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 2020  تشرین األول/أكتوبر   - تقریر المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ومنظمة أوكسفام  
 

مع األسف، بسبب فشل البلدان في اعتماد السیاسات الالزمة    ،قد ضرب فیروس كورونا المستجد عالًما قاصًرا عن مكافحتھل
، ینفق بلد  2020للحد من الالمساواة. فمن بین البلدان التي جرى تقییمھا في إطار مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 

بالحمایة االجتماعیة المالئمة. واحد فقط من أصل ستة ما یكفي على الصحة، فیما ال یتمتع سوى ثلث القوة العاملة حول العالم  
بلد، ال یحصل ثلث العمال على األقل على الحمایة في العمل مثل اإلجازات المرضیّة. ونتیجة لذلك،   100وفي أكثر من 

واجھ الكثیرون الموت والعوز، في ظل التفاقم الشدید لالمساواة. وقد عبّدت حكومات مثل كوریا الجنوبیة الطریق الصحیح  
 .جمع بین التعافي من فیروس كورونا والحد من الالمساواةمن حیث ال

توصي ھذه النسخة الثالثة من تقریر مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة باعتماد جمیع الحكومات سیاسات قویة لمحاربة 
شكل جذري. الالمساواة في الخدمات العامة والضرائب وحقوق العمل، من أجل تقلیص الفجوة بین األغنیاء والفقراء ب

   .ویجب أن یدعمھا المجتمع الدولي بحقوق السحب الخاصة واإلعفاء من عبء الدیون وفرض ضرائب التضامن العالمي

 www.inequalityindex.orgومذكرة المنھجیة  الالمساواةأنظروا أیًضا موقع مؤشر االلتزام بالحد من 
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 ملّخص 

: بسبب فشل البلدان في معالجة 2020  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة 
 الالمساواة فإنھا قاصرة عن مواجھة جائحة كورونا 

بوضوح كیف أن غالبیة بلدان العالم لم تكن مستعدة مع األسف لمواجھة  2020یظھر مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
اض مستویات اإلنفاق على الرعایة الصحیة العامة وضعف نظم الحمایة االجتماعیة وحقوق العمال، جائحة كورونا. ومع انخف

وجد ھؤالء أنفسھم من غیر مبرر عرضة للضعف بطریقة وحشیة. ویجبر فشل الحكومات في معالجة الالمساواة الناس  
 العادیین اآلن على تحمل وطأة األزمة ودفع ثمن أعلى مما ینبغي بكثیر.

بلًدا شملتھا الدراسة االستقصائیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لھذا العام التي أجرتھا منظمة أوكسفام  158أصل   ومن
لمكافحة الجائحة.   1%، من میزانیتھا للصحة 15دولة فقط النسبة الموصى بھا، أي  26والمنظمة الدولیة لتمویل التنمیة، تنفق 

بلدان، یفتقر عامل واحد على األقل من كل ثالثة عمال   103% فقط من موازنتھا. وفي 4فقد أنفقت الھند، على سبیل المثال، 
بلداً فقط نظم حمایة اجتماعیة ضد البطالة والمرض، وھي ال   53إلى الحمایة على غرار اإلجازات المرضیّة. وكان لدى 

 .  2وة العاملة حول العالم % من الق22تغطي سوى 

وعلى العكس، فإن الحكومات الملتزمة فعلیًا بالحد من الالمساواة ھي أفضل من یواجھ التحدیات االقتصادیة والصحیة التي  
یشكلھا فیروس كورونا، وكانت في وضع أفضل لضمان حمایة الناس العادیین قدر المستطاع، ولم یرتبط تأثیر الفیروس بكون 

 یاء أو فقراء.   األشخاص أغن

 2020مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام  
حكومة في جمیع أنحاء العالم في ما یخص   158ھذه ھي النسخة الثالثة من مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة، الذي یصنف 

ثالثة مجاالت ثبت أنھا ذات صلة  التزامھا بالحد من الالمساواة. ویقیس ھذا المؤشر السیاسات واإلجراءات الحكومیة في 
 وھي:    3مباشرة بالحد من الالمساواة

 الخدمات العامة (الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة) -1
 الضرائب -2
 .  4وحقوق العمال -3

ات كبیرة تغییر 2020وفي حین لم تتغیر ھذه الركائز الثالث المواضیعیة، فقد شھد مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
 . إذ تتألف كل ركیزة اآلن من ثالثة مستویات من المؤشر:   5)1(أنظروا الرسم  2018في المنھجیة مقارنة بعام 

 مؤشرات االلتزام بالسیاسات: تقیس التزام الحكومات من خالل سیاساتھا (التي قد ال تنفذ دائًما في الممارسة العملیة)؛ -1
ظر في من تشملھم (أو ال تشملھم) التغطیة نتیجة إلجراءات السیاسة العامة، أو مدى  مؤشرات التغطیة أو التنفیذ: تن -2

 حسن وضع الحكومة للسیاسات حیز التنفیذ؛
 ومؤشرات األثر: تقیس  أثر إجراءات السیاسات على مستویات الالمساواة. -3

وتلك التي نالھا في عام   2020بلد لمؤشر عام وتعني ھذه التغییرات في منھجیة المؤشر أن المقارنة الصریحة بین درجات 
قد ال تعطي صورة دقیقة عن أداء ذلك البلد. ولھذا السبب، یركز تحلیلنا للتغییر على التغییرات الملموسة في السیاسات  2018

 . 2018منذ مؤشر عام 
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  الركائز والمؤشرات – 2020: مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 1الرسم 
 

 
 النتائج اإلجمالیة

من   1في المرفق   2020یمكن االطالع على الترتیب العالمي واإلقلیمي الكامل لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
 التقریر الكامل.

 
 البلدان األعلى في القائمة

والتنمیة. ومع ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي لھذه  معظم البلدان القریبة من أعلى المؤشر ھي بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
البلدان، یتاح لھا مجال أكبر بكثیر لزیادة اإلیرادات الضریبیة التصاعدیة من المواطنین والشركات ذات الدخل األعلى؛  

 وبالمثل، یكون ثمة مجال أكبر إلنفاق تلك اإلیرادات على الخدمات العامة والحمایة االجتماعیة. 
، وال سیما في ما یخص حقوق العمل. كما أنھا تتمتع بسادس 2020لنرویج مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام  وتتصدر ا

بشكل حاد معدالت  ضریبة الدخل الشخصي   2000أدنى مستوى الالمساواة في الدخل في العالم. ولكنھا خفضت منذ عام 
ضطلع اآلن بدور أقل في الحد من الالمساواة. وقد ارتفع األعلى ومعدالت ضرائب دخل الشركات، فباتت الضرائب ت

بلًدا من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أفضل من   15، وكان أداء 6الالمساواة والفقر عموًما خالل العقد الماضي 
ا من أدائھا ــ ال سیما وأن  أداء النرویج بشأن الالمساواة في الثروة. ولكن یمكن البلدان التي تتصدر القائمة أن تحسن كثیرً 

 العدید منھا یتراجع منذ عقود عن االلتزامات التاریخیة بالسیاسات التي تحد من الالمساواة.
 

فعلى سبیل المثال، عززت الحكومات المتعاقبة في الدانمرك على مدى العقدین الماضیین، السیاسات الضریبیة التي زادت من  
، ظل نمو الدخل في حالة ركود  2010. ومنذ عام 7مساواة بین السكان المنخفضة تاریخیًاالالمساواة، ما ھّدد مستویات الال

% من السكان اآلن ما یقرب من 10في حین یمتلك أغنى  8% من السكان، 40بالنسبة لذوي الدخول األدنى الذین یشكلون 
تدبیر إلعادة التوزیع من أجل معالجة  . عالوة على ذلك، فإن انخفاض اإلنفاق على التعلیم ك9نصف إجمالي ثروة البالد 
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  2019. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تعكس الحكومة الدنماركیة الجدیدة المنتخبة في عام  10الالمساواة المتزایدة أمر یثیر القلق
مساواة، بعض ھذه االتجاھات السلبیة، وھي أخبار مرحب بھا. وتحتل بلجیكا المرتبة الرابعة في مؤشر االلتزام بالحد من الال

فقط في مجال الضرائب، ویرجع ذلك جزئیًا إلى التخفیضات األخیرة في الضرائب على دخل   37فیما یصل ترتیبھا 
الشركات. وفي حین تحتل ألمانیا المرتبة الثالثة في المؤشر العام، ینخفض إنفاقھا على التعلیم لیساوي إنفاق جنوب السودان  

ما یضعھا في أسفل ركیزة اإلنفاق العام. وبعبارة أخرى، یمكن للبلدان الواقعة في   % من اإلنفاق الحكومي؛9.35عند نسبة 
 أعلى ترتیب األداء أن تحّسن أداءھا كثیًرا.

