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 حًا من دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدةتاابطة جنوب شرق آسيا أكثر انفر دول 

 
 

  لتبادل البضائع من كّل من االتحاد  تجارية أكثر انفتاحا   وجهاتتمثل العشر "آسيانآسيا "رابطة جنوب شرق دول باتت

 العالمي االقتصاديتقرير تمكين التجارة العالمية التابع للمنتدى ل وفقا  األوروبي، والواليات المتحدة األميركية 
  جراءاتإ . من شأنالنمو الشاملالجهود لضمان  تظافر، إال أنه ال بد من والنمو االقتصاديهناك صلة قوية بين التجارة 

 2014، إال أن التقدم يشهد ركودا  منذ العام أن تؤدي إلى نتائج سريعة كفاءة إدارة الحدودكتحسين  بسيطة
 الذي ، والعالمية التجارةأوروبا على أعلى المراتب في مؤشر تمكين تهيمن إقتصادات كّل من سنغافورة، وهونج كونج، و

 ط الوصول إلى األسواققق السلع عبر الحدود وليس فالقدرة على تسهيل تدفيقيس 
  زيارة هذا الرابطالرجاء لمزيد من المعلومات حول التقرير 

 

 

والذي أصدره  ،2016لعام  ةين التجارة العالميتقرير تمكخلص  – 2016مبر نوف 30جنيف، سويسرا، 

رابطة جنوب شرق آسيا دول بين اقتصادات  االندماج مازيادة المنتدى االقتصادي العالمي اليوم، إلى أن 

على  ة  متفوق ،انفتاحا  لتبادل البضائعأن تصبح السوق األكثر بالدول  ذهسمح له واالقتصاد العالمي)آسيان( 

 .كيةاألمير تحاد األوروبي والواليات المتحدةكّل من اال

 

عّدة منها  معاييردولة حول العالم في  136الذي يقيّم أداء  ةن التجارة العالمييويشمل التقرير مؤشر تمك

، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، حدودإدارة الواق المحلية واألجنبية، وكفاءة النفاذ لألس

معيارا  للقادة التقرير عن المنتدى االقتصادي العالمي مّرة كّل عامين، ويعتبر يصدر ووالبيئة التنظيمية. 

 الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خالل التجارة. 

 

كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كّل من الواليات المتحدة  دول رابطة جنوب شرق آسيايأتي تصّدر 

المعايير، لتقرير. إال أن التصّدر ال يشمل كافة تراجعا  في اإلنفتاح بحسب ااألوروبي  واإلتحاداألميركية 

أفضل االقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكّل وعليه فإن 

 تحاّلن المركز األول والثالث على التوالي.  اللتانسنغافورة، وهونج كونج  من
 

ال تزال "ي: كالوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالم لخصوص، يقولابهذا و

قتصاد العالمي، وإن التحدي األكبر للقادة هو األقوى لتقدم اإل)الدافع( الحرة هي الحامي التجارة العالمية 

 وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل."  ،جعل التجارة أكثر عدال  

 

فيما يخص الحكومات حققته الذي نسبيا  لنجاح المحدود النتائج الرئيسية األخرى للتقرير هي ا أحدولعّل 

لكل من مكاسب غير متكافئة تحقق و، كفاءة اإلدارة تعتبر مسألة سهلة ، خصوصا  وأنحدودإدارة الكفاءة 

تحقيق هذه ل لمطلوبافيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي الشركات الصغيرة والكبيرة، 

تسهيل  يةاتفاقمع دخول التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالميا  خصوصا  وهذا  .المكاسب

 .2017منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام ل التابعة 2014 التجارة
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 ونوعلى خالف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم ال يزال ،هو أنهالنتائج األخرى للتقرير ومن 

أداء كبرى أن فالمؤشر . وبحسب الدولية، أو سالسل القيم العالميةعلى المشاركة في التجارة  ينغير قادر

التي األسواق النامية يعّد سيئا  نوعا  ما، حيث أن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي 

مليار نسمة(  2.4حلّت ست من الدول األخرى )وهي موطن لحوالي حلّت في ترتيب العشر األوائل. بينما 

 وباكستان( 111( وروسيا )110(، والبرازيل )102حلّت في المركز ). فالهند بعد المئة مافي مراتب 

 .(127) ، ونيجيريا(123) ، وبنغالدش(122)
 
