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 يز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارإقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحف: ٩الهدف  

مود في البلدان النامية، بتحسين الدعم المالي  تيسير إنشاء هياكل أساسية مستدامة وقادرة على الص  :أ-٩  الغاية
الساحلية، والدول   غير  والبلدان النامية  البلدان نمواً،  األفريقية، وأقل  والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان 

 الجزرية الصغيرة النامية

خرى(  مجموع الدعم الدولي )المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األ :  ١-أ-٩المؤشر  
 إلى الهياكل األساسية

  

 المعلومات المؤسسية 

  
 :عية االر منظمة ال
  

 (OECD)  االقتصادي   والتنمية في الميدان   منظمة التعاون 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع 

  
  جهات المانحةالرسمية األخرى من جميع ال  اإلنمائية الرسمية والتدفقات  اتالمساعد  مجموعمدفوعات  إجمالي  

 لدعم البنية التحتية.
  

 األساس المنطقي:
  

الجهود    يحدّدان كمية إلى البلدان النامية  التدفقات الرسمية األخرى الرسمية و المساعدة اإلنمائية  مجموع  إن 
 .ن النامية من أجل البنية التحتيةإلى البلداة  مانحجهات القدمها التاستثناء اعتمادات التصدير( التى  العامة )ب

 
 المفاهيم:

 
الموجودة  لتدفقات إلى البلدان واألقاليم  تلك ا  "، هي  لجنة المساعدة اإلنمائيةوفقاً للمساعدة اإلنمائية الرسمية:  ا

 :المؤسسات المتعددة األطراف التي  وإلىالمساعدات اإلنمائية الرسمية   الجهات المستفيدة من   قائمة  في
، أو من الواليات والحكومات المحليةومات  ، بما في ذلك حكالوكاالت الرسميةتؤمنها   (1

 و ؛قبل وكاالتها التنفيذية
 فاهية البلدان النامية كهدف رئيسبتعزيز التنمية االقتصادية ور عملية تحويلتدار كل   (2

 و ؛لها
 (.%  10 يبلغ  محسب بمعدل  تسفي المائة )مح  25نحة ال يقل عن بشروط ميسرة وينقل عنصر م يكون   هو

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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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ر المدعومة  (: تُعّرف التدفقات الرسمية األخرى )باستثناء أرصدة التصديOOFالتدفقات الرسمية األخرى )

، إما ط األهلية كمساعدة إنمائية رسميةيقوم بها القطاع الرسمي ال تستوفي شرو  عمليات تحويلرسمياً( بأنها 
 بما فيه الكفاية.  ةرميسّ  ت، أو ألنها ليسهدف في المقام األول إلى التنميةألنها ال ت

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINA )انظر
L.pdf 24فقرة  ، ال.) 

  
رموز قطاع التحتية جميع  البنية  دعم  الدائنين   يشمل  إبالغ  )انظر    200المجموعات الفي    CRS  نظام 

 ( http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm هنا:
 
 :تعليقات والقيودال
  

كاملة    1995، تعتبر تغطية البيانات منذ عام ذلك. ومع  1973عام  الالدائنين من    إبالغتتوفر البيانات في نظام  
 للمدفوعات.  2002 منذ عامعلى مستوى النشاط ولاللتزام  

  

 المنهجية 

  
 ساب:تحطريقة اال

  
إلى البلدان    ةالمانح  الجهات  من جميعالتدفقات الرسمية األخرى  ات المساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموع تدفق

 البنية التحتية. لدعمالنامية  
  
 تفصيل:ال
  

(، الجهة  )مساعدة انمائية رسمية أو التدفقات الرسمية األخرى  حسب نوع التدفق هذا المؤشر    تفصيليمكن  
 ، إلخ.المانحة، البلد المتلقي، نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع الفرعي

  
 :ناقصة القيم ال  ة جلاع م 
 

 بلدعلى مستوى ال •
  

 ي بيانات ناقصةتقديرات أل ما من ،  إعداد التقاريرنظًرا لجودة  
 

 اإلقليمي والعالميعلى المستويين   •
  

 غير قابل للتطبيق.
  
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm
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 المجاميع اإلقليمية:

  
التدفقات الرسمية األخرى  ساعدة اإلنمائية الرسمية وتستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات الم

 إلى القطاع الزراعي.
  

 :التباينمصادر  
  

وقد تختلف عن   كافة الجهات المانحةأساس سنة تقويمية ل  على  االنمائيةلجنة المساعدة  يتم توحيد إحصاءات  
 بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان.

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

(  OECD / DACتقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )
تدفقات الموارد الرسمية والخاصة من عام   على   1973على المستوى الكلي و   1960بجمع بيانات عن 

  1995كاملة اعتباًرا من عام نظام ابالغ الدائنين  الدائنين )تعتبر بيانات    النشاط من خالل نظام إبالغ  مستوى 
 للمدفوعات( .  2002 من عاملاللتزامات على مستوى النشاط و

  
من يتم   البيانات  الجهات المانحة وفقًا  اإلبالغ عن  والمنهجياتل  قبل  التالي:)  نفسها لمعايير    راجع الرابط 

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

اإلبالغ ع  المران البيانات على أساس سنوي  يتم  سلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية )وكاالت  من قبل 
 .(المعونة ، وزارات الخارجية أو المالية ، إلخ 

 
  

 جمع:العملية 
  

إحصائيات    المراسل اإلحصائي مسؤوالً يكون   جمع  فعن  االنمائية  المساعدة  وكالة  لجنة   / بلد  كل  ي 
 الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.في وكالة المعونة  هذا المراسل    تواجديوعادةً ما  مقدمة.

  

 توافر البيانات

  
 البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.  كافةل  صعيد المتلقيعلى  

  

 الجدول الزمني

  

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

 العام السابق.  ديسمبر لتدفقاتكانون األول/  يتم نشر البيانات على أساس سنوي في
  

 .2016ديسمبر  كانون األول/  في    2015تم إصدار تدفقات مفصلة لعام  
  

 لبياناتلالجهات المزّودة 

  
اإلبالغ  المراسلين اإلحصائيين في ا  عن البيانات على أساس سنوي يتم  إلدارات الوطنية )وكاالت  من قبل 

 .(، إلخ المعونة، وزارات الخارجية أو المالية
  

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

  
 (.OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

  

 المراجع

  
 ة:دليل الموارد الموّحد

  
www.oecd.org/dac/stats 

  
 المراجع:

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

  
 


