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

مع األسف، بسبب فشل   ،كورونا المستجد عالًما قاصًرا عن مكافحتھقد ضرب فیروس  ل
مساواة. فمن بین البلدان التي جرى  تماد السیاسات الالزمة للحد من الالالبلدان في اع

، ینفق بلد واحد فقط  2020تقییمھا في إطار مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
یتمتع سوى ثلث القوة العاملة حول العالم   من أصل ستة ما یكفي على الصحة، فیما ال

بلد، ال یحصل ثلث العمال على األقل    100أكثر من    بالحمایة االجتماعیة المالئمة. وفي
إلجازات المرضیّة. ونتیجة لذلك، واجھ الكثیرون الموت على الحمایة في العمل مثل ا

ل كوریا الجنوبیة والعوز، في ظل التفاقم الشدید لالمساواة. وقد عبّدت حكومات مث
 . الحد من الالمساواةالطریق الصحیح من حیث الجمع بین التعافي من فیروس كورونا و

توصي ھذه النسخة الثالثة من تقریر مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة باعتماد جمیع 
الحكومات سیاسات قویة لمحاربة الالمساواة في الخدمات العامة والضرائب وحقوق 

أجل تقلیص الفجوة بین األغنیاء والفقراء بشكل جذري. ویجب أن یدعمھا العمل، من 
الدولي بحقوق السحب الخاصة واإلعفاء من عبء الدیون وفرض ضرائب المجتمع 

   . ميالتضامن العال

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

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

ان العالم لم تكن مستعدة مع األسف لمواجھة ة بلدغالبیبوضوح كیف أن  2020یظھر مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 
جائحة كورونا. ومع انخفاض مستویات اإلنفاق على الرعایة الصحیة العامة وضعف نظم الحمایة االجتماعیة وحقوق العمال، 

ین  لعادیناس اوجد ھؤالء أنفسھم من غیر مبرر عرضة للضعف بطریقة وحشیة. ویجبر فشل الحكومات في معالجة الالمساواة ال
 اآلن على تحمل وطأة األزمة ودفع ثمن أعلى مما ینبغي بكثیر.

بلًدا شملتھا الدراسة االستقصائیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لھذا العام التي أجرتھا منظمة أوكسفام  158ومن أصل  
لمكافحة الجائحة. فقد   1میزانیتھا للصحة  %، من15أي دولة فقط النسبة الموصى بھا،  26والمنظمة الدولیة لتمویل التنمیة، تنفق 

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

 . 2% من القوة العاملة حول العالم 22سوى 

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

 األشخاص أغنیاء أو فقراء.   

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

باشرة ءات الحكومیة في ثالثة مجاالت ثبت أنھا ذات صلة مالتزامھا بالحد من الالمساواة. ویقیس ھذا المؤشر السیاسات واإلجرا
 وھي:    3بالحد من الالمساواة 

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

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

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

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

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

 . 2018منذ مؤشر عام 

 

 

 

 

 

 



5 

  والمؤشراتالركائز   – 2020: مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 1الرسم 

 

 
 النتائج اإلجمالیة

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

 
 البلدان األعلى في القائمة

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

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

بشكل حاد معدالت  ضریبة الدخل الشخصي   2000أدنى مستوى الالمساواة في الدخل في العالم. ولكنھا خفضت منذ عام 
ن الالمساواة. وقد ارتفع الالمساواة لع اآلن بدور أقل في الحد ماألعلى ومعدالت ضرائب دخل الشركات، فباتت الضرائب تضط

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

 منذ عقود عن االلتزامات التاریخیة بالسیاسات التي تحد من الالمساواة.
 

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

% من السكان اآلن ما یقرب من نصف 10في حین یمتلك أغنى  8% من السكان، 40بالنسبة لذوي الدخول األدنى الذین یشكلون 
معالجة الالمساواة بیر إلعادة التوزیع من أجل . عالوة على ذلك، فإن انخفاض اإلنفاق على التعلیم كتد9إجمالي ثروة البالد

بعض ھذه   2019. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تعكس الحكومة الدنماركیة الجدیدة المنتخبة في عام  10المتزایدة أمر یثیر القلق
اواة، فیما یصل  االتجاھات السلبیة، وھي أخبار مرحب بھا. وتحتل بلجیكا المرتبة الرابعة في مؤشر االلتزام بالحد من الالمس

فقط في مجال الضرائب، ویرجع ذلك جزئیًا إلى التخفیضات األخیرة في الضرائب على دخل الشركات. وفي حین   37ترتیبھا 
% من  9.35تحتل ألمانیا المرتبة الثالثة في المؤشر العام، ینخفض إنفاقھا على التعلیم لیساوي إنفاق جنوب السودان عند نسبة 
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فاق العام. وبعبارة أخرى، یمكن للبلدان الواقعة في أعلى ترتیب األداء أن تحّسن  ا یضعھا في أسفل ركیزة اإلناإلنفاق الحكومي؛ م
 أداءھا كثیًرا.

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

. وقد شددت حكومتھا الخناق على التھرب الضریبي لشركات 11الثانوي مجانیًا من خالل زیادة اإلنفاق على التعلیم ھذا العام 
لألجور، وإن كان ذلك ال ینطبق إال على  دنى ت الحد األ. كما زاد12التعدین وفرضت ضریبة على الملكیة في العاصمة فریتاون

 .  13نسبة قلیلة من العمال الذین الذین یعملون بشكل نظامي

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

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

االتفاق المرحب بھ مؤخًرا للسماح للعمال بتشكیل نقابات عمالیة مستقلة خاصة بھم، فستتحسن درجتھا في مؤشرات العمل في  
عل الحد  ج ومة أیًضا في. وتنظر الحك15. وكانت استجابة فییتنام لجائحة كورونا من بین أفضل االستجابات في العالم 14المستقبل

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

 بلدان  10أعلى  –بلًدا  158: ترتیب مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لـ1الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدخل المتوسط األدنىالمنخفض بلدان في قائمة البلدان ذات الدخل  3: أعلى 2الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

بالد في دوامة حرب أھلیة مدمرة بعد لاالدنیا في أسفل الركائز الثالث جمیعھا. ویعكس ذلك، جزئیًا على األقل، حقیقة سقوط 
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. ولكن ھذا الترتیب المتدني یعكس أیًضا 17، ال تزال أصداؤھا تتردد بعنف في البالد 2011عامین فقط من االستقالل في عام 
فشل الحكومة في وضع السیاسات لمواطنیھا: فعلى سبیل المثال، ینفق جنوب السودان على الجیش وعلى خدمة الدیون ستة  

% من الضریبة التي ینبغي أن یجمعھا. ویؤدي ذلك 15ینفقھ على الخدمات العامة األساسیة، وال یجبي سوى حوالي  ف ماأضعا
إلى قصور في تقدیم حتى أبسط الخدمات: إذ ال یتمكن سوى أقل من ثلث سكان البلد من الوصول إلى الخدمات الصحیة  

أي نظام تقاعدي. ویبلغ عدد جنراالت الجیش في جنوب السودان ثالثة  تلك  یماألساسیة، وھو البلد الوحید في المؤشر الذي ال
 .18أضعاف عدد األطباء فیھ

في المؤشر فیما تحتل میزانیتھا للصحة المركز الرابع األدنى في العالم. وال یحصل سوى نصف    129وتحتل الھند المرتبة 
% من اإلنفاق على احتیاجاتھم الصحیة،  70م أكثر من نفسھون أسكانھا على الخدمات الصحیة األكثر أھمیة، ویؤمن المواطن

% منھم أي عقد  71وھي إحدى أعلى النسب في العالم. ویتقاضى معظم العمال أقل من نصف الحد األدنى لألجور فیما ال یمتلك 
الھند    ط فية فق% من القوة العامل10. وبذلك یكون حوالي 19% منھم على إجازة مدفوعة األجر 54عمل مكتوب وال یحصل 

، ألغت الحكومة الضریبة على  2016. وفي عام 20نظامیة، ممن یعملون في ظل ظروف آمنة ویستفیدون من الضمان االجتماعي
وحتى اآلن كانت استجابة الھند لجائحة كورونا محزنة، حیث سجلت أعداد    1957.21الثروة التي كانت قد فرضتھا في عام 

 اثن العوز. ي براس فوفیات ھائلة ووقوع مالیین الن
وتحتل نیجیریا المرتبة قبل األخیرة في المؤشر، قبل جنوب السودان بقلیل. وال تزال نیجیریا تسجل انخفاًضا مروًعا في  

مستویات الضرائب، ولذلك فھي أیًضا تحتل مرتبة منخفضة جًدا في الخدمات العامة. لیس من المستغرب إذًا، أّن ُخمس أطفال  
. وخالل أزمة فیروس كورونا، تضررت نیجیریا من انھیار عائدات 22المدارس یعیشون في نیجیریا ادونیرت العالم الذین ال

 .23النفط، ما دفع بالحكومة إلى خفض میزانیاتھا للصحة والتعلیم إلى النصف 
دین  للغایة على  البلداء وتحتل البحرین المرتبة الثالثة قبل األخیرة في المؤشر فیما تأتي فانواتو سادسة من أسفلھ مع تدني أ

المستوى الضریبي، إذ ال یفرض أي منھما أي ضرائب على دخل الشركات أو على الدخل الشخصي. كما تسجل البحرین  
وعمان درجات سیئة في مجال حقوق العمل، حیث أربعة أخماس القوة العاملة ھم عمال مھاجرون یحكمھم نظام الكفالة، الذي  

. وال تزال سنغافورة واحدة من البلدان ذات الدخل المرتفع األدنى مرتبة، ویرجع 24ر الحدیثالعصدیة غالبًا ما یوصف بأنھ عبو
 ذلك إلى حد كبیر إلى دورھا كمالذ ضریبي.

 بلدان 10أدنى  –بلًدا  158: ترتیب مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لـ3الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بلدان ذوات الدخل المرتفع 3: أدنى 4الجدول 
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  محاربة الالمساواة في زمن جائحة كورونا 
لقد ضربت جائحة كورونا عالًما كان یعاني أصًال إلى حد كبیر من الالمساواة. وفي بلد تلو آخر، زادت الجائحة من حدة  

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

ا من الناحیة االقتصادیة،  وظائفھم، ویواجھون مستویات مروعة من الجوع والمعاناة. وعادة ما تكون النساء ھن األكثر تضررً 
 .25العاملین في مجال الصحة حول العالم % من 70ھّشة في أكثر األحیان، كما أنھن یمثلن  بسبب عملھن في أعمال

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

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

بب إھمال معالجة الالمساواة ما یعني أن غالبیة  ضة بكثیر لآلثار الصحیة واالقتصادیة للجائحة بسوباتت أغلبیة البلدان أكثر عر
ھذه البلدان لم تكن مستعدة. إذ تشكل االستجابة ألزمة كورونا اختباًرا حقیقیًا لمدى التزام الحكومات بالحد من الالمساواة. فبعض  

الالمساواة، قد تصّدت لألزمة من  أصًال بترتیب مرتفع في مؤشر االلتزام بالحد من البلدان، مثل كوریا الجنوبیة التي كانت تتمتع 
. كما ألغت جورجیا الرسوم 26ملیون أسرة  22سیما من خالل اعتماد مدفوعات اإلغاثة الطارئة الشاملة لـ دون تأخیر، وال

، التي تحتل مرتبة 28ف، إستجابت كینیا. وعلى الطرف اآلخر من الطی27المتعلقة بأي نفقات صحیة ناتجة عن فیروس كورونا
دخل الشركات وأعلى معدل   على ضریبةال الالمساواة على المستوى الضریبي، بخفض ا في مؤشر االلتزام بالحد من جیدة نسبیً 

ضریبة دخل شخصي. وعلى العكس من ذلك، وجدت بعض البلدان مثل میانمار، التي حققت لغایة اآلن درجة منخفضة في  
دي ألزمة فیروس كورونا. وزادت میانمار من خطتھا للحمایة مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة، زخًما جدیًدا في التص

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

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

وال یزال اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة والتغطیة في معظم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى أدنى  
ھا ضرائب  ت بعض البلدان معدالت الضریبة على القیمة المضافة التنازلیة، وأدخل عدد قلیل منمنخفضة للغایة. وقد خفض

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

 انتھاك حقوق العمال.

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

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

ملیار دوالر أمریكي في شكل   160وقد تعھد البنك الدولي بتقدیم  الدیون، ما سیزید من الالمساواة ما لم یُتخذ مسار مختلف.
بلًدا   73ملیار دوالر أمریكي لمسار المساعدات السریع لفیروس كورونا، كما مول مشاریع صحیة في  6تمویل طارئ، وحشد 

حاول خفض كلفة النفقات یظھر تحلیل منظمة أوكسفام أن ثمانیة فقط من ھذه المشاریع ت . ومع ذلك،2020یران حتى یونیو/حز
 الصحیة على األسر، التي تسبب كل عام إفالس المالیین من الناس وتستثنیھم من العالج.  

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

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

واسع أنھا تتمتع بقوة ھائلة للحد من الالمساواة. وفي اإلصدارات السابقة من مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة، نظرنا إلى  
ن میزانیة الحكومة، وفي األثر الذي یُحدثھ ھذا اإلنفاق على الالمساواة. وبالنسبة لمؤشر االلتزام بالحد من  نسبة مئویة ماإلنفاق ك
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 .   29، أضفنا مجموعة جدیدة من المؤشرات لقیاس تغطیة الخدمات وعدالة خدمتھا2020الالمساواة لعام 

 للخدمات العامة  النتائج اإلجمالیة

األولى في تصنیفات المؤشر جمیعھا خدماتھا العامة لمحاربة الالمساواة. وتضع بولندا، وھي البلد األفضل  عشرة تستخدم البلدان ال
أداًء في مجال الخدمات العامة، أمواًال طائلة في جیوب أفقر الناس من خالل الخدمات العامة التي یستفیدون منھا في السوق ـ لذا 

دان أخرى أقل غنًى في تحقیق الكثیر. إذ تتقدم أوكرانیا مجموعة الدول ذات الدخل  جت بلتتصدر بولندا قائمة التأثیر. وقد نح
. وتستثمر أوكرانیا في الخدمات العامة بطریقة ثبت أنھا تضاعف الدخل المتاح ألفقر الناس،  24المتوسط األدنى، في المرتبة 

 ولكنھا تحتاج إلى بذل المزید من العمل في مجال الصحة. 

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

  واالتجاھات اإلنفاق مستویات

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

، ركدت المخصصات في القطاعات الثالثة في البلدان ذات الدخل  2020مواطنیھا. وفي مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام  
م البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى أدنى زادت من اإلنفاق، حتى مع ارتفاع ن معظالمرتفع، ولك

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

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

 ة.لقائما

 مستویات التغطیة

 في ما یتعلق بتغطیة التعلیم، ثمة تباین كبیر بین البلدان من حیث إتمام التالمیذ األفقر لدارستھم الثانویة. وتعاني نیجیریا من أكبر
 قر.األف % فقط من أبناء األسر15% من أغنى التالمیذ تعلیمھم الثانوي، مقارنة مع 90ھّوة بین األغنیاء والفقراء: إذ یتّم 

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

األعلى، مثل كوستاریكا وتایالند، قد بلغت ھذا الحد. كما أنھا تفعل ذلك بشكل أكثر  ط إلىولكن بعض البلدان ذات الدخل المتوس
دوالًرا أمیریكیًا للفرد الواحد، في حین أن   277فاعلیة: إذ تحقق تایالند اإلنفاق الشامل على الرعایة الصحیة بمبلغ قدره 

 .30دوالر أمیركي للفرد الواحد  11,000ًحیا، ینفقون نًا صالوالیات المتحدة، حیث ال یزال مالیین الناس ال یملكون تأمی

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

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

 %.10بلًدا یقل عدد المشمولین بالتغطیة عن  34نیھ، وفي اطمومن 

  الالمساواة في اإلنفاق أثر

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

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

الركیزة الفرعیة؛ فیما ینخفض اإلنفاق ومستویات التصاعد بشّدة في غواتیماال، األمر الذي ال یؤدي إلى أي تأثیر في الالمساواة،  
 لذا یأتي ھذا اإلنفاق في أسفل الركیزة الفرعیة لبلدان أمیركا الالتینیة.
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 ركیزة الضرائب 
ھ على نطاق واسع أن تكون الضرائب التصاعدیة إجراًء حاسًما یمكن للحكومات أن تتخذه من أجل تقلیص الفجوة فق علین المتم

 بین األغنیاء والفقراء. 

وتقیس ركیزة الضرائب في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة مجموعة من الطرق المختلفة التي قد تساھم فیھا الضرائب بالحد  
في السیاسات الضریبیة، وتطبیق الضرائب، وتأثیرھا في الالمساواة. كما تنظر ھذه الركیزة في ما یسمى ة، وتنظر الالمساوامن 

 بالممارسات الضریبیة الضارة، أي مدى تصرف بلد ما كمالذ ضریبي.

 النتائج اإلجمالیة لركیزة الضرائب

، ویعني ذلك أن نظامھا الضریبي 2020مساواة لعام  د من الالتزام بالحتحتل جنوب أفریقیا مقدمة الركیزة الضریبیة لمؤشر االل
تصاعدي نسبیًا من الناحیة النظریة ویعكس سجًال جیًدا لجھة جبایة الضرائب، ویمنحھا ذلك كلھ النظام الضریبي األكثر تأثیًرا 

، مثل جبایة المزید من  ر تصاعدیةظامھا أكثفي الحد من الالمساواة. ومع ذلك، ثمة الكثیر الذي یمكن أن تفعلھ البالد لجعل ن
الضرائب وإدخال الضریبة على الثروة. أما أفضل البلدان ذات األداء المتدني فھو توغو، الذي یتمتع بثاني أكثر النظم الضریبیة 

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

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

ائب منخفضة جًدا أو ثابتة: ھي مولدوفا  ان ذات ضر ثالثة بلدیأتي ُعمان وفانواتو، وھما بلدان یفتقران إلى ضرائب الدخل، و
 ومقدونیا الشمالیة وصربیا.

 تصاعدیة السیاسات الضریبیة

إن البلدان التي تتمتع بأفضل السیاسات الضریبیة ھي بلدان المنخفضة الدخل، بما أن الدول الغنیة قد خفضت بشكل منھجي 
 ).3في القسم   4القلیلة الماضیة (أنظروا اإلطار  دى العقودكات على مالضرائب المفروضة على أغنى األفراد والشر

 ضریبة الدخل الشخصي

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

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

 . 2020ام  ضتھا في عمالدیف فرال

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

 . 2020  ئب في عاممن الضرا لزیادة ھذا النوع

 دخل الشركاتعلى ضریبة ال

إن البلدان ذات أعلى معدالت ضرائب على دخل الشركات ھي تقریبًا جمیع البلدان المنخفضة أو المنخفضة إلى متوسطة الدخل  
ة  و أي إشارن وفانواتمثل غیانا وبنغالدیش وتشاد وغینیا واألردن وزامبیا. ومن ناحیة أخرى، ال یوجد في جزر البھاما والبحری

 إلى ضرائب دخل الشركات.

%. أما إندونیسیا، 13وفي االتجاھات األخیرة، تبرز الوالیات المتحدة لخفضھا معدل ضرائب دخل الشركات بنسبة ھائلة تبلغ 
ب دخل ، فقد خفضت معدالت ضرائ2018التي كانت من أفضل البلدان أداًء في  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 

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

 %. 23.9فقط لیصل إلى  % 0.2الشركات بنسبة ضرائب دخل 

 الضریبة على القیمة المضافة

عادة ما تكون الضریبة على القیمة المضافة تنازلیة، وبالتالي یؤدي ارتفاع معدالتھا إلى تفاقم الالمساواة. ومع ذلك، یتخذ نحو 
ئیة  إعفاء المواد الغذا سبیل المثال عن طریقبلًدا تدابیر لجعل الضریبة على القیمة المضافة محایدة أو تدریجیة، على  40
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األساسیة. ومن ناحیة أخرى، تتجاوز معدالت الضریبة على القیمة المضافة في كل من الدانمرك والبرازیل وھنغاریا ولیتوانیا 
20 .% 

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

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

 الممارسات الضریبیة الضارة

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

تحتل سنغافورة أسفل ھذا المؤشر. إذ لدیھا واحدة من أعلى نسب االستثمار األجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي في  
معدالت الضرائب  یرجع ذلك إلى انخفاضستثمارات "وھمیة"، والعالم، ولكن نسبة عالیة من نسب االستثمار األجنبي ھذه ھي ا

في البالد ووجود مجموعة واسعة من الحوافز الضریبیة المصممة لجذب االستثمار أو لكونھا قاعدة ألنشطة الملكیة الفكریة أو  
قائمة وروبي. وعلى رأس الالبحوث أو الخزانة ھناك. ومن بین الدول األخرى فى أسفل القائمة ثمة ستة أعضاء فى االتحاد اال

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

 جبایة الضرائب

 -ى "اإلنتاجیة" ات ینظر اآلن فقط إلالذي ب 2020اة لعام لقد أدخلنا تغییًرا طفیفًا على منھجیة مؤشر االلتزام بالحد من الالمساو
أي النسبة المئویة للضریبة التي تجبیھا كل دولة مقارنة بما یجب أن تجبیھ، إستناًدا إلى معدالت الضرائب التي حددتھا. وعلى  

لتي تجبي  لدانمرك والجزائر، اھذا األساس، فإن أفضل البلدان أداًء ھي بلدان مثل سیشیل ونیوزیلندا ولكسمبرغ وبربادوس وا
ر من ثلثي الضرائب التي ینبغي أن تنتجھا معدالتھا. وفي الطرف اآلخر من الطیف، تواصل بلدان مثل نیجیریا جمیعھا أكث

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

 أثر الضریبة في معامل جیني

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

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

لندا وتنزانیا وجنوب أفریقیا واألرجنتین وجورجیا، لحد من الالمساواة ھي أیریھا النظام الضریبي نحو اإن البلدان التي یوّجھ ف
وفقًا آلخر التحلیالت التي أجراھا معھد االلتزام باالنصاف ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. وتعني األنظمة الضریبیة 

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

 رة. الشخصي ومعدالت ضریبیة منخفضة على دخل الشركات، وتعتمد على الضرائب غیر المباش

 الضرائب على الثروة

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

ناًدا إلى الخبرة القائمة في الدول، فإن التدابیر التي یرجح أن تحقق المزید الثروة كبیرة جًدا. واست  من خالل فرض الضرائب على
من اإلیرادات ھي فرض ضرائب على مخزونات الثروة وزیادة الجھود الرامیة إلى جبایة ضرائب على أرباح رؤوس األموال.  

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

لمستدامة، یمكن أن توفر  في إطار أھداف التنمیة ا لمحاربة أزمة كورونا ولتمویل التقدم المحرز في مجال الخدمات العامة
 لضرائب على الممتلكات والثروة تریلیونات الدوالرات اإلضافیة.ا
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 ركیزة العمل 
وتقیس الركیزة األساسیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة المتعلقة بالعمل مدى احترام النقابات العمالیة، والحمایة القانونیة 

والعمالة غیر الرسمیة. وأخیًرا، أدخلنا في   مستویات البطالة والعمالة العرضة للضعف للعامالت والحد األدنى لألجور. كما تقیس
 مؤشًرا جدیًدا للتأثیر یتناول أثر أوجھ الالمساواة في سوق العمل. 2020عام 

 العمل لركیزة اإلجمالیة النتائج

ألولویة ع، ویعكس ذلك تاریًخا طویًال في إعطاء ا ل ھي جمیعھا بلدان أوروبیة ذات دخل مرتف البلدان العشرة األولى في ركیزة العم 
لحقوق العمل وحقوق المرأة. ومن بین البلدان ذات الدخل المنخفض والمنخفض إلى متوسط التي نالت أعلى نقاط في الركیزة ھي 

اة، على الرغم من أن ھذا ال لتقدمیة وحركتھا العمالیة النابضة بالحی معروفة بسیاساتھا العمالیة ا   2019بولیفیا، التي كانت حتى عام  
عمال بأجر، أي حوالي ثلث السكان العاملین. وعلى الطرف اآلخر من الجدول، ثمة ثمان دول من أصل البلدان األدنى  یمثل سوى ال 

وھذا ما یعكس في الغالب درجات منخفضة  العشر ھي من البلدان المنخفضة الدخل أو المنخفضة إلى متوسطة الدخل في أفریقیا، 
لھند، التي تتمتع بحقوق عمل ضعیفة ومعدل كبیر للعمالة العرضة للضعف، فقد حلت ا في مجال حقوق المرأة في العمل. أما ا جدً 

 ثامنة من أسفل القائمة. 

 حقوق العمل

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

ن (بیالروسیا والصین ومصر دومینیكا وباالو أیًضا، اللذان یحترمان جمیع اتفاقیات منظمة العمل الدولیة تقریبًا. وبقیت ستة بلدا
المؤشر ألنھا ال تسمح بإنشاء نقابات مستقلة. ومن ناحیة راطیة الشعبیة وأوزبكستان وفییتنام) في أسفل جمھوریة الو الدیمق

أخرى، فقد خفف من تدني درجة فییتنام المنخفضة جًدا موافقتھا مؤخًرا على  المصادقة على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن  
كجزء من   2021ا من عام شأنھا أن تسمح بإنشاء نقابات مستقلة اعتبارً  ، والتي من2023ریة تشكیل الجمعیات بحلول عام ح

. وعالوة على ذلك، أصدرت مصر  33اتفاقیة التجارة الحرة بین االتحاد األوروبي وفییتنام التي جرى التفاوض بشأنھا مؤخًرا
 قبات وقیوًدا إداریة كبیرة.ت عمالیة مستقلة. ومع ذلك، تتضمن التشریعات عیسمح بإنشاء نقابا 2017قانونًا في عام 

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

 واقف حكوماتھا المناھضة للنقابات العمالیة.ر المالدیف والبرازیل بشكل كبیر، وذلك بسبب مجز

 العمل مكان في النساء حقوق
 

لمرأة قد تحسنت وعلى الرغم من أن درجة التقییم اإلجمالیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة في ما یتعلق باحترام حقوق ا
قد حّسنت بعض البلدان، بما فیھا جنوب السودان غییرات في الحقوق المحددة التي جرى قیاسھا. وتحسنا طفیفًا، فإن ذلك یخفي ت

مؤخًرا، قوانینھا المتعلقة بالمساواة في األجور ومحاربة التمییز على أساس النوع االجتماعي في مكان العمل. ومع ذلك، ال یزال  
 ل. بلدان ال تملك تشریعات بشأن أي من ھذه المسائ 10ثمة 

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

ومعظم "أفضل" قوانین  –لى قوانین االغتصاب ًیا جدیًدا، یتعلق أربعة منھا فقط بتحسینات عقانونًا وطن  15، مع 2017عام 
مكافحة االغتصاب ال تزال تطلب من الضحیة إثبات تعرضھا للعنف بدًال من تعریف االغتصاب على أنھ عدم الرضا (وھو ما  

 بالحد من الالمساواة كمعیار في المستقبل). سیعّرفھ مؤشر االلتزام

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

یدة، وتونغا، وسورینام، ولیسوتو، والوالیات . ومع ذلك، فإن خمسة بلدان (ھي بابوا غینیا الجد2018  إجازة الوالدین منذ عام
 المتحدة) ال تزال ترفض منح الوالدین إجازة مدفوعة األجر.

 الحد األدنى لألجور

اسات أكثر سخاًء على  خص الحد األدنى لألجور ھي بلدان ذات دخل منخفض تسن سیمعظم البلدان ذات األداء العالي في ما ی
في جزر سلیمان وكازاخستان، في حین زادت خمس حكومات في االتحاد  2019یقیة في عام الورق. وكانت أكبر الزیادات الحق

بلًدا الحد   96. وبشكل عام، زاد % من متوسط األجور60األوروبي أیًضا الحد األدنى الحقیقي لألجور، وتتحرك نحو ھدف 
ع بھا الناتج المحلي اإلجمالي، ما أدى إلى انخفاض  العدید من المعدالت لم ترتفع بالسرعة ذاتھا التي ارتفاألدنى لألجور، ولكن 
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 طفیف في المتوسط العام للدرجات.

ض البلدان، مثل المملكة المتحدة وھولندا وقد جرى إدخال تعدیلین على حسابات الحد األدنى لألجور على مؤشر ھذا العام. فبع
%، بما  10% و2جات على ذلك بنسبة تتراوح بین ونان، قد وضعت حًدا أدنى ألجور الشباب، فجاء خصم الدروبلجیكا والی

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

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

سیة، والمعروفة باسم  ي من شأنھا أن تسمح للعمال بتغطیة احتیاجاتھم األساكما أن معظم األجور الدنیا أقل بكثیر من األجور الت
"األجور المعیشیة". وقد أطلقت العدید من المبادرات في جمیع أنحاء العالم لتقریب الحد األدنى لألجور من األجور المعیشیة، 

% من أجر المعیشة وھو 2د األدنى لألجور في رواندا التقدم بطیئًا في معظم البلدان: فعلى سبیل المثال، ال یتجاوز الحولكن كان 
 . 1974ام لم یتغیر منذ ع

 والبطالة الھشةالوظائف 

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

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

سیاسات أقوى لتشجیع العمالة النظامیة، والحد من البطالة، وتوسیع نطاق بعض الحقوق لتشمل العمال األشد ضعفًا. وفي مؤشر  
ن من حقوقھم  ، وسعنا أیًضا تعریف الموظفین "األشد ضعفًا" لیشمل العمال الذین یحرمو2020 عام االلتزام بالحد من الالمساواة ل

 فالة" في البحرین وعمان. قانونیًا من خالل نظام العمل الرسمي المزدوج المعروف باسم "الك

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

ظائفھم من دون إذن من أرباب العمل. ویمثل ھذا االجراء خطوة غیر مسبوقة تشكل نھایة فعلیة لنظام الكفالة شریطة أن  بتغییر و
ال أفریقیا تقدًما مماثًال في إلغاء ھذا . ومن المأمول أن تحرز بلدان أخرى في الشرق األوسط وشم34القانون حیز التنفیذیظل 

 بودیة في العصر الحدیث.النظام من الع

 األجور في الالمساواة أثر

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

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

ة شدید في األجور. ویعكس ذلك عاملین رئیسین ھما: ضعف تطبیق السیاسات المتعلقة بحقوق المرأة والحد األدنى انعدام مساوا 
 في ھذه البلدان.   الھشة فاع مستویات العمالة غیر النظامیة و لألجور وارت 
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 صیات الخالصة والتو
معظم الالمساواة ھذا في  لقد كشفت أزمة فیروس كورونا عن حجم الالمساواة في جمیع أنحاء العالم، ومن المرجح أن یتفاقم 

 الالمساواة أكثر إلحاحاً مما ھي علیھ في یومنا ھذا. البلدان. ولم تكن الحاجة إلى التزام جمیع الحكومات بسرعة بالحد من 
 مساواةاجلة للحد بشكل جذري من الال. إتخاذ الحكومة إجراءات ع1

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

وضة على أغنى الشركات واألفراد، ووضع حد للتھرب الضریبي و"سباق طط زیادة الضرائب المفروینبغي أن تشمل ھذه الخ
ن أثره في التغطیة  خفض الضرائب الضار". كما یجب زیادة اإلنفاق على الخدمات العامة والحمایة االجتماعیة وتحسی

لتنمیة المستدامة من أجل توفیر الرعایة الصحیة  والالمساواة. وقد أظھرت جائحة كورونا الحاجة الملّحة جًدا لبلوغ أھداف ا 
ون ثمة رقابة منھجیة على النفقات العامة، وإشراك المواطنین في اإلشراف على  الشاملة والحمایة االجتماعیة. كما یجب أن یك

والفتیات بصفة ویحتاج العمال إلى الحصول على أجور المعیشة وحمایة فضلى لحقوقھم العمالیة. وتحتاج النساء  المیزانیة.
جنسي واالغتصاب، بما في ذلك تطبیق حقوق خاصة إلى حقوقھن في المساواة في األجر، وعدم التمییز، والحمایة من التحرش ال 

والدین، واستثماًرا ضخًما في الرعایة المدفوعة األجر لتخفیف عبء الرعایة غیر  العمال، بمن فیھم األشد ضعفًا، وإجازة أطول لل
 ر على المرأة.المدفوعة األج

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

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

تحسین  مساواة. وتتمثل األولویات العلیا الناشئة عن االلتزام بالحد من الالمساواة لھذا العام في بناًء على أثرھا في الحد من الال
الحمایة االجتماعیة والالمساواة؛ وتقدیم البیانات والتحلیالت المتعلقة بما یلي: أثر اإلنفاق في تغطیة خدمات التعلیم والصحة و

تھا، وأثر الضرائب في الالمساواة، والممارسات التي تضر بجبایة الضرائب ضرائب الثروة، ومقدار الضرائب التي یمكن جبای
 ن. حقوق العمل وتطبیقھا والمساواة بین األنواع االجتماعیة والحد األدنى لألجور في جمیع البلدا من األفراد؛ وتغطیة 

 . التعاون من أجل محاربة الالمساواة3
أن اآلثار الشدیدة الضرر لالمساواة والحاجة إلى الحد منھا بسرعة أن تتضافر  وینبغي للحكومات والمؤسسات الدولیة الجادة بش

ث بسبب جائحة لى اتخاذ إجراءات عاجلة، ال سیما في ضوء الزیادات الھائلة في الالمساواة التي یحتمل أن تحدجھودھا للدعوة إ 
عالمیین لضمان تقدیم لقاحات كورونا مجانًا لجمیع البلدان؛  كورونا. وتشمل التدابیر السیاساتیة األكثر إلحاًحا االلتزام والتمویل ال

عیة لتشمل حمایة العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض. ولكن للتعافي على المدى الطویل من  وتوسعًا أكبر في الحمایة االجتما
یون، كما فعل بعد األزمة المالیة  ائحة كورونا، ثمة احتمال قوي بأن یعود العالم إلى التقشف وخفض اإلنفاق لخفض أعباء الدج

زز تضامنھ بالموافقة على قضیة جدیدة مھمة ھي حقوق السحب العالمیة. وللحؤول دون ذلك، یجب على المجتمع الدولي أن یع
، وتطبیق إلغاء شامل للدیون لوقف تحویل 2022د فترة تجمید الدیون الحالیة حتى عام الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتمدی

إلى البلدان ذات   الدیون من الخدمات العامة؛ وفرض ضرائب تضامن على الثروة والدخل الذي یذھب جزء من عائداتھا خدمة
 الدخل المنخفض.
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  أثر فیروس كورونا على االلتزام بالحد من الالمساواة  . 1

 فیروس الالمساواة
بلد تلو اآلخر، زادت ھذه الجائحة من حدة الالمساواة  إجتاح فیروس كورونا عالًما یعاني من المساواة شدیدة أصًال. وفي 

كورونا، إال أن المساواة تنتھي عند ھذا الحد. فاألشخاص الذین یعیشون في   وفاقمتھا. وفي حین قد یصاب أي شخص بفیروس
صحیة، ما یزید من درة على عزل أنفسھم، وحمایة أنفسھم. ومن المرجح أن یعانوا أصًال من سوء حالتھم الحالة فقر ھم األقل ق

وظائفھم بعشرات المالیین، لیواجھوا مستویات  احتمال موتھم. ومن الناحیة االقتصادیة، فإن الناس العادیین ھم الذین یفقدون
المدخرات الكافیة لحمایة أنفسھم، وھم في  ك المتربعون على قمة ھرم الثروة مخیفة من الجوع والمعاناة. وفي الوقت نفسھ، یمتل

ن في المجال الصحي  عملون في وظائف آمنة. أما النساء اللواتي تعملن في القطاع غیر النظامي وتشكلن غالبیة العاملیالغالب ی
عرقیة أكثر من البیض للموت بسبب فیروس فھن األشد تضرًرا. وفي العدید من البلدان، یتعرض السود وأفراد األقلیات ال

 كورونا.

  : العرق والالمساواة1اإلطار  

قتصادیة، أي الفجوة بین یقیس مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة في المقام األول التقدم المحرز في معالجة الالمساواة اال
فعلى سبیل المثال،   تصادیة والالمساواة العرقیة.األغنیاء والفقراء. ولكن ثمة عالقة متالزمة ومتینة بین الالمساواة االق

عاًما، تأسست ثروات البالد   246في الوالیات المتحدة إلى زمن استعباد السود. فعلى مدى    ترجع الالمساواة االقتصادیة 
ریلیون من الدوالر ت   14لى عمل العبید. وتشیر التقدیرات إلى أن مالكي العبید في الوالیات المتحدة قد جنوا ما یعادل  الطائلة ع 

 . 35األمریكي الحدیث من عمل األشخاص الذین كانوا یستعبدونھم 
العمال السود في   ، ركزت أنظمة "جیم كرو" للفصل العنصري 1865وفي معظم الفترة الماضیة منذ نھایة العبودیة في عام  

ا ورعایة صحیة ردیئین. وقد غذى ما وظائف ذات أجور متدنیة، وحرمتھم من القروض والرھون العقاریة وقدمت لھم تعلیمً 
، وسرقت دخل سنوات 36الخاصة التي آوت أعداًدا غیر متكافئة من السود یعرف "بالحرب على المخدرات" صناعة السجون  

فرص العمل  من  ھم، حرمتھم  ساء، وحجبت عنھم حقوق التصویت، ثم لدى االفراج عنال تحصى للعدید من الرجال والن
البیضاء   ة ثروة األسر ، بلغ متوسط  2015والسكن. وال یزال ھذا اإلرث من العنصریة المنھجیة وفوقیة البیض قائًما. ففي عام  

 . 37السوداء   ة دوالر لألسر   12,780دوالر أمریكي مقارنة مع    139,300
احدة من أسوأ البلدان في ما یخص الالمساواة االقتصادیة في العالم، ویرتبط ذلك ارتباًطا وثیقًا ریقیا فھي وأما جنوب أف

انتھاء نظام الفصل العنصري، ال یزال متوسط دخل السود أقل  عاماً على   25بالالمساواة العرقیة. وبعد مضي أكثر من 
عة من أراضي السود وال تزال  لى البیض على مساحات شاس. وخالل االستعمار، إستو38بخمسة أضعاف من دخل البیض

   % من أراضي72% من المواطنین البیض  9الالمساواة الشدیدة في ملكیة األراضي قائمة حتى یومنا ھذا، إذ یمتلك 
 مقارنة. ومن حیث المؤشرات االجتماعیة، قبل جائحة كورونا، كانت ُعُشر األسر السوداء فقط تملك تأمینًا صحیًا 39لبالدا

 % لألسر البیضاء، وكانت نسبة بطالة النساء السوداوات تفوق بستة أضعاف نسبتھا بین الرجال البیض.70 مع
الطبقات االجتماعیة  المنحدرون منرالیا وأمریكا الالتینیة، وأستوفي بلدان أخرى، عانى السكان اإلثنیون األصلیون في  

ن الغنیة اع العنصریة المؤسسیة، كما عانت األقلیات اإلثنیة في جمیع البلداالدنیا في الھند، منذ فترة طویلة من نفس أنو
 تقریبًا.

عرضة للتمییز العنصري أشد ضراوة.   ونتیجة لھذه الالمساواة، كانت إصابة فیروس كورونا لألشخاص الذین كانوا أصًال 
لى التأمین، وعدم قدرتھم على العمل من منازلھم، ففي الوالیات المتحدة، على سبیل المثال، بسبب افتقار السود والالتینیین إ

العدوى أعلى بثالثة أضعاف من احتمال إصابة البیض وانخفاض دخولھم، وشدة اكتظاظ مساكنھم، كان احتمال إصابتھم ب
    .40تمال دخولھم المستشفى أكبر بأربعة أضعاف وكانوا عرضة للموت أكثر بمرتینواح
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 ونا إستجابات الحكومات لجائحة كور
تسبق الجائحة، نستعرض في ھذا القسم األثر المحتمل  2020لعام  االلتزام بالحد من الالمساواةبما أن البیانات الواردة في مؤشر 

الستجابات السیاسات الحكومیة لجائحة كورونا في الالمساواة، من أجل تحدیث التحلیل. وقد استجابت الحكومات لجائحة كورونا 
 جًدا. وآثارھا بطرق مختلفة

 الرعایة الصحیة والحمایة االجتماعیة

بلًدا قد زاد من اإلنفاق على الصحة في مواجھة الفیروس، استناًدا إلى بیانات  160ما ال یقل عن تقدر منظمة أوكسفام أن 
رواتبھم. وتبلغ  . كما أن عدًدا كبیًرا من البلدان آخذ في زیادة عدد عاملیھ في مجال الصحة، كما یرفع من41صندوق النقد الدولي 

 %.70العالم على خط المواجھة مع الفیروس حوالي نسبة النساء من العاملین في مجال الصحة في 

%، في حین زادت الیونان عدد أسّرة العنایة المركزة بأكثر من 15وفي لیتوانیا، زادت مرتبات العاملین في مجال الصحة بنسبة 
ا قلیًال جًدا  . ولألسف، یبدو أن عددً 42في مجال الصحة، وتخطط لتوظیف المزیدعاملة وعامًال  3,337%، ووظفت أكثر من 70

من البلدان قد اتخذ خطوات لخفض رسوم مستخدمي الخدمات الصحیة والنفقات من المال الخاص التي تحول دون حصول أفقر 
إلصابة بفیروس كورونا، ولكن لیس الناس على الرعایة الصحیة. وقد ألغت بعض البلدان (مثل جورجیا) الرسوم الناتجة عن ا

 خرى.ألاطبیة الحتیاجات اللتغطیة ا

  15شباط/فبرایر إلى   1كما حدث توسع كبیر في الحمایة االجتماعیة على الصعید العالمي استجابة لألزمة. ففي الفترة من  
. ویتمتع كثیر من 43ة االجتماعیةتدبیًرا للحمای 1,218بلدان وأقالیم عن اتخاذ ما ال یقل عن   203، أعلن 2020تموز/یولیو 

الدخل، ذوات نظم الرعایة االجتماعیة األكثر شموًال واألنظمة اآللیة، بقدرة أعلى على مساعدة أي شخص یقع البلدان المرتفعة 
. ومع ذلك، شھدت بعض البلدان ذوات الدخل المنخفض والمتوسط إلى أعلى زیادات ھائلة في عدد األشخاص  44في براثن العوز 

.  45% من السكان 97% لتغطیة 322زادت بولیفیا التحویالت النقدیة بنسبة ذین یتلقون المساعدة المالیة: فعلى سبیل المثال، ال
لى خطط الحمایة  غیر أن سنوات من اإلصالحات التي تدعمھا المؤسسات المالیة الدولیة دفعت العدید من البلدان إلى التركیز ع

بلدان بال حمایة   105بسبب ذلك بات تھدف من یعیشون في حالة فقر مدقع. ویُفترض أن تس نطاقًا، التي ضیقاالجتماعیة األ
. وتعاني ھذه البلدان من استعداد غیر كاف  46% من القوى العاملة العالمیة22ال یحظى بالتغطیة سوى  إذاجتماعیة ضد البطالة 

دأت من دات كبیرة في خططھا للحمایة االجتماعیة، ولكنھا بواجھة األزمة. وقد أجرت العدید من البلدان ما یشبھ زیا لمنھائیًا 
.  47% من سكانھا4.8%، ولكنھا لم تصل إال إلى  1,054أساس منخفض للغایة: فقد زادت نیجیریا من التحویالت النقدیة بنسبة 

إلى دوالر أمریكي واحد   وبشكل عام، ال یزال اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة متدن جًدا في أفقر البلدان، حیث ال یكاد یصل
  .   48للفرد 

 الضرائب

أجریت تخفیضات في الضریبة وقد حاولت معظم البلدان خفض الضرائب للمساعدة في تخفیف الضغط على الناس والشركات. 
وھذا إجراء إجابي بالنظر إلى كون ھذه ضریبة تنازلیة. كما سعت بلدان كثیرة أخرى إلى تأجیل دفع  49 على القیمة المضافة 

ساعدتھا على الصمود. كما نفذت مجموعة من البلدان المرتفعة الدخل عملیات إنقاذ  الضرائب على دخل الشركات الصغیرة لم
 . 50بعد ذلك إلى المالذات الضریبیة ئھالجوشركات مشروطة بعدم لل

فراد أو على الشركات التي  ا من البلدان إلى زیادة الضرائب المفروضة على أغنى األ◌ً ولم یسع لغایة اآلن سوى عدد قلیل جد
تستفید من األزمة للمساعدة في دفع تكالیف االنتعاش، وھو أمر مخیب لآلمال. ومع ذلك، فإن الجماھیر تسبق الحكومات بكثیر 

في ھذا السیاق، إذ أظھرت استطالعات الرأي أن غالبیة واسعة في العدید من البلدان تدعو إلى فرض ضرائب أعلى بكثیر على  
 .   51شخاص استجابة لألزمة أغنى األ

ومن ناحیة أخرى، خفضت بضعة بلدان، وال سیما كینیا وإندونیسیا، معدالت الضریبة على دخل الشركات، واختارت كینیا أیًضا 
بصورة  أكان. ومن المرجح أن تؤدي ھذه التدابیر إلى تفاقم الالمساواة، 52خفض أعلى معدل ضریبة على الدخل الشخصي 

 نفاق.لإل  یق خفض الموارد المخصصةمباشرة أو عن طر
 

 حقوق العمل

وقد كشفت جائحة كورونا عن االفتقار الشدید لحقوق العمل األساسیة لغالبیة العمال، مع تسریح عشرات المالیین من دون أي  
عة الدخل التي تتمتع عملن في القطاع غیر النظامي. ویبدو أن البلدان المرتفتأن غالبًا تعویضات. والنساء ھن األكثر تضرًرا، إذ 

ة أقوى للعمالة قد تمكنت عموًما من تخطي األزمة بشكل أفضل: فقد أثبتت حتى اآلن أنھا أكثر قدرة على حمایة العمال  بحمای
عات عمل قصیرة أصًال؛ وقد  اإلى العمل بدوام كامل حیث كان ثمة ترتیبات لس - أو عدمھ - والعودة بھم من ساعات العمل القلیلة
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. ولكن اتخذت بعض البلدان ذات الدخل المنخفض 53ي شكل إعانات أجور لجمیع العمالملیار دوالر ف 5.1وزیلندا قدمت نی
مساعدات لدعم العاملین في القطاع غیر   55ونامیبیا 54والمتوسط إلى أعلى أیًضا خطوات مھمة: فقد اعتمدت بلدان مثل توغو

إلى   86من % من مرتبات الشركات المتضررة (50عانة لألجور تصل إلى النظامي الذین فقدوا وظائفھم. وقد طبقت بوتسوانا إ
 دوالًرا في الشھر لمدة ثالثة أشھر).    216

عاملین في القطاع النظامي نتیجة النخفاض ومن جھة أخرى، أكدت منظمة العمل الدولیة على الخسارة الفادحة في دخول ال
، فضًال عن االرتفاع الحاد في معدل البطالة في  2020صف األول من عام ملیون وظیفة خالل الن 555ساعات العمل بما یعادل 

عن أن أكثر من   . كما أشار االتحاد الدولي لنقابات العمال إلى أن نقابات العمال قد أبلغت56عدید من البلدان القطاع النظامي في ال
اء حقوق العمال وحقوق اإلنسان متذرعة بفیروس نصف الحكومات في البلدان التي شملتھا الدراسة االستقصائیة قد زادت من إلغ

 .  57كورونا

 التقییم العام
ن العالقة بین ونظًرا ألن الجائحة لم تزل في ذروتھا في العدید من البلدان، فمن السابق ألوانھ استخالص استنتاجات ثابتة بشأ

ح أن معظم بلدان منظمة التعاون  فمن الواض . ومع ذلك،االلتزام بالحد من الالمساواةاستجابات البلدان وأدائھا في مؤشر 
االقتصادي والتنمیة التي تتصدر المؤشر قد استجابت للجائحة على نحو أكثر شموًال، مع زیادات أكبر في اإلنفاق على الحمایة  

طار ھذه  حمایة للعمال وللوظائف تفوق تلك التي اعتمدتھا البلدان المنخفضة الدخل. وفي إ تمدةیة، معالصحیة واالجتماع
في السنوات األخیرة. فقد اعتمدت كوریا  الالمساواة من بالحد االلتزامالتي ارتفعت في مؤشر   الدولالمجموعة، تبرز بعض 

. وقد  59ملیون شخص  2.3، واستحدثت إسبانیا دخًال أساسیًا دائًما لـ58ملیون أسرة  22الجنوبیة مدفوعات إغاثة طارئة شاملة لـ 
 ئفھم.من وظا فصلھمنت أكثر قدرة على حمایة العمال والحد من دعم العمل فیھا لفترة قصیرة كا أظھرت بلدان كثیرة أن نظم

 
ة الالمساواة، ما حّسن أداءھا على  براحلمنخفض إلى متوسط تعزیز سیاسات مكما واصلت بعض البلدان ذات الدخل المنخفض وا

قترحوا زیادة الضرائب على أغنى  مشرعون في إكوادور قد االمرتفع أصًال. وكان ال -االلتزام بالحد من الالمساواة مؤشر 
ت بلدان أخرى بشكل كبیر كلفة األزمة، على الرغم من أن البرلمان أبطل مشروع القانون؛ وقد عززالشركات واألفراد لسداد 

كان ضعیفًا. وقد وجدت  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة ة الالمساواة على الرغم من أن ترتیبھا السابق في رباحسیاسات م
، زخًما جدیًدا في  2018لعام  ر االلتزام بالحد من الالمساواةمؤشبلدان، مثل میانمار، التي كانت تحتل مرتبة منخفضة في 

ملیون شخص، بزیادة قدرھا   21مواجھة األزمة، وفي ھذه الحالة زادت عدد المواطنین الذین تغطیھم الحمایة االجتماعیة بمقدار 
8,684 %60.   

ال سیما كینیا وإندونیسیا، من خالل خفض  ومع ذلك، اتخذت بعض الحكومات تدابیر من شأنھا أن تزید من تفاقم الالمساواة:
. ولم یتمكن عدد كبیر من البلدان المنخفضة الدخل في العالم من اتخاذ تدابیر مھمة (تتجاوز اإلنفاق 61الضرائب على األثریاء

المساواة قدیة) بسبب نقص أموال الموازنات، ما یعني عدم اتخاذ أي إجراء لمواجھة تأثیر الالصحي الفوري والتحویالت الن
 المتزاید لجائحة كورونا.

 62بالحد من الالمساواةالبلدان اللتزام ا : مقارنة االستجابات لفیروس كورونا مع أداء مؤشر 2الرسم 
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ھذه  ل المزید من أجل حمایة شعوبھا، وأن على أن على حكوماتھا بذ قد كشف لشعوب العالمكورونا فیروس أن  في ال شك 
القیام بذلك. وقد كان الكثیر من ھذه االستجابات مؤقتًا، ولكنھا مؤشر واضح على ما یمكن عملھ.   -نیة  ھابعض ىولد -الحكومات 

حدة كإجراء  رضت في المملكة المتدخل على اإلطالق فُ  ویُظھر التاریخ أن العدید من اإلصالحات، بما في ذلك أول ضریبة
 .63دائمة  تحولت إلىمؤقت لتمویل الحروب النابلیونیة، 

 في االستجابة للفیروس كورونا یندور صندوق النقد والبنك الدولی

دوالر أمریكي، وألغى بعض إستجابة لألثر االقتصادي لفیروس كورونا، قدم صندوق النقد الدولي تمویًال طارئًا بقیمة تریلیون 
دولة   28بلًدا ووفر على   80ملیار دوالر أمریكي إلى  88لدین المستحقة لھ؛ كما صرف لغایة اآلن لمدفوعات المتعلقة بخدمة ا ا

 ملیون دوالر من خدمة الدیون. 251

یة تفاقم الالمساواة بسبب كما كان صندوق النقد الدولي أیًضا في طلیعة أصحاب الخطابات والتحلیالت التي تشدد على كیف
للعمال والنساء األشد عرضة للضعف، واقترح استجابات في مجال السیاسات مثل توسیع نطاق  الجائحة، وال سیما بالنسبة

مولھا زیادة تج األشغال العامة التي یحتمل أن تعویضات البطالة والصحة، واإلجازات المرضیة، والتحویالت النقدیة، وبرام
 .64الدخل والثروةالضرائب على 

رئة قد ركزت على سد الفجوات الضخمة في الموازنات ومیزان المدفوعات في تمویل الفجوات الناجمة عن  امجھ الطاغیر أن بر
انھیار اإلیرادات المرتبطة بفیروس كورونا، وعلى إتاحة مساحة أكبر للصحة واإلنفاق المحدود على الحمایة االجتماعیة 

 .   65ئة في الالمساواةذكر تقریبًا ألثر تدابیر السیاسات الطاراألزمة. ولم یرد في البرامج الوطنیة أي  لمواجھة 

لى ذلك، تحذر التقاریر العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة لصندوق النقد الدولي أصًال من الحاجة إلى "ضبط أوضاع المالیات  ععالوة 
وثائق القروض الوطنیة في حاالت  لدیون بمجرد احتواء الجائحة. وتؤكد جمیعالعامة" أي التقشف، من أجل الحد من أعباء ا 

تقریبًا أن على الحكومات جعل اإلنفاق على مكافحة فیروس كورونا مؤقتًا وأن تتخذ تدابیر للتكیّف المالي للحد من   الطوارئ
  12قد الدولي على برنامج قروض لمدة ، وافق صندوق الن2020العجز بعد الجائحة. فعلى سبیل المثال، في حزیران/یونیو 

بنسبة  2020/21ل ھذا البرنامج ھدف الفائض األولي في میزانیة السنة المالیة ملیار دوالر مع مصر، وقد فصّ  5.2ا بقیمة شھرً 
لسنة  % في ا 2أي بنسبة  -% للسماح باإلنفاق المتعلق بجائحة كورونا، ولكنھ طالب بإعادة الفائض إلى وضعھ قبل األزمة 0.5

ولي بتخفیضات كبیرة في اإلنفاق على الصحة، ما جعل البلدان غیر  دوق النقد الدكما ارتبط صن  66. 2021/2022المالیة 
 .    67مستعدة لألزمة

ة الالمساواة أمًرا  رباحبشأن برامج اإلنعاش من أن تجعل موسیكون من الضروري للمشورة التي یقدمھا صندوق النقد الدولي 
ة سیاسات أكثر ي، وتعزیز حقوق العمال وأن تتبنى المؤسسل فرض ضرائب تصاعدیة، واإلنفاق االجتماعمركزیًا، من خال

وضوًحا تدعم الرعایة الصحیة الشاملة والحمایة االجتماعیة لتسریع التقدم في أھداف التنمیة المستدامة والحؤول دون تفاقم  
 الالمساواة مرة أخرى بسبب األوبئة في المستقبل.

، ودعا إلى تخفیف الدیون من  ا ادمً شھًرا ق 15أمریكي كتمویل طارئ على مدى  ملیار دوالر 160ھد البنك الدولي بتقدیم وقد تع
ملیار  3.5قبل دائنین آخرین، لكنھ رفض حتى اآلن إلغاء أي دیون مستحقة لھ، على الرغم من سداد البلدان المنخفضة الدخل  

حة والحمایة االجتماعیة. إن سرعة  د تركز تمویلھ في حاالت الطوارئ على الصوق  2020.68دوالر للبنك الدولي في عام 
الدعم الصحي الذي یقدمھ البنك الدولي في إطار جائحة كورونا حتى اآلن ھما أمران مھمان للبلدان في استجابتھا األولیة ونطاق 

 الطارئة لھذه األزمة. 

لدولي الصحیة المرتبطة  مشروًعا من مشاریع البنك ا 71قط من أصل مشاریع ف 8ومع ذلك، یُظھر تحلیل منظمة أوكسفام أن 
قد تضمنت تدابیر للحد من العوائق المالیة التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحیة، على الرغم من   69حة كورونابجائ

س وتُسبب ھذه النفقات إفالإقرار عدد من ھذه المشاریع بأن اإلنفاق الصحي المرتفع من األموال الخاصة ھو مسألة أساسیة.  
ھم من العالج. وھذه األنواع من الثغرات في تصمیم المشاریع ھي التي یمكن أن تحد بشكل  ثنیص كل عام وتستمالیین األشخا

خطیر من األثر المحتمل للبنك الدولي في الالمساواة. وفي ما یتعلق بالحمایة االجتماعیة، یواصل البنك الدولي تشجیع برامج 
 .من برامج الحمایة االجتماعیة الشاملةالحمایة االجتماعیة ذات األھداف الضیقة بدًال 

ولكي تكون استجابة البنك الدولي للجائحة متناسبة مع أھدافھ الرامیة إلى الحد من الفقر و"الرخاء المشترك"، یحتاج أن یركز 
لدعم ھذا  للجمیع، وتخفیف عبء الدیون عن البلدان لشاملة ادعمھ على ضمان الرعایة الصحیة المجانیة والحمایة االجتماعیة  

البنك الدولي أن یضمن كون برامجھ التي تحشد الموارد المحلیة تدعم كذلك التدرج الضریبي،   اإلنفاق اإلضافي. كما یجب على
الضرائب على   وینبغي لھ أیًضا أن یلغي معیاره الضریبي "لممارسة األعمال التجاریة" الذي یشجع على خفض معدالت

 الشركات.
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 المضي قُدًما

ا كیف ستتكشف االستجابة النھائیة لجائحة كورونا. وعلى الجانب اإلیجابي، فإن قادة جمیع المنظمات العالمیة الرئیسة  الًی الواضح حومن غیر 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، واألمم المتحدة،  تقریبًا (منظمة العمل الدولیة، وصندوق النقد الدولي، واالتحاد الدولي لنقابات العمال،  

ة  حارب فئ للجائحة على الفقراء یدل على الحاجة إلى التعجیل باتخاذ تدابیر لممنظمة الصحة العالمیة) یشیرون إلى أن األثر غیر المتكاو
كانیة الوصول المجاني للجمیع إلى لقاحات  وقد قدموا مقترحات عالمیة تشمل إتاحة إمالالمساواة، على الصعیدین العالمي والوطني. 

یشكل  ى دائم للحمایة االجتماعیة في جمیع البلدان، ووإنشاء صندوق عالمي للحمایة االجتماعیة لتوفیر حد أدن فیروس كورونا،
كال األمرین حاجة ماسة. وقد شددت األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمیة بشكل خاص على الحاجة إلى تسریع التقدم في تحقیق 

لحمایة االجتماعیة، وذلك جزئیًا من أجل تعویض الزیادات في الالمساواة والفقر  أھداف التنمیة المستدامة في مجالي الصحة وا
 مان قدرة أكبر على الصمود اجتماعیًا في البلدان أمام أي أحداث مماثلة في المستقبل.   بسبب الجائحة، ولكن أیًضا لض

ة الالمساواة قاصرة بشكل  رباحلسیاسات م لتمویل ألي تعزیز دائمومع ذلك، أكدت جمیع ھذه المؤسسات أیًضا على أن مصادر ا
دان ذات الدخل المنخفض إلى متوسط، التي لم تتمكن مخز. وینطبق ھذا بصفة خاصة على معظم البلدان المنخفضة الدخل والبل

بشكل كبیر  من اقتراض المزید من األموال بتكلفة معقولة من أسواق المال الدولیة، ال سیما بالنظر إلى أن أعباء دیونھا قد زادت
جد لغایة اآلن زیادة كبیرة عالوة على ذلك، ال یونتیجة النخفاض إیرادات موازناتھا وناتجھا المحلي اإلجمالي بسبب الجائحة. 

شاملة في تدفق أموال المساعدات الحكومیة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض: إذ تعلن  
زیادات، ویحقق بعضھا االستقرار، فیما یجري بعضھا تخفیضات تتماشى مع انخفاضات الناتج المحلي  بعض البلدان عن 

في   - حتى مع الدعم اإلضافي الذي تقدمھ المؤسسات المالیة الدولیة  - . وتفسر ھذه العوامل السبب70ھذه الجائحة اإلجمالي بسبب
 %)3.4%) مقارنة باالقتصادات الناشئة (1.4المنخفضة الدخل ( تدني حجم متوسط الحزم لمحاربة فیروس كورونا في البلدان

كبیر بمجرد تراجع حدة الجائحة، وفي حال لم یتوفر تمویل إضافي، یتمثل  . وثمة خطر71%)7.9واالقتصادات المرتفعة الدخل (
لى ما قبل الجائحة من أجل  في التركیز على تعزیز الجبایة الضریبیة مع العودة إلى مستویات اإلنفاق على الخدمات العامة إ

 .المساعدة على الحد من أعباء دیون الدول 

فیة؟ یمكن العدید من البلدان األخرى أن تعتمد ضرائب التضامن على الدخل والثروة  من أین یمكن أن تأتي ھذه األموال اإلضا
ة التھرب الضریبي  رباح وطني لمتعزیز العمل العالمي وال . وثمة أیًضا حاجة إلى72لضمان سداد األثریاء حصصھم العادلة 

ومطالبة جمیع الشركات التي تتلقى مساعدة وتسریعھ، وال سیما عن طریق فرض ضرائب تصاعدیة على الخدمات الرقمیة 
 .   73كل بلد على حدة وتجنب اللجوء إلى المالذات الضریبیة ھا فيبسبب جائحة كورونا بنشر حسابات

عن تبني سیاسات أكثر طموًحا   عدا -دام ان المنخفضة الدخل أن تتعافى بشكل مستومع ذلك، سیكون من المستحیل على البلد
ما لم یُعزز التضامن الدولي إلى أقصى حد ممكن. وستكون  -مود من خالل الحمایة الصحیة واالجتماعیة بشأن القدرة على الص

 ثالث مجموعات من التدابیر أساسیة لھذا الجھد: 

. یملك صندوق النقد الدولي القدرة (رھنًا بموافقة الدول األعضاء) على إصدار العملة  إصدار حقوق السحب الخاصة  -1
عروفة باسم حقوق السحب الخاصة ألعضائھ، والتي یمكن أن تضخ من خالل میزان مدفوعاتھا وموازناتھا العالمیة الم

یادة القدرة على الصمود. وخالل أزمة  تستخدم لتوفیر المزید من المساحة المالیة لإلنفاق على الخدمات العامة وزأن و
الركود   مواجھةحب خاصة لمساعدة البلدان على دوق النقد الدولي حقوق س المالیة العالمیة، أصدر صن 2009عام 

تریلیون دوالر ـ  3العالمي. وقد نادى العدید من الدول إلى إصدار المزید من حقوق السحب الخاصة ـ ما یصل إلى 
توافق على مبدأ إصدار حقوق السحب الخاصة جمیع أعضاء صندوق النقد الدولي باستثناء اثنین ، وقد 2020خالل عام  
في إبریل/نیسان. ومنذ ذلك الحین، تفاقمت األزمة االقتصادیة، ما زاد من الحاجة إلى    2020عات ربیع عام في اجتما

 .   74إصدار المزید من حقوق السحب الخاصة 

بلًدا منخفض الدخل یدفع لخدمة الدین الخارجي أكثر مما ینفقھ  64نا، كان جائحة كورو. حتى قبل تخفیف عبء الدیون -2
تضرر البلدان المنخفضة الدخل والجزر الصغیرة بشكل خاص. كما أن أعباء الدیون المرتفعة تحد من  على الصحة، مع

نتیجة لألزمة،  للبلدان یون أكثر إرھاقًا  على االنفاق على التعلیم والحمایة االجتماعیة. بل أصبحت الد  البلدانقدرة ھذه 
وبسبب انھیار إیراداتھا. ولغایة اآلن، إقتصرت االستجابة العالمیة على إلغاء الصندوق النقد الدولي لخدمة الدین بالنسبة  

  ، وتجمید المدفوعات لحكومات مجموعة العشرین خالل الفترة نفسھا (مع إضافة فوائد إلى 2020خالل عام  بلًدا 25لـ
في    2022و 2021الواضح اآلن أن األثر االقتصادي للجائحة سیتأثر بشكل جید في عام الدین في غضون ذلك). ومن  

معظم البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، وأنھ كخطوة أولى ینبغي تمدید فترة تجمید 
جاریین. ومع ذلك، فلن یحول ذلك  ألطراف والتنین المتعددي اأن تشمل الدائ كما یجب، 2022الدیون حتى نھایة عام  

دون مزاحمة مستویات الدیون لإلنفاق االجتماعي وتقویض التقدم المحرز في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة على  
ات المدى الطویل. وسوف تحتاج بلدان كثیرة إلى إلغاء وتخفیض شاملین للدیون لضمان عدم وصول دیونھا إلى مستوی

یحول دون استثمارھا في المزید من القدرة على الصمود من خالل توفیر الرعایة   مر الذياأل - ال یمكنھا تحملھا
 .   75الصحیة والحمایة االجتماعیة للجمیع
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. وفیما تصمم بلدان مجموعة العشرین استجاباتھا الضریبیة الخاصة لتمویل التعافي من ضرائب التضامن الدولي  -3
ھا أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط إلى منخفض تحتاج جب علیھا أن تضع في اعتبارالجائحة، ی

إلى أموال إضافیة بصورة أكثر إلحاًحا: فقد أظھرت الجائحة أن اقتراض معظم بلدان مجموعة العشرین اإلضافي لم  
دان ذات الدخل المنخفض.  ا بشكل أبطأ بكثیر من البلیرفع تكالیف االقتراض، وبالتالي یمكنھا أن تخفض أعباء دیونھ

% من أي عائدات تجبى من الضرائب الرقمیة والمالیة وغیرھا من الضرائب 50ونتیجة لذلك، ینبغي لھا أن تخصص 
 التضامنیة في بلدانھا لزیادة تدفقات المساعدات. 
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: محاربة الالمساواة من خالل الخدمات  2020  . نتائج مؤشر 2
 العامة 

 الخدمات العامة؟ما ھو قیاس ركیزة  
تركز ركیزة الخدمات العامة على ثالثة مجاالت لإلنفاق االجتماعي لھا تأثیر كبیر في الالمساواة ھي: التعلیم والصحة والحمایة  

 :ھي االجتماعیة. وفي كل من ھذه المجاالت الثالثة، تُعالج ثالث جوانب

تثبت أن االنفاق على الخدمات العامة   76الحكومات باالنفاق. وھو یستند إلى أدلة لتزام یقیس مدى او مؤشر االلتزام باالنفاق:  -1
 .   77یحارب الالمساواة

االلتزام  مدى تغطیة الخدمات العامة، مع التركیز على اإلنصاف. وھي جدیدة بالنسبة لمؤشر قیس وت مؤشرات التغطیة: - 2
 سیما بالنسبة ألفقر الناس.وال االلتزامات إلى تغطیة الخدمات،  ى تؤدي، وتقیس إلى أي مد2020  بالحد من الالمساواة لعام

، ینظر 78االستثمار في الخدمات العامة في الالمساواة. وباستخدام دراسات األثر الذي یحدثھ ثر مدى األویقیس  مؤشر األثر: - 3
 في كل بلد.االقتصادیة  الالمساواة ھذا المؤشر في مدى تأثیر االستثمار العام في الخدمات في الحد من 

 : النتائج اإلجمالیة 2020لعام  الالمساواة من بالحد االلتزام: ركیزة الخدمات العامة لمؤشر 5الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة وتستخدم البلدان العشرة األولى في ھذه الركیزة خدماتھا العامة لمحاربة الالمساواة. وبالقرب من أعلى المراتب، تقع 
لعبت فیھا تاریخیًا االستثمارات االجتماعیة الممولة من القطاع العام دوًرا حاسًما  ،والتنمیةة التعاون االقتصادي من بلدان منظم

 في الحد من الالمساواة. 

المثال، على رأس  وإلى أسفل من ذلك الترتیب بقلیل تقع بعض البلدان التي حققت الكثیر مع دخل أقّل. إذ تأتي أوكرانیا، على سبیل  
في الترتیب العام. فھي تستثمر في الخدمات العامة    24البلدان المتوسطة الدخل التي تحتل المرتبة    عة الشریحة الدنیا من مجمو 

؛   79بطریقة ثبت أن لھا أثًرا كبیًرا في الالمساواة، حیث تضاعفت مداخیل أفقر الناس تقریًبا نتیجة للتحویالت المتعلقة بالخدمة العامة 
. ومع ذلك، فإن التخفیضات األخیرة في 80البالد واحًدا من أدنى معدالت الالمساواة في العالم   تسجیل  إلى    ویرجع الفضل في ذلك 

 . 81اإلنفاق على الصحة وزیادة النفقات من األموال الخاصة تثیر القلق وتظھر أن أوكرانیا ما زالت قادرة على بذل بالمزید 

فاق المنخفضة وغیر المتساویة تؤدي إلى ضعف  مرتبة أن مستویات اإلنلبلدان العشرة األدنى وعلى العكس من ذلك، تظھر ا
% من  12التغطیة وإلى الحد األدنى من التأثیر في الالمساواة. وال ینفق جنوب السودان، الذي یقع في أسفل الترتیب، سوى 

%) وعلى  47ة على خدمة الدیون (دًال من ذلك مبالغ ضخمموازنتھ على الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة مجتمعة؛ وینفق ب
 .  83. ویؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة الالمساواة المتنامیة في البلد 82%) 18الجیش (
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المیزانیة كنسبة مئویة من الموازنة اإلجمالیة 

التعلیم الصحة الحمایة االجتماعیة )التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة(اإلنفاق اإلجمالي 

وتحرز بعض البلدان المنخفضة الدخل، مثل سیرالیون وإثیوبیا، تقدًما جیًدا في مجال الخدمات العامة، وتعكس درجاتھا 
الفرعي. وبالنسبة لبعض ھذه البلدان، نتوقع أن   لتغطیةا مؤشري الضعیفة جًدا فكبیر درجاتھا  إلى حد المنخفضة في ھذه الركیزة

؛ فعلى سبیل المثال، التزمت حكومة سیرالیون بتوسیع الالمساواة  من بالحد االلتزامنرى تقدًما في السنوات القادمة في مؤشر 
، ما سیؤدي إلى  85ة األم ھدت بتقدیم تعھدات بشأن صحالحضانة إلى الثانویة، وتع، من 84نطاق التعلیم المجاني بشكل كبیر للجمیع

 .   86تحسین ترتیبھا في السنوات المقبلة

 والصحة والحمایة االجتماعیة  التربیةاإلنفاق العام على  
ــ تعبیًرا عن التزامات   وتحلل مؤشرات اإلنفاق العام النسبة المئویة لموازناتھا التي تنفقھا الحكومات على القطاعات الثالثة

ت. وقد زاد متوسط الموازنة كنسبة مئویة من إنفاق الحكومات على المجاالت الثالثة بشكل ھامشي لسیاسة العامة بھذه الخدماا
بلًدا   79. وفي الفترة نفسھا، خفض 2018لعام  الالمساواة  من بالحد االلتزام% منذ مؤشر 14.8یصل إلى  ل% 0.2بنسبة 

 أن ثالثة بلدان أنفقت القیمة نفسھا. بلًدا، في حین 72موزاناتھا فیما رفعھا 

 : أعلى وأدنى البلدان إنفاقًا على الخدمات العامة  6الجدول 

 

الدخل، ولكن إنفاقھا على الحمایة الصحیة  أكثر مما تنفقھ البلدان المرتفعة  التربیةوتنفق البلدان المنخفضة الدخل على 
 واالجتماعیة ھو أقل من إنفاق ھذه األخیرة.

 87على الخدمات العامة، حسب مجموعة الدخل  اإلنفاق  : 3الرسم 
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 التربیةاإلنفاق على  :PS1a المؤشر 
  الالمساواة من  بالحد االلتزام% من الموازنات الحكومیة منذ مؤشر 14.8راكًدا عند حوالي  ربیةبشكل عام، ظل اإلنفاق على الت

بلدان على نفس المستوى.   10بلًدا من اإلنفاق، وحافظ  71، زاد  یةتربعلى ال نفاقاالبلًدا   73. وفي حین خفض 2018عام ل
؛ ویساعدھا ذلك على تسجیل أسرع  تربیةستوى إنفاق على الوتأتي إثیوبیا في المرتبة الثانیة من أعلى القائمة من حیث أعلى م 

  بالحد االلتزامقاریر مؤشر الحال مع ت. وكما ھو 88في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى تربیةتقدم في أھداف التنمیة المستدامة لل
، ومع ذلك فإن أقل ما تنفقھ 89في العالم  يتسرب مدرسنسبة ، تأتي نیجیریا في أسفل الترتیب؛ وھي موطن ألعلى الالمساواة من

 .تربیةھو على ال

مقراطیة والكونغو وبانما مع زیادات كبیرة سجلتھا جمھوریة الكونغو الدی – تربیةعلى ال نفاقاالكما زاد عدد من البلدان من 
  من بالحد االلتزامز جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في ھذا الخصوص: إذ حققت تقدًما كبیًرا منذ مؤشر وبربادوس وغامبیا. وتبر

كجزء من االلتزام بزیادة میزانیة  2011،90وضاعفت حصة الموازنة أكثر من ثالثة أضعاف منذ عام   2018لعام  الالمساواة
. وقد تعھدت 92. وھذا االستثمار أساسي في بلد حیث نصف الفتیات ال یرتدن المدارس االبتدائیة أو الثانویة91% 20إلى   تربیةال

، لتجعل المدارس االبتدائیة مجانیة. كما أن جمھوریة الكونغو 93بذل المزید ب 2019الحكومة الجدیدة التي تولت السلطة في عام 
ملیون طفل إضافي من االلتحاق   2.5في العالم التي تفعل ذلك. ونتیجة لذلك، تمكن   الدیمقراطیة ھي واحدة من آخر البلدان

      .94بالمدارس

، فانخفضتا  تربیةكبیرة في میزانیاتھا المخصصة لل وفي الطرف اآلخر من الجدول، أجرت كل من النیجر وھایتي تخفیضات
التخفیضات  نتائج ، على الرغم من أنتربیةتوسیع میزانیات ال ؛ فقد تراجعا عن التقدم السابق في 95انخفاًضا كبیًرا في الترتیب

فقط ألطفال األسر الفقیرة في % 1. فعلى سبیل المثال، تبلغ فرصة إتمام التعلیم الثانوي 96فقرمروعة بالنسبة للطالب األ كانت
 .  97تربیةھایتي؛ وفي ھذا السیاق، من غیر المقبول خفض اإلنفاق على ال

 كنسبة مئویة من إجمالي موازنة الحكومة  التربیةا لمیزانیات لدول رفعًا وخفضً : أكثر ا7الجدول 

 

 : اإلنفاق على الصحةPS1bالمؤشر 
االلتزام بالحد من  % من الموازنات في مؤشر 10.6بشكل عام، شھد اإلنفاق على الصحة ارتفاعات ضئیلة، إذ ارتفع من 

بلًدا؛ ولم   91على الصحة، في حین زاده  نفاقاالبلًدا  60وقد خفض . 2020% في مؤشر 10.9إلى    2018لعام  الالمساواة
 یغیر ثالثة من ھذه البلدان نسب میزانیاتھا المخصصة للصحة.  

