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  2007يوليه / متوز9
  باإلنكليزية: األصل

   حيث على التقليل من الفقر2007تقرير األونكتاد عن أقل البلدان منواً لعام 
  عن طريق تضييق الفجوة التكنولوجية

  تقول الدراسة إن العلم والتكنولوجيا واالبتكار هي ضرورات
  ، بالنسبة للبلدان اخلمسني األشد فقراً يف العاملوليست ترفاً

من أن بلدان العامل اخلمسني األشد فقراً لن يكون مبقدورها  )1(2007تقرير أقل البلدان منواً لعام يحذِّر   
ة حتقيق النمو االقتصادي املطَّرد الضروري من أجل التقليل من الفقر ما مل تستطع مؤسساا التجارية احمللية حياز

املعرفة والتكنولوجيا الالزمتني لتمكينها من اللحاق بركب بقية بلدان العامل، وما مل يتسن ملزارعيها احملليني حيازة 
  .هذه املعرفة والتكنولوجيا
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-Sales No. E.07.ll.D.8, lSBN 978-92)رقم املبيع (املعرفة والتعلم التكنولوجي واالبتكار من أجل التنمية : 2007تقرير أقل البلدان منواً لعام 
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وهو ينوه بأن ". املعرفة والتعلم التكنولوجي واالبتكار من أجل التنمية"وحيمل التقرير العنوان الفرعي   
واً قد فتحت اقتصاداا وباتت مندجمة اندماجاً كبرياً مع باقي العامل إال أن معظم أقل البلدان معظم أقل البلدان من

منواً، حىت اليت تعمل منها على زيادة صادراا واجتذاب االستثمارات األجنبية ليست آخذةً يف صعود السلم 
سية املنخفضة القيمة املضافة والصناعات فما زالت اقتصاداا أسرية إنتاج السلع األسا. االقتصادي والتكنولوجي
  .التحويلية املتدنية املهارات

ويبدو أن النمط السائد حالياً يف أقل البلدان منواً هو التحرر االقتصادي الذي يعوزه التعليم، واالندماج   
البلدان منواً، البالغ وهذا أمر يترتب عليه تزايد ميش سكان أقل . العاملي العدمي االبتكار، حسبما جاء يف التقرير

  . مليون نسمة767عددهم حالياً زهاء 

ويقول إن املعرفة ما برحت عامالً . وجيادل التقرير بأن على أقل البلدان منواً أن تبتكر خمرجاً هلا من الفقر  
يب أقل البلدان إال أن هذين االني بالذات مها أضعف جان. متزايد األمهية يف اإلنتاج واملنافسة على الصعيد العاملي

فشركاا التجارية ومزارعها متدنية القدرات التكنولوجية؛ ومهاراا متخلفة؛ واملؤسسات احمللية اليت . منواً
  .مبقدورها دعم عمليات حيازة التكنولوجيا ونشرها عدمية الوجود أو الفعالية

يف النمو متصلة بارتفاع أسعار السلع وورد يف التقرير أن عدداً من أقل البلدان منواً قد شهد مؤخراً طفرات   
فال بد هلذه الدول من تنمية قدراا اإلنتاجية . إال أنه ال ميكن اإلبقاء على هذا الوضع على األجل الطويل. األساسية

  .وتنويع اقتصاداا عن طريق زيادة تطبيق املعرفة والتكنولوجيا على الزراعة والصناعة التحويلية واخلدمات

  كنولوجيا واالبتكار مسائل هامة، حىت يف أفقر البلدانالعلم والت

إال أنه حيدث أيضاً ابتكار بالغ . ال ميكن ألقل البلدان منواً أن تتوقع بلوغ أرفع درجات التكنولوجيا  
األمهية عندما يأخذ بلد ما أو مشروع جتاري ما مبنتجات وعمليات جديدة ويشرع يف إنتاجها وتطبيقها على نطاق 

  .جتاري

هذا االبتكار هو يف صميم التنوع االقتصادي ومنو اإلنتاجية والنهوض بالسوية التكنولوجية يف بلدان   
فقد حدث ابتكار مثالً عندما بدأ أحد املقاولني يف بنغالديش يف صنع مالبس خمصصة . كأقل البلدان منوا" تابعة"

وحدث عندما بدأ مقاول يف .  هذه الفكرةللتصدير يف مطلع الثمانينات، وعندما قام مقاولون آخرون بتقليد
وحدث عندما جرب صغار املزارعني يف مالوي . موريتانيا بتصدير جنب اجلمال إىل االحتاد األورويب يف التسعينات

وكانت هذه األفعال تنم عن روح مقاولة تنطوي عليها خماطر، ولكن كان من . زراعة أصناف ذرة عالية الغلة
  . مبردود عالاحملتمل أن تأيت

وعليه، فإن العلم والتكنولوجيا واالبتكار، من هذا املنظور األعرض، هي ضرورات بالنسبة ألشد البلدان   
ومع تزايد أعداد السكان . واإلنتاجية الزراعية متدنية للغاية يف معظم تلك البلدان. وليست كماليات, فقراً

وإن مل تجرِ . ن الناس تبحث عن عمل خارج قطاع الزراعةوتضاؤل املساحات املزروعة، باتت أعداد متزايدة م
حتسينات مستدامة وعلمية األساس يف مردود احملاصيل وجودا، وإن مل يتم إجياد وظائف غري زراعية عن طريق 

اً يف أقل رفع السوية التكنولوجية وتنوير األنشطة التصنيعية واخلدماتية احلالية، لن ميكن التقليل من الفقر تقليالً كبري
ويعمل ضعف القدرات التكنولوجية على إلغاء الفرص اليت ميكن هلا أن تنشأ عندما تفتح بلدان أخرى . البلدان منواً

  .أبواب جتارا وأسواقها أمام أقل البلدان منواً
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، إىل جانب وينوه التقرير بأن مثة بلداناً عالية الدخل، كبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
عدد متزايد من البلدان النامية، هي بصدد اعتماد سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، ولكن من النادر أن 

وإن التحدي الالئح يف األفق واملتمثل يف التخفيف من آثار تغري املناخ يزيد من . قامت أقل البلدان منواً بذلك
  . ل البلدان منواًضرورة النهوض بالقدرات التكنولوجية لدى أق

  الروابط القائمة مع السواق الدولية ال تعمل على حتويل التكنولوجيا إىل أقل البلدان منواً

جيادل عادة بأن زيادة االنفتاح على التجارة واالستثمار الدوليني يأيت بتكنولوجيات جديدة إىل البلدان   
ن عمليات نقل التكنولوجيا هذه حمدودة للغاية لدى أقل  يبني أ2007تقرير أقل البلدان منواً لعام لكن . النامية

  .البلدان منواً

 اليت تشكل قناة - ما تقوم به أقل البلدان منواً من استثمار يف اآلليات واملعدات املستوردة إن   ∙
  . يقارب نصف مستواه لدى بلدان نامية أخرى- رئيسية لوصول التكنولوجيا اجلديدة 

 حيث متر املنتجات مبراحل عديدة ابتداًء باملواد اخلام -  القيمية الدولية املشاركة يف السالسلإن   ∙
وإن .  ال تفعل الكثري يف سبيل إدخال التكنولوجيا إىل أقل البلدان منواً- وانتهاًء بأشكال ائية متقدمة 
النهوض   اليت تؤدي صادرات أقل البلدان منواً دوراً فيها يبني أن24  حتليالً للسالسل القَيمية ال

 يف املائة من 18مبستوى الصادرات مل حيدث إال يف تسع منها منذ التسعينات، مل يستخدم فيها سوى 
 من السالسل القَيمية 12إال أنه مت ختفيض املستوى يف . جمموع السلع املصدرة من أقل البلدان منواً
  .رات أقل البلدان منواً يف املائة، من جمموع صاد52األخرى، ما ميثل نسبة أعلى كثرياً قدرها 

يتوقع أن تترتب على االستثمار األجنيب املباشر يف أقل البلدان منواً آثار تكنولوجية غري مباشرة يف   ∙
إال أن معظم االستثمار األجنيب املباشر يف أقل البلدان منواً يف أفريقيا . املؤسسات التجارية احمللية

ملباشرة يف املؤسسات التجارية احمللية واملشاريع املشتركة يتركز يف استخراج املعادن، وآثاره غري ا
ويف أقل البلدان منواً يف آسيا، فإن النمو السريع يف االستثمار األجنيب املباشر لصناعة . حمدودة

  .امللبوسات مل يفض إىل تنمية مقابلة للقدرات التكنولوجية لدى املؤسسات التجارية احمللية

 يف أقل -  دفع مبالغ لقاء احلق يف االضطالع بأنشطة حتميها الرباءات - ن ترخيص التكنولوجيا إ  ∙
وهو، للفرد الواحد، أعلى . البلدان منواً ضعيف للغاية وما برح يشهد ركوداً منذ التسعينات

  .بثمانني ضعفاً يف البلدان النامية األخرى منه يف أقل البلدان منواً

  التحدي وطين ودويل

أقل البلدان منواً باعتماد سياسات حافزة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، على يوصي التقرير حكومات   
وإن برامج التكيف اهليكلي اليت طُبقت يف الثمانينات والتسعينات من القرن . غرار ما تفعله البلدان الصناعية

ي تداوهلا حالياً قد املاضي قد مهَّشت هذه السياسات؛ كما أن ورقات استراتيجيات التقليل من الفقر اليت جير
ويلزم لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار اجلديدة أن تكون مناسبة ملستوى . فشلت يف األخذ جمدداً السياسات

، فإن 2007تقرير أقل البلدان منواً لعام وحسب . التنمية التكنولوجية وللبنية االقتصادية ولقدرات البلدان املعنية
  .حلاالت لن ينجحاتباع ج واحد يف مجيع ا
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وجيادل التقرير بأن حتسني البىن التحتية ورأس املال البشري والنظم املالية هو أمر حيوي للغاية، حيث إن   
. كثرياً من أقل البلدان منواً هي متاماً يف بداية عملية اللحاق بالركب ولديها أوجه قصور رئيسية يف هذه ا االت

. القتصادية الكلية أن تكفل موارد وافية من أجل االستثمار وأن حتفز املقاولنيوعالوة على ذلك، يلزم للسياسات ا
  .ولن حيدث تقدم تكنولوجي دون حتسني أسس التنمية هذه

ويذكر التقرير أنه، فيما يتعدى ذلك، ينبغي ألقل البلدان منواً أن تسعى جاهدة إىل حتسني اإلنتاجية   
جديدة؛ والتشجيع على إجياد مشاريع " ثورة خضراء"الترويج لقيام الزراعية يف األغذية األساسية عن طريق 

وشركات جتارية حملية وعلى منوها؛ وأن تزيد من قدرة الشركات واملزارع احمللية على استيعاب التكنولوجيا 
اً من واملعارف اجلديدة؛ وأن تستثمر يف مهارات العمال؛ وأن جتين من التجارة الدولية واالستثمار األجنيب مزيد

العلم ونقل التكنولوجيا؛ وأن تشجع على التنويع االقتصادي من خالل إقامة روابط بني األنشطة االقتصادية 
  .املختلفة؛ وأن تنهض مبستوى األنشطة التصديرية

وينبغي العمل على جعل نظام . كما يقتضي األمر اختاذ إجراءات على الصعيد الدويل، حسبما جاء يف التقرير  
انظر البيان الصحفي (كية الفكرية أكثر توافقاً مع احتياجات أقل البلدان منواً حقوق املل

UNCTAD/PRESS/PR/2007/017( والتقليل من هجرة ذوي الكفاءات واملهارات املهنية من أقل البلدان منواً إىل ،
رمسية املقدمة دعماً للعلم ، وزيادة املعونة ال)UNCTAD/PRESS/PR/2007/015انظر البيان الصحفي (البلدان الصناعية 

وتتوقف هذه ). UNCTAD/PRESS/PR/2007/016انظر البيان الصحفي (والتكنولوجيا واالبتكار يف أقل البلدان منواً 
  .اخلطوات على التنسيق والتعاون بني حكومات أقل البلدان منواً والشركاء اإلمنائيني هلذه البلدان

املعرفة ميكن أن يشكل األساس إلعادة تنشيط شراكة تطلعية من أجل إن التركيز على التنمية القائمة على   
وينوه التقرير بأن مثة شعوراً واسعاً بالتململ إزاء عدم فعالية السياسات الراهنة، كما . التنمية يف أقل البلدان منواً

نولوجيا واالبتكار أن ومن شأن التركيز على العلم والتك. أن مثة رغبة يف السعي إىل إجياد منوذج سياسايت جديد
ويف هذا اال، ميكن إجياد سياسات أكثر فعالية لتعزيز النمو املطّرد . يوفر أساساً حللول ابتكارية وأفكار جديدة

  .والتقليل من الفقر

***  **  *** 
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