سنة وتعزيز الزراعة المستدامة
الهدف  :٢القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المح ّ
الغاية -٢ب :منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمية ،بطرق
تشمل اإللغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية ،وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل،
وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية
المؤشر -٢ب :١-إعانات الصادرات الزراعية

المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
منظمة التجارة العالمية
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
عرف إعانات الصادرات الزراعية كإعفاءات في الميزانية لدعم الصادرات وكمياتها كما وردت من قبل
ت ّ
ً
أعضاء منظمة التجارة العالمية في الجداول  ES: 1وجداول الدعم ( ES: 2وفقا للنماذج في الوثيقة G / AG
 / 2بتاريخ  03حزيران/يونيو .)5991
تغطية البيانات:
 إشعارات أعضاء منظمة التجارة العالمية مع التزامات بتقليص إعانات الصادرات المتضمنة في الجزء
 4من برنامجها؛
 إشعارات إعانات الصادرات الخاصة بالدول النامية الساعية إلى أحكام المادة  4 .9لالتفاق بشأن
الزراعة.
ال يحق لغيرها من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية استخدام إعانات الصادرات وبالتالي ال يتم
تسجيل اشعاراتها في سالسل المؤشرات.
يتم التعبير عن نفقات الميزانية وكمياتها بعملة (وطنية أو غيرها) ووحدات كمية حسب ممارسات اإلخطار
الخاصة بالعضو .بالنسبة لألعضاء الذين لديهم التزامات بخفض دعم الصادرات المدرجة في الجزء الرابع
من جداولهم ،فإن العملة المستخدمة في اإلخطارات تشبه العملة المستخدمة في الجداول.
تتوافر البيانات حسب البلد والمنتجات أو مجموعات المنتجات وفقا ً لجداول األعضاء الخاصة باألعضاء مع
التزامات خفض دعم الصادرات المدرجة في الجزء الرابع من جداولها ووفقًا لممارسات اإلخطار الخاصة
باألعضاء في حالة البلدان النامية األعضاء التي تستخدم إعانات التصدير بموجب أحكام المادة  4 .9من
اتفاقية الزراعة ".

األساس المنطقي:
صلة بشأن مستوى اعانات الصادرات المطبّقة سنويا ً
إن الغرض من هذا المؤشر يكمن بإعطاء المعلومات المف ّ
بحسب المنتج أو مجموعة المنتجات كما وردت في الدول األعضاء لمنظمة التجارة العالمية.
التعليقات والقيود:
تعتمد نوعية المؤشر على زمنية ودقّة اشعارات الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية.
المنهجية
طريقة االحتساب:
تأتي البيانات على مستوى البلد مباشرة ً من تبليغات الدول األعضاء إلى منظمة العمل الدولية وهي غير قابلة
ألي عملية احتساب من قبل المنظمة .فكل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يجمع البيانات متّبعا ً
الممارسة القومية الخاصة به لتحضير تبليغاته.
التفصيل:
يقدّم المؤشر معلومات تستند إلى البلد وإلى المنتج على مستوى إعانات الصادرات المطبّقة على صعي َدي
المصاريف والميزانية والكميات.
معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد
تنقص القيم عندما ال يقوم أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية بتقديم تبليغاته .وال يمكن تقدير هذه
القيم الناقصة.
 على المستويَين االقليمي والعالمي
غير مطابق
المجاميع االقليمية:
إن منظمة العمل الدولية ال تقوم باحتساب المجاميع االقليمية.
إنما يتم جمع مؤشر عالمي شامل لقياس مصاريف على إعانات الصادرات السنوية عبر جمع كافة البيانات
المتوفرة بعد عملية تحويلها إلى عمل ٍة واحدة (الدوالر االميركي)
مصادر التفاوت:
إن منظمة العمل الدولية ال تقوم بتقدير البيانات .إنما يتم استخدام فقط البيانات الموجودة في تبليغات الدول
األعضاء لمنظمة العمل الدولية .وبالتالي ،ما من فارق بين البيانات الناجمة عن البلدان والبيانات المتوفرة في
منظمة العمل الدولية.
مصادر البيانات

الوصف:
تتمثّل مصادر البيانات بإشعارات أعضاء منظمة التجارة العالمية في جدولها  ES: 1واإلشعار الداعم للجدول
 ،ES: 2عمالً بمتطلبات وأشكال اإلخطار التي اعتمدتها لجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية والواردة
في الوثيقة .G / AG / 2
عملية الجمع:
ال صلة لها .راجع الردود السابقة

توافر البيانات
الوصف:
راجع وثيقة منظمة التجارة العالمية ( G / AG / GEN / 86 / Rev.24جدول تحت القسم - 4-2األعضاء
ضمن الخانات المظللة) لوصف تفصيلي لتوافر البيانات الخاصة بإعانات التصدير التي أبلغ عنها األعضاء
مع التزامات بخفض دعم الصادرات.
باإلضافة إلى ذلك ،أبلغ  53أعضاء من البلدان النامية منذ عام  5991عن استخدام إعانات التصدير ،عمالً
بأحكام المادة  4-9من االتفاق بشأن الزراعة .وعلى عكس معلومات األعضاء من الدول النامية ذات االلتزام
بتخفيض اعانات الصادرات المتوفرة لكل السنوات المبلغة والمعلومات لألعضاء من الدول النامية التي تستخدم
اعانات الصادرات المنشأة عمالً بأحكام المادة  4-9من االتفاقية الخاصة بالزراعة والتي ال تتوفر سوى
للسنوات التي تم استخدام هذه االعانات فيها.
السالسل الزمنية:
منذ 5991
الجدول الزمني
جمع البيانات:
يتم جمع البيانات بشكل منتظم باتباع توقيت تقديم البيانات المحدد ألعضاء منظمة التجارة العالمية
إصدار البيانات:
المرجع المذكور أعاله
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
الدول االعضاء في منظمة التجارة العالمية
الجهات المج ّمعة للبيانات

االسم:
منظمة التجارة العالمية
الوصف:
تتلقى منظمة التجارة العالمية تبليغات من أعضائها وتقوم بتجميع المعلومات التي تحصل عليها من هذه
التبليغات لتقدم التقرير الخاص بهذا المؤشر.

المراجع
دليل الموارد المو ّحد:
www.wto.org

المراجع:
http://agims.wto.org/Pages/ES/ESSearchAnalyse.aspx?ReportId=1403&Reset=True
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/transparency_toolkit_e.htm

