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سجلتفيالعام الماضي أكبر زيادةفي عدد أصحابالملياراتفيالتاريخ،بمعدلشخص واحد كليومين .وزادت
فقر المدقعفي العالم سبع
ئلة أنتنهي ال
ثروة أصحاب الملياراتبقيمة  762مليار دوالر .من شأن هذه الزيادة ال ها
يشكلون  ٪1من إجمالي
تي ُج معت العام الماضي ذهبتإلى أغنى االغنياء الذين
مرات ٪82 .من إجماليالثروة ال
تشكل  ٪50منسكانالعالملمتشهد أي زيادةعلى اإلطالق.
فقرالتي
بقة اال
سكانالعالم،في حين أنالط
ثيرونيدعممصالحقل ة من األشخاصتملكثروات طائلة.
لك
إنالعملالحافبالمخاطر وشحيحاألجرالذييقومبه ا
فقط.ينبغيعلىالحكومات أنتنشئ مجتمعا ً
نساءبأسوأ األعمالفيمايكاديكون اغنى االغنياء من الرجال
تقوم ال
فذين.
تجي الموادالغذائيةبدالً من األثرياء والنا
كثر مساواة من خالل إعطاء األولويةللعمالالعاديين وصغار من
أ
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نفس هم لخطر كبير،
يعرضون أ
تصدون النعدام المساواة والظلم ،وكثيرا ما
هذه الدراسة مخصصة للنساء والرجالفي جميع أنحاء العالم الذيني
في مواج هة القمع المتزايدفي غالبية البلدان.
كسفامالدوليةيناير 2018
© أو
يبورا هاردون
كسفامعلى مس اهمة كل من :د
ثني منظمة أو
ليخوفاسكيزبيمنتل وإينيغو ماسياس أيمار وماكسلوسون .وت
دييغ و أ
كتب هذهالدراسة
يلينبنتينغفي
يسكا رودس ودياناساروسي و ه
رفيوفرانش
يسكا ماغر وروان ها
وفالي وإرينتشسا هانوفرانز
نيكبريير وميلينا د
ليكس ميالند و
وأ
نوفيتش،برينا سيديل،
ستوف الكنر،برانكوميال
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فون م م
إنتاج هذا الدراس ة .المؤل
فريدمان ،مورا ليري ،كيتبيكيت،إيزابيل أورتيز ،مايك
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جيسون هيكيل ،داني دورلينغ ،ج
يليندا،بولسيجال وكريس هوي .هذهالدراسة هي جزء
لسر ،آنا إينس أب
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من س
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قضايا
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فوظة ولكنيمكن اس
حقوق هذه الدراسة مح
نشر اإل الغبجميع هذه االستخدامات ألغراضتقييم النتيجة.ينبغيالحصولعلى إذن مسبقلعمليات
بالكامل .ويطالب صاحبحقوقالطبع اول
سال ة
تفرض رسومفي هذهالحالة.الرجاءتوجيه ر
نسخ الغراض أخرى أو إلعادة استخدام هافيمنشورات أخرى أوللت رجمة أوالتعديل،وقد
ال
تاليpolicyandpractice@oxfam.org.uk :
الىالعنوانال
المعلوماتالواردةفي هذاالدراسةصحيحة وقت صدور ها.
كسفامالدولية
لصالح أو
نشر ها
كسفامبريطانياب
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أوكسفام
مستقبل
كسفام هياتحاد دولييضم  20منظم ةمترابطةفي أكثر من 90بلداً و هي جزء من حرك ةعالمي ةتعمل من أجلالتغيير ولبناء
منظمة أو
كسفام www.oxfam.org
لتواصل معالوكاالت التالية أو زيارة موقع أو
فقر.لمزيد منالمعلوماتيرجى ا
خال منظلمال

كسفامال هند ()www.oxfamindia.org
أو
كسفام انترمون (اسبانيا)() www.oxfamintermon.org
أو
لندا ()www.oxfamireland.org
كسفام اير
أو
كسفام إيطاليا ()www.oxfamitalia.org
أو
كسفام اليابان ()www.oxfam.jp
أو
كسفامالمكسيك ()www.oxfammexico.org
أو
لندا ()www.oxfam.org.nz
كسفامنيوز
أو
فيب هولندا ()www.oxfamnovib.nl
وكسفام نو
أ
بيك ()www.oxfam.qc.ca
كسفام كي
أو
كسفام جنوبأفريقيا ()www.oxfam.org.za
أو
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ريكا ()www.oxfamamerica.org
كسفام أ م
أو
كسفام استراليا ()www.oxfam.org.au
أو
كسفامبلجيكيا ()www.oxfamsol.be
أو
لبرازيل ()www.oxfam.org.br
كسفام ا
أو
كسفامكندا ()www.oxfam.ca
أو
نسا ()www.oxfamfrance.org
كسفامفر
أو
كسفامألمانيا ()www.oxfam.de
أو
كسفامبريطانيا ()www.oxfam.org.uk
أو
كسفام هونغ كونغ ()www.oxfam.org.hk
أو
كسفامالدنمارك ))http://oxfamibis.dk/
أو
لشرق ألوسط )(arabic.oxfam.org
فم ا
أوكسا
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قديم
ت
ففي الكثير من
فعل.
تحركفيالوقتالمناسب الن أزمة انعدامالمساواة واقعةبال
كسفام والدعوة إلىال
تأتيحملة منظمة أو
فضت حصةتعويضاتالعملفي إجماليالناتجالمحلي ألن األرباح
فاوتفي األجور وانخ
تفاقمالت
قرير،
البلدانكمايشيرالت
كلوننسبة ،٪1بشكل هائللميحصل
في حينتنامت حصة دخل االكثرثراء والذينيش
زادتبسرعة أكبر من األجور .و
ناشئة التيتش هدنمواً اقتصاديا ً متسارعاً ،ال
حتىفيالبلدانال
كثيرون غي رهم علىنصيبهم منثمارالتقدماالقتصادي .ف
نساء يتقاضون أجورا متدنية وأجورفقيرة.
يزالالعديد منالعمال،بمنفي هم عدد كبير منال
تقليص انعدام
فؤاً .وبات
فامبأن غالبية االشخاصيريدون العيشفي مجتمعات أكثرتكا
تقريرأوكس
يؤكداالستبيانالذي أجري ضمن
سساتالعالميةوقادةالعالم .وي ظهرذلكبشكلبارزفي أ هدافالتنميةالمستدامةالواردةفي
المساواة اولويةعلى جدول أعمال المؤ
في مابين ها" كمايدعو الهدف
بلدان و
خطة ألمم المتحدةلعام  ،2030حيثيدعو الهدفالعاشرإلى"الحد من انعدام المساواة داخلال
فير العملالالئقللجميع .وانا اؤيد كلالتأييد ما ورد
نتجة وتو
لكاملةوالم
تحقيق العمالة ا
تصاديشاملوإلى
تحقيق نمو اق
الثامنإلى
كفافضرورية إلقامة مجتمعات أكثر دال" وأنمفتاحالحد من انعدام المساواة
ئقة مع أجورال
كسفام من أن"الوظائفالال
تقرير أو
في
لية ،غاي رايدر.
يكمنفي "األجرالجيدوالعملالالئق -".ال مدير العاملمنظ مة العمل الدو

تصديقات
فقر المدقع وعلى
فاحشوال
سألةتجاورالثراءال
تسليطالضوءعلى م
كسفامل
لمتقم أي مجموعةفيالعالمبأكثر مماقامتبه منظمة أو
خفض انعدام المساواةفيالدخلوالثروة.لقد وقعالعالمبأسرهعلى أ هداف
التدابيرالالزماتخاذ هاليتجهالعالمنحوالعدالةاالجتماعي ة و
كسفام
تقرير أو
بلدانوفي مابين ها".يوفر
التنميةالمستدامة حيث دعا الهدفرقم  10جميعالدولإلى"الحد من انعدام المساواة داخلال
تحقيق الهدفالعاشر من أ هداف التنميةالمستدام ة و هويزخربأفكار ونهج جديدة.بالتأكيد سوفيثير هذا
الجديدقراءة البد من ها ل
بقية"،لكنفيالواقع،
تقرير الهتماموالجدل..المتوقع ،حيثيت هم أحيانااثرى االثرياء أوكسفام و اطرافا أخرىبإثارة "حرب ط
ال
فقراء.ثمة حاجة
لنواالحربعلىال
العديد من األغنياءفيالكثير من المجتمعات،بمافيذلكبلدي  -الواليات المتحدة -الكثير أع
تلبي احتياجاتالجميعبمايتناغم معاأل هداف
فقراء وإقام ة مجتمعاتعادلة
بقاتوالدفاع عنحقوقال
ملحةإلى إحاللالتوازنبينالط
ابعة ألممالمتحدة.
لت
تنمية المستدا مة ا
ومبيا ،مديرشبكة حلول ال
فق علي ها عالمي ًا- .جيفري د.ساتشاستاذ في جامعة كول
المت
نسبةلألسرالعاملة وضمانالعمل المالئمل ها:الحداألدنىلألجورالذييمكناألشخاص
ثمةوصفةبسيطةللحد من انعدام المساواةبال
نسان وحقوق العمل.تمثل حريةتكوين الجمعيات وحقوق المفاوضة
بقاءوالحماية الجتماعية  ،واحترامالشركاتلحقوق اإل
من ال
في الذييوفره الصوت الجماعي حتىتسمع أصواتهم عالياً.
يسية .العمال همبحاجة إلى الدعم إالضا
الجماعية عواملتمكين رئ
تعثر
تصادالعالميسي
تتحرك وينبغيعلىالشركات أنتكون علىقدرال مسؤولية.أوكسفامعلى حق  -الق
يتوجبعلىالحكومات أن
يضع حدا ألزمة إنعدام المساواة  -.شاران
تصاد العمال ،وليس أصحاب الثروات ،س
مع وجود الكثير من أصحاب المليارات .إن اق
بورو ،األمين العام ،االتحاد الدوليلنقابات العمال.
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يشكلوننسبة  % 1قداستحوذوا
بلدان،فإن أغنىاالغنياءفيالعالمالذين
نظر ًالمستوى انعدام المساواةالعاليواآلخذبالتعاظم داخلال
فاع ًا هائ ً
الفي الطبقة العليا
لثروات ارت
تشهد ا
االفقرالتيتشكلنسبة  ٪50منذالعام  .1980و
لفئة
علىضعف حجمالنموالذي حققته ا
مقلقةقراءة جو هرية .حان الوقتلكي
ترسخ.يشكلالبحث الذي أجرتهأوكسفام وتصففيه هذهالتوج هاتال
يبدو ان هذاإلتجاهي
و
رنيا،بيركلي
يفو
برييل زوكمان ،جامعة كال
نكافئالعمل،وليسالثروة -.غ ا
تقاد .إن
بلةلالن
نفس ها غيرقا
قتصرعلىنخبة عالميةتعتبر
سنوات :معظمفوائدالعولمةالموعودةت
ف هالعمالل
تقرير ما عر
يؤكد هذاال
فر
لضريبيالسا
ياسية.فالتهرب ا
سساتالس
ثق ةفي المؤ
للعولمةتن هاربسرعة ومع ها مصداقية مؤيدي ها وال
خرافات النموذج الرا هن
فة.ثمة حاجةعاجلةالتخاذ إجراء جذريلتمويلال مرافق
تقليص الخدمات وتجميد ألجورلعقودلمتأتصد
للشركاتوالخصخصة و
يشهد العالم استمرارافي ازديادالشعبوية
تحقق ذلك ،س
العامة العالمية وتوفير العمل الالئق وإعادةتوزيعالثروات .وفي حال لمي
يضاتاليمين المتطرف .و هانحنقد حذرنا  .-روزابافانيلي،ألمينة العا مة،الخدمات العا مة الدولية(بي اس آي).
عنصرية وتحر
وال
تظهر دراسة "كافئواالعمل الالثروة" حاجة العمالإلىنقاباتوالحقفي المفاوضة الجماعية أكثر من أي وقت مضى.فألشخاص
تشار
نضبطيسرع انعدامالمساواة وانعدام األمن.فمنشأن الن
لشركات غير الم
بحاجةإلى أجورتمكن هم منالعيشبكرامة.لكنجشع ا
تتحرك.
تفيد منهالجميعوليس ٪1فقط .حان الوقتللحكومات أن
تصادالعالميليس
لتوازنالى الق
تفاوض الجماعي أنيعيد ا
الواسعلل

بريطانى (.)TUC
رانسيس أوغرادي ،األمين العام،اتحادنقابات العمال ال
ففوسوالبدءبالعمل
لكالمفي دا
يقةالتيينظرفي ها العالمالى انعدامالمساواة .اآلن حان الوقتلوقف ا
فام الطر
كس
غيرت منظمة أو

سفورد.
لينغ ،جامعة أك
لشاملةالتييطالبب ها الماليين-.داني دور
جاد المساواة ا
على إي

يخد مصالح
صاد م
كسفامتقديمأبحاث مميزةبشأن أزمة انعدامالمساواة العالمية.رسالتها واضحة ومفاد ها:لدينا اقت
تواصل منظمة أو
يسن هيكيل،
في عالمنا الم مزق والمضطرب نحتاج إلىتغييرالنهج  -وبسرعة -.جا
 ٪1منسكانالعالم.فإذا أردنا أننش
غولدسميث ،جامعةلندن.
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تنفيذي
ملخص
سيو أورتيغا
لسلة متاجر ألزياء (زارا)حوالي  1.3ملياريورو ،1علىصاحب ها أمان
لشركة ألملس
لسنويةل
فيالعام  ،2016درت أرباح ألسهم ا
تيفانبيرسون،الذي أسس والدهسلسة اتش آند آم )2 ( H & Mلل البس المرتبة 43فيقائم ةفوربز
وهو رابع أغنى رجلفيالعالم.يحتل س
ليونيورو منرباح األسهمفيالعامال ماضي .3
لعالم ،وحصل على  658م
Forbesلألشخاص األكثرثرا ًءفي ا
لليل .وغالب ا ً ما
حتى ساع ةمتأخرة من ا
ليوم و
تصديرفيبن الديش  .غالبا ً ماتعملانجو  12ساعةفي ا
تعمل أنجوفي خياط ةالمالبسالمعدةلل
بقليل من 900
تحقق أكثر
في منالمالفهي
فويت وجبات طعا ألن ها التجني مايك
تضطرلت

ي ا ً4.
والرسنو

ليوم  2043منأصحاب
نسبة مليارديرجديد كليومين .وهناكفيالعالم ا
زيادفي عدد أصحابالملياراتفي التاريخ،ب
ش هدالعامال ماضي أكبر ة
الملياراتلدوالرية،تسعة من كلعشرة منهم هم منالرجال 5.كذلك ،ش هد أصحابالمليارات زيادة كبيرةفيثروتهم .و هذهالزيادة جديرةبأن
الفئة
فقر المدقعفيالعالم سبع مرات.فيالعامالماضي ،ذ هب  ٪ 82من نموالثرواتالعالميةإلى  ٪1من اغنى الغنياء،في حين أن
تنهيال
لتيتشكلنسبة  ٪50لمتش هدأي زيادةعلي ا طالق.6
الفقر ا
كفاف والعمل الالئق لع م الالعالم أمران جو هريان إلن هاء أ زمة
يعتبر أجر ال
بنيفي جميعأنحاءالعالم،على
تصاد ال  % 1م
ليوم.اق
القائمة ا
انعدام المساواة
نساءالالتي
ظ هور العمال الذينيتقاضون أجوراً متدنية وغالبا ً مايكونوا منال
سلبنحقوق هن األساسية.تحقق هذهالثرواتعلى ظ هور
فقيرة وي
يتقاضين أجور
العا مالت أمثالف اطمةفيبن الديشالتيتعملفي قطاع خياطة ال البس
في تحقيق
فشلت
ض لسوءالمعاملةبانتظام إذا ما
تصدير.فهيتتعر
الم وجهةلل
أل هداف  ،وتتعرضلل مرض إذ اليسمحل هاللذ هابإلىالمرحاضأثناءفترات
العمل7.
تحقق هذهالثرواتعلى ظ هورالعمال أمثالدولوريس،لالتييعملن

في مصانع الدجاجفي ال الياتالمتحدة ويعانين من إعاقة دائ مةتمنع هن من

"عندما كنت حام ال ،سمحوا لي بالعملفي
لعديد من الصناديق
المستودع .كان هناك ا
ليئة بألحذية وكانت وظيفتي وضع الختم
الم
علي ها.تلك األحذية كانت لتناسب ابنيتمام ا،
فهي رائعة جدا .أتمنى أنيكون البنيأحذية مثل
ستطيع .أعتقد أنه كانليريد
هذه ،لكن ه ال ي
ليها وأشعربالحسرة علي ه.األحذية
الحصول ع
جميلة جدا إنقيمة زوج واحد من هذه ألحذية
تبنا الش هري "
تفوق را
تنام
 -الن ،عاملة ملبس،في

إلمساكبأياديأطفال هن8.تحقق هذه الثروات على ظ هور امالتتنظيف
تقبل المر وال
لجنسي منقبلالن الء منالرجالفيماغالبا مايطلب من هن
لتحرش ا
لالتييتعرضنل
الفنادقالم هاجرات مثل مينتفيتيالند 9و
ظيفة.
فقدن هذهالو
تلقيالدراسةالضوءعلى مسببات هذاالوضع
فقر.
يعيشونفيال
تناول هذهالدراس ة نموالثرواتالفاحشة و ظروفأولئك الذينيعملونلكن هم
ت
كيفيةتصحيحه.
وتقدمتوصياتبشأن

ن عالمأكثر مساواة
قفوا عن اكالم وامنحواالناس مايريدو :
تو
سياسي أو صاحب شركة اليعرب عنقلق ه من أ زمةانعدام المساواة .إال أن األفعال هيالم همة وليس
يصعبفي هذه األيام عدمإيجاد زعيم
تفاقم أ زمةانعدامالمساواة .انتخب الرئيسترا مب
فيالواقع ،ينت هج كثيرون منهمسياسات منشأن ها أن
فالكثير منقادتناتنقصهم األفعال .و
القوال،
صالح
فيضات ضريبية ضخمةل
لحصولعلىتخ
يدفعبا
بعدما وعدبمساعدةالعمالالعاديينلكنه عينفي حكومته اعضاء منأصحابالمليارات و
اغنى الغنياءالذينيشكلون نسبة

10.٪1

من جهته قال الرئيس النيجيريبخاري إن أ زمةانعدامالمساواةتؤديإلىتناميالغضب

باط11
وإلح

فطية ُ
فل خارج المدرسة 12.جمعت
تتفاقم أ زمة انعدام المساواة ويبقى عشرة اليين ط
تسلببينما
ولكنفينيجيريايشتبهبأن مليارات الثروة الن
يلية لإلجراءات التي اتخذت ها  152حك ومة لمعالج ة أ زمةانعدام
فص
لدولي ة (دي اف آي) مؤشراتت
كسفام ومنظم ة التمويل إلنمائي ا
منظمة أو
بشكل مؤسف،فيالقيما
شلت و
المساواة حيث أن ألكثريةف

افئوا العمل وليس الثروة
ك

الفجوة13.
فيلسد
بمايك

6

حالة رقم  :1الرغبةفي عالم أكثرتكافؤا
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ص في 10بلدانتمثل ربع سكانالعالم:
كسفامباست الع آراء أكثر من  70ألفشخ
في هذهالدراسة،قامت منظمة أو
•

قرا فيبلدانهم كبيرة جدا – وتراوح
فجوةبين ألغنءياوالف ء
افقونبشدةعلى أنال
فقون أويو
أكثر ن ثالثة أرباعألشخاص إمايوا
لندا و٪92فينيجيريا..
نسبةبين ٪58في هو
ال

فجوةبين ألغنءياوالفقراءتحتاجإلىمعالجة عاجل ة أو عاجلة جدا.
•يعتقدثلثاالشخاصالمستطلع ة آراؤ همفيالبلدانالعشرة أنال
•

نسب ة
والفقراء .وتصل هذهال
قليصال هوةبين ألغنياء
افقونبشةد على أنالحكوم ةمسؤول ة عن ت
افقون أو يو
 ٪60منال مجموع يو
ريقيا.
الى % 69فيجنوبأف

•

م .فيالواقع ،أراد أكثر
المساوافيالدخل منتلكالمسجلةفيبلدان ه
ة
ضلو مستويات أقل من انعدام
٪75من المستطلعة آراهمؤ يف ن
لسكانالمستطلعة آراؤ هممستوياتاقل منانعدما المساواةفيبلدانهم مما هو موجود حاليا ًفي أيبلدفيالعالم.
مننصف ا

تقليص انعدام المساواة ال الديمقراطية
يفيكوس ( )CIVICUSالذي
كسفامالواحدةتلو الخرى حريةالتعبيرالمتاحةلمواطني ها.وسجلتحالف س
تضيقالدولالتيتعملفي ها منظمة أو
يعنىبتعزيزقدراتالمواطنين وجودت هديدات خطرةللحرياتالمدنيةفي أكثر من 100بلد.15
ُ

أنفسنالمكافحة
ينمانعاني من االضط هاد،نقومبإعادةتنظيم
لثور دلقتفتحت أعيننا .وب
بالنسب ةللجيلالذي أنتمي إليه ،ال عودةإلىفترة ماقبل ا ة.
""
تصادي وانعدامالمساواة".
لتفاوت الق
ا

 غصنتوفيق ،منصة العدالة االجتماعية ،مصرلسابقفيالمحكمةالعليافيال الياتالمتحدةلويس
ثمةتصريحشهيرللقاضي ا
برانديز" :يمكننا إما أن ننعمبالديمقراطيةفي هذا البلد أو أنننعمبثروة عظمى
ك في أيديقلة منالشخاص،لكن اليمكننا أننحصل على اإلثنين
تترز

مع ا ً16".

لتحركللحد منتركز الثروة وانعدامالمساواة،
قادتنايدركون ذلك،لكنبدال من ا
افاً.
نص
ف هميختارون قمعالديمقراطية وحريةالمطالبةبمجتمع أكثر إ

7

"يمكننا إما أنننعمبالديمقراطيةفي هذا
تركزفي
البلد أو أنننعمبثروة عظمىت
أيديقلة من االشخاص،لكن اليمكننا أن
نحصل على اإلثنين معا".
 لويسبرانديز،القاضي السابقفيالمحكمة العليافي الواليات المتحدة،

افئوا العمل وليس الثروة
ك

المشهد منالقم ة
لفاحش ألصحاب المليارات
حالة رقم  :٢الثراء ا

17

كز في أيادقليلة.
تصادي ال تزالتتر
لتفاقمفيمافوائدالنمو االق
لتقاعس،تستمر أ زمة انعدامالمساواةفي ا
في ظل هذا ا
•

افي كليومين .وباتفي العالم آلن
نسب ة ملياردير اض
لياراتفي التاريخ،ب
ش هد العامالماضي أكبرزيادةفي عدد أصحاب الم
تسعة من كلعشرة منهم،
 2043مليارديرا.

•

منالرج ال18.

فقرال مدقعسبع مرات
قضاءعلى ال
فيلل
الل 12ش هرا ،زادتثروة هذهالمجموعةالضيقةبمقدار  762مليا دوالر .هذايك

19

فقطفيالسنة ،20في حين أنثروة اصحاب
فترةبين  2006و ، 2015ش هدالعمالالعاديون زيادةفيدخل همبمعدل ٪2
• فيال
فعتبنسبة  ٪13سنويا ً -أي ما يقرب منست مرات
المليارات ارت
•

ثر21
أك

كلون ،٪1في حين أنالنصف االفقر
مو فيالثروةالعالميةفيالعامالماضي ذ هبإلى اغنى االغنياء الذينيش
 ٪82من إجماليالن
من سكانالعالم لميش هد أي

ت ا ً22.
زيادةبتا

يليون دوالر من
نساء ب 10تر
• في حين زادتثروات أصحابالمليارات خالل عام واحد بمقدار  762مليار دوالر،سا همتال
فوع ة األجرسنويا ًلدعم
الرعاية غير مد

تصاد العالمي23.
االق

ق في
الفر
بقة
يسري ( )Credit Suisseأنثروة 42شخصاتعادل ماتملكه الط
• تظ هر البياناتالجديدة منمؤسس ة االئتمانالسو
لتيتضم  3.7ملياراتنسم ة،فيما عدل رقم العام ال ماضيفبات  61شخصا ً دال منثمانية اشخاصيمتلكون مايملكه
العالم وا
افقر
 ٪50من
•

العالم24.
سكان

طبق ة ألغنى ونسبت ها ٪1تملكثروةتزيد
التزالال

بشرية25.
باقيال
عماتملكه

كسفام وغير ها أن:
فيالعام  ،2017اظ هرت أبحاث أجرتها منظمة أو
تلفة.ف
فسهافيبلدانالعالمالمخ
لصورةن
تسم ا
وتر
تحقيق
فقرالمدقع .ورغم
يوني شخص من ال
كفي منفوائدعلىثروتهفي عام واحد الخراجمل
• فينيجيريا،يكسب أغنى رجل ماي
فيها
فقر
تصاديا متينا منذقرابة العقد  ،زادال
نيجيريانموااق

نفس ها26.
الفتر
الل ة

نسمة في ابالد.
ليون
افقر مئة م
تفوق مايملكه
تلك أغنى أربعة رجالثروات
يسيا،27ي م
• فيإندون
•

ليون
تلكونثروةتوازي نصف مايملكهافقر سكان ال الياتالمتحدة (نحو  160م
أغنىثالثة أشخاصفي لواليات المتحدةي م
شخص)28.

حصل عليهشخصينتميالى
يتقاضىالحد األدنىلألجور أنيعمل  19عاما ًليحققالمبلغالذيي
• فيالبرازيل،يتعينعلىشخص
في ش هر
لسكان،
كلون  ٪0.1من ا
اغنى الغنياءالذينيش

واحد29.

مكتسبة
الفاحشةغير ال
الثروة
افزلالبتكار واالستثمار.يقال لنا إن أصحابالمليارات هم المثال السمىلمايمكن
وفر حو
تصادي السائد النعدامالمساواة هو ان هات
المبرر االق
فائدة علينا
أن تحققه وإن هذايعودبال
للموهب ة والعملالجاد والبتكار

يع ا ً30.
جم

كلفة المعيشة.يرجع ذلكإلى ال هوة المتزايدةبين
"ا زمةانعدام المساواةتتفاقم يوم ًابعديوم العماليشعرون اإلحباط ورواتبهم التتماشى مع
ألغنءياوالفقراء ممايحد من أيفر لالزد هار".

 طارق مبينشودراي ،مركز التمويل للتنمية ،اتحاد إندوس،باكستانجازف ة.
بشكل واسع مايمكنتبريرهبالمو هبة والج هد والم
تتجاوز
لحاليةألزم ة انعدامالمساواةالشديدة
المستويات ا
لكن هناك أدلة متنامية 31على أن
يقةبالحك ومة.
وإنما هيفيالغالب عائدةالىالميراث أو الحتكار أوالعالقاتالوث
نقل  500مناثرى اثرياءالعالم 2.4
بل ة،سوفي
لسنواتالـعشرينالمق
مايقرب منثلثثروات أصحابالمليارات مستمد منالميراث.وفي ا
لتييقطنها 1.3
ثتهم  -و هو مبلغ أكبر من إجماليالناتجالمحليللهند ا
ليو دوالرلور
تري
افئوا العمل وليس الثروة
ك

يارنسم ة32.
مل

8

تجلىفيثروة
تدر الحتكاراتعائدات هائلة لل مالكينوالمسا همينعلىحساببقي ة القتصاد .قوة الحتكار المؤديةالىتحقيقثروةمفرط ةت
بالحزم ة
نقال ة و
فرض هعلى خدمات الت االتبال هواتفالثابتة وال
تى من احتكارشب ه كامل
كارلوسسليم،سادس أغنىشخصفيالعالم.ثروتهتتأ
ستهلكين
سلبي الكبيرعلى الم
تصادي أن هذا الحتكار كان له ألثر ال
يض ةفي المكسيك.فقد وجدت منظمة التعاون والتنمي ةفي الميدان االق
العر
تصاد33.
واالق

نشاء احتكارات
ياساتالعامةلترسيخ الحتكاراتالقائم ة وإ
صالحالخاصةالقويةعلى التالعببلاس
بالمحسوبيةوقدرةالم
تضاعفالقدرة الحتكارية
ت
عفاءات او
الفساد أو إل
فقات الخصخصة والموارد الطبيعيةالتيتباع باقل من القي مة العادلة أو المشتريات العامةالتيينهش ها
جديدة .إن ص
صالحالخاصةالذين لهم معارف كثيرة،من تحقيق الثرواتعلى حسابالجم هور.
لضريبي ة ،كل اه سبليتمكن من خالل هااصحابالم
المخارج ا
كسفامفي المجموع أن حوالىثلثي الثرواتالطائلة مصدر ها الميراث والحتكار
اظ هرتحسابات منظمة أو

بية34.
والمحسو

ويُظ هر الستطالع

لصعب
لشاق ،من ا
كسفامفي 10بلدان أن أكثر مننصفالشخاصالمستطلعة آراؤ هميعتقدونبأنهعلىالرغم منالعمل ا
الذي أجرته منظمة أو
التييملكون ها.
أو المستحيلعلى ألشخاصالعاديين زيادة ألموال
فقر،فإن عائدات
يتقاضون أجور ال
طبقةالعليا.وفي حين اليزال ال اليين من العمال العاديين
فآت االقتصاديةبشكل متزايدفي ال
تتركز المكا
بشكلفاحش35.
ريقيا،يحصل  ٪10منالمجتمععلىنصفإجمالي دخل ألجور،في
ففي جنوبأف
فيذيينقدنمت
المسا همين وكبارالمسؤولينالتن

فقط من مجموع األجور36.ف الل يوم ونيف منالعمل،يكسبالمديرالعام في لواليات
تتقاضى ٪12
حين أننسبة  ٪50منالقوىالعامل ة
المتوسط،يحتاج
فضل الجور38.في
يتقاضون ا
المتحدة مايعادل أجرالعاملالعادي الل عامبأكمله37 .يشكل الرجالعلىالدوامغالبيةالذين
المديرالعاملشركة منبين أكبر خمسشركاتفيقطاعال البسالى ما مايزيدقليالً عن أربعة أياملكسب ماتحصل ه عاملة عادية منبن الديش
39

في حياتاهكل ها.

في كثير من ألحيانُ ،
بالغ ال هائلة إلى المسا همين األثرياء ممايضع ضغطا ًقاسيا على العمال.يكلفرفع اجور جميع عمال ال البس
تعاد ال م
فوعللمسا همين
كفاف 2.2 ،مليار دوالرسنوياً .و هذايعادلثلث المبلغ المد
ليون عامل ،من متوسط ألجورإلى أجرال
الفيتناميينالبالغ عدد هم  2.5م
منقبل أكبر خمس شركاتفيقطاع ال

بس40.
ال

غالبا ً ما ُ
لتييملكونها اويسا همونفي ها.باستخدام شبكة عالمي ة
لشركات ا
ذي يقومبه ألغنياء وا
يبيال
لضر
تدعمثروات ألغنياء م خاللالت هرب ا
يليون دوالر
في ألغنياء ألثرياء ما اليقل عن 7.6تر
كشفت أوراقبنما واوراقالجنة ،يخ
لضريبية ،كما
منال الذات ا

ي ة41.
لضريب
سلطات ا
عنال

كلوننسبة ٪1يتهربون مندفع  200مليار
تصادي غابرييل زوكمانل هذهالدراسةأن أغنى الغنياءالذينيش
وقد أظ هرتحليل جديد أجراه الق
لشركات
فائتةبسبب ا
لضرائب ال
لضرائب42.في المقابلتخسر البلدان النامية ما اليقل عن  170مليار دوالر سنويا ً من عائدات ا
والر من ا
ياء43.
وألغن

فعلون ذلك عن طريقخفض أجورالعمال وظروف عملهم ،ما
فسية غالبا ً ماي
حتى أن أصحاب المليارات الذين حققواثروات همفي األسواق التنا
بلدانفيسباق انتحاري الىالحضيضعلىصعيد أجورالعمال وحقوقهموتقديم هبات ضريبية.
أقحمال
الفرص ألطفالألسر
فتيات،بالموتفقراء،تتاح
فقر ال
وفي حينيحكم علىأشد االطفالفقراً ،والسيما أ

ثرثراء44.
ألك

" أال المتولد هناك ،وأالحالمتموت هناك".
لقرب من
الفقيرةفي داندورافينيروبي،با
يقية ووسائل التواصل ،متحدثة عن األحياء
بكةتنمية المرأة األفر
 ميلدريدنيجيسا منفيمنيت:شالمكان الذينشأتفيه.
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

فل
المش هد من أس
انعدامالمساواةوالفقر
نصف ،واستمرفي االنخفاض
ليوم)بال
فقر مدقع (أيبأقل من  1.90د الرفي ا
يعيشونفي
بين عامي  1990و2010تراجع عددألشخاصالذين
ليون
لفترة،لتمكن  200م
تلك ا
تسجل انعدامالمساواة داخلالبلداننموا خالل
يفخرب هذا اإلنجازال هائل  .ولولم
للعالم ان
منذذلكالحين 45.وينبغي
شخص آخر من االفالت من

الفقر46.
وطأة

تصادي أكثر من
ستفادالفقراء من النمو االق
ليونشخص لو ا
رتفعإلى  700م
وكان لهذا العدد أني

قضاء
سنفوت هدفال
والفقراء،فإننا
الفجوةبين ألغنياء
ألغنياء ء 47.وبالنسبةالىالمستقبل ،كان البنك الدولي واضحا ًعندما أكد أنه مالمنسد
بحلولالعام
ليوم
يعيشون على  1.90وارل في ا
نسم
ليون ة
يبقى  200م
المدقبفارق كبير ،إذس
فقر ع
علىال

48.2030

ويكافحونلتأمين
فقر المدقع غالبا ً مايظلونفقراء جداً ويرزحونتحت عبءالديون
الف همالحظبالخروج من ال
لئكالذين ح
يضافإلىذلك أن أو
فقر.يعيش أكثر مننصفسكانالعالمعلى
فقط من الن الق مرة أخرىفي ال
لقمةالعيش السر هم.قديكونالكثير منهم علىبعد خطوة واحدة
ت
دخل يراوحبي دوالرين و 10د الرا

ليوم49.
في ا

لسنواتالخمس والعشرين الماضية .ويظ هرتقرير
ألفقرفي ا
بشرية
يرجعذلكإلى أننسبة صغيرة مننموالدخلالعالمي عادت الىنصفال
انعدامالمساواة العالمي الذيصدر مؤخراً من مختبرانعدامالمساواةفيالعالم أن  ٪1منسكانالعالماستحوذواعلى  ٪27من إجمالينمو الدخل
الفقر العلىنصفذلك ،أوعلى  ٪13من
طبق ة
كلون ال
العالميبين عامي  1980و.2016فيالمقابل،لميحصل  % 50منسكانالعالميش
لسنويبأقل من  3والراتفقط خالل
فع متوسطدخل ه ا
أفقر  ٪10منسكان عالمفقد ارت
نسبةإلى شخصينتميالى
إجمالي نمو الدخل 50.وبال
فقر ،حيث أن 13سنت ا ً
لسكانالفقر
فقطفي كل دوالر مننموالدخلالعالمييذ هبإلى ا
للقضاءعلىال
ربعقرن .و هذهطريقة غير مجديةبتاتا
يضا:فاذا
ريقة غير مستدام ةبتاتا ا
فيالعالمالذينيشكلوننسب ة  ، % 50و42سنتاالى  51.٪10وبالنظرإلى المحدداتالبيئيةلكوكبناف هذه ط
فعالجميعفوقالخمسة والراتفي
تصادالعالمي أكبر ب 175مرة لد
كانمستوى انعدامالمساواةعلى حال هالرا هنة،،يجب أنيكون حجم االق
ثي على البي ً
ئة
ليوم ،ما سيكون له ألثرالكار
ا

ًً 52.

