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الحكومات ھو أّول تحلیل مفّصل ینشر وھو یبحث في سیاسات  2022مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
من جائحة كورونا. ویستعرض التقریر سیاسات وإجراءات اإلنفاق   ام المساواة خالل العامین األولینوإجراءاتھا لمكافحة انعد

 .2022-2020حكومة خالل الفترة  161والضرائب والعمل التي اتخذتھا 

كثر تضّرًرا العالم، حیث كان األشخاص األشّد فقًرا ھم األأّدت جائحة كورونا إلى زیادة انعدام المساواة في جمیع أنحاء لقد 
بوضوح أّن   2022ظھر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام عمیقة. ومع ذلك، یُ من المرض وآثاره االقتصادیة ال

ن وقوع أكبر حالة وعلى الرغم م معظم حكومات العالم قد فشلت في التخفیف من ھذا التفاقم الخطیر النعدام المساواة.
 ة الدخلإلى منخفض ةوالبلدان المتوسطد نصف البلدان المنخفضة الدخل ن من الزمان، شھة عالمیة منذ قرطوارئ صحیّ 

انخفاًضا في اإلنفاق الصحي خالل الجائحة، كما خفض نصف البلدان التي یتابعھا مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 
ادة %، في حین فشل ثلثا البلدان في زی70م بنسبة یة االجتماعیة، كما خفضت اإلنفاق على التعلیحّصة اإلنفاق على الحما

% من البلدان في زیادة الضرائب المفروضة على 95الحّد األدنى لألجور بما یتماشى مع الناتج المحلي اإلجمالي. كما أخفق 
اتخذت  من مختلف أنحاء العالم خالفت ھذا االتجاه، وأغنى األشخاص والشركات. إال أّن مجموعة صغیرة من الحكومات 

 ة، ما عّرض بقیة بلدان العالم للوصم بالعار. إجراءات واضحة لمكافحة انعدام المساوا

  رابط نحو مذّكرة منھجیّة
  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621419/mn-cri-2022-methodology-111022-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 ملّخص تنفیذي 

: معظم  2022مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة  
الحكومات ال تفعل شیئًا یذكر لمكافحة انعدام المساواة  

 ما بعد جائحة كورونا   األكثر تطّرفًا في مرحلة 
حكومة حول العالم یقیس مدى اتخاذھا للخطوات الالزمة من   161مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة ھو تصنیف یضّم 

 أجل الحّد من انعدام المساواة. 

دام مستوى انعللحّد من ویصنّف ھذا المؤشر جھود الحكومات استناًدا إلى إجراءات في ثالثة مجاالت أو ركائز حیویة 
  ھي اإلنفاق االجتماعي، والضرائب، والعمل.  المساواة

ھو أول تحلیل مفّصل یُنشر وھو یبحث في سیاسات الحكومات   2022إّن مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
 اسات وإجراءات اإلنفاقوإجراءاتھا لمكافحة انعدام المساواة خالل العامین األولین من الجائحة. ویستعرض التقریر سی

 . وقد جاءت النتائج صادمة.  2022-2020حكومة خالل الفترة  161والضرائب والعمل التي اتخذتھا 

لقد فاقمت جائحة كورونا الالمساواة في جمیع أنحاء العالم، حیث كان األشخاص األشّد فقًرا وضعفًا ھم األكثر تضّرًرا من  
بوضوح أّن معظم  2022االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام ومع ذلك، یُظھر مؤشر . 1المرض وآثاره االقتصادیة العمیقة 

 حكومات العالم قد فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة رئیسیة للتخفیف من ھذا االرتفاع الخطیر في الالمساواة.
 
الدخل ان المنخفضة على الرغم من وقوع أكبر حالة طوارئ صحیة عالمیة منذ قرن من الزمان، شھد نصف البلد •

 والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض انخفاًضا في اإلنفاق الصحي خالل الجائحة. 
فإّن نصف البلدان التي یتابعھا مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام  على الرغم من انتشار العََوز الناجم عن الجائحة،  •

 %.70اإلنفاق على التعلیم بنسبة  ، كما خفضتیةالمساواة قد خفضت أصًال اإلنفاق على الحمایة االجتماع
على الرغم من الخسائر الكبیرة في اإلیرادات الضریبیة، والزیادات الھائلة في ثروة أغنى األشخاص والشركات خالل   •

بلًدا  11، فیما خفض في زیادة الضرائب المفروضة على أغنى األشخاص  161بلًدا من أصل  143فشل الجائحة، 
 ورة غیر مبّررة.األغنیاء بص الضرائب على

 فشل ثلثا البلدان في زیادة الحد األدنى لألجور بما یتماشى مع الناتج المحلي اإلجمالي. •
 

كما یوضح مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة أّن بعض حكومات البلدان من جمیع مستویات الدخل قد اختارت استخدام 
مساواة. وتشّكل ھذه اإلجراءات مثاًال یحتذى بھ للعالم، إذ تثبت أن لمكافحة الال حیّز سیاساتھا التخاذ خطوات واضحة

 الالمساواة ھي خیار سیاسي، وأنھا تفضح غالبیة البلدان التي تفشل في اتخاذ اإلجراءات الالزمة. وفي ما یلي بعض األمثلة: 

% من میزانیتھا؛  47ى % إل37اة من زادت األراضي الفلسطینیة المحتلة اإلنفاق االجتماعي المناھض لالمساو •
 .2021و 2019وزادت النیبال اإلنفاق الصحي بأكثر من النصف بین عامي 

نقاط مئویة، وفرضت األرجنتین وبولیفیا ضرائب على الثروة  10رفعت كوستاریكا أعلى معدل لضریبة الدخل بمقدار   •
 وضریبة تضامن على أغنى مواطنیھا.

لتحسین حقوق المرأة في العمل، وأدخلت المالدیف ألول مّرة حد�ا أدنى  من القوانین سنّت بربادوس مجموعة شاملة  •
 لألجور على الصعید الوطني.

ما یفاقم آثار الجائحة اآلن ھي أزمة تكالیف المعیشة التي اجتاحت األشخاص العادیین في جمیع أنحاء العالم، األمر   •
مالیة للحكومات في جمیع أنحاء العالم. ویؤدي ارتفاع  الموارد الالذي دفع بالمالیین إلى براثن الفقر والجوع وشلّ 

، أنفقت البلدان المنخفضة 2021أسعار الفائدة وقوة الدوالر األمریكي إلى تفاقم أزمة الدیون العمیقة. وفي عام 
عة أضعاف  % من میزانیاتھا على خدمة الدیون، ما مثل ضعفي إنفاقھا على التعلیم، وأرب27.5والمتوسطة الدخل 

%  1ضعف اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة. ویمكن أن تمثل كل زیادة بنسبة  12نفاق على الصّحة، وما یقرب من اإل
ملیار دوالر أمریكي إضافیة من مدفوعات الفائدة التي یجب أن تؤّدیھا البلدان ذات الدخل المتوسط   35في سعر الفائدة 

 إلى المنخفض إلى الدائنین األغنیاء. 

 

اآلن. وما لم تتخذ الحكومات والمجتمع الدولي انعداًما للمساواة لقد كان العالم غیر متكافئ نھائیًا قبل الجائحة، وقد بات أكثر 
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إجراءات عاجلة، فسرعان ما ستصبح الزیادة العمیقة في الالمساواة والفقر الناجم عن جائحة كورونا وضعًا دائًما، وستخسر  
 ا.  ھالحكومات عقًدا من كفاح

وفیما یواجھ العالم ھذه األزمة الجدیدة، التي تتسبّب أصًال بمعاناة ھائلة في جمیع أنحاء العالم، یجب على الحكومات  
والمؤسسات الدولیة أن تتعلم بسرعة من إخفاقاتھا أثناء جائحة كورونا، التي یوثقھا مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 

تعین علیھا أن تعمل اآلن على حمایة اإلنفاق االجتماعي وزیادتھ، ولیس خفضھ. كما یجب یبوضوح شدید. و 2022لعام 
علیھا حمایة حقوق العمال وضمان األجور المعیشیة. وأكثر من أي شيء آخر، یجب علیھا زیادة كبیرة في الضریبة التي  

في وقف التفاقم الكارثي لالمساواة وعكس   ءیدفعھا أغنى األشخاص والشركات. فقط من خالل القیام بذلك كلھ یمكنھا البد
 اتجاھھا. 

لیس أي شيء مّما سلف باألمر الحتمي، فالالمساواة ھي خیار سیاسي. وحتى في خضّم ھذه األزمات المتعددة، أظھرت  
یمكن  بعض الحكومات أّن ثمة طریقة أخرى ممكنة إلدارة األمور وأّن الطریق إلى مزید من المساواة ھو رحلة بدیلة عملیة

  لجمیع البلدان أن تسلكھا. ولم یسبق أن كان سلوك ھذا الطریق أكثر إلحاًحا منھ الیوم.

: المنھجیة  2022مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة  
 والنتائج 

ّد من  التزامھا بالححكومة على أساس مدى  161یصنّف ھذا االصدار الرابع من مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 
 3. وھو یقیس سیاساتھا وإجراءاتھا في ثالثة مجاالت ثبت أنّھا ذات تأثیر كبیر في الحّد من انعدام المساواة2المساواةانعدام 

حقوق العمال. وكما ھو الحال في عام  -3الضرائب و -2الخدمات العاّمة (الصّحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة)؛ و -1ھي 
) تغطیة أو 2) االلتزامات المتعلقة بالسیاسات؛ و1ت من المؤشرات تقیس:  لى ثالثة مستویاحتوي كل ركیزة ع، ت2020

، 2022و 2020) تأثیرھا في انعدام المساواة. ولم تحدث أي تغییرات في المنھجیة بین مؤشري  3تنفیذ ھذه االلتزامات؛ و
ویقارن إلى حّد كبیر بین سیاسات بین المؤشرین،  بلدان والسیاساتوبالتالي یركز ھذا التقریر على التغییرات في تصنیف ال

 .4ما قبل جائحة كورونا ما وبعدھا
 

: ھیكل مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة. مالحظة: الضریبة على القیمة المضافة، وضریبة الدخل الشخصي والضریبة 1الرسم 
 .على دخل الشركات 
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 النتائج اإلجمالیة 
 ى أداءً ان األعلى واألدن البلد 

، تلیھ ألمانیا وأسترالیا التي ارتفعت من 2020یأتي النرویج على رأس مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة كما في عام 
. كما أّن أعلى عشر بلدان مرتبة في المؤشر ھي جمیعھا من البلدان الغنیة المنتسبة إلى منظمة 3إلى المرتبة  16المرتبة 

سباب في ذلك ھو أّن البلدان األغنى مادیًا تتمتع بقدرة أكبر بكثیر على جمع اإلیرادات لتنمیة. وأحد األاون االقتصادي واالتع
الضریبیة ألّن لدیھا المزید من المواطنین والشركات ذات الدخول األعلى؛ ویمنحھا ذلك أیًضا ھامًشا أكبر إلنفاق تلك 

 مایة االجتماعیة.اإلیرادات على الخدمات العامة والح

فقط في الخدمات العاّمة: إذ  12ولكن یمكن للبلدان التي تقع في قمة المؤشر أن تتحسن كثیًرا. فالنرویج مثًال تحتل المرتبة 
تنفق نسبة أقّل من میزانیتھا على التعلیم والصحة مقارنة بمعظم دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ولم تقّدم التعلیم  

فقط من حیث الضرائب، بعد أن خفضت أعلى معدالت ضریبة  15تل المرتبة ة للجمیع. وھي تحأو الرعایة الصحیالثانوي 
الدخل على األفراد والشركات بشكل حاد فّي العقد األول من القرن الحالي، على الرغم من أّن التخفیض المؤقت في معّدل 

لمساواة خالل جائحة كورونا. وقد  لحّد من انعدام ااء قد ساعد على االضریبة على القیمة المضافة المرتفع للغایة على الغذ
انخفضت من المرتبة األولى إلى الثالثة في مجال العمل إذ ارتفع الحّد األدنى لألجور بشكل أبطأ من ارتفاع الناتج المحلي 

فاقھا لألجور. لكّن إن في الحّد األدنى اإلجمالي. وسّجلت ألمانیا درجات عالیة في حقوق العمال إذ طبقت مؤّخًرا زیادة كبیرة 
أسترالیا إلى تدابیر   تصنیفعلى التعلیم ال یزال منخفًضا والضریبة على القیمة المضافة مرتفعة. ویرجع االرتفاع الكبیر في 

زة أمومة  . إال أنّھا تطبّق إجا2022قویة وجدیدة لمكافحة التھّرب الضریبي، وارتفاع الحد األدنى لألجور في تموز/یولیو 
 فقط في ركیزة العمل.  40تي في المرتبة منخفضة األجر وتأقصیرة و

ومن ناحیة أخرى، فإّن البلدان األقّل أداّء ھي جمیع البلدان المنخفضة الدخل، والعدید منھا (كان مؤخًرا) أو ما یزال متأثًرا  
انعدام  لتزام بالحّد منن في قاع مؤشر االبشدة بالنزاعات الداخلیة وعدم االستقرار السیاسي. وال یزال جنوب السودا

المساواة، ونیجیریا في المرتبة ما قبل األخیرة. وال یزال أداء كالھما سیئًا في جمیع ركائز المؤشر، على الرغم من أّن  
وھبطت  نیجیریا قد حسنت قلیًال من درجتھا الضریبیة من خالل استبعاد صغار التجار من دفع الضریبة على القیمة المضافة.

بلدان بسبب خفضھما لمعدالت الضریبة على دخل الشركات كما ھو الحال بالنسبة  10ة أدنى رالیون إلى مجموعغینیا وسی
إلى أوغندا بسبب االنخفاض الحاد في حصة اإلنفاق االجتماعي من المیزانیة وكذلك ھو الحال بالنسبة إلى ساحل العاج بسبب 

 انخفاض اإلنتاجیة الضریبیة.

 وحركتھا صعوًدا وھبوًطا في المؤشرأ البلدان مرتبة أفضل وأسو 1.0ول الجد

 البلدان المتحركة ھبوًطا  البلدان المتحركة صعوًدا بلدان  10أسوأ  بلدان 10أفضل 

 36− أفغانستان  37+ طاجیكستان  جنوب السودان  161 النرویج  1

 35− توغو  33+ المالدیف  لیبیریا  160 ألمانیا 2

 34− ھندوراس  30+ بوتان  نیجیریا  159 أسترالیا  3

 32− جمھوریة الیمن  29+ مولدوفا  ھایتي 158 بلجیكا  4

 28− غیانا 29+ المغرب  غینیا  157 كندا  5

 27− جورجیا 27+ سنغافورة  مدغشقر  156 الیابان  6

 26− إسواتیني  26+ مصر  ساحل العاج  155 الدانمارك  7

جمھوریة أفریقیا  154 نیوزیلندا  8
 الوسطى 

ھونغ كونغ قة منط 25+ موریشیوس 
 اإلداریة الخاصة، الصین 

−26 

 22− بولیفیا 22+ جمھوریة كوریا سیرالیون  153 سلوفینیا  9

األراضي  أوغندا  152 فنلندا  10
 الفلسطینیة المحتلة 

 سیشیل  19+
 

−22 
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أكثر تباینًا، ما الرئیسیة المتحركة صعوًدا وھبوًطا، مع مستویات دخل وتبدو الصورة شدیدة االختالف في ما یخّص البلدان 
ارتفاع أي بلد بشكل كبیر في مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة من خالل اتخاذ یشیر على وجھ الخصوص إلى إمكانیة 

شر بلًدا واحًدا منخفض الدخل ھو تدابیر سیاسیة لمكافحة الالمساواة. وتشمل قائمة البلدان المتحركة صعوًدا في المؤ
بلدان ذات دخل متوسط إلى منخفض ھي  رتفاع الكبیر في جبایة ضریبة الدخل الشخصي وأربعة طاجیكستان، بسبب اال

مولدوفا التي زادت إجازة األمومة وخفضت البطالة والعمالة األشّد ضعفًا وبوتان التي انتقلت من ضرائب المبیعات التنازلیة 
لضریبة على الدخل الشخصي واألراضي الفلسطینیة على القیمة المضافة أكثر حیادیة، وزادت أعلى معدل لإلى ضریبة 

لة التي زادت بشكل كبیر من اإلنفاق االجتماعي والحّد األدنى لألجور ومصر التي أدخلت أول حّد أدنى وطني لألجور.  المحت
وزیادة ساواة ضریبة الدخل التصاعدیة الجدیدة في المالدیف، ومن التغییرات الرئیسیة األخرى في سیاسة مكافحة الالم

 .5ة في كوریا الجنوبیة في السنوات األخیرةاإلنفاق االجتماعي وتغطیة المعاشات التقاعدی

وتشمل البلدان المتحركة ھبوًطا بلًدا واحًدا مرتفع الدخل ومنطقة واحدة (سیشیل ومنطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة التابعة 
ا  غیانا. ویعكس ثمانیة من أكبر عشرة بلدان متحركة ھبوطً للصین) وبلدین ذوا دخل متوسط إلى مرتفع ھما جورجیا و

انھیارات في اإلیرادات الضریبیة، ویرجع ذلك أساًسا إلى جائحة كورونا. إال أّن التغییرات الرئیسیة األخرى في السیاسة 
لحّد األدنى لألجور منذ حقوق عمل المرأة في أفغانستان، وفشل توغو في زیادة االتي تؤدي إلى تفاقم الالمساواة ھي انھیار 

زانیة المخّصصة لإلنفاق االجتماعي (وبالتالي لتغطیة الخدمات العامة) في إسواتیني  ، وانخفاض نسبة المی2012عام 
ناء األخیرة تعكس االرتفاعات  وجمیعھا باستث -وھندوراس وسیشیل ومنطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة التابعة للصین 

 التي تزاحم اإلنفاق االجتماعي. السریعة في خدمة الدیون

البلدان األفضل واألسوأ أداًء: ما ھي البلدان الملتزمة بالحّد من انعدام المساواة وما ھي التي أخفقت في  :1اإلطار 
 ذلك؟

 البلدان المتحركة صعوًدا
ة میزانیة مركًزا حتى في خضم ھشاشتھا. فقد رفعت خالل الجائحة حصّ  19األراضي الفلسطینیة المحتلة قفزت 

ر من النصف، وحصة التعلیم بمقدار العشر. وفي السنوات األخیرة، الصّحة بمقدار الثلث، والحمایة االجتماعیة بأكث
لھم مقابل الرعایة الصحیة. وللمرة األولى % من دخ10خفضت إلى النصف نسبة مواطنیھا الذین یدفعون أكثر من 

% من نصیب الفرد من الناتج 33تلة الحّد األدنى لألجور بنسبة سنوات، رفعت األراضي الفلسطینیة المح 10منذ 
 المحلي اإلجمالي.

مركًزا في مؤشر ھذا العام، وھو أعلى ارتفاع في دول منظمة التعاون االقتصادي  22 كوریا الجنوبیةوتقّدمت 
ن أصل عشرة أفقر أطفال  والتنمیة. إذ حّسنت إنفاقھا على الخدمات العاّمة، وعززت تغطیة الخدمات ما سمح لتسعة م

اإلنفاق الصحي الكارثي من الجیب الخاص  بإكمال تعلیمھم الثانوي، وھو أعلى معدل على مستوى العالم، وخفض 
ائب على األغنیاء وأنھت ممارسة المالذ الضریبي. %. وخالل المراحل المبكرة من الجائحة، رفعت الضر45بنسبة 

 ابقة ولكن یجب متابعة ما إذا كانت الحكومة الجدیدة ستحافظ علیھ.ویعكس ھذا التحّسن التزام الحكومة الس

مراكز في المؤشر إذ زادت حصتھا من میزانیة التعلیم بمقدار الخمس والحمایة االجتماعیة  10 السنغالكما تقّدمت 
اة في غرب أفریقیا. ومع  ثلث، ما یجعلھا األكثر التزاًما باإلنفاق على الخدمات العامة المناھضة النعدام المساوبنسبة ال

وتطبق السنغال واحًدا من أعلى معدالت الضرائب % من المیزانیة) منخفًضا جًدا. 5ذلك، ال یزال اإلنفاق الصحي (
% من خالل إلغاء 12زادت من جبایتھا الضریبیة بنسبة % كما 40على األشخاص األغنى في غرب أفریقیا بنسبة 

ب الضریبي. وفي خطاب وّجھھ الرئیس السنغالي ماكي سال إلى األمة في اإلعفاءات الضریبیة ومكافحة التھرّ 
أعاد التأكید على إرادتھ السیاسیة والتزامھ بالحّد من انعدام المساواة االجتماعیة واالقتصادیة   ،2022أیلول/سبتمبر 

صحة والتعلیم والصرف  والجغرافیة، ال سیّما من خالل تحسین وصول الناس إلى الخدمات االجتماعیة بما في ذلك ال
ولیس مجرد إعالنات تھدف إلى استرضاء  الصحي. ویبقى أن نرى ما إذا كانت ھذه التصریحات ستترجم إلى نتائج

 لثة.   السكان في سیاق المعارضة المضطربة والمتزایدة لوالیتھ الثا

 البلدان المتحركة ھبوًطا في المؤشر
متحّركة ھبوًطا في الركائز الثالث جمیعھا. بالحّد من انعدام المساواة  مركًزا في مؤشر االلتزام 20 بلغاریاتراجعت 

 ویُعّد النظام الضریبي البلغاري أحد أكثر األنظمة الضریبة تنازلیة في العالم حیث یمثل معدل الضریبة على القیمة
غیاب تدابیر % فقط، في  10المضافة ضعف معدالت ضریبة الدخل على األشخاص األغنى والشركات التي تدفع 

نفس معدالت ضریبة الدخل بغض النظر  لجعل الضریبة  على القیمة المضافة أقّل تنازلیة. وتواجھ جمیع فئات الدخل 
تماعیة. وارتفع معدل اإلنفاق الكارثي من الجیب عن مستواه. كما خفضت بلغاریا قلیًال حصة میزانیة الحمایة االج

على معدل في العالم. وانخفض الحد األدنى لألجور في بلغاریا بمقدار العُُشر  الخاص بمقدار ثالثة أرباع لیصبح تاسع أ
 لناتج المحلي كنسبة من ا

 فقط في مجال الحّد األدنى لألجور.  88اإلجمالي، ما یجعلھا في المرتبة 
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ھي سادس  مركًزا في مؤشر ھذا العام. و 17التي تجتاحھا اآلن اضطرابات سیاسیة واقتصادیة  ریالنكاسوتراجعت 
زانیة الصحة والتعلیم المنخفضة أصًال بلد، وقد خفضت حصص می 161أدنى بلد إنفاقًا على الخدمات العامة من بین 

% من میزانیتھا. وتجبي 60التي تستھلك ، بسبب أزمة الدیون المتزایدة 2019بمقدار الخمس لكل منھا منذ عام 
ادات الضریبیة، ما یعكس تخفیضات في معدالت الضرائب ومنح % فقط من إیراداتھا المتاحة من اإلیر16سریالنكا 

 %. 27لسنوات األخیرة. وقد أّدت الجائحة وحدھا إلى زیادة الفقر بنسبة إعفاءات للمشاریع الضخمة في ا

مركًزا في   25مراكز في المؤشر، و 7اآلن من اضطرابات اقتصادیة وضائقة دیون، ، التي تعاني غاناوتراجعت 
التي تعّد أصًال مات العامة. فقد خفضت حصص المیزانیة الُمجّمعة للتعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة، وركیزة الخد

، مع اقتراب  2022في عام من بین أدنى الحصص في العالم، بشكل كبیر بسبب مزاحمة ارتفاع خدمة الدیون لھا. و
التقشف التي تھّدد بتقویض االستثمار في الخدمات البالد من أزمة دیون شاملة، جرى اإلعالن عن المزید من تدابیر 

ملیون مواطن غاني بتغطیة حتى لخدمات الرعایة الصحیة   17. إذ ال یتمتع ما یقرب من 6العامة والحمایة االجتماعیة
ى حد األدنى لألجور بمقدار العشر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ما جعل غانا تنحدر إلاألساسیة. كما انخفض ال

 في اتجاھات ركیزة العمل. 133عالمیًا في ھذا المؤشر والمرتبة  130المرتبة 

 نتائج الركائز الثالث 
إنخفاض حّصة اإلنفاق على الصحة والحمایة    – : الخدمات العاّمة  1الركیزة  

 على الرغم من جائحة كورونااالجتماعیة 
ساواة من خالل التعلیم العام والصّحة وخدمات الحمایة  تنظر ھذه الركیزة في اإلجراءات الحكومیة لمكافحة انعدام الم

، فإنھا تنظر بدورھا إلى اإلنفاق كنسبة مئویة من میزانیة الحكومة وتغطیة  2020اعیة. وكما ھو الحال في عام االجتم
 ومدى إنصافھا وتأثیر اإلنفاق في انعدام المساواة. الخدمات المقدمة

 مة النتائج العامة لركیزة الخدمات العا 

بلًدا في ھذه الركیزة ھي كلھا من البلدان ذات الدخل المرتفع. وفي الجزء العلوي من المؤشر، تقّدم بولندا ألفقر  20إّن أعلى 
إلى المرتبة  24یكسبونھ من العمل. وقبل الحرب، ارتفعت أوكرانیا من المرتبة مواطنیھا من خالل الخدمات العامة نفس ما 

ة في اإلنفاق على التعلیم والصّحة، ما یدل على أّن بلًدا ذا دخل متوسط إلى منخفض یمكن أن  بفضل الزیادات الكبیر 21
ة. كما ارتفع عدد كبیر من البلدان األخرى البلدان األعلى دخًال على الخدمات العامة التي تحارب انعدام المساوا یتنافس مع

ھما األراضي الفلسطینیة المحتلة، التي زادت بشكل كبیر من  ذات الدخل المنخفض منذ آخر مؤشر للحّد من انعدام المساواة
وھي  2019عدیة، وموزامبیق التي زادت اإلنفاق على التعلیم بشكل كبیر منذ عام اإلنفاق االجتماعي وتغطیة المعاشات التقا

ضة الدخل في ما یتعلق أعلى بلد منخفض الدخل في ھذه الركیزة. وفي أسفل ھذه الركیزة، ثّمة أداء ضعیف للبلدان المنخف
م المساواة. وقد شھد جنوب السودان الواقع بحّصة المیزانیة التي تخّصصھا للخدمات االجتماعیة وتغطیتھا وتأثیرھا في انعدا

، كما انخفض تصنیف كّل من غانا وھندوراس 2019ي نسبة إنفاقھ على التعلیم والصحة منذ عام في أسفل القائمة انخفاًضا ف
 سیشیل انخفاًضا حاًدا بسبب تخفیضات اإلنفاق الناجمة عن تزاید أعباء الدیون والتقشف. وإسواتیني و

 إنخفاض اإلنفاق على الخدمات العامة كحّصة من المیزانیات على الرغم من جائحة كورونا 

افحة انعدام المساواة. ویقیس مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة حّصة المیزانیات الحكومیة المخّصصة لإلنفاق على مك
صة لإلنفاق الحاسم على الصحة إّن حقیقة فشل العدید من الحكومات، حتى في الحفاظ على حصة المیزانیات المخص

انة دامغة اللتزامھا بحمایة مواطنیھا. أّما البلدان التي فعلت بدًال من ذلك الشيء والحمایة االجتماعیة خالل الجائحة، ھي إد
ما في وسعھا لزیادة اإلنفاق على مساعدة مواطنیھا على تجاوز ھذه التجربة الرھیبة فھي بلدان جدیرة الصحیح وبذلت كل 

 لثناء. با

(وخالل فترة جائحة كورونا)، انخفضت حّصة المیزانیات المخصصة للتعلیم والصحة  2020وفي المتوسط منذ مؤشر عام 
 5بلًدا فقط بأكثر من  19ذ خفضھا أكثر من نصف البلدان فیما رفعھا والحمایة االجتماعیة مجتمعة بنحو نقطة مئویة واحدة، إ

% من میزانیتھا على ھذه القطاعات، كما تبرز إیران وأوزبكستان 67ولى، إذ تنفق نقاط مئویة. وتحتل كوستاریكا المرتبة األ
وجد البلدان األشّد فقًرا التي ال تلتزم كثیًرا واألرجنتین ومولدوفا كاألفضل أداًء من بین البلدان األقل ثراًء. وفي أسفل القائمة ت

یا، وأوغندا وغینیا بیساو، اللتان انحدرتا في المؤشر ضمن  بمكافحة انعدام المساواة، وال سیما أربعة بلدان في جنوب آس
ن ذات بلدان بسبب التخفیضات الكبیرة في اإلنفاق. ومن المثیر للصدمة أّن ما یقرب من نصف البلدا 10مجموعة أدنى 

رغم من حالة %) قد شھدت انخفاًضا فعلیًا في حّصة میزانیاتھا المخّصصة للصحة على ال49الدخل المتوسط إلى المنخفض (
الطوارئ الصحیة العالمیة الناجمة عن جائحة كورونا. وقد خفض أكثر من ثلثي البلدان حّصة التعلیم وخفض نصفھا اآلخر  

بلدان فقیرة مثل إثیوبیا وبوركینا فاسو وبوروندي ورواندا من زیادة حصة التعلیم؛  الحمایة االجتماعیة. ومع ذلك، تمكنت
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ھوریة أفریقیا الوسطى بشكل كبیر من حّصة الصحة؛ كما زادت الصین وأوزبكستان ومنغولیا وزادت قبرص والمالدیف وجم
 من حصة الحمایة االجتماعیة بشكل كبیر.

 ل جائحة كوروناتحّسن طفیف في مستویات التغطیة حتى قب

كورونا، مع تحسن التغطیة في جمیع   لم تحرز الخدمات العاّمة لألشخاص األشّد فقًرا أّي تقّدم تقریبًا في الفترة السابقة لجائحة
. وقبل جائحة  2020نقطة مئویة سنویًا منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام  0.5القطاعات الثالثة بأقل من 

% من  50بلًدا، لم یتمكن أكثر من  35% من أفقر األطفال تعلیمھم الثانوي؛ وفي 10بلًدا، أتّم أقّل من  40في كورونا، 
% من السكان نسبًا كارثیة من دخلھم مقابل  10بلًدا، دفع أكثر من  51لسكان من الحصول على الخدمات الصحیة؛ وفي ا

 نصف المسنین فقط على معاش تقاعدي. بلًدا، لم یحصل سوى أقّل من  66الرعایة الصحیة؛ وفي 

البًا ما تعني انخفاض نصیب الفرد من اإلنفاق، وفي البلدان األشّد فقًرا، حتى الحصص المرتفعة من المیزانیات الحكومیة غ
أن یزید األمر   2021-2020ما یترك األشخاص األشد فقًرا في مؤخرة الركب، ومن شأن خفض حصص اإلنفاق في الفترة 

م؛ مع ذلك، تقّدم بعض البلدان أمثلة بارزة على توسیع نطاق التغطیة مثل األرجنتین وأرمینیا ومنغولیا في التعلیسوًءا. و
واألرجنتین تایلند والسلفادور للتقّدم المحرز في مجال التغطیة الصحیة؛ وتونس وساموا وفیجي والمكسیك في مجال تغطیة 

 المعاشات التقاعدیة.

 ساواة اإلنفاق في انعدام المزیادة طفیفة في تأثیر 

راًء، وعلى رأسھا بولندا (التي تقلل  ، فإّن معظم البلدان األكثر تأثیًرا ھي األكثر ث2020كما ھو الحال في مؤشر عام 
%)، ولكن تبرز أوكرانیا وكیریباتي كدولتین أفقر تخفضان انعدام المساواة 77خدماتھا العامة من حّدة انعدام المساواة بنسبة 

یة نقطة مئو 0.5ل كبیر من خالل الخدمات العامة. وفي أسفل القائمة، یخفض جنوب السودان انعدام المساواة بمقدار  بشك
فقط، ومنطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة التابعة للصین واألردن وبربادوس ھي بلدان أكثر ثراًء ولكن لیست ذات تأثیر  

 یذكر.

 الذي عكست الحرب اتجاھھ في مكافحة انعدام المساواة  : أوكرانیا: التقّدم المحرز2اإلطار 

رانیا واحدة من أفضل البلدان أداًء في استخدام الخدمات من بین البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، كانت أوك
اجتماعیة  العامة للحّد من انعدام المساواة. ومثل معظم دول االتحاد السوفییتي السابق، تتمتع أوكرانیا بنظام رعایة

تمعة، وھي  % من میزانیتھا على التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة مج60فاعل. قبل الحرب، كانت أوكرانیا تنفق 
% من 35سادس أعلى نسبة على مستوى العالم بین البلدان ذات الدخل المرتفع. وشكلت الحمایة االجتماعیة وحدھا 

تفع ثماره إلى حّد كبیر. وكانت التغطیة الصحیة األساسیة والحمایة اإلنفاق الحكومي. وقد آتى ھذا اإلنفاق المر
تمتع األطفال واألمھات ذوات الموالید الجدد واألشخاص ذوو اإلعاقات االجتماعیة آخذة في االرتفاع قبل الغزو. وی

% من 84ج الشدیدة بتغطیة شاملة للحمایة االجتماعیة. وكانت تغطیة معاش الشیخوخة شبھ شاملة، في حین أدر
ون بتغطیة . وكان ما یقرب من ثالثة أرباع األوكرانیین یتمتع7العاطلین عن العمل في برنامج الرعایة االجتماعیة

الرعایة الصحیة األساسیة قبل الحرب، وھي واحدة من أعلى المعدالت بین البلدان ذات الدخل المتوسط إلى 
 المنخفض.

إلیرادات المحتملة، وھي تحتّل % من ا57.5الضرائب، إذ تمكنت من جبایة  كما أبلت أوكرانیا بالًء حسنًا في جبایة
بلًدا تعقّبھا مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة. ومع ذلك،   161بین  بلدان من 10المرتبة العاشرة ضمن أفضل 

ت الضریبة على الدخل الشخصي فإّن نظامھا الضریبي تنازلي للغایة، ما یفاقم انعدام المساواة. وقد بلغت أعلى معدال
معدل الضریبة على  % فقط، وھي إحدى أدنى المعدالت على مستوى العالم، في حین یبلغ18وضریبة الشركات 

 %.20القیمة المضافة 

إّن أثر الحرب االقتصادي واالجتماعي مدّمر، إذ وّجھ ضربة قاسمة للخدمات االجتماعیة والمالیة العامة، وقد عكس  
تي تحققت في مكافحة الفقر وانعدام المساواة، في غضون أشھر فقط. ویرسم ھذه الصورة القاتمة تقریر  المكاسب ال

دوالر  5.5. وقد ارتفع معدل الفقر (أقل من  8داده البنك الدولي وحكومة أوكرانیا والمفوضیة األوروبیةاشترك في إع
، 2023% في عام 58سبة مرّوعة تناھز % وقد یصل إلى ن21% قبل الحرب إلى 2في الیوم) عشرة أضعاف من 

ملیار دوالر إلعادة بناء ما تضّرر   45 إلىملیون أوكراني تحت خط الفقر. وتحتاج البالد  18ما یدفع بما یقرب من 
 من البنیة التحتیة للرعایة الصحیة والتعلیم والحمایة االجتماعیة.

تى مع ارتفاع النفقات المرتبطة بالحرب. واعتباًرا من  وقد أّدت الحرب إلى انخفاض كبیر في اإلیرادات الضریبیة ح
ن فترة ما قبل الحرب، في حین ارتفعت النفقات بنسبة  % م27ر/مایو، كانت اإلیرادات الضریبیة أقّل بنسبة أیا

% من النمو في اإلنفاق. ویعني كّل یوم من أیام الحرب المزید من الفقر،  61%، إذ شّكل اإلنفاق العسكري 40
 مستویات المعیشة، والخسائر في األرواح، وتصاعد تكلفة إعادة اإلعمار.  وتدھور

، إرتفع متوسط التأثیر المقّدر لإلنفاق المناھض النعدام المساواة بشكل 2020المساواة  ومنذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام
فاق االجتماعي انخفض كنسبة %. ویعكس ذلك عاملین: بشكل عام، في حین قد یكون اإلن19.4% إلى 18.4طفیف من 
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ن الناتج المحلي اإلجمالي أو دخل مئویة من المیزانیة اإلجمالیة، فإنھ في كثیر من البلدان لم ینخفض كنسبة مئویة م
األشخاص ألّن الناتج المحلي اإلجمالي والدخل قد انھارا أكثر من ذلك؛ وبالنسبة لبعض البلدان، فقد أّدت الدراسات المحددة 

 أو أسالیب النمذجة إلى تغییر اتجاه الحسابات نحو األعلى.  الجدیدة

المالدیف وتیمور الشرقیة  2020مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام وتشمل البلدان المتحركة صعوًدا بشّدة منذ 
زامبیا والصین بسبب وقبرص بفضل زیادة اإلنفاق كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي وجنوب أفریقیا وتركیا و

التنمیة االقتصادیة. ومن بین البلدان التي الدراسات الجدیدة للتأثیر التي أجراھا معھد االلتزام باإلنصاف أو منظمة التعاون و
تحّركت ھبوًطا بشّدة بسبب انخفاض اإلنفاق بوتیرة أسرع من الناتج المحلي اإلجمالي سیشیل، وجمھوریة قرغیزستان،  

 تي.والیمن، وجیبو

فشل البلدان في زیادة الضرائب المفروضة على   – : الضرائب التصاعدیة  2الركیزة  
 ن النمو الھائل في الثروات األغنیاء على الرغم م 

إّن الركیزة الثانیة لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة وھي الضرائب ضمن السیاسات العامة (أي ما إذا كانت األنواع 
 مصّممة للحّد من انعدام المساواة)؛ والتنفیذ (أي ما إذا كانت تُجبى بنجاح) وتأثیر السیاسات والتنفیذ الرئیسیة للضرائب

مجتمعان تنظر جمیعھا في الالمساواة. كما یُنظر في ما إذا كانت البلدان تعمل كمالذات ضریبیة من خالل الممارسات  
 إلیرادات.الضریبیة الضاّرة، وتحرم نفسھا وغیرھا من البلدان من ا

أغنى األشخاص،   وحین تتكاتف المجتمعات، في مراحل األزمات عبر التاریخ، تزید الحكومات الضرائب المفروضة على
كعالمة واضحة على التضامن االجتماعي. فخالل الحرب العالمیة الثانیة، رفعت الوالیات المتحدة معدالت الضرائب على 

في دفع تكالیف المجھود الحربي، كما فُرضت الضرائب على األرباح غیر  % للمساعدة90أغنى األشخاص إلى أكثر من 
 المتوقعة المفرطة للشركات. 

