
2017تموز/يوليو   9آخر تحديث:   

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية الُمحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة.: ٢الهدف  

األساسية الريفية، وفي    :أ-٢الغاية   التعاون الدولي المعّزز، في الهياكل  زيادة االستثمار، بطرق تشمل 
البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية  

 لبلدان نموا  من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ال سيما في أقل ا

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

 

 المعلومات المؤسسية 

 المنظمة  الراعية:
 (OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

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

 االساس المنطقي:

إلى البلدان النامية تحدّد نسبة الجهود  إن مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى  

( التي تؤمنها الجهات المانحة إلى البلدان النامية من أجل القطاع  تصديررسميا  )باستثناء ائتمانات الالمبذولة  
 الزراعي.

 المفاهيم:

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

 للجهات التي تتلقى والمؤسسات المتعددة األطراف التي   الئحة لجنة المساعدة االنمائية

ن من قبل الوكاالت الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل وكاالتها التنفيذية؛   (1  تؤمَّ

 ؛ا  لهااساسي ا  قتصادية والرفاه للدول النامية هدفكل تحويل مدار مع إطالق حملة التنمية اال  يشكّل (2

 ( في المائة  10في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره    25عنصر منحة ال يقل عن   توفّرسرة وبشروط ميتكون  

 راجع:  

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

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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صدة التصدير المدعومة رسميا (  التدفقات الرسمية األخرى )باستثناء أريتم تعريف  :  التدفقات الرسمية االخرى 

، إما ألنها ال رسمية  النمائيةاإلمساعدة  البأنها معامالت من قبل القطاع الرسمي ال تستوفي شروط األهلية ك
 :على الرابط التالي  24. راجع الفقرة  غير ميسّرة بما فيه الكفايةألنها ، أو  هدف في المقام األول إلى التنميةت

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

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

راجع  311المجموعة  في    CRS  الدائنين   .
http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm 

 التعليقات والقيود:

منذ العام   . إال أن، تغطية البيانات تعتبر مكتملة1973  عام  تتوفر البيانات المتعلقة بنظام إبالغ الدائنين منذ

 .في ما يتعلق بالنفقات  2002ومنذ في ما يتعلّق بااللتزام على مستوى النشاط    1995

 المنهجية 

 طريقة االحتساب:

من قبل كل الجهات المانحة إلى البلدان  مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى  

 النامية في القطاع الزراعي.

 :التفصيل

( من قبل الجهة  تفصيل هذا المؤشر بحسب نوع التدفّق )مساعدة إنمائية رسمية أو تدفقات رسمية اخرى يمكن 
 مشروع القطاع الفرعي للزراعة(المانحة والبلد المتلقي ونوع التمويل ونوع المساعدة )

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد: •
 البيانات، ما من تقديرات لبيانات ناقصة.نتيجة النوعية الممتازة لتبليغ 

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي •
 ال ينطبق 

 االقليمية: المجاميع

األرقام ا لى  لعالمية واالقليمية على مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى إتستند 

 القطاع الزراعي

 :التباينمصادر  

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

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

 الوصف: 

البيانات بشأن التدفقات    ان تجمع  االنمائيةلتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة  كانت منظمة التعاون وا
على مستوى النشاط من خالل نظام   1973على المستوى الكلي ومن العام  1960الرسمية والخاصة من العام  

العام ابالغ الدائنين )بيانات هذا ال م على مستوى النشاط  اللتزافي ما يتعلق با 1995نظام تعتبر كاملة من 

 عات(.المدفوفي ما يتعلق ب  2002و

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

  

)وكاالت المساعدة   وطنيةبلغين احصائيين في ادارات  عن البيانات وفقا  للسنة التقويمية من قبل م  ويتم االبالغ

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

 عملية الجمع:

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

 ووزارة الخارجية ووزارة المالية إلخ...  الوطنيةيكون هذا المبلّغ في العادة موجودا  في وكالة المساعدة  

 

 ر البياناتتواف 

 الوصف:

 لجميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.  تلقيلى أساس المع 

 السالسل الزمنية:

 .على أساس سنوي   1973م عامتوفرة منذ   البيانات

 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات: 

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

 البيانات:  نشر

 2016كانون األول/ديسمبر  

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

  الوطنيةعن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغين االحصائيين في اإلدارات    يتم االبالغ

 )وكاالت المساعدة، ووزارتَي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات...(

 لبياناتالجهات المجّمعة ل

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 المراجع

 :دليل الموارد الموّحد

www.oecd.org/dac/stats 

 المراجع:

 راجع كافة الروابط هنا:  

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

 المؤشرات ذات الصلة 

 غيرها من مؤشرات المساعدة اإلنمائية الرسمية.

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

