كافئوا العمل ،وليس الثروة
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سُجلت في العام الماضي أكبر زيادة في عدد أصحاب المليارات في التاريخ ،بمعدل شخص واحد كل يومين .وزادت
ثروة أصحاب المليارات بقيمة  762مليار دوالر .من شأن هذه الزيادة الهائلة أن تنهي الفقر المدقع في العالم سبع
مرات ٪82 .من إجمالي الثروة التي جُمعت العام الماضي ذهبت إلى أغنى االغنياء الذين يشكلون  ٪1من إجمالي
سكان العالم ،في حين أن الطبقة االفقر التي تشكل  ٪50من سكان العالم لم تشهد أي زيادة على اإلطالق.
إن العمل الحاف بالمخاطر وشحيح األجر الذي يقوم به الكثيرون يدعم مصالح قلة من األشخاص تملك ثروات طائلة.
تقوم النساء بأسوأ األعمال فيما يكاد يكون اغنى االغنياء من الرجال فقط .ينبغي على الحكومات أن تنشئ مجتمعا ً
أكثر مساواة من خالل إعطاء األولوية للعمال العاديين وصغار منتجي المواد الغذائية بدالً من األثرياء والنافذين.
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تقديم
تأتي حملة منظمة أوكسفام والدعوة إلى التحرك في الوقت المناسب الن أزمة انعدام المساواة واقعة بالفعل .ففي الكثير من البلدان كما
يشير التقرير ،تفاقم التفاوت في األجور وانخفضت حصة تعويضات العمل في إجمالي الناتج المحلي ألن األرباح زادت بسرعة أكبر
من األجور .وفي حين تنامت حصة دخل االكثر ثراء والذين يشكلون نسبة  ،٪1بشكل هائل لم يحصل كثيرون غيرهم على نصيبهم
من ثمار التقدم االقتصادي .فحتى في البلدان الناشئة التي تشهد نمواً اقتصاديا ً متسارعاً ،ال يزال العديد من العمال ،بمن فيهم عدد كبير
من النساء يتقاضون أجورا متدنية وأجور فقيرة.
يؤكد االستبيان الذي أجري ضمن تقرير أوكسفام بأن غالبية االشخاص يريدون العيش في مجتمعات أكثر تكافؤاً .وبات تقليص انعدام
المساواة اولوية على جدول أعمال المؤسسات العالمية وقادة العالم .ويظهر ذلك بشكل بارز في أهداف التنمية المستدامة الواردة في
خطة األمم المتحدة لعام  ،2030حيث يدعو الهدف العاشر إلى "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها" كما يدعو الهدف
الثامن إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل وإلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع .وانا اؤيد كل التأييد ما ورد
في تقرير أوكسفام من أن "الوظائف الالئقة مع أجور الكفاف ضرورية إلقامة مجتمعات أكثر عدال" وأن مفتاح الحد من انعدام المساواة
يكمن في "األجر الجيد والعمل الالئق".
 -المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،غاي رايدر.

تصديقات
لم تقم أي مجموعة في العالم بأكثر مما قامت به منظمة أوكسفام لتسليط الضوء على مسألة تجاور الثراء الفاحش والفقر المدقع وعلى
التدابير الالزم اتخاذها ليتجه العالم نحو العدالة االجتماعية وخفض انعدام المساواة في الدخل والثروة .لقد وقع العالم بأسره على أهداف
التنمية المستدامة حيث دعا الهدف رقم  10جميع الدول إلى" الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها" .يوفر تقرير أوكسفام
الجديد قراءة البد منها لتحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة وهو يزخر بأفكار ونهج جديدة .بالتأكيد سوف يثير هذا
التقرير االهتمام والجدل ..المتوقع ،حيث يتهم أحيانا اثرى االثرياء أوكسفام و اطرافا أخرى بإثارة "حرب طبقية" ،لكن في الواقع،
العديد من األغنياء في الكثير من المجتمعات ،بما في ذلك بلدي  -الواليات المتحدة  -الكثير أعلنوا الحرب على الفقراء .ثمة حاجة
ملحة إلى إحالل التوازن بين الطبقات والدفاع عن حقوق الفقراء و إقامة مجتمعات عادلة تلبي احتياجات الجميع بما يتناغم مع األهداف
المتفق عليها عالمي ًا.
 جيفري د .ساتش استاذ في جامعة كولومبيا ،مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة.ثمة وصفة بسيطة للحد من انعدام المساواة بالنسبة لألسر العاملة وضمان العمل المالئم لها :الحد األدنى لألجور الذي يمكن األشخاص
من البقاء والحماية االجتماعية  ،واحترام الشركات لحقوق اإلنسان وحقوق العمل .تمثل حرية تكوين الجمعيات وحقوق المفاوضة
الجماعية عوامل تمكين رئيسية .العمال هم بحاجة إلى الدعم إالضافي الذي يوفره الصوت الجماعي حتى تسمع أصواتهم عالياً.
يتوجب على الحكومات أن تتحرك وينبغي على الشركات أن تكون على قدر المسؤولية .أوكسفام على حق  -االقتصاد العالمي سيتعثر
مع وجود الكثير من أصحاب المليارات .إن اقتصاد العمال ،وليس أصحاب الثروات ،سيضع حدا ألزمة إنعدام المساواة.
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نظر ًا لمستوى انعدام المساواة العالي واآلخذ بالتعاظم داخل البلدان ،فإن أغنى االغنياء في العالم الذين يشكلون نسبة  % 1قد استحوذوا
على ضعف حجم النمو الذي حققته الفئة االفقر التي تشكل نسبة  ٪50منذ العام  .1980وتشهد الثروات ارتفاع ًا هائ ً
ال في الطبقة العليا
ويبدو ان هذا اإلتجاه يترسخ .يشكل البحث الذي أجرته أوكسفام وتصف فيه هذه التوجهات المقلقة قراءة جوهرية .حان الوقت لكي
نكافئ العمل ،وليس الثروة.

غابرييل زوكمان ،جامعة كاليفورنيا ،بيركلييؤكد هذا التقرير ما عرفه العمال لسنوات :معظم فوائد العولمة الموعودة تقتصر على نخبة عالمية تعتبر نفسها غير قابلة لالنتقاد .إن
خرافات النموذج الراهن للعولمة تنهار بسرعة ومعها مصداقية مؤيديها والثقة في المؤسسات السياسية .فالتهرب الضريبي السافر
للشركات والخصخصة وتقليص الخدمات وتجميد األجور لعقود لم تأت صدفة .ثمة حاجة عاجلة التخاذ إجراء جذري لتمويل المرافق
العامة العالمية وتوفير العمل الالئق وإعادة توزيع الثروات .وفي حال لم يتحقق ذلك ،سيشهد العالم استمرارا في ازدياد الشعبوية
والعنصرية وتحريضات اليمين المتطرف .وها نحن قد حذرنا.

 روزا بافانيلي ،األمينة العامة،الخدمات العامة الدولية (بي اس آي).تظهر دراسة "كافئوا العمل ال الثروة" حاجة العمال إلى نقابات والحق في المفاوضة الجماعية أكثر من أي وقت مضى .فاألشخاص
بحاجة إلى أجور تمكنهم من العيش بكرامة .لكن جشع الشركات غير المنضبط يسرع انعدام المساواة وانعدام األمن .فمن شأن االنتشار
الواسع للتفاوض الجماعي أن يعيد التوازن الى االقتصاد العالمي ليستفيد منه الجميع وليس  ٪1فقط .حان الوقت للحكومات أن تتحرك.

فرانسيس أوغرادي ،األمين العام ،اتحاد نقابات العمال البريطانى (.)TUCغيرت منظمة أوكسفام الطريقة التي ينظر فيها العالم الى انعدام المساواة .اآلن حان الوقت لوقف الكالم في دافوس والبدء بالعمل
على إيجاد المساواة الشاملة التي يطالب بها الماليين.

 داني دورلينغ ،جامعة أكسفورد.تواصل منظمة أوكسفام تقديم أبحاث مميزة بشأن أزمة انعدام المساواة العالمية .رسالتها واضحة ومفادها :لدينا اقتصاد يخدم مصالح
 ٪1من سكان العالم .فإذا أردنا أن نشفي عالمنا الممزق والمضطرب نحتاج إلى تغيير النهج  -وبسرعة.

 -جايسن هيكيل ،غولدسميث ،جامعة لندن.
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ملخص تنفيذي
في العام  ،2016درت أرباح األسهم السنوية للشركة األم لسلسلة متاجر األزياء (زارا) حوالي  1.3مليار يورو  ،1على صاحبها أمانسيو أورتيغا
وهو رابع أغنى رجل في العالم .يحتل ستيفان بيرسون ،الذي أسس والده سلسة اتش آند آم )( H & M
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للمالبس المرتبة  43في قائمة فوربز

 Forbesلألشخاص األكثر ثرا ًء في العالم ،وحصل على  658مليون يورو من أرباح األسهم في العام الماضي .3
تعمل أنجو في خياطة المالبس المعدة للتصدير في بنغالديش  .غالبا ً ما تعمل انجو  12ساعة في اليوم وحتى ساعة متأخرة من الليل .وغالبا ً ما
تضطر لتفويت وجبات طعام ألنها ال تجني ما يكفي من المال فهي تحقق أكثر بقليل من  900دوالر

سنويا ً4.

شهد العام الماضي أكبر زيادة في عدد أصحاب المليارات في التاريخ ،بنسبة ملياردير جديد كل يومين .وهناك في العالم اليوم  2043من أصحاب
المليارات الدوالرية ،تسعة من كل عشرة منهم هم من الرجال 5.كذلك  ،شهد أصحاب المليارات زيادة كبيرة في ثروتهم .وهذه الزيادة جديرة بأن
تنهي الفقر المدقع في العالم سبع مرات .في العام الماضي ،ذهب  ٪ 82من نمو الثروات العالمية إلى  ٪1من اغنى االغنياء ،في حين أن الفئة
االفقر التي تشكل نسبة  ٪50لم تشهد أي زيادة علي اإلطالق.6
يعتبر أجر الكفاف والعمل الالئق لعمال العالم أمران جوهريان إلنهاء أزمة
انعدام المساواة القائمة اليوم .اقتصاد ال  % 1مبني في جميع أنحاء العالم ،على
ظهور العمال الذين يتقاضون أجوراً متدنية وغالبا ً ما يكونوا من النساء الالتي
يتقاضين أجور فقيرة ويسلبن حقوقهن األساسية .تحقق هذه الثروات على ظهور
العامالت أمثال فاطمة في بنغالديش التي تعمل في قطاع خياطة المالبس
الموجهة للتصدير .فهي تتعرض لسوء المعاملة بانتظام إذا ما فشلت في تحقيق
األهداف  ،وتتعرض للمرض إذ ال يسمح لها للذهاب إلى المرحاض أثناء فترات
العمل 7.تحقق هذه الثروات على ظهور العمال أمثال دولوريس ،الالتي يعملن
في مصانع الدجاج في الواليات المتحدة ويعانين من إعاقة دائمة تمنعهن من

"عندما كنت حام ال ،سمحوا لي بالعمل في
المستودع .كان هناك العديد من الصناديق
المليئة باألحذية وكانت وظيفتي وضع الختم
عليها .تلك األحذية كانت لتناسب ابني تماماا،
فهي رائعة جدا .أتمنى أن يكون البني أحذية مثل
هذه ،لكنه ال يستطيع .أعتقد أنه كان ليريد
الحصول عليها وأشعر بالحسرة عليه .األحذية
جميلة جدا إن قيمة زوج واحد من هذه األحذية
تفوق راتبنا الشهري "
 -الن ،عاملة ملبس ،فيتنام

اإلمساك بأيادي أطفالهن 8.تحقق هذه الثروات على ظهور عامالت تنظيف
الفنادق المهاجرات مثل مينت في تايالند 9والالتي يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل النزالء من الرجال فيما غالبا ما يطلب منهن تقبل االمر وإال
فقدن هذه الوظيفة.
تتناول هذه الدراسة نمو الثروات الفاحشة و ظروف أولئك الذين يعملون لكنهم يعيشون في الفقر .تلقي الدراسة الضوء على مسببات هذا الوضع
وتقدم توصيات بشأن كيفية تصحيحه.

توقفوا عن الكالم وامنحوا الناس ما يريدون :عالم أكثر مساواة
يصعب في هذه األيام عدم إيجاد زعيم سياسي أو صاحب شركة ال يعرب عن قلقه من أزمة انعدام المساواة .إال أن األفعال هي المهمة وليس
االقوال ،فالكثير من قادتنا تنقصهم األفعال .وفي الواقع  ،ينتهج كثيرون منهم سياسات من شأنها أن تفاقم أزمة انعدام المساواة .انتخب الرئيس ترامب
بعدما وعد بمساعدة العمال العاديين لكنه عين في حكومته اعضاء من أصحاب المليارات ويدفع بالحصول على تخفيضات ضريبية ضخمة لصالح
اغنى االغنياء الذين يشكلون نسبة

10.٪1

من جهته قال الرئيس النيجيري بخاري إن أزمة انعدام المساواة تؤدي إلى تنامي الغضب

ولكن في نيجيريا يشتبه بأن مليارات الثروة النفطية ُتسلب بينما تتفاقم أزمة انعدام المساواة ويبقى عشرة ماليين طفل خارج

واإلحباط11

المدرسة12.

جمعت

منظمة أوكسفام ومنظمة التمويل اإلنمائي الدولية (دي اف آي) مؤشرات تفصيلية لإلجراءات التي اتخذتها  152حكومة لمعالجة أزمة انعدام
المساواة حيث أن األكثرية فشلت وبشكل مؤسف ،في القيام بما يكفي لسد
كافئوا العمل وليس الثروة

الفجوة13.
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حالة رقم  :1الرغبة في عالم أكثر تكافؤا
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في هذه الدراسة ،قامت منظمة أوكسفام باستطالع آراء أكثر من  70ألف شخص في  10بلدان تمثل ربع سكان العالم:
•

أكثر من ثالثة أرباع األشخاص إما يوافقون أو يوافقون بشدة على أن الفجوة بين األغنياء والفقراء في بلدانهم كبيرة جدا – وتراوح
النسبة بين  ٪58في هولندا و ٪92في نيجيريا..

•

يعتقد ثلثا االشخاص المستطلعة آراؤهم في البلدان العشرة أن الفجوة بين األغنياء والفقراء تحتاج إلى معالجة عاجلة أو عاجلة جدا.

•

 ٪60من المجموع يوافقون أو يوافقون بشدة على أن الحكومة مسؤولة عن تقليص الهوة بين األغنياء والفقراء .وتصل هذه النسبة
الى  % 69في جنوب أفريقيا.

•

 ٪75من المستطلعة آراؤهم يفضلون مستويات أقل من انعدام المساواة في الدخل من تلك المسجلة في بلدانهم .في الواقع ،أراد أكثر
من نصف السكان المستطلعة آراؤهم مستويات اقل من انعدام المساواة في بلدانهم مما هو موجود حاليا ً في أي بلد في العالم.

تقليص انعدام المساواة ال الديمقراطية
تضيق الدول التي تعمل فيها منظمة أوكسفام الواحدة تلو االخرى حرية التعبير المتاحة لمواطنيها .وسجل تحالف سيفيكوس ( )CIVICUSالذي
يُعنى بتعزيز قدرات المواطنين وجود تهديدات خطرة للحريات المدنية في أكثر من  100بلد.15

""بالنسبة للجيل الذي أنتمي إليه ،ال عودة إلى فترة ما قبل الثورة .لقد تفتحت أعيننا .وبينما نعاني من االضطهاد ،نقوم بإعادة تنظيم أنفسنا لمكافحة
التفاوت االقتصادي وانعدام المساواة".

 غصن توفيق ،منصة العدالة االجتماعية ،مصرثمة تصريح شهير للقاضي السابق في المحكمة العليا في الواليات المتحدة لويس
برانديز" :يمكننا إما أن ننعم بالديمقراطية في هذا البلد أو أن ننعم بثروة عظمى
تتركز في أيدي قلة من االشخاص ،لكن ال يمكننا أن نحصل على اإلثنين

معا ً16".

قادتنا يدركون ذلك ،لكن بدال من التحرك للحد من تركز الثروة وانعدام المساواة،
فهم يختارون قمع الديمقراطية وحرية المطالبة بمجتمع أكثر إنصافاً.

7

"يمكننا إما أن ننعم بالديمقراطية في هذا
البلد أو أن ننعم بثروة عظمى تتركز في
أيدي قلة من االشخاص ،لكن ال يمكننا أن
نحصل على اإلثنين معا".
 لويس برانديز ،القاضي السابق فيالمحكمة العليا في الواليات المتحدة،

كافئوا العمل وليس الثروة

المشهد من القمة
حالة رقم  :٢الثراء الفاحش ألصحاب المليارات
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في ظل هذا التقاعس ،تستمر أزمة انعدام المساواة في التفاقم فيما فوائد النمو االقتصادي ال تزال تتركز في أياد قليلة.
•

شهد العام الماضي أكبر زيادة في عدد أصحاب المليارات في التاريخ ،بنسبة ملياردير اضافي كل يومين .وبات في العالم اآلن
 2043مليارديرا .تسعة من كل عشرة منهم ،من

الرجال18.

•

خالل  12شهرا ،زادت ثروة هذه المجموعة الضيقة بمقدار  762مليار دوالر .هذا يكفي للقضاء على الفقر المدقع سبع مرات

•

في الفترة بين  2006و ، 2015شهد العمال العاديون زيادة في دخلهم بمعدل  ٪2فقط في السنة  ،20في حين أن ثروة اصحاب
المليارات ارتفعت بنسبة  ٪13سنويا ً  -أي ما يقرب من ست مرات

•

بتاتا ً22.

في حين زادت ثروات أصحاب المليارات خالل عام واحد بمقدار  762مليار دوالر ،ساهمت النساء ب  10تريليون دوالر من
الرعاية غير مدفوعة األجر سنويا ً لدعم االقتصاد

•

أكثر21

 ٪82من إجمالي النمو في الثروة العالمية في العام الماضي ذهب إلى اغنى االغنياء الذين يشكلون  ،٪1في حين أن النصف االفقر
من سكان العالم لم يشهد أي زيادة

•

19

العالمي23.

تظهر البيانات الجديدة من مؤسسة االئتمان السويسري ( )Credit Suisseأن ثروة  42شخصا تعادل ما تملكه الطبقة االفقر في
العالم والتي تضم  3.7مليارات نسمة ،فيما عدل رقم العام الماضي فبات  61شخصا ً بدال من ثمانية اشخاص يمتلكون ما يملكه
 ٪50من افقر سكان

•

العالم24.

التزال الطبقة األغنى ونسبتها  ٪1تملك ثروة تزيد عما تملكه باقي

البشرية25.

وترتسم الصورة نفسها في بلدان العالم المختلفة .ففي العام  ،2017اظهرت أبحاث أجرتها منظمة أوكسفام وغيرها أن:
•

في نيجيريا ،يكسب أغنى رجل ما يكفي من فوائد على ثروته في عام واحد الخراج مليوني شخص من الفقر المدقع .ورغم تحقيق
نيجيريا نموا اقتصاديا متينا منذ قرابة العقد  ،زاد الفقر فيها خالل الفترة

نفسها26.

•

في إندونيسيا ،27يمتلك أغنى أربعة رجال ثروات تفوق ما يملكه افقر مئة مليون نسمة في البالد.

•

أغنى ثالثة أشخاص في الواليات المتحدة يمتلكون ثروة توازي نصف ما يملكه افقر سكان الواليات المتحدة (نحو  160مليون
شخص)28.

•

في البرازيل ،يتعين على شخص يتقاضى الحد األدنى لألجور أن يعمل  19عاما ً ليحقق المبلغ الذي يحصل عليه شخص ينتمي الى
اغنى االغنياء الذين يشكلون  ٪0.1من السكان ،في شهر

واحد29.

الثروة الفاحشة غير المكتسبة
المبرر االقتصادي السائد النعدام المساواة هو انها توفر حوافز لالبتكار واالستثمار .يقال لنا إن أصحاب المليارات هم المثال االسمى لما يمكن
للموهبة والعمل الجاد واالبتكار أن تحققه وإن هذا يعود بالفائدة علينا

جميعا ً30.

"ازمة انعدام المساواة تتفاقم يوم ًا بعد يوم العمال يشعرون باإلحباط ورواتبهم ال تتماشى مع كلفة المعيشة .يرجع ذلك إلى الهوة المتزايدة بين
األغنياء والفقراء مما يحد من أي فرص لالزدهار".

 طارق مبين شودراي ،مركز التمويل للتنمية ،اتحاد إندوس ،باكستانلكن هناك أدلة متنامية  31على أن المستويات الحالية ألزمة انعدام المساواة الشديدة تتجاوز بشكل واسع ما يمكن تبريره بالموهبة والجهد والمجازفة.
وإنما هي في الغالب عائدة الى الميراث أو االحتكار أو العالقات الوثيقة بالحكومة.
ما يقرب من ثلث ثروات أصحاب المليارات مستمد من الميراث .وفي السنوات الـعشرين المقبلة ،سوف ينقل  500من اثرى اثرياء العالم 2.4
تريليون دوالر لورثتهم  -وهو مبلغ أكبر من إجمالي الناتج المحلي للهند التي يقطنها  1.3مليار

كافئوا العمل وليس الثروة

نسمة32.
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تدر االحتكارات عائدات هائلة للمالكين والمساهمين على حساب بقية االقتصاد .قوة االحتكار المؤدية الى تحقيق ثروة مفرطة تتجلى في ثروة
كارلوس سليم ،سادس أغنى شخص في العالم .ثروته تتأتى من احتكار شبه كامل فرضه على خدمات االتصاالت بالهواتف الثابتة والنقالة وبالحزمة
العريضة في المكسيك .فقد وجدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن هذا االحتكار كان له األثر السلبي الكبير على المستهلكين
واالقتصاد33.

تتضاعف القدرة االحتكارية بالمحسوبية وقدرة المصالح الخاصة القوية على التالعب بالسياسات العامة لترسيخ االحتكارات القائمة وإنشاء احتكارات
جديدة .إن صفقات الخصخصة والموارد الطبيعية التي تباع باقل من القيمة العادلة أو المشتريات العامة التي ينهشها الفساد أو اإلعفاءات او
المخارج الضريبية  ،كلها سبل يتمكن من خاللها اصحاب المصالح الخاصة الذين لهم معارف كثيرة ،من تحقيق الثروات على حساب الجمهور.
اظهرت حسابات منظمة أوكسفام في المجموع أن حوالى ثلثي الثروات الطائلة مصدرها الميراث واالحتكار

والمحسوبية34.

ويُظهر االستطالع

الذي أجرته منظمة أوكسفام في  10بلدان أن أكثر من نصف االشخاص المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأنه على الرغم من العمل الشاق ،من الصعب
أو المستحيل على األشخاص العاديين زيادة األموال التي يملكونها.
تتركز المكافآت االقتصادية بشكل متزايد في الطبقة العليا .وفي حين ال يزال الماليين من العمال العاديين يتقاضون أجور الفقر ،فإن عائدات
المساهمين وكبار المسؤولين التنفيذيين قد نمت بشكل فاحش 35.ففي جنوب أفريقيا ،يحصل  ٪10من المجتمع على نصف إجمالي دخل األجور ،في
حين أن نسبة  ٪50من القوى العاملة تتقاضى  ٪12فقط من مجموع األجور 36.فخالل يوم ونيف من العمل ،يكسب المدير العام في الواليات
المتحدة ما يعادل أجر العامل العادي خالل عام بأكمله 37 .يشكل الرجال على الدوام غالبية الذين يتقاضون افضل االجور 38.في المتوسط ،يحتاج
المدير العام لشركة من بين أكبر خمس شركات في قطاع المالبس الى ما ما يزيد قليالً عن أربعة أيام لكسب ما تحصله عاملة عادية من بنغالديش
في حياتها كلها.

39

في كثير من األحيانُ ،تعاد المبالغ الهائلة إلى المساهمين األثرياء مما يضع ضغطا ً قاسيا على العمال .يكلف رفع اجور جميع عمال المالبس
الفيتناميين البالغ عددهم  2.5مليون عامل ،من متوسط األجور إلى أجر الكفاف 2.2 ،مليار دوالر سنوياً .وهذا يعادل ثلث المبلغ المدفوع للمساهمين
من قبل أكبر خمس شركات في قطاع

المالبس40.

غالبا ً ما ُتدعم ثروات األغنياء من خالل التهرب الضريبي الذي يقوم به األغنياء والشركات التي يملكونها او يساهمون فيها .باستخدام شبكة عالمية
من المالذات الضريبية ،كما كشفت أوراق بنما واوراق الجنة  ،يخفي األغنياء األثرياء ما ال يقل عن  7.6تريليون دوالر عن السلطات

الضريبية41.

وقد أظهر تحليل جديد أجراه االقتصادي غابرييل زوكمان لهذه الدراسة أن أغنى االغنياء الذين يشكلون نسبة  ٪1يتهربون من دفع  200مليار
دوالر من

الضرائب42.

في المقابل تخسر البلدان النامية ما ال يقل عن  170مليار دوالر سنويا ً من عائدات الضرائب الفائتة بسبب الشركات

واألغنياء43.

حتى أن أصحاب المليارات الذين حققوا ثرواتهم في األسواق التنافسية غالبا ً ما يفعلون ذلك عن طريق خفض أجور العمال وظروف عملهم ،ما
أقحم البلدان في سباق انتحاري الى الحضيض على صعيد أجور العمال وحقوقهم وتقديم هبات ضريبية.

وفي حين يحكم على أشد االطفال فقراً ،وال سيما أفقر الفتيات ،بالموت فقراء ،تتاح الفرص ألطفال األسر األكثر

ثراء44.

" أالحالم تولد هناك ،وأالحالم تموت هناك".
 ميلدريد نيجيسا من فيمنيت :شبكة تنمية المرأة األفريقية ووسائل التواصل ،متحدثة عن األحياء الفقيرة في داندورا في نيروبي ،بالقرب منالمكان الذي نشأت فيه.
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كافئوا العمل وليس الثروة

المشهد من أسفل
انعدام المساواة والفقر
بين عامي  1990و 2010تراجع عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من  1.90دوالر في اليوم) بالنصف ،واستمر في االنخفاض
منذ ذلك الحين 45.وينبغي للعالم ان يفخر بهذا اإلنجاز الهائل  .ولو لم تسجل انعدام المساواة داخل البلدان نموا خالل تلك الفترة ،لتمكن  200مليون
شخص آخر من االفالت من وطأة
األغنياء

ء47.

الفقر46.

وكان لهذا العدد أن يرتفع إلى  700مليون شخص لو ا ستفاد الفقراء من النمو االقتصادي أكثر من

وبالنسبة الى المستقبل ،كان البنك الدولي واضحا ً عندما أكد أنه ما لم نسد الفجوة بين األغنياء والفقراء ،فإننا سنفوت هدف القضاء

على الفقر المدقع بفارق كبير ،إذ سيبقى  200مليون نسمة يعيشون على  1.90دوالر في اليوم بحلول العام

48.2030

يضاف إلى ذلك أن أولئك الذين حالفهم الحظ بالخروج من الفقر المدقع غالبا ً ما يظلون فقراء جداً ويرزحون تحت عبء الديون ويكافحون لتأمين
لقمة العيش السرهم .قد يكون الكثير منهم على بعد خطوة واحدة فقط من االنزالق مرة أخرى في الفقر .يعيش أكثر من نصف سكان العالم على
دخل يراوح بين دوالرين و 10دوالرات في

اليوم49.

يرجع ذلك إلى أن نسبة صغيرة من نمو الدخل العالمي عادت الى نصف البشرية األفقر في السنوات الخمس والعشرين الماضية .ويظهر تقرير
انعدام المساواة العالمي الذي صدر مؤخراً من مختبر انعدام المساواة في العالم أن  ٪1من سكان العالم استحوذوا على  ٪27من إجمالي نمو الدخل
العالمي بين عامي  1980و .2016في المقابل ،لم يحصل  % 50من سكان العالم يشكلون الطبقة االفقر إال على نصف ذلك ،أو على  ٪13من
إجمالي نمو

الدخل50.

وبالنسبة إلى شخص ينتمي الى أفقر  ٪10من سكان عالم فقد ارتفع متوسط دخله السنوي بأقل من  3دوالرات فقط خالل

ربع قرن .وهذه طريقة غير مجدية بتاتا للقضاء على الفقر ،حيث أن  13سنتا ً فقط في كل دوالر من نمو الدخل العالمي يذهب إلى السكان االفقر
في العالم الذين يشكلون نسبة  ، % 50و 42سنتا الى  51.٪10وبالنظر إلى المحددات البيئية لكوكبنا فهذه طريقة غير مستدامة بتاتا ايضا :فاذا
كان مستوى انعدام المساواة على حاله الراهنة ،،يجب أن يكون حجم االقتصاد العالمي أكبر ب 175مرة لدفع الجميع فوق الخمسة دوالرات في
اليوم ،ما سيكون له األثر الكارثي على

البيئةًً 52.
ً

انعدام المساواة االقتصادية وانعدام المساواة بين الجنسين
ً
االقتصادية .وفي حين حظيت الفجوة في األجور بين الجنسين في معظم البلدان
ثمة رابط وثيق بين انعدام المساواة بين الجنسين وانعدام المساواة
بقدر أكبر من االهتمام ،فإن فجوة الثروة بين الجنسين عاد ًة ما تكون أعلى من ذلك .وعلى الصعيد العالمي ،يمتلك عدد أكبر من الرجال مقارنة
بالنساء األراضي واألسهم واألصول الرأسمالية

األخرى؛53

كذلك يتقاضى الرجال أجوراً أعلى لقيامهم بالدور نفسه الذي تؤديه النساء ،وثمة

تركز اكبر للرجال في مناصب أعلى يحصلون فيها على رواتب اعلى ايضا .فليس من قبيل الصدفة أن يكون تمثيل المرأة كبيرا في الوظائف ذات
األجور المتدنية واالقل استقرارا 54.في مناطق مختلفة من العالم ،تقلل العادات االجتماعية واألعراف من اهمية دور المرأة وقدراتها وتبرر العنف
والتمييز اللذين تتعرض لهما ،وتفرض عليها الوظائف التي بإمكانها ان تتوالها دون غيرها.
انعدام المساواة بين الجنسين ليس امراً طارئا او عرضيا ً :فقد بنى اقتصادنا رجال أثرياء ونافذون خدمة لمصالحهم الشخصية .وقد أدى النظام
االقتصادي الليبرالي الجديد إلى تفاقم األزمة مع تقليص للخدمات العامة وتخفيض الضرائب المفروضة على األغنياء وتحجيم األجور وحقوق
العمل ،وهي عوامل أضرت بالمرأة أكثر من الرجل.
يعتمد ازدهارنا االقتصادي كذلك على المساهمة الهائلة للمرأة من خالل أعمال الرعاية غير المدفوعة االجر التي تقوم بها  .ففي البيرو ،على سبيل
المثال ،تشير التقديرات إلى أن هذه الحالة تمثل ما نسبته  ٪20من إجمالي الناتج المحلي 55.ويتعين على النساء الفقيرات القيام بأعمال رعاية غير
مدفوعة األجر أكثر من النساء

كافئوا العمل وليس الثروة

األغنياء56.
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لمعالجة أزمة انعدام المساواة االقتصادية الشديدة ،يتوجب علينا أن نضع حداً النعدام المساواة بين الجنسين .كذلك ،ينبغي لتحقيق المساواة بين المرأة
والرجل ،تخفيض انعدام المساواة االقتصادية بشكل جذري .ولتحقيق ذلك ،ال يكفي إدماج المرأة في الهياكل االقتصادية القائمة .علينا أن نضع
رؤية القتصاد إنساني جديد وهو اقتصاد أنشأته المرأة والرجل معا لصالح الجميع وليس لقلة تنعم بالحظوة.

يعمل لكن ال يزال يعيش في الفقر
يعتبر الدخل المكتسب من العمل المصدر الرئيس للدخل ألكثرية األسر  57،فبالتالي تعزز زيادة فرص الحصول على عمل الئق مبدأ المساواة.
بالنسبة لكثرين بين أفقر الفقراء ،فإن هذا الدخل يأتي من انتاج المواد الغذائية على نطاق ضيق ،ولكثيرين أخرين من الرواتب .تركز هذه الدراسة
أساسا ً على االجراء في العالم .وستصدر منظمة أوكسفام تحليالً يستكمل هذه الدراسة ،يشمل منتجي األغذية الصغار في وقت الحق من العام
.2018
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في ميانمار ،تعمل أوكسفام مع شابات عامالت في صناعة المالبس لحساب ماركات ازياء عالمية .وهن يكسبن  4دوالرات في اليوم ،وهو
ضعف حد الفقر المدقع .ولتحقيق ذلك ،يعملن ستة أو سبعة أيام في األسبوع لمدة  11ساعة في اليوم .وعلى الرغم من العمل لساعات طويلة،
فإنهن ال يزلن يصارعن لتلبية االحتياجات األساسية من أغذية وأدوية وكثيرا ما يقعن في الديون.
على نحو متزايد ،الحصول على وظيفة ال يعني الهروب من الفقر ،حيث تشير التقديرات األخيرة لمنظمة العمل الدولية إلى أن ما يقرب من عامل
واحد من كل ثالثة عمال في البلدان الناشئة والنامية يعيشون في الفقر ،فيما يتواصل

االرتفاع59.

لعل العنصر األكثر إثارة للصدمة في سوق العمل العالمية اليوم هو العبودية الحديثة ،وقد قدرت
منظمة العمل الدولية أن  40مليون شخص تم استعبادهم في العام  ،2016منهم  25مليونا من
خالل العمل القسري .ووفقا لمنظمة العمل الدولية" ،أنتج عمال السخرة بعض المواد الغذائية التي
نأكلها والمالبس التي نرتديها وقاموا بتنظيف المباني التي يعيش أو يعمل فيها الكثيرون منا

"60.

"انتج عمال السخرة بعض المواد
الغذائية التي نأكلها والملبس التي
نرتديها وقاموا بتنظيف المباني
التي يعيش أو يعمل فيها الكثيرون
منا"
ــ منظمة العمل الدولية

ما يقرب من  ٪43من القوى العاملة الشابة في العالم ال تزال إما عاطلة عن العمل أو
تعمل ولكنها تعيش في الفقر 61.ويعيش أكثر من  500مليون شاب وشابة على أقل من دوالرين في اليوم 62.في البلدان النامية ،يقدر
عدد الشباب الذين ال وظيفة لهم ولم يتلقوا أي تعليم أو تدريب ب 260مليونا 63.وهذا ينطبق على واحدة من كل ثالث شابات 64وعلى
الرغم من وجود تفاوت كبير في آثار األزمة المالية  ،فإن أحد العوامل الثابتة هو أن الشباب هم الطبقة األكثر تضرراً.

65

أربعة ماليين من الذين يعملون بالسخرة هم من األطفال .ووفقا آلخر التقديرات ،هناك أكثر من  150مليون طفل تراوح أعمارهم
بين  5و 17عاما ً يقومون بعمل ما هو شكل من أشكال عمالة األطفال،،

66

أي ما يقرب عن واحد من كل عشرة أطفال.

يأتي ذلك على الرغم من تسجيل نمو اقتصادي كبير في معظم البلدان خالل العقود األخيرة .فقد زادت قيمة ما ينتجه العمال بشكل
كبير ،إال أن أجورهم أو ظروف عملهم لم تشهد التقدم نفسه .فقد أجرت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية شملت  133بلداً
غنيا ً وناميا ً للفترة ما بين عامي  1995و 2014خلصت إلى أن األجور في  91من هذه الدول لم تواكب الزيادة اإلنتاجية والنمو
االقتصادي.

67

ولألسف ال تزال الكثير من البلدان تفتقر الى الحد األدنى لألجور أو التفاوض الجماعي .فيما الحد األدنى لألجور في غالب الحاالت
يكون أقل بكثير مما يحتاجه الفرد لالستمرار او ما يمكن وصفه بأجر الكفاف.
11
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فقد أثبتت منظمة أوكسفام هذا في كل من المغرب
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وكينيا وإندونيسيا وفيتنام.

69

أضف الى ذلك أن الحد األدنى لألجور ال يطبق بشكل جيد وتطبيقه اسوأ في حالة النساء منه في حالة

الرجال.

عمل غير آمن وخطر وبدون حقوق
العمل المؤقت وغير المستقر هو المعيار في البلدان النامية كما أنه يشهد إرتفاعا في الدول الغنية .ويحصل العاملون المؤقتون على أجور أقل
وحقوق أقل وفرص ضئيلة بأن تشملهم الحماية االجتماعية .وتكون النساء والشباب اكثر الفئات المرشحة لتولي وظائف كهذه.
يقوم كثيرون بأعمال خطرة ومؤذية لصحتهم ،فوفقا ً لمنظمة العمل الدولية يموت أكثر من  2.78مليون عامل كل عام في حوادث عمل أو جراء
أمراض مرتبطة بعملهم بمعدل واحد كل 11

ثانية70.

"التحرش الجنسي شائع جدا في هذا النوع من العمل ،حيث تتعرض ما ال يقل عن  ٪90من العاملت للمضايقات من قبل الزبون والمالكين.
العدالة تقف إلى جانب الشركات" .

 -يولوجيا فاميليا ،زعيمة نقابية تمثل عمال الفنادق في جمهورية الدومينيكان.

71

كثيراً ما تعاني النساء العامالت في جميع أنحاء العالم من إصابات خطرة ومخاطر على صحتهن وعنف جنسي في مكان العمل .وأفادت عامالت
الفنادق الالتي قابلتهن منظمة أوكسفام في كل من جمهورية الدومينيكان وكندا وتايلند عن حاالت منتظمة من التحرش الجنسي واالعتداء من جانب
الضيوف الذكور 72.كذلك أفادت عامالت الفنادق عن مشاكل صحية بسبب االستخدام الروتيني للمواد الكيميائية في التنظيف .في بنغالديش ،تعاني
الكثير من الشابات العامالت في مصانع المالبس من التهابات متكررة في المسالك البولية بسبب عدم السماح لهن بالذهاب إلى المرحاض .كذلك،
وجدت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام لعمال الدواجن في الواليات المتحدة أنهم يرتدون حفاضات أثناء العمل بسبب عدم السماح لهم الذهاب إلى
المرحاض73.

حالة رقم  :4عاجزون عن اإلمساك بأيادي أطفالهم
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تعمل منظمة أوكسفام في الواليات المتحدة مع عمال الدواجن للتوعية على ضرورة تحسين ظروف العمل المروعة التي يجبرون
على تحملها .فالعمال غير قادرين على أخذ فترات راحة كافية للذهاب إلى المرحاض ما يعني اضطرار كثيرين على ارتداء
الحفاضات خالل فترات العمل .تقول دولوريس ،وهي عاملة سابقة في الدواجن في أركنسو" :نشعر بأن ال قيمة لنا ...نصل الى
العمل عند الساعة الخامسة صباحا  ...وال يسمح لنا باستخدام المرحاض قبل الساعة  11أو  ... 12كنت أخجل أن أقول لهم
إنني أحتاج الى تغيير حفاضي ".
وطبيعة العمل في هذا القطاع خطرة ويسجل فيه واحد من أعلى معدالت اإلصابات .وقد تكون إصابات اإلجهاد المتكررة شديدة
لدرجة أنه بعد عام واحد فقط من العمل على خطوط اإلنتاج ،يصبح العمال عاجزين عن فتح أصابعهم أو حمل ملعقة أو حتى
اإلمساك بأيادي أطفالهم بشكل صحيح.
يشكل العمال المنظمون ثقال موازيا في وجه قوة الثروة ولهم دور محوري في إقامة مجتمعات أكثر مساواة وديمقراطية .تعمل النقابات العمالية
على زيادة األجور والحقوق والحماية ليس ألعضائها فحسب وإنما للعاملين في المجتمع بأسره أيضا ً 75.وسجل صندوق النقد الدولي انحداراً في
معدالت االنتساب الى النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم منذ العام  76.2000وقد ربط صندوق النقد الدولي ذلك بتفاقم انعدام المساواة 77.وقد
زاد الوضع سوءا بسبب ارتفاع معدالت االستعانة بمصادر خارجية والعقود قصيرة األجل والمؤقتة لتقويض حقوق العمل.
وفقا ً لمؤشر هيئة االتحاد التجاري الدولي ،فإن عدد البلدان التي يسجل فيها عنف جسدي وتهديدات ضد العمال قد ارتفعت بنسبة  ٪10خالل عام
واحد فقط 78.فقد سجلت هجمات على نقابيين في  59بلداً 79.وتحرم أكثر من ثالثة أرباع البلدان بعض عمالها او جميعهم ،حق اإلضراب .فال ال
يسمح للعمال المهاجرين في تايلند ،الذين يشكلون واحداً من كل عشرة عمال باإلضراب.

80
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تعم أسوأ الوظائف في القطاع غير الرسمي لالقتصاد  .وتشكل النساء والشباب غالبية العاملين ً في القطاع غير الرسمي .هذا الوضع يصب في
مصلحة بعض من أقوى الالعبين في االقتصاد المعولم .فيمكن للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات أن تخفض التكاليف عن طريق االستعانة بمصادر
خارجية لإلنتاج عبارة عن شركات صغيرة توظف العمالة غير الرسمية وتدفع أجورا أقل وتوفر عمالً غير مستقر ً مما يتيح للشركات متعددة
الجنسيات التحايل على تشريعات العمل والحماية االجتماعية.

ما الذي يسبب هذا؟
مجموعة كاملة من العوامل ذات الصلة تتحد في وقت واحد لتعزيز القدرة التفاوضية لمن هم في الطبقة العليا ،ولتقليص قوة التفاوض لمن هم
في الطبقة السفلى.
في الطبقة السفلى ،شهد العمال تراجعا ً في الحقوق وتقويضا لنقابات العمال ما قلل من قدرتهم التفاوضية .فالشركات تتعزز أكثر فأكثر وتخضع
لضغوط كبيرة لتحقيق عوائد أعلى من أي وقت مضى للمساهمين األثرياء .غالبا ً ما تأتي هذه العائدات على حساب العمال وتوفر حافزاً كبيراً
للتهرب الضريبي على نطاق واسع .وتستخدم الشركات استثماراتها المتنقلة لفرض السباق الى الحضيض بين البلدان على صعيد الضرائب
والعمال .كذلك ،يزيد التهديد الكبير المتأتي من تنامي االتمتة من نفوذ

المالكين االثرياء والضغط على العمال.

يمكننا بناء اقتصاد إنساني إلصلح الوضع
ال يحتاج االقتصاد إلى أن يكون مبنيا ً على النحو الذي هو عليه اآلن .بمقدورنا أن نبني اقتصاداً أكثر إنسانية
وصغار منتجي المواد الغذائية في المقدمة وليس أصحاب األجور العالية والثروات .يمكن القتصاد
كهذا أن ينهي التفاوت الشديد بين الطبقتين مع ضمان مستقبل أفضل لكوكبنا .يجب علينا أن
نرفض التقيد العقائدي باالقتصاد الليبرالي الجديد والتأثير غير المقبول للنخب على حكوماتنا.
هناك طر يقتان مهمتان لتحقيق ذلك تتمثل في تصميم االقتصاد ليكون أكثر مساواة من البداية

81،

يضع مصالح العمال العاديين

هناك طريقتان مهمتان لتحقيق ذلك تتمثل
في :تصميم االقتصاد ليكون أكثر مساواة
من البداية وأيضا ً استخدام الضرائب
واإلنفاق العام إلعادة توزيع الثروات
وتحقيق قدر أكبر من اإلنصاف

وأيضا ً استخدام الضرائب واإلنفاق العام في عملية إعادة التوزيع وإيجاد قدر أكبر من اإلنصاف.

تنظيم االقتصاد وإعادة هيكلته واعادة تصميمه وطريقة تشغيل الشركات.
من خالل التنظيم يمكن ضمان قدرة أكبر للعمال على المفاوضة والقضاء على المالذات الضريبية واالحتكارات وإستفادة الغالبية من القطاع
المالي والتقدم التكنولوجي .وبإمكان الحكومات والشركات التجارية أن تتحرك معا ً لكي تكون أجور الفقر والرق واألعمال غير المستقرة والخطرة
غير مقبولة أخالقيا ً.
يتطلب ذلك تعاونا ً عالميا ً على نطاق أوسع بكثير مما هو عليه اليوم .ففي المناخ السياسي السائد اليوم ،سيكون من الصعب جداً تحقيق ذلك .ولحسن
الحظ ،ال يزال أمام الحكومات حيز واسع لتحقيق قدر كبير على الصعيد الوطني.
يمكن للتجارة واالستثمارات ان تنشر الفرص والمنتجات والخدمات واالزدهار على نطاق واسع .ومع ذلك ،تتخذ القرارات بشكل متزايد فقط من
منظار تحقيق أقصى قدر من العائدات للمساهمين األغنياء .بات ذلك يشكل قيودا الوساط االعمال ويدفع باتجاه انعدام المساواة.
إال أن شركات وحركات اجتماعية ومقاولين استحدثوا مجموعة من المفاهيم تحاول التخلص من هذه القيود .وهذا يشمل التعاونيات ونماذج ملكية
الموظفين وأولوية رسالة الشركة وشركات المنفعة والمشاريع االجتماعية ومؤسسات التجارة العادلة.
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تشير الدراسات إلى أن الشركات المملوكة للموظفين تولد المزيد من فرص العمل وتوفر أجورا أعلى لموظفيها 82.فعلى سبيل المثال ،موندراغون
( )Mondragonشركة تعاونية اسبانية متعددة الجنسيات يبلغ رقم أعمالها  13مليار دوالر وتوظف  74,000شخص .القرارات داخلها تتخذ
بطريقة ديموقراطية مع التركيز على األمن الوظيفي وعلى أال يزيد األجر األعلى فيها عن تسعة أضعاف االجر األدنى.
يمكن بناء اقتصادنا على هذه النماذج التقدمية إذا أعطى القادة السياسيون األولوية للسياسات التي تمول نماذج كهذه وتدعمها وتعززها.
لتحقيق ذلك ،يتوجب عليهم (أي القادة) توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية االجتماعية للجميع عبر ضمان دفع االفراد والشركات الغنية
حصتهم العادلة من الضرائب.
وتضطلع الحكومات كذلك بدور محوري آخر لضمان تقليص انعدام المساواة اكثر بعد ،باستخدام الضرائب واإلنفاق وفي إعادة توزيع الثروات.
تظهر أدلة جمعت من أكثر من  150بلداً غنيا وفقيرا على حد سواء ،بين عامي 1970

و83,2009

أن االستثمار في مجاالت الرعاية الصحية

والتعليم والحماية االجتماعية يقلل من انعدام المساواة.
فالمرأة تستفيد وإن بشكل غير متكافئ من الخدمات العامة الشاملة الجيدة النوعية  ،ألنها تقلل من الحاجة إلى الرعاية غير المدفوعة األجر وتعالج
أوجه انعدام المساواة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية .وتزيد هذه إالفادة عندما تقترن بتدابير محددة مثل توفير الرعاية المجانية
لألطفال.
يمكن بذل المزيد من الجهد الستخدام الضرائب بهدف إعادة توزيع العائدات الكثيرة التي يتمتع بها األثرياء حاليا ً .يتوجب على االثرياء من افراد
وشركات دفع المزيد من الضرائب وينبغي أال يكونوا قادرين على تجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم .نحن بحاجة إلى وضع حد للمالذات
الضريبية والشبكات السرية العالمية التي تمكن الشركات الغنية واألفراد من تجنب دفع حصتهم العادلة من الضرائب .السباق العالمي الى الحضيض
على صعيد ضرائب الشركات الكبرى واالثرياء ينبغي أن ُيعكس .كذلك ينبغي على الحكومات أن تحذو حذو تشيلي وجنوب أفريقيا اللتين زادتا
الضرائب على الشركات الغنية

واألفراد84.

عالم أكثر مساواة
علينا أن نعمل إلعادة هيكلة اقتصادنا على وجه السرعة لمكافأة العمال العاديين والمنتجين الصغار واخراجهم من قاع االستغالل .يتوجب علينا أن
نوقف المكاسب المفرطة التي تصب في صالح األثرياء فقط .هذا ما يريده الناس .وهذا ما وعد به قادتنا .معا ً يمكننا إنهاء أزمة انعدام المساواة
ويمكننا بناء اقتصاد أكثر إنسانية وعالم اكثر مساواة ألطفالنا.

التوصيات
يتعين على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تعترف بأثر النموذج االقتصادي الليبرالي الجديد الحالي السائد على فقراء العالم .وبالتالي
يجب أن تعمل على تنمية المزيد من االقتصادات االنسانية التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة كهدف جوهري .تتناول التوصيات التالية
ما ينبغي أن تفعله الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات.

كافئوا العمل وليس الثروة
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إلى الحكومات
فيما يتعلق بانعدام المساواة
•

وضع أهداف وخطط عمل محددة زمنيا ا للحد من انعدام المساواة .ينبغي على الحكومات أن تعمل حتى ال يتجاوز إجمالي
دخل أغنى  ٪10من السكان دخل ال  ٪40االفقر في البالد .كذلك ينبغي على الحكومات أن توافق على استخدام ذلك
المقياس 85باعتباره المؤشر المعدل لهدف التنمية المستدامة العاشر بشأن أزمة انعدام المساواة.

•

86

إنهاء الثراء الفاحش .لكي نتمكن من إنهاء الفقر المدقع ،يتوجب علينا أيضا أن ننهي الثروات الفاحشة ،فالعصر الذهبي
الراهن يقوض مستقبلنا .يتعين على الحكومات أن تستخدم االطر القانونية والضرائب من أجل الحد بشكل جذري من
مستويات الثراء الفاحش ،والحد كذلك من تأثير االثرياء افرادا" وجماعات ،على صنع السياسات.

•

إنهاء الثراء الفاحش .لكي نتمكن من إنهاء الفقر المدقع ،يتوجب علينا أيضا أن ننهي الثروات الفاحشة ،فالعصر الذهبي
الراهن يقوض مستقبلنا .يتعين على الحكومات أن تستخدم االطر القانونية والضرائب من أجل الحد بشكل جذري من
مستويات الثراء الفاحش ،والحد كذلك من تأثير االثرياء افرادا" وجماعات ،على صنع السياسات

87.

•

تطبيق سياسات بهدف معالجة جميع أشكال التمييز بين الجنسين وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية والتصرفات تجاه
المرأة وعمل المرأة وإعادة توازن دينامية السلطة على مستوى األسرة والمستويات المحلية والوطنية والدولية.

•

تطبيق سياسات بهدف معالجة جميع أشكال التمييز بين الجنسين وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية والتصرفات تجاه
المرأة وعمل المرأة وإعادة توازن دينامية السلطة على مستوى األسرة والمستويات المحلية والوطنية والدولية.

في ما يتعلق بتخطيط اقتصاد عادل في االساس
•

تحفيز نماذج األعمال التي تعطي األولوية لعائد مادي أكثر إنصافا ا بما في ذلك التعاونيات ومشاركة الموظفين في إدارة
الشركات وسالسل التوريد.

•

مطالبة جميع الشركات متعددة الجنسيات بتطبيق اجراءات إجبارية والزامية على سالسل التوريد الكاملة لتأمين دفع أجور المعيشة
لجميع العمال وفقا ا للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

•

88

الحد من عائدات المساهمين واعتماد رواتب للمدراء التنفيذيين في الشركات ال تزيد عن  20مرة من متوسط أجور
الموظفين  89ويفضل أن يكون أقل.

•

القضاء على الفجوة في األجور بين الجنسين وضمان تطبيق حقوق المرأة العاملة بالكامل في جميع مجاالت االقتصاد.
يضاف الى ذلك إلغاء القوانين التي تتعارض مع المساواة االقتصادية للمرأة وتنفيذ التشريعات واألطر التنظيمية التي تدعم
حقوق المرأة.

•

القضاء على عمل العبودية وأجور الفقر .االنتقال من الحد االدنى لالجور الى "أجر الكفاف" لجميع العمال استناداً إلى
مؤشرات غالء المعيشة وبمشاركة كاملة من النقابات وغيرها من الشركاء االجتماعيين.

•

تعزيز تنظيم العمال .وضع معايير قانونية تحفظ حقوق العمال في االنتساب الى نقابات واإلضراب فضال عن إلغاء جميع
القوانين التي تتعارض مع هذه الحقوق والسماح بالمفاوضة الجماعية ودعمها لتتم على نطاق واسع.

15

كافئوا العمل وليس الثروة

•

القضاء على العمل غير المستقر وضمان احترام جميع أشكال العمل الجديدة لحقوق العمال .ضمان حقوق العمال المحليين
والعمال المهاجرين والموظفين غير الرسميين .إضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد غير المنظم تدريجا ً لضمان حماية
جميع العمال وإشراك العمال غير الرسميين في عملية صنع القرار..

فيما يتعلق بإعادة التوزيع من أجل مجتمع أكثر إنصافا ا
االنفاق العام

•

االلتزام علنا تحقيق خدمات مجانية عامة وتوفير الحد االدنى للحماية االجتماعية 90.زيادة التمويل العام وتوفيره لتحقيق
ذلك وضمان مساهمة أصحاب العمل في الضمان االجتماعي أو التأمين االجتماعي.

•

االمتناع عن توجيه التمويل العام إلى الحوافز واإلعانات للرعاية الصحية والتعليم من قبل شركات القطاع الخاص التي
تبغى الربح وتوسيع أفق تقديم الخدمات األساسية للقطاع العام .التنظيم الصارم للمرافق الخاصة على صعيد السالمة
والجودة ومنعها من استبعاد أولئك الذين ال يستطيعون الدفع.

الضرائب
•

استخدام الضرائب للحد من الثروة الفاحشة .إعطاء األولوية للضرائب التي يدفعها األغنياء بشكل غير متناسب مثل الضريبة
على الثروة والممتلكات والميراث واألرباح الرأسمالية .زيادة الضرائب وجبايتها على اصحاب الدخل المرتفع .إدخال
ضريبة الثروة العالمية على أصحاب المليارات للمساعدة في تمويل أهداف التنمية المستدامة..

•

المطالبة بجيل جديد من اإلصلحات الضريبية الدولية إلنهاء السباق الى الحضيض على صعيد الضرائب ،حيث ينبغي
تحديد معدالت الضرائب بشكل عادل ومنصف يساهم في الحد من انعدام المساواة 91.فأي مفاوضات جديدة ينبغي أن تجري
برعاية هيئة ضريبية عالمية جديدة تكفل مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة.

