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 4102 دورة عام
 من جدول األعمال املؤقت* 5 البند

    اجلزء الرفيع املستوى
ــام      ــا  ل  ــا ل ال  ــا االقتصــادجا واالجتماعي خفــ  : 4102 دراســا الال

 داماالتفاوت ل سياق التنميا املست
  

 حملا عاما  
 

 موجز 
إىل حـدو  يجـادة ملحو ـا ل     دراسة احلالةة اقتصاةاد ة الاقجصعاة ةة ل ال ةا     تشري   

ــداع  ــ د       ــا ســناع ال ــا  ل  ل ــداع ل ال خــود األخــريةأ إب ج ــين اللبي التفــاوت داخــب البل
 ـرات  أ وتـب  املؤ 0891عمـا اـاع عليـ  ل عـام      4101التفـاوت في ـا ارتفاعـا خـال عـام      
إىل اع التفاوت ل آسيا ما  رح جتزاجـد وولـب إىل   الدراسة املوحدة واحملدَّثا املست ملا ل هذه 

مستوجات مماثلـا إىل مسـتوجات  ل امرجنـا الاتينيـاي وهـي املنلخـا الـح تشـ د حـى ا ع اعلـ            
متــر  تفــاوت ل ال ــا أ و ــ دت  لــداع ل اورو ــا دمنــ ا االاــاد الروســي واالقتصــادات الــح  

مبرحلــا اقتخاليــا ل اورو ــا الشــرقيا يجــادة اوــا ل التفــاوت خــال فتــرة التســ يناتي ل حــ    
 ــ دت  لــداع ل امرجنــا الشــماليا واوقياقوســيا يجــادة ملحو ــا ل التفــاوت خــال فتــرة         
الثماقيناتأ وعل  اجلاقب اإلجيايبي هناك منلختاع جشـ د في مـا التفـاوت قخصـاقا داخـب البلـد       

 اهات  ـــري إياء اجتــــود تشنك  خدر ابـــاي رلم  خاء وجـومها امرجنا الاتينيا وافرجخيالواحد 

 
 

 * E/2014/1/Rev.1ي املرفق الثاينأ 

http://undocs.org/ar/E/2014/1/Rev.1
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التفاوت ل افرجخيا  سبب سوء البياقاتأ  يد اع حجم وجوه االخنفاض ل التفاوت ل هـات   
 املنلخت    جتجاوي عموما حجم الزجادات ل املناطق األخرىأ

ها النومات ولريهـا مـن اجل ـات امل نيـا علـ  الصـ يد       و وسع اإلجراءات الح تتخذ  
الوطين ل جمال السياسات ال اما التأثري ل التفاوت داخب البلد الواحد  وجـ  خـا ي ومـن      

اقـ  سـتر ر   الدراسةة  جشنب بلك قخلا اقلـاق م مـا ل م اجلـا التفـاوت وخفوـ أ وتؤاـد       
خفـ  التفـاوت وفخـا لرـرو  اـب  لـد        الاجا إىل تصميم وتنفيذ اطر السياسات الراميا إىل

علــ  حــدةأ وقــد جســتلزم خفــ  التفــاوت ل ســياق التنميــا املســتداما عــدة امــور منــ ا إطــار  
متنامــب لل مالــا جــدعم إجيــاد الو ــا و الا خــاع ويجــادة تصــاعدجا ل قرــم فــرض الوــرا بع   

لـري املسـتداماع   وفرض الورا ب عل  ال وامب اخلارجيا النا ئا عن امناط اإلقتاج واالست اك 
ويجادة وجـود املـراة ل هيئـات اجملتمـع احمللـي الـح تتـوىل إدارة مـوارد امللنيـا ال امـاع وتنسـيق            

 دويل ل جمال الورا ب تشارك في  البلداع النامياأ
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 مخدما  
أ وجتفـق  4105ما  رح التفاوت حمب قخاش ل سياق ليالا خلا التنميا ملا   ـد عـام     

  مزجد من املساواة والتنافؤ عل  الص يد ال املي مـع واحـد مـن املبـاديت الـح      الس ي إىل إحدا
اإلسـ ام   الدراسةة أ وتتـوخ   (0داقرت هبا الدول األعواء ل إعاع األمم املتحدة  شـأع األلفيـا  

ل النخاش اجلاري من خال مناقشا االجتاهات الراهنا ل تلور التفاوتي ومن خـال مناقشـا   
ت البدجلــاأ امـا تتــوخ  تخــدم امل لومـات الايمــا ملناقشـا النيفيــا الــح    وسـا ب خفــ  التفـاو  

جتسىن هبا للحنومات ولريها من اجل ـات امل نيـا خفـ  التفـاوتي وقوعيـا األدوات الـح مـن        
املستلاع وض  اي واألمثلا الناجحا تارخييا وحدجثا ل خف  التفاوت الـح كنـن الـت لم منـ ا     

اخــب جمموعــا عرجوــا مــن البلــداع والســياقات والتحــدجات   صــدد قلــاق خفــ  التفاوتــات د
ــذ اطــر       ــ  ســتنوع هنــاك حاجــا إىل تصــميم وتنفي املاثلــا ل هــذا الســبيبأ وتؤاــد الدراســا اق

 السياسات الراميا إىل خف  التفاوت وفخا لررو  اب  لد عل  حدةأ
ــو        ــ و ا دوام النمـ ــد لـ ــد جزجـ ــا األمـ ــرات طوجلـ ــات لفتـ ــاع التفاوتـ ــتمرار ارتفـ  إع اسـ

االقتصاديأ وتب  الدراسات التجرجبيا الدجثـا الـح اجراهـا لـندوق النخـد الـدويل اع البلـداع        
أ (4دالح تشـ د ارتفاعـا ل التفـاوت هـي علـ  األرجـق الـح قـد تشـ د دورات اقصـر ل النمـو           

ط  رح ارتفاع التفاوتاتي ل البلداع املتخدما النمو والناميا عل  السواءي جرتبط اجوـا  أمنـا   وما
اإلفراط ل متوجب االست اك واالستثمار عن طرجـق الـدجوع الـح قـد تنـوع اسـ مت مـن   ل        
ــاوت املرتفــع مصــحو ا        ــا جنــوع التف ــكي عــادة م ــا واالقتصــادجاأ إضــافا إىل بل األيمــات املالي
 اخنفاض مستوجات االستثمار ل راس املال البشري دالت ليم والرعاجا الصـحيا  وجـ  خـا (ي    

جزجـد مـن لـ و ا اإل خـاء علـ  النمـوأ وجفوـي اجوـا ارتفـاع التفـاوت إىل خفـ             األمر الذي 
تأثري النمو االقتصادي ل الد من الفخرأ وعـاوة علـ  بلـكي تـب  اع تراـز األلـول جفوـي        
إىل عدم ختصيص املوارد عل  الوج  األمثبي وما جصحب بلـك مـن عـدم افاجـا االسـتثمار ل      

 الخلاعات اإلقتاجياأ  
ــد آ   ــر وااـ ــوعي 4102دتقر ةةةر ةةةةة احلالةةةة اقجصعاة ةةةة ل ال ةةةا     خـ مسةةةا   ( امل نـ

ــا       ، (2دالصفةةاال  ــن الوج  ــب اــدجا جســيما م ــداع كث ــع واملســتمر داخــب البل ــاوت املرتف اع التف
__________ 

 أ55/4قرار اجلم يا ال اما  (0د 

 Jonathan David, Ostry, Andrew Berg and Charalambos G. Tsangarides, “Redistribution, inequality اقرـر:  (4د 

and growth”, IMF Staff Discussion Note 14/02 (Washington, D.C., International Monetary Fund, February 

 أ(2014

 أ42-40ي الصفحات IV.2.13ع منشورات األمم املتحدة رقم املبي (2د 



 E/2014/50 

 

4/33 14-02943 

 

االجتماعيــاي حيــث جــؤثر ل الالــا امل يشــيا لــيس فحســب  النســبا ألولئــك الخــا    ل قــاع    
ن هـم ل قمـا تلـك املسـتوجاتأ إب إع التفـاوت  ـد       مستوجات الدخبي ولنن اجوا  النسـبا ملـ  

من فر  االرتخاء ل اللبخات االجتماعياي مبـا جشـمب ارتخـاء األجيـال املت اقبـاأ وعـاوة علـ         
ــداع         ــق م  ــا فخ ــا( جتراف ــا داو األفخي ــات اجلماعي ــ  اع التفاوت ــا عل ــا الدال ــراام األدل ــكي تت بل

ىل الخاقــب السياســيا واألهليــاي وعــدم    التماســك االجتمــاعيي و يئــا تر ــا خصــبا تفوــي إ     
 االستخراري وارتفاع حدة عدم امن البشرأ

وقــد ج ــوق التفــاوت اســتداما البيئــا ي ول بات الوقــت قــد جفوــي تــدهور البيئــا إىل     
يجادة التفاوتأ وفيما جت لق  تغري املناخي عل  سبيب املثالي تشري األدلـا الدامغـا إىل اع األفـراد    

حـاالي الـذجن جسـ موع  أقــب قـدر ل االقب اثـات الـح تسـرع  ـوترية االحتــرار          والبلـداع األفخـر  
ال املي ي لدج م قدر اقـب مـن املـوارد النفيلـا تماجتـ م مـن عواقبـ ي وهـم جتوـرروع مـن تغـري            
املناخ  صورة اسوا من قررا  م األلىن حاالأ ول املخا بي مـن املـرجق اع جـؤثر تغـري املنـاخ ل      

 ريت  اهليئا النوميا الدوليا امل نيا  تغري املناخأ وحسـب مـا بارتـ  اهليئـا     التفاوت حسب ما ا
ا ثار النا ئا عن تغري املناخ من املتوقع اع تزجد من حدة الفخر ل م رـم البلـداع الناميـا    ’’فإع 

ــداع        ــاوتي ل البل ــدا ل التف ــح تشــ د تزاج ــداع ال ــدة ل البل ــر جدج ــوج فخ ــ ا جي ــتع عن واع جن
 ‘‘أ(2دنمو والناميا عل  حد سواءخدما الاملت
عل  ار  ا جماالت ر يسـيا جتسـىن للسياسـات إحـدا       الدراسةول هذا السياق تراز   

اثـر جــوهري في ــا ل مـا جت لــق افــ  حـدة التفــاوت هــي: البيئـا وال مالــا وسياســات إعــادة     
جـرةأ ول حـ  اع   التويجعي والتدا ري ال امليا الـح تـؤثر ل تغـري املنـاخي وفـرض الوـرا بي واهل      

التأثري الذي  دث  التفاوت ل األ  اد االقتصادجا واالجتماعيا الـح تتسـم هبـا التنميـا املسـتداما      
 أ وتتنـاول (5دما  رح حمب تو  منثفاي فإع الصلا    التفاوت والبيئا قـد لخيـت اهتمامـا اقـب    

 ثرا ل البيئاأ   البحث الخنوات الح ُجحد  عن طرجخ ا التفاوت ل الدخب ا الدراسة
وسيستلزم إقرار اي إطار للسياسات جتوخ  اسـ  تويجـع الـدخب قـوة امـتاك يمـام         

األمور عل  الص يد الوطيني وعمليـات ف الـا و ـرعيا ل جمـايل التمثيـب والشـمولي مبـا جشـمب         
__________ 

 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability’’اهليئا النوميـا الدوليـا امل نيـا  ـتغري املنـاخ       (2د 

– Summary for Policy Makers‘‘ أ كنــن االطــاع عليـ   ــاملوقع التــايل: 40ي الصـفحا  (4102ي دجنيــوي 
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdfأ 

الصكةاؤ  الالصيع ةة   امل نـوع:   6002الصقر ةر ةةة الصيع ةة ل ال ةا  ل ةا       عل  سبيب املثالي   جتناول هذه املسـألا   (5د 
ــدخب املســألا ضــمن قلــاق   4115دوا ــنلن ال الــماي البنــك الــدويلي   الصقر ةةر ةةةة  اهتمــام(أ اــذلك   ت

س اسةا  اليعةةو اللةةام  الانصةةوادر الاةادر ةةةة مةة در ا مةة  انص ةةد    امل نــوع:  6006الصجةار  الالصيع ةةة ل ةةا   
 (أE.12.II.D.6دمنشورات األمم املتحدةي رقم املبيع  للصجار  الالصيع ة
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ب اجل ات امل نيا لري النوميا وقوى اجملتمع املدينأ وسو  جستلزم اجوـا  يئـا عامليـا متنـن اـ     
 لد من امتاك حيـز السياسـات الـايم للبـت ل اإلجخـاع واللرجـق املفوـي  إىل اخيـق التنميـا          

 املستداماأ
التفـاوت ل الـدخب  ولـف  عـاما ج ـل  شـنب واسـع         الدراسةة  وقد اسُت مب ل هـذه   

عن اثري من اقواع التفاوت األخرىي حى وإع ااع الدخب هو دوع  ـك مؤ ـر لـري اامـب     
مــن ا  ـاد التفــاوت الــح اــدد التنميـا املســتداماأ وقــد تـوىل م  ــد األمــم املتحــدة     علـ  النــثري 

لبحو  التنميا االجتماعيا إجـراء تـو  عميخـا عـن  ـى ا  ـاد التفـاوت ل تخـارجره األخـرية          
أ و وجـ  خـا ي   (6د4102ي وقام  ذلك اجوا  رقامع األمم املتحـدة اإلمنـا ي عـام    4101عام 

التباجنـات ل عـدة ا  ـاد م يشـياي      6002الةة اقجصعاة ةة ل ال ةا  ل ةا      الصقر ر ةةة احل جناقن 
من ا ال مر املتوقع عند امليادي ومدى  خاء اللفب عل  قيد اليـاةي والتغذجـاي وفـر  االلتحـاق     
 الت ليمأ وجخدم اجوـا قرـرات مت مخـا ل االقخسـامات  ـ  الرجـو والوـري والتحـدجات الـح          

يا احملرومـا وامل مشـاأ  يـد اع اليـب قلـاق ا  ـاد التفـاوت الـيا تامـا          تواج  الفئات االجتماع
 الالياأ   الدراسةخيرج عن قلاق اهتمام 

عل  التفاوت داخب الدولي وتوفر حملات عـن السـياق ال ـاملي األوسـع      الدراسةوتراز   
 امليـاي  مدىأ وجتصب اثري من ال وامب الـح اـرك التفـاوت علـ  الصـ يد الـوطين  ال مليـات ال       

ــدفخات البشــر والســلع واخلــدمات ومصــادر التموجــب علــ       ــا وت ــ ا التلــورات التننولوجي ومن
الصــ يد الــدويلي والت دجــدات املاثلــا امــام اســتداما البيئــاي وتغــري املنــاخي إىل جاقــب عمليــات    
اخرىأ وسيحتاج اي إطـار للسياسـات الايمـا لاجـراءات املتخـذة علـ  الصـ يد الـوطين إىل         

عل  قلاق عاملي داعم ل ي مع اختاب إجراءات ااعيا عل  الص يد الـدويل ل امليـادجن    االرتناي
 األساسيا من قبيب التجارة واملاليا والبيئا وارتخاء األفرادأ

 
 التفاوت ل الدخب  شى ارجاء ال ا   

من املستلاع قيـاس التفـاوت ل الـدخب علـ  ثاثـا مسـتوجات هـي التفـاوت ل البلـد            
الذي جخيس التباجنات ل الدخب عل  قلاق األسر امل يشيا ل البلد الواحـدع والتفـاوت    الواحد

   البلداع الـذي جخـيس التفاوتـات ل قصـيب الفـرد مـن النـاتع الخـومي اإلاـايل  ـ  البلـداع            
دوع النرر ل تويجع الدخب داخل اع والتفاوت عل  الص يد ال املي الذي جشمب سـناع ال ـا    

__________ 

ــ (6د  ــاي    م   ــا االجتماعي ــم املتحــدة لبحــو  التنمي مكاؤ ةةة الفقةةر الالصفةةاال ري الةةصي، اا كلةةة، الالس اسةةة     د األم
(ع و رقـامع األمـم املتحـدة    E.10.III.Y.1دمنشورات األمم املتحدةي رقـم املبيـع    اقجصعاة ة، الال وام  الس اس ة

 (أ4102يوجوركي دق انقسا  اإلنسان ةري مكاؤ ة الصفاال  ل البلدار اليام ةاإلمنا يي 
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لـو ااقـت الـدود قـد تا ــت والـبق ال ـا   لـدا واحـداأ وكنـن حسـاج اــب             أسـره امـا  
مخياس من هذه املخاجيس  است مال مؤ ر إحصا ي من قبيب م امـب جـييني الـذي  ـدد تويجـع      
الدخب ل رقم واحد جتراوح    لفر دالتنافؤ املللق( وواحد دالتفاوت التامي الـذي ج ـين اع   

 أ(7داسرة م يشيا واحدة( ايع الدخب توية فرد واحد او
ــدءا مــن منتصــو         ــد الواحــد   ــادة التفــاوت ال ــام ل البل وُتر ــر الدراســا حــدو  يج

ــد األخــري داقرــر الشــنب     ــ  ل ال خ ــاتي   ثبات ــوط ل   (9د(0-سالثماقين ــاك هب ــرح هن ــا   أ وم
ي اسـتنادا إىل متوسـط دخـب الفـردأ و ـب التفـاوت علـ         4111التفاوت    البلداع منذ عـام  

 ص يد ال املي مستخرا ولنن عند مسلق عال جداأال
 

 مزجد من األفراد جت رضوع للتفاوت ل  لداهنم  
ــادة ملحو ــا خــال         ــد ياد يج ــداع ق ُتر ــر الدراســا اع مســتوى التفــاوت داخــب البل

ــام      72ال خــود املاضــياي إب ج ــين   ــاوت ع ــداع ياد في ــا التف ــا  ل  ل ــا مــن ســناع ال  ل املا 
 أ0891لي  عام عما ااع ع 4101

الــدليب علــ  حــدو  يجــادة حــادة ل التفــاوت داخــب البلــداع خــال  الدراسةةةوتخــدم   
الدجثــا الــح  ــ دت اخنفاضــا ل التفــاوت ل   ــ  ‘‘ الســياقات’’التســ ينات مــع املزجــد مــن 

ــار املتوســط اإلقليمــي    ــاأ وإبا مــا ابخــذ ل االعتب ي جتســىن (8دالبلــداعي خالــا ل امرجنــا الاتيني
__________ 

رلبا ل التبسيطي سُي رض م امب جيين ل  ى اقسـام الدراسـا ل  ـنب قخـاط مئوجـاي علـ  مـدرج جتـراوح          (7د 
 ما    لفر دالتنافؤ املللق( وما ا دالتفاوت املللق(أ

و  التنميـا  ابعدت قاعدة  ياقات التفاوت ل الدخب عل  الصـ يد ال ـاملي وجتـوىل تشـغيل ا امل  ـد ال ـاملي لبحـ        (9د 
االقتصــادجا التــا ع جلام ــا األمــم املتحــدةأ وتتجمــع ل قاعــدة البياقــات املــذاورة تخــدجرات م امــب جــيين الــح  

ت رجفــا لتلفــاي جخــيس   وــ ا الــدخب  ينمــا جســتند الــب   ا خــر إىل   41ُحســبت  اســت مال مــا جزجــد علــ  
علـ  مـدار الـزمن عخبـا لـ با امـام البحـو         اإلقفاقأ وعلي ي تشنب مخارقا م امات جيين ل  ى البلداع و

والتحلــيات  صــدد التفــاوتأ وتتــوخ  قاعــدة البياقــات املوحــدة للتفــاوت ل الــدخب علــ  الصــ يد ال ــاملي     
م اجلا مسا ب إمناقيا املخارقا    البياقات ل  ى البلداع وعل  مدار الزمن  توحيـد م ـامات جـيين املـوفرة     

قاعدة  ياقـات التفـاوت ل الـدخب علـ  الصـ يد ال ـامليأ وتـوفر قاعـدة البياقـات          من  ى املصادري ومن  ين ا 
املوحدة جمموعا مـن التخـدجرات املوحـدة عـن السـوق وتويجـع الـدخب الصـال املتـاح الـح كنـن مخارقتـ ا و              
جتمي  ا من خال إجراء تخليـدى موحـد جيـري عـن طرجخـ  اختـاب اسـاس مرج ـي هـو التخـدجرات املـوفرة مـن             

لدراسا الح ت ر   اسـم دراسـا لنسـملل للـدخب ي وجلـي بلـك إجـاء اولوجـا إىل مصـادر البياقـات األاثـر            ا
موثوقيـا علـ  تلـك األقـب موثوقيـاأ وتـوفر قاعـد البياقـات املوحـدة للتفـاوت ل الـدخب علـ  الصـ يد ال ـاملي               

حيـدأ وقـد تنـوع تلـك األخلـاء      اجوا األخلاء امل تادة ل تخدجرات م امب جييني الح تنشأ عـن عمليـات التو  
امل تادة ابرية  النسبا للبلداع املتاح عن ا اقب البياقات موثوقياي وجت   اخـذها ل االعتبـار داقرـر اجوـا املرفـق      

 (أبالدراسةالتخين امللحق 

 جتوافق التصنيو اإلقليمي مع االست مال املوحد ل األمم املتحدةأ (8د 
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ي تؤاـده جمموعـا   4114حرا حدو  هبوط ابري ل التفاوت  أمرجنـا الاتينيـا منـذ عـام     ما
متزاجـدة مــن البحـو  الــح وثخـت يــاح السياســات امللبخـا هبــد  خفـ  التفــاوت ل  لــداع      

 أ(01داملنلخا
ولخد   دت  لداع ل آسيا يجادة ابرية ل التفاوت خال التس ينات و ـب مسـتوى     

 4117ال خـد األخـريأ وُت ـرهض هـذه الدراسـا الـدليب علـ  اقـ  منـذ عـام           التفاوت عاليا خال 
 رح هناك ارتفاع ل التفاوت ل البلد الواحد  آسياي مخاس حسب مستوى الدخب املتـاحي   ما

ومماثب للتفاوت املرتفع ل امرجنا الاتينيـاأ و ـ دت  لـداع ل اورو ـا دمنـ ا االاـاد الروسـي        
ــح متــر مبرح  ــادة حــادة ل التفــاوت خــال     واالقتصــادات ال ــا الشــرقيا( يج ــا ل اورو  ــا اقتخالي ل

التس يناتي ل ح  تش د  لداع ل امرجنا الشماليا واوقياقوسـيا يجـادة ملحو ـا ل التفـاوت     
 منذ الثماقيناتأ

وهناك تشنك ابري إياء هبـوط التفـاوت املبلـن عنـ  امتوسـط إاـايل لبلـداع افرجخيـا           
تتناول الدراسات الح ابجرجت عل  مـدار فتـرة اخلمـس عشـرة عامـا        سبب سوء البياقاتأ و 

ل املا ا من سناع املنلخـاي وهـي قسـبا     75املاضيا ل افرجخيا عن األسرة امل يشيا سوى قسبا 
 ل املا اأ   82تخب اثريا عن النسبا ل مناطق اخرى الح  لغت 

 

__________ 

 ,Giovianni Andrea Cornia, ed., Falling Inequality in Latin America: Policy Changes and Lessons اقرـر:  (01د 

UNU-WIDER Studies in Development Economics (Oxford, Oxford University Press, 2014)أ 
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 0 -س الشنب 
 4101-0871التفاوت ل البلد الواحدي الفترة 

  (م امب جيين عن املتوسط ال املي للدخب الصال املتاح املرجق   دد السناعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
األمم املتحدة/إدارة الشؤوع االقتصادجا واالجتماعياي استنادا إىل قاعدة  ياقـات التفـاوت ل الـدخب     :انادر 

ــخا    ــامليي النســـــــــــ ــ يد ال ـــــــــــ ــ  الصـــــــــــ ــع:   0-2علـــــــــــ ــ  املوقـــــــــــ ــا علـــــــــــ املتاحـــــــــــ
http://myweb.uiowa.edu/fsolt/swiid/swiid.eduأ 

ت رض األرقام م امب جيين فيما جت لق  تويجع لال الدخب املتاحي اي   ـد مراعـاة سـداد الوـرا ب      :مالحظة 
ود عدد ابري من البلداع اتارجخ البداجا هبد  افالا وج 0871املبا رة والتحوجاتأ واختري عام 

املتاح لدج ا  ياقات عن التفاوت تستند إىل االستخصاءاتي وضـماع اال جـؤدي اسـتخراء البياقـات إىل     
ــات مخدمــا عــن     ــب قســبا    066تغــيري الصــورة ال امــاأ والبياق ــدا ي وهــو مــا كث ــن   87 ل ــا م ل املا 

 ال ا أ سناع
  

  دء هبوط التفاوت    البلداع  
التفــاوت  ــ  البلــداعي مــن مســتوى عــال  الف ــبي ل الفتــرة  ــ  عــامي   ــدات يجــادة   

ــوترية النمــو ل     4111و  0851 ــارة اخــرىي فــإع اإلســراع   ــذ الثماقينــاتأ و  ب ي خالــا من
اخـق  تنلفـا افوــت إىل    4111و  0891دخـب الفـرد  نـثري مـن البلـداع الناميـا  ـ  عـامي         
لـوح  حـدو  قخلـا     4111اقـ    ـد عـام     تباعد مستوجات متوسط الدخب    البلـداعأ  يـد  

ل متثلت ل توقـو التباعـد  ـ  متوسـط الـدخب علـ  الصـ يد الـوطين ي  ـب حـى اق نـاس            اوُّ
اجتاه بلك التباعدأ وقد تأثرت تلك الراهرة مبـا حـد  ل ا وقـا األخـرية مـن تبـاطؤ متوسـط        
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 4104-4110ال الفتـرة  منو دخب الفرد  البلداع املتخدما النموي واستمرار النمو السـرجع خـ  
ل عــدة  لــداع قاميــا واقتصــادات متــر مبرحلــا اقتخاليــاأ وتشــري اجوــا آفــاق النمــو علــ  األجــب   

إىل استمرار التخارج ل متوسط الدخولي حيث جتراوح النمـو   4105-4102الخصري للفترة 
املتحـدة األمرجنيـا   املتوقع ل النـاتع احمللـي اإلاـايل ل االاـاد األورويبي واليا ـاعي والوالجـات       

ل املا ا سنوجاي وجتراوح النمو املتوقع ل جمموعا  لـداع اللايجـب واالاـاد     2.4و  0.4    ما
أ ول حـ  اع  (00دل املا ـا سـنوجا   7.2و  4.8الروسي واهلند والص  وجنوج افرجخيا ما  ـ   

دمـا النمـوي فـإع الـب           البلداع قد التحق  أعل  مستوجات الدخب احملخخا ل البلداع املتخ
ا خر ما يال   يدا عن اي  يد اق  ما  رح هنـاك اجتـاه عـام لـوج حـدو  هبـوط ل التفـاوت        