وقد ال تسجل بلدان أخرى منخفضة أو متوسطة إلى متدنیة الدخل درجة مرتفعة في المؤشر العام كالبلدان الغنیة، ولكنھا تتخذ 
مساواة، على الرغم من انخفاض دخلھا نسبیًا. وقد بنت سیرالیون على التزامھا بجعل التعلیم  خطوات واضحة للحد من الال

. وقد شددت حكومتھا الخناق على التھرب الضریبي لشركات 11الثانوي مجانیًا من خالل زیادة اإلنفاق على التعلیم ھذا العام 
كما زادت الحد األدنى لألجور، وإن كان ذلك ال ینطبق إال . 12التعدین وفرضت ضریبة على الملكیة في العاصمة فریتاون
 .  13على نسبة قلیلة من العمال الذین الذین یعملون بشكل نظامي

، زادت فییتنام من إنفاقھا على الصحة، وھو أمر مرحب بھ، مع أنھ 2018مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام   نشر منذو
المبالغ الكبیرة التي یحتاجھا الناس العادیون لدفع   والتقلیص منالمساواة في مجال الصحة، یجب علیھا بذل المزید للحد من ال

تكالیف الرعایة الصحیة. ویرتفع معدل جبایة الضرائب في فییتنام، وال سیما بالمقارنة مع البلدان األخرى في المنطقة، ولكن  
ت. وال تزال درجتھا في مجال حقوق العمل منخفضة، ولكن إذا  ال یزال بوسعھا بذل المزید إللغاء الحوافز الضریبیة للشركا

نفذت االتفاق المرحب بھ مؤخًرا للسماح للعمال بتشكیل نقابات عمالیة مستقلة خاصة بھم، فستتحسن درجتھا في مؤشرات  
ظر الحكومة أیًضا في  . وتن15. وكانت استجابة فییتنام لجائحة كورونا من بین أفضل االستجابات في العالم 14العمل في المستقبل

 .    16جعل الحد من الالمساواة جزًءا أساسیًا من خطتھا العشریة المقبلة، التي ستكون خطوة مھمة وإیجابیة للغایة

 بلدان  10أعلى  –بلًدا  158: ترتیب مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لـ1الجدول 
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 لمنخفض والدخل المتوسط األدنىبلدان في قائمة البلدان ذات الدخل ا 3: أعلى 2الجدول 

 
 

 البلدان في أدنى القائمة
، وھو جدید على المؤشر ویحتل 2020یحتل جنوب السودان الجزء األدنى من مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 

البالد في دوامة حرب أھلیة  المرتبة الدنیا في أسفل الركائز الثالث جمیعھا. ویعكس ذلك، جزئیًا على األقل، حقیقة سقوط 
. ولكن ھذا الترتیب المتدني 17، ال تزال أصداؤھا تتردد بعنف في البالد 2011مدمرة بعد عامین فقط من االستقالل في عام 

یعكس أیًضا فشل الحكومة في وضع السیاسات لمواطنیھا: فعلى سبیل المثال، ینفق جنوب السودان على الجیش وعلى خدمة  
% من الضریبة التي ینبغي أن  15اف ما ینفقھ على الخدمات العامة األساسیة، وال یجبي سوى حوالي الدیون ستة أضع

یجمعھا. ویؤدي ذلك إلى قصور في تقدیم حتى أبسط الخدمات: إذ ال یتمكن سوى أقل من ثلث سكان البلد من الوصول إلى  
متلك أي نظام تقاعدي. ویبلغ عدد جنراالت الجیش في  الخدمات الصحیة األساسیة، وھو البلد الوحید في المؤشر الذي ال ی

 .18جنوب السودان ثالثة أضعاف عدد األطباء فیھ
في المؤشر فیما تحتل میزانیتھا للصحة المركز الرابع األدنى في العالم. وال یحصل سوى نصف    129وتحتل الھند المرتبة 

% من اإلنفاق على احتیاجاتھم الصحیة،  70المواطنون أنفسھم أكثر من سكانھا على الخدمات الصحیة األكثر أھمیة، ویؤمن 
% منھم أي 71وھي إحدى أعلى النسب في العالم. ویتقاضى معظم العمال أقل من نصف الحد األدنى لألجور فیما ال یمتلك 

العاملة فقط في   % من القوة10. وبذلك یكون حوالي  19% منھم على إجازة مدفوعة األجر54عقد عمل مكتوب وال یحصل 
، ألغت الحكومة 2016. وفي عام 20الھند نظامیة، ممن یعملون في ظل ظروف آمنة ویستفیدون من الضمان االجتماعي

وحتى اآلن كانت استجابة الھند لجائحة كورونا محزنة، حیث   1957.21الضریبة على الثروة التي كانت قد فرضتھا في عام  
 یین الناس في براثن العوز. سجلت أعداد وفیات ھائلة ووقوع مال

وتحتل نیجیریا المرتبة قبل األخیرة في المؤشر، قبل جنوب السودان بقلیل. وال تزال نیجیریا تسجل انخفاًضا مروًعا في  
مستویات الضرائب، ولذلك فھي أیًضا تحتل مرتبة منخفضة جًدا في الخدمات العامة. لیس من المستغرب إذًا، أّن ُخمس أطفال  

. وخالل أزمة فیروس كورونا، تضررت نیجیریا من انھیار عائدات 22العالم الذین ال یرتادون المدارس یعیشون في نیجیریا
 .23النفط، ما دفع بالحكومة إلى خفض میزانیاتھا للصحة والتعلیم إلى النصف 

أسفلھ مع تدني أداء البلدین  للغایة على  وتحتل البحرین المرتبة الثالثة قبل األخیرة في المؤشر فیما تأتي فانواتو سادسة من 
المستوى الضریبي، إذ ال یفرض أي منھما أي ضرائب على دخل الشركات أو على الدخل الشخصي. كما تسجل البحرین  

وعمان درجات سیئة في مجال حقوق العمل، حیث أربعة أخماس القوة العاملة ھم عمال مھاجرون یحكمھم نظام الكفالة، الذي  
. وال تزال سنغافورة واحدة من البلدان ذات الدخل المرتفع األدنى مرتبة، 24ا یوصف بأنھ عبودیة العصر الحدیثغالبًا م

 ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى دورھا كمالذ ضریبي.
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 بلدان 10أدنى  –بلًدا  158: ترتیب مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لـ3الجدول 

 

 بلدان ذوات الدخل المرتفع   3: أدنى 4الجدول 

 

  محاربة الالمساواة في زمن جائحة كورونا 
لقد ضربت جائحة كورونا عالًما كان یعاني أصًال إلى حد كبیر من الالمساواة. وفي بلد تلو آخر، زادت الجائحة من حدة  

على عزل أنفسھم، وحمایة أنفسھم. وغالبًا ما تكون الالمساواة ھذا وفاقمتھ. وعادة ما یكون أفقر الناس ھم األقل قدرة  
أوضاعھم الصحیة سیئة في األصل، ما یزید من احتمال موتھم. ومن الناحیة االقتصادیة، یفقد عشرات المالیین من الناس  

الناحیة   العادیین وظائفھم، ویواجھون مستویات مروعة من الجوع والمعاناة. وعادة ما تكون النساء ھن األكثر تضرًرا من
% من العاملین في مجال الصحة حول  70االقتصادیة، بسبب عملھن في أعمال ھّشة في أكثر األحیان، كما أنھن یمثلن 

 . 25العالم 

وترتبط الالمساواة االقتصادیة ارتباًطا وثیقًا بالعنصریة  في جمیع أنحاء العالم، وبالتالي فقد أّدت األزمة أیًضا إلى تفاقم  
یة. إذ یعمل السود عموًما في وظائف ھّشة، وتتدنى قدرتھم على الوصول إلى الرعایة الصحیة والحمایة  الالمساواة العرق

االجتماعیة، ویعانون من مشكالت صحیة أخرى. وفي جمیع أنحاء العالم، قتل فیروس كورونا أشخاًصا كانوا یعانون أصًال  
 من التمییز العنصري. 

