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 . تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة١٧الهدف 
 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية:  ٣-١٧الغاية 
االستثمار المباشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب كنسبة من   :١-٣-١٧  المؤشر

 إجمالي الميزانية المحلية
 المعلومات المؤسسية 

 الراعية:المنظمة 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 

 المفاهيم والتعاريف
 :التعريف

 المساعدة اإلنمائية الرسمية: المبالغ المدفوعة للمساعدة اإلنمائية الرسمية )ُمعبَّر عنها بماليين دوالرات الواليات المتحدة(. جزء  
 

 األساس المنطقي:
المانحة في مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية هو تقدير كّمي للجهود العامة التي تبذلها الجهات 

 مجال تقديم المساعدات إلى البلدان النامية.
 

 المفاهيم:
إلى البلدان  بالتدفقات الواردة  اإلنمائية الرسمية  اإلنمائية إلى المساعدة  اإلنمائية الرسمية: تشير لجنة المساعدة  المساعدة 

( 1ية، وإلى المؤسسات المتعّددة األطراف، والتي واألقاليم المدرجة في قائمة لجنة المساعدة االنمائية لمساعدة البلدان المتلقّ 
التنفيذية؛ و  والحكومات المحلية، أو وكاالتها  ( تُعطى بهدف  2تقّدم من الوكاالت الرسمية، بما في ذلك حكومات الواليات 

 .تشجيع التنمية االقتصادية والرفاه في البلدان النامية في المقام األول؛ وتخضع لشروط مالية تيسيرية
 :نظر)ا 

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

 التعليقات والقيود:
 فصاعداً. 1960بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية متاحة ابتداًء من عام 

 

 منهجية ال
 :التفصيل
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بيانات هذا المؤشر حسب الجهة المانحة، والبلد المتلقي، ونوع التمويل، ونوع المساعدة، والقطاع الفرعي، وما   تفصيليمكن  
 إلى ذلك.

 
 معالجة القيم الناقصة:

 :على مستوى البلد •
 بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: ال يوجد

 على المستويين العالمي واإلقليمي: •
 اإلنمائية الرسمية: ال يوجدبيانات المساعدة  

 
 المجاميع اإلقليمية:

م البيانات المتعّلقة المساعدة اإلنمائية الرسمية حسب البلد والمناطق الجغرافية، ويمكن استخالصها من البيانات القطرية.    تُقسَّ
 

 مصادر التباين:
دة اإلنمائية على أساس سنوي تقويمي بالنسبة  المساعدة اإلنمائية الرسمية: يتم توحيد اإلحصاءات الصادرة عن لجنة المساع

 لجميع المانحين. وهي قد تختلف في بعض البلدان عن بيانات السنة المالية المتاحة في الوثائق الخاصة بميزانية البلد.
 

 مصادر البيانات

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

 على مستوى إجمالي.  1960الموارد الرسمية والخاصة منذ عام  
 

 .تُبلغ الجهات المانحة عن بياناتها باتباع المعايير والمنهجيات نفسها
 (.http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm :)انظر هنا 

 
ُيبلغ المراسلين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية )وكاالت تقديم المساعدة، أو وزارات الخارجية أو المالية، وما إلى ذلك( عن 

 البيانات على أساس سنوي.
 

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

 هذا المراسل في وكالة مساعدات وطنية، أو وزارة الخارجية أو المالية، إلخ.
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 فر البياناتاتو 
 الوصف:

والعديد من مقّدمي المساعدة من تتوفر البيانات من كل جهة مانحة لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية 
 غير األعضاء )الثنائيين ومتعدّدي األطراف( الذين يقدّمون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة اإلنمائية.

 
 الجدول الزمني

 جمع البيانات:
التفصيلية بشأن التدفقات  وتُنشر البيانات  السنة السابقة.  بالنسبة لتدفقات  األول/ديسمبر  في كانون  تُنشر البيانات سنوياً 

 .  2020في كانون األول/ديسمبر عام   2019الخاصة بعام 
 

 التصنيف المؤقت لبيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: المستوى األول
 

 البيانات: نشر 
 .2019إلصدار أرقام المساعدة اإلنمائية الرسمية لعام   2020بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: كانون األول/ديسمبر  

 

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

 وزارات الخارجية أو المالية، وما إلى ذلك(.
 

 الجهات المجمعة للبيانات
 االقتصاديفي الميدان   والتنميةمنظمة التعاون 

 

 المراجع
 الرابط:

www.oecd.org/dac/stats 
 المراجع:

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


