
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 
تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى األسواق بدون  :٧١-٧١ غايةال

ة، بوسائل منها كفالة جعل رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمي
قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في 

 تيسير الوصول إلى األسواق
متوسط التعريفات الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية  :٧-٧١-٧١المؤشر 

 رة الناميةالصغي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )
  

 (WTOمنظمة التجارة العالمية )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 فريف:

  
( التي تواجهها المنتجات المصدرة من البلدان بالنسبة المئويةالجمركية على الواردات )التعريفات متوسط 

 النامية وأقل البلدان نمواً.
  

 األساس المنطقي:
  

التعريفة الجمركية التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً يسمح بمراقبة لمعدالت إن المستوى المتوسط 
 تقدم وتيرة النظام المتعدد األطراف باتجاه الوصول إلى األسواق الحرة المعفاة من الرسوم والحصص.

  
 المفاهيم:

  
إما  ، تُفرضت من السلعالواردارسوم جمركية على  التعريفات الجمركية: التعريفات الجمركية عبارة عن

 011دوالرات لكل  7على أساس القيمة )النسبة المئوية للقيمة( أو على أساس محدد )على سبيل المثال 
ً  المنتجة يزة سعرية للسلع المماثلةيمكن استخدام التعريفات لخلق م كغم(. ال  كومية.ولرفع اإليرادات الح محليا

 HS ظام المنسقنيتم أخذ التعريفة في ال .من التعريفات الجمركيةالتعويض التجاري والضرائب  تعتبر تدابير
 بعين االعتبار. 01-97

  



ى إل تعريفية الوطنيةير رموز الخطوط ال(: تشNTL) الخطوط التعريفية الوطنيةأو  الجمركي يخط التعريفال
األرقام  أطول من مستوىتكون  ، والتيالبلدان المنفردة التجارية من قبل سلعرموز التصنيف، المطبقة على ال

رموز الخطوط  ندستت لعديد من األغراض األخرى.لوريّة التمييز في التعريفات بلدان حولل الستة للنظام المنسق.
النظام  رمزعلى سبيل المثال، يشير ف أطول من ستة أرقام. إنما هي النظام المنّسق على وطنيةالتعريفية ال

يفي الخط التعرحين يشير رمز  ، فيغال الحيّةوالبغال والنى األتن إلالمكون من ستة أرقام  010120المنسق 
إلى  101011.11، ويشير الحية ى أتن التأصيلإل 101011.01 ةكييراألم الوطني في الواليات المتحدة

 المستوردة للذبح الفوري.النغال إلى البغال و 101011.11، ويشير أتن التأصيل الحية غير تاناأل
 

 والقيود:التعليقات 
  

زام كقطاع الزراعة مثاالً لمستوى الت يفات الجمركية على القطاع الرئيسالتعر"يمكن أن يمثل خفض متوسط 
 البلدان المتقدمة بتحسين ظروف الوصول إلى األسواق.

  
 من حيث القيود:

لمعفاة ألسواق االنفاذ إلى ا حقيقامل الحد من التجارة من أجل تال تشكل التعريفات الجمركية سوى جزء من عو
، خاصة عند النظر إلى صادرات البلدان النامية أو أقل البلدان نموا في إطار معاملة من الرسوم والحصص

بالتالي فإن ، ورات دقيقة للتدابير غير الجمركيةال توجد تقدي تفضيلية غير متبادلة تحدد معايير األهلية.
 واق تقتصر على التعريفات الجمركية فقط.الحسابات المتعلقة بالوصول إلى األس

  
استخدام  ، ولكن ال يجوزسابتحيلية للبلدان المتقدمة في االوقد استخدمت التغطية الكاملة للمخططات التفض

المصدرين في البلدان النامية بشكل كامل للمعامالت التفضيلية ألسباب مختلفة مثل عدم قدرة بعض المصدرين 
 ألهلية )أي االمتثال لقواعد األصل(."على استيفاء معايير ا

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
ة( إلى م المحدد)مثل الرسو رب عنها بشكل تقييميية غير المعينبغي تحويل بعض معدالت الرسوم الجمرك

يتم التحويل على مستوى خط التعريفة لكل مستورد  )أي بنسبة مئوية من قيمة الواردات(. تقييميةمكافئات 
ن توفير ال يمكو يتم احتساب قيم وحدة االستيراد من قيم االستيراد والكميات. باستخدام طريقة قيمة الوحدة.