التحالف العالمي لتسهيل التجارة: "يتم منع الشركات ورواد األعمال في العديد فيليب إيسلر، مدير يقول و

فعالة والمكلفة فيما الغير السوق العالمي بسبب اإلجراءات  من األسواق النامية والناشئة من الولوج إلى

ارية بد للحكومات من أن تعامل مسألة اإلصالحات والتسهيالت التج. ال دارة الحدوديةكفاءة اإليخص 

 ."للجميع العمل التجاريوفر إمكانية كأولوية استراتيجية لت

 

 النتائج اإلقليمية

على الرغم تمكين التجارة، وذلك بعندما يتعلق األمر  أداء  أفضل المناطق  كا الشماليةيرأوروبا وأمتبقى 

الدول األوروبية تتركز األداءات األفضل في . و2014في التكامل منذ عام  تباطؤا   اشهدت هماتامن أن كل

رابطة التجارة الحرة األوروبية ودول ، 29ثمانية مراتب لتحّل في المركز التي تقدمت  وانياليثالجديدة ك

سويسرا والواليات المتحدة أما (. 49 زمرتبة لتحّل في المرك 18صربيا تقدمت ومنطقة البلقان )

 .فيما يخص الوصول إلى السوق المحلية والعالمية على التواليأ األداء األسو افهما الدولتان ذاتاألميركية 
 

المحيط الهادئ هي وشرق آسيا منطقة أفضل الدول أداءا  في اضافة إلى سنغافورة وهون  كون ، فإن باإل

، وقد حّسنت (تبامر أربعبخسارة  18في المركز )( ونيوزيلندا ةمرتب 16بزيادة  29في المركز اليابان )

اضمن دول اإلقليم ذات . ومن (تانمرتببزيادة  61في المركز )ا، بما فيها الصين كافة دول اإلقليم ترتيبه

 .27اإلقتصاد المتقدم فقد صعدت كوريا سبع مراتب إلى المركز الـ 

: في ترتيبها ملحوظا  تحسنا   هاجميع )حوض نهر ميكون ( فقد شهدتاألربعة  دول منطقة ميكون أما 

جمهورية الو ، و(ةمرتب 14بتقدم  73في المركز )نام وفيت، (تبامر تسعبتقدم  63في المركز )ند تايال

 (.تبامر أربعبتقدم  98في المركز ) كمبوديا، و(تبامر عبسبتقدم  93في المركز )الديمقراطية الشعبية 

 

الشرق األوسط وشمال أما منطقة  

األسواق  تشمل بعض أفضلف أفريقيا

كاإلمارات العربية المتحدة، والتي  أداءا  

تستقر في مرتبتها الثالثة والعشرين 

عالميا ، وإسرائيل التي زادت إثني عشر 

مرتبة لتحّل في المركز الثالثين، ومع 

ذلك فإن الفروق ما بين دول المنطقة 

ا من شاسعة، فحال المنطقة كغيره

لم حيث يكون أداء الدول ذات امناطق الع

اإلقتصادات الغنية بالسلع األساسية 

أفضل من أداء تلك ذات اإلقتصادات 

 األصغر. 
 
 
 

في خمسة من معايير ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يأم دول (21تشيلي )في المركز تتصدر

 94في المركز )واألرجنتين  (مرتبة 11بزيادة  51)في المركز الـ مكسيك كّل من العتبر المؤشر. وت

 ذات التحّسن األكبر في اإلقليم. الدول ، (تبامر تسعبتقدم 

 2016  تمكين التجارة العالميةتقرير   
 عالميا  األفضل أداء  العربية العشر لدول اترتيب  

 2014 
* 

2016 
* 

 الدولة

 23 23  العربية المتحدةاإلمارات 

 41 42 البحرين 

 25 43 قطر 

 45 45 األردن 

 39 46 ُعمان 

 52 49 المغرب 

 56 67  العربية السعوديةالمملكة 

 85 87 الكويت 

 92 90 لبنان 

 89 91 تونس 

  ةتمكين التجارة العالميتقرير *المصدر:  



عام . وبشكل ثالثة عشر مرتبة (112) وبوليفيا (110) ومن جهة أخرى فقد تراجعت كّل من البرازيل

العالمي من حيث الوصول إلى األسواق المحلية أفضل من المتوسط  يعتبركا الالتينية ريأمفإن أداء 

