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  مقدمة 

 الرئيسية في عصرنا  : أحد التحدياتلم العملعاو انعدام المساواةأوجه 

أدت وفي العقود األخيرة، برز تزايد انعدام المساواة في العديد من البلدان باعتباره أحد مصادر القلق الرئيسية؛   .1
 اشتداد إلى    2020( منذ أوائل عام  19-التداعيات االجتماعية واالقتصادية الكارثية لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

وخالل العقود والسنوات التي سبقت الجائحة،   .جراءاتاإلحاجة الملحة إلى اتخاذ  وسلطت الضوء على ال  القلقهذا  
بين األغنياء والفقراء وانعدام المساواة    العموديكانت أشكال مختلفة من انعدام المساواة، بما في ذلك انعدام المساواة  

زدياد أو ظلت مرتفعة باستمرار في العديد من البلدان.  االفي  لعموم  آخذة على ابين مختلف الفئات في المجتمع،    األفقي
كما توقف التقدم المحرز في تقليص ثغرة األجور بين الجنسين وثغرات االستخدام في العديد من األماكن، وأمسى 

فقد  فاجئة،  الم  19- أزمة كوفيد  أماملحوظا  على نحو متزايد.  المدى الذي وصل إليه العنف القائم على نوع الجنس  
وبالنظر  .  في كثير من الحاالت  بطريقة مأساويةعّمقتها  بل    أبرزت بعض أوجه انعدام المساواة هذه القائمة أصال ،

يبدو أن الجائحة العالمية تزيد من تفاقم انعدام المساواة وحالة االنقسام   ،إلى أشكال الحرمان المتعددة في سوق العمل
 بطريقة استثنائية للغاية.

على أن الرتفاع مستويات انعدام المساواة انعكاسات   19- توافق عالمي ناشئ قبل جائحة كوفيد  فعلا ناك  ان هقد كل .2
ووجود مستويات مرتفعة من انعدام المساواة يعني عمليا  أن ماليين األشخاص    اجتماعية واقتصادية وسياسية سلبية.

دخار من أجل تقاعدهم أو التمتع بالحماية عند المرض.  الاأو  غير قادرين على تلبية احتياجاتهم أو احتياجات أسرهم  
وهذا يعني أن فرص النفاذ إلى سوق العمل مقسمة تقسيما  مجحفا  بين الرجال والنساء والمسنين والشباب والشعوب  
ب  األصلية والمهاجرين والمعوقين وغيرهم من الفئات. وهذا يعني أن الوظائف في جميع أنحاء العالم مقسمة حس

وقد أظهرت المنشورات الحديثة كيف يمكن أن يكون العمالة.  حماية  المكافأة ومستوى الحماية االجتماعية وتوى  مس
  2 تدهور بيئي  إلى  ؤديوقد ت 1، ألوجه انعدام المساواة هذه وغيرها آثار ضارة في وتيرة النمو االقتصادي واستدامته

جتماعي وزيادة مخاطر االضطرابات االجتماعية أو  اسك االع التموتصدّ  3 الجهود المبذولة للحد من الفقر  وعرقلة 
   4. سياسيالانعدام االستقرار 

أكثر من أي  تكتسي أهمية  باتت   5لذلك، فإن األهداف الرامية إلى الحد من انعدام المساواة وتعزيز النمو الشامل  .3
رنامج األمم المتحدة للتنمية  ويتمثل محور الجهود المبذولة في هذا الصدد في ب  .على الصعيد الدولي   وقت مضى

(، الذي يتعهد بأن "ال يخلف الركب أحدا  وراءه". باإلضافة إلى ذلك،  2030)برنامج عام    2030المستدامة لعام  
ملة والمنتجة والعمل الالئق تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام وتحقيق العمالة الكا  :فهو يدعو إلى

اد سياسات عامة في مجال الشؤون المالية واألجور والحماية االجتماعية بهدف  الجنسين؛ اعتم  ؛ المساواة بينللجميع
المساواة. ب  بالنهوضكما عززت المؤسسات متعددة األطراف أنشطتها المرتبطة   6.تحقيق المزيد من المساواة تدريجيا  

دقع، بحيث يعزز "الرخاء المشترك"  الفقر الم  القضاء علىوعلى سبيل المثال، وّسع البنك الدولي نطاق واليته ليتجاوز  
إلى دعم نمو دخل األشخاص األشد فقرا    الما  40البالغة نسبتهم  وسعيا   الدولي األثر   قووثّ  7. ئةفي  النقد  صندوق 

النمو االقتصادي في مجموعة من الدراسات وأدرج مسائل انعدام    فيت العالية من انعدام المساواة  الضار للمستويا

 
 انظر:  1

Jonathan D. Ostry, Andrew Berg and Charalambos G. Tsangarides, “Redistribution, Inequality, and Growth”, IMF Staff 
Discussion Note SDN/14/02, 2014. 

 انظر:   2
ILO, World Employment and Social Outlook 2018: Greening with Jobs, 2018; S. Nazrul Islam, “Inequality and Environmental 
Sustainability”, UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Papers, No. 145, 2015. 

 . ,2016Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on InequalityWorld Bank ,انظر:    3

 .  ,Under Pressure: The Squeezed Middle ClassOECD, 2019 انظر:    4
التعاريف تشترك في     5 فإن جميع  الشامل"،  "النمو  النمو االقتصادي وفرص  في حين توجد تعاريف مختلفة لمفهوم  لفوائد  الواسع  التقاسم  فكرة 

 .IMF, “How to Operationalize Inequality Issues in Country Work”, June 2018المشاركة فيه: انظر: 
 .2015تشرين األول/ أكتوبر  A/RES/70/1 ،21، القرار 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام الجمعية العامة لألمم المتحدة،   6

 للبنك الدولي.  الموقع اإللكتروني  7

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf
https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6d0f0152-en.pdf?expires=1575304636&id=id&accname=guest&checksum=B9110D596E8D23ECC0D2921AEC8CD5D5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6d0f0152-en.pdf?expires=1575304636&id=id&accname=guest&checksum=B9110D596E8D23ECC0D2921AEC8CD5D5
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/under-pressure-the-squeezed-middle-class_689afed1-en
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/06/13/pp060118howto-note-on-inequality
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.albankaldawli.org/ar/home
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ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مجموعة من التقارير الرائدة   8. ة في أنشطته القطريةالمساوا
مبادرة "نُهج جديدة إزاء التحديات االقتصادية" ومبادرة "نمو شامل" وأنشأت "مركز ، واستهلت  بشأن انعدام المساواة

صادر  التقرير الوُكرس  9. السياسات بشأن انعدام المساواةالفرص والمساواة" باعتباره منصة للبحوث الموجهة نحو 
كما أعربت  10.، لموضوع انعدام المساواةبشأن التنمية البشرية  2019في عام    عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

كا الالتينية اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة عن قلقها إزاء انعدام المساواة، حيث دعت اللجنة االقتصادية ألمري
المساواة"  اجتماعية من أجل  إلى صياغة "مواثيق  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب  11 والكاريبي  واسترعت 

والحظت اللجنة  12،االنتباه إلى "النقص الكبير في المعارف بشأن مسائل انعدام المساواة" في المنطقة العربية  آسيا
مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لم يساعد    ي القوي في أفريقيا علىاالقتصادية ألفريقيا أن "النمو االقتصاد

وشجعت اللجنة االقتصادية   13،ة واالقتصادية في القارة" بشكل كبير على الحد من أوجه انعدام المساواة االجتماعي
عة العشرين  كذلك، التزمت مجمو 14. واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ على قيام مجتمعات أكثر شمولية وإنصافا  

، بما في ذلك التعهد في مؤتمر قمة مجموعة العشرين  ة السبعة في مناسبات مختلفة بالحد من انعدام المساواةومجموع
في المائة بحلول عام    25الجنسانية في المشاركة في سوق العمل بنسبة  تقليص الفجوة  بفي بريسبان    2014لعام  

، بأنه ال بد من اتخاذ  19-كوفيد  ألزمة  اآلن في ضوء التجربة الكارثية  وبالتالي، هناك شعور متزايد، ال سيما.  2025
 . جراءات الالزمة وأنه من األهمية بمكان تطبيق نهج متسق ومنسق على المستوى الدولياإل

 المناقشة العامة 

لمناقشة   أن يدرج بنداا   (2018تشرين الثاني/ نوفمبر    -  )تشرين األول/ أكتوبر  334قرر مجلس اإلدارة في دورته   .4
 ،العمل الدولي مؤتمرلالدورة التاسعة بعد المائة  بشأن "أوجه انعدام المساواة وعالم العمل" في جدول أعمال    عامة

من كان  األصلالمقرر    التي  يونيه    في  حزيران/  في  إلى  2020إجراؤها  أُجلت  جائحة   2021  ولكن  بسبب 
)آذار/    323الدورة    في  ،هذا البند في جدول أعمال المؤتمر  وكان المكتب قد أثار أول مرة إمكانية إدراج  .19 - كوفيد
وتواصلت مناقشة هذا الموضوع واالستفاضة في تطويره لينظر فيه مجلس اإلدارة  ( لمجلس اإلدارة،  2015مارس 

  2017وآذار/ مارس    2016تشرين الثاني/ نوفمبر    -في دورات مختلفة، بما في ذلك في تشرين األول/ أكتوبر  
 . 2018ى في آذار/ مارس  ومرة أخر

د من انعدام المساواة، في العديد من مظاهره المختلفة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في لطالما كان الح .5
ويشدد دستور منظمة العمل الدولية على    المعاملة، وما زال جزءاا ال يتجزأ من والية منظمة العمل الدولية وعملها.

اس من العدالة االجتماعية"، ويدعو إلى أمور عديدة  سالم عالمي ودائم إال إذا بني على أس  أنه "ما من سبيل إلى إقامة
من بينها المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية ووضع سياسات "تمّكن الجميع من الحصول على قسط  

نظمة العمل الدولية، ينص بدوره على ، المرفق بدستور م 1944إعالن فيالدلفيا لعام    كما أنّ   عادل من ثمار التقدم".
 دأ تكافؤ الفرص ألسباب متعددة، بما في ذلك نوع الجنس واالنتماء اإلثني. مب

  

 
 .“ ,n.dThe IMF and income inequalityIMF ,”انظر:    8
 .  ,n.d ,”Inequality“OECDانظر:   9

 انظر:   10
UNDP, Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today – Inequalities in Human Development 
in the 21st Century, 2019. 

 انظر:   11
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “ECLAC: The Region Has Underestimated Inequality”, press 
release, 28 November 2019. 

 .2019، إعادة التفكير في الالمساواة في البلدان العربية ،  آسيا التابعة لألمم المتحدة  واالجتماعية لغرباللجنة االقتصادية   12
 نظر: ا  13

UN Economic Commission for Africa, “Poverty, Inequality and Jobs in Africa – Expert Group Meeting and Policy Forum”, 
Addis Ababa, 6–7 June 2018 . 

 انظر:   14
UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, 2018. 

https://www.imf.org/en/Topics/Inequality
http://www.oecd.org/inequality.htm
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
https://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-region-has-underestimated-inequality
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/rethinking-inequality-arab-countries-arabic.pdf
https://archive.uneca.org/poverty-inequality-jobs-africa-egm-pf-2018
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ThemeStudyOnInequality.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ThemeStudyOnInequality.pdf
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ا  15 )إعلن المئوية(  العمل  يتماشى إعلن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل .6 مع البرنامج   تماشياا صارما
الدولية إلى "أن تمضي قدما  في القرن الثاني من عمرها، مة العمل  ويدعو منظالحد من انعدام المساواة.    الرامي إلى

بعزم ال هوادة فيه في الوفاء بواليتها الدستورية سعيا  إلى تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق مواصلة تطوير نهجها 
جمي واحتياجات  العمال  حقوق  الذي يضع  العمل،  مستقبل  أجل  من  اإلنسان  والمتمحور حول  الناس  طموحاتهم  ع 

وحقوقهم في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية"، ويحدد القطاع الخاص باعتباره "مصدرا  رئيسيا  
وهو يُشير بصورة خاصة    ويتضمن اإلعالن عدة إشارات إلى انعدام المساواة.  للنمو االقتصادي وخلق الوظائف".

في الكثير من أنحاء العالم، يشكل تهديدا  لهذه اإلنجازات   الظلم ...لمساواة وإلى أن "استمرار الفقر وأوجه انعدام ا
للجميع". الالئق  العمل  االزدهار وتحقيق  تقاسم  واالجتماعي[ ولضمان  االقتصادي  التقدم  اإلعالن   ]في  يسلط  كما 

ماعي،  وار االجتخالل الح  الضوء على أهمية "تسخير أقصى طاقات التقدم التكنولوجي ونمو اإلنتاجية، بما في ذلك من 
من أجل تحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة، بما يضمن الكرامة وتحقيق الذات بالترافق مع حصول الجميع على  

 قسط عادل من المنافع".

على مر السنين، اعتمدت منظمة العمل الدولية العديد من معايير العمل الدولية التي تهيئ السبيل نحو تحقيق العمل  .7
واألهمية األساسية   انعدام المساواة.أوجه  جميع وتعتبر ذات صلة وثيقة للغاية بالمناقشة الجارية بشأن  اللئق لل 

وترويجها والتصديق عليها واإلشراف عليها بالنسبة إلى منظمة  التي تتسم بها عملية وضع معايير العمل الدولية  
ه "ال بد لمعايير العمل الدولية من أن تتجاوب مع األنماط  العمل الدولية يُؤكدها من جديد إعالن المئوية، الذي يعتبر أن

شراف فعال وذي  المنشآت المستدامة وتخضع إل المتغيرة في عالم العمل وتوفر الحماية للعمال وتراعي احتياجات  
 حجية".

ظمة العمل  مئوية وفي تعزيز إسهام منالمن المتوقع أن تُسهم نتيجة هذه المناقشة العامة في الوفاء بوعود إعلن   .8
وقد ذكر األمين العام لألمم المتحدة أن عملية "اإلدماج والتمكين والمساواة"   .2030يق برنامج عام  الدولية في تحق

الم التنمية  في صميم  برنامج  و 16.ستدامةتكمن  وإلى   2030عام  يُشير  المتزايدة"  المساواة  عدم  "أوجه  إلى  بقلق 
والحد من انعدام المساواة معّرف على    ن القوة" الموجودة في العالم."الفوارق الضخمة في الفرص والثروة وموازي

برنامج عام   في  أساسي  أهداف  2030أنه عنصر  في مختلف  الهدف  هذا  ويتجسد  المترابطة.،  المستدامة    التنمية 
الهدف   ذلك من خال  10ويرّكز  في  بما  بينها،  وفيما  البلدان  داخل  المساواة  انعدام  من  الحد  على  ل  بوجه خاص 

الهدف   ويدعو  االجتماعية؛  والحماية  األجور  وسياسات  المالية  والم  4السياسات  الجيد  التعليم  ضمان  نصف  إلى 
إلى تعزيز النمو االقتصادي المطرد   8لى المساواة بين الجنسين؛ ويدعو الهدف إ 5والشامل للجميع؛ ويدعو الهدف 

وتتعلق األهداف األخرى بالحد من سائر   عمل الالئق للجميع.والشامل والمستدام وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وال
ضمان   وتشمل:  المساواة،  انعدام  المواأشكال  إلى  المساواة  قدم  على  الوصول  والخدمات إمكانية  االقتصادية  رد 
ع ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جمي(؛  1)الهدف    األساسية والممتلكات والحماية االجتماعية

إتاحة إمكانية وصول (؛  11إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود في البلدان النامية )الهدف  (؛  3)الهدف    األعمار
الهدف المتمثل   والواقع أنّ (.  16هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد )الهدف  وتوفير    الجميع إلى العدالة 

التي   المعنيةكما يتجلى في الغايات  جميع أهداف التنمية المستدامة.    في الحد من أوجه انعدام المساواة مذكور في
وجه ألحضري، وهي جميعا  أبعاد مهمة ال -الجنس والعمر والموقع الريفي نوع تدعو إلى إجراء التصنيفات بحسب 

 انعدام المساواة. 

زيتين في الدورة التاسعة بعد  ستستكمل المناقشة العامة بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم العمل مناقشتين موا .9
والمناقشة العامة  ، هما: المناقشة المتكررة عن الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(  (2021)  لمؤتمرالمائة ل

حماية اليد  )كما أنها ستوفر مدخالت للمناقشة المتكررة بشأن الحماية االجتماعية    بشأن المهارات والتعلم المتواصل.
( للمؤتمر. وبالنظر إلى مجموعة المجاالت 2023شرة بعد المائة )إجراؤها في الدورة الحادية عالعاملة( المقرر  

اية اليد العاملة، فإن من شأن المناقشة العامة بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم  السياسية التي تدخل في نطاق حم
 . 2023العمل أن توفر إرشادات مفيدة لزيادة تركيز مناقشة عام 

  

 
 (.2019المائة )، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثامنة بعد العمل  إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل  15
 انظر:  16

United Nations, “Secretary-General’s Remarks to Opening of High-Level Political Forum Ministerial Segment”, 16 July 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-07-16/secretary-generals-remarks-opening-of-high-level-political-forum-ministerial-segment-delivered
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 ويرّكز قدم هذا التقرير األساسي استعراضاا شاملا للبيانات والبحوث المتعلقة بأوجه انعدام المساواة وعالم العمل،  يُ  .10
المساواة، والرؤى المستمدة من استجابات    على  19-جائحة كوفيد   التي تخلّفهاعلى اآلثار الضارة    اا خاص   اا تركيز

والغرض منه هو تسليط الضوء على    .19-كوفيد   في مواجهة  عمالالحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات ال
مجموعة ظروف سوق العمل وحقوق العمال ومؤسسات العمل وأداء قطاع األعمال    فيجّسد  -المركز المحوري للعمل  

ألساس  ويرد انعدام المساواة في الدخل في البيانات السردية ألنه يشكل الفهم انعدام المساواة.    -واألداء االقتصادي  
مداخيل األسر المعيشية في    ى أن الغالبية العظمى منلفهم كيفية حصول األفراد وأسرهم على سبل عيشهم، بالنظر إل

ومن خالل منظور انعدام المساواة في الدخل، يبحث التحليل  تنشأ عن العمل مدفوع األجر بشكل أو بآخر.  العالم  
يات النسبية للدخل ونوعية فرص العمالة، مع إيالء االهتمام مختلف محركات سوق العمل التي ترسم معالم المستو

الجنس والعمر    نوع  القوى العاملة، ال سيما تلك القائمة علىشتركة بين مجموعات  إلى االنقسامات المستمرة والم
القبلية واأل  اإلثني واإلعاقة والمجموعة  المهاجر والعرق واالنتماء  التعليمي ووضع  بين  صلية، وكذلك  والمستوى 

 المنظم وغير المنظم. ي االقتصاد ف العاملين

وثق صل األول الضوء على مدى تعقيد وتعدد أوجه انعدام المساواة ويُ سلط الفيُ   أربعة فصول.  من  التقرير  ويتألف .11
ال سيما انعدام   -أن العديد من أوجه انعدام المساواة    نبيّ ويُ االتجاهات الحديثة في مختلف أشكال انعدام المساواة.  

  19-ظهرت قبل أزمة كوفيد -يستوعب ويعكس العديد من أشكال انعدام المساواة األخرى ل، الذي المساواة في الدخ
ويستعرض الفصل    .أصال    وتبدو أكثر تجليا  ألن األزمة تؤثر في الغالب في من هم محرومون أو في وضع هش 

جه انعدام المساواة  أو  التأثير علىرئيسي في    بدور  اضطلعتبعاد الحاسمة والمتقاطعة التي  الثاني مجموعة من األ
ة تطورها منذ اندالع  طريقالتشديد على أوجه انعدام المساواة المتداخلة هذه أو    طريقةفي عالم العمل، وينظر في  

ويستعرض الفصل الثالث أمثلة على التدابير والسياسات التي يمكن أن تحد من أوجه انعدام المساواة  .  19-أزمة كوفيد
قدم الفصل الرابع واألخير بعض األفكار بشأن السبل  ويُ .  19-لمكتسبة خالل أزمة كوفيد، باالستناد إلى الخبرة اهذه

تبسيط النص وتمشيا  مع الممارسة اإلحصائية،  ل  توخيا    إلى أنه   وتجدر اإلشارة في هذا التقرير  الممكنة للمضي قدما .
أيضا     يشمل  أجر فحسب، بلام وال يشمل المستخدمين بيُستخدم مصطلح "عامل" بغض النظر عن وضع االستخد

 العاملين لحسابهم الخاص والعمال المساهمين في دخل األسرة. 
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 أوجه انعدام المساواة ةمشكل

، التي تسببت في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، الضوء على المستويات 19-لقد سلطت جائحة كوفيد  .12
ه انعدام المساواة الموجودة أصلا، وأدت فيما يبدو، إلى زيادة إضافية في مستويات انعدام واآلثار الهائلة ألوج

العمال ذوي الدخل    أنّ على نطاق واسع    توثّققد  لو   كان السكان األشد حرماناا هم األكثر تضرراا.المساواة، حيث  
للجائحة واأل األكثر عرضة  صحتهم وانعكاساتها   آثارها في، من حيث  تضررا  منها  شدالمنخفض وأسرهم كانوا 

وهم يفتقرون   ،وعانى العمال في االقتصاد غير المنظم من خسائر كبيرة في الدخلاالقتصادية الضارة على السواء.  
ة الوصول إلى إعانات الحماية االجتماعية وغيرها من وسائل دعم الدخل، أو تقل فرص حصولهم عليها.  إلى إمكاني

عمليات اإلغالق اإللزامية والسياسات األخرى،   بسبب  رت التخفيضات في ساعات العملثأوفي العديد من البلدان، 
في المهن ذات المهارات المتدنية أكثر من الوظائف اإلدارية والمهنية األعلى أجرا . وتأثرت النساء على نحو غير 

في الوقت يال  مفرطا ،  فيها تمثممثالت    ُكنّ   قطاعات اقتصادية بأكملها  رضت علىاإلغالق التي فُ بعمليات    تناسبي
كما تضررت األقليات اإلثنية .  المصنّفة على أنها "أساسية" للفيروس في القطاعات    شد التعرضفيه أ  ضنرّ تعي  الذ

في صفوف الفئات ذات الدخل المنخفض، أكثر من العمال    مثيال  غير تناسبيوالعرقية التي غالبا  ما تكون ممثلة ت
الفئات في األوضاع الهشة للغاية العمال    تشملومناال .  ا بالركب في كثير من الحاالت أبعد  اآلخرين، بل بات لحاقه

 ن.  ين والعمال المعوقيالمهاجر

في كثير  وتزايدها رتفاع مستويات انعدام المساواةاآلثار الضارة الحتى قبل الجائحة، كان هناك قلق متزايد بشأن  .13
نمو أكثر شموالا في  تحقيق  وضمان  لخفضها  سمة  إجراءات عاجلة وحا   بالحاجة إلى اتخاذ  من األحيان، واعتراف

وفي حين قد ال يوجد توافق في اآلراء بشأن مستوى   بالضرورة الملحة.  شعورهذا ال  19-عزز كوفيدوقد  ؛  المستقبل
المقبول، فقد كا  المساواة  انعمستوي  ه، مفاده أنّ من صالبت  19-، زادت آثار كوفيدن هناك رأي متنام  انعدام  دام ات 

وقد أشارت البحوث إلى  التقدم االجتماعي والبيئي واالقتصادي.    ضيقوّ المساواة في العديد من البلدان مفرطة، مما  
إب  أنّ  إلى  تؤدي  المساواة  انعدام  من  العالية  وتآكلالمستويات  االقتصادي  النمو  وتيرة  والتماسك   طاء  الديمقراطية 

ض التماسك قوّ كما أنها ت  لبية في الصحة العقلية والبدنية.البيئي ولها آثار سوتُسهم في التدهور  االجتماعي والثقة،  
المتزايد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لعكس االتجاه نحو مستويات أعلى    اإلدراكاالجتماعي. وقد أسهم ذلك في  

مزيد من اإلنصاف في  من انعدام المساواة وضمان التمتع بفرص وفوائد التقدم االقتصادي واالجتماعي وتقاسمها ب
 المستقبل.

لل إبراز الطبيعة المعقدة يُحدد هذا الفصل األول سياق المناقشة بشأن أوجه انعدام المساواة وعالم العمل من خ .14
  عن القسم األول    تساءليو  النعدام المساواة وتوثيق بعض االتجاهات الحديثة في مختلف أشكال انعدام المساواة. 

ارتفاع   اآلثار الناشئة عن ويستعرض بإيجاز المنشورات الحديثة بشأن  باألهمية  اة  المساو  انعدام  اتسام مسألةسبب  
ل القسم الثاني مدى تعقد وتعدد أوجه انعدام المساواة، حيث يميز ضمن ما يميز بين  حلوي  مستويات انعدام المساواة.

ول القسمان الثالث والرابع االتجاهات الحديثة  أوجه انعدام المساواة العمودية واألفقية والقائمة على نوع الجنس. ويتنا 
يستوعب   المساواة  النعدام  مقياس  الدخل، وهو  في  المساواة  انعدام  المساواة  في  انعدام  أشكال  من  العديد  ويعكس 

  دام المساواة،األنماط المتباينة النعدام المساواة. ويناقش القسم األخير أهمية معالجة انعالضوء على    اناألخرى، ويسلط
الضرائب والتحويالت ومن خالل توفير الخدمات  ، عن طريق إعادة التوزيع من خالل  أيضا    هاصورولكن مواطن ق

 ة العامة.االجتماعي

 همية باألانعدام المساواة  تتسم مسألةلماذا 

  قبها ام المساواة وتحسين فهم عواشهدت السنوات األخيرة زيادة في البحوث المتعلقة بآثار ارتفاع مستويات انعد .15
للتغير الهيكلي أحد اآلثار الجانبية الطبيعية يعتبر أحيانا   كان تزايد انعدام المساواةفي الماضي،  االقتصادية السلبية.
تنظيم  والتي يمكن أن تؤثر تأثيرا  إيجابيا  في النمو االقتصادي من خالل توفير الحوافز لالبتكار    ،والتنمية االقتصادية

النقد اتثمار.  ات واالساالدخار  زيادةالمشاريع و لدولي  إال أن البحوث األخيرة، بما فيها تلك التي أجراها صندوق 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، أظهرت أن ارتفاع مستويات انعدام المساواة عادة ما يُلحق ضررا   

ي ساواة إنما يرتبط بفترات نمو اقتصادمما يعني أن تحقيق قدر أكبر من الم  -بوتيرة النمو االقتصادي واستدامته  
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إلى جملة   17. أطول وأقوى ذلك  ال  عوامل ويُعزى  انعدام  الناجمة عن  الضارة  اآلثار  بالثقة منها  يتعلق  فيما    مساواة 
  انعدامإلى أن ارتفاع    ا  ذلك أيض  ويُعزى  .ة بعض المجموعات داخل البلدان وباالستثمار في مهاراتها وتعليمهاصحبو

هلكون حصة أقل  يستواألكثر ثراء     دخال    األعلىاألفراد    حصة الدخل المخصصة لالستهالك )ألنّ   ضيخفّ المساواة  
 .  ، مما قد يؤدي إلى حدوث عجز في إجمالي الطلبمن دخلهم(

ومع أن النمو االقتصادي قد    يؤدي ارتفاع مستويات انعدام المساواة في الدخل إلى تباطؤ وتيرة الحد من الفقر. .16
 اانعدام المساواة أو تزايده  مستويات  لدان النامية، فإن استمرارد من الفقر على نحو يعتد به في بعض البأسهم في الح

يعني أنه رغم هذا النمو االقتصادي ال تزال ماليين األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض غير قادرة على تغطية  
. من أهداف التنمية المستدامة   1-1الغاية    قد ال تتحققولي، فووفقا  للبنك الد  تكاليف احتياجاتها األساسية على نحو كاف 

في  من دون الحد من أوجه انعدام المساواة داخل البلدان، ال سيما  2030لقضاء على الفقر المدقع بحلول عام  بشأن ا
شأن القضاء  لذلك، لن يكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ب 18. البلدان التي يتركز فيها الفقراء بدرجة كبرىصفوف  

تحقيق هذا الهدف باالقتران بالجهود المبذولة لتحقيق الهدف    السعي إلىاستمر  ( ممكنا  إال إذا  1على الفقر )الهدف  
انعدام المساواة )الهدف  بالمتعلق   الفقر على أكفأ وجه (.  10الحد من  الحد من  النمو الجمع بين    ،وسيتطلب  زيادة 

المستدامة  تحقيق أهداف التنمية  الحد من انعدام المساواة كما سيستلزم واة. انعدام المسا ياتاالقتصادي وخفض مستو
تحقيق التنمية إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمش فيها أحد من أجل  التشجيع على    بشأن  16من قبيل الهدف  األخرى،  
المساواة  و  ،المستدامة انعدام  بأوجه  كبيرا   تأثرا   تتأثر  التي  العالمية  الصحية  واالقتصاديةاألهداف   19.االجتماعية 

ارتفاع مستويات انعدام المساواة والفقر قد يؤدي إلى تدهور البيئة المحلية،    باإلضافة إلى ذلك، أظهرت البحوث أنّ 
 20.مما قد يؤثر بدوره في التنمية المستدامة

وتركز النقاشات   .تماعيالحراك االج  ياتبانخفاض مستو  دخلانعدام المساواة في ال  ياتكثيراا ما يرتبط ارتفاع مستو .17
ية ضمان تكافؤ الفرص لجميع األفراد، دون التركيز على انعدام المساواة في  بشأن السياسات العامة أحيانا  على أهم

غير أنه من حيث الممارسة، غالبا  ما يكون تكافؤ الفرص والمساواة في المداخيل مترابطين.  21. المداخيل في حد ذاته
أغلب األحيان، إلى أن تكون   أعلى قدر من انعدام المساواة في المداخيل تميل في  التي تسجل البلدان    وهذا يعني أنّ 
البلدان األجيالال  من  بين  االقتصادية  والعيوب  المزايا  وبارتفاع  األجيال  بين  االجتماعي  الحراك  بتدني   22.متسمة 

سباب جذرية مماثلة ينبغي أن  افؤ الفرص أوانعدام تك  دخل كون النعدام المساواة في الويشير هذا األمر إلى أنه قد ي
 بشأن السياسات العامة.تراعيها المناقشات 

وحّدة   خطر االضطرابات االجتماعية  انعدام المساواة إلى تصدع التماسك االجتماعي وزيادة  ياتيؤدي ارتفاع مستو .18
القوية والمزد  النزاعات. الوسطى  الطبقات  المنصفة ذات  المجتمعات  أقوى.  وغالبا  ما تشهد  اجتماعيا   هرة تماسكا  

انخفاضا  في معدالت الجريمة وتتمتع بمستويات أعلى من الثقة ومن الرضا عن  وعادة ما تسجل هذه المجتمعات  
يُ  23.وتستفيد من استقرار سياسي أكبر  الحياة المجتمعية، من سوقد  التحوالت  القوي أيضا   التماسك االجتماعي  هل 

وعلى نقيض ذلك، وفي عدد من البلدان ذات مستويات انعدام المساواة   24. فض الكربونقبيل االنتقال إلى اقتصاد منخ

 
 انظر:  17

Ostry, Berg and Tsangarides, “Redistribution, Inequality, and Growth”; Federico Cingano, “Trends in Income Inequality and 
its Impact on Economic Growth", OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 163, 2014. 

 .  ,2Taking On InequalityWorld Bank ,  انظر:  18
 انظر:  19

ILO, Improving Employment and Working Conditions in Health Services: Report for Discussion at the Tripartite Meeting on 
Improving Employment and Working Conditions in Health Services, TMIEWHS/2017 (2017), para. 17. 

 .Nazrul Islam, “Inequality and Environmental Sustainability”World Employment and Social Outlook 2018O, IL ;  انظر:  20
التي يمتلكونها" )تعريف    القدراتيشير تكافؤ الفرص إلى وضع يتمتع فيه الناس بفرص "التمكين على قدم المساواة لالستفادة على أمثل وجه من     21

  ( أو يشير بدال  Anthony B. Atkinson, Inequality: What Can Be Done? (Harvard University Press, 2015, 9)بسا  من: ريتشارد تاوني، مقت

وضع ال تلعب فيه الظروف الخارجة عن السيطرة الشخصية )مثل الخلفية العائلية أو الجنس( دورا  في تحديد انعدام المساواة في  " من ذلك، إلى  
 . (?John Roemer, as quoted in Atkinson, Inequality: What Can Be Done) " النتائج

 انظر:  22
Miles Corak, “Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility”, Journal of Economic Perspectives 
27, No. 3 (2013), 79–102. 

 .  ,3Under PressureOECD ,انظر:   23

 انظر:  24
Nazrul Islam, “Inequality and Environmental Sustainability”; Jean-Marie Baland, Pranab Bardhan and Samuel Bowles (eds), 
Inequality, Cooperation and Environmental Sustainability (Princeton University Press, 2018). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwqbC3s4fvAhUGohQKHWbDCmMQFjAAegQIARAD&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fels%2Fsoc%2Ftrends-in-income-inequality-and-its-impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf&usg=AOvVaw1l8L6JvZa6MdRqWQWyVWWC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwqbC3s4fvAhUGohQKHWbDCmMQFjAAegQIARAD&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fels%2Fsoc%2Ftrends-in-income-inequality-and-its-impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf&usg=AOvVaw1l8L6JvZa6MdRqWQWyVWWC
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_548288.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_548288.pdf
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.27.3.79
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امتد السخط الشعبي إلى الطبقات الوسطى وبدأ الميثاق   - ال سيما عند اقترانها بمتوسط المداخيل الراكد    -المتزايدة  
والمؤسسا السياسات  في  الجمهور  ثقة  تقويض  إلى  أدى  مما  االنحالل،  في  أاالجتماعي  أفضى  بل  إلى  ت،  حيانا  

اجتماعية استمرار  و 25. اضطرابات  يشكل  أن  يمكن  القصوى،  الحاالت  ضد في  والتمييز  المساواة  انعدام  أوجه 
ووفقا  للبنك الدولي، فإنه "]في[ المجتمعات األكثر تماسكا ،   26.مجموعات معينة من األفراد مصدرا  للنزاعات العنيفة

 27.عن التطرف واالضطراب السياسي والهشاشة المؤسسية" ت الناشئة على وجه االحتمال التهديدا لّ تق

، تبدو المجتمعات التي تتسم بارتفاع مستويات المساواة أكثر استعداداا للتصدي  19- تجربة كوفيد   هتكشف  ماحد  على   .19
للقلق، اه مثيرة  وقد أظهرت األدلة من جميع أنحاء العالم وجود دينامية ثنائية االتج  للصدمات الخارجية مثل الجوائح.

فيما يتعلق بالعديد    في السابق، شبيهة بتلك التي لوحظت  19-حلقة تفاعل، بين أوجه انعدام المساواة وجائحة كوفيدأو  
 يستخلص منو  من األمراض والظروف، بما في ذلك على سبيل المثال فيروس نقص المناعة البشرية والمالريا.

بشدة آلثار  كانوا معرضين  العمال وأسرهم في العديد من البلدان    أنّ ناه،  مختلف أوجه انعدام المساواة الموضحة أد
ارتفاع مستويات انعدام المساواة قللت من قدرة    أكثر فأكثر أنّ . وبعبارة أخرى، أصبح من الواضح  19-أزمة كوفيد

ن  فسه، يبدو موفي الوقت نات الخارجية والتكيف معها.  من أجل مواجهة الصدمالعديد من البلدان على الصمود  
أنّ  التقرير  هذا  في  المستعرضة  المريعة  األدلة  االقتصادية  المساواة    العواقب  انعدام  أوجه  حدة  من  تزيد  للجائحة 

في  عاتنافي مجتمخ أوجه انعدام المساواة واالختالالت سّ لة، أن تُرة فعاّ جوتفاقمها بطرق من شأنها، إن لم تُعالج معال
 لالنتعاش من الكساد الكبير. ةد هااالقتصادات ج وقت تكافح فيه

 مختلف أشكال انعدام المساواة

النظر في مسألة " .20 انعدام المساواة، يمكن  هم   انعدام المساواة ومن  ماذا يطالعند السعي إلى التصدي لمشكلة 
رتبط بالحصول وي  يتسم العديد من أوجه انعدام المساواة بطابع اجتماعي واقتصادي  28" ؟يطالهم  األشخاص الذين

أيضا  بالدخل والحصول على   ه يرتبط، ولكنساسية مثل تلك المتعلقة بالصحة أو التعليم أو اإلسكانلى الخدمات األع
لحد من انعدام المساواة داخل البلدان  سبل العيش، ال سيما تلك المتعلقة بالعمالة. ويسعى هدف التنمية المستدامة بشأن ا

م المساواة في الدخل والتكامل االجتماعي واالقتصادي والسياسي، بصرف  ( إلى الحد من انعدا10وفيما بينها )الهدف  
 اعتبارات تتعلق بهوية الشخص )السن والجنس واإلعاقة والعرق وما إلى ذلك(.   النظر عن أي

)بين   أفقية)بين أغنى الناس وأفقرهم( أو  عموديةما إذا كانت لم المساواة وفقاا من المفيد التمييز بين أوجه انعدا .21
المجتمع(.المجمو المختلفة في  الفئات  أو  المساواة   عات  انعدام  أوجه  النقاش حول  السنوات األخيرة، تركز  وفي 

في المائة    10لعالم أو نسبة  الطريقة التي حّسنت بها نسبة الواحد في المائة األغنى في ار على  كثالعمودية أكثر فأ
في   90في المائة األفقر أو نسبة    99ها بالمقارنة مع نسبة  العليا من أصحاب المداخيل في العديد من البلدان وضع

ن األشخاص الذين  ان. وهناك أيضا  مجموعة كبيرة من المؤلفات التي تركز على مدى تمكّ المائة السفلى من السك
اة  وتحدث أوجه انعدام المساو حاق بالطبقات الوسطى أو التخلف عنها أكثر في بلدانهم.يعيشون في فقر نسبي من الل

على أساس هويتها المرئية،   للتمييزومعّرضة  المجموعات داخل السكان نفسها محرومة    األفقية عندما تجد بعض
اهتمام   استرعيوفي اآلونة األخيرة،   29. جنسها أو لونها أو معتقداتها  نوع  ومن جملة ما يمكن سياقه كأمثلة على ذلك

أ العرقية  المساواة  متزايد النعدام  نحو  على  والمواطنين. كما  الجمهور  المهاجرين  بين  القائمة  وللفوارق  اإلثنية  و 
عهد أقرب، بين المدن بين المناطق الريفية والحضرية، ومنذ  الجغرافية  أوجه انعدام المساواة    بقلق متزايد  ُدرست
 األكثر هامشية. والمدن الصغيرة الكبرى 

وهي تتخلل النقاش بشأن انعدام    ام المساواة اليوم.تمثل أوجه انعدام المساواة بين الجنسين أحد أكبر أشكال انعد .22
جميع مستويات    المساواة وال تزال تهيمن على جميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية، مما يؤثر في البلدان على

ترسخة النمطية الم  متجذرة في التمييز والقوالب  أوجه انعدام المساواة بين الجنسين هذه  وغالبا  ما تكون 30.التنمية
بالنساءالمتعل المجتمع    قة  العمل.    وضعهنو  وقيمة عملهنفي  النصيب  في سوق  النساء والفتيات يؤدين  وال تزال 

 
 . ,27Under PressureOECD ,–28انظر:   25

 ظر:ان   26
Frances Stewart (ed.), Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies (Palgrave 
Macmillan UK, 2008). 

 .  ,3InequalityTaking On World Bank ,انظر:   27
 .  ,one?De Ban Chat WInequality: Atkinsonُسلط الضوء على ذلك في:   28
 . ,tHorizontal Inequalities and ConflicStewart (ed.): انظر  29

 .  ,The Pursuit of Gender Equality: An Uphill BattleOECD ,172017 ,انظر:   30

https://www.palgrave.com/gp/book/9780230516809
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264281318-en.pdf?expires=1614186506&id=id&accname=ocid195767&checksum=21ABF666974EC61803BD4D8CAB0A939E
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دقيقة يوميا  في   25ساعات و 4األجر. وفي حين تقضي النساء في المتوسط األكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة 
دقيقة في أداء هذه األعمال.    23ل سوى ساعة واحدة وأداء أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر، ال يقضي الرجا

في    1.5ع  أساس التفرغ بالمقارنة م  في المائة من النساء يؤدين هذه األعمال على  21.7باإلضافة إلى ذلك، فإن  
وال يزال العنف والتحرش على أساس نوع الجنس منتشرين، حيث تُفيد تقديرات إحدى وكاالت  31. المائة من الرجال

أبريل   بين نيسان/ ن للعنف األسري الجسديضتعرّ مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم    243لمتحدة أن  األمم ا
وقد أدت الحمالت األخيرة ضد العنف والتحرش على أساس نوع الجنس إلى زيادة   32. 2020ونيسان/ أبريل    2019

 نّ وصحته  نّ سالمته  ضعرّ وت   نّ كرامته  والنساءالتي تُفقد الفتيات    الوعي بشكل كبير بهذه الممارسات غير المقبولة
 للخطر. 

العمودي  إنّ  .23 المساواة  انعدام  والظلم   فقيواأل  مفهومي  المساواة  انعدام  بحاالت  االعتراف  الممكن  من  يجعلن 
الم التي يواجهها األشخاصشتداالجتماعي  التقاطع بين  الموجودون  ة والمكثفة  انعدام  مختلف أنواع    عند نقطة 

انعدام  يو  المساواة. التي تتداخل وتتراكم وفقها أوجه  الطريقة المعقدة  القائمة على  جسد مفهوم "التقاطع"  المساواة 
ينتمي الناس إلى فئات   حيثماتبرز ديناميات خاصة النعدام المساواة  وفي الواقع،   33. مختلف الخصائص الشخصية

والريفية وأوجه انعدام واة بين المناطق الحضرية  تقاطع أوجه انعدام المسا  وعلى سبيل المثال، فإنّ   محرومة متعددة.
ن، يُعّرض النساء اللواتي ينتمين إلى األقليات اإلثنية في المناطق الريفية إلى أوضاع  المساواة اإلثنية وبين الجنسي

 هشة للغاية. 

 هم.تاحة للما  فرصالمن  وتحد  دخول األفراد إلى عالم العمل بوقت طويل،    قبلتبدأ بعض أوجه انعدام المساواة   .24
انعدام   بالترافق معرة،  كّ ة منذ الوالدة أو في سن مب وبالنسبة إلى العديد من األشخاص، تبدأ التجربة مع انعدام المساوا

الجنس أو    نوع  تكافؤ الفرص في الوصول إلى الرعاية الصحية أو برامج محو األمية أو التعليم الجيد بسبب الفقر أو
مما يتجلى الحقا  بصورة شبه  قانوني أو الهوية، خرى، بما في ذلك االفتقار إلى الوضع الالخلفية العائلية أو عوامل أ

حتمية في تدني فرص العمل وانخفاض اإليرادات. ويواجه العديد من الفتيات، على وجه الخصوص، انعدام تكافؤ 
ية وفي جوانب أخرى من  ة في وصولهن إلى التعليم والخدمات الصحالفرص واستمرار القوالب النمطية الجنساني

األقليات اإلثنية أو السكان األصليين والقبليين أو المناطق وعلى غرار ذلك، غالبا  ما تواجه الفتيات والفتيان من    الحياة.
وفي المقابل، يولد آخرون  الريفية النائية حواجز كبيرة في الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات األساسية األخرى.  