ال من نصف المصریین  أكثروقد تراجعت مصر في ترتیب اإلنفاق الصحي. وھذه خطوة في االتجاه الخاطئ بالتأكید، نظًرا ألن 
ثالث أعلى إنفاق كارثي من المال  من مصر  تعانيفاع اإلنفاق األسري (األمر الذي یدفع إلى ارت یستفیدون من التأمین الصحي،

 .99في المؤشر)، وثمة نتائج صحیة غیر متكافئة إلى حد بعید 98الخاص 

وإن  وعلى مقربة من أسفل الترتیب العام لإلنفاق على الصحة توجد الھند، التي أجرت أیًضا تخفیضات في میزانیتھا للصحة (
إلى المركز الثالث قبل األخیر من ھذا الترتیب. وھذا أمر ضار بشكل خاص عندما یحصل نصف  كانت صغیرة) وانخفضت 

. وبذلك یكون 100% من التكالیف الصحیة من میزانیاتھا الخاصة 70سكان الھند فقط على الخدمات األساسیة، فیما تنفق األسر 
 ة كورونا.البلد غیر مھیأ بشكل مؤسف للتعامل مع جائح

ر من القائمة، ثمة بعض التحركات الملحوظة صعوًدا في ترتیب اإلنفاق الصحي ـ وإن كان بعضھا ینطلق من وفي الطرف اآلخ
في سیاسة الحكومة، وأصبحت ھذه األولویة من أولویات  مطلقة. وقد جعلت كینیا التغطیة الصحیة الشاملة أولویة منخفض أساس

. وعلى أثر إصالحات نظام الرعایة الصحیة في فییتنام، زادت ھذه األخیرة من إنفاقھا بشكل كبیر 101اإلنفاق "األربعة الكبرى" 
منخفض، وال تزال الالمساواة الصحیة   أساسعلى مدى السنوات القلیلة الماضیة، على الرغم من أنھ ینطلق مرة أخرى من  

 .   103تجابات في العالم . ولكن كانت استجابة فییتنام لجائحة كورونا من أفضل االس 102شدیدة
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 الصحة كنسبة مئویة من إجمالي موازنة الحكومة  : أكثر الدول رفعًا وخفًضا لمیزانیات8الجدول 

 
 

% بشكل ملموس إلى تحسین الخدمات الصحیة أو تحسین  6.62مالحظة: لم تُترجم زیادة اإلنفاق المتعلقة بالصحة في زمبابوي بنسبة 
ماضي، تدھورت خدمات الصحة العامة أكثر، في حین أضرب األطباء والممرضات احتجاًجا على  لعام الوخالل اإمكانیة الوصول إلیھا. 

 تدني أجورھم. 

 : اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة PS1cالمؤشر  

  دبالح امااللتز % في مؤشر18.5أیًضا بعض المكاسب الھامشیة، من متوسط  سجلیبدو أن اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة قد 
بلًدا) إنفاقھا على الحمایة   68. وقد خفضت بلدان كثیرة (2020% في مؤشر عام 18.7إلى    2018لعام  الالمساواة من

. وتأتي بلدان منظمة التعاون االقتصادي  بلًدا میزانیاتھ 30فیما لم یعدل  بلًدا من ھذه الحمایة،  56االجتماعیة، في حین زاد 
یضیف  ألرجنتین موقع الصدارة، كما شھدت بعض أكبر الزیادات في اإلنفاق؛ وینبغي أنوالتنمیة على رأس الترتیب. وتحتل ا

مرت ھذه . وقد است104في محاربة الالمساواة ایرً ثكذلك إلى مشھد ارتفاع اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة التي ثبت أنھا تساعد 
من شأنھا أن تشھد تخفیضات في الحمایة االجتماعیة؛ الزیادة على الرغم من محاولة الرئیس ماكري تمریر موازنة تقشف كان 

 .  105د أن رفضھا المواطنونوقد أوقفت ھذه الخطوة بع

  الالمساواة من بالحد االلتزام شرما ال یمكن أن یبینھ مؤ -الخدمات العامة  في: قیاس أثر النوع االجتماعي 2اإلطار 

د أسرھن في المنزل، یمكن أن یخفف الحصول على الخدمات حین یُتوقع أن تعتني النساء بالمرضى والمسنین من أفرا
الصحیة من عبء ھذه المسؤولیة. ویمكن أن تستھدف الحمایة االجتماعیة النساء للمساعدة في تمكینھن اقتصادیًا. ولكن  

لمناطق قل قدر من المساعدة، مثل اللواتي یعشن في حالة فقر في المناطق الریفیة أو ااتي یحصلن على أ والنساء الل
لن العبء األكبر عندما ال تكون الخدمات العامة الحضریة الھامشیة، غالبًا ما یحصلن على أقل قدر من المساعدة أو یتحم

تدابیر خفض   في ظلھا نوعة األجر التي تؤدیالنساء أكثر عرضة لزیادة حجم أعمال الرعایة غیر المدف تكونمتاحة. كما 
 فوعة األجر. ونا إلى زیادة حادة في أعمال الرعایة غیر المداإلنفاق العام. وقد أدت جائحة كور

نساء على نحو أكثر فاعلیة.  وینبغي أن تكون الخدمات العامة أكثر استجابة العتبارات النوع االجتماعي لتلبیة احتیاجات ال
وأفضل لمعالجة الالمساواة  ة الكبیرة بین األنواع االجتماعیة، ینبغي أن یكون اإلنفاق الموجھ بشكل أكبرمساوالال اونظرً 

خاذ الحكومات قراراتھا بشأن موازناتھا. ویمكن أن یساعد إعداد الموازنات بین األنواع االجتماعیة بمثابة اختبار لكیفیة ات
، مباشرة ل األثر الحالي للموازنات وتوجیھ المزید من اإلنفاق إلى النساءالمراعیة العتبارات النوع االجتماعي على تحلی

 ایة الصحیة لألمھات.الرع مثل
لتحقق من كون موازناتھا خاصة باإلى قیاس عدد البلدان التي تعتمد نظًما  c-1-5ویھدف مؤشر أھداف التنمیة المستدامة 

. وقد بدأت ھیئة األمم المتحدة للمرأة والشراكة العالمیة من أجل التعاون اإلنمائي النوع االجتماعيمراعیة العتبارات 
استجابة    70لم تتلق سوى  2018، ولكن الدراسة االستقصائیة األخیرة في عام في ھذا السیاق سان رقباتھماالفاعل تمار

فقط نظم رقابة   107بلًدا  13 تائج ھذه الدراسة االستقصائیة األخیرة مخیبة لآلمال أیًضا، إذ كان لدى. وجاءت ن106قطریة
 .108غیر ممكن حتى اآلن الالمساواة من بالحد االلتزام شاملة، ما یعني أن إدراج ھذه البیانات في مؤشر

 تغطیة الخدمات العامة للحد من الالمساواة 
الخدمات العامة؛ فلكیفیة تصمیم أو تمویل أو تنفیذ مشاریع الخدمات العامة والحمایة االجتماعیة تأثیر وال یكفي إنفاق المزید على 

إلى النظر في    2020لعام  لحد من الالمساواةة في مؤشر االلتزام باكبیر أیًضا في الحد من الالمساواة. وتھدف مؤشرات التغطی
 .109ضمن حدود البیانات الحالیة  –الالمساواة المعروفة في تغطیة الخدمات كیفیة معالجة التزام الحكومات باإلنفاق لمصادر 
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 : تغطیة الخدمات العامة حسب مجموعة الدخل  4الرسم 

 

 110لتعلیمھم   لُخمس األفقرا إتمام : PS2Aالمؤشر 

المؤشر تباینًا كبیًرا بین البلدان، إذ تظھر بعض  ظھروی .الثانوي ھملتعلیم لُخمس األفقر من التالمیذایركز ھذا المؤشر على إتمام 
). وتعاني نیجیریا من أوسع 5أصغر الفجوات في التغطیة في البلدان المعروفة بالمساواة في التعلیم، مثل فنلندا (أنظروا الرسم  

 . 111% فقط من شباب األسر األفقر15% من أغنى الشباب دراستھم الثانویة، مقارنة مع 90: إذ یُتم فجوة

%  1ویقع كثیر من أقل البلدان دخًال في العالم في أسفل ھذا المؤشر؛ وفي العدید منھا یبلغ معدل إتمام أفقر األطفال لدراستھم 
لرغم من أن العدید من البلدان قد قطع مؤخًرا التزامات بزیادة مستوى فقط: ومنھا موزامبیق وتشاد والنیجر ومدغشقر. وعلى ا 

ذلك بتعھدات كبیرة باإلنفاق، فلم یظھر أثر ھذا األمر بعد من حیث وصول الشباب إلى التعلیم المدرسي،  التعلیم الثانوي ودعم 
 .   112إثیوبیا كما في

البلدان  في وأفقر ُخمسین   مقارنة الفجوات بین أغنى  -: إتمام التعلیم الثانوي  5الرسم 

 
 113المصدر: قاعدة بیانات الیونسكو 

 للجمیع الرعایة الصحیة الشاملة  : PS2b المؤشر

. ویقیس أولھما نسبة السكان الذین 3.8یتضمن ھذا المؤشر عنصرین یُستخدمان لقیاس التقدم المحرز في ھدف التنمیة المستدامة 
األموال الخاصة  الثاني الحمایة المالیة من اإلنفاق الصحي الكارثي من یقیس  ، فیما114یحصلون على الخدمات الصحیة األساسیة

ف بأنھ النسبة المئویة للسكان الذین ینفقون أكثر من  . ونجد أن العدید من  115% من دخل أسرھم على الرعایة الصحیة)10(یُعرَّ
نطاق التغطیة الصحیة الشاملة منذ عقود، إذ تقدم  البلدان ذات األداء األعلى في ھذا المؤشر تتمتع بدخل مرتفع، وھي رفعت من 

ظھر بعض البلدان أیًضا ما یمكن عملھ في فترة قصیرة من الزمن، بفضل االستثمار حیة عند نقاط توفیرھا. ولكن یُ الرعایة الص
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فرص الحصول   الصحیح؛ ومنھا على سبیل المثال كوستاریكا، وھي من كبار المنفقین في مجال الصحة في المؤشر، التي زادت
 .    117، ما ساعد على الحد من الالمساواة116ى مستوى لھا في عقد واحد فقطعلى الرعایة الصحیة األولیة شبھ الشاملة من أدن

وفي أسفل القائمة تقع نیجیریا والھند وباكستان التي تنفق القلیل لتلبیة احتیاجات غالبیة سكانھا؛ فھي تترك مواطنیھا لتقلبات نظام 
الموارد، أو قطاع الرعایة الصحیة الخاص غیر المنظم   وقلیلة  الردیئةئ إلى حد بعید ویتسم بالخدمات الصحیة العامة غیر متكاف

 ).  6والذي یتسم بالطابع التجاري إلى حد كبیر (كما یمكن أن یُرى في الجدول  

لمتدنیة األداء والتي تعاني من المساواة  بعض البلدان ذات الدخل المتوسط إلى منخفض ا -مقارنة التغطیة باإلنفاق :  9الجدول 
  شدیدةصحیة 

نسبة السكان المئویة الذین  البلد
یحصلون على الخدمات الصحیة 

 (التغطیة الصحیة الشاملة) األساسیة

نسبة السكان المئویة الذین یعانون 
 من إنفاق كارثي من أموالھم الخاصة

 % من میزانیات األسر)10(بنسبة 

حي تصنیف اإلنفاق الص
 بالحد االلتزاملمؤشر 
 الالمساواة  من

 الثاني من األسفل  ملیون)  22.1% (10 % 42 نیجیریا
 الرابع من األسفل  ملیون)  238.2% (17 % 55 الھند

 من األسفل  السادس  ملیون)  9.8% (5 % 45 باكستان

 : تغطیة المعاشات التقاعدیة كمقیاس لتغطیة الحمایة االجتماعیة PS2cالمؤشر 

التقاعدیة كبدیل للتغطیة الشاملة للحمایة االجتماعیة (بسبب نقص البیانات في جمیع ر تغطیة المعاشات ذا المؤشیستخدم ھ
بلًدا تغطیة  40). وھو یقیس النسبة المئویة للسكان الذین بلغوا سن التقاعد والذین یتلقون معاًشا تقاعدیًا. إجماًال، حقق 118البرامج 
.   119% من كبار السن من التغطیة لغایة اآلن في جمیع أنحاء العالم 68استفادة یعكس حقیقة  % على ھذا المؤشر، ما100بنسبة 

ھي بلدان مرتفعة الدخل، وتمیل إلى إنفاق أكبر نسبة من موازناتھا على الحمایة االجتماعیة،   120منھا 10جمیع البلدان باستثناء و
 وشیخوخة السكان.  

تقدم معاشات  –ھي بولیفیا، وجمھوریة قیرغیزستان، ومنغولیا  –فض توسط إلى منخوثمة ثالثة بلدان فقط من ذوات الدخل الم
، جرى  2009. وفي بولیفیا، منذ عام 121تأثیر في الالمساواة ذاتتقاعدیة للشیخوخة للجمیع، وقد تبین أن جمیع ھذه المعاشات 

أدى إلى انخفاض كبیر في والغاز، ما  توسیع "معاش الكرامة" إلى تغطیة شاملة للجمیع من خالل فرض ضرائب على النفط
 . ویُظھر ذلك إمكانیة أن تحذو حذو بولیفیا البلدان األخرى ذات الدخل المنخفض.123والالمساواة 122الفقر

ولكن من المحزن أال تقدم المعاشات التقاعدیة في معظم البلدان سوى القلیل جًدا لحمایة األشخاص الذین ھم في أشد الحاجة إلیھا.  
الواقعة في   35ا، یغطي ھذا المؤشر أقل من نصف األشخاص الذین بلغوا سن التقاعد؛ وتغطي البلدان الـبلدً  50ر من ففي أكث

 % من سكانھا المسنین.10أسفل القائمة أقل من 

تغطیة وھي وحدھا طریقة غیر كافیة ل -كما نعلم أنھ یجب توسیع نماذج الحمایة االجتماعیة إلى أبعد من المعاشات التقاعدیة 
، الذي یشرح  3، ومن الضروري أن تعمم جمیع الحكومات الحمایة االجتماعیة (أنظروا اإلطار 124ومحاربة الالمساواة  السكان

 التغطیة الشاملة للحمایة االجتماعیة).

 : یجب أن تكون الحمایة االجتماعیة الشاملة أولویة في محاربة الالمساواة3اإلطار 

ف بأنھا مجموعة من السیاسات والبرامج المصممة للحد من  من حقوق  الحمایة االجتماعیة ھي حق اإلنسان، وھي تُعرَّ
الفقر والضعف ومنع حدوثھما طول دورة الحیاة. وتشمل الحمایة االجتماعیة التقدیمات النقدیة والعینیة لألطفال واألمھات 

معوقین. وال تقتصر خطط المساعدات  السن وال واألسر ودعم المرضى والعاطلین عن العمل؛ والمعاشات التقاعدیة لكبار
 وسیشیخ الجمیع حتًما. -ھذه على الفقراء فقط، إذ قد یمرض أي شخص، أو یفقد وظیفتھ أو یرزق بمولود 

إن نظم الحمایة االجتماعیة الشاملة للجمیع التي توفر تقدیمات مالئمة ال تحد من الفقر فحسب، بل تقلل أیًضا من  
مایة االجتماعیة العامة ھي نظم إلعادة التوزیع، تنتقل بموجبھا األموال من أرباب العمل  ن نظم الحالالمساواة. كما أ

وأصحاب الدخل األعلى إلى ذوي الدخل المنخفض بسبب نقص فرص العمل أو المرض أو اإلعاقة أو األمومة أو 
عیة. إذ تتمتع البلدان التي تنفق أكثر ع االجتماالشیخوخة. كما یمكن ھذه لنظم أن تحد بقوة من أوجھ الالمساواة بین األنوا

  0.41على الحمایة االجتماعیة بمستویات أدنى من الالمساواة. وفي جورجیا، خفضت التحویالت النقدیة معامل جیني من 
% من ھذا االنخفاض إلى نظام المعاشات التقاعدیة الشامل في البلد. ومن المھم 75، حیث یرجع الفضل في 0.36إلى 

 التأمین الخاص، مثل المعاشات التقاعدیة الخاصة، یدیم الالمساواة. الحظة أن م
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 ، لمؤلفتھ إیزابیل أورتیز. 2019-2017و 2015-2014المصدر: تقریر منظمة العمل الدولیة عن الحمایة االجتماعیة في العالم 

 الخدمات العامة في محاربة الالمساواة؟  أثر األثر: ما مدى جدیة 

تبین مدى استفادة أفقر أو أغنى فئات المجتمع  125نفاق في مؤشر الالمساواة دراسات حاالت من عدد من البلدان إلایستخدم أثر 
، مع اعتماد ھدف  2020من اإلنفاق. وقد جرى االعتراف بأھمیة اإلنفاق (إلى جانب الضرائب) في محاربة الالمساواة في عام 

امة یبحث في تأثیر إعادة توزیع السیاسات المالیة، مع تحلیل اإلنفاق الذي یتوافق دتجدید لمؤشر الالمساواة في أھداف التنمیة المس
 . 126مع المؤشر المستخدم ھنا

 وتبین األدلة أن اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعیة یكون دائًما تقریبًا تدریجیًا ألنھ یساعد على الحد من المستویات القائمة من
تأثیرھا یختلف بشكل كبیر من بلد إلى آخر وضمن مختلف الخدمات. إن بولندا، التي تتصدر   ؛ ومع ذلك، فإن127الالمساواة

. وقد انحدرت 128الترتیب على ھذا المؤشر، توضح قوة اإلنفاق لمحاربة الالمساواة، فنفقاتھا "تقلل إلى حد كبیر من الالمساواة" 
 .130ھا عن السنوات السابقة بسبب التخفیضات في اإلنفاقتب، التي تدنت مرت129بعض البلدان إلى أسفل ھذا المؤشر، مثل تركیا

ویرجع ذلك إلى أن مدى إعادة التوزیع یتوقف على مقدار اإلنفاق وعلى مدى تصاعدیتھ على حد سواء: فالبلدان التي تنفق القلیل  
 - المثال، تحقق أوروغواي بإنفاق أقل لجًدا، أو التي ال تنفق تصاعدیًا، ال یكون أثر إنفاقھا كبیًرا. ففي أمریكا الالتینیة على سبی

قدًرا أكبر من إعادة التوزیع مقارنة مع بلدان أخرى كثیرة في المنطقة، ما یؤدي إلى رفعھا إلى أعلى الترتیب   - ولكن تصاعدي
مساواة، لذا  اللعلى ھذا المؤشر؛ بید أن اإلنفاق والتصاعدیة في غواتیماال شدیدا االنخفاض، ما یؤدي إلى تأثیر شبھ محاید في ا

  .  131فھي تأتي في أسفل ترتیب بلدان أمریكا الالتینیة
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 . محاربة الالمساواة من خالل السیاسة الضریبیة 3

 كیف یقیّم مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة السیاسة الضریبیة
السیاسة الضریبیة، مقارنة  كثیًرا المؤشرات المستخدمة لتقییم 2020 لعام الالمساواة  من بالحد االلتزاملم یغیر مؤشر 
 . وتُستخدم المؤشرات للنظر في السیاسات والتنفیذ واألثر.132لسابقة باإلصدارات ا

ھل الضرائب األساسیة (ضریبة الدخل الشخصي، الضریبة على دخل الشركات والضریبة على القیمة المضافة أو   . السیاسة:1
عون تحمل تكالیف الدفع؟ ویشمل ھذا المؤشر أیًضا  ى عاتق من یستطیھل یقع عبئھا علوضریبة المبیعات العامة) تصاعدیة؟ 

 كمالذ ضریبي للشركات.  ھعمل  البلد لممارسات ضریبیة ضارة، أو اعتمادتقییًما لمدى 
 ما مدى نجاح البلد في جبایة أنواع الضرائب األساسیة المختلفة؟  . التنفیذ:2
 واة في الدخل (مقیًسا بمعامل جیني)؟ما ھو أثر الضریبة المحصلة في الالمسا . األثر:3

نتائج السیاسة الضریبیة لمؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام  
2020 

 نتائج التصاعد الضریبي 
. وكما ھو الحال مع الركائز 2020لعام   الالمساواة من بالحد االلتزام أفضل وأسوأ أداء ضریبي في مؤشر 8یبین الجدول 

ة. وتحتل جنوب أفریقیا رأس القائمة تع بلد ما بأداء جید على نحو متناسق في جمیع المؤشرات الضریبیاألخرى، ال یمكن أن یتم
جنوب ، ما یعكس نظاًما ضریبیًا تصاعدیًا نسبیًا على الورق وجبایة ضریبیة جیدة، وھما أمران یجتمعان لمنح 2020لعام 

. ولكن تحتل جنوب أفریقیا أیًضا رأس القائمة بسبب سوء أداء 133اةأفریقیا نظاًما ضریبیًا ذا أثر كبیر في الحد من الالمساو
اآلخرین، ویجب على البالد أن تتخذ العدید من الخطوات األخرى لجعل نظامھا الضریبي مناسبًا ولتكافح بشكل أكثر فاعلیة  

جات التي یستھلكھا أصحاب الدخل  ة جًدا في السوق. ویمكنھا أن تفعل ذلك بإعفاء المزید من المنتمستویات الالمساواة المرتفع
المضافة؛ ومن خالل جعل ضریبة الدخل الشخصي أكثر تصاعدیة وخفض اإلعفاءات   المنخفض من الضریبة على القیمة

ة "اإلنتاجیة" أي جبایة ضرائب الدخل؛ وكذلك  الضریبیة على التعلیم الخاص والصحة والمعاشات التقاعدیة؛ وعن طریق زیاد
لتتناسب مع الضرائب على الدخل؛ وبفرض ضریبة على الثروة. ومن  ت الضریبة على أرباح رأس المالعن طریق رفع معدال

یة الضرائب، ، ولكنھا ال تفعل الكثیر بشأن جبافي العالم  تصاعدیةبین أفضل البلدان أداًء، تمتلك توغو ثاني أكثر النظم الضریبیة 
 .   134بشكل متوسط وبالتالي ال یؤدي ذلك إال إلى الحد من الالمساواة

. ومن البلدان األخرى الواقعة  135وفي أسفل التصنیف الضریبي، تقع البحرین، ما یعكس افتقارھا إلى ضرائب الدخل التصاعدیة 
ب على الدخل، حالھا في ذلك حال ُعمان. كما أن  ضمن مجموعة البلدان العشر األدنى مرتبة، تفتقر فانواتو أیًضا إلى أي ضرائ

ضریبیة لھذه البلدان في التصاعد الضریبي ألنھا یا ومولدوفا وصربیا وفانواتو سیئ في ما یتعلق بتأثیر النظم الأداء شمال مقدون
منخفضة جًدا أو ثابتة أو  تعتمد جمیعھا اعتماًدا كبیًرا على عائدات الضرائب غیر المباشرة التنازلیة وألنھا تفرض ضرائب دخل 

 ال تفرض ضرائب دخل أصًال. 
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 2020لعام  الالمساواة من بالحد االلتزام: أفضل وأسوأ أداء ضریبي في مؤشر 10 دولالج

 

 تصاعدیة ضریبة الدخل الشخصي : T1aالمؤشر 

طریقة جدیدة لحساب مدى تصاعدیة ضریبة الدخل الشخصي، استناًدا  2020لعام   الالمساواة من بالحد  االلتزامقد اعتمد مؤشر ل
. ووفقًا لھذه الصیغة، فإن  136ي یستخدمھا كل بلد مقارنة بنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى المعدالت والعتبات الت

تتقدمھا توغو، وجمھوریة أفریقیا الوسطى، معظم البلدان ذات نظم ضرائب الدخل األكثر تصاعدیة ھي بلدان منخفضة الدخل، و
بلًدا یمتلك نظًما "ضریبیة موحدة" تنازلیة، تفرض  14ال یزال   وباكستان، وإكوادور، وكمبودیا. وفي الطرف اآلخر من الجدول،

والبحرین  ، لم تكن خمسة بلدان (ھي جزر البھاما 2019باإلضافة إلى ذلك، في عام  النسبة نفسھا على جمیع دافعي الضرائب.
ضریبة دخل  ، فرضت جزر المالدیف 2020مالدیف وعمان وفانواتو) تفرض أي ضریبة دخل. ولكن، في عام جزر الو

أیًضا لجعل نظامھا الضریبي أكثر  %، وذلك جزئیًا لزیادة تحصیل اإلیرادات ولكن15تصاعدیة بنسبة أعلى قدرھا 
 . 137تصاعدیة 

