الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 3 - 2مايو  2018أنقرة -تركيا
ُ
دورة حول "األنشطة املنجزة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"
تقرير مرحلي حول "تخطيط مشهد املساعدة اإلنمائية الرسمية في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (")ODAStat
 1الخلفية
ظهر مفهوم املساعدة اإلنمائية الرسمية ( ،)ODAأو مايسمى ب "إيد" ( )aidقبل ما يناهز  50سنة ،وهو يشير إلى الدعم
املالي -إما على شكل منح أو قروض "معاملة تساهلية" -الذي تقدمه الدول األعضاء في لجنة املساعدة اإلنمائية ملنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECD-DACللدول النامية .وقد دأبت لجنة املساعدة اإلنمائية ،منذ إنشائها ،على أن
تكون املنبر الرئيس ي للوكاالت اإلنمائية للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن التعاريف األساسية واملعايير اإلحصائية.
وحسب لجنة املساعدة اإلنمائية فإن املساعدة اإلنمائية الرسمية هي تلك التدفقات املتجهة نحو البلدان واألقاليم التي
تشملها قائمة اللجنة للجهات املستفيدة من املساعدة اإلنمائية الرسمية والتي:
• تقدمها الوكاالت الرسمية ،بما في ذلك حكومات الدولة والحكومات املحلية ،أو عن طريق وكاالتها التنفيذية؛
• و كل معامالتها:
أ .تهدف باألساس إلى تعزيز التنمية االقتصادية والرفاه في البلدان النامية؛
َُ ّ
للم َنح ال تقل نسبته عن ( %25محسوبة بمعدل خصم .)%10
ب .تتسم بطبيعة ميسرة وتتضمن عنصر ِ
إن املساعدة اإلنمائية الرسمية ،سواء جاءت بشكل مباشر من جهة مانحة إلى بلد مستفيد (أي املساعدة اإلنمائية
الرسمية الثنائية) أو عن طريق وكالة متعددة األطراف (أي املساعدة اإلنمائية الرسمية متعددة األطراف) ،هي في الواقع
الدعم املالي األساس ي التي تقوم عليها لبنات بناء األمم للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية ثم البنية التحتية .ومعلوم
أنه بمجرد ما تتحقق هذه العناصر األخيرة ،تكون الدول آنذاك قادرة على جذب أو تطوير مصادر أخرى للتمويل اإلنمائي
في الوقت الذي ترتقي فيه بسلم الدخل.
وقد مهد تعريف املساعدة اإلنمائية الرسمية ،الذي لم يتغير منذ عام  ،1972الطريق أمام تعزيز الشفافية لتحسين
السياسات وتمكين املانحين من وضع أهداف لزيادة جهودهم في مجال املعونات .وبالتوازي مع الجهود التي يبذلها
املانحون ،فقد جددت خطة التنمية ملا بعد عام  2015األهداف اإلنمائية لأللفية بهدف التقليص من الفقر بشكل كبير
وتحقيق التنمية املستدامة على املستوى العاملي بحلول عام  .2030فمن جهة ،يتطلب تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
املصادق عليها في شهر سبتمبر  2015تمويال منقطع النظير .ومن جهة أخرى ،يزداد التنوع والتعقيد على مستوى التمويل
اإلنمائي.
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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 اإلنمائية الرسمية ،هناك عدة اقترحات ملناهج مختلفة لتكميله وهي بمثابة أداة لرصد أهم التوجهات
الجديدة التي تؤثر على تشكيل املشهد الدولي للتمويل اإلنمائي.
بغية تعظيم قدرة التمويل في النظام الدولي ،دعت خطة عمل أديس أبابا املجتمع الدولي للعمل بطريقة مفتوحة وشاملة
وشفافة لوضع إطار قياس إحصائي.
ومن شأن مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ( )TOSSDاملساهمة في رصد وسائل تنفيذ أهداف التنمية
املستدامة ،وال سيما سد ثغرات مهمة في البيانات في إطار الهدف  17من أهداف التنمية املستدامة .ومن املنتظر من
مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة تتبع كل التمويل املقدم من املؤسسات الرسمية الثنائية واملتعددة
األطراف بصرف النظر عن مستوى املعاملة التساهلية التي يشمله هذا التمويل أو األداة املستخدمة .ومن املحتمل أن
يرصد موارد خاصة يتم تعبئتها من خالل طرق رسمية.
ويتكون اإلطار من دعامتين )1( :تدفقات عابرة للحدود؛ ( )2دعم من أجل تعزيز عناصر تمكين التنمية والتصدي
للتحديات العاملية (خطة السلع العامة العاملية) .ويهدف مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة إلى تكملة
املساعدة اإلنمائية الرسمية وليس إلى الحلول محلها ،وذلك عن طريق إيجاد حوافز مناسبة الستخدام التمويل العام
الدولي (املساعدة اإلنمائية الرسمية واملوارد الرسمية غير التساهلية) بوسائل مبتكرة لتعبئة موارد إضافية.
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 .وسيكون من املهم بالنسبة لكل أطراف املنظومة الدولية بما في ذلك األوساط اإلحصائية الدولية عن
طريق اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة املشاركة بشكل فعال في العمل قدما من أجل تطوير مقياس الدعم الرسمي التام
للتنمية املستدامة كمعيار إحصائي دولي.
وقد تم إنشاء "مجموعة عمل معنية بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة" ،بمشاركة واسعة من الخبراء اإلحصائيين
الدوليين وواضعي السياسات ،وذلك في أعقاب الدورة الثامنة واألربعين الجتماع اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بهدف
املض ي قدما في العمل من أجل وضع إطار ملقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة .ومن املتوقع اضطالع الفريق
العامل بمهمة توضيح الكيفية التي يمكن بها ملفهوم الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة املساهمة في جهود رصد
أهداف التنمية املستدامة على أفضل وجه وتحديد املعالم واملعايير اإلحصائية ذات الصلة .ويتمثل الطموح الكبير في
إنشاء أداة إحصائية قوية لتعزيز الشفافية وتوفير املعلومات عن العمل التحليلي من طرف املجتمع الدولي ،وذلك دعما
لخطة عام .2030

 2األهداف
باعتبارها الهيئة العاملية الرئيسية املعنية باملساعدة اإلنمائية الرسمية ،فإن لدى لجنة املساعدة اإلنمائية التفويض ()1
لجمع البيانات عن تدفقات املعونة؛ ( )2ولتعزيز التعاون التنموي وسياسات أخرى من أجل املساهمة في التنمية
املستدامة ،بما في ذلك النمو االقتصادي لصالح الفقراء ،والحد من الفقر ،وتحسين مستويات املعيشة في البلدان
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النامية ،ومستقبل ال يعتمد فيه أي بلد على املعونة )3( ،ولتحقيق النتائج ،ويهدف مقدمو التعاون اإلنمائي إلى اإلدارة
لتحقيق نتائج التنمية وتطبيق عملية صنع القرار القائمة على النتائج في صنع السياسات والبرمجة والتنفيذ واملتابعة.
وبناء على ذلك ،تتلقى لجنة املساعدة اإلنمائية ً
ً
أرقاما للمساعدات اإلنمائية الرسمية من  86دولة ومنظمة مختلفة وتقوم
بحساب تقديرات لعشرة بلدان.
ً
عضوا بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بما في ذلك أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية
 30من أصل 35
التشيك والدنمارك ومؤسسات االتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا
واليابان وكوريا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنروﯾج وبولندا والبرتغال وجمهورية سلوفاﮐﯾا وسلوفﯾنﯾا وإسبانﯾا
والسوﯾد وسوﯾسرا والمملﮐة المتحدة والوالﯾات المتحدة األمرﯾﮐﯾة ھي أعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائﯾة وهم مطالبون
بتقديم تقارﯾر دورﯾة عن بياناتهم حول المساعدة اإلنمائﯾة الرسمﯾة إلﯽ لجنة المساعدة اإلنمائية.
وعلى الرغم من أنها ليست عضوا في لجنة املساعدة اإلنمائية ،فإن الدول العشرين التالية (التي تضم  6دول هي أعضاء
ً
ً
تقريرا إلى لجنة املساعدة اإلنمائية :أذربيجان وبلغاريا وتايبيه الصينية وكرواتيا
أيضا في منظمة التعاون اإلسالمي) تقدم
وقبرص وإستونيا وهنغاريا وكازاخستان والكويت ( )KFAEDوالتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ومالطا ورومانيا وروسيا
واململكة العربية السعودية وتايلند وتيمور الشرقية وتركيا واإلمارات العربية املتحدة .وتقوم املنظمات الـ  35متعددة
الجنسيات /الحكومية الدولية التالية باإلبالغ عن املساعدة اإلنمائية الرسمية الخاصة بهم إلى لجنة املساعدة اإلنمائية:
بنك التنمية األفريقي ( )AfDBوالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ()AFESDوالبنك اآلسيوي للتنمية
() ،AsDBصندوق التنمية اآلسيوي ( )AsDFوالبنك العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا ( )BADEAوبنك التنمية
الكاريبي () ،CarDBصناديق االستثمار في املناخ ( )CIFsومجلس الرؤساء التنفيذيين من أجل التنسيق ( )CEBوالبنك
األوروبي لإلنشاء والتعمير ( )EBRDوالتحالف العاملي للقاحات والتحصين ( )GAVIومرفق البيئة العاملي ( )GEFواملعهد
العاملي للنمو األخضر ( )GGGIوالصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا ( )GFATMوبنك التنمية للبلدان
األمريكية ( )IADBوالوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADومؤسسة التمويل
الدولية ( )IFCومنظمة العمل الدولية ( )ILOوصندوق النقد الدولي (( IMFصناديق استئمانية تساهلية)) والبنك
اإلسالمي للتنمية ( )ISDBوبروتوكول مونتريال ( )MPوصندوق تنمية بلدان الشمال ( )NDFوصندوق األوبك للتنمية
الدولية ( )OFIDومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ( )OSCEوبرنامج األمم املتحدة املشترك املعﻨي بفيروس نقص املناعة
البشرية /اإليدز ( )UNAIDSوبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ( )UNDPواللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة
( )UNECEوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ( )UNEPوصندوق األمم املتحدة للسكان ( )UNFPAومفوض األمم املتحدة
السامي لشؤون الالجئين ( )UNHCRوصندوق األمم املتحدة الدولي لحاالت الطوارئ الخاصة باألطفال( .اليونيسيف)
وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم ( )UNPBFووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى (األونروا) وبرنامج األغذية العاملي ( )WFPومنظمة الصحة العاملية ( )WHOوالبنك الدولي (الرابطة الدولية للتنمية
( )IDAوالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ( .)IBRDباإلضافة إلى ذلك ،تعتبر مؤسسة بيل وميلندا غايتس املؤسسةاملانحة
الخاصة الوحيدة التي تقدم تقاريرها إلى لجنة املساعدة اإلنمائية.
وعالوة على ذلك ،تقوم منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بحساب التقديرات الخاصة ببرامج التعاون
اإلنمائي للبلدان العشرة التالية (من بينها دولتان من دول منظمة التعاون اإلسالمي) :البرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا
وكوستاريكا والهند وإندونيسيا واملكسيك،وقطر وجنوب أفريقيا.
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ومن الواﺿح أن بيانات املساعدة اإلنمائية الرسمية حول  8بلدان فقط في المنظمة ال تعكس تماما مشهد املساعدات
اإلنمائية الرسمية في البلدان األعضاء في المنظمة ،وخاصة تدفق املساعدات اإلنمائية الرسمية املقدمة من دولهاإلى
دول نامية أخرى .وهذا يؤدي إلى قلة ظهور دول منظمة التعاون اإلسالمي بين الدول املانحة األخرى .ويجب على دول
املنظمة ،بالتأكيد ،التي تقوم بتحويل اقتصاداتها بنجاح وتبادل رغبتها في نقل الدراية التي تراكمت على مر السنين ،أن
تدرج إنتاج إحصاءات التمويل اإلنمائي في برامجها اإلحصائية الوطنية.
ً
وتماشيا مع والية سيسرك للمساهمة في جهود الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي تعزيز نظمها اإلحصائية
الوطنية () ،NSSsونتائج االجتماعات السابقة التي عقدت في إطار مبادرة مركز التنمية والتعاون لسيسرك في عامي 2009
و  ،2010وأهمية التمويل اإلنمائي األوسع في تحقيق أهداف التنمية املستدامة من قبل دول املنظمة بحلول عام ،2030
يتمثل الهدف الرئيس ي لهذا املشروع في املساهمة في تحسين قدرات بلدان هذه األخيرة فيما يتعلق بإحصائيات التمويل
اإلنمائي بشكل عام ،ومنهجية الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة على وجه الخصوص ،وتخطيط بنية وكاالت
املساعدة التنموية ( )DAAلدول املنظمة من خالل إجراء املسوحات واالحتفاظ بقوائم هذه الوكاالت للتواصل املستمر.