    البلداعأ
 

 استمرار االرتفاع النبري ل مستوى التفاوت عل  الص يد ال املي  
يال هنـاك ارتفـاع اــبري ل مسـتوى التفـاوت علـ  الصــ يد ال ـامليي الـذي جشــمب         مـا   

ــد الواحــدأ ومــا   التفــاو ــداع وداخــب البل ــ  البل ــوفيتن    ت   ــح وضــ  ا مياق ــا ال يالــت املن جي
( املتمثلـا ل جتميـع  ــى الدراسـات االستخصــا يا هـي ااثـر املنــ جيات دقـا ل تخيــيم       4115د

أ (04دالتفاوت علـ  الصـ يد ال ـاملي اسـتنادا  إىل الدراسـات االستخصـا يا لـدخب األسـر امل يشـيا         
ــا التخــ  ــدى مخارق ــدجرات دعــام  0899دجرات األوىل دعــام ول (ي جتوــق 4119(  أحــد  التخ

أ لـري اع مسـتوجات   (02دوجود اجتاه تصاعدي طفيو ل مستوى التفاوت عل  الصـ يد ال ـاملي  
التفاوت خـال هـذه الفتـرة   تتبـع منلـا  منترمـا : فخـد ُ ـوه د اخنفـاض طفيـو ل الفتـرة  ـ              

أ وقـد ُسـجهب مسـتوى قياسـي     4114غ ـا عـام   ي و  ـد الـذروة الـح  ل   0889 و 0882عامي 
قخلـا مئوجـاأ    71ي حيـث جتـاوي م امـب جـيين     4114التفاوت عل  الص يد ال املي ل عام  ل

تلـرا   ومنذ بلك ال امي  ب التفاوت عل  الص يد ال املي عند مستوى ثا ت مرتفع للغاجـاي و  
 علي  إال تغيريات طفيفا جدا ي إع وجدتأ

سىن تفسري لالبيا التفـاوت ل الـدخب علـ  الصـ يد ال ـاملي  واسـلا       ول واقع األمر جت  
عنصـــر التفـــاوت  ـــ  البلـــداع: ف ـــذا ال نصـــر  ـــنب ثلثـــي التفـــاوت علـــ  الصـــ يد ال ـــاملي   

__________ 

-4117منــو النــاتع ال ــامليي ’’امل نــوع  0-0ي اجلــدول 6002احلالةةة الالصوت ةةا  اقتصاةةاد ة ل ال ةةا  ل ةةا   (00د 
 (أA.14.II.C.2دمنشورات األمم املتحدةي رقم املبيع  4105

 Branko Milanovic, Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality (Princeton, New (04د 

Jersey, Princeton University Press, 2005أ) 

ل املا ــا  68.6إىل  0899ل عــام  69.4مــن ياد م امــب جــيين للتفــاوت ل الــدخب علــ  الصــ يد ال ــاملي    (02د 
 أ4119عام  ل
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أ لري اع التفاوت داخب البلد الواحدي اما هو مـذاور اعـاهي  ـب ل ارتفـاع     4111 عام ل
البلـداع املتخدمــا النمـو والناميــاأ وهـذا هــو     متزاجـد علـ  مــدى ال خـدجن املاضــي  ل اثـرة مــن    

ال نصر الذي جتأثر مبا تتخذه النومات الوطنيا واجل ات امل نيا األخرى من إجـراءات مت لخـا   
  السياسات ال اماي و التايل ف و قخلا  داجا هاما حنو التصدي للتفاوت والد من أ

ؤسســـي واليـــز التـــارخيي وجلـــزم اع جراعـــي اي اليـــب ملســـتوى التفـــاوت الســـياق امل  
واالقتصادي واالجتماعي واإلجنولوجي امل يَّن الذي تبلور في  هذا التفاوتأ فـإع مـا قـد جـؤثر     
ل التفاوت و د من  ل سياق  لد م   قد ال جنوع ل  قفس األثر ل  لد آخري مما جب  تـأثره  

ر واضـــ ي مــن ابــا   262 ســياق   ينــ أ وقــد تـــب  مــن واقــع استخصــاء للتصـــورات لــدى        
لـن جتوافـق   ” لدا  ل مخس مناطقي اع لالبيت م جـدراوع ا ع اع التفـاوت    05السياسات من 

وتسـتند الدراسـا إىل جتـارج قلرجـا      أ(02د“عل  األرجق مع األهدا  اإلمنا يـا اللوجلـا األجـب   
تــب  مــدى تنــوع سياســات ال مالــا والماجــا االجتماعيــا والسياســات املاليــا الــح طبختــ ا          

ــ ــاشي است راضــا   ــاما       النوم ــدم الدراســاي امســامها ل النخ ــاوتأ وتخ ــن التف ات للحــد م
 لألد يات وإطارا  اليليا  لبحث ال اقا    التفاوت والبيئاأ

 
 التفاوت واالستداما البيئيا  

ــر التفــاوت ل الب ــدجن االقتصــادي         ــ  اث ــدر عل ــأال ق ــات حــى ا ع   راــزت األد ي
نميــا املســتداماأ ول املخا ــبي   ُجــدراس األثــر الــذي  دثــ  التفــاوت واالجتمــاعي مــن ا  ــاد الت

البيئا مبا في  النفاجاأ وتنرس هذه الدراسـا اهتمامـا  خالـا  للصـات الخا مـا  ـ  التفـاوت         ل
 واالستداما البيئياأ

 
 األدلا عل  ال اقا    التفاوت والبيئا  

اقـا عنسـيا  ـ  التفـاوت والبيئـاأ      توجد ادلا ل األد يات املتخصصا علـ  وجـود ع    
واضف      الباحث  طا  ا  رمسيا  عل  هذه الصلا  استخدام  ياقات مـن عـدة  لـداع إل  ـار     
وجود عاقا طردجا    التفاوت وفخداع التنـوع البيولـوجيأ وقـد  ينـت دراسـات اخـرى اقـ         

دخبي ُتر هـر البلـداع الـح    حى فيما    البلداع الح تتماثب في ا مستوجات قصيب الفـرد مـن الـ   
ترتفع في ا مستوجات التفاوت م دالت اعلـ  ل قصـيب الفـرد مـن اسـت اك املـوارد وحجمـا         

أ ف لــ  ســبيب املثــالي جــزداد قصــيب الفــرد مــن اســت اك امليــاه         (05دااــل للنفاجــات املتولــدة  
__________ 

  رقامع األمم املتحدة اإلمنا يي اقخسام اإلقساقياأ (02د 

 Danny Dorling, “Is more equal more green? Exploring inequality and sustainability at GCSE and Aاقرـر  (05د 

level” (Sheffield, United Kingdom, Geographical Association, 2010); Danny Dorling, “Opinion social 
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ا ـا األعلـ  دخـا     امتار من با ل اليا اع الح جرتفع في ا دخب قسبا فئـا ال شـرة ل امل   2.4 من
ــدار   ــناع مبخـ ــن السـ ــا ي      2.5مـ ــب دخـ ــا األقـ ــرة ل املا ـ ــا ال شـ ــبا فئـ ــب قسـ ــن دخـ ــرات عـ مـ

مـرةأ   06امتار من با ل الوالجات املتحدة األمرجنيـا الـح تبلـن في ـا قسـبا التفـاوت        6.9 إىل
ا  مـراتي جبلـن حجـم النفاجـات املتولـدة سـنوج       6و املثبي ل السوجدي حيث تبلن قسبا التفـاوت  

ايلولرامـا    271.6ايلولرامـا ي ل حـ  اع هـذه النسـبا ترتفـع إىل       41.5عن الفـرد الواحـد   
 (أ4-سمرات دالشنب  8سوجسرا حيث تبلن قسبا التفاوت  ل

 :4 - س الشنب  
 4117ال اقا    التفاوت وحجم النفاجات احملليات املتولدة عل البلداعي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

__________ 

inequality and environmental justice – an unequal society is a more unjust society”, Environmental 

Scientist, vol. 19, No. 3 (December 20101), pp. 9-13; and Danny Dorling, Anna Barford and Ben 

Wheeler, “Health impacts of an environmental disaster: a polemic”, Environmental Research Letters, 

vol. 2, No. 4 (October-December 2007أ) 
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 Danny Dorling, “Is more equal more green? Exploring inequality and sustainability at GCSE and A :انادر 

level” (Sheffield, United Kingdom, Geographical Association 2010 :أ متـــاح علـــ  املوقـــع التـــايل)
http://www.geography.org.uk/resources/ismoreequalmoregreenأ 

 جم الدوا ر مع عدد السناع ل اب  لدأجتناسب ح :مالحظة 
ــا يي      دا(  ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامع األمــ ــور  رقــ ــبما ورد ل منشــ   Human Development Report 2009حســ

Overcoming barriers: Human mobility and development (Basingstoke, United Kingdom, Palgrave, 

Macmillan, 2009), statistical annex, table Mأ 
  
وجــب  هــذا املثــال ولــريه مــن األدلــا وــاء اع التفــاوت  ــد  اثــرا إضــافيا ل البيئــا       

است اك املوارد وحجم النفاجات املتولـدةي وهـو اثـر جتجـاوي االخـتا  ل قصـيب الفـرد         ول
 الدخبأ من
 

 الخنوات األر ع الح جؤثر التفاوت من خاهلا ل البيئا  
ا اع تأثري التفاوت ل البيئا جصـب ل ار ـع قنـوات هـي: لـ يد      تب  التحليات النوعي  

الفــردي لــ يد اجملتمــعي والصــ يد الــوطيني والصــ يد الــدويلأ وهــذه الخنــوات ليســت مســتخلا     
 -   و ا   واع فنثريا  ما تتـداخب فيمـا  ينـ اي امـا جتوقـو تأثريهـا النلـي علـ  جممـوع          عن

بيئـا  ـدورها اجوـا  تـأثريا ل التفـاوتأ ف لـ  سـبيب        إاايل التفاعات اجلارجا  ين اأ وُتحـد  ال 
املثــالي قــد جتســبب اســتنفاد الغا ــات والصــيد املفتــوح لألرلــدة الســمنيا ل تخلــيص قاعــدة     
املوارد املتاحا للفخراءي مبا جخلب من دخل م الخيخـي وجـؤدي  التـايل إىل تفـاقم حالـا التفـاوتأ       

فاوت ل اإلضرار  البيئاي   جؤدي هـذا الوـرر   ولذلكي قد تنشأ حلخا مفرلاي جتسبب في ا الت
 إىل تفاقم التفاوتأ

 
 ل يد الفرد  

ج مــب تــأثري التفــاوت علــ  لــ يد الفــرد عــن طرجــق ســلوايات االســت اك واإلقتــاج     
داالستثمار(أ وتشري الدال ب إىل اع األ خا  املنتم  إىل فئـات الـدخب األعلـ ي داخـب البلـد      

اثــر وجولــدوع قفاجــات ااثــر مــن األ ــخا  املنــتم  إىل فئــات   الواحــدي جســت لنوع مــوارد ا
الـدخب األقـبأ وتتوـق اجوـا  االختافـات ل البصـما اإلجنولوجيـا علـ  قلـاق فئـات الـدخب            

البلداع النامياي حيث جنحو است اك الفئات األعل  دخا  إىل اتباع امنـاط اسـت اك اتـوي     ل
 لتحلب اليوي الوارة للبيئاأعل  قسب مرتف ا من املواد لري الخا لا ل

ومبا اع األ خا  الذجن ج يشوع ل فخر جولروع ل اثري من األحيـاع إىل اسـتخدام     
ــا احتياجــا م األساســيا دمــن قبيــب قلــع       ــا  شــنب لــري مســتدام مــن اجــب تلبي املــوارد اللبي ي
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احل الفخـراء  األ جار أللراض الوقودي وما إىل بلك(ي فإع هذا جب  اع إعادة تويجع الدخب لصـ 
قد جنوع ل  اثر قافع إضال لصاحل البيئاأ وسيتوقو األثر الف لي الـذي ادثـ  سياسـات إعـادة     
التويجع ل البيئا عل  طبي ـا ال اقـا احملـددة  ـ  األثـر اإلجنولـوجي ومسـتوى الـدخب وحجـم          

إىل هـذه  التد ري املخترح إلعادة التويجـع وخصا صـ  احملـددةأ وعـاوة علـ  بلـكي جنبغـي النرـر         
 املسألا ل سياق دجناميي ول اإلطار الشامب لآلثار النااا من خال الص د األخرىأ

  
 ل يد اجملتمع  

جتمثب الدور الذي جؤدج  التفاوت عل  ل يد اجملتمع ل تيسري حشد اجل ـود اجلماعيـا     
الح جشار إلي ا ل اـثري   الايما لماجا املوارد البيئيا الح كتلن ا او جتحنم في ا اجملتمع احملليي
مأســـاة ”( ت ـــبري 0869مــن األحيـــاع  اســم مـــوارد امللنيـــا املشــاعاأ وقـــد حنـــت هــاردجن د    

ي لا ارة إىل اع اي مورد مـن مـوارد امللنيـا املشـاعا ُجسـتانفرد  سـرعاي إب إع اـب        “املشاعات
لسـلوا   فرد جستخلص اال قدر ممنن من هذا املوردي وجتجاهـب حخيخـا اع حمااـاة ا خـرجن     

أ وراى   ــ  البــاحث  ل  ــاديت األمــر اع حــب هــذه املشــنلا  (06دســيؤدي إىل اســتنفاد املــورد
جنمن ل خصخصا موارد امللنيا املشاعاأ لري اع اخلبري االقتصـادي الـا ز علـ  جـا زة قو ـب      
 إلينور اوستروم وخلاء اقتصادج  آخرجن  ينـوا اع اجملتم ـات احملليـا تسـتليع اع امـي املـوارد      

أ واحـد ال وامـب الـح    (07دالبيئيا الح ختوع لسيلر ا  شرط اع اشد اجل ـود اجلماعيـا الايمـا   
تيسر هذه اجل ود هو التنافؤ    افراد اجملتمع احملليأ فخد وجدوا اع اجملتم ات احملليـا املتمت ـا   

 التـايلي فـإع    خدر اال من التنافؤ ااثر قدرة عل  محاجـا املـوارد البيئيـا اخلاضـ ا لسـيلر اأ و     
 التنافؤ من  أق  تيسري محاجا املوارد البيئياأ

ــا تســتلزم اقشــلا           ــاخأ فنــثريا  م ــ  قيمــا إضــافيا ل ضــوء تغــري املن وهــذا االســتنتاج ل
التخفيـو مـن ا ثـار النااـا عــن تغـري املنـاخ والتنيـو م  ـا  ــذل ج ـود ااعيـا مـن جاقــب            

م ج ــودا  ااعيــا منســخا ولللــاأ و التــايلي  اجملتم ــات احملليــاأ وحــى اهلجــرة املنرمــا تســتلز 
ــإع ــا          ف ــاء ل مواج  ــ  البخ ــا كنــن اع جســاعد عل ــات احمللي ــاوت داخــب اجملتم  ــن التف الــد م
 املناخأ   تغري
 

__________ 

 .Garrett Hardin, “The tragedy of the commons”, Science, vol. 162, No. 3859 (13 December), ppاقرـر   (06د 

1243-1248. doi:10.1126/science.162.3859.1243أ 

 ,Elinor Ostrom and others, “Revisiting the commons: local lessons, global challenges, Science, vol. 284 (07د 

No. 5412 (9 April, 1999),  pp. 278–282أ 
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 الص يد الوطين  
 الرلم من اع اجل ود املبذولا عل  مستوى الفرد واجملتمع هلا امهيا  النسـبا لاسـتداما     

ــاي فــإع اجل ــود امل  ــاأ فمــن ج ــاي تســتليع     البيئي ــر امهي ــوطين هــي األاث ــ  الصــ يد ال ــا عل بذول
السياسات املخـررة علـ  الصـ يد الـوطين اع تـؤثر ل مـا  ـد  علـ  مسـتوى الفـرد واجملتمـعأ            
ــامليي      ــ يد ال ـ ــ  الصـ ــا  ـــد  علـ ــا  مـ ــا اجوـ ــدد السياســـات الوطنيـ ــا اخـــرىي اـ ومـــن قاحيـ

جد السياسات الدوليـا وهـي الـح تتحمـب     النومات الوطنيا هي الح جتتمع من اجب اد إع إب
 املسؤوليا عن تنفيذها ل  لد اب من اأ

وجتللب اخيق التنميا املستداما اتباع امناط مستداما لاست اكأ واحد السـبب اهلامـا     
النفيلــا  ــأع تــؤ  ج ــود الــد مــن التفــاوت يارهــا هــو وضــع سياســات وطنيــا تشــجع علــ   

مســتوجات اجملتمـعأ فــإع اي جمتمـع  ــ  قـدر ااــل مـن التنــافؤ     االسـت اك املسـتدام علــ  ايـع    
تويجع الدخب واأللول قد جس ب علي   خدر اال اع ج تمـد سياسـات ااثـر مراعـاة للبيئـاأ       ل

ومن  أع الد من التفاوت التأثري ل السلوك االست ااي واإلقتاجي لدى األفراد مـن لتلـو   
 أ  مستوجات الدخب ل سبيب اخيق االستداما

 الص يد الدويل  
وعل  الص يد الـدويلي جلـرح تبـاجن مصـاحل البلـداع االقتصـادجا والسياسـيا لـ و ات           

امام اجملتمـع الـدويل اـول دوع اختـابه التـدا ري الايمـا لماجـا املشـاعات ال امليـاي مبـا ل بلـك            
 ـا ي وهـو اع   الغا  اجلوي واحمليلاتأ وتشري الدراسا إىل احد اوج  الـتغري الـح جشـ دها ال   

املنافع ال اما ل سبيل ا ألع تصبق موارد ملنيا مشاعاأ و  بارة اخرىي فـإع املـوارد املشـتراا    
عل  الص يد ال املي مثب الغا  اجلوي واحمليلاتي الح اعُتخ ـد ل وقـت مـا اهنـا لـري حمـدودةي       

 ا مـن ق باـب طـر     البحت ااثر تلوثا  واختناقا ي والاهبا التدهور ل سـياق  ـد فيـ  اسـتخدام    
جشنب مثاال  تخليـدجا  علـ  اع اسـت مال     إمناقات استخدام ا خرجن هلاأ وااع الغا  اجلو ما

املنافع ال اما من ق باب  خص او  لد ما ال  د من قدرة ا خرجن عل  است مال ي إال اقـ  الـبق   
ا للمحتـوى النر ـوين     ادة  ارية عل  هذا التغريأ لري اق  من احملتمب اع تنوع الـدود ا منـ  

قد ُ ل غاتي إع   جنن قد جرى جتاويهـا  الف ـبي والـبحت االقب اثـات النر ـوع املتولـدة مـن        
 لد ما تترك حيٌزا اقب امام اقب اثات النر وع املسموح  إطاق ـا لآلخـرجن الـذجن   جتجـاويوا     

 (أ2-سالدود ا منا داقرر الشنب 
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 :2-س الشنب  
( 4117فيئــا ل لتلـــو البلــداع ول االاــاد األورويبي الاليـــا د   اقب اثــات لــايات الد    

 (4121واملتوق ا د

وتنشــأ حــاالت مماثلــا فيمــا جتصــب  احمليلــاتي وهــي مثــال تخليــدي آخــر علــ  املنــافع     
ــات ضــخما إىل قوــوج األرلــدة الســمنيا ل اــثري       ــاأ فخــد ادى الصــيد  نمي ــا ال املي ال ام

قشلا الصيد الح جخوم هبا  لد ما ل الوقت الايل رلـيدا اقـب   احناء احمليلاتي تيث تترك ا من
امــام البلــداع األخــرىأ وتشــنب ترايــزات النر ــوع ل الغــا  اجلــوي ا خــذة ل االرتفــاع   

متـدد   سببا  هاما  من اسباج تزاجد درجا حرارة احمليلاتي وتآاب النتب اجلليدجاي مما جـؤدي إىل 
ــلق الب    ــتوى ســ ــاع مســ ــاه وارتفــ ــم امليــ ــد    حجــ ــا عنــ ــداع الواق ــ ــزر والبلــ ــر اجلــ ــر ولمــ حــ

 منخفواأ مناسيب
 

 التفاوت عل  الص يد ال املي وتغري املناخ  
( املخاطر اجلسيما النااا عـن  4102جلي الفرجق النومي الدويل امل ين  تغري املناخ د  

اسـياع  تغري املناخي مبا ل بلك الفيوـاقات السـاحليا والداخليـاع واهنيـار  ـبنات اهليااـب األس      
واألخلار الح  دد النرم الغذا يا واألمن الغذا يع وفخداع سبب امل يشـا والـدخب امـام سـناع     
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أ وســتزداد هـذه املخــاطر  (09داملنـاطق الرجفيـاع وفخــداع الـنرم اإلجنولوجيــا والتنـوع البيولـوجي     
 اقـب  وفخا  لدرجا االحترار ال املي الح جيري مواج ت اع اما اهنا تؤثر  شـنب لـري متناسـب ل   

البلداع منوا  واجملتم ات احملليـا عدكـا املناعـا الـح ال جتـوافر لـدج ا سـوى اقـب الخـدرات الايمـا           
 التفاوتأ مستوى للت امب مع عواقب هذه املخاطري مما ج ين حدو  يجادة ل

وتتســـبب ال اقـــا بات االجتـــاه   ـــ  التفـــاوت وتغـــري املنـــاخ إىل تفـــاقم الي مـــا:     
تغري املناخي الـذي تتسـبب ا ثـار النااـا عنـ   ـدورها ل يجـادة التفـاوتي          فالتفاوت جس م ل

مـن منرـور    -وجتحمب الناس والبلداع األ د فخرا  الخسط األال من التب اتأ ومـن  ي ال  ـد   
من إ رام اتفاق عاملي ملـزم للحـد مـن اقب اثـات      -التنميا والتفاوتي واذلك االستداما البيئيا 

  إىل مستوى كنن امل ي وافالا عدم إعاقا التنميا ل الوقت قفس أ  النر وع ل ال ا 
 

 عدم املساواة    اجلنس  جؤدي إىل تفاقم التدهور البيئي  
ــؤثراع        ــذجن ج ــدجن الل ــروة الب ــدجن الوحي ــدخب والتفــاوت ل الث ــب التفــاوت ل ال ال كث

جلنســ  دورا  هامــا  ل محاجــا النتــا ع البيئيــاأ وعلــ  وجــ  اخلصــو ي تــؤدي املســاواة  ــ  ا  ل
البيئاأ واستنادا  إىل األد يات  شأع مـوارد امللنيـا املشـاعاي تشـري الدراسـا إىل اع وجـود املـراة        
 خـدر ااـل ل اهليئــات األهليـا امل نيــا  اختـاب الخـرارات جــؤدي إىل اسـ  محاجــا مـوارد امللنيــا        

ح تـدجرها اجملتم ـات احملليـا ادلـا قوجـا      املشاعاأ وتلرح الدراسات الح اجرجت عل  الغا ات الـ 
 أ(08دالصدد هذا ل
و وج  اعـمي اـثريا  مـا جنـوع عـدم املسـاواة  ـ  اجلنسـ  احـد مرـاهر عـدم التنـافؤ               

حيــاية الســللا املتجــذر ل حــاالت عــدم التنــافؤ ل تويجــع الــدخب والثــروةي  اإلضــافا          ل
تــآير ل اجل ــود املبذولــا مــن اجــب الــد   التخاليــد والخواعــدأ و التــايلي قــد توجــد اوجــ  لل   إىل
التفاوت ل الدخب وعدم املساواة    اجلنس أ وكنن االستفادة من هذا التـآير ل ت زجـز    من

ــا           ــدم الدراســا الجــع الدال ــذلك تخ ــاأ ول ــوات لتلف ــن خــال قن ــا م هــد  االســتداما البيئي
 ق االستداما البيئياأ  الد من عدم املساواة    اجلنس  خلوة هاما حنو اخي اع عل 

__________ 

 أ”Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability“ (09د 

ــبي   (08د  ــ  سـ ــر علـ ــالي اقرـ  Bina Agarwal, “Gender inequality, cooperation, and environmentalب املثـ

sustainability”, Jean-Marie Baland, Pranab Bardhan and Samuel Bowles, eds. Inequality, Cooperation, 

and Environmental Sustainability, (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 274-313; and Bina 

Agarwal, Gender and Green Governance (Oxford, Oxford University Press, 2010أ) 
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 سبب املوي قدما  
توجد جمموعا متزاجدة من األدلا ال مليا والجع النررجا السليما الـح تفيـد  ـأع الـد       

من التفاوت جسـاعد علـ  ت زجـز االسـتداما البيئيـاأ والسـؤال امللـروح هـو مـا إبا اـاع اخيـق            
ناع الر يسي الختاب اإلجـراءات ل هـذا   الد من التفاوت ممننا  وما هو السبيب إىل اخيخ أ وامل

الصدد هو املستوى الوطين لنب  لد عل  حدةأ لـري اع م مـا الـد مـن التفـاوت علـ  قلـاق        
البلداع م ما ال بأ فاجملتمع الدويل جواجا  مب ما تصميم املؤسسات الـح كننـ ا الت امـب مـع     

  البلـداع اع جسـاعد علـ  اخيـق     االستداما البيئيا ال املياأ ومن  أع توييق درجا التفاوت  ـ 
ــا ســيتيق الفرلــا الســتخدام          ــا ي مم ــداع ال  ــ   ل ــوة االقتصــادجا   ــع الخ تنــافؤ ااــل ل تويج
املشاعات ال امليـا علـ  حنـو مسـتدامأ وجـت   اع ُتبـذرل اجل ـود اجلماعيـا علـ  الصـ يد الـدويل            

ــق املصـــ       ــياق اخيـ ــا ل سـ ــا ال امليـ ــدجات البيئيـ ــا التحـ ــا مبواج ـ ــتنرية  النفيلـ ــا املسـ لحا الذاتيـ
 البلداعأ   جلميع

ــا         ــا ل اســ   ــرو  ال مال ــا املتمثل ــايل مشــنلا السياســا الوطني ــاقن الفــرع الت وجن
 والتجارج الخلرجا األخرية الح اثبتت ف اليت ا ل الد من التفاوتأ

 
 ال مالا والد من التفاوتات  
 االجتاهات الر يسيا ل ال مالا ل ال ا   

إجياد فر  ال مب خال ال خدجن املاضي أ وخال ال خود األخـرية ااقـت هنـاك    ت ثر  
حالا من الراود ل إجياد فر  ال مـب املنتجـا بات النوعيـا اجليـدةي وبلـك حـى مـع حـدو          

