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 الهدف 10: الحد من انعدام المســاواة داخل البلدان 
وفيما بينها

تتفاوت مستويات الدخل والحصول على الموارد والخدمات والمشاركة في الحياة السياسية إلى حٍد بعيد في البلدان العربية 
وفي ما بينها. وتنتج أوجه عدم المساواة فوارق بين الطبقات وبين الجنسين وبين المناطق الجغرافية. وعلى الرغم من قّلة 

القياسات الرسمية لعدم المساواة، يصعب إخفاء الفجوات اآلخذة في االتساع بين مختلف الفئات االجتماعية والمناطق، التي 
تقّوض التماسك االجتماعي واالزدهار االقتصادي واالستقرار السياسي. ويتطّلب تقليص أوجه عدم المساواة إعادة التأكيد على 

دور الدولة بوصفها الضامن للمساواة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وتنفيذ السياسات الالزمة إلعادة توزيع الموارد 
على نحو منصف. وهذه العملية سياسية في المقام األول. وعلى الصعيد الوطني، ال بد من تغييرات هيكلية في االقتصادات 
والمؤسسات، وتغييرات اجتماعية وقانونية للقضاء على جميع أشكال التمييز. ومن الضروري أيضاً وضع آليات عالمية داعمة. 

وقائع

يالحظ تباعد على الصعيد الوطني بين النمو 
االقتصادي والحركة البطيئة لدخل األسر، ما يدّل على 
أّن النمو االقتصادي يرّكز على الثروة ويخفق في الحد 

من عدم المساواة1.

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

تتســع الفجــوة القائمــة بيــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي 
اإلجمالــي ومتوســط دخــل األســر، وال ســيما فــي البلــدان المتوســطة 

الدخــل مثــل العــراق ومصــر. ففــي مصــر شــهدت األســر نمــوًا فــي 
الدخــل الحقيقــي يناهــز 30 فــي المائــة علــى مــدى 25 عامــًا مقارنــًة 

بنمــو بلــغ 70 فــي المائــة علــى صعيــد االقتصــاد ككل2.

الضرائب

تفــرض الضرائــب علــى نحــو تنازلــي، معظمهــا مــن الضرائــب غيــر 
المباشــرة و/أو الضرائــب علــى األربــاح. وال تتوافــر أدّلــة كافيــة علــى 

تطبيــق سياســات ضريبّيــة تصاعدّيــة تســتهدف األكثــر ثــراًء5. وتــكاد 
الضرائــب التصاعدّيــة علــى التــركات تكــون غائبــة، مــا يســهم فــي 

زيــادة تركيــز الثــروة وفــي حرمــان الــدول مــن تحصيــل المزيد من 
األمــوال العامة6.

حصــل 94 فــي المائــة مــن ســكان المــدن فــي المنطقة 
فــي عــام 2015 علــى الحــد األدنــى من خدمــات مياه 

الشــرب مقابــل 77.5 فــي المائــة مــن ســكان الريف، 
 حيــث اقتصــر الحصــول علــى الكهربــاء علــى 

80 فــي المائة.

تتعرض الفتيات في المناطق الريفية األشد فقرًا، أكثر 
من المناطق الحضرية، للتســّرب من الدراســة، والزواج 

واإلنجــاب فــي ســن مبكرة، والعمــل في القطاع غير 
النظامــي، والمضاعفــات أثنــاء الوالدة، والعنف7.

%8.3 في المناصب اإلدارية 

تحــّل البلــدان العربيــة فــي المراتــب األخيــرة عالميــًا فــي تقريــر 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي عن الفجوة بين الجنســين. فمتوســط 

عــدد النســاء فــي المناصــب اإلداريــة هــو األدنــى فــي العالم، ال 
 يتجــاوز 8.3 فــي المائــة مقابــل متوســط عالمــي يبلــغ 27.6 

فــي المائة8.

سّجلت المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق 
الدخل في العالم. وفي بعض البلدان، تستأثر نسبة 10 
في المائة من أصحاب الدخل األعلى بأكثر من 60 في 

المائة من الدخل القومي3. 

يرتفــع عــدم المســاواة فــي الحصــة مــن الدخــل 
القومــي بيــن أعلــى 10 فــي المائــة وأدنــى 50 فــي 

المائــة مــن ســلم التوزيــع، إذ يتــراوح نصيــب الفــرد 
بيــن 68 فــي المائــة و9 فــي المائــة فــي قطــر؛ وبيــن 
62 فــي المائــة و8 فــي المائــة فــي المملكــة العربيــة 

 الســعودية؛ وبيــن 57 فــي المائــة و11 فــي المائــة 
 فــي لبنــان؛ وبيــن 53 فــي المائــة و12 فــي المائــة 

 فــي البحريــن؛ وبيــن 50 فــي المائــة و14 فــي المائة 
فــي اليمن4.

 10%

 10%
 50%



135

 الهدف 10: الحد من أوجه عدم المســاواة

قياس الهدف 10 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

عدم مساواة بين الفئات

أسفرت أوجه عدم المساواة في الفرص، بما في ذلك فرص الحصول 
على الخدمات الصحية والتعليم والعمل الالئق، عن فوارق شاسعة 

ضمن الفئات االجتماعية والديمغرافية وفي ما بينها. فنسبة كبار السن 
الذين يحصلون على استحقاقات المعاشات التقاعدية في السودان، 

ودولة فلسطين، وموريتانيا، واليمن هي دون 10 في المائة9.

بلغ متوسط كلفة تحويالت المهاجرين كنسبة من 
المبالغ المحّولة 6.8 في المائة في عام 2017 في 

المنطقة العربية، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 8.09 في المائة، 
لكنه أكثر من ضعف المقصد العالمي10.

يبلغ عدم المساواة بين مجموعات بلدان المنطقة حدًا 
مرتفعًا، وهو في تزايد. وفي عام 2010، بلغ نصيب 
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في بلدان التنمية 
البشرية المرتفعة ثالث عشرة مرة ما كان عليه في 

بلدان التنمية البشرية المنخفضة. وبحلول عام 2017، 
اتسع الفارق بنحو عشرين مرة. 

يقــارب مســتوى مشــاركة البلــدان العربيــة فــي 
 المؤسســات الماليــة العالميــة المتوســط العالمــي، 

ولكــّن حقوقهــا فــي التصويــت أقل نســبيًا. والبلدان 
 العربيــة األقــل نمــوًا هــي فــي الموقــع األضعف من 

حيــث العضويــة وحــق التصويت11.