 3األنشطة املنجزة
باعتباره أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،أجرى سيسرك زيارة رسمية للجنة املساعدة اإلنمائية ملنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية في شهر سبتمبر  2016لتناول وسائل التعاون بشأن إحصاءات التمويل اإلنمائي بالتفصيل.
وباملثل ،قدمت اللجنة عرضا حول إحصاءات املساعدة اإلنمائية الرسمية ومقياس الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة خالل فعاليات الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( )OIC-StatComفي نوفمبر .2016
ً
ووفقا لقرارات هذه الدورة ،بدأ كل من سيسرك ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي التعاون بشأن هذا
املوضوع؛ بما يشمل عضوية سيسرك في فريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة وتنظيم ورشة عمل
مشتركة في يوليو  .2017وعلى مستوى املنظمة  ،يتابع سيسرك ً
أيضا اجتماعات مبادرة  C.2.3التي ينظمها البنك اإلسالمي
للتنمية منذ ديسمبر .2016

 1.3اجتماعي الحواراألول والثاني لوكاالت التعاون الفني للدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية
تم تنظيم الدورة األولى من اجتماعات الحوار لوكاالت التعاون الفﻨي ( )TCAsللبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية
( )IDBمن قبل هذا األخير تحت عنوان "اجتماع حول زيادة وتعزيز الشراكة لتحقيق النتائج املستدامة بين البلدان
األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية" في فترة  15-14ديسمبر  2016في جدة ،اململكة العربية السعودية .وشارك سيسرك في
االجتماع بهدف مشاركة مساهمته الفعلية واملحتملة في التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثالثي لصالح الدول األعضاء
في املنظمة وكذا رغبته في إقامة شراكات جديدة ،فضال عن االتفاق على املشاريع املشتركة والحلول العملية املبتكرة التي
يمكن تنفيذها على أساس ثنائي ومتعدد األطراف وفي إطار الشراكات والشبكات املؤسسية املختلفة من أجل املساهمة
على أفضل وجه في تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام  2025وخطة التنمية املستدامة لعام .2030
ُعقد االجتماع الثاني للحوار بين وكاالت التعاون الفنيللبلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية ،الذي نظمه هذا األخير
واستضافته الوكالة التونسية للتعاون الفﻨي ( ،)ATCTيومي  12و  13ديسمبر  2017في تونس العاصمة .وقدم سيسرك
خالله عرضين ،لخص فيهما أنشطة املركز ذات الصلة في الدعائم الثالث الخاصة ب "مبادرة  "C.2.3التي أجريت منذ
ديسمبر  .2016وكان الهدف الرئيس ي من االجتماع هو تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدان األعضاء في مجال التعاون
statistics@sesric.org4

الفﻨي ،وكذلك مع البنك اإلسالمي للتنمية ورصد تنفيذ خارطة طريق مبادرة  C.2.3لفترة  2020-2017التي اعتمدت في
االجتماع التحاوري األول في ديسمبر  2016في جدة.
وقد استند تنظيم اجتماعي الحوار إلى نتائج اجتماع املائدة املستديرة املنعقد على هامش االجتماع السنوي الواحد
واألربعين ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الذي نظم في فترة  19-15مايو  2016في جاكرتا ،إندونيسيا .ووافق املشاركون
في اجتماع املائدة املستديرة على تعزيز شراكتهم حول دعائم " "C.2.3بما في ذلك:
• الدعامة :1التقارب والتكامل1؛
• الدعامة  :2التنسيق والتعاون2؛
• الدعامة  :3الرسملة بشأن املعرفة والتواصل.3
واتفقوا على ( )1وضع خارطة طريق حول الدعائم الثالث ،لتعزيز الفعالية بين املؤسسات ومع البنك اإلسالمي للتنمية؛
( )2وإنشاء فريق تنفيذي إلعداد خارطة الطريق ،بريادة البنك اإلسالمي للتنمية ،ويتألف من ممثلين من الدول األعضاء
األخرى في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي؛ وعقد منتدى تنسيقي سنوي لوكاالت التعاون الفﻨي في دول املنظمة.

