
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامالً،  :٢-٧١ غايةال
في المائة من دخلها القومي اإلجمالي  7,0العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة بما في ذلك التزام 

 7,,7 في المائة و 0,,7للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 
ع مقدمو المساعدة في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدا ن نمواً؛ ويشجَّ

في المائة على األقل من الناتج  7,,7اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يُخصص بموجبه 
 القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا

ة الرسمية المقدمة إلى صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، ومجموعها، والمساعدة اإلنمائي :٧-٢-٧١المؤشر 
أقل البلدان نمواً، كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة 

 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :المنّظمة/ المنّظمات

  
 (OECD) في الميدان االقتصادي والتنمية منظمة التعاون

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
ومجموعها، والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقّدمة إلى أقل صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، يُعرف مؤّشر 
كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة البلدان نمواً، 

باسم صافي مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من  ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 الدخل القومي اإلجمالي.

  
 األساس المنطقي:

  
مام أالجهات المانحة ود التي تبذلها لرسمية إلى البلدان النامية الجهاإلنمائية ا يحدد مجموع تدفقات المساعدة

 لبلدان النامية.ا
  

 المفاهيم:
  

تعّرف لجنة المساعدة االنمائية هذا المصطلح على أنه " تلك التدفقات إلى البلدان واألراضي الموجودة على 

 الئحة لجنة المساعدة االنمائية للجهات التي تتلقى والمؤسسات المتعددة األطراف التي 



 ة؛ وكاالتها التنفيذيتؤمَّن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل  (,

 يشّكل كل تحويل مدار مع إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفاً اساسياً لها؛ (,

 (في المائة 7,في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره  0,عنصر منحة ال يقل عن  توفّربشروط ميسرة وتكون 

 راجع: 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm  
 اتءمكاتب اإلحصا ئية منلجنة المساعدة اإلنمايتم الحصول على الدخل القومي اإلجمالي من قبل مراسلي 

 التابعة لها. الوطنية
  

 التعليقات والقيود:
  

 .697,البيانات متاحة من عام 
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 صافي مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي.

  
 تفصيل:ال
  

، أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو القطاع المانحةبحسب الجهة هذا المؤشر  فصيليمكن ت
 ، إلخ.الفرعي

  
 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 ما من قيم ناقصة
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 ما من قيم ناقصة
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

هة الجرقم مجموع إجمالي صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي هو إّن 
 المانحة.

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


 
 :فاوتمصادر الت

  
تتمعير احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية على قاعدة جدول زمني لكافة الجهات المانحة وقد تتغير عن بيانات 

 ميزانية لبعض البلدان.السنة المالية المتوفرة في ملفات ال

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

تدفقات البيانات بشأن ال تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية بجمع

على مستوى النشاط من خالل نظام  601,على المستوى الكلي ومن العام 697,الرسمية والخاصة من العام 

في ما يتعلق بااللتزام على مستوى النشاط  660,ابالغ الدائنين )بيانات هذا النظام تعتبر كاملة من العام 

 في ما يتعلق بالمدفوعات(. ,77,و

ً للمعايير والمنهجيات نفسها )راجع يتم االبال غ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقا
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm) 

  

وكاالت المساعدة ) مبلغين احصائيين في ادارات وطنية ويتم االبالغ عن البيانات وفقاً للسنة التقويمية من قبل

 ووزارات الشؤون الخارجية أو وزارات المالية، وغيرها...(

  
 جمع:العملية 

  
في كل من الدول/ الوكاالت المانحة.  لجنة المساعدة اإلنمائيةإن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات 

 يكون هذا المبلّغ في العادة موجوداً في وكالة المساعدة القومية ووزارة الخارجية ووزارة المالية إلخ...

  

 توافر البيانات

  
على أساس المانحين لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات المساعدة 

 األطراف( الذين يقدمون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة اإلنمائية. يوالمتعدد ينمائية غير الحكومية )الثنائياإلن
  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm

	METAdata 17.2.1.arabic
	METAdata 17.3.1.arabic
	METAdata 17.3.2.arabic
	METAdata 17.4.1.arabic
	METAdata 17.6.2.arabic
	METAdata 17.8.1.arabic
	METAdata 17.9.1.arabic
	METAdata 17.10.1.arabic
	METAdata 17.11.1.arabic
	METAdata 17.12.1.arabic
	METAdata 17.15.1.arabic
	METAdata 17.16.1.arabic
	METAdata 17.18.2.arabic
	METAdata 17.18.3.arabic
	METAdata 17.19.1.arabic
	METAdata 17.19.2A.arabic
	METAdata 17.19.2B.arabic



