
 2020مايو أّيار/  21آخر تحديث: 

 1 

 الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها : ١٠الهدف 
اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق مزيد من   : ٤-١٠  الغاية

 المساواة تدريجيا  
 أثر إعادة التوزيع في السياسات المالية  :٢- ٤-١٠ر المؤشّ 

 المعلومات المؤسسية 
 : المنظمة الراعية

 المتحدة األمريكية، الواليات مجموعة البنك الدولي، واشنطن العاصمة
 

 المفاهيم والتعاريف 
 :التعريف

  الدخل   )أو  الضرائبقبل  ه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل  على أنّ   إعادة التوزيع للسياسة المالية  أثرُيعرَّف مؤّشر  
ا منه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل بعدلاد  المع  . ل(ادالمع الدخل )أو الضرائب ( مطروح 

 
 األساس المنطقي: 

عدم    نسبة  خفض خالله  الذي يتم من  اإلجمالي  المبلغ    المحاسبة  إطار في    إعادة التوزيع للسياسة المالية   أثريوضح مؤّشر  
زيادته أو  الحالية  ذلك   عبر  االمساواة  في  )بما  المالية  للسياسة  الحالي  المباشرة  التنفيذ  وغير  المباشرة  والتأمين  الضرائب  ؛ 

، إذا  على سبيل المثال  (.والدعم الحكومي؛  الميّسرةو  أ  ةالمباشر   يةنقدتحويالت ال؛ والالتقاعد  معاشاتاشتراكات  االجتماعي و 
  خفض معامل جيني ب يتمثلالصافي للسياسة المالية  األثر  أنّ   فيدّل ذلك على، لتوزيع للسياسة المالية إيجابي اإعادة ا  أثركان 

 (.    معاكسة اقتصادية كفرضية، وليس سياسة مالية )بالمعنى المحاسبيوجود  في حال عدمعليه  يكون قد ا أقل عمّ 
 

 المفاهيم: 
ل)  قبل الضرائبه معامل جيني لنصيب الفرد من الدخل  أنّ : ُيعرَّف على  إعادة التوزيع للسياسة المالية  أثر   - (  أو الدخل المعاد 

ا منه معامل جيني إعادة    أثرمؤشر    ويوصى باحتساب.  ل( المعاد    الدخل   )أو الضرائببعد    لنصيب الفرد من الدخل  مطروح 
لمعامل جيني للدخل الفردي القابل لالستهالك )أو    عبر طرح  التوزيع للسياسة المالية معامل جيني لنصيب  ( من  الدخل المعاد 

لالفرد من الدخل )  (. أو الدخل المعاد 
 

  القائم على االشتراكات العام    التقاعد  معاش  طبيعة نظامحول    فرضّياتيعتمدان على    الضرائبتعريفان للدخل قبل    يبرز
 : ذلك حولتفاصيل في ما يلي . و من الحكومة( المعاشات كتحويالت 2معاشات كدخل مؤجل أو ( ال1: وهي

 
زيع الدخل أو الثروة على  التشتت اإلحصائي في تو  يرصد  ،المساواة عدم قياس مقياس شائع االستخدام لهو : معامل جيني-

  الدخلقيمة ب يتمّتعكل فرد من السكان  : أي أنّ بشكل كاملمساواة وجود  لصفر عنمعامل جيني حين يبلغ ا ويدلّ  السكان.
 كل الدخل يذهب لصالح فرد واحد،  : أي أنّ 1  أقصى حد من عدم المساواة حين يبلغ الرقم  يشير إلى وجود ، في حينانفسه

 دخل.    من دون جميع األفراد اآلخرين ُيترك في
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 Gini, Corrado. (1936). "On the Measure of Concentration with Special Reference to  :المراجع
Income and Statistics", Colorado College Publication, General Series No. 208, 73–79. Duclos, 

Jean-Yves and Abdelkrim Araar. (2006). Poverty and Equity. New York: Springer. Part II 
 