 2.3ورشة عمل حول إحصاءات التمويل اإلنمائي 13-12 ،يوليو  ،2017أنقرة  -تركيا
نظم مركز األبجاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (سيسرك) بالتعاون مع منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية في امليدان االقتصادي ( )OECDورشة عمل حول إحصاءات التمويل اإلنمائي ،وذلك خالل
يومي  12و  13يوليو  2017في أنقرة ،جمهورية تركيا.
وقد حضر ورشة العمل  46مندوبا من وزارات املالية ووزارات الخارجية ووكاالت املساعدة اإلنمائية الوطنية واملكاتب
اإلحصائية الوطنية وغيرها من املؤسسات الحكومية ذات الصلة في  18بلدا من املنظمة ،فضال عن ممثلين عن منظمات
دولية بما في ذلك البنك اإلسالمي للتنمية واملركز اإلقليمي ألوروبا التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ورابطة الدول
املستقلة.
وكان هدف الورشة هو تقديم املفاهيم واملنهجيات األساسية املتعلقة بإحصاءات التمويل اإلنمائي ،وتحديد العقبات
والتحديات التي تحول دون إدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في ٌّ
النظم اإلحصائية الوطنية وإعداد التقارير بشأن
البيانات ،باإلضافة إلى تبادل الخبرات ومشاركة املمارسات الفضلى فيما بين البلدان املشاركة.
وقد شهدت الورشة جلسات إعالمية بشأن لجنة املساعدة اإلنمائية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،واملفاهيم
والتصنيفات الرئيسية إلحصاءات لجنة املساعدة اإلنمائية بما في ذلك املساعدة اإلنمائية الرسمية ،والدعم الرسمي
التام للتنمية املستدامة ،واالختالفات املتواجدة بين مفهومي املساعدة اإلنمائية الرسمية والدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة ،وتعزيز التعاون فيما يتعلق بإعداد التقارير بشأن إحصاءات التمويل اإلنمائي .كما قدم خبراء منظمة التعاون

 1تهدف هذه الدعامة إلى إقامة شراكات إستراتيجية وتآزر بين وكاالت التعاون الفﻨي ومع بنك التنمية اإلسالمي ،وزيادة التمركز االستراتيجي لهذه البرامج وإشراكها
لتشكيل جدول أعمال التعاون الفﻨي الدولي وبنيته.
ً
ً
التعاون
الفﻨي ومع
 2تهدف هذه الدعامة إلى تعزيز تنفيذ العمليات املشتركة (البرامج واملشاريع) ،كلما كان ذلك ممكنا ومقبوال بشكل متبادل ،بين املساهمين في برنامج
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،نحو تحقيق أهداف محددة وتعزيز كفاءة جهود التعاون الفﻨي.
 3تهدف هذه الدعامة إلى تعزيز التعلم من خبرات التعاون الفﻨي ،ومبادرات الشراكة اإلنمائية ،والتعلم من األقران وتبادل املعارف في قطاعات محددة أو قطاعات فرعية .
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االقتصادي والتنمية عروضا بشأن نماذج لجنة املساعدة اإلنمائية لهذه األخيرة إلعداد تقارير البيانات والجدول الزمﻨي
لجمعها ونشرها عن طريق املوقع اإللكتروني للمنظمة.
وخالل جلسة تبادل الخبرات ،أبلغت كل من أذربيجان وبنغالدش وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا وفلسطين والصومال
وتركيا البلدان األخرى املشاركة عن طرق حفظ تدفقات التعاون اإلنمائي وآليات إدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في
نظمها اإلحصائية الوطنية.
وفي اليوم الثاني من ورشة العمل ،عقدت جلسة جانبية ملناقشة سبل تعقب البلدان املانحة والبلدان املستفيدة على حد
سواء لتدفقات التمويل اإلنمائي .وفضال عن ذلك ،تمت مناقشة املزايا والتحديات املتعلقة بالتقرير بشأن تدفقات
التمويل اإلنمائي إلى لجنة املساعدة اإلنمائية.