 ةييميقتمكافئات الال( مع تقنية)أي الرسوم ال تقييميةسوى عدد محدود من معدالت التعريفات الجمركية غير ال
 بين الدول.ما مقارنات  تسمح هذه المنهجية أيًضا بإجراء ويتم استبعادها من الحساب.

  
 تفصيل:ال
  

مستوى البيئية( والمناطق الجغرافية و والسلع حسب قطاع المنتجات )مثل الزراعة والنسيجب لتفصيليتوفر ا
 (نمواً  أقل البلدان، ودخل 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 

  
 0-00 ضمن السؤال

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
أسواق  داتلجميع الوار" هو نفسه تركيبة االستيراد المعياريةليه باسم "، والمشار إإن نظام الترجيح الثابت هذا

لى مستوى ع ويتم احتساب هذه التركيبة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. تي يكون مصدرهاالمتقدمة الالبلدان 
واردات البلدان المتقدمة من البلدان النامية  متوّسط مجموعمن خالل حساب  HS6 الستة أرقام للنظام المنّسق

 وأقل البلدان نمواً.
  

 :فاوتالتمصادر 
  

 يتم استخدام نفس البيانات الوطنية على المستوى العالمي. غير قابل للتطبيق.
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

يمكن  هي بيانات التعريفة الجمركية على الواردات.0-01-07ر لمستخدمة لحساب المؤشة االمعلومات الرئيس
الوطنية  اتءمكاتب اإلحصاب المباشرالجمركية عن طريق االتصال  استرجاع المعلومات المتعلقة بالتعريفات

داخل الجمارك  جهات التنسيقمنظمات اإلقليمية أو أو البعثات القطرية الدائمة لدى األمم المتحدة أو ال
( أو اإليراداتب ذات الصلة سلطاتالوالوزارات المسؤولة عن إيرادات الجمارك )وزارة االقتصاد / المالية و

بيانات التعريفة لحساب هذا المؤشر من مركز التجارة الدولية  تنبطتست  من ذلك وزارة التجارة.بدالً 
( MAcMap  )- http://www.macmap.org/ - WTO (IDB) - http://tao.wto.org -  وقواعد

 ITC قاعدة بيانات يتم جمع بيانات التعريفات الجمركية المدرجة في (.TRAINSبيانات األونكتاد )
( MAcMap  عن طريق االتصال )في الوكاالت الوطنية أو المنظمات اإلقليمية  المباشر بجهات التنسيق

من المواقع  ها، يتم تنزيلالبيانات عند توفر. والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية()في حالة االتحادات الجمركية أو 
ول على يتم الحص بيانات من الشركات الخاصة.، يتم شراء الفي بعض الحاالت الرسمية الوطنية أو اإلقليمية.

( من اإلخطارات الرسمية IDBبيانات التعريفات الجمركية المدرجة في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية )
( من TRAINSتُجمع تعريفة االستيراد الواردة في قاعدة بيانات األونكتاد ) ألعضاء منظمة التجارة العالمية.

 بما في ذلك المواقع الرسمية على اإلنترنت للبلدان أو المنظمات اإلقليمية.، مصادر رسمية
  



 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 21آسيا والمحيط الهادئ: 
 24أفريقيا: 

 12كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 24كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 السالسل الزمنية:

  
 سنة أحدثإلى  1112انات السنوية من عام البي

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة

  
 إصدار البيانات:

  
، سيعتمد ومع ذلك مارس من كل عام.آذار/ ، يمكن أن تكون حسابات المؤشر جاهزة بحلول شهر باإلجمال

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

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 .ضمن المصادر

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد
  
 وصف:ال
  

 واألونكتاد تقريراً مشتركاً عن هذا المؤشرسيقدم مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية 



  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

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

  
 المراجع:

 
ألغراض  (.7-4اف اإلنمائية لأللفية )المؤشر من األهدأ -4 الغايةتم حساب هذا المؤشر في سبق و

الرابط التالي: على المتوفر  1102، يرجى االطالع على تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام مرجعية

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015

%20rev%20(July%201).pdf (p. 64) 

 صلةالمؤشرات ذات ال
  

قل السلع والخدمات البيئية ، والتحسينات في نب( -1 غايةفاض تشوهات السوق الزراعية )الالروابط مع انخ
 ب(.-1( وتحسين فرص الحصول على األدوية األساسية )7-07 غاية)ال
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