جنسين
ساو بين ال
صادية وانعدام الم اة
انعدما المساواة االقت
ثمة رابط وثيقبين انعدامالمساواةبينالجنسين وانعدامالمساواة االقتصاد ً
نسينفي معظمالبلدان
فجوةفي األجوربينالج
ية.وفي حين حظيت ال
تلك عدد أكبر من الرجال مقارنة
لصعيدالعالمي،ي م
بقدر أكبر من االهتمام،فإنفجوة الثروةبين الجنسين عاد ًة ماتكونأعلى منذلك .وعلى ا
نساء ،وثم ة
فس ه الذيتؤدي هال
تقاضىالرجال أجوراً أعلىلقيا مهمبالدور ن
رأسمالي ة األخرى؛53كذلك ي
نساء ألراضي وألس هم وألصول ال
بال
يضا.فليس منقبيلالصدفة أنيكونتمثيل المرأة كبيرافيالوظائف ذات
صلونفي هاعلى رواتب اعلى ا
تركز اكبرللرجالفي مناصب أعلىيح
المتقللالعادات االجتماعية وألعراف من ا همي ة دور المرةأ وقدراتها وتبررالعنف
تلف ة منالع،
ستقرارا54.في مناطق مخ
ألجورالمتدني ة واالقل ا
لتيبإمكان ها انتوال ها دون غير ها.
وتفرضعليهاالوظائف ا
للذينتتعرضل هما،
والتمييز ا
لشخصية .وقد أدى النظام
نافذون خدمة لمصالح هم ا
تصادنا رجال أثرياء و
انعدام المساواةبينالجنسين ليس امراً طارئا او عرضيا ً:فقدبنى اق
تحجيم ألجور وحقوق
لضرائبالمفروضةعلى ألغنياء و
خفيض ا
قليصللخدماتالعامة وت
يبراليالجديدإلىتفاقم أل زمة مع ت
لل
تصادي ا
االق
العمل ،وهي عوامل أضرتبالمرأة أكثر منالرجل.
فيالبيرو،علىسبيل
تقومب ها .ف
لتي
المدفوع ة الجر ا
تصادي كذلكعلى المساهمةال هائل ةللمرأة من خالل أعمالالرعاية غير
يعت مد ازد هارنا الق
فقيراتالقيامبأعمال رعاية غير
نساءال
لتقديراتإلى أن هذهالحالةتمثل مانسبته  ٪20من إجماليالناتجالمحلي 55.ويتعينعلىال
المثال،تشير ا
نساء
مدفوعة ألجر أكثر منال

افئوا العمل وليس الثروة
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ياء56.
ألغن
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لتحقيقالمساواةبينالمرأة
نسين.كذلك،ينبغي
يتوجبعلينا أننضع حداً النعدامالمساواةبينالج
تصادي ةلاشديدة،
لمعالجة أ زمةانعدامالمساواة االق
تصادي ةالقائمة .علينا أن نضع
في إدماج المرأةفي الهياكل االق
لتحقيق ذلك ،اليك
تصادي ةبشكل جذري .و
تخفيضانعدام المساواة االق
والرجل،
تنعمبالحظوة.
صالح الجميع وليسلقلة
نشأتهالمرأة والرجل معال
تصاد أ
نساني جديد وهواق
تصاد إ
رؤية الق

الفقر
عيشفي
يعمللك ال يزالي
حصول على مل الئق مبدأالمساواة.
بالتاليتعزززيادةفرصال
تسب منالعملالمصدرالرئيسللدخل ألكثريةألسر 57،ف
يعتبرالدخلالمك
يأتي من انتاجالموادالغذائيةعلىنطاقضيق ،ولكثيرين أخرين من الرواتب.تركز هذهالدراس ة
فقراء ،فإن هذاالدخل
أفقرال
بالنسبةلكثرينبين
لصغارفي وقت الحق من العام
نتجي ألغذية ا
كسفامتحليالًيستكمل هذه الدراس ة،يشمل م
أساسا ًعلى الجراء في العالم .وستصدر منظمة أو
.2018

بقاء
حالة رقم  : 3العمال اليزالونيكافحون من أجل ال
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يكسبن  4والراتفياليوم ،و هو
كسفام معشابات امالتفيصناعةالمالبسلحساب ماركات ازياءعالمية .و هن
في ميانمار،تعمل أو
يل ة،
ليوم .وعلىالرغم من العمللساعات طو
سبعة أيامفيألسبوعلمدة  11ساعةفي ا
لتحقيقذلك،يعملنستة أو
فقرالمدقع .و
ضعف حدال
عن فيالديون.
ثيراما يق
ساسي ة من أغذية وأدوية وك
تلبية االحتياجات أل
ال يزلنيصارعنل
فإن هن
لتقديرات األخيرةلمنظمةالعملالدوليةإلى أن مايقرب من عامل
فقر ،حيثتشير ا
ظيف اليعنيال هروب منال
علىنحومتزايد،الحصولعلى و
فقر،فيمايتواصل
ون فيال
يش
واحد من كلثالثة عمالفيالبلدان الناشئة والنامي ةيع

رتفاع59.
اال

العبودية الحديث ة ،وقد قدرت
ليوم هو
لصدم فيسوقالعملالعالمي ة ا
نصر ألكثر إثارةل ة
لعلالع
ليونا من
ليونشخصتم استعباد همفيالعام  ،2016منهم  25م
منظمةالعملالدولية أن  40م
وفقالمنظمةالعملالدولي ة" ،أنتج عمالالسخرةبعضالموادالغذائيةالتي
القسري .و
اللالعمل
لتييعيش أويعملفيهاالكثيرون منا
باني ا
لتينرتدي ها وقاموابتنظيفال م
نأكل ها وال البس ا

"60.

"انتج عمال السخرةبعض المواد
الغذائية التينأكل ها وال ملبس التي
نرتديها وقاموا بتنظيف المباني
التييعيش أويعملفيها الكثيرون
منا"
ــ منظمة العمل الدولية

لشابةفيالعالم التزال إما عاطلة عنالعمل أو
مايقرب من  ٪43منالقوىالعاملة ا
بلدانالنامية،يقدر
يعيش أكثر من 500مليونشابوشابةعلى أقل من دوالرينفياليوم62.فيال
فقر 61.و
لكن هاتعيشفيال
تعمل و
ليونا 63.و هذاينطبقعلى واحدة من كلثالثشابات 64وعلى
لقوا أيتعليم أوتدريب ب 260م
يفةل همولميت
عددالشبابالذين ال وظ
بقة األكثرتضرراً.
تفاوت كبيرفي آثار األزمةالمالية ،فإن أحدالعواملالثابتة هو أنالشباب هم الط
الرغم من وجود
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فلتراوح أعمار هم
تقديرات ،هناك أكثر من 150مليون ط
وفقا آلخرال
بالسخرة هم من األطفال .و
بعة ماليين منالذينيعملون
أر
بين  5و 17عاما ًيقومونبعمل ما هوشكل منأشكال عمالة األطفال،،

66

أي مايقرب عن واحد من كلعشرةأطفال.

نتج ه العمالبشكل
فقد زادت قيمة ماي
بلدان خاللالعقود األخيرة.
تصادي كبيرفي معظمال
تيذلكعلىالرغم منتسجيلنمو اق
يأ
تقصائية شملت 133بلداً
نفسه.فقد أجرت منظمة العملالدولية دراسةاس
كبير ،ال أن أجور هم أو ظروف عمل هملمتشهدالتقدم
غنيا ً وناميا ً
نتاجية والنمو
للفترة مابين عامي  1995و2014خلصتإلى أن األجورفي  91من هذه الدول لمتواكب الزيادة اإل
تصادي.
الق
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فاوضالجماعي.فيما الحد األدنىلألجورفي غالبالحاالت
تقر الى الحد األدنىلألجور أو الت
تف
بلدان
لألسف التزال الكثير منال
كسفام هذافي كل منالمغرب
كفاف68.فقد أثبتت منظمة أو
الفرد الستمرار او مايمكنوصفهبأجرال
يحتاجه
يكون أقلبكثير مما
11

افئوا العمل وليس الثروة
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نساء منهفي حالة
يقه اسوأفيحالةال
بشكل جيد وتطب
فيتنام 69.أضف الىذلك أنالحد األدنىلألجور اليطبق
يسيا و
وكينيا وإندون
الرجال.

عمل غير آمن وخطر وبدون حقوق
قتونعلى أجورأقل
يحصلالعاملون المؤ
تفاعافي الدول الغني ة .و
بلدان النامي ة كما أنهيش هد إر
المستقر هو ال معيار في ال
العملالمؤقت وغير
الفئاتالمرشحةلتولي وظائف ك هذه.
فرص ضئيلةبأنتشملهمالحماية الجتماعية .وتكونالنساء والشباب اكثر
وحقوقأقل و
ليون عامل كل عامفي حوادث عمل أو جراء
فقا ًلمنظم ةالعملالدوليةيموت أكثر من  2.78م
يقوم كثيرونبأعمال خطرة و مؤذي ةلصحت هم،فو
أ مراض مرتبطةبعملهم بمعدل واحد كل

ي ة70.
11ثان

تعرض ما اليقل عن  ٪90من العا ملت للمضايقات منقبل الزبون والمالكين.
"التحرش الجنسي شائع جدافي هذا النوع من العمل ،حيثت
العدالةتقف إلى جانب الشركات" .

يكان.
لفنادقفي جم هورية الدومين
-يولوجيافاميليا ،زعيم ةنقابي ةت مثل عمال ا

71

فادت ع مالت
تعانيالنساءالعامالتفي جميعأنحاءالعالم من إصابات خطرة ومخاطرعلىصحت هن وعنفجنسيفي مكانالعمل .وأ
كثيراً ما
نسي والعتداء من جانب
لتحرشالج
يلند عن حاالت منتظمة من ا
كسفامفي كل من جم هوريةالدومينيكان وكندا وتا
بلت هن منظمة أو
الفنادقالالتيق ا
الفنادق عن مشاكلصحيةبسبب الستخدامالروتينيللموادالكيميائي ةفيالتنظيف.فيبن الديش،تعاني
لضيوفالذكور 72.كذلكأفادت عامالت
ا
لسماحل هنبالذ هابإلىالمرحاض.كذلك،
بوليةبسبب عدم ا
لشاباتال امالتفي مصانعالمالبس منالت هابات متكررةفيالمسالكال
الكثير من ا
لسماح لهمالذ هابإلى
وجدت دراسة أجرت ها منظمة أوكسفام لعمالالدواجنفي لوالياتالمتحدة أن هميرتدونحفاضات أثناءالعملبسبب عدم ا
المرحاض73.

حالة رقم  :4عاجزون عن إلمساكبأياديأطفالهم
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يجبرون
للتوعية علىضرورةتحسين ظروفالعمل المروعةالتي
كسفامفيالواليات المتحدة مع عمال الدواجن
تعمل منظمة أو
فيةللذ هاب إلى المرحاض مايعني اضطرار كثيرينعلى ارتداء
علىتحمل ها.فالعمال غير قادرينعلى أخذفترات راحة كا
نشعربأن القيمةلنا...نصلالى
نسو" :
بق ةفيالدواجنفي أرك
الحفاضات خاللفتراتالعمل.تقول دولوريس ،و هي عامل ةسا
باستخدام المرحاضقبلالساعة  11أو  ... 12كنت أخجل أن أقول لهم
العمل عندالساعة الخامسةصباحا  ...واليسمحلنا
إنني أحتاج الىتغييرحفاضي ".
تكررةشديدة
يعةالعملفي هذاالقطاع خطرةويسجلفيه واحد من أعلى م دالتاإلصابات .وقدتكون إصابات اإلج هاد الم
وطب
بع هم أو حمل ملعقة أو حتى
لدرجة أنهبعد عام واحدفقط من العملعلى خطوط اإلنتاج،يصبح العمال عاجزين عنفتح أصا
بشكلصحيح.
فال هم
إلمساكبأيادي أط
لنقاباتالعمالية
يشكلالعمالالمنظمونثقال موازيافي وجهقوةالثروة ولهم دور محوريفي إقامة مجتمعات أكثر مساواة وديمقراطية.تعمل ا
لنقدالدولي انحداراًفي
على زيادة ألجوروالحقوق والحمايةليس ألعضائ هافحسب وإنماللعاملينفي المجتمعبأسره أيضا ً75.وسجلصندوق ا
لنقدالدوليذلكبتفاقمانعدامالمساواة 77.وقد
لنقاباتالعماليةفي جميع أنحاءالعالم منذالعام 76.2000وقد ربطصندوق ا
معدالت النتسابالى ا
يض حقوقالعمل.
لتقو
تفاع مع التالستعانةبمصادر خارجية والعقودقصيرة ألجلوالمؤقتة
زادالوضع سوءابسبب ار
نسب ة  ٪10الل عام
فعتب
لتييسجلفي ها عنفجسديوتهديدات ضدالعمالقد ارت
بلدان ا
لتجاريالدولي،فإن عددال
فقا ًلمؤشر هيئ ة التحاد ا
و
فقط78.
فقدسجلت هجماتعلىنقابيينفي 59بلداً79.وتحرم أكثر منثالث ة أرباعالبلدانبعض عمال ها او جميع هم ،حق اإلضراب .ال ال
واحد

يسمحللعمال الم هاجرينفيتايلند ،الذينيشكلون واحداً من كلعشرة عمال اإلضراب.
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نساء والشبابغالبيةالعاملين ًفيالقطاع غيرالرسمي .هذاالوضعيصبفي
تشكلال
تصاد  .و
تعمأسوأالوظائففيالقطاع غيرالرسمي الق
تخفضالتكاليف عن طريق االستعان ةبمصادر
نسيات أن
لشركاتالكبيرة متعددة الج
تصادالمعولم.فيمكنل
مصلحةبعض منأقوىالالعبينفي االق
لشركات متعددة
مستقر ً ممايتيح ل
فر عمالً غير
فع أجورا أقل وتو
خارجية إلنتاج عبارة عن شركات صغيرةتوظف العمالة غير الرسميةوتد
لتحايلعلىتشريعاتالعمل والحماي ة الجتماعية.
الجنسيات ا

ما الذييسبب هذا؟
تفاوض لمن هم
تقليصقوةال
طبقةالعليا ،ول
تفاوضية لمن همفي ال
تتحدفي وقت واحدلتعزيزالقدرةال
لصلة
مجموعة كاملة منالعوامل ذات ا
لسفلى.
بقة ا
فيالط
تخضع
لتافاوضية.فالشركاتتتعزز أكثرفأكثر و
نقابات العمال ماقلل منقدرت هم
لسفلى،ش هد العمالتراجعا ًفيالحقوق وتقويضال
بقة ا
فيالط
فزاً كبيراً
فر حا
لضغوط كبيرةلتحقيق عوائد أعلى من أي وقتمضىللمسا همين األثرياء .غالبا ً ماتأتي هذه العائدات على حساب العمال وتو
لضرائب
بلدانعلىصعيد ا
لسباق الىالحضيضبينال
فرض ا
نقلةل
تخدمالشركات استثماراتهاالمت
تس
للت هربالضريبي علىنطاق واسع .و

تأتي منتنامي التمتة مننفوذ المالكين الثرياء والضغطعلى العمال.
والعمال .كذلك،يزيد الت هديد الكبير الم

تصادإنساني إلصلح الوضع
يمكننبناء اق
ا
صالحالعمالالعاديين
اليحتاج االقتصاد إلى أنيكون مبنيا ً على النحو الذي هو عليه اآلن.بمقدورنا أن نبني اقتصاداً أكثر إنسانية 81،يضع م
تصاد
نتجيالموادالغذائي ةفيالمقدمةوليسأصحاب ألجورالعالية والثروات.يمكنالق
وصغار م
يق ذلكتتمثل
لتحق
هناك طريقتان م همتان
تصادليكون أكثر مساواة
مستقبلأفضل لكوكبنا.يجب علينا أن في:تصميم الق
بقتين مع ضمان
فاوتلاشديدبين الط
كهذا أنينهي الت
لضرائب
ستخدام ا
منالبداية وأيضا ً ا
لليبراليالجديد والتأثير غير المقبول للنخبعلى حكوماتنا.
تصاد ا
عقائدي االق
تقيد ال
فض ال
نر
إلعاد توزيعالثروات
ة
إلنفاقال ام
و
نصاف
تصاد ليكون أكثر مساواة من البداي ة وتحقيققدر أكبر من إل
ريقتان م همتان لتحقيق ذلكتتمثلفيتصميم االق
هناك ط
نصاف.
فاق العامفيعملية إعادةالتوزيع وإيجادقدر أكبر من إل
وأيض ا ً استخدام الضرائب واإلن

يقةتشغيل الشركات.
يكلت ه واعادةتصميم ه وطر
تصاد وإعادة ه
تنظيم االق
إستفادة الغالبية منالقطاع
لضريبية والحتكارات و
القضاء على ال الذات ا
فاوضة و
من خالل التنظيميمكن ضمانقدرة أكبر للع مالعلى الم
مستقرة والخطرة
فقر والرق وألعمال غيرال
لشركاتالتجاري ة أنتتحرك معا ًلكيتكون أجورال
نولوجي .وبإمكان الحكومات وا
التقدمالتك
المالي و
غير مقبولة أخالقيا ً.
ليوم،سيكون من الصعب جداً
تحقيقذلك.ولحسن
سياسيالسائد ا
فيالمناخال
ليوم.ف
يتطلبذلكتعاون ا ً عالمي ا ًعلىنطاق أوسعبكثير مما هوعليه ا
لصعيدالوطني.
تحقيققدر كبيرعلى ا
الحظ اليزال أمامالحكومات حيز واسع ل
فقط من
تتخذالقراراتبشكلمتزايد
نتجات والخدمات و الزد هارعلىنطاق واسع .ومعذلك،
لفرص والم
نشر ا
يمكنللتجارة والستثمارات انت
فعباتجاه انعدامالمساواة.
للمسا همين ألغنياء.باتذلكيشكلقيودالوساط العمال ويد
قصىقدر منالعائدات
تحقيق أ
منظار
لتخلص من هذهالقيود .و هذايشملالتعاونيات ونماذج ملكية
ستحدثوا مجموعة منالمفا هيمتحاول ا
ال أن شركات وحركات اجتماعية ومقاولين ا
لتجارةالعادلة.
ؤسسات ا
المنفع والمشاريع الجتماعية و م
ة
وشركا
لشركة ت
الموظفين وأولويةرسالة ا
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وفر أجورا أعلىلموظفي ها82.فعلىسبيلالمثال ،موندراغون
لشركاتالمملوكةللموظفينتولدالمزيد منفرصالعملوت
تشيرالدراساتإلى أن ا
تتخذ
نسياتيبلغ رقم أعمال ها  13مليار د الر وتوظف 74,000شخص.القرارات داخل ها
()Mondragonشركةتعاونية اسبانية متعددةالج
فيها عنتسعةأضعاف الجر األدنى.
ظيفي وعلى اليزيد ألجر األعلى
يقة ديموقراطية مع التركيزعلى ألمنالو
بطر
لتيتمولنماذج ك هذهوتدعم ها وتعزز ها.
ياسات ا
ياسيون األولويةلس
تقدمية إذا أعطىالقادةالس
تصادناعلى هذهالنماذجال
يمكنبناءاق
لقادة)توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية االجتماعية للجميع عبر ضماندفع االفراد والشركات الغنية
لتحقيق ذلك،يتوجب علي هم (أي ا
لضرائب.
حصت هم العادلة من ا
إعاد توزيعالثروات.
في ة
إلنفاق و
ستخدامالضرائب و
تقليص انعدامالمساواة اكثربعد،با
تضطلع الحكومات كذلكبدور محوري آخرلضمان
و
تظ هر أدلة جمعت من أكثر من 150بلداً غنياوفقيراعلى حد سواء،بين عامي 1970

و83,2009

لصحية
أن الستثمارفي جاالتالرعاي ة ا

نعدا المساواة.
تماعييقلل من ا م
لتعليم والحماية الج ة
وا
ألجوتعالج
لنوعية  ،ألنهاتقلل منالحاجة إلىالرعاية غيرالمدفوعة ر
لشاملةالجيدة ا
وإن بشكلرغيمتكافئ من الخدماتالعامة ا
تستفيد
فالمرأة
فير الرعاية المجاني ة
فادة عندماتقترنبتدابير محددة مثلتو
تزيد هذه إال
أوجه انعدام المساواةفي الحصول على التعليم والخدمات الصحية .و
ألطفال.
لضرائبب هدف إعادةتوزيعالعائداتالكثيرة التييتمتعب ها األثرياء حاليا ً.يتوجبعلى الثرياء منافراد
يمكنبذلالمزيد منالج هد الستخدام ا
ليهم .نحنبحاجةإلى وضع حدلل الذات
ستحقة ع
لضرائب الم
فع ا
لضرائب وينبغي اليكونوا قادرينعلىتجنب د
وشركاتدفع المزيد من ا
لسباقالعالمي الىالحضيض
لضرائب .ا
فعحصتهمالعادلة من ا
لشركاتالغنية واألفراد منتجنب د
تيتمكن ا
لسريةالعالميةال
لضريبية والشبكات ا
ا
للتين زادتا
ريقيا ا
يعكس .كذلكينبغيعلىالحكومات أنتحذو حذوتشيليوجنوبأف
لشركاتالكبرى والثرياء ينبغي أن ُ
علىصعيد ضرائب ا
لشركاتالغنية
الضرائبعلى ا

واألفراد84.

عالم أكثر مساواة
يتوجبعلينا أن
لصغار واخراجهم منقاع الست الل.
نتجين ا
افأةالعمالالعاديين والم
لسرعةلمك
تصادناعلى وجه ا
علينا أننعمل إلعادة هيكلةاق
فقط .هذا مايريده الناس .و هذا ما وعدبه قادتنا .معا ًيمكننا إن هاء أ زمة انعدامالمساواة
نوقف المكاسب المفرط ة التيتصبفيصالح األثرياء
طفالنا.
نساني ة وعالم اكثر مساواة أل
تصاد أكثر إ
ويمكننابناءاق

التوصيات
بالتالي
فقراءالعالم .و
لحاليالسائدعلى
براليالجديد ا
تصادياللي
لدولية أنتعترفبأثرالنموذج االق
سسات ا
يتعينعلىالحكوماتوالمؤ
تالية
تناولالتوصياتال
نسانيةالتيتتمتعبقدر أكبر من المساواة كهدف جو هري.ت
تصادات ال
يجب أنتعملعلىتنمية المزيد من االق
لشركات.
ؤسساتالدولية وا
أنفعلهالحكومات والم
ماينبغي ت

افئوا العمل وليس الثروة
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إلى الحكومات
فيميتعلق بانعدام المساواة
ا
•

وضع أ هداف وخطط عمل محددة زمني اللحد منانعدام المساواة.ينبغيعلى الحكومات أنتعمل حتى اليتجاوز إجمالي
فق علىاستخدام ذلك
فقرفي البالد.كذلكينبغيعلى الحكومات أنتوا
دخل أغنى  ٪10منالسكان دخل ال  ٪40ال
المقياس85باعتباره المؤشرالمعدللهدفالتنمةي المستدامةالعاشربشأن أزمة انعدامالمساواة.

86

العصرالذهبي
فاحشة،ف
يضا أن ننهيالثرواتال
فقر المدقع،يتوجبعلينا أ
• إن هاء الثراء الفاحش.لكي نتمكن من إن هاءال
بشكل جذري من
قانونية والضرائب من أجل الحد
تستخدم الطر ال
لحكومات أن
تعين على ا
بلنا.ي
سق
الرا هنيقوض مت
ياسات.
فرادا" وجماعات،على صنعلاس
لفاحش ،والحد كذلك منتأثير الثرياء ا
مستوياتالثراء ا

العصرالذهبي
فاحشة،ف
يضا أن ننهيالثرواتال
فقر المدقع،يتوجبعلينا أ
• إن هاء الثراء الفاحش.لكي نتمكن من إن هاءال
بشكل جذري من
قانونية والضرائب من أجل الحد
تستخدم الطر ال
لحكومات أن
تعين على ا
بلنا.ي
سق
الرا هنيقوض مت
ياسات
فرادا" وجماعات،على صنعلاس
لفاحش ،والحد كذلك منتأثير الثرياء ا
مستوياتالثراء ا

87.

والصرفاتتجاه
تعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية ت
نسين و
• تطبيقسياساتبهدف معالجة جميع أشكال التمييزبينالج
مستوياتالمحليةوالوطنيةوالدولية.
السلطةعلىمستوىاألسرة وال
وإعاد توازن دينامي ة
ة
المرأة وعملالمرأة
والصرفاتتجاه
تعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية ت
نسين و
• تطبيقسياساتبهدف معالجة جميع أشكال التمييزبينالج
مستوياتالمحليةوالوطنيةوالدولية.
السلطةعلىمستوىاألسرة وال
وإعاد توازن دينامي ة
ة
ال مرأة وعملالمرأة

تصاد عادلفي االساس
يتعلقبتخطيط اق
في ما
وظفينفي إدارة
تعاونيات ومشاركة ال م
لتيتعطي األولوية لعائد مادي أكثر إنصاف ابمافي ذلك ال
فيز نماذج األعمال ا
• تح
وسالسالتوريد.
ل
الشركات
•

فع أجور المعيشة
تعددة الجنسياتبتطبيق اجراءات إجبارية والزاميةعلىسالسل التوريد الكاملة لتأمين د
مطالبة جميع الشركات م
تعلقب ألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
لجميعالعمال وفق ا للمبادئ التوجي هية ألمم المتحدةفيماي

•

88

لشركات التزيد عن  20مرة من متوسط أجور
نفيذيينفي ا
الحد من عائدات المسا همين واعتماد رواتب للمدراء الت
يفضل أنيكونأقل.
الموظفين  89و

تصاد.
لكاملفي جميع م االت االق
جنسين وضمانتطبيقحقوق المرأة العاملةبا
لفجوةفي األجوربين ال
• القضاء على ا
تيتدعم
تشريعات واألطرالتنظيميةال
نفيذال
تصاديةللمرأة وت
تيتتعارض مع المساواة االق
يضافالىذلكإلغاءالقوانينال
حقوق المرأة.

كفاف" لجميع العمال استناداً إلى
تقال منالحد االدنى لالجور الى "أجر ال
لفقر .االن
• القضاء على عمل العبودية وأجور ا
تماعيين.
نقابات وغير ها منالشركاءاالج
بمشاركة كامل ة منال
مؤشرات غالءالمعيشة و

تسابالىنقابات واإلضرابفضال عنإلغاء جميع
تحفظحقوق العمالفي الن
تنظيم العمال .وضع معاييرقانونية
• تعزيز
لمفاوضة الجماعية ودعم هالتتمعلىنطاق واسع.
السماحبا
تعارض مع هذهالحقوق و
تيت
القوانينال
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ليين
لمستقروضماناحترامجميعأشكال العمل الجديدةلحقوق العمال.ضمان حقوق العمال المح
• القضاء على العملغير ا
تصاد غير المنظمتدريجا ًلضمان حماية
لرسميين.إضفاء الطابعالرسميعلى االق
وظفين غير ا
والعمال الم هاجرين والم
لرسميينفي عمليةصنعالقرار..
جميع العمال وإشراكالعمال غير ا

فيميتعلقبإعادةالتوزيع من أجل مجتمع أكثر إنصاف ا
ا
نفاق العام
اال

تحقيق
فيرهل
انية عامة وتوفير الحد االدنى للحمايةالجتماعية 90.زيادةالتمويلالعام وتو
حقيق خدمات مج
االلتزام علنات

•

لضماناالجتماعي أوالتأميناالجتماعي.
ذلك وضمان مسا هم ة أصحابالعملفي ا
لتي
ليم منقبلشركاتالقطاع الخاص ا
لتع
صحية وا
لتمويل العام إلى الحوافز واإلعانات للرعاية ال
• المتناع عنتوجيه ا
لسالمة
فق الخاصة علىصعيد ا
اسية للقطاع العام .التنظيمالصارمللمرا
وسيعأفقتقديم الخدمات األس
لربحوت
تبغى ا
فع.
يعونالد
والجودة ومنعها مناستبعادأولئك الذين اليستط
لضرائب
ا

لضريبة
ناسب مثل ا
بشكل غير مت
يدفع هااألغنياء
تي
لضرائب ال
لفاحشة .إعطاءاألولويةل
لثروة ا
ضرائبللحد من ا
• استخدام ال
تفع .إدخال
تلكات والميراث واألرباح الرأسمالية .زيادة الضرائب وجبايت هاعلى اصحاب الدخل المر
على الثروة وال مم
تدامة..
للمساعدةفيتمويل أ هدافالتنميةالمس
ضرةيبالثروةالعالميةعلى أصحابالمليارات
•

بغي
لية إلن هاءالسباق الىالحضيضعلىصعيد الضرائب ،حيثين
ضريبية الدو
لبةبجيل جديد من اإلصلحات ال
المطا
نصفيسا همفي الحد من انعدام المساواة91.فأيمفاوضات جديدةينبغي أنتجري
بشكل عادل وم
تحديد م دالتالضرائب
بلدانعلىقدم المساواة.
كفل مشاركة جميعال
برعاية هيئة ضريبية عالمية جديدةت

•

فية من خالل اعتماد قائمة سوداء موضوعية ألسوأ المالذات
الشفا
بية آلمنة وزيادة
ضري
حظر اللجوء إلى ال ملذات ال
باستخدام ها.
تقوم
تي
بلدانال
فراد وال
لشركات واأل
لقائية ضد ا
الفعالةوالت
فرضالعقوبات
الضريبية و

انية.
في بناء اقتصاد أكثرإنس
ينبغيأن تؤدي الشركات دور ها
•

نسيات أنتختار إعطاء األولويةللعمال ذوي
تعددةالج
للشركات م
ال لتوزيع ألرباحفي حال عدمتوافر أجر الكفاف:يمكن
فعال الوات
ألجور المتدنيةوذلك من خالل اإلحجام عنمكافأةالمسا همين عبرتوزيع ألرباح أو إعادةشراء االس هم أو د
تخدام معيار
كفاف (يحسبباس
وظفي همعلى أجرال
تىيحصل جميع م
نفيذيين وأصحاب الجورالعالية ،ح
إلى المديرينالت
نتجينفي سالسلالتوريد
تيتؤمن دخالً معيشيا ًللعمال أو الم
فةالىاتخاذ التدابير لضماندفع ها األسعار ال
تقل) إضا
مس
يسية..
الرئ

الشركاتضمانتمثيلالعمالفي مجالساإلدارة ولجان االجور والعملعلىإيجاد
لتمثيلفي مجالس اإلدارة:ينبغيعلى
• ا
سالتوريدوالمجتمعاتالمحلية.
نع القرار أمثالالعاملينفيسالل
سبل إلسماعصوت أالطراف اآلخرين،في ص
•

فا
نصا
للشركات إعطاء ألولويةللتزود من مؤسسات أكثرتنظيما ً وإ
لتحولفيسلسل التوريد:يمكن
لية ا
لتغييرفي ع م
دعم ا
تي لديها
تلك ال
في سالسلالتوريد الخاصةب ها  -على سبيل المثالتلك التييملك ها العمال أو المنتجون جزئيا ً أو كليا ً؛ و
تيتختار مشاركةبعض أرباحها أوكل ها ،مع العمال.فمبادرات
رسالة اجتماعية؛ أوتلك ال
نموذج إدارةيعطي األولوية ل
لشركاتعلىالقيامبذلك.
فام (92)Oxfam's Fair Value Clubيساعد ا
مثلناديالقيمةالعادل ةالتابع لمنظمةأوكس
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تقاسمنسبة من األرباح (علىسبيل المثال  )٪50مع أصحاب
تقرر
لشركات أن
• تقاسم األرباح معأكثر العمالفقرا:بإمكان ا
تشاركمقهى ديركت ( 93)Cafe Directمانسبته ٪50
فقات ها.علىسبيل المثال،ي
ألجور المتدنيةفيسالسلالتوريد وص
من األرباح مع مزارعيالبن.
•

تفاقيات منظمة
لجنسينفي مكان العمل :اللتزامبمبادئ األمم المتحدةالراميةإلىتمكين المرأة  94وا
دعم المساواةبين ا
نسين؛
العملالدولية ذاتالصل ة (سي  – 100سي  – 111سي – 156سي  95))183الثبات اللتزامبالمساواةبينالج
تحرش والتظلمات؛فضال عن
بليغبال
نسينتشملالتوظيف والتدريب والترقية والت
بالمساواةبينالج
ياسة خاصة
نفيذ س
وت
ثغرات.
القضاءعلى هذهال
نشرفجوة األجوربشكلعلنيبينالجنسينعلى جميعمستوياتالشركة االلتزام

تخفيض هذه
نفيذي ومتوسط األجور واللتزام
لشركةبين الرئيس الت
نسبةفارق ألجور:نشرنسبةفارق اجور ا
• خفض
نسبة إلى 1:20على األقل
ال
•

بالشراكة
بشكلمستمر،والعمل
تقلة
تفاوض ال هادفوالبناء معنقاباتالعمالالمس
دعم المفاوضة الجماعية :االلتزام علنا ًال
لقيادية وتمكين
نقابات السيمافي المناصب ا
تساب العامالتإلىال
تيتحول دون ان
نفس ها،علىإزالةالحواجزال
نقابات
معال
تهنبأمان وفاعلية.
نساء العامالت منإسماع أصوا
ال

 -1أزمةانعدام المساواة
تقديرات حديثة أن مستوياتانعدامالمساواةفيالدخل أسوأ مما كانيعتقدسابقا ً
تتواصل أزم ةانعدامالمساواة معاست مرار ازديادالثروات .وتظ هر
كسفامفي 10بلدان عبر العالمتمثل ربع سكانالعالم ،أن
يظ هر است العجديد أجرته منظمة أو
نساء خصوصا.في الوقت ذاته ُ
و هيتطال ال
ستوىانعدامالمساواةفيبلدانهم وأنهميشجعونبقوة
ألشخاصيريدونبشكل واضح عالما ً أكثر مساواة وأن هم اليملكون صورة صحيحة عن م
فجوة.
تقليصال
إعاد توزيع أكبربكثيرب هدف
ة
تصديل ها وغالبا ً ماتسا هم
فيلل
لمشكلة ،ال أنها التقومبمايك
لنقدالدولي والبنكالدولي هذه ا
مؤسساتنا مثلصندوق ا
تدركقياداتنا وحكوماتنا و
في تفاقمالوضع.

مليارات
لفاحش ألصحابال
الثراء
لفاحش ألصحاب المليارات
حالةرقم  :5الثراء ا

96

دي في أيادقليلة.
تصا
لتقاعس التزال أ زمةانعدام المساواةتزدادسوءاًفي حينتتركزفوائد النمو الق
في ظل هذا ا
•

بات فيالعالم آلن 2043
ضافيكل يومين .و
ات فيالتاريخ ،مع ملياردير إ
شهد العامالماضي أكبرزيادةفي عدد أصحابالمليار
يراتسعة من كلعشرة من هم منالرجال.
مليارد .

•

97

قع سبع مرات.
فقرالمد
ف إلن هاءال
لنخبةبمقدار  762ملياردوالر .هذايك
الل 12ش هر ،زادتثروة مجموعة ا

98

لسنة ،في حين أنثروة أصحابالمليارات آخذة
يادة في دخلهمبمعدل2٪فقطفي ا
لعاديون ز
• على مدىالعقدالماضي ،ش هدالعمال ا
99

نسبة ٪13سنويا ً  -أي اسرعبستمرات تقريبا.
فاالرتفاعب
•

100

بتهم ٪،1في حين أن
نس
لشريحةالعليا من ألغنياء و
ية في العامالماضي ذهب إلىأصحاب ا
نم فيالثروةالعالم
 ٪82من إجماليال و
ية لميش هد أي زيادةبتاتاً.
بشر
لسفلي منال
النصف ا

101

ليون د الر منالرعاية
نساءبعشرةتري
• في حين زادتثرواتأصحابالملياراتخالل عام واحدبمقدار 762مليار والر،سا همتال
فوعة األجرسنويا ًلدعم
غير مد

17

تصاد العالمي102.
االق

افئوا العمل وليس الثروة
ك

لتيتملك ها
يسري ( )Credit Suisseأنثروة 42شخصاتوازيالثروة ا
• تظ هرالبياناتالجديدة منمؤسسة االئتمانالسو
لسفلى والبالغ عدد هابـ 3.7ملياراتنسم ة ،حيثتمتعديلرقم العام الماضي من 8إلى 61شخصا ًيمتلكون ماتملكه
لشريحة ا
ا
بتهم .٪50
السفلى ونس
لشريحة
ا
•

103

بشرية.
فوق مايملكهباقي ال
نسبت ها ٪1تملكثروةت
لشريحة ألغنى و
التزال ا

104

كسفام وغير هافيالعام  ،2017أن:
فقد أظ هرتأبحاث أجرت ها منظ مة أو
تلفة عبرالعالم.
لصورة ذات هافيبلدان مخ
وتظ هر ا
تسجيل
فقرالمدقع .ورغم
ليوني شخص منال
فوائدعلىثروتهإلخراج م
في منال
• فينيجيريا،يكسب أغنى رجلفيالبالد سنويا مايك
خالل الفترة ذات ها.
فقر
يا،فاقمت معدالتال
نمواقتصادي متينعلى مدىقدع تقريبافينيجير ت

105

ليونشخصفي ابالد.
أفقر مئة م
فوق مجموع مايملكه
ربعة رجالثرواتت
يسيا106،يملك أغنى أ
• فيإندون
الفقر من سكان ابالد (أي مايملكهنحو 160
التييملك ها النصف
ية لتلك
• فيلوالياتالمتحدة،يملك أغن ثالثةأشخاصثروة مواز
ليون شخص).
م

107

لشخصالذييحصلعلىالحد ألدنى لألجور أنيعمل  19عاما ًليكسبالمبلغالذييكسبه شخص من
البرازيل،يتعينعلى ا
• في
لسكان،في ش هر واحد.
تشكل  ٪0.1من ا
التي
لشريحةالغنية
ا

108

رسمبياني رقم  :1عدد أصحاب المليارات ومجموعثروات هم ،بين عامي 2017-2000

9000

2500

8000
2000

7000

عددأصحاب المليارات

1500

5000
4000

1000

3000

مجموعثروات أصحاب المليارات ،مليار دوالر

6000

2000

500

1000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Wealth of billionaires $bn

2000

0

0

Number of billionaires

عدد أصحاب ال مليارات

المصدر :حساباتالمؤلفبناءعلىبيانات منفوربز.)2017( .تصنيف أصحابالملياراتفيالعالم https://www.forbes.com/billionaires/list/..2017
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ك

18

فجوةفي األجوربين
في حين حظيت ال
يتهم من الرجال .و
نساءفي حين أن أغنى ألغنياء همفي غالب
يتهم من ال
افقرالفقراءفيالعالم همبغالب
نسين أعلى من ذلكبكثير.
تما في معظم البلدان،فإنفجوةالثراءبينالج
سين بقدر أكبر من ال ه م
الجن

يقلل منشأن ها
انعدام المساواةفي الدخل مشكلة ُ
نفق .ويمكن للثروة انتؤمن دخالً إذاتم
يتحولإلىثروة إذا لمي
ساسيفي مسألة انعدام المساواة.فالدخل
إن ال القةبين الثروة والدخل أمر أ
مساوافيالثروة غداً.
ة
ليومتولد أ زمةانعدام
تصار ،إن مسألةانعدامالمساواةفيالدخل ا
وفر عائدا ماديا .وباخ
استثمار هافي أصولت
يرة109
يقدر
الشريح ةالعليافيالمجتمعات ُ
بقوةإلى أن دخل
لسنوات ألخ
لتقديرات الجديدةفي ا
بالنظرإلى مسألةانعدامالمساواةفيالدخل،تشير ا

ابقا ً.
مما يعتقد س
مساوافيالدخل أعلىبكثيركان
مستوىانعدامال ة
بشكل منتظم ،و
فعلية
بأقل منقيمتهال
تقدير دخل ألغنياء.
المساوافيالدخلإلىاستبيانات خاصةبدخل ألسر،التيتميل إلىسوء
ة
تعلقةبانعدام
تستند معظم إلحصاءاتالرسميةالم
و
فعلى سبيل المثال،خلصت دراسة أجريتفي عدةبلدانفي أمريكاالالتينيةإلى أن أغنىالمشاركينفيالدراسة ادعىبأن راتب هأقل من راتب
يرة110.
مدير كبيرفي شركة نموذجيةمتوسطةالحجمإلى كب

الحقيقي
ريقتان جديدتان لمعالجة هذهالمشكل ة ل معرفة الحجم
واعتمدت مؤخراً ط

لضريبية.
لحساباتالقومي ة وال جالت ا
مساوافيالدخل هما ا
النعدامال ة

لقومية
لحسابات ا
يدة باستخدام ا
تقديرات جد
لشريح ةالعليا ونسبت ها ،٪1يؤدي
فضللدخل ا
توفير فهم أ
لحساباتالقوميةل
ستخدام ا
يظ هرتحليل أجرته مؤسسةبروكينغز( 111)Brookingsأن ا
المساوافيبلد
ة
لقياسي النعدام
لتفاوتالدخل ( )Giniهوالمعيار ا
بلدان .معامل جيني
تقديرات انعدامالمساواةفيالعديد منال
ي في
تفاع كبر
الى ار
سيكفي العام
ينيفي المك
رتفع معامل ج
ستويات انعدامالمساواة.فعلى سبيل المثال ،ا
رتفعت م
يني من رقم ،1كلما ا
قترب معامل ج
كلم ا ا
ما.ف
يسيا ،كان معامل جينيالرسمي  ،0.38على غراراليونان ،ال ان ه ُعدلالى .0.64
نفس ه،فياندون
فيالعام
 2014من 0.49إلى  112.0.69و
ريقياالتيتش هد واحدة مناسوأ
ليونانقريب منذلكالمسجلفي جنوبأف
ومعدل ا

العالم113.
اوضاع انعدامالمساواةفي

رسمبيانين رقم  :2معامل جينى 2014 -2012
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Original

افئوا العمل وليس الثروة
ك

بلدانفي جميع أنحاءالعالم؟ضبط معامالت جينيلدخل
عرفه حقا عن انعدامالمساواة داخلال
المصدر :حساباتالمؤلفباستخدامبياناتتشاندي وسيديل .)2017( .ما الذين
فقود.بروكينغزhttps://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries- .
الشريحةالعلياالم
around-the-world/

انعدامالمساواة المطلق
طلقةفي دخل أشد األشخاصفقراً
مفيدة أكثرفي
سابقةلمقاربة مسألة انعدامالمساواة كانتتقارنبين دخولنسبي ة .ال أنالزيادة ال م
ألساليبال
فقر.
ضاء علىال
نواح كثيرة،فيالق
فترضنا ان شخص ا ً
نسب ة ٪50في ألجر،فإن
ليوم وحصل كل من هماعلى زيادةب
ليوم وآخريكسب  200د الرفي ا
يكسب د الرينفي ا
فإن ا
فقير سوفيحصل
فقير .ومع ذلكفإن الشخص ال
لشخصال
لشخصالغني أكثرثرا ًء مئة مرة من ا
نسبيبين همالنيزداد.وسيبقى ا
انعدامالمساواةال
تصاعد
لشخص الغنيعلى زيادة قدر ها  100والر ،مايعني أن انعدامالمساواة المطلق سي
علىزيادة قدر ها د الر واحدفي حين سيحصل ا
فقير.
لشخصال
فيا ً من ا
وسيكون الشخص الغني أكثرثرا ًءبـ  99والرا إضا
رتفعبنسبة  ،٪75أي مايعادلضعفالزيادة
بين عامي  1988و2013114أشارتالتقديراتإلى أن دخلنسبة  % 10منافقرسكانالعالم قد ا
لعالم زادبمقدار  217د الرا
الفرد مننسبة  ٪10االفقرفي ا
سابقا) .ومعذلك،فإننصيب
تي كانت ٪36
لدى أغنى  % 10من سكانالعالم (وال
الفترة
لشرائية)على مدى  25عاما ً،فيماش هدتنسب ة  ٪10الغنىفيالعالم زيادةقدر ها  4887د الرا (تعادلالقوةالشرائية) خالل
(تعادلالقوة ا
ذات ها.115
لشريحة
افراد ا
لشريح ةالوسطىعالميا (ظ هرالفيل) و
نسب ةالمئوي ةللنموالقويفي دخلافراد ا
"الفيل" ال
لشهيرالمعروفباسم
يوضحالرسمالبياني ا
لسنواتالثالثينالماضية هم من
لخاسرين ألكبرفي البلدانالغنيةعلى مدى ا
العليا(الخرطوم) .حيثتم استخدام هذاالرسم البياني إلثب اتب أن ا
استفاد من همفيالقمة116.لكنبالنظر إلىانعدامالمساواةالمطلق
استفادغالبيةألشخاصالعاديينفيالعالم كما
لسفلى،بينما
الطبقتينالوسطى وا
الشريح ةالعليا.
الفائزين الكبرهم فقط من
الفيليالشى وبأن
في حقيق ة ألمربأن ظ هر
رتقاليفيالرسم )3نرى
فيالدخل (الخط الب
تغيرات المطلقة والنسبيةفي الدخل العالميبألعشار2013-1988 ،
لفيل أوعصا الهوكي؟ ال
شكلتوضيحي رقم  :3ا
لفرد الواحد(،بالدوالر)2011،
سنوى ل
معدل الربح ال
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نوفينك.)2016( .توزيع الدخل العالمي :من سقوط جداربرلين إلى الركود االقتصادي الكبير .واشنطن .البنك الدولي ال مراجعة
المصدر :حسابات المؤلفباستخدام :الكنر وميال
نوفينك ( 117)2016والبنكالدولي (.)2016
االقتصادي ة203-32 :)2( 30 .؛ ميال

قشت هافي الجزءالثاني من هذهالورقة.
فقروستتم منا
طلقةفي دخل أشد ألشخاصفقراً هي أكثر الئ مةعلىصعيد التغلبعلىال
إنالزيادةال م
فع معامل جينيالعالميالمطلقبين  1988و  2005من 0.56إلى .1180.72
ناندوسيغال ،ارت
وفقالـ أ
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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نسبتها ٪1
لشريحة ألغنى و
تقييمانعدام المساواة ل
ستخدامبيانات من مصادر
سابقا،فإن ألسر المستطلع ة آراؤ هاتخطئبشكل منتظمفيتقدير دخل أغنى ألشخاصفي المجتمع .وبا
كما أشرنا
نسونفيالسنوات ألخيرةبدور رائد
ينهم توماسبيكيتي والراحل أنتونيأتكي
تصاديين منب
لضريبي ة،قامفريق من االق
اخرى ،ال سيماالسجالت ا
تضمنعلى حصة
لشريحة ألغنى ونسبت ه ا .٪1فالبيانات مستمدة منقاعدةبياناتالثروة والدخلالعالمي ة ) (WIDوت
ودقيق من أجلتقييم دخل ا
في تقرير ها حول انعدام
بلد 119.وتظ هر احدثالمعلوماتالواردة
لضريبي ةفي كل
نسبت ه ا  ٪1وذلكباالستنادإلىالبيانات ا
الشريح ةألعلى و
دخل
ستحوذتعلى  ٪27من إجمالينموالدخلالعالميبين عامي  1980و.2016وفي
لشريحة األعلى ونسبت ها ٪1قد ا
المساواةفيالعالمإلى أن ا
فقط ،أي  ٪12من إجمالينمو الدخل.120
نسبت ها ٪50علىالنصف
لسفلى و
لشريحة ا
الوقت ذات ه،حصلت ا

رسمبياني رقم :4نمو إجمالي الدخلبالنسبة المئوي ة2016 -1980 ،
250.00
بتها  ٪1حصلت على
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فاريدو،تشانسل،بيكيتي،سايز وزوكمان.)2017( .تقريرانعدامالمساواةفيالعالم  .2018مختبرانعدامالمساواةفيالعالم.البياناتالمتاحة
فين:أل
المصدر:تمتصمي مه منقبلالمؤل
من http://wir2018.wid.world/

تشيرالبيانات
لضريبةعلىالدخل .و
فع ا
فرادالمجتمعغالبا مايقومونبتجنب د
يضا ،إذ أن أغنى أ
لضريبية له حدوده أ
ستخدامال جالت ا
ال أن ا
لضرائبالتيتمالت هرب مندفع ها
إسكندنافيتينأثرياءإلى أن حجم ا
يسرا منقبلبنك HSBCنيابة عن ع الء
المسربة عنثروات مودعةفيسو
يعني
لعليا ونسبت ها  ،٪0.01ما
لشريحة ا
لضرائبإلى ٪26في ا
ياني رقم .)5وقد وصلت ذروةتجنب ا
على ارتباطبالثروة (انظرإلىالرسمالب
لضريبية.121
نسبة  ٪26مما ورد ي سجالتهم ا
أن دخل أغنى  ٪0.01منالع الء كان أعلىب
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

لضرائب المستحقة ،حسب مجموعة الثروة،
لضرائب التيتم الت هرب من دفع هافي الدول االسكندنافية كنسبة مئوية من ا
رسمبياني رقم  :5ا
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يلز وزوكمان.)2017( .الت هربالضريبي وانعدامالمساواةhttp://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf .
المصدر :ألستادسيتر،ن

لشريحةالعليا من
فراد ا
كسفامفي حال انطبقت هذه النسبعلى العالم أجمع فإن أ
تصادي غابرييل زوكمانبالتعاون مع منظمة أو
تسب الق
واح
نسبت ها
لشريحةالعليا و
رتفع هذا المبلغإلى 200مليار دوالر مع ا
بتهم ٪0.01يتهربون مندفع  120ملياردوالر منالضرائب.وسي
نس
ألغنياء و
فقة مع هذهالدراسة.
لتافاصيل عن هذهالحساباتفيال الحظات حولالمنهجي ةالمر
.٪1يمكن اال الععلى مزيد من

لماذاتعد مسألةانعدام المساواة م ه مة
تصادي ،ألنهيرتبط
باشرةعلى األداء االق
تصادي آثار غير م
الى جانب كونه غير ناجع وغير عادل،قدتكون النعدام المساواة االق
ثقة.
نخفاضمستوياتال
ياسي والجريمة وا
تقرارالس
فاعمستويات اإلر هاب وانعدامالس
بارت

122

بلدعلى
فظال
خفض من إحتمال أنيحا
تفعة من انعدامالمساواةت
مستوياتال مر
نقدالدولي أنال
فقد أظهرت أبحاث أجرا ها صندوقال
لصت دراسة
تصادي التؤثرسلبا إلى حد كبير،علىالنمو124.كذلك خ
التوزيع الق
تصاديعلى المدىالطويل 123،وأن إعادة
النمو االق
يستمتوازية.فإن كان معامل جينيأقل
تصاديل
نقدالدولي 125حديثاإلى أن العالقةبين إعادةالتوزيع والنمو االق
أجرا هاصندوقال
منخفض منانعدام المساواة،فإن إعادةالتوزيع
مستوىال
من ،0.27تضرإعادة التوزيعبالنمو.لكن إن كانالمعامل أعلى من هذاال
يسجل معدل معامل جيني دون 0.27في 11دولةفقط .127
تصادي 126.و
تعدإيجابيةللنمو االق
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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كفاح من
فقر ،ويجعلال
يضا محا التخفض مستوى ال
تالي من هذهالدراسة،فإنانعدامالمساواةيقوض أ
فصلال
وكماسيظهرفيال
بة.
فقر المدقع أكثرصعو
لقضاءعلىال
أجل ا

نسين
انعدامالمساواةبين الج
افأة هذاالعمل ،وعلىالضرائب
كيفيه مك
على مستويات االقتصاد.فهيتؤثر على مايعتبر عمالً وعلى
تصاديةبينالمرأة والرجل
فجوة االق
تؤثرال
لتييقومبهاالرجال والنساء.
ياسات ،ضال عنالوظائف ا
نفاق وقرارات صانعيالس
اإل
تلك عدد اكبر منالرجال ألراضي وألس هم واألصول
لصعيدالعالمي،ي م
حقيقية.فعلى ا
شكل ة
يشكلانعدامالمساواةفيالثروةبينالرجل والمرأة م
فقط منالنساءبملكيةفرديةلألراضيفيمقابل  ٪22منالرجال؛فيبوروندي،
في السنغال مثالً،تحظى ٪ 5
نساء.ف
الرأسمالية ألخرىمقارنةبال
ينماالنسبةبينالرجال .128٪ 50
نساءالى ٪ 11ب
فوفال
نسبةفيص
نصل هذهال
بشرة
نساء من ذواتال
79فقط ممايكسبهالرجال ،ولدي هن أ الكأقلبكثير منالرجال.فال
نساءفيلوالياتالمتحدة ألميركية تكسب ٪
التزالال
تلك
تلكن أقلبعد129.لكن حتىعندمات م
نساء الخرياتفي م
بشرة البيضاء؛ اماال
لكن 32سنتا ًفقطلكل دوالريمتلكهالرجال من ذويال
يضاءيمت
الب
في 35بلداً
تلك األصول.ف
فعلي ة على
نساء ألراضيأو لدي هنحقوقملكيةفإنتوازنالقوى داخل األسر والمجتمع كثيراً مايحد منسيطرت هنال
ال
لتييتمتعب ها نظرائ هن
نفس ها ا
نساءبحقوقالميراث
من أصل  ،173التتمتعالوريثات منال

منالرجال130،

يستفيد
نساءل
وغالبا ً مايتمتجا هل ال

منالميراث أقارب آخرون منالذكور .أحيان ا ً،تحرمالزوجات منبيوت هن ودخل هنبعدوفاة أزواج هن ألن أزواج هن كانواالمالكينالقانونيينللمنزل
نخفض والبلدانالواقع ة
و ألرض والمواشي وألصول ألخرىالي اليكونبمقدورالزوجات انترث ها131.ويحدث ذلكفيالبلدان ذات الدخل الم
أفقرالنساء
يش هابعض
لتيتع
تفاقم أوجهانعدامالمساواة ا
السفلى منالدخلالمتوسط ،حيثتؤديقوانين اإلرث غيرالعادلة هذهإلى
لشريحة
في ا
فيالعالم.
فوذ .وسا هم النموذج
تصاد علىيد رجال أغنياء من أصحاب الن
نسين ليس حادثا ً عرضيا أو جديداً،فقدتمبناء االق
إن انعدام المساواةبين الج
تخفيض الضرائبعلى ألغنياء والسباق غإالىالحضيض
تقليص خدماتالعامة و
لجديدالمهيمنفي زيادة الوضعسوءاً .ف
يبرالي ا
تصاديالل
االق
لتقشف
ففيالمملك ةالمتحدة،علىسبيل المثال،يقدر أن عبء ا
نساء أكثر منالرجال.
على صعيد االجور وحقوقالعمل،كل ها عوامل اضرتبال
ينيللرجال.132
استرل
ينيفيالعام 2010في مقابل  13مليار جنيه
استرل
نساء ما مجموعه  79مليار جنيه
المالي كلف ال
صلت
نسين مرتبطبانعدامالمساواةفي الدخل.وتو
النقدالدوليفي أكثر من 140بلداًبأن انعدامالمساواةبينالج
وجدت دراسة أجرا هاصندوق
فجوةبين ألغنياء
ئيسيلسد ال
فجوةبين النساء والرجال سبيل ر
الدراسةإلى أن سد ال

فقراء133.
اول

نساء أكثر من
وعلىالعكس من ذلك،تتأثر ال

تصادنا
غير هنبسببانعدامالمساواةفيالدخل حيث إن هن غالبا ً مايعملنفي الوظائف األقل أجراً واستقراراً واالكثر خطراً 134.ويعتمد ازد هار اق
في البيرو،على سبيل المثال،
نساء من خالل أعمال رعاية غيرمدفوعة ألجر.ف
يضاعلىالمس اهمة الضخمة غير المعترفب هاالتيتقدم ها ال
أ
فقيراتيقمنبأعمال رعاية
نساءال
قدرت أعمالالرعاية غيرمدفوعة ألجربأن هاقدتمثل  ٪20من إجماليالناتجالمحلي 135يضاف الىذلك أن ال
غير مدفوعة ألجر أكثربكثير منالنساء ألغنياء.136
شديد،ينبغي أننضع حداً النعدامالمساواةبين الجنسين.كذلك،لضمانالمساواةبينالمرأة والرجل،ينبغي
تصدي النعدامالمساواة االقتصادي ة ال
لل
تصادي ةالقائمةبليتوجبعلينا
فيا ً إدماجالمرأة أكثرفي الهياكل االق
لتحقيقذلك،لنيكون كا
تصادي .و
نخفضبشكل جذريانعدامالمساواة الق
أن
فقط.
نساء والرجال معا ًلصالحالجميع وليسلقلة مناصحابالحظوة
نشئهال
نساني جديدت
تصاد إ
أننحدد رؤي الق
يعني أننافيالكثير
فون ها .هذا
التييعر
تصادية استناداالى المجموعاتالمرجعية
بيعة الحال،يحدد معظم ألشخاص إدراكهمالنعدامالمساواة الق
بط
لتوزيعالوطني.
فقراء واغنى االغنياء ،النعرف موقعناعلى خريطة ا
فقر ال
من احيان النقيمبطريق ةصحيحة وضع ا
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

القلق العام إزاءانعدام المساواة
لتوزيع
ياسة إعادة ا
المتعلقةبانعدامالمساواة والدعملخياراتس
تلفة
كسفامإلىفهم الدراكاتالمخ
التيتقومب ه منظمة أو
لبحثالجديد
يسعى هذا ا
تصادي137.
ثلون أكثر من ربعسكانالعالم وأكثر من
فقدتماست الع أراء أكثر من  70الفشخصفيعشرةبلدان عبرالقارات الخمس ،وي م
االق

لصعيد الوطنيفي
يليةعلى ا
ثلث إجمالي الناتج المحليفيالعالم .هذه االس طالعات التي اجريت عبر إلنترنت جمعتبيانات من عيناتتمث
نيا والمغرب وهولندا والدنمارك.
ريقيا وإسبا
سيك وجنوبأف
جيريا والمملكةالمتحدة والمك
لوالياتالمتحدة وال هند وني
افقوابقوةعلى أن
فق أكثر منثالث ة أرباعالعينة إلجمالية منالمشاركين أو و
معتقدات حول مسألة انعدام المساواة ،وا
يتعلقبالمواقف وال
فيما
فقراء كبيرة جدافيبالد هم ،وتراوحالنسبة بين ٪58في هولندا و٪92فينيجيريا .ويعتبر أكثر مننصفالمشاركين (
فجوةبين ألغنياء اول
ال
لتييملكون ها،علىالرغم منالعملالجاد.وفيالمكسيك،تصل هذه
ستحيلعلى األشخاص زيادة الموال ا
لصعب أوال م
 ٪68منإسبانيا) أن ه من ا
نسبةالى .٪ 84
ال
فع هذهالنسبة اكثرفي هذاالمجال
فقراءتحتاجإلى معالجة عاجلة أو عاجلة جداً ،وترت
فجوةبين ألغنياء اول
ثلثيالمشاركين أنال
ورأى مايقرب عن
يعتقدون ذلك .وعالوة على ذلك ،رأى ألشخاص
 93فيالمكسيك
 85فينيجيريا و ٪
يقيا و ٪
في جنوبأفر
 73فيال هند و٪79
في دول كثيرة ٪ :
افقوابقوةعلى أن حكوماتهمينبغي أنتكون
افق ٪60تقريبا من المشاركين او و
قضي ة،فقد و
ب أنالحكومات ل ها دورأساسيفي معالجة هذه ال
يقيا.٪69 ،
بلغتالنسبةفي جنوبأفر
فجوةبين ألغنءياوالفقراء .و
تقليصال
مسؤولة عن
تخفيضالعجز
لشريحةالعليا منأصحابالدخل ونسبت ها .٪1وعندسؤالهم عما إذا كانينبغي
لضريبةل
ييدقويلزيادةفيال معدالت ا
هناك أيضا ًتأ
نسبت ها  ،٪1اختار أكثر مننصفالمشاركين زيادة
لشريحةالعليا و
لضرائبعلى ا
فضالخدماتالعام ة أو عن طريق زيادة ا
العام عن طريق خ
سيك ،زادت
فيال الياتالمتحدة ،أختار  ٪59منالمشاركينذلك،وفينيجيريا ،مايقرب من ، ٪60وفيالمك
لشريحةالعليا138.ف
الضرائبعلى ا
نسبة عن .٪60
ال
وعندما ُ
تسعة منالبلدانالعشرة ،كانتالخيارات
تصدي النعدامالمساواةفي
ياسةالعامة من أجلال
نتقاء خيارات محددةلس
طلب منالمشاركين اإ
توفير
الفساد؛ )3رفع الحدألدنىلألجور؛ و)4
لصحيةالمجانية عالية الجودة؛  )2مكافحة
فيرالتعليم والرعاية ا
ربعة ألكثرتأييدا هي)1 :تو
أل
فرصالعملبأجر مناسب.
ستوياتالحالية النعدامالمساواةفيالدخلفيبلد هم ،وغالبا مايكونالفارق
بحثإلى أن معظم األشخاص اليقدرونبشكلصحيحال م
وخلص ال
ستوياتانعدما المساواةفيالدخلبشكلصحيح .وعند سؤالهمقالوا إن هم
ريقيا ،اليقدر نحو الث ة أرباعالمشاركين م
فينيجيرياوجنوبأف
ائال.ف
بلد هم.
تلكالمسجلةفي
فضل  ٪75منالمشاركينمستويات أقل منانعدامالمساواة من
ستوياتانعدامالمساواة ،حيثي
انخفاض أكثرفي م
ضلون
يف
ب فيالعالم.
مقار بمستويات أيلد
فيالواقع ،أراد أكثر مننصف مجموعالمشاركين مستويات أقل منانعدامالمساواةفيبلد هم نة
وكانت النسب ة اقوىفيبعض البلدان:فقد أراد  ٪61من المغارب ة و ٪60من ألميركيين مستوياتأقل من انعدام المساواةفيالدخل عنتلك
الموجودةفي أيبلدفيالعالم ،كذلك أكد  ٪68من السبان و ٪73من البريطانيين.

سياسات إعادة التوزيع االقتصادي
ييد
المعلوماتالمتعلقةبانعدامالمساواةتعزز منتأ
الفرعي ةالمشاركة(في االستطالع) من مسألة انعدامالمساواة
بلدان والمجموعات
فرلدى ألشخاص،ثمةقلق كبيرفيال
 استناداً إلى ال العالمتوابشكلعشوائيعلى معلومات
ياسات .وأدى طالع مجموعاتفرعيةمن المشاركينتم اختيار ها
ييد واسع التخاذ اجراءات عاجلةفي مجاللاس
وتأ
فعة
المستويات المرت
تلقوا معلومات عن
لتحرك.فعلى سبيل المثال ،اعربالمشاركون الذين
القلق والتأييد لمزيد من ا
قيقةإلى زيادة مستويات
د
انخفاضمستوياتالحراك الجتماعيفي ال مملكةالمتحدة وجنوبأفريقيا والدنمارك عن مستويات أعلى منالتأييدللتحرك
فعلي ةلتركز الثروات و
ال
توفيرفرص
ييد أعلى ب  ٪20لدعم
سيك ،أدت هذهالمعلومات إلى أنيعبرالمشاركون عننسبةتأ
نمفيالمك
العاجلتراوحتبين  10و،٪20بي ا
الئق ة وزيادةالحد ألدنىلألجور.
عملبأجور
افئوا العمل وليس الثروة
ك

24

فةبنسبة  ٪33عن
فيإسبانيا،عبرالمشاركونالذينتم طالعهمعلىمعلومات عنموقعهمفيتوزيع الدخل الوطني استناداً إلى أرباح هم المعرو
و
تصديلمسألة انعدما المساواة.
لضرائبعلى ألغنياءلل
استعداد هملتأييد زيادة ا
لفقراء هي مسؤوليةالحكوم ة
فجوةبين ألغنياء وا
تقليص ال
ارتفاع نسبةالمشاركين الذينيؤيدوافكرة أن
في المغرب ،أدت هذه المعل وماتالى
تصديالعاجلل مسألة انعدامالمساواة.فيال هند،
فينيجيريا ،أدتالمعلومات اإلضافية ذات ها أيضا ً منشعور المشاركينبضرورة ال
ب .% 30و
نسبة ٪15
ارتفاعب
الفعليفيتوزيعالدخلالوطني –إلى
عرف ه موقعهم
لتحديدبين األشخاصالذينيعتقدون أن همفقراء عند ،م
أدتالمعلومات -ب ا
التييملكونهاعلىالرغم منالعملالجاد.
ص في زيادة الموال
لتييواج ههاالشخا
لصعوبة ا
يديلفكرة ا
فيالمؤن

عدمتحرك الحكومة
الفقراء139.وفي العام  2015وقعت
فجوةبين ألغنياء و
تقليص ال
تحدث العديد من قادةالحكومات والمؤسساتالعالمية عن الحاجةالماس ة إلى
 193منالحكوماتعلىال هدفالعاشر من أ هداف التنمةي المستدامة،الذييسعىللحد من مسألة انعدامالمساواة.140
لتحرك البليعمل كثيرونبشكلفعالعلى جعل ألمور
تخلف عن ا
بلدانالمتقدمة والناميةت
وعلىالرغم من هذا العتراف،فإن الحكوماتفيال
لضوابطالتنظيمية.141
س في إزالة ا
لتوع
فض الضرائب والحد من حقوق العمال وا
أكثرسوءاً من خالل خ
جدول رقم  :1األقوالفي مقابل األفعال
يفعلون
ماذا

ماذايقولون

"نحنلننكونقادرينابداعلى صالحنظام تالعببه ب
ساسلقد
العتمادعلى ألشخاصالذينقامواباتالعببهفي ال .
سلطة
بقائهمفي ال
للعبةلضمان
وضع منهم في الداخلقواعد ا
تصادي
الحتفاظبالمال ...نحنب حاجةإلى إصالحنظامنا االق
و
بحيثيمكننا جميع ًا أنننجح معا مرة أخرى".
ــ الرئيس دونالد ترامب ،خطاب
نيو
حزيران/يو

منذتوليه مهام منصب ه،قامالرئيسترامببتعيين حكومةتضم
أصحاب مليارات أكثر من أي وقت مضى ،معثروة مشتركةتزيد
ليون مواطن
أفقر  100م
عمايملكه

أميركي.143

لضرائبتخدمإلى
لصحية وا
وقدتبين أن صالحاتهالمقترحةللرعاي ة ا
نسبت ها .144٪1
لشريحةالعليا و
حد كبير ا

الل الحملة النتخابية،

142.2016

لتي حققت مؤخرا ذهبت
تصادي ا
"يجب أن نكون متنبهين وأن نركز على التباينات المتزايدة داخل فينيجيريا ،عائدات النمو االق
فقر وانعدام
نسبت ها ،٪10في حين ازدادال
الشريح ةالعليا و
فقيرة .هذه التباينات حصريا ً الى
فجوةبين الدول الغنية اول
المجتمعات وعلى ال
قضي
لتحقينبالمدارس،فيمات
فسةعلى المساواة .هناك  10اليينطفل غير م
فجوات هي جزء منألسباب ألساسيةالكامنة وراءالمن ا
وال

الموارد وإلحباط والغضب الذييؤديإلى زعزعةالستقرار" .

امرأة من كل 10نساءأثناءلوالدة.146

المتحدة،
ــالرئيسالنيجيريبخاري ،خطاب إلىالجمعيةالعامةلألمم
يلول/سبتمبر2017
ا
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بخفض انعدام المساواة ،الذييشمل 152بلداً ،ويقيس إجراءات
كسفام ومنظم ةتمويل التنمية الدولي ة مؤخراً مؤشر االلتزام
نشرت منظمة أو
كسفام أن 112بلداًتقومبأقل مننصفالج هدالمطلوب
تصدي النعدامالمساواة 147.وقد وجدت منظمة أو
ياساتالرامي ةلل
الحكوماتالخاصةبالس
سأل ة انعدامالمساواة.
تصديلم
لل

تيج ةفيالمؤشر148
وسجلتنيجيريااسوأ ن

فع ويزدادبسرعة؛ اماال الياتالمتحدةفهي
أي انعدامللمساواة مرت

تلت مرتبة هي من االدنىبين الدولالغني ة وقد حلتبعد جنوبأفريقيا مباشرة.
اح
تتخذ خطواتملموسة للحد من مسألة انعدام المساواة،
تشيلي وأوروغواي
فام أيضا ًبأنبلدانا منبين ها ناميبيا و
في المقابل ،وجدت منظمة أوكس
فضل.فعلىسبيل
تضمنحصول العمال علىشروط أ
لتعليم و
فق أكثرعلى الصحة وا
لشركاتالغني ة وتن
لضرائبعلىألفراد وا
حيث أن هاتزيد ا
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

لشامل ة والتعليمالثانويالمجاني ما أحدثفرق ا ًكبيراً ،السيما
وفرتالحماية الجتماعية ا
فضتدول ةناميبياباستمرار منانعدامالمساواة و
المثال ،خ
فتيات.149
نساء وال
بالنسبةلل
بقوةعلىالحاج ةلمكافحةانعدامالمساواة .ومعذلك،يواصلالبنك
لنقدالدولي من أوائلالمؤسساتالعالميةالتي أكدت
صندوق ا
بنكالدولي و
كانال
لسنوات ألخيرة
لنقدالدوليفي ا
في حينقامصندوق ا
التيتلجأالى الذات ضريبي ة .151و
لشركات
العديد من ا
لتعليمالربحي 150و
الدولي دعم ا
ياسات من
ريق ةتحركه ،ال انهيواصل دعمس
نشربحوث ريادي ة خاصةفي مجالانعدامالمساواة 152ويقومباتخاذ خطواتترميالىتغيير ط
ب
لتي أجرت ها منظمة
بحاث ا
الفقراء .وتظ هر أل
لضرائبعلى
تخفيض الحد األدنىلألجوروزيادة ا
والفقراء ،مثل
الفجوةبين ألغنياء
شأن ها أنتزيد
لنقدالدولي أنيقومبالمزيدلدعمالبلدان وللحد منانعدامالمساواة وينبغي انيقومبذلك.153
كسفام أنبمقدورصندوق ا
أو
ياسات .ومع ذلك ،وعلىالرغم من ادعاءات همبالهتمام ،والمطالبات منقبل
إن مسألة انعدام المساواةليس أمراً حتميا ً،بل هو خيارعلىصعيدالس
نديدبانعدامالمساواة والظلم.وقد
ياتهمللت
لعالم،يخاطر مواطنونبح
تلفة عبر ا
في دول مخ
المواطنين،فإن معظمالقادةيقومونبالخيارالخاطئ.ف
سيفيكوس ( )CIVICUSو هيتحالف مكرسلتعزيزالمواطنين الى أن هناكتهديدات خطرةللحريات المدنية آلنفي أكثر من 100
خلصت
تصدي النعدامالمساواة.154
بلد ،حيثتختارالحكوماتقمع الديمقراطيةبدالً منال

فضل أم أسوأ؟
حالة رقم  :6هلانعدام المساواة الى أ
لصعيدينالعالمي والوطني ،أيانعدامال مساواةبينالجميع على وج ه ألرض أوانعدامالمساواةبين مواطني
يمكنقياسانعدما المساواةعلى ا
بلد واحد .إن مسألة انعدامالمساواةفيالعالم هي أمر م هميجبقياس ه،لكن انعدامالمساواةالوطنية أ مر مهمبالنسب ةلمعظمالمواطنين ،حيث
بفضل النموالمسجلفي
لسياسات ألثر ألكبر .من خاللبعض التدابير،انعدامالمساواةفيالعالم آخذفي االنخفاض،
يكون ألفعال صانعي ا
يتفاقمفي معظم
لوقت ذات ه ،ما زالانعدامالمساواة
لسكاني العالي.وفي ا
سيوي ة ذات الكتظاظ ا
لصين وغير ها منالبلدان آل
أميركاالالتينية وا
بلدان155.
ال

لصعيدين العالمي والوطني
انعدام المساواةفي الدخل ،على ا
عيدالعالمي ،انعدامالمساواةفيالدخل
علىلاص

تحسن156.
آخذفي ال

رتفع ة .وإن كان العالمبلداً واحداً،فسيجلفيه
ال أنالمعدالت التزال م

ستويات
مستوىانعدامالمساواة كذلكالمسجلفي جنوبافريقيا ،و هي منالبلدانالتيتش هد أعلى م

العالم157.
انعدامالمساواةفي

رتفاعافي معدالت انعدامالمساواةفيالدخل 158.و هذايشمل
لسنوات اثالثينالماضية ا
لصعيدالوطني،ش هدت معظم البلدانعلى مدى ا
على ا
رتفعفيه مستوى انعدام
يعيشونفيبلد ا
أكثربلدان العالم اكتظاظا ًبالسكان مثل الصين والهند.يعني ذلك أنسبعة من كل عشرة أشخاص
انخفاض
فاعا ًسريعا ًفي انعدامالمساواة اله
تسعينيات ارت
فاوتا كبيرا ،حيث ش هدتبلدان أ ميركاالالتينيةفيال
كن ثمةت
المساوافي الدخل159.ل
ة
تقلت مننمو منصفإلى زيا ةد سريعةفيانعدامالمساواةفيالدخل
لسنواتالخمسعشرةالماضية ،مقارنةبالبلدان آلسيويةالتي ان
ي في ا
كبر
فا ًفي معدالت انعدامالمساواة
في
فاضا ً ط
لسنوات الخمسعشرةالماضية 160.ومنذالعام ،2008ش هدتبعض البلدان مثل الصين أيضا ً انخ
في ا
لتينجحتفيالحد منانعدامالمساواة.
بلدان ا
ستخالصالدروس منل
فعة جداً .منال مهم ا
فيالدخل ،ومع ذلك،فأنالمستويات التزال مرت
لصعيدين العالمي والوطني
انعدام المساواةفي الثروة ،على ا
مستوىالعالمي،يزداد انعدامالمساواةفي الثروة سوءاً كمابينت
ياسة.على ال
لسلطة والس
رتفاع مستويات الثروة مرتبطبالسيطرةعلى ا
إن ا
نسبت ها
لسفلى و
لشريحة ا
الشريح ة العليا ونسبت ها ٪1تملك أكثر من ا
كسفام ،و
او

161.٪99

مساوافيالدخل،
المساوافيالثروة أعلىبكثير منانعدامال ة
ة
لصعيدالوطني،تشير ألدلةلعدد محدود منالبلدانلدي هابياناتبأنانعدام
على ا
لشريحةالعليا ونسبت ها  ٪10وألمر مشابهفيال اليات
بسرعةفيأيدي ا
لصين ،زادتركزالثروة
في ا
بشكل كبيرفيالعقود األخيرة.ف
رتفع
وقد ا
لشريح ةالعليا ونسبت ها  ٪0.1منالثروة من ٪7إلى ٪22بين عامي 1978
رتفعت حصة ا
فيلوالياتالمتحدة ،ا
المتحدة.ف
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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لصعيد العالميبينمايزدادانعدام المساواةفي الثروةسوءا؟
كيفيمكن أنيكونانعدام المس اواةفي الدخل آخذفي التحسن على ا
سفل ،
فوعا ًبزيادة دخل أولئكألشخاصالموجودينفيالوسط وباتجاه أل
انخفاضانعدام المساواةفي الدخل على الصعيد العالمي مد
ما زال
فيلجمع أيثروةتذكر.فيالوقت ذات ه،يستمد ألغنياء معظم دخلهم
تفاعالدخل،فإنهم اليملكون مايك
صوصافيالصين .وبالرغم من ار
خ
التييسجل ها من هم من متربةأدنى منهم  ،ال أن هم
تلك
العائداتعلىثروت هم،وليس مناألجور 163.و مع أن دخلهم الينمو ربمابسرعة ك
من
تحقيق الثروات.
صلون
يوا
ه ل هذايعني أن العولمةفعالة؟
ئيسيفيانعدامالمساواةفيالدخلالعالميالى النمو
يرجع االنخفاضالر

يا164.
تصاديفيآس
الق

بلدان ذات هازيادة كبيرة
ومعذلك ،شهدت ال

لصعيدالوطني منقبل
لنجاحفيالحد منانعدامالمساواةعلى ا
فيمستويات انعدامالمساواةفي الدخل ضمن حدود ها .وكتبت أكبرقصص ا
تصاديالليبراليالجديد.فعلىسبيلالمثال ،كانت أميركا
إلنفاق الجتماعي ،متحدي ة إلجماع االق
ئب على ألغنياء و
البلدان التي زادتالضرا
ين165،
تصادي
بفضلالنمو االق
والعشر
انخفاضفي معدالت انعدامالمساواة خالل العقداألول منالقرنالحادي
التيش هدت أكبر
لالتينيةال منطقة

لسياسي إلجراءالتغيير.
لتوزيع وإلرادة ا
ياسات إعادة ا
رتفع وس
الم

فقر المدقع والثروة ال هائلة
 -2ال
تشددعلى أن االنخفاض
فالحجةالولى
لسائدةالتيتدعوالى عدمالتركيزعلى مسألة انعدامالمساواة.
فصلاثنين منالحججالمضادة ا
تناول هذاال
ي
المتعلقةبانعدامالمساواة مبالغفي ها.
العالمي ،وأنالمخاوف
تصادي
فقرمدقعفيالعالميدلعلىنجاحالنظام االق
يعيشونفي
الكبيرفي أعدادالذين

166

تصادات
كافئعلى الجدارةويؤديإلى اق
لتي هينتيجةاقتصادناجحوفعالي
ستوياتال هائلةللثروة ا
تفيدبأنهينبغي الحتفاءبال م
أما الحجةالثانيةف
أكثر إنتاجية.

167

الفقر
فيض معدالت
تخ
الفترة مابين عامي  1996و168.2015وقد
فقرمدقع (أيأقل من  1.90وارل فياليوم)بالنصففي
يعيشونفي
تراجع عدد ألشخاصالذين
فقر.
لسياسيبإن هاءال
ناشئ ة واللتزام ا
لقوي في االقتصاداتال
تصادي ا
تحقق ذلك م خاللالنمو االق
فض جداً وقديكونونعلىبعد خطوة واحدة من النزالق مجدداًإلى
فقرال مدقعيعيشون على دخل منخ
لبا مايبقى ألشخاصالذين خرجوا منال
غا
يبي قد
لبحر الكار
نطق ة ا
فقر المدقعفي أميركاالالتينية و م
فقر.فعلى سبيل المثال،يقدربرنامج األممالمتحدة إلنمائي أنهعلى الرغم من أن ال
ال
طبقةالوسطى واليزالثلث
رتقاءالى ال
انخفضبأكثر من النصففيالعقد األخير،فإن كثيرين من ؤالء الشخاص اليزالونبعيدين عن ال
صليين اولمنحدرين
لسكان األ
الفئات مثلالنساء وا
فقرالمدقع 169.عالوةعلى ذلك،فإنبعض
ليوننسم ةفي خطرالرجوعإلىال
لسكان أي  200م
ا
تياجات الخاصة
نسين وذوي الح
لجنسي ومغايري ال هويةالجنسانية وحاملي صفات الج
ثليين ومزدوجي الميل ا
ثليات وال م
ريقي ،وال م
من أصلأف
فقا ًلمركز أبحاثبيو )، (Pewيعيش  ٪50منسكانالعالمبأجور
فة إلى ذلك ،وو
تصادي170.باإلضا
لتقدم الجتماعي واالق
يملكونفرص اأقلل
في ذلك معظم عمالالعالم
ليوم،بما
تراوحبين د الرين وعشرة د الراتفي ا
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نتج
وصغارالم
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رسمبياني رقم  :6النسبة المئوية للسكانفي العالم حسب الدخل2011-2001 ،
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فواصل
المصدر :مركزأبحاثبيو (.)2015سكانالعالم حسب الدخل.http://www.pewglobal.org/interactives/global-population-by-income/ .يتم احتساب ال
باستخدام معادلالقوةالشرائية ()PPPبالدوالر األميركي.

