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 أصدره المنتدى االقتصادي العالمي

يكشف أن الفشل في التعامل مع اإلصالحات  4102تقرير تمكين التجارة العالمية 
 هدد التقدم االجتماعي واالقتصاديالتجارية ي  

  

  أن األسواق الناشئة ال تزال بعيدة عن تطبيق اإلصالحات التجارية  4102 تمكين التجارة العالميةيكشف تقرير
 العملية المتوافقة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية في بالي. 

 وضعف البنية التحتية أهم القضايا الرئيسية التي تحول دون جني  ،ن المعقدوالروتي ،تشكل أوجه عدم الكفاءة
 ثمار وفوائد التجارة.لاالقتصادات 

 المملكة المتحدة اقتصادات مجموعة العشرين في تقرير تمكين التجارة، تليها كل من ألمانيا واليابان.  تتصدر 
   هناعبر الضغط اإلضافية يمكن تحميل النسخة الكاملة من التقرير والمواد . 
 

الصادر  4102تقرير تمكين التجارة العالمية كشف  :4102أبريل  0جنيف، سويسرا، 
اليوم عن المنتدى االقتصادي العالمي، أن الحواجز المفروضة على التجارة تسهم في 

 ، حيث ماتزال العديد من الحكومات تتخلف عن سناالقتصاد العالميعرقلة تعافي 
التقدم و  يمكن أن يكون لها تأثير طويل األمد على النمو، إصالحات مباشرة أحيانا  

  .االجتماعي

يوضح مؤشر تمكين التجارة ضمن التقرير أن االقتصادات الناشئة الكبيرة تواجه و 
مكين التجارة والتقدم في المرحلة المقبلة من لت فيه تحديات هائلة في الوقت الذي تسعى

 031عالميا  من بين  42صّدر في العالم، المرتبة وتحتل الصين، أحد أعضاء دول "بريكس" وأكبر م  التنمية لديها. 
 اقتصاد شملهم المؤشر، وتأتي قبل جنوب أفريقيا بفارق خمسة مراكز. 
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المؤشر حيث ظهرت  ضمن( فقد أظهرت أداء  مخيبا  014) االتحادية ( وروسيا68( والهند )18أما البرازيل )
( قائمة مجموعة "إم آي إن تي" متقدمة على 48االقتصادات الثالثة ضمن النصف السفلي من المؤشر. وتقود تركيا )

 مقتربة من ذيل المؤشر.  ( 042) (، فيما حلت نيجيريا في المركز80( والمكسيك )41أندونيسيا )

 

التجارة في  التي تعترض تمكينالحواجز كشف التقرير أن و  
الروتين المعقد في  تشمل، االقتصادات النامية والناشئة

 ،والفساد وعدم كفاءة البنية التحتية ،اإلجراءات الحدودية
وتدني مستويات األمن. وتطبق معظم االقتصادات المتقدمة 
تعريفات منخفضة على الوارادت، بينما تطبق دول أخرى 
مثل سويسرا والنرويج وأعضاء كتلة االتحاد األوروبي أنظمة 

 جمركية معقدة تصّعب عملية المرور. 

ن بعض هذه الحواجز، مثل عدم كفاية وأكد التقرير أ
بالتخليص الجمركي عبر الحدود، يمكن  اإلجراءات المتعلقة

إزالتها نسبيا  على نحو سريع بتكلفة منخفضة وباستخدام رأس 
قصص  من عددا  التقرير  ويتضمنالمحدود.  المال السياسي

ماليزيا ، و (1تشيلي ) لعدد من االقتصادات مثل نجاحال
التي تمكنت من تحسين ترتيبها و ، (46وموريشيوس ) ،(44)

 إصالحات واستثمارات مستهدفة. تنفيذ من خالل 

أداء نتائج تقييم  4102 تمكين التجارة العالميةتقرير  ويتناول
الدخول إلى  تشمل: في أربعة مجاالت ا  عالميا  اقتصاد 031
دارة الحدود ،السوق ، حيث وبيئة التشغيل ،والبنية التحتية ،وا 

رير قائمة التقتعتلي كل من سنغافورة وهونج كونج وهولندا 
    بوصفها أكثر دول العالم نجاحا  من حيث تمكين التجارة. 