المساعدات الثنائية

ذهــب ثلــث إجمالــي المســاعدات الثنائّيــة التــي قدمتهــا بلــدان 
عربيــة فــي عــام 2016 إلــى بلــدان عربيــة أخــرى. أمــا المســاعدات 
التــي تخصصهــا المؤسســات اإلنمائيــة العربيــة للبلــدان الناميــة، 

 فذهبــت نســبة 54 فــي المائــة منهــا إلــى بلــدان عربيــة فــي 
عــام 2017 12. 

 تتوفــر بيانــات عــن 3 مــن 11 مؤشــرًا13، وعــن 3 مــن 10 مقاصــد 
للهــدف 10.

الهــدف 10 هــو هــدف مرّكــب ومتشــعب المفهوم، يتناول أوجهًا 
متعددة لعدم المســاواة، مشــمولة في أهداف أخرى. وفي حين 

يتنــاول الهــدف 10 فــوارق الدخــل وأهمية زيادة دخــل الفئات الفقيرة، 
فهــو ال يقيــس ثــروات أصحــاب الدخــل األعلى وال توزيع الموارد 

االقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أّن الثراء وســوء التوزيع قد يكونان 
مصــدر أوجه أخرى لإلقصاء. 

لذلك، ال بّد من تركيز العمل على وضع تصّور واضح وتصميم 
منهجيات وأدوات لقياس عدم المساواة وتحديد المؤشرات التي 

تعبر عن التوزيع األّولي للنفوذ والموارد، ومدى تأثيره على تعميق 
عدم المساواة أو تقليصه. 

 ويتنــاول أكثــر مــن نصــف مقاصــد الهــدف 10 ديناميــات فــي ما 
ُظــم العالميــة الماليــة أو التجاريــة   بيــن البلــدان أو متصلــة بالنُّ

 )المقاصــد 10-5، و10-6 و10-7، و10-أ، و10-ب، و10-ج(. لذلــك 
من الضروري تعميق الروابط في رصد الهدف 10 بين المؤشرات 
الوطنيــة والمؤشــرات العالميــة بهــدف وضــع محصلــة الرصــد فــي 

الســياق الصحيــح.

وفــي مــا يلــي اإلشــكاليات التــي يطرحهــا قيــاس الهدف 10 في 
المنطقــة العربية:

ال تتوفر اإلحصاءات بشكل منهجي لتغطية المنطقة، ونادرًا 	 
ما تكون مفّصلة حسب الجنس أو الفئة أو العرق أو األصل أو 

االنتماء اإلثني أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك. 

x 20

الهدف 10
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فــي لبنــان، حــاز أغنــى 1 فــي المائــة و10 في المائة من الســكان البالغين 
فــي المتوســط 24 فــي المائــة و57 فــي المائــة بالتوالي من الدخل 
القومــي فــي عــام 2016، وأكثــر مــن 45 فــي المائة و70 في المائة 

بالتوالــي مــن مجمــوع الثروات الشــخصية. وهــذه األرقام هي حصيلة 
دراســة اســتخدمت بيانــات ماليــة لتصحيح التحيــز الناجم عن نقص 

التغطية في المســوح األســرّية. 

 World Inequality ؛ بيانــات محّدثــة مــنAssouad, 2018a :المصــدر
.Database, 2016a

العوائق الرئيســية أمام الحّد من انعدام المســاواة داخل البلدان وفيما 
بينهــا في المنطقة العربية

الحــد مــن عــدم المســاواة هــو جزء ال يتجّزأ من تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة الســبعة عشــر، فهذه األهداف هي "للجميع". ويعّزز 

الهدف 10 فهم أوجه عدم المســاواة في اإلمكانات البشــرية، وفرص 
الوصــول إلــى الخدمــات والموارد، والتمثيل فــي الحياة االجتماعية 

والسياســية واالقتصادية والمشــاركة فيها. 

ويرتبــط تحقيــق هــذا الهــدف ارتباطًا وثيقــًا بتحقيق الهدف 16، 
بالنظــر إلــى أهمّيــة السياســات التمثيليــة، ودور الدولة في ضمان 
العدالــة االجتماعيــة والمســاواة أمــام القانون، وتأمين حد أدنى 

منصــف مــن الحمايــة االجتماعية والتوزيع العادل لالســتحقاقات. 

وتواجه المنطقة العربية في عدم المساواة والتهميش شاغاًل أساسيًا، 
إذ يختلف حسب الفئات االجتماعية والمناطق الجغرافية مدى 

الوصول إلى النفوذ االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وضمنه 
النفوذ الذي يخّول معالجة البعد البيئي في التنمية. ومن األمثلة 

على هذه الفئات النساء والفتيات، والنساء الريفّيات، والنساء ذوات 
اإلعاقة، واألقلّيات العرقية والدينّية، والعّمال المهاجرون، واألشخاص 

الذين يعيشون في الفقر، والذين يعيشون في مناطق جغرافية 
مهمشة. والمساواة التي توجد لها ضمانات دستورية في معظم 

البلدان العربية، تبقى بحاجة إلى آليات فعالة ومؤسسات شفافة 
تضمن اإلنفاذ وتعّمم العدالة على الجميع.

يغّطــي الهــدف 10 نطاقــًا واســعًا يبدأ من المناطــق الجغرافية داخل 
البلد الواحد، ويشمل المستويين الوطني والعالمي. وللهياكل العالمية 

تأثير في التقّدم على الصعيد الوطني. ويجري تحديد العوائق 
التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وفقًا لمسار التنمية في كل 
بلد، ولتأثير العوامل الجيوسياسية والصراعات وُنُظم الحوكمة 

االقتصادية العالمية. ومن شأن إصالح الهياكل االقتصادية العالمية 
للحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان والمناطق أن يؤّثر تأثيرًا 

مباشرًا في التنمية الوطنية. ومن العناصر األخرى األساسية للهدف 10 
االلتزامات العالمية واإلقليمية لمساعدة البلدان النامية والبلدان األقل 

نموًا، ولتبادل المعارف والتكنولوجيات، وكذلك لدعم هياكل اإلدارة 
العالمية األكثر شمواًل، على النحو المبّين في الهدف 17. 

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 10 في المنطقة العربية

دور الدولة والسياسات المالية

فــي البلــدان العربيــة نمــاذج لإلنفــاق علــى الخدمــات العامــة والدعــم والتوظيف فــي القطاع العام، لكن هذه التدابيــر لم تقّلص الفوارق 
بين مختلف الفئات االجتماعية. ولم ُتبذل جهود إلعادة هيكلة االقتصادات بهدف تعزيز االزدهار والنمو الشامل )الهدف 8(. وقد 

جرى تصميم الممارسات الُمّتبعة حاليًا في السياسات المالية والنقدية الحتواء النفقات العامة والعجز في الميزانية والديون 
الحكوميــة والتضّخــم. وتســّجل المنطقــة العربيــة أعلــى نســبة لإلنفــاق العســكري فــي العالم، قاربت 6.2 في المائة مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 2016، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 2.06 في المائة15. لكن اإلنفاق على الحماية االجتماعية منخفض نسبيًا، إذ 
يقــارب 2.5 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )باســتثناء خدمــات الرعايــة الصحيــة(16. ويبقى تأثير سياســات كهذه على 

توزيــع الثــروات بيــن المناطق والفئات االجتماعية محدودًا عمومًا. 

ال تزال مسوح األسر الطريقة الراجحة لجمع البيانات، ما يحجب 	 
عدم المساواة داخل األسرة الواحدة، وال سيما في صفوف 

النساء واألطفال.

تصلح مؤشرات الهدف 10 لتقييم الفقر أكثر مّما تصلح لتقييم عدم 	 
المساواة. فهي تركز على شمول أشد الفئات فقرًا، أكثر مما تركز 
على الدخل النسبي وتوزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع. 

يؤدي التركيز على أشد الفئات فقرًا في البلدان حيث متوسطات 	 
الدخل القومي مرتفعة ومتصاعدة، إلى حرف االنتباه عن اّتساع 

الفجوة بين األغنياء والفقراء، وعن تقّلص الطبقة الوسطى14.

يقتصــر ذكــر الهجــرة اآلمنــة والمنظمة والنظاميــة، رغم أهميتها 	 
 ألهــداف التنميــة المســتدامة، علــى مقصــد واحــد فــي إطار 

الهــدف 10. والمؤشــران اللــذان يقيســان تكاليــف التوظيــف التي 
يتحملهــا الموظــف )10-7-1( وعــدد البلــدان التــي نفذت سياســات 
هجــرة متســمة بحســن اإلدارة )10-7-2(، قاصــران عــن رصد مدى 

تطبيــق معاييــر الهجــرة اآلمنــة والمنتظمــة والنظاميــة. ويؤّدي 
غيــاب التصنيــف حســب وضــع الهجــرة في مؤشــرات جميع 

أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر إلــى إقصــاء الهجرة 
والمهاجريــن مــن القيــاس، ومــن تحليــل السياســات المتكاملة 

والتخطيــط لها.
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 ويؤّدي ما تشــهده الدول العربية من المركزية في صنع السياســات إلى مفاقمة عدم المســاواة على المســتوى دون الوطني. 
وغالبًا ما تجّلت المركزية في سياسات وميزانيات وممارسات تمّيز المركز أو مناطق جغرافية قليلة على أخرى. 

غير أن الالمركزية والالمركزية المالية تتطلب حكومًة مركزية فاعلة وتمثيلية. ويؤّدي ضعف التمثيل السياسي، وال سيما تمثيل 
الفئات المهّمشة، ونفوذ النخبة على القرارات األساسية في جميع أنحاء المنطقة إلى الحد من قدرة الدولة على االضطالع بدورها 

المركــزي فــي إعــادة توزيــع الثــروة مــن أجــل التنميــة. وينتــج ذلك تدنيًا في فعالية مؤسســات الدولة، ويفرض قيــودًا على الحوكمة 
الديمقراطية وعلى مشاركة المواطنين على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية. فمنذ عام 2010، تجتاح المنطقة 

انتفاضات، ويعّبر الناس عن مظالم بالغة، مطلقين صرخة واضحة للمزيد من الشفافية، والمرونة في مؤسسات الحكومة المحلية، 
إضافًة إلى توزيع الثروات على نحو أكثر عداًل وخدمات ذات نوعية جيدة.

بنية االقتصاد وإيجاد فرص عمل ونوعية التعليم

تؤّدي بنية االقتصادات العربية، التي تعتمد على الريع أو تقتصر على أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة تتيح عددًا محدودًا من 
فرص العمل، إلى إقصاء أعداد كبيرة من السكان. وفي عام 2016، سّجلت المنطقة أعلى معّدل للبطالة في العالم بلغ 10.3 في 

المائة، أي ضعف المتوسط العالمي17. وفي الكثير من األحيان، يعلق الفقراء في العمالة غير النظامية أو المتقّطعة، فيبقون عرضة 
لمزيد من الفقر وعدم المساواة في الحصول على الخدمات. وتقّدر العمالة غير النظامية في المنطقة بطرق مختلفة بنسبة 45 أو 

65 في المائة، وذلك باستثناء القطاع الزراعي18. ومن األدّلة األخرى على اإلقصاء اقتصار الحصول على القروض أو التسليفات 
على نسبة ال تتجاوز 16 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أي أنها األدنى بين جميع المناطق في العالم19.

وُتستخدم الموارد النفطّية في بعض البلدان العربية، وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، للحد من الفقر وتوسيع نطاق 
الرعاية الصحية والتعليم. غير أن ذلك لم يترافق مع تقدم على مسار اإلدماج السياسي وإعمال حقوق اإلنسان.  ففي البلدان الغنّية 

بالنفط فوارق كبيرة بين المواطنين والعّمال المهاجرين. وُيستبعُد أن تنتقل المنافع المتأتية من النفط واإلنفاق العام إلى األجيال 
المقبلة، بالنظر إلى تناقص االحتياطي أو نفاده، ما يجعل تحقيق المساواة عبر األجيال صعبًا. 

وفي البلدان المتوسطة الدخل والبلدان األقل نموًا، ُيمعن ضعف الحماية االجتماعية )الهدف 1( وانخفاض نوعية التعليم الرسمي 
)الهدف 4( في تهميش الفقراء. وأسفر التوّسع السريع في التعليم الخاص خالل العقد الماضي، بما يتطلبه من موارد إضافية 

للتدريــس الخصوصــي وغيــره مــن العناصــر الالزمــة للنجــاح، عــن قطــع الطريق إلــى التعليم العالي أمام الفئــات المحرومة. وتضيق 
 الخيارات أكثر أمام تالميذ المناطق الريفية. وفي مصر، يبلغ احتمال أن يرتاد فرد من الفئة الميسورة الجامعة 97 في المائة، 

مقابل 9 في المائة لفرد من الفئة غير الميسورة20.

القوانين واألعراف والمواقف

يجتمع التمييز على أساس الجنس وغيره من الصفات، بما في ذلك الهوية الدينية والطائفية واإلثنّية، مع ضعف البنى السياسية 
التمثيلية، ليعّمق اإلقصاء االجتماعي والسياسي. فالتمييز ضد المرأة في القوانين ترّسخه أعراف اجتماعية تهّمش المشاركة 

االقتصادية والسياسية للمرأة وتعّرضها للمزيد من العنف. وقليلة هي القوانين التي تجّرم التمييز على أساس الجنس أو اإلعاقة 
أو الهوية الدينية أو الطائفية أو غير ذلك. وحيث تتوفر هذه القوانين، قد ال يتم إنفاذها على نحو صحيح، ما يقّوض المواد 
الدستورية التي تكفل المساواة أيًا تكن الهوية االجتماعية أو الوضع االجتماعي. وتسّجل المنطقة أدنى المعّدالت في العالم 

لمشاركة المرأة في المجال االقتصادي، وكذلك في البرلمانات، فال تتخّطى نسبة المقاعد التشريعّية الوطنية التي تشغلها النساء 
19.4 في المائة21.

ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة الوصم االجتماعي واإلقصاء، إضافًة إلى عوائق مادية تحول دون إدماجهم في سوق العمل 
ُظم التعليمية والحياة العامة. وفي تســعة من أصل عشــرة بلدان تتوفر عنها بيانات، ال يتجاوز معّدل عمالة األشــخاص ذوي  والنُّ

اإلعاقة 14 في المائة للنساء و34 في المائة للرجال، بل هو غالبًا أقل بكثير22.

وال يزال محدودًا إدماج حقوق اإلنسان العالمية في المناهج التعليمية لترسيخ قيم المساواة والقبول والحقوق للجميع، أيًا تكن 
الهوية أو المكانة )الهدف 4(. 

نظام دولي غير متوازن

يؤّدي التحيز في ُنُظم الحوكمة االقتصادية العالمية إلى الحد من تمثيل البلدان النامية ومشاركتها في صنع القرارات، ويضعف 
المساءلة على الصعيد العالمي، وال سيما في ما يتعّلق بقضايا التجارة والملكية الفكرية. وُيعنى الهدفان 10 و17 بمعالجة أوجه 

القصور هذه. وتشّكل األوضاع العالمية أطر االقتصاد الكّلي والسياسات في البلدان العربية، وتحّدد شكل بنية اقتصاداتها، وكذلك 
تحّد من قدرتها على تعبئة الموارد. وأثر الحوكمة غير المتوازنة على صعيد التجارة العالمية ملموس ال على الصعيد الوطني 

فحسب، إّنما على صعيد أكثر الفئات عرضة للمخاطر داخل البلدان أيضًا، مثل صغار المزارعين، الذين يعانون حرمانًا شديدًا، من 
أســبابه تدابيــر الحمايــة التــي تتخذهــا البلــدان األغنــى واألقــوى.

ولهذا االختالل عواقب وخيمة على البلدان األقل نموًا، األكثر حاجًة إلى موارد دولية إضافّية، لكّن األقّل تمثياًل في المحافل التي 
تقّرر كيفّية استخدام هذه الموارد. وتحتاج هذه البلدان إلى معونة دولية كبيرة على سبيل المثال، لكّن تقديم معونات كهذه في 

تناقص على الصعيد العالمي. ودولة فلسطين ليست عضوًا وال تملك حقوق تصويت في أي مؤسسة مالية عالمية23.
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عرضة لإلهمال
مــن مظاهــر عــدم المســاواة فــي المنطقــة العربيــة غياب ُنُظم 

الحمايــة االجتماعيــة التــي تخّفــف مــن وطــأة التهميــش واإلقصاء. 
ويتفاقــم عــدم المســاواة بفعــل التمييــز علــى المســتويين القانوني 

واالجتماعــي. وهكــذا، تبقــى فئــات ومجموعــات اجتماعيــة عديدة 
عرضــة لإلهمــال فــي مجــاالت تشــملها أهــداف التنمية المســتدامة. 
ومــن هــذه الفئــات النســاء والفتيــات والفقراء واألشــخاص ذوو 

اإلعاقــة وكبــار الســن واألطفــال والشــباب ومن هم خــارج العمل 
النظامــي والعّمــال المهاجــرون والالجئــون والنازحــون داخليًا 

وســكان األحيــاء الفقيرة. 

الصراعات العنيفة واقتصادات الحرب

ُتفاقم الصراعات في المنطقة اإلقصاء والتهميش. ويسّبب تدهور الظروف االقتصادية والسياسية نكوصًا في المكاسب اإلنمائّية. 
وتؤّدي التكاليف المادية والبشــرية للصراع، واألضرار التي يلحقها بالمؤسســات والبنى التحتية، إلى اّتســاع الفوارق داخل البلدان 

المتأّثرة بالصراع، وبين هذه البلدان والبلدان األخرى. كذلك يواجه النازحون داخليًا عقبات متعددة على مستوى الوصول إلى 
الخدمات والحصول على عمل. وتواجه األعداد الكبيرة من الالجئين في المنطقة الكثير من أشكال اإلقصاء، التي تتفاقم بفعل عدم 

امتالكهم وثائق رسمّية، وُتعّزز بفعل السياسات التمييزية والتعّصب االجتماعي. وبحلول عام 2016، ُحرم حوالي 15 مليون طفل في 
المنطقة من الفئة العمرية 5 إلى 14 سنة من التعليم بسبب الصراع، معظمهم في الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن24. 

في عام 2019، كانت المنطقة العربية تؤوي أكثر من 40 مليون مهاجر، 
أي نحو 15 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين المنتشرين في 

جميع أنحاء العالم، البالغ 272 مليونًا. وقد هاجر حوالي 32 مليون 
شخص من البلدان العربية، 45 في المائة منهم داخل المنطقة. وتوفر 
األنماط واالّتجاهات المرّكبة للهجرة فرصًا للتنمية، ولكنها أيضًا تطرح 

تحديات ما لم تجِر إدارتها على نحو سليم. وفي عام 2018، دخل 
المنطقة العربية أكثر من 54 مليار دوالر من التحويالت المالية، أي قرابة 

ضعف قيمة المساعدة اإلنمائّية الرسمّية والمعونات. وتواجه دول في 
جميع أنحاء المنطقة تحديات كبيرة، تعوق التنمية، وتوّسع الفوارق بين 

المهاجرين. ومن هذه التحديات رسوم االستقدام المرتفعة التي تقع 
على عاتق المهاجرين، وظروف العمل السيئة، وال سيما في حالة العّمال 

من ذوي المهارات المتدنية، والفجوات الكبيرة في األجور بين العّمال 
المهاجرين وغير المهاجرين، وضيق فرص الحصول على الخدمات 
األساسية واالستفادة من آليات العدالة، ومحدودية حرية التجمع.

 فــي المغــرب، انخفضــت معّدالت وفّيات األمهات بشــكل كبير، 
وُيعــزى ذلــك علــى نحو أساســي إلى انخفــاض معّدل وفّيات األّمهات 

فــي المناطــق الريفيــة. ومــع ذلــك، فــي الفترة بين عامي 2015 و2016، 
بلــغ عــدد الوفّيــات الناجمــة عــن مضاعفات الحمل أو الوالدة 44.6 

لــكل 100 ألــف مولــود حــي فــي المناطــق الحضرّيــة مقابل 111.4 في 
المناطــق الريفيــة. وتظهــر هــذه الفجــوة بين األرياف والمدن أيضًا 

في اختالف عدد النســاء الالتي يســتفدن من الرعاية أثناء الوالدة، 
والرعايــة قبــل الوالدة وبعدها.

تشهد المنطقة مستوى مرتفعًا من عدم المساواة في التعليم. فاحتمال 
أن يصل أوالد األسر الميسورة في األردن وتونس ومصر إلى المدارس 

الثانوية يتجاوز 90 في المائة، مقابل 30 و68 في المائة ألوالد األسر 
 غير الميسورة، للفتيان والفتيات على التوالي. وفي العراق، يبلغ احتمال 
 أن يصل أوالد األسر الميسورة إلى التعليم الثانوي 13 في المائة، مقابل 

64 و71 في المائة ألوالد األسر غير الميسورة. 

وينعكس عدم المساواة على مستوى نتائج التعليم في معّدالت إتمام 
المرحلة الثانوّية حيث الفوارق كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق 

الريفية. وتسجل تونس وجزر القمر والسودان والمغرب وموريتانيا 
واليمن أوسع الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية. 

بلغ مجموع ثروة أغنى 42 شخصًا عربيًا 123 مليار دوالر في عام 2017، أي ما عادل مجموع الناتج المحلي اإلجمالي في جزر القمر والسودان 
وموريتانيا واليمن. 

ولنسبة 40 في المائة من أغنى العرب صالت حالّية أو سابقة بالحكومة أو الدائرة السياسية، ما يشي بترّكز وتداخل في النفوذ السياسي واالقتصادي.

 ESCWA and IOM, 2019; United Nations Population :المصــدر
.Division, 2019; World Bank, 2018

.Ministry of Health in Morocco, 2018 :المصــدر

.Assaad and others, 2019; ESCWA and ERF, 2019 :المصــدر

.ESCWA and ERF, 2019  :المصــدر
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ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 10
إحــراز تقــّدم علــى صعيــد تحقيق الهــدف 10 منوط بجميع أهداف 

التنمية المستدامة. ويرتبط تحقيقه ارتباطًا وثيقًا بتقليص أوجه عدم 
المساواة في االقتصاد، وتعزيز المشاركة السياسية، والتصّدي للتمييز. 

تعزيز الدور المركزي للدولة على مستوى إعادة . 1
التوزيع، وكذلك بوصفها ضامنًا للمساواة في 
الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية:

بناء التوافق السياسي والقدرات اإلدارية على مستوى صنع 	 
السياسات لضمان إعادة التوزيع وشمول الجميع.

تعزيز آليات المساءلة، بما في ذلك مؤسسات مراجعة الحسابات 	 
والرقابة، وتحسين الشفافية للحد من الفساد، من خالل تنظيم 

العالقة بين الحكومة والقطاع الخاص على سبيل المثال.

تعزيــز الحوكمــة علــى جميــع المســتويات، بما في ذلك على 	 
الصعيد المحلي. 

سن تشريعات لمناهضة التمييز، وتغيير القوانين التمييزية بما 	 
يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما لضمان 

المساواة بين الجنسين.

وضــع وتقييــم وتعزيــز آليــات إنفــاذ للقوانيــن القائمــة والجديدة 	 
لمناهضــة التمييــز، وتعزيــز اســتقاللية الســلطة القضائيــة.

معالجة أوجه القصور السياسية واالقتصادية . 2
من خالل تطبيق سياسات إعادة التوزيع واتخاذ 

اإلجراءات بناًء على ذلك:

إدراج مجموعة شاملة من سياسات االقتصاد الكّلي واإلصالحات 	 
المالية لتسهم بفعالية في دفع نمو العمالة، وتوليد فرص عمل 

جديدة والئقة. 

اعتماد الضرائب التصاعدّية لتوسيع نطاق النفقات العامة 	 
وتقليص التفاوت في الثراء على الصعيد الوطني.

 التشــجيع علــى تخصيــص االســتثمار المحلــي واألجنبــي 	 
 المباشــر للقطاعــات االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة 

المرتفعــة.

وضع حدود دنيا للحماية االجتماعية على الصعيد الوطني 	 
وإصالحها وتوسيع نطاقها تدريجيًا من أجل ضمان حصول 

الجميع على الحد األدنى من الدخل.

وتدخل الفجوة بين األرياف والمدن في نطاق أهداف التنمية 
المستدامة. فاألطفال في المناطق الريفية، مثاًل، أكثر عرضة بنحو 

3.6 مّرات للفقر الشديد من األطفال في المناطق الحضرية، وهذا 
من الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية25. ويعيش معظم الذين 

يعانون نقص التغذية في المنطقة العربية في المناطق الريفية، حيث 
الزراعة هي المصدر األساسي للدخل )الهدف 2(. وفي حين يكاد 

الحصول على الكهرباء يكون معممًا في المدن، يقتصر على 80 في 
المائة في المناطق الريفية )الهدف 7(. وبين األشخاص ذوي اإلعاقة، 

تسّجل الفتيات والنساء في المناطق الريفية أدنى معّدالت اإللمام 
بالقراءة والكتابة، والتحصيل العلمي، وااللتحاق بالمدرسة )الهدف 5(.

وفــي مــا يتعّلــق بالهــدف 10، تتعرض فئتــان لمخاطر متزايدة 
وتشــكالن تحديًا كبيرًا: 

األشخاص العالقون في دوامة عدم المساواة يواجهون عوائق 
متداخلة ومتفاعلة، يفاقم أحدها اآلخر. فالعّمال المنزليون 

المهاجرون يتعرضون لخطر االستغالل والعنف، والمرأة المعّوقة 
وغير الملمة بالقراءة والكتابة التي تعيش في منطقة ريفية تواجه 
تحديــات متعــددة. ونــادرًا ما تعكس المنهجّيات التقليدّية ما تواجهه 

هــذه المــرأة مــن قيــود، أو تقــّدم تقديرات عن هذه القيود، فتأتي 
الحصيلة مزيدًا من التهميش.

البلدان األقّل نموًا متأخرة عن البلدان األخرى في المنطقة في 
جميع أهداف التنمية المستدامة. فمعّدل وفّيات األمهات في البلدان 

األقل نموًا هو 493 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي، أي نحو ثالثة 
أضعاف المعّدل في بلدان المغرب العربي، التي تسّجل ثاني أعلى 

معّدل لوفّيات األمهات، وهو 113 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي. 
ويناهــز معــّدل كثافــة األخصائيين الصحيين في البلدان األقل نموًا، 

الذي ُيقاس بعدد األطّباء لكل ألف شــخص، نحو خمس متوســط 
 المنطقة )الهدف 3(. ويبلغ معّدل االلتحاق بالتعليم النظامي قبل 

 ســنة واحدة من ســن االلتحاق بالتعليم االبتدائي 5.62 في المائة 
فــي هــذه البلــدان، مقابل متوســط المنطقــة البالغ 47.16 في المائة 
)الهــدف 4(. والحصــول علــى الكهربــاء الذي يــكاد يكون معممًا في 

 المنطقــة ينخفــض إلــى 48 فــي المائــة فــي البلــدان األقل نموًا 
)الهدف 7(. وتناهز نســبة األطفال الذين يزاولون نشــاطًا اقتصاديًا 

14.8 فــي المائــة، مقابــل 3.7 فــي المائــة في بلدان المشــرق العربي 
و3.3 فــي المائــة فــي بلــدان المغرب العربي )الهدف 8(26.

ويؤّدي الضعف في الطاقة اإلنتاجية والمعارف، إضافًة إلى القيود 
المالية، إلى عرقلة تقّدم البلدان األقل نموًا. وتحتاج هذه البلدان 
إلى تحّول هيكلي في اقتصاداتها لكسر الحلقة المفرغة المتمّثلة 

بارتفاع معّدل الفقر وانخفاض النمو، التي تتفاقم في بعض الحاالت 
بفعل الصراعات العنيفة. وتحتاج إلى الدعم إلغناء القدرات البشرية 

والمؤسسية. ومن دون تهيئة أرضّية متكافئة على الصعيدين العالمي 
واإلقليمي لتمكين البلدان األقل نموًا من إسماع صوتها ومن الحصول 

ُظم الدولية التجارية والمالية، تبقى  على مزيد من التمثيل في النُّ
هذه البلدان في وضع غير مستقر، وتنقصها القدرة على المنافسة 

على قدم المساواة مع غيرها في األسواق العالمية.
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 1-10
التوّصــل تدريجياً إلى تحقيق نمو الدخل ودعم 

اســتمرار ذلك النمو ألدنى 40 في المائة من 
الســكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط 

الوطني بحلول عام 2030

 2-10
تمكيــن وتعزيز اإلدمــاج االجتماعي 

واالقتصــادي والسياســي للجميع، بغض 
النظــر عــن الســن أو الجنس أو اإلعاقة أو 

االنتمــاء العرقــي أو اإلثنــي أو األصل أو الدين 
أو الوضــع االقتصــادي أو غير ذلــك، بحلول 

2030 عام 

 3-10
ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام 
المساواة في النتائج، بما في ذلك من خالل 

إزالة القوانين والسياسات والممارسات 
التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات 

واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

 1-1-10
معّدالت نمو نصيب الفرد من إنفاق األســر 

المعيشــية أو إيراداتها ضمن أدنى 40 في 
المائة من الســكان ومجموع السكان

  1-2-10
نســبة السكان الذين يعيشون دون 50 في 
المائة من متوســط الدخل، بحسب الجنس 

والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

  1-3-10
نســبة الســكان الذين أبلغوا عــن تعّرضهم 

شــخصياً لممارســات تمييزيــة أو تحّرش خالل 
االثني عشــر شــهراً السابقة ألســباب يحّظر 

القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان التمييز 
على أساســها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

مقاصد الهدف 10 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

توسيع برامج الحماية غير القائمة على االشتراكات والممّولة من 	 
الضرائب بالنظر إلى ارتفاع معّدل العمالة في القطاع غير النظامي، 

وال سيما في البلدان األقل نموًا، حيث معّدالت الفقر مرتفعة.

توسيع نطاق الفضاء المدني وتعزيز المؤسسات . 3
التمثيلية:

إزالة القيود المفروضة على المجتمع المدني، بما في ذلك القيود 	 
على التجّمع وتعبئة الموارد. 

رفع القيود المفروضة على مشاركة الشباب والنساء وسائر 	 
الفئات االجتماعية وتمثيلهم في العمليات السياسية، وال سيما 

على الصعيد المحلي.

الحّث على إنشاء شراكات إقليمية وعالمية لصالح . 4
البلدان األقل نموًا:

الوفاء بااللتزامات الدولية لدعم البلدان األقل نموًا، بما في ذلك 	 
من خالل تقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية، وبما يتماشى مع 

برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموًا.

 التخفيــف مــن الحواجــز التجاريــة التقنّيــة وغيرهــا التــي 	 
 تواجههــا هــذه البلــدان، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الحد من 

 القيــود المفروضــة علــى صادراتهــا أو إعفائهــا مــن الرســوم 
 الجمركيــة، إضافــًة إلــى إشــراكها فــي سالســل القيمــة 

اإلقليميــة والعالميــة.

إعطــاء األولوّيــة للعمالــة مــن البلــدان األقل نمــوًا أو تخصيص 	 
حصــص لهــا، إلــى جانــب تخصيــص برامــج بناء القــدرات للعّمال 

مــن هــذه البلــدان لتعزيــز قدرتهم التنافســية. 

جمــع بيانــات على نحو منهجي لدراســة اآلثار . 5
التوزيعّية للسياســات العامة، وال ســيما 

السياســات المالية:

 زيــادة الجهــود المبذولــة فــي األجهزة اإلحصائيــة الوطنية 	 
لجمــع البيانــات المفّصلــة التــي تتعّلــق بالهــدف 10.

 تحليــل اآلثــار التوزيعيــة للسياســات المقترحــة، كالتــي 	 
 تحــدد تكويــن اإلنفــاق وأثــره على عدم المســاواة، وأثر 
 الضرائــب علــى عــدم المســاواة، ومقــدار الضريبة التي 

يمكــن جبايتها.
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 الهدف 10: الحد من أوجه عدم المســاواة

 4-10
اعتماد سياســات، وال ســيما السياســات 

الماليــة وسياســات األجــور والحماية 
االجتماعيــة، وتحقيــق قــدر أكبر من 

ــاواة تدريجياً المس

 7-10
تيســير الهجــرة وتنّقل األشــخاص على 

نحــو منّظم وآمــن ومنتظم ومّتســم 
بالمســؤولّية، بمــا فــي ذلك من خــالل تنفيذ 

سياســات الهجــرة المخّطــط لها والتي 
تّتســم بحسن اإلدارة

 5-10
تحســين تنظيم ورصد األســواق 

والمؤسســات الماليــة العالميــة وتعزيــز 
تنفيــذ تلــك التنظيمــات

 6-10
ضمــان تعزيز تمثيل البلدان النامية 

وإســماع صوتها في عملية صنع القرار في 
المؤسســات االقتصادية والمالية الدولية 

 العالميــة، من أجل تحقيق المزيد من 
ــاءلة   الفعالية والمصداقّية والمس

للمؤسسات والشرعّية 

 1-4-10
حّصــة العمل في الناتــج المحلي اإلجمالي، 
بمــا في ذلك األجــور ومدفوعات الحماية 

االجتماعية

 1-7-10
تكاليــف التوظيف التــي يتحملها الموّظف 

كنســبة من اإليرادات الســنوية في بلد 
لمقصد ا

 1-5-10
مؤشرات الســالمة المالية

 2-7-10
عدد البلدان التي نفذت سياســات هجرة 

متسمة بحسن اإلدارة

 1-6-10
نســبة عضويــة البلدان الناميــة وحقوقها في 

التصويــت فــي المنظمات الدولية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

الشــكل 1 العضوية في المنظمات الدولية والحقوق في 
التصويت فيها 

مالحظــة: المجاميــع هي متوســطات غير مرّجحة لقيم البلدان. ويشــمل 
المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2017 

لجميــع البلــدان. يصار إلــى تصّور المؤشــرين الفرعيين للهدف 1-6-10 
وتحليلهمــا كل علــى حــدة الختالف نطاقهمــا ووحداتهما، وألنهما 
يمّثــالن مفهوميــن مختلفيــن. مقياس المؤشــر الفرعي األّول هو 
متوســط حســابي بســيط لســبعة متغّيرات وهمية يمّثل كل منها 

منظمــة دوليــة، وتســّجل قيمة 1 إذا كان البلد عضــواً فيها، وصفر إن 
لم يكن كذلك. مقياس المؤشــر الفرعي الثاني هو متوســط حســابي 
بســيط لســبعة متغّيــرات تبّيــن القّوة التصويتّيــة للبلدان في كل من 

المنظمــات الدوليــة الســبع، كما هو محســوب في/منقول عن مصادر 
البيانــات في المرفــق بهذا الفصل. 
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العضويــة في المنظمات الدولية 

نســبة حقوق التصويت في المنظمات الدولية
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10-أ 
تنفيذ مبــدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية 

للبلــدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما 
يتماشــى مع اّتفاقات منظمة التجارة العالمية

10-ب 
تشــجيع المساعدة اإلنمائّية الرسمّية 

والتدّفقات المالية، بما في ذلك االســتثمار 
األجنبي المباشــر، إلى الدول التي تشتد الحاجة 

فيها إليها، وال ســيما أقل البلدان نمواً، 
والبلــدان األفريقية، والدول الجزرية الصغيرة 
النامية، والبلدان النامية غير الســاحلّية، وفقاً 

لخططها وبرامجها الوطنية

10-ج 
خفــض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين 

إلــى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات 
 التحويــالت المالية التي تربو تكاليفها على 

5 فــي المائة، بحلول عام 2030

10-أ-1 
نســبة بنــود التعريفات الجمركّيــة المطّبقة 

علــى الواردات من أقل البلــدان نمواً والبلدان 
الناميــة المتمّتعــة باإلعفاء الكامل من 

الجمركّية الرسوم 

10-ب-1 
 مجمــوع تدّفقات الموارد المخّصصة 
 للتنمية، بحســب البلدان المســتفيدة 

والبلــدان المانحة وأنــواع التدّفقات )على 
 ســبيل المثال المســاعدة اإلنمائّية 

الرســمّية، واالستثمار األجنبي المباشر، 
والتدّفقات األخرى(

10-ج-1 
تكاليف التحويالت المالية كنسبة من المبالغ 

المحّولة

 لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 2 مجموع المساعدات اإلنمائّية حسب الجهة 
المســتفيدة )بماليين الدوالرات باألسعار الجارية(

الشــكل 3 نســبة تكاليف التحويالت المالية من المبالغ المحّولة 
)بالنسبة المئوية( 

 United Nations( مالحظــة: المجاميع هــي العدد الكّلي للقيم في البلدان
Statistics Division, 2019(. يشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة 

العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت لعام 2016 للبلدان التالية: األردن وتونس 
والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والســودان والجمهورية العربية الســورية 

والصومال والعراق ودولة فلســطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب 
وموريتانيــا واليمــن؛ وقيماً بيانية ُســّجلت في عام 2010 لُعمان. ال يغّطي 

هذا المؤشــر سوى البلدان المتلقية ويســتثني البلدان المانحة البالغ 
عددهــا 41 بلــداً من مختلف المناطــق الُمدرجة من قبل منظمة التعاون 

االقتصــادي والتنمية أو الــواردة كجهات مانحة في مجموعة بيانات 
المؤشــر الفرعي الثاني للهدف 10-ب-1. 

يشــمل المؤشــر قيماً إيجابية وسلبية على حد سواء )ذات أهمّية 
اقتصادية( على مســتوى جميع المالحظات في قياســه صافي 

المســاعدات اإلنمائّية الرســمّية، التي تشمل تسديد القروض التي 
"ُتســّجل قيماً ســلبّية وُتخصم من المساعدات اإلنمائّية الرسمّية 

والقروض". "في بعض الحاالت تكون قيمة تســديد القروض أعلى من 
المســاعدة اإلنمائّية الرســمّية الجديدة ويظهر صافي المساعدة اإلنمائّية 

.(OECD, 2019( "الرســمّية قيمًة سلبّية

مالحظة: المجاميع هي متوســطات غير مرّجحة لقيم البلدان. يشــمل 
المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت لعام 2017 

للبلدان التالية: األردن وتونس والجزائر وجزر القمر والســودان 
والجمهورية العربية الســورية والصومال ودولة فلســطين ولبنان 

ومصر والمغرب واليمن. اســتناداً إلى مســتودع البيانات الوصفّية 
لمؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة، يهدف هذا المؤشر إلى جعل 

"تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين تســاوي 3 في المائة أو أقل 
بحلــول عام 2030" وإلى "إلغاء قنــوات التحويالت المالية التي تناهز 

 United Nations( تكاليفهــا 5 فــي المائة أو أكثر" بحلول ذلك الوقت
 .)Statistics Division, 2019
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 الهدف 10: الحد من أوجه عدم المســاواة

1 ..ESCWA and ERF, 2019

المرجع نفسه.. 2

World Inequality Lab, 2018. البلدان العربية المشمولة في هذا التقرير هي: األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجمهورية العربية السورية، . 3
والعراق، وُعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمملكة العربية السعودية، واليمن. كذلك يشمل إيران وتركيا.

4 ..World Inequality Database, 2016b

ESCWA, 2017. ُتجبى الضرائب غير المباشرة من قبل وسيط من الشخص الذي يتحّمل العبء االقتصادي النهائي لتلك الضريبة. ويزيد هذا النوع من الضرائب . 5
أسعار المنتجات التي ُتفرض عليها. وبعض األمثلة على الضرائب غير المباشرة هي الرسوم الجمركّية وضريبة اإلنتاج المركزية والضرائب على الخدمات وضريبة 

القيمة المضافة.

6 ..Assouad, 2018b

7 ..WHO and UNICEF, 2018

حسابات اإلسكوا، الفصل المتعّلق بالهدف 5.. 8

9 ..ESCWA, 2018c

حسابات اإلسكوا، الشكل 3.. 10

تحليالت اإلسكوا، الشكل 1.. 11

12 ..AFED, 2018; AMF, 2016

وفقاً للمنهجية المعتمدة في هذا التقرير.. 13

14 ..ESCWA, 2014 لقراءة المزيد، يمكن االطالع على

15 ..World Bank, 2019; SIPRI, 2018 حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات الناتج المحلي اإلجمالي من

16 ..ILO, 2017

حسابات اإلسكوا، الفصل المتعّلق بالهدف 8.. 17

18 ..Chen and Harvey, 2017

حسابات اإلسكوا، الفصل المتعّلق بالهدف 9.. 19

20 ..ESCWA, 2018b

حسابات اإلسكوا، الفصل المتعّلق بالهدف 5.. 21

22 ..ESCWA, 2018a

تحليالت اإلسكوا، الشكل 1. لمزيد من التفاصيل عن بيانات البلدان، يمكن االطالع على مرفق هذا الفصل.. 23

24 ..UNICEF, 2019, p. 41

25 ..UNICEF, 2017
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الحواشي



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

144

Abu-ismail, Khalid, Verena Gantner and Manuella Nehme (2019). “Inequality of Outcome in Education”. Presentation at the Experts Group Meeting on Multidimensional 
Inequality in Arab Countries, Beirut, 18 February. www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/session_ii_-_inequality_of_outcome_in_education.pdf.

AFED (Arab Forum for Environment and Development) (2018). 2018 Report of the Arab Forum for Environment and Development: Financing Sustainable Development in Arab 
Countries. Najib Saab and Abdul-Karim Sadik, eds. Beirut. www.afedonline.org/webreport2018/AFEDReport-financingSDinArabCountries2018-.pdf.

AMF (Arab Monetary Fund) (2016). Joint Arab Economic Report. United Arab Emirates. www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https://www.amf.org.
ae/sites/default/files/econ/joint reports//Joint Arab Economic Report 2016.pdf.

Assaad, Ragui, Rana Hendy and Djavad Salehi-Isfahani (2019). “Inequality of Opportunity in Educational Attainment in the Middle East and North Africa: Evidence from 
Household Surveys”. International Journal of Educational Development 66 (April): 24–43. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2019.02.001.

Assouad, Lydia (2018a). “Rethinking the Lebanese Economy: The Extreme Concentration of Income and Wealth in Lebanon 2005–2014”. 2017/13. WID.World Working Paper 
Series. https://wid.world/country/lebanon/.

——— (2018b). “Is the Middle East the World’s Most Unequal Region?” The Economic Research Forum Policy Portal, 27 March. https://theforum.erf.org.eg/2018/03/27/
middle-east-worlds-unequal-region/.

Chen, Martha, and Jenna Harvey (2017). “The Informal Economy in Arab Nations: A Comparative Perspective”. Manchester. www.wiego.org/sites/default/files/resources/
files/Informal-Economy-Arab-Countries-2017.pdf.

ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia) (2014). “Arab Middle Class: Measurement and Role in Driving Change”. www.unescwa.org/sites/www.unescwa.
org/files/publications/files/arab-middle-class-measurement-role-change-english.pdf.

——— (2017). “Rethinking Fiscal Policy for the Arab Region”. www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/rethinking-fiscal-policy-arab-region-english_1.pdf.

——— (2018a). “Disability in the Arab Region”. www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/disability-arab-region-2018-english_1.pdf.

——— (2018b). “Social Development Report 2: Inequality, Autonomy and Change in the Arab Region Economic and Social Commission for Western Asia”. Beirut.  
www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/social-development-report-2-english_1.pdf.

——— (2018c). “Population and Development Report Issue No. 8: Prospects of Ageing with Dignity in the Arab Region”. Beirut. www.unescwa.org/publications/population-
development-report-8.

ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia), and ERF (Economic Research Forum) (2019). “Rethinking Inequality in Arab States”. www.unescwa.org/
publications/rethinking-inequality-arab-countries.

ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia), and IOM (International Organization on Migration) (2019). “Situation Report on International Migration 2019: 
The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the Context of the Arab Region”. https://www.unescwa.org/publications/situation-report-international-
migration-2019.

ILO (International Labour Organization) (2017). World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals. www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf.

Ministry of Health in Morocco (2018). “National Survey on the Population and Family Health”. www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2019/03/
Rapport préliminaire_ENPSF-2018.pdf.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2019). “Development Finance Statistics - Frequently Asked Questions”. www.oecd.org/dac/stats/faq.htm.

SIPRI (2018). "SIPRI Military Expenditure Database". 2018. www.sipri.org/databases/milex.

UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2017). “Child Poverty in the Arab States: Analytical Report of Eleven Countries”. www.unicef.org/mena/media/1471/file/Child 
Poverty in the Arab States-Full-Eng.pdf.

——— (2019). “MENA Generation 2030 – Investing in Children and Youth Today to Secure a Prosperous Region Tomorrow”. https://data.unicef.org/wp-content/
uploads/2019/06/MENA-Gen2030-April2019.pdf.

United Nations Population Division (2019). “Trends in International Migrant Stock: The 2019 Revision”. www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/
estimates2/estimates19.asp.

United Nations Statistics Division (2018). “Global SDG Indicators Database”. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.

——— (2019). “SDG Indicators Metadata Repository”. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.

WHO (World Health Organization), and UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2018). “A Snapshot of Drinking Water, Sanitation and Hygiene in the Arab Region”.  
www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/jmp_arab_region_snapshot_20march2018_0.pdf.

World Bank (2019). “World Development Indicators DataBank”. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on.

World Bank (2018). “Migration and Remittances Data”. www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data.

World Inequality Database (2016a). “Income Inequality by Top Decile and Top 1%”. https://wid.world/data/.

——— (2016b). “Income Inequality by Top Decile versus Bottom 50%”. https://wid.world/data/.

World Inequality Lab (2018). World Inequality Report 2018. https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf.

المراجع