ربعة والرات
يكسبن أ
نتجن البسل ماركاتتجاريةعالمية ،حيث
كسفامفي ميانمار معشابات عا التفيصناعةال البسالالتيي
تعمل منظم ة أو
تلبية
ليوم ،و هنيج هدن ل
سبعة أيامفيألسبوعلمدة  11ساعةفي ا
تحقيقذلك،يعملنستة أو
فقرالمدقع.ولكنب هدف
ليوم ،وهوضعف خطال
في ا
صة في جميعأنحاءالعالم.
لبا مايقعنفي الديون172.وتتكرر هذهالق
ساسي ة منالغذاء والدواء وغا
احتياجات هن أل
نفسهفيالعديد من
لشيء
يعيشونعلى دوالرينفياليومثالثة أضعافالمعدلالعالمي .ويسجل ا
فياتفيصفوفالذين
بلغ معدلالو
فيال هند،ي
لبقاءعلىقيد
تياجات ألساسي ة من الغذية أو ضمانفرصة عادلةل
ليوميعجز عنتأمين الح
البلدان ألخرى173.فإذا كان معدل والرينفي ا
إلنفاقعلى الرعاية الصحية أثناءالحوادث أو حاالت
لسنةاألولى منالحياة،فكيفيوصفعلى انهيشكل ن هاية"الفقرالمدقع".ف
الحياةفي ا
فع ألشخاص
تياجات األساسية ألخرى ومنشأنه أنيد
فاضا ًفي است هالك األغذي ة أو الح
فض غالبا ً مايعني انخ
الطوارئفي األسر ذات الدخل المنخ
فقرالمدقع.174
إلى النزول دون خطال
أفقر 40
لشريح ةالعليا.فيالمقابلسجل
ومنالسبابالكامنة وراءذلك ،أننسبة كبيرة جدا مننموالدخلالعالميتضافباستمرارالىحص ة ا
فعة
ستوياتالمرت
طبقاتالمجتمع 175.وتؤثرال م
شكلون  ٪ 80من سكانالعالم،نمواابطألدخلهم مقارنة معبقية
 ٪من سكان البلدانالنامية ،و همي
فقر.176
التيتحد منال
تصادي
سلبي على منافع النمو االق
منانعدامالمساواةبشكل
فقا ً
لشريحةالعليا
لتقريرانعدامالمساواةللعام ،2018حصلت ا
الفقر.فو
قضاءعلى
كيفمانظرناالى المر،تعتبر ههذطريقة غيرناجعةبتاتالل
لكن
لسفلى
لشريحة ا
صلتعلي ه ا
نسبت ها ،٪1بين عامي  1980و،2016على27سنتا ً من كل دوالر مننمو الدخل العالمي أي أكثر منضعف ما ح
و
فقط على 12سنتا ً من كل
لتيحصلت
نسبت ها  ،٪50وا
و

افئوا العمل وليس الثروة
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دوالر177.
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يستغرقتحقيق هدفحصول كلشخص
بحسابات أظ هرت انهعلىأساستوزيعنمو الدخلالعالميالقائم حالي ا ً،س
ديفيد وودوارد
تصادي
وقام االق
ليوم123 ،الى 209سنوات .و هذايتطلب أنيكون إلنتاج والست الكالعالميان  175مرة
يعيشعلى ألرضعلى أكثر من  5والراتفي ا
ليوندوالر.178
ليوندوالر ،زيادةفي إجماليالناتجالمحليالعالميقدر ها 11تري
بالغ ة 4.5تري
فقر ال
ليوم .ويتطلبسدفجوةال
أكبر مما ه ما عليه ا
قصوىلمايمكن ان
فقدبتناقريبين منالحدودال
فقرضمنالحدودالبيئيةلكوكبنا.
الفاضحة هذه أنتستمر إذا أردنا أنننهيال
فاعلية
اليمكنلعدمال
رثي حتمي.
يتحمله كوكبنا دونالتسبببتغيير مناخي كا
عيشونعلىأقل من
فقرالمدقع وسيبقى مايقرب من نصف مليارنسمةي
قضاء علىال
والفقراء،لننحقق هدفال
الفجوةبين ألغنياء
مالم نسد
للفقراء والمساواةيمكنه إخراج مليار
ليومفيالعام  .2030وعلىالعكس منذلك،فان االلتزامالقويبتعزيز النموالمناصر
 1.90د الرفي ا
لسنواتالخمسالعشرالمقبلة.179
فقرالمطلق وال مدقع خالل ا
شخص منال
تضمن "الحد ألدنى
فقرالمدقع البالغ  1.90دوالرفي اليوم م هم سياسيا ًلتعبئة الحراك ،اال انه اليمثل مقياسا ًي
فق واسععلى أن خط ال
ثمةتوا
لدوليبزيادة هذاالمقياس
بنك ا
فقر والتابعةلل
بل
المقدر منالدخلالالزملتأمين ضروراتالحياة"180.ولذلك ،أوصتلجنة أتكينسونالمتخصصة ا
فقر من  3.20والرات
فقر .وقد استجاب البنك الدولي مؤخراًل هذا األمر ،وسيستخدم من آلن وصاعدا خط
بإضافة جوانب أخرى متعددة األبعادلل
فقا ًل هذه التقييمات الجديدة،فإن العدد اإلجماليلألشخاص الذين
توسط 181.وو
الشريحةالدنيا اولعليا منفئة الدخل الم
و 5.50والراتلبلدان
فقر مدقعيبغل فيالواقع  2.4مليارنسمة.
ون في
يش
يع
الفقر الجديدة للبنك الدولي
لفقراءفي العالم،2013 ،باستخدام خطوط
جدول رقم  :2عدد ا
 789مليون شخص

الفقراءبن اءعلىالتعريفالقديم (أقل من  1.90د الر)
يشون
لشريحة الدنيا منفئة منالمتوسط (الذينيع
فقراء جددفيبلدان ا
على  1.90والر الى  3.20د الرات)

 900مليون شخص

لمتوسط (الذين
لشريحةالعليافيفئة الدخل ا
فقراء جددفيبلدان ا
يعيشونعلى  1.90والرالى  5.50والرات)

 678مليون شخص

 2.37مليار شخص

فقراء
المجموعالجديد ألعداد ال

فامباستخدام مؤشراتالتنميةالعالميةللبنك الدوليhttps://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators .
حسابات منظ مة أوكس

ليوم
تحقيق متوسط عمر متوقع من  70عام ا ً مع  7.40والراتفي ا
ند إلىالدخلالالزمل
فقر اخالقي"الذييست
ثمةبديل آخرمقترح هو "خطال
لحالي (معدلة حسب
الدوالر ألميركي ا

ئية)182.
معادلالقوةالشرا

تخدام هذا المقياس أنيصنفنحو  4.2ملياراتشخص ضمن
ومن شأن اس

ليوم ،وأكثر من % 60
ربعة أضعافالعددالذييعيشعلى  1.90د ارل في ا
فقر ،أي أ
خانةال

بشرية183.
منال

فقر .ويعمل
بشرعالقينفي دوامة ال
لفت ،اليزال مليارات منال
فقرالمدقع" م
يعيشونفي ا"ل
النخفاضفي أعدادالذين
هذايظ هر أنهفي حين أن
فا ً إذا
فيللعيش .إنتوزيعنمو الدخل العالمييحتاج إلى أنيكون أكثر إنصا
صلونعلى مايك
نساءبج هدلكن ه اليح
مئاتال اليينخصوصا منال
طفالناوأحفادنا.
افظعلى كوكبنا من أجل أ
فقرشيئا منالماضي وأنيح
أردنا أننبني حق ا ً اقتصادا إنساني ا منشأنه أنيجعلال

ئلة دليلعلىالنجاح االقتصادي؟
لثروة الها
هل ا
افز البتكار والستثمار من خاللتعزيزالج هود والمخاطرة
توفر حو
يسيلمس ألة انعدامالمساواة هو انفرصة جمعالثروات
تصاديالرئ
المبرر االق
فضل
ليارات همفين هايةالمطافالدليل أل
يفيدالجميعفين هايةالمطاف .من هذاال منظار،فإن أصحابالم
تصاديالذي
تالياتعزيز النمو االق
و
افعالموهب ة والعملالجاد واالبتكار.
على من
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

لمستوياتالحالية من انعدام المساواة ليست ناتجة عن الج هدوالمخاطر،بل عن دخل غيرمتوقع اليعكس
معذلك ،هناك أدلة متزايدةعلى أن ا
لصدد:
صاديون "الريعر" .وهناكثالث ظوا هر هام ةفي هذا ا
ألنشطة إلنتاجية وهو مايطلقعليه االقت
 .1الحتكارات.
.2المحسوبي ة.
.3الميراث.
فقراء انيموتوا أغنياء -يمكن أنيتأثرسلبا ًبانعدامالمساواة.
لئكالذينيولدون
وثمةأدل ة ايضاعلى أنالحراك الجتماعي  -أيقدرة أو

حتكارات ورأسمالية المحاباة
ال
تصاد من خاللإثقال كا هلالمستهلكينبأسعار أعلى وبخنق الستثمار
تضر الحتكارات االق

تكار184.
والب

تخدم الحتكاراتقوت ها
ويمكن أنتس

لبقاءفيالقمة .وتؤديالقدرة
حتملينل
فسينالم
بقدرالمن ا
فسينالجدد إلىالسوق اوشرائ هم ،و هي التحتاج إلى الستثمار
لسوقيةللتخلص منالمنا
ا
افسة كاملة
لصناعاتالي التش هد من
كسفام أن ا
الحتكارية إلىانعدامالمساواةالشديدةفي جميعأنحاءالعالم.وقد أظ هرتأبحاث أجرت ها منظمة أو
لصناعات
وتكنولوجياالمعلومات واوساطالمال،تولدثروات هائلة على مستوىالعالم أكثر من ا
صيدالنية
تحضرات ال
فيالسوق ،ومنبين هاالمس
فسية مقارنةبحجم ها185.
ألكثرتن ا

تكار :كارلوسسليم ،أغنى رجلفي أميركا اللتينية
حالة رقم :7قوة االح
كارلوسسليم هوسادسأغنى رجلفيالعالم وألغنىفي أمريكا ا التينية معثروةتبلغ  54.4مليا

دوالر186.

مكسيك.
تصاالت النطاقالعريضفيال
لنقالة وا
يستمدكارلوسسليمثروتهالواسعة من احتكار شبه كاملفرضهعلى خطوطال هاتفالثابتة وا
مستهلكين
تصاديفيالعام ،2012إلى أن هذا الحتكار كانت له آثارسلبية كبيرةعلىال
تقريرلمنظمةالتعاون والتنميةفيالميدان االق
وخلص
وعلى

تصاد187.
الق

التي جمع كارلوسسليم
اف ا ً وحسنت منالخدماتالموفرة ،إال أنالثروة
نص
افسةفيالعام 2013سمحبأسعار أكثر إ
و مع ان إ الحقواعدالمن
فعتثروة كارلوس
تصادالمكسيكي188.فيالواقع ،ارت
بسببتنويعاستثماراتالمليارديرفي الق
بالنمو
جزءا من ها جراء هذا الحتكار،استمرت
لسنويةلـ 3.5اليين عاملمكسيكي
فعالمرتبات ا
في هذاالمبلغلد
فيةبمقدار  4.5مليارات د الربين عامي  2016و .2017ويك
لصا
سليم ا
تقاضونالحدألدنىلألجور189.
ي

لسخية وعقود
فقاتالخصخص ة ا
ياس اتالعامة.فص
صالحالخاص ةالقوي ةعلى اتالعببلاس
فضلالمحسوبي ة وقدرةالم
ف القدرة االحتكاري ةب
تضاع
ت
لضريبيةكل ها
عفاءات والثغرات ا
فساد أو إل
تييشوب هاال
لتيتمنحبأقل منقيمت هاالعادل ة ،وعقودالمشترياتالعامةال
است الل الموارد الطبيعية ا
لشعب.
فسهم علىحساب ا
تصاالت واسعة ،منإثراء ان
صالح الخاص ةالذينلديهم ا
وسائلتمكنأصحابالم
تولدحص ة كبيرة منثروةالعالم
ياس اتالعامة
روف ةباعتماد هاالكبيرعلىالس
ويظ هرمؤشر مجلة "ذي إيكونوميست"للمحسوبيةبأنالصناعاتالمع
ال هائلة

ي ة190.
وخصوصافيالبلدان النام

الثروات الموروثة
تصادي
الفرص وعلىالحراك االجتماعي191.وقد اشت هر الق
تكافؤ
فاحش ة،يؤثر الميراثعلى
سأل ة انعدام المساواةفي الثرواتال
أينما وجدت م
فيكتوري جديديسيطرعليه أصحاب ورثةالثرواتالكبرى192.فعلىسبيلالمثال،
لتيتقولبإنالعالميتجهنحو عصر
ت وماسبيكيتيبنظريت ه ا
تلقيا
بليو" من والدي هما و هما
تقريبافيشركةصنا عةالسيارات "بي ام د
تيفان كوانت ٪47
وشقيق هاس
ورث أصحابالمليارات أمثالسوزان التن
و) فيالعام
بليو" وحد ها أرباحا ًتزيد عن  1.2مليا دوالر ( 1.074ملياريور
بي أم د
من أسهم شركة "
افئوا العمل وليس الثروة
ك

193.2017
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بل ة ،سيقوم  500من أغنى ألغنياءفي
سنواتالعشرين المق
تجدر الشارةالى أنثلث الثرواتالفاحشةفيالعالميملك ها ورث ة194.فعلى مدىال
ليار
بلغ ع د سكانها  1.3م
لتيي
ليو دوالرلورثتهم  -و هو مبلغ أكبر من إجمالي الناتجالمحليلل هند ا
تسليم 2.4تري
العالمب

نسمة195.

في كثير من ألحيان
نساءفي أوغندايؤكدن اتالك هنلراض زراعيةفي مقابل  ٪ 46من الرجال.ف
علىالنقيض منذلك،فإن ٪14فقط منال
التييقمنفي ها ومن أي دخلعند وفاة أزواج هن ،ألن هن اليتمتعنبملكية قانونية
أفقر البلدان منالحصولعلىالبيوت
تحرمالزوجاتفيبعض
اليمكن هنتاليا

ثن196.
أنير

تبقي موضع
لياراتفيالعالم 197.وقديكونالثلثالم
ثلثيثروةأصحابالم
كسفامبأن مجموع االحتكار اولمحسوبية والميراثيمثل
تقدر منظم ة أو
فع أجور
فسية خالية منالمحسوبي ة،لكن هفعلذلك من خالل د
شككذلك:فعلىسبيلالمثال،قديكون ملياردير ما حقق أمواله عن طريقسوقتنا
يبي.
لضر
فقرللعمال أو م خالل الت هرب ا
ال
يضاعلى أسس غير
لشاق أوالموهب ة ،البلقدتكونبنيت أ
ليوم هي نتاج العمل ا
فتراضب أنمستويات الثروةال هائلة ا
تصار ،اليمكننا ال
وباخ
مقبولة أخالقياً.

فقراء ويموتونفقراء
يولدون
فضلفيالمجتمع.
فرص ووضع أ
لتيعاشو ها مع مزيد منال
فالهم منتلك ا
فضل ألط
معظم آلباءيطمحونبحياة أ
فضل .وباإلضافة إلىذلك،يمكن أنتكونالروابط
تعليم وصحة أ
تلك ألسرالغني ة موارد أكبرلالستثمارفيأطفال ها مايضمنحصولهم على
وت م
الجتماعي ة موروثة ايضا و منشأنها أنتزيدمن فرصالوصول إلىالدوائر ذاتالحظوة ،و هذاقدينعكس وظائف أعلى

أجراً198.

فاد
خلفية العائلي ة والجتماعية-االقتصادية دوراً رئيسي ا ًفي النتائج التعليمية لألح
تلعب ال
تصادي،
ووفقا لمنظمة التعاون والتنميةفي الميدان االق
مستقبلية.يضاف الىذلك ،انالحراك الجتماعيبين ألجياليميلإلى أنيكونأقلفيال مجتمعات
وأجور همال

ت ا ً199.
فاو
ألكثرت

منبينالبلدان

لتيتتمتعبأكبرقدر من استمرار االيرادات من جيل
نسا وإيطاليا البلدان ألربع ة ا
المتقدم ة،تشكلال مملكةالمتحدةوالوالياتالمتحدةوفر
الغربية
لتييتمتعب ها آلباء من ذوي الدخل
تصادية ا
فعة االق
الى جيل (حيثيكونالرابطبين أجور األب والبن أعلى) إذ ما اليقل عن  ٪ 40منال من
نتقلإلى
فض،ت
العاليمقرنةب آلباء ذويالدخلالمنخ

يتهم200.
ذر

في الواليات المتحدة األميركية،
فئات األكثرفقراً ،عامل م همفي الجمود االجتماعي.ف
فادت الدراسات أيضا ً أن النوع االجتماعي خصوصالل
وقد أ
الفئة مقارنةبنسب ة
لبقاءفي هذه
فتيات المولوداتفي ال ُخ مس األكثرفقراًيواج هن احت مالبنسبة ٪47في ا
علی سبيل المثال ،وجد الباحثون أن ال
ين201.
٪35للبن

بلدان النامية .ويرتبط الحراك العلىنسبيا عبر
بنكالدولي أنالحراك الجتماعييواج همشكل ةفي جميعأنحاءالعالم ،والسيمافيال
وقد وجدال
ففي البلدان النامي ة،تمكننحو  ٪ 47من مواليدالثمانينات منالحصولعلىتحصيلعلمي أكثر من
فرص.
انخفاضانعدامالمساواةفيال
ألجيالب
نفسها
نسبة
آبائ هم ،و هيال

يات202.
لتيسجلهاالمولودونفيالستين
تقريبا ا

فيرالعملالالئ لآلباء ذويالدخل
فقروزيادةالحراك الجتماعي والحد من مسألة انعدما المساواة هوتو
يسيةللتخلص منال
إن إحدىالوسائلالرئ
لتالي.
فصل ا
تضحفيال
المنخفض.لكن اليزال هذا حلما ًبالنسبةلمعظمسكان العالم ،كماي
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

-٣الثروةضدالعمال
لغالبية .ال اننظامالعملالعالمي غير
لنفععلى ا
فولةللعمال المفر من هالضمان مجتمعات أكثر مساواةتعودبا
اجورالعملالجيدة والحقوقالمك
فيكسب
المستقر جنبا ً الى جنب مع إلساءةالمن هجيةلحقوقالعمالفي كثير من ألحيان.
تدني ألجر وغير
فعال:فغالبا مانجدالعمل الخطير وال م
فقر.
يبقيهم مع أسر همفيال
صغارالمزارعين خال
صلنعلىأسوأالوظائف ،ألن هن غالبا ً مايقدمن رعايةحيوي ة غيرمدفوع ة االجر
تصادالعالمي ،وغالبا ً مايح
لخاسرات ألكبرفي الق
نساء هن ا
اول
تصادنا
نفسألشخاص – هم رجالبغالبيت همالعظمى .وطالما ان اق
ألسر هن ومجتمعات هن.أصحابالدخل العلى وألغنياء  -و همفي غالب الحيان
وفير عمل الئقللغالبية،سوفتستمر أ زمةانعدامالمساواة.
يمنح أولوية الثروةللقلةعلىحسابت

أهمية العملوحقوقالعمالفي محاربةانعدامالمساواة
نساء ،أمور الغنى عن ها
إيجادفرص عمل الئق ة ألشخاصالعاديين وذ هاب حصةمتزايدة من الدخلالقوميإلىالعمال والمنتجين ،وخصوصاال
يوفر مايلي:
في محاربة مس ألة انعدامالمساواة 203.ان العمل لالئق
•

دخل عادل.

•

من في مكانالعمل وضمان اجتماعيللعمال وعائالتهم.
أل

•

الفرد واالندماج االجتماعي.
فاقافضللتنمية
آ

•

لتي تؤثرعلى حيات هم.
لنقابيةلمشارةك فيالقرارات ا
حريةالعمالفي التعبير عنمخاوفهم والحرية ا

•

نساء
فرص والمعاملةبين ال
مساواةفيال

والرجال204.

تصاد
لسلعفي االق
عموماً،تعتبر ألجور أ هم مصدرللدخلالمكتسب ألسربالرغم من أ هميةالدخلالناتج عنبيعالمحاصيل أو ا

يرالرسمي205.
غ

سأل ةالمساواة206.
غيراتفيتوزيع ألجور والعمال ة
ففيالبرازيل ،سا همت الت
لذلكفإن زيادةفرص الحصولعلى العمل الالئقتعزز من م

سفل بين عامي  2001و207.2012وعلىالعكس،فيإسبانيا كان
نخفاض معدالت انعدامالمساواة من أعلىالى أ
المدفوعةبنسب ة ٪ 72في ا
وفقدانالوظائفسببافي  % 90منالزيادةفي مع الت انعدامالمساواة بين عامي  2006و208.2010وغالبا ماينخرط عمال
تدهور ألجور
المتقدم ة ،حيثيشعرالعديد منالعمال
بلدان
عبويفيال
يسا همونفيتعززصفوف اليمينلاش
يتقاضون أجوراًشحيحةفي اضطراباتسياسية و
العاديينبالت هميش

وال همال209.

لصادر عن
سلع والخدمات ا
تصادناجح .وتعتمداقتصاداتالسوقالحديثةعلىالطلبعلىال
العملالالئق األجر لالئقيعدشريانالحياة ألي اق
فقر،
من ألشخاصالعاديين.وقد ركزالمليارديرنيك هانوعلى هذهالنقطةقبلفترةقصيرة 210.فعندمايضطر العمالالىالعيشعلى اجورال
ريقيا ،مشددةعلى عدمبروز طبقة وسطى
خفضاستثمارات هافيأف
تل ه مؤخراًب
سلع والخدمات.علىسبيلالمثال،قامتنس
يضعف الطلبعلى ال
شخصية غيرالمضمونة،
كبيرةعلىالرغم منالنموالكبيرالجماليالناتجالمحلي 211.ويمكن أنتؤدي األجورالمتدنية أيضا ًإلىزيادةالديون ال
تصادالعالميفيالعام
ألمرالذييسبببؤسا ً اليوصفللماليين وادىالى انهيار االق

212.2008

لضرائب .وتعتمد الحكومات اعتماداً كبيراًعلى الضرائب
للغالبي ة له آثار سلبي ةعلى إيرادات ا
نسبة
بل
يضافالى ذك انانخفاض دخل العمل ا
اف ة ،ويعتمدالكثير من ها كذلكعلىضريب ةعلىالدخل.وفي الالحالتين اعتماد واسع جدا علىالدخل
لضريب ةعلىالقيم ةالمض
الست الكية ،مثل ا
يعني أن التمويل المتاح للخدمات العام ة مثل
نخفاض دخل العمليعنيانخفاضا كبيرافي إليراداتالحكومي ة ،ما
الموزععلى شكل أجور.فا
التي
ينخفض.لذلكيشكلتراجعحص ةالدخلالقومي
ألفقرفيالمجتمع،قد
لشريحة
لتعليم ،وهو أمر مهمللجميعوخصوصال
الرعايةالصحي ة أو ا
يوفرأصحابالعمل وظائف الئق ة،فهميسا همونفيتكاليف
خفضتعلى مدىالعقدينال ماضيين ،مصدرقلق213.فعندما
تذ هبإلىالعمالقدان
فقراء 214.غير أن
فجوةبين ألغنياء اول
قليصال
لصحية ،ممايساعد علىت
لتقاعدي ة أوالرعاي ة ا
الحماي ة االجتماعي ةللعمال وأسر هم ،مثلالمعاشات ا
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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تقلل من مساهمات
النقد الدولي مؤخراًدفع ةديدة من صالحات سوق العمل من شأن ها أن
تلكالمس اهمات قدتكون م هددة:فقد اقترحصندوق
أصحابالعمل215.
ياء216.
تسبونالىنقابات من
التييناضلالعمال المن
فالحقوق
صالح ألثر
تسبونالىنقاباتث ال موازي هافي وجه م
نتجونالمن
يشكلالعمال والم

تفيد من ها جميعالعمال ،مايؤدي بدورهإلى
في ة وإجازة ألموم ة -يس
أجل ها  -مثلالحدألدنىلألجور أوالحقفي إلجازة وساعاتالعمل اإلضا
تصادية
تراجعانعدامالمساواة االق

ين217.
نس
وانعدامالمساواةبين الج

منالخاسر؟
لشباب ألكثر عرضة العمال
نساء وا
ستقرة وخطرة مع حقوق وحماي ة دنيا .وتعتبرال
فقرفي وظائف غير م
افح مئاتالماليين منالعمالبأجورال
يك
ك هذه.

النساء
في صناعة ال ملبسفيبنغلديش
حالةرقم  :8أجورفقر
تسكنفي دكا عاصمةبنغالديش وتعملفي ها .وتعملفوريدافي مصنع
بلغفوريدا  22عاما ً وهيتعمل منذ زمنفيتشغيل ماكينةللخياطة و
ت
لل البسينتجل الماتتجاريةعالمية من هااتش اند ام ( )H & Mوتارغيت أستراليا (218 )Target Australiaوغير هاالكثير.بدأتفوريدا
العملفي مصانعال البسفيسن الخامسة عشر ًة.
لساع ة
ستحيل اتمام ها اللفتراتالعملالمحددة  -من ا
حقيقهقبل الذ هابإلى المنزل ،و هذه اال هدافي
كليوميحددل ها هدفينبغيعلي هات
نسب ةل هايمتدعلى
تياديبال
فيومالعمل الع
افية عديدة كليوم.
الثامن ة صباح ا ًلغاي ةالساعةالخامسة مساء –لذا،تضطرالىالعملساعات إض
 12ساعة،وفي المراحلالتيتش هد حركة اكبر ألوقات ألكثر انشغاالً ،عندماتطلب ماركاتال البسالغربية طلبيات كبيرة،فهي مطالب ة
بالعمللساعات أطول.
لذلكتم
لليل ،كانعلينا أننحافظعلى وتيرة اإلنتاجثابتة و
كسفام" :العام الماضي ،عملتلش هر كاملحتى منتصف ا
تقولفوريدالمنظم ة أو
فسيشديد حيالابني ،وحتى عندما كنت اعودالىالبيتبعدالعمل ،كانينبغي
بضغطن
إجبارناعلىالعمل .كنتأشعربالغثيان طوالالوقت و
تيقظ
لساعةالثانيةصباحا ً وأس
لنومعند ا
لصباحالباكر .غالبا ً ما كنت اخلدالى ا
علي أن انظفالمنزل وان اط هو ومنثمالذ هابإلىالعملفي ا
لساع ةالخامسة والنصف".
عند ا
فيين إلطعام األسرةبأكملهابشكل مناسب.
افي ة ودخل زوج ها غير كا
تلقاهفوريدا متدن جداًلدرجة أندخل ها معساعاتالعمل اإلض
ألجرالذيت
لش هرعلى
نصفالثاني من ا
فضل ألحواليمكن هما شراءالخضاروبعضالدجاجلمدة نصفش هر،فيماتعيشفوريدا واسرت ها اللال
في أ
الفلفلالحاروالملح.
ألرز مع
تلقينا المزيد من المال،فسأتمكن من
سلع الساسية .وتقول" :لو
تمنىفوريدا أنيحصل جميع العمالعلى أجور أعلى،تمكن هم من شراء ال
ت
في يوم من االيام .ويمكننا عند ها أننعيشبسعادة وأننعيش حياةأفضل".
بنيإلىالمدرسة
إرسال ا
فقرفيصناعة األزياء.
سلطة وال
فعل :ال
المصدر :ماذايمكن ها أنت

219

لصعيدالعالمي،
يكسبه الرجل ويتركز عمل هافيالوظائف األقل أجراً واألقل أستقراراً.فعلى ا
تكسبالمرأةفي جميعأنحاءالعالمبانتظام أقل م ما
نسينإلى 23
الفجوةفي ألجوربينالج
تقل مشاركةالمرأةفيالقوىالعاملة الرسميةبنسبة  ٪26عن مشاركة الرجل ،220حيثيصلمتوسط
نسينفيالعمل (بالنظرإلى
تصاديةالعالميةبينالج
فجوة الق
تصاديالعالمي وحسب معدالتالتغيرالحالي ة،لنتقلصال
نتدى االق
فقا ًللم
 221.٪وو
الفوارقفي ألجوروفرصالعمل)قبل 217سنة
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أخرى222.

افئوا العمل وليس الثروة
ك

تلفةفيالعالم،تحط
في مناطق مخ
بيرا جدافيالوظائف ذات االجور المتدنية جدا واالقل استقراراً.ف
ومن غيرالمستغرب أنيكون وجود المرأة ك
التييمكن انتوال ها
فرضعلي هاالوظائف
سلوكيات والمعتقدات من شأنلمرأةوقدرات ها وتبررالعنف والتمييز ضد ها،وت
القواعد الجتماعية وال
دون غير ها.
فوعة ألجر .وكثيراً ماتعتبر
افئةفي أعمالالرعاية غيرالمد
كثيراً ماتكون خياراتالمرأةوقدرات ه افي صنعالقرارمقيدةبمسؤوليت ها غيرالمتك
يسي
يستالمعيلالرئ
ألدوارالتيتوصفبان ها " مهامنسائي ة" ،مثلالتنظيف أوالرعاي ة ،ذاتقي مة أقل مع أجر اقل 223.ويمكنلمف هوم أنالمرأةل
نساءعلى أن هنأس هلللتخويف،
ألسرت ها أنيؤديإلى اعتبار ها أكثر الءمةللوظائفالمؤقتة أوبدوام جزئي أوبدونعقد .وعادة ماينظرإلىال
في
ومنثمفإن هنقديتعرضن اكثرللعنف والست اللفيالعملوفيالمنزل و

ت هنالمحلية224.
مجتمعا

يتفاقم موضوع انعدام المساواةعلىصعيد المرأةبسبب أوجه أخرى النعدامالمساواة مثل العرق أو الهجرة .وتتولى ال امالت الم هاجرات أسوأ
الوظائففي معظمالمجتمعات وبأقل

وبأسوأأشكالالحماية225.
ألجور

تصاديةتعطي ألولوي ة
تيجياتاق
استرا
فع من
بشكل اوسعبمصادر خارجيةبد
نسينسوءاً منخالل الستعانة
وقدتزداد مسألةانعدامالمساواةبينالج
تيلدي هاقطاعات كبيرة م وجهةللتصدير من وجودقوة عاملة كبيرة
تفيد البلدانال
نساء.وتس
ستقر،الذيتقومبمعظمه ال
للعملالرخيص وغيرالم
سيويفي دراسةالعام 2015إلىاستمرار االفكار النمطيةالقائمة
ذات م هاراتمتدنية ال صوتنقابيال ها.فيالواقع ،أشار مصرفالتنمية اآل
الخفيف ة" ،وبنظرية أن هن
نساء
تش هدين "بأصابع ال
نساءفيالقوىالعامل ة ،مس
لتيتؤثرعلىال
ستخدم ةعلىنطاق واسع وا
علىالنوع الجتماعيال م
أفضل منالرجال ألن هنأقل يالالى  ..اإلضراب أوتعطيل إلنتاج " 226.وكثيرا مايرجعذلكإلى وجود عوائق اجتماعية أوقانونيةتمنعالمرأة
تولي مناصبقيادية
لنقابات أو من
نضمامإلى ا
من ال

ي هاالرجال227.
لتييهيمنعل
لنقابات ا
داخل ا

تصاديةأقل منالرجلفي 155بلداً،
التيل ها حقوق اق
القانونكذلك اليدعمالمرأة

من ها228:

• في 18بلداًيمكن ألزواج قانونا ً أنيمنعوازوجاتهم منالعمل.
التييقومب هاالرجل.
نفس ها
بالقيامبالوظائف
• في 100بلد اليسمحللمرأة
افرقوانينلمكافحة العنفالمنزلي.
تتو
• في 46بلداً ال

بحسب البنك الدولي لدي المرأة حقوق
اقتصادية أقل من الرجال في 155
دولة.

في كثير
باشرة.ف
نساءبصورة مباشرة وغير م
نفذتفي معظمالبلدانالغنية،أثرت خصوصا ًعلى ال
لتي
فيضإلنفاقالعام ا
لتقشف أيتخ
ياسات ا
س
فقدان
فينالعموميينيؤدي الى
تخفيض عددالموظ
سيما فيفئات وظائفالمتدني ة،نساء ،مايعني أن
لبا ما يوظفالقطاعالعام وال
منالبلدان ،غا
لصحية ورعاية ألطفالإلى زيادةالوقتالذي
فاقالعاموفي إعاناتالغذاء والرعاية ا
يضاتفي اإلن
تخف
ظائف هن 229.و أدت ال
نساءلو
المزيد منال
مستقرة أو انقطاع كامل
فع هنإلى وظائفأقل أجراً أو مؤقتة أو غير
المدفوع ة ألجر ممايد
نساءفي أعمالالرعايةالمدفوعة ألجر وغير
تمضي ه ال
عنالعملالمدفوع

ألجر230.

حالة رقم  :9عمال الدواجن األميركيون عاجزون عن اإلمساكبأيادي أطفال هم

يجبرون
تي
للتوعيةعلى ضرورةتحسين ظروف العمل المروعةال
فامفيالواليات المتحدة مع عمالالدواجن
تعمل منظمةأوكس
فيةللذ هاب إلى المرحاض مايعني إضطراركثيرينعلى ارتداء
علىتحمل ها.فالعمال غير قادرينعلى أخذفترات راحة كا
نشعربأن القيمةلنا...نصلالى
بق ةفيالدواجنفي أركنسو" :
الحفاضات خاللفتراتالعمل.تقول دولوريس ،و هي عامل ة سا
لساعة  11أو  .. 12كنت أخجل أن أقول لهم إنني
باستخدام المرحاضقبل ا
لساعةالخامسةصباحا  ..واليسمحلنا
العمل عند ا
حفاضي ".
أحتاجالىتغيير
بيعةالعملفيهذا القطاع خطرةويسجلفيه واحد من أعلى معدالت اإلصاب ات.وقدتكونإصابات إلج هادالمتكررةشديدةلدرجة أنهبعد عام
ط
ن فتحأصابع هم أو حململعقةوأ حتى
واحد منالعملعلى خطوط إلنتاج،يصبحالعمال عاجزين ع
افئوا العمل وليس الثروة
ك

يح231.
بشكلصح
بأياديأطفالهم
إلمساك
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صغارمنتجي األغذية
الغذائيعلىنطاق صغير ،232إما كمزارعين أو كعمالفي مزارع آلخرين.
الفقراء دخلهم منالزراعة واإلنتاج
تستمد أعداد هائلة من
العديد من
فقر والعجز.وقدتقلص دخلهمبشكلمتواصلفي
يشكل صغارالمزارعينفي جميع أنحاءالعالم جزءاً مننظامغذائييحتجز همفيال
قليمية
المستوياتالعالمية وإل
فذينء،بمافيذلكشركات ألغذية والمتاجرالكبرىعلى
بشكل متزايدبسبب مشتريننا
البلدان ،حيث هبطت األسعار
لتجارة
لتجار والمطاحنفقط رعلى حوالى  ٪75من ا
لسلةالقيم ةالعالمية للكاكاو،يسيطر حالياثمانية من ا
والوطنية.فعلى سبيل المثال،في س
انخفاض حاد مقارن ةبالثمانينياتعندما كان
تفيد مزارعو الكاكاو منأقل من  ٪6منقيم ةقطعة الشو والتة 234.و هذا
العالميةللكاكاو،233فيمايس
القيمةالناشئة عن
تلقون  ٪18من
المزارعوني

سلسلة235.
هذهال

لتيتنتهيعلى
وفرقطاع ألغذيةالزراعية ع اللماليين من أقلالعمال أجراًفيالبلدان الناميةالذين غالبا ً مايشاركونفي إنتاجال موادالغذائية ا
ي
تصلإلىالنصفعلى األقل
بلدانالنامي ة ،و
المتوسط  ٪43منالعمالالزراعيينفيال
نساءفي
تشكل ال
رفوفالمتاجرالكبرىفيالدولالغني ة .و
لصحراءالكبرىوفي أماكن
في كثير من البلدانفيأفريقيا جنوب ا

أخرى236.