•

حظر اللجوء إلى الملذات الضريبية اآلمنة وزيادة الشفافية من خالل اعتماد قائمة سوداء موضوعية ألسوأ المالذات
الضريبية وفرض العقوبات الفعالة والتلقائية ضد الشركات واألفراد والبلدان التي تقوم باستخدامها.

ينبغي أن تؤدي الشركات دورها في بناء اقتصاد أكثر إنسانية.
•

ال لتوزيع األرباح في حال عدم توافر أجر الكفاف :يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تختار إعطاء األولوية للعمال ذوي
األجور المتدنية وذلك من خالل اإلحجام عن مكافأة المساهمين عبر توزيع األرباح أو إعادة شراء االسهم أو دفع العالوات
إلى المديرين التنفيذيين وأصحاب االجور العالية ،حتى يحصل جميع موظفيهم على أجر الكفاف (يحسب باستخدام معيار
مستقل) إضافة الى اتخاذ التدابير لضمان دفعها األسعار التي تؤمن دخالً معيشيا ً للعمال أو المنتجين في سالسل التوريد
الرئيسية..

•

التمثيل في مجالس اإلدارة :ينبغي على الشركات ضمان تمثيل العمال في مجالس اإلدارة ولجان االجور والعمل على إيجاد
سبل إلسماع صوت أالطراف اآلخرين ،في صنع القرار أمثال العاملين في سالسل التوريد والمجتمعات المحلية.

•

دعم التغيير في عملية التحول في سلسل التوريد :يمكن للشركات إعطاء األولوية للتزود من مؤسسات أكثر تنظيما ً وإنصافا
في سالسل التوريد الخاصة بها  -على سبيل المثال تلك التي يملكها العمال أو المنتجون جزئيا ً أو كليا ً؛ وتلك التي لديها
نموذج إدارة يعطي األولوية لرسالة اجتماعية؛ أو تلك التي تختار مشاركة بعض أرباحها أو كلها ،مع العمال .فمبادرات
مثل نادي القيمة العادلة التابع لمنظمة أوكسفام ( 92)Oxfam's Fair Value Clubيساعد الشركات على القيام بذلك.

كافئوا العمل وليس الثروة
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•

تقاسم األرباح مع أكثر العمال فقراا :بإمكان الشركات أن تقرر تقاسم نسبة من األرباح (على سبيل المثال  )٪50مع أصحاب
األجور المتدنية في سالسل التوريد وصفقاتها .على سبيل المثال ،يتشارك مقهى ديركت ( 93)Cafe Directما نسبته ٪50
من األرباح مع مزارعي البن.

•

دعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل :االلتزام بمبادئ األمم المتحدة الرامية إلى تمكين المرأة

94

واتفاقيات منظمة

العمل الدولية ذات الصلة (سي  – 100سي  – 111سي  – 156سي  95))183الثبات االلتزام بالمساواة بين الجنسين؛
وتنفيذ سياسة خاصة بالمساواة بين الجنسين تشمل التوظيف والتدريب والترقية والتبليغ بالتحرش والتظلمات؛ فضال عن
نشر فجوة األجور بشكل علني بين الجنسين على جميع مستويات الشركة وااللتزام القضاء على هذه الثغرات.
•

خفض نسبة فارق األجور :نشر نسبة فارق اجور الشركة بين الرئيس التنفيذي ومتوسط األجور وااللتزام تخفيض هذه
النسبة إلى 1:20على األقل

•

دعم المفاوضة الجماعية :االلتزام علنا ً التفاوض الهادف والبناء مع نقابات العمال المستقلة بشكل مستمر ،والعمل بالشراكة
مع النقابات نفسها ،على إزالة الحواجز التي تحول دون انتساب العامالت إلى النقابات ال سيما في المناصب القيادية وتمكين
النساء العامالت من إسماع أصواتهن بأمان وفاعلية.

 -1أزمة انعدام المساواة
تتواصل أزمة انعدام المساواة مع استمرار ازدياد الثروات .وتظهر تقديرات حديثة أن مستويات انعدام المساواة في الدخل أسوأ مما كان يعتقد سابقا ً
وهي تطال النساء خصوصا .في الوقت ذاته ُيظهر استطالع جديد أجرته منظمة أوكسفام في  10بلدان عبر العالم تمثل ربع سكان العالم ،أن
األشخاص يريدون بشكل واضح عالما ً أكثر مساواة وأنهم ال يملكون صورة صحيحة عن مستوى انعدام المساواة في بلدانهم وأنهم يشجعون بقوة
إعادة توزيع أكبر بكثير بهدف تقليص الفجوة.
تدرك قياداتنا وحكوماتنا ومؤسساتنا مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المشكلة ،إال أنها ال تقوم بما يكفي للتصدي لها وغالبا ً ما تساهم
في تفاقم الوضع.

الثراء الفاحش ألصحاب المليارات
حالة رقم  :5الثراء الفاحش ألصحاب المليارات

96

في ظل هذا التقاعس ،ال تزال أزمة انعدام المساواة تزداد سوءاً في حين تتركز فوائد النمو االقتصادي في أياد قليلة.
•

شهد العام الماضي أكبر زيادة في عدد أصحاب المليارات في التاريخ ،مع ملياردير إضافي كل يومين .وبات في العالم اآلن 2043
مليارديرا .تسعة من كل عشرة منهم من الرجال.

97

•

خالل  12شهر ،زادت ثروة مجموعة النخبة بمقدار  762مليار دوالر .هذا يكفي إلنهاء الفقر المدقع سبع مرات.

•

على مدى العقد الماضي ،شهد العمال العاديون زيادة في دخلهم بمعدل  ٪2فقط في السنة ،في حين أن ثروة أصحاب المليارات آخذة
99

في االرتفاع بنسبة  ٪13سنويا ً  -أي اسرع بست مرات تقريبا.
•

101

في حين زادت ثروات أصحاب المليارات خالل عام واحد بمقدار  762مليار دوالر ،ساهمت النساء بعشرة تريليون دوالر من الرعاية
غير مدفوعة األجر سنويا ً لدعم االقتصاد

17

100

 ٪82من إجمالي النمو في الثروة العالمية في العام الماضي ذهب إلى أصحاب الشريحة العليا من األغنياء ونسبتهم  ،٪1في حين أن
النصف السفلي من البشرية لم يشهد أي زيادة بتاتاً.

•

98

العالمي102.
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•

تظهر البيانات الجديدة من مؤسسة االئتمان السويسري ( )Credit Suisseأن ثروة  42شخصا توازي الثروة التي تملكها
الشريحة السفلى والبالغ عددها بـ 3.7مليارات نسمة ،حيث تم تعديل رقم العام الماضي من  8إلى  61شخصا ً يمتلكون ما تملكه
الشريحة السفلى ونسبتهم .٪50

•

103

التزال الشريحة األغنى ونسبتها  ٪1تملك ثروة تفوق ما يملكه باقي البشرية.

104

وتظهر الصورة ذاتها في بلدان مختلفة عبر العالم .فقد أظهرت أبحاث أجرتها منظمة أوكسفام وغيرها في العام  ،2017أن:
•

في نيجيريا ،يكسب أغنى رجل في البالد سنويا ما يكفي من الفوائد على ثروته إلخراج مليوني شخص من الفقر المدقع .ورغم تسجيل
نمو اقتصادي متين على مدى عقد تقريبا في نيجيريا ،تفاقمت معدالت الفقر خالل الفترة ذاتها.

105

•

في إندونيسيا 106،يملك أغنى أربعة رجال ثروات تفوق مجموع ما يملكه أفقر مئة مليون شخص في البالد.

•

في الواليات المتحدة ،يملك أغنى ثالثة أشخاص ثروة موازية لتلك التي يملكها النصف االفقر من سكان البالد (أي ما يملكه نحو 160
مليون شخص).

•

107

في البرازيل ،يتعين على الشخص الذي يحصل على الحد األدنى لألجور أن يعمل  19عاما ً ليكسب المبلغ الذي يكسبه شخص من
الشريحة الغنية التي تشكل  ٪0.1من السكان ،في شهر واحد.
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رسم بياني رقم  :1عدد أصحاب المليارات ومجموع ثرواتهم  ،بين عامي 2017-2000

9000

2500

8000
2000

7000

عدد أصحاب المليارات

1500
5000
4000
1000
3000

مجموع ثروات أصحاب المليارات ،مليار دوالر

6000

2000

500

1000
0

0

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Wealth of billionaires $bn

Number of billionaires

عدد أصحاب المليارات

المصدر :حسابات المؤلف بناء على بيانات من فوربز.)2017( .تصنيف أصحاب المليارات في العالم https://www.forbes.com/billionaires/list/..2017

كافئوا العمل وليس الثروة

18

افقر الفقراء في العالم هم بغالبيتهم من النساء في حين أن أغنى األغنياء هم في غالبيتهم من الرجال .وفي حين حظيت الفجوة في األجور بين
الجنسين بقدر أكبر من االهتمام في معظم البلدان ،فإن فجوة الثراء بين الجنسين أعلى من ذلك بكثير.

انعدام المساواة في الدخل مشكلة ُيقلل من شأنها
إن العالقة بين الثروة والدخل أمر أساسي في مسألة انعدام المساواة .فالدخل يتحول إلى ثروة إذا لم ينفق .ويمكن للثروة ان تؤمن دخالً إذا تم
استثمارها في أصول توفر عائدا ماديا .وباختصار ،إن مسألة انعدام المساواة في الدخل اليوم تولد أزمة انعدام مساواة في الثروة غداً.
بالنظر إلى مسألة انعدام المساواة في الدخل ،تشير التقديرات الجديدة في السنوات األخيرة 109بقوة إلى أن دخل الشريحة العليا في المجتمعات ُيقدر
بأقل من قيمته الفعلية بشكل منتظم ،ومستوى انعدام المساواة في الدخل أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا ً.
وتستند معظم اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بانعدام المساواة في الدخل إلى استبيانات خاصة بدخل األسر ،التي تميل إلى سوء تقدير دخل األغنياء.
فعلى سبيل المثال ،خلصت دراسة أجريت في عدة بلدان في أمريكا الالتينية إلى أن أغنى المشاركين في الدراسة ادعى بأن راتبه أقل من راتب
مدير كبير في شركة نموذجية متوسطة الحجم إلى

كبيرة110.

واعتمدت مؤخراً طريقتان جديدتان لمعالجة هذه المشكلة لمعرفة الحجم الحقيقي

النعدام المساواة في الدخل هما الحسابات القومية والسجالت الضريبية.

تقديرات جديدة باستخدام الحسابات القومية
يظهر تحليل أجرته مؤسسة بروكينغز( 111)Brookingsأن استخدام الحسابات القومية لتوفير فهم أفضل لدخل الشريحة العليا ونسبتها  ،٪1يؤدي
الى ارتفاع كبير في تقديرات انعدام المساواة في العديد من البلدان .معامل جيني لتفاوت الدخل ( )Giniهو المعيار القياسي النعدام المساواة في بلد
ما .فكلما اقترب معامل جيني من رقم  ،1كلما ارتفعت مستويات انعدام المساواة .فعلى سبيل المثال ،ارتفع معامل جيني في المكسيك في العام
 2014من  0.49إلى  112.0.69وفي العام نفسه ،في اندونيسيا ،كان معامل جيني الرسمي  ،0.38على غرار اليونان ،إال انه ُعدل الى .0.64
ومعدل اليونان قريب من ذلك المسجل في جنوب أفريقيا التي تشهد واحدة من اسوأ اوضاع انعدام المساواة في

العالم113.

رسم بيانين رقم  :2معامل جينى 2014 -2012
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المصدر :حسابات المؤلف باستخدام بيانات تشاندي وسيديل .)2017( .ما الذي نعرفه حقا عن انعدام المساواة داخل البلدان في جميع أنحاء العالم؟ ضبط معامالت جيني لدخل
الشريحة العليا المفقود .بروكينغزhttps://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-really-know-about-inequality-within-countries- .
around-the-world/

انعدام المساواة المطلق

المعدل

األصلي

األساليب السابقة لمقاربة مسألة انعدام المساواة كانت تقارن بين دخول نسبية .إال أن الزيادة المطلقة في دخل أشد األشخاص فقراً مفيدة أكثر في
نواح كثيرة ،في القضاء على الفقر.
فإن افترضنا ان شخصا ً يكسب دوالرين في اليوم وآخر يكسب  200دوالر في اليوم وحصل كل منهما على زيادة بنسبة  ٪50في األجر ،فإن
انعدام المساواة النسبي بينهما لن يزداد .وسيبقى الشخص الغني أكثر ثرا ًء مئة مرة من الشخص الفقير .ومع ذلك فإن الشخص الفقير سوف يحصل
على زيادة قدرها دوالر واحد في حين سيحصل الشخص الغني على زيادة قدرها  100دوالر ،ما يعني أن انعدام المساواة المطلق سيتصاعد
وسيكون الشخص الغني أكثر ثرا ًء بـ  99دوالرا إضافيا ً من الشخص الفقير.
بين عامي  1988و 2013114أشارت التقديرات إلى أن دخل نسبة  % 10من افقر سكان العالم قد ارتفع بنسبة  ،٪75أي ما يعادل ضعف الزيادة
لدى أغنى  % 10من سكان العالم (والتي كانت  ٪36سابقا) .ومع ذلك ،فإن نصيب الفرد من نسبة  ٪10االفقر في العالم زاد بمقدار  217دوالرا
(تعادل القوة الشرائية) على مدى  25عاما ً ،فيما شهدت نسبة  ٪10االغنى في العالم زيادة قدرها  4887دوالرا (تعادل القوة الشرائية) خالل الفترة
ذاتها.115
يوضح الرسم البياني الشهير المعروف باسم "الفيل" النسبة المئوية للنمو القوي في دخل افراد الشريحة الوسطى عالميا (ظهر الفيل) وافراد الشريحة
العليا (الخرطوم) .حيث تم استخدام هذا الرسم البياني إلثبات بأن الخاسرين األكبر في البلدان الغنية على مدى السنوات الثالثين الماضية هم من
الطبقتين الوسطى والسفلى ،بينما استفاد غالبية األشخاص العاديين في العالم كما استفاد من هم في القمة116.لكن بالنظر إلى انعدام المساواة المطلق
في الدخل (الخط البرتقالي في الرسم  )3نرى في حقيقة األمر بأن ظهر الفيل يتالشى وبأن الفائزين االكبر هم فقط من الشريحة العليا.
كافئوا العمل وليس الثروة
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شكل توضيحي رقم  :3الفيل أو عصا الهوكي؟ التغيرات المطلقة والنسبية في الدخل العالمي باألعشار2013-1988 ،
معدل الربح السنوى للفرد الواحد(،بالدوالر)2011،
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المصدر :حسابات المؤلف باستخدام :الكنر وميالنوفينك .)2016( .توزيع الدخل العالمي :من سقوط جدار برلين إلى الركود االقتصادي الكبير .واشنطن .البنك الدولي المراجعة
االقتصادية203-32 :)2( 30 .؛ ميالنوفينك ( 117)2016والبنك الدولي (.)2016

إن الزيادة المطلقة في دخل أشد األشخاص فقراً هي أكثر مالئمة على صعيد التغلب على الفقر وستتم مناقشتها في الجزء الثاني من هذه الورقة.
وفقا لـ أناند وسيغال ،ارتفع معامل جيني العالمي المطلق بين  1988و  2005من  0.56إلى .1180.72

تقييم انعدام المساواة للشريحة األغنى ونسبتها ٪1
كما أشرنا سابقا ،فإن األسر المستطلعة آراؤها تخطئ بشكل منتظم في تقدير دخل أغنى األشخاص في المجتمع .وباستخدام بيانات من مصادر
اخرى ،ال سيما السجالت الضريبية ،قام فريق من االقتصاديين من بينهم توماس بيكيتي والراحل أنتوني أتكينسون في السنوات األخيرة بدور رائد
ودقيق من أجل تقييم دخل الشريحة األغنى ونسبتها  .٪1فالبيانات مستمدة من قاعدة بيانات الثروة والدخل العالمية ) (WIDوتتضمن على حصة
دخل الشريحة األعلى ونسبتها  ٪1وذلك باالستناد إلى البيانات الضريبية في كل بلد 119.وتظهر احدث المعلومات الواردة في تقريرها حول انعدام
المساواة في العالم إلى أن الشريحة األعلى ونسبتها  ٪1قد استحوذت على  ٪27من إجمالي نمو الدخل العالمي بين عامي  1980و .2016وفي
الوقت ذاته ،حصلت الشريحة السفلى ونسبتها  ٪50على النصف فقط ،أي  ٪12من إجمالي نمو الدخل.120

رسم بياني رقم  :4نمو إجمالي الدخل بالنسبة المئوية2016 -1980 ،
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المصدر :تم تصميمه من قبل المؤلفين :ألفاريدو ،تشانسل ،بيكيتي ،سايز وزوكمان .)2017( .تقرير انعدام المساواة في العالم  .2018مختبر انعدام المساواة في العالم .البيانات المتاحة
من http://wir2018.wid.world/

إال أن استخدام السجالت الضريبية له حدوده أيضا ،إذ أن أغنى أفراد المجتمع غالبا ما يقومون بتجنب دفع الضريبة على الدخل .وتشير البيانات
المسربة عن ثروات مودعة في سويسرا من قبل بنك  HSBCنيابة عن عمالء إسكندنافيتين أثرياء إلى أن حجم الضرائب التي تم التهرب من دفعها
على ارتباط بالثروة (انظر إلى الرسم البياني رقم  .)5وقد وصلت ذروة تجنب الضرائب إلى  ٪26في الشريحة العليا ونسبتها  ،٪0.01ما يعني
أن دخل أغنى  ٪0.01من العمالء كان أعلى بنسبة  ٪26مما ورد في سجالتهم الضريبية.121

رسم بياني رقم  :5الضرائب التي تم التهرب من دفعها في الدول االسكندنافية كنسبة مئوية من الضرائب المستحقة ،حسب مجموعة الثروة،
.2006

كافئوا العمل وليس الثروة

22

30%

 ٪الضرائب المستحقة

20%

10%

المتوسط٪ 2.8:

0%

P99.99-P100

P99.95-P99.99

P99.9-P99.95

P99.5-99.9

P99-99.5

P95-99

P90-95

P80-90

P70-80

P60-70

P50-60

P40-50

P30-40

P20-30

P10-20

P0-10

الموقــع من حيـث توزيـع الثــروة

المصدر :ألستادسيتر ،نيلز وزوكمان .)2017( .التهرب الضريبي وانعدام المساواةhttp://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf .

واحتسب االقتصادي غابرييل زوكمان بالتعاون مع منظمة أوكسفام في حال انطبقت هذه النسب على العالم أجمع فإن أفراد الشريحة العليا من
األغنياء ونسبتهم  ٪0.01يتهربون من دفع  120مليار دوالر من الضرائب .وسيرتفع هذا المبلغ إلى  200مليار دوالر مع الشريحة العليا ونسبتها
 .٪1يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن هذه الحسابات في المالحظات حول المنهجية المرفقة مع هذه الدراسة.

لماذا تعد مسألة انعدام المساواة مهمة
الى جانب كونه غير ناجع وغير عادل ،قد تكون النعدام المساواة االقتصادي آثار غير مباشرة على األداء االقتصادي ،ألنه يرتبط
بارتفاع مستويات اإلرهاب وانعدام االستقرار السياسي والجريمة وانخفاض مستويات الثقة.

122

فقد أظهرت أبحاث أجراها صندوق النقد الدولي أن المستويات المرتفعة من انعدام المساواة تخفض من إحتمال أن يحافظ البلد على
النمو االقتصادي على المدى الطويل 123،وأن إعادة التوزيع االقتصادي ال تؤثر سلبا إلى حد كبير ،على النمو 124.كذلك خلصت دراسة
أجراها صندوق النقد الدولي

125

حديثا إلى أن العالقة بين إعادة التوزيع والنمو االقتصادي ليست متوازية .فإن كان معامل جيني أقل

من  ،0.27تضر إعادة التوزيع بالنمو .لكن إن كان المعامل أعلى من هذا المستوى المنخفض من انعدام المساواة ،فإن إعادة التوزيع
تعد إيجابية للنمو االقتصادي.

126

ويسجل معدل معامل جيني دون  0.27في  11دولة فقط .127

وكما سيظهر في الفصل التالي من هذه الدراسة ،فإن انعدام المساواة يقوض أيضا محاوالت خفض مستوى الفقر ،ويجعل الكفاح من
أجل القضاء على الفقر المدقع أكثر صعوبة.

انعدام المساواة بين الجنسين
23
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تؤثر الفجوة االقتصادية بين المرأة والرجل على مستويات االقتصاد .فهي تؤثر على ما يعتبر عمالً وعلى كيفيه مكافأة هذا العمل ،وعلى الضرائب
واإلنفاق وقرارات صانعي السياسات ،فضال عن الوظائف التي يقوم بها الرجال والنساء.
يشكل انعدام المساواة في الثروة بين الرجل والمرأة مشكلة حقيقية .فعلى الصعيد العالمي ،يمتلك عدد اكبر من الرجال األراضي واألسهم واألصول
الرأسمالية األخرى مقارنة بالنساء .ففي السنغال مثالً ،تحظى  ٪ 5فقط من النساء بملكية فردية لألراضي في مقابل  ٪22من الرجال؛ في بوروندي،
نصل هذه النسبة في صفوف النساء الى  ٪ 11بينما النسبة بين الرجال .128٪ 50
ال تزال النساء في الواليات المتحدة األميركية تكسب  ٪79فقط مما يكسبه الرجال ،ولديهن أمالك أقل بكثير من الرجال .فالنساء من ذوات البشرة
البيضاء يمتلكن  32سنتا ً فقط لكل دوالر يمتلكه الرجال من ذوي البشرة البيضاء؛ اما النساء االخريات فيمتلكن أقل بعد 129.لكن حتى عندما تمتلك
النساء األراضي أو لديهن حقوق ملكية فإن توازن القوى داخل األسر والمجتمع كثيراً ما يحد من سيطرتهن الفعلية على تلك األصول .ففي  35بلداً
من أصل  ،173ال تتمتع الوريثات من النساء بحقوق الميراث نفسها التي يتمتع بها نظرائهن من

الرجال130،

وغالبا ً ما يتم تجاهل النساء ليستفيد

من الميراث أقارب آخرون من الذكور .أحيانا ً ،تحرم الزوجات من بيوتهن ودخلهن بعد وفاة أزواجهن ألن أزواجهن كانوا المالكين القانونيين للمنزل
واألرض والمواشي واألصول األخرى التي ال يكون بمقدور الزوجات ان ترثها 131.ويحدث ذلك في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان الواقعة
في الشريحة السفلى من الدخل المتوسط ،حيث تؤدي قوانين اإلرث غير العادلة هذه إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة التي تعيشها بعض أفقر النساء
في العالم.
إن انعدام المساواة بين الجنسين ليس حادثا ً عرضيا أو جديداً ،فقد تم بناء االقتصاد على يد رجال أغنياء من أصحاب النفوذ .وساهم النموذج
االقتصادي الليبرالي الجديد المهيمن في زيادة الوضع سوءاً .فتقليص خدمات العامة وتخفيض الضرائب على األغنياء والسباق غإالى الحضيض
على صعيد االجور وحقوق العمل ،كلها عوامل اضرت بالنساء أكثر من الرجال .ففي المملكة المتحدة ،على سبيل المثال ،يقدر أن عبء التقشف
المالي كلف النساء ما مجموعه  79مليار جنيه استرليني في العام  2010في مقابل  13مليار جنيه استرليني للرجال.132
وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في أكثر من  140بلداً بأن انعدام المساواة بين الجنسين مرتبط بانعدام المساواة في الدخل .وتوصلت
الدراسة إلى أن سد الفجوة بين النساء والرجال سبيل رئيسي لسد الفجوة بين األغنياء

والفقراء133.

وعلى العكس من ذلك ،تتأثر النساء أكثر من

غيرهن بسبب انعدام المساواة في الدخل حيث إنهن غالبا ً ما يعملن في الوظائف األقل أجراً واستقراراً واالكثر خطراً 134.ويعتمد ازدهار اقتصادنا
أيضا على المساهمة الضخمة غير المعترف بها التي تقدمها النساء من خالل أعمال رعاية غير مدفوعة األجر .ففي البيرو ،على سبيل المثال،
قدرت أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر بأنها قد تمثل  ٪20من إجمالي الناتج المحلي  135يضاف الى ذلك أن النساء الفقيرات يقمن بأعمال رعاية
غير مدفوعة األجر أكثر بكثير من النساء األغنياء.136
للتصدي النعدام المساواة االقتصادية الشديد ،ينبغي أن نضع حداً النعدام المساواة بين الجنسين .كذلك ،لضمان المساواة بين المرأة والرجل ،ينبغي
أن نخفض بشكل جذري انعدام المساواة االقتصادي .ولتحقيق ذلك ،لن يكون كافيا ً إدماج المرأة أكثر في الهياكل االقتصادية القائمة بل يتوجب علينا
أن نحدد رؤية القتصاد إنساني جديد تنشئه النساء والرجال معا ً لصالح الجميع وليس لقلة من اصحاب الحظوة فقط.
بطبيعة الحال ،يحدد معظم األشخاص إدراكهم النعدام المساواة االقتصادية استنادا الى المجموعات المرجعية التي يعرفونها .هذا يعني أننا في الكثير
من األحيان ال نقيم بطريقة صحيحة وضع افقر الفقراء واغنى االغنياء ،وال نعرف موقعنا على خريطة التوزيع الوطني.

القلق العام إزاء انعدام المساواة
يسعى هذا البحث الجديد التي تقوم به منظمة أوكسفام إلى فهم االدراكات المختلفة المتعلقة بانعدام المساواة والدعم لخيارات سياسة إعادة التوزيع
االقتصادي 137.فقد تم استطالع أراء أكثر من  70الف شخص في عشرة بلدان عبر القارات الخمس ،ويمثلون أكثر من ربع سكان العالم وأكثر من
ثلث إجمالي الناتج المحلي في العالم .هذه االستطالعات التي اجريت عبر اإلنترنت جمعت بيانات من عينات تمثيلية على الصعيد الوطني في
الواليات المتحدة والهند ونيجيريا والمملكة المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمغرب وهولندا والدنمارك.

كافئوا العمل وليس الثروة

24

فيما يتعلق بالمواقف والمعتقدات حول مسألة انعدام المساواة ،وافق أكثر من ثالثة أرباع العينة اإلجمالية من المشاركين أو وافقوا بقوة على أن
الفجوة بين األغنياء والفقراء كبيرة جدا في بالدهم ،وتراوح النسبة بين  ٪58في هولندا و ٪92في نيجيريا .ويعتبر أكثر من نصف المشاركين (
 ٪68من إسبانيا) أنه من الصعب أو المستحيل على األشخاص زيادة االموال التي يملكونها ،على الرغم من العمل الجاد .وفي المكسيك ،تصل هذه
النسبة الى .٪ 84
ورأى ما يقرب عن ثلثي المشاركين أن الفجوة بين األغنياء والفقراء تحتاج إلى معالجة عاجلة أو عاجلة جداً ،وترتفع هذه النسبة اكثر في هذا المجال
في دول كثيرة  ٪73 :في الهند و ٪79في جنوب أفريقيا و ٪85في نيجيريا و ٪93في المكسيك يعتقدون ذلك .وعالوة على ذلك ،رأى األشخاص
بأن الحكومات لها دور أساسي في معالجة هذه القضية ،فقد وافق  ٪60تقريبا من المشاركين او وافقوا بقوة على أن حكوماتهم ينبغي أن تكون
مسؤولة عن تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء .وبلغت النسبة في جنوب أفريقيا.٪69 ،
هناك أيضا ً تأييد قوي لزيادة في المعدالت الضريبة للشريحة العليا من أصحاب الدخل ونسبتها  .٪1وعند سؤالهم عما إذا كان ينبغي تخفيض العجز
العام ع ن طريق خفض الخدمات العامة أو عن طريق زيادة الضرائب على الشريحة العليا ونسبتها  ،٪1اختار أكثر من نصف المشاركين زيادة
الضرائب على الشريحة العليا 138.ففي الواليات المتحدة ،أختار  ٪59من المشاركين ذلك ،وفي نيجيريا ،ما يقرب من  ، ٪60وفي المكسيك ،زادت
النسبة عن .٪60
وعندما ُ
طلب من المشاركين اإنتقاء خيارات محددة للسياسة العامة من أجل التصدي النعدام المساواة في تسعة من البلدان العشرة ،كانت الخيارات
األربعة األكثر تأييدا هي )1 :توفير التعليم والرعاية الصحية المجانية عالية الجودة؛  )2مكافحة الفساد؛  )3رفع الحد األدنى لألجور؛ و )4توفير
فرص العمل بأجر مناسب.
وخلص البحث إلى أن معظم األشخاص ال يقدرون بشكل صحيح المستويات الحالية النعدام المساواة في الدخل في بلدهم ،وغالبا ما يكون الفارق
هائال .ففي نيجيريا وجنوب أفريقيا ،ال يقدر نحو ثالثة أرباع المشاركين مستويات انعدام المساواة في الدخل بشكل صحيح .وعند سؤالهم قالوا إنهم
يفضلون انخفاض أكثر في مستويات انعدام المساواة ،حيث يفضل  ٪75من المشاركين مستويات أقل من انعدام المساواة من تلك المسجلة في بلدهم.
في الواقع ،أراد أكثر من نصف مجموع المشاركين مستويات أقل من انعدام المساواة في بلدهم مقارنة بمستويات أي بلد في العالم.
وكانت النسبة اقوى في بعض البلدان :فقد أراد  ٪61من المغاربة و ٪60من األميركيين مستويات أقل من انعدام المساواة في الدخل عن تلك
الموجودة في أي بلد في العالم ،كذلك أكد  ٪68من االسبان و ٪73من البريطانيين.

المعلومات المتعلقة بانعدام المساواة تعزز من تأييد سياسات إعادة التوزيع االقتصادي
 استناداً إلى االطالع المتوافر لدى األشخاص ،ثمة قلق كبير في البلدان والمجموعات الفرعية المشاركة (في االستطالع) من مسألة انعدام المساواةوتأييد واسع التخاذ اجراءات عاجلة في مجال السياسات .وأدى إطالع مجموعات فرعية من المشاركين تم اختيارها بشكل عشوائي على معلومات
دقيقة إلى زيادة مستويات القلق والتأييد لمزيد من التحرك .فعلى سبيل المثال ،اعرب المشاركون الذين تلقوا معلومات عن المستويات المرتفعة
الفعلية لتركز الثروات وانخفاض مستويات الحراك االجتماعي في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والدنمارك عن مستويات أعلى من التأييد للتحرك
العاجل تراوحت بين  10و ،٪20بينما في المكسيك ،أدت هذه المعلومات إلى أن يعبر المشاركون عن نسبة تأييد أعلى ب  ٪20لدعم توفير فرص
عمل بأجور الئقة وزيادة الحد األدنى لألجور.
وفي إسبانيا ،عبر المشاركون الذين تم اطالعهم على معلومات عن موقعهم في توزيع الدخل الوطني استناداً إلى أرباحهم المعروفة بنسبة  ٪33عن
استعدادهم لتأييد زيادة الضرائب على األغنياء للتصدي لمسألة انعدام المساواة.
في المغرب ،أدت هذه المعلومات الى ارتفاع نسبة المشاركين الذين يؤيدوا فكرة أن تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء هي مسؤولية الحكومة
ب .% 30وفي نيجيريا ،أدت المعلومات اإلضافية ذاتها أيضا ً من شعور المشاركين بضرورة التصدي العاجل لمسألة انعدام المساواة .في الهند،
أدت المعلومات  -بالتحديد بين األشخاص الذين يعتقدون أنهم فقراء عند ،معرفه موقعهم الفعلي في توزيع الدخل الوطني – إلى ارتفاع بنسبة ٪15
في المؤيدين لفكرة الصعوبة التي يواجهها االشخاص في زيادة االموال التي يملكونها على الرغم من العمل الجاد.
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عدم تحرك الحكومة
تحدث العديد من قادة الحكومات والمؤسسات العالمية عن الحاجة الماسة إلى تقليص الفجوة بين األغنياء
 193من الحكومات على الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة ،الذي يسعى للحد من مسألة انعدام

والفقراء139.

وفي العام  2015وقعت

المساواة.140

و على الرغم من هذا االعتراف ،فإن الحكومات في البلدان المتقدمة والنامية تتخلف عن التحرك ال بل يعمل كثيرون بشكل فعال على جعل األمور
أكثر سوءاً من خالل خفض الضرائب والحد من حقوق العمال والتوسع في إزالة الضوابط التنظيمية.141
جدول رقم  :1األقوال في مقابل األفعال
ماذا يقولون

ماذا يفعلون

"نحن لن نكون قادرين ابدا على إصالح نظام متالعب به ب

منذ توليه مهام منصبه ،قام الرئيس ترامب بتعيين حكومة تضم

االعتماد على األشخاص الذين قاموا بالتالعب به في االساس .لقد

أصحاب مليارات أكثر من أي وقت مضى ،مع ثروة مشتركة تزيد

وضع من هم في الداخل قواعد اللعبة لضمان بقائهم في السلطة

عما يملكه أفقر  100مليون مواطن

واالحتفاظ بالمال  ...نحن بحاجة إلى إصالح نظامنا االقتصادي
بحيث يمكننا جميع ًا أن ننجح معا مرة أخرى".

وقد تبين أن إصالحاته المقترحة للرعاية الصحية والضرائب تخدم إلى

أميركي.143

حد كبير الشريحة العليا ونسبتها .144٪1

ــ الرئيس دونالد ترامب ،خطاب خالل الحملة االنتخابية،
حزيران/يونيو

142.2016

"يجب أن نكون متنبهين وأن نركز على التباينات المتزايدة داخل

في نيجيريا ،عائدات النمو االقتصادي التي حققت مؤخرا ذهبت

المجتمعات وعلى الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة .هذه التباينات

حصريا ً الى الشريحة العليا ونسبتها  ،٪10في حين ازداد الفقر وانعدام

والفجوات هي جزء من األسباب األساسية الكامنة وراء المنافسة على

المساواة .هناك  10ماليين طفل غير ملتحقين بالمدارس ،فيما تقضي

الموارد واإلحباط والغضب الذي يؤدي إلى زعزعة االستقرار" .

امرأة من كل  10نساء أثناء

الوالدة.146

ــ الرئيس النيجيري بخاري ،خطاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،
ايلول/سبتمبر2017
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نشرت منظمة أوكسفام ومنظمة تمويل التنمية الدولية مؤخراً مؤشر االلتزام بخفض انعدام المساواة ،الذي يشمل  152بلداً ،ويقيس إجراءات
الحكومات الخاصة بالسياسات الرامية للتصدي النعدام المساواة 147.وقد وجدت منظمة أوكسفام أن  112بلداً تقوم بأقل من نصف الجهد المطلوب
للتصدي لمسألة انعدام المساواة .وسجلت نيجيريا اسوأ نتيجة في

المؤشر148

أي انعدام للمساواة مرتفع ويزداد بسرعة؛ اما الواليات المتحدة فهي

احتلت مرتبة هي من االدنى بين الدول الغنية وقد حلت بعد جنوب أفريقيا مباشرة.
في المقابل ،وجدت منظمة أوكسفام أيضا ً بأن بلدانا من بينها ناميبيا وتشيلي وأوروغواي تتخذ خطوات ملموسة للحد من مسألة انعدام المساواة،
حيث أنها تزيد الضرائب على األفراد والشركات الغنية وتنفق أكثر على الصحة والتعليم وتضمن حصول العمال على شروط أفضل .فعلى سبيل
المثال ،خفضت دولة ناميبيا باستمرار من انعدام المساواة ووفرت الحماية االجتماعية الشاملة والتعليم الثانوي المجاني ما أحدث فرقا ً كبيراً ،ال سيما
بالنسبة للنساء والفتيات.149
كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أوائل المؤسسات العالمية التي أكدت بقوة على الحاجة لمكافحة انعدام المساواة .ومع ذلك ،يواصل البنك
الدولي دعم التعليم الربحي 150و العديد من الشركات التي تلجأ الى مالذات ضريبية .151وفي حين قام صندوق النقد الدولي في السنوات األخيرة
بنشر بحوث ريادية خاصة في مجال انعدام المساواة
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ويقوم باتخاذ خطوات ترمي الى تغيير طريقة تحركه ،إال انه يواصل دعم سياسات من
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شأنها أن تزيد الفجوة بين األغنياء والفقراء ،مثل تخفيض الحد األدنى لألجور وزيادة الضرائب على الفقراء .وتظهر األبحاث التي أجرتها منظمة
أوكسفام أن بمقدور صندوق النقد الدولي أن يقوم بالمزيد لدعم البلدان وللحد من انعدام المساواة وينبغي ان يقوم بذلك.153
إن مسألة انعدام المساواة ليس أمراً حتميا ً ،بل هو خيار على صعيد السياسات .ومع ذلك ،وعلى الرغم من ادعاءاتهم باالهتمام ،والمطالبات من قبل
المواطنين ،فإن معظم القادة يقومون بالخيار الخاطئ .ففي دول مختلفة عبر العالم ،يخاطر مواطنون بحياتهم للتنديد بانعدام المساواة والظلم .وقد
خلصت سيفيكوس ( )CIVICUSوهي تحالف مكرس لتعزيز المواطنين الى أن هناك تهديدات خطرة للحريات المدنية اآلن في أكثر من 100
بلد ،حيث تختار الحكومات قمع الديمقراطية بدالً من التصدي النعدام المساواة.154

حالة رقم  :6هل انعدام المساواة الى أفضل أم أسوأ؟
يمكن قياس انعدام المساواة على الصعيدين العالمي والوطني ،أي انعدام المساواة بين الجميع على وجه األرض أو انعدام المساواة بين مواطني
بلد واحد .إن مسألة انعدام المساواة في العالم هي أمر مهم يجب قياسه ،لكن انعدام المساواة الوطنية أمر مهم بالنسبة لمعظم المواطنين ،حيث
يكون ألفعال صانعي السياسات األثر األكبر .من خالل بعض التدابير ،انعدام المساواة في العالم آخذ في االنخفاض ،بفضل النمو المسجل في
أميركا الالتينية والصين وغيرها من البلدان اآلسيوية ذات االكتظاظ السكاني العالي .وفي الوقت ذاته ،ما زال انعدام المساواة يتفاقم في معظم
البلدان155.

انعدام المساواة في الدخل ،على الصعيدين العالمي والوطني
على الصعيد العالمي ،انعدام المساواة في الدخل آخذ في

التحسن156.

إال أن المعدالت التزال مرتفعة .وإن كان العالم بلداً واحداً ،فسيجل فيه

مستوى انعدام المساواة كذلك المسجل في جنوب افريقيا ،وهي من البلدان التي تشهد أعلى مستويات انعدام المساواة في

العالم157.

على الصعيد الوطني ،شهدت معظم البلدان على مدى السنوات الثالثين الماضية ارتفاعا في معدالت انعدام المساواة في الدخل 158.وهذا يشمل
أكثر بلدان العالم اكتظاظا ً بالسكان مثل الصين والهند .يعني ذلك أن سبعة من كل عشرة أشخاص يعيشون في بلد ارتفع فيه مستوى انعدام
المساواة في الدخل 159.لكن ثمة تفاوتا كبيرا ،حيث شهدت بلدان أميركا الالتينية في التسعينيات ارتفاعا ً سريعا ً في انعدام المساواة تاله انخفاض
كبير في السنوات الخمس عشرة الماضية ،مقارنة بالبلدان اآلسيوية التي انتقلت من نمو منصف إلى زيادة سريعة في انعدام المساواة في الدخل
في السنوات الخمس عشرة الماضية 160.ومنذ العام  ،2008شهدت بعض البلدان مثل الصين أيضا ً انخفاضا ً طفيفا ً في معدالت انعدام المساواة
في الدخل ،ومع ذلك ،فأن المستويات ال تزال مرتفعة جداً .من المهم استخالص الدروس من لبلدان التي نجحت في الحد من انعدام المساواة.
انعدام المساواة في الثروة ،على الصعيدين العالمي والوطني
إن ارتفاع مستويات الثروة مرتبط بالسيطرة على السلطة والسياسة .على المستوى العالمي ،يزداد انعدام المساواة في الثروة سوءاً كما بينت
اوكسفام ،والشريحة العليا ونسبتها  ٪1تملك أكثر من الشريحة السفلى ونسبتها

161.٪99

على الصعيد الوطني ،تشير األدلة لعدد محدود من البلدان لديها بيانات بأن انعدام المساواة في الثروة أعلى بكثير من انعدام المساواة في الدخل،
وقد ارتفع بشكل كبير في العقود األخيرة .ففي الصين ،زاد تركز الثروة بسرعة في أيدي الشريحة العليا ونسبتها  ٪10واألمر مشابه في الواليات
المتحدة .ففي الواليات المتحدة ،ارتفعت حصة الشريحة العليا ونسبتها  ٪0.1من الثروة من  ٪7إلى  ٪22بين عامي 1978

و162.2012

كيف يمكن أن يكون انعدام المساواة في الدخل آخذ في التحسن على الصعيد العالمي بينما يزداد انعدام المساواة في الثروة سوءاا؟
ما زال انخفاض انعدام المساواة في الدخل على الصعيد العالمي مدفوعا ً بزيادة دخل أولئك األشخاص الموجودين في الوسط وباتجاه األسفل ،
خصوصا في الصين .وبالرغم من ارتفاع الدخل ،فإنهم ال يملكون ما يكفي لجمع أي ثروة تذكر .في الوقت ذاته ،يستمد األغنياء معظم دخلهم
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من العائدات على ثروتهم ،وليس من األجور 163.ومع أن دخلهم ال ينمو ربما ب سرعة كتلك التي يسجلها من هم من متربة أدنى منهم  ،إال أنهم
يواصلون تحقيق الثروات.
هل هذا يعني أن العولمة فعالة؟
يرجع االنخفاض الرئيسي في انعدام المساواة في الدخل العالمي الى النمو االقتصادي في

آسيا164.

ومع ذلك ،شهدت البلدان ذاتها زيادة كبيرة

في مستويات انعدام المساواة في الدخل ضمن حدودها .وكتبت أكبر قصص النجاح في الحد من انعدام المساواة على الصعيد الوطني من قبل
البلدان التي زادت الضرائب على األغنياء واإلنفاق االجتماعي ،متحدية اإلجماع االقتصادي الليبرالي الجديد .فعلى سبيل المثال ،كانت أميركا
الالتينية المنطقة التي شهدت أكبر انخفاض في معدالت انعدام المساواة خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين 165،بفضل النمو االقتصادي
المرتفع وسياسات إعادة التوزيع واإلرادة السياسية إلجراء التغيير.

 -2الفقر المدقع والثروة الهائلة
يتناول هذا الفصل اثنين من الحجج المضادة السائدة التي تدعو الى عدم التركيز على مسألة انعدام المساواة .فالحجة االولى تشدد على أن االنخفاض
الكبير في أعداد الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم يدل على نجاح النظام االقتصادي العالمي ،وأن المخاوف المتعلقة بانعدام المساواة مبالغ فيها.

166

أما الحجة الثانية فتفيد بأنه ينبغي االحتفاء بالمستويات الهائلة للثروة التي هي نتيجة اقتصاد ناجح وفعال يكافئ على الجدارة ويؤدي إلى اقتصادات
أكثر إنتاجية.

167

تخفيض معدالت الفقر
تراجع عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أي أقل من  1.90دوالر في اليوم) بالنصف في الفترة ما بين عامي  1996و 168.2015وقد
تحقق ذلك من خالل النمو االقتصادي القوي في االقتصادات الناشئة وااللتزام السياسي بإنهاء الفقر.
غالبا ما يبقى األشخاص الذين خرجوا من الفقر المدقع يعيشون على دخل منخفض جداً وقد يكونون على بعد خطوة واحدة من االنزالق مجدداً إلى
الفقر .فعلى سبيل المثال ،يقدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه على الرغم من أن الفقر المدقع في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد
انخفض بأكثر من النصف في العقد األخير ،فإن كثيرين من هؤالء االشخاص ال يزالون بعيدين عن االرتقاء الى الطبقة الوسطى وال يزال ثلث
السكان أي  200مليون نسمة في خطر الرجوع إلى الفقر المدقع 169.عالوة على ذلك ،فإن بعض الفئات مثل النساء والسكان األصليين والمنحدرين
من أصل أفريقي ،والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وذوي االحتياجات الخاصة
يملكون فرصا أقل للتقدم االجتماعي واالقتصادي 170.باإلضافة إلى ذلك ،ووفقا ً لمركز أبحاث بيو ) ، (Pewيعيش  ٪50من سكان العالم بأجور
تراوح بين دوالرين وعشرة دوالرات في اليوم ،بما في ذلك معظم عمال العالم وصغار
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المنتجين171.
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رسم بياني رقم  :6النسبة المئوية للسكان في العالم حسب الدخل2011-2001 ،
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المصدر :مركز أبحاث بيو ( .)2015سكان العالم حسب الدخل .http://www.pewglobal.org/interactives/global-population-by-income/ .يتم احتساب الفواصل
باستخدام معادل القوة الشرائية ( )PPPبالدوالر األميركي.

تعمل منظمة أوكسفام في ميانمار مع شابات عامالت في صناعة المالبس الالتي ينتجن مالبس لماركات تجارية عالمية ،حيث يكسبن أربعة دوالرات
في اليوم ،وهو ضعف خط الفقر المدقع .ولكن بهدف تحقيق ذلك ،يعملن ستة أو سبعة أيام في األسبوع لمدة  11ساعة في اليوم ،وهن يجهدن لتلبية
احتياجاتهن األساسية من الغذاء والدواء وغالبا ما يقعن في الديون 172.وتتكرر هذه القصة في جميع أنحاء العالم.
في الهند ،يبلغ معدل الوفيات في صفوف الذين يعيشون على دوالرين في اليوم ثالثة أضعاف المعدل العالمي .ويسجل الشيء نفسه في العديد من
البلدان

األخرى173.

فإذا كان معدل دوالرين في اليوم يعجز عن تأمين االحتياجات األساسية من االغذية أو ضمان فرصة عادلة للبقاء على قيد

الحياة في السنة األولى من الحياة ،فكيف يوصف على انه يشكل نهاية "الفقر المدقع" .فاإلنفاق على الرعاية الصحية أثناء الحوادث أو حاالت
الطوارئ في األسر ذات الدخل المنخفض غالبا ً ما يعني انخفاضا ً في استهالك األغذية أو االحتياجات األساسية األخرى ومن شأنه أن يدفع األشخاص
إلى النزول دون خط الفقر المدقع.174
ومن االسباب الكامنة وراء ذلك ،أن نسبة كبيرة جدا من نمو الدخل العالمي تضاف باستمرار الى حصة الشريحة العليا .في المقابل سجل أفقر 40
 ٪من سكان البلدان النامية ،وهم يشكلون  ٪ 80من سكان العالم ،نموا ابطأ لدخلهم مقارنة مع بقية طبقات المجتمع 175.وتؤثر المستويات المرتفعة
من انعدام المساواة بشكل سلبي على منافع النمو االقتصادي التي تحد من الفقر.176
لكن كيفما نظرنا الى االمر ،تعتبر هذه طريقة غير ناجعة بتاتا للقضاء على الفقر .فوفقا ً لتقرير انعدام المساواة للعام  ،2018حصلت الشريحة العليا
ونسبتها  ،٪1بين عامي  1980و ،2016على 27سنتا ً من كل دوالر من نمو الدخل العالمي أي أكثر من ضعف ما حصلت عليه الشريحة السفلى
ونسبتها  ،٪50والتي حصلت فقط على  12سنتا ً من كل
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وقام االقتصادي ديفيد وودوارد بحسابات أظهرت انه على أساس توزيع نمو الدخل العالمي القائم حاليا ً ،سيستغرق تحقيق هدف حصول كل شخص
يعيش على األرض على أكثر من  5دوالرات في اليوم 123 ،الى  209سنوات .وهذا يتطلب أن يكون اإلنتاج واالستهالك العالميان  175مرة
أكبر مما هما عليه اليوم .ويتطلب سد فجوة الفقر البالغة  4.5تريليون دوالر ،زيادة في إجمالي الناتج المحلي العالمي قدرها  11تريليون دوالر.178
ال يمكن لعدم الفاعلية الفاضحة هذه أن تستمر إذا أردنا أن ننهي الفقر ضمن الحدود البيئية لكوكبنا .فقد بتنا قريبين من الحدود القصوى لما يمكن ان
يتحمله كوكبنا دون التسبب بتغيير مناخي كارثي حتمي.
ما لم نسد الفجوة بين األغنياء والفقراء ،لن نحقق هدف القضاء على الفقر المدقع وسيبقى ما يقرب من نصف مليار نسمة يعيشون على أقل من
 1.90دوالر في اليوم في العام  .2030وعلى العكس من ذلك ،فان االلتزام القوي بتعزيز النمو المناصر للفقراء والمساواة يمكنه إخراج مليار
شخص من الفقر المطلق والمدقع خالل السنوات الخمس العشر المقبلة.179
ثمة توافق واسع على أن خط الفقر المدقع البالغ  1.90دوالر في اليوم مهم سياسيا ً لتعبئة الحراك ،اال انه ال يمثل مقياسا ً يتضمن "الحد األدنى
المقدر من الدخل الالزم لتأمين ضرورات الحياة" 180.ولذلك ،أوصت لجنة أتكينسون المتخصصة بالفقر والتابعة للبنك الدولي بزيادة هذا المقياس
بإضافة جوانب أخرى متعددة األبعاد للفقر .وقد استجاب البنك الدولي مؤخراً لهذا األمر ،وسيستخدم من اآلن وصاعدا خط فقر من  3.20دوالرات
و 5.50دوالرات لبلدان الشريحة الدنيا والعليا من فئة الدخل المتوسط 181.ووفقا ً لهذه التقييمات الجديدة ،فإن العدد اإلجمالي لألشخاص الذين
يعيشون في فقر مدقع يبلغ في الواقع  2.4مليار نسمة.
جدول رقم  :2عدد الفقراء في العالم ،2013 ،باستخدام خطوط الفقر الجديدة للبنك الدولي
الفقراء بناء على التعريف القديم (أقل من  1.90دوالر)

 789مليون شخص

فقراء جدد في بلدان الشريحة الدنيا من فئة من المتوسط (الذين يعيشون
على  1.90دوالر الى  3.20دوالرات)

 900مليون شخص

فقراء جدد في بلدان الشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط (الذين
يعيشون على  1.90دوالر الى  5.50دوالرات)

 678مليون شخص

المجموع الجديد ألعداد الفقراء

 2.37مليار شخص

حسابات منظمة أوكسفام باستخدام مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدوليhttps://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators .

ثمة بديل آخر مقترح هو "خط الفقر األخالقي" الذي يستند إلى الدخل الالزم لتحقيق متوسط عمر متوقع من  70عاما ً مع  7.40دوالرات في اليوم
بالدوالر األميركي الحالي (معدلة حسب معادل القوة

الشرائية)182.

ومن شأن استخدام هذا المقياس أن يصنف نحو  4.2مليارات شخص ضمن

خانة الفقر ،أي أربعة أضعاف العدد الذي يعيش على  1.90دوالر في اليوم ،وأكثر من  % 60من

البشرية183.

هذا يظهر أنه في حين أن االنخفاض في أعداد الذين يعيشون في "الفقر المدقع" ملفت ،ال يزال مليارات من البشر عالقين في دوامة الفقر .ويعمل
مئات الماليين خصوصا من النساء بجهد لكنهم ال يحصلون على ما يكفي للعيش .إن توزيع نمو الدخل العالمي يحتاج إلى أن يكون أكثر إنصافا ً إذا
أردنا أن نبني حقا ً اقتصادا إنسانيا من شأنه أن يجعل الفقر شيئا من الماضي وأن يحافظ على كوكبنا من أجل أطفالنا وأحفادنا.

هل الثروة الهائلة دليل على النجاح االقتصادي؟
المبرر االقتصادي الرئيسي لمسألة انعدام المساواة هو ان فرصة جمع الثروات توفر حوافز لالبتكار واالستثمار من خالل تعزيز الجهود والمخاطرة
وتاليا تعزيز النمو االقتصادي الذي يفيد الجميع في نهاية المطاف .من هذا المنظار ،فإن أصحاب المليارات هم في نهاية المطاف الدليل األفضل
على منافع الموهبة والعمل الجاد واالبتكار.
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مع ذلك ،هناك أدلة متزايدة على أن المستويات الحالية من انعدام المساواة ليست ناتجة عن الجهد والمخاطر ،بل عن دخل غير متوقع ال يعكس
األنشطة اإلنتاجية وهو ما يطلق عليه االقتصاديون "الريعر" .وهناك ثالث ظواهر هامة في هذا الصدد:
 .1االحتكارات.
 .2المحسوبية.
 .3الميراث.
وثمة أدلة ايضا على أن الحراك االجتماعي  -أي قدرة أولئك الذين يولدون فقراء ان يموتوا أغنياء  -يمكن أن يتأثر سلبا ً بانعدام المساواة.

االحتكارات ورأسمالية المحاباة
تضر االحتكارات باالقتصاد من خالل إثقال كاهل المستهلكين بأسعار أعلى وبخنق االستثمار

واالبتكار184.

ويمكن أن تستخدم االحتكارات قوتها

السوقية للتخلص من المنافسين الجدد إلى السوق او شرائهم ،وهي ال تحتاج إلى االستثمار بقدر المنافسين المحتملين للبقاء في القمة .وتؤدي القدرة
االحتكارية إلى انعدام المساواة الشديدة في جميع أنحاء العالم .وقد أظهرت أبحاث أجرتها منظمة أوكسفام أن الصناعات التي ال تشهد منافسة كاملة
في السوق ،ومن بينها المستحضرات الصيدالنية وتكنولوجيا المعلومات واوساط المال ،تولد ثروات هائلة على مستوى العالم أكثر من الصناعات
األكثر تنافسية مقارنة

بحجمها185.

حالة رقم  :7قوة االحتكار :كارلوس سليم ،أغنى رجل في أميركا اللتينية
كارلوس سليم هو سادس أغنى رجل في العالم واألغنى في أمريكا الالتينية مع ثروة تبلغ  54.4مليار

دوالر186.

يستمد كارلوس سليم ثروته الواسعة من احتكار شبه كامل فرضه على خطوط الهاتف الثابتة والنقالة واتصاالت النطاق العريض في المكسيك.
وخلص تقرير لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في العام  ،2012إلى أن هذا االحتكار كانت له آثار سلبية كبيرة على المستهلكين
وعلى

االقتصاد187.

