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 الملخص
 انخفضت التعریفة الجمركیة على األدویة على مدار العشرین عاًما الماضیة، من معّدل عالمي 4.9% في●

 2001 إلى 3.4% في 2018 حسب أحدث البیانات.

 مع ذلك، تقوم التشریعات والجمارك المختلفة بتطبیق جمارك تصل إلى 20% على األدویة و10% على●

 اللقاحات (بالرغم من زیادة عدد الحكومات التي قامت بالفعل بإلغاء التعِریفة الجمركیة بالكامل).

 یتم تجاهل تخفیض الرسوم الجمركیة من ِقَبل الحكومات لزیادة الفئات الفرعیة لألدویة الخاضعة للجمارك أكثر●

 من غیرها وبالتالي تعویض العائدات المفقودة من هذا االنخفاض العام.

 جائحة كوفید19 تسّلط الضوء على الحاجة لتخفیض العوائق التجاریة لتسهیل وصول األدویة. نحن بحاجة●

 لتحدیث اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة WTO الخاصة باألدویة ابتداًء.

 مقدمة
كثیرة أماكن وجود ومع الطبیة، والمعدات األدویة تجارة في الدولي الوصول أهمیة أثارت (19 (كوفید كورونا                  جائحة

یحدث حین بعد، یظهر لم التطعیم أّن وبرغم الدولي. واإلغالق للحظر كنتیجة أساسیة طبیة أدوات في نقصان من 1                    تعاني

العالج توزیع تأخیر إلى ستؤدي تجاریة حواجز أیة مهّمة. دولیة مشكلة العالم حول توزیعه إلى الحاجة تكون سوف                    ذلك

 ورفع سعره یجب رفضها بشكل قاطع.

سعر رفع عن المسؤولة وهي األدویة تجارة في األساسي الحاجز هي الواردات جمارك ارتفاع األدویة، حالة                  في

أثناء والحدود الدول بین تتحرك التي واللقاحات الجدیدة األدویة سیاق وفي التوزیع. تكالیف ذلك إلى أضف 2                  المستهلك.

مكرًرا دفعه یتم بعضها أّن وستجد متضّخمة بالتحدید الواردات على الجمركیة التعریفة فإّن المختلفة، التصنیع                 عملیة

 بالفعل في مرحلة التصنیع.

الدخول ذوي عن عوًضا الفقراء من الدخل من نسبة الحكومة فیها تأخذ رجعیة ضرائب هي األساس في                   الجمارك

أكثر هم المرضى الفقراء ألن رجعي بشكل مضاعفة هي األدویة على المفروضة الجمارك الحقیقة، في –                  المرتفعة

 المتضررین من األسعار المرتفعة.

إجراءات واتخذت األدویة على مضاعفة الجمركیة التعاریف أّن اعترفت الحكومات من العدید أّن ُوِجَد سابقة أبحاث                  في

عام بشكل یقل الدولي المعدل كان وإن رسوًما، یفرض زال ما كبیر عدد ذلك، ومع التسعینات. منتصف منذ                    لتخفیضها

1 Evenett, S (2020) ‘Tackling Coronavirus: the Trade Policy Dimension’, Global Trade Alert 
2 Bauer, M (2017) ‘The Compounding Effect of Tariffs on Medicines’, European Centre for International Political Economy, 
Policy Brief  



جائحة سیاق في خاص بشكل الحالي الوقت في ضاغطة األدویة على الجمارك لتقلیل الحاجة , األخیرة. السنوات 34                 في

 كوفید 19 وما یلیها من عالجات وتطعیمات وقائیة سیكون توّفرها في أنحاء العالم ملّح وضروري.

الجمركیة التعریفة معدل وبخاصة الثانیة األلفیة منذ األدویة جمارك في الالفت التغیر على الضوء بإلقاء یقوم البحث                   هذا

قانوني بشكل المشّرعین بإلزام تقوم دولیة قرارات اتخاذ إلى بالدعوة البحث یستنتج بواسطتها. الواحد المنتج تغطیة                  وحجم

 لتخفیض حجم الرسوم الجمركیة على األدویة واألمصال.