 دخل األسرة مقسوم ا على عدد أفراد األسرة.هو : نصيب الفرد من الدخل-
 
في حال تم استخدام تعريف مقسوم ا على الجذر التربيعي لعدد أفراد األسرة.    المعيشية  دخل األسرةهو  :  لالدخل المعاد  -

 . التقريراإلشارة إليه في  ينبغيف، مختلف
 
يمكن تقدير ( من مصادر السوق والمصادر الخاصة فقط.  المعيشية  الدخل التراكمي للفرد )أو األسرة  :قبل الضرائبالدخل    -

ا على    الضرائببالرجوع إلى مفهومين مختلفين للدخل قبل    إعادة التوزيع للسياسة المالية  أثر  مؤّشر المتعلقة   الفرضياتاعتماد 
 القائم على االشتراكات:   التقاعد العام  معاشبطبيعة نظام 

 
يتم احتساب الدخل من نظام معاش   حينفي إطار سيناريو "المعاشات كدخل مؤجل":    الضرائبالدخل قبل   (1

  التقاعد   نظام معاش  اتاشتراكسب  تح، وتُ ه دخل مؤجل للسوق ة على أنّ ت العامّ القائم على االشتراكا  التقاعد
 عرَّفيُ ،  خار(الدّ لإلزامي    بمثابة برنامج  هو  التقاعدنظام معاشات    خرات من الدخل الحالي )أي أنّ ها مدّ على أنّ 
المكتسبة وغير المكتسبة من السوق والمصادر الخاصة  الفرد  مداخيل    الضرائب على أّنهالدخل قبل    بالتالي

؛  الذاتي  اإلنتاجومن استهالك  المساكن    تملك  من  التقديري الدخل  و ؛  األجور والفوائد ودخل األرباح  أي  األخرى:
؛ االشتراكاتم على  من نظام التقاعد العام القائ  التقاعدمعاش  و   ؛خاصةالتحويالت  وال  من المغتربين؛  التحويالتو 

مفهوم الدخل قبل    ُيطلق على،  وفي هذه الحالة  العام.  عاشات التقاعدمأي مساهمات في نظام    مطروحا  منها
 المعاشات. زائد يالسوق  الدخل ىالضرائب مسمّ 

 
يتم احتساب الدخل من نظام   حين":  الحكومة  ت منفي إطار سيناريو "المعاشات كتحويال   الضرائبالدخل قبل   (2

أنّ   التقاعدمعاش   أّنها   التقاعد  نظام معاش  اشتراكاتسب  تح، وتُ الحكومة  ت منتحويال  هالحالي على  على 
الحالي الدخل  على  بالتالي  ،ضريبة مفروضة  قبل    ُيعرَّف  أنّ   الضرائبالدخل  األجور والفوائد ودخل    هعلى 

والدخل   المغتربين؛ الذاتي  اإلنتاج  استهالكمن  و المساكن    تملك  من  التقديري األرباح؛  من  والتحويالت  ؛ 
 . يخل السوقالد الضرائب مسّمىمفهوم الدخل قبل  ُيطل ق على، وفي هذه الحالةفقط.  والتحويالت الخاصة 

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

Institution Press, CEQ Institute at Tulane University and Brookings  Inequality and Poverty,
Chapters 1 and 6 .   (.ا  مجان لهيتحممفتوح ويمكن المصدر )هذا 

 
باإلضافة إلى التحويالت   ،منه الضرائب المباشرة وغير المباشرة  ا  الضرائب مطروحالدخل قبل  هو    :الضرائبالدخل بعد    -

بالرجوع إلى مفهومين مختلفين للدخل    التوزيع للسياسة الماليةتأثير إعادة   ويمكن تقدير مؤّشر.  غير المباشر  الحكوميالدعم  
 الدخل المتاح والدخل االستهالكي:   هما ،الضرائبما بعد 

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
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 في إطار سيناريو "المعاشات كدخل مؤجل": الضرائبل بعد الدخ (1

المدفوعة    ا  مطروح  الضرائبالدخل قبل  هو  :  المتاحدخل  ال  المباشرة  الضرائب  االجتماعي   التأميناشتراكات  و منه 
  ةالمباشر   يةالنقد  التحويالت  مزايا النفقات العامة علىالقيمة النقدية ل  ضاف إليهاتُ و   ،لسلطة المالية العامةالمسّددة إلى ا

 . الميّسرةأو 
 التأمين اشتراكات  و   المدفوعة  غير المباشرةو   مباشرةالالضرائب    مطروحا  منه  الضرائب: الدخل قبل  االستهالكيالدخل   

لمزايا النفقات  القيمة النقدية    ضاف إليهاتُ   ،لسلطة المالية العامةالمسّددة إلى ا  التقاعد  معاشات  باستثناءاالجتماعي  
 .الحكومي والدعم  الميّسرةأو  ةالمباشر  يةالنقدالتحويالت العامة على 

 
 ":ةحكومال ت منفي إطار سيناريو "المعاشات كتحويال  الضرائببعد  الدخل   (2

اشتراكات و   الضمانمنه الضرائب المباشرة المدفوعة واشتراكات    ا  الضرائب، مطروحالدخل ما قبل  هو  :  الدخل المتاح
التحويالت مزايا النفقات العامة على  القيمة النقدية ل  ُتضاف إليها  ،دة إلى السلطة المالية العامةمعاشات التقاعد المسدّ 

 . تقاعديةبما في ذلك تحويالت نظام المعاشات ال الميّسرة،أو  ةالمباشر  يةالنقد
اشتراكات المدفوعة و   غير المباشرةو   مباشرةالضرائب ال  مطروحا  منه  الضرائب،الدخل قبل  هو  :  القابل لالستهالكالدخل  

القيمة النقدية    ُتضاف إليها  ، إلى السلطة المالية العامة  المسّددة   التقاعدمعاش    اشتراكات  باستثناءاالجتماعي    الضمان
قائم  ال  التقاعد  الميّسرة، بما في ذلك تحويالت نظام معاشأو    ةالمباشر   يةالنقدالتحويالت  مزايا النفقات العامة على  ل

 .الحكومي والدعم شتراكاتعلى اال
 
 .CEQ Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Lustig, Nora (ed). 2018المرجع:   

CEQ Institute at Tulane University and Brookings Institution Press,  Inequality and Poverty,
Chapters 1 and 6 . (له مجانا  يهذا المصدر مفتوح ويمكن تحم.) 

 
 التعليقات والقيود: 

ُيقّدر   إعادة التوزيع للسياسة المالية  أثر  مؤّشر  وثيقة اإلبالغ إن كان  في  بوضوح  التحديدينبغي  :  اإلبالغ وفقا  لالفتراضات
،  تتوفر بيانات حولهالبلدان التي وبالنسبة إلى ا .من الحكومةتحويالت كمعاشات الالمعاشات كدخل مؤجل أو لسيناريو  وفقا  

قد  و المعاشات التقاعدية.    للسيناريوهين المذكورين حول   وفقا    الضرائببعد ضرائب و العدم المساواة قبل   نسبة  سابتحاينبغي  
  أيضا  توضيح ذلك  ر للرفاهية، وفي هذه الحالة، ينبغيل بدال  من دخل الفرد كمؤشّ استخدام الدخل المعاد    إلى  البعض  يميل

 المقارنة.  ألغراضمن الضروري اّتباعه في السنوات الالحقة ، في هذا اإلطاراتخاذ القرار  وبعد في وثيقة اإلبالغ.
 

