
 

 الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها: 10لهدف ا

تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما يتماشى مع أ: -10 الغاية
 اتفاقات منظمة التجارة العالمية

نسبة بنود التعريفات الجمركية المطبقة على الواردات من أقل البلدان نمواً والبلدان النامية : 1-أ -10المؤشر 
 المتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية

  

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنظمات /منظمةال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 )األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
  

 (WTOمنظمة التجارة العالمية )
  

 المفاهيم والتعاريف

 ريف:التع
  

نمواً ( المطبقة على المنتجات المستوردة من أقل البلدان بالنسبة المئويةعدد الخطوط التعريفية ) مجموعنسبة 
 .HS 01-97في الفصل  %0المعادلة لمعّدل تعريفي يبلغ والبلدان النامية 

  
 األساس المنطقي:

  
للبلدان النامية  كون متاحة للوصول الحرالتي ستبمراقبة عدد المنتجات يسمح أن ساب هذا المؤشر تحامن شأن 
بمعدالت الرسوم الجمركية المطبقة على البلدان  ند مقارنتهوع إلى أسواق البلدان المتقدمة. بلدان نمواً وأقل ال

سيسمح هذا المؤشر بتقييم مدى منح المعاملة الخاصة والتفضيلية من حيث التعريفات الجمركية على  األخرى،
سيشير تطور هذا المؤشر إلى التقدم المحرز في التخلص التدريجي من معدالت الرسوم الجمركية و الواردات.

 من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.على السلع القادمة 
  

 المفاهيم:
  
ى إل تعريفية الوطنيةير رموز الخطوط ال(: تشNTL) الخطوط التعريفية الوطنيةأو  الجمركي يخط التعريفال

تكون أطول من مستوى األرقام  ، والتيالبلدان المنفردة التجارية من قبل سلعرموز التصنيف، المطبقة على ال
رموز  ستندت لعديد من األغراض األخرى.لوفي التعريفات  ريّة التمييزبلدان حولل الستة للنظام المنسق.



 رمزعلى سبيل المثال، يشير ف أطول من ستة أرقام. إنما هي النظام المنّسق على قوميةالخطوط التعريفية ال
الخط حين يشير رمز  ، فيغال الحيّةوالبغال والنى األتن المكون من ستة أرقام إل 010120النظام المنسق 

 010120.20، ويشير الحية ى أتن التأصيلإل 010120.10 ةكييراألم في الواليات المتحدة التعريفي الوطني
 المستوردة للذبح الفوري.النغال إلى البغال و 010120.30، ويشير أتن التأصيل الحية غير تانإلى األ

  
، تُفرض إما الواردات من البضائعرسوم جمركية على  التعريفات الجمركية: التعريفات الجمركية عبارة عن

 100دوالرات لكل  7بيل المثال على أساس القيمة )النسبة المئوية للقيمة( أو على أساس محدد )على س
ً  سعرية للسلع المماثلة أفضليةيمكن استخدام التعريفات لخلق و (.يلوغرامك ولرفع اإليرادات  المنتجة محليا

 .من التعريفات الجمركيةالضرائب وال تعتبر تدابير التعويض التجاري  الحكومية.
  
 :تعليقات والقيودال
  
 :عند مراجعة هذا المؤشر يجب أخذ التنبيهات التالية بعين االعتبار"

، وبالتالي فإن الحسابات تقتصر خاصة والتفضيلية للبلدان الناميةتقديرات دقيقة بشأن المعاملة ال وجودعدم 
، ال سيما عند النظر إلى صادرات عوامل القيود التجاريةمن سوى جزء  ا األمر ليسوهذ على التعريفات فقط.

معايير ملة التفضيلية المتبادلة التي تحّدد التي ال تدخل ضمن مبدأ المعا ن النامية أو أقل البلدان نمواالبلدا
 األهلية.

  
البلدان  إنما من دون استخدام، سابتحيلية للبلدان المتقدمة في االالتغطية الكاملة للمخططات التفض استخدام
بشكل كامل ألسباب مختلفة مثل عدم قدرة بعض المصدرين على استيفاء  للمعاملة التفضيلية رةالمصدّ المتقّدمة 
دام وبما أنه ال توجد معلومات إحصائية دقيقة عن مدى االستخ (.هلية )أي االمتثال لقواعد المنشأمعايير األ

 أنها تستخدم بالكامل. فتراضاال يتم، فيةالتفضيلالمعامالت الفعلي لكل من هذه 
  

التفضيلية  ملةللمعاة ، ولكنها ليست دائماً مرادفلنفاذ إلى السوقمؤشراً على ا عفاء من الرسوممعاملة اال اعتبار
، توازي الصفر أو ما يقاربهة األولى بالرعاية ، ألن عدداً من التعريفات المفروضة على الدولللبلدان المستفيدة