ثیر لآلثار الصحیة واالقتصادیة للجائحة بسبب إھمال معالجة الالمساواة ما یعني أن وباتت أغلبیة البلدان أكثر عرضة بك
غالبیة ھذه البلدان لم تكن مستعدة. إذ تشكل االستجابة ألزمة كورونا اختباًرا حقیقیًا لمدى التزام الحكومات بالحد من  

بترتیب مرتفع في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة،  الالمساواة. فبعض البلدان، مثل كوریا الجنوبیة التي كانت تتمتع أصًال 
. كما 26ملیون أسرة  22قد تصّدت لألزمة من دون تأخیر، وال سیما من خالل اعتماد مدفوعات اإلغاثة الطارئة الشاملة لـ 
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تجابت . وعلى الطرف اآلخر من الطیف، إس27ألغت جورجیا الرسوم المتعلقة بأي نفقات صحیة ناتجة عن فیروس كورونا
  على  ضریبةال، التي تحتل مرتبة جیدة نسبیًا في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة على المستوى الضریبي، بخفض 28كینیا

دخل الشركات وأعلى معدل ضریبة دخل شخصي. وعلى العكس من ذلك، وجدت بعض البلدان مثل میانمار، التي حققت 
لغایة اآلن درجة منخفضة في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة، زخًما جدیًدا في التصدي ألزمة فیروس كورونا. وزادت 

%، مع مزیج من الدعم لمرة واحدة  8.6یون شخص، بزیادة قدرھا مل 21میانمار من خطتھا للحمایة االجتماعیة لتشمل 
 والدعم المستمر.

وفي جمیع أنحاء العالم، حدثت توسعات كبیرة في اإلنفاق على الصحة والحمایة االجتماعیة. ومع ذلك، لم یُحرز تقدم یُذكر في  
یحول دون حصول الفقراء على الرعایة  خفض رسوم المستخدمین أو النفقات التي تتحملھا األسر من المال الخاص، ما 

الصحیة؛ وال یزال اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة والتغطیة في معظم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط 
ھا إلى أدنى منخفضة للغایة. وقد خفضت بعض البلدان معدالت الضریبة على القیمة المضافة التنازلیة، وأدخل عدد قلیل من

ضرائب "تضامنیة" تصاعدیة لضمان سداد األثریاء لحصتھم العادلة. وقد وسعت بلدان كثیرة نطاق حقوق العمال وحمایتھم، 
وال سیما من خالل تقلیص وقت العمل، واإلجازات المرضیة، ومساعدات البطالة. ولكن تفاقمت معدالت البطالة واستغالل 

 العمال، كما زاد انتھاك حقوق العمال.

ھو دور المؤسسات المالیة الدولیة، التي كلفتھا مجموعة العشرین بقیادة االستجابة المالیة العالمیة للجائحة؟ لقد أنفق صندوق  ما
ملیون دوالر من مدفوعات خدمة الدیون.   251بلًدا   28بلًدا، ووفر على  80ملیار دوالر أمریكي لدعم  88النقد الدولي 

لي أن جائحة كورونا ستزید من الالمساواة ویقترح تدابیر سیاساتیة لمحاربة الالمساواة مثل ویُظھر تحلیل صندوق النقد الدو
ضرائب التضامن. ومع ذلك، فإنھ یحذر في مشورتھ التي یقدمھا للبلدان، من الحاجة إلى التقشف بعد فیروس كورونا للحد من 

ملیار دوالر أمریكي في   160وقد تعھد البنك الدولي بتقدیم  أعباء الدیون، ما سیزید من الالمساواة ما لم یُتخذ مسار مختلف.
ملیار دوالر أمریكي لمسار المساعدات السریع لفیروس كورونا، كما مول مشاریع صحیة في   6شكل تمویل طارئ، وحشد 

حاول خفض . ومع ذلك، یظھر تحلیل منظمة أوكسفام أن ثمانیة فقط من ھذه المشاریع ت2020بلًدا حتى یونیو/حزیران  73
 كلفة النفقات الصحیة على األسر، التي تسبب كل عام إفالس المالیین من الناس وتستثنیھم من العالج.  

  تائج الركائز الثالث ن : 2020  لعام   االلتزام بالحد من الالمساواة   مؤشر 

 العامة  الخدمات   ركیزة
مجاالت التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة، التي یُعتقد على  تنظر ھذه الركیزة في اإلجراءات التي تتخذھا الحكومات في 

نطاق واسع أنھا تتمتع بقوة ھائلة للحد من الالمساواة. وفي اإلصدارات السابقة من مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة، نظرنا 
لى الالمساواة. وبالنسبة لمؤشر االلتزام إلى اإلنفاق كنسبة مئویة من میزانیة الحكومة، وفي األثر الذي یُحدثھ ھذا اإلنفاق ع

 .   29، أضفنا مجموعة جدیدة من المؤشرات لقیاس تغطیة الخدمات وعدالة خدمتھا2020بالحد من الالمساواة لعام  

 للخدمات العامة  النتائج اإلجمالیة

اواة. وتضع بولندا، وھي البلد  تستخدم البلدان العشرة األولى في تصنیفات المؤشر جمیعھا خدماتھا العامة لمحاربة الالمس
األفضل أداًء في مجال الخدمات العامة، أمواًال طائلة في جیوب أفقر الناس من خالل الخدمات العامة التي یستفیدون منھا في 

لدول  السوق ـ لذا تتصدر بولندا قائمة التأثیر. وقد نحجت بلدان أخرى أقل غنًى في تحقیق الكثیر. إذ تتقدم أوكرانیا مجموعة ا
. وتستثمر أوكرانیا في الخدمات العامة بطریقة ثبت أنھا تضاعف الدخل المتاح 24ذات الدخل المتوسط األدنى، في المرتبة 

 ألفقر الناس، ولكنھا تحتاج إلى بذل المزید من العمل في مجال الصحة. 

الذي یؤدي إلى ضعف التغطیة وإلى الحد  وتظھر البلدان الواقعة في أدنى عشرة مراتب مدى انخفاض مستویات اإلنفاق 
 األدنى من التأثیر في الالمساواة. 
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  واالتجاھات اإلنفاق مستویات

وتخصص العدید من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى نسبة عالیة من میزانیاتھا للتعلیم: فھي تنفق 
% للبلدان المتوسطة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل، ما یعكس صغر 14مقابل % من میزانیاتھا على التعلیم 16ما یقرب من 

، ركدت المخصصات في القطاعات الثالثة في البلدان  2020سن مواطنیھا. وفي مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
إلى أدنى زادت من اإلنفاق، حتى مع ذات الدخل المرتفع، ولكن معظم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط 

ارتفاع مستویات الدیون التي تقیّد المیزانیات. وتتمیز إثیوبیا بثاني أعلى نسبة إنفاق على التعلیم، كما أنھا تنفق میزانیات 
 ضخمة على الصحة والحمایة االجتماعیة، مع ما یتركھ ذلك من أثر كبیر في الحد من الفقر.

خدمات العامة، ال تبذل بلدان جنوب آسیا على وجھ الخصوص سوى القلیل من الجھد لمحاربة  وفي أسفل تصنیف ركیزة ال
الالمساواة. وقد حلت الھند ونیبال وسریالنكا كلھا في المركز العاشر، فیما جاءت بنغالدیش في المرتبة السادسة عشرة من  

 أسفل القائمة. 

 مستویات التغطیة

باین كبیر بین البلدان من حیث إتمام التالمیذ األفقر لدارستھم الثانویة. وتعاني نیجیریا من في ما یتعلق بتغطیة التعلیم، ثمة ت
% فقط من أبناء األسر 15% من أغنى التالمیذ تعلیمھم الثانوي، مقارنة مع 90أكبر ھّوة بین األغنیاء والفقراء: إذ یتّم 

 األفقر.