ح مجموعة بيانات جزئية توّض   تتوفر فيهاسياسة المالية ألي دولة  الإعادة التوزيع    مؤّشر أثر: يمكن تقدير  إمكانية التقدير
مجموعة من السجالت المالية    ، إضافة  إلى أو الفردالمعيشية  بالتفصيل الدخل أو النفقات )أو كليهما( على مستوى األسرة  

مستوى البرنامج وتحصيل اإليرادات على مستوى    علىح بالتفصيل النفقات العامة  التي توّض الموازنة    سجاّلت  أو اإلدارية أو
 تحصيل اإليرادات.ب الجهاز المعني

 

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
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لسياسة المالية  الذي تخّلفه ا  ألثر الحاليحول ا  ا   مباشر ا  المالية العامة تقدير سياسة  لإعادة التوزيع ل  أثرر  مؤشّ   يقّدم:  األهمية
من أهداف   ٤- ١٠ الغايةم المحرز في تحقيق لتقدّ مباشر ا  بشكلالمؤّشر  يقّدر وبالتالي، عملية إعادة التوزيع )الدخل(. على

اعتماد سياسات، وال سيما سياسات مالية وسياسات بشأن األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق "  بعنوان  التنمية المستدامة
  ."مزيد من المساواة تدريجيا  

 
فوائد تقديم الدولة للمزايا وال يشمل    سياسة األجور، إلى  سياسة المالية العامة  لإعادة التوزيع ل  أثرر  مؤشّ   يتطّرق : ال  القيود

  على   األجل   ةليطو تخّلف تداعيات حالية وأخرى  التي قد  والتعليم والصرف الصحي واإلسكان    ، مثل خدمات الصحةالعينية
 اضر والمستقبل.  عدم المساواة في الوقت الح مسألة

 
 المنهجية 
 ساب:تحطريقة اال

 
هو و   (،مسح الدخل واإلنفاقمثل  الوطني )  المستوى   تمّثلمجموعة بيانات جزئية    من  الضرائبالدخل قبل  يمكن استخالص  

السياسة المالية )الضرائب المباشرة   تنتج عنهامن خالل تخصيص األعباء الضريبية والمنافع القائمة على اإلنفاق التي    رُيقدَّ 
الّطالع  ل(.  وما إلى ذلك  الحكوميوالدعم  ،  والميّسرةالمباشر    يةالنقدالتحويالت  ، و ، والمساهمات االجتماعيةوغير المباشرة

طريقة  وتقدير    ،الدخل بعد الضرائبو   الضرائبالدخل قبل    مفهومي  المّتبعة لبناءجراءات  اإل   تفاصيل الشاملة حول على ال
 . مرجع سابق ،CEQ Handbook, Lustig مراجعةيمكن  ،مجموعة البيانات الجزئية األساسية عن طريقتوزيعها 

 
 Donaldson andعلى سبيل المثال    راجع( )ةمالقياسية لمعامل جيني )المعمّ   للمعادالت  ا  وفقمعامل جيني    سابيتم احت

Weymark (1980, 1983) or Yitzhaki (1983) :) 

 
 

 مدىضبط  هو معلم يυ و،  دالة التوزيع التراكميهو    F(X)حيثو ،  μ(X)مع متوسط    مهممتغير عشوائي    X  ُيشّكل  حيث
 هو تقدير التغاير.ف Cov . أّماυ = 2 :معياريا  حينجيني  كون معامليو عدم المساواة".  تجّنب"
 

 تفصيل: 
في    تظهرالمجموعات الفرعية المختلفة التي    لعدد منلسياسة المالية بشكل منفصل  لإعادة التوزيع    مؤّشر أثريمكن عرض  

الفئة  ، أو  الجنس  نوع  حسبب  ، أولدخلفرعية بحسب ا  مجموعاتلدقيقة التي تم استخالصها منها: أي  المسح أو البيانات ا
 وما إلى ذلك.  أو حجم األسرة، أو نسب إعالة األسرة ،المجموعة العرقية، أو الموقع الجغرافي، أو حالة اإلعاقة ، أوالعمرية

 
 : الناقصةمعالجة القيم  
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 أو بيانات   /تمّثل المستوى الوطني وال تتوفر مجموعة بيانات جزئية    ر حين تقدير المؤشّ ال يمكن  :  البلدمستوى  على   •
 لعامة ا  ها ليست دائملكنّ وبيانات إدارية لكل نظام مالي،    الموازنةوتتوفر بيانات    مالية وإدارية على مستوى الدولة.