ر وأسهل في االستفادة من العديد من الفرص، بما في ذلك ما يتعلق من المزايا التي تتيح لهم إمكانية أكب  ولديهم العديد
 البشري وسوق العمل. س مالهمببناء رأ

كز أحد النُهج المتبعة وير  يؤدي انعدام تكافؤ الفرص إلى صرف االنتباه عن انعدام المساواة في النتائج.  الّ ينبغي أ .25
المساواة الجميع. ويسعى هذا  إتاحة  تركيزا  حصريا  على فكرة    لتعزيز  الفرص أمام  إلى تهيئة فرص   النهج تكافؤ 

والخلفية العائلية والخصائص األخرى الخارجة    ةالدوالجنس واالنتماء اإلثني ومكان النوع  متكافئة بحيث ال يؤثر  
األشخاص بفرص "التمكين يتمتع جميع    مما يضمن أن  34، قبلية أو يلحق الضرر بهامستعن سيطرة الفرد في آفاقه ال

  الّ غير أن التركيز على الفرص ينبغي أ 35. التي يمتلكونها"   قدراتعلى قدم المساواة لالستفادة على أمثل وجه من ال
النتائج.   المساواة الملحوظ في  انعدام  انعدام المساواة تزيد    والواقع أنّ يصرف االنتباه عن أهمية  ارتفاع مستويات 

وبالتالي، فإنه عادة ما يؤدي ارتفاع مستويات انعدام المساواة  المتاحة أمام الجيل القادم.  تكافؤ الفرص    صعوبة ضمان
ل. ومثلما أشار إلى ذلك خبير انعدام المساواة الراحل أنتوني بارنس  إلى الحد من الحراك االجتماعي في المستقب

كنا معنيين   "إذا  فالأتكينسون،  المستقبل،  في  الفرص  النتائج    بتكافؤ  في  المساواة  بانعدام  نكون معنيين  أن  بد من 
 36.اليوم" 

  

 
 .  ,A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for AllILO ,13 ,2019انظر:    31

 . “ ,April 2020Violence against Women and Girls: The Shadow PandemicUN Women ,”انظر:    32
 . “ ,ILO Working Paper No. 66, 2011, 4Multiple Discrimination in the World of WorkColeen Sheppard ,”انظر:    33

 للبنك الدولي.  الموقع اإللكترونيانظر   34
 . ,one?De Ban CInequality: What Atkinson 9، وهو يرد في Tawneyقدم هذا التعريف   35

 . ,Inequality: What Can Be DoneAtkinson?انظر:    36

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_170015.pdf
https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/lac-equity-lab1/equality-of-opportunities
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 تفاقم انعدام المساواة في الدخل

ة )انعدام المساواة في الدخل( العديد من أشكال انعدام المساواة يعكس انعدام المساواة في مداخيل األسر المعيشي .26
ية في السنوات األخيرة. الدخل محورا  للنقاشات السياسوقد أصبح انعدام المساواة في    األخرى المترابطة أو األساسية.

انعدام  فادة من الفرص أو  مثال  انعدام المساواة في االست  -إال أنه يرتبط بالعديد من أشكال انعدام المساواة األخرى  
به إلى حد ما،  انعدام المساواة في المداخيل يش  وبالتالي، فإنّ   الخدمات الصحية أو التعليم.المساواة في الوصول إلى  

يكشف عن أشكال أخرى كثيرة من أوجه انعدام المساواة، بما فيها أشكال انعدام المساواة المولّدة   زجاجيا    موشورا  
 في عالم العمل. 

المساواة .27 انعدام  الدخل  تختلف مستويات  البلدان  في  كبيراا   داخل  ا  النامية.  اختلفا البلدان  في بعض  أعلى   وتكون 
في مجتمع   صفروهو مقياس يتراوح بين  ل ما يسمى بمعامل جيني،  لدخل من خال نعدام المساواة في اوغالبا  ما يُقاس ا

انعدام المساواة  اتساما  بفي أكثر المجتمعات    100بين  و  ه نفسالدخل  على   فيه كل فرد  يتسم بالمساواة التامة ويحصل
ر المعيشية من  للدخل المتاح لألسمعامل جيني    والتي يمتلك فيها شخص واحد كل الدخل. ومن الناحية العملية، يتباين

في البلدان ذات    60في البلدان ذات المستوى األكثر انخفاضا  في معدالت انعدام المساواة إلى أكثر من   25أقل من  
التباين في البلدان    وعادة ما يبلغ معامل جيني مستويات أعلى  المستوى األعلى.  ويكشف أيضا  عن قدر أكبر من 

في أي بلد ذي دخل مرتفع، بينما تتجاوز قيمته هذا   40ز قيمة معامل جيني  وعلى سبيل المثال، ال تتجاو 37.الفقيرة
، فيما يبلغ 32المستوى في العديد من البلدان النامية. ويبلغ متوسط معامل جيني في البلدان ذات الدخل المرتفع زهاء  

 38. 40متوسطه في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قرابة 

يبقى إقليم أمريكا  المحققة في الحد من انعدام المساواة في الدخل في عدد من البلدان،  على الرغم من النجاحات   .28
ا بانعدام المساواةلاللتينية وإق  أكبر نسبة   على السواء  ويضم اإلقليمان 39.في العالم  يم أفريقيا اإلقليمين األكثر اتساما

المرتفعة البلدان ذات المستويات  الدخل، حسب    من  المساواة في  انعدام  (  1قياس معامل جيني )الشكل  منسبيا  من 
نسبة   تمتلكها  التي  اإلجمالي  الدخل  )الشكل    10وحصة  المداخيل  أصحاب  من  العليا  المائة  أمريكا   (.2في  وفي 

عدام ان   توياتمست  الدخل المنخفض نموا  أقوى من المتوسط، انخفضالالتينية، ونتيجة لنمو دخل األسر المعيشية ذات  
بما في ذلك االنخفاضات الكبيرة المسجلة  40،بلدان مختلفةنات القرن الماضي في تسعي بعدالمساواة من قاعدة عالية 

تزال فيها البيانات    وفي أفريقيا، التي ال في دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وإكوادور ونيكاراغوا وبيرو.  
انعدام   ت مستويات، حيث شهدات القرن الماضيمنذ تسعين  متباينة  في الدخل  م المساواةكانت اتجاهات انعدانادرة،  

، على سبيل ومالوي  بوركينا فاسوانخفاضا  في    ت سجل  اولكنه 41، جنوب أفريقيارواندا وفي    فيما يبدو  المساواة تزايدا  
توسط منها في أفريقيا وأمريكا الالتينية، وفي آسيا، التي ال تزال فيها مستويات انعدام المساواة أقل في الم 42.المثال

في بلدان مثل الصين والهند، حيث أدى النمو االقتصادي إلى الحد من الفقر ولكنّه    دخلزداد انعدام المساواة في الا
 ن الماضي. أدى أيضا  إلى زيادة تشتت الدخل منذ تسعينات القر

 
 انظر:  37

Carlotta Balestra et al., “Inequalities in Emerging Economies: Informing the Policy Dialogue on Inclusive Growth”, 
OECD Statistics Working Papers 2018/13, 2018. 

 انظر:  38
ILO calculations based on: Frederick Solt, “Standardized World Income Inequality Database 2018”, accessed 5 October 
2020. 

 انظر أيضا :   39
World Bank, Taking On Inequality; and Gabriel Zucman, “Global Wealth Inequality”, Annual Review of Economics, 2019, 11, 
109–138. 

تقلل من شأن تزايد انعدام المساواة ألن العولمة المالية تجعل من الصعب قياس    ويفيد زوكمان بأن مقاييس حصص الدخل في صفوف النخبة الثرية
 الثروة لدى األغنياء. 

 انظر:  40
Julián Messina and Joana Silva, Wage Inequality in Latin America: Understanding the Past to Prepare for the Future (World 
Bank, 2018). 

 .  ,11ing On InequalityTakWorld Bank ,انظر:    41

 . ”Solt, “Standardized World Income Inequality Databaseانظر:    42

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6c0db7fb-en.pdf?expires=1613644486&id=id&accname=guest&checksum=A4C19BFBC8EDAD0553195AF719D64631
https://fsolt.org/swiid/
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-economics-080218-025852
http://documents1.worldbank.org/curated/en/501531515414954476/pdf/122492-PUB-Dec28-2017-PUBLIC.pdf


 أوجه انعدام المساواة وعالم العمل  14
 1الفصل 

 

   معامل جيني(األقاليم   انعدام المساواة في الدخل حسب البلد في مختلف  : 1الشكل( 

 

في معظم    2015أو عام    2016مالحظة: تجانس مجموعة البيانات هذه المالحظات الواردة من مختلف المصادر. وتخص البيانات عام  
 الحاالت. 

 المصدر: 
Frederick Solt, “The Standardized World Income Inequality Database”, in Social Science Quarterly 97, No. 5 (2016), 1267–
1281. 

  في مختلف األقاليم  في المائة العليا   10حصة الدخل التي تملكها نسبة  : 2  الشكل 

 
 المصدر:  

World Bank, “Income Share Held by Highest 10 per cent”, World Development Indicators database, accessed 10 February 
2020. 

https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.DST.10TH.10
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ي الدخل في غالبية البلدان، ال سيما في البلدان ذات الدخل  منذ ثمانينات القرن الماضي، ازداد انعدام المساواة ف  .29
في المائة العليا    10خيل نسبة  وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بلغ متوسط مدا 43.المرتفع

نات القرن  في ثماني  1إلى    7في المائة الدنيا، بالمقارنة مع نسبة    10عشرة أضعاف تقريبا  متوسط مداخيل نسبة  
نقاط مئوية   3كما زاد مقياس جيني النعدام المساواة في الدخل في البلدان الصناعية، في المتوسط بمقدار   44الماضي. 

، ازداد انعدام المساواة مقاسا   2015إلى عام    1990ومن عام   45. 2008عام  و  1988عام  ( بين  33إلى    30)من  
(. غير أن ثمة جوانب متباينة بين البلدان. وفي فرنسا، ظل  3بلدا  )الشكل    140من أصل    77بمعامل جيني في  

الماض القرن  الدخل مقيسا  بمعامل جيني ثابتا  منذ ثمانينات  المساواة في  انعدام  ال  ارتفع  ي، بينمامستوى  مملكة في 
نسبيا ، ثم   عال  في ثمانينات القرن الماضي إلى مستوى    ا  ملحوظ  ا  عاالمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ارتف

استقر وانخفض جزئيا  في السنوات األخيرة. باإلضافة إلى ذلك، زادت مستويات انعدام المساواة في الدخل زيادة  
 46با.لشمالية منها في أوروأكبر في أمريكا ا

  2015- 1990تطور معامل جيني، الفترة   : 3  الشكل 

 

إلى    1-نقاط مئوية؛    5و  1خفاض يتراوح بين  : ان5-إلى    1- نقاط مئوية أو أكثر؛    5: انخفاض في معامل جيني بمقدار  5->=  مالحظة:  
نقاط مئوية    5: زيادة بمقدار  5نقاط مئوية؛ <=   5و  1تتراوح بين  : زيادة  5إلى    1: انخفاض بنقطة مئوية واحدة لتزيد بنقطة مئوية واحدة؛  1

 أو أكثر. 

   Frederick Solt, “Standardized World Income Inequality Database 2018”, accessed 5 October 2020.المصدر:

  

 
 انظر أيضا :   43

Salvatore Morelli et al., “Post-1970 Trends in Within-Country Inequality and Poverty: Rich and Middle-Income Countries”, 
Handbook of Income Distribution 2, (2015), 593–696. 

 .“ ,economic Divide in Europe-Understanding the SocioOECD”2017 ,انظر:    44

 . ,Taking On InequalityWorld Bankانظر:    45

 . ,Belknap Press, 2018)( World Inequality Report 2018Facundo Alvaredo et al. (eds)انظر:    46

https://fsolt.org/swiid/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/B9780444594280000096?token=1F62FCBE11CD847E96886604EEE88D850529DDCF33A6AC04A41ECD288981A6BD53533FFF9F0626472BEBDE7E4E7848F5
https://www.oecd.org/els/soc/cope-divide-europe-2017-background-report.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
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ا .30 المرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  من  العديد  نحوفي  االتجاه  الدخل   قترن  في  المساواة  انعدام  من  أعلى  مستويات 
الوسطى للطبقة  تدريجي  أنّ   تُفيدو 47.باضمحلل  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  نسبة    تقديرات 

ائة  في الم  75األشخاص الذين يعيشون في أسر معيشية متوسطة الدخل )ُمعّرفة على أنها أسر معيشية تكسب ما بين  
في المائة في منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى    64من    سيط( تراجعتفي المائة من الدخل الوطني الو  200و

الثاني  61 األلفية  من  األول  العقد  منتصف  في  المائة  وإسرائيل    ة.في  وألمانيا  وفنلندا  كندا  في  تغيير  أكبر  وُسجل 
أسعار المساكن ارتفعت بمعدل أسرع ثالث مرات    إلى أنّ را   ونظ 48ولكسمبرغ والسويد والواليات المتحدة األمريكية.

المعيشية فإنّ   الوسيط  من دخل األسر  الماضيين،  العقدين  األ  خالل  ُولدت وترعرعت في  التي  الشابة  سر  األجيال 
 49المعيشية ذات الدخل المتوسط في هذه البلدان تجد صعوبة في استنساخ نمط حياة الطبقة المتوسطة.

البلدان، فإن انعدام المساواة في    داخلا التقرير ينصب على أوجه انعدام المساواة  أن تركيز هذ  على الرغم من .31
ا   الدخل على الصعيد العالمي ا هائلا   أيضا ظهر البيانات المستقاة من قاعدة البيانات العالمية وتُ .  ال يزال يشكل تحديا

الصين والهند،    من االقتصادات الناشئة، بما في ذلك  أنه في حين أن نمو الدخل في العديد 50،بشأن انعدام المساواة
التي حصل  الدخل اإلجمالي  المرتفع، فإن حصص  الدخل  البلدان ذات  النمو في  الشريحة    عليها  تفاق بشكل كبير 

لى  إ   ةقسيم اتجاهات الدخل العالميوبتتباينت منذ ثمانينات القرن الماضي.  في العالم    األشد فقرا  الشريحة  و  ثراء    كثراأل
، من الممكن تقدير  ئية من التوزيع العالمي للدخل من  م    كل شريحة الشريحة األشد فقرا  إلى الشريحة األكثر ثراء 

هذه    4وترد في الشكل  الصورة العالمية عن انعدام المساواة في الدخل.  أنماط نمو الدخل المختلفة في    اندراجية  كيف 
  51.النعدام المساواة على الصعيد العالميفيل"  منحنى الباسم "   الصورة المعترف بها على نطاق واسع والمعروفة

، كان نمو الدخل الترا أنه منذ ثمانينات القرن الماضي،    نتُبيّ وهي   كمي أكثر جالء  بالنسبة إلى الشريحة األكثر ثراء 
أفريقيا جنوب الصحراء(، وأضعف بكث الشريحة األشد فقرا  )غالبا  في  إلى  إلى  وأضعف نسبيا  بالنسبة  ير بالنسبة 

 بسبب النمو المتواضع في دخل الطبقتين الفقيرة والوسطى فيالسبعين والتسعين )  المئيتين  الشريحتينالمجموعة بين  
نمو الدخل السريع في البلدان الكبيرة ذات الدخل المتوسط، مثل الصين والهند،    ويتجلىالبلدان ذات الدخل المرتفع(.  

بكثير من نمو الدخل التراكمي الذي شهدته   رغم من أنه هو اآلخر أكثر قصورا  لى الفي الشريحة المئية العشرين، ع
. ومع ذلك،   جمالي الدخل بالنسبة نمو إ  تباطؤ وتيرةتحليالت التي أجريت حديثا   فقد أظهرت الالشريحة األكثر ثراء 

 2008.52إلى فئة الواحد في المائة العليا منذ األزمة المالية لعام 

 
 انظر:    47

Daniel Vaughan-Whitehead (ed.), Europe’s Disappearing Middle Class? Evidence from the World of Work (Edward Elgar/ILO, 
2016). 

 .  ,Under PressureOECDانظر:    48

 . ,Saving Capitalism: For the Many, Not The FewRobert B. Reich (Vintage, 2016)المتحدة، انظر:   إلى الوالياتبالنسبة   49

 .  uality DatabaseWorld Ineqtheانظر:    50
 وضعها في البداية   51

Christoph Lakner and Branko Milanovic, “Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great 
Recession”, The World Bank Economic Review No. 30(2) (2016), 203–232. 

 انظر:  52
Branko Milanovic, ”Elephant Who Lost its Trunk: Continued Growth in Asia, but the Slowdown in Top 1% Growth after the 
Financial Crisis”, VOX, CEPR, October 2020. 

https://www.oecd.org/els/soc/OECD-middle-class-2019-main-findings.pdf
https://wid.world/
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1093/wber/lhv039
https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1093/wber/lhv039
https://voxeu.org/article/continued-growth-asia-slowdown-top-1-growth-after-financial-crisis
https://voxeu.org/article/continued-growth-asia-slowdown-top-1-growth-after-financial-crisis
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   2016- 1980في كافة أرجاء العالم، الفترة  ى الفيل: نمو الدخل اإلجمالي حسب الشريحة المئية حنمن : 4الشكل 

 

يكون  مالحظة: يشير نمو الدخل الحقيقي إلى النمو بالنسبة إلى كل شريحية مئية من السكان. وتُستبعد الشرائح المئية السفلى ألن دخلها يكاد  
 منعدما .

 المصدر: 
Facundo Alvaredo et al., “Global Inequality and Policy: The Elephant Curve of Global Inequality and Growth”, AEA Papers 
and Proceedings 108, figure 2 (2018). 

مليار شخص   1.2إلى انتشال  ،  19-قبل أزمة كوفيدصادات الناشئة،  أدى النمو االقتصادي ونمو اإلنتاجية في االقت .32
نسبة   كانت  .لكن لسوء الطالع، فإن األزمة ستدفع بمليين األشخاص مجدداا إلى براثن الفقر  -من الفقر المدقع  

قد  الشرائية(    والرا  أمريكيا  في اليوم من حيث تعادل القوةد  1.90سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع )بأقل من  
، مما 2017في المائة في عام    9إلى    1990في المائة في عام    36إلى حد كبير في العقود األخيرة من  انخفضت  

االنخفاض إلى تحّسن  هذا  ويُعزى الجزء األكبر من   53.مليون شخص   689مليار شخص إلى    1.9يمثل انخفاضا  من  
  األشخاص في فقر مدقعالتي استأثرت بقرابة نصف عدد    ويات الدخل في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ،مست

. ومما يؤسف 2017على الفقر المدقع بحلول عام    كانت على قاب قوسين من القضاء، لكنها  1990في العالم في عام  
العالم زيا19-أنه بسبب أزمة كوفيدله   الفقر في  المكاسب   مما يبدددة كبيرة مرة أخرى،  ، يُتوقع أن يزداد  بعض 
 54.على مدى عقدين ققة للمرة األولىالمح

 
 . ,Reversals of FortunePoverty and Shared Prosperity 2020: World Bank, 2020لبيانات الواردة في هذه الفقرة مقتبسة من: ا  53

 انظر:  54
Mohamed Buheji et al., “The Extent of COVID-19 Pandemic Socio-Economic Impact on Global Poverty: A Global Integrative 
Multidisciplinary Review”, American Journal of Economics 10.4 (2020), 213–224. 
David Laborde, Will John Martin and Rob Vos, “Estimating the Poverty Impact of COVID-19: The MIRAGRODEP and POVANA 
frameworks”, International Food Policy Research Institute Technical Note, 2020. 
Andy Sumner, Chris Hoy and Eduardo Ortiz-Juarez, “Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty”, UNU-WIDER 
Working Paper 2020/43, 2020, 800–809. 
Giovanni Valensisi, “COVID-19 and Global Poverty: Are LDCs Being Left Behind?” The European Journal of Development 
Research 32.5 (2020), 1535–1557. 
World Bank, “Projected Poverty Impacts of COVID-19 (coronavirus)”, June 2020. 
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في المائة الدنيا تحصل    نسبة 
في المائة من إجمالي النمو   على 

نسبة واحد في المائة العليا تحصل 

في المائة من إجمالي النمو   على 

ازدهار نسبة واحد في المائة العالمية

صعود البلدان الناشئة

في المائة السفلى المضغوطة    نسبة 

في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية

 الشريحة المئية مجموعة الدخل 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20181073
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
http://article.sapub.org/10.5923.j.economics.20201004.02.html#Sec1
http://article.sapub.org/10.5923.j.economics.20201004.02.html#Sec1
https://www.researchgate.net/publication/343322689_COVID-19_risks_to_global_food_security
https://www.researchgate.net/publication/343322689_COVID-19_risks_to_global_food_security
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/461601591649316722/Projected-poverty-impacts-of-COVID-19.pdf
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 الصورة البيانية المتباينة ألوجه انعدام المساواة داخل البلدان 

النساء،   .33 العالم،  إن  مناطق  معظم  ا في  مفرطا تمثيلا  فقراا وفي صفوف    ممثلت  األشخاص  في  أشد  ا  ناقصا تمثيلا 
يتأثرن سلبا  بوجه خاص في مناطق جنوب النساء    . ويُفيد تحليل بيانات البنك الدولي بأنّ األشخاص ثراءا صفوف أكثر  

وهو ما يعكس على األرجح انعدام المساواة في الحصول على التعليم الجيد وأوجه   55، آسيا وشرقها والمحيط الهادئ
في األجور بين المرأة والرجل في هذه المناطق )انظر الفجوات  انعدام المساواة والظلم في المشاركة في سوق العمل و

بسبب أيضا     فحسب، بل يمثل مشكلة  يمثل مشكلة من حيث العدالة االجتماعية بالنسبة إلى النساءال  وهذا  (.  2ل  الفص
 انتشار الفقر في صفوف من جراء    والغذاءبأن يتعرض األطفال للحرمان الشديد من الرعاية الصحية  زيادة االحتمال  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن غالبية النساء في    يننسلجل ويشير مؤشر المعايير االجتماعية المراعية   56.النساء
همية  زلن يعانين نتيجة المعتقدات التمييزية، بما في ذلك االعتقاد بأن الجامعة أكثر أ  في معظم البلدان في العالم ما
  النساء   من حق  برأكوظائف  الفي الحصول على  الرجال    ينبغي أن يكون حقنه  وأمرأة  بالنسبة إلى الرجل منها إلى ال

وهذا يُسهم أيضا  في انعدام المساواة الكبير بين الجنسين في التحكم في األصول، من قبيل رأس المال أو   57. في ذلك
بلدان  وال تمنح عدة  العالم.    األشخاص األكثر ثراء  فيمما يؤدي إلى التمثيل الناقص للمرأة في صفوف    ،األراضي

واالنكماش المرتبط بها    19-دـاوية في حيازة الممتلكات. وتزيد جائحة كوفي متسحقوقا  المتزوجين  اء  ـالرجال والنس
عمل النساء والرجال مدفوع األجر وغير مدفوع األجر، بما في ذلك أعمال  من تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة في  

 58.نالتقدم الدولي المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسي أن تبدد رعاية، ويُحتملال

  - المجموعات اإلثنية أو العرقية والشعوب األصلية والقبلية والمهاجرون  -عادة ما تكون بعض المجموعات المعينة   .34
غير   بشكل  وتعاني  المنخفض  الدخل  ذات  المعيشية  األسر  في صفوف  مفرطاا  تمثيلا  انعدام ممثلة  من  تناسبي 

، من منطلق  2015المساواة في جنوب أفريقيا في عام  دام  انع  إجمالي   في المائة من   40  نسبة  ويمكن تفسير  المساواة.
المداخيل المتدنية هي األدنى في صفوف الرجال البيض واألعلى   ياُلحظ أن معدالت انتشار،  وفي البرازيل 59.العرق

وفي الواليات المتحدة، تُسجل أدنى مداخيل األسر المعيشية في   60. صل أفريقيفي صفوف النساء البرازيليات من أ 
وفي ماليزيا، عكس  61.من أصول إسبانيةلمتوسط في صفوف األمريكيين من أصل أفريقي واألشخاص المتحدرين  ا

في فجوة    ا  انخفاضإلى حد كبير  ،  2014وعام    2002االنخفاض المسجل في انعدام المساواة في المداخيل بين عام  
ية التي ال تزال  مل الشعوب األصلية والقبلومن األرجح أيضا  أن تتح 62. المداخيل بين مختلف المجموعات اإلثنية

وتُفيد تقديرات منظمة العمل  63. تعاني من التمييز واالستبعاد والتهميش في جميع أنحاء العالم، عبء انعدام المساواة
في    6السكان المتحدرين من الشعوب األصلية في جميع أنحاء العالم، يشكلون    مليون نسمة من   477الدولية بأن ثمة  

في العديد من    أيضا    يشكل المهاجرونو 64.في المائة من الفقراء المدقعين  19ة من سكان العالم لكنهم يمثلون  المائ

 
 . ,ure 3.7)(fig Poverty and Shared Prosperity 2020World Bankانظر:   55

 انظر:   56
Hans Ekbrand and Björn Halleröd, “The More Gender Equity, The Less Child Poverty? A Multilevel Analysis of Malnutrition 
and Health Deprivation in 49 Low- and Middle-Income Countries”, World Development 108 (2018), 221–230. 

سبة الرجال الذين ال يظهرون دة التي كانت فيها نبلدا  أن أستراليا وهولندا واسبانيا والسويد هي البلدان الوحي  31كشفت دراسة استقصائية شملت     57
 تحيزا  جنسانيا  واضحا  في إجاباتهم فيما يتعلق بمؤشرات محددة، تبلغ قرابة النصف أو أكثر من النصف. انظر: 

UNDP, 2020 Human Development Perspectives: Tackling Social Norms: A Game Changer for Gender Inequalities, 2020. 
مبادرة المرأة في العمل،  ؛ مكتب العمل الدولي،   ,June 2020”. Fifth edition, k19 and the World of Wor-ILO Monitor: COVID“ILOانظر:      58

 ILC.107/DG/I(B) ،2018 التقرير ، الدفع قدما  نحو المساواة 

 .  ,26South Africa Economic Update: Jobs and InequalityWorld Bank ,2018 ,ظر: ان   59

 انظر:  60
ISSC, IDS and UNESCO, World Social Science Report 2016: Challenging Inequalities – Pathways To A Just World, 2016, 56. 

 انظر:  61
Rakesh Kochhar and Anthony Cilluffo, “Key Findings on the Rise in Income Inequality within America’s Racial and Ethnic 
Groups”, Pew Research Center, 12 July 2018. 

 انظر:  62
Muhammed Abdul Khalid and Li Yang, “Income Inequality and Ethnic Cleavages in Malaysia: Evidence from Distributional 
National Accounts (1984–2014)”, World Inequality Lab, Issue Brief 5, 2019, 4. 

 .2015First Century: The First Decade-Indigenous Latin America in the TwentyBank,  World ,انظر:   63
 انظر:   64

ILO, Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an Inclusive, Sustainable and Just Future, 
2020. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X1830038X?token=2C6C69E0CA6DCC5CAAE3AC333F381F7C3A9AC8954FB4F61057E8BC68A73C3B08D00ABAE402326D9FC7A898970F6E2B80
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X1830038X?token=2C6C69E0CA6DCC5CAAE3AC333F381F7C3A9AC8954FB4F61057E8BC68A73C3B08D00ABAE402326D9FC7A898970F6E2B80
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629323.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629323.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/368961522944196494/pdf/125011-REPLACEMENT-PUBLIC-SAEU-APRIL-2018-Edition-11.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245825
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/12/key-findings-on-the-rise-in-income-inequality-within-americas-racial-and-ethnic-groups/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/12/key-findings-on-the-rise-in-income-inequality-within-americas-racial-and-ethnic-groups/
https://wid.world/document/wid_issue_brief_2019_9-pdf
https://wid.world/document/wid_issue_brief_2019_9-pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/145891467991974540/pdf/Indigenous-Latin-America-in-the-twenty-first-century-the-first-decade.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735607.pdf
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ارتفاع معدالت مشاركة العمال   ، على الرغم منة كبيرة نسبيا  من األسر المعيشية ذات الدخل المنخفضحص البلدان،  
العاملة. وفي أوروبا، القوى  الفقر بما يفوق   من خارج االتحاد األوروبي  ونجرالمها  يُواجه   المهاجرين في  خطر 

، وعادة ما تكون مستويات الدخل المتوسطة متدنية مواطنو االتحاد األوروبيخطر الفقر الذي يواجهه    بمرات عديدة
فجوة   العربية، وهي اإلقليم الفرعي الذي يضم أكبر نسبة من العمال المهاجرين، فإنّ وفي الدول   65.في صفوفهم

  بين المهاجرين والمواطنين مرتفعة للغاية.ل القائمة الدخ

، ال سيما بين المناطق الريفية والحضرية، وكذلك بين المدن  هي األخرى  دام المساواة الجغرافيةأوجه انع  تُسهم .35
والم والصغيرة  المجتمعاتالكبيرة  بتصدع  الشعور  تزايد  في  فقراا،  واألشد  ثراءا  األكثر  بانعدام   ناطق  واتسامها 

الريفيين   السكان  وبالنظر إلى أنّ  66. ويعيش أربعة من كل خمسة أشخاص في حالة فقر في المناطق الريفية  لمساواة.ا
ازداد  باإلضافة إلى ذلك،  ضد الحياة الريفية.    عقوبة كاسحة  هذا يمثل  نّ في المائة من سكان العالم، فإ  48يمثلون  

وفي بعض المناطق، تكون النسبة  لريفية في السنوات األخيرة.  التمثيل المفرط للفقراء الذين يعيشون في المناطق ا
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء(، مما يعكس المستوى المنخفض نسبيا   أعلى بكثير )على سبيل المثال، في جنوب  

ود وال يقتصر األمر على وج 67. للتحضر في العديد من البلدان في هذه المناطق والنسبة العالية للعمالة في الزراعة
زدياد انعدام تكافؤ االمناطق الحضرية والريفية، بل يُواجه سكان المناطق الريفية أيضا  ل بين فجوات كبيرة في الدخ

انعدام تكافؤ الفرص في الوصول  و  ،دارس والرعاية الصحيةالفرص في الوصول إلى الخدمات العامة، بما في ذلك الم
بلدا  من البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، يمثل انعدام   65  نفي تحليل أجري بشأو  التكنولوجيا الرقمية.  إلى

 وعادة ما 68.وهي نسبة كبيرةانعدام المساواة،    إجمالي  في المائة من  40الريفية  المساواة بين المناطق الحضرية و
 يؤدي انعدام المساواة الجغرافي هذا إلى الهجرة من األرياف إلى المدن. 

 التوزيع من خلل الضرائب والتحويلت   ومواطن قصور إعادةأهمية 
 ومن خلل الخدمات االجتماعية العامة 

أن يُعيد توزيع الدخل حتى تتمكن األسر المعيشية من التمتع    من البلدانيمكن لنظام الضرائب والتحويلت في بلد   .36
 69(و الدخل السوقيمعيشية )أويشمل الدخل األولي لألسرة ال.  بمستويات أعلى من المساواة فيما يتعلق بالدخل المتاح

الخاص( والدخل من الملكية )مثل الفائدة على رأس المال أو قيمة )العمالة بأجر أو العمل للحساب  الدخل من العمل
التحويالت.    إيجار األراضي(. الدخل السوقي في الحسبان الضرائب أو  الثانوي لألسرة  وال يأخذ  الدخل  ويُساوي 

لتقاعدية(،  طفال والمعاشات ا( الدخل السوقي زائد التحويالت من الدولة )مثل إعانات األالمعيشية )أو الدخل المتاح
وتستند كيفية (.  1  الواردة في اإلطار   والتعاريف  5مطروحا  منها الضرائب التي تدفعها األسر المعيشية )انظر الشكل  

ة في الدخل إلى العديد من العوامل، بما في  إعادة التوزيع من خالل الضرائب والتحويالت فيما يتعلق بانعدام المساوا
، أي إلى أي مدى يدفع أصحاب المداخيل  في الضرائب والتحويالتوالتدرج    موزعةوال   المحّصلةمقدار الضرائب  ذلك  

بالمقارنة مع أصحاب المداخيل المنخفضة ومدى استفادة األسر ذات الدخل  المرتفعة حصة أكبر من دخلهم للضرائب  
وفي السنوات   70.تفعمن التحويالت بالمقارنة مع األسر ذات الدخل المر  استفادة أكبرنحو تناسبي،  المنخفض، على  

أو  من خالل إقرار شرائح ضريبية أقل   71، األخيرة، أصبحت النُظم الضريبية في العديد من البلدان أقل تصاعدية

 
 . “ ,April 2016Migration and the EU: Challenges, Opportunities, the Role of EIBEuropean Investment Bank 13 ,”نظر:  ا  65
 .  ,y and Shared ProsperitytPoverWorld Bank 2020انظر:   66

 "التحضر" من أجل تحسين اتساق التقديرات في جميع البلدان. انظر: مصطلح  العمل جار في البنك الدولي لتحسين تنسيق تعريف وقياس   67
World Bank, Poverty and Shared Prosperity 2020 . 

 انظر:   68
Alwyn Young, “Inequality, the Urban–Rural Gap, and Migration”, The Quarterly Journal of Economics, 128, No. 4 (2013), 1727–
1785. 

ان كمصطلحين مترادفين في  ؛ ويُستخدم االثنل األوليختعريف الداختالفا  طفيفا  فقط عن    السوقي  مصطلح الدخليختلف التعريف اإلحصائي ل   69
 هذا التقرير. 

 انظر:  70
Keeley Brian, “How Does Income Inequality Affect Our Lives?”, Income Inequality: The Gap Between Rich and Poor, Chapter 
4, OECD Insights (Paris: OECD Publishing, 2015). 

يُسهم ذوو المداخيل المرتفعة )أو الثروات الكبرى( بحصة أكبر من مداخيلهم )أو ثروتهم( في اإليرادات  يتطلب أي نظام ضريبي تصاعدي أن     71
 انظر:  الحكومية العامة.

Malte Luebker, “Redistribution Policies”, Labour Markets, Institutions and Inequality: Building Just Societies in the 21st Century, 
ed. Janine Berg (Edward Elgar/ILO, 2015). 

https://www.eib.org/en/publications/migration-and-the-eu-challenges-opportunities-the-role-of-eib
https://academic.oup.com/qje/article/128/4/1727/1850694
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjkqO3sI_vAhUNG-wKHZdRA9EQFjACegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd-ilibrary.org%2Fhow-does-income-inequality-affect-our-lives_5jrp3ptqnnzt.pdf&usg=AOvVaw396DhxtFKJ9hvWfaJSvaGL
https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeebook/16143.htm
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ثابتة نُظم ضريبية  اعتماد  أو  العليا  الحدية  الضريبية  المعدالت  بالتحويالت،   72.تخفيض  يتعلق  يمكن تحقيق  وفيما 
تحويالت من الضمان االجتماعي، بما في ذلك إعانات األطفال الهدف المتمثل في الحد من انعدام المساواة من خالل  

ويمكن لنُظم    واألسر واألمومة والبطالة وإصابات العمل والمرض والشيخوخة واإلعاقة والورثة والحماية الصحية.
االجتم الالحماية  هذه  جميع  تعالج  أن  )التأمين اعية  االشتراكات  على  القائمة  النُظم  من  مزيج  خالل  من  مجاالت 

 73.االجتماعي( واإلعانات غير القائمة على االشتراكات والممولة من الضرائب، بما في ذلك المساعدة االجتماعية

   و"الدخل المتاح"( د الدخل األولي والثانوي )أو "الدخل السوقي ولّ العوامل التي ت  : 5الشكل " 

 

 ما هو دخل األسرة المعيشية؟  :1 طار اإل 

نقدا  أو عينا  أو في شكل    ، حسبما أشار إليه المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل، "يتكون دخل األسرة المعيشية من جميع اإليرادات 
كثر تواترا ، لكنه يستثني المكاسب الطارئة واإليرادات  خدمات، التي تتلقاها األسرة المعيشية أو فرادى أعضائها سنويا  أو في مواعيد أ

 ية كالتالي: ووفقا  لهذا التعريف، تكون مكونات دخل األسرة المعيش 1دة". األخرى غير المنتظمة والمتلقاة في العادة لمرة واح

 وهو يمثل:  2الدخل المتلقى نتيجة المشاركة في عملية اإلنتاج، :الدخل األولي  •

 األجور والدخل من العمل للحساب الخاص(. )  الدخل من العمل 

 الفوائد واألرباح وما إلى ذلك(.  الدخل من الملكية، من األصول غير المالية واألصول المالية( 

   قيمة خدمات السكن الذي يقطنه مالكه والخدمة المنزلية غير    3الخاص  لالستهالك  المنزليةالدخل من إنتاج الخدمات(
 . مدفوعة األجر وما إلى ذلك(

من   واإليرادات/ االقتطاعات   )مثل ضريبة الدخل والضريبة على الثروة(  الضرائب بعد خصم  الدخل المتاح  :الدخل الثانوي  •
التحويالت االجتماعية  االشتراكات  )  مدفوعات  والتحويالت  االجتماعية  والمساعدة  االجتماعية  واإلعانات  االجتماعية 

 4األخرى(.

 5على أنشطة أخرى من بينها الرعاية الصحية والتعليم.اإلنفاق العام  إضافة فوائدالدخل المتاح مع   :الدخل الثالثي •

 انظر:   1
ILO, Household Income and Expenditure Statistics, Report II, Seventeenth International Conference of Labour 
Statisticians, 2003. 

 
 انظر:  72

Salvador Barrios et al., “Progressive Tax Reforms in Flat Tax Countries”, Euromod Working Paper Series EM 2/19, 2019. 
 انظر:  73
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  ع مستويات مواجهة ارتفاللمدى الذي يمكن أن تُؤدي في إطاره إعادة توزيع الدخل وحدها إلى تقليل أو    هناك حدود   .37
العديد من البلدان تحديات  ويطرح االتجاه الحالي نحو ارتفاع وتزايد مستويات انعدام المساواة في  .  انعدام المساواة

مجاٌل محدوٌد نسبيا  إلعادة التوزيع من خالل الضرائب والتحويالت  وجد في كثير من البلدان النامية  ية. أوال ،  عد
تيجة الرتفاع معدالت السمة غير المنظمة. والمشكلة هي أن االقتصاد غير المنظم  بسبب الموارد المالية المحدودة، ن

كبير   حد  إلى  فإن  من  مستثنى   كبيرا   حجمه  يكون  وعندما  والتحويالت،  تدنيالضرائب  في  يتجلى    مستوى   ذلك 
هي شكل من أشكال عض هذه البلدان، يمكن للحواالت، ولى بوتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة إ  اإليرادات الضريبية.

ألنها تمثل مصدرا  مهما  للدخل بالنسبة إلى األسر المعيشية   ةانعدام المساواسهم في خفض مستويات  التحويالت، أن تُ 
إعادة التوزيع أقل بكثير في البلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة.    نّ أ  6الشكل    نويُبيّ  74.ذات الدخل المنخفض

ازدادت أوجه  لتي تتمتع بنُظم ضرائب وتحويالت متقدمة للغاية،  بما في ذلك البلدان ا  في العديد من البلدان،ثانيا ،  
من خالل    ة توزيع الدخلتناقصت القدرة على إعادو   رأس المالمن إيرادات العمل ومن  في المداخيل  انعدام المساواة  

  .الضرائب والتحويالت

 
 انظر:  74

Zsóka Kóczán and Franz Loyola, “How do Migration and Remittances Affect Inequality? A Case Study of Mexico”, 
IMF Working Papers, WP/18/136 (2018). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Allocation_of_primary_income_account
https://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/KnowledgebaseArticle10347.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Secondary_distribution_of_income_account
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  معامل جيني، بلدان مختارة، آخر سنة،متاح خل الوالد  يالسوق الدخل مقاييس انعدام المساواة في  : 6  الشكل( 
 مرتبة من أصغر فارق إلى أكبره(  

 

 . الميدان االقتصاديالمصدر: قاعدة بيانات إعادة توزيع الدخل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  
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ا الحد من مستويات انعدام المساواة من خلل اإلنفاق الحكومي على الخدمات االجت .38 ماعية العامة )انظر  يمكن أيضا
  مبالغ كبيرة   )لكنهم يكونون أحيانا  عاجزين عن الدفع(  يتعين على الناس أن يدفعوا  وفي العديد من البلدان،  (.7الشكل  

ت األساسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم الجيد، في حين تقدم الحكومات في بلدان أخرى  تياجاواالحلتلبية الحقوق  
ويضيف "الدخل الثالثي" هذه اإلعانات واالستحقاقات  اعتبارها منفعة عامة ممولة من الضرائب.  هذه الخدمات مجانا  ب

اإلطار   )انظر  اإلجمالي  الصافي  الدخل  توزيع  إلى  تو 75.(1العينية  تأثيرا  ويؤثر  العامة  االجتماعية  الخدمات  افر 
اء هذه الخدمات المنخفض التي تضطر إلى شر  األسر المعيشية ذات الدخل  إنّ ي مداخيل األسرة المعيشية، إذ  مباشرا  ف

باإلضافة إلى    في السوق سوف تدفع حصة أكبر نسبيا  من دخلها بالمقارنة مع األسر المعيشية ذات الدخل المرتفع.
يؤثر    ،على سبيل المثال  ، من قبيل رعاية األطفال أو الرعاية طويلة األجلنقص خدمات الرعاية العامة  فإنّ   ذلك،

،  )بالنظر إلى استمرار أوجه انعدام المساواة بين من يقومون بأعمال الرعاية(  لعمل مقابل أجرنساء على افي قدرة ال
 على مدى حياتهم العملية.  اإلعاناتانخفاض في األجور و تجلى ذلك فييو

  التوزيع األولي والثانوي والثالثي للدخل  : 7  الشكل 

 

انعدام  يصف هذا الفصل األول   .39 البلدان قبل أزمة كوفيدالمساواة تتزايد في كثير  كيف كانت مستويات  ، 19-من 
ا الح ه انعدام المساواة وتعميقها، مبيّ وكيف أدت الجائحة إلى زيادة إبراز أوج اجة الملحة المتزايدة إلى التصدي  نا

ف . وكانت المخاونتعاش ومستقبل العملالنعدام المساواة لضمان اتباع نهج متمحور حول اإلنسان من أجل اال
وكانت هناك أدلة متزايدة  .19-قبل الجائحة، لكنها اشتدت أكثر بسبب أزمة كوفيد أصال  المساواة تتزايد  بشأن انعدام 
الرتفاع مستويات انعدام المساواة عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية سلبية. وقد أظهرت    على أنّ   19-قبل كوفيد
المجتمعات أقل قدرة على الصمود في مواجهة   بدوره جعل  ساواة يارتفاع مستويات انعدام الم  أنّ   19-أزمة كوفيد

، ما  بالفعل  قد تؤدي  -إيجاد حلقة تفاعل مثيرة للقلق بين انعدام المساواة والجائحة    الجوائح الصحية، مما يؤدي إلى 
 ت أضخم في المستقبل.اإجراءات حازمة، إلى زياد تُتخذلم 

خدمات العامة، لكن هناك عادة التوزيع من خلل الضرائب وتوفير اليمكن الحد من انعدام المساواة عن طريق إ .40
بما في    -  باإلضافة إلى ذلك، توجد أشكال كثيرة مختلفة من انعدام المساواة  ذه التدابير.حدود لما يمكن أن تحققه ه

لحد منها أو مكن اال ي  هي أشكالو  -ذلك انعدام المساواة بين الجنسين وانعدام المساواة بين المجموعات المختلفة  
ذ تدابير شاملة للتصدي لمستويات انعدام القضاء عليها جميعا  من خالل إعادة التوزيع. وبالتالي، من الضروري اتخا

  المساواة في العالم والحد منها.