  

3 Banik N & Stevens, P (2015) “Pharmaceutical Tariffs, Trade Flows and Emerging Economies”, Geneva Network Working 

Paper https://geneva-network.com/wp-content/uploads/2015/09/GN-Tariffs-on-medicines.pdf 
4 Helble, M., (2012) ‘More Trade for Better Health? International Trade and Tariffs on Health Products’. WTO Staff Working 

Paper ERSD-2012-17.  

https://geneva-network.com/wp-content/uploads/2015/09/GN-Tariffs-on-medicines.pdf


 1. المنهجّیة ومصادر البیانات
 

قاعدة من (Ad-Valorem) المنتج قیمة بحسب المخصصة الضرائب بتطبیق قمنا الجمركیة، الرسوم تحلیل أجل                من

قمنا البیانات لتحلیل المتحدة . األمم بیانات قواعد من التجاري التدفق وبیانات (WTO) العالمیة التجارة منظمة                 بیانات

جمیع في متاحة كافیة بیانات على تحتوي سنة آخر ألّنها 2018 اخترنا .2018 حتى 2001 من الفترة                   بدراسة

 المتغّیرات المدروسة.

غیر أو مختلطة منتجات على تحتوي التي (األدویة HS-3004 الفرعي التصنیف تحت للمنتج تصنیفات 6 باعتبار                  نقوم

طریق عن أو الجلد طریق عن تدار على تكون التي تلك فیها بما محددة، جرعات في ومعّلبة الوقایة، أو للعالج                      مختلطة

 التعلیب المجهز للبیع بالتجزئة). هذه التصنیفات الستة هي:

 300410 (یحتوي على البنسلین أو مشتقاته، مع هیكل البینسیلیك أسید أو ستریبتومایسین أو مشتقاتهما)●

 300420 (یحتوي على مضاد حیوي آخر)●

 300431 (یحتوي على األنسولین)●

 300432 (یحتوي على هرمونات الكورتیكوستیروید أو مشتقاتها أو هیكل األنالوجز)●

 300439 (أخرى)●

من● المنتجات من غیرها هرمونات، على تحتوي ال ولكنها مشتقاتها أو األلكالویدز على (یحتوي 300440               

 29.37 أو مضادات حیویة)
 

HS تحت السابقة المنتجات بیانات بتغطیة قمنا الجمركیة، الرسوم على اإلحصائي التحلیل تماسك على الحفاظ أجل                  من

متطابقة بیانات نقطة 1018 لدینا فإّن المتغیرات، جمیع باعتبار قمنا إذا مختلفة. جمركیة منطقة 98 خالل من 3004                  

 لكل عام.
 

 2. انخفاض معدل الرسوم الجمركیة على األدویة على مستوى العالم
 

المعدل كان حیث .2001 منذ العالم حول انخفضت األدویة على الجمركیة التعریفة أّن یظهر به قمنا الذي البیانات                    تحلیل

3.4 لتصبح انخفاضها تظهر 2018 في المتاحة البیانات وآخر ،%4.9 هو (HS3004 (للتصنیف 2001 في                العالمي

5 % (الشكل 1). هذه هي األقل مقارنة بالتعریفة الجمركیة المطّبقة لكل المنتجات غیر الزراعیة، وهي %7.6

5 World Trade Organization, 3 April 2020 ‘Trade in Medical Goods in the Context of Tackling Covid-19: Information Note, 

available at: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_03apr20_e.pdf 

http://tariffdata.wto.org/Default.aspx?culture=en-US
http://tariffdata.wto.org/Default.aspx?culture=en-US
https://comtrade.un.org/
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_03apr20_e.pdf


6 الشكل 1: المعدل العالمي للضرائب المخصصة على حسب قیمة المنتج (أدویة HS3004)، 2001 و 2018