ومع ان إصالح قواعد المنافسة في العام  2013سمح بأسعار أكثر إنصافا ً وحسنت من الخدمات الموفرة ،إال أن الثروة التي جمع كارلوس سليم
جزءا منها جراء هذا االحتكار ،استمرت بالنمو بسبب تنويع استثمارات الملياردير في االقتصاد المكسيكي 188.في الواقع ،ارتفعت ثروة كارلوس
سليم الصافية بمقدار  4.5مليارات دوالر بين عامي  2016و .2017ويكفي هذا المبلغ لدفع المرتبات السنوية لـ 3.5ماليين عامل مكسيكي
يتقاضون الحد األدنى

لألجور189.

تتضاعف القدرة االحتكارية بفضل المحسوبية وقدرة المصالح الخاصة القوية على التالعب بالسياسات العامة .فصفقات الخصخصة السخية وعقود
استغالل الموارد الطبيعية التي تمنح بأقل من قيمتها العادلة ،وعقود المشتريات العامة التي يشوبها الفساد أو اإلعفاءات والثغرات الضريبية كلها
وسائل تمكن أصحاب المصالح الخاصة الذين لديهم اتصاالت واسعة ،من إثراء انفسهم على حساب الشعب.
ويظهر مؤشر مجلة "ذي إيكونوميست" للمحسوبية بأن الصناعات المعروفة باعتمادها الكبير على السياسات العامة تولد حصة كبيرة من ثروة العالم
الهائلة وخصوصا في البلدان

النامية190.

الثروات الموروثة
أينما وجدت مسألة انعدام المساواة في الثروات الفاحشة ،يؤثر الميراث على تكافؤ الفرص وعلى الحراك

االجتماعي191.

وقد اشتهر االقتصادي

توماس بيكيتي بنظريته التي تقول بإن العالم يتجه نحو عصر فيكتوري جديد يسيطر عليه أصحاب ورثة الثروات الكبرى 192.فعلى سبيل المثال،
ورث أصحاب المليارات أمثال سوزان كالتن وشقيقها ستيفان كوانت  ٪47تقريبا في شركة صناعة السيارات "بي ام دبليو" من والديهما وهما تلقيا
من أسهم شركة "بي أم دبليو" وحدها أرباحا ً تزيد عن  1.2مليار دوالر ( 1.074مليار يورو) في العام
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تجدر االشارة الى أن ثلث الثروات الفاحشة في العالم يملكها

ورثة194.

فعلى مدى السنوات العشرين المقبلة ،سيقوم  500من أغنى األغنياء في

العالم بتسليم  2.4تريليون دوالر لورثتهم  -وهو مبلغ أكبر من إجمالي الناتج المحلي للهند التي يبلغ عدد سكانها  1.3مليار

نسمة195.

على النقيض من ذلك ،فإن  ٪14فقط من النساء في أوغندا يؤكدن امتالكهن لراض زراعية في مقابل  ٪ 46من الرجال .ففي كثير من األحيان
تحرم الزوجات في بعض أفقر البلدان من الحصول على البيوت التي يقمن فيها ومن أي دخل عند وفاة أزواجهن ،ألنهن ال يتمتعن بملكية قانونية
وال يمكنهن تاليا أن

يرثن196.

تقدر منظمة أوكسفام بأن مجموع االحتكار والمحسوبية والميراث يمثل ثلثي ثروة أصحاب المليارات في العالم 197.وقد يكون الثلث المتبقي موضع
شك كذلك :فعلى سبيل المثال ،قد يكون ملياردير ما حقق أمواله عن طريق سوق تنافسية خالية من المحسوبية ،لكنه فعل ذلك من خالل دفع أجور
الفقر للعمال أو من خالل التهرب الضريبي.
وباختصار ،ال يمكننا االفتراض ب أن مستويات الثروة الهائلة اليوم هي نتاج العمل الشاق أو الموهبة ،ال بل قد تكون بنيت أيضا على أسس غير
مقبولة أخالقياً.

يولدون فقراء ويموتون فقراء
معظم اآلباء يطمحون بحياة أفضل ألطفالهم من تلك التي عاشوها مع مزيد من الفرص ووضع أفضل في المجتمع.
و تمتلك األسر الغنية موارد أكبر لالستثمار في أطفالها ما يضمن حصولهم على تعليم وصحة أفضل .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تكون الروابط
االجتماعية موروثة ايضا ومن شأنها أن تزيد من فرص الوصول إلى الدوائر ذات الحظوة ،وهذا قد ينعكس وظائف أعلى

أجراً198.

ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،تلعب الخلفية العائلية واالجتماعية-االقتصادية دوراً رئيسيا ً في النتائج التعليمية لألحفاد
وأجورهم المستقبلية .يضاف الى ذلك ،ان الحراك االجتماعي بين األجيال يميل إلى أن يكون أقل في المجتمعات األكثر تفاوتا ً 199.من بين البلدان
الغربية المتقدمة ،تشكل المملكة المتحدة والواليات المتحدة وفرنسا وإيطاليا البلدان األربعة التي تتمتع بأكبر قدر من استمرار االيرادات من جيل
الى جيل (حيث يكون الرابط بين أجور األب واالبن أعلى) إذ ما ال يقل عن  ٪ 40من المنفعة االقتصادية التي يتمتع بها اآلباء من ذوي الدخل
العالي مقرنة باآلباء ذوي الدخل المنخفض ،تنتقل إلى

ذريتهم200.

وقد أفادت الدراسات أيضا ً أن النوع االجتماعي خصوصا للفئات األكثر فقراً ،عامل مهم في الجمود االجتماعي .ففي الواليات المتحدة األميركية،
علی سبيل المثال ،وجد الباحثون أن الفتيات المولودات في ال ُخمس األكثر فقراً يواجهن احتماال بنسبة  ٪47في البقاء في هذه الفئة مقارنة بنسبة
٪35

للبنين201.

وقد وجد البنك الدولي أن الحراك االجتماعي يواجه مشكلة في جميع أنحاء العالم ،وال سيما في البلدان النامية .ويرتبط الحراك االعلى نسبيا عبر
األجيال بانخفاض انعدام المساواة في الفرص .ففي البلدان النامية ،تمكن نحو  ٪ 47من مواليد الثمانينات من الحصول على تحصيل علمي أكثر من
آبائهم ،وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلها المولودون في

الستينيات202.

إن إحدى الوسائل الرئيسية للتخلص من الفقر وزيادة الحراك االجتماعي والحد من مسألة انعدام المساواة هو توفير العمل الالئق لآلباء ذوي الدخل
المنخفض .لكن ال يزال هذا حلما ً بالنسبة لمعظم سكان العالم ،كما يتضح في الفصل التالي.
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 -٣الثروة ضد العمال
اجور العمل الجيدة والحقوق المكفولة للعمال ال مفر منها لضمان مجتمعات أكثر مساواة تعود بالنفع على الغالبية .إال ان نظام العمل العالمي غير
فعال :فغالبا ما نجد العمل الخطير والمتدني األجر وغير المستقر جنبا ً الى جنب مع اإلساءة المنهجية لحقوق العمال في كثير من األحيان .فيكسب
صغار المزارعين دخال يبقيهم مع أسرهم في الفقر.
والنساء هن الخاسرات األكبر في االقتصاد العالمي ،وغالبا ً ما يحصلن على أسوأ الوظائف ،ألنهن غالبا ً ما يقدمن رعاية حيوية غير مدفوعة االجر
ألسرهن ومجتمعاتهن .أصحاب الدخل االعلى واألغنياء  -وهم في غالب االحيان نفس األشخاص – هم رجال بغالبيتهم العظمى .وطالما ان اقتصادنا
يمنح أولوية الثروة للقلة على حساب توفير عمل الئق للغالبية ،سوف تستمر أزمة انعدام المساواة.

أهمية العمل وحقوق العمال في محاربة انعدام المساواة
إيجاد فرص عمل الئقة لألشخاص العاديين وذهاب حصة متزايدة من الدخل القومي إلى العمال والمنتجين ،وخصوصا النساء ،أمور ال غنى عنها
في محاربة مسألة انعدام المساواة 203.ان العمل الالئق يوفر ما يلي:
•

دخل عادل.

•

األمن في مكان العمل وضمان اجتماعي للعمال وعائالتهم.

•

آفاق افضل لتنمية الفرد واالندماج االجتماعي.

•

حرية العمال في التعبير عن مخاوفهم والحرية النقابية لمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

•

مساواة في الفرص والمعاملة بين النساء

والرجال204.

عموماً ،تعتبر األجور أهم مصدر للدخل المكتسب لألسر بالرغم من أهمية الدخل الناتج عن بيع المحاصيل أو السلع في االقتصاد غير
لذلك فإن زيادة فرص الحصول على العمل الالئق تعزز من مسألة

المساواة206.

الرسمي205.

ففي البرازيل ،ساهمت التغيرات في توزيع األجور والعمالة

المدفوعة بنسبة  ٪ 72في انخفاض معدالت انعدام المساواة من أعلى الى أسفل بين عامي 2001

و207.2012

تدهور األجور وفقدان الوظائف سببا في  % 90من الزيادة في معدالت انعدام المساواة بين عامي 2006

وعلى العكس ،في إسبانيا كان

و208.2010

وغالبا ما ينخرط عمال

يتقاضون أجوراً شحيحة في اضطرابات سياسية ويساهمون في تعزز صفوف اليمين الشعبوي في البلدان المتقدمة ،حيث يشعر العديد من العمال
العاديين بالتهميش

واالهمال209.

العمل الالئق باألجر الالئق يعد شريان الحياة ألي اقتصاد ناجح .وتعتمد اقتصادات السوق الحديثة على الطلب على السلع والخدمات الصادر عن
من األشخاص العاديين .وقد ركز الملياردير نيك هانو على هذه النقطة قبل فترة قصيرة  210.فعندما يضطر العمال الى العيش على اجور الفقر،
يضعف الطلب على السلع والخدمات .على سبيل المثال ،قامت نستله مؤخراً بخفض استثماراتها في أفريقيا ،مشددة على عدم بروز طبقة وسطى
كبيرة على الرغم من النمو الكبير الجمالي الناتج المحلي 211.ويمكن أن تؤدي األجور المتدنية أيضا ً إلى زيادة الديون الشخصية غير المضمونة،
األمر الذي يسبب بؤسا ً ال يوصف للماليين وادى الى انهيار االقتصاد العالمي في العام

212.2008

يضاف الى ذك ان انخفاض دخل العمل بالنسبة للغالبية له آثار سلبية على إيرادات الضرائب .وتعتمد الحكومات اعتماداً كبيراً على الضرائب
االستهالكية ،مثل الضريبة على القيمة المضافة ،ويعتمد الكثير منها كذلك على ضريبة على الدخل .وفي كال الحالتين اعتماد واسع جدا على الدخل
الموزع على شكل أجور .فانخفاض دخل العمل يعني انخفاضا كبيرا في اإليرادات الحكومية ،ما يعني أن التمويل المتاح للخدمات العامة مثل
الرعاية الصحية أو التعليم ،وهو أمر مهم للجميع وخصوصا للشريحة األفقر في المجتمع ،قد ينخفض .لذلك يشكل تراجع حصة الدخل القومي التي
تذهب إلى العمال قد انخفضت على مدى العقدين الماضيين ،مصدر قلق 213.فعندما يوفر أصحاب العمل وظائف الئقة ،فهم يساهمون في تكاليف
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الحماية االجتماعية للعمال وأسرهم ،مثل المعاشات التقاعدية أو الرعاية الصحية ،مما يساعد على تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء 214.غير أن
تلك المساهمات قد تكون مهددة :فقد اقترح صندوق النقد الدولي مؤخراً دفعة ديدة من إصالحات سوق العمل من شأنها أن تقلل من مساهمات
أصحاب

العمل215.

يشكل العمال والمنتجون المنتسبون الى نقابات ثقال موازيها في وجه مصالح األثرياء 216.فالحقوق التي يناضل العمال المنتسبون الى نقابات من
أجلها  -مثل الحد األدنى لألجور أو الحق في اإلجازة وساعات العمل اإلضافية وإجازة األمومة  -يستفيد منها جميع العمال ،ما يؤدي بدوره إلى
تراجع انعدام المساواة االقتصادية وانعدام المساواة بين

الجنسين217.

من الخاسر؟
يكافح مئات الماليين من العمال بأجور الفقر في وظائف غير مستقرة وخطرة مع حقوق وحماية دنيا .وتعتبر النساء والشباب األكثر عرضة العمال
كهذه.

النساء
حالة رقم  :8أجور فقر في صناعة الملبس في بنغلديش
تبلغ فوريدا  22عاما ً وهي تعمل منذ زمن في تشغيل ماكينة للخياطة وتسكن في دكا عاصمة بنغالديش وتعمل فيها .وتعمل فوريدا في مصنع
للمالبس ينتج لعالمات تجارية عالمية منها اتش اند ام ( )H & Mوتارغيت أستراليا (218 )Target Australiaوغيرها الكثير .بدأت فوريدا
العمل في مصانع المالبس في سن الخامسة عشر ًة.
كل يوم يحدد لها هدف ينبغي عليها تحقيقه قبل الذهاب إلى المنزل ،وهذه االهداف يستحيل اتمامها خالل فترات العمل المحددة  -من الساعة
الثامنة صباحا ً لغاية الساعة الخامسة مساء – لذا ،تضطر الى العمل ساعات إضافية عديدة كل يوم .فيوم العمل االعتيادي بالنسبة لها يمتد على
 12ساعة ،وفي المراحل التي تشهد حركة اكبر األوقات األكثر انشغاالً ،عندما تطلب ماركات المالبس الغربية طلبيات كبيرة ،فهي مطالبة
بالعمل لساعات أطول.
تقول فوريدا لمنظمة أوكسفام" :العام الماضي ،عملت لشهر كامل حتى منتصف الليل ،كان علينا أن نحافظ على وتيرة اإلنتاج ثابتة ولذلك تم
إجبارنا على العمل .كنت أشعر بالغثيان طوال الوقت وبضغط نفسي شديد حيال ابني ،وحتى عندما كنت اعود الى البيت بعد العمل ،كان ينبغي
علي أن انظف المنزل وان اطهو ومن ثم الذهاب إلى العمل في الصباح الباكر .غالبا ً ما كنت اخلد الى النوم عند الساعة الثانية صباحا ً وأستيقظ
عند الساعة الخامسة والنصف".
األجر الذي تتلقاه فوريدا متدن جداً لدرجة أن دخلها مع ساعات العمل اإلضافية ودخل زوجها غير كافيين إلطعام األسرة بأكملها بشكل مناسب.
في أفضل األحوال يمكنهما شراء الخضار وبعض الدجاج لمدة نصف شهر ،فيما تعيش فوريدا واسرتها خالل النصف الثاني من الشهر على
األرز مع الفلفل الحار والملح.
تتمنى فوريدا أن يحصل جميع العمال على أجور أعلى ،تمكنهم من شراء السلع االساسية .وتقول" :لو تلقينا المزيد من المال ،فسأتمكن من
إرسال ابني إلى المدرسة في يوم من االيام .ويمكننا عندها أن نعيش بسعادة وأن نعيش حياة أفضل".
المصدر :ماذا يمكنها أن تفعل :السلطة والفقر في صناعة األزياء.

219

تكسب المرأة في جميع أنحاء العالم بانتظام أقل مما يكسبه الرجل ويتركز عملها في الوظائف األقل أجراً واألقل أستقراراً .فعلى الصعيد العالمي،
تقل مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية بنسبة  ٪26عن مشاركة الرجل ،220حيث يصل متوسط الفجوة في األجور بين الجنسين إلى 23
 221.٪ووفقا ً للمنتدى االقتصادي العالمي وحسب معدالت التغير الحالية ،لن تقلص الفجوة االقتصادية العالمية بين الجنسين في العمل (بالنظر إلى
الفوارق في األجور وفرص العمل) قبل  217سنة
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ومن غير المستغرب أن يكون وجود المرأة كبيرا جدا في الوظائف ذات االجور المتدنية جدا واالقل استقراراً .ففي مناطق مختلفة في العالم ،تحط
القواعد االجتماعية والسلوكيات والمعتقدات من شأن لمرأة وقدراتها وتبرر العنف والتمييز ضدها ،وتفرض عليها الوظائف التي يمكن ان تتوالها
دون غيرها.
كثيراً ما تكون خيارات المرأة وقدراتها في صنع القرار مقيدة بمسؤوليتها غير المتكافئة في أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر .وكثيراً ما تعتبر
األدوار التي توصف بانها "مهام نسائية" ،مثل التنظيف أو الرعاية ،ذات قيمة أقل مع أجر اقل 223.ويمكن لمفهوم أن المرأة ليست المعيل الرئيسي
ألسرتها أن يؤدي إلى اعتبارها أكثر مالءمة للوظائف المؤقتة أو بدوام جزئي أو بدون عقد .وعادة ما ينظر إلى النساء على أنهن أسهل للتخويف،
ومن ثم فإنهن قد يتعرضن اكثر للعنف واالستغالل في العمل وفي المنزل وفي مجتمعاتهن

المحلية224.

يتفاقم موضوع انعدام المساواة على صعيد المرأة بسبب أوجه أخرى النعدام المساواة مثل العرق أو الهجرة .وتتولى العامالت المهاجرات أسوأ
الوظائف في معظم المجتمعات وبأقل األجور وبأسوأ أشكال

الحماية225.

وقد تزداد مسألة انعدام المساواة بين الجنسين سوءاً من خالل االستعانة بشكل اوسع بمصادر خارجية بدفع من استراتيجيات اقتصادية تعطي األولوية
للعمل الرخيص وغير المستقر ،الذي تقوم بمعظمه النساء .وتستفيد البلدان التي لديها قطاعات كبيرة موجهة للتصدير من وجود قوة عاملة كبيرة
ذات مهارات متدنية ال صوت نقابيا لها .في الواقع ،أشار مصرف التنمية اآلسيوي في دراسة العام  2015إلى استمرار االفكار النمطية القائمة
على النوع االجتماعي المستخدمة على نطاق واسع والتي تؤثر على النساء في القوى العاملة ،مستشهدين "بأصابع النساء الخفيفة" ،وبنظرية أنهن
أفضل من الرجال ألنهن أقل ميال الى  ..اإلضراب أو تعطيل اإلنتاج " 226.وكثيرا ما يرجع ذلك إلى وجود عوائق اجتماعية أو قانونية تمنع المرأة
من االنضمام إلى النقابات أو من تولي مناصب قيادية داخل النقابات التي يهيمن عليها
القانون كذلك ال يدعم المرأة التي لها حقوق اقتصادية أقل من الرجل في  155بلداً،

الرجال227.

منها228:

•

في  18بلداً يمكن لألزواج قانونا ً أن يمنعوا زوجاتهم من العمل.

•

في  100بلد ال يسمح للمرأة بالقيام بالوظائف نفسها التي يقوم بها الرجل.

•

في  46بلداً ال تتوافر قوانين لمكافحة العنف المنزلي.

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

سياسات التقشف أي تخفيض اإلنفاق العام التي نفذت في معظم البلدان الغنية ،أثرت خصوصا ً على النساء بصورة مباشرة وغير مباشرة .ففي كثير
من البلدان ،غالبا ما يوظف القطاع العام وال سيما في فئات وظائف المتدنية ،نساء ،ما يعني أن تخفيض عدد الموظفين العموميين يؤدي الى فقدان
المزيد من النساء لوظائفهن 229.و أدت التخفيضات في اإلنفاق العام وفي إعانات الغذاء والرعاية الصحية ورعاية األطفال إلى زيادة الوقت الذي
تمضيه النساء في أعمال الرعاية المدفوعة األجر وغير المدفوعة األجر مما يدفعهن إلى وظائف أقل أجراً أو مؤقتة أو غير مستقرة أو انقطاع كامل
عن العمل المدفوع

األجر230.

حالة رقم  :9عمال الدواجن األميركيون عاجزون عن اإلمساك بأيادي أطفالهم

تعمل منظمة أوكسفام في الواليات المتحدة مع عمال الدواجن للتوعية على ضرورة تحسين ظروف العمل المروعة التي يجبرون
على تحملها .فالعمال غير قادرين على أخذ فترات راحة كافية للذهاب إلى المرحاض ما يعني إضطرار كثيرين على ارتداء
الحفاضات خالل فترات العمل .تقول دولوريس ،وهي عاملة سابقة في الدواجن في أركنسو" :نشعر بأن ال قيمة لنا ...نصل الى
العمل عند الساعة الخامسة صباحا  ..وال يسمح لنا باستخدام المرحاض قبل الساعة  11أو  .. 12كنت أخجل أن أقول لهم إنني
أحتاج الى تغيير حفاضي ".
طبيعة العمل في هذا القطاع خطرة ويسجل فيه واحد من أعلى معدالت اإلصابات .وقد تكون إصابات اإلجهاد المتكررة شديدة لدرجة أنه بعد عام
واحد من العمل على خطوط اإلنتاج ،يصبح العمال عاجزين عن فتح أصابعهم أو حمل ملعقة أو حتى اإلمساك بأيادي أطفالهم بشكل
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صغار منتجي األغذية
تستمد أعداد هائلة من الفقراء دخلهم من الزراعة واإلنتاج الغذائي على نطاق صغير ،232إما كمزارعين أو كعمال في مزارع اآلخرين.
يشكل صغار المزارعين في جميع أنحاء العالم جزءاً من نظام غذائي يحتجزهم في الفقر والعجز .وقد تقلص دخلهم بشكل متواصل في العديد من
البلدان ،حيث هبطت األسعار بشكل متزايد بسبب مشترين نافذينء ،بما في ذلك شركات األغذية والمتاجر الكبرى على المستويات العالمية واإلقليمية
والوطنية .فعلى سبيل المثال ،في سلسلة القيمة العالمية للكاكاو ،يسيطر حاليا ثمانية من التجار والمطاحن فقط ر على حوالى  ٪75من التجارة
العالمية للكاكاو ،233فيما يستفيد مزارعو الكاكاو من أقل من  ٪6من قيمة قطعة الشوكوالتة 234.وهذا انخفاض حاد مقارنة بالثمانينيات عندما كان
المزارعون يتلقون  ٪18من القيمة الناشئة عن هذه

السلسلة235.

يوفر قطاع األغذية الزراعية عمال لماليين من أقل العمال أجراً في البلدان النامية الذين غالبا ً ما يشاركون في إنتاج المواد الغذائية التي تنتهي على
رفوف المتاجر الكبرى في الدول الغنية .وتشكل النساء في المتوسط  ٪43من العمال الزراعيين في البلدان النامية ،وتصل إلى النصف على األقل
في كثير من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي أماكن

أخرى236.

في وقت الحق من العام  ،2018ستركز منظمة أوكسفام تحديداً على هذا القطاع وعلى الكيفية التي يتم بال هوادة فيها تقليص دخل أولئك الذين
يعيشون في الشريحة السفلى لصالح من هم في الشريحة العليا.

الفقراء العاملون
يعيش نحو  ٪56من سكان العالم على دوالرين الى عشرة دوالرات في اليوم ،كما هي حال غالبية عمال العالم ومنتجي األغذية الصغار 237.والمرأة
ممثلة بشكل كبير جدا في صفوف الفقراء

العاملين238.

تشير تقديرات حديثة صادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أن ما يقرب من واحد من كل

ثالثة عمال في البلدان الناشئة والنامية يعيشون في الفقر ،بينهم ثلثا العمال في أفريقيا جنوب الصحراء

الكبرى239.

وتؤدي أجور الفقر بدورها إلى

تداعيات جمة ،حيث يعمل العمال لساعات إضافية طويلة لكسب ما يكفي لتأمين استمراريتهم.
وفي حين زادت قيمة ما ينتجه العمال بشكل هائل ،اال أن األجور لم تواكب مع هذا النمو .وقد وجدت منظمة العمل الدولية أن األجور في  91بلداً
من أصل  133بلداً غنيا ً وناميا ً لم تواكب الزيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي في الفترة بين عامي  240.2014-1995فبعد األزمة المالية العالمية
في  ،2009-2008انتعشت األجور الحقيقية على المستوى العالمي في العام  ،2010ولكن منذ العام  2012تباطأت وتراجعت من  ٪2.5إلى
 ٪1.7في العام  ،2015وهو أدنى مستوى في أربع
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سنوات241.
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رسم بياني توضيحي رقم  :7النمو في متوسط األجور الحقيقية وإنتاجية العمل في االقتصادات المتقدمة( 2015-1999 ،المؤشر= 1999 :
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المصدر :الرسم  11من منظمة العمل الدولية .)2016( .تقرير األجور في العالم  :17/2016انعدام المساواة في األجور في مكان العمل.
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htm

تحديد الحكومة للحد األدنى لألجور هو وسيلة هامة للتصدي للفقر وانعدام المساواة .وتعد المفاوضة الجماعية  -عندما يتفق العمال وأصحاب العمل
والحكومات على زيادة األجور – أفضل بعد للعمال 242.فعلى سبيل المثال ،يستفيد العمال الدنماركيون من المفاوضة الجماعية بين العمل المنظم
والحكومة :فالمرأة العاملة في مطاعم برغر كينغ في الدنمارك تتلقى  20دوالراً في الساعة في مقابل  8.90دوالرات في الواليات

المتحدة243.

من المؤسف ان العديد من البلدان لم تعتمد بعد الحد االدنى لألجور أو المفاوضة الجماعية .في بعض البلدان يطبق الحد األدنى لألجور على فئة
صغيرة جداً من السكان ،حيث يكون محصوراً بقطاعات أو مهن أو مناطق جغرافية معينة .والحد األدنى لألجور في غالبية الحاالت أقل بكثير مما
يمكن اعتباره "أجر الكفاف" ،أي أنه ال يكفي لتوفير الطعام المغذي والمياه النظيفة والمأوى والملبس والتعليم والرعاية الصحية والطاقة ورعاية
أطفال والمواصالت ،فضالً عن السماح ببعض المدخرات والدخل التقديري 244.في العام  ، 2015اعتمدت حكومة غواتيماال على سبيل المثال حداً
أدنى متمايزاً لألجور لتشجيع الصناعة التحويلية المحلية في بعض البلديات .واعتبر مقررو االمم المتحدة الخاصون المعنيون بالفقر المدقع والحق
في الغذاء ،ان ذلك شكل "انتهاكا اللتزامات هذا البلد الدولية في مجال حقوق اإلنسان فضال عن تقويض التزامه الدولي السعي إلى تحقيق التنمية
المستدامة"245.

وبينت منظمة أوكسفام أن الحد األدنى لألجور في بلدان مثل المغرب وكينيا وإندونيسيا وفيتنام ال يكفي االشخاص لتجنب الفقر 246.فقد وجد تحالف
الحد االدنى لألجور في آسيا بأن الحد األدنى لألجور القانوني في قطاع صناعة المالبس في بلدان آسيوية مختلفة ،أقل بكثير من أن يوفر أجور
كفاف (انظر إلى الشكل رقم

37

247.)8

كافئوا العمل وليس الثروة

رسم بياني رقم  :8مقارنة الحد األدنى لألجور بإجور الكفاف في بلدان منتقاة تصنع ملبس جاهزة2014 ،
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نسبة الحد األدنى لألجور الى اجور الكفاف
المصدر تحالف الحد االدنى لألجور في آسيا.2014 ,

248

حالة رقم  :10كسب الحد األدنى لألجور في ميانمار
قبل أيلول/سبتمبر  2015لم تكن ميانمار تعتمد الحد االدنى القانوني لألجور .كان بعض العمال يكسبون أقل من  0.60دوالر في اليوم كأجر
أساس ،مع ساعات اضافية طويلة ،بما في ذلك العمل اإلضافي القسري .في العام  ،2012نفذ العمال إضرابات احتجاجية كبيرة .وبعد أكثر من
سنتين من المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل والحكومة ،أعلن عن حد أدنى جديد لألجور ( 3600كيات أو  2.70دوالر لثماني ساعات
عمل في اليوم) .وعندما زادت الحكومة ذلك في نهاية العام  ،2015كانت قادرة على زيادة ايرادات  300ألف عامل في قطاع المالبس بحوالى
 80مليون دوالر سنويا ً .ودعمت الشركات متعددة الجنسيات التي تصنع المالبس الجاهزة في ميانمار ،تنفيذ الحد األدنى لألجور ،ما يظهر كيف
يمكن لهذه الشركات أن تضطلع بدور

إيجابي249.