 
 . ”Luebker, “Redistribution Policiesانظر:    75

المساواةانعدام 
في المداخيل السوقية

 تقبل الضرائب والتحويل 
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 انعدام المساواة ودور عالم العمل 

ا في التأثير ف  .41 وتتسم المداخيل المتاحة، في    انعدام المساواة.ي أوجه  يُؤدي عالم العمل المتنوع والمتغير دوراا رئيسيا
جميع أنحاء العالم، بعد إعادة التوزيع من خالل الضرائب والتحويالت والخدمات االجتماعية العامة، باستمرار أوجه 

لك  دخل. وذ انعدام المساواة التي ال يمكن مكافحتها إال من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة التوزيع األولي لل
ألن أسواق العمل ومؤسسات العمل وطبيعة العمل، سواء في شكل العمالة مدفوعة األجر أو العمل للحساب الخاص،  

ومن دون إتاحة    تلعب دورا  مهما  في التأثير في انعدام تكافؤ الفرص وأوجه انعدام المساواة في الدخل والمعاملة. 
ار المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى غالبية األسر المعيشية ل، سينهفرص واسعة للوصول إلى العمل وإيرادات العم

في العالم. ومن دون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في سوق العمل، ال يمكن أن تتحقق المساواة بين الجنسين  
مكن توفير  ي، ال يبين مختلف الفئات في المجتمع. ومن دون سد الثغرات القائمة في الضمان االجتماع  اإلنصافوال  

حماية اجتماعية للجميع. ومن دون إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم، ال يمكن الحصول على عمل  
الئق. ومن دون نمو اإلنتاجية، باالقتران مع ازدياد مستوى المهارات وفرص العمل الالئق، ال يمكن أن يكون هناك  

أشكاال  أخرى    عالم العمل، فإنّ   داخل أ بعض أوجه انعدام المساواة  حين تنشتقارب تصاعدي. باإلضافة إلى ذلك، وفي  
( تنشأ خارجه؛ ، على سبيل المثالمنها )من قبيل انعدام المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد أو الصحة أو اإلسكان

 التخفيف من عواقبها أو مفاقمتها في عالم العمل.نه يمكن إما غير أ

ا في التأثير في أوجه انعدام  مل الحاسمة والمتداخلة  مجموعة من العوا  يستعرض هذا الفصل .42 التي تلعب دوراا رئيسيا
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في مدى انعدام المساواة في عالم العمل،    وفي حين أنّ   المساواة في عالم العمل. 

التوزيع غير المتساوي للعمل فصل على ما يلي:  ها، ويركز هذا ال هذا التقرير ال يمكن أن يُحيط بجميع جوانب  فإنّ 
ودخل العمل؛ مدى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز في سوق العمل؛ نطاق السمة غير المنظمة كمصدر رئيسي  

؛ أثر الترتيبات النعدام المساواة؛ مستويات اإلنتاجية والفوارق بين المنشآت؛ الثغرات القائمة في الحماية االجتماعية
 ه انعدام المساواة.التعاقدية في أوج

ا معلومات، قدر اإلمكان، عن كيفية الكشف عن أوجه انعدام المساواة القائمة والمتداخلة هذه  .43 يقدم هذا الفصل أيضا
من   العمال  أوال ، لم يكن العمال في الوظائف متدنية األجر وغير اآلمنة، أو .19-أو تطورها منذ اندالع أزمة كوفيد

ال  عملهم فحسب، ولكنهم في العادة،    المعّرضين ليفقدوامن العمل للحساب الخاص، أول    ادات المنخفضةذوي اإلير
عملهم أو عانوا من االعتالل    وقعوا سريعا  في براثن الفقر بعد أن فقدوا  فقد  ادخارات يعتمدون عليها، وبالتالي  يملكون

بقدر    ضن تعرّ   أقلها أنهنّ ، ألسباب ليس  19-ب صدمة كوفيدالصحي. ثانيا ، كانت النساء أكثر حرمانا  من الرجال بسب
يؤدين في الغالب خدمات التمريض وعمل الرعاية االجتماعية والعمل    نّ في العمل لكونه  19-أكبر لجائحة كوفيد

ام بمزيد من أعمال رعاية األطفال عندما أُغلقت المدارس وأوق فت خدمات رعاية األطفال المنزلي واضطررن إلى القي
ضطر العمال من خارج  وُكّن األكثر تضررا  من استجابات أصحاب العمل لخفض ساعات العمل. ثالثا ، كثيرا  ما ا

إلى مواصلة العمل رغم المخاطر    -الغالبية العظمى من العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض    -العمالة المنظمة  
يض الدخل أو االدخارات. ومن بين كل مجموعة من هذه الصحية العالية ألن معظمهم ال يمكنهم االعتماد على تعو 

واألصلية  كانالمجموعات،   القبلية  المجتمعات  أو  اإلثنية  األقليات  وأفراد  والمهاجرون  الشباب    معّرضين   العمال 
ضافة إلى ذلك، تدهورت مستويات اإلنتاجية في العديد من المنشآت المستدامة سابقا . للحرمان على نحو خاص. باإل

الملحة إلى سد هذه  عن الثغرات الكبيرة القائمة في تغطية الضمان االجتماعي والحاجة    19-كشفت أزمة كوفيد  كما
 يبات التعاقدية وأوجه انعدام المساواة. ق هذا الفصل أيضا  الروابط المحتملة بين األشكال المتنوعة للترتالثغرات. ويُوثّ 

 التوزيع غير المتساوي للعمل ودخل العمل 

وتؤثر أوجه انعدام المساواة المتعلقة بالحصول   من البطالة.  متضررين  مليين األشخاص  كانجائحة،  بل الحتى ق .44
اد داخل المجتمع. وفي عام فرعلى العمالة المنتجة في العديد من أوجه انعدام المساواة األخرى التي يعاني منها األ

مليون شخص يعانون من البطالة في    188بنحو    ، كان هناك بالفعل ما يقدر19-قبل تفشي جائحة كوفيد،  2019
في المائة في    5في المائة في صفوف النساء و  6في المائة )  5معدل بطالة بنسبة    ساوي حاء العالم، أي ما يجميع أن
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وعندما  76، كان معدل البطالة أعلى بثالثة أضعاف تقريبا  في صفوف الشباب.صفوف الرجال(. باإلضافة إلى ذلك
احتمال ي  يزداد  أو مجموعات معينة    عانيأن  البطالةأفراد  ت  ، فإنّ من  تتأثر  أثرا  سلبيا . وفي بعض توقعات دخلهم 
يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم  حتى عندما يتحقق الوصول إلى العمالة، يحصل البعض على أجور متدنية مما ال  الحاالت،  

ا بالحصول على  يتعلق  فيما  السكن األساسية واحتياجات أسرهم، ال سيما  أو  التعليم  أو  الصحية  الرعاية  أو  لغذاء 
نقطة مئوية في حصة العمالة    1زيادة قدرها    الميدان االقتصادي، فإنّ   الالئق. ووفقا  لمنظمة التعاون والتنمية في

وبعد تفشي  77.نقطة مئوية  0.65المساواة في الدخل )استنادا  إلى معامل جيني( بمقدار    انعدام  تخفيضتؤدي إلى  
ألشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على فرص العمل أو الذين يشغلون وظائف  ، كان ا19-كوفيد  جائحة

لة بسوق العمل في سبعة عمليات االنتقال المتص  وبعد بحثمتدنية األجر وغير آمنة هم األكثر تضررا  من األزمة.  
،  2019مقارنة مع الفترة نفسها من عام ، بال2020بلدان ذات دخل متوسط ومرتفع خالل الفصلين األولين من عام  

احتمال احتفاظ النساء والشباب واألشخاص األقل تعليما  وأصحاب الدخل المنخفض   خلصت دراسة حديثة إلى أنّ 
  78. يق أوجه انعدام المساواة وأوجه االستضعاف الموجودة أصال  بوظائفهم كان ضئيال ، مما أسهم في تعم

ا في البلدان   هذا   نقص استخدام" اليد العاملةاسع االستخدام، يعتبر مقياس "في حين تشكل البطالة مؤشراا و .45 أقل نفعا
ة للعمل في  البطالة، استجابات الناس لقلة الفرص المتاح  وليسالتي تميز فيها السمة غير المنظمة أو التعطل،  

ال  لنقص استخدام اليد العاملة،  وقد كان لمنظمة العمل الدولية السبق في اعتماد مقياس أكثر شمو  االقتصاد المنظم.
األفراد العاطلين، األشخاص في العمل الذين يرغبون في الحصول على مزيد من    يأخذ بعين االعتبار إضافة إلى

ئية المرتبطة بالوقت"( واألشخاص بدون عمل الذين يرغبون في العمل  ساعات العمل مدفوعة األجر )"البطالة الجز
هذا   كان، 2019وظيفة أو غير مستعدين للعمل )"القوى العاملة المحتملة"(. وفي عام  ولكنهم ال يبحثون بنشاط عن

قم أعلى  مليون شخص(، وهو ر  473في المائة من القوى العاملة العالمية )أو    13.1  يمثل نسبة  المقياس المركب
تبطة بالوقت وما يقدر  مليون شخص في العمالة الجزئية المر  165في المائة(. وشمل    5بكثير من معدل البطالة )

ويشمل  79. عاطل عن العمل  ون شخصملي  188مليون شخص في القوى العاملة المحتملة، باإلضافة إلى    119بنحو  
في    20لة في البلدان ذات الدخل المنخفض )بمعدل  هذا المقياس على وجه الخصوص نسبة كبيرة من القوى العام

قدره   بطالة  معدل  مع  بالمقارنة  ا   4المائة،  المتاحة في  الفرص  أمام  رئيسية  عقبات  إلى وجود  يشير  مما  لمائة(، 
 ألجر.لألشخاص للحصول على عمل مدفوع ا

ملين، من أهم العوامل المحددة يُعتبر انعدام المساواة في توزيع األجور ومداخيل العمل، في صفوف األشخاص العا .46
المقترن بمكاسب كبيرة    -ُحدد تزايد انعدام المساواة  وفي العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع،  النعدام المساواة.  

في أعلى سلم التوزيع وركود أو انخفاض األجور النسبية للعمال ذوي مستويات التعليم والمهارات المتدنية في أسفل  
التوزيع  أهمية    - 80سلم  األكثر  الوحيد  العامل  العقو  المؤديباعتباره  في  الدخل  في  المساواة  انعدام  زيادة  د إلى 

وليس ذلك باألمر المفاجئ نسبيا ، إذ تعتبر األجور المتأتية من العمالة مدفوعة األجر في هذه الفئة من   81.األخيرة
  من   العديد  وفي 82.في المائة في المتوسط  80إلى    70البلدان، أكبر مصدر لدخل األسر المعيشية، حيث تمثل من  

  الوظائف   عدد   انخفاض  دفع  حيث  الوظائف،  تقطاباس  بموازاة  األجور  في  المساواة  انعدام  في  تزايد  حدث  البلدان،
  خارج   إلى  أو  وذات األجور المنخفضة،  المهارات  متدنية   وظائفال  إلى  العمال  بالعديد من  واألجور  المهارات  متوسطة

 وفي بعض البلدان ذات الدخل المتوسط، أسهم الحد من انعدام المساواة في مكاسب العمل في 83.كليا    العمل  عالم
 -   األجور  في  المساواة  انعدام  تدني  إلى  شيرتراجع انعدام المساواة في الدخل. وفي مختلف بلدان أمريكا الالتينية، أ

  عن   فضال  من خالل إضفاء السمة المنظمة،  بما في ذلك    التوزيع،  سلم  أسفل  في  األجور  في  الكبيرة  الزيادات  نتيجة

 
 .  ,2020World Employment and Social Outlook: Trends 2020ILO ,انظر:    76

 . ,2011Divided We Stand: Why Inequality Keeps RisingOECD ,انظر:    77

 ر:انظ  78
Janine Berg and Sergei Soares, Transitions in the Labour Market under COVID-19: Who Endures, Who Doesn’t and the 
Implications for Inequality, forthcoming. 

 .  ,World Employment and Social Outlook: Trends 2020ILOانظر:    79

 .  ,economic Divide in Europe-“Understanding the SocioOECD”انظر:    80
 . “ ,s””, OECD Policy Brief, 2017; Luebker, “Redistribution PolicieTime to Act: Making Inclusive Growth HappenOECDانظر:      81

 ؛ انظر أيضا :  ,xvii ,Global Wage Report 2014/15: Wages and Income InequalityILO ,2015انظر:    82

Edward Webster, Imraan Valodia and David Francis (eds), Towards a Southern Approach to Inequality: Inequality Studies in 
South Africa and the Global South, (Routledge, 2020). 

 .  ,box 3.1OECD Employment Outlook 2019: The Future of WorkOECD ,2019 ,انظر:    83

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf
https://www.oecd.org/inclusive-growth/Policy_Brief_Time_to_Act.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324678.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9ee00155-en.pdf?expires=1614680193&id=id&accname=ocid195767&checksum=36247B5EDA1F92536D7CE9FA8AAF910B
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 أحد   باعتباره  -  السكان   وأغلبية  اإلثنية  األقليات  وبين  فيةوالري  الحضرية  المناطق  بين  األجور  فجوات  تضييق
 84. الماضي  القرن تسعينات أواخر منذ المداخيل  في المساواة انعدام لتراجع الرئيسية المحركات

أدنى بكثير، مما يُسهم في أوجه   عمل  الناس، داخل البلدان، على مداخيلعادة ما تحصل مجموعات معينة من   .47
وتنشأ ديناميات خاصة ألوجه انعدام المساواة عندما ينتمي الناس إلى مجموعات متعددة،    فقية.انعدام المساواة األ

ي من الثغرات القائمة في وغالبا  ما تشمل المجموعات التي تعان 85.د "تداخالت" بين أوجه الحرمان التراكميةولّ مما ي 
في االقتصاد غير المنظم )المجموعات الواردة    األجور أو اآلثار السلبية في األجور، إلى جانب النساء والعاملين

 مناقشتها في األقسام أدناه( ما يلي:

ييز في األجور.  ، الذين ال يزالون يعانون من الثغرات القائمة في األجور والتمأفراد المجموعات العرقية أو اإلثنية •
في األجور ضد العمال السود والعمال وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، لم تتحسن الثغرة العرقية القائمة  

في المائة في    29و  27رت على التوالي بنسبة  :  قُدّ 2015وعام    1980  متحدرين من أصول اسبانية بين عامال
 86. 2015في المائة في عام  31و  27نسبة و 1980عام 

الهجرة من األرياف إلى  يتسم انعدام المساواة الجغرافي الذي عادة ما يؤدي إلى  .  الناس في المجتمعات الريفية •
في المائة في جمهورية تنزانيا المتحدة    32ة يبلغ متوسطها على سبيل المثال  المدن، بثغرات في األجور الريفي

ف  60و الفوارق  مراعاة  عند  أوغندا،  في  المائة  التعليمفي  مستويات  الفترة   87. ي  بيانات  تشير  الهند،  وفي 
عما هي عليه في المناطق   مناطق الحضرية كانت تزيد بمقدارينإلى أن األجور اليومية في ال  2012 -2011
 88.الريفية

 . المماثلة  الخصائص  ذوي  المواطنين  مع  بالمقارنة  زهيدة  أجورا    أيضا    ونيتقاض  ما   كثيرا  الذين    العمال المهاجرون •
ور المهاجرين وتشير البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أنه من أصل ثغرة في متوسط أج

 بفعلالمتوسط  نقاط مئوية في    10  ما فتئ يتعذر تفسيرفي المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع،    12.6قدرها  
 89.في خصائص سوق العمل االختالفات

في    60في المائة في المتوسط بالمقارنة مع    36الذين يعانون من معدالت توظيف أدنى )  األشخاص المعوقون •
  12ثغرات األجور بين األشخاص المعوقين وغير المعوقين )لى األشخاص غير المعوقين(، ومن المائة بالنسبة إ

 90. في المائة في شيلي( 16واليات المتحدة وفي المائة في ال 14في المائة في اسبانيا و

م، من  في المائة أقل في المتوسط في جميع أنحاء العال  18.5، الذين يتقاضون  الشعوب األصلية والقبليةأفراد   •
في المائة في أمريكا الالتينية والكاريبي   31.2نظرائهم من غير الشعوب األصلية، مع اختالفات إقليمية كبيرة )

 91.ئة في أمريكا الشمالية(في الما 7.9و
ا إلى انخفاض حاد في العمالة ومكاسب العمل، يتفاوت مداه    19-أدت أزمة كوفيد .48 ا بين مختلف فئات   تفاوتا واسعا

أن  فيوتُ   العمال. الدولية  العمل  تقديرات منظمة  فُقدت في عام    255د  بدوام كامل   92. 2020مليون وظيفة مكافئة 
  االقتطاعات في الوظائف، فضال  عن االنخفاضات المسجلة في عدد ساعات العمل ويشمل ذلك الخسائر الناتجة عن 

 
 انظر:  84

Messina and Silva, Wage Inequality in Latin America; Carlos Rodríguez-Castelán et al., “Understanding the Dynamics of Labor 
Income Inequality in Latin America”, World Bank Policy Research Working Paper No. 7795, 2016. 

 . ,Multiple Discrimination in the World of Work”Sheppard“انظر:    85

 .“ ,Pew Research Center, 2016ressRacial, Gender Wage Gaps Persist in U.S. Despite Some ProgEileen Patten ,”انظر:    86

 انظر:  87

Patricia Jones, Olivia D’Aoust and Louise Bernard, “The Urban Wage Premium in Africa”, Wage Inequality in Africa, ed. Shirley 
Johnson-Lans (Palgrave Macmillan, Cham, 2017). 

 . ,14Policies for Decent Work and Inclusive GrowthIndia Wage Report: Wage ILO ,2018 ,انظر:    88

 .  ,2020etween Migrants and NationalsThe Migrant Pay Gap: Understanding Wage Differences bILO ,انظر:    89
 انظر:  90

UN, Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities, 
2018. 

 .Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169ILO ,2020 ,انظر:    91

 .“ ,January 2021 ”,19 and the World of Work. Seventh edition-ILO Monitor: COVIDILOانظر:    92

http://documents.worldbank.org/curated/en/361751471274897849/pdf/WPS7795.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/361751471274897849/pdf/WPS7795.pdf
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/01/racial-gender-wage-gaps-persist-in-u-s-despite-some-progress/
https://urbanisation.econ.ox.ac.uk/materials/papers/90/urbanwagepremiumjonesdaoustbernardfinal.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_638305.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_763803.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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دخل    تقديرات منظمة العمل الدولية أنّ   ، تُفيد19-. ومن دون احتساب تدابير دعم الدخل خالل جائحة كوفيد المؤداة
تريليون    3.7عادل  ، أي ما ي2019بالمقارنة مع عام    2020في المائة في عام    8.3العمل العالمي تراجع بنسبة  

في المائة    71وقد غادر العديد ممن فقدوا وظائفهم خالل األزمة الحالية سوق العمل )أدت نسبة   93. دوالر أمريكي
لى التعطل(. وذلك إما بسبب صعوبة مباشرة عملية بحث نشطة عن عمل عند تطبيق إجراءات من فقدان الوظائف إ

ذا يفسر سبب بقاء معدل البطالة  حباط في مواجهة فقدان الوظائف غير المسبوق. وهاإلغالق أو بسبب الشعور باإل
ل ألثر األزمة في قدرة الناس  ، ألنه ال يقيس المدى الكام2020في المائة في عام    5.4العالمي مستقرا  عند نسبة  

معدل البطالة انخفض في بعض البلدان، من قبيل فرنسا، بسبب زيادة معدالت    على كسب الدخل من العمالة. بل إنّ 
األشخاص الذين تمكنوا من الحفاظ على وظائفهم ودخلهم يعملون   المثير لالهتمام مالحظة أنّ غير أنه من   94.التعطل

 ية. لمنظم واستفادوا بشكل كبير من الحوار االجتماعي، بما في ذلك اتفاقات المفاوضة الجماعفي الغالب في االقتصاد ا

، مما  19- نية تضرروا بشدة من أزمة كوفيدالعمال ذوي األجور المتد  العديد من البلدان أدلة تظهر أنّ   فيتوفر  ت .49
التي ُصنفت على أنها "غير  لقطاعات  وشكلت ا  أدى على األرجح، إلى تعميق أوجه انعدام المساواة القائمة أصلا.

في   المتدنية  األجور  ذات  األنشطة  لألزمة،  استجابتها  من  كجزء  بإغالقها  الحكومات  أمرت  وبالتالي  أساسية"، 
قبيل   الشخصية، بما في ذلك صالونات  االقتصاد، من  الترفيهية والخدمات  الحانات والمطاعم والفنادق واألنشطة 

التركيبة االجتماعية واالقتصادية للعمال في القطاعات  ميل. ويُحددها تحليل محاكاة  تصفيف الشعر وصالونات التج 
ى نطاق االقتصاد. وفي أوروبا، يأتي باعتبارها متدنية األجور بالمقارنة مع متوسط األجور عل  ،المغلقة بشكل موحد

وقد أفادت تقديرات منظمة  95.ترتيب األجور في القطاعات المغلقة في المتوسط، أدنى بكثير من متوسط األجور
  17.3في المائة من العمال األدنى أجرا  في البلدان األوروبية يمكن أن يخسروا ما يعادل    50العمل الدولية أن نسبة  

وعلى   96.في المائة(  6.5الخسارة المقدرة بالنسبة إلى جميع العمال )  يفوق مقداريورهم، وهو ما  في المائة من أج
الخطر    أنّ   إلى  النسبة إلى األسر المعيشية في أمريكا الالتينيةة مفصلة لخطر فقدان الدخل بغرار ذلك، تخلص محاكا

المنخفض والمتوسط بس الدخل  المعيشية ذات  إلى األسر  بب اعتمادها بقدر أكبر على اإليرادات من أكبر بالنسبة 
 19.97-ق الناجمة عن جائحة كوفيدقطاعات االقتصاد التي أُغلقت أو التي يُحتمل إغالقها بموجب سياسات اإلغال

أن يكون العاملون في الوظائف التي تنطوي   في المتوسط  وتُبين األدلة بالنسبة إلى الواليات المتحدة أنه من األرجح 
بتأمين  على قرب ج يتمتعون  البلد وال  أقل تعليما  ومولودين خارج  الدخل،  سدي شديد، باإلضافة إلى سوء وضع 

هناك ارتباطا  قويا  بين المخاطر   وإجماال ، يبدو أنّ  98. بالمقارنة مع غيرهم من العمال  يبدوام جزئصحي ويعملون  
 19 -االقتصادية العالية والمخاطر الصحية العالية في صفوف العمال األكثر حرمانا  في المجتمع، بسبب جائحة كوفيد

 واالنهيار االقتصادي المصاحب لها.

ا بالنسبة إلى أكانت اآلثار السلبية في العديد من   .50 ا  فراد المجموعات المالبلدان أكثر وضوحا   أصلا مثلة تمثيلا مفرطا
 في صفوف الفقراء العاملين، من قبيل الشباب وأفراد األقليات اإلثنية والعرقية والشعوب األصلية والعمال المعوقين. 

افتقارهم إلى موطئ قدم راسخ في    تضرر العمال الشباب، ال سيما الشابات، تضررا  بالغا ، مما يعكس جزئيا  قد  و
وتدوم الصدمة   99.لعرفي من جانب أصحاب العمل لمبدأ "آخر الداخلين هو أول الخارجين" سوق العمل والتطبيق ا

" من الشباب هذا بشدة الحتمال أن يتأثر تأثرا  سلبيا  شديدا  )أو  19-السلبية للبطالة فترة طويلة ويتعرض "جيل كوفيد
بسبب التحديات غير المسبوقة وغير    علق باإليرادات وفرص العمل في المستقبلائحة" فيما يتيحمل ندوب الجأن  " 

عملية   وتقويضالمتناسبة التي يواجهها، بما في ذلك تعطل التعليم والتدريب وحاالت التسريح الجماعية وفقدان الدخل  

 
 .“ ,ILO Monitor. Seventh edition”ILOانظر:    93

 . In Q2 2020, the labour market under the influence of containmentE, “INSE”انظر:    94
 انظر:  95

Marta Fana et al., The COVID Confinement Measures and EU Labour Markets¸ JRC Technical Reports, JRC120578, Publications 
Office of the EU, 2020. 

 . ,D21: Wages and Minimum Wages in the Time of COVI–Global Wage Report 2020ILO-19, 2020انظر:    96

 انظر:  97

Nora Lustig et al., “The Impact of COVID-19 Lockdowns and Expanded Social Assistance on Inequality, Poverty and Mobility 
in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico”, Center for Global Development, Working Paper 556, 2020. 

 انظر:  98
Simon Mongey, Laura Pilossoph and Alex Weinberg, “Which Workers Bear the Burden of Social Distancing 
Policies?” National Bureau of Economic Research Working Paper No. w27085, 2020, (figure 3b). 

 .  ,2020being-pacts on Jobs, Education, Rights and Mental Well19: Im-Youth & COVIDILO ,انظر:    99

https://www.insee.fr/en/statistiques/4642442
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
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كما تضرر العمال  100. بوقت متفرغالتعليم  االنتقال من المدرسة إلى العمل بالنسبة إلى الذين ينصرفون عن متابعة  
ان  اإلثنية من فقدان الوظائف في صفوف العمال الفقراء في العديد من البلدان. وفي الواليات المتحدة، كمن األقليات  

ن من أصول اسبانية أكثر عرضة بكثير من العمال البيض لمعاناة فقدان األجور أو  العمال السود والعمال المتحدرو 
جموعات األكثر تضررا ، فضال  عن الشباب، السكان وفي إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي، تشمل الم 101.الوظائف

والمهاجرين؛   أفريقي  المتحدرين من أصل  والسكان  المجموعات من  كذلك،  األصليين  هذه  تعاني  أن  من األرجح 
 102. والتمييز في الوصول إلى الخدمات الصحية 19-الوفيات الناجمة عن كوفيد

الحتمال فقدان اإليرادات   بدورهم  متدنية األجر أكثر عرضةكان العمال المهاجرون الذين يتركزون في األعمال   .51
وفي الواليات المتحدة، كانت معدالت فقدان الوظائف خالل الموجة األولى من الجائحة أعلى بالنسبة إلى    والوظائف.
رسمية، حيث فقد مهاجر واحد من أصل ثالثة    مستنداتيحملون  ال سيما بالنسبة إلى المهاجرين الذي ال    -المهاجرين  

وعلى غرار ذلك،   103. بالمقارنة مع العمال من مواليد البلد - 2020مهاجرين وظيفته بين آذار/ مارس وأيار/ مايو 
الذي شهده    االنخفاضشهد المهاجرون في معظم البلدان األوروبية انخفاضا  أكثر حدة في معدالت االستخدام من  

األسر المعيشية في البلدان ذات    يلمداخوبالتالي، ستؤدي األزمة إلى انخفاض حاد في   104. واليد البلدالعمال من م
، مما يزيد من تفاقم أوجه انعدام المساواة  الدخل المنخفض والمتوسط مع تقلص تدفقا ت الدخل من البلدان األكثر ثراء 

حيث الحجم المفقود هي شرق آسيا والمحيط لمناطق األشد تضررا  من  . ومن المتوقع أن تكون ا في المداخيل  األقاليمية
البلدان  مليار دوالر أمريكي في كل منطقة. وتواج  20الهادئ وجنوب آسيا، حيث تجاوزت الخسائر   ه العديد من 

ل هايتي ولبنان ومملكة تونغا وجنوب السودان، عواقب وخيمة على نحو خاص  ض، مثفالدخل المنخالصغيرة ذات  
 105. ما يزيد عن ثلث ناتجها المحلي اإلجمالي قبل الجائحة  كانت تشكلن إيرادات الحواالت المالية أل

ا ، بالنسبة إلى العديد من العمال، خياراا  19-دت القدرة على العمل من المنزل أثناء أزمة كوفيلكّ ش .52 ؛ غير مستحسنا
ا للجميع. أنّ  العمل من المنزل موزعة  ميع أنحاء العالم أن إمكانية وتُبين األدلة المستقاة من ج هذا الخيار ليس متاحا

المساواة انعدام  أوجه  تفاقم  ما  وعادة  متكافئ  غير  ومس  نوع  حسب  الموجودة  توزيعا   والعرق  التعليم  الجنس  توى 
هر ومستوى الدخل، وكذلك حسب البلد بسبب الفجوة الرقمية العالمية. والواقع أنه بالنسبة إلى جميع مناطق العالم، تُظ

البحوث أن حصة غير متناسبة من العمال الذين كان يقل إلى الحد األدنى احتمال استفادتهم من فرصة العمل من  
الج  العالمية كانوا  المنزل خالل  أمريكا ائحة  تعليما . وفي  المنظم وكانوا أصغر سنا  وأقل  القطاع غير  يعملون في 

األعلى أجرا ، ال  المنظمة وفي الوظائف   106 عد الممكن تحقيقهالالتينية والكاريبي، توجد أكبر حصة من العمل عن بُ 

 
 انظر:  100

Achim Schmillen and Matthias Umkehrer, “The Scars of Youth: Effects of Early-Career Unemployment on Future 
Unemployment Experience”, International Labour Review 156 No. 3–4 (2017), 465–494; ILO, Youth & COVID-19: Impacts on 
Jobs, Education, Rights and Mental Well-being. 

 انظر:   101

Kim Parker, Juliana Menasce Horowitz and Anna Brown, “About Half of Lower-Income Americans Report Household Job or 
Wage Loss Due to COVID-19”, Pew Research Center, 2020; Susan Houseman, “IZA COVID-19 Crisis Response Monitoring 
United States”, IZA Institute of Labor Economics, 2020.. 

 انظر:   102
UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, The Social Challenge in Times of COVID-19, ECLAC Special 
Report: COVID-19, No. 3, 2020. 

 هاجرين الذين ال يحملون مستندات رسمية في الواليات المتحدة بنحو مهاجر واحد من أصل أربعة مهاجرين تقريبا . انظر: يُقدر عدد الم  103
George J. Borjas and Hugh Cassidy, “The Adverse Effect of the COVID-19 Labor Market Shock on Immigrant Employment”, 
National Bureau of Economic Research Working Paper No. w27243, 2020. 

 . “ ,rants and their Children?19 Pandemic on Immig-What Is the Impact of the COVIDOECD” 2020انظر:    104

 2019مليار دوالر أمريكي في عام    147من المتوقع أن تنخفض تدفقات اإليرادات من الحواالت المالية إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ من     105
مليار دوالر أمريكي. وتُعتبر حصة    120مليار دوالر أمريكي إلى    140، وفي جنوب آسيا من  2021مليار دوالر أمريكي في عام    126إلى  

وب  في المائة( وجن  36في المائة( ولبنان )  38في المائة( وهايتي )  40)  في مملكة تونغامالية في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد هي األعلى  الحواالت ال
 في المائة(. انظر:  35السودان )

World Bank/KNOMAD, “Phase II: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens”, Migration and Development Brief 33, 2020. 
ل من المنزل بطرق مختلفة، مع إدخال التكييفات الالزمة على سياقات البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وتشمل المقاييس  تُعّرف إمكانية العم   106

 عمل باستخدام أجهزة الحواسيب؛ المهام التي تتطلب مركبات أو معدات؛ التفاعالت المباشرة؛ أداء األنشطة البدنية. انظر: الرئيسية: أهمية ال
Teresa Barbieri, Gaetano Basso and Sergio Scicchitano, Italian Workers at Risk during the COVID-19 Epidemic, Global Labor 
Organization Discussion Paper 513, 2020; Fernando Saltiel, “Who Can Work from Home in Developing Countries?” COVID 
Economics 7, 104–118, 2020. 

https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/04/21/about-half-of-lower-income-americans-report-household-job-or-wage-loss-due-to-covid-19/
https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/04/21/about-half-of-lower-income-americans-report-household-job-or-wage-loss-due-to-covid-19/
https://covid-19.iza.org/crisis-monitor/us/
https://covid-19.iza.org/crisis-monitor/us/
https://www.cepal.org/en/publications/45544-social-challenge-times-covid-19
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-33
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البناء  سيما في مجالي التمويل والتأمين، وأدنى حصة في العمل متدني األجر وغير   المنظم، ال سيما في قطاعي 
ط  بعشرة بلدان من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوس  متعلقةالوعلى غرار ذلك، تُبين التقديرات   107. والزراعة

ل والتعليم، كذلك حسب الوضع المنظم ووضع العمل  وجود نمط موحد من العمل من المنزل حسب مستوى الدخ 
في المائة في المتوسط   3ذه العينة المكونة من عشرة بلدان، ال يستطيع سوى  وبالنسبة إلى ه  108. للحساب الخاص

وت المنزل،  من  العمل  المعيشية  األسر  أفقر  إلى  المنتمين  األشخاص  إلى  من  النسبة  هذه  من    26رتفع  المائة  في 
 فرادى البلدان. المزيد من األدلة بالنسبة إلى  2األشخاص المنتمين إلى أغنى األسر المعيشية. ويُقدم اإلطار 

  الدليل على الميزة النسبية في صفوف العاملين في الوظائف القادرة على التحول إلى العمل عن بُعد :2 اإلطار 

الذين يُرجح أن يتمكنوا من العمل من المنزل يوجدون ضمن الخمس األعلى من عمال  ي البرازيل بأن التُفيد التقديرات ف •
 1ولديهم أكثر من تسع سنوات من التعليم. توزيع الدخل وفي العمالة المنظمة 

م توزيع  من سلّ ، في حالة العمال في الطرف األعلى  19-احتمال العمل في المنزل أكبر بكثير، في إيطاليا قبل كوفيد  كان •
، ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع نسبة  السلّم   دنى من هذاطرف األوسط واألالدخل منه في حالة العمال في ال

واإلدارة  "إ المهنية  والخدمات  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  والتأمين  التمويل  مجال  في  المنزل"  من  العمل  مكانية 
نموذجية بفائدة أكبر على العمال الذكور )مما يزيد من اتساع ثغرة األجور بين الجنسين( واألكبر العامة. كما تعود اآلثار ال

 2.عليا ن وأصحاب األجور العاما ( والمتخرجي 64و 51سنا  )بين 

على  من المرجح أن يكون العمال الذين يُحتمل أشد االحتمال أن يتحولوا إلى العمل عن بُعد حاصلين في الواليات المتحدة،  •
أو قد ُولدوا في الواليات المتحدة وال يُرجح كثيرا  أن يكونوا فقراء وبدون تأمين    من األشخاص البيضشهادة جامعية أو  

 3.برىالمتوسط من الشركات الك صحي وعاملين في شركة صغيرة، وهي شركات أقل قوة ماليا  في

 انظر:   1
Isaure Delaporte and Werner Pena, Working From Home Under COVID-19: Who Is Affected? Evidence from Latin American 
and Caribbean Countries. 

 : انظر  2
Luca Bonacini, Giovanni Gallo and Sergio Scicchitano, “Working From Home and Income Inequality: Risks of a ‘New 
Normal’ with COVID-19”, Journal of Population Economics 34.1 (2021), 303–360. 

 : انظر  3
Simon Mongey, Laura Pilossoph and Alex Weinberg, “Which Workers Bear the Burden of Social Distancing Policies?”. 
 

ا للعمل المنتج عن بُعد، لكن االستثمارات غير المتكافئة في ل البنية  شكتُ  .53 التحتية الرقمية عالية الجودة شرطاا مسبقا
في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط محرومون من الحماية المحتملة    العمالجميع البلدان تعني أن العديد من  

ين على العمل من المنزل أدنى بكثير في البلدان  قدرة للعمال القادروتُعتبر النسب الم  التي يوفرها العمل عن بُعد.
ما    المثال، تُشير التقديرات إلى أنّ نها في البلدان ذات الدخل المرتفع. وعلى سبيل  مذات الدخل المنخفض والمتوسط 

ف يمكن أداؤها يقل عن عامل واحد من أصل عشرة عمال في غانا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية يشغلون وظائ
وينطبق   109.والمملكة المتحدة  والسويد  لكسمبرغ في  من المنزل، بالمقارنة مع قرابة عامل واحد من أصل ثالثة عمال  

 داخل األقاليم بين مستويات المعيشة في بلد ما، بما في ذلك مستوى السمة غير المنظمة، واإلمكانات  هذا االرتباط أيضا  
 المتاحة للعمل عن بُعد. 

  

 
 نظر: ا  107

Isaure Delaporte and Werner Pena, “Working From Home Under COVID-19: Who is Affected? Evidence from Latin American 
and Caribbean Countries (April 1, 2020)”, CEPR COVID Economics 14, 2020. 

 .ies?”Saltiel, “Who Can Work From Home in Developing Countrانظر:    108
 انظر:   109

Saltiel, “Who Can Work From Home in Developing Countries?”; Marta Fana, Sergio Torrejón Pérez and Enrique Fernández-
Macías, “Employment Impact of COVID-19 Crisis: From Short Term Effects to Long Term Prospects”, Journal of Industrial 
and Business Economics 47.3 (2020), 391–410. 

https://ideas.repec.org/a/spr/jopoec/v34y2021i1d10.1007_s00148-020-00800-7.html
https://ideas.repec.org/a/spr/jopoec/v34y2021i1d10.1007_s00148-020-00800-7.html
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 لسمة المنظمة بوصفه مصدراا رئيسياا النعدام المساواةق انطا

  من   جداا   مرتفعة  اتمستوي  إلى  األحيان  من  كثير  في  تؤدي  التي  الرئيسية  األسباب  أحد  هي   المنظمة   غير  السمة  .54
  ظمة، المن  غير  العمالة  في  عامل  مليارا  هناك  العالم،  أنحاء   جميع  وفي  .النامية  البلدان  في  السوق  في  المساواة  انعدام
( ال  أم  مستخدمون  لديهم  كان  سواء)  المستقلون  العمالويشكل   110. العاملين  العالم   سكان  من  المائة  في   61.2  يمثلون
في المائة والعمال المساهمون في   36.2العمال في العمالة غير المنظمة، ويمثل المستخدمون  في المائة من    47.7

للحد من انعدام    مالزملسمة غير المنظمة هو في الغالب شرٌط  من ا  الحد  في المائة. وبالتالي، فإنّ   16.1دخل األسرة  
  في  انخفاضا   شهدت التي الالتينية أمريكا  بلدان من  العديد تجربة خالل  من المثال، سبيل  على  ذلك ويتضحالمساواة. 
  وبيرو   والمكسيك  والبرازيل  األرجنتين  وسجلت  .الماضي  القرن  تسعينات  أواخر  منذ  المساواة  انعدام  مستوى

  انعدام   في  الحاصلة  التغيرات  وراء  مهما    عامال    أصبحت  المنظمة،  غير  السمة  في  كبيرة  انخفاضات  وأوروغواي
 111. المداخيل في المساواة

المنظمة .55 السمة غير  قدرة االقتصاد على    .متعددة  محركات  بالبيئة االقتصادية والمؤسسية، مثل عدم  وهي ترتبط 
اإلطار التنظيمي أو عدم شفافية المؤسسات العامة ومساءلتها. كما أنها    ةمالءمعدم    استحداث الوظائف الجيدة أو

المتعلقة باألشخاص أو المؤسسات المعنية، مثل مستوى التعليم   -ا بينها  التي غالبا  ما تتفاعل فيم  -ترتبط بالخصائص  
عدم االعتراف الرسمي    وتشملعديدة    والفقر أو اإلنتاجية، وبطبيعة الحال عواملها األساسية. وهذه العوامل األساسية

ملكية واضحة لألصول أو  باألفراد )عدم وجود شهادة ميالد أو بطاقة هوية( أو االفتقار إلى حقوق الملكية أو إلى  
شكال  من أشكال انعدام  على السواء  االفتقار إلى سبل الوصول إلى الخدمات المصرفية المنظمة، وجميعها تشكل  

ألسباب المحتملة النعدام المساواة أيضا  األحداث دة أشكال أخرى من انعدام المساواة. وتشمل االمساواة وتزيد من ح
 ة أو الجوائح.  الخطيرة مثل الكوارث المناخي

يوجد االقتصاد غير المنظم في جميع البلدان، لكنه أوسع انتشاراا في البلدان النامية والناشئة التي يعمل فيها العديد   .56
  المنظمة  غير  السمة  وتشمل  لين لحسابهم الخاص أو كعمال عرضيين بأجر في االقتصاد غير المنظم.من األفراد كعام

 112العمال  يحظى  ال:  وهي  األقل،  على  مهمة  واحدة  خاصية  في  جميعها  تشترك  أنها  إال  الحاالت،  من  واسعة  مجموعة
 ونتيجة   ،أو في الممارسة  المعنية  والتنظيمية  القانونية  األطر  بموجب   الكافية  بالحماية  يتمتعون  وال  القانوني  باالعتراف

الصدمات الخارجية والدورات االقتصادية.    أمام  ، بما في ذلكاالستضعاف  من  أعلى  درجات  من  يعانون  ما  عادة  لذلك
المنظم   العمل في االقتصاد غير  العمال، عادة ما يرتبط  إلى معظم   التعرض   وزيادة  اإلنتاجية  بانخفاضوبالنسبة 

  وإعادة  للتدريب  المتاحة  الفرص  وقلة  التمثيل  ونقص  المالئمة  الحماية  دون  والسالمة  الصحة   تهدد  يالت  للمخاطر
في    العمال  يعاني  ذلك،   إلى   باإلضافة  . السواء  على  االجتماعية  والحماية   العمل  من   الدخل  أمن  وانعدام  التدريب
 وأماكن  والمنازل  األراضي  قبيل  من)  يسيةالرئ  لألصول  القانونية  الملكية  إلى  االفتقار  من  المنظم  غير  االقتصاد
 واالرتقاء  العمل   من   دخلهم  وزيادة  أنشطتهم  تطوير  على  قدرتهم على  وخيمة  سلبية عواقب ليهع  تترتب  مما  ،(العمل

وتقع المنشآت غير المنظمة خارج نطاق التنظيم، مما يعني أنها ال تستفيد من المزايا وال تواجه   .معيشتهم  بمستوى
  التملص  بغية  أو الخروج منه  المنظم  القتصادمن ا  المتعمد  التهربويمكن أن يشكل   113. التي يستتبعها ذلكااللتزامات  

، خيارا  ليس فقط لدى بعض المنشآت غير  بالعمل  المتعلقة  االجتماعية  واللوائح  القوانين  تطبيق  ومن  الضرائب  من
يؤثر تأثيرا  سلبيا  في ر شريفة بين المنشآت و، ويؤدي إلى منافسة غيأيضا    المنظمة، ولكن لدى المنشآت المنظمة

، سواء في القطاع المنظم أو القطاع غير المنظم أو في  المنظم  غير   االقتصاد   عمال  يتواجد  ما  وعادةحماية العمال.  
 . فقر حالة في منهم الكثير ويعيش المداخيل، توزيع سلم  أسفل في األسر المعيشية،

 
 .  ,Third edition, 2018, 13Women and Men in the Informal Economy: A Statistical PictureILO ,  انظر:  110
 : أيضا   وانظر. 58Wage Inequality in Latin Americaina and Silva, Mess ,انظر:    111

Francisco H.G. Ferreira, Sergio P. Firpo and Julián Messina, “Ageing Poorly? Accounting for the Decline in Earnings 
Inequality in Brazil, 1995–2012”, World Bank Policy Research Working Paper No. 8018, 2017, 

  انخفاض  إحداث  في  أسهم  البرازيل  في  2012  عام  إلى  1995  عام  من  المنظم  وغير  المنظم  العمل  بين  األجور  في  الفجوة  تقليص  أن  وجدوا  الذين
  كبير   تأثير  بحدوث  أيضا    أفادواو  .يلالمداخ  في  المساواة  النعدام  جيني  معامل  مقياس  في  نقاط  9  البالغ  االنخفاض  أصل  من  مئوية  نقطة  1.7  بمقدار
 : أوروغواي في

Verónica Amarante, Rodrigo Arim and Mijail Yapor, “Decomposing Inequality Changes in Uruguay: The Role of 
Formalization in the Labor Market”, IZA Journal of Labor & Development 5, No. 1 (2016), 13. 

  ال   أم مستخدمون لديهم كان سواء المستقلون والعمال المستخدمون: العاملين  األشخاص  جميع إلى  اإلشارة بهدف هنا "  العمال"   مصطلح ستخدما  112
 . األسرة في المساهمون والعمال

 .ILC.90/VI ،2002، التقرير العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم مكتب العمل الدولي،   113

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
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  القطاع  في  العمال  يكسبه  مما  بكثير  أقل  منهم،  النساء  سيما  ال  ،ةالمنظم  غير  مالةفي الع  العمال  يكسبه  ام  متوسط  إنّ  .57
  ذلك   ويشمل  .المنظم  غير  القطاع  في   بأجر   العمالة  في   بأجر  عامل   مليون  724  يعمل  العالمي،  الصعيد  وعلى   .المنظم
 نطاق  وعلى .  الصغر  لغةاب  المنشآت  في  والعاملين  بأجر  العرضيين  والعمال  المنزليين  العمال  المثال،  سبيل  على
  االقتصاد  في  بأجر  العامل  مداخيل  من  المائة  في  62  المنظم  غير  القطاع  في  بأجر  العمالة  في  العمال  دخل  يشكل  العالم،
  العمالة   في  المستخدمة  المرأة  فإن  ،8  الشكل  من  يتضح  وكما.  الجنسين  بين  كبيرة  التباينات  فإن  ذلك،  ومع  .المنظم
  في   الرجل  يكسبو  المنظمة  العمالة   في   للرجل  الشهري  األجر  من   المائة  في  47  وسطمتال  في  تكسب  المنظمة  غير

 المنظم  القطاع  في  بأجر  العمالة   في  المرأة  تحصل  بينما  المائة،  في   66  يعادل  ما  المنظم  غير  القطاع  في  بأجر  العمالة
 للعامالت   الشهرية  لألجور  النسبي  المتوسط  أما  . الرجل   نظيرها  مع  بالمقارنة  المتوسط  في   المائة   في   79  على

  البلدان   في   أدنى  فهو  المنظم،  القطاع  في  بأجر  العمالة  في   الرجال   مع  بالمقارنة  المنظم  غير  القطاع  في  المستخدمات
وعادة ما تكون مداخيل العمل في االقتصاد غير المنظم أدنى بالنسبة إلى العاملين المستقلين البالغ عددهم    .النامية
مليون عامل منها بالنسبة إلى المستخدمين   322لعاملين المساهمين في دخل األسرة البالغ عددهم  مليون عامل وا  954

 عمل بين العمال في االقتصادين المنظم وغير المنظم.ثغرة القائمة في دخل البأجر. وهذا األمر إنما يعزز ال

  المنظم  وغير  المنظم ن القطاعي في  بأجر العمالة  في  للنساء الشهرية  األجورمعدل متوسط  : 8  الشكل 
 المنظمة  العمالة في  للرجال  الشهري األجر إلى  بالنسبة المنظم، غير القطاع في  بأجر   العمالة  في وللرجال  

 

 66)  العالمية  العمالة  من  المائة  في  81  تمثل  بلدا    92  من  مستقاة  بيانات  إلى  استنادا  .  المستخدمين  بعدد  مرجحة  العالمية  التقديراتمالحظة:  
  التعريف   ُطبق  وقد  (. المتقدمة  البلدان  في  المائة  في  65و  الناشئة  البلدان  في  المائة  في  87و  النامية  البلدان   في  العمالة  إجمالي  من  مائةلا  في

 :انظر) الدولية العمل منظمة  وضعته الذي  المنظمة، غير العمالة لمفهوم المشترك العملي
ILO, Women and Men in the Informal Economy, box 2). 

 . المعيشية  األسر عن الوطنية  االستقصائية  للدراسات الجزئية   البيانات مجموعة إلى  باالستناد الدولية  العمل منظمة  حسابات : المصدر

بالنسبة إلى الغالبية العظمى من األسر المعيشية العاملة في االقتصاد غير المنظم، يُترجم انخفاض إيرادات العمل  .58
األسر مداخيل  انخفاض  في صفوف عمال إلى  للغاية  مرتفع  العاملين  األشخاص  فقر  فإن  وبالتالي،  المعيشية؛  ة 

المنظم. غير    الميدان   في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولية  العمل  نظمةم  أجرتها  دراسة  خلصت  وقد  االقتصاد 
  دخل   أنّ   إلى  2015  عام  في  وناشئا    ناميا    بلدا    19  في  المعيشية  األسرة  دخل  لتشكيل  تحليل  إلى  استنادا    االقتصادي
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  إلى  بالنسبة المعيشية األسرة لدخل الرئيسي المصدر يشكل بيانات، بشأنها تتوافر التي البلدان من بلدا   17 في العمل
 المنظمين  غير  العمال  تعرض  احتمال  فإنّ   ذلك،  إلى  باإلضافة  .المنظم  غير  االقتصاد  على  تعتمد  التي  المعيشية  األسر
أو عاملين يسهمون في دخل األسرة    أو  بأجر  ملين اع  كانوا  سواء)  للفقر   الضعف   بمقدار  يزيد(  عاملين مستقلين 
  بالنسبة  المائة  في   20  قرابة  العاملين  الفقراء  نسبة  تبلغ  والناشئة،   النامية  البلدان   وفي 114.المنظمين  بالعمال  مقارنة
  الدولي   الفقر  خط  باستخدام  المتوسط  في  ظمينالمن  غير   العمال  إلى  بالنسبة  المائة  في  42  وزهاء  المنظمين  العمال  إلى
  في   15.1  الفقر  مستويات  تبلغ  الزراعة،   وباستثناء 115.الشرائية  القوة  تعادل  حيث  من  أمريكية  دوالرات  3.10  البالغ
 .المنظمة غير  العمالة  في المائة  في 31.3و المنظمة العمالة في المائة

 غير  العمالة  إنتاجية  تدني  كبير  حد  إلى  المنظم،  غير  االقتصاد  في  الفقر  انتشار  واتساع  اإليرادات  انخفاض  يعكس .59
  في   75  من  أكثر  وجدوي  .صغيرة  وحدات  هي  المنظم  غير  االقتصاد  في  المنشآت  من  العظمى  والغالبية  .المنظمة
  المائة  في  45 ذلك في بما موظفين، عشرة  عن موظفيها عدد  يقل منشآت في المنظمة غير  العمالة إجمالي  من المائة
  في   المنشآت  في  الضعفين  من   بأكثر  العمل  إنتاجية  تقل  المتوسط،  وفي 116.مستخدمين  بدون  المستقلين  العمال  من

  الوصول  سبل  إلى  االفتقارويعكس هذا جزئيا     117.المنظم  االقتصاد  في  المنشآت  مع  بالمقارنة  المنظم  غير  االقتصاد
 اإلنتاج  حجم  حيث  من  الكفاءة  مستوى  دون  ياتملوع  المال  رأس  على   قيود   إلى   يؤدي  مما  المالية،   الخدمات  إلى

  العامة   والسلع  واألسواق  المشاريع  تنمية  خدمات  إلى  الوصول  إمكانية  وانعدام  المنظمة،  غير  المنشآت  إلى  بالنسبة
عدم وجود ملكية قانونية للممتلكات واألصول   ،المحركات األخرى التي تفسر ثغرات اإلنتاجية  تشملو  .األساسية

اذها وزيادة التعرض للفساد واإلساءة، فضال  وإنفالوصول إلى العدالة وانعدام القدرة على إبرام العقود  ونقص فرص  
  . المنظم  غير  االقتصاد  في  المنشآت  في  والمستخدمين  األعمال  أصحاب  صفوف  في  المتدنية  التعليم  مستوياتعن  
 المنظم  غير  االقتصاد  في  المنشآت  في  العاملين  جميع  من  المائة  في  55  قرابة   فإنّ   والناشئة،  النامية  البلدان  وفي

  في   العاملين  صفوف  في  المائة  في  15.5  مع  بالمقارنة  االبتدائي،  التعليم  سوى  يستكملوا  لم  أو  التعليم  إلى  يفتقرون
  األحوال،   أفضل  في   المنظم،  غير   القطاع  في   الخاص  لحسابهم  العاملين  ثلثا  ويتمتع  .المنظم  االقتصاد   في  المنشآت
  االقتصاد   في ينشطون الذين المتواضع التعليمي المستوى ذوي  العمل  أصحاب نسبة وتبلغ. االبتدائي التعليم ىبمستو
  14.0  مع  بالمقارنة  المائة   في   37.6)  منظمة  مشاريع  تشغيل  يتولون  الذين   أولئك  نسبة  ضعف   من  أكثر المنظم  غير
 (. المائة في

 بشدة  معرضون  فإنهم   الدخل،  استبدال  إعانات  بتغطية  في العادة  يتمتعون  ال  المنظمين  غير  العمال  أن  إلى  بالنظر .60
  ارتفاع  بسبب  المثال  سبيل  على  وذلك  العمل،  مكاسب  في  خسارة  حدوث  حالة  في  اإليرادات  ضعف  عن  الناشئ  للفقر
مليون شخص يقعون   100، كان  19-وقبل أزمة كوفيد 118.والسلمة  الصحة  تهدد  التي  للمخاطر  تعرضهم  درجة

الكارثية في غياب خدماتفي براثن ا النفقات الصحية  الجيدة وآليات   لفقر كل عام نتيجة  الرعاية الصحية العامة 
هو اآلخر   يخلّف  اإلنفاق الصحي غير الكارثي  . وقد أظهرت التحليالت أنّ فيما يتعلق بالصحة  الحماية المالية الفعالة

إا  كبير  ا  إفقاري  ا  أثيرت   عندما   الفقر  براثن  في   للوقوع  مفرطا    تعرضا    الدخلم  سلّ   مسخ    أدنى   في   السكان   يتعرض  ذ، 
والحضرية في   119.الرعاية  يلتمسون الريفية  المناطق  بين  الثغرة  الحسبان  أُخذت في  تفاقما  عندما  الوضع  وازداد 

 الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. 

ا   الوضع  شهد .61 قتصاد غير المنظم أكثر عرضة من  ، حيث كان العاملون في اال19-منذئذ مع اندالع أزمة كوفيد  ترديا
ويَنتج تعرض عمال االقتصاد    في براثن الفقر أو أن يصبحوا أشد فقراا.ظم ألن يقعوا  العاملين في االقتصاد المن

غير المنظم بشكل أكبر لفقدان العمل والدخل، في جزء كبير منه، عن عملهم في القطاعات األشد تضررا ، ال سيما 
لة غير المنظمة  المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى، التي تُقدر فيها حصة العمافي البلدان ذات الدخل  

في المائة من إجمالي العمالة    80في المائة و  68المتضررة تضررا  بالغا  )كنسبة مئوية من إجمالي العمالة( بنسبة  
المنظمة منخفضا  ومعدالت ادخاراتها باإلضافة إلى ذلك، يكون معدل إنتاجية معظم المنشآت غير   120.على التوالي

وتراكم رأس مالها شبه معدوم، مما يجعلها عرضة على وجه الخصوص للصدمات االقتصادية  واستثماراتها متدنية 
والمقدمة إلى المنشآت. وبسبب   19-ة كوفيدوغالبا  ما تُستبعد من برامج المساعدة المالية قصيرة األجل المتعلقة بأزم

 
 .  ,yWomen and Men in the Informal EconomILOانظر:    114

 . للمقارنة قابلة  بيانات بشأنها تتوافر بلدا   29 إلى  استنادا   المرجحة غير الدولية العمل منظمة  تقديرات   115
 .  ,forthcomingFacts on Business Formality; Florence Bonnet, ed., Informal EconomyWomen and Men in the ILO ,انظر:    116

 .  ,2019Tackling Vulnerability in the Informal EconomyILO/OECD ,انظر:    117
 . ,yTackling Vulnerability in the Informal EconomILO/OECDانظر:    118

  .ILC.109/V ،2021، التقرير متمحور حول اإلنسان عالم عمل بناء مستقبل الحماية االجتماعية من أجلمكتب العمل الدولي،   119

 .  ,April 2020, (figure 4) ,”19 and the World of Work. Third edition-r: COVIDILO Monito“ILOانظر:    120

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/939b7bcd-en.pdf?expires=1579170131&id=id&accname=ocid195767&checksum=0D73CA52544E0EC805600D114A7FF139
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf


 أوجه انعدام المساواة وعالم العمل  34
 2الفصل 

 

  121. خسارة الدخل من العمل ال تعوض  نّ ل االقتصاد غير المنظم إلى تغطية الحماية االجتماعية، فإافتقار معظم عما
لذلك، كان من المتوقع أن تتضاعف حصة العمال غير المنظمين الذين يعيشون في فقر نسبي في جميع أنحاء العالم 

ا كان من المتوقع أن تتصاعد في البلدان  في المائة(، بينم  59في المائة إلى   26ألول من األزمة )من  خالل الشهر ا
المنخفض الدخل  المتوسط األدنى من    ذات  الدخل  إلى    18والبلدان ذات  المائة  المائة، بافتراض عدم    74في  في 

فقدان    ف في بنغالديش والهند وباكستان أنّ وتُظهر عمليات محاكاة فقدان الوظائ 122.اللجوء إلى مصادر بديلة للدخل 
نحو غير متناسب ليس فقط في صفوف العمال غير المنظمين، إنما قد تركز على    19-ن كوفيدالوظائف الناتج ع

كان أصحاب األجور األعلى في مأمن  عموما ،  وأيضا  في صفوف أفقر العمال الذين يعيشون في المناطق الحضرية؛  
 د بكثير بالمقارنة مع العمال األكثر فقرا . إلى حد أبعمن الصدمة 

ر المنظمة إلى أوجه الحماية األساسية، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من االستضعاف  في العمالة غييفتقر العمال   .62
الجائحة  مكافحة  عن  األخرى  الفاعلة  والجهات  الدولة  وعجز  العمل  في  الفيروس  وانتقال  الصحي  واالعتلل 

منظمين الذين ال يتمتعون بإمكانية  خالل الجائحة، واجه العديد من العمال غير ال  واالقتصادية.  وعواقبها االجتماعية
معضلة االختيار بين االستمرار في العمل رغم  ،  ى الرعاية الصحية وإعانات المرض وإعانات البطالة الوصول إل

واالستمرار في العمل   123.تكاليف المعيشةالمخاطر الصحية العالية أو البقاء في المنزل وعدم القدرة على تحمل  
ال يشكل خطرا  على العمال    -ه األزمة الحالية بالنسبة إلى معظم هؤالء العمال  ال تنفرد بوهو واقع    -أثناء المرض  

أنفسهم فحسب، بل يقوض أيضا  الجهود العامة المبذولة الحتواء انتشار الفيروس. وفي حين ينشط االقتصاد غير  
ن النامية والناشئة، وهي البلدان التي  ميع البلدان حول العالم، فإنه يمثل غالبية العمل في معظم البلداالمنظم في ج

الحجم الكبير لالقتصاد غير المنظم،    إلى ذلك، فإنّ   ة معدالت الفقر والجوع والمرض. باإلضاف  تشهد ارتفاعا  كارثيا  في
ة البلد على الصمود للتعامل مع الصدمات الخارجية.  أكثر من أي مؤشر آخر لسوق العمل، هو الذي يقوض قدر

االقتصاد غير    العمال في االقتصاد غير المنظم معرضون بدرجة عالية للصدمات االقتصادية، فإنّ   أنّ   وباإلضافة إلى 
 المنظم الكبير يجعل من المستحيل على حكومات البلدان النامية والناشئة وضع قاعدة ضريبية لدعم تدخالت السياسة

حماية العمال وأسرهم خالل الجائحة من خالل نُظم المالية الفعالة، كما تشهد على ذلك الموارد المحدودة المتاحة ل
لذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر على نحو غير متناسب أكثر في البلدان ذات   124.والدخل  االحتفاظ بالعمل

. باإلضافة إلى ذلك، ستواجه هذه البلدان  19-نتيجة ألزمة كوفيد  الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى
ضرورية في مجاالت الصحة والتعليم والبنية يقا  أطول لتحقيق االنتعاش ألنها أقل قدرة على تمويل التحوالت الطر

 التحتية للخروج من األزمة. 

للنظر    استرعاءا ساسية أصبحوا أكثر  على الرغم أن بعض عمال االقتصاد غير المنظم الذين يقدمون الخدمات األ .63
وعلى سبيل المثال،  ب الحماية اللئقة.  نحو غير متناسب للمخاطر الصحية في غياخلل الجائحة، فقد تعرضوا على  

غالبا  ما يعمل الباعة المتجولون في األماكن العامة المزدحمة التي يزيد فيها خطر العدوى زيادة كبيرة ويصعب فيها  
بعض الباعة المتجولين   إلى أنّ مياه النظيفة ومطهرات اليد. وقد خلص تقييم أجري في بداية األزمة  الوصول إلى ال

 125.في بيرو كانوا ينامون على األرض خارج السوق بدال  من العودة إلى ديارهم لتجنب نقل الفيروس إلى أسرهم
لمواد، بما في ذلك النفايات الطبية، التي قد  يعالجون اكما يتعرض عمال جمع النفايات تعرضا  شديدا  للفيروس ألنهم 

ملوثة الوتتعرض   126. تكون  الغالب من   المنزلية  عاملةالقوى  في  تتكون  والتي  منها  كبير  في جزء  المنظمة  غير 
مطالبتهم بمزيد   بسبب  النساء، للفيروس في منازل الزبائن، ويعمل العديد من العمال المنزليين لفترات مناوبة أطول

في المنزل طوال اليوم. وهذا يؤثر   للقيام بمهام التنظيف والطبخ والتطهير عندما تكون العائالت بأكملهامن العمل  
على سبيل المثال، تعمل عاملة واحدة تقريبا  من   -من القوى العاملة النسائية في بعض المناطق  ضخمة  في نسبة  

 
 انظر:  121

Aleksandra Webb, Ronald McQuaid and Sigrid Rand, “Employment in the Informal Economy: Implications of the COVID-19 
Pandemic”, International Journal of Sociology and Social Policy, 2020. 

 .”ILO, “ILO Monitor. Third editionانظر:    122

 انظر:  123
Marty Chen, “To Die From Hunger or the Virus: An All Too Real Dilemma for the Poor in India (and Elsewhere)”, WIEGO 
blog. 

 .  ,Project Syndicatee‘””Messages From ‘Fiscal SpacJayati Ghosh ,انظر:    124

 . “ ,2020Impact of Public Health Measures on Informal Workers’ Livelihoods and HealthWIEGO ,”انظر:    125

 .Waste Pickers: Essential Service Providers at High RiskIEGO, “W”انظر:    126

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-inequality-in-fiscal-capacity-by-jayati-ghosh-2020-05?barrier=accesspaylog
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/Impact_on_livelihoods_COVID-19_final_EN.pdf
https://www.wiego.org/waste-pickers-essential-service-providers-high-risk
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أصل   من  واحدة  وعاملة  العربية  الدول  في  عامالت  ثالث  العمل  أصل  في  الالتينية  أمريكا  في  عامالت  أربع 
 127.المنزلي

ا بالنسبة إلى العمال غير المنظمين والمنشآت غير   19-جائحة كوفيد ة االجتماعية خلل  لقد كان نقص الحماي .64 كارثيا
 وفي حين وّسعت بعض قطاعات األعمال والحكومات نطاق الحماية خالل الجائحة، فقد استُبعد العديد منالمنظمة. 

ألعمال تجاهلت لمتخذة لدعم قطاعات االتدابير الحكومية ا  وعلى غرار ذلك، فإنّ  128.مجموعات العمال غير المنظمين
  إلى حد كبير المنشآت غير المنظمة، ألنها غالبا  ما تقع خارج نطاق البرامج والسياسات الحكومية. وبالنظر إلى أنّ 

تعويل على الحماية التي يوفرها التأمين االجتماعي، فقد وجدوا أنفسهم العديد من العمال غير المنظمين لم يستطيعوا ال
وصحة أسرهم. والواقع  ن على مواصلة العمل، حيثما أمكن ذلك، رغم الخطر الذي يشكله ذلك على صحتهم  مجبري
ألساسية، ال  معظمهم ال يستطيع التوقف عن العمل ألن هذا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم ا  أنّ 

طعامهم تكاليف  بدفع  المتعلقة  تلك  ا 129.سيما  اإلغالق  أدى  حظر  وحيثما  إجراءات  أو  إغالق  لكامل  إلى  التجول 
، ال سيما مداخيل  بغفلة عيناألسواق ومواقع البيع غير المنظمة، أُلغيت مداخيل العديد من العمال غير المنظمين  

ل خطيرة  لحاالت  عرضهم  مما  المتجولين،  الغذائي.  الباعة  األمن  انعدام  من  غير    أّمالغاية  منازلهم  في  العاملون 
االرتباطات    فقد فقدوا  ريد واإلمداد المحلية والوطنية والعالمية،ذين ينتجون سلعا  أو خدمات لسالسل التوالمنظمين، ال

ال تحصيل  من  يتمكنوا  لم  الحاالت  من  كثير  وفي  العميلة،  الشركات  من  المطلوب  للعمل  عن  التجارية  مدفوعات 
المنجزة نظرا  النهيار األسواقيالطلب السابقة  أنح  130.ات  التي يعمل فيها أكثر من ثالثة اء جنوب آسيا  وفي جميع 

من عمال من أصل أربعة عمال في القطاع غير المنظم، عانت قطاعات األعمال الصغيرة والعمال غير المنظمين  
إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي القرائن من  لى غرار ذلك، تُظهر  وع 131.الخسائر تدميرا  للمداخيل والوظائف  شدّ أ

خسائر سبل العيش المبلغ عنها، سواء كان ذلك ناتجا  تفعت حصة السمة غير المنظمة في البلد، ازدادت  أنه كلما ار
 132.عن فقدان وظيفة أو إغالق مشروع

 مستويات اإلنتاجية والفوارق بين المنشآت  

المحرّ   يشكل نمو .65 التناإلنتاجية المطرد والنمو االقتصادي الشامل والمستدام  ا كين األساسيين لعملية  مية، وشرطا
داث العمالة المنظمة والتخفيف من حدة الفقر والحد من انعدام المساواة من خلل تحقيق تقارب ضرورياا الستح 

  أي   يكن  لم   التاريخية،  الناحية  من"   اقع أنه . والوتصاعدي يزداد في إطاره متوسط المداخيل ويضيق نطاق توزيعها
 في   هم  من  فيهم  بمن  أفرادها،  حياة  فرص  تحسين  من  المجتمعات  تمكين  في  االقتصادي  النمو  أداء  من  أفضل  أداء
 لعبت  بالركب،  اللحاق  في  االقتصاد  فيها  نجح  التي  الحاالت  جميع  في  أنه  التاريخ  ويُظهر 133." السلم  درجات  أسفل
  التعلم  عمليات ودعم التقني التحديث وتشجيع المنشآت ودعم األسواق بناء خالل من ذلك في بما ،داعما   دورا    الدولة

 134. التمويل  وتوفير  الزراعة  وإصالح  النمو  لتحقيق  الالزمة  التحتية  البنية  في  االختناقات  وإزالة  القدرات  ومراكمة

 
 : انظر: 2013وفقا  لبيانات منظمة العمل الدولية لعام   127

ILO, Social Protection for Domestic Workers: Key Policy Trends and Statistics, Social Protection Policy Papers, Paper 16, 2016. 

 انظر:  128
ILO, “Extending Social Protection to Informal Workers in the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy 
Considerations”, ILO brief: Social Protection Spotlight, 2020. 

 .Crisis-Extending Social Protection to Informal Workers in the COVIDO, IL 19انظر:    129
 عن أصحاب العمل والعاملين في صناعة المالبس في بنغالديش، انظر:  19-لكوفيدللحصول على نتائج الدراسة االستقصائية   130

Mark Anner, “Squeezing Workers’ Rights in Global Supply Chains: Purchasing Practices in the Bangladesh Garment Export 
Sector in Comparative Perspective”, Review of International Political Economy 27, No. 2 (2020), 320–347. 

 . ,in South Asia-Beaten or Broken? Informality and COVIDWorld Bank 202019 ,انظر:    131
 انظر:  132

Nicolas Bottan, Bridget Hoffmann and Diego Vera-Cossio, The Unequal Impact of the Coronavirus Pandemic: Evidence from 
Seventeen Developing Countries, PloS one 15, No. 10 (2020): e0239797 (figure 2). The study reports the results of online 
household surveys in 17 countries in Latin America and the Caribbean conducted during March and April 2020. 

 انظر:  133
Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (Princeton University Press, 
2007), 2. 

 انظر:  134
José M. Salazar-Xirinachs, Irmgard Nübler and Richard Kozul-Wright (eds), Transforming Economies: Making industrial policy 
work for growth, jobs and development (ILO/UNCTAD, 2014). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_458933.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_754731.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_754731.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/09692290.2019.1625426
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/09692290.2019.1625426
https://www.worldbank.org/en/news/video/2020/10/08/beaten-or-broken-informality-and-covid-19-in-south-asia
https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Unequal-Impact-of-the-Coronavirus-Pandemic-Evidence-from-Seventeen-Developing-Countries.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Unequal-Impact-of-the-Coronavirus-Pandemic-Evidence-from-Seventeen-Developing-Countries.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242878.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242878.pdf
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أساسيا  في   أيضا  شرطا   اإلنتاجية  المنظمة وتُعتبر زيادة  السمة غير  انخفاض كبير في  لتحقيق  العالم  أنحاء  معظم 
وهي عملية يمكن أن تُسهم في خفض مستوى انعدام   - 135 المنظمواستحداث وظائف أكثر وأفضل في االقتصاد  

 المساواة.

 يكون  حين  في  المنشأة  إشراف  تحت  بعضها  يقع  العوامل،   من   واسعة   مجموعة  خلل  من   اإلنتاجية  نمو  حددتي  .66
ا   اآلخر  البعض  ةنشأالم  نطاق  ضمن  أو   الداخلية   العوامل  وتتعلق  .لألعمال  مؤاتية   ببيئة  ويرتبط  نطاقها  عن  خارجا

  بينها   من   عوامل  على  تعتمد  وهي   .فعالة  بطريقة  لإلنتاج   المتاحة  الموارد   وتخصيص  إلدارة  المتخذة  بالقرارات
  اإلنتاجية   محركات  وتتعلق  .العاملة   القوى  مهارات  ومستويات  المنتجات  وتنويع  اإلدارة  ونوعية  االبتكار  ديناميات
  التنظيمية   واألطر  االستثمار  ومناخ  العمل  سوق  ومؤسسات  الكلي   االقتصاد  سياسات  بين  المتبادلة  بالعالقة  الخارجية
  ذلك،   إلى  باإلضافة  .العاملة  القوى  تنمية  وبرامج  التعليم  وسياسة  والرقمية  المادية  التحتية  والبنية  القطاعية  والسياسات

 االنتاجية   عالمشاري  لتنظيم  التنمية مصارف  خدمات  خالل   من  العامة  األموال  تخصيص  قبيل  من   عناصر  تشمل  فهي
 واالستثمار   المحلية  االبتكارية  والنُظم  البديلة  التمويل  وخيارات  المالي   النظام  خالل  من   الخاص   للقطاع  االئتمان  ومنح
  الشريفة المنافسة وسياسات  التجارية والسياسات المحلية األسواق وتنمية الملكية حقوق وحماية والتطوير البحث في

   136. االحتكار ومكافحة

وقد بحث العديد من الدراسات  عقيد.  تالعلقة بين نمو اإلنتاجية وانعدام المساواة داخل البلدان تتسم بال  فإنّ   ومع ذلك، .67
الطريقة التي تؤثر بها عملية التنمية االقتصادية في انعدام المساواة. وتعتبر إحدى الفرضيات الرائجة أنه مع ظهور  

تترافق أساسا  مع اتساع في نطاق أوجه انعدام المساواة، ال   صاديةالتنمية االقت  قطاع صغير عالي اإلنتاجية، فإنّ 
 دراسات   وأشارت 137. يمكن أن يتقلص إال عندما يصبح مستوى التنمية أكثر تطورا  ويصل القطاع إلى حجم حرج

 االقتصادي   نمط النمو  على  الواقع  في  يتوقف  الكثير  وأنّ   للتنمية"  ثابتا    قانونا  "   تمثل  ال  النظرية  هذه  أنّ   إلى  أخرى
وعلى الرغم من النمو االقتصادي الكبير المحقق في العديد من البلدان   138.وعلى كيفية تقاسم ثمار نمو اإلنتاجية

األفريقية على سبيل المثال، لم تشهد العمالة المنظمة نموا  متناسبا  معه. وقد استُحدثت معظم الوظائف الجديدة في 
 139.فيةلمناطق الري سيما في اال -االقتصاد غير المنظم 

إلى زيادة أوجه انعدام   أن تؤدي  تلشي اإلنتاجية وثغرات اإلنتاجية داخل القطاعات االقتصادية وفيما بينها  من شأن .68
وتعتبر االختالفات المشتركة بين القطاعات في    المساواة بين المنشآت واألشخاص الذين يعملون في هذه المنشآت.

اخيل العمل داخل البلد. وتُظهر األدلة التجريبية أن تالشي إنتاجية  لفوارق في مدددة رئيسية لاإلنتاجية عوامل مح
ا  وإيجابيا  بتالشي دخل العمل داخل المنشآت وأن االختالف في اإلنتاجية داخل المنشآت كبيرالمنشآت يرتبط ارتباطا   

ت إنتاجية وأقلها إنتاجية  ن أكثر الشركااإلنتاجية بي  وقد تعمقت ثغرة 140.يرتبط بزيادة انعدام المساواة في دخل العمل
وبين الشركات األعلى أجرا  والشركات األدنى أجرا ، في مختلف البلدان في العقود األخيرة. ونتيجة لذلك، ازداد  

 141.يرهاانعدام المساواة في األجور زيادة سريعة في القطاعات االقتصادية التي اتسعت فيها ثغرة اإلنتاجية أكثر من غ

 
 انظر:  135

Xavier Cirera and William F. Maloney, The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of 
Technological Catch-Up (World Bank Group, 2017). 

 انظر:  136
Gianluca Oricchio et al., SME Funding: The Role of Shadow Banking and Alternative Funding Options (Palgrave Macmillan, 
2017). 

 انظر:  137
W. Arthur Lewis, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, The Manchester School 22, No. 2 (1954), 139–
191; Simon Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality”, The American Economic Review 45, No. 1 (1955), 1–28. 

 انظر، على سبيل المثال:   138
Sangheon Lee and Megan Gerecke, “Economic Development and Inequality: Revisiting the Kuznets Curve”, Labour Markets, 
Institutions and Inequality: Building Just Societies in the 21st Century, ed. Janine Berg (Edward Elgar/ILO, 2015). 

 انظر:  139
ILO, Transitioning to Formality in the Rural Informal Economy, Decent Work in the Rural Informal Economy, Policy Guidance 
Notes, 2019. 

 انظر:  140
OECD, “Promoting Productivity and Equality: A Twin Challenge”, OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 1, Chapter 2, 
2016. 

 انظر:   141
Giuseppe Berlingieri, Patrick Blanchenay and Chiara Criscuolo, The Great Divergence(s), OECD Science, Technology and 
Industry Policy Papers No. 39, 2017. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/844101510122107327/the-innovation-paradox-developing-country-capabilities-and-the-unrealized-promise-of-technological-catch-up
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/844101510122107327/the-innovation-paradox-developing-country-capabilities-and-the-unrealized-promise-of-technological-catch-up
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_437189.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eco_outlook-v2016-1-3-en.pdf?expires=1614691326&id=id&accname=ocid195767&checksum=6A383993EFAE8373109925A0ADBA1781
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/953f3853-en.pdf?expires=1614691623&id=id&accname=guest&checksum=E85FEE91BA03C7F415AD29B4BF43B4B3
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كلما ازداد تالشي اإلنتاجية داخل القطاعات االقتصادية وفيما بينها، زاد الفرق بين أجور العمال في    ة أخرى،وبعبار 
العمال في الطرف األعلى من سلّ الطرف األسفل من سلّ  التوزيعم توزيع األجور وأجور  عالوة على ذلك،   142.م 

  الصغرى   المنظمة  المنشآت  بين  أو  المنظمة  وغير  المنظمة  المنشآت  بين  اإلنتاجية  في  هائلة  فوارق  أحيانا    هناك
المنشآت األكثر إنتاجية في بعض البلدان حققت نموا  سريعا     باإلضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد من أنّ  143.والكبرى

ى من المنشآت األخرى التي  وحازت حصة كبيرة في السوق بسبب االبتكار التكنولوجي، مبتعدة عن الغالبية العظم
ا ركودا  شهدت  فيها  المنافسة وتوسيع  144.إلنتاجية واألجور  إلى إضعاف  السوق  في  المرتفع  التركيز  هذا  ويؤدي 

 .145،146 ثغرات اإلنتاجية واألجور وزيادة انعدام المساواة

ا  يمثل انعدا .69 تزايد انعدام    وعلى الرغم من أنّ   من إجمالي انعدام المساواة.  كبرىحصة  م المساواة داخل المنشآت أيضا
دورا  مهما  في االتجاهات األخيرة النعدام المساواة، إال أنه ال يشكل دائما  المساهم األكبر    واة بين المنشآت لعبالمسا

في إجمالي انعدام المساواة في األجور. وتشير التقديرات إلى أنه في الواليات المتحدة على سبيل المثال، يمكن أن 
لمنشآت أكثر منها إلى انعدام في األجور إلى انعدام المساواة داخل ا   ى نسبة أكبر من إجمالي انعدام المساواةتُعز

انعدام المساواة في األجور داخل المنشآت استأثر بأقل قليال  من نصف   ر أنّ المساواة بين المنشآت. وفي أوروبا، قُدّ 
 147.إجمالي انعدام المساواة في األجور

العوامل،    شتى  ويُعتقد أنّ   في انعدام المساواة.  يؤثّر بدوره  ،نعكاس مكاسب اإلنتاجية في مكاسب األجورمدى ا  إنّ  .70
بما في ذلك انعدام المساواة بين المنشآت والدور المتزايد لألسواق المالية والضغوط التي تمارسها )المعروفة باسم 

األجور الحقيقية نمو  بين  متزايد    انفصال لعديد من البلدان في  ْمولة( والعولمة والتكنولوجيات الجديدة، أسهمت في ااألَ 
(، فضال  عن تراجع حصة الدخل من العمل )حصة المداخيل من العمل في الناتج  9نمو إنتاجية العمل )الشكل وبين 

المطرد   جورالمحلي اإلجمالي(. ومع ذلك، ال تزال هناك عالقة إيجابية بين نمو اإلنتاجية واألجور، إذ يعتمد نمو األ
 148.ى زيادة اإلنتاجيةالحقيقية بشكل عام عل بالقيم

 
 انظر:   142

Berlingieri, Blanchenay and Criscuolo (2017) find a positive correlation between wage dispersion and productivity 
dispersion within country-sectors. An increase of one standard deviation in the dispersion of log productivity is associated 
with an increase of log wage dispersion by 35.8 per cent. For a detailed discussion see: Berlingieri, Blanchenay and 
Criscuolo, The Great Divergence(s). 

 انظر:   143
Dino Merotto, Michael Weber and Reyes Aterido, Pathways to Better Jobs in IDA Countries, World Bank Job Series No. 14, 2018; 

 . 2017، العمل مكان : عدم المساواة في األجور في2016/2017التقرير العالمي لألجور مكتب العمل الدولي، 
 انظر:  144

Chiara Criscuolo, “Productivity Is Soaring at Top Firms and Sluggish Everywhere Else”, Harvard Business Review, 
August 2015. 

 انظر:  145
OECD, Market Concentration, Issues paper by the Secretariat, Competition Committee, DAF/COMP/WD(2018)46, 2018. 

 لالطالع على استعراض حديث، انظر:  146
Emili Grifell-Tatjé, C.A. Knox Lovell and Robin C. Sickles, “Overview of Productivity Analysis: History, Issues and 
Perspectives”, The Oxford Handbook of Productivity Analysis, ed. Grifell-Tatjé, Knox Lovell and Sickles (Oxford University 
Press, 2018). 

 . 2016/2017التقرير العالمي لألجور ،  مكتب العمل الدولي  147
 ر:هناك نقاشات حول كيفية قياس الثغرة القائمة بين نمو األجور واإلنتاجية؛ انظ   148

Michael R. Strain, “The Link Between Wages and Productivity is Strong”, Expanding Economic Opportunity for More 
Americans, eds Melissa Kearney and Amy Ganz (The Aspen Institute, 2019). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/675281538594680783/pdf/Pathways-to-Better-Jobs-in-IDA-Countries-Findings-from-Jobs-Diagnostics.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_618864.pdf
https://hbr.org/2015/08/productivity-is-soaring-at-top-firms-and-sluggish-everywhere-else
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2018)46/en/pdf
https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/ESG_Report_Expanding-Economic-Opportunity-for-More-Americans.pdf
https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/ESG_Report_Expanding-Economic-Opportunity-for-More-Americans.pdf
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   العمل  وإنتاجية  الحقيقية األجور  متوسط  في االتجاهات  : 9الشكل 
   2017- 1999  الفترة المرتفع، الدخل  ذات البلدان  في 

 

 . ILO, Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind Gender Pay Gaps, 2018المصدر: 

ا   للنمو  البيئية  االستدامة   تُعتبر .71 ا،  أمراا   أيضا   في   البيئي  بالتدهور  المرتبطة  واألخطار  المخاطر  تؤثر  ما  عادة  إذ  أساسيا
 وتعتمد   .الطبيعية  بالبيئة  وثيقا    ارتباطا    ملالع  عالم  ويرتبط   .غيرها  من  أكثر  المنخفض  الدخل  ذات  المعيشية   األسر

 اإليكولوجية  النُظم  وخدمات  الطبيعية  الموارد   على  مباشر  غير  أو  مباشرا    اعتمادا   149القطاعات   من   العديد  في  الوظائف
 الطبيعية  الموارد  ندرة  تزايد  عن  ناجمة  تهديدات  الوظائف  وتواجه.  البيئي  واالستقرار  البيئية  المخاطر  وغياب

 . إنتاجيتهم  عن  فضال    بالوقود،  والمتعلق  الغذائي  وأمنهم  ودخلهم  العمال  صحة  في  سلبا    يؤثر  مما  البيئي،  ورتدهوال
  مطرال  تساقط  أنماط  تغير  من  متزايد  نحو  على  الزراعي  القطاع  في  العاملين  بعض  يعاني  المثال،  سبيل  وعلى

  الكوارث   أدت  ،2015وعام    2000  عام   وبين  .مناخلا  تغير  عن   الناتجة   الحرارة   درجات  وارتفاع  الطبيعية  والمخاطر
في المائة    0.8تعادل    سنوات الحياة العملية  من  تسبب فيها النشاط البشري أو فاقمها إلى خسائر عالمية  التي  الطبيعية

 واألخطار   للمخاطر  يكون  ما  وعادة 150.سنويا ، وشهدت البلدان ذات الدخل المنخفض أكبر نصيب للفرد من التأثيرات
  الدخل   ذات  البلدان   في  استضعاف  أوضاع  في  المجموعات  في   والعمال  النساء  في  األثر  أكبر  البيئي  بالتدهور  مرتبطةلا

  في   الواقعون  واألشخاص  المهاجرون  العمالو  العمال في االقتصاد غير المنظم  ذلك  في  بما  والمتوسط،  المنخفض
  وتفاقمه   المساواة  انعدام   د تولّ   وبالتالي  المحرومة،  تالمجموعا  من  وغيرها  والقبلية  األصلية  والشعوب  الفقر  شراك
 ا  مباشر  اعتمادا    يعتمدون  الريفية،  المناطق  في  سيما  ال  الفقر،  شراك  في  الواقعين  األشخاص  ألن  وذلك 151.وتديمه
 العمال   هؤالء  يمتلك  ذلك،   إلى  باإلضافة 152.ورفاههم  رزقهم  كسب  في  اإليكولوجية  النُظم  خدمات  توفر  على  أكثر
  االجتماعية  والمسؤوليات  األدوار  في  الجنسين  بين  الفوارق  فاقمت  وقد.  البيئية  الصدمات  مع  التكيف  على  أقل  ةقدر

  الرجال  من  أقل  فرص  األحيان  من  كثير  في  لهن  تُتاح  اللواتي  النساء  تعيشها  التي  االستضعاف  حالة  واالقتصادية

 
  والمواد  والنسيج والصيدلة  األحفوري الوقود على  المعتمدة والطاقة والتعدين ياحةوالس والحراجة األسماك ومصائد الزراعة المثال،  سبيل على  149

   .والمشروبات الغذائية
 .  ,2and Social Outlook 2018 World EmploymentILO ,انظر:    150
 .  ,World Employment and Social Outlook 2018, 17ILOانظر:    151

 انظر:   152
Helen Suich, Caroline Howe and Georgina Mace, “Ecosystem Services and Poverty Alleviation: A Review of the Empirical 
Links”, Ecosystem Services 12 (2015), 137–147. 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041615000236
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041615000236
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 والمدخالت  واالئتمان  األراضي  ذلك  في  بما  المناخ،  يرغت   مع  لتكيفنهن من االتي يمكن أن تمكّ   الموارد  إلى  للوصول
 153.والتدريب االجتماعي والتأمين والتكنولوجيا القرار صنع هيئات إلى  والوصول الزراعية

ا بين أانقطاع  19-أحدثت أزمة كوفيد .72 وتجربة الواليات المتحدة التي المالية واالقتصاد الحقيقي.    داء سوق األوراقا
  -مجال. فبعد االنخفاض الحاد في شباط/ فبراير ر سوق لألوراق المالية في العالم، مهمة في هذا التُعتبر موطنا  ألكب
السياسة النقدية غير المسبوقة إلى ارتفاع أسعار األصول، حيث حّسنت آفاق    إجراءات  ، أدت2020آذار/ مارس  

أظهر النمو االقتصادي ومعدالت العمالة   في حينالي سوق األوراق المالية األمريكية بسرعة  بالتوانتعشت  المنشآت  
أوروبا التي أعلنت أيضا  عن سياسات نقدية على نطاق غير مسبوق في  وكانت التجربة مماثلة في 154. انتعاشا  أبطأ

ت الخاصة لألفراد والشركات األكثر  ع الهوة بين الثرواأن يوسّ   قطاع. ومن شأن هذا االن2020منتصف آذار/ مارس  
 لعامة لألمم ومواطنيها. ثراء  والديون ا

ت المختلفة على نحو غير متكافئ، مما أدى إلى حماية أو نشآفي أداء القطاعات والم  19-لقد أثرت أزمة كوفيد .73
وفي حين توقفت أنشطة   155.تعزيز بعضها، بينما اضطرت أخرى إلى مواجهة عواقب إجراءات اإلغلق الشديدة

منشآت أخرى، ب  كان الضرر الالحقة وفي بعض أجزاء التصنيع،  المنشآت في قطاعات الفنون والضيافة والسياح
وكان أداء   156.وطأة  أقلّ )األغذية أو المنتجات الصيدالنية(،  من قبيل تلك المعنية بإنتاج السلع واللوازم األساسية  

حاء العالم  األشخاص في جميع أن  أنّ من المنشآت األخرى خالل األزمة، إذ    لعديدمن ا   المنشآت المرقمنة أفضل بكثير
على األرجح مبيعات المنشآت التي توفر أدوات المؤتمرات عبر   قد عززوا  م ربط رقمي للعمل أو الترفيهممن لديه

 الفيديو أو منصات الفيديو عند الطلب أو التسوق عبر اإلنترنت.  