 3.3عضوية سيسرك في فريق العمل املعني بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة
تم إنشاء فريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة لتقديم املزيد من التفاصيل حول ميزات هذا األخير
وإعداد مجموعة أولى من تعليمات اإلبالغ .وبدعوة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،تم إدراج سيسرك باعتباره
منظمة دولية ضمن أعضاء فريق العمل املعﻨي.
ً
واعتبارا من  14مارس  ،2018يضم أعضاء فريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة مكتب اإلحصاء
الوطﻨي في الفلبين (رئيس مشارك) وكولومبيا وفرنسا واملكسيك والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس واململكة املتحدة؛
أعضاء لجنة املساعة اإلنمائية من االتحاد األوروبي (رئيس مشارك) وكندا والدنمارك وفرنسا واليابان والسويد والواليات
املتحدة األمريكية؛ البلدان الشريكة ومقدمي املعونة غير األعضاء في لجنة املساعدات اإلنمائية من بنغالديش وكوستاريكا
وغانا ونيجيريا وتيمور ليستي؛ واملنظمات الدولية بما في ذلك بنك التنمية األمريكي وسيسرك.
وفي هذا الصدد ،حضر وفد سيسرك حتى اآلن اجتماعين لفريق العمل في عام  2017وبداية عام .2018
 1.3.3االجتماع األول لفريق العمل املعني بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة 6 ،يوليو  ،2017باريس  -فرنسا
ُ
تلخص األجزاء التالية نتائج االجتماع األول لفريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة الذي شارك فيه
أيضا وفد سيسرك:
• كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي تحديد معﻨى "التنمية املستدامة" في سياق الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة باستخدام تعريف األمم املتحدة (الخيار  1من ورقة املواضيع) وعن طريق تحديد أنشطة التنمية التي
تتوافق مباشرة مع مقصد محدد ألهداف التنمية املستدامة (الخيار  )3على أنها مستدامةُ .
واعتبر التوافق مع
األولويات الوطنية مهما ولكن ال ينبغي بالضرورة أن يكون معيار استحقاق صارم للدعم.
• لم يكن هناك توافق في اآلراء بشأن قائمة البلدان النامية ليتم استخدامها في سياق الدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة وهناك حاجة إلى مزيد من املناقشة حول هذا املوضوع .واقترح العديد من أعضاء فريق العمل
استخدام قائمة لجنة املساعدة اإلنمائية الخاصة باملستفيدين من املساعدة اإلنمائية الرسمية أو قائمة البنك
الدولي من أجل التسهيل .كما رأى آخرون أن هذه القوائم يمكن أن تكون نقطة انطالق للمناقشات ،مع إمكانية
إنشاء قائمة أوسع.
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• وكان هناك دعم واسع إلدراج املوارد الرسمية واملدعومة رسميا على حد سواء في إطار عمل الدعم الرسمي التام
للتنمية املستدامة .ويشمل ذلك املوارد من الشركات واملؤسسات اململوكة للدولة "تحت تأثير كبير للحكومة".
ورأى معظم أعضاء فريق العمل أنه ينبغي للمبالغ التي يتم تعبئتها من القطاع الخاص من خالل التدخالت
الرسمية لتمويل التنمية أن تكون عنصرا ال يتجزأ من الدعم الرسمي التام ،وبالتالي ينبغي إدراجها في اإلطار ولكن
يجب تقديمها بصورة منفصلة .بشكل عام ،لن يتم تضمين ائتمانات التصدير .ومع ذلك ،هناك حاجة إلى مزيد
من العمل لتطوير معايير األهلية لتلك االئتمانات التصديرية التي يتم توسيع نطاقها ليشمل التمويل املشترك مع
التعاون التنموي.
• وفضل معظم أعضاء فريق العمل نشر البيانات حول التدفقات اإلجمالية والصافية معا ،ولكن عرض إجمالي
التدفقات كأرقام "عنوان رئيس ي" للدعم الرسمي التام .ويجب إجراء مزيد من العمل والتحليل املقارن حول
استخدام تعادل القوة الشرائية مقابل الدوالر األمريكي ،ويفضل استخدام أمثلة عملية.
• وقد كان من املتوقع أن تنظر األمانة في الحاجة إلى توسيع وتطوير التصنيف الحالي ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية لغرض الدعم الرسمي التام ،السيما لتعكس مختلف األدوات املتضمنة في التمويل اإلسالمي.
• وأحاط أعضاء فريق العمل علما بالشروط املرجعية وقدموا عدة اقتراحات لتحسين أو توضيح النص ،بحيث
سيتم أخذ هذه التعليقات في االعتبار للحصول على نسخة نهائية من هذه الشروط.
 2.3.3االجتماع الثاني لفريق العمل املعني بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة 7-6 ،ديسمبر  ،2017سان
خوسيه  -كوستاريكا
عقد االجتماع الثاني لفريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة في فترة  7-6ديسمبر  2017في سان
خوسيه ،كوستاريكاز ،ولم يحضر سيسرك هذا االجتماع .فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية لالجتماع:
• كان هناك اتفاق تام على استخدام تعريف التنمية املستدامة الوارد في تقرير برونتالند الخاص بالدعم الرسمي
التام للتنمية املستدامة .ومن املتوقع ،في االجتماع التالي لفريق العمل ،اقتراح تعريف نهائي مع جملة إضافية
تتعلق بأهداف التنمية املستدامة وتوضيح للجملة املعنية باملقاصد.
ً
ً
• كما يتوقع أن تقترح األمانة تعريفا أوسع وأكثر بساطة ملصطلح "مدعوم رسميا" .وتمت دعوة األعضاء إلى مواصلة
اإلعراب عن آرائهم بشأن الخيارات املختلفة وإحالتها إلى األمانة قبل االجتماع التالي لفريق العمل.
• وأعرب أعضاء فريق العمل عن تأييد واسع لقائمة البلدان املؤهلة للدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ذات
نطاق أوسع من قائمة لجنة املساعدات اإلنمائية ( )DACللمستفيدين من املساعدة اإلنمائية الرسمية .وضمن
روح خطة  ، 2030ينبغي السماح للبلدان التي ال تشملها قائمة لجنة املساعدات اإلنمائية باالختيار الصريح في أن
تصبح من البلدان املؤهلة لتلقي الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة .ومن املتوقع عرض مقترح محدد بشأن
آلية االختيار الصريح في االجتماع املقبل.
• وقد تم تقديم مقترحات أولية بشأن بنية محتملة إلدارة الدعم الرسمي التام تحت مظلة األمم املتحدة ،والتي
يمكن أن تتضمن "جمعية عامة" -مثل منتدى ،ولجنة توجيهية ،وهيئة فنية /مجموعة استشارية ذات أمانة
للحفاظ على اإلطار اإلحصائي .وفيما يتعلق بترتيبات إعداد التقارير ،يمكن أن تكون هذه األخيرة غير مركزية (في
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املحاور اإلقليمية) ،مع هيئة مركزية لتجميع البيانات لضمان االتساق .وكان هناك تأييد واسع النطاق لقيام
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بدعم الجهاز الفﻨي كأمانة عامة له.
• كما كان هناك اتفاق عام على النطاق املقترح لإلطار اإلحصائي للدعم الرسمي التام .ورحب بعض األعضاء
