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  2007يوليه / متوز9
 باإلنكليزية: األصل

  تقرير لألونكتاد يقول إنه يلزم مزيد من املعونة األجنبية من أجل
  دعم العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أشد بلدان العامل فقراً

 
ملعونة الرمسية األجنبية ما برحت أقل كثرياً مما ينبغي هلا أن أصدر األونكتاد تقريراً جديداً يقول فيه إن فعالية ا  

  .تكون، نظراً لعدم اإلقرار مبا ينهض به التغري التكنولوجي من دور جوهري يف النمو االقتصادي املطرد
 

يباً برامج لتعزيز وإن البلدان ذات الدخل املرتفع، كبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، لديها مجيعاً تقر  
إال أن البلدان الفقرية قليالً ما تستخدم . نظمها االبتكارية الوطنية اخلاصة ا ولتشجيع املؤسسات التجارية احمللية على االبتكار

سبما جاء يف املساعدة األجنبية اليت تتلقاها من البلدان املرتفعة الدخل من أجل تنمية وتطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار لديها، ح
  . الصادر عن األونكتاد)1(2007تقرير أقل البلدان منواً لعام 
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، "املعرفة والتعلم التكنولوجي واالبتكار من أجل التنمية"وجيادل األونكتاد يف تقريره، الذي حيمل العنوان الفرعي   
رها ثراًء، وبأن حيازة التكنولوجيا يف أقل بأن أمهية هذا التقدم بالنسبة إىل أشد البلدان فقراً هي كأمهيته بالنسبة إىل أكث

وللمعونة بالتايل دور رئيسي تؤديه يف حفز ). 1انظر البيان الصحفي (البلدان منواً من خالل األسواق الدولية ضعيفة حالياً 
  . السواء الشركات منها واملزارع على - نقل التكنولوجيا ويف تنمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات التجارية احمللية 

 
فقيمة املعونات املبلَّغ عن التعهد بتقدميها سنوياً من أجل . وإن أولويات اجلهات املاحنة ال تليب هذه االحتياجات  

 مليار دوالر، يف حني 1.3 قد بلغت 2005- 2003التعاون التقين لتحسني اإلدارة العامة يف أقل البلدان منواً يف الفترة 
وعلى الرغم مما .  مليون دوالر12ن التعهد بتقدميها من أجل اإلرشاد الزراعي لـم تتجاوز أن قيمة املعونات املبلَّغ ع

حلسن اإلدارة العامة من أمهية بالتأكيد، فمن الصعوبة حتقيق ذلك ما لـم يكن لدى البلد اقتصاد مفعم باحليوية يوفر 
  .ملواطنيه أسباب املعيشة املنتجة

 
والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان الفقرية هي مقوم أساسي من مقومات املعونة واملعونة املقدمة من أجل العلم   

فتحويل التركيز إىل هذا اجلانب قد يفضي . اليت ال تقدم على سبيل الصدقة، بل كوسيلة للتمكني، حسبما جاء يف التقرير
  .إىل اخلروج جذرياً عن احلاالت اليت فشلت فيها املعونة سابقاً

 
   احلالة الراهنة- عونة من أجل العلم والتكنولوجيا واالبتكار تقدمي امل

 
إن استعراض فئتني فقط من فئات املعونة اليت ميكن فيها حتديد مبالغ املعونة املصروفة ومبالغ املعونة املتعهد بدفعها   

املقدمة من أجل العلم  يبني أن املعونة -  مها املعونة املخصصة للبحوث واملعونة املخصصة للمهارات املتقدمة - 
فمبالغ املعونة املصروفة سنوياً من أجل هاتني . والتكنولوجيا واالبتكار هي أولوية متدنية بالنسبة ملعظم اجلهات املاحنة

 يف املائة فقط من إمجايل املعونة املقدمة 3.6 ما يعادل -  مليون دوالر 728 قد بلغت 2005- 2003الفئتني أثناء الفترة 
 يف املائة من جمموع املعونة املقدمة من أجل العلم والتكنولوجيا واالبتكار 59وعالوة على ذلك، فإن . لدان منواًإىل أقل الب

  .قد صرفت على النهوض بالتعليم العايل
 

غري أن .  يف املائة من القوى العاملة تعمل يف الزراعة70 مليون نسمة، و767ويعيش يف أقل البلدان منواً حنو   
 مليون دوالر سنوياً لدعم البحوث الزراعية الوطنية، ومل 22 سوى 2005- 2003احنة لـم تقدم أثناء الفترة اجلهات امل

