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  نتائج-التقدم والتحسن والتأخر في األداء في مجال التجارة والتنمية 
 الطبعة الجديدة التي أصدرها األونكتاد لمؤشر التجارة والتنمية

 تبين نتائج مؤشر التجارة والتنمية بصيغته المنقحة أن الواليات المتحدة تحتل
 والمملكة المتحدة؛ وتحتـل سنغافورة،مكان الصدارة، تليها ألمانيا والدانمرك 

 الحاصلة على أعلى درجة ضمن البلدان النامية، المرآز الخامس
 

تشير الدراسة السنوية لألونكتاد إلى أن الواليات المتحدة ال تزال تجمع أفضل المواصفات االقتصادية  
تفادة منها والستخدام الفوائد المكتسبة لرفع واالجتماعية والتنظيمية والتوجيهية للمشارآة في التجارة العالمية واالس

مستوى المعيشة، وذلك رغم ما واجهه البلد خالل الفترة القصيرة الماضية من صعوبات اقتصادية واجتماعية اقترنت 
 .باختالالت في االقتصاد الكلي وبانخفاض قيمة الدوالر وأزمة سوق اإلسكان

 
وهي . 2006، على أعلى درجة في صفوف البلدان النامية في عام وحصلت سنغافورة، المصنفة الخامسة عالميًا 

 21واحتلت جمهورية آوريا والصين وماليزيا وتايلند المراآز .  األوائل20   أيضًا البلد النامي الوحيد المصنف ضمن ال
مراآز في أعلى ال) 50المصنفة (وموريشيوس ) 47المصنفة (واحتلت جنوب أفريقيا . ، على التوالي29 و27 و25و

وتنتمي البلدان المصنفة في المراآز العشرين األخيرة في ترتيب مؤشر التجارة والتنمية إلى فئة . صفوف الدول األفريقية
 جنوب -وتمكنت سبعة بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية . أقل البلدان نموًا أو إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

وُسجِّلت أعلى . 2005 من تحسين أدائها مقارنة بعام -مستقلة، بما فيها االتحاد الروسي أوروبا ورابطة الدول ال شرقي
 .نسبة تحسن في رومانيا، تليها أذربيجان وألبانيا

 
)( ومؤشر التجارة والتنمية هو استعراض شامل لألداء .  للمؤشر وتوضيح مفصل لـه، الصادر هذا اليوم، استعراض1

العالمي في مجالي التجارة والتنمية، يدمج معظم العوامل والمؤشرات الرئيسية التي تؤثر في التجارة والتنمية في آافة 
لتحليل وقياس األداء تسمح بتقييم السياسات وقد ُصمِّم المؤشر آي يوفر أداة ابتكارية ل. البلدان النامية منها أو المتقدمة

التجارية في تفاعلها مع االستراتيجيات اإلنمائية على الصعيد الوطني بغية تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية المتزنة 
ي أفرزها المؤشر، وتدل النتائج الت. في البلدان النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

والصادرة بجنيف اليوم، على الواقع الخاص بكل قطر وتشير إلى المعوقات الهيكلية أو المؤسسية أو المالية فضًال عن 
 .أوجه القصور في السياسة التجارية والرفاه االجتماعي واالقتصادي
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، ال سيما الحكومات التي تسعى وبعبارات أخرى، يهدف مؤشر التجارة والتنمية أساسًا إلى مساعدة الحكومات 

إلى التصدي للفقر والتنمية البطيئة، في تحديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات للمشارآة في االقتصاد العالمي مشارآة فعالة 
 .واالستفادة من التجارة العالمية لتسريع النمو االقتصادي على الصعيد الوطني وإحداث فرص عمل وتعزيز الرفاه العام

 
لت عدة تحسينات على مؤشر التجارة والتنمية لهذه السنة استجابة لمقترحات تقدمت بها حكومات والمجتمع وُأدِخ 
موارد التمويل : فقد أضيفت العناصر الجديدة الثالثة التالية إلى البعد المتعلق بالسياق الهيكلي والمؤسسي. األآاديمي

وأضيف عنصران جديدان إلى البعد المتعلق . يد االقتصاد الكليالمحلية، وموارد التمويل الدولية واالستقرار على صع
آما أضيف عدد من المؤشرات . باألداء في مجالي التجارة والتنمية، هما األداء التجاري والرفاه االقتصادي واالجتماعي