 
 

تخفیض نحو عالمًیا إجماًعا یعكس السابقة سنة العشرین في الجمركیة التعریفة تخفیض في اإلیجابي المنحى                 هذا

والقطاعات األطراف متعددة االتفاقیة وهي باألدویة، 1995المتعلقة التجارة منظمة اتفاقیة تطبیق إلى باإلضافة               الجمارك،

 التي أجمع الموقّعون فیها على تمدید إزالة الجمارك لكل أعضاء المنظمة (نناقش ذلك الحًقا في هذا البحث)

خارج (LMICs) الدخل ومتوسطة محدودة الدول في الجمركیة التعریفة متوسط في تقع القصوى األهمیة ذلك،                 ومع

قامت بینما ،2001 منذ الجمركیة للتعریفة انخفاض أكبر شهدت الهند أن الجید من حال، أیة على .(2 (الشكل                    االتفاقیة

 نیجیریا وغانا وتشیلي ومنجولیا وإسرائیل والبحرین بإلغائها بالكامل.

وقاموا األدویة واردات على رجعیة كضریبة الجمارك بطبیعة تعترف مرتفعة جمركیة تعریفة لدیها أخرى                مناطق

التي األدویة وهي الیتیمة" "األدویة استثناء على باالتفاق 2019 أبریل في قامت حیث تایلند، أبرزها إیجابیة.                  بمحاوالت

إلى للحاجة نتیجة كان القرار هذا أّن قالت المحلیة األخبار تقاریر الجمركیة. التعریفة من النادرة، لألمراض                  تستعمل

0.6 حوالي التایلندیة الحكومة سیكّلف القرار أن من وبالرغم محلًیا. صنعها یمكن ال التي األدویة هذه أسعار                   تخفیض

. 7  ملیون دوالر أمریكي في السنة، إال أن هذه األموال سیكون علیها أن تدفع بأیة حال من المرضى

 

6 A full statistical analysis is available in the appendix. 
7 ‘Cabinet approves tariffs reductions’, 6 November 2019, Bangkok Biz News, available at 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/853502 



 

20 هو عالمي معدل أعلى األدویة. على الجمارك تطبیق على مصرة حكومات هناك اإلیجابیة، التطورات هذه عن                  بعیًدا

أمریكا العالم. مستوى على جمارك معدل أعلى لدیها والهند وباكستان نیبال آسیا شرق دول باكستان. في موجود %                  

 الالتینیة تأتي بعدها، حیث البرازیل واألرجنتین لدیهما معدل جمارك یصل تقریًبا إلى %10.
 

HS3004 شكل 3: عشرة دول لدیها أعلى معدل جمارك على األدویة تصنیف 
 

 معدل الضرائب السنة الدولة

 الخاص على األدویة

 الحد األقصى الحد األدنى للجمارك

 للجمارك

 15 10 14.7 2018 نیبال

 20 3 11.3 2018 باكستان

 10 10 10 2018 الهند

 10 10 10 2018 الوس

 14 0 9.3 2019 البرازیل



 14 0 9.2 2019 األوروجواي

 14 0 9.2 2019 األرجنتین

 14 0 8.9 2019 باراجواي

 10 0 8.9 2019 تایلند

 جمهوریة الكونجو

 الدیمقراطیة
2014 5 5 5 

 6.5 0 4 2019 روسیا

 

  

 3. اللقاحات
كحل الفیروس من للوقایة تطعیم إلى الحاجة احتمالیة هناك التطعیم. أهمیة لنا تؤكد 2020 في كورونا فیروس                   أحداث

بالیین األخبار . تقاریر حسب 2021 أول أو 2020 أواخر في الفیروس ُیْكَتَشف أن المحتمل من الطویل. المدى                   على

وبالتالي للقاح السریع االنتشار بعرقلة ستقوم التجارة حواجز التصنیع. مكان من استیرادها إلى العالم سیحتاج                 الجرعات