ب  .74 تتعلق  االقتهناك ثغرة أخرى  في  الخاص،  الصغر والعاملين لحسابهم  الصغيرة وبالغة  المنظم المنشآت  صادين 
وكانت العواقب أشد في  من المنشآت الكبيرة.    19- زمة كوفيدوغير المنظم على السواء، إذ كانوا أكثر تضرراا من أ

للحساب الخاص أو على المنشآت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تمثل فيها العمالة المعتمدة على العمل  
باإلضافة إلى ذلك،   157.ن مجموع العمالة، ومعظمها في القطاع غير المنظمفي المائة م 90و 80بالغة الصغر بين 

في العديد    19-تتعرض المنشآت بالغة الصغر والعاملون لحسابهم الخاص على نحو غير متناسب لخطر أزمة كوفيد
قرابة ثمانية  إجراءات اإلغالق. وفي أفريقيا وجنوب آسيا على سبيل المثال، يعمل    من القطاعات التي أُغلقت بموجب

و في منشآت بالغة الصغرة. وفي قطاعي البيع عمال من أصل عشرة عمال معرضين للخطر لحسابهم الخاص أ
ا على  اإلقليمين  في  عمال  عشرة  كل  أصل  من  تسعة  من  أكثر  إلى  الحصة  هذه  ترتفع  والتجزئة،  لسواء  بالجملة 

ين لحسابهم الخاص والمنشآت بالغة الصغر يمثلون (. وفي األقاليم المتقدمة، على الرغم من أن العامل10 )الشكل
وهذا مهم لقلة   158. قل من مجموع العمالة، إال أنهم ممثلون تمثيال  مفرطا  في القطاعات المتضررة من األزمةحصة أ

 نظرا    -معاناتهم من أوضاع هشة ماليا   دف إلى الحد من أثر الجائحة واحتمال استفادتهم من السياسات العامة التي ته
   159.الحصول على قروض مصرفية( للحيلولة دون إشهار اإلفالس سبل أقل )االدخارات أو ال  أصوحيازتهم إلى 

 
 انظر:   153

ILO, Gender, Labour and a Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All, 2017; ILO, World 
Employment and Social Outlook 2018. 

 انظر، أيضا ،  154
Deniz Igan, Divya Kirti and Soledad Martinez Peria, The Disconnect between Financial Markets and the Real Economy, IMF 
Special Notes Series on COVID-19, 2020. 

 . ompany, 14 July 2020”, McKinsey & CThe Great Accelerationhris Bradley et al., “Cانظر:    155
 . ,Pandemic on Trade and Development: Transitioning to a New Normal-Impact of the COVIDUNCTAD 202019 ,انظر:    156

 انظر:  157
ILO, Small Matters: Global Evidence on the Contribution to Employment by the Self-Employed, Micro-Enterprises and SMEs, 2019. 

 . ,SME Policy Responses,-Coronavirus (COVID –19) -OECD Policy Responses to Coronavirus (COVIDOECD :(19 2020انظر:    158

 يمكن االطالع على األدلة بشأن الواليات المتحدة في:   159
Alexander W. Bartik, et al., “How Are Small Businesses Adjusting to COVID-19? Early Evidence from a Survey”, National 
Bureau of Economic Research Working Paper No. w26989, 2020; Joseph Parilla, Sifan Liu and Brad Whitehead, “How Local 
Leaders Can Stave Off a Small Business Collapse from COVID-19?”, Brookings, 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/publication/wcms_592348.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://unctad.org/system/files/official-document/osg2020d1_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26989/w26989.pdf
https://www.brookings.edu/research/how-local-leaders-can-stave-off-a-small-business-collapse-from-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/how-local-leaders-can-stave-off-a-small-business-collapse-from-covid-19/
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   حسب اإلقليم ونوع المنشأة 19-الوظائف في القطاعات المعرضة لخطر أزمة كوفيد  نسبة : 10الشكل ، 
 جميع القطاعات المعرضة للخطر   )أ(

 

 قطاع البيع بالجملة والتجزئة  ب()

 

لَين إثنين إلى  حظامال ت: العاملون للحساب الخاص هم عمال مستقلون دون مستخدمين؛ المنشآت بالغة الصغر هي منشآت تستخدم من عام 
القطاعات المعرضة للخطر إلى: أنشطة السكن   المنشآت األخرى هي منشآت تستخدم عشرة عمال أو أكثر. وتشير جميع  تسعة عمال؛ 

 واإلستراحة؛ البناء؛ التصنيع؛ العقارات؛ النقل؛ البيع بالجملة وتجارة التجزئة.  فيهلتروخدمات التغذية؛ الفنون؛ ا

 . ?ILO, Small Matters: Who is Providing Jobs in Sectors at Risk from COVID-19 المصدر:
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https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/covid-19-vis/lang--en/index.htm
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 انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز في سوق العمل 

ف تعرّ و  .عالمية  ظاهرة  تشكل  العمل  سوق  في  والتمييز  متعددةال  الحرمان  أوجه  من  والفتيات  النساء  ةمعانا  تزال  ال .75
  يقومأو استبعاد أو تفضيل"    تمييزأي  أنه " على ( التمييز  111)رقم   1958،  التمييز )في االستخدام والمهنة(  اتفاقية

تكافؤ   إضعاف تطبيقإبطال أو    يكون من أثرهو"   الدين وأسباب أخرى  وأالجنس    وأاللون    وأعلى أساس العرق  
وقد حددت منظمة العمل الدولية في تقييمها التجريبي   أو المهنة".  االستخدامفي  عاملة  مالمساواة في الالفرص أو  

بما في ذلك الثغرات بين الجنسين المرتبطة  160،تُسهم في التحيز الجنساني في عالم العمل  متعددة  عوامل مترابطة
بالعمالة واألجور. وال تمثل هذه الثغرات مصدرا  للظلم في حد ذاتها فحسب، ولكنها مجتمعة، تُضعف بشكل أساسي  

لة لصالح النساء تُسهم في تحقيق توزيع  قدرة البلد على مكافحة انعدام المساواة إجماال . والواقع أن زيادة فرص العما
 161.ر إنصافا  لمداخيل األسر المعيشيةأكث

وخالل العقود  على الرغم من المكاسب العديدة المحققة في مجال التعليم، ال تزال النساء يواجهن ثغرة في العمالة.   .76
لثانوي في معدالت االلتحاق بالتعليم االماضية، أتاح التقدم الكبير المحرز في جميع األقاليم سد الثغرات بين الجنسين  

ومع  162.أصبحت النساء ممثالت تمثيال  مفرطا  في التعليم العالي في البلدان المتقدمة. بل  2014عالي في عام  وال
  بشدة  ويقّل  المنظمة،  العمالة   في  المشاركةب  فيما يتعلق  عديدة  قيودا    يواجهن  البلدان   من  كثيرال  في  النساء  تزال  الذلك،  
  امرأة   مليار  1.3  العمالة  في   النساء  عدد   بلغ  ، 2018  عام  وفي.  لبالرجا   قياسا    العمل  سوق  في  مشاركتهن  الاحتم

 بنسبة   الرجال  حظوظ  من  أقل  االستخدام  في  النساء  حظوظ  تزال  ال  أخرى،  وبعبارة.  رجل  مليار  2.0  مع  بالمقارنة
في المائة( عن رغتبهن   70ربت معظم النساء )، أع2018غير أنه من أصل عينة عالمية في عام    .مئوية  نقطة  26.0
عقود  ال  خالل  العمالة  مجال  في  الجنسين  بين  ثغرةال  تقلصت  العالمي،   الصعيد  وعلى 163. الحصول على عمل بأجر  في

  الدول   في  للغاية  واسعة  المشاركة  مجال  في  القائمة   ثغراتال  وتظل 164.مئويتين  نقطتين  من  بأقل  الماضية  الثالثة
 165.مئوية نقطة 50  حالة  كل في تتجاوز حيث آسيا، وجنوب ريقيافأ وشمال العربية

مقيدة بالتقسيم غير المتكافئ   ،قدرة المرأة على الحصول على عمل مدفوع األجر والبقاء فيه وإحراز تقدم فيه إنّ  .77
المعيشية.  األسرية داخل األسرة  المنزلية والمسؤوليات  العالم، ال تزالو  لألعمال  أنحاء  يؤدين    ءالنسا  في جميع 

 عام   نحو  على  باألسرةسواء  ال  على  الصلة  ذات  األجر،  مدفوعة  غير  الرعاية  أعمال  وأغلب  المنزلية  األعمال  معظم
وذلك يؤثر سلبا  في مشاركتهن في سوق العمل. وفي البلدان    . خاص  نحو  على  واألطفال  نالمسني  األسرة  بأفراد  أو

  غير   االقتصاد   إلى  يُدفعن   بأجر  عمل  عن  يبحثن  اللواتي  نساءلا   من  العديد  فإنّ ذات الدخل المتوسط أو المنخفض،  
والواقع    . المنزل  من  ؤدين عمال  ي  أو  والمدة،  الزمني  الجدول  حيث  منبحثن فيه عن عمل يتسم بالمرونة  ي  الذي   المنظم

ر ومعدل  هناك عالقة سلبية بين الثغرة بين الجنسين من حيث معرفة من يؤدي أعمال الرعاية غير مدفوعة األج أنّ 
"مجال العمل الثاني" الذي تضطلع به النساء في المنزل    باإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أنّ  166. عمالة النساء
هذه الظاهرة ال تزال    فإنّ  167، تأثيرا  سلبيا  مشهودا    ورفاههنّ   مدفوع األجر يؤثر في صحتهنّ   إلى عملهنّ باإلضافة  

ومن المأمول أن يكون الدليل على   168. " استمراريةلمساواة بين الجنسين قائمة باعتبارها "إحدى أكثر سمات انعدام ا
الملقى على   المزدوج  العبء  أثناء   كاهلهذا  الوقت على نحو خاص  يعانين من نقص  اللواتي  العامالت  األمهات 

 الجائحة العالمية بمثابة صيحة تنبيه للعالم بضرورة إحداث تغيير. 

 
 . ,yA Quantum Leap for Gender EqualitILOانظر:    160
 انظر:   161

OECD, All on Board: Making Inclusive Growth Happen, 2015; Christian Gonzales et al., “Catalyst for Change: Empowering 
Women and Tackling Income Inequality”, IMF Staff Discussion Note SDN/15/20, October 2015. 

 . ,The Pursuit of Gender EqualityOECDانظر:    162

 .yA Quantum Leap for Gender EqualitO, ILانظر:    163
 . ,yA Quantum Leap for Gender EqualitILO   انظر:   164
 .  ,1Outlook: Trends for Women 2017World Employment and Social ILO ,2017 ,انظر:    165

 . ,figure 1.16A Quantum Leap for Gender Equality, ILOانظر:    166
 انظر:   167

Arlie Hochschild and Anne Machung, The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home (Penguin, 2012). See 
also: Tarani Chandola et al., “Are flexible work arrangements associated with lower levels of chronic stress-related 
biomarkers? A study of 6025 employees in the UK household longitudinal study”, Sociology 53, No. 4 (2019), 779–799. 

 . ,36alityA Quantum Leap for Gender EquILO ,انظر:    168

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264218512-en.pdf?expires=1614678387&id=id&accname=ocid195767&checksum=C300767A6B5A8DBA924FFCA7F1A60113
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1520.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1520.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_557245.pdf
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يواكب ارتفاع مستوى التعليم في صفوف النساء  ولم    عالية في العديد من البلدان.ال تزال ثغرة األجور بين الجنسين   .78
سد ثغرة األجور بين الجنسين بوتيرة مماثلة. وتظل هذه الثغرة عند معدل   ،وازدياد المشاركة في العمالة واستمرارها

في    21ذات الدخل المنخفض وفي المائة في البلدان    13في المائة على الصعيد العالمي، حيث تتراوح ما بين    19
المتوسط األعلىالمائة   الدخل  البلدان ذات  إلى   نويُبيّ  169.في  تُعزى في معظمها  أنها ال  تحليل ثغرة األجور هذه 

مقابل   للنساء  تُدفع  التي  المتدنية  األجور  إلى  بل  العمل،  لسوق  األخرى  والخصائص  التعليم  مستوى  في  الفوارق 
لفصل بين الجنسين في المهنة والمنشأة )على اعتبار . واألهم من ذلك بكثير هو درجة ااألعمال ذات القيمة المتساوية

  الرجال   في الغالب يكون في كثير من األحيان مبخوس القيمة قياسا  بالعمل الذي يؤديهالنساء  العمل الذي تؤديه    أنّ 
الغالب( المتعلقة بالمساواة في األجور وسي  واحترام(وتطبيق )   في  المزودة بالمواردالتشريعات   اسات دعم األسر 

 عموما    مفرطا    تمثيال    ممثالت  النساء  أنّ   من   الرغم  وعلى   ذلك،   إلى   باإلضافة 170.الكافية والتي يسهل الوصول إليها
 صفوف  في  الجنسين  بين  األجور  في  ثغرة   أوسع  تُسجل  التي  هي  النامية  البلدان  فإنّ   األجور،  توزيع  مسلّ   آخر  في

 في  نطاقا    أوسع  المرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  في  الجنسين  بين  األجور  ثغرة  تكون  ما  وعادة 171. ا  أجر  األدنى  العمال
 .والتنفيذية اإلدارية المناصب  في ناقصا   تمثيال  ممثالت  عموما   النساء ألن  األجور مسلّ  من األعلى الطرف

أن   .79 مضاعفة  يمكن  إلى  "التداخل"  أو  يؤدي  األالتمييز  في  السلبية  الشعوب   جور.التأثيرات  من  النساء  وتواجه 
إلى جانب ثغرة األجور بين الجنسين التي تعاني منها جميع   ذلك أنه  األصلية تأثيرات سلبية مزدوجة في األجور،

في المائة أقل من نظرائهن من النساء من غير   8.2في المتوسط  العامالت من السكان األصليين    تكسبالعامالت،  
ذات الدخل المرتفع، تواجه العامالت المهاجرات أيضا  تأثيرات سلبية مزدوجة في    لدانوفي الب 172.الشعوب األصلية

في المائة أقل من المواطنين من الرجال، وهي    20.9إذ يكسبن    :األجور، بوصفهن مهاجرات ونساء على السواء
وفي   173.في المائة(  6.21ع )ثغرة أوسع بكثير من ثغرة األجور اإلجمالية بين الجنسين في البلدان ذات الدخل المرتف

في المائة عن إيرادات الرجال البيض    27بنسبة    اإليرادات الوسيطة للرجال السود في الواليات المتحدة تقلّ   حين أنّ 
في المائة، ألن النساء السود    35قرابة  رة للنساء السود أوسع بكثير،  ثغرة األجور المقدّ   (، فإنّ 2015)أرقام عام  
 174. ين للتمييزن معرضتمجموعتيينتمين إلى 

بالنظر إلى التقسيم غير المتكافئ للمهام األسرية، تواجه األمهات العاملت تأثيرات سلبية في العمالة وتأثيرات  .80
يُ  ال  اللواتي  العاملت  مع  بالمقارنة  السواء،  على  األجور  في  س  لن  ع  سلبية  وال  اآلباء  يمأطفاالا،  مع  بالمقارنة  ا 

  41عد أن كانت  في المائة )ب  43العمالة بين األمهات العامالت واآلباء العاملين    ي معدالتالثغرة فوتبلغ    العاملين.
(. وتزيد فرص الرجال الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات في  2015وعام   2005  في المائة بين عام

كما  175. قاليم العالمي جميع أالنساء فالعمل أكثر من الرجال الذين ليس لديهم أطفال، بينما يسري عكس ذلك على  
أطفاال ، وأقل بكثير من اآلباء العاملين. وتتراوح    لنَ ع  تكسب األمهات العامالت أقل من النساء العامالت اللواتي ال يُ 

في المائة في تركيا. وعلى النقيض    30في المائة في كندا وجنوب أفريقيا وما يصل إلى   1ثغرة أجور األمومة بين  
ذل عادة ممن  اآلك،  يكسب  األمهات عن ا  أجور  انخفاض  ينتج  وقد  أطفاال .  يعيلون  الذين ال  الرجال  أكثر من  باء 

والوصول   األسرية  للواجبات  المتكافئ  والتقاسم غير  وبغير وعي(  )بوعي  المتحيزة جنسانيا   والترقيات  التوظيف 
 176. المحدود إلى مرافق رعاية األطفال وترتيبات وقت العمل الصارمة

  

 
 .  ,2018Pay Gaps Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind GenderILO ,انظر:    169

 انظر:  170
Barbara F. Reskin and Patricia A. Roos, Job Queues, Gender Queues: Explaining Women’s Inroads into Male Occupations 
(Temple University Press, 1990); Damian Grimshaw and Jill Rubery, The Motherhood Pay Gap: A Review of the Issues, Theory 
and International Evidence, ILO Conditions of Work and Employment Series No. 57, 2015; Hugo Ñopo, New Century, Old 
Disparities: Gender and Ethnic Earnings Gaps in Latin America and the Caribbean (World Bank Publications, 2012). 

 . ,49Global Wage Report 2018/19ILO ,انظر:    171

 .  ,oples Convention No. 169LO Indigenous and Tribal PeImplementing the IILOانظر:    172

 .“ ,een Migrants and NationalsThe Migrant Pay Gap: Understanding Wage Differences BetwILO”2020 ,  انظر:  173
 . Wage Gaps Persist in U.S. Despite Some Progress Patten, “Racial, Gender”انظر:    174
 . ,figure 1.18A Quantum Leap for Gender EqualityILO ,انظر:    175

 . ,xixGlobal Wage Report 2018/19ILO ,انظر:    176

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_348041.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_348041.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11953
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11953
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/briefingnote/wcms_763796.pdf
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تحرش تأثيراا ضاراا في مشاركة النساء في العمالة وفي نوعية وظائفهن وقدرتهن على تحقيق  عنف واليؤثر ال .81
. وتتضرر النساء في أعمال الرعاية والعمل المنزلي بوجه خاص، كما يتبين ذلك أيضا   النجاح كصاحبات مشاريع

ذوات انتماء إلى الشعوب  ثني معين أواء من أصل إباإلضافة إلى ذلك، وحيثما تهيمن نس 177. خالل الجائحة الحالية
األصلية، تشير األدلة إلى أشكال متداخلة من التمييز والتحرش. وتتيح التكنولوجيات الرقمية فرصا  جديدة للعنف  
والتحرش من خالل التنمر والترهيب عبر اإلنترنت. ويتعلق هذا األمر بالنساء والرجال على السواء، لكن طريقة 

 178.وع الجنستحديدا  بن  م بها تتعلقتأثره

العديد من أوجه انعدام المساواة القائمة في أعمال النساء والرجال مدفوعة األجر وغير   19- ة كوفيدئحتُفاقم جا .82
الرعاية أعمال  ذلك  في  بما  األجر،  أنّ  179. مدفوعة  حين  في  ولكن  جنسانية،  آثار  لها  األزمات  العبء   وجميع 

لل العالمية  المالية  المقام األول على عاتق  2009-2008فترة  االقتصادي لألزمة  تمثيلهم   وقع في  الرجال )بسبب 
  أكثر إجحافا  بحق   هي   19-أزمة كوفيد  فإنّ  180،المفرط في القطاعات المتضررة من قبيل قطاعي المصارف والبناء(

 19-كوفيدالمرأة. وبسبب الفصل القائم قبل األزمة بين الجنسين في مجال التوظيف، تعرضت النساء بشكل أكبر ل
ماكن الرعاية الصحية وفي  في العمل في العديد من القطاعات المصنفة باعتبارها أساسية أثناء الجائحة، ال سيما في أ

على فقدان الوظائف والتخفيضات في ساعات العمل أيضا    ولىاألالمنازل من خالل العمل المنزلي. وتُشير األدلة  
بسبب تمثيلهن المفرط في القطاعات األكثر تضررا  من   الدخل، وذلك جزئيا  ن وطأة الخسائر في  ملالنساء يتح  إلى أنّ 

ألجر في  إجراءات اإلغالق. باإلضافة إلى ذلك، وبسبب انعدام المساواة فيما يتعلق بمن يضطلع بالعمل غير مدفوع ا
سر وانتشار العمل عن  إغالق المدارس وخدمات رعاية األطفال خالل فترة اإلغالق والعزل المنزلي لأل  المنزل، فإنّ 

االستمرار في العمل    أمامالنساء يعملن لمزيد من الساعات غير مدفوعة األجر ويواجهن عقبات    أنّ   قد عنىبُعد،  
 جال. أكثر بكثير من الر - بوقت متفرغمدفوع األجر 

الصحة والرعاية،  الذي يعتمد عليه كل شيء آخر في هذه الجائحة، في العمل المتعلق ب 181يتمثل جوهر العمل األساسي  .83
وتمثل النساء غالبية العمال   عشرة عمال على الصعيد العالمي.  الذي تمثل فيه النساء أكثر من سبع عامالت من أصل
إذا أُدرجت ضمن هذا المجال أعمال  وبلدا ؛  189من أصل  147  في مجال أعمال الرعاية الصحية واالجتماعية في

عالوة على ذلك، تجدر اإلشارة .  أن تمثل النساء األغلبية في جميع البلدان  الرعاية غير مدفوعة األجر، فمن المحتمل
ن والتنمية في في بلدان منظمة التعاووالعديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية هم من المهاجرين.    إلى أنّ 
األطباء تلقوا تدريبهم   نفي المائة م  18.2ن في الخارج وومولودهم  في المائة من األطباء    24.2،  االقتصاديالميدان  

في    7.4مولودون في الخارج وهم  في المائة    15.8:  يضإلى العاملين في التمربالنسبة    أقل . واألرقام  في الخارج
التمريضالمائة   في  العاملين  تدريبهم    من  الخارجتلقوا  أنّ  182. في  فإنّ البيانا  وفي حين  الدقة،  إلى  تفتقر  هناك   ت 

المرض والوفيات في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية )بمن فيهم عمال    مؤشرات مثيرة للقلق على أنّ 
(. وقد أشارت تقديرات المجلس  3ة الذين يعملون في أماكن الرعاية الصحية( تزيد على المتوسط )اإلطار  النظاف

أكتوبر   للممرضين والممرضات في تشرين األول/  أنّ   2020الدولي  كل عشر  قرابة حالة واحدة من أصل    إلى 
 183. ة الصحيةكانت في صفوف العاملين في مجال الرعاي في العالم، 19-حاالت إصابة بكوفيد

 
 . ,response: Getting gender equality right for a better future for women at work-The COVIDILO 202019 ,انظر:    177

 . ,48Equality A Quantum Leap for GenderILO ,–49انظر:    178

 .The Women at Work Initiative19 and the world of work. Fifth edition”; ILO, -ILO, “ILO Monitor: COVIDانظر:    179
 انظر:  180

Daniel Vaughan-Whitehead, ed., Work Inequalities in the Crisis: Evidence from Europe (Edward Elgar Publishing, 2011). 
واصل العديد من البلدان تشغيل عدد صغير من القطاعات التي ُوصفت بأنها "أساسية"، خالل الجائحة. وعادة ما كانت هذه القطاعات تشمل     181

 مة واإلدارة العامة والزراعة وتصنيع األغذية والنقل. الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية والتعليم والمرافق العا
 انظر:  182

OECD, Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVID-19 crisis in OECD countries, 2020. See also: WHO, State of 
the World’s Nursing Report – 2020, 2020. 

 انظر:    183
International Council of Nurses (ICN), “ICN confirms 1,500 nurses have died from COVID-19 in 44 countries and estimates that 
healthcare worker COVID-19 fatalities worldwide could be more than 20,000”, 28 October 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744685.pdf
https://www.ilo.org/intranet/libdoc/ilo/2011/111B09_347_engl.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132856-kmg6jh3kvd&title=Contribution-of-migrant-doctors-and-nurses-to-tackling-COVID-19-crisis-in-OECD-countries
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279
https://www.icn.ch/news/icn-confirms-1500-nurses-have-died-covid-19-44-countries-and-estimates-healthcare-worker-covid
https://www.icn.ch/news/icn-confirms-1500-nurses-have-died-covid-19-44-countries-and-estimates-healthcare-worker-covid
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  المخاطر الصحية التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية : 3اإلطار 
 19-في جميع أنحاء العالم خلل جائحة كوفيد 

اليومي، بدءا     ع أنحاء العالم ويواجهن تفاقم المخاطر الصحية في عملهنّ تمثل النساء غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية في جمي 
نظرا  الزدياد    شتّدةواألرق نتيجة اإلجهاد المرتبط بالعمل وأعباء العمل الم  بإلى زيادة القلق واالكتئا وصوال     19-من التعرض لكوفيد

والوفيات. وير المرض  الموظفين بسبب  المزيد من  وتغيّب  المرضى  والقطرية  أعداد  العالمية  الدراسات االستقصائية  العديد من  سم 
 ورة قاتمة لألوضاع في هذا المجال. ص

في المائة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يُزودوا بمعدات    57بلدا ، أفادت نسبة    62وفي دراسة استقصائية عالمية أجرتها نقابات العمال في  
إجازة مدفوعة األجر الزمة للحجر الصحي   تُخصص أي  في المائة أنه لم  37بة  لمائة في األمريكتين(، وأفادت نسفي ا  70الحماية الشخصية الكافية )

 1.في المائة في أفريقيا والدول العربية( 59الذاتي لصالح العاملين في مجال الرعاية الصحية )

، وجدت دراسة  الصينلعاملون في الرعاية الصحية. وفي  وسلط العديد من الدراسات الضوء على مخاطر الصحة العقلية التي يواجهها ا
في    34في المائة( واألرق )  45في المائة( والقلق )  50صائية عن العاملين في مجال الرعاية الصحية أدلة على حاالت االكتئاب ) استق

في صفوف العامالت في مجال  مشاكل الصحة العقلية كانت حادة بوجه خاص    ، تبين أنّ إيطاليا المائة( في صفوف المجيبين. وفي  
في المائة من المهنيين الصحيين اعتبروا أنفسهم يعانون من    15  ، خلصت دراسات استقصائية إلى أنّ البرتغال وفي    الرعاية الصحية. 

في المائة منهم نومهم بأنه "سيء" أو "سيء للغاية"، وارتبطت النتائج في    57مستويات متوسطة أو كبيرة من االكتئاب، ووصف  

 2.وزيادة ساعات العملالحالتين معا  على نحو خاص بنقص معدات الحماية الشخصية 

   : انظر  1
Public Services International, “COVID-19 Union Response Survey”, 11 May 2020 at: www.publicservices.international. 

الدولية، "  من  يجري استعراض وفرة  انظر:   2 العفو  القصور في حماية األدلة في منظمة  للهجوم: أوجه  مكشوفون ومكممة أفواههم ومعرضون 
 ". المراجع الخاصة بكل بلد هي: الصين:19-ل األساسيين خالل جائحة كوفيدالعاملين في مجال الصحة والعما

Jessica A. Gold, “COVID-19: Adverse Mental Health Outcomes for Healthcare Workers”, British Medical Journal 369, 
(2020), 369:m1815  Rodolfo Rossi et al., “Mental Health Outcomes Among Frontline and Second-line Health Care  إيطاليا:؛  
Workers during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Italy”, JAMA Network Open 3.5 (2020), 
e2010185  .”CINTESIS, “CINTESIS Study Reveals: COVID-19 is Affecting Nurses’ Mental Health  :البرتغال ؛

 

تستأثر النساء بشكل غير متناسب بحصة كبيرة من الوظائف في القطاعات التي أُغلقت بموجب إجراءات اإلغلق،   .84
الوظائف وساع فقدان  الذي يزيد من تعرضهن الحتمال  انعدام  األمر  تفاقم  العمل والدخل، وبالتالي يزيد من  ات 

الضيافة وتجارة التجزئة   ،وتشمل القطاعات المتضررة التي يكون فيها تمثيل النساء مفرطا   المساواة بين الجنسين.
فيه  في المائة من العمالة في مجال الفنون والتر  61والترفيه والخدمات الشخصية. وعلى الصعيد العالمي، تمثل النساء  

ي خدمات اإلقامة والطعام، وهي القطاعات  في المائة من العمالة ف  54من العاملين في مجال الخدمات، و  ذلك وغير
التأثير غير المتناسب في النساء بالعشوائية. وهو يعكس هذا  وال يتسم   184. التي تضررت تضررا  شديدا  بوجه خاص 

النساء أكثر من الرجال في قطاعات الخدمات    ركز فيهاماط تتوهي أن،  قبل األزمة  أنماط الفصل القائم بين الجنسين
ر، التي تتسم بالقرب الجسدي بين العمالء والعمال اآلخرين والتي كانت أكثر عرضة الحتمال إغالقها متدنية األجو

تجة إجمالي الخسارة في كتلة األجور النا  بموجب إجراءات اإلغالق. وقد أظهرت عمليات المحاكاة في أوروبا أنّ 
في المائة( قياسا  بالرجال    8.1-ى النساء )اعات العمل أكبر بكثير بالنسبة إلعن تسريح العمال والتخفيضات في س

ومن بين العمال الذين احتفظوا بعملهم   185.في المائة( حسب التقديرات، قبل أخذ إعانات األجور في الحسبان  5.4-)
تضررن على نحو غير تناسبي من حاالت التخفيض في وقت العمل.    في العديد من البلدان، هناك أدلة على أن النساء

، فقدت النساء 2020انات منظمة العمل الدولية أنه خالل الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل وتُظهر بي
ساعة    32األسبوعية )التي انخفضت إلى    في المائة من ساعات عملهنّ   14  ،في جمهورية كوريا على سبيل المثال

 186. األسبوع( في  ساعة 38)حيث انخفضت إلى في المائة منها  12، بينما فقد الرجال في األسبوع في المتوسط(

على الرغم من الفوائد الحمائية الواضحة للعمل عن بُعد أثناء الجائحة، إال أنه أثر تأثيراا ضاراا في بعض الحاالت  .85
  ام المساواة بين الجنسين في العمل المنزلي غير مدفوع األجر. في األمهات العاملت من خلل مفاقمة أوجه انعد

الفئة التي يُحتمل أشد االحتمال   لنشكّ األمهات العامالت ي  العديد من الدراسات االستقصائية القطرية إلى أنّ   وقد خلص
بها قياسا  بما كان    ن التي تضطلع  ،غ عن زيادة حجم األعمال المنزلية والمسؤوليات المتعلقة برعاية األطفالأن تبلّ 

 
 .“ ,ILO Monitor. Fifth edition”ILOانظر:    184
 . ,Global Wage Report 2020ILO–12انظر:    185
 انظر:   186

ILO, “Mean weekly hours actually worked per employed person by sex and economic activity”, ILOSTAT database, accessed 
20 November 2020. 

https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/3abcd99c-219b-4b9e-af1e-fa3ac2c398b7_COVIDSurvey_GlobalSummaryIntro.pdf?key=
http://www.publicservices.international/
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4025722020ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4025722020ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4025722020ARABIC.PDF
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1815
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2766378
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2766378
http://cintesis.eu/en/cintesis-study-reveals-covid-19-is-affecting-nurses-mental-health/
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer2/?lang=en&segment=&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_Q
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وتشير بعض   187. بسبب إغالق المدارس ودور الحضانة ونقص الدعم المقدم من الشركاء  -عليه الوضع قبل الجائحة  
هناك احتماال  كبيرا  بأن يشارك اآلن اآلباء الذين يعملون من المنزل في أداء العمل    الدراسات االستقصائية إلى أنّ 

يعملن عن بُعد يضطررن إلى    الئيالنسبة أكبر بكثير من األمهات العامالت    أنّ المنزلي، لكن الصورة العامة هي  
تحمل المزيد من المسؤوليات المتعلقة بالطهي والتنظيف والغسيل وتعليم األطفال إضافة إلى عملهن مدفوع األجر،  

 188. ويعرض صحتهن العقلية للخطر يةاألسرالحياة مما يؤدي إلى زيادة التضارب بين العمل و

 الثغرات في الحماية االجتماعية 

وهي ثغرات تزيد من تفاقم أوجه   -الحالية عن الثغرات القائمة في الحماية االجتماعية    19-وفيدكشفت أزمة ك .86
ا في أوضاع أكثر هشاشة  بفعلانعدام المساواة   وتمثل األزمة تهديدا    189. من ذي قبل وضع الفئات األكثر استضعافا

فعال وكاف    خاصا  لصحة وحياة وسبل عيش بنظام  يتمتعون  الذين ال  اندلعت   أولئك  للحماية االجتماعية. وعندما 
غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية    -مليارات شخص    4قرابة    -في المائة من سكان العالم    55األزمة، كان  

ولم يكن   190. انات بطالةإع   أي   يتلقون   عملالفي المائة من العاطلين عن    80االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، لم يكن 
لذلك، وجد أفقر العمال وأكثرهم  191. المائة من سكان العالم أي سبيل للوصول إلى التأمين الصحيفي    40لدى زهاء  
 - ال سيما األشخاص في العمالة غير المنظمة والعاملون للحساب الخاص والذين يمارسون عمال  مؤقتا     -استضعافا   

اص من الحصول على رعاية صحية  هؤالء األشخمن ذي قبل. ولم يتمكن معظم    أنفسهم في أوضاع أكثر هشاشة
األكثر تضررا  من فقدان    كانوا أصال    األشخاص الذين  وهؤالءمعقولة دون المجازفة بمواردهم المالية.    تكلفةجيدة وب

يض في حالة فقدان  ال يمكنهم االعتماد على أي شكل من أشكال التعو  هم أيضا  األشخاص الذين  الوظائف والدخل،
بين تعريض أنفسهم للفيروس وتعريض حياتهم وحياة أسرهم للخطر،  ما كان عليهم أن يختاروا  أسباب رزقهم. وكثيرا   

 أو تعريض سبل عيشهم للخطر من خالل التوقف عن العمل. 

وتُشكل   ات كارثية.كان االفتقار إلى الحماية الصحية أو محدوديتها في سياق األزمة الحالية، من بين أكثر الثغر .87
الصدمات الصحية، من قبيل األزمة الحالية، مصدر إفقار في صفوف األسر المعيشية التي ال تشملها الحماية الصحية  
االجتماعية. وبغية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، يتعين على العديد من هذه األسر المعيشية أن تبيع وسائل 

ق أصولها المادية، وفي كثير تُسوّ أن  األجل و  ةذلك من عواقب طويليترتب على  كسب عيشها وتقترض النقود مع ما  
من األحيان أصولها اإلنتاجية. وال يستطيع الكثير من العمال الحصول على رعاية صحية جيدة دون الوقوع في  

زل أنفسهم  الحالية، عبراثن الفقر. باإلضافة إلى ذلك، من المستحيل بالنسبة إلى العديد من العمال في سياق األزمة  
 في حالة اإلصابة بالفيروس أو التعرض المحتمل له والحصول على إعانات المرض. 

ا   يعني  االجتماعية  الحماية  إلى  االفتقار  إنّ  .88  أو  حادث  وقوع  حالة  في  تعويض  أي  يتلقون  ال  العمال  من  العديد  أنّ   أيضا
 يموت  الدولية،  العمل  منظمة  لتقديرات   ا  ووفق  .تعويض  أي  على  األخرى  هي  تحصل  ال  أسرهم  وأن  مهني؛  مرض
  إضافي   عامل  مليون  374  ويعاني  بالعمل،  المرتبطة  واألمراض  المهنية  الحوادث  بسبب  عام  كل  عامل  مليون  2.78
 اإلبالغ  كان  وإن  المهنيتين،  والصحة   السالمة  عن  األخيرة  البيانات  وتشير 192. المميتة  غير  المهنية  الحوادث  من

 تباينا    تتباين  واالعتالل  الوفيات  حاالت  أعباء  وطأة  حيث  من  االختالفات  أنّ   إلى  ،موثوقيتها  وضقي  ما  كثيرا    المنقوص
 المهنية  للمخاطر  تعرضهم   في  الهائلة  المساواة  انعدام  أوجه  يعكس  مما  عملهم،  ومكان  العمال  عيش  مكان  حسب  كبيرا  
 التسلسل  من  الدنيا  الدرجات  في  العمال  يشير  الواقع،  وفي  .المهنيتين  والصحة  السالمة  من  االستفادة  شمولية  وفي

 
 انظر:   187

Heejung Chung et al. “Working from Home during the COVID-19 Lockdown: Changing Preferences and the Future of 
Work”, University of Kent, 2020. 

 بالنسبة إلى المملكة المتحدة:   188
Alison Andrew et al., How Are Mothers and Fathers Balancing Work and Family under Lockdown?, IFS Briefing Note BN290, 
2020; for Germany: Christian S. Czymara, Alexander Langenkamp and Tomás Cano, “Cause for Concerns: Gender 
Inequality in Experiencing the COVID-19 Lockdown in Germany”, European Societies (2020), 1–14. 

 . “ ,Social Protection Systems Failing Vulnerable Groups-COVIDILO :19”انظر:    189
 . ,World Social Protection Report 2017ILO–19انظر:    190

 .  ,Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring ReportWHO and World Bank, 2017انظر:    191

 انظر:   192
ILO, Safety and Health at the Heart of the Future of Work: Building on 100 Years of Experience, 2019, 1; Jukka Takala et al., 
“Comparative Analysis of the Burden of Injury and Illness at Work in Selected Countries and Regions”, Central European 
Journal of Occupational and Environmental Medicine 23, No. 1-2 (2017), 6–31. 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/business/research/wirc/epp-working-from-home-COVID-19-lockdown.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/business/research/wirc/epp-working-from-home-COVID-19-lockdown.pdf
https://www.ifs.org.uk/uploads/BN290-Mothers-and-fathers-balancing-work-and-life-under-lockdown.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1808692
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1808692
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739678/lang--en/index.htm
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf


 أوجه انعدام المساواة وعالم العمل  46
 2الفصل 

 

  من   ةكرمب  مرحلة  في   والوفاة   لإلعاقة   لتعرضهم  متزايدا    احتماال    ويواجهون  سيئة  صحية   نتائج  إلى   المهني  الهرمي
 193. المهني مالسلّ  من العليا الدرجات في العمال مع بالمقارنة الحياة

بحماية   .89 المهاجرون  العمال  في  يتمتع  للغاية  ف محدودة  البلدان  من  مقارنة كثير  االجتماعي  بالضمان  يتعلق  يما 
العمل لوائح  بموجب  كافية  بحماية  ا  عموما يتمتعون  ال  كونهم  إلى  ا  أساسا ذلك  ويُعزى  الوطنيين،   194. بنظرائهم 

تحول دون حصولهم  وباإلضافة إلى عوائق المواطنة، كثيرا  ما يواجه العمال المهاجرون قيودا  قانونية أو إدارية  
الجتماعية. وغالبا  ما تُطبق هذه القيود بسبب طول مدة عملهم أو طبيعة عقدهم أو مقدار الوقت  ليا  على الحماية اعم

الذي كانوا يعيشون فيه في البلد المضيف، أو بسبب عدم اإلعالن عن عملهم. وقد ال يدرك العمال المهاجرون، في  
يتعذر عليهم المطالبة بها، ربما بسبب   ماية االجتماعية أوعلى بعض أشكال الح  بعض األحيان، أحقيتهم في الحصول

العمال المهاجرين كانوا يفتقرون إلى الحماية    فإنّ نقص المعلومات الكافية أو تعقيد اإلجراءات اإلدارية. ونتيجة لذلك،  
  عات األكثر تضررا ،فرطا  في بعض القطااالجتماعية الكافية عندما اندلعت األزمة. بيد أنهم كانوا ممثلين تمثيال  م

بما في ذلك الضيافة والعمل المنزلي. كما كانوا في الخطوط األمامية للعمل في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة  
 195. واألغذية

التمويل. .90 إلى ثغرات  ا  أساسا المنخفض والمتوسط  الدخل  ذات  البلدان  االجتماعية في  الحماية  الثغرات في   تُعزى 
يوجد أكبر تمركز للفقراء والمستضعفين، هي على وجه التحديد  نخفض والمتوسط، حيث  بلدان ذات الدخل الموال

الحماية االجتماعية أدنى مستويات تغطية  المنظم، يضيع قدر   196.البلدان التي تسجل  وبسبب حجم االقتصاد غير 
الضريبية اإليرادات  المقدّ   اتوتبلغ ثغر 197. كبير من  للحمارة إلرسالتمويل  ية االجتماعية نسبة اء أرضية مالئمة 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني بالنسبة إلى جميع البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ونسبة    1.6
الحيز المالي    في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، فإنّ   5.6
ية إعادة التوزيع من خالل الضرائب والتحويالت من أجل تغطية  قدرتها على تنفيذ عمل دود لهذه البلدان يقوضالمح

المناقشة  المقدم من أجل  صيل في التقرير  لحماية االجتماعية بمزيد من التفالثغرات في اوتناقَش   198.العمال المستبعدين
 ي. ( لمؤتمر العمل الدول2021) 109اعي( في الدورة الحماية االجتماعية )الضمان االجتم بشأنالمتكررة 

 الترتيبات التعاقدية وانعدام المساواة

  التنوع   هذا  فإنّ   العمل،   سوق  إلى  الوصول  إمكانية  زيادة  على  تساعد  قد  المتنوعة  العمل  ترتيبات  أنّ   حين  في .91
  الصناعية   البلدان   في   الماضية   القليلة  العقود  مدى  على   حدث   قد و  .المساواة  انعدام  حدة  من  يزيد  أن   يمكن   المتنامي
 ذلك  في  بما  التعاقدية،  الترتيبات  من  تنوعا    أكثر  أشكال  إلى  المعتاد  االستخدام  من  ملحوظ  انتقال  السواء،  على  والنامية
  وكاالت  وعمل  جزئي بدوام والعمل  المؤقتة  العمالة  المتنوعة التعاقدية الترتيبات هذه  وتشمل .الرقمية العمل منصات
 وتشمل  . الخاص  للحساب   المستقل  غير  والعمل  األطراف  متعددة  االستخدام  عالقات  من   ذلك  وغير  المؤقت  االستخدام
 الجديدة،  والترتيبات  الزراعي،  القطاع  في  يشيع  الذي  عارضال  العمل  مثل  العهد،  قديمة   الممارسات  العمل  ترتيبات

ات ال الجديدة من الترتيبويمكن أن تُسهم األشك  (.أدناه  4  اإلطار  انظر)  الرقمية  العمل  منصات  على  العمل  قبيل  من
توفر عموما    العمل، ألنها  في سوق  المساواة  انعدام  أوجه  زيادة  في  العاملة،التعاقدية  لليد  تختلف    حماية محدودة 

تُذكر في العمال بدون حماية  العديد من  العقد، مما يترك  العمل وفي مواجهة   طبيعتها ونطاقها حسب نوع  سوق 
 مخاطر الحياة.

