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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة :١٧الهدف  
تحقيق زيادة كبيرة في صادرات البلدان النامية، وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان   :١١-١٧  غايةال

 ٢٠٢٠نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام  
 حصة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية :١-١١-١٧  المؤشر

 المعلومات المؤسسية 

  
 :عية الرا منظمة ال
  

 (ITCمركز التجارة الدولية )
  

 والتنمية )األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  
  

 (WTOمنظمة التجارة العالمية )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع 

  
 من الصادرات العالمية للسلع والخدمات  حصّةكصادرات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً 

  
 األساس المنطقي:

  
- 17غاية البلدان نمواً المحددة بالأقل  النامية ويسمح المؤشر المقترح بتتبع الزيادة في الصادرات من البلدان  

الحجم النسبي لتصدير البلدان    أن  الصادرات العالمية حصصاستخدام   فمن شأن  .11 يوفر معلومات عن 
 نموا مقارنة بالصادرات العالمية.البلدان  أقل  النامية و

  
 المفاهيم:

  
 لتصنيف المنتجات التي يتم تداولها )تجارة البضائع((: هو التصنيف الدولي المستخدم  HSالنظام المنسق )

  
الخدمات وفقا للبنود المعروضة في ميزان المدفوعات على النحو  BoPميزان المدفوعات ) (: يتم تصنيف 

 المحدد من قبل صندوق النقد الدولي في دليل ميزان المدفوعات.
  

 التعليقات والقيود:
  

حققت    التصدير من زوايا مختلفة لالستدالل على ما إذا كان بلد معين أو منطقة معينة قد  حصصيجب تحليل  
، ينبغي أن توضع قيمة الصادرات دائما في الحسبان من أوال وقبل كل شيء .تحسينات في أدائها التجاري 

نامية وأقل  ال  البلدان   صادراتي حصص الصادرات ناشئة عن زيادة  أجل مالحظة ما إذا كانت التغييرات ف
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انخفاض قيم البلدان األخرى المصدرة.ع أو   البلدان نمواً  ومن أجل تعزيز التجارة المفيدة ثانيا ن  ألهداف  ، 
وى تجهيز السلع التي  مستحسب  تركيبة سلة الصادرات ب تحليل ، سيكون من المفيدالتنمية المستدامة األخرى 

بفهم ما إذا كان يتم إحراز تقدم من حيث الجودة والقيمة المضافة للمنتجات    ح سيسم. األمر الذي يتم تداولها
األسلحة والنفط والموارد   ، فيوباإلضافة إلى ذلك التي يتم تصديرها. الصادرات مثل  حين تتطلب بعض 

لدان  يوصى بحساب مؤشرات تنويع الصادرات لتقييم التقدم الذي تحرزه البفصالً،  الطبيعية األخرى تحليالً من
 .اإلنتاجية وتحسين حافظة صادراتهانمواً من حيث  البلدان  أقل  النامية و

  
اإلحصاءات    يتعلق بالتجارة في الخدمات، قد يكون من الضروري االعتماد على البيانات التكميلية من وفي ما 
م أرقام  وإحصاءات سوق العمل، من أجل تقدي  متعددة الجنسياتالشركات  الالهجرة، والسياحة، وب  الخاصة
خدمات مفصلة مجال اال .ةلسياحة والخدمات الحكوميا  عن  في قطاع  هتمام التقليدي للتجارة الدولية يتعلق 

أو  الخدمات بالبيانات التي قد تحتفظ بها الحكومات بشأن التعليم والخدمات الصحية المقدمة إلى غير المقيمين  
المعلومات التي يتم الحصول عليها من  وتكون   هية(.الثقافية والترفيو  الشخصية؛ والخدمات  )السفرمن قبلهم  

يمكن أن تكون وتحسينها. كما   الدول الشريكة مفيدة من أجل التحقق من صحة إحصاءات االقتصاد التجميعي
أجلفيدة للبلدان المتلقية للمعونة المنظمات الدولية م  بيانات تجميع البيانات المتعلقة بخدمات المساعدة   من 
 التقنية.

  

 المنهجية 

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 تهدف حصة التجارة العالمية إلى مجموعة معينة من أجزاء البلد من إجمالي التجارة.

  
، فقد تكون هناك صعوبات في  الحالية(-2000سلسلة زمنية )وبينما تتسق بيانات تجارة البضائع من خالل 

تم  2005عام    فالبيانات التي جمعت قبل. 2005عام  لما قبل  لبيانات  ا  اتّساق جارة الخدمات بسبب عدم  ت
تم تحويل البيانات وفقًا للفئات  فقد ،  2005بعد عام   أما  وفقا لدليل ميزان المدفوعات الخامس.ها  اإلبالغ عن

 والمبادئ التي حددتها الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات.
  
