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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

0.bالغایة . 
 یةأ تنفیذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضیلیة للبلدان النامیة، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما یتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالم-۱۰الغایة 

0.cر. المؤش 
بلدان النامیة المتمتعة باإلعفاء الكامل من نسبة بنود التعریفات الجمركیة المطبقة على الواردات من أقل البلدان نمواً وال ۱-أ-۱۰المؤشر 

 الرسوم الجمركیة

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 األسواق من دون رسوم جمركیة وحصص مفروضة. بشأن تیسیر النفاذ إلى ۱۲-۱۷الروابط مع المؤشر 

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 (ITC) مركز التجارة الدولیة

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) 

 )WTOمنظمة التجارة العالمیة ( 
 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )ITCمركز التجارة الدولیة (
  

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد)
  

 )WTOمنظمة التجارة العالمیة (
 

 والمفاھیم والتصنیفات. التعریف  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

تجات المستوردة من أقل البلدان نمواً والبلدان النامیة المعادلة لمعدّل نسبة مجموع عدد الخطوط التعریفیة (بالنسبة المئویة) المطبقة على المن
 .HS 01-97 % في الفصل0تعریفي یبلغ 

  المفاھیم
تعریفیة الوطنیة إلى رموز التصنیف، المطبقة على تشیر رموز الخطوط ال :(NTL) الخط التعریفي الجمركي أو الخطوط التعریفیة الوطنیة

یفات السلع التجاریة من قبل البلدان المنفردة، والتي تكون أطول من مستوى األرقام الستة للنظام المنسق. وللبلدان حریّة التمییز في التعر
ق إنما ھي أطول من ستة أرقام. فعلى سبیل المثال، وللعدید من األغراض األخرى. تستند رموز الخطوط التعریفیة القومیة على النظام المنسّ

المكون من ستة أرقام إلى األتن والبغال والنغال الحیّة، في حین یشیر رمز الخط التعریفي الوطني في  010120یشیر رمز النظام المنسق 
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ن الحیة غیر أتن التأصیل، ویشیر إلى األتا 010120.20إلى أتن التأصیل الحیة، ویشیر  010120.10الوالیات المتحدة األمیركیة 
 .إلى البغال والنغال المستوردة للذبح الفوري 010120.30

  
التعریفات الجمركیة: التعریفات الجمركیة عبارة عن رسوم جمركیة على الواردات من البضائع، تُفرض إما على أساس القیمة (النسبة 

كیلوغرام). ویمكن استخدام التعریفات لخلق أفضلیة سعریة  100دوالرات لكل  7المئویة للقیمة) أو على أساس محدد (على سبیل المثال 
 .للسلع المماثلة المنتجة محلیاً ولرفع اإلیرادات الحكومیة. ال تعتبر تدابیر التعویض التجاري والضرائب من التعریفات الجمركیة

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

یة على الواردات. التي یمكن استرجاعھا عن طریق ھي بیانات التعریفة الجمرك ۱-أ-۱۰المعلومة الرئیسة المستخدمة لحساب المؤشر 
اخل االتصال مباشرةً بأجھزة اإلحصاءات الوطنیة أو البعثات القطریة الدائمة لدى األمم المتحدة أو المنظمات اإلقلیمیة أو جھات التنسیق د

یرادات ذات الصلة) أو كبدیل االتصال بوزارة الجمارك والوزارات المسؤولة عن إیرادات الجمارك (وزارة االقتصاد / المالیة وسلطات اإل
- (MAcMap) التجارة. ویتم استخراج بیانات التعریفات الجمركیة لحساب ھذا المؤشر من مركز التجارة الدولیة

http://www.macmap.org/ -ومنظمة التجارة العالمیة WTO (IDB) -  
http://tao.wto.org - وقاعدات بیانات األونكتاد (TRAINS).  تُجَمع بیانات التعریفات الجمركیة المدرجة في قاعدة بیانات مركز التجارة

عن طریق االتصال المباشر بجھات التنسیق في الوكاالت الوطنیة أو المنظمات اإلقلیمیة (في حالة االتحادات  ITC (MAcMap) الدولي
تُحمّل على المواقع الرسمیة الوطنیة أو اإلقلیمیة. في بعض الحاالت، یتم  الجمركیة أو المجتمعات االقتصادیة اإلقلیمیة). وعند توفّر البیانات،

شراء البیانات من شركاٍت خاصة. ویُستحصَل على بیانات الرسوم الجمركیة المفروضة على الواردات المدرجة في قاعدة بیانات منظمة 
عالمیة. وتُجمع الرسوم على الواردات المُدرجة في قاعدة بیانات من التبلیغات الرسمیة ألعضاء منظمة التجارة ال (IDB) التجارة العالمیة

 .من مصادر رسمیة، بما في ذلك المواقع الرسمیة على شبكة اإلنترنت الخاصة بالبلدان أو بالمنظمات اإلقلیمیة (TRAINS) األونكتاد

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 یتم تحدیثھا باستمرار على مدار السنة

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
مكن أن تكون حسابات المؤشرات جاھزة بحلول آذار/مارس من كل عام. إال أن تاریخ اإلصدار سیعتمد على الفترة على سبیل البیان، ی

 المتوخاة إلصدار تقریر رصد أھداف التنمیة المستدامة
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 ال ینطبق.