حصلون على الخدمات الصحیة "األساسیة"، وعدد األشخاص الذین  وتشمل التغطیة الصحیة عنصرین: نسبة السكان الذین ی
% من دخلھم على التكالیف الصحیة. وقد حققت معظم البلدان المرتفعة الدخل التغطیة الصحیة الشاملة،  10ینفقون أكثر من 

ما أنھا تفعل ذلك بشكل ولكن بعض البلدان ذات الدخل المتوسط إلى األعلى، مثل كوستاریكا وتایالند، قد بلغت ھذا الحد. ك
دوالًرا أمیریكًیا للفرد الواحد، في حین أن    277أكثر فاعلیة: إذ تحقق تایالند اإلنفاق الشامل على الرعایة الصحیة بمبلغ قدره 
 .30دوالر أمیركي للفرد الواحد  11,000الوالیات المتحدة، حیث ال یزال مالیین الناس ال یملكون تأمینًا صًحیا، ینفقون 

بسبب نقص البیانات المتعلقة  -ویستخدم المؤشر النھائي للتغطیة المعاشات التقاعدیة كبدیل للتغطیة الشاملة للحمایة االجتماعیة 
منھا، ھي   10% من ھذا المؤشر. وجمیع البلدان، ما عدا  100بلًدا تغطیة بنسبة  40بالبرامج األخرى. وفي المجموع، حقق 

البلدان ذات الدخل المنخفض أن التغطیة شبھ الشاملة یمكن تحقیقھا بأقل من ذلك: فعلى   مرتفعة الدخل. وقد أظھرت بعض
بلًدا ال یغطي سوى أقل من نصف   50سبیل المثال، زادت بولیفیا من الضرائب المرتفعة على النفط والغاز. ولكن أكثر من 

 . %10بلًدا یقل عدد المشمولین بالتغطیة عن  34المسنین من مواطنیھ، وفي 

  الالمساواة في اإلنفاق أثر

وتشیر األدلة إلى أن اإلنفاق العام عبر القطاعات الثالثة یقلل دائًما من الالمساواة. ومع ذلك، یختلف التأثیر بشكل كبیر من بلد 
فق القلیل  إلى آخر، إذ یعتمد مدى إعادة التوزیع على الحجم ودرجة التصاعدیة على حد سواء: إذ ینخفض تأثیر البلدان التي تن

جًدا، أو التي ال تنفق بشكل تصاعدي. ففي أمریكا الالتینیة على سبیل المثال، تحقق أوروغواي قدًرا أكبر من إعادة التوزیع  
على الرغم من أنھا تنفق أقل (ولكن تصاعدیًا) مقارنة بالعدید من بلدان أمریكا الالتینیة األخرى، وھو ما یحّسن موقف البلد  

الفرعیة؛ فیما ینخفض اإلنفاق ومستویات التصاعد بشّدة في غواتیماال، األمر الذي ال یؤدي إلى أي تأثیر في  من ھذه الركیزة 
 الالمساواة، لذا یأتي ھذا اإلنفاق في أسفل الركیزة الفرعیة لبلدان أمیركا الالتینیة.

 ركیزة الضرائب 
 حاسًما یمكن للحكومات أن تتخذه من أجل تقلیص من المتفق علیھ على نطاق واسع أن تكون الضرائب التصاعدیة إجراءً 

 الفجوة بین األغنیاء والفقراء. 

وتقیس ركیزة الضرائب في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة مجموعة من الطرق المختلفة التي قد تساھم فیھا الضرائب 
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بالحد من الالمساواة، وتنظر في السیاسات الضریبیة، وتطبیق الضرائب، وتأثیرھا في الالمساواة. كما تنظر ھذه الركیزة في 
 ، أي مدى تصرف بلد ما كمالذ ضریبي.ما یسمى بالممارسات الضریبیة الضارة

 النتائج اإلجمالیة لركیزة الضرائب

، ویعني ذلك أن نظامھا 2020تحتل جنوب أفریقیا مقدمة الركیزة الضریبیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام  
نحھا ذلك كلھ النظام الضریبي الضریبي تصاعدي نسبیًا من الناحیة النظریة ویعكس سجًال جیًدا لجھة جبایة الضرائب، ویم

األكثر تأثیًرا في الحد من الالمساواة. ومع ذلك، ثمة الكثیر الذي یمكن أن تفعلھ البالد لجعل نظامھا أكثر تصاعدیة، مثل جبایة  
أكثر المزید من الضرائب وإدخال الضریبة على الثروة. أما أفضل البلدان ذات األداء المتدني فھو توغو، الذي یتمتع بثاني 

 النظم الضریبیة تصاعدیة في العالم نظریًا، على الرغم من تراجع مركزه بسبب ضعف جبایة الضرائب.

وفي أسفل ركیزة الضرائب تقع البحرین، التي تفتقر إلى ضرائب الدخل، والتي فرضت ضریبة تنازلیة على القیمة المضافة  
یتھا. ومن بین البلدان األخرى التي تقع في أسفل ركیزة الضرائب وتعتمد على عائدات النفط والرسوم الجمركیة لتمویل میزان

یأتي ُعمان وفانواتو، وھما بلدان یفتقران إلى ضرائب الدخل، وثالثة بلدان ذات ضرائب منخفضة جًدا أو ثابتة: ھي مولدوفا  
 ومقدونیا الشمالیة وصربیا.

 تصاعدیة السیاسات الضریبیة

یاسات الضریبیة ھي بلدان المنخفضة الدخل، بما أن الدول الغنیة قد خفضت بشكل منھجي إن البلدان التي تتمتع بأفضل الس
 ).3في القسم   4الضرائب المفروضة على أغنى األفراد والشركات على مدى العقود القلیلة الماضیة (أنظروا اإلطار 

 ضریبة الدخل الشخصي

نظریًا  ھي جمیعھا بلدان منخفضة الدخل أو متوسطة إلى متدنیة الدخل،  إن البلدان التي تفرض أعلى ضرائب دخل تصاعدیة 
بلًدا یتمتع بنظم  14وعلى رأسھا توغو وجمھوریة أفریقیا الوسطى وباكستان. وعلى الجھة األخرى من القائمة، ما زال 

ئھم. وتقع معظم ھذه "ضریبیة موحدة" تنازلیة، تفرض نفس النسبة على جمیع دافعي الضرائب، بغض النظر عن مدى ثرا
، لم تكن خمسة بلدان تفرض أي ضریبة دخل شخصي، إال أن  2019البلدان في أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى. وفي عام 

 . 2020جزر المالدیف فرضتھا في عام  

، ارتفع متوسط أعلى معدل ضریبة دخل شخصي بشكل طفیف، مع اتخاذ التفیا ولیتوانیا 2019- 2018وبشكل عام في 
ال مقدونیا قرارات مدروسة ومثیرة للتحول من أنظمة ضریبیة ثابتة إلى أنظمة تصاعدیة، وتخطط تشیلي وكوستاریكا وشم

 . 2020ومالیزیا لزیادة ھذا النوع من الضرائب في عام 

 دخل الشركاتعلى ضریبة ال

ضة أو المنخفضة إلى متوسطة  إن البلدان ذات أعلى معدالت ضرائب على دخل الشركات ھي تقریبًا جمیع البلدان المنخف
الدخل مثل غیانا وبنغالدیش وتشاد وغینیا واألردن وزامبیا. ومن ناحیة أخرى، ال یوجد في جزر البھاما والبحرین وفانواتو 

 أي إشارة إلى ضرائب دخل الشركات.

%. أما إندونیسیا، 13ة تبلغ وفي االتجاھات األخیرة، تبرز الوالیات المتحدة لخفضھا معدل ضرائب دخل الشركات بنسبة ھائل
، فقد خفضت معدالت ضرائب دخل 2018التي كانت من أفضل البلدان أداًء في  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 

. ومع ذلك، فقد زاد عدًدا مساویًا من البلدان  31نقاط مئویة 9نقاط مئویة فیما خفضتھ بلجیكا بمعدل  8الشركات بمقدار 
الضرائب زیادة ملحوظة مثل ترینیداد وتوباغو وأوزبكستان والتفیا وكوریا الجنوبیة واإلكوادور. ولكن بشكل عام، انخفض  

 %. 23.9% فقط لیصل إلى 0.2متوسط معدل ضرائب دخل الشركات بنسبة 
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 الضریبة على القیمة المضافة

ي یؤدي ارتفاع معدالتھا إلى تفاقم الالمساواة. ومع ذلك، یتخذ نحو عادة ما تكون الضریبة على القیمة المضافة تنازلیة، وبالتال
بلًدا تدابیر لجعل الضریبة على القیمة المضافة محایدة أو تدریجیة، على سبیل المثال عن طریق إعفاء المواد الغذائیة   40

نمرك والبرازیل وھنغاریا ولیتوانیا األساسیة. ومن ناحیة أخرى، تتجاوز معدالت الضریبة على القیمة المضافة في كل من الدا
20 .% 

، إذ كانت الصین الوحیدة التي خفضتھا  2018ولم تغیر سوى بلدان قلیلة نسبیًا معدالت الضریبة على القیمة المضافة منذ عام 
  بلدان 10%، األمر الذي یعكس رغبتھا في خفض اعتمادھا على الضرائب غیر المباشرة. كما زادت 4بنسبة كبیرة بلغت 

معدالتھا، وفي مقدمھا جزر البھاما، من أجل سد الثغرات في تمویل المیزانیة. كما ارتفع متوسط معدل الضریبة على القیمة 
 ٪. 15.7% لتبلغ إلى  0.2المضافة العالمیة (بما في ذلك ثمانیة بلدان جدیدة استحدثت الضریبة على القیمة المضافة) بنسبة 

 الممارسات الضریبیة الضارة

ن مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة مكونًا سلبیًا ھو درجة اعتماد بلد ما على الممارسات الضریبیة الضارة وتطبیقھا، ویتضم
 وجذب أرباح الشركات من البلدان األخرى، ما یؤدي إلى تآكل قواعدھا الضریبیة وقدرتھا على محاربة الالمساواة.

احدة من أعلى نسب االستثمار األجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي  تحتل سنغافورة أسفل ھذا المؤشر. إذ لدیھا و
في العالم، ولكن نسبة عالیة من نسب االستثمار األجنبي ھذه ھي استثمارات "وھمیة"، ویرجع ذلك إلى انخفاض معدالت 

مار أو لكونھا قاعدة ألنشطة الملكیة الضرائب في البالد ووجود مجموعة واسعة من الحوافز الضریبیة المصممة لجذب االستث
الفكریة أو البحوث أو الخزانة ھناك. ومن بین الدول األخرى فى أسفل القائمة ثمة ستة أعضاء فى االتحاد االوروبي. وعلى  

 بلًدا ذوات دخل منخفض، وال تضم سوى الدانمرك 23بلًدا ال توجد فیھا ممارسات ضریبیة ضارة، منھا  26رأس القائمة ثمة 
 وفرنسا كعضوین في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.

 جبایة الضرائب

الذي بات ینظر اآلن فقط إلى "اإلنتاجیة"  2020لقد أدخلنا تغییًرا طفیفًا على منھجیة مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
ھ، إستناًدا إلى معدالت الضرائب التي حددتھا.  أي النسبة المئویة للضریبة التي تجبیھا كل دولة مقارنة بما یجب أن تجبی -

وعلى ھذا األساس، فإن أفضل البلدان أداًء ھي بلدان مثل سیشیل ونیوزیلندا ولكسمبرغ وبربادوس والدانمرك والجزائر، التي  
ان مثل تجبي جمیعھا أكثر من ثلثي الضرائب التي ینبغي أن تنتجھا معدالتھا. وفي الطرف اآلخر من الطیف، تواصل بلد

% من الضرائب التي ینبغي أن تحصل علیھا. وقد زاد متوسط اإلنتاجیة الضریبیة زیادة 15نیجیریا وُعمان جبایة أقل من  
 . 2018%) منذ مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 0.3طفیفة (بنسبة 

 أثر الضریبة في معامل جیني

زلیًا بعض الشيء، ما یعكس اعتماد العدید من البلدان على إیرادات وعلى الصعید العالمي، ال یزال النظام الضریبي تنا
الضریبة على القیمة المضافة وانخفاض جبایتھا للضرائب التصاعدیة. وعلى صعید أكثر إیجابیة، أصبح النظام الضریبي أقل  

ا أصبحت أكثر تصاعدیة كونھا بلدً  86، إذ تشیر التقدیرات إلى أن األنظمة الضریبیة في 2018تنازلیة إلى حد ما منذ عام 
 دولة أصبحت أقل تصاعدیة.  68تجمع حصًصا أعلى من ضرائبھا من ضرائب الدخل، مقارنة بـ

إن البلدان التي یوّجھ فیھا النظام الضریبي نحو الحد من الالمساواة ھي أیرلندا وتنزانیا وجنوب أفریقیا واألرجنتین وجورجیا، 
ا معھد االلتزام باالنصاف ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. وتعني األنظمة الضریبیة وفقًا آلخر التحلیالت التي أجراھ

بنحو أربع نقاط فقط باستخدام  32التصاعدیة، إلى جانب جبایة قویة للضرائب في ھذه البلدان أنھا تخفض معامل جیني
الشرقیة مثل بلغاریا، التي تفرض ضرائب ثابتة  الضرائب. أما البلدان األقل تقدًما في نظمھا فھي في معظمھا بلدان أوروبا

 على الدخل الشخصي ومعدالت ضریبیة منخفضة على دخل الشركات، وتعتمد على الضرائب غیر المباشرة.
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 الضرائب على الثروة

حشد المزید  في أنواع مختلفة من الضرائب على الثروة إلمكانیة  2020وینظر تقریر مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام  
من اإلیرادات. وألن الالمساواة في الثروة ما زال تزداد بسرعة أكبر من الالمساواة في الدخل، فإن احتماالت الحد من  

الالمساواة من خالل فرض الضرائب على الثروة كبیرة جًدا. واستناًدا إلى الخبرة القائمة في الدول، فإن التدابیر التي یرجح  
یرادات ھي فرض ضرائب على مخزونات الثروة وزیادة الجھود الرامیة إلى جبایة ضرائب على  أن تحقق المزید من اإل

أرباح رؤوس األموال. وثمة إمكانات أقل، ولكنھا ذات قیمة كبیرة، من الضرائب على الممتلكات واألراضي (ال سیما في 
والضرائب على المعامالت المالیة. ونظًرا  البلدان المنخفضة الدخل)، والضرائب على المیراث، وضرائب الدخل المالي،

للحاجة إلى إیرادات إضافیة لمحاربة أزمة كورونا ولتمویل التقدم المحرز في مجال الخدمات العامة في إطار أھداف التنمیة 
 المستدامة، یمكن أن توفر الضرائب على الممتلكات والثروة تریلیونات الدوالرات اإلضافیة. 

 ركیزة العمل 
وتقیس الركیزة األساسیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة المتعلقة بالعمل مدى احترام النقابات العمالیة، والحمایة القانونیة 
للعامالت والحد األدنى لألجور. كما تقیس مستویات البطالة والعمالة العرضة للضعف والعمالة غیر الرسمیة. وأخیًرا، أدخلنا  

 جدیًدا للتأثیر یتناول أثر أوجھ الالمساواة في سوق العمل. مؤشًرا 2020في عام  

 العمل لركیزة اإلجمالیة النتائج

البلدان العشرة األولى في ركیزة العمل ھي جمیعھا بلدان أوروبیة ذات دخل مرتفع، ویعكس ذلك تاریًخا طویًال في إعطاء 
خل المنخفض والمنخفض إلى متوسط التي نالت أعلى نقاط في األولویة لحقوق العمل وحقوق المرأة. ومن بین البلدان ذات الد 

معروفة بسیاساتھا العمالیة التقدمیة وحركتھا العمالیة النابضة بالحیاة، على    2019الركیزة ھي بولیفیا، التي كانت حتى عام  
من الجدول، ثمة ثمان دول   الرغم من أن ھذا ال یمثل سوى العمال بأجر، أي حوالي ثلث السكان العاملین. وعلى الطرف اآلخر 

من أصل البلدان األدنى العشر ھي من البلدان المنخفضة الدخل أو المنخفضة إلى متوسطة الدخل في أفریقیا، وھذا ما یعكس في 
الغالب درجات منخفضة جًدا في مجال حقوق المرأة في العمل. أما الھند، التي تتمتع بحقوق عمل ضعیفة ومعدل كبیر للعمالة  

 ة للضعف، فقد حلت ثامنة من أسفل القائمة.العرض 

 حقوق العمل

(السنة األخیرة التي جرى فیھا تقییم حقوق العمل) كان ثمة تدھور طفیف في متوسط احترام حقوق العمل في   2017في عام  
والتنمیة، وعلى رأسھا فنلندا، مع جمیع أنحاء العالم. وكان معظم البلدان األفضل أداًء من بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

بروز دومینیكا وباالو أیًضا، اللذان یحترمان جمیع اتفاقیات منظمة العمل الدولیة تقریبًا. وبقیت ستة بلدان (بیالروسیا والصین 
قلة. ومن ومصر جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة وأوزبكستان وفییتنام) في أسفل المؤشر ألنھا ال تسمح بإنشاء نقابات مست

ناحیة أخرى، فقد خفف من تدني درجة فییتنام المنخفضة جًدا موافقتھا مؤخًرا على  المصادقة على اتفاقیة منظمة العمل 
، والتي من شأنھا أن تسمح بإنشاء نقابات مستقلة اعتباًرا من عام  2023الدولیة بشأن حریة تشكیل الجمعیات بحلول عام 

. وعالوة على  33الحرة بین االتحاد األوروبي وفییتنام التي جرى التفاوض بشأنھا مؤخًراكجزء من اتفاقیة التجارة  2021
یسمح بإنشاء نقابات عمالیة مستقلة. ومع ذلك، تتضمن التشریعات عقبات وقیوًدا  2017ذلك، أصدرت مصر قانونًا في عام 

 إداریة كبیرة.