لئك الذين
تقليص دخل أو
كيفيةالتييتم ال هوادةفي ها
كسفامتحديداً على هذاالقطاع وعلى ال
فيوقت الحق منالعام  ،2018ستركز منظمة أو
لشريحةالعليا.
صالح من همفي ا
فلىل
الشريح ةلاس
يعيشونفي

الفقراءالعاملون
لصغار 237.والمرأة
تجي ألغذية ا
ليوم ،كما هي حال غ البية عمالالعالم ومن
يعيشنحو  ٪56منسكانالعالم على والرينالى عشرة والراتفي ا
فقراءالعاملين238.تشيرتقديرات حديثة صادرة عن منظمةالعملالدوليةإلى أن مايقرب من واحد من كل
ممثلةبشكل كبير جدافيصفوفال
فقربدور هاإلى
ريقيا جنوبالصحراءالكبرى239.وتؤدي أجورال
ينهمثلثاالعمالفيأف
فقر،ب
يعيشونفيال
ناشئة والنامية
الثة عمالفي البلدان ال
يتهم.
فيلتأميناستمرار
افي ة طويلةلكسب مايك
تداعيات جمة ،حيثيعملالعماللساعات إض
في حين زادتقيمة ماينتج هالعمالبشكل هائل ،ال أن ألجورلمتواكب مع هذاالنمو.وقد وجدت منظمةالعملالدولية أن ألجورفي 91بلداً
و
الفترةبين عامي 240.2014-1995فبعد أل زمةالماليةالعالمي ة
تصاديفي
من أصل 133بلداً غنيا ً وناميا ًلمتواكبالزيادة اإلنتاجية والنمو الق
المستوىالعالميفيالعام ،2010ولكن منذالعام 2012تباطأت وتراجعت من ٪2.5إلى
لحقيقي ةعلى
نتعشت األجور ا
في  ،2009-2008ا
٪1.7فيالعام  ،2015وهو أدنى مستوىفي
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بعسنوات241.
أر

افئوا العمل وليس الثروة
ك

تقدمة( 2015-1999 ،المؤشر= 1999 :
تصادات ال م
يقية وإنتاجية العملفي االق
رسمبيانيتوضيحي رقم  :7النموفي متوسط األجور الحق
)100
120

115

110

105

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Labour productivity index

مؤشر إنتاجية العمل

95

Wage index

مؤشر األجور

المصدر:الرسم  11من منظ مةالعمل الدولية.)2016( .تقرير األجورفيالعالم :17/2016انعدامالمساواةفي األجورفي مكانالعمل.
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htm

يتفقالعمال وأصحابالعمل
مفاوض ةالجماعية  -عندما
فقر وانعدامالمساواة .وتعدال
تصديلل
يل ة هام ةلل
تحديدالحكوم ةللحد ألدنىلألجور هووس
فاوضة الجماعيةبينالعملالمنظم
ركيون منالم
يستفيدالعمالالدنما
فضلبعدللع مال242.فعلىسبيلالمثال،
والحكوماتعلى زيادة األجور – أ
لساعةفي مقابل  8.90د
تلقى  20دوالراًفي ا
والحك ومة:ف ال مرأةالعاملةفي مطاعمبرغر كيغن فيالدنماركت

المتحدة243.
الراتفيلواليات

منالمؤسف انالعديد منالبلدان لمتعتمدبعدالحد االدنىلألجور أوالمفاوضةالجماعية.فيبعضالبلدانيطبقالحد ألدنىلألجورعلىفئة
لسكان ،حيثيكون محصوراً
افية معينة .والحد ألدنىلألجورفيغالبية الحاالت أقلبكثير مما
بقطاعات أو مهن أو مناطق جغر
صغيرة جداً من ا
ظيفة وال مأوى والملبس والتعليم والرعايةالصحية والطاقة ورعاية
توفير الطعام المغذي والمياهالن
فيل
كفاف" ،أي أنه اليك
يمكن اعتباره "أجرال
لتقديري244.فيالعام  ، 2015اعتمدت حك ومة غوات ماالعلىسبيلالمثال حداً
لسماحببعضالمدخرات والدخل ا
طفال وال موصالت،فضالً عن ا
أ
فقرالمدقع والحق
بل
نيون ا
يلي ةالمحليةفيبعضالبلديات .واعتبرمقررو االممالمتحدةالخاصون المع
لتحو
لصناعة ا
تشجيع ا
أدنى متمايزاًلألجورل
تحقيقالتنمية
لسعيإلى
نسان ضال عنتقويضالت زامه الدولي ا
لدوليةفي مجال حقوق إل
بلد ا
فيالغذاء ،انذلكشكل "انت هاكا اللتزامات هذاال
تدام ة"245.
المس

فقر246.فقد وجدتحالف
تجنبال
في االشخاصل
كسفام أنالحد ألدنىلألجورفيبلدان مثلالمغرب وكينيا وإندونيسياوفيتنام اليك
وبينت منظمة أو
يوفر أجور
تلفة ،أقلبكثير من أن
سيوية مخ
انونيفيقطاع صناعة ال البسفيبلدان آ
الحد الدنىلألجورفي آسيابأنالحدألدنىلألجورالق
الشكل رقم
كفاف (انظرإلى

افئوا العمل وليس الثروة
ك

247.)8
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تقاةتصنع ملبس ج اهزة2014 ،
رسمبيانيرقم  :8مقارنة الحد األدنى ألجوربإجور الكفاففيبلدان من
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نسبة الحد األدنى لألجور الى اجور الكفاف

المصدرتحالف الحد االدنىلألجورفي آسيا.2014 ,
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حالة رقم  :10كسب الحد األدنى لألجورفي ميانمار
ليوم كأجر
يكسبونأقل من  0.60والرفي ا
قانونيلألجور .كانبعضالعمال
يلول/سبتمبر 2015لمتكن ميانمارتعتمدالحد الدنىال
قبل أ
حتجاجية كبيرة .وبعد أكثر من
نفذالعمالإضرابات ا
القسري.فيالعام ،2012
افي
يل ة،بمافيذلكالعمل اإلض
أساس ،معساعاتاضافي ة طو
لثمانيساعات
لنقابات وأصحابالع مل والحكوم ة،أعلن عن حدأدنى جديدلألجور ( 3600كيات أو  2.70والر
سنتين منالمفاوضاتبين ا
ليوم).وعندما زادتالحكوم ةذلكفين هاي ةالعام  ،2015كانتقادرةعلى زيادة ايرادات 300ألف عاملفيقطاعالمالبسبحوالى
عملفي ا
تنفيذالحد ألدنىلألجور ،مايظ هر كيف
نسيات التيتصنعال البسالجا هزةفي ميانمار،
لشركات متعددةالج
ليون د الرسنوي ا ً .ودعمت ا
 80م
لشركات
يمكنل هذه ا

يجابي249.
أنتضطلعبدور إ

فام.
المصدر:رودس.)2017( .اقتصاديخدمالمرأة:تحقيقالتمكين االقتصاديللمرأةفي عالميتزايدفيهانعدامالمساواة .أوكس
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-en.pdf

كسفامتدعوفي ها منذفترة طويلةإلىرفعالحد األدنىلألجور.
وثمة ح الت مماثلةثيرةفيبعض مناطقأفريقيا وأمبركا لالتينية كانت من ظمة أو
فعة
يفسر الحدألدنىلألجورالمتدني جدافيبلدان مثل غوايماال وهندوراس النسبالمرت

ين250.
الفقراءالعامل
من

ففي
وعلىالعكس منذلك،

فضة251.وفي كثير من البلدان
فقراء العاملين منخ
فقر،نسب ة ال
ألرجنتين وكوستاريكا حيثمستوى الحد األدنى لألجور أعلىبكثير من خط ال
ستوياتالحد ألدنىلألجورإلى أنتكونأقلبكثير من متوسط األجر و هي غير كافيةلضمان حياة كريمةللعمال
ريقي ة،تميل م
األف

وأسر هم252.

لش هرلضمان
نيجيري ة،ينبغي زيادةالحد ألدنى لألجور من  57والراًإلى  177دوالرًفي ا
فقا ًل مؤتمرنقابات العمال ال
فعلى سبيل المثال ،وو
يشي ة
مستويات مع

الئقة253.

لحضري ة
فعالى  151دوالراًللمناطق ا
لش هرييجب أنير
وقدر مؤتمرنقاباتالعمالفي روندابأنالحد ألدنى ألجر ا

المستوى ألدنى الشحيحلألجورالحالي والبالغ  3.50والرات ش هريا ً ( 100روفيوميا ً وهو محدد
ريفية مقارنةب
و 103والراتللمناطق ال
يقلص
قانونية و
ستحقاتهم ال
لمتعلقة األجور ،مايحرمالعمال من م
فيذسياسات ها ا
تفشلبلدان كثيرةفي جميعأنحاءالعالمفيتن
منذالثمانينيات) 254.و
فشيا لسرقة
كسفامت
ألجور التييحملون هاالى أسر هم255.فعلى سبيل المثال،في اوساطتربية الدواجنفي ال اليات المتحدة ،وجدت من ظمة أو
في هالتحضيرللعمل واالنت هاء من ه256.وفيبلدان مثلال هند
فقات ساعاتالعمل االضافية أو الوقت الذييتم
لشركاتتغطية ن
فض ا
ألجور مع ر
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فيالقارة
فعلعامل واحدعلى االقل من كل اثنينيعملونفيقطاعال البس أجور أقل منالحد ألدنى (انظر إلىالرسم رقم  .)9و
والفيليبين،تد
لتقيد
قيدبتطبيقالحدألدنى مناألجور إذ اليعد أيبلدفيالمنطقةتقارير عنذلك 257.كذلكيشكل عدم ا
فعالي ة آليات الت
ريقي ة،يستحيلتقييم
األف
فقا ً
لتقديرات منظمة العملالدولي ة،فان أكثر من  ٪ 60من العمالفي هندوراس وغواتيماال
مشكلة جديةفي أميركا لالتينية .نتيجةلذلك ،وو
يتقاضون أجورا أقل منالحد

ألدنى258.

تقيدبالحد األدنى لألجورفيقطاع ال ملبس
رسمبياني رقم  :9معدالت عدم ال
نسبة العمال الذينيتقاضون اقل من الحد األدنى من األجور
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باكستانعلى سبيلالمثال،فيقطاعالمالبسالجا هزة،
في
نساء.ف
صلح ة الرجال أكثر من ه ال
ياسات ،غالبا ماتصب أكثرفي م
وعندماتطبقالس
يلند هناكفجواتبالعشراتفي
الفيليبين وت ا
تتقاضى  ٪ 86.9منالنساء أجوراًأقل منالحد ألدنى،في مقابل  ٪ 26.5منالرجال.وفيالهند و
مجالالتقيدعلى صعيدالجنسين (انظرإلىالرسم رقم .)10
دنيا
تقديرات ال
تقيدبالحد األدنى لألجورفيقطاع ال ملبس الج اهزة حسب النوع الجتماعي ،ال
رسمبيانيرقم  :10مع الت عدم ال
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رسميين
محميينوغير ال
العمالغير ال
تنزانيا وزامبيا ،مثال،
لسودان و
ففيبنين وا
أفقرالبلدان.
صوصافي
تصاد غيرالرسمينسب ة كبيرة منالوظائف وإجماليالناتجالمحلي خ
يشكل االق
تصاد غيرالرسمينحو  ٪ 40من إجماليالناتج
في أميركا لالتيني ة،يشكل االق
تصلنسبةالعمالالذينيعملونفي وظائف غيررسميةإلى .٪90ف
المحلي

يمي259.
قل
إل

مستقرةإلى أكثر من 1.4
لصعيدالعالمي ،منالمتوقع أنيصل عدد ألشخاصالذينيعانون من أشكال عمالة غير
وعلى ا

ثلونتمثيالً مبالغافي ه
فئاتالم همشة م م
لشباب وغير هم منال
مليارشخصفيالعام ( 2017أي أكثر من  ٪ 40من مجموعالعمالة)260.فالنساء وا
نساءالعا الت خارجالمنزليعملنفيالقطاع غيررسمي.وفي
المستقرة.في آسيا ٪ 95 ،منال
تصاد غيرالرسميوفي العمال غير
في الق
نسبة عندالرجال 61
فيماال
تق فيالقطاع غيرالرسمي،
عي ع
لصحراءالكبرى ٪ 74 ،من عمالةالمرأة خارج الطارالزرا
ريقيا جنوب ا
أف
افقبعض األشخاصعلى الوظائف غير رسمية طوعا،لكن الغالبيةتقبلب هافي إطار استراتيجي ة
يو
مستقر أو
توفيرالدخلعندمايكونالعملالرسمي غير متاح أو غير
تياجاتهم ألساسية ول
تكيفلتلبي ة اح
سلبيةللعمل
فوقالجوانبال
نسبةلل مال غيرال محميين،ت
لدولية" :بال
اجره متدن جداً .وتقول منظمةالعمل ا
تصاد غيرالرسمي كثيرا جوانب ه
في الق

261.٪

وفق ا لمنظ مة العمل الدولية،فإن ٪ 95
من النساء العاملت خارج المنزلفي
آسيايعملنفي القطاع غير رسمي.

ي ة"262.
اإليجاب

بلغقيم ة أجور
سيك والبرازيل ،ثال،ت
فيالمك
غالب ا ماتكون اجورالعمال غيرالرسميين أقلبكثير من أولئكالعاملينفيالقطاعاتالرسمية.ف
العمال غير الرسميين حوالىنصف

ين263.
المتوسط الوطنيللعمال الرسمي

تصاد الرسمي،ثم ةفجوة واضحةفي
وعلى غرار الوضعفي االق

تلقى ال امالت
نساء ممنيعملنفيالوظائف ذات ها،فيمات
لنفايات منالذكور أكثر منال
المتجولون وجامعو ا
نسينحيثيكسبالباع ة
ألجوربينالج
منالمنازل ألجور األقلعلى ا

طالق264.

ارتفاع سريعفي الوظائف االقل استقراراً.وقد ربطت منظم ة
في البلدان الغنية مثل لوالياتالمتحدة ألميركي ة،وفيبلدان متقدمة أخرى،ثمة
بيعة
المتفرغين" (غيغ) من الط
تصاد غير
تصاديذلكبازديادانعدامالمساواة 265.ويعانيالعاملونفي مايسمى "اق
التعاون والتنميةفيالميدان الق
بعيدة،لكنهم رسيمايعملونلحساب همالخاص من دون حقوق أو حماي ة
المستقرةلوظائفهم حيث انهم محكومونبأ هدافصا رمة من خوارزميات
غير
فسي
لضغطالن
ستقربزيادة ا
لنقصفيالدخلال م
يربط هذا ا
للعمل 266.و ُ

شاكل الصحة267.
وم

لجما ضعيفا حيالأصحابالعمل أوالحكومات.
ثيلهم اعي
ضوين فينقابات ويكونتم
عادة مايكونالعمال غيرالرسميين غير من
حالة رقم  : 11أهمية النقابات وتراجع ها
تشريعات ،حاسمةفيخفضانعدام
لنقاباتالعمالية والحصولعلىالحمايةبموجبال
تشكيل ا
صفوفهم و
تاريخيا ،كانتقدرةالعمالعلىتنظيم
توفير مجتمعات أكثر مساواة وأكثر ديمقراطية.
رسميون عنصراً أساسي ا ًفي
المساواة.ف من اللتشكيلقوة موازي ةلقوةالثروة ،كانالعمالال
لدولي
النقد ا
تزيد األجور والحقوق والحمايةليس ألعضائ هافحسببلللعمالفيالمجتمعبأكمل ه 268.ومعذلك ،الحظصندوق
لنقاباتالعمالية
فا
النقدالدولي مؤخراً
لنقاباتالعماليةفي جميع أنحاءالعالمفيفترة 269.2013-2000وقدسلطصندوق
يالتراجعيافي معدالت االنتسابالى ا
لنقاباتفيالبلدانالغنيةباعتباره امرا مرتبطا ً
ستويات
بشكل مباشرفيزيادة م
لضوءعلىتراجع ا
ا

انعدامالمساواة270.

فيالعام ،2017قتل
فيالعام ،2017سجلت هجماتعلى اعضاءنقاباتفي 59بلداً 271.و
باشر.ف
يضا هدفلقمع م
لنقاباتالعمالية هي ا
وا
لند
لسبيل ،اليسمحللعمالالم هاجرينفيتاي
نقابيونفي 11بلداً .وتحر ثالثة ارباعالبلدانبعضالعمال او جميعهم من حق اإلضراب.فعلى ا
كلون واحداً من كلعشرةأشخاص مناليدالعاملة،باإلضراب عن
الذينيش

العمل272.

نسيات
لشركات متعددةالج
صعيد العمال غيرالرسميين.في مكنل
تصادال ُمعولم منختاللالتوازنالمحتمعلى
تفيدبعض منأقوىلالعبينفي االق
يس
فضالتكاليف عن طريق الستعان ةبمصادر خارجي ة إلنتاج هي شركاتتجاري ة أصغر حجما ً،فيما التدرك اوتغض الطرفعلى
أنتختار خ
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ريعاتالعمل والحماي ة
تش
تلتفكذلكعلى
دفع ها أجوراًأقلللعمال مع عملأقل أستقرارا .وهي
لصغيرةلعمالة غيررسمية و
لشركات ا
توظيف هذه ا
لصحيح وضع ا ً غير
الشيء ا
لشركاتالتيتريد أنتقومب
تفاقمالضغوطعلى ألجورفيالقطاعالرسمي حيثتواج ه ا
الجتماعي ة.يؤدي هذا إلى
لضرائب أو مسا هماتالحماية الجتماعية أوالحدألدنىلألجور.
دفع ا
التي الت
لشركات
عادلبسبب منافسة ا
فضل وتطبيق ها،
ياسات أ
القطاع غير الرسمي الكبير ليس أمرا حتميافي أيبلد ،ويمكنمعالج ة المشاكل المرتبطةبه من الل سن قوانين وس
الفئاتالمهمشة
نساء و
فضللل
فر وظائف أكثر وأ
ياساتبنودا من شأن ها انتو
تضمن هذهلاس
فسهم.يجب أنت
االشتراك معالعمال غيرالرسميين أن
لضرائبالتقدمية واإلنفاقالعام،يمكن أن
ياساتالضريبية،بمافي ذلك ا
لصغيرة ضمنالقطاعالرسمي.لاس
لشركات ا
صوصا ،وأنتس هل عمل ا
خ
لصدمات والنقص
شبكات أمان اجتماعيفعالةللحماية من ا
توفير
نضما مهمإلىالقطاعالرسمي و
ستخدملضمان عدمتراجع دخلالعمالبسبب ا
ت
فيالدخل.
تصاد غير
تتخذ خطواتلحمايةحقوق العمال غير الرسميين.فثال ،أنشئتفي مالوينقابة عمال الق
ثمة أمثلة عديدة جيدة على البلدان التي
تصادالرسمي.273في
لنقابات مثلالعاملينفي الق
نضمامالى ا
القانون حقالعمال غيرالرسميينللتمتعباال
لسنغالفي
الرسمي،في حينرسخت ا
لتحديد،
نساءعلى وجه ا
نشئتنقاباتلتمثيل أعداد كبيرة من ال
لسوق غيرالرسمي ة274 .وقد أ
الجزائرتغطيتدابيرالحماية الجتماعيةالعاملينفي ا
تصاد غيرالرسمي 275.ومعذلك اليزالينبغيالقيامبالكثير.
في الق
فق ا ًلمنظم ةالعمل
ليون حادثإلىفترات غياب طويلة .وو
في كل سن ةيؤدي  374م
يضا خطيرا وضاربالصحة.ف
بالنسب ةلكثيرينيكونالعمل أ
ليون عامل كلسنةبسبب الحوادثالم هنية أو ألمراضالمرتبطةبالعمل أي شخصفي كل
قضي أكثر من  2.78م
الدولي ة،ي

11ثانية276.

يقات منقبل الزبائن والمالكين .العدالة
تعرض ما اليقل عن  ٪ 90من العا ملت للمضا
"التحرش الجنسيشائع جدافي هذا النوع من العمل .وت
تقف إلى جانب الشركات" .
يكان.
لفنادقفي جم هورية الدومين
-يولوجيافاميليا ،زعيمةنقابيةتمثل عا ملت ا

277

فادت عا الت
نساءال امالتفي جميع أنحاءالعالم من إصابات خطرة ومخاطرعلىصحت هن وعنفجنسيفي مكانالعمل .وأ
تعاني ال
كثيراً ما
نسي والعتداء من جانب
لتحرشالج
يلند عن حاالت منت ظمة من ا
كسفامفي كل من جم هوريةالدومينيكان وكندا وتا
بلت هن منظمة أو
الفنادقالالتيق ا
ينيللموادالكيميائيةفيالتنظيف.ويالزمالخوف من
الفنادق عن مشاكلصحيةبسبب الستخدامالروت
لضيوف الذكور 278.كذلكأفادت عامالت
ا
فيبن الديش،
فسي 279.و
يحتجزونفيالمصانع أثناءالعمل ويتعرضونإليذاءالجسدي والن
الحريق عمال صنعال البسفي ميانمار.وغالبا ما
بولي ةالمتكررةبسبب
لمسالك ال
تعانيالعديد منالشابات منالت هابات ا

بالذ هابإلىالمرحاض280.
لسماح لهن
عدم ا

بودية
عمالالع
ليون شخصتم
العبوديةالحديثة،وقد قدرت منظمةالعمل الدولية أن  40م
نصر ألكثر إثارةللصدمةفي سوقالعملالعالمي ة اليوم هو
لعلالع
ليونا
استعباد همفيالعام  ،2016منهم  25م

القسري281.
من خاللالعمل

فقا ً
في كثير منالحالت،
لتقرير حديثللمنظمة ةالعملالدولي ة" ،
وو

يبدو .أنتج عمالالسخرة هؤالءبعضالمواد
لتيقدمو ها فيالن هايةإلىقنواتتجارية مشروعةعلى ما
نتجو ها والخدمات ا
التي أ
نتجات
ذهبتالم
تييعيش أويعملفي هاالكثير
ت نرتدي ها وقاموابتنظيفالمبانيال
ي
نأكل ها وال البسال
التي
الغذائية

من ا"282.

بيد هم من األطفال.
الفتيات وأن  4اليين منالع
ليوم هم منالنساء و
بيد ا
تقدر منظمةالعملالدوليةبأن  ٪71منالع

الشباب و ألطفال
عمالة
مايقرب من

283٪43

على دخليقل عن د

ليونشاب
فقر .ويعيش أكثر من  500م
لشبابي ةفيالعالم إما عاطلة عنالعمل أو أن هاتعمللكن هاتعيشفي
مناليدالعاملة ا

ليوم284.
الرينفي ا

لشباب كانوا
لتفاوت الكبيرفي آثار أل زمة المالية،ثمة عامل مشتركثابت هو أن ا
وعلى الرغم من ا

تفاعفي معدالت البطالةفي
لشباب ش هدوا أكبر ار
بلدانالمتوسطةالدخلبأن ا
الكثرتضرراً من ها .وخلصت دراسة أجريتفي 17بلداً من ال
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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لشبابفي 15
لشابات والشبابالمنتمينإلىفئات مهمشة .كذلك،انخفضت معدالت اجور ا
فوفهمبسبب أل زمة .وكانالوضع أسوأبالنسبةل
ص
صبحواللمرةالولى آلن أكثرعرض ة
تصادي أنالشباب أ
بلداً من أصل 17بلداًشملت همالدراسة285.تبين منظمة التعاون والتنميةفيالميدان االق
فقر
لل

لسن286.
من كبار ا

فقا ًلدراسة أجرت ها منظمةالعملالدوليةفيالعام 287،2015فإناثنين
مستقر .وو
لشباب غير
لعديد من ا
اليزال وضع ا

مستقر أوفي عمل غيرمدفوع ألجر.ويقدركذلك ان 260
بلدان ذاتالدخلالمتدني إمايعملونفي عمل حر غير
من كلثالث ةشبابفيال
ليونشابفي البلدانالنامية اليملكون وظائف اليتابعون أي دروس اوتدريبات 288.وألرم كذلكلشابة واحدة من كل
م

بات289.
الثشا

ليونطفلتراوح أعمار همبينالخامسة
في حينتدنتمستويات عمالة األطفالبشكل عام290بمقدارالثلثمنذالعام  ،2000اال أن أكثر من  150م
لسابعةعشرة (واحدتقريبا ً من كلعشرة) ال يزالون يقومونبشكل من
وا

أشكالالعمل291.

ريقيا ،معقيامطفل من كلخمس ةأطفالبعمل ما .ويخضعالكثير منهم الست الل الجنسي وأشكال أخرى منالعنف.
ستويات ألعلىفيأف
تسجلال م
يقلص
الفتيات و
منزلية غيرالمدفوع ة ورعاي ة األطفال األصغرسنا ً ،ممايضيفإلى حد كبيرالعملالذيتقومبه
لتقديرات ألعمالال
التشمل هذه ا
اللعب والر احة.
لتعليم و
الوقتالذييمكن أنيقضينهفي ا
تفاقية العمال المنزليين (عا م لت المنازل)
حالة رقم  :12ا
ينطفل 292
نساء  ٪ 83من ه الءالعمال  293.ويتصف
فيماتشكل ال
ينهم أكثر من  10الي
ليون عاملمنزليفيالعالم،ب
هناك أكثر من  60م

بحقوق هم .ومعذلك،
الفرصالمت احة أمامالعماللتنظيمصفوفهمللمطالب ة
هذاالقطاعبأجور متدنية جداًومستوياتعالي ة من انعدام ألمنوقلة
ليون من جميع أنحاءالعالمفي أول مؤتمردولي ،جنباإلى جنب معنقابات
بدأتبوادرالتغييرتظ هرفيالعام 2006عندما اجتمعالعمالالمنز
العمال وجمعيات حقوقالمرأة ومنظماتالعمل .و همقررواالعمل معا ً الستحصالعلىقرار من منظمةالعملالدوليةلحماية حقوقالعمال
اتفاقيةالعمالالمنزليين ،ما أدىلتوسعنطاق
نيو ،2011نجحوافيتحقيق ذلك.وقدأقرت منظ مةالعملالدولية
في حزيران/يو
منزليين 294.و
ال
تشمل جميعالعمالالمنازل.
حقوقالعمل ألساسيةل
حقوق هم الجتماعي ة،بمافي ذلك
منزليين و
تحسين ظروف عملالعمالال
التفاقي ة ،قامت عدةبلدانبسنقوانين أو أنظمة جديدة ل
ومنذ اعتماد
يلند وإسبانيا.
الفيليبين وتا
لبحرين و
فنويال وا
لشبابالع املينفيالمنازلعلى
فضتنسب ا
وعقب اعتمادقانونالعملالمنزليفيالبرازيل ،ازداد معدلالعملالرسميفي ابالدبينماانخ

فحسب،بل
يوفر مساوة اكبرللعمالالمنزليين
القانون ال
يس ة التحادالوطنيللعمالالمنزليين" :إن هذا
فيرا ،رئ
نطاق واسع.تقول كريوزاأولي
يكافحن من أجلالمساواة
يمكنهم .وما زالتالمرأة منذ عقودتكافح من أجلالمساواةفيالحقوق ،والمساواة معالرجل،لكنالعا التالمنزليات
نساء األخر ً
ريق هن .وبعد
يات.ف هنيردنالحصولعلىالحقفي العمل والدراسة واختيار ط
يضا مع ال
في الحقوق ليسفقط مع العمالبل أ
بيد ،وانا وجدتي وأمي
نخفضت اعدادالعمالالمنزليينالشباب.بالنسبةلنا جميعا ،هذا أمرإيجابي .كانت إحدى جداتي منالع
اقرارالقانون ،ا
ليوملدينا شاباتيذهبنالىالكليةفيماتراجع
امالتمنزليات.بدأتالعملالمنزلي وانافي سنالعاشرةولميكنلدي أيفرصةللدراسة .ا
لطفل ة فيالشارع أوفيالعمل،نريد
تصار مهم جد ًا  ...النريد انتكون هذه ا
نسبةلي ،هذا ان
لشاباتالعا التفي الخدمةالمنزلي ة،بال
عدد ا
فقط ألعمالالمنزلية.
تريد،وليس
تفعل ما
ل ها أنتدرسلتتمكن غد ًا أنتصبح طبيبة أو مهندسة و أن

"295

التوريد
العمال المتعاقدونفيسلسل
تقومبتوظيفالعمال
التي
فعة
لشركات ذاتاليرادات األرباحال مرت
والفقراء296.ف من جهة،لدينا ا
يضاإلىفئتين الثرياء
ينقسمعالم ألعمال هو أ
يعلق
لتيتمنح هاقوةسوقية كبيرة.فيالمقابل ،
نولوجيا ا
لتجارية واألفكار والتك
لشركاتال المات ا
من أصحابالم هارات .وغالبا ً ماتمتلك هذه ا
وسائقو
فسة شرسة.ف هم عمال النظافة
بشكل متزايدفينشاطات أقل استقرارا مع معدالت ربحمنخفضة وسط منا
العمال ذوو ألجور المتدنية و
رتفع .ومع هذا،فإن
لشركات ذات هامش الربح الم
ترتدي ا هميةبالغةفي ضمان ازد هار ا
تنفيذيين يوشغلونالمصانع والمزارع التي
المدراء ال
الستعانةالمتزايدةبمصادر خارجيةتعنيبأنقدرةالعمالعلىالمسا ومة ضمن حدودالشركة أوحتى داخلقطاع معينتصطدمبواقع عدمقدرتهم
لتيتجني ألرباح.
لشركات ا
علىالتواصل مع ا
41

افئوا العمل وليس الثروة
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نشطة األخرى 297.وبناءعلى
خصاص هاالمحدد وب أنتستعينبمصادر خارجيةلجميع األ
لشركاتعلى ات
نماذج ألعمالالمشتركةتقترحتركيز ا
فيهم.ويحقق
خفيضبدالً من أنيكونواعنصراثمينايمكن االستثمار
ذلك،فانالعمالالمشاركونفي عملية إلنتاجيعتبرون غير م همين ويمكنت
ليومفي لوالياتالمتحدة
تخفيض ألجور .ا
للقيامبذلك هيب
باشرة
لطريقةال م
لتكاليف ،وان ا
فض ا
افسيبخ
الصحابالعقودالخارجيونالتميزالتن
نسبة  ٪24-8مقارنة األجورفيبداية
اف ةبمانسبته ،٪7-4وتراجعت أجور حراس ألمنب
فضت أجور عمال النظ
ألمريكي ة ،مثال ،انخ
يات298.
الثمانين

المرضية

دفوعة ألجر أو إلجازات
ستفادة من اإلجازاتالم
باشر)فيالغالب ال
وظفينبشكل م
اليمكنللمتعاقدين (أي ألشخاص غيرال م

ين299.
أونظامالتأميناتالمقدمةللموظف

أكثر الطرقشيوعا ً
بنقلالخدماتإلىالخارج.وعندما التكون هناك حاجةإلى عمالةتتمتعب م هاراتعالي ة ،غالبا ً ماتبحث
لتكاليفتكمن
لخفض ا
فير عمال ة أرخص،فيسباق
فسعلىتو
نقل اإلنتاجإلىالمكان الرخص.فالحكوماتفيالعالمتتنا
كلفة االقلي ة ،حيثي
لشركات عن البلدان ذاتال
ا
لشركة ألم العلى أي
التيتتمتعب ها ا
فوائدالمالية
صلونعلىحص ةعادل ة منال
نتحاريالىالحضيض 300.وينتج عنذلكاستخدام عمال اليح
ا
لشركة مقراً عاما ًل ها.
تخذفيها ا
تيت
حق منالحقوقالممنوحةفيالدولة ال
فيدفي ن هاية المطاف من عملهم.
لشركات التيتست
صل ة عن أداء ا
عادة ماترتبط أجور العمال الخارجيين ؤالءبعدد ساعات العمل وتكونمنف
في هوالقاعدة.
ويكونانعدام ألمنالوظي
ليون والر،
بلغ إيرادات ها مجتمعة 3.4تري
التيت
لشركاتفيالعالم
فيالعام ،2016أفاد االتحادالدوليلنقاباتالعمالبأنخمسينشركة من أكبر ا
التيتمثلنحو  ٪94من إجماليالعاملينفي ها .وغالبا ً
لخاص ةبها  -و
ليونشخصفيسالسلالتوريد ا
بنحو  116م
خفي ة"تقدر
حتفظبيد عاملة "
ت
بشكل خارجي عبرالحدود مرات عدة ،وتكون غالبية عقودالعمالقصيرة أل مد و هم اليحظونبالحد ألدنى منالح ماية.
مايتمالتعاقدعلى عقود ه ا
وغالبيتهم

نساء301.
منال

ستفادة منالعمال ذوي ألجورالمتدنية ضال عنتجنبالقوانينالحكومي ةالخاصةبظروف
لشركات اال
كذلكتسمح السل التوريدالعالمية هذهل
لضرائب.
العمل وا

لمستفيد؟
من ا
المنخفضة هم اكبر
ستفاد منه ؟في حين أن أصحاب األجور
بما أنالجزء الكبر منالنموفيالدخلالعالميلميذ هبالىالعمالالعاديين،ف من ا
مستفيدين ،و معظم هؤالء منالرجال.
يشكل أصحاب ألجورالعالي ة وأصحابالثروات اكبرال
ليوم،
تصاد ا
لخاسرينفي الق
ا

أصحاب الدخل األعلى
تحمل
صتهم302.ي
فعةزيادةفي ح
خفاض،يش هدأصحاب ألجورالمرت
لتييحصل علي ها االجراء آخذةفي الن
في حين أنالحصة منالدخلالقومي ا
انخفضت حص ة
الفترةبينالعامين  1995و،2009
في
نخفاضفي حصةالعمالةالعالمية.ف
المنخفضة والمتوسطة هذا اال
العمال ذووالم هارات
دخلالعمالة مجتمعةبأكثر من سبعنقاطمئوي ة،بينما زادت حصةالعمالة العال مية ذاتالم هاراتالعاليةبأكثر من خمسنقاط مئوية (انظرإلى
فظتفي ها ألجورعلىنصيب ها
التي حا
رتفع حتىفيالبلدان
صالحأصحابالدخلالم
تتراجعل
المنخفضة
الرسمرقم  .)11واستمرتحص ة ألجور
منالدخلالقومي303.

افئوا العمل وليس الثروة
ك
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تصادات النامية مقارنةبالعمال ذوي الم هارات العالية والمتوسطة
تقدمة والناشئة واالق
رسمبياني رقم  :11حصة العمالةفي األسواق ال م
والمنخفضة( 2009-1995 ،نسبة مئوية).

حصة العمالةفى األسواق الناشئة واالقتصاد النامي
2009 -1995

تصاد المتطور2009 -1995
حصة العمالةفى االق
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فيصندوقالنقدالدولي .مأخوذة منصندوقالنقدالدولي (.)2017
المصدر:قاعدةبياناتالمدخالت والمخرجاتالعالمية؛ وحسابات موظ

نسبت ه ا
لعليا و
لشريحة ا
فاضافي دخلهم،فإن دخل ا
تصاديإلى أنأصحاب ألجورالمتدنيةش هدواانخ
خلصت منظمة التعاون والتن ميةفيالميدان االق
رتفعت
لشريحةالعليا ا
لسنواتالعشرينالماضية 304.اماالحصة من األجورالتيحصلتعلي هانسب ة  % 10من ا
نسب ة  ٪20الل ا
٪1قد زادب
لشريحةالعليا منالمجتمع على
فيجنوبأفريقيا ،حصلتنسبة  % 10من ا
ريقيا305.ف
في االقتصاداتالنامية مثلالبرازيل والهند وجنوبأف
يتقاضى
في ال مملكة المتحدة،
التيتمثل نصف القوى العاملةعلى ٪12فقط 306.و
السفلى و
الشريح ة
نصف إجمالي دخل األجور،بينما حصلت
فين العاملينلديهم بينما كانت أعلى
تسي الكبر مئةشرك ة ،اجوراً أعلى  130مرة من متوسط أجورالموظ
لشركاتالمدرجةفيمؤشرفو
مدراء ا
فيذيون ألكبر  35شركة مدرجةفي البورصةفي اسبانيا 207
كسفام ،كسب المدراء التن
ب  47مرةفي العام 307.1998وفقا لبحث منظمة أو
نفيذي
فضل أجراً309.فيالمتوسط،يحتاجلرئيست
أضعاف ماكسب هالعمال ألدنى اجراًفيشركات هم 308.ويمثلالرجالباستمرار معظمالعاملين أل
يشية عاملةفيقطاعالمالبسفي
في واحدة من أكبر خمسشركاتفيقطاعال البسالى اربع ة ايام ونيفليكسب ماتحصلعليه إ مرأةبنغالد
ت هاكل ها310.
حيا

بلدان،
نفيذيين311.في جميعال
بلدانتمثل ربعسكانالعالم ،أنالرأيالعاميعتبر أنهينبغيخفض أجورالمدراءالت
كسفامفيعشرة
يظ هراست الع أو
يعتقدالمشاركون
المتحدة وال الياتالمتحدة والهند،
فيبلدان مثلال مملكة
نسب ة  .٪40و
تنفيذيينب
خفيض أجورالمدراء ال
يعتبرالمشاركونأن هينبغيت
فيذيينبنسبة .٪60
خفيض أجورالمدراءالتن
أن هينبغي أنيتمت
نفيذي
جدول رقم  :3ما موقف الرأي العام من راتب المدير الت
يفترض انتكونبنظر هم
ماذا

ما هوالواقع

ما هينسبة االجر االعلى الى
أجرالعمالالعاديينفينظر
الرأيالعام
ريقيا
جنوبأف

28

9

541

ال هند

63

14

483

لوالياتالمتحدة ألميركي ة

25

6
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4

2
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فيذيالعالميبواسطةبلومبرغhttps://www.bloomberg.com/professional/blog/best-worst- .
فام ()2017؛ اجرالرئيسالتن
المصدر:بحوث منظ مة أوكس
countries-rich-ceo/

افزالقائم ةعلى األسهم .من خالل هذه ألنظمة،يضمن
للجوءالمتزايدالى أنظم ة الحو
بشكل كبيرالى ا
تنفيذيعائدة
هذهالزيادةفي راتبالرئيسال
ففي
لمسا همين.
قصىقي مةل
تحقيق أ
يتقاضون رواتبعاليةيحرصونعلى
فيذيين الذين
لشركات أنالمدراء والمدراءالتن
المستثمرون وأصحاب ا
تشن ، "500فيسبعيناتالقرنال ماضي ،عبارة
نفيذيلشرك ة مدرجةضمنتصنيف"فور
فقط من راتب مديرت
لوالياتالمتحدة ،مثال ،كان ٪1
شكلت خيارات ألسهم  ٪80من مرتباتهم312.فألعلى أجراً هم منأصحابألس هم
فقد
لشرك ة؛ امافيالعام 2012
عن خيار الكتتابفي اس هم ا
الرئيسيينوبو همتاليا منخرطونبشكل كبيرفينظاميعطيألولوي ةلعائداتالمسا همين.
تحفيز ألداء،الذيلميثبتصحت هعلىالمدىالطويل االدلة.وقد وجدت مجموع ة عمل حول
ئيسي لهذاالنموال هائلفي ألجور كانل
المبررالر
تنفيذيةعلى مدىالسنوات الخمسعشرة
ارتفاع مستويات ألجور ال
تنفيذينالتي قاد ها مستثمرونفيالمملك ةالمتحدةبأن "
مرتباتالمسؤولين ال
الفصلبين ألجر وألداء
فوتسي ( )FTSEاللالفترة ذات ها"313.وقد أشاربحث مماثلالى أن هذا
الماضية لميكنمتماشيا ً مع أداء مؤشر
ئيسي
لشركات الرباح اكثر وأسعارأس هم أعلى المسببالر
صحي ًحفيلوالياتالمتحدة أيضا ً 314.ويشكلالتركيزالمتواصلعلىضرورةتحقيق ا
لشركات
ويحفز ا
فض ألجور،
لضغوطباتجاه خ
فضالتكاليف من أجلتعزيزأس هم ها ،مايعزز ا
لشركاتلضغوطلخ
النعدامالمساواة.فتتعرض ا
كلف
كفافي
ليون عامل من متوسط ألجرإلى أجرال
فيتناميين البالغ عدد هم  2.5م
لضرائب .ان زيادة أجور جميع عمال ال البسال
علىتجنب ا
للمسا همينالعام  2016منقبل أكبر خمسشركاتفيقطاعال
فوع
بلغالمد
 2.2مليار والرسنويا ً ،و هذايعادلثلثال م

بس315.
ال

أصحابالثروات
تصادالعالميفيالعقود ألخيرة ،بلأصحاب الثروات أو من أصحاب رأسالمال.فالدخل
تفيدين من ازد هار الق
لميكنالعمال عموما أكبرال مس
تلكات  -زادبشكلاسرعبكثير من ألجور 316.والفاللحكمةالسائدةبأنالجميع
رتفاعقيم ةالم م
الفوائد اوربحية ألسهم أو ا
منالثروات مثل
رتفاعسوق األسهم317.ويدعم هذا
يستفيد منسوق ألسهمالصاعدة،ث مة أدلة متزايدةتشيرالى وجود ارتباط كبيربينانعدامالمساواةالمتنامي وا
لشريح ةالعليافيال الياتالمتحدة،نجم غالب ا ً من أرباح رأسال مال و من ايرادات "ألس هم،
أيض ا ًالدليلعلى أنالنموفي دخلنسبة  % 1من ا
لديون،
وفوائد ا

عقارية"318.
تلكاتال
وإيجاراتالم م

نسبة
لبيبال
فالدخل الناجم عن الثروات أو رأس المال،يكاد اليذكربالنسبةلغالبيةافراد المجتمع .البل هو س
تصاد.
العليا من االق
لشريحة
بشكلكبيرفي ا
لديون .وتتركزالثروات
والفائدةعلى هذه ا
لكثيرين اذيراكمونالديون

في الواليات المتحدة ،تمتلك
نسبة  % 1من الشريحة
العليا مايقرب من  ٪40من
سوق األسهم.