المصدر:رودس .)2017( .اقتصاد يخدم المرأة :تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في عالم يتزايد فيه انعدام المساواة .أوكسفام.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for-women-020317-en.pdf

وثمة حاالت مماثلة ثيرة في بعض مناطق أفريقيا وأمبركا الالتينية كانت منظمة أوكسفام تدعو فيها منذ فترة طويلة إلى رفع الحد األدنى لألجور.
يفسر الحد األدنى لألجور المتدني جدا في بلدان مثل غواتيماال وهندوراس النسب المرتفعة من الفقراء

العاملين250.

األرجنتين وكوستاريكا حيث مستوى الحد األدنى لألجور أعلى بكثير من خط الفقر ،نسبة الفقراء العاملين

وعلى العكس من ذلك ،ففي

منخفضة251.

وفي كثير من البلدان

األفريقية ،تميل مستويات الحد األدنى لألجور إلى أن تكون أقل بكثير من متوسط األجر وهي غير كافية لضمان حياة كريمة للعمال

وأسرهم252.

فعلى سبيل المثال ،ووفقا ً لمؤتمر نقابات العمال النيجيرية ،ينبغي زيادة الحد األدنى لألجور من  57دوالراً إلى  177دوالرً في الشهر لضمان
مستويات معيشية

الئقة253.

وقدر مؤتمر نقابات العمال في روندا بأن الحد األدنى لألجر الشهري يجب أن يرفع الى  151دوالراً للمناطق الحضرية
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و 103دوالرات للمناطق الريفية مقارنة بالمستوى األدنى الشحيح لألجور الحالي والبالغ  3.50دوالرات شهريا ً ( 100روف يوميا ً وهو محدد
منذ الثمانينيات) 254.وتفشل بلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم في تنفيذ سياساتها المتعلقة باألجور ،ما يحرم العمال من مستحقاتهم القانونية ويقلص
األجور التي يحملونها الى

أسرهم255.

فعلى سبيل المثال ،في اوساط تربية الدواجن في الواليات المتحدة ،وجدت منظمة أوكسفام تفشيا لسرقة

األجور مع رفض الشركات تغطية نفقات ساعات العمل االضافية أو الوقت الذي يتم فيه التحضير للعمل واالنتهاء

منه256.

وفي بلدان مثل الهند

والفيليبين ،تدفع لعامل واحد على االقل من كل اثنين يعملون في قطاع المالبس أجور أقل من الحد األدنى (انظر إلى الرسم رقم  .)9وفي القارة
األفريقية ،يستحيل تقييم فعالية آليات التقيد بتطبيق الحد األدنى من األجور إذ ال يعد أي بلد في المنطقة تقارير عن ذلك 257.كذلك يشكل عدم التقيد
مشكلة جدية في أميركا الالتينية .نتيجة لذلك ،ووفقا ً لتقديرات منظمة العمل الدولية ،فان أكثر من  ٪ 60من العمال في هندوراس وغواتيماال
يتقاضون أجورا أقل من الحد

األدنى258.

رسم بياني رقم  :9معدالت عدم التقيد بالحد األدنى لألجور في قطاع الملبس
نسبة العمال الذين يتقاضون اقل من الحد األدنى من األجور
50.0%

60.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
Philippines

الفيليبين

India

الهند

Indonesia

اندونيسيا

37.5%

Thailand

تايلند

37.4%

Pakistan

53.3%
50.7%
39.1%

Cambodia

25.6%
6.6%

باكستان
كمبوديا
فيتنام

Vietnam

المصدر :كوغيل وهيونه .)2016( .ضعف االلتزام باألجور الدنيا في صناعة المالبس في آسيا .مذكرة بحث قطاع المالبس واألحذية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مالحظة العدد
 5أغسطس  .2016تم استرجاعه في  6سبتمبر  ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_509532.pdf

وعندما تطبق السياسات ،غالبا ما تصب أكثر في مصلحة الرجال أكثر منه النساء .ففي باكستان على سبيل المثال ،في قطاع المالبس الجاهزة،
تتقاضى  ٪ 86.9من النساء أجوراً أقل من الحد األدنى ،في مقابل  ٪ 26.5من الرجال .وفي الهند والفيليبين وتايلند هناك فجوات بالعشرات في
مجال التقيد على صعيد الجنسين (انظر إلى الرسم رقم .)10
رسم بياني رقم  :10معدالت عدم التقيد بالحد األدنى لألجور في قطاع الملبس الجاهزة حسب النوع االجتماعي ،التقديرات الدنيا
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المصدر :كوغيل وهيونه .)2016( .ضعف االلتزام باألجور الدنيا في صناعة المالبس في آسيا .مذكرة بحث قطاع المالبس واألحذية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مالحظة العدد
 ,5أغسطس  .2016تم استرجاعه في  6سبتمبر  ،2017من http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_509532.pdf

العمال غير المحميين وغير الرسميين
يشكل االقتصاد غير الرسمي نسبة كبيرة من الوظائف وإجمالي الناتج المحلي خصوصا في أفقر البلدان .ففي بنين والسودان وتنزانيا وزامبيا ،مثال،
تصل نسبة العمال الذين يعملون في وظائف غير رسمية إلى  .٪90ففي أميركا الالتينية ،يشكل االقتصاد غير الرسمي نحو  ٪ 40من إجمالي الناتج
المحلي

اإلقليمي259.

وعلى الصعيد العالمي ،من المتوقع أن يصل عدد األشخاص الذين يعانون من أشكال عمالة غير مستقرة إلى أكثر من 1.4

مليار شخص في العام ( 2017أي أكثر من  ٪ 40من مجموع العمالة) 260.فالنساء والشباب وغيرهم من الفئات المهمشة ممثلون تمثيالً مبالغا فيه
في االقتصاد غير الرسمي وفي االعمال غير المستقرة .في آسيا ٪ 95 ،من النساء العامالت خارج المنزل يعملن في القطاع غير رسمي .وفي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ٪ 74 ،من عمالة المرأة خارج االطار الزراعي تقع في القطاع غير الرسمي ،فيما النسبة عند الرجال 61
يوافق بعض األشخاص على الوظائف غير رسمية طوعا ،لكن الغالبية تقبل بها في إطار استراتيجية
تكيف لتلبية احتياجاتهم األساسية ولتوفير الدخل عندما يكون العمل الرسمي غير متاح أو غير مستقر أو
اجره متدن جداً .وتقول منظمة العمل الدولية" :بالنسبة للمال غير المحميين ،تفوق الجوانب السلبية للعمل
في االقتصاد غير الرسمي كثيرا جوانبه

261.٪

وفقاا لمنظمة العمل الدولية ،فإن ٪ 95
من النساء العاملت خارج المنزل في
آسيا يعملن في القطاع غير رسمي.

اإليجابية"262.

غالبا ما تكون اجور العمال غير الرسميين أقل بكثير من أولئك العاملين في القطاعات الرسمية .ففي المكسيك والبرازيل ،مثال ،تبلغ قيمة أجور
العمال غير الرسميين حوالى نصف المتوسط الوطني للعمال

الرسميين263.

وعلى غرار الوضع في االقتصاد الرسمي ،ثمة فجوة واضحة في

األجور بين الجنسين حيث يكسب الباعة المتجولون وجامعو النفايات من الذكور أكثر من النساء ممن يعملن في الوظائف ذاتها ،فيما تتلقى العامالت
من المنازل األجور األقل على

اإلطالق264.

في البلدان الغنية مثل الواليات المتحدة األميركية ،وفي بلدان متقدمة أخرى ،ثمة ارتفاع سريع في الوظائف االقل استقراراً .وقد ربطت منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ذلك بازدياد انعدام المساواة 265.ويعاني العاملون في ما يسمى "اقتصاد غير المتفرغين" (غيغ) من الطبيعة
غير المستقرة لوظائفهم حيث انهم محكومون بأهداف صارمة من خوارزميات بعيدة ،لكنهم رسيما يعملون لحسابهم الخاص من دون حقوق أو حماية
للعمل 266.و ُيربط هذا النقص في الدخل المستقر بزيادة الضغط النفسي ومشاكل

الصحة267.

عادة ما يكون العمال غير الرسميين غير منضوين في نقابات ويكون تمثيلهم الجماعي ضعيفا حيال أصحاب العمل أو الحكومات.
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حالة رقم  :11أهمية النقابات وتراجعها
تاريخيا ،كانت قدرة العمال على تنظيم صفوفهم وتشكيل النقابات العمالية والحصول على الحماية بموجب التشريعات ،حاسمة في خفض انعدام
المساواة .فمن خالل تشكيل قوة موازية لقوة الثروة ،كان العمال الرسميون عنصراً أساسيا ً في توفير مجتمعات أكثر مساواة وأكثر ديمقراطية.
فالنقابات العمالية تزيد األجور والحقوق والحماية ليس ألعضائها فحسب بل للعمال في المجتمع بأكمله 268.ومع ذلك ،الحظ صندوق النقد الدولي
ميال تراجعيا في معدالت االنتساب الى النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم في فترة  269.2013-2000وقد سلط صندوق النقد الدولي مؤخراً
الضوء على تراجع النقابات في البلدان الغنية باعتباره امرا مرتبطا ً بشكل مباشر في زيادة مستويات انعدام

المساواة270.

والنقابات العمالية هي ايضا هدف لقمع مباشر .ففي العام  ،2017سجلت هجمات على اعضاء نقابات في  59بلداً 271.وفي العام  ،2017قتل
نقابيون في  11بلداً .وتحرم ثالثة ارباع البلدان بعض العمال او جميعهم من حق اإلضراب .فعلى السبيل ،ال يسمح للعمال المهاجرين في تايلند
الذين يشكلون واحداً من كل عشرة أشخاص من اليد العاملة ،باإلضراب عن

العمل272.

يستفيد بعض من أقوى الالعبين في االقتصاد ال ُمعولم من اختالل التوازن المحتم على صعيد العمال غير الرسميين .فيمكن للشركات متعددة الجنسيات
أن تختار خفض التكاليف عن طريق االستعانة بمصادر خارجية لإلنتاج هي شركات تجارية أصغر حجما ً ،فيما ال تدرك او تغض الطرف على
توظيف هذه الشركات الصغيرة لعمالة غير رسمية ودفعها أجوراً أقل للعمال مع عمل أقل أستقرارا .وهي تلتف كذلك على تشريعات العمل والحماية
االجتماعية .يؤدي هذا إلى تفاقم الضغوط على ألجور في القطاع الرسمي حيث تواجه الشركات التي تريد أن تقوم بالشيء الصحيح وضعا ً غير
عادل بسبب منافسة الشركات التي ال تدفع الضرائب أو مساهمات الحماية االجتماعية أو الحد األدنى لألجور.
القطاع غير الرسمي الكبير ليس أمرا حتميا في أي بلد ،ويمكن معالجة المشاكل المرتبطة به من خالل سن قوانين وسياسات أفضل وتطبيقها،
باالشتراك مع العمال غير الرسميين أنفسهم .يجب أن تتضمن هذه السياسات بنودا من شأنها ان توفر وظائف أكثر وأفضل للنساء والفئات المهمشة
خصوصا ،وأن تسهل عمل الشركات الصغيرة ضمن القطاع الرسمي .السياسات الضريبية ،بما في ذلك الضرائب التقدمية واإلنفاق العام ،يمكن أن
تستخدم لضمان عدم تراجع دخل العمال بسبب انضمامهم إلى القطاع الرسمي وتوفير شبكات أمان اجتماعي فعالة للحماية من الصدمات والنقص
في الدخل.
ثمة أمثلة عديدة جيدة على البلدان التي تتخذ خطوات لحماية حقوق العمال غير الرسميين .فمثال ،أنشئت في مالوي نقابة عمال لالقتصاد غير
الرسمي ،في حين رسخت السنغال في القانون حق العمال غير الرسميين للتمتع باالنضمام الى النقابات مثل العاملين في االقتصاد الرسمي .273في
الجزائر تغطي تدابير الحماية االجتماعية العاملين في السوق غير الرسمية274 .وقد أنشئت نقابات لتمثيل أعداد كبيرة من النساء على وجه التحديد،
في االقتصاد غير الرسمي 275.ومع ذلك ال يزال ينبغي القيام بالكثير.
بالنسبة لكثيرين يكون العمل أيضا خطيرا وضار بالصحة .ففي كل سنة يؤدي  374مليون حادث إلى فترات غياب طويلة .ووفقا ً لمنظمة العمل
الدولية ،يقضي أكثر من  2.78مليون عامل كل سنة بسبب الحوادث المهنية أو األمراض المرتبطة بالعمل أي شخص في كل 11

ثانية276.

"التحرش الجنسي شائع جدا في هذا النوع من العمل .وتتعرض ما ال يقل عن  ٪ 90من العاملت للمضايقات من قبل الزبائن والمالكين .العدالة
تقف إلى جانب الشركات" .
 -يولوجيا فاميليا ،زعيمة نقابية تمثل عاملت الفنادق في جمهورية الدومينيكان.
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كثيراً ما تعاني النساء العامالت في جميع أنحاء العالم من إصابات خطرة ومخاطر على صحتهن وعنف جنسي في مكان العمل .وأفادت عامالت
الفنادق الالتي قابلتهن منظمة أوكسفام في كل من جمهورية الدومينيكان وكندا وتايلند عن حاالت منتظمة من التحرش الجنسي واالعتداء من جانب
الضيوف

الذكور278.

كذلك أفادت عامالت الفنادق عن مشاكل صحية بسبب االستخدام الروتيني للمواد الكيميائية في التنظيف .ويالزم الخوف من

الحريق عمال صنع المالبس في ميانمار .وغالبا ما يحتجزون في المصانع أثناء العمل ويتعرضون لإليذاء الجسدي والنفسي 279.وفي بنغالديش،
تعاني العديد من الشابات من التهابات المسالك البولية المتكررة بسبب عدم السماح لهن بالذهاب إلى

المرحاض280.

عمال العبودية
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لعل العنصر األكثر إثارة للصدمة في سوق العمل العالمية اليوم هو العبودية الحديثة ،وقد قدرت منظمة العمل الدولية أن  40مليون شخص تم
استعبادهم في العام  ،2016منهم  25مليونا من خالل العمل

القسري281.

ووفقا ً لتقرير حديث للمنظمة ة العمل الدولية" ،في كثير من الحاالت،

ذهبت المنتجات التي أنتجوها والخدمات التي قدموها في النهاية إلى قنوات تجارية مشروعة على ما يبدو .أنتج عمال السخرة هؤالء بعض المواد
الغذائية التي نأكلها والمالبس التي نرتديها وقاموا بتنظيف المباني التي يعيش أو يعمل فيها الكثير

منا"282.

تقدر منظمة العمل الدولية بأن  ٪71من العبيد اليوم هم من النساء والفتيات وأن  4ماليين من العبيد هم من األطفال.

عمالة الشباب واألطفال
ما يقرب من  283٪43من اليد العاملة الشبابية في العالم إما عاطلة عن العمل أو أنها تعمل لكنها تعيش في فقر .ويعيش أكثر من  500مليون شاب
على دخل يقل عن دوالرين في

اليوم284.

وعلى الرغم من التفاوت الكبير في آثار األزمة المالية ،ثمة عامل مشترك ثابت هو أن الشباب كانوا

االكثر تضرراً منها .وخلصت دراسة أجريت في  17بلداً من البلدان المتوسطة الدخل بأن الشباب شهدوا أكبر ارتفاع في معدالت البطالة في
صفوفهم بسبب األزمة .وكان الوضع أسوأ بالنسبة للشابات والشباب المنتمين إلى فئات مهمشة .كذلك ،انخفضت معدالت اجور الشباب في 15
بلداً من أصل  17بلداً شملتهم الدراسة 285.تبين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن الشباب أصبحوا للمرة االولى اآلن أكثر عرضة
للفقر من كبار السن 286.وال يزال وضع العديد من الشباب غير مستقر .ووفقا ً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في العام  287،2015فإن اثنين
من كل ثالثة شباب في البلدان ذات الدخل المتدني إما يعملون في عمل حر غير مستقر أو في عمل غير مدفوع األجر .ويقدر كذلك ان 260
مليون شاب في البلدان النامية ال يملكون وظائف وال يتابعون أي دروس او تدريبات 288.واألمر كذلك لشابة واحدة من كل ثالث

شابات289.

في حين تدنت مستويات عمالة األطفال بشكل عام 290بمقدار الثلث منذ العام  ،2000اال أن أكثر من  150مليون طفل تراوح أعمارهم بين الخامسة
والسابعة عشرة (واحد تقريبا ً من كل عشرة) ال يزالون يقومون بشكل من أشكال

العمل291.

تسجل المستويات األعلى في أفريقيا ،مع قيام طفل من كل خمسة أطفال بعمل ما .ويخضع الكثير منهم لالستغالل الجنسي وأشكال أخرى من العنف.
ال تشمل هذه التقديرات األعمال المنزلية غير المدفوعة ورعاية األطفال األصغر سنا ً ،مما يضيف إلى حد كبير العمل الذي تقوم به الفتيات ويقلص
الوقت الذي يمكن أن يقضينه في التعليم واللعب والراحة.
حالة رقم  :12اتفاقية العمال المنزليين (عاملت المنازل)
هناك أكثر من  60مليون عامل منزلي في العالم ،بينهم أكثر من  10ماليين طفل 292فيما تشكل النساء  ٪ 83من هؤالء العمال  293.ويتصف
هذا القطاع بأجور متدنية جداً ومستويات عالية من انعدام األمن وقلة الفرص المتاحة أمام العمال لتنظيم صفوفهم للمطالبة بحقوقهم .ومع ذلك،
بدأت بوادر التغيير تظهر في العام  2006عندما اجتمع العمال المنزليون من جميع أنحاء العالم في أول مؤتمر دولي ،جنبا إلى جنب مع نقابات
العمال وجمعيات حقوق المرأة ومنظمات العمل .وهم قرروا العمل معا ً لالستحصال على قرار من منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال
المنزليين 294.وفي حزيران/يونيو  ،2011نجحوا في تحقيق ذلك .وقد أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية العمال المنزليين ،ما أدى لتوسع نطاق
حقوق العمل األساسية لتشمل جميع العمال المنازل.
ومنذ اعتماد االتفاقية ،قامت عدة بلدان بسن قوانين أو أنظمة جديدة لتحسين ظروف عمل العمال المنزليين وحقوقهم االجتماعية ،بما في ذلك
فنزويال والبحرين والفيليبين وتايلند وإسبانيا.
وعقب اعتماد قانون العمل المنزلي في البرازيل ،ازداد معدل العمل الرسمي في البالد بينما انخفضت نسب الشباب العاملين في المنازل على

نطاق واسع .تقول كريوزا أوليفيرا ،رئيسة االتحاد الوطني للعمال المنزليين" :إن هذا القانون ال يوفر مساوة اكبر للعمال المنزليين فحسب ،بل
يمكنهم .وما زالت المرأة منذ عقود تكافح من أجل المساواة في الحقوق ،والمساواة مع الرجل ،لكن العامالت المنزليات يكافحن من أجل المساواة
ً
األخريات .فهن يردن الحصول على الحق في العمل والدراسة واختيار طريقهن .وبعد
في الحقوق ليس فقط مع العمال بل أيضا مع النساء
اقرار القانون ،انخفضت اعداد العمال المنزليين الشباب .بالنسبة لنا جميعا ،هذا أمر إيجابي .كانت إحدى جداتي من العبيد ،وانا وجدتي وأمي
عامالت منزليات .بدأت العمل المنزلي وانا في سن العاشرة ولم يكن لدي أي فرصة للدراسة .اليوم لدينا شابات يذهبن الى الكلية فيما تراجع
كافئوا العمل وليس الثروة
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عدد الشابات العامالت في الخدمة المنزلية ،بالنسبة لي ،هذا انتصار مهم جد ًا  ...ال نريد ان تكون هذه الطفلة في الشارع أو في العمل ،نريد
لها أن تدرس لتتمكن غد ًا أن تصبح طبيبة أو مهندسة و أن تفعل ما تريد ،وليس فقط األعمال المنزلية295" .

العمال المتعاقدون في سلسل التوريد
ينقسم عالم األعمال هو أيضا إلى فئتين االثرياء والفقراء 296.فمن جهة ،لدينا الشركات ذات االيرادات واألرباح المرتفعة التي تقوم بتوظيف العمال
من أصحاب المهارات .وغالبا ً ما تمتلك هذه الشركات العالمات التجارية واألفكار والتكنولوجيا التي تمنحها قوة سوقية كبيرة .في المقابل  ،يعلق
العمال ذوو األجور المتدنية وبشكل متزايد في نشاطات أقل استقرارا مع معدالت ربح منخفضة وسط منافسة شرسة .فهم عمال النظافة وسائقو
المدراء التنفيذيين ويشغلون المصانع والمزارع التي ترتدي اهمية بالغة في ضمان ازدهار الشركات ذات هامش الربح المرتفع .ومع هذا ،فإن
االستعانة المتزايدة بمصادر خارجية تعني بأن قدرة العمال على المساومة ضمن حدود الشركة أو حتى داخل قطاع معين تصطدم بواقع عدم قدرتهم
على التواصل مع الشركات التي تجني األرباح.
نماذج األعمال المشتركة تقترح تركيز الشركات على اختصاصها المحدد وبأن تستعين بمصادر خارجية لجميع األنشطة

األخرى297.

وبناء على

ذلك ،فان العمال المشاركون في عملية اإلنتاج يعتبرون غير مهمين ويمكن تخفيض بدالً من أن يكونوا عنصرا ثمينا يمكن االستثمار فيهم .ويحقق
الصحاب العقود الخارجيون التميز التنافسي بخفض التكاليف ،وان الطريقة المباشرة للقيام بذلك هي بتخفيض األجور .اليوم في الواليات المتحدة
األمريكية ،مثال ،انخفضت أجور عمال النظافة بما نسبته  ،٪7-4وتراجعت أجور حراس األمن بنسبة  ٪24-8مقارنة باألجور في بداية
الثمانينيات 298.وال يمكن للمتعاقدين (أي األشخاص غير الموظفين بشكل مباشر) في الغالب االستفادة من اإلجازات المدفوعة األجر أو اإلجازات
المرضية أو نظام التأمينات المقدمة

للموظفين299.

أكثر الطرق شيوعا ً لخفض التكاليف تكمن بنقل الخدمات إلى الخارج .وعندما ال تكون هناك حاجة إلى عمالة تتمتع بمهارات عالية ،غالبا ً ما تبحث
الشركات عن البلدان ذات الكلفة االقلية ،حيث ينقل اإلنتاج إلى المكان االرخص .فالحكومات في العالم تتنافس على توفير عمالة أرخص ،في سباق
انتحاري الى الحضيض 300.وينتج عن ذلك استخدام عمال ال يحصلون على حصة عادلة من الفوائد المالية التي تتمتع بها الشركة األم وال على أي
حق من الحقوق الممنوحة في الدولة التي تتخذ فيها الشركة مقراً عاما ً لها.
عادة ما ترتبط أجور العمال الخارجيين هؤالء بعدد ساعات العمل وتكون منفصلة عن أداء الشركات التي تستفيد في نهاية المطاف من عملهم.
ويكون انعدام األمن الوظيفي هو القاعدة.
في العام  ،2016أفاد االتحاد الدولي لنقابات العمال بأن خمسين شركة من أكبر الشركات في العالم التي تبلغ إيراداتها مجتمعة  3.4تريليون دوالر،
تحتفظ بيد عاملة "خفية" تقدر بنحو  116مليون شخص في سالسل التوريد الخاصة بها  -والتي تمثل نحو  ٪94من إجمالي العاملين فيها .وغالبا ً
ما يتم التعاقد على عقودها بشكل خارجي عبر الحدود مرات عدة ،وتكون غالبية عقود العمال قصيرة األمد وهم ال يحظون بالحد األدنى من الحماية.
وغالبيتهم من

النساء301.

كذلك تسمح سالسل التوريد العالمية هذه للشركات باالستفادة من العمال ذوي األجور المتدنية فضال عن تجنب القوانين الحكومية الخاصة بظروف
العمل والضرائب.

من المستفيد؟
بما أن الجزء االكبر من النمو في الدخل العالمي لم يذهب الى العمال العاديين ،فمن استفاد منه ؟ في حين أن أصحاب األجور المنخفضة هم اكبر
الخاسرين في االقتصاد اليوم ،يشكل أصحاب األجور العالية وأصحاب الثروات اكبر المستفيدين ،ومعظم هؤالء من الرجال.

أصحاب الدخل األعلى
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في حين أن الحصة من الدخل القومي التي يحصل عليها االجراء آخذة في االنخفاض ،يشهد أصحاب األجور المرتفعة زيادة في حصتهم 302.يتحمل
العمال ذوو المهارات المنخفضة والمتوسطة هذا االنخفاض في حصة العمالة العالمية .ففي الفترة بين العامين  1995و ،2009انخفضت حصة
دخل العمالة مجتمعة بأكثر من سبع نقاط مئوية ،بينما زادت حصة العمالة العالمية ذات المهارات العالية بأكثر من خمس نقاط مئوية (انظر إلى
الرسم رقم  .)11واستمرت حصة األجور المنخفضة تتراجع لصالح أصحاب الدخل المرتفع حتى في البلدان التي حافظت فيها األجور على نصيبها
من الدخل

القومي303.

رسم بياني رقم  :11حصة العمالة في األسواق المتقدمة والناشئة واالقتصادات النامية مقارنة بالعمال ذوي المهارات العالية والمتوسطة
والمنخفضة( 2009-1995 ،نسبة مئوية).

حصة العمالة فى األسواق الناشئة واالقتصاد النامي
2009 -1995

حصة العمالة فى االقتصاد المتطور2009 -1995
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المصدر :قاعدة بيانات المدخالت والمخرجات العالمية؛ وحسابات موظفي صندوق النقد الدولي .مأخوذة من صندوق النقد الدولي (.)2017

خلصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن أصحاب األجور المتدنية شهدوا انخفاضا في دخلهم ،فإن دخل الشريحة العليا ونسبتها
 ٪1قد زاد بنسبة  ٪20خالل السنوات العشرين الماضية 304.اما الحصة من األجور التي حصلت عليها نسبة  % 10من الشريحة العليا ارتفعت
في االقتصادات النامية مثل البرازيل والهند وجنوب

أفريقيا305.

ففي جنوب أفريقيا ،حصلت نسبة  % 10من الشريحة العليا من المجتمع على

نصف إجمالي دخل األجور ،بينما حصلت الشريحة السفلى والتي تمثل نصف القوى العاملة على ٪12

فقط306.

