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ل تحلیل مفّصل ینشر وھو یبحث في سیاسات الحكومات وإجراءاتھا ھو أوّ  2022من انعدام المساواة لعام  مؤشر االلتزام بالحدّ 
لمكافحة انعدام المساواة خالل العامین األولین من جائحة كورونا. ویستعرض التقریر سیاسات وإجراءات اإلنفاق والضرائب 

 . 2022-2020حكومة خالل الفترة  161والعمل التي اتخذتھا 

عدام المساواة في جمیع أنحاء العالم، حیث كان األشخاص األشّد فقًرا ھم األكثر تضّرًرا من  ت جائحة كورونا إلى زیادة انأدّ لقد 
معظم  بوضوح أنّ  2022المرض وآثاره االقتصادیة العمیقة. ومع ذلك، یظھر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 

 عدام المساواة.حكومات العالم قد فشلت في التخفیف من ھذا التفاقم الخطیر الن

والبلدان ذات وعلى الرغم من وقوع أكبر حالة طوارئ صحیة عالمیة منذ قرن من الزمان، شھد نصف البلدان المنخفضة الدخل 
خفض نصف البلدان التي یتابعھا مؤشر االلتزام كما انخفاًضا في اإلنفاق الصحي خالل الجائحة، الدخل المتوسط إلى المنخفض 

، في حین فشل ثلثا %70  بنسبة اإلنفاق على التعلیم تخفضكما  من انعدام المساواة حّصة اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة،  بالحدّ 
% من البلدان في زیادة الضرائب  95 أخفق البلدان في زیادة الحّد األدنى لألجور بما یتماشى مع الناتج المحلي اإلجمالي. كما 

ھذا االتجاه، خالفت مجموعة صغیرة من الحكومات من مختلف أنحاء العالم   إال أنّ الشركات. المفروضة على أغنى األشخاص و 
 عار. بال وصمللالعالم  بلدانبقیة عّرض واتخذت إجراءات واضحة لمكافحة انعدام المساواة، ما 

 رابط نحو مذّكرة منھجیّة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

: معظم  2022الحّد من انعدام المساواة  ب االلتزام  مؤشر  
الحكومات ال تفعل شیئًا یذكر لمكافحة انعدام المساواة األكثر  

 تطّرفًا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا 
زمة من أجل الالخطوات للحكومة حول العالم یقیس مدى اتخاذھا  161مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة ھو تصنیف یضّم 

 لحّد من انعدام المساواة. ا

 م المساواةاعدانمن مستوى  للحدّ ھذا المؤشر جھود الحكومات استناًدا إلى إجراءات في ثالثة مجاالت أو ركائز حیویة ویصنّف 
  اإلنفاق االجتماعي، والضرائب، والعمل. ھي

الحكومات ل یُنشر وھو یبحث في سیاسات ھو أول تحلیل مفصّ  2022إّن مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 
وإجراءاتھا لمكافحة انعدام المساواة خالل العامین األولین من الجائحة. ویستعرض التقریر سیاسات وإجراءات اإلنفاق 

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

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

 مساواة.الاالرتفاع الخطیر في الحكومات العالم قد فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة رئیسیة للتخفیف من ھذا 
 
على الرغم من وقوع أكبر حالة طوارئ صحیة عالمیة منذ قرن من الزمان، شھد نصف البلدان المنخفضة الدخل  •

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

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

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

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

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

 . وفي ما یلي بعض األمثلة: اإلجراءات الالزمةدان التي تفشل في اتخاذ تفضح غالبیة البلأنھا ھي خیار سیاسي، و

% من میزانیتھا؛ وزادت  47% إلى 37الفلسطینیة المحتلة اإلنفاق االجتماعي المناھض لالمساواة من  يضازادت األر •
 .2021و 2019نیبال اإلنفاق الصحي بأكثر من النصف بین عامي ال

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

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

  األمر الذي، ما یفاقم آثار الجائحة اآلن ھي أزمة تكالیف المعیشة التي اجتاحت األشخاص العادیین في جمیع أنحاء العالم •
الجوع وشّل الموارد المالیة للحكومات في جمیع أنحاء العالم. ویؤدي ارتفاع أسعار الفائدة و الفقر دفع بالمالیین إلى براثن

، أنفقت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 2021إلى تفاقم أزمة الدیون العمیقة. وفي عام األمریكي وقوة الدوالر 
ة، وما لى خدمة الدیون، ما مثل ضعفي إنفاقھا على التعلیم، وأربعة أضعاف اإلنفاق على الصحّ % من میزانیاتھا ع27.5

ملیار   35% في سعر الفائدة 1ضعف اإلنفاق على الحمایة االجتماعیة. ویمكن أن تمثل كل زیادة بنسبة  12یقرب من 
إلى الدائنین   ذات الدخل المتوسط إلى المنخفضالبلدان  ؤّدیھاإضافیة من مدفوعات الفائدة التي یجب أن ت أمریكي دوالر

 األغنیاء. 
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وقد بات أكثر تفاوتًا اآلن. وما لم تتخذ الحكومات والمجتمع الدولي إجراءات  ،كان العالم غیر متكافئ نھائیًا قبل الجائحةلقد 
وضعًا دائًما، وستخسر الحكومات عاجلة، فسرعان ما ستصبح الزیادة العمیقة في الالمساواة والفقر الناجم عن جائحة كورونا 

 عقًدا من كفاحھا.  

وفیما یواجھ العالم ھذه األزمة الجدیدة، التي تتسبّب أصًال بمعاناة ھائلة في جمیع أنحاء العالم، یجب على الحكومات والمؤسسات 
 2022من انعدام المساواة لعام  الدولیة أن تتعلم بسرعة من إخفاقاتھا أثناء جائحة كورونا، التي یوثقھا مؤشر االلتزام بالحدّ 

بوضوح شدید. ویتعین علیھا أن تعمل اآلن على حمایة اإلنفاق االجتماعي وزیادتھ، ولیس خفضھ. كما یجب علیھا حمایة حقوق  
شخاص العمال وضمان األجور المعیشیة. وأكثر من أي شيء آخر، یجب علیھا زیادة كبیرة في الضریبة التي یدفعھا أغنى األ

 لالمساواة وعكس اتجاھھا. الكارثي  التفاقمات. فقط من خالل القیام بذلك كلھ یمكنھا البدء في وقف والشرك

ھذه األزمات المتعددة، أظھرت بعض  فالالمساواة ھي خیار سیاسي. وحتى في خضمّ  ،حتميالمر باألشيء مّما سلف  أيیس ل
یق إلى مزید من المساواة ھو رحلة بدیلة عملیة یمكن لجمیع وأّن الطرإلدارة األمور الحكومات أّن ثمة طریقة أخرى ممكنة 

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

: المنھجیة  2022مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة  
 والنتائج 

حكومة على أساس مدى التزامھا بالحّد من انعدام  161انعدام المساواة یصنّف ھذا االصدار الرابع من مؤشر االلتزام بالحّد من 
  -1 ھي 3. وھو یقیس سیاساتھا وإجراءاتھا في ثالثة مجاالت ثبت أنّھا ذات تأثیر كبیر في الحّد من انعدام المساواة2المساواة

، 2020وكما ھو الحال في عام  وق العمال.حق -3والضرائب  -2وة والتعلیم والحمایة االجتماعیة)؛ ة (الصحّ الخدمات العامّ 
) تغطیة أو تنفیذ ھذه  2) االلتزامات المتعلقة بالسیاسات؛ و1تحتوي كل ركیزة على ثالثة مستویات من المؤشرات تقیس: 

ز  ، وبالتالي یرك2022و 2020) تأثیرھا في انعدام المساواة. ولم تحدث أي تغییرات في المنھجیة بین مؤشري 3االلتزامات؛ و
ھذا التقریر على التغییرات في تصنیف البلدان والسیاسات بین المؤشرین، ویقارن إلى حّد كبیر بین سیاسات ما قبل جائحة  

 .4كورونا ما وبعدھا

 

ضریبة الدخل الشخصي والضریبة على و: ھیكل مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة. مالحظة: الضریبة على القیمة المضافة، 1 الرسم
 .دخل الشركات
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 النتائج اإلجمالیة 

 ءً دنى أدا األ على و البلدان األ 
تلیھ ألمانیا وأسترالیا التي ارتفعت من ، 2020أتي النرویج على رأس مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة كما في عام ی

منظمة التعاون  إلى . كما أّن أعلى عشر بلدان مرتبة في المؤشر ھي جمیعھا من البلدان الغنیة المنتسبة 3إلى المرتبة  16المرتبة 
ع اإلیرادات الضریبیة  االقتصادي والتنمیة. وأحد األسباب في ذلك ھو أّن البلدان األغنى مادیًا تتمتع بقدرة أكبر بكثیر على جم

أكبر إلنفاق تلك اإلیرادات على  ھامًشاألّن لدیھا المزید من المواطنین والشركات ذات الدخول األعلى؛ ویمنحھا ذلك أیًضا 
 الخدمات العامة والحمایة االجتماعیة.

ة: إذ تنفق فقط في الخدمات العامّ  12 لبلدان التي تقع في قمة المؤشر أن تتحسن كثیًرا. فالنرویج مثًال تحتل المرتبةیمكن لولكن 
نسبة أقّل من میزانیتھا على التعلیم والصحة مقارنة بمعظم دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ولم تقّدم التعلیم الثانوي أو 

على فقط من حیث الضرائب، بعد أن خفضت أعلى معدالت ضریبة الدخل   15الرعایة الصحیة للجمیع. وھي تحتل المرتبة 
التخفیض المؤقت في معّدل الضریبة على  األفراد والشركات بشكل حاد فّي العقد األول من القرن الحالي، على الرغم من أنّ 

القیمة المضافة المرتفع للغایة على الغذاء قد ساعد على الحّد من انعدام المساواة خالل جائحة كورونا. وقد انخفضت من المرتبة 
لت ألمانیا وسجّ  رتفاع الناتج المحلي اإلجمالي.ا األدنى لألجور بشكل أبطأ من  الحدّ  ارتفعمجال العمل إذ  األولى إلى الثالثة في

األدنى لألجور. لكّن إنفاقھا على التعلیم ال یزال منخفًضا   درجات عالیة في حقوق العمال إذ طبقت مؤّخًرا زیادة كبیرة في الحدّ 
ب  في ترتیب أسترالیا إلى تدابیر قویة وجدیدة لمكافحة التھرّ  الكبیروالضریبة على القیمة المضافة مرتفعة. ویرجع االرتفاع 

قصیرة ومنخفضة األجر وتأتي في . إال أنّھا تطبّق إجازة أمومة 2022یولیو تموز/الضریبي، وارتفاع الحد األدنى لألجور في 
 العمل.  ركیزةفقط في  40المرتبة 

أداّء ھي جمیع البلدان المنخفضة الدخل، والعدید منھا (كان مؤخًرا) أو ما یزال متأثًرا بشدة  البلدان األقلّ  ومن ناحیة أخرى، فإنّ 
مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة،  بالنزاعات الداخلیة وعدم االستقرار السیاسي. وال یزال جنوب السودان في قاع 

نیجیریا قد حسنت  ونیجیریا في المرتبة ما قبل األخیرة. وال یزال أداء كالھما سیئًا في جمیع ركائز المؤشر، على الرغم من أنّ 
نیا وسیرالیون إلى طت غیھبقلیًال من درجتھا الضریبیة من خالل استبعاد صغار التجار من دفع الضریبة على القیمة المضافة. و

معدالت الضریبة على دخل الشركات كما ھو الحال بالنسبة إلى أوغندا بسبب  لا ھمخفض بسبببلدان  10مجموعة أدنى 
ساحل العاج بسبب انخفاض اإلنتاجیة ھو الحال بالنسبة إلى كذلك واالنخفاض الحاد في حصة اإلنفاق االجتماعي من المیزانیة 

 الضریبیة.

 في المؤشر ضل وأسوأ البلدان مرتبة وحركتھا صعوًدا وھبوًطاأف 1.0الجدول 

 المتحركة ھبوًطا البلدان  المتحركة صعوًداالبلدان  بلدان 10أسوأ  بلدان  10أفضل 

 36− أفغانستان  37+ طاجیكستان  جنوب السودان  161 النرویج  1

 35− توغو  33+ المالدیف  لیبیریا  160 ألمانیا 2

 34− ھندوراس  30+ بوتان  نیجیریا  159 أسترالیا  3

 32− جمھوریة الیمن  29+ مولدوفا  ھایتي 158 بلجیكا  4

 28− غیانا 29+ المغرب  غینیا  157 كندا  5

 27− جورجیا 27+ سنغافورة  مدغشقر  156 الیابان  6

 26− إسواتیني  26+ مصر  ساحل العاج  155 الدانمارك  7

جمھوریة أفریقیا  154 نیوزیلندا  8
 الوسطى 

 كونغ ھونغ منطقة 25+ موریشیوس 
 الصین  الخاصة،  اإلداریة

−26 

 22− بولیفیا 22+ جمھوریة كوریا سیرالیون  153 سلوفینیا  9

األراضي الفلسطینیة  أوغندا  152 فنلندا  10
 المحتلة 

 سیشیل  19+
 

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

اة. وتشمل قائمة البلدان المتحركة صعوًدا في المؤشر بلًدا واحًدا منخفض الدخل ھو طاجیكستان، بسبب سیاسیة لمكافحة الالمساو
التي زادت إجازة  مولدوفاھي  ذات دخل متوسط إلى منخفضضریبة الدخل الشخصي وأربعة بلدان  جبایةاالرتفاع الكبیر في 

ي انتقلت من ضرائب المبیعات التنازلیة إلى ضریبة على القیمة وبوتان الت األمومة وخفضت البطالة والعمالة األشّد ضعفًا
 كبیرالمضافة أكثر حیادیة، وزادت أعلى معدل للضریبة على الدخل الشخصي واألراضي الفلسطینیة المحتلة التي زادت بشكل 

التغییرات الرئیسیة األخرى  أدنى وطني لألجور. ومن  األدنى لألجور ومصر التي أدخلت أول حدّ  من اإلنفاق االجتماعي والحدّ 
في سیاسة مكافحة الالمساواة ضریبة الدخل التصاعدیة الجدیدة في المالدیف، وزیادة اإلنفاق االجتماعي وتغطیة المعاشات  

 .5التقاعدیة في كوریا الجنوبیة في السنوات األخیرة

 التابعة اإلداریة الخاصةھونغ كونغ  منطقةووتشمل البلدان المتحركة ھبوًطا بلًدا واحًدا مرتفع الدخل ومنطقة واحدة (سیشیل 
 انھیاراتھما جورجیا وغیانا. ویعكس ثمانیة من أكبر عشرة بلدان متحركة ھبوًطا مرتفع  ا دخل متوسط إلى وذلصین) وبلدین ل

ذلك أساًسا إلى جائحة كورونا. إال أّن التغییرات الرئیسیة األخرى في السیاسة التي تؤدي إلى   في اإلیرادات الضریبیة، ویرجع
، 2012األدنى لألجور منذ عام  تفاقم الالمساواة ھي انھیار حقوق عمل المرأة في أفغانستان، وفشل توغو في زیادة الحدّ 

لي لتغطیة الخدمات العامة) في إسواتیني وھندوراس وسیشیل صة لإلنفاق االجتماعي (وبالتاوانخفاض نسبة المیزانیة المخصّ 
وجمیعھا باستثناء األخیرة تعكس االرتفاعات السریعة في خدمة الدیون التي  - ومنطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة التابعة للصین 

 تزاحم اإلنفاق االجتماعي.

 مة بالحّد من انعدام المساواة وما ھي التي أخفقت في ذلك؟ فضل واألسوأ أداًء: ما ھي البلدان الملتزالبلدان األ 1اإلطار 

 المتحركة صعوًدا ناالبلد

ة ة میزانیة الصحّ مركًزا حتى في خضم ھشاشتھا. فقد رفعت خالل الجائحة حصّ  19األراضي الفلسطینیة المحتلة قفزت 
بمقدار العشر. وفي السنوات األخیرة، خفضت إلى بمقدار الثلث، والحمایة االجتماعیة بأكثر من النصف، وحصة التعلیم 

سنوات،   10% من دخلھم مقابل الرعایة الصحیة. وللمرة األولى منذ 10النصف نسبة مواطنیھا الذین یدفعون أكثر من  
 % من نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.33الفلسطینیة المحتلة الحّد األدنى لألجور بنسبة  يرفعت األراض

منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. إذ دول مركًزا في مؤشر ھذا العام، وھو أعلى ارتفاع في  22 كوریا الجنوبیةوتقّدمت 
 ھمعشرة أفقر أطفال بإكمال تعلیم أصلة، وعززت تغطیة الخدمات ما سمح لتسعة من حّسنت إنفاقھا على الخدمات العامّ 

%. وخالل  45الخاص بنسبة من الجیب م، وخفض اإلنفاق الصحي الكارثي الثانوي، وھو أعلى معدل على مستوى العال
ن التزام الضرائب على األغنیاء وأنھت ممارسة المالذ الضریبي. ویعكس ھذا التحسّ  رفعتالمراحل المبكرة من الجائحة، 

 الحكومة السابقة ولكن یجب متابعة ما إذا كانت الحكومة الجدیدة ستحافظ علیھ.