 .  الشعب
 ر. إقليمية أو عالمية لهذا المؤشّ مجاميع  ا  تتوفر حاليعلى المستويين اإلقليمي والعالمي: ال  •

 
 المجاميع اإلقليمية:  

 ر. حالي ا مجاميع إقليمية أو عالمية لهذا المؤشّ  تتوفرال 
 
 : التباينمصادر  

 ال ينطبق 
 

 : المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
إعادة التوزيع للسياسة    أثرر  للمنهجية والتوصيات والمبادئ التوجيهية وراء إنشاء مؤشّ كامل  الوصف  العلى    االّطالعيمكن  

 .CEQ Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Lustig, Nora (ed). 2018  المرجع التالي  المالية في
CEQ Institute at Tulane University and Brookings Institution  Policy on Inequality and Poverty,

Press, Chapters 1 and 6.  (.ا  تحميله مجانمفتوح ويمكن المصدر )هذا 
 

 لمسوح األسر المعيشية والبيانات الدقيقة والبيانات اإلدارية للموازنة.  الوضع الحالي ر بناء  على ساب هذا المؤشّ تحايمكن 
 

 التنفيذ إجراءات
 لبيانات: الجهات المزّودة ل

ووكاالت   ،مجموعات البيانات الدقيقةالت إحصائية على المستوى الوطني بالنسبة إلى  وكا  من  لبياناتتتألف الجهات المزّودة ل 
 والبيانات اإلدارية. الموازنةبيانات هيئات مالية على المستوى الوطني بالنسبة إلى و 
 

مة رات الوطنية المقدّ والمؤشّ لتقديرات  سيكون ل،  نظمة التعاون االقتصادي والتنميةفي م  عالية الدخللبلدان ذات  في ما يخص ا 
مجموعة البنك   الصادرة عن   باإلنصافرات االلتزام  على مؤشّ   أفضليةإلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

 . في جامعة تولين CEQمعهد الدولي أو 
 

أو معهد   /لصادرة عن مجموعة البنك الدولي ورات االنظر في التقديرات والمؤشّ   يتم،  ى البلدان األخرى كاّفةل إبالنسبة  أّما  
CEQ في جامعة تولين . 

 
 ضمان 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
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مراقبة   مسؤولية،  من أهداف التنمية المستدامة  ٤-١٠ر المقترح  وكالة راعية للمؤشّ بوصفها  تتوّلى مجموعة البنك الدولي،  
البيانات   المإلى قاعدة بيانات مؤشّ   المقّدمةالجودة وضمان الجودة لجميع  ليل  ا، فضال  عن التحستدامةرات أهداف التنمية 

 والوثائق األساسية.
 

الدولياالستفادة من الشراكة البو   ،عملّيا   البنك  ر  مراقبة المؤشّ حول  في جامعة تولين    CEQعهد  مو  مقترحة بين مجموعة 
وفق ا للمنهجية التي أُعّدت    باإلنصافلتزام  االتقييمات  مراقبة الجودة وضمان الجودة ألّي من    مهّمةالمعهد    يتوّلى،  المقترح
 .CEQ Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy Lustig, Nora (ed). 2018  المرجع  في  الواردة

e University and Brookings Institution PressCEQ Institute at Tulan on Inequality and Poverty,  
 المعهد.    الصادر عن 

 
 :اإلبالغمتطلبات 

االلتزام    اتالمتعّلقة بتقييمالمعلومات  سوى  رات أهداف التنمية المستدامة  م مجموعة البنك الدولي إلى قاعدة بيانات مؤشّ تقدّ ال  
 لمتطلبات التالية:تمتثل لالتي  (Commitment to Equity Assessments) اإلنصافب

 وبعدها  الضرائبجيني قبل  حول معاملوفر معلومات ت •
 البيانات الوصفية الكاملة توفر  •
   CEQ معهدوالنتائج التي يقّدمها  حساباتالمجموعة البنك الدولي على تكرار قدرة  •