 مليون دوالر سنوياً من أجل التعليم والتدريب 12 ماليني دوالر سنوياً من أجل اإلرشاد الزراعي، وسوى 9تقدم سوى 
بدفعها من أجل البحوث والتعليم والتدريب يف امليدان الزراعي يف أقل ومبالغ املعونة اليت تعهدت اجلهات املاحنة . الزراعيني

  .2000- 1998 إىل نصف ما بلغته يف الفترة 2005- 2003البلدان منواً قد هبطت يف الفترة 
 

هذا االجتاه اهلبوطي يبعث على القلق بوجه خاص، حيث إن البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي مها من   
وإن الفقر املدقع يف املناطق . ة الستراتيجيات التقليل من الفقر اليت وضعتها حكومات أقل البلدان منواًاألولويات الرئيسي

الريفية يعزى يف الغالب إىل تدين مستويات اإلنتاجية الزراعية وإىل تقلص مساحات املزارع، األمر الذي جيعل التنمية 
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 أن االستثمار العام يف البحوث الزراعية يف أقل البلدان منواً قد هبط غري. الزراعية القائمة على قاعدة علمية ضرورةً ملحة
  ).انظر املخطط البياين (1971إىل أدىن مستوياته منذ عام 

 
وتقدمي املعونة من أجل العلم والتكنولوجيا واالبتكار خارج نطاق القطاع الزراعي هو أيضاً أمر هام، لكن جهود   

 مليون دوالر من أجل التدريب املهين، 62.1، قدم املاحنون سنوياً 2005- 2003ففي الفترة . املاحنني ال تنم عن ذلك
 مليون دوالر فقط من أجل البحث والتطوير يف 5.1اري املتقدم، و مليون دوالر من أجل التدريب التقين واإلد17.4و

وتشمل هذه الفئة األخرية خدمات دعم أساسية كاملعايري الصناعية، وإدارة اجلودة، وتوحيد . جمال التكنولوجيا الصناعية
فسية لدى املؤسسات وهي فئة حيوية من أجل تنمية القدرة التنا. املقاييس، واالختبار، واالعتماد وإصدار الشهادات

- 2003 يف املائة من جمموع مبالغ املعونة املدفوعة يف الفترة 0.02بيد أا لـم تتلق سوى . التجارية يف أقل البلدان منواً
2005.  

 
  ما الذي ميكن فعله؟

 
 امليدان الزراعي يدعو التقرير إىل اإلسراع يف زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من أجل البحث والتنمية يف  

وال يلزم للماحنني أن يعززوا النظم . يف جمال األغذية األساسية" ثورة زراعية"يف أقل البلدان منواً، وخباصةٍ دعماً إلحداث 
الوطنية للبحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي فحسب، بل جيب عليهم أيضاً إعادة االستثمار يف شبكة مراكز البحوث 

  .ت مظلة الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدوليةالزراعية الدولية حت
 

كما يدعو التقرير إىل زيادة املعونة تعزيزاً للقدرات التكنولوجية لدى الشركات احمللية املنخرطة يف قطاعي   
فيها عملية ويوصي بتضمني مشاريع البىن التحتية املادية اليت تدعمها اجلهات املاحنة عناصر تستخدم . الصناعة واخلدمات

ومثة أيضاً حاجة إىل تقدمي الدعم العام من أجل تنمية املهارات يف . البناء لتنمية القدرات احمللية يف جمايل التصميم واهلندسة
وميكن القيام بذلك عن طريق تقدمي منح أو قروض ميسرة إىل من جيري .  وخباصة مهارات التصميم واهلندسة- املؤسسات 

 شركات كبرية، أو إىل فروع حملية لشركات عرب وطنية، دعماً لألنشطة التدريبية اليت يتم االضطالع ا التعامل معه من
  .داخل الشركات احمللية الصغرية واملتوسطة احلجم

 
 "أيد فور تريد"وإضافة إىل ذلك، يدعو التقرير إىل إدراج التنمية التكنولوجية يف برنامج تقدمي املعونة من أجل التجارة 

.الذي تعكف على وضعه حالياً جمموعة من الوكاالت الدولية
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  كثافة البحوث الزراعية يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية األخرى: خمطط بياين
  2003- 1971يف الفترة 

  )االستثمار يف البحوث الزراعية كنسبة مئوية من الناتج الزراعي(

 

  

  

  

  

  

  

  .2007لدان منواً لعام األونكتاد، تقرير أقل الب: املصدر  

 -  -  -  -  -  
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