وفي المملكة المتحدة ،يتقاضى

مدراء الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي الكبر مئة شركة ،اجوراً أعلى  130مرة من متوسط أجور الموظفين العاملين لديهم بينما كانت أعلى
ب  47مرة في العام

307.1998

وفقا لبحث منظمة أوكسفام ،كسب المدراء التنفيذيون ألكبر  35شركة مدرجة في البورصة في اسبانيا 207

أضعاف ما كسبه العمال األدنى اجراً في

شركاتهم308.

ويمثل الرجال باستمرار معظم العاملين األفضل

أجراً309.

في المتوسط ،يحتاج لرئيس تنفيذي

في واحدة من أكبر خمس شركات في قطاع المالبس الى اربعة ايام ونيف ليكسب ما تحصل عليه إمرأة بنغالديشية عاملة في قطاع المالبس في
حياتها

كلها310.

يظهر استطالع أوكسفام في عشرة بلدان تمثل ربع سكان العالم ،أن الرأي العام يعتبر أنه ينبغي خفض أجور المدراء التنفيذيين 311.في جميع البلدان،
يعتبر المشاركون أنه ينبغي تخفيض أجور المدراء التنفيذيين بنسبة  .٪40وفي بلدان مثل المملكة المتحدة والواليات المتحدة والهند ،يعتقد المشاركون
أنه ينبغي أن يتم تخفيض أجور المدراء التنفيذيين بنسبة .٪60
جدول رقم  :3ما موقف الرأي العام من راتب المدير التنفيذي
ما هي نسبة االجر االعلى الى
أجر العمال العاديين في نظر
الرأي العام
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ماذا يفترض ان تكون بنظرهم

ما هو الواقع
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جنوب أفريقيا
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المصدر :بحوث منظمة أوكسفام ()2017؛ اجر الرئيس التنفيذي العالمي بواسطة بلومبرغhttps://www.bloomberg.com/professional/blog/best-worst- .
countries-rich-ceo/

هذه الزيادة في راتب الرئيس التنفيذي عائدة بشكل كبير الى اللجوء المتزايد الى أنظمة الحوافز القائمة على األسهم .من خالل هذه األنظمة ،يضمن
المستثمرون وأصحاب الشركات أن المدراء والمدراء التنفيذيين الذين يتقاضون رواتب عالية يحرصون على تحقيق أقصى قيمة للمساهمين .ففي
الواليات المتحدة ،مثال ،كان  ٪1فقط من راتب مدير تنفيذي لشركة مدرجة ضمن تصنيف "فورتشن  ، "500في سبعينات القرن الماضي ،عبارة
عن خيار االكتتاب في اسهم الشركة؛ اما في العام  2012فقد شكلت خيارات األسهم  ٪80من مرتباتهم 312.فاألعلى أجراً هم من أصحاب األسهم
الرئيسيين وبوهم تاليا منخرطون بشكل كبير في نظام يعطي األولوية لعائدات المساهمين.
المبرر الرئيسي لهذا النمو الهائل في األجور كان لتحفيز األداء ،الذي لم يثبت صحته على المدى الطويل باالدلة .وقد وجدت مجموعة عمل حول
مرتبات المسؤولين التنفيذين التي قادها مستثمرون في المملكة المتحدة بأن "ارتفاع مستويات األجور التنفيذية على مدى السنوات الخمس عشرة
الماضية لم يكن متماشيا ً مع أداء مؤشر فوتسي ( )FTSEخالل الفترة

ذاتها"313.

وقد أشار بحث مماثل الى أن هذا الفصل بين األجر واألداء

صحي ًح في الواليات المتحدة أيضا ً 314.ويشكل التركيز المتواصل على ضرورة تحقيق الشركات الرباح اكثر وأسعار أسهم أعلى المسبب الرئيسي
النعدام المساواة .فتتعرض الشركات لضغوط لخفض التكاليف من أجل تعزيز أسهمها ،ما يعزز الضغوط باتجاه خفض األجور ،ويحفز الشركات
على تجنب الضرائب .ان زيادة أجور جميع عمال المالبس الفيتناميين البالغ عددهم  2.5مليون عامل من متوسط األجر إلى أجر الكفاف يكلف
 2.2مليار دوالر سنويا ً ،وهذا يعادل ثلث المبلغ المدفوع للمساهمين العام  2016من قبل أكبر خمس شركات في قطاع

المالبس315.

أصحاب الثروات
لم يكن العمال عموما أكبر المستفيدين من ازدهار االقتصاد العالمي في العقود األخيرة ،بل أصحاب الثروات أو من أصحاب رأس المال .فالدخل
من الثروات مثل الفوائد او ربحية األسهم أو ارتفاع قيمة الممتلكات  -زاد بشكل اسرع بكثير من األجور 316.وخالفا للحكمة السائدة بأن الجميع
يستفيد من سوق األسهم الصاعدة ،ثمة أدلة متزايدة تشير الى وجود ارتباط كبير بين انعدام المساواة المتنامي وارتفاع سوق األسهم 317.ويدعم هذا
أيضا ً الدليل على أن النمو في دخل نسبة  % 1من الشريحة العليا في الواليات المتحدة ،نجم غالبا ً من أرباح رأس المال ومن ايرادات "األسهم،
وفوائد الديون ،وإيجارات الممتلكات

العقارية"318.

فالدخل الناجم عن الثروات أو رأس المال ،يكاد ال يذكر بالنسبة لغالبية افراد المجتمع .ال بل هو سلبي بالنسبة
لكثيرين اذ يراكمون الديون والفائدة على هذه الديون .وتتركز الثروات بشكل كبير في الشريحة العليا من االقتصاد.

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

وتتركز ملكية األسهم ،مثال ،في صفوف األثرياء جداً .ففي الواليات المتحدة ،تمتلك نسبة  % 1من الشريحة
العليا ما يقرب من  ٪40من سوق األسهم ،319ويهيمن الرجال على ملكية

الثروات320.

السبب االساسي لهذا التركز في الثروات يعود الى تركيز نظامنا االقتصادي على إعطاء األولوية اليرادات المساهمين على حساب أي شيء

آخر321.

وعلى الصعيد العالمي ،تقاضى المساهمون ارباحا بلغت  1.2تريليون دوالر في العام  . 3222015فالضغط المتواصل لتحقيق عائدات للمساهمين
يأتي على حساب أجور أفضل للعمال ويعزز التهرب الضريبي للشركات على نطاق واسع جدا .وقد انتقد بنك انكلترا وبعض من أكبر المستثمرين
في العالم هذا النظام من العوائد الهائلة

لألسهم323.

حالة رقم  :13الثروة وصناعة الملبس
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تولد صناعة المالبس عائدات ضخمة للمالكين والمساهمين ،وبعضهم يصنف بين أغنى األغنياء في العالم .في العام  ،2016درت أرباح األسهم
السنوية للشركة األم لسلسلة متاجر األزياء (زارا) حوالي  1.3مليار يورو ،324على صاحبها أمانسيو أورتيغا رابع أغنى رجل في
واعتبر الخضر /التحالف األوروبي الحر في البرلمان األوروبي ان "زارا" قامت بعمليات تهرب ضريبي بين عامي  2011و

يحتل ستيفان بيرسون ،الذي أسس والده سلسة اتش آند آم )( H & M

327

العالم325.

326.2014

للمالبس المرتبة  43في قائمة فوربز لألشخاص األكثر ثرا ًء في

العالم ،وحصل على  658مليون يورومن أرباح األسهم في العام الماضي 328.وفي االجمال وزعت عائدات مذهلة تقدر قيمتها بـ  6.9مليارات
دوالر على مساهمي أكبر خمس شركات في مجال المالبس العام

329.2016

في المقابل ،تكسب شابات في بلدان مثل ميانمار أقل من  4دوالرات في اليوم ويعملن  14ساعة في ظروف عمل خطرة ال يتمكن خاللها من
الذهاب إلى المرحاض ،ليصنعن مالبس موجهة للتصدير بوتيرة سريعة 330.ان زيادة أجور جميع عمال المالبس الفيتناميين البالغ عددهم 2.5
مليون عامل وعاملة من متوسط األجر إلى أجر الكفاف تكلف  2.2مليار دوالر سنويا ً .هذا يعادل ثلث المبلغ المدفوع للمساهمين من قبل أكبر
خمس شركات في قطاع المالبس العام

331.2016

التخفيضات الضريبية والتهرب الضريبي تسرع من تركز الثروات
ينبغي أن تلعب الضرائب دورا في إعادة التوزيع وذلك لضمان تقاسم فوائد كسب المال في المجتمع برمته .إال أن الضرائب المفروضة على األفراد
والشركات ذوو الدخل المرتفع آخذة في االنخفاض .كذلك ،فإن أنواع الضرائب المفروضة على الثروة  -مثل الضرائب على الممتلكات والميراث
ورأس المال – ُخفضت السنوات األخيرة بشكل كبير في معظم البلدان الغنية ،ولم تطبق يوما ً على نحو سليم في معظم البلدان

النامية332.

وفي العام  ،1990كان معدل الضريبة االلزامية على الشركات في مجموعة العشرين يبلغ %40؛ وتراجعت في العام  2015الى

333.٪28.7

وقد انخفضت الضرائب على األجور المرتفعة بشكل كبير في معظم الدول الغنية .ففي الواليات المتحدة ،انخفضت هذه النسبة من أكثر من ٪90
في السبعينات إلى  ٪40في  334.2013وفي البلدان النامية ،كانت النسبة منخفضة على الدوام ،وهي في حدود  ٪30لم يتم يوما ً تحصيل معظم
هذه

الضرائب335.

وساهم تهرب الشركات من دفع الضرائب في هذا االتجاه ،فالبلدان النامية تفقد ما ال يقل عن  100مليار دوالر سنويا ً من تهرب الشركات من دفع
الضرائب336.

ونظرا الى أن هذه الضرائب هي من االنواع التي يدفعها الرجال في الغالب ،فإن الرجال هم اكثر من يستفيد من هذه التخفيضات الضريبية والتحصيل
الضعيف لهذه اإليرادات.
في الوقت عينه ،يتجنب االثرياء بشكل ملحوظ دفع الضرائب التي ينبغي عليهم تسديدها ،كما يتضح من الفضائح الضريبية المتكررة بما في ذلك
فضيحة أوراق الجنة ،حيث أن نسبة أغنى  %0.01من الشريحة العليا تجنبت دفع ما يربو الى  ٪30من الضرائب المستحقة

عليهم337.

كيف يخسر العمال أمام أصحاب الثروات
أدت هيمنة النخب على عملية صنع السياسات ،على خلفية األفكار االقتصادية الليبرالية الجديدة الى تحريك مجموعة من القوى االقتصادية النافذة
التي أدت إلى خفض قوة العمال ذوي األجور المتدنية لصالح أصحاب األجور العالية وأصحاب الثروات.
رسم بياني رقم  :12الظروف السائدة التي تؤدي إلى انعدام المساواة
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 .1الحـد من حقــــوق
العمــال.

 .2سباق إلى الحضيض على صعيد العمل:

سالسل التوريد واالستعانة بمصادر خارجية.
األفكار
االقتصادية
الليبرالية
الجديدة
وهيمنة

 .3االتمتة وملكية التـكنولوجيـا.

 .4استغالل انعدام المساواة بين

 .5هيمنة المساهمين األثرياء على

النخب الغنية
 .6رفع الضوابط ونمو القطاع المالي :زيادة في

السياسات

ارتفاع انعدام

الجنسين.

الشركات.

على

انخفاض القوة التفاوضية
للعمال ذوي األجر
المنخفض.

المساواة.

زيادة القوة التفاوضية
ألصحاب األجور
العالية وأصحاب
الثروة.

حركة رأس المال ،وليس العمل.
 .7التهرب الضريبي والشبكة العالمية
للمالذات الضريبية.

 .8السباق إلى فرض أقل الضرائب على
الشركات واألفراد.
 .9زيـادة تركز الشركــات
واالحتكـار.

ويتصف ها النظام بما يلي:
 -1رفع الضوابط التنظيمية للحد من حقوق العمال .تم تخفيف الضوابط التنظيمية للعمل في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء ،وغالبا ً ما أتى
ذلك بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 338.وتفيد العديد من الدراسات بأن اللوائح الضعيفة لحماية العمال وتراجع عدد العمال المنتسبين
الى نقابات له األثر على تراجع حصة العمالة من الدخل 339.والنساء هن األكثر تضرراً .وقد وجد صندوق النقد الدولي بأن نحو نصف الزيادة في
انعدام المساواة في البلدان الغنية مرتبط بتراجع النقابات العمالية 340.وبمعزل عن تراجع النقابات ،ساهم ضعف األنظمة األخرى التي تحمي العمال،
مثل الحد األدنى لألجور وحماية العمالة في ذلك أيضا ً .واظهرت دراسات أخرى أن االرتفاع في الوظائف بدوام جزئي أو المؤقتة أو بال عقود
مرتبط أيضا ً بارتفاع نسب انعدام

المساواة341.

 .2السباق إلى الحضيض على صعيد العمل  .استخدام سالسل التوريد العالمية يرغم البلدان على خوض منافسة لتقديم أرخص بد عاملة 342.يساهم
ذلك الى جانب استعانة البلدان الغنية بمصادر خارجية للتصنيع في خفض األجور واألسعار على
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 .3االتمتة وملكية التكنولوجيا .يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تقضي على مئات الماليين من فرص العمل وتمنع البلدان الفقيرة من استخدام العمالة
ذات المهارات المتدنية كسبيل لتحقيق التنمية .فالقيمة الناجمة عن استخدام لتكنولوجيا الجديدة تذهب إلى مالكي اآلالت ،وليس إلى العمال 344.وقد
أدى ذلك إلى توجيه دعوات من بيل غيتس وآخرين إلى "فرض الضرائب على الروبوتات" ،وإعطاء الحكومات دوراً رقابيا ً في التطوير التكنولوجي
لضمان تحقيق الفوائد

لألغلبية345.

 - 4استغلل انعدام المساواة بين الجنسين .إن المعايير االجتماعية حول مسألة انعدام المساواة بين الجنسين تضفي الشرعية على دفع أجور أقل
للنساء ومنحهن حقوقا ً أقل في مكان العمل ،ما يقلل بدوره من القدرة التفاوضية لليد

العاملة346.

 .5الهيمنة الساحقة للمساهمين األثرياء على الشركات .كان هناك تنوع في هياكل الشركات لعدة قرون ،إال أن الحقبة الليبرالية الجديدة شهدت
توسعا ً في نموذج متطرف جدا حيث ال تمثل قاعات مجلس اإلدارة التي يحتلها في الغالب الذكور ،سوى مصالح المستثمرين األثرياء ،في حين أن
جميع القرارات التجارية المتخذة يجب ان تهدف الى تكثيف عائدات المساهمين .وقد أدى هذا إلى زيادة في حصة األرباح التي تذهب إلى المساهمين
على شكل ايرادات االسهم أو إعادة شراء األسهم في جميع أنحاء

العالم347.

 - 6نمو القطاع المالي ،وإلغاء القيود التنظيمية على التمويل ورأس المال .أصبح رأس المال اآلن يتنقل بشكل كبير ،داخل البلدان والشركات
وخارجها ،ما يعطي قوة تفاوضية كبيرة لألسواق المالية ويحقق العائدات للمساهمين .ويرتبط ارتفاع القطاع المالي بارتفاع نسب انعدام

المساواة348.

 - 7التهرب الضريبي والملذات الضريبية .يمكن لألفراد والشركات الغنية تجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم باستخدام شبكة عالمية من المالذات
الضريبية .فتخسر البلدان النامية ما ال يقل عن  170مليار دوالر سنويا ً بسبب آليات يعتمدها األفراد والشركات لتجنب دفع الضرائب 349.ويكفي
هذا المبلغ بسهولة لتوفير التعليم لـ  264مليون طفل خارج المدرسة

حاليا ً350.

 – 8السباق الى الحضيض فيما يتعلق بفرض الضرائب .في السنوات األخيرة ،خفضت معدالت الضرائب على الثروات بشكل كبير في جميع
أنحاء العالم .ففي العام  1990كان معدل ضريبة الشركات االلزامية في دول مجموعة العشرين ٪40؛ وتراجع العام  2015الى

351.٪28.7

أيضا ً ،انخفضت الضرائب على رأس المال ،مثل ارباح رأس المال وعلى الممتلكات واإلرث ،بسرعة في البلدان الغنية ،فيما ال يزال يتعين تنفيذها
بفعالية في معظم البلدان النامية .وتساهم الحوافز الضريبية الواسعة النطاق المقدمة للشركات في تقويض

اإليرادات352.

 - 9زيادة تركز الشركات واحتكار السلطة .على مدى السنوات الثالثين الماضية ،ارتفعت القيمة الفعلية لألرباح الصافية التي كشفت عنها أكبر
الشركات في العالم بأكثر من ثالثة أضعاف ،من  2تريليون دوالر في العام  1980إلى  7.2تريليون دوالر بحلول العام  353.2013ويعزى معظم
هذه االرباح الى التركز المتزايد لقوة الشركات واالحتكارات التي تؤدي بدورها إلى زيادة انعدام

المساواة354.

وقد أدت هذه القوى االقتصادية مجتمعة إلى تراجع قوة العمال وزيادة القدرة التفاوضية لذوي األجور العالية وأصحاب الثروات .وكانت المرأة
األكثرتأثراً وبشكل غير متناسب إذ أن هذه القوى تفضل الرجال على النساء وتستغل انعدام المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع مما يعزز
بدوره مسألة انعدام المساواة.
ال ينبغي ان يكون الوضع على هذه الحال .فمن الممكن إقامة اقتصاد أكثر إنصافا ً وإنسانية.

 -4تصميم اقتصاد إنساني يصلح للجميع
ال يحتاج االقتصاد إلى أن يكون مبنيا على النحو الذي هو عليه .يمكن الحاق الهزيمة هذه القوى االقتصادية النافذة ويمكننا أن نوفر اقتصاداً أكثر
إنسانية يضع مصالح العمال العاديين وصغار منتجي األغذية على رأس األولوية وليس مصالح أصحاب األجور العالية وأصحاب الثروات .هذا
يعني التوصل إلى اقتصاد انساني يوفر حياة كريمة للجميع مع الحفاظ على كوكب األرض لألجيال المقبلة .وعلينا أن نرفض االقتصاد الليبرالي
الجديد والتأثير غير المقبول للنخب على حكوماتنا .هناك عنصران مهمان لتحقيق ذلك :االول التوزيع المسبق ،واآلخر إعادة التوزيع.

التوزيع المسبق :مساواة أكبر بالتصميم (او عمداً !!)
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كل اقتصاد ينتج مستوى معينا ً من انعدام المساواة االقتصادية أو توزيعا معينا للموارد قبل تدخل الحكومة من خالل الضرائب واإلنفاق .هذا المستوى
من انعدام المساواة وما يعرف "بانعدام المساواة السوقي" .هناك أنواع مختلفة من االقتصادات تنتج مستويات مختلفة جداً من انعدام المساواة السوقية.
ومن االهمية في مكان أن ُيصمم االقتصاد اإلنساني من البداية بهدف تحقيق قدر أكبر من المساواة ،حيث توصف هذه العملية بأنها عملية "التوزيع
المسبق"355.

وللحكومة دوران اساسيان لتحقيق ذلك :أوالً من خالل القواعد التنظيمية وثانيا ً من خالل تعزيز نماذج األعمال ودعمها لتفضي الى نتائج أكثر
إنصافا ً.

تنظيم العولمة
ثمة اعتقاد سائد باستحالة الفصل بين العولمة وإلغاء القيود التنظيمية ،وهذا خطأ .فيفترض مثال انه كلما زادت عولمة
االقتصاد وتكامله ،كلما زاد التحرر من القواعد التنظيمية ،فيستحيل أن يكون واحد من دون اآلخر .إال أن بلدانا مثل

هناك حاجة إلى رؤية
جديدة للعولمة.

كوريا الجنوبية ،أو البرازيل مؤخراً ،نجحت في الحد من انعدام المساواة رغم انخراطها في االقتصاد العالمي وهي
تمكنت من القيام بذلك جزئيا مع فرض تنظيم مهم للعديد من جوانب

اقتصاداتها356.

قد تشكل األسواق والتكامل االقتصادي محركا ً مهما ً للنمو واالزدهار ،ولكن كالهما يحتاج إلى إدارة وتنظيم دقيقين لمصلحة الجميع ،بحيث يتم
توزيع عائدات النمو بشكل عادل .أما وان تركت بدون مراقبة فإنها تهدد ديمقراطيتنا وقدرتها على ايجاد مجتمعات أكثر انصافا .وثمة حاجة لرؤية
جديدة للعولمة .ينبغي أن يكون هناك فصل واضح للعولمة عن الحاجة المفترضة إللغاء القيود والضوابط .وسيتطلب تحقيق ذلك تعاونا ً عالميا ً على
نطاق أوسع بكثير مما هو عليه اليوم .ومع إنه يفضل ان تكون هنالك قوانين وضوابط عالمية ،إال أنها ليست الخيار الوحيد ،وهو اعتبار مهم نظراً
لصعوبة التوصل إلى اتفاق متعدد الجنسيات في المناخ السياسي اليوم .ولحسن الحظ ،ال يزال أمام الحكومات مساحة كبيرة لفرض الضوابط والقيود
على الصعيد الوطني.
فعلى سبيل المثال ،الحاجة الملحة إلى ضوابط تنظيمية مالية أكثر فعالية كانت واضحة في أعقاب األزمة المالية .واعتبر صندوق النقد الدولي أن
العولمة وتحرير التمويل حققا الفائدة االقل لالقتصاد العالمي مع زيادة كبيرة في انعدام المساواة والمخاطر وانعدام

االستقرار357.

وبالتالي ذهبت

العولمة إلى أبعد من الالزم ،وثمة حاجة إلى المزيد من الضوابط التنظيمية في هذا المجال .مرة أخرى ،ينبغي أن يكون التمويل خادما ً لالقتصاد
الحقيقي ،وليس العكس .وينبغي أن يشمل ذلك تنظيم حجم العوائد للمساهمين واجور للمدراء التنفيذين ،وتحفيز اإلنفاق على األجور ،واالستثمار في
زيادة اإلنتاج واالستدامة والحد من مسألة انعدام المساواة.
السؤال الرئيسي للمستقبل
هو "من يملك الروبوتات؟".

التكنولوجيا لديها القدرة على توفير حياة أفضل للغالبية ،وذلك عن طريق خفض حجم األعمال المؤلمة والخطيرة
والمهينة .ويمكنها أن توفر حياة أفضل للغالبية فقط إن تم التنعم بفوائدها بشكل عادل ومشترط .فأتمتة العمل تعنى ان

العامل لم يعد يستفيد من النمو االقتصادي بل صاحب التكنولوجيا .السؤال الرئيسي للمستقبل هو "من يملك الروبوتات؟" .يتعين على الحكومات
وضع الضوابط المناسبة بشأن ملكية التكنولوجيا والملكية الفكرية وحماية األشخاص في عالقاتهم المعقدة مع التغير التكنولوجي .ويشمل ذلك
تشريعات لحماية حقوق العمال ولتوفير أعمال الئقة .وضع ضوابط تنظيمية ل"اقتصاد غير المتفرغين" ومنها على سبيل المثال ،اعتراف المملكة
المتحدة بان سائقي اوبر هم موظفون في الشركة  -هو مثال جيد على ذلك 358.بينما نتأمل مستقبل العمل ،يجب أال تغيب عن ناظرنا األنظار اهمية
هذه التفاعالت اإلنسانية التي ال ينبغي ان تستبدل باآلالت .وسيشمل جزء من ذلك ما يدرج االن في إطار الرعاية غير المدفوعة األجر ،مثل رعاية
األطفال أو كبار السن.
نحن بحاجة إلى ضوابط وقوانين أكثر وأفضل لحماية حقوق العمال وقيود أقل على حق العمال في االنضمام للنقابات .وربط صندوق النقد الدولي
وغيره من الجهات المانحة قوة المفاوضة الفعالة بانخفاض مستويات انعدام المساواة والتوزيع العادل لعائدات النمو

االقتصادي359.

ينبغي على

الحكومات إقرار تشريعات بشأن اجور الكفاف الالئقة المربوطة بالتضخم ،والسعي إلى إضفاء الصبغة الرسمية على أكبر قدر ممكن من اقتصادها:
وعليها أن تلغي عقود العمل من دون دوام وأن تضمن األمن الوظيفي للجميع .هذه التدابير سوف تفيد بشكل متفاوت النساء اللواتي عانين من أسوأ
التجاوزات في االقتصاد العالمي لعقود.
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هناك حاجة إلنهاء السباق السريع الى الحضيض في معاملة العمال .وال يمكن أبداً أن يكون عمل األطفال وعمالة العبيد أمرا مقبوالً أخالقيا ً ،ومن
المسلم به عالميا ً أنه ينبغي القضاء عليهما .ينبغي إعادة النظر في أجور الفقر واألعمال غير المستقرة والخطيرة ،كما ينبغي أن تعالج المعاملة غير
المتكافئة للمرأة والرجل في مكان العمل ،وينبغي إزالة كل هذا من ميدان المنافسة بين الشركات وبين الحكومات .وتتمثل إحدى الخطوات العملية
في مطالبة جميع الشركات متعددة الجنسيات اخذ الحيطة المناسبة في سالسل التوريد الخاصة بها ،بحيث تتحمل المسؤولية عن سالسل التوريد
الكاملة لضمان معاملة العمال بشكل الئق ،بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،360وال ينبغي
ألي شركة أو حكومة ان تعمل على زيادة أرباحها من خالل اعطاء عمالها اجراً قليال ال يمكنهم من العيش بكرامة.

تصور جديد للقطاع الخاص
بإمكان التجارة واالستثمار توفير الفرص والمنتجات والخدمات واالزدهار على نطاق واسع ،كما يمكن للشركات أن تختار الطريق السليم .وتؤثر
قرارات الشركات على العمال والمستهلكين والمزارعين والمجتمعات المحلية ،فضال عن المساهمين والمستثمرين .ومع ذلك ،تتخذ القرارات على
نحو متزايد ،فقط من منظار الزيادة القصوى لعائدات للمساهمين 361.وقد ولد ذلك قيودا توقع عالم األعمال سي في فخ تعزيز أزمة انعدام المساواة.
ومع ذلك ،فإن الشركات والحركات االجتماعية ورجال األعمال وضعوا مجموعة من المفاهيم التي تحاول التحرر من هذه القيود من خالل ،على
سبيل المثال ال الحصر :التعاونيات ونماذج ملكية الموظفين وأولوية رسالة الشركة وشركات المنفعة والمشاريع االجتماعية ومؤسسات التجارة
العادلة واألعمال التجارية العادلة وتصميم التوزيع ورأسمالية أصحاب المصلحة .ويمكن لهذه النماذج التقدمية أن تصبح القاعدة إذا صمم القادة
السياسيون االقتصاد بطريقة تسمح بتمويل هذه النماذج ودعمها وتعزيزها.
حالة رقم  :14أمثلة على شركات منظمة بشكل منصف أكثر
من األمثلة البارزة على الشركات التجارية المنظمة بطريقة تكون اكثر انصافا ً:
•

ديفاين تشوكليت ( :)Divine Chocolateشركة للتجارة العادلة تملكها جزئيا ً وتديرها مجموعات مزارعين.

•

جون لويس ( :)John Lewisمتاجر يملكها الموظفون.

•

هواوي ( :)Huaweiتشارك األرباح مع العمال.

