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برنامج العمل
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قا للظروف ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير الفعالة التي تشجع على اإلسراف في االستهالك، وذلك بإزالة تشوهات األسواق، وف: ج-١٢الغاية 

ر الكامل عتباالوطنية، بُطرق منها إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارها البيئية، مع إيالء اال

جتمعات راء والملالحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من اآلثار السلبية على نموها على نحو يكفل حماية الفق

المحلية المتأثرة

لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي(  اإلنتاج واالستهالك)مقدار إعانات الوقود األحفوري : ١-ج-١٢المؤشر •
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نظرة العامة

توصيات ألهداف التنمية المستدامة الموافقة 

على 

المؤشر

صعوبة 

انتاج 

البيانات

توافر

البيانات
عالميفئة الدعم وطني

نعم نعم ++ ++ ++ التحويل المباشر لألموال

نعم نعم ++ + + (دعم األسعار)التحويالت المقدمة 

*اختيارينعم، لكن *اختيارينعم، لكن + o + واإليرادات النفقات الضريبية

األخرى الضائعة والتسعير 

المنخفض للسلع والخدمات

ال ال - - o مخاطر التحويل

“درجة تعقيد منخفضة"أو " ممتاز"تعني (أخضر)++ 

“معتدلةدرجة التعقيد"أو " جيد"تعني (أصفر)+

o(برتقالي ) محايد"تعني“

“صعب"أو " فقير"تعني ( أحمر)-

، ينبغي النظر في 2025في عام . البلدان مدعوة لإلبالغ عن المعلومات الموجودة وبناء المعلومات حول هذه الفئة بشكل تدريجي* 

.إمكانية إدراج هذا المؤشر بالكامل
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التحويل المباشر لألموال

الموافقة على المؤشر صعوبة انتاج البيانات توافر البيانات

++ ++ ++

ة من مدرجة في جميع التعاريف الدولية، المقبول

.قبل الحكومات في دول دراسة الحالة

.تقاريرال تحتاج إلى تقدير من قبل محلل فقط ال

قد تكون هناك حاجة إلى بعض التحليالت 

لوقود لتخصيص الكمية للصناعات المتعلقة با

.األحفوري

بشكل يتم توثيق التحويالت المباشرة للموازنة

ق جيد من قبل الحكومات، وغالباً في الوثائ

المتاحة للجمهور

“درجة تعقيد منخفضة"أو " ممتاز"تعني (أخضر)++ 

“معتدلةدرجة التعقيد"أو " جيد"تعني (أصفر)+

o(برتقالي ) محايد"تعني“

“صعب"أو " فقير"تعني ( أحمر)-
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عمليات النقل المستحث

الموافقة على المؤشر صعوبة انتاج البيانات توافر البيانات

++ + +

صر يُعترف بدعم األسعار على نطاق واسع كعن

من إجمالي الدعم الحكومي في تقديرات الدعم 

مية اإلجمالي بموجب اتفاقية منظمة التجارة العال

في بشأن الزراعة، وعمل منظمة التعاون والتنمية

تلفة، الميدان االقتصادي بشأن دعم القطاعات المخ

وعمل وكالة الطاقة الدولية بشأن دعم الوقود 

يات األحفوري، وصندوق النقد الدولي  وفي األدب
.االقتصادية بشكل عام

تكلفة ومع ذلك، تجادل البلدان المنتجة منخفضة ال

بأن السعر المرجعي إلجراء المقارنات، حتى 

تجات بالنسبة للسلع القابلة للتداول مثل المن

ليس البترولية، يجب أن يكون تكلفة اإلنتاج، و
.التكافؤ بين سعر التصدير

معتدلة ويمكن أن تختلف حسب حجم 

.السوق والوقود

اقة جيد، ألن البيانات الخاصة بأسعار الط

بيانات يمكن تحسين ال. متاحة لمعظم البلدان

.لحساب السعر المرجعي

“درجة تعقيد منخفضة"أو " ممتاز"تعني (أخضر)++ 

“معتدلةدرجة التعقيد"أو " جيد"تعني (أصفر)+

o(برتقالي ) محايد"تعني“

“صعب"أو " فقير"تعني ( أحمر)-
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نفقات الضرائب

الموافقة على المؤشر صعوبة انتاج البيانات توافر البيانات

+ + +

وطنية مدرجة في المراقبة ال: النفقات الضريبية
، ولكنها ليست G20في بعض البلدان ومراجعات 

.واسعة االنتشار

ألول يمكن أن تكون مثيرة للجدل، ألن االختالف ا

ر في أنظمة الضرائب الوطنية يجعل التفسي

 ً .ضروريا

ج في ُمدر: التسعير المنخفض للسلع والخدمات

ه في معظم التعريفات، ومقبول، وإن لم يتم قياس
.الممارسة العملية على نطاق واسع

بياقياس معقدة نس: النفقات الضريبية

غير :التسعير المنخفض للسلع والخدمات

 ً .معقد للقياس نسبيا

تم تطوير طرق تقدير عنصر الدعم 

ل للقرض، ولكن لم يتم تطبيقها بشك

.منهجي

لنفقات يتم اإلبالغ عن التقديرات الحكومية ل

الضريبية ذات الصلة بإنتاج الوقود 

مة، األحفوري من قبل معظم البلدان المتقد

ولكن ليس من قبل العديد من البلدان 

األخرى

مح يجب الحصول على البيانات التي تس

حسومات بتقييم اإلعفاءات والتخفيضات وال

ة ضريب-في ضرائب جانب االستهالك 

القيمة المضافة وممارسة الضرائب على

.بجهد معتدل-وجه الخصوص

ل مبهمة قد تكون البيانات المتعلقة بالتموي

.ولكن يتم جمعها بشكل متزايد

“درجة تعقيد منخفضة"أو " ممتاز"تعني (أخضر)++ 

“معتدلةدرجة التعقيد"أو " جيد"تعني (أصفر)+

o(برتقالي ) محايد"تعني“

“صعب"أو " فقير"تعني ( أحمر)-
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اإلبالغ



شكرا ً


