الهدف  :٧١تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
الغاية  :٩-٧١تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذا ً فعاالً ومحدد األهداف من أجل
دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة ،بوسائل تشمل التعاون بين الشمال
والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
المؤشر  :٧-٩-٧١القيمة الدوالرية للمساعدة المالية والتقنية (بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفي
ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي) المرصودة للبلدان النامية
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
إجمالي المدفوعات لمجموع المساعدات اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى من جميع الجهات
المانحة لصالح بناء القدرات والتخطيط الوطني.
األساس المنطقي:
المساعدة اإلنمائية الرسمية :يحدد مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية وتكاليف اإلنتاج الخارجى إلى
البلدان النامية الجهد العام (باستثناء أرصدة التصدير) الذي تبذله الجهات المانحة إلى البلدان النامية.
المفاهيم:
تعرف لجنة المساعدة اإلنمائية  DACالمساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها "تلك
المساعدة اإلنمائية الرسميةّ :
التدفقات إلى البلدان واألراضي الموجودة على الئحة لجنة المساعدة االنمائية للجهات المستفيدة من المساعدة
اإلنمائية الرسمية والمؤسسات المتعددة األطراف التي
 )1تؤ َّمن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية ،أو من قبل وكاالتها التنفيذية؛ وب)
يش ّكل كل تحويل مدار مع إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفا ً اساسيا ً لها؛
تكون بشروط ميسرة وتوفّر عنصر منحة ال يقل عن  52في المائة (يحسب بمعدل خصم قدره
 11في المائة)
راجع:
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm

عرف التدفقات الرسمية األخرى (باستثناء أرصدة التصدير
التدفقات الرسمية األخرى ( :)OOFت ُ ّ
المدعومة رسمياً) بأنها معامالت من قبل القطاع الرسمي ال تستوفي شروط األهلية كمساعدة
سرة بما
إنمائية رسمية ،إما ألنها ال تهدف في المقام األول إلى التنمية ،أو ألنها ليست بشروط مي ّ
فيه الكفاية.
(انظر http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINA
 ، L.pdfالفقرة .)52
التعليقات والقيود:
تتوفر البيانات في نظام تقارير الدائنين من عام  .1791ومع ذلك ،تعتبر تغطية البيانات كاملة منذ عام 1772
لاللتزامات على مستوى النشاط و 5115للمدفوعات.
المنهجية
طريقة االحتساب:
مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى من جميع الجهات المانحة إلى البلدان
النامية لصالح بناء القدرات والتخطيط الوطني.
التفصيل:
يمكن تفصيل هذا المؤشر بحسب نوع التدفقات (مساعدة إنمائية رسمية أو تدفقات رسمية أخرى) ،بحسب
الجهة المانحة ،البلد المتلقي ،نوع التمويل ،نوع المعونة ،القطاع ،إلخ.
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
ما من قيم ناقصة



على المستويين اإلقليمي والعالمي
ما من قيم ناقصة
المجاميع اإلقليمية:
تستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية وتكاليف اإلنتاج الخارجي.

مصادر التفاوت:
يتم توحيد إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية على أساس سنة تقويمية لجميع الجهات المانحة وقد تختلف عن
بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.
مصادر البيانات
الوصف:
تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية بجمع البيانات بشأن التدفقات
الرسمية والخاصة من العام 1791على المستوى الكلي و  1791على مستوى النشاط من خالل نظام اإلبالغ
اعتبارا من عام  1772لاللتزامات على مستوى النشاط و  5115للمدفوعات) .
الدائنين (تعتبر بياناته كاملة
ً
يتم اإلبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقًا لنفس المعايير والمنهجيات (انظر هنا:
.)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 المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية في كل من الدول /الوكاالت المانحة.
يكون هذا المبلّغ في العادة موجودا ً في وكالة المساعدة القومية ووزارة الخارجية ووزارة المالية إلخ...

توافر البيانات
على أساس البلد المتلقّي لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.
الجدول الزمني
جمع البيانات:
تُنشر البيانات على أساس سنوي في كانون األول  /ديسمبر للتدفقات في السنة السابقة.
تم إصدار تدفقات مفصلة لعام  5112في كانون األول /ديسمبر .5119

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
يتم االبالغ عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغين االحصائيين في اإلدارات الوطنية
(وكاالت المساعدة ،ووزارت َي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات)...
الجهات المج ّمعة للبيانات
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي OECD
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
www.oecd.org/dac/stats
المراجع:
الرابط التالي:
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm

