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

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تعزیز وسائل تنفیذ الشراكة العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة :۱۷الھدف 

0.bالغایة . 
األھداف من أجل دعم الخطط الوطنیة الرامیة إلى  تعزیز الدعم الدولي لتنفیذ بناء القدرات في البلدان النامیة تنفیذاً فعاالً ومحدد ۹-۱۷الغایة 

 تنفیذ جمیع أھداف التنمیة المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بین الشمال والجنوب وفي ما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

0.cر. المؤش 
ا بین بلدان الجنوب والتعاون القیمة الدوالریة للمساعدة المالیة والتقنیة (بوسائل تشمل التعاون بین الشمال والجنوب وفي م ۱-۹-۱۷ المؤشر

 الثالثي) المرصودة للبلدان النامیة

0.d. السلسلة 

 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
 2017تموز/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(االقتصادي  والتنمیة في المیدان منظمة التعاون
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
بناء القدرات والتخطیط  لصالح    ةالمانح  الجھات  المساعدات اإلنمائیة الرسمیة والتدفقات الرسمیة األخرى من جمیع  لمجموعإجمالي المدفوعات  

 الوطني.
 

 المفاھیم:
  

راضي التدفقات إلى البلدان واأل المساعدة اإلنمائیة الرسمیة بأنھا "تلك DAC لجنة المساعدة اإلنمائیة تعّرفالمساعدة اإلنمائیة الرسمیة: 
 من المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والمؤسسات المتعددة األطراف التي ةلمستفیدللجھات ا الموجودة على الئحة لجنة المساعدة االنمائیة

یشكّل كل ب) و ؛یة، أو من قبل وكاالتھا التنفیذیةتؤمَّن من قبل الوكاالت الرسمیة بما فیھا الدولة والحكومات المحل .1
 توفّر بشروط میسرة وتكون  تحویل مدار مع إطالق حملة التنمیة االقتصادیة والرفاه للدول النامیة ھدفاً اساسیاً لھا؛

 )في المائة 10في المائة (یحسب بمعدل خصم قدره  25عنصر منحة ال یقل عن 
 راجع: 

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

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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(باستثناء أرصدة التصدیر المدعومة رسمیاً) بأنھا ): تُعّرف التدفقات الرسمیة األخرى OOFالتدفقات الرسمیة األخرى (

ھدف في المقام األول إلى ، إما ألنھا ال تط األھلیة كمساعدة إنمائیة رسمیةمعامالت من قبل القطاع الرسمي ال تستوفي شرو
 بما فیھ الكفایة.بشروط میسّرة  ت، أو ألنھا لیسالتنمیة
 ).24، الفقرة  http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DCDDAC(2016)3FINAL.pdf (انظر

 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

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

ولجنة  االقتصادي  المیدان  في  التعاون والتنمیة  منظمة  العام تقوم  والخاصة من  الرسمیة  التدفقات  بشأن  البیانات  االنمائیة بجمع  المساعدة 
الكلي و  1960 المستوى  الن  1973على  الدائنین (على مستوى  اإلبالغ  اعتباًرا من عام  تعتبر بیاناتھ  شاط من خالل نظام   1995كاملة 

 للمدفوعات) .  2002لاللتزامات على مستوى النشاط و  
  

ا عن  اإلبالغ  ھنا: یتم  (انظر  والمنھجیات  المعاییر  لنفس  وفقًا  المانحة  الجھات  قبل  من  لبیانات 
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.( 

  
إلدارات الوطنیة (وكاالت المعونة، وزارات الخارجیة یتم اإلبالغ عن البیانات على أساس سنوي تقویمي من قبل المراسلین اإلحصائیین في ا

 ، إلخ.المالیةأو  
 

3.B. طریقة جمع البیانات 
احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائیة في كل من الدول/ الوكاالت المانحة. یكون ھذا المبلّغ في العادة  إن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع 

  موجوداً في وكالة المساعدة القومیة ووزارة الخارجیة ووزارة المالیة إلخ...
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
في السنة السابقة. للتدفقات    تُنشر البیانات على أساس سنوي في كانون األول / دیسمبر 

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

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
رتَي یتم االبالغ عن البیانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغین االحصائیین في اإلدارات الوطنیة (وكاالت المساعدة، ووزا

 الجھات...)الخارجیة والمالیة وغیرھا من 

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

 

3.G. التفویض المؤسسي 

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
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 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A.   المنطقياألساس 

الرسمیة:   اإلنمائیة  إلى البالمساعدة  الخارجى  اإلنتاج  وتكالیف  الرسمیة  اإلنمائیة  المساعدة  مجموع تدفقات  النامیة  یحدد  العاملدان   الجھد 
ا(باس أرصدة التصدیر)   الجھات المانحة إلى البلدان النامیة. لذي تبذلھتثناء 

 

4.B. التعلیقات والقیود 
لاللتزامات على مستوى  1995، تعتبر تغطیة البیانات كاملة منذ عام . ومع ذلك1973الدائنین من عام ر تتوفر البیانات في نظام تقاری

 .للمدفوعات 2002النشاط و
 

4.C. طریقة االحتساب 
التدفقھذا المؤشر  فصیلیمكن ت رسمیة أخرى)(  اتحسب نوع  أو تدفقات  إنمائیة رسمیة  الجھة المانحة، البلد المتلقي، نوع ،  مساعدة  حسب 

 ، إلخ.التمویل، نوع المعونة، القطاع

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1الناقصة (  معالجة القیم ( 
 بلدعلى مستوى ال •

 ما من قیم ناقصة   
 على المستویین اإلقلیمي والعالمي •

 ما من قیم ناقصة   
 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
المساعدة اإلنمائیة العالمیة واإلقلیمیة إلى مجموع تدفقات  األرقام   .يالرسمیة وتكالیف اإلنتاج الخارج تستند 

 

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

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
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 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 لجمیع البلدان النامیة المؤھلة للحصول على المساعدة اإلنمائیة الرسمیة.  بلد المتلقّيأساس العلى  
 

 التسلسل الزمني:
 

 التفصیل:
التدفقھذا المؤشر  فصیلیمكن ت رسمیة أخرى)(  اتحسب نوع  أو تدفقات  إنمائیة رسمیة  الجھة المانحة، البلد المتلقي، نوع ،  مساعدة  حسب 

 ، إلخ.التمویل، نوع المعونة، القطاع
 

 المعاییر الدولیةاالنحراف عن  /المقارنة .  6
 مصادر التباین:

وقد تختلف عن بیانات السنة المالیة المتاحة في الجھات المانحة على أساس سنة تقویمیة لجمیع لجنة المساعدة اإلنمائیة یتم توحید إحصاءات 
   وثائق الموازنة بالنسبة لبعض البلدان

 قائوثالمراجع وال.  7
 :روابط

 
www.oecd.org/dac/stats 
 

 :المراجع

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