االعفاء تجات تكنولوجيا المعلومات الدولية الخاصة بمنكما توفر االتفاقيات  خاصة بالنسبة للوقود والمعادن.
 " ألغراض إنتاجية.والمعدات المستخدمة  للمكوناتمن الرسوم الجمركية 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 .من الرسوم معفاةالجمركية الوطنية التي تكون حصة خطوط التعريفات يتم احتساب المؤشر على أنه متوسط 

  
 تفصيل:ال
  

البيئية( والمناطق الجغرافية ومستوى  والسلع حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة والنسيجب لتفصيليتوفر ا
 (، والبلدان األقل نمواً دخل الدولة )على سبيل المثال البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية

  



 
 
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

 بلدعلى مستوى ال                •
  

 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةيتم حساب القيم ال
  

 على المستويين اإلقليمي والعالمي                •
  

 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةيتم حساب القيم ال
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

البلد أو حسب ب مجموع عدد الخطوط التعريفية منالمعفاة من الرسوم الجمركية  تعريفيةالالخطوط حصة 
بين الدولة األولى بالرعاية وغيرها من  ، فإن الحد األدنىالخط التعريفيوعلى مستوى  .مجموعات البلدان
 دائماً ما يُراعى في حساباتنا. أنظمة الواردات

 
 :فاوتصادر التم
  

 على المستوى العالمي. وطنيةاستخدام نفس البيانات التم إذ  .نطبقال ت
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  
كن . التي يمالتعريفة الجمركية على الواردات هي بيانات 1-أ-10 الرئيسة المستخدمة لحساب المؤشر ةلمعلوما

أو البعثات القطرية الدائمة لدى األمم  وطنيةال ءاتمكاتب اإلحصاباشرةً بعن طريق االتصال م هااسترجاع
داخل الجمارك والوزارات المسؤولة عن إيرادات الجمارك  جهات التنسيققليمية أو المتحدة أو المنظمات اإل

ة. ويتم استخراج وزارة التجاركبديل االتصال بت اإليرادات ذات الصلة( أو )وزارة االقتصاد / المالية وسلطا
- (MAcMapلحساب هذا المؤشر من مركز التجارة الدولية ) ركيةات الجمالتعريف بيانات

http://www.macmap.org/ -التجارة العالمية  منظمةوWTO (IDB) -  
http://tao.wto.org - اعداتوق ( بيانات األونكتادTRAINS.) بيانات التعريفات الجمركية  تُجَمع

جهات بالمباشر ( عن طريق االتصال MAcMap) ITCات مركز التجارة الدولي قاعدة بيان المدرجة في
أو المنظمات اإلقليمية )في حالة االتحادات الجمركية أو المجتمعات االقتصادية  وطنيةفي الوكاالت الالتنسيق 

، يتم شراء تفي بعض الحاال اإلقليمية.أو  وطنيةالمواقع الرسمية ال تُحّمل على، وعند توفّر البيانات اإلقليمية(.
المدرجة في  رسوم الجمركية المفروضة على الوارداتعلى بيانات الة. ويُستحَصل خاص شركات  البيانات من 

تُجمع و الرسمية ألعضاء منظمة التجارة العالمية. تبليغاتن ال( مIDBقاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية )



، بما في ذلك ( من مصادر رسميةTRAINSفي قاعدة بيانات األونكتاد ) درجةمُ ال الرسوم على الواردات
 المنظمات اإلقليمية.بأو  بالبلدان الخاصة اإلنترنتشبكة المواقع الرسمية على 

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 42آسيا والمحيط الهادئ: 
 49أفريقيا: 

 34كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: يرأم
 48كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: يرأوروبا وأم

  
 السالسل الزمنية:

  
 السنة األخيرةإلى  2005السنوية من عام  البيانات

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة

  
 إصدار البيانات:

  
تاريخ  أن إال مارس من كل عام.آذار/يمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاهزة بحلول على سبيل البيان، 

 أهداف التنمية المستدامة. رصدترة المتوخاة إلصدار تقرير على الف سيعتمد اإلصدار
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 ال ينطبق.

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

 سم:اال
  

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.العالمية ومركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة 
  
 وصف:ال



  
تقريراً  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية وم كل من سيقدم

 .مشتركاً عن هذا المؤشر
  

 المراجع

  
 الموّحدة:دليل الموارد 

  
http://www.intracen.org / www.wto.org / 
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

  
 المراجع:

  
 متاحة.مراجع من ما 
  

 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 .مفروضة حصصو جمركية رسوم من دونالنفاذ إلى األسواق  يسيربشأن ت 12-17الروابط مع المؤشر 

 


	METAdata 10.1.1.arabic
	METAdata 10.4.1.arabic
	METAdata 10.6.1.arabic
	METAdata 10.A.1.arabic
	METAdata 10.B.1.arabic
	METAdata 10.c.1.arabic