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

ا جًدا. وتطبق السنغال واحًدا من أعلى معدالت الضرائب على % من المیزانیة) منخفضً 5یزال اإلنفاق الصحي (
% من خالل إلغاء اإلعفاءات  12بنسبة   ةالضریبی جبایتھا% كما زادت من 40ص األغنى في غرب أفریقیا بنسبة ااألشخ

، 2022مبر وفي خطاب وّجھھ الرئیس السنغالي ماكي سال إلى األمة في أیلول/سبت الضریبیة ومكافحة التھّرب الضریبي.
أعاد التأكید على إرادتھ السیاسیة والتزامھ بالحّد من انعدام المساواة االجتماعیة واالقتصادیة والجغرافیة، ال سیّما من خالل 
تحسین وصول الناس إلى الخدمات االجتماعیة بما في ذلك الصحة والتعلیم والصرف الصحي. ویبقى أن نرى ما إذا كانت 

إلى نتائج ولیس مجرد إعالنات تھدف إلى استرضاء السكان في سیاق المعارضة المضطربة  ستترجم  التصریحاتھذه 
   والمتزایدة لوالیتھ الثالثة. 

 في المؤشر ھبوًطاالمتحركة   ناالبلد

یُعّد ومركًزا في مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة متحّركة ھبوًطا في الركائز الثالث جمیعھا.  20 بلغاریاتراجعت 
النظام الضریبي البلغاري أحد أكثر األنظمة الضریبة تنازلیة في العالم حیث یمثل معدل الضریبة على القیمة المضافة 

 ضریبة ال% فقط، في غیاب تدابیر لجعل 10ركات التي تدفع ضعف معدالت ضریبة الدخل على األشخاص األغنى والش
تنازلیة. وتواجھ جمیع فئات الدخل نفس معدالت ضریبة الدخل بغض النظر عن مستواه. كما   القیمة المضافة أقلّ على 

ار ثالثة بمقدالخاص من الجیب خفضت بلغاریا قلیًال حصة میزانیة الحمایة االجتماعیة. وارتفع معدل اإلنفاق الكارثي 
 ر كنسبة من الناتج المحلي شُ أرباع لیصبح تاسع أعلى معدل في العالم. وانخفض الحد األدنى لألجور في بلغاریا بمقدار العُ 

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

%  16سریالنكا   بي% من میزانیتھا. وتج60، بسبب أزمة الدیون المتزایدة التي تستھلك 2019الخمس لكل منھا منذ عام 
إیراداتھا المتاحة من اإلیرادات الضریبیة، ما یعكس تخفیضات في معدالت الضرائب ومنح إعفاءات للمشاریع   فقط من

   %.27ت الجائحة وحدھا إلى زیادة الفقر بنسبة الضخمة في السنوات األخیرة. وقد أدّ 

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

، مع اقتراب البالد من أزمة 2022. وفي عام لھا الدیونارتفاع خدمة  ةمزاحم  بسببأدنى الحصص في العالم، بشكل كبیر 
دیون شاملة، جرى اإلعالن عن المزید من تدابیر التقشف التي تھّدد بتقویض االستثمار في الخدمات العامة والحمایة 

كما   ملیون مواطن غاني بتغطیة حتى لخدمات الرعایة الصحیة األساسیة. 17. إذ ال یتمتع ما یقرب من 6االجتماعیة
عالمیًا  130انخفض الحد األدنى لألجور بمقدار العشر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، ما جعل غانا تنحدر إلى المرتبة 

 في اتجاھات ركیزة العمل. 133في ھذا المؤشر والمرتبة 

 نتائج الركائز الثالث 

ة االجتماعیة حّصة اإلنفاق على الصحة والحمای إنخفاض    – : الخدمات العاّمة  1الركیزة  
 على الرغم من جائحة كورونا

ھذه الركیزة في اإلجراءات الحكومیة لمكافحة انعدام المساواة من خالل التعلیم العام والصّحة وخدمات الحمایة االجتماعیة.  نظرت
خدمات المقدمة ومدى ، فإنھا تنظر بدورھا إلى اإلنفاق كنسبة مئویة من میزانیة الحكومة وتغطیة ال2020وكما ھو الحال في عام 

 إنصافھا وتأثیر اإلنفاق في انعدام المساواة.

  النتائج العامة لركیزة الخدمات العامة

ألفقر ، تقّدم بولندا من المؤشر  بلًدا في ھذه الركیزة ھي كلھا من البلدان ذات الدخل المرتفع. وفي الجزء العلوي 20إّن أعلى 
 21إلى المرتبة  24من خالل الخدمات العامة نفس ما یكسبونھ من العمل. وقبل الحرب، ارتفعت أوكرانیا من المرتبة مواطنیھا 

تنافس مع  یذا دخل متوسط إلى منخفض یمكن أن  بلًدا في اإلنفاق على التعلیم والصّحة، ما یدل على أنّ  الكبیرةبفضل الزیادات 
عامة التي تحارب انعدام المساواة. كما ارتفع عدد كبیر من البلدان األخرى ذات الدخل البلدان األعلى دخًال على الخدمات ال

األراضي الفلسطینیة المحتلة، التي زادت بشكل كبیر من اإلنفاق   ماالمنخفض منذ آخر مؤشر للحّد من انعدام المساواة ھ
 بلدوھي أعلى   2019وموزامبیق التي زادت اإلنفاق على التعلیم بشكل كبیر منذ عام  ،االجتماعي وتغطیة المعاشات التقاعدیة

وفي أسفل ھذه الركیزة، ثّمة أداء ضعیف للبلدان المنخفضة الدخل في ما یتعلق بحّصة المیزانیة  منخفض الدخل في ھذه الركیزة.
في أسفل القائمة  الواقع ساواة. وقد شھد جنوب السودانالتي تخّصصھا للخدمات االجتماعیة وتغطیتھا وتأثیرھا في انعدام الم

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

 رونا ة من المیزانیات على الرغم من جائحة كوالخدمات العامة كحصّ اإلنفاق على نخفاض إ

 إنّ  .ویقیس مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة حّصة المیزانیات الحكومیة المخّصصة لإلنفاق على مكافحة انعدام المساواة
نفاق الحاسم على الصحة والحمایة حتى في الحفاظ على حصة المیزانیات المخصصة لإل ،حقیقة فشل العدید من الحكومات 

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

حّصة المیزانیات المخصصة للتعلیم والصحة  انخفضت(وخالل فترة جائحة كورونا)،  2020في المتوسط منذ مؤشر عام و
 5بلًدا فقط بأكثر من  19  رفعھاوالحمایة االجتماعیة مجتمعة بنحو نقطة مئویة واحدة، إذ خفضھا أكثر من نصف البلدان فیما 

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

 مجموعة ضمنفي المؤشر بمكافحة انعدام المساواة، وال سیما أربعة بلدان في جنوب آسیا، وأوغندا وغینیا بیساو، اللتان انحدرتا 
ذات الدخل المتوسط إلى ما یقرب من نصف البلدان  بلدان بسبب التخفیضات الكبیرة في اإلنفاق. ومن المثیر للصدمة أنّ  10أدنى 

قد شھدت انخفاًضا فعلیًا في حّصة میزانیاتھا المخّصصة للصحة على الرغم من حالة الطوارئ الصحیة %) 49( المنخفض
العالمیة الناجمة عن جائحة كورونا. وقد خفض أكثر من ثلثي البلدان حّصة التعلیم وخفض نصفھا اآلخر الحمایة االجتماعیة.  

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

 مستویات التغطیة حتى قبل جائحة كوروناتحّسن طفیف في 

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

% من السكان من  50بلًدا، لم یتمكن أكثر من  35األطفال تعلیمھم الثانوي؛ وفي % من أفقر 10أقّل من  مّ تبلًدا، أ 40في 
% من السكان نسبًا كارثیة من دخلھم مقابل الرعایة الصحیة؛ 10بلًدا، دفع أكثر من   51الحصول على الخدمات الصحیة؛ وفي 

 على معاش تقاعدي. فقط  من نصف المسنین  أقلّ سوى حصل لم ی بلًدا،  66وفي 

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

لتعلیم؛ واألرجنتین ا في على توسیع نطاق التغطیة مثل األرجنتین وأرمینیا ومنغولیاومع ذلك، تقّدم بعض البلدان أمثلة بارزة 
تغطیة المعاشات  في مجال  تایلند والسلفادور للتقّدم المحرز في مجال التغطیة الصحیة؛ وتونس وساموا وفیجي والمكسیك 

 التقاعدیة.

