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 البيانات الموثوقة عن الال مساواة هي سلعة عامة 
دولية يجب إتاحتها

ي عالم تغمره البيانات، ومع ذلك نفتقر إل المعلومات 
نعيش �ف

ي كل عام تن�ش حكومات العالم 
األساسية حول الال مساواة. �ف

نا كيف يتوزع هذا النمو  أرقام النمو االقتصادي، ولكنها ال تخ�ب
ف السكان، أو من ربــح ومن خ� من السياسات االقتصادية. من  ب�ي

وري أيضا،  ي إتاحة تلك البيانات. من ال�ف
أجل الديموقراطية، ينب�ف

وة، أن تتطور قدراتنا الجمعية عل قياس  إضافة إل تتبع الدخل وال�ث
ومتابعة أشكال أخرى من التفاوتات االقتصادية-االجتماعية، بما 

ي التعامل مع إتاحة 
ي البيئة. لذا ينب�ف

ي الجندر و�ف
فيها الال مساواة �ف

معلومات شفافة وموثوقة عن الال مساواة عل أنها سلعة عامة 
دولية.

ه ع�ب الجهود البحثية  يقدم هذا التقرير أحدث تحليل يمكن توف�ي
الدولية من أجل تتبع التفاوتات عل مستوى العالم. تستند البيانات 
والتحليالت المقدمة هنا عل عمل أك�ث من 100 باحث من مختلف 
قارات العالم، خالل أربــع سنوات، يغذون قاعدة بيانات الال مساواة 

 ،World Inequality Database, WID.world حول العالم
اف المخت�ب العالىمي لال مساواة. وتعمل تلك الشبكة  تحت إ�ش

يبية  الواسعة من خالل مساهمات مؤسسات إحصائية وسلطات �ف
وجامعات ومؤسسات دولية عل اتساق وتحليل ون�ش بيانات تتعلق 

 . بالالمساواة  قابلة للمقارنة عل المستوى الدولي

ي عالمنا المعارص
وات �ن ن ال�ث ن الدخول وب�ي تتسع التفاوتات ب�ي

ائية  ي المتوسط سنويا ما يعادل القدرة ال�ش
ي الشخص البالغ �ف يج�ف

ائية ل23380 دوالر(،  ل16700 يورو )ما يعادل القدرة ال�ش
ي المتوسط 72900 يورو )102600 

ويمتلك الشخص البالغ �ف
ف الدول  ي هذه المتوسطات تفاوتات  واسعة ب�ي

دوالر( 1. ولكن تخ�ف
وبعضها البعض، وأيضا داخل كل دولة عل حدة. حيث يحصل 

ي المائة من 
ي المائة من إجمالي سكان العالم عل 52 �ف

حاليا أغ�ف 10�ف
ي المائة من سكان 

ف يحصل أفقر 50 �ف ي ح�ي
، �ف إجمالي الدخل العالىمي

ي الفرد المنتىمي  . ويج�ف ي المائة فقط من الدخل العالىمي
العالم عل 8 �ف

ي المتوسط 
ي المائة األغ�ف من سكان العالم سنويا �ف

يحة ال10 �ف إل �ش
ي الفرد المنتىمي إل  ف يج�ف ي ح�ي

87،200 يورو )122،100 دوالر(، �ف
ي 

ي المائة األفقر من سكان العالم سنويا 2800 يورو �ف
يحة ال50 �ف �ش

المتوسط )3920 دوالر( )الشكل 1(.

وة. حيث  وتتسع هوة الال مساواة إذا ما نقلنا النظر من الدخل إل ال�ث
ال يكاد يمتلك نصف السكان األفقر حول العالم أي ثروة، أو للدقة، 
ي 

ي المائة فقط من إجمالي ثروات العالم. و�ف
يمتلك هؤالء جميعا 2 �ف

ي المائة األغ�ف من سكان العالم ما 
يحة ال10 �ف المقابل، تمتلك �ش

ف يمتلك كل  ي ح�ي
وة العالمية. ف�ف ي المائة من إجمالي ال�ث

يعادل 76 �ف
يحة األغ�ف ثروة تعادل 550900 يورو  شخص بالغ من تلك ال�ش

وة للفرد المنتىمي  ي المتوسط، يبلغ متوسط ال�ث
)771300 دوالر( �ف

ي المائة األفقر من سكان العالم 2900 يورو )4100 دوالر(. 
لل50 �ف

وة، 2021 ي ال�ث
الدخل العالمي والال مساواة �ن الشكل 1
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وة  ائية للدوالر. ويمتلك النصف األفقر من سكان العالم 2% من إجمالي ال�ث ي النصف األفقر من سكان العالم 8% من إجمالي الدخل، مقاسا بمعادل القوة ال�ش ح: يج�ف ال�ش
، كما يحوز عل 52% من إجمالي الدخول بحسب بيانات  ائية للدوالر(. ويمتلك أغ�ف 10% من السكان 76% من إجمالي ثروات القطاع العائلي )مقاسا بمعادل القوة ال�ش

وة ليسوا هم أنفسهم ال10% األعل من حيث الدخل. الدخول مقاسة بعد احتساب المدفوعات والمداخيل الخاصة  2021. الحظ أن ال10% األعل من حيث ال�ث
wir2022.wid.world/methodology  :ائب الدخل والتحويالت األخرى. المصدر وسالسل البيانات بالمعاشات وتعويضات البطالة ولكن قبل احتساب �ف

.
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ق األوسط وشمال أفريقيا هي األعىل من حيث الال  منطقة ال�ش
ي العالم وأوروبا هي األقل من حيث الال مساواة.