جائحة كورونا، إنھارت اإلیرادات الضریبیة من ضرائب المبیعات مع توقف االقتصادات. ولكن في الوقت نفسھ، وخالل 
ك أرباح الشركات، وشھد أصحاب الملیارات زیادة زادت ثروة أغنى األشخاص زیادة ھائلة في جمیع أنحاء العالم، وكذل 

ریر "مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة" أن الغالبیة العظمى ھائلة في ثرواتھم. ومع ذلك، یُظھر التحلیل الوارد في تق
بلًدا، بشكل  11) قد فشلت في زیادة الضرائب على األغنیاء أثناء الجائحة، فیما خفض 161من أصل  143من الحكومات (

دة الضرائب على ال یصدق، الضرائب على أغنى األشخاص. واختارت سبع بلدان فقط أن تفعل الشيء الصحیح عبر زیا
 األثریاء لمساعدة المجتمع في التغلب على ھذه الجائحة وتأثیرھا االقتصادي.

 النتائج العامة لركیزة الضریبة

، ما یعكس نظاًما 2022واة لعام ضریبة لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساتأتي أسترالیا في المرتبة األولى في ركیزة ال
رق، واستمرار ارتفاع مستویات جبایة الضرائب خالل جائحة كورونا، وتأثیر كبیر في الحّد من ضریبیًا تصاعدیًا على الو

لضریبي، ولكن ال یزال باإلمكان بذل بفضل إلغاء ممارسات المالذ ا 2020انعدام المساواة. وقد ارتفع المؤشر منذ عام 
تجار من الضریبة على القیمة المضافة، وعكس الخفض المزید للحّد من انعدام المساواة من خالل إعفاء المزید من صغار ال

األخیر لمعدل ضریبة دخل الشركات، وخفض اإلعفاءات الضریبیة ألصحاب الدخل المرتفع والشركات، وفرض ضرائب 
 لى الطرف اآلخر من الركیزة، ال تطبّق معظم البلدان ضرائب على الدخل (أو تعتمد معدًال ثابتًا ومنخفًضاعلى الثروة. وع

 جًدا)، مثل مقدونیا وجزر البھاما وفانواتو والبحرین وعمان، أو تسجل نتائج سیئة في الممارسات الضریبیة الضاّرة.

ضریبیة ضاّرة من انعدام المساواة، تشكل البلدان التي ألغت ممارسات وفي ما یتعلق باالتجاھات السائدة منذ آخر مؤشر للحّد 
المتحّركة صعوًدا في المؤشر. ویبرز من بینھا بلدان ھما بوتان من خالل إصالح ضریبي شامل یجعل محددة غالبیة البلدان 

ى المزید من اإلیرادات؛ الضریبة على القیمة المضافة محایدة ویجعل ضریبة الدخل الشخصي أكثر تصاعدیة ما یؤدي إل
ات في جبایة الضرائب تراجع العدید من البلدان والمالدیف من خالل فرض ضریبة دخل شخصیة تصاعدیة. وتفّسر االنھیار

بلًدا الضرائب على أغنى  11في المؤشر بسبب جائحة كورونا، والنزاعات المسلحة، وانخفاض أسعار النفط. ولكن خفض 
 ا الضرائب على الشركات.بلدً  22مواطنیھ فیما خفض 

مع تسارع تخفیضات معدل الضریبة على دخل ضرائب الدخل الشخصي أكثر تصاعدیة، وضرائب على الثروات الحدیثة، 
 الشركات 

ال تزال البلدان التي تعتمد أكثر النظم الضریبیة تصاعدیة على الورق ھي البلدان المنخفضة الدخل. فخالل جائحة كورونا، 
البلدان  على رأسھا أنغوال وكوستاریكا ونیوزیلندا. وانخفض عدد ضریبة على الدخل الشخصيأعلى معدالت بلًدا  21رفع 

التي ال تفرض ضریبة دخل شخصیة إلى أربعة، إذ فرضت المالدیف ضریبة دخل تصاعدیة. وثّمة اتجاه إیجابي آخر تمثل 
طط لھا في شیلي)، كجزء من ة (األرجنتین وبولیفیا والمخ، وخاّصة في أمیركا الالتینیالضرائب على الثروةفي تزاید فرض 

لمناھضة النعدام المساواة والحكومات التقدمیة الجدیدة. ولكن في الوقت الذي كانت فیھ االستجابة لالحتجاجات االجتماعیة ا
غنیاء: وخفض في زیادة الضرائب على األ 161بلًدا من أصل  143ثروة ودخل أغنى مواطنیھا في ارتفاع صاروخي، فشل 

 واتیا.بلًدا الضرائب على األغنیاء، وعلى رأس ھذه البلدان أرمینیا وبربادوس وكر 11
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بلًدا   22نقطة مئویة، إذ خفض  0.4ومن ناحیة أخرى، كان ثّمة انخفاض في متوسط معدالت ضریبة دخل الشركات بمقدار 
رالیون) مقارنة بخمسة بلدان فقط قامت برفعھا. وال تزال معدالت الفائدة (ال سیما تونس والیونان وأنغوال والفلیبین وسی

ى دخل الشركات ھي بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط. وال تزال جزر البھاما  البلدان ذات أعلى معدالت ضریبة عل
،  الضریبة على القیمة المضافةوالبحرین وفانواتو ال تفرض ضریبة على دخل الشركات، كما لم تجر أي تغییر یذكر في 

ان ضریبة على القیمة المضافة مصّممة التي عادة ما تكون تنازلیة، أي أنّھا تفاقم انعدام المساواة. وقد أدخلت أفغانستان وبوت
خصیًصا كي ال تكون تنازلیة عن طریق إعفاء األغذیة وصغار التجار فیما جعلت ألبانیا وجامایكا الضریبة على القیمة  

ھا أكثر تنازلیة في أنغوال والیابان. كما انخفض متوسط معدل الضریبة على القیمة المضافة المضافة أقّل تنازلیة فیما نجد
 %.15.6% إلى 15.7لعالمي من ا

 تراجع الممارسات الضریبیة الضاّرة من دون أن یتبعھا تحّول األرباح

بلد ما ممارسات ضریبیة ضارة، یشمل مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، كمؤشر سلبي، الدرجة التي یُنفذ بھا 
الضریبیة للبلدان األخرى وقدرتھا على مكافحة انعدام المساواة. وثّمة ویجتذب أرباح الشركات، ویؤدي إلى تآكل القواعد 

إلى  26. فقد ارتفع عدد البلدان الخالیة من الممارسات الضریبیة الضاّرة من 2020تحّسن ملحوظ في ھذا المؤشر منذ عام 
تسعة منھا قد حازت أسوأ  من أصل تسعة بلدان (وكانت  1.4إلى  1.7ا، وتحسن متوّسط النتیجة العالمیة من بلدً  29

الدرجات). وتأتي منطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة التابعة للصین في أسفل القائمة، تلیھا بربادوس وسنغافورة، فیما تقع 
 بلدان. 10یرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وھولندا في أدنى خمسة بلدان أعضاء في االتحاد األوروبي ھي قبرص وأ

لمؤشر سوى الممارسات الضریبیة الضارة األكثر وضوًحا، وتظھر المؤشرات الفرعیة التي تتعقب ومع ذلك، ال یظھر ھذا ا
مكافحة الممارسات والفوائد وأرباح األسھم أن تحّول األرباح آخذ في االرتفاع. وقد تساعد الجھود المبذولة ل الرسومتدفقات 

% بلدان منظمة 15قتصادیة بشأن حّد أدنى للضریبة بنسبة الضریبیة الضارة من خالل اتفاق منظمة التعاون والتنمیة اال
التعاون والتنمیة االقتصادیة على جبایة المزید من اإلیرادات، ولكنھا لن تكون ذات فائدة تذكر للبلدان المنخفضة والمتوسطة 

ى دخل الشركات تبلغ  تعتمد أصًال معدالت ضریبة عل -باستثناء ثالثة منھا فقط  -جمیع ھذه البلدان  الدخل، خاصة وأن
 % أو أكثر.15

 انخفاض حاّد في جبایة الضرائب

لقد أّدت الجائحة إلى انخفاض في جبایة الضرائب أكبر من انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي ما أّدى إلى انخفاض بنسبة 
رنة بما یُفترض بھ أن یجبیھ، وھي النسبة المئویة للضریبة التي یجبیھا كل بلد فعلیًا مقا  -اجیة" الضریبیة % في "اإلنت6.3

استناًدا إلى معدالت الضرائب التي حّددھا. وبشكل عام، انخفضت جبایة الضریبة على القیمة المضافة بشكل حاّد، ما جعل 
بلدان بشكل متفاوت تماًما، وكان أشّد ھبوط للبلدان في المؤشر بسبب عوامل أنظمة البلدان الضریبیة أقل تنازلیة. وتأثرت ال

ى مثل انعدام االستقرار السیاسي في أفغانستان، وغیانا، وھایتي، ولبنان؛ وانخفاض أسعار النفط والغاز في الجزائر  أخر
ارتفاع كبیر في اإلنتاجیة الضریبیة. وإذا وبولیفیا وجمھوریة الكونغو. وتبرز بوتان كبلد أّدت فیھ اإلصالحات الضریبیة إلى 

إن أفضل البلدان أداًء التي تجبي أكثر من ثلثي ما ینبغي لھا أن تفعلھ ھي بربادوس،  ما أخذنا ھذا الھبوط في الحسبان، ف
السودان %) تشمل جنوب 10ومنغولیا، ونیوزیلندا، وبلغاریا، والدنمارك، وسیشل. في حین أّن أسوأ البلدان (جبایة أقّل من 

 وعمان وجمھوریة أفریقیا الوسطى ونیجیریا وتشاد ولبنان وغینیا بیساو.

 باتت النظم الضریبیة أقّل مفاقمة النعدام المساواة 

%. ویعكس ذلك اعتماد العدید 1.5في المتوسط، ال تزال النظم الضریبیة الوطنیة تنازلیة، ما یزید من انعدام المساواة بنحو 
: فالنظم الضریبیة  لى إیرادات الضریبة على القیمة المضافة وانخفاض جبایة ضرائب الدخل التصاعدیةمن البلدان الكبیر ع

بلًدا. وعلى صعید أكثر إیجابیة، بسبب التغییرات في السیاسات وانخفاض جبایة الضریبة على القیمة المضافة  97تنازلیة في 
بلًدا خالل جائحة كورونا،   96ي تحّولھا إلى تنازلیة أقّل في كنسبة من إجمالي اإلیرادات، استمرت األنظمة الضریبیة ف

 ا فقط أصبح أكثر تصاعدیة.بلدً  58مقارنة بـ

إّن البلدان ذات األنظمة الضریبیة األفضل تجھیًزا للحّد من انعدام المساواة في الدخل ھي أیرلندا وكینیا وتنزانیا ولیسوتو 
  جراھا معھد االلتزام باإلنصاف ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. فقد خفضتواألرجنتین، وفقًا ألحدث التحلیالت التي أ

% باستخدام أنظمتھا الضریبیة ذات الھیاكل الضریبیة التصاعدیة على الدخل 5جمیعھا مستویات انعدام المساواة بأكثر من 
م انعدام المساواة ھي بلدان أوروبا الشرقیة وجبایة ضریبة دخل قویة. والبلدان ذات أكبر قدر من النظم الضریبیة التي تفاق

وبلغاریا، التي تتمتع بمعدالت ضریبیة ثابتة ومنخفضة االیرادات، وتعتمد على وآسیا الوسطى، وعلى رأسھا صربیا 
 الضرائب غیر المباشرة.
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تخلف الحّد األدنى لألجور عن الركب خالل الجائحة،   – : حقوق العمال  3الركیزة  
 لمرأة وتحّسن في حقوق ا 

م المساواة السیاسات المتعلقة بحقوق العمال (احترام تقیس ركیزة العمل وھي الركیزة الثالثة لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدا
الحقوق النقابیة، والحمایة القانونیة للعامالت، والحّد األدنى لألجور)؛ وتغطیة الحقوق (العاطلون عن العمل والضعفاء)؛  

 ل جیني لدخل العمل).والتأثیر (یقاس بمعام

ألجور المنخفضة في جمیع أنحاء العالم، وال سیّما النساء. وقد ُدفع لقد كان لجائحة كورونا تأثیر سلبي كبیر في العمال ذوي ا
بمئات مالیین األشخاص إلى براثن الفقر. وعلى الرغم من أّن الدول الغنیة أنفقت الملیارات على الحمایة االجتماعیة أو 

منخفضة والمتوسطة الدخل لم تحظ ت للشركات لدعم العمال ما أّدى إلى انخفاض البطالة، إال أّن معظم البلدان ال المساعدا
 بھذا الترف.  

أن الجائحة قد أّدت إلى مزید من تقویض   2022وفي الوقت نفسھ، یُظھر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
، وأشار  دنى لألجور في مواكبة نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في ثلثي البلدانحقوق العمال. وقد فشل الحّد األ

االتحاد الدولي لنقابات العمال إلى أّن الحقوق النقابیة عرضة للتھدید بسبب الجائحة. أّما العنصر اإلیجابي الوحید فكان 
 مواصلة سّن قوانین جدیدة لتعزیز حقوق المرأة.

 كیزة العمل النتائج العامة لر

دول أوروبیة مرتفعة الدخل ذات سیاسات قویة، وبطالة ا، على رأسھا سلوفاكیا، ھي جمیعھا صنیفً بلدان ت 10إّن أعلى 
، ھي البلدان تصنیفًامنخفضین، وتفاوت منخفض في األجور. والبلدان العشرة األخیرة، ونیجیریا أدناھا  9وضعف عمالة

ولدوفا ، كانت م2020ومنذ عام الة الشدیدة العرضة للضعف وحقوق العمل الضعیفة. األفریقیة المنخفضة الدخل ذات العم
أكبر البلدان المتحّركة صعوًدا في المؤشر (بسبب تحّسن حقوق المرأة وانخفاض فرص العمل الضعیفة)، واألراضي 

سیع الحد األدنى لألجور في القطاع الفلسطینیة المحتلة (بسبب االرتفاع الكبیر في الحد األدنى لألجور)، ومصر (من خالل تو
ت جمیع البلدان المتحّركة ھبوًطا زیادة البطالة، والعمالة العرضة للضعف، والالمساواة العام لیشمل االقتصاد بأكملھ). وعكس

 في الدخل بسبب جائحة كورونا. 

 تحّسن حقوق المرأة على الورق، وانخفاض الحّد األدنى لألجور –سیاسات العمل 

وكانت أعلى البلدان المتحّركة صعوًدا سات، حدثت تحسینات كبیرة في حقوق المرأة والحد األدنى لألجور. ع السیافي جمی 
ھي بربادوس (بسبب حزمة جدیدة شاملة من قوانین   2020في المؤشر منذ مؤشر االلتزام بالحد من انعدام المساواة لعام 

ریقیا الوسطى (بسبب الزیادات الكبیرة في الحد األدنى لألجور). كما  حمایة المرأة في مكان العمل) وساموا وجمھوریة أف
دت نیبال إجازة األمومة إلى حّد كبیر، وسنّت أنغوال وجامایكا وھایتي قوانین خاّصة بالتحّرش الجنسي. ویھیمن على  مدّ 

ج المحلي اإلجمالي (یُرجى النظر  مجموعة األداء الضعیف البلدان التي فشلت في رفع الحد األدنى لألجور لمواكبة نمو النات
 أدناه). 

 لالتحاد الدولي لنقابات العمال الحقوق النقابیة مھّددة وفقًا

ال تزال بیانات المصدر لمؤشرنا بخصوص الحقوق النقابیة قید التحدیث، لذلك حافظنا على الدرجات دون تغییر في المؤشر   
لحصول على أحدث المعلومات. وقد الحظ ھذ األخیر زیادة في قمع حقوق  وأشرنا إلى تحلیل االتحاد الدولي لنقابات العمال ل

% منھا الحق في المفاوضة 79% من البلدان الحق في اإلضراب، و87ال خالل جائحة كورونا، حین انتھكت العم
ل أّن أفضل البلدان في % منھا الحق في إنشاء نقابة أو االنضمام إلیھا. كما اقترح االتحاد الدولي لنقابات العما74الجماعیة، و

سا والدانمرك وفنلندا وألمانیا وأیسلندا وأیرلندا وإیطالیا وھولندا والنرویج ھي النم 2021ما یتعلق بالحقوق النقابیة في عام  
والسوید وأوروغواي؛ في حین كانت األسوأ بنغالدیش وبیالروسیا والبرازیل ومصر وھندوراس ومیانمار والفلیبین وتركیا 

 وي. وزیمباب

 اآلنتحّسن كبیر على الورق في حقوق المرأة، وأصبح التطبیق ھو األولویة 

لقد تحّسن االلتزام بخفض درجة انعدام المساواة في حقوق المرأة في مكان العمل (التشریعات المتعلقة بالمساواة في األجور  
. ونتیجة لھذه التحسینات، أصبح 2020م وعدم التمییز واالغتصاب والتحرش الجنسي وإجازة األمومة) بشكل كبیر منذ عا

بلًدا بشأن التحرش الجنسي. وتبیّن  137بلًدا بشأن المساواة في األجور، و 145لتمییز، وبلًدا قوانین بشأن عدم ا 154لدى 
ت الفجوات المرتفعة المستمرة في األجور بین الجنسین ومستویات التحرش الجنسي دون محاكمة أن األولویة في ھذه المجاال 

تحسین قوانین االغتصاب لضمان إدراج االغتصاب  ھي تطبیق القوانین. ومن ناحیة أخرى، لم یُحَرز أي تقّدم تقریبًا في
العنف. ومن البلدان التي تبرز في ھذا المجال ھي  وقوع بدًال من إثبات رضى الضحیةالزوجي واالغتصاب على أساس عدم 

 غانستان، حیث انھارت الحمایة القانونیة للمرأة.بربادوس، التي حّسنت جمیع قوانینھا، وأف
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بلدان إجازة األمومة.  8بلًدا إجازة األبوة أو اإلجازة الوالدیة أو زادھا، و 17كما تحّسنت سیاسات إجازة األمومة، إذ أدخل 
ن العمل والحیاة". ومن وھنا یبرز االتحاد األوروبي بفضل الخطوات اإلیجابیة المتخذة لالمتثال للتوجیھات بشأن "التوازن بی

منظمة العمل  بلًدا بتوصیات  58بلدان ترفض منح إجازة والدیة مدفوعة األجر، وال یلتزم   ناحیة أخرى، ال تزال خمسة
 أسبوًعا. 14بشأن إجازة األمومة لمدة  الدولیة

 توقف زیادات الحد األدنى لألجور خالل جائحة كورونا، لكنّھا تسارعت منذ ذلك الحین 

% إلى 50یادة الحد األدنى لألجور، بحیث انخفضت األجور من ید من البلدان جائحة كورونا كذریعة لعدم زت العداستخدم
  -. وال یعتمد اثنا عشرة بلًدا أي حّد أدنى وطني لألجور 2022و  2019% من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بین عامي  47

وة على ذلك، فشلت حیث انھار تطبیق الحد األدنى الوطني لألجور. وعال  2020مع انضمام الھند إلى ھذه القائمة منذ عام 
العدید من البلدان في تحدیث األجور بما یتماشى مع الناتج المحلي اإلجمالي، إذ تعتمد كل من بنغالدیش وبوروندي وجورجیا 

، بدأ الحد 2022مالي. وفي عام % من نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلج10ورواندا وأوغندا وزیمبابوي أجوًرا تقل عن 
االرتفاع بشكل كبیر في العدید من البلدان، كانت األراضي الفلسطینیة المحتلة وموزامبیق أفضلھا أداًء، األدنى لألجور في 

 وقامت العدید من بلدان االتحاد األوروبي أو المرشحة لالنضمام إلیھ بزیادة أجورھا بما یتماشى مع توجیھاتھا بشأن "مستوى
 المعیشة الالئق". 

 تغطیة حقوق العمال

التأكید علیھ في تقاریر سابقة عن االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، فإن تنفیذ حقوق العمال منخفض جًدا في أفقر  كما جرى 
مؤشر االلتزام  البلدان. ویرتبط ذلك بالعمال غیر النظامیین ولیس بالعقود النظامیة. وقد ارتفعت البطالة في جمیع أنحاء بلدان

، مع طفرات ھائلة في بلدان مثل جمھوریة الكونغو 2020% في عام 8.2% إلى متوسط 7بالحّد من انعدام المساواة من 
 وجنوب إفریقیا وبناما ولبنان.

%)، ولكن 36.5% إلى 37.3وانخفض متوسط النسبة المئویة للعمال العرضة للضعف بشكل طفیف خالل الجائحة (من 
% إلى 16ل القوى العاملة العرضة للضعف في لیسوتو من إذ زادت على سبیل المثا -لبلدان زیادات ھائلة شھدت بعض ا

%. ومن ناحیة أخرى، خفضت كل من طاجیكستان ومولدوفا العمالة العرضة للضعف بشكل كبیر من خالل سیاسات  52
مي  ثب، وخفض تكالیف االمتثال إلضفاء الطابع النظامتعّمدة لتعزیز العمالة النظامیة، وتنظیم العمالة غیر النظامیة عن ك

ملیون عامل (خاصة األشّد  14على الشركات، وزیادة سلطة تفاوض الموظفین مع أرباب العمل. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
" بدًال من  فقًرا) في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة حقوقھم العمالیة خالل جائحة كورونا إذ جرى احتسابھم "غیر نشطین

 تسجیلھم كعاطلین عن العمل. 

 في األجور شدیًدا ال سیما في البلدان المنخفضة الدخلانعدام المساواة ال یزال األثر: 

تھدف سیاسات العمل وتغطیتھا إلى سد الفجوة في األجور بین األغنیاء والفقراء. وینجح ذلك بشكل رئیسي في بلدان منظمة  
الورق فحسب، بل تنطبق أیًضا على معظم  ة ذات الدخل المرتفع، حیث ال توجد الحقوق على التعاون والتنمیة االقتصادی

) في 0.8في األجور مرتفع للغایة (إذ یتجاوز معدل جیني  انعدام المساواةالعمال ویجري تطبیقھا. ومن ناحیة أخرى، فإن 
ا الوسطى وزیمبابوي وجمھوریة الكونغو  سبعة بلدان منخفضة الدخل، على رأسھا لیبیریا والنیجر وجمھوریة أفریقی

طیة وھو ما یعكس انخفاض تطبیق حقوق العمال وارتفاع نسب العمال األشد عرضة للضعف أو العاطلین عن العمل الدیمقرا
 الذین ال یتمتعون بأي حقوق. 

العمال ورواتبھم   وال بّد أیًضا من ذكر أّن الحّصة اإلجمالیة من الدخل القومي التي تذھب إلى دخل العمل (أجور
، وال سیما في أوروبا وأمیركا الشمالیة. وبدًال من ذلك، كان دخل  1990ض مّطرد منذ عام واستحقاقاتھم) كانت في انخفا

رأس المال (أرباح األسھم، والفوائد، واألرباح) ینمو بشكل أسرع بكثیر، والدخل من ھذه المصادر یفید األغنیاء بشكل أكبر  
 لالمساواة.  ویؤدي إلى تفاقم ا

 الخالصة والتوصیات   
أزمات صحیة واجتماعیة واقتصادیة إلى مفاقمة الفقر والالمساواة. فقد شھد ما تبعھا من انفجار جائحة كورونا ولقد أّدى 

ة األولى منذ عقود، في حین ارتفعت ثروة أغنى الناس وأرباح الشركات. لذلك كانت ة في الفقر للمرّ العالم زیادات حادّ 
المیین لتقدیم سیاسات لمعالجة الالمساواة بقّوة، ولكن كما أظھر ھذا التقریر، ئحة بمثابة جرس إنذار للقادة المحلیین والعالجا

 مع بعض االستثناءات الملحوظة، استمرت الحكومات بشكل مخجل في "مفاقمة الالمساواة كالمعتاد".
 
لغذاء والطاقة، جدیدة، ما أدّى إلى ارتفاع حاد في أسعار ا ، جرى تھمیش التعافي من الجائحة بسبب أزمة2022في عام و

عدید من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتلوح في األفق أزمة في الالدیون واألمن الغذائي والمیزانیة  مشاكل وتعمیق
عدید من البلدان إلى  في غیاب التخفیف الكافي من عبء الدیون، تضطر الف .دیون كبیرة في معظم أنحاء الجنوب العالمي

شأنھ أن یقّوض اإلنفاق المناھض لالمساواة. وفي الوقت نفسھ، تجني الشركات، وال سیما في قطاعي  التقشف، األمر الذي من



2022لعام  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 14  

األغذیة والطاقة، أرباًحا فاحشة غیر متوقعة. وفي الوقت نفسھ، ال تزال الزیادة الھائلة في ثروة أغنى الناس في جمیع أنحاء 
 في الضرائب.  ل جائحة كورونا بمنأى تقریبًا عن أي زیادةالعالم خال

 
ما كاد مواطنو العالم ینتھون من تحّمل تبعات جائحة كورونا حتى ضربھم التقشف. وتحتاج الحكومات في جمیع أنحاء العالم، و

من انعدام المساواة  الحدّ  المساعدة في بدعم من المؤسسات المالیة الدولیة والتمویل العالمي، إلى تنفیذ سیاسات من شأنھا
 قراء من الركود والتضخم.وحمایة دخول الف

 وقف انفجار الالمساواة وعكس اتجاھھ: توصیات للحكومات 
 

 تتمثل األولویة القصوى في اتخاذ الحكومات إجراءات عاجلة للحدّ بشكل جذري من الالمساواة: 
الناس فقًرا من  ى تعزیز دخول أشدّ لتقشف والتركیز عل. ویعني ذلك رفض اوضع خطط عمل وطنیة للحد من الالمساواة .1

خالل زیادة اإلنفاق المناھض النعدام المساواة، وجعل الضرائب أكثر تصاعدیة، وزیادة حقوق العمال وأجورھم،  
أن   ا في الحد من انعدام المساواة وتأثیر السیاسات. وینبغيم المحرز سنویً واالستثمار بشكل أكبر بكثیر في رصد التقدّ 

 :تتضمن الخطط ما یلي

 لضریبیة:السیاسات ا .2
المعدالت للشركات الكبیرة وأغنى رفع جعل ضرائب الدخل على الشركات واألفراد أكثر تصاعدیة من خالل  .أ

 األفراد.
 الحّد بشكل كبیر من اإلعفاءات الضریبیة والحوافز والبدالت للشركات الكبیرة واألفراد.  .ب
ستثنائیة" على أساس دائم على جمیع الشركات التي  االضرائب اللناس و"فرض "ضرائب تضامن" على أغنى ا .ت

 ة من االرتفاعات الحالیة في أسعار النفط والمواد الغذائیة. ، خاصّ فاحشةتحقق أرباًحا 
ورفع   والضریبة العامة على المبیعاتضمان إعفاء المنتجات الغذائیة األساسیة من الضریبة على القیمة المضافة  .ث

 ر التجار وتخفیف العبء على األشخاص الفقراء. غاسجیل الستبعاد صعتبات الت
 فرض ضرائب على مخزون الثروة (بما في ذلك الثروة المحتفظ بھا في الخارج) ألغنى الشركات واألفراد. .ج
ك، والمیراث،  مال، مثل تلك المفروضة على أرباح رأس المال، واألھاجوتدرّ  زیادة معدالت الضرائب األخرى .ح

 خل.والد ،الیةالت الموالمعام
دة الجنسیات حصتھا العادلة من الضرائب من خالل الحّد من الممارسات الضریبیة ضمان دفع الشركات المتعدّ  .خ

 التھرب الضریبي. الضاّرة وتعزیز التدابیر ضدّ 
ن  تعزیز قدرة سلطات اإلیرادات الوطنیة على تحصیل الضرائب والحّد من التدفقات المالیة غیر المشروعة ع .د

السریة من خالل سجل عالمي لألصول، وتحسین تبادل المعلومات عن حیازات الثروة الخارجیة، طریق إنھاء 
 وزیادة كفاءة اإلبالغ عن أنشطة الشركات في كل بلد على حدة.

  

 الخدمات العامة: .3
توسطة  المنخفضة والمالوصول في البلدان  من أجلزیادة اإلنفاق على التعلیم المجاني الذي یقّدمھ القطاع العام،  .أ

على التعلیم الثانوي   % من المیزانیات الحكومیة، مع التركیز بشكل خاصّ 20الدخل إلى ھدف إنشیون المتمثل في 
 عالي الجودة ألشّد األشخاص فقًرا. 

زیادة اإلنفاق بشكل كبیر على الرعایة الصحیة العامة لضمان حصول المواطنین على رعایة صحیة عالیة الجودة   .ب
حاجة إلى التركیز بشكل خاص على توفیر الرعایة الصحیة  وثّمةاألوبئة المستقبلیة.  منل یتھم بشكل أفضوحما

 للجمیع. ااألولیة الشاملة مجانً 
برامج حمایة اجتماعیة شاملة تتجاوز المعاشات التقاعدیة لضمان حمایة الفقراء العاملین، واألطفال،   سنّ  .ت

ن العمل، ومقدمي الرعایة غیر مدفوعي األجر، وغیرھم من الفئات األشّد  واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعاطلین ع
 وأزمة المناخ. یةوحمایة المواطنین بشكل أكثر شموًال من األوبئة المستقبل -ضعفًا 

عند نقطة االستخدام، وعكس سیاسات الخصخصة، وجعل   تھاإلغاء رسوم التعلیم والخدمات الصحیة لضمان مجانی .ث
 عبء على الفقراء.الحمایة االجتماعیة القائمة على المساھمة أكثر تصاعدیة لتخفیف ال المساھمات في نظم

لثانوي والرعایة الصحیة والحمایة االجتماعیة من خالل تركیز  تسریع وتیرة التقّدم نحو التغطیة الشاملة للتعلیم ا .ج
 اإلنفاق على المواطنین األشّد فقًرا واألكثر تھمیًشا. 

  

 رھم:حقوق العمال وأجو .4
ضمان تمتع األشخاص بحقوق التنظیم النقابي واإلضراب والتفاوض الجماعي، سواء في العمل غیر النظامي أو   .أ

القوانین الالزمة لالمتثال التفاقیات منظمة العمل جمیع واحترام  سنالنظامي أو غیر المدفوع األجر من خالل 
 الدولیة.  

 ش الجنسي.شأن المساواة في األجور وعدم التمییز والتحرّ رأة بإدخال وتحسین تطبیق القوانین الخاصة بحقوق الم .ب
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سّن تشریعات إلدراج االغتصاب الزوجي في قوانین مكافحة االغتصاب في جمیع البلدان وتعریف االغتصاب  . ت
 . على أساس عدم الموافقة بدًال من إثبات العنف

أسبوًعا على األقّل مدفوعة  18تماعیة، إلى االج زیادة اإلجازة الوالدیة المتساویة األجر، المتاحة لجمیع األنواع .ث
% من الراتب السابق، بما یتماشى مع توصیات منظمة العمل الدولیة بإعادة توزیع الوقت والتكالیف 100بنسبة 

 والمسؤولیة عن أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر بین النساء والرجال، ومن األسر إلى الدولة. 
یتناسب مع نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ثّم إجراء مراجعات سنویة لزیادتھا جور لاألدنى لأل زیادة الحدّ  .ج

في الھیاكل الوطنیة التي تنفذ تشریعات العمل، بما في ذلك الحد كذلك االستثمار  وزیادةبما یتماشى مع التضخم. 
 األدنى لألجور وحقوق المرأة. 

المتعلقة بظروف العمل ي للحّد األدنى من المتطلبات التنظیمیة وضع نظم لضمان امتثال القطاع غیر النظام .ح
 واألجور. 

ة بھم) في جیًا (وترتیبات التأمین األصغر الخاصّ األشّد ضعفًا تدریالعمال إنشاء نظم لدمج العمال غیر النظامیین و .خ
 أنظمة الحمایة االجتماعیة.

 توصیات موجھة إلى المجتمع الدولي 
 لدعم الحكومات: جلةأن یتخذ خمسة إجراءات عایجب على المجتمع الدولي 

من أھداف   10الھدف  من انعدام المساواة في الدخل والثروة في إطار تعزیز الرصد العالمي للتقّدم المحرز في الحدّ  .1
التنمیة المستدامة، وإدخال سیاسات رئیسیة للضرائب واإلنفاق والعمل تھدف إلى تحقیق ذلك، ووضع أھداف للتدابیر 

 10.  2030بحلول عام وذلك بعد السنة المالیة لما  0.25ستسمح لجمیع البلدان بالوصول إلى معامالت جیني تبلغ  التي
لبنك الدولي بضمان تجنیب جمیع برامج البلدان والمشورة المتعلقة بالسیاسات التقشف تكلیف صندوق النقد الدولي وا .2

ائب والخدمات العامة والعمل یر عاجلة محّددة لجعل سیاسات الضرمن انعدام المساواة واحتواء تداب والتركیز على الحدّ 
 تحقق ذلك بشكل أكثر فاعلیة. 

قّدمھ المؤسسات المالیة الدولیة لمساعدة البلدان على حمایة سكانھا من  تعزیز تمویل ُمیّسر طارئ وخاٍل من الشروط ت .3
وسعھا لتحقیق أقصى قدر من إعادة تخصیص  ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وینبغي للمؤسسات أن تبذل كل ما في
البلدان من البلدان المرتفعة الدخل إلى  2021حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 

المنخفضة الدخل، بطرق تقلل من الدیون وشروطھا. وینبغي لصندوق النقد الدولي أن یصدر حقوق سحب خاصة 
تعزیز قدرتھا  من أجل ، یعاد تخصیصھا الستھداف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ملیار دوالر 650أخرى بقیمة 

 على اإلنفاق التدریجي.
توفیر تخفیض شامل لدیون جمیع البلدان، بما في ذلك إلغاء جمیع مدفوعات الدیون المستحقة للمقرضین من القطاعین   .4

مستویات وضمان حصولھا  أدنى ھذه الدول إلى  ، من أجل خفض خدمة دیون2024و 2023العام والخاص في عامي 
 الصحیة الشاملة والتعلیم والحمایة االجتماعیة.على التمویل الكافي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة للرعایة 

إلى المتوسط، مع التركیز على دعم اإلنفاق  مة إلى البلدان ذات الدخل المنخفضزیادة كبیرة في المساعدات المقدّ  .5
جتماعیة، بما في ذلك من خالل إنشاء صندوق عالمي  النعدام المساواة على التعلیم والصحة والحمایة االالمناھض 

. ویمكن تمویل  2030یة االجتماعیة یدعم البلدان المنخفضة الدخل لتوفیر الحمایة االجتماعیة للجمیع بحلول عام للحما
على الثروة، والدخل، والمعامالت المالیة، وانبعاثات ذلك من خالل فرض ضرائب تضامن في البلدان المرتفعة الدخل 

 ضة الدخل.الكربون، مع تخصیص جزء من اإلیرادات للبلدان المنخف
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تأثیر جائحة كورونا في الالمساواة،    1.
واالستجابات الحكومیة، ودور المؤسسات المالیة  

 الدولیة 

لعالم، ما دفع  التي اجتاحت الناس العادیین في جمیع أنحاء ا جائحة كورونا اآلن بسبب أزمة تكالیف المعیشة آثار تتفاقم
 تمویل الحكومات في جمیع أنحاء العالم.  المالیین إلى براثن الجوع وشلّ 

لمعالجتھا، وإجراءات صندوق النقد یتناول ھذا الفصل تأثیر جائحة كورونا في الالمساواة، وعدم اتخاذ إجراءات حكومیة و
ر أن یزید من الالمساواة تقشف الذي من المقرّ كما ینظر التقریر إلى أزمة الدیون والعصر الجدید من ال الدولي والبنك الدولي.

 عالوة على انفجار عدم الالمساواة في ظّل جائحة كورونا. 

 ي إلى تفاقم الالمساواة تراكم األزمات یؤدّ 
رت جائحة في  داخل البلدان وفیما بینھا. كما أثّ ة كورونا عن أوجھ الالمساواة القائمة وفاقمتھا، واتسعت لقد كشفت جائح

الناس فقًرا والنساء وغیرھم من الفئات الضعیفة ھم األشّد تضّرًرا. وفي حین  الجمیع، لكن تأثیرھا لم یكن متساویًا. وكان أشدّ 
العالم من تنمیة  ثریاءأ  ثرىوألقي بمالیین آخرین في براثن الفقر المدقع، تمكن أ ،شھد ملیارات األشخاص انخفاًضا في دخلھم

وقد یستغرق األمر   ،. وبالنسبة ألصحاب الدخل المنخفض، تستمّر آثار الجائحة11ثرواتھم إلى مستوى قیاسي خالل الجائحة
واة العالمیة في اللقاحات إلى سرعتین متفاوتتین ت الالمسایعود دخلھم إلى مستوى ما قبل الجائحة. وقد أدّ  قبل أنسنوات عّدة 

الالمساواة بین البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  األمر الذي فاقمالتعافي من الجائحة،  في عملیة
 ألول مّرة منذ ثالثة عقود.

خمھا الجائحة، بسبب ارتفاع مستویات التضخم التي بدأت تتفاقم أزمة الالمساواة العالمیة داخل البلدان وفیما بینھا، والتي تضو
ما من حیث االرتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة. وقد ، ال سیّ سوًءا  حرب في أوكرانیازادتھا الو 2021ر في عام تظھ

والمعاناة، ودفع بلدانًا تسبب ذلك كلھ في أزمة عالمیة في تكالیف المعیشة، ما أجبر المالیین على الوقوع في براثن الفقر  
براثن الفقر في  ملیون شخص في  71ارتفاع أسعار المواد الغذائیة والوقود حوالي بأكملھا إلى حافة اإلفالس. كما ألقى 

تفاقم الجوع الذي  ،ومؤخًرا الحرب في أوكرانیا ،وتغیّر المناخ ،وبسبب الجائحة  2022.12األشھر الثالثة بین مارس ویونیو  
ملیون شخص أزمة غذائیة  828یواجھ حوالي في ارتفاع في السنوات القلیلة الماضیة. وعلى الصعید العالمي،  أصًال كان 

    .13ملیون شخص منذ بدء الجائحة  150یادة ، بز2021حاّدة في عام 

لدخل من االنتعاش وال تزال البلدان المنخفضة الدخل تكافح من أجل التعافي من الجائحة، في حین تمكنت البلدان المرتفعة ا
لحمایة اقتصاداتھا أثبتت أنھا مكلفة للبلدان المنخفضة  تھا البلدان األكثر ثراءً بعض اإلجراءات التي اتخذ ة. ومع ذلك، فإنّ بقوّ 

، إلى ارتفاع قیمة الدوالر األمریكي ما یجعل األمریكیة في الوالیات المتحدة ال سیماي ارتفاع أسعار الفائدة، والدخل. ویؤدّ 
زید من تكلفة خدمة الدیون الخارجیة. ویجب على  یھ كما أن ،لواردات مثل الغذاء أو الوقود أكثر تكلفة من أي وقت مضىا

منھكة أصًال في  أنّھاحین في  فقط العثور على المزید من األموال للصمود -من دون ما ذنب اقترفتھ  -الدول األشّد فقًرا 
بسبب سیاسات أعقاب العاصفة االقتصادیة لجائحة كورونا. كانت ھذه الكارثة المستمّرة تلوح في األفق لسنوات وتتسارع 
علت الحكومات الحكومات والمؤسسات المالیة الدولیة. ولكن ال یزال ثّمة مجال للحّد من الالمساواة، والضعف، والفقر إذا ف

 لدولیة الشيء الصحیح وإذا كان ثّمة تضامن عالمي.والمؤسسات المالیة ا

على انفجار الالمساواة بسبب جائحة    ات ردود فعل الحكوم 
 كورونا 

أبرز تقریر االلتزام بالحّد من قد ة لمواجھتھا. وونا العالم في لحظة كانت فیھا معظم البلدان غیر مستعدّ ئحة كورضربت جا
ة قبل الجائحة،  % من میزانیاتھ على الصحّ 15بلًدا كان ینفق  158فقط من أصل  بلًدا 26أّن  2020انعدام المساواة لعام 

، حین العالج ثالثة عمال یفتقر إلى حقوق العمل األساسیة والحمایة، مثل أجور  على األقل من كلّ   عاملبلدان كان  103وفي 
ت الحكومات إلى اضطرّ  إذع أنحاء العالم . وقد أّدى ذلك إلى زیادة غیر مسبوقة في اإلنفاق العام في جمی14ضرب الفیروس

 سره. التدخل من خالل الحوافز المالیة لحمایة الناس ودعم الشركات مع إغالق العالم بأ
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ھذا النوع من جھود اإلنفاق قد أظھر مّرة أخرى المستوى المقلق لالمساواة العالمیة. وفي حین تمكنت البلدان المرتفعة  ولكنّ 
البلدان المنخفضة الدخل واالقتصادات الناشئة إال  تحشد% من الناتج المحلي اإلجمالي، لم 9.3الدخل من نشر دعم مالي بلغ 

(باستثناء تدابیر السیاسة العامة المتعلقة بالقروض   15اإلجمالي على التوالي لي ھا المحمن ناتجفقط % 3.5% و1.6
دوالًرا  9836وحصص األسھم). وتشیر التقدیرات إلى أّن نصیب الفرد من اإلنفاق التحفیزي للبلدان المرتفعة الدخل قد بلغ 

الًرا أمریكیًا للفرد الواحد، على الرغم من أّن دو 17فقت البلدان نمًوا التي أن ة من أقلّ مرّ  579أمریكیًا، أي أكثر بحوالي 
. وبطبیعة الحال، 16مّرة فقط منھ في أقّل البلدان نمًوا 30نصیب الفرد من الدخل في البلدان المرتفعة الدخل أعلى بحوالي 

ة من ة الدخل بقوّ المرتفع إلى المساواة في مسارات التعافي. وفي حین انتعشت البلدانھذا الھائل انعدام المساواة م رجِ تُ 
17  2022وتزداد سوًءا في عام  2021بتھا الجائحة في عام الجائحة، ال تزال البلدان المنخفضة الدخل تعاني من ندوب سبّ 

 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتضخم والدیون.

البلدان المرتفعة الدخل تعتمد   ین أنّ لرغم من تفاوتھ. وفي حاوكان حجم الدعم المالي خالل الجائحة غیر مسبوق، على 
اعتماًدا كبیًرا على الحیز المالي المتاح لدیھا وقوة بنوكھا المركزیة على ضخ السیولة الالزمة، اضطرت البلدان المنخفضة 

ع تجنب الدخل إلى اللجوء إلى المؤسسات المالیة الدولیة، وال سیما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم اقتصاداتھا م
حة لم یكن األبرز من حیث استجابات البلدان. والواقع أّن اإلنفاق  االنھیار المالي. ومن المثیر للدھشة أّن اإلنفاق المتعلق بالصّ 

(وأبرزھا تخفیض   المھدورةمن إجمالي اإلنفاق اإلضافي أو اإلیرادات فقط ة صغیرة اإلضافي على الصحة یمثل حصّ 
 المھدورةابیر). ووفقًا لصندوق النقد الدولي، في حین أن اإلنفاق اإلضافي واإلیرادات من التدالضرائب وتعلیقھا وغیر ذلك 

% من  1.4ة لم تمثل سوى التدابیر المتعلقة بقطاع الصحّ  % من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى العالم، فإنّ 10.2مثلت 
 .  18% فقط من التدابیر المالیة13.4الناتج المحلي اإلجمالي، أي 

إستجابات الحكومات لجائحة كورونا: ماذا یُظھر لنا تقریر  
 االلتزام بالحّد من الالمساواة؟ 

ھو أول تحلیل مفّصل یُنشر ویبحث في سیاسات وإجراءات الحكومات  2022مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
رض التقریر سیاسات وإجراءات اإلنفاق والضرائب یستعمساواة. والخالل فترة جائحة كورونا ذات التأثیر الحاسم في ال

 .2021و 2020حكومة خالل عامي  161والعمل التي اتخذتھا 

األشّد تضّرًرا  ھم الالمساواة في جمیع أنحاء العالم، حیث كان األشخاص األشّد فقًرا وضعفًا تفاقمأّدت جائحة كورونا إلى وقد 
ظھر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام . ومع ذلك، یُ 19ّد سواءلى حمن المرض واآلثار االقتصادیة العمیقة ع

بوضوح أّن معظم حكومات العالم قد فشلت خالل الجائحة في اتخاذ خطوات ملموسة للتخفیف من ھذا االرتفاع  2022
 الخطیر في الالمساواة.

 األدنى اإلنفاق الصحي أثناء الجائحة.لى خفض نصف البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إ •

%) اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة 49ما قبل الجائحة، خفض نصفھا (ل تعود بلدان تملك بیانات إنفاق 107في  •
 بلًدا فقط زیادة بأكثر من نقطة مئویة واحدة.  35بلًدا من إنفاقھ. وحقق  51بینما زاد 

 ل الجائحة.یم خالالتعل% من البلدان اإلنفاق على 70خفض  •

 11بلًدا في زیادة الضرائب المفروضة على أغنى الناس خالل الجائحة، وخفض  161بلًدا من أصل  143فشل  •
 بلًدا فعلیًا الضرائب على األغنیاء. 

 فشل ثلثا البلدان في زیادة الحّد األدنى لألجور بما یتماشى مع الناتج المحلي اإلجمالي.  •

ا، أظھرت العدید من الحكومات أنھ یمكن اتخاذ إجراءات سیاسیة قویة  كورونائحة ولكن حتى في مواجھة ج •
أّن الالمساواة ھي خیار سیاسي،   تثبتأ إذللعالم،  یُحتذى تصرفات ھذه الحكومات ھي مثال لمكافحة الالمساواة. إنّ 

 . اتخاذ إجراءاتغالبیة البلدان التي تفشل في  توفضح

%)، والحمایة االجتماعیة بأكثر من النصف  34ة بمقدار الثلث (یة الصحّ میزانحتلة زادت األراضي الفلسطینیة الم •
 %. 10%)، والتعلیم بنسبة 53(

 .2021و 2019یة بأكثر من النصف بین عامي زادت نیبال میزانیتھا الصحّ  •

األرجنتین %، وفرضت 25% إلى 15نقاط مئویة، من  10زادت كوستاریكا أعلى معدل لضریبة الدخل بمقدار  •
 على الثروة وضریبة تضامن على أغنى مواطنیھا.  ولیفیا ضرائبوب
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ل مرة حًدا أدنى  سنّت بربادوس مجموعة شاملة من القوانین لتحسین حقوق المرأة في العمل، وأدخلت المالدیف ألوّ  •
 لألجور على الصعید الوطني.

ملحوظ. وقد انخفض الزمان ھو أمر یة منذ قرن من أكبر حالة طوارئ صحّ  االنخفاض في اإلنفاق الصحي في خضمّ  إنّ 
.  20% من البلدان مقارنة بإنفاقھا قبل الجائحة 42ة من إجمالي اإلنفاق العام خالل الجائحة في ة، كحصّ اإلنفاق على الصحّ 

ة %) حصّ 49(  ھاالدخل المتوسط إلى المنخفض، خفض ما یقرب من نصف وبالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات
ة اإلنفاق الصحي في میزانیاتھا بأكثر من نقطة مئویة واحدة  بلًدا حصّ  26لجائحة. ولم یزد سوى لصحي خالل ااإلنفاق ا

 خالل األزمة الصحیة.

ز المالي الضیق الذي اضطرت معظم البلدان حیّ ویمكن تفسیر ھذا االنخفاض في اإلنفاق الصحي بعّدة عوامل، بما في ذلك ال
كان من الممكن  ، واضطرت إلى إعادة تخصیص اإلنفاق بدًال من زیادتھ. وفي بعض البلدان،إلى مواجھة الجائحة في إطاره

ي على جائحة كورونا عن طریق خفض اإلنفاق الصحي في أماكن أخرى، مع  بدًال من ذلك دفع أي زیادة في اإلنفاق الصحّ 
مقارنة  2020ي في عام ق الصحّ في اإلنفا ونسبیًا  21ا یترتب على ذلك من عواقب وخیمة. وشھد األردن انخفاًضا مطلقًام

 %.9.9% من إجمالي النفقات إلى 12.2، من  2019بعام 

البنیة التحتیة   تعزیزوبالنسبة لمعظم البلدان، تركزت زیادة اإلنفاق الصحي على التدابیر المتعلقة بجائحة كورونا بدًال من 
. ومع ذلك، 2021و 2019یة بأكثر من النصف بین عامي صحّ الصحیة وتوسیع نطاق التغطیة. وقد زادت نیبال میزانیتھا ال

ة للحكومة % من میزانیة الصحّ 40ذھبت كل الزیادة تقریبًا إلى الوقایة من فیروس كورونا ومكافحتھ، والتي شكلت 
 % من7.8ة في البالد منخفضة عند نسبة ومع ذلك، ال تزال میزانیة الصحّ   22.22/ 2021المركزیة في السنة المالیة 

 القًا من مستوى منخفض.إجمالي اإلنفاق إذ كانت الزیادة انط

ما دعم  ة، وال سیّ ة اإلنفاق على الصحّ ر الزیادة في اإلنفاق في مجاالت أخرى أیًضا االنخفاض في حصّ كما یمكن أن تفسّ 
یقیا وبنغالدیش وكینیا في حزم التحفیز في نیبال والسلفادور وجنوب أفر "متعقب التعافي الشعبي"ولدى نظر  قطاع األعمال.

% من الحوافز المعلنة قد ذھبت إلى الشركات الكبیرة بدًال من الشركات 63رالیون خلص إلى أّن وغواتیماال وھندوراس وسی
من حیث خفض اإلنفاق خالل  ومن الواضح أن التعلیم ھو الضحیة األھمّ  .23الصغیرة والمتوسطة وتدابیر الحمایة االجتماعیة 

 .24ة التعلیم في إجمالي اإلنفاق العام%) حصّ 70بلًدا (  127بلًدا من أصل  89ض الجائحة، إذ خف

من  حدّ ومؤشر االلتزام بال 2020من انعدام المساواة  وانخفضت اإلیرادات الضریبیة بشكل كبیر بین مؤشر االلتزام بالحدّ 
 مع انخفاض إیرادات ضریبة القیمة المضافة % من البلدان وفقًا لتحلیلنا،68، إذ انخفضت بالنسبة لـ2022م المساواة اعدان

؛ ومع ذلك، لم یغتنم سوى عدد قلیل جًدا من الدول الفرصة لزیادة الضرائب المفروضة على أغنى الناس في المقام األول
تخذ فیھا الحكومات تللتعویض عن ذلك. تاریخیًا، كان وقت األزمة االقتصادیة والتضامن االقتصادي ھو اللحظة التي 

. ومع ذلك، لم  25للقیام بذلكسیاسي الدر من الدعم بأكبر ق ىحظتفروضة على أغنى الناس وات لزیادة الضرائب المخطو
% من الحكومات في زیادة المعدل 90یغتنم سوى عدد قلیل جًدا من الحكومات ھذه الفرصة خالل أزمة كورونا، حین فشلت  

    الضرائب على األغنیاء. دولة عملیًا  12األعلى لضریبة الدخل الشخصي، وخفضت 

ما یقرب من  كانوا أشّد تضرًرا من جائحة كورونا، إال أنّ  كالفندقیةعض المھن األقل دخًال العمال في ب وعلى الرغم من أنّ 
المحلي اإلجمالي. كما یفید االتحاد الدولي   ھاألجور لناتجلاألدنى  ثلثي الحكومات قد فشلت أیًضا في ضمان مواكبة الحدّ 

%، وارتفعت 77% إلى 73نقابات أو االنضمام إلیھا ارتفعت من ات العمال بأّن نسبة الحكومات التي تمنع تسجیل اللنقاب
 %. 87% إلى 85نسبة الحكومات التي تعیق الحق في اإلضراب من 

 دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
في عام  ، إال أنّھ سرعان ما تضاءل بالنسبة لمعظم البلدانة الدعم المالي كان خالل السنة األولى من الجائحةفي حین أن ذرو

 2021، وخاصة في الجنوب العالمي. وواصلت البلدان المرتفعة الدخل تدابیر الدعم التي اتخذتھا خالل عامي 2021
حلي % من الناتج الم8المحلي اإلجمالي، استناًدا إلى  من الناتجعلى التوالي % إضافیتین 2% و6حیث بلغت  2022و

% من ناتجھا 2فإن البلدان المنخفضة الدخل ستكون قد أنفقت بالكاد  .  ومع ذلك،2020اإلجمالي الذي أنفقتھ في عام 
اظ عدد قلیل منذ بدء الجائحة. وتراجعت معظم البلدان عن تقدیم دعمھا، مع احتفو 2022المحلي اإلجمالي بحلول نھایة عام 

جزء كبیر من الحیّز المالي الصغیر الذي أنشئ خالل  جاءسبة لھذه البلدان، النوب 2021.26منھا بجزء صغیر منھ في عام 
م  السنة األولى من الجائحة من خالل دعم المانحین وتعلیق خدمة الدیون واإلقراض من المؤسسات المالیة الدولیة. وقدّ 

منھا في البدایة   ، كان الكثیرفي شكل قروض  27بلًدا  90ملیار دوالر أمریكي إلى  170صندوق النقد الدولي أكثر من 
. 28قروًضا طارئة منخفضة خالیة من الشروط، لكنھا منذ ذلك الحین تحّولت إلى برامج قائمة على القروض العالیة الشروط

وعلى الرغم من إصدار صندوق   .29ملیارات دوالر أمریكي لدعم البلدان في استجابتھا 204مت مجموعة البنك الدولي وقدّ 
، وبسبب التوزیع غیر المتكافئ مع  ) ملیار دوالر أمریكي 650(لحقوق السحب الخاصة بشكل كبیر ومفید النقد الدولي 

لم یكن كافیًا لمنع انھیار اإلنفاق   ذلك ملیار دوالر أمریكي فقط من ھذه الموارد للبلدان منخفضة الدخل، إال أنّ  21تخصیص 
المتوسطة الدخل إلى ن التدابیر المتخذة في البلدان المنخفضة و. ویشیر التراجع السریع ع2021لدان في عام في بعض الب
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إیراداتھا الضریبیة لم تتعاف وال تزال أقل بكثیر من مستویاتھا  الضغوط المالیة التي وجدت نفسھا في مواجھتھا، ال سیّما وأنّ 
على الالمساواة والفقر في بعض   ھمّ مماعیة خالل السنة األولى من الجائحة أثر قبل الجائحة. وكان لتدابیر الحمایة االجت

إلى انخفاض في الالمساواة في الدخل:  األمریكیة البلدان. وقد أّدت حزم التحفیز الضخمة التي نفذتھا حكومة الوالیات المتحدة
دنى، في حین انخفض دخل األس مُ الخُ وزادت حّصة دخل  2020و 2019% بین عامي 4فقد ارتفع متوسط الدخل بنسبة 

% من الناتج المحلي 4. وبالمثل، فقد أّدى برنامج المساعدات الطارئة في البرازیل الذي بلغ 30% من األشخاص20أعلى 
. ولكن  2020ملیون في سبتمبر  9.8إلى  2019ملیون في عام  23إلى انخفاض عدد الفقراء من  2020اإلجمالي في عام 

ویصل إلى  ر بشكل كبیر لیفوق مستویات ما قبل الجائحة ، ارتفع الفق2021ومة عن معظم الدعم في عام مع تراجع الحك
ة أو لم یزدد، فإن البلدان المنخفضة الدخل ھ إذا انخفض التمویل الخارجي للصحّ وحذر البنك الدولي من أنّ  .31ملیون 27.7

الجائحة المستمرة،  ادرة على تلبیة احتیاجات اإلنفاق المتعلقة بالبلدان المتوسطة إلى المنخفضة الدخل ستجد نفسھا غیر قو
ثلثي البلدان الفقیرة تخفض أصًال اإلنفاق على   ألنّ . ویواجھ التعلیم خطًرا مماثًال 32لصحیة الشاملةناھیك عن تحقیق التغطیة ا

والمحفظة المالیة الواقعة تحت الضغط أصًال  ارتفاع تكالیف االقتراض، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة،  . والواقع أنّ 33التعلیم
دان المنخفضة الدخل تجبرھا على نحو متزاید على السعي للحصول على تمویل من صندوق النقد الدولي، والذي غالبًا ما لبلل

     یأتي مصحوبًا بتدابیر تقشفیة مؤلمة. 

 القائمان على النوع االجتماعي  للجائحة  األثر واالستجابة  
مسار عقود من  تأة والعنف القائم على النوع االجتماعي، وعكس قد أّدت الجائحة إلى زیادة مواطن الضعف االقتصادي للمرل

الرغم من أّن النساء كن على الخطوط األمامیة  على م المحرز في مجال المساواة بین األنواع االجتماعیة، وذلكالتقدّ 
النساء  األجور بین المساواة فيستغرقھ تة لجائحة كورونا. وقد أّدت الجائحة إلى زیادة الوقت المتوقع الذي سلالستجاب

. وقد تأثرت القطاعات التي تھیمن علیھا النساء مثل الفندقیة والقطاعات غیر  34عاًما 135عاًما إلى   99والرجال من 
وحده، تشیر   2020وسبل العیش التي تحتفظ بھا النساء. وفي عام الرسمیة بشدة بالجائحة، ما أّدى إلى فقدان الدخل 

. وشھدت تدابیر اإلغالق زیادة قیاسیة في  35ملیار دوالر أمریكي من الدخل 800قدن حوالي التقدیرات إلى أّن النساء ف
مساواة القائمة على العرق  وحتى بین النساء، كانت أوجھ الال العنف القائم على النوع االجتماعي والعمل غیر المدفوع األجر.

عدد قلیل فقط  سوى تخذ  ی إذ لمالمرأة ھزیلة وغیر مكتملة، واإلعاقة والدخل ملحوظة. ومع ذلك، كانت التدابیر المتخذة لدعم 
تدبیر مالي واقتصادي وتدابیر ذات صلة بالحمایة االجتماعیة وسوق   4000من البلدان تدابیر إیجابیة. ومن بین أكثر من 

أعمال الرعایة غیر  % منھا فقط التمكین االقتصادي للمرأة و13خذت على مستوى العالم استجابة للجائحة، استھدف العمل اتُ 
 % منھا فقط الرعایة غیر المدفوعة األجر مباشرة. 5.5یعالج ،  36مدفوعة األجرال

  ة على أشدّ االنتعاش القائم على التقشف سیؤثر بشدّ 
 األشخاص فقًرا وضعفًا 

ن عن إجراءاتھا كانت الزیادة المتواضعة في اإلنفاق في البلدان المنخفضة الدخل قصیرة األجل للغایة. ولم تتراجع البلدا
التنفیذ، ما یعّرض للخطر   فحسب، بل إّن تخفیضات المیزانیة كانت قید 2021المالیة المتعلقة بجائحة كورونا في عام 

ة األولیة في البلدان المرتفعة الدخل ال النفقات العامّ  ة الحیویة. وفي حین أنّ افي أصًال على الخدمات العامّ اإلنفاق غیر الك
على األقل، فلیس الحال كذلك  2024تى عام واھا قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تحافظ على ھذا النمط حتزال تتجاوز مست 

لدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بإبقاء اإلنفاق فوق مستویات ما قبل الجائحة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل. ولم تكتف الب
) مقارنة 2020أقل بكثیر مّما كان علیھ في عام  (وإن كانّ  فحسب، بل من المتوقع أن تخفض اإلنفاق 2021في عام 

% من  1.5البلدان نمًوا و وأقلّ % من الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان المنخفضة الدخل 1بمستویات ما قبل الجائحة بنسبة 
بلًدا في جمیع  159ضع  في الواقع، من المتوقع أن یخ 2024.37الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان المتوسطة الدخل بحلول عام 

 38.% من سكان العالم85، تغطي 2022لعالم لتخفیضات تقشفیة في عام أنحاء ا

التقشفي، من ناحیة، إلى انھیار اإلیرادات الضریبیة خالل السنوات األولى من الجائحة، في عزى جزء كبیر من ھذا االتجاه ویُ 
ألرباح غیر المتوقعة التي تحققت خالل الجائحة، ومن ناحیة حین فشلت الحكومات في فرض الضرائب على األغنیاء وعلى ا

مة الدیون في البلدان األفریقیة ما یقرب من ثالثة أخرى، بسبب تفاقم عبء الدیون على البلدان المنخفضة الدخل. وتعادل خد
اإلنفاق   ضعف 236ضعف اإلنفاق االجتماعي، و  22ة، و أضعاف اإلنفاق على التعلیم، وستة أضعاف اإلنفاق على الصحّ 

% من 3.8 بلًدا أفریقیًا إنفاقھ بنسبة تراكمیة تبلغ 40. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن یخفض  39ف مع المناخعلى التكیّ 
 .40ملیار دوالر أمریكي 111.6، أي ما یعادل 2027و 2023الناتج المحلي اإلجمالي بین عامي  

ح التقشف باعتباره  إلى تعزیز اإلنفاق خالل الجائحة، فقد دعما بوضووفي حین دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
كورونا. وعلى الرغم من أّن صندوق النقد الدولي حشد تمویلھ  اإلطار الرئیسي للسیاسة االقتصادیة في مرحلة ما بعد جائحة

 تراجع بعد  ةالعامّ  اتھا ضاع مالیّ ھ حصل على التزام من البلدان المتلقیة بالسعي إلى ضبط أوالطارئ غیر المشروط، إال أنّ 
% من  85حة، تشیر ھ خالل العام األول من الجائ، وھو مصطلح آخر للتقشف. وأظھر تحلیل منظمة أوكسفام أنّ األزمة
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حكومة إلى خطط التخاذ  85قروض جرى التفاوض علیھا بین صندوق النقد الدولي و  107قروض كورونا البالغ عددھا 
. وقد تحققت ھذه التوصیة عندما قلص الصندوق بشكل كبیر التمویل الطارئ 41حسار األزمة الصحیة تدابیر تقشفیة بمجرد ان

% من برامج قروض صندوق  87التقلیدي من خالل إصالحات مشروطة. وقد وجدت منظمة أوكسفام أّن وعاد إلى إقراضھ 
الضرائب غیر المباشرة، وتجمید أجور العاملین  النقد الدولي خالل العام الثاني من الجائحة تضّمنت شروًطا تنّص على زیادة

وطالب السودان، حیث یعیش ما یقرب من نصف السكان في حالة   .42من بین تدابیر أخرى - في القطاع العام، ورفع الدعم
لیة، الضرر بأفقر الناس. وكانت البالد تعاني أصًال من تخفیضات المساعدات الدو فقر، بإلغاء دعم الوقود الذي یلحق أشدّ 

. واتفقت 43لحرب في أوكرانیاالغذاء والدواء قبل بدء اواالضطرابات االقتصادیة، وارتفاع أسعار السلع األساسیة الیومیة مثل  
، یتضمن تجمید أجور القطاع  2021ملیار دوالر أمریكي في  2.3كینیا وصندوق النقد الدولي على برنامج قروض بقیمة 

إّن العودة إلى التقشف إلى جانب تداعیات   لمواد الغذائیة.ضرائب على غاز الطھي واة ثالث سنوات وزیادة الالعام لمدّ 
نقطة مئویة في األشھر   1.1ل الفقر في تونس ارتفع بنسبة ة. وقّدر البنك الدولي أّن معدّ یا ھي وصفة كارثالحرب في أوكرانی

تي كانت ستزداد سوًءا لوال الدعم الحالي لألغذیة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائیة، وال 2022األولى من عام 
نقطة مئویة في عام  2.2شكل صاروخي، یمكن أن یزداد الفقر بمقدار والطاقة. ولكن مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ب

. ومع ذلك، تتفاوض تونس على برنامج قروض جدید من صندوق النقد الدولي من 44حتى مع استمرار الدعم الحالي 2022
. وإذا تحقق ذلك،  45دوقح أن یتطلب إلغاء دعم الطاقة وإلغاء الدعم الغذائي تدریجیًا، وھو مطلب قدیم من مطالب الصنالمرجّ 

وقد انتھج البنك الدولي نھج صندوق النقد الدولي في إقراضھ لمواجھة جائحة كورونا.  ح أن یزداد الوضع سوًءا.فمن المرجّ 
ید من عملیات السیاسة اإلنمائیة على ضبط أوضاع المالیة العامة مثل تنفیذ القواعد المالیة  ونّصت اإلجراءات السابقة في العد

 .46ضباط المالي في إكوادور وأنغوال وكوستاریكا وغیرھاواالن

والحرب في أوكرانیا في وقت الحق، ناقش صندوق النقد الدولي أھمیة اإلنفاق االجتماعي   -وخالل معظم فترة الجائحة 
قیام الصندوق على نحو  م ذلك إلى رجِ . ومن الناحیة العملیة، تُ 47ضطرابات االجتماعیة وحمایة الفئات األشّد ضعفًالتجنب اال

غالبًا ما ینتھي األمر  لكنمتزاید بإدراج أھداف الحّد األدنى لإلنفاق االجتماعي في برامجھ للقروض المقّدمة إلى البلدان. و
على سبیل المثال، لم یشكل ى الحفاظ على اإلنفاق غیر الكافي أصًال بدًال من توسیعھ. فبمستویات اإلنفاق االجتماعي ھذه إل

ومع ذلك، فال یتوقع   ؛2021% من إجمالي اإلنفاق في عام 5.7ق جمھوریة الكونغو على الحمایة االجتماعیة سوى إنفا
 نفاق على الحمایة االجتماعیة والتوظیف% في اإل10سنوات سوى زیادة بنسبة  3ة برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدّ 

األدنى  % في الحدّ 2.4قع برنامج القروض الكیني سوى زیادة بنسبة وبالمثل، ال یتو  2021.48مقارنة بعام  2022في عام 
ة في وقت تعاني فیھ البالد من ضعف األداء في اإلنفاق على الصحّ  2021مقارنة بعام  2022لإلنفاق االجتماعي في عام 

مستویات لإلنفاق ولكن ھذه ال .49% على التوالي من إجمالي اإلنفاق6.4% و10.6الجتماعیة، والتي تبلغ مایة اوالح
االجتماعي ال تتحقق في كثیر من األحیان حیث تواجھ البلدان صعوبات في الوفاء بھا في حین تحقق أھداف العجز  

وض. فقد فشلت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في الوفاء المشروطة وذات األولویة في الممارسة العملیة في برامج القر
المحّدد في برنامج قروض صندوق النقد و% فقط من اإلنفاق الحكومي المتوقع 0.3البالغ بالحّد األدنى لإلنفاق االجتماعي 

تأثیر األزمات وال تسھم مستویات اإلنفاق االجتماعي ھذه كثیًرا في التخفیف من   2022.50الدولي للنصف األول من عام 
لدان بتوسیع نطاق أنظمة الحمایة االجتماعیة لدیھا ، مع قیام العدید من الب2020من الالمساواة. وفي عام  المتعددة أو للحدّ 

% من تقاریره ببرامج  60استجابة للجائحة، كثیًرا ما شجع الصندوق البلدان على جعلھا برامج مؤقتة وأوصى في أكثر من 
االجتماعیة استجابة للجائحة  . وقد عّززت منغولیا بشكل كبیر برامجھا للحمایة 51 من جعلھا أكثر شموالً اجتماعیة موجھة بدالً 

من خالل توسیع نطاق تغطیة برنامجھا لتمویل األطفال وبرنامج الطوابع الغذائیة، فضًال عن زیادة االستفادة خمسة أضعاف  
كبیر في التخفیف من أثر الجائحة. ومع   بین تدابیر أخرى، إلى حدّ  . وقد ساعدت ھذه التدابیر، من 52ین للثاني ضعفلألول و
ا صندوق النقد الدولي الحكومة إلى تنفیذ سیاسات مالیة أكثر إحكاًما، بما في ذلك ضبط أوضاع المالیة العامة. كما ذلك، دع

ألطفال إلى تأجیج التضخم إذا رت من تقدیم دعم إضافي، معربة عن مخاوفھا من أن یؤّدي توسیع نطاق الدعم المالي لحذّ 
       .  53اختار الناس إنفاقھ

تقود التقشف وتزاحم اإلنفاق المناھض  أزمة الدیون  
 لالمساواة 

  13ارتفع متوسط الدین العام في جمیع أنحاء العالم بنسبة %وقد تتفاقم حملة التقشف ھذه بسبب أزمة الدین العام العالمیة. 
أكثر وضوًحا من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. وكانت الزیادة في الدیون % 97إلى لیصل  2021و 2019بین عامي 

عندما تمكنت البلدان من االقتراض لتمویل االستجابات لمكافحة جائحة كورونا: ویعني ذلك أّن الدیون في البلدان المرتفعة 
%؛ وبالنسبة 66% إلى 11.5شئة بنسبة في بلدان األسواق النا تفي حین ارتفع ،%120% إلى 16الدخل ارتفعت بنسبة 

 . 54%50% فقط إلى 6.2بنسبة  تللبلدان المنخفضة الدخل ارتفع

بید أّن دیون األسواق الناشئة وال سیّما البلدان المنخفضة الدخل أغلى بكثیر (مع ارتفاع أسعار الفائدة وفترات سداد أقصر)  
 . ونتیجة لذلك، فإّن أعباء خدمة دیونھا أعلى بكثیر، ما یؤّدي إلىةمن دیون اقتصادات منظمة التعاون والتنمیة االقتصادی

ط خدمة الدین (على ، بلغ متوسّ 2021مزاحمة اإلنفاق الحاسم على الخدمات العاّمة التي یمكن أن تكافح الالمساواة. وفي عام  
ي البلدان المنخفضة والمتوسطة % من اإلنفاق الحكومي ف27.5% من اإلیرادات الحكومیة و38الدیون الخارجیة والمحلیة) 
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عف مستوى  ِض  بلغبلغ اإلجمالي لإلنفاق على مكافحة الالمساواة في ھذه البلدان، والم ذلكالدخل. وفي المتوسط، تجاوز 
 .55ضعف إنفاقھا على الحمایة االجتماعیة 12ة، وما یقرب من إنفاقھا على التعلیم، وأربعة أضعاف إنفاقھا على الصحّ 

دوالر من خدمة الدیون إلى دائنین  دان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما یقرب من تریلیون ھ، حّولت البلوفي العام نفس
مة من صندوق النقد الدولي لمكافحة الالمساواة، ؛ ویعادل ذلك تقریبًا ستة أضعاف إجمالي المساعدات المالیة المقدّ 56خارجیین

 عف مخّصصات حقوق السحب الخاصة األخیرة.ِض  1.5و

وثلثي البلدان المنخفضة الدخل في ضائقة دیون أو على وشك  صندوق النقد الدولي من أّن ثلث االقتصادات الناشئة ر وحذّ 
أكثر من ثلثي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  . ووفقًا لتحلیل أجرتھ المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة، فإنّ 57الوقوع في ذلك

كان أكثر  و) ما یمنعھا من إنفاق المزید على مكافحة الالمساواة. ھا% من إیرادات15ر من لدیھا خدمة دیون عالیة جًدا (أكث
لسنوات الخمس بلًدا أصًال في أزمة اقتصادیة عمیقة، وتخلف عن سداد الدیون، واحتاج إلى تخفیف عبء الدیون في ا 30من 

لجأ إلى یاقتصادیة عمیقة. وال یزال المزید من البلدان  الماضیة، وكان أبرز المتخلفین عن السداد سري النكا، التي تمّر بأزمة 
صندوق النقد الدولي إلنقاذھا بحزم قروض تستند عموًما إلى التقشف، على أمل تجنب التخلف عن السداد (مثل مصر وغانا 

 . 58وتونس)

منخفض الدخل وبلدان  بلًدا 73مبادرة تعلیق خدمة الدین لـ 2020بة للجائحة، أطلقت مجموعة العشرین في عام واستجا
ما سمح باستمرار تراكم   59ملیار دوالر أمریكي 2.91متوسطة إلى منخفضة الدخل. ومع ذلك، أّجلت المبادرة فقط سداد 

% من الدین العام الخارجي  66دي األطراف الذین یمثلون متعدّ قرضین التجاریین و الفوائد. كما استبعدت المبادرة المُ 
ونتیجة   ، وكذلك الدائنین المحلیین.60بلدان المؤھلة للحصول على مبادرة تعلیق خدمة الدین% من خدمة الدین في ال69و

المعروضة تستحق الخسارة  بلًدا كان یعتزم االستفادة من المبادرة أساًسا ألنھا غیر مقتنعة بأن اإلغاثة  25لذلك، لم یشارك  
على أساس   2021لیق خدمة الدین قبل األوان في دیسمبر المحتملة في الحصول على تمویل جدید. وقد جرى إنھاء مبادرة تع

نتھت. وفي الوقت نفسھ، تمكن صندوق النقد الدولي من الذھاب إلى أبعد من مبادرة تعلیق  أن ذروة تأثیر جائحة كورونا قد ا
مة الدیون ملیون دوالر أمریكي من خد 965قدیم منح عبر صندوق استئماني مدعوم من المانحین إللغاء خدمة الدین وت

وكان القصد أن یستكمل مبادرة تعلیق خدمة الدین "إطار    2021.61-2020بلًدا خالل الفترة  31المستحقة على أفقر 
ل، ما سیسمح لجمیع الدائنین المعنیین بتوفیر تخفیف ا متحاال تفوقمشترك" إلعادة ھیكلة دیون البلدان ذات مستویات دیون 

ھ مخیب جد�ا  ثبت أنّ  لكنھیحاول التنسیق بین جمیع الدائنین،  كونھبھ  بٌ مرحّ  ھذا أمرٌ مماثل وشامل للدیون. وفي حین أّن 
دي األطراف إلى حّد كبیر في تخفیف عبء الدیون. ولم یشارك الدائنون من القطاعین الخاّص والمتعدّ  لجھة تطبیقلآلمال 

م تتقّدم بطلب للحصول على ما یبدو المثقلة بالدیون ل العدید من البلدان ، فإنّ اال تغطي الدیون المحلیة. لذالتي المبادرة 
 .تستغرق عاًما على األقلّ إذ العملیة بطیئة للغایة،  أنّ فقد وجدت البلدان التي تقّدمت بطلبات أّما ، فقط تخفیف جزئيك

جیة للبلدان المنخفضة تتفاقم ھذه األزمة نتیجة للحرب في أوكرانیا. وقد ارتفعت أصًال مدفوعات الفائدة على الدیون الخارو
% إلى 6.8من  2021و 2010اإلیرادات الحكومیة بأكثر من الضعف بین عامي والمتوسطة الدخل كنسب مئویة من 

، تعمل البلدان الغنیة على رفع أسعار الفائدة، األمر اآلن . واستجابة للتضخم62%، وھو أعلى مستوى لھا منذ عقدین14.3
ذلك، فإن االرتفاع األخیر في قیمة  تكالیف االقتراض في البلدان الفقیرة. وباإلضافة إلى الذي من شأنھ أن یزید من ارتفاع

الدوالر األمیركي بسبب رفع البنك االحتیاطي الفیدرالي األمیركي ألسعار الفائدة یجعل الدیون المقّومة بالدوالر األمریكي  
ات رفع أسعار واردبالحرب في أوكرانیا  تتسبّبكما   لدخل.أكثر تكلفة بالنسبة لمیزانیات البلدان المنخفضة والمتوسطة ا

. وما تحتاج إلیھ العدید  63ة ومیزان المدفوعاتالطاقة والغذاء لمعظم ھذه البلدان، ما یزید من إضعاف أوضاعھا المالیة العامّ 
منحھا مجاًال أكبر لمواجھة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ھو اإللغاء السریع والشامل لخدمة الدیون أو أرصدتھا ل

 .  64نفاق المزید على مكافحة الالمساواةأزمتي الغذاء والوقود وإ
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مكافحة انعدام المساواة من خالل الخدمات العامة: ما    2.
 حرز؟ ھو التقّدم المُ 

 طاق واسع أنھا ذاتقطاعات ثبت على ن  من انعدام المساواة على ثالثة یركز محور الخدمات العامة في مؤشر االلتزام بالحدّ 
. وكما ھو الحال في المؤشر السابق، نقیّم األداء  65ة والحمایة االجتماعیة: التعلیم والصحّ ھي  تأثیر كبیر على انعدام المساواة

ن انعدام م ) التأثیر على الحدّ 3) التغطیة (مع اإلنصاف)، و2و) اإلنفاق العام، 1: 66ھي على ثالث مجموعات من المؤشرات
 القتصادیة. المساواة ا

وقد فرضت عملیات   2020.67السیاسة العامة والنتائج في ھذه المجاالت منذ مؤشر  فيرت جائحة كورونا حتًما أثّ لقد 
ة ضغوًطا غیر مسبوقة على الحكومات لزیادة االستثمار  ة العامّ اإلغالق، وفقدان الوظائف، وإغالق المدارس، وأزمة الصحّ 

 جتماعیة.الخدمات العامة والحمایة االفي 

وتواجھ األسر التي تعیش في حالة فقر، وال سیما النساء والفئات المھّمشة إثنیًا، أكبر التحدیات. وھي تتحّمل العبء األكبر  
عة  مدفوالمن العمل المدفوع األجر وخسائر الدخل بینما تحّملت أیًضا زیادات كبیرة في مسؤولیات أعمال الرعایة غیر 

ة التي طغت علیھا جائحة كورونا. وخلصت ة العامّ أنظمة الصحّ  أن تعتمد ھذه المجموعات على األجر. ومن المرّجح أیًضا
بلًدا شملھا االستطالع في  129من أصل بلًدا  119للخدمات الصحیة في   تعطیل مستمرّ إلى وجود دراسة لألمم المتحدة 

% شھریًا في  39-8زادت وفیات األمھات بنسبة  ،2020ثمنًا باھًظا. ففي عام  . وتدفع النساء والفتیات2021 68نھایة عام
. وال یمكن أن یتفاقم ھذا إال بسبب  69البلدان المتوسطة الدخل نتیجة النخفاض الرعایة في فترة الوالدة بسبب جائحة كورونا

 .71الحمل المبكر غیر المخطط لھا، وحاالت 70تعطل خدمات منع الحمل، والزیادات الكبیرة في تزویج األطفال

لخطر   اكذلك أن تعمل النساء والفئات المھمشة على الخط األمامي في مكافحة جائحة كورونا، ما یعرضھ لمرجحومن ا
متزاید لإلصابة بالفیروس. ففي جنوب آسیا، على سبیل المثال، یؤّدي األشخاص من الطبقات االجتماعیة الدنیا الجزء األكبر  

منخفضة ولكن الضروریة، وغالبًا ما ال تتاح لھم معدات كافیة من أعمال التنظیف والصرف الصحي ذات المھارات ال
% من القوى العاملة في مجال الرعایة الصحیة 70لمي، تشكل النساء وعلى الصعید العا .72للحمایة الشخصیة

مع   . كما یضطلع ھؤالء األشخاص أنفسھم بالجزء األكبر من أعمال الرعایة اإلضافیة الناجمة عن الجائحة،73واالجتماعیة
ة الشاملة ونظام  دمات العامّ . ویمكن للخ 74)3اإلطار  یُرجى مراجعة تكلفة كبیرة على أمنھم االقتصادي وصحتھم ورفاھھم (

 الرعایة الشاملة أن یقطعا شوًطا طویًال نحو معالجة ھذه التفاوتات االجتماعیة، التي یجب أن تكون أولویة للحكومات.

 تحویلیة الشاملة حالة نظم الرعایة ال :3اإلطار 

تشكل أعمال الرعایة من المھام المنزلیة الیومیة، إلى رعایة األطفال، وكبار السن، وغیرھم من المصابین باألمراض  
بقي مجتمعاتنا واقتصاداتنا متماسكة. فھي تساھم بتریلیونات الدوالرات األمریكیة في االقتصاد  یالتي  الرابط واإلعاقات 

ش  ، ویُھمّ 76لعظمى من ھذا العمل من دون مقابل مادي أو بأجور منخفضةالبیة اؤّدى الغ. ولكن ت75العالمي كل عام
  عاتق العاملون في مجال الرعایة بشكل منھجي. وفي جمیع أنحاء العالم، یقع عمل الرعایة بشكل غیر متكافئ على

وتضطلع   .77نألشخاص الملونیا مثل السكان األصلیین والمھاجرین واالنساء والفتیات والمجموعات المستغلة ھیكلیً 
النساء بأكثر من ثالثة أرباع أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر وتشكل ثلثي القوة العاملة في مجال الرعایة المدفوعة 

 . 78ھ من قبیل الصدفة، وإنما ھو نتاج نظام اقتصادي استغاللي وتمییزياألجر. ولیس ذلك كلّ 

عید توزیع الموارد  مناسب في سیاسات الرعایة التحویلیة التي تُ االستثمار الویتطلب النظام االقتصادي األكثر عدالة 
مثل الوقت والمال والخدمات العامة، مع اعتبار الحكومة الجھة الرئیسیة المسؤولة عن ذلك. ویجب أن تعالج السیاسات 

ة، وأن تضمن حقوق مقدمي ا أوجھ الالمساواة بین الجنسین وغیرھا من أوجھ الالمساواة في السلطالتحویلیة أیضً 
ة نحو  على الحكومات أن تحّول سیاستھا المالیّ  یجبم. ولتحقیق ذلك، الرعایة ومتلقیھا، وأن تقوم على الحوار معھ

الضرائب المفروضة على أغنى الناس لزیادة  إعطاء األولویة للرفاه على حساب نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وزیادة
د، إال أّن ثّمة بعض الرعایة الشاملة. وفي حین أّن الواقع في معظم البلدان لیس كذلك بع اإلیرادات الالزمة ألنظمة

 ، بما في ذلك:79التطورات السیاسیة الواعدة التي ینبغي االحتفال بھا

ع على تعزیز جدول أعمال الرعایة وشؤون النوع االجتماعي والتنوّ  • في األرجنتین، تعمل الوزارة الوطنیة للمرأة
ة/عائلیة) وبناء نظام رعایة شامل واتحادي. ویشمل ذلك االعتراف بأعمال رعایة ة (ولیس خاصّ ھ مسألة عامّ بوصف

 .80ي یستحقھاطفل یتلقى العنایة الت نسب الفضل إلى النساء في كلّ ة؛ ویُ األطفال من خالل نظام المعاشات التقاعدیّ 

یعًا یخّصص میزانیة إلزامیة للخدمات المتعلقة بالرعایة،  شرت ة على األقلّ جھة حكومیة محلیّ  28• في الفلیبین، سنّت 
 .81ة في بارانغاي، وطرق األسواق، ومناطق الغسیل المجتمعیةمثل مراكز الرعایة النھاریّ 

لجائحة كورونا االستقالل االقتصادي للمرأة عبر إعادة توزیع  ة اإلنعاش االقتصادي النسوي • في ھاواي، تدعم خطّ 
 .82یتھم من النساءیر المدفوعة األجر وتفرض رعایة األطفال المجانیة للعاملین األساسیین، وغالبأعمال الرعایة غ
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 ة: النتائج العامة ركیزة الخدمات العامّ 
، فإّن أفضل البلدان أداًء في ھذه الركیزة ھي جمیع البلدان ذات الدخل المرتفع في منظمة 2020وكما وجدنا في مؤشر عام 

القتصادیة، حیث لعب االستثمار العام في الخدمات األساسیة والحمایة االجتماعیة منذ فترة طویلة دوًرا  التعاون والتنمیة ا
األولى في ھذه  26بلدان، ولكن في الواقع تندرج البلدان الـ 10أفضل  2.1الجدول یبیّن مھًما في الحّد من الالمساواة. و

 الفئة.

 ة في مجال الخدمات العامّ : البلدان األعلى واألدنى أداًء 2.1الجدول 

 التصنیف  األدنى أداءً  العشرة البلدان تصنیف ال األعلى أداءً  العشرة البلدان

 161 السودانجنوب  1 83بولندا  

 160 نیجیریا 2 فنلندا 

 159 تشاد 3 فرنسا 

 158 أفغانستان  4 الیابان

 157 النیجر 5 الدانمارك 

 156 غینیا 6 أیرلندا

 155 وغینیا بیسا 7 ألمانیا

 154 أنغوال 8 بلجیكا

 153 ھایتي 9 النمسا

 152 جمھوریة الیمن  10 سلوفینیا

 البارزة المتحّركة صعوًدا وھبوًطا في تصنیفات الخدمة العامة.وثّمة أیًضا بعض البلدان 

اإلنفاق الحكومي    . ویرجع الفضل في ذلك إلى زیادة75مركًزا لتحتل المرتبة  22 األراضي الفلسطینیة المحتلةتقّدمت فقد 
، والتحسینات في التغطیة، وال سیّما المعاشات 2021و 2019میعھا بین عامي كنسبة من المیزانیة في القطاعات الثالثة ج

ھشاشة، یُعّد ھذا التقّدم عالمة طیبة وواعدة. الدخل، یتسم بمستویات عالیة من ال إلى منخفض التقاعدیة. وبالنسبة لبلد متوسط
مركًزا منذ مؤشر   12أفضل أداء بین البلدان المنخفضة الدخل ویمثل ارتفاًعا بمقدار  ھ، لكنّ 113بة ق المرتموزمبی وتحتلّ 
تماعیة، وتحتل ة والحمایة االجوبعد فترة من الدیون المعّوقة، تمكنت الحكومة من زیادة اإلنفاق على الخدمات العامّ  .2020

 ى التعلیم.في العالم من حیث اإلنفاق عل 37اآلن المرتبة 

بین عامي ف. 138إلى المرتبة  113مركًزا في الخدمات العامة، من المرتبة  25 غاناوعلى النقیض من ذلك، تراجعت 
لى انخفاضھا إلى نقاط مئویة ما أّدى إ 4ص للتعلیم بمقدار النسبة المئویة لإلنفاق المخصّ  ت، خفض2021و 2019
لناس  اإلصابة بفیروس كورونا والوفیات، ضربت الجائحة دخول أفقر ا %. وفي الفترة نفسھا، ومع ارتفاع حاالت13.5

وفي الجزء السفلي من ركیزة الخدمات العامة، نجد  .84ة والحمایة االجتماعیةبشّدة، كما خفضت الحكومة اإلنفاق على الصحّ 
ت دخل متوسط إلى منخفض، ومعظمھا الدنیا كلھا بلدان منخفضة الدخل أو ذا 10فقًرا. والبلدان الـمجموعة من البلدان األشّد 

ات. وتعّد ھذه البلدان جمیعھا من بین أدنى البلدان مرتبة من حیث اإلنفاق، والتغطیة العادلة، بلدان ھشة أو متأثرة بالنزاع
نفاق  شھدت مستویات اإل حیثمجّدًدا في أسفل القائمة.   جنوب السودانة للحّد من الالمساواة. ونجد واستخدام الخدمات العامّ 

% على التوالي بین عامي 51% و43والصحة المنخفضة جًدا أصًال مزیًدا من التخفیضات الدراماتیكیة، بنسبة على التعلیم 
 .2020و 2019
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 ة والحمایة االجتماعیة اإلنفاق العام على التعلیم والصحّ 
وفي  لتزامھا بھذه القطاعات.ھو مؤشر واضح على ا  والحمایة االجتماعیةة إن مستوى استثمار الحكومة في اإلنفاق على التعلیم والصحّ 

نقطة مئویة، لیصل إلى   0.8، انخفض إجمالي اإلنفاق على ھذه القطاعات الثالثة بمقدار 2020المتوسط، منذ صدور مؤشر عام 
اة ّد من انعدام المساو مؤشري االلتزام بالح % من إجمالي اإلنفاق. وقد خفض ما یزید قلیًال عن نصف البلدان المدرجة في كل من 43.7
نقاط  5بلًدا فقط زیادة بأكثر من  19) النسبة المئویة لإلنفاق على ھذه القطاعات وحقق 157من أصل  87( 2022و 2020لعامي 

 لقلق بشكل خاص.مئویة. وبالنظر إلى أن ما تقّدم یغطي في معظم الحاالت فترة االستجابة لجائحة كورونا، فإن ھذا األمر مثیر ل 

النصف  یضّم األولى ھي من البلدان ذات الدخل المرتفع و 10أعلى البلدان وأدناھا أداًء. كما أّن نصف البلدان الـ 2.2الجدول ن ویبیّ 
المرتبة األولى، ما یعكس مستویات عالیة من اإلنفاق؛  كوستاریكااآلخر مزیًجا من الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض. وتحتّل 

، في المرتبة الثانیة، على حزمة  تشیلية والتعلیم من بین أعلى النسب في العالم. وحصلت ویة إلنفاقھا على كل من الصحّ وتعّد النسبة المئ
 . 85مالیین مستفید  3یز مالي كبیرة استجابة للجائحة، بما في ذلك برنامج تحویالت نقدیة واسع النطاق مع تحف

 ةعامّ : أعلى وأدنى المنفقین على الخدمات ال2.2الجدول  

 التصنیف  بلدان إنفاقًا 10أدنى  التصنیف  بلدان إنفاقًا 10أعلى 

 161 جنوب السودان  1 كوستاریكا 

 160 نیجیریا  2 شیلي

 159 تیمور الشرقیة  3 إیران 

 158 أفغانستان  4 أوزبكستان 

 157 الھند 5 األرجنتین

 156 سریالنكا  6 الدانمارك 

 155 أوغندا  7 فا ومولد

 154 ل نیبا 8 الیابان

 153 غینیا بیساو  9 أیرلندا

 152 جمھوریة الیمن  10 لتوانیا 

 
كبیر البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى منخفض. وتملك  اإلنفاق فھي إلى حدّ ا البلدان التي تقع في أسفل سلم أمّ 

ة والحمایة االجتماعیة.  لمعالجة الالمساواة من خالل الخدمات العامّ  بكثیر مّما ھو مطلوب لتلبیة احتیاجات مواطنیھا، أو ھذه البلدان أقلّ 
 اإلنفاق االجتماعي، وفي الحاالت األربع المتبقیة كان التغییر ضئیًال جًدا.، خفضت ستة منھا 2020ومنذ مؤشر عام 

 
.   86بلدان  10بھما المطاف في أدنى لینتھي   2020بشكل كبیر في تصنیفات اإلنفاق العام منذ مؤشر  أوغندا وغینیا بیساووانخفضت 

یرة في اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة، والتي ُخفضت من  مرتبة، ویرجع ذلك إلى حّد كبیر إلى التخفیضات الكب  22وتراجعت أوغندا 
رئیسي مرتبة، مدفوعة بشكل  13. وتراجعت غینیا بیساو 2021% فقط في عام 1.2، إلى 2019% من إجمالي اإلنفاق في عام 8.4

ر من المطلوب للوفاء بالمعاییر  % فقط من إجمالي اإلنفاق، وھذا أقّل بكثی 9.3بالتخفیضات في اإلنفاق على التعلیم التي تركتھا عند 
 .87المتفق علیھا دولیًا 
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 اإلنفاق على التعلیم

 ضحایا الجائحة    - : میزانیات التعلیم4اإلطار 

،  2022تنتھ بعد. وفي نھایة فبرایر في جمیع أنحاء العالم ھي أمر واقع ولم أزمة التعلیم الناجمة عن جائحة كورونا 
. وفي المتوسط، تغیّبت الفتیات في البلدان األشّد فقًرا  88بلد آخر 42بلدان، وأغلقت جزئیًا في أغلقت المدارس في ستة 

ألطفال الفقراء بشكل غیر  تأثر ا. وقد 89الفتیان في السنة األولى من الجائحة تغیّب % أكثر من 22عن المدارس بنسبة 
  ورة الحال التي یتوفر لھا اإلنترنت واألجھزة الرقمیة.األسر المیس ألبناءمتكافئ ألّن التعلم عن بعد متاح بشكل أفضل 

  تلمیذ وتلمیذةملیون  24رت الیونسكو أّن االحتیاجات اإلضافیة بالحسبان بشكل كاف. وقدّ  ون ذووخذ المتعلملم یؤكما 
بسبب زیادة حاالت ة بشكل خاص ، ومن المتوقع أن تتأثر الفتیات بشدّ 90علیم نھائیًا نتیجة للجائحةن من التسیتسربو

الحمل غیر المرغوب فیھ، والزواج المبكر، والعنف القائم على نوع االجتماعي، وأعمال الرعایة غیر المدفوعة 
 األجر.

دون ھذا  من حمایة التعلیم وتعزیز اإلنفاق علیھ. وإلى  یومكبر مّما ھي علیھ الألحكومات اجة اولم یسبق أن كانت ح
 وقعتالناس فقًرا وضعفًا. ولكن لسوء الحظ،   یل كامل، والتخلي عن الفتیات وأشدّ االستثمار، یمكن التضحیة بج

في البلدان  أّن اإلنفاق على التعلیم  2022میزانیات التعلیم ضحیة للجائحة. وقد خلص تقریر مراقبة تمویل التعلیم لعام 
   2019.91دون مستویات عام  المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض قد تراجعت إلى ما

% من إجمالي اإلنفاق. 14.0% إلى 14.8، جرى خفض میزانیات التعلیم بشكل كبیر من 2020في المتوسط، منذ مؤشر 
 26) تخفیضات، في حین رفعھا  157من أصل  104في كال المؤشرین (وقد أجرى ما یزید قلیًال على ثلثي البلدان المدرجة 

 مئویة واحدة أو أكثر. بلًدا فقط بمقدار نقطة 

  92: أكبر رافعي وخافضي میزانیات التعلیم (% من المیزانیة)2.3الجدول 
 خفض  % البلد/المنطقة  % رفع البلد 

 11.41− المغرب  5.47 كازاخستان 

 6.74− إسواتیني  4.92 فانواتو 

 5.88− جواتیماال  4.78 الجزائر 

منطقة ھونغ كونغ اإلداریة   4.40 رواندا 
 التابعة للصین  الخاصة،

−5.03 

 4.89− جیبوتي  4.26 بیالروسیا 

 

ھما من أكبر الدول الخافضة  غواتیماال وإسواتیني، فإن بعض ھذه التخفیضات كانت كبیرة جًدا عملیًا. 2.3كما یبیّن الجدول 
للمساواة في العالم. وتراجعت غواتیماال من قائمة  اثر البلدان انعدامً لیم في أوقات جائحة كورونا وھما من بین أكلمیزانیة التع

. 79إلى المرتبة  12مركًزا، من المرتبة  67، وتراجعت إسواتیني 48، إلى المرتبة 2020منفقین في مؤشر  10أفضل 
% إلى 9.4، الذي أجرى أیًضا تخفیضات كبیرة في الفترة نفسھا، من ودان الس جنوبالبلدان إنفاقًا على التعلیم فھو  قلّ أّما أ
 % من اإلنفاق. 5.3

ض البلدان لضغوط من أجل إعطاء األولویة "لضبط أوضاع إذ تتعرّ  ،وثّمة خطر حقیقي یتمثل في كون ذلك البدایة فقط
ا بخفض لدان التي نصحھا صندوق النقد الدولي مؤخرً إسواتیني، على سبیل المثال، ھي من بین البالمالیة العامة" بأي ثمن. ف

. ویعاني جنوب السودان 94% من إیراداتھا الضریبیة على خدمة الدیون58.6أنفقت  22-2021، وفي 93فواتیر األجور
 .95% من إیراداتھ الضریبیة72.2أیًضا من عبء ثقیل في خدمة الدیون، بنسبة 

بلدان منفقة  10نف بلدان اثنان من البلدان المنخفضة الدخل من بین أكبر د صُ بعض األمل على الرغم من ذلك. وق لكن یبقىو
تقدًما مثیًرا   رواندا. كما شھدت 9في المرتبة   إثیوبیاو 5في المرتبة  بوركینا فاسوعلى التعلیم في مؤشر ھذا العام ھما 

، زادت الحكومة اإلنفاق على 2021و 2019الطویل األمد بالتعلیم. وبین عامي  تھاوملإلعجاب، وذلك بفضل التزام حك
 ).68مرتبة من مراتب التعلیم (إلى المرتبة  60% من المیزانیة، ما أّدى إلى رفعھا 15.2% إلى 10.8یم من التعل
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 اإلنفاق على الصحة 
 % من إجمالي اإلنفاق.11.1% إلى 10.9، من 2020ة زیادة طفیفة منذ مؤشر عام في المتوّسط، زادت میزانیات الصحّ 

 2020من انعدام المساواة لعامي  من مؤشري االلتزام بالحدّ  في كلّ  امدرجً  ادً بل 157من أصل  ادً بل 69ومع ذلك، خفض  
میزانیتھ الصحیة بأكثر من نقطة واحدة مئویة. ومن الواضح أن ھذا غیر   ادً بل 36میزانیتھ الصحیة، في حین زاد  2022و

 م الصحیة في كل مكان. ظُ على النُ   كاف في سیاق جائحة عالمیة وضغط غیر مسبوق

. وكما ھو الحال في اإلنفاق على لجھة التقصیرأسوأ الدول  2.4الجدول وفي بعض البلدان، كانت التخفیضات كبیرة؛ ویبیّن 
األدنى لمستوى   (أعلى من الحدّ  2019% من اإلنفاق في عام 15.9ثاني أكبر التخفیضات، من    إسواتینيأجرت  التعلیم،
ة أخرى، من المرجح أن یكون ھذا ھو تأثیر التقشف الذي تغذیھ الجائحة . ومرّ 2021ام % فقط في ع9.9بوجا) إلى التزام أ

 والذي یضرب البلدان المحدودة الموارد أصًال. 

 ة (% من المیزانیة) : أكبر رافعي وخافضي میزانیات الصحّ 2.4الجدول 
 خفض ال%  البلد/المنطقة  رفعال%  البلد 

 7.71− ل شیسی 6.90 قبرص 

 5.48− إسواتیني  6.17 ملدیف 

 4.06− جمھوریة قیرغیزستان 3.96 ھندوراس 

 3.76− جمھوریة سلوفاكیا  3.92 المغرب 

 3.35− جیبوتي  3.81 جمھوریة أفریقیا الوسطى 

 

ة؛ وقد تراجعت تحتّل المرتبة األولى من بین أدنى البلدان أداًء في اإلنفاق على الصحّ  الھندومن الجدیر بالذكر أیًضا أّن 
(أو خامس أدنى مرتبة في العالم) وأجرت تخفیضات صغیرة بین  157مرتبتین إضافیتین في التصنیف العالمي، إلى المرتبة 

لمسبوقة. وبالنظر إلى االنتقادات الواسعة في وقت تعاني فیھ من الحاجة الصحیّة واألزمة غیر ا - 2021و 2019عامي 
المخیّب لآلمال أّن ائسة لجائحة كورونا والحاجة الكبیرة إلى تحسینات الرعایة الصحیة، فمن النطاق الستجابة الحكومة الب

 األمور ال تزال تتحرك في االتجاه الخاطئ. 

بشكل كبیر في السنوات األخیرة. فقد سجلت قبرص ومع ذلك، تستحق بعض البلدان الثناء على زیادة االستثمار في الصحة 
%  13.1% إلى 6.2ن ، إذ ضاعفت اإلنفاق الصحي م2020لتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام أكبر زیادة منذ مؤشر اال

ستجابة التزمت الحكومة بالتغطیة الصحیة الشاملة. وال تأخذ بیاناتنا في االعتبار ا 2019، وفي عام 96من إجمالي اإلنفاق
لكّن ھذه التغییرات تضع البالد في وضع أقوى لالستجابة  )،2020الحكومة الكاملة للجائحة (إذ تعود أحدث البیانات إلى عام 

 . 97لجائحة كورونا

حرز في جمھوریة أفریقیا الوسطى وھو البلد الذي یتصّدر قائمة البلدان التي رفعت كما یجدر تسلیط الضوء على التقّدم المُ 
، زادت الحكومة 2021و 2019ي  منخفضة الدخل وخامس أكبرھا بشكل عام. وبین عامالة بین البلدان میزانیة الصحّ 
%. وفي واحد 15% من اإلنفاق، ما قّربھا جًدا من الحّد األدنى اللتزام أبوجا البالغ 14.9% إلى 10.6ي من اإلنفاق الصحّ 

ة والتنمیة البشریة، یعّد ھذا االستثمار  مع وجود بعض أسوأ مؤشرات الصحّ  من أكثر البلدان انعداًما للمساواة في العالم،
لواضح تماًما ما إذا كان ھذا المبلغ ینتج عن أموال النداءات اإلنسانیة (من  افي أمًرا بالغ األھمیة، حتى وإن لم یكن من ااإلض

ة وبالمثل، زادت نیبال حصتھا من میزانیة الصحّ المرجح جًدا) أو المیزانیة الوطنیة (التي یمكن أن تكون أكثر استدامة). 
 % من إجمالي اإلنفاق.7.8یة ال تزال منخفضة عند على الرغم من أّن میزانیتھا الصحبأكثر من النصف خالل الجائحة، 

تدریبًا جیًدا  ة عاملة في القطاع العام مدربةة المجانیة، بما في ذلك وجود قوّ ة العامّ إن االستثمار الطویل األجل في نظم الصحّ 
ملة والمنصفة. ومن الحیوي أیًضا حمایة البلدان، وال سیما ومدفوعة األجر، أمر بالغ األھمیة لتحقیق التغطیة الصحیة الشا

، استحقت حكومة فیتنام إشادة واسعة النطاق باألعداد 2020من األزمات الصحیة في المستقبل. ففي عام الفقراء والضعفاء، 
عام، كان عدد االصابات حاالت اإلصابة والوفیات الناجمة عن جائحة كورونا في البالد. وبحلول نھایة الالمنخفضة جًدا من 

 .98حالة وفاة 35جل سوى سَ ، ولم تُ 1500أقّل 

  سة في أعقاب تفشي فیروة العامّ ولم یكن ذلك من قبیل المصادفة، بل كان ذلك نتیجة لالستثمار المستدام في نظام الصحّ 
. 99والًرا للفردد 152دوالًرا إلى  22ي من ، ارتفع اإلنفاق الصحّ 2018و 2003. وبین عامي 2003م سارس في عا

المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة أّن العدید من البلدان في أفریقیا تقلّص ووعلى النقیض من ذلك، وجدت أبحاث منظمة أوكسفام 
) في بنین وغانا ومالي ورواندا والسنغال وتوغوعدد قلیل فقط ( أصًال اإلنفاق الصحي "في حاالت الطوارئ"، مع استثمار
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ھذا ھو نوع االستثمار الذي یجب على الحكومات أن تعطیھ األولویة اآلن في   2021.100تأھب لما بعد عام النظم الصحیة وال
    أعقاب جائحة كورونا. 

 اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة
% إلى 18.8، إذ انخفضت من 2020في المتوسط، جرى تخفیض میزانیات الحمایة االجتماعیة بشكل طفیف منذ مؤشر 

وینبغي أن یكون ذلك مصدر قلق كبیر، نظًرا للطلب الھائل على مجموعة من مزایا الرعایة جمالي اإلنفاق. % من إ18.6
 االجتماعیة منذ بدایة الجائحة. 

 : أكبر رافعي وخافضي میزانیات الحمایة االجتماعیة (% من المیزانیة) 2.5الجدول 
 % خفض  البلد/المنطقة  % رفع البلد 

 15.35− یمن جمھوریة ال  13.50 الصین 

 14.19− ھندوراس  12.57 أوزبكستان 

 13.39− تنزانیا  12.28 مالیزیا

 12.92− زامبیا  11.20 الجزائر 

 11.78− نمااب 8.93 اإلكوادور 

 

) اإلنفاق على الحمایة 157من أصل  77قد خفض ما یقرب من نصف البلدان التي تتوفر عنھا بیانات قابلة للمقارنة (ل
% 17من  زامبیا. وعلى مدى عقد من الزمان أو نحو ذلك، خفضت 2020ن اإلنفاق منذ مؤشر عام االجتماعیة كنسبة م

% من 60استجابة غیر كافیة على اإلطالق في بلد أبلغ فیھ ). إّن ھذه 2021% من إجمالي اإلنفاق (بحلول عام 4إلى 
شاركین في استطالع % من الم93ھو أّن ، وما یثیر القلق 101المواطنین عن فقدان الدخل والعمل نتیجة لجائحة كورونا

 .102دعم حكومي خالل الجائحة ) في زامبیا أفادوا بأنھم لم یتلقوا أيّ Afrobarometerللمقیاس األفریقي (

وھذا المؤشر الجدید  2020في كل من مؤشر عام  امدرجً  بلًدا 157من أصل  بلًدا 51وعلى الجانب األكثر إشراقًا، زاد  
من بین أكبر البلدان رفعًا لمیزانیّتھا (یُرجى  أوزبكستان وكانت االجتماعیة بأكثر من نقطة واحدة مئویة. اإلنفاق على الحمایة

% إلى 25.5اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة من  تھاحكوم ، زادت2020و 2018). وبین عامي 2.5  جعة الجدولمرا
وال یعكس ذلك بشكل   من بین البلدان األعلى إنفاقًا. 16ة إلى المرتب 54، ما رفعھا من المرتبة العام % من اإلنفاق38.1

ارتفع عدد األسر ذات الدخل المنخفض والمعوقین الذین   كماكبیرة. كامل استجابة الحكومة الكاملة للجائحة، والتي كانت 
األعلى للسن من   یتلقون مدفوعات نقدیة، وتوسع نطاق تغطیة مدفوعات األطفال (على سبیل المثال، عن طریق زیادة الحدّ 

 .  103عاًما)، كما أجریت زیادات دائمة في المعاشات التقاعدیة 18إلى  14

% 29.24% إلى 21.27. فقد زادت اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة من تھالدان رفعًا لمیزانیفھي أحد أكبر الب منغولیاأّما 
 ترتیب اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة. وعززتمركًزا في  21، ما رفعھا 2020و 2018بین عامي العام من اإلنفاق 

وّسعت برنامج أموال األطفال (شبھ الشامل) الذي الحكومة بشكل كبیر نطاق الحمایة االجتماعیة استجابة لجائحة كورونا، إذ 
% على 100% و400یحظى باحترام كبیر وبرنامج طوابع الطعام، وزادت المبلغ المدفوع في شكل استحقاقات بنسبة 

 .104التوالي

 ما ھو أداء البلدان في ما یخّص التغطیة؟ 
 تغطیة التعلیم 

وصول  ُمس األفقر من األفراد. ویتعلق األمر بنقطة جوھریة ھي مدى یقیس ھذا المؤشر معدالت إتمام التعلیم الثانوي للخُ 
تعلیم وأن یعالج التعلیم الالمساواة المواطنین إلى نظام التعلیم في البلد، وھو أمر أساسي لضمان تلبیة حق كل فرد في ال أفقر

 ویعزز الحركیة االجتماعیة.

ظھر تقّدًما فترة ما قبل جائحة كورونا وتُ  2022من انعدام المساواة  أرقام تغطیة التعلیم المستخدمة في االلتزام بالحدّ  قبوتتع
توسط التغطیة العالمیة لألطفال األشد فقًرا إال . ولم یرتفع م2020ضئیًال ثمینًا منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 
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ًما كبیًرا في السماح ألفقر  كبلدان كانت تحرز تقدّ  األرجنتین وأرمینیا ومنغولیا%. وتبرز 40% إلى 38.9ارتفاًعا طفیفًا من  
%، 70غطیة تزید عن الثانوي خالل فترة ما قبل جائحة كورونا، إذ وصلت األرجنتین وأرمینیا إلى ت ھماألطفال بإتمام تعلیم

% المثیرة لإلعجاب 92ح معدل إتمام الدراسة الثانویة من نسبة ویتراو  %.50ومنغولیا أكثر من ضعف التغطیة لتصل إلى 
. ومّما یؤسف لھ أّن عدًدا كبیًرا جًدا من البلدان یخذل جمھوریة أفریقیا الوسطى% فقط في 0.09، إلى كوریا الجنوبیةفي 

% للُخُمس األشد فقًرا من 10 بلًدا سوى معدل إتمام المرحلة الثانویة دون 40ؤشر ھذا العام، ال یحقق أفقر األطفال. وفي م
 األطفال.

ومنذ بدایة أزمة كورونا، بذلت بعض الحكومات جھوًدا جدیرة بالثناء للوصول إلى األطفال في المجتمعات األشّد فقًرا 
من إلى المدرسة. واستفادت سیرالیون  -وال سیما الفتیات  -إعادة التالمیذ وتھمیًشا خالل عملیات إغالق المدارس األخیرة و

 . 105ة إذاعیة مجتمعیةمحطّ  12إیبوال، وبثت الدروس عبر   فیروس برنامج التعلم اإلذاعي الذي بدأ العمل بھ خالل أزمة

الحمالت اإلعالمیة "للعودة إلى  % من إعادة االلتحاق بالمدارس االبتدائیة واإلعدادیة، من خالل98فقد حققت  توغوأّما 
فریق عمل مشترك بین الوزارات لمعالجة   الكینیة. وشكلت الحكومة 106المدرسة" والحشد على مستوى المجتمع المحلي

. كما اتخذ 107% من التالمیذ إلى التعلیم96أیًضا من إعادة  انخفاض معدالت إعادة التسجیل، وبعد حملة مجتمعیة تمكنت
. 108ضمان عودة الطالبات الحوامل واألمھات المراھقات إلى المدارسفریقیة إجراءات للمساعدة في عدد من البلدان األ

 ین األنواع االجتماعیة. وستكون تدابیر من ھذا القبیل لتشجیع الفتیات على العودة إلى التعلیم حاسمة في معالجة الالمساواة ب

 التغطیة الصحیة 
 ذا المؤشر من عنصرین. ، یتألف ھ2020كما ھو الحال في مؤشر  

أوًال، نسبة السكان الذین یحصلون على الخدمات الصحیة األساسیة. بشكل عام، لم یكن ھناك تقّدم یذكر ھنا في فترة ما قبل 
، إذ ارتفعت في المتوسط بمقدار  2022من انعدام المساواة لعام  االلتزام بالحدّ تھا مصادر مؤشر قبجائحة كورونا التي تع

بلدان ال تزال منخفضة . كما أّن التغطیة في العدید من ال2019و 2017% بین عامي 64.7ویة فقط إلى نقطة مئ 0.4
ن ذات الدخل المتوسط إلى  بلًدا لجھة األداء (جمیعھا منخفضة الدخل أو من البلدا 35بشكل مثیر للقلق. وفي أسوأ 

تشاد وجنوب السودان وجمھوریة  ة بلدان ھي % من الناس من دون تغطیة. وفي ثالث50المنخفض)، ال یزال أكثر من 
 ة األساسیة.، ال یحصل ثلثا السكان على الخدمات الصحیّ أفریقیا الوسطى

% من إنفاق األسر). في 10تي تعّرف بأنھا تفوق من ة (الثانیًا، نسبة السكان الذین یعانون من اإلنفاق الكارثي على الصحّ 
بلًدا، یواجھ  51. وفي 2019و 2017وھو ما یمثل تغیًّرا طفیفًا جًدا بین عامي % 8.3ھذا المؤشر، یبلغ المتوسط العالمي  

ه النسبة أكثر  من ھذه الدول، تشكل ھذ 11من السكان إنفاقًا كارثیًا على الصحة. ومن المثیر للصدمة أنھ في % 10أكثر من 
الكثیر من الناس ال یبحثون عن الرعایة  % من السكان. وھذا محرك رئیسي للفقر والدمار المالي، ویعني أیًضا أنّ 20من 

 الصحیة عندما یحتاجون إلیھا.

البلدان ذات الدخل المرتفع إلى المتوسط في ما یتعلق بالتغطیة الصحیة، والبلد  من بینھي البلد األفضل أداًء ف تایلندأّما 
بشكل عام، مع مراعاة كل من التغطیة  ةالثامنالمرتبة  األولى في ھذا المجال. وھي تحتلّ  20الوحید من بین البلدان الـ

% من 83 تمكنو 2002ة الصحیة الشاملة في عام بالتغطی اًما كبیًرا منذ التزامھتقدّ  تایلند توالنفقات من الجیب. وقد أحرز
یة ة األساسیة. ویحق لجمیع المواطنین الحصول على الخدمات الصحیة الوقائیة والعالجلى الخدمات الصحیّ إ صول والسكان ال

على  كما تحافظ تایالند على مستوى منخفض للغایة من اإلنفاق الكارثي  .109والتلطیفیة األساسیة في جمیع مراحل حیاتھم
فھي أعلى بلد مرتبة من بین  السلفادوربلًدا من حیث األداء. أّما  20% فقط، ما یجعلھا من بین أفضل 1.9ة، بنسبة الصحّ 

 2010بالتغطیة الصحیة الشاملة منذ عام  تھا). وتلتزم حكوم32فض (في المرتبة البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخ
م تأمین صحي بتمویل من القطاع العام. ویحصل أكثر من ثالثة أرباع السكان على وتوفر خدمات صحیة أولیة مجانیة ونظا

 ة.% فقط من اإلنفاق الكارثي من جیوبھم الخاصّ 1.7یعاني فیما الخدمات الصحیة، 

 الحمایة االجتماعیة یة  تغط 
االجتماعیة الشاملة توفر الحمایة للجمیع، من وقد زادت الجائحة من حاجة البلدان إلى إعطاء األولویة لحّد أدنى من الحمایة 

مجموعة من المخاطر خالل مراحل الحیاة المختلفة. ونظًرا لعدم وجود بیانات موثوق بھا تغطي مجموعة كاملة من 
، یستخدم ھذا المؤشر تغطیة المعاشات التقاعدیة كبدیل 2020جتماعیة، كما ھو الحال في مؤشر عام مؤشرات الحمایة اال

 ة الحمایة االجتماعیة الشاملة.لتغطی

التقاعد یمكنھم الحصول  % من السكان الذین ھم في سنّ 100املة، ما یعني أّن شبلًدا قد حقّق تغطیة  39ظھر تحلیلنا أّن ویُ 
ل، ولكن ستة بلدان منھا ھي ذات دخل متوسط إلى منخفض  وغالبیة ھذه البلدان ھي بلدان مرتفعة الدخعلى معاش تقاعدي. 

 بولیفیا). وحققت كستان، وبولیفیا، وتیمور الشرقیة، وجمھوریة قیرغیزستان، وجمھوریة قیرغیزستان، ومنغولیاأوزب(
معاش التقاعدي غیر القائم على االشتراكات الذي إلى الكبیر  تغطیة شاملة للمعاش التقاعدي، ویرجع الفضل في ذلك إلى حدّ 

 استبعاد العمال غیر النظامیین.  % من المتقاعدین وساعد على إنھاء80یستفید منھ 
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 67ین على ھذه االستفادة االجتماعیة المھّمة. وفي العدید من البلدان تفشل في ضمان حصول جمیع المسنّ   ومن المؤسف أنّ 
% 10من بلًدا لجھة األداء ال یتلقى التغطیة إال أقّل  26ین تغطیة اجتماعیة، وفي أسوأ نصف السكان المسنّ بلًدا، تلقى أقّل من 

 من المسنین. 

األثر: ما مدى صعوبة عمل الخدمات العامة لمكافحة  
 انعدام المساواة؟ 

ام المساواة االقتصادیة، في البلدان تتضح على نطاق واسع إمكانیة قیام الخدمات العامة والحمایة االجتماعیة بالحّد من انعد
والتعلیم مجانًا، فإنھا تزید بشكل أساسي من الدخل المتاح  ةالصحّ  اتومالغنیة والفقیرة على حّد سواء. وعندما توفر الحك

والواسعة  . وقد تبیّن أیًضا أّن استحقاقات الحمایة االجتماعیة الشاملة110لجمیع الناس، ولكنھا تفید أفقر الناس أكثر من غیرھم
 النطاق لھا أثر كبیر في إعادة التوزیع.

  -ة على الحّد من انعدام المساواة في كل بلد من البلدان المؤشر ت العامّ ، تعمل الخدما2020وكما ھو الحال في مؤشر عام 
دخل المرتفع إلى  ھي البلدان ذات الدخل المرتفع وال ولكن بدرجات متفاوتة على نطاق واسع. وغالبیة البلدان األعلى أداءً 

% من خالل خدماتھا العامة. 77واة بنسبة لندا المرتبة األولى في ھذا المؤشر، إذ تحّد من انعدام المساالمتوسط. وتحتل بو
من  وتبرز أوكرانیا وكیریباتي كبلدین من البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض حیث تعمل الخدمات العامة على الحدّ 

ة  البلدان ذات األداء الضعیف ھي بلدان منخفضة الدخل حیث اإلنفاق ضئیل مقارنشكل كبیر جًدا. ومعظم انعدام المساواة ب
نقطة مئویة فقط.  0.5جنوب السودان المرتبة األدنى، ما یحّد من انعدام المساواة بمقدار  ویحتلّ  -بالناتج المحلي اإلجمالي 

بلدانًا أكثر ثراًء حیث یعمل  عة للصین، واألردن، وبربادوس باعتبارھامنطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة التاب تبرز  ولكن 
   الالمساواة بین الناس بشكل ھامشي فقط.اإلنفاق على الحّد من 

ویدّل ذلك على أّن اإلنفاق المرتفع وحده ال یضمن تأثیًرا قویًا للخدمات العامة على إعادة التوزیع ومكافحة انعدام المساواة. 
ر، مثل ض ھذا األمكومات أیًضا أن تضمن كون اإلنفاق تقدمیًا، وأن تتجنب السیاسات التي یمكن أن تقوّ ویجب على الح

الناس فقًرا، ما یزید من انعدام المساواة في الدخل. كما ینبغي  ة والتعلیم، التي تضرب جیوب أشدّ رسوم مستخدمي الصحّ 
لشاملة أو الواسعة النطاق؛ وال تكفي التدابیر الصغیرة و/أو المؤقتة  للحكومات أن تستثمر في استحقاقات الحمایة االجتماعیة ا

 دة التوزیع.لتكون بمثابة أداة إلعا

، ارتفع متوسط التأثیر المقدر لإلنفاق المناھض النعدام المساواة على الحّد منھ بشكل طفیف، من 2020ومنذ مؤشر عام  
بلًدا فقط. وھذا یعكس عاملین:   34بلًدا وانخفض في  84ساواة في %. وقد ازداد التأثیر على انعدام الم19.4% إلى 18.4

نفاق االجتماعي انخفض كنسبة مئویة من المیزانیة اإلجمالیة، فإنھ في كثیر من البلدان لم بشكل عام، في حین قد یكون اإل
والدخل انھارا أكثر من ذلك.  ینخفض كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي أو دخل السكان ألن الناتج المحلي اإلجمالي

الیب النمذجة إلى تغییر الحسابات نحو األعلى. وتشمل البلدان وبالنسبة لبعض البلدان، أّدت الدراسات المحّددة الجدیدة أو أس
دة المالدیف وتیمور الشرقیة وقبرص بسبب زیا: 2020المتحّركة صعوًدا بقّوة منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 

أو  معھد االلتزام باإلنصافھا ایا والصین بسبب الدراسات الجدیدة للتأثیر التي أجراإلنفاق، وجنوب أفریقیا وتركیا وزامب
كبیر بسبب انخفاض اإلنفاق بوتیرة أسرع من الناتج  منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. ومن بین البلدان التي ھبطت إلى حدّ 

 مھوریة قیرغیزستان، والیمن، وجیبوتي.ل، وجسیشی نجد المحلي اإلجمالي
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 م المساواة ا عد ان السیاسة الضریبیة لمكافحة    3.

كیف یقیّم مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة السیاسة  
 الضریبیة 

یبیة مقارنة المؤشرات المستخدمة لتقییم السیاسة الضر 2020لم یغیّر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
 المؤشرات المستخدمة في السیاسات والتنفیذ واألثر:. وتنظر 111باإلصدارات السابقة

ھل الضرائب الرئیسیة (ضریبة الدخل الشخصي، وضریبة دخل الشركات، والضریبة على القیمة المضافة  . السیاسات:1
ا كان بلد ون الدفع؟ ویقیّم ھذا المؤشر أیًضا ما إذأو ضریبة المبیعات العامة) تصاعدیة، أي یحمل عبأھا أولئك الذین یستطیع

 ما یستخدم ممارسات ضریبیة ضاّرة، ویتصرف كمالذ ضریبي ویقّوض تحصیل الضرائب في بلده وبلدان أخرى. 

 ما مدى نجاح البلد في جبایة أنواع الضرائب المختلفة الرئیسیة؟  . التنفیذ:2

 ي الدخل (مقاسة بمعامل جیني)؟جبایتھا على انعدام المساواة ف ما ھو تأثیر الضریبة التي یتمّ  . التأثیر:3

نتائج الركیزة الضریبیة لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام  
 2022المساواة لعام  

 النتائج العاّمة لركیزة الضرائب 
فضًال عن البلدان التي  ،2022من انعدام المساواة لعام  أفضل وأسوأ أداء ضریبي في مؤشر االلتزام بالحدّ  3.1یبیّن الجدول 

. وتأتي أسترالیا في المرتبة األولى بسبب القواعد الجدیدة لمكافحة 2020و ساء أداؤھا منذ المؤشر األخیر في عام تحّسن أ
خفض معدل الضریبة  التھرب الضریبي وإلغاء النظام الضریبي الضاّر، ما عّوض اآلثار السلبیة على درجتھا المتمثلة في

مكنت إلى حّد كبیر من الحفاظ على مستویات اإلیرادات الضریبیة  %، وألنھا ت26% إلى 27.5كات من على دخل الشر
دیّة، من خالل رفع عتبة صاعخالل الجائحة. ومع ذلك، یمكنھا أن تفعل أكثر من ذلك بكثیر لجعل نظامھا الضریبي أكثر ت

إلعفاءات الضریبیة  دخل الشركات، وخفض ا خفض معدل الضریبة علىاتجاه عكس الضریبة على القیمة المضافة، و
 ألصحاب الدخل المرتفع والشركات، وفرض ضرائب على الثروة.

وتقع مقدونیا الشمالیة في قاع المؤشر، ما یعكس اعتمادھا المتزاید على عائدات الضرائب غیر المباشرة وضرائب الدخل 
ضرائب الدخل، وال تفرض  ف، تفتقر البھاما وفانواتو إلى لبلدان األخرى ذات األداء الضعیالمنخفضة للغایة. ومن بین ا

نما ممارسات أو مؤشرات ضریبیة ضاّرة تشیر إلى أنھا اُعمان أي ضریبة على الدخل الشخصي، ولدى البھاما ولیبیریا وب
 ضالعة في منافسة ضریبیة ضاّرة.

كان  إلغاء ممارسات ضریبیة ضاّرة محّددة موقعھا في المؤشر، تھیمن على الصورةما یتعلق بالبلدان التي حّسنت  وفي
یعتبرھا االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ضاّرة سابقًا، وإدخال قواعد مكافحة التھّرب الضریبي، ما 

ق شیكیا وإستونیا والتفیا. وفي ما یتعلوسانت فنسنت وجزر غرینادین والمملكة المتحدة وت 112تسبب في ارتفاع المغرب
برز بلدان ھما بوتان إلدخال ضریبة مبیعات عامة محایدة لتحّل محل ضرائب المبیعات بالتغییرات في السیاسات المحلیة، ی

؛ والمالدیف إلدخال 113التنازلیة وزیادة أعلى معدل لضریبة الدخل الشخصي، ما یؤدي إلى ارتفاع اإلیرادات الضریبیة
 . 114بة دخل شخصیة تصاعدیة ضری

ي جبایة الضرائب واإلنتاجیة معظم ھبوط أكبر البلدان المتحّركة ھبوًطا في المؤشر (في بنین وبولیفیا  یارات فر االنھوتفسّ 
وكوستاریكا وفیجي وجورجیا وغیانا ومالطا بسبب جائحة كورونا؛ وفي أفغانستان والیمن بسبب النزاع المسلح؛ وفي  

أنغوال التي یعكس ھبوطھا تغییرات  والغاز العالمیة). وتبرز بسبب انخفاض أسعار النفط 115 غو وبولیفیاالجزائر والكون
فرض ضریبة على القیمة المضافة على الغذاء وخفض ضریبة دخل الشركات، والتي مثل  –سیاسیة تنازلیة إلى حّد كبیر 

لجدیدة أّن ن دراسات األثر االشخصي. وفي جورجیا ومالطة، تبیّ عوضت أكثر من االرتفاع في أعلى معدل لضریبة الدخل 
  الضریبیة كانت أقّل تصاعدیة؛ وفي بنین وكوستاریكا ومالطا والیمن ساءت درجات الممارسات الضریبیة الضاّرة. النظم
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 2022: أفضل وأسوأ أداء ضریبي في مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 3.1الجدول 

 ) T1(المؤشر    - على الورق    التصاعدي التدّرج  
من خالل التركیز على األنواع  ةالضریبی یةتقییم التصاعد 2022یواصل مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
ضریبة الدخل الشخصي، وضرائب االستھالك مثل الضریبة على  الرئیسیة الثالثة للضرائب المدّرة لإلیرادات العالمیة:

ة، وضریبة دخل الشركات. وتمثل ھذه الضرائب مجتمعة الجزء األكبر من بیعات العامّ القیمة المضافة أو ضریبة الم
 في معظم البلدان، وبالتالي یكون لھا تأثیر كبیر على الالمساواة. اإلیرادات الضریبیة

دام المساواة ال یغطي بعد النظام الضریبي الكامل، وال سیما أنّھ یستثني الضرائب التي  تزام بالحّد من انعومع ذلك، فإّن االل
المال، وضرائب المیراث، والضرائب تقع بشكل كبیر على األغنیاء مثل ضرائب الثروة الصافیة، وضرائب أرباح رأس 

ستثنائیة المؤقتة على األغنیاء والشركات التي أوصى صندوق النقد العقاریة. وال یغطي التقییم أیًضا المزید من الضرائب اال
 تنمیة االقتصادیة وغیرھما البلدان باستخدامھا في استجابتھا لجائحة كورونا (یُرجى مراجعةالدولي ومنظمة التعاون وال

 ).5اإلطار 

 ب غیر المتوقعة وضریبة التضامن على الثروة وعلى المكاس -: الضرائب التصاعدیة اإلضافیة الرئیسیة 5اإلطار 

 هھذإّن وق ما تملكھ ملیار امرأة وفتاة في أفریقیا وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي. فرجًال ثروة ت 252یمتلك 
، 1995منذ عام  ،% من البشر 1كبیر سمح ألغنى  نظام اقتصادي غیر متكافئ إلى حدّ الالمساواة الفظیعة ھي نتاج 

ة ویعّد فرض الضرائب على الثروة أداة حیویّ  .116% منھم50ضعف ثروة أفقر    20ن لى ما یقرب مباالستیالء ع
انعدام المساواة) من خالل لضمان توزیع أكثر مساواة ویمكن تحقیقھ (كما ناقشت تقاریر االلتزام السابق بالحّد من  

 فرض ضرائب على صافي الثروة والممتلكات ومكاسب رأس المالي والمیراث.

% فقط من  4بلد، یأتي حوالي   100أّن معظم الحكومات ال تستخدم الضرائب على الثروة كما یجب: ففي أكثر من  إال
. وتحتاج أي حكومة ترید استخدام 117زلیة% من ضرائب االستھالك التنا44إیراداتھا من ضرائب الثروة، مقارنة بـ

 لثروة.الضرائب للحّد من انعدام المساواة إلى تعزیز الضرائب على ا

في دافوس ألول مّرة منذ تفشي الجائحة، كان ھناك   2022باإلضافة إلى ذلك، عندما اجتمعت نخبة العالم في مایو 
عاًما سابقًا، مع   23في  لم یحصلكما  2021-2020ي سبب الحتفالھم. فقد شھد أصحاب الملیارات زیادة ثرواتھم ف

 رجال. 10تضاعف ثروة أغنى 

لت ملیاردیًرا جدیًدا في مجال الغذاء وسجّ  62ولد   ،المالیین إلى براثن الفقرد الغذائیة عار المواارتفاع أسوبینما یدفع 
% تقریبًا في 70العالم، ارتفعت األرباح بنسبة شركة في  1000. وبالنسبة ألكبر 118الشركات الكبیرة أرباًحا قیاسیة

 .119ما قبل الجائحة فترة مقارنة ب 2020-2021

  

 أكثر البلدان ھبوًطا أكثر البلدان ارتفاًعا بلدان  10أدنى  بلدان 10أعلى 
 109− أفغانستان  116 المغرب  152 ُعمان  1 أسترالیا
 لیسوتو

2 
جمھوریة الكونغو 

 153 الدیمقراطیة 
 بوتان

104 
 مالطا 

−89 
 جنوب أفریقیا

3 
 بانما

154 
سانت فنسنت  

 93 وغرینادین 
 غیانا

−88 
 71− فیجي 79 زیمبابوي 155 فانواتو 4 الصین

 68− جورجیا  73 فملدی 156 لیبیریا 5 كندا
كیریباتي 

 6 )جدید(
األراضي 

 157 الفلسطینیة المحتلة
 طاجیكستان 

67 
 أنغوال

−58 
 55− بنین 64 التفیا  158 جنوب السودان 7 نیوزیلندا

 55− بولیفیا 63 الجمھوریة التشیكیة 159 صربیا 8 جمھوریة كوریا 
 53− الیمن 62 إستونیا 160 البھاما 9 جیبوتي 
 48− كوستاریكا  47 المملكة المتحدة 161 دونیا الشمالیةقم 10 ألمانیا
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إلى دعوات  - في العالم وسط الكثیر من المصاعب -تي جناھا األغنیاء في القّمة غیر المسبوقة ال وقد أّدت المكاسب
ر المتوقعة الزائدة للشركات، والتي متزایدة لفرض ضرائب تضامن على األغنیاء وفرض ضرائب على األرباح غی
 121واألمم المتحدة 120ندوق النقد الدولياستخدمتھا الحكومات أیًضا في العدید من األزمات السابقة. وقد حث كل من ص

الحكومات على استخدام ھذه الضرائب لتمویل دعم المواطنین أثناء الجائحة  122ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
 وبعدھا. 

سّن عدد متزاید من الحكومات ضرائب جدیدة على الثروة، وضرائب تضامن، وضرائب غیر متوقعة على وقد 
. وینبغي ألي حكومة جاّدة في الحّد من  123)6ة في أمریكا الالتینیة (یُرجى مراجعة اإلطار شركات الطاقة، وخاصّ 

 واالنتھازیین على وجھ السرعة. الالمساواة فرض مثل ھذه الضرائب على األغنیاء  

 : تصاعدیة ضریبة الدخل الشخصيT1aالمؤشر 

اب تصاعدیة ضریبة الدخل الشخصي استناًدا إلى المعدالت حس 2022یواصل مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
. وال تزال معظم البلدان ذات أكثر نظم 124اإلجماليات التي یستخدمھا كل بلد مقارنة بنصیب الفرد من الناتج المحلي والعتب

نخفض، وعلى منخفضة الدخل ومن ذات الدخل المتوسط إلى الممن البلدان الضریبة الدخل الشخصي تصاعدیة على الورق 
ي بلًدا (معظمھا ف 16وعلى الطرف اآلخر من المقیاس، لدى  وغو والمالدیف وباكستان.رأسھا جمھوریة أفریقیا الوسطى وت 

أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى) أنظمة "ضریبة ثابتة" تنازلیة، تفرض نفس النسبة المئویة على جمیع دافعي الضرائب بغض 
فع المزید. ومع ذلك، منذ آخر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، انخفض عدد البلدان النظر عن قدرة األثریاء على د

لى أربعة (ھي البھاما والبحرین وُعمان وفانواتو) ألن المالدیف فرضت ضریبة دخل التي ال تفرض ضریبة دخل شخصیة إ
 تصاعدیة.

أھّم  3.2الجدول بلًدا. ویبیّن  11لشخصي بینما خفضھا بلًدا أعلى معدالت ضریبة على الدخل ا 21، رفع 21-2020وفي 
البلدان التي رفعت وتلك التي خفضت الضریبة على الدخل الشخصي. وقد زادت أنغوال وكوستاریكا ونیوزیلندا أسعار الفائدة  

ت بربادوس لت إلى نظام ضریبي ثابت، كما خفضالعلیا إلى أقصى حّد، في حین خفضتھا أرمینیا أكثر من غیرھا، وتحوّ 
قد جرى اإلعالن عن معظم التخفیضات قبل جائحة كورونا، في حین أعلن عن  و ة بشكل كبیر.وكرواتیا أسعار الفائد

ارتفاعات منذ ذلك الحین، ما یشیر إلى درجة من التحّول بعد الجائحة إلى سیاسات أكثر تصاعدیة. وبشكل عام، ارتفع  
زام بالحّد من انعدام المساواة ا كان علیھ في تقریر االلتأسرع قلیًال ممّ بشكل شخصي الدخل على المتوسط أعلى معدل ضریبة 

 ).2021نقطة مئویة منذ عام  0.5نقطة مئویة (وبنسبة  0.1ـنقطة مئویة مقارنة ب 0.2، إذ ارتفع بمقدار 2020لعام 

 
 لتي خفضتھاالبلدان التي رفعتھا وتلك ا -: أعلى معدالت ضریبة على الدخل الشخصي 3.2الجدول  

 بلدان لجھة الخفض/ نقاط مئویة  10أعلى  یةبلدان لجھة الرفع/ نقاط مئو  10أعلى 
 14−  أرمینیا 15+ لدیف الما 

 11.5− بربادوس  10+ كوستاریكا 
 7.1− كرواتیا  8+ نیوزیلندا 

   8+ أنغوال 
 6−  سریالنكا 5+ بوتان 
   5+ شیلي 
 5− السوید  5+ لتوانیا 
 5− زیمبابوي  5+ مالوي 

 3− مالي  5+ جنوب السودان 
 2.25− ھولندا  5+ تركیا 
 1− الیونان  5+ فیجي
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 : السیاسات الضریبیة الجدیدة لمكافحة انعدام المساواة في أمریكا الالتینیة 6اإلطار 

راقًا  الصورة تبدو أكثر إش ك نحو فرض المزید من الضرائب التصاعدیة، ولكنّ التحرّ  لم یكتملعلى الصعید العالمي،  
تینیة حیث أعلى معّدل انعدام للمساواة من حیث تركیز الثروة، وال تزال جبایة الضرائب منخفضة، ولم  في أمیركا الال

 عاّمة.الخدمات ال تحّسن في تترجم اإلیرادات في كثیر من األحیان إلى

ضد اإلصالحات وستاریكا واإلكوادور ، خرجت احتجاجات حاشدة إلى الشوارع في تشیلي وك2020ومنذ عام 
ة التي كانت تزید من العبء على أفقر الناس والطبقة الوسطى، مع حمایة اإلعفاءات ألغنى الناس والشركات  الضریبی
على التوالي، زادت شیلي وكوستاریكا أعلى معدالت ضریبة  2021و 2020. ونتیجة لذلك، في عامي 125الكبیرة

تخاب سلسلة من الحكومات األكثر  واألھم من ذلك، جرى ان. 3.2موضح في الجدول  على الدخل الشخصي، كما ھو
 تقدمیة في جمیع أنحاء المنطقة، وھي تقدم تدابیر أكثر جرأة لحشد اإلیرادات الضریبیة بشكل تصاعدي:

جائحة   ضریبة على الثروة لمّرة واحدة لدفع اإلنفاق على 2020• فرضت حكومة فرناندیز األرجنتینیة في عام 
، ألغت نیة الحكومة التي كانت سبقتھا 2021. وفي عام 126%5.25% و 2ت تصاعدیة تتراوح بین كورونا، بمعدال

الشركات الصغیرة  في إطاره ا" تدفعجً %، وقّدمت نظاًما "متدرّ 25% إلى 30لخفض ضریبة دخل الشركات من  
رض ضریبة غیر  ، تقترح الحكومة ف2022م  . وفي عا127%35% فقط فیما تدفع الشركات الكبیرة ما یصل إلى 25

 .128الشركات التي تحقق أرباًحا مفرطة تزید عن ملیار دوالر أرجنتیني نتیجة للحرب في أوكرانیا متوقعة على

، بمعدالت تصاعدیة تتراوح بین 2020• فرضت حكومة آرسي في بولیفیا ضریبة دائمة على الثروة في نھایة عام 
قر المواطنین للضریبة على الر وأعلنت عن استرداد أفمالیین دو 4التي تزید عن % على الثروة 2.4% و 1.4

 .   129%5القیمة المضافة بنسبة 

• وقّدمت حكومة بوریك في تشیلي مشروع قانون إلصالح ضریبي یقترح إدخال معدل جدید لضریبة الدخل 
لى الثروة یبة الدخل، وإدخال ضریبة ع%، وزیادة ضریبة األرباح الرأسمالیة لتتناسب مع ضر43الشخصي بنسبة 

على شركات تعدین النحاس من أجل زیادة جبایة الضرائب  الرسومعلى أكبر الثروات، وزیادة  %1.8 -% 1بنسبة 
  .130% من مستویات الضرائب الحالیة)20% من الناتج المحلي اإلجمالي (أو 4.1بنسبة 

عدة، یجب على الحكومات أن تضمن الدروس المستفادة من أمیركا الالتینیة واضحة: لتجنب االحتجاجات المتصا إنّ  
بء بوضوح على عاتق األغنیاء والشركات الكبرى، وأن تحقق عائدات الضرائب اإلصالحات الضریبیة الع  وضع

 تحسینات كبیرة في توفیر الخدمات العامة.

 دخل الشركات على ضریبةال: تصاعدیة T1bالمؤشر 

ألصحاب دفع كأرباح أو حصص تُ لفرض على األرباح التي كانت تُ  إذعادة ما تكون ضریبة دخل الشركات ضریبة تصاعدیة 
%) واألرجنتین وتشاد 40الشركات األثریاء نسبیًا. والبلدان ذات أعلى معدالت ضریبة دخل على الشركات ھي غیانا (

لبھاما والبحرین %). وعلى الطرف اآلخر من المقیاس، ال تزال ثالثة بلدان (ا35والیابان واألردن ومالطا وزامبیا (جمیعھا 
 %.15  مستوىبلًدا آخر یفرض معدالت دون  11 ثّمة، و131خل الشركاتوفانواتو) ال تفرض أي ضریبة على د

وقد تسارع االتجاه التنازلي في متوسط معدالت ضریبة الشركات بشكل كبیر منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 
 2018من انعدام المساواة  نقطة مئویة بین مؤشر االلتزام بالحدّ  0.2ـقارنة بنقطة مئویة (م 0.4، مع انخفاض قدره 2020

التغیرات   3.3بلدان فقط. ویبیّن الجدول  5بلًدا معدالتھا، في حین لم یرفعھا سوى  22عن  ). وخفض ما ال یقلّ 2020و
لفلیبین وسیرالیون) فضًال عن البلدان  التي طرأت على أكبر البلدان المخفّضة لمعدلھا الضریبي (تونس والیونان وأنغوال وا

، أدخلت أسترالیا وإندونیسیا المزید من 2022. ومنذ الموعد النھائي لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة التي رفعتھا
 % من الزیادة "المؤقتة" لتمویل استجابتھا لجائحة كورونا. 2% على التوالي، وألغت تركیا 1% و2التخفیضات بنسبة 

 
 البلدان التي رفعتھا وتلك التي خفضتھا  - ركات: أعلى معدالت ضریبة على دخل الش3.3الجدول 

 بلدان لجھة الخفض/ نقاط مئویة  10أعلى  بلدان لجھة الرفع/ نقاط مئویة 10أعلى 
 10− تونس  5+ األرجنتین 
 6− الیونان  3+ أوزبكستان 

 5− أنغوال  3+ كیا تر
 5− الفلبین  1+ الیابان 

 5− سیرالیون  0.11+ نیاألما
 5− بنغالدیش   
 4.58− بلجیكا   
 4− جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة   
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 4− سریالنكا   
 3− إندونیسیا   

التوصل إلیھ في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في أكتوبر  جرىبلًدا  140ویسعى اتفاق دولي بین ما یقرب من  
ھا ال تأتي ھذه خطوة في االتجاه الصحیح، ولكنّ و%. 15ي للضریبة على الشركات بنسبة إلى إدخال حّد أدنى عالم 2021

إلضافیة سوف تستحوذ علیھا تزال غیر كافیة على اإلطالق، ال سیما بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، إذ أّن ثلثي اإلیرادات ا
یة على الشركات بنسبة تنمیة االقتصادیة إیراداتھا الضریبح أن تزید بلدان منظمة التعاون والاالقتصادات الغنیة: فمن المرجّ 

ح أن  %. وعلى وجھ الخصوص، من غیر المرجّ 1%، في حین لن تكسب البلدان المنخفضة الدخل سوى 19تصل إلى 
% السباق نحو القاع بشأن معدالت الضرائب على الشركات، إذ أّن جمیع  15 أدنى لضریبة بنسبة یعالج االتفاق بشأن حدّ 

ضریبة دخل على لبلدان غیر األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة باستثناء ثالث دول ھي ذات معدالت ا
% في 15من  ات باالستمرار في دفع أقلّ ، وقد تسمح الثغرات المدرجة في الصفقة للشرك132% أو أعلى15الشركات تبلغ 

 .133كثیر من الحاالت

 
 لقیمة المضافة: تصاعدیة الضریبة على اT1cالمؤشر 

ي عادة ما تكون الضریبة على القیمة المضافة ضریبة تنازلیة، لذا فإّن المعدالت األعلى تؤدي إلى تفاقم الالمساواة. ومع ذلك، یتخذ حوال
یة التي  الضریبة على القیمة المضافة أقّل تنازلیة في تأثیرھا، عن طریق إعفاء جمیع المواد الغذائیة األساسبلًدا تدابیر لجعل  140

)، أو عن طریق تحدید عتبة عالیة لتسجیل المبیعات بحیث ال  127أقل علیھا (  یستھلكھا الفقراء أو معظمھا، أو عن طریق تطبیق معدلّ 
التي تتخذ ھاتین  40وبالنسبة للبلدان الـ  ). 60المضافة وال یفرضونھا على زبائنھم األشّد فقًرا ( یدفع صغار التجار الضریبة على القیمة

لة" تبلغ صفًرا. لقیمة المضافة تأثیر محاید على الالمساواة، لذلك یتم منحھا نقاط "ُمعدّ لخطوتین، من المرّجح أن یكون للضریبة على اا
للتخفیف من التأثیر التنازلي للضریبة على القیمة المضافة ویمكن أن تطبق كال ھذین  یُذكر ءبلًدا أي شي 22ومن ناحیة أخرى، ال یفعل 

لدیھا  - 2020مّما كانت علیھ في عام  علىثالثة منھا أ –ین: ستة بلدان (الدنمارك والمجر ولیتوانیا وأوكرانیا وإستونیا وبلغاریا) التدبیر 
 یر مخففة لمكافحة تنازلیة الضریبة.% مع عدم وجود تداب20اآلن معدالت أعلى من 

األخیرة. رادات، وھذا ھو السبب في أنھا أصبحت أكثر انتشاًرا في العقود كما أّن الضریبة على القیمة المضافة فاعلة جًدا في جبایة اإلی
یزال ستة عشر بلًدا آخر في إطار  ، لم تدخل الضریبة على القیمة المضافة سوى أفغانستان وُعمان فقط. وال 2020ومع ذلك، منذ عام  

 .134دماترائب على السلع والخ ة على المبیعات أو ضااللتزام بالحّد من انعدام المساواة تفرض ضرائب عامّ 

تنازلیة أو  ، فإن عدًدا قلیًال نسبیًا من البلدان جعل الضریبة على القیمة المضافة أو ضرائب المبیعات أكثر 3.4وكما ھو مبیّن في الجدول 
ة على القیمة  . ولم تخفض سوى الصین وجامایكا معدالت الضریب 2020تصاعدیة منذ مؤشر االلتزام بالحّد من عدم المساواة لعام 

من ناحیة ورفعت ألبانیا عتبتھا بشكل حاد. فیما  إصالحات ضریبة المبیعات في أفغانستان وبوتان تصاعدیة،  المضافة، على الرغم من أنّ 
تج دت الیابان ونیجیریا من المعدالت، وأنھت أنغوال اإلعفاءات الغذائیة، وفشلت خمسة بلدان في زیادة العتبات لمواكبة الناأخرى، زا

بسبب  المحلي اإلجمالي، وأدخلت ُعمان ضریبة على القیمة المضافة مع عتبة منخفضة. وغیّرت أربعة بلدان أخرى معدالتھا، ولكن
  مؤشر ھقبت العالیة، لن یؤّدي ذلك إلى تفاقم الالمساواة. وعموًما، انخفض متوسط المعدل العالمي الذي یتعاإلعفاءات الغذائیة والعتبا

 %.15.6% إلى 15.7لمساواة انخفاًضا ھامشیًا من ّد من انعدام اااللتزام بالح 

 

 2022- 2020ترة : التطورات اإلیجابیة والسلبیة الرئیسیة للضریبة على القیمة المضافة خالل الف3.4الجدول 

 الضریبة على القیمة المضافة أصبحت أكثر تنازلیة   135الضریبة على القیمة المضافة أصبحت أقّل تنازلیة
استبدال الضرائب المتعددة بضریبة  ان بوت

إعفاء األغذیة مع   -ة المبیعات العامّ 
 ) 2022عتبة تسجیل عالیة (یولیو 

  إلغاء اإلعفاءات الغذائیة أنغوال 

رفع عتبة الضریبة على القیمة   ألبانیا
 المضافة 

غیانا، صربیا، جنوب 
 أفریقیا، تونس، أوكرانیا

 

فشل في رفع العتبات 
ناتج المحلي  لمواكبة نمو ال 

 اإلجمالي 
 

%  1.5خفض سعر الفائدة بنسبة   جامایكا
 ورفع العتبة 

التحّول من ضریبة المبیعات إلى  أفغانستان 
القیمة المضافة ورفع الضریبة على 
% ولكن مع إعفاء  8المعدل بنسبة 

 المواد الغذائیة وعتبة عالیة 

زیادة المعدالت بنسبة   الیابان 
 % (لیس على الطعام)2

تخفیض إجمالي الضریبة على   ن صی ال
% 3القیمة المضافة بنسبة 

والضریبة على القیمة المضافة على  
 المواد الغذائیة 

القیمة  إدخال ضریبة على  ُعمان 
% 5المضافة بنسبة 

(إعفاء الطعام مع عتبة  
 منخفضة) 

 تأثیر محاید لتغییرات الضریبة على القیمة المضافة 
 إعفاء األغذیة وعتبة عالیة  % مع4.5ة المضافة بنسبة زیادة الضریبة على القیم بھاما
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 األغذیة وعتبة تسجیل عالیة % مع إعفاء  2زیادة الضریبة على القیمة المضافة بنسبة  بوتسوانا 
 % ولكن أیًضا مع رفع العتبة بشكل حاد2.5زیادة الضریبة على القیمة المضافة بنسبة  نیجیریا 

 وعتبة عالیة  األغذیة أصال  % ولكن مع إعفاء8% إلى 15خفض معدل الفائدة من  سریالنكا 

  : الممارسات الضریبیة الضاّرةT1dالمؤشر 

ى بھا بلد ما ممارسات ضریبیة ضاّرة وینفذھا، ما یجتذب أرباح بالحّد من انعدام المساواة كمؤشر سلبي الدرجة التي یتبنّ یشمل االلتزام 
 .136ة الالمساواةاربیؤدي إلى تآكل القاعدة الضریبیة العالمیة والقدرة على مح  الشركات لإلعالن عنھا في بلدانھا، وبالتالي

بلًدا   71مع قیام  2020انعدام المساواة تحسنًا عاًما في درجات الممارسات الضریبیة الضاّرة منذ عام وقد شھد االلتزام بالحّد من 
،  9من أصل  1.4إلى  1.7تحّسن متوسط النتیجة من قد و بلًدا.  42 تصنیف بتحسین درجات الممارسات الضریبیة الضارة وتدھور
بلًدا. وبشكل عام، تأتي منطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة  29إلى  26لضارة من وارتفع عدد البلدان الخالیة من الممارسات الضریبیة ا

ألوروبي (قبرص وأیرلندا ولوكسمبورغ  ، تسبقھا بربادوس وسنغافورة، وخمس دول أعضاء في االتحاد االمؤشر عالتابعة للصین في قا
 بلدان.  10دنى ومالطا وھولندا) ضمن أ

ة قد ال یعكس انخفاًضا في استخدام الممارسات الضریبیة االتجاه اإلیجابي في درجات الممارسات الضریبیة الضارّ ومع ذلك، فإّن ھذا 
ات واالمتثال لبعض المعاییر الدولیة التي لم تعد كافیة للحّد من  الضارة على الصعید العالمي. ویرجع ذلك أساًسا إلى تحسین توافر البیان

والفوائد وأرباح  الرسوملمؤشرات الفرعیة االقتصادیة للممارسات الضریبیة الضاّرة التي تقیس مستویات ب الضریبي. وتبیّن ا التھرّ 
تدفقات غیر متكافئة مقارنة بناتجھا المحلي اإلجمالي: فعلى   األسھم التي تدخل البلدان و/أو تغادرھا، أّن عدًدا متزایًدا من البلدان لدیھا

 % من ناتجھا المحلي اإلجمالي.150ویات من األرباح الداخلة والخارجة تتجاوز مست غكسمبورول سبیل المثال، لدى 

إلى مراكز خارجیة أخرى لم البلدان تستخدم ممارسات ضریبیة شرسة جًدا الجتذاب أرباح الشركات أو توجیھھا  وھذه إشارة قویة إلى أنّ 
ة. ھا مؤشر الممارسات الضریبیة الضارّ قبواالتحاد األوروبي التي یتع  یة االقتصادیةیتم اكتشافھا باستخدام معاییر منظمة التعاون والتنم

دارات القادمة اإلص . وفي137ھناك سببًا قویًا للقلق من أّن تھّرب الشركات ضریبیًا قد تزاید خالل الجائحة  وتشیر مصادر أخرى إلى أنّ 
كل أكبر لتعقب الممارسات الضاّرة األخرى. إّن تطویر ھذا ر ھذا المؤشر بشطوّ وف نمن مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، س

ین ة األكثر حداثة ھو أكثر أھمیة في ضوء الصفقة التي تقودھا مجموعة العشرالنوع من المؤشرات لتعقب الممارسات الضریبیة الضارّ 
ة في اقتصاد رقمي (یُرجى مراجعة على الشركات الكبیر ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة إلعادة تصمیم الضرائب المفروضة

 أعاله). T1bالمؤشر 

 ) T2جبایة الضرائب (المؤشر  
  لوبما یجب أن یجبیھ  أي النسبة المئویة للضریبة التي یجبیھا كل بلد مقارنة -ینظر ھذا المؤشر إلى "اإلنتاجیة" الضریبیة 

كان معدل الضریبة ینطبق على جمیع المكونات ذات الصلة من الناتج المحلي اإلجمالي. ولذلك فھو یعكس بعض عناصر  
ب  ات) فضًال عن درجة النجاح اإلداري في جبایة الضرائب والحّد من التھرّ السیاسة الضریبیة (مثل اإلعفاءات والثغر

سیة الثالثة للضرائب في جمیع أنحاء العالم: ضریبة دخل الضریبي في كل بلد. ویُطبق ھذا الحساب على األنواع الرئی
 الشركات وضریبة الدخل الشخصي والضریبة على القیمة المضافة.

. 2021-2020الفترة  انخفاض كبیر في متوسط اإلنتاجیة الضریبیة في جمیع أنحاء العالم خالل لقد أّدت جائحة كورونا إلى
%، ما یعني أّن جبایة الضرائب انخفضت بأكثر بكثیر من الناتج المحلي اإلجمالي. وینطبق ھذا  6.3فقد انخفضت بنسبة 

%. وانخفضت 12ت اإلنتاجیة بنسبة بشكل خاص على الضریبة على القیمة المضافة وضرائب المبیعات، إذ انخفض
في حین ظلت إنتاجیة ضریبة الدخل الشخصي على نطاق واسع كما كانت قبل %، 7دخل الشركات، بنسبة على ضریبة ال

تماًما، لذلك شھد ھذا المؤشر   متفاوتاالنخفاض في اإلنتاجیة الضریبیة البلدان بشكل  ضربومع ذلك،  جائحة كورونا.
ضت للھبوط في المؤشر  ي تعرّ ، كانت أكبر البلدان الت3.5درجات والتصنیف. وكما ھو مبیّن في الجدول تغییرات ھائلة في ال

مثل عدم االستقرار السیاسي في أفغانستان وغیانا  -ھي البلدان التي تضّررت من عوامل أخرى باإلضافة إلى جائحة كورونا 
ة في الكونغو والجزائر، والمخاطر الطبیعیة في ھایتي. كما وھایتي ولبنان؛ وانخفاض أسعار النفط واألزمات االقتصادی

 دان التي تعتمد على عائدات السیاحة (مثل فیجي) بشّدة. تضّررت البل

من ناحیة أخرى، عكس أكبر البلدان الصاعدة في المؤشر بشكل رئیسي حقیقة كون البیانات األكثر حداثة التي تظھر و
یمقراطیة، (زیمبابوي، وتیمور الشرقیة، وبوتسوانا، وجمھوریة الكونغو الد 2022أو  2021الزیادات الضریبیة متاحة لعام 

كانت سنة انكماش اقتصادي في البالد  2020لاللتزام بالحّد من عدم المساواة وإسواتیني، وبربادوس)، وأّن السنة المستخدمة 
وبالتالي   2020م المساواة اعدان(زیمبابوي، وتیمور الشرقیة) أو أّن بیانات اإلیرادات كانت أقدم في االلتزام بالحّد من 

وكانت بوتان البلد الوحید في أعلى البلدان دات اإلیرادات قبل جائحة كورونا (بربادوس،  وكمبودیا). االرتفاعات زیا عكست
 .  138)2021ت اإلصالحات الضریبیة إلى زیادة كبیرة في الجبایة (في عام الصاعدة في المؤشر حیث أدّ 
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 ر البلدان صعوًدا وھبوًطا ث: اإلنتاجیة الضریبیة: أك3.5الجدول 
 أكثر البلدان ھبوًطا  دان صعوًدا أكثر البل

 %69.6− أفغانستان  %73+ زیمبابوي 
 %64.0− جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  %41+ بوروندي 

 %60.3− لبنان  %35+ الشرقیة تیمور  
 %48.7− ھایتي %30+ بوتان 

 %43.5− فیجي %24+ بوتسوانا 
 %43.3− غیانا %21.6+ جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

 %42.7− سان تومي وبرینسیبي %20.1+ إسواتیني 
 %40.3  %18.6+ لتوانیا 

 %34.8− مالوي  %18.3+ بربادوس 
 %34.7− بولیفیا %18.3+ كمبودیا 

 ) T3(المؤشر    - معامل جیني    فياألثر الضریبي  
ى زیادة الالمساواة بسبب یظّل ھذا المؤشر كما كان علیھ في تقاریر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة السابقة، التي تقیس مد 

السیاسات الضریبیة للبلدان وجبایتھا للضرائب أو الحّد منھا. ومن المرّجح أّن البلدان التي تجبي ضریبة على القیمة المضافة 
یر المباشرة أكثر بكثیر من الضرائب المباشرة، ال تعّدل الضرائب غیر المباشرة لجعلھا محایدة من  وغیرھا من الضرائب غ

نعدام المساواة (عن طریق إعفاء صغار التجار والمنتجات التي یستھلكھا ذوو الدخل المنخفض) بل تؤدي إلى مفاقمة حیث ا
 ضرائب دخل تصاعدیة ستعمل على الحّد من الالمساواة.  البالغالالمساواة. ومن ناحیة أخرى، فإن البلدان التي تجبي في 

بیة وسیلة قویة للحّد من انعدام المساواة، وجبایة المزید من أولئك الذین وبشكل عام، من المفترض أن تكون األنظمة الضری
في التراجع، ما فاقم  یستطیعون تحمل تكالیفھا أكثر من غیرھم. ومع ذلك، خالل الجائحة، استمرت النظم الضریبیة الوطنیة

بلًدا   63الحّد من انعدام المساواة إال في  %. فال تعمل األنظمة الضریبیة على1.5الالمساواة في المتوسط داخل البلدان بنحو 
بلًدا على زیادتھا. ویعكس ذلك استمرار اعتماد العدید من البلدان على إیرادات الضریبة على القیمة  97فقط، في حین یعمل 

 جًدا لضرائب الدخل التصاعدیة. ةالمنخفض وجبایتھافة المضا

م المساواة السابق، استمرت النظم الضریبیة في كونھا أقّل تنازلیة بشكل وكما ھو الحال في مؤشر االلتزام بالحّد من انعدا
تنازلیة (یُرجى  ھامشي، إذ تجعل البلدان ضریبة الدخل الشخصي أكثر تصاعدیة وأنظمة الضریبة على القیمة المضافة أقل

وتشیر التقدیرات إلى أنھا أعاله).  T2أعاله) وتجبي المزید من ضرائب الدخل التصاعدیة (یُرجى مراجعة  T1مراجعة 
 .2022ومؤشر عام  2020بلًدا فقط بین مؤشر عام  58بلًدا وأكثر تنازلیة في  96تنازلیة في  أصبحت أقلّ 

لبلدان ذات النظم الضریبیة األشّد تخفیفًا النعدام المساواة في الدخل ھي أیرلندا أدناه، فإن ا 3.6الجدول ن في وكما ھو مبیّ 
  - یسوتو واألرجنتین، وھي بلدان ذات مجموعة واسعة من مستویات الدخل، ما یدّل على أّن جمیع البلدانوكینیا وتنزانیا ول
للحّد من انعدام المساواة. ومن ناحیة أخرى، فإّن یمكن أن تستخدم النظم الضریبیة بنجاح  -على حّد سواء من غنیة وفقیرة  

مقدونیا الشمالیة ومولدوفا وأذربیجان، وكلھا لدیھا أنظمة ضریبة دخل البلدان ذات أنظمة أقل تصاعدیة ھي صربیا وبلغاریا و
ت الدنیا والعلیا. نقاط مئویة فقط بین المعدال 8و 5تطبق نفس المعدل الثابت على جمیع الدخول أو لدیھا فروق تتراوح بین 

 الضریبي على المستوى الوطني. جھد یُذكر لضمان تحّمل أغنى دافعي الضرائب المزید من العبء ولذلك فھي ال تبذل أيّ 

 : البلدان ذات أكبر قدر من األثر الضریبي التصاعدي والتنازلي 3.6الجدول 

 

  

 التي تفاقم انعدام المساواة أكثر البلدان  أكثر البلدان التي تحّد من انعدام المساواة

 
التغییر في  
 معامل جیني 

نسبة التغییر إلى معامل 
  139جیني قبل الضریبة 

  التغییر في
 معامل جیني 

نسبة التغییر إلى معامل 
 جیني قبل الضریبة 

 31.5+ 0.1509+ صربیا  12.9− 0.0595− أیرلندا 
 21.2+ 0.1143+ بلغاریا 8.5− 0.0512− كینیا 

 24.4+ 0.1050+ الشمالیة مقدونیا  7.1− 0.0431− تنزانیا 
 15.3+ 0.0733+ فا ومولد 6.8− 0.0423− لیسوتو 

 13.3+ 0.0639+ أذربیجان  7.1− 0.0405− األرجنتین 
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. مكافحة الالمساواة من خالل حقوق العمال  4
 واألجور 

 مقّدمة 
یمكن للحكومات من خاللھا مكافحة الالمساواة وھي: احترام   لسیاسة حقوق العمالتقیس ركیزة العمل أوًال، ثالثة مجاالت 

من خالل تعقب  تغطیة حقوق العماللألجور. ثم یُنظر في  األدنى حقوق العمال؛ واحترام الحمایة القانونیة للعامالت؛ والحدّ 
(من  األثر على انعدام المساواة في األجورنونیًا من ھذه الحقوق. وأخیًرا، یجري تحلیل نسبة السكان الذین ال یستفیدون قا

 السیاسات والتغطیة).

لى االتجاھات منذ مؤشر االلتزام بالحّد من من ھذه المجاالت بمزید من التفصیل، مع التركیز ع في ما یلي، ننظر إلى كلّ 
، وحیثما أمكن، نستكشف تأثیر جائحة كورونا. وتأتي جمیع البیانات تقریبًا في ركیزة العمل من زمن ما  2020عدم المساواة 

ن عام ، ومؤشرات التغطیة والتأثیر م2022ّد كبیر من عام بعد جائحة كورونا: فالمعلومات المتعلقة بالسیاسات ھي إلى ح
) لم یتغیّر، ألن مصدر البیانات لم یُستكمل  L1a. بید أن المؤشر الفرعي المتعلق باحترام حقوق العمال والنقابات (2021

 بعد.

 ركیزة حقوق العمال 
 

 تصنیف مؤشر ركیزة العمل 4.1الجدول  

 بلدان  10أدنى  بلدان 10أعلى 

 161 نیجیریا  1 جمھوریة سلوفاكیا 
 160 سودان جنوب ال 2 الدانمارك 

 159 جمھوریة أفریقیا الوسطى  3 النرویج 
 158 زیمبابوي  4 سلوفینیا 

 157 بوروندي  5 فنلندا 
 156 النیجر  6 السوید 
 155 غینیا  7 أیسلندا 

 154 أوغندا  8 جمھوریة تشیكیا 
 153 سیرالیون  9 بلجیكا 
 152 إثیوبیا 10 مالطا

العمالة  عرضّ تیة مرتفعة الدخل تتمتع بسیاسات قویة، وانخفاض في البطالة وجمیع البلدان األفضل أداًء ھي بلدان أوروبإّن 
للضعف والالمساواة في األجور. وتأتي جمھوریة سلوفاكیا في المرتبة األولى، إذ تحركت صعوًدا من المركز الرابع، بسبب 

رجى  ة الجماعیة تثیر القلق (یُ التحسینات الصغیرة عبر عدد من المؤشرات. ولكن التقاریر األخیرة عن توقف المفاوض 
المؤشر توجد مجموعة من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى  ). وفي قاع L1Aمراجعة القسم 

 المنخفض في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، مع مستویات عالیة من العمالة وحقوق العمل الضعیفة.

. وتتصدر 2020ركة صعوًدا منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة أكبر البلدان المتح 4.2ویوضح الجدول  
طاجیكستان ھذه البلدان، ویرجع ذلك أساًسا إلى االنخفاض الكبیر في العمالة العرضة للضعف. وقد تحركت كل من مولدوفا 

ن ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض. واألراضي الفلسطینیة المحتلة صعوًدا بشكل ملحوظ لیصبحا أفضل بلدین أداًء من البلدا
ات على حقوق المرأة من خالل قانون جدید یغطي االغتصاب في إطار الحیاة الزوجیة بشكل أكثر  وقد أدخلت مولدوفا تحسین

ذلك بإدخال إجازة األبوة وإجازة والدیة أكثر سخاًء، فضًال عن تخفیضات كبیرة في العمالة العرضة للضعف.  كوضوًحا، و 
جور. وقد تحّولت بعض البلدان من "سیئة" إلى "متوسطة األدنى لأل نت األراضي الفلسطینیة المحتلة بشكل كبیر الحدّ كما حسّ 

، من خالل توسیع الحّد األدنى لألجور في 76إلى المرتبة  148األداء": فمصر، على سبیل المثال، ارتفعت من المرتبة 
ت التي طرأت بفضل التحسینا 101إلى المرتبة  114قلت كمبودیا من المرتبة القطاع العام لیشمل االقتصاد بأكملھ؛ كما انت

 ش الجنسي. بفضل قانون جدید بشأن التحرّ  136إلى المرتبة  149من المرتبة على الالمساواة في األجور. وھایتي 
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 أعلى البلدان صعوًدا وأدناھا ھبوًطا في مؤشر العمل 4.2الجدول  

  البلدان المتحركة ھبوًطا   البلدان المتحركة صعوًدا

 27− لیسوتو  29+ طاجیكستان 
 23− بوتسوانا  28+ جمھوریة مصر العربیة 

 23− ھندوراس  28+ األردن 
 23− جنوب أفریقیا  25+ البھاما

 23− زیمبابوي  24+ بربادوس 
 22− جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  20+ األراضي الفلسطینیة المحتلة 

 21− ردي كابو فی 20+ جزر سلیمان 
 21− كوستاریكا  16+ مولدوفا 
 20− األرجنتین  14+ كمبودیا 
 20− بلغاریا 14+ ھایتي

 

وكل ھذه االنخفاضات الكبرى ناجمة عن الزیادات في معدالت البطالة، وضعف العمالة، والالمساواة في الدخل الناتجة عن  
كات ھبوًطا بشأن السیاسات. وترأسھا في القائمة مجموعة ولیس بسبب التحر –الجائحة واألزمات االقتصادیة األوسع نطاقًا 

  مل أیًضا ھندوراس وكابو فیردي وكوستاریكا واألرجنتین وبلغاریا.من بلدان الجنوب األفریقي، ولكنھا تش

 LI  - سیاسة العمل  
األقل مرتبة في  مرتبة مع ستة من البلدان  بلدان 10تصنیفات مؤشر سیاسة العمل. وتتداخل أدنى  4.3الجدول  ترد في

 ھي أوزبكستان ونیجیریا وبیالروسیا والصین وبنغالدیش وُعمان.  - 2020مؤشر االلتزام بالحّد من عدم المساواة 
 

 مؤشر سیاسة العمل: البلدان األعلى واألدنى تصنیفًا 4.3الجدول 
 بة البلدان العشرة األدنى مرت البلدان العشرة األعلى مرتبة 

 161 تونغا  1 140  محتلةاألراضي الفلسطینیة ال 
 0 أوزبكستان  2 موزمبیق 

 159 نیجیریا  3 لیبیریا 
 158 إیران  4 كیریباس 

 157 بیالروسیا  5 تیمور الشرقیة 
 156 الصین  6 تشاد

 155 بنغالدیش  7 سلوفاكیا 
 154 توفالو  8 الدانمارك 
 153 ُعمان  9 سلوفینیا 

 152 بوتسوانا  10 توغو 
 

رة األدنى مرتبة أیًضا ثالثة من البلدان األربعة الجدیدة التي أدخلت في المؤشر: تونغا وإیران  وتشمل قائمة البلدان العش
وتوفالو. وتسّجل إیران أسوأ درجة ممكنة في الحقوق النقابیة والعمالیة (حیث تحظر النقابات العمالیة المستقلة) كما أّن 

 ة. وتسّجل كل من تونغا وتوفالو نتائج سیئة في حمایة حقوق المرأة.للغایة في الحمایة القانونیة لحقوق المرأدرجتھا منخفضة  

بلدان أداًء بعض اإلدخاالت األحدث واألقدم. فاألراضي الفلسطینیة المحتلة (المغطاة أعاله) في أعلى  10وتضّم أفضل 
ة السابقة، تبلي یھا في المرّ بلدان. وموزمبیق، في نفس المرتبة التي كانت عل 10القائمة ھي أیًضا جدیدة في مجموعة أعلى 

بالًء حسنًا في مؤشر السیاسة العامة إذ تملك قوانین تقدمیّة "على الورق"، حتى لو كانت ھذه القوانین تغطي عدًدا قلیًال جًدا 
ا تقّدمت لیبیریا أربعة مراكز بفضل قانونھا من العمال في الواقع (بسبب ارتفاع مستویات العمال العرضة للضعف). كم

من جمھوریة سلوفاكیا وسلوفینیا الحّد األدنى لألجور زیادة كبیرة. أّما  جدید المتعلق بالتحرش الجنسي. وزادت كلّ ال
 كیریباتي، فھو البلد الجدید الوحید الجدید ضمن المراكز العشر األول، بفضل أداء جید بشكل عام في سیاسات العمل.
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 ة ھبوًطاكة صعوًدا والبلدان المتحركالبلدان المتحرّ 

  -المتحركة صعوًدا، تبرز بربادوس التي سنّت مجموعة من تدابیر الحمایة الجدیدة للنساء في مكان العمل  البلدان من بین
  ش الجنسي، واالغتصاب. وأدخلت بلدان أخرى تغییرات أقلّ عبر إدخال قوانین جدیدة بشأن المساواة في األجور، والتحرّ 

ت جدیدة إلجازة األبوة؛ كما أدخلت ساموا وجمھوریة أفریقیا  األمومة ومنحت استحقاقا شموًال: فقد مّددت نیبال إجازة
 .   141ش الجنسيالوسطى معدالت جدیدة للحّد األدنى لألجور؛ وأدخلت أنغوال وجامایكا وھایتي قوانین جدیدة للتحرّ 

ألجور. ففي غیانا وجمھوریة الكونغو األدنى ل مؤشر الحدّ  عنوفي الطرف اآلخر من الطیف، تنتج معظم التحركات ھبوًطا 
الدیمقراطیة وموریتانیا وزامبیا وساحل العاج والیمن، لم یُرفع الحّد األدنى لألجور منذ عدة سنوات ویفشل في مواكبة نمو 

مال أجًرا (ع لي. وفي باراغواي، جرى خفض الحّد األدنى لألجور لیعكس العمال األقلّ نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجما
 أدناه).  L1Cمزارع الماشیة)، وأعید تصنیف الھند كبلد ال یملك أي حّد أدنى لألجور (یُرجى مراجعة 

 
 البلدان المتحّركة صعوًدا ھبوًطا في مؤشرات سیاسة العمل  4.4الجدول 

  البلدان المتحّركة ھبوًطا   وًدا البلدان المتحّركة صع
 42− باراغواي  69+ بربادوس 

 38− اغیان 64+ ساموا 
 22− تركیا  46+ البھاما

 21− جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  39+ جمھوریة أفریقیا الوسطى 
 20− موریتانیا  35+ نیبال 

 19− الھند 28+ ھایتي
 18− زامبیا  28+ جامایكا

 17− دیفوار كوت  27+ سانت لوسیا
 17− جمھوریة الیمن  26+ أنغوال 

 17− البرازیل  26+ اوروغواي 
 

L1Aحقوق العمالیة والنقابیة . ال 

یبحث ھذا المؤشر في عمل الحكومات لدعم حقوق العمال والنقابات من خالل التشریع والتنفیذ. ولم تحّدثھ جامعة والیة   
. وفي غیاب بیانات جدیدة، ال یعكس ھذا المؤشر آخر التطورات، ولكن  142التجاه ھذا ابنسلفانیا لذلك لم یُجَر أي تحلیل ل

ادة في قمع حقوق العمال منذ جائحة كورونا، كما سّجل عدد من البلدان التي كان لنقابات العمال الحظ زی االتحاد الدولي
أداؤھا ضعیفًا أصًال في ما یتعلق بمؤشر السیاسة العامة مزیًدا من التدھور في الحقوق، ومنھا على سبیل المثال بنغالدیش 

أنھا ستسجل درجات أسوأ بكثیر من حیث  التدھور المستمرّ ن أخرى، یعني ). وفي بلدا7اإلطار  وبیالروسیا (یُرجى مراجعة
: ففي البرازیل، أّدى إصالح العمل الذي جرت الموافقة علیھ مؤخًرا إلى خفض تمویل 143التزاماتھا السیاسیة بحقوق العمال

نذ اعتماد قانون عمل  في التدھور مالحظ االتحاد الدولي لنقابات العمال أن وضع العمال في البرازیل استمر قد النقابات، و
 . 144. وقد انھار اآلن نظام المفاوضة الجماعیة بأكملھ2017جدید في عام 

بلد األفضل أداًء في ركیزة العمل، وھي جمھوریة سلوفاكیا، فقد شھد توقف المفاوضات الثالثیة نتیجة لجائحة  الوحتى 
 انات.   ، وبالتالي، قد یسجل نتائج أسوأ مع تحدیث البی145كورونا

 المؤشر العالمي لحقوق العمال الصادر عن االتحاد الدولي لنقابات العمال  7: طاراإل

بلًدا   149، الذي یصنف 2021جاءت النتائج الرئیسیة لمؤشر الحقوق العالمیة لالتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 
 على أساس درجة احترام الحقوق النقابیة، كما یلي:

 في اإلضراب بلدان الحق% من ال87• إنتھك 

 % من البلدان الحق في المفاوضة الجماعیة79• إنتھك 

 % من البلدان العمال من الحق في تأسیس نقابة عمالیة واالنضمام إلیھا74• إستبعد 

 .2021بلدان في عام  109إلى  2020بلًدا في عام  89• إرتفع عدد البلدان التي أعاقت تسجیل النقابات من 
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أدناه، إلى جانب أسوأ وأفضل الدرجات من   2021وأدنى أداء في مؤشر االتحاد الدولي لنقابات العمال ى ونعرض أعل
على الرغم من عدم  و). 2020ؤشر الحّد من انعدام المساواة  (المستخدم فیم 2018مؤشر جامعة والیة بنسلفانیا 

ركات. وفي ما یلي أیًضا اتجاھات ھاّمة بین بلدان  تحھ یعطي فكرة عن بعض أھّم القابلیتھ للمقارنة بشكل مباشر، إال أنّ 
 االلتزام بالحّد من انعدام المساواة:

ُصنّفت البلدان التالیة على أنھا "ال تضمن الحقوق بسبب انھیار سیادة القانون": جمھوریة أفریقیا الوسطى، واألراضي 
 الفلسطینیة المحتلة، وجنوب السودان، والیمن. 

 المحسنة: الیونان وبولیفیا والمكسیك ومقدونیا الشمالیة وبانما. اتالبلدان ذات التصنیف

 البلدان ذات التصنیفات األسوأ: توغو ومیانمار وھایتي واألردن ومالیزیا والسلفادور والمجر وبلجیكا وكندا وسلوفاكیا. 

 یسیا وسلوفاكیا وأوروغواي. وإندونالبلدان حیث جرى تفكیك الحقوق بسبب القوانین القمعیة الجدیدة: ھندوراس والھند 

 

 تجاه  جماعي بشكل حقوقھم عن والدفاع التجّمع حریةب لعمالا تمتعوی. عموًما مكفولة الجماعیة العمل حقوق إنّ 
 العمال ضدّ  االنتھاكات لیست. الجماعیة اتالمفاوض خالل من عملھم ظروف تحسین ویمكنھم الشركات أو/و الحكومة

 . منتظم أساس على حدثت ال ولكنّھا نھائیًا غائبة

 

 L1B .حقوق المرأة  
التمییز في مكان   معمول بھا بشأن األجر المتساوي عن العمل المتساوي، وضدّ ال ھایصنّف ھذا المؤشر البلدان وفقًا لتشریعات

م لتشجیع العمل، ولحمایة العمال من االغتصاب والتحرش الجنسي. كما یقیّم المؤشر مّدة ومستویات األجر القانوني المقدّ 
 اإلجازة الوالدیة المتوازنة لكال الوالدین.

 
انعدام المساواة األخیر.  وقد طرأت تحسینات كبیرة على نتائج تشریعات حقوق المرأة منذ صدور مؤشر االلتزام بالحّد من

قت مضى وفي بعض الحاالت، یعكس ذلك تغییرات تشریعیة جدیدة، بینما یعكس في حاالت أخرى تركیًزا أوثق من أي و
ي إلى تحسین مصادرنا للتقییمات (أو جعلھا أكثر  على القضایا والمشاركة مع الحكومات لتوضیح األطر القانونیة، ما یؤدّ 

 .  146إیجابیة) 
 

 وبفضل ھذه التحسینات في السیاسات والمعلومات، فالخبر السار ھو أّن:
بلًدا قوانین  145ییز في التوظیف: یملك ر وعدم التموبلدان فقط ال تطبق قوانین بشأن المساواة في األج 7 •

 بلًدا قوانین لعدم التمییز.  154للمساواة في األجور و
م اعدانبلدان لقوانین جدیدة منذ االلتزام األخیر بالحّد من  7إدخال ش الجنسي، مع بلًدا قوانین للتحرّ  137یطبق  •

ملك قوانین في ھذا تبلًدا فقط ال  22ثّمة ولبرلمانات. المساواة، وبلدان اثنان آخران یمّرران حالیًا قوانین من خالل ا
 المجال.

 
القاعدة، والقضیة الرئیسیة اآلن ھي إنفاذ وفي ھذه المجاالت، فإن البلدان التي ال تملك أي تشریع ھي بلدان شاذة عن 

طویلة من المساواة في األجور  ة في األجور بین األنواع االجتماعیة في بلدان ذات عھود القوانین. وتُظھر الفجوات المستمرّ 
 وقوانین عدم التمییز (مع استمرار ارتفاع مستویات التحرش الجنسي دون مالحقة قانونیة) مدى تعقید ذلك.

 
بلًدا  91احیة أخرى، لم یُحرز أي تقّدم تقریبًا في تحسین قوانین االغتصاب في السنوات األخیرة. وثّمة مجموعة من ومن ن

العدید منھا ال یزال یطلب من الضحیة إثبات تعّرضھا للعنف   لمكافحة االغتصاب (على الرغم من أنّ  تملك قوانین "جیّدة"
بلًدا تشریعات غیر كافیة تستبعد االغتصاب  70)، ولكن یملك ى الضحیةرضھ عدم بدًال من تعریف االغتصاب على أنّ 

لزواج من الضحیة. وثّمة حاجة إلى إحراز مزید من الزوجي أو تسمح للمغتصب باإلفالت من المالحقة القضائیة عن طریق ا
 التقّدم في تحسین القوانین، فضًال عن التركیز على تحسین معدالت اإلبالغ واإلدانة. 

 
أبرز بلد من بین المتحركین صعوًدا ھي بربادوس، التي أدخلت قوانین عدم التمییز، والمساواة في األجور، وتحسین  إّن 

. ومن ناحیة أخرى، انھار تصنیف أفغانستان بسبب انھیار حقوق المرأة في ظل حكم 2019م قوانین االغتصاب منذ عا
العمل بقانون الشریعة، ما یعني أن قوانین  أعید كما  147ل خارج المنزلطالبان. وتشیر التقاریر إلى منع النساء اآلن من العم 

 االغتصاب غیر كافیة بالشكل الكامل.
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. وأدخلت إجازة األبوة  2020لدیة بشكل كبیر منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة وتحّسنت سیاسات اإلجازة الوا

ز ذلك من خالل قیام عدد من  بلدان إجازة األمومة أو زادتھا. وقد تعزّ  6بلًدا، وأدخلت  17و/أو اإلجازة الوالدیة أو زادت في  
ة جدیدة أو زیادتھا لتتماشى مع توجیھ االتحاد  إدخال إجازة أبوّ البلدان (الیونان وبلجیكا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا) ب

آلمال أّن أربعة بلدان (لیسوتو وبابوا غینیا الجدیدة وتونغا  . ومن المخیّب ل148األوروبي القاضي "بالتوازن بین العمل والحیاة"
ًدا قاصًرا عن الوفاء باتفاقیة منظمة بل 58والوالیات المتحدة) ال تزال تحرم الوالدین من إجازة مدفوعة األجر، وال یزال 

 .149أسبوًعا 14العمل الدولیة المتعلقة بإجازة األمومة التي ال یجب أن تقّل عن 
 

 L1C  .حّد األدنى العادل لألجورال 

ل یقیّم ھذا المؤشر السخاء النسبي للحّد األدنى لألجور الذي تحّدده الحكومات (أو النقابات ومنظمات أصحاب العمل)، من خال
ة دخل لقیاس ذلك مقابل متوسط الدخل ولیعكس حصّ  -قیاس الحّد األدنى لألجور كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد 

 ).8اإلطار  العمل من الناتج المحلي اإلجمالي (یُرجى مراجعة
 

 البلدان التي ال تطبق أي حّد أدنى لألجور على المستوى الوطني 4.5الجدول  

 ُعمان  البحرین 
 سنغافورة  كمبودیا
 جنوب السودان إثیوبیا 
 سانت لوسیا الھند

 تونغا األردن 
 توفالو لبنان

 

بلًدا بتحدیث الحّد األدنى الوطني لألجور، وبشكل عام، یوجد حّد أدنى لألجور في  116، قام 2020ومنذ صدور مؤشر عام 
ي لألجور. وتملك بعض ھذه البلدان حدود دنیا جزئیة لألجور  بلًدا فقط أي حّد أدنى وطن 12فیما ال یطبّق  ،% من البلدان93

ن العمال األشّد عرضة لخطر األجور المنخفضة. فعلى سبیل المثال، وغالبًا ما یكونو -ولكنھا تستبعد فئات معینة من العمال 
یا لألجور إقلیمیًا، كما ھو  في األردن، یستثني الحّد األدنى لألجور عامالت المنازل. وفي أنظمة أخرى، تحّدد الحدود الدن

األدنى لألجور، ما   تحدید الحدّ ، وثّمة شبكة معقدة من 150الحال في الھند حیث ال یغطي المعدل الفیدرالي جمیع الوالیات 
 .151یعّرض ثُلث العمال للعمل بأجر أدنى من الحّد األدنى لألجور

 
 بلدان مرتبة 10أعلى وأدنى  -اإلجمالي  الحّد األدنى لألجور كنسبة مئویة من الناتج المحلي  4.6الجدول 

  بلدان مرتبة 10أدنى   بلدان مرتبة 10أعلى 
 16% إسواتیني 196% الفلسطینیة المحتلة األراضي 
 15% غیانا 154% موزمبیق 

 15% بوتسوانا 144% تشاد
 15% كازاخستان  141% لیبیریا

 9% بنغالدیش 141% جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
 5% بوروندي 141% ان أفغانست

 4% زیمبابوي 139% غینیا بیساو
 3% رواندا 130% مدغشقر 

 1% جورجیا  121% ھندوراس 
 0%152 أوغندا 121% فانواتو

 

ل أمًرا بالغ األھمیة للحّد من انعدام المساواة. وقد زاد عدد من البلدان األوروبیة من ھذه المعاییر  وتُعّد كفایة ھذا المعدّ 
% من 60یھ االتحاد األوروبي الجدید بشأن "مستوى المعیشة الالئق" الذي یضع مبادئ توجیھیة بنسبة لتتماشى مع توج

راضي الفلسطینیة المحتلة بالحّد األدنى لألجور األكثر  . وتتمتع األ153% من متوسط األجور50وسط األجور والمعدل األ
. وفي بعض 2020واة، ما یرفع ھذا المعدل بشكل كبیر منذ عام سخاًء بالنسبة للفرد في مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المسا

لبلدان العشرة األولى، ا انعكاًسا النخفاض نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض االحاالت، قد یكون ذلك أیضً 
وعلى الطرف اآلخر من   ر.ھذه البلدان معدالت قویة للحّد األدنى لألجوتعتمد  وقد ینطبق فقط على العمال النظامیین، ولكن 
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المقیاس، لم ترفع العدید من البلدان األخرى األجور بما یتماشى مع الزیادات في نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، 
األدنى   وبشكل عام، انخفض متوسط الحدّ   2021.154و 2020الجائحة لتجمید الحّد األدنى لألجور خالل عامي وتذّرعت ب

 2019% من نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بین عامي 47% إلى 51نحاء العالم من لألجور في جمیع أ
 ). 4.6الجدول بلدان في  10 وثّمة مجموعة واسعة من المعدالت (یُرجى مراجعة أعلى وأدنى - 2022و

 L2 - تغطیة حقوق العمال  
وھو یجمع بین العمال العاطلین عن العمل والعمال  -ل یقیس ھذا المؤشر النسبة المئویة للسكان الذین ال تشملھم حقوق العم

سلسلة من  ثّمة، مرتبةدنى . وفي البلدان العشرة األةد عمل نظامیوالذین ال یعملون بموجب عق 155األشّد عرضة للضعف
البلدان  بعضتبلي و  –البلدان األفریقیة جنوب الصحراء الكبرى التي تضّم مستویات عالیة جًدا من العمال العرضة للضعف 

األسوأ أداًء بالًء حسنًا نسبیًا في مؤشرات السیاسات المذكورة أعاله، ولكن ھذه المؤشرات ال تنطبق إال على جزء صغیر من  
 لة.القوة العام

 
 والنسبة المئویة التي ال تغطیھا حقوق العمال البلدان األعلى واألدنى مرتبة مؤشر تغطیة العمالة:  4.7الجدول 

 
 عشرة األعلى مرتبةال .L2بلدان 

نسبة غیر 
المستفیدین 
 من التغطیة 

 
 العشرة األدنى مرتبة .L2بلدان 

نسبة غیر 
المستفیدین من  

 التغطیة
 94.4 161 النیجر 7.5 1 بیالروسیا 

 94 160 جمھوریة أفریقیا الوسطى  7.8 2 ألمانیا
 91.8 159 غینیا 8.5 3 النرویج 

 91.3 158 ب السودانجنو 9.5 4 الوالیات المتحدة األمریكیة
 90.8 157 تشاد 9.8 5 الدانمارك 

 88.7 156 سیرالیون  9.9 6 االتحاد الروسي
 88.6 155 بنن 10.7 7 الیابان
  اإلداریة كونغ   ھونغ منطقة

 للصین التابعة الخاصة،
 87.2 154 بوروندي 10.9 8

 87.1 153 بوركینا فاسو  11.3 9 لوكسمبورغ
 85.7 152 إثیوبیا  11.8 10 سنغافورة 

 

معدل ما  %، وھو أعلى بكثیر من 6.2مت البطالة منذ بدایة جائحة كورونا: إذ بات معدل البطالة العالمي یبلغ حالیًا انتكما 
% 6.9من  -. وعبر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، ارتفعت البطالة في البلدان أیًضا 156%5.4قبل الجائحة البالغ 

. لكن ذلك یخفي أیًضا طفرات كبیرة في بعض البلدان. فعلى سبیل المثال، شھدت 2020ي عام % ف8.2إلى متوسط 
 %. وشھدت جنوب أفریقیا، ذات أعلى معدل بطالة في23% إلى 9البطالة من جمھوریة الكونغو ارتفاًعا في معدالت 

لة إذ بات ثلث سكانھا عاطلین عن العمل. كما  ، زیادة في معّدل البطاقبل جائحة كورونا التزامھا بالحّد من انعدام المساواة
نتیجة للزیادات الحاّدة في البطالة التي تضاعفت في بانما ثالث مرات لتصل إلى  المؤشرجاءت بعض أكبر التحركات في 

 %. 14% إلى 6ارتفعت نسبة البطالة في لبنان من فیما %، 12

%.  36.5% إلى 37.3 عرضة للضعف بشكل ھامشي من وفي الوقت نفسھ، انخفض المتوسط العام لنسب العمال األشدّ 
. فقد شھدت لیسوتو، على سبیل المثال، الزیادة ةة في ضعف العمالة بالزیادات الحادّ ثر بشدّ وتبرز بعض البلدان على أنھا تتأ
في  البس% وانخفضت إلى أبعد حّد في ھذا المؤشر. فقد انھارت صناعة الم52% إلى 16األكثر مأساویة في األرقام من 

 .157ظامیةللعدد ضخم من الوظائف الن حاّدةفي أعقاب الجائحة ومعھا خسارة  لیسوتو
 

 مؤشر تغطیة العمالة: أكبر البلدان المتحّركة ھبوًطا وصعوًدا 4.8الجدول  
 المراتب  المتحّركة ھبوًطا  العشرة  بلدانال دنىأ المراتب  المتحّركة صعوًدا  العشرة بلدانالأعلى 

 49− لیسوتو  35+  طاجیكستان
 24− بانما 29+ فا ومولد
 20− لبنان  24+ فیجي

 18− جیبوتي  15+ لوسیاسانت 
 18− غینیا بیساو  13+ رومانیا 
 16− سان تومي وبرینسیبي 11+ قبرص 
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 14− كینیا  11+ سنغافورة 
 13− باراغواي  8+  أرمینیا
 13−  بوتسوانا 8+ الیونان 

 13− كوستاریكا  8+ واتیماال غ

التركیز الحكومي القوي على زیادة كمیة الوظائف  الطرف اآلخر (وبشكل أكثر إیجابیة) تجني طاجیكستان ثمار  وعلى
. وتُظھر مولدوفا اتجاًھا مماثًال،  158النظامیة من خالل توسیع وتنظیم قطاع الخدمات وقطاعي تصدیر األلمنیوم والقطن

 البدین في التصنیف نتیجة لذلك.  . وقد ارتقى كال159تدعمھ أیًضا إجراءات حكومیة متعّمدة

  ة، أو بعض التغیرات الملحوظة في معدالت الضعف، ال تعكس التأثیر الكامل لجائحة كورونا، ألنّ ولكن البطالة المتزاید
. ومن بین بلدان منظمة  ھمالعاملة لم یعودوا إلى العمل بل وخفض كثر آخرون ساعات عمل ةالقو غادرواالعدید من الذین 

،  2021فبحلول منتصف عام  -من "العمالة المفقودة"   والتنمیة االقتصادیة، ثّمة معدل مسجل كبیر وسریع النموالتعاون 
. 160مالیین آخرین فقط من العاطلین عن العمل 8غیر نشطین، مقارنة بـأشخاص  ملیون شخص إضافي ك 14جرى تسجیل 

المتحدة، على سبیل ي الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة . وفأفقر األشخاص ھم األشّد تضرًرا من ھذه االتجاھات كما أنّ 
المثال، وقعت خسائر كبیرة في الوظائف وزیادة في عدم النشاط بالنسبة ألفقر العّمال، في حین لم تتأثر الوظائف األكثر ثراًء 

عمالیة رسمیة كانوا ھم األشّد إلى حّد كبیر. ومن المسلّم بھ أیًضا على نطاق واسع أّن العمال الذین ال یتمتعون بحقوق 
ة فقد تأثر العمال غیر النظامیین األشّد ضعفًا بشكل خاص، األمر الذي یكشف عن الحاجة الملحّ  -جائحة كورونا  تضرًرا من

ي ذلك إلى تفاقم انعدام  إلى توسیع نطاق تغطیة حقوق العمال. ومن دون بذل جھود متضافرة لوقف ھذه االتجاھات، سیؤدّ 
 .المساواة

 L3- معامل جیني لألجور    في قیاس التأثیر  
من   تحدّ یھدف ھذا المؤشر األخیر إلى قیاس ما إذا كانت سیاسات العمل المناھضة النعدام المساواة ومستوى تغطیتھا  

 الفجوة في األجور قبل الضرائب بین األغنیاء والفقراء.  الالمساواة في دخل األجور، ما یساعد على سدّ 

