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البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة    
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

  : القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المُحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة٢الهدف 

0.b  .الغاية 

زيادة االستثمار، بطرق تشمل التعاون الدولي المعّزز، في الهياكل األساسية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد    أ-٢الغاية 

ة، ال سيما في الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامي

 أقل البلدان نموا  

0.cر. المؤش 

 مجموع التدفقات الرسمية )المساعدة اإلنمائية الرسمية مضافا إليها تدفقات رسمية أخرى( إلى القطاع الزراعي ٢-أ-٢المؤشر 

0.d. السلسلة 

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي  

 2021مارس/آذار 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 مؤشرات المساعدة اإلنمائية الرسمية.غيرها من 

0.g.المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

 اإلبالغ عن البيانات .1

1.A  .المنظمة 

 (OECD) منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 

 والتصنيفات. التعريف والمفاهيم  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 

 :التعريف

 .إجمالي نفقات المساعدة االنمائية الرسمية وغيرها من التدفقات من الجهات المانحة إلى القطاع الزراعي

 المفاهيم:

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

 للجهات التي تتلقى والمؤسسات المتعددة األطراف التي 

 وكاالتها التنفيذية؛ تؤمَّن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل  (1
 يشكّل كل تحويل مدار مع إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفا  اساسيا  لها؛ (2

 (في المائة 10في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره  25عنصر منحة ال يقل عن  توفّربشروط ميسرة وتكون 

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

صدة التصدير المدعومة رسميا ( بأنها معامالت من قبل القطاع التدفقات الرسمية األخرى )باستثناء أرالتدفقات الرسمية االخرى: يتم تعريف 

غير ميسّرة بما فيه رسمية، إما ألنها ال تهدف في المقام األول إلى التنمية، أو ألنها  النمائيةاإلمساعدة الالرسمي ال تستوفي شروط األهلية ك

 على الرابط التالي: 24الكفاية. راجع الفقرة 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf  

المجموعة في  CRS نظام ابالغ الدائنينويتضمن جميع رموز لجنة المساعدة اإلنمائية تم تعريف قطاع الزراعة على النحو المحدد في ي

 http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm. راجع 311

 

2.B. وحدة القياس 

 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

عام كانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية تجمعان البيانات بشأن التدفقات الرسمية والخاصة من ال

من العام  على مستوى النشاط من خالل نظام ابالغ الدائنين )بيانات هذا النظام تعتبر كاملة 1973على المستوى الكلي ومن العام 1960

 .في ما يتعلق بالمدفوعات( 2002في ما يتعلق بااللتزام على مستوى النشاط و 1995

 

 راجع) يتم االبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقا  للمعايير والمنهجيات نفسها

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

  

التقويمية من قبل مبلغين احصائيين في ادارات وطنية )وكاالت المساعدة ووزارات الشؤون الخارجية أو ويتم االبالغ عن البيانات وفقا  للسنة 

 وزارات المالية، وغيرها...(

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

المبلّغ في العادة إن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية  في كل من الدول/ الوكاالت المانحة. يكون هذا 

 ...موجودا  في وكالة المساعدة الوطنية ووزارة الخارجية ووزارة المالية إلخ

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 .يتم نشر البيانات على صعيد سنوي في شهر كانون األول/ديسمبر لتدفقات السنة السابقة

 .2015لية لعام التدفقات التفصي 2016وستُنشر في كانون األول / ديسمبر 

 

3.Dالجدول الزمني لنشر البيانات. 

 2016كانون األول/ديسمبر 

 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm
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رتَي يتم االبالغ عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغين االحصائيين في اإلدارات الوطنية )وكاالت المساعدة، ووزا

 والمالية وغيرها من الجهات...(الخارجية 

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 

3.G. التفويض المؤسسي 
 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

امية تحدّد نسبة الجهود المبذولة رسميا  )باستثناء إن مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى إلى البلدان الن

 ائتمانات التصدير( التي تؤمنها الجهات المانحة إلى البلدان النامية من أجل القطاع الزراعي.

 

4.B. التعليقات والقيود 

في ما يتعلّق بااللتزام على  1995مكتملة منذ العام . إال أن، تغطية البيانات تعتبر 1973تتوفر البيانات المتعلقة بنظام إبالغ الدائنين منذ عام 

 .في ما يتعلق بالنفقات 2002مستوى النشاط ومنذ 

4.C. طريقة االحتساب  

 .عيمجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى من قبل كل الجهات المانحة إلى البلدان النامية في القطاع الزرا

 

4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
 

 .نتيجة النوعية الممتازة لتبليغ البيانات، ما من تقديرات لبيانات ناقصة.

 

 على مستويين اإلقليمي والعالمي •
 

 ال ينطبق

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 .تستند األرقام العالمية واالقليمية على مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى إلى القطاع الزراعي
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4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . الجودة ضمان 

 

4.K . تقييم الجودة 

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :توافر البيانات

 .على أساس المتلقي لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية

 

 التسلسل الزمني:

 .على أساس سنوي 1973البيانات متوفرة منذ عام 

 

 :التفصيل

نوع التدّفق )مساعدة إنمائية رسمية أو تدفقات رسمية اخرى( من قبل الجهة المانحة والبلد المتلقي ونوع يمكن تفصيل هذا المؤشر حسب 

 التمويل ونوع المساعدة )مشروع القطاع الفرعي للزراعة(

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 :مصادر التباين

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

 .ملفات الميزانية لبعض البلدان

 

 قائوثالمراجع وال.  7

 الرابط:

www.oecd.org/dac/stats 

 

 :المراجع

See all links here: http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 

 

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

