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 2017يوليو  12األربعاء 

 التسجيل :  10:00 – 09:30

10:00 – 10:45 : 

 الجلسة االفتتاحية

 تالوة آيات بينات من القرآن الكريم 

 لسيسرك يلقيها سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام كلمة ترحيبية 

 ( البيان االفتتاحي ملديرية التعاون اإلنمائيDCD( ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD) 

 مائدة مستديرة: تقديم املشاركين 

 أخذ صورة جماعية 

 استراحة شاي :  11:00 – 10:45

11:00 – 12:00  : 

( واملشاركة مع بلدان غير أعضاء في OECD)( ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية DACلجنة املساعدة اإلنمائية )

 اللجنة

سيقدم ممثلو مديرية التعاون اإلنمائي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بعض املعلومات التمهيدية بشأن لجنة 

املساعدة اإلنمائية وتاريخها ومجال اختصاصها وأنشطتها الرئيسة وبرنامج عملها الراهن. كما سيعرضون كذلك وصفا 

الجهات املوفرة للتعاون اإلنمائي والتي ال تدخل في نطاق  لألعمال املشتركة للجنة املساعدة اإلنمائية معجزا مو 

 عضويتها. وسيفتح املجال أمام املشاركين لطرح أسئلتهم و/أو اإلدالء بتعليقاتهم.

 (OECD-DCDملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )مديرية التعاون اإلنمائي  الجهة املقدمة:

12:00 – 13:00  : 

 مقدمة إلحصاءات التمويل اإلنمائي

سيعرض ممثلو مديرية التعاون اإلنمائي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية املفاهيم والتصنيفات اإلحصائية الرئيسة 

املفهوم الجديد قيد ( باإلضافة إلى ODAبشأن التمويل اإلنمائي، بما في ذلك مفهوم املساعدة اإلنمائية الرسمية )

املتواجدة  الرئيسية اتاالختالف (. كما سيتم التفصيل بشأنTOSSDالتطوير: الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة )

بين مفهومي املساعدة اإلنمائية الرسمية والدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة. وسيفتح املجال أمام املشاركين 

 ء بتعليقاتهم.لطرح أسئلتهم و/أو اإلدال

 (OECD-DCDملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )مديرية التعاون اإلنمائي  الجهة املقدمة:

 استراحة للغداء والصالة :  14:30 – 13:00

14:30 – 15:30  : 

 مقياس الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة: منظور البلدان املستفيدة

سيتم التطرق بشكل أعمق ملفهوم الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة. سيعرض ممثل من السنغال تعليقاته بشأن 

دراسة تجريبية أجرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في بلده حول الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة من 

 كين لطرح أسئلتهم و/أو اإلدالء بتعليقاتهم.البلد املستفيد. وسيفتح املجال أمام املشار منظور 

 ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، السنغال مديرية التعاون اإلنمائي  الجهة املقدمة:

 استراحة شاي :  16:00 – 15:30

16:00 – 18:00   
 التساهليةتعاريف أساسية لتدفقات التمويل اإلنمائي وأهلية املساعدة اإلنمائية الرسمية والشروط 

سيتم عرض أبرز التعريفات املتعلقة بتدفقات التمويل اإلنمائي )االلتزام مقابل املدفوعات، اإلجمالي مقابل الصافي، 
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والتدفقات النقدية مقابل ما يعادل املنح، املعامالت الرسمية مقابل املعامالت الخاصة...(. كما سيتم تناول مسألة 

ة بمزيد من الدراسة مع إعطاء أمثلة عن األنشطة املؤهلة وغير املؤهلة. وسيتم أهلية املساعدة اإلنمائية الرسمي

التطرق بشكل أعمق للشروط التساهلية للتدفقات. وسيفتح املجال أمام املشاركين لطرح أسئلتهم و/أو اإلدالء 

 بتعليقاتهم.

 (OECD-DCD) ملنظمة التعاون االقتصادي والتنميةمديرية التعاون اإلنمائي  الجهة املقدمة:

 2017يوليو  13الخميس 

09:00 – 11:30  : 

تتبع تدفقات التعاون اإلنمائي وإدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في النظم اإلحصائية الوطنية لدول منظمة 

 التعاون اإلسالمي

. سياقاتهم الوطنيةفي  تتبع التعون اإلنمائيكيفية  عرضب املشاركة منظمة التعاون اإلسالمي دول سيتقدم ممثلون عن 

 اإلحصاء الوطنية في بلدانهم. نظموسيناقش املشاركون سبل تنفيذ تقارير تدفقات التمويل اإلنمائي في 

 الصومال، تركيا.أذربيجان، بنغالديش، إندونيسيا، كازخستان، نيجيريا،  الجهة املقدمة:

 استراحة شاي :  12:00 – 11:30

12:00 – 13:00  : 

 التقرير بشأن إحصاءات التمويل اإلنمائي ونشرها

 سيتم عرض نماذج إعداد التقارير املختلفة، فضال عن العملية اإلحصائية من حيث الجدول الزمني لجمع البيانات

املسألة املتعلقة بسبل الحيلولة دون العد املزدوج. باإلضافة إلى و  جودة البيانات ودورتها. كما سيتم أيضا مناقشة

ذلك، سيعرض ممثلو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أبرز املزايا املرتبطة بإعداد التقارير بشأن بيانات التمويل 

اإلنمائي ونشرها، كما سيكون هناك عرض حول املوقع الرسمي لهذه املنظمة وقاعدة بياناتها. وسيفتح املجال أمام 

 م.املشاركين لطرح أسئلتهم و/أو اإلدالء بتعليقاته

 .ظمة التعاون االقتصادي والتنميةملنمديرية التعاون اإلنمائي  الجهة املقدمة:

 استراحة للغداء والصالة :  14:30 – 13:00

14:00 – 16:00  : 

 إحصاءات التمويل اإلنمائي والتقرير بشأنها ونشرها بعتتجلسة فرعية: تعزيز التعاون في مجال 

ستناقش املجموعات الفرعية السبل التي يمكن من خاللها تتبع تدفقات التمويل اإلنمائي بشكل أفضل سواء من 

بإعداد التقارير طرف البلدان املانحة أو تلك املستفيدة. وفضال عن ذلك، ستتم مناقشة املزايا والتحديات املتعلقة 

 مائية.ة اإلندبشأن تدفقات التمويل اإلنمائي إلى لجنة املساع

 استراحة شاي :  16:30 – 16:00

16:30 – 17:30  : 

 عروض فرق العمل الفرعية

ستعرض فرق العمل الفرعية أهم مخرجات املناقشات للجلسة العامة، بحيث سيتم مناقشتها لتتم بعدها املوافقة 

 على أبرز مخرجات الجلسة الفرعية وتلخيصها.

17:30 – 18:00  : 

 جلسة االختتام

الجلسة يتم تلخيص املواضيع التي تم تناولها خالل ورشة العمل مع التركيز على الخطوات التي يجب اتخاذها  في هذه

 مستقبال.

 