دة اآلليات الجديدة تشمل االدخار المحلي اإلجمالي، ومجموع خدمة الدين الخارجي والديون القصيرة األجل، وجو
التنظيمية ومراقبة الفساد، والتضخم وميزان الحساب الجاري، ونصيب اإلناث من الدخل نسبة إلى الذآور ونسبة مشارآة 

ونتيجة لذلك، أصبح مؤشر التجارة . اإلناث في مجموع القوة العاملة، ونسبة محو األمية في صفوف الكبار آمؤشر للتعليم
 . مؤشرًا خاصًا34 عنصرًا و11 والتنمية في نسخته الجديدة يعّد

 
وتشير النتائج التي أفرزها المؤشر إلى أن البلدان النامية ال تزال متخلفة عن رآب البلدان المتقدمة في مجاالت  

آرأس المال البشري، والهياآل األساسية المادية، والوساطة المالية، وجودة المؤسسات، واألداء التجاري والرفاه 
حيث أحرزت بعض البلدان : ومع ذلك، تشير الدراسة إلى حصول تطورات إيجابية مشجعة. تماعياالقتصادي واالج

النامية عالمات قريبة من تلك التي أحرزتها بلدان متقدمة في مجاالت التمويل المحلي، والهياآل االقتصادية، واستقرار 
إال أن . تقاربة نسبيًا من حيث انفتاحها على التجارةفمعظم االقتصادات أصبحت اآلن م. االقتصاد الكلي واالستدامة البيئية

التباين في العناصر األخرى يدل على محدودية التقدم الذي يمكن إحرازه بفضل االنفتاح التجاري وحده في غياب العوامل 
 .المحددة األخرى للتطور في مجال التجارة والتنمية

 
 2015." 

 
ومن بين .  يتيح هذا المؤشر للقارئ وجهات نظر عديدة تشمل مقارنات بين المناطق وبين فرادى البلدانآما 

السمات الجديدة التي تتسم بها الطبعة الصادرة هذه السنة، احتواؤها على سلسلة من الموجزات القطرية الخاصة بكل بلد 
مؤشرات مختارة؛ : زات ثالث مجموعات من المعلوماتوتعرض هذه الموج.  المشمولة بالتحليل123   من البلدان ال

؛ )باالستناد إلى المنهجية المحسنة (2006 وفي عام 2005ومقارنة بين الدرجات التي أحرزتها البلدان المعنية في عام 
 .والتغير في الدرجة التي أحرزها آل بلد بالمقارنة مع السنة السابقة، ومقارنة أداء البلد بالبلدان األخرى

 
وخالل السنوات األخيرة، أدت بلدان نامية عدة وبعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أداًء  

ويعكس مؤشر التجارة والتنمية . جيدًا وحققَّت نتائج الفتة للنظر من حيث القدرة على االلتحاق برآب أآثر البلدان ثراًء
 وهي البرازيل -) االقتصادات السبعة( سيما االقتصادات الناشئة الرئيسية السبعة الوزن االقتصادي الجديد لهذه البلدان، ال

 االقتصادات السبعة في فقد أحرزت آافة. والهند والصين وجمهورية آوريا والمكسيك واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا
. دة، تليها الهند، مع اإلشارة إلى أن الصين حققت أعلى زيا2005 درجات أفضل مقارنة بعام 2006عام 

وأحرزت مجموعة االقتصادات السبعة، في المتوسط، درجات أعلى من تلك التي أحرزتها البلدان النامية 
 2004األخرى، ولم يعد الفارق بينها وبين مجموعة البلدان العشرة التي انضمت إلى االتحاد األوروبي في عام 

 .شاسعًا
 

ت بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أعلى الدرجات، وفي صفوف تجمعات البلدان النامية، أحرز 
وأحرزت بلدان أفريقيا جنوب . تليها بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

الصحراء وبلدان جنوب آسيا نتائج متساوية تقريبًا، وتظل هذه البلدان متأخرة أشواطًا آثيرة عن المناطق 
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أعلى من تلك )  نقطة395(وأحرزت البلدان المتقدمة في مجال الرفاه االقتصادي واالجتماعي درجات  