 
 انظر:   193

Bastian Ravesteijn, Hans van Kippersluis and Eddy van Doorslaer, “The Contribution of Occupation to Health Inequality”, 
Health and Inequality (Research on Economic Inequality 21), 2013. 
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Agreements”, ILO ESS Working Paper No. 57, 2017; Kenichi Hirose, Miloš Nikač and Edward Tamagno, “Protecting the 
Social Security Rights of Migrant Workers”, Social Security for Migrant Workers: A Rights-Based Approach (Geneva: ILO, 
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 . “ ,The Informal Economy and Inclusive GrowthIMF”انظر:    197

 انظر:   198
Fabio Durán-Valverde et al., “Financing Gaps in Social Protection: Global Estimates and Strategies for Developing Countries 
in light of the COVID-19 Crisis and Beyond”, ILO Working Paper 14, 2020. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4041295/#:~:text=Health%20is%20distributed%20unequally%20by,higher%20up%20the%20occupational%20hierarchy.
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54405
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54405
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_748979.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/11/14/sp111419-the-informal-economy-and-inclusive-growth
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_758705.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_758705.pdf
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  منصات العمل الرقمية؟تعني ماذا  : 4اإلطار 

منصات العمل الرقمية هي جزء من التنوع المتزايد لترتيبات العمل. وتشمل منصات العمل الرقمية المنصات اإللكترونية القائمة على  
على الموقع.    ستعانة بمصادر خارجية عبر اإلنترنت( والمنصات القائمةالويب )يشار إليها أيضا  أحيانا  باسم "العمل الجماعي" أو اال

  جغرافيا    مشتتين  متعاملين  إلى  مفتوحة  دعوة  خالل  من  خارجية  جهات  إلى  العمل  اإلنترنت  شبكة  على   لكترونية القائمةاإل   المنصات  وتسند
  التي يضطلع بها العمال   النموذجية   األنشطة   تشمل  الموقع،  على قائمة  ال  منصات ال  إلى  وبالنسبة  .مستقلة   منصات   طريق   عن  أفراد  إلى   أو

 .المنزلية والخدمات والتسليم  النقل   نطقة جغرافية محددة، الموجودون بالفعل في م

  االقتصاد   إلى  اإللكتروني  غير  االقتصاد  من  العمل  نقل  تستلزم  الرقمية  العمل  منصات  على  المنجزة  الوظائف  هذه  بعض  أنّ   حين  وفي
  المائة  في  3و  1  بين  يتراوح)  محدودا    المنصات  هذه  على  العمل  حجم  يزال  وال.  جديدة  ا  مهام  أخرى  حاالت  في  تشكل  فإنها  اإللكتروني، 

  والعابرة   اإللكترونية العمل منصات  على   سيما   ال   المستقبل،  في   النمو  يستمر  أن   المرتقب   من  لكن ، (بالتقديرات  رهنا    العاملة،  القوى  من
 . للحدود

  أي وفي مكان أي من العمل  بفرصة  باب والعمال المهاجرون، ، بمن فيهم النساء والمعوقون والش العمال الرقمية العمل منصات زودتُ و
ويستثمر العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض في البنية    .اليد العاملة   على  الضعيف  الطلب  ذات  لبلدانا خاص  بشكل  تستهويو   وقت، 

العمل  لفرص  الواعد  المصدر  إلى  بالنظر  الرقمية  والمهارات  المنصا   ، التحتية  هذه  تمثله  العالذي  منصات  تُتيح  كما  الرقمية  ت.  مل 
 اق على نطاق واسع. لقطاعات األعمال إمكانية الوصول إلى القوى العاملة العالمية والمحلية والنفاذ إلى األسو 

ن  العمال على السواء. ويتعيإلى  و  التقليدية   العديد من التحديات يرتبط بهذه المنصات الرقمية، بالنسبة إلى قطاعات األعمال  غير أنّ 
اللتزامات  قليدية أن تواجه منافسة شديدة، وأحيانا  غير عادلة، من المنصات الرقمية التي ال تخضع في الغالب لعلى قطاعات األعمال الت

 ( أو فيما يتعلق بالقوى العاملة لديها. ، على سبيل المثالنفسها تجاه الدول )من حيث الضرائب أو الشفافية

م وأمنهم من حيث االستخدام والدخل وظروف عملهم، التي تنظمها  فيما يتعلق بوضعهم في االستخدا  وهناك أيضا  تحديات أمام العمال
خرى،  اإلعانات األ ي تحددها المنصات من جانب واحد )شروط اتفاقات الخدمة( وحمايتهم االجتماعية وإلى حد كبير عقود االنضمام الت

العمل. ويت قانون  العمل خارج نطاق  يؤدى معظم هذا  الموقع، إذ  القائمة على  المنصات  العمال على بعض  مثل منصات    عين على 
 حقهم  ممارسة  في  صعوبة  المنصات  على  العمال  يواجه  ، الوة على ذلك دفع عمولة للمنصات مقابل ربطهم بالزبائن. ع  سيارات األجرة، 

  فيها   يعمل  التي  تلك  عن  مختلفة  قضائية  والية  في  يوجدون  قد  وزبائنها  المنصة  أنّ   نظرا  إلى  الجماعية،   والمفاوضة  النقابية  الحرية  في
  في  حقهم تقيد قد االحتكار مكافحة تشريعات فإنّ   الخاص،  لحسابهم عاملين باعتبارهم العمال يُصنف عندما ذلك،  إلى باإلضافة .العمال

 . الجماعية   المفاوضة

 المصدر:  
ILO, World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work, 
2021; Greetje F. Corporaal and Vili Lehdonvirta, Platform Sourcing: How Fortune 500 Firms Are Adopting Online Freelancing 
Platforms, Oxford Internet Institute Report, 2017. 
 

  وقد   .والمجتمعات  االقتصادات  في  النطاق  واسعة  التغيرات  التعاقدية  الترتيبات  لمختلف  المتزايد  االستخدام  كسيع .92
 والعولمة،   التكنولوجية  واالبتكارات  الخدمات  لقطاع  المتزايدة  باألهمية  خاص  نحو  على  مدفوعة  التحوالت  هذه  كانت
 عبر   خارجيا    التعاقد  وظهور  .التنظيمية  واإلصالحات  شآتللمن  التنظيمية  االستراتيجيات  في  التغيرات  عن  فضال  

  األشكال   من  العديد  ويستجيب 199.التكنولوجي  التقدم  مظاهر  من  مظهر  هو  إنما  الرقمية  العمل  منصات  مع  اإلنترنت
 تشجع  وقد 200. العمال  ألفضليات  وأحيانا    المرونة،  من   أكبر  قدر   تحقيق  في   األعمال  قطاع  لرغبة   الجديدة  التعاقدية

  عندما   الحال  هي  كما   التكاليف،  لخفض  كتدبير  الترتيبات  بعض  استخدام  على  الحاالت،  بعض  في  التنظيمية  لوائحلا
 بعقود  العمال  بإمكان  يكون  عندما  أو  االجتماعي  الضمان  إعانات  من  االستفادة  عتبة  تحت  جزئي  بدوام  العمال  يقع

 .المنشأة في الدائمة األساسية الوظائف تأدية مؤقتة

 ال في بعض أشكال الترتيبات التعاقدية من الفوارق في األجور بالمقارنة مع العاملين في العمالة المعتادة. العم  يعاني .93
  العمل   ؤدوني  الذين  المماثلين  العمال  صفوف   في   األجور   بشأن  القياسي   االقتصاد   لدراسات   شامل  استعراض   وفي
 منظمة  خلصت  وتعليمهم ومهنهم وقطاع نشاطهم،  وحتى بعد مراعاة االختالفات القائمة في سن العمال 201،نفسه
 بموجب  العاملين  بين   المائة  في   30 إلى تصل  بنسبة  تفسير  دون األجور  في  فجوة  ثمة  تزال  اله  أن إلى  الدولية  العمل

 
 انظر:  199

Lily Hay Newman, “It’s Not Always AI That Sifts Through Your Sensitive Info”, Wired, 29 November 2017; Sidney Fussell, 
“Behind Every Robot Is a Human”, The Atlantic, 15 April 2019; Mary L. Gray and Siddharth Suri, Ghost Work: How to Stop 
Silicon Valley from Building a New Global Underclass (Houghton Mifflin Harcourt, 2019). 

 انظر:  200
Courtney von Hippel et al., “Temporary Employment: Can Organizations and Employees Both Win?”, Academy of 
Management Executive 11, No. 1 (1997), 93–104; ILO, Non-standard Employment Around the World: Understanding Challenges, 
Shaping Prospects, 2016, Chapter 5. 

 . standard Employment Around the World-NonO, ILانظر:    201

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf
https://www.oii.ox.ac.uk/publications/platform-sourcing.pdf
https://www.oii.ox.ac.uk/publications/platform-sourcing.pdf
https://www.wired.com/story/not-always-ai-that-sifts-through-sensitive-info-crowdsourced-labor/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
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  غير   العمل  أنّ   إلى  الدراسات  خلصت   ، عامة  وبصفة  (. 11  الشكل )  مفتوحة  عقود  بموجب  والعاملين  مؤقتة  عقود
  جزئي بدوام  الطوعي العمل  يفضي أن   يُرجح حين  في  األجور،  في سلبية بآثار يرتبط ما غالبا   ئي زج بدوام الطوعي

  على   إيطاليا  وفي.  الدخل  مستويات  بين  فيما  أيضا    األجور  في  الفوارق  تختلف  أن  ويُمكن 202. األجور  في  عالوات  إلى
  ذوي   العمال  صفوف  في  كبير  حد  إلى  زا  برو  أكثر  المؤقتة  بالوظائف  المرتبطة  األجور  ثغرات  فإنّ   المثال،  سبيل

  ثغرات   تتسع  قد   الحاالت،  بعض  وفي 203.األجور  عالية  الوظائف  في  منعدمة  تكون  تكاد  لكنها  المتدنية،  األجور
 تنتدبهم   الذين  المؤقتين  العمال  مع  الحال   هي  كما  القطاع،  في  المستغرق  الوقت  بمرور  تضيق  أو   السن  بتقدم  األجور
 ذات الدخل المنخفض  البلدان  في  يعانون  ما  عادة  األجل  محددة  خطية  بعقود  العاملين  أنّ   حين  وفي  .ألمانيا  في  الوكاالت

  من   أدنى  يكون  أن  إلى  يميل  السلبي  األثر  هذا  فإنّ   مفتوحة،  بعقود  بالعاملين  مقارنتهم  عند  األجور  في   سلبي  أثر  من
الذين ينجزون    ،ما يعاني العاملون في المنزل  ادةوع 204.خطي  بعقد  يتمتعون  ال  الذين  العمالب  الذي يلحق  السلبي  األثر

من ثغرات األجور بالمقارنة مع    ، العمل الصناعي في المنزل والعمل عن بُعد وعمل المنصات الرقمية في المنزل
وى التعليم والعمر والمهنة، وهو األمر الذي يختلف باختالف البلدان: عادة ما العاملين خارج المنزل عند ضبط مست

في المائة أقل في   22و في المائة أقل من العاملين خارج المنزل في المملكة المتحدة  13العاملون في المنزل  يكسب 
 205.ألرجنتين والهند والمكسيكفي المائة أقل في ا  50في المائة أقل في جنوب أفريقيا وزهاء    25الواليات المتحدة و

 
 انظر:   202

Colette Fagan et al., The Influence of Working Time Arrangements on Work–Life Integration or ‘Balance’: A Review of the 
International Evidence, ILO Conditions of Work and Employment Series No. 32, 2012; Colette Fagan et al., In Search of Good 
Quality Part-Time Employment, ILO Conditions of Work and Employment Series No. 43, 2014. 

 انظر:   203
Giulio Bosio, “The Implications of Temporary Jobs on the Distribution of Wages in Italy: An Unconditional IVQTE Approach”, 
Labour 28, No. 1 (2014), 64–86. 

 .  ,standard Employment Around the World-NonILOانظر:    204

 .  ,2021Working from Home: From Invisibility to Decent WorkILO ,انظر:    205

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_187306.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_187306.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_237781.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_237781.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/labr.12023
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_765806.pdf
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   والعاملين   مؤقتة  ود ق ع  بموجب العاملين  بين  المعدلة  األجور  فوارق  : 11الشكل 
 ( فقط   الرجال)  مختارة بلدان  في مفتوحة  عقود بموجب  

 

  األخرى  الضوابط  تختلف)  األقل  على  النشاط  وقطاع  والمهنة  التعليمي  والمستوى  السن  لضبط  االرتداد،   تحليل  من  الجزئية  المعامالت:  مالحظة
 . التحليل إليها استند التي  البيانات فيها صدرت  التي السنوات إلى السنوات وتشير(. الدراسات باختالف

 . ILO, Non-standard Employment Around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects, 2016  المصدر:

والحماية  كذلك،   .94 العمل  حماية  تغطية  من  متنوعة  تعاقدية  ترتيبات  لديهم  الذين  العمال  يستفيد  أن  احتمال  يقل 
  العاملة   اليد   حماية  نُظم  بها  أرسيت  التي  الطريقة  جزئيا    اإليرادات  في  المساواة  انعدام  ويعكس  االجتماعية الملئمتين.

  ترتيبات   في  العمال  أنّ   يعني  مما  االعتيادية،  االستخدام  عالقة  مفهوم  حول  ن البلدا  معظم  في   االجتماعية  والحماية
 من  يستفيدون  ال  أنهم  أو   االجتماعية،  والحماية  العاملة  اليد  حماية  بتغطية  احتماال  بأن يتمتعوا  أقل  األخرى  االستخدام
 تستثنيهم  القانونية  األحكام  ألن  إما   اعي،االجتم  بالضمان  كافية  تغطية  إلى   يفتقرون  ما  وكثيرا    .كاملة  استفادة  تغطيتهما

  العمل  ساعات  أو  اإليرادات   تدني   أو  الوظيفة  تولي  مدة  قصر   ألن  أو  االجتماعي،  الضمان  مدفوعات  استحقاقات  من
  ذلك،   إلى   باإلضافة 206. عليها  للحصول  إمكانية  أي  تتيح  ال  أو  االستحقاقات،  هذه  من  لالستفادة  محدودة  فرصا    تتيح

  أقل   فرص  على   يحصلون   قد  جزئي  بدوام  العمل  ترتيبات  إطار  في   يعملون  الذين  العمال  أنّ   إلى  الدراسات  خلصت
ولطالما ارتبطت ترتيبات   207.كامل  بدوام   يعملون  الذين   نظرائهم  مع  بالمقارنة  العمل  صاحب   برعاية   المنظم  للتدريب

  عقلية وال  الجسدية   الصحة  في  العميقة  السلبية  تالتأثيراب  أمن الدخل،   العمل التي تؤدي إلى انعدام األمن الوظيفي وانعدام 
 208معا . 

غير   .95 والعاملون  األطراف  متعددة  ترتيبات  إطار  وفي  مؤقتة  بموجب عقود  العاملون  لحسابهم  يُواجه  المستقلين 
المفاوضة    النقابية  الحرية  في  األساسية   حقوقهم  ممارسة  في  أكبر  صعوبة  ،الخاص بالحق في  الفعلي  واإلقرار 

  واتفاقية (  87 رقم)   1948  التنظيم،  حق   وحماية  النقابية  الحرية  التفاقية  الشمولي  الطابع من  الرغم   لى عو  الجماعية.

 
 انظر:   206

Janine Leschke, “Are Unemployment Insurance Systems in Europe Adapting to New Risks Arising from Non-standard 
Employment?”, DULBEA Working Paper No. 07-05.RS, 2007. 

 انظر:   207
Fagan et al., In Search of Good Quality Part-Time Employment; OECD, OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs 
Crisis, 2010. 

 انظر:   208
J.E. Ferrie et al., “Effects of Chronic Job Insecurity and Change in Job Security on Self-Reported Health, Minor Psychiatric 
Morbidity, Physiological Measures, and Health Related Behaviours in British Civil Servants: The Whitehall II Study”, Journal 
of Epidemiology and Community Health 56, No. 6 (2002), 450–454. 
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  كثير   وفي  التنظيم  حق  من  بعض هؤالء العمال  يُستبعد  ما  غالبا    ،(98  رقم)  1949  الجماعية،  والمفاوضة  التنظيم  حق
  األطراف  متعددة  االستخدام   عالقات  إطار   في  لالعما  يتمتع  وال 209. الجماعية  المفاوضة  في  الحق   من  األحيان  من
  على   الحق  هذا  يقتصر  قد  إذ  ،فيها العملنجز  يُ   التي  المنشأة  مع  الجماعية  المفاوضة  في   المشاركة  في  بالحق  دائما  

 ارتباطهم  بسبب   النقابات   إحدى  إلى  االنضمام  في  أيضا    العمال  يتردد  وقد  .في واقع األمر  ستخدمهمت  المنشأة التي
 إذا  سيما  ال  عملهم،  صاحب  يد  على  انتقامية  ألعمال  المحتمل  التعرض  من  خشيتهم  بسبب  أو  العمل  بمكان  فالضعي
  العاملة   للقوى  االستقصائية  الدراسات  من  المستقاة  اإلحصائية  البيانات  وتؤكد.  مؤقتة  عقود  بموجب  يعملون  كانوا

  210.ةقتمؤ عقود بموجب العاملين صفوف في  النقابية العضوية معدل انخفاض

ا   األرجح  من .96  متعددة  أو  المؤقتة   االستخدام   ترتيبات  إطار  في  أو   الخاص   للحساب  األشخاص  بعض  يعمل  أن  أيضا
  ترتيبات   في   المهاجرين  والعمال   والشباب  للنساء  المفرط  والتمثيل  .األخرى  السكانية  الفئات  مع   بالمقارنة  األطراف
 وبالنسبة  .فيها  والبقاء  العمل  سوق  دخول   في  العمال  هؤالء  اجههيوا  التي  الجمة  للصعوبات  تجسيد  هو  إنما  ،هذه  العمل
  للعمل   المتكافئ  غير  التوزيع  تعكس  جزئي  بدوام  العمل  في  مشاركتهن  زيادة  فإنّ   الخصوص،  وجه  على   النساء  إلى
 موابد  وظائف  في  للعمل  أمامهن المتاحة  الفرص  على  هذا  المساواة  انعدام  وانعكاسات  المنزل  في  األجر  مدفوع  غير
 بإمكانهم  يكون  ال  قد  منشآت  في  للعمل  اإلثنية  األقليات  ألفراد  فرصا    تتيح  أن  الخاصة  االستخدام  لوكاالت  يمكنو  .كامل

  عقود   بموجب  العمل  سوق  في  األولى  تجربتهم  الشباب  من  العديد  ويخوض  .التقليدية  القنوات  خالل  من  إليها  الوصول
 انتقال احتمال يقل مرتفعا ، العمالة مجموع في العقود هذه النتشار ليجمااإل المعدل يكون عندما أنه بيد مؤقتة؛ عمل

   .تقلبا   أقل وظائف إلى  المطاف نهاية في الشباب

لمخاطر، مما زاد من استضعافهم المالي وتعريض ا  أمام  إلى زيادة انكشاف هؤالء العمال  19-أدت أزمة كوفيد .97
ديد من والبطالة، استمر الع  وفي غياب حماية اجتماعية مناسبة، بما في ذلك تغطية إعانات المرض  حياتهم للخطر.

العمال الذي يعملون بموجب ترتيبات تعاقدية متنوعة في العمل أثناء األزمة مع المخاطرة بصحتهم وحياتهم. وتضرر  
يح أو عدم تجديد عقودهم. باإلضافة إلى ذلك،  من عمليات التسر  تضررا  شديدا  العمال الذين يمارسون عمال  مؤقتا   

األكثر تضررا  من األزمة. وعلى سبيل المثال، يمثل العمال بعقود غير نموذجية في  يعمل معظمهم في القطاعات  
في المائة من إجمالي العمالة في القطاعات   40يدان االقتصادي في المتوسط  ن منظمة التعاون والتنمية في المبلدا

غير أنه   211.في المائة في إيطاليا وهولندا واسبانيا واليونان  50را  بإجراءات اإلغالق، وهي نسبة تتجاوز  األكثر تأث
التدابير المتخذة لحماية سبل عيش العمال بعقود غير نموذجية    بالمقارنة مع أشكال عقود االستخدام األخرى، فإنّ 

وكان العمال في "اقتصاد   212.توضع موضع التنيفذو كانت محدودة، أو احتاجت إلى وقت لكي يُتخذ قرار بشأنها  
غالبية    األعمال الصغيرة" أيضا  من الفئات األشد تضررا  وفقا  لدراسة استقصائية حديثة تشير إلى أنه في حين أنّ 

في المائة منهم فقط راضين عن الدعم المقدم من الشركة التي    30هؤالء العمال فقدوا كل دخلهم بسبب األزمة، كان  
213. لون فيهاعمي

 
 . ILC.105/III(1A) ، 2016، التقرير نة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات تقرير لجمكتب العمل الدولي،   209

 .  ,Chapter 5standard Employment Around the World-NonILO ,انظر:    210
 . ,2020tylised Facts and Policy Considerationsstandard Work: S-Distributional Risks Associated with NonOECD ,انظر:    211

 .“ ,ILO Monitor. Seventh edition”ILOانظر:    212
 .  t Hit by Coronavirus PandemicGig Workers Among the HardesForum, “World Economic”انظر:    213

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_460939.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_460939.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_460939.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/distributional-risks-associated-with-non-standard-work-stylised-facts-and-policy-considerations-68fa7d61/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/gig-workers-hardest-hit-coronavirus-pandemic/
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 : 19-الحد من انعدام المساواة في فترة ما بعد كوفيد
 المجاالت السياسية الرئيسية من أجل مستقبل عمل  

 متمحور حول اإلنسان وأكثر شمولية 

كوفيد  .98 تفشي جائحة  آثار  19-منذ  لمواجهة  تدابير غير مسبوقة  العالم  أنحاء  في جميع  البلدان  من  العديد  نفذ   ،
االقتصاد وسوق العمل، وهي تدابير، من دونها، قد تؤدي التأثيرات في أوجه انعدام المساواة إلى ما   ىعلالجائحة  
.  لألزمة  ثار االجتماعية واالقتصاديةاآلفي التخفيف من    واكتست السياسات المالية والنقدية أهمية بالغة   هو أسوأ. 

ت التدابير المالية التي اتخذتها دول مجموعة العشرين ، بلغ2020ووفقا  ألحد التقديرات وحتى نهاية حزيران/ يونيه  
ة المالية  وقد سمحت هذه التدابير بتوفير المساعد 214. 2019في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي لعام    11أكثر من  

والقروض   عنها  المتنازل  واإليرادات  المباشر  الحكومي  اإلنفاق  سيما من خالل  المنشآت، ال  حيوية  على  للحفاظ 
االئتمانات واإلعفاءات الضريبية لصالح المنشآت، بما في ذلك ما يتعلق باشتراكاتها في الضمان االجتماعي. كما و

حتفاظ بالوظائف، من قبيل نُظم دعم األجور، وتوسيع نطاق الحماية  ساعدت اإلجراءات المالية على تمويل برامج اال
ال سيما العاملون في االقتصاد غير المنظم. وعلى    عادة،غير المشمولين  االجتماعية ليشمل الكثير من األشخاص  

ذلك،   العالم    قامتغرار  أنحاء  جميع  في  المركزية  المصارف  تنتهجها  التي  التوسعية  النقدية  حفيز بتالسياسات 
المشاريع من االحتفاظ  العاملين بأجر وأصحاب  للماليين من  البقاء وسمح  المنشآت على  االقتصادات، مما ساعد 

 لهم كاملة أو بجزء منها. بمداخي

الثلثي والمباشر، على السواء، بين نقابات العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم من خلل   -لعب الحوار االجتماعي   .99
ا في تصميم وتنفيذ التدابير اللزمة لمواجهة األزمة وحماية الفئات    -المفاوضة الجماعية   أوضاع  في  دوراا مهما

بلدا  وإقليما  مستعرضا  الحوار االجتماعي    188من أصل    134ن األزمة، استخدم  وخالل األشهر األولى م 215. هشة
ز االقتصاد من خالل السياسات المالية  رفيع المستوى استخداما  واسع النطاق التخاذ قرار بشأن التدابير الطارئة لحف

القتصادية لألزمة. واستخدم زهاء  والنقدية من أجل إنقاذ المنشآت والوظائف والتخفيف من حدة اآلثار االجتماعية وا
عددها   البالغ  واألقاليم،  البلدان  هذه  الحوار    134نصف  هذا  واشتمل  الثالثي.  االجتماعي  الحوار  وإقليما ،  بلدا  

على عمليات التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات االجتماعي  
ضع سياسات أكثر استنارة، كما أدى إلى تحسين امتالك الشركاء االجتماعيين لزمامها العمال. وقد أسهم ذلك في و

لى منع اضمحالل حقوق العمال وظروف والتزامهم بها، مما سهل عملية التنفيذ. وساعد الحوار االجتماعي أيضا  ع
حدا     2020ئل أيار/ مايو  النكا، على سبيل المثال، حدد اتفاق ثالثي موقع في أوا  العمل خالل األزمة. وفي سري 

في األرجنتين، وأدنى لألجور بالنسبة إلى المستخدمين الذين ال يستطيعون العمل بسبب القيود المرتبطة بالجائحة؛  
 اتفاق ثالثي بشأن دفع ثالثة أرباع صافي أجور العمال المعتادة في القطاعات المغلقة.تم التوصل إلى 

ماتهم ومنظمات العمال إلى وضع استجابات متفاوض عليها للتصدي ألزمة  أدى الحوار بين أصحاب العمل أو منظ .100
نوعة من المواضيع،  وتناول الشركاء االجتماعيون مجموعة مت 216. بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع  19- كوفيد

وتسه والصحة  السالمة  تعزيز  بين  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ودعم  تتراوح،  المنزل  من  العمل   مالءمةيل 
التجارية واالحتفاظ بالوظائف وضمان المداخيل واستئناف األنشطة االقتصادية. وفي جنوب أفريقيا، على    مؤسساتال

في قطاع صناعة المالبس اتفاقا  يجمع بين استحقاق جماعي للبطالة  سبيل المثال، أبرم المجلس الوطني للمفاوضة  
ر كامل طوال فترة اإلغالق التي تواصلت  عامل على أج  80,000واشتراك صاحب العمل وضمن حصول قرابة  

لستة أسابيع. وأدت االحتجاجات في كولومبيا إلى إبرام اتفاق جماعي بشأن "بروتوكول األمن البيولوجي" للتصدي  

 
 انظر:   214

Stephanie Segal and Dylan Gerstel, “Breaking Down the G20 COVID-19 Fiscal Response: June 2020 Update”, Center for 
Strategic and International Studies, 2 July 2020. 

 انظر:   215

ILO, “Peak-level Social Dialogue as a Governance Tool during the COVID-19 Pandemic: Global and Regional Trends and 
Policy Issues”, Policy Brief, October 2020; ILO, A Global Trend Analysis on the Role of Trade Unions in Times of COVID-19, Policy 
Brief, 2021. 

 . Pandemic”-Social Dialogue as a Governance Tool during the COVID level-ILO, “Peak 19انظر:    216

https://www.csis.org/analysis/breaking-down-g20-covid-19-fiscal-response-june-2020-update
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/briefingnote/wcms_759072.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/briefingnote/wcms_759072.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_767224.pdf
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عامل في مزارع الموز في أورابا، إلى جانب وضع أحكام بشأن تدابير السالمة والصحة    22,000يشمل    19-فيدلكو
عاما  أو يعانون من مشاكل صحية    65جراءات محددة لصالح العمال الذين تزيد أعمارهم عن  المهنيتين واتخاذ إ

ادات الخدمة العامة والحكومة، ينظم العمل عن  سبانيا، أُبرم اتفاق جماعي بين اتحإتعتبر أكثر عرضة للخطر. وفي 
غاية، حيث تسلط الضوء على أهمية  وتُقدم إيطاليا حالة مثيرة لالهتمام لل 217. مليون موظف عمومي  2.5بُعد لصالح  

التفاعالت بين الحوار الثالثي والحوار الثنائي. وُحول بروتوكوالن ثالثيان وطنيان إلى مرسومين رئاسيين مؤرخين 
الجماعية بشأن حلول كوفيد2020نيسان/ أبريل    26آذار/ مارس و   22في   المفاوضة  أمام  الباب    19-، مما فتح 

 سواء.  حد   اعي ومستوى المنشأة علىالمكيفة على المستوى القط

أوجه    مختلف  تُمهد معايير العمل الدولية السبيل أمام العمل اللئق للجميع بطريقة يمكن أن تُسهم في الحد من .101
تيح التعامل مما يُ وتُحدد معايير العمل الدولية المبادئ والحقوق األساسية في العمل،    م المساواة في عالم العمل.انعدا

،  19-وقد اكتسب ذلك أهمية خاصة خالل أزمة كوفيد  . سواءحد     على   في العمل   ف العادية واالستثنائيةمع الظرو
يير العمل الدولية إسهاما  كبيرا  في زيادة قدرة العديد  التي عطلت عالم العمل على نحو غير مسبوق. وأسهمت معا 

األزمة برهنت  فقد  وبالتالي،  الصمود خالل األزمة.  على  البلدان  في  الحال  من  التعجيل  إلى  الحاجة  كذلك على  ية 
  218. التصديق على معايير العمل الدولية وتنفيذها

ير غير منظم، لديها حيز مالي محدود للغاية لتنفيذ  البلدان ذات الدخل المنخفض، التي تتسم باقتصاد كب  غير أنّ  .102
منشآت بل حماية في مواجهة آثار تدابير واسعة النطاق والحصول على اللقاحات، مما يترك مليين العمال وال

وذات  وتمثل تدابير الحماية واسعة النطاق تكلفة ضخمة تتجاوز القدرة المالية للبلدان ذات الدخل األدنى    الجائحة.
دة ضريبية تستبعد جزءا  كبيرا  من االقتصاد بسبب السمة غير المنظمة. وقد قدم العديد من المؤسسات الدولية قاع

بلدان ذات الدخل المرتفع مساعدة كبيرة لهذه البلدان. واستفاد العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والحكومات في ال
لخدمة الدين، كجزء من مبادرة اتخذتها بلدان مجموعة العشرين على وجه    المتوسط من تعليق مدفوعاتهاوالدخل  

وعلى غرار ذلك، عزز صندوق  219.عمالالخصوص، والتي زادت من حيزها لوضع تدابير مالية تدعم المنشآت وال
قدم العديد    كما 220. النقد الدولي أدواته التمويلية لدعم البلدان األعضاء في مواجهة األزمة، ال سيما األضعف منها

البلدان ذات   إلى  التنفس ولوازم االختبار  المساعدة على  الطبية وأجهزة  المرتفع اإلمدادات  الدخل  البلدان ذات  من 
. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد تُرك ماليين العمال والمنشآت بال حماية في البلدان ذات الدخل  الدخل المنخفض

ئك الذين ينشطون في االقتصاد غير المنظم. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن المتوسط، ال سيما أولالدخل  المنخفض و
إلى زيادة أوجه انعدام المساواة بين البلدان، إذ    19-أن يؤدي السباق الحالي لتأمين جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد

واسعة النطاق. وفي    قيحلالجرعات واستهلت حمالت ت  يتمكن العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع فعال  من تلق
المتوسط الموارد الالزمة لتقديم طلبات للحصول  الدخل    المقابل، ال يملك العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض و

هذه اللقاحات، ومن المرجح أن تحصل على جرعات بعد أن تحصل عليها البلدان ذات الدخل المرتفع بوقت   على
 طويل. 

كوفيد .103 أزمة  أوج  19-فاقمت  المهمة  من  تحقيق  للغاية  الصعب  من  مما جعل  متعددة،  بأشكال  المساواة  انعدام  ه 
ستخلص بعض الدروس بشأن السبل الكفيلة بالحد  الجماعية المتمثلة في الحد من انعدام المساواة، إال أنه يمكن ا

اء العالم بروح المبادرة تحلي الحكومات في جميع أنح  وقد ثبت، خالل األزمة، أنّ من انعدام المساواة في المستقبل.  
ثر  العمال والمنشآت، وبالتالي التخفيف أيضا  إلى حد ما من أ  علىأمٌر أساسٌي للتقليل من حدة اآلثار الضارة لألزمة  

أوجه انعدام المساواة. واكتسبت الحكومات تجربة جديدة وواصلت تطوير خبراتها، واألهم من ذلك    علىالجائحة  
اسي في حماية المواطنين وتأمين سبل العيش. وقد تكون هذه التجارب بمثابة "صيحة أنها برهنت عن دورها األس

على الصمود وأكثر مساواة في المستقبل. ومع ذلك،   تنبيه"، إلى حد ما، لبناء مجتمعات أكثر شمولية وأكثر قدرة
مة )على سبيل المثال، التدابير  يتعلق أحد األسئلة الرئيسية باستدامة بعض التدابير المؤقتة التي اعتُمدت خالل األز

يمكن   -إذا استمرت    - التي توسع نطاق الحماية ليشمل األفراد الذين كانوا يفتقرون إلى التغطية في السابق(، والتي  
 أن تُسهم في بناء عالم عمل مستقبلي يتسم بانخفاض مستويات انعدام المساواة.

  

 
 . “ ,Rethinking the Way We (Tele)workEuropean Public Service Union”انظر:   217
 . “ ,FAQ-ILO Standards and COVIDILO :(Coronavirus) 19”انظر:    218

 .“ ,Debt Service Suspension and COVIDWorld Bank-19”انظر:    219

 .“ ,Assistance and Debt Service Relief 19 Financial-COVIDIMF”انظر:    220

https://www.epsu.org/article/rethinking-way-we-telework
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_739937.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/05/11/debt-relief-and-covid-19-coronavirus
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
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ا استخلص الدروس من تلك البلدان التي نجحت في الحد من أوجه انعدام المساواة قبل أزمة   .104  . 19 -يدكوف يمكن أيضا
ماعيين في بناء مستقبل عمل أفضل  ومن شأن االستناد إلى هذه الدروس السياسية أن يدعم الحكومات والشركاء االجت

المساواة. وال توجد وصفة واحدة أو نموذج وحيد  انعدام  إلى جانب تحقيق انخفاض في مستويات  وأكثر شموال ، 
ا الخيارات  دراسة  إلى  حكومة  كل  وستحتاج  المساواة.  الشركاء  لتعزيز  مع  والعمل  المتاحة  المختلفة  لسياسية 

ارات المناسبة التي تراعي ظروفها االقتصادية والسياسية واالجتماعية. ويسلط هذا  االجتماعيين لتصميم وتنفيذ المس
 الفصل الضوء على بعض المجاالت الرئيسية ذات الصلة الواسعة بالحد من انعدام المساواة. 

 لمنشآت المستدامة  توليد النمو الشامل: دور ا
 ونمو اإلنتاجية والمهارات والسمة المنظمة 

خلل الجائحة، تدابير غير مسبوقة لدعم المنشآت والوظائف التي توفرها، بما في ذلك المنشآت    اتخذت الحكومات، .105
مت ومنحت الحكومات امتيازات ضريبية؛ قد  الصغيرة والمتوسطة، التي تستخدم العديد من العمال األدنى أجراا.

مرافق وبمزيد من المرونة في  مضمونة بشروط تفضيلية؛ سمحت بتأجيل مدفوعات الضرائب والوإئتمانات  قروضا   
تسديد الديون الضريبية وتخفيف الضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي. ولعبت السياسات التي تستهدف المنشآت 

التي   الزيادات في  أنها األكثر تضررا  ماليا     نتبيّ الصغيرة والمتوسطة،  الحد من  من هذه األزمة، دورا  كبيرا  في 
المساوا انعدام  قبيل مستويات  والمتوسطة، من  الصغيرة  للمنشآت  المباشر  المالي  الدعم  البلدان  العديد من  وقدم  ة. 

يابان(، االئتمانات الجديدة التي تمنحها مصارف االستثمار العامة )فرنسا( واالئتمانات بدون فوائد وبدون ضمانات )ال
أو حشدت وساطة ائتمانية للمنشآت الصغيرة    أو خفضت الوقت الالزم للمصارف لتقديم الموافقة االئتمانية )إسرائيل(

)فرنسا( االئتمان  شروط  بشأن  التفاوض  إعادة  في  الراغبة   التدابير   تجاهلت  ما  غالبا    ذلك،  ومع 221.والمتوسطة 
 . العالم  في المنشآت من المائة في 80 تمثل التي المنظمة غير المنشآتعلى العموم  الحكومية

ا المنشآت وعما .106 وفي الواقع، تَمثل أحد أكثر التدابير  222. لها من خلل إعانات األجور المؤقتةدعمت الحكومات أيضا
يضا  باسم إعانات استخداما ، في العديد من البلدان، في اعتماد أو تكييف النُظم القائمة لدعم األجور، التي يُشار إليها أ

وتُ  المؤقت.  التسريح  خطط  أو  الجزئية  البطالة  إعانات  أو  األجل  قصيرة  على العمل  المنشآت  التدابير  هذه  ساعد 
المعتادة. وقد قُدمت إعانات األجور  العمال بجزء على األقل من أجورهم  الذين دربتهم وتزويد  االحتفاظ بالعمال 

وانا وكندا وفرنسا وألمانيا وماليزيا  تسبما في ذلك األرجنتين وبنغالديش وبو المؤقتة في مجموعة واسعة من البلدان،  
لوال هذه النُظم لزاد انعدام    ،2021-2020تقرير األجور في العالم  في    نُمبيّ وكما هو   223.كة المتحدةوالمغرب والممل

المساواة في الدخل زيادة أكبر؛ باإلضافة إلى ذلك، لوال إعانات األجور لفقدت النساء في أوروبا حصة أكبر من كتلة  
  224. اإلجمالية بالمقارنة مع الرجال نّ أجوره

ت تسيير األعمال بيئة لقاعدة عريضة من المنشآت المستدامة من خلل تخفيف عبء إجراءامن شأن تحسين ال .107
  وتحسينواآلليات األخرى في المستقبل أن يساعد على تعزيز اإلنتاجية وتوفير العمالة وتحقيق المزيد من المساواة  

 منظمة  وضعت  السنوات،  مرور  ومع.  بطيئا    التغيير  يكون  قد  لذا  مختلفة،  بعوامل  تتأثر  معقدة  عملية  األعمال  بيئة
 لقطاعات  المؤاتية  البيئة   تحسين  كيفية  بشأن   األدلة  على  تقوم  توصيات  لتقديم  كأساس  ابه  خاصة   تقييم  أداة   الدولية  العمل

  إدخال   إلى  وأدت  األقاليم  جميع  في  بلدا    50  من  أكثر  في  المستدامة  للمنشآت  المؤاتية  البيئة  أداة  ونُفذت  .225األعمال
  في   األعمال  تسيير  إجراءات  وتبسيط  جديدة  منشآت  إنشاء  تكاليف  خفض  :مثل  األعمال،  بيئة  على  تحسيناتال  بعض

؛ المكسيك  في  خاليسكو  في   المنشآت  عمل  وبرامج  التراخيص  إصدار عملية    لتسهيل  بلدية   برامج   وضع؛  هندوراس
 العالقة  لتبيان  تجريبية  أدلة  إلى  حاجة  هناك  تزال  وال   .زامبيا  في  األعمال  لقطاع  التنظيمي  لالستعراض  وكالة  إنشاء
  المشاريع   أصحاب  أمام   القائمة  العوائق  لتذليل   واضحا    منطقيا    أساسا    هناك  أنّ   إال  المساواة،  وانعدام  التحسينات  هذه  بين

، ال سيما في القطاعات منخفضة أعلى  إيرادات  إطارها  في  تتحقق  أن   يمكن  محّسنة  ظروف  وإيجاد  الصغيرة  والمنشآت
 جر. األ

  

 
 .,SME Policy Responses”, 2020-“COVID OECD :19انظر:    221

 . 2020، صحيفة الوقائع: اإلعانات المؤقتة لألجورمكتب العمل الدولي،    222
 . " 19-: األجور والحد األدنى لألجور في زمن جائحة كوفيد2021-2020مي حديث معلوماتي عن تقرير األجور العال" مكتب العمل الدولي،    223
 . ,Global Wage Report 2020ILO–21انظر:    224
 . “ ,Enabling Environment for Sustainable EnterprisesILO”انظر:    225

https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146428&token=c5be32561db68ed99a5e33689a1e9005cac70a1b
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_752772.pdf
https://www.ilo.org/infostories/ar-AE/Campaigns/Wages/globalwagereport
https://www.ilo.org/infostories/ar-AE/Campaigns/Wages/globalwagereport
https://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
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اإلنتاجية، مع التركيز بوجه خاص على القطاعات االقتصادية التي تتسع  يمكن للسياسات الرامية إلى تعزيز نمو   .108
والمنشآت غير متجانسة في مراحل    فيها ثغرات اإلنتاجية بين المنشآت، أن تسهم في اآلن ذاته في تعزيز المساواة.