 
 االستهالكيإما للدخل    الضرائبما بعد  معامل جيني  اإلبالغ عن    إلى  األساسفي  تدعو  متطلبات اإلبالغ    أنّ   على الرغم من

  ، على المدى القصير   ا حين ال يكون ذلك ممكنا  أمّ   .كلما أمكن ذلك  كليهماعلى اإلبالغ عن    ُتشّجعالبلدان    فإنّ   ،حاالمتأو  
 مرور الوقت. مل على اإلبالغ عن كال المؤشرين مع لعبا هذه البلدان توصىف
 
ما إذا كانت المعلومات  رات أهداف التنمية المستدامة  إلى قاعدة بيانات مؤشّ   المقّدمة  مجموعة البنك الدولي  معلومات  تحّدد 

وكالة أخرى )مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للبلدان   ، أوCEQ، أو معهد من قبل مجموعة البنك الدولي قد أعّدت
 (. الدخل عالية

 
 في ما بينها  البيانات والتنسيق المجمعةالجهات دور 

،  CEQ  -باإلنصاف معهد االلتزامو ،  وهي: مجموعة البنك الدولي  للبيانات  مجمعةمحتملة    اتجهثالثة    من المقّرر وجود 
مع   بما يتوافق  ،تجميع المعلومات والوثائق الضرورية  مسؤولية  نظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وستتوّلى هذه الجهاتوم

 الموضحة أعاله على النحو التالي:  اإلبالغمتطلبات 
فرق مجموعة    تعّدهاالتي    باإلنصاف االلتزامجميع تقييمات    حولمعلومات    بتجميع  مجموعة البنك الدولي  تقوم •

العاملين بشكل مستقل. البنك الدولي والمشاركين الوطنيين )غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(  
 أو بعده.  2015عام العلى التقييمات التي أجريت في وترّكز هذه العملية 

معهد   • جميع    CEQيقوم  حول  المعلومات  يجري  باإلنصاف االلتزامتقييمات  بتجميع  و التي  المعهد،  تشمل ها 
، الضرائب وما بعدهاما قبل  معامل جيني  المعهد إلى مجموعة البنك الدولي معلومات حول    المعلومات التي يقّدمها
 .العملية تكراركمال البيانات الوصفية الضرورية، وملفات التنفيذ المطلوبة لوالمعلومات الالزمة إل

http://www.ceqinstitute.org/
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
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المشاركون الوطنيون   يجريهاجميع التقييمات المالية التي    حولتجمع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معلومات   •
 من ذوي الدخل المرتفع.في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 
تبادل المعلومات  لو   عملية إعداد التقارير وتقديمها،  لمراجعة  السنةمرتين في    CEQمعهد  ي مع  تجتمع مجموعة البنك الدول

)الجديدة(ح المنهجية  التغييرات  بشأنول  والتنسيق  في  تقديم  ،  المنهجية  االبتكارات  من  بتقييم  المزيد  يتعلق    ات ما 
مرتين في السنة مع منظمة   CEQمعهد  دولي و تجتمع مجموعة البنك الحسب الحاجة. وعلى غرار ذلك،    باإلنصاف االلتزام

التقارير وتقديمها وتبادل طرق   الميدان االقتصادي لمراجعة عملية إعداد   واألساليبالمعلومات  إعداد  التعاون والتنمية في 
 توزيع السياسات المالية. إعادة الفنية لتحليل 

  

 مصادر البيانات 
 الوصف:

على المعيشية  أي مسح ميزانية األسرة  الصعيد الوطني )  تمّثلمجموعة بيانات جزئية    وجود  إعادة التوزيع  أثرر  يتطلب مؤشّ 
المثال إدارية حول تحصيل اإليرادات والنفقات االجتماعية سبيل  الدخل واإلنفاق( وبيانات مالية أو ميزانية أو  ، أو مسح 