مساواة �ن

ف مناطق  ي الدخل ب�ي
يوضح الشكل 2 تفاوت مستويات الال مساواة �ف

ف المنطقة األك�ث مساواتية  ا ب�ي العالم. حيث تتباين التفاوتات كث�ي
ق األوسط وشمال  )أوروبا(  إل تلك األك�ث ال مساواتية )ال�ش

ية األعل من حيث  يحة الع�ش ي أوروبا، يبلغ نصيب ال�ش
أفريقيا(. ف�ف

ي 
يحة �ف ف يبلغ نصيب نفس ال�ش ي ح�ي

ي المائة، �ف
الدخل حوالي 36 �ف

ف هذين  ي المائة. ونرى أنماطا متعددة فيما ب�ي
ق الألوسط 58 �ف ال�ش

ي المائة األعلي دخال عل 
ق آسيا، يحصل ال10 �ف ي �ش

الحدين. ف�ف
ي أمريكا 

ي المائة �ف
ي المائة من إجمالي الدخل، وتبلغ النسبة 55 �ف

43 �ف
الالتينية.

نا متوسطات الدخل القومي بالكث�ي عن الال مساواة  ال تخ�ب

تكشف خريطة العالم لال مساواة )الشكل 3( أن متوسطات 
نا إال قليال عن الال مساواة: من  مستويات الدخل القومي ال تخ�ب

ف الدول ذات الدخول العليا، هناك بعض الدول شديدة الال  ب�ي
مساواة )مثل الواليات المتحدة(، وأخرى تعت�ب أقرب إل المساواة 
ف الدول ذات الدخل المتوسط أو  )مثل السويد(، وينطبق الحال ب�ي
المنخفض، حيث يشهد بعضها مستوى متطرف من الال مساواة 

ازيل والهند(، وبعضها مستوى مرتفع من الال مساواة   )مثل ال�ب
ف بعض الدول بمستويات نسبيا منخفضة  (، بينما تتم�ي ف )مثل الص�ي

يا واألوروجواي(. ف )مثل مال�ي

الال مساواة ليست حتمية بل هي خيار سياسي

ي 
وة إل الصعود �ف ي ال�ث

ي الدخل و�ف
اتجهت كل من الال مساواة �ف

ين. وذلك بعد  كل بقاع األرض تقريبا منذ ثمانينيات القرن الع�ش
سلسلة من برامج رفع القيود عن االقتصاد وانسحاب الدولة من 

، تم تطبيقها بأشكال مختلفة من بلد لآلخر. وهكذا،  دورها التنظيىمي
ي الال مساواة من مكان آلخر. حيث ارتفعت بشكل 

تفاوتت الزيادة �ف
ي دول مثل الواليات المتحدة وروسيا والهند،  بينما 

ي �ف
صارو�ف

 . ف ي دول أخرى مثل الدول األوروبية والص�ي
شهدت ارتفاعات أقل �ف

ي النسخة 
ي سبق أن ناقشناها باستفاضة �ف وتؤكد تلك التمايزات، وال�ت

ي العالم، أن الال مساواة هي خيار 
السابقة من تقرير الال مساواة �ف

سياسي وليست أمرا ال مفر منه2.

ب الال مساواة العالمية المعارصة من مستوياتها إبان ذروة  تق�ت
ي بدايات القرن ال20

يالية الغربية، �ن اإلم�ب

، بينما  ف زادت الال مساواة داخل معظم الدول خالل العقدين الماضي�ي
ف الدول وبعضها البعض.  تناقصت الال مساواة عل مستوى العالم ب�ي
ي يحصل عليها أغ�ف  ف متوسطات الدخل ال�ت فقد تضائلت الفجوة ب�ي
ي يحصل  ي العالم ومتوسطات الدخول ال�ت

ي المائة  من األفراد �ف
10 �ف

ف ضعفا، بدال  عليها نصف األفقر من السكان  وذلك إل أقل من أربع�ي
ي نفس الوقت، زادت الال 

ف ضعفا )الشكل 5(. و�ف من حوالي خمس�ي
ف متوسط الدخول  مساواة داخل الدول. حيث تضاعفت الفجوة ب�ي
ي يجنيها نصف السكان األفقر،  ي يجنيها العش�ي األغ�ف وتلك ال�ت ال�ت