صغر، في تحقيق زيادات دعمها، وال سيما المنشآت الصغيرة وبالغة ال  مختلفة من عملية تنمية األعمال. وبالتالي، فإنّ 
مستدامة في اإلنتاجية من أجل توفير وظائف الئقة، يتطلب استراتيجية شاملة تدمج، بطريقة متسقة ومنسقة، سياسات  

هذا اإلطار   المستويين القطاعي والكلي. ومن المهم تصميمعلى  وة  ومؤسسات التنمية المنتجة على مستوى المنشآ
ل المراحل الخمس لعملية نمو األعمال، وهي: الوجود والبقاء والنجاح واإلقالع  السياسي المنهجي لدعم المنشآت خال

الموارد للعمل   226. ونضج  المعززة  التكنولوجيا  في  واالستثمار  المال  رأس  وتراكم  العمال  مهارات  تنمية  وتعتبر 
والخد المنتجات  نوعية  يحسن  الذي  إنتواالبتكار  ونمو  العمالة  تعزيز  في  ضرورية  عناصر  المنشآت  مات  اجية 

المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية، التي تفاقمت بفعل الجائحة، في كيفية دعم تلك  
بيئة مؤاتية هناك حاجة إلى تهيئة    المنشآت العاملة في قطاعات االقتصاد منخفضة التكنولوجيا وغير الرقمية. كما أنّ 

 بشأن  االستنتاجات  تؤكدهعلى أساس مستدام. والدور الرئيسي للمنشآت المستدامة  لخلق المنشآت ونموها أو تحولها  
  العمل   لمنظمة  الثالثي  المبادئ  وإعالن   2007  عام  في  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمدها  التي   المستدامة،  المنشآت  تعزيز
  كبيرة   مجموعة  وهناك  (.الجنسية  متعددة  المنشآت  إعالن )  االجتماعية  والسياسة  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن   الدولية
  االجتماعي   والحوار  السديدة  واإلدارة   السياسي  واالستقرار  السلم  ذلك   في   بما  الصدد،  هذا  في  تأثير  لها   التي  العوامل  من

 المشاريع تنظيم روح ثقافة وتطوير المستقرة الكلي االقتصاد  وسياسة الدولية  العمل ومعايير اإلنسان  حقوق واحترام
  والبيئة   واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيات  المالية  الخدمات  إلى   والوصول   المؤاتية  والتنظيمية  القانونية  والبيئة
الحاجة الملحة للغاية إلى مواصلة التقدم في إضفاء السمة المنظمة على    2020وقد أكدت تجربة عام    .المادية  التحتية

 لعمال المستخدمين.المنشآت وا

ا   اللتينية،  أمريكا  في  سيما  ال  بلدان،  عدة  أحرزتر السنين،  على م .109 في   المنظمة  غير  السمة   من  الحد  في  كبيراا   تقدما
 البيروقراطية  من  ويحدّ   الحوافز  يقّدم  األوجه،  متعدد  سياسي  مزيج  خلل  من  وعمالها  الصغيرة  المنشآت  صفوف

مدخلة في البرازيل مثاال  إيجابيا  قيما  على ذلك. ففي أواخر التسعينات من القرن  وتقدم اإلصالحات ال  .ذاته  الوقت  في
 الضمان   اشتراكاتو  متعددة  ضرائب  جمع  الذي  ، Simples Federal regime  نظام  البرازيل  أطلقتالماضي،  

  والضريبية   داريةاإل  النُظمنظاما  جديدا  آخر زاد من تبسيط    2006، ثم استهلت في عام  واحدة  دفعة  في  االجتماعي
طلقت البرازيل نظام فرادى أصحاب المشاريع بالغة أ،  2008. وبعد ذلك، في عام  الصغر  وبالغة  الصغيرة  للمنشآت
الذين ال يزيد عدد مستخدمي  -الصغر   العمل  الخاص وأصحاب  العاملين لحسابهم    - هم عن مستخدم واحد  لصالح 
 االجتماعية  الحماية  على  والحصول  وإقرارات ضريبية مبسطة  يةشهر  جزافية  مدفوعات  منها  تدابير  جملة  على  وينص

الصغر   .مخفض  بسعر  المصرفية  الحسابات  إلى  والوصول وبالغة  الصغيرة  للمنشآت  الحكومي  الدعم  ويشمل 
المشاريع العامة   اآلن تحسينَ   بالغة الصغر  وأصحاب  التمويل وخدمات تسيير األعمال والمشتريات  إلى  الوصول 

ماليين شخص في البرازيل    7، ُسجل قرابة  2018من أجل تحسين اإلنتاجية. وبحلول منتصف عام    والتكنولوجيا
في إطار النظام  ماليين منشأة صغيرة وبالغة الصغر    5رادى أصحاب المشاريع بالغة الصغر وزهاء  بموجب نظام ف

 227.مين في البرازيل(مليون مستخدم )حوالي ربع جميع المستخدمين المنظ 11ضم قرابة الضريبي الواحد، 

ا   التعاونيات  تحظى .110   المنظمة   السمة  إلى   تقالاالن  لتسهيل  جيد  بموقع  أعضاؤها،  يملكها  منشآت  باعتبارها  ،أيضا
مليون   279وقبل الجائحة، كان من المقدر أن توفر التعاونيات ما ال يقل عن    .الشاملة  االقتصادية  التنمية  وتعزيز

التصميم ذاته للتعاونيات، المملوكة لألعضاء والمتمحورة حول و 228.واإلدماج  وظيفة، ولها سجل في تعزيز المساواة
، يجعل من الممكن الحد من أوجه انعدام المساواة وتعزيز اإلدماج. وهناك العديد من األمثلة  الناس والقائمة على القيم

خاص المحرومون اجتماعيا ، بمن  على كيفية إسهام التعاونيات في الحد من أوجه انعدام المساواة التي يواجهها األش
والالجئون،   والمهاجرون  والمعوقون  والقبلية  األصلية  الشعوب  خفيهم  االجتماعية  من  فرصهم  تحسين  الل 

واالقتصادية. وفي المكسيك، على سبيل المثال، أتاح اتحاد المجتمعات األصلية في منطقة إيسثموس، وهي تعاونية 
وخمس بلديات مختلفة. كما أتاحت التعاونية  محليا   مجتمعا     53أسرة عبر    5,000لمنتجي البن، لّم شمل أكثر من  

 
 انظر:   226

Virginia L. Lewis and Neil C. Churchill, “The Five Stages of Small Business Growth”, Harvard Business Review 61.3 (1983), 30–
50. 

 انظر:   227
ILO, Simples National: Monotax Regime for Own-Account Workers, Micro and Small Entrepreneurs – Experiences from Brazil, 
2019. 

 انظر:   228

Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC), Transforming Our World: A Cooperative 2030 – 
Cooperative Contributions to SDG 8, n.d. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_715864.pdf
http://www.copac.coop/wp-content/uploads/2018/04/COPAC_TransformBrief_SDG8.pdf
http://www.copac.coop/wp-content/uploads/2018/04/COPAC_TransformBrief_SDG8.pdf


 أوجه انعدام المساواة وعالم العمل 
 3الفصل 

55 

 

إقامة البنية التحتية، بما في ذلك المخازن ونُظم توريد األغذية، وضمان خدمات النقل والصحة. وبما أن التعاونية 
و الثقافي.  تراثها  حماية  في  أسهمت  فقد  والقبلية،  األصلية  الشعوب  لتقاليد  وفقا   تعاونية  تُدار  أتاحت  إثيوبيا،  في 

Yenegew Sew  أُنشئت بدع التي  للمعوقين، إمكانية استحداث للخدمات الصحية،  الجمعيات اإلثيوبية  م من اتحاد 

 .229المئات من فرص العمالة لصالح األشخاص المعوقين، فضال  عن فرص التدريب 

تثمار في التعليم والمهارات بالنسبة إلى الفتيات  ترتبط مسائل اإلنتاجية واإلدماج بالحاجة إلى إيلء األولوية للس .111
بالنسب المحرومة األخرى.والنساء، وكذلك  المنخفض والفئات  الدخل  الفئات ذات  إلى    من   العديد  إلى  وبالنسبة  ة 

  الفرص   تكافؤ  بانعدام  المساواة  انعدام  تجربة  تبدأ  المنخفض،  الدخل   ذات  أو  المستضعفة  الفئات  من  واألطفال  الفتيات
  اإللزامي   والتعليم  المدرسي   قبل  بالتعليم  بدءا    -  للجميع  والجيد  الشامل  التعليم  أنّ   غير.  التعليم  على  الحصول  في

 بعض   أحرزت  وقد 230. االجتماعيين  واإلندماج  بالحراك  يتسم  عادل  مجتمع  أي  عليه  يقوم  الذي   األساس  يظل  - الشامل
  دراسة   سنوات  متوسط  ارتفع  الالتينية،  أمريكا  وفي.  تعليميةال  الفجوات   تقليص  في  ملحوظا    تقدما    واألقاليم   البلدان 
 العمال نسبة وزادت ،2010 عام  في 8.26 إلى 1990  عام في 5.8 من العمر من سنة 18 تجاوزوا الذين األفراد
وفي حين خاضت  231. المائة  في  36  إلى  21  من  الثانوي  المستوى  عن  تقل  ال  التي  التعليمية  المؤهالت  ذوي  من

البلد   في   القائمة  ثغراتال  تقليصقد نجحت بالفعل في    ان التجربة التي فرضتها عليها الجائحة بعد أن كانتبعض 
هذه الجائحة كشفت بوضوح في    فإنّ   الهشة،   األوضاع  في   والفئات  ونساء،  رجاال    األفراد،   بين  والمهارات  التعليم

 لمهارات.بلدان أخرى عن الحاجة إلى زيادة االستثمارات في التعليم وتنمية ا

 يُسهم   أن  االستخدام،  أجل  من  والمهارات  المعارف  يوفر  الذي  والمهنيين،  التقنيين  والتدريب  التعليم  لنظام  يُمكن .112
ا   المعوقين  األشخاص  وصول  لزيادة  ا  برنامج  ت الحكومةضع، وبنغالديش  وفي  .الشمولية  من  المزيد  تحقيق  في  أيضا

 من  تمكنهم  التي  التقنية   الكفاءات  الكتساب  المهارات  تنمية  برامج  إلى  التعليم  من  المتدنية  المستويات  ذوات  والنساء
  الجنسين  قضايا  م تعمي  األخرى  األمثلة  وتشمل  .الجاهزة  األلبسة  قطاع  أجل  من  المهارات  متعددي  عاملين  يصبحوا  أن
 التلمذة   بنظام  تقاءواالر  األردن   في  السوريين  لالجئين  السابق  بالتعلم  واالعتراف  كوستاريكا  في   التدريب  مؤسسات  في

توفير المزيد من التدريب للعمال   ، فإنّ 2020وعلى نحو ما حدث خالل عام   232. بنن  في  المنظمة  غير  الصناعية
ذوي المستوى التعليمي المنخفض من أجل تعزيز فرص العمل عن بُعد يمكن أن يقلل أوجه انعدام المساواة من خالل  

 233. خدام التكنولوجياتعزيز أوجه التكامل المهنية عن طريق است

  على   العمال  يساعد  أن  وتجديدها  بالمهارات  االرتقاء  أجل  من  التدريب  على  والحصول  المتواصل  لتعلممن شأن ا .113
  العديد   في  البطالة  انتشار  اتساع  المداخيل  في  المساواة  النعدام  المهمة  المصادر  ومن  .العمل  بسوق  مرتبطين  البقاء
 مرتبطين  العمل  عن  العاطلون  العمال  يبقى  أن  ضمان  المهم  من ،  19-أزمة كوفيدومثلما أُبرز خالل    .االقتصادات  من

األمر الذي    اإليرادات،  كسب  إمكانية  تقليل  احتمال  من  للحد  بها  يرتقوا  أو  مهاراتهم  على  يحافظوا  وأن  العمل  بسوق
النش العمل  برامج سوق  تستهدف  أن  ينبغي  ذلك،  إلى  باإلضافة  المساواة.  انعدام  يُفاقم  والمهاجرين قد  الشباب  طة 

الشعوب األصلية والعمال   العالمية. وفي هذا    من  الجائحة  التي تضررت بشدة من  المحرومة  الفئات  وغيرهم من 
المهارات وتوفير الموارد الفعالة لبرامج سوق العمل ضرورية    الصدد، تُعتبر تحليالت سوق العمل لالحتياجات من

والحد من المصادر المحتملة النعدام المساواة في المستقبل. وقد أظهرت  لتحسين عمليات االنتقال في سوق العمل  
طلب على  االستجابة السريعة أمٌر حيوٌي في سياق ثروات األعمال المستقطبة، الذي يرتفع فيه ال أنّ  19-أزمة كوفيد

 السياسية  حاتلإلصال  مكنويُ  234. اليد العاملة وينخفض في قطاعات متباينة ذات احتياجات متنوعة من المهارات
  وتحسين  المرنة  التعلم  خيارات  وزيادة  الفرص   من  االستفادة   نطاق  توسيع  إلى   تؤدي  أن   المهارات  نُظم  في  والبرنامجية
 واستحقاقات   الفردية  التدريب  حسابات  اعتماد  نويُبيّ .  المتواصل  التعلم  في  االستثمار  على   العمال  وحفز  التعلم  مسارات

 
 . ,n.dCooperative Contributions to SDG 10 –Transforming Our World: A Cooperative 2030 COPAC ,انظر:    229
 ؛ ILC.109/VI ،2021، التقرير أجل مستقبل العمل رسم معالم المهارات والتعلم المتواصل من انظر:   230

ILO, “Skills Policies and Systems for a Future Workforce”, Global Commission on the Future of Work, Issue Brief No. 8, 2018. 
 .  ,35Wage Inequality in Latin AmericaWorld Bank ,انظر:    231

 انظر:     232

Ralf Lange, Christine Hofmann and Manuela di Cara, Guide on Making TVET and Skills Development Inclusive for All, ILO Skills 
and Employability Branch, 2020. 

 انظر:   233
OECD, “Productivity Gains from Teleworking in the Post-COVID-19 Era: How Can Public Policies Make it Happen?”, OECD 
Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 2020. 

 .“ ,Policy Brief, August 202019: Public Employment Services and Labour Market Policy Responses-COVIDILO ,”انظر:    234

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_637335.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_755869.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753404.pdf
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 تحديث  خاللها  من  لألفراد  يمكن  آليات  توفير  أهمية  ،وسنغافورة  كوريا  وجمهورية  افرنس  قبيل  من  بلدان  في  التعلم
 .جديدة مهارات واكتساب مهاراتهم

 للجميع: ضمان حصة منصفة من ثمار التقدم 
 جعل مؤسسات العمل أكثر فعالية وشمولية 

من   سفلألجور في الطرف األحماية العمال من األجور المتدنية دون مبرر والحد من انعدام المساواة في ابغية   .114
اعتمد التوزيع،  بلدان  سلم  القائمة.  ةعديدت  األجور  عززت  أو  لألجور  جديداا  أدنى  حداا  األخيرة،  السنوات   في 

، على التوالي. وفي  2019وعام    2015انيا وجنوب أفريقيا، حدا  وطنيا  أدنى جديدا  لألجور في عام  واعتمدت ألم
ليجي يعتمد حدا  أدنى غير تمييزي لألجور للمواطنين والعمال األجانب على  ، أصبحت قطر أول بلد خ2020عام  

ند نطاق تغطية الحد األدنى لألجور من  السواء. وفي خطوة تجاه جعل الحد األدنى لألجور أكثر شموال ، وّسعت اله
على إمكانية الحد من   د. وتنطوي هذه التدابيرليشمل جميع العاملين بأجر في البالقائمة ما يسمى بوظائف "مصنفة"  

 مدى  يتوقف  ذلك،  ومع 235.أوجه انعدام المساواة في األجور والمداخيل، بما في ذلك ثغرات األجور بين الجنسين
عدد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان الحد األدنى لألجور يتمتع بتغطية قانونية واسعة النطاق   على  ذلك  تحقيقها

من جانب أصحاب العمل أو ُحدد في مستوى مناسب يأخذ في االعتبار احتياجات    أو يحظى بقدر كبير من االمتثال 
يمثل مشكلة رئيسية تواجه القوى العاملة غير  عدم االمتثال  ونظرا  إلى أنّ  236. العمال وأسرهم والعوامل االقتصادية

ما يقترن بتدابير إلضفاء السمة الحد األدنى لألجور يكون أكثر فعالية في الحد من انعدام المساواة عند ظمة، فإنّ نالم
 المنظمة على االقتصاد غير المنظم. 

البلدان التي أجرت تعديلت منتظمة  ، شرع العديد من  19-بهدف دعم العمال ذوي األجور المتدنية خلل أزمة كوفيد .115
  أنّ  237 حليلويُظهر الت .2020للحد األدنى من األجور في تطبيق الزيادات المخطط لها في النصف األول من عام 

، في البلدان التي تُعدل الحد األدنى  2020جميع التعديالت التي كان من المقرر إجراؤها في النصف األول من عام 
بلدا ، نُفذت كما كان متوقعا ، ما عدا في ثالثة بلدان. ومن بين البلدان    69تظم، البالغ عددها  لألجور على أساس من

بلدا  الحد األدنى لألجور في    12بلدا ، زاد    87نحو غير منتظم، البالغ عددها    التي تُعدل الحد األدنى لألجور على 
أزمة    عام السابق. ويُشير هذا األمر إلى أنّ وهو عدد أقل من العدد المسجل في ال  -   2020النصف األول من عام  

من الواضح أنه في  . و2020ربما دفعت بعض الحكومات إلى تأجيل إجراء التعديالت المحتملة في عام    19-كوفيد
األوقات االقتصادية الصعبة، ينبغي أن تكون تعديالت الحد األدنى لألجور متوازنة ومعايرة، وأن تستند أكثر من أي  

 ى الحوار االجتماعي.وقت مضى إل

يُمكن آلليات المفاوضة الجماعية جيدة األداء أن تساعد على ضمان حصة منصفة من ثمار التقدم لصالح العاملين   .116
المساواة.بأ انعدام  أوجه  من  والحد  الجماعية.    جر  المفاوضة  لألجور من خالل  األدنى  الحد  تحديد  أيضا   ويُمكن 

األجور   ياتكلمولد للمساواة من خالل تعزيز هي  باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للمفاوضة الجماعية تأثير أوسع
اك المستخدمين في ذلك المساواة في المعاملة وإشر  العادلة، فضال  عن خصائص أخرى ألسواق العمل الشاملة، بما

وتنمية المهارات. وتُبين األدلة التجريبية من البلدان المتقدمة أنه عادة ما ينخفض مستوى انعدام المساواة في البلدان  
  قطاعا    دينالمتعد  العمل  أصحاب  ترتيبات  تغطي  وعندما 238. التي تشمل فيها االتفاقات الجماعية عددا  كبيرا  من العمال

تُحدث زيادة في أجور العمال في الطرف األسفل من سلم توزيع الدخل. وتُطبق بعض   ما  عادة  نهافإ  بأكمله،  إقليما    أو
التمديد،   أحكام    يتجاوز   بما  الجماعية  االتفاقات  شروط  لتطبيق  ،" التقيد  بعدم  اختيارية"   بشروط  أحيانا    رهنا  البلدان 

وفي العديد    .العاملة  القوى  من  كبيرة  نسبة  ليشمل  المساواة  انعدام  في  التأثير  نطاق  عتوسي  وبالتالي  عليها،  الموقعين
  بدرجة   للحد  يكفي  ال  بحيث  العمال  من  جدا    قليال    عددا    الجماعية  المفاوضة  تغطيمن البلدان ذات الدخل المنخفض،  

  .المنظمة غير  السمة  فيه زدادت الذي األجور، سلم من األسفل الطرف في سيما ال المساواة، انعدام من  كبيرة

 
 انظر:   235

Dale Belman and Paul J. Wolfson, What Does the Minimum Wage Do? (W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 2014); 
Arindrajit Dube, Impacts of Minimum Wages: Review of the International Evidence, Independent Report, United Kingdom 
Government Publication, 2019; Jill Rubery and Damian Grimshaw, “Gender and the Minimum Wage”, Regulating for Decent 
Work: New Directions in Labour Market Regulation, ed. Sangheon Lee and Deirdre McCann, 226–254 (London: Palgrave 
Macmillan, 2011). 

 أدنى مناسب لألجر قانوني أو متفاوض عليه".   يدعو إعالن المئوية إلى تنفيذ "حد  236
 . ,Global Wage Report 2020ILO–21انظر:    237

 . ,2019Workotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of NegOECD ,انظر:    238

https://research.upjohn.org/up_press/227/
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كوفيد .117 أزمة  والمنشآت19- خلل  للعمال  عادلة  حلول  توفير  على  الجماعية  االتفاقات  ساعدت  بعض  239.،  وفي 
، مما أتاح  اتنص عليها التشريعى ألشكال الحماية األساسية التي تالبلدان، استكملت االتفاقات الجماعية الحد األدن

الدعم للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين المستقلين  تفاق جماعيوفي إسرائيل، قدم اكثر استضعافا . حماية من هم أ
من خالل دفع إعانات البطالة وفقا  للقواعد ذاتها المطبقة على المستخدمين بأجر. وفي البلدان األوروبية التي لديها 

جرى التفاوض على    لدان االسكندنافية،تقليد من العالقات الوثيقة بين أصحاب العمل ونقابات العمال، من قبيل الب
السمات الرئيسية لنُظم التعويض عن العمل لفترة قصيرة ونُفذت على المستويين الوطني والمحلي؛ وفي ألمانيا، أدت 
االتفاقات الجماعية في العديد من القطاعات إلى تحسين المعدل القانوني للتعويض عن اإليرادات بالنسبة إلى الساعات  

 240. في المائة في بعض القطاعات( 100-90)ما يصل إلى الضائعة 

الحرية النقابية والمفاوضة   ويعزز  يحمي   أن   التشريعي  اإلطار  على  يتعين  شاملة،  الجماعية  المفاوضة  تكون  لكي .118
 فضال    تشكيلها،  فيه  يتم  الذي  المستوى  واختيار  بحرية  بالعمل  العمال  لمنظمات  يسمح  تشريعي  إطار  ووضع  الجماعية.

 ومن   .الفعالة  الحماية  لضمان  الزمٌ   شرطٌ   هو  إنما  إليها،  العمال  جميع  انتساب  سبيل  تعترض   التي  العراقيل  زالةإ  عن
  عالقة   نطاق  يتجاوز  بما  الجماعية  المفاوضة   في   الحق   توسيع  الهدف،   هذا  تحقيقلدعم    اعتُمدت  التي   التدابير  بين

 كندا  الخاص،  لحسابهم  المستقلين  غير  للعاملين  صراحة  قالح  هذا  تمنح  التي  البلدان  على  األمثلة  ومن  .االستخدام
 التعرض  من  الخوف  مثل  ،اإلنتساب إلى النقابات  تعيق  التي  الحواجز  إزالة  أيضا    الضروري  ومن  .سبانيااو  وألمانيا
 .نقابة  إلى  انضمامهم  بشأن  ، بمن فيهم العمال المهاجرون،مؤقتة  عقود  بموجب  العاملين  بعض  يتملّك  قد   الذي  لالنتقام،

  هي   كما  المؤقتة،  العقود  تجديد  عدم   ليشمل  التمييزي  التسريح  من   الحماية  نطاق  توسيع  خالل   من   ذلك  تحقيق  مكنويُ 
 . فرنسا في الحال

 بما  عملهم،  أوقات  بشأن   رأيهم  عن  التعبير  من  العمال  وتمكين  المضمونة  العمل  لساعات   األدنى   الحد  كفالة  تتسم .119
  بعض البلدان   حددتقد  و  .الدخل  أمن  توفير  في  أهمية متزايدةب  العمل،  ساعات  تقلبات  من  الحد  خلل  من  ذلك  في
 العقد  أوائل  وفي  . الدخل  من  أدنى  حد  على  حصولهم  لضمان  جزئي  بدوام  للمستخدمين  العمل  ساعات  من  أدنى  عددا  
  بعض   باستثناء  زئي،ج  بدوام   العاملين  عمل  ساعاتتحديد  ل  الفرنسي  التشريع  ُعدل   والعشرين،  الحادي   القرن  من  الثاني

؛ تُواصل االتفاقات الجماعية في بعض القطاعات تنقيح وتحسين  األسبوع  في   ساعة   24  عن  في ما ال يقل  الحاالت،
القانوني الحق    مقاطعة  على  تقتصر)  المتحدة  والواليات  الجديدة  غينيا  وبابوا  وهولندا  وغانا  ألمانيا  وفي 241.هذا 

  عندما   العمل  ساعات  من  أدنى  عدد   عن  عمالهم  أجور  بدفع  العمل  أصحاب  ائحاللو  لزمتُ   ،(واليات  وثماني  كولومبيا
   .مدته ُخفضت أو العمل أُلغي وإن حتى  للعمل، يُستدعون أو  عمل نوبة أجل من العمل إلى يتوجهون

ا   البلدان  بعض  وّسعت .120  ."مستخدمين"  بوضع  يتمتعون  ال  الذين  العمال  فئات  ليشمل  العاملة  اليد  حماية  نطاق  جزئيا
العديد من تدابير الحماية المصممة لدعم اإليرادات خالل الجائحة شملت العديد من العمال في أشكال    وهذا يعني أنّ 

 ،" الخاص  لحسابهم  مستقلين  غير  عاملين"   باعتبارهم  العمال  الفئات  هذه  إحدى  صنفوتُ العمل غير المأمونة نسبيا .  
ملكة المتحدة، على سبيل المثال، اعتُمد مفهوم "عامل" كفئة وفي الم  .البلدان  باختالف  تعريفه  يختلف  تصنيف  وهو

في منتصف تسعينات القرن الماضي من أجل توسيع نطاق بعض أشكال حماية العمل ليشمل األفراد الذين يؤدون  
طراف، باستثناء العمل المنجز بصفة شخصيا  أي عمل أو خدمة بصرف النظر عن وجود عالقة استخدام بين األ

  وإن   لألجور  األدنى  الوطني  الحد  على  الحصول"  العمال"   حق  من  بات  ذلك،  على  وبناء  تجارية مستقلة.  مهنية أو  
  على   للحصول  مؤهلين  ليسوا  أنهم  من  الرغم   على  المتحدة،  المملكة  قانون  بموجب"  مستخدمين"  يعتبرون  ال  كانوا

تتعلق بضمان امتثال صاحب العمل في    ، وال تزال ثمة مشاكل كبيرةالتقاعدية  المعاشات  قبيل   من  أخرى،  مستحقات
 242.سياق وعي العمال المحدود والتمثيل النقابي المنخفض

  

 
 . “ ,Pandemic”-Level Social Dialogue as a Governance Tool during the COVID-PeakILO 19انظر:    239
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Damian Grimshaw et al., “Reducing Precarious Work: Protective Gaps and the Role of Social Dialogue in Europe”, Report 
for the European Commission, November 2016. 

 انظر:  242

David Mangan, “COVID-19 and Labour Law in the United Kingdom”, European Labour Law Journal, 11(3), 2020, 332–346. 
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للحكومات.  .121 ا  أمنا إيرادات ضريبية أكثر  العمال وضمان  ا لحماية  تدبيراا أساسيا المنظمة  السمة  إلى  االنتقال   يُشكل 
 االنتقال  لتسهيل  اإلرشاد  ،(204  رقم)  2015  المنظم،  االقتصاد  إلى  المنظم  غير  االقتصاد  من  لاالنتقا  توصية  وتوفر
 المنظمة  السمة إلضفاء المبادرات  من العديد أوروغواي اتخذت  وقد. المنظم االقتصاد إلى  المنظم  غير االقتصاد من
  قانونٌ  صدر ،2006  عام وفي .المداخيل توزيع سلم أسفل  في العادة في يوجدون الذين المنزليين العمال عمالة على
  أفضى   مما  متتالية،  ثالثية  اتفاقات  أُبرمت  ثم.  المنزليين  العمال  ليشمل  االجتماعي  والضمان  العمل  حقوق  اقنط  يوّسع
 وحّسن.  المنظمة  العمالة  لتشجيع  مشتركة  حمالت  وأدى إلى تنظيم  القطاع  هذا  في  تدريجيا    العمل  عالقات  تنظيم  إلى

 لتبسيط   تدابير  اتخاذ  خالل  من  ذلك  في  بما  لمنزليين،ا  للعمال  االجتماعي  الضمان  تغطية  االجتماعي  الضمان  مصرف
  العمل  مفتشية  لتوشكّ   .العمل  وأصحاب  العمال  صفوف  في   الوعي  واستثارة  التكاليف  وخفض  التسجيل  إجراءات

  العمال   صفوف   في  الفقر  نسبة  انخفضت  لذلك،   ونتيجة  . المنزلي  العمل  لتشريعات  االمتثال  لرصد   متخصصا    قسما  
  تسجيلهم   نسبة  وزادت  ،2017  عام  في  المائة  في  14  إلى  2006  عام   في  المائة  في  30  من  روغوايفي أو  المنزليين

   .2018 وعام 2006 عام  بين المائة في  75 يقارب بما االجتماعي الضمان في

 النهوض بالمساواة بين الجنسين 

  من   للحد  أساسي    أمر    لي،تحوي  برنامج  خلل  من  العمل  في  للتمييز  والتصدي  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  إنّ  .122
ا  المساواة انعدام وسيتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين وضع  وضمان العدالة االجتماعية للنساء والرجال. عموما

  األجر   ذلك  في  بما  المعاملة،  في  المساواةو  المتساوية  والمشاركة  الفرص  تكافؤ  ضمنبرنامج تحويلي من شأنه أن: ي
؛ العائلية  للمسؤوليات  توازنا    أكثر  تقاسم تحقيق  من  مّكنيُ ؛  والرجال  للنساء  المتساوية،  ةالقيم  ذي  العمل  عن  المتساوي

  حلول،   على  االتفاق  من  العمل   وأصحاب  العمال  تمكين  طريق  عن  والحياة  العمل  بين  أفضل  توازن  لتحقيق  مجاال    وفريُ 
 بعض  أنشأت  وقد.  الرعاية  اقتصاد  في  اراالستثم  عززيُ ؛  ومنافعهم  احتياجاتهم تراعي  العمل،  وقت  بشأن  ذلك  في  بما

 االقتصاد  في  المرأة  مساهمة  جعل  كيفية  بشأن  للحكومة  المشورة  إلسداء  مخصصة  هيئات   أو  وكاالت  بالفعل  البلدان
  كما )  التمييز  وعدم  الفرص  تكافؤ  مبادئ  وتنفيذ  لتقييم  أو(  المتحدة  والمملكة  األرجنتين  في   مثال ،)  حد   أقصى  إلى  تزداد
 أصحاب  بين  الحوار  لضمان  وطنية  تنسيق  مجموعات(  األرجنتين  مثل)  أخرى  بلدان  وأطلقت(.  إيطاليا  في  الحال  هي

  في   الجنسين  بين  المساواة   تحقيق  إلى  تهدف  سياسات  وضع  عند  االجتماعيون،  الشركاء  فيهم  بمن  المعنيين،  المصلحة 
 تقرير  تقديم  أكثر  أو  عامل  100  يستخدمون  الذين  الخاص  القطاع  في  العمل  أصحاب  من  يُطلب  أستراليا،  وفي  .العمل
 يُمّكن  نحو على ريراالتق تقديم  عملية ُصممت وقد. العمل مكان  في الجنسين بين بالمساواة المعنية الوكالة إلى سنوي
 ترتيبات   من  انطالقا    وتحسينه،  فيه  والتفكير  الجنسين  بين  المساواة  مجال   في  أدائها  رصد  من  المنظمات  فرادى 

   243.باألجور وانتهاء   والعمل االستخدام

تحسين مرافق رعاية األطفال وزيادة الدعم المالي لآلباء العاملين الذين لديهم أطفال صغار في بعض بلدان   أدى .123
واستجابة  244. تجاههاالتحاد األوروبي خلل الجائحة إلى تيسير انتشار العمل عن بُعد وتقليص التحيز الجنساني  

إجماال  بالنسبة إلى العاملين في القطاعات المصنفة  ة األطفال )مع وجود استثناءات  إلغالق المدارس وخدمات رعاي
باعتبارها أساسية(، نفّذ العديد من البلدان ترتيبات خاصة إلجازة الوالدية لصالح األسر التي يعمل فيها كال الوالدين. 

عاما  أو أقل، إلى    12اء الذين يبلغ عمر أطفالهم  بلدا  هذا النظام، ال سيما لصالح اآلب  20وفي االتحاد األوروبي، وفّر  
. ونّصت نصف هذه النُظم على إجازة والدية  األكبر سنا    جانب بعض النُظم التي تشمل أيضا  رعاية األطفال المعوقين

مدفوعة األجر بمستوى مماثل، بل وأعلى من المستوى المنصوص عليه بموجب النظام العادي لالحتفاظ بالوظائف  
الحكومات  ان والبرتغال ورومانيا(. ويُمكن تفسير ذلك على أنه مؤشر على أنّ سبيل المثال، في النمسا واليون)على  

المعنية تعلق قيمة مماثلة على أعمال الرعاية وتعترف بأهمية دخل الوالدين، بمن فيهما األم العاملة، لرفاهية األسرة.  
لم تكن هذه اإلجازة مت البلدان،  أنه في بعض  اآلباء غيرغير  أو  التقسيم    احة إال لألمهات  المتزوجين، مما يعزز 

الجنساني ألعمال الرعاية. كما تباينت النُظم من حيث شمول العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في االقتصاد غير  
 المنظم.

ا   األوسع  المساواة  انعدام  أوجه  لمعالجة  شاملة   وطنية  جنسانية  سياسات  قبل األزمة   البلدان  بعض  اعتمدت .124  بين  نطاقا
 بين  المساواة  تحقيق  -  المستحيل  من  يكن  لم   إن   -  األصعب  من  وسيكون  .والرجال  النساء  وبين  والفتيان،  الفتيات

 
 . ,14Women at Work in G20 Countries: Progress and Policy ActionILO and OECD ,2019 ,انظر:    243

 انظر:   244
Jill Rubery and Isabel Tavora, “The COVID-19 Crisis and Gender Equality: Risks and Opportunities”, Social Policy in the 
European Union: State of Play 2020. Facing the Pandemic, ed. Bart Vanhercke, Slavina Spasova and Boris Fronteddu (Brussels: 
ETUI, 2021). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_713373.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-12/Social%20policy%20in%20the%20European%20Union%20state%20of%20play%202020-web.pdf
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 إثيوبيا  وفي  .العمل  سوق  لولوج  السابق  الجنس  نوع  على   القائم  التمييز  كذلك   يُعالج  لم  ما  العمل  عالم  في   الجنسين
  القانوني   األدنى  الحد  ورفعت  ،المنزل  خارج  زوجاتهم  عمل  على  األزواج  اتاعتراض  2000  عام  في  الحكومة  أبطلت
  تتراوح   بنسبة  األجر  مدفوع  العمل  في  النساء  مشاركة  زادت  . ونتيجة لذلك،عاما    18  إلى  15  من  الفتيات  زواج  لسن
  أدخلت   ذلك،   رارغ   وعلى  . الجديد  القانون  هذا  فيها  نُفذ  التي   المناطق  في   سنوات  خمس  في  المائة  في  24و  15  بين

 األصلية  المجتمعات  في  أساسا    المطبقة  -  العرفية  قوانينها  على  إصالحات  الماضي،  القرن  تسعينات  في  بيرو،
 امتالك  في  وحقوقهن  والمالية  المصرفية   الخدمات  على  والحصول   العمل  في  النساء  حق  تقيدّ   كانت  التي  - فيةوالري

  عقد   خالل  المائة  في   15  بنسبة  المنظمة  العاملة   القوى  في  لنساءا  مشاركة  زادت   ،مرة أخرى و  .ووراثتها  األصول
  245. الزمن من

  تكافؤ   انعدام  شكل  في  وتتجلى  القانوني  العمل  سن  قبل  المساواة  انعدام  تجربة  تبدأ  الفتيات،  من  العديد  إلى  بالنسبة .125
  الصحية   والخدمات  مالتعلي   على  حصولهنّ   حيث  من  الجنس  نوع  على  القائمة  النمطية  القوالب  واستمرار  الفرص
  وزيادة  التعليم  في  الجنس   أساس  على  التمييز  على  للقضاء  الهند  في  ملحوظة  جهود  بُذلتوقد    .األخرى  الحياة  ومناحي
  العلوم   مجاالت  في  النساء  مشاركة  زيادة  تضمن  برامج  المتحدة   والواليات  أستراليا  استهلت   كما 246. البنات  مشاركة

 الوظيفي  المستقبل  بشأن  وإرشادات  المنشآت  في  تمّرن  شكل  في  المهن  وفي  توالرياضيا  والهندسة  والتكنولوجيا
 والهندسة   والتكنولوجيا  العلوم  تعلم  في  الشروع  نبغيوي  .الوعي  الستثارة  وحمالت  التنافسية  بالمنح  خاصة  وبرامج

البنات في المرحلة    هممن فيب  ناقصا ،  تمثيال    الممثلة  الفئات  من  األطفال   إلى   بالنسبةمرحلة مبكرة    في   والرياضيات
زيادة مشاركة النساء   مبادرات تهدف إلى  بعض البلدانولدى  .  والثانوي  االبتدائي  التعليم  في  والفتيات  السابقة للمدرسة

العلوم وال الشعوب األصلية )كندا( والم  ال سيماكنولوجيا والهندسة والرياضيات،  تفي مجاالت  راهقات النساء من 
وتؤكد أهمية   247. )الصين(  ذوات اإلعاقةعلى التعليم العالي، فضال  عن النساء الريفيات و  اللواتي أخفقن في الحصول

  19-الدراية الرقمية للعمل المنتج عن بُعد، والتي كانت ضرورية للغاية كتدبير لحماية الوظائف خالل أزمة كوفيد
 ن في هذا المجال. (، شأن المساواة بين الجنسي2)انظر الفصل 

 وتدابير  األجور  في  المساواةبشأن    تشريعات  عززت  أو  مختلفة  بلدان   جتروّ   األجور،  في  للتمييز  للتصدي  توخيا   .126
،يرد مبدأ المساواة في األجر بين  و 248. الوظائف  تقييم  وأدوات  األجور  في   الشفافية عن العمل    العمال، رجاال  ونساء 

  بلدان   ثلثي  قرابة  اعتمد  ،2013  عام  ومنذ  .(100)رقم    1951في اتفاقية المساواة في األجر،    يةالمتساوذي القيمة  
آيسلندا 249. األجور  في   اإلنصاف  مبادرات  االقتصادي   الميدان   في  والتنمية  التعاون  منظمة تعديل وفي  يتطلب   ،

مستخدما  الحصول    25من المنشآت والوكاالت الحكومية التي تضم أكثر من    2018تشريعي دخل حيز النفاذ في عام  
تُفرض تقوم على المساواة بين الجنسين؛  ستقل تشهد على أن سياسات األجور الخاصة بها  على شهادة من كيان م

ي األجور. وفي المملكة المتحدة، يُطلب من جميع المنشآت التي غرامات على من يخفق في إثبات تحقيق المساواة ف
سنوية تتعلق بثغرة األجور    أن تنشر معلومات  2017مستخدما  بموجب اللوائح المعتمدة في عام    250تضم أكثر من  
  معرفة   عامل 200 من  أكثر  تستخدم  شركات  في  يعملن  اللواتي  النساء  جديد  قانون  خّوليُ   ألمانيا،  وفيبين الجنسين.  

 تُستخدم  اإلنترنت  عبر   الذاتي   التقييم  أدوات  أنّ   كما.  مماثلة  وظائف   في  الرجال  وأجور  أجورهن  بين  المقارنة  وجه
 أحجامها،  مختلف  على   للشركات  أدوات  الجنسين  بين  للمساواة  االتحادي  المكتب  أعد  يسرا،سو  وفي.  متزايد  نحو  على
 يعزز   الجنسين  بين  األجور  ثغرة  تقليص  أنّ   كما 250. اإلنترنت  على  مجانا    متاحة  ذاتي  اختبار  أداة  ذلك  في  بما

  المعيل"   لنموذج  وفقا    تُصمم  ما  ادةع  التقاعدية  المعاشات  نُظم  أنّ   إلى  بالنظر  للنساء،  التقاعدية  المعاشات  استحقاقات
 المعاشات  وبخالف.  انقطاع  ودون  كامل  بدوام  المهنية  المسارات  لذوي  الحماية  من  مستوى  أعلى  يوفر  مما  ،" الذكر

  إعادة   عناصر  من  المزيد  التقاعدية  االجتماعي  التأمين  معاشات  نُظم  من  العديد  اعتمد  الخاص،  القطاع  في  التقاعدية
 سبيل  على )  وتقديرها  الرعاية  بفترات  االعتراف   قبيل  من   االستحقاقات،  في  الجنسين  بين  لمساواةا  لتعزيز  التوزيع
  ذوي   من  عليهم  المؤمن  لألشخاص  التقاعدية  للمعاشات  المضمون  األدنى  الحد  أو(  وألمانيا  وفرنسا  كندا  في  المثال،

  251. المنخفضة اإليرادات

 
 . ,63ap for Gender EqualityA Quantum LeILO ,انظر:   245

 . ,yQuantum Leap for Gender EqualitA ILOانظر:   246

 . ,16Women at Work in G20 CountriesILO and OECD ,انظر:   247
 (.2013تب العمل الدولي، )مك المساواة في األجور: دليل تعريفي مارتن أولز وشونا أولني ومانويال تومي،   248
 . ,33The Pursuit of Gender EqualityOECD ,انظر:    249

 .“ ,Securely with LogibSimply and  –Analyse Equal Pay Switzerland Federal Office for Gender Equality”انظر:    250
 . ,The Pursuit of Gender EqualityOECDانظر:    251

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_228608.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/en/home/services/logib-triage.html
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 بعض األمثلة هشة:  الفئات المحرومة أو الفئات في أوضاع  دعم

تشري .127 البلدان  بعض  اعتمدت  والمواطنين،  المهاجرين  بين  الفرص  وتكافؤ  المعاملة  في  المساواة  عات عمل لتعزيز 
الجنسية. التمييز على أساس  المساواة في األجور شرطا  لمنح تصاريح   تحظر صراحة أي نوع من  بل قد تكون 

 البلد  بدخول  واإلدماج،  باألجانب  المتعلق  االتحادي  القانون   بموجب  األجنبي،  للمواطن  يُسمح  ال  سويسرا،  وفيالعمل.  
 فيردي،  كابو   وفي  . والقطاع  والمهنة  الموقع  أجل  من  بها  المعمول  والعمالة  األجر  شروط  استيفاء  تم  إذا  إال  بأجر  للعمل
  ذاتها   المعاملة  يف  الحق  ،المهنية  الحوادث   ضحايا   معاليهم  أو  أسرهم  أو  األجانب  العمال  2007  لعام  العمل  قانون  يمنح

  بموجبها   المهاجرون  العمال  يتمتع تشريعات  أيضا    البلد  اعتمد  وقد  .بالتعويض  يتعلق  فيما  المواطنين  للعمال  الممنوحة
  يستثني  ا  قانون  سيشل  ألغت  ،2010  عام  وفي  .الصحية  الرعاية  على  بالحصول  يتعلق  فيما  المعاملة  في  بالمساواة
باإلضافة إلى    .لألجور  األدنى  الوطني  الحد   من  االستفادة  من  والبناء  السياحة  يقطاع  في  المواطنين  غير  من  العمال

الضوء على اإلسهام الكبير للعديد من العمال المهاجرين في المجتمعات واالقتصادات   19-ذلك، سلطت جائحة كوفيد
"ال غنى عنهم" في ثبُت أنه  ن  الذيلعمال المهاجرين الزراعيين والموسميين  إلى ا كما هي الحال بالنسبة  المضيفة لهم،  

لعاملين في مجال  بالنسبة إلى ا   ا  الحال أيض  هي  هوهذ 252. ا إلى تأمين توريد األغذية هذه األوقات التي تشتد الحاجة فيه
وسّهل العديد من بلدان  ،  الجائحةمكافحة  في    عناصر أساسيةأنهم  جرى التسليم بالذين  المهاجرين  من  الرعاية الصحية  
العديد من    وبالتالي، اتخذ 253.متهاالعتراف بمؤهالو  إليهاوصولهم    االقتصادي والتنمية في الميدان    منظمة التعاون

وعلى   254.البلدان تدابير لتحسين أوجه حماية العمل وظروف المعيشة بالنسبة إلى العمال المهاجرين خالل الجائحة
ا التي يتمتع بها المقيمون الدائمون من حيث  سبيل المثال، اعتمدت البرتغال أحكاما  تمنح المهاجرين الحقوق ذاته

وفي البحرين، يُبرز تعميم صادر عن وزارة العمل   . الوصول إلى الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الصحية
طاع الخاص عن توفير مساكن ومرافق آمنة للعمال المهاجرين والتنمية االجتماعية مسؤولية أصحاب العمل في الق

، تدبيرا  يُبقي على وضع 2020نيسان/ أبريل  20في كينيا، تتضمن مذكرة تفاهم ثالثية موقعة في خالل الجائحة. و
 .عملهم تصاريح وعلى وظائفهم فقدوا الذين  المهاجرين  العمالإقامة 

التم  ةعديدبلدان    اتخذت .128 لمكافحة  والقبلية.تدابير  الشعوب األصلية   النمطية   للقوالب   التصدي   شأن  ومن  ييز ضد 
  من   النساء  لمشاركة  مؤاتية  بيئة  وتهيئة  بالرعاية  والمتعلقة  االجتماعية  التحتية  البنية  في  واالستثمار  االحترام  وتعزيز
 سياسات  خالل  من  القائمة  والمعارف  المهارات  وتعزيز  والتحرش  العنف  ومكافحة  القرار   صنع  في  األصلية  الشعوب
  الوقت   وفي  .األصلية  الشعوب  من  النساء  وضع  لتحسين  مهمة  انطالق   نقطة  جميعا    تشكل  أن  األهداف،  محددة  عامة
 الشعوب  من  النساء  الحتياجات  تعزيز االستجابةل  نطاقا    أوسع  عامة  ومبادرات  سياسات  وضع  المطلوب  من  نفسه،

  إجراءات  اتخاذ  ويتطلب   لالستبعاد الجذرية  األسباب  من  التمييز  ويظل  .المستمر  استبعادهنّ  مسألة  ومعالجة  األصلية
 والوطني،   المحلي  بالمستويين  وانتهاء    المحلي،  والمجتمع  المعيشية  األسرة  من  بدءا    -  متعددة  مستويات  على   عاجلة 
  التمييز  لمكافحة  مخصصة  مؤسسات  البلدان  من  العديد   أنشأ  الالتينية،  أمريكا  وفي  .المنزل  وفي  العمل  مكان  في

 األصلية  الشعوب  من  النساء  عمدت  القوميات،  تعددةالم  بوليفيا  دولة  وفي  .األصلية  الشعوب  من  النساء  ضد  والعنف
 المتساوي  األجر  في  حقهنّ   لضمان   إصالحات  إجراء  أجل  من  للضغط  أنفسهنّ   تنظيم  إلى  البناء  قطاع  في  العامالت

  255.المتساوية القيمة ذي العمل عن

وباإلضافة إلى الهدف    السياسات التي تُحّسن وصول األشخاص المعوقين إلى العمل اللئق.  وترويج  ينبغي تعزيز .129
األ لصالح  الالئق  العمل  توفير  شأن  من  االجتماعية،  العدالة  تحقيق  في  بفوائد شالمتمثل  يعود  أن  المعوقين  خاص 

في المائة من مجموع األسخاص المعوقين في العالم البالغ عددهم    80ي يقطنها  البلدان النامية التفاقتصادية جمة.  
ل. ومن أجل  المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي بسبب استبعادهم من سوق العم  في  7مليار شخص، تفقد ما يناهز  

رة سياسات تهدف  في السنوات األخي  ةعديدت بلدان  لمعوقين في عالم العمل، وضع ضمان اإلدماج الفعال لألشخاص ا
ر في سوق العمل  على وجه التحديد إلى تعزيز قابلية توظيف األشخاص المعوقين وتدابير تشجع اإلدماج بشكل أكب 

مؤاتاة أكثر  تشريعية  بيئة  خالل  على   256.من  المساعدة  في  السياسات  هذه  أهداف  أحد  األويتمثل  خاص  شتزويد 
المعوقين ليس فقط بالمهارات العامة، بما في ذلك مهارات تنظيم األعمال، بل أيضا  بالمهارات المحددة المالئمة لهذه 

 
 انظر:   252

ILO, “Seasonal Migrant Workers’ Schemes: Rethinking Fundamental Principles and Mechanisms in light of COVID-19”, ILO 
Brief, 2020. 