وبینما ذلك. تبعات جراء االقتصادیة الصعوبات من ستزید أنها كما الفیروس قتلى عدد وزیادة الناس معاناة من                   ستزید

خالل من أسعارها بزیادة تقوم نامیة دول هناك للقاحات، الجمركیة الرسوم من خالي نظام على تشرف الدول                   معظم

أن من بالرغم ،%10 اللقاحات على جمركیة برسوم العالم في األعلى هي الهند الواردات. على جمركیة رسوم                   فرض

 معظم الحكومات تفرض رسوًما بقیمة 5% أو أقل. (الشكل 4)

 

(HS300220) الشكل 4: أعلى الجمارك على اللقاحات 

 معدل الضرائب الخاص على األدویة السنة الدولة

 10 2018 الهند

 8 2014 جیبوتي

 5.7 2018 باكستان

 5 2018 بولیفیا

 5 2016 التشاد

 5 2016 جمهوریة أفریقیا الوسطى

 5 2018 الوس

 5 2019 منغولیا

 5 2016 جزر سولومون

 5 2017 طاجكستان

 5 2016 الیمن

https://www.lifesciencesipreview.com/news/world-s-scientists-working-on-nearly-80-covid-19-vaccines-3999


 4.62 2018-2016 المعدل العالمي

 2.2 2016 فنزویال

 2 2019 روسیا

 
 
 

  



 ولكن تغطیة الرسوم الجمركیة للمنتجات الخاصة في ازدیاد مستمر..
HS) باألدویة الخاص الواسع التصنیف في النقاش. بهذا العالقة ذو األساسي العامل لیس الجمركیة الرسوم                 معدل

هذه مختلفة. جمركیة لتعریفة خاضع منها وكل خاصة، بمنتجات المتعلقة التصنیفات آالف هناك ،(Code 3004               

والفئات أرقام 6 من المكونة الفئات مثل للتعریفات المنّسق النظام في ومذكورة لمكان مكان من تختلف المختلفة                   الرسوم

 الفرعیة المكونة من 8 أرقام.

أماكن في منعدمة. الجمركیة التغطیة أّن نقول ومنها األدویة على رسوم أّي تفرض ال الحكومات من العدید رأینا،                    وكما

في الجمركیة التغطیة زادت وكلما أرقام. 8 من المكونة الفرعیة الفئات تحت األدویة على الرسوم بعض یفرضون                   أخرى

 دولة ما، زادت نسبة األدویة المستوردة التي تخضع للرسوم الجمركیة بشكل عام.

العامة الجمركیة الرسوم بتخفیض تقوم واالقتصادیة االجتماعیة مستویاتها باختالف الدول جمیع البحث، هذا یوضح                وكما

وفي مستمرة. زیادة في الفرعیة الرسوم ألّن أقّل؛ مبالغ یدفعون المرضى أّن بالضرورة یعني ال هذا .2011                   منذ

جمركیة تعریفة 24 هو العالمي المتوسط كان 2001 في الفرعیة: الرسوم بزیادة الحكومات تقوم العالم، حول                  المتوسط

الرسوم كانت لو حتى للجمارك، خاضعة األدویة من أكثر فئات یعني هذا .(5 (الشكل 37 إلى زاد 2018 في دولة.                      لكل

 األساسیة أقل.

لزیادة أدى مما 2001 منذ الالزم من أكثر تفصیال مفصال أصبح المنسق التعریفة نظام أّن إلى یعود السبب                    ربما

التعریفات أرقام یوضح الملحق الجدول هناك. مختلف الحال فإن الهند من شواهد وبحسب الفرعیة، الفئات على                  التعاریف

منذ بالفعل ظهرت الفرعیة الفئات بعض أن من بالرغم أنه یوضح .2018 في بها بالمقارنة 2001 في الهند في                     الفرعیة

 2001، إال أّن الفئات الفرعیة الموجودة بالفعل هي المسؤولة عن 95% من الجمارك الفرعیة.