، إلى جانب بوتسوانا ولیسوتو وإسواتیني 2017م حقوق العمل في عام  وكانت بولیفیا وغامبیا البلدین األكثر تحسنًا لجھة احترا
(سوازیالند سابقًا). غیر أن التحسینات في مجال حقوق العمل ال یستفید منھا سوى العمال بأجر. ومن ناحیة أخرى، تراجعت 

 یة.جزر المالدیف والبرازیل بشكل كبیر، وذلك بسبب مواقف حكوماتھا المناھضة للنقابات العمال
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 العمل مكان في النساء حقوق
 
وعلى الرغم من أن درجة التقییم اإلجمالیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة في ما یتعلق باحترام حقوق المرأة قد تحسنت 

جنوب تحسنا طفیفًا، فإن ذلك یخفي تغییرات في الحقوق المحددة التي جرى قیاسھا. وقد حّسنت بعض البلدان، بما فیھا 
السودان مؤخًرا، قوانینھا المتعلقة بالمساواة في األجور ومحاربة التمییز على أساس النوع االجتماعي في مكان العمل. ومع 

 بلدان ال تملك تشریعات بشأن أي من ھذه المسائل. 10ذلك، ال یزال ثمة 

اة تشریعات كافیة بشأن االغتصاب، وال یملك وال یتوفر لدى ما یقرب من نصف البلدان في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساو
واحد من كل خمسة بلدان أي قوانین تجّرم التحرش الجنسي. وقد أحرزت الدول الكثیر من التقدم في قوانین التحرش الجنسي  

ل"  ومعظم "أفض –قانونًا وطنیًا جدیًدا، یتعلق أربعة منھا فقط بتحسینات على قوانین االغتصاب  15، مع  2017منذ عام 
قوانین مكافحة االغتصاب ال تزال تطلب من الضحیة إثبات تعرضھا للعنف بدًال من تعریف االغتصاب على أنھ عدم الرضا  

 (وھو ما سیعّرفھ مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة كمعیار في المستقبل).

ن مثل جنوب السودان وإثیوبیا وزامبیا وفیجي ومن زاویة أكثر إشراقًا، حّسنت كثیر من البلدان إجازة الوالدین. وقد زادت بلدا 
یوًما إلى   40وباراغواي من إجازة األمومة؛ كما زادت إثیوبیا واألردن ونیبال ولبنان من إجازة األبوة؛ فیما أضافت نیوزیلندا 

ولیسوتو، والوالیات . ومع ذلك، فإن خمسة بلدان (ھي بابوا غینیا الجدیدة، وتونغا، وسورینام، 2018إجازة الوالدین منذ عام  
 المتحدة) ال تزال ترفض منح الوالدین إجازة مدفوعة األجر.

 الحد األدنى لألجور

معظم البلدان ذات األداء العالي في ما یخص الحد األدنى لألجور ھي بلدان ذات دخل منخفض تسن سیاسات أكثر سخاًء على  
سلیمان وكازاخستان، في حین زادت خمس حكومات في  في جزر  2019الورق. وكانت أكبر الزیادات الحقیقیة في عام 

  96% من متوسط األجور. وبشكل عام، زاد 60االتحاد األوروبي أیًضا الحد األدنى الحقیقي لألجور، وتتحرك نحو ھدف 
جمالي، ما أدى إلى  بلًدا الحد األدنى لألجور، ولكن العدید من المعدالت لم ترتفع بالسرعة ذاتھا التي ارتفع بھا الناتج المحلي اإل

 انخفاض طفیف في المتوسط العام للدرجات. 

وقد جرى إدخال تعدیلین على حسابات الحد األدنى لألجور على مؤشر ھذا العام. فبعض البلدان، مثل المملكة المتحدة وھولندا 
%، بما  10% و2ح بین وبلجیكا والیونان، قد وضعت حًدا أدنى ألجور الشباب، فجاء خصم الدرجات على ذلك بنسبة تتراو

بلًدا تستبعد بعض العمال (في قطاعات   12یتماشى مع سیاسة منظمة العمل الدولیة. وباإلضافة إلى ذلك، كنا أكثر صرامة مع 
معینة، أو المھاجرین، إلخ)، ما یمنحھا جمیعھا درجة صفر. ویقع نصف ھذه البلدان في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. ولكن 

، وسعت جیبوتي الحد األدنى لألجور إلى القطاع الخاص، وتعتزم مصر 2018عام زام بالحد من الالمساواة لااللتمنذ مؤشر 
 وإثیوبیا وجزر المالدیف أن تحذو حذوھا. 

كما أن معظم األجور الدنیا أقل بكثیر من األجور التي من شأنھا أن تسمح للعمال بتغطیة احتیاجاتھم األساسیة، والمعروفة  
ور المعیشیة". وقد أطلقت العدید من المبادرات في جمیع أنحاء العالم لتقریب الحد األدنى لألجور من األجور  باسم "األج

% من أجر  2المعیشیة، ولكن كان التقدم بطیئًا في معظم البلدان: فعلى سبیل المثال، ال یتجاوز الحد األدنى لألجور في رواندا  
 . 1974المعیشة وھو لم یتغیر منذ عام 

 والبطالة الھشةظائف الو

إن أداء العدید من البلدان المنخفضة الدخل جید بالنظر إلى ركیزة العمل لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة، وال سیما في ما 
یتعلق بالحد األدنى لألجور. ولكن ال بد من أن نذكر بأن سیاسات العمل التقدمیة في بلدان مثل موزامبیق والنیجر ال تنطبق إال 

وال یتمتعون بھذه  ھشاشةفي المئة من القوة العاملة في الوظائف األشد   95إلى   80لسكان، إذ یعمل من على نسبة ضئیلة من ا
. ویدل ذلك على الحاجة األساسیة إلى  الھشةالحقوق. ومن المرجح أن تعمل النساء، على وجھ الخصوص، في ھذه الوظائف 

توسیع نطاق بعض الحقوق لتشمل العمال األشد ضعفًا. وفي  سیاسات أقوى لتشجیع العمالة النظامیة، والحد من البطالة، و
، وسعنا أیًضا تعریف الموظفین "األشد ضعفًا" لیشمل العمال الذین یحرمون 2020 عاممؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة ل
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 .من حقوقھم قانونیًا من خالل نظام العمل الرسمي المزدوج المعروف باسم "الكفالة" في البحرین وعمان

على التوالي في ركیزة العمل. في حین ال تزال بلدان الشرق األوسط  138و 131ونتیجة لذلك، یحتل ھذان البلدان المرتبتین 
للسماح للعمال المھاجرین  2020وشمال أفریقیا تعتمد نظام الكفالة، فقد أدخلت قطر إصالًحا ھاًما في مجال العمل في عام  

رباب العمل. ویمثل ھذا االجراء خطوة غیر مسبوقة تشكل نھایة فعلیة لنظام الكفالة شریطة  بتغییر وظائفھم من دون إذن من أ
. ومن المأمول أن تحرز بلدان أخرى في الشرق األوسط وشمال أفریقیا تقدًما مماثًال في إلغاء 34أن یظل القانون حیز التنفیذ

 ھذا النظام من العبودیة في العصر الحدیث. 