 . ,s19 crisis in OECD countrie-Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVIDOECDانظر:    253

 .“ ,Policy Brief, 2020”19 Pandemic-Protecting Migrant Workers during the COVIDILO ,انظر:    254

 . الصادرة عن منظمة العمل الدولية 169 ة والقبلية، رقماتفاقية الشعوب األصلي تنفيذ  العمل الدولي، مكتب   255
 . ,ILO and Disability InclusionILO, 2015انظر:    256

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_745481.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_407645.pdf
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ل، لكي يتسنى لهم االنتقال بسالسة إلى سوق العمل. ومن بين األهداف  األوقات التي تشهد تحوالت في عالم العم
اعتماد تدابير ترمي إلى تحسين االستجابة المؤسسية   عن طريق  معوقينللألشخاص ا   األخرى تهيئة بيئة مؤاتية وشاملة

ما  بتدابير استثارة  وتقترن هذه السياسات عمو  الحتياجات األشخاص المعوقين وإرساء بيئة داعمة لهم في مكان العمل.
يبيريا األشخاص خاص المعوقين. وعلى سبيل المثال، أدرجت لشالوعي بشأن اإلعاقة وتدابير تحظر التمييز ضد األ

، التي تُحدد جملة أمور منها وضع استراتيجيات لحظر التمييز  2009المعوقين في سياستها الوطنية للعمالة لعام  
لمعوقين وتحسين إمكانية وصولهم إلى الفرص والخدمات.  لألشخاص الة  على أساس اإلعاقة وتعزيز فرص العما

فرص عمالة األشخاص المعوقين وتدريبهم    2012ية والعمالة لعام  وتُعزز سياسة سري النكا الوطنية للموارد البشر
 257. 2009المهني. وتوجد أحكام مماثلة في سياسة واستراتيجية إثيوبيا الوطنية للعمالة لعام  

ل وإزالتها، تدابير التي تستهدف الشباب على وجه التحديد ضرورية لتقليل أثر الندوب العديدة لألزمة، بستكون ال .130
ا  غير األزمة أثرت تأثير  وبما أنّ   أكثر إنصافاا محوره اإلنسان لصالح الشباب واألجيال القادمة.  قبل عملوبناء مست

ستقبلية، فقد ينتهي بهم المطاف إلى العيش في مجتمعات  رأس مالهم البشري وآفاقهم الممتناسب في الشباب، معيقة  
مجتمعات يعانون فيها عموما  من الحرمان في    تواصل تحمل عواقب األزمة من حيث العمالة ودخل العمل، وهي

سوق العمل. لذا، من الضروري اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز اكتساب المهارات وتسهيل اندماج الشباب في أسواق  
وبالتالي الحد من أوجه انعدام المساواة التي يواجهونها في عالم العمل. وكان االتحاد األوروبي قبل الجائحة    العمل،

روبي بضمان عرض عمل ذي نوعية ونفذ بالفعل مخطط كفالة الشباب، الذي التزمت بموجبه بلدان االتحاد األ  قد
عاما ، خالل األشهر   25باب الذين تقل أعمارهم عن  جيدة وفرص مستمرة للتعليم والتلمذة الصناعية والتدريب للش
العمل. وقد أسهم هذا االلتزام في تحسين فرص العمالة    األربعة األولى من البطالة أو عملية االنتقال من المدرسة إلى

للشباب، السيما من خالل تركيز إدارات االستخدام العامة بشكل خاص على الشباب، مما مّكن من الحد من عدد  
تعليم أو تدريب بمقدار  ال الملتحقين بعمل أو  مليون شاب في جميع أرجاء االتحاد األوروبي في   1.7شباب غير 

على الشباب، جرى تعزيز هذا االلتزام وتوسيع    19-ة سبع سنوات. وبالنظر إلى عواقب أزمة كوفيدغضون فتر
كما نفذت بعض بلدان االتحاد األوروبي  258.عاما    29و   15الذين تتراوح أعمارهم بين    الشبابنطاقه ليشمل أيضا   

 259.تدابير وطنية لدعم عمالة الشباب

 الحماية االجتماعية والخدمات العامة تعزيز إعادة التوزيع من خلل 

ا   .131 ا في حماية الفئات األكثر استضعافا لعب توسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية في العديد من البلدان دوراا مهما
كوف  أزمة  آثار  الدخل   19.260-يدمن  األساسية وتأمين  الصحية  الرعاية  الحصول على  أهمية  األزمة  أبرزت  وقد 

(.  202)رقم   2012األساسي على مدى دورة الحياة، كما هو معترف به في توصية أرضيات الحماية االجتماعية، 
ها خالل الجائحة لتشمل  و تكييفولمواجهة األزمة، عمل العديد من البلدان على االرتقاء بتدابير الحماية االجتماعية أ

المجموعات السكانية غير المشمولة سابقا  أو المشمولة على نحو غير كاف. ويجري تمويل أكثر من ثالثة أرباع هذه  
االكتتابية في   أهمية االعتمادات غير  ذلك  أثبت  الدولية. وقد  اكتتابي، من خالل ميزانية  أساس غير  التدابير على 

  2020  شباط/ فبراير  1وخالل الفترة الممتدة بين   261. يع من حيث الصحة والمداخيلية للجمضمان الحماية األساس
تدبيرا  للحماية   1,622بلدا  وإقليما  عن اتخاذ ما ال يقل عن    209، أعلنت حكومات  2021كانون الثاني/ يناير    15و

الضمان االجتماعي ليشمل نطاق  وساعد معظم هذه التدابير على توسيع   262. 19-االجتماعية استجابة ألزمة كوفيد 
األشخاص غير المشمولين سابقا  أو لزيادة اإلعانات. وهي تشمل اعتماد أو تكييف إعانات األطفال واألسرة في أكثر  

بلدا  وتوسيع نطاق دعم الدخل ليحل محل اإليرادات المفقودة للعمال غير المشمولين. وعلى سبيل المثال،    73من  
دية إلى األفراد، بما في ذلك في المشاريع األسرية، الذين فقدوا وظائفهم أو إيراداتهم  ت نققُدمت في فيتنام تحويال

لكنهم لم يكونوا مشمولين بأي برنامج للحماية االجتماعية. وفي مصر، ُمنحت إعانات البطالة للعمال غير المنظمين 

 
 . 2015Inclusion of People with Disabilities in National Employment Policies, ILO ,انظر:    257
 .“ ,The Reinforced Youth GuaranteeEuropean Commission”انظر:    258

 .  ,es jeunes19: les aides de l'État pour soutenir l-COVID“Government of France”انظر:    259

 .  اية االجتماعية من أجل عالم عمل متمحور حول اإلنسانبناء مستقبل الحميستند هذا القسم بشكل أساسي إلى مكتب العمل الدولي:    260
 انظر:   261

Mira Bierbaum, Ian Orton and Christina Behrendt, “Towards Solid Social Protection Floors? The Role of Non-contributory 
Provision during the COVID-19 Crisis and Beyond”, ILO Social Protection Spotlight Brief, 2021. 

 انظر:   262
ILO, “Social Protection Monitor: Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis around the World – Second edition”, 
April 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_407646.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en
https://www.gouvernement.fr/covid-19-les-aides-de-l-etat-pour-soutenir-les-jeunes
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_766884.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_766884.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417&lang=EN
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تيفاء شروط األهلية للحصول على  الس  وفي كابو فيردي، ُخفض الحد األدنى لفترة العمل 263. والعمال الموسميين
قرابة   استفاد  الدولي،  للبنك  ووفقا   البطالة.  مثل   622إعانات  االجتماعية،  المساعدة  برامج  من  شخص  مليون 

سيا وجامايكا، قدمت الحكومات وجبات الطعام أو  يوفي بعض البلدان، من قبيل الهند وإندون 264.التحويالت النقدية
 النقود لشراء الغذاء. 

  انعدام   تزايد  أدىو   في توسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية.  19-قبل أزمة كوفيد  بعض التقدم المحدود دث  ح .132
  اإلنفاق   وزيادة  إنصافا    وأكثر  أعظم  إيرادات  حشد  ذلك  في  بما  ،توزيعية  مالية  سياسات  بوضعالمطالبة    إلى  المساواة
  الضمان)  االجتماعية  الحماية   بشأن  المتكررة  المناقشة   تقرير  في  مبين  هو  وكما 265.االجتماعية  الحماية  نُظم  على

 الحماية  مجال  في  تحسينات  أُدخلت  الدولي،  العمل  لمؤتمر (  2021)  المائة  بعد  التاسعة  الدورة  إلى  المقدم(  االجتماعي
 اقتربت  أو  وناميبيا،  وليسوتو  فيردي  وكابو  بوتسوانا  مثل  بلدان  حققت  أفريقيا،  وفي.  األقاليم  مختلف  في  االجتماعية

  مثل   لألطفال،  شاملة  تغطية  البلدان   بعض  حققت  الالتينية،  أمريكا  وفي   .التقاعدية  لمعاشاتل  شاملة  تغطية  تحقيق  من
  حققت   آسيا،  وفي.  وأوروغواي  وشيلي  البرازيل  في  كما  لمعوقين،ا  لألشخاص  أو  وشيلي،  والبرازيل  األرجنتين
  العربية،  الدول  وفي  .ومنغوليا  والهند  بنغالديش  في  األمومة  مايةح  تغطية  نطاق  وُوسع  لألطفال،  شاملة  تغطية  منغوليا
. المتغيرة  العمل  طبيعة  مع  االجتماعية  الحماية  البلدان  بعض  كيّفتلعراق واألردن. وا  في  األمومة  حماية  تغطية  ُعززت

  ليشمل   جتماعيةاال  الحماية  نطاق  لتوسيع  ابيرتداعتُمدت    ، على سبيل المثال،وأوروغواي  وسلوفاكيا  الجزائر  فيو
  عمل   أصحاب  لحساب  يعملون  الذين  أولئك  فيهم  بمن  المستضعفين،  والعمال  األجراء  غير  العمال  من  الفئات  بعض

 . الخاص لحسابهم والعاملين  النظاميين غير والعمال متعددين

يستمر من    االجتماعية قبل انتشار الجائحة العالمية، وهو جهد يجب أن  الصحة   حمايةوّسعت بعض البلدان نطاق   .133
وخالل ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ُوسع نطاق   لى الرعاية الصحية.حصول عفي ال  راتثغال أجل تقليص  

الشركات  التأمين الصحي تدريجيا  في جمهورية كوريا ليشمل جميع السكان، حيث بدأ بالتغطية اإللزامية لمستخدمي  
العاملين  حجما  األصغر  الكبيرة والحكومة، وشمل تدريجيا  الشركات   التأمين ليشمل  . بعد ذلك، ُوسع نطاق تغطية 

والحضرية.   الريفية  المناطق  في  الخاص    الدخل   ذات  الفئات  في  الخاص  لحسابهم  العاملين  إلى   وبالنسبةلحسابهم 
  نمكّ   ما  وهو  أوسع،  مخاطر  مجمعات  خالل  من  تضامن   آليات  وأُنشئت.  االشتراكات  تدعم  الحكومة  فإنّ   المنخفض،

  93  إلى   المائة  في  84  من  الخاص   لحسابهم  العاملين  تغطية  وزادت  .الوقت  بمرور  الحكومية  سهاماتاإل  فضخ  من
  من   المائة  في  96  التأمين الصحي   تغطية  إجمالي  بلغ  ، 2007  عام  وفي .  1999  وعام   1989  عام   بين  المائة  في

  266. السكان

ا   االجتماعية  الحماية  إعانات  كفاية  نتتحسّ  .134  عدى يت  أن  ينبغي  االجتماعية،  الحماية  مجال  وفي  .دانالبل  مختلف  في  أيضا
  غير  تكون  قد  اإلعانات  مستويات  أنّ   ذلك   الحماية،  كفاية  مدى   أيضا    االعتبار  في   ويأخذ  الناس  تغطية  نطاق  االهتمام
  فنلندا  مثل البلدان،  من عدد   رفع األمومة، حماية مجال وفي  .األمن وانعدام  الفقر من المشمولين الناس النتشال كافية

 تعديالت   عن  مؤخرا    التقاعدية  للمعاشات  الوطنية  النُظم  من  العديد  وأعلن.  اإلعانات  الحد األدنى من مستويات  وأيرلندا،
وانصب التركيز خالل   .والبرتغال  وبنما  وموريشيوس  الصين  في  ذلك  في  بما  التقاعدية،  اإلعانات  على  تصاعدية

في المملكة وة المدفوعة لألشخاص الذين أقعدهم المرض عن العمل؛ الجائحة على مستوى إعانات المرض اإللزامي
في المائة    20المتحدة، على سبيل المثال، التي تسجل أدنى مستوى لمدفوعات اإلجازة المرضية في أوروبا )بنسبة  

وعات وسط الدخل(، تُنظم نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني حمالت من أجل الوصول بهذه المدففقط من مت
  267.إلى مستوى أعلى يمّكن على األقل من تلبية االحتياجات المعيشية لألسرة

منخفضة المستضعفة وخدماتها االجتماعية العامة لفائدة الفئات    19-عّززت بلدان عديدة أيضاا خلل أزمة كوفيد .135
ة دون وقوع العمال وأسرهم وشكلت الرعاية الصحية معقولة التكلفة وسهلة المنال عنصرا  حاسما  في الحيلولالدخل.  

 
 .“ ,Crisis around the World-Social Protection Responses to the COVIDSocial Protection Monitor: ILO 19”انظر:    263
 . “ ,Poorest and Most Vulnerable in Russia 19 (Coronavirus) Policy Response to Protecting the-COVIDWorld Bank”انظر:      264

 انظر:   265
Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia, 2012; UN Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific, Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development; Luebker, “Redistribution Policies”, 224. 

   انظر:   266
ILO, Extending Social Security to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience, 2019, box 4.16. 

 ل،انظر، على سبيل المثا  267
TUC, “Sick Pay for All: How the Coronavirus has Shown We Need Urgent Reform of the Sick Pay System”; and Mind for 
Better Mental Health, “Flexible and Fair Sick Pay”. 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417&lang=EN
https://www.worldbank.org/en/country/russia/brief/covid-19-response-poor-vulnerable-russia
https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2012-confronting-rising-inequality-asia
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55728
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/sick-pay-all
https://www.mind.org.uk/news-campaigns/campaigns/statutory-sick-pay/
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  19 - لحاالت كوفيدعالجات    ةعديدت بلدان  وقدم 268.في براثن الفقر، بل وفي أوضاع تتسم بمزيد من عدم االستقرار
االضطرار إلى دفع تكاليف كبيرة تتعلق بتلقي العالج في المستشفى والذي يمكن    مجانا ، ما جنّب العديد من األسر

يع تحت رحمة أجهزة التنفس االصطناعي. باإلضافة إلى ذلك، ُدعمت اختبارات تشخيص أن يستمر أحيانا  لعدة أساب 
القائمة،  19-كوفيد الكبيرة  الصحية  التحديات  البلدان. وفي ضوء  أو كليا  في معظم  البلدان    جزئيا   العديد من  اتخذ 

ونوعيتها من خالل توجيه موارد    الخدمات الصحية للجميع وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتهاإجراءات لتحسين توافر  
مالية إضافية إلى نُظمها الصحية، وبالتالي المضي قدما  نحو تحقيق تغطية صحية شاملة. وفي باكستان وبابوا غينيا  

ثال، اتخذت الحكومتان إجراءات لتحسين الرعاية الصحية األولية وتقريب المجتمعات أكثر  الجديدة، على سبيل الم
وتُسهم هذه اإلجراءات في سد العديد من الثغرات في الوصول إلى الرعاية   269.لصحية األساسيةمن خدمات الرعاية ا 

 الصحية، بما في ذلك تلك التي يعاني منها سكان الريف.

ا تدابير أ .136 وكان لتعزيز إدارات    في مجالي إدارات االستخدام العامة والتعليم العام.  19-ثناء أزمة كوفيداتُخذت أيضا
امة وتحسينها من حيث القدرات وإمكانية الوصول إليها أثٌر بارٌز في الفئات السكانية المستضعفة وفي  االستخدام الع
وصول إلى التعليم، مما ساعد بشكل كبير على منع كما اتخذ العديد من البلدان تدابير لتسهيل ال 270. انعدام المساواة

دة المالية لمساعدة اآلباء ذوي الدخل المنخفض على تغطية اتساع الثغرات التعليمية. وتشمل هذه التدابير تقديم المساع
الحواسيب  الحكومة  اشترت  بيرو،  وفي  اكوادور.  في  الحال  هي  كما  الخاصة،  المؤسسات  في  المدرسية  الرسوم 

المنزل. وقررت    اللوحية التعلم من  يتمكنوا من مواصلة  الرسوم    بلدانووزعتها على الطالب لكي  أخرى تمويل 
طالب، كما هي الحال مثال  بالنسبة إلى أرمينيا وأذربيجان. وفي نيبال وفانواتو، أُلغيت الرسوم المدرسية  الجامعية لل
 271.لفترة معينة

 

 
 . “ ,Towards Solid Social Protection Floors?”ILOانظر:    268
 . “ ,and building stronger health systems for universal health coverage-Responding to COVIDWHO 19”انظر:    269

 . Public employment services and labour market policy responses”-ILO, “COVID :19انظر:    270

 . Crisis around the World”-Protection Responses to the COVIDILO, “Social Protection Monitor: Social 19:  انظر  271

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/responding-to-covid-19-and-building-stronger-health-systems-for-universal-health-coverage
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 نحو تحقيق نمو مشترك مصحوب بالعدل والكرامة: استجابة مقترحة  
 من منظمة العمل الدولية لمواجهة انعدام المساواة

انعدايُخلّ  .137 مستويات  ارتفاع  كوف  أزمة  أبرزته  ما  نحو  على  المساواة،  األفراد  19-يدف م  في  ملموسةا  آثاراا   ،
انعدام المساواة يعني    ضاع استضعافا  حول العالم، فإنّ وبالنسبة إلى ماليين األشخاص في أكثر األو  والمجتمعات.

المداخيل التي    أنّ   أنهم معرضون لمخاطر صحية في العمل أو أنهم ال يستطيعون ولوج سوق العمل لكسب الدخل أو
للتقاعد  يحصلون عليها غير كافية لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم على النحو المالئم أو أنه لن يُّدخر مال أو يكاد  

بالنسبة   19-أو لتغطية تكاليف نوائب الدهر غير المتوقعة. وقد كان هذا بالفعل واقع الحياة اليومية قبل أزمة كوفيد
الع من  العديد  سيما  إلى  ال  العالم،  حول  والشباب  مال  والعامالت  المنظم  غير  االقتصاد  في  العاملين  إلى  بالنسبة 

مزيدا  من الضوء، على نحو صارخ   19-معوقين. وقد سلطت أزمة كوفيدوالمهاجرين والشعوب األصلية والعمال ال
 أحيانا ، على عواقب العديد من أوجه انعدام المساواة هذه على اإلنسان. 

الصمود للستجابة للصدمة رتفاع مستويات انعدام المساواة إلى تقليص قدرة العديد من المجتمعات على  أدى ا .138
في   19-وعلى الرغم من تباين االتجاهات قبل أزمة كوفيد  واالنتعاش منها.  -  19-الشنيعة الناجمة عن أزمة كوفيد 

مستويات عالية في العديد من البلدان في جميع أنحاء مختلف األقاليم والبلدان، فقد ازداد انعدام المساواة أو ظل عند  
البلدان التجربة التي فرضتها عليها الجائحة بنسبة كبيرة بالفعل من السكان  العالم. ومن ثم، فقد   خاض العديد من 

فاعل،  المحرومين والمعرضين للخطر وغير اآلمنين. وأدى هذا إلى بروز دينامية ثنائية االتجاه مثيرة للقلق أو حلقة ت
العمال   في هذا التقرير تعني أنّ ها التي يرد وصفمختلف أوجه انعدام المساواة وبين أوجه انعدام المساواة والجائحة. 

وأسرهم في العديد من البلدان كانوا معرضين بشدة آلثار األزمة، بما في ذلك نتيجة إجراءات اإلغالق المتخذة للحد  
جابة تويات انعدام المساواة قلّص من قدرة العديد من البلدان على الصمود لالستارتفاع مس  من العدوى. وبالتالي، فإنّ 

 للصدمات الخارجية والتكيف معها.

ا   19-احتمال زيادة مستويات انعدام المساواة زيادة مهولة في أعقاب كوفيد  إنّ  .139 ، مما سيتسبب في إلحاق  وارد  تماما
وإذا تعذر ذلك، فقد    ن تدابير سياسية فعالة على وجه السرعة. أضرار اجتماعية واقتصادية طويلة األمد ما لم تُس

إلى تعميق أوجه انعدام المساواة. وقد أسفرت األزمة عن زيادة المخاوف القائمة أصال  بشأن   19-فيدتؤدي أزمة كو
المساواة،   انعدام    . ألطرافا  متعدد  النظام  منظمات  جميع  في أيضا     وإنما  البلدان،  من   العديد  داخل  فقط  ليسأوجه 

  بدوره   ذلك  وسيزيد  .االجتماعي  الحراك   " مسار"   عيق وي  مجزأة  مجتمعات  بروز  إلى  المتزايد   المساواة  انعدام  ويؤدي
في حالة كوفيد  من  مستبعدين  أنفسهم  الناس  ا رأىإذو  والغضب،  اإلحباط  مشاعر  من ومن    19-خطط االستجابة 

  متعدد  النظام  ذلك  في   بما  القائمة،  والنُظم السياسية  ؤسساتالم  في   الثقة  يفقدونمرحلة االنتعاش في أعقابه، فإنهم س
الدراساوت  .األطراف انخفاض مستوثق  أنه غالبا  ما يرتبط  المساواة  ت  انعدام    استقرارا    أكثر  اقتصادي  بنموويات 
  الحراك   وزيادة  الفرص  تكافؤ  وزيادة  االجتماعي  التماسك  وبزيادة  الفقر  معدل  في  أسرع  وبانخفاض  واطرادا  

  .االجتماعيين االستقرارو

سيتطلب الحد من أوجه انعدام المساواة في سياق االنتعاش الشامل والمتمحور حول اإلنسان تدخلت متضافرة   .140
مكن  وي   ومنسقة على مختلف المستويات في عالم العمل، وليس فقط إعادة التوزيع من خلل الضرائب والتحويلت.

دورا  أساسيا  في الحد من أوجه انعدام    بعينه  بلد  ي  دمات االجتماعية العامة فوالخأن يلعب نظام الضرائب والتحويالت  
المساواة، وقد يحتاج في كثير من الحاالت إلى تعزيز، بما في ذلك من خالل تقليص حجم االقتصاد غير المنظم.  

ال  غير أنّ  البلدان ذات  لما يمكن أن تحققه هذه اآلليات، ال سيما في  التي تتسم  هناك أيضا  حدودا   المنخفض  دخل 
. باإلضافة إلى ذلك، ثمة العديد من األشكال المختلفة النعدام المساواة، من قبيل أوجه  ر منظمةغي  كبيرة  قتصاداتبا

انعدام المساواة بين الجنسين وأوجه انعدام المساواة األفقية بين المجموعات، والتي ال يمكن الحد منها أو القضاء  
لضرائب والتحويالت. وكما هو ُمبين في هذا التقرير، هناك حاجة إعادة التوزيع من خالل ا  عليها جميعا  عن طريق

إذا  إلى نهج شامل للحد من أوجه انعدام المساواة في عالم العمل، بما في ذلك اتخاذ تدابير صارمة تجعل أسواق  
 العمل أقل تفاوتا  وأكثر إنصافا . 

ن من الضروري تعزيز استجابة منظمة  ، سيكو19- من جائحة كوفيد  في سياق االنتعاش المتمحور حول اإلنسان .141
العمل الدولية للتحدي الذي يطرحه انعدام المساواة، باالستناد إلى االلتزامات القائمة واإلقرار بالظروف الخاصة  

  التاريخية   لإلنجازات  تهديدا    تشكل  والظلم   المساواة  انعدام   وأوجه   الفقر   استمرار   أنّ   على  مئويةال  إعالن  شددويُ   بكل بلد.
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أفضتال  ،واالجتماعي  االقتصادي   التقدم  تحقيق  في   هذه   بأنّ   يقر  وهو  .إنسانية  أكثر  عمل  ظروف  إرساء  إلى   تي 
لذلك،    .العالم  في  والعمال  العمل  وأصحاب  الحكومات  تؤديه  الذي  والمتضافر  المستمر  العمل  بفضل  تحققت  اإلنجازات

  إلى   باالستنادمنظمة العمل الدولية نهجا  أكثر شموال  إزاء انعدام المساواة،  فقد أصبح من الملح والمناسب أن تضع  
ذات التأثير في أوجه انعدام المساواة    السياسية  المجاالت  في   واإلجراءات  والوسائل  الثالثية  المكونة  وهيئاتها  واليتها

راعي االستجابات  وينبغي أن ت واحدة تناسب الجميع،  ال توجد مجموعة حلول    في عالم العمل. وفي الوقت نفسه،
السياسية ظروف كل بلد، مع األخذ في االعتبار الخيارات والظروف الوطنية، التي تختلف اختالفا  كبيرا  بين البلدان  

 مختلفة.  البلدان ذات مستويات تنمية في مختلف األقاليم أو  

 مة من أجل ما يلي:اواة، يمكن للمكتب أن يتخذ اإلجراءات اللزبغية الحد من انعدام المس .142

" معلومة"  وضعو  استراتيجية  بوالية  المكتب  رامية إلى تزويد ال  العامة  المناقشة  هذه  استنتاجات  إلى  االستناد •
مع   19- كوفيداالنتعاش من أزمة   في بموجبها  الدولية العمل  منظمة   سهمتُ  أن  يمكن  التي الطريقة بشأن موحدة
العديد من المؤسسات   أعدت  التقرير،  هذا  مقدمة  في  إليه  المشار  النحو  وعلى  .انعدام المساواة  أوجه  الحد من

  تضع   أن  الدولية  العمل  لمنظمة  مكنويُ   .المساواة  انعدام  لمكافحة  بها  خاصة  ونُهجا    مقترحاتمتعددة األطراف  
 نادا  است  المساواة،  انعدام  مكافحة  إزاء  نهجها  تلخص  بحيث  مقتضبة  تكونخاصة بها  "  المساواة  انعدام  عن  معلومة" 

الدولية  النسبية  وميزتها  المحددة  واليتها   إلى العمل   التدابير  مختلف  بين  الجمع  يمكن  كيف  نوتُبيّ   ،ومعايير 
ويمكن أن تتضمن هذه المعلومة عناصر   .المساواة  انعدام  من  الحد  بغية  القطرية  الظروف  لمختلف  وفقا    والسياسات

قبيل أهمية نمو   التقرير، من  تناولها هذا  لتوفير فرص  سبق وأن  المنظمة والمهارات  السمة  اإلنتاجية وإضفاء 
 تعميمعمالة جيدة النوعية؛ ضمان حصة عادلة من ثمار التقدم للجميع من خالل مؤسسات عمل فعالة وشاملة؛  

وتقديم الدعم للفئات المستضعفة أو المحرومة؛ تعزيز إعادة التوزيع من خالل   التمييز  وعدم  الجنسين  بين  المساواة
  المكونة   الهيئات  مع  بالتعاون  المكتب  سيضعها  التي  المعلومة  هذهيمكن لوماية االجتماعية والخدمات العامة.  الح

مل كآلية رئيسية للحد من أوجه  أن تشدد على أهمية تحقيق انتعاش شامل ومستقبل عادل للع  الدولية،  العمل  لمنظمة
  في  األطراف  متعدد النظام  داخل  الدولية   العمل منظمة مشاركة لتكثيفانعدام المساواة ويمكن أن تُستخدم كأساس 

 . الدولية العمل منظمة أنشطة مجمل في المساواة انعدام مسائل تعميم عن فضال    المساواة، انعدام مسألة يخص ما

في االنتعاش   المساواة   انعدام  مسألة  بشأن  األطراف  متعدد  المستوى  على  والتعاون  التنسيق  المشاركة في تقوية •
  ويدعو   إشراقا ،  أكثر  عمل  مستقبل  معالم  لرسم  األطراف  تعددية  أهمية  على  المئوية  إعالن  شدديُ و  جائحة.من ال
  تمشيا    السياسات،  اتساق  تعزيز  بهدف  األطراف  متعدد  النظام  داخل  والتعاون  المشاركة  تكثيف  منها  أمور  جملة  إلى
  المداخيل   في  المساواة  انعدام  ومعالجة  مستدامةال   التنمية  ضمان  في  الالئق  للعمل  األساسي  بالدور  االعتراف  مع

اجات هذه المناقشة العامة وما يمكن أن تستحدثه منظمة العمل الدولية  ويمكن استخدام استنت  .الفقر  على  والقضاء
  األطراف   متعدد  الحوار   في  المستقبل  في  المنظمة  مشاركة  تعزيزفي شكل"معلومة عن انعدام المساواة" كأساس ل

أزمة كوفيد  المساواة  بانعدام  المتعلقة  والمبادرات من   على  مثال    تجري  التي  تلك  ذلك  في  بما  ،19- واالنتعاش 
  أن   يستلزم  األهمية  بالغ  موضوع  المساواة  وانعدام  .السبعة  ومجموعة  العشرين  ومجموعة  األمم المتحدة  مستوى
 البرنامج   هذا  بشأن  المحرز  التقدم  ونيك  أن  المرجح  ومن   وفعاليته،  جدواه  على  بشأنه  األطراف   متعدد  النظام  يبرهن
 .األطراف متعدد النظام لمستقبل حاسما   أمرا    2030 عام برنامج تحقيق نحو المتبقية السنوات في

 المساواة  انعدام  من  للحد"  مناسب  هو  ما"  تخص  التي  الملئمة  الجوانب  بشأن  المعارف  وجمع  البحوث  مواصلة •
 عليها   وافق  التي  ، 2021-2020  للفترة  الدولية  العمل  لمنظمة  البحثية  تيجيةاالسترا  إلى  واستنادا    .العمل  عالم  في

  أوجه   بشأن  التعاوني  البحثي  برنامجه  يمكن للمكتب أن يعزز  ،2019  نوفمبر  /الثاني  تشرين  في  اإلدارة  مجلس
  مختلف   داماستخ  يمكن  درجة   أي   إلى  تختبر  الدولية  العمل  لمنظمة  فريدة  أدلة   قاعدة  وضع  بهدف   المساواة  انعدام

  في   ذلك  يمكن أن يُسهمو.  المساواة  انعدام  ألوجه  للتصدي  مختلفة  وتنموية  قطرية  سياقات  في  التدابير  أو  السياسات
  انعدام   ألوجه  المعقدة  لألسباب  أفضل   فهم   خالل  من   الوقت  بمرور"  المساواة  انعدام  عن   المعلومة"   تطوير  زيادة

  منهجيات   وضع  إلى   أيضا    حاجة  هناك  تكونقد    ذلك،  إلى   ضافة باإل  .ووسائل تصحيحها  العمل  عالم  في   المساواة
 ذلك  بعد  ويُمكن  .المالئمة  السياسية  التدابير  تحديد  بهدف  وتفكيكها  المساواة  انعدام  أوجه   لقياس  كثر جدوى وأ  أفضل 
  وفهم  المساواة انعدام  لقياس الوطني المستوى على تجرى  التي التشخيصية الدراسات في المنهجيات هذه  استخدام

 . الثانوي والتوزيع األولي التوزيع في محركاته وتحديد خصائصه

  العمل   عالم  في  المتغيرة  األنماط  تطرحها  التي  التحديات  الدولية  العمل  معايير  تعالج  مدى  أي  إلى  استعراض •
  تتسم   إنما   اعليه  والتصديق  وترويجها  الدولية  العمل  معايير  وضع  عملية  بأنّ   المئوية  إعالن  يُذّكرو  .ملئمة  معالجة
 ومتينة  واضحة   تكون  دولية   عمل  معايير  مجموعة  تتطلب  وبأنها  الدولية،   العمل  منظمة  إلى   بالنسبة  أساسية  بأهمية
 عالم   في  المتغيرة  األنماط  مع  الدولية  العمل  معايير  تتجاوب  أن  ضرورة  على  اإلعالن  يشدد كما  .للعصر  ومواكبة
  المحدثة   الحالية   المعايير  أثبتت  حين   وفي.  المستدامة  المنشآت  تاحتياجا  وتراعي   للعمال   الحماية  وتوفر  العمل
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 لالستجابة   جيدا    إعدادا    معدة  معاييرها  مجموعة  تكون  أن  تضمن  أن  الدولية  العمل  لمنظمة  مكني  ،وتأثيرها أهميتها
لها تأثير في أو  ،من قبيل تلك الناجمة عن رقمنة االقتصاد  الجديدة،  للتحديات انعدام  والتي يمكن أن يكون  جه 

لك أيضا  أن يسمح لمنظمة العمل الدولية باإلسهام في الجهود المبذولة لتعزيز تكافؤ الفرص المساواة. ومن شأن ذ 
 في بيئة متغيرة. 

 القطرية  األنشطة  في  المساواة  انعدام  مسائل  إدراج  ،المتحدة  األمم  إلصلح  المبذولة  الجهود  في  إسهامهافي إطار   •
ا   ،على نحو منتظم  يضع  مما  ،(10بشأن الحد من انعدام المساواة )الهدف    المستدامة  التنمية  هدف  مع  تمشيا

  المساواة   انعدام  مسائل  تدرج  أن  الدولية  العمل  لمنظمة  مكنوي  .السياسي  النقاش  صميم   في  االجتماعي  الحوار
  الالئق   للعمل  طريةالق  البرامج  خالل  من  ذلك   في  بما  القطري،  المستوى  على   تقدمها  التي   المساعدة   في  تدريجيا  
 المتحدة  لألمم  الجماعية  االستجابة  تبيّن  التي  المستدامة،  التنمية  مجال  في  للتعاون  الجديدة  المتحدة  األمم  عمل  وأطر
  القطري،   المستوى  وعلى   . 10و  8  الهدفان  ذلك  في  بما  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  على  البلدان  مساعدة  بغية

إجراء   القطرية   الظروف  مراعاة  مع  الممكنة،  السياسية  االستجابات  تحديد  بهدف  تشخيصية  دراسات  يمكن 
  آلية   هو  االجتماعي  الحوار  أنّ   على  تشدد  أن  من  الدولية  العمل  لمنظمة  بد  وال  .المتحدة   لألمم  الجاري  واإلصالح
حوار االجتماعي،  . وينبغي وضع مؤسسات الالعمل  عالم  في   المساواة  انعدام  من  بالحد   الكفيلة  السبل  لتحديد  أساسية

الدولية والهيكل   العمل  المساواة. وتشكل معايير  انعدام  للحد من  الوطنية  إن ُوجدت، في صميم االستراتيجيات 
  أساسيا    عنصرا    يشكل  أنالثالثي والحوار االجتماعي معا  الميزة النسبية لمنظمة العمل الدولية، ومن شأن تعزيزها  

 تنفيذ   على   خاصة  بصفة  التركيز  يمكنو  .المساواة  انعدام   بشأن  النقاش  في  ددالمح  الدولية   العمل  ظمةمن  إسهام  في
 في  االجتماعي،  الحوار  خالل  من السياسية  التدابير  وتحديد  القطرية  التشخيصات  ذلك  في  بما   المتكامل،  النهج  هذا

 .المختارة الرائدة  البلدان بعض

  العمل   لمؤتمر  محتملةال  ختاميةال  وثيقةمشياا مع ال، تالمئوية  إعلن  متابعة  في  المساواة  انعدام  مسائل  دراجإ •
 ترسخوت 19.272-كوفيد  أزمة  من  اإلنسان  حول  متمحور  النتعاش  عالمية  استجابة  بشأن(  109  الدورة)  الدولي

 ستجيب هي تو  ،المئوية  إعالن   في  2023-2022والفترة    2021-2020  للفترة  الدولية   العمل  منظمة  عمل  امجبر
  رسم   أجل  من  التحديات  ومواجهة  الفرص  تهازنال  السرعة  وجه  على   التحرك  إلى   لداعي ا  المئوية  إعالن   لنداء
 الالئق  العمل  وفرص  بحرية  والمختارة  والمنتجة  الكاملة  العمالة  معه  تترافق  وآمن  وشامل  عادل  عمل  مستقبل  معالم
  استنتاجات   مراعاة   مع  قدما    وللمضي   .المساواة  بانعدام  كلها،  يكن  لم   إن  الثماني،  انتائجه  معظم  وتتعلق 273.للجميع
 العمل   منظمة  وميزانية  برنامج  في  المساواة  انعدام  مسألة  تعميم  زيادة  مكني  ،حتملةالم  والمعلومة  العامة   المناقشة
  يمكنو  .المساواة  انعدام  من  الحد  في  النتائج  هذه  من  نتيجة  لكل  المحتمل  اإلسهام  على  بوضوح   التركيز  مع  الدولية،

  األهداف   وبين  المساواة  وانعدام   الالئق  العمل  برنامج  بين  العالقة  تعمق  أن   المساواة  بانعدام  الواضحة   الصلة   هذهل
   .2030 عام برنامج في المترابطة 1و 3و 5و  10و 8

وقد كانت النساء أشد الفئات تضررا  من    الجنسين.تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تحويلي من أجل المساواة بين   •
واالنكماش المرتبط بها أوجه انعدام المساواة القائمة في    19-، فاقمت جائحة كوفيد. وفي الواقع19-أزمة كوفيد

التقدم   اتجاه  الرعاية، وقد تعكس  أعمال  ذلك  النساء والرجال مدفوع األجر وغير مدفوع األجر، بما في  عمل 
وضع برنامج تحويلي   ويُشدد إعالن المئوية على الحاجة إلى 274.رز نحو تحقيق المساواة بين الجنسينالدولي المح

أن   البرنامج  لهذا  ويمكن  الجنسين.  بين  المساواة  تحقيق  أجل   المتساوية   والمشاركة  الفرص  تكافؤ  يضمنمن 
 من   يمّكن؛  والرجال  للنساء  المتساوية،  القيمة  ذي  العمل  عن  المتساوي  األجر  ذلك  في  بما  المعاملة،  في  والمساواة
 طريق   عن  والحياة  العمل  بين  أفضل   توازن  لتحقيق  مجاال    يوفر؛  عائليةال  للمسؤوليات  توازنا    أكثر  تقاسم  تحقيق
؛  ومنافعهم  احتياجاتهم  تراعي  العمل،  وقت  بشأن  ذلك   في  بما  حلول،  على  االتفاق  من  العمل  وأصحاب  العمال  تمكين
استئصال أي . ويشدد إعالن المئوية أيضا  على التزام مؤتمر العمل الدولي بالرعاية  اقتصاد  في  االستثمار  يعزز

 شكل من أشكال العنف والتحرش في عالم العمل.  

تكلفة التقاعس عن اتخاذ اإلجراءات اللزمة بشأنه تزداد   إال أنّ   -الحد من انعدام المساواة هو مسألة اختيار    إنّ  .143
ا بعد مساواة، حتى وقد أدى اعتماد خيارات سياسية خالل العقود األخيرة إلى تفاقم مختلف أشكال انعدام ال  يوم.  يوما

  - الضوء على بعض أوجه انعدام المساواة هذه القائمة أصال   19-وإن كان ذلك عن غير قصد. وسلطت أزمة كوفيد

 
( بشأن استجابة عالمية النتعاش متمحور  109عمل الدولي )الدورة  وعالم العمل: عناصر وثيقة ختامية لمؤتمر ال   19-كوفيدمكتب العمل الدولي،     272

 . GB.341/INS/4 ،2021، الوثيقة 19-حول اإلنسان من أزمة كوفيد

: مقترحات المدير  والميزانية  البرنامج؛ مكتب العمل الدولي،  2020،  2021-2020البرنامج والميزانية لفترة السنتين  مكتب العمل الدولي،     273
 . GB.341/PFA/1 ، 2021 يقةالوث، 2023-2022للفترة  العام

 . “ ,eThe Women at Work Initiativ; ILO, ILO Monitor. Fifth edition”ILOانظر:    274

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774363.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774363.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774363.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_766946.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_766946.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
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ة على الصمود لالستجابة لألزمة والتكيف معها. وفي كثير من الحاالت عّمقتها، مما يجعل البلدان أيضا  أقل قدر 
وعواقبها المساواة  انعدام  أوجه  حاليا   البلدان  وتهدد  من  العديد  في  اإلنسان  على  االجتماعية   ،المروعة  االستدامة 

م التكلفة االقتصادية واالجتماعية للتقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة تزداد يوما  بعد يووما فتئت  واالقتصادية.  
 د. في العديد من األماكن. وقد أضحت مكافحة أوجه انعدام المساواة مسألة ملحة إلى أبعد الحدو
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