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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 . 
لمیة تحقیق زیادة كبیرة في صادرات البلدان النامیة، وال سیما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العا :۱۱-۱۷الغایة 

 ۲۰۲۰بحلول عام 

0.cر. المؤش 
 الصادرات العالمیةحصة البلدان النامیة وأقل البلدان نمواً من  :۱-۱۱-۱۷  المؤشر

0.d. السلسلة 

 

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

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
). إذا كان المؤشر مفصّالً بحسب مستوى معالجة المنتجات المتداولة (المواد الخام، ۷-۱۷التحسینات في نقل السلع والخدمات البیئیة (الغایة 

-۸ي اإلنتاجیة والتنویع (الغایة وشبھ المصنعة والمعالجة) أو بحسب مستوى تنویع المنتجات المصدرة، فیمكن استخدامھ أیضاً لقیاس التقدم ف 
۲.( 

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) الدولیةمركز التجارة 
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) 
 (WTO) منظمة التجارة العالمیة 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
 من الصادرات العالمیة للسلع والخدمات حصّةكصادرات البلدان النامیة وأقل البلدان نمواً 

 
 المفاھیم:

 ): ھو التصنیف الدولي المستخدم لتصنیف المنتجات التي یتم تداولھا (تجارة البضائع)HSالنظام المنسق (
  

یتم تصنیف الخدمات وفقا للبنود المعروضة في میزان المدفوعات على النحو المحدد من قبل صندوق النقد الدولي ): BoPمیزان المدفوعات (
 في دلیل میزان المدفوعات.
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2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

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

بجھات  المباشر(خریطة التجارة) عن طریق االتصال  ITC مركز التجارة الدولیة "یتم جمع بیانات التجارة في السلع المدرجة في قاعدة بیانات
ویتم الحصول على في الوكاالت الوطنیة أو المنظمات اإلقلیمیة (في حالة االتحادات الجمركیة أو الجماعات االقتصادیة اإلقلیمیة).  التنسیق
وتستكمل . ألعضاء منظمة التجارة العالمیةالرسمیة  طاراتخاالمن  (IDB)السلع المدرجة في منظمة التجارة العالمیة التجارة في بیانات 

 .COMTRADEبیانات تجارة السلع عند الحاجة باستخدام قاعدة بیانات األمم المتحدة 
  
لتنمیة / یتم الحصول على بیانات التجارة في الخدمات من قاعدة بیانات مشتركة بین مركز التجارة الدولیة ومكتب األمم المتحدة للتجارة واو

إلى بیانات حسابات میزان المدفوعات التي یحتفظ بھا صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون  تستند بشكل أساسيو، منظمة التجارة العالمیة
، تجمع منظمة التجارة العالمیة وفي بعض الحاالت .EUROSTAT المكتب االحصائي لالتحاد األوروبيوالتنمیة في المیدان االقتصادي و

بیانات التجارة في الخدمات من قبل البنوك المحلیة و / أو مكاتب  قاءیمكن است باالشتراك مع األونكتاد المعلومات من المصادر الوطنیة.
 الوطنیة من واحد أو أكثر من المصادر التالیة: اتاإلحصاء

  
ل الل البنوك المحلیة، بشك، یتم جمع المدفوعات الدولیة التي یتم توجیھھا من خفي ھذه الحالة ).ITRSنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولیة (

 لمعامالت.ا بدیل عنیتم استخدام الدفعات ك ، تحت مسؤولیة البنك المركزي الوطني.عام
  
 الوطني. ءمكتب اإلحصابشكل عام، تحت مسؤولیة  ة.یالمؤسس لمسوحا

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 على مدار السنة. ة (تدفق الواردات والصادرات)جمع البیانات التجارییحصل 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
لتاریخ المقرر إلصدار التقریر السنوي وفقاً لأبریل تقریبًا /نیسان أو مارسآذار/ " في حوالي شھرt" في السنة "t-1بیانات السنة "سیتم إصدار 

 أھداف التنمیة المستدامة. رصدعن 
 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 .سبق وورد أعاله

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 سم:اال

 مركز التجارة الدولیة ومنظمة التجارة العالمیة واألونكتاد
  
 وصف:ال

 وسیقدم مركز التجارة الدولیة ومنظمة التجارة العالمیة واألونكتاد تقریراً مشتركاً عن ھذا المؤشر
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3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

 حصصاستخدام  فمن شأن .۱۱-۱۷غایة البلدان نمواً المحددة بالأقل یسمح المؤشر المقترح بتتبع الزیادة في الصادرات من البلدان النامیة و
 نموا مقارنة بالصادرات العالمیة.البلدان أقل یوفر معلومات عن الحجم النسبي لتصدیر البلدان النامیة و أن الصادرات العالمیة

 

4.B. التعلیقات والقیود 
أوال  .دائھا التجاريحققت تحسینات في أ التصدیر من زوایا مختلفة لالستدالل على ما إذا كان بلد معین أو منطقة معینة قد حصصیجب تحلیل 

ي حصص الصادرات ناشئة عن ، ینبغي أن توضع قیمة الصادرات دائما في الحسبان من أجل مالحظة ما إذا كانت التغییرات ف وقبل كل شيء
ألھداف ، ومن أجل تعزیز التجارة المفیدة ثانیا ن انخفاض قیم البلدان األخرى المصدرة.عأو  النامیة وأقل البلدان نمواً  البلدان صادراتزیادة 

 حسیسم. األمر الذي وى تجھیز السلع التي یتم تداولھامستحسب تركیبة سلة الصادرات ب تحلیل ، سیكون من المفیدالتنمیة المستدامة األخرى
حین تتطلب بعض  ، فيإلضافة إلى ذلكوبا بفھم ما إذا كان یتم إحراز تقدم من حیث الجودة والقیمة المضافة للمنتجات التي یتم تصدیرھا.