إسبن بارث إيدي، المدير التنفيذي بالمنتدى االقتصادي  وقال
عدة سنوات صعبة لمحاولة التقدم إلى مضي العالمي: "بعد 

4102لدول على مؤشر تمكين التجارة العالمية ترتيب ا  
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نافذة شديد األهمية للتركيز على إزالة  ،جولة الدوحة، توفر اتفاقية بالي والتي تتمحور حول اتفاقية تسهيل التجارة
على العراقيل العملية أمام التجارة. وفي ضوء ذلك، فإننا نعتقد أن أوجه القياس الفريدة في التقرير سوف تساعد القادة 

 ". التطوير والتحسينناجحة ومجاالت السياسات التحديد 

ارة عن منهجية تقيس إلى أي مدى وصلت االقتصادات تمكين التجارة، وهو عبإلى مؤشر  في التقرير ويستند التقييم
والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود إلى أن تصل إلى  ،والبنية التحتية ،فيما يتعلق بالسياسات

( 4( الدخول إلى األسواق المحلية، 0سبعة دعائم، هي:  التقرير إلى وجهاتها. وتصنف عوامل تمكين التجارة في
( توافر 4( توافر وجودة البنية التحتية للنقل، 2( كفاءة وشفافية إدارة الحدود، 3إلى أسواق المال األجنبية،  الدخول

وحرص القائمون  بيئة التشغيل.ال( 7( توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، 8وجودة البنية التحتية للخدمات، 
ثرائه بعدد من المؤشرات الجديدة. اإل عمل سين إطارعلى التقرير هذا العام على تح  صدار الخامس وا 

مؤشرا  منفصال  من عدة منظمات دولية،  48 استقدام وذلك عبرالجوانب المتعددة،  مختلفقياس وعمل التقرير على 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي، وبرنامج و جارة، ومنظمة التجارة العالمية، تشمل المركز الدولي للت

مؤسسة ، وذلك باإلضافة لشركاء آخرين للبيانات مثل للمنتدى االقتصادي العالمياستطالع الرأي التنفيذي التابع 
 "جلوبال إكسبرس أسوسيشن". 

، حيث من علق بإزالة الحواجز أمام التجارةا يتحليل أداء دول أمريكا الالتينية فيميضم التقرير فصال  خاصا  يختص بتو 
الذي سيعقد في بنما  الالتينية المي ألمريكاالمنتدى االقتصادي العفي جلسة خاصة في  نتائج التحليلمناقشة  المقرر

 . الجاري يلأبر  3و 0في الفترة بين 

وهو من برنامج المنتدى االقتصادي العالمي لتمكين التجارة،  جزء  يشكل  4102 تمكين التجارة العالميةتقرير  يذكر أن
و"إيه  ،مجتمع الشراكة في قطاع سلسة اإلمداد والنقل والذي يشمل شركات "إيه.بي مولر مايرسك" برنامج مدعوم من

و"دي إن بي أيه إس  ،دويتشه بوست دي إتش إل"و"، و"برايت ستار كورب" ،و"برامبلز ليمتد" ،و"أجيلتي" ،بي فولفو"
و"سويس  ،و"ستينا إيه بي" ،و"رويال فوباك" ،والشركة العالمية لخدمات نقل الحاويات ،ومجموعة اإلمارات ،أيه"

 فولكسفاغن إيه جي". و" ،و"يو بي إس" ،و"ترانسنت إس إو سي ليمتد" ،إنترناشونال إيرالينز ليمتد"

 -انتهى  -

 مالحظات للمحررين:

 رابطالمن هذا  4102 تمكين التجارة العالميةتقرير يمكن قراءة  -

  )lExce أو،  :PDF)بصيغة  4102تنزيل مؤشر تمكين التجارة يمكن  -
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 .http://wef.ch/getr14map رابططة الدول التي شملها التقرير على اللمشاهدة خري -

 http://wef.ch/facebook تابعونا على صفحة المنتدى في الفيسبوك -

 http://wef.ch/livetweetو http://wef.ch/twitter تابعونا على صفحة المنتدى في تويتر -

 http://wef.ch/blogلقراءة مدونة المنتدى  -

 http://wef.ch/events لمتابعة األحداث القادمة للمنتدى -

 http://wef.ch/news المنتدى نشرة أخبار لالشتراك في -

 العالمي: يمنتدى االقتصادالنبذة عن 

يعد المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات األعمال، والسياسة، 
والقطاع األكاديمي، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية. وتأسس المنتدى كمنظمة غير 

، ويقع مقره الرئيس في مدينة جينيف السويسرية. وال يرتبط المنتدى بأي مصالح سياسية أو يوالي حزب أو قومية 0670ربحية في عام 
 محددة.

 www.weforum.orgللمزيد من المعلومات حول المنتدى االقتصادي العالمي، الرجاء زيارة: 
 

 

 ، الرجاء التواصل مع:عالميةاإل للمزيد من المعلومات
 العالمي المنتدى االقتصاديعالمي، اإل المدير، يريم الحبيب

 

The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through public-private 
cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other leaders of society to shape 
global, regional and industry agendas. 

Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is independent, impartial 
and not tied to any interests. It cooperates closely with all leading international organizations (www.weforum.org). 
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