الجمركیة التعریفة تخفیض بسبب ضاع الذي العائد باستبدال قامت الحكومات أن وهو ذلك لحدوث محتمل تفسیر                  هناك

 العامة، وذلك بزیادة األرقام والفئات التي تخضع للجمارك.

ذلك، ومع .2001 منذ %24 بنسبة الجمركیة الرسوم متوسط بتقلیل قامت الهند أّن كیف 2 الشكل في شاهدنا                    مثال،

الجمركیة الرسوم نظام في الزیادة هذه الفترة. نفس في 141 إلى 9 من للجمارك الخاضعة األدویة فئات بزیادة                    قامت

التغطیة بزیادة قامت أخرى عدیدة دول هناك الجمارك. تقلیل معدل مع تخسرها التي اإلیرادات یعادل األدویة                  على

فئات هي الجمارك هذه معظم بأّن علًما .(6 (الشكل وأندونیسیا والفلبین أفریقیا وجنوب تایلند مثل: لألدویة                  الجمركیة

الرسوم إیرادات من الحكومي الدخل لزیادة متعّمد إجراء فقط الزیادات هذه أّن المحتمل ومن HS بالفعل                  موجودة

 الجمركیة.
 

 الشكل 5: المتوسط العالمي للبلد للرسوم الجمركیة على الفئات الفرعیة، 2001 و2018.



 

 

 

 4. الحّصة المتزایدة للدول النامیة من تجارة األدویة العالمیة
مدعوم الفرعیة الجمارك زیادة بسبب ألغیت قد الرئیسیة الجمركیة الرسوم تخفیضات مزایا بأن القائل االفتراض                 إنَّ

الموضح العام االتجاه یظهر والبرازیل، الهند الرئیسیة الناشئة االقتصادات من اثنین في األدویة تجارة تدفقات                 باتجاهات



الرئیسیة الرسوم معدالت الدولتان خفضت الواردات. في زیادة هناك عام بشكل الكبرى. البلدان لهذه 8 و 7 الشكلین                    في

واللقاحات األدویة على جمركیة تعریفات یطبقان البلدین هذین أن بما الفرعیة. للفئات الجمركیة التغطیة زادت                 ولكن

للرسوم والخاضعة البلدان هذه في المحلیة السوق في المتاحة لألدویة اإلجمالیة القیمة أن ضمًنا یعني هذا فإن                   المستوردة،

 الجمركیة قد زادت.
 

أمریكي) دوالر بألف األرقام ،HS3004) أساییین مصّدرین 4 من الهند واردات :7              الشكل

 
 

 

 الشكل 7: واردات البرازیل من 4 مصّدرین أساییین (HS3004، األرقام بألف دوالر أمریكي)

 

 

 الحاجة لتحدیث مبادرة منظمة التجارة العالمیة "من الِصفر إلى الِصفر"
على االستیراد رسوم إلغاء على تجارًیا شریًكا 22 وافق ،1995 عام في (WTO) العالمیة التجارة منظمة إنشاء                   بعد

في األخرى الكیمیائیة والوسائط بالجملة، تداولها یتم التي واألدویة الجاهزة، أو المركبة األدویة من 7000                 حوالي

معروفة وهي الدوائیة، العالمیة التجارة منظمة االتفاقیة هذه دخلت وغیرها. (APIs) الجاهزة الدوائیة               المستحضرات

إلغاء على علیها الموّقعون ووافق ،1995 ینایر 1 في التنفیذ حیز إلى الصفر" إلى الصفر من األدویة "مبادرة باسم                     أیًضا



.(MFN) رعایة األكثر الدولة أساس على العالمیة التجارة منظمة أعضاء لجمیع المدرجة األدویة على الجمركیة                 الرسوم

 في ذلك الوقت، كان هذا یمثل 90 في المائة من إجمالي اإلنتاج الدوائي في العالم.

 هذه القائمة من 7000 دواء تم تحدیثها بشكل دوري. أول تحدیث كان في 1996 حین قاموا بحذف 496 عنصًرا، ثم

 642 عنصًرا في 1998 ثم 823 في 2006. في التحدیث الرابع في 2010 قامت لجنة التجارة الدولیة األمریكیة

  بتقدیم طلب على إزالة 735 مستحضًرا آخر. هناك 34 توقیًعا على اتفاقیة األدویة (شاهد الشكل 10)
 

  الشكل 9: الدول الموقعة على اتفاقیة الدواء

 استرالیا لیتوانیا

 لوكسمبرج كندا

 النمسا مالطة

 هولندا بلجیكا

 بولندا بلغاریا

 البرتغال قبرص

 رومانیا جمهوریة التشیك

 سلوفاكیا الدنمارك

 سلوفینیا أستونیا

 أسبانیا فنلندا

 السوید فرنسا

 بریطانیا ألمانیا

 الیابان الیونان

 النرویج المجر

 سویسرا أیرلندا

 الوالیات المتحدة إیطالیا

 ماكاو التیفیا

 

المجمل في كبیر. حد إلى األدویة في العالمیة التجارة تركیبة تغیرت األدویة، اتفاقیة على التصدیق تم أن منذ ذلك،                     مع

قبل. ذي من أهمیة أكثر تجاریین شركاء الناشئة األسواق أصبحت حیث والحجم، القیمة حیث من اإلجمالیة التجارة                   زادت

االنخفاض في مستمرة الصفر" إلى الصفر "من لمبادرة الخاضعة األدویة من العالمیة التجارة حصة فإّن لذلك                  وكنتیجة

 رغم أهمیتها.

 



من لألدویة العالمیة التجارة منظمة اتفاقیة خارج للدول األدویة واردات في الزیادة كانت 2018 و 2006 عامي                   بین

مرّكب سنوي نمو معدل وهو 2018 في أمریكي دوالر ملیار 65.73 إلى 2006 عام في أمریكي دوالر ملیار 39.7                   

خارج الصیدالنیة المستحضرات لتجارة اإلجمالیة القیمة أن یعني وهذا .(11 (الشكل سنة عشرة اثني خالل ٪4.28                  قدره

 اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة لألدویة، وبالتالي  التي تخضع للجمارك قد زادت بشكل ملحوظ خالل العقد الماضي.

 

 الشكل 10 2006 2018 معدل النمو السنوي المرّكب

 65.73 ملیار دوالر 4.28%

 أمریكي

واردات األدویة (HS3001 39.7 ملیار دوالر أمریكي

 ) من قبل الدول خارج

 اتفاقیة منظمة التجارة

 العالمیة لألدویة

 

أن مالحظة أیًضا یجب العالمیة، األدویة تجارة في والمتوسط المنخفض الدخل ذات البلدان أهمیة زیادة إلى                  باإلضافة

عام االتفاقیة بدء منذ .2010 عام منذ تحدیثها یتم لم العالمیة التجارة لمنظمة األدویة اتفاقیة تغطیها التي المنتجات                    فئات

حدث تحدیث آخر أّن حیث األخیرة الفترة تحدیثات تواكب لم (APIs) صیدالنیة ومرّكبات جدیدة منتجات ظهرت 1994                 

حالًیا مدرجة غیر مكون 700 و نهائي منتج 1000 إلى یصل ما اآلن یوجد التقدیرات، لبعض وفًقا الزمان. من عقد                      منذ

. 8 في القائمة وبالتالي تخضع للجمارك عند المتاجرة بشروط منظمة التجارة العالمیة

سیكون المنخفضة الجمركیة الرسوم حتى متزاید، بشكل معولمة أصبحت الدوائیة الصناعات قیمة سلسلة أن إلى                 بالنظر

حددت المرضى. قبل من المطاف نهایة في السعر هذا دفع یتم حیث النهائي للمنتج النهائي السعر على تراكمي تأثیر                     لها