ل املا ا ل السناأ وقد وثخت قتا ع منرما ال مـب الدوليـا    2-4منو ل االقتصاد ال املي مب دل 
 أ(41دألخرى عدم استجا ا ال مالا إىل النمو االقتصاديوعدد من الدراسات ا

ول الوقت قفس ي تدهورت قوعيا ال مالاأ ففي اثري من البلـداع الناميـاي ومـؤخرا ل     
البلداع املتخدما النموي ااع النمو ل ال مالا مترازا  شنب متزاجد ل الو ا و الح هـي  ـدوع   

 ـرو  ال مـب في ـا ل اـثري مـن األحيـاع لـري        عخود رمسياي واملنخفوا الدخبي والـح تنـوع   
ي علـ  الصـ يد ال ـامليي    4104مأموقاأ وتشري تخدجرات منرما ال مب الدوليا اقـ   لـن ل عـام    

 ليـوع  ـخصي  املخارقـا مـع      0.55عدد األ ـخا  الـذجن ج ملـوع ل ال مالـا اهلشـا حـوايل       
أ وهنـاك حـوايل   (40دخص( ليـوع  ـ   0.29عدد األ خا  الذجن ج ملوع ل ال مالـا الرمسيـا د  

__________ 

 أWorld Bank, World Development Report 2013: Jobs. (Washington DC 2012): اقرر اجوا (41د 
منرمـا  اقرـر    مـن افـراد األسـرة د   تخاس ال مالا اهلشا  أهنا جمموع ال امل  لساهبم اخلا  وال امل  املسامه (40د 

أ ((4100ي اللب ا السـا  ا دجنيـو منتـب ال مـب الـدويل      ان شرا  الر  س ة لسوق ال عالة،ي ال مب الدوليا
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 ليوع  خصي اي قصـو إاـايل ال مالـا ال امليـاي مـن املخـيم   صـفا اساسـيا ل  لـداع           0.5
 افرجخيا جنوج الصحراء النلى وجنوج آسياي جنسبوع اقب من ار  ا دوالرات ل اليومأ

 
 اخنفاض حصص األجوري وارتفاع التفاوتات  

تخدما النموي اخنفاض حاد ل حصـص األجـور   حد  ل ال دجد من البلداع الناميا وامل 
 (أ2-1من إاايل الدخب خال ال خود الثاثا املاضيا دالشنب 

 
   2-1الشنب 

   4100-0891حصا دخب ال مب عل  الص يد ال املي من الناتع اإلاايل ال امليي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ري الصك ةةم مةةت الةةصي،ا  6002الصيع ةةة ل ةةا  تقر ةةر الصجةةار  المــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــاي   :انادر 

 أ2-0(ي الرسم البياين A.13.II.D.3دمنشورات األمم املتحدةي رقم املبيع الد يام ة ل اقتصااد ال انة 
  

 “الـدخب املتنـوع  ” لن جمموع دخب ال مـبي مبـا ل بلـك مـا جسـم        0891ول عام  
ل املا ـا مـن    64ب لسـاج الـذاتي حنـو    الذي جشمب اإلجرادات ا تيا من ال مب الر او ال مـ 

ل املا ـاأ وجتجلـ     52إىل  4100الناتع اإلاايل ال امليي ولنن اخنف  هذا الرقم تلول عام 

__________ 

اثريا ما تتسم   دم افاجـا الـدخب واإلقتاجيـا املنخفوـاي وعـدم وجـود اسـتحخاقات اجتماعيـا         ال مالا وهذه 
 ضد البلالاي واإلجايات املرضيا املدفوعا األجـري واإلجـايات السـنوجا    من قبيب امل ا ات التخاعدجاي والتأم 

 إجاية الوالدجاي و دالت األطفالي والتأم  الصحيأواملدفوعا األجري 
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هذا التراجع الاد ل دخـب ال مـب علـ  الصـ يد ال ـاملي حسـب الت رجـو ل الزجـادة املصـاحبا          
لـي اإلاـايل ال ـامليأ وقرـرا إىل     لذلك ل اإلجرادات من رؤوس األموالي احصا من الناتع احمل

اع اجلــزء األاــل مــن دخــب راس املــال ج ــود علــ  اعلــ  قســبا عشــرة ل املا ــا مــن الــحاج    
الـدخبي فـإع هـذا التحـول الر يسـي ل الـدخب مـن ال مالـا إىل راس املـال مـا  ـرح جفوــي إىل            

 ألفرادأيجادة التفاوت ل الدخب فيما    األسر امل يشيا وفيما    ا
 

 ال مالا اهلشا والتفاوت  
تب  مـن الدراسـا اع ال مالـا اهلشـا هـي عامـب ر يسـي ل تفسـري الفـوارق النـبرية ل            

تويجــع دخــب ال مالــاي وهــي احــد ال وامــب املســامها ل التفــاوت ل الــدخب  وجــ  عــامأ ففــي    
ع ل املا ا من جمموع ال مالاأ ومـع بلـكي فـرلم ا    56ااقت حصا ال مالا اهلشا  4104 عام

ال مالــا الرمسيــا قــد ايدادت اجوــا منــذ اواخــر التســ ينات مــن الخــرع املاضــيي ال تــزال ال مالــا 
الصـلا  ـ     5-1وجـب  الشـنب    (44داهلشا عنصرا ر يسيا من عنالر ال مالـا ل البلـداع الناميـا   

 ال مالا اهلشا وتفاوت الدخبأ
 

__________ 

الص ةةال مةةةةةة هبةةةةةةةويف جمةةار ل  ةةةةةا       ري6002ال ان ةةة ال عالةةة اجتاهةةا  أ 4102منرمــا ال مــب الدوليــا    (44د 
 أ(4102الدويلي  ل مبادجنيوي منتب  أال عالةةة
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   5-1الشنب 
 4115ع واملناطقي عام من البلدا 97التفاوت ل الدخب وال مالا اهلشاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
( ومؤ ـرات  4102د 0-2وت ل الـدخب داإللـدار   األمم املتحدة/إدارة الشؤوع االقتصادجا واالجتماعيا استنادا إىل البياقات املخدما من قاعدة البياقات ال امليا املوحدة للتفا :انادر 

 (أ  4100منرما ال مب الدوليا الر يسيا لسوق ال مبي اللب ا السا  اأ دمنتب ال مب الدويلي 
 قخلا مئوجا الخيما الوسيلا للتفاوت ل الدخب  النسبا لل يناأ 25ج نس اخلط األفخي مل امب جيين دالصال( عند  :مالحظة 

 

 ال مالا اهلشا دالنسبا املئوجا من جمموع ال مالا(

 البلداع بات الدخب املتوسط املرتفع خف البلداع بات الدخب املتوسط املن البلداع املرتف ا الدخب البلداع املنخفوا الدخب 

ل(
صا
 دال
يين
ب ج

 ام
م

 

 السوجد سلوفينيا

 دامنرك

 النروجع

 سلوفاايا النمسا

  لغارجا

 اجلم ورجا التشينيا

 فنلندا  لجينا
 هولندا

 لنسملل
 فرقسا املاقيا

 هنغارجا

 سوجسرا
 قل  امالل

 ارواتيا
 ا ورجا اورجا  ولندا

 اليوقاع
 لر يا مصر

 إجلاليا
 ليتواقيا

 اجرلندا اليا اع
 استراليا
 إستوقيا قيويجلند

 التفيا اململنا املتحدة
 ترجنيداد وتو الو إسرا يب

 اللتغال

 االااد الروسي

 الص ي هوقن اوقن 

 األردع

 اوستارجنا اورولواي

 ماليزجا

  يلي

 اللايجب
  ريو

  نما

 املنسيك

 فزنوجا داجلم ورجا البوليفارجا(

 ا ورجا مخدوقيا اليولوسافيا سا خا

 سري القنا
 ترايا

 جلم ورجا الدومينينياا
 السلفادور

 قينارالوا

 إاوادور

 الفلب 
 اولومبيا

  ارالواي

 هندوراس

 تاجلند

  وليفيا ددولا مت ددة الخوميات(

 إقدوقيسيا

 جورجيا

  ااستاع

 لا وع

 املغرج

 فيجي قرليزستاع

 ااياخستاع

 اجلزا ر

 يامبيا
 اهلند

 ا ورجا الو الدكخراطيا الش بيا

 مدلشخر

 اوقغو اولندا

 إثيو يا

  نغادجن

 اامريوع

 قيجر
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ي جتوق اع اللبيا البلداع املرتف ا الدخب جتمع    اخنفـاض  5-1شنب واستنادا إىل ال 
م دالت ال مالـا اهلشـا واخنفـاض مسـتوجات التفـاوت داملر ـع اجلنـويب الغـريب(أ ومـن الواضـق           
اجوــا اع وجــود حصــا عاليــا مــن ال مالــا اهلشــا جنــوع ل اــثري مــن األحيــاع مخترقــا  ارتفــاع  

ا ل هذا الشـنب ارتفـاع التشـتت فيمـا  ـ  البلـداعع حيـث        التفاوتأ ومن املثري لاهتمام اثري
ــدخبأ وتفســر          ــاوت ال ــن التف ــا م ــا مبســتوجات متباجن ــا اهلشــا املتماثل ــرتبط مســتوجات ال مال ت
اخلصا ص الدكغرافيـا وحجـم األسـرة جـزءا مـن هـذه التباجنـاتأ وتتحـدد ال مالـا اهلشـا علـ             

دخب األسر امل يشياع و التايلي فـإع البلـداع   ل يد الفردي اما م امب جيين في نس التباجنات ل 
الح جنوع في ا حجم األسـرة لـغريا و/او جنـوع هبـا ااثـر مـن واحـد مـن الـحاج الـدخول           
سيتوق في ـا املزجـد مـن املسـاواة د صـر  النرـر عـن املخـاطر املت لخـا  ال مالـا(أ ومـن قاحيـا             

الشـنبي جر ـر اجوـا امهيـا      اخرى فإع التشتت النـبري ل الـاالت الخلرجـاي حسـب املـب  ل     
إىل اع  الدراسةةةةالسياســـات الوطنيـــا الراميـــا إىل الـــد مـــن التفـــاوت ل الـــدخبأ وخلصـــت   

السياســات املصــمما جيــدا الــح توــع حــدا ادم لألجــورع وقرــم ضــماع فــر  ال مــب الراميــا  
 توسيع قلاق فر  ال مب امـام الفئـات الوـ يفاع واألخـذ  سياسـات الماجـا االجتماعيـاي        إىل

مبا ل بلك  رامع من قبيب امل ا ات التخاعدجا لـري الخا مـا علـ  اال ـتراااتي وقرـم الرعاجـا       
ــنخف         ــذا يي واإلســناع امل ــدعم الغ ــا املشــروطاي وال الصــحيا الشــاملاي والتحــوجات النخدج
 التنلفاي هي امور هاما  شنب ابري ل جمال اس  دخب األسر امل يشيا والد من التفاوتأ  

 
 ت األجور وال مالا الراميا إىل الد من التفاوتاتسياسا  

إع وضع إطار لل مب املتنامب املفوي إىل الـد مـن التفاوتـات جرتنـز علـ  سياسـات        
االقتصاد النلي الح تدعم إجيـاد فـر  ال مـب املنـتع مـن خـال تخـدم الـوافز الـح تسـت د            

اهليااـب األساسـيا املادجـا واالجتماعيـا     يجادة االستثمار اإلقتاجي واالستثمار اللوجب األجب ل 
من اجب يجادة اإلقتاجيا النليا ل االقتصادع وجنبغي التشـدجد  وجـ  خـا  علـ  رفـع إقتاجيـا       
ال مال ل ال مالا اهلشاأ ومن الوروري اجوا تخدم الـدعم مـن اجـب اسـتحدا  األجـور الـح       

ماجـا االجتماعيـا واخلـدمات    تفي  احتياجات امل يشا واتساع إمناقيـا الصـول علـ  سـبب ال    
 االجتماعيا ال اليا اجلودةأ  

ــادة دخلــ ا جنبغــي اع     الدراسةةةوخلصــت   ــا إىل يج ــا املــراة والتــدا ري الرامي إىل اع عمال
ــيم ال ــايلي إىل جاقــب       ــا  زجــادة إمناقيــا حصــول املــراة علــ  الت ل ــا  تــدا ري افيل تنــوع مخترق

ن عبء ال مب  النسبا للمـراة دمـن قبيـب مرااـز     االستثمار ل اخلدمات االجتماعيا الح تخلب م
 الرعاجا الن ارجا وخلط تشارك الوالدجن ل الصول عل  إجايات رعاجا األطفال(أ  



 E/2014/50 

 

22/33 14-02943 

 

ومتيــب البلــداع الــح توجــد هبــا مؤسســات ســوق ال مــب الشــاملا للجميــع والسياســات   
سـتحخاقات لـري املت لخـا    الف الا املت لخا  ال مالاي مبا ل بلـك تلبيـق الـد األدم لألجـوري واال    

 ــاألجوري واملفاوضــا اجلماعيــاي إىل اع تنــوع حصــت ا اقــب ل ال مالــا املتدقيــا األجــوري وفخــا  
 أ(42دللدراسات الح تشمب البلداع األعوـاء ل منرمـا الت ـاوع والتنميـا ل امليـداع االقتصـادي      

ا ل االقتصـادات الناميـا   وتؤجد األدلا الدجثا الراي الخا ب  أع مثب هذه الفر  قد تتحخق اجو
 أ(42دوالنا ئا
وقد تؤدي سياسات سوق ال مب النشـلا إىل الـد مـن البلالـا  ـ  الشـباجي وت زجـز         