الدخل. وخفضت تشاد معدالتھا أكثر من  على ) أعلى معدالت ضریبة14ن (، رفع نفس عدد البلدا2019-2018وخالل فترة 
نظم  %. وقد اتخذت بعض البلدان قرارات مدروسة ومثیرة للتحّول من30% إلى 60 غیرھا، إذ خفضت المعدل األعلى من

تھا عموًما أكثر تصاعدیة (مثل الضرائب الثابتة إلى النظم التصاعدیة (مثل التفیا ولیتوانیا ومقدونیا الشمالیة)، أو جعل أنظم
 ضریبیة ثابتة (مثل مولدوفا، أوزبكستان).. وذھبت دول أخرى في االتجاه اآلخر، إذ اعتمدت نظًما 138سیشیل واألردن)

%. وفي تحركات 30.34% إلى  30.22وبشكل عام، ارتفع متوسط معدل ضریبة الدخل األعلى بشكل طفیف للغایة، من  
، في حین تتجھ أرمینیا إلى فرض ضریبة ثابتة،  2020كا ومالیزیا من أعلى معدالتھا في عام أحدث، زادت شیلي وكوستاری

 %. 40مبابوي معدلھا األعلى إلى  وسوف تخفض زی
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 أعلى وأدنى البلدان في ما یخص التصاعدیة  - : ضریبة الدخل الشخصي 11الجدول 

 

 تصاعدیة ضریبة الدخل على الشركات: T1aالمؤشر 

كانت ھذه الضرائب فرض ھي عموًما ضریبة تصاعدیة من حیث أنھا تُفرض على األرباح؛ ولوال  ضریبة الدخل على الشركات
بالغ لتُسدد كأرباح ألصحاب الشركات األثریاء نسبیًا. وال تزال البلدان التي ارتفع فیھا معدل ضریبة الدخل على الشركات ھذه الم

%). وفي الطرف اآلخر من الجدول، ال تزال  35وغینیا واألردن ومالطة وزامبیا (جمیعھا  %) وبنغالدیش وتشاد40ھي غیانا (
 .   139ین وجزر البھاما وفانواتو) ال تملك أي ضرائب دخل على الشركات ثالثة بلدان (ھي البحر

  لعام الالمساواة  من بالحد االلتزام وكان االتجاه في متوسط معدالت الضرائب على دخل الشركات في ھبوط  بسیط منذ مؤشر
لخفض الھائل في  %. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف ھذا االنخفاض یرجع إلى ا23.9% إلى  24.1، إذ انخفض من 2018

بشكل عام، رفع عدد مساو من الحكومات تقریبًا % الذي أجرتھ الوالیات المتحدة. و13ضریبة الدخل على الشركات بنسبة 
. وفي خطوات إیجابیة، زادت ترینیداد وتوباغو وأوزبكستان معدالت ضرائبھا على دخل  معدالت الضرائب على الشركات 

دخل الشخصي من أجل الحد من التھرب الضریبي، في حین اتخذت التفیا وكوریا الجنوبیة الشركات لجعلھا مساویة لضریبة ال
خرى، فإن معظم البلدان التي خفضت ضرائبھا النظم الضریبیة أكثر تصاعدیة. ومن ناحیة أواإلكوادور قرارات مدروسة لجعل 

 بلجیكا ولوكسمبرغ.ھا ھي من الدول األغنى، بما فی

وبلجیكا والیونان والسوید). وفي  140(ومنھا األرجنتین 2020/2021في  ا إلجراء تخفیضات أخرىوتخطط عدة حكومات أیضً 
دمیة إلى السلطة (ففي حالة السوید كانت ھذه جمیع ھذه البلدان، تعكس التخفیضات الضریبیة وصول الحكومات األقل تق

التي كانت  -). وقد قررت إندونیسیا 141ضراء التخفیضات ضروریة لضمان دعم أحزاب الوسط لحكومة دیمقراطیة اجتماعیة/خ
%  17% إلى 25خفض معدالت الضرائب على الشركات من  - 2018لعام   الالمساواة من بالحد  االلتزامرائدة في مؤشر 

 .   142، ما أدى إلى تسریع ھذه الخطوة خالل أزمة كورونا2022م  بحلول عا
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 لدان لجھة الزیادة والخفض أعلى الب  – : ضریبة الدخل على الشركات 12الجدول 
 

 
 

 : تخفیضات طویلة األجل في التصاعد الضریبي لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  4اإلطار 

بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة خفض تصاعدیة ضرائبھا  ةعد تعلى مدى السنوات العشرین الماضیة، واصل
ائب على الشركات في منظمة التعاون معدالت الضر 6ئب. ویبین الرسم على الدخل، في تنافسھا على خفض الضرا

ھا منذ عام تاالقتصادي والتنمیة. وقد خفضت جمیع البلدان باستثناء شیلي (التي بدأت من مستوى منخفض جًدا) معدال
ھنغاریا وأیرلندا ولیتوانیا  ، مع أكبر انخفاض في ألمانیا والیونان وكندا وبلجیكا والوالیات المتحدة وإیطالیا. وتعتمد2000

دنى معدالت ضریبة دخل شخصي. وقد اعتمدت بلدان أخرى، بما فیھا فرنسا، معدالت أقل للشركات الصغیرة. ومنذ عام أ
 143، انعكس ھذا االتجاه في بعض البلدان، إذ زادت أیسلندا وكوریا الجنوبیة والتفیا والبرتغال وسلوفاكیا وتركیا2010

 ان والسوید خطًطا الجراء مزید من التخفیضات.لنت بلجیكا والیونمعدالتھا. كما اع
 : معدالت ضریبة الدخل على الشركات، منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (بالنسبة المئویة) 6الرسم 
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التعاون االقتصادي   الشخصي في بلدان منظمةاتجاھات أكثر تفاوتًا في أعلى معدالت ضریبة على الدخل  7ویبین الرسم 

، بینما زادتھا ستة بلدان فقط؛ ولكن منذ بلًدا أعلى معدالتھ 27، خفض 2010و 2000لتنمیة. وفي الفترة بین عامي وا
وخفضتھا تسعة بلدان فقط. ونتیجة لذلك، انخفض متوسط معدل  من أعلى معدالتھ بلًدا 22 ألزمة المالیة العالمیة، زاد ا

% في العقد الماضي. ومنذ عام  2.2، ولكنھ ارتفع بنسبة 2010ام % بحلول ع4.7لى بنسبة یبة الدخل الشخصي األع ضر
، خفضت ھنغاریا وتشیكیا وسلوفاكیا وشیلي والنرویج وھولندا وبولندا وبلجیكا وألمانیا أعلى معدالتھا بأكثر من 2000

 %. 6یا بأكثر من % في حین زادتھا البرتغال والنمسا والیونان والتف6
 على معدالت ضریبة على الدخل الشخصي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (بالنسبة المئویة) : أ7 الرسم 

 
 

 تصاعدیة الضریبة على القیمة المضافة : T1aالمؤشر 

ك، فقد  ارتفاع معدالتھا إلى تفاقم الالمساواة. ومع ذلیؤدي عادة ما تكون الضریبة على القیمة المضافة ضریبة تنازلیة، وبالتالي 
لبلدان المنخفضة الدخل) تدابیر لجعل الضریبة على القیمة المضافة محایدة أو تصاعدیة،  بلًدا (ثالثة أرباعھا من ا 40اتخذ نحو 

مؤشر الضریبة على القیمة في ھذه المعدالت المعدلة تُستخدم فاء المواد الغذائیة األساسیة وصغار التجار. وال سیما من خالل إع
ومن ناحیة أخرى، فإن معدالت الضریبة على القیمة المضافة في الدانمرك  الالمساواة. من بالحد  االلتزامشر المضافة من مؤ

 % في غیاب أي تدابیر مخففة لمكافحة التنازلیة. 20والبرازیل وھنغاریا ولیتوانیا تتجاوز 

األخیرة.  أصبحت واسعة االنتشار في العقود  وتعتبر الضریبة على القیمة المضافة فاعلة جًدا في جمع اإلیرادات، ولھذا السبب
ضریبة على القیمة المضافة أو أعلنت عن نیتھا القیام بذلك، ولم یبق سوى  144، إعتمدت ثمانیة بلدان إضافیة 2018ومنذ عام 

دت ساو  . ولدى اعتماد الضریبة على القیمة المضافة، زا145(بما في ذلك منطقة) من دون ضریبة على القیمة المضافة بلًدا  16
 معدالتھا.تومي وأنغوال والبحرین من 

.  2018، فإن عدًدا قلیًال نسبیًا من البلدان قد غیر معدالت الضریبة على القیمة المضافة منذ عام  13وكما ھو مبین في الجدول  
في  ، ما یعكس رغبتھا2019% في نھایة عام 13% إلى 17وكانت الصین وحدھا ھي التي خفضت معدلھا بشكل كبیر، من 

بلدان من معدالتھا، ما یعكس الحاجة  10ى الضرائب غیر المباشرة. ومن ناحیة أخرى، زادت التحول عن االعتماد المفرط عل 
إلى سد ثغرات التمویل الضریبي. ونتیجة لذلك، ارتفع متوسط معدل الضریبة على القیمة المضافة العالمیة الذي جرى تتبعھ من  

 %. 15.7% إلى  15.5من  الالمساواة  من بالحد االلتزامخالل مؤشر 
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: أعلى زیادة وانخفاض في معدل الضریبة االسمیة على القیمة المضافة  13لجدول ا

 الممارسات الضریبیة الضارة:  T1bالمؤشر 

درجة اعتماد بلد ما ممارسات ضریبیة ضارة وتنفیذھا، وجذب  ا ھوسلبیً  امؤشرً  الالمساواة  من بالحد االلتزامیتضمن مؤشر 
 تھ على محاربة الالمساواة. أرباح الشركات من بلدان أخرى، وتآكل قواعده الضریبیة وقدر

على إصالحات تخفف من ممارساتھا الضارة، إلى   بلًدا 40، وافق أكثر من 2018لعام  الالمساواة من بالحد االلتزامومنذ مؤشر 
. 146والیات القضائیة غیر المتعاونة ضریبیًااألوروبي السوداء للعلى قائمة االتحاد  ھذه البلدان ر استجابة للتھدید بإدراجحد كبی

ولكن ال تزال ھذه العملیة قاصرة وضعیفة، ألنھا تركز على مدى تقدیم البلدان معاملة تفضیلیة للشركات األجنبیة (على عكس  
تعریفًا  الالمساواة  من بالحد لتزامالابلدان االتحاد األوروبي من أي تدقیق. ولذلك یعتمد مؤشر  الشركات المحلیة) وتستبعد معظم

أوسع نطاقًا للممارسات الضریبیة الضارة، ال سیما حجم االستثمار األجنبي المباشر "الوھمي" الذي یجذبھ بلد ما وفقًا لصندوق  
یتناسب مع مؤشر بلًدا جدیًدا إلى ھذا التقییم ل 27. وقد أضفنا ھذا العام  147النقد الدولي، ویغطي جمیع بلدان االتحاد األوروبي

 األوسع نطاقًا. الالمساواة  من بالحد االلتزام

أسفل ھذا المؤشر. فھي تتمتع بواحدة من أعلى نسب االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلجمالي  في وتقع سنغافورة 
عدالت الضرائب في البالد  ة من ھذه االستثمارات ھي استثمارات "وھمیة" بسبب انخفاض م، ولكن نسبة عالی148في العالم 

مجموعة واسعة من الحوافز الضریبیة المصممة لجذب االستثمار أو لتشجیع الشركات على تأسیس أنشطة الملكیة وجود و
ثمة خمسة أعضاء فى االتحاد االوروبي. وعلى  . ومن بین الدول األخرى فى أسفل القائمة 149الفكریة أو البحوث أو المالیة ھناك

بلًدا ذات دخل منخفض،   23ضریبیة ضارة، منھا بلًدا ال توجد فیھا أي عالمات على وجود ممارسات  26ن ثمة  رأس ھذه البلدا
 وال تضم سوى الدانمرك وفرنسا كعضوین في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.

 والمناطق العشرة األولى حیث ثمة ممارسات ضریبیة ضارة : البلدان  14الجدول 
سنغافورة  1
 منطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة (الصین) 2
 قبرص 3
 سانت فنسنت وجزر غرینادین 4
 لوكسمبورغ 5
 إیرلندا 6
 موریشیوس 7

 سویسرا8 
 مالطة 9
 لیبیریا 10
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 : الجبایة الضریبیةT2المؤشر 

، من خالل إزالة عنصر "الجھد  2018م عال الالمساواة  من  بالحد االلتزامكما جرى تغییر ھذا المؤشر منذ صدور مؤشر 
الضریبي مقارنة مع الضرائب المحتملة"، والذي كان یُظھر أداًء ضریبیًا شبھ مثالي لبعض بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

ھي النسبة و ادر الوطنیة). ویعني ذلك أن المؤشر ال ینظر اآلن إال إلى "اإلنتاجیة" ــوالتنمیة (ولیس ھذا ھو الحال، وفقًا للمص
عتمده ینطبق على جمیع یھ في حال كان معدل الضریبة الذي جبیید مقارنة بما ینبغي أن بلجبیھا كل یالمئویة للضریبة التي 

بعض عناصر السیاسة الضریبیة (مثل اإلعفاءات) فضًال  المؤشر مكونات الناتج المحلي اإلجمالي ذات الصلة. ولذلك، یعكس
إمكانیة جبایة  ایة الضرائب. ومع ذلك، لم یعد یأخذ في االعتبار العوامل األخرى التي قد تعززعن النجاح اإلداري في جب

ة الدخل بشكل حاد مقارنة  الضرائب في بلد ما، مثل مستوى الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي یخفض درجات البلدان المنخفض
 . 2018لعام  الالمساواة من بالحد االلتزاممع مؤشر 

سیشیل ونیوزیلندا ولوكسمبرغ  2020لعام   الالمساواة من بالحد االلتزام كان أفضل البلدان أداًء في مؤشر  األساس، وعلى ھذا 
بغي أن تنتجھا معدالتھا (على افتراض عدم وجود وبربادوس والجزائر والدانمرك، وجمیعھا تجبي أكثر من ثلثي الضریبة التي ین

التصنیف، تستمر األراضي الفلسطینیة المحتلة وُعمان وجنوب السودان وجمھوریة إعفاءات ضریبیة). وفي الطرف اآلخر من 
لتي ینبغي % من الضریبة ا15الوسطى وتشاد وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وغینیا بیساو ونیجیریا في جبایة أقل من  أفریقیا 

وریة أفریقیا الوسطى، بسبب النزاعات الفلسطینیة المحتلة وجنوب السودان وجمھ يضافي حاالت األر -أن تحصل علیھا 
، كان ثمة تحسن طفیف، 2020و 2018في عامي  الالمساواة من بالحد االلتزام برى. وبمقارنة متوسط اإلنتاجیة بین مؤشرالك

 %. 37% إلى 36.7من 

 : أثر الضرائب في معامل جیني T3المؤشر  

، وھو یقیس الدرجة التي تؤدي بھا السیاسات  الالمساواة من بالحد زامااللتیبقى ھذا المؤشر على حالھ في التقاریر السابقة لمؤشر 
البلدان التي تجبي ضریبة على القیمة المضافة والضرائب في أو زیادتھا. أما  الالمساواةالضریبیة للبلدان والجبایة إلى الحد من 

لجھة الالمساواة (من  شرة لتجعلھا غیر حیادیة غیر المباشرة األخرى أكثر من الضرائب المباشرة، وال تعدل الضرائب غیر المبا
الالمساواة. ومن ناحیة  تتفاقمخالل إعفاء صغار التجار والمنتجات التي یستھلكھا أصحاب الدخل المنخفض)، فمن المرجح أن 

 الالمساواة في البلدان التي تجبي في الغالب ضرائب الدخل التصاعدیة. خفض نأخرى، سوف ت

ي تنازلیًا بشكل طفیف جًدا، ما یعكس اعتماد العدید من البلدان على إیرادات  ریبر العالمي للنظام الضعموًما، ال یزال األث
الضریبة على القیمة المضافة وانخفاض جبایتھا للضرائب التصاعدیة. ومع ذلك، فقد أصبح أقل تنازلیة قلیًال في العامین 

أقل  فیھا بلًدا أصبحت  68بلًدا مقارنة بـ 86  فيأصبحت أكثر تصاعدیة  دقالماضیین، إذ تشیر التقدیرات إلى أن النظم الضریبیة 
تصاعدیة. أما البلدان التي تنعدم فیھا الالمساواة في النظم الضریبیة أكثر من غیرھا فھي أیرلندا وتنزانیا واألرجنتین وجورجیا 

 غاریا.یا الشمالیة والمغرب وبلھي صربیا ومولدوفا ومقدونظم تصاعدیة البلدان ذات أقل النووجنوب أفریقیا؛ 

 الخطوة التالیة: الضرائب على الثروة

، فإن الالمساواة أعلى بكثیر بالنسبة للثروة مما ھي علیھ  2018 لعام الالمساواة  من بالحد االلتزامكما سبقت المناقشة في مؤشر 
لكات التي یمتلكھا األغنیاء كانت ترتفع بشكل أسرع بالنسبة للدخل، ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى أن قیمة األصول المالیة والممت

یخص تمویل النفقات المتعلقة بجائحة  بكثیر من دخل العمل، الذي یعتمد علیھ من یعیشون في حالة فقر. ونتیجة لذلك، وفي ما
ل الممكنة للحد من  كورونا، یدعو العدید من الخبراء العالمیین اآلن إلى فرض ضرائب على الثروة باعتبارھا إحدى أفضل السب

 .  150الالمساواة

ل مجموعة العشرین  لذا، ینظر المؤشر في الثغرات الرئیسة في أنواع الضرائب عبر منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ودو
ین من الضرائب الرئیسة التي یمكن أن تزید تعلى اثنالمؤشر ركز  كماالتي تؤوي أكبر قدر من الثروة المتاحة للضرائب. 

 الضرائب على أرباح رأس المال والضرائب على الثروة. ھي رادات إلى أكبر قدر ممكناإلی

.  2020لعام الالمساواة  من بالحد االلتزام% من البلدان التي یغطیھا مؤشر 80من الضرائب على أرباح رأس المال وتعتمد 
لى إعادة تصنیف ، ما یشجع األثریاء عن ضریبة الدخل الشخصيعھذه الضرائب في معظم البلدان بكثیر  تتدنىومع ذلك، 

 اماتھم الضریبیة.  دخلھم باعتباره أرباًحا من رأس المال للحد من التز

بلًدا   41لعینة من  2019لعام  والضرائب على أرباح رأس المال  المعدالت القصوى لضریبة الدخل الشخصي 8ویبین الرسم 
ة العشرین. ولدى جمیع ھذه البلدان باستثناء كوریا الجنوبیة أعلى معدالت من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ومجموع

ونیوزنیلندا  151. وتبرز كل من بلجیكاالضرائب على أرباح رأس المال تساوي أو تفوق أعلى معدالت  ل شخصيضریبة دخ
 على التوالي.   - لضعف الضرائب على أرباح رأس المال أو لعدم فرضھا أصًال 
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وة  % معدل الضرائب على أرباح رأس المال. عال14.5شخصي لھذه المجموعة بنسبة معدل ضریبة دخل  ویفوق متوسط أعلى
على ذلك، تُعفى أنواع كثیرة من أرباح رأس المال من الضرائب في مختلف البلدان، وال سیما مبیعات الممتلكات غیر التجاریة  

ل متزاید من الضرائب على أرباح رأس المال باللجوء إلى  ومبیعات األسھم. كما تتھرب الشركات المتعددة الجنسیات بشك
ملیار   2.2 قد فاقالخارج؛ وقد خلص تقریر حدیث لمنظمة أوكسفام إلى أن ھذا التھرب  عملیات التحویل غیر المباشرة إلى

ن منظمة التعاون  . ونتیجة لذلك، ال یزال تحصیل الضرائب على أرباح رأس المال منخفًضا في بلدا152سبع حاالت فقطفي دوالر 
العدید من البلدان ذات الدخل المنخفض، تبدو الصورة أسوأ من   % من الناتج المحلي اإلجمالي). وفي0.3االقتصادي والتنمیة (

%  0.2% في آسیا و0.1ذلك، حیث ال توجد أي ضرائب على أرباح رأس المال على اإلطالق، وبالتالي یبلغ متوسط الجبایة 
 لالتینیة.في أفریقیا وأمریكا ا

 على أرباح رأس المال: أعلى معدالت ضرائب على الدخل الشخصي و8الرسم 

 

، ینطوي فرض الضرائب على الثروات والممتلكات على إمكانیة 2018لعام   الالمساواة من بالحد االلتزاموكما ورد في مؤشر 
سعة بلدان في فرض ضرائب على الثروات، وقد زادت إیراداتھا  حشد مبالغ كبیرة من اإلیرادات اإلضافیة للحكومات. وتستمر ت

، تراجعت فرنسا من خالل الحد من نطاق الضریبة على  2018من الناتج المحلي اإلجمالي؛ ولكن منذ عام % 5% و0.5بین 
 الثروة، وإعفاء جمیع األصول المالیة.

ة. وتفرض جمیع البلدان تقریبًا ضرائب على الممتلكات، وال یزال ثمة ثغرات ھائلة أخرى كثیرة في فرض الضرائب على الثرو
ون المعدالت منخفضة وغیر تصاعدیة، مع سوء تنفیذ عملیات الجبایة. وتفرض ثالثة أرباع البلدان ضرائب ا ما تكولكن غالبً 

نھا. وتفرض معظم م على المیراث، ولكن تتفاوت ھذه الضرائب بشكل كبیر وغالبًا ما تستبعد جمیع العقارات باستثناء الكبیر
والسندات وصنادیق االستثمار)، ولكنھا عادة ما تكون أقل بكثیر من  البلدان ضرائب على الدخل المالي (من األسھم والودائع

ا ضرائب على المعامالت الضرائب المفروضة على دخل العمل، وال ترتفع المعدالت مع حجم الدخل. وتفرض بلدان كثیرة أیضً 
 تُحدد ھذه الضرائب عند مستویات منخفضة جًدا.  غالبًا ما أو أصول أخرى)، ولكن المالیة (من أسھم
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أقصى ضریبة دخل شخصي أقصى ضریبة على دخل الشركات
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% من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون االقتصادي  2.2إجمالي الضرائب على الثروة ال یتجاوز ونتیجة لذلك، 
مفادھا أن   لسنوات األخیرة مقترحاتدمت في ا. وقد قُ 153% في آسیا وأفریقیا0.5% فقط في أمیركا الالتینیة و1والتنمیة، و

انخفاض معدالت للضرائب على الثروة على أصحاب الدخول األعلى في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة فقط قد تؤدي  
. ومن الواضح أن لدى معظم 154% من الناتج المحلي اإلجمالي على شكل عائدات ضریبیة إضافیة 4% و1إلى زیادة ما بین 

 ئب أعلى على الثروة.  ض ضراالبلدان إمكانات ھائلة لفر
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 . محاربة الالمساواة من خالل حقوق العمل واألجور 4
في السیاسات العامة،   الالمساواة من بالحد االلتزامركیزة حقوق العمل في مؤشر تنظر كما ھو الحال مع الركائز األخرى، 

ثة مجاالت من سیاسات العمل یمكن للحكومات من خاللھا محاربة ومؤشرات التغطیة، ومؤشرات األثر. وھي تقیس ثال
  اة.الالمساو

دعم أقوى لحقوق العمل  تقدیم : یسجل ھذا المؤشر ما تبذلھ الحكومات من جھود ل. احترام حقوق العمال والحقوق النقابیة1
  - ة واسعة بین القانون والممارسة العملیةجوف  وجودن خالل التشریعات، فضًال عن مدى فاعلیة تنفیذ ذلك، نظًرا إلى والنقابات م

. وتستند بیانات ھذا المؤشر إلى مؤشرات حقوق العمال التي صممھا مركز حقوق العمال العالمیة في جامعة  في كثیر من األحیان
تیح للعمال تحسین  من أھداف التنمیة المستدامة. وقد تبین أن تنظیم العمال ھو أقوى أداة ت 8.8والیة بنسلفانیا من أجل الھدف  

  حقوقھم ومكاسبھم والحد من الالمساواة.

: یصنف ھذا المؤشر البلدان وفقًا لتشریعاتھا بشأن األجر المتساوي عن العمل المتساوي، وضد  . الحمایة القانونیة للعامالت2
ت األجر القانوني المقدم مل، وحمایة العمال من االغتصاب والتحرش الجنسي. كما یقیّم طول ومستویاالتمییز في مكان الع

 لتشجیع إجازة متوازنة لكال الوالدین.

