
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١لهدف ا
 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية :٣-٧١ غايةال

اشر األجنبي والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب االستثمار المب :٧-٣-٧١المؤشر 
 كنسبة من إجمالي الميزانية المحلية

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (OECD) في الميدان االقتصادي والتنمية التعاونمنظمة 
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
 المساعدة اإلنمائية الرسمية مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية =

  
 المنطقي:األساس 

  
يحدد مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى البلدان النامية الجهد العام الذي تقدمه الجهات المانحة 

 إلى البلدان النامية.
  

 المفاهيم:
  

" تلك التدفقات إلى البلدان واألراضي الموجودة على الئحة  دة االنمائية هذا المصطلح بأنهتعّرف لجنة المساع

تؤمَّن من قبل الوكاالت ( 1والمؤسسات المتعددة األطراف التي  اعدة االنمائية للجهات المستفيدةالمسلجنة 

يشّكل كل تحويل مدار مع ( 2الرسمية بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو من قبل وكاالتها التنفيذية؛ 

 ً ً لها؛إطالق حملة التنمية االقتصادية والرفاه للدول النامية هدفا نصر ع توفّربشروط ميسرة وتكون  اساسيا

 (في المائة 11في المائة )يحسب بمعدل خصم قدره  22منحة ال يقل عن 

 راجع: 

opmentassistancedefinitionandcoverage.htmhttp://www.oecd.org/dac/stats/officialdevel 
 

 التعليقات والقيود:
  

 فصاعدا 1691عام  ذتتوفر بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية من
  

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
aatiah
Text Box
تنويه: لم يتم تحديث ترجمة البيانات الوصفية لهذا المؤشر حيث اعتمدت في اجتماع 51 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتاريخ 05/ آذار/2020 ويتم المتابعة مع الجهات الراعية لتوفير الترجمة الرسمية المحدثة.



 المنهجية

  
 تفصيل:ال
  

، أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، أو نوع المعونة، أو القطاع بحسب الجهة المانحةهذا المؤشر  فصيليمكن ت
 الفرعي، إلخ.

  
 :ناقصةالقيم ال ةلجاعم
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 ما من قيم ناقصةبيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 ما من قيم ناقصةبيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 حسب البلد والمنطقة ...بالمساعدات اإلنمائية الرسمية  فصيليمكن ت
  

 :فاوتمصادر الت
  

افة كسنة تقويمية لالمساعدة اإلنمائية الرسمية: يتم توحيد إحصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية على أساس 
 بلدان.وقد تختلف عن بيانات السنة المالية المتاحة في وثائق الميزانية لبعض ال ةالمانح الجهات

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ولجنة المساعدة االنمائية بجمع البيانات بشأن التدفقات 
  .1691الرسمية والخاصة من العام 

ً للمعايير والمنهجيات نفسها )راجع  يتم االبالغ عن البيانات من قبل الجهات المانحة وفقا
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm) 

  

ويتم االبالغ عن البيانات وفقاً للسنة التقويمية من قبل مبلغين احصائيين في ادارات وطنية )وكاالت المساعدة 

 غيرها...(ووزارات الشؤون الخارجية أو وزارات المالية، و

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


  
 جمع:العملية 

  
إن المبلّغ االحصائي مسؤول عن جمع احصاءات لجنة المساعدة اإلنمائية  بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية:

في كل من الدول/ الوكاالت المانحة. يكون هذا المبلّغ في العادة موجوداً في وكالة المساعدة القومية ووزارة 
  إلخ...الخارجية ووزارة المالية 

 

 توافر البيانات

  
 وصف:ال
  

على أساس المانحين لجميع البلدان األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية والعديد من مقدمي خدمات المساعدة 
  األطراف( الذين يقدمون تقاريرهم إلى لجنة المساعدة اإلنمائية. يوالمتعدد يناإلنمائية غير الحكومية )الثنائي

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  
بيانات المساعدة اإلنمائية الرسمية: تُنشر البيانات على أساس سنوي في كانون األول / ديسمبر للتدفقات في 

 .2119ديسمبر كانون األول/ المفصلة في  2112سيتم نشر تدفقات  السنة السابقة.
  

 إصدار البيانات:
  

 (2119)ديسمبر  2119ديسمبر  كانون األول/
  

 المزّودة بالبيانات الجهات

  
 وطنيةن االحصائيين في اإلدارات اليتم االبالغ عن البيانات على قاعدة الجدول الزمني السنوي من قبل المبلّغي

 )وكاالت المساعدة، ووزارتَي الخارجية والمالية وغيرها من الجهات...(

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

  
 المراجع 
  



 :دليل الموارد الموّحدة
  

www.oecd.org/dac/stats 
  

 المراجع:
  

 راجع كافة الروابط هنا: 
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 
 

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