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 مقدمة 1

إما على شكل منح أو  قروض  –سنة، وهو يشير إلى الدعم املالي  50( قبل ما يناهز ODAظهر مفهوم املساعدة اإلنمائية الرسمية )

( OECD-DACاإلنمائية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )الذي تقدمه الدول األعضاء في لجنة املساعدة  –"بشروط تساهلية" 

للدول النامية. ومنذ إنشائها، دأبت لجنة املساعدة اإلنمائية على أن تكون املنبر الرئيس للوكاالت اإلنمائية للتوصل إلى إجماع بشأن 

 التعاريف األساسية واملعايير اإلحصائية.

اعدة اإلنمائية الرسمية هي تلك التدفقات املتجهة نحو البلدان واألقاليم التي تشملها وحسب لجنة املساعدة اإلنمائية فإن املس

 والتي: 1قائمة اللجنة للجهات املستفيدة من املساعدة اإلنمائية الرسمية

i. تقدمها الوكاالت الرسمية، بما في ذلك الدولة والحكومات املحلية، أو عن طريق وكاالتها التنفيذية؛ 

ii. تها:تكون كل معامال 

 تهدف باألساس إلى تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه في البلدان النامية؛ .أ 

% على األقل كعنصر منحة )تحسب 25إذا كانت بصيغة قرض، فهي تمنح كقروض تساهلية تقدم من نسبتها  .ب 

 %(.10بمعدل خصم قدره 

د مستفيد )أي املساعدة اإلنمائية الرسمية إن املساعدة اإلنمائية الرسمية، سواء جاءت بشكل مباشر من جهة مانحة إلى بل

، لهي حقا الدعامة املالية األساسية (الثنائية( أو عن طريق وكالة متعددة األطراف )أي املساعدة اإلنمائية الرسمية متعددة األطراف

بمجرد ما تتحقق هذه العناصر التي تقوم عليها األمم للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية وصوال إلى البنية التحتية. ومعلوم أنه 

 األخيرة، تكون الدول آنذاك قادرة على جذب أو تطوير مصادر أخرى للتمويل اإلنمائي في الوقت الذي ترتقي فيه بسلم الدخل.

، الطريق أمام تعزيز الشفافية لتحسين السياسات 1972د تعريف املساعدة اإلنمائية الرسمية، الذي لم يتغير منذ عام وقد مه  

وتمكين املانحين من وضع أهداف لزيادة جهودهم في مجال املعونات. وبالتوازي مع الجهود التي يبذلها املانحون، فقد جددت خطة 

األهداف اإلنمائية لأللفية بهدف التقليص من الفقر بشكل كبير وتحقيق التنمية املستدامة على املستوى   2015التنمية ملا بعد عام 

تمويال منقطع  2015. فمن جهة، يتطلب تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املصادق عليها في شهر سبتمبر 2030العالمي بحلول عام 

 النظير. ومن جهة أخرى، يزداد التنوع والتعقيد على مستوى التمويل اإلنمائي.

                                                 

1 https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf (تحديثها املقرر  من 

 (2017 في

https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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ومع ذلك، فإن ثغرات البيانات في حصر حجم ونطاق التمويل اإلنمائي تشكل عوائق لضمان استخدام املوارد في مكانها الصحيح 

لتحقيق التأثير األمثل. وإلى جانب إنجاز لجنة املساعدة اإلنمائية املتمثل في تحقيق توافق عام في اآلراء حول مفهوم املساعدة 

اك عدة اقترحات ملناهج مختلفة لتكميله وهي بمثابة أداة لرصد أهم التوجهات الجديدة التي تؤثر على هنفإن اإلنمائية الرسمية، 

 تشكيل املشهد الدولي للتمويل اإلنمائي.

 الخلفية واألساس املنطقي 2

يتسم بالوضوح  على نحو املجتمع الدولي إلى العمل  2بغية تعظيم إمكانات التمويل في النظام الدولي، دعت خطة عمل أديس أبابا

 شفافة لوضع إطار قياس إحصائي.الو  والشمولية

املساهمة في رصد وسائل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وال  3(TOSSDومن شأن مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة )

املنتظر من مقياس الدعم الرسمي التام من أهداف التنمية املستدامة. ومن  17سيما سد ثغرات مهمة في البيانات في إطار الهدف 

بصرف النظر عن مستوى الشروط  –للتنمية املستدامة تتبع كل التمويل املقدم من املؤسسات الرسمية الثنائية واملتعددة األطراف 

 ل طرق رسمية.التساهلية التي يشمله هذا التمويل أو األداة املستخدمة. ومن املحتمل أن يرصد موارد خاصة يتم تعبئتها من خال

 خطة) العاملية للتحديات والتصدي للتنمية املساعدة العوامل لتعزيز الدعم ( ii ( التدفقات عبر الحدود، وiويتألف اإلطار من ركيزتين: 

ويهدف مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة إلى تكملة املساعدة اإلنمائية الرسمية، وليس إلى  .4(العامة العاملية املنافع

الحلول محلها، وذلك عن طريق إيجاد حوافز مناسبة الستخدام التمويل العام الدولي )املساعدة اإلنمائية الرسمية واملوارد الرسمية 

 ارد إضافية.غير التساهلية( بوسائل مبتكرة لتعبئة مو 

في الوقت الذي ستبقى فيه املساعدة اإلنمائية الرسمية باألساس نقطة مرجعية بالنسبة ملجهودات الجهات املانحة، يهدف مقياس 

الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة إلى قياس إجمالي مساهمات املانحين لتغطية االحتياجات التمويلية للبلدان املستفيدة. 

                                                 

 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 2 

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 

 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm 3 

events.htm-development/tossd-sustainable-http://www.oecd.org/dac/financing 

tation.htmconsul-public-development/tossd-sustainable-http://www.oecd.org/dac/financing 
d.org/dac/financinghttps://www.oec- للمزيد من املعلومات حول التعريف التقني ملقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة، يرجى مراجعة  4

standards/TOSSD%20Flyer%20crops.pdf-finance-development/development-sustainable  تفاصيل بشأنi األساس املنطقي للدعم الرسمي )

 أهمية مدى لتقييم السنغال في املستدامة للتنمية التام الرسمي للدعم تجربة من املستمدة النتائج ( iiالتام للتنمية املستدامة وعناصره / خصائصه و

 .نامي بلد منظور  من املقياس لهذا الحدود عبر بالتدفقات املتعلقة الركيزة وفائدة

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-events.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-events.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd-public-consultation.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD%20Flyer%20crops.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/TOSSD%20Flyer%20crops.pdf
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بما في ذلك األوساط اإلحصائية الدولية عن طريق اللجنة اإلحصائية  –هم بالنسبة لكل أطراف املنظومة الدولية وسيكون من امل

املشاركة بشكل فعال في العمل قدما من أجل تطوير  مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة كمعيار  –لألمم املتحدة 

 إحصائي دولي.

ة بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة"، بمشاركة واسعة من الخبراء اإلحصائيين الدوليين سيتم إنشاء "مجموعة عمل معني

وواضعي السياسات، وذلك في أعقاب الدورة الثامنة واألربعين الجتماع اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بهدف املض ي قدما في العمل 

املستدامة. وسيضطلع الفريق العامل بمهمة توضيح الكيفية التي يمكن بها  من أجل وضع إطار ملقياس الدعم الرسمي التام للتنمية

في جهود رصد أهداف التنمية املستدامة على أفضل وجه وتحديد املعالم أن يساهم ملفهوم الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة 

ية قوية لتعزيز الشفافية وتوفير املعلومات عن العمل واملعايير اإلحصائية ذات الصلة. ويتمثل الطموح الكبير في إنشاء أداة إحصائ

 .2030التحليلي من طرف املجتمع الدولي، وذلك دعما لخطة عام 

شيا مع مجال اختصاص سيسرك املتمثل في املساهمة في جهود الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الرامية إلى تعزيز اوتم

في إطار مبادرته بشأن  مؤسسات  2010و  2009جتماعات السابقة التي عقدت في عامي نظمها اإلحصائية الوطنية، ونتائج اال 

التنمية والتعاون، وأهمية التمويل اإلنمائي الواسع النطاق في تحقيق البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ألهداف التنمية 

قتصادي والتنمية للتعاون بشأن تطوير إمكانيات الدول ، تواصل سيسرك مع منظمة التعاون اال2030املستدامة بحلول عام 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يخص الجانب املتعلق بإحصاءات التمويل اإلنمائي.

 2016وفي هذا الصدد، أجرى سيسرك زيارة رسمية للجنة املساعدة اإلنمائية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في شهر سبتمبر 

ل وسائل التعاون بالتفصيل. وباملثل، قدمت اللجنة عرضا حول إحصاءات املساعدة اإلنمائية الرسمية ومقياس الدعم الرسمي لتناو 

( في نوفمبر OIC-StatComالتام للتنمية املستدامة خالل فعاليات الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، ينظم سيسرك ومنظمة التعاون االقتصادي . ووفقا لقرارات الدورة 2016

 والتنمية ورشة العمل هذه.

 األهداف واإلنجازات املتوقعة 3

 يتجلى الهدف العام لورشة العمل في:

i.  م اإلحصائية املندرجة ظالن  إذكاء وعي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املشاركة في هذه الورشة بخصوص

تحت لجنة املساعدة اإلنمائية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبيان كيفية مساعدة هذه النظم على إتاحة 

 بيانات أكثر شفافية حول مشاريع وتدخالت التعاون اإلنمائي في  الدول النامية؛

ii.  اإلنمائي ومنهجيات القياس القائمة؛تزويد املشاركين بمعلومات بشأن مفاهيم إحصاءات التمويل 
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iii.  تبادل املعلومات بشأن النظم اإلحصائية الحالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بجمع إحصاءات

 التمويل اإلنمائي وتصنيفها ومعالجتها ونشرها؛

iv. ون اإلسالمي وسبل إدماج بياناتها مناقشة نطاق جمع إحصاءات التمويل اإلنمائي من الدول األعضاء في منظمة التعا

 في نظم ومبادرات إعداد التقارير العاملية؛

v.  دراسة إمكانيات إدماج وتعزيز إحصاءات التمويل اإلنمائي في النظم اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة

 التعاون اإلسالمي.

املتعلقة بإحصاءات التمويل اإلنمائي، وتحديد العقبات وتحقيقا لهذه األهداف، سيتم تقديم املفاهيم واملنهجيات األساسية 

ظم اإلحصائية الوطنية ) ( وإعداد التقارير بشأن البيانات، NSSsوالتحديات التي تحيل دون إدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في النٌّ

 باإلضافة إلى تبادل الخبرات ومشاركة املمارسات الجيدة فيما بين البلدان املشاركة.

 

 نهاية الورشة من املتوقع أن تتحقق اإلنجازات التالية: وفي

i.  اكتساب املشاركين للخبرات املتعلقة بنظم إحصاءات التمويل اإلنمائي وآليات التنسيق ضمن النظم اإلحصائية

 الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

ii.  برصد التقدم املحرز في تحقيق أهداف التنمية ة املتعلقإذكاء الوعي بشأن أهمية إحصاءات التمويل اإلنمائي

 املستدامة؛

iii. .تبادل املعلومات بشأن املنهجيات واآلليات الالزمة لجمع بيانات التمويل اإلنمائي وتصنيفها ومعالجتها ونشرها 

 املنهجية 4

 ستشمل فعاليات ورشة العمل الجلسات التالية:

i.  ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملفاهيم والتصنيفات جلسات إعالمية بشأن لجنة املساعدة اإلنمائية

الرئيسية إلحصاءات لجنة املساعدة اإلنمائية بما في ذلك املساعدة اإلنمائية الرسمية، والدعم الرسمي التام للتنمية 

للتنمية املستدامة، املستدامة، واالختالفات املتواجدة بين مفهومي املساعدة اإلنمائية الرسمية والدعم الرسمي التام 

 وتعزيز التعاون فيما يتعلق بإعداد التقترير بشأن إحصاءات التمويل اإلنمائي؛

ii.  جلسات عملية بشأن نماذج  لجنة املساعدة اإلنمائية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلعداد تقارير البيانات

 ظمة؛والجدول الزمني لجمعها ونشرها عن طريق املوقع اإللكتروني للمن

iii.  جلسات لتبادل الخبرات تشارك من خاللها البلدان املشاركة في الورشة طرق حفظ تدفقات التعاون اإلنمائي وآليات

 إدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في نظمها اإلحصائية الوطنية؛
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iv.  املناقشات جلسة فرعية يقسم خاللها املشاركون إلى مجموعات صغيرة ملناقشة مجموعة األسئلة. وستقدم مخرجات

 من طرف رئيس املجموعة في جلسة عامة.

 املستهدفة اتالجه 5

من املتوقع أن يتشكل املشاركون في ورشة العمل هذه من ممثلين عن مكاتب اإلحصاء الوطنية، والوكاالت / الوحدات الحكومية 

ون اإلسالمي، وبعض املنظمات الدولية ذات الصلة املعنية بجمع ونشر إحصاءات التمويل اإلنمائي في دول مختارة من منظمة التعا

النشطة في مجال إحصاءات التمويل اإلنمائي، ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، وبعض األوساط األكاديمية. وإلثراء 

صاء محتوى ورشة العمل وتوفير رؤى تكميلية عن السبل التي يمكن عن طريقها تنفيذ عملية إعداد التقارير في مكاتب اإلح

الوطنية، سينظر املنظمون في إمكانية استدعاء ممثل عن أحد مكاتب اإلحصاء الوطنية لبلد من البلدان األعضاء في لجنة املساعدة 

 اإلنمائية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي يساهم حاليا في عملية إعداد التقارير بشأن إحصاءات التمويل اإلنمائي.

 الزمان واملدة 6

 .2017يوليو  13و  12د ورشة العمل التي ستستمر ليومين في الفترة ما بين ستعق

 املكان 7

 مبدئيا، من املقرر عقد ورشة العمل في أنقرة، تركيا.

 لغات العمل 8

 اللغات الرسمية الثالثة ملنظمة التعاون اإلسالمي )العربية واإلنجليزية والفرنسية( هي أيضا من لغات العمل خالل ورشة العمل.


