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  2018 مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة
 تصنيف عالمي للحكومات بناًء على ما تقوم به لمعالجة الفجوة بين األغنياء والفقراء

 

من أهداف التنمية  العاشرلمساواة في إطار الهدف حكومة بالحّد من انعدام ا 193، وعد قادة  2015في عام  

من أهداف التنمية  1األول من دون الحّد من انعدام المساواة، سيكون من المستحيل تحقيق الهدففالمستدامة. 

أول أوكسفام منظمة ة الدولية لتمويل التنمية ونظم، وضعت الم2017الفقر. وفي عام القضاء على  وهوالمستدامة 

إلى قاعدة بيانات  هذا العام المؤشرمؤشر لقياس مدى التزام الحكومات بتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء. ويستند 

دولة، وهو يقيس اإلجراءات الحكومية المتعلقة باالنفاق االجتماعي والضرائب وحقوق  157، تغطي اآلن جديدة 

 .بين األغنياء والفقراء أهمية حاسمة لتقليص الفجوة تعتبر ذات محاورالعمال وهي ثالثة 

يخلص هذا االصدار الثاني من مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة إلى أّن دوالً مثل كوريا الجنوبية وناميبيا 

ئ ريا سيّ أداء دول مثل الهند ونيجي كانوأوروغواي تتخذ خطوات جّدية للحّد من انعدام المساواة. ولكن لألسف، 

بسّد  التزامهاالدول الغنية، إذ تظهر عدم  وغيرها منالحال مع الواليات المتحدة األمريكية  كانللغاية بشكل عام، كما 

 فجوة انعدام المساواة.

التنمية  هدفجميع الدول خطط عمل وطنية للحّد من انعدام المساواة من أجل تحقيق  تصيغويوصي التقرير بأن 

بالحّد من انعدام المساواة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطط توفير خدمات الصّحة المجانية  الخاص 10رقم  المستدامة 

عن طريق زيادة الضرائب  تلك الخدمات  الحماية االجتماعية الشاملة. وينبغي تمويلتوفير والشاملة والتعليم و

كما يجب على الدول أيضا احترام حقوق النقابات التصاعدية وتقليص اإلعفاءات الضريبية وقمع التهرب الضريبي. 

 الحّد األدنى لألجور إلى مستويات توفر الحياة الكريمة.رفع يوجعل حقوق المرأة في مكان العمل شاملة وأن 

موقع مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة والتقرير الكامل وتفاصيل المنهجية يرجى استخدام  الولوج اليمن أجل 
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 ملّخص

 أزمة انعدام المساواة ومكافحة الفقر ودور الحكومات

آلخرين ااألفراد سائر شهدت العديد من دول العالم، الغنية منها والفقيرة، اتساعاً سريعاً في الفجوة بين أفراد المجتمع األشّد غنى و

د وقجتماعي واالقتصادي ومكافحة الفقر. م االالمتفاقمة التقدّ  عدم معالجة هذه األزمةيقّوض . 1ةعلى مدى السنوات الثالثين الماضي

% فقط من إجمالي الزيادة في 1ل نصف سكان العالم األشّد  فقراً على ، حصالحالي أظهرت أبحاث أوكسفام أنه منذ مطلع القرن

 .2الزيادة هذه % من50غنى على  شدّ األبالعالم % 1لمية، في حين حصلت نسبة الثروة العا

. وغالباً ما تكون 3يحّد من النمو االقتصادي، ويفاقم وضع الصحة والنتائج األخرى لنا جميعًا فهو ئنعدام المساواة هو أمر سيّ إ

للفقر المدقع ما لم تعالج  نهايةفي العالم شديدة بشكل خاص. والدليل على ذلك واضح: لن يكون ثّمة فقراً أشّد  من همالعواقب على 

تفعل ذلك، يتوقع البنك الدولي أن ما يقرب من  األخيرة. وما لمالهوة  المؤدية لزيادة الحكومات انعدام المساواة وتعكس االتجاهات

 .4 2030نصف مليار شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 

ً انعدام كما يقّوض ارتفاع  د حقوق المرأة. يمتاز التمكين ويهدّ  بين الجنسينالمساواة انعدام مكافحة  المساواة االقتصادية الشديد أيضا

. ومع ذلك، ما لم تعالج أسباب انعدام بشكل عام ين حياة العديد من النساء ودعم النمو االقتصاديعلى تحس تهاالقتصادي للمرأة بقدر

المساواة االقتصادية الحاّد بشكل عاجل، فإن معظم فوائد النمو المدفوع بالنساء ستعود إلى األفراد الذين يتربّعون أصالً على قمة 

ت انعدام المساواة األخرى مثل تلك القائمة على أساس العرق أو الفئة االقتصاد. كما أن انعدام المساواة االقتصادية يفاقم حاال

 .الطائفيةاالجتماعية أو 

أن أزمة انعدام المساواة ليست حتمية وأن الحكومات ليست عاجزة أمامها. إن الدولية لتمويل التنمية  منظمةال منظمة أوكسفام و تعتقد

بوضوح. ففي جميع أنحاء العالم، تتخذ الحكومات خطوات  األمر ذلكلعام لهذا اانعدام المساواة هو خيار سياسي، وتظهر نتائجنا 

سياسية قوية لمكافحة انعدام المساواة. ويترأس رئيس كوريا الجنوبية "مون" القائمة، بعد أن ضاعف الضرائب على األغنياء وعزز 

حسناً أيضاً إذ تتمتع إثيوبيا بسادس أعلى مستوى من اإلنفاق على الفقراء ورفع الحّد األدنى لألجور بشكل كبير. ويبلي آخرون بالًء 

رفعت إندونيسيا الحّد األدنى لألجور وزادت من واإلنفاق على التعليم في العالم كما رفعت شيلي من معدل الضرائب على الشركات 

 إنفاقها على الصّحة. 

االلتزام بالحّد  . فال تزال نيجيريا في أسفل مؤشرأمام شعوبها مشينفي موقف  المخفقةاألخري  جميع هذه اإلنجازات الحكوماتتضع 

ضت من انعدام المساواة، مع إخفاقها في دعم األفراد األشّد فقراً، على الرغم من أن رئيسها يّدعي بأنه يهتم بمسألة انعدام المساواة. خف

في البرازيل فقد تّم تجميد اإلنفاق أّما  .هاهنغاريا نسبة ضرائبها على الشركات إلى النصف، فيما تفاقمت انتهاكات حقوق العمال في

% وهي أدنى نسبة 1دونالد ترامب الضرائب على الشركات في الواليات المتحدة األمريكية إلى خفض وعاماً.  20االجتماعي لمدة 

 .5في التاريخ

 مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة

حكومة في جميع أنحاء العالم. يمكن االطالع  157من انعدام المساواة، الذي يصنف هذه هي النسخة الثانية من مؤشر االلتزام بالحّد 

. يعتمد هذا المؤشر على قاعدة بياناتنا الشاملة، بما في ذلك 1على الترتيب الكامل، إلى جانب التصنيفات اإلقليمية في الملحق رقم 

http://www.oxfam.org/
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 هابرامج من خاللالبيانات والبحوث صالت وثيقة بالدولية  ومنظمة أوكسفام  الدولية لتمويل التنمية منظمةال لديالدول حيث 

، من أجل تكوين نظرة فريدة حول مدى معالجة الحكومات للفجوة المتزايدة بين  بالعالم بها والمنظمات المنتسبة اليهابمختلف مكات

. وقد شهد مؤشر هذا العام تغيّرات كبيرة في المنهجية بالمقارنة الخاصة بالسياسات الرئيسية الثالثةاألغنياء والفقراء في المجاالت 

 . (الجندر) االجتماعي النوعفي ذلك المؤشرات الجديدة حول التهّرب الضريبي والعنف على أساس ، بما 2017بالعام 

. 2018و 2017راجع مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة في عامي 

ي بناء المؤشرات المركبة. ثّمة عدد من ، تّم إدخال العديد من التعديالت لمطابقة أفضل الممارسات ف2017وعقب تدقيق عام 

فحص كال المؤشرين من الناحية اإلحصائية.  إلصدار العام القادم. بعد ذلك، تمّ  2018التحسينات قيد اإلعداد بالتزامن مع تدقيق 

نه "يمّهد ، خلص مركز البحوث المشتركة إلى أن مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة قوي إحصائيًا وأ2018وفي عام 

الطريق نحو إطار عمل رقابي يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف وأفضل الممارسات في جهود الحكومات لتقليص الفجوة بين 

من خالل الرابط التالي:   2017األغنياء والفقراء". يمكن االطالع على تدقيق عام 

-audit-statisticalindex-cri-https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb

 en.pdf;-170717 

سياسة أو محاور هي االنفاق االجتماعي للت يقيس مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة الجهود الحكومية في ثالثة مجاال

أن اإلجراءات الحكومية في هذه تثبت  6وجود أدلة واسعة االنتشارل نظراوالضرائب وحقوق العمال. وقد تم اختيار هذه المجاالت 

 الثالثة لعبت في الماضي دوراً رئيساً في تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء. المحاور

على الخدمات العاّمة مثل التعليم والصحة والحماية االجتماعية له تأثير قوي على الحّد  اق االجتماعياإلنفلقد ثبت أن .  1

على سبيل المثال، فمن انعدام المساواة، ال سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات األشّد فقراً واألكثر اعتماداً على هذا االنفاق. 

% من هذا 69أن إلى ضت مستويات انعدام المساواة فيها بشكل عام دولة نامية كانت قد خف 13خلصت دراسة شملت 

انعدام مستويات . عادة ما يكون اإلنفاق االجتماعي تصاعدياً ألنه يساعد في تقليص 7ةاالنخفاض كان بفضل الخدمات العامّ 

أكثر تصاعدية ولمصلحة العديد من الدول، يمكن أن يكون  إن اإلنفاق في. وعلى الرغم من ذلك، فالموجودة المساواة

الفقراء. كما يمكن لإلنفاق االجتماعي أن يلعب دوراً رئيساً في الحّد من حجم أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي غالباً 

من خالل إعادة توزيع رعاية  –النوع االجتماعي وهو سبب رئيس النعدام المساواة عل أساس  –ما تقدمها نساء كثيرات 

 .8ن والرعاية الصحيّة وغيرها من العمالة المنزليةاألطفال والمسني

على الشركات وعلى األغنياء من أجل إعادة توزيع الموارد في المجتمع فرض ت  ، التي الضرائب التصاعديّة.  إن 2

المساواة. وقد تم توثيق دورها وضمان تمويل الخدمات العاّمة هي أداة أساسية للحكومات الملتزمة بالحّد من انعدام 

 9االقتصادي  في الميدان المحتمل في الحّد من انعدام المساواة بشكل واضح في كل من دول منظمة التعاون والتنمية

الصادر في تشرين  11ط الضوء عليها مؤخراً صندوق النقد الدولي في تقريره المالي، والتي سلّ 10والدول النامية

ذلك، يمكن أن تكون الضرائب تصاعدية أو تنازلية، بحسب خيارات السياسة التي تتخذها  . ومع2017األول/أكتوبر 

. وبصورة مماثلة، أدى االعتقاد بكون الضرائب محايدة جندرياً إلى عدم االهتمام بزيادة الفجوة بين الجنسين اتالحكوم

ل التهّرب الضريبي قدرة الدول على ة التي تسهبسبب الضرائب المفروضة. كما تقّوض الممارسات الضريبية الضارّ 

  تحصيل الضرائب التصاعدية.

إلى  األفضل ، هي السبيلعمل القوية وبصفة خاصة للنساءالوحقوق للعمال العاديين  األجور األعلى. ثّمة أدلة قوية على أن 3

كما يمكن  ،الحّد األدنى لألجور ورفعه. يمكن للحكومات أن يكون لها تأثير مباشر هنا من خالل تحديد 12الحّد من انعدام المساواة

وتنظيمها. تظهر أدلة من صندوق النقد الدولي  م وحماية حق تشكيل نقابات العمالأن يكون لها تأثير غير مباشر من خالل دع

ساومة وذهاب على الم تهموغيره أن التراجع األخير في التنظيم النقابي قد ارتبط بارتفاع انعدام المساواة، مع فقدان العمال لقدر

في الوظائف األقل أجراً، مع  متكافئ. كما يرتفع تمثيل المرأة على نحو غير 13اإلنتاج واألرباح إلى أصحاب رؤوس األموال

 تطبيقفي تصحيح ذلك عن طريق صياغة و. ويمكن للحكومات أن تساعد 14ضعف الحماية وظروف العمل غير المستقرة

 المرأة، والقوانين التي تعزز المساواة في األجر وإجازة األمومة.القوانين المناهضة للتمييز والعنف ضد 

ذاته، إال أن  . وفي حين أن الضرائب التصاعدية أمر جيد في حدّ البعضالثالثة بعضها  المحاورتعزز اإلجراءات في جميع هذه 

الحّد من انعدام المساواة في تقييم جهود لإلنفاق التصاعدي، ويعكس ذلك مؤشر االلتزام ب اتأثيرها يزداد بشكل كبير عند استخدامه

 الدول.

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-index-statistical-audit-170717-en.pdf;%20jsessionid=9AF96002DB4C0030537F4C15F4A6874E?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-index-statistical-audit-170717-en.pdf;%20jsessionid=9AF96002DB4C0030537F4C15F4A6874E?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-index-statistical-audit-170717-en.pdf;%20jsessionid=9AF96002DB4C0030537F4C15F4A6874E?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-index-statistical-audit-170717-en.pdf;%20jsessionid=9AF96002DB4C0030537F4C15F4A6874E?sequence=4
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-index-statistical-audit-170717-en.pdf;%20jsessionid=9AF96002DB4C0030537F4C15F4A6874E?sequence=4
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من الواضح إذاً أن معالجة انعدام المساواة تتطلب تدخالت سياسية أخرى: ولكن، على غرار مؤشر التنمية البشرية لألمم المتحدة، 

كدليل على التزام الحكومة العام  -العمل على االنفاق االجتماعي والضرائب وحقوق العمال  -ة يمكن استخدام المتغيرات الثالثة المهمّ 

 بمعالجة انعدام المساواة. 

 الحكومات؟ لماذا ال نراقب مستويات انعدام المساواة فقط؟ اتلماذا يجب مراقبة سياس

القرار لقياس مدى التزام الحكومات بالحّد من انعدام الدولية لتمويل التنمية  منظمةالومنظمة أوكسفام  ثّمة ثالثة أسباب وراء اتخاذ 

 مساواة.ال

دت حكومات العالم بالحّد من انعدام المساواة والقضاء على الفقر من خالل أهداف التنمية المستدامة وتحديًدا ، تعهّ 2015، في عام أوالً 

الحّد من بتزام لاالمؤشر ، وسيسهم 2019في عام  10المتعلق بالحّد من انعدام المساواة. سيتم مراجعة الهدف رقم  10رقم  الهدف 

 تقّدمها. حول مدىساواة في تمكين المواطنين من مساءلة الحكومات انعدام الم

 ً ولة الي دسياق اعتقاداً راسخاً أن اختالف مستويات انعدام المساواة من الدولية لتمويل التنمية  منظمةالمنظمة أوكسفام و، تعتقد  ثانيا

، إنه نتاج خيارات السياسة العامة التي تتخذها تظهر أّن انعدام المساواة أبعد ما يكون عن الحتمية. على العكس من من ذلك أخري

. أخري حاالتفي ترتبط بالسياق مزايا الحكومات. بالطبع ثّمة أيضاً تحديات ترتبط بالسياق ال بّد من أخذها بعين االعتبار، فضال ًعن 

جور ومعدالت الضرائب(، كما تخضع جميع الدول لقوى عالمية التي ال تستطيع السيطرة عليها بالكامل )مثل الضغوط لخفض األ

وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول النامية. وما النظام العالمي للمالذات الضريبية الذي يقّوض مجال العمل الحكومي سوى مثال 

 واضح على ذلك.

لت تتمتع تعتقدان أن الحكومات ما زالتمويل التنمية منظمة الدولية المنظمة أوكسفام ووعلى الرغم من هذه المسائل العالمية، فإن 

بسلطات واسعة لتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء من النساء والرجال في دولها. إذا لم يكن الحال كذلك، فلن يكون ثّمة اختالف 

في  االلتزام بالحّد من انعدام المساواة مدى كبير في إجراءات السياسة في الدول المختلفة. لذلك، كان ثّمة أهمية قصوى لقياس ومراقبة

 .الحكومات اتياسس

والثروات )مثل االستبيانات  الدخللتطوير مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة في أن النظم الحالية لقياس  السبب النهائييتمثل 

خل ما في إطار اإلبالغ عن الدسيّ  ال –الوطنية لألسر( تجمع البيانات بشكل غير منتظم وتنطوي على أخطاء كبيرة في البيانات 

ال سيّما بالنسبة إلى الدول األشّد فقراً، لذا و. ويعني ذلك أّن البيانات ضعيفة للغاية ونادراً ما يتّم تحديثها، 15والثروة لألفراد األشّد غنى

هي تشكل آلية ضعيفة لمساءلة الحكومات. ثّمة حاجة إذاً إلى تحسينات ملّحة وملموسة في تغطية وتواتر البيانات الوطنية حول 

 ويات انعدام المساواة.مست

المساواة ومستوى انعدام المساواة في بلد معين بشيء من التفصيل في  لقد نوقشت العالقة بين نتائج مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام

يا مستويات . باختصار، لم تكن هذه العالقة تلقائية، وإنما كانت أشّد تعقيداً. فقد أظهرت بعض الدول مثل ناميب16تقرير العام الماضي

منها. فيما أخفقت بعض الدول، مثل نيجيريا ذات المستوى المرتفع  عالية جداً من انعدام المساواة ولكنها أبدت كذلك التزاماً قوياً بالحدّ 

. وتظهر دول أخرى، مثل الدنمارك، مستويات متفاوتة نسبياً من انعدام هذه المشكلةمن انعدام المساواة، في عمل أي شيء حيال 

لمساواة بفضل السياسات التي اتبعتها في الماضي والتي أخذت تحيد عنها بشكل متزايد، مما يؤدي اآلن إلى زيادة في مستوى انعدام ا

دول أخرى، مثل  المساواة. ويصّح ذلك بالنسبة إلى معظم الدول الغنية ذات المستويات المنخفضة من انعدام المساواة. ومع ذلك، تظلّ 

 .نعدام المساواةال منخفطة إبقاء مستوياتفنلندا، ملتزمة ب
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 التحسينات المدخلة على منهجية مؤشر هذا العام

 ودعائمه 2018:  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة 1الرسم 

 األدنى والحد العمل حقوق

 لألجور

  والتعليم الصحة على االنفاق  الضرائب التصاعدية سياسة 

 االجتماعية والحماية

 
 والنقابات حقوق العمال -1
من  العمال لحماية الحكومة جهود -

 والممارسة القانون خالل

  

 تصاعدية الهيكلية الضريبية -1

ضريبة الدخل الفردي والنسب الدنيا/القصوى  -

 والحدود الدنيا

 ضريبة الدخل على الشركات  -

ضريبة  القيمة المضافة  واإلعفاءات والحدود -

 الدنيا 

  
 من  المئوية  بالنسبة اعياالجتم االنفاق -1

 اإلنفاق إجمالي
 التعليم على اإلنفاق -

 الصحة على اإلنفاق- 

 االجتماعية الحماية على اإلنفاق- 

 

 في للمرأة القانونية الحقوق -2
 العمل

 عن األجر في المساواة قوانين -
 المتساوي العمل

 التمييز الجندري ضد القوانين -
  االغتصاب ضد القوانين -
 الجنسي التحرش ضد القوانين -
 إجازات األمومة -

  )معامل المساواة  انعدام على أثر اإلنفاق -2 

 جيني(

الضريبة على القيمة المضافة  من الناتجنسبة  -

 اإلجمالي المحلي 

 الناتج منضريبة الدخل على الشركات  نسبة  -

 اإلجمالي المحلي

المحلي الناتج الضريبة الدخل الفردي مننسبة  -

 لياإلجما 

من   نسبة  إيرادات  الضرائب غير المباشرة  -

 اإلجمالي المحلي الناتج

  ناتج  المحلينسبة  إيرادات  الجمارك  من  ال -

 اإلجمالي

المساواة )معامل انعدام على أثر اإلنفاق -2 

 جيني( 

معامل أثر االنفاق على التعليم بالنسبة إلى  -

 اإلجمالي المحلي الناتج

فاق على الصحة بالنسبة إلىمعامل أثر االن -

 اإلجمالي المحلي الناتج 

االجتماعية معامل أثر االنفاق على الحماية -

 اإلجمالي المحلي بالنسبة إلى الناتج 

 

 لألجور األدنى الحد -3
 المحلية بالعملة لألجور األدنى الحد -
 المحلي الناتج من الفرد نصيب -

 اإلجمالي

 جمع الضرائب -3 

 القيمة الضريبة على   :بيةالضري اإلنتاجية -

الفردي   الدخل ضريبة وإيرادات المضافة،

مع  بالمقارنة وعلى الشركات والخسارة

 االستهالك أو اإلجمالي المحلي الناتج معدالت

مقارنة بالضرائب  الضريبي الجهد -

 المتاحة

  

 ضارة ضريبية ممارسات -4  

 ضارة ضريبية ممارسات -

 ضريبيقواعد مكافحة التهرب ال -

 السلبي التأثير على الدالئل -

  

 

 دولة )مؤشر االلتزام 152 تغطي وهي ،2017تّموز/يوليو  بالحّد من انعدام المساواة في مؤشر االلتزام من أطلقت النسخة األولى

 أّدت .العالم أنحاء جميع في الخبراء تعليقات هذه النسخة عمداً بصيغة تجريبية بانتظار نشرت (. وقد2017انعدام المساواة  من بالحدّ 

انعدام  من بالحدّ  العام )مؤشر االلتزام هذا مؤشر على الهاّمة التحسينات بعضأضافة    إلى - بثمن تقدر ال التي - المدخالت هذه

ضرائب أال وهي االنفاق وال ة(. وتظّل المنهجية األساسية دون تغيير يذكر، مع التركيز على المحاور األساسية الثالث2018المساواة 

  .17والعمل. ولكن على مستوى أكثر تفصيالً، كان ثّمة إضافات وتغييرات مهمة

محور العمل. وكان أحد حول المحور الضريبي واثنان ب خاصويتمثل أهم تغيير في إدراج ثالثة مؤشرات فرعية جديدة، أحدها 

م نفكر في مدى تمكين دولة ما للشركات من التهرب المخاوف التي عبّر عنها الكثيرون ممن علقوا على مؤشر العام الماضي هو أننا ل

الضريبي. ويعني ذلك حصول دول مثل لوكسمبورغ أو هولندا على تصنيف أعلى مّما ينبغي. لقد أصبح الدور السلبي الذي تلعبه 

ات واضحة لوقف على الحكومة التخاذ خطو اهولندا كمالذ ضريبي للشركات موضوًعا ساخنًا في البالد، وتضغط أوكسفام وحلفاؤه

 . من أجل ذلك أضفنا هذا العام مؤشًرا جديًدا حول الممارسات الضريبية الضارة لمعالجة هذه القضية.18ذلك
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ذين لكثيرون إلى أن حقوق المرأة في العمل تتقّوض بشكل أساسي بسبب العنف والتحّرش الالفي ما يخّص محور العمل، أشار و

عندما تتمكن ن تواجه النساء العامالت في بعض األحيان مستويات أعلى من العنف المنزلي . ويمكن أ19تتعّرض لهما النساء في العمل

سنة( للعنف الجنسي الزوجي في  49و 15% من النساء )بين 6. في الهند على سبيل المثال، تتعّرض 20استقالل اقتصادي أكبر من

. وقد أدى ذلك إلى ظهور مؤشرات جديدة على 21ية% لهذا النوع من العنف في األشهر اإلثني عشرة الماض5حياتهن، وقد تعّرضت 

 . 22جودة القوانين المناهضة للتحرش الجنسي واالغتصاب

باإلضافة إلى هذه المؤشرات الجديدة، كان ثّمة الكثير من العمل المفّصل حول تحسين مصادر البيانات، لضمان استخدام أحدث 

، 2018زام بالحّد من انعدام المساواة اللتر اشؤفي مدراج أحدث البيانات. المصادر. عبر جميع المحاور، تم إحراز تقدم كبير في إ

زام بالحّد من اللتر اشؤفي م 2015بيانات من عام مع بالمقارنة  2017م لعامن ايباً رلعاملة تقد اليب وائرالضت اجميع بياناجاءت 

، وفي ما 2016إلى عام  2014التعليم والصحة من عام  سنوات بيانات اإلنفاق على. كما تحّسن متوسط 2017 لعام انعدام المساواة

. وتتوقف البيانات الخاّصة بمؤشر هذا العام عند نهاية عام 2015إلى عام  2012يخّص الحماية االجتماعية كان التحّسن من عام 

في النص. كما تمكنا من ، على الرغم من أننا نشير إلى أبرزها 2018، ولذلك لم تدرج أي تغييرات في السياسة بدًءا من 2017

 .23دولة 157إضافة خمس دول جديدة هذا العام، ليصل العدد اإلجمالي إلى

هذا العام ومرتبتها في العام ل ما وتعني هذه التغييرات في المنهجية والتحسينات في جودة البيانات أن المقارنة المباشرة بين مرتبة دولة

الدول صعوداً وهبوطاً من حيث مرتباتها نتيجة لمزيج من التغييرات في  حركةتي الماضي قد ال تعكس صورة دقيقة ألدائها. وتأ

 سياساتها والتغييرات في منهجية المؤشر.

والمؤشر لعام  2017لهذا السبب، ال يركز تحليلنا على مقارنات بسيطة بين نتائج الدول لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 

بما فيها مثالً  ،دة بين نسختي مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواةلممكن مقارنة التغييرات السياسية المحدّ . ومع ذلك، من ا2018

لذلك قمنا  ،الزيادات في اإلنفاق الصحي، أو التخفيضات في المعدل األعلى لضريبة الدخل الفردي، أو الزيادة في إجازة األمومة

ة التي نشأت منذ المؤشر األول لاللتزام بالحّد من يظر أيضاً في بعض االتجاهات العامة الرئيسبتسليط الضوء على هذه النقاط. ونن

 انعدام المساواة.

 ما هي النتائج الرئيسة لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة؟

 القائمة تترأسيمكن لجميع الدول أن تحّسن أداءها، حتى تلك التي 

ه ليس ثّمة دولة تؤدي عملها على وجه الكمال، فحتى تلك التي تحتّل أعلى القائمة لديها مجال لتحسين النقطة األولى واألهّم هي أن

دولة من  112ويمكنها بذل المزيد. عالوة على ذلك، تبذل  كاملةتحصل على درجة م حتى أفضل الدول، أي الدنمارك، لفمثال أدائها. 

 الدول مرتبة.مدرجة في المؤشر أقّل من نصف ما تؤديه أفضل  157أصل 

 ول ذات األداء األفضل؟ما هي الدّ 

لتقرير امن  1لملحق افي قليمي، إلب الترتيالى جانب لمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، إلكامل الترتيب اعلى ع الطالايمكن 

  .1تظهر الدول العشر األولى في مؤشر هذا العام في الجدول لكامل. ا

 24الدول العشرة األعلى مرتبة –دولة  157لحّد من انعدام المساواة من بين : مؤشر االلتزام با1الجدول 

 

 والحدّ  العمل حقوق
 لألجور األدنى

 الضريبية السياسة
 التصاعدية

 والتعليم الصحة على اإلنفاق
 االجتماعية والحماية

لمؤشر  التصنيف اإلجمالي
 بالحّد من انعدام المساواة االلتزام

 1  الدنمارك 5 2 2
 2  ألمانيا 8 6 4
 3  فنلندا 2 8 11
 4  النمسا 6 9 7
 5  النرويج 14 10 1
 6  بلجيكا 7 5 21
 7  السويد 19 12 5
 8  فرنسا 3 22 16
 9  أيسلندا 24 26 3
 10 اللوكسمبورغ 20 34 8



 2018 مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة   7

  

 

 واألسوأ  : األفضل1المربّع 
 أكثر بعض أوروبا شمال في الواقعة الدولة الدرجات. لدى مساواة بأعلىانعدام المن  بالحدّ  االلتزام مؤشر العام هذا الدنمارك تتصدر

 .العمل مكان في وحماية النساء العمل سياسات أفضل بعض لديها أن كماالعالم.  في تصاعدية الضرائب سياسات

 

ا االجتماعي )على الصحة والتعليم ض إنفاقهانخفا مع المؤشر للسنة الثانية على التوالي أدنىفي  موقعهافال تحسد على  نيجيرياأّما 

ينعكس في النتائج االجتماعية السيئة للغاية لمواطنيها. واحد من كل عشرة أطفال في الذي والحماية االجتماعية( بشكل مخجل، و

. 27تياتمن الف نستون في المئة من هؤالء هو - 26ماليين طفل إلى المدرسة 10، وال يذهب أكثر من 25نيجيريا ال يبلغ عامه الخامس

فالحّد  ،أن نيجيريا قد شهدت في العام الماضي زيادة في عدد انتهاكات حقوق العمالمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة  ويبيّن 

ّمة أنه ال يزال ثمؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة  ن كما ركد اإلنفاق االجتماعي. ويبيّ  2011األدنى لألجور لم يرتفع منذ عام 

، لذلك فإنها تسجل نتائج سيئة للغاية في هذا الجانب أيضاً. إال أن بعض التحّسن قد 28إمكانية كبيرة لنيجيريا لجمع المزيد من الضرائب

م صندوق للعام المقبل. وقد قدّ  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة، وسوف يظهر ذلك في 2018أحرز في هذا المجال في عام 

مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام ولي نصيحة واضحة حول أهمية معالجة انعدام المساواة، مشيراً إلى مرتبة نيجيريا في النقد الد

. وفق ما قاله الرئيس النيجيري فإن معالجة انعدام المساواة  أمر مهّم، ألن انعدام المساواة  يؤدي إلى عدم االستقرار 29المساواة

 .ينجز سوى القليلك لم ذلالرغم من ى لوع .30السياسي
 

 رأسهاوعلى  ، االقتصادي في الميدان والتنمية التعاون منظمة دول هي المؤشر أعلى من تقع مرتبتها على مقربة التي  دولال معظم

 الوطنية، الثروات من المزيدالبشرية. بفضل  التنمية مؤشر تصنيفات مع متشابهة التصنيفات تكون الطريقة، بهذه. الدنمارك العام لهذا

 األعلى الدخلمن أصحاب  والشركات المواطنين من المزيد هناك ألن التصاعدية الضرائب عائدات لرفع أكبر مجالب الدول هذه تتمتع

 ةالعامّ  الخدمات على اإليرادات تلك إلنفاق أكبر مجالى هذه الدول لد فإن ،ةثلمامصورة وب .الضرائب من المزيدالقادرين على سداد 

األدنى لألجور ودعم حقوق  في األجور عن طريق زيادة الحدّ انعدام المساواة كما تحاول الدول الرائدة معالجة  .االجتماعية والحماية

النامية، على الرغم من أن أشكال العمالة غير  دولفي ال هقطاع غير رسمي أصغر من ى هذه الدول، لدوأخيراً العمل وحقوق المرأة. 

 المستقرة في ازدياد.

 اجراء ماقبول  خاللها تمّ  لمؤشر في فترة مختلفةا هاسيقتي يالة يمجموعة السياسات الرئيس فقد أدخلتالغنية،  دولمعظم البة إلى بالنس

أّما م االجتماعي واالقتصادي. التقدّ في ما يخّص دفع األرباح تم الصحيح الذي ينبغي القيام به و العمل علي أنهفي هذه المجاالت 

، مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم الصناعي اإلجراءاتتآكل الدعم السياسي لهذه فقد الغنية،  دولالاليوم، في العديد من 

 (.4اإلطار يمكن مراجعة ، والضرائب وحقوق العمل )التصاعديبالتخلص من اإلنفاق 

 بالحّد منفي مؤشر االلتزام مراتب عالية التي حلّت في  االقتصاديفي الميدان  التعاون والتنميةغير األعضاء في منظمة  دولمعظم ال

، تليها األرجنتين(. وترأسها 3اإلطار يمكن مراجعة في العالم ) فؤاً اكالمناطق تأقّل أمريكا الالتينية، وهي  دول منهي  انعدام المساواة

والفقر من انعدام المساواة من  للحدّ  ضخمة، بذلت الحكومات جهوًدا دولفي العقد األخير، في جميع هذه الو. البرازيلو كوستاريكا

نخفض إفي األرجنتين، على سبيل المثال،  األدنى لألجور. خالل إعادة توزيع اإلنفاق و)في بعض الحاالت( عن طريق زيادة الحدّ 

 تحققحيث ، %5.5إلى  %23 وانخفض معدل الفقر من 31 2013في عام  0.41إلى  2003في عام  0.51 معامل جيني من

. لكن لألسف، تحركت الحكومات 32من انخفاض الفقر بسبب سياسات إعادة التوزيع %90و نعدام المساواةامن االنخفاض في  40%

. 33ًعاما 20دة الجتماعي لمق اإلنفاد اتجمي مّ تل يرازلبا ففيالعديد من هذه السياسات.  للعودة عنالجديدة في البرازيل واألرجنتين 

 . 35(3ر اطإلا يمكن مراجعة)الجتماعية الحماية انية زاي ميفر کبيض لی تخفيإ 34ميولحکف التقشى ان، أدّ جنتيرألافي و

انعدام المساواة   بالحّد من  االلتزام ويبين .انعدام المساواةمن  الدخل أيضاً إظهار التزام قوي بالحدّ والمتوسطة المنخفضة  دوليمكن لل

 يةهيكلب تتمتعو ة،الصحّ  على %12و التعليم على الوطنية ميزانيتها من% 14 تنفق المثال، سبيل على ،ليسوتو أن  2018 عام في

 قوي اجتماعي بإنفاق جورجيا تتمتع. كما للمرأة العمل وحقوق العمالية النقابات بشأن تدريجية سياسات عن فضالً  ةتصاعدي ةضريبي

 تظهر أن الدخل المنخفضة دوللل يمكن. والتعليم على اإلنفاق في كبيرة زيادات نفذت وقد ،صاعديةت ةضريبي وجباية تصاعديو

 بياوثيإانعدام المساواة، زادت  بالحّد مناللتزام ل  2017م عا ذ مؤشرمنل، لمثال اسبي فعلى. انعدام المساواة لمعالجة قويًا التزاًما

داد ى هذا االرتفاع المستمر في االستثمار إلى ارتفاع أعم. وقد أدّ لعالانسبة في دس ي سا، وه%23 لیإ %22من  منيتها للتعليزامي

ً األطفال الملتحقين بالمدارس  ً  ارتفاعا  36.ملحوظا

مثال جيد على الفرق بين  اواحدة من أعلى الدول األفريقية مرتبة في المؤشر وهي خامسة بين الدول متوسطة الدخل. إنه ناميبياتظل 

من أكثر الدول  ةواحد الى الرغم من كونهعو .نعدام المساواةوالمقاييس التقليدية الانعدام المساواة  نم بالحدّ االلتزام مؤشر تصنيف 
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، ال انعدام المساواةمن  لحدّ باالتزام الحكومة الناميبية الحّد من انعدام المساواة مؤشر االلتزام بفي العالم، يعكس ارتفاع انعداماً للمساواة 

الطالب( وبعض أكثر سياسات  التعليم الثانوي المجاني لجميعتوفير ما من خالل مستويات اإلنفاق االجتماعي المرتفعة )مع سيّ 

ال يزال مرتفعاً انعدام المساواة ة. وقد اعترف بالتزامها االقتصادي جوزيف ستيغليتز وغيره، وعلى الرغم من أن تصاعديالضرائب 

ً انعدامالعالم  دولعد أكثر تولم  1993ص منذ عام تقلّ الفي  للغاية، فقد استمرّ  من انعدام المساواة  الحّد مؤشر االلتزام ب. منذ 37لمساواةل ا

األدنى لألجور بشكل كبير، وأظهرت دراسة جديدة  ت أيضاً الحدّ رفع، زادت الحكومة اإلنفاق على الحماية االجتماعية و2017لعام 

 .38كبير بشكل انعدام المساواةمن  اسة اإلنفاق تحّدانيسأن سياساتها الضريبية و

 ؟الماضية سنةالما هي الدول التي عملت على تحسين أدائها منذ 

ات العام الماضي مع هذا العام بسبب التحسينات في المنهجية، فقد تمكنا من نستطيع إجراء مقارنة عامة لتصنيف في حين أننا ال

 المحاوراألكثر إيجابية هذا العام عبر  المثالإيجابية أو سلبية كبيرة. إما خطوات سياسية  التي اتخذت  دولل للإجراء تحليل مفصّ 

 .كوريا الجنوبيةمن أتي ي ةالثالث

 الجنوبية كوريا -انعدام المساواة  من لحدّ با حقيقي التزام ظهار : 2اإلطار

. كانت الجنوبية كوريا فيانعدام المساواة   بمعالجة عد، وو2017 عام أوائل في منصبه ان  جاي مون الرئيس ىتولّ 

 راكداً  األفراد األشّد فقراً  دخل نمو كان ،الماضيين دينالعق مدى على. وبسرعة تتزايد البالد فيانعدام المساواة  مستويات

 من %45 اآلنيمتلكون   أصبحوا بحيث % سنوياً 6% بنسبة 10غنى الذين يشكلون  كثراألدخل األفراد  ارتفع بينما

تصادي في االق في الميدان كوريا الجنوبية المركز الثاني في أسفل دول منظمة التعاون والتنمية . وتحتلّ 39القومي الدخل

ً سعيو. مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواةإطار   عليوزيادة النمو الشامل، عمل مون انعدام المساواة إلى تقليص منه  ا

األولى واليته سنة  رفعه فياألدنى لألجور، و التزم بزيادة هائلة في الحدّ فقد المؤشر.  سهايالثالثة التي يق المحاورجميع 

  .40%16.4 بنسبة

دخل  على ضريبةالرفع معدل  حيثربحية في كوريا الجنوبية،  هاأكثروالشركات أكبربزيادة الضرائب على ضا أيا قام كم

ً  2.3 بقيمة عائداتالتوقع أن يرفع يالذي األمر ، %25 إلى %22 الشركات من . كما رفع ضريبة 41مليار دوالر سنويا

 .42الكوريينمن  %86 الدخل ألصحاب الدخول األعلى، وهي خطوة حظيت بدعم

 مستويات من أقل واحدكوريا الجنوبية ب تتمتع، شرع في برنامج لتوسيع نطاق اإلنفاق على الرعاية االجتماعية. وأخيراً 

، بما الرئيس مون اإلنفاقكما رفع . 43منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادينفاق على الرعاية االجتماعية في اإل

 .44لاطفدعم األشاملة ل في ذلك توفير منح

 خذ: "حتى اآلن، تتبما يليح ، صرّ 2017سبتمبر  21لألمم المتحدة في أمام الجمعية العامة الرئيس مون ألقاه في خطاب و

االقتصادية التي تقف في طريق انعدام المساواة حكومتي تدابير جريئة لتغيير النموذج االقتصادي من أجل معالجة أوجه 

 .45الناس" محوره... هذا ما نسميه "اقتصاد النمو والتماسك االجتماعي 

 

عدًدا كبيًرا من الحكومات األخرى التي اتخذت خطوات  ثّمةأن  2018 لعامانعدام المساواة  بالحّد منااللتزام مؤشر كما يظهر 

 لعامانعدام المساواة  منبالحّد مؤشر االلتزام منذ انعدام المساواة من بالحّد واضحة في واحد أو أكثر من مجاالت سياسة االلتزام 

كبير  بشكلاألدنى لألجور  لزيادة الحدّ  بفضل إجراءاتها إندونيسيافي ذلك تبرز و. هيمكن تحقيقم على أن التقدّ  ، مما يدلّ 2017

 - ة الشاملةك نحو التغطية الصحيّ زيادة اإلنفاق على الصحة للمساعدة في تمويل التحرّ ، وفي وتحقيق المساواة في جميع أنحاء البالد

 دمة لتوفيروتحتاج إندونيسيا إلى زيادة ذلك بدرجة كبيرة في السنوات القا -الحكومة ميزانية من  %7ها تشكل الرغم من أنعلى 

 ماليت رفع، وضرائب الدخل بشكل كبير على أصحاب الدخول العالية ياناوغو منغوليات رفعة للجميع. وقد يّ الصح الرعاية

الصحي وفضائح  القطاعكبيرة. كما زادت كولومبيا اإلنفاق الصحي، رغم أن خصخصة الضرائب على الشركات بدرجة  كولومبياو

 . %50 إجازة األمومة بنسبة موزامبيقزادت وإجازة األمومة.  كولومبيادت . كما مدّ 46ض قيمة هذه الزيادةالفساد تقوّ 

لنساء ا أجور دفعت احصول على شهادة رسمية بأنهلبات قانونًا يلزم الشركات ، وأقرّ االجتماعية زيادة كبيرة الحماية آيسلندازادت 

اإلنفاق على التعليم بشكل كبير، على الرغم من أنه في حالة ليبيريا،  ليبيرياو غينيازادت كل من كما . 47على قدم المساواةوالرجال 

ً رتبطمذلك كون من المحتمل أن ي  .48خصخصة التعليم االبتدائينحو المثير للجدل  وجهبالت ا
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، وكذلك األدنى لألجور الحدّ  فرفع. انعدام المساواةبعض الخطوات الواعدة لمعالجة ، وليوس مادا ي، لسيراليونئيس الجديد اتخذ الر

الحوافز الضريبية غير الضرورية.  إلغاء، والخطوات الجديدة المتخذة لتحسين تحصيل الضرائب، بما في ذلك الفرديضريبة الدخل 

ً لتعليم االبتدائي مجانيلجعل ا ةاألخيروتعتبر خطواته   .49بشكل خاص ةمشجع ا

 سوأ؟ذات األداء األدول ما هي ال
 المؤشر الدول العشر في أدنى –دولة  157من بين مساواة لامن انعدام  الحدّ االلتزام بمؤشر : 2الجدول 

 والحدّ  العمل حقوق
 لألجور األدنى

 الضريبية السياسة
 التصاعدية

 والتعليم ةالصحّ  على اإلنفاق
 االجتماعية الحمايةو

 لمؤشر االلتزام التصنيف اإلجمالي
 بالحّد من انعدام المساواة

 148   بنغالديش 146 103 148
 149   سنغافورة 91 157 71
 150  سالو جمهورية 153 44 146
 151   مدغشقر 135 142 143
 152   بوتان 81 153 147
 153   سيراليون 143 132 150
 154     تشاد 145 138 154
 155   هاييتي 133 145 156
 156  أوزبكستان 42 156 132
 157   نيجيريا 157 104 133

 

انعدام المساواة   مع التعامل في الحكومة اتلسياس االقتصادي في الميدان والتنمية التعاون لمنظمة الغنية الدول استخدام درجة تختلف

مؤشر  في الغنية الدول بأسفل قائمة هي ،المثال سبيل على ةيالرئيس االقتصادات بين من ،وإسبانيا المتحدة الواليات. فكبير بشكل

 . االلتزام بالحّد من انعدام المساواة

 علىياً. فحال هتفعل مما أكثرانعدام المساواة  مع للتعامل المزيدبذل  الدخل متوسطة الدول من العديد يمكن التقرير، هذا يوضح وكما

 الضمان قانون أقّرت  عندما األمريكية المتحدة بالواليات مقارنةً  الفرد دخل حيث من ثراءً  أكثر اليوم إندونيسيا دّ ، تع المثال سبيل

 % 11تتجاوز ال م بنسبة العال في الضرائب تحصيل معدالت دنىأ منواحد ب متعتت إندونيسيا أن إال. 193550 عام في االجتماعي

من مركز التنمية بحثية ورقة  مؤخراً أوضحت  قد. و51من أولويتهاذلك  ةالمالية الجديد ةوزير تجعلوقد  لي؛اإلجما المحلي الناتج من

ما تؤكده . وهذا 52، أن تجمع موارد كافية من الضرائب للقضاء على الفقر المدقعشاءت إنالنامية يمكنها،  دولالعالمية أن معظم ال

،  (البرازيل وروسيا والهند والصين  يشير إلى بلدانهو اختصار ) BRIC دولفي انعدام المساواة حول أبحاث أوكسفام السابقة 

 .53وتركيا وجنوب أفريقيا

 -انعدام المساواة  من  التزامها بالحدّ  لجهةدولة  157من بين  147تحتل المرتبة  إذللغاية،  ئالهند بشكل سيّ األمور في تسير كما 

ت اباق حسفوومليار شخص، يعيش العديد منهم في فقر مدقع.  1.3تعداد مواطنيها يبلغ مقلق للغاية بالنظر إلى أن  وضع ووه

اإلنفاق  ينخفض. 54فقراءيظلوا مليون شخص لن  170بمقدار الثلث، فإن أكثر من انعدام المساواة إذا خفضت الهند نسبة  ،أوكسفام

 ً  نظملطالما و. 55لقطاع الخاصا دعم علي حساب أتيما ي الحكومي على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية بشكل مؤلم وغالبا

بشكل معقول على الورق، ولكن في الواقع ال  تصاعدي الضريبي الهيكلبدو يو. 56زيادة اإلنفاقلدعوة إلى الحمالت لالمجتمع المدني 

، ما يتعلق بحقوق العمال واحترام المرأة في مكان العمل فيأّما . مرتفعة مثالً ل الودخالعلى جمع الكثير من الضرائب التصاعدية  يتمّ 

ً أداء سوء ي التي تفتقر ويعكس حقيقة أن غالبية القوى العاملة مستخدمة في القطاعات الزراعية وغير الرسمية، األمر الذي ، الهند أيضا

 ية.درالحقوق الجنإرساء إلى التنظيم النقابي و
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ً منعطف خذتت - الالتينية أمريكا : 3 اإلطار  57اً خاطئ ا

 على. وانعدام المساواة من الحدّ  حيث من االتجاه اهذ كمنطقة الالتينية أمريكا خالفتالماضية،  خمس عشرال السنوات في

 أخرى ودول واإلكوادور وبوليفيا وأوروغواي البرازيل حكومات أن إال ، بالطبع االستثناءات بعض وجود من الرغم

ي ة واإلنفاق االجتماعي، وف، في الغالب عن طريق زيادة اإليرادات العامّ انعدام المساواة لمعالجة قوية سياسات صاغت

حتل يحيث  مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواةاألدنى لألجور. وينعكس ذلك في  رفع الحدّ من خالل ، دولبعض ال

ً  دولعدد من   .أمريكا الالتينية مرتبة عالية نسبيا

 العديد اليهع تعتمد يتال) األولية السلع أسعار في واالنخفاض 2010 عام منذ العالمي االقتصادي التباطؤ فإن ، ذلك ومع

 بتحويل األمر هذا قترنإ ،دولال بعض وفي . 2015 عام منذ الفقر معدالت زيادة إلى أدى (المنطقة في دولال من

انعدام  من الحدّ أخذ  لذلك، ونتيجة. انعدام المساواة من الحدّ مسألة ب أقلّ  اهتمام حيث ،الوسط اليميني تجاه  الحكومة

 .بالفعليتباطأ  المساواة

 ، 2015تعود لعام الالتينية أمريكا لمنطقة العام لهذا بياناتنا. فالبيانات في يظهر السياسة في التغييرات هذه يرتأث يزال ال

 تتخذ التي دولال تبدأ أن حالمرجّ  من. الالحقة التكرارات في تظهر سوف المفعول نافذة التخفيضات هذه تصبح أن قبل لذا

 تلك مع التناقضات إظهار في تبدأ وسوف السياسة، في أخرى بتغييرات تقم مل ما المؤشربالهبوط في  ارتدادية إجراءات

 .يتقدمّ  مسار على تزال ال التي الالتينية أمريكا في دولال

  

 ة لكلّ . هناك، بالطبع قصّ مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواةهذه ليست سوى بعض من القصص العديدة وراء األرقام في 

 .58القراء على مشاركتها معنا ، ونحن نشجعدولة

 منذ العام الماضي؟ ما هي الدول التي تفاقم وضعها

. ويرجع ذلك جزئيا إلى إدخال المؤشر الجديد انعدام المساواةمن دول في العالم من حيث الحد ّ دنى عشراآلن في أ سنغافورةمرتبة 

، %2 بنسبةفردي دخل الال. فقد زادت ضريبة 59المؤشرات هذه ة، ألن سنغافورة لديها عدد منالممارسات الضريبية الضارّ ب المتعلق

تدني مترتبتها ألصحاب الدخول األعلى. وبصرف النظر عن الضرائب، فإن  %22 ل األقصى ال يزال منخفًضا للغاية عندلكن المعدّ 

التعليم والصحة  عليزانية فقط من المي %39 ينفقحيث  -يرجع أيضاً إلى المستوى المنخفض نسبياً لإلنفاق االجتماعي العام 

أجراً  لمرأةتمنح االعمل، ال توجد قوانين  حورفي مو(. %50 كوريا الجنوبية وتايالند بنسبةبعد والحماية االجتماعية مجتمعين )

 حدّ  ةثمّ وليس  .قوانينها بشأن كل من االغتصاب والتحرش الجنسي غير كافيةفيما تظّل ؛ هاعدم التمييز ضدلأو  مساوياً بأجر الرجل

 أدنى لألجور، باستثناء عمال النظافة وحراس األمن.

فقط، وهو أدنى مستوى في االتحاد  %9 ليصل إلىالنصف  ل الضريبة على الشركات إلىمعدّ هذا العام  تخفضفقد  المجرأّما 

 مصرو كرواتيال من انتهاكات حقوق العمال، وانخفض اإلنفاق على الحماية االجتماعية. وخفضت ك بها زادتكما األوروبي. 

 .60معدالتهما القصوى من ضريبة الدخل على األفراد والشركات

 معاشاتالصندوق النقد الدولي مؤخراً على إنهاء  هاأكبر خفض في اإلنفاق على الحماية االجتماعية. لقد أجبر منغوليا وأجرت

اإلنفاق  جمهورية الكونغو الديمقراطيةكما خفضت  .61ل، لذا قد يكون هناك المزيد من التخفيضات على الطريقاطفاأل الشاملة عن

 على التعليم والصحة.

 انعدام المساواة؟ بالحّد منما هي بعض االتجاهات العامة الناشئة عن مؤشر االلتزام 

كل هامشي منذ بش انعدام المساواةلى القطاعات االجتماعية الثالثة الرئيسية لمكافحة عاإلنفاق الحكومي نسب إجماالً ، ارتفع متوسط 

التي زادت  دولمن إجمالي اإلنفاق. ال %43.22إلى   %43.15 منوذلك ، 2017لعام انعدام المساواة  بالحّد منإعالن االلتزام 

برينسيبي وأنغوال وأوكرانيا وكازاخستان وليبيريا وإندونيسيا آند إنفاقها هي غينيا وجورجيا وموريتانيا وسانت لوسيا وساو تومي 

 آيسلندا والبرتغال وسلوفينيا. يه ةالصاعد دولال ت، كاناالقتصادي في المجال نظمة التعاون والتنميةة. في موكوريا الجنوبي
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لت جورجيا وسانت لوسيا وسجّ . %14.8إلى  %14.7 منفي المتوسط من الميزانيات الحكومية  اإلنفاق على التعليمارتفع • 

لدومينيكية وليبريا وأوروغواي وساو تومي وبرينسيبي وبوتان والكاميرون وغينيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين والجمهورية ا

 بعض أكبر االنخفاضات.شهدت فقد جمهورية الكونغو الديمقراطية وفانواتو وسنغافورة أّما زيادات كبيرة. 

اخستان كاز في، مع زيادات كبيرة %10.6 إلى% 10.36من الميزانيات الحكومية من  اإلنفاق على الصحةارتفع و• 

وكولومبيا وليتوانيا وجورجيا وساو تومي وبرينسيبي وتايالند والنيجر وجامايكا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وإندونيسيا. 

 في اإلنفاق الصحي.الدول التي أجرت تخفيضات كبيرة كانت أستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من بين و

في المائة في المتوسط. ضمن منظمة التعاون والتنمية  18.5على حاله بنسبة  ظلّ  الجتماعيةاإلنفاق على الحماية ايبدو أن • 

الجديدة، زادت  امنذ تنصيب حكوماتهو، زادت آيسلندا وأستراليا وقبرص والتفيا والبرتغال من إنفاقها. في الميدان االقتصادي

شهدت الصين ومنغوليا وصربيا بعض أكبر االنخفاضات في وة. كوريا الجنوبية وإندونيسيا من إنفاقها على الحماية االجتماعي

 اإلنفاق.

في كل مجال من مجاالت التعليم والصحة والحماية االجتماعية  10 األقل إنفاقاالعشر نفاقا وإالدول العشر األكثر ويمكن االطالع على 

قد يؤدي إلى خفض األمر الذي ، ما لى حدّ إانعدام المساواة  نفاق على كما ارتفع تأثير اال الخاص باإلنفاق االجتماعي. 1في القسم 

 .201762لعامانعدام المساواة  من  بالحدّ في مؤشر االلتزام  %17.7 نسبة، مقارنة ب%18يني الوطني بنسبة ج تصنيف

ً و  ة:تصاعديجعل الضرائب أكثر لجهة م مختلط تقدّ ثّمة  كان أيضا

، ي )البرازيل ورومانيا وترينيداد(في العام الماض بخفضها دولل من العدد قليقام ، القيمة المضافة على ضريبةالبما يتعلق  في• 

، ، مثل بوركينا فاسو والسنغالدولت بضع جعلما كولومبيا وسري النكا(. وباإلضافة إلى ذلك، )ال سيّ  فعهارقام بلكن عدداً كبيراً 

ا القيمة المضافة، ممّ على ضريبة الاألدنى لدفع  حدّ الت كمبوديا رفع، والقيمة المضافة لصالح الفقراءعلى ضرائب من العفاء اإل

ً  إعفاءى إلى أدّ   .%15.5 إلى قليالً القيمة المضافة على ضرائب ال ، انخفض متوسط صغار التجار. عموما

. %24.48 إلى %24.65 ، منالمعدالت العالمية بشكل طفيف جداً ، انخفض متوسط ضريبة الدخل على الشركات في ما يخصّ  •

دول فقط، إال أن بعض  عشرمقارنة ب 2017في عام ب الدخل على الشركات ائضرخفضت معدالت  دولة 15الرغم من أن على و

ً  هذه التخفيضات اقتصرت على الشركات األصغر ً كون إيجابيييمكن أن  األمر الذي)على سبيل المثال في أستراليا(  حجما  63،ا

تلك إلى أن تكون أكثر أهمية من ب الدخل على الشركات ائضرتميل و. %25 من وكانت معظم التخفيضات صغيرة نسبياً عند أقلّ 

 لكن ،%9 إلى% 19 منب الدخل على الشركات ائضر تخفضإذ ا أداءً  األسوأ باعتبارها المجر تبرز. و64الناحية االقتصادية

 إلى ىأدّ  ما ،ةالماضي الثماني ىإل األربع السنوات مدى على تخفيضات إدخال في جبالتدرّ  بدأت قد األخرى الدول من العديد

 كولومبيا كانتى، أخر ناحية منو .المتحدة والمملكة سبانياإو وباكستانج والنروي إسرائيل في الوقت بمرور كبيرة تخفيضات

 اتتخفيضأمام ال تبدو ضئيلة جدا التغييرات هذه إال أنّ الضرائب.  رفعتالدول التي  بين من وبيرو واليونان واألردن ومالي

سيظهر هذا التغيير في  %.21 إلى% 35ن موالتي انخفضت  2018 عام األمريكية المتحدة لوالياتا التي فرضتها يةالفيدرال

ستحذو حذوها )حتى  دولما إذا كانت العديد من ال ي، وسيكون السؤال الرئيسانعدام المساواة بالحّد مناللتزام لالعام المقبل مؤشر 

ب الدخل على ائضراألرجنتين وبلجيكا فقط  إذ خفضتالحال،  العكس هوأّن ، يبدو 2018إلى رموز الضرائب لعام  اآلن، استناداً 

 بوركينا فاسو واإلكوادور وكوريا الجنوبية والتفيا وتايوان(.فيما رفعتها الشركات 

 مفي عا% 30.8% إلى 30.5 نللغاية مف فيل طبشک الضرائب األعلىط سوتفع مت، ارالفرديل خدلا بضريبة ما يتعلّق في• 

وب جنولنمسا واي واغوأوروغيانا وليا ومنغ 2017-2016العامين في ب لنساعلی أالتي فرضت ت ماولحکا كان من بين. 2017

أّما الدول التي رفعت  المرتفعة.ضرائبها من ناحية أخرى، خفضت كل من تشيلي وكرواتيا ومصر ومبيا. وزاجامايکا ويقيا رفأ

في العام القادم( كذلك ثلة في مؤشر هذه السنة، ولكن ستكون غير مموهي ) 2018في عام الضريبة على الدخل الفردي معدالت 

بين يالتصاعدية(، والفل الموّحدة إلى ةيضريبال يةهيكلالوغانا وكوريا الجنوبية والتفيا )التي انتقلت من وكولومبيا وتشمل بربادوس ف

تان )فانواتو والبحرين( واثنكات هما الشر أو علىال تفرضان أي ضرائب فردية ان تاثن تاندولما زالت هناك ووسري النكا. 

ً نظموتعتمد جميعها جزر المالديف وعمان(، هما )ال تفرضان أي ضرائب فردية  أخريان  .جداً ضريبة تنازلية  ا

. وانخفضت تصاعداً علية في تحصيل ضرائب الدخل األكثر االفانخفضت في الوقت الذي ارتفعت فيه معدالت الضرائب،  ولكن

 انو وفيجي واليابغ، تمكنت دول مثل لوكسمبورغ وتومن ناحية أخرىو. %3 اإلنتاجية بنحوبتقاس  التيئب علية جمع الضرااف

  .2017تحصيل الضرائب بشكل كبير في عام  تحسينوبوليفيا وأوكرانيا من 
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ً  انعدام المساواةعلى  الضرائب تأثيرنخفض إالضعيف، التحصيل  اوبسبب هذ انعدام الضرائب من  حدّ ، بحيث من المرجح أن تأيضا

تحسين من أجل  مزيدال بذلفي العام الماضي. من الواضح أنه يمكن  %3.5هذه النسبة  فقط، بعد أن كانت %2.7 بنسبةالمساواة  

مثل المغرب والصين وأوكرانيا من جعل تحصيلها  دول، تمكنت . وعلى نحو أكثر إيجابيةةانعدام المساواأثر الضرائب على الحّد من 

 ، من خالل جمع المزيد من الضرائب التصاعدية.تنازليةقل األي الضريب

 األدنى لألجور منذ العام الماضي: الحدّ لجهة رات إيجابية يتغيثّمة دون تغيير، ولكن كان الوضع من  جلّ ، يبقى عملبالفيما يتعلّق 

 4.165إلى  4.107الدول من  تصنيفيف في ن طفتحسّ  ثّمة، أفادت جامعة العمل العالمية أنه كان بحقوق العمالما يتعلق  في •

لنقابات العمالية ا حقوقل التي خفضت عدد االنتهاكات القانونية دولبالكامل تقريباً إلى ال ذلك يرجعو 10.65إلى  1على مقياس من 

النقابات العمالية قوانينها التي تحظر  دولر أي من ال، ولم تغيّ ياً بتحسين قوانينهافعل دولمن ناحية أخرى، لم تقم أي من ال .ّمالوالع

 قطروليبيا والديمقراطية الشعبية  سجمهورية الووالعراق وإيران وإريتريا وغينيا االستوائية والصين والمستقلة )بيالروس 

 وأوزبكستان وفيتنام(.العربية المتحدة نستان واإلمارات االمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتركمو

قد أدخلت قوانين  -فقط بربادوس وليبيريا وليتوانيا  - دول، فإن عدداً قليالً نسبياً من البحقوق المرأة في العمللق ما يتع أما في •

دون مثل من  على التوالي دولة 23و 27تبقى . و2015منذ عام  على التوالي المساواة في األجرتحقيق أقوى لمكافحة التمييز و

ن حياة يتحسمن أجل بالفعل  طبقس ما إذا كانت هذه القوانين ت  ة، ال يوجد نظام عالمي لقيالعامّ بخالف حقوق العمل او هذه القوانين.

الجديد بشأن العنف ضد  2018لعام انعدام المساواة  بالحّد من القوانين التي تم قياسها في مؤشر االلتزام بما فيها ) 66النساء

 المرأة(.

ومن أبرزها بوتان  ،على األقلدولة  13، مع وجود تحسينات في األمومةإجازة  خصّ ما ي م فيالكثير من التقدّ ز احرتّم إلقد  •

 إجازة األمومة بنسبة فرفعتموزمبيق أّما  .على التوالي 2017و 2016والهند اللتان ضاعفتا إجازة األمومة واألبوة في عامي 

ً سبقمالمدفوعة  المستحقاتنسبة  باراغواي ترفع سوف و .50% نوفمبر تشرين الثاني/من إعتباراً  %100 إلى %75 من ا

زادت كولومبيا وجمهورية الدومينيكان وإسرائيل إجازات األمومة بفترات صغيرة )على الرغم من أن جمهورية و  .2018

ة ة لمدأدخلت قبرص إجازة أبوّ وعاماً منذ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ذات الصلة(،  15الدومينيكان قد استغرقت 

 ة، مضيف2017يوًما في عام  35ة إلى األبوّ ، زادت إسبانيا إلى أكثر من الضعف إجازة 2016مقارنة مع عام بالو .يوًما 14

ً  26إلى  18نيوزيلندا إجازة األمومة تدريجيا من  ورفعت. 2018أسبوًعا آخر في عام  جهود  ثّمة، و2022بحلول عام  أسبوعا

ليسوتو وبابوا غينيا الجديدة هي ) دولخمس ثّمة زال يال ون للوصول إلى نفس المستويات. برلمانية مستمرة في غيانا والفلبي

 قانونية مدفوعة األجر لجميع الموظفين.أمومة/أو أبوة إجازة  نحاليات المتحدة األمريكية( ال تموسورينام وتونغا والو

 براإلجمالي. وتشمل الزيادات األك رد من الناتج المحلينصيب الف فاقتاألدنى لألجور بسرعة  الحدّ  الدولأكثر من نصف  تزاد• 

على التوالي( وفي بوركينا فاسو  %9و %16 األدنى لألجور بنسبة الحدّ  رفعتا نتيلتلك التي حدثت في كوريا وإندونيسيا )ال

ا قام عدد قليل من دول وإكوادور والسلفادور و كوستاريكا. كم الشرقيةومدغشقر ومالي وغامبيا وكيريباتي وسيراليون وتيمور 

 دولتتخذ والبرتغال ومالطا واليابان. ومنها  األدنى لألجور بشكل كبير الحدّ  رفعب االقتصادي في الميدان منظمة التعاون والتنمية

 شدّ رعة أكبر في المناطق األها بسرفعمساواة األجور من خالل مثالً إلى إندونيسيا  سعىتإذ لتغيير أنظمتها:  جّديةأخرى خطوات 

األدنى لألجور على مستوى البالد في العام الماضي، وأدخلت الهند  حدّ ب الصناعةالمتعلقة ب مفاوضاتهااستكملت النمسا فيما ، فقراً 

 األدنى الوطني لألجور في طور إدخال الحدّ فهي األخرى  دولالأّما من االختالفات اإلقليمية.  وطني للحدّ حّداً أدنى على المستوى ال

بالنسبة لبعض القطاعات )مثل قطاع  جدل ساخن( أو أقلّ  محلّ  محتواه وال يزال 2019لعام  مثالً  جنوب أفريقياله في  المخطط)

جنوب السودان( أو التي و)مثل جيبوتي حتى اآلن أدنى لألجور  اً التي ال تملك حدّ  دول(. وهذا يضغط على الكمبوديافي  جيالنس

 األردن(.وتونغا وسنغافورة وسانت لوسيا ووديا كمبمثل ) فقط ةعينقطاعات مفي ه تحدّ 

 قائمة: 2017عام  منلى هذه االتجاهات منذ العام الماضي، ال تزال االستنتاجات العامة التالية ع عالوة

ً بأداء جيّد  دولمن الالعديد  تمتعت •  تنفق 157 البالغ عددها دولالعام لجميع الالمتوسط في نفاق االجتماعي. االفي ما يخّص  نسبيا

الصحة  على ( أو%14.8على التعليم ) هامن الميزانيات اإلجمالية( من %18أكثر على الحماية االجتماعية ) هذه الدول

مستويات اإلنفاق على التعليم والصحة أقل بكثير من االلتزامات السياسية التي وقعت عليها العديد ال يزال متوسط و(. 10.6%)

 وألمنخفض الدخل ذات االدول في معظم و. 67على التوالي( %15و %20أبوجا وإنشيون ) ، كجزء من إعالنيدولمن ال

 لحّد األدنى للحمايةتأمين المة زلالت االمستويامن  بكثير قلّ أالجتماعية الحماية اعلى ق فاإلنال اال يز، المتوسط-لمنخفضا

في جميع  دولال تزال معظم الو . 68(إلجماليالمحلي ا لناتجامن ٪ 5-3) ليهته لجنة باشرّقدي لذالنحو الى ع، ألساسيةاالجتماعية ا

 الثالثة بشكل كبير. المحاورأنحاء العالم بحاجة إلى زيادة إنفاقها على 
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على الحّد وبالتالي  اً فقرمواطنيها شّد أبالفائدة على إنفاقها االجتماعي عودة ضمان جّداً لجهة ئ سيّ من الدول  ال يزال أداء العديد• 

ع شر. التحليلها، يعمل اإلنفاق االجتماعي على تقليل معامل جيني بأقل من  تمّ من أصل تلك التي  ةدول 85. في ساواةانعدام الممن 

ة من خالل توفير خدمات عامّ  اً فقرشّد األ هاإلى بذل المزيد من الجهد لضمان وصول إنفاقها االجتماعي إلى مواطني دولتحتاج الو

 .انعدام المساواة من  دّ للح ىفضلالطريقة الومجانية، وهي 

انعدام المساواة   بالحّد منمؤشر االلتزام لدى مقارنة الشركات بشكل طفيف على ضرائب الضرائب، تراجعت وفي ما يتعلّق بال •

لخفض معدالت  -ط تخطّ أنها أو  -ت بالفعل بادرذات األهمية االقتصادية قد  دوللعام الماضي، كما أن عدداً من الهذا العام بال

الدخل  على ضرائبالب على الشركات. ارتفعت ائالسباق نحو القاع على معدالت الضر ارستمرمع االضريبة على الشركات، 

جعل كل من ضريبة الدخل يجب السباق نحو األسفل قلب من أجل  .بعد غير واضحة مدجهات طويلة األوقليالً، لكن الت الفردي

 توقد كفّ  وضمان معدالت تحصيل أعلى من األفراد والشركات األكثر ثراًء. تصاعديةأكثر  فردي والضريبة على الشركاتال

ال بّد من  .دوللا نم ديدلعا في عالية تياومست لیإ تصلوإذ ، األكثر تصاعداً عن االرتفاع لمضافةا لقيمةاالضريبة على  تالدمع

نة في ميزانية الواليات المتحدة األمريكية تخفيضات ضريبة الدخل الضخمة المعلسوف تستنسخ أخرى دول ما إذا كانت التحقق 

 على ضريبةالضمان ارتفاع معدالت الضرائب التصاعدية، وجعل  الدول،في العديد من  ،يبقى من الضروريو .2018لعام 

 .التجار صغارومن خالل إعفاء المواد الغذائية األساسية  تنازالً  القيمة المضافة أقلّ 

مستويات التحصيل ط متوسّ  تدنّيتحصيل ضرائب الدخل على األفراد والشركات، مع لجهة ية للغاالدول  بعض يسوء أداءكما  •

 دولال على نيتعيّ  ،انعدام المساواة الحّد من  على األثر لتحسينو القيمة المضافة.على  ضريبةلل %40 مقارنة بنسبة %15دون 

 الشركات إعفاءات على قيود فرض طريق عن وذلك ،فرادواأل الشركات دخل على المتاحة ضرائبها من بكثير أعلى نسبة تجمع أن

 . الضريبية المالذات حقبة وإنهاء الضريبية المعاهدات بشأن التفاوض وإعادة األثرياء، لألفراد واالستقطاعات الكبرى

الدول  من % 80 من أكثر د. رللف اإلجمالي المحلي الناتج نصفبالكاد  لألجور األدنى الحدّ  طمتوسّ  يتجاوز ،بالعمل يتعلق ما في •

 بكثير أعلى رقم وهو) الجنس حسبب التوظيف في التمييز وعدم األجور في المساواة تفرض قوانين لديها دولة 157 البالغ عددها 

 التحرش حول مناسبة قوانين لكتم التوالي علىدولة  %40و %45 ثّمة ولكن (.الجديد ولي األ البحث بسبب الماضي العام من

 6.4. وصل تصنيف الدول إلى تقريبًا دولال جميع في ئسيّ بشكل  هذه الجنسين بين المساواة قوانينتطبق و ،بواالغتصا سيالجن

على أقل بكثير تصنيف ، مع حقوق العملمن انعدام المساواة في ما يخّص االلتزام بالحّد مؤشر )في المتوسط( على أساس  10من 

حقوق  اً منمن القوة العاملة في جميع أنحاء العالم أيّ  %8 ملكيفة إلى ذلك، ال لقوانين. باإلضاوجود االتطبيق بالمقارنة مع مجّرد 

في القطاع غير  ونعملي منهبحقوق العمل الدنيا أل ونتمتعيغالباً ما  %38عن العمل، في حين أن  لونعاط أصالً  مألنه عمالال

األدنى  الحدّ أن ترفع من  دولال على .المعياريةود التوظيف غير بسبب عقسوى بحقوق محدودة  آخرون %35وال يتمتع الرسمي. 

 حقوق العمال والحدّ أن تجعل قوانين حقوق العمل بشكل أكثر صرامة، و بقأن تطّ ، والجندريةز قوانين المساواة عزّ أن تلألجور، و

 .معياريةلموظفين بموجب عقود غير يشمل ااألدنى لألجور 

 ذات مستويات الدخل المختلفة. دولالنسبة للاألنماط بشكل كبير ب اوتفتتو

منظمة التعاون والتنمية  دوللفي المائة فقط  12في المائة من ميزانياتها على التعليم، مقارنة بنسبة  16النامية  دولتنفق ال• 

ضة الدخل منخف دولبالنسبة لل% 8، انخفض إنفاقها على الصحة )كلما انخفض دخل الدولة ولكنفي الميدان االقتصادي. 

 دولبالنسبة لل% 7االقتصادي( وعلى الحماية االجتماعية ) في الميدان في دول منظمة التعاون والتنمية %15نسبة مقارنة ب

 االقتصادي(. في الميدان والتنميةفي دول منظمة التعاون  %37نسبة منخفضة الدخل مقارنة ب

ً ماظنض( لمنخفا لخدلذات ا الدوللنامية )خاصة ا الدول تفرضغالباً ما و•  ً ييبرض ا ن م فقط ورقلاعلی  تصاعديةر کثأ ا

ر صغاوألساسية المضافة للسلع القيمة ا الضريبة علىءات عفاب إبسب يدالقتصاا في الميدان لتنميةون والتعاامة ظمن دول

 حدّ تاالقتصادي في الميدان ، فإن دول منظمة التعاون والتنمية . ومع ذلكالضرائب على الشركاتت الدمعع اتفر، وارلتجاا

ً  دوللاأولويات وتختلف الدخل.  على ضرائبالفي جمع  تتفّوقعلية ألنها ابشكل أكثر فانعدام المساواة  من  لمستوى  وفقا

المتوسطة الدخل( أن تجمع المزيد من ضرائب الدخل على األفراد والشركات؛  دولالنامية )وال سيما ال دوللا على :ادخله

ها الضريبية )تعزيز اإلعفاءات من ياتتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى تحسين هيكلمنظمة ال دولتحتاج كما 

يجب على كما ب على الشركات(؛ ائالسباق إلى القاع على معدالت الضر قلبولصالح الفقراء القيمة المضافة على ضريبة ال

ة التي تؤثر الدخل إنهاء الممارسات الضريبية الضارّ  المتوسطة دولوالاالقتصادي في الميدان منظمة التعاون والتنمية  دول

 األخرى على تحصيل ضرائب الشركات. دولعلى قدرة ال
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ً  دولإن تصنيف •  النامية في مجال العمل  دولالتصنيف أعلى بكثير من  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عموما

 دولمدفوعة األجر. ومن ناحية أخرى، فإن الاألمومة النين ذات صلة وإجازة وخاصة فيما يتعلق بوجود قوا - دريةحقوق الجنالو

األدنى لألجور من  الحدّ رفع ، وذلك بسبب جورلأل القانونياألدنى  الحدّ في ما يخّص ذات الدخل المنخفض تحقق أفضل أداء 

النامية بحاجة إلى اعتماد  دولدد كبير من الوال يزال ع. (طبيقضها ضعف الت)وإن كان من المحتمل أن يقوّ نظر ال ةديبعالحكومات 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  دولن على العديد من ، في حين يتعيّ الجندريةقوانين تكفل حقوق العمل والحقوق وتطبيق 

 األدنى لألجور. المتوسطة الدخل التركيز على زيادة الحدّ  دولاالقتصادي وال

 ّد من انعدام المساواة مؤشر االلتزام بالحالقيود على 

. نعدام المساواةسوى أداة بسيطة تعطي مقياًسا واحًدا لكيفية مكافحة الدول ال انعدام المساواة بالحّد منمؤشر االلتزام ال يمكن أن يكون 

 جدر اإلشارة إليها هنا.ة التي تالثالثة، ولكن هناك أيًضا بعض القيود العامّ  المحاوردة لكل من تناقش األقسام التالية القيود المحدّ و

انعدام من  لحدّ دولة على طريق اكل  مسيرةمحل المعرفة المحددة للسياق و أن يحلّ  المؤشر أبداً  ه ال يمكنأن ن المفروغ منهم

تمويل التنمية لالدولية المنظمة كل من  ت، عملاألمر مكنأوحيثما  .هاأو مواقف ل لمقترحات كل حكومة، أو لتحليل مفصّ المساواة

، تواصل أوكسفام العمل على دول، وفي العديد من التهمالتمثيل األكثر دقة لجهود حكوملضمان ادولة في كل  ءمع زمال وأوكسفام

العديد من  ت، أضافداة اإللكترونية المصاحبة للمؤشرفي األوأكثر شموالً بكثير. انعدام المساواة  لة عن إعداد تقارير قطرية مفصّ 

 .الوطنيعلى المستوى انعدام المساواة قوم به لمكافحة تدية إضافية مع روابط للعمل الذي أقساًما سر دولال

أخرى  دول تذمّ ، بينما قد (4نظر اإلطار أالفردية بصورة غير عادلة ) دولاإلشادة ببعض ال ، قد يتمّ حجمال هذابمؤشر  إطار ، فيولكن

يمكن من  صلبة ركيزةأن المؤشر يوفر  تمويل التنمية وأوكسفاملالدولية لمنظمة ابشكل غير عادل. ولكن بشكل عام، يرى كل من 

 .انعدام المساواةبمعالجة أزمة  اتمدى التزام الحكوم قياس اخالله

 التزاماً؟ االلتزام ال يعود متى - الماضي أمجاد على العيش :4 اإلطار

ألننا نريد إبراز الدور  م المساواةاعدان بالحّد منر بمؤشر االلتزام هذا المؤشتمويل التنمية وأوكسفام لالدولية المنظمة وصفت 

على ف. تمشكالالخلو من إال أن المسألة ال تم المساواة. اعدانفي معالجة به الحكومات  تضطلعالهادف والمحفز الذي يمكن أن 

 مقارباتبناًء على سياسات أو  هااماتالتزباإلشادة ببعض الحكومات تحظى أن  ، يمكنالرغم من أننا نستخدم أحدث البيانات

  وتسعى إلى التراجع عنها. بشّدةفي بعض الحاالت، تعارض الحكومات الحالية هذه السياسات . والسابقة هاوضعتها إدارات

في حقبة سابقة، وهي اآلن كانت قد صيغت جيد كانت تعمل بشكل الغنية، عدد من السياسات التي  الدولفي عدد كبير من و

 اتفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، في حين أن السمات الرئيسية لدولة الرفاهية مثل الخدمفلخطر شديد. عرضة 

ً جيّ  تصنيفال تزال قائمة وتساهم في  الوطنيعلى المستوى الصحية  ، كانت الحكومات األخيرة من جميع األطراف د نسبيا

السياسات الضريبية الحالية  ية إسهاموقد أبرز بعض المحللين كيف. 69للحكومةد م المساواة كهدف محدّ اعدانمن  بشأن الحدّ  معنية

 وتترأس .70م المساواةاعدانوالتخفيضات التي أدخلت مؤخراً على مزايا الرعاية االجتماعية بشكل كبير في زيادة التنبؤ ب

والحماية الجيدة للعمال. ومع ذلك، ركزت نفاق االجتماعي العالي واال المرتفعة والتصاعديةالضرائب بفضل الدنمارك مؤشرنا، 

، وكشفت األبحاث الحديثة ما، بهدف تحرير االقتصاد الثالثة إلى حدّ  المحاورالحكومات الدنماركية الحديثة على عكس كل هذه 

تقريبًا  %20 م المساواة بنسبةاعدانت إلى زيادة سريعة في أدّ  قد صالحات التي حدثت خالل الخمسة عشر عاًما الماضيةأن اال

كبير. ومع ذلك، فمنذ  م المساواة إلى حدّ اعدانتقلل مؤسسات الرعاية االجتماعية في ألمانيا من   2015.71و 2005بين عامي 

م اعدانالدخل تذهب في الغالب إلى أولئك الذين يكسبون أكثر، مما يؤدي إلى زيادة مستوى  أرباحأوائل التسعينيات، كانت 

عادة التوزيع من قبل الدولة. بدورها، أدت اإلصالحات الضريبية التنازلية على مدى السنوات العشرين المساواة في الدخل قبل إ

 تتدنى م المساواة.اعدانت هذه العوامل مجتمعة إلى تزايد . وقد أدّ 72الماضية إلى تقليص تأثير إعادة التوزيع لسياسة الحكومة

، مع تخفيض ضريبة الشركات 2017بعد إصالحها الضريبي في عام يبي الحكومة الفرنسية تدريجياً في التصنيف الضرمرتبة 

ً المزيد  وسوف يطرأ. %28 إلى %33 من ، مع تخفيض معدل الضريبة على الشركات تدريجياً إلى من التخفيضات قريبا

ي في فرنسا يمثل هذا اإلصالح الضريب الضرائب التنازلية، رفعالثروة وعلى ضريبة ال غاءلمع إ .2022بحلول عام  25%

التأثير على مع تزايد سوف ينعكس ذلك في التكرار التالي للمؤشر والعالمي نحو المزيد من أنظمة الضرائب التنازلية.  التوجه

  اإليرادات.

نها أم المساواة بل اعدانمن  لحدّ بالتزم سابقاتها ت انتخاب حكومات جديدة لم ، يتمفي جميع أنحاء أمريكا الالتينية ،ةثلصورة مماوب

غالبية البيانات التي تم جمعها للمؤشر حديثة وتستند إلى إال أّن  ية.صاعدتتخذ خطوات لعكس السياسات الت )في بعض الحاالت(

صعوًدا أو هبوًطا في التصنيف وفقًا للتغييرات الدول ك ، مع تحرّ المؤشر بصورة سنويةالميزانيات، ما يعني أنه يمكن تحديث 
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األدنى لألجور أو عززت اإلنفاق على التعليم في الموازنة القادمة، فستتم مكافأتها  دولة ما الحدّ فعت وفي حال ر. في سياساتها

التزام مدى مكن إجراء تقييم أكثر دقة لصبح من الموبمرور الوقت، سيااللتزام بالحّد من انعدام المساواة.  مؤشربرفع 

 الحكومات.

 

، وليس وزيع التي يمكن للحكومات اتخاذهاعلى إجراءات إعادة الت بشكل رئيس لمساواةانعدام ا بالحّد منمؤشر االلتزام ويركز  

ل الحكومة لجعل سوق في كيفية تدخّ  المؤشر نظري. في حين في المقام األولانعدام المساواة  تلك التي من شأنها أن تمنع ارتفاع 

من السيطرة المفرطة للمساهمين على االقتصاد(،  مة الشركات )للحدّ نظر، على سبيل المثال، إلى حوكيال  إال أنه، االعمل أكثر إنصافً 

مثل جنوب  دولال يمكن تفسير الوضع في و أو إعادة توزيع األراضي أو السياسة الصناعية كطرق لضمان مزيد من المساواة.

ّ جيّ تصنيف على الرغم من انعدام المساواة أفريقيا، التي لديها مستويات متفاوتة من  في المؤشر، إال بالنظر إلى هذه القضايا  د نسبيا

إلى هذه القضايا  74الثروة" ال، العمل كافئوا"و، 73"من الناس %99من أجل تتطرق أوراق أوكسفام األخيرة، "اقتصاد والهيكلية. 

 .75مباشرة

ن المؤشر يهدف إلى تغطية أل وقد حالت قيود البيانات دون إدراج هذه السياسات الهيكلية والعديد من المؤشرات المناسبة األخرى،

، وعادة ما دول. لم يتم استخدام العديد من المؤشرات المحتملة ألنها ال تمتد خارج نطاق صغير من الدولأكبر مجموعة ممكنة من ال

مل والعواانعدام المساواة  ة إلى جهد مكثف ومتضافر لتحسين البيانات حول حاجة ماسّ  ثّمة ذات الدخل األعلى. من الدولتكون 

ً  درحسب الجنبالبيانات المصنفة كما أّن المساهمة فيها، ال سيما في الدول الفقيرة.  في وقت سوف يورد هذا التقرير . ضرورية أيضا

 الالحقة. النسخفي  المؤشركشفها تبعض المجاالت األخرى التي قد يس الحق مناقشة

ثّمة  .انعدام المساواة محاربةى تغطية جميع الجهات الفاعلة في انعدام المساواة إل بالحّد من، ال يهدف مؤشر االلتزام وأخيراً 

دور ب يضطلعون -والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  وال سيما القطاع الخاصّ  -رئيسون آخرون  فاعلون

الحكومات  ، تظلّ الفاعلينجميع هؤالء في حين أن حمالت أوكسفام وحمالت حلفائها تستهدف و يفعل األفراد األغنياء. وكذلكهام، 

الحكومات  تبذل. إن الحكومة الديمقراطية الخاضعة للمساءلة هي أعظم أداة لجعل المجتمع أكثر مساواة، وما لم ةالرئيس الجهة الفاعلة

 .واةانعدام المسانهاية ألزمة  ثّمةة الثالثة هذه، لن تكون يالسياسالمحاور في جميع أنحاء العالم المزيد في 

 تطويرللمزيد من لتحسين ول مجاالت

 لمساواة االقتصادية والجندرانعدام إ

االقتصادية بدرجة انعدام المساواة يتداخل العمل لمكافحة  -اإلنفاق والضرائب وحقوق العمل  -الثالثة  المحاورمن  محورضمن كل 

إلى تفاقم الفجوة المتنامية  على أساس الجندرعدام المساواة انيؤدي . على أساس الجندرانعدام المساواة كبيرة مع العمل على مكافحة 

أكثر على أساس الجندر المتنامي يؤدي بدوره إلى جعل الكفاح من أجل المساواة انعدام المساواة بين األغنياء والفقراء، في حين أن 

االقتصادية ترتبط انعدام المساواة كافحة أن م 76األخيرة بحوثهافي جميع أنحاء العالم. وقد أظهرت أوكسفام في  دولصعوبة في ال

متدني أو المن الضرائب التنازلية ومن اإلنفاق العام  فالنساء األكثر تضرراً  .على أساس الجندرانعدام المساواة ارتباًطا وثيقًا بمكافحة 

 االتفاقيات االجتماعية من قدرتهن علىالقوانين و ، في حين تحدّ المؤقتةفي الوظائف  من يتلقى أقّل األجوردائًما من بين  نمنخفض هال

ل تأثراً عندما ال تموّ األشّد  لذا هنّ الغالبية العظمى من أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر،  نوفري نالتنظيم من أجل حقوقهن. كما أنه

 .انعدام المساواة  تكريس، مما يزيد من الخدمات العامة بشكل كاف

العمل.  محورتوافر البيانات لمؤشرات محددة فقط في يسمح . لألسف، الجندردة حول قسام محدّ يحتوي كل قسم من هذا التقرير على أ

والحماية القانونية من أجل  األمومة، لذلك أصبح لدينا اآلن مؤشرات عن إجازة المحور القد أضفنا هذا العام مؤشرين إضافيين إلى هذ

مجموعات بيانات ذات إحصاءات  ثّمةفي حين وش الجنسي واالغتصاب. والتحر على أساس الجندرالمساواة في األجور والتمييز 

ة في دريشر المؤسسات االجتماعية والجن)مثل قاعدة بيانات البنك الدولي للمرأة، واألعمال التجارية والقانون، ومؤ بالجندرمتعلقة 

أو كل البيانات بسبب مشكالت تتعلق بالموثوقية  من استخدام بعضلألسف (، لم نتمكن االقتصادي في الميدان منظمة التعاون والتنمية

 من المؤشر بسبب قيود الوقت.النسخة  هية مع برامجنا القطرية لهذدريام بتأطير شامل للمؤشرات الجنالق من مكنلم نتا كموالعمر، 

ي ألغراض درب من منظور جنإلنفاق أو الضرائللنظر في ا دولعدد كاف من الل فيها بيانات موثوقما يكفي من وجد حالياً يكما ال 

، لذلك ال يمكن إجراء تقييم الجندرعلى أساس  مستدامةفي وضع ميزانيات  دولهذا المؤشر. ولم يشارك سوى عدد قليل نسبياً من ال

داد إع، على الرغم من أن فوائد على أساس الجندرانعدام المساواة مقارن شامل لمدى محاربة سياسات الضرائب والسياسات المتعلقة ب

 .فيها ق جيداً وموثالجندرعلى أساس  ياتناالميز
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، والتي يمكن استخدامها لتعزيز التكرارات المستقبلية لمؤشر على أساس الجندرفجوة البيانات  لسدّ  عتيدةمبادرات  ثّمةومع ذلك، 

 ياتناالميزإعداد مع البيانات المتعلقة بعلى سبيل المثال، تساعد هيئة األمم المتحدة للمرأة في جااللتزام بالحّد من انعدام المساواة. 

كما تعمل مع  وتمكين المرأة. الجندريةمخصصات العامة للمساواة ال يراقبالذي  التنمية المستدامة، وتحديًدا مؤشر للجندرالمستجيبة 

ية في درإدماج القضايا الجن لتحسين الجندريةالشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة بشأن مبادرة األدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة 

وجمع البيانات المصنفة حسب  على أساس الجندرتدعم أوكسفام بقوة الجهود الرامية إلى زيادة الميزانيات المتجاوبة و اإلحصاءات.

يؤدي إلى  على النساء والفتيات، مماانعدام المساواة ثار آلالدول فهم  دونفجوة البيانات بين الجنسين  تحوليمكن أن ، حيث الجندر

 .على أساس الجندرانعدام المساواة في نهاية المطاف إلى تعزيز  وتؤدي الجندريةالمساواة تتجاهل إنشاء برامج وسياسات 

 مساواة االقتصادية والشبابنعدام الإ

ً انعدام المساواة  تتزايد أوجه  بين يدي تراكم الثروة  ولقد تسببفي جميع أنحاء العالم.  بين الشباب والشابات واألجيال األكبر سنا

انعدام ن أن حاضًرا صعبًا ومستقباًل غير واضح ألغلبية شباب اليوم. وقد تبيّ األفراد الذين يرأسون قائمة التصنيف بحسب الدخل 

الشباب  حدرينما لم و، ما يعني أن أطفال اآلباء الفقراء سيبقون فقراء أنفسهم. 77ةاالجتماعي يةاالقتصادية الشديدة تمنع الحركالمساواة 

ائلة لالستفادة القصوى من مهاراتهم ومواهبهم، بسبب الفجوة اله لديهم فرص أقلّ  دولزة، فإن الشباب في العديد من المن خلفيات مميّ 

 الناس اآلخرين. والمتنامية بين األغنياء و

انعدام المساواة  والجنس وغير ذلك من أوجه في كثير من األحيان. يتقاطع العرق والعمر متفاوتة الشابات عقبات كبيرة الشبان ويواجه 

الشابات أكثر عرضة  تكونلتعزيز الحواجز التي تواجه الشباب. فعلى سبيل المثال، عندما ال يكون التعليم متاحاً على نطاق واسع، 

ي من نقص مزمن في ة التي تحتاج إليها الشابات بشكل خاص، بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة، تعانللخسارة، والخدمات العامّ 

كما هو الحال في الواليات المتحدة  -والشابات  نيمكن للشباوالفقر.  براثن منعليهن االفالت التمويل، ما يجعل من الصعب 

التمييز كالصعود أو االحتفاظ بمكانهم على السلم االقتصادي المتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتهم  -األمريكية على سبيل المثال 

ً فيعنموتاً من األرجح أن يموت الشبان فالعنصري.  مشروع تكافؤ  أعّدهافي دراسة و، وغالباً ما يكون ذلك على أيدي الشرطة. 78ا

األخرى،  باإلثنياتأعلى بكثير مقارنة  حركية نحو األسفلسود لديهم معدل أن الشباب األميركيين الهنود والالفرص، وجد الباحثون 

 .79جتماعياالقتصادي اال الصعيد على علىنقطة أ منانطلقوا أولئك الذين  من بين حتى

التفاوت المتزايد بين الشباب وكبار السن من النساء والرجال عن طريق  اأن يقاوم يينالتصاعدوالضرائب االجتماعي  لالنفاقيمكن 

يم والصحة ومجموعة كاملة من ، وعن طريق استخدام العائدات في اإلنفاق على التعلبين األجيال توارثهامن الثروة التي يتم  الحدّ 

شباب في الحصول لمساعدة الاألهمية  من نفس القدرعلى ن حقوق العمل القوية كما أالشابات والشبان.  يحتاجهاة التي الخدمات العامّ 

 ، لذا يجب توسيع معايير األهلية.العديد من األجور الدنيا منالشباب  يحرمعلى أجر عادل. 

 النخبة والمشاركة السياسيةوسطوة ية االقتصادالمساواة نعدام إ

: "قد تكون لدينا ديمقراطية، أو قد تكون لدينا األمريكية لواليات المتحدةفي اعقود، قال لويس برانديز، قاضي المحكمة العليا عّدة قبل 

فجوات السياسيون واجه ثروات مركزة في أيدي قلة من الناس، لكننا ال نستطيع أن نحصل على كليهما". في جميع أنحاء العالم، ي

 ياغةإن عمليات ص .80الحيز المتاح للمجتمع المدني ونغلقيالحقوق الديمقراطية وقون على ويضيّ متنامية بين النخب وبقية المجتمع، 

ً  -ذاتها  مهمة كغاية في حدّ  وأصواتهم السياسات الشاملة التي تحترم حقوق جميع الناس  ضمان أفضل السياسات.من أجل  ولكن أيضا

ض الديمقراطية، وقد ثبت أنها تؤدي إلى سياسات السياسات التي تهيمن عليها النخب تقوّ  ياغة، فإن عمليات صوعلى العكس من ذلك

في  لهن .غالباً ما تكون النساء الفقيرات والمهمشات، الالئي ناضلن من أجل الحفاظ على موطئ قدم81تفيد في الغالب تلك النخب

  .82المجتمع المدني حيّزر تضرراً من االستيالء السياسي وتقليص العمليات السياسية، األكث

عاني العديد من تأي مقياس واضح لالنفتاح السياسي أو الفساد. كما  االلتزام بالحّد من انعدام المساواةفي الوقت الحالي ، ليس لمؤشر 

النخبة  سيطرةمستويات عالية من  الديهكما أّن سياسية. من مستويات عالية من الفساد وانخفاض مستويات المشاركة ال أداءً  الدولأفقر 

كله ذلك في حين أن المؤشر ال يقيس و .والزبائنيةالحكومة ووسائل اإلعالم واألعمال التجارية مع شبكات واسعة من المحسوبية  على

لتنمية تمويل المنظمة الدولية النوي عالقة بين األداء الحكومي الضعيف ومستويات الفساد وسوء الحكم. تثّمة بشكل مباشر، إال أن 

الحوكمة والمشاركة، عن مؤشرات عن الفساد أو  إدراجبمزيد من العمق في السنوات المقبلة، وربما هذه الصلة  أوكسفام التحقيق فيو

 فضالً عن مشاركة المرأة.
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 انعدام المساواة سياسات أخرى ذات صلة ب

. يمكن انعدام المساواةمن  الحكومات إجراءات للحدّ في إطارها الوحيدة التي يمكن أن تتخذ محاور الاالجتماعي والضرائب والعمل اإلنفاق ليس 

تشكل . ومع ذلك، هايكون لها تأثيرأن  –على سبيل المثال، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الريفية واإلدماج المالي  –لسياسات األخرى ل

أي حكومة تسعى لمعالجة يجب على ، وانعدام المساواةمن  قصص النجاح في الحدّ لب والعمل سمة مشتركة إجراءات منسقة بشأن اإلنفاق والضرائ

 الثالثة.المحاور هذه إطار د أولويات العمل في أن تحدّ انعدام المساواة 

 التوصيات

 يعمل السياسال. 1

أجور العمال وحمايتهم كجزء من الخطط والضرائب و التصاعديبشكل كبير في اإلنفاق  ايجب على الحكومات تحسين جهوده

 من أهداف التنمية المستدامة. 10في إطار الهدف انعدام المساواة من  الوطنية للحدّ 

 الحّد من، يجب على الدول إعداد خطط وطنية إلظهار كيفية 2019التنمية المستدامة في يوليو من أهداف  10قبل مراجعة الهدف 

يبي للتهرب الضر ن هذه الخطط زيادة في الضرائب على أغنى الشركات واألفراد، ووضع حدّ يجب أن تتضمو. انعدام المساواة

يجب أن و يجب زيادة وتحسين اإلنفاق على الخدمات العامة والحماية االجتماعية.كما القاع على الضرائب.  نحو الضارّ  سباقوال

يحتاج العمال إلى الحصول على ولمواطنين على مراقبة الميزانية. لنفقات العامة، بما في ذلك إشراف اعلى ا ةظمتنرقابة م ثّمةيكون 

ً و أجراً الوظائف األدنى النساء والفتيات، اللواتي يتركزن في وضع  ةيجب فهم ومعالجكما وحماية أفضل.  أعلىرواتب  ، األقل أمنا

 عن دور اقتصاد الرعاية غير المدفوعة األجر. فضالً 

 أفضل . بيانات2

والمؤسسات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين أن يعملوا معاً من أجل تحسين البيانات بشكل جذري ينبغي للحكومات 

م اعدانمن  م المحرز في الحدّ والسياسات ذات الصلة، وأن يرصدوا بدقة وبشكل منتظم التقدّ انعدام المساواة وبسرعة بشأن 

 المساواة.

 قيود البيانات من إجراء تقييم قوي للتقدم المحرز فيتحول فيها لمجاالت التي خالل هذا التقرير، نلقي الضوء على العديد من امن 

مسؤولية السياسات القائمة  هذه األخيرة تحملأن من الضروري أن يفهم الناس الحكومات و ولكن؛ انعدام المساواةمن  الحدّ  مجال

ت سياساوئب الضرق واإلنفال الرسمية حوت البياناايجب جمع  سيئة للغاية وغير منتظمة.انعدام المساواة البيانات عن  بقى. تهاونتائج

ً ثّمة ضرورية. الجندر حسب بالبيانات المصنفة  كما أنّ  مة.المستدالتنمية اقبة امن عملية مر كجزءلعمل بصفة منتظمة ا مجموعة  أيضا

الحماية على نفاق االعلى  كذلكباب ووالشالجندر واسعة من أولويات البيانات اإلضافية )خاصة حول تأثير السياسات على قضايا 

 (.المعيارياألدنى لألجور والعمل غير  الثروة والحدّ واالجتماعية، والمكاسب الرأسمالية وضرائب الملكية 

 السياسة. تأثير 3

 ساسعلى أتركز على اختيار سياساتها أن ينبغي للحكومات والمؤسسات الدولية تحليل األثر التوزيعي ألي سياسات مقترحة، و

 م المساواة.اعدانمن  تأثير تلك السياسات على الحدّ 

يجب أن يكون هناك استثمار أكبر في التحليل )عبر و. انعدام المساواةمن  دون تحليل لتأثير السياسات على الحدّ من لبيانات ال قيمة ل

 .انعدام المساواةسياسات الحكومية على ، وفي نطاق أوسع من مجاالت السياسة( لتأثير ال، وبشكل أكثر انتظاًمادولالمزيد من ال

ومقدار الضرائب انعدام المساواة وتأثير الضرائب على  انعدام المساواةوتتمثل األولويات العليا في تحليل تركيبة اإلنفاق وتأثيره على 

األدنى لألجور في  والحدّ  ةالجندريحقوق العمل، والمساواة  تطبيقالتي يمكن جمعها، وسلوك المالذ الضريبي واالتجاهات في تغطية/

 .دولجميع ال
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 ترتيب الدول -  2018لعام الحّد من انعدام المساواة  مؤشر االلتزام ب: 3الجدول 

 على: انعدام المساواةبالحّد من  االلتزام مؤشر مرتبة  

 الدولة

 االلتزام مؤشرإجمالية ل مرتبة

  انعدام المساواة  بحّد 

حقوق العمل  يةالسياسات الضريب اإلنفاق

 واألجور

 2 2 5 1  الدانمرك

 4 6 8 2 ألمانيا

 11 8 2 3 فنلندا

 7 9 6 4 النمسا

 1 10 14 5 النرويج

 21 5 7 6  بلجيكا

 5 12 19 7 السويد

 16 22 3 8 فرنسا

 3 26 24 9 أيسلندا

 8 34 20 10 رغوكسمبول

 20 30 10 11  اليابان

 14 33 11 12 سلوفينيا

 37 1 31 13 اأسترالي

 27 19 15 14 المتحدة المملكة

 22 37 12 15  كرواتيا

 36 13 21 16 إيطاليا

 12 41 22 17 هولندا

 15 16 32 18 كندا

 30 36 26 19  البرتغال

 33 114 1 20 بولندا

 13 11 44 21 مالطة

 35 52 13 22 إسبانيا

 34 39 25 23 المتحدة الواليات

 28 99 4 24 داأيرلن

 10 31 40 25 *إسرائيل

 6 105 28 26 إستونيا

 25 100 17 27 نيوزيلندا

 26 112 9 28 التشيك جمهورية

 24 90 30 29  المجر

 17 121 18 30 اسلوفاكي

 65 3 34 31  أفريقيا جنوب

 56 29 27 32 ناميبيا

 9 137 23 33 سويسرا

 45 45 33 34 األرجنتين

 39 60 35 35  شيلي

 38 48 41 36 اكوستاريك

 60 102 16 37 اليونان

 48 66 37 38 أوروغواي

 49 64 38 39 البرازيل

 50 17 59 40 تونس

 97 38 29 41 بيالروسيا

 18 146 39 42 ليتوانيا

 41 106 45 43 أوكرانيا
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 29 135 51 44 قبرص

 31 35 104 45 سيشل

 32 130 49 46 بلغاريا

 43 83 57 47 رومانيا

 23 148 36 48 التفيا

 117 4 48 49  جورجيا

 55 72 61 50 االتحاد الروسي

 63 35 65 51 غيانا

 19 129 102 52 وبربودا أنتيغوا

 70 42 62 53 تركيا

 89 24 54 54 بوليفيا

 52 65 71 55  ليسوتو

 61 81 60 56 كوريا

 95 56 46 57 كولومبيا

 47 77 78 58 منغوليا

 74 14 82 59 األردن

 51 140 43 60 مولدوفا

 88 67 55 61 أرمينيا

 77 63 69 62 قيرغيزستان

 44 143 52 63 موريشيوس

 78 54 77 64 السلفادور

 76 27 96 65 اإلكوادور

 105 75 53 66 ألبانيا

 79 87 63 67 لوسيا سانت

 42 131 90 68  جزر المالديف

 53 110 97 69 بربادوس

 75 108 68 70 باراغواي

 72 119 64 71 ازاخستانك

 66 118 75 72 ترينيداد وتوباغو

 57 144 50 73  صربيا

 112 82 56 74 تايلند

 73 74 99 75 ماليزيا

 92 76 72 76 كيريباتي

 59 124 84 77 الرأس األخضر

 64 84 111 78 ساموا

 62 136 66 79 سانت فينسانت وغرينادين

 86 69 94 80 الجزائر

 115 57 67 81 الصين

 102 68 79 82 بيرو

 94 71 85 83 بوتسوانا

 109 125 47 84 المكسيك

 58 127 100 85 الفلسطينية المحتلة ** يضااألر

 96 98 76 86 غواتيماال

 121 7 108 87 مالوي

 82 111 92 88 طاجيكستان

 98 109 73 89 جمهورية الدومينيكان

 116 23 98 90 إندونيسيا
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 99 92 83 91 سوازيالند 

 135 20 74 92 زمبابوي

 68 116 118 93 اليمن

 84 91 114 94 الفلبين

 81 24 136 95 هندوراس

 91 123 80 96 جامايكا

 40 147 137 97 أفريقيا  وسط جمهورية

 101 78 112 98 المغرب

 126 46 89 99 فيتنام 

 46 149 119 100 البحرين

 130 113 58 101 جزر سليمان

 80 51 142 102 نكاسري ال

 90 94 123 103 موريتانيا 

 110 43 124 104  مصر

 111 55 122 105 بابوا غينيا الجديدة

 136 40 86 106 زامبيا

 144 15 95 107 تنزانيا

 83 96 134 108 فيجي

 69 126 138 109 مااناب

 108 18 141 110 كينيا

 103 89 125 111 أنغوال

 122 85 103 112 السنغال

 54 152 126 113 ع مان

 120 28 130 114 غانا

 67 154 70 115 ليزيب

 100 70 140 116 أذربيجان 

 104 141 87 117 ساو تومي وبرينسيبي

 93 133 117 118 لبنان

 142 21 115 119 موزامبيق

 137 53 116 120 جيبوتي

 118 95 129 121 كمبوديا

 125 93 120 122 غامبيا

 129 115 109 123 ساحل العاج

 127 120 113 124 ليبيريا

 134 59 121 125 توغو

 153 79 88 126 بوركينا فاسو

 87 107 152 127 أفغانستان

 145 101 105 128 مالي

 106 150 110 129 غينيا

 140 47 131 130 أوغندا

 152 86 101 131 إثيوبيا

 107 128 147 132 الشرقية تيمور

 138 88 128 133 رواندا

 139 49 144 134 الكاميرون

 128 80 148 135 جمهورية الكونغو

 124 97 150 136 فانواتو

 119 61 154 137 باكستان
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 113 62 156 138 ميانمار

 123 117 149 139 نيبال 

 149 73 132 140 نيبن

 114 151 139 141 غينيا بيساو

 151 134 107 142 النيجر

 157 122 106 143 بوروندي

 131 58 155 144 الكونغو الديمقراطي

 155 139 93 145 تونغا

 85 155 127 146 تونغا

 141 50 151 147 الهند

 148 103 146 148 بنغالديش

 71 157 91 149 سنغافورة

 146 44 153 150 سجمهورية الو

 143 142 135 151 مدغشقر

 147 153 81 152 بوتان

 150 132 143 153 سيراليون

 154 138 145 154 تشاد

 156 145 133 155 هاييتي

 132 156 42 156 أوزبكستان

 133 104 157 157 نيجيريا

 

 سرائيلإ* 

والقوانين ذات الصلة التي  الجندريةتتعلق هذه األرقام بميزانية الدولة اإلسرائيلية ونظام الضرائب وظروف العمل والمساواة 

في األرض الفلسطينية المحتلة.  لحتالا. ومع ذلك، يجب اإلشارة إلى أن إسرائيل هي قوة تطبقها دولة إسرائيل على مواطنيها

هؤالء الذين هم تحت السيطرة  وبهذه الصفة، تحافظ إسرائيل على درجات مختلفة من السيطرة على الفلسطينيين المحتلين.

 يستفيد منها مافيحماية قوانين العمل اإلسرائيلية، ( من الضفة الغربية ال يستفيدون من Cاإلسرائيلية الكاملة في المنطقة )

والظلم نعدام المساواة المستوطنون اإلسرائيليون الذين يقيمون بشكل غير قانوني في نفس المواقع الجغرافية. والدوافع الرئيسة ال

متكرر، والحرمان المنهجي ، والصراع الأمده لاطالذي بالنسبة للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة هي االحتالل 

وبينما يقيس هذا المؤشر عدالة الضرائب ومستويات اإلنفاق االجتماعي وظروف العمل،  .هممن حقوقللفلسطينيين والمستمر 

لاللتزام بالحّد من أوكسفام فإنه ال يهدف إلى الحصول على عناصر تتعلق بحالة االحتالل العسكري. يجب تفسير نتائج مؤشر 

 من حيث صلتها بإدارة إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء هذه الحقائق. اواةانعدام المس

 المحتلة الفلسطينية األراضي** 

 األراضي تشير. والفلسطينية الوطنية السلطة سلطة تحت تقع التي المحتلة الفلسطينية األرض من بأجزاء األرقام هذه ترتبط

 ذلك في بما، الغربية والضفة غزة قطاعأي 1967  عام حرب منذ إسرائيل تحتلها التي لسطينيةالف األراضي إلى المحتلة الفلسطينية

والظلم نعدام المساواة . والدوافع الرئيسية الواحد إقليمي ككيان المحتلة الفلسطينية باألراضي الدولي القانون عترفي. الشرقية القدس

والصراع المتكرر، والحرمان المنهجي والمستمر من  أمده لالة هي احتالل طبالنسبة للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحت

. وبينما يقيس هذا المؤشر عدالة الضرائب ومستويات اإلنفاق االجتماعي وظروف العمل، فإنه ال يهدف إلى الحصول الوطنيةالحقوق 

طنية الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني ال يزاالن شارة إلى أن السلطة الووتجدر االعلى عناصر تتعلق بحالة االحتالل العسكري. 

تخضع الضرائب في األراضي الفلسطينية المحتلة التفاقيات أوسلو )البروتوكول المتعلق و مقيدين بشدة بسبب االحتالل المستمر.

د السياسات الضريبية ألنها السلطة الوطنية الفلسطينية ذات سيادة كاملة في تحديليست بالعالقات االقتصادية أو بروتوكول باريس( و

ومع ذلك، تحتفظ  تحصيل معظمها من قبل سلطة االحتالل وتحويلها إلى السلطة الوطنية. تتعلق بالضرائب غير المباشرة التي يتمّ 

فرض الضرائب المباشرة وتحصيلها تحت سلطتها، ويسعى شركاء أوكسفام لتشجيعها على معالجة  بحقالسلطة الوطنية الفلسطينية 

اللتزام بالحّد من لأوكسفام مؤشر ينبغي تفسير نتائج والضريبية حيثما أمكن ذلك، في إطار القيود المبينة أعاله. انعدام المساواة ايا قض

 من حيث صلتها باألراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء هذه الحقائق. انعدام المساواة
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 نويهشكر وت
 

  .أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية منظمة منفريق بين أعّد هذا التقرير بشكل مشترك 

مدخالت ممتازة  وردت. دوليرأس فريق أوكسفام التأوكسفام، كان ماكس الوسون هو المؤلف الرئيسي للتقرير النهائي وقد  قبل من

يث وتحسين البيانات ، والتي ساعدت على تحدلها المنتسبةالعشرين  المنظماتواإلقليمية لمنظمة أوكسفام  المحليةمن معظم المكاتب 

 العالمية باستخدام المصادر الوطنية، وتحسين المنهجية الشاملة للمؤشر لتعكس الحقائق الوطنية بشكل أدّق.

المنظمة الدولية لتمويل التنمية، كان ماثيو مارتن مؤلفًا مشترًكا للتقرير النهائي وتولى صياغة المفهوم وبناء المؤشر وكتابة  قبل من

 ية. قام فريق المنظمة الدولية لتمويل التنمية بتجميع كّل بيانات للمؤشر تقريباً.وثيقة المنهج

األولي من مراجعين نظراء 2017 تم تلقي مساعدة إضافية ممتازة بشأن تصميم مؤشر االلتزام بالحّد من انعدام المساواة لعام 

ماعية(، وصندوق النقد الدولي )في ما يخّص الضرائب( خارجيين وموظفين في منظمة العمل الدولية )حول العمل والحماية االجت

كما نتوجه  والبنك الدولي )حول الضرائب والعمل الجندري(، وكذلك ناناك تشاند كاكواني وأليكس كوبهام من شبكة العدالة الضريبية.

زويدهم بالبيانات من دراساتهم االنصاف بقيادة لودوفيكو فيولي لتفريق عمل االلتزام ببشكر خاص إلى نورا لوستيغ وفريقها في 

مدخالت  لتقديمهاالفعلية. كما نتوجه بالشكر لليستير آشر وبريت دودج من شركتي إيرجون أسوشيتس ومارتا فانا من جامعة باريس 

كاريبي، كما لعب الموظفون من بنك التنمية اآلسيوي، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الحول مؤشرات العمل. 

، ومسؤولون من العديد من البلدان النامية، دوراً هاّماً في في الميدان االقتصاديية، ومنظمة التعاون والتنمية ومنظمة العمل الدول

توفير وتوضيح بياناتهم عن اإلنفاق والضرائب وحقوق العمال إلى المنظمة الدولية لتمويل التنمية. كما قّدمت كل من ميكايال سايسانا 

ياتريس دومبريس من مركز االختصاص في المؤشرات والمؤشرات المرّكبة، وهي جزء من مركز البحوث المشتركة التابع وب

 للمفوضية األوروبية، دعًما ونصائح عامة ممتازة حول المؤشر.

 

وث، وللمساهمة في النقاش العام تبادل نتائج البحمن أجل حّرر هذا التقرير المشترك من قبل أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية 

ً إلكتروني التواصلوللدعوة إلى معلومات التغذية الراجعة. لمزيد من المعلومات، أو للتعليق على هذا التقرير، يرجى  التالي بريد عبر ال ا

max.lawson@oxfaminternational.org  أوmatthew.martin@dri.org.uk 

 

 للمنظمة الدولية لتمويل التنمية جميع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام و

حقوق هذه الدراسة محفوظة ولكن يمكن استخدام النص مجاناً ألغراض المناصرة والحمالت والتعليم والبحث شريطة ذكر المصدر 

أو بالكامل. ويطالب صاحب حقوق الطبع والنشر باإلبالغ بجميع هذه االستخدامات ألغراض تقييم األثر. للنسخ في أي ظروف أخرى 

 فرضأن تإلعادة استخدام هذه الدراسة في أي منشورات أخرى أو للترجمة أو التعديل يجب الحصول على إذن مسبق ومن الممكن 

إّن المعلومات الواردة  ..policyandpractice@oxfam.org.ukرسوم. يمكن التواصل معنا من خالل العنوان التالي: بعض ال

 في هذا الدراسة صحيحة وقت صدورها.

 

 .أوكسفام الدولية منظمة لصالحهذه الدراسة أوكسفام بريطانيا نشرت 

 

ISBN 978-1-78748-341-5  2018في تشرين األول/أكتوبر 

 بريطانيا.  OX4 2JYأوكسفام بريطانيا، أوكسفام هاوس، جون سميث درايف، كاولى، أوكسفورد،

DOI: 10.21201/2018.3415 

 

 

 المنظمة الدولية لتمويل التنمية

 ة، ومجموعة استشارية وبحثية تعمل مع أكثر منمناصرغير ربحية لبناء القدرات، وال منظمةالتنمية هي  لتمويلالدولية لمنظمة ا

م اعدانمكافحة الفقر ولحكومة، ومؤسسات دولية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لمساعدة تمويل التنمية  خمسين

 المساواة.

 ل يرجى زيارة الموقعين التاليين:لمزيد من التفاصي

 finance.org-www.development وch.orgwww.governmentspendingwat  

http://www.development-finance.org/
http://www.development-finance.org/
http://www.development-finance.org/
http://www.governmentspendingwatch.org/
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 أوكسفام
وهي جزء من حركة عالمية تعمل من  دولة تسعين ة في أكثر منشابكمتمنتسبة منظمة   عشرينأوكسفام هي اتحاد دولي يضمّ منظمة 

أجل التغيير ولبناء مستقبل خال من ظلم الفقر. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الوكاالت التالية أو زيارة موقع أوكسفام 
www.oxfam.org 

 (www.oxfamintermon.org)كسفام إنترمون، إسبانيا أو

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام إيرلندا 

 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إيطاليا 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسيك 

 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نيوزيلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفام نوفيب، هولندا 

 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كيبيك 

 (www.oxfam.org.za)أوكسفام جنوب أفريقيا 

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الهند 

 ( بصفة مراقبKEDVأوكسفام تركيا )

 

 (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمريكا 

 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أستراليا 

 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجيكا 

 (www.oxfam.org.br)أوكسفام برازيل 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 

 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 

 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانيا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بريطانيا 

 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام هونغ كونغ 

 (/http://oxfamibis.dk) أوكسفام الدنمارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.oxfam.org     
  

http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
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م المساواة. اعدان: مواجهة 2016المشترك  رخاء(. الفقر وال2016البنك الدولي ) إلى على سبيل المثال، يرجى النظر،لالطالع على الخطوط العريضة  1

peritypros-shared-and-http://www.worldbank.org/en/publication/poverty 

مساواة وكيف يمكن إيقاف ذلك. أوكسفورد: أوكسفام الدولية. حاّد في الم اعدانوالقوة في االقتصاد إلى  اتاالمتياز يدتؤ: كيف % فقط1لخدمة اقتصاد (. 2016هاردون وأيلي وفوينتس نييفا )  2

https://oxf.am/2FKbYYL 
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wp704.pdf 
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 قانون تخفيض الضرائب والوظائف.حول التوزيعي التفاقية المؤتمر (. التحليل 2017مركز سياسة الضرائب ) 5

؛ وكذلك لوستيغ والنفقات على توزيع الدخل: دليل من مجموعة كبيرة من البلدان. جامعة والية جورجيا، منشورات قسم االقتصاد يةبيسياسات الضرالأثر (، 2014مارتينز فاسكيز ومورينو دودسن ) 6

منظمة التعاون  كذلكين؛ و، جامعة توالااللتزام باإلنصاف النامية في مشروع االلتزام بالمساواة. سلسلة أوراق عمل دولةدليل من ثالثة عشر يع اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة: أثر إعادة توز(، 2015)

. 52:1، والتنمية، المالية ، قسمصندوق النقد الدولي ،لشعبلالسلطة (، 2015كن كذلك مراجعة أوساريو بولترون: ). يمم المساواة الجميعاعدان تقليص: لماذا يفيد (، الجميع معنّيون2015)والتنمية االقتصادي 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm  

 أثر إعادة توزيع اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة، مرجع سابق.(، 2015غ )لوستي 7
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 . مرجع سابق.م المساواة الجميعاعدان تقليص: لماذا يفيد (، الجميع معنيّون2015)والتنمية االقتصادي منظمة التعاون  9
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www.commitmenttoequity.org   
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   .SDN/15/14، مناقشة موظفي صندوق النقد الدولي م المساواة ومؤسسات سوق العمل. مذكرةاعد(، ان2015جوموت وأسوريو بويرتون ) 12
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publ/documents/publication/wcms_619577.pdf  

 .english.pdf-report-full-https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018(،  2018قرير العالمي حول انعدام المساواة )الت 15
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