
 2020  لعام   مساواة ال االلتزام بالحد من ال مؤشر  

 منھجیة ل ا مذكرة  

مساواة اللحد من الاسیاسات ویصنفھا في مجال  بلًدا 158یقیم مستوى أداء مساواة ھو مؤشر متعدد األبعاد الؤشر االلتزام بالحد من الم
 من خالل الخدمات العامة والضرائب التصاعدیة وحقوق العمل. 

حتوي أیًضا على بعض المیزات ی ، ولكنھ  2018و 2017الثالث من المؤشر على اإلصدارین السابقین في عام  اإلصدار  یعتمد ھذاو
المنھجیة النھائیة د راجع د أجریت ھذه التغییرات بعد مشاورات خارجیة مستفیضة، وقشرحھا في ھذه المذكرة. وق، التي نالجدیدة الھامة

 .  1مركز البحوث المشترك التابع للمفوضیة األوروبیة

ھي  أربعة بلدان أو أقالیم جدیدة: المؤشر  ویضما. بلدً  158) لـ2020(االلتزام بالحد من الالمساواة الحالي  مؤشر  تحتسب ھذه الدراسة
أدرجت في   كانت وكوسوفو وتونغا، التي اج كیریباتيلم یتسن إدر ولكنجزر البھاما وھونغ كونغ ومقدونیا الشمالیة وجنوب السودان. 

 . ھذه المرة المؤشرات السابقة، بسبب عدم وجود بیانات لبعض المؤشرات الجدیدة

شرح التغییرات التي طرأت على المنھجیة المستخدمة في بنائھ، ت. والمؤشرعلیھا  التي یقوم المبادئ بالتفصیل تصف ھذه المذكرةو
وأداة البیانات على  األساسيخدمت. وینبغي قراءتھ باالقتران مع التقریر والتحسینات التي أدخلت على البیانات والمصادر التي استُ 

تمویل الدولیة ل المنظمة منتفاصیل وتوضیحات إضافیة من ماثیو مارتن  كما تتوفر. www.inequalityindex.orgاإلنترنت  صفحة
 ).max.lawson@oxfam.org(منظمة أوكسفام الدولیة   منأو ماكس لوسون ) matthew.martin@dri.org.uk(التنمیة 
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 2018المؤشر والتغییرات منذ عام    یة ھیكل .  1
في   احاسمً  یُعتبَرمنھا بمجال من مجاالت السیاسة العامة واحدة تصل كل ثالث ركائز، تااللتزام بالحد من الالمساواة من مؤشر یتكون 

بعض   2020لعام مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة  أدخل الضرائب والعمل. وقد و: الخدمات العامة وھي مساواةالالحد من ال
 ركیزةكل  نَظمتُ والداخلیة والخارجیة.  التغذیة الراجعةاإلصدارات السابقة ضمن ھذه الركائز الثالث، استناًدا إلى  مقارنة معالتغییرات 

 اآلن للنظر في: 
؛الركیزةھا كل حكومة في مجال تالسیاسات التي سنّ  -1
أو تغطیتھا في الممارسة العملیة؛لسیاسات تنفیذ ھذه ا -2
 الدخل.   في المساواةالالحد من   فيأثر ھذه السیاسات  -3

تحدید جل أمن  أضیفت، وقد 2020لعام   مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواةسمة جدیدة في المستویات  ةالثالثی یةالھیكل تشكل ھذهو
ة للمؤشر في األساسی وتظھر البنیة في االعتبار.الجھود التي تبذلھا للتنفیذ ، مع أخذ اتللحكومأفضل لتأثیر التزامات السیاسة العامة 

 . 1 الرسم

 2020لعام  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة یة: ھیكل1 الرسم
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 (PS) الخدمات العامة ركیزة 

التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة) ھي باالستثمار في ثالثة قطاعات رئیسة ( التزام الحكومات (PS)ركیزة الخدمات العامة قیس ت
 : من التاليالثالث لمؤشرات الخدمات العامة مجموعات وتتكون المساواة. اللابطرق تحد من 

• PS1 (السیاسة)یة كنسبة مئویة من إجمالي اإلنفاق الحكومي؛صاعد: اإلنفاق الحكومي على القطاعات الت 
• PS2 (التنفیذ)  تغطیة تلك الخدمة، أي نسبة السكان المعنیین المستفیدین منھا (بما في ذلك حیثما تتوافر بیانات عن مدى :

 وصول ھذه الخدمات إلى أفقر الناس)؛
• PS3 (األثر) معامل جیني للدخل).  فياإلنفاق بأثر مساواة (یقاس الال في: أثر ھذا اإلنفاق 

) Tركیزة الضریبة ( 

بحیث یقع عبئھا على عاتق أولئك الذین یستطیعون تحمل وجبایتھا بتصمیم الضرائب  ركیزة الضریبة مدى التزام الحكوماتقیس ت
 :من التاليوتتكون المجموعات الثالث لمؤشرات الضریبة الضرائب). تصاعدیة تكالیفھا أكثر (أي 

• T1 (السیاسة)ھماشمل مؤشرین. أولھي ت: و،  " T1a  ةالضریبی یةفي الھیكل  یةصاعدتالمدى قیس الھیكلیة التصاعدیة"، التي تأو 
علىضریبة ال، ومعدل على دخل الشركاتضریبة  ال، ومعدل دالت ونطاقات ضریبة الدخل الشخصيعلى الورق، استناداً إلى مع

فینظر في: الممارسات الضریبیة الضارة"، T1b. أما الثاني، " منھا لمواد الغذائیة وإعفائھال تھاح عتبیصحوت القیمة المضافة
 لبلدان أخرى.  وأالتفضیلیة التي تقلل من اإلیرادات الضریبیة لبلد ما  ممارسات الضریبیة الضارة والنظمال

• T2 (التنفیذ) ةالضرائب فیھا تصاعدی جبایةما یجعل تجمع أكبر قدر ممكن من الضرائب، : یقیس ھذا المؤشر ما إذا كانت البلدان  
وضریبة الدخل الشخصي القیمة المضافة على  ضریبة  المن  عملیًا تُجبىمقدار اإلیرادات التي ب"اإلنتاجیة" الضریبیة وتحتسب ا. حقً 

على أساس المعدل والقاعدة الضریبیة المحتملة (االستھالك النھائي  ةالمتوقع بالجبایةمقارنة وضریبة الدخل على الشركات 
 وضریبة الدخل الشخصي وضریبة الدخل على الشركات).   لمضافة والناتج المحلي اإلجماليالقیمة اعلى  ضریبة  لاإلجمالي ل

• T3 :(األثر)  ل جیني للدخل). معامالمساواة (یقاس بنسبة الضرائب لالفي  الضریبیة  والجبایة أثر السیاساتوھو 

 ) Lالعمل (   ركیزة 

 :الثالث من التالي مؤشرات العمل مجموعات وتتكون العمل الحمایة القانونیة للعمال.  ركیزةقیس وت
• L1 (السیاسة)في مكان   تماعیةجنواع اال: تتناول مؤشرات السیاسات تشریعات الحكومات المتعلقة بحقوق العمال، والمساواة بین األ

 العمل، ومستوى الحد األدنى لألجور مقارنة بنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. 
• L2 (التنفیذ) :مجموع معدل   ھي نسبة تصاغ على أنھا نسبة واحد ناقصنسبة السكان النشطین الذین یتمتعون بحقوق العمل، و وھي

 وغیر المتعاقدین). النظامیینیر ضعف" (بمن فیھم العمال غعرضة لل البطالة ونسبة "العمال ال
• L3 (األثر) :الالمساواةیقیس و  ً اسات المذكورة أعاله، ولكن السی في سوق العمل (بمعامل جیني لدخل العمل)، الذي تدفعھ جزئیا

 عوامل السوق. أیضا 



4  : مذكرة المنھجیة2020لعام   مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة 

 المؤشر اء  بن 
 عملیة جمع البیانات والتحقق من الجودة 

البیانات الالزمة  وتجمع ا، بعضھا محسوب بعدة نقاط بیانات. ا مختلفً مؤشرً  19 باستخدام الالمساواةااللتزام بالحد من  سب مؤشر تحیُ 
 جمع مطولة ومفصلة باستخدام مجموعة واسعة من المصادر األولیة والثانویة. عملیة جري باحثوھالتمویل التنمیة التي یُ  المنظمة الدولیة

أكثر من  ال سیما في حال وجودأعلى مستوى من الجودة ( على ھاكونلضمان بیانات  كل نقطة المنظمة الدولیة لتمویل التنمیةثم تدقق 
ومنظمة أوكسفام  المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ع مجموعة بیانات لكل مؤشر، وتعید تدقیقھامصدر واحد ممكن من البیانات). ثم تجمّ 

كل مجموعة من   علىنھائیة المدخالت ال/التدقیقأوكسفام إلجراء عملیات  منظمة ثالث مرات، قبل إرسالھا إلى المكاتب القطریة في
ذات الصلة. وتمكننا ھذه العملیة من   الركائزالبیانات القطریة. وترد تفاصیل إضافیة عن عملیة مراقبة الجودة لكل ركیزة في أقسام  

 .رالمؤش، مع ضمان تغطیة جیدة للبیانات عبر الجودة ضمان كون البیانات عالیة

ثر باستثناء مؤشرات األ 2019تقریباً لعام جمیع بیانات الضرائب والعمالة ترجع ، 2020لعام االلتزام بالحد من الالمساواة في مؤشر 
)T3 وL3) ومؤشر حقوق العمل ،(L1 .(بعضھا، یرجع ولكن  2019-2018 لعامي معظم البیانات في ركیزة الخدمات العامة  وترجع

ُمحّدثةسنوات سابقة. وقد ثبت أن الحصول على معلومات إلى المتعلقة بنفقات الحمایة االجتماعیة وتغطیة الخدمات العامة،  تلكوخاصة 
ا.  ساب بیانات بدیلة باستخدام بیانات متشابھة جدً تحا وجبلذلك عدد صغیر من البلدان،  فيأمر صعب للغایة بالنسبة لبیانات التغطیة ھو 

 تحسن توافر البیانات في السنوات المقبلة.یمؤشرات كلھا جزء من إطار أھداف التنمیة المستدامة، فمن المفترض أن ونظراً ألن ھذه ال

ل ركیزة. وقد أدت كمن لمؤشر واحد على األقل  بھا إلى بیانات كافیة أو موثوق ھارافتقا بسببالمؤشر  فيالبلدان بعض ج درَ ولم تُ 
السیاسات في التقریر من أجل   بخصوصخالل عملیات جمع البیانات والتحقق منھا إلى تقدیم توصیات قویة  ناھاجھاوالتحدیات التي 

یتسنى للجمھور واألكادیمیین والمجتمع المدني تحلیل  ولكيمساواة والسیاسات الحكومیة، العن ال یسرالحصول على بیانات أفضل وأ
 ج والسیاسات.النتائ

 والتجمیع  وقیاس األحجام الترتیبإعادة 
د تصنیف جمیع المؤشرات  ی ، نع للتجمیع المؤشرات الناتجة قابلة  تكون  كي ل و مختلف.  مقیاس على    19یقاس كل مؤشر من المؤشرات الـ 

البلد الذي یسجل أقل   ترتیب   القیاسي، یعاد بعد التوحید  و .  2األعلى - باستخدام صیغة التوحید األدنى1و   0ن  رقمی ال یتألف من    مقیاس   على 
  .  1أعلى درجة عند    صاحب البلد  ترتیب    ، ویعاد 0تصاعدیة عند  درجة  

ة أخرى  مر ھاتوحید لیعادباستخدام الوسط الحسابي البسیط، لیھا إالتي ترجع  الركیزةع النتائج الموحدة من المؤشرات في درجات جمّ ثم ت
توحید مرة أخرى، إلعطاء النتیجة النھائیة العاد لثالث باستخدام الوسط الحسابي، ویالدرجات من الركائز اجمع . ثم ت1و 0على مقیاس 

. واستند قرار استخدام أعالھا إلى   1أدنى درجة و  إلى  0یرمز العدد حیث ، 1و 0على مقیاس  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواةل
، وھو یتماشى مع المنھجیة  مركز البحوث المشترك التابع للمفوضیة األوروبیة للمؤشر مراجعةطریقة التجمیع ھذه إلى توصیات من 

 .3المستخدمة في المؤشرات المركبة األخرى مثل مؤشر التنمیة البشریة

لمكونات الثالثة لوزن متساو، كما أن بكل ركیزة تتمتع مؤشر. وكل ركیزة من ركائز ال التي تكّونالمؤشرات  2 الرسمویعرض 
، وبالتالي یختلف وزن كل  الواحدة مكون الركیزةضمن  قد یختلف (السیاسة والتنفیذ واألثر) نفس الوزن. غیر أن عدد المؤشرات

لتنفیذ ا(على سبیل المثال، لمؤشرات للركیزة كل نقطة بیانات في الدرجة اإلجمالیة   اي تقدمھت(أو الوزن) ال ةھماسالمختلف مؤشر، وت
أو مؤشرین لتنفیذ ركیزة  ةلضریبانفس الوزن الذي یتمتع بھ مؤشر واحد لتنفیذ ركیزة مجتمعة ركیزة الخدمات العامة الثالثة في 

 العمل).

 ب یرتت الدرجات وال
مؤشر االلتزام بالحد  لالترتیب العام یستند صیده في المؤشرات الخاصة بتلك الركیزة. وبالمثل، وتستند مرتبة البلد في كل ركیزة إلى ر 

 الثالثة.  الركائز  ترتیبمتوسط   یساويالولبلد ما إلى درجاتھ في الركائز الثالث؛  من الالمساواة
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 الخدمات العامة   ركیزة  . 2
اإلنفاق الحكومي على القطاعات  ):  PS1( مؤشرات السیاسة العامة    2.1

 كنسبة مئویة من إجمالي اإلنفاق التصاعدیة 
المؤشر  جرى اختیاره ألنھوالصحة والحمایة االجتماعیة. وقد  للتربیةیحلل ھذا المؤشر حصة اإلنفاق الحكومي اإلجمالي المخصص 

مخصصة للقطاعات التي  : فھو یبین حصة اإلیرادات الحكومیة الالتصاعديالتزام الحكومة باالنفاق  وجھ ممكن الذي یعكس على أفضل 
، مثل النسبة المئویة للناتج األخرى إلنفاق العامااإلیرادات. أما مؤشرات  حشد مساواة، بغض النظر عن قدرة الحكومة على الالتحد من 

نت المساواة، بل كاال محاربةالتزام الحكومة بمخصصات   رصدیة في اعلكانت أقل فمالي أو نصیب الفرد من اإلنفاق، فالمحلي اإلج
قدرة أكبر على اإلنفاق (أي أن لدیھا إیرادات أعلى في المیزانیة بسبب ب التي تتمتعتفضي بدالً من ذلك إلى تفضیل البلدان األكثر ثراًء ل

 ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي). 

میزانیات الحكومیة. وعلى وجھ  اختیار البیانات التي توفر معلومات عن اإلنفاق العام من خالل ال جرىوفي قطاعات اإلنفاق الثالثة، 
التحدید، استخدمنا اإلنفاق "الحكومي العام" أو "القطاع العام غیر المالي" (أي تجمیع مستویات مختلفة من اإلنفاق الحكومي المركزي 

كامل الإلنفاق والمحلي وصنادیق الضمان االجتماعي/المعاشات التقاعدیة) من أجل ضمان تغطیة شاملة لإلنفاق الحكومي. ویشمل ذلك ا
المواطنین من المال  إنفاق واستثنینا . 4(اإلیرادات الضریبیة أو االقتراض أو المنح) اعلى المیزانیة بغض النظر عن مصدر تمویلھ
من المال الخاص ال تعكس التزام الحكومة أو قراراتھا بشأن األولویات ــ بل إن اإلنفاق  ھاالخاص والمساعدات من خارج المیزانیة، ألن

-2018جمیع البلدان، وإلى حد كبیر عن السنوات المالیة  من ، تتوفر البیانات جمیعھا مساواة. وبالنسبة للقطاعات الثالثةالیزید من ال
 .5لبلدان (التي نعتمد فیھا على مصادر األمم المتحدة)بیانات أقدم بالنسبة لبعض ا فیما ال تتوفر سوى، 2019

 والصحة والحمایة االجتماعیة   التربیة: اإلنفاق على PS1cو  PS1bو  PS1aبیانات عن ال
وال یرجع لھذه الفترة ، 19-2017 فترة إلى%)  99) والصحة (%97( التربیة التي تشیر إلىالغالبیة العظمى من نقاط البیانات ترجع 
 % فقط من بیانات الحمایة االجتماعیة.72سوى 

)،2014)، وجیبوتي، والیمن، ونامیبیا (جمیعھا في عام  2013)، وعمان (2011ھي كندا (التربیة عن  أقدم بیانات توفرالتي والبلدان  
بیانات  توفربلداً  32 ثمة). و2013) والیمن (2015لدیف (المجزر الأقدم البیانات  ترجع). وبالنسبة للصحة، 2015بیساو ( -وغینیا 

 ).2015أو  2016عام لمعظمھا یرجع أو قبلھ ( 2016عن الحمایة االجتماعیة لعام 

التي  اإلنفاق الحكومي  مرصدقاعدة بیانات ساسیة ومن ھذه المصادر األالمحسوبة.  المقارنة  ستمد البیانات من مجموعة من المصادروتُ 
إلى  وجمیع البلدان ذات الدخل المنخفض  بلداً، بما في ذلك جمیع البلدان المنخفضة الدخل، 69لـ  2019-2018 موازناتتغطي وثائق 

تؤخذ البیانات المتعلقة بالبلدان األخرى من مصادر ثانویة،  ستمد تُ أعلى. وإلى سط تقریباً وعدد قلیل من البلدان ذات الدخل المتوسط متو
لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر  وبدورھا من میزانیات أو دراسات استقصائیة (مصرف التنمیة اآلسیوي، 

والتنمیة،  االقتصادي األوروبیة، ومنظمة العمل الدولیة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاونالمفوضیة  إحصائیات، ومكتب الكاریبي
استكملت مصادر البیانات قد ، والحسابات الصحیة الوطنیة لمنظمة الصحة العالمیة). وفي مجال التربیة اتومعھد الیونسكو لإلحصاء

 ا. بلدً  13الوطنیة لـ اتزنوایانات عن المالعالمیة ھذه بب
. وقد أدخلت منظمة  2018لعام  االلتزام بالحد من الالمساواةتغییر بعض ھذه المصادر منذ تجمیع قاعدة بیانات مؤشر  جرى كما

لجنة  الصحة العالمیة تغییرات رئیسة على بیاناتھا الصحیة، وانتقلت بشكل شامل إلى نظام حسابات صحیة وطنیة جدید؛ وقد حّسنت 
من خالل قاعدة بیانات إلى حد كبیر بیانات اإلنفاق في أمریكا الالتینیة  األمم المتحدة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

قدمت الحكومات بیانات جدیدة عن    إذ بیاناتھا لبعض البلدان  ات علىمنظمة العمل الدولیة تحسین فیما أدخلتجدیدة على اإلنترنت؛ 
 . المساھمةالمعاشات التقاعدیة غیر القائمة على 

، المنخفضة إلى متوسطة الدخل) لبلدانوا المنخفضة الدخل(البلدان اإلنفاق الحكومي مرصد وبالنسبة للبلدان التي تغطیھا قاعدة بیانات 
نھا لكوالبیانات المتعلقة باإلنفاق الفعلي أو ال تنشر  ألنھا زنة،وانقاط بیانات اإلنفاق في الم تقیس فإنھا اثنتین،في جمیع الحاالت، باستثناء 

  الدخل من مصادر ثانویة أخرى اإلنفاق الفعلي. وبالنسبة لجمیع البلدانالمرتفعة . وتمثل البیانات المتعلقة بالبلدان تأخیر طویلعرضة ل
زنة واإلنفاق الفعلي، باستثناء حاالت األزمات المالیة الكبرى في  وافرق كبیر بین اإلنفاق في المثمة  تقریباً، لیس المرتفعة الدخل
ً ومنتصف العام؛  ً  التنمیة لتمویل  الدولیة المنظمةلیل لتح وفقا ً تبقى االختالفات صغیرة عموما  . 6، بالنسبة لجمیع البلدان األخرى تقریبا
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الضمان االجتماعي/الحمایة االجتماعیة العامة، التي تقابل الفئات التسع من لحمایة االجتماعیة جمیع برامج وتشمل بیانات اإلنفاق على ا
الشیخوخة،  والبطالة، والمرض، و، جتماعي (المعاییر الدنیا) (الطبابةالمدرجة في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة للضمان اال االستحقاقات 

 العجز والناجین)، باإلضافة إلى برامج دعم الدخل والمساعدة األخرى المتاحة لمن یعیشون فيواألمومة، واألسرة، وإصابة العمل، و
ً 7حویالت النقدیة المشروطة فقر، بما في ذلك الت حالة وغیر  المساھماتنظم الحمایة االجتماعیة القائمة على  . وتشمل البیانات أیضا

 منظمة العمل الدولیة) في الغالبیة العظمى من البلدان. وفق توصیات المساواة ( في تحقیق ھاتأثیربسبب ، المساھماتالقائمة على  

 االنصافالخدمات، مع التركیز على    ة ): قیاس تغطی PS2مؤشرات التغطیة ( 2.2
. وھي تھدف إلى النظر في مدى ترجمة سیاسة  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة غطیة (أو التنفیذ) جدیدة على مؤشرات التإن 

في تغطیة  المساواةالمعروفة لح المصادر یتصحإلى یھا، واإلنفاق إلى تقدیم الخدمات العامة لمواطنفي ما یخص  ھاالحكومة أو التزامات
ذلك مع التركیز بقوة على اإلنصاف (حیثما تسمح البیانات) في تقدیم الخدمات، وھو أمر بالغ األھمیة بالنسبة   تفعل الخدمات. وھي

 .  8مساواةالللخدمات العامة  لمحاربة ا

المتاحة المرتبطة بالھدف ذي الصلة من أھداف التنمیة  وبالنسبة للقطاعات الثالثة، نفذت عملیة طویلة لتقییم أنسب مجموعات البیانات
المستدامة. وقد حددت عملیات التبادل المكثفة مع الیونسكو ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمة العمل الدولیة (باعتبارھا وكاالت األمم 

مجموعات البیانات المحتملة، ثم قیمت المنظمة المتحدة الرائدة المكلفة بجمع البیانات عن أھداف التنمیة المستدامة الخاصة ذات الصلة) 
ضمھا مؤشر سوى نصف البلدان التي ی الدولیة لتمویل التنمیة تغطیتھا القطریة. وقد وجدنا أن عدداً من المؤشرات المحتملة لم یغط

أعطتنا التي مؤشرات ال ناخترإااللتزام بالحد من الالمساواة، لذا كان علینا أن نلغي ھذه المؤشرات. وفي الحاالت الثالث جمیعھا، 
البلدان التي غطیناھا. وكان بعض ھذه المؤشرات مفقوداً أو كانت بیاناتھ قدیمة جداً لبعض البلدان، وقد   في ما یخص "االمكانیة الفضلى" 

خمس  قضاءنال ونظراً . للحساب باستخدام مصادر وطنیة أولیة إضافیة أو وسطاء ھذه الثغرات سّدت المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة
إلى اھتمام  ویحتاج ذلك للدھشة،  مثیرة الفجوات في البیانات تنف التنمیة المستدامة، كافترة أھدا  من – أو ثلث المدة  –سنوات اآلن 

 المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة بیانات فریق أن ن (بما في ذلك المزید من التمویل لوكاالت األمم المتحدة). إالیإجراء عالمیین جدیّ اتخاذ و
  للتحسین تخضع مةالمستدا التنمیةف اھد أتاحة لجمیع البلدان، نظراً إلى أن مؤشرات یشعر بالثقة في أن البیانات الجدیدة ستصبح م

التغلب على العدید من قضایا  جرىنتوقع أن یكون قد   من مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة االصدار الرابعأي بحلول ( باستمرار
 البیانات).

PS2a  :لتعلیمھم  لُخمس األفقرا  إتمام 
التنمیة  . وھو واحد من مجموعة من مؤشرات ھدف 9الثانوي ھملتعلیمس أفقر أصحاب الدخل  ُخمُ  إتمامعلى  PS2aیركز المؤشر 
االبتدائي  ھمجمیع الفتیات والفتیان تعلیم إتمام، ضمان 2030"بحلول عام  الذي ینص على ما یلي: 4.1ضمن الھدف   المستدامة رقم

تخدام ھذا المؤشر ألن  االتفاق على اس لة". وقد جرىعاوف قیّمةتعلیمیة  مخرجاتبما یؤدي إلى وعي والنوالثانوي المجاني والمنصف 
لبلدان  ا یمیّز. ونعترف بأن ھذا المؤشر 4.1  التنمیة المستدامة رقم الثانوي أمر حاسم بالنسبة لجمیع البلدان لتحقیق ھدف ھدف اإلتمام

، ألن بعض البلدان ذات الدخل المنخفض بدأت للتو في االتعلیم الثانوي العلی مرحلةحتى  األكثر ثراًء التي تتمتع بتغطیة أفضل بكثیر
عدة  ) التعلیم الثانوي اإللزامي منذ ذات الدخل المرتفعبلدان البلدان أخرى (ال سیما  تفرضتوسیع نطاق التعلیم الثانوي الشامل، بینما 

" السیاسة المتفق مدى اتساعالمؤشر أیضاً "  یوضحكانت ھذه البیانات ھي األكثر توافراً في أوسع نطاق من البلدان، كما  ولكن. 10عقود
 علیھا في أھداف التنمیة المستدامة (أي أنھا تتجاوز االلتزامات السابقة بشأن التعلیم االبتدائي).

حتى ال یتخلف أكثر  باالنصافیلتزم أیضاً  بل  ،ع األطفال تعلیمھم الثانويفقط بإتمام جمی 4 التنمیة المستدامة رقم ھدفوال یلتزم 
الثانویة اختیار معدل إتمام المرحلة   جرى على المیزة والحرمان، فقد  مؤشرألن الثروة ھي أھم  حرماناً عن الركب. ونظراً  االتالمیذ

ً غالبالمتداخلة  الالمساواة  ونعترف بأن أوجھ  .11من التالمیذُخمس العلیا بالنسبة ألفقر  ما تؤدي إلى أكبر قدر من التھمیش، وقد نبحث  ا
الثروة الفجوات في و تماعیةجنواع االالحضریة، والفوارق بین األالمناطق األریاف/ بینلمؤشر في الفجوات من االمقبلة  اإلصداراتفي 
 .ةمرحلة الثانویإتمام ال ما یخص في

 ستخدمة والثغرات في البیاناتالبیانات الم

ن أنتبیّ وقد التي یدیرھا معھد الیونسكو لإلحصاء.  4  التنمیة المستدامة رقم ھدفتأتي البیانات الخاصة بھذا المؤشر من قاعدة بیانات 
ستخدم كمؤشر في حد  تل ، ما یجعلھا غیر كافیةجمعھا أثناءالبیانات  في نقص بلداً في مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة 33 لدى
أیضاً معھد ھي مجموعة بیانات استند إلیھا بلدان بیانات من الدراسات االستقصائیة الوطنیة لألسر (و 10استخدمنا في وقد  .12ذاتھا

إذ بیانات،من الأخرى من ثالث مجموعات وسیطة ن علینا استخدام مؤشرات المتبقیة، تعیّ   23الیونسكو لإلحصاء). وبالنسبة للبلدان الـ 
اختیاره ھو إتمام   جرى. وكان المؤشر األول الذي االلتزام بالحد من الالمساواةمنھا یتمتع بتغطیة كاملة لجمیع بلدان مؤشر  لم یكن أي

شر كان المؤ)؛ ویاالتعلیم الثانوي العلالنسبة اإلجمالیة للتخرج (مرحلة  فكانالثاني  المؤشرالمرحلة الثانویة العلیا (جمیع الطالب)؛ أما 
مجموعة البیانات باختبار ھذه البدائل الرتباطھا  جرى. وقد المتوسطةالصف األخیر من المرحلة ب االلتحاقالثالث إجمالي نسبة 

 لبلد مستخدم(تمام المرحلة الثانویة العلیا ، وعلى ھذا األساس أعطیت األولویة إل13التالمیذ لتعلیمھممن  األفقر سمُ خُ ال إلتمام"المثالیة" 
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 ).بلدان 9لـ ةمستخدم( نسبة االلتحاق) وبلداً  13لـ ةستخدمم( النسبة اإلجمالیة للتخرج )، تلیھاواحد

العالقة بین ترتیب  إظھارالبیانات األولیة) لضمان من  بدالً ( القیاسيومن أجل دمج ھذه البیانات في مؤشر واحد، استخدمنا الترتیب 
). لالتمامأسھل  یفضل مجموعات البیانات التي تضع حداً  أنذلك   من شأنمن النسبة الفعلیة (ألن  مختلف البلدان في الدرجة النھائیة بدالً 

 .ملالتما ةالمدمج ةالنھائی بین التصنیفاتمن  القیاسينقطة البیانات النھائیة التي تظھر للمؤشر ھي الترتیب  بذلكوتكون 

ً ذلك یرجع و).  2015البیانات المتاحة في عدد من البلدان قدیمة (قبل عام إن  تشرین   االتفاق على المؤشر إال في جريإلى أنھ لم ی جزئیا
وقد   .15كل خمس سنوات فقطمرة تجرى مع األسر  استقصائیة جمع البیانات من خالل دراسات ویجري 2019،14نوفمبر  الثاني/

بوصفھا المؤشرات الرسمیة المتعلقة  مطابقتھامجموعة البیانات ھذه ستتحسن كثیراً في السنوات المقبلة، ما یعكس أبلغتنا الیونسكو بأن 
   .التنمیة المستدامةبأھداف 

PS2b التغطیة الشاملة للرعایة الصحیة : 
التغطیة الصحیة الشاملة، بما في ذلك الحمایة من  : "تحقیق 3.8 التنمیة المستدامة رقم كالھما جزء من ھدفومؤشران فرعیان ھنا،  ثمة

لة  واللقاحات األساسیة اآلمنة والفاعلى األدویة إصول  النوعیة، والولى خدمات الرعایة الصحیة األساسیة إصول  والمخاطر المالیة، وال
لى  إصول والفي ،  3.8.1یة الشاملة  مؤشر التغطیة الصحوھو ، المؤشرینھذین ینظر أول ومیسرة للجمیع". بكلفة وذات الجودة العالیة 

  من األموال الخاصة،اإلنفاق الكارثي لألسر المتعلق ب 3.8.2ھو و ھما،ثانیأما كنسبة من السكان المشمولین.  16الخدمات األساسیة
 من میزانیة أسرھم على الرعایة الصحیة.  %10الذین ینفقون  األشخاصس نسبة یقفی

إذا كان الناس  و. الصورةمن   فقطجزءاً   ال یوضح سوىنھ إال أفھم التغطیة،   ھمیةأ من : فعلى الرغمالمؤشرین مطلوبأن كال  ویُفترض
في  . ولكن یتمتعون بأي تغطیةفھم ال ،  الطبابةرسوم ل  سدادھمالذي یحول دون  ھمفقرشدة  بسببالرعایة  یسعون إلى الحصول على ال 

قدم حمایة مالیة أفضل (بالنسبة أن النظام یوكوبالتالي یبدو  ،أمولھم الخاصةمن نفاق إلل ال یضطرون فإنھم، تغطیةحال لم تشملھم ال
 الحال). من الواضح أن ھذا ھو و، منخفض من األموال الخاصةإنفاق وللغایة  الردیئةتغطیة ال ذاتمؤشر اللبعض بلدان 

 قانفاإل وإذا كان ھو عنصر حاسم بشكل خاص لفھم اآلثار المترتبة على اإلنصاف. من المال الخاص اإلنفاق على الرعایة الصحیة  إن 
ً  یؤدية، فسغطي االحتیاجات الصحیی(بدالً من المیزانیات الحكومیة) من المال الخاص  الكبیر وإذا نظرنا إلىمساواة. الال إلى تفاقم  حتما

 فيآثاره ستظھر  ن ألفضل المؤشر األفإنھ   -مئویة من إجمالي اإلنفاق الصحي  كنسبة ولیس - في میزانیات األسرھذا االنفاق ر أث
اخترنا   األكثر ثراًء). لذامقدار اإلنفاق (الذي قد یعكس إنفاق األسر ل نتیجة ولیسالفقر براثن  مساواة نتیجة لدفع فئات معینة إلى الال

في العدید ألفقر امن میزانیة األسر  % 10 من شأن إنفاق ن) ألمن میزانیات األسر %10ي یقیس اإلنفاق "الكارثي" (أي المؤشر الذ
 . 17)وما شابھالغذاء، كعلى تلبیة االحتیاجات األساسیة األخرى ( ذه األسرھمن البلدان أن یقلل بشكل كبیر من قدرة 

مركز البحوث المشترك التابع لالتحاد ، نصحنا إحصائیًادون إنشاء نطاق بیانات كبیر من ، عنصري المؤشرومن أجل الجمع بین 
االنفاق الكارثي من البلدان ارتفاع معدل التغطیة الصحیة العالیة وانخفاض إلى التي تنسب ، ھندسيال المعدلباستخدام صیغة  األوروبي

 .   18المال الخاص 

 ثغرات في البیاناتالبیانات المستخدمة وال

الشاملة من قاعدة بیانات منظمة الصحة العالمیة التغطیة الصحیة  ومؤشرات  باالنفاق الكارثي من المال الخاصالبیانات الخاصة  جاءت
 أخذناالتي ن/األقالیم باستثناء ھونغ كونغ، جمیع البلدامن مؤشر التغطیة الصحیة الشاملة بیانات  . ویحويالتنمیة المستدامة رقم لھدف
 .19من دراسة مفصلة التغطیة الصحیة الشاملة  ھا في ما یخصبیانات

بلداً.   50فجوات في االنفاق الكارثي من المال الخاص تعاني من لمؤشر  3ھدف التنمیة المستدامة رقم  وكانت البیانات في قاعدة بیانات
، ونیوزیلندا، والنرویج، وھولندا، ولیبیریا، وجزر سلیمان، وبابوا غینیا الجدیدة، واألراضي الفلسطینیة (ھونغ كونغ وبالنسبة لسبعة بلدان

بیانات عن   منھا توفرلنسبة للبلدان المتبقیة التي ال تباأما بیانات من وثائق قطریة. ال المنظمة الدولیة لتمویل التنمیةت المحتلة)، إستق
في االنفاق من المال الخاص/الناتج المحلي االجمالي وظیفة من وظائف ك االنفاق، فقد قدرنا ھذا اصاالنفاق الكارثي من المال الخ

 :20خطوتین
االنفاق الكارثي من المال   من البلدان في سبع مناطق مع البیانات المتاحة عن كل من اتقطاعمتعددة ال، استخدمنا بیانات أوالً  •

االنفاق مع  االنفاق الكارثي من المال الخاص   خفض ، وذلك من أجلالخاص واالنفاق من المال الخاص/الناتج المحلي االجمالي
 بواسطة تقنیة اآلثار الثابتة حسب المناطق واألخطاء القیاسیة القویة. من المال الخاص/الناتج المحلي االجمالي 

•  ً من أجل  % 10 داللة والمتغیرات الثابتة عند مستوىاالنفاق من المال الخاص/الناتج المحلي االجمالي نا معامالت ، استخدمثانیا
صیغة  وتكون . االنفاق الكارثي من المال الخاصبیانات عن  فیھافي البلدان التي ال تتوفر االنفاق من المال الخاص تقدیر 

* االنفاق من المال الخاص/الناتج المحلي االجمالي(م) + 2.617ال الخاص(م) = االنفاق الكارثي من الم :كالتاليلتقدیرات ا
 مؤشراً لبلد ما.  )م(، حیث تمثل 3.144
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قدیمة في قاعدة بیانات منظمة المتوفرة من بعض البلدان بیانات ال تعھد الیونسكو لإلحصاء أعاله، كانوكما ھو الحال مع بیانات م
ت د ا(أي أنھا قد ز القلیلةالتغطیة حركة ذات المرتفعة الدخل البلدان   أساسي، وبشكل التربیةالصحة العالمیة، وإن كان بدرجة أقل من 

   عقود).عدة نطاق التغطیة الصحیة الشاملة منذ  من

PS2c جتماعیة : تغطیة المعاشات التقاعدیة كمقیاس للتغطیة بالحمایة اال 
لزم البلدان بتنفیذ نظم حمایة اجتماعیة مالئمة على الصعید ، الذي یُ 1.3  رقم جزء من مؤشرات ھدف التنمیة المستدامةھو ھذا المؤشر 

. ولھذا، استخدمنا تغطیة المعاشات التقاعدیة كبدیل للتغطیة 21الوطني للجمیع (شاملة)، بما في ذلك الحدود الدنیا للحمایة االجتماعیة
األشخاص ذوي ومساعدات األطفال  ومساعداتالشاملة للحمایة االجتماعیة نظراً لعدم وجود بیانات عن البرامج األخرى، أي البطالة 

  تغیب عن امایة) لمعظم السكان، وأنھظھر سوى صورة جزئیة للتغطیة العامة (أو الحه المعطیات ال تُ اإلعاقة. ونحن ندرك أن ھذ
من األطفال  % 35الحاجة إلیھا (على سبیل المثال، في الوقت الراھن، ال یحصل سوى  ت كبیرة من أولئك الذین ھم في أمسقطاعا

ضعیفة جداً في مجاالت بیانات تغطیة  ثمةومع ذلك،  . 22على الصعید العالمي) المساعداتمن العمال العاطلین عن العمل على  %22و
مجموعة بیانات غیر المعاشات التقاعدیة التي كانت قریبة حتى من أرقام التغطیة القطریة المطلوبة إلدراجھا في  ثمة كن أخرى، ولم ی

 .االلتزام بالحد من الالمساواةمؤشر 

 ً مساواة. الال لمحاربة تھاأو كفایالمعاشات التقاعدیة  إنصاف ة، ، حتى في إطار المعاشات التقاعدیذلك ال یعني أن  ومن المسلم بھ أیضا
) المعاش التقاعدي الذي مدى تدنيمقدار (أو  في مھم أثرب، ومدى حجم التحویل مكیفیة تمویل المعاشات التقاعدیة، ومن تغطیھتتمتع و

مساواة، وال سیما النماذج الال ارتفاع معدالت التغطیة) أوجھ . أوالً، تخفي بعض النماذج (حتى مع23مساواةالالفي قد یكون لھ تأثیر 
. كما یمكن أن تؤدي   24)المرتفعة الدخل(وھم غالباً ما یعملون في البلدان  النظاميالعاملین في القطاع  تمیّزالقائمة على المساھمة، التي 

التقاعدیة في االتحاد  النساء معاشات  تقلعلى سبیل المثال، فمعیل الذكر؛ النموذج  أسست على، إذا تماعیةجنواع االإلى الفوارق بین األ
     .25ل اعن معاشات الرج %40األوروبي في المتوسط بنسبة 

في المستقبل، وبالتالي  والمالءمةومع ذلك، تتوقع منظمة العمل الدولیة (التي تجمع البیانات عن ھذا األمر) أن تتحسن بیانات التغطیة 
مدى  ل الحیاة) وإلى قیاس جمیع أنواع التغطیة (لتغطیة جمیع مراح االلتزام بالحد من الالمساواةالمستقبلیة لمؤشر  االصدارات ستھدف
 مساواة.الال ةاربحفي متھا مالءم

 البیانات المستخدمة والثغرات

. وبالنسبة لجمھوریة 26ة لھ وقاعدة البیانات المرافق 0162/2017وتؤخذ البیانات من تقریر الحمایة االجتماعیة لمنظمة العمل الدولیة 
ھذه البیانات بمصادر بیانات وطنیة و/أو قدمت  ذلك التنمیة لتمویل الدولیة المنظمة تأفریقیا الوسطى ولیبریا ومیانمار وتركیا، استكمل

المكاتب القطریة لمنظمة أوكسفام. وبالنسبة لبلد واحد (جنوب السودان)، لم یتسن تحدید مستوى تغطیة المعاشات التقاعدیة في نظام 
بیانات عن تغطیة المعاشات ثمة قاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  في(لم یكن   2019تدریجیاً اعتباراً من عام   اعتمادهجدید بدأ 

 ).2017التقاعدیة اعتباراً من عام 

 معامل جیني في ): تأثیر اإلنفاق  PS3ثر ( مؤشر األ  2.3
دد التقریر، في كل قطاع من قطاعات اإلنفاق. ویح التصاعدإلى درجة   مساواة، استناداً الال فيمؤشر أثر اإلنفاق الحكومي یقیس ھذا ال

والصحة والحمایة االجتماعیة بشكل جماعي على خفض أو   التربیة مجاالت فيعلى وجھ التحدید، األثر الذي یتركھ اإلنفاق اإلضافي 
كلفة التعلیم العام والخدمات والضرائب في االعتبار). وتعتبر  زیادة معامل جیني الذي تنتجھ "السوق" (أي قبل أخذ اإلنفاق الحكومي

ً  الصحیة دخالً  ویسجل اإلضافي إلى إیرادات السوق. حسب معامل جیني قبل وبعد إضافة ھذا الدخلي ھذه الخدمات، ویُ  لمستخدمعینیا
الذي یسجل  البلد فیما ینال لھذا المؤشر،  1 ىوقصالدرجة الجیني نتیجة لھذا اإلنفاق معامل أكبر انخفاض في قیمة  یملكالبلد الذي 

 . 0ة أصغر انخفاض درج 

 واألثربیانات عن اإلنفاق 

بلداً، یُحسب ھذا المؤشر بضرب المبلغ اإلجمالي لإلنفاق كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لكل قطاع، بمعامل عالمي  87بالنسبة لـ
ً  في معامللكل قطاع یتنبأ بتأثیر اإلنفاق  قیاسي  في معامللقیاس األثر المتوقع لإلنفاق  جیني. ثم تضاف النتائج من القطاعات الثالثة معا

والتنمیة، تُستكمل المعامالت بدراسات وطنیة عن أثر اإلنفاق على   االقتصادي من بلدان منظمة التعاون بلداً  32وبالنسبة لـجیني. 
االقتصادي نسبة اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة من مجموعة بیانات منظمة التعاون تؤخذ  الذجیني.  معامل فيالحمایة االجتماعیة 

قبل   دخالً  معامل جیني للسوق، حیث یكون اإلجمالي جینيومعامل سوق معامل جیني للل والفقر، كفارق بین والتنمیة عن توزیع الدخ
 .ھو الدخل قبل الضرائب ومعامل جیني اإلجماليالضرائب والتحویالت، 

جامعة ل باالنصاف التابعمن المعامالت العالمیة، نتائج الدراسات الوطنیة التي أجراھا معھد االلتزام  ستخدمنا، بدالً إ، بلداً  49وبالنسبة لـ 
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 مؤسسة الدراسات االقتصادیة التطبیقیةتولین (وبالنسبة للبرازیل، المركز الدولي للسیاسات من أجل النمو الشامل؛ وبالنسبة إلسبانیا، 
 "Fedea"(27 . مستمد من تحلیل أحدث الدراسات االستقصائیة الوطنیة لألسر الاألثر الفعلي لدخل األسرة وتستند ھذه الدراسات إلى

. ونتوقع أن تصبح ھذه الدراسات متاحة للمزید من البلدان في السنوات المقبلة، إذ  2018و 2010تتراوح تواریخھا بین عامي والتي 
 28.أثر السیاسة المالیة في إعادة التوزیع وھو 10.4لمستدامة رقم  لھدف التنمیة ااعتمدت األمم المتحدة مؤخراً مؤشراً جدیداً 

البیانات المتعلقة باإلنفاق على كل قطاع كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي من نفس   حتسبتُ المتبقیة،  74وبالنسبة للبلدان الـ
إلنفاق من كل قطاع  أن یحدثھ اتوقع ذي ی. وقد استُخرجت المعامالت العالمیة القیاسیة لألثر الPS1مصادر البیانات المستخدمة في بناء 

 وجاءت. 29فاسكیز وآخرون-مارتینز  2011 أعدھا في عامالفریق العالمي، و اأجراھاألثر معدل مرموقة لجیني من دراسة  في معامل
بیانات الفریق  تخلص ، 2في الجدول یظھر جیني. وكما  معامل من  تخفضزیادة اإلنفاق أن من شأن جمیع المعامالت سلبیة، ألن 

 أو الحمایة االجتماعیة.التربیة إلنفاق على زیادة اإلنفاق الصحي أقوى في خفض معامل جیني من الزیادة في اأثر أن    إلىالعالمي 

 المعامالت العالمیة لكل قطاع -2الجدول 
 الحمایة االجتماعیة  الصحة  التربیة

 0.0014-  0.0070-  0.0013-  المعامل
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ب. ركیزة الضرائ 3
 اإلیرادات الالزمة لدفع تكالیف الخدمات العامة. وتبعاً على الحكومات أن تفرض ضرائب متنوعة یمكنھا استخدامھا في زیادة یجب 

تصمیم الضرائب ل. ونتیجة لذلك، فإن يعبء الضریبالخل والثروة الناس من مختلف فئات الد سیتحمللنوع الضریبة وتصمیمھا، 
على    الضرائب عبء وضعمساواة. وتسعى ھذه الركیزة إلى قیاس مدى التزام الحكومات بضمان الال فية ومباشرة آثار رئیسوتنفیذھا 

تألف من مؤشرات للسیاسات تقیس االلتزامات على الورق، ومؤشرات تنظر ت م. وھي أكثر من غیرھ ولئك الذین یستطیعون حملھعاتق أ
مؤشرات أي درج لدخل. ولم تُ ل جیني معامل فيظر في أثر الضریبة مؤشرات األثر التي تن في التنفیذ في الممارسة العملیة، وأخیراً 

ن الصناعات االستخراجیة والمعدالت ع  الناتجةالضریبي بسبب محدودیة البیانات، بما في ذلك اإلیرادات  مدى التصاعدم لتقییأخرى 
للضرائب  القائم على النوع االجتماعياألثر  ھابشأنعلة. وتشمل المجاالت األخرى التي ینبغي إجراء مزید من التحقیقات االضریبیة الف

 واإلعفاءات الضریبیة والمعاھدات الضریبیة.

 ): الھیاكل الضریبیة التصاعدیةT1مؤشر السیاسات (   3.1
T1a  :القیمة  على  ضریبة الووالضریبة على دخل الشركات  ، ضریبة الدخل الشخصي تصاعدیة

 المضافة 
. ویقیّم ھذا ومستویاتھا لھیاكل الضریبیة على الورق، على أساس معدالت الضرائب المختلفة في البالدتصاعدیة ایقیس ھذا المؤشر 

القیمة المضافة.  على ضریبةالالشركات وعلى دخل الضریبة الدخل الشخصي وضریبة   تصاعدیةمدى  ، على وجھ التحدید،النظام
(أو  األدنىمباشرة الضریبیة غیر الومعدالت  تصاعدیةكثر األعلى واألمباشرة الضریبیة المعدالت ال  ذاتالبلدان إلى المؤشر یشیر و

ً لدانبعلى كونھا ألغذیة األساسیة وعتبات التسجیل العالیة) تعفي ا التي  نتبذل المزید من الجھد لوضع قواعد ضریبیة تصاعدیة. كما یبیّ  ا
الشركات و/أو الدخل الشخصي   على  ضریبةالمن خالل زیادة معدالت  اتتحسیندخال العدید من البلدان مجال إللدى أن  المؤشر

  رفع األساسیة المرتفعة نسبیاً، فضالً عن  30القیمة المضافة على  ضریبة ال، وخفض معدالت اً صفرتي تبلغ نسبتھا المنخفضة جداً أو ال
  سداداستبعاد أصحاب الدخل األدنى أو عتبات معدل الضریبة األعلى للتأكد من من أجل  الدخل الشخصيعلى دنیا الضریبیة العتبات ال

  .31ائبضرما یكفي من أصحاب الدخل األعلى 

المفروضة على الثروة واألصول المالیة   تلكتقییم أنواع إضافیة من الضرائب، ال سیما  المستحسنومن الناحیة المثالیة، سیكون من 
في  المساھماتتقییم معدالت  كذلكب حومن المست .32تي یمكن أن تكون شدیدة التصاعدیة ي/العقارات، الواألرباح الرأسمالیة واألراض

ً  تكون تنازلیةالضمان االجتماعي، التي  لعام   االلتزام بالحد من الالمساواة. ویبدأ القسم المتعلق بضرائب الثروة في تقریر مؤشر عموما
 مل في المستقبل على تجمیع قاعدة بیانات عالمیة بشأن ھذه الضرائب.انتظار العبالعمل على ھذا التحلیل،   2020

تدبیراً تدرجیاً (یسمى "القدرة  التنمیة لتمویل الدولیة المنظمةولتقییم درجة تصاعدیة ضریبة الدخل في بلد ما، اعتمدت منظمة أوكسفام و
(أي ضعف  للتصاعدیة 34ف ھذا المقیاس بمؤشر كاكواني. ویعرّ 33صندوق النقد الدوليأعدھا مؤخراً عمل   التصاعدیة") أُدخل في ورقة

منھا وزن  لكل عطى یُ  التي الدخل  مصادر  سب على مدى ثابت منتحدفع الضرائب) ولكنھ یُ ل 35لورینزالمساحة بین الدخل ومنحنیات 
خیار كل من منظمة  وزعة بشكل موحد. وینبغي أن یكون وبعبارة أخرى، تعامل اإلیرادات قبل الضرائب كما لو كانت م .متساو

لمقارنة اھو قیاس تصاعدیة بعض الضرائب بمعزل عن بعضھا بعضاً واالعتماد على إمكانیة  التنمیة لتمویل الدولیة المنظمةأوكسفام و
  للمكلفینیجعل مؤشر التصاعدیة الھیكلیة على أساس معلومات جدول الضرائب القانونیة بدالً من البیانات الفعلیة ما  بین البلدان؛ وھذا

من قیاس التصاعدیة الفاعلة المقدرة على أساس البیانات التي جرى جمعھا من الدراسات االستقصائیة لألسر.  36الضرائب أكثر مالءمةب
أسرة التدابیر التصاعدیة. ومن مزایاھا عدم تأثرھا بتوزیع الدخل قبل الضرائب في البلدان، وھي أعلى  وتنتمي القدرة التصاعدیة إلى 

في البلدان التي صممت نظامھا إلعادة توزیع ضرائب الدخل الشخصي بشكل أكبر، وإن كان ھذا التوزیع ضئیالً في الممارسة ألن دخل  
ھذا   المدرجة في 158أن محدودیة توافر معلومات الجدول الضریبي للبلدان الـ  نتباه إلىكما یجب اال السوق موزع بالتساوي منذ البدایة.

دفع الضرائب باستخدام معدالت التقریبي ل لورینز إلى حساب منحنى التنمیة لتمویل الدولیة المنظمةوأوكسفام منظمة دفعت قد المؤشر 
 (باستثناء البدالت واإلعفاءات الضریبیة القیاسیة).فقط كمدخالت في البلدان  ضرائب الدخل الشخصيوعتبات 

ضرائب تصاعدیة أو  یفرض نسبیاً من البلدان  قلیالً  اً الضرائب على دخل الشركات ببساطة حسب معدلھا القانوني (بما أن عدد وترتب
على دخل   ةبأعلى معدل ضری لالجزء األكبر من الشركات). ویسج متباینة على دخل الشركات، وعادة ما ینطبق المعدل األساسي على

القیمة المضافة بعكس ترتیب مستویاتھا، ویمنح أقل معدل للضریبة  . وترتب معدالت الضریبة على1لعینة الدرجة القصوى ل الشركات
األثر الفعلیة، تماشیاً مع أدلة  تنازلیة. ولكن القیمة المضافة  القصوى، إذ یفترض أن تكون الضریبة على 1القیمة المضافة درجة  على

معدالً مخفضاً، وب) یطبق عتبة دنیا  أو یطبق علیھا الضرائب من تعدل درجة كل بلد تبعاً لما إذا كان: أ) یعفي المواد الغذائیة األساسیة
رة. وقد على القیمة المضافة للشركات الصغی  عالیة نسبیاً تبلغ عشرة أضعاف نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لتسجیل الضریبة

ً  تبین أن ھذین التدبیرین ھما ً  من التدابیر الداعمة للفقراء، وأنھما معا لذلك   القیمة المضافة.   من األثر التنازلي للضریبة على یخففان جزئیا
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معدالت یة األساسیة (أو نسبة من ذلك إذا تم تطبیق ائغذال الموادإعفاء  من % 50القیمة المضافة بنسبة  على ضریبة الخصم درجة ن
 بق كال◌ُ إذا ط %0  إلى  المضافة القیمة  علىضریبة  اللعتبة الحد األدنى العالیة، بحیث ینخفض معدل  %50مخفضة)، وبنسبة 

القیمة المضافة) بشكل  علىضریبة وال ، ضرائب على دخل الشركاتالو، الشخصي الدخل ضریبةحلل كل ضریبة ( وتُ . التدبیرین
 من المؤشرات الفرعیة الثالثة.  مؤشربسیط للدرجات الموحدة لكل المتوسط المنفصل. والنتیجة بالنسبة لھذا المؤشر ھي 

 القیمة المضافة والعتبات واإلعفاءات  على  ضریبة الو ن معدالت ضریبة الدخل الشخصي والضریبة على دخل الشركات بیانات ع

سیة لجمع البیانات، باالعتماد على وثائق قانون الضرائب  أساعملیة  التنمیة لتمویل الدولیة المنظمةع ھذه البیانات، أجرت یجمتول
ً واالوطني، والم  . 37دیلویت)إرنست ویونغ و  تلك التي قدمتھا شركتازنات الوطنیة وأدلة ضریبة الشركات المحاسبیة (أساسا

ن) قمنا بتجمیع اكاإلم. وعند الضرورة (وبلداً  158لجمیع البلدان البالغ عددھا    2019ونتیجة لذلك، أصبح من الممكن جمع بیانات 
المعدالت الحكومیة المركزیة والالمركزیة؛ وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الضرائب بالنسبة لسویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة ھي  

ن المعدل االتحادي ومتوسط المعدالت المطبقة عبر مختلف المناطق الالمركزیة، أو بمعدالت تمثیلیة، على النحو الذي  مجموع م
 والتنمیة.االقتصادي اقترحتھ منظمة التعاون 

T1b مؤشر الممارسات الضریبیة الضارة : 
مساواة ھو مدى تقویض نظامھا الضریبي لقدرتھا على تولید الال ةرباالحكومة في التزامھا بمح ومن بین التدابیر الھامة التي تتخذھا

في السنوات األخیرة، واقترن   اً یرثحجم المعامالت عبر الحدود (في السلع والخدمات) ك ارتفعالعائدات الضریبیة واالحتفاظ بھا. وقد 
األرباح بصورة  لتنسبمستغلة ذلك أوجھ عدم االتساق بین النظم الضریبیة للبلدان  شركات المتعددة الجنسیات الستغاللال بذلتھابجھود 

. األرباح حیث تتولدفیھا النشاط الحقیقي و  یجريلبلدان التي ا نسبتھا إلىمن  ، بدالً ذات المعدالت الضریبیة األدنىلبلدان  إلى امصطنعة 
ً أكثر جذب اً مابلدوالنظم التفضیلیة التي تجعل  وقد صاحب ذلك انتشار الممارسات الضریبیة الضارة لالستثمار األجنبي، ولكن على  ا

عل" (أي  ابالتالي السبب الذي یجعل المستوى "الفذلك یفسر خرى. ولى حساب البلدان األحساب عائدات الضرائب الخاصة بھ وع
 ".ضرائب على دخل الشركاتالر من المعدالت القانونیة لـ" في ھذه البلدان أقل بكثی الجنسیات الفعلي) للضرائب على الشركات المتعددة

 :یتكون المؤشر من ثالثة عناصرو

بعض الممارسات یعتمد  عینبلد ماعتماد بشأن  " الـ" بأو  "نعمـ": تم إجراء تقییم بسیط بوجود الممارسات الضریبیة الضارة .1
)،  1998بشأن الممارسات الضریبیة الضارة في عام  االقتصادي والتنمیة الضارة (كما حددھا منتدى منظمة التعاون الضریبیة 

، وملخصات الضرائب 39االقتصادي والتنمیة ، ومراجعات األقران في منظمة التعاون38استناداً إلى سجل لجنة االتحاد األوروبي
حیث المتوسط إلى مرتفع مرتفع والبلدان ذات الدخل الالبلدان ذات الدخل  لصح. وت40العالمیة لشركة برایس ووترھاوس كوبرز

إلى منخفض تحصل البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط فیما ، نیتطنقعلى   توجد ممارسات ضریبیة ضارة
 األدلة أن البلدان األكثر ثراءً إثبات ھو  على نقطة واحدة. والسبب في منح درجات مختلفة للبلدان ذات مستویات الدخل المختلفة

عن تخفیض تحصیل    تحویل األرباح من البلدان األخرى، فضالً  فيلھا تأثیر سلبي أقوى بكثیر  الممارسات الضریبیة الضارةذات 
 : غیر الحصریة عن الممارسات الضریبیة الضارةمثلة ومن األ.  41الضرائب الخاصة بھا بمبالغ أكبر بكثیر

 تدابیر لحمایة إیرادات الملكیة الفكریة من الضرائب؛ وھي : صنادیق براءات االختراع •

 اإلعفاءات الضریبیة المؤقتة؛ أو: ات الضریبیةاإلجاز •

الضرائب لتفسیر ب والمكلف: اتفاق بین إدارة الضرائب في بلد ما األرباح الزائدةقوانین  •
  ؛ھذا األخیرالقانون بطریقة معینة لصالح 

 م.خصم ضریبي لتمویل األسھوھو : االسمیةالفوائد حسومات  •

 یھا:إل: تحصل البلدان على نصف نقطة لكل تدبیر من التدابیر التالیة التي تفتقر الضریبي التھربغیاب تدابیر مكافحة  .2
القواعد التي تھدف إلى فرض ضرائب   : تحّولقواعد الشركات األجنبیة الخاضعة للرقابة •

 على أرباح الشركة في البلد األصلي إلى المالذات الضریبیة؛
: القواعد التي تھدف إلى الحد من قدرة الشركات على تحویل األرباح إلى تقیید الفائدة •

 المالذات الضریبیة من خالل دفع الفوائد بین الشركات التابعة؛ 
: مبدأ واسع النطاق یُسن في قانون الضرائب  الضریبي بالقاعدة العامة لمكافحة التھر •

 یساعد المحاكم على إنفاذ روح القانون ومكافحة التخطیط الضریبي العدواني؛ 
 حول أصولھا إلى بلد آخر. المستحقة على الشركات التي ت: الضریبة ضریبة الخروج •

لدخل فوق نقاط إذا كانت قد اجتذبت أنواعاً معینة من ا: تحصل البلدان على خمس لالستثمار األجنبي الجذب غیر المتكافئ .3
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البلدان   شاملة، وقد تنفذ لیست وتدابیر التھرب الضریبي المذكورة أعاله الضارة قائمة الممارسات الضریبیة إنعتبات معینة. 
ھذه التدابیر   توضیحمجموعة واسعة من التدابیر األخرى التي تشجع على تحویل األرباح أو خفض االلتزامات الضریبیة. ول

ؤشرات معقولة للنشاط تتجاوز م ألرباحالبلدان  جذبمدى  ثالثة مؤشرات اقتصادیة تساعد على تحدید  نااإلضافیة، حلل
لعملیات التجاریة غیر المباشرة التي لم یتم حصرھا في المؤشرین ا بدائل عنة ھذه المؤشرات ھي بمثاباالقتصادي. و

 الفرعیین اآلخرین: 

والفوائد واألرباح  ةالتجاریاالسماء لحقوق استغالل ع ارتفاال شدیدة : تشیر المستویات(نقطتان) المتكافئالدخل السلبي غیر  •
تحدد العتبة و"، ما یسھل النشاط االقتصادي في الخارج. للھروب ضریبيبعض المناطق قد تكون بمثابة "مالذات إلى أن 

حقوق ، أو صافي إیرادات 42من الناتج المحلي اإلجمالي  %1نسبة  على أنھا صافي إیرادات الفائدة داخل المجموعة فوق
التي تفوق باح األسھم أو صافي إیرادات أر 43من الناتج المحلي اإلجمالي %2.5التي تتجاوز  استغالل االسماء التجاریة

أمریكي ملیون دوالر  100لالقتصادات المتنوعة. كما حددنا عتبة مطلقة قدرھا  44من الناتج المحلي اإلجمالي %5نسبة 
 ً   بكثیر ویمكن أن تعتمد على ھذه التدفقات لمجموع صافي الدخل بالنسبة القتصادات الجزر الصغیرة، التي ھي أقل تنوعا

 . المالیة

 بالمقارنة مع: عادة ما یرتبط االستثمار األجنبي المباشر المرتفع جداً مستویات االستثمار األجنبي المباشر (نقطة واحدة) •
. ویحسب المؤشر على أنھ صافي  رب الضریبيكممرات للتھ التي تعملبالھیاكل الخارجیة والوالیة القضائیة ما اقتصاد بلد 

من %250) الذي یتجاوز يمنھ رصید االستثمار الخارج نقصالذي یاالستثمار األجنبي المباشر (االستثمار الداخلي   حجم
 .45الناتج المحلي اإلجمالي

مقارنة بالناتج   : یمكن أن تشیر الصادرات المرتفعة جداً من التجارة والخدمات (نقطتان)متكافئة دخل غیر مستویات  •
ً  المحلي اإلجمالي إلى أن یل األرباح داخل  أنشطة تحو التدفقات التجاریة المفرطة توجھ عبر والیة قضائیة، ما یعني ضمنا

، 46من الناتج المحلي اإلجمالي  %50عتبات لصافي صادرات الخدمات إلى االتحاد األوروبي بنسبة  ددالمجموعة. وتح
 المرتفعة. وتتیح ھذه العتبات 47من الناتج المحلي اإلجمالي  %100والصادرات اإلجمالیة من السلع إلى بقیة العالم بنسبة 

  صناعیة أن تستبعد من القائمة.الصادرات ال كبیرة أو المشروعة السیاحیة القطاعات ال ذاتللبلدان 

القیمة المضافة،    على   ضریبة الاإلنتاجیة الضریبیة عبر    3.2
 (T2)الضریبة على دخل الشركات  و  وضریبة الدخل الشخصي 

العتراف بأنھ على الرغم من وجود ھیاكل ضریبیة تصاعدیة على  ا من أجل ،لضرائبل البلدان  جبایةكفایة دى ھذا المؤشر م یقیس
في جدول أعمال أدیس البلدان  م االتز بسببالضرائب في الممارسة العملیة. وھذا المؤشر مھم أیضاً جبایة  في البلدان قد تفشل  الورق

 . لتمویل جمیع إنفاقھا األساسيالمستدامة لجعل جبایة الضرائب المصدر  أبابا بتمویل أھداف التنمیة

 الضریبة على دخل الشركاتالقیمة المضافة وعلى ضریبة ال قارن اإلیرادات المحصلة من تلحساب "اإلنتاجیة" الضریبیة في كل بلد، و
عدل كما تُ  وقد( ةفردمنإلى معدالت الضریبة الفعلیة لكل ضریبة  اً جبایتھا، استنادلغ المتوقع اعلى التوالي بالمبوضریبة الدخل الشخصي 

حجم االقتصاد مقیساً بالناتج المحلي اإلجمالي (أو القیمة اإلجمالیة لالستھالك الخاص في حالة  ب) ضریبة الدخل الشخصي  في حالة 
اختیار  یؤدي. في ھذا النھج، جبایتھلمبلغ المتوقع فعالً كنسبة مئویة من ا بىجیُ القیمة المضافة). ویعبر عن المبلغ الذي على ضریبة ال

إلى قیاسات لضریبة الدخل الشخصي والضریبة على دخل الشركات الناتج المحلي اإلجمالي لبلد ما كبدیل للقواعد الضریبیة المحتملة 
دق االلتزام بالحد من الالمساواةؤشر من م ا اإلصدار(على الرغم من أننا في ھذ إلى االنخفاضتحیز ع ملذكر االضریبتین آنفتي إنتاجیة 
مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي). ومن الناحیة المثالیة، ستقاس  عة للضریبتینل قیاس اإلنتاجیة المجمّ ھذا التحیز من خال خفضنا

ً  نتاجیة اإل سوى بضع تقدیرات قطریة للفجوات الفعلیة في   بمقاییس مثل أرباح الشركات والدخل الفردي. ولكن لألسف، ال تتوفر حالیا
ً  لیست ي، وھالضریبة على القیمة المضافة والضریبة على دخل الشركات وضریبة الدخل الشخصيمجال  قابلة للمقارنة في جمیع  دائما
 .   48البلدان 

 : اإلنتاجیة الضریبیة T2نقطة البیانات  
تكون مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي أو االستھالك الخاص. و جبایتھاسب اإلنتاجیة الضریبیة باستخدام معدالت الضرائب ومبالغ تحت

البیانات المتعلقة بالضریبة المحصلة  تأتي . وT1البیانات المتعلقة بمعدالت الضرائب السائدة ھي نفس البیانات المستخدمة في المؤشر 
للناتج المحلي   خدماستُ قد لبلد. وا بحسبأو المصادر الوطنیة،  50أو صندوق النقد الدولي  49والتنمیةاالقتصادي ن من منظمة التعاو

االقتصاد العالمي، وبیانات من مؤشرات التنمیة وضع بشأن توقعات  51بیانات مستمدة من قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي اإلجمالي 
 ".إلنفاق االستھالكي النھائي لألسرمن أجل "ا 52البنك الدولي  حددھاالعالمیة التي 
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 معامل جیني   في ): تأثیر الضریبة  T3ر ( مؤشر األث  3.3
الضرائب على أساس اإلیرادات المحصلة من أنواع مختلفة من تصاعدیة یقیس ھذا المؤشر تأثیر أو "مدى" التزامات الحكومة ب

الضریبة على القیمة المضافة والضریبة على دخل  الضرائب. وعلى وجھ التحدید، یحدد التقریر األثر الذي تتركھ اإلیرادات من 
خفض أو   فيجماعي  بشكل رسوم االستقطاعالضمان االجتماعي ورسوم الجمارك ومساھمات و الشركات وضریبة الدخل الشخصي

 ).االعتبارزیادة معامل جیني الذي تنتجھ "السوق" (أي قبل أن یؤخذ اإلنفاق الحكومي والضرائب في  

البلد الذي  ، فیما ینال 1الدرجة القصوى جیني نتیجة لھذه اإلیرادات الضریبیة معامل أكبر انخفاض في قیمة یتمتع بالبلد الذي ویسجل 
 صفر. درجة یة السیاسات الضریبیة التنازلادة من یسجل أكبر زی

،بائضر من أنواع ال حصة اإلیرادات من كل نوع  :  T3eو   T3a  ،T3b  ،T3c ،T3d  نقاط البیانات
 ومعامالت الضرائب 

أشكال الضرائب، كنسبة من الناتج المحلي  جمیع ، یُحسب ھذا المؤشر بضرب مجموع اإلیرادات المحصلة من بلداً  78بالنسبة لـ
ً  فيأثرھا یمكن استشراف لكل ضریبة  قیاسياإلجمالي بمعامل عالمي  لقیاس األثر  معامل جیني. ثم تضاف النتائج لجمیع الضرائب معا

أو   2018أو   2017أحدث البیانات ( التنمیة لتمویل  الدولیة المنظمة تجمع ذه البلدان،جیني. وبالنسبة لھ في معاملاإلجمالي المتوقع 
زنات الوطنیة وسلطات الدولي، وذلك باالستفادة من الموا ) عن اإلیرادات الضریبیة حسب النوع الضریبي من قبل صندوق النقد2019

   ، ومن وثائق مجلس صندوق النقد الدولي.میةحصائیة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتن اإلیرادات والوثائق اإل

والتنمیة  االقتصادي الضمان االجتماعي فھي أقل شموالً. وتحدد البیانات التي جمعتھا منظمة التعاون بمساھماتأما البیانات المتعلقة 
مجلس صندوق النقد الدولي ال تفعل ، ولكن معظم وثائق مساھمات الضمان االجتماعي جبایةزنات القطریة مبالغ واوعدد قلیل من الم

من% 85البیانات بلداً فقط. وتشمل ھذه  79من تحدید البیانات الخاصة بـلك. وبعد بحث شامل، تمكنت المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ذ
واألفریقیة ذات الدخل المنخفض  البلدان اآلسیویةال سیما من البلدان (  قلیالً  أن عدداً ذلك ، ولكن یعني الكبیرةالبلدان ذات نظم المساھمة 

مما ھي علیھ  تصاعدیة نظم ضریبیة أكثر  كصاحبة ھامیتقدیجري  مساھمات الضمان االجتماعيوالدول األصغر) التي ال تنشر بیانات 
 ظم القطریةصورة زائفة عن الن ذي یعكسالاألمر ،  لجمیع البلدان مساھمات الضمان االجتماعي إقصاءفي الواقع. وھذا أقل تشویھاً من 

 مما ھي علیھ في الواقع.  بأنھا أكثر تصاعدیة والمرتفعة إلى متوسطة الدخل الدخل للبلدان األكبر المرتفعة

جیني من  معامل  في وقد استُخرجت المعامالت العالمیة القیاسیة لألثر المتوقع لإلیرادات الضریبیة من كل نوع من أنواع الضرائب 
وخلصت الدراسة إلى كون ضریبة الدخل  . 53على المستوى العالمي األثرمعدل  فاسكیز وآخرون عن -مرموقة أجراھا مارتینیزدراسة 

إلى كون الضرائب على دخل الشركات تصاعدیة  في  كما خلصت؛  0.001جیني بنسبة معامل من  حدأنھا ت، وتصاعدیة الشخصي
ھي إلى حد   رسوم االستقطاعالجمارك و وأن  ؛الحسبانمحایدة عموماً بمجرد أن تؤخذ درجة العولمة في مع كونھا ، االقتصادات المغلقة

ً اتم ولكن، .تنازلیةثر كأ تناكمساھمات الضمان االجتماعي فوالقیمة المضافة على ضریبة  الآثار أما ؛ تنازلیةما  القائلة  مع األدلة   شیا
الضریبیة  )، حیث نجد أدلة على اإلعفاءات T1المؤشر  وانظرأأقل تنازلیة (محایدة أو القیمة المضافة على ضریبة بإمكانیة كون ال

 . 0جیني إلى  ي معاملفثر المتوقع یجري تحیید األ ،ات المنخفضةوالعتب

 لكل ضریبة  جمالیةاال: المعامالت 3الجدول 
ضریبة الدخل  

الشخصي
ضریبة الدخل  
 على الشركات

الضریبة على  
 القیمة المضافة 

مساھمات الضمان  االستقطاعات الجمارك
 االجتماعي

 0.007 0.003 0.001 0.005 0.0010.000-المعامل

جامعة ل التابع االلتزام باالنصافبلداً، استخدمنا، بدالً من المعامالت العالمیة، نتائج الدراسات الوطنیة التي أجراھا معھد  45بالنسبة لـ 
.   Fedea "(54" من مؤسسة الدراسات االقتصادیة التطبیقیة تولین (وبالنسبة للبرازیل من مركز السیاسات الدولي للنمو الشامل وإسبانیا 

، واالتحاد األوروبي بالنسبة لمالطة  ة أجرتھا منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةبلداً آخر، استخدمنا دراسات مماثل 31بالنسبة لـو
 راسات االستقصائیة الوطنیة لألسر تتراوحفعلي لدخل األسرة مستمد من تحلیل أحدث الدال ثراألوقبرص. وتستند ھذه الدراسات إلى 

اعتمدت األمم  إذ. ونتوقع أن تصبح ھذه الدراسات متاحة للمزید من البلدان في السنوات المقبلة،  2018و 2010 تواریخھا بین عامي
 .55التوزیعأثر السیاسة المالیة في إعادة  : 10.4  المستدامة رقمالتنمیة ھدف ل جدیداً  مؤشراً  المتحدة مؤخراً 
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عمل ركیزة ال   . 4
في الدخل الذي  الالمساواةفي السوق، أي مستوى  الالمساواةفي الدخل بالفوارق في  الالمساواةفي معظم البلدان، یمكن تفسیر معظم 

في سوق العمل إلدارة أوجھ  لحكومات أن تتدخل ایعزى إلى األجور وغیرھا من اإلیرادات قبل الضرائب والتحویالت. ویمكن 
قوق فإن ركیزة ح   ا،لذذین یقعون في أسفل توزیع الدخل. مایة حقوق وأجور العمال المن خالل حمساواة في سوق العمل، وال سیما الال

التشریعات المتعلقة بحقوق العمال عبر م على جھود الحكومات الرامیة إلى حمایة العمال في اقتصاداتھا اة في األجور تحكالعمل والمساو
 في مكان العمل والحد األدنى لألجور.نواع االجتماعیة والمساواة بین األ

.النظامين عن العمل والعاملین في القطاع غیر ، باستثناء العاطلیالنظاميغیر أن حقوق العمل ال تحمي إال العاملین في سوق العمل 
وفي بعض البلدان، یمكن أن تشكل ھذه المجموعات نسبة كبیرة من القوة العاملة. وتجسیداً لذلك، أضفنا مؤشرات تغطیة تبین من ال 

مساواة في الال مؤشر األثرركیزة العمل، یقیس  "). وإلكمالالورقعلى االلتزامات السیاساتیة "  ملھمال تشالتشریع (أي من  میشملھ
 األجور.

نقابات إحترام حقوق العمل وحقوق  ):  1مؤشر السیاسات (الم   4.1
 العمال

  تحدید . ویرجع ذلك إلى56مساواةالال مستوىفي  هریأثومدى تالعاملة ضمن نقابات العمال  القوىتنظیم  أھمیةعلى  دامغةأدلة   ثمة
الً من رأس المال. األجور بد بفعلحصة دخل االقتصاد التي تتراكم بمدى قدرة العمال على المطالبة بأجور أعلى، وبالتالي  نقاباتال

 الحكومات بھ تأذنمساواة، ولھذا یقیس ھذا مدى ما الال س التزام الحكومات بالحد منإلى قیا االلتزام بالحد من الالمساواةویھدف مؤشر 
ً قانون  .حترمھالعمال والنقابات ثم تقوق من ح ا

 : حقوق العمال L1aنقطة البیانات  
عالمي في جامعة والیة وتستند البیانات الخاصة بھذا المؤشر إلى قاعدة بیانات مؤشرات حقوق العمال التي أنشأھا مركز حقوق العمال ال

الجمعیات وحقوق  تشكیلوتوفر قاعدة البیانات معلومات رقمیة ونصیة شاملة عن االمتثال على المستوى القطري لحریة  .57بنسلفانیا
 تقییم.للار یمع 108، باستخدام الوقتقابلة للمقارنة بین البلدان وعلى مر  وھي  التفاوض الجماعي 

لممارسة العملیة". ویقلص عنصر القانون من درجات البلدان ألي "في القانون" و"في ا المؤشر ستخدم ھذه المعاییر لبناء عناصروتُ 
الممارسة عنصر منظمة العمل الدولیة. أما   وفق ما حددتھالجمعیات وحقوق التفاوض الجماعي  تشكیلقانون وطني ال یتفق مع حریة 

متفقاً مع الحقوق التي تحددھا منظمة العمل   ألي فعل ینتھك التشریع الوطني القائم (إذا كان ذلك استناداً من الدرجات  ة فیخفضالعملی
 .  58لمجموع األداء في القانون والممارسة  القیاسیةالدولیة). والنتیجة اإلجمالیة ھي الدرجة  

وقد أعطى المؤلفون  .59بشأن حقوق العمل 28.8.وقد تم االتفاق مؤخراً على ھذه المنھجیة بوصفھا نظام قیاس لمؤشر التنمیة المستدامة 
 اإلذن بإعادة إنتاج بیاناتھم. مركز حقوق العمال العالميالرئیسیون في 

. ولسوء االلتزام بالحد من الالمساواةبلداً في مؤشر  158(بوتان وكوسوفو) من بین  اثنینباستثناء  البلدان لجمیعالبیانات متاحة كما أن 
. ویجري حالیاً تحدیث البیانات لتغطیة 2017فترة سوى یانات المتاحة لھذا المؤشر أحدث البال تغطي الحظ، وبسبب تأخر التمویل، 

 .المقبل  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة ، وسیتم اإلبالغ عن ھذه الدرجات في تقریر2019و 2018

 : حقوق المرأة في مكان العمل L1bنقطة البیانات  
ً الال ل إلى الحد منفي مكان العمنواع االجتماعیة یمكن أن تؤدي زیادة المساواة بین األ . ویرجع ذلك إلى أن النساء في مساواة عموما

، ةغیر المستقر في الوظائفو جزئي بدوامفي العمل یشكلن الغالبیة جمیع أنحاء العالم ما زلن یتعرضن للتمییز في التوظیف، كما أنھن 
 ً ً  تقع النساء العمل، مكان . وفي الوظائفنفس في ر الرجال  وأقل من أج راً وما یتقاضین أج وغالبا ضحایا لالعتداءات الجنسیة أو   أحیانا

األمومة وغالبیة أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر. ویمكن  ھا بسببالجنسي. وباإلضافة إلى ذلك، تتحمل المرأة عبء غیابالتحرش 
لالعتداءات واالستغالل. كما  وق في مكان العمل والحد من تعرضھناواة في الحقعلى تحقیق المس النساءأن تساعد أنظمة العمل القویة 

ء أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر من  اعبأ بحاجة إلى أن تسن الحكومات تشریعات إلجازة األمومة المدفوعة األجر وأن تخفف  أنھن
تعقید ھذه المسألة، أدرجنا خمسة مؤشرات فرعیة تتضمن   لمدى وتجسیداً  أجل تحقیق المساواة في الحقوق والفرص في مكان العمل.

 جوانب مختلفة:
القیمة؛  من حیث للنساء لقاء العمل المتساوي یةر متساوو• وجود تشریعات تلزم أرباب العمل بدفع أج
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 العمل؛  لحمایة المرأة من التمییز في مكان• تشریعات 
 االغتصاب؛ في ما یخصتشریعات مالئمة • 
 التحرش الجنسي؛ تشریعات مالئمة في ما یخص • 
 واألمومة واألبوة المدفوعة األجر.  إجازة الوالدینمدى (عدد األیام ومستویات األجور) و• 

درجة بسیطة   L2bو L2aعطى المؤشران الفرعیان ختلف بعض الشيء. ویُ تلمؤشرات الفرعیة الخمسة بمنھجیات ل الدرجات وتُعطى
 كال النوعین من التشریعات.في حال توفر نقطتین  یبلغ صفر أو واحد، بحد أقصى درجة تسمح لھما بالحصول على  " البـ" أو  " نعمـ" ب

لنوع وااالجتماعیة مؤشر المؤسسات إلى مؤشرات "السالمة البدنیة المقیدة" في قاعدة بیانات   L2dو L2cویستند المؤشران الفرعیان 
قّیدنا مؤشر التحرش الجنسي بتقییم وجود التشریعات ذات الصلة، مع كما . 60والتنمیةالقتصادي االتي تنتجھا منظمة التعاون  االجتماعي

النوع ومؤشر المؤسسات االجتماعیة استبعاد االعتبارات المتعلقة بنوعیة القانون أو تنفیذه. ویرجع ذلك إلى أن المنھجیة التي اعتمدھا 
، لم نتمكن من تحدید كیفیة تقییم قانون االغتصاب أو لتقییم مدى كفایة قوانین التحرش الجنسي لم تكن واضحة. وبالمثلاالجتماعي 

ن اإلجراءات القانونیة تتبع بدقة  وذلك على ما كاقتصار  احتمالقوانین التحرش الجنسي على وجھ الیقین. وتشیر المعلومات المتاحة إلى 
غیر المبلغ عنھا أو   والتحرشت االغتصاب أن ھذا األمر غیر كاف بالنظر إلى األعداد الكبیرة لحاال شعرناالدعاوى. وقد   إقامةعند 
مع منظمات حقوق تزام بالحد من الالمساواة لاالالمقبلة من مؤشر  االصداراتفي العدید من البلدان. ویمكن أن تعمل  المحكوم فیھاغیر 

  فيل، وبالتالي یكون لھا تأثیر إیجابي نفذ بالكامة لتتبع ما إذا كانت القوانین تالمرأة في جمیع أنحاء العالم على إیجاد طریقة أكثر موثوقی
 ة النساءیاحم منلقوانین ان یلتمك مؤشر المؤسسات االجتماعیة والنوع االجتماعي التالیة وفقًا لمعاییردرجات البلدان  منحوتُ  .النساءحیاة 

 ھي:   وھذه الدرجاتمن االغتصاب، 
مالحقة القضائیة إذا  االغتصاب الزوجي وال یمكن للجناة اإلفالت من الیشمل لكنھ و ثمة تشریع محدد لمعالجة االغتصاب: 0• 

 .  اھمیاضحتزوجوا من 
ت من المالحقة القضائیة  فالاالال یمكن للجناة ال یشمل االغتصاب الزوجي ولكنھ و ثمة تشریع محدد لمعالجة االغتصاب: 0.33• 

 .  ضحایاھمإذا تزوجوا من 
ال یشمل االغتصاب الزوجي ویمكن للجناة اإلفالت من المالحقة القضائیة  لكنھ الغتصاب؛ وتشریع محدد لمعالجة ا ثمة: 0.66• 

 .  ضحایاھمإذا تزوجوا من 
 : ال یوجد تشریع لمعالجة االغتصاب.1• 

ھي:  الدرجاتبالنسبة للقوانین التي تحمي من التحرش الجنسي، فإن ھذه و
تشریع محدد لمعالجة التحرش الجنسي  ثمة: 0• 
أنھ في طور  أدلة على أن التشریع یجري التخطیط لھ أو  ثمةال یوجد تشریع محدد لمعالجة التحرش الجنسي، ولكن : 0.5• 
 .  ةصیاغ ال
 : ال یوجد تشریع لمعالجة التحرش الجنسي. 1• 

 . للتوحید القیاسي یةعكسالنتیجة التخدم سوت

ً  درجة L2eالمؤشر الفرعي ویمنح  التي یحددھا القانون، مع تعدیل النسبة المئویة  األمومة واألبوة وإجازة الوالدین ألیام البلدان وفقا
االلتزام بالحد من  من مؤشر  2018عام  إصدار ور في اإلجازة. وقد أُدخلت ھذه التسویة لعجز األجھذه للراتب السابق الذي یدفع خالل 

تصنیف الدول التي توفر حصة منخفضة من الراتب أثناء اإلجازة  2018خفض إصدار  2017إصدار مقارنة مع وبال؛  الالمساواة
 .كامالً البلدان التي تدفع الراتب  وترفع

 ننقاط البیانات: القوانین المتعلقة بعدم التمییز، والمساواة في األجور، واالغتصاب، والتحرش الجنسي، وإجازة الوالدی

البحث عن المصادر األولیة   من خاللالحصول على نقاط بیانات بشأن القوانین المتعلقة بعدم التمییز والمساواة في األجور  جرى
 اعاألوضعن   المتساویة، فضالً العمل قیمة ور مقابل للمعلومات عن قوانین البلدان بشأن عدم التمییز في العمل والمساواة في األج

 .61القطریة لمؤشر األجور

 المؤسسات االجتماعیة والنوع االجتماعي لعامنقاط بیانات القوانین المتعلقة باالغتصاب والتحرش الجنسي من مؤشروقد استمدت 
نقاط  استمدتوقد  والقوانین/المراسیم الوطنیة. 2019لعام  63تقریر وزارة الخارجیة األمریكیة لحقوق اإلنسان ھالذي استكمل 62، 2019
 ، وكذلك من مجموعة واسعة من المصادر األولیة. 64من المالمح القطریة لمؤشر األجور 6و 5من القسمین  الوالدینإلجازة  البیانات
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L1cالحد األدنى لألجور كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي : 

تقییم  فيالغرض من ھذا المؤشر ویتمثل . 65مساواةالال الحد من في ور تأثیر كبیر رتفاع الحد األدنى لألجالأدلة قویة على أن  ثمة
 .السخاء النسبي لألجور الدنیا التي تحددھا الحكومات

في  ودل إقلیمي أو قطاعي. ستخدمنا أدنى معإد أجور دنیا مختلفة لقطاعات أو مناطق مختلفة: ففي ھذه الحاالت، وفي بعض البلدان، تُعتم
على  منا بصقل حساب مستوى الحد األدنى لألجور بشكل طفیف لمعاقبة خمسة بلدان ، ق2020لعام   مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة

ھذا التغییر بناء على مشورة من منظمة   أجريعاًما. وقد    18"الشباب" الذین تزید أعمارھم عن   للعمال الحد األدنى لألجور  ھاخفض
 ترفض مثل ھذه األجور المنخفضة باعتبارھا تمییزیة. عام  100الـ  العمل الدولیة، ألن اتفاقیاتھا وإعالن

مقارنة الحد األدنى لألجور بمتوسط یُنصح بمساواة، الاللربط بین التقییم وفلس سخاء الحد األدنى لألجور.  طرق متعددة لقیا وثمة
التوزیع الكامل لألجور داخل   فھممن أجل ، باستخدام الدراسات االستقصائیة لألسر % من أصحاب الدخل10أعلى  ى دخل مستو

مقارنة الحد األدنى لألجور مع متوسط الدخل (كما فعلت منظمة العمل الدولیة بالنسبة لمجموعة من   فتتمثل فيثانیة أما الاالقتصاد. 
ةرابعأما العن متوسط الدخل القومي مثل متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.  ببدیل بمقارنتھ ةلثاثتقضي الالبلدان). و

، لتقییم مدى ضمان األجور عدم وقوع  األمریكي مقارنتھ على أساس تعادل القوة الشرائیة مع خط الفقر الدولي بالدوالرب فتوصي
 بـ"األجور المعیشیة" التي تسمح للعمال بتلبیة احتیاجاتھم األساسیة. في مقارنتھ ة تتلخص الطریقة الخامسالعاملین في فقر الدخل. و

الخفض" ة " الرابعالطریقة قارن ؛ وتھاوقدمین یولالطرقتین األمجموعات بیانات  بسبب عدم اكتمالوقد اخترنا استخدام الطریقة الثالثة، 
 ً  ھاری قدجري  تفلم ی ةالخامسالطریقة الفقر)؛ أما  في حتملة للحد األدنى لألجور جیدا للتأثیرات الم مع خط الفقر (وبالتالي سیكون مقیاسا

ما یجعلھا " بمتوسط الدخل القومي، اً من البیانات وتقارن "صعود اً جید اً قدر فتقدمفقرا. أما الطریقة الثالثة عد بالنسبة لمعظم البلدان األب
ھذا  نا دیل لمتوسط الدخل القومي. وقد أعتمدنستخدم الناتج المحلي اإلجمالي للفرد كب كمامساواة. الال فيعلى األثر المحتمل  جیداً  مؤشراً 

مشورة منظمة العمل الدولیة وخبراء عمل آخرین، الذین یشعرون بأن ھذه طریقة سلیمة للحكم على معدالت الحد ناًء على  یار بالخ
دان  الحد األدنى لألجور كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، فإن بعض أفقر البل  عتبارومن الجدیر بالذكر أنھ نظراً إلى ا .األدنى لألجور

 األدنى لألجور مرتفع نسبیاً. ھاحدخفض نسبیاً، ولیس بالضرورة ألن المحلي اإلجمالي من ھاناتجتحصل على درجات "عالیة" ألن 

ینطوي على قیود محتملة، ال سیما أنھ في بعض البلدان التي یستحوذ فیھا قطاع الشركات على قدر   القاسم المشتركنحن ندرك أن ھذا 
 دقة الكبیر من الناتج المحلي اإلجمالي كأرباح وأرباح رأس المال، قد ال یعكس متوسط الناتج المحلي اإلجمالي متوسط دخل العمل ب

قیاسھ الحد األدنى لألجور مقابل نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، خالل   مكن القول أیضاً إن ھذا المؤشر، منیالكافیة. ولكن 
النظر في حصة الناتج المحلي اإلجمالي التي ال تنعكس في دخل العمل، وبالتالي إدراج التحیز المتزاید نحو توجیھ الناتج المحلي  بز تامی

 عن العمل.  بھا داعتباالرأس المال و ربحاإلجمالي إلى تعزیز الثروة باعتبارھا 

 نقطة البیانات: معدل الحد األدنى لألجور
الحد األدنى لألجور  2020لعام  مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواةة لجمیع البلدان، یتضمن ولضمان كون األرقام قابلة للمقارنة بالنسب

المصادر  وقد استخدمنا بشكل رئیس. البیانات تجمیعمتاحة لمعظم البلدان وقت  2020 لم تكن معدالت عام إذ،  2019المطبقة لعام 
. وفي الصحف والمعلومات من إعالنات www.wageindicator.org وموقع مثل إعالنات الجریدة الرسمیة الحكومیة ةیاألساس

ً بعض الحاالت، استخدمنا أیض ، وقدمت بعض المكاتب القطریة لمنظمة لمعدالتاتقییمات وزارة الخارجیة األمریكیة للتحقق من  ا
أوكسفام معلومات حدیثة عن مستویات الحد األدنى لألجور. كما قدم خبراء العمل وممثلو االتحاد الدولي لنقابات العمال معلومات عن  

 . حدةكل قطاع على لأدنى المعدالت المدفوعة بموجب اتفاقات المفاوضة الجماعیة 

 الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينقطة البیانات: نصیب 

صندوق النقد الدولي التوقعات االقتصادیة العالمیة ل تموباألسعار الجاریة، استُخدبالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي للفرد بالعملة المحلیة 
لتجنب التشوھات الناجمة عن التضخم  وذلك  ، )2019لإلبالغ عن البیانات المقدرة لعام ( 2019أكتوبر تشرین األول/من قاعدة بیانات 

 أو خفض قیمة العمالت/إعادة تقییمھا.

والبطالة  الھشة : العمالة  )L2(   مؤشرات تغطیة حقوق العمل 4.2
. وال تحمي حقوق العمل L1 ى حقوق العمل التي تقاس بالمؤشرھذا المؤشر نسبة القوة العاملة التي یحق لھا قانوناً الحصول علیرصد 

. وفي بعض  نظامیةأو غیر  ھشة، باستثناء العاطلین عن العمل والعاملین في وظائف النظامي فقطالعاملین في سوق العمل  سوى
يحقوق العمال. وف في بشكل كبیر من أثر القوانین  األمر الذي یخفضالبلدان، یمكن أن تشكل ھذه الفئات نسبة كبیرة من القوة العاملة،  

، استُخدمت ھذه النسبة من القوى العاملة كعامل "لخصم" الدرجات التي االلتزام بالحد من الالمساواةالسابقة من مؤشر  االصدارات
ً اسیاساتھا المتعلقة بحقوق العمل. ولتعزیز الشفافیة تم علىحصلت علیھا البلدان    مع تحدیث المنھجیة التي تبین تنفیذ الركائز الثالث شیا

 . 2020لعام مؤشر االلتزام بالحد من الالمساواة كمؤشرات منفصلة في  ھذه الركائز تعرض ،جمیعھا
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 : البطالةL2aنقطة البیانات 

 . 66)2020یولیو تموز/(المحدثة في  2019تأتي البیانات المتعلقة بالبطالة من تقدیرات منظمة العمل الدولیة على غرار عام 

الھشة الوظائف : L2bنقطة البیانات 

العمل. وبعد التشاور مع خبراء حقوق  ھم فيھم الحصول على حقوقیلیصعب عیصعب الحصول على البیانات المتعلقة بالعمال الذین 
الھشة التقدیر الذي وضعتھ منظمة العمل الدولیة على غرار نموذج العمالة  على رنا یااختوقع العمال لتحدید أفضل مصادر البیانات، 

. ووفقاً لھذا التصنیف  67العمالة  إلى التصنیف الدولي لوضع ، استناداً النظامیة(كنسبة مئویة من مجموع العمالة) كبدیل للعمالة غیر 
لعاملون لحسابھم الخاص والعاملون في األسرة المساھمة،  ا یشغلھاھي تلك التي  الھشة وتعریف منظمة العمل الدولیة، فإن الوظائف 

 .68نظامیةومن المرجح أن تخضع لترتیبات غیر 

ألجور معامل جیني ل ):  L3مؤشر األثر ( 4.3
 وضعتھ الذي رشُ العُ  نموذج حسب العمل دخل توزیع تقدیرات إلى استناداً   العمل، لدخل جیني معامل نستخدم العمل، لركیزة أثر كمؤشر
 معامل في الحكومیة السیاسات  أثر یقیسان اللذین ،T3و PS3 المؤشرین عكس  على  أنھ المالحظة وتجدر. 69الدولیة  العمل منظمة
ً  ولكن تدفعھ العمل بسیاسات یتأثر الذي - العمل دخل  ھو - للدخل واحد لمصدر جیني معامل L3 یقیس للدخل، جیني  .السوق  قوى  أیضا

الھوامش 
.2020لعام  مساواةالللحد من البالتدقیق اإلحصائي لمؤشر االلتزام مركز البحوث المشترك التابع للمفوضیة األوروبیة ).  2020م. كوفاسیتش. (وإ. بابادیمیتریو، وج. كابرنا،  1

لمفوضیة األوروبیة. لمركز البحوث المشترك 
درجة  –البلد  درجة= ( القیاسیة: درجة البلد كالتاليصیغة التوحید القیاسي تكون مساواة)، ال المن أقل مستوى (أي یفترض أن تنتج  جیدأعلى ال  ترتیبال  ذاتبالنسبة للمتغیرات   2

(أي یفترض أن تنتج المزید من عدم المساواة)، الردیئة عالیة ال درجة  ال  ذات البلد مع أدنى نقاط). بالنسبة للمتغیراتدرجة   –البلد مع أدنى نقاط) / (نقاط من البلد مع أعلى درجة 
یعید ھذا التوحید القیاسي ونقاط من البلد مع أعلى درجة).  -نقاط البلد مع أعلى الدرجات) / (نقاط البلد مع أدنى درجة  -فإن صیغة التوحید ھي: نقاط قطریة موحدة = (نقاط البلد 

(أفضل درجة)، بحیث یمكن إضافة عشرات من المؤشرات المختلفة حتى عندما یتم التعبیر عنھا في األصل بوحدات   1) إلى درجة(أسوأ  0جمیع الدرجات إلى نطاق من 
 مختلفة. 

. http://dev- .تقنیة مالحظات:  البشریة التنمیة تقریر). 2016( اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  3
hdr.pantheonsite.io/sites/default/files/hdr2016_technical_notes_0.pdf 

لم یتمكن أي مصدر من تجمیع مستویات مختلفة من اإلنفاق   إذإنفاق الحكومة المركزیة (سوى تغطي ال ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن بعض نقاط البیانات في سلسلة المؤشرات   4
 . g.ukmail@dri.orالتنمیة الدولیة لتمویل   المنظمةالحكومي). ویمكن االطالع على مزید من المعلومات عن البلدان التي ینطبق علیھا ھذا األمر من 

 . 2010عام ل سابقةستبعدت من المؤشر البلدان التي لم تتوافر عنھا سوى بیانات إ  5
الھشة وأثناء األزمات االقتصادیة) یقل عن البلدان إلى أن العجز (باستثناء عدد قلیل من أو المنخفضة إلى متوسطة الدخل /المنخفضة الدخلالبلدان مرصد إنفاق تشیر اختبارات   6

 رسم. ال يبحثفیة في البلدان النامیة. تقریر ). وضع التقدم في خطر؟ اإلنفاق على األھداف اإلنمائیة لألل2013: المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة ومنظمة أوكسفام. (وانظرأ. 4%
3-27. -risk-at-Progress-Report-https://www.governmentspendingwatch.org/images/pdfs/GSW_Report_2013/GSW

MDG_160513.pdf 
( )102(رقم  1952اتفاقیة الضمان االجتماعي (المعاییر الدنیا)،   - C102الدولیة: موقع منظمة العمل   7

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102  
والخدمات العامة األخرى الفجوة بین األغنیاء والفقراء، وبین والتربیة ة الشاملة یالصحالتغطیة أم الثروة الخاصة؟ تقلص  العامالخیر ). 2019ماكس لوسون، وآخرون (  وانظرأ  8

 DOI: http://dx.doi.org/10.21201/2019.3651وكسفاممنظمة أفرض ضرائب أكثر عدالً على األثریاء أن یساعد في دفع تكالیفھا. ل النساء والرجال. ویمكن 
أما  ثانوي العالي في أوقات مختلفة. توخي الحذر عند تفسیر معدالت إتمام التعلیم الثانوي، ومراعاة السیاقات القطریة التي تسمح لبعض الشباب بالتخرج من برامج التعلیم ال جبی  9

ُخُمس التالمیذ  المرحلة الثانویة العلیا، حسب بیانات  مماتإ" ( 4 رقم ةالتنمیة المستدام ھدف إلى مؤشر الجزء األفقر من جوانب  ذلكبالنسبة للغالبیة العظمى من البلدان، یستند 
 بیانات معھد الیونسكو لإلحصاء)، و"فقر األ

البلدان منخفضة الدخل % وفي 60% في البلدان المتوسطة الدخل العلیا 41% في المتوسط، بینما تبلغ 18تبلغ نسبة إتمام المرحلة الثانویة العلیا في البلدان المنخفضة الدخل   10
86 .% 

مساواة:  اللمكافحة ال التربیة). قوة 2019وم. لوسون. ( ،ك. بووبیرس،  .سولالطالع على مناقشة مفصلة حول كیفیة تقاطع الثروة مع الفرص التعلیمیة، انظر ج. ووكر،  11
 . اوكسفاممنظمة  . والقائمة على النوع االجتماعيدیة االقتصا مساواةالالة رباحلم اتھوجود التربیةزیادة المساواة في األھمیة البالغة ل

https://www.oxfam.org/en/research/power-education-fight-inequality 
ویرجع ذلك جزئیاً إلى أن بیانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة كانت تنظر  - المرتفعة إلى متوسطة الدخللبلدان  وا المرتفعة الدخل ة موجودة في البلدان الفجوات الرئیس 12

 المشاركة فیھ. / لم بدالً من إتمامھتقلیدیاً إلى اإلنصاف من خالل نتائج التع
؛ التعلیم الثانوي 0.85؛ التعلیم الثانوي الثانوي 0.85التعلیم الثانوي العالي لجمیع الطالب، تمام یا ھي: إلمرحلة الثانویة العلل من التالمیذفقر  األ إتمام الُخُمس كانت االرتباطات مع  13

 . 0.39؛ نسبة االلتحاق 0.66النسبة االجمالیة للتخرج  ؛0.85؛ التعلیم الثانوي الثانوي 0.85الثانوي 
 .2019نوفمبر تشرین الثاني/في  1.4الت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة كمؤشر عالمي جدید للھدف الذي وافق علیھ فریق الخبراء المشترك بین الوكا االتماممعدل  14
 الدراسات االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة. الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة.مراجعة  برنامج الدراسات االستقصائیة الدیمغرافیة والصحیة.   15

https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-
Types/dHs.cfm#:~:text=Standard%20DHS%20Surveys%20have%20large,to%20allow%20comparisons%20over%20time 

ف بأنھ متوسط التغطیة بالخدمات األساسیة القائمة على تدخالت التتبع التي تشمل الصحة اإلنجابیة وصحة األم والولید والطفل، وا 16 ألمراض المعدیة، واألمراض غیر المعدیة، یُعرَّ
 حرمانا. ھملیھا، بین عامة السكان وأكثرإصول ووالقدرة على تقدیم الخدمات وإمكانیة ال

http://dev-hdr.pantheonsite.io/sites/default/files/hdr2016_technical_notes_0.pdf
http://dev-hdr.pantheonsite.io/sites/default/files/hdr2016_technical_notes_0.pdf
mailto:mail@dri.org.uk
https://www.governmentspendingwatch.org/images/pdfs/GSW_Report_2013/GSW-Report-Progress-at-risk-MDG_160513.pdf
https://www.governmentspendingwatch.org/images/pdfs/GSW_Report_2013/GSW-Report-Progress-at-risk-MDG_160513.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
http://dx.doi.org/10.21201/2019.3651
https://www.oxfam.org/en/research/power-education-fight-inequality
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-Types/dHs.cfm#:%7E:text=Standard%20DHS%20Surveys%20have%20large,to%20allow%20comparisons%20over%20time.
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-Types/dHs.cfm#:%7E:text=Standard%20DHS%20Surveys%20have%20large,to%20allow%20comparisons%20over%20time.
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بعض األنظمة إنفاق مرتفع على الصحة ولكن من قبل أغنى الناس ولیس  لدى  كنسبة مئویة من المیزانیات الصحیة اإلجمالیة ألن من المال الخاص نفقات القررنا عدم استخدام  17
 ).اً"كارثی" كونھالفقر (أي براثن الناس إلى ب مدى دفع ذلكأفقرھم. ما یھم ھو 

 ).االنفاق من المال الخاص- 100الجذر التربیعي ( للتغطیة الصحیة الشاملة *  الجذر التربیعي  18
 في الصین: تحلیل منھجي. 2030). الوضع الحالي والتقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة بالصحة لعام 2019. تشین وآخرون (س 19

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002975 
 وكسفام فییتنام، على المساعدة والمشورة في ھذه الصیغة. أن یشكر نغوین كوانغ تاي، الباحث في منظمة أالمنظمة الدولیة لتمویل التنمیة یود فریق  20
 ).202(رقم  2012لحمایة االجتماعیة، الحد األدنى لتوصیة  -  R202). 2012. (ة العمل الدولیةمنظم 21

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202 
نفسھ  السابق المرجع  22
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