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

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تعزیز وسائل تنفیذ الشراكة العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة :۱۷الھدف 

0.bالغایة . 
إیجاد نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغیر تمییزي ومنصف في إطار منظمة التجارة  ۱۰-۱۷الغایة 

 العالمیة، بوسائل منھا اختتام المفاوضات الجاریة في إطار خطة الدوحة اإلنمائیة التي وضعتھا تلك المنظمة

0.cر. المؤش 
 أنحاء العالم المتوسط المرجح للتعریفات الجمركیة في جمیع :۱-۱۰-۱۷  المؤشر

0.d. السلسلة 

 

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

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
) والوصول إلى ۷-۱۷ب)، التحسینات في نقل السلع والخدمات البیئیة (الغایة -۲الروابط مع تخفیض تشوھات السوق الزراعیة (الغایة 

 ب).-۳األدویة األساسیة (الغایة 

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 

 (ITC) مركز التجارة الدولیة
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) 
 (WTO) منظمة التجارة العالمیة 
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
النظام المنسّق لتوصیف السلع األساسیة السلع في من واردات الالمطبقة على  المرّجحة الجمركیةتعریفات الالنسبة المئویة لمتوسط  قیمة

 .97-1وترمیزھا الفصول 
 

 المفاھیم:
على أساس قیمة السلع ، یوصى باستخدام منھجیة ترجیح الوطنیةریفة الجمركیة للمجموعات المرجح: من أجل جمع قیمة التعالمتوسط 

 المستوردة.
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، تُفرض إما على أساس القیمة (النسبة المئویة رسوم جمركیة على واردات البضائع التعریفات الجمركیة: التعریفات الجمركیة عبارة عن
المنتجة ریة للسلع المماثلة یمكن استخدام التعریفات لخلق میزة سع كغم). 100دوالرات لكل  7للقیمة) أو على أساس محدد (على سبیل المثال 

 .من التعریفات الجمركیةال تعتبر تدابیر التعویض التجاري والضرائب  .ةولرفع إیرادات الحكوم اً محلی
  

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

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

المعلومات  خالصاستیمكن  ھي بیانات التعریفة الجمركیة على الواردات. ۱-۱۰-۱۷لمستخدمة لحساب المؤشرات ة االمعلومات الرئیس
لدى األمم المتحدة أو  الدائمة الوطنیةالمتعلقة بالتعریفات الجمركیة عن طریق االتصال مباشرة مع المكاتب اإلحصائیة الوطنیة أو البعثات 

داخل الجمارك والوزارات المسؤولة عن إیرادات الجمارك (وزارة االقتصاد / المالیة وسلطات اإلیرادات  جھات التنسیقمنظمات اإلقلیمیة أو ال
 -)  MAcMap تسترجع بیانات التعریفة لحساب ھذا المؤشر من مركز التجارة الدولیة ( ذات الصلة) أو بدالً من ذلك وزارة التجارة.

http://www.macmap.org/ - عالمیة ومنظمة التجارة الWTO (IDB) - http://tao.wto.org  بیانات األونكتاد  اعداتوق
)TRAINS.( مركز التجارة الدولي قاعدة بیانات یتم جمع بیانات التعریفات الجمركیة المدرجة في ITC ) MAcMap  عن طریق االتصال (

عند  االتحادات الجمركیة أو المجتمعات االقتصادیة اإلقلیمیة).المباشرة في الوكاالت الوطنیة أو المنظمات اإلقلیمیة (في حالة  بجھات التنسیق
یتم الحصول  ، یتم شراء البیانات من الشركات الخاصة.في بعض الحاالت ، یتم تنزیل البیانات من المواقع الرسمیة الوطنیة أو اإلقلیمیة.توفرھا

) من اإلخطارات الرسمیة ألعضاء منظمة التجارة IDBالتجارة العالمیة (على بیانات التعریفات الجمركیة المدرجة في قاعدة بیانات منظمة 
، بما في ذلك المواقع الرسمیة على ) من مصادر رسمیةTRAINSتُجمع تعریفة االستیراد الواردة في قاعدة بیانات األونكتاد ( العالمیة.

