
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا

إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف  :٧١-٧١ غايةال
ية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة اإلنمائية في إطار منظمة التجارة العالم

 التي وضعتها تلك المنظمة

 المتوسط المرجح للتعريفات الجمركية في جميع أنحاء العالم :٧-٧١-٧١المؤشر 

 

 المعلومات المؤسسية

  
 / المنظمات:منظمةال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(
  

 (WTOالعالمية )منظمة التجارة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

نظام المنّسق الالسلع في من واردات الالمطبقة على  المرّجحة الجمركيةتعريفات الالنسبة المئوية لمتوسط  قيمة
 .79-1لتوصيف السلع األساسية وترميزها الفصول 

  
 األساس المنطقي:

  
التعريفات الجمركية المطبقة في جميع أنحاء العالم كمؤشر على درجة النجاح  معدل متوّسطيمكن استخدام 

 الذي حققته المفاوضات المتعددة األطراف واالتفاقات التجارية اإلقليمية.
  

 المفاهيم:
  

ح ، يوصى باستخدام منهجية ترجيريفة الجمركية للمجموعات القطريةالمرجح: من أجل جمع قيمة التعالمتوسط 
 أساس قيمة السلع المستوردة.على 

  
ا على ، تُفرض إمرسوم جمركية على واردات البضائع التعريفات الجمركية: التعريفات الجمركية عبارة عن

يمكن  كغم(. 111دوالرات لكل  9أساس القيمة )النسبة المئوية للقيمة( أو على أساس محدد )على سبيل المثال 



عتبر تدابير ال ت .ةولرفع إيرادات الحكوم ا  محليالمنتجة استخدام التعريفات لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة 
 .من التعريفات الجمركيةالتعويض التجاري والضرائب 

  
 التعليقات والقيود:

  
لتجارة ل االتعريفات ليست سوى جزء من العوامل التي يمكن أن تفسر درجة االنفتاح والشفافية في مجا

 ، ال توجد تقديرات دقيقة بشأن التدابير غير الجمركية أو مؤشر الشفافية.ومع ذلك الدولية.
  

 القصوى يةالتعريف ية اإلضافية بما في ذلك: أ(، يمكن حساب القياسات الفرعلمزيد من تحسين جودة المعلومات
فبكثير من المعتاد التي تكون أعلى)أي النسبة المئوية للتعريفات على بعض المنتجات  ة على أنها ، والمعرَّ

أي حيث تطبق دولة ما معدل تعريفة أعلى على المنتجات التعريفي ) تصاعد)ب( في المائة( و  11أعلى من 
جزء من ة الدولية كوقد تم تقديم هذه الحسابات بالفعل من قبل مركز التجار في المراحل المتأخرة من اإلنتاج(.

انظر التقرير للحصول على مزيد من  األهداف اإلنمائية لأللفية. خاص بسّد ثغراتفريق العمل التقرير 
 الرابط التالي: المعلومات حول المنهجية على

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2014/20
14GAP_FULL_EN.pdf 

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
، يتم تحويل بعض المعدالت التي ال يتم التعبير عنها في شكل إدراج جميع التعريفات في الحساب من أجل

وفق ا  لتحويلويتم ا القيمة )مثل الرسوم المحددة( في مكافئات القيمة )أي بنسبة مئوية من قيمة الواردات(،
تيراد يتم احتساب قيم وحدة االس. وتورد باستخدام طريقة قيمة الوحدةلكل مس لتعريفة الجمركيةلمستوى خط ا

ال يمكن توفير سوى عدد محدود من معدالت التعريفات الجمركية غير المرتبطة  من قيم االستيراد والكميات.
تسمح هذه المنهجية و ( ويتم استبعادها من الحساب.AVEبالقيمة )أي الرسوم الفنية( مع مكافئات القيمة )

ا بإجراء مقارنات بين الدول.  أيض 
  
 تفصيل:ال
  

ية ومستوى ( والمناطق الجغراف البيئية والسلع حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة والنسيجب فصيليتوفر الت
 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:
  

 HS 6 وترميزها ذات الرمز المؤلف من ستة أرقامالنظام المنّسق لتوصيف السلع األساسية  معدالت تعريفة
 من أجل خطوط التعريفات الوطنية المتداولة. أرقام 6الثنائية المكونة من مع تدفقات الواردات 

  
 :فاوتالتمصادر 

  
 للتطبيق ةغير قابل

  

 مصادر البيانات

  
هي بيانات التعريفة الجمركية على  1-11-19لمستخدمة لحساب المؤشرات ة االمعلومات الرئيس

المعلومات المتعلقة بالتعريفات الجمركية عن طريق االتصال مباشرة مع المكاتب  خالصيمكن است الواردات.
 يقجهات التنسمنظمات اإلقليمية أو لدى األمم المتحدة أو ال اإلحصائية الوطنية أو البعثات القطرية الدائمة

داخل الجمارك والوزارات المسؤولة عن إيرادات الجمارك )وزارة االقتصاد / المالية وسلطات اإليرادات 
تسترجع بيانات التعريفة لحساب هذا المؤشر من مركز التجارة  ذات الصلة( أو بدال  من ذلك وزارة التجارة.

 - WTO (IDB)عالمية ومنظمة التجارة ال - /http://www.macmap.org -(  MAcMap الدولية )
http://tao.wto.org اعداتوق ( بيانات األونكتادTRAINS.)  يتم جمع بيانات التعريفات الجمركية

 بجهات التنسيق( عن طريق االتصال  MAcMap ) ITC مركز التجارة الدولي قاعدة بيانات المدرجة في
االتحادات الجمركية أو المجتمعات االقتصادية المباشرة في الوكاالت الوطنية أو المنظمات اإلقليمية )في حالة 

، يتم حاالتفي بعض ال ، يتم تنزيل البيانات من المواقع الرسمية الوطنية أو اإلقليمية.عند توفرها اإلقليمية(.
يتم الحصول على بيانات التعريفات الجمركية المدرجة في قاعدة بيانات  شراء البيانات من الشركات الخاصة.

تُجمع تعريفة  ( من اإلخطارات الرسمية ألعضاء منظمة التجارة العالمية.IDBرة العالمية )منظمة التجا
، بما في ذلك المواقع الرسمية ( من مصادر رسميةTRAINSاالستيراد الواردة في قاعدة بيانات األونكتاد )
 على اإلنترنت للبلدان أو المنظمات اإلقليمية.

  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 24والمحيط الهادئ: آسيا 
 27أفريقيا: 

 42كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 24كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم



  
 السالسل الزمنية:

  
 إلى آخر سنة 4111البيانات السنوية من عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 تحديث مستمر على مدار السنة

  
 إصدار البيانات:

  
ومع ذلك، سيعتمد  .مارس من كل عامآذار/ ، يمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاهزة بحلول باإلجمال

 تاريخ اإلصدار على الفترة المتوخاة إلصدار تقرير مراقبة أهداف التنمية المستدامة.

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 وردت سابقا .

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
تقريرا   (اداألونكتمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )سيقدم مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية و

 مشتركا  عن هذا المؤشر
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

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

  
 المراجع:

  
 مراجعال 
  



 المؤشرات ذات الصلة

  
قل السلع والخدمات البيئية التحسينات في نب(، -4 غايةتشوهات السوق الزراعية )ال تخفيضالروابط مع 

 ب(.-4الغاية والوصول إلى األدوية األساسية ) (9-19 غاية)ال
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