: یقیس ھذا المؤشر الحد األدنى لألجور الذي حددتھ كل حكومة كنسبة من نصیب الفرد من الناتج . الحد األدنى العادل لألجور3
جور، وحمایة الموظفین األشد ضعفًا اإلجمالي. والحد األدنى لألجور ھو نقطة االنطالق القانونیة للمفاوضات بشأن األالمحلي 

األجور. وقد اخترنا مقارنتھا بنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لكي نعكس أیًضا حصة دخل الید  من تدني من االستغالل و
 ي، الذي ما زال في انخفاض في معظم البلدان على مدى العقود القلیلة الماضیة. العاملة من الناتج المحلي اإلجمال

تعقب نسبة السكان الذین ال یستفیدون قانونًا من حقوق العمل  الالمساواة من  بالحد االلتزامن حیث التغطیة، یواصل مؤشر مو
ؤشرات بشكل منفصل، إلظھار الحد األقصى القانوني . ونعرض ھذه المالھشةالتي نقیسھا، باستخدام بیانات عن البطالة والعمالة 

سات في  مال العاطلین عن العمل والعمال غیر النظامیین والضعفاء)؛ ثم نخصم درجات السیالتغطیة لحقوق (أي استبعاد الع
  الالمساواة  من بالحد االلتزامالبلدان بنسبة القوى العاملة التي ال تنطبق علیھا الحقوق. ولكن بالطبع، كما سبق التشدید في تقریر 

عملیًا. وثمة أدلة   على حقوق، فال یعني ذلك أنھم یحصلون علیھاحتى لو كان العمال مؤھلین قانونًا للحصول  و، 2018لعام 
تطبیق الحد األدنى لألجور للنساء في االقتصاد النظامي، وما لم تعزز عدم عالمیة قویة على عدم احترام حقوق المرأة و

ذ، أدرجنا أیًضا مؤشًرا لقیاس أثر  ت تنفیذ القوانین بفاعلیة فلن تنخفض الالمساواة. ومراعاة ألوجھ القصور ھذه في التنفیالحكوما
 ھو معامل جیني لألجور. ةلعمل في الحد من أوجھ الالمساواسیاسات ا

لحقوق  2020االلتزام بالحد من الالمساواة لعام    نتائج مؤشر 
 العمل واألجور

). ومن بین  15وا الجدول  العشرة األولى في ركیزة العمل واألجور ھي جمیعھا بلدان أوروبیة ذات دخل مرتفع (أنظر إن البلدان 
بسیاسات العمل  2019التي حازت درجات أعلى، نجد بولیفیا المعروفة حتى عام ان ذات الدخل المتوسط إلى منخفض البلد

الرغم من أن ھذا ال یمثل سوى العمال مقابل أجر، أي حوالي ثلث السكان العاملین.  التقدمیة وحركة عمال المنازل النشطة، على 
الدخل في  بلدان ھي بلدان منخفضة الدخل أو منخفضة إلى متوسطة  10آلخر من الجدول، ثمانیة من أصل أدنى وفي الطرف ا

استثناء بوروندي وجمھوریة الكونغو أفریقیا: فلدى جمیعھا تقریبًا درجات منخفضة جًدا في حقوق المرأة في العمل (ب
قوق العمل األوسع نطاقًا). أما الھند، التي تتمتع بحقوق عمل الدیمقراطیة، اللتین تنخفض درجاتھما بسبب انخفاض درجات ح

 ، فتحل ثامنة من األسفل. ھشةضعیفة ومعدل كبیر للعمالة ال
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 نى في ترتیب مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواةالبلدان األعلى واألد -: حقوق العمال واألجور 15الجدول 

 

 حقوق العمل وحقوق النقابات  :L1aالمؤشر 
ھو األسوأ) وفقًا لمؤشرات حقوق العمل لجامعة والیة بنسلفانیا، كان ثمة  10( 10إلى  0حیث حقوق العمل، على مقیاس من  نم

(آخر عام تتاح فیھ درجات    2017في عام  3.29إلى  2016في عام  3.19تدھور طفیف في درجات البلدان، من متوسط 
ل بعض البلدان نحو الشعبویة الیمینیة. وتشبھ قائمة ات حقوق العمال مع تحوّ . ویشكل ذلك مؤشًرا على تزاید انتھاك155البلدان) 

ولكن بعض البلدان   .ي والتنمیةنظمة التعاون االقتصاد البلدان ذات األداء األعلى الترتیب العام لركائز العمل حیث تھیمن بلدان م
ة للغایة، إذ احترمت تقریبًا جمیع اتفاقات منظمة العمل ذات الدخل المتوسط إلى أعلى (دومینیكا وباالو) حققت أیًضا نتائج جید

 .156الدولیة بشأن حقوق العمال

یقع سبعة منھا في الشرق  ،157حظر نقابات العمال المستقلة  2017بلًدا في عام   14وفي الطرف اآلخر من الترتیب، واصل  
ًرا على السماح  ا فییتنام موافقتھا اإلیجابیة مؤخال تعكس الدرجة السیئة التي سجلتھ، األوسط وشمال أفریقیا. ومن ناحیة أخرى

     2021.158بإنشاء نقابات عمال مستقلة اعتباًرا من عام 

 أعلى وأدنى البلدان من حیث الدرجات تسجلالبلدان التي  -وحقوق النقابات  : حقوق العمل16الجدول 

 
 ات، لذلك ھي تتشارك الترتیب األدنى. مالحظة: نال العدید من البلدان في أسفل ترتیب ھذا المؤشر نفس الدرج 
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. وتبرز بولیفیا 2017في القائمة خالل عام  من حیث ترتیبھا أھم البلدان التي صعدت وتلك التي ھبطت  17تظھر في الجدول  
لطرف  وغامبیا في الحد من قمع الحركات العمالیة، كما ھو الحال مع بوتسوانا ولیسوتو وأسكواتیني في الجنوب األفریقي. وفي ا

ات جزر  اآلخر من القائمة، تراجعت جزر المالدیف والبرازیل بشكل كبیر، ما یعكس التضییق على حقوق العمال في ظل حكوم
مالدیف  جزر ال عكستالمالدیف الدیكتاتوریة، وتراجع حقوق العمل في البرازیل في عھد الرئیس السابق میشیل تیمر. وفي حین 

 .   159في عھد الرئیس بولسونارو ، إال أن االنخفاض قد استمر في البرازیلقد  ھذه االتجاھات منذ ذلك الحین

 2017-2016التغییرات األساسیة في تصنیف مركز حقوق العمال العالمیة في  -: حقوق العمال 17الجدول 

 

  160العالمي لالتحاد الدولي لنقابات العمال للحقوق مؤشر: 5االطار 

احترامھا لحقوق العمال. ویصنف   لًدا وفق درجةب 144ال مؤشًرا لحقوق العمال یصنف یراكم االتحاد الدولي لنقابات العم
(منخفض) وفق درجة    5(مرتفع) إلى + 1العالمي لالتحاد الدولي لنقابات العمال البلدان على مقیاس من لحقوق امؤشر 

ة العمل الدولیة في القانون والممارسة في  احترامھا لحقوق العمال باالستناد إلى ما یُبلغ عنھ من انتھاكات التفاقیات منظم
. ولذلك، یُبلغ المؤشر عن قضایا العمالة بطریقة "عمودیة صاعدة" تكمل  161(من نیسان/أبریل إلى آذار/مارس) كل عام

 البحوث المكتبیة القائمة على البیانات المتاحة.
الدولي لنقابات العمال ھي بنغالدیش والبرازیل  بلدان بالنسبة للعاملین في مؤشر االتحاد 10، كانت أسوأ 2020وفي عام  

راس والھند وكازاخستان والفلیبین وتركیا وزمبابوي. وشھدت األردن وباكستان وجنوب أفریقیا وكولومبیا ومصر وھندو
ن تحسنت ثمانیة بلدان ھي: األرجنتین وكندا وغانا ونامیبیا وقطر ، في حی2020وتوغو وفنزویال تراجعًا في عام  

فریقیا، تلیھا منطقة آسیا والمحیط الھادي؛ أما  الیون وإسبانیا وفییتنام. وكانت أسوأ منطقة ھي الشرق األوسط وشمال أوسیر
 بینھما. منزلة وسطىأفضل منطقة فكانت أوروبا، تلیھا األمریكتین وتقع أفریقیا في 

، ویحرم العمال من التمثیل والحقوق على أن عدًدا متزایًدا من البلدان یعوق تسجیل نقابات العمال 2020ر مؤشر ویظھ
 . 2020بلًدا في عام   56إلى   54دان التي حرمت من حریة التعبیر أو قیّدت منھا من حد سواء. وقد ارتفع عدد البل

 : حقوق النساء في العمل L1bالمؤشر  
، من  2018لعام الالمساواة بالحد من االلتزام اإلجمالیة لحقوق النساء في العمل تحسنًا طفیفًا منذ مؤشر  شھد متوسط الدرجات

، ما یعكس تعقبًا أفضل للقوانین القائمة والتغییرات التي أجرتھا بضعة بلدان، ال سیما جنوب السودان الذي اعتمد 0.73إلى   0.7
العشرة  . ومن ناحیة أخرى، ال تملك البلدان 2019جور والتحرش الجنسي في عام تشریعات لمكافحة التمییز والمساواة في األ

دولة إلى   20تمییز بین األنواع االجتماعیة؛ وتفتقر أكثر من تشریعات بشأن المساواة في األجور أو ال 18المدرجة في الجدول  
ھذه غیر منفذة إلى حد   " تمییز والمساواة في األجورعدم ال" واحد على األقل من ھذه القوانین. عالوة على ذلك، ال تزال قوانین 

لمعیار المساواة في األجور الذي یجري بموجبھ   2018یسلندا في عام ااعتماد  ویجب أن یكونء العالم. كبیر في جمیع أنحا
 .162یُحتذى لبلدان أخرى  ا المعیار مثاالً ذتدقیق الشركات واعتمادھا بشكل مستقل بناًء على امتثالھا لھ

 : البلدان التي ال تُدفع فیھا أجور متساویة أو ال تتبنى قوانین لمكافحة التمییز 18الجدول 

 سنغافورة بربادوس 
 جزر سلیمان بلیز

 السودان*  بروني دار السالم* 
 سورینام* نیجیریا

 تونغا* سیرالیون
 ت عن السیاسات األخرى بسبب عدم وجود بیانا الالمساواة من بالحد  االلتزامغیر مدرج في مؤشر بلد * 
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% من  49عندما یتعلق األمر بقوانین مكافحة االغتصاب والتحرش الجنسي في مكان العمل: إذ ال تملك  سوأویبدو الوضع أ
% منھا لقوانین تجّرم التحرش 20قوانین كافیة لتجریم االغتصاب، فیما یفتقر  الالمساواة من بالحد االلتزام البلدان في مؤشر 

ولكن كان التقدم في مجال تجریم   2017،163دولة منذ عام   15قوانین جدیدة للتحرش في ما ال یقل عن   الجنسي. وثمة
 قوانینھا سوى بلیز وكوسوفو وفلسطین وإسواتیني. وستكون النتائج المتعلقةمن  االغتصاب أقل بكثیر من ذلك، إذ لم تحسن 

 ). 6لى الرضى" كمعیار (أنظروا اإلطار "لالغتصاب القائم ع مد تشریعبقوانین االغتصاب أسوأ لو اعتُ 

 تشریع "لالغتصاب القائم على الرضى"الحاجة إلى : 6الطار ا

قوانین تجریم االغتصاب استناًدا إلى تعریف دولي متفق علیھ یلزم المدعیة بإثبات  الالمساواة من بالحد االلتزامیقیّم مؤشر 
مولیة التشریع، أي ما إذا كان یغطي االغتصاب الزوجي ویمنع استخدام العنف أو اإلكراه أو التھدید، ثم ینظر في ش

، أدى "تعریف اإلكراه" إلى  . ومع ذلك164الزواج من الضحیة من خالل ن اإلفالت من المالحقة القضائیة المغتصب م
 .   165انتشار اإلفالت من العقاب، مع انخفاض ضئیل في انتشار االغتصاب وانخفاض مستویات اإلدانات

تجمتع الناشطات النسویات في جمیع أنحاء العالم حول النضال من أجل سن تشریع یعّرف االغتصاب بأنھ  من أجل ذلك،
الجنس، استناًدا إلى المعیار الدولي لحقوق اإلنسان الوارد في اتفاقیة اسطنبول. وثمة ممارسة ب " بملء الحریة"  الرضى عدم 
نان وأیسلندا وأیرلندا ولوكسمبرغ ونامیبیا والسوید والبرتغال بلًدا فقط (ھي بلجیكا وقبرص وفیجي وألمانیا والیو 12

لندا وإسبانیا وسلوفینیا في طور تغییر قوانینھا). والمملكة المتحدة) تملك قوانین تفي بھذا المعیار (على الرغم من أن فن
% بعد اعتماد تشریع قائم على  75ة ویعتبر ھذا النوع من القوانین أكثر فاعلیة بكثیر: ففي السوید، ارتفع عدد اإلدانات بنسب

ھزة تنفیذ . وال یمثل ذلك عالًجا ناجعًا، ویجب أن یقترن بتغییرات أساسیة في المواقف في أج2017الرضى في عام 
القانون والوكاالت القضائیة، والمعاییر في المجتمع األوسع. ولكن یجب أن یكون التعریف القائم على الرضى الحد األدنى  

ما إذا كانت القوانین قائمة   2021اعتباًرا من عام  الالمساواة من بالحد ھ جمیعًا، لذلك سیتعقب مؤشر االلتزامالذي نتوقع
 ي أھداف التنمیة المستدامة على القیام بالمثل. على الرضى، ویحث مراقب

فالعدید من البلدان المنخفضة الدخل    وما یبعث على مزید من التفاؤل ھو التقدم المحرز في كثیر من البلدان بشأن إجازة الوالدین.
وتتقدمھا  -ازة األمومة وذوات الدخل المتوسط إلى منخفض والبلدان ذوات الدخل األعلى إلى متوسط قد أضافت إلى استحقاق إج

لمدفوعة   أیام. كما زادت باراغواي نسبة المرتبات ا 10یوًما، وفیجي وزامبیا  30یوًما إضافیًا، وإثیوبیا  34 -جنوب السودان 
یوًما. وقد   15%. كما حّسنت بلدان أخرى إجازة األبوة، وال سیما نیبال، التي أضافت 100% إلى 75سلفًا خالل اإلجازة من 

وأربعة أسابیع أخرى في عام   2018یوًما في عام  20نیوزیلندا من إجازة الوالدین المدفوعة األجر مجتمعة، بإضافة  رفعت
. ولكن على الرغم من االتجاه العالمي، ال تزال لیسوتو وبابوا غینیا الجدیدة وسورینام 166، في خضم جائحة كورونا2020

 بالحد االلتزاموھي نفس البلدان الخمسة التي قیمھا مؤشر  -جازات المدفوعة األجر وتونغا والوالیات المتحدة تحرم اآلباء من اإل
 . 2018 لعام الالمساواة من

 یة التحویلیة للحد من الالمساواة على أساس النوع االجتماعي: أھمیة سیاسات الرعا7االطار 

أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر غیر مرئیة إلى حد كبیر، ویجري تجاھلھا وال تعطى حقھا في السیاسات  لطالما ظلت
فوعة األجر یشكل واإلحصاءات الحكومیة، وتقدمھا في الغالب النساء. وال یزال العبء الثقیل ألعمال الرعایة غیر المد

یة، ما یحّد من قدرتھا على الخروج من العمل غیر المستقر وغیر  عائقًا رئیًسا أمام حقوق المرأة االجتماعیة واالقتصاد
الالئق. وفي البلدان المرتفعة والمنخفضة الدخل على حد سواء، ثمة عالقة سلبیة بین مقدار الوقت الذي تقضیھ المرأة في  

 ة والدخل. لمدفوعة األجر والفجوات بین األنواع االجتماعیة في المشاركة االقتصادیأعمال الرعایة غیر ا
وتقّر سیاسات الرعایة التحویلیة بقیمة الرعایة والعمل غیر المدفوعین األجر، باعتبارھما "عمًال". وھي تركز على حقوق  

لرجال، وبین األسر والدولة وأرباب العمل مقدمي الرعایة وعلى تعزیز المسؤولیة المشتركة عن الرعایة بین النساء وا
لرعایة األكثر مشقة مثل جلب الماء إلى المنزل. وفي نھایة المطاف، تسعى سیاسات وعلى تقلیص وقت وكثافة مھام ا

  أكان الرعایة التحویلیة إلى تغییر معاییر النوع االجتماعي الراسخة، وإتاحة المجال للنساء الختیار كیفیة قضاء أوقاتھن، 
وقات الفراغ. وتنطوي ھذه السیاسات على إمكانات في العمل الكریم بأجر، أو في التعلیم، أو في الحیاة السیاسیة، أو في أ

 ھائلة للحد من الالمساواة عموًما والالمساواة بین األنواع االجتماعیة على وجھ الخصوص. 
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 مثلین: یلي ما في ونقّدم
، شھدت 1996دء العمل بالبرنامج الشامل لرعایة الطفل بكلفة مخفضة في عام منذ ب رعایة األطفال المدعومة مادیًا:

سنة من القوة العاملة المدفوعة األجر   44و  26مقاطعة كیبیك الكندیة ارتفاع نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین 
وفیر اإلنفاق الحكومي، وحقق د من ت%، وھي أعلى نسبة في العالم. وقد سدد ھذا البرنامج تكالیفھ وزا85لتصل إلى 

% من الكلفة. كما استطاع عدد أكبر من الشابات من القوة العاملة في  100إیرادات من ضریبة الدخل لتغطیة أكثر من 
 كیبیك تقلیص اعتمادھن على المساعدات االجتماعیة، ما سمح بزیادة ھذه المساعدات لغیرھن. 

، برنامج 1999تدیر ھیئة االمداد بالماء في بنوم بن في كمبودیا، منذ عام  :میسرة البنى التحتیة النوعیة المتاحة بكلفة
"الماء النظیف لألسر المنخفضة الدخل" كجزء من سیاسة الحكومة للحد من الفقر. وقد خفض البرنامج بشكل كبیر كلفة 

مبادرة حمایة المرأة واألسر   مّكنت أسرة فقیرة وساھم في توفیر الوقت للنساء واألطفال. وقد 30,000الماء ألكثر من 
ذات الدخل المنخفض، على وجھ الخصوص، من االستفادة من البرنامج من خالل زیادة الوعي بشأن المساعدات المادیة  

 وتحدید المستفیدین بصورة استباقیة.
لتحویلیة إلى تحدید سیاسات الرعایة ا الالمساواة  من بالحد االلتزاموسوف تھدف اإلصدارات المقبلة من مؤشر 

  وتصنیفھا. 
)؛ 2017فورتین ( )؛ وب.2018)؛ ومنظمة العمل الدولیة (2019؛ والمنتدى االقتصادي العالمي ((2020)المصادر: س. كوفي وآخرون 

 . 167)2017اسكویفل وأ. كوفمان ( وف. 

 168: الحد األدنى العادل لألجور L1cمؤشر 

بیق والنیجر، التي تعتمد سیاسات سخیة جًدا على الورق، ھي أفضل  ال تزال معظم البلدان ذات الدخل المنخفض، مثل موزام
لجھة الحد أدنى لألجور. ولكن في المقام األول، في البلدان   الالمساواة من بالحد االلتزامالبلدان أداًء في تصنیف مؤشر 

غیر النظامي، وحیث یكون تطبیق في الوصول إلى العمال الضعفاء والعاملین في القطاع المنخفضة الدخل، تفشل ھذه السیاسات 
 الحد األدنى لألجور ضعیفًا.

.  بلًدا 55فعل ذلك سوى یالالمساواة الحد األدنى لألجور، فیما لم   من بالحد في مؤشر االلتزامبلًدا  96 ، زاد2019وفي عام  
، وكازاخستان 169وضاعفتھاجزر سلیمان، التي دمجت أجور العمل العام والعمل الزراعي وكانت أعلى الزیادات الحقیقیة في 

أحد االتجاھات اإلقلیمیة الصاعدة الواضحة األخرى،   االتحاد األوروبي %. وكان50التي رفعت الحد األدنى لألجور بنسبة 
% من متوسط األجور ــ وھو الھدف الذي كانت العدید من 60الحد األدنى لألجور إلى   170حیث رفعت العدید من الحكومات

ا نصیب الفرد لى مستوى أوروبا. ولم ترفع بلدان أخرى كثیرة الحد األدنى لألجور بالسرعة التي ارتفع بھالحكومات تنادي بھ ع
من الناتج المحلي اإلجمالي، ما أدى إلى انخفاض طفیف في متوسط درجات البلدان للحد األدنى لألجور/نصیب الفرد من الناتج  

     2018.171لعام  الالمساواة من بالحد المحلي اإلجمالي مقارنة مع تصنیفات مؤشر االلتزام

قع  یلالفت للنظر أن نصف ھذه البلدان ؛ ومن ا172د حًدا أدنى شامًال لألجوربلًدا ال تعتم 12وفي الطرف اآلخر من الترتیب ثمة 
ئیسان ھما كان ثمة تطوران إیجابیان ر 2018لعام  الالمساواة  من بالحد مؤشر االلتزام في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. ومنذ

وإثیوبیا وجزر المالدیف عن خطط مماثلة قبل جائحة كورونا اعتماد جیبوتي حًدا أدنى لألجور في القطاع الخاص وإعالن مصر 
 . 173)2020(على الرغم من أنھا أخرت ھذه الخطط خالل عام 

 واألجور المعیشیة  لألجور األدنى الحد: 9 االطار 

المعیشة. ویجب یر في الحد من الالمساواة، ینبغي أن یستند إلى تقدیر حقیقي لكلفة ولكي یكون للحد األدنى لألجور أثر كب
أن یوفر العمل بدوام كامل حًدا أدنى لألجور عندما یكون صافي األجر المدفوع كافیًا "لتوفیر مستوى معیشي الئق للعاملین 

غذاء وماء وسكن وتعلیم ورعایة صحیة  . ھذا ھو "األجر المعیشي" الذي یغطي االحتیاجات األساسیة من 174وأسرھم" 
 ر المتوقعة.  ونقل ولباس وتغطیة المصاریف غی

مجموعة من المبادرات لتحدید معاییر األجور المعیشیة وسد الفجوة بین األجور الحالیة   توفي السنوات األخیرة، اتخذ
(دراسات مكتبیة) كان قد كلف بإجرائھا   واألجور المعیشیة. وتشمل ھذه المبادرات معاییر (دراسات معمقة) وقیًما مرجعیة

؛ وخطة اعتماد صاحب العمل  wageindicator.orgمعیشیة ونقاط البیانات التي بحثھا موقع االئتالف العالمي لألجور ال
على أساس األجور المعیشیة في المملكة المتحدة؛ ومبادرة الغذاء العادل في الوالیات المتحدة؛ ومبادرات تعاونیة خاصة  

ادرة العمل التعاونیة والتحویلیة للمنتدى اعات محددة "لمجتمع الممارسین" في ما یخص األجور المعیشیة، مثل مببقط
؛ ومبادرة بقیادة المستثمرین لتمویل منصة األجور المعیشیة. وقد  2020العالمي للموز، ومنتدى مالوي للشاي لعام 

العدید من الحواجز تحقیق نتائج قابلة   أعاق مرور الوقت، ولكنانطلقت جمیعھا بھدف الوصول إلى األجور المعیشیة مع 
للقیاس على أرض الواقع بالنسبة للعمال، بما في ذلك مستویات الحد األدنى لألجور المنخفضة للغایة، وعدم وجود  

 ستثمرین.مفاوضات جماعیة بین نقابات العمال وأرباب العمل، والممارسات الشرائیة للشركات، ومدى قصیر األجل للم
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أن الحد األدنى لألجور ال یزال، بسبب ھذه المشاكل، أقل بكثیر من األجور المعیشیة في خمسة    10و 9ن ویبین الرسما
بلدان أفریقیة وثمانیة بلدان آسیویة. ونجد التفاوت األكثر تطرفًا في رواندا، التي لم تعّدل الحد األدنى لألجور منذ عام  

 عیشي.% فقط من األجر الم2ى ، والذي ال مثل اآلن سو 1974
 : الحد األدنى لألجور الشھریة مقابل تكالیف المعیشة في أفریقیا وآسیا 10و   9الرسمان 

 
 .2020175المصدر: االتحاد الدولي لنقابات العمال، آذار/مارس 

 والبطالة   الھشة: الوظائف L2المؤشر 
ء البلدان المنخفضة الدخل أقل بكثیر في ركیزة العمل بشكل عام،  ، كان أدا2018لعام  االلتزام بالحد من الالمساواة في مؤشر

والبطالة لخصم   ھشةألن معظم العمال یعملون في وظائف ھشة أو ھم عاطلون عن العمل، وقد استخدمنا البیانات عن العمالة ال
   جمیع السیاسات، ما یقلل من درجات ھذه البلدان.