•

فيرفون (ُ :)Fairphoneتدار مع إعطاء االولوية للرسالة االجتماعية.

•

غرامين-دانون فودز ( :)Grameen-Danone Foodsشركة إجتماعية تركز على كيفية تأثيرها على المستهلكين.

•

أمول( :)Amulمملكومة ومدارة بطريقة تصب بالكامل في مصلحة ماليين المزارعين.

تمكنت هذه الشركات ،من خالل االبتعاد عن إعطاء األولوية للمساهمين والمستثمرين فقط ،من تشارك المخاطر والمكافآت والسلطة بشكل أكثر
إنصافا ً.
تظهر الدراسات بأن الشركات المملوكة للموظفين تولد المزيد من فرص العمل وأجور مرتفعة لموظفيها 362.موندراغون ( )Mondragonوهي
شركة تعاونية إسبانية متعددة الجنسيات يبلغ حجم مبيعاتها  13مليار دوالر وتوظف  47ألف شخص ،القرارات داخلها تتخذ بطريقة ديموقراطية

مع التركيز على األمن الوظيفي وعلى أال يزيد األجر األعلى فيها عن تسعة أضعاف االجر األدنى.
للشركات العالمية دور محوري في دعم التجارة العادلة في سالسل التوريد الخاصة بها .وقد يكمل هذا الجهود الرامية لمعالجة المسائل االجتماعية
ومسائل حقوق اإلنسان .فمن خالل دعم الموردين إلعتماد نهج أكثر إنصافا ً ،يمكن للشركات أن تساعد في ضمان أن تكون سالسل التوريد الخاصة
بها أكثر أمنا واستدامة على المدى الطويل.
ثمة سبيل رئيسي آخر لضمان توزيع العائدات على نحو أفضل لتكون قادرة على التأثير على مسار االقتصاد بطرق أكثر إنصافا ً ،هي أن تشارك
الحكومات بملكية عامة كاملة او جزئية في صناعات ومشاريع تجارية .كان ذلك منبوذا فكريا ً لسنوات عديدة ألنه يتناقض مع الحكمة االقتصادية
الليبرالية الجديدة التقليدية .ومع ذلك ،فإن بعض المجتمعات األكثر مساواة واألنجح اقتصاديا ً مثل تلك الموجودة في الدول االسكندينافية ال يزال

كافئوا العمل وليس الثروة

50

القطاع العامل يملك فيها قطاعات كبيرة من اقتصاداتها ،ما يضمن أن فوائد النجاح االقتصادي تحقق عائداً للمواطن العادي وليس المساهم
وينطبق هذا بصفة خاصة على مجاالت االقتصاد التي قد تكون عرضة

الغني363.

لالحتكار364.

المزيد من االبتكار في نماذج األعمال سيكون امرا حاسما ً في النجاح .فقد آن األوان لنخول أنفسنا لتصميم األعمال التجارية مع نية حقيقية بنشر
الثروة والدخل والفرص على نطاق واسع .نحن بحاجة إلى تفجر في الحس االبتكاري الذي يركز على الشركات المصممة لتكون ناجعة لالشخاص
االكثر تأثرا بها .وسينعكس هذا حصول المزيد من األشخاص على عمل أفضل برواتب أفضلر.
حالة رقم  :15أوكسفام وحركة التجارة العادلة
إن العمل من أجل إيجاد أعمال أكثر إنصافا ً ليس بمجال جديد تخوضه أوكسفام .فعلى مر السنين ،قامت أوكسفام بتأسيس ودعم العديد من هذه
الشركات ،وشمل ذلك المشاركة في إنشاء مؤسسات ناجحة مثل مقهى ديريكت ( ،)Café Directودعم العشرات من المؤسسات على مستويات
المجتمع المحلي في جميع أنحاء العالم من خالل تنفيذ برنامج تنمية ،وبرنامج المرأة في المشاريع الصغيرة وغيرها .فمن خالل دورها في حركة
التجارة العادلة ،وكمؤسس لمؤسسة التجارة العادلة ( ،)Fairtradeدأبت أوكسفام على الترويج لنماذج من المشاريع التي توزع المخاطر
والمكافآت والسلطة بشكل أكثر إنصافا ً .لقد حان الوقت لمضاعفة هذه الجهود ،وبناء اقتصاد من شأنه أن يعزز وينشر هذه النماذج بشكل موسع.
وفي حين ينغي على الحكومات أن تقوم بدوررائدفي مجال تنظيم الشركات لضمان تكافؤ الفرص ،ال يزال بإمكان الشركات نفسها أن تقوم بالكثير
لجعل العالم مكانا ً أكثر مساواة.

إعادة التوزيع في االقتصاد اإلنساني
من خالل اإلنفاق والضرائب ،لدى الحكومات سلطة نافذة في إعادة التوزيع والحد من انعدام

المساواة365.

االنفاق العام
تشير األدلة في أكثر من  150بلداً ،غنيا ً وفقيراً على حد سواء على مدى أكثر من  30عاما ً  ،366بأن االستثمار في الصحة والتعليم والحماية
االجتماعية يقلل من معدالت انعدام المساواة .ويرجع ذلك إلى أن اإلنفاق الحكومي يمكن أن يساعد على الحد من انعدام المساواة في الدخل من خالل
وضع دخل "افتراضي" أو فعلي في جيوب الجميع 367.وقد تبين أن هذا يقلل من انعدام المساواة في الدخل بنسبة  ٪20في المتوسط في جميع بلدان
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي368؛ وتبين من خالل دراسة أجريت مؤخراً شملت  13بلداً ناميا ً من أن اإلنفاق على التعليم والصحة
يساهم في  ٪69من مجموع تدني معدالت انعدام

المساواة369.

عندما تقدم الحكومات خدمات عامة جيدة ومجانية أو مدعومة بشكل كبير ،فإن األشخاص األفقر يستخدمون حدا أدنى من دخلهم المتدني ليدفعوا في
مقابل الحصول على هذه الخدمات .بالنسبة ألصحاب أدنى األجور ،قد تكون القيمة النقدية لهذه الخدمات أكبر مما يكسبونه من أجورهم

الفعلية370.

فالخدمات العامة الجيدة تعود بالفائدة على نساء كثيرات ألنها تقلل من حاجتهن للرعاية غير المدفوعة األجر وتعالج أوجه انعدام المساواة في
الحصول على التعليم والخدمات الصحية ،وتزيد هذه االستفادة عندما تقترن بتدابير محددة مثل توفير الرعاية المجانية لألطفال.
وتبين أن التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة يزيدان من نسب انعدام المساواة االقتصادية وانعدام المساواة بين الجنسين ،حيث أنهما غير
متاحين إال للذين بمقدورهم
استمرارها مع األجيال

الدفع371.

ويمكن للتعليم الخاص أيضا ً أن يقلل من الحراك االجتماعي ،مما يزيد من انعدام المساواة ومن احتمال

المقبلة372.

إعادة التوزيع اليوم تمهد للتوزيع المسبق غداً :فينبغي االستثمار في التعليم والصحة لجميع األطفال لتوفير أكبر قدر من الفرص لهم ليكون المجتمع
مبنيا على المواهب بدالً من االمتيازات.
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يمكن تعزيز أثر الخدمات "العينية" إذا قدمت الحكومات دعما ً نقديا ً مباشراً من خالل برامج الرعاية االجتماعية مثل برامج التحويالت النقدية .وهذا
يوفر الحماية للمواطنين من ظروف طارئة ،أو يساعد على ضمان حصول أكثر األشخاص فقرا على دعم

لدخلهم373.

ينبغي للحكومات أن ترقى إلى مستوى طموح الحد االدنى للحماية االجتماعية الذي حددته منظمة العمل

الدولية374

إعادة التوزيع اليوم تمهد
للتوزيع المسبق غداً

وأن تضمن التغطية العالمية.

الضرائب قد تكون أيضا ا أداة قوية لتحقيق المساواة
يمكن فرض الضرائب واستخدامها للحد من انعدام المساواة .فمن خالل أخذ المزيد من األغنياء بدال من االقل ثرا ًء ،تساهم الضريبة بشكل مباشر
في تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء ،كما يمكن لها أن تلعب دوراً رئيسيا ً في هيكلة االقتصاد ،وخفض أوجه انعدام المساواة في السوق من
خالل خفض الحوافز على األرباح العالية المفرطة وعائدات المساهمين ورواتب المدراء التنفيذيين .كذلك يمكن استخدام الضرائب لتشجيع االستثمار
في التكنولوجيات الجديدة وأنواع مختلفة من األعمال التجارية التي تمكن العمال من تأمين المزيد من األرباح ،وتكون كلمتهم مسموعة أكثر
ويساعدون على بناء اقتصاد أكثر استدامة وأكثر إنسانية .أخيراً تلعب اإليرادات من الضرائب دوراً حيويا ً في تمويل الخدمات العامة مثل الرعاية
الصحية والتعليم.
باإلمكان بذل المزيد من الجهد الستخدام الضرائب للتصدي للعوائد المفرطة على رأس المال .لتحقيق ذلك ،ينبغي على الحكومات أن تفرض ضرائب
على كل األفراد األغنياء والشركات الغنية ،فعليهم أن يدفعوا ضرائب أعلى وأكثر شموالً ،ويجب أال يكون بمقدورهم تجنب دفع الضرائب المستحقة
عليهم.
نحن بحاجة إلى أن نرى تحركا عالميا منسقا لوقف التهرب الضريبي من جانب األفراد والشركات الغنية وإلنهاء عصر المالذات الضريبية .نحن
بحاجة إلى أن نرى نهاية السباق لفرض أقل المعدالت الضريبية .ينبغي أال تكون مستويات الضرائب المنخفضة بشكل غير مقبول جزءاً من المنافسة
بين الدول لجذب األعمال التجارية.
يجب أن يُعكس التراجع العالمي في معدالت الضرائب التصاعدية وفي التحصيل .فينبغي للحكومات أن تحذو حذو تشيلي وجنوب أفريقيا اللتين
زادتا الضرائب على الشركات الغنية واألفراد االثرياء 375.نحتاج إلى أن نرى انتشارا واسع النطاق للضرائب على الممتلكات وأرباح رأس المال
والميراث .كذلك ينبغي إعادة فرض الضرائب المباشرة على الثروة ،واعتماد شكال جديدة من الضرائب ،مثل الضريبة على الروبوتات التي اقترحها
بيل غيتس .وقد أوضحت منظمة أوكسفام كيف يمكن للضريبة العالمية البالغة  ٪1.5والتب تفرض على ثروة أصحاب المليارات ان تؤمن دخول
كل اطفال العالم إلى

المدرسة376.

التوصيات
يتعين على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تعترف بأثر النموذج االقتصادي الليبرالي الجديد الحالي على فقراء العالم .ويجب أن
تعمل تاليا على تنمية المزيد من االقتصادات االنسانية التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة كهدف جوهري .تتناول التوصيات التالية ما
ينبغي أن تفعله الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات.

إلى الحكومات والمؤسسات الدولية
فيما يتعلق بانعدام المساواة:
•

وضع أهداف وخطط عمل محددة زمنيا ا للحد من انعدام المساواة .ينبغي على الحكومات أن تعمل حتى ال يتجاوز إجمالي
دخل أغنى  ٪10من السكان دخل ال  ٪40االفقر في البالد .كذلك ينبغي على الحكومات أن توافق على استخدام ذلك
المقياس 377باعتباره المؤشر المعدل لهدف التنمية المستدامة العاشر بشأن أزمة انعدام المساواة.
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•

إنهاء الثراء الفاحش .لكي نتمكن من إنهاء الفقر المدقع ،يتوجب علينا أيضا أن ننهي الثروات الفاحشة ،فالعصر الذهبي
الراهن يقوض مستقبلنا .يتعين على الحكومات أن تستخدم االطر القانونية والضرائب من أجل الحد بشكل جذري من
مستويات الثراء الفاحش ،والحد كذلك من تأثير االثرياء افرادا" وجماعات ،على صنع السياسات.

•

العمل معا ا لتحقيق ثورة في بيانات انعدام المساواة .يتوجب على كل بلد أن يضع هدفا" إلنتاج البيانات المتعلقة بثروة ودخل
كل فرد في المجتمع بشكل سنوي ال سيما البيانات المتعلقة بدخل اغنى  % 1و  % 10في المجتمع ..وباالضافة الى
تمويل المزيد من الدراسات واالستبيانات المتعلقة باألسر ينبغي نشر مصادر بيانات اخرى لتسليط الضوء على الدخل
والثروة في الطبقة العليا.

•

379

تطبيق سياسات بهدف معالجة جميع أشكال التمييز بين الجنسين وتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية والتصرفات تجاه
المرأة وعمل المرأة وإعادة توازن دينامية السلطة على مستوى األسرة والمستويات المحلية والوطنية والدولية.

•

االعتراف بحقوق المواطنين ومنظماتهم وحمايتها ،في حرية التعبير وتكوين الجمعيات .عكس جميع التشريعات
واإلجراءات التي ضيقت الخناق على المواطنين وتقديم دعم خاص للمنظمات التي تدافع عن حقوق النساء والفئات المهمشة
األخرى.

فيما يتعلق بتخطيط اقتصاد عادل في االساس:
•

تحفيز نماذج األعمال التي تعطي األولوية لعائد مادي أكثر إنصافا ا بما في ذلك التعاونيات ومشاركة الموظفين في إدارة
الشركات وسالسل التوريد.

•

مطالبة جميع الشركات متعددة الجنسيات بتطبيق بذل العناية الواجبة على سالسل التوريد الكاملة الخاصة بها لضمان
دفع أجور الكفاف لجميع العمال وفقا ا للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

•

الحد من عائدات المساهمين واعتماد رواتب للمدراء التنفيذيين في الشركات ال تزيد عن  20مرة من متوسط أجور
الموظفين

•

380

381

ويفضل أن يكون أقل.

القضاء على الفجوة في األجور بين الجنسين وضمان تطبيق حقوق المرأة العاملة بالكامل في جميع مجاالت االقتصاد.
يضاف الى ذلك إلغاء القوانين التي تتعارض مع المساواة االقتصادية للمرأة وتنفيذ التشريعات واألطر التنظيمية التي تدعم
حقوق المرأة.

•

القضاء على عمل العبودية وأجور الفقر .االنتقال من الحد االدنى لالجور الى "أجر الكفاف" لجميع العمال استناداً إلى
مؤشرات غالء المعيشة وبمشاركة كاملة من النقابات وغيرها من الشركاء االجتماعيين.

•

تعزيز تنظيم العمال .وضع معايير قانونية تحفظ حقوق العمال في االنتساب الى نقابات واإلضراب فضال عن إلغاء جميع
القوانين التي تتعارض مع هذه الحقوق والسماح بالمفاوضة الجماعية ودعمها لتتم على نطاق واسع.

•

القضاء على العمل غير المستقر وضمان احترام جميع أشكال العمل الجديدة لحقوق العمال .ضمان حقوق العمال المحليين
والعمال المهاجرين والموظفين غير الرسميين .إضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد غير المنظم تدريجا ً لضمان حماية
جميع العمال وإشراك العمال غير الرسميين في عملية صنع القرار

فيما يتعلق بإعادة التوزيع من أجل مجتمع أكثر إنصافا ا:
االنفاق العام
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•

االلتزام علنا تحقيق خدمات مجانية عامة وتوفير الحد االدنى للحماية االجتماعية 382.زيادة التمويل العام وتوفيره لتحقيق
ذلك وضمان مساهمة أصحاب العمل في الضمان االجتماعي أو التأمين االجتماعي.

•

االمتناع عن توجيه التمويل العام إلى الحوافز واإلعانات للرعاية الصحية والتعليم من قبل شركات القطاع الخاص الرامية
للربح وتوسيع أفق تقديم الخدمات األساسية للقطاع العام .التنظيم الصارم للمرافق الخاصة للسالمة والجودة ومنعهم من
استبعاد أولئك الذين ال يستطيعون الدفع.

الضرائب
•

استخدام الضرائب للحد من الثروة الفاحشة .إعطاء األولوية للضرائب التي يدفعها األغنياء بشكل غير متناسب مثل الضريبة
على الثروة والممتلكات والميراث واألرباح الرأسمالية .زيادة الضرائب وجبايتها على اصحاب الدخل المرتفع .إدخال
ضريبة الثروة العالمية على أصحاب المليارات للمساعدة في تمويل أهداف التنمية المستدامة.

•

المطالبة بجيل جديد من اإلصلحات الضريبية الدولية إلنهاء السباق الى الحضيض على صعيد الضرائب ،حيث ينبغي
تحديد معدالت الضرائب بشكل عادل ومنصف يساهم في الحد من انعدام المساواة 383.فأي مفاوضات جديدة ينبغي أن تجري
برعاية هيئة ضريبية عالمية جديدة تكفل مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة.

•

حظر اللجوء إلى الملذات الضريبية اآلمنة وزيادة الشفافية من خالل اعتماد قائمة سوداء موضوعية ألسوأ المالذات
الضريبية وفرض العقوبات الفعالة والتلقائية ضد الشركات واألفراد والبلدان التي تقوم باستخدامها.

ينبغي أن تؤدي الشركات دورها في بناء اقتصاد أكثر إنسانية:
•

ال لتوزيع األرباح في حال عدم توافر أجر الكفاف :يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تختار إعطاء األولوية للعمال ذوي
األجور المتدنية وذلك من خالل اإلحجام عن مكافأة المساهمين عبر توزيع األرباح أو إعادة شراء االسهم أو دفع العالوات
إلى المديرين التنفيذيين وأصحاب االجور العالية ،حتى يحصل جميع موظفيهم على أجر الكفاف (يحسب باستخدام معيار
مستقل) إضافة الى اتخاذ التدابير لضمان دفعها األسعار التي تؤمن دخالً معيشيا ً للعمال أو المنتجين في سالسل التوريد
الرئيسية.

•

التمثيل في مجالس اإلدارة :ينبغي على الشركات ضمان تمثيل العمال في مجالس اإلدارة ولجان االجور والعمل على إيجاد
سبل إلسماع صوت االطراف اآلخرين ،في صنع القرار أمثال العاملين في سالسل التوريد والمجتمعات المحلية.

•

دعم التغيير في عملية التحول في سلسل التوريد :يمكن للشركات إعطاء األولوية للتزود من مؤسسات أكثر تنظيما ً وإنصافا
في سالسل التوريد الخاصة بها  -على سبيل المثال تلك التي يملكها العمال أو المنتجون جزئيا ً أو كليا ً؛ وتلك التي لديها
نموذج إدارة يعطي األولوية لرسالة اجتماعية؛ أو تلك التي تختار مشاركة بعض أرباحها أو كلها ،مع العمال .فمبادرات
مثل نادي القيمة العادلة التابع لمنظمة أوكسفام ( 384)Oxfam's Fair Value Clubيساعد الشركات على القيام بذلك.

•

تقاسم األرباح مع أكثر العمال فقراا :بإمكان الشركات أن تقرر تقاسم نسبة من األرباح (على سبيل المثال  )٪50مع أصحاب
األجور المتدنية في سالسل التوريد وصفقاتها .على سبيل المثال ،يتشارك مقهى ديركت (385)Cafe Directما نسبته ٪50
من األرباح مع مزارعي البن.

•

دعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل :االلتزام بمبادئ األمم المتحدة الرامية إلى تمكين المرأة  386واتفاقيات منظمة
العمل الدولية ذات الصلة (سي  – 100سي  – 111سي  – 156سي )183

387

الثبات االلتزام بالمساواة بين الجنسين؛

وتنفيذ سياسة خاصة بالمساواة بين الجنسين تشمل التوظيف والتدريب والترقية والتبليغ بالتحرش والتظلمات؛ فضال عن
نشر فجوة األجور بشكل علني بين الجنسين على جميع مستويات الشركة وااللتزام القضاء على هذه الثغرات.
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•

خفض نسبة فارق األجور :نشر نسبة فارق اجور الشركة بين الرئيس التنفيذي ومتوسط األجور وااللتزام تخفيض هذه
النسبة إلى 1:20على األقل.

•

دعم المفاوضة الجماعية :االلتزام علنا ً التفاوض الهادف والبناء مع نقابات العمال المستقلة بشكل مستمر ،والعمل بالشراكة
مع النقابات نفسها ،على إزالة الحواجز التي تحول دون انتساب العامالت إلى النقابات ال سيما في المناصب القيادية وتمكين
النساء العامالت من إسماع أصواتهن بأمان وفاعلية.
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البرازيل ( 26سبتمبر  .)2016مأخوذة من https://views-voices.oxfam.org.uk/gender/2016/09/domestic-work-cannot-be-
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301االتحاد الدولى لنقابات العمال )2016( .تقرير الخطوط األمامية  - 2016فضيحة :داخل سالسل التوريد العالمية ألعلى  50شركة .مأخوذة في  28أغسطس
 ،2017من https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/pdffrontlines_scandal_en-2.pdf
302منظمة العمل الدولية .)2016( .تقرير األجور في العالم  :17/2016انعدام المساواة في األجور في مكان العمل؛ وكذلك الشكل  Dف بيفنس وميشيل.
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306المرجع نفسه.
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بالنظر إلى عينة من المهن األوروبية ذات األجور العالية" ،على الرغم من التمثيل المتساوي بين الجنسين بين العاملين بأجر ( ٪ 52من الذكور و ٪ 48من

اإل ناث) ،فإن تمثيل الذكور في فئة المدراء التنفيذيين ومديري الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة هو  ،٪ 16.2أي ضعف نسبة اإلناث) ،( ٪8
انظر منظمة العمل الدولية) ( 2017تقرير األجور العالمي  )17/2016صفحة  .( 82وبتحليل الفروقات في األجور بين الجنسين بين المدراء التنفيذيين
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من _29.pdf٪281٪29_٪28WEB٪http://highpaycentre.org/files/2016_CEO_pay_in_the_FTSE100_report
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317أويانغ وشيل ( )2016وجدوا أن" :االرتباط بين أسعار األسهم وانعدام المساواة في الدخل ناتج عن حقيقة أن المكاسب في سوق األسهم تميل إلى أن تعود
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بيكيتي ،سئز و غابيريل زوكمان  2018( .القادم) .توزيع الحسابات القومية :طرق وتقديرات الواليات المتحدة الفصلية ،مجلة عالم االقتصاد،
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319وولف .)2012( .انهيار أسعار األصول وثروة الشريحة الوسطى http://www.offnews.info/downloads/w18559.pdf .كما ورد في مونتيه.
( .)2014فكرة العالم األكثر غموضاًhttps://www.gmo.com/docs/default-source/research-and- .
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 ،2017من http://www.npi.org.uk/files/3814/0482/3043/Beyond_Shareholder_Value_FINAL.pdf
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تستثمر بما فيه الكفاية  ...األرباح التي يتم كسب الشركات تستخدم ليس كثيراً لتمويل االستثمار ،ولكن بدالً من ذلك لتمويل توزيع أرباح األسهم للمساهمين ،أو
في الواقع شراء األسهم من المساهمين  ...انهم تقريبا ً يأكلون أنفسهم " .انظر مقابلة بي بي سي – أخبار الليلة  24يوليو [ 2015محتوى الفيديو] .مأخوذ من
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سينكو دياس 2(.نوفمبر  )2017أمانسيو أورتيغا إنغريزا  628ميلونيس ماس بور ديفيدندو دي إنديتكس .تم االسترجاع من
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325سينكو دياس ( 2نوفمبرAmancio Ortega ingresa 628 millones más por dividendo de Inditex .)2017،
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قد كانت  H & Mباستمرار واحدة من شركات المالبس األكثر تقدما في السعي إلى معالجة مشكلة أجور الفقر في سلسلة التوريد .ولديها خارطة طريق
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الجديدة في عام  2015مع االتحاد الصناعي العالمي لمعالجة المفاوضة الجماعية للقطاع في البلدان المنخفضة األجور إلنتاج المالبس بدءاً من كمبوديا.
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333ديفيريوكس .)2016( .التصنيف الضريبي لمجموعة العشرين .مركز جامعة أكسفورد لألعمال الضرائب .أكسفورد .انظر أيضا ً بيرخوت.)2016( .
المعارك الضريبية :سباق عالمي خطير إلى فرض اقل ضرائب على الشركات .ورقة سياسة أوكسفام .مأخوذ في  22أغسطس  ،2017من
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf
334ألفاريدو ،أتكينسون،بيكيتي ،وسايز .)2013( .أغنى  ٪1في المنظور الدولي والتاريخي .مجلة المنظور االقتصادي.3-20 :)3( 27 ،
335لوسون ومارتن .)2017( .االلتزام بتقليل مؤشر انعدام المساواة .التمويل الدولي للتنمية وأوكسفام.
336مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( .)2015( )UNCTADاالستثمار العالمي :إصالح إدارة االستثمار الدولي .مأخوذ في  22أغسطس  ،2017من
http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf
337ألستادسيتر ،نيلزو غابيريل زوكمان )2017( .التهرب الضريبي وانعدام المساواة .اإلصدار  6أكتوبر .2017
338ماريوتي .)2017( .توقعات كبيرة :هل صندوق النقد الدولي يحول الكلمات إلى اعمال بشأن انعدام المساواة؟ ملخص إعالمي أوكسفام( .أكتوبر )2017
بالنتون،ليندسي بالنتون وبيكسين )2015(.تأثير برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حقوق العمل ،المجلد الفصلي للبحوث السياسية،68 .
(No.2يونيو .324-36 ،)2015
339منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .)2015( .حصة العمالة في اقتصادات مجموعة العشرين .تقرير أعد لمجموعة عمل
مجموعة العشرين في أنطاليا ،تركيا 27-26 ،فبراير  .2015مأخوذة فى  23أغسطس  ،2017من
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf
.منظمة العمل الدولية .)2012( .تقرير األجور في العالم  :13/2012األجور والنمو العادل؛ منظمة العمل الدولية .)2014( .تقرير األجور في العالم
 :15/2014األجور وانعدام المساواة في الدخل.
" 340تشير نتائجنا إلى أن ضعف النقابات قد أسهم في زيادة حصص الدخل ألصحاب الدخل األعلى وأقل إعادة توزيع ،كما أدى انخفاض الحد األدنى لألجور إلى
زيادة انعدام المساواة بشكل عام" في جوموت وأوسوريو-بيترون .)2015( .انعدام المساواة ومؤسسات سوق العمل .مذكرة مناقشة صندوق النقد الدولي
 .14/15مأخوذ فى  23أغسطس  ،2017من https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1514.pdf
341منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. (2015) . OECDفي ذلك معا :لماذا أقل انعدام مساواة يعود بالفوائد علينا جميعاً .مأخوذة في  25سبتمبر  2017من
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342دافيز وتشايتانيا فادالماناتي .)2013( .سباق إلى أقل معايير العمل؟ التحقيق التجريبي.
343رودريك .)2017( .النمو دون التصنيع؟ مشروع نقابةhttps://www.project-syndicate.org/commentary/poor-economies- .
growing-without-industrializing-by-dani-rodrik-2017-10
 344هذا على الرغم من البحث وراء التكنولوجيات الجديدة في كثير من األحيان بتمويل عام .اطلع ،على سبيل المثال ،مازوكاتو .)2013( .الدولة الريادية.
دارالنشيد.
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 345أتكينسون .)2016( .انعدام المساواة :ما الذي يجب عمله؟ جامعة هارفارد للنشر وديالني 17( .فبراير )2017،الروبوت الذي يأخذ عملك يجب أن يدفع
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