تلكنسبة  % 1منالشريح ة
في ال الياتالمتحدة،ت م
وتتركز ملكية ألس هم،مثال،فيصفوف األثرياء جداً.ف
العليا مايقرب من  ٪40منسوق

ثروات320.
ألسهم ،319ويهيمنالرجالعلى ملكية ال

تصاديعلى إعطاء ألولوية اليراداتالمسا همين على حساب
ساسيل هذا التركزفيالثرواتيعودالىتركيزنظامنا االق
لسبب ال
ا

أيشيء آخر321.

للمسا همين
تحقيق عائدات
لضغطالمتواصلل
ليون د الرفيالعام . 3222015ف ا
تقاضى المسا همون ارباحابلغت 1.2تري
عيدالعالمي،
وعلىلاص
لتراوبعض من أكبرالمستثمرين
نتقدبنكانك
لشركاتعلىنطاق واسع جدا.وقد ا
يبيل
لضر
فضلللعمال ويعززالت هرب ا
يأتيعلىحساب أجور أ
فيالعالم هذاالنظام

ئلةلألسهم323.
منالعوائدال ها

حالة رقم  :13الثروةوصناعة ال ملبس
لمالكينوالمسا همين ،وبعضهميصنفبين أغنى ألغنياءفيالعالم.فيالعام  ،2016درت أرباحألس هم
تولدصناع ةالمالبسعائدات ضخمةل
نسيو أورتيغا رابع أغنى
لسلة متاجر ألزياء (زارا)حوالي  1.3ملياريورو،324على صاحب ها أما
لشركة ألملس
سنويةل
ال

العالم325.
رجلفي

يبيبين عامي  2011و
روبي ان "زارا" قامتبعملياتت هرب ضر
البرلمان ألو
روبي الحرفي
لتحالف ألو
واعتبر الخضر /ا

326.2014

لسة اتشآند آم )327 ( H & Mلل البس المرتبة 43فيقائمةفوربزلألشخاص األكثرثرا ًءفي
تيفانبيرسون،الذيأسس والدهس
يحتلس
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تقدرقيمت هابـ 6.9مليارات
في الجمال وزعتعائدات مذ هلة
ليونيورو من أرباحاألسهمفيالعامالماضي 328.و
العالم ،وحصل على  658م
والرعلى مسا همي أكبر خمسشركاتفي مجالال البسالعام

329.2016

ليومويعملن  14ساعةفي ظروف عمل خطرة اليتمكنخالل ها من
فيالمقابل،تكسب شاباتفيبلدان مثل ميانمارأقل من  4والراتفي ا
الفيتناميينالبالغ عدد هم 2.5
تصدير بوتي ةر سريعة 330.ان زيادة أجور جميع عمالال البس
يصنعن مالبس م وجهةلل
الذ هابإلىالمرحاض،ل
للمسا همين منقبل أكبر
كفافتكلف  2.2مليار دوالرسنويا ً .هذايعادلثلثالمبلغالمدفوع
ليون عامل وعاملة منمتوسط ألجرإلى أجرال
م
خمسشركاتفيقطاعال البسالعام

331.2016

ريبيتسرعمن تركزالثروات
ضريبية والتهرب الض
التخفيضات ال
تقاسمفوائد كسبالمالفيالمجتمعبرمته .إال أنالضرائبالمفروضة على األفراد
لتوزيعوذلكلضمان
لضرائب دورافي إعادة ا
ينبغي أنتلعب ا
تلكات والميراث
لضرائبعلىالمم
لضرائبالمفروضةعلى الثروة  -مثل ا
نخفاض.كذلك ،فإن أنواع ا
رتفع آخذةفي اال
لشركات ذوو الدخلالم
وا
لسنوات ألخيرةبشكل كبيرفي معظمالبلدانالغني ة ،ولمتطبقيوما ًعلىنحوسليمفي
فضت ا
ورأسالمال – ُخ

بلدان النامية332.
معظمال

لشركاتفي مجموعةالعشرينيبلغ %40؛ وتراجعتفيالعام 2015الى
فيالعام  ،1990كان معدلالضريب ة اللزاميةعلى ا
و

333.٪28.7

نسبة من أكثر من ٪90
انخفضت هذهال
في لوالياتالمتحدة،
فعةبشكل كبيرفي معظمالدولالغنية.ف
لضرائبعلى ألجور المرت
فضت ا
وقدانخ
فضةعلىالدوام ،وهيفي حدود  ٪30لميتميوما ًتحصيل معظم
نسبة منخ
فيالسبعيناتإلى ٪40في 334.2013وفيالبلدان النامي ة ،كانتال
ئب335.
لضرا
هذه ا

فع
لشركات من د
فقد ما اليقل عن  100مليار والرسنويا ً منت هرب ا
لضرائبفي هذا االتجاه،فالبلدانالناميةت
لشركات مندفع ا
وسا همت هرب ا
ئب336.
الضرا

لضريبية والتحصيل
فيضات ا
لتخ
تفيد من هذه ا
يدفع هاالرجالفيالغالب،فإنالرجال هم اكثر منيس
التي
لضرائب هي من النواع
ونظراالى أن هذه ا
لضعيفل هذه إليرادات.
ا
لضريبيةالمتكررةبمافيذلك
الفضائح ا
يتضح من
لضرائبالتيينبغيعلي همتسديد ها ،كما
يتجنب الثرياءبشكل ملحوظدفع ا
فيالوقت عينه،
حقة
لضرائبال مست
فع مايربوالى  ٪30من ا
لشريحةالعلياتجنبت د
فضيحة أوراقالجنة ،حيث أننسبة أغنى  %0.01من ا

ي هم337.
عل

كيفيخسرالعمال أمامأصحابالثروات
تصاديةالنافذة
تصادي ةالليبراليةالجديدة الىتحريك مجموع ة منالقوى االق
فية األفكار الق
ياسات،علىخل
أدت هيمنةالنخبعلىعملية صنعلاس
صالحأصحاب ألجورالعالي ة وأصحابالثروات.
التي أدتإلىخفضقوةالعمال ذوي ألجورالمتدنيةل
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رسمبياني رقم  :12الظروف السائدة التيتؤدي إلى انعدام المساواة

 .1الحـد منحقــــوق
الع مــال.
 .2سباقإلىالحضيضعلى صعيدالعمل:
السل التوريد والستعانةبمصادر خارجية.
األفكار

لتفاوضية
انخفاضالقوة ا
للعمال ذوي ألجر
المنخفض.

كنولوجيـا.
 .3التمتة وملكية التـ

تصادية
االق
الليبرالية

 .4است اللانعدامالمساواةبين

ارتفاعانعدام

الجنسين.

الجديدة

 .5هيمنةالمسا همين ألثرياءعلى

و هيمن ة

لشركات.
ا

لنخبالغني ة
ا

لضوابط ونموالقطاعالمالي:زيادةفي
 .6رفع ا

المساواة.

فاوضية
زيادةالقوةالت
ألصحاب ألجور
العالية وأصحاب
الثروة.

حركة رأسالمال ،وليسالعمل.

على

لشبكةالعالمي ة
يبي وا
لضر
 .7الت هرب ا

لسياسات
ا

لضريبية.
لل الذات ا
لضرائبعلى
 .8السباقإلىفرض أقل ا
لشركات واألفراد.
ا
لشركــ ات
 .9زيـادةتركز ا
والحتكـار.

ويتصف ها النظامب مايلي:
فقيرةعلى حدسواء ،وغالبا ً ماأتى
لضوابط التنظيمي ةللع ملفيالبلدانالغنية اول
تخفيف ا
-1رفع الضوابط التنظيمية للحد منحقوق العمال.تم
لضعيفةلحماي ةالعمال وتراجع عدد العمالال منتسبين
تفيدالعديد منالدراساتبأناللوائح ا
بنكالدولي 338.و
لنقدالدولي وال
ذلكبضغط منصندوق ا
لنقدالدوليبأننحونصفالزيادةفي
نساء هن ألكثرتضرراً.وقد وجدصندوق ا
الىنقابات له ألثرعلىتراجع حصةالعمالة منالدخل 339.وال
لنقابات،سا همضعف ألنظ مة األخرىالتيتحميالعمال،
لنقاباتالعمالية 340.وبمعزل عنتراجع ا
تراجع ا
بلدانالغني ة مرتبطب
انعدامالمساواةفيال
رتفاعفي الوظائفبدوام جزئي أوالمؤقتة أوبال عقود
مثل الحد ألدنىلألجور وحماي ةالعمالةفيذلك أيضا ً .واظ هرت دراسات أخرى أن ال
مرتبط أيضا ً
بارتفاعنسب

انعدما المساواة341.
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لتقديم أرخصبد عاملة342.يسا هم
فسة
تخدام السلالتوريدالعالميةيرغمالبلدانعلى خوض منا
 .2السباق إلى الحضيض علىصعيد العمل  .اس
بلدانالغنيةبمصادر خارجي ةللتصنيعفيخفض ألجور
ذلكالى جانب استعانةال

ين343.
نتج
واألسعارعلى الم

ستخدامالعمال ة
فقيرة من ا
بلدانال
تقضيعلى مئاتال اليين منفرصالعمل وتمنع ال
لتكنولوجياتالجديدة أن
تكنولوجيا.يمكنل
 .3التمتة وملكية ال
فالقيمةالن اجمة عناستخداملتكنولوجيا الجديدةتذ هبإلى مالكي آلالت ،وليسإلىالعمال344.وقد
لتحقيق التنمية.
ذاتالم هاراتالمتدني ة كسبيل
لتكنولوجي
لضرائبعلىالروبوتات" ،وإعطاء الحكومات دوراً رقابيا ًفيالتطوير ا
فرض ا
أدىذلكإلىتوجيه دعوات منبيل غيتس وآخرينإلى "
بية345.
فوائدلألغل
تحقيقال
لضمان

لشرعيةعلىدفع أجورأقل
في ا
نسينتض
 - 4استغلل انعدام المساواةبين الجنسين .إنالمعايير الجتماعي ة حول مسألة انعدامالمساواةبينالج
نساءومنح هن حقوق ا ًأقلفي مكانالعمل ،مايقللبدوره
لل

ليدالعاملة346.
لتفاوضي ةل
منالقدرة ا

لشركاتلعدةقرون ،ال أنالحقبةالليبراليةالجديدةش هدت
 .5ال هيمنة الساحقة للمسا همين األثرياء على الشركات .كان هناكتنوعفي هياكل ا
صالحالمستثمرين ألثرياء،في حين أن
تل هافيالغالبالذكور،سوى م
التييح
توسعا ًفينموذج متطرف جداحيث التمثلقاعات مجلس اإلدارة
التيتذ هبإلىالمسا همين
لتجاريةالمتخذةيجب انت هدفالىتكثيف عائداتالمسا همين.وقد أدى هذاإلىزيادةفي حصة ألرباح
جميعالقرارات ا
علىشكلايراداتاالسهم أو إعادةشراءألس همفي

العالم347.
جميعأنحاء

لشركات
لقيود التنظيمية على التمويل ورأس المال .أصبح رأسالمال آلنيتنقلبشكل كبير ،داخل البلدان وا
 - 6نمو القطاع المالي ،وإلغاء ا
للمسا همين.
فاوضية كبيرة ألسواقال مالي ةويحققالعائدات
وخارج ها ،مايعطيقوةت

فاعنسبانعدامالمساواة348.
رتفاعالقطاعالماليبارت
ويرتبط ا

شبكة عالمية منال الذات
ليهمباستخدام
ستحقة ع
لضرائبالم
لشركاتالغنيةتجنبدفع ا
لضريبية.يمكنألفراد وا
لضريبي والم لذات ا
 - 7التهرب ا
كفي
لضرائب 349.وي
فع ا
لشركاتلتجنب د
تخسرالبلدان النامي ة ما اليقل عن  170مليار والرسنوي ا ًبسببآلياتيعتمد ها األفراد وا
لضريبية.ف
ا
ليونطفل خارجالمدرس ة
لتعليملـ  264م
وفير ا
هذاالمبلغبس هولةلت

ي ا ً350.
حال

لسنوات ألخيرة،خفضت معدالتالضرائبعلى الثرواتبشكل كبيرفي جميع
لضرائب.في ا
تعلقبفرض ا
 – 8السباق الى الحضيضفيماي
لشركات االلزامي ةفي دول مجموعةالعشرين ٪40؛ وتراجعالعام 2015الى
فيالعام  1990كان معدل ضريبة ا
أنحاءالعالم.ف

351.٪28.7

نفيذ ها
بسرعةفي البلدانالغنية،فيما اليزاليتعينت
تلكات وإلرث،
لضرائبعلى رأس المال ،مثل ارباح رأس المال وعلىالمم
فضت ا
أيض ا ً،انخ
في تقويض
لشركات
لضريبيةالواسعة النطاقالمقدمةل
افز ا
تسا همالحو
بلدانالنامية .و
فعاليةفي معظمال
ب

يرادات352.
إل

كشفت عن ها أكبر
لتي
افية ا
لص
الفعلية لألرباح ا
قيمة
رتفعتال
لسنوات اثالثينال ماضي ة ،ا
تكار السلطة.على مدى ا
 - 9زيادةتركز الشركات واح
بحلولالعام  353.2013ويعزى معظم
ليون والر
ليون والرفيالعام 1980إلى 7.2تري
لشركاتفيالعالمبأكثر من الث ةأضعاف ،من 2تري
ا
لشركات
هذه الرباحالى التركزالمتزايدلقوة ا

التيتؤديبدور هاإلىزيادةانعدامالمساواة354.
والحتكارات

لتفاوضي ة لذوي ألجورالعالية وأصحاب الثروات .وكانت المرأة
تصادية مجتمعةإلىتراجعقوة العمال وزيادةالقدرة ا
وقد أدت هذه القوى الق
تستغل انعدام المساواةبين المرأة والرجلفي المجتمع ممايعزز
نساء و
فضل الرجالعلى ال
ناسب إذ أن هذهالقوىت
بشكل غير مت
األكثرتأثراً و
بدوره مسألةانعدامالمساواة.
فا ً وإنساني ة.
تصاد أكثر إنصا
الينبغي انيكونالوضععلى هذهالحال.فمنالممكن إقام ةاق

للجميع
تصادإنسانييصلح
تصميماق
-4
وفر اقتصاداً أكثر
افذة ويمكننا أنن
تصادي ةالن
تصادإلى أنيكون مبنياعلىالنحو الذي هوعليه.يمكنالحاقال هزيمة هذهالقوى االق
اليحتاج االق
صالح أصحاب ألجورالعالية وأصحاب الثروات .هذا
نتجي ألغذيةعلى رأس األولويةوليس م
صالحالعمال العاديين وصغار م
نسانيةيضع م
إ
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تصاد الليبرالي
فض االق
الحفاظعلى كوكب ألرض ألجيالالمقبلة.وعلينا أن نر
يوفر حياة كريمةللجميع مع
يعنيالتوصل إلىاقتصادناساني
لتوزيع.
لتوزيعالمسبق ،وآلخر إعادة ا
لنخب على حكوماتنا .هناكعنصران م همانلتحقيقذلك :الول ا
مقبولل
لجديد والتأثير غيرال
ا

التصميم (او عمداً !!)
كبرب
المسبق :مساواة أ
ل اتوزيع
المستوى
إلنفاق .هذا
تصادية أوتوزيعا معيناللمواردقبلتدخلالحك ومة من اللالضرائب و
ستوى معينا ً منانعدامالمساواة االق
تصادينتج م
كلاق
تلفة جداً منانعدامالمساواةالسوقية.
ستويات مخ
تصاداتتنتج م
تلفة من االق
لسوقي" .هناكأنواع مخ
منانعدامالمساواة ومايعرف "بانعدامالمساواة ا
لتوزيع
تصاد إنلساني منالبداي ةب هدفتحقيققدر أكبر منالمساواة ،حيثتوصف هذهالعمليةبأن هاعملي ة "ا
يص مم الق
ومن ال هميةفي مكان أن ُ
بق"355.
المس

لتفضي الى نتائج أكثر
لتحقيق ذلك :أوالً من اللالقواعد التنظيمي ة وثانيا ً من اللتعزيز نماذج ألعمال ودعم ها
للحك ومة دوران اساسيان
و
فا ً.
إنصا

تنظيمالعولمة
يفترض ثال انهكلما زادتعولم ة
القيود التنظيمي ة ،و هذا خطأ.ف
فصلبين العولمة وإلغاء
تحال ةال
عتقاد سائدباس
ثمة ا
يستحيل أنيكون واحد من دون آلخر .ال أنبلدانا مثل
لتحرر منالقواعدالتنظيمي ة،ف
تصاد وتكامل ه،كلما زاد ا
االق

هناك حاجةإلى رؤية
جديدة للعول مة.

تصادالعالمي و هي
كوريا الجنوبي ة ،أوالبرازيل مؤخراً،نجحتفيالحد من انعدام المساواة رغمانخراط هافي االق
تمكنت منالقيامبذلك جزئيا معفرضتنظيم مهمللعديد من

ت ها356.
جوانباقتصادا

قيقينلمصلحة الجميع،بحيثيتم
قدتشكل ألسواق والتكامل االقتصادي محركا ً م هما ًللنمو والزد هار ،ولكن ال همايحتاجإلى إدارة وتنظيم د
افا .وثمة حاجةلرؤي ة
نص
توزيع عائداتالنموبشكل عادل .أما وانتركتبدون مراقبةفإن هات هدد ديمقراطيتناوقدرت هاعلىايجاد مجتمعات أكثر ا
تحقيق ذلكتعاونا ً عالميا ًعلى
لضوابط.وسيتطلب
القيود وا
جديدةللعولمة.ينبغي أنيكون هناكفصل واضحللعولمة عنالحاجةالمفترضة إللغاء
لوحيد ،وهو اعتبار مهمنظراً
بط عالمي ة ،ال أن هاليستالخيار ا
الك قوانين وضوا
ليوم .و معهإنيفضل انتكون هن
نطاق أوسعبكثير مما هو عليه ا
القيود
لفرض الضوابط و
ليوم.ولحسنالحظ ،اليزال أمامالحكومات مساحة كبيرة
لسياسي ا
اتفاق متعددالجنسياتفي المناخ ا
لصعوب ةالتوصلإلى
لصعيدالوطني.
على ا
لنقدالدولي أن
فعلىسبيلالمثال،الحاجةال ملحةإلى ضوابطتنظيمية مالي ة أكثرفعالي ة كانت واضحةفي أعقاب ألزم ةالمالية .واعتبرصندوق ا
لتالي ذهبت
تصادالعالمي معزيادة كبيرةفي انعدام المساواة والمخاطر وانعدام الستقرار 357.وبا
ققاالفائدة االقل الق
العولمةوتحرير التمويل ح
تصاد
العولمةإلى أبعد من ا الزم ،وثمة حاجةإلىالمزيد منالضوابط التنظيمي ةفي هذاالمجال .مرة أخرى،ينبغي أنيكونالتمويل خادما ً الق
وتحفيزإلنفاقعلى ألجور ،والستثمارفي
تنفيذين،
للمسا همين واجورللمدراءال
الحقيقي،وليسالعكس .وينبغي أنيشملذلكتنظيم حجمالعوائد
ستدامة والحد من مس ألة انعدامالمساواة.
زيادة إلنتاج وال
فض حجم ألعمال المؤلمة والخطيرة
فضلللغالبية ،وذلك عن طريق خ
فير حياة أ
لتكنولوجيا لدي هاالقدرةعلىتو
ا
فوائد هابشكل عادل ومشترط.فأتمتةالعملتعنى ان
تنعمب
فقط إنتمال
للغالبي ة
توفر حياةأفضل
والمهينة .ويمكن ها أن

قبل
السؤال الرئيسي للمست
هو " منيملك الروبوتات؟".

يتعينعلىالحكومات
للمستقبل هو " منيملكالروبوتات؟".
ئيسي
لسؤال الر
لتكنولوجيا .ا
تصاديبل صاحب ا
ستفيد من النمو االق
العامللميعدي
يشمل ذلك
لتكنولوجي .و
قاتهم المعقدة مع التغير ا
لتكنولوجياوالملكيةالفكرية وحماية ألشخاصفي ال
لضوابط المناسبةبشأن ملكية ا
وضع ا
المتفرغين" ومن هاعلىسبيلالمثال ،اعترافال مملكة
تصاد غير
توفير أعمال الئق ة .وضع ضوابطتنظيمي ة ل"اق
تشريعاتلحمايةحقوقالعمال ول
ستقبلالعمل،يجب التغيب عنناظرنا ألنظار ا همية
لشركة  -هو مثالجيدعلىذلك358.بينمانت أمل م
وظفونفي ا
المتحدةبانسائقي اوبر هم م
يشمل جزء منذلك مايدرجاالن في إطارالرعاي ة غير المدفوعة ألجر ،مثل رعاية
التي الينبغي انتستبدلباآلالت.وس
نسانية
لتفاعالت إل
هذه ا
لسن.
األطفال أو كبار ا
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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لنقدالدولي
لنقابات .وربطصندوق ا
فضللحمايةحقوقالعمالوقيودأقلعلى حقالعمالفي النضمامل
نحنبحاجةإلى ضوابطوقوانين أكثر وأ
تصادي359.ينبغيعلى
بانخفاض مستويات انعدامالمساواة والتوزيع العادللعائدات النمو االق
فعالة
وغيره منالج هات المانحة قوة المفاوضة ال
تصاد ها:
لصبغ ةالرسميةعلى أكبرقدر ممكن مناق
لسعيإلىإضفاء ا
تضخم ،وا
كفافالالئقةالمربو طةبال
الحكوماتإقرارتشريعاتبشأن اجورال
واتي عانين منأسوأ
نساءلال
متفاوت ال
سو تفيدبشكل
ظيفيللجميع .هذهالتدابير ف
تلغي عقودالعمل من دون دوام وأنتضمن ألمنالو
وعلي ها أن
تصادالعالميلعقود.
لتجاوزاتفي االق
ا
لحضيضفي معاملةالعمال .اليمكن أبداً أنيكون عمل األطفال وعمالةالعبيد أمرا مقبوالً أخالقي ا ً ،ومن
لسريعالى ا
لسباق ا
هناك حاجة إلن هاء ا
تعالجالمعاملة غير
المستقرة والخطيرة ،كماينبغي أن
فقر األعمال غير
لقضاءعلي هما.ينبغي إعادةالنظرفي أجورال
سلمبه عالميا ً أنهينبغي ا
الم
لشركات وبينالحكومات .وتتمثل إحدىالخطواتالعملي ة
فسةبين ا
افئةللمرأة والرجلفي مكانالعمل ،وينبغي إزالة كل هذا من ميدانالمنا
المتك
مسؤولية عن السل التوريد
تتحمل ال
لتوريدالخاص ةب ها،بحيث
نسيات اخذالحيطة المناسبةفي السل ا
لشركات متعددة الج
في مطالبة جميع ا
نسان ،360الينبغي
الكاملةلضمان معاملةالعمالبشكل الئق،بمايتماشى معالمبادئالتوجي هيةلألممالمتحدةبشأن ألعمالالتجارية وحقوق إل
أليشركة أو حكوم ة انتعملعلى زيادةأرباح ها من الل اعطاء عمال ها اجراًقليال اليمكن هم من العيشبكرامة.

ديد للقطاع الخاص
تصور ج
لسليم .وتؤثر
لشركات أنتختارالطريق ا
الفرص والمنتجات والخدمات والزد هارعلىنطاق واسع ،كمايمكنل
فير
لتجارة واالستثمارتو
بإمكان ا
المستثمرين .ومعذلك،تتخذالقراراتعلى
لشركاتعلىالعمال والمست هلكين والمزارعين والمجتمعاتالمحلية ،ضال عنالمسا همين و
قرارات ا
قصوىلعائداتللمسا همين361.وقد ولدذلكقيوداتوقععالم ألعمالسيفيفختعزيز أ زمةانعدامالمساواة.
نحومتزايد،فقط من منظارالزيادةال
القيود من خالل،على
لشركات والحركات االجتماعية ورجال ألعمال وضعوا مجموعة منالمفا هيمالتيتحاولالتحرر من هذه
ومعذلك،فإن ا
لتجارة
المشاريع االجتماعية ومؤسسات ا
فعة و
لشركة وشركات المن
سال ة ا
سبيل المثال ال الحصر :التعاونيات ونماذج ملكية الموظفين وأولوي ة ر
لتقدمية أنتصبحالقاعدة إذا صممالقادة
رأسمالية أصحابالمصلحة .ويمكن ل هذه النماذج ا
لتوزيع و
لتجارية العادلة وتصميم ا
العادلة وألعمال ا
يقةتسمحبت مويل هذهالنماذج ودعم ها وتعزيز ها.
تصادبطر
سيون االق
لسيا
ا
نصف أكثر
حالة رقم  :14أمثلة علىشركات منظمةبشكل م
ف ا ً:
يقةتكون اكثر انصا
لتجاريةالمنظمةبطر
لشركات ا
من ألمثلةالبارزةعلى ا
• ديفاينتشوكليت (:)Divine Chocolateشركةللتجارةالعادل ةتملكها جزئيا ًوتدير ها مجموعات مزارعين.
•

فون.
جونلويس ( :)John Lewisمتاجريملك هاالموظ

•

هواوي (:)Huaweiتشارك األرباح معالعمال.

•

رفون (ُ :)Fairphone
تدار مع إعطاء االولويةللرسال ة االجتماعية.
في

•

كيفيةتأثير هاعلىالمستهلكين.
غرامين-دانونفودز (:)Grameen-Danone Foodsشركة إجتماعيةتركزعلى

•

يقةتصببالكاملفي مصلحة ماليينالمزارعين.
أمول( :)Amulمملكومة ومدارةبطر

سلطةبشكل أكثر
فقط ،منتشاركالمخاطر والمكافآت وال
للمسا همين والمستثمرين
لشركات ،من خالل البتعاد عن إعطاءألولوية
تمكنت هذه ا
فا ً.
إنصا
فينتولدالمزيد منفرصالعمل
لشركاتال مملوك ةللموظ
تظ هر الدراساتبأن ا

ي ها362.
رتفع ةلموظف
وأجور م

موندراغون ( )Mondragonو هي

بطريقة ديموقراطي ة
تتخذ
بلغ حجم مبيعات ها  13مليار د الر وتوظف 47ألفشخص،القرارات داخل ها
شركةتعاونيةإسباني ة متعددةالجنسياتي

تسعةأضعاف الجرألدنى.
في وعلى اليزيد األجر ألعلىفي ها عن
معالتركيزعلى ألمن الوظي
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افئوا العمل وليس الثروة
ك

لتوريد الخاصةب ها .وقديكمل هذاالج هودالراميةل معالجةالمسائل الجتماعية
للشركاتالعالمية دور محوريفي دعمالتجارةالعادلةفيسالسل ا
لشركات أنتساعدفيضمان أنتكون السل التوريد الخاصة
فا ً،يمكنل
نسان.ف من خالل دعمالموردين إلعتمادن هج أكثر إنصا
ومسائل حقوق اإل
بها أكثر أمنا واست دامةعلىالمدىالطويل.
فا ً ،هي أنتشارك
تصادبطرق أكثر إنصا
فضللتكونقادرةعلىالتأثيرعلى مسار االق
لعائداتعلىنحو أ
ئيسي آخرلضمانتوزيع ا
ثمةسبيل ر
تصادية
سنوات عديدة ألن هيتناقض معالحكمة الق
نبوذافكريا ًل
الحكوماتبملكي ة عامة كاملة او جزئي ةفي صناعات ومشاريعتجاري ة .كانذلك م
ليدية .ومع ذلك،فإنبعض المجتمعات ألكثر مساواة واألنجح اقتصاديا ً مثلتلك الموجودةفي الدول السكندينافي ة اليزال
لليبرالي ةالجديدة التق
ا
تحقق
تصادي
لنجاح االق
تصادات ها ،مايضمن أنفوائد ا
القطاعالعامليملكفي هاقطاعات كبيرة مناق
التيقدتكون عرضة
تصاد
بصفةخاص ةعلى مجاالت االق
وينطبق هذا

يسالمسا همالغني363.
عائداًللمواطنالعاديول

تكار364.
الح

نشر
حقيقي ةب
لتجارية مع ني ة
تصميم ألعمال ا
لنجاح.فقد آن ألوانلنخولأنفسنال
المزيد من البتكارفي نماذج ألعمال سيكون امرا حاسما ًفي ا
لشركاتالمص ممةلتكونناجع ةلالشخاص
تفجرفي الحس االبتكاريالذييركزعلى ا
والفرصعلىنطاق واسع.نحنبحاج ة إلى
الثروة والدخل
ضلر.
ف
فضلبرواتب أ
الكثرتأثراب ها.وسينعكس هذاحصولالمزيد من ألشخاصعلى عمل أ
حالةرقم  :15أوكسفام وحركة التجارة العادلة
كسفامبتأسيس ودعمالعديد من هذه
لسنين،قامت أو
كسفام.فعلى مر ا
فا ًليسبمجالجديدتخوضه أو
إنالعمل من أجل إيجاد أعمال أكثر إنصا
ريكت ( ،)Café Directودعمالعشرات من المؤسساتعلىمستويات
لشركات،وشملذلكالمشاركةفي إنشاءمؤسساتناجحة مثلمقهى دي
ا
لصغيرة وغير ها.ف من الل دور هافي حركة
نفيذبرنامجتنمي ة ،وبرنامج المرأةفيالمشاريع ا
المجتمعالمحليفي جميعأنحاءالعالم من اللت
كسفامعلى الترويج لنماذج منالمشاريعالتيتوزع المخاطر
لتجارةالعادل ة ،وكمؤسس لمؤسسة التجارة العادلة ( ،)Fairtradeدأبت أو
ا
نشر هذهالنماذجبشكل موسع.
فا ً.لقد حانالوقتلمضاعفة هذهالج هود ،وبناءاقتصاد منشأنه أنيعزز وي
سلطةبشكل أكثر إنصا
فآت وال
والمكا
نفس ها أنتقومبالكثير
الفرص ،اليزالبإمكانالشركات
تكافؤ
لشركاتلضمان
ئدفي مجالتنظيم ا
وفي حينينغيعلىالحكومات أنتقومبدوررا
لجعلالعالم مكانا ً أكثر مساواة.

نساني
التوزيعفي االقتصاد إل
إعادة
من اللإلنفاق والضرائب،لدىالحكوماتسلطةنافذةفي إعادةالتوزيع والحد

منانعدامالمساواة365.

النفاق العام
تشير ألدلةفي أكثر من 150بلداً،غنيا ً
لتعليم والحماي ة
وفقيراًعلى حد سواءعلى مدى أكثر من  30عاما ً ،366بأن االستثمارفي الصحة وا
يقلل من معدالت انعدامالمساواة .ويرجعذلكإلى أن اإلنفاقالحكومييمكن أنيساعدعلىالحد منانعدامالمساواةفي الدخل من الل
الجتماعي ة
قلل منانعدامالمساواةفيالدخلبنسبة ٪20فيالمتوسطفي جميعبلدان
فتراضي" أوفعليفي جيوبالجميع367.وقدتبين أن هذاي
وضع دخل "ا
لصحة
نفاقعلىالتعليم وا
تصادي368؛ وتبين من خالل دراس ة أجريت مؤخراًشملت 13بلداًناميا ً من أن اإل
منظمةالتعاون والتنميةفيالميدان االق
يسامه في  ٪69من مجموعتدني

معدالتانعدامالمساواة369.

دفعوافي
تدنيلي
ستخدمون حدا أدنى من دخلهمالم
ألفقري
تقدمالحكومات خدمات عامة جيدة و مجانية أو مدع ومةبشكل كبير،فإن ألشخاص
عندما
سبونه من
لنقديةل هذهالخدمات أكبر م مايك
لقيمة ا
نسبة ألصحاب أدنى ألجور،قدتكون ا
بل
مقابلالحصولعلى هذهالخدمات .ا

الفعلية370.
أجور هم

وتعالج أوجه انعدام المساواةفي
قلل من حاجت هن للرعاية غيرالمدفوعة األجر
بالفائدةعلىنساء كثيرات ألن هات
فالخدمات العامة الجيدةتعود
توفيرالرعايةالمجانيةألطفال.
فادةعندماتقترنبتدابير محددة مثل
لصحية ،وتزيد هذه الست
لتعليم والخدمات ا
الحصولعلى ا
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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نسين ،حيث أن هما غير
تصادية وانعدامالمساواةبينالج
لمساواة االق
لتعليمالخاص والرعاية الصحية الخاصةيزيدان من نسب انعدام ا
وتبين أن ا
متاحين

دفع371.
الللذينبمقدور هم ال

استمرار ها مع

يقلل من الحراك الجتماعي ،ممايزيد من انعدام المساواة ومن احتمال
لتعليم الخاص أيضا ً أن
ويمكن ل

بل ة372.
األجيالالمق

الفرص لهمليكونالمجتمع
وفير أكبرقدر من
لتوزيعالمسبق غداً:فينبغي الستثمارفي التعليم والصحةلجميع األطفاللت
ليومتم هدل
إعادةالتوزيع ا
بنياعلىالموا هببدالً من المتيازات.
م
يمكنتعزيزأثرالخدمات "العيني ة" إذا قدمتالحكومات دعما ًنقديا ً مباشراً من اللبرامجالرعاي ة االجتماعي ة مثل
وفر الحمايةللمواطنين من ظروف طارئ ة ،أويساعدعلى ضمان حصول أكثر
لنقدي ة .و هذاي
برامج الحويالت ا
ألشخاصفقراعلى دعملدخلهم373.ينبغيللحكومات أنترقى إلىمستوى طموحالحد الدنىللحماية الجتماعي ة

ليومتم هد
إعادةالتوزيع ا
لتوزيعالمسبق غداً
ل

الذي حددته منظمةالعملالدولي ة 374وأنتضمنالتغطيةالعالمي ة.

لتحقيق المساواة
ضرائب دق تكون أيض ا أداةقوية
ال
باشر
لضريبةبشكل م
ستخدام هاللحد منانعدامالمساواة.ف من الل أخذالمزيد من ألغنياء دال من القل ثرا ًء،تسا هم ا
يمكنفرضالضرائب وا
لسوق من
خفض أوجه انعدامالمساواةفي ا
تصاد ،و
تلعب دوراً رئيسي ا ًفيهيكل ة االق
فقراء ،كمايمكنل ها أن
الفجوةبين ألغنياء اول
فيتقليص
تشجيع الستثمار
ستخدامالضرائبل
تنفيذيين.كذلكيمكن ا
افزعلى األرباحالعاليةالمفرطة وعائدات المسا همين ورواتبالمدراء ال
اللخفض الحو
لتيتمكن العمال منتأمين المزيد من ألرباح ،وتكونكلمتهم مسموع ة أكثر
لتجاري ة ا
لفة من ألعمال ا
لتكنولوجيات الجديدة وأنواع مخت
في ا
نسانية .أخيراً
لضرائب دوراً حيويا ًفيتمويلالخدماتالعام ة مثلالرعاية
تلعبإليرادات من ا
ستد امة وأكثر إ
تصاد أكثر ا
يساعدونعلىبناء اق
و
لتعليم.
لصحية وا
ا
تفرضضرائب
لتحقيقذلك،ينبغيعلى الحكومات أن
تصديللعوائدالمفرط ةعلى رأسالمال.
ستخدامالضرائبلل
اإلمكانبذلالمزيد منالج هد ال
المستحق ة
لضرائب
فع ا
يدفعواضرائب أعلى وأكثرشموالً ،ويجب اليكونبمقدور همتجنب د
عليهم أن
لشركاتالغنية،ف
على كل األفراد ألغنياء وا
عليهم.
لضريبية.نحن
لشركاتالغنية وإلن هاءعصرال الذات ا
لضريبي من جانب األفراد وا
منسقالوقفالت هرب ا
نحنبحاجةإلى أننرىتحركاعالميا
فسة
بشكل غيرمقبول جزءاً منالمنا
منخفضة
لضرائبال
لضريبية.ينبغي التكونمستويات ا
فرض أقلال معدالت ا
بحاجةإلى أننرىن هايةالسباقل
بينالدوللجذب ألعمالالتجارية.
للتين
ريقيا ا
يلي وجنوبأف
في التحصيل .فينبغيللحكومات أنتحذو حذوتش
تصاعدية و
لضرائبال
تراجعالعالميفي معدالت ا
يجب أنيُعكسال
تلكات وأرباح رأسال مال
لضرائبعلىالمم
تشارا واسع النطاقل
لشركاتالغني ة واألفراد االثرياء375.نحتاجإلى أننرى ان
لضرائبعلى ا
زادتا ا
لضريبةعلىالروبوتاتالتي اقترح ها
لضرائب ،مثل ا
باشرةعلىالثروة ،واعتمادشكال جديدة من ا
لضرائبال م
والميراث.كذلكينبغي إعادةفرض ا
تفرضعلىثروة أصحابالمليارات انتؤمن دخول
بالغة  ٪1.5والتب
لضريبةالعالمية ال
بيل غيتس.وقد أوضحت منظ مةأوكسفام كيفيمكنل
العالمإلى المدرسة376.
كلاطفال

صيات
التو
فقراءالعالم .ويجب أن
براليالجديدالحاليعلى
تصادياللي
سساتالدولية أنتعترفبأثرالنموذج االق
تعينعلىالحكومات والمؤ
ي
تالية ما
تناولالتوصياتال
تيتتمتعبقدر أكبر من المساواة كهدف جو هري.ت
نسانيةال
تصادات ال
تعملتالياعلىتنمية المزيد من االق
والشركات.
سساتالدولية
تفعلهالحكوماتوالمؤ
ينبغي أن
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سسات الدولية
إلى الحكومات والمؤ
فيميتعلق بانعدام المساواة:
ا
•

وضع أ هداف وخطط عمل محددة زمني اللحد منانعدام المساواة.ينبغيعلى الحكومات أنتعمل حتى اليتجاوز إجمالي
فق علىاستخدام ذلك
فقرفي البالد.كذلكينبغيعلى الحكومات أنتوا
دخل أغنى  ٪10منالسكان دخل ال  ٪40ال
المقياس377باعتباره المؤشرالمعدللهدفالتنمةي المستدامةالعاشربشأن أزمة انعدامالمساواة.

