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 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان  :١الهدف 
كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد البلدان   :أ-١الهدف 

النامية، وال سيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى 
 القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

من الفقر محسوباً كنسبة من  ص مباشرة لبرامج الحدّ خصّ اإلجمالي للمنح والتدفقات الوافدة التي ت   موعجالم:  ١-أ-١  المؤشر
 الناتج المحلي اإلجمالي.

 المعلومات المؤسسية 
 المنظمة  الراعية:

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 

 تعاريفالمفاهيم و ال
 التعريف:

موع اإلجمالي للمنح والتدفقات الوافدة التي تخّصص مباشرًة لبرامج الحّد من الفقر، جمبقياس ال ١-أ-١ ي عنى المؤشر
 محسوباً كنسبة من الناتج المحّلي اإلجمالي. 

 
والتنمية في الميدان االقتصادي المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها  تعّرف لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

لجنة، وإلى المؤسسات المتعددة الالتدفقات الواردة إلى البلدان واألقاليم المدرجة في قائمة متّلقي المعونة التي وضعتها  
( المساعدات المقّدمة من الوكاالت الرسمية، بما فيها حكومات الواليات والحكومات  1ت األطراف. وتشمل هذه التدفقا

( كل التمويالت الرامية بشكل رئيسي إلى تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه في  2المحلية، أو أّي من وكاالتها التنفيذية؛ و 
في المائة )محسوباً بسعر خصم  25عنصر المنح فيها عن   رة، ال يقلّ البلدان النامية. وت قدَّم هذه المساعدات بشروط ميسّ 

 :في المائة(. )راجع الرابط التالي  10قدره 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm .) 

 
ات االجتماعية األساسية، مثل الرعاية  وي شير مفهوم الحّد من الفقر إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تستهدف الخدم

الصحية والتعليم والمياه والمرافق الصحية والبرامج السكانية والصحة اإلنجابية، إلى جانب المعونة الغذائية اإلنمائية )راجع  
 (.http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm :الرابط التالي

 
 األساس المنطقي:
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جموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية هو مقدار الجهد العام )باستثناء التدفقات غير التساهلية  م
وائتمانات التصدير( التي يوفرها جميع المانحين للتنمية االقتصادية والرفاه في البلدان النامية. وفي إطار المساعدة 

الخدمات االجتماعية األساسية والمعونة الغذائية اإلنمائية على التخفيف من حّدة الفقر في البلدان ز  اإلنمائية الرسمية، تركّ 
 النامية.

 
 المفاهيم:

والتنمية في الميدان االقتصادي المساعدة اإلنمائية الرسمية بأنها  تعّرف لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
ن واألقاليم المدرجة في قائمة متّلقي المعونة التي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائية، وإلى التدفقات الواردة إلى البلدا

( المساعدات المقّدمة من الوكاالت الرسمية، بما فيها حكومات 1المؤسسات المتعددة األطراف. وتشمل هذه التدفقات 
التمويالت الرامية بشكل رئيسي إلى تعزيز التنمية  ( كل 2الواليات والحكومات المحلية، أو أّي من وكاالتها التنفيذية؛ و 

في المائة    25االقتصادية والرفاه في البلدان النامية. وت قدَّم هذه المساعدات بشروط ميسرة، ال يقّل عنصر المنح فيها عن 
 :في المائة(. )راجع الرابط التالي  10)محسوباً بسعر خصم قدره 

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

تعتمد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي رموزاً محّددة الغرض لتصنيف األنشطة المستهدفة بالمساعدة  
بالجهات الدائنة. وت عرِّف لجنة المساعدة اإلنمائية   الخدمات االجتماعية  اإلنمائية الرسمية في نظام اإلبالغ الخاص 

  :األساسية والمعونة الغذائية اإلنمائية، الهادفة إلى الحّد من الفقر وفقاً للرموز التالية
 

بالجهات الدائنة(  112xxالتعليم األساسي )الرموز   •  من نظام اإلبالغ الخاص 
بالجهات   112xxالرعاية الصحية األساسية )الرموز  •  الدائنة(من نظام اإلبالغ الخاص 
بالجهات الدائنة(  140xxإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي )الرموز  •  من نظام اإلبالغ الخاص 
بالجهات   16050المعونة المتعددة القطاعات للخدمات االجتماعية األساسية )الرمز  • من نظام اإلبالغ الخاص 

 الدائنة(
بالجهات الدائنة(من نظام اإلبالغ   52010المعونة الغذائية اإلنمائية )رمز  •  الخاص 

 
بالجهات الدائنة وتعاريفها و لة للرموز المحّددة األغراض يمكن االّطالع على القائمة المفصّ  الخاصة بـنظام اإلبالغ الخاص 

 http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm :على الرابط التالي
 

 التعليقات والقيود
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  1973نظام اإلبالغ عن الدائنين بيانات بشأن األنشطة المستهدفة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية اعتباراً من العام  يوّفر 
 بالنسبة للمدفوعات. 2002في ما يتعّلق بااللتزامات، وبدءاً من العام   1995فصاعداً.  لكن تتوفر بيانات كاملة منذ العام 

 

 المنهجية 
 حتساب:االطريقة 

نح المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية المقّدمة من الجهة المانحة والتي ترّكز على الحّد منظور البلد المانحمن  : مجموع مِّ
 من الفقر كحصة من الدخل القومي اإلجمالي للبلد المانح. 

 
نح المساعدة اإلنمائية الرسمية المقّدمة من جميع الجهاتمن منظور البلد المتلّقي المانحة، أي الجهات المانحة  : مجموع مِّ

في لجنة المساعدة اإلنمائية والمنظمات المتعددة األطراف وغيرها من الجهات الثنائية المعنية بالتعاون اإلنمائي، والتي 
 ترّكز على الحّد من الفقر كحصة من إجمالي الدخل القومي للبلدان النامية.  