 اإلنترنت للبلدان أو المنظمات اإلقلیمیة.
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 السنةتحدیث مستمر على مدار 

3.D  .الزمني لنشر البیانات  لالجدو 
ومع ذلك، سیعتمد تاریخ اإلصدار على الفترة المتوخاة  .مارس من كل عامآذار/ ، یمكن أن تكون حسابات المؤشرات جاھزة بحلول باإلجمال

 إلصدار تقریر مراقبة أھداف التنمیة المستدامة.
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 تقریراً مشتركاً عن ھذا المؤشر )األونكتادمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (سیقدم مركز التجارة الدولیة ومنظمة التجارة العالمیة و

3.G. التفویض المؤسسي 
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 أخرىاعتبارات منھجیة  .  4
4.A. األساس المنطقي 

التعریفات الجمركیة المطبقة في جمیع أنحاء العالم كمؤشر على درجة النجاح الذي حققتھ المفاوضات المتعددة  معدل متوسّطیمكن استخدام 
 األطراف واالتفاقات التجاریة اإلقلیمیة.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
ال توجد تقدیرات ، ومع ذلك التعریفات لیست سوى جزء من العوامل التي یمكن أن تفسر درجة االنفتاح والشفافیة في مجال التجارة الدولیة.

 دقیقة بشأن التدابیر غیر الجمركیة أو مؤشر الشفافیة.
  

(أي النسبة المئویة للتعریفات  القصوى التعریفیة یة اإلضافیة بما في ذلك: أ)، یمكن حساب القیاسات الفرعلمزید من تحسین جودة المعلومات
فة على أنھا التي تكون أعلى بكثیر من المعتادعلى بعض المنتجات  أي حیث تطبق التعریفي ( تصاعد(ب) في المائة) و  15أعلى من ، والمعرَّ

ة الدولیة وقد تم تقدیم ھذه الحسابات بالفعل من قبل مركز التجار دولة ما معدل تعریفة أعلى على المنتجات في المراحل المتأخرة من اإلنتاج).
انظر التقریر للحصول على مزید من المعلومات حول المنھجیة  ھداف اإلنمائیة لأللفیة.األ فریق العمل الخاص بسدّ ثغراتكجزء من تقریر 

 الرابط التالي: على
 http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2014/2014GAP_FULL_EN.pdf 

 

4.C. طریقة االحتساب 
، یتم تحویل بعض المعدالت التي ال یتم التعبیر عنھا في شكل القیمة (مثل الرسوم المحددة) في إدراج جمیع التعریفات في الحساب من أجل

تورد باستخدام طریقة قیمة لكل مس لتعریفة الجمركیةلمستوى خط التحویل وفقًا ویتم ا مكافئات القیمة (أي بنسبة مئویة من قیمة الواردات)،
ال یمكن توفیر سوى عدد محدود من معدالت التعریفات الجمركیة غیر  یتم احتساب قیم وحدة االستیراد من قیم االستیراد والكمیات.. والوحدة

تسمح ھذه المنھجیة أیضًا بإجراء مقارنات بین و ) ویتم استبعادھا من الحساب.AVEالمرتبطة بالقیمة (أي الرسوم الفنیة) مع مكافئات القیمة (
 الدول.

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

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

 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةحساب القیم الیتم 
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
  

 باستخدام أحدث سنة متاحة. ناقصةیتم حساب القیم ال
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
الثنائیة مع تدفقات الواردات  HS 6 أرقاموترمیزھا ذات الرمز المؤلف من ستة النظام المنسّق لتوصیف السلع األساسیة  معدالت تعریفة

 من أجل خطوط التعریفات الوطنیة المتداولة. أرقام 6المكونة من 
 

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

 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2014/2014GAP_FULL_EN.pdf
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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: ریأم
 48كا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان: ریأوروبا وأم

 
 التسلسل الزمني:

 إلى آخر سنة 2005البیانات السنویة من عام 
 

 التفصیل:
) والمناطق الجغرافیة ومستوى دخل الدولة (على سبیل المثال  البیئیة والسلع حسب قطاع المنتجات (مثل الزراعة والنسیج فصیلیتوفر الت

 البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة)
 

 الدولیةاالنحراف عن المعاییر  /المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 ال ینطبق
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :روابط

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

 :المراجع

 ال ینطبق
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