 ، ي
ي المائة )انظر الفصل الثا�ف

ي المائة مقارنة ب8،5 �ف
لتصل إل 15 �ف

ي تلك القفزة أنه برغم النمو ومحاوالت  ية(. وتع�ف ف متاح باإلنجل�ي
ي الال 

ي الدول الناشئة، ما زال عالم اليوم يعا�ف
اللحاق االقتصادي �ف

ي ذلك أيضا أن الال مساواة داخل الدول هي اليوم  مساواة. كما يع�ف
ف الدول وبعضها البعض )الشكل 6(. ة ب�ي أسوأ من الال مساواة الكب�ي

2021 ، ائح ال50% األفقر، ال40% الوسىط وال10% األعىل دخال من الدخل العالمي ي القاع: نصيب �ش
نصف سكان العالم األفقر �ن الشكل 2 
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الشمال�ة

روس�ا ووسط آس�ا جنوب وجنوب 
ق آس�ا ��

أم���ا 
الالت�ن�ة

أف��ق�ا جنوب 
الصحراء

ق األوسط  ال��
وشمال أف��ق�ا

ال50% األقل ال40% الوس� ال10% األع�

ي أوروبا. يقاس الدخل بعد احتساب 
ي المائة �ف

، مقارنة ب36 �ف ي المائة من الدخل القومي
ي المائة عل 55 �ف

ي أمريكا الالتينية، يحوز أعل 10 �ف
ح: �ف  ال�ش

ائب الدخل والتحويالت األخرى. المصدر وسالسل البيانات:    المدفوعات والمداخيل الخاصة بالمعاشات وتعويضات البطالة ولكن قبل احتساب �ف
.www.wir2022.wid.world/methodology
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ي  ي نفس مستوياتها المرتفعة ال�ت
تبدو الال مساواة العالمية اليوم �ف

ين.  ي بدايات القرن الع�ش
يالية الغربية �ف شهدتها ذروة حقبة اإلم�ب

ي اليوم نصف ما كانت  يحة النصف األفقر من السكان تج�ف بل إن �ش
ي عام 1820، قبل أن يشهد العالم التباعد 

يحة �ف تجنيه تلك ال�ش

ف الدول الغربية ومستعمراتها )الشكل 7(. بعبارة أخرى، ما  الكب�ي ب�ي
زالت الطريق طويلة كي نستطيع محو التفاوتات االقتصادية العالمية 

ف منتصف  ي سادت العالم ب�ي ي خلفتها ترتيبات اإلنتاج الدولية ال�ت ال�ت
القرن ال19 ومنتصف القرن ال20.

وة حول العالم، 2021 ي ال�ث
ي رأس المال: الال مساواة �ن

كز الشديد �ن ال�ت الشكل 4
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وة. النصف  � المائة من ال��
�� 80-60 �  �متلك أغ�� 10% ما ب��

� �ل األحوال أقل من %5.
األفقر �متلك ��

أورو�ا ق آس�ا �� أم���ا 
الشمال�ة

ق روس�ا ووسط آس�ا جنوب وجنوب ��
آس�ا

أف��ق�ا جنوب أم���ا الال ت�ن�ة
الصحراء

ق األوسط  ال��
وشمال أف��ق�ا

ال50% األقل ال40% الوس� ال10% األع�

يحة ال40% الوسىط.  وة تمتلكها �ش ي مقابل حصة تبلغ 22% من ال�ث
، �ف ي أمريكا الالتينية 77% من إجمالي ثروات القطاع العائلي

ح:  يمتلك أغ�ف 10% من السكان �ف ال�ش
وة، وال40% الوسىط يملكون 38%، بينما تبلغ حصة  ي أوروبا، يمتلك ال10% األغ�ف 58% من إجمالي ال�ث

وة. �ف وال يمتلك النصف األفقر من السكان سوى 1% من ال�ث
وة 4%. المصادر وسالسل البيانات:  ال50%  األفقر من ال�ث

.wir2022.wid.world/methodology

ي المائة األقل دخال حول العالم، 2021
ن �ن نصيب العش�ي األعىل دخال / نصيب الخمس�ي الشكل 3

�حة ال10٪ األع� / ال50٪ األقل �س�ة ال��
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ي فرنسا تبلغ النسبة 7 أضعاف. يقاس الدخل بعد احتساب 
ي النصف األفقر من السكان أقل 29 ضعفا من ال10% األعل دخال. �ف ازيل، يج�ف ي ال�ب

ح: �ف  ال�ش
ائب الدخل والتحويالت األخرى. المصدر وسالسل البيانات:   المدفوعات والمداخيل الخاصة بالمعاشات وتعويضات البطالة ولكن قبل احتساب �ف

wir2022.wid.world/methodology
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ي المائة األفقر، 2020-1820
ي الدخل: نسبة نصيب العش�ي األعىل إىل نصيب ال50 �ن

الال مساواة العالمية �ن الشكل 5
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1980:  ي�لغ متوسط الدخل لدى ال %10 
األع� دخال 53 ضعفا متوسط الدخل لدى ال

50 %األقل.
1910:  ي�لغ متوسط الدخل لدى ال %10 

األع� دخال 41 ضعفا متوسط الدخل لدى ال
50% األقل.

1820: ي�لغ متوسط الدخل لدى ال %10 
األع� دخال 18 ضعفا متوسط الدخل لدى ال

50% األقل.

2020:  ي�لغ متوسط الدخل لدى ال %10
األع� دخال 38 ضعفا متوسط الدخل لدى ال

50% األقل.

ف متوسط الدخل ألعل 10% دخال،  ف عامي 1820 و 1910، ارتفعت الال مساواة العالمية بأك�ث من الضعف، إذا ما قيست بالنسبة T10/B50، أي النسبة ب�ي ح: أما ب�ي ال�ش
ف عامي 1910 و2020. من المبكر القول إذا ما كان االنخفاض  ة. ثم استقرت حول 40 ب�ي ي أول الف�ت

ومتوسط الدخل ألقل 50% دخال، لتصل إل حوالي 40 مقابل 20 �ف
ائب الدخل  ي الال مساواة منذ عام 2008 سوف يستمر. يقاس متوسط دخل الفرد بعد تحويالت المعاشات وتعويضات البطالة وقبل استقطاع �ف

الذي شهده العالم �ف
.wir2022.wid.world/lmethodology and Chancel and Piketty )2021(  :وة. المصدر وسالسل البيانات وال�ث

ن الدول مقارنة بداخل الدول )مؤ�ش ثيل(، 2020-1820  ي الدخل: ب�ي
الال مساواة العالمية �ن الشكل 6
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� الدول تمثل 1820: الال مساواة ب��
%11 من إجما�� الال مساواة

� الدول  1980: الال مساواة ب��
تمثل 57% من إجما�� الال مساواة العالم�ة

� الدول 2020: الال مساواة ب��
تمثل 32% من الال مساواة العالم�ة

الال مساواة �داخل الدول 

� الدول  الال مساواة ب��

ف عامي 1820 و1980. ثم انخفضت بشكل ملحوظ  ف تقاس بمؤ�ش ثيل، وذلك ب�ي ي الال مساواة العالمية، ح�ي
ف الدول �ف ح: زادت األهمية النسبية لال مساواة ب�ي  ال�ش

ف األفراد. ويعزى الثلثان الباقيان إل الال مساواة داخل الدول. يحتسب  ف الدول تمثل حوالي ثلث الال مساواة العالمية ب�ي ي عام 2020، صارت الال مساواة ب�ي
بعد ذلك. �ف

وة. المصدر وسالسل البيانات:   ائب الدخل وال�ث متوسط دخل الفرد بعد تحويالت المعاشات وتعويضات البطالة وقبل استقطاع �ف
.wir2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty )2021(

ملخص تنفيذي
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ي الدخل، 2020-1820
 الال مساواة العالمية �ن الشكل 7

1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

 
(%

) 
��

عال
 ال

خل
لد

 ا
��
ما

إج
ن 

ة م
ص

ح
ال

تظل حصة ال50% األفقر من إجما�� الدخل العال�� عند 
إحدى أ��� المست��ات التار�خ�ة انخفاضا، ع� الرغم من 

النمو الذي حققته الدول الناشئة خالل العقود الماض�ة.
ال50% األقل

ال40% الوس�

ال10% األع�

ي عام 
ي عام 1910، 56% �ف

ي عام 1820، %60 �ف
ف عامي 1820 و2020 )50% �ف ح: تأرجح نصيب ال10% األعل دخال من إجمالي الدخل العالىمي حول 50%-60% ب�ي ال�ش

ي عام 1910، 
ي عام 1820، 7% �ف

ف ظل نصيب ال50% األقل دخال حول العالم حول أو أقل من 10% )14% �ف ي ح�ي
ي عام 2020(. �ف

ي عام 2000 و55% �ف
1980، 61% �ف

ف 1820 و1910 بينما ال يظهر لها اتجاه طويل  ة. وارتفعت حدتها ب�ي ي عام 2020(. دائما ما كانت الال مساواة العالمية كب�ي
ي عام 2000 و7% �ف

ي عام 1980، 6% �ف
5% �ف

ة 2020-1910. المصادر وسالسل البيانات:  المدى واضح خالل الف�ت
.wir2022.wid.world/methodology and Chancel and Piketty )2021( 

ي الدول الغنية، 2020-1970
وة العامة �ن وة الخاصة مقابل انخفاض ال�ث ارتفاع ال�ث الشكل 8
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األم��ك�ة