 ألجورا في الالمساواة أثر

ال تكفي سیاسات العمل وتغطیتھ لتقییم تقدم البلدان عندما یتعلق األمر بالالمساواة. ویجب أن یكون للسیاسات أثر في سد الفجوة 
في األجور بین األغنیاء والفقراء. وفي ھذا الصدد، یبدو أن الالمساواة في األجور ھو األدنى في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

.  0.36إلى    0.27والتنمیة مثل بلجیكا والدنمارك والنرویج وغیرھا من البلدان ذات معامل جیني لألجور منخفض یتراوح من  
ومن ناحیة أخرى، تقع البلدان التي تشھد أسوأ أداء في الغالب في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث تشھد النیجر ولیبیریا 

ألجور. ویعكس ذلك عاملین رئیسین ھما: ضعف تطبیق السیاسات المتعلقة بحقوق المرأة والحد وأوغندا انعدام مساواة شدید في ا 
 في ھذه البلدان.   الھشة األدنى لألجور وارتفاع مستویات العمالة غیر النظامیة و 

 الخالصة والتوصیات 
معظم الالمساواة ھذا في  قد كشفت أزمة فیروس كورونا عن حجم الالمساواة في جمیع أنحاء العالم، ومن المرجح أن یتفاقم ل

 البلدان. ولم تكن الحاجة إلى التزام جمیع الحكومات بسرعة بالحد من الالمساواة أكثر إلحاحاً مما ھي علیھ في یومنا ھذا. 
 للحد بشكل جذري من الالمساواة. إتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة 1

في مواجھة جائحة كورونا، یجب على الحكومات أن تحسن بشكل كبیر جھودھا بشأن اإلنفاق التصاعدي، والضرائب، وأجور  
 . 10العمال وحمایتھم كجزء من الخطط الوطنیة للحد من الالمساواة في إطار ھدف التنمیة المستدامة رقم 

الخطط زیادة الضرائب المفروضة على أغنى الشركات واألفراد، ووضع حد للتھرب الضریبي و"سباق وینبغي أن تشمل ھذه 
خفض الضرائب الضار". كما یجب زیادة اإلنفاق على الخدمات العامة والحمایة االجتماعیة وتحسین أثره في التغطیة  

ف التنمیة المستدامة من أجل توفیر الرعایة الصحیة  والالمساواة. وقد أظھرت جائحة كورونا الحاجة الملّحة جًدا لبلوغ أھدا
الشاملة والحمایة االجتماعیة. كما یجب أن یكون ثمة رقابة منھجیة على النفقات العامة، وإشراك المواطنین في اإلشراف على  

اء والفتیات بصفة المیزانیة. ویحتاج العمال إلى الحصول على أجور المعیشة وحمایة فضلى لحقوقھم العمالیة. وتحتاج النس
خاصة إلى حقوقھن في المساواة في األجر، وعدم التمییز، والحمایة من التحرش الجنسي واالغتصاب، بما في ذلك تطبیق 
حقوق العمال، بمن فیھم األشد ضعفًا، وإجازة أطول للوالدین، واستثماًرا ضخًما في الرعایة المدفوعة األجر لتخفیف عبء  

 ألجر على المرأة. الرعایة غیر المدفوعة ا

 أثر السیاسات وتحلیلھا في مجال الالمساواة .2
وینبغي للحكومات والمؤسسات الدولیة وأصحاب المصلحة اآلخرین أن یعملوا معًا من أجل تحسین البیانات المتعلقة بالمساواة 

ًدا دقیقًا ومنتظًما. وینبغي والسیاسات المتصلة بھا بشكل جذري وسریع، ورصد التقدم المحرز في الحد من الالمساواة رص
للحكومات والمؤسسات الدولیة بعد ذلك أن تحلل األثر التوزیعي ألي سیاسات مقترحة وأن تبني اختیارھا لتوجیھ ھذه 

السیاسات بناًء على أثرھا في الحد من الالمساواة. وتتمثل األولویات العلیا الناشئة عن االلتزام بالحد من الالمساواة لھذا العام  
في تحسین البیانات والتحلیالت المتعلقة بما یلي: أثر اإلنفاق في تغطیة خدمات التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة 

والالمساواة؛ وتقدیم ضرائب الثروة، ومقدار الضرائب التي یمكن جبایتھا، وأثر الضرائب في الالمساواة، والممارسات التي 
یة حقوق العمل وتطبیقھا والمساواة بین األنواع االجتماعیة والحد األدنى لألجور في  تضر بجبایة الضرائب من األفراد؛ وتغط

 جمیع البلدان. 

 . التعاون من أجل محاربة الالمساواة3
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وینبغي للحكومات والمؤسسات الدولیة الجادة بشأن اآلثار الشدیدة الضرر لالمساواة والحاجة إلى الحد منھا بسرعة أن تتضافر  
ة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ال سیما في ضوء الزیادات الھائلة في الالمساواة التي یحتمل أن تحدث بسبب جھودھا للدعو

جائحة كورونا. وتشمل التدابیر السیاساتیة األكثر إلحاًحا االلتزام والتمویل العالمیین لضمان تقدیم لقاحات كورونا مجانًا لجمیع 
تماعیة لتشمل حمایة العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض. ولكن للتعافي على المدى  البلدان؛ وتوسعًا أكبر في الحمایة االج

الطویل من جائحة كورونا، ثمة احتمال قوي بأن یعود العالم إلى التقشف وخفض اإلنفاق لخفض أعباء الدیون، كما فعل بعد 
یعزز تضامنھ بالموافقة على قضیة جدیدة مھمة ھي   األزمة المالیة العالمیة. وللحؤول دون ذلك، یجب على المجتمع الدولي أن 

، وتطبیق إلغاء شامل للدیون  2022حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتمدید فترة تجمید الدیون الحالیة حتى عام 
تھا لوقف تحویل خدمة الدیون من الخدمات العامة؛ وفرض ضرائب تضامن على الثروة والدخل الذي یذھب جزء من عائدا

 إلى البلدان ذات الدخل المنخفض.
 
 

 الھوامش
% من میزانیاتھا لقطاع الصحة، في ما یعرف بإعالن أبوجا. ولم یحدد أي ھدف عالمي، إال أن ذلك قد اعتُمد  15، تعھدت الحكومات األفریقیة بتخصیص ما ال یقل عن 2001في عام   1

 declaration/-abuja-health-15-africa-years-https://africanarguments.org/2020/04/27/19   كمؤشر خارج أفریقیا.
 .https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--2019-2017). تقریر الحمایة االجتماعیة في العالم 2017منظمة العمل الدولیة (  2

 en/index.htm 
  الالمساواة). مؤشر االلتزام بالحد من 2018، أنظروا م. مارتن وم. لوسون. (الالمساواةلھ تأثیر كبیر في لالطالع على مناقشة كاملة لألدلة التي تفید بأن العمل في ھذه المجاالت الثالثة   3

 .لتنمیة ومنظمة أوكسفاملتمویل ا: ترتیب عالمي للحكومات على أساس ما تقوم بھ لمعالجة الفجوة بین األغنیاء والفقراء. المنظمة الدولیة 2018لعام 
DOI: http://dx.doi.org/10.21201/2018.3415  وwww.inequalityindex.org  

  http://www.inequalityindex.org ویمكن االطالع على الترتیب الكامل في مرفق التقریر، وبشكل تفاعلي على  4
  www.inequalityindex.org مذكرة المنھجیة في وا نظرألالطالع على تفاصیل ھذه التغییرات المنھجیة والمنھجیة الجدیدة،   5
 https://stats.oecd.org . والتنمیة بشأن توزیع الدخل وقواعد بیانات الثروة  قاعدة بیانات منظمة التعاون االقتصادي   6

https://www.tnp.no/norway/economy/poverty-income-inequality-increase-norway 
ملیار دوالر من التخفیضات الضریبیة قد ذھبت في األساس إلى أغنى الناس.   52). 2017إریك بیجورستید. (وجوناس شیتز یول،    7

rigeste.pdf-de-til-gaaet-primaert-er-skattelettelser-i-kr-mia-https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_52 
 https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_siden-% من الناس40قر ، ركود الدخل ألف 2010). منذ عام 2018سون كاسبرسن (  8

fattigste_0.pdf-pct-40-de-for-stagneret-indkomsten-er-2010 
  formuer.pdf-danskernes-i-ulighed-content/uploads/2019/02/stor-https://fho.dk/wp الكبیر في صافي دخل الدنماركیین  الالمساواة  9

). الدنمارك تنفق أقل على التعلیم.  2017مي دالسكوف بیل، وفریدریك شتاینر. (  10
uddannelse_0.pdf-paa-penge-faerre-bruger-e/ae_danmarkhttps://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analys 

  ). غالبیة السیرالیونیین یحبون التعلیم المجاني للجمیع ولكن یدعون إلى المزید من االستثمار.2020المقیاس األفریقي (  11
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r8_dispatchno378_sierraleoneans_like_free

 ater_investment.pdf_universal_education_call_for_gre 
 africa/2020/06/18/a-and-east-.com/middlehttps://www.economist-   ). عمدة یقوم بإصالح ضریبة الملكیة الفاسدة في سیرالیون2020مجلة اإلیكونومیست. (  12

 tax-property-rotten-leones-sierra-reforming-is-mayor 
  budget-2020-leones-sierra-passes-https://politicosl.com/articles/parliament 2020). البرلمان یقر میزانیة سیرالیون لعام 2020بولیتیكو س. ل. (  13
فیذ.  ). االتفاق التجاري بین االتحاد األوروبي وفییتنام یدخل حیز التن2020المفوضیة األوروبیة (  14