6.2 إلى یصل تراكمًیا عبًئا تضیف التعریفات أن 2017 عام الدولي السیاسي لالقتصاد األوروبي المركز أجراها                  دراسة

بنسبة النهائي السعر قیمة األدویة على الجمركیة الرسوم تزید فقد والهند البرازیل في أما الصین؛ في سنوًیا دوالر                    ملیار

أن شأنه من األدویة على الجمركیة الرسوم إلغاء إنَّ الدراسة وتقول التصنیع. قبل ما سعر من المائة في 80 إلى                      تصل

روسیا في أمریكي دوالر ملیار 2.8 و الصین، في أمریكي دوالر ملیار 6.2 إلى تصل إجمالیة مدخرات للمرضى                    یوفر

على الحصول زیادة هو الهدف كان إذا الهند. في أمریكي دوالر ملیون و737 البرازیل في أمریكي دوالر ملیار 2.6                     و

 األدویة فإّن هناك حّجة قویة لخفض الرسوم الجمركیة مع التزامات منظمة التجارة العالمیة الملِزَمة قانوًنا.
 

 االستنتاج –   تخفیض الرسوم الجمركیة ضرورة ملّحة في ظّل أزمة كوفید19
حالًیا خاص بشكل الصلة وثیقة أّنها إال األدویة، إلى الوصول لتسهیل مفیدة الجمركیة الرسوم تخفیض أّن حین                   في

معتمد. لقاح أو عالج یوجد ال اآلن وحتى حدیًثا؛ تحدیده تم مرض هو المستجّد كورونا فیروس كوفید19. لوباء                    بالتصدي

في أیًضا ولكن جدیدة، ولقاحات عالجات اختراع في فقط لیس - لألزمة األمد طویل لحل حاسًما االبتكار سیكون                    لذلك

عالجات تتوافر عندما أساسیة الدولیة التجارة ستكون ولذلك العالم-. أنحاء جمیع في السریع وتوزیعها الشامل                 تصنیعها

8 UK House of Commons Business, Energy and Industrial Strategy Committee (2019) ‘The Impact of Brexit on the 
Pharmaceutical Sector’, Ninth Report of the Session 2017-19.  



مع واللقاحات األدویة إنتاج في ذاتًیا مكتفیة البلدان من جًدا قلیًال عدًدا أن حیث حیوًیا أمًرا التجارة تعد جدیدة.                     ولقاحات

أعلى الرقم وهذا حدودها. خارج من وارداتها من ٪ 32 على الحصول یتم حیث المثال، سبیل على األوروبي،                    االتحاد

على وستعتمد معقدة الجدیدة 19 كوفید ولقاحات عالجات تكون أن المحتمل من النامیة. البلدان لغالبیة بالنسبة                  بكثیر

بالنسبة سیما ال الجدیدة؛ اللقاحات سعر الجمارك سترفع الحالتین، كلتا في لتصنیعها. عالمًیا المختلفة التورید                 سالسل

 للبلدان النامیة األقل قدرة على تحّمل تكالیفه.

لمعالجة الحیویة الصیدالنیة غیر الطبیة اإلمدادات على الجمركیة الرسوم الحكومات من العدید تفرض نفسه، الوقت                 وفي

 كوفید19 (صندوق العالج).

 عن الكّتاب

 نیالنجان بانیك – بروفیسور االقتصاد في جامعة بینیت، نیودلهي، الهند

 

 فیلیب ستیفینز – المدیر التنفیذي لشبكة أخبار جینیفا، المملكة المتحدة

 

 

الصلة ذات الطبیة واللوازم واللقاحات األدویة بإعفاء الحكومات بعض           بادرت

والبرازیل باكستان ذلك في بما والضرائب االستیراد جمارك من 19            بـكوفید

الرغم وعلى فقط. مؤقًتا معدلة القوانین هذه من العدید لكن والنرویج .             وكولومبیا

للمصدرین بالنسبة الیقین عدم من حالة تخلق أنها إال إیجابیة خطوة أنها              من

في لألوبئة االستعدادات وتقّلص الفردیة لألسواق المدى طویل االتجاه           بشأن

 المستقبل.