باقتراحات تقديم املوارد املؤهلة للدعم الرسمي التام التي تم استحقاقها من القطاع الخاص بشكل منفصل
لوضع ترسيم واﺿح مع املوارد الرسمية .ورحب معظم األعضاء بفكرة عرض بيانات الدعم الرسمي التام مع عدد
ً
من مؤشرات بيانات التمويل اإلنمائي الدولي األخرى للحصول على صورة أكثر شموال لتدفقات املوارد اإلجمالية
إلى البلدان النامية ،مع اإلشارة إلى أنه ينبغي تطوير هذه املؤشرات في مرحلة الحقة.
• وكان من املتوقع أن ينظر فريق العمل في اجتماعه املنعقد في يناير  2018في البنية واملحتويات الناشئة لتعليمات
إعداد تقارير الدعم الرسمي التام ،حيث سيتم تقديم جميع املعلومات املتعلقة بنماذج وأدوات اإلبالغ (بما في
ذلك التصنيفات اإلحصائية).
• وفيما يتعلق بقضايا اإلبالغ املختلفة ،أعرب معظم األعضاء عن تفضيلهم لتقديم عروض بيانات الدعم بالدوالر
األمريكي ،وتوسيع نطاقه ليشمل املعامالت قصيرة األجل إذا ُمددت بهدف التنمية املستدامة (تم ترك هذا البند
حتى اجتماع يناير  )2018ولإلبالغ عن الدعم على مستوى النشاط.
• وفيما يتعلق بالتصنيفات اإلحصائية ،وافق أعضاء فريق العمل على استخدام تصنيف منظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي لألدوات املالية كنقطة انطالق مع إلحاقها باإلشارة إلى أدوات مالية إسالمية محددة في
الفئات الفرعية ذات الصلة .كما أيد فريق العمل مقترح وضع تصنيف لقنوات التسليم .وأعرب معظمهم عن
ً
ُ
قلقهم بشأن إدراج ائتمانات التصدير املدعومة رسميا في إطار العمل ،واقترح عدم إدراج هذا الشكل من التمويل
في تعليمات اإلبالغ الخاصة بالدعم الرسمي التام.
• وفيما يتعلق بأساليب قياس تعبئة املوارد ،طلب فريق العمل املزيد من التوضيح فيما يتعلق بكيفية تجنب العد
املزدوج في املمارسة .وكان من املتوقع أن تعرض األمانة في اجتماع يناير مقارنة بين املقاربات املختلفة التي
تستخدمها منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي والبنوك املتعددة األطراف ( )MDBsلتعريف التمويل
ً
الخاص املعبأ ،وستقدم توصية للمض ي قدما في هذه النقطة.
• ووافق معظم أعضاء فريق العمل على التعريف املقترح للوكاالت املتعددة األطراف ،وأنه ينبغي وضع قائمة محددة
باملؤسسات متعددة األطراف ذات الصلة بالدعم الرسمي التام ،وذلك باستخدام قائمة لجنة املساعدة اإلنمائية
كنقطة بداية ،مع إتاحة الفرصة لآلخرين لالشتراك فيها .وال ينبغي تحديد حد أدنى للميزانية إلدراج هذه
املؤسسات في القائمة .وينبغي تقديم توضيحات وتوجيهات واﺿحة لإلبالغ لتحديد متى ينبغي تصنيف املشروع
املرسل من خالل منظمة متعددة األطراف على أنه معاملة ثنائية أو متعددة األطراف.
• وفيما يتعلق بامتثال الدعم الرسمي التام للمعايير والتخصصات املتفق عليها دوليا ،وافق فريق العمل على أن
الدعم ينبغي أن يمتثل للمعايير اإلحصائية الدولية لضمان جودة البيانات .وعالوة على ذلك ،سيتم إدراج بيان في
ديباجة تعليمات اإلبالغ املقبلة الخاصة بـالدعم والتي تشير إلى أنه من املتوقع أن تكون البلدان واملؤسسات التي
تقدم تقارير عن بيانات الدعم الرسمي التام قد امتثلت ،في سياق تطوير املشاريع والبرامج التي تقدم بيانات عنها،
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ُ
مع جميع ما أقروه من املعايير الدولية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ذات الصلة .واتفق كذلك على أنه يمكن
في مرحلة الحقة القيام بممارسة مستقلة لفهم امتثال البلدان واملنظمات ملعايير دولية مختلفة بشكل أفضل.
• كما ناقش فريق العمل املخاوف التي أعربت عنها منظمات املجتمع املدني ( )CSOsفي الورقة التي أرسلتها قبل
االجتماع .وفيما يتعلق بخطر تسبب الدعم الرسمي التام في تقويض املساعدة اإلنمائية الرسمية ،يلزم بذل مزيد
من الجهود للتمييز بين املقياسين .وأوﺿح فريق العمل أنه سيتم تقديم مقياس الدعم الرسمي التام بشكل
إجمالي ،حيث يعتبر ذو فائدة كبيرة للبلدان الشريكة في أغراض التخطيط التنموي ألنه سيكشف عن النطاق
الكامل وطبيعة املوارد الخارجية املتاحة ألغراض االستثمار في أهداف التنمية املستدامة .وﯾمﮐن حساب القﯾاس
الصافي من خالل جمع التدفقات العائدة ﮐجزء من ممارسة اإلبالغ عن الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة.
وفيما يتعلق بخيا ات تذكية الوعي داخل منظمات املجتمع املدنيُ ،
اعتبر مبدأ إجراء مشاورات مع هذه األخيرة
ر
ً
مهما وتم اقتراح خيارات ،تشمل إجراء مشاورات مخصصة خالل عام  .2018كما تم اعتبار املنتديات األخرى
(على سبيل املثال منتدى تمويل التنمية ( ،)FfDومنتدى البيانات العاملي في أكتوبر ،إلخ) ً
فرصا جيدة للتواصل مع
منظمات املجتمع املدني.
• وفيما يتعلق بمسألة التعاون الفﻨي ،كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي أن يكون سعر العقد في العملة الدولية
عندما يتم التعاقد مع خبراء دوليين خارجيا ودوليا ،هو السعر املسجل في الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة.
كما تم االتفاق على اقتراح بعض العبارات بشأن تعريف التوظيف الخارجي والدولي ،استنادا إلى مبادئ ميزان
املدفوعات .وأبرز بعض األعضاء أهمية وجود تعاون فﻨي ضمن نطاق دعامة عبر الحدود من أجل ضمان قبول
دولي واسع النطاق للدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ،خاصة من مقدمي الدعم في الجنوب .ولم يكن هناك
اتفاق حول كيفية قياس التعاون الفﻨي العيﻨي؛ حيث فضل بعض األعضاء إدراج مؤشرات نوعية للتوصل إلى
القيمة املضافة وأثر التعاون الفﻨي العيﻨي في حين حذر آخرون من أن التوصل إلى األثر قد يكون خارج نطاق
مقياس إحصائي .وستنظر األمانة في دراسات الحالة لتوضيح التحديات والصعوبات (الفنية والسياسية) التي
واجهها بعض مقدمي الخدمات الناشئة في قياس تكلفة التعاون الفﻨي واالستفادة من قيمته املضافة.
• وتم تبﻨي الشروط املرجعية املنقحة لفريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة بتعديلين
طفيفين .وبخالف القضايا املذكورة أعاله ،قدم سيسرك تعليقات على ورقة اإلصدار  8املتعلقة بمسائل تقييم
املساعدة الفنية العينية ومراجعة جدول الرواتب املقترح في األمم املتحدة عن طريق تضمين النهج الصافي
وعوامل التسوية في وقت الحق.
 3.3.3االجتماع الثالث لفريق العمل املعني بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة 25-24 ،يناير  ،2018أوتاوا -
كندا
عقد االجتماع الثالث لـفريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة والذي حضره وفد سيسرك ،في فترة
 25-24يناير  2018في أوتاوا ،كندا .يمكن تصفح الوثائق ذات الصلة من خالل الرابط التالي:

www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/tossd-taskforce.htm
وفي ضوء املناقشات السابقة لفريق العمل بشأن الجوانب املفاهيمية والتشغيلية لإلطار اإلحصائي للمعايير ،أعدت
األمانة مشاريع نصوص ألقسام مختلفة من التعليمات املقبلة لإلبالغ الخاصة بالدعم الرسمي التام .وقد تم تجميع
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مشاريع النصوص هذه (إلى جانب النصوص البديلة التي يتعين وضعها) في وثيقة واحدة تشكل وثيقة االجتماع األساسية
ألوتاوا .وأتاح االجتماع الفرصة ألعضاء فريق العمل املعﻨي لتقديم مالحظاتهم بشأن الوثائق التي أعدتها األمانة .لم يعلن
بعد عن نقاط العمل من االجتماع الثالث في وقت كتابة هذا التقرير.

 4.3مسح حول تخطيط بنية وكاالت املساعدة التنموية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ً
وفقا للقرار رقم .3ب الصادر عن الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي والتي عقدت في نوفمبر
 2016في قونية ،وبحيث طلبت تركيا من سيسرك أن يدرس بدقة وضع املساعدة اإلنمائية الرسمية في الدول األعضاء في
املنظمة بهدف بناء األساس الرئيس ي نحو جمع اإلحصاءات ذات الصلة في البلدان األعضاء بما يتماش ى مع املقصدين
 B.10و  17.3من أهداف التنمية املستدامة من خالل أخذ تحديات وشواغل البلدان األعضاء في االعتبار ،أعدت اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي "مسح تخطيط بنية وكاالت املساعدة التنموية للدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" وعممته على بلدان املنظمة .والهدف من املسح هو وضع قائمة معلومات حول وكاالت املساعدة التنموية
الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة بما في ذلك الوزارات املعنية و  /أو املؤسسات الحكومية األخرى .ويغطي املسح
جوانب املعلومات املؤسسية والخلفية واألنشطة واإلحصاءات املتعلقة باملساعدة اإلنمائية الرسمية ( )ODAواألنواع
األخرى من املساعدات التنموية تحت مسؤولية وكاالت املساعدة التنموية الوطنية.