 زیادة طفیفة في تأثیر اإلنفاق في انعدام المساواة 

كثر ثراًء، وعلى رأسھا بولندا (التي تقلل خدماتھا معظم البلدان األكثر تأثیًرا ھي األ ، فإنّ 2020كما ھو الحال في مؤشر عام 
%)، ولكن تبرز أوكرانیا وكیریباتي كدولتین أفقر تخفضان انعدام المساواة بشكل كبیر 77العامة من حّدة انعدام المساواة بنسبة 

ة مئویة فقط، ومنطقة ھونغ  نقط 0.5جنوب السودان انعدام المساواة بمقدار  خفضمن خالل الخدمات العامة. وفي أسفل القائمة، ی
 تأثیر یذكر. ذات  تأكثر ثراًء ولكن لیس بلدان لصین واألردن وبربادوس ھيالتابعة لكونغ اإلداریة الخاصة 

 أوكرانیا: التقّدم المحرز في مكافحة انعدام المساواة الذي عكست الحرب اتجاھھ  :1اإلطار 

ت أوكرانیا واحدة من أفضل البلدان أداًء في استخدام الخدمات من بین البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، كان
. فاعلیتي السابق، تتمتع أوكرانیا بنظام رعایة اجتماعیة یالعامة للحّد من انعدام المساواة. ومثل معظم دول االتحاد السوف

یة مجتمعة، وھي سادس  % من میزانیتھا على التعلیم والصحة والحمایة االجتماع60قبل الحرب، كانت أوكرانیا تنفق 
% من اإلنفاق  35ن البلدان ذات الدخل المرتفع. وشكلت الحمایة االجتماعیة وحدھا بیأعلى نسبة على مستوى العالم 

الحكومي. وقد آتى ھذا اإلنفاق المرتفع ثماره إلى حّد كبیر. وكانت التغطیة الصحیة األساسیة والحمایة االجتماعیة آخذة في 
و. ویتمتع األطفال واألمھات ذوات الموالید الجدد واألشخاص ذوو اإلعاقات الشدیدة بتغطیة شاملة االرتفاع قبل الغز

% من العاطلین عن العمل في برنامج  84وكانت تغطیة معاش الشیخوخة شبھ شاملة، في حین أدرج  للحمایة االجتماعیة.
األوكرانیین یتمتعون بتغطیة الرعایة الصحیة األساسیة قبل الحرب، . وكان ما یقرب من ثالثة أرباع 7الرعایة االجتماعیة

 وھي واحدة من أعلى المعدالت بین البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض.

 % من اإلیرادات المحتملة، وھي تحتلّ 57.5 تمكنت من جبایةالضرائب، إذ  جبایةكما أبلت أوكرانیا بالًء حسنًا في 
. ومع ذلك، فإّن  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواةتعقّبھا  بلًدا 161من بین  بلدان  10أفضل  نضمالمرتبة العاشرة  

نظامھا الضریبي تنازلي للغایة، ما یفاقم انعدام المساواة. وقد بلغت أعلى معدالت الضریبة على الدخل الشخصي وضریبة 
عالم، في حین یبلغ معدل الضریبة على القیمة المضافة % فقط، وھي إحدى أدنى المعدالت على مستوى ال18الشركات 

20 .% 

عكس  قد ر، إذ وّجھ ضربة قاسمة للخدمات االجتماعیة والمالیة العامة، وإّن أثر الحرب االقتصادي واالجتماعي مدمّ 
الفقر وانعدام المساواة، في غضون أشھر فقط. ویرسم ھذه الصورة القاتمة تقریر اشترك  في مكافحةالمكاسب التي تحققت 

دوالر في الیوم)  5.5. وقد ارتفع معدل الفقر (أقل من 8في إعداده البنك الدولي وحكومة أوكرانیا والمفوضیة األوروبیة
، ما یدفع بما  2023% في عام 58% وقد یصل إلى نسبة مرّوعة تناھز 21% قبل الحرب إلى 2عشرة أضعاف من 

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

قات المرتبطة بالحرب. واعتباًرا من  وقد أّدت الحرب إلى انخفاض كبیر في اإلیرادات الضریبیة حتى مع ارتفاع النف
%، إذ  40% من فترة ما قبل الحرب، في حین ارتفعت النفقات بنسبة 27أیار/مایو، كانت اإلیرادات الضریبیة أقّل بنسبة  

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

ر لإلنفاق المناھض النعدام المساواة بشكل ، إرتفع متوسط التأثیر المقدّ 2020منذ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة و
اإلنفاق االجتماعي انخفض كنسبة مئویة  قد یكون %. ویعكس ذلك عاملین: بشكل عام، في حین 19.4% إلى 18.4طفیف من 

ّن أل األشخاصمن المیزانیة اإلجمالیة، فإنھ في كثیر من البلدان لم ینخفض كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي أو دخل 
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ت الدراسات المحددة الجدیدة أو أسالیب أدّ فقد انھارا أكثر من ذلك؛ وبالنسبة لبعض البلدان،  قد الناتج المحلي اإلجمالي والدخل
  األعلى. نحواه الحسابات جالنمذجة إلى تغییر ات

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

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

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

السیاسات العامة (أي ما إذا كانت األنواع  ضمنمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة وھي الضرائب الركیزة الثانیة لإّن 
  انمن انعدام المساواة)؛ والتنفیذ (أي ما إذا كانت تُجبى بنجاح) وتأثیر السیاسات والتنفیذ مجتمع الرئیسیة للضرائب مصّممة للحدّ 

ة،  ي ما إذا كانت البلدان تعمل كمالذات ضریبیة من خالل الممارسات الضریبیة الضارّ مساواة. كما یُنظر فالفي التنظر جمیعھا 
 وتحرم نفسھا وغیرھا من البلدان من اإلیرادات.

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

% للمساعدة في دفع تكالیف المجھود الحربي، كما فُرضت الضرائب على األرباح غیر المتوقعة 90األشخاص إلى أكثر من 
 المفرطة للشركات.

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

 اواة" أن الغالبیة العظمى من الحكوماتثرواتھم. ومع ذلك، یُظھر التحلیل الوارد في تقریر "مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المس
، بشكل ال یصدق، بلًدا 11 خفضفیما  ،فشلت في زیادة الضرائب على األغنیاء أثناء الجائحةقد  )161من أصل  143(

زیادة الضرائب على األثریاء لمساعدة عبر فقط أن تفعل الشيء الصحیح  بلدان الضرائب على أغنى األشخاص. واختارت سبع 
 التغلب على ھذه الجائحة وتأثیرھا االقتصادي.في المجتمع 

 النتائج العامة لركیزة الضریبة

ا ، ما یعكس نظامً 2022م المساواة لعام اعدااللتزام بالحّد من انتأتي أسترالیا في المرتبة األولى في ركیزة الضریبة لمؤشر 
ب خالل جائحة كورونا، وتأثیر كبیر في الحّد من انعدام الضرائ جبایةا على الورق، واستمرار ارتفاع مستویات ا تصاعدیً ضریبیً 

مكان بذل المزید للحّد من اإلممارسات المالذ الضریبي، ولكن ال یزال بإلغاء  بفضل 2020المساواة. وقد ارتفع المؤشر منذ عام 
معدل ل األخیر خفضال انعدام المساواة من خالل إعفاء المزید من صغار التجار من الضریبة على القیمة المضافة، وعكس

 وعلى ضریبة دخل الشركات، وخفض اإلعفاءات الضریبیة ألصحاب الدخل المرتفع والشركات، وفرض ضرائب على الثروة.
جًدا)، مثل مقدونیا وجزر   امنخفضً و اثابتً  معدالً تعتمد دخل (أو على المعظم البلدان ضرائب  ال تطبّقالطرف اآلخر من الركیزة، 

 البھاما وفانواتو والبحرین وعمان، أو تسجل نتائج سیئة في الممارسات الضریبیة الضاّرة.

ت ممارسات ضریبیة ضاّرة غوفي ما یتعلق باالتجاھات السائدة منذ آخر مؤشر للحّد من انعدام المساواة، تشكل البلدان التي أل
بینھا بلدان ھما بوتان من خالل إصالح ضریبي شامل یجعل  وًدا في المؤشر. ویبرز منمحددة غالبیة البلدان المتحّركة صع 

اإلیرادات؛ یؤدي إلى المزید من ما الضریبة على القیمة المضافة محایدة ویجعل ضریبة الدخل الشخصي أكثر تصاعدیة 
 فيالضرائب تراجع العدید من البلدان  جبایةمن خالل فرض ضریبة دخل شخصیة تصاعدیة. وتفّسر االنھیارات في  والمالدیف

الضرائب على أغنى مواطنیھ  بلًدا 11 خفض  لكنوالمؤشر بسبب جائحة كورونا، والنزاعات المسلحة، وانخفاض أسعار النفط. 
 على الشركات.  بلًدا الضرائب 22فیما خفض 

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

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

ة اتجاه إیجابي آخر تمثل في تزاید وثمّ   فرضت المالدیف ضریبة دخل تصاعدیة. إذتفرض ضریبة دخل شخصیة إلى أربعة، 
ة في أمیركا الالتینیة (األرجنتین وبولیفیا والمخطط لھا في شیلي)، كجزء من االستجابة  ، وخاصّ الضرائب على الثروةفرض 

اھضة النعدام المساواة والحكومات التقدمیة الجدیدة. ولكن في الوقت الذي كانت فیھ ثروة ودخل لالحتجاجات االجتماعیة المن
 بلًدا 11في زیادة الضرائب على األغنیاء: وخفض  161من أصل  بلًدا 143أغنى مواطنیھا في ارتفاع صاروخي، فشل 

 یا. أرمینیا وبربادوس وكروات ذه البلدانھ رأس لىالضرائب على األغنیاء، وع
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بلًدا   22نقطة مئویة، إذ خفض  0.4ومن ناحیة أخرى، كان ثّمة انخفاض في متوسط معدالت ضریبة دخل الشركات بمقدار 
معدالت الفائدة (ال سیما تونس والیونان وأنغوال والفلیبین وسیرالیون) مقارنة بخمسة بلدان فقط قامت برفعھا. وال تزال البلدان 

وال تزال جزر البھاما والبحرین  خل الشركات ھي بلدان ذات دخل منخفض أو متوسط.ذات أعلى معدالت ضریبة على د
، التي عادة ما الضریبة على القیمة المضافةتغییر یذكر في  أي وفانواتو ال تفرض ضریبة على دخل الشركات، كما لم تجر

ال  كيتفاقم انعدام المساواة. وقد أدخلت أفغانستان وبوتان ضریبة على القیمة المضافة مصّممة خصیًصا  أنّھا تكون تنازلیة، أي 
تنازلیة فیما  تكون تنازلیة عن طریق إعفاء األغذیة وصغار التجار فیما جعلت ألبانیا وجامایكا الضریبة على القیمة المضافة أقلّ 

% إلى 15.7ما انخفض متوسط معدل الضریبة على القیمة المضافة العالمي من أنغوال والیابان. كفي  أكثر تنازلیةنجدھا 
15.6.% 

 تحّول األرباح من دون أن یتبعھاة تراجع الممارسات الضریبیة الضارّ 

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

بلًدا، وتحسن   29إلى  26. فقد ارتفع عدد البلدان الخالیة من الممارسات الضریبیة الضاّرة من 2020في ھذا المؤشر منذ عام 
وتأتي منطقة ھونغ   من أصل تسعة بلدان (وكانت تسعة منھا قد حازت أسوأ الدرجات). 1.4إلى  1.7متوّسط النتیجة العالمیة من 

خمسة بلدان أعضاء في االتحاد فیما تقع كونغ اإلداریة الخاصة التابعة للصین في أسفل القائمة، تلیھا بربادوس وسنغافورة، 
 بلدان. 10دنى األوروبي ھي قبرص وأیرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وھولندا في أ

ومع ذلك، ال یظھر ھذا المؤشر سوى الممارسات الضریبیة الضارة األكثر وضوًحا، وتظھر المؤشرات الفرعیة التي تتعقب 
تدفقات اإلتاوات والفوائد وأرباح األسھم أن تحّول األرباح آخذ في االرتفاع. وقد تساعد الجھود المبذولة لمكافحة الممارسات 

% بلدان منظمة التعاون  15أدنى للضریبة بنسبة  خالل اتفاق منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة بشأن حدّ  الضریبیة الضارة من
المزید من اإلیرادات، ولكنھا لن تكون ذات فائدة تذكر للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،   بایةوالتنمیة االقتصادیة على ج

 % أو أكثر.15أصًال معدالت ضریبة على دخل الشركات تبلغ  تعتمد -فقط  منھاباستثناء ثالثة  - خاصة وأن جمیع ھذه البلدان

 الضرائب جبایةفي  انخفاض حادّ 

%  6.3الضرائب أكبر من انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي ما أّدى إلى انخفاض بنسبة  جبایةلقد أّدت الجائحة إلى انخفاض في 
أن یجبیھ، استناًدا إلى  بھ وھي النسبة المئویة للضریبة التي یجبیھا كل بلد فعلیًا مقارنة بما یُفترض -في "اإلنتاجیة" الضریبیة 

، ما جعل أنظمة البلدان یبة على القیمة المضافة بشكل حادّ الضر جبایة تمعدالت الضرائب التي حّددھا. وبشكل عام، انخفض 
م اعدانلبلدان في المؤشر بسبب عوامل أخرى مثل أشّد ھبوط لوتأثرت البلدان بشكل متفاوت تماًما، وكان  الضریبیة أقل تنازلیة.

ي الجزائر وبولیفیا وجمھوریة  ي أفغانستان، وغیانا، وھایتي، ولبنان؛ وانخفاض أسعار النفط والغاز ففاالستقرار السیاسي 
ھذا الھبوط في   ناوإذا ما أخذ الكونغو. وتبرز بوتان كبلد أّدت فیھ اإلصالحات الضریبیة إلى ارتفاع كبیر في اإلنتاجیة الضریبیة.

دا، وبلغاریا،  الحسبان، فإن أفضل البلدان أداًء التي تجبي أكثر من ثلثي ما ینبغي لھا أن تفعلھ ھي بربادوس، ومنغولیا، ونیوزیلن
%) تشمل جنوب السودان وعمان وجمھوریة أفریقیا الوسطى 10ن م قلّ أ جبایة (البلدان أسوأ  والدنمارك، وسیشل. في حین أنّ 

 ونیجیریا وتشاد ولبنان وغینیا بیساو.

 النظم الضریبیة أقّل مفاقمة النعدام المساواة باتت 

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

كثر إیجابیة، بسبب التغییرات في السیاسات وانخفاض جبایة الضریبة على القیمة المضافة كنسبة من بلًدا. وعلى صعید أ 97في 
بلًدا    58بلًدا خالل جائحة كورونا، مقارنة بـ 96 أقّل في إجمالي اإلیرادات، استمرت األنظمة الضریبیة في تحّولھا إلى تنازلیة

 فقط أصبح أكثر تصاعدیة.

لحّد من انعدام المساواة في الدخل ھي أیرلندا وكینیا وتنزانیا ولیسوتو ل یًزاجھاألفضل تالضریبیة إّن البلدان ذات األنظمة 
ا ألحدث التحلیالت التي أجراھا معھد االلتزام باإلنصاف ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة. فقد خفضت  واألرجنتین، وفقً 

الھیاكل الضریبیة التصاعدیة على الدخل ذات ام أنظمتھا الضریبیة % باستخد5جمیعھا مستویات انعدام المساواة بأكثر من 
تفاقم انعدام المساواة ھي بلدان أوروبا الشرقیة وآسیا  وجبایة ضریبة دخل قویة. والبلدان ذات أكبر قدر من النظم الضریبیة التي

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

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

 (یقاس بمعامل جیني لدخل العمل). 

یّما النساء. وقد ُدفع العمال ذوي األجور المنخفضة في جمیع أنحاء العالم، وال س فيكان لجائحة كورونا تأثیر سلبي كبیر لقد 
الدول الغنیة أنفقت الملیارات على الحمایة االجتماعیة أو  بمئات مالیین األشخاص إلى براثن الفقر. وعلى الرغم من أنّ 

المساعدات للشركات لدعم العمال ما أّدى إلى انخفاض البطالة، إال أّن معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لم تحظ بھذا 
   الترف. 

أن الجائحة قد أّدت إلى مزید من تقویض حقوق   2022ظھر مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام وفي الوقت نفسھ، یُ 
العمال. وقد فشل الحّد األدنى لألجور في مواكبة نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في ثلثي البلدان، وأشار االتحاد الدولي 

قوانین جدیدة  مواصلة سنّ  فكانالعنصر اإلیجابي الوحید أّما أّن الحقوق النقابیة عرضة للتھدید بسبب الجائحة.  لنقابات العمال إلى 
 لتعزیز حقوق المرأة.

 النتائج العامة لركیزة العمل 

ضعف  دول أوروبیة مرتفعة الدخل ذات سیاسات قویة، وبطالة و  جمیعھاھي ، على رأسھا سلوفاكیا، ترتیبًا بلدان 10إّن أعلى 
، وتفاوت منخفض في األجور. والبلدان العشرة األخیرة، ونیجیریا أدناھا ترتیبًا، ھي البلدان األفریقیة المنخفضة ینمنخفض 9عمالة

مولدوفا أكبر البلدان المتحّركة  ، كانت 2020ومنذ عام  الدخل ذات العمالة الشدیدة العرضة للضعف وحقوق العمل الضعیفة.
صعوًدا في المؤشر (بسبب تحّسن حقوق المرأة وانخفاض فرص العمل الضعیفة)، واألراضي الفلسطینیة المحتلة (بسبب االرتفاع 

في الحد األدنى لألجور)، ومصر (من خالل توسیع الحد األدنى لألجور في القطاع العام لیشمل االقتصاد بأكملھ). الكبیر 
 ست جمیع البلدان المتحّركة ھبوًطا زیادة البطالة، والعمالة العرضة للضعف، والالمساواة في الدخل بسبب جائحة كورونا.وعك

 األدنى لألجور الحدّ انخفاض حقوق المرأة على الورق، وتحّسن  –سیاسات العمل 

البلدان المتحّركة صعوًدا في  علىأوكانت  في جمیع السیاسات، حدثت تحسینات كبیرة في حقوق المرأة والحد األدنى لألجور. 
بربادوس (بسبب حزمة جدیدة شاملة من قوانین حمایة ھي  2020 لعام م المساواةاعدانالمؤشر منذ مؤشر االلتزام بالحد من 

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

 الضعیف البلدان التي فشلت في رفع الحد األدنى لألجور لمواكبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي (یُرجى النظر أدناه). 

 مھّددة وفقًا لالتحاد الدولي لنقابات العمالالحقوق النقابیة 

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

% منھا الحق في المفاوضة الجماعیة، 79% من البلدان الحق في اإلضراب، و87العمال خالل جائحة كورونا، حین انتھكت 
% منھا الحق في إنشاء نقابة أو االنضمام إلیھا. كما اقترح االتحاد الدولي لنقابات العمال أّن أفضل البلدان في ما یتعلق 74و

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

 ھو األولویة اآلنوأصبح التطبیق  المرأة،حقوق في  على الورقكبیر تحّسن 

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

ن الفجوات المرتفعة بلًدا بشأن التحرش الجنسي. وتبیّ  137بلًدا بشأن المساواة في األجور، و  145ون بشأن عدم التمییز، بلًدا قوانی
 المستمرة في األجور بین الجنسین ومستویات التحرش الجنسي دون محاكمة أن األولویة في ھذه المجاالت ھي تطبیق القوانین.

م تقریبًا في تحسین قوانین االغتصاب لضمان إدراج االغتصاب الزوجي واالغتصاب على ومن ناحیة أخرى، لم یُحَرز أي تقدّ 
تي تبرز في ھذا المجال ھي بربادوس، التي حّسنت جمیع قوانینھا،  لأساس عدم الموافقة بدًال من إثبات العنف. ومن البلدان ا

 وأفغانستان، حیث انھارت الحمایة القانونیة للمرأة.

بلدان إجازة األمومة. وھنا  8بلًدا إجازة األبوة أو اإلجازة الوالدیة أو زادھا، و 17ت إجازة األمومة، إذ أدخل كما تحّسنت سیاسا
لخطوات اإلیجابیة المتخذة لالمتثال للتوجیھات بشأن "التوازن بین العمل والحیاة". ومن ناحیة بفضل ایبرز االتحاد األوروبي 

بشأن  منظمة العمل الدولیةبلًدا بتوصیات  58إجازة والدیة مدفوعة األجر، وال یلتزم أخرى، ال تزال خمسة بلدان ترفض منح 
 أسبوًعا.  14إجازة األمومة لمدة 
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 توقف زیادات الحد األدنى لألجور خالل جائحة كورونا، لكنّھا تسارعت منذ ذلك الحین 

% إلى 50استخدمت العدید من البلدان جائحة كورونا كذریعة لعدم زیادة الحد األدنى لألجور، بحیث انخفضت األجور من 
مع   -أدنى وطني لألجور   حدّ بلًدا أي  ةعشر ااثن عتمدی. وال 2022و  2019% من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بین عامي 47

عالوة على ذلك، فشلت العدید من وحیث انھار تطبیق الحد األدنى الوطني لألجور.  2020 انضمام الھند إلى ھذه القائمة منذ عام
كل من بنغالدیش وبوروندي وجورجیا ورواندا  تعتمدالبلدان في تحدیث األجور بما یتماشى مع الناتج المحلي اإلجمالي، إذ 

، بدأ الحد األدنى 2022ي اإلجمالي. وفي عام % من نصیب الفرد من الناتج المحل10تقل عن  اوأوغندا وزیمبابوي أجورً 
لألجور في االرتفاع بشكل كبیر في العدید من البلدان، كانت األراضي الفلسطینیة المحتلة وموزامبیق أفضلھا أداًء، وقامت العدید  

 "مستوى المعیشة الالئق".ضمام إلیھ بزیادة أجورھا بما یتماشى مع توجیھاتھا بشأن نمن بلدان االتحاد األوروبي أو المرشحة لال

 تغطیة حقوق العمال

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

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

شھدت  %)، ولكن36.5% إلى 37.3وانخفض متوسط النسبة المئویة للعمال العرضة للضعف بشكل طفیف خالل الجائحة (من 
%. ومن  52% إلى 16لضعف في لیسوتو من لإذ زادت على سبیل المثال القوى العاملة العرضة  -بعض البلدان زیادات ھائلة 

دة لتعزیز  من خالل سیاسات متعمّ  كبیرناحیة أخرى، خفضت كل من طاجیكستان ومولدوفا العمالة العرضة للضعف بشكل 
نظامیة عن كثب، وخفض تكالیف االمتثال إلضفاء الطابع النظامي على الشركات، وزیادة العمالة النظامیة، وتنظیم العمالة غیر ال

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

 األثر: ال یزال التفاوت في األجور شدیًدا ال سیما في البلدان المنخفضة الدخل 

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

) في سبعة بلدان منخفضة 0.8تطبیقھا. ومن ناحیة أخرى، فإن التفاوت في األجور مرتفع للغایة (إذ یتجاوز معدل جیني  يویجر
سطى وزیمبابوي وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وھو ما یعكس  الدخل، على رأسھا لیبیریا والنیجر وجمھوریة أفریقیا الو

 العمال األشد عرضة للضعف أو العاطلین عن العمل الذین ال یتمتعون بأي حقوق.  نسبانخفاض تطبیق حقوق العمال وارتفاع 

ال ورواتبھم واستحقاقاتھم) ذكر أّن الحّصة اإلجمالیة من الدخل القومي التي تذھب إلى دخل العمل (أجور العممن أیًضا  وال بدّ 
، وال سیما في أوروبا وأمیركا الشمالیة. وبدًال من ذلك، كان دخل رأس المال (أرباح 1990كانت في انخفاض مّطرد منذ عام  

األسھم، والفوائد، واألرباح) ینمو بشكل أسرع بكثیر، والدخل من ھذه المصادر یفید األغنیاء بشكل أكبر ویؤدي إلى تفاقم 
  اواة. الالمس
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 الخالصة والتوصیات 
أزمات صحیة واجتماعیة واقتصادیة إلى مفاقمة الفقر والالمساواة. فقد شھد العالم ما تبعھا من لقد أّدى انفجار جائحة كورونا و

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

 االستثناءات الملحوظة، استمرت الحكومات بشكل مخجل في "مفاقمة الالمساواة كالمعتاد".
 
  أزمة جدیدة، ما أدّى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، وتعمیق، جرى تھمیش التعافي من الجائحة بسبب 2022في عام و

عدید من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتلوح في األفق أزمة دیون كبیرة في في الالدیون واألمن الغذائي والمیزانیة  مشاكل
ر العدید من البلدان إلى التقشف، األمر الذي من في غیاب التخفیف الكافي من عبء الدیون، تضط ف .معظم أنحاء الجنوب العالمي

شأنھ أن یقّوض اإلنفاق المناھض لالمساواة. وفي الوقت نفسھ، تجني الشركات، وال سیما في قطاعي األغذیة والطاقة، أرباًحا 
م خالل جائحة كورونا فاحشة غیر متوقعة. وفي الوقت نفسھ، ال تزال الزیادة الھائلة في ثروة أغنى الناس في جمیع أنحاء العال

 بمنأى تقریبًا عن أي زیادة في الضرائب. 
 
ما كاد مواطنو العالم ینتھون من تحّمل تبعات جائحة كورونا حتى ضربھم التقشف. وتحتاج الحكومات في جمیع أنحاء العالم، و

من انعدام المساواة وحمایة   الحدّ  ة فيالمساعد بدعم من المؤسسات المالیة الدولیة والتمویل العالمي، إلى تنفیذ سیاسات من شأنھا
 دخول الفقراء من الركود والتضخم. 

 وقف انفجار الالمساواة وعكس اتجاھھ: توصیات للحكومات 
 

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

خالل زیادة اإلنفاق المناھض النعدام المساواة، وجعل الضرائب أكثر تصاعدیة، وزیادة حقوق العمال وأجورھم، واالستثمار  
ت. وینبغي أن تتضمن الخطط ما ا في الحد من انعدام المساواة وتأثیر السیاسام المحرز سنویً بشكل أكبر بكثیر في رصد التقدّ 

 :یلي

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

 الحّد بشكل كبیر من اإلعفاءات الضریبیة والحوافز والبدالت للشركات الكبیرة واألفراد.  .ب
ستثنائیة" على أساس دائم على جمیع الشركات التي تحقق االضرائب التضامن" على أغنى الناس و"فرض "ضرائب  .ت

 ة من االرتفاعات الحالیة في أسعار النفط والمواد الغذائیة. ، خاصّ فاحشةأرباًحا 
ورفع   اتوالضریبة العامة على المبیعضمان إعفاء المنتجات الغذائیة األساسیة من الضریبة على القیمة المضافة  .ث

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

 والدخل. ،والمعامالت المالیة
دة الجنسیات حصتھا العادلة من الضرائب من خالل الحّد من الممارسات الضریبیة الضاّرة ضمان دفع الشركات المتعدّ  .خ

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

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

  

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

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

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

 للجمیع. االشاملة مجانً 
ت التقاعدیة لضمان حمایة الفقراء العاملین، واألطفال، واألشخاص برامج حمایة اجتماعیة شاملة تتجاوز المعاشا سنّ  .ت

وحمایة  -ذوي اإلعاقة، والعاطلین عن العمل، ومقدمي الرعایة غیر مدفوعي األجر، وغیرھم من الفئات األشّد ضعفًا 
 المواطنین بشكل أكثر شموًال من األوبئة المستقبلیة وأزمة المناخ. 
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عند نقطة االستخدام، وعكس سیاسات الخصخصة، وجعل   تھاالصحیة لضمان مجانی إلغاء رسوم التعلیم والخدمات .ث
 المساھمات في نظم الحمایة االجتماعیة القائمة على المساھمة أكثر تصاعدیة لتخفیف العبء على الفقراء.

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

  

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

 القوانین الالزمة لالمتثال التفاقیات منظمة العمل الدولیة. جمیع واحترام  سنالنظامي أو غیر المدفوع األجر من خالل 
 ش الجنسي.إدخال وتحسین تطبیق القوانین الخاصة بحقوق المرأة بشأن المساواة في األجور وعدم التمییز والتحرّ  .ب
 سّن تشریعات إلدراج االغتصاب الزوجي في قوانین مكافحة االغتصاب في جمیع البلدان وتعریف االغتصاب على . ت

 . أساس عدم الموافقة بدًال من إثبات العنف
أسبوًعا على األقّل مدفوعة بنسبة   18زیادة اإلجازة الوالدیة المتساویة األجر، المتاحة لجمیع األنواع االجتماعیة، إلى  .ث

ة % من الراتب السابق، بما یتماشى مع توصیات منظمة العمل الدولیة بإعادة توزیع الوقت والتكالیف والمسؤولی100
 عن أعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر بین النساء والرجال، ومن األسر إلى الدولة.

األدنى لألجور لیتناسب مع نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ثّم إجراء مراجعات سنویة لزیادتھا بما  زیادة الحدّ  .ج
نفذ تشریعات العمل، بما في ذلك الحد األدنى  في الھیاكل الوطنیة التي تكذلك االستثمار  وزیادةیتماشى مع التضخم. 

 لألجور وحقوق المرأة. 
 وضع نظم لضمان امتثال القطاع غیر النظامي للحّد األدنى من المتطلبات التنظیمیة المتعلقة بظروف العمل واألجور.  .ح
ة بھم) في صغر الخاصّ األشّد ضعفًا تدریجیًا (وترتیبات التأمین األالعمال إنشاء نظم لدمج العمال غیر النظامیین و .خ

 أنظمة الحمایة االجتماعیة.

 توصیات موجھة إلى المجتمع الدولي 
 :لدعم الحكومات یجب على المجتمع الدولي أن یتخذ خمسة إجراءات عاجلة

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

 10. 2030لول عام بحوذلك بعد السنة المالیة لما  0.25لجمیع البلدان بالوصول إلى معامالت جیني تبلغ 
تكلیف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضمان تجنیب جمیع برامج البلدان والمشورة المتعلقة بالسیاسات التقشف  .2

من انعدام المساواة واحتواء تدابیر عاجلة محّددة لجعل سیاسات الضرائب والخدمات العامة والعمل  والتركیز على الحدّ 
 . تحقق ذلك بشكل أكثر فاعلیة

تعزیز تمویل ُمیّسر طارئ وخاٍل من الشروط تقّدمھ المؤسسات المالیة الدولیة لمساعدة البلدان على حمایة سكانھا من   .3
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وینبغي للمؤسسات أن تبذل كل ما في وسعھا لتحقیق أقصى قدر من إعادة تخصیص حقوق  

من البلدان المرتفعة الدخل إلى البلدان المنخفضة الدخل،  2021ي في عام السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدول
ملیار  650بطرق تقلل من الدیون وشروطھا. وینبغي لصندوق النقد الدولي أن یصدر حقوق سحب خاصة أخرى بقیمة 

 نفاق التدریجي.تعزیز قدرتھا على اإلمن أجل دوالر، یعاد تخصیصھا الستھداف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
توفیر تخفیض شامل لدیون جمیع البلدان، بما في ذلك إلغاء جمیع مدفوعات الدیون المستحقة للمقرضین من القطاعین العام   .4

مستویات وضمان حصولھا على  أدنى ، من أجل خفض خدمة دیون ھذه الدول إلى 2024و 2023والخاص في عامي 
 ستدامة للرعایة الصحیة الشاملة والتعلیم والحمایة االجتماعیة. التمویل الكافي لتحقیق أھداف التنمیة الم

إلى المتوسط، مع التركیز على دعم اإلنفاق المناھض   مة إلى البلدان ذات الدخل المنخفضزیادة كبیرة في المساعدات المقدّ  .5
دوق عالمي للحمایة االجتماعیة  النعدام المساواة على التعلیم والصحة والحمایة االجتماعیة، بما في ذلك من خالل إنشاء صن

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

 للبلدان المنخفضة الدخل.  جزء من اإلیرادات
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    الھوامش 
 

). فیروس الالمساواة: لملمة أشالء عالم مّزقھ فیروس كورونا من خالل اقتصاد منصف وعادل  2021إي بركوت وآخرون. (كانون الثاني/ینایر   1
 .https://www.oxfam.org/en/research/inequality-  منظمة أوكسفام ومستدام.

exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%virus#:~:text=The%20virus%20has%20
0%93%20are%20thriving8 

. وترد التصنیفات العالمیة واإلقلیمیة الكاملة في المرفق، وھي 2020جرت إضافة إیران وكیریباتي وتونغا وتوفالو إلى قائمة البلدان المشمولة منذ عام  2
 .www.inequalityindex.org لتالي: ا الموقع متاحة بمزید من التفصیل على 

لعمل في ھذه المجاالت الثالثة على انعدام المساواة، یُرجى مراجعة تقریر مؤشر االلتزام بالحد  ل التأثیر الكبیرللحصول على مناقشة كاملة لألدلة على  3
index-inequality-reducing-https://www.oxfam.org/en/research/commitment-. 2018من انعدام المساواة لعام 

  2018 

 .لالطالع على تفاصیل المنھجیة، یُرجى مراجعة مذكرة منھجیة الفھرس 4

ت االرتفاعات في موریشیوس والمغرب وسنغافورة إلى حّد كبیر التخفیضات في سلوك ھذه الدول الشبیھ بالمالذات الضریبیة بدًال من التغییرا تعكس  5
 في السیاسة المحلیة.

https://www.reuters.com/world/africa/ghana-). غانا تعلن عن تخفیضات شاملة في اإلنفاق لمعالجة العجز.  2022آذار/مارس  25رویتر. ( 6
25/-03-2022-deficit-tackle-cuts-spending-sweeping-announces 

منظمة العمل الدولیة. وكذلك  ). مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة.2022(تشرین األول/أكتوبر منظمة أوكسفام والمنظمة الدولیة لتمویل التنمیة   7
 https://www.social-   22-2020). تقریر الحمایة االجتماعیة في العالم 2022(
. protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=629#stat 

 . التنمیةمنظمة أوكسفام والمنظمة الدولیة لتمویل  .2022). مؤشر االلتزام بالحدّ من انعدام المساواة 2022ج. والكر وآخرون، (تشرین األول/أكتوبر   8
-2022-index-inequality-reducing-to-commitment-practice.oxfam.org/resources/the-https://policy

    21419/6 
حقوق العمال. ویرتبط ھذا عادة "بالعمال األسریین" و"العمال یستخدم تعریف منظمة العمل الدولیة "للعمالة الضعیفة" كمؤشر للعمال غیر المشمولین ب 9

استناًدا إلى التصنیف الدولي للوضع في التوظیف، بما في ذلك العمال غیر النظامیین وغیر المتعاقدین. یرجى مراجعة المذكرة   -لحسابھم الخاص" 
 .ن العمال الذین ال یحق لھم الحصول على حقوق العملالمنھجیة لمزید من المعلومات. ھذه ھي أفضل مجموعة بیانات عبر البالد ع

 من 35- 33ص.  یُرجى مراجعة –كما تفعل األمم المتحدة في تقریرھا المرحلي ألھداف التنمیة المستدامة  10

,https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress_Chart_Technical_Note_2022.pdf 

   

  

https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus#:%7E:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%80%93%20are%20thriving
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus#:%7E:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%80%93%20are%20thriving
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus#:%7E:text=The%20virus%20has%20exposed%2C%20fed,individuals%20and%20corporations%20%E2%80%93%20are%20thriving
http://www.inequalityindex.org/
https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018
https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index-2018
https://www.reuters.com/world/africa/ghana-announces-sweeping-spending-cuts-tackle-deficit-2022-03-25/
https://www.reuters.com/world/africa/ghana-announces-sweeping-spending-cuts-tackle-deficit-2022-03-25/
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=629#stat
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=629#stat
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2022-621419/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2022-621419/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress_Chart_Technical_Note_2022.pdf
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 شكر وتنویھ 
كتب ھذا التقریر جو ووكر وماثیو مارتن من المنظمة الدولیة لتمویل التنمیة، وإیما سیري، ونبیل عبدو، وأنتوني كاماندي، وماكس  

 كیارا بوتاتورو. قدّمتھالوسون من منظمة أوكسفام، مع مساھمات 
 

كان جو ووكر مدیر مشروع  والعمل وكتابة الفصل الضریبي.  في منظمة الدولیة لتمویل التنمیة، قاد ماثیو مارتن فریق تجمیع بیانات
  مؤشر االلتزام بالحد من انعدام المساواة وكتب فصل العمل. وصّمم دیفید وادوك ونفذ قاعدة البیانات الشاملة وقاد فریق تجمیع البیانات

 الضریبیة. كما قادت ماریا ھولواي فریق تجمیع بیانات الخدمات العامة.  
 

كتب نبیل عبدو وومن قبل منظمة أوكسفام، كان أنتوني كاماند ھو مدیر التكلیف، ونسق عمل منظمة أوكسفام، وقدم الدعم البحثي. 
بریم كریستنسن بیانات عن -الفصل عن جائحة كورونا والمؤسسات الدولیة. وجّمعت كیارا بوتاتورو وسوزانا رودریغیز ومارتن 

نغوین كوانغ تاي الدعم  تمما شارك أنتوني كاماند وجوناس في التحقق من قاعدة البیانات. وقدّ ة. كالممارسات الضریبیة الضارّ 
 البحثي. وقدم ألفیك بادیال، الذي كان یعمل سابقًا مع منظمة المعونة المسیحیة في الفلیبین، مساھمات ممتازة.

 
س، ودیدییھ جاكوبس، وجیرالد بیاروغابا، وغرازیل وقد اضطلع أنتوني كاماندي، وشارلوت فریار، ودیفید وادوك، ودیانا كال

كوستودیو، وھیلین بونتینغ، وإیفان نیكولیك، وجو ووكر، وجوناس جیلفیلدت، وكویسي أوبینغ، ولوسونغو كاشیتشي، وماریا ھولواي،  
اإلشراف على المشروع  وماثیو مارتن، وماكس لوسون، ونبیل عبدو، ونادیة دار، وروماو كزافییھ، ورود ھورمان بدور رئیسي في 

وتحسین منھجیة مؤشر االلتزام بالحدّ من انعدام المساواة. كما قدّمت العدید من المنظمات المنتسبة ومكاتبھا في البلدان، فضًال عن  
خبراء رئیسیین في القطاعات داخل منظمة أوكسفام، مساھمات حیویة أدّت إلى تحسین نوعیة البیانات باستخدام أحدث مصادر 

 یانات، فضًال عن توضیح اتجاھات السیاسات الوطنیة.  للب
 

وقدّم كذلك جولیو كابیرنا، وأوسكار سمولنبروك، وماتیا كوفاسیتش، وإیلیني بابادیمیتریو من مركز الكفاءة المعني بالمؤشرات المركبة 
شورة شاملین ممتازین بشأن المؤشر  مركز البحوث المشترك التابع للمفوضیة األوروبیة، دعًما ومولوحات النتائج، وھو جزء من 

   ). متاح في ملحق منفصلوتقییم المتانة، (
 

المنظمات المنتسبة  ول التنمیة ومنظمة أوكسفام عن امتنانھما البالغ لمؤسسة المجتمع المفتوح وأخیًرا، تعرب المنظمة الدولیة لتموی
 لمنظمة أوكسفام على تمویل العمل الذي أنتج مؤشر االلتزام بالحدّ من انعدام المساواة.

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
المساواة، واإلجراءات التي یمكنكم اتخاذھا لمكافحة انعدام المساواة في جمیع  انعداملمزید من المعلومات عن مؤشر االلتزام بالحدّ من 

 tp://www.inequalityindex.orghtأنحاء العالم، ولالطالع على البیانات والمنھجیة األساسیة للتقریر، یرجى االطالع على 
 

لمزید من المعلومات عن القضایا المثارة في ھذه الورقة، أو إلرسال تعلیقاتكم عن التقریر، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى أحد 
 max.lawson@oxfam.org  أو matthew.martin@dri.org.ukالعنوانین التالیین  

 
 . 2022ومنظمة أوكسفام، تشرین األول/أكتوبر   لمنظمة الدولیة لتمویل التنمیةجمیع الحقوق محفوظة 

لیم والبحث، ھذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر ولكن یمكن استخدام النّص مجانًا ألغراض المناصرة والحمالت والتع
بشرط ذكر المصدر بالكامل. ویطلب صاحب حقوق الملكیّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأّي من ھذه االستخدامات بھدف تقییم األثر. أّما في 

ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام ھذا المحتوى في منشورات أخرى أو ترجمتھ أو أقلمتھ فال بدّ من الحصول 
 policyandpractice@oxfam.org: ذن وقد یتوّجب بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونیًاعلى إ

  
 جمیع المعلومات الواردة في ھذا المنشور صحیحة لحظة إرسالھ إلى الطباعة.

 
في    ISBN 978-1-78748-961-5 تحت الرقم المتسلسل التنمیة لتمویلالدولیة المنظمة نشرتھ منظمة أوكسفام بریطانیا و

 DOI: 10.21201/2022.9325.2022 تشرین األول/أكتوبر
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 
في  كولومبو بسریالنكا. في العقد الماضي، كان التفاوت االقتصاديعلى الواجھة البحریة في مطلة  صورة الغالف: مباٍن صورة الغالف:  

بالحّد من  ا في مؤشر االلتزاممركزً  17سریالنكا في ازدیاد. واآلن بعد أن اجتاحتھا االضطرابات االقتصادیة والسیاسیة، تراجعت سریالنكا 
. مرخص Flickrعلى  الناس خالل الجائحة. تصویر نازلي أحمد انعدام المساواة لھذا العام. وكانت قد خفضت الضرائب على الشركات وأغنى 
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 التنمیة   لتمویل   الدولیة   المنظمة 
ة، ومجموعة استشاریة وبحثیة تعمل مع أكثر  مناصربناء القدرات، والتُعنى بربح ال ال تتوّخى منظمةالتنمیة ھي   لتمویلالدولیة المنظمة 

مكافحة الفقر من أجل حكومة، ومؤسسات دولیة ومنظمات المجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم لمساعدة تمویل التنمیة  خمسین من
 لمزید من التفاصیل یرجى زیارة الموقعین التالیین: م المساواة.اعدانو
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 أوكسفام 
منظمة، تعمل مع شركائھا وحلفائھا، وتصل إلى مالیین األشخاص حول العالم. معًا، نعالج   21منظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضم 

لمزید من المعلومات یرجى  .اةمساوتسوده المن أجل مستقبل  -أوجھ الالمساواة إلنھاء الفقر والظلم، اآلن وعلى المدى الطویل 
 www.oxfam.orgأوكسفام منظمة أو زیارة موقع من المكاتب  أي التواصل مع
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