التجارة منظمة اتفاقیات خالل من واللقاحات األدویة على دائم بشكل التعریفات بتخفیض الحكومات تلتزم أن ینبغي                  ولذلك

إلى ینضموا أن یجب العالمیة التجارة منظمة أعضاء من المزید أن یعني هذا أن الواضح من قانوًنا. الملِزمة                    العالمیة

تحدیث إلى االتفاقیة في الحالیون األعضاء یعمل أن یجب ممكن. وقت أسرع في لألدویة العالمیة التجارة منظمة                   اتفاقیة

المستجد كورونا فیروس مكافحة أدویة ذلك في بما - االتفاقیة في الجدیدة األدویة جمیع إدخال لضمان تغطیتها                   وتوسیع

 كوفید19.

  

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390795
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/nyheter/2020/midlertidig-toll--og-avgiftsfritak-for-nodsendinger-med-smittevernutstyr-og-annet-medisinsk-materiell-til-norge-i-samband-med-koronautbruddet


 الملحقات
 تحلیل معدل الرسوم الجمركیة العام على األدویة.

 الجمارك في اإلحصاء

2001 

 الجمارك في اإلحصاء

2018 

Mean 4.887159072 المتوسط Mean 3.473805 المتوسط 

Standard error 0.622179384 الخطأ المعیاري Standard error 1.084135 الخطأ المعیاري 

Median 3.75 الوسیط Median 0 الوسیط 

Mode 0 المنوال Mode 0 المنوال 

Standard Deviation 10.22771 االنحراف المعیاري Standard Deviation 5.869628 االنحراف المعیاري 

 

 التغیر في دالة التوزیع

t Stat 1.380955094 

P(T<=t) one-tail 0.058394893 

t Critical one-tail 1.66235403 

P(T<=t) two-tail 0.170789786 

t Critical two-tail 1.987289823 

 

القیمة إّن و2020. 2001 عامي بین انخفض قد HS 3004 فئة على المطبقة المضافة القیمة تعریفة مستوى متوسط أن أعاله الجدول                       یوضح

5.86 إلى 10.22 القیمة من المعیاري االنحراف خالل من یظهر كما التباین انخفض كما .٪5 مستوى عند مهمة (t (t-statistics                     اإلحصائیة

 ، مما یعني أّن الفرق بین أعلى معدالت الرسوم الجمركیة وأدناها قد انخفض على مر السنین.

  تحلیل الرسوم الجمركیة للفئات الفرعیة

 الجمارك في اإلحصاء

2001 

 الجمارك في اإلحصاء

2018 

Mean 24 المتوسط Mean 37 المتوسط 

Standard error 4 الخطأ المعیاري Standard error 5 الخطأ المعیاري 

Median 14 الوسیط Median 21 الوسیط 

Mode 8 المنوال Mode 12 المنوال 

Standard Deviation 33 االنحراف المعیاري Standard Deviation 45 االنحراف المعیاري 

 

 التغیر في دالة التوزیع

t Stat 3.299922997 

P(T<=t) one-tail 0.000698776 



t Critical one-tail 1.66235403 

P(T<=t) two-tail 0.001397552 

t Critical two-tail 1.987289823 

 

عدد حیث من قیاسها (تم جمركیة تعریفات الفردیة الحكومات علیها فرضت التي الدوائیة المستلزمات عدد أن 2018 و 2001 عامي بین                       نجد

من قیاسها تم (كما التباین قیمة ارتفعت أیضا، المائة. في 1 مستوى عند مهمة (t (t-statistics اإلحصائیة القیمة ازداد. قد التعریفات)                       بنود

 خالل االنحراف المعیاري) من 33 إلى 45، مما یعني أن النطاق بین أعلى وأدنى عدد من خطوط التعریفات الجمركیة قد ازداد على مر السنین.


