢هذه االجتاهات معروضة يف الشكل       )٥(
  منـواً   املصدرة للنفط، وأقل البلدان    الواردات من اآلالت ومعدات النقل بني أقل البلدان منواً        

 .غري املصدرة للنفط والبلدان النامية األخرى

 .، الفصل الثاين١٠-٢ و٩-٢ والشكالن ٧-٢اجلدول  )٦(

 .، الفصل الثاين٧-٢اجلدول  )٧(

 .فصل الثاين، ال٨-٢اجلدول  )٨(

 .، الفصل الثاين٩-٢اجلدول  )٩(

 .الفصل الثالث )١٠(

 تـصدر   تبني االجتاهات يف صادرات السلع األساسية األولية أنه بينما كانت أقل البلدان منواً             )١١(
  كبرياً سلعها األساسية األولية بصفة رئيسية إىل البلدان املتقدمة، فقد حتول هذا النمط حتوالً            

 ).، الفصل األول٥-١ لالشك (٢٠٠٣حنو البلدان النامية منذ عام 

 ٥٠ يف الفصل الثاين أن قطاع اخلدمات يشكل أكثر من    ١٢-٢ والشكل   ٩-٢يبني اجلدول    )١٢(
 .يف املائة من كافة االستثمارات األجنبية املباشرة من البلدان النامية

  .يناقش هذان املثاالن يف الفصل الثالث من التقرير )١٣(
  . لالطالع على إحدى املناقشات،ع الفصل الراب،٨-٤طار انظر اإل  )١٤(
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