الهدف  :10الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
الغاية -10ب :تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية ،بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر،
إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها ،وال سيما أقل البلدان نمواً ،والبلدان األفريقية ،والدول الجزرية الصغيرة
النامية ،والبلدان النامية غير الساحلية ،وفقا ً لخططها وبرامجها الوطنية
المؤشر -10ب :1-مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية ،بحسب البلدان المستفيدة والبلدان المانحة
وأنواع التدفقات (على سبيل المثال المساعدة اإلنمائية الرسمية ،واالستثمار األجنبي المباشر ،والتدفقات
األخرى)
المعلومات المؤسسية
المنظمة  /المنظمات:
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
صصة للتنمية ،بحسب البلدان المستفيدة والبلدان المانحة وأنواع التدفقات،
مجموع تدفقات الموارد المخ ّ
المشمولة في المساعدة اإلنمائية الرسمية ( ،)ODAوالتدفقات الرسمية األخرى ( )OOFوالتدفقات الخاصة.
األساس المنطقي:
من شأن مجموع تدفقات الموارد إلى البلدان النامية أن يحدد كمية النفقات اإلجمالية التي تقدمها الجهات المانحة
إلى البلدان النامية.
المفاهيم:
التدفقات الرسمية والخاصة إلى البلدان النامية ،سواء التساهلية أو غير التساهلية .بالنسبة للتدفقات الرسمية،
يكون التمييز األساسي بين المساعدة اإلنمائية الرسمية ( )ODAوالتدفقات الرسمية األخرى.
وفي حين يتم تقسيم التدفقات الخاصة إلى تدفقات خاصة باألسواق وإلى منح خيرية ،تشمل التدفقات المساهمات
المقدمة إلى الوكاالت اإلنمائية المتعددة األطراف ،التي هي في حد ذاتها تكون من الهيئات الرسمية.
راجع الرابط التالي:

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandco
verage.htm
المنهجية
طريقة االحتساب:
مجموع التدفقات الرسمية والخاصة من جميع الجهات المانحة إلى البلدان النامية.
التفصيل:
يمكن تفصيل هذا المؤشر بحسب أنواع التدفقات (مساعدة إنمائية رسمية ،تدفقات رسمية أخرى وتدفقات
خاصة) ،بحسب الجهة المانحة ،البلد المستفيد ،نوع التمويل ،نوع المعونة ،إلخ.
معالجة القيم الناقصة:
على مستوى البلد

•

ما من تقديرات للقيم الناقصة
على المستويين اإلقليمي والعالمي

•

ال ينطبق
المجاميع اإلقليمية:
تستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات الموارد إلى البلدان النامية.
مصادر التفاوت:
يتم توحيد إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية ( )DACعلى أساس سنة تقويمية لجميع الجهات المانحة وقد
تختلف عن بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة لبعض البلدان.
مصادر البيانات
الوصف:

تقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بجمع البيانات عن تدفقات
الموارد الرسمية والخاصة منذ عام  1960على مستوى إجمالي.
يتم اإلبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقًا لنفس المعايير والمنهجيات (راجع الرابط التالي:
.)http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm
يتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية
(وكاالت المعونة ،وزارات الخارجية أو المالية ،إلخ).
عملية الجمع:
ّ
إن المراسل اإلحصائي مسؤول عن جمع إحصائيات لجنة المساعدة اإلنمائية في كل بلد/وكالة مقدمة .يقع هذا
المراسل عادة في وكالة المعونة الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.
توافر البيانات
على أساس الجهات المانحة لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات
المساعدة اإلنمائية غير الحكومية (الثنائيين والمتعددين األطراف) الذين يقدمون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة
اإلنمائية.
على أساس الجهة المستفيدة لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.
الجدول الزمني
جمع البيانات:
يتم نشر البيانات على أساس سنوي في كانون األول/ديسمبر لتدفقات العام السابق .سيتم نشر التدفقات التفصيلية
لعام  2015في كانون األول/ديسمبر .2016
إصدار البيانات:
كانون األول/ديسمبر 2016
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
الوصف:

يتم اإلبالغ عن البيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل المراسلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية
(وكاالت المعونة ،وزارات الخارجية أو المالية ،إلخ).
الجهات المج ّمعة للبيانات
االسم:
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
www.oecd.org/dac/stats
المراجع:
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm

