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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها١٠الهدف 

0.bالغاية . 

 سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق مزيد من المساواة تدريجيا  : اعتماد سياسات، وال سيما ٤-١٠الغاية 

0.cر. المؤش 

 . : أثر إعادة التوزيع في السياسات المالية٢-٤-١٠المؤشر 

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 (.6، الفصل  Lustig  ،2018تأثير السياسة المالية على الفقر )انظر 

0. g . المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

ليها المعلومات المؤسسية: مجموعة البنك الدولي هي الجهة الرسمية الراعية لهذا المؤشر. تم تطوير وثائق البيانات الوصفية هذه والموافقة ع

 .، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي CEQ معهد الثالثة،من قبل مزودي البيانات المؤسسيين 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 .WBG ا  من اآلن فصاعد؛ مجموعة البنك الدولي، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :لتعريفا

ا منه  أثر إعادة التوزيع للسياسة الماليةيُعرَّف مؤشّر  على أنّه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل قبل الضرائب )أو الدخل المعادَل( مطروح 

يتم تفصيل هذه المصطلحات أدناه ويمكن حسابها ببعض االختالفات  معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل بعد الضرائب )أو الدخل المعادل(.

 المختلفة.

 :المفاهيم

 

 ,Gini) مقياس شائع االستخدام لقياس عدم المساواة، يرصد التشتت اإلحصائي في توزيع الدخل أو الثروة على السكان: هو مؤشر جيني -

(. ويدّل مؤشر جيني حين يبلغ الصفر عن وجود مساواة بشكل كامل: أي أّن كل فرد من السكان يتمتّع بقيمة الدخل نفسها، في حين يشير 1936
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، أي أنّ كل الدخل يذهب لصالح فرد واحد، فييُترك جميع األفراد اآلخرين من دون 100إلى وجود أقصى حد من عدم المساواة حين يبلغ الرقم 

  1دخل.

)هو دخل األسرة المعيشية مقسوما  على عدد أفراد األسرة  نصيب الفرد من الدخل( i): دخل األسر المعيشية: يمكن احتسابها من خالل

استخدام في حال تم  .2هو دخل األسرة المعيشية مقسوما  على الجذر التربيعي لعدد أفراد األسرة المعيشية() الدخل المعادَل( iiالمعيشية(؛ أو )

 تعريف مختلف، فينبغي اإلشارة إليه في التقرير.

 

أثر إعادة الدخل التراكمي للفرد )أو األسرة المعيشية( من مصادر السوق والمصادر الخاصة فقط. يمكن تقدير مؤشّر  الدخل قبل الضرائب: -

بالرجوع إلى مفهومين مختلفين للدخل قبل الضرائب اعتماد ا على الفرضيات المتعلقة بطبيعة نظام معاش التقاعد العام  التوزيع للسياسة المالية

الصفحات  ،2.2القسم  ،1الفصل  Lustig( وفي 2018) Lustigمقتبس من  أدناه،االطالع على الشكل  ً  ا)يرجى أيض كاتالقائم على االشترا

20-29:) 

الدخل قبل الضرائب في إطار سيناريو "المعاشات كدخل مؤجل": حين يتم احتساب الدخل من نظام معاش التقاعد القائم على االشتراكات  (1

للسوق، وتُحتسب اشتراكات نظام معاش التقاعد على أنّها مدّخرات من الدخل الحالي )أي أّن نظام معاشات  العامّة على أنّه دخل مؤجل

مداخيل الفرد المكتسبة وغير المكتسبة من السوق  الدخل قبل الضرائب على أنّهالتقاعد هو بمثابة برنامج إلزامي لالدّخار(، يُعرَّف بالتالي 

والمصادر الخاصة األخرى: أي األجور والفوائد ودخل األرباح؛ والدخل التقديري من تملك المساكن ومن استهالك اإلنتاج الذاتي؛ 

أي  مطروحا  منهاشتراكات؛ والتحويالت من المغتربين؛ والتحويالت الخاصة؛ ومعاش التقاعد من نظام التقاعد العام القائم على اال

 الدخل السوقي زائد المعاشات.مساهمات في نظام معاشات التقاعد العام. وفي هذه الحالة، يُطلق على مفهوم الدخل قبل الضرائب مسمّى 

 

الحالي على  الدخل قبل الضرائب في إطار سيناريو "المعاشات كتحويالت من الحكومة": حين يتم احتساب الدخل من نظام معاش التقاعد (2

الدخل أنّه تحويالت من الحكومة، وتُحتسب اشتراكات نظام معاش التقاعد على أنّها ضريبة مفروضة على الدخل الحالي، يُعرَّف بالتالي 

 على أنّه األجور والفوائد ودخل األرباح؛ والدخل التقديري من تملك المساكن ومن استهالك اإلنتاج الذاتي؛ والتحويالت  قبل الضرائب

 الدخل السوقي.من المغتربين؛ والتحويالت الخاصة فقط. وفي هذه الحالة، يُطلَق على مفهوم الدخل قبل الضرائب مسمّى 

  

فيه  ا  لمعاشات التقاعدية قد يكون مبالغعندما يتم التعامل مع المعاشات التقاعدية على أنها تحويالت حكومية بحتة ، فإن تأثير إعادة التوزيع ل

دخل  -على األقل جزئي ا  -صفر أو قريب من الصفر سيحصلون على دخل معاش تقاعدي الضرائب ألن المتقاعدين الذين لديهم دخل ما قبل 

مؤجل عندما كان الفرد يعمل. من المهم أن نالحظ أن تأجيل الدخل الخاص من سنوات العمل للفرد إلى نفس الشخص المتقاعد أمر ممكن بغض 

 ذلك،ومع  ا إذا كان نظام المعاشات التقاعدية عادال  من الناحية االكتوارية وفي كل من خطط المعاشات المحددة والمزايا المحددة.النظر عم

فإن معاملة دخل نظام معاشات التقاعد العام كمدخل مؤجل خالص ال يسمح لنا بالحصول على أي جزء من تأثير إعادة التوزيع للمعاشات 

قد تكون موجودة بالفعل. لذلك ، فإننا ننظر إلى المعاشات على أنها تحويالت حكومية ومعاشات تقاعدية كسيناريوهات دخل التقاعدية التي 

بدال  من وضع تقديرات  مؤجل كتقديرات غير كاملة للحدود العليا والدنيا )على التوالي( للتأثير الحقيقي إلعادة التوزيع للمعاشات التقاعدية.

تقدم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  العام،وزيع للسياسة المالية في ظل افتراضات محددة حول دخل نظام المعاشات التقاعدية ألثر إعادة الت

)بينما تعامل المساهمات في نظام المعاشات التقاعدية العامة  سنة 65بدال  من ذلك تقديرات ألثر إعادة التوزيع للسكان الذين تقل أعمارهم عن 

  على الرغم من أنه ليس هو نفسه بالضبط. "،نها ضريبة(. هذا هو األكثر قابلية للمقارنة مع سيناريو "المعاشات كدخل مؤجلعلى أ

ضرائب المباشرة وغير المباشرة، باإلضافة إلى التحويالت الدعم الحكومي هو الدخل قبل الضرائب مطروحا  منه ال الدخل بعد الضرائب: -

بالرجوع إلى مفهومين مختلفين للدخل ما بعد الضرائب، هما الدخل  تأثير إعادة التوزيع للسياسة الماليةغير المباشر. ويمكن تقدير مؤشّر 

 المتاح والدخل االستهالكي:  

 

 "المعاشات كدخل مؤجل": الدخل بعد الضرائب في إطار سيناريو (1

: هو الدخل قبل الضرائب مطروحا  منه الضرائب المباشرة المدفوعة واشتراكات التأمين االجتماعي المسدّدة إلى (Aالدخل المتاح ) 

 الميسّرة.السلطة المالية العامة، وتُضاف إليها القيمة النقدية لمزايا النفقات العامة على التحويالت النقدية المباشرة أو 

 
 .كنسبة وليس كنسبة مئوية 1و  0نه يقاس بين معامل جيني هو نفس المؤشر ولك 1

2 Other equivalence scales exist but this is the one used by OECD countries in generating this SDG 
indicator. 
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المدفوعة واشتراكات التأمين  وغير المباشرة مباشرةالضرائب ال: الدخل قبل الضرائب مطروحا  منه (B) الدخل االستهالكي 

تحويالت االجتماعي باستثناء معاشات التقاعد المسدّدة إلى السلطة المالية العامة، تُضاف إليها القيمة النقدية لمزايا النفقات العامة على ال

 .والدعم الحكوميالنقدية المباشرة أو الميسّرة 

 الت من الحكومة":الدخل بعد الضرائب في إطار سيناريو "المعاشات كتحوي  (2

: هو الدخل ما قبل الضرائب، مطروحا  منه الضرائب المباشرة المدفوعة واشتراكات الضمان واشتراكات (A) الدخل المتاح

المباشرة معاشات التقاعد المسدّدة إلى السلطة المالية العامة، تُضاف إليها القيمة النقدية لمزايا النفقات العامة على التحويالت النقدية 

 أو الميسّرة، بما في ذلك تحويالت نظام المعاشات التقاعدية.

المدفوعة واشتراكات الضمان  وغير المباشرة مباشرةالضرائب ال: هو الدخل قبل الضرائب، مطروحا  منه (Bالدخل القابل لالستهالك )

عامة، تُضاف إليها القيمة النقدية لمزايا النفقات العامة على االجتماعي باستثناء اشتراكات معاش التقاعد المسدّدة إلى السلطة المالية ال

 .والدعم الحكوميالتحويالت النقدية المباشرة أو الميسّرة، بما في ذلك تحويالت نظام معاش التقاعد القائم على االشتراكات 

CEQ Income Concepts  

 

 .Lustig (2018)مقتبس من المصدر: 

2.B. وحدة القياس 

إعادة التوزيع لمؤشر السياسة المالية: إن  نقاط مؤشر جيني - ومؤشر جيني لما بعد  الضرائبهو الفرق بين مؤشر جيني لما قبل   تأثير 

في نقاط مؤشر جيني  بسيط،إذا تم تطبيق فرق    وبالتالي،العامة.   الضرائب  فإن المقياس هو التغيير 

.2.C. التصنيفات 

 ينطبقال 
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 مصدر البيانات وطريقة جمع البياناتنوع  .  3

3.A. مصادر البيانات 

 ، Lustigتم إنشاء تأثير إعادة التوزيع لمؤشر السياسة المالية من مجموعة من مصادر البيانات باستخدام منهجية موحدة على النحو المبين في 

)أي مسح ميزانية األسرة المعيشية على سبيل المثال، أو  وجود مجموعة بيانات جزئية تمثّل الصعيد الوطني . يتطلب إنشاء هذا المؤشر2018

تم تفصيل  مسح الدخل واإلنفاق( وبيانات مالية أو ميزانية أو إدارية حول تحصيل اإليرادات والنفقات االجتماعية ونفقات الدعم الحكومي.

 في الحواشي الخاصة بالبلد. الوطنيمصادر البيانات المستخدمة على المستوى 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

غالبا  ما تتولّى وكالة اإلحصاء الوطنية جمع وتخزين مجموعات البيانات الدقيقة التي تمثّل المستوى الوطني، في حين يسمح قسم آخر من 

طيط(.  وتتوفر البيانات اإلدارة في كثير من األحيان بإمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات هذه )مثل وزارة المالية أو وزارة التنمية والتخ

اسة المالية أو المتعلقة بالميزانية أو البيانات اإلدارية أحيان ا في ملخصات غير مختصرة تتضمن تفاصيل كافية على صعيد البرنامج أو السي

دارية )لذا، على سبيل المثال، تحتفظ تسمح بتقدير المؤشّر. وفي كثير من األحيان، تحتفظ الوكالة المنفذة للبرنامج ببيانات الميزانية والبيانات اإل

 .إعادة التوزيع للسياسة الماليةثم تُستخدم مجموعات البيانات هذه إلنشاء مؤشر تأثير وزارة التعليم ببياناتها الخاصة حول نفقات السنة المالية(. 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

التحديث لمجموعات البيانات الدقيقة الخاصة بكل بلد، باإلضافة إلى دورة التدقيق في إيرادات ونفقات تتّبع عملية جمع البيانات األساسية دورة 

بجمع بيانات المصدر باإلضافة إلى توفر القدرة  الجدول الزمنييعتمد مؤشر أهداف التنمية المستدامة النهائي الذي تم إنشاؤه على  السنة المالية.

 قبل جامعي البيانات )انظر أدناه(.التحليلية من 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

سيتم إجراء تحديث نصف سنوي لقاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة من قبل الوكاالت الراعية، ولكن من المتوقع أن يكون لدى معظم 

تُعدّ مجموعة البنك وجمع بيانات المصدر األساسية. الجدول الزمني البلدان مؤشرات محدثة فقط كل خمس سنوات أو نحو ذلك، بالنظر إلى 

 الدولي الجهة الراعية ألي اتفاقية دولية قد تلزم الدول باعتماد جدول زمني معيّن للتحديث.

 /commitmentoequity.org/publications-ceqworkingpapers :الحالية المدرجة هنا CEQتقييمات 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

إحصائية على المستوى الوطني بالنسبة إلى مجموعات البيانات الدقيقة، ووكاالت وهيئات مالية تتألف الجهات المزّودة للبيانات من وكاالت 

في ما يخص البلدان ذات عالية الدخل في منظمة التعاون االقتصادي  على المستوى الوطني بالنسبة إلى بيانات الموازنة والبيانات اإلدارية.

ية المقدّمة إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أفضلية على مؤشّرات االلتزام والتنمية، سيكون للتقديرات والمؤشّرات الوطن

أمّا بالنسبة إلى البلدان األخرى كاّفة، يتم النظر في التقديرات  .في جامعة تولين CEQباإلنصاف الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أو معهد 

 .في جامعة تولين CEQوالمؤشّرات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي و/ أو معهد 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

، ومنظمة التعاون CEQ -اإلنصافب معهد االلتزامومن المقّرر وجود ثالثة جهات محتملة مجمعة للبيانات وهي: مجموعة البنك الدولي، 

ه االقتصادي والتنمية، وستتولّى هذه الجهات مسؤولية تجميع المعلومات والوثائق الضرورية، بما يتوافق مع متطلبات اإلبالغ الموضحة أعال 

 على النحو التالي:

التي تعدّها فرق مجموعة البنك الدولي  باإلنصاف االلتزامتقوم مجموعة البنك الدولي بتجميع معلومات حول جميع تقييمات  •

والمشاركين الوطنيين )غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( العاملين بشكل مستقل. وتركّز هذه العملية على 

 أو بعده. 2015التقييمات التي أجريت في العام 



 2021 شباط/فبراير 5  آخر تحديث:
 

التي يجريها المعهد، وتشمل المعلومات التي يقدّمها  باإلنصاف االلتزامبتجميع المعلومات حول جميع تقييمات  CEQيقوم معهد  •

المعهد إلى مجموعة البنك الدولي معلومات حول معامل جيني ما قبل الضرائب وما بعدها، والمعلومات الالزمة إلكمال البيانات 

 (، وملفات التنفيذ المطلوبة لتكرار العملية )عندما تتوفر(.)عندما تتوفر الوصفية الضرورية

تجمع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معلومات حول جميع التقييمات المالية التي يجريها المشاركون الوطنيون في منظمة  •

 التعاون االقتصادي والتنمية.

وما بعد   الضرائبستشمل تقارير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى مجموعة البنك الدولي معلومات عن مؤشرات جيني قبل  •

 .الضرائب

 

غييرات المنهجية لمراجعة عملية إعداد التقارير وتقديمها، ولتبادل المعلومات حول التيجتمع الجهات الثالثة المجمعة للبيانات بشكل دوري 

 حسب الحاجة.  باإلنصاف االلتزام)الجديدة(، والتنسيق بشأن تقديم المزيد من االبتكارات المنهجية في ما يتعلق بتقييمات 

3.G. التفويض المؤسسي 

المقياسان الرئيسيان تتمتع مجموعة البنك الدولي بتفويض قياس ومواءمة ونشر وإنتاج األرقام الدولية للفقر وعدم المساواة. هذان هما 

 .CEQتحليل  ً  امية المستدامة اللذان يدعمان أيضألهداف التن

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

في إطار المحاسبة المبلغ  التوزيع للسياسة الماليةأثر إعادة يوضح مؤشّر ( بجامعة تولين، CEQ) بالمساواةمعهد االلتزام تم تطويره من قبل 

مباشرة اإلجمالي الذي يتم من خالله خفض نسبة عدم المساواة الحالية أو زيادتها عبر التنفيذ الحالي للسياسة المالية )بما في ذلك الضرائب ال

؛ والدعم الحكومي(. على سبيل وغير المباشرة؛ والتأمين االجتماعي واشتراكات معاشات التقاعد؛ والتحويالت النقدية المباشرة أو الميسّرة

يني أقل عمّا المثال، إذا كان أثر إعادة التوزيع للسياسة المالية إيجابي ا، فيدّل ذلك على أّن األثر الصافي للسياسة المالية يتمثل بخفض معامل ج

يمنح المؤشر لواضعي السياسات  قد يكون عليه في حال عدم وجود سياسة مالية )بالمعنى المحاسبي، وليس كفرضية اقتصادية معاكسة(. 

وأصحاب المصلحة األوسع ومجتمعات المناصرة بتتبع التقدم على مستوى الدولة بشكل منهجي في مساهمة السياسة المالية في مجتمعات أكثر 

 إنصافا . 

4.B. التعليقات والقيود 

يُقدّر وفقا  لسيناريو المعاشات  أثر إعادة التوزيع للسياسة الماليةاإلبالغ وفقا  لالفتراضات: ينبغي التحديد بوضوح في وثيقة اإلبالغ إن كان مؤشّر 

اواة قبل كدخل مؤجل أو المعاشات كتحويالت من الحكومة. وبالنسبة إلى البلدان التي تتوفر بيانات حولها، ينبغي احتساب نسبة عدم المس

دخل الضرائب وبعد الضرائب وفقا  للسيناريوهين المذكورين حول المعاشات التقاعدية. وقد يميل البعض إلى استخدام الدخل المعادَل بدال  من 

روري اتّباعه الفرد كمؤشّر للرفاهية، وفي هذه الحالة، ينبغي أيضا  توضيح ذلك في وثيقة اإلبالغ. وبعد اتخاذ القرار في هذا اإلطار، من الض

 في السنوات الالحقة ألغراض المقارنة.

دخل أو إمكانية التقدير: يمكن تقدير مؤشّر أثر إعادة التوزيع السياسة المالية ألي دولة تتوفر فيها مجموعة بيانات جزئية توضّح بالتفصيل ال

من السجالت المالية أو اإلدارية أو سجاّلت الموازنة التي النفقات )أو كليهما( على مستوى األسرة المعيشية أو الفرد، إضافة  إلى مجموعة 

 توضّح بالتفصيل النفقات العامة على مستوى البرنامج وتحصيل اإليرادات على مستوى الجهاز المعني بتحصيل اإليرادات.

لي الذي تخلّفه السياسة المالية على عملية إعادة األهمية: يقدّم مؤشّر أثر إعادة التوزيع للسياسة المالية العامة تقديرا  مباشرا  حول األثر الحا

اعتماد من أهداف التنمية المستدامة بعنوان " ٤-١٠التوزيع )الدخل(. وبالتالي، يقدّر المؤشّر بشكل مباشر التقدّم المحرز في تحقيق الغاية 

  ".االجتماعية، وتحقيق مزيد من المساواة تدريجياًياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية س

ة، مثل خدمات القيود: ال يتطّرق مؤشّر أثر إعادة التوزيع للسياسة المالية العامة إلى سياسة األجور، وال يشمل فوائد تقديم الدولة للمزايا العيني

ى طويلة األجل على مسألة عدم المساواة في الوقت الحاضر الصحة والتعليم والصرف الصحي واإلسكان التي قد تخلّف تداعيات حالية وأخر

 لمستقبل.  او

4.C. طريقة االحتساب 

من مجموعة بيانات جزئية تمثّل المستوى الوطني )مثل مسح الدخل واإلنفاق(، وهو يُقدَّر من خالل  الدخل قبل الضرائبيمكن استخالص 

ت تخصيص األعباء الضريبية والمنافع القائمة على اإلنفاق التي تنتج عنها السياسة المالية )الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمساهما

http://commitmentoequity.org/
http://commitmentoequity.org/
http://commitmentoequity.org/
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والميسّرة، والدعم الحكومي وما إلى ذلك(. لالطّالع على التفاصيل الشاملة حول اإلجراءات المتّبعة  االجتماعية، والتحويالت النقدية المباشر

لبناء مفهومي الدخل قبل الضرائب والدخل بعد الضرائب، وتقدير طريقة توزيعها عن طريق مجموعة البيانات الجزئية األساسية، يمكن 

 (7، و6، و1فصل )ال .مرجع سابق ،CEQ Handbook, Lustigمراجعة 

 

وفقا  للمعادالت القياسية لمعامل جيني )المعمّمة( معامل جيني يتم احتساب  .100يتم حساب مؤشر جيني بإعادة قياس معامل جيني بمعامل 

 (:Duclos and Araar(2006))راجع على سبيل المثال 

 

 

هو معلم يضبط مدى "تجنّب عدم المساواة". υ دالة التوزيع التراكمي، وهو  F(X)، وحيثμ(X)متغير عشوائي مهم مع متوسط  Xحيث يُشكّل 

 فهو تقدير التغاير. Cov. أمّا υ = 2ويكون معامل جيني معياريا  حين: 

4.D  .التحقق 

 .تنفيذ النفقات البرامجية أو تحصيل اإليراداتتتطلب عملية التحقق التشاور مع الوزارات والوكاالت المسؤولة عن 

 

4.E. التعديالت 

 ال ينطبق

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

على مستوى البلد: ال يمكن تقدير المؤشّر حين ال تتوفر مجموعة بيانات جزئية تمثّل المستوى الوطني و/ أو بيانات مالية وإدارية على  •

 مستوى الدولة. وتتوفر بيانات الموازنة وبيانات إدارية لكل نظام مالي، لكنّها ليست دائما  لعامة الشعب.  

 : ال تتوفر حاليا  مجاميع إقليمية أو عالمية لهذا المؤشّر.على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 ال تتوفر حاليا  مجاميع إقليمية أو عالمية لهذا المؤشّر.

4.H.    المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

مرجع يمكن االطّالع على الوصف الكامل للمنهجية والتوصيات والمبادئ التوجيهية وراء إنشاء مؤشّر أثر إعادة التوزيع للسياسة المالية في ال

CEQ Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and . Lustig, Nora (ed). 2018التالي 

hapters 1 and 6CEQ Institute at Tulane University and Brookings Institution Press, C Poverty,.  هذا المصدر(

 مفتوح ويمكن تحميله مجاناً(.

 

 يمكن احتساب هذا المؤشّر بناء  على الوضع الحالي لمسوح األسر المعيشية والبيانات الدقيقة والبيانات اإلدارية للموازنة.

4.I  . إدارة الجودة 

https://www.dropbox.com/s/tcycmxdtpy2l3bg/1.%20CEQ%20Handbook%202018%20-%20Nora%20Lustig%20%28Editor%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcycmxdtpy2l3bg/1.%20CEQ%20Handbook%202018%20-%20Nora%20Lustig%20%28Editor%29.pdf?dl=0
https://commitmentoequity.org/publications-ceq-handbook
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بالتنسيق مع جامعي البيانات حول جودة مؤشرات دولهم. ستتحقق مجموعة البنك الدولي من جودة  الراعيسيقوم البنك الدولي بصفته 

 التي تنتجها مجموعة البنك الدولي. ٢-٤-١٠أهداف التنمية المستدامة مؤشرات 

 

4.J  . ضمان الجودة 
من أهداف التنمية المستدامة، مسؤولية مراقبة الجودة وضمان الجودة  ٤-١٠تتولّى مجموعة البنك الدولي، بوصفها وكالة راعية للغاية المقترح 

 لجميع البيانات المقدّمة إلى قاعدة بيانات مؤشّرات أهداف التنمية المستدامة، فضال  عن التحاليل والوثائق األساسية.

في جامعة تولين حول مراقبة المؤشّر المقترح، يتولّى المعهد  CEQعهد مستفادة من الشراكة المقترحة بين مجموعة البنك الدولي وعمليّا ، وباال

 .Lustig, Nora (ed)مهمّة مراقبة الجودة وضمان الجودة أليّ من تقييمات االلتزام باإلنصاف التي أُعدّت وفق ا للمنهجية الواردة في المرجع 

CEQ Institute at  CEQ Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty,2018. 

Tulane University and Brookings Institution Press الصادر عن المعهد  . 

4.K  . تقييم الجودة 
 لبات تقديم التقارير:متط

صاف ال تقدّم مجموعة البنك الدولي إلى قاعدة بيانات مؤشّرات أهداف التنمية المستدامة سوى المعلومات المتعلّقة بتقييمات االلتزام باإلن

(Commitment to Equity Assessments:التي تمتثل للمتطلبات التالية ) 

 الضرائب وبعدهاتوفر معلومات حول معامل جيني قبل  •

 توفر البيانات الوصفية الكاملة •

 توفر تقرير تقني عن المنهجية •

 الرئيسي أو ما يعادلها متاح الكتيب •

 

 على الرغم من أّن متطلبات اإلبالغ تدعو في األساس إلى اإلبالغ عن معامل جيني ما بعد الضرائب إما للدخل االستهالكي أو المتاح، فإنّ 

ى اإلبالغ البلدان تُشّجع على اإلبالغ عن كليهما كلما أمكن ذلك. أمّا حين ال يكون ذلك ممكنا  على المدى القصير، فتوصى هذه البلدان بالعمل عل

 عن كال المؤشرين مع مرور الوقت.

ما إذا كانت المعلومات قد أعدّت من قبل امة تحدّد معلومات مجموعة البنك الدولي المقدّمة إلى قاعدة بيانات مؤشّرات أهداف التنمية المستد 

 ، أو وكالة أخرى )مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للبلدان عالية الدخل(.CEQمجموعة البنك الدولي، أو معهد 

 تشمل البيانات الوصفية المطلوبة:

 مجموع الرفاه: االستهالك أو الدخل -

 مجموع الرفاه: للفرد أو ما يعادله -

 معاملة المعاشات: المعاشات كدخول مؤجلة أو تحويالت حكومية -

 تغطية السكان: الكل أو سن العمل -

 وشملت اآلثار غير المباشرة للضرائب واإلعانات غير المباشرة: نعم / ال -

 الفيدرالية أو الفيدرالية باإلضافة إلى دون الوطنية موحد؛مستوى الحكومة: عام أو  -

 ا  أيهما ليس من المؤشرات الرئيسية(، حيثما كان ذلك متاح، PTT / PDIجيني باستخدام )دخل السوق البديل  -

 تاريخ مسح االسر المعيشية -

 تاريخ التقديم -

 رابط للتقرير الرسمي والوثائق الفنية -

 المؤسسة المبلغة والشخص المسؤول -

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 دولة واقعة في المناطق التالية: 78في  لمدة عام واحد على األقل، يتوفر حاليا  مؤشر أثر إعادة التوزيع 2021اعتبارا  من شباط/فبراير 

 11شرق آسيا والمحيط الهادئ:   •

http://www.ceqinstitute.org/
https://www.dropbox.com/s/tcycmxdtpy2l3bg/1.%20CEQ%20Handbook%202018%20-%20Nora%20Lustig%20%28Editor%29.pdf?dl=0
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 38أوروبا وآسيا الوسطى:  •

 10أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:  •

 3الشرق األوسط وشمال أفريقيا:  •

 2أميركا الشمالية:  •

 11: شرق آسيا والمحيط الهادئ •

 14أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:  •

 
المتاح فقط. تتوفر والدخل  الضرائبدولة عضو في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للدخل قبل  37دولة من أصل  34المؤشر متاح لـ 

)باستثناء البلدان التي يتم إجراء مسح الدخل فيها كل سنتين أو ثالث سنوات( من خالل قاعدة بيانات توزيع الدخل التابعة لمنظمة  ا  البيانات سنوي

  . التعاون االقتصادي والتنمية
 

 التسلسل الزمني:

في دولة واحدة للسنة الواحدة فقط. أمّا التحدي االساسي الذي يقيّد إنتاج سالسل زمنية بشكل أكثر  بمعظمهيتوفر حالي ا مؤشّر أثر إعادة التوزيع 

 تواترا ، فهو توافر المزيد من المسوح األسرية المتكررة، لكّن مؤشّرات أهداف التنمية المستدامة األخرى تواجهه أيضا  هذه المشكلة.

 تفصيل:

للسياسة المالية بشكل منفصل لعدد من المجموعات الفرعية المختلفة التي تظهر في المسح أو البيانات  يمكن عرض مؤشّر أثر إعادة التوزيع

حسب الدخل، أو حسب نوع الجنس، أو الفئة العمرية، أو المجموعة العرقية، أو الموقع فرعية  الدقيقة التي تم استخالصها منها: أي مجموعات

 CEQيتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر في دراسات  وما إلى ذلك. المعيشية ألسرة، أو نسب إعالة األسرالجغرافي، أو حالة اإلعاقة، أو حجم ا

 أهداف التنمية المستدامةالرئيسية التي يتم استخالص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة منها ولكن لم يتم اإلبالغ عنها داخل قاعدة بيانات 

 نفسها.

 

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة .  6

 مصادر التباين:

 ينطبقال 
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