ومن حيث أداء التجارة، ).  نقطة263(والبلدان النامية )  نقطة344(تحاد األوروبي العشرة التي أحرزتها بلدان اال
 من النقاط، 123 و108تفوقت بلدان االتحاد األوروبي العشرة والبلدان المتقدمة على البلدان النامية بإحرازها 

 . نقطة84على التوالي، مقابل 
 

بوتسوانا ( لدى خمسة بلدان نامية 2006 و2005تنمية بين وُسجِّل أشّد انخفاض في مؤشر التجارة وال 
والبلدان النامية األربعة التي حققت أعلى ). وجامايكا وأوروغواي والكاميرون والجمهورية العربية السورية

مستويات التحسن على مدى الفترة نفسها، هي إآوادور وهندوراس وجمهورية إيران اإلسالمية وُعمان، مع العلم 
بلدين األخيرين ُيعدَّان ضمن البلدان الفاِعلة الرئيسية في التجارة الدولية للطاقة، وهو ما ساعدهما في إحراز بأن ال

 .درجات عالية فيما يتعلق بمؤشرات األداء التجاري
 

 2005وأحرزت آافة البلدان المصدِّرة للطاقة، عدا ماليزيا، درجات أعلى من تلك التي أحرزتها في عام  
وحققت ثمانية اقتصادات من أصل االقتصادات العشرة األآثر اعتمادًا على السلع األساسية، . سُّن أدائها التجارينتيجة تح

 بيساو وأوغندا وإثيوبيا وباراغواي، نتائج أفضل -وهي مالوي وجمهورية أفريقيا الوسطى وآيسلندا ورواندا وغينيا 
 .سية إلى ارتفاع أسعار صادراتها من السلع األساسية، وُيعزى هذا التحسُّن بصورة رئي2005مقارنة بعام 

 
ومن النتائج الهامة التي تمخض عنها تحليل مؤشر التجارة والتنمية، والتي ستساعد في إرشاد عملية اتخاذ  

القرارات المتعلقة بالسياسات العامة على الصعيدين الدولي والوطني، اآتشاف قاعدة عامة أفرزها تحليل البيانات 
ومن تداعيات هذه العالقة في ". أن النتيجة المتحقَّقة تتحّسن بقدر ما يقل تغيُّر عناصر المدخالت"صائية ومفادها اإلح

مجال السياسات العامة، أن التشديد المفرط على عدد محدود من األهداف التجارية واإلنمائية ال يحقق، على األرجح، 
 .سوى نتائج هامشية

 
" . 

 
. ولقد آانت البيئة االقتصادية المشجعة خالل السنوات الخمس األخيرة مؤاتية جدًا لالقتصادات النامية 

آًا رئيسيًا في ظل تطور التجارة بين الجنوب والجنوب لتصبح محرِّ" وجه جنوبي"وبما أن العولمة قد بات لها 
للتجارة العالمية، فإن مؤشر التجارة والتنمية ُيبّين أن الدول النامية قد أصبحت اليوم في وضع يخولها َآسب 
المزيد من الفوائد عن طريق اعتماد سياسات فعالة ومتماسكة تهدف إلى دعم توسع التجارة بين الجنوب والجنوب 

 .وتقويتها
 

ة لهذه السنة تقديم للمكتب االستشاري المكوَّن من عدد من األآاديميين البارزين ويرد في مؤشر التجارة والتنمي 
 .آالين، الحائز على جائزة نوبل في علم االقتصاد. من جميع المناطق والذي يرأسه األستاذ الجامعي لورانس ر

 
". 
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 الُرَتب العالمية:  مؤشر التجارة والتنمية- 1الجدول 
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 آما ترد في الدراسة المعنونة 2005ال تجوز مقارنة الدرجات والرتب المحرزة في عام  :
 لتجارةالبلدان النامية في ا"

بالبيانات المتعلقة بمؤشر ) 2005نوفمبر /تشرين الثاني (2005لعام "  مؤشر التجارة والتنمية-الدولية 
التجارة  مؤشر -البلدان النامية في التجارة " آما ترد في الدراسة المعنونة 2005التجارة والتنمية لعام 

 . دراسة، والنهج الحسابي والتغطية القطريةنظرًا لتغّير المؤشرات التي تستند إليها آل" 2007والتنمية 


