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 ٢,٧ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

عدم املساواة على مستوى العامل
تبــدو الصــورة الكبيــرة ألوجــه عــدم املســاواة ســيئة ســواء يف توزيــع الثــروة أو الدخــل أو
بيــن ســكان نفــس البيئــة املعيشــية أو بيــن اجلنســين.
إن أوجــه عــدم املســاواة علــى مســتوى العــامل

يف حالــة مترديــة وال يبــدو يف الغالــب أنهــا تتحســن .فــا تــزال
التفاوتــات اليــوم علــى احلــال الــذي كانــت عليــه يف أوائــل القــرن
العشــرين ،وال تــزال اجلائحــة تُزيــد األمــور ســوءا.
وتقريــر عــدم املســاواة علــى مســتوى العــامل لعــام 2022
الــذي صــدر مؤخــرا يلقــي الضــوء علــى هــذه املشــكلة .وتضيــف
الدراســة الكثيــر إىل معلوماتنــا عــن عــدم املســاواة عــن طريــق
مقياســين تقليدييــن ومقياســين جديديــن.
أول مقياســين همــا الثــروة والدخــل .وكمــا يوضــح الرســم
البيــاين أدنــاه ،تتســم التفاوتــات احلاليــة باحلــدة — حيــث
يمتلــك النصــف األفقــر مــن ســكان العــامل  2900يــورو فقــط
(علــى أســاس تعــادل القــوة الشــرائية) لــكل بالــغ ،بينمــا تمتلــك
شــريحة الســكان صاحبــة أعلــى  %10مــن الثــروة مــا يقــرب مــن
 190ضعفــا .وعــدم املســاواة يف الدخــل ليــس أفضــل بكثيــر -
حيــث يحصــل أغنــى  %10مــن ســكان العــامل اليــوم علــى %52
مــن إجمــايل الدخــل ،بينمــا ال يحصــل النصــف األفقــر ســوى
علــى .%8.5

ويتنــاول املقياســان اجلديــدان يف التقريــر عــدم املســاواة
بيــن ســكان نفــس البيئــة املعيشــية وعــدم املســاواة بيــن
اجلنســين .ويتــم إبــاغ بيانــات املقيــاس األول مــن خــال
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون حســب فئــة الدخــل .واألمــر ال
يقتصــر علــى التفــاوت بيــن الــدول الغنيــة والــدول الفقيــرة ،إذ
إن هنــاك تفاوتــات كبيــرة داخــل جميــع البلــدان بيــن األكثــر
ثــراء وبقيــة الســكان .ويتنــاول التقريــر عــدم املســاواة بيــن
اجلنســين مــن خــال توزيــع دخــل العمــل .وعلــى مــدار الثالثيــن
عامــا املاضيــة ،مل يشــهد نصيــب املــرأة مــن الدخــل إال ارتفاعــا
طفيفــا.
ويوضــح املؤلفــون أنــه يمكــن اتخــاذ الكثيــر مــن اإلجــراءات
حيــال عــدم املســاواة وأن ذلــك يشــكل دائمــا خيــارا سياســيا،
حيــث إن حتســين تصميــم السياســات يــؤدي حتمــا إىل مســارات
للتنميــة أكثــر عدالــة.
إعداد أندرو ستانلي من فريق جملة التمويل والتنمية
استنادا إىل تقرير عدم املساواة على مستوى العامل لعام
 2022من خمتبر عدم املساواة على مستوى العامل.

ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﺎس
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