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 المعلومات المؤسسية
  

 المنظمة / المنظمات:
 (UNEP) األمم المتحدة للبيئة برنامج

   

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

، يوصى بثالثة مؤشرات مستوى الوطني واإلقليمي والعالميالوقود األحفوري على ال قياس إعانات من أجل
ة )دعم ( التحويالت المستحث  ١ ؛لتحويل المباشر لألموال الحكومية( ا٢فرعية لإلبالغ عن هذا المؤشر: 

 اإليرادات ( النفقات الضريبية والمبالغ األخرى المحققة في3وكمؤشر فرعي اختياري ) ؛األسعار(
( ١22٥،  IEAالدليل اإلحصائي لوكالة الطاقة الدولية ) ستخدم تعاريفتُ  تسعير السلع والخدمات. وسوء

من أجل  ، (WTO)( بموجب منظمة التجارة العالميةASCMتدابير التعويضية )الواالتفاق بشأن اإلعانات و
 كتبركزي للمنتج التابع لميف المموحد من التصنالوصف اليجب استخدام  الوقود األحفوري. تعريف اعانات

ع النفقات مجمويُقترح إسقاط الصياغة "كنسبة من  لتصنيف منتجات الطاقة الفردية. االحصائي ألمم المتحدةا
"مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل  ، وبالتالي فإن هذا المؤشر هو فعليًاعلى الوقود األحفوري" الوطنية

 نتاج واالستهالك(".وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي )اإل
  

 األساس المنطقي:
ً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  يمثل حجم وأثر إعانات الوقود األحفوري تحديات وفرصا

لى عبطريقة سلبية ، فمن ناحية، يؤثر استخدام الوقود األحفوري، والترويج له من خالل خطط الدعم .١232
ن وتحقيق المساواة بي، الرئيسة، مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحةيق األهداف قدرة الحكومات على تحق

ة إلى ، هناك حاجفي الوقت نفسهو ، والتصدي لتغير المناخ.الجنسين، وتوفير فرص الحصول على الطاقة
أن  يمكنو ضمان حصول األسر الفقيرة المعرضة بشكل خاص لزيادة األسعار على الطاقة أو االحتفاظ بها.

لذلك فإن أي  ، ال سيما بسبب التغيرات المفاجئة في األسعار.االقتصادية المعتمدة على الطاقة اعاتتتأثر القط
 اتإعان، فإن إعادة توزيع ومن ناحية أخرى إصالح ناجح يتطلب تحلياًل دقيقًا وإجراءات تخفيف مناسبة.

 امة.لى أهداف التنمية المستدعطي دفعة للوصول إن تالوقود األحفوري للقطاعات ذات الصلة بالتنمية يمكن أ
  

الغ لشفافية وإباإلعانات الحالية وفهمها استناًدا إلى بيانات موثوقة أمًرا ضروريًا لزيادة احيال وعي يُعد  ال
أن  مستهلك والمنتجاعانات الوقود األحفوري لل يقيس عن مؤشر عالميعملية صنع القرار. ومن شأن اإلبالغ 



لمية ع االتجاهات الوطنية والعاتتب  ب سمحكما أنه ي كل من المستهلك والمنتِج. إعانات تشمل شاملةصورة  يوف ر
ً مهم   ويشك ل دليالً   لصنع السياسات. ا

  
 المفاهيم:

 الدولية الحالية. اريف المستخدمة في المنهجية إلى أطر العمل والمساردتستند المفاهيم والتع
 الوقود إحصاءات وكالة الطاقة الدوليةيل دلألحفوري بحسب تعريف الوقود ا استخدام" ،  

كما أن  األحفوري مأخوذ من الموارد الطبيعية التي تشكلت من الكتلة الحيوية في الماضي الجيولوجي.
 على أي وقود ثانوي يتم تصنيعه من الوقود األحفوري. " مصطلح األحفوري يُطب ق

 التصنيف المركزي للمنتجات م المصطلحات الموضحة فياستخدا (٢.١ CPC Rev ) 
 لم يتم تحديد تعريف آخر مقبول بشكل شائع للمنتجات الفردية. للتصنيف اإلحصائي 
  الوقود األحفوري. المتولدة من الوقود األحفوري ضمن نطاقتضمين الكهرباء والحرارة 
 لقياس هذا المؤشر. خيار الرصداستخدامات غير الطاقة مع  تضمين 
 قياس إعانات الوقود األحفوري في سياق  المنهجية بعنوانفية في الوثيقة ترد تفاصيل إضا"

 أهداف التنمية المستدامة".
  

 التعليقات والقيود:
اإلحصائية  قدرة داخل األنظمة ٢-ج-٢١أهداف التنمية المستدامة  مؤشرل واالبالغ رصدعملي تا ال تطلبت

ن قبل م البيانات جمع كما يتطل ب األمر ة.تحويالت المباشرة وغير المباشرة ألموال الحكومالوطنية لتقييم ال
ا في ذلك على المستوى دون ، بملدولةالتي تملكها ا مؤسساتطاعية والالوكاالت اإلحصائية من الوزارات الق

 هناك حاجة إلى مواد تدريبية إضافية وتبادل الخبرات حول المؤشر. ، الذي يعتمد على قدرتها.الوطني
  

ً رصداً ٢-ج-٢١تستخدم منهجية المؤشر  ملية عالقدرات المختلفة بالمشاركة في  للسماح للبلدان ذات تدريجي ا
بناًء على تقديرات فجوة األسعار باإلضافة إلى المراقبة  الرصد العالمي بحيث تشمل مرحلتا الرصد، رصده. 

 الوطنية للتحويالت المباشرة وغير المباشرة مع المراقبة االختيارية للنفقات الضريبية.
  

 منهجيةال

 ساب:تحطريقة اال
 المذكورة أدناه كمؤشرات فرعية. إلعاناتقدم البلدان تقارير عن فئات االمقترح أن ت من
 التحويالت المباشرة               -
 ؛المنظمة وحساب المبلغ اإلجمالي( ة )اإلبالغ عن األسعارث  التحويالت المستح                 -
لع التقليل من أسعار الس، واإليرادات الحكومية األخرى التي تم التخلي عنها والضريبياإلنفاق                -

 (.ةاختياريوهي فئة ، بما في ذلك المخاطر )والخدمات
  

طنية أو ملة الوينبغي التعبير عن كل مؤشر فرعي بالعو يجب إدراج الفئة األخيرة كمؤشر فرعي اختياري.
ساب أسعار الصرف السوقية للحللبيئة األمم المتحدة  برنامج ستخدميس .األميركيباألسعار الجارية للدوالر 

 بين العملة الوطنية ودوالر الواليات المتحدة.
  

تجنب العد المزدوج  أجل يجب توخي الحذر إذا اختار بلد ما التجميع عبر المؤشرات الفرعية الثالثة من
عند  هكما يجب االنتبا الثالثة متاحة للجمهور لضمان الشفافية.وينبغي أن تكون جميع المؤشرات الفرعية 



 اصة بالتقليل منالخبيانات عن التحويالت المباشرة وبعض التدابير التجميع تقديرات التحويالت المستحثة مع 
 أسعار السلع والخدمات.

  
 الفجوات السعرية )أي دعمتم حساب تقديرات اإلعانات المقدمة للمستهلكين والتي يمكن مالحظتها من خالل 

، IADBمصرف البلدان األميركية للبيانات اإلحصائية  أسعار المستهلك( من قبل العديد من المنظمات الدولية )
، والتي تغطي مختلف المناطق الجغرافية والفترات (IMF ، وصندوق النقد الدوليIEA وكالة الطاقة الدوليةو

بالمعادلة  ه، والذي يمكن تلخيصهذه التقديرات نفس النهج تقريبًاي تنتج تستخدم المنظمات الثالث الت الزمنية.
 التالية:

  
سعر الوحدة المحلية لصافي  -وحدة المرجعية المعدل لصافي الضريبة دعم سعر المستهلك = )سعر ال

 الوحدات المدعومة× الضريبة( 
  

ر المنتج في ام سعاالستيراد )أو التصدير( باستخد تكافؤأسعار  على األسعار المرجعية تستند التقديرات إلى
، باإلضافة إلى )أو ناقص( تكلفة الشحن فوارق الجودة إذا لزم األمرحسب المعد لة ب، أقرب مركز دولي

لي ، باإلضافة إلى تكلفة التوزيع والتسويق الداخافي )أو العودة إلى المصد ر الصافي(والتأمين للمستورد الص
لنفط الفحم وا لسلع القابلة للتداول )بالتحديدبالنسبة ل لقيمة المضافة )ضريبة القيمة المضافة(.اعلى وأي ضريبة 

 الوالياتك-، تستند األسعار المرجعية إلى السعر الفوري في أقرب مركز دولي الخام والمنتجات البترولية(
 المتحدة أو شمال غرب أوروبا أو سنغافورة.

  
 تفصيل:ال

ات معلومات مفصلة عن تدابير ، يجب أن توفر مجموعة البيانفي خطأ ازدواجية العد   نظًرا لخطر الوقوع
 حسب فئة اإلعانات.بالفردية التي سيتم اإلبالغ عنها كمؤشرات فرعية  االعانات

  
 :معالجة القيم الناقصة

  
                على مستوى البلد 

 ال يتم احتساب القيم الناقصة
                 المستويين اإلقليمي والعالميعلى 

 يتم استخدام طريقة فجوة األسعار إلنشاء تقديرات وطنية وإقليمية وعالمية.
  

 المجاميع اإلقليمية:
 على الرابط التالي:متاحة  المنهجية المستخدمة لحساب المجاميع اإلقليمية / العالمية من قيم البلد

 http://pre-uneplive.unep.org/media/d o cs / graphs / 
aggregation_methods.pdf.  

  
 :مصادر التفاوت

 ا.، وبالتالي ال ينبغي أن ينطبق هذوبيانات فجوة األسعار بشكل منفصليتم عرض بيانات مستوى البلد 
  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://pre-uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf


 مصادر البيانات

 وصف:ال
لوزارات ا في ا، ويتم توثيقها جيدً المباشرة في الميزانيات الحكوميةيتم اإلبالغ بشكل عام عن التحويالت 

أيضاً على  ويمكن العثور بالوقود.مصن فة بحسب كن البرنامج إن لم تبحسب  القطاعية والمالية، وتكون مصن فة
 ،أي اإلعانات على المنتجات-لتي تلبي تعريف نظام الحسابات القومية "اإلعانات" التحويالت المباشرة ا

معظم في  تتوفر مستندات الميزانية علنًا للبلد. نظام الحسابات القومية في-وغيرها من اإلعانات على اإلنتاج 
قد يتم  ، فإن درجة تحديد المعلومات المتعلقة بالبرامج الفردية في تلك التقارير شديدة التباين.ومع ذلك البلدان.

سبيل  ، علىة أو التحول في تقاريرها السنويةلشركات المشاركة في إنتاج الطاقأحيانًا العثور على إعانات ا
ن الحصول مباشرة على بيانات غير منشورة من شركات ، م. وقد يتمك ن الباحثون في بعض الحاالتالمثال
 لدولة.التي تملكها االطاقة 

  
والسعر  ج أو سعر المستهلكالمنتِ سعر عن طريق حساب الفجوة السعرية بين  ةالمستحث يتم قياس التحويالت

 الحجم المتأثر الذي تم إنتاجه أو استهالكه.ب وضرب هذا الفارق المرجعي،
  

اس قيمة الميزات الخاصة المقدمة في قانون الضرائب لصالح بعض الصناعات أو أنشطة يمكن أن يكون قي
تقوم بعض الدول بهذا  معقًدا. تلك الصناعات )مثل االستثمار في رأس المال اإلنتاجي( مسعىً 

عندما  .وتبلغ عن القيمة السنوية لهذه الميزات الضريبية في تقارير اإلنفاق الضريبي الدورية ،بالفعل التمرين
وتقدير الفرق في اإليرادات التي ستدين بها الحكومة  ل بناء نموذج، يجب على المحل  ال يكون هذا هو الحال

 بموجب شروط خط األساس ومع ميزة الضريبة الخاصة.
  

 رصد إعانات الوقود األحفوري على أساس سنوي. ويجب
  

 جمع:العملية 
 وم بتطويرها.قالتي ي المتحدة للبيئة من خالل التقارير اإللكترونيةاألمم برنامج بواسطة  البيانات جمع سيتم
  

 توافر البيانات

 وصف:ال
بيانات موجودة يمكن  بلداً لديه 99يُظهر أن  توافر البياناتاألولي لبيانات خط األساس المتعل قة ب التقييمإن  

ات وملديها أيًضا معل العديد من هذه البلدانوأن  المباشر التحويل استخدامها لتقدير الوقود األحفوري من خالل
البيانات المتعلقة بالتحويالت المستحثة باستخدام نهج فجوة األسعار  بينما .عن اإليرادات الضريبية المضي عة

 متاحة لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة.
  

 السالسل الزمنية:
 

سيت بع اإلبالغ عن هذا المؤشر دورة سنوية مع بدء اإلبالغ األولي عن التحويالت المستحثة بدًء من عام 
وستكون البيانات المتعلقة بالتحويالت المباشرة واإليرادات الضريبية المضي عة جاهزة بحلول عام . ١2٢2
١2١2. 

  



 الجدول الزمني

 جمع البيانات:
. وستكون البيانات المتعلقة ١2٢2عام  بدًء منإلبالغ عن التحويالت المستحثة سنويًا مع ايتم جمع البيانات 
 .١2١2جاهزة بحلول عام  شرة واإليرادات الضريبية المضي عةبالتحويالت المبا

  
  

 إصدار البيانات:
 السنوي.

  

دة بالبيانات  الجهات المزو 

 .أنظمة اإلحصاءات الوطنيةمن  الوطنية جهات التنسيق .٢
 (OECDالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )منظمة  .١
 (IEA) ووكالة الطاقة الدولية (IMF) صندوق النقد الدولي .3
  

عة للبيانات  الجهات المجم 

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )
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