وة الحكوم�ة ال��

وة الخاصة ال��

1970 1980 1990 2000 2010 2020

الممل�ة المتحدة

ا، انخفضت تلك األصول من 60% من  ي انجل�ت
ي يد الحكومات مخصوم منها الديون. �ف

وة العامة )الحكومية( هي مجموع كل األصول المالية وغ�ي المالية �ف ح: ال�ث ال�ش
.wir2022.wid.world/methodology, Bauluz et al. )2021( and updates  :ي عام 2020. المصادر وسالسل البيانات

ي عام 1970 إل -106% �ف
الدخل القومي �ف

ملخص تنفيذي
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ة ، بينما صارت الحكومات فق�ي صارت الدول أغ�ن

ف  ك�ي أحد الطرق المناسبة للنظر إل تلك التفاوتات، هي ع�ب ال�ت
وة لدى القطاع  ي ال�ث

وة الحكومية وصا�ف ي ال�ث
ف صا�ف عل الفجوة ب�ي

ف عاما  الخاص. حيث زادت ثروات الدول بشكل الفت خالل األربع�ي
ب نصيب مؤسسات  الماضية، بينما صارت حكوماتها أفقر. يق�ت

ي الدول 
وة من الصفر أو بالسالب �ف الحكومة والقطاع العام من ال�ث

ي أيدي 
وة تقع �ف ي أن الغالبية العظىم من ال�ث الغنية، وهو ما يع�ف

القطاع الخاص )الشكل 8(. ةتضاعف هذا االتجاه بفعل أزمة 
ضت الحكومات خاللها، من القطاع الخاص  ي اق�ت الكوفيد، وال�ت

. ويستتبع هذا  ي المائة من الناتج المحلي
باألساس، ما يعادل 10-20 �ف

وة لدى الحكومات انخفاض قدرات الدولة  ي ال�ث
االنخفاض الحالي �ف

ي المستقبل، وعل مواجهة التحديات 
عل معالجة الال مساواة �ف

. ي
ين، مثل التغ�ي المنا�ف ى للقرن الحادي والع�ش الك�ب

وة ي أعىل سلم توزيــــع ال�ث
زيادة الال مساواة �ن

وة الخاصة بالتفاوت الكب�ي داخل كل دولة  ي ال�ث
ت الزيادة �ف ف تم�ي

ف  ف الدول وبعضها البعض. حيث استأثر أصحاب المالي�ي وأيضا ب�ي
وة العالمية، وذلك  حول العالم بنصيب غ�ي متناسب من إجمالي ال�ث
ي المائة من 

ي المائة عل 38 �ف
خالل العقود الماضية: حصل أغ�ف 1 �ف

ي أضيفت منذ منتصف التسعينيات من  وة ال�ت ي ال�ث
إجمالي الزيادة �ف

ي 
ي المائة األفقر عل 2 �ف

ف حصل الخمسون �ف ي ح�ي
، �ف ي

القرن الما�ف
ف معدالت  المائة فقط. وتنبع تلك الال مساواة من التفاوت الكب�ي ب�ي

وة ومعدالت نمو أسفل  ائح سلم توزيــــع ال�ث ي أعل �ش
وة �ف نمو ال�ث

ي المائة األك�ث ثراء 
يحة ال0.01 �ف ائح. فقد ارتفعت حصة �ش ال�ش

وة العالمية، مقارنة ب 7  ي المائة من إجمالي ال�ث
ي العالم إل 11 �ف

�ف
ي عام 1995. )الشكل 9(. ومنذ عام 1995، ارتفع كذلك 

ي المائة �ف
�ف

ي 
ي المائة إل 3 �ف

وة العالمية من 1 �ف نصيب المليارديرات من ال�ث
المائة. وتسارعت تلك الزيادة أثناء جائحة الكوفيد. حيث كان العام 

وة  ي نصيب المليارديرات من ال�ث
2020 صاحب أعل زيادة مسجلة �ف

العالمية )الشكل 10(.

وة، 2021-1995 ي ال�ث
متوسط معدل النمو السنوي �ن الشكل 9

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99.9 99.99 99.999

أغ�� 100/1 مليون
أغ�� (50)

أغ�� %0.001

أغ�� 10/1مليون
أغ�� (500)

ال50% األفقر حصل ع� 2% من 
وة العالم�ة � ال��

إجما�� النمو ��

ال1% األغ�� حصل ع� 
 �

38% من إجما�� النمو ��
وة ال��

صعود الط�قة الوس� 
� الدول الناشئة

��

هبوط المجموعات الوس� 
� الدول الغن�ة

والدن�ا ��

 (%
) (

خم
ض

الت
اد 

�ع
س�

(�ا
غ 

�ال
د ال

فر
 لل

وة
� �
 ال

�� �
ي 

نو
س

و ال
نم

 ال
دل

مع
ط 

وس
مت

← 1% األفقر  وة العالم�ة مجموعات ال�� 0.001% األغ�� →

ف العام 1955 والعام 2021. وبما أن نقطة البدء عند تلك المجموعة كانت  ف 3% و4% سنويا ب�ي ح: ظلت معدالت النمو لدى النصف األفقر من سكان العالم ب�ي  ال�ش
وة، ظلت معدالت النمو المطلقة منخفضة جدا. وهكذا، نجد أن النصف األفقر من السكان قد حصل عل 2،3% من إجمالي النمو   عند مستوى منخفض جدا من ال�ث