یوصى بحساب مؤشرات تنویع الصادرات لتقییم التقدم الذي تحرزه فصالً، الصادرات مثل األسلحة والنفط والموارد الطبیعیة األخرى تحلیالً من
 .اإلنتاجیة وتحسین حافظة صادراتھانمواً من حیث البلدان أقل البلدان النامیة و

  
الھجرة، والسیاحة، ب اإلحصاءات الخاصة ارة في الخدمات، قد یكون من الضروري االعتماد على البیانات التكمیلیة منیتعلق بالتجوفي ما 

یتعلق مجال  .ةلسیاحة والخدمات الحكومیا عن خدمات وإحصاءات سوق العمل، من أجل تقدیم أرقام مفصلة متعددة الجنسیاتالشركات الو
الخدمات بالبیانات التي قد تحتفظ بھا الحكومات بشأن التعلیم والخدمات الصحیة المقدمة إلى غیر في قطاع ھتمام التقلیدي للتجارة الدولیة اال

دة المعلومات التي یتم الحصول علیھا من الدول الشریكة مفی وتكون الثقافیة والترفیھیة).و الشخصیة؛ والخدمات (السفرأو من قبلھم المقیمین 
فیدة للبلدان المتلقیة للمعونة المنظمات الدولیة م یمكن أن تكون بیاناتوتحسینھا. كما  من أجل التحقق من صحة إحصاءات االقتصاد التجمیعي

 تجمیع البیانات المتعلقة بخدمات المساعدة التقنیة. من أجل
 

4.C. طریقة االحتساب 
 مجموعة معینة من أجزاء البلد من إجمالي التجارة.تھدف حصة التجارة العالمیة إلى 

  
 اتّساقجارة الخدمات بسبب عدم ، فقد تكون ھناك صعوبات في تالحالیة)-2000سلسلة زمنیة (وبینما تتسق بیانات تجارة البضائع من خالل 

، 2005بعد عام  أما یل میزان المدفوعات الخامس.وفقا لدلھا تم اإلبالغ عن 2005عام  فالبیانات التي جمعت قبل. 2005عام لما قبل لبیانات ا
 تم تحویل البیانات وفقًا للفئات والمبادئ التي حددتھا الطبعة السادسة من دلیل میزان المدفوعات.فقد 

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

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

 
 Mirror statistics .ةاإلحصاءات الموازیدال من ذلك یمكن استخدام ب .البیانات للعام الجاريتوفر تاستخدام السنة السابقة عندما ال یتم 

المصطلح المستخدم لتعریف اإلحصائیات التي یتم حسابھا باستخدام معلومات البلد الشریك عند عدم توفر البیانات الخاصة بالبلد وھو 
من خالل الواردات من البلد اإلحصاءات الموازیة باستخدام  Xبلد لل الصادرات احتسابعلى سبیل المثال، یمكن إعادة  تم تحلیلھ.یالذي 

X .ھ یتم اإلبالغ كلفة الشحن والتأمین) في حین أن من ضمنھا(أي  اإلبالغ عن الوارداتبعین االعتبار كیفیة  مع األخذ لجمیع شركائھ
عند استخدام بیانات االستیراد المذكوَرین اة الفرق بین نظامي اإلبالغ یجب مراع .)FoB(كسلع مسلّمة على متن الباخرة  الصادرات عن

 لتقدیر الصادرات.
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
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 .في ما سبق
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 ثم تُقسم على مجموع كمیة الصادرات.ي ) معا على المستوى اإلقلیمHSنظام المنسق (الأرقام من  6یتم جمع صادرات البلدان على مستوى 

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

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 40آسیا والمحیط الھادئ: 
 36افریقیا: 

 29كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: ریأم
 31كا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان: ریأوروبا وأم

 
 التسلسل الزمني:

 إلى آخر سنة 2000البیانات السنویة من عام 
 

 التفصیل:
توى دخل الدولة والمنطقة الجغرافیة ومس سلع) ومستوى معالجة الالبیئیة والسلع حسب قطاع المنتجات (مثل الزراعة والنسیجتفصیل یتوفر ال

 ، أقل البلدان نمواً).، البلدان النامیةلبلدان المتقدمة النمو(على سبیل المثال، ا
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 البیانات یتم استخدام، وعلى المستوى الوطني یتم احتساب البیانات العالمیة بشكل فرید من قبل الوكاالت الدولیة. ال ینطبق على ھذا المؤشر.
 .ءاتالسلطات الوطنیة ومكاتب اإلحصا لتي توفرھاا نفسھا

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :روابط

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

 السلع إلى الممارسات الدولیة والوطنیة الراسخة.التجارة في إحصاءات ویستند حساب 
  



2016تموز/یولیو  19آخر تحدیث:   

   
 

  (IMTS)، یرجى الرجوع إلى دلیل إحصاءات التجارة الدولیة للبضائع بالنسبة لتجارة السلع
http://unstats.un.org/unsd/trade/methodology٪20imts.htm 

  
، یرجى الرجوع إلى دلیل إحصاءات التجارة الدولیة في الخدمات خدماتلالطالع على التجارة في ال

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010.htm 
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