378

العصرالذهبي
فاحشة،ف
يضا أن ننهيالثرواتال
فقر المدقع،يتوجبعلينا أ
• إن هاء الثراء الفاحش.لكي نتمكن من إن هاءال
بشكل جذري من
قانونية والضرائب من أجل الحد
تستخدم الطر ال
لحكومات أن
تعين على ا
بلنا.ي
سق
الرا هنيقوض مت
ياسات.
فرادا" وجماعات،على صنعلاس
لفاحش ،والحد كذلك منتأثير الثرياء ا
مستوياتالثراء ا
•

العمل مع ا
علقةبثروة ودخل
بلد أنيضعهدفا" إلنتاجالبيانات المت
لتحقيقثورةفيبياناتانعدامالمساواة.يتوجبعلى كل
فة الى
علقةبدخل اغنى  % 1و % 10في المجتمع ..واالضا
بشكلسنوي ال سيما البيانات المت
كلفردفي المجتمع
تسليط الضوءعلى الدخل
علقةباألسرينبغينشر مصادربيانات اخرى ل
تمويل المزيد منالدراسات واالستبيانات المت
بقةالعليا.
والثروةفي الط

379

تعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية والتصرفاتتجاه
نسين و
• تطبيقسياساتبهدف معالجة جميع أشكال التمييزبينالج
مستوياتالمحليةوالوطنيةوالدولية.
السلطةعلىمستوىاألسرة وال
وإعاد توازن دينامي ة
ة
المرأة وعملالمرأة
•

تشريعات
جمعيات .عكس جميع ال
بير وتكوين ال
لتع
واطنين ومنظمات هم وحمايت ها ،في حرية ا
االعتراف بحقوق الم
الفئات المهمشة
نساء و
فع عنحقوقال
تيتدا
تقديم دعم خاصللمنظماتال
يقت الخناق علىال مواطنين و
تيض
اإلجراءاتال
ألخرى.

تصاد عادلفي االساس:
فيميتعلقبتخطيط اق
ا
وظفينفي إدارة
تعاونيات ومشاركة ال م
لتيتعطي األولوية لعائد مادي أكثر إنصاف ابمافي ذلك ال
فيز نماذج األعمال ا
• تح
وسالسالتوريد.
ل
الشركات
•

بتطبيقبذل العناية الواجبةعلىسالسلالتوريد الكاملة الخاصةب ها لضمان
جنسيات
لبةجميع الشركاتمتعددة ال
مطا
لتجارية وحقوق اإلنسان.
كفافلجميع العمال وفق اللمبادئ التوجيهية ألمم المتحدةفيمايتعلقباألعمال ا
فع أجورال
د

•

380

لشركات التزيد عن  20مرة من متوسط أجور
نفيذيينفي ا
الحد من عائدات المساهمين واعتماد رواتب للمدراء الت
يفضل أنيكون أقل.
الموظفين  381و

تصاد.
لكاملفي جميع م االت االق
جنسين وضمانتطبيقحقوق المرأة العاملةبا
لفجوةفي األجوربين ال
• القضاء على ا
تيتدعم
تشريعات واألطرالتنظيميةال
نفيذال
تصاديةللمرأة وت
تيتتعارض مع المساواة االق
يضافالىذلكإلغاءالقوانينال
حقوقالمرأة.
كفاف" لجميع العمال استناداً إلى
تقال منالحد االدنى لالجور الى "أجر ال
لفقر .االن
• القضاء على عمل العبودية وأجور ا
نقابات وغير ها منالشركاءاالجتماعيين.
بمشاركة كامل ة منال
مؤشرات غالءالمعيشة و
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تسابالىنقابات واإلضرابفضال عنإلغاء جميع
تحفظحقوق العمالفي الن
تنظيم العمال .وضع معاييرقانونية
• تعزيز
لمفاوضة الجماعية ودعم هالتتمعلىنطاق واسع.
السماحبا
تعارض مع هذهالحقوق و
تيت
القوانينال
ليين
لمستقروضماناحترامجميعأشكال العمل الجديدةلحقوق العمال.ضمان حقوق العمال المح
• القضاء على العملغير ا
تصاد غير المنظمتدريجا ًلضمان حماية
لرسميين.إضفاء الطابعالرسميعلى االق
وظفين غير ا
والعمال الم هاجرين والم
لرسميينفي عمليةصنعالقرار
جميع العمال وإشراكالعمال غير ا

فيميتعلقبإعادة التوزيع من أجل مجتمع أكثر إنصاف ا:
ا
االنفاق العام
تحقيق
فيرهل
وفير الحد االدنى للحمايةالجتماعية 382.زيادةالتمويلالعاموتو
انية عا مة وت
حقيق خدمات مج
االلتزام علنات

•

لضماناالجتماعي أوالتأميناالجتماعي.
ذلك وضمان مسا هم ة أصحابالعملفي ا
لقطاع الخاص الرامية
ليم منقبلشركات ا
لتع
لصحية وا
لت مويل العام إلى الحوافز واإلعانات للرعاية ا
• المتناع عنتوجيه ا
للسالمةوالجودة ومنع هم من
فقالخاصة
اسية للقطاع العام.التنظيمالصارمللمرا
وسيعأفقتقديم الخدمات األس
لربح وت
ل
فع.
يعون الد
استبعادأولئكالذين اليستط
لضرائب
ا
لضريبة
ناسب مثل ا
بشكل غير مت
يدفع هااألغنياء
تي
لضرائب ال
لفاحشة .إعطاءاألولويةل
لثروة ا
ضرائبللحد من ا
• استخدام ال
تفع .إدخال
تلكات والميراث واألرباح الرأسمالية .زيادة الضرائب وجبايت هاعلى اصحاب الدخل المر
على الثروة وال مم
للمساعدةفيتمويل أ هدافالتنميةالمستدامة.
ضرةيبالثروةالعالميةعلى أصحابالمليارات
•

بغي
لية إلن هاءالسباق الىالحضيضعلىصعيد الضرائب ،حيثين
ضريبية الدو
لبةبجيل جديد من اإلصلحات ال
المطا
بشكل عادل ومنصفيسا همفيالحد من انعدام المساواة383.فأيمفاوضات جديدةينبغي أنتجري
تحديد م دالتالضرائب
بلدانعلىقدم المساواة.
كفل مشاركة جميعال
برعاية هيئة ضريبية عالمية جديدةت

•

فية من خالل اعتماد قائمة سوداء موضوعية ألسوأ المالذات
الشفا
بية آلمنة وزيادة
ضري
حظر اللجوء إلى ال ملذات ال
باستخدام ها.
تقوم
تي
بلدانال
فراد وال
لشركات واأل
لقائية ضد ا
الفعالةوالت
فرضالعقوبات
الضريبية و

انية:
في بناء اقتصاد أكثرإنس
ينبغيأن تؤدي الشركات دور ها
•

نسيات أنتختار إعطاء األولويةللعمال ذوي
تعددةالج
للشركات م
ال لتوزيع ألرباحفي حال عدمتوافر أجر الكفاف:يمكن
فعال الوات
ألجور المتدنيةوذلك من خالل اإلحجام عنمكافأةالمسا همين عبرتوزيع األرباح أو إعادةشراء االس هم أو د
تخدام معيار
كفاف (يحسبباس
وظفي همعلى أجرال
تىيحصل جميع م
نفيذيين وأصحاب الجورالعالية ،ح
إلى المديرينالت
نتجينفي سالسلالتوريد
تيتؤمن دخالً معيشيا ًللعمال أو الم
فةالىاتخاذ التدابير لضماندفع ها األسعار ال
تقل) إضا
مس
يسية.
الرئ

الشركاتضمانتمثيلالعمالفي مجالساإلدارة ولجان االجور والعملعلىإيجاد
لتمثيلفي مجالس اإلدارة:ينبغيعلى
• ا
سالتوريدوالمجتمعاتالمحلية.
نع القرار أمثالالعاملينفيسالل
سبل إلسماعصوت االطراف اآلخرين،في ص
•

فا
نصا
للشركات إعطاء ألولويةللتزود من مؤسسات أكثرتنظيما ً وإ
لتحولفيسلسل التوريد:يمكن
لية ا
لتغييرفي ع م
دعم ا
تي لديها
تلك ال
في سالسلالتوريد الخاصةب ها  -على سبيل المثالتلك التييملك ها العمال أو المنتجون جزئيا ً أو كليا ً؛ و
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تيتختار مشاركةبعض أرباحها أوكل ها ،مع العمال.فمبادرات
رسالة اجتماعية؛ أوتلك ال
نموذج إدارةيعطي األولوية ل
فام (384)Oxfam's Fair Value Clubيساعدالشركاتعلىالقيامبذلك.
مثلناديالقيمةالعادل ةالتابع لمنظمةأوكس
تقاسمنسبة من األرباح (علىسبيل المثال  )٪50مع أصحاب
تقرر
لشركات أن
• تقاسم األرباح معأكثر العمالفقرا:بإمكان ا
تشاركمقهى ديركت ( 385)Cafe Directمانسبته ٪50
فقات ها.علىسبيل المثال،ي
التوريد وص
ألجور المتدنيةفيسالسل
من األرباح مع مزارعيالبن.
•

تفاقيات منظمة
لجنسينفي مكان العمل :اللتزامبمبادئ األمم المتحدةالرامية إلىتمكين المرأة  386وا
دعم المساواةبين ا
لصل ة (سي – 100سي – 111سي – 156سي )183
العملالدولية ذات ا

387

نسين؛
الثبات اللتزامبالمساواةبينالج

تحرش والتظلمات؛فضال عن
بليغبال
نسينتشملالتوظيف والتدريب والترقية والت
بالمساواةبينالج
ياسة خاصة
نفيذ س
وت
ثغرات.
القضاءعلى هذهال
نشرفجوة األجوربشكلعلنيبينالجنسينعلى جميعمستوياتالشركة االلتزام

تخفيض هذه
نفيذي ومتوسط األجور واللتزام
لشركةبين الرئيس الت
نسبةفارق ألجور:نشرنسبةفارق اجور ا
• خفض
نسبة إلى 1:20على األقل.
ال
•

بالشراكة
بشكل مستمر،والعمل
تقلة
تفاوضال هادفوالبناء معنقاباتالعمالالمس
دعم المفاوضة الجماعية :االلتزام علنا ًال
لقيادية وتمكين
نقابات السيمافي المناصب ا
تساب العامالتإلىال
تيتحول دون ان
نفس ها،علىإزالةالحواجزال
نقابات
معال
نساء العامالت منإسماع أصواتهنبأمان وفاعلية.
ال

لمالحظات
فيدندو دي إنديتكس.تم االسترجاع من
انسيو أورتيغا إنغريزا  628ميلونيس ماسبور دي
وفمبر  )2017أم
 1سينكو دياس2(.ن
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/01/companias/1509550519_653608.html
لسلة التوريد .ولدي ها خارطة طريق
ق فيس
فر
قدمفي السعي إلى معالجة مشكلة ألجور ال
 2قد كانت H & Mباستمرار واحدة منشركات ال البس األكثرت ا
وفمبر  .2013وكانت من االطراف الموقعة على مبادرة آكت ()ACT
ونشرفي تشرين الثاني /ن
تيتم الكشف عن ها علنا ًفي القطاع العام ت
ألجور ال
فضة األجور إلنتاج المالبسبدءاً من كمبوديا.
فاوضة الجماعيةللقطاعفي البلدان المنخ
دة في عام  2015مع االتحاد الصناعي العالميلمعالجة الم
الجدي
3

محسوبةباستخدام  Capital IQ P&Sوبيانات األسواق المالية (.)Financial Times Markets Data

مل في المتوسط الث ساعات من العمل
لش هر ،وأن هاتع
كا في ا
ب في المتوسط  6000إلى 7000تا
فامأستراليا ،أوضحت أنجو أن هاتكس
كس
4في مقابلة مع أو
لش هري  78دوالراً أمريكيا ً (1تاكا نجالدشي =  0.012د الر أمريكي)،وفي المتوسط
د .في اواليات المتحدة،يبلغ متوسط دخل ها ا
افي في اليوم الواح
إلض
لسنوي هو  78والرا أمريكيا ×  936 = 12دوالراً أمريكياً.
افي) .و هذايعني أن متوسط دخل ها ا
عة في الش هر (بما في ذلك العمل إلض
تعمل  286.44سا
ذة في 7سبتمبر .2017
 5فوربس .)2017( .أصحاب الملياراتفي العالم 2017 .الترتيب https://www.forbes.com/billionaires/list .مأخو
6

فام ،يرجى االطالع على مالحظة المن هجيةhttps://policy-:
فاصيل حول جميع الحقائق القاتلة التي تم إنشاؤ ها من قبل أوكس
لمزيد من الت
practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-aneconomy-fo-620396

7

وفيمبر  2017من
ذة في 1ن
فعله والطاقة واالزدهرا فيصناعة ألزياء .مأخو
إمران و كيرياكو .)2017( .ما الذيت
http://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Living-Wage-Media-Report_WEB.pdf

8

وفيمبر  2017من
ذة فى 1ن
فعله ،الطاقة واالزدهرا فيصناعة ألزياء .مأخو
إمران و كيرياكو .)2017( .ما الذيت
http://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Living-Wage-Media-Report_WEB.pdf

9

فندق .ماخوذةفي 15تشرين األول (أكتوبر)  ،2017من
فام كندا (.)2017سر السياحة القذرة :استغالل عامالت ال
أوكس
_https://www.oxfam.ca/sites/default/files/file_attachments/tourisms_dirty_secret_-_oxfam_canada_report_oct_17_2017.pdf

10بيرالي 4( .مايو.)2017,لقاء أصحاب المليارات الذينيديرون حكومةترامب .أخبار األسبوع(نيوزويك).
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http://www.newsweek.com/2017/04/14/donald-trump-cabinet-billionaires-washington-579084.html
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فقر.نيويورك :عرض ر
فاليون.)2017( .استراتيجيات الحد من ال
179را
فقر العالمي.
180البنك العالمي .)2016( .مذكرةلتقريرللجنة ال
لقابلةللمقارنة .مجلة انعدام المساواةالقتصادية العدد  ،14ص 98-185
فقر الدولية من العتبات الوطنية ا
181جوليف وبريدز.) 2016( .تقدير خطوط ال
فصلية ،2006 ،الحجم .27 .عدد ، )2006( 2ص.93-377
فقر ال مدقع .العالم الثالث ال
فقر ألخالقي:تقدير أخالقيلل
182إدوارد .) 2006( .خط ال
ليل موجز انعدام المساواة العالمية وحلول ها .ولي ام هاينمان.نيو همشاير ،اواليات المتحدة األمريكية.
فيد :د
 183هيكيل .) 2017( .دي
لتجارية ألمريكية؟ مركز واشنطنللنموالقتصادي.
فاضنمو االستثمارات ا
ب في انخ
نافسة تسب
فيض الم
184بانكر .)2017( .هلتخ
http://equitablegrowth.org/equitablog/value-added/is-declining-competition-causing-slow-u-s-businessinvestment-growth/
فام.
185جاكوبس .)2015( .الثروة ال هائلةليست مستحقة .أوكس
186
ت في العالم.ترتيب [ .2017أو الين] .2017
فوربس .أصحاب المليارا

 )Organisation for Economic Cooperation and Development OECD( 187منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية.)2012( ,استعراض
كسيك .نشر OECD
لسلكية واالسلكية وتنظيمها في الم
ياسة التصاالت ا
س
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdreviewoftelecommunicationpolicyandregulationinmexico.htm
ف في:
تر
وفمبر  .2017مو
وذ فين
.Grupo Carso 188الشعبة الصناعية .مأخ
http://www.carso.com.mx/ES/Paginas/grupo_carso.aspx.
وذ في 7سبتمبر
ت في العالم.ترتيب  .2017مأخ
ن فوربس .)2017( .أصحاب المليارا
يافي قيمت ها م
فون.قد أخذت الزدة
تي قامب ها المؤل
189الحسابات ال
لش هري
عدل فيكس ا
 https://www.forbes.com/billionaires/list/. .2017وكانسعر الصرف المستخدم 18.89بيزولكل والر ،و هو متوسط م
وفمبر  ،2017والمتاح منقاعدةبياناتبنك المكسيك.
منيناير إلىن
(http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadr
 o&idCuadro=CF86&locale=es).من اللجنة الوطنيةللحد ألدنى ألجور
(https://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevo-salario-minimo-general-88-36-pesos-diarios?idiom=es).
https://www.gob.mx/conasami/articulos/nuevo-salario-minimo-general-88-36-pesos-diarios?idiom=es).
190عالمالقتصاد 15 ،2014( .مارس) .الكوكب البلوتوقراطى  :البلدان التييرجح أنيزد هرفي ها رجال األعمال المرتبطونسياسياً.
https://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmenare-most-likely-prosper-planet
فاردللنشر.
تي ) 2014( .رأس المال في القرن الحادي والعشرين .مطبعة جام عة هار
191بيكي
فسه.
192المرجعن
 193مدير المجلة األلمانية ( 22( .)Manger magazinأكتوبرEine Milliarde Euro Dividende für die Quandts .)2017 ,
http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/bmw-eine-milliarde-euro-fuer-stefan-quandt-und-susanneوهي تحتل المرتبة 38فيقائمة فوربس:
klatten-a-1139896.htmlباللغة األلمانية.تبلغ قي مةثروةسوزان التن حوالي  24مليار والر،
تيفان كواندتثروته  20.4مليار والر وه في المرتبة رقم :47
https://www.forbes.com/profile/susanne-klatten/.س
https://www.forbes.com/profile/stefan-quandt/
194
حقيقة هي أنثلث
شقاء،فإن ال
قسيم العقاراتبين أل
ختفي بسبب الضرائب وألعمال الخيرية واإلنفاق البا هظ وت
في حين أن اسالالت الصناعيةيمكن أنت

نو برنستين (2015). ،ألغنياء
ت في  )1أرت،
لنقاشا
لعال في أيوقت من ألوقاتيحوز ها الورثة .ويمكن اال الع على المراجع الخاصةبكلتا ا
ثروة ا م
فام.
ليست مستحقة .أوكس
ث فقرا:اسطورةساللة الثروة .مقال كاتو حجم 35 .العدد 2و. )2 .3جاكوبس .)2015( .الثروة ال هائلة
يحصلون على ألكر
https://www.oxfam.org/en/research/extreme-wealth-not-merited
وذ في  23أكتوبر ،2017 ،من
)2016( .PW C 195بعدنضر أصحاب المليارات :2017ا قي مة جديدةلكسب الزخم .مأخ
20insights/billionaires-insights-2017.pdf٪https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/Billionaires
ياسات الغذائية.
فات مقابل الواقع .المع هد الدوليلبحوثلاس
فريقيا والتحمك في ها :الخرا
ضي في أ
ي في ملكية األرا
لجنسن
196دوس .) 2013( .انعدام المساواةبين ا
197
نافسية،
ب فئات :الصناعات المعرضةللسلطة الحتكارية ،والصناعات المعرضةللمحسوبية ،والصناعات الت
قسيمالقتصاد إلى أرع
يستند هذا التقدير إلىت

لنسب ةلحجم ها من
فعلثروة من ملياردير أكثر عصاميبا
والصناعات المملوكةللحكو مة .ونحن الحظ أن الصناعات المعرضة الحتكار والمحسوبيةتنتجبال
فس معدل
تيستولدثروة المليارديربن
الصناعات ألخرى .وإذااستبعدنا الث روة الموروثة ،وإذا كانت الصناعات المعرضةلالحتكار والمحسوبية هي ال
افئوا العمل وليس الثروة
ك
يه في الواقع.
نافسية،فإنثروة المليارديرفي العالملنتكونسوىثلث ما هو عل
الصناعات الت
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بي العظيم .مع هدبروكينغhttps://www.brookings.edu/blog/social-mobility- .
اتس
198كريغر.)2015( .فائدة عظي مة من منحنى غ
memos/2015/05/19/the-great-utility-of-the-great-gatsby-curve/.
ياسةالقتصادية :الذهاب
لشئون ألسرية :التنقل الجتماعيبين ألجيال عبربلدان منظمة التعاونالقتصادي والتنمية .إ الحات الس
 .)2010( OECD 199ا
ية في الميدانالقتصادي ،2010 ،ص.98-181 .
2010نشر منظ مة التعاون والتنم
.
إلى النمو
فسه.
200المرجعن
ي في أمريكا .مع هدبروكنجز.
201هاسكين .إساكس،ساو هيل (2008).المضيقدما ًوأ فقدان األرض :التنقلالقتصاد
https://www.brookings.edu/research/getting-ahead-or-losing-ground-economic-mobility-in-america/
ش في مارس ].2018
ين ر
 202البنك الدولي .) 2017( .التقدم العادل؟ التنقل التعليمي حول العالم .واشنطن العاص مة :مجموعة البنك الدولي [ .هذه معاينةلكتابس
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28428
203وريرننج 22 ،2014( .مايو) .أينأسوأ مكانلتكون عا ال؟ أغلب العالم .االغاردين.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/22/worker-world-index-employment-rights-inequality
204

تساق علىنطاق المنظو مة .مأخوذ من www.rconline.undg.org/wp-
منظ مة العمل الدولية .العمل مع منظ مة العمل الدولية  -العمل االئق وال

content/uploads/2011/11/RC_brochure_Final_WEB_Feb111.pdf
205

مساو في الدخل.
منظ مة العمل الدولية.)2015( .تقرير األجرو في العالم  :15/2014ألجور و انعدام ال اة

فقر واالزدهار المشترك
فقر ،البنك الدولي .)2016( .ال
 206كماأبرز البنك الدولي مؤخراً الدور ال هام ألسواق العمل واألجرو في الحد من انعدام المساواة وال
وفمبر  ،2017من
وذ فى 1ن
ألخ في انعدام المساواة .مأخ
 :2016ذ
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf
207

فحة .)33
مساو في الدخل( ،الص
منظ مة العمل الدولية.)2015( .تقرير األجور العالمية  ،15/2014ألجور و انعدام ال اة

فحة .)29
لسابق (الص
 208المرجع ا
بي https://www.ft.com/content/54f0f5c6-
لشع
بيل المثال :مارتن ولفيجب على النخب العالميةن ا تستجيبللتحذير من الغضب ا
209انظر علىس
دفوع [
] 4d05-11e6-88c5-db83e98a590aحظر االشتراك الغير م
لنسبةلنا البيروقراطيين .مجلةبوليتيكو .مأخوذة من
 210هانور) .يوليه -أغسطس  .)2014المعزقاتقادمات ...با
https://www.politico.com/magazine/story/2014/06/the -pitchforks-are-coming-for-us-plutocrats-108014
211
شريحة الوسطىيخيب آمال ها https://www.ft.com/content/de2aa98e-1360-11e5-ad26-
فض قوة العلم فيأفريقيا ألننمو ال
نستلهتخ

دفوع [
] 00144feabdc0حظر االشتراك الغير م
212عالمالقتصاد7 ،( .سبتمبر .)2013،األصول المالية :ألز مةتحطمبالطبع .مأخوذة من
https://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-being-felt-five-yearsarticle
213

لفة المستخد مةلتقدير حصة العمالةتظ هر مايلي":في
ظيفيللدخل معرضلمشاكل القياس،فإن جميع المقاربات المخت
ليل التوزيع الو
على الرغم من أنتح

ية في غيريرو.
صة في البلدان الصناع
تأرج بشكل كبير عبر البلدان وتراجعت عموما مع مرور الوقت  ،وخا
العقدين الماضيين ،كانت حصة العمالةت ح
خل في جميع أنحاء العالم .أدلة من مجموعة البيانات .ورقة أعدتللمؤتمر الدولي الرابعللتنمية االقتصادية غريثا  /غريس "
( .) 2012حصة العمالة من الد
نسا،يونيه  ، 2012،15-13مأخوذة من
س ،فر
انعدام المساواة والتنمية:تحديات جديدة ،قياسات جديدة؟" جامعةبوردك
http://piketty.pse.ens.fr/files/Guerriero2012.pdf
مأخو في
لشاملةلتحقيق أ هداف التنمية المستدا مة .ذ
 214منظ مة العمل الدولية .)2017( .التقرير العالميللحماي ة االجتماعية  : 2019 - 2017الحماية االجتماعية ا
وفمبر  ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
29ن
publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
وفمبر  ،2017من
وذ في 10ن
ياسة المالية العا مة والنمو طويل ألجل .مأخ
ياسةلاس
لنقد الدولي .)2015( .ورقةس
 215انظرصندوق ا
ث فيصندوق النقد الدولي .)2016( .التوقعاتالقتصادية
فصل الثال
 https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/042015.pdfوال
فترة طويلة جدا .مأخوذ من www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/c3.pdf
العالمية:بطيئة جدال
وذ في 20
لنقد الدولي ( 14/15يوليه  .)2015مأخ
ناقشةصندوق ا
ؤسساتسوق العمل .مذكرة م
216جوموت وأوزوريوبيترون .)2015( .انعدام المساواة وم
أكتوبر  ،2017من https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf
لنقابات جميع العمال.
يشيل ووالترز .)2003( .كيفتساعد ا
ؤسساتسوق العمل ،وم
217جوموت وأوزوريوبيترون .)2015( .انعدام المساواة وم
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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لتجارية (بما في ذلك Target
فام أستراليا،استجابت كل من  H & Mو Westfarmersال المات ا
قبل أوكس
لنشر ألصليلدراسة الحالة هذه من
منذ ا

تيتحدد ها المفاوضة الجماعية وال البس
فامأستراليا ،الترحيببالتقريروتسليط الضوء على أ همية ألجور ال
يا) بشكلبناء علىتقريرحملة أوكس
أسترال
فام الدعوة إلى  H & Mو Targetأستراليا وغير ها من
كس
لتجارية الجيدة .وتواصل منظ مة أو
تيتحتاج إلثبات الممارسات ا
لتجارية ال
الجا هزة ال المات ا
لسلة التوريد.
ية فيس
عيش
لتجاريةلتقديم التزامات واضحة ومحددة زمنيالتحقيق األجور الم
العالمات ا
وفمبر  ،2017من
وذ في 1ن
فعله ،والطاقة واالزدهرا فيصناع ة ألزياء .مأخ
219إمران وكيرياكو .)2017( .ما الذيت
http://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Living-Wage-Media-Report_WEB.pdf
وذ في  10أكتوبر  ،2017من
لنساء والرجال .مأخ
مستقبلأفضلللمرأة والعمل :أصوات ا
220غالوب( )Gallupو منظ مة العمل الدولية.)2017( .نحو
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
221

وذ في 15سبتمبر  ،2017من
منظ مة العمل الدولية .)2016( .وومين أت وورك:تريندس  .2016مأخ

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_546256.pdf
لجنسينلعام .2017أخذ في  20أكتوبر  ،2017من
فجوةبين ا
 222المنتدىالقتصادي العالمي .)2017( .التقرير العالمي عن ال
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
وذ في 12
ياسات وإلحصاءات ،ورقة العمل رقم  .86مأخ
دفوع والعملبدون أجر .إدارةتكامللاس
 223أنتونوبولوس (2009).نقاط التصالبين العمل الم
أكتوبر  ،2017من http://www.women.gov.za/images/ILOWorkingPaper86May2009wcms119142.pdf
فام . https://www.oxfam.org/en/research/women-and-1 .ورودس.)2017( .القتصاد الذييعمل
لنساء و .٪1أوكس
224رودس .)2016( .ا
سفامhttps://www.oxfam.org/en/research/economy-works-women .
للمرأة .أوك
فسه.
225المرجعن
وذ في
226وارر ومينون .)2015( .المناطقالقتصادية الخاصةلكمبوديا ،459 .أكتوبر  .2015مذكرة عملاقتصادية منابنك التنمية األسيوى رقم  459مأخ
وفمبر  ،2017من https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175236/ewp-459.pdf.
12ن
فة جعلت العمالة رخيصة':تحليل عمالة المرأةفي العالم الثالثفيتصدير
في
وقدصاغ هذا المصطلح أصالً منقبل إيلسون ،وبيرسون )1981( .األصابع الخ
التصنيع .مذكرةنسائية .87-107 ،)7( ،مأخوذةفي 27سبتمبر  ،2017من
https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Pearson2/publication/270855620_%27Nimble_Fingers_Make_Cheap
_Workers%27_An_Analysis_of_Women%27s_Employment_in_Third_World_Export_Manufacturing/links/565438
5608aefe619b19bddf/Nimble-Fingers-Make-Cheap-Workers-An-Analysis-of-Womens-Employment-in-ThirdWorld-Export-Manufacturing.pdf
227
لنقابة المحلية .مجلةبحوث الع مل.يونيو  ،1989مجلد ،10
ب في ا
تيتحول دون وصول المرأة إلى منص
ليلللعقبات ال
ايسون وأنديابان.) 1989( ،تح
تش

رقم .162-149 ،2
وذ في  12أكتوبر  2017من
لقانون  :2016الحصول على المساواة .مأخ
لتجارية وا
 228مجموعة البنك الدولي .)2015( .المرأة ،وألعمال ا
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women -Business-and-the-Law2016.pdf
وذ في  15أكتوبر
أة .فوسيت  :Fawcett Society Briefingمارس  .2012مأخ
قشف على المر
ثال ساندز.)2012( .أثر الت
بيل ال م
229انظر ،علىس
 2017منhttps://www.fawcettsociety.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=f61c3b7e -b0d9-4968-baf6-
e3fa0ef7d17f
سفام.
230رودس.)2017( .القتصاد الذييعملللمرأة .أوك
لبشرية من الدجاج رخيصة.
لفة ا
فام أميركا .)2015( .أروحا في خطر :التك
231أوكس
وذ في 25سبتمبر  ،2017من
ياسات البنك الدولي  .7844مأخ
اء في العالم النامي؟ ورقةبحثس
فقر
232كاستانيدا وآخرون .)2017( .م ن هم ال
http://documents.worldbank.org/curated/en/187011475416542282/pdf/WPS7844.pdf
وذ في  24أكتوبر  2017من
233كوكواباروميتر  .)2015( .2015مأخ
20Version.٪20Friendly٪20Print٪202015٪20Barometer٪http://www.cocoabarometer.org/Download_files/Cocoa
pdf
افئوا العمل وليس الثروة
ك
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وذ في 4أبريل  2016من
فحة  25مأخ
لتجارة الحرة الدولية .)2013( .دعم المزارعين الصغار إلنتاج غذاء حر.ص
234ا
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/news/2013 -05Fairtrade_Smallholder_Report_FairtradeInternational.pdf
فسه.
235المرجعن
وذ في  10أكتوبر .2017من
 236منظ مة ألغذية والزراعة .)2015( .حالة ألغذية والزراعة  :2014البتكرا في الزراعة األسرية .مأخ
http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf
 237مركزأبحاثبيو(8( .)Pewيوليو .)2015،الشريحة الوسطى العالمية هي أكثر وعداً من الواقع .مأخوذ من
http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/
 238منظ مة العمل الدولية .)2017( .العمالة العالمية التوقعات االجتماعية:اتجاهات عام  2017ومنظ مة العمل الدولية.)2016( .تقرير ألجرو في العالم
مساو في ألجرو في مكان العمل.
:17/2016انعدام ال اة
 239منظ مة العمل الدولية .)2017( .العمالة العالمية التوقعات االجتماعية :التجاهات .2017
فسه .منذ عام ،1999نمو إنتاجية العملفي هذه المجموعة من البلدانتجاوزنمو األجور .وأظ هرتبلدان أخرىاتجا ها ً مماثالًفي البلدان
240المرجعن
 2017في
)
لسنوات ،2014 - 1995تمعنت منظ مة العمل الدولية (
لنسبةل
لسواء .وبا
فقيرة على ا
النامية ،وتبين أن هذا أمر عالمييؤثر على البلدان الغنية وال
فاضاً ،و32بلداًش هدت زيادة وظلتعشرةبلدان مستقرة '.
133بلداً ووجدت أن '91ش هدت انخ
 241منظ مة العمل الدولية.)2016( .تقرير األجرو في العالم :17/2016انعدام المساواةفي ألجرو في مكان العمل.
ياساتالقتصادية.
وتفاقمانعدام المساواة .ورقةحقائق مع هدلاس
خفاض ألجور
ياساتالقتصادية.)2015( .قد أدى التآكل الجماعيللمساو مة إلى ان
 242مع هدلاس
ذة في 3سبتمبر  ،2017من http://www.epi.org/files/2015/factsheet_80229.pdf
مأخو
خد في الدنمارك.نيويوركتايمز .مأخوذ
عة في اواليات المتحدة ،م
لسري
يشة،ندرة عمال الوجبات ا
243ألديرمان وغرين هوس 27( .أكتوبر .) 2014،أجور المع
في 8سبتمبر 2017 ،من http://www.nytimes.com/2014/10/28/business/international/living -wages-served-in-denmark-
 fast-food-restaurants.html?_r=2.الشكالبتعادل القوة الشرائية
يشة.
فامأستراليا .)2017( .أدوات خياطة ألجور المع
فصلفي أوكس
عيشية ،على النحو الم
244يوجد عدد من المن هجيات المختلفةلحساب ألجور الم
245

لسامي17( .فبراير .)2015،غواتيمااال الحد ألدنى ألدنى ألجرو في "التنمية المستدا مة"  -خبراء
فوض ا
نسان التابعللم
مكتب األمم المتحدةلحقوق إل

وفمبر  ،2017من
وذ في 1ن
نسان .مأخ
حقوق إل
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15575&LangID=e
سفام ،معتحديثات حول التقدم على طول الطريق إلى
تي أجرت ها منظ مة أوك
فقر :ملخصللدراسات الخمس ال
) .في العمل ولكنتحت وطأة ال
لشاو2015( .
246وي
يشة.
أجور المع
في أنيعيشفيه العمال .واستناداً إلىبعض العوامل المشتركةبما
لتحالف اآلسيويللحد الدنى ألجور "أجراًلعمال المالبسفي جميع أنحاء آسيايك
247يقترح ا
في ذلك عددأفراد ألسرة الذينسيتم دعم هم،فإن الحتياجات الغذائية األساسيةللعامل ومعالي هم واحتياجات هم األساسية األخرىبمافي ذلك الرعاية الصحية
نتقاداتلعدماشتراكا هفي
والتعليم "  https://cleanclothes.org/livingwage/what-is-the-asia-floor-wageوقدتعرضت هذه المبادرة ال
لنقابات العمال في جميعأنحاء العالم،
عيشيةنمقبل التحاد الدولي
لنقابات والتنظيمات العمالية .وقدتمإنشاء مبادرات مماثلة أخرىتقاتل من أجل ألجور الم
ا
انظرhttps://www.ituc-csi.org/wagescampaign :
يشة مقابل الحد ألدنى ألجور .مأخوذة من http://asia.floorwage.org/living-wage-versus-
248آسيا والحد الدنى ألجور .أجور المع
minimum-wage
سفام.
249رودس.)2017( .القتصاد الذييعملللمرأة .أوك
ته في أمريكا االتينية"،سيرار ال بريشا -ساالريو ديغنو" استناداً إلى إحصاءات الحد األدنى
لنقابات العماللحمل
تي جمع ها التحاد الدولي
250المعلومات ال
) ،في غواتي اال
وفقا آلخر البيانات المتاحة (2014
بي .و
ألجور المستمدة من المصادر الوطنية واللجنةالقتصادية ألمريكا االتينية و منطقة البحر الكاري
بأجفي فقر ( ٪ 59و ٪ 54على التوالي) .أميركا االتينة ،مأخوذة
و هندوراس،يعيش أكثر مننصف العمال الذينيعملنو في وظائفرسمية (العاملين ر)
من https://www.ituc-csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_panama.zip
فسه.
251المرجعن
فريقيا٪100" ،أفريقيا  -الكرا مة والقي مة وألجور" .انظر https://www.ituc-
ته في أ
لنقابات العماللحمل
تي جمع ها التحاد الدولي
252المعلومات ال
csi.org/IMG/zip/wage_floor_forum_africa.zip
وفمبر  ،2017من
وذ في 15ن
أبريل 000،N56 .)2017،الحد ألدنىلألجور قابلللتحقيق  -وبا .مأخ
253أ هيوما-يانغ (10
افئوا العمل وليس الثروة
ك
65
http://www.vanguardngr.com/2017/04/n56000-minimum-wage-achievable-wabba/

وفمبر  ،2017من
وذ في 15ن
وتي ( 1مايو .)2017،رواندا:يوم العمل -دفع جديدللحد ألدنى ألجور .مأخ
ينش
254أمور مبوني
http://allafrica.com/stories/201705010030.html
يشة.
فامأستراليا .)2017( .أدوات خياطةألجور المع
255أوكس
لبشرية من الدجاج رخيصة.
لفة ا
فام أميركا .)2015( .أروحا في خطر :التك
256أوكس
فتيش العمل .مأخوذة من http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_141079/lang--
257أرقام وإحصاءات منظ مة العمل الدوليةبشأن نظمت
en/index.htm
بي :العمال والوظائف وألجور .وثيقة البنك الدولي (يونيه
ق في أمريكا االتينية ومنطقة البحر الكاري
فر
258البنك الدولي .)2015( .العمل على القضاء على ال
ذة في 28سبتمبر  ،2017من http://documents.worldbank.org/curated/en/612441468 196449946/pdf/97209-
 .)2015مأخو
REVISED-WP-PUBLIC-Box394816B.pdf
فية .مأخوذة
ياسة الري
فية .ملخصاتلاس
فية من الل العمل االئق :معالجة مسألة التنمية غير الرسميةللتنمية الري
 259منظ مة العمل الدولية .) 2012( .التنمية الري
في 15سبتمبر  ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/documents/publication/wcms_182737.pdf
ي في األسر المسا همة .و هم أقل احتماالًلوجودترتيبات العمل
فقا ًلمنظ مة العمل الدولية،فإن الوظائف الضعيفة هي "العاملينلحساب هم الخاص والعاملن
260و
ب نقابات
فعال من جان
ثيل ال
افي و "الصوت" من الل التم
فتقرون على ألرجح إلى ظروف العمل االئقة والضمان الجتماعي الك
الرسمية ،ومنثمفإن همي
تيتقوض الحقوق األساسية
فاض إلنتاجية وظروف العمل الصعبة ال
تسم العمالة الضعيفةبعدمكفاية إليرادات وانخ
العمال والمنظمات المماثلة .وكثيرا مات
ذة في 8سبتمبر  2017من
لة في منظ مة العمل الدولية .مأخو
فرق في ازدياد ،مقابلة مع رئيس وحدةاتجاهات العما
للعمال .العمالة الضعيفة وال
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_120470/lang --en/index.htm
وفمبر ،2017من
ذة في 2ن
رجال فيالقتصاد غير الرسمي:صورة إحصائية (الطبعة الثانية) .مأخو
لنساء وال
 261منظ مة العمل الدولية .) 2013( .ا
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_234413.pdf
 262منظ مة العمل الدولية .)2013( .النتقال منالقتصاد غير الرسمي إلىالقتصاد الرسمي .مؤتمر العمل الدولي ،الدورة  ،2014 ،103التقرير الخامس.
ذة في  4أكتوبر  ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
مأخو
relconf/documents/meetingdocument/wcms_218128.pdf
أفضلفي البلدان النامية .منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية،باريس .مأخوذة
263جوتينغ وديليغليزيا .) 2009( .هل الغير الرسمي عادي؟نحو وظائف أكثر و
في 11سبتمبر  ،2017من http://dx.doi.org/10.1787/9789264059245-en
264
فيع المستوى المعنىبتمكين المرأة اقتصادياً.)2016( .تحسين األجور وظروف العمل من منظورالقتصاد غير الرسمي .موجز
فريق األمين العام ر