 5.3روابط وكاالت املساعدة التنموية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار وحدة
البلدان في أرقام لسيسرك
تقدم وحدة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام ( OIC-CIFاملتاحة من خالل الرابط التالي www.sesric.org/cif-
 ،)home.phpالتي يستضيفها موقع سيسرك ويقوم بصيانتها ،أحدث املعلومات املتاحة مع حقائق وأرقام من الدول
األعضاء السبعة والخمسين في املنظمة .وتوفر امللفات املعروضة إمكانية الوصول السريع إلى املعلومات الخاصة بكل بلد
تحت  9أقسام ،وهي املعلومات األساسية ،والجغرافيا واملناخ ،واملجتمع والديموغرافيا ،والحكومة والسياسة ،واالقتصاد
والقطاعات ،والبلد في أرقام ،والشراكات الدولية ،واللوجستيات ،والروابط الخاصة .وبموجب القسم  9تحت عنوان
"روابط خاصة" ،يتم إعطاء الروابط إلى تواجد "وكالة املساعدة التنموية" القائم على شبكة اإلنترنت في كل بلد للتسهيل
كنقطة مرجعية واحدة ملواقع الويب الخاصة بهذه الوكاالت.

 6.3مؤشرات املساعدة اإلنمائية الرسمية في قاعدة بيانات أويستات
قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي (أويستات  -املتاحة من خالل الرابط التالي
 )www.sesric.org/oicstat.phpهي املستودع العاملي الرسمي األول والوحيد لإلحصائيات بشأن الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ( .)OICيتم صيانتها ً
دوريا لضمان نشر معظم التحديثات من خالل تضمين الفئات واملؤشرات
بشأن الدول األعضاء في املنظمة .وتشمل حاليا قاعدة البيانات هذه  379مؤشرا يندرج تحت  22فئة يعود تاريخها إلى
سنة  .1985وفي إطار فئة "التمويل الدولي" ،يقدم مؤشر املساعدة اإلنمائية الرسمية (مليون دوالر أمريكي) بيانات عن
صافي املدفوعات للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من جميع الجهات املانحة بين عامي  1985و .2016
وسيقوم سيسرك قريبا بنشر املزيد من املؤشرات املتعلقة بالتمويل اإلنمائي في دول املنظمة.

statistics@sesric.org10

 4األنشطة املبرمجة
 1.4حضور االجتماع الرابع لفريق العمل املعني بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة31-29 ،
مايو  ،2018بروكسل  -بلجيكا
سيعقد االجتماع الرابع لـفريق العمل املعﻨي بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة في فترة  31-29مايو  2018في
بروكسل ،بلجيكا .وسيشمل اليومان األوالن من االجتماع جلسة عامة مع أعضاء فريق العمل ،بينما سيكون اليوم الثالث
ً
مفتوحا ملشاركة منظمات املجتمع املدني .وقد أكد سيسرك مشاركته في هذا االجتماع.

 2.4دليل وكاالت املساعدة التنموية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
سيتم توفير نسخة مختصرة من املعلومات التي تم جمعها من خالل الدراسة االستقصائية املذكورة أعاله حول الخلفية
واألنشطة القائمة لوكاالت املساعدة التنموية الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املسؤولة من أجل
تنسيق املساعدة اإلنمائية الرسمية وغيرها من برامج التعاون الثنائية واملتعددة األطراف املتعلقة بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية من خالل وحدة إلكترونية بعنوان "دليل وكاالت املساعدة التنموية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" التي سيتم استضافتها في إطار تواجد سيسرك على شبكة اإلنترنت .ومن املتوقع أن ّ
يسهل الدليل التواصل بين
الوكاالت املعنية في البلدان األعضاء في املنظمة والوكاالت املانحة ذات الصلة بشأن املشاريع وطرق التعاون ذات االهتمام
املشترك.

 5الطريق إلى األمام
ً
ال يزال الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة في مرحلة التطوير التي يقوم بها حاليا فريق العمل املعﻨي به .سيمكن
االتفاق في عام  2019على نطاق هذه الدعم وطريقة اإلبالغ عنه من دمجه في إطار عمل رصد أهداف التنمية املستدامة
في عام  .2020وفي هذا الصدد ،سيسرك مستعد للتعاون مع إدارة التعاون اإلنمائي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي للمساهمة في تحسين القدرات اإلحصائية لدول منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بقياس تدفقات
ً
املساعدات اإلنمائية الواردة والصادرة استنادا إلى منهجية إعداد التقارير الخاصة بالدعم الرسمي التام للتنمية
املستدامة .وبناء علﯾه ،ﯾمﮐن إجراء تطبيقات تجرﯾبﯾة بشأن تنفﯾذ هذا الدعم بالتعاون مع إدارة التعاون اإلنمائي التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي املتطوعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ستقوم البيانات التي سيتم جمعها من خالل مسح تخطيط بنية وكاالت املساعدة التنموية للدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بإعداد األساس للدليل اإللكتروني الخاص بهذه الوكاالت ،و ً
ً
إحصائيا عن
موجزا
مشهد املساعدة اإلنمائية الرسمية في الدول األعضاء في املنظمة.
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