 . الحكومي ونفقات الدعم
 

 : جمع البيانات
 يسمح   في حين  ،التي تمّثل المستوى الوطني  مجموعات البيانات الدقيقةوتخزين  جمع  تتوّلى وكالة اإلحصاء الوطنية  غالب ا ما  

أو وزارة التنمية   مثل وزارة الماليةمجموعات البيانات هذه )  بإمكانية الوصول إلى قسم آخر من اإلدارة في كثير من األحيان  
 تتضمنو المتعلقة بالميزانية أو البيانات اإلدارية أحيان ا في ملخصات غير مختصرة  تتوفر البيانات المالية أو والتخطيط(.   
، تحتفظ الوكالة المنفذة للبرنامج في كثير من األحيانو   ر.تقدير المؤشّ تسمح بالبرنامج أو السياسة    صعيدعلى    تفاصيل كافية

 نفقات السنة المالية(.  ها الخاصة حولتحتفظ وزارة التعليم ببيانات المثال،، على سبيل  انات اإلدارية )لذاببيانات الميزانية والبي
 

 ق التشاور مع كل من الوزارات والهيئات المسؤولة عن تنفيذ النفقات البرنامجية أو تحصيل اإليرادات.تتطلب عملية التحقّ 
 
 فر البيانات اتو 

 الوصف:
 المناطق التالية:  واقعة فيدولة   82في  لمدة عام واحد على األقلإعادة التوزيع  أثريتوفر حالي ا مؤشر 

 9شرق آسيا والمحيط الهادئ:   •
 17أوروبا وآسيا الوسطى:  •
 18أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي:  •
 6 :الشرق األوسط وشمال أفريقيا •
 1أميركا الشمالية:  •
 5 :جنوب آسيا •
 26كبرى: أفريقيا جنوب الصحراء ال •
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 سلسل الزمني: الت
إعادة التوزيع   أثرر  تقديرات لمؤشّ وتعود أّول  .  للسنة الواحدة فقطواحدة    دولةفي    بمعظمهإعادة التوزيع    أثرر  مؤشّ يتوفر حالي ا  

  الوحيد أّما التحدي  .  2015  العام  بيانات حقبةإلى  ر  لمؤشّ اتقديرات  ُتعزى أحدث    ، في حين2008إلى بيانات حقبة العام  
رات أهداف التنمية مؤشّ   نّ لك  مزيد من المسوح األسرية المتكررة،توافر ال  فهو  ،أكثر تواترا    بشكل  إنتاج سالسل زمنيةالذي يقّيد  

 . ه المشكلةذتواجهه أيضا  ه المستدامة األخرى 
 
 الجدول الزمني  

 : جمع البيانات
تدقيق  باإلضافة إلى دورة ال  ،دورة التحديث لمجموعات البيانات الدقيقة الخاصة بكل بلدعملية جمع البيانات األساسية  بع  تّ ت

 إيرادات ونفقات السنة المالية. في 
 
 إصدار البيانات:  

مجموعة البنك   ُتعدّ   .ر حتى اآلنالمؤشّ   خاص بهذاتحديث  زمني للالجديدة أو جدول  بيانات  الصدار  إل  منّظمما من تاريخ  
 تحديث. معّين لل زمني جدولاعتماد تلزم الدول ب قد  الدولي الجهة الراعية ألي اتفاقية دولية

 
 المراجع 

CEQ Handbook: Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality Lustig, Nora (ed). 2018. 
 Institution Press.CEQ Institute at Tulane University and Brookings  and Poverty,

commitmentoequity.org/publications-ceq-handbook (مصدر مفتوح .)؛ متاح على اإلنترنت مجان ا 
 

 : عبر الرابط التالي الحالية الخاصة بالبلد  CEQ معهد جميع تقييماتيمكن االطالع على 
commitmentoequity.org/publications-ceqworkingpapers/   

 
 صلة مؤشرات ذات  

 ال ينطبق 
 

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
http://commitmentoequity.org/publications-ceq-handbook
http://commitmentoequity.org/publications-ceqworkingpapers/
http://commitmentoequity.org/publications-ceqworkingpapers/