فيع المستوى المعنيبتمكين المرأة اقتصادياً .مأخوذفي 26سبتمبر  ،2017من
فريق األمين العام الر
ياساتل
لاس
http://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/WIEGO-pay-working-conditions.pdf
فوائد علينا جميعاً .مأخوذةفي 25سبتمبر  2017من
 265منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية .)2015( .OECDفي ذلك معا ً:لماذاأقلانعدام مساواةيعودبال
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
266عندمايكون رئيسك خوارزمية  https://www.ft.com/content/88fdc58e-754f-11e6-b60a-de4532d5ea35حظر االشتراك الغير
فوع
مد
لسنويللصحة العا مة2014 .؛ .53-229 ،35
ناشئةللصحة .االستعراض ا
رة :ف هم المحددات الجتماعية ال
267بيناش .وآخرون .) 2014( .العمالة غير المستق
ذة في  27أغسطس  ،2017من
ياساتالقتصادية رقم  .143مأخو
يشيل ووالترز .)2003( .كيفتساعد النقابات جميع العمال .ورقة إ الميةلمع هد الس
 268م
http://www.epi.org/files/page/-/old/briefingpapers/143/bp143.pdf
ذة فى  26أكتوبر  ،2017من
تساب الزخم؟ مأخو
لنقد الدولي .)2017( .التوقعاتالقتصادية العالمية،أبريل  :2017اك
 269صندوق ا
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world -economic-outlook-april-2017
فسه.
 270المرجعن
لنقابات العمال ) 2017 ( .مؤشر الحقوق العالمية  :2017العنفوقمع العمال في ازدياد .مأخوذة من https://www.ituc-
 271التحاد الدولى
csi.org/ituc-global-rights-index-2017-18767
فام كندا.
فنادق .أوكس
لقذرةسر:است الل عا الت ال
لسياحة ا
فام كندا ( .)2017ا
272أوكس
ذة في  9أكتوبر  ،2017من
ليل المتدرب .مأخو
فتيش العمالي علىالقتصاد غير الرسمي :د
 273منظ مة العمل الدولية.) 2015( .توسيع الت
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--افئوا العمل وليس الثروة
ك
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_422044.pdf

66

 274منظ مة العمل الدولية .)2013( .النتقال منالقتصاد غير الرسمي إلىالقتصاد الرسمي.
275
ص في ال هند والتحاد الدوليللعمال المنزليين.
لنساء العامالتلحساب هن الخا
تشمل هذه المنظمات رابطة ا

حة في العمل .مأخوذة من http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--
 276منظ مة العمل الدولية ،اسال مة والص
de/index.htm
فام كندا.
فنادق .أوكس
لقذرةسر:است الل عا الت ال
لسياحة ا
فام كندا ( .)2017ا
277أوكس
فسه.
278المرجعن
فام ورقةتحضير.209
كس
فقر ال مدقع أو الوظائف االئقةلعمال ال البس؟ أو
279غاردينر وبورنلي.)2015( .صعن في ميانمار .ال
لسلطة واالزدهرا فيصناعة ألزياء.
280إمران و كيرياكو .)2017( .ماتقومبه :ا
فضة جدالسداد الدين ،ولذلكفإن هم
281العديد من عمال الرقيقيتعرضونلعبودية الدين  -ويقالل هم إن هم مدينونبأمواللمنيعملون عند هم ،وإن أجو رهم منخ
مل في الزراعة أو العمل المنزلي أو التصنيع.
وفقالمنظ مة العمل الدولية،ينطبق ذلك على أكثر من  ٪ 70من البالغين الذينيجبرون على الع
محاصرون .و
نف فعلية؛
ادرة بسبب حجب أجور هم؛ و٪ 17تعرضواللت هديدبالعنف؛ و٪ 16تعرضوا ألعمال ع
واإلضافة إلى ذلك،لميتمكن  ٪ 24من الضحايا من المغ
قسري .مأخوذة
فرادأسر هم .انظر منظ مة العمل الدولية .) 2017( .التقديرات العالميةللرق الحديث :العمل الجبري والزواج ال
و٪ 12تعرضوا ألخطارضد أ
في  25أكتوبر  ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
 282منظ مة العمل الدولية .) 2017( .التقديرات العالميةللرق الحديث :العمل الجبري والزواج القسري.
لشباب .2015
 283منظ مة العمل الدولية.)2015( .اتجاهات العمالة العالميةل
فسه.
284المرجعن
285
قة نقاش ايزا ()IZAرقم5681.
تشو ونيو هوس .) 2011( .كيفأثر الركود الكبير على أنواع مختلفة من العمال؟ أدلة من 17بلداً متوسط الدخل .ور

فقراء وراء ذلك .رؤى منقاعدةبيانات
لشباب وال
ارتفاعانعدام المساواة:سقوط ا
 286منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية.)2014( .تحديثانعدام المساواة.
وفمبر  ،2017من
ذة في 3ن
ية في الميدانالقتصادي،يونيو  .2014مأخو
توزيع الدخللمنظ مة التعاون والتنم
https://www.oecd.org/social/OECD2014-Income-Inequality-Update.pdf
لشباب.
ت في الوظائف الالئقةل
لشباب .2015توسيع نطاق االستثمارا
 287منظ مة العمل الدولية.)2015( .اتجاهات العمالة العالميةل
288عالمالقتصاد27( .أبريل .)2013 ،جيل البطالة.
لشباب
لنطاق.اتجاهات العمالة العالميةل
لشباباستجابة واسعة ا
عيفة فيأسواق عمل ا
وفمبر.) 2017تتطلبالستجابة الض
 289منظ مة العمل الدولية20( .ن
.2017
فال الصغار جداً" .انظر التحالف :8.7
فيذه منقبل األط
فالبالمعايير الدولية على أنه عمل خطير ،ويتطلبساعات طويلة جداً أويتمتن
"290يعرف عمل األط
http://www.alliance87.org/2017ge/childlabour
طفال :النتائج والتجاهات.2016-2012 ،
 291منظ مة العمل الدولية .)2017( .التقديرات العالميةلعمل أل
ذة في  12أكتوبر
لقانونية .مأخو
زل في جميع أنحاء العالم :إلحصاءات العالمية وإلقليمية ومدى الحماية ا
 292منظ مة العمل الدولية .) 2013( .عا الت المنا
 ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
فال في العمل المنزلي وحماية العمال
 publ/documents/publication/wcms_173363.pdfومنظ مة العمل الدولية .)2013( .إن هاء عمل األط
ذة في  12أكتوبر  ،2017من
لشباب من ظروف عمل مسيئة .مأخو
ا
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=21515
فاقية منظ مة العمل الدولية - 189بدأسريان معا هدة الدماج العمال المنزليين .مأخوذة من
 293منظ مة العمل الدولية5( .سبتمبر.)2013،ات
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_220793/lang-en/index.htm
ذة في 30
لنفاذ05 :سبتمبر  .)2013مأخو
فاقية المتعلقةبالعمل االئقللعمال المنزليين (بدء ا
فاقية العمال المنزليين( 2011 ،رقم  .)189الت
)C189( 294ات
سبتمبر  ،2017من http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
295

ن (فيناتراد  )FENATRADمن
يسة التحاد الوطنيللعمال المنزليي
فيرا ،رئ
"العمل المنزلي اليمكن أنيكون المصير الوحيد" :مقابلة مع كريوزا أولي

البرازيل (26سبتمبر  .)2016مأخوذة من https://views-voices.oxfam.org.uk/gender/2016/09/domestic-work-cannot-be-
the-only-destiny-interview-with-fenatrad/
وفمبر  ،2017من https://hbr.org/cover-
ذة في 2ن
ت في عصرانعدام المساواة .مراجعة أعما ل هارفارد .مأخو
296بلوم .)2017( .الشركا
افئوا العمل وليس الثروة
ك
67
story/2017/03/corporations-in-the-age-of-inequality

وفمبر  ،2017من
ذة في 2ن
ميست15( .سبتمبر .)2008،االختصاص األساسي .مأخو
297عالم القتصاد إليكونو
http://www.economist.com/node/12231124
فضة؟ أدلة من عمال النظافة والحراس.استعراض
بي وكا الن .)2010( .هل االستعانةبالمصادر الخارجيةيقلل ألجرو في الوظائف ذ ات ألجور المنخ
298دو
الالقات الصناعية و القات العمل ،المجلد 63 .رقم ،2يناير  .2010مأخوذة من
http://econweb.umd.edu/~kaplan/empiricaloutsourcing.pd f
ف همانعدام المساواة المتزايد ،ااعتبار البوابينفياثنين من كبار الشركات،سابقا ً واآلن .اوقاتنيويورك.
299إيروين3 (.سبتمبر.)2017،ل
https://www.nytimes.com/2017/09/03/upshot/to-understand-rising-inequality-consider-the-janitors-at-two-topcompanies-then-and-now.html
بي .مجلةاقتصاديات التنمية.1-14 )103( .
فيوز فدالمانت . (2013).سباق إلىاقل معايير العمل؟ التحقيق التجري
300دي
ذة في  28أغسطس
ضيحة :داخلسالسل التوريد العالمية ألعلى 50شركة .مأخو
لنقابات العمال)2016( .تقرير الخطوط ألمامية - 2016ف
 301التحاد الدولى
 ،2017من https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/pdffrontlines_scandal_en-2.pdf
ميشيل.
فنس و
لشكل  Dفبي
 302منظ مة العمل الدولية.)2016( .تقرير األجرو في العالم :17/2016انعدام المساواةفي ألجرو في مكان العمل؛ وكذلك ا
ياساتالقتصادية 2سبتمبر .2015
دفع ألجر النموذجي.لماذا هي م ه مة ولماذا هى حقيقية .مع هدلاس
().2015ف هم التباعد التاريخيبين إلنتاجية و
تساب
لة في التوقعاتالقتصادية العالمية،أبريل  :2017اك
لي فيأس هم الدخل من العما
ث :ف هم التجاه التناز
فصل الثال
لنقد الدولي .) 2017( .ال
303صندوق ا
ذة في  24أغسطس  ،2017من http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world -economic-
الزخم؟ مأخو
203٪outlook-april-2017#Chapter
 304منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية (.)2012توقعات التوظيف منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية  .2012مأخوذة من http://www.oecd-
ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en
305منظ مة العمل الدولية.)2016( .تقرير األجرو في العالم :17/2016انعدام المساواةفي ألجرو في مكان العمل.
فسه.
306المرجعن
في هم .مأخوذة من
دفعلـ  100مدراء عاوم فتس آنل في المتوسط  130مرةبقدر موظ
فع( .بدونتاريخ) .ي
 307مركز األجر المرت
http://highpaycentre.org/blog/ftse-100-bosses-now-paid-an-average-143-times-as-much-as-their-employees
وفمبر  ،2017من
ذة في 29ن
وفمبر  .)2017مأخو
فام إنترمون( .ن
308أوكس
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/informe -diferenciasabismales.pdf
لجنسينبين العاملينبأجر ( ٪ 52من الذكور و ٪ 48من
تساويبين ا
ثيل ال م
309بالنظر إلى عينة من الم هن ألوروبية ذات ألجور العالية" ،على الرغم من التم
عف نسبة إلناث) ،( ٪8
لشركات الصغيرة والمتوسطة هو  ،٪ 16.2أيض
لشركات الكبيرة وا
فيذيين ومديري ا
ثيل الذركوفي فئة المدراء التن
إلناث)،فإنتم
فيذيين
لجنسينبين المدراء التن
ت في ألجوربين ا
فروقا
ليل ال
انظر منظ مة العمل الدولية) ( 2017تقرير ألجور العالمي )17/2016صفحة  .( 82وبتح
ني تشكل إلناث حوالي  ٪6من المدراء
فعة":في ح
 FTSEفي عام  ، 2016وجداست الع مركزسيبد  /مركز ألجور المرت
)
وتسى (
لشركات 100ف
فيذي ،مأخوذة
دفع التن
فعات ال
عة فوتسي  100د
فيذي .مراج
لشكل 8في ألجر التن
 ٪فقط من إجمالي ألجور” .انظر ا
وتسى،فإن هميكسبون 4
فيذيين 100ف
التن
من _29.pdf٪281٪29_٪28WEB٪http://highpaycentre.org/files/2016_CEO_pay_in_the_FTSE100_report
صيليرجى ال الع على مالحظة المن هجيةhttps://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-:
لتفا
سفام،لمزيد من ا
310حسابات أوك
work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
سفام ،انظر الحظة المن هجيةhttps://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-:
صيلاست العات أوك
لىع تفا
311للحصول
work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396
وفمبر .)2012،ما هو الخطأ من زيادة قي مة المسا همين؟ https://www.theguardian.com/sustainable- . The Guardian
312كرامر8( .ن
business/blog/maximising-shareholder-value-irony
ذة في  2أكتوبر  ،2017من
فيذية( .يوليه  .)2016مأخو
فآت التن
313التقرير الن هائيلمجموعة عمل المكا
https://www.theinvestmentassociation.org/assets/components/ima_filesecurity/secure.php?f=press/2016/ERW
G%20Final%20Report%20July%202016.pdf
ذة في  25أكتوبر  ،2017من
رفارد .مأخو
فيذيين ألداء .مراجعة أعما ل ها
دفعللمدراء التن
314كابلوفيرميولن.)2016( .وقف ال
https://hbr.org/2016/02/stop-paying-executives-for-performance
افئوا العمل وليس الثروة
ك

68

لتفاصيل ،انظر مالحظة المن هجيةhttps://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-:
سفام.لمزيد من ا
315حسابات أوك
wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396.
316لحساب  ،٪12اطلع على الحظة المن هجية https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to- :
end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-economy-fo-620396.أشكالنمو ألجور المأخوذة من منظ مة العمل الدولية.)2016( .
تقرير ألجور العالمية .17/2016
ب فيسوق األس همتميل إلى أنتعود
مساو في الدخلناتج عن حقيقة أن المكاس
317أويانغوشيل ( )2016وجدوا أن" :الرتباطبينأسعار األس هم وانعدام ال اة
مساو في الدخل
لى في هذه االسواق ".في أخذ ألس هم:انعدام ال اة
لفائدة على منم هفي ق مةتوزيع الدخل ،الذينلدي هم إمكانيةأفضلللوصول إلى مشاركة أع
با
فيدراليسانتلويس .اخالصاتالقتصادية ،العدد  .7مأخوذة من
وسوق ألوراق المالية،بنك الحتياطي ال
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/economic-synopses/2016-04-29/taking-stock-incomeinequality-and-the-stock-market.pdf.
فوعا ًبرأس المال .مشروعسياسة الشعب .مأخوذة من
شريحة العليا هوفي معظمه مد
فاع الهائللدخل ال
318برينيغ .)2017( .الرت
http://peoplespolicyproject.org/2017/08/09/massive -rise-of-top-incomes-is-mostly-driven-by-capital/استناداً إلى
فصلية ،مجلة عالمالقتصاد،
لقادم).توزيع الحسابات القومية :طرق وتقديرات اواليات المتحدة ال
تي،سئز و غابيريل زوكمان 2018( .ا
بيكي
http://gabriel-zucman.eu/files/PSZ2018QJE.pdf
شريحة الوسطى http://www.offnews.info/downloads/w18559.pdf .كماورد في مونتيه.
319وولف .)2012( .انهيارأسعار ألصول وثروة ال
(.)2014فكرة العالم األكثر غموضاًhttps://www.gmo.com/docs/default-source/research-and- .
27s-dumbest-idea.pdf٪commentary/strategies/asset-allocation/the-world
وة في البلدان
افيا)4( 50 .؛ وديري ،كارمن ودوس.)2006( .نوع الجنس وتوزيع الثر
لجنسين .الديموغر
شرح فجوة الثروةبين ا
320راول و هوسر.)2013( .
النامية .ورقةبحثية ،جامعة ألمم المتحدة ،جامعة ألمم المتحدة ،رقم .ISBN 9291908991 ،115/2006
ذة في  23أغسطس
لشركات.لندن:توك .مأخو
فرو كينواي .) 2014( .ما وراء قي مة المسا همين :األسباب والخياراتإل الح ادارة ا
321ويليامسون ،دري
 ،2017من http://www.npi.org.uk/files/3814/0482/3043/Beyond_Shareholder_Value_FINAL.pdf
322بيبيسي16( .فبراير.)2015،يصل دخل األرباح العالمية إلى رقما ًقياسيا ً جديداًيبلغ 1.167تريليون والر .مأخوذ من
www.bbc.co.uk/news/business-31485930
لشركاتلم
ئيسيةلماذا كان النمو العالمي دون مساواة ألن ا
ترفي عام 2015قال أن "واحدة من األسباب الر
 323اند ي هالدين ،كبيرالقتصاديينفيبنك انجل ا
فاية  ...األرباح التييتم كسب الشركاتتستخدمليس كثيراًلتمويل االستثمار ،ولكنبدالً من ذلكلتمويلتوزيع أرباح األس همللمسا همين ،أو
تستثمربمافيه الك
فيديو] .مأخوذ من
فس هم " .انظر مقابلةبيبيسي – أخبار الليلة 24يوليو [ 2015محتوى ال
في الواقعشراء األس هم من المسا همين  ...ان همتقريبا ًيأكلون أن
فيذيلالكروك
ري فينك ،المدير التن
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rx2xXbLnI5w.في عام  ،2014وقال ال
تى زيادة الديونلتعزيز أرباح وزيادة عمليات إعادةشراء األس هم.
فقات الرأسمالية وح
فضت الن
لشركاتقد خ
ول في العالمقال" :الكثي ر من ا
أكبرشركة أص
https://www.ft.com/content/16e71bdc-4f16-11e4-9c88-00144feab7d
324

فيدندو دي إنديتكس.تم االسترجاع من
انسيو أورتيغا إنغريزا  628ميلونيس ماسبور دي
وفمبر  )2017أم
سينكو دياس2(.ن

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/01/compan ias/1509550519_653608.html
وفمبرAmancio Ortega ingresa 628 millones más por dividendo de Inditex .)2017،
325سينكو دياس (2ن
فترة  ،2014-2011وذلك
326يكشف التقرير أنشركة إنديتكس ،وهي الشركة ألملزارا ،أنقذت ما اليقل عن  585مليونيورو من الضرائب الل ال
ويسرا .راجع https://www.greens-
صة في هولندا وأيرلنداوس
لشركات ،خا
باستخدا متقنيات عدوانيةضريبيةل
efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Studies/Taxation/TAX_SHOPPING_-_GreensEFA_report_on_Inditex_-_08_12_2016.pdf
لسلة التوريد .ولدي ها خارطة طريق
ق فيس
فر
قدمفي السعي إلى معالجة مشكلة أجور ال
 327قد كانت H & Mباستمرار واحدة منشركات ال البس األكثرت ا
وفمبر  .2013وكانت من االطراف الموقعة على مبادرة آكت ()ACT
ونشرفي تشرين الثاني /ن
كشف عن ها علنا ًفي القطاع العام ت
تيتم ال
ألجور ال
فضة األجور إلنتاج المالبسبدءاً من كمبوديا.
فاوضة الجماعيةللقطاعفي البلدان المنخ
دة في عام  2015مع االتحاد الصناعي العالميلمعالجة الم
الجدي
 328محسوبةباستخدام  Capital IQ P&Sوبيانات األسواق المالية (.)Financial Times Markets Data
فاميرجى االطالع على مالحظة المن هجية https://policy-:
فاصيل حول حسابات أوكس
329لمزيد من الت
practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-anافئوا العمل وليس الثروة
ك
69
economy-fo-620396

فام.
كس
فقر ال مدقع أو الوظائف االئقةلعمال ال البس؟ أو
330غاردينر وبورنلي.)2015( .صعن في ميانمار :ال
فاميرجى االطالع على مالحظة المن هجية https://policy-:
فاصيل حول حسابات أوكس
331لمزيد من الت
practice.oxfam.org.uk/publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-aneconomy-fo-620396
وفمبر  ،2017من
وذ في 2ن
لنقد الدولي .)2013( .مراقب المالية 13( Taxing Times :أكتوبر) .مأخ
332صندوق ا
www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/pdf/fm1302.pdf
فورد .انظر أيضا ًبيرخوت.)2016( .
فوردلألعمال الضرائب .أكس
فيريوكس .)2016( .التصنيف الضريبيلمجموعة العشرين .مركز جامعة أكس
333دي
وذ في  22أغسطس  ،2017من
سفام .مأخ
ياسة أوك
لشركات .ورقةس
ى فرضاقلضرائب على ا
المعارك الضريبي ة:سباق عالمي خطير إل
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf
 1في المنظور الدولي والتاريخي .مجلة المنظورالقتصادي.3-20 :)3( 27 ،
تي،وسايز .)2013( .أغنى ٪
ينسون،بيكي
لفاريدو،أتك
334أ
سفام.
335لوسون ومارتن .)2017( .االلتزامبتقليل مؤشرانعدام المساواة .التمويل الدوليللتنمية وأوك
وذ في  22أغسطس  ،2017من
لتجارة والتنمية ( .)2015( )UNCTADاالستثمار العالمي :إ الح إدارة االستثمار الدولي .مأخ
 336مؤتمر األمم المتحدةل
http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf
بي وانعدام المساواة .اإلصدار  6أكتوبر .2017
لستادسيتر،نيلزو غابيريل زوكمان )2017( .الت هرب الضري
337أ
فام( .أكتوبر )2017
كس
لنقد الدولييحول الكلمات إلى اعمالبشأنانعدام المساواة؟ ملخص إ المي أو
بيرة :هلصندوق ا
تي.)2017( .توقعات ك
 338ماريو
ياسية،68 .
فصليللبحوثلاس
لنقد الدولي والبنك الدولي على حقوق العمل ،المجلد ال
النتون،ليندسيبالنتون وبيكسين)2015(.تأثيربرامجصندوق ا
(No.2يونيو .324-36 ،)2015
ية في الميدانالقتصادي .)2015( .حصة العمالةفياقتصادات مجموعة العشرين.تقرير أعدلمجموعة عمل
 339منظ مة العمل الدولية ومنظ مة التعاون والتنم
ذة فى  23أغسطس  ،2017من
ي فيأنطاليا،تركيا27-26 ،فبراير  .2015مأخو
مجموعة العشرن
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
.منظ مة العمل الدولية.)2012( .تقرير األجرو في العالم  :13/2012ألجور والنمو العادل؛ منظ مة العمل الدولية.)2014( .تقرير ألجرو في العالم
مساو في الدخل.
 :15/2014ألجور وانعدام ال اة
340
فاض الحد ألدنى ألجور إلى
لنقاباتقدأسمه في زيادة حصص الدخل ألصحاب الدخل ألعلى وأقل إعادةتوزيع ،كما أدى انخ
"تشيرنتائجنا إلى أنضعف ا

لنقد الدولي
ؤسساتسوق العمل .مذكرة مناقشةصندوق ا
عام في جوموت وأوسوريو-بيترون.)2015( .انعدام المساواة وم
مساوبشكل "
زيادةانعدام ال اة
وذ فى  23أغسطس  ،2017من https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf
 .14/15مأخ
فوائد علينا جميعاً .مأخوذةفي 25سبتمبر  2017من
في ذلك معا:لماذاأقلانعدام مساواةيعودبال
 341منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية. (2015) . OECD
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
بي.
تي.)2013( .سباق إلىأقل معايير العمل؟ التحقيق التجري
يان فدالمانا
تشايتا
افيز و
342د
وع نقابةhttps://www.project-syndicate.org/commentary/poor-economies- .
343رودريك .)2017( .النمو دون التصنيع؟ مشر
growing-without-industrializing-by-dani-rodrik-2017-10
بيل المثال ،مازوكاتو .)2013( .الدولة الريادية.
دة في كثير من ألحيانبتمويل عام .اطلع ،علىس
 344هذا على الرغم من البحث وراء التكنولوجيات الجدي
لنشيد.
دارا
دفع
لنشر ود الني17( .فبراير )2017،الروبوت الذييأخذ عملكيجب أني
ينسون.)2016( .انعدام المساواة :ما الذييجب عمله؟ جامعة هارفاردل
345أتك
وذ في  30أكتوبر  ،2017من https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-
بيل غيتس .Quartz .مأخ
ب ،يقول
الضرائ
your-job-should-pay-taxes/
ليل شامللعدةبلدان .التنمية العالمية المجلد ،28 .العدد .7
جنسين والنموالقتصادي:تح
346سيغوينو.)2000( .انعدام المساواةبين ال
وفمبر .)2012،ما هو الخطأفى زيادة قي مة المسا همين؟
347كرامر (8 ،ن
لشامل؟ مذكرة إدارة
 348منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية .)2015( . OECDكيفيمكناستعادة القطاع المالي الصحي الذييدعم النمو الطويل األمد وا
وذ فى  28أكتوبر  ،2017من
ية في الميدانالقتصاديرقم ( 27يونيه  .)2015مأخ
ية في منظ مة التعاون والتنم
ياسةالقتصاد
لاس
https://www.oecd.org/eco/How-to-restore-a-healthy-financial-sector-that-supports-long-lasting-inclusive growth.pdfوهاردونوشيجيا.)2017( .تمويلانعدا م المساواة .ورقة مكتوبةبناء على طلب منسلطة السلوك المالي الستخداما هفي مؤتمرآفاق
وذ في  19أكتوبر  ،2017من https://fca.org.uk/publication/research/financing -inequality.pdf
مستقبل في 7أبريل .2017مأخ
ال
لتجارة والتنمية (.)2015( )UNCTADتقرير االستثمار العالمي.
فية ألمم .مؤتمر األمم المتحدةل
349غابيريل زوكمان .)2015( .الثروة المخ
افئوا العمل وليس الثروة
ك

70

فضة الدخل المتوسط 39بليون
فضة والمنخ
ي في البلدان المنخ
لسنويةللتمويل المحليلتحقيقتعميم التعمليقبل البتدائي والبتدائي والثانو
فجوة ا
350يبلغ مجموع ال
ق في التعليم:تكلفة الوصول إلى أ هداف جديدةبحلول عام .2030تقرير الرصد العالميللتعليمللجميع.
لفة الح
ونسكو.)2015( .تك
لسنة .انظر الي
وارل في ا
ياسة ،18يوليو  2015التحديثhttp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232197E.pdf . .
ورقةلاس
فال خارج
فال الذينتتراوح أعمار همبين  6و17سنة .اطلع على اليونسكو .األط
فل خارج المدرسة .ويشمل ذلك األط
فقالبيانات اليونسكو،يوجد  264مليون ط
وو
المدرسة والشباب.بيانات أ هداف التنمية المستدامةhttp://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth .
سفورد .اطلع أيضا .بيرخوت.)2016( .
فوردألعمال الضرائب .أك
بيلمجموعة العشرين .مركز جامعةأكس
فيريوكس ( .) 2016التصنيف الضري
351دي
ى فرضاقلضريبة على الشركات.
المعارك الضريبية:سباق عالمي خطير إل
لنقد الدولي Taxing Times .)2013( .مراقب المالية العا مة.
352صندوق ا
 353مع هد ماكينزي العالمي .)2015( .المسابقة العالمية الجديدة ألرباح الشركات .مأخوذفي  23أكتوبر  ،2017من
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-new-globalcompetition-for-corporate-profits
لقانون
نافسة وانعدام المساواة .مجلة ا
ياسة الم
افحة الحتكار،س
354الالقةبين القدرة االحتكارية وانعدام المساواة طويلة ألمد.بيكروسالوب .)2015( .مك
ياسة
نافسة علىتوزيع الرعاية الجتماعية .رؤية النقطة،لاس
فقر :كيفتؤثر الم
نافسة وال
جورجتاون المجلد 1 :104بيغازو وبيغازنيمان .) 2016( .الم
العا مةللقطاع الخاص ،البنك الدولي .مأخوذفي  17أكتوبر  ،2017من
http://documents.worldbank.org/curated/en/662481468180536669/pdf/104736 -REPF-Competition-andPoverty.pdf
ذة في 29سبتمبر  ،2017من http://www.policy-
ياسة .مأخو
شريحة المتوسطة .م االتشبكةلاس
سسيةللديمقراطية لل
 355هاكر .)2011( .ألسس المؤ
network.net/publications_download.aspx?ID=7438
356

Arretche, M. (2015). “Trajetórias Da Desigualdade: Como O Brasil Mudou Nos Últimos Cinquenta Anos”.

Centro de Estudos da Metrópole – CEM. Editora Unesp. São Paulo.
فقر:بعض ألدلة الدولية .ورقة عملصندوق النقد الدولي WP\16\32.مأخوذفي 23
تشانغ .)2016( .التنمية المالية،انعدام المساواة وال
357بنناسور و
سبتمبر  ،2017من https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1632.pdf
فيصندوق النقد الدولي .SDN/15/08
قشة موظ
وسا هاي وآخرون .)2015( .إعادة النظرفي التعميق المالي :االستقرار والنموفي األسواق الناشئة .مذكرة منا
مأخوذةفي 23سبتمبر  ،2017من https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf
وذ في 23سبتمبر  ،2017من
ئيسية.بيبيسي .مأخ
ونستون 28( .أكتوبر.)2016،سائقين اوبرفازوا حالة التوظيف الر
358ج
http://www.bbc.co.uk/news/business-37802386
لنقد الدولي. SDN/15/14
فيصندوق ا
ناقشة موظ
ؤسساتسوق العمل .مذكرة م
359جوموت و أوزوريوبيترون.)2015( .انعدام المساواة وم
يان فيبادنيوينار ،ألمانيا 19-18 ،مايو
ي في ألما
ئاسة مجموعة العشرن
360كان هذا مطلبا ً رئيسيا ً من النقاباتفي اجتماع حوار 20للعمل هذا العامتحت ر
ي فيبادنيويناربألمانيا 19-18 ،مايو https://www.ituc- :2017
 .2017اطلع علىبيان  L20الجتماع وزراء العمل والعمالةلمجموعة العشرن
csi.org/IMG/pdf/2017_l20_statement_lemm__en.pdf
وذ فى 6سبتمبر  ،2017من:
فام (يناير  .)2017مأخ
لنقاش حول هذا التوجه ،انظر هاردون.)2017( .اقتصادلـ  .٪99ملخص أوكس
361لمزيد من ا
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf
فارد.
فين؟ مراجعة أعما ل هار
362روزين وكواري .)1987( .ما مدىكفاءة عمل الموظ
وذ في  26أكتوبر  ،2017من http://mattbruenig.com/2017/07/28/nordic-
فكر .مأخ
لشمالية هو أدرك ممات
363برينيغ .)2017( .االشتراكية ا
socialism-is-realer-than-you-think/
وذ فى  24أغسطس  ،2017من
ية في المملكة المتحدة .مأخ
س .فتح الديمقراط
لسوق :الحالةالقتصاديةللتجني
ن فشل ا
364كينيدي .) 2017( .ال مزيد م
https://www.opendemocracy.net/uk/peter-kennedy/no-more-market-failure-economic-case-for-nationalisation
فاق علىتوزيع الدخل :أدلة من مجموعة كبيرة من البلدان .جام ة والية جورجيا.
ياسات الضرائب وإلن
 365مارتينيز-فازكيز ومورينو-دودسون.)2014( .أثرس
نام في مشروع اللتزامبالمساواة.
ليل من 13بلدا يا
منشورات وزارةالقتصاد؛لوستيغ.)2015( .أثر إعادةتوزيعإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة :د
ق فوائدانعدام المساواةللجميع ونرى ،علىسبيل
ية في الميدانالقتصادي .)2015( .معا ً:لماذاأ ل
لسلة .جامعة والن؛ ومنظ مة التعاون والتنم
ورق ة عملس
المثال ،جوموت و أوزاريوبولترون .) 2015( .السلطة من الشعب.صندوق النقد الدولي .التمويل والتنمية .1 :52 .مأخوذ من
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm
فاق علىتوزيع الدخل :أدلة من مجموعة كبيرة من البلدان .المركز
ياسات الضرائب وإلن
وفيك .)2014(.أثرس
فول
 366مارتينيز-فازكيز،مورينو-دودسون و
افئوا العمل وليس الثروة
ك
71
ياسات العا مة ورقة عمل .25/12
الدوليلس

ية في الميدانالقتصادي .)2015( .معا .مرجعسابق.سبق ذكره .ولوستيغ (.)2015أثر إعادةتوزيعإلنفاق الحكومي على التعليم
 367منظ مة التعاون والتنم
والصحة .مرجع سابق.سبق ذكره.
بيست.،وفورسترواالفوك (.)2012أثر الخدمات المقد مة من القطاع العام علىتوزيع الموارد:استعراض النتائج
فير
368بين عامي  2000و. .2007
.نشر منظ مة التعاون القتصادي والتنمية.
والطرق الجديدة .منظ مة التعاونالقتصادي والتنمية الجتماعية والعمالة وال هجرة أوراق العمل رقم 130
369لوستيغ.)2015( .أثر إعادةتوزيعإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة .مرجع سابق.
وذ في  23أغسطس ،2017
فام (18أبريل .)2014 ،مأخ
افح الخدمات العا مةانعدام المساواة .دراس ة أوكس
370سيري .)2014( .العمل من أجل الكثيرون:تك
من https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp182 -public-services-fight-inequality-
030414-en_1.pdf
فام.أخذ في 6سبتمبر  ،2017من
371إيميت).2006( .في المصلحة العا مة :الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحيللجميع.تقرير حملة أوكس
https://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/112528/1/cr -in-public-interest-healtheducation-water-010906-en.pdf
فضة رمي جودة التعليم خارج المسار.
دفعللمدارس الخاصة ذات الرسوم المنخ
372الحملة العالميةللتعليم .) 2016( .الربح الخاص ،الخسارة العا مة:لماذات
وفمبر  ،2017من http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-
وذ في 1ن
مأخ
attachments/GCE_Private_Profit_Public_Loss_2016_En.pdf
لتقاعدية أو خطط التأمين) والخطط غير
لقائم على الشتراكات (مثل المعاشات ا
تيتنطوي علىشكل من أشكال العنصر ا
373تشمل البيانات جميع الخطط ال
لشيخوخة وإصابات العمل واألسرة وألمو مة والعجز واستحقاقات الورثة؛ اإلضافة إلى
لك تسعفئات :المرض والبطالة وا
لقائ مة على االشتراكات،بما في ذ
ا
فئات المذكورة أ اله.
جة في إطار ال
فقراء وغير المدر
برامج أخرىلدعم الدخل والمساعدة،بما في ذلك التحو الت النقدية المشروطة ،المتاحةلل
انظر أورتيز .)2015( .الحماية االجتماعيةللجميع من أجلتغيير حياة الناسبحلول عام  .2030جنيف :منظمة العمل الدولية .مأخوذفي 2سبتمبر  ،2017من
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_405766/lang--en/index.htm
374تدعم منظ مة العمل الدولية مبادرة الحد ألدنىللحماية الجتماعيةوتحالف و االت األمم المتحدة ألخرى وشركاء التنمية الذني يشجعون الجميع على الحصول
لشاملة
على التحو الت والخدمات الجتماعية األساسية .منظ مة العمل الدولية .2017 .التقرير العالميللحماية الجتماعية  :19/2017الحماية الجتماعية ا
لتحقيق أ هداف التنمية المستدام ة (منظ مة العمل الدولية :جنيف).
فيض مؤشرانعدام المساواة.
375لوسون ومارتن .)2017( .االلتزامبتخ
وذ في 2سبتمبر  ،2017من
سفام .مأخ
376جاكوبس )2017( .قضيةضريبة الملياردير .أوك
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/dp-case-for-billionaire-tax-100117-en.pdf
بأ تست هدف الحكوماتنسبةبالما ( )Palmaأن ال
فامن
لسكان من دخلأفقر  .٪40وتوصي منظ مة أوكس
قس نسبةبالما ( )Palmaدخل أغنى  ٪10من ا
377ت م
تزيد عن .1
378ال هدف العاشر من أ هداف التنمية المستدا مة هو الحد منانعدام المساواةبين البلدان وداخل ها.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
لفاخرة؛بيانات منشركات إدارة الثروات؛
379ينبغينأ يشمل ذلكبيانات الدخل والممتلكات والضرائب العقارية؛بيانات منأسواق العقارات والسلع ا
لشركاتبشأن ألجور .وينبغي أنتكون هذه البيانات مصنفةحسبنوع الجنس والعمر والم هنة والمنطقة والعرق عندالقتضاء.
واستقصاءات ا
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 380
381ينبغينأ يشمل ذلك جميع المزايا وكذلك األجور األساسية،بما في ذلك خيارات ألس هم.
فاقيات منظمة العمل الدولية (http://blue.lim.ilo.org/cariblex/pdfs/ILO_Convention_102.pdf) and 202 102
382تمشيا ً معات
)(http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205341/lang--en/index.htm
وفاءبالتزامات هابموجب أ هداف التنمية المستدا مة ،والحد من اعتماد ها على الضرائب
فيةضمان أنتتمكن جميع البلدان من ال
ظ في كي
383ينبغينأ يشمل ذلك النر
س فجوةانعدام المساواة.
فعالية ،ممايساعد على د
التنازلية وتحديدإلنفاق العامب
لتجارية المنصفة وتنمية القطاع الرابع.
فاملمبادرة ألعمالتعزيز ألعمال ا
مستقبل أوكس
384ساهان.) 2017( ،
 385مقهى https://www.cafedirect.co.uk/about/ .Café Direct
386مبادئتمكين المرأةhttp://www.weprinciples.org/http://www.weprinciples.org/ .
فاقيات والتوصياتhttp://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour- .
 387منظ مة العمل الدولية .الت
standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
افئوا العمل وليس الثروة
ك

72

