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الهدف  :8تعزيز النمو االقتصادي المطرد ،والشامل للجميع ،والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق
للجميع
الغاية .8أ :زيادة دعم المعونة المقدمة من أجل التجارة للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان نمواً ،بوسائل منها اإلطار
المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً.
المؤشر .8أ :1.المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات المتصلة بالتجارة.

المعلومات المؤسسية
المنظمة الراعية:
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المفاهيم والتعاريف
التعريف:
تشير المعونة المقدمة من أجل االلتزامات والمدفوعات المتصلة بالتجارة إلى إجمالي المدفوعات وااللتزامات من مجموع
المساعدات اإلنمائية الرسمية التي تُقدمها الجهات المانحة في إطار المساعدة لصالح التجارة.
األساس المنطقي:
إن مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية ،وغيرها من التدفقات الرسمية إلى البلدان النامية ،يتيح التحديد الكمي للجهد العام
الذي تبذله الجهات المانحة من أجل البلدان النامية ،في سياق المعونة من أجل التجارة.
المفاهيم:
تُعرف المساعدة اإلنمائية الرسمية بالتدفقات الواردة إلى البلدان واألقاليم المدرجة في قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التي
تشمل المستفيدين من المساعدة اإلنمائية الرسمية ،إضاف ًة إلى التدفقات الواردة إلى المؤسسات المتعددة األطراف .وتشمل
هذه المساعدة  )1التدفقات التي تقدمها الوكاالت الرسمية ،بما فيها حكومات الواليات والحكومات المحلية ،أو وهيئاتها
ٍ
بشكل أساسي إلى تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه للبلدان النامية؛  )3المساعدات
التنفيذية؛  )2كل المعامالت التي تهدف
التي تتصف بشروط ميسرة ،حيث ال يقل عنصر المنح فيها عن  25في المائة (محسوبة بمعدل خصم قدره  10في
المائة).
()http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
باستثناء ائتمانات التصدير المدعومة رسمياً ،تُعرف التدفقات الرسمية األخرى ،بأنها معامالت يقوم بها القطاع الرسمي وال
تستوفي شروط األهلية للمساعدة اإلنمائية الرسمية ،ألنها ال تستهدف التنمية في المقام األول ،أو ألن شروطها ليست
ميسرة بما فيه الكفاية.
)http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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وتُدرج المعونة المقدمة من أجل التجارة في نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة من خالل رموز
القطاعات في السلسلة  ،331ومؤشر المعونة من أجل التجارة.
http://www.oecd.org/dac/stats/purposecodessectorclassification.htm
يشير مصطلح "جميع الجهات المانحة" إلى الجهات المانحة األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية ،والجهات المانحة غير
األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية ،والمنظمات المتعددة األطراف.
التعليقات والقيود:
تعود البيانات الواردة في نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة إلى العام  .1973غير أن البيانات المتوفرة باتت تعتبر
كاملة منذ العام  1995في ما يتعلق بااللتزامات على مستوى النشاط التجاري ،ومنذ العام  2002في ما يتعلق
بالمدفوعات.

المنهجية
طريقة االحتساب:
مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية األخرى من جميع الجهات المانحة إلى البلدان النامية من أجل
المعونة المقدمة من أجل التجارة.
تصنيف البيانات:
يمكن تصنيف البيانات المستخلصة لهذا المؤشر بحسب الجهة المانحة ،والبلد المتلقي ،ونوع التمويل ،ونوع المعونة،
والسياسات واألنظمة التجارية ،والقطاعات الفرعية للتكيف المتصل بالتجارة ،وما إلى ذلك.
القيم الناقصة:
معالجة َ
•

على مستوى البلد

•

نظ اًر لجودة البيانات المقدمة ،ال تُنتج تقديرات للبيانات الناقصة.

•

على المستويين اإلقليمي والعالمي
ال ينطبق.

المجاميع اإلقليمية:
تستند األرقام العالمية واإلقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية ،والتدفقات الرسمية األخرى ،إلى جانب
المعونة المقدمة من أجل األنشطة التجارية.
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مصادر التباين:
يتم توحيد وإحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية على أساس السنة التقويمية لجميع الجهات المانحة .وقد تختلف عن بيانات
السنة المالية الواردة في وثائق الميزانية المالية لبعض البلدان.

مصادر البيانات
الوصف:
تقوم لجنة المساعدة اإلنمائية ،التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،بجمع بيانات عن تدفقات الموارد
الرسمية والخاصة منذ العام  1960على مستوى إجمالي التدفقات ،ومنذ العام  1973على مستوى النشاط التجاري
النشاط ،من خالل نظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة (تعتبر بيانات نظام اإلبالغ عن الدائنين كاملة منذ العام 1995
في ما يتعلق بااللتزامات على مستوى النشاط ومنذ العام  2002في ما يتعلق بالمدفوعات).
يلتزم المانحون باإلبالغ عن البيانات وفقاً للمعايير والمنهجيات نفسها.
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm
المَبلغين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية (وكاالت المعونة ،وو ازرات
تُبلغ البيانات على أساس سنة تقويمية من قبل ُ
الخارجية أو المالية ،وما إلى ذلك.

جمع البيانات:
المَبلغ اإلحصائي بمسؤولية جمع إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية في كل من البلدان أو الوكاالت الموفرة
يضطلع ُ
المَبلغ اإلحصائي في الوكالة الوطنية للمعونة أو و ازرة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.
للبيانات.
ً
وعادة ما يعمل ُ

توافر البيانات
تتوفر البيانات:
•

بحسب الجهات المانحة في جميع بلدان لجنة المساعدة اإلنمائية ،والعديد من مقدمي البيانات غير األعضاء في
لجنة المساعدة اإلنمائية (الثنائية والمتعددة األطراف) الذين يرفعون تقارير إلى لجنة المساعدة اإلنمائية عن
المساعدات المقدمة في إطار المنح الدراسية.

•

بحسب الجهة المتلقية في جميع البلدان النامية المؤهلة للحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية.

الجدول الزمني
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جمع البيانات:
تُنشر البيانات الخاصة بالتدفقات على أساس سنوي في كانون األول/ديسمبر من السنة السابقة .تنشر البيانات المفصلة

بشأن تدفقات العام  2015في كانون األول/ديسمبر من العام .2016
نشر البيانات:
في كانون األول /ديسمبر 2016

الجهات المزودة للبيانات
المَبلغين اإلحصائيين في اإلدارات الوطنية (وكاالت المعونة ،وو ازرات
تُبلغ البيانات على أساس السنة تقويمية من قبل ُ
الخارجية أو المالية ،وما إلى ذلك.

الجهات المجمعة للبيانات
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المراجع
URL:
www.oecd.org/dac/stats
المراجع
تُعرض جميع الروابط على الرابط التاليhttp://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm :