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 سم:اال
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 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة.العالمیة ومركز التجارة الدولیة ومنظمة التجارة 

  
 وصف:ال
  

 .تقریراً مشتركاً عن ھذا المؤشر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةنظمة التجارة العالمیة ومركز التجارة الدولیة وم كل من سیقدم
 

3.G.   المؤسسيالتفویض 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

اق من شأن احتساب ھذا المؤشر أن یسمح بمراقبة عدد المنتجات التي ستكون متاحة للوصول الحر للبلدان النامیة وأقل البلدان نمواً إلى أسو
مح ھذا المؤشر بتقییم مدى منح المعاملة البلدان المتقدمة. وعند مقارنتھ بمعدالت الرسوم الجمركیة المطبقة على البلدان األخرى، سیس

الخاصة والتفضیلیة من حیث التعریفات الجمركیة على الواردات. وسیشیر تطور ھذا المؤشر إلى التقدم المحرز في التخلص التدریجي من 
 .معدالت الرسوم الجمركیة على السلع القادمة من البلدان النامیة وأقل البلدان نمواً 

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 :عند مراجعة ھذا المؤشر یجب أخذ التنبیھات التالیة بعین االعتبار"

ألمر عدم وجود تقدیرات دقیقة بشأن المعاملة الخاصة والتفضیلیة للبلدان النامیة، وبالتالي فإن الحسابات تقتصر على التعریفات فقط. وھذا ا
لیس سوى جزء من عوامل القیود التجاریة، ال سیما عند النظر إلى صادرات البلدان النامیة أو أقل البلدان نموا التي ال تدخل ضمن مبدأ 

 .لمعاملة التفضیلیة المتبادلة التي تحدّد معاییر األھلیةا
  

ملة استخدام التغطیة الكاملة للمخططات التفضیلیة للبلدان المتقدمة في االحتساب، إنما من دون استخدام البلدان المتقدّمة المصدّرة للمعا
ء معاییر األھلیة (أي االمتثال لقواعد المنشأ). وبما أنھ ال التفضیلیة بشكل كامل ألسباب مختلفة مثل عدم قدرة بعض المصدرین على استیفا

 .توجد معلومات إحصائیة دقیقة عن مدى االستخدام الفعلي لكل من ھذه المعامالت التفضیلیة، فیتم االفتراض أنھا تستخدم بالكامل
  

 مرادفة للمعاملة التفضیلیة للبلدان المستفیدة، ألن عدداً اعتبار معاملة االعفاء من الرسوم مؤشراً على النفاذ إلى السوق، ولكنھا لیست دائماً 
من التعریفات المفروضة على الدولة األولى بالرعایة توازي الصفر أو ما یقاربھ، خاصة بالنسبة للوقود والمعادن. كما توفر االتفاقیات 

 " .ونات والمعدات المستخدمة ألغراض إنتاجیةالدولیة الخاصة بمنتجات تكنولوجیا المعلومات االعفاء من الرسوم الجمركیة للمك
 

4.C. طریقة االحتساب 
 .یتم احتساب المؤشر على أنھ متوسط حصة خطوط التعریفات الجمركیة الوطنیة التي تكون معفاة من الرسوم

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 لبلدعلى مستوى ا •

 .یتم حساب القیم الناقصة باستخدام أحدث سنة متاحة
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 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 .ث سنة متاحةیتم حساب القیم الناقصة باستخدام أحد

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
حسب البلد أو مجموعات البلدان. وعلى مستوى دد الخطوط التعریفیة حصة الخطوط التعریفیة المعفاة من الرسوم الجمركیة من مجموع ع

 .الخط التعریفي، فإن الحد األدنى بین الدولة األولى بالرعایة وغیرھا من أنظمة الواردات دائماً ما یُراعى في حساباتنا
 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 
 
 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 42آسیا والمحیط الھادئ: 
 49أفریقیا: 

 34كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: یرأم
 48كا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان: یرأوروبا وأم

 
  :التسلسل الزمني

 السنة األخیرةإلى  2005السنویة من عام  البیانات
 

 تفصیل:ال
الجغرافیة ومستوى دخل الدولة (على سبیل المثال البیئیة) والمناطق  والسلع حسب قطاع المنتجات (مثل الزراعة والنسیج لتفصیلیتوفر ا

 )، والبلدان األقل نمواً البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :مصادر التباین

 .ال تنطبق. إذ تم استخدام نفس البیانات الوطنیة على المستوى العالمي

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

http://www.intracen.org / www.wto.org / http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
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 المراجع:
 .ما من مراجع متاحة
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