مـا االقتصـادجا   الروا ط  ـ  الت لـيم والتـدرجب وال مـبأ فخـد اسـتحدثت ترايـاي اسـتجا ا لألي        
ال املياي إعاقات لل مالا من خال التموجب ال ام ال ترااات الوـماع االجتمـاعي الـح جـدف  ا     

  را  النسبا لل مال امل يـن  حـدجثاأ وجـرى تو يـو ااثـر       52لاحب ال مب ملدة تصب إىل 
عامـا( ل عـامي    48-09من ال مـال الشـباج اجلـدد دتتـراوح اعمـارهم  ـ         045 111من 

مو ــو إضــال ممــن   021 111أ وعثــر علــ  عمــب خــال هــذجن ال ــام    4101 و 4118
 ال مب ملدة اطول من ثاثا ا  رأ ااقوا ل السا ق عاطل  عن

ي ما  رحت إاوادور عمب عل  الـد مـن التفـاوت والفخـرأ ووضـع      4117ومنذ عام  
ألدم لألجـور  إطار متنامب للسياسات ج د  إىل دعم الللب الداخلي من خال رفـع الـد ا  

ويجــادة االســـتثمارات ال امـــا ل البنيـــا األساســـياي وقـــد ســـاعد هـــذا اإلطـــار ل دعـــم النمـــو  
االقتصاديي والد من التفاوت والفخـر ل لوـوع فتـرة يمنيـا قصـرية قسـبياأ وتشـمب التـدا ري         
 التنميليا لـذلك مـا جلـي: يجـادة التـدرج ل النرـام الوـرجدع ويجـادة االعتمـاد علـ  الوـرا ب           
املبا ــرةع واســ  اصــيب الوــرا بع وإلغــاء الوــرا ب علــ  الصــادرات الزراعيــاع وختفــي     

جبلـن   -( el salario dignoد اس ار الفا دةع وفرض حد ادم لألجور الح تفـي تاجـات امل يشـا   
دوالر من دوالرات الوالجـات املتحـدة ل الشـ ري وج نـس تنلفـا السـلا األساسـيا مـن          221

ل عـام   29.8إىل  4117ل عـام   52.8ياأ وقد اخنفـ  م امـب جـيين مـن     السلع االست اا
 أ(45دي وبلك ل سياق من النمو االقتصادي املرتفع4101

__________ 

 Jérôme Gautie and John Schmitt, eds. Low-Wage Work in the Wealthy World. (New York, Russell اقرـر:   (42د 

Sage Foundation, 2010)أ 
جمموعـا  ل وضـع  اللجنا االقتصادجا واالجتماعيا  سيا واحمليط اهلاديت املبلن املللوج لاسـتثمار ال ـام   قدرت  (42د 

 Economic and Social Survey ofاقرـر:  من السياسـات الراميـا إىل ت زجـز التنميـا الشـاملا املسـتداماأ        ادجا إر

Asia and the Pacific 2013: Forward- Looking Macroeconomic Policies for Inclusive and Sustainable 

Development (UN puplication, Sales No. E.13. II. F. 2)أ 
 أCornia, ed., Falling Inequality in Latin America, p. 26 (45د 
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 لدا ل امرجنا الاتينيا ومنلخا البحر النـارجد   09وقد خلصت دراسا اجرجت عل   
اــبري ل  إىل اع الــد األدم لألجــور قــد احــد  اثــرا متواضــ ا وإع اــاع با مغــزى إحصــا ي  

ــرة   ــق املســاواة ل الفت ــكي باــرت منرمــا ال مــب    أ (46د4118-0881اخي ــ  بل وعــاوة عل
الدوليا اق  ل ح  اع األثر الذي  دث  الد األدم لألجور ل ال مالـا  شـنب مبا ـر هـو اثـر      

 أ(47دطفيوي فإع اثره الصال جنوع اال إبا عزي من ف اليا الللب
ألثـر سياســات إعـادة التويجـع علـ  الـد مـن التفاوتــات       وج ـرض الفـرع التـايل الـيا       

 والس ي لتحخيق املزجد من اإلقصا  ل سياق جتسم  زجادة التفاوتأ  
  

 سياسات إعادة التويجع    
ــع        ــح تشــنب تويج ــا مــن ادوات السياســات ال ــع اداة قوج ــب سياســات إعــادة التويج متث

شـري واأللـول املادجـا دمبـا ل بلـك      الدخب واأللول املـدرة للـدخبي مـن قبيـب راس املـال الب     
األرض وراس املال الصناعي واملـايل(أ و اإلضـافا إىل اع  وسـع سياسـات إعـادة التويجـع الـد        
من التفاوت  خدر ابريي فإهنا قد تشنب اجوا عاما اساسـيا ل ت زجـز التنميـا املسـتداماي علـ       

لبيا النا ئا عن امنـاط اإلقتـاج   سبيب املثالي عن طرجق فرض ضرا ب عل  ال وامب اخلارجيا الس
واالست اك لري املستداماي او تخدم الـوافز لاسـتثمار اإلقتـاجيي او اخيـق االسـتخرار املـايلي       

 او االستداما البيئياأ  
 

 اثر سياسات إعادة التويجع  
يا هنع  ا ع ل تخيـيم اثـر سياسـات إعـادة التويجـعي جتمثـب ل مخارقـا تويجـع الـدخب           

الوــرا ب والتحــوجات املبا ــرة داي التفــاوت ل الــدخب ل الســوق واملســتوجات    قبــب و  ــد
تلور املتوسلات ال امليـا مل امـب جـيين املـرجق      6-1الصافيا للدخب املتاح(أ وج نس الشنب 

إىل  0871  دد السناع  النسبا للسوق احملليي والدخب املتاح الصال خـال الفتـرة مـن عـام     
ملؤ ــراع م ــا خــال تلــك الفتــرةأ امــا ايداد التفــاوت ل الــدخب   أ وقــد ارتفــع ا4101عــام 

ــارا مــن منتصــو ياقينــات الخــرع املاضــيي ســواء  خياســ  مــن حيــث التفــاوت ل        ســرعا اعتب
مســتوى الســوقي او مــن حيــث لــال الــدخب املتــاحأ ول الفتــرة منــذ اوا ــب الثماقينــات حــى 

لسـناع ل السـوق  سـبع قخـاط مئوجـا      ي ارتفع متوسط م امب جيين املرجق   ـدد ا 4101 عام
__________ 

 أ29املرجع قفس ي الصفحا  (46د 
دجنيــو(ي  ري ا جةةور الالصكةةاؤ  ل اليعةةو6006/6002الصقر ةةر ال ةةانة ةةةة ا جةةور منرمــا ال مــب الدوليــاي  (47د 

 (أ4102منتب ال مب الدويلي 
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ل املا ـــاي  ينمـــا ايداد م امـــب جـــيين املت لـــق  صـــال الـــدخب املتـــاح  نحـــو  27.7ليصـــب إىل 
أ ومتثــب اخللــوط املتخل ــا 4101ل املا ــا ل عــام  22قخــاط مئوجــا حيــث جتــاوي قســبا   ســبع

ــا  نســبا   ــاع وهــي تشــري إىل اع املســتوجات املخــدرة ل   85حــدود الثخ ــدخب   ل املا  تفــاوت ال
 تزال حمفوفا  خدر ابري من التشنكأ   ال
 

   6-1الشنب 
   4101-0871ارتفاع التفاوت ل الدخب ل البلد الواحد عل  الص يد ال امليي الفترة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ل الدخب إدارة الشؤوع االقتصادجا واالجتماعيا استنادا إىل قاعدة البياقات ال امليا املوحدة للتفاوت  :انادر 

والبياقات املخدما من   با السناع التا  ا لألمم املتحدة/إدارة الشؤوع االقتصادجا  0-2داإللدارة 
 واالجتماعياأ  

 لــدا تغلــي   066مســتخاة مــن   4101ايــع املــتغريات مرجحــا   ــدد الســناعأ و ياقــات عــام        :مالحظة 
 املا ا من سناع ال ا أ   ل 87

  
ل اعخاج اعتماد إعـاع األمـم املتحـدة     4111خر   د عام وجبدو اع التفاوت قد است 

 شأع األلفياي الذي ادى إىل إعادة توجي  اإلقفاق االجتماعي ال ام حنو الد من الفخـر املـدقعي   

ين د
 جي

مب
م ا

وجا
 مئ
سبا

ق
)

 

 م امب جيين ل السوق م امب جيين الصال



E/2014/50 
 

 

14-02943 25/33 

 

من خال سبب من ا يجـادة الماجـا االجتماعيـاأ ومـع بلـكي   تلـرا يجـادة علـ  األثـر الـذي           
 ت الدخول عل  الص يد ال امليأادث  سياسات إعادة التويجع ل تفاو

ــرا اــبريا ل        ــ  الوــرا ب املبا ــرة والتحــوجات اث ــا عل ــع املترتب واــد  إعــادة التويج
ــا ال رجوــا الخاعــدة      ــا االجتماعي ــدا ري الماج ــؤدي ت ــا النمــوأ وت ــداع املتخدم ــق  (49دالبل إىل اخي
لفخـر املـدقعأ ففـي    استخرار دخب األفراد والفئات االجتماعيا األاثر ض فاي حيـث تخـي م مـن ا   

لرج و اورو اي عل  سـبيب املثـالي تـؤدي الوـرا ب املبا ـرة والتحـوجات وحـدها إىل تخليـب         
التفاوتات ل الدخب  نحو مخـس عشـرة قخلـا مـن قخـاط م امـب جـييني مبـا كثـب ار  ـا مـرات            
املتوســط ال ــامليأ وعلــ  النخــي  مــن بلــكي ففــي البلــداع الناميــاي الــح جغلــب علــ  م رم ــا    

يااــب االقتصــادجا الرجفيــا ولــري الرمسيــا وضــ و اإلدارات الوــرجبياي إىل جاقــب التحالفــات  اهل
اــول هــذه ال وامــب ل اــثري مــن األحيــاع دوع وجــود مؤسســات متخدمــا   السياســيا الوــيخاي

 مما جؤدي إىل وجود املزجد من التفاوت ل اجملتم اتأ ي(48دتتوىل اإلدارة الورجبيا
يا او الت لـيمي ال جـرد باـر الماجـا االجتماعيـا لـراحا       وعل  عنس اخلدمات الصـح  

ــا         ــادرة الــد األدم للحماج ــاد مب ــري اع اعتم ــاي ل ــا لأللفي ــدا  اإلمنا ي ــال األه ل جــدول اعم
االجتماعيــا مــن جاقــب جملــس الرؤســاء التنفيــذج  ملنرومــا األمــم املتحــدة امل ــين  التنســيق ل   

ــام ـــ  4118 عـ ــأع امهي ــوعي  شـ ــادة الـ ــداع   ي ادى إىل يجـ ــا ل البلـ ــا االجتماعيـ ــز الماجـ ا ت زجـ
و وجـ  عـام جـؤدي ضـ و ت بئـا اإلجـرادات ال امـا إىل الوـغط علـ  قلـاق  ـرامع             أ(21دالناميا

ي 4111الماجا االجتماعيـا الـح كنـن متوجلـ اي واـذلك علـ  جود ـا وتغليتـ اأ ومنـذ عـام           
مـاعي جخـوم  شـنب ااـل علـ         دت امرجنا الاتينيا اقتخاال تدرجييا حنـو هنـع لاقفـاق االجت   

__________ 

ا ــرة املمولــا مــن خــال الــلامع الخا مــا علــ  اال ــترااات تشــمب الماجــا االجتماعيــا اــوجات الــدخب املب (49د 
ول حـ  ال جشـمب   أ دالتأم  االجتماعي( او اللامع لري الخا مـا علـ  اال ـترااات داملسـاعدة االجتماعيـا(     

التأم  االجتماعي عمومـا إال األفـراد ال ـامل  ل قلـاع ال مـب الرمسـيي فـإع املسـاعدة االجتماعيـا كنـن اع           
ــدقع     تغلــي الســ  ــر امل ــر اساســي للحــد مــن الفخ ــاي وهــي ام ــ    أ ناع ااف ــا عل ــا االجتماعي وال تختصــر الماج

التحوجات من قبيب امل ا ات التخاعدجاي واستحخاقات إلا ات ال مبي وال جـزي واإلجـاية املرضـيا املدفوعـا     
خدجـا املشـروطا   األجري وإجـاية األمومـاي واسـتحخاقات البلالـاي و ـدالت األسـرة واألطفـال والتحـوجات الن        

دولــري املشــروطا( والغــذاء او النخــد مخا ــب ال مــبي ولنــن تشــمب اجوــا الســلع املدعومــاي مــن قبيــب الغــذاء      
 أالسنن او

 .Mick Moore , Increasing Tax Revenues in Low Income Countries, ICTD Working Paper No. 15 (48د 

(Brighton, United Kingdom, International Centre for Tax and Development, December 2013). Available 

from http://www.ictd.ac/sites/default/files/ICTD WP15.pdfأ 
ــايل:       (21د  ــع الت ــ  املوق ــادرة عل ــ  مناقشــا للمب  /http://www.ilo.org/public/english/protectionكنــن االطــاع عل

spfag/download/background/unceb2009-gfc-un.pdfأ 
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الخوقي مبا ل بلك الماجا االجتماعياأ وقد  ـنب هـذا املبـدا عـددا مـن املبـادرات اجلدجـدةي        
مــن قبيــب  ــدل األطفــال الشــامب ل األرجنــت ي وامل ا ــات التخاعدجــا الشــاملا للشــيخوخا ل  

ي واملــرضي دولــا  وليفيــا املت ــددة الخوميــاتي وم ا ــات الشــيخوخاي واســتحخاقات ال جــز       
واألمومـــا ل اللايجـــبأ ول مـــواياة بلـــكي جـــرى اســـتحدا  لـــنوك ر يســـيا للسياســـات   
االجتماعيا من اجب التخفيو من حدة الفخر وإعادة التويجعي مبا ل بلـك التحـوجات النخدجـا    
املشــروطاي وبلــك ل عــدد مــن البلــداعأ وجبــدو اع النفخــات لــري الخا مــا علــ  اال ــترااات     

ملســاعدة االجتماعيــا عمومــاي وفيمــا جت لــق علــ  وجــ  اخلصــو   ــالتحوجات    جت لــق  ا فيمــا
األمـر الـذي جي ـب ا ثـار      (20دالنخدجا املشـروطاي هـي ف الـا للغاجـا ل محاجـا افخـر فئـات اجملتمـع        

 اإلااليا النا ئا عن سياسات إعادة التويجع ااثر تدرجاأ
االجتمـاعي ال ـام مخيـدا تـدود     ومع بلكي ففي م رم البلداع الناميا ال جزال اإلقفـاق   

املواردأ ففي وسط و رق ولرج افرجخياي جتم متوجب      ـرامع الماجـا االجتماعيـا  شـنب     
ابري من املساعدة اإلمنا يا الرمسياي وهي ت نس ل اـثري مـن األحيـاع تـأثري املنرمـات الدوليـا       

 وقـا اإلقسـاقيا إىل الماجـا    واول اولوجات اجل ات املاحنا من امل وقا ل حـاالت اللـواريت وامل  
 االجتماعياأ  

لري اق   الترايز علـ  رفـع اإلقفـاق االجتمـاعي ال ـامي مـع إمهـال اـع مـا جنفـي مـن             
اإلجرادات  لرجخا منصفا عن طرجـق فـرض ضـرا ب تصـاعدجا علـ  الـدخب والثـروةي اخفخـت         

ب  ل ختفــي  م رـم البلــداع ل تــوفري اســاس مــت  لسياســات إعـادة التويجــعي علــ  النحــو املــ  
أ وحسـب مـا اقـرت  ـ  جمموعـا      4104 و 4100املساعدة اإلمنا يا الرمسيـا مـؤخرا ل عـامي    

ال شرجني ااقت اإلجرادات الح   ت بئت ا لري اافيا  الف ـب ل ال دجـد مـن البلـداع الناميـا مـن       
ب األمـر  ـذل   ومن احملتمـب اع جتللـ   ع(24داجب متوجب التخدم حنو اخيق األهدا  اإلمنا يا لأللفيا

أ و التـايل جتوقـو   4105ج ود إضافيا ابرية فيما جت لق الـا التنميـا املسـتداما ملـا   ـد عـام       
التخدم احملري حنو املساواة والتنميا املستداما عل   ناء املؤسسات ووضـع السياسـات الـح متنـن     

واأللــول مـن يجـادة إجـراءات ت بئـا اإلجـرادات إىل جاقـب إعـادة التويجـع التصـاعدي للـدخب           
املدرة للدخبأ ول لياج مثب هذا التخدم احملريي سـترب اجل ـود اإلمنا يـا م تمـدة علـ  امل وقـا       

 أاإلمنا يا الدوليا و/او متوجب الدجوع التناييل
__________ 

 أCornia, ed., Falling Inequality in Latin America (20د 
 Group of Twenty , “Supporting the Development of More Effective Tax Systems” and report toاقرـر:   (24د 

the G-20 Development Working Group by the IMF, OECD, UN and World Bank (2011). Available from 

http://www.oecd.org/g20/topics/development/48993634.pdfأ 
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ول اعخــاج ارجــر التجــارةي ااــد اإللــاح الوــرجد ل البلــداع الناميــا ل اــثري مــن    
تلخي  شنب لري متناسب ال ـبء علـ  الفخـراءي     األحياع عل  رج يا ضرا ب االست اكي الح

ــا ع      ــق قت ــا ا خــذة ل اهلبــوطي مــع اخي ــرادات الوــرا ب التجارج اوســيلا لاست اضــا عــن إج
لتللــاي وال ســيما ل البلــداع املنخفوــا الــدخبأ وااقــت اللــول الســرج اي مــن قبيــب إقشــاء   

ا ب الخيمـا املوـافاي علـ     وااالت  ب  مستخلاي مع الترايـز علـ  اإلجـرادات احملخخـا مـن ضـر      
سبيب املثالي قـد مسحـت ومـع اإلجـرادات  سـرعا ل   ـ  البلـداع الناميـاي ولننـ ا مـع بلـك            
فشلت ل الخيـام  ـذلك  لرجخـا تدرجييـاي وااقـت منغلخـا ضـمن هيااـب إدارجـا ال تفوـي إىل           

ال اماي وهـو  ت بئا إجرادات اافيا وتدرجيياي وتلوجر وسا ب حدجثا متناملا من وسا ب اإلدارة 
 ما جلزم الخيام    من اجب  ناء الدولا والتنميا املستداماأ

 
 البحث عن املزجد من ال دالا الورجبيا   

اختذت     البلداع خلوات خـال ال خـد املاضـي مـن اجـب  لـورة سياسـات إعـادة           
ــا املســتداماي ال ســيما ل امرجنــا الا     ــاأ التويجــع دعمــا للحــد مــن التفــاوت واخيخــا للتنمي تيني

وجستل م الن ع اجلدجـد ل تلـك املنلخـا روح البحـث عـن مزجـد مـن ال دالـا الوـرجبياي ومبـدا           
ي الـذي كنـن اع تخـوم النومـات مبوجبـ   فـرض الوـرا ب إبا قامـت ل         “التبادل الوـرجد ”

 أ  (22دالوقت قفس   رفع اميا وقوعيا اخلدمات املخدما إىل طا فا واس ا من السناع
اتينيا ُترات م دالت ضرجبا الخيما املوافا دوع تغـيريي ولنـن ايدادت   ول امرجنا ال 

ل     البلداع الرسوم املفروضا عل  السلع النمالياأ وراز ال دجد من البلداع  درجـا ااـل   
علــ  ضــرا ب الــدخب التصــاعدجاأ ووجــ  ال دجــد مــن البلــداع األخــرى اهتمامــا ااــل تشــد     

ضـرا ب تصـاعدجا علـ  الـدخب الشخصـي دامـا هـو         اإلجرادات التصـاعدجا مـن خـال فـرض    
الــال ل اورولــوايي علــ  ســبيب املثــالي( او فــرض حــد ادم مــن الوــرا ب علــ  الشــراات  
داما هو الال ل املنسيك(ي او عن طرجق ختفي  مسـتوى قصـيب الفـرد مـن الـدخب الـذي       

إلغاء قا مـا طوجلـا   جلبق عنده اعل  م دل للورجبا الدجا املبا رةأ وقامت م رم النومات  
مــن االســتثناءات او التخفيوــات او اإلعفــاءات الوــرجبيا الــح تفيــد الشــراات عــل الوطنيــاي   
والح ااع قد  دا ال مب هبا ل الثماقينات والتس ينات من الخـرع املاضـي جلـذج االسـتثمارات     

 األجنبيا دوع اع اخق األثر املنشودأ  
استجا ا ل ـدم متنـن إدارة الوـرا ب مـن التحخـق      و  اجوا ت زجز الورا ب االفتراضيا  

من الول داف ي الورا ب احملتمل  ودخل مي وااقـت تـتم جباجتـ ا علـ  اسـاس تخـدجر دخـب        
__________ 

 أCornia, ed. Falling Inequality in Latin America (22د 
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الشخص او الشراا الذي اسب  سللات الورا ب علـ  اسـاس املؤ ـرات املوضـوعيا لجـم      
ت اك الن ر ـاء(أ و   امل امات اإلاايل دعل  سـبيب املثـالي األلـولي وعـدد املـو ف ي واسـ      

اجوا تبسيط عمليا فرض الورا ب عل  ال ـامل  لسـاهبم اخلـا  واسـتحد  عـدد آخـر مـن        
ل  1.2 لداع امرجنا الاتينيا ضرجبا عل  امل امات املاليا مما اسفر عن عا ـد جتـراوح مـا  ـ      

ســبيب املثــال مــن ل املا ــا مــن النــاتع احمللــي اإلاــايلي وحصــلت اللايجــب علــ   0.8املا ــا إىل 
جفـوق اي  لـد آخـر مـن  لـداع       إجرادات الورا ب البيئيا احصا من النـاتع احمللـي اإلاـايل مـا    

 أ4100جمموعا ال شرجن  استثناء ترايا ل عام 
وال تزال الثروة مترازة ل جد فئا قليلا عل  الص يد ال ـامليي إب متتلـك فئـا الواحـد ل      

 خصــا قيمـا لــافيا   95ي وكتلــك الـىن  (22دمـن ثــروة ال ـا   ل املا ــا  21املا ـا األعلــ  دخـا   
ت ادل ما كتلن  قصو سناع النرة األرضيا األ د فخراأ وعل  الص يد احمللـيي تتراـز الثـروة    

ل املا ــا مــن  81و  71جتــراوح  ــ    ــنفس اللرجخــاي حيــث تســيلر الفئــات األلــىن علــ  مــا 
 أ(25دجمموع الثروة الوطنيا ل ال دجد من البلداع

ول م رم البلداعي ال ُتفرض ضرا ب الثروة ل الوقت الـراهن سـوى علـ  راس املـال      
الثا تي وبلك اساسا من خال الورا ب عل  ال خارات السننياأ ومع بلـكي تتـراام الثـروة    
بات امل دالت الصافيا املرتف اي ل املخام األول ل لورة الول ماليا اثريا ما تنـوع لبـأة ل   

تفتخر إىل الشفافيا وجتم االحتفاظ هبا ل مابات ضرجبيا ومرااز ماليـا خارجيـا    هيااب ملنيا
اي تنوع   يدة عن متناول اإلدارات الورجبيا احمللياأ و ينما جتسـىن للـ يئات التنريميـا احملليـا     
يجادة الورا ب عل  الثروةي مبا ل بلك الورا ب املفروضـا علـ  راس املـال املتنخـبي يـا جـزء       

عاء الورجد املست د  لن تلول  سـللت ا التنريميـا ل ليـاج فـرض قيـود  ـاملا علـ         من الو
الســرجا املاليــا  تنســيق دويلأ ولــذا تتســم  أمهيــا اساســيا املبــادرات اجلارجــا مــن اجــب التبــادل    
التلخــا ي للم لومــات وإقشــاء ســجات تنشــو عــن املنــتف   الخيخــي  مــن ملنيــا الصــنادجق 

ــتئماقيا واهليااــ  ــن       االس ــتفادة م ــن االس ــات م ــا متنــن النوم ــث إهن ــا األخــرىي حي ب الخاقوقي
 اإلمناقات ات اهلا لا احملخخا من الورا ب املفروضا عل  الثروات ل دعم التنميا املستداماأ  

 

__________ 

 أانقسا  اإلنسان ة رقامع األمم املتحدة اإلمنا يي  (22د 
 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge, Massachusetts, Harvard University (25د 

Press, 2014) 
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 األ  اد الدوليا للحد من التفاوت ل سياق التنميا املستداما  
 -بات اللــا ع ال ــاملي ل جوهرهــا  قرــرا إىل ال وملــا ويجــادة امهيــا التحــدجات البيئيــا    

إىل التنميـا املسـتداما مـن ا ع فصـاعدا علـ  اهنـا تختصـر         ال جنرـر قـد   -سيما تغـري املنـاخ    وال
عل  وضـع اسـتراتيجيات وطنيـا للبلـداع املنخفوـا واملتوسـلا الـدخبأ ول الواقـعي الـبحت          

ــاي ل ايــع  التنميــا املســتداما مســارا با طــا ع عــاملي ملــرد تشــنب املســارات اإلمن    ا يــا الوطني
 البلداعي إحدى منوقات أ

ول  ب التنخب اهلا ب لراس املال النخدي واملاديي والتنخب اجلز ي لـراس املـال البشـري     
جشنب عدم التماثـب   - مخا ب تنخب ااثر حمدودجا  نثري لل مالا لري املاهرة عل  الص يد ال املي

داف ــا هامــا وراء يجــادة التفــاوت علــ  الصــ يد امللحــوظ ل درجــا عوملــا عوامــب اإلقتــاج قــوة 
ال امليأ وتفاقمت هـذه املشـنلا  سـبب تـدفخات راس املـال النخـدي والبشـري خـارج البلـداع          

 املنخفوا الدخب واقب البلداع منواي حيث تبلن قدر ما اعل  م دال اأ
 

 اهلجرةي والتفاوت واالستداما  
من طبخا إىل اخـرى تتمثـبي مـن حيـث      إع إحدى طرق التصدي للتفاوت ل االقتخال 

املبــداي ل توســيع قلــاق اــرك ال مالــا لــري املــاهرة  الــد مــن الخيــود املفروضــا علــ  اهلجــرةأ   
اق  ل املمارسـا ال مليـاي ااقـت الراـا ل االجتـاه امل ـااسي ال سـيما منـذ األيمـا املاليـاي            إاّل
 ي ل األجل  الخصري واملتوسطأ  جبدو اع هناك احتماال ل ود ا إىل مسارها اللبي  وال

والبدجب الناجق هو استخدام وسا ب اخرى للحد مـن التفـاوت علـ  الصـ يد ال ـامليي       
و التــايل ختفيــو الوــغط الواقــع علــ  مســار هجــرة ال مــال لــري امل ــرةي مــع الــد مــن هجــرة    

ات ال خول ل الوقت قفس  عن طرجـق اسـ   ـرو  ال مـب ل البلـداع األلـلياي ووضـع آليـ        
 للت وج  عل  حنو ما مأ  

واجرجت عمليا حماااة ملا  د  ل  لداع لتارة من  لـداع امرجنـا الاتينيـا أللـراض      
هــذه الدراســا واوضــحت اع يجــادة التحــوجات املاليــا ســتؤدي إىل الــد مــن التفــاوت ل          
ار الســلفادور وقينــارالواي ولننــ ا ســتؤدي إىل يجادتــ  ل هنــدوراسي علــ  حنــو ج نــس اقتشــ 

 السواد األعرم من متلخي التحوجات ل املناطق الورجا ل هذا البلد األخريأ  
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 التنسيق الدويل ل املسا ب الورجبيا   
تفرض خاليا تنخب راس املال النخـدي علـ  الصـ يد الـدويل قيـودا هامـا علـ  آليـات          

اليـاي ممـا جـؤدي إىل    إعادة التويجع الوطنيا ألهنا اول دوع فرض ضرا ب علـ  اإلجـرادات الرامس  
 تخييد منا ع املوارد ال اما و د ل قفس الوقت من تلبيق مبدا الورا ب التصاعدجاأ  

ــايات        وجشــمب مــا كنــن اختــابه مــن تــدا ري للت امــب مــع هــذه املســألاي ختفــي  االمتي
 املمنوحــا للمســتثمرجن األجاقــبع ويجــادة الشــفافيا ل امل ــامات املاليــا الدوليــاي مبــا ل بلــك   

ــا ــا        م ــبع ومواءم ــب الســرجا والتاعــب ل اســ ار التحوج ــح تنف ــات الخوــا يا ال ــق  الوالج جت ل
السياسات الورجبيا عل  الصـ يد ال ـاملي والتنسـيق  ينـ ا علـ  الصـ يد اإلقليمـيي واألهـم مـن          

 هذا وباك هو تلبيق قرام الورجبا املوحدة عامليا عل  الشراات عل الوطنياأ  
ا املوحدة  الف ب داخب     الـدول االاادجـاي ويـا قرـام مماثـب      وت مب النرم الورجبي 

قيــد النرــر مــن قبــب االاــاد األورويبأ وتفــرض الســللات الوــرجبيا ضــرا ب علــ  حصــا مــن   
اإلقليميـا (ي وت ـرَّ  الصـا  أهنـا      األر اح احملخخا داخـب حـدود الوالجـا الخوـا يا دالوطنيـا داو     

لحو ا لدى الشراا عل الوطنيا دمن قبيب املـو ف ي وراس  دالا من قسبا ال وامب اإلقتاجيا امل
املال املادي واملبي ات( املوجودة ل إقلـيم   ينـ أ وكنـن تنفيـذ الوـرا ب املوحـدة املسـتندة إىل        
األر اح ال امليا إما من طر  واحدي او  تنسيق دويل  اعتبارها وسيلا ف الـا مـن وسـا ب اييـد     

رةأ وســينوع هلــا ميــزة تتمثــب ل مواج ــا تآاــب الوعــاء الوــرجدي اثــر املنافســا الوــرجبيا الوــا
واوجب األر احي األمر الذي البق من املسـا ب البـاريةي وجتنـب االيدواج الوـرجد ل الوقـت      
قفس أ ورلم إحراي قدر من التخدم حنـو الـد مـن االمتيـايات املخدمـا للمسـتثمرجن األجاقـبي        

وقــد ت ــوق احنــام التحنــيم اإللزامــي ل ال دجــد مــن   فخــد اــاع هــذا التخــدم حمــدودا قســبياي   
اتفاقات التجارة الثنا يا امللمـا ل ا وقـا األخـرية إحـراي املزجـد مـن التخـدمأ إال اع اإلجـراءات         
املتخــذة حــى ا ع علــ  الصــ يد الــدويلي علــ  ســبيب املثــالي فيمــا جت لــق  الشــفافياي   تراــز   

 نامياأفي  النفاجا عل  مصاحل البلداع ال مبا
ومن امل م  صفا خالاي مـن منرـور التفـاوت علـ  الصـ يد ال ـامليي ضـماع اسـتفادة          

البلداع املنخفوا الدخب واقب البلداع منوا استفادة ااملا مـن التخـدم احملـري ل التنسـيق الـدويل      
حنـو   ل املسا ب الورجبياأ وقد جنوع من املفيد اجوا توجي  املزجد من املساعدة اإلمنا يـا الرمسيـا  

تلوجر الخدرة اإلدارجا عل  فرض الورا ب ل البلداع املستفيدة من امل وقا املاليـا مبـا جنفـب اع    
 تؤدي امل وقا إىل الد من التب يا  دال من يجاد اأ  



E/2014/50 
 

 

14-02943 31/33 

 

 
 اختاب الخرارات عل  الص يد ال املي   

ي هناك ترا ط وثيق    التفـاوت االقتصـادي والتفـاوت السياسـي علـ  الصـ يد ال ـامل        
واــذلك علــ  الصــ يد الــوطينأ وجتميــز قرــام اإلدارة االقتصــادجا ال امليــا   ــدد مــن الســمات     
واهليااب الح تخوم  درجات متفاوتا  إضفاء طا ع مؤسسي عل  عمليا لنع الخـرار وتيسـريها   
و السماح لتلك البلداع بات ال  األوفر من الخـوة االقتصـادجا  ـالتحنم في ـاأ وقـد سـامهت       

مب مسامها ابرية ل استمرار الفشب ل الت امب مع تغري املناخي او إىل ترسـيخ ف اليـا   هذه ال وا
التنسيق الوـرجد علـ  الصـ يد ال ـامليأ وحسـب مـا ا ـارت إليـ  جلنـا السياسـات اإلمنا يـا ل            

 أ(26دالتخرجر املخدم عن دور ا السادسا عشر
ول تغليـا ال مليـات آثـار    تترتب عل  حاالت عدم التنا ر ل عمليـا اختـاب الخـرارات     

هاما  النسبا لتباجن النتا عأ وهناك   د دويل للتفاوتات عل  الص يدجن الوطين او احمللـيأ ففـي   
ــا ل املخــام      حــ  اع م اجلــا التفاوتــات داخــب البلــداع هــي مــن اختصــا  النومــات الوطني

مليـا مـن عدمـ  إىل    األولي هناك ال دجد من الاالت الح كنن في ـا اع جـؤدي وجـود قواعـد عا    
تخييد اإلجراءات النوميا املتخذة علـ  الصـ يد الـوطين للحـد منـ اأ       ت زجز تلك التفاوتات او

ف لـ  ســبيب املثــالي تتلخــ  املبــادرات الراميــا إىل ت زجـز امل ــاجري االجتماعيــا الــدقيا املتفــق علي ــا   
 جوفرهـا الت ـاوع الـدويلأ وقـد وفـر      دوليا ل البلداع الناميا الدعم من املوارد املاليا والتخنيا الـح 

استحدا  اللخاحات واس  ال اجات اللبيا ألمراض املناطق املدارجاي واألو ئـا ال امليـا مثـب    
فريوس قخص املناعا البشرجا/اإلجدي مسـاعدة اـبرية للبلـداع علـ  اسـ  م يشـا سـناهناأ ول        

جـادة تنلفـا األدوجـا األساسـيا ل     الوقت قفس ي جؤدي التشدد ل محاجا  راءات االختـراع إىل ي 
البلــداع الناميــاي ممــا جي ــب مــن املت ــذر هلــا اســ  النتــا ع الصــحيا لصــاحل ســناهناي وال ســيما    
الشرا ق املنخفوا الدخب والفخريةأ وجفوي لياج الت اوع الورجد الـدويل إىل تيسـري التحاجـب    

األفرادي و د مـن جمموعـا املـوارد    الورجد الذي تخوم    الشراات عل الوطنياي واألثرجاء من 
املتاحــا امــام النومــات لتنفيــذ سياســات الــد مــن الفخــر وسياســات تويجــع الــدخبأ وتســ م 
تدفخات راس املال لري اخلاض ا للنرم ل يجادة التخلبـات ل فـر  ال مـب والنـواتع ل البلـداع      

 النامياي مما جؤثر ل ااثر فئات اجملتمع حرماقاأ  
تخال جز ي للنفوب االقتصادي من البلـداع املتخدمـا النمـو إىل اقتصـادات     ورلم اخق اق 

السوق الصاعدة وال سيما منذ األيما املالياي فمـا يالـت اقـب البلـداع منـواي والبلـداع املنخفوـا        

__________ 

(ي الفصــب E/2014/33د 22، انل ةةا رتةة  6002الوجمةةا ا الرة ةةة للعجلةةص اقتصاةةادا الاقجصعةةاةة،  اقرــر  (26د 
 أ41الثايني الفخرة 
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الــدخب مســتب دة إىل حــد اــبري ل هــذا الصــددأ وهبــد  التصــدي للتحــدجات املترا لــا الــح     
ي والتنميا ال امليا املستداماي سينوع من امل م للغاجا إقشاء هيااـب  جنلوي علي ا التفاوت ال امل

دكخراطيا و ـاملا للجميـع او ت زجـز اهليااـب الخا مـاي تيـث تنـوع ايـع املنـاطق وجمموعـات           
البلداع ممثلا في اي واع تنوع تلك اهليااب مسؤولا امام ا عل  حنو ف ال وعل  قـدم املسـاواةي   

الشفافياي وت زجز اخيق قدر اال من التنافؤ ل املسـاءلاي لـيس فخـط     جنبا إىل جنب مع يجادة
 امام النومات  ب امام الش وج الح متثل ا هذه النوماتأ

 
 االستنتاجات والتوليات   

اخذ التفاوت داخب البلـد الواحـد ل االرتفـاع خـال ال خـود الثاثـا املاضـياأ وكنـن          
ذها النومات الوطنيا واجل ـات امل نيـا األخـرى اع جنـوع     إلجراءات السياسا ال اما الح تتخ

هلا تـأثريي واع تنـوع  ـذلك قخلـا اقلـاق هامـا حنـو التصـدي للتفـاوت والـد منـ أ وتشـمب             
 االستنتاجات والتوليات الواردة ل الدراسا االستخصا يا ما جلي:  

لـد مـن   سو  تنوع هناك حاجا إىل وضع وتنفيـذ اطـر للسياسـا ال امـا تسـت د  ا      • 
 التفاوت مبا جتفق مع الررو  اخلالا  نب  لدأ

إع وضع إطـار متنامـب م ـين  ال مالـا جـدعم األجـور امل يشـيا الـدقيا وجتـيق إمناقيـا             • 
ــا       ــا ال الي ــا واخلــدمات االجتماعي ــا االجتماعي ــ  قلــاق واســع إىل الماج الولــول عل

 اجلودةي قد ثبتت ف اليت  ل الد من التفاوت ل الدخبأ
جت   اع جرتنز اي إطار متنامبي م ين  ال مالا وجرمـي إىل الـد مـن التفـاوتي علـ        • 

سياسات االقتصاد النلي الح توفر حوافز امام االستثمار اإلقتاجي ل الخلاعـات الـح   
 تتللب اثافا ل ال مالاي والتوسع ل اهليااب األساسيا املادجا واالجتماعياأ  

 هـــذا الصـــدد االجتـــاه املتزاجـــد حنـــو قرـــام الوـــرجبا  وتشـــمب السياســـات األخـــرى ل • 
ــادة االعتمــاد علــ  الوــرا ب املبا ــرةي واســ  اصــيب الوــرا بي      التصــاعدجاي ويج

 وتلبيق سياسات الد األدم لألجور وختفي  م دالت الفا دةأ
وكنن اع تنوع سياسات إعادة تويجع الدخب اجوا عـاما اساسـيا مـن عوامـب ت زجـز       • 

املستداماي عل  سبيب املثالي من خال فرض الورا ب عل  ال وامب اخلارجيـا  التنميا 
الســلبيا النا ــئا عــن امنــاط اإلقتــاج واالســت اك لــري املســتداماي او تخــدم الــوافز         

 لاستثمار اإلقتاجيي واخيق االستخرار املايلي واالستداما البيئياأ 
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ار ل اجملتم ات احملليا إىل اسـ  محاجـا   وتؤدي يجادة تواجد املراة ل هيئات لنع الخر • 
ــا املشــترااي و التــايل فــإع يجــادة املســاواة  ــ  اجلنســ  ل إدارة مــوارد      مــوارد امللني

 امللنيا املشتراا ت د خلوة م ما حنو اخيق االستداما البيئياأ  
ومن امل م  صفا خالاي من منرـور الـد مـن التفـاوت علـ  الصـ يد ال ـامليي افالـا          • 

ستفادة البلداع املنخفوا الدخب واقب البلداع منوا استفادة ااملا من التخـدم احملـري ل   ا
 التنسيق الدويل ل املسا ب الورجبياأ  

وجنبغـي يجــادة تــواتر الدراسـات االستخصــا يا امل نيــا  األســر امل يشـيا واســ  جود ــا وقلــاق     
خييم التخدم احملـري علـ  لـ يد الـد مـن      تغليت ا ل البلداع الناميا من اجب توفري الخدرة عل  ت

 التفاوت ولري بلك من مؤ رات الرفاه البشريأ
 