 تفصيل:ال
  

والمنطقة    سلع( ومستوى معالجة الالبيئية والسلع ثل الزراعة والنسيج حسب قطاع المنتجات )متفصيل بيتوفر ال
 ، أقل البلدان نمواً(.، البلدان الناميةلبلدان المتقدمة النموتوى دخل الدولة )على سبيل المثال، االجغرافية ومس

  
 :ناقصة ال القيم   ة جلاع م 
  

 بلدعلى مستوى ال                •
  

اإلحصاءات  دال من ذلك يمكن استخدام  ب .البيانات للعام الجاري توفر  تاستخدام السنة السابقة عندما ال  يتم 
حسابها  وهو    Mirror statistics  .ةالموازي يتم  التي  اإلحصائيات  لتعريف  المستخدم  المصطلح 

على سبيل المثال،   تم تحليله.يد الذي  باستخدام معلومات البلد الشريك عند عدم توفر البيانات الخاصة بالبل
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 Xمن خالل الواردات من البلد  اإلحصاءات الموازية  باستخدام   Xبلد  لل  الصادرات  احتسابيمكن إعادة 
شركائه. األخذ لجميع  كيفية    مع  االعتبار  الوارداتبعين  ضمنها)أي   اإلبالغ عن  كلفة الشحن    من 

اة  يجب مراع  .(FoB)كسلع مسلّمة على متن الباخرة   الصادرات اإلبالغ عن ه يتم  والتأمين( في حين أن
 عند استخدام بيانات االستيراد لتقدير الصادرات.المذكوَرين  الفرق بين نظامي اإلبالغ  

  
 على المستويين اإلقليمي والعالمي                •

  
 .في ما سبق 

  
 المجاميع اإلقليمية:

  
ثم تُقسم  ( معا على المستوى اإلقليمي  HSنظام المنسق )الأرقام من   6يتم جمع صادرات البلدان على مستوى  

 على مجموع كمية الصادرات.
  

 :التباينمصادر  
  

وعلى المستوى   يتم احتساب البيانات العالمية بشكل فريد من قبل الوكاالت الدولية. ال ينطبق على هذا المؤشر.
 .ءاتالسلطات الوطنية ومكاتب اإلحصا  لتي توفرهاا  نفسها البيانات  يتم استخدام،  الوطني

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

)خريطة التجارة(   ITC  مركز التجارة الدولية  "يتم جمع بيانات التجارة في السلع المدرجة في قاعدة بيانات
في الوكاالت الوطنية أو المنظمات اإلقليمية )في حالة االتحادات    بجهات التنسيق   المباشرعن طريق االتصال  

السلع المدرجة في منظمة  التجارة في  ويتم الحصول على بيانات  الجمركية أو الجماعات االقتصادية اإلقليمية(.  
رة  وتستكمل بيانات تجا. ألعضاء منظمة التجارة العالميةالرسمية    طاراتخاالمن   (IDB)التجارة العالمية 

 .COMTRADEالسلع عند الحاجة باستخدام قاعدة بيانات األمم المتحدة  
  
يتم الحصول على بيانات التجارة في الخدمات من قاعدة بيانات مشتركة بين مركز التجارة الدولية ومكتب  و

حساباتو،  لتنمية / منظمة التجارة العالميةاألمم المتحدة للتجارة وا ميزان   تستند بشكل أساسي إلى بيانات 
المكتب  المدفوعات التي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي و

، تجمع منظمة التجارة العالمية باالشتراك  وفي بعض الحاالت .EUROSTAT  االحصائي لالتحاد األوروبي
التجارة في الخدمات من قبل البنوك المحلية   بيانات  قاءيمكن است مع األونكتاد المعلومات من المصادر الوطنية.

 الوطنية من واحد أو أكثر من المصادر التالية:  اتو / أو مكاتب اإلحصاء
  

، يتم جمع المدفوعات الدولية التي يتم توجيهها  في هذه الحالة (.ITRSنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية )
 بديل عن يتم استخدام الدفعات ك مسؤولية البنك المركزي الوطني.، تحت  الل البنوك المحلية، بشكل عاممن خ

 لمعامالت.ا



2016تموز/يوليو   19تحديث: آخر   

  
 الوطني.  ءبشكل عام، تحت مسؤولية امكتب اإلحصا ة.يالمؤسس  لمسوحا
  

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

 40آسيا والمحيط الهادئ:  
 36افريقيا:  

 29كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:  ريأم
 31الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: كا  ريأوروبا وأم

  
 السالسل الزمنية:

  
 إلى آخر سنة  2000البيانات السنوية من عام 

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
 على مدار السنة.  ة )تدفق الواردات والصادرات(جمع البيانات التجارييحصل  

  
 البيانات:  نشر

 
لتاريخ وفقاً لأبريل تقريبًا  /نيسان   أو  مارس آذار/  " في حوالي شهرt" في السنة "t-1سيتم إصدار بيانات السنة "

 أهداف التنمية المستدامة.  رصدالمقرر إلصدار التقرير السنوي عن 
  
 

 بياناتللالجهات المزّودة  

  
 .سبق وورد أعاله

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد
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 وصف:ال
  

 وسيقدم مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد تقريراً مشتركاً عن هذا المؤشر
  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

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

  
 المراجع:

  
 السلع إلى الممارسات الدولية والوطنية الراسخة.التجارة في  إحصاءات  ويستند حساب  

  
  (IMTS)، يرجى الرجوع إلى دليل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالنسبة لتجارة السلع

http://unstats.un.org/unsd/trade/methodology ٪20imts.htm 
  

ال في  التجارة  على  الخدمات  خدماتلالطالع  في  التجارة الدولية  إحصاءات  دليل  الرجوع إلى  ، يرجى 
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010.htm 

  

 المؤشرات ذات الصلة 

  
حسب مستوى معالجة  ب فصّالً إذا كان المؤشر م (.٧-١٧ غايةقل السلع والخدمات البيئية )التحسينات في نال
المنتجات المصدرة حسب ، وشبه المصنعة والمعالجة( أو بلمنتجات المتداولة )المواد الخاما ،  مستوى تنويع 

 .(٢-٨  غايةاإلنتاجية والتنويع )ال  فيمكن استخدامه أيضاً لقياس التقدم في
  

 