امل جیني لألجور الذي یقیس الالمساواة في سوق العمل (مدفوًعا نستخدم تقدیرات منظمة العمل الدولیة لمعولھذا الغرض، 
جزئیًا بالسیاسات والتغطیة المذكورة أعاله، ولكن أیًضا بعوامل السوق). ویعمل ذلك بنفس الطریقة التي یعمل بھا معامل 

 ختلف مستویات الدخل. ، زاد انعدام المساواة في األجور عبر م1إلى   0جیني للدخل، أي أنھ كلما ارتفع المعامل، من 
 

 مؤشر العمل الذي یقیس األثر على انعدام المساواة في األجور 4.9الجدول 

 معامل جیني لألجور بلدان  10أدنى  معامل جیني لألجور بلدان 10أعلى 
 0.84 157161 لیبیریا 0.22 1 األردن 

 0.84 156 النیجر 0.24 2 سلوفاكیا 
 0.82 155 أفریقیا الوسطى جمھوریة  0.26 3 میانمار 

 0.82 154 زیمبابوي 0.28 4 فنلندا 
 0.81 153 الكونغو الدیمقراطیة جمھوریة  0.28 5 جمھوریة تشیكیا 

 0.8 152 تشاد 0.29 6 بلجیكا
 0.8 151 أوغندا 0.29 7 سلوفینیا

 0.78 150 ساحل العاج  0.29 8 الدانمارك 
 0.76 149 ب السودانجنو 0.3 9 مالطا 

 0.76 148 غینیا 0.3 10 السوید

(أي مستویات عالیة جًدا من الالمساواة في  0.8 - 0.7وتملك البلدان الواقعة في أسفل ھذا المؤشر معامالت جیني في حدود 
ّد عرضة للضعف  األجور). ومعظمھا بلدان أفریقیة جنوب الصحراء الكبرى، ما یعكس مستویات عالیة جًدا من العمالة األش

 الفشل في إنفاذ حقوق العمل حتى في القطاع الرسمي.كذلك وغیر النظامیة و

مساواة التي تنتجھا السوق دون اتخاذ الوسیكون من المستحیل عملیًا على الحكومات الحّد من ھذه المستویات العالیة من ال
لمتعلقة بالحّد األدنى لألجور. وعلى  اذ التشریعات اوالضعیفة وإنف النظامیةإجراءات سیاسیة قویة للحد من العمالة غیر 

الطرف اآلخر، تكون األجور أكثر مساواة في بلدان منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة حیث العمالة الضعیفة وغیر النظامیة  
 تنفذ حقوق العمل بقوة أكبر في القطاع الرسمي. حیث أقّل بكثیر و
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 الالمساواةالقومي وتعقب   : حّصة العمالة من الدخل8اإلطار 

الماضیة، بعیًدا عن العمل (األجور  30كان ثّمة تحّول مّطرد في كیفیة توزیع الدخل القومي على مدى السنوات الـ
والرواتب والمزایا) ولصالح رأس المال (أرباح األسھم والفوائد واألرباح). وھذا أمر مھم بالنسبة النعدام المساواة ألّن 

األشخاص األشّد ثراًء. والواقع أن البیانات تظھر أّن ارتفاع حّصة رأس   بشكل غیر متكافئلمال یفید الدخل من رأس ا
 .162المال یرتبط بارتفاع الالمساواة في الدخل

االتجاه  من الصعب الحصول على الصورة كاملة بمرور الوقت عبر جمیع البلدان، لكن تتفق معظم الدراسات على أنّ 
كبیر الدول ذات الدخل  الكعكة. ویدفع بھذا النمط العالمي إلى حدّ یفقدون حصتھم النسبیة من العام ھو أن العمال 

ة العمالة منذ تسعینیات  فقد شھدت جمیع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة تقریبًا انخفاًضا في حصّ  -المرتفع 
 151على  إذ أظھرت دراسة أجریت ،ع. ولكن ذلك ال یقتصر فقط على الدول ذات الدخل المرتف163القرن الماضي

بلًدا، من مختلف فئات الدخل في البلدان، انخفاًضا عاًما في حّصة العمالة، حیث شھد ثلثا البلدان انخفاًضا في حصة 
كما تقوم منظمة العمل الدولیة بتعقب ھذه االتجاھات كجزء من رصد    2010.164حتى عام  1990العمالة من عام 

 2004بلًدا بین عامي  189مع توافر بیانات عن  -من الالمساواة الشدیدة  دامة لھدف الحدّ أھداف التنمیة المست
أوروبا  تقّدم% في تلك الفترة. وت52إلى  57%من حوالي  اضً ا، على الصعید العالمي، انخفاوتظھر بیاناتھ. 2019و

 .165نخفاضاال ضأیًضا بع لبلدانوأمریكا الشمالیة إلى حّد كبیر االنخفاض اإلجمالي، ولكن شھدت حوالي نصف ا

على األقل  -ولم تزل البیانات غیر متاحة بعد جائحة كورونا، لكّن األدلة األولیة تشیر إلى تسارع االتجاھات السابقة 
في العالم الغني. ومن المؤكد أنّھ في العالم الغني، یبدو أن رأس المال یراكم حّصة أكبر من الكعكة، بعد انخفاض 

انھیار الناتج المحلي اإلجمالي  بسبب ة رأس المال حین انخفضت حصّ  2020اإلغالق في عام لیات قصیر خالل عم
 . 166مع استمرار دفع األجور (غالبًا مع الدعم الحكومي)

ویتبع ذلك أنماًطا لوحظت من الصدمات االقتصادیة األخیرة: أّن ثّمة انخفاًضا مؤقتًا في حّصة رأس المال قبل أن تعید  
 . كما أنّ 167ة الناتج المحلي اإلجمالي التي تذھب إلى الید العاملة ویلة األجل تأكید نفسھا وتتضاءل حصّ الط االتجاھات

األدنى لألجور كنسبة مئویة من نصیب الفرد من الناتج المحلي  في الحدّ  الكبیریتماشى مع االنخفاض   ذا االتجاهھ
ة الذي یمكن للحكومات  ذاتھ إلى إظھار خیار السیاسة العامّ  أعاله، والذي یھدف في حدّ  L1Cاإلجمالي (یتعقبھ المؤشر 

واة مراقبة االتجاھات ة العمالة من المزید من الفشل). وسیواصل فریق االلتزام بالحّد من انعدام المسااتخاذه لمنع حصّ 
 عمال في المستقبل.    وتوافر البیانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن دمج ھذا المؤشر القوي لتفاقم الالمساواة بین ال

 
  



2022لعام  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة   45  

 الخالصة والتوصیات 
والالمساواة. فقد شھد لقد أّدى انفجار جائحة كورونا وما تبعھا من أزمات صحیة واجتماعیة واقتصادیة إلى مفاقمة الفقر 

كانت  العالم زیادات حاّدة في الفقر للمّرة األولى منذ عقود، في حین ارتفعت ثروة أغنى الناس وأرباح الشركات. لذلك
الجائحة بمثابة جرس إنذار للقادة المحلیین والعالمیین لتقدیم سیاسات لمعالجة الالمساواة بقّوة، ولكن كما أظھر ھذا التقریر، 

 االستثناءات الملحوظة، استمرت الحكومات بشكل مخجل في "مفاقمة الالمساواة كالمعتاد".مع بعض 
 

بسبب أزمة جدیدة، ما أّدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة،  ، جرى تھمیش التعافي من الجائحة2022وفي عام 
المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتلوح في األفق أزمة  وتعمیق مشاكل األمن الغذائي والمیزانیة والدیون في العدید من البلدان

ن، تضطر العدید من البلدان إلى دیون كبیرة في معظم أنحاء الجنوب العالمي. ففي غیاب التخفیف الكافي من عبء الدیو
في التقشف، األمر الذي من شأنھ أن یقّوض اإلنفاق المناھض لالمساواة. وفي الوقت نفسھ، تجني الشركات، وال سیما 

قطاعي األغذیة والطاقة، أرباًحا فاحشة غیر متوقعة. وفي الوقت نفسھ، ال تزال الزیادة الھائلة في ثروة أغنى الناس في جمیع 
 العالم خالل جائحة كورونا بمنأى تقریبًا عن أي زیادة في الضرائب. أنحاء

 
التقشف. وتحتاج الحكومات في جمیع أنحاء وما كاد مواطنو العالم ینتھون من تحّمل تبعات جائحة كورونا حتى ضربھم 

لمساعدة في الحّد من انعدام العالم، بدعم من المؤسسات المالیة الدولیة والتمویل العالمي، إلى تنفیذ سیاسات من شأنھا ا
 المساواة وحمایة دخول الفقراء من الركود والتضخم.

 وقف انفجار الالمساواة وعكس اتجاھھ: توصیات للحكومات 
 

 ل األولویة القصوى في اتخاذ الحكومات إجراءات عاجلة للحّد بشكل جذري من الالمساواة: تتمث 
ذلك رفض التقشف والتركیز على تعزیز دخول أشّد الناس فقًرا من  . ویعنيوضع خطط عمل وطنیة للحد من الالمساواة .5

وزیادة حقوق العمال وأجورھم،  خالل زیادة اإلنفاق المناھض النعدام المساواة، وجعل الضرائب أكثر تصاعدیة، 
ات. وینبغي أن  واالستثمار بشكل أكبر بكثیر في رصد التقّدم المحرز سنویًا في الحد من انعدام المساواة وتأثیر السیاس

 :تتضمن الخطط ما یلي
 السیاسات الضریبیة: .6

للشركات الكبیرة وأغنى جعل ضرائب الدخل على الشركات واألفراد أكثر تصاعدیة من خالل رفع المعدالت  .ذ
 األفراد.

 الحّد بشكل كبیر من اإلعفاءات الضریبیة والحوافز والبدالت للشركات الكبیرة واألفراد.  . ر
على أغنى الناس و"الضرائب االستثنائیة" على أساس دائم على جمیع الشركات التي  فرض "ضرائب تضامن"  . ز

 أسعار النفط والمواد الغذائیة.  تحقق أرباًحا فاحشة، خاّصة من االرتفاعات الحالیة في
  ورفع والضریبة العامة على المبیعاتضمان إعفاء المنتجات الغذائیة األساسیة من الضریبة على القیمة المضافة  .س

 عتبات التسجیل الستبعاد صغار التجار وتخفیف العبء على األشخاص الفقراء. 
 المحتفظ بھا في الخارج) ألغنى الشركات واألفراد.فرض ضرائب على مخزون الثروة (بما في ذلك الثروة  .ش

ث،  زیادة معدالت الضرائب األخرى وتدّرجھا، مثل تلك المفروضة على أرباح رأس المال، واألمالك، والمیرا .ص
 والمعامالت المالیة، والدخل.

ات الضریبیة ضمان دفع الشركات المتعّددة الجنسیات حصتھا العادلة من الضرائب من خالل الحّد من الممارس .ض
 الضاّرة وتعزیز التدابیر ضّد التھرب الضریبي.

المشروعة عن  تعزیز قدرة سلطات اإلیرادات الوطنیة على تحصیل الضرائب والحّد من التدفقات المالیة غیر  . ط
طریق إنھاء السریة من خالل سجل عالمي لألصول، وتحسین تبادل المعلومات عن حیازات الثروة الخارجیة، 

 ءة اإلبالغ عن أنشطة الشركات في كل بلد على حدة.وزیادة كفا
  

 الخدمات العامة: .7
ي البلدان المنخفضة والمتوسطة  زیادة اإلنفاق على التعلیم المجاني الذي یقّدمھ القطاع العام، من أجل الوصول ف .ح

تعلیم الثانوي  % من المیزانیات الحكومیة، مع التركیز بشكل خاّص على ال20الدخل إلى ھدف إنشیون المتمثل في 
 عالي الجودة ألشّد األشخاص فقًرا. 

لجودة  زیادة اإلنفاق بشكل كبیر على الرعایة الصحیة العامة لضمان حصول المواطنین على رعایة صحیة عالیة ا .خ
وحمایتھم بشكل أفضل من األوبئة المستقبلیة. وثّمة حاجة إلى التركیز بشكل خاص على توفیر الرعایة الصحیة 

 املة مجانًا للجمیع.األولیة الش
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سّن برامج حمایة اجتماعیة شاملة تتجاوز المعاشات التقاعدیة لضمان حمایة الفقراء العاملین، واألطفال،   .د
العاطلین عن العمل، ومقدمي الرعایة غیر مدفوعي األجر، وغیرھم من الفئات األشّد  واألشخاص ذوي اإلعاقة، و

  من األوبئة المستقبلیة وأزمة المناخ.وحمایة المواطنین بشكل أكثر شموالً  -ضعفًا 
انیتھا عند نقطة االستخدام، وعكس سیاسات الخصخصة، وجعل  إلغاء رسوم التعلیم والخدمات الصحیة لضمان مجّ  .ذ

 ھمات في نظم الحمایة االجتماعیة القائمة على المساھمة أكثر تصاعدیة لتخفیف العبء على الفقراء.المسا
لتغطیة الشاملة للتعلیم الثانوي والرعایة الصحیة والحمایة االجتماعیة من خالل تركیز  تسریع وتیرة التقّدم نحو ا . ر

 اإلنفاق على المواطنین األشّد فقًرا واألكثر تھمیًشا. 
  

 العمال وأجورھم:حقوق  .8
ضمان تمتع األشخاص بحقوق التنظیم النقابي واإلضراب والتفاوض الجماعي، سواء في العمل غیر النظامي أو   .د

النظامي أو غیر المدفوع األجر من خالل سن واحترام جمیع القوانین الالزمة لالمتثال التفاقیات منظمة العمل 
 الدولیة.  

 المرأة بشأن المساواة في األجور وعدم التمییز والتحّرش الجنسي.ة بحقوق إدخال وتحسین تطبیق القوانین الخاص .ذ
سّن تشریعات إلدراج االغتصاب الزوجي في قوانین مكافحة االغتصاب في جمیع البلدان وتعریف االغتصاب  . ر

 .العنف وقوع بدًال من إثبات رضى الضحیةعلى أساس عدم  
أسبوًعا على األقّل مدفوعة  18یع األنواع االجتماعیة، إلى تاحة لجمزیادة اإلجازة الوالدیة المتساویة األجر، الم . ز

% من الراتب السابق، بما یتماشى مع توصیات منظمة العمل الدولیة بإعادة توزیع الوقت والتكالیف 100بنسبة 
 والمسؤولیة عن أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر بین النساء والرجال، ومن األسر إلى الدولة. 

األدنى لألجور لیتناسب مع نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ثّم إجراء مراجعات سنویة لزیادتھا ة الحّد زیاد .س
بما یتماشى مع التضخم. وزیادة االستثمار كذلك في الھیاكل الوطنیة التي تنفذ تشریعات العمل، بما في ذلك الحد 

 األدنى لألجور وحقوق المرأة. 
غیر النظامي للحّد األدنى من المتطلبات التنظیمیة المتعلقة بظروف العمل القطاع  وضع نظم لضمان امتثال .ش

 واألجور. 
إنشاء نظم لدمج العمال غیر النظامیین والعمال األشّد ضعفًا تدریجیًا (وترتیبات التأمین األصغر الخاّصة  .ص

 بھم) في أنظمة الحمایة االجتماعیة.

 توصیات موجھة إلى المجتمع الدولي 
 مع الدولي أن یتخذ خمسة إجراءات عاجلة لدعم الحكومات:لى المجتیجب ع

من أھداف   10تعزیز الرصد العالمي للتقّدم المحرز في الحّد من انعدام المساواة في الدخل والثروة في إطار الھدف  .6
دابیر ھداف للتالتنمیة المستدامة، وإدخال سیاسات رئیسیة للضرائب واإلنفاق والعمل تھدف إلى تحقیق ذلك، ووضع أ 

. 2030لما بعد السنة المالیة وذلك بحلول عام   0.25التي ستسمح لجمیع البلدان بالوصول إلى معامالت جیني تبلغ 
168 

تكلیف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضمان تجنیب جمیع برامج البلدان والمشورة المتعلقة بالسیاسات التقشف  .7
ساواة واحتواء تدابیر عاجلة محّددة لجعل سیاسات الضرائب والخدمات العامة والعمل والتركیز على الحّد من انعدام الم

 تحقق ذلك بشكل أكثر فاعلیة. 
یّسر طارئ وخاٍل من الشروط تقّدمھ المؤسسات المالیة الدولیة لمساعدة البلدان على حمایة سكانھا من  تعزیز تمویل مُ  .8

ت أن تبذل كل ما في وسعھا لتحقیق أقصى قدر من إعادة تخصیص ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وینبغي للمؤسسا
البلدان المرتفعة الدخل إلى البلدان من  2021حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 

المنخفضة الدخل، بطرق تقلل من الدیون وشروطھا. وینبغي لصندوق النقد الدولي أن یصدر حقوق سحب خاصة 
ملیار دوالر، یعاد تخصیصھا الستھداف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل تعزیز قدرتھا   650مة أخرى بقی

 على اإلنفاق التدریجي.
فیر تخفیض شامل لدیون جمیع البلدان، بما في ذلك إلغاء جمیع مدفوعات الدیون المستحقة للمقرضین من القطاعین  تو .9

أجل خفض خدمة دیون ھذه الدول إلى أدنى مستویات وضمان   ، من2024و 2023العام والخاص في عامي 
 صحیة الشاملة والتعلیم والحمایة االجتماعیة.حصولھا على التمویل الكافي لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة للرعایة ال

م اإلنفاق زیادة كبیرة في المساعدات المقّدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، مع التركیز على دع .10
المناھض النعدام المساواة على التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة، بما في ذلك من خالل إنشاء صندوق عالمي  

. ویمكن تمویل  2030االجتماعیة یدعم البلدان المنخفضة الدخل لتوفیر الحمایة االجتماعیة للجمیع بحلول عام  للحمایة
ان المرتفعة الدخل على الثروة، والدخل، والمعامالت المالیة، وانبعاثات ذلك من خالل فرض ضرائب تضامن في البلد

 الدخل. الكربون، مع تخصیص جزء من اإلیرادات للبلدان المنخفضة
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من انعدام    مؤشر االلتزام بالحدّ   تصنیف المرفق:  
 المساواة 

 2022اة لعام من انعدام المساو مؤشر االلتزام بالحدّ البلدان/األقالیم في تصنیف : 1الجدول 

 الخدمات العامةتصنیف  البلد/االقلیم 
تصنیف ال

 العمل تصنیف  الضریبي 
التزام البلد بالحّد  تصنیف 

 المساواة من انعدام 
 1 3 15 12 النرویج 

 2 11 10 7 ألمانیا
 3 40 1 24 أسترالیا 
 4 9 26 8 بلجیكا 

 5 26 5 28 كندا 
 6 29 19 4 الیابان 

 7 2 57 5 الدانمارك 
 8 35 7 22 یلندا نیوز

 9 4 68 10 سلوفینیا 
 10 5 90 2 فنلندا 

 11 8 52 13 الجمھوریة التشیكیة 
 12 14 70 3 فرنسا 

 13 12 56 14 غ لوكسمبور
 14 37 34 15 المملكة المتحدة 

 15 7 48 30 أیسلندا 
 16 17 42 25 إستونیا 
 17 16 84 6 أیرلندا 

 18 15 33 33 إسرائیل 
 19 19 76 9 النمسا 
 20 6 103 11 السوید 
 21 21 129 1 بولندا 

 22 13 88 16 كرواتیا 
 23 24 69 23 البرتغال 

 24 57 8 37 جمھوریة كوریا
 25 1 128 27 سلوفاكیا 

 26 56 28 26 بیالروسیا 
 27 76 3 38 جنوب أفریقیا 

 28 45 74 18 الوالیات المتحدة األمریكیة 
 29 41 71 20 إیطالیا 
 30 23 109 19 ھولندا 

 31 25 99 32 سویسرا 
 32 68 29 29 األرجنتین 

 33 27 73 40 التفیا 
 34 44 100 21 أوكرانیا 

 35 32 107 31 لتوانیا 
 36 43 50 46 االتحاد الروسي 

 37 10 118 43 مالطا
 38 60 41 39 شیلي 

 39 33 87 45 إسبانیا
 40 54 12 71 ملدیف 

 41 62 6 78 كیریباتي 
 42 18 143 36 المجر 
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 43 28 63 82 سیشیل 
 44 63 31 58 جمھوریة قیرغیزستان

 45 39 149 17 الیونان 
 46 81 23 56 منغولیا 

 47 64 35 65 طاجیكستان 
 48 106 20 34 نامیبیا 
 49 65 24 83 تونس 

 50 111 4 52 الصین 
 51 55 122 41 كازاخستان 
 52 72 94 42 كوستاریكا 

 53 20 148 44 قبرص 
 54 36 65 99 األردن 

 55 48 106 55 موریشیوس 
 56 22 139 61 رومانیا 
 57 103 2 91 لیسوتو 

 58 52 124 49 اوروجواي 
 59 59 43 94 السلفادور 

 60 61 38 95 بیلیز 
 61 108 49 35 أوزبكستان 

 62 46 144 47 بلغاریا
 63 30 142 62 فا ومولد

 64 112 17 54 توفالو 
 65 89 21 90 أذربیجان 

 66 87 86 50 سیكالمك
 67 51 127 66 بربادوس 

 68 78 58 85 كابو فیردي 
 69 50 126 73 غیانا

 70 100 39 60 تایالند
 71 85 113 48 بولیفیا

 72 90 72 53 جورجیا
 73 123 13 64 بوتسوانا 

 74 71 114 69 تركیا 
 75 91 40 79 اإلكوادور 

 76 79 102 70 ألبانیا
 77 84 112 51 البرازیل 
 78 66 123 67 أرمینیا 

 79 53 132 80 سنغافورة 
 80 58 125 88 ساموا 

 81 75 61 104 سانت فنسنت وجزر غرینادین 
 82 42 145 84 وسداربا أنتیغوا وب

 83 96 53 86 الجزائر 
 84 80 116 77 باراجواي 

 85 67 119 89 مالیزیا
منطقة ھونغ كونغ اإلداریة  

 86 47 151 76 الخاصة، الصین 
 87 70 80 111 جمھوریة مصر العربیة 

 88 73 110 101 سانت لوسیا
 89 69 140 72 داد وتوباغو ین یتر

 90 31 159 59 صربیا 
 91 97 22 120 المغرب 

 92 104 37 102 فییتنام
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 93 125 11 109 كینیا 
 94 99 18 126 كمبودیا 

 95 109 67 81 بیرو 
 96 82 137 68 فیجي

 97 88 45 124 ھندوراس 
 98 38 158 75 األراضي الفلسطینیة المحتلة 

 99 95 105 92 جامایكا
 100 74 79 141 میانمار 

 101 105 44 112 إندونیسیا 
 102 92 104 106 بین یالفل

 103 34 161 63 مقدونیا الشمالیة 
 104 115 130 57 إیران 

 105 83 108 118 جواتیماال 
 106 49 160 74 س جزر البھاما

 107 101 47 136 بنغالدیش 
 108 122 60 107 جزر سلیمان 

 109 139 14 117 زامبیا 
 110 135 9 130 جیبوتي 

 111 93 85 128 سریالنكا 
 112 126 36 116 نیبال 

 113 77 147 103 جمھوریة الدومینیكان
 114 107 117 98 سان تومي وبرینسیبي

 115 102 111 110 تیمور الشرقیة 
 116 140 27 114 بوتان 

 117 119 62 115 السنغال 
 118 131 25 127 توغو 

 119 98 75 142 مالوي 
 120 128 59 113 موزمبیق 

 121 86 150 108 لبنان 
 122 114 134 96 إسواتیني 

 123 151 16 129 الھند
 124 94 154 93 بانما

 125 132 46 135 رواندا 
 126 113 77 151 باكستان 

 127 120 66 152 جمھوریة الیمن 
 128 133 54 138 غانا
 129 147 32 143 مالي 

 130 146 30 145 تنزانیا 
 131 118 83 154 أنغوال 
 132 127 101 131 غامبیا 

 133 130 64 146 بابوا غینیا الجدیدة 
 134 138 141 87 تونغا 

 135 143 78 123 بوركینا فاسو 
 136 116 131 134 موریتانیا 
 137 129 146 97 البحرین 

 138 117 115 158 فغانستان أ
 139 158 55 119 زیمبابوي 

 140 121 155 100 فانواتو 
 141 149 97 122 بنن 

 142 144 96 133 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
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جمھوریة الو الدیمقراطیة  
 143 141 95 144 الشعبیة 
 144 152 81 132 إثیوبیا

 145 157 93 121 بوروندي 
 146 110 153 125 مقراطیة جمھوریة الكونغو الدی

 147 136 152 105 ُعمان 
 148 150 92 147 الكامیرون 

 149 156 51 157 النیجر 
 150 148 89 159 تشاد

 151 124 138 155 غینیا بیساو 
 152 154 91 150 أوغندا 

 153 153 120 137 سیرالیون 
 154 159 82 149 جمھوریة أفریقیا الوسطى 

 155 145 133 140 ساحل العاج 
 156 137 136 148 مدغشقر 

 157 155 98 156 غینیا 
 158 134 135 153 ھایتي

 159 161 121 160 نیجیریا 
 160 142 156 139 لیبیریا 

 161 160 157 161 جنوب السودان 

 االقلیمي تصنیف  ال 
 آسیا 

 
الشدید، ما یقّوض النمو ویمنع القضاء على الفقر. اة انعدام المساووعلى الرغم من فترة النمو االقتصادي المستدام، تواجھ آسیا أزمة من 

. وفي الوقت 169% 8ملیار شخص، وفاقم الالمساواة بنسبة   1.4وقد دفعت جائحة كورونا عدد اآلسیویین الذین یعیشون في حالة فقر إلى 
ت نفسھ، زاد أصحاب الملیارات في  . وفي الوق170تریلیون دوالر أمریكي  1.8عدد أصحاب الملیارات في آسیا ثرواتھم بمقدار نفسھ، زاد 

% من ثروة آسیا. ویخلص أحدث تقریر عن 25% منھم ما یقرب من 1تریلیون دوالر أمریكي.  ویمتلك أغنى  1.8آسیا ثرواتھم بمقدار 
ى البلدان اآلسیویة األخرى المساواة إلى أن البلدان اآلسیویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة تتفوق علااللتزام بالحد من انعدام 

. والواقع أن أداء العدید من البلدان 171في الحد من انعدام المساواة، تلیھا بلدان شمال آسیا وبحر الصین الجنوبي، مع تأخر جنوب آسیا 
الناس ھو خیار سیاسي بین  انعدام المساواةمن  ) كان ممتاًزا، ما یدّل على أّن الحدّ وطاجیكستانزستان ومنغولیا المنخفضة الدخل (قیرغی

 ولیس مسألة ثروة.
 

 : شرق آسیا والمحیط الھادئ 2الجدول  
 

 البلد 
الخدمات  تصنیف 

 العمل تصنیف  الضریبي تصنیف ال العامة 
التزام البلد بالحّد  تصنیف 

 المساواة من انعدام 
 1 40 1 24 أسترالیا 
 2 29 19 4 الیابان 

 3 35 7 22 نیوزیلندا 
 4 57 8 37 حمھوریة كوریا

 5 62 6 78 كیریباس 
 6 81 23 56 منغولیا 
 7 111 4 52 الصین 
 8 112 17 54 توفالو 
 9 100 39 60 تایالند

 10 53 132 80 سنغافورة 
 11 58 125 88 ساموا 
 12 67 119 89 مالیزیا
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منطقة ھونغ كونغ 
  اإلداریة الخاصة،

 13 47 151 76 لصین ل  التابعة
 14 104 37 102 فییتنام
 15 99 18 126 یا كمبود
 16 82 137 68 فیجي

 17 74 79 141 میانمار 
 18 105 44 112 إندونیسیا 

 19 92 104 106 الفلبین 
 20 122 60 107 جزر سلیمان 

 21 102 111 110 تیمور الشرقیة 
 22 130 64 146 بابوا غینیا الجدیدة 

 23 138 141 87 تونغا 
 24 121 155 100 فانواتو 

جمھوریة الو 
 25 141 95 144 دیمقراطیة الشعبیة ال

 
 

 : جنوب آسیا3الجدول 

 العمل تصنیف  الضریبي تصنیف ال الخدمات العامةتصنیف  البلد 
االلتزام بالحّد من  تصنیف 

 انعدام المساواة 
 1 54 12 71 المالدیف 
 2 101 47 136 بنغالدیش 
 3 93 85 128 سریالنكا 

 4 126 36 116 نیبال 
 4 140 27 114 بوتان 
 6 151 16 129 الھند

 7 113 77 151 باكستان 
 8 117 115 158 أفغانستان 

 أوروبا وآسیا الوسطى
 

 : أوروبا وآسیا الوسطى 4الجدول 

 العمل تصنیف  الضریبي تصنیف ال الخدمات العامةتصنیف  البلد 
التزام البلد بالحّد من  تصنیف 

 انعدام المساواة 
 1 3 15 12 النرویج 

 2 11 10 7 ألمانیا
 3 9 26 8 بلجیكا 

 4 2 57 5 الدانمارك 
 5 4 68 10 سلوفینیا 

 6 5 90 2 فنلندا 
 7 8 52 13 الجمھوریة التشیكیة 

 8 14 70 3 فرنسا 
 9 12 56 14 لوكسمبورج 

 10 37 34 15 المملكة المتحدة 
 11 7 48 30 أیسلندا 
 12 17 42 25 إستونیا 
 13 16 84 6 أیرلندا 
 14 19 76 9 النمسا 

 15 6 103 11 لسوید ا
 16 21 129 1 بولندا 

 17 13 88 16 كرواتیا 
 18 24 69 23 البرتغال 
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 19 1 128 27 سلوفاكیا 
 20 56 28 26 بیالروسیا 

 21 41 71 20 إیطالیا 
 22 23 109 19 ھولندا 

 23 25 99 32 سویسرا 
 24 27 73 40 التفیا 

 25 44 100 21 أوكرانیا 
 26 32 107 31 لتوانیا 

 27 43 50 46 تحاد الروسي اال
 28 10 118 43 مالطا

 29 33 87 45 إسبانیا
 30 18 143 36 المجر 

 31 63 31 58 جمھوریة قیرغیزستان
 32 39 149 17 الیونان 

 33 64 35 65 طاجیكستان 
 34 55 122 41 كازاخستان 

 35 20 148 44 قبرص 
 36 22 139 61 رومانیا 

 38 108 49 35 أوزبكستان 
 39 46 144 47 اریابلغ

 40 30 142 62 فا ومولد
 41 89 21 90 أذربیجان 
 42 90 72 53 جورجیا

 43 71 114 69 تركیا 
 44 79 102 70 ألبانیا

 45 66 123 67 أرمینیا 
 46 31 159 59 صربیا 

 47 34 161 63 مقدونیا الشمالیة 

 أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 
 

% من الدخل، في حین 55.8% من السكان 10منطقة شدیدة انعدام التكافؤ، حیث تبلغ حّصة أغنى رى إّن أفریقیا جنوب الصحراء الكب
المنطقة على سبعة من أكثر عشرة بلدان غیر متكافئة في العالم. وفي ھذا االصدار من % فقط. وتحتوي 9.1% منھم 50تبلغ حصة أفقر 

األقل دخًال في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. وكان أداء المنطقة في  10لبلدان الـمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، تقع جمیع ا
الخدمات العامة والوظائف الالئقة وجبایة الضرائب. لكنّھ یبلي بالًء حسنًا في ما مجال الحّد من انعدام المساواة شدید السوء من خالل 

 10اإلنفاق على الخدمات االجتماعیة وتغطیتھا كثیًرا، ویوجد في المنطقة  یتعلق بالسیاسات الضریبیة التصاعدیة على الورق. وینخفض
فاع مستوى العمالة غیر المستقرة والالمساواة في األجور إلى ما یتجاوز  من البلدان الدنیا في ركیزة العمل، ویرجع ذلك أساًسا إلى ارت 

اة، سیكون من المستحیل إنھاء الفقر المدقع في أفریقیا بحلول عام الضعف. ومن دون تسریع الجھود الرامیة إلى الحّد من انعدام المساو
2030 . 
 : أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى5الجدول 

 البلد 
الخدمات  تصنیف 

 العمل تصنیف  الضریبي تصنیف ال لعامة ا
التزام البلد بالحّد  تصنیف 

 من انعدام المساواة 
 1 76 3 38 جنوب أفریقیا 

 2 28 63 82 سیشیل 
 3 106 20 34 نامیبیا 

 4 48 106 55 موریشیوس 
 5 103 2 91 لیسوتو 

 6 78 58 85 كابو فیردي 
 7 123 13 64 بوتسوانا 

 8 125 11 109 كینیا 
 9 139 14 117 زامبیا 

 10 107 117 98 سان تومي وبرینسیبي
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 11 119 62 115 السنغال 
 12 131 25 127 توغو 

 13 98 75 142 مالوي 
 14 128 59 113 موزمبیق 
 15 114 134 96 إسواتیني 

 16 132 46 135 رواندا 
 17 133 54 138 غانا
 18 147 32 143 مالي 

 19 146 30 145 تنزانیا 
 20 118 83 154 أنغوال 
 21 127 101 131 غامبیا 

 22 143 78 123 بوركینا فاسو 
 23 116 131 134 موریتانیا 
 24 158 55 119 زیمبابوي 

 25 149 97 122 بنن 
جمھوریة الكونغو  

 26 144 96 133 الدیمقراطیة 
 27 152 81 132 إثیوبیا

 28 157 93 121 بوروندي 
 29 110 153 125 جمھوریة الكونغو 

 30 150 92 147 الكامیرون 
 31 156 51 157 النیجر 

 32 148 89 159 تشاد
 33 124 138 155 غینیا بیساو 

 34 154 91 150 أوغندا 
 35 153 120 137 سیرالیون 

جمھوریة أفریقیا 
 36 159 82 149 الوسطى 

 37 145 133 140 ساحل العاج 
 38 137 136 148 مدغشقر 

 39 155 98 156 غینیا 
 40 161 121 160 نیجیریا 
 41 142 156 139 لیبیریا 

 42 160 157 161 جنوب السودان 
 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
في العالم من حیث الالمساواة في الدخل. إذ تبلغ حصة الدخل قبل  انعداًما للمساواة قة األكثر الشرق األوسط وشمال أفریقیا ھي المنط

. وعلى 172% فقط 8.8% سوى 50%، في حین ال تبلغ حّصة أفقر 58.1% من األشخاص 10ألغنى  2021خصم الضرائب لعام 
م المساواة. بل إّن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ھي الكثیر للحّد من انعدا م، لم یُقدّ 2011الرغم من موجة االنتفاضات في عام 

. كما تتسم المنطقة بمستویات عالیة من النزاعات والنزوح؛ 173لمدقع خالل العقد الماضيالمنطقة الوحیدة في العالم التي ازداد فیھا الفقر ا
 المنطقة بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانیا.وال تزال المواجھات مستمرة في سوریا والیمن، وقد تفاقم الوضع الھش في بلدان 

مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، مع وجود بعض التفاوتات  وتُظھر منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا أداًء منخفًضا على
الدیون والتقشف والضرائب   الملحوظة بین البلدان، كما تنخفض جبایة الضرائب وعالمات اإلنفاق االجتماعي. وقد حرمت عقود من

وال یھدف اإلنفاق االجتماعي في منطقة الشرق  التنازلیة مالیین األشخاص من الوصول إلى الخدمات األساسیة أو الحمایة االجتماعیة.
وخطط التأمین  األوسط وشمال أفریقیا إلى الحمایة االجتماعیة الشاملة، بل إلى التحویالت النقدیة، والمساعدة االجتماعیة المستھدفة،

 . 174االجتماعي المتعلقة باألرباح، ودعم الغذاء والوقود

نفاق العام على التعلیم والصحة، وارتفاع مستویات اإلنفاق الصحي من الجیب الخاص. وقد فاقم  كما تتمیّز المنطقة بانخفاض مستویات اإل
صادیًا وخیًما على األجیال القادمة. ویضاف ذلك إلى األداء المنخفض ذلك مؤخًرا جائحة كورونا التي یُتوقّع أن تترك تأثیًرا اجتماعیًا واقت

تقلص الحیز المدني، ویصنفھا مؤشر الحقوق العالمیة لالتحاد الدولي لنقابات العمال كأسوأ في سیاسات حقوق العمال، في منطقة تتسم ب
 . 175منطقة في العالم بالنسبة للعمال 
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 قیا : الشرق األوسط وشمال أفری6الجدول 

 البلد 
الخدمات  تصنیف 

 العامة 
تصنیف ال

 العمل تصنیف  الضریبي 
التزام البلد بالحّد  تصنیف 

 المساواة من انعدام 
 1 65 24 83 تونس 

 2 36 65 99 األردن 
 3 96 53 86 الجزائر 

 4 70 80 111 جمھوریة مصر العربیة 
 5 97 22 120 المغرب 

 6 38 158 75 األراضي الفلسطینیة المحتلة 
 7 115 130 57 ران إی

 8 135 9 130 جیبوتي 
 9 86 150 108 لبنان 

 10 120 66 152 جمھوریة الیمن 
 11 129 146 97 البحرین 

 12 136 152 105 ُعمان 
 

 أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي
قد حّسنت إنفاقھا طقة البحر الكاریبي بلدان أمریكا الالتینیة ومن% فقط من 25حتى مع تفشي الجائحة وأزمة تكالیف المعیشة، فإّن 

االجتماعي التدریجي. واألسوأ من ذلك ھو أّن العدید من ھذه البلدان قد تحّولت أصًال إلى التقشف، إلى جانب معظم بلدان المنطقة. وال 
بلدان  % فقط من33یث تحّسن یزال العمل غیر النظامي وحقوق العمال الضعیفة واألجور غیر العادلة تشكل نمًطا سائًدا في المنطقة، ح 

  المنطقة في ركیزة العمل. ومع ذلك، ثّمة بدائل لالنتعاش مع التزام البلدان بشكل أفضل بالحّد من انعدام المساواة. ویمكنھا أن تتبنّى
ة لضریبة الثروة ، وإعطاء األولویبلدان أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي% من 16سیاسات ضریبیة أكثر تصاعدیة، على غرار 

 دیدة والضرائب االستثنائیة غیر المتوقعة، وبناء موجة من األمل والفرص في المنطقة. الج 