ف  وة ب�ي ي ال�ث
ف استفاد ال1% األغ�ف من ارتفاع معدالت النمو )3% إل 9% سنويا(. وهكذا جنت تلك المجموعة 38% من إجمالي النمو �ف ي ح�ي

 منذ عام 1995. �ف
( المملوكة لألفراد، مخصوما منها  ي

وة مجموع األصول المالية )مثل األسهم والسندات( وغ�ي المالية )مثل العقارات واألرا�ف ي ال�ث
عامي 1995 و2021. تساوي صا�ف

.wir2022.wid.world/methodology :الديون. المصادر وسالسل البيانات

ملخص تنفيذي



10

وة داخل الدول خالل معظم القرن  ي ال�ث
انكماش الال مساواة �ن

ال20، لكن ظل نصيب النصف األفقر من السكان ضئيال

ف  وة ب�ي ي ال�ث
ي خفض مستويات الال مساواة �ف

نجحت الدول الغربية �ف
ين والثمانينياتز ولكن ظل نصف السكان األفقر  بدايات القرن الع�ش

ي المائة 
ي المائة و7 �ف

ف 2 �ف وة، أي ما ب�ي ال يملكون إال قليال من تلك ال�ث
ي مناطق أخرى، كان نصيب تلك 

وة )الشكل 11(. و�ف من إجمالي ال�ث
ي كل منطقة من 

يحة أحيانا أقل. وتش�ي تلك الحقيقة أن العالم �ف ال�ش
مناطقه، ما زال أمامه الكث�ي من العمل كي يخفف من حدة تلك الال 

وة.  ي ال�ث
مساواة المتطرفة �ف

ة،  / الجندر كب�ي ال تزال الال مساواة المرتبطة بالنوع االجتماعي
ء جدا والتقدم داخل الدول بىطي

ي العالم 2022 أول تقديرات عن الال 
يقدم تقرير الال مساواة �ف

ي الدخل العالىمي المرتبطة بالجندر. إجماال، بلغ نصيب 
مساواة �ف

ي عام 
ي المائة �ف

ي إجمالي الدخل عن العمل ما يناهز 30 �ف
النساء �ف

ي المائة )الشكل 12(. وتظل 
1990. ويقف اليوم عند أقل من 35 �ف

ي عالم 
ي الدخل بحسب النوع مرتفعة: حيث نظريا �ف

الال مساواة �ف

ي المائة من 
ي أن تحصل النساء عل 50 �ف

المساواة التامة، ينب�ف
ف عاما، يعت�ب التقدم بطيئا عل  دخل العمل. وهكذا، فخالل ثالث�ي

مستوى العالم. وتختلف آليات الحركة من دولة إل أخرى، حيث 
ي أنصبة النساء من 

سجل بعضها تقدما بينما شهدت أخرى تراجعا �ف
الدخول المكتسبة )الشكل 13(.

ي انبعاثات الكربون من أجل 
ة �ن ال غ�ن عن عالج الال مساواة الكب�ي

ي
مواجهة التغ�ي المنا�ن

وات والال مساواة البيئية وتلك  ي الدخول وال�ث
تعت�ب الال مساواة �ف

ي 
ي شديدة االرتباط ببعضها البعض. ف�ف

ي التغ�ي المنا�ف
المتسببة �ف

ي انبعاثات سنوية تصل إل ما يعادل 
 المتوسط، يتسبب الفرد �ف

ي أكسيد الكربون. ولكن توضح قاعدة بياناتنا 
6.6 طن من ثا�ف

ة عل  ي انبعاثات الكربون تفاوتات كب�ي
الجديدة عن الال مساواة �ف

ي المائة األعل إطالقا 
ة �ف مستوى العالم: حيث يبلغ نصيب الع�ش

ي المائة من إجمالي االنبعاثات. بينما يعت�ب 
لغاز الكربون حوالي 50 �ف

ي المائة فقط من إجمالي 
ي المائة األد�ف مسؤوال عن 12 �ف

ال50 �ف
االنبعاثات )الشكل 14(.