، من الضروري أن نتذكر أن البلدان التي  2020الالمساواة لعام   من بالحد االلتزامكیزة العمل في مؤشر ر النظر في لذا، عند 
على  % 93.6% و 83.1(و ھشة تحقق اآلن نتائج جیدة، مثل موزامبیق والنیجر، لدیھا أیًضا مستویات عالیة للغایة من العمالة ال

(حقوق العمل) متاحة قانونًا لعدد  L1في مؤشرات  من القوى العاملة). ویعني ذلك أن جمیع الحقوق التي جرى قیاسھاالتوالي 
قلیل جًدا من العمال. ویدل ذلك على الحاجة إلى سیاسات أقوى لتشجیع إضفاء الطابع النظامي على العمالة والحد من البطالة،  

 لتشمل العمال غیر النظامیین. -أو كلھا  -بعض ھذه الحقوق فضًال عن سیاسات ترمي إلى توسیع نطاق 
، ولكن في  2018لعام  االلتزام بالحد من الالمساواةوالبطالة في البلدان منذ تقریر مؤشر  ھشةكاد تغیرت مستویات العمالة الوبال

المھاجرین، والذین یمثلون أربعة  أضفنا إلى ھؤالء العمال مجموعات من العمال الذین ال یتمتعون بحقوق العمال   2020إصدار 
. ویخضع عملھم لنظام الكفالة، الذي یوصف في كثیر من األحیان  176ین وعمان، على سبیل المثال أخماس القوة العاملة في البحر

بأنھ عبودیة العصر الحدیث ألن العمال ال یستطیعون ترك عملھم أو مغادرة البالد من دون إذن مسبق، ویواجھون التمییز في 
 .  177ألجور وحقوق الضمان االجتماعي ا

 رمعامل جیني لألجو  :L3المؤشر 

الالمساواة في دخل   في )بما في ذلك تنفیذھا وتغطیتھا(وقد أدرج المؤشر النھائي في ھذه الركیزة لقیاس األثر العام للسیاسات 
على النحو الذي یقاس بمعامل جیني لألجور قبل خصم الضرائب. وال تكفي سیاسات العمل والتغطیة وحدھا لتقییم التقدم  -العمل 

أثرھا، ال سیما في ما یتعلق بسد الفجوة في  ذه السیاسات یتعلق األمر بالالمساواة. ویجب أن یكون ل الذي أحرزه البلد عندما
قبل الضرائب بین األغنیاء والفقراء. وفي ھذا الصدد، یبدو أن األجور ھي األقل تفاوتًا في بلدان منظمة التعاون  األجور 

  0.27یرھا من البلدان ذات معامل األجور المنخفض الذي یتراوح بین االقتصادي والتنمیة مثل بلجیكا والدانمرك والنرویج وغ
تقع البلدان األسوأ أداًء في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، مثل أوغندا ولیبریا ، القائمة. وفي الطرف اآلخر من 0.36إلى 

ویعكس ذلك عاملین رئیسین ھما:   على الورق.  التصاعدیةوالنیجر، التي تشھد المساواة شدیدة على الرغم من بعض السیاسات 
 وغیر النظامیة. ھشةمستویات العمالة الضعف تطبیق السیاسات المتعلقة بحقوق النساء والحد األدنى لألجور، وارتفاع 
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 الخالصة والتوصیات 
اواة في معظم  الالمسھذه األزمة لقد كشفت أزمة كورونا عن حجم الالمساواة في جمیع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تفاقم 

 أكثر إلحاًحا مما ھي علیھ الیوم. لم تكن الحاجة إلى التزام جمیع الحكومات بسرعة بالحد من الالمساواة والبلدان. 
 من الالمساواة بشكل جذري . اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة للحد 1

وأجور   فاق التصاعدي، والضرائب،إستجابةً لجائحة كورونا، یجب على الحكومات أن تحسن بشكل كبیر جھودھا بشأن اإلن
 من أھداف التنمیة المستدامة.  10العمال وحمایتھم كجزء من الخطط الوطنیة للحد من الالمساواة في إطار الھدف 

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

اجة الملحة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالرعایة الصحیة الشاملة  الح جائحة كوروناوالالمساواة. كما أبرزت 
منھجیة على االنفاق العام، وإشراك المواطنین في اإلشراف على  والحمایة االجتماعیة. ویجب أن یكون كذلك ثمة رقابة 

عمالیة على نحو أفضل. وتحتاج النساء أن یحصل العمال على األجور المعیشة وعلى حمایة حقوقھم ال كذلك الموازنة. ویجب
لتحرش الجنسي  والفتیات بصفة خاصة إلى الحصول على حقوقھن في المساواة في األجور وعدم التمییز والحمایة من ا

، واستثمار أكبر في الرعایة المدفوعة األجر  للوالدین حمایة العمال الضعفاء، وإجازة أكثر سخاءً  ومن ھذه الحقوقواالغتصاب، 
 د من عبء الرعایة غیر المدفوعة األجر على النساء.للح

 ھاوتحلیل . أثر السیاسات في مجال الالمساواة2

وأصحاب المصلحة اآلخرین أن یعملوا معًا من أجل تحسین البیانات ذات الصلة   ینبغي للحكومات والمؤسسات الدولیة
م المحرز في الحد من الالمساواة رصًدا دقیقًا ومنتظًما. بالالمساواة والسیاسات المتصلة بھا بشكل جذري وسریع، ورصد التقد

سات مقترحة وأن تبني خیاراتھا لتوجیھ السیاسات وینبغي للحكومات والمؤسسات الدولیة عندئذ أن تحلل األثر التوزیعي ألي سیا
في الحد من الالمساواة. وتتمثل األولویات العلیا الناشئة عن مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لھذا العام   ھذه األخیرةعلى أثر 

والحمایة االجتماعیة وفي  والصحة  ربیةفي تحسین البیانات والتحلیالت المتعلقة بما یلي: أثر اإلنفاق في تغطیة خدمات الت
روة؛ ومقدار الضرائب التي یمكن جبایتھا؛ وأثر الضرائب في الالمساواة  الالمساواة؛ ومدى انتشار الضرائب على الث

والممارسات التي تضر بجبایة الضرائب من األفراد؛ وتغطیة وتنفیذ حقوق العمل والمساواة بین األنواع االجتماعیة والحد األدنى  
 ي جمیع البلدان. لألجور ف

 . االتحاد في محاربة الالمساواة3

والمؤسسات الدولیة الجادة بشأن اآلثار الشدیدة الضرر اللالمساواة والحاجة إلى الحد منھا بسرعة أن تتضافر  وینبغي للحكومات 
حدث نتیجة لجائحة  یمل أن ي یحتذالالمساواة ال  في  الھائل التفاقمجھودھا للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ال سیما في ضوء 

إلحاًحا االلتزام والتمویل العالمیین لضمان مجانیة لقاح كورونا في جمیع البلدان؛   كورونا. وتشمل التدابیر السیاساتیة األكثر
ونا والتوسع األكبر في الحمایة االجتماعیة لحمایة العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض. ولكن من أجل التعافي من جائحة كور

وخفض اإلنفاق لخفض أعباء الدیون، كما حصل بعد األزمة  على المدى الطویل، ثمة احتمال قوي بأن یعود العالم إلى التقشف 
المالیة العالمیة. وللحؤول دون ذلك، یجب على المجتمع الدولي أن یعزز تضامنھ بالموافقة على مسألة جدیدة مھمة ھي إصدار  

إلغاء شامل للدیون   ، وتوفیر2022حب الخاصة، وتمدید فترة تجمید الدیون الحالیة حتى عام  صندوق النقد الدولي لحقوق الس 
لوقف تحویل خدمة الدیون من الخدمات العامة؛ وفرض ضرائب تضامن على الثروة والدخل التي یذھب جزء من عائداتھا إلى  

   البلدان ذات الدخل المنخفض.  
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 الالمساواة   المرفق: ترتیب مؤشر االلتزام بالحد من 
   2020: تصنیف البلدان/المناطق في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة لعام 1Aالجدول  

 ترتیب العمل  ترتیب الضرائب  ترتیب الخدمات العامة  البلد 
ترتیب مؤشر االلتزام  
 بالحد من الالمساواة 

 1 1 21 14 النرویج
 2 2 28 8 الدانمارك

 3 11 17 5 ألمانیا
 4 8 37 7 بلجیكا
 5 4 61 2 فنلندا
 6 20 8 26 كندا

 7 16 47 3 فرنسا 
 8 34 11 21 نیوزیلندا

 9 18 50 10 النمسا
 10 7 78 11 السوید
 11 17 72 4 أیرلندا

 12 5 97 6 سلوفینیا
 13 23 115 1 بولندا

 14 6 67 25 أیسلندا
 15 32 52 9 الیابان

 16 43 7 30 أسترالیا
 17 13 41 33 إسرائیل
 18 53 1 44 أفریقیاجنوب 

 19 10 82 23 لوكسمبورغ 
 20 12 29 42 مالطا 

 21 29 15 45 سیشیل 
 22 33 80 13 المملكة المتحدة 

 23 21 93 15 ھولندا
 24 9 114 12 جمھوریة التشیك

 25 31 81 18 إیطالیا
 26 37 76 16 الوالیات المتحدة  

 27 30 77 28 البرتغال
 28 39 58 24 أوكرانیا
 29 36 66 22 إسبانیا

 30 14 111 19 كرواتیا
 31 22 103 27 إستونیا

 32 3 140 20 الجمھوریة السلوفاكیة 
 33 62 31 29 بیالروسیا

 34 47 36 37 شیلي
 35 48 53 31 األرجنتین

 36 41 45 49 االتحاد الروسي 
 37 61 14 46 جمھوریة قیرغیزستان

 38 15 129 32 المجر 
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 ترتیب العمل  ترتیب الضرائب  ترتیب الخدمات العامة  البلد 
ترتیب مؤشر االلتزام  
 بالحد من الالمساواة 

 39 19 119 36 سویسرا 
 40 51 46 41 كوستاریكا

 41 42 38 71 غیانا
 42 26 125 39 بلغاریا
 43 27 136 38 التفیا

 44 40 121 35 الیونان
 45 102 4 50 جورجیا 

 46 54 43 54 جمھوریة كوریا 
 47 25 153 17 لتوانیا
 48 60 10 94 تونس
 49 79 57 43 بولیفیا

 50 52 26 95 السلفادور 
 51 24 142 52 قبرص 
 52 104 59 34 نامیبیا
 53 73 30 79 بیلیز

 54 76 20 84 لیسوتو
 55 82 51 62 منغولیا

 56 117 35 40 أوزبكستان
 57 124 3 61 الصین

 58 87 24 81 اإلكوادور 
 59 45 128 53 الصین/ھونغ كونغ

 60 100 56 48 بوتسوانا
 61 28 147 51 رومانیا

 62 65 22 107 ھندوراس 
 63 94 60 55 كولومبیا

 64 49 109 56 أوروجواي 
 65 55 122 47 كازاخستان

 66 64 70 80 األردن
 67 75 92 58 بربادوس 

 68 103 40 70 تایالند
 69 80 75 72 أرمینیا

 70 99 18 91 الجزائر
 71 71 102 64 البرازیل
 72 59 84 86 مالدیف جزر ال

 73 89 83 68 المكسیك
 74 91 49 83 أذربیجان
 75 63 104 75 باراجواي 

 76 105 9 110 كینیا
 77 119 12 89 فییتنام
 78 69 85 93 مالیزیا

 79 50 138 63 موریشیوس 
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 ترتیب العمل  ترتیب الضرائب  ترتیب الخدمات العامة  البلد 
ترتیب مؤشر االلتزام  
 بالحد من الالمساواة 

 80 78 124 59 ألبانیا
 81 66 135 60 ترنداد وتوباغو

 82 112 2 133 توغو
 83 93 101 69 طاجیكستان

 84 35 151 74 صربیا
 85 74 123 66 البھاما جزر 
 86 83 65 99 فیجي 
 87 70 110 82 تركیا
 88 107 62 77 بیرو

 89 68 96 104 ساموا 
 90 44 143 88 أنتیغوا وبربودا

 91 57 141 76 كابو فیردي 
 92 46 152 67 مولدوفا 

 93 111 34 111 إندونیسیا
 94 86 91 106 سري النكا

 95 110 13 131 جمھوریة الیمن
 96 97 116 73 إسواتیني

 97 85 54 134 مالوي 
 98 77 63 140 میانمار

 99 56 154 57 سانت فنسنت وجزر غرینادین
 100 84 108 97 سانت لوسیا

 101 127 5 123 جیبوتي
 102 113 6 153 أفغانستان

 103 38 157 65 شمال مقدونیا
 104 142 23 90 جزر سلیمان

 105 108 90 92 موریتانیا
 106 90 112 101 سان تومي وبرینسیبي

 107 67 145 87 سنغافورة 
 108 81 144 78 بناما

 109 96 106 100 الفلبین
 110 72 139 96 جمھوریة الدومینیكان

 111 114 33 128 كمبودیا
 112 130 16 120 نیبال

 113 109 32 142 بنغالدیش
 114 98 87 117 جمھوریة مصر العربیة 

 115 95 117 105 لبنان
 116 118 48 126 قموزامبی 

 117 88 131 109 غواتیماال
 118 58 149 98 األراضي الفلسطینیة المحتلة 

 119 125 25 137 أنغوال
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 ترتیب العمل  ترتیب الضرائب  ترتیب الخدمات العامة  البلد 
ترتیب مؤشر االلتزام  
 بالحد من الالمساواة 

 120 92 146 85 جامایكا
 121 101 137 103 المغرب 

 122 128 68 114 غانا
 123 139 44 118 زامبیا

 124 106 126 112 تیمورالشرقیة 
 125 133 27 150 مالي
 126 147 42 119 بنین

 127 120 88 125 السنغال
 128 116 71 148 باكستان

 129 151 19 141 الھند
 130 144 39 138 تنزانیا

 131 140 69 121 بابوا غینیا الجدیدة
 132 121 100 132 غامبیا
 133 136 74 136 رواندا

 134 134 94 122 بوركینا فاسو 
 135 122 107 135 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

 136 155 55 116 أثیوبیا
 137 123 118 130 جمھوریة الكونغو 

 138 135 133 113 زیمبابوي
 139 152 79 143 الكامیرون

 140 150 73 149 غینیا
 141 137 120 139 ساحل العاج 

 142 146 89 154 النیجر
 143 153 86 144 اوغندا

جمھوریة الو الدیمقراطیة  
 144 143 98 152 الشعبیة

 145 148 99 146 سیرالیون
 146 141 130 124 بوتان

 147 156 95 127 بوروندي 
 148 129 134 147 مدغشقر

 149 149 105 145 ھایتي
 150 126 132 151 غینیا بیساو

 151 157 64 155 جمھوریة أفریقیا الوسطى 
 152 138 148 108 ُعمان

 153 115 156 115 فانواتو
 154 132 150 129 لیبریا
 155 145 113 157 تشاد

 156 131 158 102 البحرین
 157 158 127 156 نیجیریا

 158 154 155 158 جنوب السودان 
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 الترتیب اإلقلیمي
 آسیا 

 شرق آسیا والمحیط الھادي : A2  الجدول

 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

رتیب  ت
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
االلتزام بالحد من  

 االقلیمي  الالمساواة 
 1 0.93 34 0.81 11 0.81 21 0.77 نیوزیلندا

 2 0.89 32 0.84 52 0.64 9 0.83 الیابان
 3 0.89 43 0.75 7 0.82 30 0.73 أسترالیا

جمھوریة  
 4 0.70 54 0.65 43 0.68 54 0.54 كوریا

 5 0.63 82 0.55 51 0.65 62 0.51 منغولیا
 6 0.63 124 0.30 3 0.89 61 0.51 الصین
ھونغ 
 7 0.62 45 0.73 128 0.40 53 0.54 الصین/كونغ

 8 0.60 103 0.45 40 0.69 70 0.48 تایالند
جزر  

 9 0.58 59 0.65 84 0.56 86 0.38 المالدیف
 10 0.56 119 0.36 12 0.80 89 0.37 فییتنام
 11 0.56 69 0.60 85 0.56 93 0.36 مالیزیا
 12 0.54 83 0.55 65 0.60 99 0.33 فیجي 
 13 0.52 68 0.60 96 0.52 104 0.32 ساموا 

 14 0.50 111 0.40 34 0.71 111 0.28 إندونیسیا
 15 0.50 86 0.54 91 0.54 106 0.31 سري النكا

 16 0.48 77 0.59 63 0.61 140 0.16 میانمار
 17 0.47 113 0.38 6 0.83 153 0.11 أفغانستان

 18 0.46 142 0.20 23 0.74 90 0.37 جزر سلیمان
 19 0.46 67 0.62 145 0.30 87 0.38 سنغافورة 

 20 0.46 96 0.49 106 0.48 100 0.33 الفلبین
 21 0.46 114 0.38 33 0.71 128 0.20 كمبودیا

 22 0.45 130 0.27 16 0.78 120 0.24 نیبال
 23 0.45 109 0.40 32 0.71 142 0.16 بنغالدیش

تیمور 
 24 0.38 106 0.42 126 0.42 112 0.28 الشرقیة 
 25 0.37 116 0.37 71 0.59 148 0.12 باكستان

 26 0.35 151 0.14 19 0.75 141 0.16 الھند
بابوا غینیا 

 27 0.35 140 0.21 69 0.60 121 0.23 الجدیدة
جمھوریة  

الو  
الدیمقراطیة  

 28 0.25 143 0.19 98 0.52 152 0.11 الشعبیة
 29 0.25 141 0.20 130 0.38 124 0.21 بوتان

 30 0.22 115 0.38 156 0.11 115 0.25 فانواتو
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 جنوب آسیا  : A3  الجدول

 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

ترتیب  
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
لتزام بالحد من  اال

 الفرعي   الالمساواة 
جزر  

 1 0.58 59 0.65 84 0.56 86 0.38 المالدیف
 2 0.50 86 0.54 91 0.54 106 0.31 سري النكا
 3 0.47 113 0.38 6 0.83 153 0.11 أفغانستان

 4 0.45 130 0.27 16 0.78 120 0.24 نیبال
 5 0.45 109 0.40 32 0.71 142 0.16 بنغالدیش

 6 0.37 116 0.37 71 0.59 148 0.12 نباكستا
 7 0.35 151 0.14 19 0.75 141 0.16 الھند

 8 0.25 141 0.20 130 0.38 124 0.21 بوتان

 أفریقیا جنوب الصحراء
 جنوب الصحراء  أفریقیا : A4  الجدول

 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

ترتیب  
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
االلتزام بالحد من  

 االقلیمي  الالمساواة 
 1 0.87 53 0.65 1 1.00 44 0.61 جنوب أفریقیا

 2 0.86 29 0.86 15 0.78 45 0.60 سیشیل 
 3 0.65 104 0.44 59 0.63 34 0.68 نامیبیا
 4 0.64 76 0.59 20 0.74 84 0.38 لیسوتو

 5 0.62 100 0.47 56 0.64 48 0.56 بوتسوانا
 6 0.56 105 0.43 9 0.82 110 0.29 كینیا

 7 0.56 50 0.66 138 0.35 63 0.51 موریشیوس 
 8 0.54 112 0.39 2 0.92 133 0.19 توغو

 9 0.51 57 0.65 141 0.34 76 0.44 كابو فیردي 
 10 0.49 97 0.48 116 0.44 73 0.46 إسواتیني

 11 0.49 85 0.54 54 0.64 134 0.19 مالوي 
 12 0.46 108 0.40 90 0.54 92 0.36 موریتانیا

ساو تومي  
 13 0.46 90 0.52 112 0.46 101 0.33 وبرینسیبي
 14 0.43 118 0.36 48 0.66 126 0.21 موزامبیق

 15 0.42 125 0.29 25 0.74 137 0.17 أنغوال
 16 0.39 128 0.28 68 0.60 114 0.25 غانا

 17 0.39 139 0.22 44 0.67 118 0.24 زامبیا
 18 0.38 133 0.26 27 0.72 150 0.12 مالي
 19 0.37 147 0.18 42 0.68 119 0.24 بنین

 20 0.37 120 0.35 88 0.54 125 0.21 السنغال
 21 0.35 144 0.18 39 0.69 138 0.17 تنزانیا
 22 0.34 121 0.33 100 0.51 132 0.19 غامبیا
 23 0.34 136 0.25 74 0.59 136 0.18 رواندا
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 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

ترتیب  
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
االلتزام بالحد من  

 االقلیمي  الالمساواة 
 24 0.33 134 0.26 94 0.52 122 0.22 بوركینا فاسو 

جمھوریة الكونغو  
 25 0.32 122 0.32 107 0.47 135 0.18 الدیمقراطیة 

 26 0.31 155 0.07 55 0.64 116 0.25 إثیوبیا
 27 0.30 123 0.31 118 0.43 130 0.19 الكونغو

 28 0.28 135 0.26 133 0.37 113 0.26 زیمبابوي
 29 0.27 152 0.13 79 0.58 143 0.15 الكامیرون

 30 0.27 150 0.15 73 0.59 149 0.12 غینیا
 31 0.26 137 0.24 120 0.43 139 0.17 ساحل العاج 

 32 0.26 146 0.18 89 0.54 154 0.11 النیجر
 33 0.26 153 0.12 86 0.56 144 0.15 أوغندا

 34 0.25 148 0.17 99 0.51 146 0.14 سیرالیون
 35 0.24 156 0.07 95 0.52 127 0.20 بوروندي 
 36 0.24 129 0.28 134 0.37 147 0.13 مدغشقر

 37 0.23 126 0.29 132 0.37 151 0.11 غینیا بیساو
جمھوریة أفریقیا  

 38 0.23 157 0.04 64 0.61 155 0.11 الوسطى 
 39 0.20 132 0.27 150 0.23 129 0.20 لیبریا
 40 0.20 145 0.18 113 0.46 157 0.05 تشاد

 41 0.11 158 0.00 127 0.41 156 0.07 نیجیریا
 42 0.00 154 0.09 155 0.14 158 0.00 جنوب السودان 

 أفریقیا  وشمال   األوسط الشرق
 الشرق األوسط وشمال أفریقیا  : A5  الجدول

 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

ترتیب  
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
االلتزام بالحد من  

 االقلیمي  الالمساواة 
 1 0.68 60 0.64 10 0.81 94 0.36 تونس

 2 0.60 64 0.62 70 0.59 80 0.41 األردن
 3 0.59 99 0.47 18 0.76 91 0.37 الجزائر

جمھوریة  
 4 0.50 110 0.40 13 0.79 131 0.19 الیمن

 5 0.48 127 0.28 5 0.85 123 0.22 جیبوتي
جمھوریة  

مصر  
 6 0.45 98 0.48 87 0.55 117 0.24 العربیة

 7 0.43 95 0.49 117 0.44 105 0.31 لبنان
األراضي  
الفلسطینیة  

 8 0.42 58 0.65 149 0.23 98 0.33 المحتلة 
 9 0.40 101 0.47 137 0.36 103 0.33 المغرب 

 10 0.23 138 0.22 148 0.24 108 0.30 ُعمان
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 11 0.16 131 0.27 158 0.00 102 0.33 البحرین

 والكاریبي الالتینیة   أمریكا
 أمریكا الالتینیة والكاریبي : A6  الجدول

 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

ترتیب  
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
لتزام بالحد من  اال

 االقلیمي  الالمساواة 
 1 0.78 47 0.68 36 0.71 37 0.66 شیلي

 2 0.77 48 0.68 53 0.64 31 0.71 األرجنتین
 3 0.74 51 0.66 46 0.67 41 0.62 كوستاریكا

 4 0.73 42 0.77 38 0.70 71 0.47 غیانا
 5 0.68 79 0.57 57 0.63 43 0.61 بولیفیا

 6 0.65 52 0.66 26 0.74 95 0.36 السلفادور 
 7 0.64 73 0.59 30 0.72 79 0.42 بیلیز

 8 0.62 87 0.54 24 0.74 81 0.41 اإلكوادور 
 9 0.62 65 0.62 22 0.74 107 0.30 ھندوراس 
 10 0.61 94 0.50 60 0.63 55 0.53 كولومبیا

 11 0.61 49 0.67 109 0.46 56 0.53 أوروغواي 
 12 0.60 75 0.59 92 0.53 58 0.51 بربادوس 
 13 0.59 71 0.60 102 0.50 64 0.50 البرازیل
 14 0.58 89 0.53 83 0.56 68 0.48 المكسیك

 15 0.57 63 0.62 104 0.49 75 0.44 باراغواي
ترنداد 

 16 0.55 66 0.62 135 0.37 60 0.51 وتوباجو 
 17 0.54 74 0.59 123 0.42 66 0.48 جزر البھاما 

 18 0.53 107 0.42 62 0.62 77 0.42 بیرو
أنتیغوا 
 19 0.52 44 0.74 143 0.33 88 0.38 وبربودا

سانت فنسنت   
 20 0.48 56 0.65 154 0.18 57 0.52 غرینادینو

 21 0.48 84 0.55 108 0.47 97 0.34 سانت لوسیا
 22 0.46 81 0.56 144 0.32 78 0.42 بانما

جمھوریة  
 23 0.46 72 0.59 139 0.34 96 0.35 الدومینیكان

 24 0.42 88 0.54 131 0.38 109 0.30 غواتیماال
 25 0.40 92 0.52 146 0.27 85 0.38 جامایكا
 26 0.23 149 0.15 105 0.48 145 0.14 ھایتي

 بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ذات الدخل المرتفع 
 تفع بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ذات الدخل المر: A7  الجدول

 البلد 

درجة  
الخدمات  

 العامة 

ترتیب  
الخدمات  

 العامة 
درجة  
 الضرائب 

ترتیب  
 الضرائب 

درجة  
 العمل 

ترتیب  
 العمل 

درجة  
 إجمالیة 

مؤشر   ترتیب 
االلتزام بالحد من  

 االقلیمي  الالمساواة 
 1 1.00 1 1.00 21 0.74 14 0.82 النرویج
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 2 0.99 2 0.99 28 0.72 8 0.83 الدانمارك
 3 0.99 11 0.92 17 0.78 5 0.83 ألمانیا
 4 0.96 8 0.94 37 0.70 7 0.83 بلجیكا
 5 0.96 4 0.97 61 0.63 2 0.87 فنلندا
 6 0.96 20 0.88 8 0.82 26 0.75 كندا

 7 0.95 16 0.91 47 0.66 3 0.86 فرنسا 
 8 0.93 34 0.81 11 0.81 21 0.77 نیوزیلندا

 9 0.92 18 0.90 50 0.65 10 0.83 النمسا
 10 0.91 7 0.95 78 0.58 11 0.83 سویدال

 11 0.90 17 0.90 72 0.59 4 0.84 أیرلندا
 12 0.90 5 0.97 97 0.52 6 0.83 سلوفینیا

 13 0.90 23 0.87 115 0.45 1 1.00 بولندا
 14 0.90 6 0.96 67 0.60 25 0.76 أیسلندا
 15 0.89 32 0.84 52 0.64 9 0.83 الیابان

 16 0.89 43 0.75 7 0.82 30 0.73 أسترالیا
 17 0.89 13 0.92 41 0.68 33 0.70 إسرائیل

 18 0.87 10 0.93 82 0.56 23 0.76 لوكسمبورغ 
المملكة  
 19 0.86 33 0.83 80 0.58 13 0.82 المتحدة
 20 0.85 21 0.88 93 0.53 15 0.81 ھولندا

جمھوریة  
 21 0.85 9 0.93 114 0.45 12 0.82 التشیك
 22 0.84 31 0.84 81 0.57 18 0.77 إیطالیا

الوالیات  
 23 0.84 37 0.79 76 0.58 16 0.80 المتحدة  
 24 0.83 30 0.85 77 0.58 28 0.74 البرتغال

 25 0.83 36 0.80 66 0.60 22 0.77 إسبانیا
 26 0.80 22 0.87 103 0.49 27 0.74 إستونیا

الجمھوریة  
 27 0.80 3 0.99 140 0.34 20 0.77 السلوفاكیة 

 28 0.78 47 0.68 36 0.71 37 0.66 شیلي
 29 0.76 15 0.91 129 0.39 32 0.70 المجر 

 30 0.75 19 0.88 119 0.43 36 0.66 سویسرا 
 31 0.71 27 0.86 136 0.36 38 0.66 التفیا

 32 0.71 40 0.77 121 0.43 35 0.68 الیونان
جمھوریة  

 33 0.70 54 0.65 43 0.68 54 0.54 كوریا
 34 0.58 89 0.53 83 0.56 68 0.48 یكالمكس
 35 0.53 70 0.60 110 0.46 82 0.40 تركیا
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 شكر وتنویھ
 . أوكسفام منظمة المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة أعّد ھذا التقریر فریق مشترك من

ًرا لمشروع مؤشر االلتزام ووكر مدیكان ماثیو مارتن ھو المؤلف األساسي للتقریر وقاد فریق تجمیع بیانات العمل. وعمل جو 
بالحد من الالمساواة ومؤلف فصل الخدمات العامة. وتولى دیفید وادوك تصمیم قاعدة البیانات الشاملة وتنفیذھا وقاد فریق تجمیع 

 البیانات الضریبیة. وترأست ماریا ھولواي فریق تجمیع بیانات الخدمات العامة.

المؤلف األساسي للتقریر. ونسق أنتوني كاماندي عمل منظمة أوكسفام وقدم  لوسون ھوومن قبل منظمة أوكسفام، كان ماكس 
الدعم البحثي. كما كتب نبیل عبده فصل العمل. كما ساھم دیدییھ جایكوبز وأنتوني كاماندي في فحص قاعدة البیانات، فیما قدم كل  

ا ماري ھولتن، وكاتي معلوف، وآنا ماریوت، ول، وإیممن آنا كوریندون، وآني تیریو، ونك غاالسو، وراشیل ویلشو، وسارة ھ
في الفلیبین، مساھمات ممتازة.  المسیحیة المعونةمنظمة وأنجیال تانیجا، وإلین إمكي وألفیك بادیال، سابقًا مع ونغوین كوانغ تاي 

، وإیفان ولعب كذلك ألیكس براتس وآني تیریو، وأنتوني كاماندي، وشارلوت فریار، وشیارا ماریوتي، ودیدیر جاكوبس
نیكولیتش، وكویسي أوبینغ، ومصطفى تالبور، وماكس لوسون، ومیكائیل ماسلنیكوف، وماثیو مارتن، ودیفید ودودوك، وماریا 

وكر، وباتریسیا إسبینوزا ریفولو، دوراً رئیساً في اإلشراف على المشروع وتحسین منھجیة مؤشر االلتزام بالحد ھولواي، وجو و
دید من فروع منظمة أوكسفام ومكاتبھا القطریة، فضًال عن الخبراء األساسیین في القطاعات داخل منظمة من الالمساواة. وقدم الع

أدى إلى تحسین نوعیة البیانات باستخدام أحدث المصادر، فضًال عن توضیح اتجاھات  أوكسفام، مساھمات في غایة األھمیة، ما 
 .السیاسات الوطنیة

لومبیا، وموظفو منظمة العمل الدولیة واالتحاد الدولي لنقابات العمال وصندوق النقد الدولي  وقدمت إیزابیل أورتیز من جامعة كو
في المنھجیة والبیانات والتحلیل. كما قدم جولیو كابرنا وإیلیني بابادیمیتریو  والیونسكو ومنظمة الصحة العالمیة مدخالت ممتازة

المركبة ولوحات النتائج، وھو جزء من مركز البحوث المشترك  وماتیجا كوفاسیتش من مركز االختصاص المعني بالمؤشرات
 متاح كملحق منفصل.وھو متانة بشأن المؤشر وتقییم الا عاًما ممتاًزا ومشورة التابع للمفوضیة األوروبیة، دعمً 

 

فتوح، ومؤسسة غیتس، ا، تعرب المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ومنظمة أوكسفام عن بالغ امتنانھما لمؤسسة المجتمع الموأخیرً 
  ورابطة المعونة الكنسیة النرویجیة لتمویل العمل الذي أسفر عن صیاغة مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة.

 
: العمال المھاجرین الذین تقطعت بھم السبل أثناء جائحة كورونا یشقون طریقھم إلى الوطن بین 2020: الھند مایو/أیار صورة الغالف

سیًرا على األقدام. وتدعم منظمة أوكسفام في الھند توزیع الوجبات الساخنة والمطھیة ومیاه الشرب. الصورة: نیھا راني    الوالیات
 . ام الھندفارما/منظمة أوكسف
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 الھوامش 
ذلك قد اعتُمد  % من میزانیاتھا لقطاع الصحة، في ما یعرف بإعالن أبوجا. ولم یحدد أي ھدف عالمي، إال أن 15فریقیة بتخصیص ما ال یقل عن ، تعھدت الحكومات األ2001في عام   1

 //:declaration/-abuja-health-15-africa-years-africanarguments.org/2020/04/27/19https   كمؤشر خارج أفریقیا.
 .//:www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/langhttps--2019-2017). تقریر الحمایة االجتماعیة في العالم 2017(منظمة العمل الدولیة 2
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ان (وخاصة منظمة التعاون االلقتصادي والتنمیة) التي لم تكن متسقة مع  ) حذف مؤشر "الجھد الضریبي" من تقییمنا لجبایة الضرائب، إذ أنتج بعض الدرجات العالیة للغایة بالنسبة للبلد2و 
 ضرائب. كما ربطنا مؤشر الممارسات الضریبیة الضارة بضریبة الدخل على الشركات، إذ  ال ینطبق تقییمھ إال على ھذا النوع من الضرائب. التحلیالت الوطنیة إلمكانیة جبایة المزید من ال 

    . 29خاصة باالنصاف ). األثر التوزیعي للسیاسة المالیة في جنوب أفریقیا. االلتزام بورقة العمل ال2015. مابوشي وس. بورفیلد وي. ووالرد (أنظروا ن. لوستیغ وم  133
-Woolard_South-Purfield-Maboshe-Lustig-teWP29_Inchaus-content/uploads/2017/09/CEQ-http://www.commitmentoequity.org/wp

May2017.pdf-Africa_REVISED 
  ماعیة في الالمساواة والفقر في توغو. منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة/معھد االلتزام باالنصاف. ). تحلیل أثر سیاسات الضرائب والحمایة االجت2018أنظروا ج. جیلیما و س. تاسو. ( 134

-et-inegalites-les-sur-sociale-protection-de-et-fiscales-politiques-des-impact-l-de-ilibrary.org/development/analyse-https://www.oecd
fr-togo_3806d5d5-au-pauvrete-la 

، وكانت تعتمد بشكل شبھ كامل على عائدات النفط والرسوم الجمركیة على اإلیرادات الضریبیة، لذلك  2019م ھبطت البحرین أكثر بسبب اعتمادھا ضریبة تنازلیة على القیمة المضافة في عا  135
 في جبایة الضرائب األساسیة الثالث ھي األدنى في المؤشر.  كانت إنتاجیتھا

 www.inequalityindex.orgلمزید من التفاصیل، أنظروا مذكرة المنھجیة على الموقع   136
  .https://mira.gov.mv/IncomeTax.aspx  ل). ضریبة الدخ 2020في المالدیف. (ادات الداخلیة ھیئة اإلیر137
 . 2019خططت منغولیا في البدایة لتغییر نظامھا الضریبي من نظام ثابت إلى تصاعدي، ولكنھا عكست ھذا التوجھ في عام  138
). التقریر النھائي عن 2017%. أنظروا مراجعة إیرادات فانواتو. (17ضریبة دخل شخصي بمعدل   اعتماداقترحت  2017من أن لجنة مراجعة اإلیرادات في فانواتو في عام على الرغم  139

، وتفرض البحرین  https://revenuereview.gov.vu/images/Publications/RevenueReviewFINALReport_10072017.pdfقضیة إصالح اإلیرادات والتحدیث. 
 % على الشركات في قطاع المحروقات. 46ضریبة أرباح صافیة بنسبة 

). زعیم األرجنتین الجدید یسعى إلى  2019لقد زادت الحكومة األرجنتینیة الجدیدة الضرائب على الثروة وأرجأت تخفیضات على ضریبة الدخل الشخصي. ب. جیلسیبي وج. دوروساریو ( 140
proposes-fernandez-s-17/argentina-12-https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-ائب لتعزیز اإلنفاق على األزمة. بلومبرغ. زیادة الضر 

congress-to-measures-ncyemerge 
theguardian.com/world/2019/jan/18/swedenhttps://www.-تحصل على حكومة جدیدة بعد أربعة أشھر من االنتخابات. صحیفة الغاردیان.  ). السوید 2019ج. ھینلي ( 141

election-after-months-four-than-more-government-new-gets 
). إندونیسیا تسرع اإلصالحات الضریبیة، وتخفض ضریبة الدخل على الشركات بسبب فیروس كورونا. صحیفة جاكرتا بوست.  2020أ. و. أخالص. ( 142

-19-covid-in-tax-income-corporate-cuts-reforms-tax-accelerates-https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/indonesia
playbook.html 

، عندما 2005)، إال أنھ ال یزال أقل تاریخیًا مقارنة بمعدالت ما قبل عام 2017% (اعتباراً من عام 22% إلى 20ارتفعت من ى الرغم من أن معدل ضریبة الدخل الشخصي في تركیا قد عل 143
 %. 30كان 

 ینسیبي.السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة) وساو تومي وبر أفغانستان، أنغوال، دول مجلس التعاون الخلیجي (البحرین والكویت وقطر والمملكة العربیة 144
الجدیدة، وسنغافورة، وتیمور الشرقیة، والوالیات المتحدة  أسترالیا، وبوتان، وكندا، وھندوراس، والھند، والعراق، وجامایكا، والیابان، ومالیزیا، ومیانمار، ونیوزیلندا، وبانما، وبابوا غینیا  145

لى القیمة المضافة. وتعتمد معظم ھذه البلدان ضرائب على المبیعات، وھي ضرائب تنازلیة متساویة، وتقییم في  یوجد في ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة / الصین ضریبة ع  األمریكیة. كما ال
 .مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة على نفس أساس تقییم الضریبة على القیمة المضافة
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 damgaard.htm 

). نحو سیاسات ضریبیة مستدامة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسیا: حالة الحوافز الضریبیة للشركات.  2020تنام، وبراكارسا وتافجا. (یأوكسفام في فی، ومنظمة VEPR منظمة 148
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/asia.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Oxfam_BCT_Ngoc_16h30-24-6-2020%20-

final.pdf 
  .chemes.htmls-and-help/incentives-we-https://www.edb.gov.sg/en/how مكاسب من خالل النموال). 2020مجلس التنمیة االقتصادیة في سنغافورة. ( 149
). الجائحة العالمیة واالنتعاش االقتصادي المستدام والضرائب الدولیة.  2020، التقریر األخیر للجنة المستقلة إلصالح نظام الضرائب الدولیة على الشركات. (أنظروا، على سبیل المثال 150

https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5ee79779c63e0b7d057437f8/1592235907012/ICRICT+Global+
pdfpandemic+and+international+taxation. 

). بلجیكا تحدید الدخل  2020ألرباح الرأسمالیة في بلجیكا بشكل عام معفاة، باستثناء بعض الحاالت المحددة جًدا. برایس ووترھاوس كوبرز (، أصبحت ا2020إعتباًرا من أغسطس  151
  https://taxsummaries.pwc.com/belgium/corporate/income-determinationالشركات. 

 http://hdl.handle.net/10546/621031 رأس المال والتحویالت الخارجیة غیر المباشرة. منظمة أوكسفام وفاینانس أنكفرد.   ). الضرائب على أرباح2020وج. فان. نك ( ھـ. ألینكار 152
ب على أرباح رأس المال  الضرائب على الثروة والممتلكات) والضرائبیانات من إحصاءات اإلیرادات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، وضرائب الفئات على الممتلكات (التي تغطي  153

 #https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVالفردیة والشركات. 
http://gabriel-عمل ضریبة الثروة التصاعدیة؟ أدلة من المنشورات االقتصادیة السابقة. ). كیف ست2019أنظروا، على سبیل المثال، إ. سایز وج. زوكمان. ( 154

zucman.eu/files/saez-zucman-wealthtaxobjections.pdf) .نیاء لتقلیص الدین العام؟ اآلثار  ). ضریبة الثروة على األغ2014؛ و س. باخ، وم. بیزنسكا وف. شتاینر
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 .89-67، ص.35ة رأس المال في ألمانیا. الدراسات المالیة، المجلد التوزیعیة المترتبة على ضریب
 . 2019و 2018غطي عامي وسی 2020ھو آخر عام تتوفر فیھ درجات البلدان. ومن المتوقع أن یستمر االصدار القادم من مؤشر جامعة والیة بنسلفانیا في وقت الحق من عام  1552017
 indicators.la.psu.edu/country/countries-rights-http://labourؤشرات حقوق العمل:أنظروا الموجزات القطریة ذات الصلة لم 156
غینیا االستوائیة، وإریتریا، والعراق، وإیران، ولیبیا، وقطر، والمملكة العربیة  دولة أخرى (ھي كوبا، و 12االلتزام بالحد من الالمساواة، ولكن ثمة سبعة من ھذه النقابات مدرجة في مؤشر   157

یرة جًدا بین انعدام الشفافیة في سیاسات محاربة  السعودیة، والسودان، وسوریا، وتركمانستان، واإلمارات العربیة المتحدة) غیر مدرجة بسبب نقص البیانات، ما یدل على وجود عالقة كب
 ظر نقابات العمال المستقلة. الالمساواة وح 

https://www.dw.com/en/eu-. موقع قناة دویتشي فیلیھ األلمانیةیتنام یسلط الضوء على حقوق العمال. ی). االتفاق التجاري بین االتحاد األوروبي وف2020ر. إیبیغھاوزن. ( 158
52040200-rights/a-workers-on-spotlight-puts-deal-trade-vietnam 

 brazilian-the-https://www.equaltimes.org/for-ال تایمز. ). بالنسبة للشعب البرازیلي، یمثل بولسونارو بنفس خطورة فیروس كورونا. موقع إیكو2020أنظروا أ. لیسبوا ( 159
; bolsanaro#.XxBrPCgzaUk-people) .عة العمل العالمیة. ). األبعاد الحرجة إلصالح العمل البرازیلي. جام2019و ج. كرین وك. جالھیرا-labour-http://www.global
 university.org/fileadmin/GLU_Column/papers/No_319_Galerha.pdf 

 index-rights-global-csi.org/ituc-https://www.ituc-2020 حقوق العالمیة التحاد نقابات العمال الدولیة.  ). مؤشر ال 2020إتحاد نقابات العمال الدولیة. ( 160
طة النقابیة، والحق في التفاوض  ات المدنیة، والحق في إنشاء نقابات أو االنضمام إلیھا، واألنشوتتركز اتفاقیات منظمة العمل الدولیة المستخدمة كمؤشرات لھذا المؤشر على احترام الحری 161

 الجماعي، والحق في اإلضراب. 
//:pay-kvenrettindafelag.is/resources/equalhttp-. (ال تاریخ) معیار األجر المتساوي. لحقوق المرأة في أیسالندا  كفنرتیندافالغمنظمة لمزید من المعلومات، أنظروا  162

and,offer%20equal%20paystandard/#:~:text=In%202018%2C%20legislation%20was%20passed%20mandating%20companies%20
%20for%20work%20of%20equal%20value. 

، وفقًا للبنك الدولي، فإن البلدان التي تتبنى إصالحات  wbl.worldbank.org/en/reforms/topic/wbl_sjhttps//:) المرأة واألعمال التجاریة والقانون. 2020أنظروا البنك الدولي. ( 163
متحدةیة المیرون وتشاد وجیبوتي والغابون وجورجیا والعراق وكیریباتي ولیبیریا وجنوب السودان والمملكة العربیة السعودیة وتونس واإلمارات العربھي جزر البھاما وبربادوس والكا

 وزامبیا.
التعاون االقتصادي والتنمیة؛ أنظروا   الذي وضعتھ منظمة 2019لقد أخذنا ھذا التعریف من مؤشر المؤسسات االجتماعیة والمساواة بین األنواع االجتماعیة لعام  164

the World Bank. . It is also used by https://www.genderindex.org/ 
روبا والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.  ). الحق في التحرر من االغتصاب: نظرة عامة على التشریعات والوضع القائم في أو2018أنظروا منظمة العفو الدولیة. ( 165

nload/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDFhttps://www.amnesty.org/dow 
.  2020أسبوًعا بحلول عام  26: إجازة الوالدین المدفوعة األجر التي سیتم تمدیدھا لتصل إلى ). نیوزیلندا 2017مكتبة قانون الكونغرس، المرصد القانوني العالمي. ( 166

2020/-by-weeks-26-to-extended-be-to-leave-parental-paid-zealand-le/newnews/artic-https://www.loc.gov/law/foreign 
). وقت الرعایة: أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر  2020جیھ، ود. ساروسي، وجي. تیكودان (س. كوفي، وب. إسبینوزا ریفولو، ور. ھارفي، وم. لوسون، وأ. بارفیز بات، وك. بیا 167

). قرار بشأن إحصاءات العمل  2013ومنظمة العمل الدولیة ( ;https://dx.doi.org/10.21201/2020.5419وأزمة الالمساواة العالمیة. منظمة أوكسفام. واألعمال بأجور  منخفضة 
---/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreportsستخدام العمالة. والعمالة وعدم ا 

stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf) تقریر إنسایت.  2020). تقریر الفجوة بین األنواع االجتماعیة العالمي 2019؛ المنتدى االقتصادي العالمي :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf; ) أعمال الرعایة والرعایة من أجل مستقبل العمل الالئق.  2018ومنظمة العمل الدولیة .(

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm; ) .ماذا كانت آثار نظام رعایة الطفل العالمي في  2017وب. فورتین .(
تصادي للمرأة؟ مذكرة مقدمة إلى اللجنة الدائمة المعنیة بوضع المرأة التابعة لمجلس العموم، أوتاوا.  كیبیك على األمن االق

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/FEWO/Brief/BR8806290/br-external/FortinPierre-e.pdf  .؛ وف. اسكیفل و أ. كوفمان
حدة لبحوث التنمیة االجتماعیة. ستیفتونغ/معھد األمم المت  -إیبرت  -مفاھیم جدیدة، والجھات الفاعلة الجدیدة، والسیاسات الجدیدة. برلین: فریدریش ). االبتكارات في مجال الرعایة: 2017(

http://library.fes.de/pdf-files/iez/13282.pdf 
الدولیة وإعالن المئة عام توصي بإلغاء الحد األدنى األدنى لألجور للشباب، ألنھا تزید من براعة الشباب وتمیزھم  من التغییرات األخرى التي أُجِریَت في ھذا العام أن اتفاقیات منظمة العمل  168

استناًدا إلى نسبة القوة  وًدا دنیا ألجور الشباب، ین العمال، من دون أي دلیل على أنھا تزید من فرص عمل الشباب. ولذلك، فقد خصمنا من المرتبات بالنسبة للبلدان القلیلة التي تعتمد حدب
   % للمملكة المتحدة. 10و% لھولندا  6% للیونان، و5% لبلجیكا، و2العاملة المتأثرة. ویؤدي ذلك إلى تخفیضات بنسبة 

to-expected-wage-https://www.solomontimes.com/news/minimum-. 2019في  متوقع ارتفاع الحد األدنى لألجور ). من ال2018صحیفة سولومون تایمز ( 169
2019/8856-in-creasein 

 رومانیا وإسبانیا وتشیكیا ولتوانیا وبلغاریا. 170
راعة الشباب وتمیزھم  ت في ھذا العام أن اتفاقیات منظمة العمل الدولیة وإعالن المئة عام توصي بإلغاء الحد األدنى األدنى لألجور للشباب، ألنھا تزید من بمن التغییرات األخرى التي أُجِریَ  171
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لمزید من المعلومات حول مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة واإلجراءات التي یمكنكم اتخاذھا لمكافحتھا في جمیع أنحاء 
لم، ولالطالع على البیانات األساسیة والمنھجیة المستخدمة في التقریر، یرجى االطالع على  العا

 www.inequalityindex.org 

ل إلكترونی�ا یرجى التواص أو إلرسال تعلیقاتكم على التقریر لمزید من المعلومات عن القضایا التي أثیرت في ھذه الورقة،و
 . max.lawson@oxfam.orgو matthew.martin@dri.org.uk :یین التالیینعبر العنوان

 .2020 ل/أكتوبرتشرین األو أوكسفام منظمة التنمیة لتمویل الدولیة لمنظمةل  محفوظة  الحقوق جمیع 

لحقوق الملكیّة الفكریّة ولكن یمكن استخدام النّص مّجانًا ألھداف المناصرة وتنظیم الحمالت والتعلیم یخضع ھذا المنشور  
والبحث العلمي شریطة ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب الملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات 

في منشورات أخرى أو للترجمة أو   خرى أو إعادة االستخدامّما في ما یخّص النسخ في أي ظروف أبھدف تقییم األثر. أ
: االي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونی� بدل م یتوّجبألقلمة فال بدّ من الحصول على إذن وقد ا

policyandpractice@oxfam.org.uk. 

 شر.المعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للن

نشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا لصالح المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ومنّظمة أوكسفام الدولیّة تحت الرقم المتسلسل:  
 DOI: 2020. 10.21201/2020.6515 شرین األول/أكتوبر

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة 
غیر ربحیة لبناء القدرات، والمناصرة، ومجموعة استشاریة وبحثیة تعمل مع  منظمةالمنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ھي 

أكثر من خمسین حكومة، ومؤسسات دولیة ومنظمات المجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم لمساعدة تمویل التنمیة لمكافحة 
 التالیین:لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الموقعین  الفقر وانعدام المساواة.

 finance.org-www.development وwww.governmentspendingwatch.org 

منظمة أوكسفام
، وھي جزء من حركة بلدًا 90مة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من منظ 20یضم  مة أوكسفام ھي اتحاد دوليمنظ

مكاتب  حدرجى مراسلة أد من المعلومات، یُ ظلم. لمزیوال الفقرتحارب انعدام المساواة للقضاء على   ،ة من أجل التغییرعالمی
 . www.oxfam.org االلكتروني على العنوانمة أوكسفام، أو زیارة موقعنا منظ
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