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1412 
ات الضعیفة المتضررین بشكل مباشر من جائحة كورونا. ویحق للعمال  ملیون شخص من الفئ 20ملیار دوالر أمریكي لـ 2.7أصدرت الحكومة الفییتنامیة حزمة إغاثة مالیة بقیمة تقارب    15

 76.74ملیون دونغ فییتنامي ( 1.8یوًما الحصول على مساعدة قدرھا   14أصحاب عقود العمل الذین أوقفوا مؤقتًا عن العمل والذین حصلوا على إجازة غیر مدفوعة األجر ألكثر من 
 بالنسبة لفقراء فییتنام، الوصول إلى المساعدات اإلغاثیة مفتاح لالنضمام إلى إعادة فتح االقتصاد.   .VOA. (2020).  2020من نیسان/أبریل  دوالر) شھریًا خالل ثالثة أشھر، بدًءا 

. economy-opening-re-joining-key-aid-relief-access-poor-pandemic/vietnams-19-www.voanews.com/covid//https:  انظر أیضاً صحیفة
 .for-package-relief-financial-billion-http://hanoitimes.vn/us27-  ملیون شخص من األشد ضعفًا 20). فییتنام تطلق حزمة إغاثة مالیة لـ2020ھانوي تایمز. (

. 311695.html-effective-becomes-people-vulnerable 

التأثیر في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة إلدخال آلیة وطنیة للتغذیة الراجعة    في )M-NET( ل المھاجرینشبكة شریكة في منظمة المجتمع الدولي للعمامع  وقد نجحت منظمة أوكسفام 
 باستخدام خط ساخن للعمال المھاجرین.   

 شخصیة. منشورات تنام: یأوكسفام في فیمنظمة  موظفو  16
 independence-sudan-south-https://www.aljazeera.com/news/2020/02/timeline- ). الجدول الزمني: جنوب السودان منذ االستقالل2020الجزیرة. (  17

200222173029619.html 
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https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_52-mia-kr-i-skattelettelser-er-primaert-gaaet-til-de-rigeste.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_siden-2010-er-indkomsten-stagneret-for-de-40-pct-fattigste_0.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_siden-2010-er-indkomsten-stagneret-for-de-40-pct-fattigste_0.pdf
https://fho.dk/wp-content/uploads/2019/02/stor-ulighed-i-danskernes-formuer.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_danmark-bruger-faerre-penge-paa-uddannelse_0.pdf
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r8_dispatchno378_sierraleoneans_like_free_universal_education_call_for_greater_investment.pdf
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r8_dispatchno378_sierraleoneans_like_free_universal_education_call_for_greater_investment.pdf
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/06/18/a-mayor-is-reforming-sierra-leones-rotten-property-tax
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/06/18/a-mayor-is-reforming-sierra-leones-rotten-property-tax
https://politicosl.com/articles/parliament-passes-sierra-leones-2020-budget
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1412
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/vietnams-poor-access-relief-aid-key-joining-re-opening-economy
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhanoitimes.vn%2Fus27-billion-financial-relief-package-for-vulnerable-people-becomes-effective-311695.html&data=02%7C01%7CViet.VuXuan%40oxfam.org%7C8067f272a54d4b3e4f2608d848d901fd%7Cc42c6655bda0417590bab6e48cacd561%7C0%7C0%7C637339444164344399&sdata=axKSi55GdznKe6Acpv1XkcgO4MbXO2R81oxusWEuBOQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhanoitimes.vn%2Fus27-billion-financial-relief-package-for-vulnerable-people-becomes-effective-311695.html&data=02%7C01%7CViet.VuXuan%40oxfam.org%7C8067f272a54d4b3e4f2608d848d901fd%7Cc42c6655bda0417590bab6e48cacd561%7C0%7C0%7C637339444164344399&sdata=axKSi55GdznKe6Acpv1XkcgO4MbXO2R81oxusWEuBOQ%3D&reserved=0
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/timeline-south-sudan-independence-200222173029619.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/timeline-south-sudan-independence-200222173029619.html
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في البلد من أسوأ   وفیات األطفال واألمھات. وال یزال معدل األطباءبرتبة جنرال، وھو ما یقرب من ثالثة أضعاف عدد  شخصیة عسكریة على الصعید الوطني 700لدى جنوب السودان   18

 والدة.  100,000حالة وفاة نفاس لكل  1150مولود حي قبل سن الخامسة و 1000طفًال لكل   99المعدالت في العالم، حیث یموت 
 ..NewsClick  .."-shocking-reveals-report-https://www.newsclick.in/govt"  ). تقریر الحكومة یكشف عن ظروف مروعة للعمال في الھند2019س. فارما. (  19

-workers-condition
ased%20government%20report,areas%20working%20much%20beyond%20theindia#:~:text=A%20recently%20rele 

https://www.brookings.edu/blog/future- واستجابة السیاسة العامة في الھند. بروكینغز.  كورونا  فیروس ). تأثیر 2020م. كوغلر و س. سینھا. (  20
india/-in-response-policy-the-and-19-covid-of-impact-development/2020/07/13/the 

  .The Wire.  wealthy-tax-solidarity-https://thewire.in/government/coronavirus). لقد حان الوقت لضریبة التضامن. 2020ك. سینغ. (  21
  https://www.unicef.org/nigeria/education ) التعلیمال تاریخوا الیونیسیف في نیجیریا. (أنظر  22
 https://www.theguardian.com/global-  % على الرغم من ارتفاع حاالت كورونا. الغاردیان40). نیجیریا لخفض اإلنفاق على الرعایة الصحیة بنسبة 2020إ. أكینوتو. (  23

; climbing-cases-coronavirus-despite-40-by-spending-healthcare-cut-to-development/2020/jun/10/nigeriaلمجتمع المدني من أجل  تحالف عمل ا
 .% على الفور: تحالف عمل المجتمع المدني من أجل التعلیم للجمیع إلى بوھاري54). تمویل التعلیم: سحب طلبك لخفض أموال التعلیم بنسبة 2020التعلیم للجمیع. (

immediately/-54-by-education-reduce-to-request-your-withdrawn-financing-https://www.csacefa.org/index.php/education 
   .labour-forced-and-countries-csi.org/gulf-https://www.ituc   ). دول الخلیج والعمل القسري2016، على سبیل المثال، االتحاد الدولي لنقابات العمال (وانظرأ  24

  .system-sponsorship-kafala-abolish-https://www.hrw.org/news/2020/07/27/lebanon ). لبنان: إلغاء نظام الكفالة 2020ھیومن رایتس ووتش. (و
 .ilo.org/wcmsp5/groups/public/https://www.-   ). وظائف العمل والرعایة في مجال الرعایة: مستقبل العمل الالئق. منظمة العمل الدولیة2018منظمة العمل الدولیة (  25

dgreports/--dcomm/--publ/documents/publication/wcms_633135.pdf  
یو http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200504000558 ; أ توزیع أموال اإلغاثة لفیروس كورونا. صحیفة كوریا ھیرالد ). یبد2020ھـ. ن. بارك. (  26

الجتماعیة والوظائف لفیروس كورونا: مراجعة في الوقت الحقیقي للتدابیر القطریة. مجموعة البنك الدولي،  ) استجابات الحمایة ا2020جنتیلیني، وم. المینفي، وأ. أورتون، وب. دایل. (و
 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635واشنطن العاصمة. 

.  ). استجابات السیاسة العامة لجورجیا2020مراقبة استجابة النظام الصحي. (فیروس كورونا و  27
ries/georgia/livinghit.aspx?Section=4.2%20Entitlement%20and%20coverage&Type=Shttps://www.covid19healthsystem.org/count.

ection 
% وكان ذلك خطوة  2مة المضافة بنسبة باإلضافة إلى خفض أعلى معدل للضرائب، خفضت الحكومة الكینیة أیًضا، مثل العدید من الحكومات األخرى، المعدل الرئیس للضریبة على القی  28

  ). استجابات السیاسة العامة لفیروس كورونا. 2020وكانت لتستفید منھا بشكل غیر متناسب األسر ذات الدخل المنخفض. صندوق النقد الدولي. ( یةتصاعدأكثر 
19#K-COVID-to-Responses-covid19/Policy-and-s/imfhttps://www.imf.org/en/Topic 

في المئة من میزانیة أسرھم على الرعایة   10من وتشمل ھذه الخطوات إتمام األطفال األشد فقًرا لتعلیمھم الثانوي، ومدى التغطیة الصحیة األساسیة، وعدد المواطنین الذین ینفقون أكثر   29
 سن التقاعد.  ممن بلغوا لى معاش تقاعدي الصحیة، وعدد األشخاص الذین یحصلون ع
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