2021-1995 ، ن ي المائة األك�ث ثراء والمليارديرات العالمي�ي
يحة ال0.01 �ن وة: صعود �ش ي ال�ث

الال مساواة القصوى �ن الشكل 10
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�� � ثروة المل�ارديرات العالمي��

2021 �ساوي 3،5% من إجما�� 
ثروات القطاع العائ�� حول العالم

ال10% األع�

 � مجموعة المل�ارديرات العالمي��

ي ثروة القطاع 
ي عام 1995، إل ما يقرب من 3،5% اليوم. تساوي صا�ف

وة من 1% من إجمالي ثروة القطاع العائلي �ف ح: ارتفع نصيب المليارديرات حول العالم من ال�ث ال�ش
( المملوكة ألفراد، مخصوما منها الديون. المصادر وسالسل البيانات: ي

العائلي مجموع األصول المالية )مثل األسهم والسندات( وغ�ي المالية )مثل العقارات واألرا�ف
.wir2022.wid.world/methodology, Bauluz et al. )2021( and updates

ملخص تنفيذي
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ي انبعاثات الكربون ليست 
ويوضح الشكل 15 أن الال مساواة �ف

ة. فهناك دول منخفضة  مرتبطة بالدول الغنية مقابل الدول الفق�ي
ومتوسطة الدخل مسؤولة عن بعض أك�ب االنبعاثات الكربونية. كما 
ي أوروبا، يبلغ نصيب ال50 

. ف�ف ف توجد دول غنية من صغار الملوث�ي
ي 

ي المائة األفقر من االبنعاثات السنوية حوالي 5 أطنان لكل فرد �ف
�ف

ق آسيا حوالي 3 أطنان.  ي �ش
المتوسط. بينما يبلغ نصيب تلك الفئة �ف

ي الواليات المتحدة يبلغ 10 أطنان. وتتباين تلك البيانات مع 
و�ف

 : ي تبلغ عل التوالي ي تلك المناطق وال�ت
ي المائة األغ�ف �ف

أنصبة ال10 �ف
29 طن، 39 طن و73 طن.

ف ننظر إل نصيب الفرد من أهداف  كما يكشف التقرير أيضا أنه ح�ي
ي حددتها الدول الغنية لنفسها، نجد  2030 المتعلقة بالمناخ، وال�ت
ي تلك الدول الغنية يحققون بالفعل أو 

أن نصف السكان األفقر �ف
ي المائة 

بون من تحقيق تلك األهداف. بينما ال يزال ال10 �ف يق�ت
ي تلك الدول بعيدين عنها. وبناء عل تلك التفاوتات 

األغ�ف �ف
ي أن تستهدف السياسات المناخية 

ي االنبعاثات، ينب�ف
الشاسعة �ف

هم. وإل اآلن، عل العكس  ف أك�ث من غ�ي هؤالء األثرياء الملوث�ي
ائب الكربون المجموعات ذات الدخل  من ذلك، استهدفت �ف

ف أبقت عل العادات  ي ح�ي
هم، �ف من غ�ي المتوسط والمنخفض أك�ث

االستهالكية للمجموعات األغ�ف عل حالها.

ي الواليات المتحدة، 2020-1910
ي أوروبا الغربية و�ن

وة �ن ي المائة من ال�ث
ي المائة مقابل نصيب أفقر 50  �ن

نصيب أغ�ن 1 �ن الشكل 11
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وة للصعود  � ال��
عادت الال مساواة ��

 . �
��عات مختلفة �عد انخفاض تار���

ب�نما �ق�ت حصة النصف األفقر 
ض��لة للغا�ة.

ال50% األد�� أم���ا

ال50% األد�� أورو�ا

ال1% األع� أم���ا

ال1% األع� أور�ا

ة 1910-2020، كان نصيب  ي الف�ت
ي أوروبا الغربية والواليات المتحدة. �ف

وات الشخصية �ف ة سنوات لنصيب أغ�ف 1% من ال�ث ح: يمثل الشكل متوسطات لكل ع�ش ال�ش
ين. المصادر  ي بداية القرن الع�ش

ي قرن، عادت الواليات المتحدة عند نفس مستواها �ف
ي الواليات المتحدة. وبعد م�ف

ي أوروبا مقابل 43% �ف
ي المتوسط 55% �ف

هؤالء �ف
.wir2022.wid.world/methodology :وسالسل البيانات

نصيب النساء من إجماىلي الدخل العالمي المكتسب من العمل، 2020-1990 الشكل 12
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خط المساواة الجندر�ة

�حصل ال�ساء ع� 35% فقط من إجما�� 
� �حصل  � ح��

الدخل المتولد من العمل، ��
الرجال ع� ال65% المت�ق�ة

30.6% 31.3% 32.5% 33.5% 34.2% 34.7%

ف عامي 2015-2020. بينما يحصل  ي عام 1990، وناهزت تلك الحصة 35% ب�ي
ح: كانت حصة دخول النساء من إجمالي الدخل المتولد عن العمل )األجور( 31% �ف ال�ش

.wir2022.wid.world/methodology and Neef and Robilliard )2021(  :اليوم الرجال عل 64% من إجمالي الدخل. المصادر وسالسل البيانات

ملخص تنفيذي
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نصيب النساء من إجماىلي الدخل المتحقق من العمل، مقارنة دولية، 2020-1990 الشكل 13
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لي واالستثمارات العامة والخاصة، إضافة إل الصادرات والواردات من مكون الكربون الموجود  ف ح: تتضمن انبعاثات الكربون الفردية انبعاثات االستهالك الم�ف ال�ش
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�ف
.wir2022.wid.world/methodology and Chancel )2021( :ف األ�. المصادر وسالسل البيانات والمخرجات. وتقسم االنبعاثات بالتساوي ب�ي