واضعف البنية التحتية وخدمات  تواجه المشكالت فيما يخص كفاءة إدارة الحدود ها ال تزالواألجنبية، ولكن

 .النقل
 

الوصول  تدهور األداء في كل منحيث العام، تحسن في مؤشر هذا مستوى  أقل أوراسياشهد إقليم وقد 

خمسة  وتصعدريادتها في المنطقة، بتعزيز جورجيا ل، ومع ذلك، تستمر ى األسواق وخدمات النقإل

دول المنطقة انخفض بال استثناء، حتى روسيا التي حلّت  بقيةأداء ، في حين أن 41المركز الـإلى  مراتب

 خسرت خمس مراتب. 111في المركز 

 

ويأتي هذا كنتيجة هذا العام، التحسن األكبر عالميا  أفريقيا جنوب الصحراء منطقة  حققتالوقت ذاته، في 

موريشيوس، أداء وخصوصا  األجنبية منها. ولكن الوصول إلى األسواق،  خاصية لتطورات الهامة فيل

عالميا  )إال أنها تبقى أفضل  39 ما أدى إلى تراجعها تسعة مراتب لتحّل في المركزشهد بعض التوقف، 

أي  120فقشد شهدت أعلى نسبة تحّسن في اإلقليم، حيث حلّت في المركز ليبيريا، (. أما قليم أداء  اإلدول 

 إلى منظمة التجارة العالمية مؤخرا . بزيادة تسع مراتب وذلك على تبعية إنضمامها

 

الهند ، فمدى العامين المااضيينمن نتائجها في المؤشر على اقتصادات جنوب آسيا  كافةحسنت هذا وقد 

(، وباكستان 103سريالنكا )إال أن كّل من ، 102مراتب لتحّل في المركز الـ أربعة ها بئحسنت من أدا

جنوب آسيا المنطقة األكثر  منطقة وال تزال. الترتيبجميعها في  ت( تراجع123( وبنغالدش )122)

 15.8دة )ارتفعت من على المنتجات المستور ٪ 16.7فة تعر فهي تفرض بالمتوسطفي العالم:  انغالقا  

 .2014في المئة في عام 
 

 ةمؤشر تمكين التجارة العالميحول 

ة مدى امتالك االقتصادات للعوامل التي من شأنها تسهيل التدفق الحّر يقيم مؤشر تمكين التجارة العالمي

ق اسوإلى األ النفاذهذه العوامل سبعة معايير هي: للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتضم 

للنقل، توافر البنية التحتية  ةتحتيتوافر البنية الإلى األسواق األجنبية، كفاءة إدارة الحدود،  النفاذ المحلية،

 التغيرات في منهجيةبسبب بد من اإلشارة إلى أنه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبيئة التشغيل. وال 

، لذا فقد تمت إعادة 2014بنتائج تقرير  2016نتائج تقرير  المؤشر وتوافر البيانات، ال يمكن مقارنة

 . المنهجية الجديدةعام بحسب  2014احتساب نتائج تقرير 

 
 

 -إنتهى-

 

 

 

 مالحظات للمحررين
 

 GETR16#الوسم: تابعنا على 

 http://wef.ch/getr16لالطالع على التقرير كامالً الرجاء زيارة 

  هذا التقريرالتي يتبعها المنتدى في نهجية للتعرف إلى الم
 /http://www.tradefacilitation.orgتحالف العالمي لتسهيل التجارة:  تعرف إلى اللل

 http://wef.ch/agendaبالتقرير الرجاء زيارة  طالع على مدونات وآراء متعلقةلال

 davos_wef باستخدام WeChatعلى و LinkedIn، وTwitter، وFacebookعلى  تواصل معنا

 
قطاع األعمال، والسياسة وغيرهم ، ومن خالل إشراك قادة الفكرمؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. المنتدى االقتصادي العالمي هو 

 http://www.weforum.orgلصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية  المجتمعيينمن القادة 
 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_Ch2_App_B_ETI_methodology.pdf
http://wef.ch/getr16
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GETR_2016_Ch2_App_B_ETI_methodology.pdf
http://www.tradefacilitation.org/
http://wef.ch/agenda
https://www.facebook.com/worldeconomicforum
https://twitter.com/wef
https://www.linkedin.com/company/8193?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:8193,idx:2-1-4,tarId:1443540019730,tas:world%20economic%20forum
http://www.weforum.org/


 