 
 : أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  7الجدول 

 الخدمات العامةتصنیف  البلد 
تصنیف ال

 العمل تصنیف  الضریبي 
التزام البلد بالحّد من  تصنیف 

 انعدام المساواة 
 1 68 29 29 تین األرجن 
 2 60 41 39 شیلي 

 3 72 94 42 كوستاریكا 
 4 52 124 49 اوروجواي 
 5 59 43 94 السلفادور 

 6 61 38 95 بیلیز 
 7 87 86 50 المكسیك
 8 51 127 66 بربادوس 

 9 50 126 73 غیانا
 10 85 113 48 بولیفیا

 11 91 40 79 اإلكوادور 
 12 84 112 51 البرازیل 

وجزر سانت فنسنت 
 13 75 61 104 غرینادین 

 14 42 145 84 أنتیغوا وبربودا 
 15 80 116 77 باراغواي 

 16 73 110 101 سانت لوسیا
 17 69 140 72 ترنیداد وتوباغو 

 18 109 67 81 بیرو 
 19 88 45 124 ھندوراس 

 20 95 105 92 جامایكا
 21 83 108 118 غواتیماال 

 22 49 160 74 جزر البھاما 
 23 77 147 103 یة الدومینیكانجمھور

 24 94 154 93 بانما
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 25 134 135 153 ھایتي

 دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 
 

 : دول منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 8الجدول 

 العمل تصنیف  الضریبي تصنیف ال الخدمات العامةتصنیف  البلد 
التزام البلد بالحّد  تصنیف 
 اة انعدام المساومن 

 1 3 15 12 النرویج 
 2 11 10 7 ألمانیا

 3 40 1 24 أسترالیا 
 4 9 26 8 بلجیكا 

 5 26 5 28 كندا 
 6 29 19 4 الیابان 

 7 2 57 5 الدانمارك 
 8 35 7 22 نیوزیلندا 
 9 4 68 10 سلوفینیا 

 10 5 90 2 فنلندا 
 11 8 52 13 الجمھوریة التشیكیة 

 12 14 70 3 فرنسا 
 13 12 56 14 لوكسمبورج 

 14 37 34 15 المملكة المتحدة 
 15 7 48 30 أیسلندا 
 16 17 42 25 إستونیا 
 17 16 84 6 أیرلندا 

 18 15 33 33 إسرائیل 
 19 19 76 9 النمسا 
 20 6 103 11 السوید 
 21 21 129 1 بولندا 

 22 24 69 23 البرتغال 
 23 57 8 37 جمھوریة كوریا

 24 1 128 27 سلوفاكیا 
ت المتحدة الوالیا

 25 45 74 18 األمریكیة 
 26 41 71 20 إیطالیا 
 27 23 109 19 ھولندا 

 28 25 99 32 سویسرا 
 29 27 73 40 التفیا 
 30 60 41 39 شیلي 

 31 33 87 45 إسبانیا
 32 18 143 36 المجر 
 33 39 149 17 الیونان 

 34 72 94 42 كوستاریكا 
 35 87 86 50 المكسیك

 36 71 114 69 تركیا 

 
 حسب فئة الدخل تصنیف  ال 

البلدان ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة: بعد سنوات من تضییق الھّوة، عاد التفاوت االقتصادي في بلدان  
مستویاتھ خالل نصف  في الدخل أعلى انعدام المساواة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة للتزاید في العقود الثالثة الماضیة. وقد بلغ 

% منھم. وفي مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام  10% من السكان أعلى بعشر مرات من دخل أفقر 10اضي حیث دخل أغنى القرن الم
، فإّن جمیع البلدان العشرة األعلى أداًء ھي بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ذات الدخل المرتفع. وتعتبر  2022المساواة لعام 

تطّورت بعد الحرب العالمیة الثانیة وحیث ویرتفع اإلنفاق على الخدمات االجتماعیة كثیًرا بسبب وجود  ھذه البلدان دول رفاھیة قویة
 الكثیر من الشركات الغنیة واألشخاص األثراء الذین تُفرض علیھم الضرائب. كما تبلي ھذه البلدان بالًء حسنًا في تغطیة حقوق العمال إذ

 ك، ال یُبذل ما یكفي من أجل الحّد من انعدام المساواة.   مھم في وظائف نظامیة. ومع ذلیعمل معظ
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 9الجدول 

 البلدان المنخفضة الدخل 
الخدمات  تصنیف 

 العامة 
تصنیف ال

 العمل تصنیف  الضریبي 
اإلجمالي لاللتزام  تصنیف ال

 بالحّد من انعدام المساواة
تصنیف ال

 حسب الدخل 
 1 118 131 25 127 توغو 

 2 119 98 75 142 مالوي 
 3 120 128 59 113 موزمبیق 

 4 125 132 46 135 رواندا 
 5 127 120 66 152  جمھوریة الیمن

 6 129 147 32 143 مالي 
 7 132 127 101 131 غامبیا 

 8 135 143 78 123 بوركینا فاسو 
 9 138 117 115 158 أفغانستان 

جمھوریة الكونغو  
 10 142 144 96 133 الدیمقراطیة 

 11 144 152 81 132 إثیوبیا
 12 145 157 93 121 بوروندي 

 13 149 156 51 157 النیجر 
 14 150 148 89 159 تشاد

 15 151 124 138 155 غینیا بیساو 
 16 152 154 91 150 أوغندا 

 17 153 153 120 137 سیرالیون 
 18 154 159 82 149 جمھوریة أفریقیا الوسطى 

 19 156 137 136 148 مدغشقر 
 20 157 155 98 156 غینیا 

 21 160 142 156 139 لیبیریا 
 22 161 160 157 161 جنوب السودان 

      
      

البلدان ذات الدخل  
 المتوسط إلى منخفض

الخدمات  تصنیف 
 العامة 

تصنیف ال
 العمل تصنیف  الضریبي 

اإلجمالي لاللتزام  تصنیف ال
 بالحّد من انعدام المساواة

ف تصنیال
 حسب الدخل 

 1 34 44 100 21 أوكرانیا 
 2 41 62 6 78 كیریباتي 

 3 44 63 31 58 جمھوریة قیرغیزستان
 4 46 81 23 56 منغولیا 

 5 47 64 35 65 طاجیكستان 
 6 49 65 24 83 تونس 

 7 57 103 2 91 لیسوتو 
 8 59 59 43 94 السلفادور 

 9 60 61 38 95 بیلیز 
 10 61 108 49 35 أوزبكستان 

 11 68 78 58 85 فیردي كابو 
 12 71 85 113 48 بولیفیا
 13 80 58 125 88 ساموا 

 14 83 96 53 86 الجزائر 
 15 87 70 80 111 جمھوریة مصر العربیة 

 16 91 97 22 120 المغرب 
 17 92 104 37 102 فییتنام
 18 93 125 11 109 كینیا 

 19 94 99 18 126 كمبودیا 
 20 97 88 45 124 ھندوراس 
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األراضي الفلسطینیة 
 21 98 38 158 75 المحتلة 
 22 100 74 79 141 میانمار 

 23 101 105 44 112 إندونیسیا 
 24 102 92 104 106 الفلیبین 
 25 104 115 130 57 إیران 

 26 107 101 47 136 بنغالدیش 
 27 108 122 60 107 جزر سلیمان 

 28 109 139 14 117 زامبیا 
 29 110 135 9 130 جیبوتي 

 30 111 93 85 128 سریالنكا 
 31 112 126 36 116 نیبال 

 32 114 107 117 98 سان تومي وبرینسیبي
 33 115 102 111 110 تیمور الشرقیة 

 34 116 140 27 114 بوتان 
 35 117 119 62 115 السنغال 

 36 122 114 134 96 إسواتیني 
 37 123 151 16 129 الھند

 38 126 113 77 151 باكستان 
 39 128 133 54 138 غانا

 40 130 146 30 145 تنزانیا 
 41 131 118 83 154 أنغوال 

 42 133 130 64 146 بابوا غینیا الجدیدة 
 43 136 116 131 134 موریتانیا 
 44 139 158 55 119 زیمبابوي 

 45 140 121 155 100 فانواتو 
 46 141 149 97 122 بینین 

راطیة  الدیمق جمھوریة الو 
 47 143 141 95 144 الشعبیة 

جمھوریة الكونغو  
 48 146 110 153 125 الدیمقراطیة 
 49 148 150 92 147 الكامیرون 

 50 155 145 133 140 ساحل العاج 
 51 158 134 135 153 ھایتي

 52 159 161 121 160 نیجیریا 
      

البلدان ذات الدخل  
 المتوسط إلى مرتفع

الخدمات  تصنیف 
 مة العا

تصنیف ال
 العمل تصنیف  الضریبي 

اإلجمالي لاللتزام  تصنیف ال
 بالحّد من انعدام المساواة

تصنیف ال
 حسب الدخل 

 1 26 56 28 26 بیالروسیا 
 2 27 76 3 38 جنوب أفریقیا 

 3 32 68 29 29 األرجنتین 
 4 36 43 50 46 االتحاد الروسي 

 5 40 54 12 71 ملدیف 
 6 48 106 20 34 نامیبیا 

 7 50 111 4 52 صین ال
 8 51 55 122 41 كازاخستان 
 9 52 72 94 42 كوستاریكا 

 10 54 36 65 99 األردن 
 11 55 48 106 55 موریشیوس 

 12 56 22 139 61 رومانیا 
 13 62 46 144 47 بلغاریا

 14 63 30 142 62 فا ومولد
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 15 64 112 17 54 توفالو 
 16 65 89 21 90 أذربیجان 
 17 66 87 86 50 المكسیك

 18 69 50 126 73 غیانا
 19 70 100 39 60 تایالند

 20 72 90 72 53 جورجیا
 21 73 123 13 64 بوتسوانا 
 22 74 71 114 69 التركیة 

 23 75 91 40 79 اإلكوادور 
 24 76 79 102 70 ألبانیا

 25 77 84 112 51 البرازیل 
 26 78 66 123 67 أرمینیا 

سانت فنسنت وجزر 
 27 81 75 61 104 دین غرینا

 28 84 80 116 77 باراجواي 
 29 85 67 119 89 مالیزیا

 30 88 73 110 101 سانت لوسیا
 31 90 31 159 59 صربیا 

 32 95 109 67 81 بیرو 
 33 96 82 137 68 فیجي

 34 99 95 105 92 جامایكا
 35 103 34 161 63 مقدونیا الشمالیة 

 36 105 83 108 118 غواتیماال 
 37 113 77 147 103 جمھوریة الدومینیكان

 38 121 86 150 108 لبنان 
 39 124 94 154 93 بانما
 40 134 138 141 87 تونغا 

      

 البلدان المرتفعة الدخل
الخدمات  تصنیف 

 العامة 
تصنیف ال

 العمل تصنیف  الضریبي 
اإلجمالي لاللتزام  تصنیف ال

 بالحّد من انعدام المساواة
تصنیف ال

 الدخل  حسب
 1 1 3 15 12 النرویج 

 2 2 11 10 7 ألمانیا
 3 3 40 1 24 أسترالیا 
 4 4 9 26 8 بلجیكا 

 5 5 26 5 28 كندا 
 6 6 29 19 4 الیابان 

 7 7 2 57 5 الدانمارك 
 8 8 35 7 22 نیوزیلندا 
 9 9 4 68 10 سلوفینیا 

 10 10 5 90 2 فنلندا 
 11 11 8 52 13 الجمھوریة التشیكیة 

 12 12 14 70 3 ا فرنس
 13 13 12 56 14 لوكسمبورغ 

 14 14 37 34 15 المملكة المتحدة 
 15 15 7 48 30 أیسلندا 
 16 16 17 42 25 إستونیا 
 17 17 16 84 6 أیرلندا 

 18 18 15 33 33 إسرائیل 
 19 19 19 76 9 النمسا 
 20 20 6 103 11 السوید 
 21 21 21 129 1 بولندا 
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 22 22 13 88 16 كرواتیا 
 23 23 24 69 23 البرتغال 

 24 24 57 8 37  جمھوریة كوریا
 25 25 1 128 27 سلوفاكیا 

 26 28 45 74 18 الوالیات المتحدة األمریكیة 
 27 29 41 71 20 إیطالیا 
 28 30 23 109 19 ھولندا 

 29 31 25 99 32 سویسرا 
 30 33 27 73 40 التفیا 

 31 35 32 107 31 لتوانیا 
 32 37 10 118 43 مالطا
 33 38 60 41 39 شیلي 

 34 39 33 87 45 إسبانیا
 35 42 18 143 36 المجر 
 36 43 28 63 82 سیشیل 
 37 45 39 149 17 الیونان 
 38 53 20 148 44 قبرص 

 39 58 52 124 49 اوروغواي 
 40 67 51 127 66 بربادوس 
 41 79 53 132 80 سنغافورة 

 42 82 42 145 84 أنتیغوا وبربودا 
منطقة ھونغ كونغ اإلداریة  

 43 86 47 151 76 الخاصة، التابعة للصین 
 44 89 69 140 72 ترنیداد وتوباغو 

 45 106 49 160 74 جزر البھاما 
 46 137 129 146 97 البحرین 

 47 147 136 152 105 ُعمان 
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 الھوامش 
 

). فیروس الالمساواة: لملمة أشالء عالم مّزقھ فیروس كورونا من خالل اقتصاد منصف وعادل  2021وآخرون. (كانون الثاني/ینایر   إي بركوت 1
 .https://www.oxfam.org/en/research/inequality-  منظمة أوكسفام ومستدام.

%20fed,individuals%20and%20corporations%20%exposed%2Cvirus#:~:text=The%20virus%20has%20
2%80%93%20are%20thrivingE 

. وترد التصنیفات العالمیة واإلقلیمیة الكاملة في المرفق، 2020جرت إضافة إیران وكیریباتي وتونغا وتوفالو إلى قائمة البلدان المشمولة منذ عام  2
 .www.inequalityindex.org لتالي: ا الموقع وھي متاحة بمزید من التفصیل على 

لعمل في ھذه المجاالت الثالثة على انعدام المساواة، یُرجى مراجعة تقریر مؤشر االلتزام  ل التأثیر الكبیرللحصول على مناقشة كاملة لألدلة على  3
inequality-reducing-https://www.oxfam.org/en/research/commitment-. 2018بالحد من انعدام المساواة لعام 

  2018-index 

 .لالطالع على تفاصیل المنھجیة، یُرجى مراجعة مذكرة منھجیة الفھرس 4

غرب وسنغافورة إلى حّد كبیر التخفیضات في سلوك ھذه الدول الشبیھ بالمالذات الضریبیة بدًال من  شیوس والمتعكس االرتفاعات في موری 5
 التغییرات في السیاسة المحلیة.

. ). غانا تعلن عن تخفیضات شاملة في اإلنفاق لمعالجة العجز2022آذار/مارس  25رویتر. ( 6
-deficit-tackle-cuts-spending-sweeping-announces-https://www.reuters.com/world/africa/ghana

25/-03-2022 

منظمة العمل وكذلك  ام بالحّد من انعدام المساواة.). مؤشر االلتز2022مویل التنمیة (تشرین األول/أكتوبر منظمة أوكسفام والمنظمة الدولیة لت  7
 /:www.social/https-  22- 2020). تقریر الحمایة االجتماعیة في العالم 2022الدولیة. ( 

. 29#statprotection.org/gimi/ShowWiki.action?id=6 
منظمة أوكسفام والمنظمة الدولیة لتمویل   .2022). مؤشر االلتزام بالحدّ من انعدام المساواة 2022ج. والكر وآخرون، (تشرین األول/أكتوبر   8

 index-inequality-reducing-to-commitment-practice.oxfam.org/resources/the-https://policy-2022-. التنمیة
    621419/ 

للعمالة الضعیفة" كمؤشر للعمال غیر المشمولین بحقوق العمال. ویرتبط ھذا عادة "بالعمال األسریین"  یستخدم تعریف منظمة العمل الدولیة " 9
استناًدا إلى التصنیف الدولي للوضع في التوظیف، بما في ذلك العمال غیر النظامیین وغیر المتعاقدین. یرجى  -حسابھم الخاص" و"العمال ل

لومات. ھذه ھي أفضل مجموعة بیانات عبر البالد عن العمال الذین ال یحق لھم الحصول على حقوق مراجعة المذكرة المنھجیة لمزید من المع
 .العمل

 من 35- 33ص.  یُرجى مراجعة –ل األمم المتحدة في تقریرھا المرحلي ألھداف التنمیة المستدامة كما تفع 10

,.pdfhttps://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress_Chart_Technical_Note_2022 

 rces/inequalitypractice.oxfam.org/resou-https://policy-). الالمساواة تقتل. 2022منظمة أوكسفام. (كانون الثاني/ینایر    11
 41/6213-inequal-unprecedented-combat-to-needed-action-unparalleled-the-kills 

). الالمساواة تقتل: العمل الذي ال مثیل لھ مطلوب لمكافحة الالمساواة غیر المسبوقة في أعقاب 2022ن. أحمد، وآخرون (كانون الثاني/ینایر   12
 the-kills-practice.oxfam.org/resources/inequality-https://policy-جائحة كورونا. منظمة أوكسفام. 

621341/-inequal-entededunprec-combat-to-needed-action-unparalleled 

). حالة 2022منظمة األغذیة والزراعة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والیونیسیف وبرنامج األغذیة العالمي ومنظمة الصحة العالمیة. (  13
ائیة الصحیة. روما: منظمة لغذ. إعادة استخدام السیاسات الغذائیة والزراعیة لتخفیض أسعار النظم ا2022األمن الغذائي والتغذیة في العالم 

  https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf  األغذیة والزراعة.

تزام بالحد من انعدام  الل ). مكافحة الالمساواة في زمن جائحة كورونا: مؤشر ا2020م. مارتن، م. لوسون، ن. عبدو، د. وادوك وجو ووكر. (   14
 covid-time-inequality-https://www.oxfam.org/en/research/fighting-19-. 2020المساواة لعام 

 2020-index-inequality-greducin-commitment 

 .). تقییم ما بعد الجائحة ألھداف التنمیة المستدامة. صندوق النقد الدولي2021د. بینیدیك، وإ. الجمیل، وأ. سنحاجي، وأ. تیمان. (  15
-Post-Notes/Issues/2021/04/27/A-Discussion-https://www.imf.org/en/Publications/Staff
 460076-Goals-Development-Sustainable-the-of-ssessmentA-andemicP 

 واألزمة االقتصادیة: أجندة عالمیة للعمل العاجل.). الجائحة 2021معھد التفكیر االقتصادي الجدید. (  16
 Report.pdf-Interim-Commission-ww.ineteconomics.org/uploads/papers/INEThttps://w 

 .یل). المرصد المالي: السیاسة المالیة من الجائحة إلى الحرب، أبر2022صندوق النقد الدولي. ( 17
 2022-april-monitor-https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal 

). قاعدة بیانات رصد المالیة العامة لتدابیر المالیة العامة القطریة استجابة لجائحة كورونا. 2021لدولي. (صندوق النقد ا 18
-COVID-to-Response-in-Database-Policies-/Fiscalcovid19-and-https://www.imf.org/en/Topics/imf
 19 

 

https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus#:%7E:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%80%93%20are%20thriving
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus#:%7E:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%80%93%20are%20thriving
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus#:%7E:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%80%93%20are%20thriving
http://www.inequalityindex.org/
https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018
https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018
https://www.reuters.com/world/africa/ghana-announces-sweeping-spending-cuts-tackle-deficit-2022-03-25/
https://www.reuters.com/world/africa/ghana-announces-sweeping-spending-cuts-tackle-deficit-2022-03-25/
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=629#stat
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=629#stat
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2022-621419/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2022-621419/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress_Chart_Technical_Note_2022.pdf
https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-kills-the-unparalleled-action-needed-to-combat-unprecedented-inequal-621341/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-kills-the-unparalleled-action-needed-to-combat-unprecedented-inequal-621341/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-kills-the-unparalleled-action-needed-to-combat-unprecedented-inequal-621341/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-kills-the-unparalleled-action-needed-to-combat-unprecedented-inequal-621341/
https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/fighting-inequality-time-covid-19-commitment-reducing-inequality-index-2020
https://www.oxfam.org/en/research/fighting-inequality-time-covid-19-commitment-reducing-inequality-index-2020
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/04/27/A-Post-Pandemic-Assessment-of-the-Sustainable-Development-Goals-460076
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/04/27/A-Post-Pandemic-Assessment-of-the-Sustainable-Development-Goals-460076
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/INET-Commission-Interim-Report.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal-monitor-april-2022
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19


2022لعام  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة   61  

 
 https://www.oxfam.org/en/research/inequality-). فیروس الالمساواة.2022منظمة أوكسفام. (ینایر  19

%20%virus#:~:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations
 2%80%93%20are%20thrivingE 

 بلًدا.  116بلًدا). وتتوفر بیانات عن  48( 2018لعام  بلًدا) أو  68(  2019ھنا نعّرف اإلنفاق قبل الجائحة بأنھ اإلنفاق إما لعام  20

http://gbd.gov.jo/Uploads/Files/gbd/law-. یُرجى أیًضا مراجعة 2022قانون الموازنة الوطنیة األردنیة  21
 min/2021/en/2.pdf 

 .2021/2022). میزانیة الصحة: السنة المالیة 2021الیونیسیف. (  22
-22%20-%202021-https://www.unicef.org/nepal/media/14426/file/Budget%20Brief%20

20Health.pdf% 

 ابات الحمایة المالیة واالجتماعیة لجائحة كورونا في الجنوب العالمي. ). نحو انتعاش شعبي: تعقب استج 2021الشفافیة المالیة. (تحالف   23
 AL.pdfFIN-Report-Tracker-content/uploads/2021/04/FTC-g/wphttps://financialtransparency.or 

 بلًدا).   57(  2018بلًدا) أو   70(  2019بیانات اإلنفاق قبل الجائحة ھي إما لعام  24

أن انعدام  یُرجى مراجعة ماثیو مارتن، تمویل التعافي بعد جائحة كورونا: دور السیاسات الضریبیة التصاعدیة، تقریر عن التحدي الكبیر بش  25
 . 2021نیویورك للتعاون الدولي، یونیو المساواة واإلقصاء، مركز جامعة 

، أبریل). المرصد المالي: صفقة عادلة. 2021صندوق النقد الدولي. ( 26
-Fair-A-2021-April-Monitor-Issues/2021/03/31/Fiscalhttps://www.imf.org/en/Publications/FM/
 50156-Shot 

 2022یولیو   9متعقب إقراض كورونا من صندوق النقد الدولي. كان آخر ولوج إلى الموقع في   27
 Tracker-Lending-covid19/COVID-and-opics/imfhttps://www.imf.org/en/T 

 ). كیف یدفع صندوق النقد الدولي نحو التعافي القائم على التقشف. منظمة أوكسفام الدولیة. 2022ن. عبدو. (  28
-recovery-based-austerity-an-pushing-is-imf-the-https://medium.com/@OxfamIFIs/how
 19c6040e918f 

 من 2022یولیو  9االستجابة التشغیلیة لمجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا. كان آخر ولوج إلى الموقع في   29
-response-operational-group-bank-do/brief/world-we-https://www.worldbank.org/en/about/what
 list-tsprojec-coronavirus-19-ovidc 

نعدام المساواة في الدخل في الوالیات المتحدة بعد الجائحة: ماذا یحدث اآلن بعد انتھاء الدعم  ا). 2021باكلي وأ. باروا و م. ساماددار. (ب.   30
impact-numbers/covid-the-by-https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/issues-الحكومي؟ 

 inequality.html-income-on 

، أبریل). المرصد المالي: السیاسة المالیة من الجائحة إلى الحرب. 2022صندوق النقد الدولي. (  31
 2022-april-monitor-https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal 

 .رونا.الصحة في زمن كو). من الصدمة المزدوجة إلى التعافي المزدوج: اآلثار والخیارات المتاحة لتمویل 2021مجموعة البنك الدولي. (  32
 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35298 

.  2021). مرصد تمویل التعلیم 2021مجموعة البنك الدولي والیونسكو. (  33
-Finance-https://documents1.worldbank.org/curated/en/226481614027788096/pdf/Education
 2021.pdf-Watch 

.  2021). التقریر العالمي للفجوة بین األنواع االجتماعیة 2021المنتدى االقتصادي العالمي (مارس  34
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021  

ملیار دوالر من الدخل المفقود في عام   800م أكثر من  ). كلفت جائحة كورونا النساء على مستوى العال2021أبریل  29منظمة أوكسفام. (  35
 .over-allyglob-women-cost-19-releases/covid-https://www.oxfam.org/en/press- واحد. بیان صحافي

  year-one-income-lost-billion-800 
متعقب االستجابة العالمیة للنوع االجتماعي خالل جائحة كورونا؛ ). 2021برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وھیئة األمم المتحدة للمرأة (نوفمبر   36

. fact-tracker-nserespo-gender-global-19-https://www.undp.org/publications/covid- صحیفة وقائع عالمیة
 heetss 

  .https://developmentfinance.un.org/fsdr2022 2022المستدامة  ). تقریر تمویل التنمیة 2022األمم المتحدة. (  37

 والمسارات البدیلة.  2025-2021میزانیة التي تلوح في األفق في ). تنبیھ التقشف العالمي: تخفیضات ال2021أ. أورتیز و م. كومینز. (  38
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3856299 

 ي أفریقیا: إعادة البناء بشكل أكثر عدالة بعد جائحة كورونا. ). أزمة الالمساواة الشدیدة ف2022منظمة أوكسفام الدولیة. (  39
-after-fairer-ackb-building-crisis-inequality-extreme-https://www.oxfam.org/en/research/africas

19-ovidc 
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). توجیھ  2022یعالج الوسیط والمتوسط عناصر مختلفة قلیًال (أي أن األجور األعلى ترفع األخیرة ولیس العكس). ت. مولر و ت. شولتن. (  153

the-in-history-directive-wages-https://socialeurope.eu/minimum-اإلعداد.  التاریخ قید  - لحّد األدنى لألجور ا
 making 

یا: منظمة العمل الدولیة. صحیفة دیلي نغالدیش تعاني من أشد انخفاض في آس). األجور الحقیقیة في ب2020م. ف. رحمن و ر. و. میردا. (  154
 steepest-suffers-wage-lrea-https://www.thedailystar.net/business/news/bangladeshs-ستار. 

 ;2004945-ilo-aasi-plunge) .یعاني العمال ذوو األجور المنخفضة من انخفاض في القیمة 2019د. كوبر، إ. غولد و ب. زیبرر .(
day-w.epi.org/publication/laborhttps://ww-2019-الحقیقیة للحد األدنى الفیدرالي لألجور. معھد السیاسة االقتصادیة. 

 wage/-minimum 

یستخدم تعریف منظمة العمل الدولیة "العمالة العرضة للضعف" كمؤشر للعمال غیر المشمولین بحقوق العمال. ویرتبط ھذا عادة  "العمال   155
بما في ذلك العمال غیر النظامیین وغیر المتعاقدین.   -إلى التصنیف الدولي لوضع التوظیف  استناًدا -األسریین" و "العمال  لحسابھم الخاص" 

یُرجى مراجعة المذكرة المنھجیة لمزید من المعلومات. ھذه ھي أفضل مجموعة بیانات عبر البالد عن العمال الذین ال یحق لھم الحصول على  
 حقوق العمل. 

: عكس مسار التقدم نحو توفیر العمل الالئق للجمیع.  ة كورونا وأھداف التنمیة المستدامة). جائح 2022منظمة العمل الدولیة. ( 156
-progress-reversing-goals-development-sustainable-the-and-19-https://ilostat.ilo.org/covid
-for-work-decent-towards

ll/#:~:text=In%202021%2C%20the%20global%20unemployment,level%20until%20at%20least%20202a
. 3 

.  عھد جائحة كورونافي صناعة المالبس في لیسوتو یفقدن وظائفھن، األمل في ). العامالت 2022االندیبندنت. ( 157
 .htmlb2046198-american-africa-south-maseru-ap-https://www.independent.co.uk/news/lesotho 

/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---   .2024-2020یكستان البرنامج القطري للعمل الالئق لجمھوریة طاج  158
 ents/genericdocument/wcms_774558.pdfprogram/docum---ed_mas/ 

). ظاھرة االقتصاد غیر النظامي والتوظیف في سیاق جائحة كورونا.  2021برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. (  159
 neformal.pdf-Eng-UNDP-/migration/md/Raportw.undp.org/sites/g/files/zskgke326/fileshttps://ww 
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بیانات منظمة العمل الدولیة وال توجد بیانات متاحة عن إیران وتوفالو وتونغا وكیریباتي؛ وعلى ھذا  نسبة لھذا المؤشر الفرعي، نستخدم  بال 161
 ا). بلدً  161بلًدا (بدًال من مجموعة البیانات الكاملة البالغ عددھا  157النحو، أظھرنا أن التصنیف في قاع المؤشر ینقصھ أربعة بلدان، بدًءا من 

 مال في القرن الحادي والعشرین. كامبریدج، ماساتشوستس: مطبعة جامعة ھارفارد.). رأس ال2017ت. بیكیتي. ( 162

 https://read.oecd- .2012). توقعات التوظیف لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة  2012منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. ( 163
-explains-what-capital-to-losing-2012/labour-outlook-employment-ilibrary.org/employment/oecd
  en#page4-4-2012-share_empl_outlook-labour-ningdecli-het 

بلدان) والنظر في ما إذا كانت ھذه البیانات قد انخفضت   103( 1990یستند ذلك إلى مجموعة البیانات التي كانت البیانات متاحة فیھا من عام  164
خاصة. یُرجى مراجعة  استناًدا إلى حسابات المؤلفین ال ). 2000(في بعض الحاالت لم تكن ھذه البیانات متاحة إال لغایة عام  2010حتى عام 

). حصة العمالة من الدخل حول العالم.  2019م. غیریرو. ( 
 wp920.pdf-www.adb.org/sites/default/files/publication/484346/adbi 

 income/-https://ilostat.ilo.org/topics/labour   .والالمساواةإحصاءات عن دخل العمل  165

and-https://www.economist.com/finance-. ). العمل ضد رأس المال في اقتصاد ما بعد اإلغالق2022اإلیكونومیست. ( 166
 economy/21807700-lockdown-post-the-in-capital-v-economics/labour 

 جموعة العشرین.). حصة العمالة في اقتصادات م2015منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. (  167
-G20-in-Share-Labour-policy/The-social-and-https://www.oecd.org/g20/topics/employment
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  /https://wid.world . )2021قاعدة بیانات الالمساواة العالمیة (  172
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مارس). مارس  16، 2021كاستانیدا أغیالر، وت. فویس، وس. الكنر، ود. جیرزون ماھلر، وم. كونغ نغوین، وم. شوش، وم. فیفیروس. (
  2021  أكتوبر 18لبنك الدولي. جرى الولوج إلى الموقع بتاریخ تحدیث الفقر العالمي. واشنطن العاصمة: ا 2021

،bank-world-update-poverty-global-2021-https://blogs.worldbank.org/opendata/march : 

شرق األوسط وشمال أفریقیا: االتجاھات الناشئة. نیویورك:  ). الحمایة االجتماعیة ونظم السیاسات االجتماعیة في منطقة ال2015واد. ( ر. ج  174
 .2021 أكتوبر 18إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة. جرى الولوج إلى الموقع بتاریخ 

 MENA.pdf-d/2016/RJawadhttps://www.un.org/esa/socdev/csoc 

   .2022سبتمبر  21). الشرق األوسط وشمال أفریقیا. جرى الولوج إلى الموقع  بتاریخ 2022مؤشر الحقوق العالمیة. ( 175
 east-ons/middlehttps://www.globalrightsindex.org/en/2021/regi 
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 شكر وتنویھ 
مة الدولیة لتمویل التنمیة، وإیما سیري، ونبیل عبدو، وأنتوني كاماندي، وماكس  ووكر وماثیو مارتن من المنظكتب ھذا التقریر جو  

 لوسون من منظمة أوكسفام، مع مساھمات قّدمتھا كیارا بوتاتورو. 
 

كان جو ووكر مدیر مشروع في منظمة الدولیة لتمویل التنمیة، قاد ماثیو مارتن فریق تجمیع بیانات العمل وكتابة الفصل الضریبي. و
ر االلتزام بالحد من انعدام المساواة وكتب فصل العمل. وصّمم دیفید وادوك ونفذ قاعدة البیانات الشاملة وقاد فریق تجمیع  مؤش

ھو البیانات الضریبیة. كما قادت ماریا ھولواي فریق تجمیع بیانات الخدمات العامة. ومن قبل منظمة أوكسفام، كان أنتوني كاماند 
منظمة أوكسفام، وقدم الدعم البحثي. وكتب نبیل عبدو الفصل عن جائحة كورونا والمؤسسات الدولیة.  مدیر التكلیف، ونسق عمل 

بریم كریستنسن بیانات عن الممارسات الضریبیة الضاّرة. كما شارك أنتوني  - وجّمعت كیارا بوتاتورو وسوزانا رودریغیز ومارتن
وین كوانغ تاي الدعم البحثي. وقدم ألفیك بادیال، الذي كان یعمل سابقًا مع  قاعدة البیانات. وقّدمت نغ كاماند وجوناس في التحقق من

 منظمة المعونة المسیحیة في الفلیبین، مساھمات ممتازة.
 

ازیل وقد اضطلع أنتوني كاماندي، وشارلوت فریار، ودیفید وادوك، ودیانا كالس، ودیدییھ جاكوبس، وجیرالد بیاروغابا، وغر 
ینغ، وإیفان نیكولیك، وجو ووكر، وجوناس جیلفیلدت، وكویسي أوبینغ، ولوسونغو كاشیتشي، وماریا كوستودیو، وھیلین بونت

ھولواي، وماثیو مارتن، وماكس لوسون، ونبیل عبدو، ونادیة دار، وروماو كزافییھ، ورود ھورمان بدور رئیسي في اإلشراف على  
مساواة. كما قّدمت العدید من المنظمات المنتسبة ومكاتبھا في البلدان، لتزام بالحّد من انعدام الالمشروع وتحسین منھجیة مؤشر اال

فضًال عن خبراء رئیسیین في القطاعات داخل منظمة أوكسفام، مساھمات حیویة أّدت إلى تحسین نوعیة البیانات باستخدام أحدث 
 وطنیة. مصادر للبیانات، فضًال عن توضیح اتجاھات السیاسات ال

 
كابیرنا، وأوسكار سمولنبروك، وماتیا كوفاسیتش، وإیلیني بابادیمیتریو من مركز الكفاءة المعني بالمؤشرات وقّدم كذلك جولیو 

المركبة ولوحات النتائج، وھو جزء من مركز البحوث المشترك التابع للمفوضیة األوروبیة، دعًما ومشورة شاملین ممتازین بشأن  
 ).   متاح في ملحق منفصلمتانة، (المؤشر وتقییم ال

 
وأخیًرا، تعرب المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ومنظمة أوكسفام عن امتنانھما البالغ لمؤسسة المجتمع المفتوح والمنظمات المنتسبة  

 االلتزام بالحّد من انعدام المساواة.أوكسفام على تمویل العمل الذي أنتج مؤشر  لمنظمة 
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لمزید من المعلومات عن مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، واإلجراءات التي یمكنكم اتخاذھا لمكافحة انعدام المساواة في  
   www.inequalityindex.orgرجى االطالع على جمیع أنحاء العالم، ولالطالع على البیانات والمنھجیة األساسیة للتقریر، ی

 
لمزید من المعلومات عن القضایا المثارة في ھذه الورقة، أو إلرسال تعلیقاتكم عن التقریر، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى أحد 

 max.lawson@oxfam.org  أو matthew.martin@dri.org.ukالعنوانین التالیین  
 

 .2022جمیع الحقوق محفوظة لمنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ومنظمة أوكسفام، تشرین األول/أكتوبر 
لیم والبحث، الت والتعھذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر ولكن یمكن استخدام النّص مجانًا ألغراض المناصرة والحم

بشرط ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب حقوق الملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات بھدف تقییم األثر. أّما 
في ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام ھذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمتھ أو أقلمتھ فال بّد من  

 policyandpractice@oxfam.org: ذن وقد یتوّجب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیًاصول على إالح
  

 جمیع المعلومات الواردة في ھذا المنشور صحیحة لحظة إرسالھ إلى الطباعة. 
 

في    ISBN 978-1-78748-964-6المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة تحت الرقم المتسلسل نشرتھ منظمة أوكسفام بریطانیا و
 DOI: 10.21201/2022.9325.2022 تشرین األول/أكتوبر

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 
 

كولومبو بسریالنكا. في العقد الماضي، كان التفاوت  على الواجھة البحریة في مطلة صورة الغالف: مباٍن   صورة الغالف:
ا في  مركزً  17في سریالنكا في ازدیاد. واآلن بعد أن اجتاحتھا االضطرابات االقتصادیة والسیاسیة، تراجعت سریالنكا  االقتصادي

الناس خالل الجائحة. تصویر  بالحّد من انعدام المساواة لھذا العام. وكانت قد خفضت الضرائب على الشركات وأغنى مؤشر االلتزام
 .CC BY-NC-SA 2.0. مرخص بموجب الرقم Flickrعلى  نازلي أحمد

 
  
 

 المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة 
التنمیة ھي منظمة ال تتوّخى الربح تُعنى ببناء القدرات، والمناصرة، ومجموعة استشاریة وبحثیة تعمل مع  المنظمة الدولیة لتمویل 

أكثر من خمسین حكومة، ومؤسسات دولیة ومنظمات المجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم لمساعدة تمویل التنمیة من أجل مكافحة 
 جى زیارة الموقعین التالیین:الفقر وانعدام المساواة. لمزید من التفاصیل یر

www.governmentspendingwatch.organd  finance.org-www.development 
 

 أوكسفام 
شركائھا وحلفائھا، وتصل إلى مالیین األشخاص حول العالم. معًا، نعالج   منظمة، تعمل مع 21منظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضم 

من أجل مستقبل تسوده المساواة. لمزید من المعلومات یرجى  -أوجھ الالمساواة إلنھاء الفقر والظلم، اآلن وعلى المدى الطویل 
 www.oxfam.org أو زیارة موقع منظمة أوكسفام  التواصل مع أي من المكاتب
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