ملخص تنفيذي



13

نصيب الفرد من االنبعاثات الكربونية حول العالم، 2019 الشكل 15
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ي العالم، 2021
ات والمليارديرات �ن المليون�ي  الجدول 1

وة العالمية يبة عىل ال�ث ال�ن

وة )$( نمجموعات ال�ث وة بالمليار $عدد البالغ�ي وة بالمليون $إجماىلي ال�ث يبة الفعلية متوسط ال�ث معدل ال�ن
وة )%( عىل ال�ث

العائدات )% من إجماىلي 
) الدخل العالمي

62,165,160174,2002.81.01.6                        فوق 1مليون

160,319,510111,1001.80.60.6م - 10م  

101,769,20033,600191.30.4م - 100 م

173,71016,5002201.50.2مليار- م100

12,5827,5802,9402.30.2مليار - 10 مليار

101594,17026,2102.80.1 مليار -100 مليار

91,320146,7803.20.04فوق 100 مليار

ي عام 2021، كان هناك 62،2 مليون فرد حول العالم يملك كل منهم أك�ث من مليون دوالر )مقاسا بأسعار ال�ف السوقية(. بلغ متوسط ثروة الفرد 
ح: �ف  ال�ش

وة يمكن أن تدر  يبة تصاعدية  عل ال�ث وة، فإن �ف يبة عل ال�ث حه لل�ف  2،8 مليون دوالر، ومجموع ثرواتهم 174 تريليون دوالر. بحسب السيناريو 2 الذي نق�ت
.wir2022.wid.world/methodology :ي االعتبار التهرب وإهالك رأس المال. المصادر وسالسل البيانات

، آخذين �ف عائدات تساوي 2،1% من الدخل العالىمي

ي المستقبل
وة من أجل االستثمار �ن إعادة توزيــــع ال�ث

ي العالم 2022 عددا من 
 يستعرض تقرير الال مساواة �ف

وة واالستثمار  ي تهدف إل إعادة توزيــــع ال�ث  الخيارات السياسية ال�ت
ي المستقبل، من أجل مواجهة تحديات القرن ال21. ويوضح 

�ف
وة  ة تصاعدية عل ال�ث يبة صغ�ي ي تنتج عن �ف الجدول 1 العوائد ال�ت

كز الكب�ي  ف حول العالم. استنادا إل حجم ال�ت عل أصحاب المالي�ي
ة  يبة الضئيلة عوائد معت�ب وة، يمكن أن يتمخض عن تلك ال�ف ي ال�ث

�ف
للحكومات. وفقا لهذا السيناريو، نجد أنه يمكن جمع ما يعادل 

ي 
ي المائة من إجمالي الدخل العالىمي ومن ثم إعادة استثماره �ف

1.6 �ف
. ومرفق مع هذا التقرير آلية محاكاة  ي التعليم والصحة والتحول البي�ئ
نت يستطيع بها كل من شاء أن يقوم بتصميم خاص  متاحة عل اإلن�ت

. وة سواء عل المستوى الدولي أو اإلقليىمي يبة عل ال�ث لل�ف

ونؤكد هنا أن معالجة تحديات القرن ال21 لن تكون ممكنة بدون 
وة. لقد ارتبط  ة لكل من الدخل وال�ث القيام بإعادة توزيــــع معت�ب

ي القرن ال20 بالتقدم 
صعود دول الرفاه االجتماعي الحديثة �ف

ي الصحة والتعليم وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع 
المذهل �ف

ية(، وارتبط ذلك التقدم بزيادة  ف ، باإلنجل�ي )انظر الفصل العا�ش
ائب. ولعب ذلك دورا محوريا من أجل  المعدالت التصاعدية لل�ف

ائب وتوسيع قاعدة  ف القبول االجتماعي والسياسي لتصاعد ال�ف تأم�ي
وة socialization of wealth. هناك أيضا حاجة  االستفادة من ال�ث
لتطور مماثل من أجل مواجهة تحديات القرن ال21. حيث توضح 

يبة العالمية أنه  اح ال�ف ة المتعلقة باق�ت  التطورات األخ�ي
ي قدما باتجاه سياسات اقتصادية أك�ث عدالة سواء 

من الممكن الم�ف
عل المستوى الدولي أو عل مستوى كل دولة. تناقش الفصول 

8، 9، 10 من هذا التقرير بدائل متعددة للتعامل مع الال مساواة، 
بالتعلم من أمثلة حول العالم وأخرى مستقاة من التاريــــخ. دائما ما 

وري استلهام السياسات  كانت الال مساواة خيارا سياسيا، ومن ال�ف
ي أزمنة أخرى من أجل تصميم مسارات 

ي دول أخرى أو �ف
المطبقة �ف

تنموية أك�ث عدالة.
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