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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة  :١٧الهدف 
قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامالً، بما في ذلك   :٢-١٧الغاية 

في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية    0,7التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة  
في المائة من الدخل القومي   0,20في المائة و    0,15خصيص نسبة تتراوح بين  الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وت

اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً؛ وُيشجَّع مقدمو المساعدة اإلنمائية الرسميةعلى النظر في إمكانية  
ألقّل  الي للمساعدة اإلنمائية الرسميةفي المائة على األقّل من الناتج القومي اإلجم  0,20رسم هدف ُيخصص بموجبه  

 البلدان نمواً.
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، ومجموعها، والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقّدمة إلى أقّل البلدان   :١-٢-١٧ المؤشر

والتنمية في  نمواً، كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
 .الميدان االقتصادي

 
 المؤسسيةالمعلومات  

 المنظمة الراعية:
 االقتصاديفي الميدان منظمة التعاون والتنمية  

 

 المفاهيم والتعاريف
 التعريف:

يقيس هذا المؤشر صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، ومجموعها، والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقّدمة إلى أقّل البلدان 
والتنمية في  نمواً، كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

على المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل  المبالغ المدفوعةبصافي  ن تعريفها  يمكالميدان االقتصادي، والتي 
 القومي اإلجمالي.

 
 األساس المنطقي:

ي للجهود العامة التي تبذلها الجهات المانحة  مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية هو تقدير كمّ 
 تقديم المساعدات إلى البلدان النامية.مجال  في 

 
 المفاهيم:

تشير لجنة المساعدة اإلنمائية إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية بالتدفقات الواردة إلى البلدان   :المساعدة اإلنمائية الرسمية
(  1واألقاليم المدرجة في قائمة لجنة المساعدة االنمائية لمساعدة البلدان المتلّقية، وإلى المؤسسات المتعّددة األطراف، والتي 
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( تُعطى بهدف  2الواليات والحكومات المحلية، أو وكاالتها التنفيذية؛ و تقّدم من الوكاالت الرسمية، بما في ذلك حكومات 
( تخضع لشروط مالية تيسيرية، وتشتمل على 3تشجيع التنمية االقتصادية والرفاه في البلدان النامية في المقام األول؛ و 

 في المائة(.   10في المائة )محسوبة بسعر خصم بنسبة    25عنصر للمنحة ال يقّل عن 
  :)راجع

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

 لجنة المساعدة اإلنمائية على الدخل القومي اإلجمالي من خالل أجهزتهم اإلحصائية الوطنية. و يحصل مراسل
 

، تقوم لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بقياس البيانات 2018: منذ عام مالحظة
 المراجع لمزيد من التفاصيل.  ىإلالرئيسية للمساعدة اإلنمائية الرسمية على أساس مكافئ للمنح. أنظر 

 
 التعليقات والقيود:

 .1960البيانات متاحة من عام  
 

 منهجية ال
 حتساب:االطريقة 

 صافي المدفوعات إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي.
 

 :التفصيل
والقطاع الفرعي،   يمكن تصنيف بيانات هذا المؤشر حسب الجهة المانحة، والبلد المتلقي، ونوع التمويل، ونوع المساعدة، 

 وما إلى ذلك.
 

 القيم الناقصة:معالجة 
 على مستوى البلد: •

 ال يوجد
 على المستويين العالمي واإلقليمي: •

 ال يوجد
 

 المجاميع اإلقليمية:
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يمّثل مجموع صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي، لمجموع الكلي للمساهمات 
 الواردة من الجهات المانحة.

 
 مصادر التباين:

قد هي  وحيد اإلحصاءات الصادرة عن لجنة المساعدة اإلنمائية على أساس سنوي تقويمي بالنسبة لجميع المانحين. و يتم ت
 في بعض البلدان عن بيانات السنة المالية المتاحة في الوثائق الخاصة بميزانية البلد.تختلف  

 
 مصادر البيانات

 الوصف:
والتنمية في الميدان االقتصادي على جمع البيانات المتعّلقة بتدفقات  تعمل لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة  لمنظمة التعاون 

على مستوى األنشطة، من خالل نظام   1973على مستوى إجمالي، ومنذ عام   1960الموارد الرسمية والخاصة منذ عام  
بالجهات الدائنة في ما يتعلق بااللتزامات على    1995عام وتعتبر بيانات هذا النظام كاملة اعتباراً منذ  )  اإلبالغ الخاص 

 .(بالنسبة للمدفوعات 2002مستوى النشاط ومنذ عام 
 :)راجع الرابط التالي .  تُبلغ الجهات المانحة عن بياناتها باتباع المعايير والمنهجيات نفسها

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.) 
  المراسلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية )وكاالت تقديم المساعدة، أو وزارات الخارجية أو المالية، وما إلى ذلك(ُيبلغ  

 عن البيانات على أساس سنوي.
 

 عملية جمع البيانات:
لجنة المساعدة اإلنمائية في كل بلد أو وكالة مانحة. وعادة ما  يضطلع المراسل اإلحصائي بمسؤولية جمع إحصاءات 

 يتواجد هذا المراسل في وكالة مساعدات وطنية، أو وزارة الخارجية أو المالية، إلخ.
 

 فر البياناتاتو 
المساعدة من  تتوفر البيانات من كل جهة مانحة لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقّدمي  

 ون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة اإلنمائية.ي األطراف( الذين يقدمّ غير األعضاء )الثنائيين ومتعددّ 
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 الجدول الزمني
 جمع البيانات:

تُنشر البيانات سنوياً في كانون األول/ديسمبر بالنسبة لتدفقات السنة السابقة. وتُنشر البيانات التفصيلية بشأن التدفقات 
 .  2016في كانون األول/ديسمبر عام   2015الخاصة بعام 

 
 البيانات: نشر 

  2016األول/ديسمبر   كانون
 

 للبيانات  المزّودةالجهات  
البيانات على أساس سنوي من جانب المراسلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية )وكاالت تقديم المساعدة، أو  ُيبلغ عن  

 وزارات الخارجية أو المالية، وما إلى ذلك(.
 

 الجهات المجمعة للبيانات
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 
 المراجع

 الرابط:
www.oecd.org/dac/stats 

 
 المراجع:

  :جميع الروابط متوفرة على
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 

 :باإلضافة إلى
 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-

financestandards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 
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