 
 

 تفصيل:
انحة، والبلد المتلّقي، ونوع التمويل، ونوع المعونة، والقطاع الفرعي، ومقياس يمكن تصنيف هذا المؤشر حسب الجهة الم

 )مثل نوع الجنس(، الخ. السياسات
 

 معالجة القيم الناقصة:
 نظراً لجودة اإلبالغ، ال ت نتج تقديرات للبيانات الناقصة.

 على مستوى البلد •
 الناقصة.نظراً لجودة اإلبالغ، ال ت نتج تقديرات للبيانات 

 على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية •
 نظراً لجودة اإلبالغ، ال ت نتج تقديرات للبيانات الناقصة.

 
 تصنيف البيانات على المستوى اإلقليمي:

نح المساعدة اإلنمائية الرسمية الهادفة إلى الحّد   من الفقر.تستند األرقام العالمية واإلقليمية والقطرية إلى مجموع تدفقات مِّ
 

 مصادر التباين:
توحيد إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية أساس السنة التقويمية بالنسبة لجميع المانحين، وقد تختلف هذه اإلحصاءات   يتمّ 

 عن بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الميزانية لبعض البلدان.
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 المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني:

تتّبع لجنة المساعدة اإلنمائية توجيهات اإلبالغ اإلحصائي الخاصة بها إلعداد تقاريرها اإلحصائية. وتخضع هذه التقارير 
 :لجنة المساعدة اإلنمائية وموافقته. راجع الرابط التاليللمراجعة الفريق المعني بإحصاءات تمويل التنمية التابع  

https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2018)9/FINAL/en/pdf 
 

 ضمان الجودة
ق من صحة البيانات الواردة من مقدمي خدمات التعاون تضطلع األمانة العامة للجنة المساعدة اإلنمائية بمسؤولية التحقّ 

 اإلنمائي. وتتولى كذلك مهمة نشر هذه البيانات.
 

 مصادر البيانات

 :الوصف
تعمل لجنة المساعدة اإلنمائية على جمع البيانات الالزمة عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة من خالل نظام اإلبالغ 

بالجهات الدائنة، وذلك منذ العام   على مستوى األنشطة المعنية.   1973على المستوى الكّلي، ومنذ العام   1960الخاص 
يتعّلق بااللتزامات على مستوى األنشطة ومنذ العام    1995  وقد اعت برت هذه البيانات مكتملة منذ العام   2002في ما 

 بالنسبة للمدفوعات. 
 

  :)راجع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل تتّبع الجهات المانحة معايير ومنهجيات موّحدة لإلبالغ عن بياناتها
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm    .) 

 
تقديم المعونة، ووزارات الخارجية أو المالية وما إلى ذلك،  ويعلن المبّلغون اإلحصائيون في اإلدارات الوطنية، مثل وكاالت 

 عن بياناتهم على أساس سنوي.
 

 عملية جمع البيانات:
ن العاملين في الوكاالت الوطنية لتقديم المعونة أو وزارة الخارجية أو المالية،  يضطلع المبّلغون االحصائيون، وهم غالباً م

 بمسؤولية جمع إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية في كل من البلدان أو الوكاالت المعنية بتقديم البيانات.  
 

والتنمية في الميدان االقتصادي بإعداد استبيان بشأن تدفقات المساعدة اإلنمائية )على مستوى   كما تقوم منظمة التعاون 
 األنشطة المعنية والمستوى الكّلي(، وإرساله إلى المبلّغين اإلحصائيين الوطنيين على أساس سنوي.  
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 فر البياناتاتو 
 الوصف:

سنوي في كانون األول/ديسمبر بالنسبة لتدفقات المساعدة اإلنمائية الواردة إلى الجهات المتلقية  نشر البيانات على أساس ت  
 .2020في كانون األول/ديسمبر من العام   2019بالتالي، تنشر تفاصيل تدفقات المساعدة لعام و   في السنة السابقة.

 
 التصنيف المؤقت للبيانات: المستوى األول

 
 التسلسل الزمني:

تعمل لجنة المساعدة اإلنمائية على جمع البيانات الالزمة عن تدفقات الموارد الرسمية والخاصة من خالل نظام اإلبالغ 
بالجهات الدائنة، وذلك منذ العام   على مستوى األنشطة المعنية.   1973على المستوى الكّلي، ومنذ العام   1960الخاص 
يتعّلق بااللتزامات على مستوى األنشطة ومنذ العام    1995  وقد اعت برت هذه البيانات مكتملة منذ العام   2002في ما 

 بالنسبة للمدفوعات. 
 

 الجدول الزمني
 جمع البيانات:

في كانون األول/ديسمبر من    2019ت جمع البيانات على أساس سنوي، وبالتالي، تنشر تفاصيل تدفقات المساعدة لعام 
 .2020العام 

 
 

 إصدار البيانات:
 .2020في كانون األول/ديسمبر من العام   2019ت نشر تفاصيل تدفقات المساعدة لعام 

 

 الجهات المزّودة للبيانات
يضطلع المبّلغون االحصائيون، وهم غالباً من العاملين في الوكاالت الوطنية لتقديم المعونة أو وزارة الخارجية أو المالية،  

 بمسؤولية جمع إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية في كل من البلدان أو الوكاالت المعنية بتقديم البيانات.  
 

 الجهات المجمعة للبيانات
 والتنمية في الميدان االقتصادي، مديرية التعاون اإلنمائي.منظمة التعاون 
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 المراجع
   :الروابط

 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm  :اّطلع على كل الروابط هنا
 

  المراجع
 http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm  :اّطلع على كل الروابط هنا

 

 مؤشرات ذات صلة 
 
 


