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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفیما بینھا۱۰الھدف 

0.bالغایة . 
ب تشجیع المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات المالیة، بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فیھا -۱۰الغایة 

لبلدان النامیة غیر الساحلیة، وفقاً لخططھا وبرامجھا إلیھا، وال سیما أقل البلدان نمواً، والبلدان األفریقیة، والدول الجزریة الصغیرة النامیة، وا
 الوطنیة

0.cر. المؤش 
مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمیة، حسب البلدان المستفیدة والبلدان المانحة وأنواع التدفقات (على سبیل المثال  ۱-ب-۱۰لمؤشر ا

 المساعدة اإلنمائیة الرسمیة، واالستثمار األجنبي المباشر، والتدفقات األخرى)

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g . المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )OECDمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (OECD) ة في المیدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمی

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

ة مجموع تدفقات الموارد المخصّصة للتنمیة، بحسب البلدان المستفیدة والبلدان المانحة وأنواع التدفقات، المشمولة في المساعدة اإلنمائی
 .والتدفقات الخاصة (OOF) ، والتدفقات الرسمیة األخرى(ODA) ةالرسمی

 
  :المفاھیم

ت الرسمیة، یكون التمییز األساسي بین التدفقات الرسمیة والخاصة إلى البلدان النامیة، سواء التساھلیة أو غیر التساھلیة. بالنسبة للتدفقا
 .والتدفقات الرسمیة األخرى (ODA) المساعدة اإلنمائیة الرسمیة

  
وفي حین یتم تقسیم التدفقات الخاصة إلى تدفقات خاصة باألسواق وإلى منح خیریة، تشمل التدفقات المساھمات المقدمة إلى الوكاالت 

 .اإلنمائیة المتعددة األطراف، التي ھي في حد ذاتھا تكون من الھیئات الرسمیة
  :راجع الرابط التالي

lopmentassistancedefinitionandcoverage.htmhttp://www.oecd.org/dac/stats/officialdeve  
 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

نظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي بجمع البیانات عن تدفقات الموارد الرسمیة والخاصة منذ تقوم لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لم
 .على مستوى إجمالي 1960عام 

  
 

  :یتم اإلبالغ عن البیانات من قبل الجھات المانحة وفقًا لنفس المعاییر والمنھجیات (راجع الرابط التالي
)thodology.htmhttp://www.oecd.org/dac/stats/me  
  

 یتم اإلبالغ عن البیانات على أساس سنوي تقویمي من قبل المراسلین اإلحصائیین في اإلدارات الوطنیة (وكاالت المعونة، وزارات الخارجیة
 .أو المالیة، إلخ)

3.B. طریقة جمع البیانات 
إّن المراسل اإلحصائي مسؤول عن جمع إحصائیات لجنة المساعدة اإلنمائیة في كل بلد/وكالة مقدمة. یقع ھذا المراسل عادة في وكالة 

 .المعونة الوطنیة أو وزارة الخارجیة أو المالیة وما إلى ذلك

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
في كانون  2015یة لعام یتم نشر البیانات على أساس سنوي في كانون األول/دیسمبر لتدفقات العام السابق. سیتم نشر التدفقات التفصیل

 .2016األول/دیسمبر 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 2016كانون األول/دیسمبر 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
ن البیانات على أساس سنوي تقویمي من قبل المراسلین اإلحصائیین في اإلدارات الوطنیة (وكاالت المعونة، وزارات الخارجیة یتم اإلبالغ ع

 أو المالیة، إلخ).

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي

 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4

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


2016تموز/یولیو  19آخر تحدیث:   

   
 

4.A. األساس المنطقي 
 .من شأن مجموع تدفقات الموارد إلى البلدان النامیة أن یحدد كمیة النفقات اإلجمالیة التي تقدمھا الجھات المانحة إلى البلدان النامیة

 

4.B. التعلیقات والقیود 
 

4.C. طریقة االحتساب 
 .مجموع التدفقات الرسمیة والخاصة من جمیع الجھات المانحة إلى البلدان النامیة

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 لبلدعلى مستوى ا •

  ما من تقدیرات للقیم الناقصة
 والعالميعلى المستویین اإلقلیمي  •

 ال ینطبق
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .تستند األرقام العالمیة واإلقلیمیة إلى مجموع تدفقات الموارد إلى البلدان النامیة

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة 
 
 

4.K  . تقییم الجودة 
 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
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 توافر البیانات:
یة على أساس الجھات المانحة لجمیع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائیة والعدید من مقدمي خدمات المساعدة اإلنمائیة غیر الحكوم

 .ساعدة اإلنمائیة(الثنائیین والمتعددین األطراف) الذین یقدمون تقاریرھم إلى لجنة الم
  

 .على أساس الجھة المستفیدة لجمیع البلدان النامیة المؤھلة للحصول على المساعدة اإلنمائیة الرسمیة
 تفصیل:ال

ب الجھة المانحة، البلد ب أنواع التدفقات (مساعدة إنمائیة رسمیة، تدفقات رسمیة أخرى وتدفقات خاصة)، بحسسحیمكن تفصیل ھذا المؤشر 
 .المستفید، نوع التمویل، نوع المعونة، إلخ

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :مصادر التباین

) على أساس سنة تقویمیة لجمیع الجھات المانحة وقد تختلف عن بیانات السنة المالیة DACد إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائیة (یتم توحی
 المتاحة في وثائق الموازنة لبعض البلدان.

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

www.oecd.org/dac/stats 
 

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